ИНДЖИЛ
(‘Йени Ахит’, ‘Йени Антлашма’)

-----------------------------------(Булгаристан Тюркчеси)
------------------------------------
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Узия, Йотам'ън бабасъ олду.
Йотам, Ахаз'ън бабасъ олду.
Ахаз, Хиския'нън бабасъ олду.
Хиския, Манасе'нин бабасъ олду.
Манасе, Амон'ун бабасъ олду.
Амон, Йошия'нън бабасъ олду.
Йошия, Йекония ве онун
кардешлеринин бабасъ олду.

МАТТА
10

Бьолюм 1
Иса'нън сойу

11

(Лука 3:23-38)
1

Иса Месих, Давуд'ун олудур ве
Ибрахим'ин олудур. Онун сойу
шьойле:
2
Ибрахим, Исхак'ън бабасъ олду.
Исхак, Якуб'ун бабасъ олду.
Якуп, Яхуда ве онун
кардешлеринин бабасъ олду.
3
Яхуда, Тамар тарафъндан Перес
ве Зара'нън бабасъ олду.
Перес, Хесрон'ун бабасъ олду.
Хесрон, Рам'ън бабасъ олду.
4
Рам, Аминадаб'ън бабасъ олду.
Аминадаб, Нахшон'ун бабасъ
олду.
Нахшон, Салмон'ун бабасъ олду.
5
Салмон, Рахав тарафъндан Боаз'ън
бабасъ олду.
Боаз, Рут тарафъндан Обед'ин
бабасъ олду.
Обед, Йесе'нин бабасъ олду.
6
Йесе, крал Давуд'ун бабасъ олду.
Давут,
Урия'нън
каръсъ
тарафъндан
Сюлейман'ън бабасъ олду.
7

Сюлейман, Рехавам'ън бабасъ
олду.
Рехавам, Абия'нън бабасъ олду.
Абия, Аса'нън бабасъ олду.
8
Аса, Йехошафат'ън бабасъ олду.
Йехошафат,
Йорам'ън бабасъ
олду.
Йорам, Узия'нън бабасъ олду.
2

Бу,
Бабил'деки сюргюнлюк
заманънда иди.
12

Бабил'деки сюргюнлюк заманъндан
сонра,
Йекония,
Шалтийел'ин бабасъ
олду.
Шалтийел, Зерубабел'ин бабасъ
олду.
13
Зерубабел, Абихуд'ун бабасъ
олду.
Абихуд, Еляким'ин бабасъ олду.
Еляким, Азор'ун бабасъ олду.
14
Азор, Садок'ун бабасъ олду.
Садок, Ахим'ин бабасъ олду.
Ахим, Елихуд'ун бабасъ олду.
15
Елихуд, Елазар'ън бабасъ олду.
Елазар, Матан'ън бабасъ олду.
Матан, Якуб'ун бабасъ олду.
16
Якуп, Мерйем'ин коджасъ олан
Йусуф'ун бабасъ олду.
Мерйем'ден гене, Месих денилен
Иса доду.
17

Демек, Ибрахим'ден Давуд'а кадар
там ондьорт кушактър. Давут'тан
Бабил'деки сюргюнлюк заманъна
кадар да ондьорт кушактър. Ве
Бабил'деки сюргюнлюк заманъндан
Месихе кадар гене ондьорт кушактър.
Иса'нън доуму
(Лука 2:1-7)

3TTA 2
18

Иса Месихин домасъ да шьойле
олду: Онун анасъ Мерйем, Йусуф'ун
нишанлъсъ иди. Онлар бир арая
гелмеден ьондже, анлашълдъ ки,
Мерйем'ин рахминде Кутсал Рух
тарафъндан бир бебек мейдана гелди.
19
Ама онун коджасъ Йусуф дору бир
адамдъ. Онун ичин истемеди, ону
елалемин ьонюнде резил етсин. Ве
карар
верди,
ону
саклъдан
узаклаштърсън.
20

Йусуф бу меселеде алъп вериркен,
иште, Раббин бир мелеи рюяда она
гьорюндю. Деди ки,
"Ей Йусуф, Давуд'ун олу, хич
коркма, Мерйем'и каръ оларак
янъна аласън. Чюнкю ондаки бебек
Кутсал Рух'тан мейдана гелди. 21 О
бир оул доураджак, онун адънъ да
Иса кояджаксън. Чюнкю халкънъ
гюнахларъндан куртараджак олан
Одур."
22

Бютюн бунлар олду, ьойле ки,
Раббин сьозю йерине гелсин, хани
ону
пейгамберин
аазъндан
сьойлемишти:
23
"Иште къз гебе каладжак, бир оул
доураджак.
Онун адънъ да 'Имануел'
кояджаксън." (онун Тюркчеси:
'Аллах бизимле').
24

Йусуф уйкудан калкънджа, Раббин
мелеи она не буйурдуйса ону яптъ:
каръсънъ янъна алдъ. 25 Ама онунла
бирлешмеди, чак Мерйем олуну
доурана кадар. Ве Онун адънъ Иса
койду.
Бьолюм 2

Йълдъзнамеджилерин зиярети
1

Иса, крал Хиродес'ин гюнлеринде,
Яхудийе санджаъндаки Бейтлехем
касабасънда
доду.
Ве
иште,
гюндоусундан Йерушалим касабасъна
йълдъзнамеджилер гелди. 2 Сордулар
ки,
"Яхудилерин кралъ оларак доан
чоджук
нереде?
Чюнкю
гюндоусунда
онун
йълдъзънъ
гьордюк, ве гелдик она седжде
кълалъм."
3

Буну ишитиндже, крал Хиродес ве
онунла бирликте бютюн Йерушалим
касабасъ телаша дюштю. 4 Ве халкън
бютюн
гюдюджюлерини,
хани
Аллахевинин гюдюджюлерини ве
канун муаллимлерини, бир арая
топладъ. Онлардан ьоренмек истеди,
Месих нереде доаджак. 5 Она дедилер:
"Яхудийе санджаъндаки Бейтлехем
касабасънда. Чюнкю пейгамберин
яздъъ гиби:
6
"Сен, Яхуда топракларънда
булунан Бейтлехем,
Сен Яхуда бюйюклеринин
арасънда асла ен ьонемсиз
касаба деилсин.
Чюнкю сенден бир гюдюджю
чъкаджак,
Беним халкъм Исраил'и гюдеджек
олан бири."
7

Ондан
сонра
Хиродес
йълдъзнамеджилери
саклъдан
чаъртърдъ.
Онлара
соруштурду,
йълдъз онлара там оларак не вакът
гьорюндю. 8 Онларъ Бейтлехем'е
гьондерип деди:
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"Орая вардънъз мъ, къзанъ чок
гюзел араштърън. Булдуктан сонра
да бана хабер йоллайън, бен де
гелип она седжде кълайъм."
9

Онлар кралъ сеследиктен сонра
йола чъктълар. Ве иште, о йълдъз,
хани
ону
гюндоусунда
гьормюшлерди, онларън ьонюнден
гитти. Ен сонунда бебеин булундуу
евин юстюнде дурду. 10 Йълдъзъ
гьорюндже о кадар чок севиндилер
ки, кенаръ йок. 11 Еве гирип бебеи ве
анасъ Мерйем'и гьордюлер. Ве йере
капанъп бебее седжде кълдълар.
Сандъкларънъ ачъп она бахшишлер
вердилер: алтън, тютюз ве къйметли
коку. 12 Аллах онлара рюяда
гьостерди, бир даха Хиродес'ин янъна
гитмесинлер.
Онун
ичин
мемлекетлерине
башка
йолдан
дьондюлер.
Мъсър'а качъйорлар
13

Онлар гитти, ве иште, Раббин бир
мелеи рюяда Йусуф'а гьорюндю ве
деди:
"Калк, къзанъ ве онун анасънъ ал ве
Мъсър'а кач. Бен сана хабер верене
кадар орада каладжаксън. Чюнкю
Хиродес бу къзанъ аръйор ве
бакъйор ону ьолдюрсюн."
14

Йусуф да геджелейин калкъп
къзанъ ве онун анасънъ алдъ ве
Мъсър'а чекилди. 15 Хиродес'ин
ьолмесине
кадар орада
калдъ.
Бьойлеликле Раббин сьозю йерине
гелди,
хани
ону
пейгамберин
аазъндан сьойлемишти:
"Олуму Мъсър'дан чаърдъм."
4

4
16

Хиродес не заман анладъ,
йълдъзнамеджилер ону алдатърдъ,
2:15 Hoşea 11:1

чок фазла ьофкеленди. Ве гьондерип
Бейтлехем касабасънда хем де онун
кьойлеринде, ики яшъндан кючюк,
бютюн
еркек
чоджукларъ
ьолдюртюрдю.
Бу
заманъ
йълдъзнамеджилерден
араштърмъштъ. 17 О вакът пейгамбер
Йеремия'нън сьойледии сьоз йерине
гелди:
18
"Рама кьойюнде бир сес
ишитилди;
Бир ааламак, бир бюйюк ферят
сеси.
Рахел, къзанларъндан ичин
аалъйор;
Истемийор авутулсун, чюнкю
артък йок олдулар."
Насира'я дьонюйорлар
19

Ама Хиродес ьолдюктен сонра,
иште, Раббин бир мелеи Йусуф'а
гьорюндю о хенюз Мъсър'да икен. 20
Ве деди:
"Калк, къзанъ ве онун анасънъ ал ве
Исраил топракларъна дьон. Чюнкю
къзанън джанънъ алмак истейенлер
ьолдю."
21
Ве Йусуф калктъ, къзанъ ве анасънъ
алдъ ве Исраил топракларъна гелди. 22
Ама ишитти ки, Архелаос бабасъ
Хиродес'ин йерине гечти ве Яхудийе
санджаънън гюдюджюсю олду. О
вакът коркту орая дьонсюн. Аллах да
она рюяда ъсмарладъктан сонра,
ДЖелиле топракларъна чекилди. 23
Гидип Насъра денилен бир касабая
йерлешти. ЬОйле ки, пейгамберлерин
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сьойледии сьоз йерине гелсин, хани
'Она Насъралъ дийеджеклер'.
Бьолюм 3
2:18 Yeremiya 31:15

Яхя йолу хазърлъйор
(Мар 1:1-8; Лу 3:1-18; Йух 1:19-28)
1

О гюнлерде вафтизджи Яхя гелип
Яхудийе'нин ъссъз йерлеринде вафтиз
едерди. 2 Ве деди:
"Тьовбе един, чюнкю Гьокюн
краллъъ якънладъ."
3
Пейгамбер Ишая'нън конуштуу адам
о иди. Демишти ки,
'Ъссъз йерлерде бириси шьойле
баъръйор:
Раббин йолуну хазърлайън, Онун
патикаларънъ дюмдюз япън.'
4

Яхя'нън рубасъ деве тюйюнден иди
ве белинде дериден бир кайъш вардъ.
Йемек оларак чекиргелер ве ябан балъ
йерди. 5 О вакът бютюн халк она
гелирди:
хем
Йерушалим
касабасъндан, хем бютюн Яхудийе
санджаъндан,
хем
де
Йордан
ърмаънън бютюн етрафларъндан. 6 Ве
гюнахларънъ ачък ачък сьойлейип
Яхя'нън елинден вафтиз олдулар.
7

Ферисилерден ве Садукилерден де
бир сюрю киши вафтиз олмак ичин
она гелди. Буну гьорюндже онлара
деди:
"Вай сизе йълан сойу! Сизе ким
акъл верди, геледжек ьофкеден
качасанъз? 8 Онун ичин яшаманъзда
тьовбейе уйгун деишикликлер япън.
9
Хич де дюшюнмейин, ичинизден

шьойле
конушасанъз:
'Бизим
дедемиз
Ибрахим'.
Бен
сизе
дийорум, Аллах о кадар кувветли
ки, бу ташлардан биле Ибрахим'е
евлатлар чъкарабилир. 10 Балта затен
аачларън кьокюне даяндъ. Онун
ичин, ханги аач ийи йемиш
вермезсе, о аач кесилип атеше
атъладжак.
11
Бана гелиндже, бен сизи суйла
вафтиз едийорум, тьовбе едесиниз
дийе. Ама бенден сонра бири
геледжек,
О
бенден
даха
кувветлидир. Ве бен лайък деилим,
Онун
пабучларънън
бааларънъ
чьозейим. Иште, О сизи Кутсал
Рухла ве атешле вафтиз едеджек. 12
Онун кюреи елиндедир. Харман
йерини ийидже темизлейеджек.
Будайъ амбарларъна топлаяджак.
Ама саманъ хич сьонмейен атешле
якъп битиреджек."
Иса'нънн вафтизи
(Мар 1:9-11; Лу 3:21-22; Йух 1:2934)
13
О съраларда Иса ДЖелиле
санджаъндан
Йордан
ърмаъна,
Яхя'нън янъна гелди, онун елинден
вафтиз олсун. 14 Ама Яхя Она енгел
олмак истеди ве деди:
"Беним ихтияджъм вар, сенин
елинден вафтиз олайъм; ве сен бана
мъ гелийорсун?"
15
Ама Иса она джевап верип деди:
"Брак, шимдилик ьойле олсун.
Чюнкю бизе якъшъйор, дорулуун
бютюн ишлерини бьойле йерине
гетирелим."
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6

Бунун юзерине Яхя разъ гелди. 16
Вафтиз олур олмаз Иса судан чъктъ.
Ве иште, гьоклер ачълдъ ве гьордю,
насъл Аллахън Руху бир гюверджин
гиби инип Онун юзеринде дурду. 17 Ве
иште, гьоктен бир сес деди ки,
"Бу беним севгили Олумдур. Онунла
ферахланъйорум."
Бьолюм 4
Иса'нън дененмеси
(Мар 1:12-13; Лука 4:1-13)
1

Ондан сонра Рух, Иса'йъ ъссъз
йерлере гьотюрдю, Шейтан Ону
денесин дийе. 2 Иса кърк гюн кърк
гедже оруч тутту ве сонра аджъктъ. 3
Ве Саптъръджъ гелип Она деди:
"Мадем сен Аллахън Олусун, сьойле
де, бу ташлар екмек олсун."
4
Иса да она джевап верип деди:
"Шьойле язълъйор: 'Инсан саде
екмекле яшамаз, Аллахън аъзъндан
чъкан хер бир сьозле де яшар.'"
5

Ондан сонра Шейтан Иса'йъ кутсал
касабая гьотюрдю. Аллахевинин ен
йюксек тепесине чъкардъ. 6 Ве Она
деди:
"Мадем сен Аллахън Олусун,
кендини ашаъ ат. Чюнкю Китап
дийор ки,
'Мелеклерине сенден ичин
буйураджак, сени корусунлар.
Сени еллеринин юстюнде
ташъяджаклар, аяънъ бирханги
таша чарпмаясън дийе.'"
7
Иса она деди:
"ЬОбюр тарафта гене язъйор:
'Раб сенин Аллахъндър; Ону
денемейеджексин.'"
6

8

Шейтан Иса'йъ гене гьотюрдю, бу
сефер чок йюксек бир балкана. Ве
Она бютюн дюнянън краллъкларънъ
ве
онларън
шанлълъкларънъ
гьостерди. 9 Ве Она деди:
"Бютюн бунларъ сана вереджем,
егер йере капанъп бана тапарсан."
10
Бунун юзерине Иса она деди:
"Чекил Шейтан; чюнкю Китап'та
шьойле язъйор:
'Раб сенин Аллахъндър - Она
тападжаксън, саде Она куллук
едеджексин.'"
11
Ондан сонра Шейтан Иса'дан
айрълдъ. Ве иште, мелеклер гелип
Она хизмет еттилер.
Иса гьореве башлъйор
(Мар 1:14-15; Лука 4:11-14)
12

Сонра Яхя'йъ мапуса аттълар. Иса
бу
хабери
алънджа,
ДЖелиле
санджаъна чекилди. 13 Ве Насъра
касабасъндан айрълъп Кефернахум
касабасъна йерлешти. О да гьол
кенарънда, Зебулон ве Нафтали
топракларънън арасъндаки сънърда
булунуйор. 14 ЬОйлеликле Ишая
пейгамберинин
сьойледии
сьоз
йерине гелди:
15
"Зебулон ве Нафтали топракларъ,
Денизе инен йол,
Йордан ърмаън ьотеси,
Аллахсъз миллетлерин
ДЖелилеси;
16
Каранлъкта отуран халк,
Бюйюк бир айдънлък гьордю.
ЬОлюмюн топраънда, ьолюмюн
гьолгесинде отуранлар,
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Евет,

онларън

юзерине

бюйюк
шафак доду."
17

О заман Иса башладъ, халка
конушуп десин: "Гьокюн краллъъ
якънладъ!"
Илк ьоренджилер
(Мар 1:16-20; Лука 5:1-11)

Хер тюрлю хасталък чекенлери, хер
тюрлю санджъ гьоренлери, кьотю
рухлу ве саралъ оланларъ, ве де
инмелилери Она гетирдилер. Иса да
онларъ шифалардъ. 25 Ве бюйюк
калабалъклар
Онун
пешинден
йюрюрдю: ДЖелиле ве Декаполис
санджакларъндан, Йерушалим'ден ве
Яхудийе санджаъндан, ве Йордан'ън
ьоте тарафъндан да.

18

ДЖелиле Гьолю'нюн кенарънда
гезеркен, Иса ики кардеш гьордю:
Симун (она Петрус дийорлар) ве онун
кардеши Андреяс. Гьоле серпме
атмактайдълар
(чюнкю
балъкчъ
идилер). 19 Онлара деди:
"Беним аркамдан гелин; бен сизи
инсан балъкчъларъ япаджам."
20
Ве даккада серпмелерини бракъп
Онун аркасъндан гиттилер.
21

Орадан азъджък ьотейе гидип,
гене башка ики кардеш гьордю:
Зебеди'нин олу Якуп ве онун кардеши
Йуханна. Бабаларъ Зебеди иле
бирликте
кайъкта
идилер,
серпмелерини
сааламлардълар.
Онларъ да чаърдъ. 22 Онлар да даккада
кайъкларънъ ве бабаларънъ бракъп
Иса'нън аркасъндан гиттилер.
Иса, хасталаръ ийилештирийор

Бьолюм 5
Асъл мутлулук
(Лука 6:20-23)
1

Иса калабалъкларъ гьорюндже бир
балкана бинди. Отурдуктан сонра,
ьоренджилери Онун янъна гелдилер. 2
Иса да аазънъ ачъп онлара шьойле
дерс верди:
3

4

5

6

7

(Лука 6:17-19)
23

Иса, ДЖелиле санджаънън хер
тарафънъ гезди. Дуаханелеринде дерс
верди ве краллъктан ичин 'ийи
хабер'ини билдирди. Ве халкън
арасънда хер тюрлю хасталък ве хер
тюрлю виранлъъ ийи етти. 24 Онун адъ
бютюн Сурийе санджаъна яйълдъ.

8

9

"Не мутлу рухта фукара оланлара,
чюнкю гьокюн краллъъ
онларъндър.
Не мутлу аалаянлара, чюнкю
онлар авутуладжак.
Не мутлу яваш оланлара, чюнкю
дюня онлара мирас каладжак.
Не мутлу дорулуа аджъкмъш ве
сусамъш оланлара, чюнкю онлар
дойуруладжак.
Не мутлу мерхаметли оланлара,
чюнкю онлара да мерхамет
едиледжек.
Не мутлу йюреи темиз оланлара,
чюнкю онлар Аллахъ
гьореджеклер.
Не мутлу баръштъръджълара,
чюнкю онлара Аллах евлатларъ
дениледжек.
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8

Не мутлу дорулуктан ичин чеки
чекенлере, чюнкю гьокюн
краллъъ онларъндър.
11
Бенден ичин сизе сьовдюлер ми,
чеки чектирдилер ми, сизден ичин
ялан йере тюрлю тюрлю кьотю лаф
чъкардълар мъ, о вакът не мутлу
сизе. 12 Севинин, шен олун, чюнкю
гьокте бахшишиниз бюйюктюр.
Затен
сизден
ьонджеки
пейгамберлере де айнъ ьойле чеки
чектирдилер.
Туз ве айдънлък
(Мар 9:50 ; Лука 14:34-35)
13

Дюнянън тузу сизсиниз. Ама туз
кенди дадънъ кайбетти ми, нейле
ону тузлаяджан? О артък бир ише
ярамъйор; саде дъшаръ атълмая
яръйор, ьойле ки, инсанларън
аякларънън алтънда чиненсин.
14

Дюнянън айдънлъъ сизсиниз. Тепе
юзерине курулан касаба саклъ
каламаз. 15 Кимсе де бир ламба якъп
ону бир текненин алтъна коймаз.
Хайър, ону бир мумлуун ичине
кояр, ьойле ки, евдекилерин хепсине
айдънлък версин. 16 Айнъ онун гиби,
сизин де айдънлъънъз инсанларън
ьонюнде парласън. ЬОйле ки, сизин
ийи ишлеринизи гьорюп гьоктеки
Бабанъзъ шанласънлар.
Муса'нън кануну
17

Хич санмайън ки, бен гелмишим
Муса'нън
канунуну
я
да
пейгамберлерин яздъкларънъ йок
едейим. Бен йок етмейе гелмедим,
ама тамамламая гелдим. 18 Сизе чок
дору
бир
шей
сьойлейейим:
8

Муса'нън канунундан ен уфак харф
я да ен уфак чизги биле асла
кайболмаяджак. Хер шей йерине
гелмеден, гьок ве дюня йок
олмаяджак. 19 Ве ким о буйрукларън
ен кючююню биле бозуп инсанлара
ьойле ьоретирсе, о кишийе гьокюн
краллъънда 'ен кючюк' дениледжек.
Ама онларъ ким йерине гетирип
ьойле ьоретирсе, о кишийе гьокюн
краллъънда 'бюйюк' дениледжек. 20
Чюнкю сизе дийорум ки, сизин
дорулуунуз канун муаллимлеринин
ве
Ферисилерин
дорулууну
гечмезсе, гьокюн краллъъна затен
гиремезсиниз.
Катиллик
21

Ишиттиниз, бизим деделеримизе
насъл
денилди:
'Катиллик
етмейеджексин!' ве 'Ким катиллик
едерсе, дава гьореджек'.
22
Ама бен сизе дийорум: хер ким
кардешине къзарса, дава гьореджек.
Ве хер ким кардешине 'Рака' (хани
'кафасъз') дерсе, ен йюксек дава
йерине чъкаджак. Ама хер ким
кардешине 'беш пара етмез' дерсе, о
киши
джендем
атешини
хак
едеджек.
23
Онун ичин: дийелим, сен курбан
йеринде
Аллаха
бир
верги
гетирийорсун, ве орада аклъна
гелийор ки, кардешинин сана каршъ
бир шейи вар. 24 О вакът вергини
курбан йеринин ьонюнде брак ве
гит, ен пешин кардешинле баръш,
сонра гел вергини вер!
25
Сенден даваджъ олан кишийле
бир ан евел, хенюз йолда икен
анлаш. Йетер ки, о сени хакиме
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вермесин. Хаким де сени полисе
теслим етмесин, сонра мапуса
дюшмейесин. 26 Сана чок дору бир
шей сьойлейейим: сон сантиме
кадар
ьодемеден
сен
орадан
чъкмаяджаксън."
Зина
27

Ишиттиниз насъл денилди: 'Зина
етмейеджексин!'
28
Ама бен сизе дийорум: хер ким
бир кадъна бакъп да онда гьозю
калърса, о киши затен йюреинде
онунла зина етмиштир.
29
Саа гьозюн сени гюнаха сокту
му, ону чъкар ат! Сенин ичин даха
ийи оладжак, беденинин бир
парчасъ йок олсун, не кадар бютюн
беденин джендеме атълсън. 30 Ве саа
елин сени гюнаха сокту му, ону кес
ат! Сенин ичин даха ийи оладжак,
беденинин бир парчасъ йок олсун,
не кадар бютюн беденин джендеме
гитсин.
Никяхъ бозмак
31

Бир де денилди: 'Каръсъндан
айрълан адам она бир никях бозма
кяъдъ версин.'
32
Ама бен сизе дийорум: Хер ким
каръсънъ уратърърса, хани зинадан
башка бир меселеден ичин, о себеп
олуйор, кадънъ зина ишлесин. Хем
де, ким уратълмъш бир кадънла
евленирсе, о киши де зина едийор.
Йемин етмек
33
Ве
ишиттиниз,
бизим
деделеримизе насъл денилди: 'Ялан
йере йемин етмейеджексин. Ама

Раббе еттиин йеминлерини йерине
гетиреджексин!'
34
Ама бен сизе дийорум: хич
йемин етмейин! Не гьок юзерине,
(орасъ Аллахън крал искемлесидир),
35
не йер юзерине, (о Онун
аякларънън басамаъдър), не де
Йерушалим юзерине, (орасъ 'бюйюк
крал'ън касабасъдър). 36 Кенди
башънън юзерине де йемин етме,
чюнкю сачънън тек бир телини биле
не беяз, не де кара япабилирсин.
37
ЬОйле деил! Сизин лафънъз
олсун, 'Евет' ми, евет; я да 'Хайър'
мъ
хайър.
Ондан
ьотеси
Шейтандандър.
'Гьозе гьоз' деил
(Лука 6:29-30)
38

Ишиттиниз насъл денилди:
'Гьозе гьоз, дише диш!'
39
Ама бен сизе дийорум: кьотю
кишийе каршъ гелмейин.
Хайър, ким сенин саа янаъна бир
шамар атарса, она сол янаънъ да
чевир. 40 Ким сана каршъ дава ачъп
сенин ентарини алмак истерсе, она
мантону да вер. 41 Ве ким сени
зорларса, онунла бир километре
йюрюйесин, онунла ики километре
йюрю. 42 Ким сенден бир шей
истерсе, она вер. Ве ким сенден
ьодюнч истерсе, она йюз чевирме.
Дюшманларъ севмек
(Лука 6:27-28,32,36)
43

Ишиттиниз насъл денилди:
'Комшуну
севеджексин,
ама
дюшманъна кин беслейеджексин!'
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3

Ама бен сизе дийорум:
дюшманларънъзъ севин, сизе чеки
чектиренлер ичин дуа един.
45
ЬОйле ки, гьоктеки Бабанъзън
евлатларъ оласънъз. Чюнкю О да
гюнешини
парлатъръйор
хем
кьотюлерин, хем де ийилерин
юзерине. Ве хем дору оланлара, хем
де
дору
олмаянлара
яамур
гьондерийор.
46
Чюнкю дийелим, саде сизи
севенлери севийорсунуз. О вакът не
гиби
каршълъънъз
оладжак?
Гюмрюкчюлер
биле
айнъсънъ
япмъйорлар мъ? 47 Ве дийелим, саде
кардешлеринизе
селам
верийорсунуз.
О
вакът
ьобюрлеринден даха фазла не
япмъш
олуйорсунуз?
Аллахсъз
миллетлер
биле
айнъсънъ
япмъйорлар мъ?
48
Онун ичин, гьоктеки Бабанъз
насъл кусурсуз исе, сиз де кусурсуз
олун!

Хайър! Сен садака вердиин
заман, сенин сол елин билмесин, саа
елин не япъйор. 4 ЬОйле ки,
садакаларън саклъдан верилсин. Ве
Бабан саклъ оланъ гьорюйор. Сенин
каршълъънъ О вереджек.
Дуа
(Лука 11.24)
5

Ве дуа еттииниз заман,
икийюзлюлер гиби япмайън. Онлар
байълъйорлар, дуаханелерде ве
сокакларда биле аяа дикилип дуа
етсинлер. Йетер ки, инсанлар
онларъ гьорсюнлер. Сизе дору бир
шей
сьойлейейим:
онлар
каршълъкларънъ затен алмъшлар. 6
Ама сен дуа еттиин заман евинин ич
одасъна гир, капъйъ капат, ондан
сонра Бабана дуа ет. О саклъдър ве
саклъ оланъ гьорюйор. Сенин
каршълъънъ О вереджек.
7
Ве дуа еттииниз заман, айнъ бош
лафларъ
пепелейип
дурмайън.
Аллахсъз
миллетлер
ьойле
япъйорлар. Санъйорлар ки, чок лаф
яптълар
мъ,
Аллах
онларъ
ишитеджек. 8 Онун ичин, онлар гиби
олмайън. Бабанъз затен билийор
нейе ихтияджънъз вар, хем де сиз
Ондан дилемеден ьондже биле.

Бьолюм 6
Садакалар
1

Сакън дорулук ишлеринизи
гьостериш
ичин
инсанларън
ьонюнде япмайън. Йокса гьоктеки
Бабанъздан
каршълъънъз
олмаяджак. 2 Онун ичин, сен садака
вердиин заман, кенди ьонюнден
боразан ьоттюрме. Икийюзлюлер
дуаханелерде ве сокакларда ьойле
япарлар. Йетер ки, инсанлар онлара
сайгъ гьостерсинлер. Сизе дору бир
шей
сьойлейейим:
онлар
каршълъкларънъ затен алмъшлар.
10

9

10

11

Онун ичин сиз шьойле дуа един:
'Гьоктеки Бабамъз!
Сенин адън кутсал билинсин.
Сенин краллъън гелсин.
Сенин истедиин олсун - гьокте
насъл олурса, йерйюзюнде де
олсун.
Бизе бугюнкю екмеимизи вер.
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Ве бизе каршъ борчлу оланларъ
насъл баъшладък, сен де бизи
айнъ онун гиби баъшла.
13
Бизи денемейе койма,
ама кьотю оландан куртар.
Чюнкю краллък, куввет ве шан
сонсузлара кадар сениндир.
Амин.
14
(Чюнкю
сиз
инсанларън
сучларънъ
баъшладънъз
мъ,
гьоктеки
Бабанъз
да
сизи
баъшлаяджак. 15 Ама инсанларъ
баъшламадънъз мъ, Бабанъз да
сизин сучларънъзъ баъшламаяджак.)
Оруч
16

Ве оруч туттуунуз заман,
икийюзлюлер гиби япмайън. Сурат
асъп кара кара бакънърлар, йетер
ки, инсанларън ьонюнде оручлу
гьорюнсюнлер. Сизе дору бир шей
сьойлейейим:
онлар
каршълъкларънъ затен алмъшлар.
17
Хайър! Сен оруч туттуун заман,
сачларънъ тара ве суратънъ йъка. 18
Йетер ки, инсанлара деил де, ама
Бабана оручлу гьорюнесин. О
саклъдър ве саклъ оланъ гьорюйор.
Сенин каршълъънъ О вереджек.
Гьоктеки зенгинликлер
(Лука 12:33-36; 16:13)
19

Йерйюзюнде
кендинизе
зенгинликлер
бириктирмейин.
Бурада бьоджеклер ве кюф онларъ
йийип битирирлер. Хърсъзлар да
гирип онларъ чалърлар. 20 Хайър!
Кендинизе гьокте зенгинликлер
бириктирин. Орада не бьоджеклер
не де кюф онларъ йийип битирмез.

Хърсъзлар
да
гирип
онларъ
чаламазлар. 21 Чюнкю зенгинлииниз
нередейсе, йюреиниз де орада
оладжак.
22
Беденин
айдънлъъ,
онун
гьозюндедир.
Мадем
ьойле,
гьозюнюз темиз олду му, бютюн
беден де айдънлък оладжак. 23 Ама
гьозюн кьотю олду му, бютюн
беденин каранлък оладжак. Ве
сендеки айдънлък каранлък олду му,
о вакът о каранлък не кадар да
коркунч!
24
Кимсе ики ефендийе куллук
едемез.
Чюнкю
бирисинден
азлашмаяджак
ве
ьобюрюню
севеджек. Я да бирисине тутунаджак
ве ьобюрюню хор гьореджек. Евет,
хем Аллаха, хем де парая куллук
едемезсиниз.
Кахърланмайън
(Лука 12:22-31)
25

Онун ичин сизе дийорум: 'Не
йийеджез, не ичеджез?' дейип
хаятънъз ичин кахърланмайън. Не
де
'Не
гийийеджез?'
дейип
бедениниз ичин кахърланмайън.
Хаят саде йемек ичин мидир? Беден
де саде руба ичин мидир?
26
Гьоктеки гаргалара бакън: не
екерлер не бичерлер, ама гьоктеки
Бабанъз
онларъ
беслер.
Сиз
онлардан даха къйметли деил
мисиниз? 27 Аджаба, сизден вар мъ
бириси, кахърланмакла бойуну бир
каръш биле узаттърабилсин?
28
Ве рубалар ичин неден
кахърланъйорсунуз?
Тарладаки
чичеклере
бакън
насъл
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бюйюйорлар: не иш япарлар, не де
иплик еирирлер. 29 Гене де сизе
шуну сьойлейейим: Крал Сюлейман
чок сюслю яшардъ. Ама о биле,
бунлардан бир танеси кадар гюзел
гийинмезди. 30 Отлар бир гюн
тарлада, ертеси гюн де собая атълър.
Ачан Аллах отларъ биле ьойле
гийдирийор, о вакът чок даха кесин
деил ми ки, сизи де гийдиреджек?
Ей сиз иманъ аз оланлар!
31
Онун ичин кахърланмайън, 'Не
йийеджез, не ичеджез, не гийеджез'
дийе. 32 Чюнкю Аллахсъз миллетлер
хеп бьойле шейлерин дердине
дюшюйорлар. Ама гьоктеки Бабанъз
билийор, ачан бютюн бу шейлере
ихтияджънъз вар. 33 Сиз гене, ен
биринджи Онун краллъънън ве
Онун дорулуунун пешине дюшюн.
О вакът сизе бютюн бу шейлер де
вериледжек 34 Онун ичин, сиз
ярънки гюн ичин кахърланмайън.
Хайър, ярънки гюн кендиси ичин
кахърланаджак. Хер гюнюн дерди
кендине йетер.
Бьолюм 7
Даваламак
(Лука 6:37-38,41-42)
1

Даваламайън
ки,
даваланмаясънъз. 2 Чюнкю сиз
насъл давалъйорсунуз, ьойле де
даваланаджанъз. Ве сиз ханги
ьолчюйле ьолчерсениз, айнъ о
ьолчюйле сиз де ьолчюледжениз.
3
Ве насъл олуйор да, кардешинин
гьозюндеки чьопю гьорюйорсун,
ама кенди гьозюндеки диреи
12

гьормюйорсун? 4 Ве сенин гьозюнде
дирек варкен, кардешине насъл
дийебилирсин: 'Дур, гьозюндеки
чьопю чъкарайъм'. 5 Сени икийюзлю
сени! Сен ен биринджи кенди
гьозюндеки диреи чъкар. Сонра
гьозлерин даха кескин олур ве
кардешинин гьозюндеки чьопю даха
колай чъкараджан.
6
Кутсал оланъ
кьопеклере
вермейин,
ве
седеф
бонджукларънъзъ
домузларън
ьонюне атмайън. Йокса онларъ
аякларънън алтънда чинейеджеклер.
Сонра да сизе каршъ дьонюп сизи
парампарча едеджеклер.
Дилейин, арайън, капъ какън
(Лука 11:9-13)
7

Дилейин, сизе вериледжек.
Арайън, буладжанъз. Капъйъ какън,
капъ сизе ачъладжак. 8 Чюнкю хер
ким дилерсе, алър. Хер ким арарса,
булур. Ве хер ким капъйъ какарса,
она капъ ачълър.
9
Аранъзда вар мъ ки ьойле адам,
чочуу ондан бир екмек истесин де,
она таш версин? 10 Я да ондан бир
балък истесин де, она йълан версин?
11
Сиз кьотю оланлар биле кенди
къзанларънъза гюзел бахшишлер
вермейи
билийорсунуз.
Мадем
ьойле,
гьоктеки
Бабанъз
да
кендисинден дилейен кишилере ийи
оланъ вереджек. Бу чок даха кесин
деил ми?
12
Шимди, хер не истерсениз,
инсанлар сизе япсънлар, сиз де
онлара айнъ ону япън. Муса'нън
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кануну
ве
пейгамберлерин
сьойледиклери будур.
Дар капъ, гениш капъ
(Лука 13:24)
13

Дар капъдан гирин. Чюнкю бир де
гениш капъ ве гениш йол вар. Онлар
йъкълмая гетирийорлар ве чок киши
орая гирийор. 14 Ама вар бир дар
капъ ве дар йол, онлар хаята
гетирийорлар. Ве о хаятъ буланлар
аздър.
Аач ве йемиши
(Мат 12:33-35; Лука 6:43-44)
15

Яланджъ
пейгамберлерден
сакънън!
Онлар
сизе
койун
кълъънда гелирлер, ама ичинде
йъртъджъ куртлардър. 16 Онларъ
йемишлеринден
танъяджанъз.
Юзюмлер чалълардан топланмъйор,
инджирлер де тикенли отлардан
топланмъйор, ьойле деил ми? 17
Демек, хер ийи аач ийи йемиш
верир, ама кьотю аач кьотю йемиш
верир. 18 Оламаз, ийи аач кьотю
йемиш версин, я да кьотю аач ийи
йемиш версин. 19 Ийи йемиш
вермейен хер аач кесилип атеше
20
атълър.
Евет,
онларъ
йемишлеринден танъяджанъз.
21

Ким Бана 'Раб, Раб' дийе
баърърса, онларън хепси гьокюн
краллъъна гирмейеджек. Ама ким
гьокте олан Бабамън истедиини
йерине гетирирсе, о гиреджек. 22 О
гюнде чок киши бана дийеджек:
'Раб, Раб, биз сенин адънда
пейгамберлик етмедик ми? Сенин

адънда кьотю рухларъ уратърмадък
мъ? Сенин адънда бир сюрю
муджизе япмадък мъ?' 23 О заман
онлара ачък ачък дийеджем ки:
'Сизи хич танъмадъм. Гидин
каршъмдан,
сизи
кьотюлюк
ишлейенлер'.
Кумдаки ев, каядаки ев
(Лука 6:47-49)
24

Онун ичин, хер ким беним бу
сьозлерими ишитирсе, ве она гьоре
яшарса, акъллъ адама бензейеджек:
адам евини кая юзерине курмуш. 25
Сонра
яамур
яамъш,
селлер
йюкселмиш ве рюзгяр есмиш, ве о
еве чарпмъшлар. О вакът ев
йъкълмамъш, чюнкю кая юзерине
курулмушту.
26
Ве хер ким беним бу сьозлерими
ишитирсе ама она гьоре яшамазса,
акълсъз адама бензийор: адам евини
кумун юзерине курмуш. 27 Сонра
яамур яамъш, селлер йюкселмиш ве
рюзгяр есмиш, ве о еве чарпмъшлар.
О вакът ев йъкълмъш, коркунч
бичимде маф олмуш."
28

Иса бу конушмайъ битириндже,
халк Онун ьоретишине шаш баш
калдъ. 29 Чюнкю онлара канун
муаллимлери гиби дерс вермезди, ама
куввет сахиби гиби дерс верирди.
Бьолюм 8
Лепралъ бир адам
(Мар 1:40-45; Лука 5:12-16)
1

Балкандан индиктен сонра, бюйюк
калабалъклар Иса'нън аркасъндан

MATTA 1
гиттилер. 2 Ве иште, лепралъ бир адам
гелип Онун ьонюнде йере капандъ ве
деди:
"Ефендимиз, сен истедин ми, бени
темиз кълабилирсин!"
3
Иса да елини узатъп адама докунду
ве деди:
"Истийорум, темиз ол".
Даккада адам лепра хасталъъндан
темизленди. 4 Иса адама деди:
"Буну кимсейе анлатърма. Ама гит,
кендини Аллахевиндеки гьоревлийе
гьостер. Сонра Муса'нън буйурдуу
курбанъ гетир, онлара шахитлик
олсун".
Йюзбашънън хизметчиси
(Лука 7:1-10)
5

Иса Кефернахум касабасъна
гелдиктен сонра, бир йюзбашъ Она
гелип шьойле ялвардъ:
6
"Ефендимиз, евде бир хизметчим
вар, о инмелешти, бюйюк аджълар
ичинде ятъйор".
7
Иса адама деди:
"Гелип ону ийилештиреджем".
8
Ама йюзбашъ джевап верип шьойле
конушту:
"Ефендимиз, бен лайък деилим, сен
гелип чатъмън алтъна гиресин. Сен
саде тек бир сьоз сьойле, о вакът
хизметчим ийилешеджек. 9 Чюнкю
бен де буйрук алтънда бир адамъм;
ве беним буйруумда да аскерлер
вар. Бирисине 'Гит' дедим ми,
гидеджек. 'Гел' дедим ми, геледжек.
Хизметчиме де 'Шуну яп' дедим ми,
ону япаджак."

14
10

Иса буну ишитиндже шаш баш
калдъ ве аркасъндан геленлере деди:
"Сизе
чок
дору
бир
шей
сьойлейейим:
Исраил'де
хич
кимседе бу кадар бюйюк иман
растламадъм. 11 Сизе шу кадарънъ
сьойлейейим: гюндоусундан ве
гюнбатъсъндан чок киши геледжек
ве гьокюн краллъънда Ибрахим ве
Исхак ве Якуп'ла бирликте софрая
отураджаклар. 12 Ама бу краллъа
аслънда ким гиреджейди, иште, о
кишилер дъшаръ атъладжаклар,
каранлъън
ен
кенаръна
атъладжаклар. Орада ааламак ве
дишлери гъджърдатърмак оладжак."
13
Сонра Иса йюзбашъя деди:
"Гит, сен насъл иман еттин, ьойле
олсун."
Иса, чок киши ийилештирийор
(Мар 1:29-34; Лука 4:38-41)
14
Иса Петрус'ун евине гелди. О
заман онун кайнанасънъ гьордю,
насъл атешлер ичинде хаста ятардъ. 15
Иса онун елине докундуу гиби атеш
ондан чъктъ. Кадън да калкъп Иса'я
хизмет етти.
16

Акшам олунджа, Иса'я бир сюрю
кьотю рухлу кишилер гетирдилер.
Иса рухларъ тек бир сьозле уратърдъ.
Ве бютюн хасталар ийилешти. 17
Бьойлеликле пейгамбер Ишая'нън
сьойледии шу сьоз йерине гелди:
'Зайъфлълъкларъмъзъ О ташъдъ;
Хасталъкларъмъзъ О гьотюрдю.'
Иса'нън ьоренджиси олмак
(Лука 9:57-62)

14
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Иса'нън етрафъна бир калабалък
топландъ. Буну гьорюндже буйурду,
гьолюн ьобюр кенаръна гечилсин. 19
Бир канун муаллими гелип Иса'я
деди:
"Муаллим, сен нерейе гидерсен
аркандан геледжем".
20
Ама Иса она деди:
"Тилкилерин барънаджак йерлери
вар. Гьоктеки кушларън да йуваларъ
вар. Ама Инсанолу йок нерейе
башънъ койсун".
21

Башка бир ьоренджи Иса'я деди:
"Ефендимиз, изин вер де, ен пешин
гидип бабамъ гьомейим".
22
Ама Иса она деди:
"Сен
беним
аркамдан
гел.
ЬОлюлери брак, кенди ьолюлерини
гьомсюнлер".
Иса, фъртънайъ диндирийор
(Мар 4:35-41; Лука 8:22-25)
23

Иса кайъа бинди; ьоренджилери
де Онун аркасъндан гелдилер. 24 Ве
иште, гьолде коджаман бир фъртъна
копту. ЬОйле ки, кайък далгаларън
алтънда калдъ. Иса гене, уйкуя
далмъштъ. 25 ЬОренджилери гелип
Ону уянтърдълар. Дедилер:
"Ефендимиз, куртар бизи, йок
олуйоруз!"
26
Иса онлара деди:
"Неден коркуйорсунуз, сиз иманъ аз
оланлар?"
Сонра калктъ, рюзгяръ ве денизи
азарладъ. Ве хер янъ чок сакин олду.
27
Инсанлар шаш баш калъп дедилер:
"Бу насъл бир адам ки, рюзгярлар ве
дениз биле Ону сеслийорлар?"

Ики кьотю рухлу адам
(Мар 5:1-20; Лука 8:26-39)
28

Гьолюн
ьобюр
тарафъна,
Гадаралъларън
мемлекетине
гелдилер.
Мааралъ
мезарлардан
кьотю рухлу ики адам чъкъп Иса'йла
каршъ каршъя гелдилер. Онлар о
кадар ашъръ белалъ идилер ки, кимсе
о йолдан гечемезди. 29 Ве иште,
баъръп дедилер:
"Сен, Аллахън Олу, сенинле не
ишимиз вар? Вакъттан ьондже бизе
чеки чектирмейе ми гелдин?"
30
Онлардан бираз узакта бюйюк бир
домуз сюрюсю отламакта иди. 31
Кьотю рухлар да Иса'я ялвармая
башладълар:
"Мадем бизи уратъраджан, о заман
домуз сюрюсюне йолла".
32
Иса онлара "Дефолун!" деди.
Онлар да чъкъп домузларън ичине
гирдилер. Ве иште, бютюн сюрю о
дик байърдан ашаъя гьоле коштулар
ве суларън ичинде йок олдулар.
33
Чобанлар касабая коштулар.
Орада хер шейи анлатърдълар, кьотю
рухлу адамларън меселесини де. 34 Ве
иште, бютюн касаба калкъп Иса'йла
каршълашмая
чъктълар.
Ону
гьорюндже
ялвардълар,
онларън
топракларъндан айрълсън.
Бьолюм 9
Иса, бир инмели ийилештирийор
(Мар 2:1-12; Лука 5:17-26)
1

Иса бир кайъа бинип гьолю гечти.
Бьойлеликле кенди касабасъна вардъ.
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2

Ве иште, Она дьошек юзеринде ятан
инмели бир адам гетирдилер. Иса
онларън
иманънъ
гьорюндже
инмелийе деди:
"Евладъм,
куражлан,
сенин
гюнахларън аф едилди".
3
Ве иште, кими канун муаллимлери
кенди
кендилерине
шьойле
конуштулар:
"Бу
адам
Аллаха
кюфюр
конушуйор".
4
Ама Иса онларън дюшюнджелерини
анлайъп деди:
"Неден
ичинизде
кьотю
5
дюшюнюйорсунуз?
Чюнкю
хангиси даха колай: 'Гюнахларън аф
едилди' демек ми, йокса 'Калк,
6
йюрю'
демек
ми?
Ама
Инсанолу'нун
вар
куввети,
йерйюзюнде гюнахларъ аф етсин.
Буну анлаясънъз дийе...
(бу сефер инмелийе деди)
"Калк, дьошеини калдър ве еве гит."
7
Адам да калкъп евине гитти. 8
Калабалъклар буну гьорюндже хайран
калдълар ве Аллахъ шанладълар,
инсанлара ьойле бир хак верди дийе.
Матта чаарълъйор
(Мар 2:13-17; Лука 5:27-32)
9

Иса орадан йолуна девам етти.
Гюмрюк гишесинде отуран Матта
адънда бир адам гьордю. Она
"Аркамдан гел!" дийе буйурду.
Адам да калкъп Иса'нън аркасъндан
гитти.
10

Ве ьойле олду ки, Иса Матта'нън
евинде софрая отурмушкен, иште, бир
сюрю гюмрюкчю ве гюнахкярлар
16

16

гелип Иса ве Онун ьоренджилерийле
бирликте йемек йедилер. 11 Ферисилер
буну
гьорюндже
Иса'нън
ьоренджилерине дедилер:
"Сизин муаллиминиз не ичин
гюмрюкчюлер ве гюнахкярларла
йемек йийор?"
12
Ама Иса буну ишитиндже деди:
"Деил саалам оланлара, ама хаста
оланлара доктор лазъм. 13 Сиз гене,
гидин ве ьоренин, шу сьоз не
истийор сьойлесин: 'Бен мерхамет
истийорум, деил курбан'. Чюнкю
бен гелмедим, дору оланларъ
чаърайъм,
бен
гелдим,
гюнахкярларъ чаърайъм."
Оруч меселеси
(Мар 2:18-22; Лука 5:33-39)
14

Сонра Яхя'нън ьоренджилери
Иса'я гелип дедилер:
"Насъл олуйор да биз оруч
тутуйоруз, Ферисилер де оруч
тутуйорлар,
ама
сенин
ьоренджилерин оруч тутмуйорлар?"
15

Иса онлара деди:
"Гювейи онларън арасънда икен,
оламаз гювейинин аркадашларъ яс
тутсунлар, деил ми? Ама ьойле
гюнлер геледжек ки, Гювейи
онлардан алънаджак. Иште, о
гюнлерде оруч тутаджаклар.
16
Ве хич кимсе бир су
йъканмамъш руба парчасъ алъп ески
бир рубая яма япмаз. Йокса яма
рубадан копаджак ве йъртък даха
фена оладжак. 17 Хич кимсе де йени
шарабъ ески дерилере коймаз.
Йокса дерилер патлаяджак, шарап
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дьокюледжек ве дерилер зиян
оладжак. Хайър, йени шарабъ йени
дерилере
коярлар.
ЬОйлеликле
икиси де колланаджак."
ЬОлю къз ве хаста кадън
(Мар 5:21-43; Лука 8:40-56)
18
Иса даха бу шейлери онлара
анлатъръркен,
бир
дуахане
гюдюджюсю гелип Онун ьонюнде
йере капандъ ве деди:
"Къзъм аз ьондже ьолдю. Гене де
гел, елини онун юзерине кой, о
вакът яшаяджак".
19
Иса да калкъп адамън аркасъндан
гитти; Онун ьоренджилери де ьойле.
20
Деркен, бир кадън Иса'нън
аркасъндан йетишти. Кадънън оники
сенеден бери канамасъ вардъ. Ве
шимди гелип Иса'нън рубасънън
кенаръна докунду. 21 Чюнкю кадън
кенди кендине шьойле дерди:
"Йетер ки, Онун рубаларъна бир
докунайъм, о вакът ийилешеджем".
22
Ама Иса аркасъна дьондю ве ону
гьорюндже деди:
"Къзъм, куражлан! Иманън сени
куртардъ".
Ве кадън даккада ийилешти.
23

Иса дуахане гюдюджюсюнюн
евине гелди. Орада кавал чаланларъ
ве гюрюлтю япан калабалъъ гьордю.
24
О заман деди:
"Чъкън дъшаръ! Затен къз ьолмеди
ки, саде уйуйор".
Ве хепси Она гюлмейе башладълар. 25
Инсанлар дъшаръя чъкарълдъктан
сонра, Иса еве гирди, къзъ елинден

тутту ве къз калктъ. 26 Бу хабер бютюн
оралара яйълдъ.
Ики кьор, бир дилсиз
27

Иса орадан йолуна девам единдже,
ики кьор адам Онун аркасъндан
гиттилер. Йюксек сесле баърърдълар:
"Давудолу, халимизе аджъ!
28
Иса бир еве гирди. О вакът кьор
адамлар Она яклаштъ. Иса да онлара
деди:
"Иман едийор мусунуз ки, беним
вар фърсатъм буну япайъм?"
Она дедилер:
"Евет ефендимиз, иман едийоруз".
29
О вакът Иса онларън гьозлерине
докунуп деди:
"Иманънъза гьоре олсун".
30
Онларън гьозлери ачълдъ ве Иса
онлара чок съкъ ъсмарладъ:
"Бакън, кимсенин хабери олмасън
бу иштен ичин!"
31
Онлар гене, дъшаръ чъкъп Иса'нън
адънъ бютюн ораларда яйъдълар.
32

Иса ве ьоренджилери дъшаръ
чъкънджа, иште, Она кьотю рухлу ве
дилсиз бир адам гетирдилер. 33 Кьотю
рух уратълдъктан сонра дилсиз адам
конушмая башладъ. Калабалъклар да
шаш баш калъп дедилер:
"Исраил'де хич ьойле бир шей
гьорюнмеди".
34
Ама
Ферисилер
шьойле
конуштулар:
"Кьотю рухларъ уратъръйор кьотю
рухларън башъйла".
Ишчилер аз
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35

Иса бютюн касабаларъ ве бютюн
кьойлери
гезди.
Онларън
дуаханелеринде
дерс
верди.
Краллъктан
ичин 'ийи хабери'
билдирди ве хер тюрлю хасталъъ, хер
тюрлю виранлъъ ийилештирди.
36
Калабалъкларъ гьорюндже онлара
аджъдъ,
чюнкю
съкънтълъ
ве
перишандълар, санки чобансъз бир
37
сюрю
гиби.
О
заман
ьоренджилерине деди:
"Харман бюйюк, ама ишчилер аз. 38
Онун ичин, харманън сахибине
ялварън ки, харманъна ишчилер
йолласън."
Бьолюм 10
Иса, оникилери йоллуйор
(Мар 3:13-19; 6:7-13; Лу 6:12-16;
9:1-6)
1

Иса оники ьоренджисини янъна
чаърдъ. Онлара мундар рухларън
юстюне
куввет
верди,
онларъ
уратърсънлар дийе. Хем де хер тюрлю
хасталък, хер тюрлю виранлък
юстюне куввет верди. 2 Оники
апостолун адларъ да шунлардър:
Биринджиси, Симун (она Петрус
да дийорлар) ве Андреяс (онун
кардеши),
Якуп (Зебеди'нин олу) ве Йуханна
(онун кардеши),
3
Филип ве Бар-Толомейус
Томас ве Матта (гюмрюкчю олан),
Якуп (Алфейус'ун олу) ве Тадейус,
4
Симун (партизан олан) ве
Искарийотлу Яхуда (Иса'йъ еле
верен).
18

5

Иса бу оникисини йолладъ. Ама
ьондже онлара шунларъ ъсмарладъ:
"Аллахсъз миллетлере гитмейин,
Самирийелилерин
хич
бир
касабасъна да гитмейин. 6 Хайър,
сиз Исраил халкънън кайболмуш
койунларъна гидин.
7
Хер нерейе гидерсениз шу хабери
билдирин:
'Гьокюн
краллъъ
8
якънладъ'.
Хасталаръ
ийилештирин,
ьолюлери
дирилтирин, лепралъларъ темиз
кълън, кьотю рухларъ уратърън.
Бедава алдънъз, бедава верин.
9
Кеселеринизе алтън, гюмюш, я
да бакър коймайън. 10 Ве йолджулук
ичин не бир торба, не ики кафтан, не
пабуч, не де бастон алмайън, чюнкю
ишчи айлъънъ хак едийор.
11
Ве ханги касабая, ханги кьойе
гирерсениз,
араштърън
орада
сайълмъш бириси вар мъ дийе.
Айрълана кадар онда калън. 12 Ве о
еве гиреркен она селамънъзъ верин.
13
Евдекилер
буна
лайъкса,
баръшънъз
онларън
юзерине
геледжек. Ама лайък деилселер,
баръшънъз сизе дьонсюн.
14
Ве хер ким сизи кабул етмезсе я
да сьозлеринизе кулак асмазса, о ев
ве
о
касабадан
чъкаркен
аякларънъздан тозларъ силкин. 15
Сизе дору бир шей сьойлейейим:
Давалама гюнюнде Содом иле
Гомора касабаларъ о касабадан даха
аз чеки гьореджек.
Съкънтълар геледжек
(Мар 13:9-13; Лука 21:12-17)
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Бакън, бен сизи койунлар гиби
куртларън арасъна йоллуйорум.
Онун ичин хем йъланлар гиби
акъллъ, хем де гюверджинлер гиби
саф олун. 17 Ама инсанлардан
сакънън:
Чюнкю
сизи
дава
йерлерине теслим едеджеклер ве
дуаханелеринде камчълаяджаклар. 18
Хем де сизи бенден ичин санджак
гюдюджюлеринин ве кралларън
ьонюне биле гетиреджеклер. Бу, хем
онлара хем Аллахсъз миллетлере
шахитлик оладжак.
19
Ама сизи теслим еттилер ми, хич
кахърланмайън,
насъл
конушаджанъз
ве
не
сьойлейеджениз дийе. Чюнкю сизе о
даккада
вериледжек
не
конушасанъз. 20 Затен конушан сиз
деилсиниз, сизин ичинизде конушан
Бабанъз'ън Рухудур.
21
Ве кардеш кардешине, баба да
евладънъ ьолюме теслим едеджек.
Къзанларъ да ана бабаларъна каршъ
калкъп онларъ ьолдюртюреджек. 22
Беним адъмдан ичин херкес сизе
кин баалаяджак. Ама ким сонуна
кадар даянърса, о куртуладжак. 23
Сизе бир касабада феналък яптълар
мъ, ьобюр касабая качън. Сизе дору
бир шей сьойлейейим: Инсанолу
гелене кадар сиз Исраил'деки
касабаларъ битиремезсиниз.
24
ЬОренджи
муаллиминден
бюйюк деилдир; не де хизметчи
25
ефендисинден
бюйюктюр.
ЬОренджи муаллими гиби олду му,
хизметчи де ефендиси гиби олду му,
бу кадар онлара йетер. Евин
ефендисине 'Беел-Зебул' дедилер ми,

евдекилере не кадар даха фазла
айнъсънъ дийеджеклер.
Кимден лазъм коркалъм
(Лука 12:2-9)
26

Онун ичин онлардан коркмайън.
Чюнкю йок ьортюлю бир шей
мейдана чъкмасън, йок саклъ бир
шей билинмесин. 27 Сизе каранлъкта
не сьойледийсем, ону айдънлъкта
конушун.
Кулакларънъза
фъсълданан сьозлери евин ен
йюксек тепесинден баърън.
28
Коркмайън онлардан, хани
кувветлери
вар
бедени
ьолдюрсюнлер
ама
джанънъзъ
аламазлар. Хайър, сиз Ондан
коркун, хани куввети вар хем джанъ
хем бедени джендемде йок етсин. 29
Ики серче кушу бир сантиме
сатмъйорлар мъ? Ве гене де,
Бабанъзън разълъъ олмадан онларън
бир танеси биле йере дюшемез. 30
Кафанъздаки сачлар биле тек тек
31
сайълмъштър.
Онун
ичин
коркмайън:
сиз
чок
серче
кушларъндан даха къйметлисиниз.
32
Хер ким инсанларън ьонюнде
беним адъмъ анърса, бен де гьокте
олан Бабамън ьонюнде онун адънъ
анаджам. 33 Ама хер ким инсанларън
ьонюнде бени инкяр едерсе, бен де
гьокте олан Бабамън ьонюнде ону
инкяр едеджем.
Иса'я лайък олмак
(Мар 9:41; Лука 12:51-53; 14:26-27)
34
Санмайън ки, гелдим йерйюзюне
баръшъклък
гетирейим.
Бен
гелмедим баръшъклък гетирмейе,
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гелдим бир кълъч гетирмейе. 35
Чюнкю бен бир адамън бабасъйла
арасънъ бозмая гелдим; ве бир
къзън анасъйла арасънъ бозмая
гелдим;
ве
бир
гелинин
кайнанасъйла
арасънъ
бозмая
гелдим. 36 Ве адамън кенди ев халкъ
биле она дюшман оладжак. 37 Ким
бабасънъ ве анасънъ бенден даха
чок северсе, о бана лайък деилдир.
Ве ким олуну я да къзънъ бенден
даха чок северсе, о бана лайък
деилдир. 38 Ве ким хачънъ йюкленип
беним аркамдан гелмезсе, о бана
лайък деилдир. 39 Ким хаятънъ
булмушса, ону кайбедеджек. Ама
ким
хаятънъ
бенден
ичин
кайбетмишсе, о хаятънъ буладжак.
40
Ким сизи кабул едерсе, о бени
кабул етмиш олуйор. Ве ким бени
кабул едерсе, бени гьондерени кабул
етмиш олуйор. 41 Ким бир пейгамбер
кабул едерсе, пейгамбердир дийе, о
киши бир пейгамберин каршълъънъ
аладжак. Ве ким бир дору адам
кабул едерсе, дору адамдър дийе, о
киши бир дору адамън каршълъънъ
аладжак. 42 Ве хер ким бу
кючюклерден бирисине саде бир
кадех соук су ичирирсе, хани
ьоренджидир дийе, сизе дору бир
шей сьойлейейим: О кишинин
каршълъъ кайболмаяджак."
Бьолюм 11
Иса ве Яхя
(Лука 7:18-35)
1

Иса'нън оники ьоренджисине
вердии буйруклар бурая кадар. Ондан
20

сонра орадан айрълдъ, онларън
касабаларънда дерс версин ве халка
конушсун дийе.
2

Яхя да мапуста Месихин
ишлеринден ичин ишитмишти. Ве
кенди ьоренджилеринден ики киши
йолладъ. 3 Иса'я сордулар:
"Геледжек олан сен мисин, йокса
башкасънъ мъ беклейелим?"
4

Иса онлара шьойле джевап верди:
"Дьондююнюзде Яхя'я анлатърън
нелери
ишиттиниз,
нелери
гьордюнюз:
5
Кьорлерин гьозлери ачълъйор
ве сакатлар йюрюйор,
лепралълар
темизленийор
ве
саърлар
ишитийор,
ьолюлер дирилийор ве фукаралара
'ийи
хабер' билдирилийор.
6
Ве не мутлу о адама ки, бенден
кьостекленмез."
7

Орадан айрълдълар. Ве Иса
калабалъклара
Яхя'дан
ичин
конушмая башладъ:
"Ъссъз йерлере нейи гьормейе
гиттиниз? Рюзгярън салладъъ бир
саз мъ? 8 Евет, нейи гьормейе
гиттиниз?
Йумушак
рубаларъ
гийийен бир адам мъ? Бакън,
йумушак рубаларъ гийийенлер,
кралларън
сарайларънда
отуранлардър. 9 Евет, нейи гьормейе
гиттиниз? Бир пейгамбер ми? Дору,
ама бен сизе дийорум: о бир
пейгамберден даха бюйюктю. 10
Китап'та язълъ олан шу сьозлер
Яхя'дан ичин язълдъ:
"Иште, бен хаберджими сенин
ьонюнден йоллуйорум.
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О, сенден ьондже сенин йолуну
хазърлаяджак."
11
Сизе дору бир шей сьойлейейим:
кадъндан доанларън арасънда хенюз
ьойле бир киши чъкмадъ, Яхя'дан
даха бюйюк олсун. Ама гьокюн
краллъънда ен кючюк олан, ондан
даха бюйюктюр.
12
Ве Яхя'нън гюнлеринден бугюне
кадар
гьокюн
краллъъ
ичин
капъшмак олуйор. Капъшанлар да
ону зорла еле гечирийорлар. 13
Чюнкю бютюн пейгамберлер ве
Муса'нън кануну Яхя'я кадар
пейгамберлик еттилер. 14 Иляс
геледжейди,
ве
егер
кабул
едебилирсениз,
о
Иляс'ън
кендисийди. 15 Кимин кулаъ варса,
ишитсин.
16

Ама
бу
кушаъ
нейе
бензетирейим?
Онлар чаршъда
отуран къзанлара бензийорлар.
Аркадашларъна
шьойле
баъръйорлар: 17 'Сизе зурна чалдък,
ойнамадънъз.
Сизе
дженазе
тюркюлери
сьойледик,
ааламадънъз'. 18 Чюнкю Яхя гелип
не йеди не ичти. О заман дедилер:
'Адамда кьотю рух вар'. 19 Инсанолу
гелип йеди ве ичти. Бу сефер
дийорлар: 'Те, адам кьоргъртлаклъ
ве ичкиджи, гюмрюкчюлерин ве
гюнахкярларън досту'. Ама Аллах
билгисинин евлатларъ о билгийи
хаклъ гьостереджеклер."
Тьовбе етмейен касабалар
(Лука 10:13-15)

20

О вакът Иса башладъ, о
касабаларъ азарласън, нереде ен чок
кувветли муджизелерини япмъштъ,
чюнкю тьовбе етмедилер:
21
"Вай сенин халине Хоразин! Вай
сенин халине Бейтсайда! Чюнкю
егер
сенде
япълан
кувветли
муджизелер Тирус ве Сидон
касабаларънда япълмъш олсайдъ,
онлар чоктан чувал ве кюл ичинде
тьовбе едердилер. 22 Бен сизе
дийорум: давалама гюнюнде Тирус
ве Сидон касабаларъ сизден даха аз
23
чеки
гьореджек.
Я
сен
Кефернахум! Гьоке кадар мъ
йюкселдин? Сен джендемин дибине
батаджан. Чюнкю сенде япълан
муджизелер Содом касабасънда
япълмъш олсайдъ, бугюне кадар
аякта дураджайдъ. 24 Ама бен сана
дийорум: давалама гюнюнде Содом
касабасъ сенден даха аз чеки
гьореджек".
Йоргунлара рахатлък
(Лука 10:21-22)
25
О вакът Иса джевап верип шьойле
конушту:
"'Баба, гьокюн ве йерин ефендиси,
сана шюкюр едийорум ки, бу
меселелери билгили ве акъллъ
кишилерден сакладън, ама къзан
аклънда оланлара ачтън. 26 Евет
ьойле, Баба, чюнкю сенин гьозюнде
дору олан буйду.'
27

Баба хер шейи беним елиме
верди. Ве Бабадан башка кимсе
Олуйу танъмъйор. Ве Оулдан башка
кимсе Бабайъ танъмъйор. Ама Оул
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киме Бабайъ ачъкларса, о киши де
Бабайъ танъяджак.
28

Ей бютюн йоргунлар, аър йюк
алтънда оланлар! Бана гелин, бен
сизе рахатлък вереджем. 29 Беним
бондрууму такън ве бенден ьоренин.
Чюнкю
бен
яваш
ве
алчакгьонюллюйюм.
О
вакът
джанларънъз
ичин
рахатлък
буладжанъз. 30 Чюнкю беним
вереджеим
бондрук
колайдър,
беним вереджеим йюк йииндир."

гьоревлилер орада ишлеркен биле
джумартеси гюнюню бозуйорлар ве
онлара гюнах сайълмъйор? 6 Ама
бен
сизе
дийорум:
бурада
Аллахевинден даха бюйюк бир шей
вар.
7
'Бен мерхамет истийорум, деил
курбан'. Евет, сиз бу сьозюн
анламънъ билсейдиниз, кабахатсъз
кишилери даваламаяджайдънъз. 8
Чюнкю
Инсанолу,
джумартеси
гюнюнюн ефендисидир."
9

Бьолюм 12
ДЖумартеси гюнюнюн ефендиси
(Мар 2:23-3:6; Лука 6:1-11)
1

О гюнлерде, Иса бир джумартеси
гюню екин тарлаларъндан гечти.
Онун ьоренджилери аджъктълар ве
башладълар,
екинин
башларънъ
копаръп йемейе. 2 Ферисилер буну
гьорюндже Иса'я дедилер:
"Бак, сенин ьоренджилерин ьойле
ишлер япъйорлар, хани джумартеси
гюнюнде онларъ япмак хелал
деилдир."
3

Ама Иса онлара деди:
"Сиз де хич окумадънъз мъ, Давут
аджъкънджа не яптъ? Хем кендиси,
хем де онунла берабер оланлар? 4
Насъл Аллахевине гирип орадаки
кутсал екмеклери йедилер (ки, о
екмеклер не кендисине, не де онун
янъндакилере хелал деилдилер.
Саде Аллахевиндеки гьоревлилере
йемек ичин хелалдър).
5
Я да Муса'нин канунунда хич
окумадънъз мъ, Аллахевиндеки

22

Иса орадан айрълънджа, онларън
дуаханесине гирди. 10 Ве иште, орада
ели курумуш бир адам вардъ. Иса'я
сордулар:
"Аджаба, джумартеси гюнюнде
шифа вермек хелал мъдър?"
Буну, Иса'йъ сучлаябилмек ичин
яптълар.
11
Ама онлара деди:
"Дийелим, тек бир койунунуз вар, о
да джумартеси гюнюнде бир чукура
дюшюйор.
О
заман,
аджаба
аранъзда вар мъ бири, койунуну
тутуп чъкармасън? 12 Ама инсан бир
койундан не кадар даха къйметли.
Мадем ьойле, джумартеси гюнюнде
ийилик япмак хелалдър."
13
Иса адама, "Елини узат" деди.
Адам да елини узаттъ ве ели ескиси
гиби сапасаалам олду, айнъ ьобюр ели
гиби олду. 14 Ферисилер гене, дъшаръ
чъкъп Иса'я каршъ бирбирлерине
данъштълар, насъл Ону йок етсинлер.
Аллахън сечтии кулу
15

Ама Иса бунун фаркъндайдъ ве
оралардан чекилди. Чок киши Онун
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аркасъндан гиттилер; Иса да хепсини
16
ийилештирди.
Ама
онлара
ъсмарладъ, Онун адънъ яймасънлар. 17
ЬОйле ки, пейгамбер Ишая'нън
аазъндан сьойленен шу сьоз йерине
гелсин:
18
"Бакън, беним сечтиим хизметчим.
Беним севгилим, Онунла
ферахланъйорум.
19
О, кавга етмейеджек, баъръп
чъърмаяджак.
Сокакта кимсе Онун сесини
дуймаяджак.
20
Дорулук йенгийи казанаджак.
Она йенгийи казандъран да
беним хизметчимдир.
О замана кадар езилмиш бир
камъшъ кърмаяджак,
тютен бир фитили де
сьондюрмейеджек.
21
Ве Аллахсъз миллетлер Онун
адъна
умут едеджеклер."
Иса ве Беел-Зебул
(Мар 3:20-30; Лука 6:43-45; 11:1423)
22
Ондан сонра Иса'я кьотю рух долу
бир адамъ гетирдилер; хем кьор, хем
дилсизди. Иса ону ийилештирди,
ьойле ки, кьор адам хем гьордю, хем
конушту. 23 Бютюн калабалъклар да
шаш баш калъп дедилер:
"Давуд'ун олу бу олмасън?"
24

Ама Ферисилер буну ишитиндже
дедилер:
"Бу адам кьотю рухларъ анджак
Беел-Зебул, хани кьотю рухларън
башъ иле уратъръйор."

25

Иса онларън дюшюнджелерини
билирди. Онун ичин онлара деди:
"Ичерден бьолюнмюш олан хер
краллък перишан оладжак. Ве
ичерден бьолюнмюш олан бир
касаба, ичерден бьолюнмюш олан
бир хане аякта дурамаяджак. 26
Шейтан Шейтанъ уратърдъ мъ,
демек олуйор ки, о кенди ичинден
бьолюнмюштюр. Мадем ьойле, онун
краллъъ насъл аякта дураджак?
27
Ве дийелим, бен кьотю рухларъ
Беел-Зебул иле уратъръйорум. О
вакът
сизин
ьоренджилеринизa
онларъ насъл уратъръйорлар? Онун
ичин, онлар сизи давалаяджаклар.
28
Ама дийелим, бен кьотю
рухларъ
Аллахън
Руху
иле
уратъръйорум. О вакът Аллахън
краллъъ
сизин
юзеринизе
гелмиштир. 29 Олабилир ми, киши
кувветли адамън евине гирип онун
малларънъ гьотюрсюн? Лазъм, ен
биринджи кувветли адамъ бааласън,
ондан сонра адамън евини сояджак.
30

Ким бенимле бирликте деилсе, о
бана каршъдър. Ве ким бенимле
бирликте топламазса, о даътъръйор.
31
Онун ичин сизе дийорум:
инсанлара хер тюрлю гюнах, хер
тюрлю
кюфюрлю
сьоз
аф
едиледжек. Ама Руха каршъ
сьойленен кюфюрлю сьозлер аф
едилмейеджек. 32 Ким Инсанолу'на
каршъ бир лаф сьойлерсе, о она аф
a

'öğrencileriniz':
'oğullarınız"

aslında
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едиледжек. Ама ким Кутсал Руха
каршъ бир шей сьойлерсе, она аф
едилмейеджек - не шимдики, не де
геледжектеки дюняда.
33
Я ааджъ ве онун йемишлерини
ийи япаджаксънъз, я да ааджъ ве
онун
йемишлерини
кьотю
япаджаксънъз. Аач не де олса,
йемишинден анлашълъйор.
34
Сизи йълан сойу! Сиз кьотю
оланлар, насъл олуйор да, ийи бир
шей конушасънъз? Йюреи долдуран
не исе, аъз да ону конушуйор. 35 Ийи
адам ийилик хазинесинден ийи
оланъ чъкаръйор. Кьотю адам да,
кьотюлюк хазинесинден кьотю
шейлери чъкаръйор.
36
Ве сизе шуну да дийеджем:
Инсанлар диккат етмеден бир лаф
сьойледилер ми, давалама гюнюнде
онун ичин биле хесап вереджеклер.
37
Чюнкю сизи сучлу чъкаран
сьозлериниздир, хаклъ чъкаран да
сьозлериниздир."
Йунус'ун нишанъ
(Мар 8:11-12; Лука 11:24-26, 29-32)
38

Ондан сонра канун муаллимлери
ве Ферисилерден базъларъ Иса'я
джевап верип дедилер:
"Муаллим, истийоруз, сенден бир
нишан гьорелим."

24

насъл юч гюн, юч гедже о дениздеки
джанаварън
тумбаънда
калдъ,
Инсанолу да юч гюн юч гедже
топраън баарънда каладжак.
41

Давалама олунджа, Ниниве
касабасънън адамларъ бу кушакла
бирликте
калкъп
ону
сучлу
чъкараджаклар. Чюнкю онлар бари
Йунус'ун
конушмасъ
юзерине
тьовбе еттилер. Ама бакън, бурада
Йунус'тан даха бюйюк бир шей вар.
42
Давалама олунджа, гюнейден
гелен краличе бу кушакла бирликте
калкъп ону сучлу чъкараджак.
Чюнкю дюнянън уджундан гелди,
Сюлейман'ън билгилиини кенди
кулакларъйла ишитсин. Ама бакън,
бурада Сюлейман'дан даха бюйюк
бир шей вар.
43

Шимди, мундар рух инсандан
чъктъ мъ, сусуз йерлерден гечип
рахат аръйор, ама буламъйор. 44 О
заман
дийор:
'Гелдиим
еве
дьонейим'. Гелиндже бир бакъйор,
евде кимсе отурмуйор, хем де
сюпюрюлмюш ве топланмъш. 45 О
вакът гидип янъна кендисинден
бетер олан йеди тане рух даха
алъйор. Ве гелип о евде отурурлар.
Адамън сон хали де, евелки
халинден даха кьотю олду. Бу кьотю
кушаън хали де айнъ оладжак."
Иса'нън анасъ ве кардешлери

39

Иса гене, онлара шьойле джевап
верди:
"Демек, кьотю ве зинаджъ бир
кушак бир нишан истийор. Ама
пейгамбер Йунус'ун нишанъндан
башка онлара хич бир нишан
верилмейеджек. 40 Чюнкю Йунус
24

(Мар 3:31-35; Лука 8:19-21)
46

Иса
даха
калабалъклара
конушуркен, иште, Онун анасъ ве
кардешлери дъшаръда дурдулар ве
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истедилер, Онунла конушсунлар. 47
Бириси Иса'я деди:
"Бак, сенин анан ве кардешлерин
дъшаръда дуруп сенинле конушмак
истийорлар."
48
Ама Иса буну сьойлейен адама
шьойле джевап верди:
"Ким беним анам? Ким беним
кардешлерим?"
49
Ве
елийле
ьоренджилерини
гьостерип деди:
"Те анам, те кардешлерим! 50 Чюнкю
хер ким гьокте олан Бабамън
истедиини йерине гетирирсе, о
беним
кардешим,
о
беним
къзкардешим, о беним анам."
Бьолюм 13
Топраклар бензетмеси
(Мар 4:1-20; Лука 8:4-15)
1

О гюн Иса евден дъшаръ чъктъ ве
гьолюн кенарънда отурду. 2 Чок
бюйюк калабалъклар Онун етрафънда
топландъ. Онун ичин бир кайъа бинип
отурду. Бу арада бютюн калабалък
кумлукта дурду. 3 Ве онлара
бензетмелерле
чок
шейлер
анлатърмая
башладъ.
Шьойле
конушту:
"Бакън, кьойлюнюн бири гитмиш
екин ексин. 4 Екеркен кими танелер
йол кенаръна дюшмюш. Кушлар
гелип онларъ йемиш.
5
Башка танелер каялъ тарафлара
дюшмюш. Орада топрак чок съва
иди.
Даккада
филизленмейе
башламъшлар, чюнкю топракларъ
дерин деилмиш. 6 Ама гюнеш
чъкънджа, каврулмая башламъшлар.

Ве кьоклери олмадъъ ичин куруйуп
гитмишлер.
7
Башка танелер тикенли отларън
арасъна дюшмюшлер. Тикенлер
бюйюндже,
екин
тохумларънъ
бомушлар.
8
Гене башка танелер ийи топраа
дюшмюшлер. Орада бол бол йемиш
вермишлер: кимиси йюз кат, кимиси
алтмъш кат, кимиси де отуз кат.
9
Кимин кулаъ варса, сеслесин."
10

Иса'нън ьоренджилери Она гелип
дедилер:
"Не ичин онлара бензетмелерле
конушуйорсун?"
11

Онлара джевап верип деди:
"Сизе верилди, гьокюн краллъънън
саклъ меселелерини анлаясънъз.
Ама онлара верилмеди. 12 Чюнкю
кимде варса, она даха фазла
вериледжек, ве о киши боллук
ичинде оладжак. Ама кимде йокса,
онда вар олан биле ондан
алънаджак. 13 Онун ичин онлара
бензетмелерле
конушуйорум.
Чюнкю гьорюйорлар ама гене де
гьормюйорлар; ишитийорлар ама
гене
де
ишитмийоърлар,
анламъйорлар да. 14 Онларда
Ишая'нън шу пейгамберлик сьозю
йерине гелийор:
'Хеп ишитеджениз, ама хич
анламаяджанъз.
Хеп бакаджанъз, ама хич
гьормейеджениз.
15
Чюнкю бу халкън йюреи хисетмез
олду.
Кулакларъ иле зор ишитийорлар,
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26

Гьозлерини де
капатмъшлар
Йетер ки, гьозлерийле
гьормесинлер, кулакларъйла
ишитмесинлер, ве йюреклерийле
анламасънлар ве дьонмесинлер.
Бен де онларъ
ийилештирмейейим.'
16

Ама
не
мутлу
сизин
гьозлеринизе чюнкю гьорюйорлар,
ве не мутлу сизин кулакларънъза
чюнкю ишитийорлар. 17 Сизе дору
бир шей сьойлейейим: бир сюрю
пейгамбер ве дору адамлар сизин
гьордюклеринизи
гьормек
истедилер, ама гьоремедилер. Сизин
ишиттиинизи ишитмек истедилер,
ама ишитемедилер.
18

Евет, шимди де кьойлюнюн
бензетмесине кулак верин:
19
Вар киши, краллъън хаберини
ишитийор ама анламъйор. О заман
кьотю олан гелип о адамън йюреине
екилмиш оланъ чалъйор. Йол
кенаръна екилен тане иште будур.
20
Каялъ тарафъна екилен тане де
шудур: киши сьозю ишитип даккада
севинчле кабул едийор. 21 Ама онда
саалам кьок йок, саде аз вакът
ичиндир. О сьозден ичин чеки я да
съкънтъ
олду
му,
даккада
кьостекленип дюшюйор.
22
Тикенли отларън арасъна екилен
тане де шудур: киши сьозю
ишитийор. Ама дюнянън кахърларъ,
хем де зенгинлиин алдатърмасъ
сьозю боуйорлар, ве сьоз йемиш
вермез олуйор.

23

Ийи топраа екилен тане де
шудур: киши сьозю ишитийор ве
анлъйор. О киши сахиден де йемиш
верийор - кимиси йюз кат, кимиси
алтмъш кат, кимиси де отуз кат."
Късър екинлери бензетмеси
24

Иса онлара башка бир бензетме
анлатърдъ:
"Гьокюн краллъънъ шьойле бир
адама
бензетиребилириз:
адам
тарласъна ийи тохум екмиш. 25 Ама
инсанлар уйуркен, адамън дюшманъ
гелип екинин арасъна късър екини
екмиш ве чекилмиш. 26 Ама не вакът
екин бюйюдю ве танелери ортая
чъктъ, о вакът късър екинлери де
белли олмуш. 27 Топрак сахибинин
хизметчилери она гелип демишлер:
'Ефендимиз, сен тарлана ийи
тохум екмедин ми? Насъл олуйор
да, онда шимди късър екини вар?'
28
Адам онлара демиш:
'Буну бир дюшман яптъ.'
Хизметчилер де она сорду:
'Мадем ьойле, истийор мусун, биз
гидип онларъ топлаялъм?'
29
Ама адам шьойле демиш:
'Хайър, йокса сиз късър екинлери
топларкен, белки екини де онларла
бирликте чъкарърсънъз. 30 Бракън,
бичме заманъна кадар икиси ян
яна бюйюсюнлер. Ве бичме
заманъ
гелиндже
оракчълара
дийеджем: 'Ен биринджи късър
екинлери топлайън, ве якмак ичин
онларъ демет япън. Екини гене,
амбаръма топлайън.'"
Хардал танеси ве мая
(Мар 4:30-34; Лука 13:18-21)

26
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31

Иса онлара башка бир бензетме
даха анлатърдъ:
"Гьокюн краллъъ бир хардал
танесине бензийор. Адам ону алъп
тарласъна екмиш. 32 Бу тохум
бютюн ьобюр тохумлардан даха
кючюктюр.
Ама
бюйюдюктен
сонра,
бахчедеки
бютюн
йемишлерден бюйюк олуйор, аач
кадар олуйор, ьойле ки, хавадаки
кушлар гелип онун далларънда йува
курарлар."
33

Иса онлара башка бир бензетме
даха анлатърдъ:
"Гьокюн краллъъ маяя бензийор.
Бир кадън ону алъп кърк киле унун
ичине коймуш. Ен сонунда хепси
маялъ олмуш."
34

Иса бютюн бу меселелери
калабалъклара
бензетмелерле
анлатърдъ. Бензетме олмадан онлара
бир шей сьойлемезди. 35 ЬОйлеликле
пейгамберин аазъндан сьойленен шу
сьоз йерине гелди:
"Аазъмъ ачъп бензетмелерле
конушаджам.
Дюнянън курулмасъндан бу яна
саклъ олан меселелери
анлатъраджам."
Иса, 'Късър екинлер'и ачъклъйор
36

Иса калабалъклардан узаклашъп
бир еве гирди. ЬОренджилери де Она
гелип дедилер:
"Бизе о тарладаки късър екинин
меселесини ачъкла."

"Ийи
тохум
екен
адам
Инсанолу'дур. 38 Тарла да дюнядър.
Ийи тохум, краллъън евлатларъдър,
късър екинлери гене, кьотю оланън
евлатларъдър. 39 Онларъ екен
дюшман Шейтандър. Бичме заманъ
дюнянън сонудур. Оракчълар да
мелеклердир.
40
Ве насъл късър екинлери
топлайъп атешин ичинде яктъларса,
дюнянън сонунда айнъ ьойле
оладжак. 41 Инсанолу мелеклерини
гьондереджек, онлар да Онун
краллъъндан бютюн кьостекчилери
ве бютюн канунсузлук ишлейенлери
топлаяджаклар. 42 Онларъ атешли
фъръна атаджаклар. Орада ааламак
ве
дишлери
гъджърдатърмак
оладжак. 43 О вакът дору кишилер
бабаларънън краллъънда гюнеш
гиби парлаяджаклар. Кимин кулаъ
варса, ишитсин.
Саклъ хазине ве саклъ инджи
44

Гьокюн краллъъ тарланън
ичинде саклъ олан бир хазинейе
бензийор. Адам ону булмуш ама
гене сакламъш. Она о кадар
севинмиш ки, гидип варънъ йоуну
сатмъш ве о тарлайъ сатън алмъш.
45
Ве гене, гьокюн краллъъ гюзел
седеф бонджукларънъ араян бир
тюджара бензийор. 46 Чок къйметли
бир седеф бонджуу булунджа, адам
гидип варънъ йоуну сатмъш ве о
седеф бонджууну сатън алмъш.
Серпме бензетмеси

37

Онлара джевап верип шьойле
конушту:

47

Ве гене, гьокюн краллъъ бир
серпмейе бензийор. О денизе атълдъ
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мъ, хер тюрлю балък топлуйор. 48
Серпме долунджа, ону къйъя
чекмишлер. Сонра отуруп гюзел
балъкларъ каплара коймушлар, ама
бед оланларъ атмъшлар.
49
Дюнянън сонунда айнъ ьойле
оладжак: мелеклер чъкъп кьотю
кишилери
дору
оланларън
арасъндан чъкараджаклар. 50 Онларъ
атешли фъръна атаджаклар. Орада
ааламак
ве
дишлери
гъджърдатърмак оладжак.

28

деил ми ки? Мадем ьойле, бу адам
бу шейлери нереден алъйор?"
57

Бьойлеликле
Иса'я
маана
булдулар. Ама Иса онлара деди:
"Бир пейгамбер кенди касабасънда
ве кенди джинсинден башка хер
йерде сайгъ гьорюйор."
58
Ве орада онларън имансъзлъъндан
ичин пек фазла муджизе япмадъ.
Бьолюм 14
Яхя'нън ьолюмю

51

Бютюн бу меселелери анладънъз
мъ?"
Она, "Евет" дедилер.
52
Ве Иса онлара деди:
"Онун ичин, бир канун муаллими
краллъън ьоренджиси олду му,
бензийор о ханенин башъна, хани
кенди хазинесинден хем йени, хем
де ески шейлер чъкаръйор."
Кенди мемлекетинде сайгъ йок
(Мар 6:1-6; Лука 4:16-30)
53

Ве ьойле олду ки, Иса бу
бензетмелери битириндже орадан
айрълдъ. 54 Кенди касабасъна гелди ве
онларън дуаханесинде онлара дерс
вермейе башладъ. ЬОйле ки, шаш баш
калъп дедилер:
"Бу адама бу кадар билгилик
нереден гелди? Муджизе япмак
ичин куввет нереден гелди. 55 Бу,
дорамаджънън олу деил ми?
Анасънън адъ Мерйем деил ми?
Кардешлеринин де адларъ Якуп,
Йусуф, Симун ве Яхуда деил ми? 56
Онун къзкардешлери де арамъзда
28

(Мар 6:14-29; Лука 9:7-9)
1

О гюнлерде санджак кралъ
Хиродес Иса'дан ичин ишитти. 2 Ве
хизметчилерине деди:
"Бу
Яхя'дър!
ЬОлюлерден
дирилмиштир! Те онун ичин онда
куввет вар, муджизе япсън."
3

Чюнкю Хиродес Яхя'йъ якалатъръп
баалатърмъштъ. Ве Хиродияс'тан
ичин мапуса аттърмъштъ (о да
Хиродес'ин кардеши олан Филип'ин
каръсъ иди). 4 Чюнкю Яхя она хеп
дерди ки:
"Ону каръ оларак алмак сана
харамдър."
5
Аслънда Хиродес истеди, Яхя'йъ
ьолдюртюрсюн, ама халктан коркту,
чюнкю онлар хепси Яхя'йъ пейгамбер
саярдълар.
6

Ама Хиродес'ин доум гюню
гелиндже, Хиродияс'ън къзъ онларън
ьонюнде гьобек аттъ. Хиродес де ону
чок беенди. 7 Бунун юзерине йемин
едип она сьоз верди, хер не
истерсейди она вереджек дийе. 8 Ама
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анасъ ону пушутурмушту. Онун ичин
деди:
"Бана бир тепси юзеринде Яхя'нън
кафасънъ бурая гетир."
9
Крал буна юзюлдю; ама гене де
ьойле буйурду. Чюнкю хем йемин
етмишти, хем де софрада отуран
мисафирлерден ичин. 10 Хабер
йоллаттъръп
мапуста
Яхя'нън
кафасънъ кестирди. 11 Онун кафасънъ
да бир тепсийе койуп къза вердилер, о
да ону анасъна гетирди.
12
Ве Яхя'нън ьоренджилери гелип
онун беденини гьотюрдюлер ве
гьомдюлер. Сонра гидип Иса'я хабер
вердилер.
Иса, беш бин киши дойуруйор
(Мар 6:30-44; Лу 9:10-17; Йух 6:114)
13

Иса буну ишитиндже орадан
чекилип бир кайъкла тек башъна
ъссъз бир йере гитти. Халк не вакът
буну ьоренди, касабалардан чъкъп яян
Онун аркасъндан гиттилер. 14 Иса
къйъя варънджа бюйюк бир калабалък
гьордю. Онлара аджъдъ ве онларън
хасталарънъ ийилештирди.
15

Акшам олунджа ьоренджилери
Она гелип дедилер:
"Бурасъ чок ъссъз бир йер, хем де
вакът геч олду артък. Онун ичин
халкъ брак да, етрафтаки кьойлере
гитсинлер, кендилерине йийенти
алсънлар."
16
Ама Иса онлара деди:
"Йок люзюмю бир йере гитсинлер.
Сиз онлара йийенти верин!"
17
Она дедилер:

"Бурада саде беш екмекле ики
балъъмъз вар."
18
Иса онлара деди:
"Онларъ бана бурая гетирин."
19
Халка ъсмарладъ, чименлие
отурсунлар. Сонра беш екмекле ики
балъъ алдъ, гьозлерини калдъръп
гьоке
бактъ
ве
йийентилери
мубарекледи.
Екмеклери
къръп
ьоренджилере верди. Онлар да
екмеклери халка даътърдълар. 20 Ве
хепси йийип дойдулар.
Екмек
кърънтъларъндан калан парчаларъ
топладълар ве онларла оники сепет
долдурдулар. 21 Йийен кишилер ашаъ
йукаръ беш бин еркек идилер,
кадънларъ ве къзанларъ хич саймадан.
Иса, суйун юстюнде йюрюйор
(Мар 6:45-56; Йух 5:15-21)
22

Иса
хемен
ьоренджилере
ъсмарладъ,
бир
кайъа
бинип
кендисинден ьондже гьолюн ьобюр
тарафъна гечсинлер. Иса бу арада
халкъ йолджу едеджекти. 23 Халкъ
йолджу еттиктен сонра, дуа етмек
ичин тек башъна бир балкана бинди.
Акшам олунджа орада ялнъз калдъ. 24
Кайък
гене,
къйъдан
биркач
километре узаклашмъштъ. Рюзгяр она
каршъ ести, далгалар да она чарптъ.
25

Сабах юстю Иса гьолюн юзеринде
26
йюрюйюп
онлара
яклаштъ.
ЬОренджилер
Ону
гьордюклери
вакът, насъл гьолюн юзеринде
йюрюйор, юрпеленмейе ве коркудан
баъръп чъърмая башладълар:
"Бу бир тълсъмдър!"
27
Иса онлара хемен конушуп деди:
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"Куражланън!
коркмайън."

Беним!

артък

28

Ама Петрус Она джевап верип
деди:
"Ефендимиз егер сен исен, бана
буйур да, суйун юзеринде сана
гелейим."
29
Иса да "Гел" деди.
Петрус кайъктан инип суйун
юзеринде йюрюдю ве Иса'я дору
илерледи. 30 Ама рюзгяръ гьорюндже,
коркмая ве батмая башладъ.
"Ефендимиз, куртар бени!" дийе
баърдъ.
31
Иса хемен елини узатъп ону тутту
ве она деди:
"Сен иманъ аз олан адам, не ичин
шюпелендин?"
32
Кайъа биндилер, рюзгяр да хемен
кесилди. 33 Кайъкта оланлар Она
таптълар;
"Сен сахиден де Аллахън Олусун"
дедилер.
34

Гьолю гечип, Гинесар касабасънда
топраа вардълар. 35 Оранън адамларъ
Иса'йъ танъдълар. Ве етрафтаки
касабалара хабер йолладълар. Хер
тарафтан
гелип
Иса'я
бютюн
36
хасталаръ
гетирдилер.
Она
ялвардълар,
саде
саде
Онун
рубасънън кенаръна докунсунлар. Ве
хер ким она докундуйса ийилешти.
Бьолюм 15
Темиз ве мундар
(Мар 7:1-23)

30

1

Сонра Ферисилер ве канун
муаллимлеринден кими кишилер
Йерушалим'ден Иса'я гелип дедилер:
2
"Сенин
ьоренджилерин
деделеримизин адетлерини неден
тутмуйорлар? Чюнкю екмек йеркен
еллерини йъкамъйорлар."
3

Ама Иса онлара джевап верип деди:
"Я сиз? Сиз кенди адетлеринизин
хатъръна неден Аллахън буйрууну
бозуйорсунуз? 4 Чюнкю Аллах деди
ки, 'Бабана, анана сайгъ гьостер' ве
'Ким бабая ве аная каршъ кьотю
конушурса, она лазъм ьолюм
джезасъ верилсин'. 5 Сиз гене
шьойле дийорсунуз: 'Киши бабасъна
я да анасъна деди ми, 'Сана аслънда
ярдъм
ичин
базъ
шейлер
вереджейдим, ама онларъ Аллаха
вердим'. 6 О вакът киши артък
меджбур деилмиш, бабасъна ве
анасъна
сайгъ
гьостерсин.
Бьойлеликле кенди адетлеринизин
хатъръна Аллахън сьозюню ортадан
калдъръйорсунуз.
7

Икийюзлюлер сизи! Пейгамбер
Ишая сизден ичин не кадар да дору
пейгамберлик етти:
8
'Бу халк бени сайъйор саде
дудакларъйла,
Ама йюреклери бенден узактър.
9
Бошуна тапъйорлар бана.
ЬОретиш оларак инсан адетлерини
ьоретийорлар.'"
10

Сонра Иса калабалъъ янъна чаъръп
онлара шьойле конушту:
"Бени сеслейин ве анлайън! 11
Аазъна гирен инсанъ кирлетмез, ама
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онун аазъндан чъкан, иште, инсанъ
кирлетен одур."
12

О вакът ьоренджилери Иса'я гелип
дедилер:
"Сен билийор мусун, Ферисилер бу
лафъ ишитиндже дарълдълар?"
13

Ама Иса онлара джевап верип деди:
"Гьоктеки Бабамън екмедии хер
чичек кьокюнден сьокюледжек. 14
Бракън онларъ, кьорлерин кьор
гюдюджюлеридир. Ве кьор адам
башка бир кьоре гюдюджюлюк яптъ
мъ, икиси чукура дюшеджеклер."

15

Петрус Иса'я джевап верип деди:
"Бу бензетмейи бизе ачъкла."

16

Иса шьойле конушту:
"Сизин де ми анлайъшънъз хяля
зайъф? 17 Сиз анламъйор мусунуз,
хани аазъна гирен хершей тумбаа
гирип суйолуна атълъйор? 18 Ама
аазъндан чъкан шейлер йюректен
гелийор. Те, инсанъ кирлетен
19
онлардър.
Чюнкю
кьотю
дюшюнджелер,
катилликлер,
зиналар,
гезгинджиликлер,
хърсъзлъклар,
яланджъ
шахитликлер ве ифтиралар - иште,
бунлар йюректен чъкъйорлар. 20
Инсанъ кирлетен шейлер бунлардър.
Ама йъканмамъш еллерле екмек
йемек, о инсанъ кирлетмез."
Ябанджъ кадънън иманъ
(Мар 7:24-30)
21

Иса орадан чекилип Тирус ве
Сидон тарафларъна гитти. 22 Ве иште,
оралардан Кенанлъ бир кадън чъкъп
Она шьойле баърмая башладъ:

"Ей ефендимиз, Давуд'ун Олу, бана
мерхамет ет! Къзъмъ чок кьотю бир
рух чарптъ."
23
Ама Иса она бир тек сьоз биле
джевап вермеди. ЬОренджилери де
Она гелип шьойле ялвардълар:
"Уратър ону, чюнкю аркамъздан
баъръп дуруйор."
24
Ама Иса джевап верип деди:
"Бен саде Исраил халкъндан олан
кайболан койунлара гьондерилдим."
25
Ама кадън гелип Иса'я седжде
кълмая башладъ ве деди:
"Ефендимиз, бана ярдъм ет!"
26
Иса она джевап верип деди:
"Къзанларън
екмеини
алъп
кьопеклерин ьонюне атмак ийи
деил."
27
Кадън да деди:
"Тамам, ефендимиз, ьойле. Ама
кьопеджиклер биле, ефендилеринин
масасъндан
дюшен
екмек
кърънтъларъйла бесленийорлар."
28
О заман Иса она джевап верип деди:
"Кадън, сенин иманън бюйюктюр.
Сенин истедиин гиби олсун."
Ве даккада онун къзъ ийилешти.
Иса, дьорт бин киши дойуруйор
(Мар 8:1-10)
29

Иса орадан айрълъп ДЖелиле
гьолюнюн кенарънда гезди. Сонра
бир балкана бинип, орада отурду. 30
Ве бюйюк калабалъклар Она гелди.
Топал, сакат, кьор, дилсиз оланларъ
ве даха бир сюрю киши гетирдилер.
Онларъ Иса'нън аякларънън дибине
яттърдълар,
Иса
да
онларъ
ийилештирди. 31 Дилсизлер конушмая
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башладълар, сакатлар ийилештилер,
топаллар йюрюдюлер ве кьорлер
гьордюлер. Халк буну гьорюндже,
шаш баш калдълар ве Исраил'ин
Аллахънъ шанладълар.
32

Иса да ьоренджилерини янъна
чаъръп деди:
"Халка аджъдъм. Юч гюндюр,
беним янъмдадърлар ве артък йок не
йесинлер. Истемийорум да, онларъ
ач
карнъна
салайъм,
йолда
байълмасънлар."
33
ЬОренджилери де Она дедилер:
"Бурасъ ъссъз бир йер. Бу кадар
бюйюк бир калабалъъ дойурмак
ичин нереден екмек булалъм?"
34
Иса онлара сорду:
"Кач тане екмеиниз вар?"
"Йеди тане; хем де биркач тане
кючюк балък", дедилер.
35
Ве калабалъа буйурду, йере
отурсунлар. 36 Йеди екмеи иле
балъкларъ алъп шюкюр етти. Онларъ
кърдъ ве ьоренджилере вермейе
башладъ. ЬОренджилери гене, онларъ
калабалъа вердилер. 37 Хепси йийип
дойдулар. Екмек кърънтъларъндан
артан парчаларъ топладълар, йеди
бюйюк сепет долусу кадар. 38
Йийенлер де якън дьорт бин еркек
иди, кадънларъ ве къзанларъ хич
саймадан. 39 Иса халкъ салдъ ве сонра
бир
кайъа
бинип
Магадан
топракларъна гечти.
Бьолюм 16
Бир нишан истийорлар
(Мар 8:11-13; Лука 12:54-56)
32

1

Ферисилер ве Садукилер Иса'я
янашъп Ону денемек истедилер.
Ондан риджа еттилер, онлара гьоктен
бир нишан гьостерсин. 2 Ама онлара
джевап верип деди:
"Акшам олунджа дийорсунуз:
'Гьокйюзю кърмъзъ, демек хава
гюзел оладжак.' 3 Сабах олунджа да
дийорсунуз: 'Гьокйюзю кърмъзъ ве
булутлу, демек бугюн фъртъна
чъкаджак'.
Гьокйюзюнюн
гьорюнюшюню анлъйорсунуз да, бу
гюнлерин нишанларънъ анламъйор
мусунуз?
4
Демек, кьотю ве зинаджъ бир
кушак бир нишан истийор. Ама
онлара Йунус'ун нишанъндан башка
хич бир нишан верилмейеджек."
Ве онларъ бракъп узаклаштъ.
Ферисилерин маясъ
(Мар 8:14-21)
5
ЬОренджилер де гьолюн ьобюр
тарафъна гечтилер, ама екмек алмайъ
унуттулар. 6 Иса да онлара деди:
"Диккат един, Ферисилерин ве
Садукилерин маясъндан кендинизи
коллайън!"
7
Араларънда конушмая башладълар:
"Екмек
алмадък
дийе
ьойле
конушуйор."
8
Иса буну фарк единдже онлара деди:
"Сиз иманъ аз олан адамлар! Неден
екмеиниз йок дийе бирбиринизе
конушуп дуруйорсунуз? 9 Сиз даха
анламъйор мусунуз? Йокса о беш
екмек ве бешбин киши меселесини
хатърламъйор мусунуз? Хем де кач
тане сепет топладънъз? 10 Я да о
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йеди екмек ве дьорт бин киши
меселесини, ве о заман кач тане
бюйюк сепет топладънъз? 11 Насъл
олуйор да, сиз хяля анламъйорсунуз
ки, бен сизе екмектен ичин
конушмуйорум? Хайър, кендинизи
Ферисилерин
ве
Садукилерин
маясъндан коллайън!"
12
О вакът анладълар, Иса онлара
екмеин маясъндан деил де, ама
Ферисилерин
ве
Садукилерин
ьоретишинден ичин конушту.
Петрус, Иса'я 'Месих' дийор
(Мар 8:27-30; Лука 9:18-21)
13

Бьойлеликле Иса Кайсерийе
Филипи топракларъна гелди. Орада
ьоренджилерине
шьойле
сормая
башладъ:
"Инсанлар не дийор, Инсанолу ким
имиш?"
14
Она дедилер:
"Кимиси 'Вафтизджи Яхя' дийор.
Башкаларъ да 'Иляс' дийорлар. Гене
башкаларъ 'Йеремия', я да 'ески
пейгамберлерден бири' дийорлар.
15
Иса онлара сорду:
"Я сиз? Сиздже бен кимим?"
16
Ве Симун Петрус джевап верип
деди:
"Сен Месихсин. Яшаян Аллахън
Олу'сун."
17
Иса она джевап верип деди:
"Йунусолу Симун, не мутлу сана.
Чюнкю
буну
сана
ачъклаян
бирханги инсан деилди, ама гьокте
олан Бабам иди. 18 Сана шуну да
сьойлейейим: сен Петрус'сун. Бу
каянън юзерине килисеми кураджам

ве ьолюлер девлети биле ону
19
йенемейеджек.
Гьокюн
краллъънън анахтарларънъ сана
вереджем. Йерйюзюнде хер нейи
бааларсан, о гьокте де бааланаджак.
Ве йерйюзюнде хер нейи чьозерсен,
о гьокте де чьозюледжек."
20
Сонра Иса ьоренджилере чок съкъ
ъсмарладъ,
хич
кимсейе
анлатърмасънлар, хани Месих Одур.
Иса, ьолюмюню билдирийор
(Мар 8:31-9:1; Лука 9:22-27)
21

Иса Месих о заманларда башладъ,
ьоренджилерине шьойле ьоретирсин:
лазъм Йерушалим'е гитсин, орада
акълданеджилер,
Аллахевинин
гюдюджюлери
ве
канун
муаллимлеринин елинден чок чеки
гьорсюн, ьолдюрюлсюн ве ючюнджю
гюн дирилсин.
22

Петрус да Ону бир кенара чекип
азарламая башладъ:
"Ефендимиз,
Аллах
ону
гьостермесин! ЬОйле бир шей асла
башъна гелмесин!"
23
Ама Иса дьонюп Петрус'а деди:
"Чекил ьонюмден, Шейтан! Сен
бени кьостеклемейе бакъйорсун.
Чюнкю
сен
Аллахча
дюшюнмюйорсун,
инсанджа
дюшюнюйорсун."
24
Сонра Иса ьоренджилерине деди:
"Бир киши беним аркамдан гелмек
истерсе, кенди джанъндан бютюн
копсун, ама хачънъ йюкленип беним
йолуму тутсун. 25 Чюнкю хер ким
истерсе джанънъ куртарсън, ону
кайбедеджек. Ама хер ким ону
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кайбедерсе бенден ичин, ону
куртараджак. 26 Бир адам бютюн
дюняйъ казанъп да кенди джанънъ
кайбедерсе, она не файда? Затен
инсан кенди джанъна каршълък
оларак не версин ки! 27 Чюнкю
Инсанолу Бабасънън шанлълъъйла
ве Онун мелеклерийле геледжек ве
хер бир инсана яптъкларъна гьоре
каршълък вереджек. 28 Сизе дору
бир шей сьойлейейим: бурада вар
базъ кишилер, онлар гьореджек,
Инсанолу кенди краллъънда насъл
гелийор. Ве ону гьормеден кесин
ьолмейеджеклер."
Бьолюм 17
Иса'нън шанлъ гьорюнюшю
(Мар 9:2-13; Лука 9:28-36)
1

Алтъ гюн сонра Иса, Петрус'у,
Якуб'у ве онун кардеши Йуханна'йъ
айръ оларак янъна алъп йюксек бир
2
балкана
гьотюрдю.
Онларън
ьонюнде
Иса'нън
гьорюнюшю
деишти. Онун йюзю гюнеш гиби
парламая башладъ. Рубаларъ да ъшък
гиби беяз олдулар. 3 Ве иште, онлара
Муса ве Иляс гьорюндю, насъл
Иса'йла конушурдулар. 4 Петрус
джевап верип Иса'я деди:
"Ефендимиз, ийи ки бурадайъз.
Истерсен, бурада юч тане чардак
курайъм: бир тане сенин ичин, бир
тане Муса ичин, бир тане де Иляс
ичин."
5

О даха конушуркен, иште, парлак
бир булут гелип онларън юстюне
гьолге салдъ. Ве булуттан шьойле бир
сес гелди:
34

"Севгили Олум будур, Онунла
ферахланъйорум.
Ону
сеслейеджексиниз!"
6
ЬОренджилер буну ишитиндже чок
фазла корктулар ве йере капандълар. 7
Иса гелип онлара докунду ве деди:
"Калкън, коркмайън!"
8
Гьозлерини калдъръп гьордюлер,
насъл Иса ялнъз дурурду, башка
кимсейи гьормедилер.
9

Балкандан инеркен Иса онлара
шьойле ъсмарладъ:
"Инсанолу ьолюлерден дирилене
кадар, бу гьорюнтюйю кимсейе
анлатърмайън."
10
Онун ьоренджилери де Она шуну
сордулар:
"Мадем ьойле, канун муаллимлери
насъл дийорлар ки, ен биринджи
лазъм Иляс гелсин?"
11
О да онлара джевап верип деди:
"Евет, Иляс сахиден де гелийор ве
хершейи йениден сърая сокаджак. 12
Ама бен сизе дийорум: Иляс затен
гелди, ама ону танъямадълар, ве она
истедиклери
гиби
яптълар.
Инсанолу да онларън еллеринден
айнъ чекийи гьореджек."
13
О вакът ьоренджилер анладълар ки,
Иса онлара вафтизджи Яхя'дан ичин
конушту.
Кьотю рухлу бир чоджук
(Мар 9:14-32; Лу 9:37-45)
14

Калабалъа дьонюндже, адамън
бири Иса'нън янъна гелип йере
капандъ ве деди:
15
"Ефендимиз, чоджуума аджъ. О
саралъдър ве чок хастадър. Сък сък
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атеше я да суя дюшюйор. 16 Ону
затен
сенин
ьоренджилерине
гетирдим,
ама
ону
ийилештиремедилер."
17
Иса да джевап верип деди:
"Ей, бу имансъз ве сапък халк! Не
вакъта кадар сизинле берабер
оладжам? Не вакъта кадар сизе
даянаджам?
Ону
бана
бурая
гетирин."
18
Иса кьотю руху азарладъ, о да
чоджуктан чъктъ. Ве чоджук даккада
ийи олду.
19

Сонра ьоренджилери айръджа
Иса'я гелип сордулар:
"Биз
кьотю
руху
неден
уратърамадък?"
20
Иса онлара деди:
"Иманънъз чок аз да, ондан. Чюнкю
сизе дору бир шей сьойлейейим:
саде бир хардал танеси кадар
иманънъз олду му, бу балкана
дийеджениз 'Бурадан калк, орая гит'
ве гидеджек. Сизин ичин мюмкюн
олмаян бир шей йок. 21 (Гене де, бу
тюр кьотю рух анджак дуа ве оручла
чъкъйор)."
22

ДЖелиле санджаънда бир арая
гелдилер. О заман Иса онлара деди:
"Инсанолу инсанларън елине теслим
едиледжек. 23 Ону ьолдюреджеклер,
ама
О,
ючюнджю
гюнде
дириледжек."
Ве чок юзюлмейе башладълар.
Аллахеви ичин верги
24

Кефернахум касабасъна гелдилер.
Орада
Аллахевинин
вергисини
топлаянлар Петрус'а гелип дедилер:

"Сизин муаллиминиз Аллахевине
верги ьодемийор му?"
25
Петрус, "Евет" деди.
Еве гелиндже, ен биринджи Иса
лафъ ачтъ:
"Симун, сендже насъл: дюнядаки
краллар кимден гюмрюк я да верги
топлуйорлар, кенди евлатларъндан
мъ, йокса ябанджълардан мъ?"
26
Петрус Она "Ябанджълардан" дийе
джевап верди.
Бунун юзерине Иса она деди:
"Демек, евлатлар ондан сербесттир.
27
Гене де, онлара себеп вермейелим
кьостекленсинлер.
Онун
ичин
денизе ин, олтайъ ат ве якаладъън
биринджи балъънъ тут. Онун аазънъ
ачтън мъ, орада бир тане гюмюш
парасъ буладжан. Ону ал, онлара,
хем сенин, хем де беним ичин ьоде."
Бьолюм 18
Ен бюйюк ким?
(Мар 9:33-37, 42-48; Лу 9:46-48;
17:1-2)
1

О гюнлерде ьоренджилер Иса'я
гелип сордулар:
"Пеки, гьокюн краллъънда ен
бюйюк олан кимдир?"
2

Иса бир къзан чаъръп, ону онларън
ьонюне койду. 3 Ве деди:
"Сизе дору бир шей сьойлейейим:
Сиз
дьонюп
къзанлар
гиби
олмадънъз мъ, затен гьокюн
краллъъна гирмейеджениз. 4 Онун
ичин, хер ким кендини бу къзан
кадар
алчалтърърса,
гьокюн
краллъънда ен бюйюк олан одур. 5
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Ве хер ким бунун гиби бир къзан
беним адъма кабул едерсе, о бени
кабул етмиш олуйор.
6

Ама хер ким бана иман еден бу
кючюклерден бирини дюшюрюрсе,
о адам ичин даха ийи оладжак, аър
бир деирменташъ онун бойнуна
асълсън, о да денизин ен дерин
дибине атълсън. 7 Вай дюнянън
халине онун вердии кьостеклерден
ичин! Оламаз
бу кьостеклер
гелмесин. Гене де, вай о адамън
халине, хани бу кьостеклере себеп
олуйор.
8

Ве елин, я да аяън сени гюнаха
сокту му, ону кес ат! Сенин ичин
даха ийи оладжак, сакат я да топал
оларак яшама гиресин, не кадар ики
елин, ики аяънла сонсуз атеше
атъласън. 9 Ве гьозюн сени гюнаха
сокту му, ону чъкар ат! Сенин ичин
даха ийи оладжак, бир гьозле яшама
гиресин, не кадар ики гьозюнле
атешли джендеме атъласън.
Кайболан койун
(Лука 15:3-7)
10

Бу кючюклерден бир танесини
биле сакън хор гьормейин. Чюнкю
сизе дийорум: онларън гьоктеки
мелеклери дурмадакка гьокте олан
Бабамън йюзюню гьорюйорлар. (11
Чюнкю Инсанолу гелди, кайболанъ
куртарсън.)
12
Сиздже насъл: адамън йюз тане
койуну олсун, онун бир танеси де
йолуну
шашърсън
адам
доксандокузу балканда бракъп да
йолуну шашърмъш олан о койуну
36

арамаз мъ? 13 Ве ону булду му - сизе
дору бир шей сьойлейейим - о
койундан
ичин
даха
фазла
севинеджек, не кадар йолуну
шашърмаян о доксандокуз койундан
ичин. 14 Айнъ онун гиби, гьокте олан
Бабанъз хич истемийор ки, бу
кючюклерден бир танеси биле йок
олсун.
Кардеше каршъ гюнах
15

Кардешин гюнах ишледи ми, гит
ону саклъ оларак азарла. Сени
сеслерсе, кардешини казанмъш
оладжан. 16 Ама сени сеслемезсе, о
вакът янъна ики я да юч кардеш ал.
ЬОйле ки, 'Хер бир меселе я ики, я
да юч шахидин сьозлерине гьоре
карар верилсин.' 17 Кардеш онларъ
да сеслемек истемезсе, о вакът
меселейи топлулуа билдир. Ве
топлулуу биле сеслемек истемезсе, о
вакът о сизе бир Аллахсъз киши я да
гюмрюкчю гиби олсун.
18

Сизе дору бир шей сьойлейейим:
йерйюзюнде хер не бааларсанъз, о
гьокте
де
бааланаджак.
Ве
йерйюзюнде хер не чьозерсениз, о
гьокте де чьозюледжек. 19 Бир де
сизе
шуну
да
сьойлейейим:
йерйюзюнде сизден ики киши хер не
дилерселер, о меселе ичин айнъ
фикирде олдулар мъ, о вакът гьокте
олан Бабам онлар ичин ону япаджак.
20
Чюнкю ики я да юч киши нереде
бир арая гелирсе, бен орадайъм,
онларън арасъндайъм."
Мерхаметсиз хизметчи
21

О вакът Петрус Иса'я гелип деди:
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"Ефендимиз,
кардешим
бана
каршъ кач дефа гюнах ишлесин де,
бен лазъм ону аф едейим? Йеди
керейе кадар мъ?"
22

Иса она деди:
"Бен сана дийорум: деил йеди
кере, ама йетмиш кере йедийе кадар.
23
Онун ичин, гьокюн краллъънъ
шьойле
бир
крала
бензетиребилириз:
адам
хизметчилерин хесабънъ гьормек
истемиш. 24 Хесапларъ гьорюркен
она бир хизметчи гетирмишлер,
крала отуз дьорт тон алтън борджу
вармъш. 25 Ама адам йокмуш, нейи
чевирсин. Ефендиси де буйурмуш,
хем кендиси, хем каръсъ, хем
къзанларъ, хем де бютюн малларъ
сатълсън да борджу ьоденсин. 26
Бунун юзерине хизметчи кралън
ьонюнде йере капанъп ялвармая
башладъ: 'Не олур, азъджък даха
даян
бен
сана
хер
шейи
чевиреджем.' 27 О хизметчинин
ефендиси де она аджъмъш. Ону
сербест бракъп бютюн борджуну
силмиш.
28
О хизметчи гене, чъкъп
хизметчи аркадашларъндан бирини
булмуш. Аркадашънън да она юч
айлък кадар борджу вармъш. Адам
аркадашънъ якасъндан тутуп бомая
башламъш. Демиш ки, 'Борджуну
гери ьоде'. 29 Бунун юзерине онун
хизметчи аркадашъ йере капанъп
адама ялвармая башламъш: 'Не
олур, азъджък даха даян. Бен сана
борджуму чевиреджем.' 30 Адам
гене, разъ гелмемиш. Гидип ьобюр
хизметчийи
мапуса
аттърмъш.

Борджуну гери чевирене кадар
орада калсънмъш.
31
Ама адамън ьобюр хизметчи
аркадашларъ оланларъ гьормюшлер.
Буна чок съкълмъшлар ве гидип
ефендилерине бютюн оланларъ
анлатърмъшлар. 32 Ефендиси адамъ
чаъртърмъш ве она демиш: 'Сени
ярамаз хизметчи сени. Бен сенин о
кадар борджуну силдим, бана
ялвардън дийе. 33 Мадем ьойле,
лазъм деил мийди, сен де хизметчи
аркадашъна мерхамет едесин, насъл
бен де сана мерхамет еттим?' 34 Ве
ефендиси чок фазла ьофкеленмиш.
Адамъ ишкенджеджилере теслим
етмиш, чак кендисине каршъ не
кадар
борджу
варса
хепси
чевирилене кадар.
35
Хер бириниз кенди кардешини
йюректен аф етмеди ми, беним
гьоктеки Бабам да сизе айнъсънъ
япаджак."
Бьолюм 19
Никях бозмак меселеси
(Мар 10:1-12)
1

Ве ьойле олду ки, Иса бу
конушмайъ битирдиктен сонра орадан
айрълдъ ве Яхудийе'нин Йордан
ърмаънън ьоте тарафъна гелди. 2
Бюйюк
калабалъклар
Онун
аркасъндан гиттилер. Ве Иса орада
онларън хасталарънъ ийилештирди.
3

Ве базъ Ферисилер Иса'я гелип
Ону денемек ичин шьойле сордулар:
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"Аджаба, еркек ичин хелал мъдър,
каръсънъ бирханги себеп ичин
уратърсън?"
4
Иса да онлара джевап верип деди:
"Сиз де хич окумадънъз мъ ки,
онларъ Яратан, онларъ ен баштан
бери еркек ве диши оларак яраттъ. 5
Ве деди: 'Бу себебле еркек анасънъ
ве бабасънъ бракаджак, каръсъна
бааланаджак ве икиси бир беден
оладжаклар.' 6 Мадем ьойле, онлар
артък ики беден деил, тек
бедендирлер. О вакът, Аллахън
бирлештирдиини инсан айърмасън."
7
Ама дедилер:
"Пеки, ьойле исе Муса не ичин
буйурду, кадъна бир никях бозма
кяъдъ
верилсин
де
ьойле
уратърълсън?"
8
Иса онлара деди:
"Муса
сизе
изин
верди
каръларънъзъ уратърасънъз, чюнкю
йюреклериниз серттир. Ама ен
башта бу бьойле деилди. 9 Ве бен
сизе дийорум: хер ким каръсънъ
зинадан башка бир себептен ичин
уратъръп башка каръйла евленирсе,
о киши зина едийор."
10
ЬОренджилер Иса'я дедилер:
"Мадем еркекле каръсънън арасъ
ьойледир, хич евленмемек даха
ийи."
11
Ама Иса онлара деди:
"Херкес бу сьозю кабул едемез.
Саде киме верилдийсе, о кабул
едебилир. 12 Чюнкю еркеклиини
кайбетмиш юч тюр адам вар:
кимилери ана рахминден ьойле
доуйорлар.
Кимилери
инсан
38

38

тарафъндан кесилип ьойле олдулар.
Кимилери де кендилерини гьокюн
краллъъндан
ичин
ьойле
сайъйорлар. Буну кабул едебилен,
кабул етсин."
Иса ве къзанлар
(Мар 10:13-16; Лу 18:15-17)
13

Сонра Иса'я биркач уфак къзан
гетирдилер,
онларън
юзерине
еллерини койуп дуа етсин. Ама
ьоренджилер онларъ азарладълар. 14
Иса гене деди:
"Къзанларъ бракън, онлара енгел
олмайън бана гелсинлер: Чюнкю
гьокюн краллъъ бьойлелериндир."
15
Еллерини онларън юзерине койду,
ве сонра орадан айрълдъ.
Зенгин генч адам
(Мар 10:17-31; Лу 18:18-30)
16

Ве иште, бириси Она гелип сорду:
"Муаллим ханги ийи иши япайъм
да, сонсуз яшамъ казанайъм?"
17
Иса она деди:
"Неден бана ийиликтен ичин
конушуйорсун? Ийи олан тек Бири
вар. Ама мадем яшама гечмек
истийорсун, о заман буйрукларъ
тут."
Адам Иса'я, "Хангилерини?" дийе
сорду.
18
Ве Иса она шьойле конушту:
"Катиллик етмейеджексин, зина
етмейеджексин,
чалмаяджаксън,
ялан сьойлемейеджексин. 19 Бабана
ве анана сайгъ гьостер ве комшуну
кендин гиби севеджексин."
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20

Генч адам Иса'я деди:
"Бютюн бунларъ хеп туттум. Хяля
даха не ексиклиим вар?"
21
Иса она деди:
"Егер тастамам олмак истерсен, гит
малларънъ сат ве фукаралара
даътър. О вакът гьокте зенгинлиин
оладжак. Сонра гел, аркама дюш."
22
Генч адам бунларъ ишитиндже
кедерленип айрълдъ, чюнкю чок
зенгин бирийди.
23

Ве Иса ьоренджилерине деди:
"Сизе дору бир шей сьойлейейим:
зенгин бир адам ичин гьокюн
краллъъна гирмек, не кадар да
зордур! 24 Бир де сизе шуну
сьойлейейим: деве ичин даха
колайдър, иненин делиинден гечсин,
не кадар зенгин адам Аллахън
краллъъна гирсин."
25
ЬОренджилер шаш баш калъп
дедилер:
"Мадем ьойле, ким куртулабилир?"
26
Иса онлара бакъп деди:
"Бу иш инсанджа мюмкюн деилдир,
ама
Аллах
ичин
хер
шей
мюмкюндюр."
ЬОренджинин каршълъъ
27

Сонра Петрус сьозю алъп Иса'я
деди:
"Те бак, биз хер шейи брактък,
сенин
аркана
дюштюк.
Ама
каршълъъмъз не оладжак?"
28

Иса онлара деди:
"Сизе дору бир шей сьойлейейим:
йенилеме
заманънда
Инсанолу
шанлъ
крал
искемлесинде
отураджак. О вакът сиз беним

аркамдан геленлер, евет, сиз де
оники крал искемлесинин юстюнде
отуруп Исраил халкънън оники
джинсини давалаяджанъз.
29
Ве хер ким беним адъмдан ичин
евлер, кардешлер, къзкардешлер,
бабасънъ, анасънъ, къзанларънъ я да
чифтликлерини
терк
етмишсе,
онларъ кат кат гери аладжак ве
сонсуз яшамъ да мирас аладжак.
30
Ама вар чок киши, биринджи
икен сонунджу оладжаклар, ве
сонунджу
икен
биринджи
оладжаклар.
Бьолюм 20
Баадаки ишчилер бензетмеси
1

Гьокюн краллъъ бир баа сахибине
бензийор. Адам сабах еркенден
гитмиш, юзюм баъна ишчи тутсун. 2
Ишчилерле
анлашмъш,
гюнделиклери бир динар олсун.
Сонра
онлара
юзюм
баъна
йолламъш. 3 Саат докузда чаршъя
чъкъп башкаларънъ гьормюш, насъл
бош дуруйорлар. 4 Онлара демиш:
'Сиз де гидин юзюм баъна.
Хаккънъз
не
кадарса,
сизе
ьодейеджем.'
ЬОйлеликле онлар да гитмиш. 5
Сонра саат ьолен оникиде, ве гене
саат ючте бир даха гитмиш ве гене
ьойле япмъш. 6 Саат акшам юстю
беште чъкъп гене башкаларънъ бош
дуруркен булмуш. Онлара демиш:
'Не ичин бютюн гюн бурада бош
дуруйорсунуз?'
7
Она демишлер:
'Чюнкю кимсе бизи тутмадъ.'
Онлара демиш:
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'Сиз де юзюм баъна гидин.'
8
Акшам олунджа, юзюм баънън
сахиби ишчилере каръшана демиш:
'Ишчилери
чаър,
онлара
гюнделиклерини
ьоде.
Сон
туттуум
кишилерле
башла,
биринджилерине кадар девам ет.'
9
Саат беште тутуланлар гелиндже,
херкес бирер динар алмъш. 10 Ама
съра ен биринджи тутуланлара
гелиндже, сандълар ки, даха фазла
аладжаклар. Ама онлар да хепси
бирер динар алмъшлар. 11 Ону
алънджа баън сахибине каршъ
мърмърданмая башладълар:
12
'Бу сонунджулар саде бир саат
ишледилер. Ама сен онларъ
бизимле бир тутуйорсун. Биз гене,
бютюн гюн ъргатлък яптък,
якъджъ гюнешин алтънда дурдук.'
13
Баа сахиби де онлардан бирини
тутуп она демиш:
'Аркадаш, бен сана хаксъзлък
япмъйорум. Сенинле бир динара
анлашмадък мъ? 14 Хаккънъ ал ве
йолун ачък олсун. Ама беним
нийетим вар, бу ен сонунда
туттуум адама айнъ сана вердиим
кадар верейим. 15 Кенди малъмъ
истедиим гиби харджаръм. Бу
беним хаккъм деил ми? Йокса
беним елим ачък олду му, гьозюн
онда мъ калъйор?'
16
Онун
ичин
сонунджулар
биринджилер
оладжак,
биринджилер
де
сонунджулар
оладжак.
Иса гене ьолюмюню билдирийор
(Мар 10:32-34; Лу 18:31-34)
40

40
17

Иса, Йерушалим'е чъкмак юзере
иди. О заман оники ьоренджийи бир
кенара чекти ве йолда икен онлара
деди:
18
"Бакън, Йерушалим'е чъкъйоруз.
Инсанолу
Аллахевинин
гюдюджюлери
ве
канун
муаллимлеринин
елине
теслим
едиледжек ве Она ьолюм джезасънъ
вереджеклер. 19 Онунла еленмек,
Ону камчъламак ве хача гермек
ичин, Аллахсъз миллетлерин елине
теслим едеджеклер. Ама ючюнджю
гюн дириледжек."
Бир ананън истедии
(Мар 10:35-45)
20

Сонра Зебеди оулларънън анасъ
чоджукларъйла бирликте Иса'я гелди.
Онун ьонюнде еилип Ондан бир шей
риджа етти. 21 Иса она,
"Истедиин не?" дийе сорду.
Кадън Она деди:
"Буйур ет, сенин краллъънда бу
беним ики олум сенин саънда ве
солунда отурсунлар."
22
Ама Иса она джевап верип деди:
"Сиз хич анламъйорсунуз, риджа
еттииниз шей недир. Тезлерде
ичеджеим кадехи сиз ичебилир
мисиниз?"
Она, "Ичебилириз" дедилер.
23
Онлара деди:
"Сахи, кадехими ичеджениз, ама
сизе верейим, саъмда ве солумда
отурасънъз, о бана дюшмюйор.
Бабам
буну
кимин
ичин
хазърламъшса, онлара вериледжек."
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24

ЬОбюр он ьоренджи буну
дуйунджа, о ики кардеше къзмая
башладълар. 25 Ама Иса онларъ
кендисине чаърдъ ве деди:
"Билийорсунуз,
Аллахсъз
миллетлерин гюдюджюлери онларъ
бондруа сокарлар, ве илери геленлер
онлара диктатьорлюк япарлар. 26
Ама сизин аранъзда ьойле деил:
аранъзда ким истерсе бюйюк олсун,
о сизе хизметкяр оладжак. 27 Ве
аранъзда ким истерсе биринджи
олсун, о сизе есир оладжак.
28
Айнъ Инсанолу гиби. Чюнкю
Инсанолу гелмеди, Она хизмет
етсинлер дийе. Хайър, О гелди,
кендиси хизмет етсин ве бирчок
киши ичин джанънъ версин бир
куртулма фиятъ гиби."
Ики кьор
(Мар 10:46-52; Лу 18:35-43)
29

Онлар Ериха касабасъндан
чъкаркен, бюйюк бир калабалък
Иса'нън пешинден гитти. 30 Ве иште,
ики кьор адам йол кенарънда
отурурдулар. Не вакът дуйдулар, Иса
гечийор дийе, шьойле баърмая
башладълар:
"Ефендимиз, Давуд'ун олу, бизе
аджъ!"
31
Калабалък да онлара чок серт
чъкъштъ, суссунлар дийе. Онлар гене,
даха да фазла баърдълар:
"Ефендимиз, Давуд'ун олу, бизе
аджъ!"
32
Иса дурду, онларъ чаъртърдъ ве
онлара сорду:
"Не истийорсунуз, сизин ичин
япайъм?"

33

Она дедилер:
"Ефендимиз,
истийоруз,
гьозлеримиз ачълсън."
34
Иса'нън йюреи мерхаметле долду.
Онларън гьозлерине докунду, даккада
онларън гьозлери ачълдъ, онлар да
Иса'нън
аркасъндан
гитмейе
башладълар.
Бьолюм 21
Йерушалим'е гириш
(Мар 11:1-11; Лу 19:28-40; Йух
12:12-19)
1

Йерушалим'е якънладълар ве
Бейтфаге кьойюне гелдилер. О Зейтин
Даъ'ндадър. О заман Иса ики
ьоренджи йолладъ. 2 Онлара деди:
"Каршънъздаки кьойе гирин. Даха
гирдииниз гиби орая бааланмъш бир
ешек, бир де съпа буладжанъз.
Онларъ чьозюн, бана гетирин. 3 Бир
киши сизе лаф япарса, шьойле
дийеджексиниз:
'Раббин
она
ихтияджъ вар'. О вакът онларъ
хемен гьондереджек."
4

Бу олду ки, пейгамберин аазъндан
сьойленен шу сьоз йерине гелсин:
5
"Сийон къзъна шьойле конушун:
Бак, Кралън сана гелийор,
Алчакгьонюллюлюкле, бир ешее
бинмиш,
Бир съпая, бир йюк хайванън
яврусуна бинмиш."
6

ЬОренджилер де гидип, Иса онлара
насъл буйурду, ьойле яптълар. 7 Ешеи
ве съпайъ гетирдилер ве рубаларънъ
онларън юстюне койдулар. Иса'йъ да
8
онун
юстюне
отуртурдулар.
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Калабалъън чоу рубаларънъ йолун
юзерине сердилер. Башкаларъ да
аачлардан даллар кесип йолун
юзерине яйдълар. 9 Бир калабалък
инсан Иса'нън ьонюнден гитти.
Аркасъндан геленлер де шьойле
баърдълар:
"Хозанна Давудолу'на!
Раббин адънда гелен мубарек
олсун!
Ен йюксеклерде Хозанна!"
10

Иса Йерушалим'е гирдиктен
сонра, бютюн касаба хейеджанландъ.
"Бу ким?" дийе сордулар.
11
Калабалък шьойле деди:
"Бу пейгамбер Иса'дър, ДЖелиле
санджаъндаки
Насъра
касабасъндан."
Иса, Аллахевинде
(Мар 11:15-19; Лука 19:45-48)
12

Иса Аллахевине гирди. Орада
сатъджълък ве алъшвериш япанларън
хепсини
уратърдъ.
Пара
деиштириджилерин масаларънъ ве
гюверджин
сатанларън
искемлелерини девирди. 13 Онлара
деди:
"Китап'та шьойле язъйор:
'Беним евиме дуа еви дениледжек.'
Сиз
гене,
ону
хайдутлуа
чевирдиниз."
14
Кьор ве топал кишилер Аллахевине
гелди, Иса да онларъ ийилештирди.
15

Ама Аллахевинин гюдюджюлери
ве канун муаллимлери гьордюлер,
Иса не бичим шашъладжак ишлер
яптъ ве насъл къзанлар Аллахевинин
ичинде "Хозанна Давудолу'на" дийе
42

42

баъръйорлар.
О
вакът
къзмая
башладълар. 16 Ве Иса'я дедилер:
"Сен дуйуйор мусун, бунлар не
баъръйорлар?"
Ама Иса онлара деди:
"Евет, дуйуйорум...
'Къзанларън ве емзикли
бебеклерин аазъндан Кендине
ьовгю хазърладън.'
Сиз де бу айети хич окумадънъз
мъ?"
17
Ве онларъ бракъп касабадан дъшаръ
чъктъ. Бейтаня кьойюне гитти ве
орада геджеледи.
Инджир ааджъ куруйор
(Мар 11:12-14, 20-24)
18
Сабахлайън касабая дьонеркен,
Иса аджъктъ. 19 Йол кенарънда тек
башъна дуран бир инджир ааджъ
гьордю. Ама онун юзеринде саде
япрак булду. О заман ааджа деди:
"Сенден асла бир даха йемиш
чъкмаяджак!"
Ве аач хемен курумая башладъ. 20
ЬОренджилер
буну
гьорюндже
шаштълар.
"Инджир ааджъ насъл хемен
куруду?"
дийе сордулар. 21 Иса онлара джевап
верип деди:
"Сизе дору бир шей сьойлейейим:
иманънъз олду му, ве хич шюпе
етмединиз ми, бу ааджа япъланъ
япмакла калмаяджанъз. О вакът бу
балкана
дийеджениз:
'Сьокюл,
денизе атъл!' ве о иш оладжак. 22 Ве
дуада хер не дилерсениз, иман
еттиниз ми, ону аладжанъз."
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Иса, кимден изин алдъ?
(Мар 11:27-33; Лу 20:1-8)
23

Иса, Аллахевине гирип дерс
вермейе
башладъ.
О
заман
Аллахевинин
гюдюджюлери
ве
халкън акълданеджилери Иса'я гелип
дедилер:
"Не хакла япъйорсун бу шейлери?
Сана бу хаккъ верен ким?"
24
Иса онлара джевап верип деди:
"Бен де сизе тек бир шей сорайъм.
Сиз бана джевап вердиниз ми, о
вакът бен де сизе сьойлейеджем, бу
шейлери не хакла япъйорум:
25
Яхя'нън вафтизи нереденди гьоктен ми, йокса инсанлардан мъ?"
Бунун
юзерине
бирбирлерине
данъшъп дедилер:
"'Гьоктен' дерсек, О бизе дийеджек
'Мадем ьойле, неден она иман
етмединиз'. 26 Ама 'Инсанлардан'
дерсек, халктан коркуйоруз, чюнкю
хепси Яхя'йъ пейгамбер оларак
кабул едийорлар."
27
Ве Иса'я джевап верип дедилер:
"Билмийоруз".
О да онлара деди:
"Мадем ьойле, бен де сизе
сьойлемейеджем, бу шейлери не
хакла япъйорум."
Ики оул бензетмеси
28

"Шуна не дерсиниз:
Бир адамън ики олу вармъш.
Биринджисине
гидип
демиш:
'Евладъм, гит бугюн юзюм баънда
ишле.' 29 Чоджуу да 'Гитмем!'
демиш. Ама сонра пишман олмуш

ве гитмиш. 30 Бабасъ сонра икинджи
чоджууна гитмиш ве она айнъсънъ
сьойлемиш. О да 'Гидеджем,
ефендим'
демиш,
ама
сонра
гитмемиш. 31 О икисинден хангиси
бабасънън
истедиини
йерине
гетирди?"
"Биринджиси" дедилер.
Иса онлара деди:
"Сизе дору бир шей сьойлейейим:
гюмрюкчюлер ве йолсуз кадънлар
сизден
даха
колай
Аллахън
краллъъна гиреджеклер. 32 Чюнкю
Яхя сизе гелди дорулук йолунда, ве
сиз она иман етмединиз. Ама
гюмрюкчюлер ве йолсуз кадънлар
она иман еттилер. Сиз гене, бунларъ
гьордюнюз ама сонрадан биле
пишманлък дуйуп иман етмединиз.
Баджълар бензетмеси
(Мар 12:1-12; Лу 20:9-19)
33

Башка бир бензетмейе кулак
верин:
'Бир топрак сахиби вармъш. Адам
бир юзюм баъ дикмиш, етрафъна
дувар чекмиш, казъп юзюмлери
чинемек ичин йер япмъш, бир де
куле
калдърмъш.
Сонра
баъ
кираджълара верип узак бир
мемлекете гитмиш. 34 Юзюм
топлама заманъ якънлайънджа, адам
хизметчилерини
кираджълара
йолламъш, кенди пайънъ алсън
дийе. 35 Кираджълар да адамън
хизметчилерини
алъп
бирини
дьовмюшлер,
башкасънъ
ьолдюрмюшлер,
ючюнджю
бирисини ташламъшлар. 36 Адам
онлара бир даха хизметчилерини
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йолламъш, биринджи грубундан
даха калабалък. Кираджълар онлара
да ьойле япмъшлар.
37

Онун аркасъндан адам онлара
олуну йолламъш, 'Херхалде олума
сайгъ гьостереджеклер' дийе. 38 Ама
кираджълар онун олуну гьорюндже
бирбирлерине
шьойле
конушмушлар: 'Бу мирасчъ. Хайди,
ону ьолдюрелим, мирасънъ да еле
гечирелим'. 39 Ве ону алъп баадан
дъшаръ
атмъшлар
ве
ьолдюрмюшлер.
40
Онун ичин, Баън сахиби гелди
ми, о кираджълара не япаджак?"
41

Иса'я шьойле дедилер:
"О ярамаз адамларъ йок едеджек.
Юзюм баънъ да башкаларъна кирая
вереджек. Онлар кендисине уйгун
вакътта йемишлер гетиреджек."

42

Иса онлара шьойле конушту:
"Сиз
Кутсал
Китап'та
хич
окумадънъз мъ ки,
"Усталарън бир кенара аттъкларъ
кая,
Иште, кьоше каясъ о олду.
Бу иш Рабдендир,
Ве гьозюмюзде шашъладжак бир
шейдир."
43
Онун ичин сизе дийорум: Аллахън
краллъъ сизден алънаджак ве ьойле
бир миллете вериледжек, хани она
уйгун йемишлер верийор. 44 Ким о
каянън
юзерине
дюшерсе,
парампарча оладжак. Ве о кая бир
адамън юзерине дюштю мю, ону
езип тоз думан едеджек."

44

44
45

Аллахевинин гюдюджюлери ве
Ферисилер
бу
бензетмейи
ишитиндже, анладълар ки, Иса
онлардан ичин конушту. 46 Ону
якаламая бактълар. Ама халктан
корктулар,
чюнкю
халк
Ону
пейгамбер оларак кабул етти.
Бьолюм 22
Дююн бензетмеси
(Лука 14:15-24)
1

Иса гене сьозю алъп онлара
бензетмелерле конушту:
2
"Гьокюн краллъъ олуна дююн
япан бир крала бензетирилебилир. 3
Крал хизметчилерини гьондерип
дююне даветли оланларъ чаъртърдъ.
Ама истемедилер гелсинлер. 4 Бир
даха башка хизметчилер гьондерип
деди: 'Даветли оланлара шьойле
конушун:
'Бакън,
банкетими
хазърладъм: ьокюзлери ве бесли
даналаръмъ кестирдим. Артък хер
шей хазър, дююне гелин.'
5
Ама кишилер хич кулак
асмамъшлар. Херкес кенди йолуна
гитмиш: бириси чифтлиине, ьобюрю
ишине дьонмюш. 6 Гери каланлар да
кралън
хизметчилерини
тутуп
онлара феналък япмъшлар, онларъ
ьолдюрмюшлер биле. 7 Крал
ьофкеленмиш.
Ордуларънъ
гьондерип о катиллери йок етмиш,
онларън касабасънъ да яктърмъш.
8
Сонра хизметчилерине демиш:
'Дююн хазър, ама даветли оланлар
лайък деилдирлер. 9 Онун ичин сиз
касабадан дъшаръ чъкън, йоллара
гидин. Артък орада не кадар киши
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булурсанъз, онларъ дююне чаърън.'
10
Хизметчилер
йоллара
дюшмюшлер ве кими булмушларса,
онларън хепсини топламъшлар, хем
кьотюлери
хем
ийилерини.
Бьойлеликле
дююн
салону
мисафирлерле долмая башладъ.
11
Ама крал не заман мисафирлере
бакмак ичин ичери гирди, орада
дююн рубаларънъ гийимемиш олан
бирини гьормюш. 12 Она демиш:
'Аркадаш, насъл олуйор да, сен
дююн рубаларъ олмадан бурая
гирдин?' Адамън дили тутулмуш. 13
О заман крал, хизметчилере демиш:
'Ону еллеринден ве аякларъндан
баалайън ве дъшаръ атън, каранлъън
ен кенаръна атън. Орада ааламак ве
дишлери гъджърдатърмак оладжак.
14
Чюнкю даветлилер чок, ама
сечиленлер аз."
Емператора верги
(Мар 12:13-17; Лу 20:20-26)
15

Сонра
Ферисилер
чъкъп
бирбирилерине данъштълар, насъл
Иса'йъ
кенди
сьозлеринден
16
якаласънлар.
Кенди
ьоренджилерини
Хиродесчилерле
бирликте Иса'я йоллайъп дедилер:
"Муаллим!
Билийоруз,
сен
хакикатчъсън ве Аллахън йолуну
хакикатла
ьоретийорсун.
Инсанларън аазъна да бакмъйорсун;
хич инсан айърмъйорсун.
17
Онун ичин бизе сьойле, сен не
дюшюнюйорсун: емператора верги
ьодемек хелал мъдър, деил мидир?"

18

Ама Иса онларън кьотю нийетини
фарк едип деди:
"Не ичин бени денийорсунуз,
икийюзлюлер сизи? 19 Гьостерин
бана бакалъм о парайъ, хани ону
вергийи
ьодемек
ичин
кулланъйорлар."
Она бир динар гетирдилер. 20 Ве Иса
онлара сорду:
"Бурада кимин кафасъ вар, кимин
адъ язъйор?"
21
Она, "Емператорун" дедилер.
О вакът Иса онлара деди:
"Мадем
ьойле,
емпаратора
емператорун шейлерини верин,
Аллаха да Аллахън шейлерини
верин."
22
Буну дуйунджа шаш баш калдълар
ве Ону бракъп чъктълар.
Дирилиш меселеси
(Мар 12:18-27; Лу 20:27-40)
23

О гюн базъ Садукилер Иса'я гелди
(онлара гьоре дирилиш йокмуш). Она
шьойле бир сору вердилер:
24
"Муаллим, Муса бизе шьойле
буйурду 'Бир адамън кардеши
ьолюрсе ве каръсънъ хич къзанъ
олмадан гериде бракърса, о вакът о
адамън кардеши о каръйъ алсън ве
кардешине сой йетиштирсин.'
25
Шимди, арамъзда йеди кардеш
вардъ. Биринджиси евленди ве
ьолдю. Къзанларъ олмадъъ ичин,
каръсъ адамън кардешине калдъ. 26
Икинджиси де ьойле, ючюнджюсю
де ьойле чак йединджисине кадар
ьойле олдулар. 27 Ен сонунда кадън
да ьолдю. 28 Мадем ьойле,

MATTA 1

дирилиште
кадън
бу
йеди
кардештен
хангисинин
каръсъ
оладжак? Не де олса, хепси ону
алдъ."
29

Ама Иса онлара джевап верип деди:
"Янлъшлъънъз вар. Не Кутсал
Китабъ
билийорсунуз,
не
де
Аллахън кувветини. 30 Чюнкю
дирилиште не каръ алърлар, не де
коджая гидерлер. Гьокте олан
мелеклер гибидирлер.
31
Ама ьолюлерден дирилмек
темасъна
гелиндже:
сиз
хич
окумадънъз мъ, Аллах сизе не
конушту:
32
'Бен Ибрахим'ин Аллахъ,
Исхак'ън Аллахъ ве Якуб'ун
Аллахъйъм.'
Аллах ьолюлерин Аллахъ деилдир,
яшаянларън Аллахъдър."

33

Халк буну ишитиндже, Онун
ьоретишине шаш баш калдълар.
Ен бюйюк буйрук
(Мар 12:28-34; Лу 10:25-28)
34

Ферисилер не вакът ишиттилер,
Иса Садукилери сустурмуш, бир арая
топландълар. 35 Онларън арасънда бир
Аллах кануну муаллими вардъ. О,
Иса'йъ денемек ичин Она бир сору
сорду:
36
"Муаллим Муса'нън канунунда ен
бюйюк буйрук хангисидир?"
37

Ве Иса она шьойле конушту:
"'Аллахън олан Рабби севеджексин
бютюн йюреинле, бютюн джанънла
ве бютюн аклънла.'

46

46
38

Ен бюйюк ве ен биринджи
буйрук будур. 39 Ама она бензейен
икинджи бир тане даха вар:
'Комшуну
кендин
гиби
севеджексин.'
40
Муса'нън бютюн кануну ве
пейгамберлерин яздъкларъ бу ики
буйруа даянъйорлар."
Месих, кимин олу оладжак?
(Мар 12:35-37, Лу 20:41-44)
41

Ферисилер топланмъшкен, Иса
онлара бир сору сорду:
42
"Месихтен
ичин
не
дюшюнюйорсунуз? Сиздже о кимин
олу?"
Она, "Давуд'ун олу" дедилер.
43
Иса онлара деди:
"Пеки, мадем ьойле, Давут Аллахън
Рухуйла она насъл 'Раб' дийебилир?
Чюнкю дийор:
'Раб Раббиме деди:
44
'Сенин дюшманларънъ аякларъна
бир басамак япаджам.
О замана кадар сен беним саъмда
отур.'
45
Мадем Давут она 'Раб' дийор,
насъл онун олу оладжак?
46

Артък хич кимсе Иса'я тек бир
лаф биле сьойлейемеди. Ве о гюнден
сонра кимсе куражланамадъ, Она бир
шей даха сорсун.
Бьолюм 23
Вай Ферисилере!
(Мар 12:38-40; Лу 11:39-51; 13:3435; 20:45-47)
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1

Ондан сонра Иса калабалъа, хем де
ьоренджилерине шьойле конушту:
2

"Муса'нън искемлесинде артък
канун муаллимлери ве Ферисилер
отуруйор. 3 Онун ичин, сизе хер не
сьойлерселер, ону япън, ону тутун.
Ама онларън яптъкларъна гьоре сиз
япмайън. Чюнкю конушуйорлар,
ама япмъйорлар. 4 Аър ве зор
ташънан йюклери хазърлъйорлар,
сонра да онларъ инсанларън
омузларъна
биндирийорлар.
Кендилери гене, онларъ калдърмак
ичин
бир
пармак
биле
ойнаттърмъйорлар.
5

Затен хер шейи япъйорлар, саде
инсанлар онлара диккат етсинлер:
месела, юстлерине бюйюк айет
кутуларъ
баалъйорлар
ве
кафтанларън
уджуна
узун
6
пюскюллер
дикийорлар.
Севийорлар, банкетлерде ен сайгълъ
йерлери алсънлар ве дуаханелерде
7
ен
ьоне
отурсунлар.
Ве
байълъйорлар, чаршъларда селам
алсънлар, инсанлар да онлара
'муаллим' десинлер. 8 Сизе гене
'муаллим' демесинлер, чюнкю тек
бир Муаллиминиз вар, ве сиз
9
хепиниз
кардешсиниз.
Ве
йерйюзюнде кимсейе 'баба' демейин.
Чюнкю тек бир Бабанъз вар, О да
гьоктедир. 10 Сизе 'гюдюджю'
демесинлер. Чюнкю тек бир
Гюдюджюнюз вар, о да Месихтир. 11
Ама сизин аранъзда ен бюйюк олан,
сизин хизметкярънъз олсун. 12 Хер
ким кендини йюкселтирирсе, о
алчалтъръладжак. Ве хер ким

кендини
алчалтърърса,
йюкселтириледжек.

о

13

Вай
халинизе
канун
муаллимлери
ве
Ферисилер,
икийюзлюлер сизи! Чюнкю гьокюн
краллъънъ
инсанлара
каршъ
килитлийорсунуз.
Не
кендиниз
гирийорсунуз, не де гиренлере
верийорсунуз гирсинлер.
14

Вай
халинизе
канун
муаллимлери
ве
Ферисилер,
икийюзлюлер сизи! Бир тарафтан
гьостериш ичин узун узун дуалар
япъйорсунуз, ьобюр тарафтан дул
кадънларън евлерини йийорсунуз.
Онун ичин сизин джезанъз даха
бюйюк оладжак.
15

Вай
халинизе
канун
муаллимлери
ве
Ферисилер,
икийюзлюлер сизи! Чюнкю денизде
ве топракта узун йолджулуклар
япъйорсунуз, тек бир кишийи кенди
ьоретишинизе чевиресиниз дийе.
Адам да кабул еттиктен сонра, ону
кендинизден ики кат даха фазла
джендем евладъ япъйорсунуз.
16

Вай
халинизе,
кьор
гюдюджюлер сизи. Дийорсунуз:
'Киши Аллахевинин юзерине йемин
етти ми, о сайълмъйор. Ама ким
Аллахевиндеки
алтън
юзерине
йемин едерсе, о артък меджбурдур.
17
Серсемлер,
кьор
адамлар!
Хангиси даха ьонемли: алтън мъ,
йокса алтънъ кутсал кълан Аллахеви
ми? 18 Ве дийорсунуз: 'Киши
курбанйеринин юзерине йемин етти
ми, о сайълмъйор. Ама ким
курбанйеринин
юстюндеки
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курбанън юзерине йемин едерсе о
артък меджбурдур.' 19 Кьор адамлар
сизи! Хангиси даха ьонемли: курбан
мъ, йокса курбанъ кутсал кълан
курбанйери ми? 20 Онун ичин, ким
ьойле
йемин
едерсе,
хем
курбанйеринин юзерине, хем де
онун юстюнде не варса, онун да
юзерине йемин етмиш олуйор. 21 Ве
ким Аллахеви юзерине йемин
едерсе, хем Аллахевинин кендиси
юзерине, хем де орада Отуранън
юзерине йемин етмиш олуйор. 22 Ве
ким гьок юзерине йемин едерсе, хем
Аллахън
крал
искемлесинин
юзерине, хем де орада Отуранън
юзерине йемин етмиш олуйор.
23

Вай
халинизе
канун
муаллимлери
ве
Ферисилер,
икийюзлюлер
сизи!
Чюнкю
наненин, анасонун ве дере отунун
ондалък зекятънъ верийорсунуз.
Ама Муса'нън канунунда даха
ьонемли шейлер вар: месела
дорулук, мерхамет ве садикан
олмак. Бунлара ьонем вермединиз.
Иште, аслънда лазъмдъ бунларъ
япасънъз. Сонра, ьобюр ишлери де
24
унутмамалъсънъз.
Кьор
гюдюджюлер сизи! Синеи сюзюп
девейи йутуйорсунуз.
25

Вай
халинизе
канун
муаллимлери
ве
Ферисилер,
икийюзлюлер сизи! Чюнкю кадехин
ве
чанаън
дъш
тарафънъ
темизлийорсунуз,
ама
ичерден
ачгьозлюлюк
ве
резилликле
долудурлар. 26 Кьор Фериси сени!
Ен биринджи кадехин ве чанаън
48

48

ичини темизле, ьойле ки, онун дъш
тарафъ да темиз олсун.
27

Вай
халинизе
канун
муаллимлери
ве
Ферисилер,
икийюзлюлер сизи! Сиз киречли
мезарлара
бензийорсунуз.
Дъшаръдан
чок
сюслю
гьорюнюйорлар,
ама
ичерден
ьолюлерин кемиклери ве хер тюрлю
писликле долудурлар. 28 Айнъ онун
гиби, сиз де инсанлара дору
гьорюнюйорсунуз, ама ичерден хер
тюрлю
икийюзлюлюк
ве
канунсузлукла долусунуз.
29

Вай
халинизе
канун
муаллимлери
ве
Ферисилер,
икийюзлюлер
сизи!
Чюнкю
пейгамберлерин
мезарларънъ
калдъръйорсунуз ве дору адамларън
анма ташларънъ сюслюйорсунуз. 30
Ве дийорсунуз: 'Биз деделеримизин
гюнлеринде
яшасайдък,
пейгамберлерин канънъ дьокмек
ичин онлара катълмаяджайдък. 31
Бьойлеликле сиз кенди кендинизе
каршъ
шахитлик
япъйорсунуз,
пейгамберлери
ьолдюрен
кишилерин торунларъсънъз дийе. 32
Мадем ьойле, деделеринизин гюнах
ьолчюсюню тамамлайън. 33 Хей,
сизи йъланлар! Сиз йълан сойу!
ДЖендемин джезасъндан насъл
качаджанъз?
34

Онун ичин, бакън, бен сизе
пейгамберлер ве билгили адамлар ве
муаллимлер гьондереджем. Онларън
базъларънъ ьолдюреджениз, хача
гереджениз.
Базъларънъ
дуаханелеринизде
камчълайъп
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касабадан касабая коваджанъз. 35
ЬОйле ки, йерйюзюнде не кадар
сучсуз кан дьокюлмюшсе, о хепси
сизин башънъзън юзерине гелсин:
дору бир адам олан Абел'ин
канъндан,
чак
Берехияолу
Зекерия'нън канъна кадар (сиз ону
Аллахеви
иле
курбанйеринин
ортасънда ьолдюрдюнюз). 36 Сизе
дору бир шей сьойлейейим: бютюн
бунларъ бу кушак буладжак.
37

Йерушалим, Йерушалим! Сен
ки, пейгамберлери ьолдюрюйорсун
ве сана гьондерилен адамларъ
ташлъйорсун. Кач дефа истедим,
сенин евлатларънъ топлаяйъм, айнъ
бир
тавук
пиличлерини
канатларънън алтънда топладъъ
гиби. Ама сиз истемединиз. 38 Бакън,
сизин евиниз кимсесиз бракъладжак.
39
Чюнкю сизе шуну дийорум: вакът
геледжек, 'Раббин адънда гелен
мубарек олсун!' дийеджениз. Ама о
замана кадар бени гьормейеджениз."
Бьолюм 24
Таш юстюнде таш калмаяджак
(Мар 13:1-31; Лу 21:5-33)
1

Иса,
Аллахевинден
чъкъп
узаклашмакта
иди.
О
вакът
ьоренджилери Она гелдилер ве
Аллахевинин
япълъшънъ
гьостердилер. 2 Ама О онлара джевап
верип деди:
"Бютюн бунларъ гьорюйор мусунуз?
Сизе дору бир шей сьойлейейим:
бурада
таш
юстюнде
таш
калмаяджак; хепси йъкъладжак."

3

Иса Зейтин Даъ'нда отурду. О
заман ьоренджилер айръджа Она
гелип дедилер:
"Бизе сьойле, бу шейлер не заман
оладжак ве сенин гелменин ве
дюнянън сонунун нишанъ не
оладжак?"
4

Иса онлара джевап верип деди:
"Бакън кимсе сизи саптърмасън. 5
Чюнкю чок киши беним адъмла
гелип, 'Месих беним' дийеджеклер
ве бирчокларънъ саптъраджаклар. 6
Мухаребелерден ичин хаберлер ве
лафлар дуяджанъз. Гене де хич
коркмайън. Чюнкю бунлар лазъм
олсун, ама бунлар хенюз сон демек
деил. 7 Миллет миллете каршъ
калкаджак, краллък краллъа каршъ
калкаджак.
Кими
йерлерде
кътлъклар ве зелзелелер оладжак. 8
Бютюн
бунлар
саде
доум
санджъларънън башъдър.
9

О вакът сизи чекийе теслим
едеджеклер ве ьолдюреджеклер.
Беним адъмдан ичин бютюн
миллетлер сизден азлашмаяджаклар.
10
О
вакът
бирчокларъ
кьостекленеджеклер, бирбирлерини
теслим едеджеклер ве бирбирлерине
кин беслейеджеклер. 11 Бир сюрю
яланджъ пейгамбер калкъп чок
кишийи саптъраджаклар. 12 Гюнах
чоаладжак ве онун ичин чоунун
севгиси соаджак. 13 Ама ким сонуна
кадар даянърса, о куртуладжак. 14 Ве
краллъктан ичин бу 'ийи хабер'
бютюн дюняда билдириледжек,
бютюн миллетлере шахитлик олсун
дийе. Иште, о заман сон геледжек.
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15

Пейгамбер Даниел йъкъджъ ве
иренч шейден ичин конушмушту.
Онун
ичин,
не
вакът
ону
гьорюйорсунуз, насъл кутсал йерде
дуруйор (окуян киши бурада
кафасънъ чалъштърсън!), 16 о вакът
Яхудийе
санджаънда
оланлар
балканлара качсънлар. 17 Евин
юстюнде олан киши инмесин, евден
бир шей алмая. 18 Тарлада олан
киши де дьонмесин, мантосуну
алмая. 19 Я о гюнлерде гебе оланлар
я да бебек емзиренлер - вай онларън
халине! 20 Дуа един ки, качъшънъз
къша я да джумартеси гюнюне раст
гелмесин. 21 Чюнкю о вакът ьойле
бюйюк бир чеки оладжак ки,
дюнянън курулушундан бу яна хич
олмамъш, бир даха да олмаяджак. 22
О гюнлер късалтърълмайдъ, хич бир
джан куртулмаяджайдъ. Ама сечили
оланлардан
ичин
о
гюнлер
късалтъръладжак.
23

О вакът сизе бириси деди ми,
'Бак, Месих бурада!' я да, 'Бак,
орада!', о кишийе инанмайън. 24
Чюнкю сахте месихлер ве сахте
пейгамберлер калкаджак, бюйюк
нишанлар
ве
муджизелер
гьостереджеклер.
ЬОйле
ки,
мюмкюнсейди, сечили оланларъ
биле саптъраджаклар. 25 Бакън, бен
сизе даха шимдиден сьойлюйорум.
26
Онун ичин, сизе дедилер ми,
'Бакън, ъссъз йерлердедир', сиз
чъкмайън. Я да, 'Бакън, ич
одададър', дедилер ми, сиз онлара
инанмайън. 27 Чюнкю шимшек
гюндоусундан
чакъйор
ве
гюнбатъсъна
кадар
узанъйор.
50

50

Инсанолу'нун гелмеси де айнъ ьойле
28
оладжак.
Леш
нередейсе,
карталлар да орая топланаджак.
29

Ама о гюнлерин чекисинден
хемен сонра
гюнеш карараджак
ай да ъшъънъ вермейеджек,
йълдъзлар гьоктен дюшеджек ве
гьоктеки кувветлер сарсъладжак.
30
Ве о вакът Инсанолу'нун нишанъ
гьокте гьорюнеджек. О вакът
дюнянън
бютюн
миллетлери
аалайъп читмеленеджеклер. Ве
Инсанолу'ну гьореджеклер, насъл
гьоктеки
булутларън
юзеринде
кувветле ве бюйюк шанлълъкла
гелийор. 31 Ве йюксек бир боразан
сесийле мелеклерини гьондереджек.
Онлар да Онун сечтии кишилерини
дюнянън
дьорт
кьошесинден,
гьокюн бир уджундан ьобюр уджуна
кадар топлаяджаклар.
32

Шимди де, инджир ааджъндан
бир дерс алън: онун далъ йумушадъ
мъ, япрак чъкардъ мъ, о заман
билийорсунуз, артък яз якънладъ. 33
Айнъ онун гиби, не вакът
гьорюйорсунуз, бютюн бу шейлер
олуйор, билин ки, О якъндър,
капъдадър. 34 Сизе чок дору бир шей
сьойлейейим: бютюн бу шейлер
йерине гелмеден бу кушак ортадан
калкмаяджак. 35 Гьок ве йер ортадан
калкаджак ама беним сьозлерим
ортадан калкмаяджак.
Кимсе гюню ве саати билмийор
(Мар 13:32-37; Лу 17:26-30, 34-46;
12:41-48)
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Ялнъз, о гюню ве о саати хич
кимсе билмийор: не гьоктеки
мелеклер, не де Оул, саде Баба
билийор. 37 Чюнкю Инсанолу'нун
гелмеси де Нух'ун гюнлери гиби
оладжак. 38 О гюнлерде, хани су
басмадан ьондже, йийип ичердилер,
каръ алъп коджая гидердилер, чак о
гюне кадар, не вакът Нух гемийе
бинди. 39 Сел гелене кадар, онларън
хепсини алъп гьотюрене кадар бир
шей анламадълар. Инсанолу'нун
гелмеси де айнъ ьойле оладжак.
40

О вакът ики адам тарлада
оладжак:
бириси
алънаджак,
ьобюрю гери каладжак. 41 Ики кадън
бир деирменде отуруп будай
ьоютюреджек: бириси алънаджак,
ьобюрю гери каладжак. 42 Онун
ичин
тетикте
дурун.
Чюнкю
билмийорсунуз, ефендиниз ханги
гюнде геледжек. 43 Шуну да билин:
ев
сахиби
билсейди,
хърсъз
гедженин ханги саатинде геледжек,
о вакът тетикте дураджайдъ, ве изин
вермейеджейди, евини бассън. 44
Онун ичин, сиз де хазър олун.
Чюнкю
Инсанолу
хич
беклемедииниз бир саатте геледжек.
45

Мадем ьойле, садикан ве
анлайъшлъ хизметчи ким оладжак?
Ефендиси ону бютюн ев халкънън
башъна кояджак, онлара вакътла
йемеклерини версин дийе. 46 Не
мутлу о хизметчийе, ефендиси гелди
ми, ону бу ишин башънда булсун. 47
Сизе дору бир шей сьойлейейим:
ефендиси ону бютюн малларънън
башъна кояджак.

48

Ама дийелим, о хизметчи кьотю
бирисидир, ве кенди ичинден дийор:
'Ефендимин гелмесине даха чок
вакът вар.' 49 Ве башлъйор, хизметчи
аркадашларънъ
дьовмейе
ве
ичкиджилерле
бирликте
йийип
ичмейе. 50 О вакът о хизметчинин
ефендиси, адамън хич беклемедии
бир гюнде, хич билмедии бир саатте
51
геледжек.
Ефендиси
ону
къйъмджък къйъмджък япаджак ве
она икийюзлюлерин янънда йер
вереджек.
Орада
ааламак
ве
дишлери гъджърдатърмак оладжак.
Бьолюм 25
Он деликанлъ къз бензетмеси
1
О заман гьокюн краллъъ он
деликанлъ къза бензетилебилир:
ламбаларънъ
алъп
гювейи
каршъламая чъкмъшлар. 2 Онларън
беши акълсъз, беши гене акъллъ
3
идилер.
Акълсъз
оланлар
ламбаларънъ алдълар, ама янларъна
яа алмадълар. 4 Акъллълар гене,
янларъна хем ламбаларъ хем де
шишелер ичинде яа алмъшлар.
5
Ама гювейи гече калмъш. О
заман
хепсинин
гьозлери
аърлашмъш ве уйкуя далмая
башламъшлар. 6 Гедже яръсъ бириси
шьойле баърмъш:
'Бакън, гювейи гелийор! Ону
каршъламая чъкън!'
7
О вакът бютюн деликанлъ къзлар
калкъп
ламбаларънъ
хазърламъшлар. 8 Ве акълсъз
оланлар,
акъллъ
оланлара
демишлер:
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'Бизе азъджък яаларънъздан верин,
ламбаларъмъз сьонмек юзере.'
9
Ама акъллъ олан къзлар шьойле
демишлер:
'Оламаз! Яа хем бизе, хем сизе
йетмейеджек.
Сиз
гидин
сатъджълара, кендинизе яа алън.'
10
Онлар да гитмишлер алъшвериш
япмая. Деркен, гювейи гелмиш ве
хазър оланлар онунла бирликте
ичери гирип дююне катълмъшлар.
Ве капъ капанмъш. 11 Сонра ьобюр
деликанлъ
къзлар
да
гелип
демишлер:
'Ефендимиз, ефендимиз, бизе
капъйъ ач!'
12
Ама о джевап верип демиш:
'Сизе дору бир шей сьойлейейим:
сизи танъмъйорум.'
13
Онун ичин, сиз тетикте дурун,
чюнкю не гюню, не де саати
билийорсунуз.
Еманет пара бензетмеси
(Лука 19:11-27)
14

Бу иш бензийор йолджулуа чъкан
бир адама: кенди хизметчилерини
чаърмъш ве кенди малларънъ
онлара еманет етмиш. 15 Херкесе
кенди фърсатъна гьоре вермиш:
бирисине беш талант, ьобюрюне ики
талант, башкасъна гене бир талант
вермиш. Сонра йолджулуа чъкмъш.
16
Беш талантъ алан хемен
башламъш, онларла тиджарет япсън.
Бьойлеликле беш талант даха
казанмъш. 17 Айнъ онун гиби, ики
талантъ алан да, ики талант даха
казанмъш. 18 Ама бир талантъ алан,
52
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гидип топраъ казъп, ефендисинин
парасънъ орада гьоммюш.
19
Узун замандан сонра, о
хизметчилерин ефендиси гелмиш ве
онларън
хесабънъ
гьормейе
башламъш. 20 Беш талантъ алмъш
олан гелип беш талант даха
гетирмиш ве демиш:
'Ефендимиз! Сен бана беш талант
еманет еттин, иште, бен де беш
талант даха казандъм.'
21
Ефендиси она демиш:
'Ийи яптън, сен ийи ве садикан бир
хизметчисин. Сен аз бир шейле
дюрюст даврандън, бен де сени
чок шейлерин юстюне кояджам.
Ефендинин севинджине катъл.'
22

Ики талантъ алмъш олан гелип
ики талант даха гетирмиш ве
демиш:
'Ефендимиз! Сен бана ики талант
еманет еттин, иште, бен де ики
талант даха казандъм.'
23
Ефендиси она демиш:
'Ийи яптън, сен ийи ве садикан бир
хизметчисин. Сен аз бир шейле
дюрюст даврандън, бен де сени
чок шейлерин юстюне кояджам.
Ефендинин севинджине катъл.'
24

Ве бир талантъ алан да гелип
демиш:
'Ефендимиз, билирдим ки, сен серт
бир адамсън: екмедиин йерде
бичийорсун
ве
даътърмадъън
йерде топлуйорсун. 25 Корктум ве
гидип сенин талантънъ топраа
сакладъм. Те буйур, сенин малън!'
26
Ефендиси она джевап верип
демиш:
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'Кьотю ве тембел хизметчи сени!
Демек билирдин, бен екмедиим
йерде бичийорум ве даътърмадъъм
йерде топлуйорум. 27 Мадем ьойле,
сен лазъмдъ парайъ банкая коясън.
О вакът дьондююмде парамъ
бюйюмюш
оларак
гери
аладжайдъм. 28 Онун ичин, ондаки
талантъ алън ве кимин он талантъ
вар, она верин. 29 Хер кимде варса,
она даха да вериледжек, ьойле ки,
боллук ичинде оладжак. Ама
кимде йокса, онда вар олан биле
30
алънаджак.
Ве
ярамаз
хизметчийи
дъшаръ
атън,
каранлъън ен кенаръна атън.
Орада ааламак ве дишлери
гъджърдатърмак оладжак.'
Койунлар ве кечилер
31

Инсанолу кенди шанъйла
геледжек. Бютюн мелеклер де
Онунла бирликте геледжеклер. О
вакът
кенди
шанлъ
крал
искемлесинде отураджак. 32 Бютюн
миллетлер
Онун
ьонюнде
топланаджаклар. О да кишилери
бирбирлеринден айъраджак, айнъ
насъл
бир
чобан
койунларъ
33
кечилерден
айъръйор.
Ве
койунларъ кенди саа тарафъна,
кечилери де кенди сол тарафъна
кояджак. 34 О вакът Крал кенди саа
тарафънда
олан
кишилере
дийеджек:
'Гелин, сиз Бабам тарафъндан
мубарек
оланлар.
Дюнянън
курулушундан бери сизин ичин
бир краллък хазърландъ. Артък
ону мирас алън.

35

Чюнкю бен ач идим, сиз бени
беслединиз.
Сусамъштъм, сиз бана
ичирдиниз.
Ябанджъ идим, сиз бени ичери
алдънъз.
36
Чъплак идим, сиз бени
гийдирдиниз.
Хаста идим, сиз бени
долаштънъз.
Мапуста идим, зияретиме
гелдиниз.'
37
О
вакът
дору
оланлар
дийеджеклер:
'Раб, сени не вакът ач гьордюк де,
сени беследик? Не вакът сусуз
гьордюк де, сана ичирдик? 38 Не
вакът сени бир ябанджъ гиби
гьордюк де, сени ичери алдък; я да
чъплак
гьордюк
де,
сени
гийдирдик? 39 Ве не вакът сени
хаста я да мапуста гьордюк де,
сени долаштък?'
40
Ве Крал онлара джевап верип
дийеджек:
'Сизе дору бир шей сьойлейейим:
Беним бу кардешлериме, онларън
ен кючююне биле, бу шейлери не
кадар япмъшсанъз, о кадарънъ
бана япмъш олдунуз.'
41
Сонра Крал, кенди солунда
оланлара шьойле конушаджак:
'Айрълън бенден, ланетли оланлар!
Шейтан ве онун мелеклери ичин
хич
сьонмейен
бир
атеш
хазърландъ. Сиз орая гидин.
42
Чюнкю бен ач идим, сиз бени
беслемединиз.
Сусамъштъм, сиз бана
ичирмединиз.
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Ябанджъ идим, сиз бени ичери
алмадънъз.
43
Чъплак идим, сиз бени
гийдирмединиз.
Хаста ве мапуста идим, сиз
бени долашмадънъз.'
44
О вакът о кишилер шьойле джевап
вереджеклер:
'Раб, сени не вакът ач, сусуз,
ябанджъ, чъплак, хаста я да
мапуста
гьордюк
де,
сана
бакмадък?
45
Крал онлара джевап верип
дийеджек:
'Сизе дору бир шей сьойлейейим:
Бунларън ен кючююне бу шейлери
не кадар япмадъйсанъз, бана
онларъ о кадар япмамъш олдунуз.'
46
Иште, бунлар сонсуз джезая
гидеджеклер. Ама дору оланлар
сонсуз яшама гиреджеклер."
Бьолюм 26
Иса'я дюзен куруйорлар
(Мар 14:1-2; Лу 22:1-2; Йух 11:4553)
1

Иса бу бютюн конушмайъ
битирдиктен сонра, ьоренджилерине
деди:
2
"Билийорсунуз, ики гюн сонра
Фъсъх Байрамъ оладжак. О заман
Инсанолу хача герилмек ичин
теслим едиледжек."
3
О
арада
Аллахевинин
гюдюджюлери
ве
халкън
акълданеджилери, Каяфас адъндаки
Аллахевинин
гюдюджюсюнюн
авлусунда бир арая гелдилер. 4
54

Анлаштълар,
Иса'йъ
саклъдан
якалайъп ьолдюрсюнлер. 5 Ама
дедилер:
"Аман, байрамда олмасън. Йокса
халкън арасънда бир аякланма
оладжак."
Бир кадън парфюм сюрюйор
(Мар 14:3-9; Йух 12:1-8)
6

Иса Бейтаня кьойюнде, Симун
адънда бир адамън евиндейди (онун
лаабъ 'лепралъ' иди). 7 О заман бир
кадън она гелди. Онда чок пахалъ
парфюмле долу бир мермер кабъ
вардъ. Ве Иса софрада отуруркен,
кадън ону Иса'нън кафасъна дьоктю. 8
Ама ьоренджилер буну гьорюндже
къздълар.
"Не ичин бу зиянджълък?" дедилер.
9
"Олабилирди, бу парфюм чок
йюксек фията сатълсън ве онун
парасъ фукаралара даътърълсън."
10
Иса буну фарк единдже онлара
деди:
"Не
ичин
кадънъ
рахатсъз
едийорсунуз? О бана бир ийилик
яптъ. 11 Насъл олса, фукаралар хер
даим янънъзда оладжак. Ама бен
хер даим янънъзда олмаяджам. 12
Кадън
бу
парфюмю
беним
беденимин юзерине дьоктю, бени
дженазейе хазърламак ичин. 13 Сизе
дору бир шей сьойлейейим: бютюн
дюняда
'ийи
хабер'
нереде
билдириледжексе, орада бу кадънън
яптъъ да билдириледжек, кадън
анълсън дийе."
Яхуда, гюдюджюлерле анлашъйор
(Мар 14:10-11; Лу 22:3-8)
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Ондан сонра, оникилерден бири
олан
Искарийотлу
Яхуда
Аллахевинин гюдюджюлерине гитти.
15
Ве деди:
"Ону сизе еле вермек ичин бана не
кадар вереджениз?"
Она отуз гюмюш парасъ сайдълар. 16
Ве о андан сонра Яхуда башладъ,
Иса'йъ еле вермек ичин фърсат
арасън.
Сон софра
(Мар 14:12-26; Лу 22:7-23; Йух
13:21-30; 1.Кор 11:23-25)
17

Маясъз Екмеклер Байрамънън
биринджи
гюнюнде,
Иса'нън
ьоренджилери Она гелип дедилер:
"Нереде
истийорсун
хазърлък
япалъм, Фъсъх курбанънъ орада
йийесин?"
18
Иса деди:
"Касабая гидин, филанджа адама
дейин: 'Муаллим дийор ки, 'Вактъм
гелди
артък,
лазъм
Фъсъх
Байрамънъ
ьоренджилеримле
бирликте сенин евинде кутлаяйъм.'"
19
ЬОренджилер Иса'нън сьойледии
гиби яптълар. ЬОйлеликле Фъсъх
Байрамъ ичин хазърлък яптълар.
20

Акшам олунджа, Иса оники
ьоренджи иле бирликте софрада
отурмакта иди. 21 Йемек йерлеркен
деди:
"Сизе дору бир шей сьойлейейим:
сизден бири бени еле вереджек."
22
Чок съкълмая ве текер текер Она
сормая башладълар:
"Ефендимиз, херхалде бен деилим
я?"

23

Иса джевап верип деди:
"Елини
бенимле
бирликте
тенджерейе бандъран адам, иште, о
бени еле вереджек. 24 Сахи,
Инсанолу айнъ ьойле гидийор,
насъл кендисинден ичин язълмъштъ.
Ама Инсанолу'ну еле верен адам вар
я, вай о адамън халине! О адам хич
дюняя гелмейди даха ийи олурду."
25
Иса'йъ еле верен Яхуда Она джевап
верип деди:
"Муаллим, херхалде бен деилим я?"
Иса она деди:
"Сен кендин сьойледин".
26

Онлар йемек йеркен, Иса екмек
алдъ, ону мубареклейип кърдъ ве
ьоренджилере верип деди:
"Алън,
йийин,
бу
беним
беденимдир"
27

Сонра бир кадехи алдъ, шюкюр етти
ве онлара верип деди:
"Сиз хепиниз бундан ичин. 28
Чюнкю
бу беним
канъмдър,
анлашма
канъдър.
Бу
кан
дьокюлюйор,
бирчокларънън
гюнахларъ аф едилсин дийе. 29 Ама
сизе шуну сьойлейейим: асманън
йемишинден Бабамън краллъънда
сизинле бирликте йениден ичеджем.
Ама бундан сонра о гюне кадар
ондан бир даха ичмейеджем."
30
Ве бир илахи сьойледиктен сонра,
чъкъп Зейтин Даъна дору гиттилер.
Петрус, Иса'йъ инкяр едеджек
(Мар 14:27-31; Лу 22:31-34; Йух
13:36-38)
31

Сонра Иса онлара деди:
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"Бу гедже хепиниз бенден ичин
дюшеджениз.
Чюнкю
шьойле
язъйор:
'Чобанъ вураджам,
сюрюдеки койунлар да
дармадаън оладжак.'
32
Ама дириледжем ве ондан сонра
сизден ьондже ДЖелиле санджаъна
гидеджем."
33
Ама Петрус Она джевап верип деди:
"Хепси сенден ичин дюшселер де,
бен асла дюшмем."
34
Иса она деди:
"Сана дору бир шей сьойлейейим:
там бу гедже, хороз ьотмеден, сен
бени юч дефа инкяр едеджен."
35
Петрус Она деди:
"Лазъмса
сенинле
бирликте
ьолюрюм, ама сени инкяр етмем."
Бютюн ьоренджилер де айнъсънъ
сьойледилер.
Гетсемани бахчесинде
(Мар 14:32-42; Лу 22:39-46)
36

Иса онларла бирликте Гетсемани
адънда
бир
йере
гелди.
ЬОренджилерине деди:
"Бен те ораджъа кадар гидип дуа
едеджем, сиз гене, бурада отурун."
37
Ама янъна Петрус'у ве Зебеди'нин
ики олуну алдъ. Сонра башладъ,
юзюлмейе ве аър бир съкънтъ
хисетмейе. 38 Онлара деди:
"ДЖанъм о кадар съкънтъ ичинде,
санки ьоледжем. Сиз бурада калън
ве бенимле бирликте уянък дурун."
39
Бираз илери гитти, йере капандъ ве
шьойле дуа етмейе башладъ:
56
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"Бабам, мюмкюнсе, бу кадех бенден
гечсин. Гене де, деил беним
истедиим, ама сенин истедиин
олсун."
40
Иса ьоренджилерине дьондю, ама
онларъ уйкуда булду. Ве Петрус'а
деди:
"Демек, бир саат олсун, бенимле
бирликте уянък дурамадънъз. 41
Уянък дурун ве дуа един, денемейе
дюшмейесиниз. Рух истекли, ама
беден зайъфътр."
42
Икинджи дефа гидип шьойле дуа
етти:
"Бабам, егер фърсат йокса, бу кадех
гечсин бен ону ичмеден, о вакът
сенин истедиин олсун."
43
Ве бир даха гелип онларъ уйкуда
булду, чюнкю гьозлери артък чок
аърлашмъштъ. 44 Гене онларъ бракъп
дьондю ве ючюнджю дефа айнъ
сьозлерле дуа етти. 45 Сонра
ьоренджилере гелип деди:
"Хяля уйуйуп динленийор мусунуз?
Бакън, вакът гелди. Инсанолу
гюнахкярларън
елине
теслим
едиледжек. 46 Калкън, гиделим.
Бакън, бени еле верен адам гелди!"
Иса якаланъйор
(Мар 14:43-50; Лу 22:47-53; Йух
18:3-12)
47
Иса даха конушуркен, иште,
оникилерден бири олан Яхуда гелди.
Янънда бир калабалък киши вардъ.
Кълъчлар ве сопалар ташърдълар.
Аллахевинин гюдюджюлери, канун
муаллимлери
ве
халкън
акълданеджилери
онларъ
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йолламъштъ. 48 Иса'йъ еле верен адам
онлара шьойле бир нишан вермишти:
"Бен кими ьоперсем, одур. Ону
якалайън."
49
Ве хемен Иса'я яклашъп,
"Селам, муаллим!" деди ве Ону
ьоптю.
50
Иса она деди:
"Аркадаш! Не ичин гелдийсен, ону
яп!"
Сонра гелдилер ве Иса'йъ якалайъп
туттулар.
51

Ве иште, Иса'йла бирликте
оланлардан бири, узанъп кълъджънъ
чекти. Аллахевинин гюдюджюсюнюн
хизметчисини вурду ве онун кулаънъ
учурду. 52 О вакът Иса о кишийе деди:
"Кълъджънъ гене йерине кой!
Чюнкю хер ким кълъджъ чекерсе, о
кълъчтан йок оладжак. 53 Йокса не
санъйорсун: бенде йок му фърсат,
Бабамдан риджа едейим. О заман О
бана даккада оники ордудан фазла
мелек йолламаяджак мъ? 54 Ама о
вакът Кутсал Китабън сьозлери
насъл йерине геледжек. Чюнкю
онлара гьоре бу иш лазъм бьойле
олсун."
55
О вакът Иса калабалъа деди:
"Бени кълъчларла сопаларла мъ
тутмая чъктънъз? Санки хърсъзън
пешине дюшмюш гиби! Хер гюн
Аллахевинде отуруп дерс верирдим
ве бени тутмадънъз. 56 Ама бютюн
бунлар олду ки, пейгамберлерин
яздъъ сьозлер йерине гелсин."
Ондан сонра бютюн ьоренджилер
Иса'йъ терк едип качтълар.
Парламентонун ьонюнде

(Мар 14:53-65; Лу 22:54-55, 63-71;
Йух 18:13-14, 19-24)
57

Иса'йъ
якалаянлар
Ону
Аллахевинин
гюдюджюсюне
гьотюрдюлер. Онун адъ Каяфас иди.
Канун
муаллимлери
ве
акълданеджилер орада топланмъштъ.
58
Ама Петрус узактан Иса'нън
аркасъндан гитти ве Аллахевинин
гюдюджюсюнюн авлусуна кадар
гелди. Орада бекчилерле бирликте
отурду. Мерак етти, бу ишин сону не
оладжак.
59
Аллахевинин гюдюджюлери ве
бютюн парламенто хеп урашърдълар,
Иса'я каршъ бир яланджъ шахитлик
булсунлар да, Она ьолюм джезасънъ
версинлер. 60 Бир сюрю яланджъ
шахит ьоне чъктъ, гене де хич бир
шей буламадълар. Ен сонунда ики
киши чъкъп дедилер:
61
"Бу адам деди ки, 'Беним вар
фърсатъм, Аллахевини йъкайъм ве
юч гюн сонра ону йениден
калдърайъм.'"
62
О вакът Аллахевинин гюдюджюсю
аяа калкъп Иса'я деди:
"Сен хич джевап вермейеджен ми?
Бу адамларън сана каршъ яптъкларъ
шахитликлер недир?"
63
Ама Иса хеп сусту. Аллахевинин
гюдюджюсю Она деди:
"Яшаян Аллахън адъна сана йемин
еттирийорум - сьойле бизе, Месих
сен мисин, Аллахън Олу сен
мисин?"
64
Иса она деди:
"Сен кендин сьойледин. Гене де
сизе сьойлюйорум: бундан сонра
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Инсанолу'ну гьореджениз, насъл ен
кувветли Оланън саънда отураджак,
ве насъл гьоктеки булутларън
юстюнде геледжек."
65
Бунун юзерине Аллахевинин
гюдюджюсю рубаларънъ йърттъ ве
деди:
"Адам Аллаха кюфюр етти. Артък
не ихтияджъмъз калдъ шахитлере?
Сиз кендиниз ишиттиниз, насъл
Аллаха кюфюр етти. 66 Карарънъз
не?"
ДЖевап верип, "ЬОлюмю хак етти!"
дедилер.
67

Ондан сонра Иса'нън йюзюне
тюкюрдюлер
ве
йумрукларла
дьовдюлер. Кимиси гене, шамарладъ.
68
Ве дедилер:
"Хайди Месих сени! Пейгамберлик
ет бакалъм, Сени ким вурду?"
Петрус, Иса'йъ инкяр едийор
(Мар 16:66-72; Лу 22:56-62; Йух
18:15-18, 25-27)
69

Бу арада Петрус дъшаръда авлуда
отурурду. Бир хизметчи къз гелип она
деди:
"Сен де о ДЖелилели Иса иле
бирликте идин."
70
Ама Петрус ону херкесин ьонюнде
инкяр едип деди:
"Анламъйорум, не конушуйон!"
71

Ич авлусундан дъш авлусуна
гечти. О вакът башка бир хизметчи
къз ону гьордю ве орада дуранлара
деди:
"Бу адам Насъралъ Иса иле
бирликте иди."
72
Ве йемин едип инкяр етти:
58

58

"Бен о адамъ танъмъйорум!"
73

Аз сонра орада дуранлар яклашъп
Петрус'а дедилер:
"Сахи, сен де онлардансън. Сенин
диялектин сени еле верийор."
74
О вакът Петрус иленмейе ве йемин
етмейе башладъ:
"Бен о адамъ танъмъйорум!"
Ве даккада хороз ьоттю. 75 О вакът
Петрус, Иса'нън она сьойледии
сьозлерини аклъна гетирди:
"Хороз ьотмеден, сен бени юч дефа
инкяр едеджен."
Ве дъшаръ чъкъп аджъ аджъ ааламая
башладъ.
Бьолюм 27
Яхуда кендини ьолдюрюйор
(Мар 15:1; Лука 23:1-2; Йух 18:2832; Ап.Ишл. 1:18-19)
1

Сабах олунджа, Аллахевинин
бютюн гюдюджюлери ве халкън
акълданеджилери,
Иса'я
ьолюм
джезасънъ вермек ичин, бир топлантъ
яптълар. 2 Ону баалайъп гьотюрдюлер
ве санджакбейи Пилатус'а теслим
еттилер.
3

Иса'йъ еле верен Яхуда не вакът
гьордю, Иса'я ьолюм джезасъ верилди
дийе, пишман олду. О отуз гюмюш
парасънъ
алъп
Аллахевинин
гюдюджюлери ве акълданеджилере
гери чевирди. 4 Ве деди:
"Гюнах ишледим. Сучсуз бир
кишийи еле вердим!"
Онлар гене деди:
"О, ишимизе гирмийор? Сен онун
чаресине кендин бакаджан."
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5

Ве гюмюш параларънъ Аллахевинин
ичине
фърлаттърдъ
ве
орадан
чекилди. Ве гидип кендини астъ.
6

Ама Аллахевинин гюдюджюлери о
гюмюш параларъ алъп дедилер:
"Бунларъ Аллахевинин касасъна
атмак хелал деилдир, чюнкю канлъ
парадър."
7
Сонра топланъп карар вердилер, о
парайла 'Чьомлекчинин тарласъ' дийе
бир йер сатън алсънлар. Орая
ябанджълар ичин бир мезарлък
яптълар. 8 Онун ичин о тарланън адъ
бугюне кадар 'Кан Тарласъ' дийе
калдъ. 9 О вакът пейгамбер
Йеремия'нън сьойледии шу сьоз
йерине гелди:
"Исраилоулларъ бир адама фият
койдулар.
Отуз гюмюш парасъйдъ, онун
фиятъ.
Ону алдълар 10 ве чьомлекчинин
тарласъ ичин вердилер,
айнъ насъл Раб бана буйурмушту."
Иса, Пилатус'ун ьонюнде
(Мар 15:2-15; Лу 23:3-5, 13-25; Йух
18:33; 19:16)
11

Иса, санджакбейин ьонюнде
дурурду. О да Иса'йъ соргуя чекти:
"Сен мисин Яхудилерин кралъ?"
Иса да она деди: "Сьойледиин
гибидир."
12
Аллахевинин гюдюджюлери ве
акълданеджилер Ону сучладълар. Ама
Иса хич каршълък вермеди. 13 Сонра
Пилатус Она деди:
"Сен хич дуймуйор мусун, сана
каршъ не кадар чок шахитликлер
япъйорлар?"

14

Ама Иса она тек бир сучламадан
ичин
биле
джевап
вермеди.
Санджакбейи она шаштъ.
15

Шимди, хер сене бу байрамда
санджакбейин бир адети вардъ: халк
ханги мапусчуйу истесин, онлара
сербест бракърдъ. 16 О гюнлерде БарАббас адънда чок танънмъш бир
мапусчу вардъ. 17 Халк бир арая
гелдиктен сонра, Пилатус онлара
сорду:
"Кими истийорсунуз, сизе сербест
бракайъм: Бар-Аббас'ъ мъ, йокса
Иса'йъ мъ, хани она 'Месих'
дийорлар."
18
Чюнкю билирди ки, Иса'йъ саде
късканчлъктан ичин теслим еттилер.
19

Ве давалама масасънда отуруркен,
онун каръсъ она хабер йолладъ:
"Бу дору адамла сакън ишин
олмасън. Бен ондан ичин дюн гедже
рюямда чок чеки чектим."
20
Ама Аллахевинин гюдюджюлери ве
акълданеджилер
калабалъъ
пушуртурдулар,
Бар-Аббас'ъ
истесинлер ве Иса'йъ йок етсинлер.
21
Ама санджакбейи онлара джевап
верип деди:
"Не истийорсунуз: о икисинден сизе
хангисини сербест бракайъм?"
Ве "Бар-Аббас'ъ" дедилер.
22
Пилатус онлара сорду:
"Мадем ьойле, 'Месих' денилен о
Иса'йла не япайъм?"
Хепси, "Хача герилсин!" дедилер.
23
Пилатус сорду:
"Не ичин? О не кьотюлюк яптъ ки?"
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Ама даха да фазла баърмая девам
еттилер:
"Хача герилсин!"
24

Пилатус гьордю ки, бир йере
варамъйор, хем де халк аякланмая
башлъйор. О вакът су алъп халкън
ьонюнде еллерини йъкадъ ве деди:
"Бу адамън канъндан сучсузум. Сиз
о ише бакън."
25
Халк да джевап верип деди:
"Онун канънън ъшъмъ бизим ве
евлатларъмъзън юстюнде олсун!"
26
Сонра Пилатус онлара Бар-Аббас'ъ
сербест
брактъ.
Иса'йъ
гене,
камчълатърдъ
ве
сонра
хача
герилмейе теслим етти.
Иса'йла еленийорлар
(Мар 15:16-20; Йух 19:2-3)
27

Санджакбейин аскерлери Иса'йъ
алъп 'Преторийум' денилен сарай
авлусуна гетирдилер. Бютюн бьолюк
аскер Онун етрафъна топландъ. 28 Ону
сойдулар ве Она кърмъзъ бир кафтан
гийдирдилер. 29 Тикенли даллардан
бир тач ьорюп Онун кафасъна
койдулар. Онун саа елине бир камъш
тъктълар. Онунла еленмек ичин,
ьонюнде диз чьокюп,
"Селам,
Яхудилерин
кралъ!"
дедилер.
30
Она тюкюрдюлер, ве о камъшъ алъп
онунла кафасъна вурмая башладълар.
31
Онунла
елендиктен
сонра,
кафтанънъ чъкардълар ве гене кенди
рубаларънъ Она гийдирдилер. Ондан
сонра
Ону
хача
герилмейе
гьотюрдюлер.
Иса хача герилийор
60

60

(Мар 15:21-32; Лу 23:26-43; Йух
19:17-27)
32

Дъшаръ чъкаркен, Симун адънда
Киренели бир адам булдулар. Ону
зорладълар, Иса'нън хачънъ ташъсън.
33
Голгота денилен бир йере гелдилер
(онун анламъ: Куру кафа йери). 34
Иса'я илачлъ шарап вердилер ичсин.
Ондан татънджа, ону ичмек истемеди.
35
Ону хача гердилер. Ве чьоп атъп
Онун
рубаларънъ
араларънда
пайлаштълар. 36 Сонра орая отуруп
Иса'нън юзерине бекчилик яптълар. 37
Онун кафасънън йукаръсъна сучуну
яздълар:
БУ
ИСА'ДЪР,
ЯХУДИЛЕРИН КРАЛЪ.
38
Айнъ заманда ики хайдут Онунла
бирликте хача герилди; бириси Онун
саънда, бириси Онун солунда. 39
Орадан
геченлер
кафаларънъ
саллайъп Иса'я кюфюр еттилер. 40
Шьойле дедилер:
"Хей, сен Аллахевини йъкъп ону юч
гюнде йениден калдъраджак адам!
Кендини куртар бакалъм. Хайди,
хачтан инсене, мадем Аллахън
Олусун!"
41

Айнъ онун гиби, Аллахевинин
гюдюджюлери,
хем
де
канун
муаллимлери ве акълданеджилер де
Онунла елендилер:
42
"Башкаларънъ куртардъ да,
кендини
куртарамъйор!
Ее,
Исраил'ин кралъдър! Шимди хачтан
инсин де, Она иман еделим. 43
Аллаха гювенийор. 'Аллахън Олу
беним' дерди. Мадем Аллах Ондан
хошланъйор,
шимди
Ону
куртарсън."
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44

Онунла бирликте хача герилен
хайдутлар да Она айнъ кюфюрлер
яптълар.
Иса'нън ьолюмю
(Мар 15:33-41; Лу 23:44-49; Йух
19:28-30)
45
Ве ьолен саат оникиден саат юче
кадар бютюн девлетин юзерине
каранлък чьоктю. 46 Саат юч олунджа,
Иса йюксек сесле шьойле баърдъ:
"Елой, Елой, лама савахтани?",
(онун
Тюркчеси:
"Аллахъм,
Аллахъм, бени не ичин брактън?").
47
Орада дуранлардан базъларъ буну
ишитиндже дедилер:
"Бу адам Иляс'ъ чаъръйор."
48
Даккада онлардан бири кошуп бир
сюнгер алдъ, ону сирке иле долдурду,
ону бир камъшън уджуна тактъ ве
Иса'я ичирди. 49 Ама ьобюрлери
дедилер:
"Бакалъм, Иляс сахиден де гелип
ону куртараджак мъ?"
50

Ве Иса бир даха йюксек сесле
баъръп джанънъ верди.
51
Ве иште, Аллахевиндеки айърма
пердеси йукаръдан ашаъя кадар
йъртълъп ики парча олду. Йер
сарсълдъ ве каялар парчаландъ. 52
Мезарлар ачълдъ ве ьолмюш олан
бирчок кутсал адамларън беденлери
53
дирилди.
Онлар
Иса'нън
дирилишинден сонра мезарларъндан
чъкъп кутсал касабая гирдилер ве
бирчок кишийе гьорюндюлер.
54
Иса'я бекчилик япан йюзбашъ ве
онун янъндаки адамлар зелзелейи ве
олуп битенлери гьордюлер. О вакът

чок фазла коркмая башладълар ве
дедилер:
"Бу адам сахиден де Аллахън Олу
иди!"
55

Бирчок кадън да узактан бактълар.
Онлар ДЖелиле санджаъндан гелип
Иса'я хизмет етмек ичин Онун
аркасъндан гиттилер. 56 Онларън
арасънда шунлар да вардъ:
- Межделли Мерйем
- Мерйем (Якуб'ун ве Йусуф'ун
анасъ)
- Зебеди оулларън анасъ.
Иса, мезара койулуйор
(Мар 15:42-47; Лу 23:50-56; Йух
19:38-42)
57
Акшам олунджа, Ариматеялъ
Йусуф адънда зенгин бир адам гелди.
Кендиси де Иса'нън ьоренджиси
олмушту. 58 Бу адам Пилатус'а гидип
Иса'нън ьолюсюню истеди. Пилатус
да буйурду, она верилсин. 59 Йусуф
бедени алъп бир темиз кетен безине
сардъ. 60 Йусуф кендине каянън ичине
йени бир мезар ойдурмушту. Иса'нън
беденини орая койдурду. Мезарън
капъсънън ьонюне коджаман бир кая
йуварладъ ве орадан айрълдъ. 61 Бу
арада Межделли Мерйем орадайдъ,
ьобюр
Мерйем
де
мезарън
каршъсънда отурду.

Мезарън башъндаки аскерлер
62

Ертеси гюн, хани хазърлък
гюнюнден
бир
сонраки
гюн,
Аллахевинин
гюдюджюлери
ве
Ферисилер топланъп хеп бирликте
Пилатус'а гиттилер. 63 Шьойле
дедилер:
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"Ефендимиз,
хатърлъйоруз,
бу
алдатъръджъ даха хаятта икен деди
ки,
'Юч
гюн
сонра
гене
дириледжем'. 64 Онун ичин, буйур
ет, мезар ючючюнджю гюне кадар
коллансън.
Олмасън
да,
ьоренджилер
гелип
ьолюйю
чалсънлар, сонра да халка десинлер:
'О, ьолюлерден дирилди'. Йокса,
икинджи
алдатърма
биринджисинден даха да кьотю
оладжак."
65
Пилатус онлара деди:
"Буйурун, бир груп коллайъджъ
аскер
сизин
олсун.
Гидин,
елинизден не кадар гелирсе, мезаръ
коллайън."
66
Гидип мезаръ колладълар.
Коллайъджъ аскерлерден башка,
каянън юзерине бир мюхюр койдулар.
Бьолюм 28
Иса дирилди!
(Мар 16:1-10; Лу 24:1-12; Йух 20:110)
1

ДЖумартеси гюнюнден сонра,
хафтанън
биринджи
гюнюнде
гюнешин домасъндан аз ьондже,
Межделли Мерйем ве ьобюр Мерйем
мезара бакмая гелдилер.
2

Ве иште, даха ьондже бюйюк бир
зелзеле олмушту. Раббин бир мелеи
гьоктен инип каяйъ бир кенара
йуварламъштъ. Шимди де о каянън
юстюнде отурду. 3 Онун гьорюнюшю
бир шимшек гиби иди, рубаларъ да
кар гиби беяздъ. 4 Коллайъджъ
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аскерлер ондан о кадар корктулар ки,
титрейип ьолю гиби олмушлардъ.
5

Мелек сьозю алъп кадънлара деди:
"Коркмайън! Билийорум, сиз хача
герилмиш олан Иса'йъ аръйорсунуз.
6
О бурада деил, чюнкю сьойледии
гиби дирилмиштир. Гелин, О нереде
яттъйдъ, о йери гьорюн. 7 Сонра
хемен гидип Онун ьоренджилерине
сьойлейин ки, О ьолюлерден
дирилди. Ве иште, О сизден ьондже
ДЖелиле санджаъна гидийор. Орада
Ону гьореджениз. Евет, бен сизе
шимди сьойледим."
8

Кадънлар да чабуджак мезардан
айрълдълар. Хем корку, хем де
бюйюк севинч ичинде идилер.
ЬОренджилерине
хабер
вермейе
коштулар. 9 Ве иште, Иса онларла
каршълаштъ ве селам верди. Онлар да
яклашъп
Иса'нън
аякларъна
сарълдълар ве Она седжде кълдълар.
10
О вакът Иса онлара деди:
"Коркмайън! Гидин, кардешлериме
хабер верин, ДЖелилейе дору йола
чъксънлар.
Орада
бени
гьореджеклер."
33Аскерлер меселейи
анлатъйорлар
11

Кадънлар даха гидеркен, иште,
коллайъджъ аскерлерден биркач киши
касабая гирдилер ве олуп битен
бютюн меселелери Аллахевинин
гюдюджюлерине билдирдилер. 12
Онлар да акълданеджилерле топланъп
данъштълар. Сонра аскерлере бюйюк
пара вердилер. 13 Ве дедилер:
"Шьойле конушаджаксънъз: 'Онун
ьоренджилери геджелейин гелип,
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биз уйуркен Онун ьолюсюню
14
чалдълар.'
Ве
бу
лаф
санджакбейин кулаъна гелирсе, биз
ону кандъръп сизи телаштан
куртараджаз."
15

Аскерлер де парайъ алъп, онлара
насъл сьойленди, айнъсънъ яптълар.
Ве бу лаф Яхудилерин арасънда чок
яйълдъ, ве бугюне кадар яйълъйор.
Бютюн дюняя гидин!
(Мар 16:14-18; Лу 24:36-49; Йух
20:19-23; Ап.Ишл. 1:6-8)
16

Онбир ьоренджи де ДЖелиле
санджаъна, Иса'нън онлара сьойледии
балкана гиттилер. 17 Ону гьорюндже,
Она седжде кълмая башладълар.
Кимилери гене, шюпе еттилер. 18 Иса
онлара яклашъп деди:
"Гьокте ве йерйюзюнде бютюн
куввет бана верилди. 19 Онун ичин
гидин, бютюн миллетлери ьоренджи
оларак йетиштирин. Онларъ Баба,
Оул ве Кутсал Рух адънда вафтиз
един. 20 Онлара ьоретирин, сизе хер
не буйурдуйсам,
ону йерине
гетирсинлер. Ве иште, бен хер вакът
сизинле бирликтейим, хем де
дюнянън сонуна кадар."

вафтиз еттим. О гене, сизи Кутсал
Рух'ла вафтиз едеджек."

МАРКОС

Иса'нън вафтизи ве дененмеси
Бьолюм 1

(Мат 3:13 - 4:22; Лу 3:21-22; 4:1-15)

Яхя'нън иши

9

Ве о гюнлерде ьойле олду ки, Иса
ДЖелиле
санджаъндаки
Насъра
касабасъндан гелди ве Яхя'нън
елинден Йордан ърмаънда вафтиз
олду. 10 Иса судан чъкаркен
бирденбире гьордю, насъл гьоклер
ярълдъ ве Рух бир гюверджин гиби
Онун юзерине инди. 11 Ве гьоктен
шьойле бир сес гелди:
"Сен беним севгили Олумсун,
сенинле ферахланъйорум."

(Мат 3:1-12; Лу 3:1-18; Йух 1:19-28)
1

Аллахън Олу олан Иса Месихин
'ийи хабери' башлъйор:
2

Ишая пейгамберин китабънда
шьойле язъйор:
"Бакън, бен хаберджими сенин
ьонюнден гьондерийорум,
О сенин йолуну хазърлаяджак.
3
Ъссъз йерлерде бириси шьойле
баъръйор:
'Раббин йолуну хазърлайън,
Онун патикаларънъ дюмдюз
япън!'"

12
Рух да Иса'йъ хемен ъссъз йерлере
ьонтерди. 13 Орада, ъссъз йерлерде,
кърк гюн дурду, ве Шейтан Ону
денеди. Ябани хайванларън янънда
калдъ. Мелеклер де Она хизмет етти.

4

Яхя ортая чъктъ. Ъссъз йерлерде
вафтиз едерди ве билдирирди ки,
гюнахларън аф едилмеси ичин вафтиз
5
олунсун.
Бютюн
Яхудийе
санджаънда
ве
Йерушалим
касабасънда отуран халк она гелди.
Ве хепси кенди гюнахларънъ ачък
ачък сьойлейип Йордан ърмаънда
Яхя'нън елинден вафтиз олдулар. 6
Яхя деве тюйюнден рубалар гийерди
ве белинде дериден бир кайъшъ
вардъ. Йемек оларак чекиргелер ве
7
ябан
балъ
йерди.
Шьойле
билдирирди:
"Бенден сонра даха кувветли бири
гелийор. Бен де лайък деилим, онун
пабучларъндаки
бааларънъ
чьозейим. 8 Сахи, бен сизи су иле

Иса'нън илк ьоренджилери
(Мат 4:17-22; Лу 5:1-11)
14

Яхя теслим едилдиктен сонра, Иса
ДЖелиле
санджаъна
гелди
ве
Аллахън краллъъндан ичин 'ийи
хабери' билдирирди. 15 Шьойле дерди:
"Вакът долду артък. Аллахън
краллъъ якънладъ. Тьовбе едип 'ийи
хабер'е иман един!"
16

ДЖелиле гьолюнюн кенарънда
гезеркен, Симун ве онун кардеши
Андреяс'ъ гьордю, насъл гьоле серпме
аттълар (чюнкю балъкчъ идилер). 17
Иса да онлара деди:
"Беним аркамдан гелин; бен сизи
инсан балъкчъларъ япаджам."
64
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18

Ве даккада серпмелерини бракъп
Онун аркасъндан гиттилер.

28

Ве Иса'нън адъ бирденбире бютюн
ДЖелиле тарафларънда яйълдъ.

19

Орадан азъджък даха ьотейе гидип
Зебеди'нин олу Якуб'у, хем де онун
кардеши Йуханна'йъ гьордю. Онлар
кайъкта
идилер,
серпмелерини
сааламлардълар. 20 Иса даккада
онларъ чаърдъ. Онлар да бабаларъ
Зебеди'йи ишчилерин янънда кайъкта
бракъп Иса'нън аркасъндан гиттилер.
Иса, бир кьотю рух чъкаръйор
(Мат 8:14-17; Лу 4:31-44)
21

Кефернахум касабасъна гирдилер.
Ве хемен бир сонраки джумартеси
гюнюнде Иса дуаханейе гидип дерс
22
верди.
Кишилер
де
Онун
ьоретишине шаш баш калдълар.
Чюнкю онлара канун муаллимлери
гиби дерс вермезди, ама куввет
сахиби бири гиби дерс веририди. 23 О
дуаханеде кьотю рухлу бир адам
вардъ ве баърърдъ. 24 Деди ки,
"Насиралъ Иса, сенинле не ишимиз
вар ки? Сен бизи йок етмейе ми
гелдин? Бен билийорум, сен кимсин:
Аллахън Кутсалъ'сън."
25
Иса да ону азарлайъп деди:
"Сус ве адамдан чък!"
26
Кьотю рух адамъ бир чарптъ,
йюксек сесле баърдъ ве ондан чъктъ.
27

Ве хепси шашкъна дьондюлер.
Бирбирлерийле
сьойлешмейе
башладълар:
"Бу не? Не бичим йени ьоретиш бу?
Адам кьотю рухлара биле кувветле
буйуруйор,
онлар
да
Ону
сеслийорлар."

Иса, чок киши шифалъйор
(Мат 8:14-17; Лу 4:38-41)
29

Дуаханеден чъктъкларъ гиби,
Якуп'ла Йуханна иле бирликте Симун
ве Андреяс'ън евине гирдилер. 30 Ве
Симун'ун кайнанасъ атешле хаста
яттъ. Хемен Иса'я ондан ичин хабер
вердилер. 31 Онун янъна гитти, ону
елинден тутту ве аяа калдърдъ. Ве
даккада атеш ондан чъктъ. Кадън да
онлара хизмет етмейе башладъ. 32
Акшам олунджа, гюнеш баттъъ вакът,
бютюн хасталаръ ве кьотю рухла долу
оланларъ Она гетирдилер. 33 Бютюн
касаба
топланъп
капъсъна
дикилмишти. 34 Ве тюрлю тюрлю
хасталъктан виранланмъш кишилери
ийилештирди. Чок кьотю рухларъ да
уратърдъ. Кьотю рухлара вермезди
конушсунлар,
чюнкю
Ону
танърдълар.
Иса, ялнъз оларак дуа едийор
35

Ве чок еркенден, хенюз каранлък
икен, О калкъп дъшаръ чъктъ, ъссъз
бир йере гитти ве орада дуа етти. 36
Ама Симун ве янъндакилер Онун
пешине дюштюлер. 37 Ону булунджа
Она дедилер:
"Хепси сени аръйорлар."
38
Онлара деди:
"Етрафтаки касабалара да гиделим,
орада да халка конушайъм. Затен
онун ичин гелдим."
39
Ве бютюн ДЖелиле санджаънда
онларън дуаханелеринде конушту ве
кьотю рухларъ уратърдъ.

MATTA 4
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Иса, бир лепралъйъ шифалъйор
(Мат 8:1-4; Лу 5:12-16)
40

Лепралъ бир адам Она гелди.
Онун ьонюнде диз чьокюп Она
шьойле ялвардъ:
"Истерсен,
бени
темиз
кълабилирсин!"
41
Иса адама аджъдъ, елини узатъп она
докунду ве деди:
"Истийорум. Темиз ол!"
42
Ве конуштуу гиби лепра хасталъъ
даккада о адамдан айрълдъ ве темиз
олду.
43

Адама кесин оларак бир шей
ъсмарлайъп ону йолладъ. 44 Она деди
ки:
"Бак буну кимсейе билдирмейесин!
Ама
сен
гит,
кендини
Аллахевиндеки гьоревлийе гьостер.
Хем де, кендини темиз къласън
дийе, Муса нейи буйурмушса, ону
йерине гетир. ЬОйле ки, онлара
шахитлик олсун."
45
Адам гене айрълънджа, башладъ, бу
меселейи хеп билдирсин ве саа сола
яйсън. О дереджейе гелди ки, Иса
артък касабая ачък гиремез олду,
дъшаръда, ъссъз йерлерде калдъ.
Бютюн хер йерден де Она гелирдилер.
Бьолюм 2
Инмели адам шифаланъйор
(Мат 9:1-8; Лу 5:17-26)
1

Биркач
гюн
сонра
гене
Кефернахум касабасъна дьондю. Ве
'О евдедир' дийе хабер олду. 2 О кадар
халк топландъ ки, артък хич йер
калмамъштъ, капънън янънда биле. О
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да
онлара
Аллахън
хаберини
анлатърдъ. 3 Ве Она инмели бир
адамъ гетирдилер. Адамъ дьорт киши
ташъдъ. 4 Ама калабалъктан ичин
Иса'я яклашамадълар. Инмели адам
бир дьошеин юстюнде яттъ, ве о
вакът тавандаки керпичлери чъкаръп
бир делик ачтълар ве о дьошеи ашаъ
индирдилер. 5 Иса онларън иманънъ
гьорюндже, инмели адама деди:
"Евладъм, сенин гюнахларън аф
едилди."
6
Ама базъ канун муаллимлери орада
отурурдулар ве ичлеринден шьойле
алъп вермейе башладълар:
7
"Бу
адам
насъл
ьойле
конушабилир?
Аллаха
кюфюр
конушуйор. Аллахтан башка ким
гюнахларъ аф едебилир?"
8
Иса рухунда хемен анладъ ки,
онлар ичинден ьойле алъп вердилер.
Ве онлара деди:
"Ичинизден нийе ьойле алъп
верийорсунуз? 9 Хангиси даха
колай? Инмели адама, 'Гюнахларън
аф едилди' ми дийейим, йокса она
'Калк, дьошеини топла ве йюрю!' мю
дийейим? 10 Ама хабериниз олсун,
Инсанолу'ун
вар
куввети
йерйюзюнде гюнахларъ аф етсин.
Онун ичин..."
(бу сефер инмели адама конушту)
11
"Сана дийорум: калк, дьошеини
калдър ве евине гит."
12
Ве адам даккада калктъ, дьошеини
калдъръп
херкесин
гьозюнюн
ьонюнде дъшаръ чъктъ. Ондан ичин
хепси шаш баш калдълар ве
"ЬОйле бир шей хич гьормедик!"
дейип Аллахъ ьовмейе башладълар.
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"Яхя'нън
ьоренджилери
ве
Ферисилерин ьоренджилери оруч
тутуйорлар. Я сенин ьоренджилерин
неден оруч тутмуйорлар?"

Леви чаърълъйор
(Мат 9:9-13; Лу 5:27-32)
13

Иса гене гьол кенаръна гитти.
Бютюн халк Онун янъна гелди, Иса да
онлара дерс верди. 14 Гечеркен
Алфейус'ун олу Леви'йи гьордю. О
гюмрюк гишесинде отурурду. Ве она
деди:
"Беним аркамдан гел!"
Леви де калкъп онун аркасъндан
гитти.

19

Иса да онлара деди:
"Гювейи онларън араларънда икен,
дююнджюлер оруч тутабилирлер
ми?
Хайър,
гювейи онларън
араларънда икен, оруч тутамазлар
ки! 20 Ама ьойле гюнлер геледжек,
гювейи онлардан алънаджак. Ве о
заман,
евет
о
гюнде
оруч
тутаджаклар.
21
Ве хич кимсе бир су
йъканмамъш руба парчасъ алъп ески
бир рубая яма япмаз. Йокса йени
парча ески рубадан копаджак ве
йъртък даха фена оладжак. 22 Хич
кимсе де йени шарабъ ески дерилере
коймаз. Йокса шарап дерилери
патлатъраджак; хем шарап, хем де
дерилер зиян оладжак. Хайър, йени
шарап йени дерилере!"

15

Ве шьойле бир шей олду: Иса,
Леви'нин евинде отуруп йемек йерди.
О вакът бир сюрю гюмрюкчю ве
гюнахкярлар гелип Иса ве Онун
ьоренджилери иле бирликте йемее
отурдулар. Чок киши идилер ве
Иса'нън
аркасъндан
гитмейе
16
башладълар.
Ама
канун
муаллимлери
ве
Ферисилер
гьордюлер, насъл Иса гюнахкярларла
ве гюмрюкчюлерле йемек йеди. Ве
Онун ьоренджилерине дедилер:
"Насъл олур да, гюнахкярларла ве
гюмрюкчюлерле йемек йийор?"
17
Иса онларън конушмаларънъ
ишитти ве деди:
"Саалам кишилерин ихтиячларъ йок
доктора, ама хаста оланларън
ихтияджъ вар. Бен де гелмедим,
дору оланларъ чаърайъм; бен
гелдим гюнахкярларъ чаърайъм."
Оруч меселеси
(Мат 9:14-17; Лу 5:33-39)
18

Яхя'нън ьоренджилери, хем де
Ферисилерин ьоренджилери вардъ.
Онлар оруч тутардълар. Ве гелип
Иса'я сордулар:

ДЖумартеси гюнюнюн ефендиси
(Мат 12:1-8; Лу 6:1-5)
23

Ве ьойле олду ки, бир джумартеси
гюню екин тарлаларън арасъндан
гечти. ЬОренджилери де бир йол ачъп
екин
башларънъ
копармая
башладълар. 24 Ферисилер де Иса'я
дедилер:
"Бак, бунлар джумартеси гюнюнде
неден
хелал
олмаян
ишлер
япъйорлар?"
25

Иса да онлара деди:
"Сиз де хич окумадънъз мъ, Давут
зорда калънджа ве аджъкънджа не
яптъ - хем кендиси, хем де онунла
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26
берабер
оланлар?
Насъл
Аллахевине гирди (о гюнлерде онун
гюдюджюсю Абиятар иди). Ве
насъл Аллах ичин айърълмъш
екмеклери йеди (онларъ йемек саде
Аллахевинин
хизметчилерине
хелалдър)? Хем де онунла берабер
оланлара да верди?"
27
Ве онлара шьойле конушту:
"ДЖумартеси гюню инсан ичин
япълдъ; деил инсан джумартеси
гюню ичин япълсън. 28 Демек
Инсанолу джумартеси гюнюнюн де
ефендисидир."

Бьолюм 3
Ели сакат бир адам
(Мат 12:9-14; Лу 6:6-11)
1

Ве Иса гене дуаханейе гирди.
Орада ели курумуш бир адам вардъ. 2
Иса'йъ
гьозлетирдилер,
аджаба
джумартеси гюнюнде шифа вереджек
ми
дийе.
ЬОйле
ки,
Ону
сучлаябилсинлер. 3 Иса да ели
курумуш олан адама деди:
"Калк, ортая геч!"
4
Ве кишилере деди:
"ДЖумартеси гюнюнде ийилик
япмак мъ хелал, йокса кьотюлюк
япмак мъ? Бир хаятъ куртармак мъ
хелал, йокса ону ьолдюрмек ми?"
5
Онлар
да
сустулар.
Иса
етрафъндакилере къзгън къзгън бактъ.
Онларън серт йюреклерине каршъ
кенди йюреи кърълдъ. Адама,
"Елини узат!" деди.
О да елини узаттъ ве ели ескиси гиби
сапасаалам олду. 6 Ферисилер де
чъкар
чъкмаз
Хиродес'ин
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адамларъйла анлашмая башладълар,
насъл Иса'йъ йок етсинлер дийе.
Калабалъклар Иса'нън пешинде
7

Ве Иса ьоренджилери иле
бирликте гьол кенаръна чекилди.
Бюйюк калабалъклар да Онун
аркасъндан
гелди:
ДЖелиле'ден,
8
Яхудийе'ден,
Йерушалим'ден,
Идумея'дан, хем де Йордан ърмаънън
ьотесинден ве Тирус иле Сидон
касабаларънън
етрафъндан.
Чок
бюйюк
калабалъклар
Иса'нън
яптъкларъндан ичин ишитип Она
гелдилер. 9 Ве калабалък Ону езмесин
дийе, ьоренджилерине буйурду ки,
бир кайък хазърласънлар. 10 Чюнкю
бирчок кишийи ийилештирмишти.
ЬОйле бир дереджейе гелди ки, хер
кимде хасталък вардъ, хепси Она
докунмак ичин Онун юзерине
йююштюлер. 11 Мундар рухлар да Ону
гьорюндже Онун ьонюнде йере
йъкълдълар ве баъра баъра,
"Сен Аллахън Олусун!" дедилер.
12
Ону яймасънлар дийе, Иса онларъ
чок серт азарладъ.
Оники апостол чаърълъйор
(Мат 10:1-4; Лу 6:12-16)
13

Иса бир балкана бинди ве истедии
кишилери кендисине чаърдъ; онлар да
Она гелдилер. 14 Оники киши айърдъ
(онлара 'апостол' адънъ да верди).
Истеди,
хеп
Онун
янънда
булунсунлар,
хем
де
онларъ
гьондерсин халка конушсунлар. 15
Хем де кувветлери олсун кьотю
рухларъ уратърмая. 16 Иса'нън
айърдъъ оники киши шунлардър:
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- Симун (Иса она 'Петрус'
адънъ верди)
17
- Якуп (Зебеди'нин олу)
- Йуханна (Якуб'ун кардеши Иса о икисине 'Боан-Ергес',
хани 'Гьок гюрюлдемесинин
Оулларъ' лаабънъ верди)
18
- Андреяс
- Филип
- Бар-Толомейус
- Матта
- Томас
- Якуп (Алфейус'ун олу)
- Тадейус
- Симун ('партизан') ве
19
- Искарийотлу Яхуда (о да Иса'йъ
еле верди).
Иса ве Беел-Зебул
(Мат 12:22-32; Лу 11:14-23; 12:10)

дурамаз. 25 Ве бир хане кенди
ичинде бьолюндю мю, о хане аякта
дурамаз. 26 Шейтан да кендине
каршъ калкъп бьолюндю мю, о
аякта каламаз. О заман онун сону
гелмиштир.
27
Хич кимсе кувветли бир адамън
евине гирип ону соямаз. Ен пешин
лазъм, о кувветли адамъ бааласън.
Ондан сонра онун евини сояджак.
28
Сизе чок дору бир шей
сьойлейейим: Инсаноулларъна хер
тюр гюнах аф едиледжек, Аллаха
каршъ не кадар кюфюр етмишлерсе
биле. 29 Ама ким Кутсал Рух'а каршъ
кюфюр едерсе, она сонсузлара кадар
аф едилмейеджек. О кишинин сучу,
сонсуз бир гюнахтър."
30
Иса буну сьойледи чюнкю дедилер:
"Онда мундар рух вар."

20

Ве еве гиттилер. Калабалък гене
топландъ. О дереджейе гелди ки,
артък екмек йемее биле фърсатларъ
калмадъ. 21 Иса'нън хъсъмларъ да
буну
ьорениндже
Ону
алмая
калктълар.
"Аклънъ
качърдъ"
дедилер.
22

Йерушалим'ден
канун
муаллимлери гелди ве дедилер:
"Онда Беел-Зебул вар. Кьотю
рухларън башъйъла кьотю рухларъ
уратъръйор."
23

Иса онларъ янъна чаърдъ ве
онлара
бензетмелерле
конушмая
башладъ:
"Шейтан Шейтанъ мъ уратърсън?
Бу насъл оладжак?
24
Бир краллък кенди ичинде
бьолюндю мю, о краллък аякта

Иса'нън анасъ ве кардешлери
(Мат 12:46-50; Лу 8:19-21)
31

Иса'нън анасъ ве кардешлери
гелди. Ве дъшаръда калдъкларъ ичин
Она
хабер
гьондерип
Ону
чаъртърдълар. 32 Онун етрафънда бир
калабалък инсан отурду. Она дедилер:
"Бак,
анан
ве
кардешлерин
дъшаръдадър, сени аръйорлар."
33
Иса да онлара джевап верип деди:
"Ким беним анам, ким беним
кардешлерим?"
34
Ве етрафънда отуранлара бакънъп
деди:
"Те анам, те кардешлерим! 35 Чюнкю
хер ким Аллахън истедиини йерине
гетирирсе, беним кардешим, беним
къзкардешим ве беним анам одур."
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Бьолюм 4
Топраклар бензетмеси
(Мат 13:1-9; Лу 8:4-8)
1

Иса гене гьол кенарънда дерс
вермейе башладъ. Ве коджаман бир
калабалък Онун етрафъна топландъ.
Онун ичин, Иса гьолде дуран бир
кайъа бинип отурду. Калабалък да
гьол кенарънда топракта дурурду. 2
Онлара бензетмелерле чок шейлер
ьоретти. Дерс вериркен онлара
шьойле конушту:
3
"Сеслейин! Иште, кьойлюнюн
бири гитмиш, екин ексин. 4 Ве ьойле
олду ки, о екеркен кими танелер йол
кенаръна
дюшмюш.
Гьоктеки
кушлар гелип онларъ йемиш.
5
Башка танелер гене, каялъ йере
дюшмюш.
Хемен
бюйюмейе
башламъшлар, чюнкю топрак дерин
деилмиш. 6 Гюнеш чъкънджа да
каврулмушлар. Кьоклери олмадъъ
ичин куруйуп гитмишлер.
7
Гене башка танелер тикенлерин
арасъна
дюшмюш.
Тикенлер
бюйюйюндже тохуму бомушлар ве
хич йемиш вермемиш.
8
Ама башка танелер ийи топраа
дюшмюш. Бюйюйюп чоалмъш ве
йемиш вермиш - кимиси отуз кат,
кимиси алтмъш кат, кимиси де йюз
кат."
9
Ве Иса онлара деди:
"Кимин кулакларъ варса сеслемек
ичин, сеслесин."
Бензетмелерин максадъ
(Мат 13:17; Лу 8:9-10)
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10

Иса ялнъз калънджа оникилерле
бирликте Онун етрафънда дуранлар
бу бензетмеден ичин Она сордулар. 11
Онлара шьойле конушту:
"Аллахън
краллъънън
саклъ
меселелери сизе верилди. Ама
дъшаръда
оланлара
хер
шей
12
бензетмелерле
анлатълъйор.
ЬОйле ки,
"Бактъкча баксънлар
ама гьормесинлер, ве
ишитикче ишитсинлер
ама дуймасънлар.
ЬОйле олмасън да
йолларъндан дьонсюнлер де,
аф едилсинлер."
Бензетменин ачъкланмасъ
(Мат 13:18-23; Лу 8:11-15)
13

Иса онлара деди:
"Бу
бензетмейи
де
ми
анламъйорсунуз? О заман бютюн
бензетмелери насъл анлаяджанъз?
14
Кьойлю сьозю екийор. 15 Йол
кенаръна екиленлер шунлардър:
ишитир ишитмез Шейтан гелип
онларън ичине екилен сьозю
алъйор.
16
Каялък йере екиленлер де
шунлардър: сьозю ишитиндже ону
даккада севинчле кабул едийорлар.
17
Ама онларда кьок йок, саде бир
вакът ичиндирлер. Ондан сонра о
сьозден ичин чекилер башладъ мъ,
чабуджак
кьостекленип
дюшюйорлар.
18
Гене башкаларъ, тикенлерин
арасъна екиленлер гиби, шьойледир:
онлар сьозю ишитмишлер. 19 Ама бу
дюнянън кахърларъ ве зенгинлиин
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алдатърмасъ, ве башка шейлере
юзенмек арая гирийор ве себеп
олуйор, сьоз йемиш вермесин.
20
Ве ийи топраа екиленлер де
шунлардър: сьозю ишитип кабул
едийорлар ве отуз, алтмъш, йюз кат
биле йемиш верийорлар."
Кандил бензетмеси
(Лука 8:16-18)
21

Иса онлара шьойле конушту:
"Инсанлар кандил гетирмийорлар,
ону бир кабън алтъна я да бир ятаън
алтъна койсунлар дийе, деил ми?
Даха дорусу, ону бир кандиллие
койсунлар дийе гетирийорлар. 22
Чюнкю йок саклъ бир шей, ортая
чъкмасън. Ве йок саклъ бир шей
айдънлъа чъкмасън.
23
Кишиде вар мъ кулак ишитмек
ичин, ишитсин."
24

Иса онлара шьойле конушту:
"Диккат
един,
нейе
кулак
верийорсунуз. Ханги ьолчюйле
ьолчерсениз,
сиз
де
онунла
ьолчюледжениз. 25 Чюнкю кимде
варса, она вериледжек. Ама кимде
йокса,
елинде
оланъ
биле
алънаджак."
Бюйюйен тохум бензетмеси
26

Ве Иса деди:
"Аллахън краллъъ шьойле бир
адама бензийор: топраа тохум
екмиш, 27 гедже ятмаа гитмиш,
сабахлайън да калкмъш. Тохум
филизленип бюйюмюш. Ве бу иш
насъл олмуш, кендиси де билмийор.
28
Топрак кендилиинден йемиш
вермиш: ен биринджи бир саз, сонра

онун башъ, ен сонунда башънън
ичинде олгун екин. 29 Йемиш де
олгунлаштъ мъ, адам хемен оракчъ
гьондерийор, чюнкю харманън
вактъ гелди артък."
Хардал танеси бензетмеси
(Мат 13:31-34; Лу 13:18-19)
30

Ве Иса деди:
"Аллахън
краллъънъ
нейе
бензетирелим? Ханги бензетме иле
ону анлатъралъм?
31
Бир хардал танесине бензийор. О
топраа екилдии заман, бютюн
дюнядаки
тохумлардан
даха
уфактър. 32 Ама екилдиктен сонра
бюйюйор ве бютюн отлардан даха
бюйюк олуйор. О кадар ки, гьоктеки
кушлар онун гьолгесинин алтънда
йува курабилирлер."
33

Иса бирчок бензетмелерле онлара
Аллахън хаберини анлатърдъ. 34
Бензетмелер олмадан онлара хич
конушмаздъ.
Ама
кенди
ьоренджилерийле
баш
баша
калънджа,
онлара
хер
шейи
ачъклардъ.
Иса, фъртънайъ диндирийор
(Мат 8:23-27; Лу 8:22-25)
35

Ве айнъ о гюнде, акшам олунджа,
онлара деди:
"Гьолюн ьобюр тарафъна гечелим!"
36
Калабалъкларъ салдълар ве Иса'йъ
хемен ичинде булундуу кайъкла
гьотюрдюлер. Онун янънда башка
кайъклар да вардъ.
37
Ве чок хъзлъ бир рюзгяр копту.
Далгалар кайъа чарпмаа башладъ. О
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кадар ки, кайък нередейсе суйла
доладжайдъ. 38 Иса гене, кайъън
аркасънда бир ястъън юстюнде
ятардъ. Ону уянтъръп дедилер:
"Муаллим, йок олуйоруз; сен де она
хич алдърмъйор мусун?"
39
Иса да калктъ, рюзгяръ азарладъ ве
денизе деди:
"Сус, сакин ол!"
Рюзгяр да сусту, сулар да дюмдюз
олду. 40 Иса ьоренджилерине деди:
"Неден
коркуйорсунуз?
Насъл
олуйор да, хяля иманънъз йок?"
41
Ве чок фазла коркмая башладълар.
Бирбирлерине дедилер:
"Бу ким олабилир, мадем рюзгяр да,
дениз де ону сеслийор?"
Бьолюм 5
Кьотю рухлу адам
(Мат 8:28-34; Лу 8:26-39)
1

Гьолюн
ьобюр
тарафъна,
Герасалъларън мемлекетине гелдилер.
2
Иса кайъктан инер инмез бир адамла
каршълаштъ. О, мезарлъктан чъктъ ве
онда мундар рух вардъ. 3 Адам
мезарлъкта яшардъ. Ону не кадар да
зинджирлере вурсунлар, гене кимсе
ону баалъ тутамаздъ. 4 Ону чок дефа
прангалар ве зинджирлерле бааламаа
калктълар.
Ама
адам
хеп
зинджирлери
копармъштъ
ве
прангаларънъ кърмъштъ. Кимсе ону
заптеттиремезди. 5 Гедже гюндюз
мезарлъкларда ве балканлъкларда
калърдъ. Хеп кендини баърмактан
йъртардъ ве ташларла паралардъ.
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6

Иса'йъ хенюз узактан гьордюю
гиби кошарак гелди ве Иса'я седжде
кълдъ. 7 Йюксек сесле баъръп деди:
"Нийе бана каръшъйорсун, ей Иса,
ен йюксек олан Аллахън Олу?
Аллахънъ северсен, бана феналък
япма."
8
Чюнкю Иса она демишти:
"Адамдан чък, ей мундар рух!"
9

Ве она "Адън не?" дийе сорду. О
да джевап верип деди:
"Адъм
'Орду',
чюнкю
биз
калабалъкъз."
10
Кьотю рух Иса'я чок ялвардъ,
онларъ о тарафлардан дъшаръ
йолламасън дийе. 11 Шимди, ораларда
балканлъкта коджаман бир домуз
сюрюсю отламактайдъ. 12 Кьотю
рухлар Иса'я шьойле ялвардълар:
"Бизи домузлара йолла, онларън
ичине гирелим."
13
Даккада Иса онлара изин верди.
Кьотю рухлар да адамдан чъкъп
домузларън ичине гирдилер. Бютюн
сюрю якън ики бин хайван иди. Онлар
да байърдан дик ашаъя коштулар ве
гьоле атлайъп боулдулар. 14 Чобанлар
качъп бу меселейи касабада ве бютюн
кьойлерде яйдълар. Халк да чъкъп
олуп битенлери гьормейе гелди. 15
Иса'я гелиндже кьотю рухлу адамъ
гьордюлер, хани онда бир орду кадар
кьотю рух вардъ. Адам гийиникти,
аклъ башъндайдъ ве орада отурурду.
О заман корктулар. 16 Ве меселейи
гьормюш оланлар, онлара кьотю
рухлу адам хем де домузлардан ичин
анлаттълар. 17 Ве Иса'я ялвармая
башладълар, онларън мемлекетинден
дъшаръ чъксън.
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Ве Иса кайъа бинеркен кьотю
рухлу адам Она ялвардъ, Онун янънда
калабилсин дийе. 19 Ама Иса она изин
вермеди. Она деди:
"Евине, хъсъмларъна гит. Онлара
анлат, Раб сенден ичин не кадар чок
шейлер яптъ, сана насъл аджъдъ."
20
Адам да чъкъп Декаполис
санджаънда билдирмейе башладъ,
Иса ондан ичин не кадар чок шейлер
яптъ. Хепси де шаш баш калдълар.
Дирилен къз ве хаста кадън
(Мат 9:18-26; Лу 8:40-56)
21

Иса кайъкла гене ьобюр тарафа
гечти. Ве гьолюн кенарънда икен,
Онун етрафъна бюйюк бир калабалък
топландъ. 22 Яйрус адънда дуаханенин
гюдюджюлеринден
бири
вардъ.
Иса'йъ гьорюндже гелип Онун
аякларънън дибине дюштю. 23 Она чок
ялваръп деди:
"Къзъм ьолюйор! Гел, она ел кой да,
куртулуп яшасън."
24
Иса адамла бирликте йола чекилди.
О кадар бюйюк бир калабалък Онун
аркасъндан гитти, Ону чак съкмая
башладълар. 25 Бир кадън вардъ,
оники сенеден бери онун канъ акардъ.
26
Бир сюрю доктора гидип онлардан
чок чекмишти. Бютюн парасънъ
харджамъштъ,
гене
де
ийилешеджеине
даха
да
фена
олмушту. 27 Иса'дан ичин дуймушту.
Ве калабалъън ичинден Она яклашъп
Онун рубасъна докунду. 28 Кенди
кендине шьойле дерди:
"Онун рубаларъна бир докунайъм,
ийилешеджем."

29

Даккада онун канамасъ кесилди.
Кадън беденинде о хасталъктан
куртулдууну анладъ. 30 Иса да хемен
анладъ ки, кендисинден бир куввет
чъктъ. Калабалъа дьонюп деди:
"Рубаларъма ким докунду?"
31
ЬОренджилери она дедилер:
"Гьорюйорсун калабалък сени насъл
съкъйор; хем де дийорсун 'Ким бана
докунду'!"
32
Иса буну япмъш олан кишийи
гьормек ичин етрафъна бакъндъ. 33
Кадън анладъ, кендисине не япълдъ
дийе ве коркуп титремейе башладъ.
Гидип Иса'нън ьонюнде йере капандъ.
Ве Она бютюн хакикатъ анлаттъ. 34
Иса да она деди:
"Къзъм, иманън сени куртардъ.
Рахатлъкла
гит,
хасталъъндан
куртулмуш оласън."
35

Иса хенюз конушуркен, дуахане
гюдюджюсюнюн адамларъ гелип
дедилер
"Къзън ьолдю. Муаллими ничин
даха рахатсъз едийорсун?"
36
Ама Иса конушулан лафларъ
ишитти ве дуахане гюдюджюсюне
деди:
"Хич коркма, саде иман ет!"
37
Ве саде Петрус, Якуп ве Якуб'ун
кардеши олан Йуханна'йъ янъна алдъ.
Башкаларъна изин вермеди Онунла
гитсин.
38

Дуахане гюдюджюсюнюн евине
гелди ве гюрюлтю япан калабалъъ,
аалаянларъ
ве
читмелейенлери
гьордю. 39 Ичери гирдиктен сонра
онлара деди:
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"Неден
гюрюлтю
япъп
аалъйорсунуз? Къзан ьолмеди ки,
саде уйуйор!"
40
Ама Иса'йла елендилер. О да
хепсини дъшаръ чъкартърдъ. Янъна
саде къзанън бабасънъ ве анасънъ хем
де кендисинин янънда оланларъ алъп
къзанън яттъъ одая гирди. 41 Ве
къзанън елини тутуп она
"Талита куми." деди (онун анламъ
да шудур: "Къз, сана дийорум
калк!').
42
Ве къз даккада аяа калкъп
йюрюмейе башладъ. Къз оники
яшънда иди. Кишилер де шашкъна
дьондюлер. 43 Онлара чок съкъ
ъсмарладъ, бу меселеден кимсенин
хабери олмасън дийе. Хем де
буйурду, къза йемек верилсин.
Бьолюм 6
Иса реддедилийор
(Мат 13:53-58; Лу 4:16-30)
1

Иса орадан чъкъп кенди
мемлекетине гитти. ЬОренджилери де
2
Онун
аркасъндан
гиттилер.
ДЖумартеси
гюню
олунджа
дуаханеде дерс вермейе башладъ. Ве
Ону динлейен чок киши шаш баш
калъп дедилер:
"Бу адам нереден билийор бу
шейлери? Насъл бир анлайъш
верилди Она? Не бичим муджизелер
япъйор? 3 Бу адам дорамаджъ деил
ми? Мерйем'ин олу, Якуб'ун,
Йосе'нин, Яхуда'нън ве Симун'ун
агасъ деил ми? Онун къзкардешлери
арамъзда деил ми ки?"
Ве бьойлеликле маана булуп Ондан
вазгечтилер. 4 Иса онлара деди:
74

"Оламаз бир пейгамбер сайгъсъзлък
гьорсюн кенди мемлекетинден,
кенди халкъндан, кенди джинсинден
башка бир тарафта."
5
Иса орада чок фазла муджизе
япамадъ.
Саде
биркач
хаста
кишилерин юзерине еллерини койуп
онларъ ийилештирди. 6 Онларън
имансъзлъъна шашъп калдъ. Ве кьой
кьой долашъп дерс верди.
Иса оникилери гьондерийор
(Мат 10:5-15; Лу 9:1-6)
7

Иса янъна оникилери чаърдъ ве
онларъ икишер икишер йолламая
башладъ. Онлара мундар рухларън
юзерине куввет верди. 8 Онлара
ъсмарладъ,
йолджулуа
биршей
алмасънлар: саде бир тане бастон, не
екмек, не торба, не де кесе. 9 Чарък
гийисинлер ве ики кат руба
алмасънлар. 10 Онлара деди:
"Бирханги еве гирдиниз ми, о
касабадан айрълана кадар орада
калън. 11 Бир йерде сизи кабул
етмедилер ми, сизи сеслемедилер
ми,
орадан
айрълъркен
аякларънъзън алтъндаки тозу биле
силкин, онлара каршъ шахитлик
олсун."
12
ЬОренджилер чъкъп халка тьовбе
етсинлер дийе билдирдилер. 13 Чок
кьотю рухларъ уратърдълар. Бир
сюрю хасталарън юстюне зейтиняъ
дьокюп онларъ илачладълар.
Яхя'нън ьолюмю
(Мат 14:1-12; Лу 9:7-9)
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14

Крал Хиродес Иса'дан ичин
ишитти, чюнкю Онун адъ чок
яйълмъштъ. Ве деди:
"Олмасън да, вафтизджи Яхя
ьолюлерден дирилсин! Те онун ичин
адамда куввет вар, бу муджизелери
япсън."
15
Башкаларъ гене деди:
"О Иляс'тър."
Даха башкаларъ да,
"О ески пейгамберлерден биридир!"
дедилер. 16 Ама Хиродес буну
ишитиндже деди:
"Хайър! Яхя дирилди, айнъ о адам
хани кафасънъ кестирдийдим."
17

Чюнкю Хиродес кендиси адамлар
йоллайъп Яхя'йъ туттурмушту. Ве ону
баалайъп мапуса аттълар. Себеби де
шуйду: Хиродес кенди кардеши
Филипус'ун каръсъ Хиродия иле
евленмишти. 18 Яхя да Хиродес'е деди
ки,
"Кардешинин каръсънъ алмак сана
хелал деил!"
19
Хиродия Яхя'я кин бааладъ ве
истеди, ону ьолдюртюрсюн, ама
япамадъ. 20 Хиродес гене билирди ки,
Яхя дору ве кутсал бир адамдъ ве
ондан коркардъ. Хем де ону коллардъ.
Онун конушмаларънъ сеслеркен шаш
баш калърдъ, гене де ону сеслемектен
хошланърдъ.
21

Ен сонунда фърсат чъктъ:
Хиродес кенди доум гюнюнде бюйюк
девлет адамларъна, бюйюк аскерлере
ве
ДЖелиле
санджаънън
гюдюджюлерине бир банкет яптъ. 22
Хиродия'нън къзъ гирип гьобек аттъ.
Хиродес ве онунла бирликте софрада

отуранлар ону чок беендилер. Крал
деликанлъ къза шьойле конушту:
"Бенден не истерсен диле, ону сана
вереджем."
23
Къза йемин етти биле:
"Хер не дилерсен вереджем,
краллъъмън яръсъна кадар биле."
24
Къз дъшаръ чъкъп анасъна деди:
"Не дилейейим?"
Анасъ да деди:
"Вафтизджи Яхя'нън кафасънъ."
25
Къз хемен ичери гирип аджеле
аджеле кралън ьонюне чъктъ ве деди:
"Истийорум
бана
даккада
вафтизджи Яхя'нън кафасънъ бир
тепси юзеринде вересин."
26
Крал чок фазла юзюлдю, ама хем
йемин еттии ичин, хем де софрада
отуран мисафирлерден ичин истемеди
къзъ кърсън. 27 Крал даккада бир
джеллат гьондерди ве Яхя'нън
кафасънъ гетирсин дийе буйурду. О
да чъкъп мапуста онун кафасънъ
кестирди. 28 Кафайъ тепси юзеринде
гетирип деликанлъ къза верди. О да
ону анасъна верди. 29 Яхя'нън
ьоренджилери буну ьорениндже,
гелип онун дженазесини калдърдълар,
ону мезара койдулар.
Иса, беш бин киши дойуруйор
(Мат 14:13-21; Лу 9:1-17; Йух 6:114)
30

Апостоллар Иса'йла топланъп,
бютюн
яптъкларънъ,
бютюн
ьоретиклерини,
хепсини
Она
анлаттълар. 31 Иса онлара деди:
"Хайди, ялнъзджа ъссъз бир йере
гиделим, азъджък динленесиниз."
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(Чюнкю о кадар чок киши гелип
гидерди ки, вакът биле калмадъ екмек
йесинлер.)
32

Ве тек башларъна кайъкла йола
чъкъп ъссъз бир йере гиттилер. 33 Ама
онлар гидеркен инсанлар онларъ
гьордю. Ве чок киши онларъ танъдъ.
Бютюн касабалардан яян йола
чъктълар. Ве хеп бирликте кошарак
орая даха чабук йетиштилер. 34 Иса
кайъктан ининдже бюйюк бир
калабалък гьордю ве онлара аджъдъ,
чюнкю чобансъз койунлар гиби
идилер. Ве башладъ онлара чок
шейлер ьоретирсин.
35

Вакът геч олунджа Иса'нън
ьоренджилери Она гелип дедилер:
"Бурасъ не кадар да ъссъз бир йер.
Хем де саат чок илерледи. 36 Халкъ
брак да, етрафтаки чифтликлере ве
кьойлере гитсинлер, кендилерине
йийенти алсънлар."
37
Иса да онлара джевап верип деди:
"Сиз онлара йийенти верин!"
Она дедилер:
"Гидип де екмек ичин икийюз динар
мъ харджаялъм, онлара йийенти
верелим?"
38
Ама Иса онлара деди:
"Кач тане екмеиниз вар?"
Буну ьорендиктен сонра Она дедилер:
"Беш тане, хем де ики тане балък."
39

Ве Иса халка буйурду, йешил
чименин
юстюнде
груп
груп
узансънлар. 40 Халк да йюзер еллишер
киши оларак отурдулар. 41 Иса беш
екмеи ве ики балъъ алъп гьоке бактъ,
онларъ берекетледи, екмеклери кърдъ
76

76

ве
ьоренджилерине
верди,
даътърсънлар дийе. Ики балъъ да
пайлаштърдъ. 42 Хепси де йийип
43
дойдулар.
Ве
екмек
кърънтъларъндан оники сепет долусу
кадар топладълар. Балъкларъ да ьойле
44
яптълар.
Екмек
йийенлерин
арасънда бешбин еркек вардъ.
Иса, суйун юстюнде йюрюйор
(Мат 14:22-33; Йух 6:15-21)
45

Иса даккада ьоренджилерини
кайъа биндирди, кендисинден ьондже
гьолюн ьобюр кенаръна, Бейтсайда
касабасъна гечсинлер дийе. Кендиси
гене калабалъкларъ сербест брактъ. 46
Онларъ гечирдиктен сонра, Иса бир
балкана чекилди, дуа етсин дийе.
47

Акшам олунджа кайък гьолюн
ортасъна вардъ. Иса гене япаялнъз
курудайдъ. 48 Гедженин дьордюнджю
ньобетинде рюзгяр онлара каршъ
юфюрюрдю ве кюрек чекмек чок зор
гелди. Иса ону гьорюндже суйун
юстюнде йюрюйюп онлара яклаштъ.
49
Ама
онларъ
гечеджейди.
ЬОренджилер Ону гьорюндже, насъл
гьолюн юстюнде йюрюйор, Ону бир
тълсъм санъп чъърмая башладълар. 50
Чюнкю хепси Ону гьордюлер ве
юрпеленмейе башладълар. Иса хемен
онлара конушуп деди:
"Куражланън, коркмайън, бен'им."
51

Онларън янъна кайъа бинди. Ве
рюзгяр динди. ЬОренджилер де шаш
баш калдълар. 52 Чюнкю о екмек
меселесинден
бир
шей
анламамъшлардъ,
йюреклери
сертлешмишти.
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53

Гьолю гечип Гинесар тарафларъна
гелдилер ве орада топраа вардълар. 54
Ве кайъктан инер инмез инсанлар
Иса'йъ танъдълар. 55 О мемлекеттеки
инсанлар хепси аякландълар. Хер
тарафтан
дьошеклер
юзеринде
хасталаръ ташъдълар, Иса орадаймъш
дийе дуйдукларъ йерлере гетирдилер.
56
Ве кьойлер олсун, касабалар олсун,
чифтликлер олсун, Иса хер нереден
гечтийсе,
хаста
оланларъ
мейданлъклара
гетирдилер.
Она
ялвардълар, саде саде рубасънън
кенаръна докунсунлар. Ве хер ким
Она докундуйса ийилешти.
Бьолюм 7
Темиз ве мундар
(Мат 15:1-20)
1

Йерушалим'ден гелен кими
Ферисилер ве канун муаллимлери
Иса'нън етрафъна топландълар. 2 Ве
Иса'нън
базъ
ьоренджилерини
гьордюлер, насъл мундар, хани
йъканмамъш еллерле йемек йедилер.
Ве онлара маана булдулар. 3 Чюнкю
Ферисилер, хем де бютюн Яхудилер,
еллерини ийи гиби йъкамадан екмек
йемезлер. Бьойлеликле деделеринин
адетлерини тутарлар. 4 Чаршъдан
дьонюндже де йъканмадан екмек
йемезлер. Бунун гиби даха бир сюрю
башка адет тутарлар: кадехлер,
чанаклар ве бакърдан каплар, хер
шейи суя бандърърлар.
5

Ферисилер ве канун муаллимлери
Иса'йъ соргуя туттулар:
"Сенин
ьоренджилерин
деделеримизин адетлерини неден

тутмуйорлар? Неден йъканмамъш
еллерле екмек йийорлар?"
6

Иса онлара джевап верип деди:
"Ишая сизлерден ичин не гюзел
пейгамберлик
етмишти,
икийюзлюлер сизи. Язълдъъ гиби:
"Бу халк бени сайъйор саде
дудакларъйла,
Ама йюреклери бенден узактър.
7
Бошуна тапъйорлар бана.
ЬОретиш оларак инсан адетлерини
ьоретийорлар."
8
Евет, Аллахън буйрукларънъ бир
кенара бракъп инсан адетлерини
тутуйорсунуз."
9

Онлара бир де шунларъ сьойледи:
"Кенди адетлеринизи тутмак ичин,
Аллахън буйрукларънъ не гюзел бир
кенара атъйорсунуз. 10 Чюнкю Муса
шьойле деди:
'Бабана, анана сайгъ гьостер.'
ве
'Ким бабая ве аная каршъ кьотю
конушурса, она лазъм ьолюм
джезасъ верилсин.'
11
Сиз гене шьойле дийорсунуз:
'Киши бабасъна я да анасъна деди
ми, 'Сана ярдъм ичин вереджеим
шейлер Корбандър b.' (демек
адактър), 12 О вакът она артък изин
b

Korban - bu söz İbranicedir. Allaha
birhangi mal teslim etmek için söylenirdi. Ama
kiшi gene de onun bir parçasını kendisi için
kullanabilirdi. Böylelikle aslında yaшlı ana babası
için lazım olan parayı hem kendi keyfine
harcamıш, hem de güya Allah için bir iш yapmıш
olurdu.
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вермийорсунуз, бабасъ я да анасъна
ийилик япсън. 13 ЬОйлеликле
деделерден калма адетлеринизле
Аллахън
сьозюню
ортадан
калдъръйорсунуз."
14

Иса калабалъкларъ кендине чаъръп
деди:
"Сиз хепиниз бени сеслейин ве
анлайън: 15 Инсанън дъшънда йок
бирханги шей, онун ичине гирди ми,
ону кирлетебилсин. Хайър, инсанъ
кирлетен онун ичинден чъкан
шейлердир. 16 (Кимин кулаъ варса
ишитмек ичин, сеслесин!")
17

Иса калабалъкларъ бракъп еве
гирди. О заман Онун ьоренджилери
Она бу бензетмеден ичин сордулар. 18
Онлара шьойле конушту:
"Сизин де ми аклънъз кът? Сиз де
ми анламъйорсунуз, хани инсанън
дъшънда йок бирханги шей, онун
ичине гирди ми ону кирлетсин. 19
Чюнкю онун йюреине гирмийор;
саде онун тумбаъна гирийор, орадан
да суйолуна атълър." (Иса буну
сьойлемекле бютюн йемеклери
темиз кълдъ.)
20

Иса шьойле девам етти:
"Евет, инсанън ичинден чъкан, иште
инсанъ кирлетен одур. 21 Чюнкю
кьотю
дюшюнджелер
инсанън
ичинден, онун йюреинден чъкъйор:
гезгинджилик, хърсъзлък, катиллик,
22
зина, ачгьозлюлюк, бетерлик,
синсзиджилик, резиллик, пис гьозлю
олмак, шер атмак, гурур ве
дюшюнджесизлик. 23 Иште, бютюн
бу кьотю ишлер ичерден гелийор ве
инсанъ кирлетийор."
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Ябанджъ кадънън иманъ
(Мат 15:21-28)
24

Иса орадан калкъп Тирус
тарафларъна гитти. Бир еве гирди,
ама истемеди кимсе ону билсин. Гене
де саклъ каламадъ. 25 Бир кадънън
мундар рухлу бир кючюк къзъ вардъ.
Кадън Иса'дан ичин дуяр дуймаз Она
гелип Онун аякларънън дибине
дюштю. 26 Кадън да бир Яхуди
деилди, Сурийе-Финике халкъндан
иди. Иса'я ялваръп дурурду, къзъндан
о кьотю руху уратърсън дийе.
27
Иса она деди:
"Брак, ен биринджи къзанлар
карънларънъ
дойурсунлар.
Къзанларън
екмеини
алъп
кьопеклерин ьонюне атмак ийи
деил."
28
Кадън да Она джевап верип деди:
"Тамам, ефендимиз, ьойле. Ама
масанън алтъндаки кьопеджиклер
биле
къзанларън
екмек
кърънтъларъйла бесленийорлар."
29
Иса она деди:
"Мадем бьойле конуштун, гит.
Кьотю рух сенин къзъндан чъктъ."
30
Кадън да евине дьонюп къзънъ
ятакта ятаркен булду; кьотю рух
ондан чъкмъштъ.
Саър ве дилсиз адам
31

Иса, Тирус тарафларъндан дьонюп
Сидон'дан
гечип
Декаполис
санджаъна,
орадаки
ДЖелиле
Гьолюне вардъ. 32 Она саър бир адам
гетирдилер; чок зорлукла конушурду.
Иса'я ялвардълар, адама ел койсун.

79TTA 3
33

Иса ону калабалъктан чъкардъ,
тек
башъна
янъна
алдъ.
Пармакларънъ онун кулакларъна
койду, ве тюкюрюп адамън дилине
докунду. 34 Гьоке бакъп дерин дерин
офладъ. Сонра адама "Ефата!" деди.
(О да "Ачъл!" демектир.) 35 Адамън
кулакларъ ачълдъ, дили чьозюлдю ве
сербест конушмая башладъ.

5

Бьолюм 8

Иса онлара сорду:
"Кач тане екмеиниз вар?"
"Йеди тане." дедилер.
6
Иса калабалъа буйурду, йере
отурсунлар. Сонра о йеди екмеи алъп
шюкюр етти, онларъ кърдъ ве
ьоренджилерине
верди
онлара
даътърсънлар. Онлар да калабалъа
даътърдълар. 7 Биркач тане уфаджък
балъкларъ да вардъ. Иса онларъ да
берекетледи ве истеди даътърсънлар. 8
Дойума токума йедилер. Хем де артан
парчалардан йеди бюйюк сепет
долусу кадар топладълар. 9 Орада
якън дьорт бин киши вардъ. Сонра
Иса онларъ евлерине йолладъ. 10
Хемен ьоренджилерийле бирликте
кайъа бинди. Бьойлеликле Далманута
тарафларъна гелдилер.

Иса, дьорт бин киши дойуруйор

Маянън кьотюлюю

36

Иса онлара ъсмарладъ, кимсейе
сьойлемесинлер дийе. Ама не кадар
фазла онлара ъсмарладъйса, о кадар
даха фазла ону яйдълар. 37 Ве о кадар
чок шаштълар ки, дедилер:
"Хер
шейи
ийи
етти!
Ишитмейенлери ишиттирийор ве
конушамаянларъ конуштуруйор."

(Мат 16:1-12)

(Мат 15:32-39)
1

О гюнлерде гене коджаман бир
калабалък топландъ ве йокту не
йесинлер.
О
вакът
Иса
ьоренджилерини кенди янъна чаъръп
онлара деди:
2
"Халка аджъйорум. Юч гюндюр
беним янъмдадърлар ве артък йок не
йесинлер. 3 Онларъ брактъм мъ ач
ачъна евлерине гитсинлер, йолда
байълъп дюшеджеклер. Хем де
онларън бирчоу узак йолдан
гелмишлер."
4
Онун ьоренджилери шьойле джевап
верди:
"Бурасъ ъссъз бир йер. Бунларъ
дойурмак ичин, инсан нереден
екмек булсун?"

11

Ве Ферисилер гелип Онунла
къркълмая башладълар. Ону денемек
ичин Ондан истедилер, гьоктен бир
нишан гьостерсин. 12 Иса ичин ичин
офлайъп деди:
"Бу кушак неден нишан истийор?
Сизе
чок
дору
бир
шей
сьойлейейим: бу кушаа хич бир
нишан верилмейеджек."
13

Онларъ бракъп гене кайъа бинди ве
гьолюн ьобюр кенаръна дору гитти.
14

Ама ьоренджилер унуттулар екмек
алсънлар. Кайъкта онларън янънда
саде бир тане екмек вардъ. 15 Иса
онлара ъсмарлайъп деди:
"Диккат
един,
кендинизи
коллаясънъз
Ферисилерин
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маясъндан
маясъндан!"

80

ве

Хиродес'ин

16

ЬОренджилер де бирбирлерине
конушмая башладълар:
"Екмеимиз
йок
дийе
ьойле
конушуйор."
17
Иса буну фарк единдже онлара
деди:
"Неден
екмеиниз
йок
дийе
бирбиринизе
конушуп
дуруйорсунуз. Сиз даха гьормюйор
мусунуз, даха анламъйор мусунуз?
Йокса йюреклериниз сертлешти ми?
18
'Гьозлери вар ама гьормюйорлар.
Ве
кулакларъ
вар
ама
ишитмийорлар'.
Хем
де
хатърламъйор мусунуз: 19 Не вакът о
беш екмеи кърдъм беш бин киши
ичин, кач сепет долусу кърънтъ
топладънъз?"
Она, "Оники" дедилер.
20
"Не вакът о йеди екмеи дьорт бин
киши ичин кърдъм, кач тане бюйюк
сепет долусу кърънтъ топладънъз?"
Она, "Беш тане" дедилер.
21
Ве Иса онлара сорду:
"Хяля анламъйор мусунуз?"
Кьор бир адам шифаланъйор
22

Бейтсайда'я гелдиклери заман,
Иса'я кьор бир адам гетирдилер.
Истедилер, Иса она докунсун. 23 Иса
да кьор адамъ елинден тутту, кьойден
дъшаръ чъкардъ ве онун гьозлерине
тюкюрдю. Сонра еллерини онун
юстюне койуп она сорду:
"Бир шей гьорюйор мусун?"
24
Адам да гьозлерини калдъръп деди:
80

"Инсанларъ
гьорюйорум
санки
йюрюйен аачлар гиби."
25
Иса бир даха еллерини адамън
юстюне койду. Адам гьозлерини
бютюн ачтъ, ийилешти ве хершейи
ачък сачък гьормейе башладъ. 26 Иса
адамъ евине йолладъ ве деди:
"Кьойе хич гирме!"
Петрус'ун 'Месих сенсин' сьозю
(Мат 16:13-20; Лу 9:18-21)
27

Иса ьоренджилерийле бирликте
орадан
айрълдъ,
Филипи
Кайсерийе'нин кьойлерине гитти.
Йолда икен ьоренджилерине сорду:
"Инсанлар не дийор, бен ким
имишим?"
28
Онлар да Иса'я шьойле дедилер:
"'Вафтизджи
Яхя',
дийорлар,
башкаларъ гене 'Иляс' я да 'ески
пейгамберлерден бири' дийорлар."
29
Ве Иса онлара сорду:
"Я сиз? Сиздже бен кимим?"
Петрус Она джевап верип деди:
"Сен Месихсин."
30
Иса да онлара чок кесин ъсмарладъ,
буну хич кимсейе анлатмасънлар.
Иса, кенди ьолюмюню билдирийор
(Мат 16:21-28; Лу 9:22-27)
31

Ве Иса ьоренджилерине шьойле
дерс вермейе башладъ: Инсанолу
лазъм чок чеки чексин, лазъм халкън
акълданеджилери,
Аллахевинин
гюдюджюлери ве канун муаллимлери
Ону реддетсинлер ве ьолдюрсюнлер,
О да лазъм юч гюн сонра гене
дирилсин. 32 Иса онлара ачък ачък
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конушту. Ама Петрус Ону бир кенара
чекти, Она чъкъшмая башладъ.
33
Иса да дьонюп ьоренджилерини
гьорюндже Петрус'у шьойле азарладъ:
"Чекил ьонюмден, Шейтан! Сен
Аллахча
дюшюнмюйорсун,
инсанджа дюшюнюйорсун."
34

Ве Иса хем калабалъъ, хем де
ьоренджилерини чаъръп онлара деди:
"Бир киши беним аркамдан гелмек
истерсе, кенди джанъна бакмасън,
ама хачънъ йюкленип беним йолуму
тутсун. 35 Чюнкю хер ким истерсе
джанънъ
куртарсън,
ону
кайбедеджек. Ама хер ким ону
кайбедерсе бенден ичин ве 'ийи
хабер'ден ичин, иште, джанънъ
куртараджак олан одур. 36 Чюнкю
бир адам бютюн дюняйъ казанса да
она не файда, егер айнъ заманда
кенди джанънъ кайбедерсе. 37 Затен
инсан, кенди джанъна каршълък
оларак не версин ки!
38
Бу шимдики кушак хайърсъз ве
гюнахлъдър. Ве хер ким онларън
ьонюнде бенден ве сьозлеримден
утанърса, иште, бен де ондан
утанаджам, не вакът Инсанолу
Бабасънън шанъйла, ве кутсал
мелеклерле геледжек."
Бьолюм 9
Иса'нън гьорюнюшю деишийор
(Мат 17:1-13; Лу 9::28-36)
1

Ве онлара деди:
"Сизе
чок
дору
бир
шей
сьойлейейим: бурада вар базъ
кишилер, онлар гьореджек, Аллахън

краллъъ насъл кувветле гелийор; ве
ону
гьормеден,
кесин
ьолмейеджеклер."
2

Алтъ гюн сонра Иса, Петрус'у,
Якуб'у ве Йуханна'йъ янъна алдъ.
ЬОбюрлеринден айръ оларак онларъ
йюксек бир балкана гьотюрдю. Орада
Иса'нън гьорюнюшю деишти. 3 Онун
рубаларъ шълламая башладъ, чок
ашъръ беяз олдулар; ьойле бир беяз
ки, дюнянън ен хъзлъ чамашърджъсъ
4
биле
ону
япамаз.
Деркен,
ьоренджилере
Иляс
ве
Муса
гьорюндю. Иса'йла конушурдулар. 5
Петрус да Иса'я дьонюп деди:
"Муаллим, ийи ки бурадайъз. Юч
тане чардак куралъм: бири сенин
ичин, бири Муса ичин, бири де Иляс
ичин."
6
(Петрус шашърдъ не десин, чюнкю
чок фазла коркмая башладълар.)
7

Бирден бир булут онларън юстюне
гьолге салдъ. Ве булутун ичинден бир
сес шьойле деди:
"Севгили
Олум
будур.
Ону
сеслейеджексиниз!"
8
Хемен етрафларъна бактълар, ама
Иса'дан башка кимсейи гьоремедилер.
О да онларън янънда дурду.
9

Балкандан
инеркен
Иса
ьоренджилерине
ъсмарладъ,
Инсанолу ьолюлерден дирилмезден
ьондже, гьордюклерини хич кимсейе
анлатмасънлар. 10 Бу сьозден дъшаръ
чъкмадълар.
Ама
араларънда
къркълдълар, ьолюлерден дирилмек
не демекмиш дийе.
11
Иса'я шуну сордулар:
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"Канун
муаллимлери
неден
дийорлар, хани ен биринджи лазъм
Иляс гелсин?"
12
О да онлара деди:
"Сахиден де ьойле: Иляс ен
биринджи гелир, хер бир шейи
йениден сърая сокар. Ама насъл
олуйор да, Инсанолу'ндан ичин
язъйор ки, лазъм чок чеки чексин ве
ашаълансън? 13 Бен сизе шуну
сьойлейейим: Иляс затен гелди, ве
она истедиклери гиби яптълар, айнъ
ондан ичин язълдъъ гиби."
Кьотю рухла долу чоджук
(Мат 17:14-23; Лу 9:37-45)
14

ЬОбюр
ьоренджилерине
дьонюндже,
онларън
етрафънда
коджаман бир калабалък гьордюлер.
Биртакъм канун муаллимлери де
онларла къркълърдълар. 15 Иса'йъ
гьорюр гьормез бютюн калабалък
шаштъ. Ве кошарак гелдилер Ону
селамламая. 16 О да онлара сорду:
"Онларла
не
ичин
къркълъйорсунуз?"
17
Калабалъън ичинден бири Иса'я
джевап верди:
"Муаллим, чоджууму сана кадар
гетирдим. Онда бир дилсизлик руху
вар. 18 О не вакът чоджууму тутуйор,
ону йере йъкъйор. Аазъ кьопюрмейе
ве дишлерини гъджърдатърмая
башлъйор, дирек гиби олуйор.
Сенин ьоренджилерине конуштум, о
руху уратърсънлар дийе, ама
беджеремедилер."
19
Иса онлара джевап верип деди:
82
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"Ей, бу имансъз халк! Не вакъта
кадар сизинле берабер оладжам?
Гетирин чоджуу бана."
20
Она чоджуу гетирдилер. О Иса'йъ
гьорюндже, рух даккада она чарптъ.
Чоджук йере дюштю, йуварланмая ве
кьопюрмейе башладъ. 21 Иса бабасъна
сорду:
"Чоджук не замандан бери бу
вазийетте?"
"Кючюктен бери", дийе джевап
верди. 22 "Сък сък ону я атеше, я суя
аттърдъ, не кадар чоджуу йок етсин.
Ама сенин елинден бир шей
гелирсе, бизе аджъ, ярдъм ет!"
23
Иса адама деди:
"Не демек: 'Сенин елинден гелирсе'?
Иман еден киши хер шейи
япабилир."
24
Чоджуун бабасъ хемен шьойле
хайкърдъ:
"Иман едийорум! Имансъзлъъма
ярдъм ет!"
25
Иса гьорюндже, насъл калабалък
кошуп топланмая башлъйор, мундар
руху азарладъ ве она деди:
"Ей сен, дилсизлик ве саърлък руху!
Сана буйуруйорум: ондан чък ве бир
даха она гирме!"
26
Рух кувветли сесле баъръп чоджуу
чок фена чарптъ, ве ьойлеликле
чъктъ. Чоджук ьолю адама бензер
олду, ьойле ки, чоу киши, "Артък
ьолдю!" дедилер. 27 Ама Иса ону
елинден тутуп калдърънджа чоджук
калктъ.
28
Иса бир еве гирдиктен сонра,
ьоренджилери Ону бир кенара чекип
сордулар:
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"Насъл
олду
да,
биз
ону
уратърамадък?"
29
Иса да онлара деди:
"Бу тюр кьотю рух саде дуа иле
чъкабилир."
Иса еле вериледжек
30

Орадан
чъкъп
ДЖелиле
санджаънъ долашмая башладълар.
Ама истемеди, кимсенин хабери
олсун. 31 Чюнкю ьоренджилерине
артък шьойле дерс верирди:
"Инсанолу инсанларън еллерине
теслим
едиледжек.
Ону
ьолдюреджеклер,
ве
ьолдюрюлдюктен юч гюн сонра
дириледжек."
32
Ама
Иса'нън
бу
лафънъ
анламадълар; хем де корктулар Она
сорсунлар.
Ен бюйюк ким?
(Мат 18.1-5; Лу 9:46-48)
33

Кефернахум касабасъна гелдилер.
Еве гирдиктен сонра да онлара сорду:
"Йолда нейи конуштунуз?"
34
Сустулар, чюнкю йолда икен
конуштулар, араларънда ен бюйюк
ким имиш дийе.
35

Отуруп оникилери чаърдъ ве
онлара деди:
"Бир киши ен биринджи олмак
истеди ми, херкесин ичинде ен
сонунджу о
олсун,
херкесин
хизметкяръ о олсун."
36
Ве бир къзанъ алъп ону орта йере
койду, она сарълдъ ве херкесе деди:
37
"Хер ким беним адъмла бу
къзанлардан бирисини кабул едерсе,

бени кабул етмиш олуйор. Бени
кабул еден де аслънда бени деил,
ама бени Гьондерени кабул етмиш
олуйор."
Бизе каршъ олмаян бизимледир
(Лу 9:49-50)
38
Йуханна да Она джевап верип
деди:
"Муаллим, гьордюк бир киши,
сенин адънда кьотю рухларъ
уратърърдъ. Биз де бактък, ону
заптеделим,
чюнкю
бизим
аркамъздан гелмезди."
39
Ама Иса деди:
"Ону заптетмейин! Йок ьойле инсан,
беним адъмла муджизе япсън, ве
хемен аркасъндан бенден ичин
кьотю конушсун. 40 Чюнкю бизе
каршъ олмаян киши, бизимледир. 41
Хер ким сизе бир кадех су ичирирсе
беним адъмла, хани Месихин
инсанларъсънъз дийе - сизе чок дору
бир шей сьойлейейим - о киши
каршълъънъ хич кайбетмейеджек.

Гюнаха дюшюрмек
(Мат 18:6-9; Лу 17:1-2)
42

Ама хер ким иман еден бу
кючюклерден
бирини
гюнаха
дюшюрюрсе, онун ичин даха ийи
оладжак, бойнуна бир деирменташъ
асъп ону денизе атсънлар.
43
Сенин елин сени гюнаха сокту
му, ону кес ат! Сенин ичин даха ийи,
сакат оларак яшама гечесин, не
кадар ики саалам елинле джендеме,
хани сьонмейен атеше гидесин. 44
Орада, ьойле кишилере чектирмек
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84

ичин хич ьолмейен бир курт ве хич
сьонмейен бир атеш вар.
45
Ве сенин аяън сени гюнаха сокту
му, ону кес ат! Сенин ичин даха ийи,
топал оларак яшама гечесин, не
кадар ики саалам аяънла джендеме
атъласън. 46 Орада, ьойле кишилере
чектирмек ичин, хич ьолмейен бир
курт ве хич сьонмейен бир атеш вар.
47
Ве сенин гьозюн сени гюнаха
сокту му, ону чъкар ат! Сенин ичин
даха ийи, бир тек гьозле Аллахън
краллъъна гечесин, не кадар ики
саалам гьозле джендеме атъласън. 48
Орада, ьойле кишилере чектирмек
ичин хич ьолмейен бир курт ве хич
сьонмейен бир атеш вар.
49
Чюнкю
херкес
атешле
тузланаджак. 50 Туз ийи бир шейдир.
Ама туз тузсуз олду му, она насъл
дат вереджениз? Ичинизде туз
олсун, ве аранъзда баръшъклък
олсун."
Бьолюм 10
Никахъ бозмак

4

Онлар дедилер:
"Муса изин верди, бир никях бозма
кяъдъ язълсън да, ьойле никях
бозулсун."
5
Ама Иса онлара деди:
"Муса сизе бу буйруу верди, саде
йюреклеринизин сертлиинден ичин.
6
Даха дюнянън башънда, Аллах
онларъ еркек ве диши оларак
яраттъ.
7
'Онун ичин адам
- анасънъ ве бабасънъ бракаджак,
- каръсъна бааланаджак ве
8
- икиси тек бир беден оладжак.'
Мадем ьойле, онлар артък деил ики,
ама тек бир бедендирлер. 9 Онун
ичин, Аллах нейи бирлештирдийсе,
инсан ону айърмасън."
10

Евде икен, Иса'нън ьоренджилери
Она бу темадан ичин гене сормая
башладълар. 11 О да онлара деди:
"Ким никяхънъ бозуп башка
кадънла
евленирсе,
биринджи
каръсъна каршъ зина едийор. 12 Ве
кадън да никяхънъ бозуп башка
еркее вардъ мъ, о да зина едийор."

(Мат 19:1-12; Лу 16:18)
1

Иса орадан калкъп Яхудийе
санджаъ ве Йордан ърмаънън ьоте
тарафъна гелди. Гене Онун етрафъна
калабалъклар топландъ, ве хер
заманки гиби, Иса гене онлара дерс
верди.
2

Базъ Ферисилер Ону денемек
истедилер. О нийетле Она яклашъп
сордулар, аджаба еркек ичин никяхъ
бозмак хелал мъдър, деил мидир. 3
Иса да онлара джевап верип деди:
"Муса сизе насъл буйурду?"
84

Иса ве уфак къзанлар
(Мат 9:13-15; Лу 18:15-17)
13

Бу арада Иса'я уфак къзанларъ
гетирдилер, онлара ел койсун дийе.
Ама
ьоренджилер
онларъ
азарладълар. 14 Иса да ону гьорюндже
къздъ. Онлара деди:
"Бракън къзанларъ, бана гелсинлер.
Онлара енгел олмайън. Чюнкю
Аллахън краллъъ бьойлелериндир. 15
Сизе
чок
дору
бир
шей
сьойлейейим: хер ким Аллахън

85TTA 3

краллъънъ бир къзан гиби кабул
етмезсе, орая асла гирмейеджек."
16
Сонра онларъ куджакладъ, онларън
юстюне еллерини койуп онларъ
мубарекледи.
Зенгин генч адам
(Мат 19:16-30; Лу 18:18-30)
17

Иса там бир йолджулуа чъкаркен,
бир адам кошарак Она гелди, ве Онун
ьонюнде диз чьокюп Она сорду:
"Ийи муаллим! Не лазъм япайъм да,
сонсуз яшамъ казанайъм?"
18
Иса адама деди:
"Неден
бана
'ийи'
дийе
баъръйорсун? Аллахтан башка ийи
олан кимсе йок ки!
19
Сен буйрукларъ билийорсун:
Катиллик етмейеджексин, зина
етмейеджексин,
чалмаяджаксън,
ялан
сьойлемейеджексин,
алдатърмаяджаксън,
бабанъ
ве
ананъ саяджаксън."
20
Ама адам Иса'я джевап верип деди:
"Муаллим, бютюн бунларъ затен
чоджуклуумдан бери тутуйорум."
21
Иса адама бактъ ве она каршъ бир
севги хисетти. Она деди:
"Бир тек ексиклиин вар: гит, бютюн
хершейини сат ве фукаралара вер. О
вакът гьокте зенгин оладжан. Сонра
гел, аркамдан йюрю ве хачъ
йюклен."
22
Адам да бу лафа чок юзюлдю ве
кедерли кедерли айрълдъ, чюнкю чок
зенгин бирийди.
23
Иса
етрафъна
ьоренджилерине деди:

бакънъп

"Зенгинлер ичин не кадар да зор
оладжак,
Аллахън
краллъъна
гирсинлер!"
24

ЬОренджилер де бу лафа каршъ
шаш баш калдълар. Иса онлара гене
джевап верип деди:
"Чоджуклар, Аллахън краллъъна
гирмек не кадар да зордур. 25 Бир
деве ичин даха колайдър бир иненин
делиинден гечсин, не кадар бир
зенгин адам Аллахън краллъъна
гирсин."
26

О вакът даха да фазла шаштълар.
Бирбирлерине дедилер:
"Мадем ьойле, ким куртулабилир?"
27
Иса гьозлерини онлара дикип деди:
"Бу иш инсанджа мюмкюн деилдир.
Ама Аллах ичин ьойле деил, Она
хершей мюмкюндюр."
ЬОренджинин каршълъъ
(Мат 20:17-19; Лу 18:31-34)
28

Петрус да Иса'я шьойле конушмая
башладъ:
"Те бак, биз хершейи брактък, сенин
аркана дюштюк."
29
Иса да она деди:
"Сизе
чок
дору
бир
шей
сьойлейейим: вар ьойле инсанлар,
бенден ичин ве 'ийи хабер'ден ичин
бракъйорлар евини, кардешлерини,
къзкардешлерини,
анасънъ,
бабасънъ,
къзанларънъ
я
да
тарлаларънъ. 30 Онлардан йок бир
киши, шимдики заманда онун йюз
катънъ казанмасън: хем евлер,
кардешлер, къзкардешлер, аналар,
къзанлар ве тарлалар, (ама онларън
янънда чекилер де казанаджак), хем
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де геледжек заманда сонсуз яшамъ
казанаджак. 31 Биринджилерден бир
сюрю киши сонунджу оладжаклар,
хем де сонунджулардан биринджи
оладжаклар."
Иса, ьолюмюню билдирийор
32

Йерушалим'е чъкан йолда идилер.
Иса да онларън ьонюнде йюрюдю.
ЬОренджилер
буна
шаштълар;
аркадан геленлер де корктулар. Иса
оникилери гене бир кенара чекип
онлара анлаттъ, тезлерде Онун
башъна нелер геледжек:
33
"Бакън, Йерушалим'е чъкъйоруз.
Инсанолу,
Аллахевинин
гюдюджюлерине
ве
канун
муаллимлерине теслим едиледжек.
Она ьолюм джезасънъ вереджеклер,
Ону Аллахсъз миллетлерин елине
теслим едеджеклер. 34 Ону елентийе
аладжаклар, камчълаяджаклар, Она
тюкюреджеклер
ве
Ону
ьолдюреджеклер. Ама юч гюн сонра
О текрар дириледжек."
Якуп ве Йуханна'нън истеи
(Мат 20:20-28)
35

Ве Якуп иле Йуханна, хани
Зебеди'нин оулларъ, Иса'я яклашъп
дедилер:
"Муаллим, истийоруз, сенден не
риджа едерсейиз, ону бизим ичин
япасън."
36
О да онлара деди:
"Не истийорсунуз сизе япайъм?"
37
Она дедилер:
"Вер
де,
сен
шанлълъъна
кавушунджа,
биримиз
саънда
ьобюрюмюз гене солунда отурсун."
86

86
38

Ама Иса онлара деди:
"Сиз
не
истедиинизи
хич
анламъйорсунуз. Беним ичтиим
кадехи сиз ичебилир мисиниз?
Беним чектиим вафтизле сиз вафтиз
олабилир мисиниз?"
39
Она, "Евет, ону япаръз!" дедилер.
Ама Иса онлара шьойле конушту:
"Сахи, беним ичтиим кадехи сиз де
ичеджениз. Ве беним чектиим
вафтизле сиз де вафтиз оладжанъз. 40
Ама бана дюшмюйор, сизе верейим,
саъмда ве солумда отурасънъз. Бу
кимлер ичин хазърланмъшса, онлара
вериледжек."
41

ЬОбюр он ьоренджи буну
дуйунджа Якуп'ла Йуханна'я къзмая
башладълар. 42 Ама Иса онларъ
чаъръп деди:
"Билдииниз
гиби,
Аллахсъз
миллетлерде шьойле бир съра вар:
онларда
гюдюджю
сайъланлар
онларъ бондруа сокарлар ве илери
геленлер
онлара
диктатьорлюк
япарлар. 43 Ама сизин аранъзда съра
ьойле деил: аранъзда ким истерсе
бюйюк олсун, о сизе хизметкяр
оладжак. 44 Ве аранъзда ким истерсе
биринджи олсун, о херкесин есири
оладжак. 45 Не де олса, Инсанолу
биле гелмеди, Она хизмет етсинлер
дийе. Хайър, О гелди, кендиси
хизмет етсин ве бирчок киши ичин
джанънъ версин бир куртулма фиятъ
гиби."
Кьор Бар-Тимейус
(Мат 20:29-34; Лу 18:35-43)
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46

Ериха касабасъна гелдилер. Иса,
ьоренджилерийле ве бюйюк бир
калабалъкла
бирликте
касабадан
чъкаркен, кьор бир диленджи йол
кенарънда отурурду. Адъ, БарТимейус, хани Тимейус'ун олу, иди. 47
О не вакът ишитти, Насъралъ Иса
олдууну, башладъ шьойле баърмая:
"Давудолу Иса, бана аджъ!"
48
Ве чок киши она баърдъ, суссун. О
гене даха да фазла баърмая башладъ:
"Давудолу, бана аджъ!"
49
Иса да дуруп,
"Ону бурая чаърън!" деди.
Кьор адамъ гетирип она дедилер:
"Куражлан, калк. О сени чаъръйор."
50
О да мантосуну атъп аяа калктъ ве
Иса'я яклаштъ. 51 Иса она дьонюп
деди:
"Не истийорсун сана япайъм?"
Кьор адам гене деди:
"Раббуни, гьозлерим гьорсюн."
52
Иса да она деди:
"Гит, иманън сени куртардъ."
Адамън гьозлери даккада ачълдъ. Ве
йола чъкъп Иса'нън аркасъндан
гитмейе башладъ.
Бьолюм 11
Йерушалим'е гириш
(Мат 21:1-11; Лу 19:28-40; Йух
12:12-19)
1

Йерушалим'е яклашъркен Бейтфаге
ве Бейтаня кьойлеринден гечтилер
(онлар Зейтин Даъна якъндър). Иса
ьоренджилеринден
ики
киши
йолладъ. 2 Онлара деди:

"Каршънъздаки кьойе гидин. Даха
гирдииниз
гиби,
бир
съпа
буладжанъз. Хич кимсе даха она
бинмемиштир. Ону чьозюн бана
гетирин. 3 Бир киши сизе, 'Не
япъйорсунуз ьойле?' дерсе, она
дийеджексиниз:
'Раббин
ондан
ихтияджъ вар. Ону хемен гери
гьондереджек.'"
4

Гидип дъшаръда, сокакта съпайъ
булдулар. Капънън янънда баалъйдъ.
5
Ону
чьоздюлер.
Етрафта
дуранлардан кими кишилер онлара
деди:
"Не япъйорсунуз? Насъл съпайъ
чьозюйорсунуз?"
6
ЬОренджилер де айнъ Иса'нън
сьойледии гиби онлара конуштулар ве
кишилер онлара изин вердилер.
7

Съпайъ Иса'я гетирип юзерине
рубаларънъ аттълар. Иса да она
бинди. 8 Ве чок киши рубаларънъ
йола
сердилер.
Башкаларъ
да
кърлъктан япраклъ даллар кесип йола
сердилер. 9 ЬОнден гиденлер ве
аркадан геленлер шьойле баърдълар:
"Хозанна!"
"Раббин адънда гелен киши
мубарек олсун!"
10
"Дедемиз Давуд'ун краллъъ
геледжек! О краллък мубарек
олсун!"
"Ен йюксеклерде Хозанна!"
11

Иса
Йерушалим'е
гирди.
Аллахевине
гирип
хер
тарафа
бакъндъ. Сонра, артък геч олдуу ичин,
оникилерле
бирликте
Бейтаня
кьойюне чекилди.
Иса, инджир ааджънъ ланетлийор
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(Мат 21:18-19)
12

Онлар ертеси гюн Бейтаня
кьойюнден айрълънджа, Иса аджъктъ.
13
Узактан бол япраклъ бир инджир
ааджъ гьордю. Иса ааджа яклаштъ,
'Белки юзеринде биршей булурум'
дийе. Ама яклашънджа, япрактан
башка бир шей буламадъ (чюнкю
затен инджир ичин вакът еркенди). 14
Ве ааджа деди:
"Артък хич кимсе сенден бир даха
йемиш йемесин!" ЬОренджилери де
буну ишиттилер.
Иса, Аллахевинде
(Мат 21:12-17; Лу 19:45-48; Йух
2:13-22)
15

Бьойлеликле
Йерушалим'е
гелдилер. Иса, Аллахевине гирип
орада сатъджълък ве алъшвериш
япанларъ дъшаръ атмая башладъ.
Пара деиштириджилерин масаларънъ
ве
гюверджин
сатанларън
искемлелерини девирди. 16 Ве изин
вермезди, кишилер йюк ташъмак
ичин
Аллахевинин
ортасъндан
гечсинлер. 17 Халка дерс верип деди:
"Китап'та шьойле язмъйор му:
'Беним евиме, бютюн
миллетлерин дуа еви
дениледжек.'
Сиз
гене
ону
хайдутлуа
чевирдиниз!"
18

Аллахевинин гюдюджюлери ве
канун муаллимлери буну ишитиндже,
Иса'йъ йок етмек ичин бир йол
арадълар. Ондан коркардълар, чюнкю
бютюн халк Онун ьоретишине
байълърдъ. 19 Акшам олунджа,
88

88

Иса'йла ьоренджилери
дъшаръ чъктълар.

касабадан

Курумуш олан инджир ааджъ
(Мат 21:20-22)
20

Сабахлайън о инджир ааджъндан
гечеркен фарк еттилер, насъл кьоктен
курумушту. 21 Петрус меселейи
хатърлайъп Иса'я деди:
"Муаллим, бак! Сенин илендиин
инджир ааджъ куруду!"
22

Иса она джевап верип деди:
"Иманънъз олсун Аллаха. 23 Сизе
чок дору бир шей сьойлейейим: шу
балкана бир киши десин 'Сьокюл ве
денизе атъл!', ве йюреинде хич
шюпе олмасън, ама иман етсин,
хани онун сьойледии шей оладжак
дийе, иште, о вакът онун истедии
оладжак. 24 Онун ичин сизе
дийорум: дуада хер не дилерсениз,
иман
един
ки,
ону
затен
алмъшсънъз, ве сизин истедииниз
оладжак.
25
Аяа дикилип дуа еттииниз заман,
бир кишийе каршъ бир шейиниз
варса, ону аф един. ЬОйле ки, сизин
гьоктеки
Бабанъз
да
сизин
сучларънъзъ аф етсин. 26 (Ама сиз аф
етмединиз ми, гьоктеки Бабанъз да
сизин сучларънъзъ аф етмейеджек.)"
Иса кимден хак алдъ?
(Мат 21:23-27; Лу 20:1-8)
27

Гене Йерушалим'е гелдилер. Иса
Аллахевинде гезеркен, Аллахевинин
гюдюджюлери, канун муаллимлери ве
халкън
акълданеджилери
Она
яклаштълар. 28 Она дедилер:
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"Сен не хакла бунларъ япъйорсун?
Ким сана хак верди, бу шейлери
япасън?"
29
Иса онлара деди:
"Бен сизе тек бир шей сораджам, сиз
де бана джевап вереджексиниз. О
вакът сизе сьойлейеджем, бен бу
шейлери не хакла япъйорум:
30
Яхя'нън вафтизи гьоктен мийди,
инсанлардан мийди? Бана джевап
верин!"
31
Бирбирлерине данъшъп дедилер:
"'Гьоктен' дерсек, О бизе дийеджек:
'Мадем ьойле, неден она иман
етмединиз?'. 32 Ама 'Инсанлардан'
дерсек..."
Бу сефер халктан корктулар, чюнкю
хепси Яхя'йъ пейгамбер оларак кабул
еттилер. 33 Ве Иса'я,
"Билмийоруз"
дийе
джевап
вердилер.
Бунун юзерине Иса онлара деди:
"Мадем ьойле, бен де сизе
сьойлемейеджем, бу шейлери не
хакла япъйорум."

йолламъш, онлардан юзюм баънън
йемишлеринден бир парча топласън
дийе. 3 Онлар гене хизметчийи алъп
дьовмюшлер, бош еллерле гери
йолламъшлар. 4 Адам кираджълара
гене башка бир хизметчи йолламъш.
Она таш атмъшлар, кафасъна
вурмушлар, сьовюп ону да гери
йолламъшлар. 5 Адам гене башка
киши
йолламъш,
ону
ьолдюрмюшлер. Ве даха бир сюрю
киши
йолламъш.
Кимисини
дьовмюшлер,
кимисини
ьолдюрмюшлер.
6
Адамън чок севдии тек бир Олу
вармъш. Сон оларак,
'Олуму саяджаклар'
дийе, ону кираджълара йолламъш. 7
О кираджълар гене бирбирлерине
шьойле конушмушлар:
'Бу
адам
мирасчъ!
Ону
ьолдюрелим, о вакът мирас бизим
оладжак.'
8
Ону тутуп ьолдюрмюшлер, ве
юзюм баъндан дъшаръ атмъшлар.
9

Бьолюм 12
Баджълар бензетмеси
(Мат 21:33-46; Лу 20:9-19)
1

Ве Иса башладъ,
бензетмелерле конушсун.

онлара

"Адамън бири бир юзюм баъ
дикмиш, етрафъна дувар чекмиш,
казъп юзюм чинемек ичин бир йер
япмъш, хем де бир куле калдърмъш.
Сонра мемлекеттен айрълъп юзюм
баънъ кираджълара вермиш. 2 Ве
кираджълара
бир
хизметчи

Аджаба, юзюм баънън сахиби не
япаджак?
Кендиси
гелип
о
кираджъларъ йок едеджек, юзюм
баънъ да башкаларъна вереджек.
10
Сиз де Кутсал Китабъ хич
окумадънъз мъ:
'Усталарън бир кенара аттъкларъ
кая,
Иште, кьоше каясъ о олду.
11
Бу иш Рабдендир,
Ве гьозюмюзде шашъладжак бир
шейдир.'"
12
Ве Иса'йъ якаламая бактълар, ама
гене
де
халктан
коркардълар.
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Анламъшлардъ ки, о бензетмейи
онлардан ичин сьойледи. Бьойлеликле
чекилип гиттилер.
Верги ьодемек меселеси
(Мат 22:15-22; Лу 20:20-26)
13
Иса'я
Ферисилерден
ве
Хиродесчилерден биртакъм адамларъ
йолладълар. Истедилер, Ону бирханги
сьозюнде капана дюшюрсюнлер. 14
Гелип дедилер:
"Муаллим!
Билийоруз
сен
хакикатчъсън; инсанларън аазъна
бакмъйорсун;
хич
инсан
айърмъйорсун; ама Аллахън йолуну
хакикатла ьоретийорсун. Аджаба,
емператора верги ьодемек хелал
мъдър, деил мидир? Ону ьодейелим
ми, ьодемейелим ми?"
15

Иса гене онларън икийюзлюлююню
фарк етти ве деди:
"Нийе бени денийорсунуз? Гетирин
бана бир динар да, она бир гьоз
аталъм."
16
Ве гетирдилер. Иса да онлара деди:
"Бурада кимин кафасъ вар, кимин
адъ язъйор?"
Она, "Емператорун" дедилер.
17
Ве Иса онлара шьойле конушту:
"Емператорун
шейлерини
емператора
верин,
Аллахън
шейлерини гене Аллаха верин."
Ве Иса'я шаш баш калдълар.
Дирилиш меселеси
(Мат 22:23-33; Лу 20:27-40)
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Базъ Садукилер Иса'я гелдилер
(онлар дийор ки, дирилиш йокмуш).
Она сормая башладълар:
19
"Муаллим! Китапта Муса бизе
шьойле буйурду:
'Бир адамън кардеши ьолюрсе ве
каръсънъ хич къзанъ олмадан
гериде бракърса, о вакът о адамън
кардеши о каръйъ алсън ве
кардешине сой йетиштирсин.'
20
Шимди, йеди кардеш вармъш.
Биринджиси бир каръ алмъш ве хич
къзанларъ олмадан ьолмюш. 21
Икинджи кардеш де о каръйъ алъп
хич сой йетиштирмеден ьолмюш.
Ючюнджюсю де ьойле япмъш. 22 Ве
бьойлеликле бютюн о йеди кардеш
она сой йетиштирмемиш. Сон
оларак о кадън да ьолмюш. 23
Шимди, дирилиште, не вакът хепси
дириледжек, кадън кимин каръсъ
оладжак,
мадем
йедиси
ону
алмъштъ?"
24

Иса онлара деди:
"Сиз
не
Кутсал
Китабъ
билийорсунуз, не де Аллахън
кувветини. Те, затен ондан ичин
янлъш дюшюнюйорсунуз. 25 Чюнкю
дирилдилер ми, не каръ аладжаклар,
не де коджая гидеджеклер. Хайър,
гьоктеки мелеклер гиби оладжаклар.
26
Шимди,
ьолюлерин
дирилмесине гелиндже: Муса'нън
китабънда хич окумадънъз мъ, хани
о чалъ меселесинде, Аллах она
насъл конушуйор. Деди ки:
'Бен Ибрахим'ин Аллахъ, Исхак'ън
Аллахъ ве Якуб'ун Аллахъйъм.'
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Аллах
ьолюлерин
Аллахъ
деилдир, яшаянларън Аллахъдър.
Евет, бюйюк янлъшънъз вар."

Ондан сонра артък кимсенин куражъ
калмадъ, Иса'я даха фазла сору
сорсунлар.

Ен бюйюк буйрук

Месих кимин олу оладжак?

(Мат 22:34-40; Лу 10:25-28)
28
Канун муаллимлеринден бири
гелип сеследи, насъл конушуйорлар.
Фарк етти, насъл Иса онлара не гюзел
бир джевап верди ве Она сорду:
"Бютюн буйрукларън ен бюйюю
хангисидир?"
29

Иса джевап оларак деди:
"Ен бюйюк буйрук шудур:
'Сесле, ей Исраил,
Аллахъмъз Раб тек бир Рабдир.
30
Ве Аллахън олан Рабби
севеджексин бютюн йюреинле,
бютюн джанънла, бютюн
аклънла ве бютюн кувветинле.'
31
Икинджи буйрук шудур:
'Комшуну кендин гиби
севеджексин!'
Бунлардан даха бюйюк буйрук йок."
32
Канун муаллими де Иса'я деди:
"Чок гюзел, муаллим! Сен чок дору
сьойледин ки, 'О бирдир ве Ондан
башка йок.' 33 Хем де Ону бютюн
йюрекле, бютюн анлайъшла ве
бютюн кувветле севмек, бир де
комшуну кендин гиби севмек, иште
бу, бютюн якълан адаклар ве
курбанлардан даха бюйюктюр."
34
Иса фарк етти, адам насъл
акъллъджа джевап верди, ве она деди:
"Сен Аллахън краллъъндан узак
деилсин!"

(Мат 22:41-46; Лу 20:41-44)
35
Иса Аллахевинде дерс вериркен
джевап оларак шьойле конушмая
башладъ:
"Насъл
олуйор
да
канун
муаллимлери
дийор,
Месих
Давуд'ун олуймуш? 36 Меер Давуд'ун
кендиси Кутсал Рух'тан конушуп
дийор:
'Раб Раббиме деди:
сенин дюшманларънъ аякларъна
бир басамак япаджам.
О замана кадар сен беним саъмда
отур.'
37
Мадем Давуд'ун кендиси она 'Раб'
дийор, Месих не гиби онун олу
оладжак?"
Ве
бютюн
калабалък
Иса'йъ
сеслемектен хошланърдъ.

Канунджуларън икийюзлюлюю
(Мат 23:1-36; Лу 20:45-47)
38

Дерс вериркен Иса деди:
"Канун муаллимлеринден сакънън.
Онлар байълърлар,...
- узун кафтанларла гезсинлер ве
- чаршъларда онлара селам
верилсин.
39
- дуаханелерде ен ьондеки йерлери
алсънлар ве
- софраларда ен гюзел йерлерде
отурсунлар.
40
- Дул кадънларън евлерини
йийорлар.
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- Гьостериш олсун дийе узун узун
дуа едерлер.
Онларън джезасъ даха бюйюк
оладжак."
Дул кадънън бахшиши
(Лу 21:1-4)
41

Иса, Аллахевиндеки касанън
каршъсънда отурду ве диккат етти,
халк насъл она пара атардъ. Чок
зенгин кишилер де бюйюк паралар
атардълар. 42 Фукара бир дул кадън да
гелип ики бакър пара аттъ (о бир
екмек парасъ биле деил). 43 Иса
ьоренджилерини чаъръп онлара деди:
"Сизе
чок
дору
бир
шей
сьойлейейим: бу фукара дул кадън,
касая пара атанларън хепсинден
даха чок аттъ. 44 Чюнкю онлар саде
фазлалъкларъндан аттълар. Дул
кадън гене бютюн фукаралъънда
варънъ йоуну аттъ, бютюн идаре
парасънъ биле аттъ."
Бьолюм 13
Аллахеви йъкъладжак
(Мат 24:1-28; Лу 21:5-24)
1

Иса Аллахевинден чъкаркен, Онун
ьоренджилеринден бири Она деди:
"Муаллим, бак не бичим каялар, не
бичим биналар!"
2
Иса она деди:
"Бу
коджаман
биналаръ
гьорюйорсунуз я? Таш юстюнде таш
бракълмаяджак, хепси йъкъладжак."
3

Иса, Аллахевинин каршъсънда
Зейтин Даъ'нън юзеринде отурду. О
заман Петрус, Якуп, Йуханна ве
92

Андреяс ялнъз башларъна Она гелип
сордулар:
4
"Бизе сьойле:
- бу шейлер не вакът оладжак, ве
- не гиби бир нишан оладжак, ачан
вакът гелди, бу шейлер йерине
гелсин?"
5

Иса да онлара шьойле конушмая
башладъ:
"Бакън кимсе сизи саптърмасън. 6
Чок киши беним адъмда геледжек.
'Бен О'йум' дейип чок кишийи
7
саптъраджаклар.
Мухаребе
хаберлери дуйдунуз му, я да
мухаребеден
ичин
лафлар
ишиттиниз ми, коркмайън. Бу
шейлер лазъм олсун, ама бунлар сон
демек деилдир. 8 Чюнкю миллет
миллете каршъ калкаджак, ве
краллък краллъа каршъ калкаджак.
Кими йерлерде зелзелелер оладжак,
кътлъклар оладжак. Ама бунлар
саде доум санджъларънън башъдър.
9

Сиз гене, кендинизи коллайън!
Сизи дава йерлерине теслим
едеджеклер
ве
дуаханелерде
камчълаяджаклар. Бенден ичин
гюдюджюлерин
ве
кралларън
ьонюне
чъкаджанъз,
онлара
шахитлик олсун дийе. 10 Ве ен
пешин 'ийи хабер' лазъм бютюн
миллетлере билдирилсин. 11 Сизи
якалайъп теслим еттилер ми, телаша
дюшюп ьонджеден хесапламайън,
не сьойлейеджениз дийе. О даккада
сизе не верилирсе, ону сьойлелейин.
Чюнкю
затен
конушан
сиз
деилсиниз, Кутсал Рух'тур.
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Кардеш кенди кардешини ве баба
кенди евладънъ ьолюме теслим
едеджек. Къзанлар кенди анасъна
бабасъна каршъ калкъп онларъ
13
ьолдюртюреджеклер.
Херкес
беним адъмдан ичин сизден нефрет
едеджек. Ама ким сонуна кадар
даянърса, о куртуладжак.
14

О йъкъджъ ве иренч шей ьойле
бир йерде дураджак, нереде лазъм
дурмасън (окуян киши бурада
кафасънъ
чалъштърсън!).
Ону
гьордюнюз
мю,
Яхудийе
санджаънда оланлар балканлара
качсънлар. 15 Ве евин юстюнде олан
киши ашаъ инмесин, бир шей алмак
ичин евине гирмесин. 16 Тарлада
олан да мантосуну алмак ичин
дьонмесин. 17 Я о гюнлерде гебе
оланлар, я да бебек емзиренлер - вай
онларън халине! 18 Дуа един ки, бу
шейлер къша раст гелмесин. 19
Чюнкю о гюнлер бир чеки заманъ
оладжак. Аллах дюняйъ не вакът
яраттъ, о гюнден бугюне кадар о
кадар бюйюк бир чеки олмадъ, бир
даха да олмаяджак. 20 Раб о гюнлери
късалтърмайдъ, хич бир джан
куртулмаяджайдъ.
Ама
сечили
оланлардан ичин, Аллахън сечтии
кишилерден
ичин
о
гюнлер
късалтърълдъ.

сакънън. Бакън, сизе шимди
хершейи ьонджеден сьойледим.
Месихин икинджи гелиши
(Мат 24:29-31; Лу 21:25-28)
24

Ама о гюнлерде, о съкънтъдан
сонра...
гюнеш карараджак
ай да ъшъънъ вермейеджек,
25
йълдъзлар гьоктен дюшеджек ве
гьоктеки кувветлер сарсъладжак.
26
Ве о вакът Инсанолу'ну
гьореджеклер, насъл булутларда
бюйюк кувветле ве шанла гелийор.
27
О вакът мелеклери гьондереджек
ве сечили оланларъ дьорт рюзгярдан
топлаяджак, дюнянън ен узак
уджундан, гьокюн ен узак уджуна
кадар.
28

Инджир ааджъндан бир дерс алън:
онун далъ йумушадъ мъ, япрак
чъкардъ мъ, о заман билийорсунуз,
яз якънладъ артък. 29 Айнъ онун
гиби, не вакът гьорюйорсунуз, бу
шейлер олуйор, билин ки, О
якъндър, капъдадър. 30 Сизе чок
дору бир шей сьойлейейим: бютюн
бу шейлер йерине гелмеден бу
кушак ортадан калкмаяджак. 31 Гьок
ве йер ортадан калкаджак ама беним
сьозлерим ортадан калкмаяджак.
О саати кимсе билмийор

21

О вакът сизе бириси деди ми, 'Бак,
Месих бурада!' я да, 'Бак, орада!', о
кишийе инанмайън. 22 Чюнкю сахте
месихлер ве сахте пейгамберлер
калкаджак, нишанлар ве муджизелер
гьостереджеклер. Истейеджеклер,
мюмкюнсейди, сечили оланларъ
биле саптърсънлар. 23 Сиз гене

(Мат 24:36-44)
32

Ялнъз, о гюню ве о саати хич
кимсе билмийор: не гьоктеки
мелеклер, не де Оул, саде Баба
билийор. 33 Диккат един, тетикте
дурун! Чюнкю билмийорсунуз, о ан
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не вакът геледжек. 34 Бу бензийор
бир
адама,
евинден
чъкъп
йолджулуа гитмиш. Гидеркен евини
хизметчилерине теслим етмиш,
херкесе ишини вермиш. Капъджъя
да буйурмуш бекчилик япсън.
35
Онун ичин, сиз де уянък дурун сиз де билмийорсунуз, ев сахиби не
вакът геледжек: акшам мъ, ьолен
ми, хороз ьоттюю вакът мъ, йокса
сабахлайън мъ. 36 Ансъзън гелмесин
де, сизи уйкуда булмасън. 37 Сизе
насъл
дедим,
хепинизе
сьойлюйорум: уянък дурун."
Бьолюм 14
Парфюм гетирен кадън
(Мат 26:1-16; Лу 22:1-6; Йух 11:4553)
1

Фъсъх ве Маясъз Екмеклер
Байрамъндан ики гюн ьондже иди.
Аллахевинин гюдюджюлери ве канун
муаллимлери бактълар, Иса'йъ саклъ
саклъ якалайъп ьолдюрсюнлер. 2
Дедилер:
"Аман, байрамда олмасън, халк
аякланмасън!"

динардан
даха
фазла
парая
сатълсън, паралар гене фукаралара
даътърълсън."
Бьойлеликле
кадънъ
азарламая
башладълар.
6

Ама Иса деди:
"Бракън ону! Нийе ону рахатсъз
едийорсунуз? О бана ийилик яптъ. 7
Насъл олса, фукаралар хер даим
янънъзда оладжак. Ве не заман
джанънъз чекерсе, онлара ийилик
япабилирсиниз. Ама бен хер даим
янънъзда олмаяджам. 8 Кадън
елинден гелени яптъ: беденими
ьонджеден дженазе ичин яаладъ. 9
Сизе
чок
дору
бир
шей
сьойлейейим: кадънън анълмасъ
ичин, бютюн дюняда 'ийи хабер'
нереде билдириледжексе, орада бу
кадънън яптъъ да билдириледжек."
10

Оникилерден
бири
олан
Искарийотлу Яхуда, Аллахевинин
гюдюджюлерине гитти, Иса'йъ еле
версин. 11 Онлар буну дуйунджа
севиндилер ве пара вермейе сьоз
вердилер. Яхуда да уйгун бир вакът
арардъ, Иса'йъ еле версин.
Биринджи Раббин софрасъ

3

Иса Бейтаня кьойюнде, Симун
адънда бир адамън евиндейди (онун
лаабъ 'лепралъ' иди). Софрада
отуруркен бир кадън Она яклаштъ.
Онда чок пахалъ парфюмле долу бир
мермер кабъ вардъ. Ону къръп
Иса'нън кафасъна дьоктю. 4 Базъларъ
да маана
булуп
бирбирлерине
дедилер:
"Бу парфюм нийе зиян едилди? 5
Олабилирди, бу парфюм юч йюз
94

(Мат 26:17-30; Лу 22:7-23; Йух
13:21-30)
12

Маясъз Екмеклер Байрамънън
биринджи гюнюнде Фъсъх кузусу
кесилирди.
О
вакът
Иса'нън
ьоренджилери Она дедилер:
"Нерейе гидип хазърлък япалъм,
Фъсъх курбанънъ орада йийесин?"
13
Иса ьоренджилеринден ики кишийи
йолладъ ве онлара деди:
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"Касабая гидин. Бир су тестиси
ташъян
бир
еркек
сизи
каршълаяджак; онун аркасъндан
гидин. 14 Ве о ханги еве гиреджек,
сиз оранън ев сахибине дейин:
'Муаллим соруйор ки, мисафир одам
нереде, бен орада ьоренджилеримле
Фъсъх курбанънъ йийейим?' 15 О
сизе
гениш,
дьошенмиш
ве
хазърланмъш бир таван одасъ
гьостереджек. Орада бизим ичин
хазърлък япън."
16
ЬОренджилери чъкъп касабая
гелдилер ве меселейи Иса'нън
анлаттъъ гиби булдулар. ЬОйлеликле
Фъсъх курбанънъ хазърладълар.
17

Акшам олунджа Иса оникилерле
гелди. 18 Онлар софрада отуруп йемек
йерлеркен Иса деди:
"Сизе
чок
дору
бир
шей
сьойлейейим: сизден бири бени еле
вереджек - бенимле бирликте екмек
йийен бири!"
19
Башладълар чок съкълмая ве текер
текер Она сормая:
"Йокса бен мийим?"
20
Иса онлара деди:
"Оникилерден
бири,
бенимле
бирликте
екмеини
тенджерейе
бандъран бири. 21 Сахи, Инсанолу
айнъ
ьойле
гидийор,
насъл
кендисинден ичин язълмъштъ. Ама
Инсанолу'ну еле верен адам вар я,
вай о адамън халине! О адам хич
дюняя гелмейди даха ийи олурду."
22

Онлар екмек йеркен, Иса екмек
алдъ, ону мубарекледи ве деди:
"Алън, бу беним беденимдир."

23

Сонра бир кадех алдъ, ондан ичин
шюкюр етти ве онлара верди. Ве
хепси ондан ичтилер. 24 Онлара деди:
"Бу беним канъмдър. Чок киши
ичин дьокюлен анлашма канъдър. 25
Сизе
чок
дору
бир
шей
сьойлейейим: асманън йемишинден
Аллахън
краллъънда
йениден
ичеджем; ама о гюне кадар ондан
бир даха ичмейеджем."
26
Ве бир илахи сьойледиктен сонра,
чъкъп Зейтин Даъна дору гиттилер.
Петрус Иса'йъ инкяр едеджек
(Мат 26:31-35; Лу 22:31-34; Йух
13:36-38)
27

Иса онлара деди:
"Сиз хепиниз дюшеджениз! Чюнкю
шьойле язъйор:
'Чобанъ вураджам,
койунлар да дармадаън оладжак.'
28
Ама дирилдиктен сонра сизин
ьонюнюзден ДЖелиле санджаъна
гидеджем."

29

Петрус Иса'я деди:
"Хепси сенден ичин дюшселер де,
бен дюшмем!"
30
Ама Иса она деди:
"Сана
чок
дору
бир
шей
сьойлейейим: бу гедже, даха хороз
ики дефа ьотмеден, сен бени юч
дефа инкяр едеджен."
31
Петрус гене юстелейип деди:
"Лазъмса сенин ичин ьолюрюм, ама
сени асла инкяр етмем!"
Хепси де айнъсънъ сьойледилер.
Гетсемани бахчесинде
(Мат 26:36-46; Лу 22:39-46)
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32

Бьойлеликле Гетсемани адънда
бир
йере
гелдилер.
Иса
да
ьоренджилерине деди:
"Бен дуамъ битирене кадар сиз
бурада отурун."
33

Янъна Петрус'у Якуб'у ве
Йуханна'йъ алдъ ве башладъ, паник ве
аър бир съкънтъ хиссетсин. 34 Онлара
деди:
"ДЖанъм о кадар съкънтъ ичинде,
санки ьоледжем. Сиз бурада калън
ве уянък дурун."
35
Бираз илери гитти, йере капандъ ве
дуа
етмейе
башладъ,
егер
мюмкюнсейди о саат кендисинден
гечсин дийе. 36 Ве деди:
"Абба, бабаджъъм! Сен хершейи
япабилирсин. Бу кадехи бенден
узаклаштър. Гене де, деил беним
истедиим, ама сенин истедиин
олсун."
37

Иса дьонюп ьоренджилери уйкуда
булду ве Петрус'а деди:
"Симун, сен уйуйор мусун? Бир саат
олсун уянък дурамадън мъ? 38 Уянък
дурун ве дуа един, ьойле ки,
денемейе
дюшмейесиниз.
Рух
истекли, ама беден зайъфтър."
39
Гене узаклашъп айнъ сьозлерле дуа
етти. 40 Дьонеркен онларъ гене уйкуда
булду. Онларън гьозлери артък чок
аърлаштъ ве шашърдълар, Иса'я не
десинлер. 41 Ючюнджю дефа гелип
онлара деди:
"Хяля уйуйуп динленийор мусунуз?
Йетер артък! Вакът гелди. Бакън,
Инсанолу гюнахкярларън елине
теслим едиледжек. 42 Калкън,
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гиделим. Бакън, бени еле верен адам
гелди!"
Иса якаланъйор
(Мат 26:47-56; Лу 22:47-53; Йух
18:3-12)
43
Там о анда, Иса даха конушуркен,
оникилерден бири олан Яхуда гелди.
Янънда бир калабалък киши вардъ.
Кълъчлар ве сопалар ташъдълар.
Аллахевинин гюдюджюлери, канун
муаллимлери
ве
халкън
акълданеджилери
онларъ
йолламъштъ. 44 Иса'йъ еле верен адам
онлара шьойле бир нишан вермишти:
"Бен кими ьоперсем, одур. Ону
якалайъп
съкъ
баалъ
оларак
гьотюрюн."
45
Яхуда даха гелдии гиби Иса'я
яклашъп, "Муаллим", деди ве Ону
ьоптю. 46 ЬОбюрлери де Иса'йъ
якалайъп туттулар. 47 Ама Иса'нън
янъндан бириси кълъджънъ чекти,
бир адамъ вуруп онун кулаънъ
учурду. О адам гене, Аллахевинин
гюдюджюсюнюн хизметчиси иди. 48
Ама Иса онлара джевап верип деди:
"Бени кълъчларла сопаларла мъ
тутмая чъктънъз? Санки хърсъзън
пешине дюшмюш гиби! 49 Хер гюн
Аллахевинде сизинле бирликте
идим, хем де дерс верирдим ве бени
тутмадънъз. Ама бу олуйор, Кутсал
Китабън сьозлери йерине гелсин
дийе."
50
Ве бютюн ьоренджилер Иса'йъ
бракъп качтълар.
51

Иса'нън аркасъндан геленлерин
арасънда деликанлъ бир адам вардъ.
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О саде бир чаршафа сарънмъштъ,
ьобюр тюрлю чъплактъ. Ону да
тутмая калктълар. 52 О гене чаршафъ
бракъп чъплак качтъ.
Иса, парламентонун ьонюнде
(Мат 26:57-68; Лу 22:54-55 63-71;
Йух 18:13-14, 19-24)
53

Иса'йъ
Аллахевинин
гюдюджюсюне гьотюрдюлер. Орада
Аллахевинин бютюн гюдюджюлери,
акълданеджилер
ве
канун
муаллимлери топланмъштъ.
54
Петрус
узактан
Иса'нън
аркасъндан гелмишти ве бьойлеликле
Аллахевинин
гюдюджюсюнюн
авлусуна гирди. Бекчилерле бирликте
бир атешин етрафънда отуруп
ъсънърдъ.
55
Аллахевинин гюдюджюлери ве
бютюн парламенто хеп урашърдълар,
Иса'я каршъ бир шахитлик булсунлар
да, Она ьолюм джезасънъ версинлер.
Ама хич буламадълар. 56 Чюнкю бир
сюрю киши Иса'дан ичин яланджъ
шахитлик яптълар, ама онларън
шахитликлери
бирбирлерине
уймадълар. 57 Кимилери де калкъп
Иса'дан ичин шьойле яланджъ
шахитлик яптълар:
58
"Биз кендимиз ишитттик, О насъл
деди ки, 'Елле япълмъш бу Аллахеви
вар я; бен ону йъкаджам ве юч гюн
сонра
елле
япълмамъш
бир
Аллахеви калдъраджам!'"
59
Ама
бу
меселеде
биле
шахитликлери
бирбирлерине
уймадълар.

60

Аллахевинин гюдюджюсю де аяа
калкъп орта йере чъктъ ве Иса'я шуну
сорду:
"Сен хич джевап вермейеджен ми?
Бу адамларън сана каршъ яптъкларъ
шахитликлер недир?"
61
Ама Иса сусту, хич джевап
вермезди. Аллахевинин гюдюджюсю
текрар Она сору сорду:
"Месих сен мисин? Мубарек Оланън
Олу сен мисин?"
62

Ве Иса деди:
"Евет, бен о'йум! Ве Инсанолу'ну
гьореджениз, насъл ен кувветли
Оланън саънда отураджак, ве насъл
гьоктеки булутларла геледжек."
63
Бунун юзерине Аллахевинин
гюдюджюсю рубаларънъ йърттъ ве
деди:
"Артък не ихтияджъмъз калдъ
64
шахитлере?
Сиз
кендиниз
ишиттиниз, насъл Аллаха кюфюр
етти. Карарънъз не?"
Ве хепси карар вердилер, ьолюм
джезасънъ хак етмиш дийе. 65
Кимилери
де
Она
тюкюрмейе
башладълар,
Онун
гьозлерини
баалайъп
Ону
йумрукламая
башладълар. Дедилер:
"Хайди, пейгамберлик ет бакалъм!"
Бекчилер де Ону алъп шамарладълар.
Петрус, Иса'йъ инкяр едийор
(Мат 26:69-75; Лу 22:56-62; Йух
18:15-18, 25-27)
66

Бу арада Петрус ашаъдаки авлуда
булунурду. Деркен, Аллахевинин
гюдюджюсюнюн бир хизметчи къзъ
гелди. 67 Петрус'у гьордю насъл
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ъсънърдъ. Она ийи гиби бактъктан
сонра деди:
"Сен де о Насъралъ Иса иле
бирликте идин."
68
Петрус да инкяра гелип деди:
"Бен
Ону
танъмъйорум.
Анламъйорум да не конушуйон!"
Ве ич авлусундан дъш авлусуна гечти.
(О анда бир хороз ьоттю).
69

Хизметчи къз ону гьорюндже
етрафта дуранлара гене деди:
"Бу да онлардандър!"
70
Петрус бир даха инкяра гелди.
Аз сонра етрафта дуранлар гене
Петрус'а дедилер:
"Сахи, сен де онлардансън, чюнкю
сен де ДЖелиле'денсин."
71
Бунун юзерине Петрус башладъ
Иса'я иленмейе ве йемин етмейе,
"Сизин
конуштуунуз
адамъ
танъмъйорум" дийе.
72
Ве даккада хороз икинджи дефа
ьоттю. Петрус да Иса'нън сьозюню
аклъна гетирди:
'Хороз ики дефа ьотмеден сен бени
юч дефа инкяр едеджен.'
Ве буну дюшюндюкче ааламая
башладъ.
Бьолюм 15
Иса, Пилатус'ун ьонюнде
(Мат 27:1-2, 11-14; Лу 23:1-5; Йух
18:28-38)
1

Сабахлайън
чок
еркенден
Аллахевинин гюдюджюлери бир
топлантъ яптълар. Акълданеджилер,
канун муаллимлери ве бютюн
парламенто да катълдълар. Иса'йъ
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баалайъп гьотюрдюлер ве Пилатус'а
теслим еттилер. 2 Пилатус да Ону
соргуя чекти:
"Сен мисин Яхудилерин кралъ?"
Иса да она джевап верип деди:
"Сьойледиин гибидир."
3
Аллахевинин
гюдюджюлери
Иса'йъ чок аър сучладълар. 4 Пилатус
Она гене сорду:
"ДЖевап вермейеджен ми? Бак, не
кадар
чок
шейлерле
сени
сучлуйорлар."
5
Ама Иса даха фазла джевап вермеди,
ьойле ки, Пилатус шаш баш калдъ.
6

Шимди, хер Фъсъх Байрамънда
Пилатус онлара ханги мапусчуйу
истерсейдилер сербест бракърдъ. 7 О
сърада Бар-Аббас адънда бир адам
башкаларла бирликте мапуста ятардъ.
Хюкюмете каршъ аякланма яптълар.
Бар-Аббас да о аякланма ичинде
катиллик япмъштъ. 8 Ве бир
калабалък Пилатус'ун янъна бинип
истедилер, хер сефер онлара насъл
яптъйса, шимди де ьойле япсън. 9
Пилатус да онлара шьойле каршълък
верди:
"Истийор мусунуз, сизе Яхудилерин
кралънъ сербест бракайъм?"
10

Чюнкю билирди ки, Аллахевинин
гюдюджюлери
Иса'йъ
саде
късканчлъктан ичин теслим еттилер.
11
Аллахевинин гюдюджюлери де
калабалъъ пушутурдулар, Пилатус'тан
истесинлер,
онлара
Бар-Аббас'ъ
сербест браксън.
12
Пилатус джевап верип онлара бир
даха сорду:
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"Пеки, Яхудилерин кралъ дедииниз
адама не истийорсунуз япайъм?"
13
"Ону хача гер!" дийе баърдълар.
14
Пилатус онлара деди:
"Адам не кьотюлюк япмъш ки!"
Ама халк даха фазла баърмая
башладъ:
"Ону хача гер!"
15
Пилатус истеди, халкън гьонлюню
япсън. ЬОйлеликле онлара БарАббас'ъ сербест брактъ. Ве Иса'йъ
камчълатъръп хачта ьолмейе теслим
етти.
Аскерлер алай едийорлар
(Мат 27:27-31; Йух 19:2-3)
16

Аскерлер Иса'йъ сарайън авлусуна
гьотюрдюлер (орая 'Преторийум'
дийорлар). Хем де бютюн бьолюю
чаърдълар. 17 Она ергиван ренгинде
бир гийси гийдирдилер ве кафасъна
тикенлерден ьорюлмюш бир тач
койдулар. 18 Ве башладълар Ону
селамламая:
"Селам, ей Яхудилерин кралъ!"
19
Кафасъна камъшла вурдулар, Она
тюкюрдюлер ве диз чьокюп седжде
кълдълар. 20 Онунла елендиктен сонра
Ондан о ергиван гийсийи чъкаръп
кенди
рубаларънъ
гийдирдилер.
Сонра
Ону
хача
герилмейе
гьотюрдюлер.
Иса, хача герилийор
(Мат 27:32-44; Лу 23:26-43; Йух
19:17-27)
21

Тарладан гелен бир адам орадан
гечерди. Адъ Киренели Симун иди
(Александер ве Руфус'ун бабасъ). Ону

зорладълар Иса'нън хачънъ ташъсън.
22
Иса'йъ 'Голгота' денилен бир йере
гьотюрдюлер.
(Онун
Тюркчеси
'Курукафа Йери'дир). 23 Иса'я илачлъ
шарап вермейе калктълар, ама ону
алмадъ. 24 Ве Ону хача гердилер.
Сонра Онун рубаларънъ пайлашмак
ичин онларън юзерине чьоп аттълар,
кимин оладжак дийе. 25 Иса'йъ хача
гердиклери вакът саат докузду. 26
Онун сучуну гьостерен бир табела
вардъ: 'ЯХУДИЛЕРИН КРАЛЪ'.
27

Иса'йла бирликте ики хайдут да
хача гердилер, бири Иса'нън саънда
28
ьобюрю
Онун
солунда.
(Бьойлеликле Кутсал Язъ'нън сьозю
йерине гелди: 'О, канунсуз адамларла
бир сайълдъ').
29

Орадан геченлер де кафаларънъ
саллайъп Иса'я кюфюр еттилер:
"Хей, сен Аллахевини йъкъп ону юч
гюнде йениден калдъраджак адам! 30
Кендини куртар бакалъм. Хайди,
хачтан инсене!"
31
Айнъ онун гиби, Аллахевинин
гюдюджюлери ве канун муаллимлери
де араларънда Онунла елендилер:
"Башкаларънъ куртардъ да, кендини
куртарамъйор! 32 Месих имиш!
Исраил'ин кралъ имиш! Ха, шимди
хачтан
инсин,
бакалъм.
Ону
гьорелим де иман еделим!"
Иса иле бирликте хача герилмиш
оланлар да Она сьовдюлер.
Иса ьолюйор
(Мат 27:45-56; Лу 23:44-49; Йух
19:28-30)
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Саат ьолен оники олунджа, бютюн
девлетин юзерине бир каранлък
чьоктю. Бу саат юче кадар сюрдю. 34
Ве саат юч олунджа Иса чок йюксек
бир сесле баърдъ:
"Елой, Елой, лама савахтани?" (онун
Тюркчеси: "Аллахъм, Аллахъм, бени
не ичин брактън?").
35
Бунун
юзерине
етрафта
дуранлардан базъларъ дедилер:
"Бакън, Иляс'ъ чаъръйор!"
36
Адамън бири кошуп бир сюнгер
сирке иле долдурду, ону бир камъшън
уджуна такъп Иса'я ичирди. Деди ки,
"Дурун, бакалъм, Иляс сахиден де
гелип Ону индиреджек ми?"
37
Ве Иса чок йюксек сесле баъръп
джанънъ верди. 38 Аллахевиндеки
айърма пердеси йукаръдан ашаъ
кадар йъртълъп ики парча олду.
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(Мат 27:57-61; Лу 23:50-56; Йух
19:38-42)
42

Акшам олду; ве затен хазърлък
гюню, хани джумартеси гюнюнден
бир ьонджеки гюн иди. 43 Онун ичин
Ариматея кьойюнден олан Йусуф
адънда бири куражла Пилатус'а гидип
ондан Иса'нън ьолюсюню истеди.
Йусуф
гене,
сайълмъш
бир
акълданеджи иди ве беклерди,
Аллахън краллъъ гелсин. 44 Пилатус
шаштъ, Иса о кадар чабук ьолсюн.
Онун ичин йюзбашъйъ чаъртъръп она
сорду, аджаба Иса чоктан мъ ьолмюш
дийе. 45 Ве меселейи йюзбашъдан
ьорендиктен сонра, ьолюйю Йусуф'а
брактъ.
46

39

О да кетен безлери сатън алдъ ве
бедени индирдиктен сонра о безлерле
сардъ. Ондан сонра Ону каянън ичине
ойулмуш бир мезара койду. Мезарън
аазъна да бир кая йуварладъ. 47
Межделли Мерйем ве Йосе'нин анасъ
Мерйем гьордюлер, Иса'йъ нерейе
койдулар.
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Бьолюм 16

Иса'нън там каршъсънда дуран
йюзбашъ диккатла бактъ, Иса насъл
джанънъ верди. О заман деди:
"Бу адам сахиден де Аллахън Олу
иди!"
Базъ кадънлар да узактан бакъп
олуп битенлери гьордюлер. Онларън
арасънда шунлар да вардъ:
- Межделли Мерйем
- Мерйем (кючюк Якуб'ун ве
Йосе'нин анасъ)
- ве Саломе.
41
Бу кадънлар, Иса хенюз ДЖелиле'де
икен Онун аркасъндан гидип, Она
хизмет етмишлерди. Ондан башка
бирчок кадън Онунла бирликте
Йерушалим'е гелмишлерди.
Иса мезара конулуйор
100

Иса ьолюмден дирилийор
(Мат 28:1-8; Лу 24:1-12; Йух 20:110)
1

ДЖумартеси гюню гечти. Ондан
сонра Межделли Мерйем, Якуб'ун
анасъ Мерйем ве Саломе кокулу от
кьок сатън алдълар. ЬОйле ки, гидип
Иса'нън беденини яаласънлар. 2
Хафтанън биринджи гюнюнде чок
еркенден, гюнеш доаркен мезара
гелдилер. 3 Бирбирлерине дедилер:
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"Мезарън аазъндаки каяйъ бизим
ичин ким йуварлаяджак?"
4

Бир де бакъп фарк еттилер ки, о
кая затен бир кенара йуварланмъштъ.
Хем де коджаман бир кая иди. 5
Мезара гирдиктен сонра саа тарафта
генч бир адам гьордюлер. Беяз бир
кафтан гийимишти. Ве чок шаштълар.
6
Адам кадънлара деди:
"Хич
шашмайън!
Сиз
хача
герилмиш Олан Насъралъ Иса'йъ
аръйорсунуз. Ама О дирилди,
бурада деилдир. Те бакън, Ону
бурая яттърмъшлардъ. 7 Ама сиз
гидин, Онун ьоренджилерине хем де
Петрус'а дейин ки, О сизден ьондже
ДЖелиле'йе гидийор. Ве сизе
билдирдии
гиби,
Ону
орада
гьореджениз."
8
Кадънлар дъшаръ чъкъп мезардан
качтълар. Онларъ бир титремек ве
шашкънлък тутту. Кимсейе биршей
сьойлемедилер чюнкю корктулар.
9

Иса, хафтанън биринджи гюнюнде
чок еркенден дирилди. Ве ен
биринджи
Межделли
Мерйем'е
гьорюндю (хани ондан йеди тане
кьотю рух чъкардъйдъ). 10 О да гидип
Иса'йла бирликте яшамъш оланлара
хабер верди. Онлар гене, дьовюнюп
аалардълар. 11 Не вакът ишиттилер,
Иса яшармъш, хем де Мерйем'е
гьорюнмюш, хич инанмадълар.
12

Бу ишлерден сонра, Иса башка
бир бичимде онлардан даха ики
кишийе
гьорюндю.
Кърлъкта
йолджулук япмакта идилер. 13 Онлар
да
гидип
ьобюрлерине
хабер

вердилер.
Ама
инанмадълар.

онлара

да

14

Даха сонра Иса кендиси
онбирлере гьорюндю, там софрая
отурмушкен. Онларъ азарладъ иман
етмедиклери ве йюреклери серт
олдукларъ
ичин.
Чюнкю
О
дирилдиктен сонра, кендисини гьорен
кишилере инанмадълар.
Бютюн дюняя гидин!
(Мат 28:16-20; Лу 24:36-53; Йух
20:19-23; Ап.Ишл. 1:6-11)
15

Ве Иса онлара деди:
"Бютюн дюняя гидин ве 'ийи хабери'
бютюн инсанлара билдирин. 16 Ким
иман едип вафтиз олурса, о
куртуладжак. Ама ким иман
етмезсе, о даваланаджак. 17 Иман
еденлерин янънда шу муджизелер де
булунаджак: беним адъмла кьотю
рухларъ
уратъраджаклар,
йени
18
диллерде
конушаджаклар.
Йъланларъ
еллейеджеклер,
ве
бирханги оталаклъ шей ичтилер ми,
онлара
зарар
вермейеджек.
Еллерини
хасталарън
юзерине
койдулар
мъ,
онлар
дюзеледжеклер."
19

Ве ьойлеликле Раб Иса онлара
конуштуктан сонра гьоке алъндъ ве
Аллахън саънда отурду.
20

Онлар да чъкъп хабери хер йерде
билдирдилер. Раб онларла бирликте
ишледи ве хаберин аркасъндан гелен
муджизелерле хабери доруладъ.

ЛУКА
Бьолюм 1
Лука Инджили насъл язълдъ
1

Къйметли Теофилос!

Чок киши башладъ, арамъзда кабул
едилен шейлери топлайъп язмая. 2
Тъпкъ баштан бери гьорен шахитлер
ве Аллах сьозюнюн хизметчилери
бизе насъл анлаттъларса. 3 Мадем
ьойле, бен де хер шейи баштан
диккатла араштърдъм; ве карар
вердим, сана хер шейи сърайла
4
язайъм.
ЬОйле
ки,
сана
ьореттиклери шейлерден ичин там
дорулуу билесин.
Яхя'нън доуму билдирилийор
5

Яхудийе санджаънън кралъ
Хиродес иди. Онун гюнлеринде
Аллахевинде Зекерия адънда бир
гьоревли вардъ. 'Абия' денилен
грубундан иди. Онун каръсъ Харун
къзларъндан иди ве адъ Елизабет иди.
6
Онлар икиси де Раббин бютюн
буйрукларънъ ве истедиклерини
йерине
гетирирдилер.
Аллахън
гьозюнде дору ве кусурсуз кишилер
иди. 7 Ама Елизабет късърдъ,
къзанларъ олмаздъ. Икиси де чок
яшлъ идилер.
8

Бир гюн, Аллахън ьонюнде хизмет
едеркен, съра Зекерия'нън грубуна
9
гелди.
Аллахевинин
гьоревлилеринин адетине гьоре чьоп
атълдъ. Зекерия да Раббин евине
гирип орада думан яксън дийе

сечилди. 10 Не заман думан курбанъ
якълдъ, о саатте халктан бюйюк бир
калабалък дъшаръда дуруп дуа
едерди. 11 Ве Раббин бир мелеи она
гьорюндю;
там
думан
курбан
йеринин саънда дурурду. 12 Ону
гьорюндже Зекерия'нън юзерине
бюйюк бир съкънтъ, фена бир корку
гелди. 13 Ама мелек она деди ки,
"Ей Зекерия, коркма артък! Чюнкю
ялваръшън
ишитилди:
карън
Елизабет
сана
бир
чоджук
доураджак. Онун адънъ Яхя
кояджаксън. 14 Сен де севинеджен,
джошаджан. Онун домасъна чок
киши севинеджек. 15 Чюнкю о,
Раббин ьонюнде бюйюк оладжак.
Хич шарап я да ички ичмейеджек.
Даха анасънън карнънда икен
Кутсал Рух иле долу оладжак. 16
Исраил оулларъндан бирчоуну
онларън Аллахъ олан Раб'бе гери
дьондюреджек. 17 Раббин ьонюнден
гидеджек. Иляс'ън руху ве куввети
онда
оладжак.
ЬОйле
ки,
бабаларънън йюреклерини йениден
къзанларъна
дьондюреджек.
Сеслемейенлери
де
дору
кишилерин аклъна дьондюреджек.
Бьойлеликле Раббе хазърланмъш
бир халк йетиштиреджек."
18
Зекерия да мелее шьойле деди:
"Пеки, насъл анлаяджам, бу
дорудур? Чюнкю бен яшлъ бир
адамъм, каръмън яшъ да чок
илерлемиш."
19
Мелек она джевап верип деди ки,
"Бен Аллахън ьонюнде дуран
ДЖебраил'им. Сана конушайъм, бу
ийи
хабери
верейим
дийе
102

гьондерилдим. 20 Ве иште, сенин
дилин тутуладжак. Бу шейлер не
заман оладжакса, о гюне кадар
конушамаяджан. Чюнкю инанмадън
беним сьозлериме, ки онларън
оладжаъ вакът беллидир."
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21

Инсанлар да Зекерия'йъ беклейип,
ничин Аллахевинде гече калъйор
дийе мерак еттилер. 22 Ама не заман
дъшаръ чъктъ, онларла конушамадъ.
Анладълар ки, Аллахевинде бир
гьорюнтю гьордю. О да дилсиз калъп,
онлара
еллерийле
анлатърмая
23
башладъ.
Бьойлеликле
Аллахевиндеки
хизмет
гюнлери
битиндже, кенди евине дьондю.
24

О гюнлерден сонра, онун каръсъ
Елизабет гебе калдъ. Ама беш ай
евден дъшаръ чъкмадъ. Деди ки,
25
"Буну Раб беним ичин яптъ! Бу
гюнлерде бана диккат чевирди;
ехаленин ьонюнде резиллиими
калдърдъ."
Иса'нън доуму билдирилийор
26

Алтънджъ айда Аллах, мелек
ДЖебраил'и, ДЖелиле'деки Насъра
27
касабасъна
йолладъ.
Орада
деликанлъ бир къз вардъ. О да
Давуд'ун джинсинден олан Йусуф
адънда бир адама нишанлъ иди.
Къзън адъ Мерйем иди. 28 Мелек
гирип шьойле деди:
"Селам сана, ей шанслъ къз! Раб
сенинледир."
29
Ама Мерйем бу сьозе чок
фазласъна шаштъ.
'Бу не бичим селам?' дийе хеп
дюшюнюрдю.
30
Мелек де она деди ки,
"Мерйем, коркма. Чюнкю Аллахън
гьозюнде ийи гьорюндюн. 31 Ве
иште, гебе каладжан. Сенин бир
чоджуун оладжак. Онун адънъ да
Иса кояджаксън. 32 О бюйюк
оладжак, 'Ен йюксек Олан'ън Олу'
104
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дийе чааръладжак. Раб Аллах да
Она
дедеси
крал
Давуд'ун
искемлесини вереджек. 33 Якуп сойу
юзерине сонсуза кадар краллък
сюреджек, краллъънън сону хич
гелмейеджек."
34
Мерйем мелее шьойле деди:
"Ама бу насъл оладжак ки? Бен ел
демемиш бир къзъм."
35
Мелек де она джевап верип деди
ки,
"Кутсал
Рух
сенин юзерине
геледжек. 'Ен йюксек Олан'ън
куввети, сенин юзерине гьолге
саладжак. Иште, там онун ичин
доаджак
евладъна
'Кутсал'
дийеджеклер,
'Аллахън
Олу'
дийеджеклер.
36
Бак, сенин хъсъмларъндан
Елизабет вар я. О да яшлълъънда
гебе калдъ, онун бир олу оладжак.
Късър дедиклери кадън шимди
алтънджъ айънда. 37 Чюнкю Аллах
ичин олмаяджак шей йоктур."
38
Мерйем де деди ки,
"Иште, бен Раббин емириндейим.
Сен бана насъл дедин, ьойле
олсун."
Мелек де онун янъндан айрълдъ.
Елизабет'е зиярет
39

О гюнлерде Мерйем калкъп
алатладъ,
Яхудийе
санджаънън
балканлък тарафънда булунан бир
касабая гитсин. 40 Зекерия'нън евине
гирип Елизабет'е селам верди. 41 Ве
ьойле олду ки, Елизабет Мерйем'ин
селамънъ
ишитиндже,
онун
карнъндаки бебек фърладъ. Елизабет

де Кутсал Рух'ла долду. 42 Йюксек
сесле баърарак шьойле деди:
"Кадънлар арасънда ен мутлусун,
не мутлу да сенин карнъндаки
бебее. 43 Ве нереден бана о шанс ки,
Раббимин анасъ бана гелийор? 44
Чюнкю иште, не заман сенин
селамънън сеси кулакларъма гелди,
там о заман бебек карнъмда
севинчле фърладъ. 45 Не мутлу о
кадъна ки, Раб она не конушмушту
оладжак дийе иман етти."
46

евлатларъна сонсуза кадар
мерхамет едеджейди."
56

Мерйем де юч ай кадар
Елизабет'ин янънда калдъ. Сонра
евине дьондю.
Яхя'нън доуму
57
Елизабет'ин доурма вактъ
гелиндже, бир еркек чоджуу доурду.
58
Комшуларъ
ве
хъсъмларъ
дуйдулар, Раб она не кадар бюйюк
бир ийилик яптъ. Онунла берабер чок
севиндилер. 59 Сонра да ьойле олду
ки, секизинджи гюн, чоджуу сюннет
етмек ичин, топлантъ яптълар. Она
бабасънън
адънъ
Зекерия
вереджеклерди. 60 Анасъ джевап
верип деди ки,
"Хайър, оламаз! Онун адъ Яхя
оладжак."
61
Она дедилер:
"Ама сенин хъсъмларън арасънда
ьойле ад йок ки!"
62
Чоджуун
бабасъна
еллерле
конушуп, онун адъ не олсун дийе
сордулар. 63 О да истеди, бир язъ
тахтасъ
гетирсинлер.
Юзеринде
шьойле яздъ:
"Онун адъ Яхя."
Херкес де шашъп калдъ. 64 Даккада
онун аазъ ачълдъ ве дили чьозюлдю.
О да Аллахъ ьовюп конушмая
65
башладъ.
Айнъ
махалледе
отуранларън хепсине бюйюк бир
корку гелди. Яхудийе санджаънън
балканлък тарафънда хер йерде
бютюн бу меселелери конушурдулар.
66
Ве хер ким бу меселелери
ишитмишсе онларъ аклънда тутардъ.
Дедилер ки,

Мерйем де шьойле конушту:
"ДЖанъм Рабби йюкселтирийор,
47
Рухум куртаръджъм Аллахла
севинийор.
48
Кулунун дюшкюнлююне диккат
чевирди.
Иште, бундан сонра бютюн
кушаклар бени мутлу саяджак.
49
Чюнкю 'Кувветли Олан' беним
ичин бюйюк ишлер яптъ.
Кутсалдър Онун адъ.
50
Онун мерхамети кушактан кушаа
Ондан коркан кишилерин
юзеринде дуруйор.
51
О, кенди ели иле кувветли ишлер
яптъ.
Йюреинде йюксеклик
дюшюненлери дармадаън етти.
52
О, кралларъ искемлелеринден
ашаъ аттъ ве дюшкюнлери
йюкселтирди.
53
Ач оланларъ ийиликлерле
дойурду, зенгинлери гене бош
еллерле гери чевирди.
54
Кенди мерхаметини андъ, кулу
олан Исраил'е ярдъм етти.
55
Хани насъл деделеримизе сьоз
вердийди: Ибрахим'е ве онун
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"Бакалъм, бу чоджуа не оладжак."
Чюнкю Раббин куввети ачък ачък
онунла берабер иди.
67

Ве бабасъ Зекерия Кутсал Рух'ла
долуп пейгамберлик етти. Деди ки,
68
"Исраил'ин Аллахъна, Раб'бе
шанлар олсун.
Чюнкю арамъза гелди.
Кенди халкънъ йениден сатън
алъп куртулуш гетирди.
69
Хизметчиси Давуд'ун джинсинден
бизим ичин кувветли бир
куртаръджъ йюкселтирди.
70
Хани, кутсал пейгамберлерин
аазъндан ескиден насъл сьоз
вердийди:
71
Дюшманларъмъздан, бизден
азетмейенлерин хепсинден
куртулуш гетиреджейди.
72
Деделеримизе мерхамет
гьостереджейди,
кутсал анлашмасънъ, 73 Ибрахим
дедемизе еттии йеминини
анаджайдъ.
74
Йемин етмишти ки, бизи
дюшманларъмъзън елинден
куртараджайдъ.
Изин вереджейди ки, корку
олмадан Она хизмет еделим.
75
Кутсаллък ве дорулук ичинде
ьомюр бойунджа Онун ьонюнде
хизмет еделим.
76
Сен де, ей чоджук,
'Ен Йюксек Олан'ън пейгамбери
дийе чааръладжан.
Раббин ьонюнден гидеджен,
Онун йолларънъ хазърлаясън
дийе.
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77

Онун халкъна билдиреджен ки,
гюнахларъ аф едиледжек де,
ьойле куртуладжаклар.
78
Чюнкю Аллахъмъз мерхамет ве
аджъма иле долудур.
О мерхаметле 'Йюксеклерден
Доан Гюнеш' бизе геледжек.
79
Каранлък ве ьолюм гьолгесинде
отуранларън юзерине парласън
дийе,
аякларъмъзъ баръш йолларънда
гютсюн дийе."
80

Чоджук да бюйюмейе ве рухта
кувветленмейе девам етти. Исраил
халкънън ьонюне чъкаджактъ; ама о
гюне кадар ъссъз йерлерде яшадъ.
Бьолюм 2
Иса насъл доду
(Мат 1:18-25)
1

О
гюнлерде
Емператор
Августус'ун бир буйруу чъктъ, бютюн
дюнянън инсанларъ сайълсън дийе. 2
(Бу, биринджи сайъм иди. О вакът
Сурийе санджаънън гюдюджюсю
Киринийус иди.) 3 Херкес бу сайъм
ичин кенди мемлекетине язълмая
гитти. 4 Йусуф да язълмак ичин
ДЖелиле
санджаъндаки
Насъра
касабасъндан калктъ ве Яхудийе
санджаъндаки Бейтлехем денилен
Давуд'ун касабасъна гитти, чюнкю
Давуд'ун джинси ве ханесинден иди. 5
Янъна нишанлъсъ олан Мерйем'и де
алдъ. Мерйем де гебе иди. 6 Онлар
орада икен, Мерйем'ин гюнлери
долду доум япсън. 7 Бьойлеликле
биринджи къзанънъ доурду, о да бир
чоджук олду. Ону безлере саръп бир

йемлие яттърдълар, чюнкю ханда
онлара йер калмамъштъ.

дуймушса
чобанларън
анлаттъкларъна шашъп калдъ. 19 Ама
Мерйем бютюн бу шейлери диккатла
дюшюнюп йюреинде сакладъ. 20
Чобанлар да йерлерине дьонеркен,
Аллахъ шанлайъп ьовдюлер. Чюнкю
не дуймушлар, не гьормюшлерсе, там
онлара анлатърълдъъ гиби олду.

8

Айнъ о тарафларда кърлъкта
чобанлар вардъ. Геджелейин уймайъп
сюрюлерине бакмакта идилер. 9
Бирден Раббин бир мелеи онларън
ьонюнде дурду ве Раббин шанлълъъ
онларън етрафънда шълладъ. Бюйюк
бир коркуя дюштюлер. 10 Мелек де
онлара деди:
"Коркмайън! Иште, бен сизе
севинчли бир хабер верийорум;
бютюн халк да севинеджек. 11
Чюнкю сизин ичин бугюн Давуд'ун
касабасънда бир куртаръджъ доду.
О да Раб Месихтир. 12 Сизин ичин
нишан
шу
оладжак:
кундаа
сарълмъш ве йемликте ятан бир
бебек буладжанъз."

21

Секиз гюн сонра чоджуун сюннет
етме вактъ гелмишти. О заман она
'Иса' адънъ вердилер. Ки, мелек де
чоджук даха анасънън карнъна
дюшмезден
ьондже
айнъ
адъ
вермишти.
Бебек Иса Аллахевинде
22

Муса'нън канунуна гьоре онларън
пакланма гюнлери долунджа ону
Йерушалим'е гетирдилер, ону Раббе
адамак ичин. 23 (Раббин канунунда
шьойле язъйор: 'Ана карнънъ ачан
биринджи оларак доан хер еркек
чоджук Раббе кутсал сайъладжак.') 24
Хем де Раббин канунунда денилдии
гиби: 'Бир чифт гюверджин, я да ики
гюверджин яврусу' курбан оларак
вереджеклерди.

13

Ве даккада мелеин янънда
калабалък
бир
гьок
ордусу
гьорюндю. Аллахъ ьовюп шьойле
дедилер:
14
"Ен йюксек олан Аллаха шанлар
олсун.
Йерйюзюнде де Аллах кимден
разъ исе, онлара баръш олсун."

25

Ве иште, Йерушалим'де Симеон
адънда бир адам вардъ. О дюрюст
бир Аллах адамъ иди. Хеп беклерди,
Исраил'ин зор гюнлери битсин.
Кутсал Рух да онун юзеринде иди. 26
Кутсал Рух она гьостермишти ки,
Раббин
Месихини
гьормеден
ьолмейеджейди. 27 Рух'ун гютмеси
иле Аллахевине гирди. Кючюк
Иса'нън анасъ ве бабасъ да айнъ
даккада чоджуу гетирдилер, Аллах
канунундаки адет йерине гелсин
дийе. 28 О даккада Симеон ону

15

Мелеклер онларън янъндан
айрълъп гьоке чекилдиктен сонра
чобанлар бирбирлерине дедилер:
"Хайди, дору Бейтлехем'е гиделим.
Раб бизе не билдирди, неймиш
бакалъм."
16
Кошарак гелдилер, сора сора
Мерйем'ле Йусуф'у хем де йемликте
ятан бебеи булдулар. 17 Ону
гьордюктен сонра, хер тарафа
яйдълар, бебектен ичин онлара нелер
анлатълдъйдъ. 18 Бунларъ да ким
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куджаъна алъп Аллахъ ьовдю. Деди
ки,
29
"Я Раб, насъл сьоз вердийдин,
шимди брак хизметчини,
рахатлък ичинде гитсин.
30
Чюнкю гьозлерим сенин
куртаръшънъ гьордю.
31
Ону бютюн миллетлерин
ьонюнде хазърладън.
32
Аллахсъз миллетлерин шафаъ О
оладжак,
ве сенин халкън Исраил'ин шанъ О
оладжак."
33

Иса'нън анасъ ве бабасъ шашъп
калдълар, Иса'дан ичин нелер
сьойленди. 34 Симеон да онларъ
мубарекледи.
Чоджуун
анасъ
Мерйем'е де деди ки,
"Бак, бу чоджук ничин верилди:
Исраил'де бирчок киши дюшсюн,
бирчок киши де йюкселсин дийе
верилди.
Хем де херкесин каршъ гелдии
бир нишан олсун дийе верилди.
35
(Сенин джанънъ да бир кълъч
делип гечеджек).
Бютюн бунлар оладжак ки,
чоу кишинин йюреклериндеки
дюшюнджелери мейдана
чъксън."
36

Ашер джинсинден, Фануел'ин
къзъ, Анна адънда бир кадън
пейгамбер вардъ. Чок яшлъ иди.
Евлендиктен сонра йеди сене
коджасъ иле яшамъштъ. 37 Сонра дул
калъп сексен дьорт яшъна гелмишти.
О, Аллахевинден хич айрълмаздъ.
Гедже гюндюз оруч ве дуаларла
Аллаха хизмет едерди. 38 Ве там о
даккада яклашъп Аллаха шюкюр
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етмейе башладъ. Ве Йерушалим'ин
куртулушу ичин беклейен кишилере
хеп о чоджуктан ичин анлатмая
девам етти.
39

Не заман Раббин канунуна гьоре
хер
шейи
япмая
битирдилер,
ДЖелиле'йе кенди касабаларъ олан
Насъра'я дьондюлер. 40 Чоджук
бюйюмейе ве кувветленмейе девам
етти. Аклъ да бюйюдю, ве Аллахън
мерхамети онун юзеринде иди.
Деликанлъ Иса Аллахевинде
41

Онун анасъ ве бабасъ хер сене
Яхудилерин
Куртулуш
Байрамъ
заманънда Йерушалим'е гидердилер.
42
Чоджук да оникинджи яшънъ
долдурунджа, гене байрам адетине
гьоре орая чъктълар. 43 Бютюн
байрам гюнлерини орада гечирдилер.
Сонра онлар еве дьонеркен, кючюк
Иса Йерушалим'де калдъ. Ама анасъ
ве бабасъ ону фарк етмедилер. 44
Сандълар ки, хъсъмларънън янънда
имиш. Бир гюнлюк йол алдълар.
Сонра
ону
хъсъмларъ
ве
аркадашларънън арасънда арамая
башладълар. 45 Ону буламайънджа,
арамак
ичин
Йерушалим'е
дьондюлер.
46

Ве ьойле олду ки, юч гюн сонра
Ону
Аллахевинде
булдулар.
Муаллимлерин ортасънда отурурду.
Хем онларъ сеслерди, хем де онлара
сорулар сорардъ. 47 Ону сеслейенлер
де Онун анлайъшъна ве вердии
джевапларъна шашъп калдълар. 48
Анасъ ве бабасъ Ону гьорюндже
шаштълар. Анасъ да Она деди ки,

"Олум! Бизе ничин бьойле яптън?
Бабан ве бен сенин ичин корктук;
сени хер йерде арадък."
49
О да онлара деди ки,
"Не ичин бени арадънъз? Билмез ми
идиниз ки, бен лазъм Бабамън
евинде олайъм?"
50
Ама онлар Онун бу сьозюню
анлаямадълар. 51 О да онларла инип
Насъра'я гелди. Онларъ сеслемейе
девам етти. Анасъ бютюн бу шейлери
йюреинде сакладъ. 52 Иса акълда ве
бойда
бюйюмейе
девам
етти.
Аллахън ве инсанларън севгисини
казандъ.

ичин ве гюнахтан аф едилмек ичин
вафтиз олсунлар. 4 Айнъ пейгамбер
Ишая'нън китабънда язълдъъ гиби:
"Ъссъз йерлерде бири шьойле
баъръйор:
Раббин йолуну хазърлайън, Онун
патикаларънъ дюмдюз япън.
5
Хер дере долдуруладжак, хер
балкан ве хер тепе
алчалтъладжак,
Ямук йоллар дорултуладжак, дюз
олмаян йоллар дюмдюз оладжак
6
Ве бютюн инсанлък Аллахън
куртаръшънъ гьореджек."
7

Бюйюк калабалъклар вафтиз олмак
ичин Яхя'я гелдилер. О заман онлара
шьойле деди:
"Вай сизе йълан сойу! Сизе ким акъл
верди, геледжек ьофкеден качасанъз? 8
Онун ичин, ен пешин яшаманъзда
тьовбейе уйгун деишикликлер япън.
Ве хич калкмайън, кенди кендинизе
шьойле дийесиниз: 'Бизим дедемиз
Ибрахим.' Бен сизе дийорум, Аллах о
кадар кувветли ки, бу ташлардан биле
Ибрахим'е евлатлар чъкарабилир. 9
Хем де, балта затен аачларън кьокюне
даяндъ. Онун ичин, ханги аач ийи
йемиш вермезсе, о аач кесилип атеше
атъладжак."

Бьолюм 3
Яхя халкъ тьовбейе чаъръйор
(Мат 3:1-12; Мар 1:1-8; Йух 1:19-28)
1

- Тибериус Сезар онбеш сенелик
емпаратор икен,
- Понтуслу Пилатус Яхудийе
санджаънън
гюдюджюсю
икен,
- Хиродес ДЖелиле'нин санджак
кралъ икен,
- онун кардеши Филип Итуреа ве
Трахонитис'ин санджак кралъ
икен,
- Лисанияс Абилинис'ин санджак
кралъ икен,
2
- Аннас иле Каяфас Аллахевинин
гюдюджюлери икен,
о вакът Аллахън сьозю ъссъз
йерлерде яшаян Зекерияолу Яхя'я
гелди. 3 О да бютюн Йордан
ърмаънън етрафъндаки мемлекетлери
гезди. Халка билдирирди, тьовбе

10

Калабалъклар Яхя'я сорулар
сорардъ. Месела шуну:
"О заман биз не лазъм япалъм?"
11
О да онлара хеп шьойле дерди:
"Кимде
варса
ики
антери,
пайлашсън онунла кимде хич йок.
Кимде йийеджек варса, айнъсънъ
япсън."
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12

Базъ гюмрюкчюлер де вафтиз
олмая гелдилер. Она дедилер ки,
"Муаллим, биз не япалъм?"
13
Онлара шьойле деди:
"Сизе не кадар буйрулмушса,
анджак о кадар, даха фазла
топламайън."
14
Аскерлерден де она гелип
сордулар,
"Я биз? Биз де не япалъм?"
Онлара деди ки,
"Зорла
хич
кимседен
пара
топламайън. Кимсейи де яландан
сучламайън. Не кадар алърсанъз, о
кадар сизе йетер олсун."

110
азарлардъ. 20 Хиродес де бютюн
кьотюлюклерине бир танесини даха
каттъ: Яхя'йъ мапуса аттъ.
Иса вафтиз олуйор
(Мат 3:13-17; Мар 1:9-11)
21
Ве ьойле олду ки, бютюн халк
вафтиз олуркен, Иса да вафтиз олду.
Ве О не вакът дуа етти, гьок ачълдъ,
22
Кутсал Рух бир гюверджин гиби,
бедендже гьорюнюр бир бичимде
онун юзерине инди. Ве гьоктен бир
сес гелди:
"Сен беним севгили Олумсун.
Сенинле ферахланъйорум."

Иса'нън сойу

15

Шимди халк там биршейлер
беклерди. Херкес йюреинде Яхя ичин
шьойле дюшюндю:
"Аджаба Месих бу му?"
16
Яхя да онлара джевап верип
херкесе деди:
"Бен ми? Бен сизи су иле вафтиз
едийорум. Ама бири гелийор ки,
бенден даха кувветлидир. Беним
хаккъм
йок
биле,
онун
пабучларънън бааларънъ чьозейим.
Ама О, сизи Кутсал Рухла ве
атешле вафтиз едеджек. 17 Онун
кюреи елиндедир. Харман йерини
ийидже темизлейеджек. Будайъ
амбарларъна
топлаяджак.
Ама
саманъ хич сьонмейен атешле якъп
битиреджек."
18

Яхя даха бирчок сьозлерле ийи
хабери халка анлаттъ. 19 Ама санджак
кралъ Хиродес, кардешинин каръсъ
Хиродия'йъ алмъштъ. Яхя ону бу
меселе ичин ве даха не кадар
кьотюлюклер
япмъшса,
хеп
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(Мат 1:1-17)
23

Иса не вакът ишине башладъ,
кендиси ашаъ йукаръ отуз яшънда
иди. Сандълар ки, о Йусуф'ун олу
имиш. Йусуф да Ели олу, 24 Матат
олу, Леви олу, Малки олу, Янай олу,
Йусуф олу, 25 Матития олу, Амос олу,
Нахум олу, Хесли олу, Нагай олу, 26
Махат олу, Матития олу, Шими олу,
Йосе олу, Йода олу, 27 Йоханан олу,
Реша олу, Зерубабел олу, Шалтийел
олу, Нери олу, 28 Малки олу, Адди
олу, Косам олу, Елмадам олу, Ер олу,
29
Йешу олу, Елийезер олу, Йорим
олу, Матат олу, Леви олу, 30 Симеон
олу, Яхуда олу, Йусуф олу, Йонам
олу, Еляким олу, 31 Мала олу, Менна
олу, Матата олу, Натан олу, Давут
олу, 32 Йешай олу, Обед олу, Боаз
олу, Салмон олу, Нахшон олу, 33
Аминадаб олу, Рам олу, Хесрон олу,
Перес олу, Яхуда олу, 34 Якуп олу,
Исхак олу, Ибрахим олу, Терах олу,

Нахор олу, 35 Серук олу, Рейу олу,
Пелек олу, Ебер олу, Шалах олу, 36
Кенан олу, Арфахшат олу, Сам олу,
Нух олу, Ламек олу, 37 Метушелах
олу, Ханок олу, Ярет олу, Махалалел
олу, Кенан олу, 38 Енош олу, Шит
олу, Адем олу, Аллах олу иди.

'Раб сенин Аллахъндър - Она
тападжаксън, саде Она куллук
едеджексин.'"
9

Гене Шейтан Ону Йерушалим'е
гетирди. Аллахевинин ен йюксек
тепесине чъкардъ. Сонра деди ки,
"Мадем сен Аллахън Олусун,
кендини бурадан ашаъ ат. 10 Чюнкю
Китап'та дийор ки,
'Мелеклерине
сенден
ичин
буйураджак, сени корусунлар.'
11
Хем де шьойле дийор:
'Сени
еллеринин
юстюнде
ташъяджаклар, аяънъ бирханги
таша чарпмаясън дийе.'"
12
Иса да она джевап верип деди ки,
"Аллах шьойле дийор:
'Раб сенин Аллахъндър, Ону
денемейеджексин.'"
13
Бютюн бу денемелери битирдиктен
сонра Шейтан, Иса'дан айрълдъ. Ама
саде бир заман ичин.

Бьолюм 4
Шейтан Иса'йъ денийор
(Мат 4:1-11; Мар 1:12-13)
1

Иса Кутсал Рух иле долу оларак
Йордан ърмаъндан дьондю. Рух да
ону ъссъз йерлере гетирди. 2 Кърк
гюн, кърк гедже Шейтан ону денеди.
О гюнлер ичинде Иса хич бир шей
йемеди.
О
гюнлерин
сонунда
аджъктъ. 3 Шейтан да Она деди ки,
"Мадем сен Аллахън Олусун,
сьойле де бу кая екмек олсун."
4
Иса да она шьойле джевап верди:
"Китап'та язъйор ки, 'Инсан саде
екмекле яшамаз.'"

Иса халка конушмая башлъйор
(Мат 4:12-17; Мар 1:14-15)

5

Гене Шейтан ону йюксек бир йере
гетирди. Орадан даккада дюнянън
бютюн краллъкларънъ гьостерди. 6
Шейтан Она деди:
"Бак, бютюн бунларън юзерине бен
сана гюдюджюлюк вереджем. Хем
де бютюн зенгинликлери иле
берабер. Чюнкю бунлар хепси бана
теслим едилди. Бен де киме
истерсем, она веририм. 7 Онун
ичин, егер беним ьонюмде бана
тапарсан, бютюн бунлар сенин
оладжак."
8
Иса она джевап верип деди,
"Китап'та шьойле язъйор:

14

Иса, Кутсал Рух'ун куввети иле
берабер ДЖелиле'йе дьондю. Ве
Онун адъ бютюн оралара яйълдъ. 15
Онларън
дуаханелеринде
дерс
вермейе башладъ. Херкес де ону
16
ьовдю.
Бьойлеликле
кенди
касабасъна Насъра'я гелди. Орада
бюйюмюштю. Хер заман яптъъ гиби,
джумартеси гюнюнде дуаханейе
гитти. Сонра да окумак ичин аяа
калктъ. 17 Она Ишая пейгамберинин
китабънъ вердилер. Китабъ ачъп шу
айетлери булду:
18
'Раббин Руху беним юзеримдедир:
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Чюнкю бени месхетти, фукаралара
ийи хабери гетирейим дийе.
Бени йолладъ, мапуста оланлара
'чъкабилирсиниз' ве кьорлере
'гьореджеиниз' илан едейим
дийе,
езиленлери сербест едейим дийе,
19
Раббин севинч ве куртулуш
сенесини илан едейим дийе.'"
20

Сонра Иса китабъ кападъ, ону
топлантъ гюдюджюсюне гери верди
ве
отурду.
Дуаханеде
херкес
гьозлерини Она дикмишти. 21 О да
онлара шьойле конушмая башладъ:
"Бугюн бу айетлер, насъл онларъ
ишиттиниз,
даккада
йерине
гелийор."
22

Херкес Иса'дан ичин ийи
конушмая башладъ. Онун аазъндан
чъкан мерхамет долу сьозлере шашъп
калдълар. Бирбирлерине дедилер ки,
"Бу Йусуф'ун олу деил ми?"
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яамамъштъ, бютюн мемлекете
бюйюк бир кътлък гелмишти. 26 Ве
йине де Иляс онларън хич бирине
гьондерилмеди.
Ама
Сидон
мемлекетине, Зарефат касабасъна,
орада отуран дул бир кадъна
гьондерилди.
27
Хем де, Елиша пейгамберинин
заманънда
Исраил'де
чок
лепралълар вардъ. Ама онларън хич
бири пакланмадъ, анджак Сурийели
Нааман пакландъ."
28

Буну дуйунджа дуаханеде отуран
херкес чок фена къзмая башладъ. 29
Калкъп
Иса'йъ
касабадан
уратърдълар. Онларън касабасъ бир
тепенин
юзеринде
курулмушту.
Иса'йъ о тепенин чак йукаръсъна
гьотюрдюлер. Ону орадан учурумдан
ашаъ атмак истедилер. 30 Ама Иса
онларън ортасъндан гечип йолуна
девам етти.
Иса, бир кьотю рух ковуйор

23

О да онлара деди:
"Билийорум, бана шу сьозю
сьойлейеджеиниз: Хани бир атасьоз
вар я: 'Ей доктор, ен пешин кендини
ийилештир'. Кефернахум'да нелер
олду дуйдук. Шимди де кенди
касабанда да айнъ ишлери япсана!"
24
Иса шьойле девам етти:
"Сизе
чок
дору
бир
шей
сьойлейейим: хич бир пейгамбер
кенди
касабасънда
хош
каршъланмаз!
25
Сизе чок дору бир шей
сьойлейейим: Иляс пейгамберинин
заманънда Исраил'де чок дул
кадънлар вардъ. Хани, о гюнлерде
юч сене алтъ ай хич яамур
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(Мар 1:21-28)
31

Бьойлеликле
ДЖелиле'нин
Кефернахум
касабасъна
инди.
Орадакилере джумартеси гюнюнде
дерс верди. 32 Онлар да Иса'нън
ьоретишине шаш баш калдълар.
Чюнкю Онун сьозлеринде куввет
вардъ.
33

Ве дуаханеде кьотю ве мундар
рухлу бир адам вардъ. Чок йюксек
сесле баъръп деди ки,
34
"Чекил, сен Насъралъ Иса!
Сенинле не ишимиз вар ки? Бизи
йок етмейе ми гелдин? Сен кимсин

42

билийорум
бен
Аллахн
Кутсалъсън!"
35
Иса да ону азарладъ. Деди ки,
"Сус! Чък о адамдан!"
Кьотю рух, о адамъ херкесин
ьонюнде йере йъктъ. Сонра она хич
зарар вермеден ондан чъктъ. 36 Хепси
де шашкъна дьондюлер. Бирбирлери
иле сьойлешмейе башладълар:
"Бу не бичим сьоз иди? Бу адамън
сьозю гечерли: кувветле кьотю
рухлара буйуруйор, онлар да
чъкъйор."
37
Ве Иса'дан ичин хабер бютюн
оралара яйълдъ.

Гюн доунджа онлардан айрълъп
сессиз бир йере гитти. Калабалъклар
да ону арадълар. Она гелип
истедилер, бир даха онлардан
айрълмасън. 43 Ама онлара деди ки,
"Лазъм Аллахън краллъънън ийи
хабери ьобюр касабаларда да
анлатайъм. Затен онун ичин
гьондерилдим."
44
Иса,
Яхудилерин
бютюн
мемлекетинде, дуаханелерде хеп
конушмая девам етти.
Бьолюм 5
Иса сефте ьоренджилер чаъръйор

Иса, чок хасталаръ
ийилештирийор

(Мат 4:18-22; Мар 1:16-20)
1

Ве ьойле олду ки Иса, Гинесар
гьолюнюн
кенарънда
дурурду.
Калабалъклар да Аллахън хаберини
ишитмек ичин, Онун хер янънъ саръп
Ону съкъштърдълар. 2 Иса гьолюн
кенарънда ики кайък гьордю. Ама
балъкчълар
орадан
чъкмъштъ,
серпмелерине темизлик япардълар. 3
Бу кайъкларън бири Симун'ун иди.
Иса она бинип, Симун'а ялвардъ,
кенардан бираз ичери гирсин. Иса да
отуруп халка кайъктан дерс вермейе
4
башладъ.
Конушмасънъ
битириндже, Симун'а деди ки,
"Дерин
сулара
айда,
серпмелеринизи орада индирин,
балък тутасънъз."
5
Симун джевап верип деди:
"Ефендим, бютюн гедже чок съкъ
чалъштък, гене де бир шей
якалаямадък. Ама мадем сен
сьойлюйорсун,
серпмелери
индиреджем."

(Мат 8:14-17; Мар 1:29:34)
38

Иса да калкъп дуаханеден чъктъ.
Симун'ун евине гирди. Симун'ун
кайнанасъ йюксек атешле хаста иди.
Онун ичин Иса'я ялвардълар. 39 Онун
юзерине еилип атеши азарладъ. Атеш
де ондан чъктъ. Кадън даккада
калкъп онлара хизмет етти.
40

Гюнеш батаркен тюрлю тюрлю
хасталъкларъ олан ехаледен не кадар
кишилер варсайдъ Иса'я гетирдилер.
Херкесин юстюне елини койду,
41
херкеси
ийилештирди.
Бирчокларъндан да кьотю рухлар
чъктъ. Кувветли бир сесле шьойле
баърдълар: "Сен Аллахън Олусун!"
Иса онларъ азарладъ, изин вермезди
конушсунлар. Чюнкю билирдилер,
ачан Месих одур.
Иса бютюн Яхуди халкъна
конушуйор
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Ону яптъктан сонра о кадар чок
балък туттулар ки, серпмелери
йъртълмая башладъ. 7 ЬОбюр кайъкта
чалъшан аркадашларъна ел аттълар,
гелип
ярдъм
етсинлер
дийе.
Гелдилер, хер ики кайъъ да
долдурдулар, ьойле ки, аз калсън
батаджайдълар. 8 Симун Петрус
бунларъ
гьорюндже
Иса'нън
аякларънън дибине дюштю ве деди:
"Ей Ефендимиз, айръл бенден. Бен
гюнахлъ бир адамъм."
9
Чюнкю о ве аркадашларъ
шашкънлъа дьондюлер, о кадар чок
балък тутмушлар дийе. 10 Симун'ун
ортакларъ олан Зебеди оулларъ Якуп
ве Йуханна'я да ьойле олду. Ве Иса
Симун'а деди:
"Коркма, бундан сонра инсанларъ
тутаджан."
11
Кайъкларъ топраа чектилер,
хершейи бракъп Иса'нън аркасъндан
гиттилер.
Лепралъ бир адам
(Мат 8:1-4; Мар 1:40-45)
12

Ве ьойле олду ки, Иса
касабаларън биринде икен, иште
орада лепра долу бир адам вардъ.
Иса'йъ гьорюндже йюзюстю йере
капандъ ве Иса'я шьойле ялвардъ:
"Ей Ефендимиз! Истерсен бени
темиз кълабилирсин."
13
Иса да елини узатъп адама докунду.
Деди ки,
"Истийорум. Темиз ол!"
Даккада лепра ондан айрълдъ. 14 Иса
она кимсейе анлатмасън дийе
ъсмарладъ:
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"Шимди
гит,
кендини
Аллахевиндеки гьоревлийе гьостер.
Муса'нън буйурдуу гиби, кендин
ичин бир пакланма курбанъ гетир.
Онлара шахитлик олсун."
15

Ама Иса'дан ичин хабер даха да
чок яйълдъ. Ве бюйюк калабалъклар
Она гелдилер, Ону сеслесинлер ве
хасталъкларъндан шифа булсунлар
дийе. 16 О гене, чоу дефа саклъдан
айрълъп ъссъз йерлере дуа етмейе
гитти.
Инмели бир адам
(Мат 9:1-8; Мар 2:1-12)
17

Бир гюн Иса дерс вериркен
шьойле бир шей олду: Ферисилер ве
Муса'нън кануну муаллимлеринден
базъларъ орада отурурду. ДЖелиле
ве Яхудийе санджакларънън хер бир
кьойюнден ве Йерушалим'ден орая
гелмишлерди. Раббин куввети де
шифа вермек ичин Иса'нън юзеринде
иди.
18

Ве иште, биркач киши гелип бир
дьошек юзеринде инмели бир адамъ
ташъдълар. Ураштълар, ону ичери
гетирип
там
Иса'нън
ьонюне
браксънлар. 19 Ама калабалък чок
бюйюк олдуу ичин йол буламадълар,
ону ичери гетирсинлер. Сонра тавана
чъкъп,
адамъ
киремитлерин
арасъндан дьошек юзеринде оданън
там ортасънда Иса'нън ьонюне
индирдилер.
20

Иса онларън иманънъ гьорюндже
деди ки,
"Достум, гюнахларън аф едилди."

21

28

Канун муаллимлери ве Ферисилер
шьойле конушмая башладълар:
"Бу да ким олуйор ки, Аллаха
кюфюр
конушуйор?
Аллахтан
башка
гюнахларъ
ким
аф
едебилир?"
22
Ама
Иса
онларън
дюшюнджелерини анладъ. ДЖевап
верип деди ки,
"Нийе ичинизден ьойле алъп
верийорсунуз? 23 Хангиси даха
колай? 'Гюнахларън аф едилди'
демек ми, йокса 'Калк, йюрю' демек
ми? 24 Ама Инсанолу'нун куввети
вар, йерйюзюнде гюнахларъ аф
етсин. Ону анлаясънъз дийе...",
бу сефер Иса инмелийе конушуп деди
ки,
"...сана
сьойлюйорум:
калк,
дьошеини калдър ве евине гит!"

О да хершейи бракъп Иса'нън
аркасъндан гитмейе башладъ. 29 Ве
Леви кенди евинде Иса ичин бюйюк
бир банкет яптъ. Гюмрюкчюлер ве
башка кишилерден бюйюк бир
калабалък
гелмишти,
онларла
берабер йемее отурмушлардъ. 30 Ама
Ферисилер ве канун муаллимлери
Иса'нън
ьоренджилерине
маана
булмая башладълар. Дедилер ки,
"Сиз де насъл гюмрюкчюлер ве
гюнахкярларла бирликте йийип
ичийорсунуз?"
31
Иса онлара джевап верип деди:
"Деил саалам оланлара, ама хаста
оланлара доктор лазъм. 32 Бен де
деил доруларъ ама гюнахкярларъ
чаърмая гелдим тьовбе етсинлер."
Оруч
(Мат 9:14-17; Мар 2:18-22)

25

Адам да даккада херкесин
ьонюнде аяа калктъ, юзеринде яттъъ
дьошеи калдърдъ ве Аллахъ ьове
26
ьове
евине
гитти.
Хепси
шашкънлъктан чългъна дьондюлер ве
Аллахъ
шанламая
башладълар.
Херкесе де корку дюштю. Дедилер
ки,
"Бугюн
шашъладжак
ишлер
гьордюк."

33

Она дедилер ки,
"Яхя'нън ьоренджилери хеп оруч
тутуйолар,
дуа
едийорлар.
Ферисилерин ьоренджилери де
айнъ
ьойле
япъйорлар.
Ама
сенинкилер йийип ичийорлар."
34
Иса онлара шьойле конушту:
"Гювейи онларън арасънда икен,
олур
му
сиз
гювейинин
аркадашларъна оруч туттурасанъз?
Олмаз, туттурамазсънъз. 35 Ама
ьойле гюнлер геледжек ки, Гювейи
онлардан алънаджак. Иште о
гюнлерде оруч тутаджаклар."

Леви сечилийор
(Мат 9:9-13; Мар 2:13-17)
27

Ондан сонра Иса дъшаръ чъктъ.
Леви адънда аякбастъ парасънъ
топлаян бир девлет адамъ гьордю.
Адам гюмрюк гишесинде отурурду.
Иса она деди ки, "Аркамдан гел!"

36

Бир де онлара бир бензетме
анлаттъ:
"Кимсе йени рубадан бир парча
алъп ески рубанън юзерине яма
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япмаз. Йокса хем йениси йъртълър,
хем де ескисине уймаяджак. 37
Кимсе де йени шарап, ески
дерилере коймаз. Йокса йени
шарап, дерилери патлатъраджак.
Хем шарап дьокюледжек, хем де
дерилер зиян оладжак. 38 Ама йени
шарап лазъм йени дерилере
койулсун. 39 Ески шарабъ ичтиктен
сонра да кимсе йени шарабъ арамаз,
'Ескиси ийи я!' дийеджек."
Бьолюм 6
Кутсал джумартеси гюню
(Мат 12:1-14; Мар 2:23 - 3:6)
1

Ве ьойле олду ки, бир джумартеси
гюню Иса базъ екин тарлаларъндан
гечти. Онун ьоренджилери де екинин
башларънъ копаръп, авучларъ ичинде
езип йедилер. 2 Ама Ферисилерден
базъларъ сордулар:
"Нийе ьойле ишлер япъйорсунуз,
хани онларъ джумартеси гюнюнде
япмак хелал деилдир?"
3
Иса онлара джевап верип деди:
"Сиз де хич окумадънъз мъ, Давут
аджъкънджа не яптъ? Хем кендиси,
хем де онунла берабер оланлар? 4
Насъл Аллахевине гирди, орадаки
кутсал екмеклери йеди, хем де
янъндакилере верди (ки, о екмеклер
саде Аллахевиндеки гьоревлилере
йемек ичин хелалдър)." 5 Ве Иса
онлара
деди:
"Инсанолу
джумартеси
гюнюнюн
ефендисидир."
6

Башка бир джумартеси гюню
ьойле олду ки, бир дуаханейе гирип
116

дерс вермейе башладъ. Орада бир
адам вардъ, онун саа ели курумушту.
7
Канун муаллимлери ве Ферисилер
де Иса'йъ гьозлетирдилер, аджаба
джумартеси гюнюнде шифа вереджек
ми
дийе.
Бьойлеликле
Иса'йъ
сучламак ичин фърсат арадълар. 8
Ама Иса онларън дюшюнджелерини
билирди. Ели курумуш олан адама
деди ки,
"Калк, ортая геч!"
Адам да калктъ, ортая гечти. 9 О
заман Иса онлара деди:
"Сизе
бир
шей
сорайъм!
ДЖумартеси
гюнюнде
ийилик
япмак мъ хелал, кьотюлюк япмак
мъ? Бир хаятъ куртармак мъ хелал,
йокса ону йок етмек ми?"
10
Етрафъна дьонюп херкесе бактъ.
Сонра адама
"Елини узат!" деди.
Адам ьойле яптъ ве ели ескиси гиби
сапасаалам олду. 11 Ама онлар
къзмактан чългъна дьондюлер. Иса'я
не
япсънлар
дийе
анлашмая
башладълар.
Оники апостол сечилийор
(Мат 10:1-4; Мар 3:13-19)
12

О гюнлерде дуа етмек ичин бир
балкана бинди. Бютюн гедже Аллаха
дуа етмекле гечирди. 13 Гюн доунджа
ьоренджилерини
янъна
чаърдъ.
Онлардан шу оники киши сечти
(онлара айръджа 'апостол' адънъ да
верди):
14
Симун (Иса она 'Петрус' адънъ да
верди),
Андреяс (онун кардеши),

Якуп,
Йуханна,
Филип,
Бар-Толомейус,
Матта,
Томас,
Якуп (Алфейусолу),
Симун (лаабъ да 'партизан' иди),
Яхуда (Якуполу),
Яхуда Искариот (сокуджу о иди).

15

16

- йюзюнюз гюледжек.
Не мутлу сизе, егер Инсанолу'нун
йюзюнден
инсанлар
сизден
азетмезлерсе, сизи уратърларса, сизе
сьоверлерсе, сизден ичин зем
едерлерсе. 23 О гюнде севинчтен
ойнайън, фърлайън. Чюнкю иште,
гьокте бахшишиниз бюйюк оладжак.
Бакън,
онларън
деделери,
пейгамберлере
де
айнъсънъ
япардълар.
22

Чок киши ийилештирилийор

24

Ама вай халинизе, сиз зенгинлер!
- Сиз затен даккада
авутулуйорсунуз.
25
Вай халинизе, шимди карнъ ток
оланлар!
- Сиз ачлък чекеджениз.
Вай халинизе, шимди йюзю
гюленлер!
- Яс тутуп аалаяджанъз.
26
Вай халинизе, егер херкес сизи
ьоверсе! Онларън деделери, яланджъ
пейгамберлере
де
айнъсънъ
япардълар.

17

Иса онларла бирликте ашаъ инип
дюзлюкте дурду. ЬОренджилеринден
бюйюк бир калабалък орада иди. Хем
де бютюн Яхудийе санджаъндан,
Йерушалим'ден, бир де Тире ве
Сидон, хани дениз кенаръндан
сайъсъз кишилер вардъ. 18 Ону
сеслемейе ве хасталъкларъндан шифа
булмая гелмишлерди. Кимде мундар
рух варсайдъ, дердинден куртулду. 19
Бютюн калабалък бактъ, Иса'я ел
сюрсюн. Чюнкю Ондан бир куввет
акардъ
ве
онларън
хепсини
шифалардъ.

Асъл севги недир
(Мат 5:38-48; 7:12)

Асъл мутлулук

27

(Мат 5:1-12)

Ама, ей сиз бени сеслейенлер, бен
сизе дийорум ки,
Дюшманларънъзъ севин!
Сизден ким азетмезсе, онлара
ийилик япън.
28
Сизе ким ланет едерсе, онлар ичин
берекет дилейин.
Сизе ким сьовюп саярса, онлар
ичин дуа един.
29
Сенин янаъна ким шамар атарса,
она ьобюрюню де чевир.

20

Иса гьозлерини ьоренджилерине
калдърдъ ве шьойле конушмая
башладъ:
"Не мутлу сизин гиби
фукаралара
- Аллахън краллъъ сизиндир.
21
Не мутлу сизин гиби шимди ачлък
чекенлере
- дояджанъз.
Не мутлу сизин гиби шимди
аалаянлара
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Сенден ким мантону алмак
истерсе, ондан антерини де
саклама.
Сенден хер ким бир шей истерсе,
она вер.
Сенин малъндан хер ким бир шей
алърса, ондан гери истеме.
Ве
сиз
насъл
истерсиниз,
инсанлар сизе япсънлар, сиз де
онлара айнъ ьойле япън.
32

Саде сизи севенлери севдиниз
ми,
не
севабънъз
оладжак?
Гюнахкярлар биле кендилерини
севенлери северлер. 33 Ве саде сизе
ийилик япанлара ийилик яптънъз
мъ,
не
севабънъз
оладжак?
Гюнахкярлар биле о кадарънъ
япарлар. 34 Ве кимден умут
едерсиниз гери алмая, саде онлара
ьодюнч вердиниз ми, не севабънъз
оладжак? Гюнахкярлар биле башка
гюнахкярлара ьодюнч верирлер,
айнъ парайъ гери алсънлар дийе.
35

Ама сиз дюшманларънъзъ
севин, ийилик япън, ьодюнч верип
беклемейин чевирсинлер. О заман
бахшишиниз бюйюк оладжак. О
заман 'Ен бюйюк Олан'ън евлатларъ
оладжанъз. Чюнкю О да нанкьор ве
кьотю кишилере ийилик гьостерир.
36
Бабанъз насъл мерхаметли исе,
сиз де о кадар мерхаметли олун.
37

38

- Даваламайън, сиз де
даваланмаяджанъз.
- Аф един, сиз де аф едиледжениз.
- Верин, сизе де вериледжек.
Сизин куджаънъза съкъ
бастърълмъш, гюзелдже
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силкеленмиш, долуп ташан бол
бир ьолчюйле дьокеджеклер.
Чюнкю сиз ханги ьолчюйле
ьолчерсениз, сизе де айнъ ьолчюйле
ьолчюледжек."
Иса бензетмелер анлатъйор
39

Бир де онлара бир бензетме
анлаттъ:
"Кьор адам башка бир кьор адама
йол гьостеремез, деил ми? Йокса
икиси чукура дюшмез ми?"
40

"ЬОренджи
муаллиминден
йюксек деилдир. Ама херкес
мектебини там битирдиктен сонра,
муаллимине бензер оладжак."
41

"Ве насъл олур да, кардешинин
гьозюндеки чьопю гьорюйорсун,
ама кенди гьозюндеки диреи
гьормюйорсун? 42 Я да кардешине
насъл дийеджен, 'Кардеш, сенин
гьозюндеки чьопюню чъкарайъм?',
не вакът сен кенди гьозюндеки
диреи
гьормюйорсун.
Сени
икийюзлю сени! Сен ен биринджи
кенди гьозюндеки диреи чъкар.
Сонра гьозлерин даха кескин олур
ве кардешинин гьозюндеки чьопю
даха колай чъкараджан."
43

"Хич ийи бир аач йок ки, кьотю
йемиш версин. Хич кьотю бир аач
да йок, ийи йемиш версин. 44
Чюнкю хер аач кенди йемишинден
анлашълър. Инсанлар тикенлерден
инджир топламаз, чалълардан да
юзюм топламазлар. 45 Ийи адам
йюреинин зенгинлиинден ийи олан
шейлери чъкаръйор; кьотю адам да
кьотюлюк боллуундан кьотю оланъ

дийе. 4 Иса'я гелдиктен сонра она чок
ялвардълар. Дедилер ки,
"Адам хак етти, сен она ийилик
япасън. 5 Чюнкю бизим миллети чок
севийор.
Хани
бизим
ичин
дуаханейи яптъран о иди."

чъкаръйор. Инсанън йюреи не иле
долу исе, иште инсанън аазъ да
ондан конушуйор."
46

"Насъл олур да, бени 'Раб, Раб!'
дийе чаъръйорсунуз, ама бен сизе
не
сьойлюйорум,
ону
япмъйорсунуз? 47 Бана хер ким
гелирсе, беним сьозлерими сеслерсе
ве она гьоре яшарса, гьостерейим
сизе о адам киме бензийор: 48 О
адама бензийор, хани калкмъш ев
япмая, чок дерин казъп каяларън
юстюнде темел курмуш. Не вакът
хъзлъ бир яамур яамъш, сулар
йюкселип о еве чарпмъш, ама ону
къпърдатамамъш,
чюнкю
чок
саалам япълмъштъ. 49 Ама ким
ишитийор ве она гьоре япмъйор, о
адама бензийор ки, темел япмадан
топрак юзеринде ев япмъш. Хъзлъ
яамурлар о еве чарпмъш ве ев
даккада йъкълмъш. Евин йъкълъшъ
да чок фена олмуш."

6
Иса онларла бирликте йола чъктъ.
Не
заман
йюзбашънън
евине
яклаштълар, о онлара аркадашларънъ
йолладъ. Дедилер ки,
"Ефендимиз, фазла захмет етме.
Бен лайък деилим ки, беним
чатъмън алтъна гиресин. 7 Затен
бунун ичин йюзюм йокту, сенин
янъна гелейим. Ама йетер ки, бир
сьоз
сьойле,
хизметчим
ийилешеджек. 8 Чюнкю бен де
буйрук алтънда бир адамъм. Беним
алтъмда да аскерлер вар. Бирисине
'Гит'
дедим
ми,
гидеджек.
Башкасъна
'Гел'
дедим
ми,
геледжек. Хизметчиме де 'Шуну яп'
дедим ми, ону япаджак."
9

Иса бу сьозлери дуйунджа, адама
шашъп калдъ. Дьонюп Онунла гелен
калабалъклара деди ки,
"Сизе
чок
дору
бир
шей
сьойлейейим: Исраил халкънда
биле бу кадар бюйюк бир имана
растламадъм."
10
Гьондерилен адамлар не вакът еве
дьондюлер, хизметчийи ийилешмиш
булдулар.

Бьолюм 7
Йюзбашънън хизметчиси
(Мат 8:5-13)
1

Бютюн бу сьозлери Иса халка
анлаттъ, онлар да сеследилер. Сонра
Кефернахум касабасъна гитти. 2
Орада (Ромалъ) бир йюзбашъ вардъ.
Адамън чок сайдъъ бир хизметчиси
вардъ. Хизметчиси гене чок хаста
иди, ьолмек юзере иди. 3 Йюзбашъ,
не вакът Иса'дан ичин дуйду,
Яхудилерин
акълданеджилеринден
биркач кишийи Иса'я йолладъ.
Ялварсънлар,
Иса
гелсин,
хизметчисинин хаятънъ куртарсън

Бир дул кадънън олу
11

Аз бир заман сонра да ьойле олду
ки, Иса Наин адънда бир касабая
гирди. ЬОренджилери де Онун
янънда йюрюрдюлер. Бюйюк бир
119

MATTA 5

120

калабалък онларла бераберди. 12 Иса
не
вакът
касабанън
капъсъна
яклаштъ, иште, ьолю бир адамъ
дъшаръя ташъдълар. Анасънън тек
чоджууйду, кадън гене дул иди.
Касабадан бюйюк бир калабалък да
гелмишти.
13

Раб, кадънъ гьорюндже, она
аджъдъ.
Она, "Аалама!" деди.
14
Яклашъп табуда докунду, табуду
ташъянлар да дурду. Деди ки,
"Деликанлъ, сана дийорум, калк."
15
ЬОлю адам дорулуп отурду. Иса
да ону анасъна гери верди 16 Херкесе
чок фена бир корку гелди, Аллахъ
шанламая башладълар, дедилер ки,
"Арамъзда бюйюк бир пейгамбер
калктъ." ве
"Аллах, кенди халкънън арасъна
гирди."
17

Ве Иса'дан ичин бу хабер бютюн
Яхудийе санджаъна ве етрафъндаки
мемлекетлере яйълдъ.
Иса иле Яхя
(Мат 11:2-19)
18

Яхя'нън ьоренджилери де бютюн
бу шейлери она анлаттъ. 19 Яхя,
ьоренджилеринден ики киши янъна
чаъръп онларъ Раббе йолладъ шьойле
сорсунлар:
"Бекленен киши сен мисин, йокса
башкасънъ мъ беклейелим?"
20
Адамлар Иса'я гелдиктен сонра
дедилер:
"Вафтизджи Яхя бизи сана йолладъ.
Соруйор ки, геледжек олан сен
120

мисин, йокса
беклейелим?"

башкасънъ

мъ

21

Иса о даккада чок киши
виранлъктан, хасталъктан ве кьотю
рухлардан шифаламакта иди, бирчок
кьорлерин гьозлерини де ачтъ. 22 Иса
джевап
верип
Яхя'нън
ьоренджилерине деди ки,
"Гидин,
не
гьордюнюз,
не
ишиттиниз
Яхя'я
билдирин:
Кьорлерин гьозлери ачълъйор,
сакатлар йюрюйор, лепралълар
темизленийор, саърлар ишитийор,
ьолюлер
дирилтирилийор
ве
фукаралара
ийи
хабер
билдирилийор. 23 Ве не мутлу о
адама ки, бенден кьостекленип
дюшмез."
24

Яхя'дан гелен хаберджилер
айрълдъктан
сонра,
Иса
калабалъклара
Яхя'дан
ичин
конушмая башладъ:
"Нейи гьоресиниз дийе ъссъз
йерлере
гиттиниз?
Рюзгярда
салланан бир саз мъ? 25 Евет, нейи
гьоресиниз
дийе
гиттиниз?
Йумушак рубалар гийийен бир
адамъ мъ? Бакън, гьостеришли
рубаларъ гийийен, боллук ичинде
яшаян
адамларъ
сарайларда
буладжанъз.
26
Евет, нейи гьоресиниз дийе
гиттиниз? Бир пейгамбер ми? Дору!
Ама бен сизе дийорум, о бир
пейгамберден чок даха бюйюк бири
иди. 27 Кутсал Китап'та шу айетлер
Яхя'дан ичин язълдъ:
'Иште, бен хаберджими сенин
ьонюнден йоллуйорум.

узандъ. 37 Ве иште, касабада
гюнахкяр бир кадън вардъ. О не
заман ьоренди, Иса Ферисинин
евинде софрая отурду дийе, гелип
парфюм долу бир мермер кабъ
гетирди. 38 Кадън Иса'нън аркасънда
аякларънън янънда дурду ве ааладъ.
Онун аякларънъ гьозяшларъ иле
ъслатърдъ, сачларъ иле курутурду.
Сонра да аякларънъ ьопюп парфюм
сюрдю.

О, сенден ьондже сенин йолуну
хазърлаяджак.'
28
Сизе дийорум ки, кадъндан
доанларън арасънда Яхя'дан даха
бюйюк кимсе йок. Ама Аллахън
краллъънда ен кючюк олан, гене
Яхя'дан даха бюйюктюр."
29

Бютюн халк ве гюмрюкчюлер
буну дуйунджа, Аллаха хак вердилер.
Чюнкю
Яхя'нън
вафтизини
алмъшлардъ. 30 Ама Ферисилер ве
Аллах
канунун
муаллимлери
кендилери ичин Аллахън сърасънъ
кабул етмедилер. Чюнкю Яхя'нън
вафтизини алмамъшлардъ.

39

Иса'йъ чаъран Фериси буну
гьорюндже, кенди кендине шьойле
деди:
"Бу адам пейгамбер олайдъ,
биледжейди Она илишен кадън
кимдир, не такъм биридир, хани
гюнахкярдър."
40
Иса джевап верип она деди:
"Симун, лазъм сана бир шей
сьойлейейим."
О да "Сьойле, муаллимим" дийе
джевап верди.
41
"Бир фаизджи вармъш. Адамън да
ики борчлусу вармъш. Биринин
борджу
беш
йюз
гюмюш,
ьобюрюнюн борджу елли гюмюш
имиш. 42 Не вакът йокту параларъ
чевирсинлер, адам хер икисинин
борджуну
силмиш.
Аджаба,
бунларън хангиси о адамъ даха чок
севеджек?"
43
Симун джевап верип деди ки,
"Санъйорум о адам, киме даха
бюйюк борч баъшландъ."
Иса да, "Дору карар вердин"

31

"Бу кушаън инсанларънъ нейе
бензетирейим, нейе бензийорлар? 32
Чаршъда
отуран
къзанлара
бензетирейим. Бирбирлерине хеп
шьойле баъръйорлар:
'Сизин
ичин
зурна
чалдък
ойнамадънъз. Сизин ичин дженазе
тюркюлери
сьойледик,
ааламадънъз.'
33
Чюнкю вафтизджи Яхя гелди,
екмек йемеди, шарап да ичмеди. О
заман дединиз ки, 'Адамда кьотю
рух вар.' 34 Инсанолу гелди, хем
йеди, хем де ичти. Бу сефер
дийорсунуз: 'Бакън, не бичим адам
бу:
кьоргъртлаклъ,
ичкиджи,
гюмрюкчюлерин ве гюнахкярларън
досту!' 35 Ама Аллах билгисинин
бютюн евлатларъ, о билгийи хаклъ
гьостереджеклер."
Бир Яхуди ходжанън евинде
36
Ферисилерден бири Иса'я ялвардъ
ки, онунла софрая отурсун. Иса да
Ферисинин евине гирип софрада

дийе джевап верди.
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44

Сонра да кадъна дьонюп, Симун'а
деди ки,
"Бу кадънъ гьорюйор мусун? Бен
сенин евине гирдим, бана аякларъм
ичин су вермедин. Ама бу кадън
аякларъмъ
гьозяшларъ
иле
ъслатърдъ, сачларъ иле курутурду.
45
Сен бана ьопюджюк вермедин.
Ама бу кадън сенин евине
гирдиимден бери шимдийе кадар
дурмадакка аякларъмъ ьопюйор. 46
Сен беним башъма зейтиняъ
сюрмедин. Ама бу кадън аякларъма
парфюм сюрдю. 47 Иште, онун ичин
сана дийорум ки, онун гюнахларъ
чоктур, ама хепси аф едилди.
Чюнкю бак, не кадар чок севги
гьостерди. Ама киме гене аз
баъшландъ,
о
аз
севги
гьостерийор."
48

Ве Иса кадъна деди ки,
"Сенин гюнахларън аф едилди."
49
Онунла
бирликте
софрада
отуранлар анлашмая башладълар:
"Бу адам да ким, гюнахларъ биле аф
едийор?"
50
Иса кадъна деди:
"Иманън сени куртардъ. Рахатлъкла
гит!"
Бьолюм 8
Кадънлар Иса'я ярдъм едийор
1

Сонра Иса кьойден кьойе,
касабадан касабая гезмейе башладъ.
Халка
конушуп
Аллахън
краллъъндан ичин ийи хабери
билдирди. Оникилер де онунла
бирликте идилер. 2 Хем де базъ
кадънлар вардъ. Иса онларъ кьотю
122

рухлар
ве
хасталъклардан
куртармъштъ:
- Мерйем (она 'Межделли'
дердилер, ондан йеди тане кьотю
рух чъкмъштъ),
3
- Йоана (Хиродес'ин везири олан
Суза'нън каръсъ),
- Сузанна,
- ве даха бирчок кадънлар.
Кенди кеселеринден онларън гечими
ичин ярдъм едердилер.
Топраклар бензетмеси
(Мат 13:1-23; Мар 4:1-20)
4

Коджаман
бир
калабалък
топландъ, деишик касабалардан Она
гелдилер.
О
заман
онлара
бензетмелерле конушту:
5
"Кьойлюнюн бири гитмиш, екин
ексин. Екеркен кими танелер йол
кенаръна дюшмюш. Аякларънън
алтънда чиненмиш ве гьоктеки
кушлар онларъ йемиш. 6 Башка
танелер каялъ топраън юстюне
дюшмюш. Бираз бюйюйюндже де
куруйуп гитмиш, чюнкю суйу аз
иди. 7 Гене башка танелер
тикенлерин арасъна дюшмюш.
Тикенлер де онларла берабер
бюйюмюш, онларъ бомуш. 8 Ве
гене башка танелер берекетли
топраа дюшмюш. Бюйюйюп йюз
кат даха фазла йемиш вермиш."
Иса бу шейлери сьойлейиндже
шьойле деди:
"Кимин кулаъ варса сеслемек ичин,
сеслесин!"
9
ЬОренджилери гелип Иса'я
сордулар, бу бензетме не демекмиш.
10
О да онлара деди:

гирерсе ъшъъ гьорсюн. 17 Чюнкю
йок бир шей, шимди саклъ олуп
ачъа чъкмасън. Я да шимди саклъ
олуп сонра билинмесин ве айдънлъа
чъкарълмасън. 18 Онун ичин диккат
един, насъл сеслийорсунуз. Чюнкю
кимде варса, она даха да чок
вериледжек. Ама кимде йокса,
ондан о биле алънаджак, хани
'бенде вар' дийе дюшюнюйор."

"Сизлере
верилди,
Аллахън
краллъънън саклъ меселелерини
анлаясънъз. Ама ехалейе лазъм
бензетмелерле конушайъм. ЬОйле
ки, гьорюп де гьормесинлер,
сеслейип де анламасънлар.
11
Шимди, бензетме шьойле
гидийор: 'Тане, Аллахън хаберидир.
12
Йол кенаръна екиленлер де
шунлардър: ен баштан сеслийорлар,
ама сонра Шейтан гелип Аллахън
сьозюню онларън йюреклеринден
чалъйор. ЬОйле ки, иман едип
куртулмасънлар.
13
Каялък топраа дюшенлер гене
шунлардър: Аллахън хаберини
ишитиндже, ону севинчле кабул
едийорлар. Ама саалам кьоклери
йок. Саде бир заман ичин иман
едип
съкънтъ
заманънда
дюшюйорлар.
14
Тикенлерин арасъна дюшен
танелер гене шунлардър: Аллахън
хаберини
ишиттилер.
Сонра
йолларънда девам едеркен, бу
хаятън кахърларъ, зенгинлии ве
кейфи онларъ боуйорлар. Хич де
олгун йемиш вермезлер.
15
Берекетли топраа дюшен
танелер де шунлардър: Аллахън
хаберини дюрюст ве ийи бир
йюрекле сеслийорлар. Она сарълъп
сабърла ийи йемиш верийорлар."

Иса'нън анасъ ве кардешлери
(Мат 12:46-50; Мар 3:31-35)
19

Ве анасъ иле кардешлери Она
гелдилер. Калабалък олдуу ичин
кендисине яклашамадълар. 20 Иса'я
дедилер,
"Анан ве кардешлерин дъшаръда
дуруйор.
Сенинле
гьорюшмек
истийорлар."
21
Ама Иса джевап верип деди:
"Ким Аллахън сьозюню сеслерсе ве
йерине гетирирсе, иште, анам ве
кардешлерим онлардър."
Иса фъртънайъ диндирийор
(Мат 8:23-27; Мар 4:35-41)
22

О гюнлерде шьойле бир шей
олду:
Иса
ьоренджилери
иле
бирликте бир кайъа бинди. Онлара
деди ки,
"Гьолюн ьобюр тарафъна гечелим."
Онлар
да
суйун
башъндан
23
узаклаштълар.
Кайъкта
гидерлеркен, Иса уйкуя далдъ. О
заман гьоле чок хъзлъ бир рюзгяр
инди. Су алтънда калмая башладълар
ве бюйюк коркунчлук олду. 24
ЬОренджилер Иса'я гелип дедилер:

Ъшък лазъм сакланмасън
(Мар 4:21-25)
16

"Ве хич кимсе ъшъъ якъп ону бир
капла ьортмез, я да ятаън алтъна
коймаз. Хайър, ону бир мумлуун
ичине койуйор, ьойле ки, ким ичери
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"Ефендимиз,
ефендимиз,
йок
олуйоруз."
Иса уянънджа рюзгяръ ве кабаран
далгаларъ азарладъ. Дурдулар, хер
янъ чок сакин олду. 25 Иса онлара
деди:
"Хани иманънъз нереде?"
Онлар
да
коркуп
шаштълар.
Бирбирлерине дедилер,
"Бу адам ким ки, рюзгяра ве суя
буйуруйор, онлар да Ону сеслийор."
Кьотю рухлу бир адам
(Мат 8:28-34; Мар 5:1-20)
26

Ве
кайъкла
Герасилерин
мемлекетине
вардълар
(о
да
ДЖелиле'нин каршъсъндадър). 27
Суйун кенаръна вардъктан сонра, Иса
о касабадан олан бир адамла
каршълаштъ. Адам узун замандан
бери кьотю рухларла долу иди. Хич
рубалар гийимезди. Бир евде деил,
ама мезарлъкта яшардъ. 28 Иса'йъ
гьорюндже, адам бир баърдъ, Онун
ьонюнде йере дюшюп йюксек сесле
шьойле деди:
"Нийе бана каръшъйорсун, ей Иса,
ен йюксек олан Аллахън Олу?
Ялваръръм, бана феналък япма!"
29
Чюнкю Иса мундар руха, адамдан
чъксън дийе буйурмушту. Кьотю рух
чок дефа адама чарптъйдъ. Кишилер
адамъ зинджирлерле, прангаларла
баалардълар, онун юзерине ньобет
тутардълар. Ама адам бааларънъ хеп
копарърдъ. Кьотю рухлар да ону хеп
ъссъз йерлере ковалардъ.
30
Иса она,
"Адън не сенин?" дийе сорду.
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О да "Орду" деди, чюнкю адама
гайет фазласъна кьотю рухлар
гирмишти. 31 Иса'я ялваръп Ондан
истедилер,
онларъ
джендеме
йолламак ичин буйурмасън. 32 Хемен
о дикликлерде бюйюк бир домуз
сюрюсю отламакта иди. Кьотю
рухлар Иса'я ялвардълар, домузлара
гирсинлер дийе изин версин. О да
изин верди. 33 Кьотю рухлар о
адамдан чъкъп, домузларън ичине
гирдилер. Бютюн о сюрю де
учурумдан ашаъ гьоле атлайъп
боулдулар.
34

Чобанлар,
олан
шейлери
гьорюндже качтълар. Хабери о
касабада ве бютюн кьойлерде
яйдълар. 35 Инсанлар 'Аджаба не олду'
дийе
гьормек
ичин
гелмейе
башладълар.
Не
заман
Иса'я
гелдилер, ичинден кьотю рухлар
чъкмъш олан адамъ гьордюлер:
рубалар гийимишти, аклъ йеринде
оларак Иса'нън аякларънън дибинде
отурурду. О заман чок корктулар. 36
Хем де гьоз шахитлер ортая чъктъ.
Онлара анлаттълар, кьотю рух долу о
адам насъл куртулду. 37 О бютюн
мемлекетин Герасилер халкъ Иса'я
ялвардълар, онлардан айрълсън.
Чюнкю
чок
фазла
коркмая
башладълар. Бьойлеликле Иса, текрар
кайъа бинип дьондю.
38

Ичинден кьотю рухлар чъкмъш
олан адам, Иса'я чок ялвардъ онун
янънда калабилсин дийе. Ама Иса
ону гери йолладъ. Деди ки,
"Евине дьон ве анлат, Аллах сенин
ичин не ишлер яптъ."

39

47

Адам да айрълъп бютюн касабада
илан етти, Иса онун ичин нелер
япмъштъ.

Кадън бактъ, йок нерейе качсън,
титрейе титрейе ортая чъкъп Иса'нън
ьонюнде йере капандъ. Бютюн
халкън каршъсънда Иса'я анлаттъ,
неден Она докунду ве насъл даккада
шифа булду. 48 Иса она деди:
"Къзъм, иманън сени куртардъ.
Рахатлъкла гит."

Дирилен къз, ийилешен кадън
(Мат 9:18-26; Мар 5:21-43)
40
Иса дьонюндже, калабалъклар
Ону каршъламая гелдилер, чюнкю
затен Ону беклердилер. 41 Яйрус
адънда бир адам гелди. Дуаханеде
гюдюджюлюк
япардъ.
Иса'нън
аякларънън дибине дюшюп ялвардъ,
Иса онун евине гелсин. 42 Чюнкю
онун тек бир къзанъ вардъ: оники
яшънда бир къз. О да ьолмек юзере
иди. Иса йолуна девам едеркен,
калабалъклар
Ону
аз
калсън
езеджейдилер.

49

Иса хенюз конушуркен, дуахане
гюдюджюсюнюн евинден бири гелип
о адама деди:
"Къзън ьолдю. Артък муаллими
даха фазла рахатсъз етме."
50
Иса буну дуйунджа деди:
"Хич коркма, саде иман ет. О вакът
о куртуладжак."
51
Иса о еве гелиндже Петрус,
Йуханна ве Якуп, хем де къзън
бабасъ ве анасъндан башка кимсейе
изин вермеди, ичери гирсин. 52
Херкес къзън аркасъндан ааладъ,
гьосюню вурду. Иса да деди:
"Ааламайъ кесин! О ьолмеди, саде
уйуйор."
53
Иса иле елендилер, чюнкю
билирдилер ки, къз ьолмюштю. 54 Иса
къзън елини тутуп,
"Калк евладъм" дийе баърдъ.

43

Бир кадън гелди, оники сенеден
бери онун канъ акардъ. Малънъ
мюлкюню
хепсини
докторлара
харджамъш,
гене
де
шифа
буламамъштъ. 44 Аркадан яклашъп
Иса'нън рубасънън кенаръна бир
докунду, даккада онун канамасъ
кесилди.
45
Иса, "Бана докунан ким?" дийе
сорду.
Херкес инкяра гелиндже Петрус
деди:
"Ефендимиз, бак, калабалъклар
сенин хер тарафънъ сармъш, сени
съкъштъръйорлар. Сен де 'Бана
докунан ким' дийе соруйорсун."
46
Ама Иса деди:
"Хайър, бириси бана докунду.
Хисеттим ки, бенден бир куввет
чъктъ."

55

Къзън руху дьондю ве къз даккада
аяа калктъ. Иса буйурду, она йемек
версинлер. 56 Къзън анасъ бабасъ
шашъп калдълар. Ама Иса онлара
ъсмарладъ, кимсейе анлатмасънлар
не олду дийе.
Бьолюм 9
Иса оники ьоренджисини йоллуйор
(Мат 10:5-15; Мар 6:7-13)
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1

Иса оникилери бир арая
чаърдъктан сонра онлара куввет ве
изин верди, хем бютюн кьотю
рухларън
юзерине,
хем
де
хасталъкларъ ийилештирсинлер дийе.
2
Онларъ
Аллахън
краллъънъ
билдирмейе ве хасталара шифа
вермейе йолладъ. 3 Онлара шьойле
конушту:
"Йол ичин бир шей алмайън: не
бастон, не торба, не екмек, не де
пара. Кендинизе икишер антери
биле алмайън. 4 Ханги еве
гирерсениз хеп орада калън; орадан
айрълъп йолунуза девам един. 5
Сизи кабул етмейенлер олурса,
шьойле япаджаксънъз: о касабадан
айрълъркен аякларънъзън тозуну
силкин, онлара каршъ шахитлик
олсун дийе."
6

Сонра орадан айрълдълар, 'Ийи
хабери' яйъп хер тарафта шифа верип
кьойден кьойе гездилер. 7 Санджак
кралъ Хиродес, Иса нелер яптъ дийе
дуйунджа шаштъ. Чюнкю кимиси
дерди ки, "Яхя ьолюлерден дирилди."
8
Ве кимиси дерди ки, "Иляс
гьорюндю." Ве гене башкасъ, "Ески
пейгамберлерден бири дирилди"
дерди. 9 Хиродес деди:
"Бен кендим Яхя'нън кафасънъ
кестирдийдим. О заман ким О адам
ки, Ондан ичин бьойле шейлери
дуйуйорум?"
Ве хеп мераклъ иди, Иса'йъ гьорсюн.
Иса бешбин кишийи дойуруйор
(Мат 14:13-21; Мар 6:30-44, Йух
6:1-44)
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Апостоллар дьонюндже, бютюн
яптъкларънъ
Иса'я
анлаттълар.
Онларъ янъна алъп ялнъз оларак
Бейтсайда адънда бир касабая
чекилди. 11 Ама калабалъклар
ьорендилер Онун нереде олдууну ве
пешинден гиттилер. Иса онларъ
кабул етти. Сонра онлара Аллахън
краллъъндан ичин анлаттъ ве кимин
шифая ихтияджъ варсайдъ онларъ
ийилештирди.
12

Акшама дору оникилер гелип
Иса'я дедилер ки,
"Изин вер де, халк етрафтаки
кьойлере ве чифтликлере гитсин,
орада геджелейип йемек йесинлер.
Баксана, бурасъ не кадар ъссъз бир
йер."
13
Иса онлара деди:
"Сиз онлара йийенти верин!"
Дедилер ки,
"Янъмъзда саде беш екмек ве ики
балък вар. Йокса кендимиз ми
гидип бютюн бу калабалък ичин
йийеджек алалъм?"
14
(Чюнкю орада, саде еркеклери
саярсан ашаъ йукаръ беш бин киши
вардъ).
Иса ьоренджилерине деди:
"Сьойлейин, еллишер еллишер
отурсунлар."
15
ЬОйле
яптълар,
херкеси
отуртурдулар. 16 Иса да беш екмеи
иле ики балъъ алдъ, гьозлерини гьоке
калдърдъ, онларън юзеринде берекет
дуасънъ
сьойлейип
онларъ
парчаладъ. Сонра ьоренджилерине
верди, калабалъън ьонюне койсунлар
дийе. 17 Хепси йийип дойдулар. Хем

де арттъкларъндан там оники сепет
долусу екмек парчаларъ топладълар.

бенден ичин кайбедерсе, иште
джанънъ куртараджак олан одур. 25
Чюнкю бир адам бютюн дюняйъ
казанса да она не файда, егер айнъ
заманда кенди кендини маф едип
кенди джанънъ кайбедерсе.
26
Инсанолу кенди шанъ, Баба'нън
ве кутсал мелеклеринин шанъ иле
геледжек. О вакът хер ким бенден
ве сьозлеримден утанърса, бен де
ондан утанаджам.
27
Сизе чок дору бир шей
сьойлейейим: бурада дуранларън
арасънда вар базъ кишилер,
Аллахън краллъънъ гьормеден
кесин ьолмейеджеклер."

Петрус'ун Месих'и танъмасъ
(Мат 16:13-28; Мар 8:27 - 9:1)
18

Иса ялнъз башъна дуа едеркен,
саде ьоренджилери янънда идилер.
Онлара сорду,
"Калабалъклар не дийор, бен ким
имишим?"
19
ДЖевап верип дедилер,
"Яхя
имишсин
дийорлар.
Башкаларъна гьоре Иляс имишсин.
Башкаларъ гене дийорлар, ески
пейгамберлерден бири дирилди."
20
Иса онлара сорду:
"Я сиз? Не дерсиниз, бен кимим?"
Петрус джевап верип деди:
"Сен Аллахън Месихи'син."

Иса'нън гьорюнюшю деишийор
(Мат 17:1-8; Мар 9:2-8)
28

Ашаъ йукаръ секиз гюн сонра
Иса, Петрус'у, Йуханна'йъ ве Якуб'у
янъна алдъ ве бир балкана биндилер
дуа етсинлер. 29 Иса дуа едеркен,
Онун
йюзюнюн
гьорюнюшю
бамбашка олду, Онун рубаларъ да
парлак бир беяза дьондю. 30 Ве иште,
ики адам Онунла конушурду - онлар
Муса ве Иляс иди. 31 Онларън
гьорюнюшю
чок
шанлъ
иди.
Конуштулар, Иса Йерушалим'де
насъл бир сон буладжак. 32 Петрус ве
онунла берабер оланлара аър бир
уйку бастъ. Ама там уянънджа
Иса'нън шанънъ ве Онунла берабер
дуран ики адамъ гьордюлер.
33
Онлар Иса'дан айрълънджа,
Петрус Она деди:
"Ефендимиз, ийи ки бурадайъз. Юч
тане чардак куралъм: бири сенин

Иса насъл ьоледжеини билдирийор
21

Иса онлара чок съкъ ъсмарладъ,
буну кимсейе сьойлемесинлер. 22
Деди ки,
"Инсанолу лазъм чок чеки чексин,
лазъм халкън акълданеджилери,
Аллахевинин гюдюджюлери ве
канун
муаллимлери
Ону
реддетсинлер ве ьолдюрсюнлер, О
да лазъм ючюнджю гюн дирилсин."
ЬОренджилер де аджъ чекеджек
23

Херкесе шуну дерди:
"Бир киши беним аркамдан гелмек
истерсе, кенди джанъндан копсун,
хер гюн хачънъ йюкленсин, ве
беним йолуму тутсун. 24 Чюнкю хер
ким джанънъ куртармак истерсе,
ону кайбедеджек. Ама хер ким ону
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ичин, бири Муса ичин, бири де
Иляс ичин!"
(аслънда не конушту, фаркънда
деилди).
34
Петрус даха конушуркен, бир булут
гелди, онларън юстюне гьолге салдъ.
Булута далънджа чок корктулар. 35
Булуттан бир сес гелди,
"Сечтиим
Олум
будур.
Ону
сеслейеджексиниз!" деди.
36
О сес кесилиндже бактълар, Иса
ялнъз дурурду. Онлар да сусту. О
гюнлерде
кимсейе
гьордюклери
меселелерден бир шей анлатмадълар.
Кьотю рухлу бир чоджук
(Мат 17:14-23; Мар 9:14-32)
37
Бир сонраки гюн балкандан
индиктен
сонра,
бюйюк
бир
калабалък Иса'йъ каршъламая гелди.
38
О калабалъктан бир адам йюксек
сесле шьойле деди:
"Муаллим, ялваръръм сана, олума
бир бак, чюнкю тек евладъм одур. 39
Иште, бир кьотю рух она хеп
чарпъйор, бирден баъръйор. Ону
дартъйор, перишан едийор, ьойле
ки, аазъндан кьопюклер чъкъйор.
Ондан анджак чок гюч чъкъйор,
ону чок йоруктуруйор. 40 Сенин
ьоренджилерине ялвардъм, ону
уратърсънлар,
ама
беджеремедилер."
41
Иса джевап верип деди:
"Ей, бу имансъз ве сапък халк! Не
вакъта кадар сизинле берабер
оладжам, сизе не вакъта кадар
даянаджам? Олуну бурая гетир!"
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42

Чоджук хенюз йолда икен, кьотю
рух ону йере йъктъ, перишан етти.
Ама Иса мундар руху азарладъ,
чоджуу ийилештирди ве бабасъна
гери верди. 43 Хепси Аллахън
бюйюклююне шашъп калдълар.
Иса гене ьоледжеини билдирийор
Херкес
Онун
яптъкларъна
шашмъшкен, Иса ьоренджилерине
деди:
44
"Шу сьозлери ийидже беллейин:
Инсанолу инсанларън еллерине
теслим едиледжек."
45
Ама бу сьозю анламадълар. Хем де
анламасънлар дийе онун анламъ
кендилеринден
сакландъ.
Ве
корктулар да, Она бу меселеден ичин
сорсунлар.
Асъл бюйюклюк
(Мат 18:1-5; Мар 9:33-40)
46
Араларънда, ен бюйюк ким дийе,
чекишмейе башладълар. 47 Иса
билирди ки, кафаларънда не гиби
дюшюнджелери вардъ. Бир къзанъ
тутуп ону янъна отуртурду. 48 Онлара
деди:
"Хер ким бу къзанъ беним адъмла
кабул едерсе, бени кабул етмиш
олур. Бени кабул еден де, бени
Гьондерени кабул етмиш олур.
Чюнкю хепинизин арасънда ен
кючюк ким исе, ен бюйюк одур."
49

Йуханна шьойле джевап верди:
"Ефендимиз, бир адамъ гьордюк,
сенин
адънда
кьотю
рухлар
уратърърдъ. Она енгел олдук,

чюнкю бизимле берабер сенин
аркандан гелмийор."
50
Иса она деди:
"Сизден кимсе она енгел олмасън.
Ким сизе каршъ деилсе, сизинле
берабердир."

"Тилкилерин барънаджак йерлери
вар, гьоктеки кушларън да йуваларъ
вар, ама Инсанолу'нун йок нерейе
башънъ койсун."
59

Башкасъна деди:
"Аркамдан гел!"
О да "Изин вер де ен пешин гидип
бабамъ гьомейим" деди.
60
Иса она деди:
"Брак ьолюлер кенди ьолюлерини
гьомсюнлер. Ама сен гит, Аллахън
краллъънъ илан ет."

Иса куртармая гелди
51

Не заман Иса'нън вактъ якънладъ
йукаръя алънсън, кесин бир карар
верип Йерушалим'е гитмейе калктъ. 52
Кендисинден ьондже хаберджилер
гьондерди. Онлар да Иса ичин
хазърлък
япсънлар
дийе,
Самирийелилерин
бир
кьойюне
гиттилер. 53 Ама орадаки халк Ону
кабул етмеди, чюнкю Йерушалим'е
54
дору
гитмекте
иди.
ЬОренджилеринден олан Якуп ве
Йуханна буну гьорюндже дедилер:
"Ефендимиз, истер мисин, биз
буйуралъм, гьоктен атеш яасън,
онларъ битирсин?"
55
Ама Иса дьонюп онларъ азарладъ:
"Сиз билмийорсунуз ки, ханги
рухтансънъз. 56 Чюнкю Инсанолу
гелмеди, инсанларън хаятларънъ
маф етсин, ама гелди онларъ
куртарсън."
Сонра башка бир кьойе гиттилер.

61

Башкасъ деди:
"Ефендимиз,
сенин
аркандан
геледжем. Ама изин вер де ен
пешин
гидейим,
евдекилерле
ведалашайъм."
62
Иса она шьойле конушту:
"Ким сюрмейи елине алърса, ама
сонра гери бакарса, Аллахън
краллъъна уйгун деилдир."
Бьолюм 10
Йетмиш ьоренджи йолланълъйор
1

Бундан сонра Раб йетмиш башка
киши сечти. Ханги касабая, ханги
кьойе гитмек истеди исе, онларъ
икишер икишер кендисинден ьондже
орая йолладъ. 2 Онлара шьойле
конушту:
"Харман сахиден де бюйюк, ама
ишчилер аз. Онун ичин, харманън
сахибине ялварън ки, ишчилер
йолласън харманъна.
3
Гидин! Иште, бен сизи койунлар
гиби
куртларън
арасъна
йоллуйорум. 4 Янънъза кесе, торба я

ЬОренджи насъл олмалъ
(Мат 8:19-22)
57

Онлар йолда гидерлеркен бириси
Иса'я деди:
"Сен нерейе гидерсен, бен де сенин
аркандан гелейим."
58
Иса она деди:
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да пабучлар алмайън. Йолда икен
кимсейе де селам вермейин.
5
Ханги еве гирерсениз, 'Бу еве
баръш олсун' дийе дилейин. 6 О
евде бир баръш адамъ отурурса,
сизин баръшънъз онун юзеринде
дураджак. Ама йокса, текрар сизе
дьонеджек. 7 О евде калън. Сизе не
верирлерсе ону йийин, ичин.
Чюнкю хер ишчи айлъънъ хак
едийор. Башка башка евлерде
геджелемейин.
8
Не вакът бир касабая гирерсениз,
онлар да сизи кабул едерлерсе,
ьонюнюзе не коярларса ону йийин.
9
О касабадаки хасталара шифа
верин, халка илан един ки, 'Аллахън
краллъъ сизе якънладъ.'
10
Ама не заман бир касабая
гирерсениз ве онлар сизи кабул
етмезлерсе, сокаклара чъкън ве
11
шьойле
конушун:
'Сизин
касабанъздан
бизе
япъшан
тозларънъ биле силкийоруз, сизе
каршъ шахитлик олсун дийе. Шуну
билесиниз: Аллахън краллъъ сизе
якънладъ.' 12 Бен сизе шу кадарънъ
сьойлейейим: О Гюнде Содом'ун
хали о касабанънкинден даха ийи
оладжак.
13
Вай сенин халине, ей Хоразин
касабасъ! Вай сенин халине, ей
Бейтсайда касабасъ! Чюнкю сизде
япълан кувветли ишлер Тире ве
Сидон'да япълмъш олсайдъ, онлар
чоктан чувал ве кюл ичинде отуруп
тьовбе едеджейдилер. 14 Ама
давалама
гюнюнде
Тире
ве
Сидон'ун хали о кадар коркунч
олмаяджак, не кадар о касабанън
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хали коркунч оладжак. 15 Ве сен, ей
Кефернахум! Сен гьоке кадар
йюкселмишсин.
Ама
сен
джендемин дибине батаджан.
16
Ким сизи сеслерсе, бени
сеслемиш олур. Ве ким сизи кабул
етмезсе, бени кабул етмемиш олур.
Ве ким бени кабул етмезсе, бени
Гьондерени кабул етмемиш олур."
17

Йетмишлер севинч ичинде
дьондюлер. Иса'я дедилер:
"Раб, кьотю рухлар биле сенин
адънла бизи сеследилер."
18

О да онлара шьойле джевап верди:
"Бен бактъм, Шейтан бир шимшек
гиби гьоктен дюштю. 19 Бен сизе
куввет верийорум, йъланлар ве
акреплер ве дюшманън бютюн
кувветини езесиниз; о да сизе хич
зарар вермейеджек. 20 Гене де
севинмейин, кьотю рухлар сизи
сеслийорлар дийе, ама севинин,
адларънъз гьокте язълъдър дийе."
21

О вакът Иса Кутсал Рухта джошту.
Деди ки,
"Сана шюкюр едийорум, ей Баба,
гьокюн ве йерин Рабби, чюнкю бу
меселелери билгили ве акъллъ
кишилерден сакладън, ама къзан
аклънда оланлара ачтън. Евет, Баба,
чюнкю сен разъ идин ьойле олсун."
22
ЬОренджилерине дьонюп деди:
"Бабам хершейи беним елиме
верди. Оул кимдир дийе, Баба'дан
башка кимсе билмез. Ве Баба
кимдир дийе, Оул'дан башка кимсе
билмез. Саде Оул киме ачъкламак
истерсе, о киши де Баба'йъ
танъяджак."

23

Гене ьоренджилерине дьонюп деди:
"Не мутлу о гьозлере ки, сизин
гьордюклеринизи гьорюйорлар. 24
Сизе шуну сьойлейейим: Чок
пейгамбер ве краллар вардъ, сизин
гьордюклеринизи
гьормек
истедилер, ама гьоремедилер. Ве
сизин ишиттиклеринизи ишитмек
истедилер, ама ишитемедилер."

орадан гечийормуш. О да адамъ
гьорюндже
йолун
ьобюр
кенаръндан гечмиш. 32 Айнъ онун
гиби бир Левили Аллах адамъ о
йере гелмиш, ону гьормюш, ама о
да йолун ьобюр кенаръндан
гечмиш.
33
Ама йолджулук япаркен,
Самирийели бир ябанджъ ону
булмуш. Адамъ гьорюндже она
аджъмъш. 34 Она гидип зейтиняъ ве
шарап сюрюп онун яраларънъ
сармъш. Сонра кенди хайванъна
биндирип ону ен якън хана
гьотюрмюш, орада она бакмъш. 35
Ертеси гюн айрълъркен чъкармъш
ики гюмюш пара, онларъ ханджъя
вермиш, ве она демиш: 'Адама ийи
бак. Ве егер даха фазла харджарсан,
бен ону дьонюште сана ьодерим.'
36
Пеки, сендже хайдутларън
еллерине дюшен о адама бунлардан
хангиси бир комшу олду?"
37
Адам деди:
"Бендже о адам, хани ьобюрюне
мерхамет етмиш."
Иса адама деди:
"Сен де гит, айнъ онун гиби яп."

Ийи Самирийели бензетмеси
25

Бир Аллах канунун муаллими
калкъп Иса'йъ денеди. Деди ки,
"Муаллим, не лазъм япайъм да,
сонсуз яшамъ алайъм?"
26
Иса она шьойле деди:
"Аллах Канунунда не язъйор. Орада
не окуйорсун?"
27
ЬОбюрю джевап верип деди:
"Раб Аллахънъ бютюн йюреинле,
бютюн
джанънла,
бютюн
кувветинле ве бютюн фикринле
севеджексин. Комшуну да кендин
гиби севеджексин."
,28
Иса она деди:
"Сен дору джевабъ вердин. ЬОйле
яп, яшаяджан."
29
Ама ьобюрю истеди, кендини хаклъ
чъкарсън. Иса'я деди:
"Пеки, комшум ким?"
30
ДЖевап оларак Иса она шьойле
конушту:
"Адамън
бири
Йерушалим'ден
Ериха'я инеркен хайдутларън елине
дюшмюш.
Ону
соймушлар,
дьовмюшлер, ьолю гиби ортада
бракъп гитмишлер.
31
Ама
Аллахевиндеки
гьоревлилерден
бири
растгеле

Мерйем ве Марта'нън евинде
38

Онлар йолджулук япаркен бир
кьойе гелдилер. Марта адънда бир
кадън да Ону кенди евине мисафир
етти. 39 Мерйем адънда бир къз
кардеши вардъ. О да Иса'нън
аякларънън дибинде отуруп Онун
сьозлерине кулак верди. 40 Марта
гене, чок ураштъ хизмет етсин;
бюйюк бир телаш ичинде иди. Гелип
деди:
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"Ефендимиз, бакън, къзкардешим
бени ялнъз брактъ, бютюн ишлери
ялнъз япайъм. Сен де она хич
алдърмъйорсун. Сьойле де, бана
ярдъм етсин."
41
Раб она джевап верип деди:
"Марта, Марта, сен чок шейлер
ичин
кахърланъйорсун,
кайгъ
чекийорсун. 42 Ама саде бир шей
лазъм бизе. Мерйем даха ийисини
сечти, ве ону ондан хич кимсе
алмаяджак."
Бьолюм 11
Дуа насъл олмалъ
(Матт 6:9-13; 7:7-11)
1

Иса бир йерде дуа етти. Дуасънъ
битирдиктен
сонра,
ьоренджилеринден бири она деди ки,
"Раб, Яхя кенди ьоренджилерине
ьорети, насъл дуа етсинлер. Сен де
бизе дуа етмесини ьорет."
2
Иса онлара деди:
"Дуа едеркен, шьойле конушун:
'Баба!
Сенин адън кутсал билинсин,
Сенин краллъън гелсин,
3
Гюнден гюне бизе гюнделик
екмеимизи вер.
4
Гюнахларъмъзъ аф ет,
Чюнкю хер ким бизе борчлу исе,
биз де ону аф едийоруз.
Хем де бизи денемейе койма.'"
5

Айръджа онлара шьойле конушту:
"Аджаба
аранъзда
кимин
аркадашъ олур да, геджеяръсъ она
гидерсениз ве дерсениз, 6 'Аркадаш,
бана юч екмек ьодюнч вер. Бак, бир
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аркадашъм йолджулуктан гелди.
Елимде авуджумда йок, онун
ьонюне не кояйъм.' 7 О да шьойле
десин: 'Бени рахатсъз етме. Капъ
килитли, бен де къзанларъмла
ятактайъм. Артък калкъп сана бир
шей веремем'? 8 Сизе шу кадарънъ
сьойлейейим: Аркадашъ олдуу ичин
калкъп вермезсе биле, йине де
ьобюрюнюн йюзсюзлюю ве инадъ
ичин калкъп она не кадар лазъмса
вереджек.
9
Бен сизе дийорум ки: дилейин
сизе
вериледжек;
арайън
буладжанъз; капъя вурун сизе
ачъладжак. 10 Чюнкю хер дилейен
алър, араян булур ве капъя вурана
ачълър.
11
Бакън, аранъзда ханги баба вар
ки, онун чоджуу ондан бир екмек
истедии керекте, она екмек йерине
таш версин? Я да балък истедии
керекте, она балък йерине йълан
версин? 12 Я да ондан бир йумурта
истедии керекте, она акреп версин?
13
Мадем сиз кьотю оланлар биле
къзанларънъза ийи бахшишлер
вермейи билийорсунуз, о заман
Баба,
гьоктен
Кутсал
Рух'у
дилейенлере вермейеджек ми? О
чок даха кесин деил ми?"
Иса ве кьотю рухлар
(Мат 12:22-30; Мар 3:20-27)
14

Иса, дилсизлик гетирен бир
кьотю рух уратърмакта иди. Кьотю
рух чъкънджа, дилсиз адам конушту.
Калабалъклар да шашъп калдъ. 15 Ама
базъларъ деди:

"Кьотю рухларъ Беел-Зебул иле
уратъръйор." (о да кьотю рухларън
башъдър).

йер аръйор, нереде рахат етсин.
Ону буламайънджа да шьойле
дийор: 'Ханги евден чъктъйсам,
орая дьонеджем.' 25 Дьонюндже де
еви сюпюрюлмюш ве топланмъш
булуйор. 26 О вакът гидип
кендисинден даха да бетер йеди
тане башка кьотю рух алъйор ве
гирип
орада
отуруйорлар.
Бьойлеликле о адамън сон хали,
евелки халинден даха да кьотю
оладжак."

16

Башкаларъ гене, Иса'йъ денемейе
чалъштълар.
Истедилер,
онлара
гьоктен бир нишан версин. 17 Ама
Иса онларън фикирлерини билдии
ичин деди:
"Ичерден бьолюнмюш олан хер
краллък перишан оладжак. Ве
ичерден бьолюнмюш олан хане
йъкъладжак. 18 Шейтан да кенди
кендисийле бьолюнмюшсе, онун
краллъъ насъл аякта дурсун ки?
(чюнкю дийорсунуз, бен кьотю
рухларъ
Беел-Зебул
иле
уратърърмъшъм).
19
Пеки, бен кьотю рухларъ БеелЗебул иле уратърърсам, о вакът
сизинкилер онларъ кимин куввети
иле уратъръйорлар? Мадем ьойле,
онлар сизи даваласънлар.
20
Ама егер бен кьотю рухларъ
Аллахън пармаъ иле уратърърсам, о
заман Аллахън краллъъ сахиден
аранъза гелмиш демектир. 21
Кувветли ве силахлъ бир адам
кенди евини колладъъ вакът, онун
малларъна хич бир шей оламаз. 22
Ама даха да кувветли бири онун
юстюне дюшюп ону йенерсе,
ьобюрюнюн гювендии силахларънъ
алъйор ве казандъъ малларънъ
даътъръйор."
23
"Хер ким бенимле берабер
деилсе, бана каршъдър. Ве хер ким
бенимле
берабер
топламазса,
даътъръйор."
24
"Мундар бир рух инсандан
чъктъ мъ, сусуз йерлери гезип бир

Иса'нън анасъ
27

Иса
буну
анлатъркен,
калабалъктан бир кадън шьойле
баърдъ:
"Не мутлу сени ташъян ананън
карнъ, не мутлу емдиин мемелер."
28
Ама О гене деди:
"Деил ьойле! Не мутлу онлара ки,
Аллахън
сьозюню
ишитип
тутарлар."
Тек нишан
(Мат 12:38-42)
29

Калабалъклар топланънджа Иса
деди:
"Бу кушак кьотю бир кушактър. Бир
нишан истийорлар, ама онлара
Йунус'ун нишанъндан башка бир
нишан верилмейеджек. 30 Чюнкю
Йунус насъл Нинивелилере бир
нишан олмушса, Инсанолу да бу
кушаа бир нишан оладжак. 31
Гюнейден гелен краличе давалама
гюнюнде бу кушаън адамларъ иле
берабер
калкаджак,
онларъ
давалаяджак. Чюнкю о, дюнянън
уджундан
гелди,
Сюлейман'ън
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билгили сьозлерини ишитсин. Ве
иште, бурада Сюлейман'дан даха
бюйюк бири вар. 32 Ниниве халкъ,
давалама гюнюнде бу кушаън
адамларъ иле берабер калкаджак,
онларъ давалаяджак. Чюнкю онлар
Йунус'ун конушмасъ юзере тьовбе
еттилер. Ве иште, бурада Йунус'тан
даха бюйюк бири вар.

"Бак шимди, сиз Ферисилер
кадехин ве чининин дъш тарафънъ
темизлийорсунуз. Ама сизин ич
тарафънъз
ачгьозлюлюк
ве
кьотюлюкле долудур. 40 Сизи
серсемлер! Аджаба, дъшъ япан, ичи
де япмадъ мъ? 41 Ама садака
вердииниз
заман,
ичердеки
шейлерден верин, ве иште, сизе хер
шей темиз оладжак.
42
Ама вай халинизе, сиз
Ферисилер! Чюнкю сиз наненин,
дефне япракларънън ве хер тюрлю
отун
ондалък
зекятънъ
верийорсунуз, ама дорулуа ве
Аллахъ
севмейе
ьонем
вермийорсунуз. Иште, лазъм ен
пешин бунларъ япасънъз. Даха
сонра ьобюр шейлери де япмайъ
унутмайън.
43
Вай халинизе, сиз Ферисилер!
Чюнкю сиз дуаханелерде ен гюзел
йерде отурмактан ве чаршъларда
селам алмактан хошланъйорсунуз.
44
Вай халинизе! Сиз о мезарлара
бензийорсунуз,
хани
инсанлар
онларъ
гьормеден
юзеринден
гечийор."

Инсанън ъшъъ
(Мат 5:15; 6:22-23)
33

Хич кимсе ламба якъп ону саклъ
бир йере коймаз, не де бир кабън
алтъна кояр. Ама ону бир
кандиллиин юстюне кояр, еве
гиренлер ъшъъ гьорсюн. 34 Сизин
беденинизин
ламбасъ
да
гьозюнюздюр. Гьозюнюз темиз
олду
му,
бютюн
бедениниз
айдънлък оладжак. Ама гьозюнюз
кьотю олду му, бютюн бедениниз
каранлък оладжак. 35 Мадем ьойле,
диккат
ет:
сенин
ичиндеки
айдънлък олмасън каранлък. 36 Егер
беденин хепси айдънлък исе,
ичинде хич каранлък йокса, о вакът
бюсбютюн шафак оладжак. Санки,
бир ламба сени шафаъ иле
айдънлатърмъш гиби оладжак."
Яхуди ходжаларън гюнахларъ
(Мат 23:1-36; 12:38-40)
37

Иса сьозюню битирдиктен сонра,
бир Фериси Ону йемее давет етти.
Гидип софрада отурду. 38 Фериси
буну гьорюндже шашъп калдъ,
чюнкю
Иса
йемектен
ьондже
еллерини йъкамамъштъ. 39 Раб она
деди:
134

45

Муса'нън кануну муаллимлеринден
бири Иса'я джевап верип деди:
"Муаллим, буну деркен, бизи де
гюджендирийорсун."
46
Иса да шьойле деди:
"Вай сизин де халинизе, сиз
канунджулар! Чюнкю инсанларън
съртъна
ьойле
йюклер
койуйорсунуз,
аз
калсън
ташъямаяджаклар. Ама кендиниз о
йюклери бир пармакла биле
еллемезсиниз.

47

Вай
сизин
халинизе!
Деделериниз
пейгамберлери
ьолдюрдюлер.
Сиз
де
о
пейгамберлере сюслю мезарлар
48
дикийорсунуз.
Бьойлеликле
деделеринизин
яптъкларъна
шахитлик едийорсунуз ки, дору
япмъшлар.
Чюнкю
онлар
ьолдюрдюлер, сиз де мезарларънъ
япъйорсунуз.
49
Онун ичин Аллах билгиси
шьойле
дийор:
'Онлара
пейгамберлер
ве
хаберджилер
гьондереджем. Онларън базъларънъ
ьолдюреджеклер, базъларъна да
етки япаджаклар.' 50 ЬОйле ки,
дюнянън ярадълъшъндан бу яна не
кадар
пейгамберлерин
канъ
дьокюлмюшсе,
бу
кушактан
сорулсун, 51 Абил'ин канъндан
Зекерия'нън канъна кадар (ки о,
Аллахевиндеки курбан йери иле
орадаки ен кутсал йерин ортасънда
ьолдюрюлмюштю).
Евет,
сизе
дийорум
ки,
бу
кушактан
соруладжак онларън канъ.
52
Вай сизин халинизе, сиз
канунджулар! Чюнкю анлайъш
капъсънън
анахтарънъ
алъп
гьотюрдюнюз.
Хем
кендиниз
гирмединиз,
хем
де
гирмек
истейенлере енгел олдунуз."

Бьолюм 12
Икийюзлюлюк
(Мат 10:26-31)
1

Бу съраларда о кадар бюйюк бир
калабалък топландъ ки, артък
бирбирлерини езмейе башладълар. О
заман Иса ен пешин ьоренджилерине
шунларъ сьойледи:
"Ферисилерин
икийюзлюлюю
маялъ хамур гибидир. Кендинизи
коллайън, ьойле олмаясънъз. 2
Бакън, йок бирханги шей шимди
саклъ олсун да, сонра ачъа
чъкмасън. Я да шимди ьортюлю
олсун да, сонра билинмесин. 3 Онун
ичин,
сиз
каранлъкта
нелер
конушмушунуз,
айдънлъкта
анлатъладжак, ве капалъ капълар
ардънда нелер фъсълдамъшънъз,
ону чатълардан баъра баъра
анлатаджаклар."
4

"Сиз аркадашларъмсънъз. Сизе
дийорум ки, коркмайън онлардан,
хани бедени ьолдюребилирлер ве
ондан ьоте кьотюлюк япамазлар. 5
Сизе гьостерейим кимден лазъм
коркасънъз: Ондан коркун, хани
ьолдюрдюктен сонра вар куввети,
сизи джендеме атсън. Евет, сизе
дийорум ки, Ондан коркун. 6 Беш
серче
кушу
йирми
сантиме
сатмъйорлар мъ? Ве Аллах гене де
онларън хич бирини унутмаз. 7
Бакън, кафанъздаки сачлар биле
хепси сайълмъштър. Коркмайън,
сиз бирчок серче кушлардан даха
къйметлисиниз."

53

Иса орадан айрълънджа, канун
муаллимлери ве Ферисилер Она
дюшман кесилмейе башладълар. Ве
чок меселелер ичин онун аазънъ
араштърдълар. 54 Она капан куруп,
истедилер Онун аазъндан бир сьоз
чъксън, онлар да Ону кабахатлъ
чъкарсънлар.
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Иса'я иман едерсек, лазъм ачък
ачък сьойлейелим

16

8

Ве сизе дийорум ки, хер ким бени
инсанларън
ьонюнде
танърса,
Инсанолу
да
ону
Аллахън
мелеклери ьонюнде танъяджак. 9
Ама ким бени инсанларън ьонюнде
инкяр
едерсе,
Аллахън
мелеклеринин ьонюнде де инкяр
10
едиледжек.
Ве хер ким
Инсанолу'на каршъ бир сьоз
сьойлерсе, о аф едиледжек. Ама
ким Кутсал Рух'а каршъ кюфюр
едерсе, о аф едилмейеджек. 11 Сизи
не
заман
дуаханелере,
чорбаджъларън ве бейлерин ьонюне
дартарларса,
хич
съкълмайън.
'Кендимизи
насъл
хаклъ
чъкараджаз?' я да 'Не дийеджез?'
дийе хич дюшюнмейин. 12 Чюнкю
Кутсал Рух сизе о даккада
ьоретеджек,
не
лазъм
сьойлейесиниз."
Зенгинлик
13

Калабалъктан бири гелип Иса'я
деди:
"Муаллим, агама сьойле де, мирасъ
бенимле пайлашсън."
14
Иса да она ьойле конушту:
"Ей адам! Ким бана бу иши верди
де, сизе хаким я да узлантъръджъ
олайъм?"
15
Ве херкесе шуну сьойледи:
"Диккат един, кендинизи хер
тюрлю
ачгьозлюлюктен
коллаясънъз. Чюнкю бир адамън
чок фазла малъ олса да, онун яшамъ
о шейлерде деилдир."
136

Онлара шу бензетмейи анлаттъ:
"Зенгин бир адамън топраъ чок
фазла харман вермиш. 17 Кенди
кендине дюшюнмюш ки, 'Не
япайъм? Йок нерейе харманъмъ
саклаяйъм!' 18 Ве деди: 'Евет,
шьойле япаджам: амбарларъмъ
йъкаджам,
даха
бюйюклерини
япаджам. Бютюн харманъмъ ве
малларъмъ орая саклаяджам. 19 Ве
джанъма дийеджем, 'Ей джанъм,
шимди чок сене йетеджек кадар
малларън вар, рахат ет, йе, ич, сефа
сюр.' 20 Ама Аллах она деди: 'Ей
акълсъз адам! Бу гедже джанънъ
сенден истейеджем. Ве иште,
хазърладъън шейлер, онлар кимин
оладжак?' 21 Евет, ким кендине мал
бириктирирсе,
ама
Аллахън
ьонюнде зенгин деилсе, она
бензийор."
Кахърланмак
(Мат 6:25-34)

22

Ве Иса ьоренджилерине деди:
"Онун ичин сизе дийорум:
хаятънъз ичин кахърланмайън, не
йийеджениз дийе. Не де бедениниз
ичин
кахърланмайън,
не
гийеджениз дийе. 23 Чюнкю хаят
саде йемек деилдир. Беден де саде
руба гийимек деилдир.
24

Гаргалара бакън: не екийорлар, не
бичийорлар.
Килерлери
йок,
амбарларъ да йок. Ве Аллах онларъ
гене де беслер. Сиз гене, кушлардан
не кадар даха къйметлисиниз. 25
Аранъздан ким кахърланмакла
йюксеклиини
бир
каръш
арттърабилир? 26 Мадем сиз бу

кадар кючюк бир шей биле
япамазсънъз, ничин ьобюр шейлер
27
ичин
кахърланъйорсунуз?
Чичеклере
бакън,
насъл
бюйюйорлар! Не иш япарлар, не де
иплик еирийорлар. Гене де сизе
шуну сьойлейейим: Крал Сюлейман
чок сюслю яшардъ. Ама о биле,
бунлардан бир танеси кадар гюзел
гийинмезди. 28 Отлар бир гюн
тарлада, ертеси гюн де собая
атълър. Ачан Аллах отларъ биле
ьойле гийдирийор, о вакът чок даха
кесин ки, сизи де гийдиреджек. Ей
сиз иманъ аз оланлар!

адамлара
бензер
олун,
хани
ефендилери не вакът дююнден еве
дьонерсе,
онлар
беклейип
дуруйорлар. ЬОйле ки, ефендилери
гелип капъя вурурса, она хемен
ачабилсинлер. 37 Не мутлу о
хизметчилере ки, ефенди гелдии
вакът онларъ уянък булсун. Сизе
дорусуну сьойлейейим: о ефенди
пешкир такъп хизметчилери софрая
отуртураджак, гелип онлара хизмет
38
едеджек.
Не
мутлу
о
хизметчилере, ефенди икинджи я да
ючюнджю ньобетте гелдии вакът,
онларъ ьойле булсун. 39 Шуну да
билин: Егер ев сахиби билсейди,
хърсъз ханги вакътта геледжек,
изин вермейеджейди, дуварлар
делинсин. 40 Сиз де лазъм хазър
оласънъз.
Чюнкю
Инсанолу
беклемедииниз вакътта геледжек."

29

Сиз де не йийеджеинизи ве не
ичеджеинизи хеп дюшюнмейин.
Хеп фесфесе етмейин. 30 Чюнкю
дюнянън Аллахсъз миллетлери хеп
буну аръйорлар. Ама сизин Бабанъз
билийор ки, бу шейлер сизе лазъм
олуйор. 31 ЬОйле япаджаънъза,
Аллахън краллъънъ арайън. О вакът
ьобюр шейлер де сизин оладжак.

41

Петрус шьойле сорду:
"Ефендимиз, бу бензетмейи саде
бизе ми, йокса херкесе ми
анлатъйорсун?"
42
Раб да она деди:
"Аджаба, ким оладжак о садикан
ве акъллъ хизметчи, хани ефендиси
ону
бютюн
евинин
юстюне
кояджак, херкесе йемеини там
вактънда версин дийе? 43 Не мутлу о
хизметчийе,
хани
ефендиси
гелиндже, ону бу шейлери япаркен
44
булуйор.
Сизе
дорусуну
сьойлейейим: ефенди о хизметчийи
бютюн хершейин юзерине кояджак.
45
Ама дийелим, о хизметчи
йюреинде, 'Ефендим затен хенюз
гелмез' дийор. ЬОбюр еркек ве
кадън хизметчилере фена етки

32

Коркмайън, ей кючюк сюрю.
Бабанъз разъ гелди, краллъъ сизе
версин. 33 Малларънъзъ сатън,
садака верин. Кендинизе ьойле
кеселер
алън
ки,
хич
чюрюмесинлер. Кендинизе гьокте
ьойле бир хазине топлайън ки, хич
ексилмесин.
Орая
хърсъзлар
гиремез, бьоджеклер де йийип
битиремез. 34 Чюнкю малънъз
нереде исе, йюреиниз де орада
оладжак.
Хазърлък
35

Беллериниз хеп кушанмъш олсун,
ламбаларънъз да хеп янсън. 36 О
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япмая башлъйор. Ве йемейе,
ичмейе ве сарфош олмая башлъйор.
46
О вакът о хизметчинин ефендиси,
хич беклемедии бир гюн ве хич
билмедии бир вакътта геледжек.
Адамъ къръп дьокеджек, Аллахсъз
кишилерин янънда йер вереджек.
47
Дийелим, бир хизметчи затен
ефендисинин
не
истедиини
билийор, ама она гьоре хазърлък
япмъйор. Я да онун истедиини
йерине гетирмийор. Иште о
хизметчи гайет фазла дьовюледжек.
48
Ама дийелим бир хизметчи,
билмеден бир шей япмъш, ве онун
ичин дьовюлмейи хак едийор. О
вакът аз дьовюледжек. Киме чок
верилмишсе, ондан чок шейлер де
истенеджек. Инсанлар киме фазла
еманет едерлерсе, ондан фазла да
беклийорлар."
Айрълък
49

"Бен гелдим, дюняда бир атеш
якайъм. Ве кешке даха шимдиден
якълмъш олайдъ. 50 Ама бир
вафтизим вар, лазъм онунла вафтиз
олайъм. О иши битиринджейе кадар
насъл да съкълъйорум.
51
Не санъйорсунуз: дюняя
баръшъклък гетирмейе ми гелдим?
Хайър, даха дорусу бьолмейе
гелдим. 52 Чюнкю бундан сонра
шьойле оладжак: бир ханеде беш
киши бьолюнмюш оладжак - икийе
каршъ юч ве юче каршъ ики
оладжак. 53 Баба чоджууна, чоджуу
да бабасъна каршъ геледжек. Къз
анасъна ве анасъ къза каршъ
геледжек. Гелин кайнанасъна ве
138

кайнанасъ да
геледжек."

гелинине

каршъ

Вакътла карар вермелийиз
(Мат 16:2-3)
54

Иса калабалъклара шуну да
сьойледи:
"Не
заман
гьорюйорсунуз
гюнбатъсъндан
бир
булут
йюкселийор, даккада дийорсунуз
'Яамур яаджак!'. Ве ьойле де
55
олуйор.
Ве
не
заман
гьорюйорсунуз рюзгяр гюнейден
юфлюйор, дийорсунуз, 'Чок съджак
оладжак.' Ве ьойле де олуйор. 56
Сизи
икийюзлюлер
сизи!
Йерйюзюнюн
ве
гьокюн
гьорюнюшюню
не
гюзел
анлъйорсунуз. Ама бу шимдики
вакът, иште ону анлаямъйорсунуз. 57
Ничин кендиниз ичин карар
вермийорсунуз, дору олан недир
дийе?"
58

"Не заман сени давая верен
киши иле дава йерине гидийорсун,
бак онунла баръшасън. Йокса о
сени хакимин ьонюне дартаджак,
хаким де сени полисин елине
вереджек, о да сени мапуса
59
атаджак.
Сизе
дорусуну
сьойлейейим:
борджуну
сон
сантиме кадар ьодемеден орадан
чъкамазсън."
Бьолюм 13
Тьовбе етмек
1
О анда базъ кишилер Иса'я гелди.
Анлаттълар Она о ДЖелилелилерден
ичин, хани онлар курбан кесеркен

10

Пилатус онларъ ьолдюртюрмюш.
ЬОйле ки, онларън канъ, курбанларън
канъ иле каръштъ. 2 Иса да шьойле
джевап верди:
"Не
санъйорсунуз?
О
ДЖелилелилер
ьобюр
ватандашлардан даха мъ бюйюк
гюнахкярлар иди, мадем башларъна
ьойле бир шей гелди? 3 Бен сизе
дийорум: ьойле деил. Я сиз? Егер
сиз де тьовбе етмезсениз, сиз де
айнъ ьойле маф оладжанъз. 4 Я о
онсекиз киши, хани Шилоа'даки
куле онларън юстюне йъкълдъ ве
онларъ
ьолдюрдю.
Не
санъйорсунуз?
Онлар
Йерушалим'де
отуран
ьобюр
инсанлардан даха мъ сучлуйдулар?
5
Хайър! Сьозлериме диккат един:
тьовбе етмезсениз, сиз де маф
оладжанъз."
6

Иса гене бир дуаханеде
джумартеси гюнюнде дерс верди. 11
Ве иште, орада бир кадън вардъ,
онсекиз сенеден бери бир виранлък
рухундан чекерди. Ики кат олмушту,
белини дорултурамаздъ. 12 Иса
кадънъ гьорюндже ону чаъръп деди:
"Ей кадън! Виранлъъндан куртул!"
13
Еллерини онун юзерине койду.
Кадън да даккада дорулду ве Аллахъ
ьовмейе башладъ.
14

Ама дуаханенин гюдюджюсю,
Иса'я чок фена къздъ, джумартеси
гюнюнде шифа верийор дийе. Адам
дуаханедеки халка деди:
"Алтъ гюн вар, лазъм онларда
ишлейелим. О гюнлерде гелин,
шифа булун. Ама джумартеси
гюнюнде олмаз."
15
Раб да онлара джевап верип деди:
"Сизи
икийюзлюлер
сизи!
ДЖумартеси гюню олду му,
хепиниз
ьокюзюнюзю
я
да
ешеинизи чьозюп йемликтен су
ичирмейе гьотюрмез мисиниз? 16
Иште, бу кадън да Ибрахим'ин бир
къзъдър. Ама Шейтан ону онсекиз
сене баалъ тутту. Бу да бу
баалардан джумартеси гюнюнде
лазъмдъ чьозюлсюн, деил ми?"
17
Иса буну сьойлейиндже, онун
дюшманларънън хепси резил олду.
Ама бютюн халк севинди, Иса бу
кадар шанлъ ишлер яптъ дийе.

Онлара шу бензетмейи де анлаттъ:
"Бир адамън бахчесинде бир
инджир ааджъ вармъш. Ве гелди,
онун юзеринде йемиш арасън, ама
буламамъш. 7 Баджъя да демиш ки:
'Те, юч сенедир гелип бу инджир
ааджънън
юстюнде
йемиш
аръйорум, хич де буламъйорум.
Артък кес ону. Нийе топраъ
зайъфлатърсън ки?' 8 Адам да она
джевап верип демиш: 'Ефендим,
ону бу сене де брак, бен онун
етрафънъ
чапалайъм,
гюбрелейейим. 9 Геледжек сене
йемиш верирсе, ийи. Егер йокса ону
кесерсин.'"

Аллахън краллъъна гирмек зор
(Мат 13:31-33; 7:13-23; Мар 4:30-32)

ДЖумартеси гюню

18
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Иса онун ичин деди:
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"Аллахън краллъъ нейе бензийор?
Нейе бензетирейим ону? 19 О
бензийор бир хардал танесине: адам
ону алъп бахчесине екти. Сонра
бюйюдю, аач кадар олду. ЬОйле ки,
гьокюн кушларъ гелип онун
далларън арасънда йува курдулар."
20

Иса гене онлара шьойле деди:
"Аллахън
краллъънъ
нейе
бензетирейим? 21 О бир парча маяя
бензийор: кадън ону алъп кърк киле
ун иле каръштърдъ. Ен сонунда
хепси маялъ олду."
22

Иса кьойлер ве касабалардан
гечерек
хеп
дерс
верирди.
Йерушалим'е дору йолуна девам
едерди. 23 Ве бири Она деди:
"Ефендимиз, аджаба куртуланлар аз
мъ оладжак?"
Иса да халка шьойле конушту:
24
"Урашън, дар капъдан гиресиниз.
Сизе дийорум ки, чок киши
истейеджек
гирсинлер,
ама
гиремейеджеклер.
25
Ев сахиби калкъп капъйъ
килитледи ми, сиз де дъшаръда
калдънъз мъ, капъя вурмая ве
'Ефендимиз, ач капъйъ бизе!' дийе
баърмая башладънъз мъ, иште о
вакът
сизе
шьойле
джевап
вереджек:
'Сиз
де
нереден
гелдиниз? Сизи танъмъйорум.' 26
Сиз де о вакът дийеджениз: 'Деил
ми, сенинле берабер йедик, ичтик.
Сен де бизим сокакларъмъзда дерс
верирдин.' 27 Ама ев сахиби шьойле
дийеджек:
'Сиз
де
нереден
гелдиниз?
Сизи
танъмъйорум.
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Хепиниз бенден ърак олун, сиз
кьотюлюк ишлейенлер.'
28
Ибрахим, Исхак ве Якуп ве
бютюн пейгамберлер
Аллахън
краллъънда оладжаклар. Сиз гене
онларъ
гьорюп
дъшаръда
каладжанъз. Иште о вакът аалайъп
дишлеринизи гъджърдатъраджанъз.
29
Гюндоусундан ве гюнбатъсъндан,
кузейден ве гюнейден инсанлар
геледжек, Аллахън краллъънда
софрая отураджаклар. 30 Ве иште,
базъ сонунджулар биринджилер
оладжак, базъ биринджилер де
сонунджулар оладжак."
Иса, ючюнджю дефа насъл
ьоледжеини билдирийор
(Мат 23:37-39)
31

Там о даккада базъ Ферисилер
гелип Она дедилер:
"Ен ийиси гит бурадан, йолуна
девам ет. Хиродес бакъйор, сени
ьолдюрсюн."
32
Иса онлара деди:
"Гидин о тилкийе дейин ки,
'Бугюн ве ярън кьотю рухларъ
уратъраджам, шифа вереджем, ве
ьобюр гюн ишими битиреджем.' 33
Гене де лазъм, бугюн ве ярън ве
ьобюр гюн йолума девам едейим.
Чюнкю оламаз, бир пейгамбер
Йерушалим'ден башка бир йерде
ьолдюрюлсюн.
34
Ей Йерушалим, Йерушалим!
Сен
ки,
пейгамберлери
ьолдюрюрсюн ве сана гьондерилен
кишилери ташларсън! Кач кере
истедим, бир тавук пиличлерини
насъл
канатларънън
алтънда

топларса, бен де сенин евлатларънъ
ьойле топлаяйъм - ама сен
истемедин. 35 Иште сенин евин
ъссъз каладжак. Сизе дийорум ки,
не вакът дийеджениз, 'Раббин
адънда гелен мубарек олсун!' о
замана
кадар
бени
гьормейеджениз."

еден адам гелсин, сана десин ки,
'Калк, бу адама йер вер.' Сен де
ондан сонра утанч ичинде ен аркада
бир йерде отурурсун. 10 Ама сен
давет едилдиин заман, гит, ен
беридеки йерде отур. ЬОйле ки,
сени давет еден адам гелиндже сана
десин: 'Аркадашъм, сен калк, даха
гюзел бир йере геч.' О вакът
сенинле
берабер
софрада
отуранларън гьозюнде шерефли
оладжан. 11 Чюнкю хер ким кендини
йюкселтирирсе, алчалтъладжак. Ве
ким
кендини
алчалтърърса,
йюкселтириледжек."

Бьолюм 14
ДЖумартеси гюню муджизе
1

Бир джумартеси гюню Иса
Ферисилерин бюйюк адамларъндан
биринин евине йемее гитти. Онлар да
Иса'я хеп диккат едердилер. 2 Ве бир
адамла каршълаштъ, беденинин хер
тарафъ судан шишик иди. 3 Иса да
Аллах кануну муаллимлери ве
Ферисилере конушуп деди:
"Аджаба, джумартеси гюнюнде
шифа вермек хелал мъ?"
4
Онлар да сусту. О вакът Иса адамъ
алдъ, ону шифаладъ ве брактъ
гитсин. 5 Онлара деди:
"Аранъзда ханги адам вар ки, онун
чоджуу я да ьокюзю куйуя дюшсюн
де, джумартеси гюнюнде олса биле
ону даккада чъкармасън?"
6
Бу сьозе хич джевап веремедилер.

Давет еден кишилер
(Мат 22:1-10)
12

Иса да кендисини давет етмиш
олан адама шьойле деди:
"Сен бир софра я да банкет яптън
мъ,
аркадашларънъ
чаърма.
Кардешлерини, хъсъмларънъ я да
зенгин комшуларънъ да чаърма.
Йокса онлар да сени чаъраджаклар
ве сенин каршълъън оладжак. 13
Ама сен бир банкет яптън мъ,
фукараларъ
чаър,
сакатларъ,
топалларъ ве кьорлери чаър. 14 О
вакът мутлу оладжан, чюнкю онлар
сана каршълък веремезлер. Ама
сен, дору кишилер не вакът
дирилирсе, о заман каршълъънъ
аладжан."

Даветли кишилер
7

Иса давет едилен кишилере бир
бензетме анлаттъ (чюнкю фарк
етмишти, херкес насъл ен гюзел
йерлери сечти). Деди ки,
8
"Бириси сени бир дююне
чаърърса, ен баштаки йере отурма.
Олабилир де, сенден даха ьонемли
бири даветли олсун, 9 сизи давет

Маана булан даветлилер
15

Иса иле берабер софрада отуран
бир адам буну дуйунджа, Она деди:
"Не мутлу о адама ки, Аллахън
краллъънда екмек йийеджек."
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16

Ама Иса она деди:
"Бир гюн адамън бири бюйюк бир
банкет япмъш, чок киши давет
17
етмиш.
Банкетин
заманъ
гелиндже, хизметчисини даветли
кишилере
гьондермиш,
сьойлесинлер онлара: 'Гелин, хер
шей хазър артък.' 18 Ама хепси
тъпкъ маана булмая башламъш.
Биринджиси она демиш: 'Бир тарла
алдъм.
Лазъм
гидейим,
ону
гьорейим. Не олур, бени ийи гьор.'
19
Башкасъ демиш: 'Беш чифт ьокюз
алдъм. Те гидийорум онларъ
денемейе. Не олур, бени ийи гьор.'
20
Гене башкасъ демиш: 'Бен каръ
алдъм. Онун ичин гелемем.'
21
Бьойлеликле
хизметчи
дьонюндже ефендисине бунларъ
анлатмъш. О вакът ев сахиби чок
фена
къзмая
башламъш.
Хизметчисине
демиш,
'Хайди
шевик ол, касабайъ сокак сокак
долаш. Фукараларъ, сакатларъ,
кьорлери ве топалларъ ичери гетир.'
22
Дьонюндже хизметчи демиш:
'Ефендимиз, буйурдууну яптък. Ама
гене де йер калдъ.' 23 Ефенди де
хизметчисине демиш: 'Касабадан
чък, йолларъ ве патикаларъ долаш.
Инсанларъ разъ еттир де, ичери
гелсинлер. Йетер ки, евим долсун.'
24
Чюнкю сизе дийорум: давет
едилен адамлардан хич кимсе
беним банкетиме катълмаяджак."
ЬОренджи насъл олмалъ
(Мат 10:37-38)
25

Бюйюк калабалъклар Иса иле
берабер йолджулук япардълар. О да
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аркасъна дьонюп онлара шьойле
деди:
26
"Бир киши бана гелди ми, ама
кенди анасъ ве бабасъндан, каръсъ
ве къзанларъндан, кардешлери ве
къзкардешлеринден, хем де, евет,
кенди хаятъндан биле вазгечмеди
ми, о киши беним ьоренджим
оламаз. 27 Хер ким хачънъ ташъйъп
аркамдан
гелмезсе,
беним
ьоренджим оламаз.
28
Чюнкю аранъзда бир киши вар
мъ ки, бир куле япмак истеркен, ен
пешин отуруп хесап япмасън:
аджаба битирмек ичин елинде
йетеджек кадар пара вар мъ, йок
му? 29 Йокса темел аттъктан сонра
битиремезсе, ону гьорен херкес
башлаяджак онунла еленмейе. 30
Дийеджеклер: 'Бу адам калктъ ев
япсън, ама битиремеди.' 31 Я да
ханги крал башка бир кралла
мухаребе япмая гидеркен, ен пешин
отуруп
херкесин
фикрини
ьоренмесин:
аджаба
он
бин
адамъйла йирми бин адамла
каршъсъна чъкан кралъ йенебилир
ми дийе. 32 Йокса ьобюрю даха
узакта
икен,
хаберджисини
гьондерип истесин анлашма олсун.
33
Онун ичин, хер ким бютюн
хершейини
гериде
бракмазса,
беним ьоренджим оламаз."
34

"Туз ийи бир шейдир. Ама туз
дадънъ кайбедерсе? О вакът
йениден тузун дадънъ насъл
верирсин? 35 Не топраа, не де
фъшкълъа
файда
веребилир.
Инсанлар ону боклуа атаджаклар.

Кимин ишитмек ичин кулаъ варса,
сеслесин.

сюпюрюп, ону булана кадар дидик
дидик арамаяджак? 9 Ону булдуктан
сонра
да
аркадашларънъ
ве
комшуларънъ
чаъраджак
ве
дийеджек,
'Бенимле
берабер
севинин, чюнкю кайбеттиим парайъ
булдум.' 10 Сизе дийорум, айнъ онун
гиби
Аллахън
мелеклеринин
ьонюнде тьовбе еден тек бир
гюнахкяр ичин севинч оладжак."

Бьолюм 15
Кайболан койун бензетмеси
(Мат 18:12-14)
1

Бютюн
гюмрюкчюлер
ве
гюнахкярлар хеп Иса'я гелирдилер,
Ону сеслесинлер. 2 Ама Ферисилер ве
канун муаллимлери мърмърдандълар.
Дедилер ки,
"Бу адам гюнахкярларъ кабул
едийор, онларла софрая отуруйор."
3
Ама Иса онлара шу бензетмейи
анлаттъ:
4
"Дийелим, сизде йюз тане койун
вар, бир танесини де кайбеттиниз. О
заман сизден бир киши вар мъ ки,
доксандокузу ъссъз йерлерде бракъп
кайболмуш
койунун
пешине
дюшмесин, чак ону булана кадар. 5
Булдуктан сонра да ону бюйюк
севинчле омузуна кояджак. 6 Еве
гелиндже
аркадашларънъ
ве
комшуларънъ чаъраджак, онлара
дийеджек: 'Бенимле берабер севинин.
Чюнкю кайболан кузуму булдум.' 7
Сизе дийорум ки, гьокте де ьойле
оладжак: о доксандокуз дору кишийе
лазъм деил тьовбе етсинлер. Ама
тьовбе еден тек бир гюнахкяр ичин
гьокте даха бюйюк бир севинч
оладжак.

Кайболан оул бензетмеси
11

Кайболан пара бензетмеси
8

Я да дийелим, бир кадънън он
тане гюмюш парасъ олсун, бир
танесини де кайбетсин. О заман
ханги кадън ламба якъп, бютюн еви
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Ве Иса шьойле конушту:
"Бир адамън ики чоджуу вармъш.
12
Онларън кючюю де бабасъна
демиш ки, 'Бабам, маллардан бана
дюшен пайъ вер.' Адам да бютюн
малларънъ чоджукларън арасънда
бьолмюш. 13 Чок гюн гечмеден,
кючюк оул хершейини топламъш,
узак бир девлете йолджулуа
чъкмъш. Орада сефа сюрюп бютюн
малларънъ боша харджамъш. 14
Хепсини харджадъктан сонра о
девлетте бюйюк бир кътлък олмуш,
кендиси де йоксузлук чекмейе
башламъш. 15 Онун ичин гитмиш, о
девлетин ватандашларънън бирине
асълмъш. Адам да ону тарлаларъна
йолламъш, домузларъ гютсюн. 16
Кючюк оулун джанъ атармъш,
карнънъ
домузларън
йедии
шейлерле дойурсун. Ама кимсе она
бир шей вермемиш. 17 Ама аклъ
башъна гелиндже кенди кендине
демиш ки, 'Бен бурада ачлъктан
гебериркен, бабамън кач тане
ишчилери вар, йемеклери артъйор!
18
Калкайъм, гидейим бабама, она
дийейим ки, 'Бабам, гьоке каршъ ве
сана каршъ гюнах ишледим. 19
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Артък лайък деилим, олун гиби
сенин адънъ ташъяйъм. Бени
ишчилеринден сай.'
20
Калкъп бабасънън янъна
вармъш. Ама о хенюз узакта икен,
бабасъ ону гьормюш. Бабасънън
йюреи она аджъмъш, кошарак
гелмиш, онун бойнуна сарълмъш ве
ону ьопмюш. 21 Чоджуу да она
демиш 'Бабам, гьоке каршъ ве сана
каршъ гюнах ишледим. Артък
лайък деилим, олун гиби сенин
адънъ ташъяйъм.' 22 Ама бабасъ
хизметчилерине демиш: 'Шевик
олун, ен гюзел кафтанъ гетирин,
она гийдирин. Пармаъна бир йюзюк
такън,
аякларъна
да
пабуч
гийдирин. 23 Ен бесли данайъ
гетирип кесин. Йийелим ве мутлу
олалъм. 24 Чюнкю бу чоджуум ьолю
иди,
дирилиди.
Кайболмушту,
булунду.'
Ве
башламъшлар
кутламая.
25
Адамън бюйюк чоджуу да
тарлада имиш. Дьонюшюнде евине
яклашънджа чалгъларън ве ойун
хаваларънън сесини дуймуш. 26
Хизметчилеринден бирини чаъръп
она 'Бунлар не демек олуйор?' дийе
сормуш. 27 О да шьойле джевап
вермиш: 'Сенин кардешин дьондю.
Бабан да ен бесли данайъ кестирди.
Чюнкю
евладъна
саа
салим
кавушту.' 28 Ама бюйюк чоджук
къзмая башламъш, истемемиш
ичери гирсин. Бабасъ дъшаръ чъкъп
башламъш она ялвармая. 29 О да
бабасъна демиш: 'Бак, бунджа сене
сана хизмет еттим. Хич сенин
сьозюнден дъшаръ чъкмадъм. Сен
де бана бир дефа олсун бир кечи
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яврусу
биле
вермедин,
аркадашларъмла кутлаяйъм. 30 Ама
сенин бу чоджуун гелиндже, хани
сенин екмеини йолсуз кадънлара
харджайъп йок етти, о вакът она ен
бесли данайъ кестирирсин!' 31
Бабасъ да она демиш: 'Евладъм, сен
хер вакът бенимле бераберсин.
Беним нейим варса сениндир. 32
Ама
лазъм
иди,
кутлаялъм,
севинелим. Чюнкю сенин кардешин
ьолю иди, дирилди. Кайболмушту,
булунду.'"
Бьолюм 16
Курназ идареджи бензетмеси
1

Иса, ьоренджилерине шунларъ да
анлаттъ:
"Зенгин
бир
адамън
бир
идареджиси вармъш. Башламъшлар
ону зенгин адама сокмая, 'Сенин
малларънъ боша кулланъйор.' дийе.
2
О да идареджийи чаърмъш она
демиш: 'Не бу сенден ичин дуйдуум
шейлер? Идареджилиинин хесабънъ
вереджексин. Артък сен идареджи
оламазсън.' 3 Идареджи де кенди
кендине демиш: 'Не япсам, аджаба?
Ефендим идареджилии елимден
алъйор. Чукур казмая кувветим йок,
диленджилик япмая да йюзюм йок.
4
Ха, булдум! Не япаджаъмъ
билийорум,
ьойле
ки,
идареджиликтен
атълдъм
мъ,
инсанлар бени евлерине кабул
етсинлер.' 5 Сонра ефендисинин
борчлуларънъ текер текер чаърмъш.
Биринджисине сормуш, 'Ефендиме
не кадар борджун вар сенин?' 6 О да
демиш: 'Дьорт бин литре зейтиняъ.'

Она демиш: 'Те, борч кяъдън. Ал
бакайъм ону, чабук отур, ики бин
литре дийе яз.' 7 Даха сонра бир
башкасъна сормуш: 'Сенин де не
кадар борджун вар?' О да джевап
верип демиш: 'Елли тон будай.'
Идареджи она демиш: 'Те борч
кяъдън. Ал бакайъм ону, кърк тон
8
дийе
яз.'
Ефендиси
де
алдатъръджъ
идареджийи
акъллълъъ ичин ьовмюш.
Чюнкю бу дюнянън евлатларъ,
кенди
араларънда
шафак
евлатларъндан даха акъллъджа
давранъйорлар. 9 Бен де сизе
дийорум: алдатъран зенгинликлерле
кендинизе аркадашлар един, ьойле
ки, зенгинликлерин сону гелиндже,
сиз
сонсуз
евлере
кабул
едилесиниз."

гьореджек. Сиз де хем Аллаха, хем
де зенгинлие куллук едемезсиниз."
14

Парайъ севен Ферисилер, Иса'нън
бютюн бу сьозлерини ишитип
Онунла хеп еленирдилер. 15 Ама Иса
онлара деди:
"Сиз инсанларън ьонюнде хеп
кендинизи хаклъ чъкаръйорсунуз.
Ама Аллах йюреинизи билийор.
Чюнкю инсанлар арасънда йюксек
сайълан хершей, Аллах катънда
иренч сайълър."
16

"Муса'нън
кануну
ве
пейгамберлер Яхя'я кадар иди. О
гюнден бу гюне кадар, Аллахън
краллъъ илан едилийор. Херкес де
орая гирмек ичин какъшъйор. 17
Даха колай гьок ве йер ортадан
кайболсун, не кадар Муса'нън
канунундан ен уфак бир парча боша
чъксън."

Садикан олмак
10

Чок аз бир шейде садикан олан,
бюйюк меселелерде де садикан
оладжак. Ама чок аз бир шейде
дюрюст
олмаян,
бюйюк
меселелерде де дюрюст олмаяджак.
11
Сиз
де
егер
хаксъз
зенгинликлерде
садикан
оламазсанъз,
о
вакът
асъл
зенгинликлери сизе ким еманет
едеджек? 12 Ве егер башкасънън
малъ иле садикан олмадъйсанъз, о
вакът сизе кенди малънъз олан
шейлери ким вереджек? 13 Хич бир
хизметчи ики ефендийе куллук
едемез: я биринден азетмейип,
ьобюрюню севеджек, я да бирине
бааланъп,
ьобюрюню
хор

18

"Хер ким никяхънъ бозуп
текрар евленирсе, зина етмиш олур.
Хер ким коджасъндан бракъшък
бир кадънла евленирсе де зина
етмиш олур."
Фукара Лазар бензетмеси
19

"Зенгин адамън бири, хеп
ергиван ипек ве ен индже кетен
рубаларъ гийирмиш, хер гюн де
гюзеллик япармъш. 20 Лазар адънда
фукара бир адам да вармъш. Ону
хеп зенгин адамън ев капъсънън
ьонюне
бракърлармъш.
Онун
бедени де хер тараф яраларла долу
имиш. 21 ДЖанъ атармъш, зенгин
адамън
софрасъндан
дюшен
кърънтъларъ
йесин.
Бунунла
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йетмезмиш гиби, кьопеклер гелип
адамън яраларънъ яларлармъш.
22
Бир гюн фукара адам ьолмюш,
мелеклер гелмиш ону Ибрахим'ин
куджаъна гьотюрмюшлер. Зенгин
адам да ьолмюш ве гьомюлмюш. 23
ЬОлюлер
мемлекетинде
аджъ
чекеркен зенгин адам гьозлерини
калдъръп
узактан
Ибрахим'и
гьормюш; Лазар да онун куджаънда
дурурмуш. 24 Шьойле баърмая
башламъш: 'Ей, Ибрахим дедемиз!
Бана аджъ! Не олур, Лазар'ъ йолла
да
пармаънън
уджуну
суя
бандърсън,
дилими
азъджък
серинлетирсин. Чюнкю бу ялънлар
ичинде аджъ чекийорум.' 25 Ама
Ибрахим шьойле демиш: 'Евладъм!
Хатърла, хаятта икен сен насъл ийи
шейлер алърдън, Лазар да хеп бед
шейлер алърдъ. Ама шимди ону
бурада елейен вар, сен гене аджъ
чекийорсун. 26 Хем де шьойле бир
меселе
даха
вар:
арамъзда
коджаман бир учурум конулду.
ЬОйле ки, бурадан сизе гечмек
истейенлере енгел олсун, не де
сизден бизим янъмъза кимсе гечен
олмасън.'
27
О вакът зенгин адам демиш: 'Ей
Бабам,
ялваръръм сана,
ону
бабамън евине гьондер. 28 Чюнкю
беш
кардешим
вар.
Онларъ
уянтърсън, бу ишкендже йерине
гелмесинлер.' 29 Ама Ибрахим
демиш: 'Онларда Муса'нън ве
пейгамберлерин китапларъ вар,
онларъ сеслесинлер.' 30 Адам гене
шьойле демиш: 'Хайър, Ибрахим
дедемиз. Ама ьолюлерден бир киши
онлара гитсин, о вакът тьовбе
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едеджеклер.' 31 Ибрахим она демиш:
'Егер Муса ве пейгамберлери
сеслемезлерсе, о вакът бир киши
ьолюлерден дирилсин биле, гене
инанмаяджаклар.'"
Бьолюм 17
Гюнах, иман ве хизмет
(Мат 18:6-7; Мар 9:42)
1

Иса ьоренджилерине шунларъ да
анлаттъ:
"Гюнаха дюшюрен шейлер мутлака
лазъм гелсин. Ама вай о кишийе ки,
бу шейлере себеп олуйор. 2 Бу
кючюклерден бир кишийи биле
гюнаха
дюшюрмесин.
ЬОйле
япаджаъна даха ийи бойнуна бир
деирмен
ташъ
такъп
денизе
атълсън."
3

"Коллайън кендинизи! Егер
кардешин гюнах ишлерсе, ону
азарла. О вакът тьовбе едерсе, она
аф ет. 4 Ве гюнде сана каршъ йеди
дефа гюнах ишлерсе, сонра йеди
дефа сана дьонюп 'тьовбе едийорум'
дерсе, она аф едеджексин."
5

Апостоллар Иса'я дедилер,
"Бизе даха бюйюк иман вер."
6
Раб деди:
"Егер бир хардал танеси кадар
иманънъз олайдъ, о вакът шу дут
ааджъна
'Кьокюнден
сьокюл,
денизе дикил!' дийеджейдиниз, о да
сизи сеслерди."
7
"Дийелим, биринизин тарлада
ишлейен я да койунларъ гюден бир
хизметчиси
вар.
Дъшаръдан
гелиндже, она хемен дийеджек ми:

'Хазър гелмишкен, софрая буйур'? 8
Йокса шьойле демейеджек ми: 'Бана
йемек хазърла, пешкир так, бана
хизмет ет, йийейим, ичейим. Бен
битирдиктен сонра, сен де йийип
ичеджен.' 9 Адам хизметчисине хич
шюкюр едеджек ми, буйур едилен
шейлери яптъ дийе? 10 Айнъ онун
гиби, сизе буйрулан хершейи
йерине гетирдиктен сонра, шьойле
конушаджаксънъз: 'Биз анджак
къйметсиз кулларъз. Не лазъм иди
япалъм, саде ону яптък.'"

"Калк, йолуна девам ет, иманън
сени куртардъ."
Аллахън краллъъ не вакът
геледжек?
(Мат 24:23-41)
20

Ферисилер она, "Аллахън краллъъ
не вакът геледжек?"
дийе сорунджа, Иса онлара шьойле
джевап верди:
"Аллахън краллъъ ьойле гелмез ки,
ону гьозлерле гьоресиниз. 21 Хем де
демейеджеклер: 'Бак, бурададър!' я
да 'Те, орада!' Чюнкю иште,
Аллахън краллъъ аранъздадър.c"

Он лепралъ
11

Иса Йерушалим'е гидеркен,
Самирийе
ве
ДЖелиле
санджакларънън
ортасъндаки
йерлерден гечти. 12 Там бир кьойе
гиреджейди, о вакът он лепралъ адам
каршъсъна
чъктъ,
ама
узакта
дурдулар. 13 Йюксек сесле баърдълар:
"Ей Иса, ефендимиз, бизе аджъ!"
14
Иса онларъ гьорюндже, деди:
"Гидин, кендинизи Аллахевиндеки
гьоревлилере гьостерин."
Онлар да гидерлеркен пакландълар.
15
Сонра онлардан бири, шифа
булдууну гьорюндже дьондю, йюксек
сесле Аллахъ ьовмейе башладъ. 16
Йюзюстю дюшюп Иса'нън аякларъна
капандъ ве Она хеп шюкюр етти.
Адам да Самирийели иди. 17 О вакът
Иса шуну сорду:
"Он киши пакланмадъ мъ? Хани,
нереде ьобюр докуз киши? 18 Бу
ябанджъдан башка кимсе чъкмадъ
мъ, дьонюп Аллахъ ьовсюн?"
19
Сонра адама деди:

22

Ве ьоренджилерине деди:
"ЬОйле гюнлер геледжек ки,
Инсанолу'нун гюнлеринин тек бир
танесини
гьормейе
хасрет
каладжанъз, ама гьоремейеджениз.
23
Ве сизе дийеджеклер, 'Те, орада!'
я да 'Те, шурада!' Гитмейин,
дюшмейин онларън аркаларъна. 24
Чюнкю шимшек чакънджа гьокю
бир уджундан ьобюр уджуна кадар
айдънлатъръйор.
Инсанолу
да
кенди
гюнюнде
айнъ
ьойле
оладжак. 25 Ама ен башта лазъм О,
чок аджъ чексин ве бу кушак Ону
реддетсин.
26
Нух'ун гюнлеринде насъл
олмушса, Инсанолу'нун гюнлеринде
де ьойле оладжак: 27 Йердилер,
ичердилер, каръ алърдълар, коджая
гидердилер. Чак о гюне кадар, хани
c

ya da: 'Allahın krallığı içinizdedir'
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не вакът Нух гемийе бинди, сулар
басъп онларън хепсини йок етти.
28
Лут'ун гюнлеринде де ьойле
иди:
йердилер,
ичердилер,
алърдълар, сатардълар, екердилер,
ев япардълар. 29 Ама Лут не вакът
Содом касабасъндан чъктъ, о гюн
гьоктен атеш ве таш яадъ, онларън
хепсини йок етти. 30 Иште,
Инсанолу не вакът гьорюнюрсе, о
гюнде де ьойле оладжак.
31
О гюнде бир адамън малларъ
евинде исе, кендиси де таванда исе,
ашаъ инмесин онларъ алмая.
Тарлада олан адам да дьонмесин. 32
Лут'ун каръсънъ хатърлайън! 33 Хер
ким бакарса, хаятънъ куртарсън,
ону кайбедеджек. Ама хер ким
хаятънъ
кайбедерсе,
ону
куртараджак. 34 Сизе дийорум, о
геджеде ики адам бир ятакта
оладжак:
бириси
алънаджак,
ьобюрю бракъладжак. 35 Ики кадън
берабер деирменде чалъшаджак:
бириси
алънаджак,
ьобюрю
бракъладжак. 36 (Ики киши тарлада
оладжак,
бириси
алънаджак
ьобюрю бракъладжак.)
37
Иса'я сордулар,
"Нереде, ефендимиз?"
Онлара шьойле деди:
"Леш нередейсе, карталлар да орая
топланаджак."
Бьолюм 18
Бъкмадан дуа етмелийиз
1

Иса онлара бир бензетме анлаттъ.
Истеди сьойлесин, хеп дуа етсинлер,
хич усанмасънлар. 2 Деди ки,
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"Касабанън биринде бир хаким
вармъш.
Адам
не
Аллахтан
коркармъш, не де инсанлара
сайгъсъ вармъш. 3 Гене о касабада
дул бир кадън вармъш. Хеп хакиме
гелирмиш, дермиш ки, 'Фаланджа
киши иле давам вар. Ондан хаккъмъ
ал.' 4 Хаким бир заман ичин разъ
гелмезмиш. Ама даха сонра кенди
кендине демиш ки, 'Яу, бен не
Аллахтан
коркаръм,
не
де
инсанларъ саяръм. 5 Гене де шу
кадънън хаккънъ аладжам. Чюнкю
бени хеп рахатсъз едийор. Йокса
дурмадан гелип, бени чиледен
чъкараджак.'"
6

Раб да деди ки,
"Кулак верин, дюрюст олмаян
хаким не дийор. 7 Аллах чок
сабредийор. Сечилен кишилер де
гедже гюндюз она ялваръйорлар.
Онларън хаккънъ хич алмаяджак
мъ? 8 Сизе дийорум ки, онларън
хаккънъ шевик аладжак. Гене де,
Инсанолу гелиндже аджаба дюняда
иман буладжак мъ?"
Ходжа иле гюнахкярън дуасъ
9

Кендилерине гювенен базъ
кишилер вардъ. Кендилерини чок
дору санърдълар, ве башкаларънъ хеп
хор гьорюрдюлер. Иса онлара шу
бензетмейи анлаттъ:
10
"Ики адам гитмиш Аллахевине
дуа етсинлер: бириси Фериси
имиш, ьобюрю гюмрюкчю. 11
Фериси аяа калкъп кенди кендине
шьойле дуа етмиш: 'Ей Аллахъм,
чок шюкюр сана, ьобюр инсанлар
гиби деилим: сойгунджу, харамджъ,

19

зинаджъ деилим. Шу гюмрюкчюйе
де бенземийорум. 12 Хафтада ики
дефа оруч тутуйорум, бютюн
казанджъмън онда бирини зекят
оларак верийорум.'
13
Ама гюмрюкчю узакта дурмуш.
Йюзю йокту биле, гьозлерини гьоке
калдърсън. Йюреине вура вура
шьойле демиш: 'Ей Аллахъм, беним
гиби гюнахкяра мерхамет ет.' 14
Сизе дийорум ки, биринджи адам
деил де, икинджи адам Аллахън
гьозюнде дору сайълдъ ве ьойле
евине дьондю. Чюнкю хер ким
кендини
йюкселтирирсе
алчалтъладжак. Ве хер ким кендини
алчалтърса йюкселтириледжек."

Иса да она деди:
"Нийе бана 'ийи' дийорсун?
Аллахтан башка ийи кимсе йок ки!
20
Аллах канунларънъ билийорсун:
'Зина етме, инсан ьолдюрме,
хърсъзлък япма, ялан сьойлеме,
бабана ве анана сайгъ гьостер.'"
21
Адам да деди:
"Бютюн бунларъ затен генчлиимден
бери тутуйорум."
22
Иса буну дуйунджа она деди:
"Хяля вар бир ексиклиин: бютюн
малларънъ сат, фукаралара даътър.
Иште о вакът гьокте зенгин
оладжан. Сонра калк, беним
аркамдан гел."
23
Адам буну дуйунджа юзюлдю,
чюнкю чок зенгин бирийди. 24 Иса
она бакъп фарк етти ки, не кадар
юзюлмюштю ве деди:
"Зенгинлер
ичин
Аллахън
краллъъна гирмек не кадар да зор!
25
Даха колай бир деве ине
делиинден гечсин, не кадар зенгин
бир адам Аллахън краллъъна
гирсин."
26
Буну сеслейенлер сорду,
"Мадем ьойле, ким куртулабилир?"
27
Ама Иса деди:
"Инсанлар ичин мюмкюн олмаян
шейлер Аллах ичин мюмкюндюр".

Иса къзанларъ чаъръйор
(Мат 19:13-15; Мар 10:13-16)
15

Иса'я уфак къзанларъ да
гетирдилер, онлара докунсун дийе.
ЬОренджилери буну гьорюндже
онлара енгел олдулар. 16 Ама Иса
къзанларъ янъна чаъръп деди:
"Бракън, къзанлар бана гелсин.
Онлара енгел олмайън. Чюнкю
Аллахън краллъъ бьойлелериндир.
17
Сизе чок дору бир шей
сьойлейейим:
Ким
Аллахън
краллъънъ бир къзан гиби кабул
етмезсе, орая асла гирмейеджек."

28

Петрус да деди:
"Те бак, биз хер шейимизи брактък,
сенин аркана дюштюк."
29
Иса да онлара шунларъ сьойледи:
"Сизе
чок
дору
бир
шей
сьойлейейим: оламаз бир адам
Аллахън краллъъндан ичин браксън
евини, каръсънъ, кардешлерини,

Иса иле зенгин адам
(Мат 19:16-30; Мар 10:17-31)
18

Акълданеджилерин бири Иса'я
сорду,
"Ийи муаллимим, не лазъм япайъм
да сонсуз яшамъ казанайъм?"
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анасънъ ве бабасънъ я да
къзанларънъ, 30 ве бу заманда
онларън кат кат фазласънъ алмасън,
хем де геледжек заманда сонсуз
яшам алмасън."
Иса сон дефа ьолюп дириледжеини
билдирийор
(Мат 20:17-19; Мар 10:32-34)
31

Сонра оникилери бир кенара
чекип, онлара деди:
"Бакън, Йерушалим'е чъкъйоруз. Ве
пейгамберлер Инсанолу ичин не
язмъшларса хепси йерине геледжек.
32
Чюнкю О, Аллахсъз миллетлерин
елине теслим едиледжек. Ону
елентийе алъп ашаълаяджаклар,
Она тюкюреджеклер, 33 Ону
камчълаяджаклар
ве
ьолдюреджеклер. Ама ючюнджю
гюн О дириледжек."
34
Онлар гене, бу меселелерден хич
бир шей анлаямадълар. Бу сьоз
онларън акълларъндан саклъ тутулду.
Сьойленен
шейлер
онларън
зихинлерине гирмеди.
Иса кьор бир адамъ
ийилештирийор
(Мат 20:29-34; Мар 10:46-52)
35
Ве ьойле олду ки, Иса Ериха
касабасъна яклашънджа, кьор бир
адам
йол
кенарънда
дуруп
диленджилик япардъ. 36 Адам не
вакът дуйду ки, бир калабалък
гечийор, "Не олуйор" дийе сорду. 37
Она, "Насъралъ Иса гечийор"
дедилер. 38 Адам баърмая башладъ:
"Ей Иса, Давудолу, бана аджъ."
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ЬОнде дуранлар ону азарладълар,
суссун дийе. Ама адам даха да чок
баърмая башладъ:
"Ей Давудолу, бана аджъ!"
40

Иса дуруп адамъ кендисине
гетирсинлер дийе буйурду. Адам
гелиндже, Иса она сорду:
41
"Не истийорсун, сана япайъм?"
Адам,
"Ефендимиз,
гьозлерим
гьорсюн" деди.
42
Ве Иса она деди:
"Ачълсън гьозлерин. Иманън сени
куртардъ."
43
Адамън гьозлери де даккада
ачълдъ, о да Аллахъ ьове ьове
Иса'нън аркасъна чекилди. Бютюн
халк буну гьорюндже, Аллахъ
ьовмейе башладълар.
Бьолюм 19
Иса иле Закай
1

Иса Ериха касабасъна гирди.
Орадан гечеркен, 2 иште, Закай
адънда бир киши вардъ. Адам
башгюмрюкчю ве гайет фазласъна
зенгин иди. 3 О да Иса'йъ гьормейе
ураштъ, ама калабалъктан Ону
гьоремеди, чюнкю чок кьосе иди. 4
Онун ичин ьонден кошуп бир инджир
ааджъна бинди (чюнкю Иса о йолдан
гечеджекти). 5 Иса орая гелиндже
гьозлерини калдъръп адама деди:
"Хайди, Закай, шевик ол, ашаъ ин!
Бугюн лазъм сенин евинде мисафир
калайъм."
6
Адам аджеле аджеле ашаъ инди,
Иса'йъ бюйюк бир севинчле кабул

етти. 7 Ехале буну гьорюндже
башладълар маана булмая:
"Гитти гюнахкяр адама мисафир
олмая" дедилер.
8
Закай да аяа калкъп Раббе деди:
"Бакън ефендимиз, малларъмън
яръсънъ фукаралара вереджем. Ве
кимседен бирханги шей хакзълък
иле алдъмса, онун дьорт катънъ
гери чевиреджем."
9
Ве Иса она деди:
"Бугюн бу еве куртулуш гелди. Бу
да Ибрахим'ин евлатларъндандър. 10
Чюнкю
Инсанолу
гелди,
кайболанларъ арасън ве куртарсън."

хизметчилерини,
хани
онлара
параларъ
брактъйдъ,
янъна
чаъртърмъш. Истемиш ьоренсин,
алъшверишле
не
кадар
казанмъшлар.
16
Биринджиси гелмиш демиш:
'Ефендимиз, сенин бир алтън паран
он тане даха казандъ.' 17 Ефендиси
де она демиш: 'Аферин, ийи
хизметчисин. Чок аз бир шейде
садикан олдун, сени он касабанън
юзерине кояджам.' 18 Икинджиси де
гелмиш демиш: 'Ефендимиз, сенин
бир алтън паран беш тане даха
казандъ'. 19 Она ефендиси демиш:
'Сени де беш касабанън юзерине
койуйорум.'
20
Сонра башка бириси гелмиш
демиш: 'Ефендимиз, сенин бир
алтън паран те бурада. Ону бир
мендиле саръп ийидже сакладъм. 21
Чюнкю сен серт адамсън, корктум
сенден:
коймадъън
йерде
алъйорсун,
екмедиин
йерде
бичийорсун.' 22 Ефендиси она
демиш: 'Сенин кенди аазъндан сени
давалаяджам, ярамаз хизметчи
сени! Демек билирдин, бен серт
адамъм, коймадъъм йерде алъръм,
екмедиим йерде бичерим. 23 Ачан
ьойле,
нийе
парамъ
банкая
яттърмадън. Дьондююм вакът ону
бюйюмюш оларак гери алърдъм'. 24
Етрафта дуранлара демиш: 'Адамън
бир алтън парасънъ алън, кимин он
парасъ варса, она верин.' 25 Она
демишлер: 'Ефендимиз, онун затен
вар он парасъ!' 26 'Бен сизе шуну
дийорум: кимде варса, она даха чок
вериледжек. Кимде йокса, ондан не
кадар варса биле алънаджак.

Алтън парасъ бензетмеси
(Мат 25:14-30)
11

Онлар бу шейлери сеслеркен, Иса
онлара бир бензетмейи анлатмая
башладъ.
Чюнкю
Йерушалим'е
яклашмъшлардъ, ве сандълар ки,
Аллахън
краллъъ
хемен
гьорюнеджейди. 12 Онун ичин Иса
деди:
"Сойлу бир адам узак бир
мемлекете
гитмиш,
орада
краллъънъ
алсън.
Сонра
да
дьонеджейди. 13 Хизметчилеринден
он кишийи чаъръп онлара бирер
алтън пара вермиш. Онлара демиш
ки, 'Бен гелене кадар, сиз бунунла
14
иш
япън.'
Ама
адамън
ватандашларъ ондан азетмемишлер.
Онун
пешинден
хаберджилер
гьондерип, аалаштълар, 'Биз бу
адамъ истемийоруз, бизи гютсюн'
дийе.
15
Ама адам краллъънъ алмъш.
Мемлекетине
дьонюндже,
о
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Шимди,
бу
беним
дюшманларъм
вар
я,
хани
истемедилер бен онларън юзерине
крал олайъм. Онларъ гетирин,
беним ьонюмде ьолдюрюн.'"
Иса Йерушалим'е гирийор
(Мат 21:1-11; Мар 11:1-11; Йух
12:12-19)
28

Иса бунларъ сьойледиктен сонра
онлардан ьондже Йерушалим'е дору
йолуна чъктъ. 29 Зейтин Даън дибинде
Бейтфаге ве Бейтаня адънда ики кьой
вар.
Иса
орая
яклашънджа,
ьоренджилерден ики киши йолладъ.
30
Деди ки,
"Каршъдаки кьойе гидин. Гиреркен
бааланмъш бир съпа буладжанъз.
Бугюне кадар кимсе она бинмемиш.
Ону чьозюн бана гетирин. 31 Сизе
'Не ичин ону чьозюйорсунуз?' дийе
соран олурса, 'Раббин она ихтияджъ
вар' дийеджексиниз."
32
Гьондерилен ики ьоренджи, Раб
онлара насъл анлаттъйса, тъпкъ ьойле
булдулар. 33 Съпайъ чьозеркен онун
сахиплери онлара,
"Не ичин съпайъ чьозюйорсунуз?"
дийе сордулар.
34
Онлар да деди:
"Раббин она ихтияджъ вар."
35
Съпайъ
Иса'я
гетирдилер,
рубаларънъ юзерине аттълар ве
Иса'йъ она биндирдилер. 36 О да
йолуна
девам
едеркен,
онлар
рубаларънъ йолун юзерине сердилер.
37
Зейтин Даъ'ндан ашаъ инен
йолундан Йерушалим'е яклашъркен,
ьоренджилерин бютюн о коджаман
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калабалъъ йюксек бир сесле башладъ
джошмая ве Аллахъ ьовмейе, чюнкю
онун бютюн кувветли ишлерини
гьормюшлерди. 38 Шьойле дедилер:
"ЬОвелим Раббин адъна гелен
кралъ!
Гьокте баръш олсун,
Ен йюксекте Олана шан олсун."
39

Калабалъън
ичинде
базъ
Ферисилер вардъ. Иса'я
"ЬОренджилерини
азарла!"
дедилер.
40
О да шьойле джевап верди:
"Сизе дийорум ки, бунлар суссалар
биле ташлар баъраджак."
41

Иса Йерушалим'е яклашънджа,
касабайъ гьордю ве орасъ ичин
ааламая башладъ. 42 Деди ки,
"Кешке бугюн сен де сана баръш
гетирен йолуну билейдин. Ама о
сенин гьозлеринден саклъдър. 43
Чюнкю сенин юзерине ьойле
гюнлер геледжек ки, дюшманларън
сенин етрафънда рампалар япаджак,
сени чепечевре сараджак ве хер
тарафтан съкъштъраджак. 44 Ве
сени, хем де сенин ичиндеки
евлатларънъ йере атаджаклар. Ве
сенде
таш
юстюнде
таш
бракмаяджаклар.
Чюнкю
сен
анламадън, Аллах не вакът сана
гелди."
Иса, Аллахевиндеки сатъджъларъ
уратъръйор
(Мат 21:12-17; Мар 11:15-19)
45

Сонра Иса Аллахевине гирип
сатъджъларъ уратърмая башладъ. 46
Онлара деди:

7

"Китап'та шьойле язъйор:
'Беним евим бир дуа еви оладжак'
Ама
сиз
чевирдиниз."

ону

О вакът шьойле джевап вердилер:
"Нереден иди билмийоруз."
8
Иса да онлара деди:
"Бен де сизе сьойлемейеджем, бу
шейлери не хакла япъйорум."

хайдутлуа

47

Хер гюн Аллахевинде дерс
верирди.
Ама
Аллахевинин
гюдюджюлери, канун муаллимлери
ве халкън акълданеджилери бактълар,
ону ьолдюрсюнлер. 48 Гене де йол
буламадълар, она бир шей япмая,
чюнкю бютюн халк Ону джандан
сеслерди.

Баджълар бензетмеси
(Мат 21:33-46; Мар 12:1-12)
9

Сонра да халка шу бензетмейи
анлатмая башладъ:
"Бир адам баа дикмиш ве ону
башкаларъна кирая вермиш. Сонра
да узун бир заман ичин башка бир
мемлекете гитмиш. 10 Заманъ
гелиндже,
кираджълара
бир
хизметчи
гьондермиш,
баън
йемишлеринден кендисине дюшен
пайънъ
ьодесинлер.
Ама
кираджълар адамъ дьовюп бош
еллерле гери гьондермишлер. 11
Сонра адам башка бир хизметчи
гьондермиш. Ону да дьовюп
ашаъламъшлар
ве
дъшаръ
атмъшлар. 12 Адамджаъз ючюнджю
дефа бир хизметчи гьондермиш.
Ону яралар ичинде бракъп дъшаръ
атмъшлар. 13 Сонра баа сахиби
демиш ки, 'Не япсам, аджаба?
Онлара севгили олуму йоллаяджам.
Олур да она сайгъ гьостерсинлер.' 14
Ама кираджълар ону гьорюндже
араларънда шьойле конушмушлар:
'Мирасчъ бу. Ону ьолдюрелим де,
мирас бизе калсън.' 15 О вакът ону
баадан
дъшаръ
атъп
ьолдюрмюшлер. Пеки, ондан сонра
баън сахиби онлара не япаджак,
билийор мусунуз? 16 Гелип о
кираджъларъ йок едеджек, юзюм
баънъ да башкаларъна вереджек."

Бьолюм 20
Иса кимден изин алдъ?
(Мат 21:23-27; Мар 11:27-33)
1

О гюнлерде Иса Аллахевинде
халка дерс верирди ве 'ийи хабери'
анлатърърдъ. О заман Аллахевинин
гюдюджюлери, канун муаллимлери
ве халкън акълданеджилери Она
яклашъп 2 дедилер:
"Сьойле бизе бакалъм: бу шейлери
не хакла япъйорсун? Сана бу хаккъ
верен ким?"
3
Онлара джевап верип деди:
"Бен де сизе бир сору сораджам.
Сиз де бана шуну сьойлейин
бакалъм: 4 Яхя'нън вафтизи гьоктен
ми иди, инсандан мъ иди?"
5
Бу меселейи араларънда конушмая
башладълар. Дедилер ки,
"Егер 'Гьоктен' десек, о бизе
дийеджек, 'Мадем ьойле, нийе иман
етмединиз?' 6 Ама 'Инсандан' десек,
бютюн халк бизи ташлаяджак,
чюнкю хепси Яхя'йъ бир пейгамбер
гиби кабул едийорлар."
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Халк
буну
дуйунджа,
корусун" дедилер.
17

154

"Аллах

Ама Иса онлара бакъп деди:
"Мадем ьойле, Кутсал Китап'тан шу
айет не демек олуйор:
'Еви япанлар бир каяйъ
беенмедилер.
Иште, там о таш, кьошедеки баш
каясъ олду.'
18
Ким о каянън юзерине дюшерсе,
парампарча оладжак. Ве о кая бир
адамън юзерине дюштю мю, ону
езип тоз думан едеджек."
19

Канун
муаллимлери
ве
Аллахевинин
гюдюджюлери
истедилер, даккада Иса'йъ тутсунлар,
ама халктан корктулар. Анладълар
ки, Иса о бензетмейи онлара каршъ
анлаттъ.
Емператора верги меселеси
(Мат 22:15-22; Мар 12:13-17)
20

Онун
ичин
Иса'йъ
гьозлетирдилер. Саклъ сокуджулар
гьондердилер
ки,
кендилерини
сахиден ентересе едермиш гиби
япсънлар да, Иса'нън сьозлерини
денесинлер.
Сонра
да
Иса'йъ
санджакбейин елине вереджейдилер.
21
Она сордулар:
"Муаллим, билийоруз ки, сен
доруйу
конушуйорсун
ве
ьоретирийорсун. Инсанларъ да
айърмъйорсун, ама Аллахън йолуну
дору оларак ьоретирийорсун. 22
Емператора верги ьодемек бизим
ичин хелал мъ, деил ми?"
23
Ама Иса онларън нумарасънъ
анлайъп онлара деди:
154

24

"Бана бир пара гьостерин!
Юзеринде кимин кафасъ вар, кимин
адъ язъйор?"
"Емператорун", дедилер.
25
Иса да онлара шьойле джевап
верди:
"Мадем
ьойле,
емпаратора
емператорун шейлерини верин,
Аллаха да Аллахън шейлерини
верин."
26
Ве сокуджулар халкън ьонюнде
Иса'йъ сьойледии сьозлери иле
капана
дюшюремедилер,
Онун
джевабъна шашъп калдълар ве
сустулар.
Дирилиш
(Мат 22:23-33; Мар 12:18-27)
27

Ве гене Иса'я базъ Садукилер гелди
(онлар дирилиш йоктур дийорлар). 28
Она шьойле бир сору сордулар:
"Муаллим, китапта Муса бизе
шьойле буйурду: не вакът бир
адамън кардеши ьолюрсе ве хич
къзанъ олмамъшса, калан кардеш
лазъм о каръйъ алсън, кардешинин
сойуну девам еттирсин. 29 Шимди,
йеди кардеш вармъш. Биринджиси
бир каръ алмъш, къзанъ олмадан
ьолмюш. 30 Икинджиси де ьойле. 31
Ючюнджюсю де ьойле. Ве тъпкъсъ
бютюн йеди кардеш ону алмъш, ама
къзанъ олмамъш. 32 Аркасъндан
кадън да ьолмюш. 33 Мадем ьойле,
дирилиш вактънда бу кадън кимин
каръсъ оладжак? Чюнкю о йедиси
де ону каръ оларак алмъшлар."
34

Иса она шьойле джевап верди:

44

"Бу заманън инсанларъ каръ
алъйорлар, коджая гидийорлар. 35
Ама кимлер лайък сайълърса о
замана ве ьолюлерден дирилишине
еришмейе, онлар не каръ алърлар,
не де коджая гидерлер. 36 Онлара
бир даха ьолмек йок: мелеклер гиби
олурлар, Аллах евлатларъ олурлар,
чюнкю артък дирилишин евлатларъ
олдулар.
37
Ама Муса биле о чалъ
меселесинде
гьостерийор
ки,
ьолюлер дирилийор. Орада Раббе
шьойле баъръйор: 'Ибрахим'ин
Аллахъ, Исхак'ън Аллахъ ве
Якуб'ун Аллахъ.' 38 Шимди, Аллах
яшаянларън Аллахъдър, ьолюлерин
деил. Чюнкю Онун гьозюнде херкес
диридир."

Демек ки, Давут Месихе 'Раб'
дийор. Ачан ьойле, Месих насъл
онун олу оладжак?"
45

Ве бютюн халкън ьонюнде Иса
кенди ьоренджилерине деди:
46
"Кендинизи
канун
муаллимлеринден коллайън. Онлар
ки,
узун
кафтанлар
ичинде
долашмайъ севийорлар. Чаршъда
селам
алмая
байълъйорлар.
Дуаханелерде ен ьондеки йерлери
ве софраларда ен гюзел йерлери
аръйорлар. 47 Дул кадънларън
евлерини йийорлар ве гьостериш
олсун дийе узун узун дуа
едийорлар. Онларън джезасъ даха
бюйюк оладжак."
Бьолюм 21

39

Ве кими канун муаллимлери деди:
"Муаллим,
сен
чок
гюзел
конуштун."
40
Чюнкю артък онларън йюзю йокту,
Она башка сору сорсунлар.

Ен бюйюк бахшиш
(Мар 12:41-44)

21

Месих, кимин олу оладжак?
(Мат 22:41-46; Мар 12:35-37)
41

1

Иса бакънъркен
гьордю,
зенгинлер
насъл
бахшишлерини
Аллахевиндеки касая атардълар. 2
Хем де фукара дул бир кадън гьордю,
ики бакър пара аттъ. 3 Ве Иса онлара
деди:
"Сизе
чок
дору
бир
шей
сьойлейейим: бу фукара дул кадън
хепсинден даха чок аттъ. 4 Чюнкю
онлар хепси ьойле пара аттълар,
хани
онлара
затен
лазъм
олмаяджак.
Ама
бу
кадън
фукаралъънда
бютюн
идаре
парасънъ биле аттъ."
Бьолюм

Ама Иса онлара деди:
"Насъл дийорлар ки, Месих
Давуд'ун олу имиш? 42 Чюнкю
Давут
кендиси
Мезмурлар
китабънда шьойле дийор:
43
'Раб Раббиме деди: сенин
дюшманларънъ аякларъна бир
басамак япаджам. О замана
кадар сен беним саъмда отур.'

Дюнянън сону
(Мат 24:1-35; Мар 13:1-31)
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5

Ве базъларъ Аллахевинден ичин
конушурду, насъл гюзел ташларла ве
ехаленин
ададъъ
бахшишлерле
сюсленмишти. Ама Иса деди:
6
"Бу гьордююнюз шейлер вар я!
ЬОйле гюнлер геледжек ки, таш
юстюнде
таш
бракълмаяджак,
хепси йъкъладжак."
7
Она сордулар,
"Муаллимимиз, бунлар не вакът
оладжак, ве бунларън оладжаъна
насъл бир нишан оладжак."
8
Ве Иса деди:
"Бакън сизи саптърмасънлар.
Чюнкю чок киши беним адъма
гелип 'Бен О'йум!' ве 'Вакът
якънладъ артък!' дийеджеклер. Сиз
онларън аркаларъндан гитмейин. 9
Хем
де,
мухаребелер
ве
каръшъклъклардан ичин ишиттиниз
ми, коркуя дюшмейин. Чюнкю
лазъм ен пешин бунлар олсун. Ама
сон хемен гелмейеджек."
10

Ве Иса онлара шьойле конушту:
"Халклар бирбирлерине каршъ ве
девлетлер де бирбирлерине каршъ
мухаребе япаджаклар. 11 Кими
йерлерде
бюйюк
зелзелелер,
кътлъклар ве коркунч хасталъклар
оладжак. Гьокте бюйюк ве коркунч
нишанлар оладжак.
12
Ама бютюн бунлар олмаздан
ьондже, сизи тутаджаклар, сизе
езийет едеджеклер, дуаханелере ве
мапуслара
сюрюклейеджеклер.
Беним
адъмдан
ичин
сизи
кралларън ве девлет адамларън
ьонюне гетиреджеклер. 13 О сизин
ичин бир шахитлик фърсатъ
оладжак. 14 Онун ичин, ен
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биринджи, йюреинизде карарлъ
олун, хазърлък япмаясънъз, насъл
джевап вереджениз дийе. 15 Чюнкю
сизе конушаджак сьозлер ве
анлайъшъ
верен
беним.
Дюшманларънъз
она
каршъ
дурамаяджаклар,
бир
сьоз
сьойлейемейеджеклер. 16 Ана ве
бабанъз, кардешлер, хъсъмлар ве
аркадашларънъз биле сизи еле
вереджеклер. Сизден базъларънъ
ьолдюреджеклер. 17 Ве херкес
беним адъмдан ичин сизе каршъ
18
кин
ковалаяджак.
Ама
башънъздаки сачларънъзън бир
танеси биле дюшмейеджек. 19
Даянмакла
джанънъзъ
казанаджанъз.
20
Ама не вакът гьорюйорсунуз,
Йерушалим'ин етрафънъ аскерлер
сармъш, о вакът билин ки, онун
йъкълъшъ якънладъ. 21 О вакът
Яхудийе
санджаънда
оланлар
балканлара качсънлар. Касабанън
ичинде оланлар орадан чъксънлар.
Кьойлерде
оланлар
да
орая
гирмесинлер. 22 Чюнкю о гюнлер
интикам гюнлери оладжак. ЬОйле
ки, Кутсал Китап'та язълан хершей
йерине гелсин. 23 Ама вай о
гюнлерде гебе олан я да бебек
емзиренлерин халине! Чюнкю дюня
юзерине бюйюк бир съкънтъ ве бу
халкън юзерине ьофке геледжек. 24
Кълъчтан
гечириледжеклер
ве
бютюн халклара есир оларак
даъладжаклар,
чак
Аллахсъз
халкларън гюнлери долунджая
кадар.
25
Гюнеш, ай ве йълдъзларда
нишанлар оладжак. Йерйюзюнде де

миллетлер,
денизин
гюмюрдемесини ве далгаларънъ
гьореджеклер. О вакът бюйюк
съкънтъя гирип не япаджакларънъ
26
шашаджаклар.
Инсанлар,
дюнянън юзерине геледжек олан
шейлери
беклейеджеклер
ве
коркудан байъладжаклар. Чюнкю
гьоктеки кувветлер сарсъладжак. 27
О вакът Инсанолу'ну гьореджеклер,
насъл бир булут ичинде кувветле ве
бюйюк бир шанла гелийор. 28 Евет,
бу шейлер олмая башлайънджа,
гьозлеринизи калдърън, чюнкю
куртулушунуз якънлъйор."
29

бютюн бу шейлерден качмая ве
Инсанолу'нун ьонюнде дурмая."
37

Ве Иса хер гюн Аллахевинде дерс
верирди. Геджелейин де чъкъп
Зейтин Даъ денилен йерде калърдъ. 38
Бютюн халк Ону сеслемек ичин
сабахлайън еркенден Аллахевине
гелирди.
Бьолюм 22
Яхуда, карар верийор, Иса'йъ еле
версин
(Мат 26:1-5; Мар 14:1-2; Йух 11:4553)

Ве онлара бир бензетме анлаттъ:
"Инджир ааджъна ве бютюн
аачлара бакън. 30 Онлар не вакът
филизленийор,
кендиниз
гьорюйорсунуз ве анлъйорсунуз ки,
яз якънладъ артък. 31 Иште, тъпкъ
ьойле, не вакът гьорюйорсунуз бу
шейлер
олуйор,
биледжениз
Аллахън краллъъ якъндър.
32
Сизе чок дору бир шей
сьойлейейим:
бунларън
хепси
олмаздан
ьондже,
бу кушак
гечмейеджек. 33 Гьок ве йер ортадан
кайболаджак, ама беним сьозлерим
асла ортадан кайболмаяджак. 34 Ама
кендинизи коллайън: йюреклериниз
йемек, ичкиджилик ве бу хаятън
кахърларъ иле сертлешмесин. О
гюн сизи бир капан гиби ансъзън
якаламасън. 35 Чюнкю йерйюзюнде
яшаянларън
хепсини
ьойле
якалаяджак. 36 Ама сиз хер ан
тетикте
дурун.
Дуа
един,
кувветиниз олсун, геледжек олан

1

Маясъз Екмеклер Байрамъ
якънламъштъ (онун адъ айнъ заманда
2
'Фъсъх'тър).
Аллахевинин
гюдюджюлери ве канун муаллимлери
бактълар,
насъл
Иса'йъ
ьолдюрсюнлер,
чюнкю
халктан
коркардълар. 3 Сонра Шейтан,
Искарийот лааплъ Яхуда'нън ичине
гирди. О да оникилерден бири иди. 4
Гидип Аллахевинин гюдюджюлери
ве башполислер иле анлашмая
башладъ, насъл Иса'йъ еле версин. 5
Онлар севиндилер, адама пара
версинлер дийе анлаштълар. 6 О да
разъ гелди. Фърсат арадъ, калабалък
олмадан Иса'йъ онларън елине
версин.
Сон софра
(Мат 26:17-35; Мар 14:12-31; Йух
13:21-38; 1.Кор 11:23-25)
7

Сонра Маясъз Екмеклер гюню
гелди. Фъсъх курбанъ лазъм о гюнде
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кесилсин. 8 Онун ичин Иса, Петрус ве
Йуханна'йъ гьондерип деди:
"Гидин,
бизим
ичин
Фъсъх
софрасънъ хазърлайън да йийелим."
9
Онлар да Она сордулар,
"Нереде
истийорсун
ону
хазърлаялъм?"
10
Онлара деди:
"Бакън, касабая гиреркен бир су
тестиси
ташъян
бир
адамла
каршълашаджанъз. Гиреджеи еве
кадар онун пешинден гидин. 11 Ев
сахибине дейин ки, 'Муаллим сана
дийор, 'Мисафир одасъ нереде?
Орада бен ьоренджилеримле Фъсъх
софрасънъ йийейим.' 12 О вакът сизе
юст катта дьошенмиш бюйюк бир
ода гьостереджек. Иште орада
софрайъ хазърлайън."
13
ЬОренджилер де гидип Иса
онлара насъл анлаттъйса тъпкъ ьойле
булдулар ве Фъсъх софрасънъ
хазърладълар.
Иса, кутсал софрайъ буйуруйор
14

Саат
якънлайънджа,
Иса
апостоллар иле бирликте софрая
отурду. 15 Онлара деди:
"Бен
чок
иштедим,
чеки
чекмезден ьондже бу Фъсъх
софрасънъ
сизинле
берабер
йийейим. 16 Чюнкю сизе дийорум
ки, бу софра не вакът Аллахън
краллъънда асъл анламда йерине
геледжексе, о замана кадар ондан
бир даха йемейеджем."
17

Ве кадехи алъп, шюкюр еттиктен
сонра деди:
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"Буну алън, аранъзда пайлашън. 18
Чюнкю сизе дийорум, бундан сонра
асманън йемишинден ичмейеджем,
чак Аллахън краллъъ гелене кадар."
19
Ве екмеи алъп, шюкюр еттиктен
сонра ону кърдъ, онлара верди. Деди
ки,
"Бу беним беденимдир, сизин ичин
верилийор. Бени анмак ичин буну
япън.”
20
Тъпкъ ьойле, йемектен сонра
кадехи де алъп деди:
"Бу кадех сизин ичин дьокюлюйор.
Беним канъмла япълан йени
анлашма будур. 21 Ама иште, бени
еле верен адамън ели, беним елимле
бирликте айнъ софрада. 22 Сахи,
Инсанолу чизилен йолдан гидийор,
ама вай Ону еле верен адама."
23
Ве
бирбирлерине
сормая
башладълар, буну ким япаджак дийе.
Бюйюклюк
24

Араларънда чекишме олду,
онлардан ким ен бюйюк сайъладжак
дийе. 25 Иса да онлара деди:
"Аллахсъз миллетлерин кралларъ
онларън юзерине диктатьорлюк
япарлар. Сьоз сахиби девлет
адамларъ да истийорлар ки,
кендилерине
'ийилик
япан'
денилсин. 26 Ама сиз ьойле
олмаяджаксънъз.
Аранъзда
ен
бюйюк олан ен кючююнюз гиби
олсун, гюдюджю де хизметкяр гиби
олсун. 27 Чюнкю ким даха бюйюк:
софрада отуран мъ йокса хизмет
еден ми? Софрада отуран, деил ми?
Ама бен аранъзда хизмет еден бири
гибийим.

28

Ама съкънтъларъмда бенимле
берабер даяндънъз. 29 Бабам бана
насъл бир краллък вердийсе, бен де
сизе бир краллък верийорум. 30
ЬОйле ки, краллъъмда беним
софрамда йийип ичесиниз ве крал
искемлелеринин юзеринде отуруп
Исраил'ин
оники
джинсини
давалаясънъз."

шуну сьойлейейим: Хани шьойле
бир айет вар я 'О сучлу адамларла
бир сайълдъ.' Иште, о айет бенде
лазъм йерине гелсин. Чюнкю
бенден ичин не язълмъшса хепси
йерине гелийор."
38
Дедилер ки, "Ефендимиз, те бак,
бурада ики кълъч вар."
О да онлара "Йетер артък", деди.

Петрус Иса'йъ инкяр едеджек

Иса дуа едийор

31

"Симун, Симун, иште бак,
Шейтана верилди, сизи екин гиби
електен гечирсин. 32 Ама бен сенин
ичин дуа еттим, сенин иманън
битмесин дийе. Сонра дьондююн
вакът, кардешлерини кувветлендир."
33
Петрус да Иса'я деди:
"Ефендимиз, бен хазъръм сенинле
мапуса, хем де ьолюме кадар
гидейим."
34
Иса деди:
"Ей Петрус, сана дийорум ки, сен
бени юч дефа инкяр етмеден, бу
гедже хороз ьотмейеджек."

(Мат 26:36-46; Мар 14:32-42)
39

Иса дъшаръ чъкъп адети олдуу
гиби
Зейтин
Даъ'на
гитти.
ЬОренджилери де Онун аркасъндан
гелдилер. 40 О йере варънджа, Иса
онлара деди:
"Ялварън
да
денемейе
дюшмейесиниз."
41
Ве онлардан бир таш атмасъ кадар
узаклаштъ, диз чьокюп шьойле дуа
етти:
42
"Ей Бабам, егер истерсен бу
кадехи бенден калдър. Гене де деил бен, сен насъл истерсен, ьойле
олсун."
43
Гьоктен бир мелек Она гьорюндю,
Она куввет верди. 44 Иса бюйюк бир
съкънтъя дюшеркен даха да джидди
ялвармая башладъ. Онун тери, йере
дюшен ири кан дамлаларъ гиби олду.
45
Дуасъндан
калкънджа,
ьоренджилерине гелди, гьордю ки,
юзюнтюден уйкуя далмъшлардъ. 46
Онлара деди:
"Нийе
уйуйорсунуз?
Калкъп
ялварън
ки,
дененмейе
дюшмейесиниз."

ЬОренджилере зор гюнлер
беклийор
35

Ве херкесе шуну сьойледи:
"Сизи не вакът кесе, торба ве пабуч
олмадан йолламъштъм, о вакът бир
ексииниз олду му?"
"Хич олмадъ", дедилер.
36
Иса онлара деди:
"Ама шимди кимин кесеси варса,
ону алсън, кимин чантасъ варса да
ьойле япсън. Ве кимин кълъджъ
йокса, мантосуну сатъп бир тане
кълъч алсън. 37 Чюнкю бен сизе

Иса якаланъйор
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(Мат 26:47-68; Мар 14:43-50; Йух
18:3-12)
47

Иса даха конушуркен бюйюк бир
калабалък гелди. Яхуда адъндаки
адам, хани оникилерден бири, онлара
йол гьостерди. Яклашъп Иса'йъ
ьопмейе калктъ. 48 Ама Иса она деди:
"Ей Яхуда, Инсанолу'ну бир
ьопюджюкле ми еле вереджен?"
49
Иса'нън янънда дуранлар, не
оладжаънъ анлайънджа, сордулар:
"Ефендимиз, кълъчла вуралъм мъ?"
50
Онлардан бири Аллахевинин
гюдюджюсюнюн
хизметчисини
вуруп онун саа кулаънъ кести. 51 Ама
Иса деди:
"Йетти артък, бе!"
Адамън кулаъна докунуп ону
52
ийилештирди.
Аллахевинин
гюдюджюлери,
башполислер
ве
акълданеджилер Иса'нън юзерине
йюрюдюлер. Сонра Иса онлара деди:
"Не бу? Бир хайдуту якаламая мъ
гелдиниз
бьойле,
кълъчларла,
сопаларла? 53 Хер гюн сизин
янънъзда Аллахевинде идим; о
вакът
бана
каршъ
ел
калдърмадънъз. Ама бу сизин
саатънъздър, каранлък кувветинин
саатъдър."
Петрус Иса'йъ инкяр едийор
54
Ондан сонра Иса'йъ якаладълар,
Аллахевинин гюдюджюсюнюн кенди
евине гьотюрдюлер. Петрус узактан
онларън пешинден гитти. 55 Авлунун
ортасънда бир атеш якъп берабер
отурдулар. Петрус да онларън
арасънда отурду. 56 Сонра о ъшъкта
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отуруркен, бир хизметчи кадън ону
гьорюп гьозлерини она дикти. Деди
ки,
"Бу адам да Иса иле берабер иди."
57
Ама Петрус Ону инкяр едип деди:
"Йок бе кадън, бен ону танъмъйом."
58

Аз бир заман сонра башкасъ ону
гьорюп деди:
"Сен онлардан бирисин."
Ама Петрус она,
"Йок бе ага, деилим" деди.
59

Ашаъ йукаръ бир саат гечтиктен
сонра гене башкасъ ъсрар едип деди:
"Бу адам да мутлака Иса иле
берабер иди. Чюнкю о да
ДЖелиле'ден."
60
Ама Петрус деди ки,
"Абе ага, не дийон сен анламъйом."
Ве даккада, Петрус даха конушуркен,
хороз ьоттю. 61 Раб да дьонюп
Петрус'а бактъ. О вакът Петрус
Раббин сьозюню аклъна гетирди;
насъл она демишти ки, 'Бугюн хороз
ьотмеден, сен бени юч дефа инкяр
етмиш оладжан.' 62 Петрус да дъшаръ
чъкъп аджъ аджъ ааладъ.
Иса'йъ дьовюйорлар, елентийе
алъйорлар
63

Иса'йъ тутан адамлар Онунла
елендилер, Ону дьовдюлер. 64 Онун
гьозлерини баалайъп Она сордулар:
"Хайди пейгамберлик яп бакалъм:
сени ким вурду?"
65
Даха бирчок сьозлерле Она сьовюп
сайдълар.
Иса ен йюксек дава йеринде

(Мат 26:59-66; Мар 14:55-64; Йух
18:19-24)

"Бу адам вар я! Ону якаладък насъл
миллетимизи саптърдъ ве ясак етти,
емператора верги ьодейелим. Хем
де дуйдук, 'Месих беним, крал
беним' дийе сьойлюйор."
3
Пилатус она сорду,
"Сен Яхудилерин кралъ мъсън?"
Иса да она джевап оларак деди:
"Сен кендин сьойлюйорсун буну."
4
Пилатус,
Аллахевинин
гюдюджюлерине ве бютюн халка
деди:
"Бен бу адамда бирханги кабахат
буламъйорум."
5
Ама онлар бракмадълар, дедилер ки,
"Ама халкъ къшкъртъйор. Чак
ДЖелиле'ден
бу яна
бютюн
Яхудийе санджаънда дерс верийор."
6
Пилатус буну дуйунджа,
"Бу адам ДЖелиле санджаъндан
ми?" дийе сорду. 7 Ве не вакът
ьоренди, Иса Хиродес'ин изини
алтънда иди, Ону Хиродес'е йолладъ,
чюнкю
о
да
айнъ
вакътта
Йерушалим'де иди.

66

Сабах
олунджа
халкън
акълданеджилери
бир
топлантъ
яптълар;
хем
Аллахевинин
гюдюджюлери,
хем
де
канун
муаллимлери.
Иса'йъ
алъп
топлантъларъна
гьотюрдюлер.
Дедилер ки,
67
"Егер сен Месих исен, бизе
сьойле."
Ама О онлара деди:
"Егер сизе сьойлерсем, гене иман
етмейеджениз. 68 Ве егер сизе бир
шей
сорарсам,
гене
джевап
вермейеджениз. 69 Ама бундан
сонра Инсанолу'ну гьореджениз,
насъл Аллахън кувветинин саънда
отураджак."
70

Ве хепси бир аъздан сордулар,
"Мадем ьойле, сен Аллахън Олу
мусун?"
Иса да онлара,
"Сиз кендиниз сьойлюйорсунуз, бен
о'йум" деди.
71
Онлар да шьойле дедилер:
"Бизе башка не шахитлик лазъм ки?
Онун
кенди
дудакларъндан
кендимиз ишиттик."

Иса, Крал Хиродес'ин ьонюнде
8

Хиродес Иса'йъ гьорюндже гайет
фазласъна севинди. Узун замандан
бери истеди Ону гьорсюн, чюнкю
Ондан ичин дуймушту ве хеп умут
едерди, Онун бир муджизесини
гьорсюн. 9 Онун ичин Иса'я узун узун
сорулар сорду. Ама Иса хич джевап
10
вермезди.
Аллахевинин
гюдюджюлери ве канун муаллимлери
де
орада
дуруп
Иса'йъ
аър
сучладълар. 11 Ве Хиродес, аскерлери
иле берабер Иса'йъ ашаълайъп

Бьолюм 23
Иса, санджакбейин ьонюнде
(Мат 27:1-14; Мар 15:1-5; Йух
18:28-38)
1

Сонра топлантъдаки адамлар
хепси калкъп Иса'йъ Пилатус'а
гьотюрдюлер. 2 Ону сучламая
башладълар. Дедилер ки,
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елентийе алдъ. Сонра Она сюслю
рубалар гийдирип, Ону Пилатус'а
гери йолладъ. 12 Там о гюнде Хиродес
иле Пилатус дост олдулар. Чюнкю
ондан ьондже бирбирлери иле
кавгалъ идилер.
Иса'я ьолюм джезасъ верилийор
(Мат 27:15-26; Мар 15:6-15; Йух
18:39 - 19:16)
13

Ондан
сонра
Пилатус
Аллахевинин
гюдюджюлери
ве
халкън акълданеджилери ве бютюн
ехалейи бир арая чаърдъ. 14 Онлара
деди:
"Сиз бана бу адамъ гетирдиниз, йок
ефендим, халкъ саптърърмъш. Ама
сизин ьонюнюзде Ону соргуя
чектим.
Ве
иште,
сизин
сучламаларънъза гьоре бу адамда
хич бир кабахат буламадъм. 15
Хиродес де бир шей буламадъ,
чюнкю Ону бизе гери йолладъ.
Иште, адамджаъз бир шей япмадъ
ки, ьолюмю хак етсин. 16 Онун ичин
Ону бираз тербийе едип сербест
бракаджам."
17

Шимди Хиродес лазъмдъ, хер
сене байрамда онлара бир мапусчуйу
сербест браксън. 18 Ама онлар хеп
бир аъздан,
"Йок ет бу адамъ - бизе Бар-Аббас'ъ
сербест брак"
дийе баърдълар. 19 (О адам касабада
бир каръшъклък башлатъръп инсан
ьолдюрмюштю ве онун ичин мапуса
атълдъ).
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20

Пилатус онлара бир дефа даха
конушту, чюнкю истеди, Иса'йъ
сербест браксън. 21 Ама онлар хеп,
"Ону хача гер, Ону хача гер!"
дийе баърдълар. 22 Онлара ючюнджю
дефа конушту:
"Ничин? Адам не кьотюлюк яптъ?
Онда хич бир кабахат буламадъм
ки, Она ьолюм джезасънъ верейим.
Онун ичин Ону бираз тербийе едип
сербест бракаджам."
23
Ама онлар хич бракмадълар,
йюксек сесле баърдълар, Иса хача
герилсин дийе. Ве онларън сеслери
казандъ. 24 Сонунда Пилатус карар
верди, онларън истедии гиби олсун. 25
ЬОбюр адам хюкюмете каршъ
башкалдърдъъ ве адам ьолдюрдюю
ичин мапуса атълмъштъ. Халк ону
истеди, Пилатус да ону сербест
брактъ. Ама Иса'нън хаятънъ онларън
елине теслим етти.
Иса хача герилийор
(Мат 27:32-44; Мар 15:21-32; Йух
19:17-27)
26

Ве Ону гьотюрюркен, Киренели
Симун адънда бир адам кьойден
гелди. Ону туттулар, хачъ онун
юзерине койдулар, зорладълар ону,
Иса'нън аркасъндан гидип ону
ташъсън. 27 Халктан коскоджа бир
калабалък Иса'нън аркасъндан гелди.
Аалаян ве Онун ичин дьовюнен
кадънлар да вардъ. 28 Ама Иса онлара
дьонюп деди:
"Ей Йерушалим къзларъ. Беним
ичин ааламайън, кендиниз ве
къзанларънъз ичин аалайън. 29
Чюнкю иште, ьойле гюнлер

39

геледжек ки, 'Не мутлу късър
оланлара, не мутлу хич къзан
ташъмамъш ана карнъларъна, не
мутлу хич емзирмемиш олан ана
мемелерине' дийеджеклер. 30 О
вакът
балканлара
'Юзеримизе
дюшюн!' ве тепелере 'Бизи ьортюн!'
дийеджеклер. 31 Чюнкю аач яшкен
бьойле япарларса, о вакът аач
курумушкен
даха
нелер
япаджаклар?"

ЬОлюм джезасънъ чекен о ики
кьотю адамлардан бириси Иса'я
сьовмейе башладъ.
"Хани, сен Месих деил мисин?
Кендини куртар, бизи де куртар!"
деди. 40 Ама ьобюрю ону азарладъ.
Деди ки,
"Сен Аллахтан хич коркмуйор
мусун? Баксана, сен де айнъ ьолюм
джезасънъ чекийорсун. 41 Сахи, биз
хаклъ оларак чекийоруз. Саде
яптъкларъмъзън
каршълъънъ
алъйоруз. Ама бу адам хич
кьотюлюк япмадъ ки."
42
Ве деди:
"Ей Иса, не вакът бир крал оларак
гелирсен, бени хатърла."
43
Иса она деди:
"Сана
чок
дору
бир
шей
сьойлейейим,
бугюн
бенимле
бирликте дженнетте оладжан."

32

Иса иле берабер ики башка адам
ьолюме гьотюрдюлер (онлар кьотю
адамлар иди). 33 'Курукафа' денилен
бир йере гелдилер. Орада Иса'йъ хача
гердилер. О ики кьотю адама да
ьойле яптълар, бири Иса'нън саънда,
ьобюрю Онун солунда. 34 Ве Иса
деди:
"Баба онларъ аф ет. Чюнкю не
яптъкларънъ билмийорлар."
Иса'нън рубаларънъ пайлашсънлар
дийе, чьоп чектилер.

Иса ьолюйор
(Мат 27:45-56; Мар 15:33-41; Йух
19:28-30)

35

Халк етрафта дуруп бакардъ. Ама
халкън акълданеджилери Иса иле
елендилер. Шьойле конуштулар:
"Башкаларънъ куртардъ, кендини де
куртарсън бакалъм, мадем Аллахън
Месихи, Аллахън сечтии киши
исе!"
36
Аскерлер де йукаръя бинип она
сирке вердилер. Онунла еленип 37
дедилер:
"Мадем сен Яхудилерин кралъсън,
куртар кендини бакалъм."
38
Онун башънън юстюнде бир де
шьойле бир язъ яздълар:
'ЯХУДИЛЕРИН КРАЛЪ.'

44

Саат ашаъ йукаръ ьолен оники
олмушту.
Бютюн
мемлекетин
юзерине бир каранлък чьоктю, саат
юче кадар сюрдю. 45 Гюнеш
карармъштъ. Аллахевиндеки перде де
йъртълъп ики парча олду. 46 О вакът
Иса йюксек бир сесле шьойле
баърдъ:
"Бабам, сенин еллерине рухуму
теслим едийорум!"
Буну сьойледиктен сонра сон дефа
солуду. 47 Орада бир йюзбашъ вардъ.
Бютюн бунларъ гьорюндже Аллахъ
шанладъ ве деди:
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"Бу адам сахиден де сучсуз иди!"
48
Бюйюк бир калабалък оланларъ
гьормек ичин топландъ. Гьордюктен
сонра йюреклерине вура вура
евлерине дьондюлер. 49 Иса'нън
бютюн танъдъкларъ ве о кадънлар,
хани Онунла берабер ДЖелиле'ден
гелмиштилер, онлар узакта дуруп, бу
шейлери гьордюлер.
Иса гьомюлюйор
(Мат 27:57-61; Мар 15:42-47; Йух
19:38-42)
50

Ве иште, Яхудилерин Ариматея
кьойюнден Йусуф адънда бир адам
вардъ. Йюксек девлет топлантъсънда
иди. Ийи ве дору бир адам иди. 51 О
топлантънън
фикирлери
ве
яптъкларъна
затен
хич
разъ
гелмемишти. Ама хеп Аллахън
краллъънъ беклерди. 52 Бу адам
Пилатус'а гидип Иса'нън ьолюсюню
риджа етти. 53 Ондан сонра Ону
хачтан индирип бир кетен безе сардъ.
Каянън ичинден ойулмуш бир мезар
вардъ. Орая хенюз хич бир ьолю
ятърълмамъштъ.
Иса'йъ
орая
яттърдълар. 54 Байрамдан бир
ьонджеки гюн иди, ве джумартеси
гюню башламак юзере иди. 55 Иса иле
берабер ДЖелиле'ден гелмиш олан
кадънлар аркадан гелдилер. Мезаръ
гьорюп Иса'нън ьолюсю насъл
конулду дийе шахит олдулар. 56
Сонра дьонюп гюзел кокулу от кьок
ве яалар хазърладълар. ДЖумартеси
гюнюнде Аллахън буйурдуу гиби хич
бир иш япмадълар.
Бьолюм 24
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Иса'нън мезаръ бош!
(Мат 28:1-10; Мар 16:1-8; Йух 20:110)
1

Ама
хафтанън
биринджи
гюнюнде, гюн доаркен, еркен еркен
мезара
гиттилер.
Янларъна
хазърладъкларъ от кьоклер де
алдълар. 2 Гьордюлер ки, таш
мезарън аазъндан йуварланъп узакта
дурурду. 3 Ама не вакът ичери
гирдилер, ьолюйю буламадълар.
4

Бу меселейе шашъп дуруркен,
иште, янларънда ики адам дурду. Чок
шъллак рубалар гийимишлерди 5
Кадънлар корку ичинде йюзлерини
йере чевирдилер, ьойле дурдулар.
Адамлар онлара деди:
"Насъл олуйор да, дири Оланъ
ьолюлерин арасънда аръйорсунуз? 6
О бурада деил. Хатърларсънъз, О
даха ДЖелиле'де икен сизе насъл
сьойлемишти. 7 Инсанолу лазъм
иди, кьотю адамларън еллерине
верилсин,
хача
герилсин
ве
ючюнджю гюн йениден дирилсин."
8
О заман Иса'нън сьозлерини
хатърладълар.
9

Мезардан дьонюндже бютюн бу
меселелери онбирлере ве ьобюр
бютюн ьоренджилерине анлаттълар.
10
Ве бунларъ апостоллара анлатан
Межделли Мерйем, Йоана, Якуб'ун
анасъ олан Мерйем ве онларла
берабер олан ьобюр кадънлар иди. 11
Ама бу сьозлер онлара бош бир масал
гиби гелди, хич де инанмадълар. 12
Петрус гене де калкъп кошарак
мезара гитти. Еилип ичери бакаркен

гьордю ки, саргъ безлери бир кенарда
айръ дурурдулар. 'Аджаба не олду'
дийе мерак едерек еве дьондю.

ки, Исраил'и О куртарсън. Евет
ьойле, хем де бунлар олалъ юч гюн
олду. 22 Бунунла йетмезмиш гиби,
бизим арамъздан базъ кадънлар да
бизи шашърттъ. Бу сабах еркенден
мезарда идилер. 23 Ама Онун
ьолюсюню буламамъшлар. Дьонюп
дедилер ки, бир гьорюнтюде
мелеклер гьормюшлер. Кадънлара
демишлер, 'Иса яшъйор'. 24 Бизимле
берабер олан биркач киши мезара
гитти
ве
кадънлар
насъл
анлатмъшларса,
айнъ
ьойле
булдулар. Ама Иса'нън кендисини
гьормедилер."
25
Ама Иса онлара деди:
"Ей
сиз
акълсъз
адамлар!
Пейгамберлерин сьойледиклерини
йюректен чок зор инанъйорсунуз! 26
Хани Месих, лазъм деил ми иди, бу
шейлери чексин де ьойле шанъна
гирсин?"
27
Сонра
Муса
ве
бютюн
пейгамберлерден
тутуп
бютюн
Кутсал Китап'та кендисинден ичин не
кадар шейлер язълмъшса, онлара
ачъкламая башладъ.

Иса, ики ьоренджийе гьорюнюйор
(Мар 18:12-13)
13
Там о гюнде ьоренджилерин
икиси Емайус адънда бир кьойе
гиттилер.
Йерушалим'ден
ашаъ
йукаръ он километре узакта. 14
Бютюн бу меселелери араларънда
конушурдулар. 15 Онлар бирбирлери
иле конушуп ташънъркен, Иса'нън та
кендиси яклаштъ, онларла берабер
йюрюмейе башладъ. 16 Ама онларън
гьозлери ьойле олду ки, Ону
танъямадълар. 17 Иса онлара сорду,
"Недир бьойле йюрюркен яптъънъз
бу мухабет?"
Онлар да дуруп юзгюн, юзгюн
бактълар. 18 О вакът Клеопас адънда
онларън бири Она джевап верип
деди:
"Йерушалим'е
гелен
бютюн
зияретчилерден бир тек сен ми
билмийорсун
орада
олан
меселелери?"
19
О да онлара "Ханги меселелер?"
дийе сорду.
Она дедилер,
"Хани Насъралъ Иса'дан ичин. О,
хем ишлеринде хем де сьозлеринде,
хем Аллахън, хем де бютюн халкън
ьонюнде кувветли бир пейгамбер
20
иди.
Ве
дуймадън
мъ,
Аллахевинин гюдюджюлери ве
халкъмъзън акълданеджилери Она
насъл ьолюм джезасънъ верип хача
гердилер. 21 Ама биз умут етмиштик

28

Бьойлеликле гидеджеи кьойе
якънладълар. Ама Иса кендини санки
даха ьотейе гидеджекмиш гиби яптъ.
29
Онлар да Иса'йъ зорладълар.
Дедилер:
"Бизимле кал, чюнкю акшам
олуйор, гюн битмек юзере."
ЬОйлеликле ичери гирип онларла
берабер каладжактъ. 30 Ве бирликте
софрада отуруркен, екмеи алъп онун
юзерине шюкран дуасънъ яптъ, ону
кърдъ, сонра онлара верди. 31 О вакът
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онларън гьозлери ачълдъ, Ону
танъдълар.
Ама
Иса
онларън
гьозлери ьонюнде кайболуп гитти. 32
Бирбирлерине дедилер,
"О бизимле йолда конушуркен,
бизим ичин Кутсал Китабън
анламънъ
ачаркен,
ичимизде
йюреклеримиз янардъ, деил ми?"
33
Онлар да айнъ саатте калкъп
Йерушалим'е дьондюлер. Онбирлери
ве
онунла
берабер
оланларъ
топланмъш булдулар. 34 Дедилер:
"Раб сахиден де дирилди ве Симун'а
гьорюндю."
35
Сонра онлара анлаттълар, йолда
икен нелер олду, ве екмек къраркен
ону насъл танъдълар.
Иса бютюн ьоренджилерине
гьорюнюйор
(Мат 28:16-20; Мар 16:14-18; Йух
20:19-23; Ап.Ишл. 1:6-8)
36

Онлар бу меселелери анлатъркен,
Иса'нън та кендиси бирденбире
онларън ортасънда дуруп,
"Сизе баръш олсун!" деди.
37
Ама онлар сандълар ки, бир рух
гьормюшлер. Шашъп калдълар ве
чок корктулар. 38 Иса онлара деди:
"Не ичин съкълъйорсунуз? Нийе
йюреклеринизде шюпелер ортая
чъкъйор? 39 Еллериме, аякларъма
бакън: иште беним. Бана докунун,
бакън. Бир рухун ети ве кемиклери
йоктур, ама гьорюйорсунуз бенде
вар."
40
Бунларъ сьойледиктен сонра,
онлара еллерини ве аякларънъ
гьостерди. 41 Онлар хяля севинчтен
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иман едемедилер, шашъп калдълар. О
заман онлара сорду:
"Бурада йийеджек бир шейиниз вар
мъ?"
42
Она бираз къзармъш балък
вердилер. 43 Ону алъп онларън
гьозлеринин ьонюнде йеди.
44

Сонра онлара шуну деди:
"Даха сизинле берабер икен бу айнъ
сьозлери сизе сьойледим: бенден
ичин
Муса'нън
китапларънда,
пейгамберлерин китапларънда ве
Мезмурлар
китабънда
не
язълмъшса, лазъм хепси йерине
гелсин."
45

Ондан
сонра
онларън
зихинлерини ачтъ, Кутсал Китабъ
анласънлар дийе. 46 Ве онлара деди:
"Кутсал Китап'та шьойле язъйор:
Месих
аджъ
чекеджейди
ве
ючюнджю
гюн
ьолюлерден
дириледжейди. 47 Онун адънда
тьовбе ве гюнахларън аффъ илан
едилсин, Йерушалим'ден башлаярак
бютюн миллетлере кадар. 48 Сиз бу
шейлерин шахитлерисиниз. 49 Ве
иште, Бабамън сьоз вердии шейи
сизе гьондерийорум. Ама сизе
йукаръдан куввет вериледжек. О
вакъта кадар бу касабада калън."
Иса гьоке алънъйор
(Мар 16:19-20; Ап.Ишл. 1:9-11)
50

Сонра онларъ дъшаръ чъкаръп
Бейтаня'я кадар гьотюрдю. Еллерини
калдъръп
онларъ
мубарекледи.
Онларъ
мубареклеркен
онларън
янъндан айрълдъ, гьоке чекилди. 52
Онлар
да
Иса'я
таптълар,

Йерушалим'е бюйюк бир севинчле
дьондюлер. 53 Хеп Аллахевинде
булунурдулар ве Аллахъ ьовердилер.
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ЙУХАННА
Бьолюм 1
Сьоз инсан олду
1

Ен башта Сьоз вардъ, Сьоз Аллах
иле бирликте иди ве о Сьоз Аллах
иди. 2 Евет, ен башта О, Аллах иле
бирликте иди.
3

Хер шей Онунла вар олду, ве
йоктур бирханги шей Онсуз вар
олсун. 4 Онда яшам вардъ. Яшам да
инсанларън айдънлъъ иди. 5 Ъшък
каранлъкта парлардъ, ама каранлък
Ону кабул етмеди.
6
Аллахтан гьондерилен бир адам
вардъ, онун адъ Яхя иди. 7 О
шахитлик ичин гелди, хани ъшъктан
ичин шахитлик япсън дийе. ЬОйле ки,
онун сайесинде херкес имана гелсин. 8
О кендиси ъшък деилди, ама ъшъктан
ичин шахитлик япмаа гелди. 9
Хакикат ъшък вардъ. О дюняя гелди
ве бютюн инсанлара айдънлък верди.
10
О дюняда иди. Хем де, дюня Онун
сайесинде вар олду, гене де дюня Ону
танъмадъ. 11 О кенди инсанларъна
гелди, ама кенди инсанларъ Ону
кабул етмеди. 12 Ама кач киши Ону
кабул еттийсе, хани ким Онун адъна
иман едийор, онларън хепсине хак
верди, Аллах евлатларъ олсунлар. 13
ЬОйле кишилер не кандан, не беденин
истеинден, не де бир еркеин
истеинден
домадълар
онлар
Аллахтан додулар.

Ве Сьоз беден олду, арамъзда
отурду. Биз де Онун шанлълъънъ
гьордюк.
Бабадан
тек
доанън
шанлълъъ, мерхамет ве хакикатла
долу олан бир шанлълъъ гьордюк.
15

Яхя Ондан ичин шахитлик едерди,
баъра баъра шьойле дерди:
"Иште, бен о Кишиден ичин дедим
ки, 'Бенден сонра гелен, бенден даха
илеридир, чюнкю бенден евел
вардъ."
16
Биз де хепимиз Онун долулуундан
алдък; мерхамет юстюне мерхамет
алдък. 17 Чюнкю Аллах кануну
Муса'дан верилди, ама мерхамет ве
хакикат Иса Месих иле олду. 18 Хич
кимсе, хич бир заман Аллахъ
гьормемиштир - ама Тек Доан,
кендиси Аллах Олан, евет Бабанън
баарънда Олан, иште О Аллахъ
ачъкладъ.
Яхя, Месих деилди
(Мат 3:1-12; Мар 1:1-8; Лу 3:1-18)
19

Йерушалим
касабасъндаки
Яхудилер,
Аллахевиндеки
гьоревлилерден ве Левили Аллах
адамларъндан кими кишилери Яхя'я
йолладълар; сорсунлармъш, "Сен
кимсин?" дийе. 20 О вакът Яхя шьойле
шахитлик яптъ, ачък ачък сьойледи ве
хич инкяр етмеди:
"Бен Месих деилим" деди.
21
Ве она сордулар: "О заман не? Сен
Иляс мъсън?"
О да "Деилим" деди. "Сен о пейгамбер мисин?"
Ве джевап верип, "Хайър, деилим"
деди.
22
Онун ичин она дедилер ки,
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"Сен кимсин? Бизи гьондеренлере
бир джевап верелим. Сен кендинден
ичин не сьойлюйорсун?"
23
Яхя шьойле конушту:
"Бен ъссъз йерлерде шьойле баъран
бир сесим: 'Раббин йолуну дюз
япън', айнъ пейгамбер Ишая'нън
сьойледии гиби."
24

Ве Ферисилерден гьондерилен
базъ адамлар да орада иди. 25 Онлар
Яхя'я шьойле сордулар: "Мадем сен
Месих деилсин, Иляс да деилсин, не
де о пейгамбер деилсин, о заман нийе
вафтиз едийорсун?"
26
Яхя онлара шьойле джевап верди:
"Бен су иле вафтиз едийорум. Ама
сизин аранъзда дуруйор ьойле бир
Киши ки, сиз ону танъмъйорсунуз. 27
Бенден сонра гелен одур. Бен де
лайък деилим, онун пабучларънън
бааларънъ чьозейим."
28
Бу меселелер Бейтаня касабасънда
олду. О да Йордан ърмаънън ьоте
тарафъндадър. Яхя орада вафтиз
едерди.

Ве Яхя шьойле шахитлик яптъ:
"Бен гьордюм, насъл Рух гьоктен
инди ве бир гюверджин гиби Онун
юзеринде дурду. 33 Ве бен Ону
танъмаздъм. Ама ким бени йолладъ,
су иле вафтиз едейим, О бана
демишти: 'Кимде гьорюйорсун, Рух
онун юзерине инийор ве онун
юзеринде дуруйор, иште, Кутсал
Рух'ла вафтиз еден одур.' 34 Бен де
гьордюм ве шахитлик япаръм ки,
Аллахън Олу будур."

Иса'нън биринджи ьоренджилери
35

Ертеси гюн Яхя гене ики
ьоренджисийле дурурду. 36 Ве Иса
гечеркен, Яхая Она бакарак дийор ки,
"Бакън, Аллахън кузусу!"
37
Буну сьойлеркен онун ики
ьоренджиси буну ишитип Иса'нън
аркасъндан гиттилер. 38 Иса дьонюп
гьордю ки, Ону излийорлар ве онлара
сорду:
"Не истийорсунуз?"
Онлар да Она шьойле дедилер:
"Ей Рабби (ве бунун Тюркчеси
'муаллим'дир),
сен
нереде
отуруйорсун?"
39
Онлара, "Гелин де гьорюн!" деди.
Гидип Онун нереде яшадъънъ
гьордюлер ве о гюн Онунла калдълар,
чюнкю саат ьоленден сонра дьорт
иди.

Иса, Аллах Кузусу
29
Ертеси сабах Яхя Иса'йъ
гьорюйор, насъл кендисине дору
йюрюйор ве дийор:
"Бакън, Аллах кузусу будур,
дюнянън гюнахънъ О калдъръйор. 30
Затен бу кишиден ичин демиштим:
'Бенден сонра бир адам геледжек, О
бенден даха илеридир, чюнкю
бенден евел вардъ.' 31 Ве бен Ону
танъмаздъм.
Ама
О,
Исраил
халкънън ьонюнде белли едилсин
дийе бен гелдим су иле вафтиз
етмейе."

40

Евет бу икиси ьондже Яхя'йъ
сеслейп сонра Иса'нън аркасъндан
гиттилер. Онлардан бири Симун
Петрус'ун кардеши Андреяс иди. 41 О
да ен биринджи кардешини Симун'у
булуйор ве она дийор ки,
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"Биз Месихи булдук (бунун
грекчеси гене 'Христос'турd)."
42
Ону Иса'я гетирди. Иса да она бакъп
деди:
"Сен Симун Йунусолу'сун. Ама
сенин адън оладжак Кифас (бу
Тюркче 'Кая' демектир)."
Филипус ве Натанийел чаарълъйор
43

Ертеси гюн Иса нийетте иди,
ДЖелиле'йе гитсин. Филипус'у булуп
она,
"Беним аркамдан гел!" дийор.
44
Филипус
де
Бейтсайда
касабасъндан, хани Андреяс'ън ве
Петрус'ун касабасъндан иди. 45
Филипус гене, Натанийел'и булуп она
анлатъръйор:
"Муса, Аллах кануну китапларънда
ве пейгамберлер кимден ичин
язмъшларса, биз ону булдук: Насъра
касабасъндан, Йусуф'ун олу Иса."
46
Натанийел де она деди:
"Олабилир
ми
хич,
Насъра
касабасъндан ийи бир шей чъксън?"
Филипус она, "Гел де гьор!"
джевабънъ верди. 47 Иса Натанийел'и
гьордю, насъл Она дору йюрюйор. Ве
ондан ичин деди:
d

'Mesih' sözü İbranice dilinden geliyor,
'Hristos' sözü gene Grekçedir. İkisi de aynı anlam
taшıyorlar: meshedilmiш. Meshetmek, bir kiшinin
baшına yaa dökmek demektir. Eski Ahit'te
bununla krallara, Allahevindeki görevlilere ve
peygamberlere görev verilirdi. Demek, 'Mesih'
sözü, 'görev verilmiш' ya da 'Allahtan kurtarıcı
görevini almıш' olan kiшi demektir.
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"Бакън, дору бир Исраилли. Онда
хич курназлък йок!"
48
Натанийел де Она деди:
"Сен бени нереден танъйорсун?"
Иса она джевап верип деди:
"Филипус сени чаърмаздан ьондже
биле, сен о инджир ааджънън
алтънда икен бен сени гьордюм."
49
Натанийел Она джевап верип деди:
"Ей муаллим! Сен Аллахън Олу'сун.
Сен Исраил'ин кралъсън."
50
Иса она джевап верип деди:
"Аджаба сен нийе иман едийорсун?
Сени о инджир ааджънън алтънда
гьордюм дийе сьойледиим ичин ми?
Сен бунлардан даха бюйюк шейлер
гьореджен!"
51
Ве гене она деди:
"Сизе
чок
дору
бир
шей
сьойлейейим: сиз гьореджениз, гьок
насъл ачък дураджак ве насъл
Аллахън мелеклери 'Инсанолу'нун
юстюнде
йукаръ
чъкъп
инеджеклер."
Бьолюм 2
Су шараба дьонюйор
1

Ючюнджю
гюнде
ДЖелиле
санджаъндаки Кана кьойюнде бир
дююн олду. Иса'нън анасъ да орада
иди. 2 Иса ве Онун ьоренджилери де о
дююне даветли идилер. 3 Ве не заман
онларън шарапларъ биттийди, анасъ
Иса'я деди:
"Шарапларъ битмиш!"
4
Иса она деди:
"Ханъмефенди,
бенден
не
истийорсун? Беним вактъм хенюз
гелмеди."

5

Ама анасъ хизметчилере деди:
"Сизе хер не буйурурса, ону япън."
6
О евде алтъ тане таштан япълма кюп
дурурду.
Онлар
Яхудилерин
темизлемек
адетлери
ичин
кулланълърдъ. Хер бири ашаъ йукаръ
сексен йюзйирми литре алърдъ. 7 Иса
онлара деди:
"Кюплери суйла долдурун!"
Ве онларъ аазъна кадар суйла
долдурдулар. 8 Онлара деди:
"Шимди де судан чекин ве
башхизметчийе гьотюрюн." Ве она
гьотюрдюлер.
9
Башхизметчи де судан олмуш
шараптан таттъ, ве онун нереден
гелдиини билмезди (ама суйу чекен
хизметчилер ону билирдилер). О
вакът гювейийи чаърдъ. 10 Ве она
деди:
"Херкес ен башта гюзел шарабъ
верийор. Сонра сарфош олдулар мъ,
даха дюшюк олан шарабъ верийор.
Сен гене, гюзел шарабъ шимдийе
кадар сакламъшсън."
11
Бу, Иса'нън биринджи нишанлъ
муджизеси иди. Ону ДЖелиле
санджаънън Кана кьойюнде яптъ ве
бьойлеликле
кенди
шанлълъънъ
гьостерди. ЬОренджилери де Она
иман еттилер.

гьордю, насъл ьокюзлер, койунлар ве
гюверджинлер
сатардълар.
Пара
деиштирен
кишилер
де
орая
йерлешмишлерди. 15 Иса иплерден
бир камчъ япъп бунларън хепсини,
хем де койунларъ ве ьокюзлери
Аллахевинден
ковду.
Пара
деиштиренлерин параларънъ йере
дьоктю ве масаларънъ девирди. 16
Гюверджин сатанлара да деди:
"Калдърън
бунларъ
бурадан!
Бабамън евини артък тиджарет еви
гиби кулланмайън!"
17
Онун
ьоренджилери
де
хатърладълар
ки,
шьойле
язълмъштър:
"Сенин евин ичин хърслъйъм, ве о
хърс бени йийип битирди."
18

Онун ичин Яхудилер Она джевап
оларак дедилер ки,
"Мадем сен бунларъ япъйорсун,
бизе нишан оларак насъл бир
муджизе гьостереджен?"
19
Иса онлара шьойле джевап верди:
"Бу Аллахевини йъкън, бен де ону
юч гюнде калдъраджам."
20
Яхудилер де шьойле конуштулар:
"Бу Аллахевини чак кърк алтъ
сенеде битирдилер, сен де ону юч
гюнде ми калдъраджан?"
21
Ама Иса'нън сьойледии Аллахеви,
кенди беденийди. 22 Онун ичин, Иса
ьолюлерден дирилдиктен сонра, Онун
ьоренджилери
хатърладълар
ки,
онлара ьойле конушмушту. Ве Кутсал
Язънън бу сьозюне ве Иса'нън
сьойлемиш олдуу сьозе иман еттилер.

Аллахевиндеки сатъджълар
12

Ондан сонра Иса, анасъ,
кардешлери
ве
ьоренджилери
Кефернахум касабасъна индилер. Ама
орада анджак биркач гюн калдълар.
13

Яхудилерин Фъсъх Байрамъ
якънламъштъ. Иса да Йерушалим
касабасъна чъктъ. 14 Ве Аллахевинде

23

Иса Фъсъх Байрамъ ичин
Йерушалим'де калдъ; о вакът чок
киши Онун адъна иман етти. Чюнкю
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Онун
ишледии
муджизелерини
гьордюлер. 24 Ама Иса онлара
гювенмезди,
чюнкю
бютюн
инсанларъ танърдъ. 25 Онун ихтияджъ
йокту, бир киши бирханги инсан ичин
Она шахитлик япсън. О билирди,
инсанларън ичинде не вар.
Бьолюм 3
Иса иле Никодимус
1

Ферисилерден бир адам вардъ, адъ
Никодимус иди. О, Яхудилерин
гюдюджюлеринден бири иди. 2
Геджелейин Иса'я гелди ве деди ки,
"Ей муаллим! Билийоруз, сен
Аллахтан гелен бир муаллимсин.
Чюнкю егер Аллах онунла бирликте
деилсе, хич кимсе сенин ишледиин
муджизелери ишлейемез."
3
Иса она джевап верип шьойле деди:
"Сана
чок
дору
бир
шей
сьойлейейим: бир киши йениден
домадъ мъ, Аллахън краллъънъ
гьоремейеджек."
4
Никодимус Она деди:
"Бир киши яшлъ икен, насъл
йениден доабилир ки? Бир даха
анасънън рахмине гирип досун му?"
5
Иса шьойле джевап верди:
"Сана
чок
дору
бир
шей
сьойлейейим: бир киши судан ве
рухтан
домадъ
мъ,
Аллахън
6
краллъъна
гиремейеджек.
Беденден не доарса, бедендир. Ве
рухтан не доарса, рухтур. 7 Сана
дедим я, йениден домалъсън; она
шашма. 8 Рюзгяр нереде истерсе,
орада есийор. Сен белки онун
сесини ишитийорсун, ама нереден
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гелийор, нерейе гидийор, ону
билемезсин. Иште, Рух'тан домуш
олан хер киши де ьойледир."
9
Никодимус Она джевап верип деди:
"Бу шейлер насъл олабилир?"
10
Иса да джевап верип деди:
"Сен Исраил'ин муаллимисин ве бу
меселелерден анламъйор мусун? 11
Сана
чок
дору
бир
шей
сьойлейейим: биз не билирсек, ону
конушуйоруз. Ве нейи гьормюшсек,
она шахитлик япъйоруз. Гене де
шахитлиимизи кабул етмийорсунуз.
12
Сизе дюнядаки шейлерден
анлатърдъм, сиз де иман етмединиз.
О вакът, сизе гьоктеки шейлерден
анлатърдъм
мъ,
насъл
иман
едеджениз? 13 Ве ким гьоктен инди,
Ондан башка хич кимсе гьоке
чъкмадъ: о да 'Инсанолу'дур. 14 Муса
бир вакът ъссъз йерлерде икен
йъланъ
йукаръ
калдърмъштъ.
'Инсанолу' да айнъ ьойле лазъм
йукаръ калдърълсън. 15 ЬОйле ки,
Она хер ким иман едерсе, маф
олмасън ама онун сонсуз яшамъ
олсун."
16

Чюнкю Аллах дюняйъ о кадар
севди ки, бириджик Олуну верди.
ЬОйле ки, хер ким Она иман едерсе,
маф олмасън ама онун сонсуз яшамъ
олсун. 17 Чюнкю Аллах, Олуну дюняя
гьондермеди, дюняйъ даваласън дийе,
ама дюня Онун елийле куртарълсън
дийе. 18 Ким Она иман едерсе,
даваланмаз. Ама ким иман етмезсе,
затен
даваланмъштър,
чюнкю
Аллахън бириджик Олу'нун адъна
иман етмеди. 19 Даваланма да шудур:
айдънлък дюняя гелди, ама инсанлар

каранлъъ айдънлъктан даха фазла
севдилер; чюнкю онларън ишлери
кьотю иди. 20 Хер ким кьотюлюк
ишлерсе, айдънлъктан азлашмъйор.
Ве онун ишлери ортая чъкмасън дийе
айдънлъа гелмез. 21 Ама ким хакикатъ
ишлерсе, айдънлъа гелийор. ЬОйле
ки, анлашълсън, онун ишлери
Аллахта япълъйор дийе.

сесини ишитти ми, гайет фазла
севинийор. Евет, бьойлеликле беним
севинджим тамам олду. 30 О лазъм
бюйюсюн,
бен
гене
лазъм
кючюлейим."
31
Ким йукаръдан гелмишсе, О
херкесин юзериндедир. Ким дюнядан
гелмишсе, дюнядандър ве дюнядан
конушуйор.
Ама
ким
гьоктен
гелмишсе, О херкесин юзериндедир.
32
Ве нейи гьормюшсе, нейи
ишитмишсе, она шахитлик едийор.
Кимсе де Онун шахитлиини кабул
33
етмийор.
Ама
ким
Онун
шахитлиини кабул етмишсе, Аллахън
хакикатчъ олдууна гарант гидийор. 34
Чюнкю Аллах кими гьондермишсе, О
Аллахън сьозлерини сьойлюйор.
Аллах, не де олса, Рухуну ьолчерек
вермез. 35 Баба, Олуну севийор, ве
хершейи
Онун
елине
теслим
етмиштир. 36 Ким бу Оула иман
едерсе, онун сонсуз яшамъ оладжак.
Ама ким бу Оула бойун емезсе,
яшамъ
гьормейеджек.
Аллахън
ьофкеси
бьойлесинин
юстюнде
дураджак.

Яхя'нън шахитлии
22

Бу меселелерден сонра Иса, кенди
ьоренджилери иле бирликте, Яхудийе
топракларъна гелди. Орада онларла
вакът гечирди ве вафтиз етти. 23 Яхя
да орадайдъ ве Енон'да, Салим
касабасъна якън бир йерде, вафтиз
едерди, чюнкю орада бол су вардъ.
Халк Она гелип вафтиз олурду. 24
Чюнкю
Яхя
хенюз
мапуса
атълмамъштъ.
25

Яхя'нън
ьоренджилери
ве
Яхудилерин арасънда темизлемек
темасънда бир меселе чъктъ. 26 Ве
Яхя'я гелип она дедилер ки,
"Муаллим, Йордан ърмаънън ьоте
тарафънда
бир
адам
сенин
янъндайдъ я. Хани сен Ондан ичин
шахитлик яптъйдън. Иште, О вафтиз
едийор, херкес де Она гидийор."
27
Яхя джевап верип деди ки,
"Кендисине гьоктен верилмеди ми,
кимсе бир шей аламаз. 28 Бен хеп
шьойле дердим (ве сиз де бунун
ичин шахитлеримсиниз): бен 'Месих
деилим, ама Онун ьонюнден
гидейим дийе гьондерилдим.' 29
Гелин кимин исе, иште, гювейи
одур. Ама гювейинин досту, онун
янънда дуруп ону сеслийор. Ве онун

Бьолюм 4
Куйудаки кадън
1

Иса Яхя'дан даха фазла киши
вафтиз едерди. Ве Раб ьоренди ки,
Ферисилер де буну ишитмишлерди. 2
(Аслънда Иса'нън кендиси вафтиз
етмезди, Онун ьоренджилери вафтиз
едерди). 3 Онун ичин Яхудийе
санджаъндан
айрълъп
текрар
ДЖелиле санджаъна дьондю.4 Ве
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лазъмдъ,
гечсин.
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Самирийе

санджаъндан

5

Бьойлеликле Сихар адънда
Самирийе'нин бир касабасъна гелди.
О касаба, Якуб'ун олу Йусуф'а вердии
топракларъна якън иди. 6 Якуб'ун
куйусу
да
орада
иди.
Иса
йолджулуктан
йорулмушту
ве
ьойлеликле куйунун башъна отурду.
Саат ашаъ йукаръ ьолен оники иди. 7
Самирийелилерин бир кадънъ гелди,
су чексин. Иса она деди:
"Бана су вер, ичейим."
(Чюнкю Онун ьоренджилери касабая
гитмишлерди, йийеджек алсънлар).
9
Бунун юзерине о Самирийели кадън
Она деди ки,
"Насъл олуйор да, сен Яхуди бир
еркек, беним гиби Самирийели бир
кадъндан ичеджек истийорсун?"
(Чюнкю
Яхудилерин
Самирийелилерле
алъшверишлери
йоктур).
10
Иса она джевап верип деди:
"Кешке
билейдин
Аллахън
бахшишини. Ве кешке билейдин,
сана 'Бана су вер ичейим' дийен
кимдир. О вакът сен Ондан
истейеджейдин, О да сана дири су
вереджейди."
11
Кадън Она деди:
"Ефендим, сенин йок нейле су
чекесин. Куйу гене дериндир.
Нереден аладжан о дири суйу? 12 Бу
куйу бизе дедемиз Якуп верди.
Кендиси бундан ичти, чоджукларъ
бундан ичти, хайванларъ бундан
ичти. Сен ондан бюйюк олмаясън."
13
Иса джевап верип она деди:
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"Ким бу судан ичерсе, о гене
сусаяджак. 14 Ама ким беним
вереджеим
судан
ичерсе,
о
кесинликле бир даха сусамаяджак.
Хайър, она вереджеим су, о
кишинин ичинде бир су пънаръ
оладжак ве сонсуз яшама кадар
акаджак."
15
Кадън Она деди:
"Ефендим, бана о судан вер де,
артък сусамаяйъм, не де бурая
гелмейейим су чекмейе."
16
Иса она деди:
"Гит, коджанъ чаър ве бурая дьон."
17
Кадън Она джевап оларак деди:
"Беним коджам йок ки!"
Иса она деди:
"Сен буну гюзел сьойледин, хани
'коджам йок' дийе. 18 Беш тане
коджая гиттин, ве шимди киминле
яшъйорсун, о гене сенин коджан
деил. Евет, буну дору сьойледин."
19
Кадън Она деди:
"Ефендим, гьорюйорум, сен бир
пейгамберсин. 20 Бизим деделеримиз
Аллаха бу балканда таптълар. Сиз
гене дийорсунуз, йер оларак лазъм
Аллаха Йерушалим касабасънда
тапълсън."
21
Иса она деди:
"Кадън, бана инан, ьойле бир вакът
геледжек ки, Баба'я не бу балканда
не де Йерушалим'де тападжанъз. 22
Сиз билмедиинизе тапъйорсунуз.
Биз гене билдиимизе тапъйоруз.
Чюнкю куртулуш Яхудилердендир.
23
Ама ьойле бир вакът геледжек ки,
ве аслънда башладъ биле, асъл
тапанлар Баба'я Рух'та ве хакикатта

йийентим одур. 35 Сиз демийор
мусунуз, 'Даха дьорт ай ве харман
вактъ оладжак'? Бакън, бен де сизе
дийорум ки, гьозлеринизи калдърън
ве тарлаларъ гьорюн. Онлар затен
харман
оладжак
кадар
беяз
олмушлар. 36 Ве ким онларъ
бичерсе, каршълъънъ алъйор, сонсуз
яшам ичин йемиш топлуйор. ЬОйле
ки, ким екерсе ве ким бичерсе, о
икиси бирликте севинсинлер. 37
Чюнкю шу сьоз бурада йерине
гелийор: 'Бири екийор, ьобюрю
бичийор'. 38 Бен сизи йолладъм,
ишлемедииниз йерде бичесиниз.
Башкаларъ ишледи, сиз гене
онларън ишине хазъра кондунуз."

тападжаклар. Чюнкю ким Она ьойле
тапарса, иште, Баба ьойле кишилери
аръйор. 24 Аллах рухтур, ве ким Она
тапарса, лазъм Она Рух'та ве
хакикатта тапсън."
25
Кадън Она деди:
"Билийорум Месих геледжек, хани
она 'Христос' дийорлар. О гелди ми,
бизе хершейи анлатъраджак."
26
Иса она деди:
"Бен о кишийим. Евет сана конушан
бен, ойум."
27

О анда Онун ьоренджилери гелди.
Бир кадънла конуштууна шаштълар.
Гене де кимсе (кадъна) сормадъ 'Не
истийорсун?' я да (Иса'я), 'Онунла
насъл конушуйорсун?'

39

Ве
о
касабадан
чок
Самирийелилер о кадънън сьозюнден
ичин Иса'я иман еттилер. Чюнкю
шьойле шахитлик яптъйдъ: 'Хер не
япмъшсам, О бана сьойледи.' 40 Онун
ичин Самирийелилер Иса'я гелиндже,
Ондан риджа еттилер, кендилери иле
бирликте калсън. О да онларда ики
гюн калдъ. 41 Онун сьозюнден ичин
даха да фазла киши иман етти. 42
Кадъна да дедилер ки,
"Биз артък сенин конушмаларъндан
ичин иман етмийоруз. Чюнкю
шимди кендимиз ишиттик ве
билийоруз, дюнянън куртаръджъсъ
Одур, Месих Одур."

28

О вакът кадън су тестисини бракъп
касабая гирди ве инсанлара шьойле
конушту:
29
"Гелин, гьорюн о адамъ, бен хер
не япмъшсам бана анлатърдъ.
Олабилир ми, Месих бу олсун?"
30
Онун ичин халк касабадан дъшаръ
чъктъ ве Иса'я гелдилер.
31

Бу арада Онун ьоренджилери Она
дедилер:
"Муаллим, йесене!"
32
О гене онлара деди:
"Беним ьойле бир йийентим вар, сиз
ону билмийорсунуз."
33
Онун
ичин
ьоренджилери
бирбирлерине дедилер ки,
"Она бириси йийеджек ми гетирди?"
34
Иса онлара шьойле деди:
"Бени
ким
гьондерди,
Онун
истедиини йерине гетирмек ве Онун
ишини тамамламак - иште, беним

Сарай адамънън олу
43

Ики гюн гечтиктен сонра орадан
айрълдъ ве ДЖелиле санджаъна
дьондю. 44 Чюнкю Иса кендиси
шахитлик етти, бир пейгамбер кенди
касабасънда сайгъ гьормез дийе. 45
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ЬОйлеликле ДЖелиле санджаъна
гелиндже, ДЖелилелилер Ону кабул
етти. Йерушалим касабасънда байрам
заманънда япмъш олдуу бютюн
шейлери гьормюштюлер, чюнкю
онлар да орая гиттийдилер.
46
Иса текрар ДЖелиле'нин Кана
кьойюне гелди, хани орада суйу
шараба дьондюрмюштю. Орада бир
сарай адамъ вардъ. Онун олу
Кефернахум касабасънда хаста иди. 47
Адам ишитмишти, Иса Яхудийе
санджаъндан ДЖелиле санджаъна
гелди дийе. Она гидип ялвардъ, олуну
ийилештирсин, чюнкю о ьолмек
юзере иди.
48
Онун ичин Иса она деди,
"Сиз нишанлар ве муджизелер
гьормединиз ми, херхалде хич иман
етмейеджениз."
49
Сарай адамъ да Она деди:
"Ефендим, беним евладъм ьолмеден
бизе кадар гел."
50
Иса она деди:
"Гит, сенин олун яшъйор."
Адам
да
Иса'нън
кендисине
сьойледии сьозе иман едип айрълдъ. 51
О
хяля
йолда
икен,
онун
хизметчилери ону каршъладъ ве
дедилер ки,
"Сенин евладън яшъйор."
52
Онун ичин онлардан ьоренди,
чоджуу ханги саатте ийилешти. Она
дедилер:
"Дюн, ьолен саат бирде атеш ондан
айрълдъ."
53
Бабасъ да ьойлеликле анладъ ки, о
айнъ саатте Иса она 'Чоджуун
яшъйор' дийе сьойлемишти. Ве
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кендиси хем де бютюн ханеси иман
етти.
54

Бу, Иса'нън икинджи нишанлъ
муджизеси
иди.
Ону
Яхудийе
санджаъндан ДЖелиле санджаъна
гелдиктен сонра яптъ.
Бьолюм 5
Хавуздаки сакат адам
1

Бу
меселелерден
сонра,
Яхудилерин бир байрамъ олду. Иса да
Йерушалим касабасъна чъктъ. 2
Йерушалим'ин 'Койун капъсъ'нън
янънда беш авлулу бир хавуз вар.
Онун Ибранидже адъ Бейтеста'дър. 3
Бу авлуларда хаста, кьор, сакат ве
топаллардан
чок
бюйюк
бир
калабалък ятардъ ве беклердилер,
сулар далгалансън. 4 (Кими заман бир
мелек хавуза инип суларъ чалкалардъ.
Ве ким бу суйун чалкаланмасъндан
сонра орая ен биринджи далърса, о
чектии хасталъъндан ийилеширди). 5
Отуз секиз сенеден бери хасталъънъ
чекен бир адам да орада иди.
6
Иса ону гьордю ве билирди, адам
орада узун замандан бери бу
вазийетте ятмъштъ. Она сорду:
"Дюзелмек истийор мусун?"
7
Хаста адам Она джевап верип деди:
"Ефендим, сулар чалкаландъ мъ,
беним кимсем йок ки, бени хавуза
индирсин. Бен даха йолда икен
башкасъ бени евеллейип инеджек."
8
Иса она деди:
"Калк, дьошеини калдър ве йюрю!"
9
Ве адам даккада ийилешти,
дьошеини калдърдъ ве йюрюдю.

Ве о гюн джумартеси гюню иди. 10
Онун ичин Яхудилер ийилешмиш
олан адама шьойле конуштулар:
"Бугюн джумартеси гюню. Сенин
ичин дьошеини калдърмак хелал
деил!"
11
О да онлара шьойле джевап верди:
"Ким бени ийилештирди, О бана
деди 'дьошеини калдър ве йюрю'."
12
Онун ичин она сордулар:
"Ким о адам, хани сана деди
'дьошеини калдър ве йюрю'?"
13
Ама ийилешмиш олан адам онун
ким олдууну билмезди. Чюнкю о
йерде бир калабалък вардъ ве Иса
орадан айрълмъштъ.

19

Онун ичин Иса онлара джевап
верип деди:
"Сизе
чок
дору
бир
шей
сьойлейейим: Оул кендисинден хич
бир иш япамаз, егер Бабасънъ о иши
япаркен гьормезсе. Чюнкю О не
япарса, айнъ онун гиби Оул да о
шейлери япъйор. 20 Чюнкю Баба
Оул'у севийор. Ве кендиси не
япарса, хершейи Она гьостерийор.
Хем де Она бундан даха бюйюк
ишлер гьостереджек. ЬОйле ки,
шашъп каладжанъз. 21 Баба насъл
ьолюлери калдърърса ве онлара
яшам верирсе, Оул да киме истерсе,
она яшам вереджек. 22 Чюнкю Баба
хич кимсейи даваламаз, бютюн
давалама ишини Оул'а брактъ. 23
ЬОйле ки, херкес Баба'я не кадар
сайгъ гьостерирсе, Оул'а да о кадар
сайгъ гьостерсин. Оул'у ким
саймазса, Ону гьондермиш олан
Баба'я сайгъсъзлък етмиш олуйор.

14

Бу меселелерден сонра Иса адамъ
Аллахевинде булду ве она деди:
"Бак шимди, сен шифаландън.
Артък гюнах ишлеме, сенин башъна
даха фена бир шей гелмесин."
15
Адам айрълдъ ве Яхудилере
анлатърдъ, Иса ону шифаладъ дийе.

24

Сизе чок дору бир шей
сьойлейейим: ким беним сьозюмю
ишитирсе ве бени гьондермиш
Олана иман едерсе, онун сонсуз
яшамъ вар. О даваланмая гирмез,
ама ьолюмден яшама гечмиш
олуйор. 25 Сизе чок дору бир шей
сьойлейейим: ьойле бир вакът
геледжек, ве аслънда башладъ биле,
ьолюлер Аллахън Олу'нун сесини
ишитеджеклер,
ишитенлер
де
яшаяджак. 26 Чюнкю насъл Баба'нън
кендисинде яшам варса, айнъ ьойле
Оул'а да верди, кендисинде яшам
олсун. 27 Ве Она хак верди,
даваласън, чюнкю 'Инсанолу' Одур.

Оул яшам верийор
16

Онун ичин Яхудилер Иса'я езийет
еттилер ве Ону ьолдюрмейе бактълар.
Чюнкю бу шейлери бир джумартеси
гюнюнде яптъ. 17 Ама Иса онлара
шьойле джевап верди:
"Беним Бабам шимдийе кадар
ишлемектедир, бен де ишлийорум."
18
Бунун ичин Яхудилер даха да фазла
бактълар, Ону ьолдюрсюнлер. Деил О
саде джумартеси гюнюню бозсун,
Аллаха 'Баба' биле дерди, ве
бьойлеликле кендини Аллахла бир
кълардъ.
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Сиз буна шашмайън. Чюнкю
ьойле бир вакът геледжек, мезарда
оланларън хепси Онун сесини
ишитеджеклер. 29 Ве дъшаръ
чъкаджаклар:
ийилик
япмъш
оланлар
яшам
дирилишине,
кьотюлюк япмъш оланлар гене
даваланма дирилишине. 30 Бен
кендимден бир шей япамам. Насъл
ишитирсем, ьойле давалъйорум, ве
беним даваламам дорудур. Чюнкю
кенди истедиими арамъйорум, бени
гьондермиш
олан
Баба'нън
истедиини аръйорум.
Иса'нън шахитлери
31

Бен кендимден ичин шахитлик
яптъм мъ, шахитлиим дору олмаз. 32
Вар башка бири, бенден ичин
шахитлик япсън. Ве билийорум,
бенден ичин яптъъ шахитлик
дорудур.
33

Сиз
Яхя'я
адамлар
йолламъштънъз. О да хакиката
шахитлик яптъйдъ. 34 Бен аслънда
инсанлардан шахитлик кабул етмем.
Ама бу шейлери сизе сьойледим,
куртуласънъз дийе. 35 О, янан ве
шъллаян бир ламба иди. Сиз де
разъйдънъз, къса бир вакът ичин
онун айдънлъънда севинесиниз.
36

Ама Яхя'нън шахитлиинден даха
да бюйюк бир шахитлиим вар:
чюнкю Баба бана ишлер верди,
онларъ битирейим дийе. Иште,
беним яптъъм ишлер онлардър. Ве
онлар бенден ичин шахитлик
едийорлар, Баба бени йолладъ дийе.
37
Хем де, бени гьондермиш олан
Баба, О кендиси де бенден ичин
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шахитлик етмиштир. Сиз хич бир
заман не Онун сесини ишиттиниз,
не де Онун бичимини гьордюнюз. 38
Онун сьозю де сизде яшамъйор.
Чюнкю О Кими гьондермишсе, Она
иман етмийорсунуз. 39 Кутсал
Китабъ араштъръйорсунуз, чюнкю
санъйорсунуз, онда сонсуз яшама
сахип оладжанъз. Ама о, бенден
ичин шахитлик едийор. 40 Гене де
разъ деилсиниз, яшамънъз олсун
дийе бана гелесиниз.
41

Бен инсанлардан шанлълък кабул
етмем. 42 Ама бен сизи затен
танъйорум. Билийорум, ичинизде
Аллах севгиси йок. 43 Бен Бабамън
адъйла гелдим, сиз де бени кабул
етмединиз. Ама башка бириси кенди
адъйла гелди ми, ону кабул
едеджениз. 44 Сиз бирбиринизден
шанлълък кабул едийорсунуз ве тек
олан Аллахтан гелен шанлълъъ
арамъйорсунуз. Мадем ьойле, сиз
насъл иман едебилирсиниз?
45

Санмайън, бен сизи Баба'нън
ьонюнде сучлаяджам. Вар башка
бири сизи сучласън: о да Муса'дър,
ки сиз она умут бааламъшсънъз. 46
Ама сиз Муса'я инанмъш олайдънъз,
бана иман едеджейдиниз. Чюнкю о
бенден ичин язмъштъ. 47 Ама мадем
онун сьозлерине инанмъйорсунуз,
бана насъл иман едеджениз?"
Бьолюм 6
Иса беш бин киши дойуруйор
(Мат 14:13-21; Мар 6:30-44; Лу
9:10-17)

1

Бу шейлерден сонра, Иса ДЖелиле
Гьолю'нюн ьобюр тарафъна гечти
(онун башка бир адъ да Тиберияс
Гьолю'дюр). 2 Бюйюк бир калабалък
да Онун аркасъндан гелди. Чюнкю
гьордюлер,
хасталарда
насъл
муджизелер япардъ. 3 Иса да бир
балкана бинип орада ьоренджилери
иле бирликте отурду. 4 'Фъсъх' адънда
Яхудилерин
бир
байрамъ
да
якънламъштъ.

гиби,
кючюк
балъкларъ
да
истедиклери кадар даътърдълар. 12
Онлар
дойдуктан
сонра
ьоренджилерине деди:
"Артан
парчаларъ
топлайън.
Биршейджик атълмасън."
13
Бьойлеликле онларъ топладълар. Ве
йемек йийенлерден артан беш арпа
екмеинин парчаларъйла беш тане
бюйюк сепет долдурдулар.
14

Онун ичин инсанлар гьорюндже,
Иса насъл бир нишанлъ муджизе
яптъ, дедилер:
"Дюняя геледжек олан о пейгамбер
сахиден де будур."
15
Иса билирди ки, онлар истедилер,
гелип Ону зорла крал япсънлар. Ве
онун ичин текрар ялнъз башъна
балкана чекилди.

5

Иса гьозлерини калдъръп гьордю
ки, бюйюк бир калабалък Она дору
гелийор. О заман Филипус'а деди:
"Нереден екмек алалъм да, бунлар
йесин?"
6
Ама буну Филипус'у денемек ичин
сьойледи. Чюнкю О, аз сонра не
япаджаънъ билирди.
7
Филипус Она джевап верди:
"Хер бири бир локмаджък алсън
дийе, икийюз динарлък екмек алсак
биле онлара йетмейеджек."
8
Иса'нън бир ьоренджиси, Симун
Петрус'ун кардеши олан Андреяс, Она
деди:
9
"Бурада вар кючюк бир чоджук.
Онда беш тане арпа екмеи, ики де
кючюк балък вар. Ама бунлар
недир, о кадар чок кишийе каршъ?"
10
Иса да деди:
"Инсанларъ йере отуртурун."
О йерде чок отлук вардъ. Онун ичин
еркеклер отурдуктан сонра, онларън
сайъсъ ашаъ йукаръ беш бин иди. 11
Иса да екмеклери алдъ, ве шюкюр
еттиктен сонра онларъ ьоренджилере
даътърдъ.
ЬОренджилер
гене
отуранлара даътърдълар. Айнъ онун

Иса су юстюнде йюрюйор
(Мат 14:22-33; Мар 6:45-52)
16

Акшам
олунджа,
Онун
ьоренджилери гьоле индилер. 17 Кайъа
бинип Кефернахум касабасъна дору
гьолю гечердилер. Каранлък да
чьокмюштю ве Иса хенюз онлара
гелмемишти. 18 Бюйюк бир рюзгяр
ести ве дениз онунла чалкаландъ. 19
Бьойлеликле ашаъ йукаръ беш, беш
бучук километре кюрек чектилер. Ве
Иса'йъ гьордюлер, насъл денизин
юзеринде
йюрюйюп
кайъа
яклашъйор. Ве чок корктулар. 20 Ама
О онлара деди:
"Беним! Коркмайън!"
21
О вакът Ону севе севе кайъа
алдълар.
Кайък
да
хемен
гидеджеклери йере вардъ.
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22

Ертеси гюн, гьолюн ьобюр
тарафънда калмъш олан калабалъклар
гьордюлер, саде бир тане кайък вар ве
Иса ьоренджилери иле бирликте она
бинмемишти. Ве анладълар ки, Онун
ьоренджилери
айръджа
йола
чъктълар. 23 Тиберияс касабасъндан
башка кайъклар гелди ве о йере
вардълар,
нереде
Раб
шюкюр
еттиктен сонра о екмеклери йедилер.
24
Калабалък гьорюндже, не Иса не де
ьоренджилери орада йокту, кайъклара
бинип
Иса'йъ
арамак
ичин
Кефернахум касабасъна гелдилер.
Яшам екмеи
25
Ве Ону гьолюн ьобюр тарафънда
булунджа Она сордулар: "Муаллим,
не заман бурая гелдин?"
26
Иса онлара джевап верип деди:
"Сизе дору бир шей сьойлейейим:
сиз бени арамъйорсунуз, нишанлъ
муджизелери гьордююнюз ичин,
ама екмеклерден йийип дойдуунуз
ичин. 27 Ишлемейин йок олан екмек
ичин, ама ишлейин сонсуз яшама
кадар каладжак олан екмек ичин.
Ону да сизе 'Инсанолу' вереджек.
Баба, хани Аллах, Она мюхюр
басмакла гарант олду."
28
Онун ичин Она дедилер ки,
"Биз не япалъм да, Аллахън
ишлерини йерине гетирелим?"
29
Иса онлара джевап верип деди:
"Аллахън
иши
шудур:
Онун
гьондермиш олдуу Кишийе иман
едесиниз."
30
Онун юзерине Она дедилер:
"О заман сен нишан оларак насъл
бир муджизе япаджан, биз де ону
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гьорюп сана иман еделим? Евет, не
япаджан? 31 Деделеримиз ъссъз
йерлерде икен, 'ман' екмеини
йедилер. Айнъ язълдъъ гиби:
'Онлара гьоктен екмек верди,
йесинлер.'"
32
Бунун юзерине Иса онлара деди:
"Сизе
чок
дору
бир
шей
сьойлейейим: сизе гьоктен екмек
верен Муса деилди. Ама сизе асъл
гьоктен гелен екмеи верен беним
Бабамдър. 33 Чюнкю Аллахън екмеи
гьоктен инмиш олан ве дюняя яшам
верен Кишидир."
34
Онун ичин Она дедилер ки,
"Ей ефендимиз, бизе бу екмеи хер
даим вер!"
35
Иса да онлара деди:
"Яшам екмеи беним. Ким бана
гелирсе, асла аджъкмаяджак, ве ким
бана иман едерсе, асла сусамаяджак.
36
Ама бен сизе дийорум, сиз бени
хем гьордюнюз, хем де иман
етмийорсунуз. 37 Баба бана не кадар
киши
верирсе,
хепси
бана
геледжеклер. Ве бана ким гелирсе,
ону дъшаръ атмаяджам. 38 Чюнкю
бен гьоктен инмедим, кенди
истедиими япмая, ама индим, бени
Гьондеренин истедиини япмая. 39
Бени Гьондеренин истедии де
шудур:
бана
вермиш
олдуу
кишилерден бир танесини биле
кайбетмейейим, ама онларъ сон
гюнде дирилтирейим. 40 Бабамън
истедии де шудур: хер ким Оул'у
гьорюп Она иман едерсе, онун
сонсуз яшамъ олсун. Бен де ону сон
гюнде дирилтиреджем."

41

Бунун юзерине Яхудилер Иса'дан
ичин мърмърдандълар. Чюнкю О
демишти. 'Гьоктен инмиш олан екмек
беним'. 42 Ве дедилер:
"Бу Йусуф'ун Олу Иса деил ми ки?
Онун
бабасънъ
ве
анасънъ
танъмъйор муйуз? Мадем ьойле,
насъл дийор 'Бен гьоктен индим'?"
43
О вакът Иса джевап верип деди:
"Бирбиринизе мърмърданмайън. 44
Бир киши бана гелемез, егер бени
гьондермиш олан Баба ону чекмесе.
Бен де о кишийи сон гюнде
дирилтиреджем. 45 Пейгамберлерин
китабънда язъйор ки, 'Ве хепси
Аллахтан дерс аладжаклар.' Онун
ичин, хер ким Аллахъ ишитмишсе
ве
Ондан
ьоренмишсе,
бана
гелийор. 46 Деил, бир киши Баба'йъ
гьормюш олсун. Хайър, саде ким
Баба'дан гелмишсе, анджак О
Баба'йъ гьордю. 47 Сизе чок дору бир
шей сьойлейейим: ким бана иман
едерсе, онун сонсуз яшамъ оладжак.
48
Яшам екмеи беним. 49 Сизин
деделериниз ъссъз йерлерде икен,
'ман' екмеини йедилер ве ьолдюлер.
50
Гьоктен инен екмек будур ки, бир
киши ондан йесин ве ьолмесин. 51
Гьоктен инмиш олан яшаян екмек
беним. Бир киши бундан йеди ми,
сонсуза кадар яшаяджак. Беним
вереджеим
екмек
де,
кенди
беденимдир. Бен ону дюнянън
яшамъ ичин вереджем."
52
Бунун
юзерине
Яхудилер
бирбирлерийле чекиштилер:,
"Бу бизе кенди беденини насъл
веребилир ки, йийелим?"
53
Иса онун ичин онлара деди:

Сизе
чок
дору
бир
шей
сьойлейейим: сиз 'Инсанолу'нун
етини йемединиз ми, ве Онун
канънъ ичмединиз ми, сизде яшам
олмаяджак. 54 Ким беним етими
йерсе ве канъмъ ичерсе, онун сонсуз
яшамъ олуйор. Бен де ону сон гюнде
дирилтиреджем. 55 Чюнкю асъл
йемек беним беденимдир, ве асъл
ичеджек беним канъмдър. 56 Ким
беним етими йерсе ве канъмъ
ичерсе, бенде калъйор, бен де онда
калъйорум. 57 Яшаян Баба бени
гьондерди, ве бен Баба'дан яшам
алъйорум. Тъпкъ онун гиби, ким
бени йерсе, о да бенден яшам
аладжак. 58 Евет, гьоктен инмиш
олан екмек будур. Деил насъл сизин
деделериниз 'ман' екмеини йийип
ьолдюлер. Хайър, ким бу екмеи
йерсе, сонсуза кадар яшаяджак."
59

Бу шейлери сьойледи, не вакът
Кефернахум касабасънда дуаханеде
дерс верди.
Чок киши Иса'дан вазгечийорлар
60
Онун ьоренджилеринден чок
киши буну ишитип дедилер ки,
"Бунлар чок кескин лафлар. Ким
онларъ кабул едебилир?"
61
Иса йюреинде фарк етти, ачан бу
меселе ичин мърмърданмалар олду.
Ве ьоренджилерине сорду:
"Бу меселеден ичин имандан мъ
дюшеджениз? 62 Я гьорюрсениз,
'Инсанолу' насъл текрар йукаръ
чъкаджак о йере, ен биринджи
нереден гелдийсе? 63 Яшамъ верен
рухтур, беденин бунда файдасъ йок.
Сизе сьойледиим сьозлер - онлар
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рухтур, онлар яшамдър. 64 Гене де
аранъзда иман етмейен кишилер
вар."
Чюнкю Иса баштан билирди, кимлер
иман етмейеджейди ве ким Ону еле
вереджейди. 65 Ве деди:
"Иште, бунун ичин сизе демиштим
ки, беним Бабам'дан она верилмеди
ми, хич кимсе бана гелемез."
66
О
замандан
бери
Онун
ьоренджилеринден бирчоу дьондюлер
ве артък Онунла йюрюмедилер. 67
Онун ичин Иса оникилере сорду:
"Сиз де ми дьонмек истийорсунуз?"
68
Бунун юзерине Симун Петрус Она
шьойле джевап верди:
"Я Раб, биз киме гиделим? Сенде
сонсуз яшамън сьозлери вар. 69 Ве
артък иман еттик ве анладък ки,
Месих сенсин, яшаян Аллахън Олу
сенсин."
70
Иса она джевап верди:
"Сиз
оникилери
бен
кендим
сечмедим ми? Ве гене де аранъздан
бир киши бир Шейтандър?"
71
О гене Искариотлу Симун'ун олу
Яхуда'дан ичин конушту. Чюнкю о,
оникилерден бири иди, ама гене де
Иса'йъ еле вермек юзерейди.
Бьолюм 7
Иса Йерушалим'е гидийор
1
Ве бу меселелерден сонра Иса
ДЖелиле
санджаънда
гезди.
Истемезди, Яхудийе санджаънда
гезсин,
чюнкю
Яхудилер
Ону
ьолдюрмейе бактълар. 2 Яхудилерин
'Япрактан
Евлер
Байрамъ'
да
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якънламъштъ. 3 Онун ичин, Иса'нън
кардешлери Она дедилер:
"Бурадан айръл, Яхудийе санджаъна
гит.
ЬОйле
ки,
сенин
ьоренджилерин де гьорсюн, сен не
гиби ишлер япъйорсун. 4 Чюнкю бир
киши
танънмак
истеди
ми,
кесинликле хич бир шей саклъ
япмаз. Егер сенде бу ишлери япмак
варса, кендини дюняя гьостер."
5
Чюнкю Онун кардешлери биле Она
иман етмездилер. 6 Иса да онлара
деди:
"Беним вактъм хенюз гелмеди. Ама
сизин ичин вакът хер заман
уйгундур. 7 Оламаз дюня сизден
азетмесин. Ама бенден азетмийор,
чюнкю бен дюнядан ичин шахитлик
япъйорум, онун ишлери кьотюдюр
дийе. 8 Бу байрама сиз чъкън. Бен бу
байрама чъкмам, чюнкю беним
вактъм хенюз гелмеди."
9
Бу шейлери онлара сьойледи, не
вакът ДЖелиле санджаънда калърдъ.
10

Ама Онун кардешлери йола
чъктъктан сонра, О да байрама чъктъ.
Ама ачък ачък гитмеди, санки саклъ
оларак гитти. 11 Онун ичин Яхудилер
Ону байрамда арадълар ве "Нереде
О?" дийе сордулар.
12

Калабалък да Иса'дан ичин чок
мърмърдандъ. Кимиси, "О ийи бир
адам" дердилер. Кимиси гене, "Хайър,
О халкъ алдатъръйор" дерди. 13 Ама
хич кимсе Ондан ичин ачък ачък
конушмаздъ, чюнкю Яхудилерден
корктулар.
Иса байрамда дерс верийор

14

бана къзъйорсунуз? 24 Сиз артък
гьорюнюше гьоре карар вермейин,
дорулукла карар верин."
25
Онун ичин кими Йерушалимлилер
Она дедилер:
"Бу адам айнъсъ деил ми, хани
бакъйорлар Ону ьолдюрмейе? 26 Ве
бакън, ачъкта конушуйор ве гене де
Она бир шей демийорлар. Йокса
гюдюджюлер Ону сахиден де Месих
оларак кабул еттилер ми? 27 Биз бу
адамдан ичин билийоруз, нереден
гелмиштир. Ама Месих гелди ми,
кимсе билмейеджек, о нереден
гелийор."
28
Иса о анда Аллахевинде дерс
верирди ве йюксек сесле шьойле
конушту:
"Сиз хем бени танъйорсунуз, хем де
билийорсунуз, бен нереден гелдим.
Бен кендимден гелмедим. Ама бени
Гьондерен дорудур. Ве сиз Ону
танъмъйорсунуз. 29 Ама бен Ону
танъйорум, чюнкю бен Онданъм ве
бени гьондермиш Олан Одур."
30
О себептен бактълар, Ону
якаласънлар. Гене де кимсе Она
еллерини сюрмеди, чюнкю Онун
вактъ хенюз гелмемишти. 31 Ама
калабалъктан чок киши Она иман етти
ве дедилер:
"Аджаба, Месих гелди ми, бу
адамдан даха мъ фазла муджизелер
япаджак?"
32
Ферисилер ишиттилер, насъл
калабалък Иса'дан ичин бу шейлери
фъсълдардъ. Ве Ферисилер ве
Аллахевинин башгьоревлилери Ону
якаламак ичин адамлар йолладълар. 33
Иса онлара деди:

Ама байрамън ортасънда Иса
Аллахевине гирип дерс вермейе
башладъ. 15 Яхудилер де шашъп
калдълар ве дедилер ки,
"Бу адам хич окумадъ. Нереден
гелийор онун бу кадар окумушлуу?"
16
Иса онлара джевап верип деди:
"Беним ьоретишим аслънда беним
деилдир,
бени
гьондермиш
Оланъндър. 17 Бир кишиде истек вар
мъ,
Онун
истедиини
йерине
гетирсин, о вакът анлаяджак, бу
ьоретиш Аллахтан мъдър, йокса бен
кендимден ми конушуйорум. 18 Ким
кендисинден конушурса, кенди
шанлълъънъ аръйор. Ама ким
кендисини гьондерен
кишинин
шанлълъънъ арарса, о хакикатчъдър
ве онда хич хаксъзлък булунмаз. 19
Муса сизе Аллах канунуну вермеди
ми? Гене де, сизден кимсе Аллах
кануну йерине гетирмийор. Сиз
неден
бени
ьолдюрмейе
бакъйорсунуз?"
20
Калабалък Она джевап верип деди:
"Сенде кьотю рух вар! Ким бакъйор
сени ьолдюрсюн?"
21
Иса онлара джевап верип деди:
"Бен тек бир иш яптъм, хепиниз де
шашъп калдънъз. 22 Сиз джумартеси
гюнюнде биле инсанъ сюннет
едийорсунуз, чюнкю сюннети сизе
Муса верди (ки, аслънда о Муса'дан
калма
деилдир,
деделерден
калмадър). 23 Демек, Муса'нън
кануну
бозулмасън
дийе,
джумартеси гюнюнде биле адам
сюннет олуйор. Мадем ьойле, бен
бир джумартеси гюнюнде инсанъ
бюсбютюн ийилештирдим ми, неден
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"Сизинле аз бир вакът даха
каладжам,
сонра
да,
бени
Гьондерене дьонеджем. 34 Бени
араяджанъз ама буламаяджанъз. Ве
бен нереде олурсам, орая сиз
гелемезсиниз."
35
Онун ичин Яхудилер араларънда
шьойле конуштулар:
"Бу да нерейе гидеджек ки, биз ону
буламаялъм?
Гитмесин
о
Яхудилере,
хани
Греклерин
арасънда яшъйорлар? Гитмесин
Греклери ьоретирмейе. 36 Онун
яптъъ лаф да нейди: 'Сиз бени
араяджанъз ама буламаяджанъз' ве
'Бен нереде олурсам, орая сиз
гелемезсиниз'?"
37

Ве байрамън сон гюнюнде, ки ен
бюйюк гюн одур, Иса калкъп йюксек
сесле шьойле конушту:
"Бир киши сусадъ мъ, бана гелсин
ве ичсин. 38 Ким бана иман едерсе,
онун ичинден дири су ърмакларъ
акаджак. Тъпкъ Кутсал Китабън
яздъъ гиби."
39
Буну да Рух'тан ичин сьойледи. Она
иман еденлер де о Руху алмак юзере
иди. Ве Кутсал Рух хенюз ортада
йокту,
чюнкю
Иса
хенюз
шанланмамъштъ.
40
Калабалъктан чок киши бу сьозю
ишитиндже дедилер ки, "Сахиден де о
пейгамбер будур." 41 Башкаларъ гене,
"Бу
Месихтир"
дедилер.
Гене
башкаларъ
шьойле
конушту:
"ЬОйлейсе
Месих,
ДЖелиле
санджаъндан мъ гелийор? 42 Кутсал
Китап демийор му, Месих оладжак
Давуд'ун джинсинден, ве Давуд'ун
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кьойю олан Бейтлехем'ден?" 43
Бьойлеликле
калабалъън
ичинде
Иса'дан ичин бир айрълък чъктъ. 44
Онлардан базъларъ Ону якаламак
истедилер. Гене де кимсе Она ел
сюрмеди.
45
Бьойлеликле коллайъджъ аскерлер
Аллахевинин башгьоревлилерине ве
Ферисилере гери дьондюлер. Онлара
дедилер:
"Ону неден гетирмединиз?"
46
Ньобетчи аскерлер де шьойле
джевап вердилер:
"Хич бир инсан хич бир заман бу
адам гиби конушмамъштър."
47
Ферисилер онлара шьойле джевап
вердилер:
"Сиз де ми алдандънъз? 48
Гюдюджюлер я да Ферисилерден
бир киши биле Она иман етсин? 49
Ама бу калабалък затен Аллах
канунуну билмийор. Онлар ланет
олсунлар!"
50
Никодимус (о геджелейин Иса'я
гелмишти ве онлардан бири иди)
онлара дийор ки,
51
"Бизим канунумуз херхалде
вермийор, бир киши давалансън,
егер о кишийе ьондже кулак
верилмемишсе, о не яптъ дийе
анлашълмамъшса."
52
Она джевап верип дедилер:
"Сен де ДЖелиле санджаъндан
олмаясън? Араштър ве гьор:
ДЖелиле'ден
хенюз
пейгамбер
чъкмамъштър."
53
Ве херкес евине дьондю.

Бьолюм 8

Зинаджъ кадън

Иса'нън шахитлии дорудур

1

Иса да Зейтин Даъна гитти. 2
Сабаха дору гене Аллахевине гитти.
Бютюн халк да Она гелди. О да
отуруп онлара дерс верди. 3 Ве канун
муаллимлери иле Ферисилер Она бир
кадън гетирдилер, ону зина япаркен
якаламъшлардъ. Ону орта йере
койдулар. 4 Иса'я дедилер:
"Ей муаллим! Бу кадън там зина
япаркен сучюстю якаландъ. 5
Шимди, Аллах кануну китабънда
Муса бизе буйуруйор ки, бьойле
кишилер ташлансън. Пеки, сен не
дерсин?"
6
Буну сьойледилер Иса'йъ денемек
ичин. Истедилер, еллеринде бир шей
олсун, нейле Ону сучласънлар. Иса да
еилмишти
ве
пармаъйла
йере
биршейлер язардъ. 7 Ама хеп девам
еттилер Она сормая. О вакът Иса
дорулуп онлара деди:
"Аранъзда ким гюнахсъз исе, она
биринджи ташъ о атсън."
8
Ве гене еилип топраа язмая девам
етти. 9 Онлар да буну ишитиндже,
дуйгуларънда рахатсъз олуп текер
текер дъшаръ чъктълар. Яшлълардан
башлаярак, чак сон адама кадар.
Бьойлеликле Иса ялнъз калдъ. Кадън
да орта йерде дурурду. 10 Иса дорулуп
кадъндан
башка
кимсейи
гьоремейиндже она деди:
"Кадън, нереде онлар? Кимсе сени
даваламадъ мъ?"
11
Кадън да деди: "Кимсе, ефендим!".
Иса гене она шьойле деди:
"Бен де сени даваламам. Гит, артък
гюнах ишлеме."

12

Иса онлара текрар конушту. Деди
ки,
"Дюнянън айдънлъъ беним. Ким
беним аркамдан гелирсе, каранлъкта
йюрюмез, ама яшам айдънлъъна
сахип олур."
13

Онун ичин Ферисилер Она дедилер,
"Сен кендинден ичин шахитлик
япъйорсун. Сенин шахитлиин дору
деилдир."
14
Иса онлара джевап верип деди:
"Бен кендимден ичин шахитлик
япарсам биле, беним шахитлиим
дорудур. Чюнкю бен билийорум,
нереден
гелдим
ве
нерейе
гидийорум. Ама сиз билмийорсунуз,
нереден
гелдим
ве
нерейе
гидийорум. 15 Сиз даваламайъ
бедене гьоре япъйорсунуз, ама бен
кимсейи даваламам. 16 Даваламая
калксам биле, беним даваламам
дорулукла олуйор. Чюнкю бен о
иште ялнъз деилим: бен ве бени
гьондермиш
олан
Баба'йла
берабериз. 17 Ве сизин Аллах
канунунузда биле язъйор ки, ики
кишинин шахитлии дорудур дийе. 18
Иште,
бен
кендимден
ичин
шахитлик япъйорум, ве бени
гьондермиш олан Баба да бенден
ичин шахитлик япъйор."
19
Онун ичин Она дедилер:
"Нереде сенин бабан?"
Иса шьойле джевап верди:
"Не бени танъйорсунуз, не де
Бабамъ. Бени танъмъш олайдънъз,
Бабамъ да танъяджайдънъз."
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20

Иса бу сьозлери конушту, не заман
Аллахевинде, орадаки пара топлама
йеринде дерс верирди. Ама кимсе Ону
якаламадъ, чюнкю Онун вактъ хенюз
гелмемишти.
21

Иса онлара текрар шьойле конушту:
"Бен гидийорум. Сиз де бени
араяджанъз
ама
гюнахларънъз
ичинде ьоледжениз. Бен нерейе
гидийорум, сиз орая гелемезсиниз."
22
Бунун юзерине Яхудилер деди:
"Олмасън да кендини ьолдюрсюн.
Хани дийор я, 'Бен нерейе
гидийорум, сиз орая гелемезсиниз'".
23
О да онлара деди:
"Сиз
ашаъдансънънз,
бен
йукаръданъм. Сиз бу дюнядансънъз,
бен бу дюнядан деилим. 24 Иште,
онун ичин дедим, гюнахларънъз
ичинде ьоледжениз. Чюнкю егер
инанмазсанъз, бен Вар Олан'ъмe
дийе,
гюнахларънъз
ичинде
ьоледжениз."
25
Бунун юзерине Она, "Сен де
кимсин?" дедилер.
Иса да онлара шуну деди:
"Сизе ен баштан бери не дедийсем,
ойум. 26 Сизден ичин вар чок шейлер
бен не сьойлейейим ве нейле сизи
давалайъм. Ама бени гьондермиш
Олан хакикатчъдър. Ондан не
ишитмишсем,
дюняя
бунларъ
конушуйорум."
e Grekçede 'ego eimi' = 'ben'im', ya da 'ben
varım' demektir. Eski Ahitte Allahın adı İbranice
'Yahve' idi. Bu da Grekçe olarak 'ego eimi' diye
çevriliyor. İsa bu bölümde bu sözü шu ayetlerde
kullanıyor: 24, 28, 58. Ve bunu söylerken 'Ben
Allah'ım' demiш oluyor.
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27

Анламадълар ки, онлара Баба'дан
ичин конушту.
28
Бунун юзерине Иса онлара деди:
"Инсанолу'ну йукаръ калдърдънъз
мъ, иште, о вакът анлаяджанъз ки,
бен Вар Олан'ъм. Ве анлаяджанъз,
кендимден бир шей япамам. Ама
Бабам бана не ьоретирмишсе, ону
конушуйорум. 29 Бени гьондермиш
Олан бенимле бирликтедир. Баба
бени ялнъз бракмадъ. Чюнкю хер
заман Ону мемнун еден шейлери
япъйорум."
30
Иса бунларъ конушунджа чок киши
Она иман етти.
Ибрахим'ин евлатларъ
31

Онун ичин Иса, кендисине иман
еден Яхудилере шьойле конушту:
"Сиз беним сьозюмде калдънъз мъ,
о вакът асъл ьоренджилерим
олуйорсунуз. 32 Сиз хакикатъ
биледжениз, хакикат да сизи сербест
едеджек."
33
Она джевап оларак дедилер:
"Биз Ибрахим'ин сойунданъз. Хич
бир
вакът,
кимсейе
есирлик
япмадък. Насъл дийорсун 'сербест
оладжанъз'?"
34
Иса онлара шьойле джевап верди:
"Сизе
чок
дору
бир
шей
сьойлейейим: хер ким гюнах
ишлерсе, гюнахън кьолеси олуйор. 35
Кьоле де хер даим евде калмаяджак,
ама оул хер даим каладжак. 36 Онун
ичин, Оул сизи сербест кълдъ мъ,
асъл о заман сербест оладжанъз. 37
Билийорум,
сиз
Ибрахим'ин
сойундансънъз. Гене де бени
ьолдюрмейе бакъйорсунуз. Чюнкю

беним сьозюме сизде йер йок. 38 Бен
Бабамън янънда не гьордюм, ону
анлатъръйорум. Сиз де бабанъздан
не ишиттиниз, ону япъйорсунуз."
39
Она джевап вердилер:
"Бизим бабамъз Ибрахим'дир."
Иса онлара деди:
"Сиз
Ибрахим'ин
евлатларъ
олсайдънъз, Ибрахим'ин ишлерини
япаджайдънъз. 40 Шимди де бени
ьолдюрмейе бакъйорсунуз. Сизе
хакикатъ конушмуш олан бир адамъ
ьолдюрмейе бакъйорсунуз, ки, бен
де ону Аллахтан ишиттим. Йок,
Ибрахим ьойле бир шей япмадъ. 41
Сиз
бабанъзън
ишлерини
япъйорсунуз."
Бунун юзерине Она дедилер:
"Биз зинадан домадък. Тек бир
бабамъз вар: о да Аллахтър."

конушуйорум, онун ичин бана
инанмъйорсунуз. 46 Ким беним бир
гюнахъмъ гьостеребилир? Ве мадем
хакикатъ конушуйорум, неден бана
инанмъйорсунуз? 47 Аллахтан олан
киши
Аллахън
сьозлерини
ишитийор. Иште, онун ичин
ишитмийорсунуз, чюнкю Аллахтан
деилсиниз."
Иса'нън кишилии
48

Бунун юзерине Яхудилер Она
джевап верип дедилер:
"Биз дору сьойлемедик ми, сен бир
Самирийелисин ве сенде кьотю рух
вар."
49
Иса шьойле джевап верди:
"Бенде кьотю рух йок. Ама бен
Бабама сайгънлък гьостерийорум,
сиз
гене
бана
сайгъсъзлък
50
едийорсунуз.
Бен
кенди
шанлълъъмъ арамъйорум. Вар ону
араян ве давалаян. 51 Сизе чок дору
бир шей сьойлейейим: ким беним
сьозюмю тутарса, сонсуз ьолюмю
асла гьормейеджек."
52
Бунун юзерине Яхудилер Она деди,
"Евет, шимди билийоруз, сенде
кьотю рух вар: Ибрахим ьолдю,
пейгамберлер де ьолдю. Сен гене
дийорсун 'Ким беним сьозюмю
тутарса, сонсуз ьолюмю асла
гьормейеджек'. 53 Сен бизим дедемиз
Ибрахим'ден даха бюйюк олмаясън,
ки о да ьолдю. Ве пейгамберлер де
ьолдю.
Сен
кендини
не
санъйорсун?"
54
Иса джевап верди:
"Бен кендими шанладъм мъ, беним
шанлълъъм бир хичтир. Ама бени

Шейтанън евлатларъ
42

Онун ичин Иса онлара деди:
"Аллах сизин бабанъз олсайдъ, бени
севердиниз. Чюнкю бен Аллахтан
чъкъп гелдим. Кендимден де
гелмедим, бени О гьондерди. 43
Аджаба, беним сьойледиклерими
неден анламъйорсунуз? Чюнкю
беним
сьозлерими
ишитемийорсунуз. 44 Сиз бабанъз
Шейтандансънъз. Ве бабанъзън
истедиклерини япмая бакъйорсунуз.
О баштан бери бир катил иди ве
хакикатта дурмаз, чюнкю онда
хакикат йоктур. О не вакът ялан
сьойлерсе, о заман кенди ьозюнден
конушмуш олуйор. Не де олса о
яланджъдър,
хем
де
яланън
бабасъдър. 45 Ама бен хакикатъ
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шанлаян Бабамдър. Ве сиз Ондан
ичин дийорсунуз, сизин Аллахънъз
имиш. 55 Сиз Ону танъмадънъз, ама
бен ону танъйорум. Ве 'Бен Ону
танъмъйорум' дерсем, бен де сизин
гиби яланджъ оладжам. Ама бен
Ону танъйорум, ве Онун сьозюню
тутуйорум. 56 Ибрахим беним
гюнлерими гьореджекти, ве онун
ичин
севинчлийди.
Беним
гюнлерими гьордю ве севинди."
57
Онун ичин Яхудилер Она дедилер:
"Сен даха елли яшъна биле
гелмедин ве Ибрахим'и де ми
гьордюн?"
58
Иса онлара шьойле деди:
"Сизе
чок
дору
бир
шей
сьойлейейим: Ибрахим домадан
ьондже бен Вар Олан'ъм."
59
Бунун юзерине Иса'я атмак ичин
ташлар калдърдълар. Ама Иса
сакландъ ве Аллахевинден айрълдъ.
Бьолюм 9
Доуштан кьор адам
1

Ве гечеркен доуштан кьор олан
бир адам гьордю. 2 ЬОренджилери де
Она шьойле сордулар:
"Муаллим, аджаба ким гюнах
ишледи де, бу адам кьор оларак
дюняя гелсин - кендиси ми, йокса
анасъ ве бабасъ мъ?"
3
Иса джевап верди:
"Не бу адам гюнах ишледи, не де
анасъ я да бабасъ. Аллахън ишлери
онда белли едилсин дийе, о ьойле
доду. 4 Бен лазъм бени гьондермиш
Оланън
ишлерини
битирейим,
хенюз
гюндюз
икен.
Гедже
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якънлъйор, ве о вакът кимсе
ишлейемейеджек. 5 Бен дюняда
булундуум
кадар,
дюнянън
айдънлъъйъм."
6
Бу шейлери сьойледиктен сонра,
йере тюкюрдю, тюкюрюктен чамур
яптъ, о чамуру да кьор адамън
гьозлерине сюрдю. 7 Ве она деди:
"Гит, 'Шилоа' адъндаки хавузда
йъкан (о да Тюркче 'гьондерилмиш'
демектир)."
Онун ичин гидип йъкандъ ве гьозлери
ачълмъш оларак дьондю. 8 Онун
комшуларъ ве ким ону ьонджеден
кьор оларак гьормюшсе, дедилер:
"Бу адам деил ми, хани хеп отуруп
диленирди?"
9
Кими кишилер "Евет, одур" дедилер.
Кимилери "Хайър, она бензейен
бирисидир" дедилер. Кендиси гене
'Евет, беним" деди.
10
Онун ичин она сордулар:
"Сенин гьозлерин насъл ачълдъ?"
11
ДЖевап верип деди:
"Иса адънда бир адам чамур яптъ,
гьозлериме сюрдю ве 'Шилоа
хавузуна гит ве йъкан' деди. Бен де
гидип йъкандъм ве гьозлерим
ачълдъ."
12
Она "О нереде?" дийе сордулар.
О да "Билмийорум" деди.
Ферисилер адамъ араштъръйорлар
13

Ескиден кьор олан
Ферисилере гьотюрдюлер.
14

адамъ

Не заман Иса о чамуру яптъ ве
адамън
гьозлерини
ачтъ,
бир
джумартеси гюню иди. 15 Ферисилер

она текрар сордулар, гьозлери насъл
ачълдъ дийе. Онлара деди:
"Гьозлериме
чамур
сюрдю,
йъкандъм ве гьорюйорум."
16
Онун ичин кими Ферисилер шьойле
конуштулар:
"Бу адам, мадем джумартеси
гюнюню
тутмуйор,
Аллахтан
оламаз."
Башкаларъ деди:
"Гюнахлъ бир адам насъл бьойле
муджизелер япабилир?"
Ве араларънда бир айрълък олду.
17
Гене кьор адама дьонюп дедилер:
"Сен о адамдан ичин не дийеджен,
мадем сенин гьозлерини ачтъ?"
О да, "О бир пейгамбердир" деди.
18
Яхудилер гене она инанмадълар,
ескиден кьор олуп гьозлери ачълдъ
дийе. Гьозлери ачълмъш олан адамън
анасънъ ве бабасънъ чаъртърдълар. 19
Онлара шьойле сордулар:
"Бу сизин олунуз му, хани
дийорсунуз кьор доду? Пеки, насъл
олуйор да шимди гьорюйор?"
20
Анасъ бабасъ джевап верип
дедилер:
"Биз билийоруз, бу бизим олумуз ве
кьор оларак доду. 21 Ама насъл
олуйор да шимди гьоребилийор, ону
билмийоруз. Я да ким онун
гьозлерини
ачтъ,
ону
да
билмийоруз. Онун яшъ йеринде.
Она
сорун,
кендиси
ичин
конушсун."
22
Онун анасъ ве бабасъ ьойле
конуштулар, чюнкю Яхудилерден
корктулар. Чюнкю Яхудилер затен
анлашмъшлардъ, ким Иса'йъ Месих

оларак кабул едерсе, ону дуаханеден
коваджаклар. 23 Онун ичин адамън
анасъ ве бабасъ дедилер, "Онун яшъ
йеринде. Она сорун."
24
Бьойлеликле ескиден кьор олан
адамъ икинджи дефа чаъртъръп
дедилер:
"Аллахъ шанла! Биз билийоруз, бу
адам бир гюнахкярдър."
25
Адам джевап верип деди:
"О бир гюнахкяр мъ, деил ми,
билемем. Тек бир шей билийорум:
кьор идим ама шимди гьорюйорум."
26
Она текрар сордулар:
"О сана не яптъ? Сенин гьозлерини
насъл ачтъ?"
27
Адам онлара джевап верди:
"Бен сизе затен сьойледим, ама сиз
диккат етмединиз. Нийе буну бир
даха ишитмек истийорсунуз? Йокса
сиз де ми Онун ьоренджилери олмак
истийорсунуз?"
28
Она сьовмейе башладълар ве
дедилер:
"Онун ьоренджиси сенсин. Биз гене
Муса'нън ьоренджилерийиз. 29 Биз
билийоруз,
Аллах
Муса
иле
конушту. Ама бу адам ичин нереден
гелди биле билмийоруз."
30
Адам онлара джевап верип деди:
"Бу шимди сахиден шашъладжак
бир иш: сиз билмийорсунуз О
нереден гелди, ама О гене беним
гьозлерими ачтъ. 31 Билийоруз,
Аллах гюнахкярларъ ишитмез. Там
терси, бир киши Аллахтан коркту му
ве Онун истедиини йерине гетирди
ми, иште, Аллах ону ишитеджек. 32
Хич ьойле бир шей дуйулмадъ,
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бириси анадан дома кьор олан бир
кишинин гьозлерини ачсън. 33 Бу
адам Аллахтан олмайдъ, хич бир
шей япамаяджайдъ."
34
Она джевап верип дедилер:
"Сен бюсбютюн гюнах ичинде
домушсун. Сен ми калкъп бизе дерс
вереджен?"
Бьойлеликле
ону
дъшаръ аттълар.

Бьолюм 10
Ийи чобан
1

"Сизе чок дору бир шей
сьойлейейим: вар киши койунларън
саясъна капъдан гирмийор, ама
башка бир йерден атлъйор. Иште, о
бир хърсъз ве хайдуттур. 2 Ама ким
капъдан гирерсе, койунларън чобанъ
одур. 3 Капъджъ она капъйъ
ачаджак. Койунлар онун сесине
кулак вереджек. О да кенди
койунларънъ адла чаъраджак ве
дъшаръ чъкараджак. 4 Ве бютюн
койунларънъ дъшаръ чъкардъ мъ,
онларън
ьонюнден
гидеджек.
Койунлар да онун аркасъндан
геледжек, чюнкю онун сесини
танъйорлар. 5 Ама ябанджъ бир
кишинин
аркасъндан
асла
гитмейеджеклер.
Ондан
качаджаклар, чюнкю ябанджънън
сесини танъмъйорлар."

Рухча кьорлюк
35

Иса ишитти, хани ону дъшаръ
атмъшлар дийе. Ону булдуктан сонра
адама деди:
"Сен Аллахън Олуна иман едийор
мусун?"
36
Адам джевап верип деди:
"Ефендим, о кимдир. Сьойлейин де,
она иман едейим."
37
Иса она деди:
"Ону сен хем гьормюшсюн, хем де
сенинле конушан киши Одур."
38
Адам да деди:
"Я Раб, иман едийорум." Ве Она
седжде кълдъ.
39

Иса да шьойле деди:
"Бен даваламак ичин бу дюняя
гелдим. ЬОйле ки, гьормейенлер
гьорсюн, гьоренлер гене кьор
олсун."
40
Ве Иса'нън янънда Ферисилерден
кими кишилер буну ишитиндже
дедилер:
"Йокса биз де ми кьорюз?"
41
Иса онлара деди:
"Сиз кьор олсайдънъз, гюнахънъз
олмаяджайдъ. Ама мадем 'Биз
гьорюйоруз' дийорсунуз, сизин
гюнахънъз дуруйор."
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Иса онлара бу бензетмейи
анлатърдъ, ама онлара не демек
истеди анламадълар. 7 Онун ичин Иса
онлара текрар конушту:
"Сизе
чок
дору
бир
шей
сьойлейейим: о койунларън капъсъ
беним. 8 Бенден ьондже геленлер
хепси хърсъз ве хайдут идилер. Ама
койунлар онларън сесине кулак
асмадълар. 9 Капъ бен'им: бир киши
бенден гечип ичери гирди ми,
куртуладжак. Гирип чъкаджак ве
отлак буладжак. 10 Хърсъз гене саде
гелийор чалсън, ьолдюрсюн ве йок
етсин. Ама бен гелдим онлара яшам
олсун, хем де бола гани яшам олсун
дийе.

11

Ийи чобан бен'им. Ийи чобан
койунлар ичин джанънъ верийор. 12
Ама дийелим вар кираланмъш бир
ишчи: о асъл чобан деил, койунлар
да онун деил. О гьордю мю, курт
якънлъйор,
койунларъ
бракъп
качаджак. Курт да онларъ кападжак
ве койунларъ даътъраджак. 13
Шимди, кираланмъш ишчи неден
качъйор
чюнкю
анджак
кираланмъштър ве кенди койунларъ
ичин дюшюнмез.

Бир кьотю рух кьор адамън
гьозлерини ачабилир ми хич?"
Яхудилерин имансъзлъъ
22

Ве Йерушалим касабасънда бир
байрам олду (О байрам, Аллахевинин
ачълмасънъ анмак ичин хер сене
кутланърдъ). Къш айларънда олду. 23
Иса
да
Аллахевинин
ичинде,
'Сюлейманън авлусу' денилен бир
йерде гезерди. 24 О заман Яхудилер
Онун
етрафънъ
саръп
шьойле
сордулар:
"Не замана кадар бизи тетикте
тутаджан. Егер сен Месих исен, бизе
ачък ачък сьойле."
25
Иса онлара джевап верди:
"Бен сизе буну затен сьойледим.
Ама сиз инанмадънъз. Бабамън
адънда яптъъм ишлер, онлар бенден
ичин шахитлик япъйорлар. 26 Ама
сиз иман етмийорсунуз, чюнкю
беним койунларъмдан деилсиниз. 27
Беним койунларъм беним сесими
ишитийорлар.
Бен
онларъ
танъйорум,
онлар
да
беним
аркамдан гелийорлар. 28 Бен де
онлара сонсуз яшам веририм. Онлар
сонсуза кадар кесинликле йок
олмаяджаклар. Кимсе де онларъ
беним елимден капамаяджак. 29
Онларъ беним Бабам бана верди. О
да хершейден даха бюйюктюр. Ве
кимсе онларъ Бабамън елинден
капамаяджак. 30 Бен ве Баба бириз."

14

Ийи
чобан
бен'им.
Бенимкилерими
танъйорум,
бенимкилер де бени танъйорлар. 15
Насъл Баба бени танъйор, бен де
Баба'йъ ьойле танъйорум. Ве
койунлар ичин джанъмъ веририм. 16
Башка койунларъм да вар, бу
сюрюден деилдирлер. Онларъ да
лазъм
гетирейим.
Сесими
ишитеджеклер, ве тек бир сюрю, тек
бир чобан оладжак. 17 Бен джанъмъ
веририм, та ки, ону текрар алайъм.
Затен Баба бени онун ичин севийор.
18
Кимсе джанъмъ бенден аламаз.
Бен ону кендимден веририм. Беним
вар хаккъм ону верейим ве вар
хаккъм ону гери алайъм. Бабамън
кендиси
бана
буйурду,
буну
япайъм."
19

Бу сьозлер юзерине Яхудилерин
арасънда гене бир айрълък олду. 20
Онларън бирчоу дедилер:
"Онда кьотю рух вар, хем де
делирди. Нийе ону сеслийорсунуз?"
21
Башкаларъ деди:
"Бу сьозлер, кьотю рухун чарптъъ
бир адамън сьозлерине бенземийор.

31

Онун ичин Яхудилер гене Иса'йъ
ташламак ичин каялар калдърдълар. 32
Иса онлара шьойле джевап верди:
"Бен сизе бунджа ийи ишлер
гьостердим. Ве онлар беним
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Бабамдан гелди. Бу ишлерден
хангисинден
ичин
бени
ташлаяджанъз?"
33
Яхудилер Она джевап верип
дедилер:
"Биз
сени
ташлъйоруз,
деил
бирханги ийи иштен ичин, ама
Аллаха кюфюр еттиин ичин. Насъл
олуйор да, сен бир инсан икен,
кендини Аллах япъйорсун?"
34

Иса онлара шьойле джевап верди:
"Сизин Аллах канунунда язмъйор
му, 'Бен дедим: сиз танръларсънъз'?
35
Аллахън сьозю киме гелдийди,
онлара 'танрълар' дийор (ки, оламаз
Кутсал Китап бозулсун!). 36 Мадем
ьойле, насъл Баба'нън кутсал кълъп
дюняя
гьондердии
Киши'йе
дийорсунуз: 'Сен Аллаха кюфюр
едийорсун', чюнкю сизе 'Аллахън
Олу беним' дедим. 37 Егер бен
Бабамън ишлерини япмасам, бана
инанмайън. 38 Ама дийелим, о
ишлери япъйорум. О вакът бана да
инанмасанъз, о ишлере инанън.
ЬОйле ки, шуну билесиниз ве
анлаясънъз: Баба насъл бенде исе,
бен де ьойледже Бабадайъм."
39
Онун ичин Иса'йъ текрар якаламая
чалъштълар. Ама о онларън елинден
куртулуп гитти.
40

Ве орадан айрълъп гене Йордан
ърмаъна гелди. Айнъ о йере, нереде
Яхя ен башта вафтиз етмишти. Орада
да калдъ. 41 Ве Она чок киши гелип
дедилер:
"Сахи, Яхя хич муджизе япмадъ.
Ама Яхя бу адамдан ичин не
сьойледийди, хепси дору чъктъ."
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Ве орада чок киши Она иман етти.
Бьолюм 11
Лазар'ън ьолюмю
1

Ве Бейтаня кьойюнден Лазар
адънда бир адам хаста иди. Мерйем ве
онун
къзкардеши
Марта'нън
кьойюнденди. 2 (Раббе парфюм
сюрен, Онун аякларънъ кенди сачларъ
иле курутуран, иште о Мерйем иди.
Хаста олан Лазар онун кардеши иди.)
3
Ве къзкардешлери Иса'я шьойле
хабер йолладълар:
"Ей ефендимиз! Сенин севдиин адам
хастадър"
4
Буну дуйунджа Иса деди:
"Бу хасталък ьолюмле битмейеджек
ама Аллаха шан гетирмек ичиндир,
ьойле ки, онунла Аллахън Олу'на
шан гетирилсин."
5
Иса, Марта'йъ, онун къзкардешини
ве Лазар'ъ северди. 6 Ама Иса не вакът
онун хаста олдууну ишитти, гене де
олдуу йерде ики гюн калдъ. 7 Ондан
сонра ьоренджилерине деди:
"Яхудийе
санджаъна
текрар
дьонелим."
8
ЬОренджилер Она деди:
"Муаллим, бираз ьондже Яхудилер
сени ташламая калктълар, шимди де
текрар орая мъ дьонеджен?"
9

Иса шьойле джевап верди:
"Гюнде оники саат вар, деил ми?
Киши гюндюз икен йюрюдю мю,
кьостекленмез, чюнкю бу дюнянън
айдънлъънъ гьорюйор. 10 Ама киши
геджелейин
йюрюдю
мю,

кьостекленийор, чюнкю кендисинде
айдънлък йок."
11
Бунларъ анлатърдъктан сонра,
онлара деди:
"Аркадашъмъз Лазар уйкуя далдъ.
Бен де гидийорум, ону уянтърайъм."
12
Бунун юзерине ьоренджилер деди:
"Мадем о уйкуя далдъ, демек
ийилешеджек."
13
Ама Иса онун ьолмесинден
конушту. Онлар гене сандъ, Иса
динленмек уйкусундан ичин конушту.
14
Бунун юзерине Иса онлара ачък
ачък сьойледи:
"Лазар ьолдю! 15 Бен де сизин ичин
севинийорум, бен орада булунмадъм
дийе. ЬОйле ки, иман едесиниз.
Хайди, онун янъна гиделим."
16
Бунун юзерине Томас (онун лаабъ
'Икиз'дир) ьобюр ьоренджилере деди:
"Биз де гиделим ве Онунла бирликте
ьолелим."

билийорум, Аллахтан не дилерсен,
Аллах сана ону вереджек."
23
Иса она деди:
"Сенин
кардешин
текрар
дириледжек."
24
Марта да Она шьойле деди:
"Билийорум
о
сон
гюндеки
дирилиште, кардешим дириледжек."
25
Иса она деди:
"Дирилиш ве яшам бен'им. Ким бана
иман едерсе, ьолсе биле яшаяджак.
26
Ве ким яшарса ве бана иман
едерсе,
о
сонсузлара
кадар
ьолмейеджек. Сен буна иман едийор
мусун?"
27
Она "Евет, Раб!" деди. "Бен артък
инандъм, Месих сенсин, дюняя
гелен Аллахън Олу сенсин."
28
Бунларъ сьойледиктен сонра
айрълъп къзкардешини Мерйем'и
саклъдан чаърдъ ве деди:
"Муаллим гелди ве сени чаъръйор."

Мерйем ве Марта

29

О да буну дуйунджа аджеле
аджеле калкъп Онун янъна гитти. 30
Иса хенюз кьойе гелмемишти, Марта
Онунла нереде каршълаштъ, орада
дурду. 31 Онун янънда евде булунан ве
ону авутуран Яхудилер Мерйем'и
гьордюлер, насъл аджеле аджеле
калкъп
дъшаръ
чъктъ.
Буну
гьорюндже, онлар да калкъп онун
аркасъндан
дъшаръ
чъктълар.
Дедилер:
"Мезара гидийор, орада ааласън
дийе."
32
Мерйем, Иса'нън янъна гелип Ону
гьорюндже
аякларънън
дибине
дюштю. Она деди:

17

Орая варънджа Иса ьоренди,
Лазар дьорт гюнден бери мезарда
булунуйор дийе. 18 Бейтаня кьойю
Йерушалим'е якъндъ: ашаъ йукаръ юч
километре. 19 Яхудилерден бирчок
киши Марта ве Мерйем'е гелдилер,
онларъ кардешинден ичин авутурмая.
20
Марта не вакът ишитти Иса
гелийор, ону каршъламая гитти.
Мерйем гене, евде калдъ. 21 Марта
Иса'я деди:
"Ей
ефендимиз!
Сен
бурада
олсайдън,
кардешим
ьолмейеджейди. 22 Ама шимди биле
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"Ей
ефендимиз!
Сен
бурада
олсайдън,
кардешим
ьолмейеджейди."
33
Бунун юзерине Иса гьордю о насъл
аалъйор ве онунла бирликте гелмиш
олан Яхудилер де ааладълар. О вакът
Иса кенди рухунда инледи ве
съкълмая башладъ. 34 Ве деди:
"Сиз ону нерейе яттърдънъз?"
Она, "Ефендим, гел де гьор" дедилер.
35
Ве Иса ааладъ. 36 Бунун юзерине
Яхудилер дедилер:
"Бакън, ону не кадар севермиш!"
37
Ама онлардан кими кишилер деди:
"Бу адам кьорлерин гьозлерини
ачардъ. Онда йок муйду фърсат,
ьойле япсън да, Лазар ьолмесин?"
Лазар дирилийор
38

Бунун юзерине Иса икинджи дефа
рухунда инледи ве мезарън янъна
гитти. Мезар бир маарада иди ве онун
аазънда бир кая дурурду. 39 Иса деди:
"Ташъ калдърън."
ЬОлен адамън къзкардеши олан
Марта Иса'я деди:
"Ей ефендимиз! ЬОлели артък дьорт
гюн олуйор. Фена кокуйор."
40
Иса она деди:
"Иман
едерсен,
Аллахън
шанлълъънъ гьореджен. Бен буну
сана демедим ми?"
41
Бунун юзерине, ьолю адам нереде
ятардъ, орадаки ташъ калдърдълар.
Иса да гьозлерини йукаръ калдъръп
деди:
"Ей Баба, сана шюкюр едерим, бени
ишиттин. 42 Билийорум, сен бени хер
даим ишитийорсун. Ама етрафта
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дуран калабалъън файдасъ ичин
буну сьойледим. Иман етсинлер, сен
бени гьондердин дийе."
43
Бунларъ сьойледиктен сонра
йюксек сесле деди:
"Лазар, дъшаръ чък!"
44
ЬОлю адам да дъшаръ чъктъ.
Аякларъ ве еллери саргъ безлери иле
сарълмъштъ. Йюзю де бир мендилле
ьортюлю иди. Иса онлара деди:
"Ону чьозюн, сербест гитсин."
Иса'йъ ьолдюрмек планъ
(Мат 26:1-5; Мар 14:1-2; Лу 22:1-2)
45

Мерйем'е гелен ве Иса'нън
яптъкларънъ гьорен Яхудилерден чок
киши Она иман етти. 46 Ама
бунлардан кими кишилер Ферисилере
гидип Иса'нън яптъънъ онлара
47
анлатърдълар.
Онун
ичин
Аллахевинин
гюдюджюлери
ве
Ферисилер бир топлантъ яптълар ве
дедилер:
"Не япаджаз? Чюнкю бу адам чок
муджизе япъйор. 48 Ону кенди
халине брактък мъ, херкес Она иман
едеджек. Ромалълар да гелип хем бу
йери, хем де бютюн халкъ
елимизден аладжаклар."
49

Ама онлардан бири олан Каяфас,
(о сене Аллахевинин гюдюджюсю о
иди) онлара шьойле деди:
"Сиз хич бир шей билмийорсунуз. 50
Не де шуну дюшюнмюйорсунуз:
бютюн халк йок оладжаъна, тек бир
киши халкън йеринде ьолсюн. Бу
сизин ичин даха файдалъ оладжак."
51
Буну да кендисинден сьойлемеди.
Ама о сене Аллахевинин гюдюджюсю

олдуу ичин, бир пейгамберлик яптъ,
хани, Иса халк ичин ьолмек юзере
иди дийе. 52 Ве деил ялнъз кенди
халкъ ичин, ама айнъ заман Аллахън
даълмъш евлатларънъ бир арая
топламак ичин ьоледжекти.

хизмет етти, Лазар гене Иса иле
бирликте отуранларън арасънда иди. 3
О заман Мерйем бир литре парфюм
алдъ (бу, саф Хиндистан чичеинден
япълма ве чок пахалъ иди). Буну
Иса'нън аякларънън юзерине дьоктю,
сонра да аякларънъ кенди сачларъйла
силди. Ве бютюн ев бу парфюмюн
хош кокусуйла долду.

53
О гюн Иса'йъ ьолдюрмек ичин
план курмая башладълар. 54 Бунун
юзерине Иса артък Яхудилерин
арасънда ачъкта гезмез олду. Орадан
чекилип
ъссъз
йерлере
якън
тарафлара, Ефраим адънда бир
касабая гитти. ЬОренджилери иле
бирликте орада калдъ.

4

Бунун юзерине Искарийотлу
Симунолу Яхуда деди ки (о, Иса'нън
ьоренджилеринденди ве Ону еле
вермек юзере иди):
5
"Неден бу парфюм ючйюз динара
сатълмадъ? Ве олабилирди, пара
фукаралара даътърълсън!"
6
Буну да сьойлемеди, фукараларъ
дюшюндюю ичин, ама хърсъз олдуу
ичин. Чюнкю каса онда иди ве орая
атълан параларъ ексилтирирди.
7
Онун ичин Иса деди:
"Кадънджаъзъ рахат бракън. ЬОйле
олду ки, буну беним гьомюледжеим
гюн ичин сакладъ. 8 Фукаралар затен
хер даим сизинле оладжак. Ама бен
хер даим сизинле олмаяджам."

55

Яхудилерин Фъсъх Байрамъ
якънламъштъ. Кьойлерден чок киши
Фъсъх
Байрамъндан
ьондже
Йерушалим касабасъна чъктълар,
арънмак
адетлерини
йерине
гетирсинлер дийе. 56 Онун ичин
Иса'йъ арадълар ве Аллахевинде
дуруркен бирбирлерине дедилер:
"Не дийеджениз, О байрам ичин хич
гелмейеджек ми?"
57
Ама Иса'йъ якаласънлар дийе,
Аллахевинин
гюдюджюлери
ве
Ферисилер буйурдулар ки, ким Онун
нереде
олдууну
билирсе,
ону
билдирсин.

9

Яхудилерден чок бюйюк бир
калабалък, Иса орададър дийе
ьорениндже, орая гелдилер. Деил саде
Иса'дан ичин, ама Лазар'ъ да гьормейе
гелдилер, хани Иса ону ьолюлерден
дирилтирмишти. 10 Бунун юзерине
Аллахевинин гюдюджюлери карар
вердилер, Лазар'ъ да ьолдюрсюнлер. 11
Чюнкю о себеп олду, бирчок Яхуди
онлардан
дьонюп
Иса'я
иман
етсинлер.

Бьолюм 12
Бир кадън Иса'я яа дьокюйор
(Мат 26:6-13; Мар 14:3-9)
1

Фъсъх Байрамъндан алтъ гюн
ьондже Иса Бейтаня кьойюне гелди.
Лазар, хани Иса ону ьолюлерден
дирилтирди, орада иди. 2 Ве Иса ичин
орада бир банкет яптълар. Марта

Йерушалим'е гириш
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(Мат 21:1-11; Мар 11:1-11; Лу
19:28-40)
12

Ертеси гюн байрама чок
калабалък
гелдилер,
чюнкю
дуймушлардъ, Иса да Йерушалим'е
геледжек. 13 Ве хурма аачларъндан
даллар
алъп
Ону
каршъламая
чъктълар. Шьойле баърдълар:
"Хозана! Раббин адънда Гелен
мубарек олсун! Исраил'ин кралъ
Одур!"
14

Иса бир съпа булуп она бинди.
Айнъ язълдъъ гиби:
15
"Ей Сийонf къзъ, коркма! Бак,
сенин кралън гелийор! Бир ешек
яврусуна бинмиш гелийор!"
16

Онун
ьоренджилери
бу
меселелери ен башта анламазлардъ.
Ама
Иса
шанландъктан сонра
хатърладълар ки, кендисинден ичин
бу шейлер язълмъштъ ве Она
айнъсънъ яптълар.
17

Иса не вакът Лазар'ъ мезардан
дъшаръ
чаъръп
ьолюлерден
дирилтирди, Онун янънда бир сюрю
киши булунду. Онлар да Она
шахитлик яптълар. 18 Бу себептен
калабалък Ону каршъламая чъктъ,
чюнкю дуймушлардъ, Иса о нишанлъ
муджизейи яптъ дийе. 19 Бунун
юзерине Ферисилер бирбирлерине
дедилер:
"Гьордюнюз
мю?
Бир
йере
варамъйорсунуз! Бакън, бютюн
дюня адамън пешине таклаштъ."
Иса, ьоледжеини билдирийор
f Siyon: Yeruшalim kasabası üç tepenin üzerine
kurulmuшtu...
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20

Байрам ичин тапмая геленлерин
арасънда базъ Греклер де вардъ. 21
Бунлар Филипус'а янаштълар (о да
ДЖелиле санджаъндаки Бейтсайда
касабасъндан иди). Ондан шьойле бир
шей риджа еттилер:
"Ефендим,
истийоруз
Иса'йъ
гьорелим."
22

Филипус
гидип
Андреяс'а
анлатърдъ. Филипус ве Андреяс да
Иса'я анлатърдълар. 23 Иса да онлара
джевап верип деди:
"Артък вакът гелди, 'Инсанолу'
шанлансън. 24 Сизе чок дору бир
шей сьойлейейим: бир будай танеси
топраа дюшюп ьолмеди ми, ялнъз
башъна каладжак. Ама ьолдю мю,
чок йемиш мейдана гетиреджек. 25
Ким кенди джанънъ северсе, ону
кайбедеджек. Ама ким бу дюняда
джанъна къймет бичмезсе, ону
сонсуз яшам ичин казанаджак. 26
Ким бана хизмет едерсе, беним
аркамдан гелсин. Бен нереде исем,
хизметчим де орада олсун. Ве ким
бана хизмет едерсе, Бабам она сайгъ
гьостереджек.
27
Даккада джанъмън юзерине бир
съкънтъ гелди. Ве буна не дийейим?
'Баба бени бу сааттен куртар' мъ
дийейим? Хайър, чюнкю затен бу
себеп ичин бу саате вардъм. 28 Баба,
кенди адънъ шанла."
Бунун аркасъндан гьоктен шьойле бир
сес гелди:
"Ону хем шанладъм хем де гене
шанлаяджам."
29
Бунун ичин етрафта дуран ве бу
сеси ишитен калабалък деди: "Гьок

гюрюлдеди". Башкаларъ гене, "Бир
мелек Она конушту" дедилер.

"Раб, хаберимизе ким инандъ?
Ве Раббин куввети киме
гьостерилди?"
39
Иште, бунун ичин иман едемедилер,
чюнкю Ишая гене шьойле дийор:
40
"Онларън гьозлерини кьор етти
ве йюреклерини сертлештирди.
ЬОйле ки, гьозлерийле бир шей
гьормесинлер ве йюреклерийле
анламасънлар. Сакън Аллаха
дьонмесинлер ве
куртулмасънлар."
41
Ишая бунларъ сьойледи, не вакът
Месихин шанлълъънъ гьордю. Евет,
Ишая Месихтен ичин конушту.

30

Иса джевап верип деди:
"Бу сес беним ичин гелмеди, ама
сизин ичин гелди. 31 Артък бу
дюнянън
юзерине
давалама
гелмиштир.
Бу
дюнянън
гюдюджюсю
артък
дъшаръ
атъладжак. 32 Ве бен дюнядан
йукаръ калдърълдъм мъ, херкеси
кендиме чекеджем."
33
Тезде насъл ьоледжеини гьостерсин
дийе, буну сьойледи.
34

Калабалък Она шьойле джевап
верди:
"Биз Аллах канунундан ьорендик ки,
Месих сонсуза кадар каладжак. Сен
насъл дийебилирсин ''Инсанолу'
лазъм йукаръ калдърълсън?'. Бу
'Инсанолу' кимдир?"
35
Бунун юзерине Иса онлара деди ки,
"Ъшък аз бир вакът даха сизинле
бирликте
каладжак.
Хенюз
айдънлък
варкен
йюрюйюн.
Каранлък сизи якаламасън. Ким
каранлъкта
йюрюрсе,
нерейе
36
гиттиини
билмез.
Хенюз
айдънлъънъз варкен, айдънлъа иман
един, ьойле ки, сиз де айдънлъън
евлатларъ оласънъз."
Иса бунларъ сьойледиктен сонра
онлардан айрълъп саклъда калдъ.

42

Гюдюджюлерден биле бирчок
киши
Она
иман
етти.
Ама
Ферисилерден ичин ону ачъкча
сьойлемедилер,
дуаханелерден
ковулмасънлар дийе. 43 Чюнкю деил
Аллах онларъ ьовсюн, даха фазла
севердилер,
инсанлар
онларъ
ьовсюнлер.
44

Иса да йюксек бир сесле шьойле
баърдъ:
"Ким бана иман едерсе, бана иман
етмиш олмуйор, бени гьондермиш
Олана иман етмиш олуйор. 45 Ве ким
бени гьорюрсе, бени гьондермиш
Оланъ гьормюш олуйор. 46 Бен
гелдим, дюняя айдънлък олмая.
ЬОйле ки, бана хер ким иман едерсе
артък каранлъкта калмасън.
47
Ама бир киши беним сьозлерими
ишитип гене де иман етмезсе, бен
ону даваламам. Чюнкю гелмедим,
дюняйъ давалайъм дийе ама дюняйъ
куртарайъм дийе. 48 Ким бени
реддерсе ве сьозлерими кабул

Имансъзлък девам едийор
37

Онларън
ьонюнде
бунджа
нишанлъ муджизелер яптъ, ама гене
де Она иман етмедилер. 38 ЬОйле ки,
Ишая пейгамберин сьозю йерине
гелсин. О шьойле демишти:
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етмезсе, онун ичин вар ким ону
даваласън: сьойлемиш олдуум сьоз иште, дюнянън сонунда о кишийи
давалаяджак олан одур. 49 Не де
олса, бен кендимден конушмадъм.
Ама бени гьондермиш Олан Баба, о
кендиси
бана
буйурду,
не
сьойлейейим ве не конушайъм дийе.
50
Ве билийорум, Онун буйруу
сонсуз яшамдър. Бен де не
конушурсам,
Баба'нън
бана
сьойледии гиби конушуйорум."
Бьолюм 13
Иса аяк йъкъйор
1

Фъсъх Байрамъндан ьондже иди.
Иса билирди ки, артък вактъ гелди, бу
дюнядан айрълъп Баба'я дьонсюн. Бу
дюняда кенди кишилерини затен
северди. Шимди де онларъ сонуна
кадар севди.
2

Фъсъх йемеинин сърасънда
шьойле бир шей олду: Шейтан затен
Искариотлу Симунолу Яхуда'нън
йюреине ьойле бир фикир коймушту
ки, Иса'йъ еле версин. 3 Иса затен
билирди, хани Баба хершейи Онун
елине верди. Ве Аллахтан гелдиини ве
гене Аллаха дьонеджеини де билирди.
4
Бьойлеликле акшам йемеинден
калктъ, сойунду ве бир маарама алъп
онунла саръндъ. 5 Сонра бир леене су
дьокюп башладъ, ьоренджилерин
аякларънъ йъкамая ве сармъш олдуу
маарама иле курутурмая.
6

Бьойлеликле Симун Петрус'а гелди.
О да Она деди:
"Раб, сен ми беним аякларъмъ
йъкаяджан?"
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7

Иса джевап верип она деди:
"Сана
не
яптъъмъ
даккада
анлаямазсън. Ама даха ьотелерде
анлаяджан."
8
Петрус Она деди:
"Сен
беним
аякларъмъ
асла
йъкамаяджан!"
Иса она шьойле джевап верди:
"Бен сени йъкамадъм мъ, бенде хич
бир хаккън олмаяджак."
9
Симун Петрус Она деди:
"Раб, деил саде аякларъмъ, ама
беним еллерими ве кафамъ да йъка!"
10
Иса она деди:
"Ким йъканмъшса, о лазъм саде
аякларънъ йъкасън ве гене бютюн
темиз оладжак. Сиз темизсиниз, ама
хепиниз деил."
11
Чюнкю О билирди, ким Ону еле
вереджекти.
Иште
онун
ичин
'Хепиниз темиз деилсиниз' деди.
12

ЬОйлеликле онларън аякларънъ
йъкайъп гийиндиктен сонра гене
отурду ве онлара деди:
"Анладънъз мъ, сизе не яптъм? 13
Сиз
бана
муаллим
ве
Раб
дийорсунуз. Дору сьойлюйорсунуз,
чюнкю сахиден де ойум. 14 Ве мадем
бен, Раб ве муаллим оларак, сизин
аякларънъзъ йъкадъм, сиз де лазъм
бирбиринизин
аякларънъ
йъкаясънъз. 15 Чюнкю сизе бир
ьорнек вердим: бен сизе насъл
яптъм, сиз де ьойле япасънъз. 16
Сизе
чок
дору
бир
шей
сьойлейейим:
хизметчи
ефендисинден бюйюк деилдир, не
де хаберджи ону йоллаяндан бюйюк
деилдир. 17 Мадем бу шейлери

билийорсунуз,
бунларъ
йерине
гетирдиниз ми, не мутлу сизе.

"Бир локма екмеи бандъръп киме
верирсем одур".
Ве локмайъ бандъръп Искарийотлу
Симунолу Яхуда'я верди.

Иса еле вериледжеини сьойлюйор
(Мат 26:20-25; Мар 14:17-21; Лу
22:21-23)

27

Ве о локмадан сонра она Шейтан
гирди. Бунун юзерине Иса она деди:
"Япаджаън иши шевик яп!"
28
Ама йемекте отуранларън хич
бириси билмезди, Иса она буну не
ичин сьойледи. 29 Кимилери шьойле
дюшюндю: мадем каса Яхуда'да иди,
Иса она демиш: 'Байрам ичин бизе
лазъм олан шейлери сатън ал' я да
фукаралара бир шей версинмиш. 30
Бьойлеликле локмайъ алър алмаз
дъшаръ чъктъ. Артък каранлък
чьокмюштю.

18

Хепинизден ичин конушмуйорум.
Бен билийорум, кимлери сечтим.
Ама бу олду ки, Кутсал Китабън шу
сьозю йерине гелсин: 'Бенимле
берабер екмек йийен бана каршъ
дьондю.' 19 Бен буну сизе даха
шимдиден сьойледим, ьойле ки, бу
меселе йерине гелди ми, билесиниз
бен Вар Олан'ъм. 20 Сизе чок дору
бир шей сьойлейейим: ким беним
гьондердиим кишийи кабул едерсе,
бени кабул етмиш олуйор. Ве ким
бени кабул едерсе, бени Гьондерени
кабул етмиш олуйор."

Петрус Иса'йъ инкяр едеджек
31

21

Иса бу сьозлери сьойлеркен
рухунда съкълдъ ве шахитлик япъп
деди:
"Сизе
чок
дору
бир
шей
сьойлейейим: сизден бири бени еле
вереджек."
22
Бунун юзерине ьоренджилер
бирбирлерине бакъп, аджаба кимден
ичин конушуйор дийе алъп вермейе
23
башладълар.
Ама
Иса'нън
ьоренджилеринден бири, хани Онун
севдии ьоренджиси, Иса'я ясланъп
ятмъштъ. 24 Симун Петрус да она
шмар яптъ, сорсунмуш, аджаба
кимден ичин конушуйор дийе. 25 О да
Иса'нън гьосюне ясланмъш икен Она
сорду:
"Раб, кимдир о?"
26
Иса джевап верди:

199

О чъктъктан сонра Иса деди:
"Иште, 'Инсанолу' шимди шанландъ.
Аллах да Онунла шанландъ. 32 Ве
мадем Аллах Онунла шанландъ,
Аллах
да
Ону
Кендисинде
шанлаяджак. Хем де тезлерде Ону
шанлаяджак.
33
Ей евлатлар, артък аз вакът калдъ,
сизинле
олайъм.
Сиз
бени
араяджанъз ве насъл Яхудилере
сьойлемиштим, айнъсънъ шимди
сизе сьойлюйорум: бен нерейе
гидерсем, сиз орая гелемезсиниз.
34
Сизе йени бир буйрук верийорум:
бирбиринизи севин. Бен сизи насъл
севдийсем, сиз де бирбиринизи айнъ
ьойле севин. 35 Бирбириниз ичин
севгиниз олду му, иште, бунунла
херкес
биледжек,
сиз
беним
ьоренджилеримсиниз."
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36

Симун Петрус Она, "Раб, нерейе
гидийорсун?" дийе сорду.
Иса она шьойле джевап верди:
"Нерейе гидерсем, шимди бени орая
излейемезсин, ама сонра бени
излейеджен."
37
Петрус Она деди:
"Раб, неден сени орая шимди
излейемезмишим? Бен сенин ичин
джанъмъ веририм!"
38
Иса она джевап верди:
"Сен джанънъ мъ вереджен беним
ичин? Сана чок дору бир шей
сьойлейейим: сен бени юч дефа
инкяр
етмедин
ми,
хороз
ьотмейеджек."
Бьолюм 14
Иса, ьоренджилери теселли едийор
1

"Йюреиниз съкълмасън. Аллаха
иман един - бана да иман един. 2
Беним Бабамън евинде чок одалар
вар. ЬОйле олмасайдъ, ону сизе
билдиреджейдим. Бен гидийорум,
сизе бир йер хазърлаяйъм. 3 Ве мадем
сизе бир йер хазърламая гидийорум,
текрар дьонюп сизи янъма аладжам.
ЬОйле ки, бен нереде исем, сиз де
орада оласънъз. 4 Бен нерейе
гидийорум,
орая
гиден
йолу
билийорсунуз."
Баба'я гиден йол Иса'дър

"Йол ве хакикат ве яшам бен'им.
Бенсиз хич кимсе Баба'я гелемез. 7
Бени танъсайдънъз, Бабамъ да
танъмъш оладжайдънъз. Бундан
ьоте сиз Ону танъйорсунуз, хем де
Ону гьордюнюз."
8
Филипус Она деди:
"Раб, бизе Баба'йъ гьостер. О кадар
йетер бизе."
9
Иса она деди:
"Ей Филипус, бунджа вакът сизинле
бирликтейим
ве
бени
хяля
танъмадън
мъ?
Ким
бени
гьормюшсе,
Баба'йъ
гьормюш
олуйор. Насъл олуйор да дийорсун
'Бизе Баба'йъ гьостер'? 10 Бен
Баба'дайъм, Баба да бендедир. Сен
буна инанмъйор мусун? Сизе
сьойледиим сьозлери кендимден
сьойлемийорум. Хайър, бенде дуран
Баба о ишлери япъйор. 11 Бана
инанън ки, бен Баба'дайъм ве Баба
бендедир.
Хич
деилсе,
саде
ишлерден ичин бана инанън. 12 Сизе
чок дору бир шей сьойлейейим: ким
бана иман едерсе, беним яптъъм
ишлери о да япаджак. Хем де ондан
даха бюйюк ишлер япаджак, чюнкю
Баба'я гидийорум. 13 Ве беним
адъмла хер не дилерсениз, ону
япаджам. ЬОйле ки, Баба Оул'да
шанлансън. 14 Беним адъмла бир
шейи дилединиз ми, бен ону
япаджам.

5

Томас Она деди:
"Раб, сен нерейе гидийорсун
билмийоруз. Ве орая гиден йолу да
насъл биледжез?"
6
Иса она деди:
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Кутсал Рух геледжек
15

Егер бени северсениз, беним
буйрукларъмъ тутаджаксънъз. 16 Ве
бен Баба'дан истейеджем, О да сизе
башка бир Ярдъмджъ вереджек,

ьойле ки, О хер даим сизинле
калсън. 17 О, хакикатън Рухудур.
Дюня Ону кабул едемез. Чюнкю
Ону не гьорюйор не де танъйор.
Ама сиз Ону танъйорсунуз, чюнкю
О янънъзда калъйор ве ичинизде
оладжак. 18 Бен сизи кимсесизлер
гиби бракмам: сизе дьонеджем. 19 Аз
бир вакът калдъ ве дюня бени артък
гьормейеджек. Ама сиз бени
гьореджениз. Мадем бен яшъйорум,
сиз де яшаяджанъз. 20 О гюнде
анлаяджанъз ки, бен Бабам'дайъм,
сиз бендесиниз ве бен сиздейим. 21
Кимде
беним
буйрукларъм
булунурса, ве ким онларъ тутарса,
иште, бени севен одур. Ве бени ким
северсе, иште, Бабам да ону
севеджек. Бен де ону севеджем ве
кендими она ачъклаяджам."
22
Яхуда (ама деил Искариойутлу
Яхуда) Она деди:
"Раб, аджаба не олду да, тезлерде
кендини бизе ачъклаяджан, ама
дюняя кендини ачъкламаяджан?"
23
Иса она джевап верип деди:
"Бир киши бени северсе, беним
сьозюмю тутаджак, Бабам да ону
севеджек. Ве биз о кишийе гелип
онда ев кураджаз. 24 Ким бени
севмезсе, беним сьозлерими тутмаз.
Ве ишиттииниз сьоз беним деилдир,
бени гьондермиш олан Баба'нън
сьозюдюр.
25
Евет, бу сьозлери сизе конуштум,
хенюз сизинле бирликте икен. 26
Ярдъмджъ
сизе
хершейи
ьоретиреджек ве бен хер не
сьойледийсем, о шейлери сизин
аклънъза гетиреджек. О Ярдъмджъ

Кутсал Рух'тур; Баба Ону беним
адъмда гьондереджек.
27
Сизе баръш бракъйорум, сизе
беним
баръшъмъ
верийорум.
Дюнянън вердии баръшъ сизе
вермийорум. Йюреиниз съкълмасън,
не де коркмасън. 28 Сизе не
сьойледиими дуйдунуз: 'Бен гидип
сизе гери дьонюйорум'. Егер бени
севмиш
олайдънъз,
'Баба'я
гидийорум'
дедииме
севинеджейдиниз. Чюнкю Бабам
бенден бюйюктюр. 29 Ве иште, бен
сизе бунларъ олмадан ьондже
сьойледим. ЬОйле ки, бунлар
йерине гелдиктен сонра иман
едесиниз. 30 Бен сизинле артък фазла
конушмаяджам. Чюнкю бу дюнянън
гюдюджюсю гелийор ве онун хич
бир хаккъ йок беним юзеримде. 31
Ама дюня билсин ки, бен Баба'йъ
севийорум. Ве билсин ки, Баба бана
не буйурдуйса, ону япъйорум. Онун
ичин, калкалъм бурадан гиделим."
Бьолюм 15
Асма иле чубукларъ
1

"Асъл асма бен'им. Бабам да
баджъдър. 2 Бабам бенде йемиш
вермейен хер чубуу кесийор. Ве
йемиш верен хер чубуу темизлийор,
ьойле ки, даха да фазла йемиш
версин. 3 Сизе сьойлемиш олдуум
сьозден ичин сиз затен темизсиниз. 4
Сиз бенде калън, бен де сизде
каладжам. Чубук асмада калмадъ
мъ, кендисинден йемиш веремез.
Айнъ онун гиби, сиз бенде
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калмадънъз мъ,
веремезсиниз.
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сиз

де

йемиш

5

Асма бен'им, чубуклар гене
сизсиниз. Ким бенде калърса, ве бен
кимде калърсам, о киши чок йемиш
вереджек. Чюнкю бенден айръ
оларак бир шей япамазсънъз. 6 Бир
киши бенде калмадъ мъ, бир чубук
оларак дъшаръ атълъп куруяджак.
Кишилер ону топлаяджак ве атеше
атаджаклар ве о янаджак. 7 Сиз
бенде калдънъз мъ, ве сьозлерим де
сизде калдъ мъ, о заман хер не
истерсениз дилейин ве бу иш сизин
ичин оладжак. 8 Чок йемиш
вердиниз
ми,
о
заман
ьоренджилерим
оладжанъз.
Ве
ьойлеликле Бабам шанланаджак.
9

Бабам бени насъл севди, бен де
сизи ьойле севдим. Сиз беним
севгимде девам един. 10 Беним
буйрукларъмъ туттунуз му, о заман
беним севгимде девам едийорсунуз;
айнъ насъл бен де Бабамън
буйрукларънъ туттум ве Онун
севгисинде девам едийорум. 11 Бу
шейлери сизе сьойледим, беним
севинджим сизде калсън, сизин
севинджиниз де долуп ташсън дийе.
12
Беним буйруум шудур: Бен сизи
насъл севдим, сиз де бирбиринизи
айнъ ьойле севин! 13 Бир киши кенди
достларъ ичин джанънъ версин иште, бундан даха бюйюк бир севги
кимседе йок. 14 Сизе буйурдуум
хершейи япарсанъз, о вакът беним
достларъм олуйорсунуз. 15 Бен сизе
артък 'хизметчи' демем. Чюнкю
хизметчи билмийор ки, ефендиси
нелер япъйор. Хайър, бен сизе
202

'достлар' дедим. Чюнкю Бабамдан
хер не ишиттийсем, ону сизе
билдирдим. 16 Сиз бени сечмединиз,
бен сизи сечтим. Ве карар вердим,
гидип йемиш вересиниз, йемишиниз
де калъджъ олсун. ЬОйле ки,
Бабадан
беним
адъмла
не
дилерсениз, О сизе версин. 17
Бирбиринизи севесиниз дийе бен
сизе бу шейлери буйуруйорум.
Дюнянън нефрети
18

Дюня сизден азетмеди ми, билин
ки, ен евела бенден де азетмеди. 19
Сиз дюнядан олсайдънъз, дюня сизи
кенди малъ гиби севеджейди. Ама
сиз дюнядан деилсиниз, бен сизи
дюнядан сечтим. Иште, онун ичин
дюня сизден азетмийор. 20 Сизе
сьойлемиш олдуум шу сьозю
хатърлайън:
'Хизметчи
ефендисинден бюйюк деилдир'.
Бана езийет еттилер ми, сизе де
езийет едеджеклер. Беним сьозюмю
туттулар мъ, сизин сьозюнюзю де
тутаджаклар. 21 Ама бютюн бу
шейлери сизе япаджаклар беним
адъмдан
ичин.
Чюнкю
бени
Гьондерени танъмъйорлар. 22 Егер
хич гелмесейдим ве онлара хич
конушмамъш олсайдъм, онларън
гюнахъ олмаяджайдъ. Ама шимди
онларън гюнахъ ичин мааналаръ
калмъйор. 23 Ким бенден азетмезсе,
айнъ заман Бабамдан да азетмийор.
24
Онларън арасънда ьойле ишлер
яптъм ки, башка хич кимсе япмадъ.
О ишлери япмасайдъм, онларън
гюнахъ олмаяджайдъ. Ама шимди
хем онларъ гьордюлер ве хем
бенден,
хем
де
Бабамдан

азетмедилер. 25 Ама бунлар олду ки,
онларън канунунда язълмъш олан
шу сьоз йерине гелсин: 'Хич себеп
йоккен бенден азетмедилер'.

гиттим
ми,
бен
Ону
сизе
гьондереджем. 8 Ве О гелди ми,
дюняйъ
гюнах,
дорулук
ве
даваламак меселелеринден ичин
азарлаяджак: 9 Гюнах меселесинден
ичин, чюнкю бана иман етмийорлар.
10
Дорулук меселесинден ичин,
чюнкю бен Бабама гидийорум ве
11
бени
гьормейеджениз.
Ве
даваламак
меселесинден
ичин,
чюнкю бу дюнянън гюдюджюсю
артък даваланмъш олуйор.
12
Даха чок шей вар, сизе
сьойлейейим, ама шимди хенюз
онларъ ишитмейе хазър деилсиниз.
13
Ама О, хани хакикатън руху,
гелди ми, сизи гюдюп бютюн
хакиката гьотюреджек. Чюнкю
кендисинден конушмаяджак: не
ишитирсе, ону конушаджак. Хем де
геледжек олан шейлери сизе
билдиреджек. 14 О бени шанлаяджак.
Чюнкю беним нейим варса, О ондан
алъп сизе билдиреджек. 15 Бабамън
хер нейи варса, бенимдир. Онун
ичин дедим, 'Беним нейим варса, О
ондан алъп сизе билдиреджек.'
16
Аз вакът калдъ ве бени
гьормейеджениз. Ве гене аз вакът
сонра бени гьореджениз."

26

Ама
бен
сизе
Бабадан
Ярдъмджъ'йъ
гьондереджем.
Хакикатън руху Одур, ве О Бабадан
чъкъйор. О гелди ми, бенден ичин
шахитлик япаджак. 27 Ве сиз де
шахитлик япаджанъз, чюнкю ен
баштан
бери
бенимле
бирликтесиниз.
Бьолюм 16
1

Бу шейлери сизе сьойледим,
имандан дюшмейесиниз дийе. 2
Сизи дуаханелерден коваджаклар.
ЬОйле бир вакът геледжек, хер ким
сизи ьолдюрюрсе, Аллаха хизмет
еттиини санаджак. 3 Ве бу шейлери
сизе япаджаклар, чюнкю не бени
танъйорлар, не де Бабамъ. 4 Бу
шейлери сизе анлатърдъм ки, о
вакът
гелди
ми,
бунларъ
хатърлаясънъз, хани бен сизе
бунларъ анлатърмъштъм дийе. Ама
бу
шейлери
сизе
баштан
анлатърмадъм, чюнкю затен сизинле
бирликте идим.
Кутсал Рух'ун иши

Кахър севиндже дьонеджек

5

Шимди де бени Гьондерене
гидийорум. Ве сизден кимсе бана
сормуйор, 'Нерейе гидийорсун?'. 6
Ама сизе бу шейлери анлатърдъм
дийе, йюреиниз юзюнтю иле долду.
7
Бен сизе хакикатъ сьойлюйорум:
Беним гитмем сизин файданъз
ичиндир. Чюнкю бен гитмедим ми,
Ярдъмджъ сизе гелмейеджек. Ама

17

Бунун юзерине ьоренджилеринден
биркач киши бирбирлерине дедилер:
"Аджаба, Онун сьойледии сьозлер
не демек олуйор - 'Аз вакът калдъ ве
бени гьормейеджениз. Ве гене аз
вакът сонра бени гьореджениз', бир
де 'Чюнкю бен Бабая гидийорум'."
18
Онун ичин дедилер:
203

MATTA 6

"Онун сьойледии бу 'къса заман' не
демек
олуйор?
Сьойледиини
анламъйоруз!"
19
Онлар истеди, Иса онлара сорсун.
Иса буну анлайънджа онлара деди:
"Аджаба онун ичин ми бирбиринизе
соруйорсунуз, хани бен сизе дедим
'Аз
вакът
калдъ
ве
бени
гьормейеджениз. Ве гене аз вакът
сонра бени гьореджениз'? 20 Сизе
чок дору бир шей сьойлейейим: сиз
аалаяджанъз ве дьовюнеджениз.
Дюня
севинеджек,
сиз
гене
юзюледжениз. Ама юзюнтюнюз
севиндже дьонеджек. 21 Кадън бир
къзанъ доуруркен санджъланъйор,
чюнкю онун вактъ гелмиштир. Ама
къзанъ
доурдуктан
сонра,
о
съкънтъларъ артък хатърламъйор.
Чюнкю севинийор, бир инсан дюняя
гелди дийе. 22 Сахи, сизин де
даккада юзюнтюнюз вар. Ама сизи
текрар
гьореджем.
Йюреиниз
севинеджек, кимсе де о севинджи
сизден алмаяджак. 23 Ве о гюнде
бана бир шей сормаяджанъз. Сизе
чок дору бир шей сьойлейейим:
Бабадан беним адъмла хер не
дилерсениз, О сизе вереджек. 24
Шимдийе кадар хенюз беним
адъмла бир шей сормадънъз. Сорун,
аладжанъз. ЬОйле ки, севинджиниз
тамам олсун.
25
Бу шейлери сизе бир бензетме
гиби анлатърдъм. Ама вакът
геледжек,
сизе
бензетмелерле
конушмаяджам. О вакът сизе
Баба'дан
ичин
ачък
ачък
анлатъраджам. 26 О гюнде беним
адъмла дилейеджениз. Бен сизе
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демийорум, 'Бабадан сизден ичин
дилейеджем'. 27 Хайър, Бабанън
кендиси сизи севийор. Чюнкю сиз
бени севдиниз, ве иман еттиниз, бен
Аллахтан гелдим дийе. 28 Бен
Бабадан чъкъп дюняя гелдим. Ве
дюнядан айрълъп текрар Бабая
дьонюйорум."
29
ЬОренджилери Она дедилер:
"Бак,
шимди
ачък
ачък
конушуйорсун,
бензетме
иле
конушмуйорсун. 30 Шимди анладък,
сен
хершейи
билийорсун
ве
ихтияджън йок, бир киши сана сору
сорсун. Бьойлеликле инанъйоруз ки,
сен Аллахтан гелдин."
31
Иса онлара джевап оларак деди:
"Шимди иман едийор мусунуз? 32
Бакън, ьойле бир вакът геледжек, ве
аслънда гелмиштир биле, херкес
даълъп кенди йерине гидеджек ве
бени ялнъз бракаджанъз. Ве гене де
ялнъз
деилим,
чюнкю
Баба
бенимледир. 33 Бу шейлери сизе
сьойледим, бенде баръшънъз олсун
дийе. Бу дюняда съкънтъларънъз
вар, ама куражлъ олун: бен дюняйъ
йендим."
Бьолюм 17
Иса кендиси ичин дуа едийор
1

Иса
бу
шейлери
онлара
сьойледиктен сонра, гьозлерини гьоке
калдъръп шьойле конушту:
"Баба, вакът гелди артък. Олуну
шанла, ьойле ки, Олун да сени
шанласън. 2 Чюнкю сен Она бютюн
инсанларън юзерине хак вердин.
ЬОйле ки, Она кач киши вермишсен,

онларън хепсине сонсуз яшам
версин. 3 Сонсуз яшам да шудур:
сени, хани тек сахи Аллахъ
танъсънлар, ве сенин гьондермиш
олдуун Иса Месихи танъсънлар. 4
Бен
йерйюзюнде
икен
сени
шанладъм. Бана бир иш вермиштин,
ону япайъм - бен де о иши
тамамладъм. 5 Дюня курулмаздан
ьондже бен сенин янънда идим ве о
вакът шанъм вардъ. Ве шимди,
Баба, бана сенин янънда гене о айнъ
шанъ вер.

Бен не вакът онларла бирликте
идим, онларъ бен сенин адънла
коллардъм, ки о адънъ сен бана
вердин. Евет, бен онларъ корурдум,
онлардан кимсе де кайболмадъ.
Саде
'перишанлъън
евладъ'g
кайболду, Кутсал Китабън сьозлери
йерине гелсин дийе.
13

Шимди де сана гелийорум. Ве бу
шейлери
даха
дюняда
икен
сьойлюйорум. ЬОйле ки, беним
севинджим онларда олсун ве долуп
ташсън. 14 Бен онлара сенин
сьозюню вердим. Дюня да онлардан
азетмеди.
Чюнкю
бен
насъл
дюнядан деилим, онлар да дюнядан
деилдирлер. 15 Бен дилемийорум,
онларъ дюнядан калдърасън, ама
онларъ кьотю Оландан коллаясън
дийе. 16 Бен насъл дюнядан деилсем,
онлар да дюнядан деилдирлер. 17
Онларъ сенин хакикатънла кутсал
къл. Сенин сьозюн хакикаттър. 18
Сен бени насъл дюняя гьондердин,
бен де онларъ дюняя гьондердим. 19
Ве кендими онлар ичин кутсал
кълдъм, ьойле ки, онлар да
хакикатла кутсал кълънсън.

Иса ьоренджилери ичин дуа едийор
6

Сен бана дюнядан кишилер
вердин, бен де онлара сенин адънъ
билдирдим. Онлар сенин иди, сен
онларъ бана вердин, онлар да сенин
сьозюню туттулар. 7 Шимди артък
анладълар ки, бана хер не кадар
вермишсен, сендендир. 8 Чюнкю
бана вермиш олдуун сьозлери
онлара вердим. Онлар да о сьозлери
кабул еттилер ве сахиден де
анладълар ки, бен сенден чъктъм. Ве
иман еттилер, сен бени гьондердин
дийе. 9 Онлардан ичин ялваръйорум.
Деил дюнядан ичин, ама сен бана
кимлери вермишсен, онлардан ичин
ялваръйорум. Чюнкю онлар затен
сениндирлер. 10 Ве нейим варса
сениндир, сенин нейин варса гене
бенимдир.
Бен
де
онларда
шанландъм. 11 Бен артък дюняда
олмаяджам, ама онлар дюняда
оладжак. Ве бен сана гелийорум. Ей
кутсал Баба, сенин адънъ бана
вердин, ве онларъ о адънла колла.
ЬОйле ки, биз насъл бириз, онлар да
айнъ бизим гиби бир олсунлар. 12

Иса иманлълар ичин дуа едийор
20

Саде онлар ичин ялвармъйорум.
Ама ким онларън сьозлерийле бана
иман едерсе, онлар ичин де
ялваръйорум. 21 Ве дилийорум,
онларън хепси бир олсунлар. Айнъ
насъл сен, Баба, бендесин ве бен
сендейим. ЬОйле ки, дюня инансън,
сен бени гьондердин дийе. 22 Сен
g İsa Mesih burada İskariotlu Yahuda'dan
konuшuyor
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бана насъл шанлълък вердин, бен де
онлара о шанлълъъ вердим. ЬОйле
ки, онлар о кадар бир олсунлар не
кадар биз де бириз: 23 Бен онларда сен гене бенде. ЬОйле ки, онлар
бирлик ичинде тамамлансънлар. Ве
дюня анласън ки, сен бени
гьондердин ве бени не кадар
севмишсен, онларъ да о кадар
севдин.
24

Баба, сен бана кимлери вердийсен,
бен истийорум беним олдуум йерде
онлар да олсунлар. ЬОйле ки, беним
шанлълъъмъ
гьорсюнлер.
О
шанлълъъ сен бана вердин, чюнкю
дюня курулмаздан ьондже сен бени
севдин.
25

Дору олан Баба, дюня сени
танъмадъ. Ама бен сени танъйорум.
Ве бунлар да билийорлар ки, сен
бени гьондердин. 26 Бен сенин адънъ
онлара
билдирдим,
хем
де
билдиреджем. ЬОйле ки, бана
гьостермиш олдуун севги онларда
да олсун, бен де онларда олайъм."
Бьолюм 18
Иса тутукланъйор
(Мат 26:47-56; Мар 14:43-50; Лу
22:47-53)
1

Бу шейлери сьойледиктен сонра,
ьоренджилери иле бирликте дъшаръ
чъкъп Кидрон дересини гечти. Орада
бир бахче вардъ. Кендиси ве
ьоренджилери орая гирдилер.
2

Ону еле верен Яхуда да бу йери
билирди, чюнкю Иса сък сък
ьоренджилери иле орада булушурду. 3
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Яхуда бьойлеликле биркач йюз аскер
алдъ,
хем
де
Аллахевинин
гюдюджюлери
ве
Ферисилерден
полислер алдъ. Фенерлерле, янан
безли одунларла ве силахларла орая
гелдилер.
4
Ама Иса башъна геледжек олан
шейлерин хепсини билирди. Ве ьоне
чъкъп онлара деди:
"Кими аръйорсунуз?"
5
Она "Насъралъ Иса'йъ" дийе джевап
вердилер.
Иса онлара деди:
"Евет, бен'им."
Ону еле верен Яхуда да онларла
бирликте дурурду. 6 Иса не вакът деди
'Евет, бен'им', онлар гери чекилип
йере дюштюлер. 7 Онун ичин онлара
бир дефа даха сорду:
"Кими аръйорсунуз?".
Онлар да, "Насъралъ Иса'йъ" дедилер.
8
Иса джевап верди:
"Бен сизе дедим, ачан бен'им. Ве
мадем бени аръйорсунуз, бунларъ
бракън гитсинлер."
9
Бьойлеликле кендисинин сьойледии
шу сьоз йерине геледжекти: 'Бана
вердиин кишилерден бир танесини
биле кайбетмедим.'
10

Ве Симун Петрус'ун бир кълъджъ
вардъ. Ону чекип бир адама салдърдъ
ве онун саа кулаънъ кести. (О да
Малхус
адънда,
Аллахевинин
гюдюджюсюнюн хизметчиси иди). 11
Бунун юзерине Иса Петрус'а деди:
"Кълъджънъ кънъна кой! Баба бана
бир кадех верди, бен де ону
ичмейейим ми?"

(Мат 26:59-66; Мар 14:55-64; Лу
22:66-71)

Аннас'ън ьонюнде
12

Бьойлеликле аскерлер, онларън
бинбашъсъ ве Яхудилерин полислери
Иса'йъ якалайъп бааладълар. 13 Ве Ону
ен биринджи Аннас'а гьотюрдюлер. О
сене
Аллахевинин
гюдюджюсю
Каяфас иди. Аннас гене онун
кайнатасъ иди. 14 Ве 'Тек бир киши
халкън йеринде ьолсюн - бу даха
файдалъдър' дийе Яхудилере акъл
верен, иште о Каяфас иди.

19

Аллахевинин гюдюджюсю де
Иса'йъ
ьоренджилери
ве
ьоретишинден ичин соргуя чекти. 20
Иса она шьойле джевап верди:
"Бен дюняя ачък ачък конуштум.
Хер
вакът
дуаханелерде
ве
Аллахевинде дерс верирдим. Бютюн
Яхудилер
хер
вакът
орая
топланъйорлар. Саклъ бир йерде
хич конушмадъм. 21 Нийе бени
соргуя чекийорсун? Конуштуум
шейлери ким ишиттийсе, онларъ
соргуя
чек.
Иште,
онлар
билийорлар, бен не конушмушум."
22
Иса'нън бьойле конушмасъ юзерине
янънда дуран бир полис Она бир
шамар аттъ ве деди:
"Сен Аллахевинин гюдюджюсюне
бьойле ми конушуйорсун?"
23
Иса она джевап верди:
"Бен кьотю бир шей конуштуйсам,
бу кьотюлюе шахитлик ет. Ама дору
бир шей конуштуйсам, неден бени
вуруйорсун?"
24
Аннас да Ону ели колу баалъ оларак
Аллахевинин
гюдюджюсю
олан
Каяфас'ън янъна йолладъ.

Петрус'ун биринджи инкяръ
(Мат 26:69-70; Мар 14:66-68; Лу
22:55-57)
15

Ама Симун Петрус ве ьобюр
ьоренджи де онларън аркасъндан
гелдилер.
О
ьоренджи
гене
Аллахевинин
гюдюджюсю
иле
танъшък иди ве Иса иле бирликте
онун авлусуна гирди. 16 Петрус гене,
дъшаръдаки капъда калдъ. Бунун
юзерине ьобюр ьоренджи (хани
Аллахевинин
гюдюджюсю
иле
танъшък олан) капъджъ иле конушуп
Петрус'у ичери гетиртти.
17

Капъджълък япан бир хизметчи къз
иди. О да Петрус'а деди:
"Сен
де
бу
адамън
ьоренджилеринден олмаясън?".
О гене, "Хайър, деилим" деди.
18
Хизметчилер ве полислер орада
дурурдулар. Кьомюрден атеш якъп
ъсънърдълар, чюнкю хава соукту.
Петрус да онларън арасънда дуруп
ъсънърдъ.

Петрус'ун 2. ве 3. инкяръ
(Мат 26:71-75; Мар 14:69-72; Лу
22:58-62)
25

Шимди, Симун Петрус дуруп
ъсънърдъ. Она дедилер:
"Сен де Онун ьоренджилеринден
олмаясън?"
О да инкяра гелип деди:
"Хайър, деилим."

Иса соргуя чекилийор
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26

Аллахевинин гюдюджюсюнюн
хизметчилеринден бири деди:
"Бен сени о бахчеде Онун янънда
гьормедим ми?"
(Петрус кимин кулаънъ кестийсе, бу
адам гене онун бир хъсъмъ иди). 27
Бунун юзерине Петрус текрар инкяра
гелди ве хемен аркасъндан хороз
ьоттю.
Иса, Пилатус'ун ьонюнде
(Мат 27:1-31; Мар 15:1-20; Лу 23:125)
28

Ондан сонра Иса'йъ Каяфас'тан
санджакбейин сарайъна гьотюрдюлер.
Еркен сабах иди. Ама абдестлери
бозулмасън дийе кендилери сарая
гирмедилерh, ьойле ки, Фъсъх
курбанъндан йийебилсинлер дийе. 29
Бунун юзерине Пилатус онларъ
каршъламая чъктъ ве деди:
"Бу адамъ не иле сучлуйорсунуз?"
30
Она шьойле джевап вердилер:
"О кьотюлюк япан бири олмайдъ,
ону сана теслим етмейеджейдик."
31
Пилатус онлара деди:
"Сиз ону алън, кенди канунуза гьоре
давалайън."
Ама Яхудилер она дедилер:
"Бизим хаккъмъз йок ки, кимсейе
ьолюм джезасънъ верелим."
32
Ве бьойлеликле Иса'нън сьозю
йерине гелди. Чюнкю О даха евел

h abdestleri bozulmasın: Yahudilere göre baшka
milletlerden olan kiшilerle oturmak ya da onların
evlerine gitmek onları mundar kılardı ve bunun
sebebine bayrama katılmazlardı.

208

208

затен гьостермишти, не гиби бир
ьолюм иле ьолмек юзере иди.i
33

Ондан сонра Пилатус гене сарая
гирди ве Иса'йъ чаъръп Она деди:
"Сен мисин Яхудилерин кралъ?"
34
Иса она джевап верди:
"Буну кендинден ми сьойлюйорсун,
йокса башкаларъ мъ буну сана
бенден ичин анлатърдълар?"
35
Пилатус шьойле джевап верди:
"Бен Яхуди мийим? Сенин халкън
ве Аллахевинин гюдюджюлери сени
бана теслим еттилер. Пеки, сен не
яптън?"
36
Иса она джевап оларак деди:
"Беним краллъъм бу дюнядан
деилдир. Егер бу дюнядан олсайдъ,
беним
адамларъм
дьовюшеджейдилер,
не
кадар
Яхудилере теслим едилмейейим.
Ама беним краллъъм затен бурадан
деилдир."
37
Бунун юзерине Пилатус Она деди:
"Демек, сен кралсън?"
Иса она джевап верип деди:
"Сенин дедиин гиби: бен кралъм.
Хакиката шахитлик япайъм - бен о
себеп ичин додум, ве о себеп ичин
дюняя гелдим. Хер ким хакикатъ
тутарса, беним сесими ишитийор."
38
Пилатус Она деди:
"Недир хакикат?"
Ве буну сьойледиктен сонра текрар
дъшаръ чъктъ, Яхудилере гитсин.
Онлара деди:
"Бен Онда хич бир суч буламадъм. 39
Ама сизин бир адетиниз вар я, хани
i taшlamak yerine haça germek:

7

Фъсъх Байрамънда сизе бир киши
сербест бракайъм. Онун ичин,
истийор мусунуз, бен Яхудилерин
кралънъ сербест бракайъм?"
40
Бунун юзерине хепси текрар
баърмая башладълар:
"Хайър, бу адамъ деил, ама БарАббас'ъ брак!"
Бар-Аббас да бир хайдут иди.

Яхудилер она шьойле джевап
вердилер:
"Бизим канунумуз вар, ве о кануна
гьоре О лазъм ьолсюн, чюнкю
кендини Аллахън Олу яптъ."
8

Пилатус бу лафъ дуйунджа даха да
фазла коркту. 9 Ве текрар сарая гирип
Иса'я деди:
"Сен нереден гелдин?"
Ама Иса она джевап вермеди.
10
Бунун юзерине Пилатус Она деди:
"Сен конушмаяджан мъ? Беним вар
кувветим, сени хача гердирейим ве
вар
кувветим,
сени
сербест
бракайъм. Сен буну билмийор
мусун?"
11
Иса она шьойле джевап верди:
"Сана
йукаръдан
верилмемиш
олайдъ, беним юзериме хич бир
кувветин олмаздъ. Онун ичин, ким
бени сенин елине теслим етти, онун
гюнахъ даха бюйюктюр."

Бьолюм 19
Иса'я ьолюм джезасъ верилийор
1
Ондан сонра Пилатус Иса'йъ алъп
2
камчълатърдъ.
Аскерлер
тикенлерден бир тач ьорюп Онун
кафасъна койдулар. Хем де Она мор
ренкли бир манто гийдирдилер. 3 Она
яклашъп, "Селам, ей Яхудилерин
кралъ!" дедилер ве шамар аттълар.
4

Сонра Пилатус гене дъшаръ чъкъп
онлара гелди ве деди:
"Бакън, бен Ону сизе дъшаръ
гетиреджем, ьойле ки, билесиниз
бен
Онда
хич
бир
суч
буламъйорум."
5
Бунун юзерине Иса дъшаръ чъктъ.
Тикенли таджъ ве мор ренкли
мантойу гийимишти. Ве Пилатус
онлара деди:
"Бакън адама!"
6
Аллахевинин гюдюджюлери ве
полислер Ону гьорюндже шьойле
баърдълар:
"Ону хача герин! Ону хача герин!"
Пилатус онлара деди:
"Ону сиз алън ве хача герин. Чюнкю
бен
Онда
хич
бир
суч
буламъйорум."

12

Ондан сонра Пилатус бактъ, Ону
сербест браксън. Ама Яхудилер
шьойле баърдълар:
"Сен бу адамъ сербест брактън мъ,
Емператорун досту оламазсън. Хер
ким
кендини
крал
япарса,
Емператора каршъ гитмиш олуйор."
13

Пилатус бу лафъ ишитиндже,
Иса'йъ дъшаръ чъкардъ ве давалама
масасъна отурду (о йерин адъ
'Калдъръм'дър,
Ибранидже
гене:
'Габбата'). 14 Саат ьолен оникийе дору
иди, ве там о саатте Фъсъх
курбанларънъ
хазърламая
башладълар. Пилатус да Яхудилере
деди ки,
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"Бакън кралънъза!"
15
Онлар да шьойле баърдълар:
"Ону йок ет, йок ет! Ону хача гер!"
Пилатус онлара деди:
"Насъл, сизин кралънъзъ мъ хача
герейим?"
Аллахевинин гюдюджюлери дедилер:
"Емператордан башка кралъмъз
йок!"
16
О заман Иса'йъ онлара теслим етти,
хача герилсин дийе.
Иса хача герилийор
(Мат 27:32-44; Мар 15:21-32; Лу
23:26-43)
Ве Иса'йъ алъп гьотюрдюлер. 17 О да
хачънъ ташъярак касабадан дъшаръ
чъктъ. 'Курукафа' денилен бир йере
гелди
(онун
Ибранидже
адъ
'Голгота'дър). 18 Ону орада хача
гердилер. Онунла бирликте ики адам
даха хача гердилер: Иса'нън янънда
бирер киши, кендиси гене ортада иди.
19

Пилатус да бир табела яздърдъ ве
ону хачън юзерине асълтърдъ.
Шьойле яздъ: НАСЪРАЛЪ ИСА 20
ЯХУДИЛЕРИН
КРАЛЪ.
Яхудилерден чок киши бу табелайъ
окуду. Чюнкю Иса нереде хача
герилди, о йер касабая якън иди. Хем
де Ибранидже, Грекче ве Латиндже
оларак язълмъштъ. 21 Онун ичин
Яхудилерин
ве
Аллахевинин
гюдюджюлери Пилатус'а дедилер:
"'Яхудилерин Кралъ' дийе язма. Ама
'Яхудилерин Кралъ беним деди' дийе
яз."
22
Пилатус джевап оларак, "Не
яздъйсам яздъм" деди.
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Бундан сонра, аскерлер Иса'йъ
хача гереркен Онун рубаларънъ алъп
дьорт пай еттилер. Хер аскере бирер
пай дюшеджекти, ама антери калдъ.
Антери де дикишсиз, баштан баша тек
бир докума парчасъ иди. 24 Онун ичин
бирбирлерине дедилер:
"Ону йъртмаялъм, онун юзерине
чьоп аталъм, кимин олсун дийе."
Бу олду, Кутсал Китабън шу сьозю
йерине гелсин:
"Рубаларъмъ араларънда пай
еттилер ве гийсилерим ичин
чьоп аттълар."
Иште, аскерлер бунун ичин бу
шейлери яптълар.
25

Ве Иса'нън хачънън дибинде

- Онун анасъ ве
- анасънън къзкардеши
- Мерйем (хани Клопас'ън каръсъ),
- хем де Межделли Мерйем
дурурду.
26
Иса не заман гьордю кенди анасънъ
ве Онун севдии ьоренджисини, насъл
ашаъда дурдулар, анасъна деди:
"Бак, кадън, бу сенин олун!"
27
Ондан сонра о ьоренджийе де,
"Бак, бу сенин анан!" деди.
О ьоренджи ону о гюнден кенди
евине алдъ.
Иса'нън ьолюмю
(Мат 27:45-56; Мар 15:33-41; Лу
23:44-49)
28

Бундан сонра Иса билирди ки,
хершей тамамландъ. Ве Кутсал
Китабън сьозлери йерине гелсин
дийе,

37

"Сусадъм" деди.
Ораларда сирке долу бир фъчъ
вардъ. Бир сюнгери сирке иле
долдуруп бир камъшън уджуна
тактълар ве ьойлеликле Онун аазънън
ьонюне гетирдилер. 30 Иса о сиркеден
таттъктан сонра,
"Артък тамам олду!"
деди. Ве кафасънъ еилтирип рухуну
верди.

Ве гене башка бир Кутсал Язъ
шьойле дийор:
"Беденини делдиклери адама
бакаджаклар."

29

Иса'нън дженазеси
(Мат 27:57-61; Мар 15:42-47; Лу
23:50-56)
38

Бу шейлерден сонра Ариматеялъ
Йусуф Пилатус'а ялвардъ, Иса'нън
ьолюсюню калдърабилсин. Пилатус
да изин верди. (Йусуф, Иса'нън бир
ьоренджиси иди. Ама Яхудилерден
коркуп буну саклардъ). 39 Никодимус
да гелди (о даха ьондже Иса'я
геджелейин гелмишти) ве отуз литре
кадар каръшък кокулу сакъз ве отлар
гетирди. 40 Ве Иса'нън беденини алъп
кетен безлер ве кокуларла бир саргъ
яптълар. Яхудилерин дженазелеринде
адет бьойледир. 41 О нереде хача
герилмишти, орада бир бахченин
ичинде йени бир мезар вардъ. Орая
хенюз хич кимсе койулмамъштъ. 42
Яхудилерин байрамъна хазърлама
гюню иди. Онун ичин Иса'йъ орая
койдулар, чюнкю мезар якъндъ.

31

О гюн, байрама хазърланма гюню
иди. Хем де о Септ гюнюj, бюйюк бир
Септ гюню иди. Ве ьолюлер Септ
гюнюнде
хачън
юзеринде
калмасънлар
дийе,
Яхудилер
Пилатус'тан риджа еттилер, онларън
баджакларънъ
къръп
ьолюлери
индирсинлер. 32 Бунун юзерине
аскерлер Иса иле бирликте хача
герилмиш олан адамлара гелдилер.
Биринджи адамън хем де ьобюрюнюн
баджакларънъ кърдълар. 33 Ама Иса'я
гелиндже
гьордюлер,
О
затен
ьолмюштю. Ве Онун баджакларънъ
кърмадълар. 34 Аскерлерден бири
мъзракла Онун бошмадесини делди.
Ве хемен кан ве су чъктъ.
35

Буну гьормюш олан киши буна
шахитлик япмъштър. Ве
онун
шахитлии
дорудур.
Хакикатъ
конуштууну кендиси де билийор,
ьойле ки, иман едесиниз. 36 Чюнкю бу
шейлер олду, шу Кутсал Язъ йерине
гелсин дийе:
"Онун тек бир кемии биле
кърълмаяджак."

Бьолюм 20
Мезар бош!
(Мат 28:1-8; Мар 16:1-8; Лу 24:1-12)
1

Ама хафтанън биринджи гюнюнде
чок еркенден, хенюз каранлък икен,
Межделли Мерйем мезара гелди. Ве
гьордю
ки,
кая
мезардан
калдърълмъштъ. 2 Онун ичин кошуп
Симун Петрус'а хем де Иса'нън
севдии ьобюр ьоренджийе гелди ве
онлара деди:

j 'Sept' - burada asıl anlamında, hani 'Dinlenme
Günü' olarak kullanılıyor. Bu gün cuma günü idi,
cumartesi günü değil.
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"Ефендимизи
мезардан
калдърмъшлар. Хем де билмийоруз,
Ону нерейе койдулар."

"Чюнкю
ефендимизи
калдърмъшлар, ве Ону нерейе
койдулар билмийорум."

3

14

Бунун юзерине Петрус ве ьобюр
ьоренджи чъкъп мезара гелдилер. 4
Икиси бирликте коштулар, ама ьобюр
ьоренджи Петрус'тан даха хъзлъ
кошту ве мезара ен биринджи
йетишти. 5 Еилип ичери бактъ ве
гьордю,
саргъ
безлери
насъл
дурурдулар. Гене де ичери гирмеди. 6
Онун аркасъндан Симун Петрус да
гелип мезара гирди ве бактъ, саргъ
безлери насъл дурурдулар. 7 Иса'нън
башъна бир мендил сармъшлардъ. О
шимди саргъ безлерин янънда
дурмаздъ,
айръ
бир
йерде
къвъръланмъш оларак дурурду. 8
Ондан сонра ьобюр ьоренджи де,
хани илк ьондже о мезара вардъ,
ичери гирди. Гьордю ве иман етти. 9
Кутсал Китапта дийор ки, О лазъмдъ
ьолюлерден дирилсин. Ама онлар о
язъйъ хенюз анламамъшлардъ.
Иса, Мерйем'е гьорюнюйор
(Мат 28:9-10; Мар 16:9-11)
10

Бундан сонра ьоренджилер гене
евлерине дьондюлер. 11 Ама Мерйем
мезарън дъшънда дуруп ааладъ.
Бьойле ааларкен мезарън ичине дору
еилди. 12 Ве бактъ, бембеяза
гийинмиш ики мелек гьордю. Бириси,
Иса'нън бедени нерейе койулмушту,
орасънън баш тарафънда ьобюрю
гене онун аяк тарафънда отурурду. 13
Ве она дедилер:
"Кадън, нийе аалъйорсун?"
Онлара деди:
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Буну
сьойледиктен
сонра,
аркасъна дьондю ве бактъ, Иса орада
дуруйор. Ама билмезди онун Иса
олдууну. 15 Иса она деди:
"Кадън, нийе аалъйорсун? Кими
аръйорсун?"
Ону бахчиван сандъ ве она деди:
"Ефендим,
егер
сен
Ону
гьотюрдюйсен, сьойле бана, Ону
нерейе койдун. Бен де Ону
аладжам."
16
Иса она, "Мерйем" деди. О да
дьонюп Она, "Раббуни" деди (о да
'муаллим' демектир).
17
Иса она деди:
"Брак, даха фазла еллеме бени;
чюнкю хенюз Бабамън янъна
чъкмадъм. Сен кардешлериме гит ве
онлара шьойле конуш: 'Беним Бабам
ве сизин Бабанъз, беним Аллахъм ве
сизин Аллахънъз Олана чъкаджам.'"
18
Межделли
Мерйем
гидип
ьоренджилере хабер гетирди, Рабби
гьормюш, О да кендисине бунларъ
анлатърмъш дийе.
Иса ьоренджилере гьорюнюйор
(Мат 28:16-20; Мар 16:14-18; Лу
24:36-49)
19

О гюн хафтанън биринджи гюню
иди ве артък акшам олмушту.
ЬОренджилер нереде топландъ, о
евин капъларъ килитли иди, чюнкю
Яхудилерден коркардълар. Ве Иса
гелди, онларън ортасънда дурду ве
"Сизе баръш олсун" деди.

20

28

Ону сьойледиктен сонра онлара
кенди еллерини ве бошмадесини
гьостерди.
ЬОренджилер
Рабби
гьорюндже севиндилер. 21 Ве Иса
онлара текрар деди:
"Сизе баръш олсун. Баба бени
гьондердии гиби, бен де сизи
гьондерийорум."
22
Буну сьойледиктен сонра онларън
юзерине юфюрдю ве онлара деди:
"Кутсал Руху алън. 23 Кимин
гюнахларънъ баъшларсанъз, онлара
баъшланмъш олур. Ве кимин
гюнахларънъ
баъшламазсанъз,
онлара баъшланмамъш олур."

Томас она джевап верип шьойле
деди:
"Раббим ве Аллахъм!"
29
Иса она деди:
"Томас, сен бени гьордююн ичин ми
иман еттин? Гьормеден иман
еденлере не мутлу!"
30

Иса ьоренджилеринин ьонюнде
даха бир сюрю нишанлъ муджизелер
яптъ, ки онлар бу китапта язълъ
деилдир. 31 Ама бунлар язълдъ ки, Иса
Месихтир ве Аллахън Олудур дийе
иман едесиниз, ве иман еттиктен
сонра Онун адъйла сонсуз яшамънъз
олсун дийе.

Иса, Томас'а гьорюнюйор
Бьолюм 21

24

Ама Иса не заман гелди,
оникилерден бири олан 'Икиз' лааплъ
Томас онларла бирликте деилди. 25
Онун ичин ьобюр ьоренджилер она
дедилер ки,
"Биз Рабби гьордюк".
О гене онлара деди:
"Бен Онун еллеринде енсерлерин
излерини гьормедим ми ве елими
Онун бошмадесине коймадъм мъ,
асла иман етмейеджем."

Иса, гьол кенарънда гьорюнюйор
1

Бу шейлерден сонра, Иса кендини
Тиберияс
гьолюнюн
янънда
ьоренджилерине текрар гьостерди. О
да шьойле олду: 2 Симун Петрус,
'Икиз' лааплъ Томас, ДЖелиле
санджаъндаки Кана кьойюнден олан
Натанийел, Зебеди'нин оулларъ ве
Онун ьоренджилеринден ики киши
даха бир арая гелмишти. 3 Симун
Петрус онлара деди:
"Бен балък тутмая гидийорум."
Онлар да она деди:
"Биз де сенинле гелийоруз."
Гидип хемен кайъа биндилер. Ама о
гедже хич бир шей тутамадълар.

26

Ве секиз гюн сонра Иса'нън
ьоренджилери гене евде идилер.
Томас да онларла бирликте иди.
Капълар килитли икен Иса гелди,
онларън ортасънда дурду ве,
"Сизе баръш олсун" деди.
27
Сонра Томас'а деди:
"Пармаънъ бурая кой, еллериме бак.
Елини де узат, бошмадеме кой. Ве
артък имансъз олма, иманлъ ол."

4

Сабах олунджа Иса къйъда
дурурду.
Ама
ьоренджилер
анламадълар онун Иса олдууна. 5 Ве
Иса онлара деди:
"Чоджуклар, балъънъз йок му?"
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Онлар, "Йок" дедилер.
Онлара деди:
"Серпмейи кайъън саа тарафъна
атън, о заман балък тутаджанъз."
Онлар да о тарафа аттълар ве о кадар
чок балък туттулар ки, серпмейи
чекемедилер. 7 Бунун юзерине
Иса'нън севдии ьоренджиси Петрус'а
деди:
"Бу Раб'дър!"
Симун Петрус не заман дуйду, о
Раб'дър, гьомлеини гийиди (чюнкю
ону чъкармъштъ) ве гьоле атълдъ. 8
ЬОбюр ьоренджилер гене, балъкларла
долу олан серпмейи чекерек, кайъкла
гелдилер. Чюнкю къйъдан узак
деилдилер, ашаъ йукаръ йюз метре.
6

9

Топраа чъкънджа кьомюрден бир
атеш, онун юстюнде балъклар ве де
екмек гьордюлер. 10 Иса онлара деди:
"Темин
туттуунуз
балъклардан
гетирин бакалъм."
11
Симун Петрус да гидип серпмейи
топраа чекти. Йюз елли юч бюйюк
балъкла долу иди. О кадар чокту, гене
де серпме йъртълмадъ. 12 Иса онлара,
"Гелин йейин" деди.
Ама ьоренджилерден кимсе Она,
"Раб, сен мисин?" дийе сормая кураж
буламадъ. Чюнкю анладълар онун Раб
олдууну. 13 Иса да гидип екмеи алдъ,
онлара верди ве балъкларъ да ьойле
яптъ. 14 Бу шимди ьолюлерден
дирилдиктен сонра ючюнджю дефа
иди, Иса ьоренджилерине гьорюнсюн.
15

Екмек йедиктен сонра Иса Симун
Петрус'а деди:
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"Йунусолу Симун, сен бени сахиден
де бунлардан даха чок севийор
мусун?"
Петрус Она деди:
"Евет,
Раб,
сени
севдиими
билийорсун."
Иса она деди:
"Кузуларъмъ отлаттър."
16

Иса она икинджи дефа деди:
"Йунусолу Симун, сен бени сахиден
севийор мусун?"
Петрус она деди:
"Евет,
Раб,
сени
севдиими
билийорсун."
Иса она деди:
"Койунларъма чобанлък яп."
17

Иса она ючюнджю дефа деди:
"Йунусолу Симун, сен бени севийор
мусун?"
Петрус юзюлдю, ачан Иса она
ючюнджю дефа 'сен бени севийор
мусун' дийе сорду ве Она деди:
"Раб, сен хершейи билийорсун. Ве
билийорсун, ачан сени севийорум."
Иса она деди:
"Койунларъмъ отлаттър. 18 Сана чок
дору бир шей сьойлейейим: сен генч
икен, кенди кайъшънъ кендин
баалардън ве нерейе истердин, орая
гидердин. Ама яшландън мъ,
еллерини узаттъраджан, башкасъ
сени
баалаяджак
ве
нерейе
истемийорсун,
сени
орая
гьотюреджек."
19
Ве буну сьойлемекле гьостермек
истеди, Петрус не чешит ьолмекле
Аллахъ
шанлъяджактъ.
Буну
сьойледиктен сонра,
"Беним аркамдан гел!" деди.

20

Петрус да аркасъна дьонюп
гьордю, Иса'нън севдии ьоренджиси
насъл аркадан гелийор (о ьоренджи
иди, хани о акшам йемеинде Иса'нън
гьосюне ясланмъштъ ве 'Раб, сени еле
верен кимдир?' дийе сормушту). 21
Петрус ону гьорюндже Иса'я деди:
"Раб, буна да не оладжак?"
22
Иса она деди:
"Бен истесем биле, о беним
гелишиме кадар саа калсън, ондан
сана не? Сен беним аркамдан гел!"
23
Иште, бундан ичин кардешлерин
арасънда ьойле бир сьоз чъктъ, хани о
кардеш хич ьолмейеджек. Ама Иса
она демеди, о хич ьолмейеджек. Саде
деди: "Бен истесем биле, о беним
гелишиме кадар саа калсън, ондан
сана не?"
24

Евет, бу меселелерден ичин
шахитлик япан ьоренджи одур ве
кендиси де бунларъ яздъ. Ве
билийоруз, онун шахитлии дорудур.
25

Иса'нън яптъъ даха чок шейлер
вар. Ама санъйорум, онлар текер
текер язълмъш олайдъ, бютюн дюня
биле язълан китапларъ аламаяджайдъ.
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АПОСТОЛЛАРЪН
ИШЛЕРИ
Бьолюм 1
1

Ей, Теофилус!

Иса
нелери
япмая,
нелери
ьоретирмейе башладъ, чак йукаръ
алъндъъ о гюне кадар, иште,
биринджи китабъмда бу меселелери
яздъм.
Иса гьоке алънъйор
(Мар 16:19-20; Лу 24:50-53)
2

Даха ьондже апостоллар сечти ве
онлара Кутсал Рух'ла буйруклар
верди. 3 Аджъ чектиктен сонра,
кендини
онлара
дири
оларак
гьостерди. Дири олдууну бирчок
кесин испатларла гьостерди. Кърк
гюн бойунджа онлара гьорюндю ве
Аллахън краллъъндан ичин конушту. 4
Сонра онларъ бир арая гетирип
онлара
буйурду,
Йерушалим
касабасъндан дъшаръ чъкмасънлар.
Баба не ичин сьоз вермишти, ону
беклесинлер. Ве шьойле конушту:
"Сиз ондан ичин бенден ишиттиниз.
5
Чюнкю Яхя суйла вафтиз етти, ама
сиз биркач гюн ичинде Кутсал
Рух'ла вафтиз оладжанъз."
6
Бир арая гелмишкен, Она
сордулар:
"Раб, сен бу вакътта мъ Исраил'ин
краллъънъ йениден калдъраджан?"
7
Онлара, деди:
"Баба кенди кувветийле ханги
вакътларъ, ханги съраларъ белли

етти, ону билмек сизе дюшмюйор. 8
Ама Кутсал Рух юзеринизе гелди
ми, куввет аладжанъз. О вакът
беним шахитлерим оладжаксънъз,
хем Йерушалим касабасънда, хем
бютюн Яхудийе ве Самирийе
санджакларънда, хем де дюнянън ен
узак кьошелеринде."
9
Бу сьозлери сьойледиктен сонра,
онларън гьозлеринин ьонюнде йукаръ
калдърълдъ. Бир булут Ону алдъ ве
онларън гьозлеринден узаклаштърдъ.
10

Иса узаклашъркен ве онларън
гьозлери хяля гьоке япъшмъшкен,
иште, онларън янънда беяз рубалъ
ики адам дурду. 11 Ве шьойле
конуштулар:
"Сиз ДЖелилели адамлар, не ичин
бурада дуруп гьоке бакъйорсунуз?
Бу Иса сизин аранъздан алънъп
гьоке гьотюрюлдю. Насъл гьоке
чъкаркен сиз Ону гьордюнюз, айнъ
онун гиби де дьонеджек."
Йени бир апостол сечилийор
12

Ондан сонра 'Зейтин Даъ' денилен
тепесинден Йерушалим касабасъна
дьондюлер. О тепе Йерушалим'е
якъндър, ашаъ йукаръ бир километре.
13
Касабая
гирдиктен
сонра,
калдъкларъ о йукаръки одая гирдилер.
Орада шу кишилер вардъ:
Петрус ве Йуханна,
Якуп ве Андреяс,
Филип ве Томас,
Бар-Толомейус ве Матта,
Алфейусолу Якуп ве 'партизан'
Симун,
ве Якуполу Яхуда.
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14

Онларън янънда кадънлар да вардъ,
айръджа Иса'нън анасъ Мерйем, хем
де Иса'нън кардешлери де вардъ.
Бунлар хепси тек бир йюрекле
кендилерини дурмадан дуая вердилер.

бири бизимле бирликте
дирилишине шахит олсун."

Онун

23

Ве ики адамъ ортая койдулар: БарСабас денилен Йусуф (онун башка
адъ Йустус иди) иле Матия.

15

Орада якън йюз йирми киши
топланмъштъ. О вакът араларъндан
Петрус калкъп деди:
16
"Кардешлер, Иса'йъ якалаян
кишилере йол гьостерен Яхуда иди.
Кутсал Рух, Давуд'ун аазъндан чок
ьонджеден конушту, ве лазъмдъ,
кутсал язъ йерине гелсин. 17 О
арамъздан бири сайълдъ, ве бу
хизметин ичинде онун да пайъ олду.

24

Ве шьойле дуа еттилер:
"Сен, я Раб, хер инсанън йюреини
билийорсун. Бизе гьостер, бу
икисинден хангисини сечтин. 25 Бу
хизмет, бу апостоллук вазифесини
ким алсън? Яхуда ондан саптъ,
кенди йерине гитсин дийе."
26
Ондан сонра бу икисине чьоп
аттълар
ве
Матия'я
дюштю.
Бьойлеликле онбир апостолла бир
сайълдъ.

18

(Шимди, бу адам кьотюлююнюн
каршълъъ оларак пара алдъ. О
парайла да бир тарла алдъ. Сонра баш
ашаъ дюштю, тумбаъ ярълдъ ве
бютюн барсакларъ дъшаръ актъ. 19
Бютюн Йерушалим'де яшаянларън бу
меселеден ичин хаберлери олду. Онун
ичин о тарлая онларън дилинде
'Акелдама' денилир, онун анламъ 'кан
тарласъ').

Бьолюм 2
Кутсал Рух'ун гелиши
1

Пентикост гюню гелиндже, хепси
бирликте бир йерде идилер. 2
Бирденбире гьоктен бир сес гелди. Бу
сес, кувветли есен бир рюзгярън сеси
гибийди ве отурдукларъ еви бютюн
долдурду. 3 Ве онлара атеше бензейен,
бьолюнен диллер гьорюндю. Хер
биринин юстюнде дурдулар. 4 Хепси
Кутсал Рух'ла долдулар ве Рух онларъ
насъл конуштурду, башка башка
диллерде конушмая башладълар.

20

Чюнкю Мезмур китабънда шьойле
язъйор:
'Онун еви ъссъз калсън,
Артък кимсе орада отурмасън.'
Ве гене:
'Онун вазифесини башкасъ
алсън.'
21
Онун ичин, лазъм шьойле япалъм:
бютюн вакът бизимле бирликте олан
адамлар вар. Хани, Раб Иса
арамъзда булундуу бютюн гюнлер:
22
Яхя'нън вафтизинден, чак о гюне
кадар, не вакът бизим арамъздан
йукаръ алъндъ. Лазъм, о адамлардан

5
Шимди, о анда Йерушалим
касабасънда,
дюнянън
бютюн
девлетлеринден
гелен,
Аллахтан
коркан Яхудилер калърдъ. 6 Ве бу сес
олунджа, бир калабалък топландъ.
Чюнкю хепси дуйдулар, насъл
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херкесин анадилинде конушурдулар. 7
Хайрет еттилер, шаш баш калъп
дедилер:
"Бу конушанлар хепси ДЖелилели
деил ми? 8 Насъл олуйор да,
хепимиз онларъ ишитийоруз, насъл
кенди анадилимизде конушуйорлар:
9
Партлар ве Медлер,
Еламлълар ве Мезопотамия'да
отуранлар,
Яхудийе ве Кападокия,
Понтус ве Ася.
10
Фригия ве Памфилия,
Мъсър ве Либия тарафларъндан,
Кирене етрафъндан ве Рома'дан
гелен мисафирлер, хем асъл
Яхудилер ве Яхудилие
дьонмюш оланлар.
11
Критлилер ве Араплар хепимиз ишитийоруз, насъл бизим
кенди
диллеримизде
Аллахън
кувветли
ишлеринден
ичин
конушуйорлар."
12

Хайрет еттилер ве шашкънлъа
дьондюлер. Бирбирлерине дедилер:
"Бу не демек олуйор?"
13
Башкаларъ гене, онларъ елентийе
алъп дедилер:
"Бунлар галиба тазе шарапла
сарфош олмушлар!"
Петрус'ун конушмасъ
14

Ама Петрус онбирлерле аяъ
калкъп сесини калдърдъ ве онлара
шьойле конушту:
"Яхудийе
санджаъндан
гелен
адамлар ве бютюн Йерушалим
касабасънда отуранлар. Сьозлериме
кулак верин, сизе бу меселейи
ачъклаяйъм. 15 Сиз санъйорсунуз, бу
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адамлар сарфош. Ама ьойле деил!
Затен саат хенюз сабахън докузу. 16
Хайър, бу меселе пейгамбер Йоел'ин
сьойледии меселедир:
17

'Аллах дийор:
Сон гюнлерде ьойле оладжак ки,
Рухуму бютюн инсанларън
юзерине дьокеджем:
Оулларънъз ве къзларънъз
пейгамберлик едеджеклер.
Деликанлъ адамларънъз гьорюнтю
гьореджеклер,
Яшлъ адамларънъз да рюя
гьореджеклер.
18
О гюнлерде Рухуму дьокеджем
хем еркек, хем кадън
хизметчилеримин юзерине.
Ве пейгамберлик едеджеклер.
19
Йукаръда, гьокте шашъладжак
ишлер гьостереджем.
Ве ашаъда, йерйюзюнде нишанлар
гьостереджем:
Кан ве атеш ве буу ве думан.
20
Гюнеш капкаранлък оладжак.
Ай гене, кан ренгине дьонеджек.
Бу оладжак, Раббин бюйюк ве
шанлъ гюню гелмеден ьондже.
21
Ве ьойле оладжак ки, хер ким
Раббин
адънъ
чаърърса,
о
куртуладжак."
22

Исраилли адамлар! Шу сьозлере
кулак верин:
Насъралъ Иса, ьойле бир адамдъ ки,
Аллах сизе гьостерди, аслъсъ Одур.
Онун ичин Аллах, сизин аранъзда
Иса'нън
елийле
муджизелер,
шашъладжак ишлер ве нишанлар
яптъ. Сиз кендиниз буну чок ийи
билийорсунуз. 23 Ама Аллахън

отураджак дийе. 31 Онун ичин о,
даха илеридеки шейлери гьордю ве
Месихин
дирилишинден
ичин
конушту. Хани, о Месих не 'ьолюлер
девлетине теслим едиледжекти', не
де
'онун
бедени
чюрюмейи
гьореджекти'. 32 Бу Иса иди. Ве
Аллах Ону текрар дирилтирди. Биз
хепимиз буна шахидиз. 33 О Иса,
Аллахън
саа
елине
кадар
йюкселтирилди ве Баба'дан сьоз
верилен Кутсал Рух'у алдъ. Онун
ичин О, гьордююнюз ве ишиттииниз
бу шейи дьоктю. 34-35 Чюнкю гьоке
чъкан Давут деилди; ама кендиси
дийор:
'Раб Раббиме деди:
'Сенин дюшманларънъ аякларъна
бир басамак япаджам.
О замана кадар сен беним саъмда
отур.'
36
Онун ичин, бютюн Исраил халкъ
шуну кесин оларак билсин: бу Иса,
хани сиз ону хача гердиниз, Аллах
Ону хем Раб, хем Месих яптъ!"

ьонджеден карар вердии бир планъ
вардъ. О, хершейи ьонджеден
билирди: она уйгун оларак, Иса
теслим едилди. Ве сиз Ону
ьолдюрдюнюз.
Аллах
кануну
билмейен адамларъ кулландънъз.
Онларън еллерийле сиз Ону хача
гердиниз. 24 Ама Аллах Ону текрар
дирилтирди.
Онун
ьолюм
аджъларъна сон верди. ЬОлюмюн
фърсатъ йокту, Иса'йъ даха фазла
кенди кувветинде тутсун. 25 Чюнкю
Давут Ондан ичин шьойле дийор:
'Бен Рабби хер даим каршъмда
гьордюм.
Чюнкю О, беним саа
тарафъмдадър.
ЬОйле ки, бен сарсълмаяйъм.
26
Онун ичин йюреим мутлуйду, ве
дилим севинчтен джошту.
Хем де, беденим биле умутла
яшаяджак.
27
Чюнкю сен джанъмъ терк едип,
ьолюлер девлетине теслим
етмейеджен.
Ве изин вермейеджен ки, сенин
Кутсал адамън чюрюсюн.
28
Сен бана яшам йолларънъ
билдирдин.
Ве сенин катънда бени севинчле
долдураджан.'

37

Халк
буну
ишитиндже,
йюреклерине бъчак сапланмъш гиби
олдулар.
Петрус'а
ве
ьобюр
апостоллара дедилер:
"Кардешлер, не япаджаз?"
38
Ве Петрус онлара деди:
"Тьовбе един ве хер бириниз Иса
Месих
адъна
вафтиз
олсун.
Бьойлеликле
гюнахларънъз
аф
едиледжек ве бир верги оларак
Кутсал Рух'у аладжанъз. 39 Чюнкю
бу сьоз сизин ичин ве торунларънъз
ичин ве хенюз чок узакта оланлар
ичин, Аллахъмъз олан Раб даха кач

29

Кардешлер, дедемиз Давут'тан
ичин
сизе
ачък
ачък
сьойлейебилирим ки, о ьолдю ве
гьомюлдю. Онун мезаръ биле
бугюне кадар арамъздадър. 30 Ама о
бир пейгамбер иди. Билирди ки,
Аллах она йеминле сьоз вермишти,
хани онун торунларъндан бир киши
гене онун крал искемлесинде
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киши
кендисине
чаъраджакса,
онларън хепси ичин верилди."
40

Петрус даха бирчок сьозлерле
шахитлик яптъ ве халкъ уянтърдъ.
"Кендинизи бу сапък кушактан
куртарън!" деди. 41 Онун сьозюню
кабул
еденлер
вафтиз
олду.
Бьойлеликле о гюн якън юч бин киши
даха фазла катълдъ.
Иманлъларън бирлии
42

Онлар кендилерини дурмадакка
апостолларън
ьоретишине,
бераберлие, екмек кърмая ве дуая
верирдилер. 43 Херкеси бир корку
сармъштъ. Апостолларън еллерийле
бир сюрю муджизелер ве нишанлар
япълдъ. 44 Бютюн иман еденлер бир
арада идилер, хершейи пайлаштълар.
45
Ве башладълар, кенди малънъ
мюлкюню сатмая. Онларъ херкесле,
херкесин
ихтияджъна
гьоре,
пайлаштълар. 46 Ве гюнден гюне тек
бир фикирле Аллахевинде девам
едердилер. Евден еве гезип Раббин
екмеини
пайлашърдълар.
Хеп
бирликте мутлулукла ве саф йюрекле
йемек йердилер. 47 Аллахъ ьовердилер
ве бютюн халкън гьозюне гирдилер.
Раб да хер гюн куртулан кишилери
онларън арасъна катардъ.

'Гюзел Капъ' денилен бир капъсъ
вардъ. Адамъ хер гюн онун ьонюне
бракърдълар,
Аллахевине
гиренлерден диленджилик япсън
дийе. 3 О не вакът гьордю, насъл
Петрус ве Йуханна Аллахевине
гирийорлар, башладъ онлардан пара
диленсин. 4 О заман Петрус, Йуханна
иле бирликте, гьозлерини она дикип
деди:
"Бизе бак!"
5
Адам да онлара диккат чевирмейе
башладъ. Онлардан пара бекледи.
6
Ама Петрус она деди:
"Бенде йок гюмюш ве алтън. Ама
бенде не варса, ону сана верийорум:
Насъралъ Иса Месих адънда йюрю!"
7
Ве Петрус адамъ саа елинден тутуп
аяа калдърмая башладъ. Даккада
адамън
аякларъ
ве
дизлери
сапасаалам олду. 8 Адам бир фърладъ
аяа ве димдик дурду. Ондан сонра
йюрюмейе башладъ. Ойная фърлая ве
Аллахъ ьове ьове онларла бирликте
Аллахевине гирди. 9 Бютюн халк да
ону гьордю, насъл йюрюрдю ве
Аллахъ ьовердю. 10 Ве фарк еттилер, о
айнъ адамдъ, хани Аллахевинин
'Гюзел Капъсънда' отуруп диленирди.
Она не олду дийе, шаш баш калдълар,
хайрет ичинде калдълар.

Бьолюм 3
Сакат диленджи ийилешийор
1

Петрус ве Йуханна дуа саатинде,
хани ьоледен сонра саат ючте,
Аллахевине чъктълар. 2 О вакът
кишилер бир адамъ ташъдълар. О,
доуштан сакат иди. Аллахевинин
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Петрус халка конушуйор
11

Адам
артък
Петрус'ла
Йуханна'нън аркасънъ бракмаздъ.
Бютюн халк да шашкънлък ичинде
онларън янъна кошту, 'Сюлейман'нън
сайванъ'
денилен
бир
йере
12
топландълар.
Петрус
буну

Месих вазифеси верилмиштир. 21
Хер шей лазъм йениден сърая
гелсин. Аллах чак ески замандан
бери кутсал пейгамберлеринин
аазъндан
о
вакъттан
ичин
конушмушту. Ве о вакъта кадар гьок
лазъм Иса'йъ тутсун. 22 Муса шьойле
деди:
"Раб Аллах сенден ичин сенин
кардешлеринден беним гиби бир
пейгамбер калдъраджак. О сизе
хер не сьойлерсе, хер меселеде
Она кулак асаджаксънъз. 23 Ве
ьойле оладжак ки, о пейгамбере
кулак асмаян хер киши, халкън
арасъндан кесиледжек:'

гьорюндже, сьозю алъп халка шьойле
конушту:
"Исраил адамларъ! Бу ише неден
шаштънъз? Не ичин бизе бакъп
дуруйорсунуз? Санки бу адамъ
кенди кувветимизле, я да кенди
севапларъмъзла йюрютюрдюк? 13
Ибрахим'ин, Исхак'ън ве Якуб'ун
Аллахъ, деделеримизин Аллахъ - О,
кенди кулуну Иса'йъ шанландърдъ.
Сиз ону теслим еттиниз, Пилатус'ун
ьонюнде Ондан йюз чевирдиниз.
Пилатус аслънда карар вермишти,
Ону сербест браксън. 14 Ама сиз
Кутсал ве Дору оландан йюз
чевирдиниз ве ялвардънъз, бир
катил сизе верилсин. 15 Сиз гене,
яшамън ефендисини ьолдюрдюнюз.
Аллах Ону ьолюлерден дирилтирди.
Биз бу хакиката шахидиз. 16 Бу
адамъ
гьорюйорсунуз
ве
танъйорсунуз. Ону сааламлаштъран,
Иса'нън адъдър, Онун адъна иман
етмектир. Евет, Иса'дан гелен бир
иман ону хепинизин ьонюнде
сапасаалам яптъ.

24

Ве айнъ онун гиби конушмуш
олан бютюн пейгамберлер, Самуел ве
ондан сонракилерден бу яна, хепси бу
25
гюнлери
билдирдилер.
Пейгамберлерин евлатларъ сизсиниз,
Аллахън яптъъ анлашманън евлатларъ
сизсиниз. Аллах о анлашмайъ сизин
деделеринизле яптъйдъ ве Ибрахим'е
шьойле конушту:
"Сенин торунунла йерйюзюндеки
бютюн джинслер
мубарекленеджек.'
26
Аллах, кенди кулуну ен биринджи
сизден ичин дирилтирди. Ону
йолладъ хепинизи текер текер ери
йолларънъздан
дьондюрсюн,
ве
бьойлеликле сизи берекетлесин."

17

Шимди, кардешлерим, билийорум
сиз джахилликтен ичин ьойле
яптънъз, сизин гюдюджюлериниз де
ьойле. 18 Ама Аллах ьонджеден
бютюн пейгамберлерин аазъндан
билдирмишти ки, Онун Месихи
чеки
чекеджейди.
Иште,
бьойлеликле Аллах бу сьозлери
йерине гетирди. 19 Онун ичин тьовбе
един, йолунуздан дьонюн, ьойле ки,
гюнахларънъз силинсин, ве Раб
тарафъндан тазелемек заманларъ
20
гелсин.
Хем
де,
Иса'йъ
гьондерсин. Она чоктан сизин ичин

Бьолюм 4
Парламентонун ьонюнде
1
Петрус'ла Йуханна даха халка
конушуркен,
Аллахевиндеки

221

MATTA 7

гьоревлилер,
Аллахевинин
баш
полиси ве Садукилер бирден онларън
2
каршъсъна
дикилдилер.
Чок
рахатсъз олдулар, ачан халка дерс
вердилер ве билдирирдилер, Иса'нън
адънда ьолюлерден дирилмек вар
дийе. 3 Онларъ якалайъп ертеси
сабаха кадар мапуса аттълар, чюнкю
затен акшам олмушту. 4 Ама о
конушмайъ сеслейенлерден бир сюрю
киши иман етти: саде еркеклери
саярсан, якън беш бин киши иманлъ
олду.
5

Ертеси гюн ьойле олду ки, халкън
гюдюджюлери, акълданеджилери ве
канун
муаллимлери
Йерушалим
6
касабасънда
топланмъшлардъ.
Аллахевинин гюдюджюсю Аннас
орада иди; бир де Каяфас, Йуханна ве
Александер
ве
Аллахевинин
гюдюджюсюнюн сойундан оланларън
хепси. 7 Петрус'ла Йуханна'йъ орта
йере
дикип
шьойле
сормая
башладълар:
"Сиз бу иши ханги кувветле, я да
кимин адъйла яптънъз?"
8

Ондан сонра Петрус Кутсал Рух'ла
долду ве онлара деди:
"Халкън
гюдюджюлери
ве
акълданеджилери: 9 Демек, бугюн
даваланъйоруз, хаста бир адама
япълан бир ийиликтен ичин. Меселе
будур ки, бу адам насъл ийилешти.
10
Мадем ьойле, сизе ве бютюн
Исраил халкъна шу билдирилсин: бу
адам сизин ьонюнюзде саалам
оларак дуруйор ве бу олду
Насъралъ Иса Месихин адъйла. Сиз
Ону хача гердиниз, ама Аллах Ону
ьолюлерден дирилтирди. 11 Усталар,
222
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хани сизлер, тарафъндан бир кенара
атълмъш
кая,
ама
сонрадан
кьошеташъ олан кая, иште Одур. 12
Ондан башка хич кимседе куртулуш
йок. Гьокюн алтънда, инсанларън
арасънда башка бир ад верилмемиш
ки, биз онунла куртулалъм."
13

ЬОбюрлер
Петрус'ун
ве
Йуханна'нън
куражлълъънъ
гьордюлер ве фарк еттилер ки,
окумамъш ве сърадан олан кишилер
иди. О заман шаш баш калдълар, ама
анладълар ки, Иса'йла бирликте
идилер. 14 Айнъ заманда ийилешмиш
олан адамъ да онларън янънда
гьордюлер. О вакът шашърдълар,
15
насъл
джевап
версинлер.
Буйурдулар ки, топлантъдан дъшаръ
чъксънлар.
Ондан
сонра
бирбирлерине данъшмая башладълар.
16
Дедилер:
"Бу адамларъ не япаджаз? Чюнкю
Йерушалим
касабасънда
отуранларън хепсине белли едилди
ки, онларън елийле ьонемли бир
муджизе япълдъ. Биз ону инкяр
едемейиз. 17 Ама бу меселе халкън
арасънда даха фазла яйълмасън.
Онун ичин онларъ коркутураджаз,
артък бир даха бу адамън адънда
конушмасънлар."
18

Петрус'ла Йуханна'йъ чаъртъръп
онлара буйурдулар, бир даха асла Иса
адънда конушмасънлар, не де дерс
версинлер. 19 Ама Петрус ве Йуханна
онлара джевап верип дедилер:
"Аллахъ деил де, ама даха фазла
сизе кулак вермек, бу Аллахън
гьозюнде дору мудур, деил мидир ех, артък сиз она карар верин. 20

Чюнкю нейи гьордюк, нейи дуйдук,
бу
меселелери
конушмадан
дурамайъз."

миллетлер,
хем
де
Исраил
халкъндан оланлар бир арая гелип
топландълар. 28 Онлар истедилер,
бир шей япсънлар. Ама сенин елин,
сенин планън затен евелден карар
вермишти, о йерине гелсин.
29
Ве шимди, я Раб, онларън
коркутурмаларъна бак. Ве сенин
хизметчилерине вер, сенин сьозюню
бюйюк куражла билдирсинлер. 30
Сен де елини узат ки, сенин Кутсал
кулун
Иса
Месихин
адъйла
шифалар, нишанлар ве муджизелер
япълсън."

21

Онларъ
даха
да
фазла
коркутурдулар. Ама сонра онларъ
брактълар,
чюнкю
буламадълар
бирханги себеп, не ичин онлара джеза
версинлер. Бир де халкън йюзюнден,
чюнкю хепси олуп битенлерден ичин
Аллахъ ьовердилер. 22 Чюнкю о адам,
хани муджизейле ийилештирилди,
яшъ къркън юстюнде иди.
Иманлъларън дуасъ
23

Петрус ве Йуханна сербест
бракълдъктан сонра, аркадашларъна
дьонюп
хершейи
анлатърдълар,
Аллахевинин
гюдюджюлери
ве
акълданеджилер
онлара
не
сьойледилер. 24 Кардешлер буну
дуйунджа сеслерини хеп бирликте
Аллаха калдъръп шьойле конуштулар:
"Я
Раб!
Гьокйюзюню
ве
йерйюзюню, денизи ве онларън
ичинде хер не варса - иште, бунларъ
япан сенсин. 25 Сенин кулун ве
бизим дедемиз олан Давуд'ун
аазъндан сен Кутсал Рух'унла
шьойле конушмуштун:
'Миллетлер не ичин къзъйорлар?
Халклар не ичин бош планлар
куруйорлар?
26
Дюнянън кралларъ аякландълар,
Ве гюдюджюлери топландълар,
Раббе каршъ ве Онун Месихине
каршъ.'
27
Чюнкю сен кутсал кулуну Иса'йъ
сахиден де месхеттин. Ве бу
касабада хем Хиродес, хем де
Понтуслу Пилатус, хем Аллахсъз

31

Онларън дуасъ биттиктен сонра
топландъкларъ йер салландъ. Хепси
Кутсал
Рух'ла
долуп
Аллахън
хаберини
куражла
анлатърмая
башладълар.
Маллар пайлашълъйор
32
Иман еденлерин топлулуу хепси
тек бир йюрек, тек бир джан идилер.
Онлардан хич кимсе хич бир малъ
кендисинин имиш гиби тутмадъ. Хер
шей онларън ортак малъ иди. 33
Апостоллар да бюйюк кувветле Раб
Иса'нън
дирилишине
шахитлик
япардълар.
Хепсинин
юзеринде
Аллахън бюйюк берекети вардъ. 34
Араларънда кимсе мухтач калмаздъ.
Чюнкю не кадар топрак я да ев
сахиплери варса, хепси онларъ сатъп,
сатъштан
гелен
параларъ
35
гетирирдилер.
О
парайъ
апостолларън аякларънън дибине
брактълар. Ондан сонра о пара
херкесе кенди ихтияджъна гьоре
даътърълърдъ.
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36

Йусуф адънда бир адам вардъ.
Къбръс доумлу бир Левили иди.
Апостоллар она 'Бар-Набас' да
баърдълар, бунун тюркчеси: кураж
верен. 37 Онун да бир тарласъ вардъ.
Ве ону сатъп парасънъ апостолларън
аякларънън дибине койду.

Бьолюм 5
Анания ве Сафира
1

Ама Анания адънда бир адам, ве де
онун каръсъ Сафира вардъ. Онлар да
бир тарла саттълар. 2 Адам о паранън
бир парчасънъ кендисине сакладъ.
Каръсънън гене, хер шейден хабери
вардъ. Адам парасънън бир парчасънъ
гетирип апостолларън аякларънън
дибине брактъ.
3
Ама Петрус шьойле деди:
"Анания, насъл олду да, Шейтан
сенин йюреини долдурду? ЬОйле
ки, Кутсал Рух'а ялан сьойлейесин,
ве тарланън парасъндан бир парча
4
саклаясън?
Тарла
хенюз
сатълмадан сенин деил мийди? Ве
сатълдъктан сонра биле сенин
елинде деил мийди? Не ичин
йюреинде бу ише карар вердин? Сен
инсанлара
ялан
сьойлемедин,
Аллаха ялан сьойледин."
5
Анания бу сьозлери ишитиндже
йере йъкълдъ ве сон солууну верди.
Бу меселеден кимин хабери олду,
хепсинин юзерине бюйюк бир корку
гелди. 6 Деликанлълар да калкъп ону
ьорттюлер. Ону дъшаръя ташъйъп
гьомдюлер.
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7

Ашаъ йукаръ юч саат гечти. Ондан
сонра онун каръсъ ичери гирди. Ама
не олмуш не гитмиш дийе, хабери
йокту. 8 Петрус сьозю алъп шьойле
конушту:
"Сьойле бана: тарлайъ филанджа
парая мъ саттънъз?"
Кадън да деди: "Евет, о парая."
9
Ондан сонра Петрус она деди:
"Не
ичин
сьозлеринизи
бирлештирип
Раббин
Рухуну
денединиз? Сенин коджанъ гьомен
кишилер вар я! Бак, капъда онларън
аяк сеслери дуйулуйор. Онлар сени
де дъшаръя ташъяджаклар."
10

Кадън да даккада онун аякларънън
дибине дюшюп сон солууну верди. О
анда деликанлълар ичери гирдилер.
Кадънъ ьолю булунджа, ону дъшаръя
ташъдълар ве коджасънън янъна
гьомдюлер. 11 Бютюн топлулулуа ве
бундан хабер аланларън хепсине
бюйюк корку гелди.
Чок муджизе япъйорлар
12

Халк арасънда апостолларън
еллерийле бир сюрю нишанлар ве
муджизелер япълърдъ. Хеп бирликте
тек бир йюрекле 'Сюлейман'ън
сайванъна' топланърдълар. 13 Ама гери
каланлардан
хич кимсе кураж
буламадъ, кендини онлара катсън.
Халк гене, онларъ чок саярдъ. 14 Ве
гиттикче даха фазла киши, хем еркек
хем де кадън, Раббе иман едип онлара
катълдълар. 15 О дереджейе гелди ки,
хасталаръ сокаа чъкаръп ятаклар ве
дьошеклерин юзерине яттърдълар.
Йетер ки, Петрус орадан гечеркен, ен
азънда онун гьолгеси базъларънън

юзерине дюшсюн. 16 Йерушалим'ин
етрафъндаки касабалардан биле гелип
бир сюрю хаста ве кьотю рухлу
кишилер гетирирдилер. Ве хепси
ийилештилер.

еттилер. 25 Деркен, бириси гелип
онлара шу хабери билдирди:
"Сизин мапуса аттъънъз адамлар вар
я! Те, Аллахевинде дуруп халка дерс
верийорлар."
26
О вакът башполис, ьобюр
полислерле
бирликте,
онларъ
гетирмейе
гитти.
Ама
хич
зорбаджълък кулланмадълар (чюнкю
полислер
халктан
коркардълар,
онларъ ташламасънлар дийе).

Апостоллара баскъ башлъйор
17

О
вакът
Аллахевинин
гюдюджюсю ве онун тарафънъ
тутанларън хепси (хани, Садукилер
партиси), късканчлъкла долуп ише
калктълар: 18 Апостолларъ якалатъръп
девлет мапусуна аттърдълар. 19 Ама
Раббин бир мелеи геджелейин
мапусун капъларънъ ачтъ ве онларъ
дъшаръя чъкаръп деди:
20
"Гидин, Аллахевинде дурун ве
'яшам хабери'ни там оларак халка
билдирин!"
21
Буну дуйунджа, сабаха дору
Аллахевине гирип дерс вермейе
башладълар.

27

Апостолларъ
гетирип
парламентонун ьонюне диздилер.
Аллахевинин гюдюджюсю де онларъ
соргуя чекмейе башладъ:
28
"Сизе чок съкъ ъсмарладък, бу
адла
дерс
вермейе
девам
етмейесиниз. Ве иште, бютюн
Йерушалим
касабасънъ
бу
ьоретишле долдурдунуз. Галиба
нийетиниз вар, бу адамън канънъ
юзеримизе гетиресиниз."

Бу арада Аллахевинин гюдюджюсю
ве онун адамларъ гелдилер ве
парламентойу, хани Исраил халкънън
бютюн акълданеджилери, топлантъя
чаърдълар. Ондан сонра мапуса хабер
йолладълар, апостоллар гетирилсин
дийе. 22 Ама полислер гидип онларъ
мапуста буламадълар. Бунун юзерине
дьонюп меселейи анлатърдълар:
23
"Мапусу съмсъкъ капалъ булдук.
Бекчилер де капънън ьонюнде
дурдулар. Ама насъл капъйъ ачтък,
ичерде кимсейи буламадък."
24
Аллахевинин баш полиси ве
гюдюджюлери
бу
сьозлери
ишитиндже шашкън калдълар ве бу
ишин сону не оладжак дийе мерак

29

Ама Петрус ьобюр апостолларла
бирликте джевап верип деди:
"Лазъм
Аллахъ
даха
фазла
сеслейелим инсанлардан.
30
Деделеримизин Аллахъ Иса'йъ
дирилтирди. Сиз Ону тахтая асъп
ьолдюрмюштюнюз. 31 Ама Аллах
Ону, Падишах ве Куртаръджъ
оларак кенди саа елине кадар
йюкселтирди. Бьойлеликле Исраил'е
фърсат верийор, тьовбе етсинлер ве
гюнахларъ баъшлансън. 32 Биз бу
меселелерин шахитлерийиз, Кутсал
Рух да шахиттир. Аллах Ону,
Аллахъ сеслейен кишилере верди."
33

Буну ишитиндже, кудурдулар ве
апостолларъ
ьолдюрмейе
карар
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вердилер. 34 Ама Гамалийел адънда
бир Фериси орада иди. О, Аллах
канунун бир муаллими иди; бютюн
халк ону саярдъ. О, парламентода аяа
калкъп буйурду, апостоллар бир вакът
ичин дъшаръя чъкарълсън. 35 Ондан
сонра парламентодакилере шьойле
конушту:
"Исраил адамларъ! Сиз кендинизе
диккат един, бу адамлара не япмая
дюшюнюйорсунуз! 36 Чюнкю бир
вакът Тевдас адънда бири калкъп
кендини бюйюк гетирди. Якън
дьорт йюз киши она катълдъ. Адам
ьолдюрюлдю, ону сеслейенлер де
даътърълдъ, ортадан кайболдулар. 37
Бу адамдан сонра, халкън сайълмасъ
олдуу гюнлерде, ДЖелилели Яхуда
аякландъ ве кишилери аркасъндан
сюрюкледи. О адам да йок олду, ону
сеслейенлер де даътърълдъ.
38
Онун ичин, бу шимдики давада
сизе шу кадарънъ сьойлейейим: бу
адамлардан узак дурун, онлара
илишмейин. Чюнкю дийелим, бу
план, бу иш инсан ишидир - о вакът
кендилиинден йок оладжак. 39 Ама
дийелим бу Аллахтандър - о вакът
кувветиниз
йетмейеджек
ону
йъкмая. Хем де, Аллаха каршъ
дьовюшен кишилер оладжанъз."
40

Гамалийел'ин фикрини кабул
еттилер. Ондан сонра апостолларъ
ичери чаъртъръп камчълатърдълар.
Онлара ъсмарладълар, бир даха
Иса'нън
адънда
конушмасънлар.
Ондан
сонра
онларъ
сербест
брактълар.
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Парламентодан
айрълъркен
севиндилер, о ад ичин чеки чекмейе
лайък сайълдълар дийе. 42 Ве хер гюн
хем Аллахевинде, хем де евден еве
гезерек, девам еттилер дерс вермейе
ве Иса'йъ Месих оларак билдирмейе.

Бьолюм 6
Йеди гьоревли сечилийор
1

О гюнлерде ьоренджилер гиттикче
чоалърдълар. Топлулукта хер гюн дул
кадънлара йемек даътърълърдъ. Бир
ара, Грекче конушан Яхудилер, ана
дилини конушан Яхудилерден ичин
аалашмая башладълар, "Бизим дул
кадънларъмъза диккат чевирилмийор"
2
дийе.
О
вакът
оникилер,
ьоренджилерин бютюн топлантъсънъ
чаърдълар ве шьойле конуштулар:
"Бизим ичин уйгун деил, Аллахън
сьозюню бракъп масаларда хизмет
еделим. 3 Ама сиз аранъздан йеди
адам сечин. Онлар лазъм ийи оларак
танънсънлар, хем де Кутсал Рух ве
анлайъшла долу олсунлар. Онларъ
бу ишин башъна кояджаз. 4 Биз гене,
кендимизе хеп дуа етмейе ве
Аллахън сьозюне хизмет етмейе
верелим."
5

Бютюн топлулук бу лафа разъ
гелди. Бьойлеликле шу кишилери
сечтилер: Стефанус (иман ве Кутсал
Рух'ла долу олан бир адам), Филип,
Прохорус, Никанор, Тимон, Парменас
ве Николас (Антакя касабасъндан
гелен ве Яхудилие дьонмюш олан
бири). 6 Бунларъ апостолларън
ьонюне гетирдилер. Онлар да дуа

еттиктен
сонра
еллерини
кишилерин юзерине койдулар.

бу

насъл деди, о Насъралъ Иса бу йери
йок едеджекмиш ве Муса'нън бизе
вердии
адетлерини
деиштиреджекмиш."

7

Аллахън хабери яйълмая девам
етти.
Йерушалим
касабасънда
ьоренджилер чок фазла чоалмая
башладълар.
Аллахевиндеки
гьоревлилерден биле бир сюрю киши
имана бойун емейе башладълар.

15

Парламентода отуранлар да, хепси
гьозлерини Стефанус'ун юзерине
диктилер. Ве гьордюлер, онун йюзю
бир мелек йюзюне бензерди.

Стефанус якаланъйор

Бьолюм 7

8

Бу арада, Стефанус Аллахън
берекети ве кувветийле долурду ве
халкън ьонюнде бюйюк муджизелер
9
ве нишанлар япардъ.
Ама
кьолеликтен сербест бракъланларън
кенди дуаханеси вардъ. Орада хем
Киренелилер,
хем
де
Александриялълар, бир де Киликия ве
Ася санджакларъндан кишилер вардъ.
Онларън арасъндан базъларъ калкъп
Стефанус'ла тартъшмая башладълар.
10
Ама Стефанус'ун конушмасъндаки
анлайъша ве Рух'а каршъ коямадълар.

1

Аллахевинин гюдюджюсю сорду:
"Бу сьозлер дору му?"
2
Стефанус да шьойле конушту:
"Кардешлер ве бабалар, бана кулак
верин!
Шанлъ Аллах, Ибрахим дедемизе
гьорюндю, о хяля Мезопотамия'да
икен, хани хенюз Харан'а гитмеден
ьондже. 3 Ве она деди:
'Мемлекетинден ве хъсъмларъндан
айръл, ве сана ханги мемлекети
гьостереджем, орая гит!'
4

Ондан
сонра
Ибрахим,
Килданилерин
мемлекетинден
айрълдъ ве Харан'а йерлешти.
Бабасъ ьолдюктен сонра да, Аллах
ону орадан чъкаръп бу топраклара
гетирди,
нереде
сиз
шимди
отуруйорсунуз. 5 Аллах она бу
топракта хич бир мирас вермеди,
бир
каръш
биле
вермеди.
Ибрахим'ин къзанъ йокту, ве Аллах
гене де она сьоз верди ки, о топраъ
кендисине ве кендисинден сонраки
евлатларъна мюлк оларак вереджек.
6
Аллах она шьойле конушту:
'Сенин торунларън ябанджъ бир
йерде гурбетчи оладжак, ве
дьорт йюз сене есир олуп чеки

11

Ондан сонра, ел алтъндан
кишилери пушутурдулар шьойле
конушсунлар:
"Биз ишиттик, бу адам насъл Муса'я
ве
Аллаха
каршъ
кюфюр
конушуйор."
12

Ве халкъ, акълданеджилери ве
канун
муаллимлерини
къшкъртърдълар.
Стефанус'а
салдъръп ону яка пача парламентонун
ьонюне гьотюрдюлер. 13 Ве яланджъ
шахитлери ьоне гетирдилер. Онлар да
шьойле конушту:
"Бу адам дурмадакка бу кутсал йере
каршъ ве Аллах канунуна каршъ
конушуйор. 14 Чюнкю ишиттик
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гьореджеклер. 7 Ама ханги
миллете есирлик япаджаклар,
бен кендим о миллети
давалаяджам. Ондан сонра
орадан чъкъп бана бу йерде
тападжаклар.'
8
Аллах Ибрахим'е анлашма ичин
сюннети
верди.
Бьойлеликле
Ибрахим Исхак'ън бабасъ олду. Ону
секиз гюнлюк икен сюннет етти.
Исхак, Якуб'ун бабасъ олду. Якуп да
оники дедемизин бабасъ олду.
9

Деделеримиз де Йусуф'у късканъп
Мъсър'а саттълар. Ама Аллах гене
де онунла бирликте иди. 10 Ону
бютюн чекилеринден куртардъ. Она
Мъсър'ън
кралъ
Фиравун'ун
гьозюнде анлайъш ве ийи нийет
верди. О да ону бютюн Мъсър'ън ве
бютюн евинин юзерине везир яптъ.
11

Сонра бютюн Мъсър ве Кенан
топракларънда бюйюк кътлък олду.
Коркунч
чекилер
башладъ.
Деделеримиз артък екмек буламаз
олдулар. 12 Ама Якуп ишитиндже,
хани Мъсър'да будай вармъш,
деделеримизи орая биринджи дефа
йолладъ. 13 Икинджи гидишлеринде
гене, Йусуф кендини кардешлерине
билдирди. Бьойлеликле Фиравун
анладъ, Йусуф'ун ханеси киммиш. 14
Йусуф да хабер йоллайъп бабасъ
Якуб'у
ве
бютюн
джинсини
чаъртърдъ; хепси йетмиш беш киши
идилер. 15 Якуп да Мъсър'а инди ве
орада гечинди. Деделеримизин
хепси де орада гечинди. 16 Ама
деделеримизин беденлерини орадан
алъп
Шекем'е
гьотюрдюлер.
Ибрахим
орада
Хамор'ун
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оулларъндан бир бьолюк пара ичин
бир мезар сатън алмъштъ. Иште,
деделеримизин беденлерини орая
койдулар.
17

Ама Аллах Ибрахим'е сьоз
вермишти. Ве не вакът о сьозюн
йерине
гелмеси
якънладъ,
Мъсър'даки халк гиттикче чоалърдъ.
18
Чак о замана кадар, не вакът
башка бир крал Мъсър'ън юзерине
калктъ. О да Йусуф'тан ичин бир
шей билмезди. 19 О, бизим
халкъмъзъ курназджа кулландъ.
Деделеримизе ьойле чеки чектирди
ки, лазъмдъ йени доан къзанларънъ
атсънлар, артък яшамасънлар.
20

О гюнлерде Муса доду. Гайет
фазла якъшъклъ бир къзандъ. Ве
кенди бабасънън евинде юч ай
бесленди. 21 Ама дъшаръ атълдъктан
сонра, Фиравун'ун къзъ ону янъна
алдъ ве кенди чоджуу гиби бактъ. 22
Муса,
Мъсърлъларън
бютюн
билгисинде йетиштирилмиш бир
адамдъ. Хем сьозде, хем иште чок
кувветли бир адамдъ.
23

Ама кърк яшъна гелиндже, аклъна
гелди, кенди кардешлери олан
Исраиллилерини долашсън. 24 Ве не
вакът гьордю, онлардан бирисине
хаксъзлък япълъйор, о адамъ
савунмая башладъ. Киме каршъ
хаксъзлък
япълдъ
о
адамън
интикамънъ алмак ичин Мъсърлъ
адамъ ьолдюрдю. 25 Ве сандъ ки,
онун кардешлери анлаяджак, хани
Аллах онун елийле онлара куртулуш
гетиреджейди.
Онлар
гене,
анламадълар. 26 Ертеси гюн, онлар

35

кавга япаркен, онларън ьонюне
чъктъ. Онларъ явашлъкла гене
баръштърмая бактъ. Деди ки,
'Еркеклер, сиз кардешсиниз, не
ичин бирбиринизи
вуруйорсунуз?'
27
Ама комшусуну дьовен адам
Муса'йъ какъп деди:
'Сени юзеримизе ким чорбаджъ ве
хаким яптъ? 28 Галиба нийетин
вар, насъл дюн о Мъсърлъйъ
ьолдюрдюн, бени де
ьолдюресин.'
29
Бу лафън юзерине Муса качтъ. Ве
гидип
Мидиян
девлетинде
гурбетчилик яптъ. Орада ики
чоджуун бабасъ олду.

Бу Муса, хани ондан йюз
чевирмиштилер,
она
'Сени
юзеримизе ким чорбаджъ я да хаким
яптъ'? демишлерди, бу Муса
Аллахън гьондердии адамдъ. Аллах
ону хем гюдюджю, хем куртаръджъ
яптъ, ве онун ичин Муса'я чалънън
ичинден гьорюнен мелеи кулландъ.
36
Евет бу адам халкъ Мъсър'дан
чъкардъ. Мъсър'да, Къзълдениз'де ве
ъссъз йерлерде кърк сене бойунджа
муджизелер ве нишанлар япатъ.
37

Бу айнъ Муса Исраилоулларъна
деди ки,
'Аллах сизе кардешлеринин
арасъндан беним гиби бир
пейгамбер калдъраджак'.
38
Бу айнъ Муса топлулукла
бирликте ъссъз йерлерде иди. Сина
Даъ'нда даха бюйюк кендисине
конушан мелекле бирликте иди.
Деделеримизле бирликте иди. О,
бизе улаштърмак ичин, дири сьозлер
алдъ.

30

Кърк сене гечти. Ондан сонра,
янан бир чалънън ялънънда, Муса'я
бир мелек гьорюндю. Бу, Сина
Даъ'ндаки ъссъз йерлерде олду. 31
Муса она бакънджа, о гьорюнюше
хайрет етти. Даха якъндан бакмак
ичин яклаштъ. О вакът Раббин сеси
она гелди:
32
'Бен деделеринин Аллахъйъм.
Ибрахим'ин ве Исхак'ън ве
Якуб'ун Аллахъ беним.'
Муса да коркудан титреди ве кураж
буламадъ баксън. 33 Раб она деди:
'Аякларъндан чаръкларъ чъкар,
чюнкю дурдуун йер кутсал
топрактър. 34 Бен елбетте
гьордюм, халкъм Мъсър'да не
кадар чеки чекийор. Онларън
инлемелерине кулак вердим. Ве
шимди онларъ куртармак ичин
индим. Гел де, сени Мъсър'а
йоллаяйъм.'

39

Деделеримиз истемедилер она
бойун есинлер. Ону реддеттилер.
Йюреклеринде Мъсър'а дьондюлер.
40
Ве Харун'а дедилер:
'Бизим ичин Аллахлар яп, бизим
ьонюмюзден гитсинлер. Чюнкю
бу Муса вар я, хани бизи
Мъсър'дан чъкаран, она не олду
билмийоруз'
41
О вакът бир дана яптълар, о пута
курбан
кестилер.
Еллеринин
яптъкларъйла севиндилер. 42 Ама
Аллах онлардан йюз чевирди,
онларъ кенди халине брактъ. ЬОйле
ки, гьоктеки йълдъзлара хизмет
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етсинлер. Айнъ пейгамберлерин
китабънда язълдъъ гиби:
'Вердииниз адаклар, кестииниз
курбанлар беним ичин деилди,
ей Исраил халкъ! 43 Хайър, сиз
Молох'ун евини ве Рефан
адъндаки танрънън йълдъзънъ
ташъдънъз. Тапмак ичин
яптъънъз ешяларъ ташъдънъз.
Бен де сизи Бабил'ин ьотесине
гьотюреджем.'
44

Деделеримизде ъссъз йерлерде
'Шахитлик кюлюбеси' вардъ. Муса'я
Конушан она буйурмушту ону
япсън. Муса'да ону гьормюш олдуу
планъна гьоре яптъ. 45 Деделеримиз
ону алдълар. Сонра Аллах биркач
миллет онларън ьонюнден ковду,
онларън
топракларънъ
да
деделеримизе верди. Онлар да о
'шахитлик кюлюбесини' Йешу иле
бирликте буралара гетирдилер. Ве
Давуд'ун заманъна кадар бурада
калдъ. 46 Давут да Аллахън хошуна
гитти ве ялвардъ, Якуб'ун Аллахъ
ичин отураджак бир йер булсун. 47
Ама Аллаха ев япан Сюлейман олду.
48

Гене де ен йюксеклерде Олан
еллерле япълмъш евлерде отурмаз.
Айнъ пейгамберин дедии гиби:
49
Раб дийор: 'Гьокйюзю беним
крал искемлемдир,
Йерйюзю де аякларъма
басамактър,
Сиз бана насъл бир ев
япаджанъз?
Я да узанаджак йерим нереси?
50
Бютюн бунларъ япан, беним
елим деил мийди?'
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Сиз дик кафалълар, йюреклериниз
ве кулакларънъзда сюннетсиз олан
адамлар! Сиз хер даим Кутсал Рух'а
каршъ гидийорсунуз. Деделериниз
насъл яптъ, сиз де айнъсънъ
52
япъйорсунуз.
Деделериниз
пейгамберлерин хангисине феналък
япмадълар ки? О пейгамберлер
ьонджеден
билдирдилер,
'Дору
Олан'
геледжек
дийе.
Ону
билдиренлерин
катиллери
деделериниз иди ве Онун кендисини
еле веренлер, Онун катиллери
шимди сиз олдунуз. 53 Сиз Аллах
канунуну мелеклерин еллерийле
алдънъз,
ама
гене
де
ону
тутмадънъз."
Стефанус'у ташлъйорлар
54

Буну ишитиндже, кудурдулар ве
Стефанус'а
каршъ
дишлерини
гъджърдатърдълар. 55 Ама о, Кутсал
Рух'ла долду, гьозлерини гьоке дикип
Аллахън шанлълъънъ гьордю. Ве
гьордю, Иса насъл Аллахън саа
тарафънда дурду. 56 Ве деди:
"Бакън, бен гьорюйорум, насъл гьок
ачък дуруйор ве Инсанолу насъл
Аллахън саа тарафънда дуруйор."
57

Бунун юзерине йюксек сесле
баърдълар, кулакларънъ тъкайъп
хепси бир анда кендилерини онун
юстюне аттълар. 58 Ону касабадан
дъшаръ
чъкаръп
ташламая
башладълар.
Шахитлер
де
кафтанларънъ чъкаръп Саул адънда
генч бир адамън аякларънън дибине
59
брактълар.
Стефанус'у гене,
ташламая девам еттилер. О да сонра
Рабби чаъръп деди:

"Я Раб Иса, рухуму кабул ет!"
60
Дизлеринин юстюне дюшюп
йюксек сесле шьойле баърдъ:
"Раб, бу гюнахъ онлара сайма!"
Ве буну сьойледиктен сонра уйкуя
далдъ.

кишилер де ийилешти.
бюйюк севинч олду.

8

Ве касабада

Бюйюджю Симун
9

О касабада гене, Симун адънда бир
адам вардъ. Даха евел, касабада
бюйюджюлюк япмъштъ. Кендини
бюйюк
гетирирди
ве
халкъ
шашкънлък ичинде бракърдъ. 10
Кючюк бюйюк, хепси она диккат
едердилер. Дедилер:
"'Аллахън
бюйюк
куввети'
дедиклери бу адамдър!"
11
Халкъ узун замандан бери яптъъ
бюйюджюлюкле шашкънлък ичинде
бракмъштъ. Онун ичин адама диккат
чевирирдилер. 12 Ама Филип онлара
Аллахън краллъъндан ичин 'ийи
хабери' ве Иса Месихин адънъ
билдирди. Буна иман единдже, кадън
еркек, хепси вафтиз олдулар. 13
Симун'ун кендиси биле иман етти.
Вафтиз олдуктан сонра Филип'ле
бирликте девам етти. Ве не вакът
гьордю, не кадар бюйюк муджизелер
ве
нишанлар
япълърдъ,
хеп
шашкънлък ичинде калдъ.

Бьолюм 8
Бютюн топлулуа баскъ
1

Саул да ону ьолдюрмейе разъ
гелмишти.
О гюнде Йерушалим'деки топлулуа
каршъ бюйюк бир езийет башладъ.
Апостоллардан башка, хепси Яхудийе
ве
Самирийе
санджакларъна
даълдълар. 2 Аллахтан коркан базъ
адамлар да Стефанус'у гьомдюлер, ве
сонра ондан ичин йюксек сесле яс
туттулар. 3 Саул да топлулуу къръп
дьокмейе башладъ. Евден еве гезип,
кадън еркек демеден, онларъ мапуса
аттърдъ.
Филип Самирийе'де

14
Йерушалим'деки
апостоллар
ьорендилер ки, Самирийе халкъ
Аллахън хаберини кабул еттилер.
Бунун юзерине Петрус ве Йуханна'йъ
онлара гьондердилер. 15 Онлар да орая
инип орадакилер ичин дуа еттилер,
Кутсал Руху алсънлар дийе. 16 Чюнкю
Кутсал Рух хенюз онларън хич
биринин юзерине инмемишти. Саде
Раб
Иса'нън
адъна
вафтиз
олмушлардъ. 17 О вакът онларън
юзерине еллерини койдулар. Онлар да
Кутсал Руху алдълар.

4

Бьойлеликле даълмъш олан
иманлълар хер йери долашъп 'хабери'
яйдълар. 5 Филип де Самирийе
касабасъна инди ве орадакилере
Месихи билдирмейе башладъ. 6 Халк
да, Филип'ин сьозлерини ишитиндже,
онлара бир тек адам гиби, кулак астъ.
Хем
де
Филип'ин
яптъъ
муджизелерини гьордюлер. 7 Чюнкю
бир сюрю мундар рухлу кишилерден
кьотю рухлар йюксек сесле баъръп
чъкардъ.
Бирчок сакат ве топал
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18

Ама Симун гьордю, насъл Кутсал
Рух верилди, хани апостолларън ел
коймаларъйла. О вакът онлара пара
вермейе калктъ. 19 Деди ки,
"Бана да айнъ куввети верин. ЬОйле
ки, бен хер кимин юзерине
еллерими коярсам, о да Кутсал Руху
алсън."
20
Ама Петрус она шьойле конушту:
"Паран сенинле бирликте йок олсун!
Сен санъйорсун, Аллахън вергисини
парайла аладжан. 21 Бу ишин ичинде
не хаккън не де пайън вар. Чюнкю
Аллахън ьонюнде йюреин дору
деилдир. 22 Онун ичин, бу
кьотюлююнден тьовбе ет. Раббе
ялвар, егер мюмкюнсе, сенин
йюреиндеки истек баъшлансън. 23
Чюнкю фарк едийорум, сенин
ичинде йълан оталаъ вар ве
кьотюлюе мапусчусун."
24
Ама Симун джевап верип деди:
"Сиз Раббе ялварън бенден ичин,
сьойледииниз шейлерден башъма
бир шей гелмесин."
25

Бьойлеликле Петрус'ла Йуханна
шахитлик япъп Раббин сьозюню
билдирдилер.
Ондан
сонра
Йерушалим'е дьонмек ичин йола
чъктълар.
Ве
Самирийелилерин
бирчок кьойлеринде 'ийи хабери'
яйдълар.
Филипус ве Етийопиялъ
26

Ама Раббин бир мелеи Филип'е
шьойле конушту:
"Калк, гюнейе дору, Йерушалим'ден
Газе'йе инен йола гит!" (О йол ъссъз
йерлерден гечийор).
232
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27

Филип де калкъп орая гитти. Ве
иште, орада Етийопиялъ бир везир
булунду. Етийопиялъларън краличеси
Кандаке'нин сарайънда гьоревли иди,
бютюн девлет хазнесине бакардъ.
Аллаха тапмак ичин Йерушалим
касабасъна гелмишти. 28 Шимди
дьонмекте иди, ве файтонунда отуруп
пейгамбер
Ишая'нън
китабънъ
окумакта иди 29 Рух да Филип'е деди:
"Гит, файтона бин."
30

Филип файтона еришиндже ишитти,
адам насъл пейгамбер Ишая'дан
окуйор ве деди:
"Окудуун шейлери анлъйор мусун."
31

Адам да деди:
"Ех, бириси бана йол гьостермеди
ми, насъл анлаяджам?"

Ондан сонра Филип'и чаърдъ, бинип
янъна отурсун. 32 Адамън Кутсал
Китап'тан окудуу парча да шуйду:
"Койун гиби боазланмая
гетирилди.
Кузу къркъджъларън ьонюнде
насъл сускун дурурса,
Айнъ онун гиби, О да аазънъ
ачмадъ.
33
Кендини алчалтмакла Онун
джезасъ калдърълдъ.
Онун кушаъна ким хабер
вереджек,
Чюнкю Онун хаятъ йерйюзюнден
силинди."
34

Везир де джевап верип Филип'е
деди:
"Ялваръръм, сьойле бана: пейгамбер
кимден
ичин
конушуйор
кендисинден ичин ми, йокса
башкасъндан ичин ми?"

35

3

Филип де о айеттен башлаярак она
Иса'йъ билдирмейе башладъ.

Ве ьойле олду ки, о йолджулук
япаркен, там Дамаск касабасъна
яклашмъшкен, бирденбире гьоктен
бир
шафаклък
онун
етрафънъ
айдънлатърдъ. 4 Йере дюштю ве
ишитти, бир сес она насъл конушту:
"Саул, Саул! Не ичин бана феналък
япъйорсун?"
5
Саул да деди:
"Я Ефендимиз, сен кимсин?" -

36

Йолларъна девам едеркен, бир
судан гечтилер. О заман везир деди:
"Те бак, су! Не енгел вар вафтиз
олайъм."
37
(Филип деди:
"Бютюн йюреинле иман еттин ми,
вафтиз олабилирсин."
Адам да джевап верип деди:
"Иса Месих Аллахън Олу'дур - буна
иман едийорум.")
38
Везир
буйурду,
файтон
дурдурулсун. Хем Филип хем де
везир икиси де суя индилер. Филип де
ону вафтиз етти. 39 Судан чъкънджа,
Раббин Руху Филип'и алъп гьотюрдю.
Везир де ону гьоремез олду, ама
йолуна севинчле девам етти. 40 Филип
гене, кендини Азот касабасънда
булуверди. Бютюн ораларънъ гезмейе
башладъ. Хер касабада 'ийи хабери'
билдирди, чак Кайсерийе'йе гелене
кадар.

"Бен Иса'йъм. Сен бана феналък
япъйорсун. 6 Ама шимди калк,
касабая гир ве не япман лазъм, сана
билдириледжек."
7
Саул'ла бирликте йолджулук япан
адамларън диллери тутулду ве донуп
калдълар. Сеси ишиттилер ама
кимсейи гьоремедилер. 8 Саул да
йерден калктъ. Гьозлери ачък иди,
ама гене де бир шей гьоремеди. Ону
елинден тутарак Дамаск касабасънън
ичине гетирдилер. 9 Юч гюн гьозлери
гьормеди. О заманън ичинде не йеди
не де ичти.
10

Шимди, Дамаск касабасънда
Анания адънда бир ьоренджи вардъ.
Раб она бир гьорюнтюде конушуп,
"Анания" деди.
О да, "Евет, Раб, бурадайъм" деди.
11
Раб да она шьойле конушту:
"Калк, 'Дюз Сокак' денилен сокаа,
Яхуда'нън евине гит. Орада Саул
адънда Тарсуслу бир адамъ сор,
чюнкю иште, даккада дуа едийор. 12
Хем де бир гьорюнтюде гьордю,
насъл Анания адънда бир адам
ичери гирип еллерини онун юзерине

Бьолюм 9
Саул Иса'йъ гьорюйор
1

Саул гене, Раббин ьоренджилерине
каршъ коркутурмалар ве ьолюм
солумая девам етти. Бьойлеликле
Аллахевинин гюдюджюсюне гитти. 2
Она ялвардъ, Дамаск касабасъндаки
дуаханелерине
мектуплар
язсън.
Истеди, еркек олсун кадън олсун, о
йола баалъ олан кишилери булунджа,
онларъ
якалатъръп
Йерушалим'е
гетирсин.
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койуйор,
гьозлери
йениден
гьорсюн."
13
Ама Анания шьойле джевап верди:
"Я Раб, бу адамдан ичин чок
кишилерден
ишиттим,
хани
Йерушалим'деки кутсаллара не
кадар зарар гетирди. 14 Аллахевинин
гюдюджюлеринден де изин алмъш,
бурада хер ким сенин адънъ
чаърърса,
онларън
хепсини
якалатърсън."
15
Ама Раб она деди:
"Гит, чюнкю ону бир маша гиби
сечтим, беним адъмъ Аллахсъз
миллетлере ве краллара ве Исраил
16
оулларъна
гетирсин.
Бен
гьостереджем она, беним адъмдан
ичин не кадар чеки чекеджек."
17

Анания дъшаръ чъкъп ьобюр еве
гирди. Саул'ун юзерине еллерини
койуп деди:
"Саул кардеш, бурая гелиркен йолда
сана Раб Иса гьорюндю. О бени
йолладъ,
гьозлерин
йениден
гьорсюн ве Кутсал Рухла доласън
дийе."
18
Ве даккада Саул'ун гьозлеринден
пуллар гиби бир шей дюштю, о да
йениден гьормейе башладъ. Сонра
калкъп вафтиз олду. 19 Екмек йеди ве
джанландъ.
Биркач гюн Дамаск касабасъндаки
ьоренджилерин янънда калдъ. 20
Хемен башладъ, дуаханелерде Иса'йъ
билдирсин; "О Аллахън Олу'дур"
дерди. 21 Ону сеслейенлер хайрет
ичинде калъп дедилер:
"Бу айнъ адам деил ми, хани
Йерушалим'де о адъ чаъранларъ йок
234
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етти ве бурая да гелди, онларъ
якалатъръп
Аллахевинин
гюдюджюлеринин
ьонюне
чъкарсън?"
22

Саул да гиттикче кувветленирди.
Кесин оларак гьостерирди ки, Иса
Месихтир, ве бьойлеликле Дамаск
касабасънда
отуран
Яхудилери
песперишан едерди. 23 Узун сюре
гечтиктен сонра, Яхудилер бир арая
гелип саклъ бир план курдулар, Саул'у
йок етсинлер. 24 Ама Саул'ун бу
пландан хабери олду. Юстелик
касабанън капъларънъ гедже гюндюз
контрол еттилер, не кадар ону
ьолдюрсюнлер. 25 ЬОренджилер гене,
ону бир бюйюк сепетин ичине койуп
касаба дуварънън бир делиинден
ашаъя саркътърдълар.
26

Саул Йерушалим касабасъна
гитти. ЬОренджилеринин арасъна
сокулмая чалъштъ, ама хепси ондан
корктулар. Инанмадълар, ачан о бир
ьоренджи олду. 27 Бар-Набас гене, ону
тутуп апостолларън янъна гетирди.
Онлара анлатърдъ, Саул насъл йолда
Рабби гьордю, насъл Раб она конушту
ве Саул насъл Дамаск касабасънда
хич коркмадан Иса'нън адънда
конушту. 28 Саул да апостолларла
бирликте Йерушалим касабасънда
сербестче гезерди ве Раббин адънда
коркусузджа конушурду. 29 Саул хеп
Грекче конушан Яхудилерле конушуп
анлашърдъ. Онлар да бактълар ону
ьолдюрсюнлер. 30 ЬОренджилерин не
вакът бу меселеден ичин хаберлери
олду, Саул'у Кайсерийе касабасъна
кадар гетирдилер, орадан да Тарсус'а
гьондердилер.

31

Бьойлеликле бютюн Яхудийе,
ДЖелиле
ве
Самирийе
санджакларъндаки топлулуклар рахат
еттилер. Раб коркусу ве Кутсал Рухун
куражъ иле илерлейп девам еттилер
ве гиттикче бюйюдюлер.

гьостердилер, хани ДЖейлан хяля
онларла бирликте икен онларъ
дикмишти. 40 Ама Петрус онларън
хепсини дъшаръ йолладъ. Ондан
сонра диз чьокюп дуа етти. Сонра
ьолюйе дьондю ве деди:
"Табита, калк!"
О да гьозлерини ачтъ ве Петрус'у
гьорюндже дорулду. 41 Петрус да она
елини узаттъ ве ону ая калдърдъ.
Сонра да кутсалларъ ве дул кадънларъ
чаъртъръп онлара ДЖейлан'ъ джанлъ
оларак гьостерди.

Енеяс ве ДЖейлан
32

Ве ьойле олду ки, Петрус бютюн
ораларънъ
гезеркен,
Лидда
касабасъндаки кутсаллара да урадъ. 33
Орада Енеяс адънда бир адам булду.
О, инмели олуп секиз сенеден бери
яталак иди. 34 Петрус она деди:
"Енеяс,
Иса
Месих
сени
ийилештирийор.
Калк,
ятаънъ
топла."
О да даккада калктъ. 35 Лидда ве
Шарон'да отуранларън хепси адамъ
гьорюндже Раббе дьондюлер.

42

Бу меселе бютюн Яфа касабасънда
яйълдъ ве чок киши Раббе иман етти.
43
Ондан сонра Петрус узун бир заман
Яфа касабасънда, Симун адънда бир
дериджинин янънда калдъ.

36

Яфа касабасънда да Табита адънда
бир ьоренджи вардъ (бу адън анламъ
грекче
'Доркас',
тюркче
гене
'ДЖейлан'). О кадънън хаятъ, ийилик
япмак ве ярдъм етмекле долуйду; хеп
ьойле ишлерле урашърдъ. 37 О
гюнлерде хасталъа дюшюп ьолдю.
Ону йъкадъктан сонра йукаръки одая
койдулар. 38 Ама Лидда касабасъ Яфа
касабасъна якъндъ. ЬОренджилерин
де хаберлери олду, Петрус орада
булунуйор дийе. Онун ичин она ики
адам йоллайъп шьойле ялвардълар:
"Хайди хич ояланма, бизе гел."

Бьолюм 10
Корнелийус Петрус'у чаъръйор
1

Шимди, Кайсерийе касабасънда
Корнелийус адънда бир адам вардъ. О
бир йюзбашъ ве 'Италиян' лааплъ
бьолююн башъ иди. 2 О бютюн ханеси
иле бирликте, Аллахъ саярдъ ве
Ондан коркардъ. Яхуди халкъна чок
пара ярдъмъ япардъ ве хер даим
Аллаха дуа едерди. 3 Саат ьоледен
сонра юче дору бир гьорюнтюде
Аллахън бир мелеини ачък ачък
гьордю. Мелек ичери гирип онун
янъна гелди ве она,
'Корнелийус' деди.
4
Корнелийус гьозлерини она дикип
бюйюк телашла деди:
"Я ефендимиз, меселе не?"

39

Петрус да калкъп онларла гитти.
Орая варънджа, ону йукаръки одая
гетирдилер. Бютюн дул кадънлар да
Петрус'ун янънда дуруп аалардълар.
Она бютюн кафтанларъ ве ентарилери
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Мелек де она деди:
"Сенин
дуаларън
ве
яптъън
ярдъмлар Аллахън ьонюне кадар
йюкселип анълдълар. 5 Шимди де
биркач адам Яфа касабасъна йолла,
Симун адънда бир адамъ чаъртър,
(онун башка бир адъ Петрус'тур). 6
Симун адънда бир дериджинин
янънда калъйор. Онун еви де дениз
кенаръндадър".
7

Корнелийус'а конушан мелек
кайболду. Ондан сонра Корнелийус
хизметчилеринден ики киши бир де
Аллахъ саян бир аскери янъна чаърдъ.
Онлар хер даим она хизмет
едердилер. 8 Онлара бютюн бу
меселейи билдирди ве сонра онларъ
Яфа касабасъна йолладъ.
Петрус'ун гьорюнтюсю
9

Ертеси гюн, онлар йолда икен, там
касабая яклашмъшкен, Петрус ьолен
саат оникийе дору, дуа етмек ичин
евинин юстюне чъктъ. 10 Аджъкънджа
да йемек истеди. Евдекилер ьоленлии
хазърларкен, Петрус кендинден гечти.
11
Гьордю, насъл гьок ачък дурду ве
бюйюк бир чаршафа бензейен бир
шей инди. Дьорт кьошесинден
тутулуп йере кадар индирилди. 12
Онун ичинде тюрлю чешит дьорт
аяклъ
хайванлар,
йерйюзюнде
сюрюнен малюклер ве гьоктеки
кушлар булунурду. 13 Ве она бир сес
гелди:
"Петрус, калк, кес де йе!"
14
Ама Петрус деди:
"Раб, бу хаятта оламаз! Макбул
олмаян ве мундар бир шей шимдийе
кадар хич йемедим!"
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15

Она икинджи дефа бир сес гелди:
"Аллах бир шей темизледи ми, сен
ону артък мундар сайма!"
16
Бу меселе юч дефа олду. Онун
аркасъндан чаршаф хемен гьоке
чекилди.
17

Петрус'ун кафасъ алак булак
олмушту.
Гьормюш
олдуу
гьорюнтюнюн анламъ недир дийе
шаш баш калдъ. Там о анда, иште,
Корнелийус'ун адамларъ сора сора
Симун'ун евини булуп капъя кадар
гелдилер. 18 Йюксек сесле сордулар,
аджаба Петрус лааплъ Симун адънда
бири бурада калъйор му, дийе.
19

Петрус даха о гьорюнтюден ичин
алъп вериркен, Рух она деди:
"Бак, юч адам сени аръйор. 20 Сен де
калк, ашаъ ин, хич чекинмеден
онларла гит. Чюнкю бен кендим
онларъ гьондердим."
21
Петрус да инип адамларън янъна
гитти ве деди:
"Евет, арадъънъз киши беним. Не
иш ичин гелдиниз?"
22
Она шьойле конуштулар:
"Корнелийус адънда бир йюзбашъ
вар. О, дору ве Аллахтан коркан бир
адамдър. Бютюн Яхуди миллети
ондан ичин ийи шейлер конушуйор.
Аллах она кутсал бир мелекле
буйурду, сана хабер йолласън, онун
евине гелесин, о да сенин аазъндан
бир хабер ишитсин."
23
Бунун юзерине Петрус онларъ
ичери буйуруп мисафир етти.
Ертеси гюн де калкъп онларла
бирликте йола чъктъ. Яфа'дан да кими

кардешлер она ешлик еттилер. 24 Бир
гюн сонра Кайсерийе'йе вардълар.
Корнелийус затен ону беклерди, хем
де бютюн хъсъмларънъ ве якън
аркадашларънъ чаърмъштъ. 25 Петрус
онун евине гиреркен, Корнелийус ону
каршъладъ ве онун аякларънън
дибине дюшюп седжде кълмая
башладъ. 26 Ама Петрус ону аяа
калдъръп деди:
"Калк, бен де саде бир инсанъм."

топландък. Истийоруз, Аллах сана
не буйурмушса сонуна кадар
ишителим".
34
Петрус да аазънъ ачъп шьойле
конушту:
"Артък кесин анладъм ки, Аллах
инсан айърмаз. 35 Ама хер миллетте
Аллахтан коркан ве доруйу япан
киши Она макбулдур.
36
О, Исраил оулларъна бир хабер
йолладъ, Иса Месих херкесин
Раббидир, ве Онун аазъндан баръшъ
37
билдирди.
Сиз
кендиниз
билийорсунуз, бютюн Яхудийе
санджаънда
олуп
битенлери.
Билийорсунуз, бу меселе Яхя'нън
билдирдии вафтизинден сонра,
ДЖелиле'ден башладъ. 38 Насъралъ
Иса'дан ичин хабериниз вар: Аллах
Ону насъл Кутсал Рух ве кувветле
месхетти. Насъл хер тарафъ гезип
ийилик яптъ, Шейтан'ън краллъънда
оланларън хепсини ийилештирди.
Чюнкю Аллах Онунла бирликте иди.
39
Иса, Яхудилерин мемлекетинде ве
Йерушалим касабасънда хер не
яптъйса, биз онун шахитлерийиз. Ве
сонра Ону бир тахтая асъп
ьолдюрдюлер. 40 Ама Аллах Ону
ючюнджю гюнде дирилтирди ве
ьойле яптъ, О гьорюлсюн. 41 Бютюн
халка гьорюнмеди. Аллах чок
ьонджеден шахитлер сечти, иште
онлара гьорюндю. О шахитлер
бизиз.
Евет,
о
ьолюлерден
дирилдиктен сонра, биз Онунла
бирликте йедик ичтик. 42 Ве бизе
буйурду,
халка
шу
хабери
билдирелим, чок джидди оларак
шьойле шахитлик япалъм: Аллах

27

Конуша конуша евин ичине гирди
ве орада бир сюрю киши топланмъш
булду. 28 Онлара шьойле конушту:
"Сиз кендиниз билийорсунуз, Яхуди
бир адам ичин ясактър, бир ябанджъ
иле иши олсун, я да ону зиярет
етсин. Ама Аллах бана гьостерди,
хич бир инсана 'макбул деил' я да
'мундар' демейейим. 29 Те, онун ичин
не вакът чаърълдъм, хич бир шей
сьойлемеден гелдим. Ве шимди
соруйорум,
бени
не
ичин
чаърдънъз?"
30
Ве Корнелийус шьойле конушту:
"Дьорт гюн ьондже айнъ саатте,
ьоледен сонра саат ючте евимде дуа
етмекте идим. Ве иште, шъллак
рубалъ бир адам ьонюмде дурду. 31
Ве деди: 'Корнелийус, дуаларън
ишитилди ве яптъън ярдъмлар
Аллахън ьонюнде анълдъ. 32 Онун
ичин Яфа касабасъна хабер гьондер
ве Петрус лааплъ Симун'у чаъртър,
сана кадар гелсин. О, дериджи
Симун'ун евинде дениз кенарънда
калъйор.' 33 Бьойлеликле сана хемен
хабер йолладъм, сен де бу ийилии
яптън да гелдин. Евет, биз бурада
хепимиз
Аллахън
ьонюнде
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бир
кишийе
вазифе
верди,
яшаянларъ ве ьолюлери даваласън ве о киши Иса'дър. 43 Бютюн
пейгамберлер Ондан ичин шахитлик
япъйорлар, хер ким Она иман
едерсе, Онун адъйла гюнахларънън
баъшланмасънъ казанаджак."
44

Петрус даха бу сьозлери
конушуркен, Кутсал Рух бу хабери
сеслейенлерин хепсинин юзерине
инди. 45 Петрус'ла бирликте гелен
бютюн Яхуди иманлълар шаш баш
калдълар. Чюнкю Кутсал Рух бахшиш
оларак
Аллахсъз
миллетлерин
юзерине де дьокюлдю. 46 Чюнкю
ишиттилер,
насъл
ьобюрлери
диллерде
конушуп
Аллахъ
йюкселтирдилер.
Ондан сонра Петрус сьозю алъп
деди:
47
"Мадем айнъ бизим гиби Кутсал
Руху
алмъшлар,
ким
суйу
заптедеджек де, бунлар вафтиз
олмасънлар?"
48
Ве буйурду, Иса Месихин адъйла
вафтиз
олсунлар.
Сонра
она
ялвардълар, биркач гюн даха онларън
янънда калсън.

Бьолюм 11
Петрус меселейи анлатъйор
1

Апостоллар ве бютюн Яхудийе
санджаъндаки кардешлер ьорендилер
ки, Аллахсъз миллетлер де Аллахън
хаберини кабул етмишлер. 2 Ве
Петрус
Йерушалим
касабасъна
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гелиндже Яхуди оланлар она маана
булду.
3
"Сен сюннетсиз кишилере гиттин,
онларла бирликте йемек йедин."
дедилер. 4 Петрус да сьозю алъп бу
меселейи онлара тек тек анлатмая
башладъ:
5

"Яфа касабасънда булунурдум ве
дуа етмекте идим. О заман
кендимден гечип бир гьорюнтю
гьордюм: бюйюк чаршафа бензейен
бир шей дьорт кьошесинден тутулуп
гьоктен ашаъя инди. Там юстюме
кадар гелди. 6 Гьозлерими она дикип
ону инджеледим. Йерйюзюндеки
дьорт аяклъ хайванлар, ябани
хайванлар, сюрюнен малюклер ве
хавадаки кушларъ гьордюм. 7 Бир де
бана конушан бир сес ишиттим:
'Петрус, калк, кес де йе!
8
Ама бен дедим: 'Бу, хаятта оламаз.
Аазъма макбул олмаян я да мундар
бир шей асла гирмемиштир.'
9
Ама гьоктен икинджи дефа бир сес
гелди: 'Аллах биршей темиз кълдъ
мъ, сен ону артък мундар сайма.' 10
Бу меселе юч дефа олду. Ондан
сонра хершей гене гьоке чекилди.
11
Ве иште, там о даккада калдъъм
евин ьонюне юч адам гелди. Онларъ
Кайсерийе
касабасъндан
бана
гьондердилер. 12 Рух да бана деди,
хич сьоз сьойлемеден онларла
гидейим. Бу алтъ кардеш де бенимле
бирликте идилер. Биз де адамън
евине гирдик. 13 О да бизе
анлатърдъ, кенди евинде о мелеи
дуруркен гьормюш. Мелек де
демиш: 'Яфа касабасъна хабер йолла

ве Петрус лааплъ Симун'у бурая
чаъртър. 14 О да сана ьойле сьозлер
анлатъраджак, сен хем де бютюн
ханен онларла куртуладжанъз.'
15
Там конушмая башладъм, о вакът
Кутсал Рух онларън юзерине инди,
айнъ насъл ен башта бизим
юзеримизе инмишти. 16 О вакът
Раббин сьозюню аклъма гетирдим,
хани хеп дерди: 'Яхя суйла вафтиз
етти, сиз гене, Кутсал Рухла вафтиз
оладжанъз.' 17 Шимди, мадем Аллах
онлара айнъ вергийи верди, насъл
бизе де Раб Иса Месихе иман
еттиктен сонра верди, бен кимим ки,
Аллаха каршъ гидейим?"

ве херкесе кураж верди, йюректен
карар верип Раббе баалъ калсънлар. 24
Чюнкю ийи бир адамдъ, Кутсал Рух
ве иманла долу иди. Бьойлеликле бир
сюрю киши Раббе гетирилди.
25

Сонра, Саул'у арамак ичин Тарсус
касабасъна чъктъ. 26 Саул'у булунджа,
ону Антакя'я гетирди. Ве ьойле олду,
бютюн бир сене бойунджа о топлулуа
катълдълар
ве
чок
киши
ьоретирдилер. Сефте оларак Антакя
касабасънда ьоренджилере 'Месихчи'k
демейе башладълар.
27

О
заманларда
Йерушалим
касабасъндан
биркач
пейгамбер
Антакя'я гелди. 28 Онларън арасънда
Агабус адънда бири вардъ. О аяа
калкъп Рухла гьостерди ки, мутлака
бютюн дюня юзерине бюйюк кътлък
геледжек
(о
да
Клавдийус'ун
емператорлук заманънда олду). 29
ЬОренджилер де, карар верди,
херкесин елинден не кадар гелирсе,
Яхудийе
санджаънда
отуран
кардешлере ярдъм гьондерсинлер. 30
Ону яптълар ве Бар-Набас иле Саул'ун
елинден ихтиярлара гьондердилер.

18

Буну ишитиндже ятъштълар ве
Аллахъ шанлайъп дедилер.
"Демек, Аллах яшама гьотюрен
тьовбейи Аллахсъз миллетлере де
верди."
Антакя'даки топлулук
19

Стефанус'тан ичин бюйюк бир
баскъ башладъ. О себептен даъланлар
чак Финике, Къбръс ве Антакя'я кадар
гиттилер. Хабери Яхудилерден башка
кимсейе билдирмедилер. 20 Ама
онларън арасънда кими Къбръслъ ве
Киренели кишилер вардъ. Онлар
башладъ, Греклере де конушуп Раб
Иса'йъ билдирсинлер. 21 Ве Раббин
ели онларла бирликте иди. Чок киши
иман едип Раббе дьондюлер. 22
Йерушалимдеки топлулук онлардан
ичин хабер алдъ ве бунун юзерине
Бар-Набас'ъ Антакя'я йолладъ.

Бьолюм 12
Петрус мапустан чъкъйор
1

О съраларда крал Хиродес
топлулуктан
биркач
кишийи
якалатъръп езийет етти. 2 Йуханна'нън
k

23

Орая варънджа шахит олду, Аллах
насъл берекетледи. О вакът севинди
'Mesihçi' ya da Hristiyan
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кардеши олан Якуб'у да кълъчла
ьолдюртюрдю. 3 Хиродес фарк етти
ки, Яхудилер бундан чок мемнун
калдълар, ве бьойлеликле Петрус'у да
якалатърмая калктъ. О гюнлерде
Маясъз Екмеклер Байрамъ иди. 4
Хиродес Петрус'у якалатъръп мапуса
аттърдъ. Онун башъна дьорт такъм
аскер койду, ону колласънлар.
Хиродес'ин нийети вардъ, Фъсъх
Байрамъндан сонра Петрус'у халкън
ьонюне чъкарсън.
5

Петрус мапуста капалъ икен,
топлулук
ондан
ичин
Аллаха
дурмадакка дуа едерди.
6

Там не вакът Хиродес истеди, ону
халкън ьонюне чъкарсън, ондан
евелки гедже, Петрус ики аскерин
ортасънда уйурду. Ики зинджирле
баалъ иди ве капънън ьонюнде
бекчилер дуруп, мапусу коллардълар.
7
Ве иште, бирденбире Раббин бир
мелеи гьорюндю. Оданън ичинде
парлаян бир шафаклък вардъ. Мелек
Петрус'ун ян тарафънъ дюртюп ону
уянтърдъ.
"Чабук калк!" деди.
Бунун юзерине зинджирлер Петрус'ун
елинден дюштю.
8
Мелек она деди:
"Кушаънъ баала ве пабучларънъ
гий!"
Петрус да ьойле яптъ. Мелек гене
деди:
"Кафтанънъ гий ве аркамдан гел."
9
Петрус дъшаръ чъктъ ве мелеин
аркасъндан гитти. Хич анламадъ,
мелеин яптъъ сахидир; сандъ, бир
гьорюнтю гьорюйор. 10 Биринджи
240
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бекчийи гечтилер, икинджи бекчийи
гечтилер ве касабая ачълан демирли
капъя кадар гелдилер. О да
кендилиинден ачълдъ. Дъшаръ чъкъп
сокаън сонуна кадар йюрюдюлер.
Даккада мелек Петрус'ун янъндан
айрълдъ. 11 Петрус кендине гелиндже
деди:
"Артък кесин анладъм ки, Раб кенди
мелеини гьондерип бени Хиродес'ин
елинден куртардъ, Яхуди халкънън
бекледии шейлерден куртардъ."
12

Бираз дюшюндю ве Мерйем'ин
евине гитти (о, Маркос лааплъ
Йуханна'нън анасъ иди). Орада чок
киши топланъп дуа едердилер. 13
Петрус авлунун капъсънъ кактъ. О
заман Рода адънда бир хизметчи къз
капъйъ ачмая гелди. 14 Петрус'ун
сесини танъдъ, ама о кадар севинчли
иди ки, капъйъ ачмадан ичери кошту.
Петрус капънън ьонюнде дуруйор,
дийе хабер верди. 15 Она дедилер:
"Сен чълдърмъшсън!"
Къз гене дедиинде дурурду. О заман
дедилер:
"Галиба онун мелеидир."
16
Петрус да капъйъ какмая девам
етти. Капъйъ ачъп ону гьордюлер ве
шаш баш калдълар. 17 Петрус елини
калдърдъ, суссунлар дийе. Онлара
анлатърдъ, Раб ону насъл мапустан
чъкардъ. Ве деди:
"Бу меселейи Якуб'а ве кардешлере
анлатърън."
Ондан сонра айрълдъ, башка йере
гитти.
18

Сабах олунджа аскерлерин
арасънда бюйюк каръшъклък чъктъ,

аджаба Петрус'а не олду дийе. 19
Хиродес де ону араштърдъ ама
буламадъ. Бекчилери соргуя чекти ве
буйурду,
ьолдюрюлмейе
гьотюрюлсюнлер.

1

Антакя'даки топлулуун ичинде
пейгамберлер ве муаллимлер вардъ:
- Бар-Набас,
- Симеон (онун лаабъ 'Нигер' иди)
- Лукийус (о Кирене санджаъндан
иди)
- Манаен (санджак кралъ Хиродес
иле бирликте бюйюдю)
- ве Саул.
2
Онлар оруч тутуп Раббе хизмет
еттилер. О вакът Кутсал Рух шьойле
конушту:
"Бана Бар-Набас'ъ ве Саул'у айърън.
Бен онларъ бир иш ичин чаърдъм."
3
Ондан сонра оруч тутуп дуа еттилер.
Ве еллерини онларън юзерине
койуйуп онларъ йолджу еттилер.

Хиродес'ин ьолюмю
Ондан сонра Яхудийе'ден Кайсерийе
касабасъна гитти, заманънъ орада
гечирсин. 20 Тирус ве Сидон
касабаларънън
халкъна
чок
къзмъштъ. Ама Хиродес'ин сарай
гюдюджюсю олан Властос'у кенди
тарафъна чектилер. Ондан сонра хеп
бирликте Хиродес'е гиттилер, баръш
дилемейе. Чюнкю Хиродес'ин девлети
онларън девлетине йийенти верирди.
21

Бир гюн карар вердилер, о заман
Хиродес краллък рубаларънъ гийийип
краллък искемлесинде отурду. Ве
башладъ, онлара бир конушма япсън.
22
Халк да шьойле баърмая башладъ:
"Бу бир инсанън сеси деил, бу танръ
сеси!"
23
Ама Хиродес Аллахъ шанламадъ, ве
Раббин бир мелеи ону даккада вурду.
Ондан сонра куртлар ону йийип
битирди; ен сонунда ьолдю.

Къбръс'та
4

Бьойлеликле Кутсал Рух онларъ
гьондермиш
олду.
Селефкийе
касабасъна индилер, орадан да
гемийле Къбръс'а гиттилер. 5 Саламис
касабасъна гелиндже Яхудилерин
дуаханелеринде Аллахън хаберини
билдирмейе башладълар. Йуханна
онларън ярдъмджъсъ иди.
6

Бютюн адайъ бойдан боя гечип
Пафос касабасъна гелдилер. Орада
Бар-Йесус
адънда
бир
Яхуди
булдулар. О бир бюйюджю ве
яланджъ пейгамбер иди. 7 Бу адам
аданън
гюдюджюсюнюн
янъна
сокулурду. Онун адъ Сергийус Павлус
иди ве чок акъллъ бирийди. БарНабас'ла Саул'у чаъртъръп Аллахън
хаберини ишитмек истеди. 8 О
бюйюджю 'Елимас' гене, (о ад затен
бюйюджю демектир), онлара каршъ

24

Раббин сьозю бюйюмейе ве
чоалмая девам етти. 25 Бар-Набас ве
Саул
ишлерини
битирип
Йерушалим'ден дьондюлер. Янларъна
Маркос лааплъ Йуханна'йъ да
алдълар.

Бьолюм 13
Бар-Набас ве Саул гьондерилийор
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гитти ве аданън гюдюджюсюню
имандан вазгечиртирмейе бактъ.
9

Ама Саул (о, Павлус оларак да
танънъйор) Кутсал Рух'ла долуп
гьозлерини она дикти. 10 Ве деди:
"Сени Шейтан евладъ, хер тюрлю
дорулуун дюшманъ! Сен бютюн
доландъръджълък ве дуйгусузлукла
долусун. Сен не вакът вазгечеджен,
Раббин
дору
йолларънъ
ерилтирмектен? 11 Ве шимди бак,
Раббин ели сенин юзериндедир.
Кьор оладжаксън, бир вакът ичин
гюнеши гьормейеджексин!"
Даккада адамън юзерине думан ве
каранлък чьоктю. Саа сола дьондю, ве
киши арадъ, ону елинден тутсун. 12
Аданън гюдюджюсю бу оланларъ
гьорюндже,
Раббин
ьоретишине
хайран калдъ ве иман етти.
Писидия Антакясъ'нда
13
Павлус аркадашларъйла бирликте
гемийе бинип Пафос'тан Памфилия
санджаъндаки
Перге
касабасъна
гитти. О вакът Йуханна онлардан
айрълъп Йерушалим'е дьондю. 14
Перге'ден девам едип Писидия
Антакясъ'на вардълар. Ве джумартеси
гюнюнде дуаханейе гирип отурдулар.
15
Муса'нън кануну ве пейгамберлерин
китапларъндан окунду. Ондан сонра
дуаханенин гюдюджюсю
онларъ
чаъртъръп деди:
"Кардешлер, халк ичин кураж
вериджи бир сьозюнюз варса
сьойлейин."
16

Павлус да аяа калкъп елини
калдърдъ ве шьойле конушту:
242
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"Исраил адамларъ ве Аллахтан
корканлар! Бана кулак верин!
17

Бу Исраил халкънън Аллахъ
деделеримизи
сечти.
Мъсър'да
калъркен, халкъ калабалък етти.
Сонра онларъ кувветли елийле
орадан чъкардъ. 18 Кърк сене
бойунджа ъссъз йерлерде оланлара
даяндъ. 19 Кенан топракларънда йеди
тане
миллет
йок
етти
ве
топракларънъ
мирас
оларак
даътърдъ. Бютюн бунлар якън дьорт
йюз елли сене сюрдю.
20

Ондан сонра онлара хакимлер
верди, чак пейгамбер Самуел'е
кадар. 21 О вакът бир крал ичин
ялвардълар. Аллах да онлара
Киш'ин олу Саул'у верди, Бенямин
джинсинден бир адам. О кърк сене
девам етти. 22 Аллах ону ортадан
калдърдъ ве онларън кралъ оларак
Давуд'у койду. О адамдан ичин
шахитлик япъп деди:
'Бен Йесе'нин олу Давуд'у булдум.
О, йюреиме гьоре бир адамдър
ве бютюн истедиими йерине
гетиреджек.'
23

Аллах насъл сьоз вермишти, бу
адамън
торунларъндан
Исраил
халкъна бир куртаръджъ ортая
чъкардъ, о да Иса'дър. 24 О
гелмезден евели, Яхя бютюн Исраил
халкъна билдирмишти, тьовбе ичин
вафтиз олсунлар. 25 Яхя, йолуну
сонуна кадар девам етти ве хеп
шьойле дерди: 'Сиздже бен нейим?
Бен о киши деилим! Ама бакън,
бенден сонра бири гелийор, беним

34

хаккъм биле йок, онун аякларъндаки
пабучларънъ чьозейим.'

Евет,
Ону
ьолюлерден
дирилтирди,
артък
бир
даха
чюрюклюе дьонмесин. Бу темада
Аллах шьойле конушту:
'Давуд'а гаранти еттиим
берекетлери сизе вереджем!'
35
Онун ичин башка Мезмурда
шьойле дийор:
' Сен изин вермейеджен ки, сенин
Кутсал адамън чюрюсюн.'

26

Кардешлер,
Ибрахим'ин
ханесинден олан евлатлар ве
аранъзда Аллахтан корканлар! Бу
куртулуш хабери бизе гьондерилди.
27
Йерушалим
касабасънда
отуранлар
ве
онларън
гюдюджюлери Ону танъямадълар.
Хер
джумартеси
гюню
пейгамберлерин сьозлери окунуйор.
Ама
онларън
сьозлерини
де
анламадълар ве Иса'йъ даваламакла
онларъ йерине гетирдилер. 28
Аслънда Ону ьолдюрмек ичин себеп
буламадълар,
ама
гене
де
Пилатус'тан истедилер, Она ьолюм
джезасъ верилсин. 29 Бьойлеликле
Ондан ичин не язълмъшса, хепсини
йерине гетирдилер. Ондан сонра
Ону
хачтан
индирип
мезара
койдулар. 30 Ама Аллах Ону
ьолюлерден дирилтирди. 31 Ве
хафталарджа о кишилере гьорюндю,
ким Онунла бирликте ДЖелиле
санджаъндан
Йерушалим'е
гелмишлерди. Онлар да шимди
кендисинден ичин халка шахитлик
япъйорлар.

36

Ама Давут кенди вактънда
Аллахън планънъ йерине гетирди ве
сонра уйкуя далдъ, деделеринин
янъна койулду ве чюрюдю. 37 Ама
Аллахън
дирилтирдии
адам
чюрюмеди.
38
Онун
ичин,
кардешлер,
билесиниз Онун адъйла гюнахларън
аф едилмеси сизе билдирилийор. 39
Ве Она иман еден херкес, Онун
ярдъмъйла о шейлерден куртулуйор,
хани
Муса'нън
кануну
сизи
онлардан куртарамадъ. 40 Онун ичин
диккат
един,
пейгамберлерин
китабънда сьойленен сьоз башънъза
гелмесин:
41
"Бакън, сиз алай еденлер,
шашкънлъа дюшюн ве йок олун.
Чюнкю сизин гюнлеринизде бир
иш битиреджем.
ЬОйле бир иш ки, бириси сизе ону
анлатърса биле, хич
инанмаяджанъз.'"

32

Деделеримизе бир сьоз верилди
ве о сьозден ичин сизе ийи хабер
билдирийоруз: 33 Бизим ичин, хани
онларън евлатларъ ичин, Иса'йъ
дирилтирмекле Аллах бу сьозю
йерине гетирди. Айнъ икинджи
Мезмур'да язълдъъ гиби:
'Сен беним олумсун. Бугюн бен
сана баба олдум.'

42

Павлус'ла Бар-Набас дъшаръ
чъкаркен,
кишилер
онлара
ялвардълар, бир сонраки джумартеси
гюнюнде бу меселелер онлара гене
43
анлатърълсън.
Дуаханедеки
топлантъ даълдъ. Ондан сонра
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Яхудилерден ве Аллахтан коркан ве
Яхудилие дьонмюш бир сюрю киши
Павлус'ла Бар-Набас'ън аркасъндан
гиттилер. Онлар кишилере конушуп
онларъ иштахландърдълар, Аллахън
мерхаметинде девам етсинлер.
44
Ертеси джумартеси гюню хемен
хемен бютюн касаба топландъ,
Аллахън хаберини дуйсунлар. 45 Ама
Яхудилер калабалъъ гьорюндже,
късканчлъкла долдулар. Башладълар,
Павлус'ун
конуштукларъна
терс
дьонмейе ве она кюфюр етмейе. 46
Павлус ве Бар-Набас гене, куражла
конушуп дедилер:
"Лазъмдъ, Аллахън хабери ен
биринджи сизе билдирилсин. Ама
мадем сиз ону реддедийорсунуз,
мадем кендинизи сонсуз яшама
лайък гьормюйорсунуз, бакън, биз
артък
йюзюмюзю
Аллахсъз
миллетлере чевиреджез. 47 Чюнкю
Раб бизе шьойле буйурду:
'Сени Аллахсъз миллетлере
шафак яптъм,
Дюнянън ен узак йерине кадар
куртулуш гетиресин."
48
Аллахсъз миллетлерден олан
кишилер буну ишитиндже севинип
Аллахън хаберини йюкселтирмейе
башладълар. Ве кач киши сонсуз
яшам ичин айрълмъшса, хепси иман
еттилер. 49 Ве Раббин хабери бютюн
оралара яйълдъ.
50

Ама Яхудилер, Аллахтан коркан
сайгълъ кадънларъ ве касабанън ен
ьонемли еркеклерини пушутурдулар.
Павлус'ла Бар-Набас'а каршъ баскъ
яптъръп онларъ мемлекетлеринден
244

244
дъшаръ аттълар. 51 О заман
аякларънън тозларънъ силктилер,
онлара каршъ шахитлик олсун дийе.
ЬОйлеликле Коня'я гелдилер. 52
ЬОренджилер де севинч ве Кутсал
Рух'ла долуп таштълар.

Бьолюм 14
Коня'да
1

Коня'да да шьойле бир шей олду:
Павлус ве Бар-Набас бирликте
Яхудилерин дуаханесине гирип ьойле
конуштулар ки, бир бюйюк калабалък
иман етти, хем Яхудилер хем де
Греклер. 2 Ама иман етмек истемейен
Яхудилер,
миллетлерден
олан
кишилерин
кафаларънъ
каръштърдълар ве кардешлере каршъ
онларън дюшюнджелерини боздулар.
3
Павлус'ла Бар-Набас узун заман
орада калъп Рабден ичин куражла
конуштулар. Раб да изин верди,
онларън еллерийле нишанлар ве
муджизелер япълсън, ве бьойлеликле
хабере шахитлик яптъ. 4 Касаба
халкънън чоу икийе бьолюндю:
кимиси Яхудилерин, кимиси гене
апостолларън тарафънъ тутту. 5 Хем
миллетлерден оланлар, хем де
Яхудилер, кенди гюдюджюлери иле
бирликте бир дюзен курдулар.
Истедилер,
онлара
каршъ
зорбаджълък япсънлар, хем де онларъ
ташласънлар биле. 6 Ама Павлус'ла
Бар-Набас'ън ондан хабери олду ве
Ликавония'нън Листра ве Дербе
касабаларъна, хем де етрафтаки

кьойлере качтълар. 7 Орада 'ийи
хабери' яймая девам еттилер.

вазгечип яшаян Аллаха дьонесиниз.
Гьокйюзю, йерйюзю, денизи ве
онларън ичинде не варса, онларъ
16
япан
Аллахтър.
Гечмиш
кушакларда изин верди, бютюн
миллетлер кенди йолларънда девам
етсинлер. 17 Гене де кендини
шахитсиз бракмадъ: месела, ийилик
япмак ичин, сизе гьоктен яамур
гьондерип берекетли айлар верийор.
О йийентилерле йюреклеринизи де
мутлулукла долдуруйор."
18
Павлус'ла Бар-Набас бьойле
конуштуктан сонра биле, калабалъъ
зор заптеттилер, кендилерине курбан
кесмесинлер.

Листра ве Дербе'де
8

Листра касабасънда бир адам
дъшаръда
отурурду.
Аякларъ
тутмаздъ, ана рахминден сакат иди,
хич йюрюмемишти. 9 Бу адам
Павлус'ун конушмасънъ сеследи.
Павлус да гьозлерини она дикип
гьордю ки, адамън иманъ вардъ,
ийилешеджек дийе. 10 О вакът йюксек
сесле деди:
"Калк аякларънън юстюне дур."
Адам да бир фърладъ ве йюрюмейе
башладъ.
11

Калабалъклар Павлус'ун яптъънъ
гьорюндже, башладълар йюксек сесле
Ликавония
дилинде
шьойле
баърсънлар:
"Танрълар инсан кълъъна гирип
бизе индилер!"
12
Ве Бар-Набас'а Зейус, Павлус'а гене
Хермес дедилер, чюнкю ен чок
конушан о иди. 13 Зейус'ун пут еви де
касабанън хемен дъшънда иди.
Оранън
гюдюджюсю
касабанън
капъсъна кадар гелип ьокюзлер ве
чичек ьоргюлери гетирди. Истеди,
калабалъкла бирликте курбан кессин.

19

Ама
Антакя
ве
Коня
касабаларъндан кими Яхудилер гелди.
Онлар халкъ кенди тарафъна чекип
Павлус'у ташладълар. Ону ьолю санъп
касабадан дъшаръ чектилер. 20 Ама
ьоренджилер Павлус'ун етрафънда
дуруркен, о аяа калктъ ве касабая
гирди. Ертеси гюн де Бар-Набас'ла
бирликте Дербе касабасъна гитти.
Антакя'я дьонюш
21

О касабада да 'ийи хабери'
билдирдилер ве чок киши ьоренджи
яптълар. Ондан сонра Листра, Коня ве
Антакя касабаларъна дьондюлер. 22
ЬОренджилерин
йюреклерини
сааламлаштърдълар. Онлара кураж
вердилер, иманда девам етсинлер.
Дедилер ки,
"Аллахън краллъъна гирмек ичин,
лазъм чок чекилерден гечелим."
23
Ве оруч тутуп дуа еттилер.
Бьойлеликле хер бир топлулукта
онлара ихтиярлар гьоревли кълдълар.

14

Апостолларън, хани Бар-Набас ве
Саул'ун, ондан хаберлери олду. О
вакът рубаларънъ йъртъп коша коша
гелдилер ве калабалъън ичине далъп
шьойле баърдълар:
15
"Ей инсанлар, не ичин бьойле
япъйорсунуз? Биз де сизин гиби
инсанъз, айнъ табийете сахибиз.
Сизе 'ийи хабери' билдирийоруз.
ЬОйле ки, бу бош шейлерден
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Ондан сонра онларъ иман еттиклери
Раббе теслим еттилер. 24 Писидия'дан
гечип Памфилия санджаъна вардълар.
25
Перге
касабасънда
хабери
билдирдиктен
сонра,
Анталя'я
индилер.
26
Орадан да гемийиле Антакя
касабасъна гиттилер. ЬОнджеден
орада бир иш ичин Аллахън
мерхаметине теслим едилдилер, ве бу
иши шимди тамамламъш олдулар. 27
Варънджа
топлулуу
бир
арая
чаърдълар. Аллах онларън елийле
нелер яптъ, ве насъл Аллахсъз
миллетлер ичин бир иман капъсънъ
ачтъ, хепсини анлатърдълар. 28 Ве
ьоренджилерле узун бир вакът
гечирдилер.

Бьолюм 15
Апостолларън карар топлантъсъ
1

Яхудийе санджаъндан кими
кишилер орая инип шьойле дерс
вермейе башладълар:
"Сиз Муса'нън адетине гьоре
сюннет
олмадънъз
мъ,
куртуламазсънъз."
2

Павлус ве Бар-Набас онлара разъ
гелмейип онларла баяъ къркълдълар.
Топлулук карар верди, Павлус, БарНабас ве араларъндан башка кишилер
бу меселе
ичин
Йерушалим'е,
апостоллар ве ихтиярларън янъна
гитсинлер. 3 Бьойлеликле топлулук
онларъ йолджу етти. Финике ве
Самирийе санджакларъндан гечтилер.
Орада узун узун анлатърдълар,
Аллахсъз миллетлер насъл Аллаха
246

дьондю. Бунунла бютюн кардешлере
бюйюк севинч гетирдилер.
4

Йерушалим'е варънджа топлулук,
апостоллар ве ихтиярлар онларъ
каршъладълар. Аллах онларън елийле
нелер яптъ, хепсини анлатърдълар. 5
Ама Фериси партисинден имана
гелмиш кими кишилер вардъ. Онлар
калкъп шьойле дедилер:
"Онлар лазъм сюннет едилсин, ве
онлара буйурулсун ки, Муса'нън
канунуну тутсунлар."
6

Бунун юзерине апостоллар ве
ихтиярлар бу меселейи араштърмак
ичин бир арая гелдилер. 7 Узун узун
конуштулар. Ондан сонра Петрус
онлара деди:
"Кардешлер билийорсунуз, чок
вакът ьондже Аллах аранъзда бени
сечти, Аллахсъз миллетлер беним
аазъмдан 'ийи хабери' ишитип иман
етсинлер. 8 Аллах да инсанън
йюреини билийор - айнъ бизе насъл
вердийсе, онлара да Кутсал Рух'уну
верди ве бьойлеликле онлара
9
шахитлик
яптъ.
Онларън
йюреклерини иман иле пакладъ.
Бизимле онларън арасънда хич
айръм япмадъ. 10 Шимди, мадем
ьойле, не ичин Аллахъ денемейе
калкъйорсунуз?
Не
ичин
ьоренджилерин бойнуна ьойле бир
бондрук койуйорсунуз ки, не
деделеримиз не де кендимиз ону
ташъябилдик? 11 Хайър, иман
едийоруз ки, биз Раб Иса'нън
мерхамети иле куртуладжаз. Иште,
онлар да ьойле куртуладжак."

12

Бютюн калабалък сусуп БарНабас'ла Саул'а кулак вердилер.
Онлар да анлатърдълар, Аллах
онларън
еллерийле
Аллахсъз
миллетлерин арасънда не гиби
нишанлар ве муджизелер яптъ. 13
Онлар конушмаларънъ битириндже,
Якуп сьозю алъп шьойле конушту:
"Кардешлер, бени сеслейин!
14
Симун бизе анлатърдъ, насъл
Аллах
башладъ,
Аллахсъз
миллетлере
диккат
чевирсин,
онларън арасъндан кенди адъна бир
халк топласън. 15 Пейгамберлерин
сьозлери де буна уйор, айнъ язълдъъ
гиби:
16
'Бу
меселелерден
сонра
дьонеджем

Муса'йъ билдиренлер вар. Насъл
олса дуаханелерде хер джумартеси
гюню онун китапларъ окунуйор."
Апостолларън карар мектубу
22

Бунун юзерине апостоллар,
ихтиярлар, хем де бютюн топлулук
уйгун гьордю, араларъндан адамлар
сечип онларъ Павлус ве Бар-Набас'ла
бирликте
Антакя
касабасъна
гьондерсинлер. Бар-Сабас лааплъ
Яхуда'йъ ве Силас'ъ сечтилер (онлар
да кардешлерин арасънда ьонемли
сайълан кишилерди). 23 Онларън
елийле
бир
де
шу
мектубу
гьондердилер:
"Апостоллар
ве
ихтиярлък
вазифесини япан кардешлерден
Антакя касабасънда, хем де Сурийе
ве
Киликия
санджакларънда
булунан,
миллетлерден
олан
кардешлере селам!
24
Хаберимиз олду ки, арамъздан
кими кишилер гидип, сьозлери иле
кафаларънъзъ
каръштърмъшлар,
йюреклеринизи бозмушлар. Биз
гене, онлара ьойле бир шей
буйурмамъштък. 25 Онун ичин бир
фикир олуп бизе уйгун гьорюндю,
адамлар сечип севдиимиз Бар-Набас
ве
Саул'ла
бирликте
сизе
гьондерелим. 26 Бунлар Раб Иса
Месихин адъ ичин хаятларънъ
27
коркунчлуа
атмъшлар.
Бьойлеликле Яхуда ве Силас'ъ да
гьондерийоруз. Онлар да айнъ
меселейи сьозле анлатъраджаклар.
28
Евет, Кутсал Рух'а ве бизе уйгун
гьорюндю, юзеринизе фазла йюк

ве Давуд'ун йъкък Аллахевини
йениден калдъраджам.
Евет, онун ташларънъ йениден
калдъраджам.
Бир даха ону дикеджем.
17
ЬОйле ки, гери калан инсанлар да
Рабби арасънлар,
Ве бютюн Аллахсъз миллетлер
де беним адъмла чаарълсънлар.
18
Евет, буну Раб дийор. Бу шейлери
чок евелден билдирен Одур.'
19

Онун
ичин
бен
шьойле
дюшюндюм:
Аллахсъз
миллетлерден
Аллаха
дьонен
кишилери съкънтъя сокмаялъм. 20
Ама
путларън
кирлетирдии
шейлерден, зинадан ве боулмуш
хайванларън етинден, хем де канлъ
етлерден узак дурсунлар. Евет, буну
онлара язалъм. 21 Чюнкю ески
гюнлерден бери хер касабада
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коймаялъм; саде шу меджбур олан
шейлер:
29
- Путлара аданмъш шейлерден,
- кандан,
- боулмуш хайванларън етинден,
- хем де зинадан узак дурасънъз.
Кендинизи бунлардан ърак туттунуз
му, ийи япаджанъз.
Хошчакалън!"
30

Бьойлеликле онларъ йолджу
еттилер. Антакя'я гелиндже, топлулуу
бир арая чаъръп мектубу теслим
еттилер. 31 Ону окуйунджа бу кураж
вериджи сьозлерден ичин севиндилер.
32
Яхуда ве Силас кендилери де
пейгамбер
идилер.
Ве
бирчок
сьозлерле кардешлере кураж верип
онларъ сааламлаштърдълар. 33 Баяъ
вакът орада гечирдилер. Сонра
кардешлер онларъ гьондермиш олан
кишилере
татлълъкла
гери
йолладълар. 34 (Ама Силас орада
калмая разъ гелди). 35 Павлус'ла БарНабас гене, Антакя'да калдълар, ве
бирчок кишилерле бирликте Раббин
сьозюню ьоретирип билдирдилер.
Павлус'ла Бар-Набас
айрълъйорлар
36

Бир заман сонра Павлус БарНабас'а деди ки,
"Биз нереде Раббин хаберини
билдирдик, бютюн о касабалара
дьонюп кардешлери зиярет еделим.
Бакалъм не халдедирлер."
37

Бар-Набас'ън нийети вардъ,
янларъна Маркос лааплъ Йуханна'йъ
да алсънлар. 38 Ама Павлус буну уйгун
гьормеди, истемеди ону янъна алсън.
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Чюнкю Маркос онларъ даха ьондже
Памфилия'да терк етмишти, онларла
бирликте ише катълмамъштъ. 39 Ве
араларънда
ьойле
бюйюк
анлашмамазлък
чъктъ
ки,
бирбирлеринден айрълдълар. БарНабас Маркос'у янъна алъп гемийле
Къбръс'а гитти. 40 Павлус гене,
Силас'ъ сечти. Кардешлер онларъ
Раббин мерхаметине теслим едип
йолджу еттилер. 41 Сурийе ве Киликия
санджакларъндан
гечти
ве
топлулукларъ сааламлаштърдъ.
Бьолюм 16
Тимотейус катълъйор
1

Бьойлеликле Дербе ве Листра
касабаларъна да гелди. Ве иште,
орада
Тимотейус
адънда
бир
ьоренджи вардъ. Имана гелмиш бир
Яхуди кадънън олу иди. Ама бабасъ
бир Грек иди. 2 Листра ве Коня'даки
кардешлер Тимотейус'тан ичин ийи
шейлер конушурдулар. 3 Павлус
истеди, о кендисийле йолджулук
япсън. Ве оралардаки Яхудилерден
ичин Тимотейус'у алъп сюннет
еттирди. Чюнкю хепси билирдилер,
онун бабасънън Грек олдууну. 4
Касабалардан гечеркен, о буйрукларъ
билдирдилер, хани Йерушалим'деки
апостоллар ве ихтиярлар карар
вердилер.
Ве
дедилер,
онларъ
тутсунлар. 5 Бьойлеликле топлулуклар
иманда кувветленип хер гюн даха
калабалък олдулар.
Павлус, Македониялъйъ гьорюйор
6

Павлус ве аркадашларъ Фригия ве
Галатия топракларъндан гечтилер,

чюнкю Кутсал Рух онлара енгел олду
хабери
Ася
санджаънда
билдирсинлер. 7 Деркен, Мисия
санджаъна гелдилер. Орадан да
Битиния санджаъна гечмек истедилер,
ама Иса'нън Рух'у онлара мюсааде
етмеди. 8 Ве Мисия санджаънъ гечип
Троас касабасъна индилер. 9 О заман
Павлус геджелейин бир гьорюнтю
гьордю: Македониялъ бир адам аякта
дуруп Павлус'у шьойле чаърдъ:
"Македония'я гел ве бизе ярдъм ет!"
10
Павлус бу гьорюнтюйю гьордюю
гиби, хемен Македония'я гитмейе
калктък. Чюнкю анладък ки, Аллах
бизи чаърдъ, онлара 'ийи хабери'
билдирелим.

ханеси вафтиз олду. Ондан сонра бизи
зорлайъп шьойле деди:
"Егер сиз бени Раббе садикан олан
бири саярсанъз, о заман евиме гелип
бенде калън."
Бьойлеликле бизи разъ еттирди.
Павлус ве Силас мапуста
16

Бир гюн, дуа йерине гидеркен, бир
хизметчи къз бизимле каршълаштъ. О
къзън ичинде бир бакъмджълък руху
вардъ.
Бюйюджюлюк
япмакла
сахиплерине чок пара казандърърдъ.
17
Павлус'ла бизим аркамъза таклашъп
хеп шьойле баърърдъ:
"Бу адамлар ен йюксек Аллахън
хизметчилеридир. Сизе куртулуш
йолуну билдирийорлар."
18
Биркач гюн буну девам етти. Павлус
да ондан чок рахатсъз олду. Ве
дьонюп руха деди:
"Иса
Месихин
адъйла
сана
буйуруйорум: ондан чък!"
Рух да даккада ондан чъктъ.

Филипи'де
11

Онун ичин Троас'тан гемийе
бинип дорудан Самотраки адасъна
гиттик. Ертеси гюн де Неаполис
касабасъна девам еттик. 12 Орадан
гене, Филипи касабасъна гечтик. О,
Ромалъларън курдуу бир касаба ве
Македония санджаънън о парчасънън
ен ьонемли касабасъдър. Орада
биркач гюн калдък.

19

Къзън ефендилери гьорюндже,
хани онларън екмек капъсъ капандъ,
Павлус'ла Силас'ъ тутуп чаршънън
орта йерине девлет адамларънън
20
ьонюне
чектилер.
Акълданеджилерин янъна гьотюрюп
шьойле дедилер:
"Бу адамлар Яхудилердир ве
касабамъзъ кармакаръшък яптълар!
21
Ве ьойле адетлер яйъйорлар ки,
онларъ кабул етмек, хеле тутмак
бизе хелал деил. Не де олса
Ромалъйъз."

13

ДЖумартеси гюню касабанън
капъсъндан дъшаръ чъкъп бир дерейе
гиттик. Дюшюндюк ки, орада бир дуа
йери
оладжак.
Отуруп
орада
топланмъш
олан
кадънларла
конушмая башладък. 14 Тиятира
касабасъндан Лидия адънда бир кадън
вардъ. Ергиван кумашларла тиджарет
япардъ, ве Аллаха тапан бири иди. О
сеслеркен, Раб онун йюреини ачтъ,
ьойле ки, Павлус'ун сьойледиклерине
ьон версин. 15 Кендиси хем де бютюн

22
Халк да хеп бирликте Павлус'ла
Силас'а
каршъ
аякландъ.
Акълданеджилер
де
онларън

249

MATTA 7

рубаларънъ
сойунтуруп
буйрук
вердилер, сопаларла дьовюлсюнлер. 23
Онларъ ийидже дьовдюктен сонра,
мапуса аттълар. Мапусун бекчисине
де буйурдулар, онлара чок съкъ
баксън. 24 О да, мадем кендисине
ьойле буйурулду, онларъ мапусун ен
ичиндеки одая аттъ, аякларънъ да
деликли
кютюклерин
ичине
килитледи.
25

Ама гедже яръсъна дору Павлус ве
Силас дуа едип Аллахъ тюркюлерле
ьовмекте идилер. ЬОбюр мапусчулар
да онларъ сеследилер. 26 Бирденбире
бюйюк бир зелзеле олду ве мапусун
темеллери салландъ. Даккада бютюн
капълар
ачълдъ
ве
херкесин
зинджирлери чьозюлдю. 27 Мапусун
бекчиси уйкусундан калктъ, мапусун
капъларънъ ачък гьордю ве сандъ,
бютюн мапусчулар качмъш. Бунун
юзерине кълъджънъ чекти ве там
кендини ьолдюреджейди. 28 Ама
Павлус йюксек сесле шьойле баърдъ:
"Сакън джанъна къйма, чюнкю
хепимиз бурадайъз!"
29

Бекчи ламба гетиртти, ичери
гирди ве коркудан титрейерек
Павлус'ла Силас'ън ьонюне дюштю. 30
Онларъ дъшаръ чъкаръп деди:
"Ефендилер, куртулмак ичин не
лазъм япайъм?"
31
Она дедилер:
"Раб Иса'я иман ет, о заман
куртуладжан, хем сен хем де ханен."
32
Ондан сонра о адама, хем де онун
евиндекилере
Раббин
хаберини
анлатърдълар. 33 Адам да онларъ даха
гедженин о саатинде алдъ ве онларън
яраларънъ йъкадъ. Хемен аркасъндан
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хем о, хем де онункилери вафтиз
олду. 34 Павлус'ла Силас'ъ кенди евине
гетирип онларън ьонюне йемек койду.
Адам гайет фазла севинди, чюнкю
бютюн ханесийле бирликте Аллаха
иман етти.
35
Сабах олунджа, акълданеджилер
полислерини гьондерип, "О адамларъ
сербест бракън" дийе буйурдулар. 36
Мапус бекчиси де бу сьозлери
Павлус'а анлатъръп деди:
"Акълданеджилер сизи сербест
бракмак ичин хабер йолладълар.
Онун ичин, шимди дъшаръ чъкъп
рахат гидин."
37

Ама Павлус онлара шьойле деди:
"Биз Рома ватандашларъйъз! Хич
дава ачмадан, бизи херкесин
ьонюнде дьовдюлер, хем де мапуса
аттълар. Шимди де бизи саклъдан
мъ саладжаклар? Олмаз ьойле шей!
Хайър кендилери гелсинлер, бизи
чъкарсънлар."
38

Полислер де бу сьозлери
акълданеджилере билдирдилер. Онлар
да дуйунджа, хани Павлус'ла Силас
Рома
ватандашларъдър,
коркмая
башладълар. 39 Ве гелип онлара
ялвардълар. Онларъ чъкардъктан
сонра риджа еттилер, касабадан
айрълсънлар. 40 Мапустан чъкъп
Лидия'нън
евине
гирдилер.
Кардешлерле гьорюшюндже онлара
кураж вердилер ве бьойлеликле
орадан айрълдълар.
Бьолюм 17
Селаник'те

1

Амфиполис
ве
Аполония
касабаларъндан
гечип
Селаник
касабасъна
гелдилер.
Орада
Яхудилерин бир дуаханеси вардъ. 2
Павлус, кенди адетине гьоре, онлара
гитти. Арка аркая юч джумартеси
онларла Кутсал Китап юзеринде
конушту. 3 Онлара ачъкладъ ве кесин
гьостерди ки, Месих лазъмдъ аджъ
чексин
ве
текрар
ьолюлерден
дирилсин. Ве деди:
"Сизе билдирдиим бу Иса, иште
Месих Одур."
4
Онлардан кимилери иман едип
Павлус'ла
Силас'а
катълдълар.
Аллахтан коркан Греклерден бюйюк
бир калабалък, хем де ьонемли
кадънлардан бир сюрю киши де ьойле
яптъ.

Верия'да
10

Кардешлер де хич беклемеден
Павлус'ла Силас'ъ геджелейин Верия
касабасъна
гьондердилер.
Орая
варънджа, Яхудилерин дуаханесине
гиттилер. 11 Орадаки кишилер
Селаник'текилерден даха ефенди
идилер. Хабери бюйюк бир иштахла
кабул еттилер. Ве хер гюн Кутсал
Китабъ
араштърърдълар,
бу
меселелер сахиден ьойле ми, деил ми
анласънлар дийе. 12 Онун ичин
онлардан чок киши имана гелди; хем
де
ьонемли
Грек
кадън
ве
еркеклерден де баяъ киши.
13
Ама Селаник'теки Яхудилер
ьорендилер, ачан Аллахън хабери
Павлус'ун аазъндан Верия'да да
яйълдъ. О вакът орая да гелдилер ве
халкъ къшкъртъръп пушутурдулар. 14
О заман кардешлер хемен Павлус'у
денизе инен йола гьотюрдюлер.
Силас'ла Тимотейус гене, орада
калдълар. 15 Павлус'а ешлик еденлер
ону Атина'я кадар гьотюрдюлер.
Силас ве Тимотейус ичин Павлус'тан
буйрук алдълар, тез онун янъна
гелсинлер дийе. Ве ьойлеликле
айрълдълар.

5

Ама Яхудилер късканъп чаршъ
мейданъндан бир такъм ярамаз
адамлар алъп халкъ къшкъртърдълар.
Бютюн касабайъ алт юст еттилер.
Ясон'ун евине гидип Павлус ве
Силас'ъ чъкармак истедилер. 6 Ама
онларъ буламайънджа, Ясон'у ве кими
кардешлери касаба гюдюджюлерин
ьонюне
чектилер
ве
шьойле
баърдълар:
"Бютюн дюняйъ каръштъран бу
адамлар бурая да гелмишлер. 7 Ясон
да онларъ мисафир етти. Бунлар
хепси емператорун буйрууна каршъ
гидийорлар. Иса адънда башка бир
крал вармъш, дийорлар."
8
Бьойлеликле халкъ ве буну ишитен
касаба
гюдюджюлерини
9
пушутурдулар.
Ясон
ве
ьобюрлеринден гаранти алдъктан
сонра, онларъ сербест брактълар.

Атина'да
16

Павлус
онларъ
Атина'да
беклеркен, гьордю, насъл бютюн
касаба путларла долу иди. Ве онун
руху буна чок съкълмая башладъ. 17
Бьойлеликле дуаханеде Яхудилер ве
Аллахтан коркан Греклерле конушту.
Ве чаршъ мейданънда хер гюн орада
ким булундуйса, онларла да конушту.
18
Хем де Епикюрджю ве Стоаджъ
251

MATTA 7

кими филозофлар онунла конушту.
Кимилери деди ки,
"Бу
бошбоаз
не
истийор
сьойлесин?"
Башкаларъ гене шьойле деди:
"Бу, санки ябанджъ танрълар
билдирмек истийор."
(чюнкю Павлус Иса'йъ ве дирилиши
билдирди).
19

Павлус'у алъп Арес тепесиндеки
парламентоя гетирдилер. Она шьойле
сордулар:
"Аджаба
ьоренебилир
мийиз,
яйдъън бу йени ьоретиш недир? 20
Чюнкю кулакларъмъза чок деишик
шейлер гетирийорсун. Онун ичин
билмек истийоруз, бу шейлер не
демек олуйор."
21
(Шимди, бютюн Атиналълар, хем де
орасънъ зиярет еденлер вакътларънъ
тек бир шейле гечирирдилер: я йени
бир шейи анлатърмакла я да
ишитмекле.)
22
Павлус
да
парламентонун
ортасънда дуруп шьойле конушту:
"Атиналъ адамлар! Фарк еттим ки,
хер шейде чок бюйюк 'Аллах
23
адамларъсънъз'.
Чюнкю
гезиниркен таптъънъз
шейлере
диккат еттим. О заман бир курбан
йери растладъм, юзеринде шьойле
бир язъ вардъ: БИЛИНМЕЙЕН
ТАНРЪЯ. Иште, сиз билмеден бир
шейе тапъйорсунуз, бен де шимди
сизе о шейи билдиреджем:
24

Дюняйъ ве онун ичинде хер не
варса япмъш олан бир Танръ вар. Ве
О, елле япълмъш Аллахевлеринде
отурмуйор, чюнкю затен гьокйюзю
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ве йерйюзюнюн ефендисидир. 25
Инсанън еллерийле Она хизмет
едилмез, санки Онун ихтияджъ вар
бирханги шейе! Хайър, О кендиси
херкесе хаят, солук ве хер шейи
верийор. 26 Ве тек бир кишиден
инсанлъън хер бир миллетини
чъкардъ,
бютюн
йерйюзюнде
отурсунлар
дийе.
Онларън
тарихлерине ве яшаяджак йерлерине
О ьонджеден карар верди. 27 Максат,
Танръйъ арасънлар, дидине дидине
Ону булсунлар. Ама аслънда О затен
хич биримизден узак деил. 28 Чюнкю
биз
Онда
яшъйоруз,
Онда
йюрюйоруз, вар олмамъз Ондадър.
Сизден кими язарлар биле айнъсънъ
сьойлемишлер:
'Биз
Онун
сойунданъз.'
29

Мадем Танрънън сойунданъз,
хич санмаялъм, Танрънън ьозю
алтън, гюмюш я да таша бензейен
бир шейдир. Санки инсанън усталъъ
ве акъллълъъ иле бичилен бир шей
30
имиш.
Танръ,
джахиллик
заманларънъ
гьормемезликтен
гелди. Ама шимди инсанлара
билдирийор ки, хер йерде херкес
тьовбе етсин. 31 Чюнкю бир гюн
сечти, о гюнде дюняйъ дорулукла
давалаяджак. О вазифейи бир адама
верди, ве херкес ондан емин олсун
дийе, Ону ьолюлерден дирилтирди."
32

ЬОлюлерден
дирилмек
меселесини
ишитиндже,
кими
кишилер
еленмейе
башладълар.
Башкаларъ гене дедилер:
"Бу темада сени бир даха
сеслейеджез."

33

7

Бьойлеликле Павлус онларън
арасъндан айрълдъ. 34 Ама базъ
адамлар она катълъп иман еттилер.
Онларън арасънда парламентодан
олан Дийонисийус, Дамарис адънда
бир кадън ве онларън янънда
башкаларъ да вардъ.

Орадан айрълъп Титийус Йустус
адънда бир адамън евине гитти. О,
Аллаха тапан бири иди. Еви де
8
дуаханейле яняна иди.
Ве
дуаханенин
гюдюджюсю
олан
Криспус да бютюн ханеси иле
бирликте Раббе иман етти. Павлус'у
сеслейен бирчок Коринтлилер де
иман едип вафтиз олдулар.
9

Раб Павлус'а геджелейин бир
гьорюнтюде шьойле конушту:
"Коркма, конушмая девам ет, хич
сусма! 10 Чюнкю бен сенинлейим,
хич кимсе сана докунуп феналък
япамаяджак, чюнкю бу касабада чок
халкъм вар."
11
Ве Павлус бир сене алтъ ай орада
калъп онларън арасънда Аллахън
сьозюню ьоретирди.

Бьолюм 18
Коринт'те
1

Ондан сонра Павлус Атина'дан
айрълъп Коринт касабасъна гитти. 2
Орада Аквила адънда Яхуди бир адам
булду.
О,
Понтус
санджаънда
домушту, ама каръсъ Прискила иле
Италия'дан тез орая гелмишти.
Чюнкю Клавдийус буйурду ки, бютюн
Яхудилер
Рома
касабасъндан
чъксънлар. Павлус онлара гитти. 3
Онларън занаатъ, мушамба докумак
иди. Павлус да айнъ иши яптъъ ичин,
онларън янънда калъп бирликте
ишледилер. 4 Ве хер джумартеси
гюню дуаханеде конушуп Яхудилери
ве Греклери инандърмая чалъштъ.

12

Ама Галийо, Ахая санджаънън
гюдюджюсю икен Яхудилер хеп
бирликте Павлус'а каршъ аякланъп
ону давалама масасънън ьонюне
чектилер. 13 Шьойле дедилер:
"Бу адам инсанларъ кандъръйор,
кануна терс дюшен бир бичимде
Аллаха тапсънлар."

5

Сонра Силас ве Тимотейус
Македония'дан гелдилер. О вакът
Павлус кендини хабери яймак ишине
бютюн верди. Яхудилере чок джидди
оларак шахитлик яптъ, Иса Месихтир
дийе. 6 Ама она каршъ дурдулар ве
сьовдюлер. О вакът кенди рубаларънъ
силкип онлара деди:
"Кенди башънъза бела гетирен
сизсиниз! Бенден гюнах гитти!
Бундан сонра артък Аллахсъз
миллетлере гидеджем."

14

Павлус там аазънъ ачаджайдъ, о
вакът Галийо Яхудилере деди:
"Ей Яхудилер, егер ортада бирханги
хаксъзлък, я да кьотю бир суч
олсайдъ, о вакът белки лазъмдъ,
сизе даянайъм. 15 Ама меселе
биртакъм сьозлер, адлар я да кенди
канунунуз икен, сиз кендиниз о ише
бакън. Беним хич нийетим йок,
ьойле меселелери давалаяйъм."
16
Ондан сонра онларъ давалама
масасънън ьонюнден ковду. 17 Ве
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бютюн халк, дуаханенин гюдюджюсю
олан Состенис'и алъп давалама
масасънън
ьонюнде
дьовмейе
башладълар. Галийо да бу меселелере
хич алдърмадъ.
Прискила, Аквила ве Аполос
18

Павлус даха бирчок гюн орада
калдъ. Сонра кардешлерле ведалашъп
Сурийе'йе гитмек ичин гемийе бинди.
Прискила ве Аквила да онун янънда
идилер.
Кенхере
касабасънда
сачларънъ кестирди, чюнкю кендини
19
даха
ьондже
адамъштъ.
Бьойлеликле Ефес'е гелди. Павлус,
Прискила иле Аквила'йъ орада
брактъ. Кендиси гене, дуаханейе
гирип Яхудилерле конушту. 20 Она
ялвардълар, даха узун калсън, ама о
разъ гелмеди. 21 Онларла ведалашъп
деди:
"Аллах
истерсе
текрар
сизе
дьонеджем."
Бьойлеликле гемийе бинип Ефес'тен
йола чъктъ.
22

Кайсерийе касабасъна гелиндже
Йерушалим'е чъкъп орадаки топлулуа
селам верди ве сонра Антакя
касабасъна инди. 23 Бираз вакът
гечирдиктен сонра орадан айрълдъ.
Галатия ве Фригия топракларъндан
гечти ве бютюн ьоренджилери
кувветлештирди.
24

Ефес касабасъна Аполос адънда
бир адам гелди. Кендиси Александрия
касабасъндан
иди.
Чок
гюзел
конушурду ве Кутсал Китабъ да чок
ийи билирди. 25 Бу адам Раббин
йолунда ьоретилмишти. Атеш рухлу
бирийди ве Иса'дан ичин дору олан
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шейлери конушурду ве ьоретирирди.
Ама саде Яхя'нън вафтизини билирди.
26
Ве куражла дуаханеде конушмая
башладъ. Ама Прискила ве Аквила
ону ишитиндже, ону бир кенара чекип
Аллахън йолуну даха индже оларак
ачъкладълар.
27

Ондан сонра Аполос, Ахая
санджаъна гечмек истеди. О вакът
кардешлер она кураж верип орадаки
ьоренджилере мектуп яздълар, ону
кабул етсинлер дийе. Орая гелиндже,
Аллахън мерхаметийле имана гелмиш
оланлара чок ярдъмджъ олду. 28
Бюйюк кувветле Яхудилери херкесин
ьонюнде сустурду. Кутсал Китаптан
гьостерирди, Иса'нън Месих олдууну.
Бьолюм 19
Ефес'те
1

Ве ьойле олду ки, Аполос Коринт
касабасънда икен, Павлус балкан
тарафларъндан гечип Ефес'е гелди.
Орада кими ьоренджилери булду. 2
Онлара сорду:
"Сиз не заман иман еттиниз, о вакът
Кутсал Рух'у алдънъз мъ?"
Онлар да Павлус'а дедилер:
"Хайър, алмадък. Затен хич ьойле
бир шей ишитмедик, хани Кутсал
Рух вармъш."
3
Павлус да деди:
"Мадем ьойле, сиз ханги вафтизи
алдънъз?" "Яхя'нън вафтизини" дедилер.
4
Павлус да шьойле конушту:
"Яхя'нън вафтизи бир тьовбе
вафтизи иди. Халка хеп дерди ки,

кендисинден сонра геледжек олан
кишийе, хани Иса'я, иман етсинлер."

"Павлус'ун
билдирдии
Иса'нън
адъйла сана буйуруйорум..."
14
Скева адънда бир Яхудинин йеди
олу да бу иши япардълар (Скева гене
Аллахевинин гюдюджюсю иди). 15
Кьотю рух да онлара джевап верип
деди:
"Иса'йъ танъйорум, Павлус'у да
билийорум. Ийи де, сиз кимсиниз?"
16
Ичинде кьотю рух булунан адам,
онларън юстюне фърлайъп онларъ
перишан етти. ЬОйле ки, о евден
чъплак ве яралъ качтълар. 17 Ефес
касабасънда яшаянларън хепси, хем
Яхудилер хем Греклер, бу меселеден
ичин хаберлери олду. Херкесин
юзерине бир корку дюштю ве Раб
Иса'нън адъ бюйюк олду.

5

ЬОбюрлери буну ишитиндже, Раб
Иса'нън адъна вафтиз олдулар. 6
Павлус да онларън юзерине еллерини
койду. О вакът Кутсал Рух онларън
юзерине гелди, ве диллерде конушмая
ве пейгамберлик етмейе башладълар. 7
Онлар ашаъ йукаръ оники еркек
идилер.
8

Павлус да дуаханейе гирди ве юч
ай бойунджа куражла конушмая
девам етти. Онларла конушуп онларъ
Аллахън
краллъъ
темасънда
инандърмая чалъштъ. 9 Ама базъларъ
сертлешип иман етмек истемедилер.
Халкън ьонюнде бу Йол'дан ичин
кьотю конушмая башладълар. О
заман Павлус онлардан елини чекип
ьоренджилери айърдъ. Хер гюн
Тиранус'ун мектебинде дерс верди. 10
Бу бьойле ики сене девам етти. ЬОйле
ки, Яхуди олсун Грек олсун, Ася
санджаънда
отуранларън
хепси
Аллахън хаберини ишиттилер.

18

Иман еденлерден бирчоу гелип,
япмъш олдукларъ ишлери ортая
чъкаръп ачък ачък сьойледилер. 19
Бюйюджюлюкле
урашмъш
оланлардан да бир сюрю киши,
китапларънъ бир арая гетирип онларъ
херкесин гьозюнюн ьонюнде яктълар.
Китапларън фиятънъ хесапладълар:
топлам елли бин гюмюш парчасъ иди.
20
Бьойлеликле Раббин хабери
кувветли бир бичимде бюйюдю ве
юстюн олду.

11

Аллах да Павлус'ун елийле
гьорюлмемиш муджизелер япардъ. 12
ЬОйле ки, онун беденине демиш олан
мендиллер я да ьонлюклери биле
хасталара
гьотюрдюлер;
ве
хасталъклар онлардан узаклаштъ,
кьотю рухлар да чъктъ.

21

Бу меселеден сонра, Павлус
рухунда карар верди, Македония ве
Ахая
санджакларъндан
гечип
Йерушалим'е гитсин. Деди ки,
"Орая гиттиктен сонра, лазъм
Рома'йъ да гьорейим."

13

Ама кими Яхудилер вардъ, йер
йер
гезип
кьотю
рухларъ
уратърърдълар. Онлар да калктълар,
кьотю рухлу кишилерин юзерине Раб
Иса'нън адънъ куллансънлар. Шьойле
дердилер:

22

Она ярдъм еден ики кишийи,
Тимотейус ве Ерастус'у, Македония
санджаъна йолладъ. Кендиси гене,
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бир вакът ичин Ася санджаънда
калдъ.
Ефес'теки каръшъклък
23

О заманларда бу Йол'дан ичин
баяъ бюйюк бир каръшъклък чъктъ. 24
Чюнкю Деметрийус адънда бир адам
вардъ. О, бир гюмюш устасъ иди, ве
гюмюштен Артемис'ин пут евинин
моделлерини япардъ. Занаатчълар о
иштен чок пара казанърдълар. 25
Деметрийус
онларъ
ве
башка
занаатчъларъ
топлайъп
шьойле
конушту:
"Аркадашлар!
Билийорсунуз,
зенгинлиимиз бу ише баалъдър. 26
Ама
гьорюйорсунуз
ве
ишитийорсунуз бу Павлус'тан ичин,
хани насъл деил саде Ефес'те ама
хемен бютюн Ася санджаънда чок
фазла киши кандъръп саптъръйор.
Дийор ки, елле япълмъш танрълар,
танръ деилмиш. 27 Бир тарафта
ьойле
бир
коркунчлук
вар,
занаатъмъз
сайгънлъънъ
кайбедеджек, хем де бюйюк диши
танръмъз Артемис'ин еви артък
сайълмаяджак. Бютюн Ася санджаъ,
хем де бютюн дюня биле она
тапъйор; ве ьойле олмасън да, онун
бюйюклюю ашаъ вурулсун."
28

Буну дуйунджа ьофкейле долдулар.
'Ефеслилерин
Артемис'и
бюйюктюр!",
дийе баърмая башладълар. 29 Касаба
бютюн каръштъ. Хеп бирликте
тиятроя коштулар. Павлус'ла берабер
Македония'дан гелмиш олан Гайус ве
Аристархус вардъ; онларъ да орая
чектилер. 30 Павлус да о калабалъа
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катълмак истеркен, кардешлер ону
бракмадълар. 31 Кими санджак
гюдюджюлери
де
Павлус'ун
аркадашларъ идилер. Онлар да она
хабер йоллайъп ялвардълар, тиятроя
гитмесин.
32
Бьойлеликле кимилери биршейлер
баърдълар, башкаларъ гене башка бир
шей баърдълар. Топланан кишилер
кармакаръшъклък
ичиндейдилер.
Калабалъън чоу затен билмездилер,
не себепле бир арая гелдилер. 33
Калабалък да сандъ, Александер'ден
ичин меселе олурмуш. Чюнкю
Яхудилер ону ьоне кактълар. О да
елини калдърдъ, чюнкю топланмъш
халкън ьонюнде кендини хаклъ
чъкармак истеди. 34 Ама не вакът
анладълар онун Яхуди олдууну, хепси
тек бир сесле якън ики саат бойунджа
шьойле баърдълар:
'Ефеслилерин
Артемис'и
бюйюктюр!"
35

Касаба хюкюметинден бир
гьоревли адам гелип халкъ сустурду
ве сонра шьойле конушту:
"Ефеслилер! Ким о адам, хани
билмесин ки, бюйюк Артемис'ин
ташъ гьоктен дюштю. Ефес касабасъ
да
Артемис'ин
евинин
коллайъджъсъдър. 36 Евет, кимсе бу
хакикатларъ инкяр едемез. Мадем
ьойле, лазъм сакин каласънъз ве
аджеле иш япмаясънъз. 37 Чюнкю
сиз бу адамларъ бурая гетирдиниз,
онлар гене не пут евлери соймуш, не
де
танръмъза
дил
узатмъш
кишилердир.

38

Трофимус. 5 Ама бунлар ьонден гидип
бизи Троас касабасънда бекледилер. 6
Бьойлеликле
Маясъз
Екмеклер
Байрамъндан сонра Филипи'ден йола
чъкъп онлара Троас касабасънда
йетиштик. Йеди гюн орада калдък.

Онун ичин: егер Деметрийус ве
онунла
бирликте
олан
занаатчъларън бирханги кишийе
каршъ бир аалашмасъ варса, те дава
йерлери
ачък,
санджак
гюдюджюлери де вар. Хайди,
бирбирлерине каршъ дава ачсънлар.
39
Ама ондан ьоте бирханги шей
истерсениз,
она
съралъ
бир
топлантъда карар верилсин. 40
Чюнкю, сахи, бугюнкю топлантъ
ичин аслънда хич бир себеп йок. Ве
ьойле бир коркунчлук вар, бунун
ичин бизи кафа калдърмакла
сучласънлар.
Биз
де
бу
кармакаръшък топлантъдан ичин
хесап веремейеджез."
41
Ве буну сьойледиктен сонра, халкъ
салдъ гитсинлер.

Ефтихус дирилийор
7

Хафтанън биринджи гюнюнде,
Раббин екмеини пайлашмак ичин бир
арая гелдик. Павлус'ун нийети вардъ,
ертеси гюн айрълсън. Конушмасънъ
башладъ ве гедже яръсъна кадар
сюрдюрдю. 8 Бир йукаръки одада
топландък ве орада бир сюрю мум
булунурду. 9 Ефтихус адънда генч бир
адам да орада иди. Пенджеренин
янънда отуруркен, дерин бир уйкуя
далдъ.
Павлус
конушмасънъ
узаттърънджа,
уйкулу
вазийетте
чьоктю, ве ючюнджю каттан ашаъ
дюштю. Ондан сонра ону ьолю оларак
калдърдълар. 10 Павлус да ашаъ инип,
кендини деликанлънън юзерине аттъ.
Ве она сарълъп деди:
"Съкълмайън, онун джанъ ондадър."
11
Гене йукаръ бинди, онларла Раббин
екмеини пайлаштъ ве йеди. Ондан
сонра даха узун бир заман онларла
конушту, чак гюнешин домасъна
кадар. Ве ьойлеликле айрълдълар. 12
Деликанлъйъ да джанлъ оларак
гетирдилер ве ондан ичин чок
куражландълар.

Бьолюм 20
Македония ве Йунанистан'да
1

Каръшъклък битиндже, Павлус
ьоренджилери чаъртърдъ. Онлара
кураж вердиктен сонра онларла
ведалаштъ ве Македония'я гитмек
ичин айрълдъ. 2 О тарафларънъ гезип
онлара
чок
кураж
верди
ве
бьойлеликле Йунанистан'а гелди. 3
Юч ай орада калдъ. Там Сурийе'йе
дьонмек юзере икен, Яхудилер она
каршъ бир дюзен курдулар. Онун
ичин карар
верди, Македония
юзеринден дьонсюн. 4 Шу кишилер
она ешлик еттилер: Вериялъ Сопатер
(Пирус'ун
олу),
Селаникли
Аристархус ве Секундус, Дербе
касабасъндан олан Гайус, Тимотейус,
ве Ася санджаъндан Тихикус ве

Ефесли гюдюджюлерле
ведалашмак
13

Биз гене, ьонден гидип гемийе
биндик ве Ассос'а дору йола чъктък.
Хесап еттик ки, орадан Павлус'у да
гемийе алалъм. О кендиси ьойле
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ъсмарладъ, чюнкю яян гитмек истеди.
14
Ассос'а гелиндже о бизимле
каршълаштъ, биз де ону гемийе
биндирдик
ве
бьойлеликле
Митилене'йе гелдик. 15 Орадан
йолумуза девам едип ертеси гюн
Хийос адасънън каршъсъна гелдик.
Бир гюн сонра да, Самос адасъна
гечтик. Ве гене бир гюн сонра,
Милетус'а вардък. 16 Чюнкю Павлус
истеди, Ефес'е урамадан гечилсин, не
кадар меджбур калмасън, Ася
санджаънда вакът гечирмейе. Чюнкю
аджеле едерди, егер мюмкюнсе,
Пентикост
Байрамъ
ичин
Йерушалим'де булунсун.
17

Милетус'тан Ефес касабасъна
хабер
йолладъ,
топлулуун
ихтиярларънъ
чаъртърдъ,
она
гелсинлер. 18 Онлар гелдиктен сонра,
онлара шьойле конушту:
"Сиз кендиниз билийорсунуз ки,
даха Ася санджаъна аяк бастъъм
биринджи гюнден бери, насъл хер
вакът сизин янънъзда дурурдум. 19
Насъл Раббе хизмет едердим:
бютюн
алчакгьонюллюлюкле,
гьозяшларла ве чекилерле, хани
Яхудилер бана каршъ дюзен
курдулар. 20 Билийорсунуз ки, хич
чекинмездим, файдалъ олан хер не
варса сизе билдирейим ве хем
ачъкта, хем де евден еве гезерек
сизе дерс верейим. 21 Хем
Яхудилере, хем де Греклере чок
джидди оларак шахитлик япардъм,
Аллахън ьонюнде тьовбе етсинлер
ве Раббимиз Иса Месихе иман
етсинлер дийе.
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Ве шимди, бакън, Йерушалим'е
гидийорум, чюнкю Рух бени
меджбур едийор. Ве билмийорум,
орада башъма не геледжек. 23 Бир
тек буну билийорум: Кутсал Рух
бана хер касабада чок джидди
оларак шахитлик япъп дийор ки,
бени зинджирлер ве чекилер
беклийор. 24 Ама бу меселелер
фикрими деиштиремез, джанъма
хич къймет бичмийорум. Йетер ки,
йолуму битирейим. Йетер ки, Раб
Иса'дан
алдъъм
вазифеми
битирейим. О бана верди, Аллахън
мерхаметини
гьостерен
'ийи
хабери'нден ичин чок джидди
оларак шахитлик япайъм. 25 Бен
аранъза гирип чъкардъм, краллъъ
билдирирдим. Ве шимди, бакън,
билийорум, хич бириниз артък бир
даха йюзюмю гьормейеджек. 26
Онун ичин сизе бугюн шахитлик
япаръм ки, хич бир инсанън башъна
геледжек беладан ичин кабахатъм
йок. 27 Чюнкю хич чекинмедим,
Аллахън бютюн планънъ сизе
билдирейим.
28

Сиз де хем кендинизе, хем де
сюрюйе диккат един! Кутсал Рух
сизи онларън арасънда гюдюджю
кълдъ,
Аллахън
килисесине
чобанлък япасънъз. Евет, ону кенди
канъйла сатън алдъ. 29 Билийорум,
бен гиттиктен сонра йъртъджъ
куртлар аранъза гирип сюрюйю
дармадаън едеджеклер. 30 Йетмийор
бу, сизин аранъздан биле адамлар
калкъп
ьоренджилери
кенди
пешлерине сюрюклемек ичин сапък
сапък шейлер конушаджаклар. 31

1

Онун
ичин
диккат
един!
Хатърлайън, бен насъл юч сене
бойунджа
гедже
гюндюз
дурмамаджасъна
хер
биринизе
гьозяшларъйла акъл верирдим.

Онлардан айрълдъктан сонра
гемийле йола чъктък. Дорудан Кос
адасъна гиттик, ертеси гюн де Родос
адасъна, орадан да Патара касабасъна
девам еттик. 2 Орада Финике'йе гиден
бир геми булдук. Она бинип йола
чъктък. 3 Къбръс адасъна ону
гьореджек кадар якънладък. Ама ону
сол тарафъмъзда бракъп Сурийе
йолуна
девам
еттик.
Тирус
касабасънда топраа вардък, чюнкю
геми йюкюню орада индиреджекти. 4
ЬОренджилери араштъръп онларла
йеди гюн калдък. Онлар Рух'ун
конуштурмасъйла Павлус'а дедилер
ки, Йерушалим'е хич чъкмасън. 5 Ве
ьойле олду, орадаки гюнлеримиз сона
ериндже, айрълъп йола чъктък.
Орадакилерин хепси, каръ къзанла
берабер, бизи касабанън дъшъна
кадар гечирдилер. Дениз кенарънда
6
диз
чьокюп
дуа
еттик.
Ведалаштъктан сонра биз гемийе
биндик, онлар гене, еве дьондюлер.

32

Шимди де сизи Аллаха ве Онун
мерхамет сьозюне еманет едийорум.
О сьозде вар куввет, сизи
илерлетирсин ве сизи кутсал
кълънмъш кишилерин арасънда бир
мираса кавуштурсун.
33

Хич бир вакът хич кимсенин
гюмюшюнде, алтънънда я да
рубасънда гьозюм калмадъ. 34 Сиз
кендиниз
билийорсунуз,
кенди
еллеримле ишледим, хем кенди
ихтиячларъмъ, хем де бенимле
бирликте оланларън ихтиячларънъ
каршълаяйъм дийе. 35 Хер меселеде
сизе гьостердим ки, лазъм бьойле
съкъ ишлемекле фукаралара ярдъм
едесиниз ве Раб Иса'нън сьозлерини
анасънъз. О кендиси деди ки,
'Вермек
алмактан
даха
берекетлидир.'"

7

Тирус касабасънда башлаян
йолджулуумузу
битириндже
Птолемайис
касабасъна
вардък.
Кардешлере селам верип, онларла бир
гюн калдък. 8 Ертеси гюн айрълъп
Кайсерийе'йе гелдик. 'Йедилер'ден
бири олан Филип'ин евине гирип онун
янънда калдък. 9 Бу адамън дьорт
деликанлъ
къзъ
вардъ,
хепси
пейгамберлик япардълар.

36

Павлус бу шейлери сьойледиктен
сонра диз чьокюп хепси иле бирикте
дуа етти. 37 Ве башладълар, йюксек
сесле ааламая ве Павлус'а сарълмая ве
ону ьопмейе. 38 Ен фазла онун
сьойледии лафъна юзюлдюлер, хани
бир
даха
онун
йюзюню
гьормейеджеклермиш дийе. Сонра
ону гемийе кадар гечирдилер.

10

Биркач гюн орада калдък. О вакът
Яхудийе'ден Агабус адънда бир
пейгамбер гелди. 11 Янъмъза гелип,
Павлус'ун кайъшънъ алдъ, ве онунла
кенди
еллерини
ве
аякларънъ
баалайъп деди:

Бьолюм 21
Йерушалим'е йолджулук
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"Кутсал Рух шьойле дийор: 'Айнъ
бунун
гиби,
Йерушалим'деки
Яхудилер бу кайъшън сахибини
баалаяджаклар
ве
Аллахсъз
миллетлерин
елине
теслим
едеджеклер.'"
12
Буну ишитиндже хем биз, хем де
орадакилер
Павлус'а
ялвармая
башладък, Йерушалим'е чъкмасън. 13
О заман Павлус шьойле каршълък
верди:
"Сизин яптъънъз нейе бензийор?
Бьойле
ааламакла
йюреими
къръйорсунуз. Чюнкю хазъръм,
бени бааласънлар. Деил саде о
кадар, ама Раб Иса'нън адъна
Йерушалим'де
ьолмейе
биле
хазъръм."
14
Не
яптък,
онун
фикрини
деиштиремедик. О вакът, "Раббин
истедии олсун" дейип сустук.
15

Бу гюнлерин сонунда хазърлък
16
япъп
Йерушалим'е
чъктък.
Кайсерийе касабасъндан да кими
кардешлер бизимле гелдилер. Бизи
Къбръслъ
Мънасон'ун
евине
гетирдилер. О, ески бир ьоренджи иди
ве онун янънда мисафир калдък.
Павлус Йерушалим'е гелийор
17

Йерушалим'е
гелиндже,
кардешлер
бизи
севинчле
каршъладълар. 18 Ертеси гюн Павлус
бизимле бирликте Якуб'ун янъна
гитти. Бютюн ихтиярлар орада иди. 19
Онлара селам вердиктен сонра, текер
текер анлатърмая башладъ, Аллах
онун хизметини насъл кулландъ,
Аллахсъз
миллетлерин
арасънда
нелер яптъ.
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Буну
ишитиндже,
Аллахъ
шанламая
башладълар.
Павлус'а
дедилер:
"Кардеш, гьорюйорсун, Яхудилерин
арасънда бинлердже имана гелмиш
кишилер вар. Ве хепси Муса'нън
кануну ичин късканчлъкларъ вар. 21
Сенден
ичин
ишиттилер,
ки
Аллахсъз миллетлерин арасънда
отуран
бютюн
Яхудилере
ьоретирирмишин,
Муса'нън
ьоретишини
браксънлар.
Хани
онлара дермишин, чоджукларънъ
сюннет
етмесинлер,
не
де
адетлерини тутсунлар.
22
Пеки, не япмалъ? Онларън
мутлака хаберлери оладжак, сен
бурая гелдин дийе. 23 Онун ичин
сана не сьойлейеджез, ону яп.
Арамъзда дьорт адам вар, кендини
Аллаха
адамак
ичин
йеминлидирлер. 24 Онларъ янъна ал
ве онларла бирликте пакланма
адетини йерине гетир. Сонра траш
олсунлар.
Онларън
курбан
масрафларънъ да, сен ьоде. О вакът
херкес анлаяджак, сенден ичин
сьойленен лафлар дору деил. Ве
биледжеклер, сенин де хаятън
сърада, сен де Муса'нън кануну
тутуйорсун.
25
Ама
миллетлерден
гелен
иманлълардан ичин затен язмъштък.
Карар вердийдик, путлара курбан
едилен етлерден узак дурсунлар,
кандан, боулуп ьолен хайванларън
етинден ве де зинадан узак
дурсунлар."
26

Ондан сонра Павлус о адамларъ
янъна алдъ, ве ертеси гюн онларла

33

бирликте
пакланма
адетлерини
йерине
гетирди.
Бьойлеликле
Аллахевине гирди ве билдирди,
пакланма гюнлери не заман битеджек
ве хер бир киши ичин курбанлар не
заман кесиледжекти.

Ондан сонра бинбашъ яклашъп
ону якаладъ ве буйурду, ики
зинджирле
баалансън.
Павлус'у
соруштурду, ким имиш ве не япмъш
дийе. 34 Ама калабалъктан кимиси
шьойле баърдъ, кимиси башка бир
шей
баърдъ.
Бинбашъ
бу
каръшъклъън
себебини
ьоренемейиндже, буйурду, Павлус
35
калейе
гьотюрюлсюн.
Мердивенлере кадар гелиндже, халк о
кадар азътмъштъ ве иш о дереджейе
вардъ
ки,
аскерлер
Павлус'у
ташъдълар. 36 Чюнкю бир калабалък
халк аркадан гелип
"Ону йок един!" дийе баърдъ.
37
Павлус'у там каленин ичине
гьотюреджеклерди. О вакът бинбашъя
деди:
"Олабилир ми, сана бир шей
сьойлейейим?"
О да сорду:
"А, сен Грекче билийор мусун? 38
Демек сен о Мъсърлъ деилсин, хани
бир вакът ьондже бир аякланма
башлаттърдъ ве дьорт бин катил
алъп ъссъз йерлере гьотюрдю."
39
Павлус она деди:
"Бен, Киликия санджаъндан, Тарсус
касабасъндан бир Яхудийим. Хич де
ьонемсиз сайълмаян бир касабанън
ватандашъйъм. Сана ялваръйорум,
бана изин вер де, халка конушайъм."

Павлус якаланъйор
27

О йеди гюн хемен хемен битмек
юзере иди. О вакът Ася санджаъндан
гелен Яхудилер Павлус'у Аллахевинде
гьордюлер.
Халкъ
пушуртурмая
башладълар ве Павлус'у якаладълар. 28
Шьойле баърдълар:
"Исраиллилер!
Йетишин,
бизе
ярдъм един! Бу адам хер йерде
херкесе бизим халкъмъза каршъ,
бизим канунумуза ве бу йере каршъ
конушуйор. Бу кадар да йетмийор,
Аллахевине Греклер сокту, бу
кутсал йери мундар етти."
29
Чюнкю даха евел, Ефесли
Трофимус'у
касабада
Павлус'ун
янънда гьордюлер. Ве сандълар,
Павлус ону Аллахевине гетирди.
30

Ве бютюн касаба каръштъ, бютюн
халк бир йере кошту. Павлус'у
якалайъп Аллахевинден дъшаръя
сюрюкледилер. Хемен аркасъндан
капълар капандъ. 31 Там ону
ьолдюрмейе хазърландълар, о заман
аскер бьолююнюн башъна хабер
гелди, бютюн Йерушалим каръштъ
дийе. 32 О да хемен биркач аскер ве
йюзбашъ янъна алъп коша коша
калабалъън олдуу йере инди. Онлар
да
бинбашъйъ
ве
аскерлери
гьорюндже,
Павлус'у
дьовмейи
брактълар.

40

Бинбашъ изин вериндже, Павлус
мердивенин юзеринде дуруп елини
калдърдъ. Дерин бир сессизлик олду.
Ондан сонра онлара Ибранидже
дилинде конушуп шьойле деди:
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Бьолюм 22
Павлус халка конушуйор
1

"Кардешлер ве деделер! Сизин
ьонюнюзде шимди кендими хаклъ
чъкарайъм. Бана кулак верин."
2

Не вакът ишиттилер, Павлус
онлара Ибранидже дилинде конушту,
хептен сустулар. Ве Павлус шьойле
девам етти:
3

"Бен бир Яхудийим. Киликия
санджаънън Тарсус касабасънда
додум.
Ама
бу
касабада,
Гамалийел'ин аякларънън дибинде
окудум. Деделеримизин канунуна
съмсъкъ бааланарак бюйюдюм. Сиз
бугюн
насъл
Аллах
ичин
късканчсънъз, бен де айнъ ьойле
идим. 4 Ве бу 'Иса Йолуна' чеки
чектирирдим, чак ьолюме кадар.
Еркек, кадън демеден онларъ
якалатъръп мапуса аттърърдъм. 5
Аллахевинин
гюдюджюсю
ве
бютюн акълданеджилер топлантъсъ
буна шахитлик япабилир. Затен
онлардан
ьобюр
Яхудилере
мектуплар алдъйдъм. Бир дефа
Дамаск касабасъна йола чъктъм.
Орада отуранларъ биле джезаламак
ичин мапусчу оларак Йерушалим'е
гетиреджектим.
6

Ве ьойле олду ки, бен йолда икен,
ьолене дору Дамаск касабасъна
якънламъштъм. О вакът гьоктен чок
парлак бир шафаклък хер бир
тарафъма шълладъ. 7 Йере дюштюм
ве ишиттим, бир сес бана насъл
деди:
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'Саул, Саул, не ичин бана феналък
япъйорсун?'
8
Бен де джевап верип дедим:
'Я Ефендимиз, сен кимсин?'
О да бана деди:
'Бен Насъралъ Иса'йъм. Сен бана
феналък япъйорсун.'
9
Беним янъмда оланлар о шафаъ
гьордюлер ама бана конушан
кишинин сесини анлаямадълар.
10
Бен де дедим:
'Я Раб, не лазъм япайъм?'
Ве Раб бана шьойле деди:
'Калк ве Дамаск касабасъна гир.
Ве сен не лазъм япасън, орада сана
ону анлатъраджаклар.'
11

Ама о шафаклък о кадар шъллак
иди, гьоремез олдум. Онун ичин
янъмда оланлар бени елимдем
туттулар.
Бьойлеликле
Дамаск
касабасъна гелдик. 12 Орада Анания
адънда бир адам вардъ. О Аллах
канунуна баалъ бир адамдъ. Орада
яшаян бютюн Яхудилер ондан ичин
ийи шейлер конушурдулар. 13 О бана
гелди ве янъмда дуруп деди:
'Саул кардеш, гьозлерин гьорсюн.'
Ве там о анда бен гьозлерими
калдъръп она бактъм.14 Ве о деди:
'Деделеримизин
Аллахъ
сени
сечти, Онун истедиини ьоренесин,
'Дору Олан'ъ гьоресин ве Онун
аазъндан чъкан сесини ишитесин.
15
Чюнкю гьордююн ве ишиттиин
шейлерден ичин бютюн инсанлара
шахитлик япаджаксън. 16 Ве
шимди даха нейи беклийорсун?

Павлус камчълансън. 25 Там ону
иплерле гермейе башладълар, о вакът
Павлус янънда дуран йюзбашъя деди:
"Аджаба, хаккънъз вар мъ, дава
гьорюлмеден бир Рома ватандашънъ
камчълаясънъз?"
26
Йюзбашъ буну ишитиндже,
бинбашъя гидип она меселейи шьойле
анлатърдъ:
"Сен не япмая калктън? Бу адам
Рома ватандашъ имиш!"
27
Бинбашъ да гелип Павлус'а деди:
"Сьойле бана, сен Рома ватандашъ
мъсън?"
О да "Евет" дийе джевап верди.
28
Бинбашъ каршълък оларак деди:
"Бен бу Рома ватандашлъънъ бир
сюрю парайла сатън алдъм."
Ама Павлус деди:
"Бен гене, ватандаш оларак додум."
29
Бунун юзерине ону соруштураджак
олан адамлар даккада ону брактълар.
Бинбашъ да ьорениндже, хани Павлус
Рома ватандашъ имиш, коркмая
башладъ, чюнкю ону зинджирлерле
баалатърмъштъ.

Калк, вафтиз ол ве Раббин адънъ
чаъръп гюнахларънъ йъка.'
17

Ве ьойле олду ки, бен
Йерушалим'е
дьонюндже
Аллахевинде дуа етмекте идим. О
вакът кендимден гечтим. 18 Ве Ону
гьордюм. Бана деди:
'Шевик ол! Хемен Йерушалим'ден
кач!
Чюнкю
бенден
ичин
япаджаън
шахитлии
кабул
етмейеджеклер.'
19
Бен де дедим:
'Раб,
онлар
кендилери
де
билийорлар,
бен
насъл
дуаханелери арка аркая долаштъм,
сана иман еденлери насъл мапуса
аттъръп дьовдюрдюм. 20 Ве сенин
шахидин олан Стефанус'ун канъ
дьокюлюркен бен де орада
дурдум.
Ону
ьолдюренлерин
кафтанларънъ бен гьозлетирдим.'
21
Ама О бана деди:
'Гит, бен сени узак йерлере,
Аллахсъз
миллетлере
гьондереджем.'"
22

Халк Павлус'у бу лафа кадар
сеследи. Ама о анда сеслерини
калдъръп баърдълар:
"Бу херифи дюнядан йок един!
Хаккъ йок яшасън!"

Парламентонун ьонюнде
30

Ве ертеси гюн там оларак
ьоренмек истеди, Яхудилер ону нейле
сучладълар. Онун ичин Павлус'у
сербест
брактъ
ве
буйурду,
Аллахевинин
гюдюджюлери
ве
бютюн парламенто топлансън. Сонра
Павлус'у ашаъя индирип онларън
ьонюне гетирди.

Рома ватандашъ Павлус
23

Ве башладълар дели гиби
чъърсънлар,
кафтанларънъ
чъкарсънлар ве хавая тоз атсънлар. 24
Бинбашъ буйурду, Павлус каленин
ичине
гьотюрюлсюн.
Истеди
ьоренсин, халк не ичин она каршъ бу
кадар баърдъ. Онун ичин ъсмарладъ,

Бьолюм 23
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Павлус парламентоя диккатла
бактъ ве деди:
"Кардешлер! Бен бугюне кадар
Аллахън ьонюнде хеп тертемиз бир
дуйгуйла яшадъм."
2
Аллахевинин гюдюджюсю олан
Анания да кендисинин янънда
дуранлара буйурду, Павлус'ун аазъна
шамар атсънлар. 3 О вакът Павлус она
деди:
"Сени киречли дувар! Аллах сана
шамар атаджак. Сен бени Аллах
канунуна гьоре даваламак ичин
отурмушун. Насъл оладжак да,
Аллах канунуна каршъ бана шамар
аттъръйорсун?"
4
О вакът етрафта дуранлар деди:
"Сен Аллахън сечтии Аллахевинин
гюдюджюсюне кюфюр мю етмейе
калкъйорсун?"
5
Ве Павлус деди:
"Кардешлер,
бен
билмездим
Аллахевинин гюдюджюсю одур.
Чюнкю Китап'та язъйор ки, 'Сенин
халкънън гюдюджюлеринден ичин
кьотюлюк конушмаяджаксън.'"
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Чюнкю
Садукилере
гьоре,
не
дирилиш, не мелеклер не де рухлар
вар. Ферисилер гене, бунларън
9
хепсини
кабул
едийорлар.
Бьойлеликле бюйюк бир гюрюлтю
башладъ. Фериси партисинден кими
муаллимлер вардъ. Онлар аяа калкъп
шьойле чъкъштълар:
"Биз бу адамда хич бир кабахат
булмуйоруз. Дийелим, бир рух я да
мелек она конушту. Ее, не
оладжак?"
10

О кадар бюйюк бир чекишме олду
ки, бинбашъ коркмая башладъ,
Павлус'у
парчаламасънлар.
Аскерлерине буйрук верди, ашаъ
инип Павлус'у онларън елинден зорла
алсънлар
ве
каленин
ичине
гетирсинлер.
11

Айнъ о геджеде Раб Павлус'ун
янънда дуруп деди:
"Куражлан!
Сен
бана
насъл
Йерушалим'де шахитлик яптън,
лазъм айнъ онун гиби Рома'да да
бана шахитлик япасън."
Павлус'а каршъ дюзен

6

Ама Павлус фарк етти ки,
парламентонун бир парчасъ Садуки,
гери каланлар гене, Фериси иди. О
вакът йюксек сесле парламентонун
ортасънда шьойле баърмая башладъ:
"Кардешлер, бен бир Ферисийим,
Фериси евладъйъм. Бурада не ичин
даваланъйорум: ьолюлерин умуду
олан дирилиштен ичин!"
7

Павлус буну сьойледии гиби,
Ферисилер ве Садукилерин арасънда
бир къркълма чъктъ. Бьойлеликле
топланан кишилер икийе бьолюндю. 8
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12

Сабах олунджа Яхудилер бир
дюзен курдулар. Кенди кендилерине
йемин еттилер, Павлус'у ьолдюрене
кадар бир шей йемесинлер, не де
ичсинлер. 13 Кърктан фазла киши бу
дюзене катълдъ. 14 Ондан сонра
Аллахевинин гюдюджюсюне гидип
дедилер:
"Чок джидди бир йемин еттик,
Павлус'у ьолдюрене кадар аазъмъза
хич бир шей коймаяджаз дийе. 15
Онун ичин, сен парламенто иле
бирликте гит, бинбашъя хабер вер,

22

Павлус'у сана кадар гетирсин.
Кендини
ьойле
яп,
санки
истермишин, онун меселесини даха
индже араштърасън. Биз гене
хазъръз, кендиси даха бурая
яклашмадан ону ьолдюрелим."

Бунун
юзерине
бинбашъ
деликанлъйъ брактъ гитсин. Она
ъсмарладъ:
"Хич кимсейе сьойлеме, хани бана
бу меселеден ичин хабер вердин."
Кайсерийе'йе гьотюрюлюйор

16

Ама Павлус'ун къзкардешинин
чоджуу бу дюзенден ичин ьоренди. О
да гелип каленин ичине гирди ве
Павлус'а хабер верди. 17 Павлус да
йюзбашларъндан бирисини кендисине
чаъръп она деди:
"Бу деликанлъйъ бинбашънън янъна
гьотюр. Онун бир шейи вар, она
билдирсин."
18
Йюзбашъ да деликанлъйъ алъп
бинбашъя гьотюрдю ве деди:
"Мапусчу Павлус бени янъна чаърдъ
ве риджа етти, бу деликанлъйъ сана
кадар гетирейим. Вар не сьойлесин
сана."
19
Бинбашъ да ону елинден тутуп, бир
кенара чекти ве айръджа она сормая
башладъ:
"Бана билдиреджеин меселе не?"
20
О да деди:
"Яхудилер
анлаштъ,
сана
ялварсънлар,
ярън
Павлус'у
парламентонун ьонюне гетиресин.
Кендилерини ьойле япаджаклар,
санки онун меселесини даха индже
араштъраджаклар. 21 Ама сен онлара
хич кулак асма. Чюнкю кърктан
фазла киши она капан курмушлар.
Йемин етмишлер, ону ьолдюрене
кадар не бир шей йесинлер, не де
ичсинлер. Шимди хепси хазър
дуруйорлар, сенден бир сьоз
беклийорлар."

23

Сонра ики йюзбашъ янънъ чаъръп
онлара деди:
"Бу гедже саат докуза кадар ики йюз
тане аскер хазър един, хем де
йетмиш бейгирли аскер ве ики йюз
окчу. Кайсерийе'йе гидеджеклер. 24
Айръджа Павлус ичин бинеджек бир
хайван хазърлайън, саа салим
санджакбейи
олан
Феликс'е
гьотюрюлсюн."
25

Бинбашъ бир де шьойле бир
мектуп яздъ:
26
"Клавдийус Лисияс'тан, къйметли
санджакбейи Феликс'е. Селам!
27
Бу адам там Яхудилер
тарафъндан
якаланмъш
ве
ьолдюрюлмек юзере икен, бен
аскерлеримле юзерлерине варъп ону
куртардъм. Чюнкю ьорендим, Рома
ватандашъ имиш. 28 Ону нейле
сучлуйорлар
дийе
ьоренмек
истедим. Онун ичин ону онларън
парламентосунун ьонюне гетирдим.
29
Ве ьорендим, ону кенди
канунларъндан бир меселе ичин
сучлуйорлар; хани ьолюм я да мапус
джезасъ
гетирен
бирханги
меселеден ичин деил. 30 Ве бана
билдирилди, бу адам ичин бир
дюзен курмушлар, о вакът хемен
ону сана йолладъм. Ону сучлаянлара
да ъсмарладъм, сенин ьонюнде ону
сучласънлар."
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31

Бьойлеликле
аскерлер
кендилерине
буйурулдуу
гиби
яптълар. Павлус'у алъп геджелейин
Антипатрис касабасъна гетирдилер. 32
Ама ертеси гюню де, калейе
дьондюлер.
Бейгирли
аскерлери
брактълар, Павлус'ла девам етсинлер.
33

Кайсерийе'йе гелиндже мектубу
санджакбейе верип Павлус'у да она
теслим еттилер. 34 Санджакбейи
мектубу окуйунджа Павлус'а сорду,
ханги
санджактан
имиш;
ве
Киликия'дан олдууну ьоренди. 35 Она
деди:
"Сени сучлаянлар гелди ми, о вакът
сенинле гьорюшеджем."
Ве буйрук верди, Павлус Хиродес'ин
сарайънда тутулсун.

Бьолюм 24
Феликс'ин ьонюнде
1

Беш гюн сонра Аллахевинин
гюдюджюсю олан Анания биркач
акълданеджилерле
орая
гелди.
Онларън янънда Тертулус адънда бир
авукат да вардъ. Санджакбейин
ьонюнде Павлус'у сучладълар. 2 О
чаарълдъктан
сонра,
Тертулус
башладъ, Павлус'а каршъ шьойле бир
сучлама гетирсин:
"Къйметли Феликс! Сен себеп
олдун, бунджа заман баръш ичинде
яшъйоруз. Сенин дюшюнджели
гюдюджюлююнден ичин халкъмъз
дюзелмейе башладъ. 3 Биз буну хер
вакът, хер йерде бюйюк шюкранла
кабул етмишиз. 4 Ама сени даха
фазла тутмаялъм. Саде риджа
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едийоруз, бир захмет, бизе биркач
сьоз ичин кулак вересин.
5
Чюнкю анладък ки, бу адам
башбеласъдър.
Дюнянън
хер
йеринде
бютюн
Яхудилери
аякландъръйор, кафа калдърсънлар;
Насъраджълар сектасънън башъдър.
6
Юстелик калктъ, Аллахевини
мундар етсин. О вакът ону якаладък.
Биз истедик, ону кенди канунумуза
гьоре давалаялъм. 7 Ама бинбашъ
Лисияс
гелип
ону
бюйюк
зорбаджълъкла елимизден алдъ. 8 Ве
ону сучлаянлара ъсмарладъ, сенин
ьонюне чъксънлар. Сен бу адамъ
кендин
соргуя
чектин
ми,
ьоренебилирсин бизим сучладъъмъз
меселелерден ичин."
9
Яхудилер де бу сучламалара
катълдълар, о меселелер дорудур
дедилер.
10

Санджакбейи Павлус'а бир шмар
яптъ конушсун. О да шьойле джевап
верди:
"Узун сенден бери бу халкъ
даваламъшсън. Буну билдиим ичин
кендими
севинчле
хаклъ
чъкараджам.
11
Саде оники гюн олду, Аллаха
тапмак ичин Йерушалим'е чъктъм.
Сен кендин буну ьоренебилирсин. 12
Бени гьормедилер не Аллахевинде,
не дуаханелерде, не касабанън
ичинде бари, бир киши иле
къркълайъм
я
да
халкъ
аякландърайъм. 13 Ве бени шимди
нейле сучлуйорлар, кендилери де
ону гьостеремейеджеклер. 14 Ялнъз,
сана шуну ачък сьойлейейим: бен
деделеримизин Аллахъна онларън
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'секта' дедиклери йолда тапъйорум.
Ве Муса'нън канунуна уйгун олан ве
пейгамберлерин китапларънда не
язълмъшса,
онларън
хепсине
инанъйорум. 15 Аллаха умудум вар,
хем доруларън хем де кьотюлерин
дирилиши оладжак дийе. Затен бу
адамлар
да
айнъ
умуду
пайлашъйорлар. 16 Буна гьоре бен де
диккат едийорум, хем Аллахън
ьонюнде, хем инсанларън ьонюнде
хер вакът темиз дуйгуйла яшаяйъм.
17
Шимди, баяъ сенеден сонра
гелдим,
миллетиме
ярдъмлар
гетирейим ве Аллаха курбан
18
верейим
дийе.
Пакланма
адетлерини де йерине гетирмиштим.
Аллахевинин ичинде бени буну
япаркен булдулар. Не бир калабалък
яптъм, не де халкъ каръштърдъм.
Ама
Ася
санджаъндан
кими
Яхудилер вардъ. 19 Ки, аслънда
лазъмдъ онлар сенин ьонюне чъкъп
сучламайъ гетирсинлер, егер бана
каршъ аалашмак ичин биршейлери
варса. 20 ЬОбюр тюрлю, бу адамлар
кендилери анлатърсънлар: бен не
вакът
парламентонун
ьонюне
чъктъм, не гиби кьотюлюк булдулар
бенде. 21 Саде, онларън ортасънда
дуруркен
шьойле
баърдъм:
'ЬОлюлерин дирилишинден ичин
бугюн
сизин
ьонюнюзде
даваланъйорум.'"

Йюзбашъя да буйрук верди, Павлус
тутулмая девам едилсин, ама гене де
она сербестлик танънсън. Онун хич
бир аркадашъна ясак едилмесин, она
хизмет етмейе.
24

Ама биркач гюн сонра Феликс,
каръсъ Друсила иле бирликте орая
гелди (о да Яхуди иди), ве Павлус'у
чаъртърдъ. Ону сеследи, насъл Иса'я
иман етмек темасънда конушту. 25
Павлус не вакът дорулук, кендини
заптетмек
ве
геледжектеки
даваламадан ичин конушту, Феликс
коркмая башладъ ве деди:
"Шимдилик гит. Вакът булунджа
сени гене чаъраджам."
26
Айнъ заманда умут едерди, Павлус
она рюшвет версин. Онун ичин ону
сък сък чаъртъръп онунла мухабет
япардъ.
27

Ики сене гечти. Ондан сонра
Феликс'ин йерине Поркийус Фестус
калдъ. Феликс Яхудилере бир ийилик
япмак истеди ве онун ичин Павлус'у
мапуста брактъ.

Бьолюм 25
Фестус'ун ьонюнде
1

Бьойлеликле Фестус санджаа
вардъ.
Даха
ючюнджю
гюнде
Кайсерийе'ден Йерушалим'е чъктъ. 2
О вакът Аллахевинин гюдюджюлери
ве Яхудилерин ьонемли адамларъ
онун
янъна
чъкъп
Павлус'у
сучладълар. Ондан бир шей риджа
еттилер. 3 Истедилер, Павлус'тан ичин
онлара бир ийилик япсън: Фестус,
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Феликс'ин гене, бу 'Йол'дан ичин
баяъ билгиси вардъ. Давайъ башка
гюне атлаттъръп деди:
"Бинбашъ Лисияс бурая гелди ми,
даванъзъ гьореджем."
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Павлус'у Йерушалим'е гьондерсин.
(Айнъ заманда йолун юзеринде капан
курдулар, ону орада ьолдюрсюнлер). 4
О заман Фестус джевап верди, Павлус
Кайсерийе'де тутулурмуш, ве кендиси
де тезлерде йола чъкаджакмъш дийе. 5
Ве деди:
"Онун ичин, аранъзда ьонемли
кишилер бенимле бирликте орая
гитсинлер.
Адамда
бирханги
кьотюлюк варса, ону сучласънлар."
6

Фестус саде секиз он гюн кадар
онларън арасънда калдъ. Ондан сонра
Кайсерийе'йе дьондю. Ертеси гюн де
дава одасънда отуруп буйурду,
7
Павлус
гетирилсин.
Павлус
гелиндже, Йерушалим'ден гелмиш
олан Яхудилер онун етрафънъ саръп
бир сюрю аър сучламалар яптълар.
Ама онларъ гьостеремедилер. 8
Павлус да кендини хаклъ чъкармак
ичин шьойле конушту:
"Бен хич бир суч ишлемедим - не
Яхудилерин канунуна каршъ, не
Аллахевине
каршъ,
не
де
емператора каршъ."
9
Ама Фестус истеди, Яхудилере бир
ийилик япсън. Онун ичин Павлус'а
деди:
"Сен разъ мъсън, Йерушалим'е
гидип орада беним ьонюмде бу
сучламалардан ичин даваланасън?"
10
Ама Павлус шьойле конушту:
"Бен бурада емператорун давалама
масасънън ьонюнде булунуйорум.
Бен лазъм орада даваланайъм.
Яхудилере хич бир кьотюлюк
япмадъм. Сен де ону чок гюзел
билийорсун. 11 Егер бен бир суч
ишлемишсем, егер ьолюме хак еден
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бирханги шей япмъшсам, о вакът
ьолюмден качмам. Ама егер бу
адамларън
бени
сучладъкларъ
меселелер дору деилсе, о вакът
кимсенин хаккъ йок, бени онларън
елине теслим етсин. Бен давамъ
емператора теслим едийорум."
12

Бунун юзерине Фестус кенди
акълданеджилерине данъштъ. Ве
сонра джевап верип деди:
"Мадем даванъ емператора теслим
еттин, емператора гидеджен."
Фестус, Агрипа'я данъшъйор
13

Биркач гюн сонра, крал Агрипа ве
Бернике,
Кайсерийе
касабасъна
гелдилер, Фестус'а сайгъ гьостермек
ичин. 14 Узун гюнлер орада
гечирдилер.
О
заман
Фестус,
Павлус'ун давасънъ крала анлатърдъ.
Деди:
"Бурада бир адам вар, Феликс ону
мапуста гери брактъ. 15 Бен
Йерушалим'де икен, Аллахевинин
гюдюджюлери
ве
Яхудилерин
акълданеджилери
она
каршъ
сучламалар яптълар. Истедилер,
Павлус давалансън.
16
Бен онлара джевап оларак дедим
ки, Ромалъларън адети деилдир, бир
кишийи теслим етсинлер, егер
даваланан
киши
сучлаянларла
йюзлешмемишсе ве кендини о
сучламалара каршъ савунмая фърсат
булмамъшса. 17 Бьойлеликле онлар
топланмъшкен
хич
вакът
кайбетмедим. Хемен ертеси гюн
давалама масасъна отурдум ве
буйурдум, адам гетирилсин. 18 Ама
сучлаянлар аяа калкънджа, она

каршъ хич беклемедим сучламалар
яптълар. 19 Саде кенди Аллах
инанчларъндан ичин она каршъ
биртакъм анлашмамазлъклар вардъ.
Хем де Иса адънда ьолю бир
адамдан ичин. Павлус гене дийор, о
яшармъш. 20 Ве шашърдъм, бунун
гиби сорулара насъл карар верейим.
Онун ичин она сордум, аджаба разъ
мъдър, Йерушалим'е кадар гитсин ве
орада бу меселелерден ичин
давалансън. 21 Ама Павлус истеди,
емператорун караръ чъкана кадар
тутулсун. ЬОйлеликле буйурдум,
бен ону емператора гьондерене
кадар, о мапуста калсън."

емператора теслим етти. Бен де
карар вердим, ону гьондерейим.
26
Ама
елимде
ефендиме
язабиледжеим бирханги кесин шей
йок. Онун ичин адамъ сизин
ьонюнюзе гетирдим, ве ен фазла
сенин ьонюне, крал Агрипа. ЬОйле
ки, меселейи араштърдъктан сонра,
язаджаъм бир шей олсун.
27
Чюнкю бендже бир мапусчуйу
гьондермек ве айнъ заманда она
каршъ не гиби сучлама вар дийе
белли
етмек,
о
бендже
сачмалъктър."

22

Агрипа да Фестус'а деди:
"Бен де истийорум, бу адамъ кендим
сеслейим."
Фестус да, "Ярън ону сеслейеджен"
деди.

Бьолюм 26
1

Ве Агрипа Павлус'а деди:
"Мюсааден вар, кендинден ичин
конушасън."
Бунун юзерине Павлус елини
узаттъръп кендини хаклъ чъкармая
башладъ:
2
"Крал Агрипа! Кендими чок
мутлу сайъйорум, ачан бугюн
фърсатъм олду, сенин ьонюнде
кендимден ичин джевап верейим,
Яхудилерин бени сучладъкларъ
бютюн меселелерден ичин. 3 Ен
фазла да бу себепле, чюнкю
Яхудилерин бютюн адетлерини ве
онларън арасънда не гиби сорулар
вар, ону чок ийи билийорсун. Онун
ичин сана ялваръйорум, бени
сабърла сесле.
4
Евет, бютюн Яхудилер билийор,
бен генчлиимден бери насъл
яшадъм. Баштан бери кенди халкъм
арасънда, Йерушалим касабасънда

Павлус, Агрипа'нън ьонюнде
23

Ве ертеси гюн Агрипа ве Бернике
бирликте бюйюк тантана иле мисафир
салонуна гирдилер. Онларън янънда
бюйюк аскерлер ве касабанън
ьонемли
адамларъ
вардъ.
Ве
Фестус'ун буйурмасъ юзере Павлус'у
орая гетирдилер. 24 Фестус да шьойле
конушту:
"Крал Агрипа, ве бизим янъмъзда
булунан бейлер!
Бу адамъ гьорюйорсунуз я! Ондан
ичин хем Йерушалим'де, хем
бурада, бютюн Яхуди халкъ бана
дьондю. Истийорлар, о артък
яшамасън. 25 Ама анладъм ки,
ьолюмю хак еден бирханги шей
япмадъ.
О
гене,
давасънъ
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яшардъм. 5 Бени узун замандан бери
танъйорлар ве истедилер ми,
шахитлик япабилирлер ки, бен бир
Фериси оларак яшардъм. Бу затен
Аллах инанджъмъзън ен съкъ
партисидир. 6 Аллах деделеримизе
бир сьоз верди, ве шимди о сьозе
умут
бааладъъм
ичин
даваланъйорум. 7 Халкъмъзън оники
джинси
бу
умуда
кавушмак
истийорлар, ве онун ичин Аллаха
гедже гюндюз джиддиликле хизмет
едийорлар. Евет кралъмъз, бу
умуттан ичин Яхудилер бени
сучлуйорлар. 8 Сизин аранъзда
Аллахън ьолюлери дирилтирмеси не
ичин инанълмаз бир шей сайълсън?
9
Евет, бьойлеликле бен сандъм ки,
лазъм Насъралъ Иса'нън адъна
каршъ чок феналък япайъм. 10 Ве
Йерушалим'де там ону япмая
калктъм:
Аллахевинин
гюдюджюлеринден
изин
алъп,
кутсалларън
бирчоуну
мапуса
капатърдъм. Йетмийор бу, онлара
ьолюм джезасъ верилиркен, бен де
разълъъмъ верирдим. 11 Бютюн
дуаханелерде
онлара
джеза
верирдим, хем де онларъ зорламая
калктъм, Иса'я сьовсюнлер. Онлара
каршъ
артък
ьофкеден
кудурмуштум. О дереджейе гелдим
ки, ябанджъ касабалара да гидип
онлара баскъ япардъм.
12
Там бу иш ичин Аллахевинин
гюдюджюлеринден изин ве вазифе
алъп Дамаск касабасъна гитмекте
идим. 13 Евет, кралъмъз! Ве ьолене
дору йолда икен гьоктен бир шафак
гьордюм. Гюнештен даха айдънлък
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иди. Беним ве бенимле бирликте
йолджулук еденлерин етрафънда
шълладъ. 14 Хепимиз йере дюштюк.
Ондан сонра ишиттим бир сес, бана
Ибранидже
дилинде
шьойле
конушту:
'Саул, Саул, не ичин бана феналък
япъйорсун? Шишли дирее текме
атмак саде сана зарар гетиреджек.'
15
О заман дедим:
'Ей ефендимиз, сен кимсин?'
Ве Раб деди:
'Бен Иса'йъм; сен бана каршъ
феналък япъйорсун. 16 Ама шимди
калк, аякта дур. Бен сени бир
гьоревли хем де шахит япаджам.
Затен онун ичин сана гьорюндюм.
Ве хем гьордююн шейлере, хем де
сана
кендимден
ичин
гьостереджеим шейлере шахитлик
япаджаксън. 17 Сени хем кенди
халкънън еллеринден, хем де
Аллахсъз миллетлерин еллеринден
куртараджам. Чюнкю сени онлара
гьондереджем. 18 ЬОйле ки,
онларън
гьозлерини
ачайъм.
ЬОйле ки, каранлъктан айдънлъа
дьонсюнлер,
Шейтанън
кувветинден Аллаха дьонсюнлер.
ЬОйле ки, гюнахларън аффънъ
алсънлар; бана иман етмекле
кутсал
кълънан
кишилерин
арасънда
бир
мираса
кавушсунлар.'
19

Онун ичин, крал Агрипа,
гьоктен гелен бу гьорюнтюйе
сеслемемезлик япмадъм. 20 Ен
башта Дамаск касабасънда, сонра
Йерушалим ве бютюн Яхудийе
тарафларънда ве ен сонунда

28

Аллахсъз миллетлере кадар гидип
онлара
билдирдим,
тьовбе
етсинлер ве Аллаха дьонсюнлер.
Хем де тьовбейе уйгун ишлер
япсънлар. 21 Бу себептен ичин
кими Яхудилер бени Аллахевинде
якаладълар
ве
ьолдюрмейе
калктълар. 22 Ама Аллах бана
бугюне кадар ярдъмджъ олду, ве
онун ичин бурада дуруп кючюк
бюйюк
херкесе
шахитлик
япъйорум. Пейгамберлер ве Муса
не демишлерди, хани оладжак
дийе, иште, бен де ондан башка
бир шей сьойлемийорум затен:
23
Месих чеки чекеджекти, ен
биринджи оларак ьолюлерден
дириледжекти ве хем кенди
халкъна,
хем
де
Аллахсъз
миллетлере
айдънлък
вереджекти."

Агрипа да Павлус'а шьойле джевап
верди:
"Сен бени бу кадар азла мъ Месихчи
япмая калкъйорсун?"
29

Павлус да деди:
"Аллахтан дилийорум, истер азла,
истер чокла, деил саде сен, ама
бугюн бени сеслейен херкес, там
беним гиби олсун... ех, бу
зинджирлерден башка."
30

Ондан сонра крал, санджакбейи,
Бернике ве онларън янънда отуранлар
аяа калктълар. 31 Бир кенара чекилип
бирбирлерийле шьойле конушмая
башладълар:
"Бу адам ьолюмю я да мапусу хак
едеджек бир шей япмъйор ки!"
32
Агрипа да Фестус'а деди:
"Егер давасънъ емператора теслим
етмиш олмасайдъ, бу адам сербест
бракълабилирди."

24

Павлус бу сьозлерле кендини
хаклъ чъкаръркен, Фестус йюксек
сесле деди:
"Павлус, сен чълдърмъшсън! Чок
окумушлуун сени дели етти!"
25
Ама Павлус деди:
"Хайър, къймейли Фестус, бен
чълдърмъш
деилим.
Хакикат
сьозлери, акъла уйгун сьозлери
конушуйорум. 26 Чюнкю крал да бу
меселелери билийор. Она да
сербестче конушмак истийорум.
Чюнкю еминим, бу меселелерин хич
бири онун диккатъндан качмадъ. Ве
бунлар затен саклъ бир кьошеде
олмадъ.
27
Крал Агрипа, сен пейгамберлере
иман едийор мусун? Билийорум,
иман едийорсун."

Бьолюм 27
Рома'я йолджулук башлъйор
1

Ве карар верилди, гемийле
Италия'я гиделим. Павлус'у биркач
башка мапусчу иле бирликте Йулийус
адънда бир йюзбашъя теслим еттилер.
Адам Августус'ун бьолююнден иди. 2
Едремит касабасъндан олан бир
гемийе биндик. Ася санджаънън
къйъсъндан гечеджекти. Бьойлеликле
денизе чъктък. Янъмъзда Селаник
касабасъндан олан Аристархус адънда
бир Македониялъ да вардъ.
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3

Ертеси гюн Сидон касабасъна
гелдик.
Йулийус
да
Павлус'а
ефендидже даврандъ. Она изин верди,
аркадашларънъ зиярет едип азъджък
мисафирлик етсин. 4 Орадан гене
денизе ачълъп Къбръс'ън рюзгярсъз
тарафъндан гечтик, чюнкю рюзгяр
бизе каршъ ести. 5 Киликия ве
Памфилия'нън къйъларъндан гечип
Ликия
санджаъндаки
Мира
касабасънда топраа вардък. 6 Орада
йюзбашъ башка бир геми булду. О,
Александрия'дан
гелип
Италия'я
гитмекте иди. Бизи она биндирди. 7
Баяъ гюнлер аър аър илерледик,
зорлукла
Книдос'ун
каршъсъна
вардък. Рюзгярлар артък фърсат
вермезди, даха ьотейе гиделим. Онун
ичин Салмоне касабасънъ гечип Крит
адасънън
рюзгярсъз
тарафъндан
доландък. 8 Орасънъ зорлукла гечип
'Гюзел Лиманлар' адънда бир йере
гелдик, о да Ласея касабасъна якъндъ.
9

Баяъ вакът гечти ве йолджулук
артък коркунч олмая башладъ, чюнкю
къш башламак юзере идиl. О вакът
Павлус онлара шьойле акъл вермейе
башладъ:
10
"Аркадашлар! Артък анлъйорум
ки, бу йолджулукта чок зарар ве
зиянлък оладжак - деил саде йюке ве
гемийе ама джанларъмъза да."
11
Ама йюзбашъ геминин пилотуна ве
онун сахибине даха фазла инандъ, не
кадар Павлус'ун сьозлерине. 12 О
лиман уйгун деилди, къш айларъ
орада гечирилсин. Онун ичин чоунлук
l Orginalda: 'Oruç günü geçmiшti' - Yahudilerin
Arınma Bayramı'ndan önce, Septemvri ayın
sonunda.
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карар верди, орадан айрълсън ве
мюмкюнсе Феникс денилен лимана
гидилсин. О лиман Крит адасънда
булунуйор ве хем гюнейбатъя хем де
кузейбатъя бакъйор. Къшъ орада
гечирмейе дюшюндюлер.
Фъртъна
13

Ондан сонра гюнейден гелен яваш
бир рюзгяр чъктъ ве дюшюндюлер,
онларън иши олду. Демир алъп Крит
адасънън чок якънъндан гечтилер. 14
Фазла вакът гечмеден, 'Евракило'
денилен чок кувветли бир рюзгяр
ададан инмейе башладъ. 15 Геми она
тутулду ве она каршъ гидемеди. О
вакът гемийи брактък сюрюкленсин.
16
Клавда адънда кючюк бир аданън
рюзгярсъз тарафъндан гечтик. Ве гене
де
геминин
кайъънъ
зорла
тутабилдик. 17 Ону ичери алдълар.
Сонра геминин алтъндан иплер
чектилер, чюнкю корктулар, Сирте
денизиндеки
съва
топракларъна
чарпмасън. Ве йелкен кумашънъ
топлайъп кендилерини сюрюкленмейе
брактълар. 18 Ертеси гюн, фъртъна
ичинде чок фазла чалкаланънджа,
йюкю денизе атмая башладълар. 19
Ючюнджю гюнде кенди еллерийле
геминин иплерини де денизе аттълар.
20
Бирчок гюн не гюнеш, не йълдъзлар
гьорюндю ве коджаман бир фъртъна
сюрдю. Яваш яваш артък хич
умудумуз калмадъ куртулалъм.
21

Хем де узун заман ач калдък. О
вакът Павлус онларън ортасънда
дуруп деди:
"Аркадашлар! Кешке бени сеслейип
хич
Крит
адасъндан
йола

чъкмайдънъз. О вакът бу зиян ве
зарар олмаяджайдъ. 22 Ама шимди
гене де сизе дийорум, куражланън.
Аранъздан бир киши биле джанънъ
кайбетмейеджек, ялнъз геми зиян
оладжак. 23 Чюнкю дюн гедже баалъ
олдуум ве хизмет еттиим Аллахън
бир мелеи янъмда дурду. 24 Ве
шьойле конушту:
'Коркма, Павлус! Сен лазъм
емператорун ьонюне чъкасън. Ве
иште, Аллах сенинле бирликте
гемиде олан бютюн кишилери де
сана верди.'
25
Онун
ичин,
аркадашлар,
куражланън.
Чюнкю
Аллаха
гювенийорум ки, бана насъл
билдирилди, айнъ ьойле оладжак. 26
Ялнъз, лазъм гемийи бир адая
биндирелим."

"О адамлар гемиде калмадълар мъ,
сиз де куртуламаяджанъз."
32
Бунун юзерине аскерлер кайъън
иплерини кесип ону брактълар, ашаъ
дюшсюн.
33

Сабаха дору Павлус херкесе
ялвардъ, екмек йесинлер, ве деди:
"Артък ондьордюнджю гюн олуйор
телашла беклейип ач калдънъз, бир
локма биле йемединиз. 34 Онун ичин
сизе ялваръръм, бираз екмек йийин.
Куртулмак истединиз ми, бу лазъм
олсун. Хичбиринизин кафасъндан
сач биле дюшмейеджек."
35
Буну сьойледиктен сонра, екмек
алдъ, херкесин ьонюнде Аллаха
шюкюр етти ве йемейе башладъ. 36 О
заман хепси куражландълар ве йемек
йемейе башладълар. 37 Хепимиз
гемиде ики йюз йетмиш алтъ киши
38
идик.
Хепси
карнъларънъ
дойурдулар.
Ондан
сонра
башладълар, гемийи йийинлештирмек
ичин, будайъ денизе дьоксюнлер.

Геми батъйор
27

Ондьордюнджю гедже олду ве
Ийон
Денизинде
саа
сола
сюрюкленирдик. Гедже яръсъна дору
денизджилер хисеттилер ки, бирханги
28
топраа
яклашъйоруз.
Ве
башладълар, денизин деринлиини
ьолчмейе: кърк метре булдулар. Бираз
даха ьотеде гене ьолчтюлер ве отуз
метре булдулар. 29 Артък корктулар,
бирханги каяя чарпмаялъм. Онун
ичин геминин арка тарафъндан дьорт
тане демир аттълар. Ве дуа еттилер,
артък гюн досун. 30 Гемиджилер де
гемиден качмая калктълар. ЬОйле
яптълар,
санки
геминин
ьон
тарафъндан демир атаджаклардъ,
сонра кайъъ денизе индирдилер. 31 О
заман Павлус йюзбашъя деди:

39

Сабах
олунджа,
о
йери
танъямадълар. Ама къйъда кючюк бир
дере фарк еттилер. Ве карар вердилер,
егер мюмкюнсейди, гемийи орая
айдасънлар. 40 Демирлери калдъръп
денизде брактълар. Айнъ заманда
текерлеин иплерини чьоздюлер ве ен
бюйюк кумаш йелкени рюзгяра каршъ
ачтълар. Бьойлеликле къйъя дору
илерледилер. 41 Ама орада бир кумлук
вардъ. Геми орая сапландъ. Геминин
ьон тарафъ такълъ калдъ, арка тарафъ
гене, далгаларън кувветинден икийе
бьолюндю.
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42

Аскерлерин нийети вардъ,
мапусчуларъ ьолдюрсюнлер, не кадар
онлардан бири йюзерек качмасън. 43
Йюзбашъ гене, Павлус'у куртармак
истеди ве аскерлере енгел олду.
Буйрук верди, йюзмейи билен
кишилер ен биринджи денизе атлайъп
44
топраа
йетишсинлер.
Гери
каланлар, кимиси тахталара, кимиси
геминин
башка
кърънтъларъна
тутунсун да, ьойле аркадан гелсинлер.
Айнъсъ да олду; хепси саа салим
топраа кавуштулар.

Бьолюм 28
Малта'да
1

Хепси
куртулдуктан
сонра
ьорендилер, о аданън адъ Малта
имиш. 2 Орадаки йерли халк бизе чок
якънлък
гьостерип
хепимизи
каршъладълар. Хава соукту, юстелик
башладъ яамур яасън. Ве бизим ичин
бир атеш яктълар. 3 Павлус да бир
демет одун топлайъп атеше аттъ. О
вакът съджаклъън ичинден бир йълан
фърлайъп онун елине япъштъ. 4 Йерли
кишилер не вакът гьордюлер, йълан
насъл Павлус'ун елинде асълъ
дуруйор, бирбирлерине дедилер:
"Бу адам херхалде катил. Денизден
куртулду, ама интикам танръсъ ону
бракмадъ яшасън."
5
Павлус гене, елини саллайъп
хайванъ атешин ичине фърлаттърдъ
ве хич зарар гьормеди. 6 Онлар гене
бекледилер, Павлус шишсин я да
ьолюп йере дюшсюн. Узун бир вакът
она бактълар. Ама гьордюлер, она
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бирханги зарар олмуйор. О вакът
фикирлерини деиштирип,
'О
бир
танръдър'
демейе
башладълар.
7

Шимди, о аданън гюдюджюсюнюн
адъ Публийус иди. Онун да о йере
якън биртакъм топракларъ вардъ.
Бизи каршъладъ ве юч гюн ичин
джани йюректен мисафир етти. 8 Ве
ьойле олду ки, Публийус'ун бабасъ
хаста ятардъ. Атеши ве канлъ
сюргюню вардъ. Павлус онун янъна
гитти, дуа етти ве еллерини онун
юстюне койуп ону ийилештирди. 9 Бу
олдуктан сонра, адада кимин хастасъ
варсайдъ,
хепси
гелдилер
ве
ийилештирилдилер. 10 Бизе сайгъ
гьостермек
ичин
бахшишлер
гетирдилер. Айрълъркен де, бизе хер
не лазъмсайдъ вердилер.
Павлус, Рома'я варъйор
11

Адада башка бир геми вардъ, о да
къшъ орада гечирмишти. Геми
Александрия'дан иди ве 'Икизлерин'
семболюню ташъдъ. Юч ай гечтиктен
сонра она бинип йола чъктък. 12
Сиракуз касабасъна гелиндже юч гюн
орада калдък. 13 Орадан доланарак
Регийо касабасъна вардък. Бир гюн
сонра гюнейден бир рюзгяр есмейе
башладъ ве икинджи гюнде Путейоли
14
касабасъна
вардък.
Орада
кардешлери булдук. Бизи давет
еттилер ве йеди гюн онларла калдък.
15
Бьойлеликле
Рома'я
гелдик.
Орадаки кардешлер бизден ичин
хабер алънджа, бизи каршъламая
гелдилер, чак Апийус Чаршъсъ'на ве
Юч Ханлар'а кадар. Павлус онларъ

23

гьорюндже Аллаха шюкюр етти ве
кураж алдъ. 16 Не вакът Рома'я гелдик,
Павлус'а изин верилди, ялнъз башъна
калсън. Онун янънда саде она бакан
бир аскер вардъ.

Она бир гюн койдулар; о вакът
чок калабалък оларак онун калдъъ
евине гелдилер. Ве онлара Аллахън
краллъъндан ичин анлатърдъ ве чок
джидди оларак шахитлик яптъ.
Сабахтан акшама кадар чалъштъ, хем
Муса'нън Канун китапларъндан, хем
де пейгамберлерин китапларъндан
онларъ Иса'дан ичин инандърсън. 24
Кимиси сьойленен сьозлере иман
етти, кимиси гене иман етмеди. 25
Араларънда анлашмамазлък чъктъ.
Павлус да сон бир лаф яптъ ве ьойле
айрълдълар:

Павлус Яхудилере конушуйор
17

Ве юч гюн сонра Павлус
Яхудилерин гюдюджюлерини бир
арая чаърдъ. Топландъктан сонра
онлара деди:
"Бейлер
ве
кардешлер!
Не
халкъмъза
каршъ,
не
де
деделеримизин адетлерине каршъ
бир шей япмадъм. Гене де
Йерушалим'де бени Ромалъларън
елине мапусчу оларак теслим
еттилер. 18 Бени араштърдълар ве
сонра разъ гелдилер, бени сербест
браксънлар. Чюнкю бенде йокту
бирханги себеп ьолюм джезасъ
ичин. 19 Ама Яхудилер бана каршъ
чъкъштълар. Ве онун ичин меджбур
калдъм, давамъ емператора теслим
едейим. Деил, халкъма каршъ
бирханги суч ишлейим. 20 Иште,
онун ичин сизи чаърдъм, сизинле
гьорюшейим ве конушайъм: бен
Исраил'ин умудундан ичин бу
зинджирлере вурулдум."
21

"Кутсал
Рух
деделеримизе
пейгамбер Ишая'нън аазъндан не
гюзел конуштуйду:
26
'Бу халка гит ве сьойле:
'Хеп ишитеджениз,
ама хич анламаяджанъз.
Хеп бакаджанъз,
ама хич гьормейеджениз.
27
Чюнкю бу халкън йюреи хисетмез
олду.
Кулакларъ иле зор ишитийорлар,
Гьозлерини де капатмъшлар
Йетер ки, гьозлерийле
гьормесинлер, кулакларъйла
ишитмесинлер, ве йюреклерийле
анламасънлар ве дьонмесинлер.
Бен де онларъ
ийилештирмейейим.'
28
Онун
ичин,
сизе
шуну
билдирейим: Аллахън бу куртулушу
артък
Аллахсъз
миллетлере
гьондерилди. Ве онлар буна кулак
вереджек!"
29
Павлус бу сьозлери сьойледиктен
сонра
Яхудилер
айрълдъ
ве

Она дедилер:
"Не Яхудийе санджаъндан сенден
ичин мектуплар алдък, не де
кардешлерден бирхангиси бурая
гелип сенден ичин кьотю лафта
булунду я да кьотю бир шей
анлатърдъ. 22 Ама истийоруз, сенин
фикрини ьоренелим. Чюнкю бу
сектадан ичин билийоруз, хер йерде
ондан ичин кьотю конушуйорлар."
275

MATTA 7

араларънда бюйюк бир къркълма
чъктъ.
30

Павлус да кендине бир ев
кираладъ ве там ики сене орада калдъ.
Кендисине гелен херкеси кабул етти.
31
Там бир куражла Аллахън
краллъънъ билдирирди ве Раб Иса
Месихтен ичин дерс верирди; кимсе
де она буну ясак етмезди.
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РОМАЛЪЛАР

артък Аллахън истеине гьоре бана
фърсат верилсин, сизе кавушайъм.
11

Бьолюм 1
1

Бен Павлус, Месих Иса'нън бир
хизметчисийим. Аллахън ийи хабери
ичин сечилмиш бир апостолум. 2
Аллах бу ийи хаберден ичин
ьонджеден пейгамберлерин аазъйла
Кутсал Китапта сьоз вермишти. 3 Бу
ийи хабер, Онун кенди Олу'ндан
ичиндир: О, бедене гьоре Давуд'ун
сойундан доду. 4 Ама кутсаллък
рухуна гьоре кувветле ве ьолюлерден
дирилмекле Аллахън Олу оларак илан
едилди. 5 Биз де кендисинден
мерхамет ве Онун адъна апостоллук
япмак ичин вазифе алдък. ЬОйле ки,
бютюн миллетлер имана гелип
Аллаха бойун есинлер. 6 Сиз де
онлардансънъз, ама Иса Месихин
чаърдъъ кишилерсиниз.
7

Рома касабасънда отуран, Аллахън
севдии бютюн чаарълмъш кутсаллара
язъйорум:
сизе мерхамет ве Аллах Баба иле
Иса Месихтен баръш дилийорум.
Павлус Рома'я гитмек истийор
8
Ен пешин Иса Месихте Аллахъма
хепиниз ичин шюкюр едийорум;
чюнкю сизин иманънъз бютюн
дюняда конушулуйор. 9 Бен рухумла
Аллаха хизмет едийорум кенди
Олунун ийи хабери ичин. Ве Аллах
бана шахиттир ки, сизлери дурмадан
аклъма гетирийорум. 10 Сизи хер
вакът дуаларъмда анъйорум, ьойле ки,

Чюнкю сизлери гьормейе хасрет
калдъм. Даха саалам оласънъз дийе,
сизлере бир рух вергиси вермек
истийорум. 12 Даха дорусу, сизин
аранъзда икен, бен де теселли
булайъм. Сиз бенден, бен де сизден бирбиримизин иманъндан кураж
алалъм. 13 Кардешлер, истийорум
билесиниз, чок дефа истедим сизе
гелейим, ама шимдийе кадар хеп бир
енгел чъктъ. Максат, насъл бютюн
миллетлерде олду, сизин аранъзда да
бираз беним йемишлерим олсун.
14

Бен хем Греклере, хем де Грек
олмаянлара, хем окумушлара, хем де
15
джахиллере
борчлуйум.
Бу
себептен, Рома касабасънда булунан
сизлере де 'ийи хабери' анлатърмая
хазъръм.
16

Бен 'ийи хабер'ден утанмам.
Чюнкю о, Аллахън кувветидир ве
иман еденлерин хепсине куртулуш
гетирийор - ьондже Яхудилере, сонра
да Греклере. 17 Аллахън дорулуу онда
белли олуйор. Бу дорулук баштан
сона кадар имана даянъйор. Насъл да
язълмъштър:
"Дору олан киши, иманла
яшаяджак."
Аллахън ьофкеси
18

Иште, Аллахън ьофкеси гьоктен
белли олуйор; инсанларън бютюн
Аллахсъзлъъ ве хаксъзлъъна каршъ
белли олуйор. О инсанлар ки,
хакиката
хаксъзлъкла
енгел
олуйорлар. 19 Чюнкю онлар да
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Аллахтан ичин билинен шейлери ачък
ачък гьорюйорлар. Аллах кендиси бу
шейлери онлара ачък етмиштир. 20
Аллахън гьорюнмез тарафларъ, хани
онун куввети ве танрълъъ, дюнянън
курулушундан бери гьорюнюйор:
бунлар
яратълан
шейлерден
анлашълъйор. ЬОйле ки, инсанларън
артък мааналаръ калмасън:
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Аллахъ танъдълар, ама гене де
Ону не бир Аллах гиби сайдълар, не
де Она шюкюр еттилер. Кенди
фикирлерини йюрютюрюп янлъшлъа
дюштюлер. Ве акълсъз йюреклери
карардъ. 22 'Акъллъйъз' деркен,
акълсъз олдулар. 23 Ве ьолюмсюз
Аллахън шанънъ ьолюмлю бир
инсанън путуm иле деиштирдилер. Я
да
кушларън,
дьорт
аяклъ
хайванларън,
йерде
сюрюнен
яратъкларън путу иле деиштирдилер.

ашаълък дюшюнджелерине терк етти,
едепсиз шейлер япсънлар дийе. 29 Хер
тюрлю
хаксъзлъкла
долуп
ташъйорлар:
- кьотюлюк, ачгьозлюлюк,
феналък, късканчлък,
- катиллик, чекишме, алдатърмак
ве намертлик.
- Дедикодуджулар, 30 кюфюрджю,
- Аллахтан азлашмаян, аф етмейен,
- йюксек гьонюллю, ьовюнен,
- кьотюлюк ичин фърсат коллаян,
ана бабаларънъ сеслемейен,
- 31 анлайъшсъз, гювенилмез,
севгисиз, мерхаметсиз
кишилердир.
32
Аллах буйурду ки, бу тюр ишлери
япанлар ьолюмю хак едийорлар.
Аллахън бу буйрууну билийорлар ве
гене де бу ишлери япъйорлар. Ве
йетмийор кендилери япъйорлар, бу
тюр ишлери япанларъ йюректен
кутлуйорлар биле.

24

Ве йюреклеринде олан кьотю
истеклеринден ичин Аллах онларъ
пислие терк етти: артък беденлерийле
бирбирлерини резил етсинлер. 25 Не де
олса, Аллахън хакикатънъ бир яланла
деиштирдилер. Яратана деил де,
яратълана таптълар ве хизмет еттилер.
Ама Яратан сонсузджа мубарек олсун.
26

Бу себепле, Аллах онларъ иренч
истеклере теслим етти: онларън
кадънларъ,
нормал
олан
бирлешмелерин
йерине
нормал
олмаян бирлешмелере гирдилер. 27
Еркеклер де айнъ онун гиби нормал
олан кадънла бирлешмелери бракъп
артък бирбирлерине тутуштулар. Бир
еркек башка еркекле резиллик
япъйор. Бу сапъклък ичин джеза хак
едийорлар. О джезайъ да кенди
беденлеринде чекийорлар.

Бьолюм 2
Аллахън даваламасъ
1

Онун ичин, сен башкаларънъ
давалаян ким олурсан ол, артък
калмадъ, нейле кендини хаклъ
чъкарасън. Чюнкю сен башкаларънъ
даваларкен, кенди кендини де
даваламъш олуйорсун, мадем сен де,
евет сен давалаян киши, айнъ
ишлерде булунуйорсун. 2 Ве билириз
ки, Аллах бу тюр ишлерде булунан
кишилери хаклъ оларак давалаяджак.
3
Ей сен ки, бу тюр ишлерде
булунанларъ давалайъп кендин де

28

Ве мадем артък Аллахъ танъмайъ
уйгун гьормедилер, Аллах онларъ
m

put: elle yapılan ve tapınılan bir шey
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айнъ ишлерде булунуйорсун: сен
галиба
санъйорсун,
Аллахън
даваламасъндан качаджан. 4 Аллах
явашлък, даянмак ве сабърдан яна чок
зенгиндир. Ама сен галиба бу
зенгинлии хор гьорюйорсун. Сен
галиба билмийорсун ки, Аллахън
явашлъъ сени тьовбейе гетирмек
истийор.
5

Ама сен о кадар инатчъсън, сенин
йюреин о кадар сертлешмиш ки,
кенди кендине о ьофке гюню ичин
ьофке бириктирийорсун. О ьофке
гюнюнде белли оладжак ки, Аллах
дорулукла дава йюрютюрюйор. 6 О,
херкесе яптъкларъ ишлерине гьоре
каршълък вереджек. 7 Ким хич
дурмамаджасъна ийилик яптъйса, ве
шанлълък, сайгънлък ве ьолмезлиин
пешинде коштуйса - онлара сонсуз
яшам вереджек. 8 Ама ким саде
кендини дюшюнюп кенди ишлеринин
пешинден коштуйса, ве хакиката
кулак асмайъп хаксъзлъа бойун
емишсе - онлара ьофке ве сертликле
давранаджак. 9 Кьотюлюк ишлейен
хер кишинин джанъ аджълар ве
чекилер ичинде оладжак; ен пешин
Яхудилер, сонра Греклер де. 10 Ама
ийилик ишлейен хер киши, шан,
сайгънлък ве баръш буладжак; ен
пешин Яхудилер, сонра Греклер де. 11
Чюнкю Аллахта инсан айърмак
йоктур.
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Чюнкю Аллах канунуну ишитенлер
Аллах катънда сучсуз сайълмаяджак,
ама
Аллах
канунуну
йерине
гетиренлер сучсуз сайъладжак. 14
Яхуди олмаян миллетлерде Аллах
кануну
йоктур.
Ама
бунлар
кендилиинден
Аллах
канунунда
язълан ишлери йерине гетирирлерсе,
бу аслънда кануну олмаян кишилер,
кенди кендилерине
бир
канун
олуйорлар. 15 Чюнкю гьостерийорлар
ки, Аллах канунун ишлери онларън
йюреклеринде язълъдър. Онларън
дуйгуларъ да буна гьоре шахитлик
япъйор.
Кенди
дюшюнджелери
онларъ кими кере сучларлар, кими
кере хаклъ чъкарърлар. 16 Бу оладжак
о гюнде, хани не заман, беним 'ийи
хабери'ме гьоре, Аллах, Иса Месих
иле инсанларън саклъ шейлерини
давалаяджак.
Яхуди ве Аллах кануну
17

Ама сен...
- мадем Яхуди адънъ ташъйорсун,
- мадем Аллах канунуна даянъп
Аллахла ьовюнюйорсун,
18
- мадем Онун истедиини
билийорсун,

19

12

Аллах кануну олмадан хер ким
гюнах ишлемишсе, Аллах кануну
олмадан да маф оладжак. Ве Аллах
канунун алтънда хер ким булунурса,
Аллах канунуна гьоре даваланаджак.
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- мадем Аллах канунундан дерс
алъп, ен ьонемли шейлер недир
анламъшсън,
- ве мадем кендине
гювенийорсун...
кьорлере йол гьостермейе,
каранлъкта оланлара
айдънлък
олмая,
анлайъшсъз кишилерин
тербийеджиси олмая,

олгунлашмамъш кишилерин
муаллими олмая,
- ве мадем Аллах канунунда
билгинин ве хакикатън ьозюне
сахипсин...
21
Евет сен, башкаларъна акъл верен,
кендине акъл веремез мисин?
Сен ки, 'Чалма' дийе акъл
верийорсун, сен кендин чалъйор
мусун?
22
Сен ки, 'Зина етме' дийе акъл
верийорсун, сен кендин зина
едийор мусун?
Сен ки, путлардан иренийорсун,
сен гидип пут евлеринден
чалъйор мусун?
23
Сен ки, Аллах кануну иле
ьовюнюйорсун, сен Аллах
канунуну чинейип Аллаха
сайгъсъзлък едийор мусун?
24
Айнъ насъл да язълмъштър:
"Сизин йюзюнюзден Аллахън
адъна миллетлерде кюфюр
едилийор."
25
Евет, сюннетинn файдасъ вардър егер Аллах канунуну тутарсан. Ама
Аллах канунуна каршъ гиттиин заман,
сенин
сюннетлилиин
затен
сюннетсизлик олмуштур. 26 ЬОбюр
тюрлю, егер сюннетсиз бир киши
Аллах канунундаки буйрукларънъ
тутарса,
онун
сюннетсизлии
сюннетлилик гиби сайълмаяджак мъ?
27
Хем де, бедендже сюннетсиз олан
бир киши Аллах канунуну тутарса, о

сени даваламаяджак мъ? Сен ки,
Аллахън канун китабъна ве сюннете
сахипсин, ама айнъ заманда Аллах
канунуна каршъ гидийорсун.
28

Чюнкю асъл Яхуди дъштан Яхуди
олан киши деилдир. Дъшаръда, хани
беденде япълан сюннет де асъл
сюннет деилдир. 29 Ама ичтен олан
Яхуди
асъл
Яхудидир.
Асъл
сюннетлилик де йюректе олуйор. О да
китапла деил, ама Рухла олуйор.
ЬОйле бир киши, деил инсанлардан,
Аллахтан ьовгю казанъйор.

Бьолюм 3
Аллах садикандър
1

Мадем ьойле, 'Яхудилерин не
файдаларъ вардър?' Я да 'Сюннет не
ише ярар ?' 2 Чок бюйюк ве хер
тюрлю файдасъ вардър: ен биринджи
Аллахън конуштуу сьозлер онлара
еманет едилди.
3

Не дийелим? Базъларъ иман
етмедилер, ама Аллах онларън
имансъзлъъна
бакъп
сьозюню
тутмаяджак мъ? 4 Оламаз ьойле шей!
Бютюн инсанлар яланджъ чъкса биле,
Аллах кенди сьозюню тутаджак.
Насъл да язълмъштър:
"Сен конуштуун заман,
сьозлеринле хаклъ чъкасън. Сени
даваламая калктъкларъ заман да,
юстюн чъкасън."

n Burada geçen sünnet, Yahudilerin sünnetini
gösteriyor. Yahudi bebekler sekizinci günde
sünnet olmakla, kendi halkına katılarlardı ve
böylece Allah kanununu tutmak zorundaydılar.
Bugünkü sünnetimiz baшka bir anlam taшıyor ve
Allahtan değildir.

5

Пеки, мадем бизим дору олмаян
ишлеримиз
Аллахън
дорулууну
гьостерийор, о заман не дийелим?
281

MATTA 9

ЬОфкесини
гьостерен
Аллах
хаксъзлък мъ япъйор? (Бен бурада
саде инсанджа конушуйорум). 6
Оламаз ьойле шей! Йокса Аллах
бютюн дюняйъ насъл давалаяджак? 7
Беним
яланджълъъмън
янънда
Аллахън хакикатъ даха да бюйюк
гьозюкюйор. Кендиси даха да шанлъ
олуйор. Пеки, мадем ьойле, насъл
олуйор да, бен хяля бир гюнахкяр
оларак даваланъйорум? 8 Я да нийе
дорудан шьойле демейелим: 'Ийилик
гелсин дийе, кьотюлюк ишлейелим.'
(Затен бизден ичин ьойле ифтиралар
чъктъ;
базъларъ
бизи
ьойле
конушуйормушуз дийе яйъйорлар).
Бьойле кишилер хаклъ оларак джеза
гьореджеклер.
Дору олан киши йок
9

Мадем ьойле, не дийелим? Биз
онлардан даха мъ ийийиз? Хич де
даха ийи деилиз. Чюнкю затен
гьостердик ки, херкес гюнахън
алтъндадър. 10 Насъл да язълмъштър:

11

12

13

14

"Дору олан кимсе йок,
бир киши биле йок.
Анлаян кимсе йок,
Аллахъ араян йок.
Хепси йолдан саптълар.
Хеп бирликте ярамаз олдулар.
Ийилик япан кимсе йок,
бир киши биле йок.
Аъзларъ ачък бир мезардър.
Диллери иле хеп
алдатъръйорлар. Дудакларънън
алтънда йълан оталаъ вар.
Аъзларъ кюфюр ве аджъ сьозлерле
долудур.
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Аякларъ кан дьокмейе
кошуйорлар.
Йолларънда йъкмак ве аджътмак
вар.
Ве баръшън йолуну билмезлер.
Онларън гьозлеринде Аллах
коркусу йоктур.'

16

17
18

19

Ама билириз ки, Аллах кануну бу
канунун
алтъндаки
кишилере
конушуйор. ЬОйле ки, хер аъз
капансън, ве бютюн дюня Аллаха
хесап версин. 20 Чюнкю Онун
гьозюнде
хич
кимсе
Аллах
канунундаки ишлери япмакла сучсуз
сайълмаяджак. Хайър, ама Аллах
кануну иле гюнахъ фарк едийоруз.
Дору сайълмак имандандър
21

Ама шимди Аллахън вердии
дорулуу белли олду. Бу, Аллах
канунундан айръ бир шей. Ама хем
Аллах кануну, хем де пейгамберлер
бу дорулуа шахитлик япъйорлар.
22

Аллахън вердии бу дорулук, Иса'я
инанмакла верилийор. Иман еден
херкесе верилийор. Хич фарк йоктур:
23
Чюнкю херкес гюнах ишледи ве
кимсе Аллахън шанлълъъна еремеди.
24
Херкес де, Аллахън мерхаметинден
бир бахшиш оларак сучсуз сайълъйор.
Чюнкю бизим ичин Месих Иса бир
куртулма фиятъ олду. 25 Аллах Ону
баъшлатъран бир курбан оларак
херкесин ьонюне серди. Онун канъ
иле ве иман етмекле баъшлатъръйор.
Аллах
бьойлеликле
дорулууну
гьостерди. Не де олса, ески
заманларда хеп сабредип ишленен
гюнахларъ джезасъз бракмъштъ. 26 О

Аллахън ьонюнде. 3 Кутсал Китап не
дийор?
"Ибрахим Аллаха иман етти, бу да
она дорулук сайълдъ."

истеди,
шимдики
заманларда
дорулууну гьостерсин. Хем кенди
дорулууну ачъкласън, хем де Иса'я
иман еден кишийи дору саябилсин.

4

Ким ишлерсе, онун аладжаъ бир
бахшиш сайълмаз, бир ьодемек
сайълър. 5 Ама ким ишлемезсе, онун
йерине Аллаха иман едерсе, хани
Аллахсъз кишилери сучсуз къладжак
дийе, иште о кишинин иманъ
кендисине дорулук сайъладжак. 6
Айнъ ьойле Давут да о адамън
мутлулууну анлатъръйор, хани Аллах
ону ишлер олмадан сучсуз сайъйор:
7
"Не мутлу о кишилере ки,
онларън хаксъзлъкларъ аф
едилди ве онларън гюнахларъ
ьортюлдю.
8
Не мутлу о адама ки, Раб онун
гюнахларънъ хесаба
коймаяджак."

27

Мадем ьойле, ьовюнмек ичин
нейимиз калдъ? Хич бир шей
калмадъ! Ханги пренсибе гьоре
калмадъ - севап пренсибине гьоре ми?
Хайър, иман пренсибине гьоре. 28
Чюнкю артък шьойле хесап едийоруз:
инсан иманла сучсуз сайълър, Аллах
канунун ишлерини япмакла деил. 29
Йокса Аллах саде Яхудилерин Аллахъ
мъ? Миллетлерин Аллахъ деил ми?
Табии ки, миллетлерин де Аллахъдър.
30
Мадем
Аллах
бирдир,
О
сюннетлилериo
имандан
сучсуз
саяджак, сюннетсизлери де иманла
сучсуз саяджак.
31

Мадем ьойле, аджаба иман себеп
олуйор му ки, Аллах канунуну бош
кълалъм? Оламаз ьойле шей! Ону бош
кълмъйоруз,
там
терси,
ону
сааламлаштъръйоруз.

9

Пеки, бу мутлулук
киме
верилийор? Саде сюннетлилере ми,
йокса сюннетсизлере де ми? Хани
дийоруз я, "Ибрахим'е иман дорулук
сайълдъ." 10 Не заман сучсуз сайълдъ?
Сюннетли икен ми, йокса хенюз
сюннетсиз икен ми? Деил сюннетли
икен, ама хенюз сюннетсиз икен. 11 Ве
нишан оларак да сюннети алдъ. Бу
сюннет онун иманъна бир мюхюр
оладжактъ (ама о иман хенюз
сюннетсизкен
онда
булунурду).
Максат, сюннет олмадан иман
еденлерин бабасъ олабилсин, о
кишилер де сучсуз сайълабилсин. 12
Айнъ заман да сюннетлилерин бабасъ
олсун; о сюннетлилер ки, деил саде
сюннетли халктандърлар, ама айнъ

Бьолюм 4
Иманън бабасъ Ибрахим
1

Мадем ьойле, бедендже бизим
бабамъз олан Ибрахим'ден ичин не
2
дийелим?
Ибрахим
яптъъ
ишлеринден ичин сучсуз сайълмъш
олайдъ, о вакът хаккъ оладжайдъ
ьовюнсюн. Ама деил ьовюнсюн

o sünnetliler: bu söz bütün İncil'de sade
Yahudileri gösteriyor
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заманда бабамъзън иманънън изинден
йюрюйорлар. Ве о иман онда
булунурду, не вакът о хенюз
сюннетли деилди.
13

Ибрахим'е ве онун сойундан
геленлере Аллах сьоз вермишти,
дюняйъ мирас аладжаклар дийе. Ама
Аллахън бу сьозю, Аллах кануну иле
верилмеди, имандан гелен бир
дорулукла верилди. 14 Чюнкю Аллах
канунуна сахип оланлар мирасчъ
олсалардъ, иман бош бир шей олурду,
Аллахън
сьозю
де
артък
гечмейеджейди. 15 Чюнкю Аллах
кануну
Аллахън
ьофкесини
калдъръйор. Ама канун нереде йокса,
орада ону бозмак да мюмкюн
олмуйор.
16

Онун ичин Аллахън сьозю, имана
бааланмъштъ, мерхамете даянсън
дийе. Аллахън сьозю Ибрахим'ин
сойундан геленлерин хепсине кесин
оладжактъ. Деил саде Аллах канунуна
сахип оланлар, ама айнъ заман да
Ибрахим'ин иманъна сахип оланлар.
О да хепимизин бабасъдър. 17 Айнъ
язълдъъ гиби:
"Бен сени чок миллетлерин бабасъ
яптъм."
Бу да ьолюлери дирилтирен, ве хенюз
вар олмаян шейлери вар еден
Аллахън ьонюнде олду.
18

Ибрахим, умут йоккен умутла
иман
етти.
ЬОйлеликле
чок
миллетлерин бабасъ олду. Бу да
верилен шу сьозе уйгунду:
"Сенин сойун бьойле оладжак."
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19

Иманда хич зайъфламадъ: йюз
яшънда икен ьолмюш гиби олан
кенди беденине бактъ, Сара'нън
ьолмюш олан ана рахмине бактъ, 20 ве
гене де имансъзлък япъп Аллахън
сьозюнден шюпеленмеди. Там терси,
иманда кувветленди ве Аллахъ
шанладъ. 21 Ве там гювенирди ки,
Аллахън куввети вар, сьоз вермиш
олдуу шейлери йерине гетирсин. 22
Иште, онун ичин бу она дорулук
сайълдъ.
23

Бунлар язълмадъ саде онун
кендиси ичин, хани она дорулук
сайълсън дийе. 24 Хайър, бунлар
бизим ичин де язълдъ, ве бизе де
дорулук
сайъладжак,
чюнкю
Раббимиз
Иса'йъ
ьолюлерден
Дирилтирене иман едийоруз. 25
Раббимиз Иса, бизим сучларъмъз
ичин верилди, ве биз сучсуз
сайълалъм дийе дирилтирилди.

Бьолюм 5
Куртулушун файдаларъ
1

Мадем иманла сучсуз сайълдък,
артък
Раббимиз Иса
Месихин
сайесинде Аллахла баръшъклъъмъз
вар. 2 Биз артък мерхамет ичинде
дуруйоруз, ве гене Иса сайесинде бу
мерхамете иманла бир гириш йолу
булдук. Ве артък ьовюнюйоруз ки,
Аллахън шанлълъъна ереджез дийе.
3

Ама деил саде онун ичин,
съкънтъларла биле ьовюнюйоруз.
Чюнкю билириз ки, съкънтъ даянма

куввети йетиштирийор. 4 Даянма
куввети де дененмиш бир кишилик
йетиштирийор. Дененмиш кишилик
гене умут йетиштирийор. 5 Умут да
утандърмаяджак, чюнкю бизе Кутсал
Рух верилди, о да Аллахън севгисини
артък йюреклеримизе дьоктю.

дюняда гюнах вардъ. Ама канун
олмадъъ керекте гюнах сайълмъйор. 14
Адем'ден
Муса'я
кадар
вардъ
кишилер, Адем'ин яптъъ сучунун
айнъсънъ япмамъшлардъ. Ама ьолюм
бу кишилерин юзеринде биле краллък
етти. Адем де геледжек олан
Кишинин бир ьорнеидир.

6

Чюнкю не вакът биз хенюз зайъф
идик, Месих там вакътла Аллахсъз
кишилер ичин ьолдю. 7 Дору бир
киши ичин олсун биле, башка бири
ичин ьолен адам чок зор булунуйор.
Белки дору бир киши ичин гене де
бириси булунабилир, ьолмейи гьозе
алсън. 8 Ама Аллах бизе кенди
севгисини шьойле гьостерийор: биз
не вакът хенюз гюнахкяр идик, Месих
бизим ичин ьолдю.

15

Гене де - Аллахън вердии
бахшиш, япълан суча бенземийор: бир
инсанън сучу сайесинден бунджа
киши ьолдю. Ама Аллахън мерхамети
ве о мерхаметтен гелен бахшиш даха
да бол верилди; хем де тек бир
инсандан, хани Иса Месихтен бунджа
кишийе верилди. 16 Бу бахшиш де о
тек кишинин яптъъ суча бенземийор:
чюнкю бир тек кишиден ичин
давалама олду ве херкес сучлу
булунду. Ама бахшиш себеп олду, чок
сучлардан сучсуз чъкарълсън. 17
ЬОлюм, бир сучтан ичин ве тек о
кишинин сайесинден краллък сюрдю.
Ама бол бол мерхамет ве дорулук
бахшишини аланлар, тек бир киши,
хани Иса Месихин сайесинден,
яшамда краллък сюреджеклер. Бу чок
даха кесиндир.

9

Ве О бизи Аллахън ьофкесинден де
куртараджак. Бу артък чок даха
кесиндир, мадем онун канъ сайесинде
сучсуз сайълдък. 10 Чюнкю неден: биз
не вакът хенюз Аллаха дюшман идик,
Онун Олунун ьолмеси иле Онунла
баръштък. Артък баръштъктан сонра,
Онун яшамасъ иле куртуладжаз. Бу
даха да кесиндир. 11 Ама деил саде бу
кадар: Раббимиз Иса Месихин ярдъмъ
иле баръшмая кавуштук. Ве гене
Онун ярдъмъ иле биз артък Аллахла
ьовюнюйоруз.

18

Демек ки, тек бир сучтан ичин
бютюн инсанларън юзерине сучлулук
гелди, ве айнъ ьойле тек бир дорулук
ишинденp бютюн инсанларън юзерине
яшам ичин дорулук гелди. 19 Ве насъл
бир тек адамън сеслемемесинден
бунджа киши гюнахкяр кълъндъ, айнъ
ьойле тек биринин сеслемесинден
бунджа киши дору кълънаджак.

Адем ве Иса
12

Иште бьойле: гюнах бир тек
инсанла дюняя гелди, ве гюнахла
ьолюм гелди, ве бьойлеликле ьолюм
бютюн инсанлара яйълдъ (не де олса,
хепси гюнах ишледилер). 13 Аллах
кануну верилмеден ьондже биле

p doğruluk iшi: yan, İsa Mesihin haçtaki ölümü
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20

Аллах кануну да суч чоалсън дийе
екленди. Ама гюнах чоалънджа,
мерхамет долуп таштъ. 21 Хани
шьойле: бир вакът гюнах ьолюмюм
ярдъмъйла краллък сюрдю. Айнъ
бичимде мерхамет де дорулукла ве
Раббимиз Иса Месихин ярдъмъйла
сонсуз яшам ичин краллък сюреджек.

Бьолюм 6
Гюнаха ьолю, Месихе дири
1

Мадем ьойле, не дийелим?
Мерхамет чоалсън дийе гюнахта
девам мъ еделим? 2 Оламаз ьойле
шей! Биз мадем гюнаха каршъ
ьолдюк, насъл онда яшаяджаз? 3
Йокса шуну билмийор мусунуз:
бизден кач киши Месих Иса'я вафтиз
олдуйсак, онун ьолюмюне вафтиз
олдук. 4 Баба Аллах, кенди шанлълъъ
ичин
Месихи
ьолюлерден
дирилтирди. Биз де Онунла бирликте
вафтизле ьолюме гьомюлдюк. ЬОйле
ки, айнъ онун гиби йепйени бир хаят
сюрелим.
5

Мадем Онун ьолюмюне ьорнек
оларак
Онунла
бирлештик,
дирилишинде
де
Онунла
бирлешеджез. 6 Билийоруз, евелки
кишилиимиз Онунла бирликте хача
герилди, ьойле ки, ески гюнах
табийетимиз ортадан калдърълсън ве
артък гюнаха есир олмаялъм. 7
Чюнкю ким ьолмюшсе, гюнахтан
сербест кълъндъq.
q serbest kılındı: değil bir kiшi mezara gidince
günahları af edilsin, ama günah onu kötü yola
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Ве мадем Месихле бирликте
ьолдюк,
Онунла
бирликте
де
9
яшаяджаз
дийе
инанъйоруз.
Билийоруз ки, Месих ьолюлерден
дирилмиш оларак асла ьолмейеджек.
ЬОлюм артък Онун юзеринде ефенди
олмаяджак. 10 Чюнкю Онун ьолдюю
ьолюм саде бир кере гюнаха каршъ
олду. Ама яшадъъ яшамъ, артък
Аллахла яшъйор.
11

Сиз де айнъ онун гиби, кендинизи
гюнаха каршъ ьолю саяджаксънъз,
ама Месих Иса иле кендинизи Аллаха
каршъ дири саяджаксънъз. 12 Онун
ичин гюнах ьолюмлю беденлеринизи
айдамасън да, онун истеклерине
бойун еесениз. 13 Беденинизин
парчаларънъ да гюнаха вермейин,
хаксъзлъа
инструмент
олсунлар.
Хайър, ьолюлерден яшама гечмиш
оланлар гиби, кендинизи Аллаха
верин. Беденинизин парчаларънъ да
Аллаха верин, дорулуа инструмент
олсунлар. 14 Гюнах сизин ефендиниз
олмаяджак. Чюнкю канун алтънда
деилсиниз, мерхамет алтъндасънъз.
Дорулуун кьолелери
15

Мадем ьойле, не дийелим? Канун
деил де мерхамет алтъндайъз дийе,
гюнах мъ ишлейелим? Оламаз ьойле
шей! 16 Йокса шуну билмийор
мусунуз: кендинизи киме кьоле
оларак теслим едерсениз, хани
сеслемек ичин, евет сеследииниз о
кишинин кьолеси олурсунуз: я гюнаха
кьоле олурсунуз (ве онун сонунда
ьолюм вар), я да сеслемейе кьоле
çekemiyor

олурсунуз (онун сонунда гене,
дорулук вар). 17 Ама Аллаха чок
шюкюр:
сиз
ескиден
гюнахън
кьолелери идиниз. Ама бир ьоретише
бааландънъз, ве ону йюректен
сеслединиз. 18 Ве гюнахтан сербест
кълъндъктан
сонра
дорулуун
кьолелери олдунуз.

яшъйорса. (Не де олса, кануну билен
кишилере конушуйорум). 2 Месела,
евли бир кадън, коджасъ не кадар
яшарса, канунла она баалъдър. Ама
коджасъ ьолдю мю, кадън о канундан
сербест олуйор, хани ону коджасъна
баалардъ. 3 Демек ки, коджасъ
яшаркен башка еркее вардъ мъ, она
зинаджъ дийеджеклер. Ама коджасъ
ьолюрсе, кадън о канундан сербест
олуйор. Ве башка еркее вардъ мъ,
артък она зинаджъ демейеджеклер.

19

Сизин бенлииниз хяля зайъфтър;
онун ичин бен бурада инсанджа
конушуйорум. Ескиден беденинизин
парчаларънъ пислие ве хаксъзлъа
кьоле оларак верирдиниз. Ама бу даха
да чок хаксъзлък доурду. Айнъ онун
гиби
шимди
де
беденинизин
парчаларънъ дорулуа кьоле оларак
верин ки, кутсал оласънъз. 20 Не вакът
гюнаха кьоле идиниз, дорулуктан яна
чъплак калдънъз. 21 О вакът яптъънъз
ишлерден шимди утанъйорсунуз.
Онлар да сизе санки не гиби казанч
гетирирди. Чюнкю о тюр ишлерин
сону ьолюмдюр. 22 Ама шимди
гюнахтан чъплак кълъндънъз. Ве
Аллаха кьоле олдуктан сонра артък
казанджънъз
вар:
кутсал
кълънъйорсунуз, ки бунун сону
сонсуз яшамдър. 23 Чюнкю гюнахън
каршълъъ ьолюмдюр, ама Аллахън
бахшиши Раббимиз Месих Иса'да
сонсуз яшамдър.

4

Айнъ онун гиби, кардешлерим, сиз
де Месихин бедени иле Аллах
канунуна каршъ ьолдюнюз. ЬОйле ки,
башка Бирисинин, хани ьолюлерден
дирилен Кишинин оласънъз ве
ьойлеликле
Аллаха
йемиш
гетиресиниз. 5 Биз хенюз бедендже
яшаркен, Аллах канунундан гюнахън
истеклери
доардъ,
беденимизин
парчаларънда ишлерди ве йемиш
оларак ьолюм гетирирди. 6 Ама
шимди Аллах канунундан сербест
бракълдък. Бизи баалаян шейин
каршъсънда ьолдюк. ЬОйле ки, артък
деил ески йолдан, хани язълъ бир
канун алтънда, ама йени йолдан, хани
Рух иле, Аллаха хизмет еделим.
Гюнахла боушмак
7

Мадем ьойле, не дийелим? Аллах
кануну гюнах мъдър? Оламаз ьойле
шей! Аллах кануну олмайдъ, гюнах
недир
билемейеджейдим
биле.
Месела, Аллах кануну 'Ачгьозлю
олма!' демемиш олайдъ, ачгьозлюлюк
недир билемейеджейдим. 8 Ама гюнах
бу буйруктан фърсат булуп, беним

Бьолюм 7
Евлиликтен бир ьорнек
1

Йокса, кардешлер, билмийор
мусунуз ки, канун инсанън юзеринде
саде о кадар краллък сюрер, не кадар
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ичимде хер тюрлю ачгьозлюлюк
мейдана гетирди. Затен гюнах, Аллах
кануну олмайънджа, ьолюдюр. 9 Бен
де бир заман Аллах кануну
олмайънджа дири идим. Ама буйрук
гелиндже, гюнах дирилди, бен де
ьолдюм. 10 Ве ьойле олду ки, аслънда
яшам ичин верилмиш олан буйрук,
бана ьолюм гетирди. 11 Чюнкю гюнах
буйруктан
фърсат
булуп
бени
алдатърдъ ве буйруун елийле бени
ьолдюрдю. 12 Демек, канун сахиден
кутсалдър, буйруклар да кутсал ве
дору ве ийидирлер.
13

О вакът, ийи олан шей бана ьолюм
мю гетирди? Оламаз ьойле шей! Ама
гюнах,
гюнах
оларак
ачъкча
гьозюксюн дийе, ийи олан шейи
кулланъп бана ьолюм гетирди. ЬОйле
ки,
буйруун
ярдъмъйла
артък
анлашълсън, гюнах не кадар да
гюнахлъдър.
14

Билийоруз, Аллах кануну рухча
бир шейдир. Ама бен беденджейим,
гюнахън елине сатълмъшъм. 15 Бен де
не яптъъмъ анламъйорум: япмак
истедиим
шейлери
япмъйорум,
нефрет еттиим шейлери япъйорум. 16
Ама мадем япмак истемедиим
шейлери япъйорум, о вакът Аллах
канунуна хак вермиш олурум, хани о
ийидир дийе. 17 Демек ки, артък бу
шейлери япан бен деилим, ама беним
ичимде отуран гюнах. 18 Чюнкю
билийорум, бенде, хани беним
табийетимде, хич ийи бир шей
булунмуйор. Ийи оланъ истемек вар
бенде, ама ону йерине гетирмек йок. 19
Япмак
истедиим
ийи
шейи
288
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япмъйорум, япмак истемедиим кьотю
шейи, иште ону япъйорум. 20 Ама
япмак истемедиими яптъм мъ, ону
япан артък бен деилим, беним ичимде
отуран гюнах ону япъйор.
21

Демек шьойле бир съра фарк
едийорум: бенде ийи олан шейи
япмак ичин истек варкен, ичимде хеп
22
кьотюлюк булунуйор.
Чюнкю
Аллахън
канунундан
йюреимин
деринлиинден зевк алъйорум. 23 Ама
беденимин парчаларънда бамбашка
бир съра гьорюйорум. О да
дюшюнджелеримдеки
съра
иле
мухаребе едийор ве бени беденимин
парчаларъндаки гюнахън сърасъна
есир едийор. 24 Бен не кадар заваллъ
бир инсанъм! Бу бедендже хаят,
ьолюм демектир. Бундан бени ким
куртараджак? 25 Бен Аллаха, Раббимиз
Иса Месих иле шюкюр едийорум.
Демек, бен дюшюнджелеримле
Аллахън канунуна хизмет едийорум,
ама беденимле гюнахън канунуна
хизмет едийорум.

Бьолюм 8
Кутсал Рух'ла яшамак
1

Иште, Месих Иса'да оланлар ичин
артък хич бир сучлулук йоктур. 2
Чюнкю Иса Месихте яшамак анджак
Рухла олуйор, ве о Рухун сърасъ, бени
гюнах ве ьолюмюн сърасъндан
сербест етти. 3 Чюнкю Аллах кануну
беденден ичин зайъф иди. О канунун
япамадъънъ Аллах кендиси яптъ:

кенди Олуну гюнахлъ беденлере
бензейен бир беденде йерйюзюне
йолладъ. Ве гюнаха каршълък оларак
гюнахъ беденде даваладъ. 4 ЬОйле ки,
Аллах кануну не буйурдуйса бизде
йерине гетирилсин. Биз де беден
дюшюнджесине гьоре яшамъйоруз,
ама Руха гьоре яшъйоруз.

Чюнкю бедене гьоре яшарсанъз,
ьоледжениз. Ама егер Рухла беденин
ишлерини
йок
едерсениз,
яшаяджанъз. 14 Аллахън Руху кими
гюдерсе, Аллах евлатларъ онлардър. 15
Чюнкю кьолелик руху алмадънъз ки,
сизи текрар коркуя соксун. Ама
евлатлък руху алдънъз. Биз де о Рухла
'Абба', хани 'Бабаджъъм', дийе
баъръйоруз. 16 Рухун кендиси, бизим
рухумузла
бирликте
шахитлик
едийор, Аллах евлатларъйъз дийе. 17
Ве мадем евладъз, мирасчъйъз: хани
Аллахън мирасчъларъйъз ве Месихле
ортак оларак мирасчъйъз. Ялнъз,
лазъм
Онунла
бирликте
аджъ
чекелим. О заман Онунла бирликте де
шанланаджаз.

5

Чюнкю бедендже оланлар, беден
дюшюнджесинин
шейлерини
аръйорлар, ама рухча оланлар, Рухун
шейлерини аръйорлар. 6 Беденин
дюшюнджеси ьолюм демектир, ама
Рухун дюшюнджеси яшам ве баръш
7
демектир.
Чюнкю
беденин
дюшюнджеси
Аллаха
каршъ
дюшманлъктър. Аллахън канунуна
бойун емез, бойун еемез биле. 8 Ве
бедендже оланлар Аллахъ мемнун
едемезлер.

Геледжектеки шанлълък
18

Чюнкю бен шьойле хесап
едийорум: биз ьойле бир шанлълък
гьореджез ки, къямъйорум, бу
шимдики заманън аджъларънъ онунла
каршълаштърайъм биле. 19 Чюнкю бу
дюняда олан хершей хасретле
беклийор, Аллах евлатларънън ьозю
мейдана чъксънr. 20 Бу дюняда олан
хершей анламсъзлъа мапус едилди. О
да кенди истеине гьоре деил, ама ону
мапус еден Аллахън истеине гьоре
олду; хем де шьойле бир умутла: 21 Бу
дюняда олан хершей чюрюмек
кьолелиинден куртуладжак, ве Аллах
евлатларънън шанлъ сербестлиине
кавушаджак.

9

Ама егер Аллахън Руху ичинизде
отурурса,
сиз
затен
беденде
деилсиниз,
рухтасънъз.
ЬОбюр
тюрлю, бир кишиде Месихин Руху
булунмаса, о вакът Месихин деилдир.
10
Ама Месих ичинизде отурду му, о
вакът беден гюнахтан ичин ьолю олса
да, рух гене де дорулуктан ичин яшам
демектир. 11 Аллахън Руху Иса'йъ
ьолюлерден дирилтирди. Ве о Рух
ичинизде отурурса, о вакът Иса'йъ
ьолюлерден Дирилтирен, сизин де
ьолюмлю
беденлеринизи
дирилтиреджек, мадем Рух ичинизде
отуруйор.
12

Иште кардешлер, биз борчлуйуз ама бедене борчлу деилиз ки, беден
дюшюнджесине гьоре яшаялъм. 13

r açıklansın: dünyanın sonunda imanlıların
değiшilmiш tenlerle ortaya çıksın
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22

Чюнкю билийоруз ки, бу дюняда
олан хершей шимдийе кадар бир
сесле инлийор ве бирликте доум
санджъларънъ чекийор. 23 Деил саде о
кадар: Биз Кутсал Рухун биринджи
йемишлерине сахибиз. Ама биз биле
ичимизде инлийоруз ве беклийоруз,
евлатлъа кабул едилелим, хани
беденлеримиз куртулсун. 24 Биз саде
умутла куртулдук. Ама гьорюлен
умут аслънда умут деилдир. Чюнкю
киши бир шейи гьордю мю, она насъл
умут етсин ки? 25 Ама гьормедиимиз
бир шейе умут еттик ми, ону сабърла
беклийоруз.
26

Айнъ онун гиби, Рух да бизим
зайъфлъъмъза ярдъм едийор. Биз
билмийоруз, насъл лазъм дуа еделим.
Ама Рухун кендиси бизим ичин ьойле
инлемекле ялваръйор ки, сьозле
анлатъламаз. 27 Йюреклери араштъран
Аллах, Рухун дюшюнджеси недир
билийор. О да Аллахън истеине гьоре
кутсалларън хатъръна ялваръйор.
Йенгийи казанъйоруз!
28

Шуну
билийоруз:
Аллахъ
севенлер ве онун планъна гьоре
чаарълмъш оланлар, хер дурумда
Аллах онларла бирликте ийилик ичин
ишлийор. 29 Чюнкю О, ен ьонджеден
кишилер билди ве о кишилер ичин
карар
верди
ки,
Олунун
гьорюнюшюне бензер кълънсънлар.
ЬОйле ки, Оул бирчок кардешлерин
арасънда илк доан олсун. 30 Аллах,
карар вердии кишилери чаърдъ;
чаърдъъ кишилери сучсуз кълдъ;
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сучсуз кълдъъ кишилере де шанлълък
верди.
31

О заман бу шейлер ичин не
дийелим? Мадем Аллах бизимле, ким
бизе каршъ йюрюйебилир? 32 О, кенди
Олуну биле сакламадъ, Ону хепимиз
ичин теслим етти. Ве Онунла
бирликте бизе хершейи сербестче
вермейеджек ми? 33 Аллахън сечтии
кишилери ким сучлаяджак? Сучсуз
чъкаран Аллахтър. 34 Онларъ ким
давалаяджак? ЬОлен, хем де дирилен
Месих Иса'дър. О хем де Аллахън
саънда дуруйор ве бизим ичин
араджълък япъйор.
35

Месихин севгисинден бизи ким
айъраджак: съкънтъ мъ, зорлук му,
коваламак мъ, ачлък мъ, чъплаклък
мъ, коркунчлук му, кълъч мъ? 36 Айнъ
язълдъъ гиби:
"Сенин ичин бютюн гюн
ьолдюрюлюйоруз, касаплък
койунлар сайълъйоруз."
37
Хайър! Бютюн бу шейлерин ичинде
бизи севен Месихин сайесинден ьойле
бюйюк бир йенги казанъйоруз ки! 38
Еминим, ...
- не ьолюм не де яшам,
- не мелеклер, не Шейтанлар
не де башка рух кувветлери,
- не шимди вар олан шейлер не
де геледжектеки шейлер,
39
- не йюксеклик не де деринлик
- не де яратълмъш бирханги
башка шей
...бизи
Аллахън
севгисинден
айърамаяджак, ве о севги Раббимиз
Месих Иса'да булунуйор.

деилдир. 7 Ве Ибрахим'ин сойундан
гелдиклери
ичин
хепси
евлат
сайълмазлар. Ама
"Сенин сойун Исхак'ла
сайъладжак."
8
Демек ки, бедендже евлат оланлар
Аллах евлатларъ сайълмаз. Ама
Аллахън сьозюне гьоре единен
евлатлар Аллах евлатларъдър. 9
Чюнкю Аллах шьойле бир сьоз
вермишти:
"Айнъ вакътта гене геледжем ве
Сара'нън бир чоджуу оладжак."

Бьолюм 9
Аллахън сечмеси
1

Месихте хакикатъ конушуйорум,
ялан сьойлемийорум. Дуйгум Кутсал
Рух'та бенимле бирликте шахитлик
япъйор: 2 Бюйюк бир съкънтъм вар,
йюреимде хич битмейен бир кахър
вар. 3 Чюнкю истердим, беним
кардешлерим ичин, хани бедендже
беним сойумдан оланлар ичин, кешке
Месих бени ланет етсе ве кенди
янъндан уратърса.

10

Деил саде бу кадар, Ребека да тек
бир еркектен, хани дедемиз Исхак'тан
икизлере гебе калмъштъ. 11 Онлар да
хенюз домамъшлардъ, не ийи не де
кьотю бир шей япмамъшлардъ. ЬОйле
ки, Аллахън планъ калъджъ олсун.
Аллах о планъ, кенди сечмесине гьоре
яптъ ве истеди, ишлере даянмасън,
ама Чаърана даянсън. 12 Иште о вакът
Ребека'я денилди ки,
"Бюйюк олан чоджук кючююне
куллук едеджек."
13
Насъл да язълдъ:
"Якуб'у севдим, ама Есав'дан
азлашмадъм."

4 - Онлар Исраиллидирлер
- аслънда онларън хаккъ вар,
Аллаха евлат олсунлар
- шанлълък онларъндър
- Аллах онларла анлашмалар
яптъ
- Аллахън кануну онлара
верилди
- онларън хаккъ вар, Аллаха
хизмет етсинлер
- Аллах онлара сьоз вердийди.
5 - деделер онларъндър ве
- Месих де бедендже
онлардандър
Херкесин юстюнде олан Аллах Одур.
О, сонсузлара кадар мубарек олсун,
Амин.

14

О вакът не дийелим? Аллахта
хаксъзлък мъ вар? Оламаз ьойле шей!
15
Чюнкю Муса'я шьойле деди:
"Киме мерхамет едерсем, она
мерхамет едеджем; ве киме
аджъярсам, она аджъяджам."
16
Демек бу иш истейене баалъ деил,
не де кошана баалъ деил, ама
мерхамет гьостерен Аллаха баалъ. 17
Кутсал Китапта Фиравун'дан ичин
шьойле конушуйор:

6

Ама Аллахън сьозю бош чъктъ
демек
истемийорум.
Чюнкю
Исраил'денs олан хепси, Исраил
s İsrail'den olan hepsi: İsrail, İshak'ın çocuğu ve
İbrahim'in torunu olan Yakup'-un baшka bir adı
idi. O da 12 çocuğu ile İsrail halkının dedesi oldu.
Pavlus burada diyor ki: tence o cinsten gelen
herkes Allah halkının içine girmez.
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"Там шу максат ичин сени
йюкселтирдим: кенди кувветими
сенде гьостерейим, ве адъм
бьойлеликле бютюн дюняда илан
оладжак."
18
Демек Аллах истедии кишийе
мерхамет едеджек, истедии кишийи
де сертлештиреджек.
19

О заман бана дийеджен ки,
"Мадем ьойле, насъл олуйор да,
Аллах бизи хяля сучлу булуйор.
Чюнкю онун планъна ким каршъ
дурабилир?" 20 Там терси: сен де
кимсин, ей инсан, Аллаха каршъ
джевап
вермейе
калкъйорсун?
Аджаба япълан бир шей ону япан
кишийе дийеджек ми ки, "Бени неден
21
бьойле
яптън?"
Йокса
чьомлекчинин чамур юзеринде хаккъ
йок му, бир кап япсън шерефли бир
иш ичин, ве башка бир тане япсън
сърадан бир иш ичин.
22

Шьойле дюшюнелим: Аллах
истеди, ьофкесини гьостерсин ве
кувветини билдирсин. Гене де бюйюк
сабърла ьофке капларъна даяндъ (ки,
онлар перишан олмая хазърландъ). 23
Ве кенди шанлълъънън зенгинлиини
мерхамет
капларъна
билдирмек
истийор (ки, онларъ ьонджеден
шанлълък ичин хазърладъ). 24 Бунлар
бизиз, деил саде Яхудилерден ама
миллетлерден
де
чаарълмъш
оланлара. 25 Айнъ Хошеа китабънда
сьойледии гиби:
"Беним олмаян бир халка 'халкъм'
дийеджем, ве севилмейене
'севгили' дийеджем.
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Ве ьойле оладжак ки, нереде
онлара 'Халкъм деилсиниз'
дедилер, орада 'яшаян Аллахън
евлатларъ' дийе
чааръладжаклар."
27
Ишая да Исраил халкъндан ичин
шьойле баъръйор:
"Исраилоулларъ дениздеки кум
кадар калабалък олсалар биле,
анджак уфаджък бир азлък
куртуладжак.
28
Евет, Раб йерйюзюнде бу иши
сона гетиреджек ве чок чабук
битиреджек."
29
Ве Ишая насъл ьонджеден
билдирди:
"Егер Ордуларън Рабби бизе бир
тохум бракмасайдъ, Содом гиби
оладжайдък ве Гомора'я
бензейеджейдик."
Исраил'ин имансъзлъъ
30
О заман не дийелим? Миллетлер
дорулуун пешинден кошмазлардъ,
ама онлар дорулуу казандълар (табии
ки, имандан гелен бир дорулуу). 31
Исраил гене, Аллах кануну тутмакла
дорулуун пешинден кошардълар, ама
дорулук канунуну казанамадълар. 32
Неден?
Чюнкю
ону
иманла
япмадълар, ишлере даянан бир
канунла
яптълар.
Онун
ичин
кьостеклеме
каясъна
такълъп
кьостеклендилер. 33 Айнъ язълдъъ
гиби:
"Иште, Сийон'да бир кьостеклеме
ташъ, бир чарпма каясъ
койуйорум.
Ве хер ким она иман едерсе хич
утандърълмаяджак."

куртуладжан. 10 Чюнкю сучсуз
сайълмак ичин йюрекле иман етмек
лазъм, ве куртулмак ичин аъзла ачък
ачък сьойлемек лазъм. 11 Кутсал
Китап да шьойле дийор:
"Она иман еден хич кимсе
утандърълмаяджак."
12
Яхуди иле Грек арасънда хич бир
фарк йок. Херкесин Рабби айнъдър.
Ону чаъранлара Раб бола гани
вереджек. 13 Чюнкю хер ким Раббин
адънъ чаърърса куртуладжак.

Бьолюм 10
1

Кардешлер, Исраил куртулсун
дийе йюреимде бир ьозлем вар ве
Аллаха онун ичин дуа едийорум. 2
Онлар ичин шахитлик япабилирим ки,
Аллах ичин късканчтърлар, гене де
билгисиз бир късканчлъкла. 3 Чюнкю
билмедилер
ки,
сучсуз
кълан,
Аллахън кендисидир. Ама бактълар,
кенди кендилерини сучсуз кълсънлар.
ЬОйлеликле
Аллахън
истедии
дорулуа бойун емедилер. 4 Чюнкю
Месих, иман еден херкес ичин Аллах
канунун сону демектир, чюнкю Онун
сайесинде сучсуз сайълъйорлар.

14

Ама насъл ону чаъраджаклар,
егер иман етмемишлерсе?
Ве насъл она иман едеджеклер,
егер ишитмемишлерсе?
Ве насъл ишитеджеклер,
егер дуйуран йокса?
15
Ве насъл дуйурсунлар,
егер онларъ гьондерен йокса?
Айнъ язълдъъ гиби:
"Не гюзел о кишилерин аякларъ,
хани баръш хаберини
гетирийорлар, ийи шейлерин
хаберини гетирийорлар."

5

Муса да Аллах канунундан гелен
дорулук ичин шьойле язъйор:
"Бу ишлери йерине гетирдиктен
сонра, инсан бунларън сайесинде
яшаяджак."
6
Ама имандан гелен дорулук ичин
шьойле конушуйор:
"Йюреинде деме ки, 'Гьоке ким
чъкаджак?' (хани Месихи орадан
индирмек ичин).
7
Я да 'ЬОлюлерин мемлекетине
ким инеджек?' (хани Месихи
ьолюлерден дирилтирмек ичин)."
8
Ама не дийор?
"Аллахън сьозю сана якъндър,
сенин аазъндадър ве сенин
йюреиндедир."
Иште, яйдъъмъз иман хабери одур. 9
Хани, егер аазънла ачък ачък
сьойлерсен, Иса Раб'дир дийе, ве
йюреинле иман едерсен, Аллах ону
ьолюлерден дирилтирди дийе, о заман

16

Ама хепси 'ийи хабер'е кулак
асмадълар. Чюнкю Ишая да шьойле
дийор:
"Я Раб, бизим хаберимизе ким
инандъ ки?"
17
Демек, иман ишитмейе баалъдър,
ишитмек де Аллахън сьозюне
баалъдър. 18 Ама шьойле соруйорум:
"Аджаба, ишитмедилер ми?"
Елбетте ишиттилер:
"Сеслери бютюн дюняя яйълдъ.
Онларън сьозлери дюнянън ен
узак кьошесине кадар яйълдъ."
19
Ве гене шьойле соруйорум:
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"Аджаба, Исраил'ин хабери йок
муйду?"
Ен башта Муса деди ки,
"Халк олмаян бир халкла сизи
къскандъраджам. Анлайъшсъз
бир халкла сизи къздъраджам."
20
Ишая гене даха бюйюк куражла
дийор ки,
"Бени арамаянлар бени булду.
Бени соруштурмаянлара
гьорюндюм."
21
Ама Исраил'е шьойле дийор:
"Сеслемейен ве хеп каршъ гелен
бир халка бютюн гюн еллерими
узаттъм."
Бьолюм 11
Уфаджък бир азлък
1

Мадем ьойле, шуну сорайъм:
"Аллах кенди халкънъ дъшаръ мъ
аттъ?"
Оламаз ьойле шей! Затен бен де бир
Исраиллийим,
Ибрахим'ин
сойунданъм, Бенямин джинсинденим.
2
Хайър, Аллах ьонджеден белледии
кенди халкънъ дъшаръ атмадъ. Йокса
билмийор мусунуз, Кутсал Китап
Иляс'тан ичин не дийор? Насъл да
Исраил халкъна каршъ Аллаха
шьойле аалашъйор:
3
"Я Раб! Сенин пейгамберлерини
ьолдюрдюлер. Сенин курбан
йерлерини йъктълар. Бир тек бен
калдъм. Беним де джанъмъ алмая
бакъйорлар."
4
Ама Аллахтан она не гиби бир
джевап гелди:

"Йеди бин адам брактъм кендим
ичин. Онлар 'Баал' путунун
ьонюнде диз чьокмедилер."
5
Шимдики заманда гене айнъ ьойле
олду: мерхамете гьоре сечилмиш
уфаджък бир азлък вардър. 6 Ама
мадем мерхамете гьоре сечилмишлер,
демек
артък
ишлере
гьоре
сечилмийорлар.
ЬОбюр
тюрлю,
мерхамет мерхамет деилдир.
7

Мадем ьойле, не дийелим? Исраил
не арадъйса буламадъ. Ама сечилмиш
оланлар ону булду. Гери каланлар да
сертлештирилди. 8 Насъл да язълдъ:
"Аллах онлара бир уйку руху
верди. Онлара ьойле гьозлер
верди, гьормесинлер; ьойле
кулаклар верди, ишитмесинлер."
Бугюне кадар бу бьойледир.
9
Давут да дийор ки,
"Онларън масасъ онлара тузак
олсун, онлара капан олсун,
онлара дюшмек ичин себеп
олсун, онлара интикам олсун.
10
Онларън гьозлери карарсън ки,
гьормесинлер ве съртларъ хер
даим бюкюк олсунлар."
Кьок ве даллар
11

Мадем ьойле, шуну соруйорум:
"Аджаба, о дереджейе кадар мъ
дюштюлер, бир даха
калкамасънлар?"
Оламаз ьойле шей! Ама онларън сучу
йюзюнден куртулуш
миллетлере
улаштъ.
ЬОйле
ки,
Яхудилер
къскандърълсън. 12 Онларън сучу
дюняя зенгинликt гетирди, онларън
t zenginlik: burada
bereketleri demektir
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para değil ama

ruh

янлъшлъъ
миллетлере
куртулуш
гетирди. Мадем ьойле, онлар Аллахън
истедиини тамамларса, чок даха
фазласънъ гетирмейеджек ми?

сертлик
гьостерди.
Сана
гене
явашлъкла давранъйор. Егер сен Онун
явашлъънда дурмазсан, сен де
23
кесиледжен.
Ве
онлар
да
имансъзлъкта девам етмеселер, гене
айнъ йере койуладжаклар. Аллахън
куввети вар, онларъ гене айнъ йере
койсун. 24 Сен табийетине гьоре ябани
бир зейтин ааджъ
идин. Ве
табийетине терс оларак гюзел бир
зейтин ааджънън ичине койулдун.
Мадем ьойле табийетине гьоре ийи
зейтин ааджъ оланлар чок даха колай
кенди зейтин ааджънън ичине
койуладжаклар.

13

Бен сизин гиби миллетлерден
оланлара конушуйорум. Не де олса,
'миллетлерин апостолу' бен'им ве бу
ишимле ьовюнюйорум. 14 Белки
бирханги йолдан беним сойумдан
оланларъ
къскандъръп
онлардан
базъларънъ куртарабилирим. 15 Аллах
онларъ узаклаштърдъ ве бьойлеликле
дюня иле баръшма олду. Мадем
ьойле, Аллах онларъ бир кабул етсин,
бу дорудан ьолюлерден яшама гечмек
гиби оладжак. 16 Егер мая кутсал исе,
бютюн хамур да ьойле оладжак. Кьок
кутсал исе, даллар да ьойле оладжак.

Исраил'ин куртулушу
25

Кардешлер, кенди кафанъза гьоре
билгичлик япмаясънъз. Онун ичин
истийорум
шу
саклъ
хабери
билесиниз: миллетлерден гиренлерин
сайъсъ тамамланаджак, ама о замана
кадар
Исраил'ин
бир
парчасъ
26
сертлештирилди.
Бьойлеликле
бютюн Исраил куртуладжак. Айнъ
язълдъъ гиби:
"Сийон'дан куртаръджъ геледжек,
ве Якуп'танu Аллахсъзлъъ
калдъраджак.
27
Не заман онларън гюнахларънъ
калдърърсам, онларла япаджаъм
анлашма бу оладжак."

17

Кими даллар кърълдъ, ве сен
ябани бир зейтин ааджъ оларак
онларън йерине койулдун. Сен зейтин
ааджънън кьокюне ве яалълъъна
ортак олдун. 18 Ийи де, сен о вакът о
даллара каршъ ьовюнме. ЬОвюнмейе
калкарсан, унутма ки, сен кьокю
ташъмъйорсун, кьок сени ташъйор.
19

Ама дийеджен:
"О даллар кърълдъ, бен орая
койулайъм дийе."
20
Ийи де, онлар иман етмедиклери
ичин кърълдълар. Сен де саде иманла
бу йерде дуруйорсун. Сен йюксек
гьонюллю олма, ама корк! 21 Чюнкю
мадем Аллах, табийетлерине гьоре
асъл далларъ колламадъ, сени де
колламаяджак.

28
'Ийи хабер'е бакарсан, онлар
Аллаха дюшман олуйорлар, сиз де
ондан файдаланасънъз дийе. Ама
Аллахън
сечмесине
бакарсан,
деделери сайесинден Аллахън севдии

22

Евет, Аллахън явашлъъна ве
сертлиине бир бак! Дюшенлере каршъ

u Yakup: burada ve Eski Ahit'te çok defa İsrail
halkı için baшka bir ad
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кишилердир. 29 Чюнкю Аллах бир
кере бахшиш верди ми ве кимсейи
чаърдъ мъ, ондан хич пишман
олмаяджак. 30 Сиз де бир вакът
Аллахъ сеслемездиниз. Шимди гене,
онлар сеслемедиклери ичин мерхамет
булдунуз. 31 Айнъ онун гиби онлар да
шимди
сеслемемезлик
япмая
башладълар. ЬОйле ки, онлар да сизе
гьостерилен мерхамет иле мерхамет
булсунлар. 32 Чюнкю Аллах херкеси
сеслемемезлиинин мапусчусу яптъ ки,
херкесе мерхамет едебилсин.
Аллаха ьовгю
33

34

35

36

Ах, Аллахън анлайъшъ ве билгиси
не
кадар дерин, не кадар да
зенгин!
Онун карарларъна хич бир акъл
ермез,
Онун йолларънъ кимсе
араштърамаз.
Аллахън дюшюнджелерини ким
билди?
Ким Она акъл веребилди?
Я да Она ким баштан верди де,
гери ьоденсин.
Чюнкю хер шей Ондан чъктъ,
Онун елийле девам едийор ве
Онун ичин вардър.
Сонсузлара кадар Она ьовгюлер
олсун.
Амин.
Бьолюм 12
Яшаян курбанлар
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1

Онун ичин, кардешлер, аджъян
Аллахън адъна сизе ялваръръм:
беденлеринизи дири, кутсал ве макбул
бир курбан оларак Аллаха теслим
един. Бу, акъла уйгун бир хизметиниз
олуйор.
2

Бу елалеме де уймайън. Ама
дюшюнджениз
йениленсин,
ве
бьойлеликле бамбашка кишилер олун.
ЬОйле ки, Аллахън ийи, хош ве
кусурсуз истеини денейесиниз.
3

Бана верилен мерхамете гьоре
сизден херкесе шуну дийорум: саде не
кадар уйгунса, кендинизи ондан даха
фазла бир шей саймайън. Хайър,
Аллах херкесе не дереджеде иман
вермишсе, кендинизи о кадар сайън. 4
Чюнкю беденимизин чок парчаларъ
вар;
ама
хепси
айнъ
иши
битирмийорлар. 5 Айнъ онун гиби, биз
чок кишийиз ама Месихте тек бир
беден олуйоруз, ве бирбиримизин
парчаларъйъз. 6 Гене де, бизе верилен
мерхамете
гьоре,
айръ
айръ
вергилеримиз вар:
- егер пейгамберлик исе,
иманън дереджесине гьоре
олсун.
7
- егер хизмет етмек исе,
хизмет етмек олсун.
- егер ьоретирмек исе,
ьоретирмек олсун.
8
- егер кураж вермек исе,
кураж вермек олсун.
- ким пара ярдъмъ япарса,
онун ели ачък олсун.
- ким гюдюджюлюк япарса,
ону диккатла япсън.
- ким башкаларъна аджърса,

19

ону севинчле япсън.

Ей севгилилер! Кендиниз ичин
интикам алмайън, ама Аллаха мейдан
бракън, О интикам алсън. Чюнкю
шьойле язълмъштър:
"Раб дийор, 'Интикам бенимдир.
Каршълък бен вереджем."
20
Онун ичин,

Севги
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

- Севги икийюзлю олмасън.
- Кьотюлюктен иренин ама ийилие
сарълън!
- Бирбиринизи кардеш севгиси иле
севип бааланън!
- Бирбиринизе сайгъ гьостермек
ичин яръшън!
- Урашмакта гери калмайън!
- Рухта атешли олун!
- Раббе хизмет един!
- Умут ичинде севинин!
- Съкънтъ ичинде даянън!
- Дуада шашмадан девам един!
- Кутсалларън ихтиячларънъ
гьорюн!
- Мисафирлери кабул един!
- Сизе езийет еденлери
мубареклейин! Мубареклейин,
сакън ланет етмейин!
- Ким севинирсе, онларла
бирликте севинин. Ким
ааларса, онларла бирликте
аалайън.
- Бирбиринизе каршъ айнъ
фикирде олун!
- Гьозюнюз йюксеклерде олмасън,
ама дюшкюнлерле аркадашлък
един.
- Кендинизи чок билгич саймайън.
- Хич кимсейе асла кьотюлюе
каршъ кьотюлюк етмейин.
- Херкесин гьозюнде дору оланъ
япмая чалъшън!
- Мюмкюнсе, не кадар сизин
елинизде исе, бютюн
инсанларла баръшъклък
ичинде яшайън.

"Дюшманън аджъкмъшса, она
йемек вер, егер сусамъшса, она
су вер. ЬОйле яптън мъ, онун
кафасъна янан корлар йъмъш
оладжан.
21
Кьотюлюк сизи йенмесин, ама сиз
кьотюлюю ийиликле йенин!

Бьолюм 13
Девлете бойун емек
1

Херкес ханги девлет органларънън
алтънда булунурса, онлара бойун
есин. Чюнкю йок бирханги девлет
органъ, Аллахтан олмасън. Ве вар
олан девлет органларънъ Аллах
йерлерине коймуштур. 2 Демек, ким
девлет органларъна бойун емезсе,
Аллахън сърасъна каршъ гидийор.
Каршъ гиден де джезасънъ чекеджек.
3
Деил ийилик ишлейенлер, ама
кьотюлюк
ишлейенлер
лазъм
гюдюджюлерден корксун. Истийор
мусун,
девлет
органларъндан
коркмаясън? О заман ийи оланъ яп,
онлар да сени ьоведжеклер. 4 Онлар
Аллахтан ийилик ичин верилен сенин
хизметчилериндир.
Ама
егер
кьотюлюю япарсан, корк! Онлар
бошуна кълъч ташъмъйорлар. Чюнкю
Аллахън
хизметчилеридир
ве
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кьотюлюк япан кишийе каршъ Онун
ьофкесини йерине гетирийорлар. 5
Онун ичин лазъм бойун еелим. Деил
саде ьофкеден ичин, ама айнъ заманда
дуйгумуздан ичин.
6

О себептен де верги ьодюйорсунуз.
Онлар Аллахън хизметчилеридир ве
бу иши меракла япъйорлар. 7 Онун
ичин херкесе не лазъмса верин:
- киме лазъм верги ьодейесиниз,
она верги ьодейин.
- киме лазъм гюмрюк ьодейесиниз,
она гюмрюк ьодейин.
- кимден лазъм коркасънъз,
ондан коркун.
- киме лазъм сайгъ гьостересиниз,
она сайгъ гьостерин.
О гюн якънлъйор
8

Бирбиринизи севмектен башка хич
кимсейе борджунуз олмасън. Чюнкю
ким башкасънъ северсе, Аллах кануну
йерине гетирмиш олуйор. 9 Чюнкю,
'зина етме', 'катиллик етме', 'чалма',
'ялан сьойлеме', 'ачгьозлюлюк япма'
ве даха не кадар буйрук варса, хепси
шу сьозде топланър:
"Комшуну кендин гиби сев!"
10
Комшусуну ким северсе, кьотюлюк
ишлемез. Ве бьойлеликле севги,
Аллах канунун тамамланмасъдър.
11

Заманларъ анлайъп буну япън.
Чюнкю артък вакът гелди уйкудан
калкалъм. Затен шимди куртулушумуз
илк иман еттиимиз гюнден даха
якъндър. 12 Гедже илерледи, гюн
якънладъ. Онун ичин лазъм каранлък
ишлерден сойуналъм ве ъшък
13
силахларънъ
кушаналъм.
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Гюнъшъъна уйгун оларак сайгълъ бир
хаят сюрелим; деил еленмекле ве
сарфошлукла,
деил
зина
ве
резилликле, деил чекишмек ве кавга
иле. 14 Онун йерине Раб Иса Месихи
гийийин
ве
фикирде
беден
дюшюнджесинин истеклерине йер
вермейин.

Бьолюм 14
Зайъфлар ве кувветлилер
1

Иманда зайъф олан кишийи кабул
един. Ама гене де тартъшълан
меселелер ичин карар вермейин. 2 Бир
кардеш, хер бир шей йийебилир дийе
иман едийор. Ама зайъф олан башка
бириси саде себзе йийор. 3 Ким йерсе,
йемейени хор гьормесин. Ве ким
йемезсе, йийени даваламасън. Чюнкю
Аллах ону кабул етмиштир. 4 Сен де
кимсин, башкасънън хизметчисини
даваламая калкъйорсун? О, кенди
ефендисинин ьонюнде аякта каладжак
я да дюшеджек. Ве аякта каладжак,
чюнкю Аллахън куввети вар, ону
аякта тутсун.
5

Бир кардеш, бир гюню ьобюр
гюнлерден даха юстюн тутуйор. Ама
башка бириси бютюн гюнлери айнъ
тутуйор.
Херкес
кенди
дюшюнджесинде там карарлъ олсун. 6
Ким бир гюню тутуйорса, ону Раб
ичин тутуйор. Ве ким о гюню
тутмуйорса, гене Раб ичин тутмуйор.
Ким йерсе, Раб ичин йийор, чюнкю
Раббе шюкюр едийор. Ве ким
йемезсе, Раб ичин йемийор, ве гене

Раббе шюкюр едийор. 7 Бизден хич
кимсе не кендиси ичин яшъйор, не де
кендиси ичин ьолюйор. 8 Егер
яшарсак, Раб ичин яшаръз. Егер
ьолюрсек, Раб ичин ьолюрюз. Демек,
яшарсак да, ьолюрсек де, хеп Раббин
малъйъз.

конушмасънлар. 17 Чюнкю Аллахън
краллъъ йемек ве ичмек демек
деилдир, ама дорулук ве баръш ве
Кутсал Рух'та севинч демектир. 18 Ким
дорулук, баръш ве севинч ичинде
Месихе хизмет едерсе, Аллаха макбул
ве инсанларън гьозюнде гювенилир
олуйор.

9

Месих бунун ичин ьолюп дирилди,
хем ьолюлерин, хем де яшаянларън
ефендиси олсун дийе. 10 Ама сен
кимсин, кардешини давалъйорсун? Я
сен де кимсин, кардешини хор
гьорюйорсун? Ве затен хепимиз
Месихин давалама масасънън ьонюне
чъкаджаз. 11 Чюнкю шьойле язълдъ:
"Раб дийор:
'Хаятъмън хаккъ ичин: беним
ьонюмде хер диз чьокеджек ве
хер дил Аллах олдууму
сьойлейеджек."
12
Демек, хер биримиз Аллаха кендиси
ичин хесап вереджек.

19

Иште, онун ичин, баръш гетирен
ве
бирбиримизе
дестек
верен
шейлерин пешинден кошалъм. 20 Сен
бир ет ичин Аллахън ишини бозмая
калкма. Хер шей темиздир. Ама бир
киши гюнаха дюшюрюлюп йерсе, она
кьотю олуйор. 21 Хич ет йемемек я да
шарап ичмемек, я да сенин
кардешини дюшюрен бирханги шейи
япмамак ийидир.
22

Сенин инандъън айръ бир меселен
ми вар? Сен ону Аллахън ьонюнде
кендине сакла. Не мутлу о адам, хани
кабул еттии меселелерде кенди
кендини даваламъйор. 23 Ама ким
йеркен шюпе едерсе, даваланъйор;
чюнкю о иш имандан деилдир. Ве
имандан гелмейен хершей гюнахтър.

13

Онун ичин артък бирбиримизи
даваламактан
вазгечелим.
Ону
япаджаънъза шьойле карар верин:
кардешин
йолуна
коймаялъм
бирханги шей, ону кьостеклесин я да
гюнаха дюшюрсюн. 14 Билийорум ве
Раб Иса'да там еминим ки, хич бир
шей кендилиинден мундар деилдир.
Гене де, ким бир шейи мундар саярса,
кендиси ичин о шей мундардър. 15
Ама егер бир ет ичин сенин
кардешинин дуйгусу рахатсъз олурса,
сен артък севгиде яшамъйорсун. О
кишинин хатъръна Месих ьолдю; сен
де о ет меселеси иле ону йок етме. 16
Онун ичин: сенин туттуун меселе
аслънда ийидир, ве ондан ичин кьотю

Бьолюм 15
1

Ама биз кувветли оланлар, лазъм
кенди кендимизи мемнун етмейелим,
ама зайъф оланларън зайъфлъкларъ
ташъялъм. 2 Хер биримиз комшусуну
мемнун етмейе баксън, онун ийилии
ичин ве ону иманда калдърмак ичин. 3
Чюнкю Месих де кенди кендини
мемнун етмейе бакмадъ. Ама язълдъъ
гиби,
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"Сана кюфюр еденлерин
кюфюрлери беним юзериме
дюштю."
4
Затен ьонджеден язълан хершей
бизи ьоретирмек ичин язълдъ. ЬОйле
ки, Кутсал Китабън вердии сабъръ ве
куражъйла умудунуз олсун.
5

Сабър ве кураж верен Аллах сизе
версин ки, Иса Месихе гьоре хеп
бирликте
айнъ
дюшюнджеде
оласънъз. 6 Ве уйгунлук ичинде тек
бир аъзла Раббимиз Иса Месихин
Аллахъ ве Бабасънъ ьовесиниз.
7

Онун ичин, Месих бизи насъл
кабул етти, сиз де бирбиринизи кабул
един ве ьойлеликле Аллахъ шанлайън.
8
Сизе шуну дийейим: Иса Месих,
Аллахън хакикатъ ичин Яхудилерин
хизметкяръ олду, деделере верилен
сьозлерини йерине гетирсин дийе. 9
Истеди,
миллетлер
де
Аллахъ
шанласънлар онун мерхамети ичин.
Айнъ язълдъъ гиби:
"Бу себептен сени миллетлерин
арасънда ьоведжем, сенин адъна
тюркю сьойлейеджем."
10
Гене шьойле дийор:
"Сиз миллетлер Онун халкъ иле
бирликте севинин."
11
Ве гене шьойле:
"Ей бютюн миллетлер, Рабби
ьовюн. Ей бютюн халклар, Она
ьовгю гетирин."
12
Ишая гене шьойле дийор:
"Йесе'ден бир кьок оладжак. Ве
бириси калкаджак, бютюн
миллетлери гютсюн. Миллетлер
де она умут баалаяджак."
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13

Ве Она иман еттикче, умут верен
Аллах сизи бютюн мерхамет ве
севинчле долдурсун. ЬОйле ки,
Кутсал Рухун кувветийле умутла
долуп ташасънъз.
Павлус'ун хизмети
14

Сизден ичин, кардешлер, хич
шюпем йок ки, ийиликле долусунуз,
хер тюрлю билгиде артъйорсунуз, ве
бирбиринизе акъл веребилирсиниз. 15
Онун ичин, кардешлер, Аллахън бана
вердии мерхамете гьоре, сизе даха
бюйюк
бир
куражла
базъ
меселелерден ичин яздъм. 16 Аллахън
бана вердии мерхамет
шудур:
миллетлер ичин Иса Месихин
хизметчиси олдум. Кутсал вазифем,
Аллахън 'ийи хаберини' яймактър.
ЬОйле ки, миллетлер Аллаха макбул
ве Кутсал Рух'тан кутсал кълънмъш
бир адак олсунлар.
17

Онун ичин Иса Месихте Аллахтан
олан шейлерле ьовюнебилирим. 18
Месих бени хем сьозлерле хем
ишлерле кулландъ, миллетлер Ону
сеслесинлер дийе. Саде ондан сьоз
едеджем. Йюзюм йок, башка бир
шейден конушайъм. 19 Нишанлар ве
муджизелерле, хем де Аллахън
Рухунун куввети иле Месих бени
кулландъ. ЬОйле ки, Йерушалим'ден
башлаярак та Илирия санджаъна
кадар Месихин 'ийи хабер'ини бютюн
бютюн яйдъм. 20 Беним бюйюк
мераъм вар, нереде Месихин адъ
хенюз билинмийорса, орада 'ийи
хабер'и яяйъм. ЬОйле ки, башка

биринин курдуу темелин юзерине бен
ев калдърмайъм. 21 Ама язълдъъ гиби,
"Ондан хаберсиз оланлар
гьореджек. Ишитмемиш оланлар
анлаяджак."
22
Онун ичин чок дефа енгел чъктъ, ве
сизе гелемедим.

един ве ьойлеликле бенимле бирликте
мухаребе един. 31 Хани шьойле:
Яхудийе санджаънда Аллах бени Ону
сеслемейен кишилерден корусун.
Кутсаллар да беним Йерушалим'деки
хизметими кабул етсинлер. 32 Аллахън
истеине гьоре сизе севинчле гелейим
ве аранъзда гьонлюм ферахлансън.
33
Баръш верен Аллах хепинизле
бирликте олсун. Амин.

Павлус'ун йолджулук планъ
23

Ама шимди артък бураларда бана
йер калмадъ ве затен чок сенеден
бери сизе гелмейе ьозледим. 24 Не
заман Испания'я гидерсем, сизе де
сападжам. Чюнкю умудум вар,
гечеркен сизинле гьорюшейим. Сиз де
бени орая гьондересиниз. Ама ьондже
сизин бераберлиинизле бираз дояйъм.

Бьолюм 16
1

Сизе къзкардешимиз Фиби'йи
танъштърмак истийорум. О,
Кенхере'деки топлулуунун бир
гьоревлисидир.
2
Сиз ону кутсаллара лайък бир
бичимде Раб'де каршълайън, ве
хер не ихтияджъ варса, она
ярдъмджъ олун.
Чюнкю о да чок кишийе ве бана да
ярдъм етти.
3
Приска ве Аквила'я селам
сьойлейин.
Онлар Месих Иса'да беним иш
аркадашларъмдър.
4
Беним хаятъм ичин кенди
яшамларънъ биле риске аттълар.
Деил саде бен, миллетлерден олан
бютюн топлулуклар да онлара
шюкюр едийорлар.
5
Онларън евиндеки топлулуа да
селам сьойлейин.
Севдиим Епенетус'а да селам
сьойлейин. О Ахая санджаъндан
Месихин илк йемишидир.
6
Мерйем'е селам сьойлейин. О сизин
ичин чок чалъштъ.

25

Ама
шимди
Йерушалим'е
гидийорум,
кутсаллара
хизмет
едейим. 26 Чюнкю Македония ве Ахая
санджаъндакилер уйгун гьордюлер,
Йерушалим'деки фукара кутсалларла
пайлашсънлар. 27 Уйгун гьордюлер
дийорум,
ама
затен
онлара
борчлудурлар. Чюнкю миллетлер
мадем онларън рух шейлерини
пайлаштълар, лазъм беден шейлерле
де онлара хизмет етсинлер.
28

Бу иши тамамлаяйъм ве бу
йемиши онлара улаштърайъм. Ондан
сонра Испания'я йола чъкаджам,
гечеркен сизе де урайъм. 29 Ве
билийорум, сизе гелдиим заман
Месихин 'ийи хабер'инин долгун
берекети иле геледжем.
30

Кардешлер, Раббимиз Иса Месих
ве Рух'ун севгиси хатъръна сизе
ялваръръм: беним ичин Аллаха дуа
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7

Андроникус ве Йуная'я селам
сьойлейин. Онлар беним
миллетимдендир ве мапус
аркадашларъмдър. Апостоллар
арасънда танънмъш кишилердир.
Ве бенден евел Месихи танъдълар.
8
Раб'де севдиим Амплиятус'а да
селам сьойлейин.
9
Месихтеки иш аркадашъм Урбанус'а
ве севдиим Стакис'е селам
сьойлейин.
10
Раб'де дененмиш бири олан
Апелис'е селам сьойлейин.
Аристобулус'ун евинде яшаянлара
да селам сьойлейин.
11
Беним миллетимден олан
Херодийон'а селам сьойлейин.
Наркис'ин евинден Раб'де оланлара
селам сьойлейин.
12
Раб'де ишлейен Трифена ве
Трифоса'я селам сьойлейин.
Раб'де чок ишлемиш олан севгили
Персис'е де селам сьойлейин.
13
Рабде сечилмиш олан Руфус'а, ве
анасъна (ки, о бана да аналък
гьостерди) селам сьойлейин.
14
Асинкритус, Флегон, Хермес,
Патровас, Хермас ве онун янънда
булунан бютюн кардешлере селам
сьойлейин.
15
Филологус ве Йулия'я, Нерус ве
къзкардешине Олимпас ве онун
янънда булунан бютюн кутсаллара
селам сьойлейин.
16
Бирбиринизе
кутсал
бир
ьопюджюкле селам верин. Месихин
бютюн топлулукларъ сизе селам
сьойлюйорлар.
17

Кардешлер, сизе ялваръръм: вар
кишилер, алдъънъз ьоретише каршъ
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айрълъклар япъйорлар ве гюнаха
дюшмек ичин себеп верийорлар.
Онлара
диккат
един,
онлара
сокулмайън. 18 Чюнкю о тюр кишилер
Раббимиз Иса Месихе деил, ама кенди
тумбакларъна хизмет едийорлар. Хош
сьозлерле ве аъзларъна бал сюрмекле
яваш
кишилерин
йюреклерини
алдатъръйорлар. 19 Чюнкю херкесин
хабери олду, сиз насъл Аллахъ
сеслийорсунуз. О себептен де сизин
ичин севинийорум. Ама истийорум,
ийилие
каршъ
анлайъшлъ
ве
кьотюлюе каршъ саф оласънъз.
20

Чок вакът гечмейеджек, ве баръш
верен
Аллах,
Шейтанъ
сизин
аякларънъзън
алтънда
езеджек.
Раббимиз Иса Месихин мерхамети
сизинле олсун.
21

Иш аркадашъм Тимотейус ве
беним миллетимден олан Лукийус,
Ясон ве Сосипатер сизе селам
йоллуйорлар. 22 Бу мектубу елимле
язан бен Тертийус сизи селам
гьондерийорум. 23 Бени ве бютюн
топлулуу каршълаян Гайус сизе селам
гьондерийор. Касабанън хазнесини
тутан Ерастус'ун ве Квартус кардешин
сизе селамъ вар.
24

Раббимиз Иса Месихин мерхамети
хепинизле олсун. Амин
25

Беним яйдъъм 'ийи хабер' иле, Иса
Месихин билдирилмеси иле, саклъ
билгинин ачъкланмасъ иле Аллах
сизи сааламлаштърабилир. О билги
ески заманларда хеп саклъ тутулурду,
ама шимди мейдана чъктъ: 26
Пейгамберлерин яздъкларъ гиби,

сонсуз Аллахън буйурдуу гиби,
бютюн миллетлер имана гелип
Аллахъ сеслейеджеклерди. Иште, бу
шимди ачъкландъ.
27

Евет, саде кендиси билгили олан
Аллаха, Иса Месих адъйла сонсузлара
кадар ьовгюлер олсун. Амин.
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1.КОРИНТЛИЛЕР
Бьолюм 1
1

Бен Павлус, Аллахън истеине
гьоре чаарълан Иса Месихин бир
апостолу,
ве Состенис кардеш,
2

Коринт касабасънда олан Аллахън
топлулууна:
Месих Иса'да кутсал кълъндънъз ве
кутсал олмая чаарълдънъз. Хем сиз,
хем де хер йерде Раббимизин адънъ,
онларън Рабби ве бизим Раббимиз,
Иса Месихин адънъ чаъран херкес.
3
Бабамъз Аллахтан ве Раб Иса
Месихтен сизе мерхамет ве баръш
олсун.

Шюкюрлер
4

Бен Аллахъма хер вакът шюкюр
едийорум хепинизден ичин, ве сизе
Месих Иса'да верилен Аллахън
мерхамети ичин. 5 ЬОйле ки, хер
меселеде Онда зенгин олдунуз: хани
сьозлерде ве анлайъштан яна зенгин
олдунуз. 6 Ве артък гьостерийорсунуз
ки, Месихтен ичин япълан шахитлик
дорудур. 7 Хани шьойле: сабърла
беклийорсунуз, Раббимиз Иса Месих
ортая чъксън, ве Рух вергилеринден
хич бир ексииниз йоктур. 8 О да сизе
сона кадар куввет вереджек. ЬОйле
ки, Раббимиз Иса Месихин гюнюнде
9
кусурсуз
оласънъз.
Аллах
садикандър. О кендиси сизи чаърдъ,
онун Олу, бизим ефендимиз Иса
Месихле бераберлииниз олсун дийе.

10

Кардешлер, бен де сизе Раббимиз
Иса Месихин адъна ялваръйорум ки,
хепиниз айнъ сьозде бирлешесиниз.
Аранъзда
айрълъклар
олмасън.
Хайър, тек бир фикирде, тек бир
11
карарда
бирлешин.
Чюнкю
Клови'нин ев халкъ бана сизден ичин
анлатърдълар ки, аранъзда кавгалар
12
олуйормуш.
Шуну
демек
истийорум: хер бириниз дийор ки,
"Бен
Павлусчуйум",
"Бен
Аполосчуйум", "Бен Кифасчъйъм", я
да "Бен Месихчийим".
13

Месих парампарча мъ олду?
Павлус сизин ичин хача герилмеди
ки! Йокса Павлус'ун адъна мъ вафтиз
олдунуз? 14 Аллаха чок шюкюр,
Криспус ве Гайус'тан башка хич
кимсейи вафтиз етмедим. 15 Хани
денилмесин, беним адъма вафтиз
16
олмушунуз.
Евет,
бир
де
Истефанас'ън ев халкънъ вафтиз
еттим. Ондан башка хатърламъйорум,
кимсейи вафтиз едейим. 17 Месих
бени затен гьондермеди ки, вафтиз
едейим, ама ийи хабери илан едейим.
Ама деил акъллъджа сьозлерле.
ЬОбюр тюрлю Месихин хачъ бош бир
шей оладжайдъ.
Аллахън билгилии ве куввети
18

Чюнкю хачън хабери перишан
оладжак
кишилер
ичин
акълсъзлъктър. Ама бизим гиби
куртуланлар
ичин
Аллахън
кувветидир. 19 Насъл да язълмъштър:
"Акъллъ кишилерин акъллълъънъ
йок едеджем.
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Ве курназ кишилерин
курназлъънъ маф едеджем."

хич бир инсан Аллахън ьонюнде
ьовюнмесин. 30 Иште, О себеп олду,
Месих Иса'дасънъз. Месих бизим
ичин Аллахтан гелен билгилик олду:
дорулук ве кутсаллък ве куртулуш
одур. 31 Насъл да язълмъштър:
"Ким ьовюнюрсе, Аллах иле
ьовюнсюн!"

20

Хани, акъллъ киши нереде? Китап
язаръ нереде? Бу заманън кувветли
конушмаджъсъ нереде? Аллах бу
дюнянън акъллълъънъ аптал йерине
коймадъ мъ? 21 Бу дюня кенди
акъллълъъ иле Аллахъ танъямадъ.
Мадем ьойле, Аллах, кенди аклъйла
разъ олду, акълсъз бир хабер илан
едилсин, ве о хабере иман еденлер
куртулсунлар. 22 Чюнкю Яхудилер
муджизе истийорлар, ама Греклер
акъллълък аръйорлар. 23 Ама биз хача
герилмиш Месихи илан едийоруз.
Яхудилер ичин бир кьостек ве
миллетлер ичин акълсъзлък илан
едийоруз. 24 Ама чаарълмъш оланлар
ичин, хем Яхудилер хем де Греклер
ичин, Месихи илан едийоруз Аллахън
куввети ве Аллахън акъллълъъ
оларак. 25 Чюнкю Аллахън акълсъзлъъ
инсанларън
акъллълъъндан
даха
акъллъдър. Ве Аллахън зайъфлъъ
инсанларън
кувветинден
даха
кувветлидир.

Бьолюм 2
1

Кардешлер, не вакът сизе гелдим
Аллахън хаберини анлатърмая, о
вакът гелмедим чок сюслю сьозлерле
я да билгичликле. 2 Карар вермиштим,
аранъзда икен саде Иса Месихи
билейим, хем де Ону хача герилмиш
оларак, башка бир шей деил. 3 Бен
сизинле икен, зайъф идим, коркардъм
ве чок титрердим. 4 Беним конушмам
ве хаберим олмадъ инсан билгиси ве
онун кандъръджъ сьозлери иле. Ама
Руху ве куввети гьостермекле олду. 5
ЬОйле ки, иманънъз даянмасън
инсанларън билгилиине, ама Аллахън
кувветине.

26

Кардешлер, бир бакън нереден
чаарълдънъз: инсанджа бакарсан,
сизден чок киши билгили деилди, чок
киши кувветли деилди, чок киши
сойлу деилди. 27 Ама Аллах бу
дюнянън аптал кишилерини сечти,
акъллъ кишилери утандърсън дийе.
Ве бу дюнянън зайъф кишилерини
сечти, кувветли кишилери утандърсън
дийе. 28 Ве Аллах бу дюнянън
ашаъладъ
ве
хор
гьорюлен
кишилерини, хани ен олмаяджак
кишилери сечти; ьойле ки, сайълан
кишилери хиче индирсин. 29 ЬОйле ки,

Рухтан билгилик
6
Ама гене де тамамланмъш
кишилерин
арасънда
билгили
конушуйоруз. Ама бу билгилик, бу
дюнянън билгилии деилдир. Ве бу
дюнянън гюдюджюлеринин билгилии
де деилдир, ки онлар затен кайболуп
гидийорлар. 7 Ама, саклъ бир шей
оларак,
Аллахън
билгилиини
анлатъръйоруз. Бу, Аллахън саклъ
билгилиидир. Аллахън ьонджеден
бизим шанлълъъмъз ичин карар
вердии бир билгиликтир. 8 Бу
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дюнянън гюдюджюлеринден хич
кимсе
о
билгилии
анлаямадъ.
Анламъш олсалардъ, затен шанлъ
Рабби хача гермейеджейдилер. 9 Ама
насъл да язълдъ:
"Аллах, Ону севенлер ичин ьойле
шейлер хазърладъ ки,
хич бир гьоз онларъ гьормемиш,
хич бир кулак онларъ
ишитмемиш ве онлар хич бир
йюрее гирмемиштир."
10
Ама Аллах бизе бу шейлери кенди
Руху иле апачък етмиштир.
Чюнкю Рух хершейи араштъръйор,
Аллахън деринликлерини биле. 11
Чюнкю инсанлардан, башка бир
инсанън меселелерини ким билийор?
Саде о кишинин ичиндеки рух
билийор. Айнъ бунун гиби, Аллахън
меселелерини де кимсе билемез,
анджак
Аллахън
Руху
онларъ
билийор. 12 Биз гене дюнянън рухуну
алмадък, ама Аллахтан гелен Руху
алдък, Аллахън бизе сербестче вердии
шейлери анлаялъм дийе. 13 Иште, биз
бунларъ анлатъръйоруз. Ама деил
инсан
билгилиинин
ьоретирдии
сьозлерле, Кутсал Рухун ьоретирдии
сьозлерле. Рухун шейлерини рухча
14
анлатъръйоруз.
Ама
беден
дюшюнджеси иле яшаян бир инсан
Аллахън Рухундан гелен шейлери
кабул етмез. Бу шейлер она сачмалък
гелийор. Ве онларъ затен анлаямаз,
чюнкю
бу
шейлер
рухча
анлашълъйор. 15 Ама рухча яшаян бир
инсан хершейи анлаябилир. Ону гене,
хич кимсе анлаямаз.
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"Чюнкю Раббин дюшюнджесини
ким билди ки? Она ким акъл
веребилир ки?"
Ама биз Месихин дюшюнджесине
сахибиз.
Бьолюм 3
Аполос ве Павлус
1

Кардешлер,
бен
де
сизе
конушуркен, рухча яшаянлара гиби
конушамадъм.
Ама
беден
дюшюнджеси иле яшаянлара гиби
конуштум. Санки Месихте бебек
оланлара
конушурмуш
гиби
конуштум. 2 Сизе сют ичирдим, сизи
етле беслейемедим. Чюнкю даха ону
йемейе хазър деилдиниз. Шимди биле
хазър деилсиниз ки! 3 Чюнкю хяля
беден дюшюнджеси ичиндесиниз.
Мадем аранъзда късканмак ве
чекишмек ве айръшмак вар, о вакът
хяля беден дюшюнджесинде деил
мисиниз, хяля инсанджа яшамъйор
мусунуз? 4 Чюнкю бириниз, "Бен
Павлус'чуйум!" дийор ве башкасъ
"Бен де Аполос'чуйум!" дийор. Мадем
ьойле, сиз беден дюшюнджеси ичинде
деил мисиниз?
5

Аполос да кимдир? Ве Павлус да
кимдир? Саде хизметчидирлер. Хер
икиси Раббин вердии фърсатла
араджъ олдулар, сиз имана гелесиниз:
6
Бен ектим, Аполос суладъ, ама
Аллах бюйютюрдю. 7 ЬОйле ки, не
екен бир шейдир, не де сулаян, ама
бюйютюрен Аллах. 8 Екен ве сулаян
бирдир.
Хер
бири,
кенди
чалъшмасъна
гьоре,
кенди
каршълъънъ аладжак. 9 Чюнкю биз

20

Аллахън иш аркадашларъйъз. Сиз
гене Аллахън тарласъ, Аллахън
бинасъ олуйорсунуз.

Ве гене шьойле:
"Аллах билгили кишилерин
дюшюнджелерини, онларън бош
олдууну билийор."
21
ЬОйле ки, хич кимсе инсанларла
ьовюнмесин. Затен хер шей сизиндир:
22
Истер Павлус, истер Аполос, истер
Кифас, истер дюня, истер яшам, истер
ьолюм, истер шимдики шейлер, истер
геледжектеки шейлер - хер шей затен
сизиндир. 23 Сиз де Месихинсиниз,
Месих гене Аллахъндър.

10

Аллах бана мерхамет верди. Бен
де она гьоре, билгили бир уста гиби,
темели койдум. Еви гене башкасъ
калдъръйор. Ама херкес диккат етсин,
бу темелин юзеринде насъл ев
калдъръйор. 11 Койулан темел Иса
Месихтир. Ондан башка бир темел
хич кимсе коямаз. 12 Шимди, бу
темелин юзеринде киши ев калдърмая
калкъйор: кимиси алтън, гюмюш ве
къйметли ташларла, кимиси гене
тахта, от ве камъшла. 13 Херкесин иши
белли оладжак. О гюн, о иши илан
едеджек.
Чюнкю
атешле
ачъа
чъкаръладжак. Ве херкесин иши
насъл олдууну, атеш ону ьолчеджек. 14
Егер кишинин калдърдъъ ев аякта
калърса, бир каршълък аладжак. 15
Егер кишинин иши янарса, о зарарънъ
чекеджек.
Гене
де
кендиси
куртуладжак. Ялнъз, атешин ичинден
гечмиш гиби куртуладжак.

Бьолюм 4
Месихин апостолларъ
1

Инсанлар бизи артък Месихин
хизметчилери сайсънлар, Аллахън
саклъ билгилерине бакан гьоревлилер
2
сайсънлар.
Айръджа,
бир
гьоревлиден истенилийор, гювенилен
бири олсун. 3 Сиз бени даваламая
калкън, я да башка инсанлар бени
даваламая калксънлар - бу беним
ичин ен уфак бир шейдир. Хем де, бен
кенди кендими биле даваламъйорум. 4
Чюнкю кендими сучлу дуймуйорум.
Гене де, бунунла кендими хаклъ
чъкарамам. Ама бени давалаян
Рабдър. 5 Онун ичин, хич бир шейи
вактъндан ьондже, хани Раб гелмеден
ьондже даваламайън. О, каранлъън
саклъ шейлерини ачъа чъкараджак. О,
йюреклердеки дюшюнджелери белли
едеджек. О вакът херкесин ьовгюсю
Рабден оладжак.

16

Сиз билийорсунуз, Аллахън еви
сизсиниз ве Кутсал Рух аранъзда
отуруйор. 17 Бир киши Аллахън евини
йъкарса, Аллах да ону йъкаджак.
Чюнкю Аллахън еви кутсалдър, ве
Аллахън еви сизсиниз. 18 Хич кимсе
кенди кендини алдатърмасън: бир
киши бу дюняя гьоре билгили исе,
джахил олсун, ьойле ки, асъл билгили
олабилсин. 19 Чюнкю бу дюнянън
билгилии
Аллахън
ьонюнде
акълсъзлъктър. Айнъ язълдъъ гиби:
"О, билгили кишилери
билгиликлери ичинде якалъйор."

6

Кардешлер, бу шейлери кендим ве
Аполос'тан ичин бир бензетме гиби
анлаттъм, сизин файданъз олсун дийе.
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ЬОйле ки, бизден ьорнек алъп
дюшюндженизде язълан шейлерден
дъшаръя чъкмамайъ ьоренесиниз.
ЬОйле ки, хич кимсе бир кишийи
тутуп башкасънъ хор гьормесин. 7
Сени ким 'даха башка' яптъ? Я да
сенин бирханги шейин вар мъ ки, сен
ону башкасъндан алмъш олмаясън?
Ве мадем башкасъндан алдън, насъл
олуйор да, башкасъндан алмамъш
гиби ьовюнюйорсун?
8

Ама сиз затен дойдунуз я! Затен
зенгин олдунуз я! Затен биз олмадан
краллар олдунуз я! Кешке сахиден де
краллар олсайдънъз. О вакът биз де
сизинле бирликте крал оладжайдък. 9
Санъйорум,
Аллах
бизи,
хани
апостолларъ, ьолюмюне гиденлер
гиби, ен сонунджу кишилер оларак
ортая койду. Бютюн дюняя, хем
инсанлара
хем
де
мелеклере,
сейирлик ичин олдук. 10 Биз Месих
ичин серсем олдук; сиз гене Месихте
билгили олдунуз. Биз зайъф олдук,
сиз гене кувветли олдунуз. Сиз
сайгълъ олдунуз, биз гене сайгъсъз
олдук.
11
Бу даккая кадар ачлък ве сусузлук
чекийоруз. Чъплакъз, лобут
йийоруз, евимиз баргъмъз йок,
аваре гезийоруз.
12
Кенди еллеримизле чалъшъп
ъргатлък япъйоруз.
Бизе кюфюр еттилер ми, ийилик
хошлук дилийоруз. Бизе езийет
еттилер ми, даянъйоруз.
13
Бизе каршъ кьотю лаф
конушанларъ йумушак сьозлерле
ятъштъръйоруз.
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Бу даккая кадар бютюн дюнянън
боклуу олдук, херкесин
сюпрюнтюсю олдук.
14

Бу шейлери сизе язмадъм, сизи
утандърмак ичин. Ама севгили
евлатларъм гиби, сизи уянтърмак
ичин яздъм. 15 Чюнкю Месихте бин
тане муаллиминиз олса да, чок
бабаларънъз йок. Не де олса, Месих
Иса'да 'ийи хабер'ле бен сизе баба
олдум. 16 Онун ичин сизе ялваръръм:
бени ьорнек алън. 17 Бу себептен
Тимотейус'у сизе йолладъм. О, Раб'де
беним севгили евладъм ве садикан
бир кишидир. О сизе Месихтеки
йолларъмъ хатърлатъраджак, насъл
онларъ хер йерде хер топлулукта
ьоретирийорум.
18

Базъларънъз кендилерини ьойле
йюкселтирдилер ки, санки хич
янънъза гелмейеджем. 19 Ама Раб
истерсе, тезде сизе геледжем. О вакът
кендини йюкселтирен о кишилерин
деил лафларъ ама кувветлери неймиш
ьоренеджем. 20 Аллахън краллъъ бир
лаф меселеси деилдир, бир куввет
меселесидир. 21 Не истийорсунуз?
Сизе сопа иле ми гелейим, йокса
севги иле ве явашлък рухуйла мъ?

Бьолюм 5
Зинаджъ кардеши уратърън
1

ЬОйле лаф олду ки, аранъзда зина
олуйормуш. Хем де ьойле бир зина
ки, Аллахсъз кишилерин арасънда
биле гечмийор: бириси бабасънън

каръсънъv алмъш. 2 Сиз де буна
аалаяджаънъза, гурурланъйорсунуз.
Ама ким бу иши яптъйса, лазъмдъ сиз
ону аранъздан уратърасънъз. 3 Бен
кендим
бедендже
аранъзда
булунмасам да, рухча сизинле
бирликтейим. Ве мадем сизинле
бирликтейим, бен о иши япмъш олан
кишийи затен даваладъм.
4
Раббимиз Иса Месихин адъйла,
сиз ве беним рухум бир арая
топланмъш оларак,
ве Раббимиз Иса Месихин
куввети иле,
5
ьойле бир кишийи Шейтан'а
теслим едийоруз.
ЬОйле ки, онун бедени маф олсун,
ама онун руху Раб Иса'нън гюнюнде
куртулсун.

ачгьозлюлерле, доландъръджъларла,
пута тапанларла. ЬОйле олайдъ,
лазъмдъ
бу
дюнядан
дъшаръ
чъкайдънъз. 11 Хайър, сизе язаркен
демек истедим ки, егер бир кардеш
зинаджъ, ачгьозлю, пута тапан,
кюфюрджю,
ичкиджи
я
да
доландъръджъ оларак билинирсе, о
вакът онунла хич ишиниз олмасън.
Бьойле бириси иле йемек биле
йемейин.
12

Чюнкю
дъшаръдакилери
даваламак бана мъ дюшюйор? Ама
ичердекилерини
де
ми
даваламаяджанъз? 13 Дъшаръдакилери
Аллах давалаяджак. Ама сиз кьотю
кишийи аранъздан атаджаксънъз.

6

Сизин ьовюндююнюз ийи деилдир.
Йокса сиз билмез мисиниз, аз бир мая
бютюн хамуру маялъйор? 7 Онун ичин
ески маяйъ дъшаръя атън ки, йени
хамур
оласънъз
(ве
аслънда
маясъзсънъз). Чюнкю бизим Фъсъх
курбанъмъз затен кесилмиштир, о да
Месихтир. 8 ЬОйле ки, биз бу байрамъ
туталъм; деил ески мая иле, не де
арсъзлък ве кьотюлюк маясъ иле, ама
дюрюстлюк ве хакикатън маясъз
екмеи иле. 9 Мектубумда сизе
язмъштъм ки, зинаджъларла ишиниз
олмасън. 10 Ама демек истемедим,
дюнядан олан зинаджъларла, я да

Бьолюм 6
Кардеш кардеше дава ачъйор
1

Сизден биринин башкасъна каршъ
давасъ олду му, не йюзле калкъп буну
кутсаллар
ьонюнде
деил
де,
гюнахкярларън ьонюнде дава ачъйор?
2
Йокса билмез мисиниз ки, кутсаллар
дюняйъ давалаяджак? Ве мадем
дюняйъ давалаяджанъз, бу ен уфак
меселелери
чьозмек
елинизден
гелмийор му? 3 Йокса билмез
мисиниз,
биз
мелеклери
биле
давалаяджаз. ЬОйле исе, гюнлюк
меселелери рахат рахат давалаяджаз. 4
Ве не вакът калкъйорсунуз, гюнлюк
меселелери даваламая, насъл олуйор
да, бу иши топлулукта ен аз сайгълъ
олан кишилере бракъйорсунуз? 5 Буну
сизи утандърмак ичин сьойлюйорум.
Демек сизин аранъзда тек бир

v

babasının karısı: herhalde kiшinin
anası değil, ama babasının daha sonra evlendiği
bir kadın

309

MATTA 10

310

билгили киши йок, бу ики кардешин
давасънъ гьорсюн. 6 Ама кардеш
кардеше каршъ дава ачъйор, хем де
имансъзларън ьонюнде.
7

Бирбиринизе дава ачъйорсунуз: бу
сизин ичин затен хептен бир
кайъплъктър.
Башкасъ
сизин
хаккънъзъ йерсе, даха ийи деил ми?
Алдатърълан сиз оласънъз, даха ийи
деил ми? 8 Сиз гене, кендиниз
кьотюлюк
япъйорсунуз
ве
башкасънън хаккънъ йийорсунуз. Хем
де буну кардешлере япъйорсунуз.
9

Йокса билмез мисиниз, хаксъзлък
япанлар Аллахън краллъънъ мирас
алмаяджак. Хич алданмайън! Не
зинаджълар, не пута тапанлар, не
гезгинджилер, не хомосексюеллик
япанлар, не де ону яптъранлар, 10 не
хърсъзлар, не ачгьозлюлер, не
ичкиджилер, не кюфюрджюлер, не де
доландъръджълар Аллахън краллъънъ
11
мирас
алмаяджаклар.
Ве
базъларънъз бьойле идиниз. Ама Раб
Иса'нън адъйла ве Аллахъмъзън Руху
иле йъкандънъз, кутсал кълъндънъз ве
сучсуз кълъндънъз.
Зина меселеси
12

"Бана хер шей сербест" - гюзел,
ама хер шей файдалъ деилдир. "Бана
хер шей сербест" - гюзел, ама бен хич
бир шейе кьоле олмаяджам. 13 "Етлер
тумбак ичин, тумбак гене етлер ичин"
- ийи, ама Аллах хер икисини де йок
едеджек. Беден гене зина ичин
деилдир, ама Раб ичиндир. Раб да
беден ичиндир. 14 Аллах хем Рабби
дирилтирди, хем бизи де кенди
куввети иле дирилтиреджек. 15 Йокса
310

билмез мисиниз ки, беденлериниз
Месихин
парчаларъдър?
Мадем
ьойле, калкъп Месихин парчаларънъ
бир йолсузун беденине парча япайъм
мъ? Оламаз ьойле шей! 16 Йокса
билмез мисиниз, ким бир йолсузла
бирлеширсе, онунла бир беден
олуйор? Чюнкю дийор ки,
"Икиси тек бир беден оладжак."
17
Ама ким Раб иле бир олурса,
Онунла бир рух олуйор.
18

Зинадан качън! Инсанън ишледии
хер гюнах, беденин дъшъндадър. Ама
ким зина ишлерсе, кенди беденине
каршъ гюнах ишлемиш олуйор. 19
Йокса
билмийор
мусунуз
ки,
бедениниз Кутсал Рухун евидир. О
Кутсал Руху Аллахтан алдънъз, ве О
шимди ичинизде отуруйор. Сиз артък
кендинизин ефендиси деилсиниз. 20
Сиз бир фиятла сатън алъндънъз.
Онун ичин беденлеринизле Аллаха
шан гетирин.

Бьолюм 7
Евлилик меселелери
1

Шимди де бана яздъънъз
меселелере гечейим. Еркек ичин ийи
бир шейдир евленмесин. 2 Гене де,
зиная енгел олсун дийе, хер еркеин
бир каръсъ, ве хер кадънън бир
коджасъ олсун. 3 Еркек каръсъна
хаккънъ версин. Айнъ онун гиби,
кадън да коджасъна хаккънъ версин. 4
Кадънън бедени онун деилдир,
коджасънъндър. Айнъ онун гиби,
еркеин
бедени
онун
деилдир,
5
каръсънъндър.
Бу
меселеде

бирбиринизе хаксъзлък етмейин:
анджак икинизин разълъъйла ве саде
бир вакът ичин бирбиринизден
узаклашън. Максат, дуа ичин айлак
каласънъз. Сонра гене бир арая гелин.
Хани, даянамадъънъз ичин Шейтанън
фърсатъ олмасън, сизи денемейе. 6
Буну бир буйрук гиби деил ама бир
изин гиби сьойлюйорум. 7 Кешке
херкес беним гиби олса! Ама бириси
шьойле, бириси бьойле, херкесин
Аллахтан кенди вергиси вар.

мундар сайъладжайдъ; бьойле гене
темиз олуйорлар.w
15

Ама иман етмейен тараф
айрълърса,
айрълсън.
Бьойле
дурумларда кардеш я да къзкардеш
меджбур деилдир. Аллах бизи баръша
чаърдъ. 16 Чюнкю сен, ей кадън, не
билирсин,
белки
де
коджанъ
куртараджан. Я да сен, ей еркек,
белки де карънъ куртараджан.
17

Херкес ьойле бир яшам сюрсюн,
насъл Аллах она вердийсе, насъл
Аллах ону чаърдъйса. Иште, бен буну
бютюн топлулукларда буйуруйорум. 18
Бир киши сюннетли икен ми
чаарълдъ? О вакът сюннетсиз гиби
олмасън. Бир киши сюннетсиз икен
ми чаарълдъ? О вакът сюннет
олмасън. 19 Сюннетли олмак бир шей
деилдир, сюннетсиз олмак да бир шей
деилдир. Ама Аллахън буйрукларънъ
тутмак бир шейдир. 20 Херкес ханги
вазийетте чаарълмъшса, онда девам
етсин. 21 Кьоле икен ми чаарълдън?
Сен буна съкълма! Гене де, сербест
олмая фърсатън варса, ону куллан. 22
Чюнкю ким кьоле икен Раб'де
чаарълмъшса, Раб'де сербест бир
кишидир. Айнъ онун гиби, ким
сербест бир киши икен чаарълмъшса,
Раббин кьолесидир. 23 Бир фиятла
сатън алъндънъз. Инсанлара кьоле
олмайън. 24 Кардешлер, херкес ханги

8

Евли олмаянлара ве еши ьолмюш
оланлара шуну дийейим: онлар беним
гиби калсалар, кендилери ичин ийи
9
оладжак.
Ама
кендилерини
заптедемезлерсе,
евленсинлер.
Чюнкю евленмек янмактан ийидир.
10

Ама евли оланлара шуну
буйуруйорум (аслънда бен деил, ама
Раб
буну
буйуруйор):
кадън
коджасъндан айрълмасън. 11 (Гене де
айрълърса,
я
бир
даха
хич
евленмесин, я да коджасъ иле
баръшсън.) Еркек де каръсъндан
айрълмасън.
12
ЬОбюр кишилере деил Раб, ама
бен шуну сьойлейейим: дийелим бир
кардешин иман етмейен бир каръсъ
вар, кадън да онунла яшамая разъдър,
о
вакът
кардеш
каръсъндан
айрълмасън. 13 ЬОбюр тюрлю: бир
кадънън иман етмейен коджасъ вар, о
да онунла яшамая разъ гелийор, о
вакът кадън ондан айрълмасън. 14
Чюнкю
иман
етмейен
еркек
каръсъндан ичин темиз олуйор, иман
етмейен кадън да кардештен ичин
темиз олуйор. Йокса къзанларънъз

w Bu ayet шunu demek istiyor: Musa'nın
kanununda yazılırdı ki, Allahsız halklardan karı
alan kiшi, mundar olurdu. Kızanları da mundar
olurdu. İsa'nın sırası baшka: imanlı eш ayrılmasın,
çünkü Allah o evliliği ve ondan çıkan kızanları
kabul ediyor. İmansız eш otomatik olarak
kurtuluш bulmuyor, ama Allahın bereketinin
altına geliyor.
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вазийетте чаарълмъшса,
ьонюнде онда девам етсин.
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Аллахън

25

Деликанлъ къзлар ичин Рабден
бирханги буйрук алмадъм. Ама мадем
Раб бана садикан калмак ичин
мерхамет гьостерди, гене де фикрими
сьойлейейим: 26 Даккада съкънтъ вар.
Ве о себептен ийи оладжак, киши
олдуу гиби калсън. 27 Евли мисин? О
вакът айрълмаа бакма. Евли деил
мисин? О вакът евленмее бакма. 28
Гене де евленирсен, гюнах ишлемиш
олмуйорсун. Ве деликанлъ бир къз
евленирсе де гюнах ишлемез. Ама
ьойлелерин бу хаятта дертлери
оладжак. Бен де сизи дерттен корумак
истийорум.
29

Кардешлер, буну сьойлюйорум,
чюнкю заманлар артък фена олду.
ЬОбюр кишилере гене шу калъйор:
евли оланлар биле, санки евли
деилмишлер гиби олсунлар. 30
Аалаянлар,
ааламамъш
гиби
олсунлар. Севиненлер, севинмемиш
гиби олсунлар. Сатън аланлар, о шейе
сахип деилмиш гиби олсунлар. 31 Ве
бу дюнянън малларънъ куллананлар,
кенди
малларъ
деилмиш
гиби
куллансънлар. Чюнкю бу дюнянън
хали учуп гидийор.
32

Ама бен истийорум, кахърсъз
яшаясънъз. Евли олмаян киши Раб
ичин кахърланъйор, хани Ону насъл
мемнун етсин дийе. 33 Ама евли олан
киши бу дюнянън шейлери ичин
кахърланъйор, хани каръсънъ насъл
мемнун етсин дийе. 34 Ве бьойлеликле
кендини ики парча япъйор. Ама евли
олмаян кадън я да деликанлъ бир къз
312

Раббин шейлери ичин кахърланъйор.
ЬОйле ки, хем бедендже хем рухча
кутсал олсун. Ама евли олан кадън бу
дюнянън
шейлери
ичин
кахърланъйор, хани коджасънъ насъл
мемнун етсин дийе. 35 Ама буну сизин
ийилииниз ичин сьойлюйорум. Деил
сизе келепче такайъм, ама хер иш
тертипле япълсън дийе. Сиз де
диккатинизи даътмадан Раббе хизмет
едесиниз.
36

Бириси 'Бен деликанлъ къзъма
хаксъзлък
едийорум.'
дийе
дюшюнюрсе, ве онун яшъ илерлерсе,
ве евленмеси лазъмса, истедиини
япсън. О заман гюнах ишлемиш
олмуйор. 37 Ама дийелим бир киши
йюреинде
карарлъдър,
зорунлук
алтънда деилдир, ама кенди фикринин
сахибидир. О вакът йюреинде о
деликанлъ къзънъ евлендирмемейе
карар верирсе, ийи япар. 38 Демек,
евлендирен
ийи
япар,
ама
евлендирмейен даха да ийи япар.
39

Бир кадън, коджасъ яшадъкча,
кануна гьоре она баалъдър. Ама
коджасъ ьолюндже текрар евленмейе
сербесттир. Ама мутлака Раб'де
евленсин. 40 Гене де, олдуу гиби
калърса, бендже даха мутлу оладжак.
Ве санъйорум бенде де Аллахън Руху
вар.
Бьолюм 8
Адак етлери
1

Шимди де путлара аданмъш
йийентилер меселесине гечелим:
'Хепимизде билги вар' - буну артък
билийоруз. Билги, инсанън гьосюню

кабартърър, ама севги башкасънъ
илерлетирир. 2 Бир киши, 'Бен
билийорум артък' дийе дюшюндю мю,
о даха хич бир шей насъл лазъмса
билмийор. 3 Ама бир киши Аллахъ
севди
ми,
Онун
тарафъндан
билинийор.

олуйор, о зайъф кардеш маф олсун ки Месих онун хатъръна ьолдю. 12 Сиз
кардешлере каршъ бьойле гюнах
ишлемекле
ве
онларън
зайъф
дуйгуларънъ яраламакла, аслънда
Месихе каршъ гюнах ишлемиш
олуйорсунуз. 13 Онун ичин, егер ет
себеп олурса, беним кардешим
гюнаха дюшсюн, о вакът бир даха хич
ет йемем. Йетер ки, кардешиме себеп
олмаяйъм кьостекленсин.

4

Шимди,
путлара
аданмъш
йемеклере
гелелим:
Билийоруз,
аслънда дюняда пут дийе бир шей
йок, бирден башка Аллах да йок. 5
Истер гьокте, истер йерйюзюнде,
белки Аллах оларак гечен чок шей
вар. Насъл да чок 'танрълар' ве чок
'раблер' вар. 6 Ама бизим ичин тек бир
Баба Аллах вар. Хершей Ондан олду.
Биз Онун ичин варъз. Ве тек бир Раб
вар: о да Иса Месих'тир. Хер шей
Онун елийле олду, биз де Онун
елийле олдук.

Бьолюм 9
Апостолун хакларъ
1

Бен апостол деил мийим? Бен
сербест деил мийим? Раббимиз Иса
Месихи гьормедим ми санки? 2
Башкалар ичин апостол олмасам да,
ен азънда сизин ичин ьойлейим я!
Раб'деки
апостоллук
вазифемин
мюхюрю сизсиниз.

7

Ама
бу
билги
херкесте
булунмуйор. Базъларъ бугюне кадар
санъйорлар, путлар бир шейдир. Онун
ичин, санки сахиден де путлара
аданмъш йемеклер гиби йийорлар, ве
бьойлеликле онларън зайъф дуйгусу
кирленийор. 8 Йийентилер бизи
Аллаха яклаштърмаз: йерсек бир
юстюнлююмюз йок. Йемесек де,
ексиимиз йок.

3

Бени даваламая калкан кишилере
каршъ кендими шьойле хаклъ
чъкарабилирим: 4 Бизим хаккъмъз йок
му йемейе ве ичмейе? 5 Бизим
хаккъмъз йок му, бир къзкардешле
евленип ону гезилеримизде янъмъза
алалъм? ЬОбюр апостоллар ве Раббин
кардешлери
ве
Кифас
ьойле
япмъйорлар мъ санки? 6 Йокса саде
беним ве Бар-Набас'ън мъ хаккъ йок
чалъшмамая?

9

Ама диккат един, бу сербестлииниз
зайъф оланлар ичин себеп олмасън
гюнаха дюшмейе. 10 Чюнкю дийелим,
билги сахиби олан сен бир пут евинде
отуруп йемек йийорсун. Ве бириси
сени гьорсюн. О заман онун зайъф
дуйгусу йюз алмаз мъ, путлара
аданмъш йийентилери йесин? 11
Бьойлеликле сенин билгин себеп

7

Вар мъ кимсе, кенди масрафларънъ
ьодейип аскерлик япсън? Вар мъ
кимсе, бир юзюм баъ дикип онун
йемишлеринден йемесин? Я да, вар
мъ кимсе, бир сюрюйе чобанлък япъп,
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о сюрюнюн сютюнден ичмесин? 8 Бу
шейлере инсан фикирлерине гьоре ми
сьойлюйорум? Аллах кануну да айнъ
шейлери сьойлемийор му? 9 Чюнкю
Муса'нън
канунунда
шьойле
язълмъштър:
"Харманъ
дьовен
ьокюзюн аазънъ бааламаяджаксън."
Аллах шимди ьокюзлере ми мерак
едийор? 10 Йокса буну хепимиз ичин
ми сьойлюйор? Евет, бунлар бизим
ичин язълдъ. ЬОйле ки, чифт сюрен
киши, умутла чифт сюрсюн. Ве
харманъ дьовен киши, ону ьойле бир
умутла япсън, хани харманъна ортак
оладжак дийе. 11 Егер сизе рух
шейлери ектийсек, сизден беден
шейлери бичтиимиз заман бюйюк бир
шей мидир? 12 Башкаларънън сизин
юзеринизде ьойле бир хаккъ вар
галиба. О вакът бизим даха бюйюк
хаккъмъз йок му? Ама биз бу хаккъ
кулланмадък. Там терси, хер шейе
даянъйоруз, йетер ки, Месихин 'ийи
хабер'ине бирханги енгел чъкмасън.
13

Йокса билмез мисиниз, кутсал
шейлерле гьоревли оланлар, Аллах
евинден бесленирлер. Ве курбан
йеринде хизмет еденлер, ондан
йерлер. 14 Айнъ онун гиби Раб
буйурду ки, 'ийи хабер'и яянлар, 'ийи
хабер'ден бесленсинлер.
15

Ама бен бу шейлерден бир
танесини биле кулланмадъм. Ве
бунларъ язмъйорум, бана верилсин
дийе. Хайър, даха евел ьолейим, не
кадар бир киши бу меселеде ьовюнме
фърсатъмъ алсън. 16 Чюнкю ийи
хабери яярсам, беним фърсатъм йок
ьовюнейим. Бен бу иши япмая
меджбурум. Вай башъма, егер ийи
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хабери яймасам. 17 Бу иши гьонюллю
оларак япмъш олайдъм, каршълъъм
олурду. Ама егер буну меджбур
оларак япарсам, демек бана бир
вазифе теслим едилмиштир. 18 Мадем
ьойле, беним каршълъъм не оладжак?
Конушуркен, Месихин 'ийи хабер'ини
ьоденмеден
илан
едейим.
Бьойлеликле, 'ийи хабер'ден гелен
хаккъмъ кулланмамъш олурум.
19

Аслънда хич кимсейе баалъ
деилим, ама херкесин кьолеси олдум,
даха фазла киши казанайъм дийе. 20
Яхудилери казанмак ичин Яхудилере
бир Яхуди олдум. Хани, бен аслънда
Аллах канунунун алтънда деилкен, о
канунун алтънда оланлара канунун
алтънда бири гиби олдум; йетер ки,
онларъ казанайъм. 21 Аллах кануну
олмаян кишилере, Аллах кануну
олмаян бири гиби олдум, йетер ки,
Аллах кануну олмаянларъ казанайъм.
(Аслънда бен де Аллахън ьонюнде
кануну олмаян бириси деилим, ама
Месихин кануну алтъндайъм). 22
Зайъф оланлара зайъф олан бири гиби
олдум, йетер ки, зайъф оланларъ
казанайъм. Бен херкесе хершей
олдум, ьойле ки, хер йолда,
базъларънъ куртарайъм. 23 Бютюн бу
шейлере ийи хаберин хатъръна
катланъйорум.
24

Йокса билмез мисиниз ки, бир
яръшта хепси кошуйорлар, ама саде
бир киши мадаляйъ казанъйор?
Демек, ьойле кошун, мадаляйъ
25
аласънъз.
Ама
ким
спор
яръшмаларъна катълърса, хер шейде
кендини контрол едийор. Онлар
чюрюйен бир тач ичин яръшъйорлар,

биз гене чюрюмейен бир тач ичин
яръшъйоруз. 26 Онун ичин, йолуну
шашърмъш бири гиби кошмуйорум.
Хавая йумрук атан бири гиби
дьовюшмюйорум. 27 Хайър, бен
бедениме серт давранъйорум, ону
кендиме кьоле япъйорум. ЬОйле ки,
башкаларъна хабери гетирдиктен
сонра,
бен
кендим
ексик
булунмаяйъм.

денемейе калктълар ве йъланлара
курбан гиттилер. 10 Не де онларън
базъларъ
яптъкларъ
гиби,
мърмърданмайън. Онларъ ьолюм
мелеи йок етти.
11

Шимди, бютюн бу шейлер бизе
ьорнек
олсун
дийе
онларън
башларъна гелди; хем де бизе акъл
вермек ичин язълдълар. Ки, биз артък
бютюн заманларън сонуна вардък. 12
Онун ичин, ким санъйор кендини
аяктадър, диккат етсин дюшмесин. 13
Сизин башънъза хенюз ьойле бир хал
гелмеди ки, ьобюр инсанлара да
айнъсъ
гелмесин.
Аллах
да
садикандър. О изин вермейеджек, сиз
ьойле бир денемейе дюшесиниз, хани
ташъябиледжеинизден даха бюйюк
олсун. Ама денеме иле бирликте айнъ
заманда бир чъкъш йолу да
хазърлаяджак.
ЬОйле
ки,
ону
ташъябилесиниз.

Бьолюм 10
Исраил тарихинден дерслер
1

Кардешлер, истемийорум шу
меселеде
джахил
каласънъз:
деделеримиз хепси о булут алтънда
идилер. Хепси де денизден гечтилер. 2
Булут ве денизин ичинде икен, хепси
Муса'я вафтиз олдулар. 3 Хепси айнъ
рух йемеи йедилер. 4 Хепси де айнъ
рух
ичеджеи ичтилер. Чюнкю
онларън пешинден гелен, рухча олан
бир каядан ичтилер. О да Месих иди. 5
Аллах гене де онларън чоундан
мемнун калмадъ. Чюнкю онларън
ьолюлери ъссъз йерлерде серилди.

Пут софрасъ ве Раббин софрасъ
14

Онун ичин, севгилилер, путлара
тапмактан качън. 15 Аклъ башънда
олан кишилере конушурмуш гиби
конушуйорум: беним сьозлериме сиз
карар верин. 16 Мубарекледиимиз
берекет кадехи, Месихин канънъ
пайлашмак
демек
деил
ми?
Кърдъъмъз екмек, Месихин беденини
пайлашмак демек деил ми? 17 Насъл
екмек бирдир, биз калабалъкъз ама
гене де бириз. Чюнкю хепимиз айнъ
екмеи пайлашъйоруз.

6

Бу шейлер бизим ичин бирер
ьорнек олду, онларън яптъкларъ гиби,
кьотю шейлере севдаланмаялъм дийе.
7
Не де путлара тапан кишилер
олмаялъм, насъл онлардан кимилери
олду. Айнъ язълдъъ гиби: "Халк,
йемее ве ичмее отурду ве ойнамак
ичин аяа калктъ." 8 Не де зина
етмейелим, насъл онлардан кимилери
яптъ. О вакът бир гюнде йирми юч
бин киши маф олду. 9 Не де Рабби
денемейелим, насъл онларън базъларъ

18
Бедендже Исраил оланлара бир
бакън: курбан етлери йийенлер,
курбан йерлере ортак олмуйорлар мъ?
19
Пеки, не демек истийорум? Аджаба,
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пут бир шей мидир? Я да путлара
аданмъш йийентилер ми бир шейдир?
20
Ама Аллахсъз кишилер, адакларънъ
деил Аллаха ама кьотю рухлара
япъйорлар. Ве бен истемийорум,
кьотю рухлара ортак оласънъз. 21 Сиз
хем Раббин кадехини, хем де кьотю
рухларън кадехини ичемезсиниз. Хем
Раббин софрасъна, хем де кьотю
рухларън софрасъна катъламазсънъз.
22
Йокса Рабби къскандърмая мъ
калкалъм? Биз Ондан даха мъ
кувветлийиз?

316

башкаларъ калкъп шюкюр еттиим о
шейлерден
ичин
бени
кьотюлесинлер?
31

Онун ичин, бир йемек йерсениз,
бир шей ичерсениз, хер не япарсанъз,
хершейи Аллахън шанлълъъ ичин
япън. 32 Не Яхудилере, не Греклере, не
де
Аллахън
топлулууна
себеп
вермейин дюшсюнлер. 33 Айнъ насъл
бен де хер меселеде башкаларънъ
мемнун етмейе бакъйорум. Бен деил
кенди файдамъ арайъм, куртулсунлар
дийе чоунун файдасънъ аръйорум.

Иманлънън сербестлии
23

"Бана хер шей сербест" - гюзел,
ама хер шей файдалъ деилдир. "Бана
хер шей сербест" - гюзел, ама хер шей
иманда илерлетирмез. 24 Хич кимсе
кенди файдасъна бакмасън, херкес
башкасънън файдасъна баксън.
25

Пазарда не сатълърса йийин ве
хич дуйгунуза бакарак араштърмайън.
26
Чюнкю затен дюня ве онун ичинде
олан хершей Аллахъндър.
27

Ама дийелим, имансъзлардан
бири сизи давет етти, сизин де
гитмейе нийетиниз вар. О вакът
ьонюнюзе не коярларса йийин, хич
дуйгунуза бакъп сору сормадан. 28
Ама бириси дерсе, "Бу йийентилер
бир пута аданмъштър", о вакът
йемейин: хем ону сьойлейен кишинин
хатъръ ичин, хем де дуйгудан ичин. 29
Дуйгу деркен, сенин дуйгун деил,
онун дуйгусу демек истийорум.
Чюнкю насъл олуйор да, башкасънън
дуйгусу
калкаджак,
беним
сербестлиими даваласън? 30 Ама бен
шюкюр едип йемек йерсем, ничин
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Бьолюм 11
1

Бен насъл Месихи ьорнек алдъм,
сиз де ьойледже бени ьорнек алън.
Кадънлар ве еркеклер
2

Кардешлер, сизи шунун ичин
ьовейим:
хер
меселеде
бени
хатърладънъз ве сизе теслим еттиим
ьоретишлери
олдуу
гиби
тутуйорсунуз.
3

Ама истийорум, шуну билесиниз:
хер еркеин башъ Месихтир, кадънън
башъ гене еркектир, Месихин башъ да
Аллахтър. 4 Башънън юстюнде бир
шей варкен дуа еден я да
пейгамберлик еден хер еркек, башънъ
кючюк дюшюрюйор. 5 Ама башъ
ьортюлю деил икен дуа еден я да
пейгамберлик еден хер кадън, башънъ
кючюк дюшюрюйор. Чюнкю ьойле
бир кадънън хич фаркъ йок кафасъ
траш едилмиш бир кадъндан. 6
Чюнкю башъ ьортюлю олмаян
кадънън да кафасъ траш едилсин. Ве

да инанъйорум ьойледир дийе. 19 Евет,
аранъзда лазъм айръ айръ груплар
олсун. ЬОйле ки, аранъзда дененмиш
кишилер кимдир белли олсун. 20
Демек, бир йерде топланъркен,
Раббин софрасънъ йемек ичин
топланмъйорсунуз. 21 Чюнкю йемек
йеркен,
херкес
ьондже
кенди
софрасънъ япъйор. Ве бири ач
калъркен, башка бириси сарфош
олуйор. 22 Сизин евлериниз йок му,
орада йийип ичесиниз? Йокса
Аллахън топлулууну хор му гьормек
истийорсунуз?
Фукараларъ
утандърмак мъ истийорсунуз? Сизе не
дийейим? Сизи ьовейим ми? Бу
меселеде сизи ьовмем!

мадем кадън ичин къса сачлъ олмак я
да бютюн траш олмак айъптър, о
вакът ьортюнсюн. 7 Сахи, еркек лазъм
башънъ ьортмесин, чюнкю Аллахън
гьорюнюшю ве шанлълъъдър. Кадън
гене еркеин шанлълъъдър. 8 Еркек
кадъндан мейдана гелмеди, ама кадън
еркектен мейдана гелди. 9 Не де еркек
кадън ичин яратълдъ, ама кадън еркек
ичин яратълдъ. 10 Бу себептен
юстюнлююн нишанъ лазъм кадънън
кафасънън юстюнде булунсун. Хем де
мелеклерден ичин.
11

Гене де Раб'де еркек кадънсъз бир
шей деилдир, не де кадън еркексиз
бир шей деилдир. 12 Чюнкю насъл
кадън еркектен мейдана гелдийсе,
айнъ ьойле еркек де кадъндан дюняя
гелийор. Ама затен хер шей Аллахтан
мейдана гелийор. 13 Сиз кендиниз
карар верин: башъ ьортюлю деил
икен Аллаха дуа етмек кадъна якъшър
мъ? 14 Хем де, дюнянън кендиси биле
сизе ьоретирмийор му ки, еркек ичин
узун сачлар айъптър. 15 ЬОбюр
тюрлю, кадънън узун сачларъ варса,
онун ичин шерефли бир шейдир. Не
де олса узун сачлар она бир ьортю
оларак верилди. 16 Ама бир киши
кавга чъкармак истерсе, бакън, ьойле
бир адет не бизде, не де Аллахън
топлулукларънда вар.

23

Чюнкю сизе теслим еттиим шу
ьоретиши бен де Раб'ден алдъм: Раб
Иса о геджеде, не заман Ону теслим
еттилер, екмек алдъ, 24 шюкюр
еттиктен сонра ону кърдъ ве деди:
"Алън, йийин! Бу сизин ичин кърълан
беним беденимдир. Бени анмак ичин
буну япън." 25 Айнъ онун гиби,
йедиктен сонра кадехи де алдъ ве
деди: "Бу кадех, беним канъмла
япълан йени анлашмадър. Буну хер не
заман ичерсениз, бени анмак ичин
япън." 26 Демек, хер не заман бу екмеи
йерсениз, хер не заман бу кадехтен
ичерсениз, Раб гелинджейе кадар,
Онун
ьолюмюню
илан
етмиш
олуйорсунуз.

Раббин софрасъ
17

Ама шу меселеде сизи ьовмем:
сизин топлантъларънъз ярар гетирмез,
зарар гетирийор. 18 Чюнкю биринджи
оларак, не вакът топлантъда бир арая
гелийорсунуз, не кадар дуйдуйсам,
аранъзда бьолюнмелер вар. Бир парча

27

Онун ичин, ким якъшмаян бир
дурумда бу екмектен йерсе, я да бу
кадехтен ичерсе, Раббин беденине ве
канъна каршъ сучлу олуйор. 28 Ама
киши ьондже кендини денесин де
ьойле екмектен йесин ве кадехтен
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ичсин. 29 Чюнкю хер ким бедени фарк
етмеден йерсе ве ичерсе, йийип
ичмекле кенди кендини даваламъш
олуйор. 30 Затен бу себептен аранъзда
бирчоу зайъф ве хаста олду, бирчоу
гене уйкуя далдъx. 31 Кенди кендимизи
денемиш
олсайдък,
даваланмаяджайдък. 32 Раб бизи
даваларса биле, бизи тербийе етмек
ичиндир. Максат, дюня иле берабер
джеза чекмейелим.
33

Иште бьойле, кардешлерим!
Йемек ичин бир арая гелдиниз ми,
бирбиринизи беклейин. 34 Бир киши
ач исе, евде екмек йесин. ЬОйле ки,
топлантъларънъз
себеп
олмасън,
джеза чекесиниз. Не заман гелирсем,
ьобюр шейлери де тертиплейеджем.

Бьолюм 12
Рух вергилери
1

Кардешлер,
Рух
вергилери
меселесинде истемийорум джахил
каласънъз. 2 Билийорсунуз, бир вакът
Аллахсъз миллетлерден идиниз. Ве,
санки сизи дартан бири вардъ.
Конушамаян
путлара
гьотюрюлюрдюнюз
(ьолюме
гьотюрюлюр гиби). 3 Онун ичин сизе
шуну билдирейим: Аллахън Рухундан
конушан хич кимсе "Иса ланет
олсун!" дийемез. Ве Кутсал Рух'тан
олмадъкча кимсе "Раб Иса!" дийемез.
4

Тюрлю тюрлю вергилер вар, ама
Рух айнъдър. 5 Тюрлю тюрлю
x "uykuya dalmak" Yeni Ahit'te hep imanlıların
ölmesi demek oluyor
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хизметлер вар, ама Раб айнъдър. 6
Тюрлю тюрлю муджизелер вар, ама
Аллах айнъдър. Херкесте ишлейен ве
хер шейи мейдана гетирен Одур.
7

Ама хепсинин яраръ ичин Рух
кендини херкесте белли едийор:
8
Бирисине Рух'тан билги иле
конушмак верилди.
Башкасъна айнъ Рух'а гьоре
анлайъш иле конушмак верилди.
9
Гене башкасъна айнъ Рух'ла иман
верилди.
Башкасъна да айнъ Рух'ла
шифалама вергиси верилди.
10
Башкасъна муджизе япмак,
башкасъна пейгамберлик,
башкасъна рухларъ фарк етмек,
башкасъна тюрлю тюрлю диллер,
башкасъна гене о диллери
чевирмек верилди.
11
Бютюн бунларъ яптъран тек ве айнъ
Рухтур. О да бунларъ, кендиси насъл
уйгун гьорюрсе, херкесе верийор.
12

Беден бирдир, ама парчаларъ
чоктур. Хепси де бир беденин
парчаларъдър.
Ама
не
кадар
калабалък олсунлар, гене де тек бир
бедендирлер. Месих де ьойледир. 13
Истер Яхуди истер Грек олсун, истер
кьоле истер сербест киши олсун,
хепимиз тек бир Рух иле тек бир
беденин ичине вафтиз олдук. Хепимиз
де тек бир Рухтан ичтик.
14

Беден гене тек бир парчадан
деилдир, ама чок парчалардандър. 15
Дийелим аяк шьойле конушсун:
"Мадем бир ел деилим, беденде
йерим йок." О вакът сахиден ми
беденде онун йери йок? 16 Я да кулак

шьойле конушсун: "Мадем бир гьоз
деилим, беденде йерим йок." О вакът
сахиден ми беденде онун йери йок? 17
Бютюн беден гьоз олсайдъ, ишитмек
насъл
оладжайдъ?
Егер
хепси
ишитмек олсайдъ, кокламак насъл
оладжайдъ? 18 Шимди де Аллах
парчаларън хер бирине, Онун истедии
гиби, беденин ичинде кенди йерини
верди. 19 Егер хепси айнъ парча
олсалардъ, беден не оладжайдъ? 20
Шимди де парчалар чок, ама беден
бирдир.

- икинджи оларак пейгамберлер,
- ючюнджю оларак муаллимлер,
- сонра муджизелер,
- даха сонра шифа вергилери,
- ярдъмджълък,
- организасйонджулук,
- тюрлю тюрлю диллер.
29
Херкес апостол му?
Херкес пейгамбер ми?
Херкес муаллим ми?
Херкес муджизе мъ япъйор?
30
Херкесте шифа вергиси ми вар?
Херкес диллерде конушабилир
ми?
Херкес диллери чевиребилир
ми?
31
Урашън, даха ийи вергилери
аласънъз.

21

Гьоз еле дийемез ки, "Сен бана
лазъм деилсин". Ве гене, кафа аяклара
дийемез ки, "Сиз бана лазъм
деилсиниз." 22 Там терси! Беденин
ханги парчаларънъ даха зайъф
сайъйоруз, онлара даха фазла сайгъ
гьостерийоруз. 23 Беденин ханги
парчаларъ даха аз сайгълъ исе, онлара
даха фазла сайгъ гьостерийоруз. Ве
сюслю олмаян парчаларъмъзъ даха
фазла сюслюйоруз. 24 Ама сюслю
парчаларъмъзън
затен
буна
ихтиячларъ йок. Ама Аллах бедени
ьойле дюздю ки, даха дюшюк
парчалара даха бюйюк сайгънлък
верди. 25 ЬОйле ки, беденде айрълък
олмасън,
ама
парчалар
айнъ
дереджеде бирбирлерине баксънлар:
26
Бир парча аджъ чекерсе, бютюн
парчалар аджъ чекийорлар. Бир парча
шерефли олурса, бютюн парчалар
онунла севинийор.

Ве шимди сизе даха да юстюн бир
йол гьостерейим:

Бьолюм 13
Севги хершейден даха бюйюк
1

Дийелим,
инсанларън
ве
мелеклерин
диллери
иле
конушуйорум, ама севгим йок. О
вакът гюрюлтю япан бир бакър ве
ьотен бир зил олурум.
2

Ве дийелим бенде пейгамберлик
вар, бютюн саклъ шейлери билийорум
ве хер тюрлю билгим вар. Дийелим,
бенде сонсуз иман вар, ьойле ки,
балканларъ биле хавая калдъръйорум.
Ама севгим йок. О вакът бир хичим.

27

Месихин бедени сизсиниз, ве
бирбиринизин парчаларъсънъз. 28
Аллах да топлулуун ичинде кими
кишилере шу вазифелери верди:
- ен башта апостоллар,

3

Ве дийелим, хер шейими
фукаралара даътъръйорум, я да
беденими теслим едийорум яксънлар.
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Ама севгим йок. О вакът бунун бана
хич файдасъ олмаз.
4

5

6

7

Севги сабърлъдър ве яваштър.
Севги късканмаз.
Севги кендини йюкселтирмез,
йюксек гьонюллю олмаз.
Севги айъп бир шей япмаз,
кенди файдасънъ арамаз,
колай колай ьофкеленмез,
кьотюлююн хесабънъ тутмаз.
Севги хаксъзлъа севинмез,
ама дорулуа севинир.
Севги хершейи ьортер,
хер шейе инанър,
хер шейе умут едер,
хер шейе даянър.

8
Севгинин сону олмаяджак. Ама
пейгамберликлер
дерсен,
онлар
ортадан калкаджак. Диллер дерсен,
онлар битеджек. Билги дерсен, о да
ортадан калкаджак.
9

Чюнкю билгимиз саде бир
парчадър; пейгамберликлеримиз де
саде бир парчадър. 10 Ама бютюн олан
гелди ми, парчалъ олан шейлер
ортадан калкаджак.
11

Хенюз къзан икен, къзан гиби
конушурдум,
къзан
гиби
дюшюнюрдюм. Ама еркек олунджа,
къзанджа шейлери гериде брактъм. 12
Шимди хершейи буланък гьорюйоруз,
бир бакър айная бакармъш гиби. Ама
о вакът йюз йюзе гьорюшеджез.
Шимди анджак бир парча билийорум.
Ама о вакът ьойле биледжем ки, айнъ
насъл Раб бени билийор.
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Шимди, калъджъ олан юч шей
вар: иман, умут, севги. Ама бунун ен
бюйюю севгидир.

Бьолюм 14
1

Севгинин пешинден кошун ве
урашън, рух вергилери аласънъз. Ен
чок гене, пейгамберлик едесиниз. 2
Чюнкю ким бир дилде конушурса,
инсанлара
конушмуйор,
Аллаха
конушуйор. Кимсе ону анламаз, Рухта
саклъ шейлер конушуйор. 3 Ама ким
пейгамберлик
едерсе,
инсанлара
конушуйор: онларъ илерлетирсин,
йюреклендирсин ве кураж версин
дийе. 4 Ким бир дилде конушурса,
кенди кендини илерлетирийор; ама
ким пейгамберлик едерсе, топлулуу
илерлетирийор. 5 Истийорум, хепиниз
дилде конушасънъз; ама даха фазла
истийорум, пейгамберлик едесиниз.
Чюнкю пейгамберлик еден, бир дилде
конушандан даха бюйюктюр. Ама
егер топлулуу илерлетирмек ичин о
дили чевирирсе, о башкадър.
6

Шимди де, кардешлер, дийелим,
бен
сизе
гелип
бир
дилде
конушуйорум. Ама сизе айнъ заманда
Аллахтан гелен бир ачъкламайла,
билгийле, пейгамберликле, я да
ьоретишле конушмадъм мъ, сизе не
файдам оладжак ки? 7 Айнъ ьойле,
кавал олсун гитара олсун,съз шейлер
биле, сес чъкаръйорлар. Фарклъ
сеслер чъкармадълар мъ, насъл белли
олсун, кавал мъ, гитара мъ чалънъйор
дийе? 8 Ве боразан белли олмаян бир
сес чъкарърса, ким кендини мухаребе

ичин хазърлаяджак? 9 Сиз де
ьойледже
дилинизле
анлашълан
сьозлер чъкармадънъз мъ, сьойленен
лафлар насъл анлашълсън ки? О вакът
хавая конушмуш олуйорсунуз. 10
Сахи, дюняда чок тюрлю диллер вар.
Ама йок бир дил, анламъ олмасън. 11
Онун ичин, егер сесин анламънъ
билмесем,
конушан
кишинин
гьозюнде ябанджъ олурум. О да
беним гьозюмде ябанджъ олур. 12
Иште бунун гиби сиз де, мадем рух
вергилери алмая хевеслисиниз: бакън,
онларъ бола гани аласънъз. ЬОйле ки,
топлулук илерлетирилсин.

20

Кардешлер, анлайъшта артък
къзанлар олмайън, ама кьотюлюкте
бебеклер олун. Анлайъшта бюйюк
инсанлар олун. 21 Аллах канунунда
шьойле язъйор:
"Бу халка конушаджам ябанджъ
диллерле ве башка дудакларла.
Ве бени гене де сеслемейеджеклер,
Раб дийор."
22

Демек, диллер бир нишан
ичиндир: деил иманлълара ама
имансъзлара. Пейгамберлик гене деил
имансъзлара, ама иманлълара бир
нишандър. 23 Онун ичин, дийелим,
бютюн топлулук бир йерде топландъ
ве
хепси
диллерде
конушмая
башладъ.
О
даккада
сърадан
иманлълар я да имансъзлар ичери
гелийор.
"Сиз
дели
олдунуз!"
демейеджеклер ми? 24 Ама дийелим,
хепси пейгамберлик едийорлар ве о
даккада имансъз бири я да сърадан
бир иманлъ ичери гелийор. О заман
херкес
онун
гюнахларънъ
гьостереджек
ве
ону
сучлу
25
чъкараджак.
ЬОйлеликле,
о
кишинин йюреиндеки саклъ шейлер
ортая чъкаджак, ве диз чьокюп
Аллаха тападжак. Дийеджек ки,
"Аллах
сахиден
де
сизин
аранъздадър."

13

Онун ичин, ким бир дилде
конушурса, дуа етсин, она о дили
чевирмек де верилсин. 14 Чюнкю бир
дилде дуа едеркен, беним рухум дуа
едер, анлайъшъм гене ондан берекет
алмъйор. 15 ЬОйлейсе насъл оладжак?
Хем рухта дуа едеджем, хем зихнимде
дуа едеджем. Хем рухта илахи
сьойлейеджем, хем зихнимде илахи
сьойлейеджем. 16 ЬОбюр тюрлю, сен
рухта Аллахъ ьоверкен, сърадан олан
кишилерин йеринде дуран, сенин
шюкюр
еттиине
насъл
'Амин'
дийеджек, мадем сенин конуштууну
анламъйор? 17 Сен гюзел шюкюр
едийорсун, ама ьобюрюню иманда
илерлетирмийорсун.

Топлантъда съра олсун

18

Аллахъма чок шюкюр, хепинизден
даха фазла дилде конушуйорум. 19 Ама
топлантъда истийорум, саде беш лаф
сьойлейейим зихнимле, ьобюрлеринъ
ьоретирейим дийе, не кадар онбин
лаф сьойлемейейим дилде.

26

ЬОйлейсе, кардешлер, насъл
оладжак?
Топландъънъз
заман
херкесин бир илахиси вар, херкесин
бир ьоретиши вар, херкесин гьоктен
гелен бир ачъкламасъ вар, херкесин
бир дили вар, херкесин бир дил
чевирмеси вар. Гюзел, ама хершей
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илерлетирмек ичин япълсън. 27 Дилде
конушан олурса, ики, ен фазла юч
киши олсун. Буну да арка аркая
япсънлар. Хем де бир киши ону
чевирсин. 28 Егер йокса ким чевирсин,
ьобюр киши топлантъда суссун.
Кенди кендине ве Аллаха конушсун.
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39

Иште бьойле, кардешлер, урашън
пейгамберлик
едесиниз.
Дилде
конушмайъ да ясак етмейин. 40 Ама
хер шей уйгун бичимде ве тертипле
япълсън.

29

Ики я да юч пейгамбер конушсун.
Сеслейенлер де конушулан сьозлери
араштъръп карар версинлер. 30 Ама
якън отуран бирисине бир ачъклама
сьозю гелирсе, биринджиси суссун. 31
Хепиниз
тек
тек,
сърайла
пейгамберлик едебилирсиниз. ЬОйле
ки, херкес ьоренсин, херкес де
32
йюреклендирилсин.
Пейгамберлерин
рухларъ
33
пейгамберлери
сеслийорлар.
Чюнкю Аллах каръшъклък Аллахъ
деилдир, баръш Аллахъдър.
34

Кутсалларън
бютюн
топлулукларънда олдуу гиби, сизин
кадънларънъз
да
топлантъда
суссунлар.
Онлара
йок
изин
конушсунлар. Аллах канунунун дедии
гиби бойун есинлер. 35 Ама бирханги
шейи ьоренмек истерлерсе, евде
коджаларъна
сорсунлар.
Чюнкю
топлантъда
конушмак
кадъна
якъшмаз.
36

Йокса Аллахън хабери сизден ми
чъктъ? Я да саде сизе ми еришти? 37
Бир киши кендини пейгамбер я да
'рухланмъш' саярса, анласън ки, сизе
яздъъм
шейлер
Раббин
буйрукларъдър. 38 Ким бу шейлери
танъмазса,
Аллах
да
ону
танъмаяджак.
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Бьолюм 15
Месихин дирилиши
1

Шимди де, кардешлер, сизе 'ийи
хабери' билдирмек истийорум. Бен
ону сизе илан етмиштим, сиз де ону
кабул еттиниз ве онун юзеринде
дуруйорсунуз. 2 Айнъ заман, егер сизе
анлатърдъъм хабери съкъ тутарсанъз,
онунла куртулуйорсунуз. ЬОбюр
тюрлю
бошуна
иман
етмиш
олуйорсунуз.
3

Бен де сизе ен башта оларак
кендим де алдъъм шу хабери теслим
еттим: Кутсал Китабън ьонджеден
билдирдии гиби, Месих бизим
гюнахларъмъз ичин ьолдю. 4 Мезара
койулду
ве
Кутсал
Китабън
ьонджеден
билдирдии
гиби,
ючюнджю гюн дирилди. 5 Ве Кифас'а,
сонра оникилере де гьорюндю. 6 Даха
сонра бешйюз кардеше бир керекте
гьорюндю. Бунларън чоу бугюне
кадар саадър. Кимилери гене уйкуя
далдълар. 7 Даха сонра Якуб'а
гьорюндю. Сонра гене бютюн
апостоллара. 8 Хепсинин ен сону
оларак, санки анасънън карнъндан
копарълан бир бебек гиби, бана да
гьорюндю.
9

Чюнкю апостолларън ен кючюю
беним. Ки, аслънда лайък биле

олмуштур. 21 Чюнкю мадем ьолюм
инсанла гелди, ьолюлерден дирилмек
де инсанла гелди. 22 Чюнкю насъл
Адем'де херкес ьолюйор, ьойле
Месихте херкес дирилтириледжек. 23
Ама
херкес
сърасъ
гелиндже
дириледжек: илк йемиш Месихтир.
Сонра, О гелиндже Онункилер
дириледжек. 24 Ве Месих, хер тюрлю
рух хюкюмети, хер тюрлю рух гюджю
ве рух куввети йок едип краллъъ
Аллах ве Баба Олана теслим едеджек.
Иште, сон о заман оладжак. 25 Чюнкю
бютюн
дюшманларъ
Онун
аякларънън алтъна сериледжек. О
замана кадар О лазъм краллък
сюрсюн. 26 Ен сон оларак йок
едиледжек олан дюшман, ьолюмдюр.
27
Чюнкю хер шей Месихин
аякларънън алтъна койулмуштур.
(Табии ки, не вакът дийор, 'хер шей
Онун алтъна койулду', истемийор
десин, хершейи Онун алтъна коян
Баба да бу шейлерин арасъндадър.) 28
ЬОндже хер шей Оулун алтъна
койуладжак. Сонра Оулун кендиси де,
Баба'нън алтъна койуладжак,(ки,
хершейи Оулун алтъна коймуш олан
Одур). ЬОйле ки, Аллах хершейде
хершей олсун.

деилим, апостол адънъ ташъяйъм.
Чюнкю Аллахън килисесине езийет
едердим. 10 Ама не исем, Аллахън
мерхамети иле олдум. Ве онун бана
гьостердии мерхамети, боша гитмеди.
Хепсинден даха фазла ишледим.
Аслънда бен ишлемедим, бенимле
бирликте олан Аллахън мерхамети
ишледи. 11 Истер бен, истер онлар: биз
буну анлатъръйоруз, сиз де буна иман
еттиниз.
ЬОлюлерин дирилиши
12

Шимди, мадем Месих ьолюлерден
дирилди дийе билдирилийор, насъл
олуйор да, аранъздан базъ кишилер
дийорлар, ьолюлерден дирилмек
13
йокмуш?
Ама
ьолюлерден
дирилмек йокса, о вакът Месих де
14
дирилмемиштир.
Ве
Месих
дирилмемишсе, бизим хаберимиз
боштур, сизин иманънъз да боштур. 15
Хем де Аллахън кендиси ичин
яланджъ
шахитлер
дюшюйоруз.
Чюнкю Аллахтан ичин шахитлик
яптък, Месихи дирилтирди дийе. Ки,
О да дирилмемиштир, егер ьолюлер
сахиден де дирилмезсе. 16 Чюнкю
ьолюлер дирилмезсе, Месих де
дирилмемиштир. 17 Ама Месих
дирилмемишсе,
сизин
иманънъз
боштур. Ве сиз хяля гюнахларънъз
ичиндесиниз. 18 О вакът Месихте
уйкуя
далмъш
оланлар
маф
олмушлар. 19 Егер саде бу хаят ичин
Месихе умудумуз олса, бютюн
инсанлардан даха зиянъз.

29

Йокса, ьолюлер ичин вафтиз
оланлар не япсънлар? Егер ьолюлер
хич дирилмезлерсе, о вакът ничин
онлара вафтиз олуйорлар? 30 Хем де,
биз ничин хер саат коркунчлук
ичиндейиз? 31 Раббимиз Иса Месихте
ьовюнмек ичин фърсатъмъз варса, шу
кадарънъ сьойлейейим: бен хер гюн
ьолюйорум. 32 Ефес касабасънда
йъртъджъ хайванларла дьовюштюм.

20

Ама
Месих
сахиден
де
ьолюлерден дирилмиштир ве уйкуя
далмъш оланларън илк йемиши
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Егер буну саде инсана гьоре
яптъйсам, о вакът бана не файда
гетирди, ачан ьолюлер дирилмийор?
Егер ьойле олурса, о заман "йийелим,
ичелим. Насъл олса ярън ьоледжез." 33
Хич алданмайън: "Кьотю аркадашлар,
гюзел тербийейи бозуйорлар." 34
Дорулуа уянън ве гюнах ишлемейин.
Чюнкю базъларън Аллахтан хабери
йок. (Аарланасънъз дийе буну
сьойледим.)
Дирилиштеки беденлер
35

Кимилери шуну сораджак: "Пеки,
ама ьолюлер насъл дириледжек? Ве
насъл бир беденле геледжеклер?" 36
Не джахиллик! Ектиин бир шей
ьолмедикче, она яшам верилмез. 37
Екеркен де, чъкаджак олан шейин
кендисини екмийорсун ки. Чъплак
бир
тохум
екийорсун;
белки
будайдан, белки ьобюр шейлерден. 38
Аллах да она истедии бир беден
верийор. Тохумларън хепсине кенди
беденлерини верийор. 39 Хер ет айнъ
деилдир: инсанларън ети башка,
хайванларън ети башка, балъкларън
ети башка, кушларън ети башка. 40
Айръджа, гьок беденлери ве йер
беденлери де вар. Ама гьок
беденлеринин шанлълъъ башкадър, ве
йер
беденлеринин
шанлълъъ
башкадър. 41 Гюнешин шанлълъъ
башка, айън шанлълъъ башка,
йълдъзларън
шанлълъъ
башка.
Шанлълъктан яна, йълдъздан йълдъза
биле фарк вар.
42

ЬОлюлерден дирилмек де ьойле
оладжак:
- Чюрюмюшлюк ичинде екилир,
324
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ама чюрюмезлик ичинде
дирилир.
43
- Дюшкюнлюк ичинде екилир,
ама шанлълък ичинде дирилир.
- Зайъфлък ичинде екилир,
ама куввет ичинде дирилир.
44
- ДЖан бедени оларак екилир,
рух бедени оларак дирилир.
(ДЖан бедени варса, рух бедени де
вар) 45 Айнъ язълдъъ гиби: "Биринджи
инсан олан Адем, яшаян бир джан
олду." Сон Адем гене, яшам верен
бир рух олду. 46 Ама рух Адеми
биринджи деилди, джан Адеми
биринджи иди. Рух Адеми сонра
гелди. 47 Биринджи инсан дюнядан,
топрактан иди. Икинджи инсан, хани
Раб, гьоктен иди. 48 Топрактан олан
насъл идийсе, топрактан оланлар да
ьойледир. Ве гьоктен олан насъл
идийсе, гьоктен оланлар да ьойледир.
49
Ве биз насъл топрактан олана
бензедийсек, гьоктен олана да
бензейеджез.
50

Кардешлер, сизе шу кадарънъ
сьойлейейим: ет ве кан Аллахън
краллъънъ мирас аламаз, чюрюклюк
де чюрюмезлии мирас аламаз. 51
Бакън,
сизе
саклъ
бир
шей
анлатъраджам:
Хепимиз
уйкуя
далмаяджаз,
ама
хепимиз
деиштириледжез. 52 Бир ан ичинде,
бир гьоз къпмасънда, сон бору
чалънънджа, (чюнкю бору сахиден де
чалънаджак, ьолюлер де чюрюмез
оларак дириледжек), иште о заман
деиштириледжез. 53 Чюнкю бу
чюрюйен беден лазъм, чюрюмезлии
гийисин. 54 Не вакът чюрюйен бу
беден чюрюмезлии гийидийсе, не

вакът
бу
ьолюмлю
беден
ьолюмсюзлюю гийидийсе, о вакът
язълмъш олан шу сьоз йерине
геледжек:
"ЬОлюм йутулду, йенменин
ичинде кайболду.
55
Ей ьолюм, нереде калдъ сенин
йенгин?
Ей ьолюм, нереде калдъ сенин
тикенин?"
56
ЬОлюмюн тикени гюнахтър.
Гюнахън
куввети
гене
Аллах
канунудур. 57 Аллаха шюкюрлер
олсун! О бизе Раббимиз Иса Месих
иле йенмек верди.

Павлус'ун кенди истеклери
5

Македония санджаъндан гечтиктен
сонра сизе ураяджам. (Чюнкю
Македония'дан гечеджем). 6 Белки де
сизде каладжам, хем де къшъ биле
гечиреджем. ЬОйле ки, нерейе
гидерсем, сиз бени гечирип орая
йолларсънъз. 7 Чюнкю истемийорум,
саде ураркен гьорюшейим сизинле.
Ама умут едийорум, сизинле вакът
гечирейим, егер Раб изин верирсе. 8
Ама Пентикост Байрамъна кадар
Ефес касабасънда каладжам. 9 Чюнкю
бана бир капъ ачълдъ, Раб ичин
бюйюк ве кувветли ишлер япайъм.
Чок киши де каршъ чъкъйор.

58

Бьойлеликле,
севгили
кардешлерим, сарсълмадан саалам
дурун. Хер заман Раббин ишинде
чалъшкан олун. Билесиниз, Раб'теки
чалъшмаларънъз боша гитмейеджек.

10
Тимотейус гелирсе, бакън, о
янънъзда калънджа, себеп олмасън да
корксун. Чюнкю о да, айнъ беним
гиби Аллахън ишинде ишлийор. 11
Кимсе ону хор гьормесин! Ону
татлълъкла йолджу един, бана
дьонсюн. Чюнкю бен ону бютюн
кардешлерле беклийорум.

Бьолюм 16
Ярдъм ичин пара топламак

12

Аполос кардеше гелелим: бен она
чок ялвардъм, кардешлерле бирликте
сизе гитсин. Ама онун хич де нийети
йок, шимди сизе гелсин. Гене де илк
фърсатта сизе геледжек.

1

Кутсаллар ичин пара топламак
меселесине
гелелим.
Галатия
санджаъндаки топлулуклара насъл
ъсмарладъмса, сиз де ьойле япън: 2
Хер хафтанън биринджи гюнюнде,
хер бириниз о кадарънъ бир кенара
койсун, не кадар Аллах она
арттърдъйса. ЬОйле ки, бен не заман
гелирсем, пара топламак олмасън. 3
Ве сизе гелдим ми, кимлери уйгун
гьорюрсениз, бен онлара мектуплар
верип Йерушалим'е йоллаяджам,
сизин ярдъмларънъзъ гьотюрсюнлер.
4
Егер беним ичин гитмек уйгунса,
онлар бенимле бирликте геледжеклер.

13

Уянък дурун, иманда саалам
дурун, еркекче давранън, кувветли
олун. 14 Хер не япарсанъз, севгийле
япън.
15

Кардешлер, сизден бир шей риджа
едейим: Стефанус'ун ев халкънъ
танъйорсунуз.
Онлар
Ахая
санджаънда биринджи иманлъларън
арасънда иди, ве кендилерини
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кутсаллара хизмет етмейе вердилер. 16
Иште, сиз бьойле кишилери, хем де
ише катълан ве чалъшан херкеси
сеслейин. 17 Истефанас, Фортунатус ве
Ахайкус'ун гелдиине севиндим. Сизин
йоклуунузу бана унуттурдулар. 18
Чюнкю беним рухуму ве сизин де
рухунузу тазеледилер. Онун гиби
кишилере сайгъ гьостерин.
19

Ася санджаъндаки топлулуклар
сизе селам гьондерийорлар. Аквила
иле Приска ве онларън евиндеки
топлулук сизе Раб'де йюректен селам
сьойлюйорлар. 20 Бютюн кардешлер
сизе
селам
гьондерийорлар.
Бирбиринизи кутсал бир ьопюджюкле
селамлайън.
21

Бен, Павлус, бу селам сьозю кенди
елимле язъйорум.
22

Бир киши Рабби севмезсе, о
ланетли олсун. Мар-аната (хани,
Раббимиз, тез гел!)
23

Раб Иса'нън мерхамети сизинле
олсун.
24

Раб'деки севгим
бирликте олсун. Амин.
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хепинизле
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2.КОРИНТЛИЛЕР
Бьолюм 1
1

Павлус, Аллахън истеине гьоре
Иса Месихин бир апостолу, ве
Тимотейус кардеш,
Коринт касабасънда олан Аллахън
топлулууна ве Ахая санджаъндаки
бютюн кутсаллара.
2

Бабамъз Аллахтан ве Раб Иса
Месихтен сизе мерхамет ве баръш
дилийорум.
Кураж верен Аллах

Чюнкю, кардешлер, истемийоруз
хаберсиз каласънъз, Ася санджаънда
башъмъза не съкънтълар гелди.
ЬОйле бир йюк алтънда идик ки,
ташъямаяджайдък. Яшамактан биле
умудумузу кестик. 9 Сандък ки, артък
ьолюм джезасънъ чекеджез. ЬОйле
ки, кенди кендимизе гювенмейелим,
ама ьолюлери дирилтирен Аллаха
гювенелим. 10 О бизи о кадар бюйюк
бир ьолюмден куртардъ ве даха да
куртаръйор. Ве Она умут едийоруз ки,
гене де куртараджактър. 11 Сиз де
ялвармакла
бизимле
берабер
ишлемиш олуйорсунуз. ЬОйле ки, чок
киши шюкюр етсинлер, бизе верилен
бахшиш ичин.

3

Раббимиз Иса Месихин Аллахъ ве
Бабасъ мубарек олсун. О, аджъян бир
Баба ве хер тюрлю кураж верен
Аллахтър. 4 О бизе хер тюрлю
съкънтъларъмъзда кураж верийор.
ЬОйле ки, Аллах бизе насъл кураж
вердийсе, биз де о куражла хер тюрлю
съкънтъда
булунанлара
кураж
веребилелим. 5 Месих ичин чектиимиз
чекилер бизде бюйюдюйсе де,
Месихтен
алдъъмъз
кураж
да
бюйюдю. 6 Бизим съкънтъларъмъз
олуйор - бу сизин куражънъз ве
куртулушунуз ичиндир. Биз кураж
булуйоруз - бу сизин де кураж
булманъз ичиндир. Сиз не заман
бизим чектиимиз чекилерин айнъсънъ
чекийорсунуз, о заман о кураж
ишлемейе башлъйор. 7 Сизин ичин
там бир умудумуз вар. Чюнкю
билийоруз, насъл бизим чекилеримизе
ортак олдунуз, айнъ ьойле куража да
ортак олуйорсунуз.

Павлус'ун планъ деишти
12

Биз шунунла ьовюнюйоруз ве
дуйгумуз да она шахитлик япъйор:
дюнянън ьонюнде ама даха да чок
сизин ьонюнюзде хеп Аллахтан гелен
бир
ачъклък
ве
дюрюстлюкле
яшардък;
деил
бедендже
бир
билгиликле, ама Аллахън мерхамети
иле. 13 Чюнкю саде ьойле шейлер
язъйоруз, хани окуйунджа ону
анлаяджанъз. Ве умут едийорум,
сонуна кадар анлаяджанъз. 14 Затен
бизи бир парча да олса анладънъз,
хани бизимле ьовюнебилирсиниз
дийе. Айнъ насъл биз де Раб Иса'нън
гюнюнде сизинле ьовюнеджез.
15

Иште, ьойле бир умутла гечен
сефер нийетте идим, сизе гелейим,
икинджи бир берекетиниз олсун дийе.
16
Сизден сонра Македония'я гечип
Македония'дан
текрар
сизе
дьонеджейдим. Сиз де бени гечирип
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Яхудийе
санджаъна
йоллаяджайдънъз. 17 Пеки, буну япмая
нийетлендиим заман, аклъм ики
тюрлю мю иди? Я да нийетим, беден
табийетинден гелен бир нийет мийди?
ЬОйле ки, бенде хем 'Евет, евет', хем
де 'Хайър, хайър' бир арада булунсун.
18
Ама Аллах насъл садикандър, айнъ
ьойле сизе анлаттъъмъз хабер де хем
'евет', хем 'хайър' деилди. 19 Бен,
Силванус ве Тимотейус сизин
аранъзда Аллахън Олу'ну анлаттък.
Ве О, хем 'евет', хем 'хайър' деилди.
Онда саде 'евет' вардъ. 20 Чюнкю
Аллахън не кадар вермиш олдуу
сьозлери варса, онлар хепси Онун
Олунда 'евет' олуйор. Биз де Онунла
Аллахън шанъ ичин 'Амин' дийоруз. 21
Аллах сизинле бирликте бизи де
Месихте сааламлаштъръйор; ве бизи
месхетмишy олан Одур. 22 О бизи
мюхюрледи ве йюреимизе капора
оларак Рух'у верди.

y

"meshetmek" - seçip görev vermek
(mesela, Eski Ahit'te krallar, peygamberler ve
Allahevindeki görevliler meshedilirdi)
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23

Бен де Аллахъ джанъмън юзерине
шахит оларак чаъръйорум: сизи
джезадан корумак ичин Коринт'е
гелмектен вазгечмиштим. 24 Деил биз
сизин
иманънъза
диктатьорлюк
япалъм, ама сизин севинджиниз олсун
дийе. Затен сизинле бирликте айнъ
ишйеринде аркадашъз. Ве сиз де
иманда саалам дуруйорсунуз.
Бьолюм 2
1

Ама кенди кендиме карар вердим,
сизе
бир
даха
юзюнтю
иле
гелмейейим. 2 Чюнкю сизи юздюмсе
де, бени севиндирен гене беним
юздююм киши деил ми? 3 Шимди
буну сизе ничин яздъм: сизе гелдиим
заман о кишилер, хани ким аслънда
лазъм бени севиндирсин, онлар бени
юзмесинлер. Хепинизе гювенийорум
ки, беним севинджим хепинизин де
севинджи оладжак. 4 Сизе бюйюк
съкънтъ иле, йюреимин аджъзлъъндан
ве чок гьозяшларла язмъштъм. Деил
сизи юзмек ичин, ама билесиниз, сизе
каршъ не кадар бюйюк бир севгим
вар.
Тьовбе еден кардеши кабул един
5

Егер бириси башка бирини
юзмюшсе, о бени юзмеди, бюйюк
конушмаяйъм, бир парча да сизи
6
юздю.
ЬОйле
бир
киши
калабалъктан
затен
йетериндже
бюйюк бир джеза гьордю. 7 Там
терси: ьойле бир кишийи аф
едеджексиниз
ве
она
кураж
вереджексиниз. ЬОйле ки, о даха
бюйюк
бир
съкънтъ
ичинде
боулмасън. 8 Онун ичин сизе
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ялваръръм: она севги иле давранън. 9
Хем де сизи денемек ичин язмъштъм,
аджаба хер меселеде сеслейеджениз
ми дийе. 10 Ама киме бир шей аф
едийорсанъз, бен де она аф едийорум.
Чюнкю бен де аф еттийсем, аф еттиим
кишийи сизин хатърънъза ве Месихин
ьонюнде аф еттим. 11 ЬОйле ки, биз
Шейтанън ойунуна гелмейелим. Не де
олса,
онун
дюшюнджелеринден
хаберсиз деилиз.
Йени анлашманън хизметчиси
12

Месихин 'ийи хабери' ичин Троас
касабасъна гитмиштим. Рабде бана
ачък бир капъ верилди. 13 Ама Титус
кардеши буламайънджа, рухумда
рахатсъз
олдум.
Орадакилерден
айрълъп Македония'я гечтим.
14

Ама Аллаха шюкюрлер олсун: О
бизи хер заман Месихин йенги
алайънда
йюрютюрюйор.
Ону
танъмак хош бир коку гибидир. Ве бу
хош кокуйу хер йере яймак ичин бизи
кулланъйор. 15 Хем куртуланлар, хем
де маф оланлар ичин Аллаха
гетирилен Месихин хош кокусу бизиз.
16
Кимилерине ьолюме гьотюрен
ьолюм кокусуйуз. Кимилерине гене
яшама гьотюрен яшам кокусуйуз.
Бьойле ише ким йетерлидир? 17
Бирчок
кишинин
яптъъ
гиби
япмъйоруз. Онлар Аллахън сьозюню
тиджарет япмак ичин кулланъйорлар.
Биз
гене
Месихте,
Аллахън
гьондердии кишилер гиби ве Аллахън
ьонюнде дюрюстлюкле конушуйоруз.
Бьолюм 3

1

Биз йине кенди кендимизи
беендирмейе ми башлъйоруз? Йокса
базъларъ гиби бизим де ми
ихтияджъмъз
вар,
бизи
сизе
танъштъран мектуплара, я да сизден
бизи
башкаларъна
танъштъран
мектуплара? 2 Ама бизим мектубумуз
сизсиниз: бизим йюреимизде язълъ
олан, бютюн инсанларън билдии ве
окудуу бир мектуп. 3 Белли олду ки,
Месихин мектубу сизсиниз: бизим
урашмамъзла мейдана гелен бир
мектуп. Мюрекепле деил ама яшаян
Аллахън Рухуйла язълан бир мектуп.
Таш таблолара деил ама инсан
йюреклерине язълан бир мектуп.

сучсузлук гетирен хизмет чок даха
шанлъ оладжак. 10 Ве дийебилириз ки,
бу дурумда бир заманлар шанлъ
сайълан хизметин артък шанлълъъ
йоктур. Чюнкю чок даха бюйюк бир
шанлълък гелди. 11 Мадем гиттикче
кайболан хизметин биле шанлълъъ
вардъ, о заман калъджъ олан
хизметин шанлълъъ чок даха бюйюк
оладжак.
12

Бьойле бир умудумуз варкен, чок
бюйюк куражла конушуйоруз. 13 Муса
гиби япмъйоруз: о, йюзюню бир
ьортю иле кападъ, ьойле ки
Исраилоулларъ гиттикче кайболан
шейин сонуна бакмасънлар. 14
Онларън
зихинлери
сертлешти.
Чюнкю бу гюне кадар ески
анлашманън сьозлери окундуу заман
бу айнъ ьортю калъйор. О анджак
Месихте калкъйор. 15 Бу гюне кадар,
Муса'нън сьозлери окундуу заман,
йюреклери бир ьортю иле каплъдър. 16
Ама бир киши Раббе гелди ми, о
ьортю калдърълъйор. 17 Шимди, Раб
Рухтур, ве Раббин Руху нереде исе,
орада сербестлик вардър. 18 Ве биз
хепимиз, санки бир бакър айнасъна
бакарак, ьортюлмемиш бир йюзле
Раббин шанлълъънъ гьорюйоруз. Ве
Раббин Руху бизи бир шанлълък
дереджесинден башка дереджейе
деиштирийор.
Бьойлеликле
бизи
гьордююмюз гьорюнтюнюн халине
гетирийор.

4

Иште, Месихте Аллаха ьойле бир
5
умудумуз
вар.
Истемийорум
дийейим, бизим кенди кувветимиз
йетерлидир. Санки кендилиимизден
бир
шей
япабилириз
дийе
дюшюнюйоруз. Хайър, бизи йетерли
6
кълан Аллахтър.
Ве О бизи
йетерли кълдъ, йени бир анлашманън
хизметчилери олалъм. Бу, язълъ
кануна даянан деил, ама Руха даянан
бир анлашмадър. Чюнкю язълъ канун
ьолдюрюйор, ама Рух яшам верийор.
Йени анлашманън бюйюклюю
7

Аллах кануну ташлара язълмъштъ
ве о канунла япълан бир хизмет
вардъ. О биле шанлъ иди; ьойле ки,
Исраилоулларъ Муса'нън шъллаян
йюзюне бакамадълар (ве о шъллаклък
гиттикче кайболан бир шейдир). 8
Мадем ьойле, Рухла япълан хизмет
даха да шанлъ олмаяджак мъ? 9
Мадем инсанлара сучлулук гетирен
хизмет
шанлъ
иди,
инсанлара

Бьолюм 4
Чьомлек капларда хазине
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1

Мадем Аллахън мерхамети иле
бьойле бир хизмет алдък, артък
йорукуп вазгечмийоруз. 2 Саклъ олан
айъп шейлере сърт чевирдик. Не
курназлъкла яшъйоруз, не де Аллахън
сьозюню
деиштирийоруз.
Ама
Аллахън ьонюнде хакикатъ ортая
койуйоруз. Ве бунунла кендимизи
бютюн
инсанларън
дуйгусуна
танъштъръйоруз. 3 Ама бизим 'ийи
хаберимиз' ьортюлю исе де, анджак
маф оланлар ичин ьортюлюдюр. 4
Онун гибилеринде бу шимдики
заманън
танръсъz
имансъзларън
зихинлерини кьор етмиштир. ЬОйле
ки, 'ийи хаберин' ъшъъ онларъ
айдънлатърмасън. Бу 'ийи хабер'
Месихин шанлълъънъ гьостерийор;
Месих де, Аллахън гьорюнтюсюдюр.
5
Биз кенди кендимизи илан
етмийоруз, ама Месих Иса'йъ Раб
оларак илан едийоруз. Кендимизи де
сизин хизметчилериниз оларак илан
едийоруз. 6 Аллах бир вакът бир
сьозю
иле
каранлъктан
ъшък
парлатърмъштъ. Ве шимди бизим
йюреклеримизе де ъшък салдъ, Онун
шанлълъънъ билелим дийе. Ве
Аллахън
шанлълъъ
Месихин
йюзюнде белли олду.
7

Бу кадар бюйюк бир куввет бизден
гелмийор, ама Аллахтан гелийор. Бу
анлашълсън дийе, бу хазинемиз
чьомлек капларда булунуйор. Хани
шьойле:
z
"bu шimdiki zamanın tanrısı" Шeytan bu шimdiki zamanda ve bu yeryüzünde
kiшilerin efendisidir, imansızlara bir tanrı gibidir
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Тюрлю тюрлю съкънтъларъмъз
вар, ама езилмиш деилиз.
Шашърълмъш дурумдайъз, ама
бракълмъш деилиз.
9
Бизе езийет едийорлар, ама терк
едилмиш деилиз.
Йере йъкълъйоруз, ама маф олмуш
деилиз.
10
Беденлеримизде хер йерде Раб
Иса'нън
ьолюмюню
ташъйоруз.
ЬОйле ки, Иса'нън яшамъ да
беденлеримизде белли едилсин. 11
Чюнкю биз яшаянлар Иса'дан ичин
хер ан ьолюме теслим едилийоруз.
ЬОйле ки, Иса'нън яшамъ да
ьолюмлю
беденлеримизде
белли
едилсин. 12 Демек, бизде ьолюм
ишлийор, сизде гене яшам ишлийор.
13

Шьойле язълмъштър: "Иман
еттим, онун ичин конуштум." Бизде
де айнъ иман руху вардър, ве онун
ичин биз де иман едип конушуйоруз.
14
Чюнкю билийоруз, Раб Иса'йъ
дирилтирен, Иса'нън елийле бизи де
дирилтиреджек ве бизи сизинле
бирликте кенди ьонюне дизеджек. 15
Хер шей сизин файданъз ичин
япълъйор. ЬОйле ки, мерхамет даха
фазла кишилере улашъп боллашсън
ве шюкранларъ да чоалтърсън
Аллахън шанъ ичин.
16

Иште, онун ичин йоргунлуктан
вазгечмийоруз. Сахи, дъш адамъмъз
чюрюйор. Ама ич адамъмъз гюнден
гюне йениленийор. 17 Чюнкю бу
гечиджи съкънтъмъз хафифтир ве
бизим ичин чок ашъръ бюйюк ве хич
битмейен
шанлълък
мейдана
гетирийор. 18 Биз гьозлеримизи
гьорюнен
шейлере
дикмийоруз,

гьорюнмейен шейлере дикийоруз.
Чюнкю
гьорюнен
шейлер
гечиджидир,
ама
гьорюнмейен
шейлер сонсуздур.

беденде яшаркен ханги ийи я да
кьотю
ишлер
япмъшса,
онун
каршълъънъ алсън.
Баръштърмак иши
11

Ве мадем билийоруз, Раб'ден
коркмак
не
имиш,
инсанларъ
инандърмая чалъшъйоруз. Аллах
билийор, биз нейиз. Ве умут
едийорум, сиз де дуйгунузда буну
билийорсунуз. 12 Чюнкю икинджи
дефа кендимизи сизе танъштърмак
истемийоруз. Ама сизе фърсат
верийоруз, бизимле ьовюнесиниз.
Бунунла базъ кишилере джевап
веребилирсиниз.
Онлар
деил
йюректеки
шейлерле,
анджак
гьорюнен шейлерле ьовюнюйорлар. 13
Кендимизде деил мийиз, о вакът
Аллах ичиндир. Аклъмъз башъмъзда
мъ, о вакът сизин ичиндир. 14 Чюнкю
Месихин севгиси бизи зорлуйор.
Артък шьойле дюшюнюйоруз: мадем
бир киши херкес ичин ьолдю, о заман
херкес ьолдю. 15 Ве О, херкес ичин
ьолдю. ЬОйле ки, яшаянлар да артък
кендилерине яшамасънлар, ама онлар
ичин ьолмюш ве дирилмиш олан
Кишийе яшасънлар.

Бьолюм 5
Гьоктеки евимиз
1

Билийоруз, бу йерйюзюнде ьойле
бир евде яшъйоруз, бир сазевине
бензийор. О йъкълърса да, Аллахън
бизим ичин яптъъ бир евимиз вар:
елле япълмамъш, гьоклерде дуран
сонсуз бир евимиз вар.aa 2 Бу евде
икен ах чекийоруз, ве хасрет калдък,
гьоктен гелен евимизи гийийелим. 3
Ону гийидик ми, чъплак калмаяджаз. 4
Чюнкю бу евде икен, бир йюк алтънда
ах чекийоруз. Асъл истедиимиз деил
сойунмак, гийинмектир. ЬОйле ки,
яшам ьолюмлю оланъ йутсун. 5 Бизи
там бунун ичин хазърламъш олан
Аллахтър. Ве бизе капора оларак да
Руху верди.
6

Онун ичин хер заман куражлъйъз.
Билийоруз, бу беденде отуруркен,
Рабден узакъз, гурбеттейиз. 7 Не де
олса, деил гьормекле ама иманла
яшъйоруз. 8 Дедиим гиби, онун ичин
куражлъйъз. Ве даха фазла истийоруз,
беденден узак ве гурбетте олалъм ве
Раббин янънда яшаялъм. 9 Онун ичин,
истер мемлекетимизде олалъм, истер
гурбетте
олалъм:
Бютюн
дюшюнджемиз,
Рабби
мемнун
етмектир. 10 Чюнкю биз хепимиз
лазъм Месихин дава масасънън
ьонюне чъкалъм. ЬОйле ки, херкес

16

ЬОйлеликле артък хич кимсейи
бедендже
танъмъйоруз.
Ескиден
Месихи биле бедендже танърдък. Ама
артък Ону ьойле танъмъйоруз. 17
Демек, бир киши Месихте мидир, о
вакът йени бир инсандър: ески
шейлер ортадан кайболду, артък йени
шейлер гелди. 18 Бютюн бунлар
Аллахтандър. О, Иса Месихте бизи
кендиси иле баръштърдъ. Бизе де
баръшътърма ишини еманет етти.

aa "ev" ve "çadır" burada insanın tenini
gösteriyor
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Хани шьойле: 19 Аллах Месихте иди
ве Онунла дюняйъ кендисийле
баръштърдъ. Инсанларън сучларънъ
онлара саймадъ. Бизе де баръштърма
сьозюню еманет етти. 20 Чюнкю
Месихин дипломатларъйъз. Аллах
санки бизим аазъмъзла чаъръйор.
Месихин
йеринде
ялваръйоруз:
Аллахла баръшън! 21 Аллах гюнах
билмейен Кишийи бизим ичин гюнах
яптъ. ЬОйле ки, биз о Кишиде
Аллахън дорулуу олалъм.

- каръшъклъкларда,
- ишлемекле,
- ньобет тутмакла,
- оруч тутмакла,
6
- темизликте,
- билгиде,
- сабърда,
- явашлъкта,
- Кутсал Рух'та,
- дюрюст бир севгиде,
7
- хакикатъ конушмакла,
- Аллахън куввети иле,
- саа ве сол еллеримиздеки
дорулук силахларъ
иле,
8
- сайгънлъкта ве
сайгъсъзлъкта,
- истер бизим ичин ийи
конушсунлар
истер кьотю
конушсунлар.

Бьолюм 6
1

Биз Аллахла бирликте ишлейенлер
сизе
ялваръйоруз,
Аллахън
мерхаметини бошуна кабул етмиш
олмаясънъз. 2 Онун ичин шьойле
дийор:
"Уйгун вакътта сана кулак вердим.
Куртулуш гюнюнде сана ярдъм
еттим."
Бакън, уйгун заман шимдидир,
куртулуш гюню бугюндюр.
Павлус'ун зорлукларъ
3

Ве хизметимиз кьотюленмесин
дийе, диккат едийоруз, хич кимсейи
хич бир меселеде дюшюрмейелим. 4
Ама хершейде кендимизи Аллахън
хизметчилери
оларак
шьойле
гьостерийоруз:
- чок шейлере даянмакла,
- съкънтъларда,
- ексикликлерде,
- дарлъкларда,
5
- камчъландъъмъз заман,
- мапуса атълдъъмъз заман,
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- Санки алдатъръджъ имишик,
ама
хакикатчъйъз.
9
- Танънмаян кишилер гибийиз,
ама танънъйоруз.
- ЬОленлер гибийиз, ама бакън,
яшъйоруз.
- ДЖеза чекенлер гибийиз, ама
ьолдюрюлмюйоруз.
10
- Санки кахърлъйъз, ама хер
заман севинийоруз.
- Санки фукарайъз, ама чок киши
зенгинлештирийоруз.
- Санки хич бир шейимиз йок,
ама
хер шейе сахибиз.
11

Ей Коринтлилер! Сизе аъзъмъзъ
ачтък, йюреимизи де ачтък. 12 Биз сизе
йюреимизде гениш бир йер вердик.
Ама сизин йюреинизде бизе йер
калмадъ. 13 Айнъ хаккъ бана да верин

(санки къзанлара конушуйорум!): сиз
де йюреинизи ачън.

Кимсенин
иманънъ
бозмадък.
Кимсейи алдатърмадък. 3 Сизи
даваламак
ичин
конушмуйорум.
Чюнкю даха евел дедиим гиби,
сизинле бирликте ьолсек де, бирликте
яшарсак
да
сиз
бизим
4
йюреимиздесиниз.
Сизе
чок
гювенийорум,
сизинле
чок
ьовюнюйорум.
Бютюн
бу
съкънтъларъмъзда куражла долдум,
хем де севинчле долуп ташъйорум.

Имансъзларла ишиниз йок!
14

Имансъзларла бирликте уйгунсуз
бир бондруа гирмейин. Чюнкю
дорулукла хаксъзлъън не ортаклъъ
олабилир
ки?
Ве
айдънлъкла
каранлъън не бераберлии олабилир? 15
Месихле Белиял'ън не уйгунлуу
олабилир? Я да, бир иманлънън
имансъз бир кишиде не пайъ
олабилир? 16 Ве Аллахън еви путларла
не бирлии олабилир? Ама биз яшаян
Аллахън евийиз. Аллахън дедии гиби:
"Бен онларън араларънда
отураджам ве йюрюйеджем. Бен
онларън Аллахъ оладжам, онлар
да беним халкъм оладжаклар."
17
Онун ичин Раб дийор:
"Онларън арасъндан чъкън,
айрълън! Мундар бир шейе
докунмайън, ве иште, бен сизи
кабул едеджем.
18
Бен сизе Баба оладжам, сиз бана
чоджуклар ве къзлар оладжанъз."
Евет, сонсуз кувветли Аллах ьойле
дийор.

5

Чюнкю Македония'я гелиндже,
беденде хич рахатъмъз йокту.
Дъшаръдан
кавгалар,
ичерден
коркулар
тюрлю
тюрлю
6
съкънтъларъмъз
вардъ.
Ама
дюшкюнлере кураж верен Аллах, бизе
де Титус'ун гелмеси иле кураж верди.
7
Деил саде о гелсин. Айнъ заманда
сизден де кураж алдъ. Ве бизе
анлаттъ,
сиз
бени
насъл
ьозлюйорсунуз, беним ичин насъл
юзюлюйорсунуз, бенден ичин насъл
късканчлък дуйуйорсунуз. Бунун
юзерине даха фазла севиндим. 8 Белки
сизи мектубумла юзмюшюм. Бунун
ичин илк ьондже пишман олдум, ама
шимди пишман деилим. Чюнкю фарк
еттим ки, о мектуп, къса бир заман
ичин биле олса, сизи юздю. 9 Ама
шимди
севинчлийим.
Деил,
юзюлдюнюз дийе, ама о юзюлмек
сизи тьовбейе гетирди дийе. Чюнкю
Аллаха гьоре юзюлдюнюз. ЬОйле ки,
бизден хичбир зарар гьормейесиниз. 10
Аллаха гьоре юзюлмек, тьовбейи
мейдана гетирийор. Ве о тьовбе
куртулуш гетирийор. Ондан кимсе
пишман олмаз. Ама дюняя гьоре
юзюлмек,
ьолюмю
мейдана

Бьолюм 7
1

Ей севгилилер! Мадем Аллах бизе
бьойле сьозлер верийор, беденимизи
ве рухумузу лекелейен хер бир
шейден кендимизи темизлейелим.
Аллах коркусу иле тастамам кутсал
олалъм.
Павлус'ун севинджи
2

Йюреклеринизде бизе йер верин!
Кимсейе
хаксъзлък
етмедик.
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гетирийор. 11 Иште бакън, бу меселе
сизе Аллаха гьоре юзюнтю верди. Бу
меселе сизде не кадар джиддилик
ортая чъкардъ. Сизде насъл бир мерак
уянтърдъ, кендинизи дюзелтиресиниз.
Бу меселе сизи насъл да къздърдъ,
сизде насъл бир корку, насъл бир
ьозлем, насъл бир хейеджан уянтърдъ.
Бу меселе сизи ьойле яптъ, сучлуя
джеза
вересиниз. Бу меселеде
кендинизи тастамам дюзелтирдиниз.
12
Сонра, сизе яздъмса да, кьотюлюк
япмъш олан кишинин хатъръна
язмадъм. Хаксъзлък гьорен кишинин
хатъръна да язмадъм. Сиз Аллахън
ьонюнде бизим ичин не кадар да
урашъйорсунуз, иште, ону анлаясънъз
дийе сизе яздъм.
13

Бу себепле сизин вердииниз
кураждан кураж алдък. Ве Титус'ун
севинджине даха да фазла севиндик.
Чюнкю сиз хепиниз онун рухуну
тазелединиз. 14 Онун ьонюнде сизден
ичин не кадар ьовюнмюшсем, хич
резил олмадъм. Сизе хер бир шей
дору оларак конушмуштук. Айнъ
онун гиби, Титус'ун ьонюнде сизден
ичин яптъъмъз ьовюнмелер де дору
чъктъ. 15 О хатърлъйор, хепиниз ону
насъл сеслейип корку ве титремекле
кабул еттиниз. Ве бьойлеликле онун
йюреи сизе даха да чок бааландъ. 16
Сизе
артък
хер
меселеде
гювенебилирим дийе, севинийорум.
Бьолюм 8
Ярдъм ичин пара топламасъ
1

Кардешлер,
сизе
анлатмак
истийоруз, Аллах Македония'даки
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топлулуклара насъл бир верги верди: 2
Онлар бюйюк бир съкънтъ ве денеме
ичинде
идилер.
О
кадар
фукарайдълар, ама гене де ьойле бир
севинчле долдулар ки, джьомертче
вердилер. О джьомертлик де онларън
зенгинлии олду. 3 Онлар ичин
шахитлик япаръм ки, кендилеринден
калкъп,
не
кадар
фърсатларъ
варсайдъ, хем де даха да фазласънъ
вердилер. 4 Бизе чок ялваръп риджа
еттилер, кутсаллара япълан бу
хизмете катълсънлар - ону бир шереф
сайдълар. 5 Деил саде биз насъл умут
етмиштик.
Хайър,
ьондже
кендилерини Раббе вердилер. Сонра
Аллахън истеине гьоре бизе де
вердилер. 6 Бьойлеликле Титус'а
шьойле акъл вердик: мадем о даха
евел аранъзда бу мерхаметли иши
башлаттърдъ,
шимди
де
ону
тамамласън. 7 Иманда, конушмакта,
билгиде, хер меселе ичин урашмакта
ве бизе каршъ олан севгиде
артъйорсунуз. Айнъ онун гиби бакън,
бу мерхаметли иште де артасънъз.
8
Буну сизе сьойлемийорум бир
буйрук
гиби.
Ама
истийорум,
башкаларънън
джиддилиини
гьостерейим ве сизин иманънъзън
сахте олмадъънъ белли едейим. 9
Чюнкю Раббимиз Иса Месихин
мерхаметини билийорсунуз: О зенгин
иди, ама бизим ичин фукара олду.
ЬОйле ки, Онун фукаралъъ иле
инсанлар зенгинлештирилсинлер.
10
Бу меселеде кенди фикрими сизе
сьойлейейим. Бу, сизин файданъз
ичиндир: бир сене ьондже, хем бу

иши япмак ичин, хем де истемек ичин
сиз биринджи идиниз.

олсун ве сизин истекли олдуунуз
гьостерилсин дийе. 20 Сакънъйоруз,
хизмет еттиимиз бу бюйюк ярдъм
меселесинде кимсе бизи сучламасън.
21
Диккат едийоруз, деил саде
Аллахън ьонюнде, ама инсанларън
ьонюнде де дору оланъ япалъм.

11

Ама шимди бу иши битирин!
ЬОйле ки, сизде насъл япмая истек
вардъ, шимди де, елинизден гелдии
кадар, тамамламак олсун. 12 Чюнкю
йетер ки ен евеля истек олсун. О
вакът кишинин бахшиши шьойле
кабул едиледжек: сахип олмадъъ
шейлере бакарак деил, ама сахип
олдуу шейлере бакарак.

22

Ве бу икисинин янънда башка бир
кардешимизи даха йоллуйоруз: онун
джиддилиини чок дефа ве бирчок
меселеде денемиштик. Шимди гене
сизе чок гювенип даха да фазла
урашъйор. 23 Титус'а гелиндже: о
беним ортаъм ве аранъзда чалъшан
иш
аркадашъмдър.
ЬОбюр
кардешлеримизе гелиндже: онлар
топлулукларън
хаберджилери
ве
Месихин шанъдър. 24 Онун ичин
севгинизи онлара белли един ве
гьостерин
ки,
сизинле
бютюн
топлулуклара бошуна ьовюнмедик.

13

Деил, башкаларъ рахатлък ичинде
олсунлар, сиз гене съкънтъ чекесиниз.
Ама уйгунлук олсун дийе; сизин
боллуунуз,
онларън
ексиклиини
тамамласън дийе. 14 Ве онларън
боллуу да сизин ексиклиинизи
тамамласън. Максат, уйгунлук олсун.
15
Айнъ язълдъъ гиби: "Ким чок
топламъшса, онун фазлалъъ йокту.
Ким аз топламъшса, онун гене
ексиклии йокту."

Бьолюм 9

Титус Коринт'е гьондерилийор

1

Аслънда беним ичин хич люзюмю
йок, кутсаллара япълан бу хизметтен
2
ичин сизе язайъм.
Чюнкю
билийорум истеклисиниз, ве бунунла
затен Македония'дакилере ьовюндюм.
Хани, Ахая санджаъндаки кардешлер
бир сене ьондже биле бу ише
хазърдълар
дийе.
Ве
сизин
джиддилииниз онларън чоунда мерак
уянтърдъ. 3 Кардешлери де бунун
ичин йоллуйорум, бу меселеде
сизинле бошуна ьовюнмюш олмаяйъм
дийе. Дедиим гиби, хазърлъклъ
оласънъз. 4 ЬОйле олмасън да,
бенимле
бирликте
Македониялъ
кардешлер гелип сизи хазърлъксъз
булсунлар, биз де гювендиимиз ве

16

Аллаха шюкюрлер олсун ки,
Титус'ун йюреине ьойле бир дуйгу
койду, о да сизин ичин айнъ
джиддиликле урашсън. 17 Сахи, о
кураж алдъ. Ама онда даха да бюйюк
бир джиддилик вар. Онун ичин
кендилиинден калкъп, сизе кадар
гитти. 18 Ама биз онун янъна башка
бир кардеш даха да йоллуйоруз. О
бютюн топлулукларда 'ийи хабер'деки
хизмети ичин ьовюлюйор. 19 Деил
саде бу кадар. Айнъ заманда
топлулуклар ону сечтилер, бу вергийи
гьотюрюркен
бизимле
бирликте
йолджуджук япсън. Биз ону япъйоруз,
Аллахън шанлълъъна бир хизмет
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ьовюндююмюз
меселеде
резил
олалъм (сиз гене не кадар резил
оладжанъз, хич конушмаяйъм). 5 Онун
ичин дюшюндюм, бу кардешлер
лазъм ьонджеден сизе гидип сизи
хазър етсинлер, сьоз вердииниз бу
ийилии йерине гетиресиниз. ЬОйле
ки, о деил санки зорбаджълъкла, ама
асъл бир ийилик гиби хазър дурсун.
Елиниз ачък олсун
6

Шуну да сьойлейейим: ким аз
екерсе, аз да бичеджек. Ве ким чок
екерсе, чок бичеджек. 7 Херкес ьойле
версин, насъл йюреинде нийетлийсе.
Деил истексиздже я да санки зорла
версин. Чюнкю Аллах севинчле верен
кишийи севийор. 8 Аллахън куввети
вар, сизе хер тюрлю берекети
арттърсън. ЬОйле ки, хичбир заман
хичбир меселеде хичбир шейе мухтач
калмаясънъз. Сиз де бол бол хер
тюрлю ийи ишлерде булунасънъз. 9
Язълдъъ гиби:
"О, даътъръп фукаралара верди.
Онун дорулуу сонсузлара кадар
калъйор."
10
Екини Верен ону верийор, хем
екилсин, хем де йенилсин дийе. О
сизе де версин ве ьойле япсън ки, даха
фазла
тохум
екесиниз,
хани
дорулуунузун
йемишлерини
чоалтърсън. 11 Сизин елиниз хер
меселеде
ачък
олсун
дийе
зенгинлешийорсунуз тюрлю тюрлю.
Бьойлеликле бизим де ярдъмъмъзла
себеп
олуйорсунуз,
Аллаха
шюкюрлер едилсин.
12

Чюнкю бу Аллах хизмети йерине
гетирилди
ми,
кутсалларън
338
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ексикликлери
бюсбютюн
тамамланаджак. Ама деил саде о
кадар, айнъ заманда бу Аллах хизмети
себеп олуйор, чок киши шюкюр
етсин, ве бьойлеликле бу хизмет даха
да бюйюк олуйор. 13 Бу хизметле
кендинизи испатламъш оладжанъз.
Кишилер гьореджек, сиз насъл
Месихин 'ийи хаберини' хем аъзла
анлатъръйорсунуз, хем де она итаат
едийорсунуз. Гьореджеклер, онлара
ве бютюн херкесе не кадар ачък елле
ярдъм еттиниз. Ве онун ичин Аллахъ
шанлаяджаклар. 14 Гьореджеклер,
Аллах сизе не кадар да бюйюк бир
верги верди. Сизин ичин дуа
едеджеклер ве сизи ьозлейеджеклер. 15
Евет, шюкюрлер олсун Аллаха Онун
бахшиши ичин, ки ону сьозлерле
анлатамайъз.
Бьолюм 10
Павлус'ун хизмети
1

Бен Павлус, галиба сизинле йюз
йюзе
гелиндже
чок
яваш
давранъйорум ама сизден узак икен
куражланъйорум.
Месихин
алчакгьонюллюлюю
ве
явашлъъ
хатъръна сизе ялваръйорум. 2 Ве шуну
риджа едийорум: кими кишилер бизи
херхалде ьойле сайъйорлар, санки
беден табийетине гьоре яшъйоруз.
Нийетим
вар,
онлара
каршъ
куражланъп серт давранайъм. Ама
бен аранъза гелдим ми, ьойле
олмасън. 3 Хер не кадар беденде
яшарсак биле, бедене гьоре мухаребе
4
етмийоруз.
Чюнкю
бизим
мухаребемизин силахларъ бедендже
деилдир. Онларда Аллахън куввети

вар, калелери йъкмак ичин. 5 О
силахлар, кандърмаджа ьоретишлери
йок едийорлар, Аллахъ танъмая енгел
олан бютюн йюксеклик ьоретишлери
де йок едийорлар, ве хер бир
дюшюнджейи
Месихе
мапус
едийорлар. 6 Ве сиз там оларак итаат
еттиниз ми, о вакът биз де хазъръз,
хер итаатсъзлъа джеза верелим.

Онун сънърларъ сизе кадар узандъ ве
онун ичин ьовюнеджез. 14 Деил, о
сънър сизе кадар узанмасън, биз де
сънъръмъзъ гечмиш сайълалъм. (Не
де олса Месихин 'ийи хабери' иле сизе
кадар гелдик.) 15 Деил биз сънъръмъзъ
гечип
башкаларънън
чалъштъкларъйла
ьовюнелим.
Умудумуз вар, сизин иманънъз
бюйюйеджек ве бьойлеликле аранъзда
ишлемек ичин йеримиз даха да гениш
оладжак. 16 ЬОйле ки, сизден ьоте
оланлара да 'ийи хабери' яялъм ве
башкасънън
чалъштъкларъйла
17
ьовюнмейелим.
Ама
ким
ьовюнюрсе, Рабле ьовюнсюн. 18
Чюнкю
ким
кенди
кендини
гьостерирсе, кабул олмаяджак. Ама
Раб кими гьостерирсе, о кабул
оладжак.

7

Сиз галиба шейлерин дъш
гьорюнюшюне бакъйорсунуз. Бир
киши кендини Месихин ми сайъйор о вакът шуна да диккат етсин:
кендиси не кадар Месихин исе, биз де
Месихиниз. 8 Раб бизе изин верди,
деил йъкалъм ама ев калдъралъм. Ве
бу изинден ичин даха фазла
ьовюнмейе
башларсам
биле,
утандърълмаяджам. 9 Чюнкю ьойле
гьорюнмек истемийорум, санки сизи
10
мектупларла
коркутуруйорум.
Чюнкю дийорлар: "Онун мектупларъ
аър ве кувветлидир, ама кендиси
бедендже зайъф гьорюнюйор ве
конушмасъ бир хичтир." 11 Ким ьойле
дюшюнюрсе, шуна да диккат етсин:
узакта икен мектупларда насъл
конушурсак, аранъзда икен айнъ
ьойле де япаджаз.

Бьолюм 11
Сахте апостоллар
1

Кешке беним акълсъзлъъма
азъджък катлансайдънъз. Ве аслънда
затен буна катланъйорсунуз. 2 Бен
сизи
Аллахтан
гелен
бир
късканчлъкла късканъйорум. Чюнкю
сизи тек бир еркее нишанладъм. Хани
истийорум, сизи деликанлъ бир къз
гиби Месихе лекесиз оларак теслим
едейим. 3 Ама шьойле бир коркум вар:
йълан Хавва'йъ насъл курназлъъйла
алдатърдъйса, сизи де Месихтеки
сафлъънъздан ве темизлиинизден
саптърмасънлар. 4 Башка бириси
гелип сизе анлатърмадъъмъз башка
бир Иса'йъ анлатъръйор. Кабул
еттииниз Рухтан башка бир руху
кабул едийорсунуз. Алдъънъз 'ийи

12

Вар кишилер, кенди кендилерини
ьовюйорлар. Куражъмъз йок ки,
кендимизи онлардан саялъм я да
кендимизи
онларла
каршълаштъралъм. Онлар о кадар
акълсъз
ки,
кендилерини
кендилерийле
ьолчюйорлар
ве
каршълаштъръйорлар. 13 Ама биз
ьовюнюркен
сънъръмъзъ
гечмейеджез. Аллах бизе белли бир
йер чизди, орада ишлейелим дийе.
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хабер'ден башка бир 'ийи хабери'
кабул едийорсунуз. Евет, бютюн
бунлара севе севе катландънъз. 5
Санъйорум, о 'суперапостоллардан'
хич бир ексиклиим йок. 6 Конушмам
пек сюслю деилсе де, билгиден яна
аджамъ деилим. Хем де, буну сизе
затен
хер
тюрлю
йолдан
гьостердийдик.
7

Сизе 'ийи хабери' пара алмадан
анлатърдъм. Кендими алчалтърдъм
ки, сиз йюкселесениз. Пеки, буну
япмакла гюнах мъ ишледим? 8 Бен
башка топлулукларъ 'сойдум', хани
шьойле: онлардан пара алдъм, сизе
хизмет едебилейим дийе. 9 Не вакът
сизин янънъзда идим ве ихтияджъм
олду, о вакът хич кимсейе йюк
олмадъм. Чюнкю Македония'дан
гелен
кардешлер
ихтияджъмъ
тастамам каршъладълар. Хер бир
шейде диккат еттим ве диккат етмейе
девам едеджем, не кадар сизе йюк
олмаяйъм. 10 Бенде булунан Месихин
хакикатъ юзерине сизе дийорум: бен
ьовюнеджем ве Ахая санджаънда
кимсе
бени
ондан
заптетиремийеджек. 11 Ничин ьойле?
Сизи севмедиим ичин ми? Аллах
билийор ки, бен сизи севийорум. 12
Ама яптъъм шейи япмая девам
едеджем. Йетер ки, фърсат араянлара
фърсат вермейейим. Онлар нейле
ьовюнюйорларса, о меселеде бизимле
бир сайълмая бакъйорлар.
13

Онлар сахте апостоллар ве
яланджъ
ишчилердир.
Онлар
кендилерини Месихин апостолларъ
япъйорлар. 14 О гене шашъладжак бир
шей деил ки. Не де олса Шейтанън
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кендиси биле кендини айдънлък
мелеи япъйор. 15 Мадем ьойле, онун
хизметчилери кендилерини дорулуун
хизметчилери яптълар мъ, бу да
шашъладжак бир шей деил. Онларън
сону яптъкларъна гьоре оладжак.
16
Гене сьойлюйорум: Хич кимсе
бени аптал санмасън. Хайди ьойле
олсун! Лазъмса бени бир аптал оларак
кабул един де, азъджък ьовюнейим.

Павлус чекилерийле ьовюнюйор
17

Шимди сьойлейеджеим шейи
Рабден
деил
ама
апталлъктан
конушуйорум, (хани кендиме гювенип
ьовюнюйорум я): 18 Мадем бирчок
киши
беден
шейлерийле
ьовюнюйорлар,
бен
де
ьойле
шейлерле ьовюнеджем. 19 Чюнкю сиз
акъллъсънъз я! Онун ичин де
апталлара севе севе катланъйорсунуз.
20
Бир киши гелсин ве сизи есирлие
соксун, сизи йийип битирсин, сизи
сойсун, кендини йюкселтирсин ве
сизин суратънъза шамар атсън, иште
бунлара даянъйорсунуз. 21 Бана айъп
олсун дийе, шуну сьойлейейим: буну
япмая елбетте кувветим йетмезди.
Ама ким ханги меселеде кендине
гювенирсе,
бен
де
кендиме
гювенеджем
(аптал
гиби
конушуйорум): 22 Онлар Ибрани ми?
Бен де Ибранийим! Онлар Исраилли
ми? Бен де Исраиллийим! Онлар
Ибрахимин евлатларъ мъ? Бен де
Ибрахимин евладъйъм! 23 Онлар
Месихин хизметчилери ми (аклънъ
качърмъш бири гиби конушуйорум)?
Бен
онлардан
даха
фазла
хизметчийим:

32
сьойлемийорум.
Дамаск
касабасънда крал Аретас'ън койдуу
касаба гюдюджюсю бютюн касабайъ
чок съкъ контрол етти, бени якаласън
дийе. 33 Бени гене бир сепетин ичине
койуп
касаба
дуварънда
бир
пенджереден ашаъ саркътърдълар. Ве
бьойлеликле онун елинден качтъм.

- бен даха фазла ишлийорум,
- даха фазла мапуслара дюштюм,
- гайет фазла дьовюлдюм,
- сък сък ьолюм дереджесине
гелдим,
- Яхудилерден юч дефа отуз
докузар камчъ йедим,
- юч дефа бени сопаларла
дьовдюлер,
- бир дефа ташландъм,
- юч дефа гемийле гидеркен, геми
баттъ,
- бир гедже бир гюндюз ачък
денизлерде гечирдим,
26
- сък сък йолджулук япъйорум,
- ърмакларда коркунчлук,
- хайдутлардан коркунчлук,
- кенди миллетимден коркунчлук,
ьобюр миллетлерден
коркунчлук,
- касабаларда коркунчлук, ъссъз
йерлерде коркунчлук,
денизлерде коркунчлук,
27
- ишлемекле ве урашмакла,
- чок гедже уйкусуз гечирмекле,
- ачлък ве сусузлукла,
- сък сък ач калмакла,
- соуклук ве чъплаклъкта.

24

25

Бьолюм 12
Павлус'ун гьорюнтюсю ве тикени
1

Беним ичин ьовюнмек файдалъ
деил. Шимди де гечеджем Раббин
вердии
гьорюнтюлере
ве
ачъкламалара: 2 Вар танъдъъм бир
адам, о ондьорт сене евели ючюнджю
гьоке кадар гьотюрюлдю (бу меселе
беденле ми олду, беденсиз ми олду,
билемийорум анджак Раб билир). 3
Евет, вар танъдъъм ьойле бир адам
(гене: бу меселе беденле ми олду,
беденсиз ми олду, билемийорум
анджак Раб билир). 4 О дженнете
кадар гьотюрюлдю ве ьойле лафлар
ишитти, онлар дилле анлатъламаз,
кимсенин де мюсаадеси йок онларъ
сьойлесин. 5 Иште, ьойле бир адамла
ьовюнеджем.
Ама
кендимле
ьовюнмейеджем. Олса олса кенди
6
зайъфлъкларъмла ьовюнеджем.
ЬОвюнмейе калксам биле, апталлък
етмиш олмаяджам, чюнкю о заман
биле хакикатъ конушмуш оладжам.
Гене де ьовюнмюйорум. ЬОйле ки,
кимсе бенде не гьормюшсе, я да
бенден ичин не ишитмишсе, бени
ондан даха бюйюк бир шей санмасън.

28

Бу дъшаръдаки шейлерден башка
хер гюн бени езен бир йюк вар:
бютюн топлулуклар ичин кайгъ
чекийорум. 29 Вар мъ бир киши зайъф
олсун да, бен де зайъф олмаяйъм? Вар
мъ бир киши гюнаха дюшюрюлсюн
де, йюреим онун ичин янмасън?
30

Егер
ьовюнмек
лазъмса,
зайъфлъкларъмла ьовюнеджем. 31
Раббимиз Иса Месихин Аллахъ ве
Бабасъ (сонсузлара кадар мубарек
олсун), О билийор ки, бен ялан

7

Ве о ачъкламалар о кадар бюйюк
идилер ки, бана беденимде бир тикен,
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хани бир Шейтан мелеи верилди.
Фазла гурурланмаяйъм дийе, о бени
йумруклуйор. 8 О бенден узаклашсън
дийе, Раббе юч дефа ялвардъм. 9 Ама
Раб бана деди, "Беним мерхаметим
сана йетер. Чюнкю беним кувветим
зайъфлъкта тамамланъйор." Онун
ичин,
севе
севе
даха
фазла
зайъфлъкларъмла ьовюнеджем. Йетер
ки, Месихин куввети бенде отурсун. 10
Онун ичин, Месихин хатъръна
зайъфлъклара,
ашаъланмалара,
ексикликлере,
коваламалара
ве
съкънтълара севе севе катланъйорум.
Чюнкю не заман зайъф исем, о заман
кувветлийим.
Павлус онлар ичин коркуйор
11

Евет, бьойле ьовюнмекле кендими
аптал йерине койдум. Ама буна сиз
бени зорладънъз. Аслънда лазъмдъ,
сиз бени ьовесениз. Ве бир хич исем
де, о суперапостоллардан хич бир
ексиклиим йок. 12 Муджизелер,
шашъладжак ишлер ве кувветли
ишлер - бир апостолун нишанларъ
бунлардър. Ве бунлар аранъзда сък
сък япълърдъ. 13 Сиз ьобюр
топлулуклардан ханги меселеде ашаъ
калдънъз? Бир тек шу меселеде ашаъ
калдънъз: сизе йюк олмамъштъм. Бу
хаксъзлъъ бана аф един.
14

Иште, ючюнджю дефа сизе
гелмейе хазъръм. Ве сизе йюк
олмаяджам.
Чюнкю
сизин
малларънъзъ
истемийорум,
сизи
истийорум. Не де олса, къзанлар
аналаръ
бабаларъ
ичин
пара
бириктирмийорлар,
ама
аналар
бабалар лазъм къзанларъ ичин
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15
бириктирсинлер.
Сизин
джанларънъз ичин севе севе пара
харджаяджам, кенди кендими биле
харджаяджам. Мадем сизи даха чок
севийорум, сиз лазъм бени даха мъ аз
севесиниз? 16 Пеки, ьойле олсун. Бен
гене де сизе йюк олмадъм. Ама чок
курназъм я! Сизи алдатърмакла
казандъм. 17 Я сизе гьондердиим
адамлар - онлардан бириси сизе
хаксъзлък етсин? 18 Титус'а ялваръп
онун янънда ьобюр кардеши де
гьондердим. Аджаба, Титус му сизе
хаксъзлък етти? Биз айнъ рухла
яшъйоруз, деил ми? Айнъ йолда
йюрюйоруз, деил ми?
19

Сиз галиба гене санъйорсунуз,
кендимизи сизин ьонюнюзде хаклъ
чъкармая чалъшъйоруз. Хайър, биз
Аллахън ьонюнде ве Месихте
конушуйоруз. Севгили кардешлер,
хер шейи сизи илерлетирмек ичин
конушуйоруз. 20 Чюнкю коркуйорум,
аранъза гелдим ми, сизи истедиим
вазийетте буламаяджам. Сиз де бени
истедииниз вазийетте буламаяджанъз.
Аранъзда олмасън кавга, късканчлък,
къзгънлък,
чекишме,
ифтира,
дедикодуджулук, гурурлук я да
каръшъклък. 21 Гене ьойле олмасън
да, сизе гелдим ми, Аллах бени сизин
ьонюнюзде алчалтърсън. Бен де
ааламаяйъм о кишилер ичин, хани
ьондже гюнах ишлейип тьовбе
етмедилер яптъкларъ пислик ве зина
ве ташкънлъкларъндан ичин.
Бьолюм 13
Сон насихатлар

1

дийе. 10 Аллах бана куввет верди, деил
йъкмая ама ев калдърмая. Сизе
гелдим ми, бу куввети кулланъп сизе
каршъ серт давранмаяйъм. ЬОйле
олмасън дийе, даха аранъза гелмезден
ьондже сизе бу шейлери язъйорум.

Сизе шимди ючюнджю дефа
гелийорум. "Хер бир меселе я ики, я
да юч шахидин сьозлерине гьоре
карар верилсин." 2 Даха евели, сизе не
вакът икинджи дефа гелдим, шуну
белли еттим ве кесин сьойледим. Ким
даха евел гюнах ишледи, ве аслънда
херкесе шимди де айнъсънъ бир даха
язъйорум: бу сефер гелдим ми,
кимсейи джезасъз бракмаяджам. 3
Хани, испат истийорсунуз я, Месих
беним аъзъмдан конушуйор дийе.
Деил, Онун куввети олмасън сизе
каршъ.
Хайър,
О
аранъзда
кувветлидир. 4 Сахи, О зайъфлък
ичинде хача герилди, ама шимди
Аллахън куввети иле яшъйор. Сахи,
биз де Онда зайъфъз, ама Аллахън
кувветийле Онунла бирликте сизин
ичин яшаяджаз.

Сон селамлар
11

Сон оларак, кардешлер, севинин,
тамамланън, кураж алън, айнъ
фикирде олун, баръшъклък ичинде
яшайън. Севги ве баръш Аллахъ да
сизинле бирликте оладжак.
12

Бирбиринизе
кутсал
бир
ьопюджюкле селам един. 13 Бютюн
кутсаллар сизе селам едийорлар.
14
Раб Иса Месихин мерхамети,
Аллахън севгиси ве Кутсал Рухун
бераберлии
хепинизле
бирликте
олсун.

5

Кенди кендинизе карар верин,
кенди кендинизи денейин: иманда
мъсънъз, деил мисиниз? Я да
кендинизи анламъйор мусунуз, хани
Иса Месих сизин аранъздадър? Е,
белки де ексик булундунуз. Табии, о
заман башка. 6 Ама умут едийорум
анладънъз ки, биз ексик булунмадък. 7
Аллаха дуа едийоруз, сиз хич бир
кьотюлюк
япмаясънъз.
Дуа
етмийоруз, биз Аллахън кабул еттии
кишилер гиби гьорюнелим. Ама дуа
едийоруз, биз Аллахън кабул етмедии
кишилер гиби гьорюнсек биле, сиз
дору оланъ япасънъз. 8 Кувветимиз
вар, деил хакиката каршъ коймая, ама
хакикат ичин ишлемейе. 9 Сиз
кувветли мисиниз, биз гене зайъф
мъйъз, о вакът севинийоруз. Гене де
дуа едийоруз, сиз тамамланасънъз
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олсун! 9 Насъл шимди сьойледик, бир
кере даха сьойлюйорум: бир киши
алдъънъз 'ийи хабер'ден башка бир
'ийи хабер' анлатърдъ мъ, о киши
ланет олсун!

ГАЛАТИЯЛЪЛАР
Бьолюм 1
1

Бен апостол Павлус,

10

- деил инсанлардан я да инсанларън
елийле апостол олайъм, ама Иса
Месихтен ве Ону ьолюлерден
дирилтирен Баба Аллахтан апостол
олдум - 2 Хем де, беним янъмда олан
кардешлер,
Галатия
санджаъндаки
топлулуклара:

бютюн

3

Бабамъз Аллахтан ве Раб Иса
Месихтен сизе мерхамет ве баръш
4
олсун.
О
кендини
бизим
гюнахларъмъз ичин теслим етти.
Аллахъмъз ве Бабамъз истеди ки, О
бизи бу шимдики кьотю дюнядан
чъкарсън. 5 Баба'я сонсузлара кадар
шанлар олсун. Амин.
Башка 'ийи хабер' йок!
6

Бен шашъйорум: Аллах сизи
Месихин мерхамети иле чаърдъ;
насъл олуйор да, Ону бу кадар чабук
бракъп башка бир 'ийи хабер'е
таклаштънъз. 7 Аслънда башка бир
'ийи хабер' йок ки! Ама вар биртакъм
кишилер,
кафаларънъзъ
каръштъръйорлар ве бакъйорлар, Иса
Месихин
'ийи
хабер'ини
саптърсънлар. 8 Сизе анлатърдъъмъз
'ийи хабер' вар я. О хабере терс
дюшен башка бир 'ийи хабер'
анлатъран олурса - истер биз
кендимиз олалъм, истер гьоктен бир
мелек олсун - ьойле бир киши ланет

Бу меселеде кимин гьонлюню
япмая чалъшъйорум - инсанларън мъ,
йокса Аллахън мъ? Егер хяля
инсанларън
гьонлюню
япмая
чалъшсайдъм, Месихин хизметчиси
оламаздъм.
Павлус Аллахтан чаарълдъ
11

Чюнкю, кардешлер, сизе шуну
билдирейим: беним анлатърдъъм 'ийи
хабер' инсандан деилдир. 12 Ону
инсанлардан алмадъм, кимсе де бана
ьоретирмеди, ама Иса Месихин
кендиси ону бана ачъкладъ.
13

Чюнкю вар дуйдуунуз, бен
ескиден Яхудиликте насъл яшардъм:
Аллахън
килисесине
насъл
гайетинден фазла езийет едердим,
насъл урашърдъм ону йок едейим. 14
Беним халкъм арасънда, бенимле
акран оланлардан Яхудиликте чок
даха
ьотейе
гитмиштим.
Деделеримизин адетлери ичин чок
даха фазла късканчлъъм вардъ. 15 Ама
Аллах бени анамън карнъндан бери
айърдъ ве кенди мерхамети иле бени
чаърдъ. 16 О сонра разъ гелди, Олуну
бана ачък етсин, ьойле ки ону бютюн
миллетлерде анлатърайъм. О вакът да
хемен инсанлараbb данъшмадъм. 17
bb

aslında "et ve kana"
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Йерушалим'е, хани бенден ьондже
апостол оланлара да гитмедим. Ама
Арабистан'а гиттим, сонра гене
Дамаск касабасъна дьондюм.
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18

Юч сене сонра Кифас'лаcc
танъшмак ичин Йерушалим'е чъктъм.
Онун янънда онбеш гюн калдъм. 19 Ве
Раббин кардеши олан Якуп'тан башка,
Раббин апостолларъндан хич кимсе
иле гьорюшмедим. 20 (Яздъъм шейлер
ичин Аллахън ьонюнде сизе шуну
билдирейим: ялан сьойлемийорум.) 21
Ондан сонра Сурийе ве Киликия
санджакларъна гечтим. 22 Яхудийе
санджаъндаки Месих топлулукларъ да
беним
йюзюмю
хенюз
23
гьормемишлерди.
Саде
ишитмишлерди ки, 'Даха ьондже бизи
ковалаян адам, айнъ о иманъ шимди
кендиси
анлатъръйор,
хани
ьонджеден ураштъ ону йок етсин.' 24
Ве бенден ичин Аллахъ шанлардълар.

Бьолюм 2
ЬОбюр апостоллар ве Павлус
1

Ондьорт сене гечтиктен сонра,
янъма Титус'у да алъп, Бар-Набас'ла
берабер гене Йерушалим'е вардъм. 2
Аллах буну бана гьостерди де гиттим.
Ве миллетлер арасънда анлатърдъъм
'ийи хабер'и апостоллара билдирдим.
Ама ялнъз оларак, саде анълмъш
оланлара конуштум. Корктум ки,
бошуна урашмаяйъм, я да урашмъш
олмаяйъм. 3 Ве янъмда олан Титус'у
биле зорламадълар, сюннет олсун, ки
о бир Грек иди. 4 Ама арамъза базъ
сахте кардешлер гирмишти. Бактълар,
cc

apostol Petrus için baшka bir ad
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Месих
Иса'даки
сербестлиимизи
саклъдан гьозлетирип бизи бир
бондруа соксунлар. 5 Гене де, бир ан
ичин олсун биле, онлара хич йюз
верип бойун емедик. ЬОйле ки, 'ийи
хабер'ин хакикатъ сизин ичин
корунсун.
6

Ама анълмъш кишилерден - онлар
не имиш беним ичин фарк етмийор;
Аллах инсан айърмаз - иште, о
анълмъш кишилер ьоретишиме хич
бир шейи катмадълар. 7 Там терси,
гьордюк ки, ийи хабер бютюн
миллетлер
ичин
бана
теслим
едилмишти, ама Яхудилер ичин
Петрус'а теслим едилмишти. 8
(Чюнкю апостоллук вазифесинде
Яхудилер ичин Петрус'та ишлейен
Аллах, бенде де бютюн миллетлер
ичин ишледи). 9 Якуп, Кифас ве
Йуханна Аллахевинин диреклери
дийе гечийорлар. Онлар бана верилен
мерхамети гьорюп бана ве БарНабас'а саа еллерини узаттълар,
бераберлиимиз белли олсун дийе. Биз
бютюн миллетлере гидеджекмишик,
онлар да Яхудилере. 10 Саде бизден
риджа
еттилер,
фукараларъ
хатърлаялъм. Беним де затен нийетим
вардъ, там ону япайъм.
Павлус, Петрус'у азарлъйор
11

Ама не вакът Кифас Антакя
касабасъна гелди, бен онун йюзюне
чатъп она каршъ гелдим. О кабахатлъ
иди. 12 Чюнкю Якуб'ун янъндан базъ
кишилер
гелмезден
ьондже,
миллетлерден
олан
кишилерле
берабер отуруп йемек йерди. Ама
ьобюрлери
гелиндже,
чекилди,

кендини айръ тутту, чюнкю сюннети
тутанлардан коркардъ. 13 ЬОбюр
Яхудилер де онун икийюзлюлююне
катълдълар. ЬОйле ки, Бар-Набас
биле
онларън
икийюзлюлююне
саптърълдъ. 14 Ама онларън яптъъ
дору деилди, 'ийи хабер'ин хакикатъна
уймадълар. Буну гьорюндже херкесин
ьонюнде Петрус'а шуну сьойледим:
'Сен бир Яхуди икен, миллетлер гиби
яшъйорсун, Яхуди гиби яшамъйорсун.
Насъл олуйор да, сен миллетлерден
олан
кишилери
зорлуйорсун,
Яхудилер гиби яшасънлар.'

мерхаметини де атмъйорум. Чюнкю
егер дору сайълмак канундан гелмиш
олсайдъ, о вакът Месих бошуна
ьолмюш олурду.

Бьолюм 3
Я иман, я канун!
1

Ей сиз Галатиялълар, не кадар да
серсемсиниз! Аджаба, сизе ким бюйю
яптъ? Сизе Иса Месих хача герилмиш
оларак
билдирилди,
санки
гьозлеринизин ьонюнде олмуш. 2
Истийорум, сизден тек бир шей
ьоренейим:
канунун
ишлерини
япмакла мъ Руху алдънъз, йокса
иманла сеслемекле ми? 3 Сиз о кадар
серсем мисиниз? Рухта башладънъз,
ве шимди беденде ми битирмее
бакъйорсунуз? 4 Бунджа чекилери
бошуна мъ чектиниз - сахиден де
бошуна мъйдъ? 5 Аллах сизе Руху
верди ве аранъзда муджизелер
япъйор. Ону нейе даянарак япъйор?
Канунун ишлерини яптъънъз ичин ми,
йокса иманла сеследииниз ичин ми?

15

Биз дома бюйюме Яхудийиз.
Миллетлерден гелме гюнахкярлар
деилиз я! 16 Гене де билийоруз ки,
инсан дору сайълмъйор канунун
ишлерини япмакла, ама Месих Иса'я
иман етмекле. Биз биле Месих Иса'я
иман еттик, ьойле ки, Месихе иман
етмекле дору сайълалъм, деил
канунун ишлерини япмакла. Чюнкю
канунун ишлерини япмакла хич кимсе
дору сайълмаяджак.
17

Ама дийелим, биз Месихте дору
сайълмая бакаркен, анлашълъйор ки,
биз де гюнахкяръз. О вакът Месих
гюнахън ярдъмджъсъ мъ олду?
Хайър, оламаз ьойле шей! 18 Затен
йъктъъм еви бир даха калдърмая
калкарсам, гьостерийорум сучлуйум.
19
Чюнкю Аллаха яшаяйъм дийе
канунун елийле ьолдюм. 20 Месихле
берабер хача герилдим. Артък бен
яшамъйорум, Месих бенде яшъйор.
Ве шимди беденде яшадъъм хаятъ,
Аллахън
Олуна
иман
етмекле
яшъйорум. О бени севип кендини
беним ичин теслим етти. 21 Аллахън

6

Айнъ насъл Ибрахим де Аллаха
иман етти ве она дорулук сайълдъ. 7
Онун ичин емин олун ки, иман
еденлер
Ибрахим'ин
евлатларъ
олуйор. 8 Ве Кутсал Китап ьонджеден
билдирди
ки,
Аллах
бютюн
миллетлери иманла дору саяджак.
Хем де ьонджеден Ибрахим'е 'ийи
хабер'и билдирди. Она деди: 'Сенде
бютюн
миллетлер
мубарек
сайъладжак.' 9 Бьойлеликле иманла
яшаянлар, иман еден Ибрахим'ле
биркликте мубарек сайълъйорлар.
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Ким бакъйор канунун ишлерини
япмаа, онлар хепси ланетлидир.
Чюнкю шьойле язълмъштър: 'Канунун
китабънда не язълмъшса - ким онларъ
текине кадар тутмазса ве онларъ
йерине гетирмезсе ланетлидир.' 11
Шимди, Аллахън ьонюнде хич кимсе
канунла дору сайълмаяджак. Бу
апачък бир шей. Чюнкю 'Дору адам
иманла яшаяджак.' 12 Ялнъз, канунун
иманла хич бир иши йок. Там терси:
'Ону йерине гетирен киши онунла
яшаяджак.' 13 Месих бизим ичин ланет
олду, ве бьойлеликле бизи канунун
ланетинден сатън алъп куртардъ.
(Чюнкю шьойле язълъйор: 'Хер ким
бир ааджа асълърса ланетлидир.') 14
Максат шу: хем Месих Иса'да
Ибрахим'ин
берекети
бютюн
миллетлерин юзерине гелсин, хем де
биз иман етмекле Руху алалъм, ки
Аллах ондан ичин сьоз вермишти.
Канун ве Аллахън сьозю
15

Кардешлер, дюняджа конушайъм
сизе. Инсанларън арасънда биле бир
анлашма шьойле олуйор: кесин
язълдъктан сонра, кимсе ону бозамаз
я да башка шартлар коямаз. 16 Шимди,
Аллахън сьозю Ибрахим'е ве онун
тохумуна верилди. Демийор 'ве онун
тохумларъна' санки бирчокларъ
имиш.
Хайър,
дийор
'Сенин
тохумуна' санки саде бир киши имиш
гиби. О да Месихтир. 17 Шуну демек
истийорум: Аллах ьондже анлашмайъ
кесинлештирди. Канун дьортйюз отуз
сене сонра верилди, ама ьонджеден
верилен сьозю бозамаз. 18 Чюнкю егер
мирас бир кануна даянсайдъ, артък
348
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Аллахън бир сьозюне даянмамъш
олурду. Ама Аллах ону Ибрахим'е
сьоз вермекле верди.
19

ЬОйле исе, канун не ичин
верилди? Аллах ону гюнахларъ белли
етмек ичин каттъ ве истеди, канун
девам етсин о 'тохум' гелене кадар,
хани Аллах Ондан ичин сьозюню
вердийди. О канун мелеклерин йолу
иле ве бир араджънън ярдъмъ иле
верилди. 20 Шимди, бир араджъ ялнъз
бир тараф ичин лазъм деил ки. ЬОбюр
яндан, Аллах тек бир тарафтър.
21

О заман, канун Аллахън вердии
сьозлерине терс ми дюшюйор?
Хайър, оламаз ьойле шей. Чюнкю
егер яшам гетиребилен бир канун
верилмиш олсайдъ, о вакът дорулук
сахиден де кануна даянаджайдъ. 22
Ама Кутсал Китап херкеси гюнахън
мапусчусу яптъ. ЬОйле ки, Аллахън
вердии сьоз иман еденлере, хани Иса
Месихе иман еденлере верилсин.
23

Ама иман гелмезден ьондже канун
бизе бекчилик япардъ. Даха сонра
иман ачъкланаджайдъ. Ама о замана
кадар капалъйдък. 24 Бьойлеликле
канун бизим ичин бир тербийеджи
олду, бизи Месихе гетирсин. ЬОйле
ки, ондан сонра иманла дору
сайълалъм. 25 Ама шимди, иман
гелдиктен
сонра,
артък
о
тербийеджинин алтънда деилиз.
Аллах евлатларъ олмак
26

Артък Месих Иса'я иман етмекле,
хепиниз Аллах евлатларъсънъз. 27
Чюнкю сизден хер ким Иса'я вафтиз
олмушса, о Месихи гийимиш олуйор.

28

Артък не Яхуди вар, не де Грек вар.
Не кьоле вар, не де сербест киши вар.
Не еркек вар, не де диши вар. Чюнкю
хепиниз Месих Иса'да бирсиниз. 29 Ве
мадем Месихинсиниз, о заман
Ибрахим'ин сойундансънъз. Аллахън
вердии сьозюне гьоре мирасчъсънъз.

дьонюйорсунуз? Сиз галиба бир даха
онлара есир олмак истийорсунуз. 10
Гюнлери, айларъ, сезонларъ ве
сенелери тутуйорсунуз. 11 Коркуйорум
сизден ичин. Олмасън ьойле ки, сизин
ичин бошуна урашмъш олайъм.
12
Сизе ялваръръм, кардешлер:
беним гиби олун, чюнкю бен де сизин
гиби олдум. Сиз бана хич бир
13
хаксъзлък
етмединиз.
Ама
билийорсунуз, ен башта бедендже бир
хасталък себеп олду, сизе 'ийи хабер'и
анлатърайъм. 14 Беденимин вазийети
сизе бир денеме олду. Гене де бени
хор гьормединиз, не де йюз
чевирдиниз. Бени бир мелек гиби,
даха дорусу Иса Месихин кендиси
гиби кабул еттиниз. 15 Нереде шимди
о севинджиниз? Чюнкю бен сизе
шахитлик япъйорум ки, егер фърсат
олсайдъ, кенди гьозлеринизи чъкаръп
бана вереджектиниз. 16 Мадем шимди
доруйу конуштум, дюшман мъ олдум
сизе?

Бьолюм 4
1

Шуну демек истийорум: мирасчъ
хенюз къзан икен, кьоледен хич фаркъ
йок. Гене де хершейин сахибидир. 2
Ама къзан, бабасънън койдуу гюне
кадар,
гюдюджюлерин
ве
гьоревлилерин алтънда тутулуйор. 3
Айнъ ьойле биз де, хенюз къзан икен,
бу дюнянън темел шейлерине
мапусчу идик. 4 Ама заман долунджа,
Аллах кенди Олуну йолладъ. О, бир
кадъндан доду ве канунун алтънда
доду. 5 ЬОйле ки, канунун алтънда
оланларъ сатън алъп куртарсън, биз
де евлатлък хаккънъ алалъм. 6 Ве
мадем евлатларсънъз, Аллах кенди
Олунун
Рухуну
йюреклеримизе
гьондерди. Биз де 'Абба', хани
'Бабаджъъм' дийе баъръйоруз. 7 Онун
ичин
артък
кьоле
деилсиниз,
евлатсънъз. Ве мадем евлатсънъз,
Аллах сизи мирасчъ да яптъ.

17

О кишилер сизин ичин чок
късканчтър. Ама ийи бир максат ичин
деил: истийорлар, сизи айърсънлар.
ЬОйле ки, сиз онлара късканчлък
гьостересиниз. 18 Аслънда ийидир, бир
киши бизе късканчлък гьостерсин,
егер ийи бир иш ичин олурса. Меселе
деил, бен сизин янънъзда олайъм. 19
Ей
евлатларъм!
Месих
сизин
ичинизде белли бир бичим алана
кадар, гене сизинле доум ааръларъ
чекийорум. 20 Кешке даккада сизинле
берабер олабилсем ве башка тюрлю
конушабилсем, чюнкю сизин ичин
шашъп калдъм.

Павлус онлар ичин коркуйор
8

Сиз бир вакът Аллахъ даха
танъмазкен, аслънда Аллах олмаян
шейлере кьолелик япардънъз. 9 Ама
шимди Аллахъ танъдънъз, даха
дорусу, О сизи танъдъ. О заман насъл
олуйор да, сиз текрар бу дюнянън
зайъф ве файдасъз темел шейлерине
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Хаджер ве Сара ьорнеи
21

Сиз ки, Аллах кануну алтънда
олмак истийорсунуз, сьойлейин бана
бакалъм: сиз сеслемийор мусунуз,
Аллах кануну не дийор? 22 Чюнкю
язълъйор ки, Ибрахим'ин ики олу
вардъ: бириси кьоле кадъндан, бириси
де сербест кадъндан. 23 Кьоле кадънън
олу, бедене гьоре олду. Ама сербест
кадънън олу, Аллахън вердии сьозюне
гьоре олду.
24

Бу бир ьорнектир: бу кадънлар
ики анлашмадър - биринджиси Сина
Даъ'нда олду ве кьоле оладжак
къзанлар доурду. О да Хаджер'дир. 25
Бу Хаджер гене, Арабистан'даки Сина
Даъ'дър. О да шимдики Йерушалим'и
гьостерийор. Чюнкю о, къзанларъ иле
бирликте кьоле вазийетиндедир. 26
Ама
йукаръдаки
Йерушалим
сербесттир. Бизим анамъз одур. 27
Чюнкю шьойле язълмъштър:
'Севин, ей късър олан, доурамаян
кадън!
Сесини калдър ве баър,
сен ки, доум ааръларъ недир
билмездин.
Чюнкю терк едилмиш кадънън
къзанларъ даха калабалък,
Коджалъ кадънън къзанларъндан.'
28
Ве сиз, кардешлер, Исхак гиби
Аллахън
вердии
сьозюнюн
евлатларъсънъз. 29 Ама ескиден насъл
олдуйду, шимди гене ьойледир:
бедене гьоре домуш олан, руха гьоре
домуш олана езийет едийор. 30 Ама
кутсал язъ не дийор?
"Хизметчи кадънъ ве онун олуну
дъшаръ ат.
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Чюнкю хизметчи кадънън олу,
сербест кадънън олу иле
бирликте мирасчъ олмасън."
31
Бьойлеликле, кардешлер, биз
хизметчи кадънън евлатларъ деилиз,
сербест кадънън евлатларъйъз.

Бьолюм 5
Месихтеки сербестлик
1

Месих бизи сербест етти,
сербестлик олсун дийе. Онун ичин
саалам дурун ве бир даха кьолелик
бондрууна гирмейин.
2

Иште бен, Павлус, сизе шуну
сьойлейейим: сюннет олдунуз му,
Месих сизе хич файда олмаяджак. 3
Ве сюннет олан хер адамдан ичин бир
де шуну кесин сьойлейейим: о
меджбурдур бютюн Аллах кануну
тутсун. 4 Сиз ки, Аллах кануну иле
дору сайълмаа бакъйорсунуз: сиз
Месихтен коптунуз, сиз мерхаметтен
дюштюнюз. 5 Биз гене, Рухла ве
иманла дорулуун вердии умуду
беклийоруз. 6 Чюнкю Месих Иса'да не
сюннетли олмак, не де сюннетсиз
олмак бир файда гетирмез. ЬОнемли
олан имандър, хани севги ишлеринде
кендини гьостерен бир иман.
7

Сиз гюзел кошурдунуз. Сизе ким
енгел олду, хакикатъ сеслейесиниз? 8
ЬОйле бир кандърмак сизи чаъран
Аллахтан деилдир. 9 Аз бир мая
бютюн хамуру маялъйор. 10 Раб'де
сизден ичин вар гювеним, башка
фикир кабул етмейесиниз. Ама сизин
кафаларънъзъ каръштъран ким олурса

11
олсун, джезасънъ чекеджек.
Кардешлер, егер бен хяля сюннети
анлатърърсам, не ичин даха чеки
чекийорум? ЬОйле олайдъ, хач артък
кишилере кьостек олмаяджайдъ. 12
Сизи рахатсъз еденлер бари кенди
кендилерини кьоктен кессинлер.

22

Ама Рухун йемиши шьойле: севги,
севинч, баръш, сабър, явашлък,
ийилик, садикан олмак, 23 йумушаклък
ве кендини заптеттирмек. Йок бир
канун, бу шейлери ясак етсин. 24
Месих Иса'нън инсанларъ беден
табийетлерини хача гермишлер. О
табийетин
севдаларънъ
ве
истеклерини де хача гермишлер. 25
Мадем яшъйоруз Рух'ла, туталъм
Рух'ун йолуну да. 26 Кабаръклъ
олмаялъм, хем де бирбиримизи
къздърмаялъм,
бирбиримизи
късканмаялъм.

13

Ама сиз, кардешлер, сербестлие
чаарълдънъз.
Ялнъз,
сербестлик
фърсат олмасън беден табийетинин
ишлери ичин. Хайър, севги иле
бирбиринизе хизмет един. 14 Чюнкю
бютюн Аллах кануну бир сьозде
тамамланъйор: 'Комшуну кендин гиби
сев'. 15 Ама сиз егер бирбиринизи
ъсъръп йерсениз, диккат един,
бирбиринизи хептен битирмейесиниз.

Бьолюм 6

Рухла яшамак

Херкесе ийилик япмак

16

Ама бен дийорум ки, Рухла
яшайън. О вакът беден табийетинин
истедиклерини
йерине
гетирмейеджениз. 17 Чюнкю беден
табийети руха каршъ урашъйор; рух
да беден табийетине каршъ урашъйор.
Онлар бирбирлерине дюшмандър;
ьойле ки, истедииниз шейлери
япмаясънъз. 18 Ама егер Рух сизи
гюдерсе, канун алтънда деилсиниз.

1

Кардешлер, дийелим бир киши
бирханги гюнахта къстърълдъ. О
вакът, сиз рухча оланлар ьойле
бирини йумушак рухла йола гетирин.
Кендинизи де коллайън, сиз де
2
денемейе
дюшмейесиниз.
Бирбиринизин йюклерини ташъйън. О
заман Месихин канунуну йерине
гетирмиш олурсунуз. 3 Ама киши бир
хич икен кендини бир шей сандъ мъ,
кенди кендини алдатърмъш олуйор. 4
Херкес кенди яптъкларъна бир кере
баксън, ондан сонра фърсатъ оладжак
ьовюнмее; ама саде кенди ишлери
иле, башкаларънън ишлерийле деил. 5
Чюнкю хер биримиз кенди аърлъънъ
ташъяджак.

19

Беденин ишлери де ачъктър: зина,
мундарлък, резиллик, 20 путлара
тапмак, бюйюджюлюк, дюшманлък,
късканчлък,
ьофкеленмек,
кавга,
чекишме, айрълък, 21 чекемемезлик,
сарфошлук, геджелери гезмек ве буна
бензер шейлер. Сизе ьонджеден
диккат един дийорум: бу тюр ишлери
япанлар, Аллахън краллъънъ мирас
алмаяджаклар.

6

Дерс алан киши, дерс верен киши
иле бютюн малларънъ ьолешсин.
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Алданмайън, Аллахла майтап
олмаз. Чюнкю инсан не екерсе, ону
бичеджек. 8 Ким кенди беден
табийетине екерсе, о табийеттен
перишанлък бичеджек. Ама ким Рух'а
екерсе,
Рух'тан
сонсуз
яшам
9
бичеджек.
Ийилик
япмактан
бъкмаялъм. Чюнкю йорулмазсак,
10
вактънда
бичеджез.
Евет,
бьойлеликле фърсатъмъз варкен хер
инсана ийилик япалъм, ама ен
биринджи иманлълар ханесинден
оланлара.
Деил сюннет, ама йени кишилик
11

Бакън, сизе кенди елимле
язъйорум, хем де не кадар бюйюк
харфлерле.
12

О кишилер, хани дъшаръдан ийи
гьорюнмек истийорлар, сизи зорла
сюннет етмее бакъйорлар, не кадар
Месихин
хачъ
хатъръна
чеки
чекмесинлер. 13 Ама сюннетли
оланлар кендилери биле Аллах кануну
тутмуйорлар. Хайър, истийорлар, сиз
сюннет оласънъз, онлар гене сизин
14
беденлеринизле ьовюнсюнлер.
Оламаз ьойле шей! Бен саде Раббимиз
Иса Месихин хачъ иле ьовюнеджем;
башка хич бир шейле ьовюнмем.
Онунла дюня беним ичин хача
герилди, бен де дюня ичин хача
герилдим. 15 Чюнкю не сюннетли
олмак бир шейдир, не де сюннетли
олмамак. Тек ьонемли шей: йениден
домак. 16 Бу пренсибе гьоре
яшаянлара ве 'Аллахън Исраил'ине
баръш ве мерхамет олсун.
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Бундан сонра хич кимсе бени бир
даха юзмесин. Чюнкю беденимде Иса
Месихин нишанларънъ ташъйорум.
18

Кардешлер, Раббимиз Иса
Месихин мерхамети сизин рухунузла
бирликте олсун. Амин.

ЕФЕСЛИЛЕР
Бьолюм 1
1

Бен, Павлус, Аллахън истеине
гьоре
Месих
Иса'нън
бир
апостолуйум.
Ефес касабасъндаки Месих Иса'я
садикан калан кутсаллара:
2

Бабамъз Аллахтан ве Раб Иса
Месихтен сизе мерхамет ве баръш
олсун.
Месихтеки рух берекетлери
3

Раббимиз Иса Месихин Аллахъ ве
Бабасъ мубарек олсун. О бизи
Месихте берекетлемиштир, гьоклерде
булунан хер бир рух берекетийле:
4

Бизи дюня курулмаздан ьондже
Месихте сечти. ЬОйле ки, Онун
гьозюнде кутсал ве кусурсуз олалъм. 5
ЬОнджеден севгийле кесин карар
верди ки, бизи евлатлък оларак
кендине кабул етсин. Бу, Иса Месих
иле олду. Евет, Онун истеинин татлъ
6
нийети
буйду.
ЬОйле
ки,
мерхаметинин шанъ ьовюлсюн. О
мерхамети де севгили Олу'нда бизе
джьомертче верди.
7

Онда, хани Онун канъйла
куртулуш булуйоруз, гюнахларъмъза
аф булуйоруз. Евет, онун мерхамети о
кадар зенгин ки...! 8 Мерхаметини
юзеримизе бол бол дьоктю. Йюксек
билгиси ве анлайъшъйла 9 бизе саклъ
планънъ ачъкладъ. Бу да, Онун хош
максадъна уйгунду, ве о максадъ

Месих'те ортая койду: 10 истеди,
бютюн
заманларън
долмасънъ
тертиплесин ве онун ичин хем
гьоклерде хем йерйюзюнде хер шейи
Месихте топлаштърсън.
11

Месихте бир мирас казандък. Буна
Аллах бизим ичин ьонджеден кесин
карар верди. Чюнкю О, хер шейе
кенди истеине гьоре карар верийор ве
хер шейи де она гьоре дюзюйор. 12
ЬОйле ки, биз Месихе ьонджеден
умут еденлер, Онун шанъна ьовгю
гетирелим. 13 ЬОндже хакикат олан
хабери, хани сизи куртаран 'ийи
хабер'и дуйдунуз. Хем де она иман
еттиниз. Бьойлеликле Месихте сьоз
верилен
Кутсал
Рух'ла
мюхюрлендиниз. 14 О Кутсал Рух бизе
верилди, мирасъмъзън бир капорасъ
гиби. Хани, белли олсун ки, Аллах
кенди
малънъ
сатън
аладжак.
ЬОйлеликле Онун шанъна ьовгю
гетирилсин.
Шюкранлар ве дуа
15

Бен де ишиттим, насъл Раб Иса'я
иман
едийорсунуз
ве
бютюн
кутсалларъ севийорсунуз. 16 Онун
ичин бен де дуа едеркен сизи
хатърладъъм заман, сизден ичин хеп
шюкюр едийорум. 17 Дуа едийорум
ки, шанлъ Баба, Раббимиз Иса
Месихин Аллахъ, сизе анлайъш
рухуну версин, сизе айдънланмак
рухуну версин, ьойле ки, Ону
танъясънъз. 18 Дуа едийорум ки,
йюреинизин гьозлери айдънлансън.
ЬОйле ки,...
... билесиниз, насъл бир умуда
чаарълдънъз.
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... билесиниз, Аллахън аладжаъ
мирас не кадар шанлъ, не кадар
къйметлидир. Ве о мирас
кутсаллардър.
... ве билесиниз, бизим ичин,
хани иман еденлер ичин,
Аллахън кудрети насъл да хер
шейден бюйюктюр. Бу кудрет
Онун кувветли ишлеринде белли
олуйор.

20

Ве о куввет Месихте белли олду,
не заман Ону ьолюлерден дирилтирди
ве не заман Ону гьоклерде кенди
саънда отуртурду. 21 Месих, хер
тюрлю рух хюкюмети, хер тюрлю рух
гюджю, хер тюрлю рух куввети ве хер
тюрлю рух гюдюджюлююdd ве башка
хер не ад олурса олсун, хепсинден
йукаръдър. Хем де, деил саде бу
заманда, ама геледжек заманларда да.
22
Ве Аллах хер шейи Онун аяънън
алтъна койду. Ве херкесин башъ
олсун дийе, Ону килисейе верди. 23
Хер меселеде хер шейи долдуран
Месихтир. Килисе де Онун беденидир
ве Онун долулуудур.

Бьолюм 2
ЬОлюмден яшама
1

Сиз сучлар ве гюнахларънъз
ичинде ьолю идиниз. 2 Бир заманлар
бунларън йолунда йюрюрдюнюз. Бу

дюнянън
гидишине
уярдънъз.
Хавадаки
кувветлерин
кралънаee
уярдънъз. Айнъ о руха, хани шимди
сеслемейенлерин ичинде ишлийор. 3
Хепимиз де онларън арасънда беден
табийетинин
истеклери
ичинде
яшардък. Беденин истедиклерини ве
фикрин
истедиклерини
йерине
гетирирдик. Табийетимиз ьойле иди
ки, айнъ ьобюр инсанлар гиби. Аллах
бизе дурмадакка къзардъff. 4 Ама
Аллах
мерхаметтен
яна
чок
зенгиндир. Чюнкю бизе чок бюйюк
севгисини гьостерди. 5 Не вакът
сучларъмъз ичинде ьолю идик, Аллах
бизи Месихле берабер дирилтирди
(Евет, мерхамет иле куртулдунуз). 6
Бизи Онунла берабер дирилтирди, ве
Онунла берабер Месих Иса'да
гьоклерде отуртурду. 7 Истеди, Месих
Иса'да бизе татлълъънъ гьостерсин, ве
онунла геледжек заманларда белли
етсин, мерхаметтен яна не кадар да
зенгиндир. 8 Чюнкю мерхаметтен ве
иман иле куртулдунуз. О да сизин
яптъънъз бир шей деил, Аллахън бир
бахшишидир. 9 Ийи ишлерден ичин де
куртулмадънъз; ьойле ки хич кимсе
ьовюнмесин. 10 Чюнкю биз кендимиз
Аллахън ишийиз. Ийи ишлер ичин
Месих Иса'да яратълдък. Аллах о ийи
ишлери ьонджеден хазърладъ, хеп
онларла урашалъм дийе.
Месихтеки бирлик
11

dd

'ruh hükümeti, ruh güçü, ruh kuvveti,
ruh güdücülüğü': Bu dört söz, gökteki varlıkların
arasındaki ayrı ayrı kategorileri gösteriyor.
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Сьозде 'сюннетли' оланлар - хани,
о сюннет ки, еллерле япълъйор миллетлерден
олан
сизлере
ee demek: 'Шeytana'
ff aslında: 'kızgınlığın evlatları idik'

'сюннетсиз' дийорларgg. Бедендже
миллетлерден сайълан сизлер де
хатърлайън ки, бир заманлар не
идиниз:
12
- О вакът Месихтен айръ идиниз.
- Исраил халкъндан дъшаръ
идиниз.
- Аллах анлашма япъп кенди
сьозюню вермишти; ама сиз о
сьозе ябанджъ идиниз.
- Хич бир умудунуз йокту.
- Бу дюняда Аллахсъз идиниз.
13
Ама шимди Месих Иса'да сиз бир
вакът узак оланлар Месихин канъ иле
якън олдунуз.

ватандашсънъз,
Аллахън
ханесинденсиниз. 20 Евин кьоше ташъ
Иса Месихин кендисидир. Темели де
апостоллар ве пейгамберлердир. Сиз
гене,
онларън
юзеринде
курулуйорсунуз. 21 Бютюн ев Месихте
бир арада тутулуйор, Рабде кутсал
бир Аллахеви олана кадар бюйюйор.
22
Ве сиз Месихте хеп бирликте ьойле
бир ев япълъйорсунуз ки, Аллах орада
Рухуйла отуруйор.

Бьолюм 3
1

Бунун ичин бен Павлус, сизин,
хани миллетлерин хатъръна Месихин
мапусчусу олдум.

14

Чюнкю О кендиси бизим
баръшъмъздър. Енгели калдърдъ,
айрълък дуварънъ йъктъ. Бьойлеликле
ики халкъ бир яптъ. 15 Чюнкю кенди
бедени иле дюшманлъъ ортадан
калдърдъ. О дюшманлък да канунун
буйрукларъ ве съраларъндан гелирди.
Истеди ки, кендисинде ики халктан
тек бир йени инсан яратсън ве
ьойлеликле баръш гетирсин. 16 Кенди
хачъ иле дюшманлъъ парампарча
етти. Кенди хачъ иле ики халкъ бир
беден ичинде Аллахла баръштърдъ. 17
Ве гелип хем узакта олан сизлере
баръш билдирди, хем якън оланлара
да баръш билдирди. 18 Чюнкю онун
йолуйла икимиз бир Рухта фърсат
булдук, Баба'я яклашалъм.

2

Сиз херхалде дуйдунуз, Аллах бана
насъл бир вазифе верди: Онун
мерхаметини сизе идаре едейим. 3
Даха ьондже сизе късаджа яздъм,
хани Аллах бана дорудан саклъ
шейлер ачъкладъ. 4 Бу сьозлери
окудунуз
му,
анларсънъз,
бен
Месихин саклъ билгисини не кадар
анладъм. 5 Даха ьонджеки кушакларда
бу саклъ шейлер инсанлара хенюз
ачълмамъштъ. Ама шимди Аллах
онларъ Онун кутсал апостолларъна ве
пейгамберлерине Рухла ачтъ. 6 Бу
саклъ билги де шуйду: 'ийи хабер'
йолу иле...
- миллетлер айнъ мирасъ
пайлашъйорлар,
- айнъ беденин парчаларъдър,
- Аллах, Месих Иса'да онлара да
айнъ сьозюню верди.

19

Иште,
бьойлеликле
артък
ябанджълар
ве
мисафирлер
деилсиниз. Ама кутсалларла бирликте
gg burada 'sünnetli' Yahudi demektir, 'sünnetsiz'
de Yahudi olmayan, hani 'Allahsız milletlerden'
demektir. Yahudiler bugüne kadar çocuklarını
sekizinci günde sünnet ediyorlar.

7
Бен де бу 'ийи хабер'ин хизметчиси
олдум. Аллахън мерхамети бана бу
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вазифейи бахшиш оларак верди. Бу,
Аллах кувветинин кудретли ишлемеси
иле олду. 8 Бен бютюн кутсалларън ен
ьонемсизинден де ашаъйъм. Гене де
бана
бу
мерхамет
верилди,
миллетлере
Месихин
зенгинликлерини билдирейим - ки
онлара аклъмъз ермийор. 9 Ески
вакътлардан бери, хер шейи яратан
Аллахта саклъ олан бир билги вардъ.
Ве шимди бана верилди, ачъклаяйъм,
бу саклъ билги насъл ишлийор. 10
ЬОйле ки, Аллахън чок тюрлю
билгилии шимдики заманларда белли
олсун.
Ону
гьоклердеки
рух
хюкюметлере ве кувветли рухлара
билдирмек ичин, Аллах килисейи
кулландъ. 11 Бу да Аллахън сонсуз
планъна уйгунду, ве Раббимиз Иса
Месихте о планъ йерине гетирмиш
олду. 12 Месихте, хани Она иман
етмекле, вар куражъмъз ве гювенимиз
Аллаха яклашалъм. 13 Онун ичин
сизден риджа едийорум: бен сизин
хатърънъза чеки чекерсем де, гене де
вазгечмейин. Чюнкю о чекилер сизин
ичин бир шерефтир.
Ефеслилер ичин бир дуа
14

Евет, Баба'нън ьонюнде диз
чьокерим, 15 (Не де олса, гьоктекилер,
хем йердекилер, бютюн ханеси Онун
адънъ ташъйор): 16 Онун шанъ о кадар
зенгин ки... О сизе версин,
- Онун Рухуйла ичтен кудретле
кувветленесиниз. 17 О заман
иман йолуйла Месих
йюреклеринизде отураджак.
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- Ве дуа едийорум ки, севгиде
кьок саласънъз ве темел
тутасънъз.
18
- Дуа едийорум ки, бютюн
кутсалларла берабер ийи гиби
анлаясънъз, Месихин севгиси не
кадар гениш, не кадар узун, не
кадар йюксек ве не кадар
дериндир. 19 (Аслънда Месихин
севгиси анлайъшъмъзъ гечийор).
О вакът Аллахън бютюн долулуу
иле доладжаънъз.
20

Евет, вар Бири, не дилерсек, я да
не дюшюнюрсек, бунлардан даха
фазласънъ, хем де чок чок даха
фазласънъ япабилир. Буну ичимизде
ишлейен кувветле япабилир. 21 Иште,
Она
килиседе
Месих
Иса'йла
кушактан кушаа, сонсузлара кадар
шанлар олсун. Амин.

Бьолюм 4
Месихин беденинде бирлик
1

Иште бунун ичин, Раббин
мапусчусу олан бен сизе ялваръръм:
ьойле яшайън ки, алдъънъз давете
2
лайък
оласънъз!
Там
бир
алчакгьонюллюлюкле, татлълъкла ве
сабърла
яшайън.
Севгиде
бирбиринизи ташъйън. 3 Урашън,
аранъзда баръшъклък ве баалълък
олсун ве ьойлеликле Рухун бирлиини
коруясънъз:
4
Тек бир беден вардър ве
тек бир Рух вардър,
насъл да тек бир умуда
чаарълдънъз.

5

Тек бир Раб вардър,
тек бир иман вардър,
тек бир вафтиз вардър,
Ве тек бир Баба Аллах вардър. О
да хер шейин юстюндедир, хер
шей иле берабердир ве хер
шейдедир.

6

- хепимиз иманън бирлиине
еришеджез,
- Аллахън Олу'ну ийи гиби
танъяджаз,
- йетишмиш инсанлар оладжаз ве
- Месихин долулуунун там
ьолчюсюне вараджаз.
14

О дереджейе гелдик ми, артък
уфак къзанлар олмаяджаз. Далгалар
бизи саа сола даътърмаяджак. Хер
ьоретиш бизи рюзгяр гиби ьотейе
берийе юфлемейеджек (чюнкю вар
инсанлар алдатърмая бакъйорлар,
курназлъкла капан куруйорлар). 15
Ама биз лазъм хакикатъ севги иле
конушалъм, ве бьойлеликле Месихе
тараф бюйюйелим. Хер меселеде баш
олан Одур. 16 Бютюн беден Ондан
фърсат алъйор. Хани шьойле: баалъ
олан хер парча бир шей катъп бедени
бир арада тутуйор ве бирлештирийор.
Хер бир парча тек тек тертипли
ишлийор. Бьойлеликле бютюн беден
кенди
кендини
севгиде
бюйютюрюйор ве йетиштирийор.

Месихин беденинде фарклълък
7

Ама Месих хер биримизе
мерхаметинден
верип
дередже
дередже вергилер даътърдъ. 8 Онун
ичин шьойле денилийор :
"Не вакът йукаръя чъктъ,
Мапуслуу мапуса аттъ,
Ве инсанлара бахшишлер
даътърдъ
9
(Шимди - шу 'йукаръя чъктъ' лафъ
херхалде демек истийор ки, о айнъ
заманда ашаъ тарафлара, хани дюняя
инмишти. Йокса, не анламъ олабилир
ки? 10 Евет, ким ашаъ инди ве ким
бютюн гьоклерден даха йюксее чъктъ
- о икиси айнъ кишидир. Максат, хер
шейи долдуран О олсун.)
11

Ве О,
кими кишилери апостол оларак
верди,
кими кишилери пейгамбер оларак
верди,
кими кишилери мюждеджи оларак
верди, ве
кими кишилери де чобан ве
муаллим оларак верди.

Айдънлъън евлатларъ
17
Онун ичин шуну дийорум ве
Раб'де шахитлик япъйорум: сиз артък
Аллахсъз миллетлер гиби, бош
18
дюшюнджелерле
яшамайън.
Онларън анлайъшъ каранлък олду.
Онларън
ичи
о
кадар
дюшюнджесизликле
долу
ки,
йюреклери де о кадар серт олмуш ки,
Аллахън яшамъна ябанджъдърлар. 19
Дуйгусуз олуп кендилерини дизгинсиз
бир хаята вердилер. Ачгьозлюлюкле
тюрлю тюрлю пис ишлер япарлар.

12

Бу
кишилер
кутсалларъ
хазърлаяджаклар,
хизмет
едип
ишлесинлер ве бьойлеликле Месихин
беденини илерлетирсинлер.
13

Ен сонунда ...
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20

Ама
сиз
Месихи
ьойле
ьоренмединиз! 21 Чюнкю херхалде
Ондан ичин дуйдунуз ве Иса'даки
хакикатъ сизе шьойле ьоретирдилер:
22
Ески хаятънъздан ичин - хани ески
инсанъ соясънъз (ески инсан да
алдатъръджъ истеклерле чюрюйюп
гидийор). 23 Акъл ве дюшюнджеде
йени оласънъз. 24 Ве йени инсанъ
гийийесиниз (йени инсан да ьойле
яратълдъ ки, асъл дорулук ве
кутсаллъкла Аллаха бензийор).
25

Онун ичин бютюн яланджълъъ
бир тарафа атън. 'Херкес комшусуна
хакикатъ конушсун', чюнкю биз
26
бирбиримизин
парчаларъйъз.
Къздъън вакът гюнах ишлеме. Гюнеш
сенин
къзгънлъънън
юзерине
27
батмасън.
Шейтана
фърсат
вермейин. 28 Ким ескиден чалмъшса
артък чалмасън. Ону япаджаъна
ишлесин, кенди еллери иле ийи оланъ
япсън. ЬОйле ки, елинде авуджунда
олсун, нейи мухтач оланларла
пайлашсън.
29

Аазънъздан хич едепсиз бир лаф
чъкмасън. Сеслейенлере не лазъмса,
онлара куввет верен не исе, онлара
файда гетирен не исе, саде ьойле
шейлери конушун. 30 Аллахън Кутсал
Рух'уну да юзмейин. О Рух иле
куртулуш
гюнюне
кадар
мюхюрлендиниз. 31 Хер тюрлю
аджълък, хер тюрлю ьофке ве
къзгънлък, хер тюрлю баърмак
чъърмак ве сьовмектен, ве хер тюрлю
кьотюлюктен кендинизи темизлейин.
32
Бирбиринизе каршъ ийи йюрекле ве
яваш давранън. Аллах сизе Месихте
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насъл аф еттийсе, сиз де ьойле
бирбиринизи аф един.

Бьолюм 5
1

Онун ичин Аллахън севгили
евлатларъ оларак, Ону ьорнек алън. 2
Месих кендини бизим ичин верди.
Аллаха бир адак ве курбан олду, Она
хош бир коку олду. Иште, сиз де
ьойлеликле севги йолунда йюрюйюн.
3

Аранъзда зинанън, хер тюрлю
пислиин ве ачгьозлюлююн лафъ биле
олмасън. Кутсаллара ьойле якъшър. 4
Хем де, не чиркефлик, не бош лафлар,
не де каба майтаплар олмасън. ЬОйле
шейлер лайък деил. Онун йерине
Аллаха шюкюр етмек олсун. 5 Чюнкю
шуну кесин билин: не зинаджънън, не
мискин дюшюнен кишинин, не де хич
бир ачгьозлюнюн (ки, о аслънда пута
тапмактър),
евет,
Месихин
ве
Аллахън краллъънда ьойлесинин
мирасъ олмаяджак. 6 Хич кимсе сизи
бош лафларла алдатърмасън. Чюнкю
там ьойле ишлерден ичин Аллахън
ьофкеси
сеслемейен
кишилерин
юзерине геледжек. 7 Онун ичин
онлара сокулмайън.
8

Чюнкю бир заманлар каранлък
идиниз,
ама
шимди
Раб'де
айдънлъксънъз. Айдънлъън евлатларъ
гиби де яшайън. 9 Чюнкю айдънлъън
йемиши хер тюрлю ийилик, дорулук
ве хакикаттър. 10 Хер шейи денейин,
аджаба Аллахъ мемнун едийор му
дийе? 11 Каранлъън ишлери файдасъз
шейлердир. Сиз онлара катълмайън;
там терси - онларъ ачъа чъкарън. 12

ьойле севин! 26 Месих буну яптъ,
килисейи су иле, хани сьозю иле,
йъкайъп пакласън ве ьойлеликле
кутсал кълсън. 27 Истийор, килисейи
чок шанлъ оларак кенди янъна алсън.
Истийор, килисенин юстюнде хич бир
леке, хич бир бурушуклук, хич ьойле
бир шей олмасън. Хайър, истийор,
килисе кутсал ве кусурсуз олсун. 28
Иште, коджалар да кенди каръларънъ
ьойле севсинлер, санки кенди бедени
имиш гиби. Кенди каръсънъ севен,
кендини севмиш олуйор. 29 Чюнкю
оламаз бир киши кенди беденини
севмесин.
Хайър,
херкес
ону
беслийор,
херкес
она
диккат
чевирийор. Евет, Месих де килисейе
айнъ ьойле бакъйор. 30 Чюнкю биз де
Онун беденинин парчаларъйъз.
31
'Бу себебле еркек анасънъ ве
бабасънъ бракаджак,
каръсъна бааланаджак ве
икиси бир беден оладжак.'
32
Бу чок бюйюк ве саклъ бир
меселедир. Чюнкю бен буну Месих ве
килиседен ичин сьойлюйорум. 33 Гене
де, аранъзда хер бир адам кенди
каръсънъ кендиси гиби севсин. Кадън
да коджасъна итибар етсин.

Онлар саклъда не ишлер япъйорларса,
ону анлатърмак биле айъптър. 13 Ама
не вакът айдънлъа чъкарълърса, хер
шей ачък ачък гьорюлюйор. 14 Ве
гьорюнен не варса, айдънлъктър.
Онун ичин шьойле дийор:
'Ей сен уйкуджу! Уян!
ЬОлюлерден дирил,
Ве Месих сана шафак вереджек.'
15

ЬОйле исе диккат един, насъл
яшъйорсунуз. Деил акълсъз инсанлар
гиби, ама акъллъ инсанлар гиби. 16
Вактънъзъ ийи кулланън, чюнкю
гюнлер кьотюдюр. 17 Иште, аптал
олмайън, Аллахън истедии недир
анлайън. 18 Шарапла сарфош олмайън;
о едепсиз бир шейдир. Онун йерине
19
Кутсал
Рух'ла долу олун.
Бирбиринизе
мезмурларла,
илахилерле ве рух тюркюлерийле
конушун.
Йюреинизле
Раббе
шаркълар ве мелодилер сьойлейин. 20
Аллаха, хани Баба'я, Раббимиз Иса
Месихин адънда хер даим хер
меселеде тешеккюр един.
21

Месихтен коркуп бирбиринизи
сеслейин!
22

Ей карълар! Рабби насъл
сеслийорсунуз, коджаларънъзъ да
айнъ ьойле сеслейин. 23 Чюнкю еркек
каръсънън башъдър; айнъ насъл
Месих де килисенин башъдър. О
кендиси беденин куртаръджъсъдър. 24
Ве килисе Месихи насъл сеслерсе,
карълар да коджаларънъ хер меселеде
ьойле сеслесинлер.

Бьолюм 6
1

Ей къзанлар! Ананъзъ ве бабанъзъ
Раб'де сеслейин; чюнкю бу дору бир
шейдир.
2
'Ананъ ве бабанъ саяджаксън'
(бурада Аллах сефте бир шей
буйуруп айнъ заманда шьойле
бир сьоз верийор):

25
Ей коджалар! Месих килисейи
севди ве онун ичин кенди джанънъ
верди. Сиз де каръларънъзъ тъпкъ
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3

'ЬОйле ки, ийи яшаясън ве
йерйюзюнде ьомрюн узун олсун.'

4

Ей бабалар! Къзанларънъзъ
къздърмайън.
Онларъ
Раббин
тербийеси ве насъхатларъ иле
бюйютюрюн.
5

Ей хизметчилер! Бедендже сизин
ефендилериниз оланларъ сеслейин.
Корку ве титремекле, темиз бир
йюрекле, санки Месихи сеслермиш
гиби сеслейин. 6 Деил онларън
гьозюне гирмек ичин, хани саде
онларън гьонлюню япасънъз, ама
Месихин хизметчилери гиби, Аллахън
истедиини йюректен япън. 7 Санки
инсанлара деил де, Аллаха хизмет
едермиш гиби, ийи бир нийетле
хизмет един. 8 Чюнкю билесиниз,
херкес ханги ийи иш япмъшса, ону
Раб'ден гьореджек, хем хизметчи, хем
де сербест киши.
9

Ей ефендилер! Сиз де онлара ьойле
япън.
Артък
коркутурмактан
вазгечин. Чюнкю билесиниз, сизин
ефендиниз де, онларън ефендиси де
гьоктедир. Ве Онда инсан айърмак
хич йоктур.
10

Ен сонунда, Раб'де кувветли олун,
Онун гючлю кудретини алън. 11
Аллахън
бютюн
силахларънъ
кушанън ки, Шейтанън ойунларъна
каршъ саалам дурасънъз. 12 Чюнкю
бизим мухаребемиз ет ве кана каршъ
деилдир. Ама бу каранлъън рух
хюкюметлерине, рух гючлерине ве бу
дюнянън рух кувветлерине каршъдър.
Гьоклердеки
кьотю
рухлараhh
hh demek: 'Шeytan ve onun kötü ruhları'
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каршъдър. 13 Онун ичин, Аллахън
бютюн силахларънъ калдърън. ЬОйле
ки, кьотю гюнде каршъ коябилесиниз,
ве хер шейи яптъктан сонра саалам
дурасънъз:
14

- Онун ичин белинизи хакикатла
кушатън.
- Гьоюслюк оларак дорулуу
такън.
15
- Аякларънъза да хазърлъъ
гийийин: баръш хаберини
яймая хазър оласънъз.
16
- Бунларън хепсинден башка,
иман калканънъii елинизе
алън. Онунла кьотю оланън
бютюн атешли окларънъ
сьондюребилирсиниз.
17
- Куртулуш каскетини де такън.
- Ве Рухун кълъджънъ, хани
Аллахън
сьозюню, алън.
18
Хер заман хер тюрлю ялвармакла
ве дилемекле Рухта дуа един. Буну
япмак ичин уянък дурун, бютюн
кутсаллар ичин дурмадакка ялварън.
19

Беним ичин де дуа един, бана
сьозлер верилсин. Не заман аазъмъ
ачарсам, саклъ олан 'ийи хабер'и
20
куражла
билдирейим.
Онун
хатъръна бен зинджирлере вурулмуш
бир дипломат олдум. Дуа един ки, бен
бу 'ийи хабер'и анлатъръркен, ону
насъл лазъмса япайъм, хани куражла.
Сон селамлар
21

Ама насъл олдууму ве не яптъъмъ
билесиниз дийе, Тихикус сизе хер
ii kalkan: 'щит' (muharebelerde askerin eline
aldığı kapak gibi bir koruryucu tahta ya da demir)

шейи анлатъраджак. О севдиимиз бир
кардеш ве Рабде садикан бир
хизметчидир. 22 Бен де ону бу иш
ичин сизе йолладъм, хани бизден
ичин ьоренесиниз. О да сизин
йюреинизе кураж версин.
23
Кардешлере Баба Аллахтан ве Раб
Иса Месихтен баръш ве севги ве иман
олсун. 24 Ким Раббимиз Иса Месихи
джандан северсе, онларън хепсине
мерхамет олсун.
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ФИЛИПИЛИЛЕР
Бьолюм 1
1

Месих Иса'нън хизметчилери олан
Павлус ве Тимотейус,
Филипи касабасънда булунан Месих
Иса'даки бютюн кутсаллара, хем де
гюдюджюлере ве гьоревлилере:
2

Бабамъз Аллахтан ве Раб Иса
Месихтен сизе мерхамет ве баръш
олсун.
Шюкюрлер ве дуа
3

Не вакът сизи аклъма гетирирсем,
Аллахъма шюкюр едийорум. 4
Хепиниз ичин хер не заман дуа
едерсем, севинчле дуа едийорум. 5
Чюнкю ийи хабер меселесинде
биринджи гюнден, та шимдийе кадар
ортак олдунуз. 6 Сизде ийи бир иш
Башлаттъран, ону Месих Иса'нън
гюнюне кадар тамамлаяджак, ондан
еминим.
7

Вар беним хаккъм, хепинизден
ичин ьойле дюшюнейим, чюнкю
йюреимдесиниз. Хепиниз бенимле
бирликте мерхамет ортакларъсънъз:
хем мапуслуумда, хем де ийи хабери
колламак
ве
кувветлештирмек
ишинде. 8 Чюнкю Аллах шахидимдир,
насъл Месихин севгиси иле хепинизе
хасрет калдъм.
9

Ве дуа едийорум ки, билгиде ве
хер тюрлю анлайъшта севгиниз
гиттикче артсън. 10 ЬОйле ки, даха
йюксек шейлер недир денейесиниз ве

Месихин гюнюне кадар дюрюст ве
кусурсуз каласанъз. 11 Ве дорулуун
йемиши иле допдолу оласанъз. О
йемиш де Иса Месихле мейдана
гелийор; ьойле ки, Аллах шанлансън
ве ьовюлсюн.
Павлус'ун мапусчулуу
12

Шимди, кардешлерим, истийорум
шуну билесиниз: башъма гелен
шейлер себеп олду, 'ийи хабер' даха
чок яйълсън. 13 ЬОйле ки, сарайдаки
бютюн корума аскерлери ве херкес де
ьоренди, хани бен Месихин хатъръна
мапуса дюштюм. 14 Кардешлерин чоу
да, мапуса дюштююм ичин, Раббе
гювенийорлар. Артък даха бюйюк бир
куражла
Аллахън
хаберини
коркмадан анлатъръйорлар.
15

Табии, вар биртакъм кишилер,
Иса'йъ анлатъръйорлар късканчлък ве
чекишме олсун дийе. Ама вар гене
кишилер,
ийи
нийетле
16
анлатъръйорлар.
Онлар
ону
севгиден ичин япъйорлар. Билийорлар
ки, бана вазифе верилди, 'ийи хабер'и
коруяйъм дийе. 17 Ама ьобюрлер
Месихи анлатъръйорлар деил темиз
бир йюрекле, ама кендилерини
йюкселтирсинлер дийе. Санъйорлар
ки,
мапуслуумда
бана
зарар
вереджеклер. 18 Фарк етмез! Ама
гьостериш ичин, ама хакикатла, йетер
ки, Месих анлатърълсън. Евет буна
севинийорум, севинеджем де.
19

Чюнкю билийорум, бу бана
куртулуш гетиреджек. Хани сизин
дуаларънъзла ве Иса Месихин
Рухунун ярдъмъ иле куртулуш
гетиреджек. 20 Хич бир меселеде
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резил олмаяджам. Хер заман олдуу
гиби шимди де ьойле: ама яшамакла
ама
ьолмекле,
Месих
беним
беденимде шанланаджак. Бютюн
куражъмла буну беклийорум ве буна
умут едийорум. 21 Чюнкю беним ичин
яшамак Месих демектир, ьолмек де
кяр демектир. 22 Ама егер бу беденде
яшамая девам едерсем, бу беним ичин
ишлемек ве йемиш вермек демектир.
Ве артък шашърдъм, хангисини
23
сечейим.
Ики
тарафтан
съкъштърълъйорум: бир тарафта
истийорум айрълайъм ве Месихле
бирликте олайъм, чюнкю бу чок даха
ийидир. 24 Гене де, даха бюйюк
ихтияч вар, беденде девам едейим
сизден ичин. 25 Еминим ки, каладжам
ве хепинизле девам едеджем. ЬОйле
ки,
иманда
бюйюсениз
ве
севинесиниз. 26 Ве сизе дьондююм
заман, бенимле даха фазла Месих
Иса'да ьовюнесиниз.

363

MATTA 14

364

27

Ялнъз, Месихин 'ийи хабер'ине
лайък яшайън. ЬОйле ки, гелип
сизинле гьорюшсем де, сизден узак
калсам да, сизден ичин шуну
дуйуяйъм: бир рухта саалам девам
едесиниз. Ве 'ийи хабер'ин иманъ
ичин тек бир анлайъш ичинде ве хеп
бирликте урашасънъз. 28 Ама сизе
каршъ
геленлер
сизи
хич
коркутурмасън. О вакът сизин
куражънъз бир нишан оладжак: онлар
ичин перишан оладжакларъна, ама
сизин ичин куртуладжаънъза бир
нишан
оладжак.
Бу
иш
де
Аллахтандър. 29 Чюнкю сизе верилди
ки, деил саде Месихе иман едесиниз,
ама онун хатъръна чеки де чекесиниз.
30
Бенде
не
гюрешмек
гьормюштюнюз,
ве шимди
де
дуйдунуз гене вар, аслънда айнъсъ
сизде де вар.

Бьолюм 2
Месихин ьорнеи
1

Мадем Месихте кураж алмак вар,
севгиден авутулмак вар, Рух'та
бераберлик вар, йумушак йюрек ве
аджъмак вар, 2 мадем ьойле, айнъ
фикирде олун, айнъ севгиде девам
един, бир рухта бирлешин, тек бир
максат ичин ишлейин ве бьойлеликле
севинджими тамамлайън. 3 Хич бир
шейи чекишмекле я да бош
ьовюнмекле япмайън. Ама хер
бириниз
алчакгьонюллюлюкле
башкаларънъ
кендисинден
даха
ьонемли сайсън. 4 Бакмайън саде
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кенди
ишинизи
битиресиниз,
башкаларънън ишини де битирин.
5

Иса Месихте насъл бир дюшюндже
вардъ, айнъсъ сизде де олсун:
6

О, Аллах ьозюне сахипти, ама гене
де дюшюнмеди, Аллахла айнъ
олмак ен бюйюк шейдир дийе.
7
Ама кендини дьоктю, демек кьоле
ьозюню алдъ ве Онун бензейиши
инсанларън бензейиши олду.
8
Деил саде Онун шекли инсана
бензер олсун, о кендини
алчалтъръп ьоледжек кадар
сеследи. Хем де хачта ьоледжек
кадар сеследи.
9
Онун ичин Аллах Ону чок фазла
йюкселтирди. Она бютюн
адлардан даха йюксек бир ад
верди.
10
ЬОйле ки, хем гьокте оланлар, хем
йерйюзюнде оланлар, хем де
йерин алтънда оланлар, Иса
адъна херкес диз чьоксюн.
11
Ве хер бир дил Баба Аллахъ
шанламак ичин ачък ачък десин
ки: 'Иса Рабдър'.
12
Иште, севгилилер, сиз хер даим
сеслердиниз. Ама деил саде бен
варкен, бен шимди йоккен даха да
фазла урашън, куртулушунузу корку
ве титремекле битиресиниз. 13 Чюнкю
ичинизде ишлейен Аллахтър. Кенди
истедии гиби олсун дийе, хем истек
уянтъран, хем де ишлейен Одур.

Айдънлък олмак
14

Хер шейи мърмърданмадан ве
къркълмадан япън. 15 Бьойлеликле
кусурсуз ве каръшъксъз Аллах

евлатларъ оласънъз. Бу ери ве сапък
халкън ичинде кабахатсъз оласънъз.
Онларън ортасънда сиз гьоктеки
йълдъзлар гиби парлъйорсунуз. 16
Яшам сьозюню съкъ тутун. ЬОйле ки,
Месихин гюнюнде фърсатъм олсун
ьовюнейим, хани бошуна кошмадъм,
бошуна урашмадъм дийе. 17 Ама
белки де беним канъм, бир адак
шарабъ гиби дьокюледжек, сизин
иманънъза бир курбан ве хизмет
олсун дийе. Гене де севинеджем, хем
де
севинджими
хепинизле
пайлашаджам. 18 Сиз де айнъ ьойле
севинесиниз
ве
севинджинизи
бенимле пайлашасънъз.

мухтачлъъма хизметчи олсун. О бана
бир кардеш, иш аркадашъ ве рухча
бир аскер аркадашъ олду. 26 Чюнкю
хепинизи ьозледи ве сизден ичин
съкълдъ, хани дуйдунуз кендиси
хасталандъ дийе. 27 Ве сахиден де
ьолюм дереджесинде хаста иди. Ама
Аллах она мерхамет етти. Ве
бьойлеликле деил саде она, бана да
мерхамет етти. Йокса арка аркая
кахърланаджайдъм. 28 Онун ичин
бактъм, ону сизе даха тез йоллаяйъм,
ону текрар гьорюндже севинесиниз.
Бен де сизе артък о кадар
съкълмаяйъм дийе. 29 Онун ичин ону
Раб'де бюйюк севинчле каршълайън.
Онун гиби адамлара чок сайгъ
гьостерин. 30 Чюнкю Месихин иши
ичин ьолюм дереджесине гелмишти.
Бана яптъънъз хизметинизде не
ексиклик калдъйсайдъ, о тамамламая
калктъ. Ве о иш ичин кенди джанънъ
коркунчлуа аттъ.

Тимотейус ве Епафродитус
19

Ама Раб Иса'да умут едийорум,
тезде сизе Тимотейус'у йоллаяйъм. Ве
сизден ичин хабер алдъм мъ, ичим
рахат етсин. 20 Чюнкю ондан башка
хич кимсем йок, бенимле айнъ
фикирде олсун ве сизин халинизе
джандан мерак етсин. 21 Чюнкю хепси
бакъйорлар,
кенди
ишлерини
битирсинлер, деил Месих Иса'нън
ишлерини. 22 Ама Тимотейус'тан ичин
хабериниз вар, хани дененмиш
биридир. Бир къзан бабасъна насъл
хизмет едерсе, о да 'ийи хабер'и
яймакта бана ьойле хизмет етти. 23
Онун ичин, бенимле не олуйор не
гидийор дийе ьорендим ми, умут
едийорум, ону хемен сизе йоллаяйъм.
24
Ве Раб'бе гювенийорум, бен кендим
де тезде геледжем.

Бьолюм 3
Беден шейлере гювенмемек
1

Сон оларак, кардешлерим, Раб'де
севинин. Айнъ шейи бир даха
язмактан чекинмийорум. Сиз де даха
емин оласънъз.
2

Коллайън кендинизи кьопеклерден,
коллайън
кендинизи
кьотюлюк
ишлейенлерден, коллайън кендинизи
касапларданjj. 3 Чюнкю асъл сюннетли
jj

25

Хем де дюшюндюм ки, лазъм сизе
Епафродитус'у гьондерейим. Сиз она
вазифе вердиниз, хаберджи ве беним

Pavlus burada bazı incil muallimlerden
için konuшuyor. Onlar Pavlus'un kurduğu
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оланлар бизиз. Биз ки, Аллаха рухта
хизмет едийоруз, Месих Иса'да
севинийоруз ве беден шейлере де
гювенмийоруз. 4 Аслънда беним
фърсатъм
вар,
беден
шейлере
гювенейим.
Башкаларъ
беден
шейлере гювенмейе дюшюнселер, бен
даха да фазла гювенебилирдим: 5
Секиз гюнлюк икен сюннет олдум,
Исраил
халкънданъм,
Бенямин
джинсинден, Ибранилерин Ибраниси.
Канун дерсен, Фериси идим. 6 Аллах
ичин късканчлък дерсен, килисейе
езийет еден бири идим. Канундан
гелен дорулук дерсен, кусурсуздум.
7

Ама беним ичин кяр олан шейлери,
Месихин хатъръна хепсини зарар
сайдъм. 8 Месих Иса'йъ, Раббими
танъмак ен йюксек шейдир. Ве иште,
Онун хатъръ ичин артък хершейи
зарар сайъйорум. Онун хатъръна хер
бир шейи кайбеттим, хершейи боклук
сайъйорум,
саде
саде
Месихи
казанайъм дийе. 9 Онун ичинде
булунмак истийорум. Деил канундан
гелен бир дорулук олсун бенде, ама
Месихе иман етмектен гелен бир
дорулук. Аллахтан гелен ве имана
баалъ олан бир дорулук олсун бенде.
10
Ону
танъяйъм
ве
Онун
дирилишинин кувветини де анлаяйъм,
ве Онун аджъларъна ортак олмак
неймиш ьоренейим, Онун ьолюмюнде
она бензер олайъм. 11 Ве бьойлеликле
ьолюлерин дирилишине варайъм.
Иманда илери кошмак
12

Деил бен ону затен алмъшъм я да
тастамам олайъм. Ама о тарафа
кошуйорум, ону казанайъм дийе, айнъ
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насъл Месих бени казандъйса. 13
Кардешлер, бен кендими хенюз ону
казанмъш бири саймъйорум. Ама
шуну япъйорум:
гериде
калан
шейлери унутуп ьонюмдеки шейлере
узанъйорум. 14 Аллах бизи Месих
Иса'да йукаръя чаърдъ. Бу мадаля
ичин нишана дору кошуйорум.
15

Онун ичин, биз йетишмиш
оланлар, бьойле дюшюнелим. Ама
башка тюрлю дюшюнюрсениз, Аллах
сизе ону да ачък едеджек. 16 Биз де не
дереджейе вармъшсак, о дереджейе
гьоре яшаялъм.
17

Кардешлер, бени ьорнек алън. Ве
бизим ьорнеимизе гьоре яшаянлара
диккат един. 18 Чюнкю бир сюрю
кишилер вар, сизе онлардан ичин чок
дефа анлатърдъм. Ве шимди сизе гене
гьозяшларла анлатъръйорум: онлар
Месихин хачънън дюшманларъдър. 19
Онлар
ен
сонунда
перишан
оладжаклар.
Онларън
Аллахъ
тумбакларъдър.
Йерйюзюндеки
шейлери дюшюнюйорлар. 20 Ама
бизим ватандашлъъмъз гьоктедир.
Орадан куртулушумузу беклийоруз; о
да Раб Иса Месихтир. 21 Онун куввети
о кадар бюйюк ки, хер шейи
йенебилир. Ве о кувветле бизим
зайъф беденлеримизи кенди шанлъ
беденине бензер едеджектир.
Бьолюм 4
1

Иште онун ичин, беним севгили
кардешлерим,
ьозледиим
кардешлерим, беним севинджим ве
башъмън таджъ, Раб'де саалам дурун,
севгилилер.

2

Еводия ве Синтихе'йе ялваръръм,
Раб'де айнъ фикирде олсунлар. 3 Сана
да ялваръръм, ей хакикат хизметчи
аркадаш, о кадънлара ярдъм ет. Онлар
бенимле, Клемент'ле ве башка иш
аркадашларъмла
бирликте
'ийи
хабер'де ишледилер. Адларъ яшам
китабънда язълъдър.

билирим. Саклъ бир шей ьорендим:
хер дурумда, хер вазийетте яшамак.
Ток олмайъ хем де ач олмайъ, боллук
ичинде яшамайъ хем де йоксуллук
чекмейи ьорендим. 13 Бана куввет
верен Бири вар - онун ярдъмъйла хер
шейи япабилирим.
14

Гене де съкънтъларъмда бенимле
пайлаштънъз; о да чок ийи олду. 15
Сиз
де,
ей
Филипилилер,
билийорсунуз ки, не вакът ен евел
Македония'дан айрълъп 'ийи хабер'и
яйдъм, сизден башка хич бир
топлулук алмак вермек меселесинде
бенимле пайлашмадъ. 16 Чюнкю бен
Селаник'те икен биле, мухтачлъъма
гьоре бана биркач дефа бахшиш
гьондердиниз. 17 Деил джанъм
бахшише чексин. Ама джанъмън
истедии, бол бол йемиш вересиниз, о
да сизин хесабънъза язълсън. 18 Ама
бен хер шейи тамамъна алдъм. Артък
боллук ичиндейим. Епафродитус'тан
сизин гьондердииниз шейлери алдъм
ве артък хичбир ексиим йок. Онлар
хош бир коку, макбул ве Аллахъ
мемнун еден бир курбан олду. 19
Беним Аллахъм да хер ихтияджънъзъ
Месих Иса'даки зенгин шанлълъъна
гьоре каршълаяджак.

4

Хер заман Раб'де севинин. Бир
даха сьойлейеджем: севинин. 5 Херкес
гьорсюн, не кадар явашсънъз. Раб
якъндър. 6 Хич бир шей ичин фесфесе
етмейин. Ама хер бир шей ичин дуа
иле ве ялвармакла ве тешеккюр
етмекле
истедиинизи
Аллаха
билдирин. 7 О вакът Аллахън баръшъ
Иса Месихте сизин йюреклеринизи ве
дюшюнджелеринизи коллаяджак; ве о
баръш
хер
анлайъштан
даха
йюксектир.
8

Сон оларак, кардешлерим: хакикат,
сайгън, дору, пак, хош олан, ийи
конушулан шейлери, ве гюзел
табийетли, ьовюледжек не варса,
иште бьойле шейлери дюшюнюн. 9
Бенден не ьоренмишсениз, бенден не
алмъшсанъз, бенден не дуймушсанъз
ве бенде не гьормюшсениз, ону япън.
Ве баръш Аллахъ сизинле оладжак.
Ярдъмларъ ичин тешеккюр

20

Шимди, Аллахъмъз ве Бабамъза
сонсузлуа кадар шанлар олсун. Амин.

10

Ама Раб'де чок севиндим. Чюнкю
ен
сонунда
гене
бени
дюшюнмюшсюнюз. Сахи, ьонджеден
де
бени
дюшюндюнюз,
ама
11
фърсатънъз
йокту.
Буну
сьойлемийорум, ихтияджъм вар дийе.
Чюнкю хер вазийетте мемнун олмайъ
ьорендим. 12 Аз иле идаре етмейи де
билирим, боллук ичинде яшамайъ да

Сон селамлар
21

Месих Иса'да бютюн кутсаллара
селам един. Бенимле бирликте олан
кардешлер селам гьондерийорлар. 22
Бютюн кутсаллар, ама ен фазла
емпараторун евинде оланлар, сизе
селам гьондерийорлар.
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23

Раб Иса Месихин мерхамети
сизин рухунузла бирликте олсун.

368

368

9

КОЛОСЕЛИЛЕР
Бьолюм 1
1

Павлус, Аллахън истеине гьоре
Иса Месихин бир апостолу, ве
кардешимиз Тимотейус,
2

Колосе касабасънда булунан
кутсаллара ве садикан кардешлере:
Бабамъз Аллахтан сизе мерхамет ве
баръш олсун.
Шюкюрлер ве дуа
3

Аллаха, хани Раббимиз Иса
Месихин бабасъна, хер вакът сизин
ичин
ялваръйоруз
ве
шюкюр
едийоруз. 4 Чюнкю дуйдук, Месих
Иса'я иманънъз вар ве бютюн
кутсаллара каршъ севгиниз вар. 5 Бу
иман ве севги, сизин ичин гьокте
саклъ олан бир умуттан гелийор. Сиз
хакикат
хаберинде,
хани
'ийи
хабер'де, о умуттан ичин даха ьондже
ишиттиниз. 6 О хабер сизе кадар
еришти. Ону ишиттиниз ве Аллахън
мерхаметини хакикатта анладънъз. Ве
о гюнден бери о хабер, бютюн дюняда
олдуу гиби, сизде де йемиш
гетирийор ве яйълъйор. 7 Сиз ону
Епафрас'тан ьорендиниз. О, севгили
бир хизметчи аркадашъмъздър. Бизим
йеримизде иш япан Месихин садикан
бир хизметчисидир. 8 О бизе Рух'тан
гелен севгинизден ичин хабер
гетирди.

Не вакът сизден ичин дуйдук, о
гюнден бери хич дурмадан сизин
ичин дуа едийоруз. Ялваръйоруз,
бютюн билгилик ве рух анлайъшъйла
доласънъз ве Онун истедии недир
билесиниз. 10 ЬОйле ки, Раббе лайък
оларак яшаясънъз. Демек, Ону хер
меселеде мемнун едесиниз, хер ийи
иште йемиш гетиресиниз ве Аллах
билгисинде бюйюйесиниз. 11 Бунун
ичин, Раббин шанлъ кудретине гьоре,
бютюн гючле кувветленесиниз. ЬОйле
ки, хер шейе севинчле, даянмакла ве
сабърла катланасънъз. 12 Ве Баба'я
шюкюр
едесиниз,
кутсаллара
айдънлък ичинде бир мирас верди
дийе. Бизе де о мирастан бир пай
верди. 13 Чюнкю О бизи каранлък
девлетинден
севгили
Олунун
краллъъна
гечирди.14
Онда
куртулушумуз вар, гюнахларъмъза аф
вар.
Месихин бюйюклюю
15

kiliseleri gezip oradaki kardeшleri 'Lazım sünnet
olasınız' diye mecbur etmeye kalktılar. Ama bu
mesele kesin olarak Yeruшalim apostollar
toplantısında çözülmüшtü (bknz.: Elçi 15:1-35).
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Ве О,
- гьорюнмез Аллахън
гьорюнтюсюдюр.
- бютюн ярадълъшън илк
доанъдър.
16
Чюнкю Онун елийле хер шей
мейдана гетирилди:
- хем гьоклердеки, хем де
йерйюзюндеки шейлер;
- хем гьорюнен, хем де
гьорюнмейен шейлер;
- рух краллъкларъ ве
гюдюджюлюклери, рух
хюкюметлери ве гючлери.

MATTA 15

Евет, хер шей Онун елийле
япълдъ ве хер шей Онун ичин
япълдъ.
17
О, хер шейден ьонджедир.

370

370

Ве Онда хершей бир арада
тутулуйор.
18
О, айнъ заманда беденин,
хани килисенин башъдър.
О, башлаттърандър.
О, ьолюлерден илк доандър.
ЬОйле ки, кендиси хер меселеде
биринджи йер алсън.
19
Чюнкю Баба разъ гелди,
бютюн долулуу Онда булунсун,
20
ве Онун елийле
хер шейи кендиси иле
баръштърсън:
хем йерйюзюнде
хем де гьокте олан шейлери.
О, хачъндаки канъ иле баръш
гетирди.

хатъръна (демек килисенин хатъръна),
тамамлъйорум. 25 Бу килисенин бир
хизметчиси олдум. Аллах сизин ичин
бана вазифе верди ки, Онун сьозюню
там оларак билдирейим. 26 О саклъ
билгийи ачъклаяйъм, хани ески
заманлардан
ве
кушаклардан
сакланмъштъ, ама шимди Онун
кутсалларъна ачъкландъ. 27 Ве Аллах
разъ гелди, онлара миллетлерин
ортасънда ачъкласън, бу саклъ билги
шанлълъктан яна не кадар зенгиндир.
Бу саклъ билги де шудур: Месих
ичиниздедир, ве шанлъ оладжаънъза
умут верийор.
28

Биз де Месихи билдирийоруз.
Бютюн билгиликле херкесе акъл
верийоруз, херкесе дерс верийоруз.
ЬОйле
ки,
херкеси
Месихте
тамамланмъш оларак теслим еделим.
29
Иште, бен бу максат ичин
ишлийорум. Онун куввети ичимде о
кадар фазла ишлийор ки, бен о
кувветтен алъп урашъйорум.

21

Сиз бир заманлар кьотю ишлерле
урашърдънъз. Аллаха ябанджъ ве
дюшюнджеден яна дюшман идиниз. 22
Ама шимди, О сизи гене де
баръштърдъ. Буну кенди беденинде
ьолмекле яптъ. Истийор ки, сизи
янъна алсън кутсал ве кусурсуз ве
кабахатсъз оларак. 23 Йетер ки, сиз
сахиден де кьок саласънъз ве
сарсълмадан иманда девам едесиниз.
'Ийи
хабер'ин
умудундан
узаклашмаясънъз. О 'ийи хабер'и
ишиттиниз. О 'ийи хабер' гьокюн
алтънда
бютюн
джанлара
билдирилди. Бен, Павлус, бу ийи
хаберин бир хизметчиси олдум.

Бьолюм 2
1

Истийорум билесиниз, сизин ичин
ве Лаодикия касабасъндакилер ичин
не кадар чок урашъйорум. Хем де
беним йюзюмю хич гьормемиш
оланлар ичин де урашъйорум. 2 ЬОйле
ки, йюреклеринде кувветленсинлер,
хани,
севгиде
бирлешсинлер.
Анлайъшта там емин олмак, бюйюк
бир зенгинликтир ве о зенгинлии
казансънлар. Иште, Аллахън саклъ
билгисини, хани Месихин кендисини,
асъл о вакът анлаяджаклар. 3
Анлайъшън ве билгинин бютюн
зенгинликлери
Месихин
ичинде

Павлус'ун чекилери
24

Сизин хатърънъза севе севе чеки
чекийорум. Месихин чекилеринден
гери каланъ тамамлъйорум. Ону
кенди беденимле ве Онун беденинин
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саклъдър. 4 Буну сизе сьойлюйорум
ки, хич кимсе сизи кандъръджъ
лафларла алдатърмасън. 5 Чюнкю
бедендже узак олсам да, рухча
сизинле бераберим. Ве сиздеки
тертиби ве Месихе олан иманънъзън
сааламлъънъ
гьордюм
мю,
севинийорум.
Кьотю ьоретишлер
6

Онун ичин, Раб Иса Месихи насъл
кабул еттинизсе, айнъ ьойле Онда
7
яшайън.
Сизе
насъл
ьоретирмишлерсе, Онда саалам кьок
салъп бюйюйюн ве иманънъзда
кувветленин. Шюкюр едип о иманла
допдолу олун.
8

Диккат един, хич кимсе сизи
филозофлукла ве алдатъръджъ бош
меселелерле
чалмасън.
Бунлар
Месихе даянмъйорлар, инсанларън
адетлерине ве бу дюнянън темел
кувветлерине даянъйорлар.
9

10

11

12

Чюнкю Месихте...
- Аллахън бютюн долулуу
бедендже яшъйор.
- Онда тамамландънъз.
- Ве О хер рух хюкюметин, хер рух
гюджюнюн башъдър.
- Онда гене, елле япълмаян бир
сюннетле сюннет олдунуз.
Месихтеки сюннетте беден
табийетиниз атълдъ.
- Онунла берабер вафтизде
гьомюлдюнюз.
- Ве гене Онунла берабер
дирилдиниз. Аллахън ишине
иман единдже дирилдиниз, хани
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Ону ьолюлерден дирилтирди
дийе.
13

Кабахатларънъз ичинде ве
бедендже сюннетсиз икен ьолю
идиниз. Ама сизи Онунла бирликте
дирилтирди.
Евет,
бютюн
кабахатларъмъзъ О аф етти. 14 О, борч
кяъдъ, бизе каршъ олан, бизе терс
дюшен буйрукларъ, силди. Ону хача
мъхлайъп ортадан калдърдъ. 15 Онда
рух хюкюметлерини ве гючлю
рухларъ йенди, онларъ сойунтурду,
онларъ херкесин ьонюнде резил етти.
16
Онун ичин, йемек ичмек, байрам,
йени ай я да джумартеси гюню - ьойле
меселелерде кимсе сизи даваламасън.
17
Бютюн бунлар, геледжектеки
шейлерин гьолгеси иди. Ама аслъсъ
Месихтир. 18 Хич кимсе казандъънъзъ
елинизден алмасън. Онлара чок ийи
гелийор,
кенди
кендини
алчалтърсънлар
ве
мелеклере
тапсънлар. Гьордюю гьорюнтюлере
даянъйорлар. Хич себепсиз йерде,
бош бош бедендже дюшюнджелери
иле кабаръйорлар. 19 Ве Баша съкъ
тутунмуйорлар. Ондан бютюн беден
бесленийор ве бирлештирилийор,
Аллахън
бюйютюрмеси
иле
бюйюйор. Бедендеки парчалар ве
баалантълар
да
буна
ярдъм
едийорлар.
20

Мадем Месихле берабер бу
дюнянън
темел
кувветлеринин
каршъсънда ьолдюнюз, неден даха
дюняда имиш гиби япъйорсунуз?
Неден шьойле буйруклара итибар
едийорсунуз: 21 'Еллеме, дадъна бакма,
докунма!' 22 (бютюн бу буйруклар
ьойле шейлерле урашъйорлар ки,

олсун. 9 Бирбиринизе ялан да
сьойлемейин, чюнкю ески табийети ве
онун алъшканлъкларънъ сойундунуз.
10
Ве йени табийети гийдиниз. О да
билги иле тазеленийор. ЬОйле ки, о
табийети сизе ким верди, Она бензер
оласънъз. 11 Онда артък...
- Грек иле Яхуди,
- сюннетли иле сюннетсиз,
- джахил, Искит,
- кьоле иле сербест киши...
дийе бир шей йоктур. Ама Месих хер
шейдир ве хер шейдедир.

хани
кулландъън
вакът
йок
олуйорлар).
Бунлар
инсан
буйрукларъна, инсан ьоретишлерине
даянъйорлар. 23 Евде япълма Аллах
йолу, кенди кендини ашаъламак ве
кенди беденине езийет етмек - табии
ки, бу шейлер бюйюк билгилик имиш
гиби гьорюнюйорлар. Ама беден
табийетини бастърмак ичин хич бир
ише ярамъйорлар.
Бьолюм 3
Кутсал бир хаят

12

Бьойлеликле, Аллахън сечтии
кишилер оларак, кутсал ве севилен
кишилер оларак, аджъян бир йюреи,
явашлъъ,
алчакгьонюллюлюю,
йумушаклъъ ве сабъръ гийийин. 13
Дийелим,
бирисинин
башкасъна
каршъ аалашмак ичин бир шейи вар.
О вакът, сиз гене де бирбиринизи
ташъйън, бирбиринизе аф един. Раб
сизе насъл аф еттийсе, сиз де лазъм
тъпкъ онун гиби бирбиринизе аф
едесиниз. 14 Ве бютюн бунлардан да
ьоте, севгийи гийийин. Севги, бютюн
бу ийи табийетлери бирбирине ьойле
баалъйор ки, ексиксиз бир бютюн
олуйорлар.

1

Мадем
Месихле
берабер
дирилдиниз, йукаръдаки шейлерин
пешине дюшюн. Месих орададър,
2
Аллахън
саъндадър.
Деил
йерйюзюндеки шейлери, ама гьоктеки
шейлери дюшюнюн. 3 Чюнкю сиз
ьолдюнюз ве яшамънъз Месихле
бирликте Аллахта саклъдър. 4 Евет,
бизим яшамъмъз Месихтир. Ве О не
заман ортая чъкаджакса, о заман сиз
де Онунла бирликте шанлълъкла
ортая чъкаджанъз.
5

Мадем ьойле, ичинизде не кадар
дюня шейлери варса, онларъ йок
един: зина, мискинлик, хевеслер,
кьотю истеклер ве ачгьозлюлюк (ки, о
аслънда пута тапмак демектир). 6
Евет,
бьойле
шейлерден
ичин
Аллахън
ьофкеси
Ону
сеслемейенлерин юзерине гелийор. 7
Сиз де бир заманлар онларън йолунда
йюрюрдюнюз, не вакът бу шейлерин
ичинде яшардънъз. 8 Ама шимди,
къзгънлък, ьофке, кьотюлюк, сиз
бунларън хепсини бир тарафа атън.
Ифтира ве сьовмек аазънъздан узак

15

Ве
Месихин
баръшъ
йюреклеринизи айдасън. Бу максат
ичин тек бир беденин ичине
чаарълдънъз. Хем де шюкюр един. 16
Месихин сьозю ичинизде бол бол
яшасън.
Там
бир
анлайъшла
бирбиринизе,
мезмурларла,
илахилерле ве рух тюркюлерийле
дерс ве акъл верин. Шюкранла
йюреклеринизде
Аллаха
тюркю
17
сьойлейин.
Сьозле
олсун,
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ишлемекле олсун, хер не япарсанъз,
хер шейи Раб Иса Месихин адънда
япън. Онун адъйла Баба Аллаха
шюкюрлер един.
Иманлъ ханелерде съра
18

Ей карълар! Коджаларънъзъ
сеслейин, Раб'де насъл лайък исе.
19

Ей коджалар! Каръларънъзъ
севин; онлара серт давранмайън.
20

Ей къзанлар! Хер меселеде
ананъзъ ве бабанъзъ сеслейин. Чюнкю
о Рабби мемнун едийор.
21

Ей бабалар! Къзанларънъзъ
къздърмайън; йюреклери кърълмасън.
22

Ей хизметчилер! Хер меселеде
йерйюзюндеки
ефендилеринизи
сеслейин. Деил саде дъшаръдан
хизмет едесениз, хани инсанларън
гьонлюню япанлар гиби. Ама темиз
бир йюректен, Раб'ден корканлар гиби
хизмет един. 23 Хер не япарсанъз,
санки инсанлара деил де, Аллаха
хизмет едермиш гиби, ишинизи
йюректен япън. 24 Чюнкю билесиниз,
Раб'ден бахшиш оларак бир мирас
аладжанъз. Сиз Раб Иса'я хизмет
едийорсунуз. 25 Чюнкю хер ким
кьотюлюк ишлемишсе, о кьотюлюю
гьореджек, хич инсан айърмадан.

Иманлъ хаят ичин акъл
2

Кендинизи дуая верин. Дурмадакка
шюкюр етмекле онда девам един. 3
Айнъ заманда бизим ичин де дуа
един. Аллах бизе кенди сьозю ичин
ачък бир капъ версин, Месихин саклъ
билгисини ачъклаялъм. Бен затен
онун хатъръна мапуса дюштюм. 4 Дуа
един, бен насъл лазъмса конушайъм,
5
ьойле де ону ачъклаяйъм.
Дъшаръдакилерин
ьонюнде
анлайъшлъ давранън. Вактънъзъ ийи
кулланън. 6 Конушмаларънъз хер
заман мерхамет долу олсун, санки
тузла дат верилмиш гиби. ЬОйле ки
билесиниз, хер кишийе насъл лазъм
джевап вересиниз.
Сон селамлар
7

Беним меселелеримден ичин
Тихикус сизе хабер вереджек. О,
севгили бир кардешимиздир, Раб'де
садикан бир хизметчи ве ишчи
аркадашъмъздър. 8 Чюнкю ону там бу
иш ичин сизе гьондердим, бизим
дурумумузу ьоренесениз. О да сизин
йюреклеринизи кувветлештирсин. 9
Онесимус онунла берабердир. О да
садикан ве севгили бир кардештир,
сизинкилериндендир. Онлар икиси,
бурада не олуйор, не гидийор дийе,
хер шейи сизе анлатъраджаклар.
10

Бьолюм 4
1

Ей ефендилер! Хизметчилеринизе
дорулукла ве дюрюстлюкле давранън.
Билесиниз, сизин де гьокте бир
ефендиниз вар.
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Беним
мапус
аркадашъм
Аристархус
сизе
селамларънъ
гьондерийор.
Бар-Набас'ън
кардешкъзанъ Маркос да селам
гьондерийор (ондан ичин сизе
яздъйдълар, хани о сизе гелиндже,
ону кабул един). 11 Йустус адъндаки
Иса да селам гьондерийор. Иш

аркадашларъмън арасънда бир тек
бунлар Яхуди миллетинден гелмедир.
Онлар бана чок кураж вердилер. 12
Епафрас, (о да сизинкилериндендир),
Иса Месихин бир хизметчиси,
селамларънъ
гьондерийор.
Дуаларънда хер вакът сизлер ичин
гюрешийор, тамамланмъш оларак,
хем де там бир гювенле Аллахън
истеинде каласанъз дийе. 13 Она
шахитлик япаръм ки, сизин ичин чок
кахърланъйор, хем де Лаодикия ве
Йераполис касабаларънда оланлар
ичин. 14 Севгили докторумуз Лука
селамларънъ гьондерийор; Демас да
ьойле. 15 Лаодикия касабасъндаки
кардешлере селам верин. Хем де
Нимфа'я ве евиндеки топлулуа селам
верин.
16

Ве бу мектуп аранъзда окунду му,
ону Лаодикиялъларън топлулуунда да
окуттурун. Сиз гене Лаодикия'дан
гелен мектубуму окуйун.
17

Архипус'а да шьойле конушун:
'Раб'де алдъън вазифейе диккат ет;
ону йерине гетиресин!'
18
Бен, Павлус, бу селам сьозюню
кенди
елимле
язъйорум.
Мапусчулууму хатърлайън. Мерхамет
сизинле олсун.
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1. СЕЛАНИКЛИЛЕР
Бьолюм 1
1

Павлус, Силванус ве Тимотейус,

Селаник
касабасъндакилерин
топлулууна, Баба Аллах ве Раб Иса
Месихте олан топлулуа:
Сизе мерхамет ве баръш дилийоруз.
Шюкюрлер
2

Дуаларъмъзда сизи анаркен,
хепинизден ичин Аллаха шюкюрлер
едийоруз. 3 Аллахъмъз ве Бабамъзън
ьонюнде
- иманла ишлийорсунуз,
- севги ичин урашъйорсунуз ве
- умутла даянъйорсунуз (ве бу
умут Раббимиз Иса Месихе
баалъдър).
Биз де бунларъ хер вакът анъйоруз.
4

Ей, Аллахън севдии кардешлер!
Билийоруз ки, сечилмишсиниз. 5
Чюнкю бизим яйдъъмъз 'ийи хабер'
гелмеди саде лафла, ама кувветле,
Кутсал
Рух'ла
ве
там
бир
инандъръджълъкла да гелди. Чюнкю
билийорсунуз, сизин аранъзда икен
сизин ичин насъл яшардък. 6 Аллахън
хаберини бюйюк съкънтълар ичинде
кабул еттиниз. Ама гене де Кутсал
Рух'та бюйюк севинджиниз вардъ.
Бьойлеликле хем бизи, хем де Рабби
ьорнек алдънъз. 7 ЬОйле ки, сиз де
Македония
ве
Ахая
санджакларъндаки
бютюн
иманлълара ьорнек олдунуз. 8 Чюнкю
сиз Аллахън хаберини яйдънъз. Деил

саде Македония ве Ахая'да, хайър, хер
бир йерде Аллаха олан иманънъз
конушулуйор. Ве артък йок люзюмю,
биз бир шей сьойлейелим. 9 Чюнкю
онлар
кендилери
бизе
анлатъръйорлар, сиз бизи насъл
каршъладънъз, ве насъл Аллаха
дьондюнюз. Хани, путлардан дьонюп
артък яшаян хакикат Аллаха хизмет
10
едийорсунуз.
Аллах,
Олуну
ьолюлерден дирилтирди. Сиз де Ону
беклийорсунуз, гьоктен гелсин. Бу,
Иса'дър; бизи геледжек ьофкеден
куртараджак олан Одур.
Бьолюм 2
Павлус'ун хизмети
1
Кардешлер, сизи бошуна зиярет
етмедик. Буну сиз де билийорсунуз, 2
Ве билийорсунуз, насъл даха ьондже
Филипи касабасънда бизе етки
яптълар хем де кюфюр еттилер. Белки
чок чеки гьордюк, ама гене де
Аллахъмъздан кураж алъп сизе 'ийи
хабер'и сьойледик. 3 Биз кишилери
чаъръйоруз - деил алдандък дийе, я да
бирханги кьотю себеп ичин, я да
алдатърмак ичин. 4 Хайър, Аллах бизи
о кадар садикан булду ки, 'ийи хабер'и
бизе еманет етти. Биз де буна насъл
якъшърса, ьойле конушуйоруз. Деил
инсанларън гьонлюню, ама Аллахън
гьонлюню япанлар гиби конушуйоруз.
О затен бизим йюреклеримизи
денийор. 5 Билийорсунуз, хич бир
заман да аазънъза бал сюрермиш гиби
конушмадък. Ве Аллах шахиттир,
конушмамъз ачгьозлюлюк ичин бир
маана да деилди. 6 Хем де
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инсанлардан ьовгю арамадък,
сизден, не де башкалардан.

не
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Аслънда Месихин апостолларъ
оларак вар хаккъмъз йюк олмая. 7
Гене де сизин аранъзда икен яваш
даврандък; айнъ кенди къзанларънъ
хошлаян бир ана гиби. 8 Йюреимизи
сизе ачтък. Онун ичин уйгун гьордюк
ки, сизинле деил саде 'ийи хабер'и ама
кенди хаятъмъзъ да пайлашалъм.
Чюнкю сизи о кадар севмейе
башладък. 9 Хем де, кардешлер,
хатърлъйорсунуз насъл чалъшърдък,
насъл урашърдък. Гедже гюндюз
ишлердик, йетер ки, хич биринизе
йюк
олмаялъм.
Аллахън
'ийи
хабер'ини сизе ьойле билдирдик.

378

чеки чектилерсе, сиз де айнъсънъ
кенди ехаленизден чектиниз. 15 О
Яхудилер хем Раб Иса'йъ хем де
кенди
пейгамберлерини
ьолдюрдюлер, ве бизи де дъшаръ
аттълар. Онлар Аллахъ мемнун
етмийорлар ве бютюн инсанлара
дюшман олуйорлар. 16 Яхудилер бизе
енгел олуйорлар, сърф миллетлере
конушмаялъм да, куртулмасънлар.
ЬОйлеликле хер заман гиби кенди
гюнахларънън
ьолчюсюню
долдуруйорлар. Ама Аллахън ен
бюйюк ьофкеси онларън юстюне
чьоктю.

10

Сиз шахитсиниз, Аллах да
шахиттир, иман еден сизлерин
арасънда икен, не кадар кутсал, не
кадар дору ве не кадар кусурсуз
яшардък.
11

Билийорсунуз,
бир
баба
къзанларъна насъл япарса, биз де
ьойле хер биринизе кураж вердик, хер
биринизи авутурдук. 12 Ве кесин
билдирдик ки, Аллах сизи кенди
краллъъна ве кенди шанлълъъна
чаъръйор, ве сиз де лазъм Аллаха
лайък оларак яшаясънъз.
13

Онун ичин биз Аллаха дурмадакка
шюкюр едийоруз ки, биз сизе
Аллахън хаберини билдирдик. Сиз де
ону деил бир инсан сьозю оларак, ама
Аллахън сьозю оларак кабул еттиниз
ве сахиден де ьойледир. Бу сьоз сизде,
хани
иман
еденлерин
ичинде
ишлийор. 14 Сиз де Яхудийе
санджаъндаки Месих Иса'да олан
Аллах топлулукларъ гиби олдунуз.
Чюнкю онлар Яхудилерден насъл
378

Павлус онларъ ьозледи
17
Кардешлер, биз къса бир вакът
ичин сизден узаклаштък. Ама саде
бедендже узаклаштък, деил йюректе.
Онун ичин даха да бюйюк истекле
ураштък,
сизинле
йюз
йюзе
гьорюшелим. 18 Онун ичин биз
истедик сизе гелелим. Хеле бен
Павлус биркач дефа денедим, ама
Шейтан бизе хеп енгел олду. 19
Чюнкю бизим умудумуз, бизим
севинджимиз, ьовюндююмюз тач
недир? Сиз деил мисиниз? Евет,
Раббимиз Иса Месихин гелишинде
Онун ьонюнде ьойле оладжанъз. 20
Чюнкю сизинле ферахланъйоруз ве
бизим севинджимиз сизсиниз.

Бьолюм 3
1

Мадем ьойле, артък даянамайъп
Атина'да ялнъз оларак гери калмая
разъ гелдик. 2 Ве Тимотейус'у
гьондердик. О, кардешимиз ве
Аллахън бир хизметчиси ве Месихин

11

'ийи хабер'инде бир иш аркадашъдър.
О сизи иманънъзда сааламлаштърсън
ве кураж версин. 3 ЬОйле ки, бу
чекилерден ичин кимсе сарсълмасън.
Чюнкю кендиниз де билийорсунуз,
Аллах карар верди, бу чекилери
чекелим. 4 Хем де, хенюз сизин
янънъзда икен, чеки чекеджез дийе
сизе ьонджеден билдирдик. Ве
билийорсунуз, ьойле де олду. 5 Бунун
ичин
даха
фазла
даянамайъп
хаберджи
йолладъм,
сизин
иманънъзън дурумуну ьоренейим
дийе. ЬОйле олмасън да, Саптъръджъ
сизи гюнаха сокмуш олсун ве ишимиз
боша гитсин.

Аллахъмъз ве Бабамъз кендиси ве
Раббимиз Иса Месих йолумузу ачсън
да, сизе гелелим. 12 Биз сизин ичин
насъл
севги
дуйуйоруз,
Раб
бирбиринизе
хем
де
херкесе
дуйдуунуз о севгийи бюйютюрсюн ве
гиттикче чоалтърсън. 13 Ве йюреинизи
ьойле сааламлаштърсън ки, Раббимиз
Иса Месих бютюн кутсалларъйла
гелиндже, Аллахъмъз ве Бабамъзън
ьонюнде кусурсуз ве кутсал оласънъз.
Бьолюм 4
Аллахъ мемнун етмек
1

Сон оларак, кардешлер, шу меселе
ичин сизе ялвармак, сизе кураж
вермек истийоруз: насъл лазъм
яшаясънъз ве насъл лазъм Аллахъ
мемнун едесиниз - буну бизден
ьоренмиштиниз. Ве сахиден де ьойле
яшъйорсунуз. Шимди де буну
гиттикче даха да фазла япън. 2 Чюнкю
билийорсунуз, сизе Раб Иса'нън
куввети иле не гиби буйруклар
вермиштик.

Тимотейус'ун хабери
6

Ама шимди Тимотейус сизин
янънъздан бизе дьондю ве бизе ийи
хаберлер гетирди: иманънъз ве
севгиниз вармъш, бизи хер заман ийи
оларак анармъшънъз ве насъл биз
сизи ьозлюйоруз, сиз де бизи
гьормейе хасрет калмъшънъз. 7 Онун
ичин,
кардешлер,
бютюн
чекилермизде ве зорлукларъмъзда
сизин иманънъзла сизден кураж
алдък. 8 Ве мадем Рабде саалам
дуруйорсунуз, иште санки шимди
яшамая башладък. 9 Аллахъмъзън
ьонюнде сизден ичин о кадар бюйюк
севинджимиз вар ки...! Буна каршълък
Аллаха насъл шюкюр едебилириз? 10
Она гедже гюндюз гайет фазла
ялваръйоруз, сизинле йюз йюзе
гьорюшелим ве иманънъзда хяля
ексик олан тарафларънъ тамамлаялъм
дийе.

3

Кутсал олмак ве зинадан узак
дурмак - иште, Аллахън сизден
истедии будур. 4 Хер бириниз
ьоренсин, насъл кенди беденине
кутсаллък ве сайгънлъкла сахип
олсун. 5 Деил Аллахъ танъмаян
миллетлер гиби резиллик истеклерле.
6
Бу меселеде хич кимсе кардешине
хаксъзлък едип алдатърмасън. Сизе
даха евел анлатърдък ве съкъ
ъсмарладък ки, бу меселелер ичин Раб
кендиси интикам аладжак. 7 Чюнкю
Аллах бизи пислие деил, ама кутсал
олмая чаърдъ. 8 Онун ичин, ким бу
379

MATTA 17

сьозлери бир кенара атарса, о инсанъ
атмъйор, бизе Кутсал Рухуну вермиш
олан Аллахъ атъйор.
9

Ама ихтияджънъз йок, бир киши
сизе кардешлик севгисинден ичин
язсън. Чюнкю Аллахън кендиси сизи
ьоретирийор, бирбиринизи севесиниз.
10
Чюнкю
затен
бютюн
Македония'даки кардешлере ьойле
давранъйорсунуз. Гене де, кардешлер,
сизе кураж верелим, буну даха да
фазла япасънъз.
11

Ве сизе буйурдуумуз гиби бакън,
сакин яшаясънъз, кенди ишинизе
бакасънъз ве кенди еллеринизле
12
ишлейесиниз.
ЬОйле
ки,
дъшаръдакилерин ьонюнде уйгун бир
яшам сюресиниз ве кимсейе мухтач
калмаясънъз.
Раббин гелиши
13

Кардешлер, истемийорум, уйкуя
далмъш оланлардан ичин билгисиз
каласънъз. Истемийорум, ьобюрлер
гиби, хани умуду олмаянлар гиби
юзюлесиниз. 14 Чюнкю инанъйоруз
ки, Иса ьолдю ве дирилди. Мадем
ьойле, Аллах да Иса'да икен уйкуя
далмъш оланларъ Онунла бирликте
гери гетиреджек. 15 Шуну сизе Раббин
бир сьозю оларак билдирийоруз:
Раббин
гелишинде
биз
хаятта
каланлар кесинликле уйкуя далмъш
оланларън ьонюне гечмейеджез. 16
Чюнкю Раббин кендиси гьоктен
шьойле
инеджек:
буйрууну
баърмакла, башмелеин сеси иле ве
Аллахън боразанъ иле. Ве ен ьондже
Месихте
ьолмюш
оланлар
дириледжек. 17 Ондан сонра биз
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яшаянлар, хани хаятта калмъш
оланлар, булутлар ичинде алънъп
гьотюрюледжез,
Рабби
хавада
каршъламак ичин. Бьойлеликле хер
даим Раббин янънда оладжаз. 18 Онун
ичин бирбиринизе бу сьозлерле кураж
верин.
Бьолюм 5
1

Ама кардешлер, ихтияджънъз йок,
бир киши сизе заманлар
ве
тарихлерден ичин язсън. 2 Чюнкю сиз
кендиниз де чок гюзел билийорсунуз,
Раббин гюню геджелейин гелен бир
хърсъз гиби геледжек: 3 Не заман
дийеджеклер 'Хершей баръш ве
гювенлик ичинде', иште о заман
фелакет
ансъзън
юзерлерине
геледжек;
айнъ
насъл
доум
санджъларъ
бир гебе
кадънън
юзерине гелирсе. Ве кесинликле
качамаяджаклар.
4

Ама сиз, ей кардешлер, каранлъкта
деилсиниз ки, о гюн сизи бир хърсъз
гиби якаласън. 5 Сиз хепиниз ъшъън
евлатларъсънъз,
гюндюзюн
инсанларъсънъз. Биз гедженин я да
каранлъън инсанларъ деилиз. 6 Мадем
ьойле, биз лазъм ьобюр инсанлар гиби
уйумаялъм, лазъм уянък дуралъм ве
7
акъллъ
давраналъм.
Чюнкю
уйуянлар геджелейин уйуйорлар. Ве
сарфош оланлар геджелейин сарфош
олуйорлар. 8 Ама биз гюндюзюн
инсанларъ
оларак
акъллъ
давранмалъйъз: гьоюслюк оларак
иманъ ве севгийи такалъм, ве каскет
оларак куртулушун умудуну такалъм.
9
Чюнкю Аллах бизим ичин карар
вермеди, ьофкесини гьорелим, ама

22

Раббимиз Иса Месих иле куртулушу
казаналъм. 10 О бизим ичин ьолдю.
ЬОйле ки, уянък исек да, уйкуда олсак
да, Онунла бирликте олалъм. 11 Онун
ичин бирбиринизе кураж верин,
бирбиринизи илерлетирин. Ама сиз
буну затен япъйорсунуз.

Хер тюрлю кьотюлюктен узак
дурун.

23

Ве баръш Аллахъ сизи бюсбютюн
кутсал
кълсън.
Раббимиз
Иса
Месихин гелишинде сизин бютюн
рухунуз ве джанънъз ве бедениниз
лекесиз булунсун. 24 Сизи чаърмъш
Олан садикандър, ве О япаджактър.

Сон насихатлар
12

25

Кардешлер, сизе ялваръйоруз,
аранъзда ишлейен, сизе Рабде
гюдюджюлюк япан ве сизе акъл верен
кишилерин къйметини билин! 13
Онлара яптъкларъ ишинден ичин
гайет фазласъна сайгъ гьостерин.
Бирбиринизле баръшъклък ичинде
яшайън.

Ей кардешлер, бизим ичин дуа
един. 26 Бютюн кардешлери кутсал
бир ьопюджюкле селам един. 27
Раббин адъйла сизе буйуруйорум: бу
мектуп бютюн кутсал кардешлере
окунсун.
28

Раббимиз Иса Месихин мерхамети
сизинле олсун. Амин.

14

Кардешлер,
сизе
шуну
буйуруйоруз: бош гезенлери сърая
чекин, йюрексизлери авутурун, зайъф
оланлара куввет верин, херкесе
сабърла давранън.
15

Диккат един, кимсе кимсейе
кьотюлюе
каршълък
кьотюлюк
етмесин. Хайър, хер заман хем
бирбиринизле
хем
де
бютюн
инсанларла ийи оланън пешинде
кошун.
16

Хер даим севинин!
Дурмадакка дуа един!
18
Хер меселеде шюкюр един!
Чюнкю Месих Иса'да сизин ичин
Аллахън истедии будур.
19
Кутсал Руху сьондюрмейин!
20
Пейгамберликлери бир кенара
атмайън!
21
Хер шейи денейин, ийи олана
съкъ тутун.
17
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2.СЕЛАНИКЛИЛЕР
Бьолюм 1
1

Павлус, Силванус ве Тимотейус,

Селаник
касабасъндакилерин
топлулууна, Баба Аллах ве Раб Иса
Месихте олан топлулуа:
2

Баба Аллахтан ве Раб Иса
Месихтен сизе мерхамет ве баръш
дилийоруз.
Шюкюрлер ве дуа
3

Кардешлер, сизден ичин Аллаха
лазъм хер даим шюкюр еделим. Буну
япмалъйъз, чюнкю иманънъз гиттикче
бюйюйор ве бирбириниз ичин олан
севгиниз де хер биринизде чоалъйор. 4
Биз де Аллахън топлулукларъна
каршъ сизинле ьовюнюйоруз. Чюнкю
сиз бунджа коваламалар ве чекилер
ичинде даянъйорсунуз, иманда девам
едийорсунуз.

аладжак. 9 Онлар джеза оларак
сонсузлара
кадар
фелакет
гьореджеклер. Раббин йюзюнден узак
каладжаклар.
Онун
кувветли
шанлълъъндан ърак каладжаклар. 10
Бу иш о гюнде оладжак, не вакът Раб
кенди
кутсал
кишилеринде
шанланмак ичин геледжек. Ве Она
иман еденлерин хепси де Она шашъп
джанларъ атмая башлаяджак (чюнкю
сизе яптъъмъз шахитлие иман
еттиниз).
11

Бу себеп ичин сизе затен хеп дуа
едийоруз, Аллахъмъз сизи алдъънъз
чааръя лайък булсун. Ве ийилик ичин
не кадар ийи нийетлериниз варса,
иманда не кадар ишлериниз варса,
Аллах онларъ кувветле йерине
12
гетирсин.
ЬОйлеликле,
Аллахъмъзън ве Раббимиз Иса
Месихин
мерхаметине
гьоре,
Раббимиз Иса Месихин адъ сизде
шанланаджак,
сиз
де
Онда
шанланаджанъз.
Бьолюм 2

5

Бу бир нишандър, Аллах дорулукла
давалъйор дийе. Максат, сиз де
Аллахън краллъъ ичин чеки чекип она
лайък сайъласънъз. 6 Не де олса, сизе
ким чеки чектирирсе, Аллах онлара да
чеки чектиреджек. Дорулук будур
затен. 7 Сизин ве бизим гиби чеки
чекенлере гене, рахатлък вереджек.
Бу оладжак, не вакът Раб Иса кенди
кувветли мелеклери иле гьоктен гелип
гьорюнеджек. 8 Атешли ялънлар
ичинде геледжек. Ве ким Аллахъ
танъмазса,
ким
Раббимиз
Иса
Месихин 'ийи хабер'ине кулак
асмамъшса, о кишилерден интикам

Канунсузлук адамъ
1
Кардешлер,
Раббимиз
Иса
Месихин гелиши ве бизим Онунла
топлашмамъз меселесинде сизден
шуну риджа едийоруз: 2 Белки
бирханги рухтан, бир хаберден я да
махсустан бизден гелмиш гиби
гьостерилен бир мектуптан - вар
ьойле лафлар, хани Раббин гюню
затен гелди дийе. Бунлар хемен
аклънъзъ алмасънлар, сизи телаша
сокмасънлар. 3 Сакън кимсе сизи
алдатърмасън. Чюнкю о олмадан
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ьондже, лазъм 'имандан дьонмек'
олсун, ве 'гюнах адамъ', хани
'йъкълъшън евладъ' ортая чъксън. 4
Танръ дийе чаарълан я да тапълан не
варса, о адам она каршъ чъкаджак,
хем де кендини ондан даха йюксек
йере кояджак. ЬОйле ки, Аллах гиби
Аллахевинде отураджак ве 'Аллах
беним' дийе илан едеджек.
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5

Хатърламъйор мусунуз? Бен хенюз
аранъзда икен, сизе бу меселелери
анлатърърдъм. 6 Вактъ гелди ми, о
адам ортая чъкаджак. Ама шимди она
енгел олан бир шей вар; ве о недир
билийорсунуз. 7 Чюнкю канунсузлуун
куввети саклъ оларак шимдиден биле
ишлемектедир. Ялнъз, шу анда ону
енгеллейен
вар.
О
ортадан
калдърълана кадар, бу куввет мейдана
чъкмаяджак. 8 Иште, 'канун танъмаян
адам' о вакът ортая чъкаджак. Раб ону
кенди аазънън солуу иле битиреджек.
Гелдии заман ону кенди гьорюнмеси
иле йок едеджек. 9 О адамън ортая
чъкмасъ Шейтанън ишлемесине уйгун
оладжак: тюрлю тюрлю кувветли
ишлерле ве нишанларла ве сахте
муджизелерле. 10 Ве хер тюрлю
кьотюлюкле оладжак. ЬОйлеликле
перишан оладжак олан кишилери
алдатъраджак. Чюнкю куртулсунлар
дийе хакиката каршъ бир севги
алмадълар. 11 Ве бу себеп ичин Аллах
онлара саптъръджъ бир куввет
гьондереджек, бир ялана инансънлар
дийе. 12 ЬОйле ки, ким хакиката иман
етмеди ама хаксъзлъа севинди, онлар
хепси давалансънлар.
Саалам дурун
13

Ама биз хер ан сизден ичин
Аллаха шюкюр етмелийиз, ей
Аллахтан севгили кардешлер! Чюнкю
Аллах сизи ен баштан биле сечти,
куртуласънъз дийе. О да, Рухун
кутсал кълмасъйла ве хакиката
инанмакла олур. 14 О сизи бу максат
ичин бизим яйдъъмъз 'ийи хабер'ле
чаърдъ. ЬОйле ки, Раббимиз Иса
Месихин шанлълъънъ казанасънъз. 15
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Мадем ьойле, кардешлер, саалам
дурун. Истер сьозле, истер бизим
мектупларъмъзла
алдъънъз
ьоретишлере съкъ тутунун.
16

Раббимиз Иса Месихин кендиси
ве Бабамъз Аллах мерхаметийле
бизлери севди ве бизе сонсуз бир
кураж ве гюзел бир умут верди. 17 О
сизин йюреклеринизе кураж версин ве
хер бир ийи сьозюнюзде ве ишинизде
куввет версин.
Бьолюм 3
Дуа истеклери
1

Сон оларак, кардешлер, бизим
ичин дуа един ки, Аллахън хабери
чабуджак яйълсън ве шанлансън, айнъ
насъл сизде олурса. 2 Хем де, ярамаз
ве кьотю инсанларън елинден
куртулалъм дийе дуа един. Не де олса,
хепси иманлъ деил ки! 3 Ама Раб
садикандър! О сизе куввет вереджек
ве сизи кьотю Оландан коллаяджак. 4
Затен Рабде сизден ичин умудумуз
вар, сизе буйурдуумуз шейлери хем
япъйорсунуз хем де япмая девам
едеджениз дийе. 5 Раб сизин
йюреклеринизе ьойле йол версин,
Аллахън севгисине ве Месихин
сабръна еришесиниз.
Тембеллере диккат един
6

Кардешлер, сизе Раббимиз Иса
Месихин адъйла шуну буйуруйоруз:
хайлаз яшаян ве бизден алдъънъз
ьоретише уймаян хер бир кардештен
чекилин. 7 Кендиниз де билийорсунуз,
сиз лазъм бизи ьорнек аласънъз.
Чюнкю сизин аранъзда икен биз де

хайлаз яшамадък. 8 Хич кимседен де
бедава
екмек
йемедик.
Ама
чалъшмакла ве урашмакла гедже
гюндюз ишлердик. ЬОйле ки, хич
биринизе йюк олмаялъм. 9 Деил ьойле
бир хаккъмъз йок дийе; ама сизе
кендимизе ьорнек оларак гьостермек
истедик, сиз де бу ьорнеимизе
уясънъз дийе. 10 Ве гене, биз аранъзда
икен, сизе шуну да буйурмуштук:
ишлемек
истемейен
екмек
де
йемесин.

18

Раббимиз Иса Месихин мерхамети
хепинизле бирликте олсун. Амин.

11

Чюнкю ишиттик ки, аранъзда
вармъш кишилер, хайлаз яшъйорлар.
Хем хич ишлемезмишлер, хем де
башкаларънън
ишлерине
каръшърмъшлар. 12 ЬОйлелерине
Раббимиз Иса Месихте буйуруйоруз
ве ъсмарлъйоруз ки, сакинликле
ишлейип кенди екмеини казансънлар.
13
Ве сиз, кардешлер, ийилик япмактан
бъкмайън.
14

Ама бир киши бу мектуптаки
сьозлеримизе кулак асмазса, онун
ьолчюсюню алън, онунла кендинизи
бир коймайън, ьойле ки утансън. 15
Гене де, она дюшман гьозюйле
бакмайън. Она бир кардеш гиби акъл
верин.
Сон селамлар
16

Баръш олан Раб сизе кендиси хер
заман, хер тюрлю баръш версин. Раб
хепинизле олсун.
17

Бен, Павлус, бу селам сьозю кенди
елимле
язъйорум.
Хер
бир
мектубумда нишан будур. Иште,
беним язъм бьойле.
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1.ТИМОТЕЙУС
Бьолюм 1
1

Павлус, куртаръджъмъз олан Аллах
ве умудумуз олан Иса Месихин
буйрууна гьоре бир апостол,
2

Иманда
Тимотейус'а:

асъл

евладъм

олан

Бабамъз Аллахтан ве Раббимиз
Месих Иса'дан мерхамет, аджъма ве
баръш дилийорум. 3 Не вакът
Македония'я йола чъктъм, сана
ялвармъштъм, Ефес касабасънда
каласън ве биртакъм кишилере
ъсмарлаясън, фарклъ ьоретишлер
чъкармасънлар. 4 Не де масаллара ве
сонсуз джинс кютюклерине диккат
чевирмесинлер. Бунлар саде бош бош
тартъшмалара себеп олуйор. Аллах
кенди евини иманла идаре едийор, ве
о тюр шейлер бунун ичин файда
гетирмийор. 5 ЬОретишимизин асъл
максадъ севгидир - темиз бир йюрек,
ийи бир видждан ве икийюзлю
олмаян бир имандан гелен севги. 6
Вар биртакъм кишилер, бунларъ бир
кенара атъп бош лафлара саптълар. 7
Аллах
канунун
муаллимлери
кесилийорлар,
ама
не
конуштукларънъ
анламъйорлар.
Кесин оларак ортая аттъкларъ
меселелер недир билмийорлар.
8

Ама биз билийоруз, Аллах кануну
ийи бир шейдир. Йетер ки, киши ону
кануна уйгун бир бичимде куллансън.
9
Билийоруз, Аллах кануну дору

кишилер ичин верилмеди. Ама
шунлар ичин верилди:
- канунсузлар ве
башкалдъръджълар ичин,
- Аллахсъзлар ве гюнахкярлар
ичин,
- мундар ве иренч кишилер ичин,
- бабаларънъ ве аналарънъ
ьолдюренлер ичин,
- катиллер ичин,
10
- зинаджълар, хомосексюеллер,
- кьоле тюджарларъ,
- яланджълар, яланджъ йеминлер
япанлар,
- ве саалам ьоретише терс дюшен
даха не кадар шейлер варса,
иште, Аллах кануну бунлар ичин
верилди. 11 Евет, мубарек олан
Аллахън шанлъ 'ийи хабери'не гьоре
бу бьойледир. Ве бу 'ийи хабер' бана
еманет едилди.
12

Бана куввет верен Раббимиз Иса
Месихе шюкюрлер едийорум. О бени
садикан сайдъ ве бана вазифе верди. 13
Чюнкю бен даха ьондже Она кюфюр
едердим, Она каршъ гидердим ве Ону
ашаълардъм. Гене де бана мерхамет
гьостерилди,
чюнкю
бунларъ
джахилликтен
ве
имансъзлъкла
япмъштъм. 14 Ама Раббимизин
мерхамети, Месих Иса'да олан иман
ве севги долуп ташънджая кадар
чоалдъ.
15

Шу сьоз чок дорудур, херкес
лазъм ону кабул етсин: "Месих Иса
йерйюзюне
инди
гюнахкярларъ
куртармак ичин. Онларън ен кьотюсю
гене беним." 16 Ама Иса Месих
истеди, ен чок бенде бютюн сабрънъ
гьостерсин ве онун ичин бана
386

мерхамет едилди. Максат, ким бенден
сонра сонсуз яшам ичин Она иман
етмишсе, онлара бир ьорнек олайъм.
17
Евет,
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сонсузлуун кралъна,
ьолмейен ве гьорюнмейен
тек Аллаха,
сонсузлара кадар
шерефлер ве шанлар олсун!
Амин.
Тимотейус'ун иши
18

Ей Тимотейус, евладъм беним,
сенден ичин ьонджеден пейгамберлик
сьозлери гелди. Бен де сана шьойле
бир гьорев еманет едийорум:
О сьозлерле ийи мухаребеде
дьовюш.
19
Иманъ саалам тут.
Виджданънъ да темиз тут.
Вар биртакъм кишилер, бу виджданъ
бир кенара атмъшлар. Иманларъ да
геми гиби батмъштър. 20 Именейус ве
Александер бунларън арасъндадър.
Бен онларъ тербийе етмек ичин
Шейтана теслим еттимkk. Максат,
Аллаха
кюфюр
етмектен
вазгечсинлер.
Бьолюм 2
Топлулукта съра
1
Ен башта сизден шуну риджа
едийорум: бютюн инсанлар ичин
истеклер, дуалар, ялваръшлар ве
шюкюрлер едилсин. 2 Краллар ичин
ве бютюн девлет адамларъ ичин де
ьойле япън. ЬОйле ки, хаятъмъзъ там
бир Аллах коркусу ве сайгънлъкла,

kk

"Шeytana teslim etmek" - topluluktan
uğratmak
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сакинлик ве баръшъклък ичинде
3
гечирелим.
Чюнкю
бу,
куртаръджъмъз Аллахън гьозюнде
дору ве лайък бир шейдир. 4 О
истийор,
бютюн
инсанлар
куртулсунлар ве хакикатъ анлаяджак
дереджесине гелсинлер. 5 Чюнкю тек
бир Аллах вар ве инсанлар иле
Аллахън арасънда да тек бир араджъ
вар: О да инсан олан Месих Иса'дър. 6
О, кендини херкес ичин бир куртулма
фиятъ оларак теслим етти. Бу, там
уйгун вакътта япълан бир шахитлик
иди. 7 Бен де бу шахитлик ичин
хаберджи ве апостол оларак вазифе
алдъм. (Евет, Месихте доруйу
конушуйорум, ялан сьойлемийорум).
Иманда ве хакикатта миллетлерин
муаллими олдум.
8

Онун ичин истийорум, хер йерде
еркеклер дуа едеркен кутсал еллер,
хани ьофке ве чекишмектен темиз
олан еллер калдърсънлар.
9

Айнъ онун гиби, кадънлар уйгун
рубаларла
сюсленсинлер,
хани
сайгънлъкла ве гьостериш олмадан.
Деил ьорюлмюш сачлар, алтънлар,
инджилер я да пахалъ рубаларла. 10
Ама "Бен Аллахтан коркуйорум"
дийен кадънлара насъл лайъкса, ьойле
сюсленсинлер, демек ийи ишлерле. 11
Кадън сессиздже ве там бир
алчалмакла ьоренсин. 12 Бен затен бир
кадъна изин вермем, дерс версин не
де еркее сьоз гечирсин. Хайър, о
лазъм сессиз дурсун. 13 Не де олса, ен
ьондже Адем яратълдъ, сонра Хавва.
14
Ве алданан Адем деилди. Кадън
алданъп гюнаха дюштю. 15 Гене де
куртуладжаклар, чюнкю бир кадън о

8

Чоджуу
доурду.
Йетер
ки,
аърбашлълъкла иман ве севги ве
кутсаллъкта девам етсинлер.

Айнъ онун гиби, гьоревлилер де
шьойле олсунлар:
- аърбашлъ
- конушмаларъндан къвърмаян
- фазла ички ичмейен
- казанч пешинде кошмаян
9
- иманън саклъ билгисине темиз
виджданла саръланлар
10
Ве онлар лазъм ен ьондже
дененсинлер. Ондан сонра вазифе
алсънлар, егер кусурсуз чъкарларса.

Бьолюм 3
Гюдюджюлер ве гьоревлилер
1

Шу сьоз чок дорудур: "Бир
кишинин мераъ вар мъ, топлулуун
гюдюджюсю олсун, демек ийи бир иш
истийор."

11

Кадънлар да айнъ онун гиби лазъм
шьойле олсунлар:
- аърбашлъ
- земджи деил
- сакин
- хер меселеде гювенилир.

2

Ве топлулуун гюдюджюсю лазъм
шьойле олсун:
- олмасън нейле ону сучласънлар
- бир карънън коджасъ
- аърбашлъ
- кендини контрол еден
- сайгън
- мисафирлери кабул етмейи севен
- ийи дерс верен
3
- ичикиджи деил
- кавгаджъ деил, ама йумушак
хуйлу
- зорбаджъ деил
- пара севгисинден узак
4
- кенди евини де ийи гютмейи
билен
- къзанларъна там бир сайгънлъкла
сьоз гечирен 5 (Чюнкю бир киши
кенди ханесини гютмейи
билмеди ми, Аллахън
топлулууна насъл бакаджак?)
6
- Йени бир иманлъ да олмасън.
Йокса гурурланаджак ве
бьойлеликле айнъ Шейтан гиби
суча дюшеджек.
7
- Дъшаръдакилер де ону ийи бири
оларак танъсънлар. Йокса айъп
бир дурума геледжек ве
Шейтанън капанъна дюшеджек.

12

Гьоревлилер
гене
шьойле
олсунлар:
- бир кадънън коджасъ
- къзанларънъ ве ханесини ийи
гюден.
13

Хизметлерини ийи битиренлер,
ийи
бир
дередже
казанмъш
оладжаклар
ве
Месих
Иса
инанджънда чок куражлъ оладжаклар.
14

Умудум вар, бир ан ьондже сана
гелейим. Онун ичин де сана бунларъ
язъйорум. 15 ЬОйле ки, егер гече
калърсам, билесин Аллахън евинде
киши насъл лазъм даврансън. Бу ев,
Аллахън топлулуудур. Хакикатън
диреи ве темели одур. 16 Хич шюпесиз
Аллах коркусунун шу саклъ сьозю
бюйюктюр:
О, ...
- беден ичинде ортая чъктъ ве
Рухла хаклъ чъкарълдъ,
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- мелеклере гьорюндю ве
миллетлере илан едилди,
- бютюн дюняда иман едилди ве
шанлълък ичинде йукаръя
алъндъ.
Бьолюм 4
Тимотейус'а насихатлар
1

Ама Рух ачък ачък дийор ки, сон
гюнлерде бирчок киши яланджъ
рухлара
ве
кьотю
рухларън
ьоретишлерине кулак вереджек, ве
бьойлеликле имандан сападжаклар. 2
Онлар
икийюзлю
ве
яланджъ
кишилердир. Кенди виджданларънъ
санки къзгън демирле дуйгусуз
япанлардър. 3 Евленмейе ясак еденлер
ве "лазъм етлерден узак дуралъм"
дийе ьоретиренлер. Аслънда Аллах о
етлери иман еден ве хакикатъ билен
кишилер ичин хазърладъ, онларъ
шюкюр етмекле йесинлер дийе. 4
Аллах хер не яптъйса, ийидир. Ве хич
бир шей мундар деилдир, егер шюкюр
етмекле кабул едилирсе. 5 Чюнкю
Аллахън сьозю ве дуа иле темиз
кълънъйор.
6
Евет, сен бу шейлери кардешлерин
ьонюне сердин ми, Иса Месихин ийи
бир хизметчиси оладжан. Иман
сьозлери
ве
ийи
ьоретишле
бесленеджен. Затен хеп бу ийи
ьоретишин пешинден гитмишсин. 7
Ама дюняджа коджакаръ масалларънъ
хич кабул етме. Сен гене кендини
Аллах коркусунда илерлетир. 8
Чюнкю бедени илерлетирмек аз
файда гетирийор. Ама Аллах коркусу
хер бир шей ичин файдалъдър. Онда

390

Аллах яшам ичин сьоз верийор - хем
шимдики, хем де геледжектеки яшам
ичин.
9

Шу сьоз чок дорудур ве херкес
лазъм ону кабул етсин: 10 "Не ичин
ишлийоруз ве урашъйоруз? Чюнкю
яшаян Аллаха умудумуз вар." О,
бютюн инсанларън ама даха фазла
иманлъларън куртаръджъсъдър.
11

Бу шейлери буйур ве ьоретир. 12
Хич кимсе сени генчлиинден ичин
хор гьормесин. Ама иманлълара
конушмакта, давранмакта, севгиде,
иманда ве арънмакта ьорнек ол. 13 Бен
гелене кадар шу ишлери съкъ тут:
Аллахън сьозюню окутурмак, акъл
вермек ве дерс вермек. 14 Сенден ичин
пейгамберлик
япълмъштъ
ве
ихтиярлар сана ел коймушлардъ. Ве
бу йолдан алдъън Аллах вергисини
сакън боша атмаясън!
15

Бу шейлерле ураш, кендини
онлара вер. Херкес гьорсюн, насъл
илерлийорсун. 16 Хем кендине, хем де
ьоретишине диккат ет. Бу шейлере
девам ет. Чюнкю буну яптън мъ, хем
кендини, хем де сени сеслейенлери
куртараджан.
Бьолюм 5
Яшлълар ве генчлер
1

Яшлъ бирини азарлама, она ьойле
акъл вер, санки бабана конушуйорсун.
Генч оланлара, санки кардешлере
конушуйорсун. 2 Яшлъ кадънлара,
анана конушурмуш гиби акъл вер.
Генч
кадънлара,
санки

11

къзкардешлерин имиш гиби там темиз
бир йюрекле конуш.

Ама даха генч олан дул кадънларъ
язма. Йокса коджа араяджаклар,
гезгинджилие меракланаджаклар ве
бьойлеликле
Месихе
каршъ
гидеджеклер. 12 Баштаки иманънъ бир
кенара атъп даваланаджаклар. 13 Айнъ
заманда евден еве гезип айлак дурмая
алъшаджаклар. Йетмийор о кадар, бир
де лайък олмаян шейлери конушуп,
лаф гездирмейе ве хер ише бурнуну
сокмая да алъшаджаклар. 14 Онун
ичин истийорум, даха генч дул
кадънлар
евленсинлер,
къзан
доурсунлар, евлерине баксънлар ве
хич бир меселеде дюшмана фърсат
вермесинлер, бизи кьотюлесин. 15
Чюнкю затен вар биртакъм кишилер,
йолдан сапъп Шейтанън пешине
дюштюлер.

Дул кадънлара ярдъм
3

Кимсесиз калмъш асъл дул
кадънлара сайгъ ет. 4 Ама егер бир
дул кадънън къзанларъ я да торунларъ
варсайдъ,
онлар
аналаръна
бабаларъна бойунларънън борджуну
ьодесинлер.
Бьойлеликле
Аллах
коркусу не демек ен евел кенди
ханесинде ьоренсинлер. Евет, бу
Аллахън гьозюнде ийи ве лайък бир
шейдир. 5 ЬОбюр тюрлю, сахиден
кимсесиз калмъш бир дул кадън
умудуну Аллаха баалъйор ве гедже
гюндюз дуа ве ялваръшта девам
едийор. 6 Ама кадън кендини зевк
ичин яшамая брактъ мъ, о заман
яшаркен биле ьолюдюр. 7 Евет, бу
шейлери буйураджаксън, резиллие
дюшмесинлер. 8 Ама бир киши кенди
инсанларъна, ве даха чок кенди
ханесине бакмадъ мъ, о киши иманъ
инкяр етмиш ве имансъздан биле
бетер олмуш олуйор.

16

Егер бир иманлънън ханесинде
дул калмъш кадънлар варса, кендиси
онлара
баксън,
топлулуа
йюк
олмасън. ЬОйле ки, топлулук асъл
мухтач дул кадънлара баксън.
Топлулуун гюдюджюлери

9
Бир дул кадън, ярдъм сърасъна
язълмак ичин лазъм шьойле олсун:
- ен азънда алтмъш яшънда,
- саде бир еркекле евленмиш,
10
- хеп ийилик япъйор дийе
билинийор,
- къзан бюйютюрмюш,
- мисафирлери кабул етмиш,
- кутсалларън аякларънъ йъкамъш,
- съкънтъда оланлара ярдъм
етмиш,
- бютюн ийи ишлерде девам
етмиш.

17
Ийи
гюдюджюлюк
япан
ихтиярлар, (ве ен чок Аллахън
сьозюнде ишлейип дерс веренлер),
ики кат сайгъя лайък сайълсънлар. 18
Чюнкю Кутсал Китап шьойле дийор:
"ЬОкюз харманъ дьоверкен, онун
аазънъ бааламаяджаксън." ве "Ишчи,
айлъънъ хак едийор." 19 Бир киши
калкъп бир ихтияръ сучладъ мъ, ону
кабул етме. Анджак ики я да юч
шахит варса, кабул ет. 20 Гюнах
ишлейенлери
херкесин
ьонюнде
азарла. ЬОйле ки, ьобюрлери де
корксун.
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21

Аллахън ве Раб Иса Месихин ве
сечилмиш мелеклерин ьонюнде сана
чок джидди оларак шу вазифейи
верийорум: пешин фикирли олмадан
ве хич бир шейде инсан айърмадан бу
съраларъ съкъ тут! 22 Кимсейе ел
коймая
алатлама,
башкаларънън
гюнахларъна
ортак
олмаясън.
Кендини темиз тут.
23

Артък хеп саде су ичме. Мадем
карнън
ааръйор
ве
сък
сък
хасталанъйорсун, азъджък шарап да
ич.
24

Кими инсанларън гюнахларъ
беллидир - онларън ьонюнден
даваланмая гидийорлар. Ама кими
кишилерин
гюнахларъ,
онларън
пешинден гидийорлар. 25 Айнъ онун
гиби, ийи олан ишлер де беллидир.
Ама ийи олмаян ишлер де саклъ
каламаз.
Бьолюм 6
Хизметчилер
1

Хизметчи оларак бондрук алтънда
оланлар, кенди ефендилерини бютюн
сайгъя лайък гьорсюнлер. ЬОйле ки,
Аллахън адъна ве ьоретишимизе
каршъ конушулмасън. 2 Ве кимин
ефендилери иманлъ исе, "затен
кардешиз" дейип де она сайгъсъзлък
етмесинлер. Хайър, мадем икиси
кардештир, даха да фазла хизмет
етсинлер. Чюнкю бу хизметтен файда
гьоренлер,
иманлъ
ве
севгили
кишилердир. Бу меселелери ьоретир,
буна гьоре акъл вер.
Кьотю ьоретиш ве пара севгиси
392
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Дийелим, бир киши фарклъ бир
ьоретиш
гетирийор
ве
саалам
сьозлере уймуйор. Хани, Раббимиз
Иса Месихин ве Аллах йолундаки
ьоретишин сьозлерине янашмъйор. 4
ЬОйле бириси гурур долудур ве хич
бир
шей
билмийор.
Хасталък
дереджесинде
севийор,
сорулар
сорсун ве бир сьоз юзерине кавга
етсин. Бунлардан саде късканчлък,
кавга, кьотю лафлар, кьотю шюпелер
5
чъкъйор.
Бунлардан
кими
кишилерде бош бош тартъшмалар
доуйор. Онларън акълларъ бозук,
хакикаттан узактърлар ве санъйорлар,
Аллах йолу пара казантъръйор. ЬОйле
кишилерден кендини узак тут.
6

Ама мемнунлук гетирип Аллах
йолунда йюрюмек - аслънда бюйюк
казанч будур. 7 Чюнкю дюняя хичбир
шей гетирмедик, не де бурадан бир
8
шей
гьотюремейеджез.
Йийеджеимиз вар мъ, гийеджеимиз
вар мъ - о кадар йетер бизе. 9 Зенгин
олмак истейенлер, денемейе ве капана
дюшеджеклер. Бир сюрю акълсъз ве
зарарлъ хевеслере капъладжаклар.
Бунлар да инсанъ баттъръп, маф
едийорлар, йок едийорлар. 10 Чюнкю
пара севгиси хер тюрлю кьотюлююн
кьокюдюр. Вар биртакъм кишилер, бу
пара севгисине севдаланъп имандан
саптълар.
Кенди
кендилерини
аджъларла делик дешик еттилер.
11

Ама сен, ей Аллах адамъ, ьойле
шейлерден кач ве дорулуун, Аллах
коркусунун,
иманън,
севгинин,
сабърън ве алчакгьонюллюлююн
пешинден кош! 12 Ийи иман
мухаребесинде
дьовюш.
Сонсуз

яшама саръл. Сен затен онун ичин
чаарълдън. Ве бирчок шахитлерин
ьонюнде бу дору имана шахитлик
япмъштън. 13 Хершейе яшам верен
Аллахтър.
Понтуслу
Пилатус'ун
ьонюнде бу дору имана шахитлик
япмъш олан да Месих Иса'дър.
Бунларън ьонюнде сана шу вазифейи
верийорум: 14 Аллахън буйрууну
ьойле колла, Раббимиз Иса Месихин
гьорюнеджеи гюне кадар лекесиз ве
кусурсуз калсън. 15 Евет, мубарек олан
бириджик
гюдюджю,
кралларън
кралъ ве ефендилерин ефендиси
уйгун вакътта гьорюнеджек.
16
- ЬОлюмсюзлюк саде Онда вар.
- Яклашълмаз айдънлъкта отуран
Одур.
- Хичбир инсан Ону
гьормемиштир,
гьоремез де.
- Шереф ве куввет сонсуза кадар
Онун олсун. Амин.

вар ама аслънда билги деилдир) ондан
да узак дур. 21 Вар биртакъм кишилер,
сьозде бу сахте билгийе ермишлер,
ама имандан сапмъшлар.
Мерхамет сизинле олсун. Амин.

17

Бу хаятта зенгин оланлара шьойле
акъл
вер:
йюксек
гьонюллю
олмасънлар,
не
де
зенгинлие
гювенмесинлер. (Она гювен олмаз).
Ама яшаян Аллаха гювенсинлер. О
бизе бютюн шейлери бола гани
верийор, онларла шен олалъм дийе. 18
Ийилик япсънлар, ийи ишлерден яна
зенгин олсунлар, ачък елле версинлер,
19
пайлашмая
хазър
олсунлар.
Бьойлеликле кендилерине геледжек
заман ичин ийи бир темел койуп
зенгинлик бириктиреджеклер, сонсуз
яшамъ елде етсинлер.
20
Ей Тимотейус, сана верилен
еманети колла! Дюняджа бош
лафлардан узак дур. Къркълмалардан
ве сахте билгиден, (хани 'билги' адъ
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2.ТИМОТЕЙУС
Бьолюм 1
1

Бен Павлус, Иса Месихин бир
апостолу -(Аллахън истеине гьоре
апостол олдум. Апостоллуум да
Аллахън вердии сьозюне уйгундур,
хани Месих Иса'да яшам вереджек
дийе).
2

Севгили евладъм Тимотейус'а:

Баба Аллах ве Раббимиз Месих
Иса'дан мерхамет, аджъма ве баръш
дилийорум.
Раббе садикан калмак
3

Бен темиз бир виджданла Аллаха
хизмет едийорум, айнъ деделерим де
насъл еттилерсе. Гедже гюндюз
дурмадакка ялваръркен, сени анъп
Аллаха шюкюрлер едийорум. 4 Сенин
гьозяшларънъ аклъма гетирип сени
гьормейе хасрет калдъм; ьойле ки,
5
севинчле
долайъм.
Сендеки
икийюзлю
олмаян
иманъ
хатърлъйорум. Бу иман ен башта
сенин нинен Лоис ве анан Евники'де
булунурду. Ве еминим, сенде де
булунуйор. 6 Бу себеп ичин сана шуну
хатърлатърайъм:
бен
сана
ел
коймуштум, сен де о йолдан бир
Аллах вергиси алдън. Шимди де,
сендеки о Аллах вергисини йениден
туттуштур. 7 Чюнкю Аллах бизе
коркаклък рухуну вермеди, бизе
куввет руху, севги руху, дисиплин
рухуну верди.

Онун ичин, лазъм утанмаясън
Раббимизе шахитлик япмая. Не де
Раббин мапусчусу олан бенден де
утанма. Ама бенимле бирликте 'ийи
хабер'ден ичин чеки чек; Аллах бунун
ичин затен куввет верийор. 9 О бизи
куртардъ ве кутсал бир давет иле
чаърдъ. Деил бизи яптъъмъз ишлерин
каршълъъ оларак чаърсън. Хайър, О
бизи кенди планъна ве мерхаметине
гьоре чаърдъ. Бу мерхамет, дюня
курулмадан ьондже биле бизе Иса
Месихте верилди. 10 Ама шимди
куртаръджъмъз Иса Месих ортая
чъктъ ве о мерхамет бесбелли едилди.
Месих, ьолюмюн кувветини кърдъ ве
'ийи хабер'ле яшамъ ве чюрюмезлии
айдънлъа чъкардъ. 11 Бана о 'ийи
хабер' ичин вазифе верилди, хаберджи
ве апостол ве муаллим олайъм. 12
Иште, бу себеп ичин бен бу чекилери
чекийорум. Гене де утанмъйорум.
Чюнкю билийорум, киме иман еттим.
Еминим ки, Онда вар фърсат,
еманетими о сон гюне кадар
колласън.
13
Бенден саалам сьозлер ишиттин.
Онларън ьорнеине Месих Иса'да олан
иман ве севги иле баалъ кал. 14 Бизде
Кутсал Рух отуруйор; онунла сана
верилен гюзел еманети колла.
15

Билийорсун,
Ася
санджаъндакилерин хепси бени терк
етти, Фигелус ве Ермогенис биле.
16

Раб Онесифорус'ун ханесине
мерхамет етсин. Чюнкю чок дефа
ичими
рахатлатърдъ
ве
зинджирлеримден утанмадъ. 17 Ама
Рома'я гелмишкен бени арамак ичин
394

ураштъктан сонра булду. 18 (Раб она
версин ки, о сон гюнде Раббин
ьонюнде мерхамет булсун). Ве Ефес
касабасънда не кадар хизмет етти, сен
ону бенден даха ийи билийорсун.
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Бьолюм 2
1

Онун ичин, ей евладъм, Месъх
Иса'да булунан мерхаметле кувветлен.
2
Бирчок шахитлерин ьонюнде бенден
чок шейлер ишиттин. Бунларъ
садикан кишилере еманет ет. Ве
онлар да бунларъ башкаларъна
ьоретирмейе хазър олсунлар. 3 Сен
гене Иса Месихин ийи бир аскери
гиби зорлуклара ортак ол: 4 Аскерлик
япан хич кимсе бу хаятън ишлерине
каръшмаз. ЬОйле ки, ким ону
аскерлие яздърмъшса ону мемнун
етсин. 5 Ве бириси спор ойунларъна
катълърса, лазъм о спорун сърасъна
уйгун оларак катълсън. Йокса
мадаляйъ аламаяджак. 6 Ъргатлък
япан чифтчи, илк ьондже о лазъм
йемишлерден йесин. 7 Сьойледиим
шейлери ийи дюшюн. Раб сана хер
меселеде анлайъш версин.
8

Иса Месихи аклъна гетир. О,
беним яйдъъм 'ийи хабере' гьоре
ьолюлерден дирилди ве Давуд'ун
сойундандър. 9 Бу 'ийи хабер'ден ичин
зинджирлерде чеки чекийорум, санки
кьотюлюк япмъшъм. Ама Аллахън
хабери гене де зинджире вурулмуш
деилдир. 10 Бу себеп ичин ве
сечилмиш оланларън хатъръна хер
шейе даянъйорум. ЬОйле ки, онлар да
куртулушу
казансънлар.
Ве
о
куртулуш сонсуз бир шанлълъкла
Месих Иса'да булунуйор.
11

Шу сьоз чок дорудур:
- Егер Онунла бирликте
ьолдюйсек, Онунла бирликте де
яшаяджаз.
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12

- Егер даянърсак, Онунла
бирликте краллък сюреджез.
- Егер Ону инкяр едерсек, О да
бизи инкяр едеджек.
13
- Ама садикан калмасак, о гене де
садикан калъйор. Чюнкю
кенди кендини инкяр едемез.
Аллахън ишчиси
14

Бу шейлери хатърлатър. Раббин
ьонюнде
онлара
чок
бюйюк
джиддиликле шуну буйур: сьозлер
юзерине кавга етмесинлер. ЬОйле
кавгалар
файдасъздър
ве
ону
сеслейенлери бозаджаклар. 15 Диккат
ет, кендини Аллахън ьонюнде ьойле
бир ишчи оларак гьостересин, хани
утанмак ичин себебин олмасън ве
хакикатън сьозюню дору кулланасън.
16
Ама дюняджа бош лангъртъ
лафлардан узак дур. Онлар даха фазла
Аллахсъзлъа себеп олуйор. 17 Ве ьойле
сьозлер кангрен гиби яйъладжак.
Именейус
ве
Филитус
да
онлардандър. 18 Онлар хакикаттан
саптълар. Дийорлар ки, дирилиш
затен
олмуш
битмиштир.
Ве
бьойлеликле
кими
кишилерин
иманънъ йъктълар. 19 Гене де,
Аллахън темели саалам дуруйор, ве
онун мюхюрю шудур: "Аллах кенди
кишилерини танъйор" ве "Хер ким
Месихин
адънъ
сьойлерсе
хаксъзлъктан узаклашсън."
20

Бюйюк бир евде саде алтъндан ве
гюмюштен каплар булунмуйор; ама
тахтадан ве топрактан каплар да
булунуйор. Кимиси итибарлъ бир иш
ичин, кимиси гене итибарсъз бир иш
ичиндир. 21 Демек, киши кендини

бунлардан аръндърдъ мъ, итибарлъ
бир кап оладжак. Кутсал ве
ефендисине иш битирен, хер ийи иш
ичин хазърланмъш оладжак.

- ийиликтен хошланмаян,
4
- сокуджу, шевикчи, кендини
гетирен,
- еленджейе мераъ чок ама Аллаха
мераъ хич йок олан кишилер
оладжак.
5
Аллах коркусунун бир калъбъна
тутунаджаклар, ама онун кувветини
инкяр едеджеклер. Онлардан узак дур.

22

Сен де генчлик севдаларъндан
кач. Ве ким Рабби темиз бир йюрекле
чаърърса, онларла бирликте дорулуун,
иманън, севгинин ве баръшън
пешинден кош. 23 Ама акълсъз ве
джахилдже сорулара хич мейдан
верме. Билийорсун, бунлар саде
кавгалара себеп олуйор. 24 Ве Раббин
хизметчиси лазъм кавга етмесин, ама
лазъм херкесе йумушак даврансън,
ьоретирмейе
хазър
олсун
ве
кендисине япълан хаксъзлъклара
каршъ сабретсин. 25 Лазъм, кендисине
каршъ геленлери алчакгьонюллюкле
тербийейе чексин. Белки де Аллах
онлара тьовбейи вереджек, хакикатъ
танъсънлар. 26 Уянъп Шейтанън
капанъндан
чъксънлар.
Чюнкю
Шейтан онларъ есир тутуйор, онун
истедиини япсънлар.

6

Онлардан кими кишилер евлере
гирип зайъф кадънларъ кавръйорлар.
Бунлар гюнах йюкю алтънда езилен
ве тюрлю тюрлю севдаларла саа сола
7
сюрюкленен
кадънлардър.
Дурмадакка ьоренип гене де хакикатъ
билмек дереджесине варамъйорлар. 8
Бир вакът Янис ве Ямбрис насъл
Муса'я каршъ гелдилер, бу кишилер
де хакиката каршъ гелийорлар.
Бунларън аклъ бозук. Бу кишилерин
иманъ да сайълмаяджак. 9 Гене де
даха фазла илери гидемейеджеклер.
Чюнкю херкес онларън акълсъзлъънъ
апачък гьореджек, айнъ насъл Янис ве
Ямбрис'ин акълсъзлъъ да белли олду.

Бьолюм 3

Павлус'ун ьорнеи

Инсанлар бозуладжак

10
Ама сен беним ьоретишими,
давранъшларъмъ,
максадъмъ,
иманъмъ, сабръмъ, севгими ве
даянмамъ там оларак ьорнек алдън. 11
Хем де коваландъъмъ ве чеки
чектиими ьорнек алдън: месела
Антакя,
Коня
ве
Листра
касабаларънда башъма геленлер. Не
бичим чекилере даянмъшъм! Ама Раб
бени хепсинден куртардъ. 12 Ве
аслънда, хер ким Месих Иса'да
Аллаха уйгун оларак яшамак истерсе
коваланаджак. 13 Ама кьотю инсанлар

1

Ама шуну билесин: сон заманларда
гюнлер зор оладжак. 2 Чюнкю
инсанлар...
- кендини севен, парайъ севен,
- ьовюнен, йюксек гьонюллю,
- сьовен,
- ана бабаларънъ саймаян,
- нанкьор, мундар,
3
- бош йюрекли, пис гьозлю,
- земджи,
- кендини заптетиремейен,
- аджъмасъз,
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ве
алдатъръджълар
хем
саптъраджаклар, хем де кендилери
саптъръладжаклар. Ве бьойлеликле
кьотюден кьотюйе гидеджеклер.
14

Сен гене ьорендиин ве емин
олдуун ьоретишлере баалъ кал.
Чюнкю билийорсун, бунларъ кимден
ьорендин. 15 Ве кючюклююнден бери
Кутсал Язъларъ билийорсун. Онлар
сана куртулуш ичин лазъм олан
билгийи веребилир. Бу куртулуш Иса
Месихе иман етмекле гелийор. 16
Китабъ-Мукаддес'ин хепси Аллахън
солуундан гелийор ве ьоретирмек,
гюнахларъ гьостермек, хаятъмъзъ
дюзелтирмек ве дорулук йолунда
тербийе етмек ичин файдалъдър. 17
ЬОйле ки, Аллах адамъ тамам олсун,
хер ийи иш ичин хазър олсун.

Бьолюм 4
Тимотейус'ун иши
1

Аллахън ьонюнде, яшаянларъ ве
ьолюлери давалаяджак олан Раб Иса
Месихин
ьонюнде,
Онун
гьорюнеджеи ве Онун краллъънън
хатъръна, сана шуну буйуруйорум:
2
- Аллахън хаберини яй,
- заманлар уйгун олсун, уйгун
олмасън, сен хазър ол,
- гюнахларъ билдир,
- азарла,
- кураж вер.
Бунларъ там бир сабърла ве
дурмадакка ьоретирмекле йерине
гетир.
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3

Чюнкю заман геледжек ки, саалам
ьоретише даянамаяджаклар. Ама
кулакларъ кашънаджак ве онун ичин
истедиклери
гиби
кендилерине
4
муаллим
топлаяджаклар.
Кулакларънъ хакикаттан дьондюрюп
масаллара сападжаклар. 5 Сен гене
хер бир шейде аър ол, зорлуклара
даян, бир мюждеджинин ишини яп,
вазифени там оларак битир.
Павлус'ун умуду ве ихтиячларъ
6

Чюнкю беним канъм затен адак
шарабъ гиби дьокюлюйор. Вакът
якънладъ артък, бен айрълайъм. 7 Бен
ийи мухаребеде дьовюштюм, яръшъ
битирдим, иманъ колладъм. 8 Артък
бундан сонра дорулуун таджъ беним
ичин хазърдър. Дору хаким олан Раб
о таджъ бана сон гюнде вереджек. Ве
деил саде бана версин, ама хер ким
Онун гелишини северсе, она да
вереджек.
9

Ураш, бана даха шевик гелесин. 10
Чюнкю Димас бени терк етти. Бу
дюняйъ даха фазла севип, Селание
гитти. Кирискис, Галатия санджаъна,
Титус гене, Далмачия санджаъна
гитти. 11 Янъмда саде Лука вар. Сен
гелдин ми, янъна Маркос'у да ал,
чюнкю хизметимде бана ярдъм
едийор. 12 Тихикус'у Ефес'е йолладъм.
13
Сен гелдин ми, мантому гетир; хани
ону Троас касабасънда Карпос'а
брактъйдъм.
Китапларъ
ве
ен
ьонемлиси дериден китапларъ да
гетир.
14
Бакърджъ Александер бана чок
кьотюлюк яптъ. Раб онун яптъкларъна
гьоре версин она. 15 Сен де о адамдан

сакън. Чюнкю сьозлеримизе гайет
фазла каршъ дурду.
16

Биринджи давамда кимсе бенден
яна олмадъ, хепси бени терк еттилер.
Бу, онлара гюнах сайълмасън. 17 Ама
Раб беним янъмда дурду, бана куввет
верди. ЬОйле ки, беним чалъшмамла
хабер там оларак яйълсън ве бютюн
миллетлер ишитсин. ЬОйлеликле
асланън аазъндан куртулдум. 18 Ве Раб
бени хер тюрлю кьотюлюктен де
куртараджак. О бени гьоктеки
краллъъна саа салим гьотюреджек.
Шанлар сонсузлара кадар Она олсун.
Амин.
Селам сьозлери
19

Приска, Аквила ве Онесифорус'ун
ханесине селам сьойле. 20 Ерастус,
Коринт
касабасънда
калдъ.
Трофимус'у
гене
Милетус
касабасънда брактъм, хаста иди. 21
Къш басмадан ьондже гелмейе чалъш.
Евулус, Пуденс, Линус, Клавдия ве
бютюн
кардешлер
сана
селам
гьондерийорлар.
22

Раб сенин рухунла бирликте
олсун. Мерхамет сизинле олсун.
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- хеп кенди кафасъна гьоре
гитмесин,
- хемен ьофкеленмесин,
- ичкиджи олмасън,
- кавгаджъ олмасън,
- паранън пешинден кошмасън.

ТИТУС
Бьолюм 1
1

Бен Павлус, Аллахън хизметчиси ве
Иса Месихин апостолу.
(Бен апостол олдум, Аллахън сечтии
кишилер имана гелсин ве Аллах
коркусуйла хакикатъ ьоренсинлер
дийе. 2 Апостоллуум, сонсуз яшамън
умудуна даянъйор. Аллах ялан
сьойлейемез ве дюня курулмадан
ьондже биле бу сонсуз яшам ичин
сьоз верди. 3 Ама уйгун заманда
Аллах ону бесбелли етти, хани кенди
сьозюню билдирмекле ону ортая
койду. Куртаръджъмъз олан Аллахън
буйрууна гьоре, бу билдирмек иши
бана еманет едилди).
4

Ортак иманъмъзда асъл евладъм
Титус'а:
Баба Аллах ве куртаръджъмъз Раб
Иса Месихтен сана мерхамет, аджъма
ве баръш дилийорум.
Титус'ун иши
5

Сени Крит адасънда брактъм, гери
калан меселелери хал едесин ве хер
касабада ихтиярларъ иш башъна
коясън. Сана буйурдуум гиби,
ихтиярлар лазъм шьойле олсун:
6
- кусурсуз,
- бир кадънън коджасъ,
- иманлъ къзанларъ вар, (онлар
ичин конушулмасън, хани
едепсиз ве кафа калдъран
кишилердир. 7 Чюнкю Аллахън
хизметчиси оларак, гюдюджю
лазъм кусурсуз олсун)

8

Там терси, о лазъм...
- мисафирлери кабул етмейи
севсин,
- ийилии севен бири олсун,
- аклъ башънда олсун,
- дюрюст бири олсун,
- Аллаха баалъ олсун,
- кендини заптетмейи билсин.
9
О лазъм ьоретишин садикан
сьозлерине съкъ тутунсун. ЬОйле ки,
саалам ьоретиш иле хем кураж
версин, хем де каршъ геленлери
тьовбейе гетирсин.
10

Чюнкю чок киши башкалдъръджъ,
бошлафчъ ве алдатъръджъ олду - ен
чок гене сюннети тутанлар. 11 Онлар
лазъм сустурулсун. Чюнкю харам
пара казанмак ичин ьойле шейлер
ьоретирийорлар ки, аслънда лазъм
ьоретирмесинлер. Ве бьойлеликле
бютюн ханелери йъкъйорлар. 12
Критлилерин бири, хани онларън
халкъндан бир пейгамбер, шьойле
демиш:
"Критлилер
хепси
яланджълардър, кьотю хайванлар,
тембел
ве
кьоргъртлаклъ
кишилердир." 13 Евет бу дору бир
шахитликтир. Онун ичин онлара чок
серт оларак билдир ки, иманда саалам
дурсунлар. 14 Ве хакикаттан сапъп
Яхудилерин масалларъна ве инсан
буйрукларъна диккат чевирмесинлер.
15
Чюнкю темиз оланлар ичин хер шей
темиздир. Ама йюреи кирли оланлар
400

ве иман етмейенлер ичин хич бир шей
темиз
деилдир.
Онларън
хем
дюшюнджелери, хем де дуйгуларъ
кирленмиштир. 16 Аъзларъйла 'Биз
Аллахъ
танъйоруз!'
дийе
сьойлюйорлар, ама ишлерийле Ону
инкяр едийорлар. Онлар иренч ве хич
сьоз динлемейен, хич бир ийи ише
ярамаян кишилердир.
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Бьолюм 2
1

Сен гене, саалам ьоретише якъшан
шейлери сьойле:
2

Яшлъ
еркеклер
аърбашлъ
олсунлар. Кендини контрол еден ве
аклъ
башънда
олан
кишилер
олсунлар.
Иманда,
севгиде
ве
даянмакта саалам олсунлар.
3

Яшлъ кадънлар да айнъ онун гиби
ьойле даврансънлар, насъл кутсал
кишилере якъшърса: зем етмесинлер,
фазла шараба есир олмасънлар ве
ийилии
ьоретирен
муаллимлер
олсунлар.
4

ЬОйле ки, генч кадънлара шунларъ
ьоретирсинлер:
- коджаларънъ севмейи,
- къзанларънъ севмейи,
5
- акъллъ олмайъ,
- намуслу олмайъ,
- евджиман олмайъ,
- ийи йюрекли олмайъ,
- коджаларънъ сеслемейи.
ЬОйле ки, Аллахън сьозюне каршъ
конушулмасън.
6

Айнъ онун гиби, генч еркеклере де
буйур, акъллъ олсунлар.
7
Хер меселеде кендини ьорнек
оларак гьостер:
- ийи ишлерде,
- дюрюстлюк ичинде
ьоретирмекле,
- аърбашлъ олмакла,
8
- уйгун сьозлерле, хани ьойле
сьозлерле, хич кимсе онлара
маана буламасън.

ЬОйле ки каршъ гелен киши сенден
ичин кьотю конушаджак бир шей
булмасън ве утансън.
9

Хизметчилере шунларъ буйур:
- кенди ефендилерини
сеслесинлер,
- хер меселеде онларъ мемнун
етмейе чалъшсънлар ве
- онлара каршъ конушмасънлар,
10
- чалмасънлар,
- терсине, онлара там гювенилир
дийе гьостерсинлер.
Бьойлеликле
хер
меселеде
куртаръджъмъз Аллахън ьоретишини
сюслесинлер.
11

Чюнкю Аллахън мерхамети ортая
чъктъ ве бютюн инсанлара куртулуш
гетирийор. 12 Бизе ьоретирийор,
Аллахсъзлъъ
ве
бу
дюнянън
меракларънъ
бракъп
шимдики
заманда дорулук ве Аллах коркусу
ичинде яшаялъм. 13 Ве артък бюйюк
Аллах ве куртаръджъмъз олан Иса
Месихин мубарек умудуну, хани Онун
шанлъ гелишини беклийоруз. 14 О,
бизи хер тюрлю хаксъзлъктан
куртарсън дийе, кендини бизим ичин
теслим етти. Кендине ьоз малъ оларак
бир халк темизледи. Онлар да ийи
ишлер
япмая
хевесли
олан
кишилердир.
15

Сен бу шейлер ичин конуш,
бунлар ичин кураж вер, кишилери
анлайъша гетир. Сенин сьозюн
гечерли олсун, хич кимсе сени хор
гьормесин.
Бьолюм 3
1
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Топлулуа шунларъ андър:

2

- гюдюджюлери ве девлет
адамларънъ сеслесинлер,
- хер бир ийи иш ичин хазър
олсунлар,
- хич кимседен ичин кьотю
конушмасънлар,
- кавгаджъ олмасънлар,
- яваш даврансънлар,
- хер инсана каршъ там
алчакгьонюллю олсунлар.

иште, бунлардан узак дур. Бунлар
файдасъз ве бош шейлердир. 10 Ким
айрълък курарса, она бир дефа
билдир, ики дефа билдир, сонра ону
уратър. 11 Бил ки, ьойле бир киши
ярамаз дюшюнджелидир ве гюнах
ишлийор.
О,
кенди
кендини
даваламъш олуйор.
Сон селамлар
12

Артемас'ъ я да Тихикус'у сана
гьондереджем, сен де о заман ураш,
Никополис
касабасъна
гелесин.
Чюнкю карар вердим, къшъ орада
гечирейим.
13
Авукат Зенас'ъ ве Аполос'у гюзел
йолджу ет, хич бир съкънтъларъ
олмасън.
14
Бизим кардешлер де ийи ишлер
япмайъ ьоренсинлер. Бьойлеликле
аджеле ихтиячларъ каршълаяджаклар
ве файдасъз калмаяджаклар.
15
Беним янъмда оланлар хепси сана
селам гьондерийорлар. Иманда олуп
бизи
севенлере
селам
сьойле.
Мерхамет хепинизле олсун.

3

Чюнкю биз де бир вакътлар
анлайъшсъз
идик:
сеслемездик,
алдатърълърдък,
тюрлю
чешит
истеклере ве зевклере хизметкярлък
едердик, кьотюлюк ве късканчлък
ичинде
яшардък,
кин
долу
бирбиримизден азлашмаян кишилер
идик. 4 Ама Аллах куртаръджъмъздър.
Онун ийилии ве инсанлара олан
севгиси ачъкландъ. 5 О, бизе аджъдъъ
ичин бизи куртардъ, деил бизим
яптъъмъз
дорулук
ишлеримизле.
Йъканъп йениден додук, Кутсал Рух
бизи йени киши яптъ - ьойле
6
куртулдук.
Аллах
Ону
куртаръджъмъз Иса Месихин елийле
юзеримизе бола гани дьоктю. 7 ЬОйле
ки, мадем Онун мерхаметийле дору
сайълдък, мирасчъ олалъм ве сонсуз
яшама умудумуз олсун. 8 Евет, бунлар
чок дору сьозлердир. Истийорум, сен
бу меселелерин юзеринде дурасън.
ЬОйле ки, Аллаха иман етмиш
оланлар ийи ишлерде девам етмейе
диккат етсинлер. Ийи олан ве
инсанлара файда гетирен шейлер
бунлардър.
9

Ама апталджа сорулар ве джинс
кютюклери
ве
Аллах
канунун
юзеринде кавгалар ве чекишмелер 403

ФИЛИМУН
Бьолюм 1
1

Бен Павлус, Месих Иса'нън
мапусчусу, ве Тимотейус кардеш,
севгили
иш
аркадашъмъз
Филимун'а,
2
- ве севгили Афия къзкардеше,
- ве аскер аркадашъмъз Аркипус
- ве сенин евиндеки топлулуа:
3

Бабамъз Аллахтан ве Раб Иса
Месихтен сизе мерхамет ве баръш
дилийорум.
Шюкран ве дуа
4
Дуаларъмда хер вакът сени
анъйорум ве Аллахъма шюкюр
едийорум. 5 Чюнкю дуйдум, Месих
Иса'я иманън вар ве бютюн
кутсаллара севгин вар. 6 Дуа
едийорум, иманънъ башкаларъйла
пайлашасън.
Буну
яптън
мъ
анлаяджан ки, биз Месихте бютюн
ийиликлере сахибиз. 7 Ей кардеш,
сенин
севгинден
ичин
чок
севинийорум, ондан чок кураж
алъйорум.
Чюнкю
кутсалларън
рухуну тазеледин.

Онесимус
8

Онун ичин, аслънда Месихте вар
куражъм, сана не лазъмса буйурайъм.
9
Гене де, даха фазла севгиден ичин
истийорум, сенден бир шей риджа
едейим
(мадем
бен
Павлус
яшланмъшъм ве шимди де Иса
Месихин
хатъръна
мапусчу

10
олмушум).
Сана
евладъм
Онесимус'тан
ичин
риджада
булунайъм (ону мапуста дюняя
гетирдим). 11 О, бир заманлар сана
файда гетирмезди, ама шимди хем
сана хем де бана файда гетирийор.
12
Ону сана гери гьондерийорум,
санки
кенди
йюреими
сана
гьондерийорум. 13 Аслънда истердим,
ону янъмда тутайъм. ЬОйле ки, сенин
йеринде о бана хизмет етсин, мадем
'ийи хабер'ден ичин мапуса дюштюм.
14
Гене де, сенин хаберин олмадан бир
шей япмак истемедим. Хани, бана
зорла деил ама истейерек ийилик
япмъш оласън. 15 О белки де бу себеп
ичин
сенден
бир
вакът
узаклаштърълдъ,
она
сонсузлара
кадар сахип оласън дийе. 16 О артък
сенин кьолен деил, бир кьоледен даха
юстюндюр, севгили бир кардештир. О
беним ичин чок севгилидир, ама
сенин ичин, хем беденде хем де
Рабде, чок даха да севгилидир.
17

Онун ичин, мадем бени бир ортак
сайъйорсун, ону да ьойле кабул ет,
санки бени кабул етмишсин. 18 Ве егер
сана бирханги хаксъзлък еттийсе, я да
сана борджу варса, ону беним
хесабъма яз. 19 Бен, Павлус, бунларъ
кенди елимле язъйорум. Евет, онун
борчларънъ бен каршълаяджам (хани,
аслънда сен бана кенди джанънъ биле
борчлусун - ама о меселейи
ачмаяйъм). 20 ЬОйле, кардешим. Вер
де, Рабде сенин бана файдан
докунсун. Рабде беним рухуму тазеле.
21
Бени сеслейеджен; ондан емин
олдуум ичин сана яздъм. Хем де
404

билийорум, сен беним дедиимден
даха фазласънъ биле япаджан.
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Айнъ заманда бана каладжак бир
йер хазърла. Чюнкю умут едийорум,
сизин
дуаларънъзън
ярдъмъйла
текрар сизе кавушаджам.
23

Месих Иса'да беним мапус
аркадашъм олан Епафрас сизе селам
гьондерийор. 24 Маркос, Аристаркус,
Димас ве Лука да айнъ онун гиби сизе
селам гьондерийорлар.
25

Раб Иса Месихин мерхамети
сизин рухунузла бирликте олсун.
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"Аллахън бютюн мелеклери Она
тапсънлар."

ИБРАНИЛЕР
7

Бьолюм 1
Оул пейгамберлерден бюйюк
1

Ески
заманларда
Аллах
деделеримизе бирчок дефа ве бирчок
йолларда пейгамберлерле конушту. 2
Ама бу сон гюнлерде бизе кенди Олу
иле конушту:
Ону хер шейин юзерине мирасчъ
кълдъ.
Ве затен Онунла дюняларъ
яратмъштъ.
3
Оул, Аллахън шанлълъънън
шъллантъсъдър ве
Онда Аллахън асъл табийетини
гьорюйоруз.
Кенди кувветли сьозюйле хер
шейи аякта тутуйор.
Гюнахлардан паклама ишини
битирдиктен сонра, йукаръдаки
Бюйюк Кралън саънда отурду.

Ама мелеклерден ичин шьойле
конушуйор:
"О, кенди мелеклерини рюзгярлар
япъйор,
хизметчилерини атеш ялънларъ
япъйор."
8

Оула гене, шьойле конушуйор:
"Сенин краллък искемлен, ей
Аллах, сонсузлара кадар
дураджак,
Сенин краллък денеин дорулуктур.
9
Дорулуу севдин ве хаксъзлъктан
азлашмадън.
Онун ичин, сенин Аллахън олан
Аллах сени севинч яъ иле
месхетти, сени сенинкилеринден
даха йюксек кълдъ."

10

Оул мелеклерден бюйюк
4

Оул, мелеклерден чок даха йюксек
бир ад мирас алдъ, ве кендиси де
онлардан чок даха йюксек олду. 5
Чюнкю Аллах, мелеклерин хангисине
ханги вакътта шьойле конушту:
"Сен беним Олумсун, бугюн сана
Баба олдум."
ве гене:
"Бен Она Баба оладжам, о да бана
Оул оладжак."
6

Ве Аллах, Илк Доанъ дюняя
гетириркен гене шьойле дийор:

13

Ве гене:
"Сен, ей дюнянън Рабби, ен башта
дюнянън темелини курдун;
Ве гьоклер де сенин еллеринин
ишидир.
11
Онлар йок олуп гидеджек, ама
сен каладжан.
Онларън хепси, ески бир руба гиби
чюрюйеджек.
12
Онларъ бир кафтан гиби
къвъраджан,
онлар да деиштириледжек.
Ама сен айнъ калъйорсун, ве
сенин гюнлеринин сону йок."

Аджаба, Аллах мелеклерин
хангисине ханги вакътта шьойле
конушту:
"Сенин дюшманларънъ аякларъна
бир басамак япаджам.
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О замана кадар сен беним саъмда
отур.'
14
Мелеклер хепси хизмет еден рухлар
деил ми? Онлар о кишилере хизмет
етмек ичин гьондерилмийорлар мъ,
хани куртулушу мирас аладжаклар?
Бьолюм 2
Диккат еделим
1

Онун ичин лазъм, ишиттиимиз
шейлере даха да фазла кулак асалъм,
йокса
усул
усул
онлардан
узаклашаджаз. 2 Чюнкю бир вакът
мелеклерин аазъндан сьойленен сьоз
биле кесин иди. Хер суч, хер
сеслемемезлик хак еттии джезайъ
алърдъ. 3 Мадем ьойле, бу кадар
бюйюк бир куртулуша кулак асмадък
мъ, насъл качъп куртулуджаз? Бу
куртулуштан ичин ен биринджи
Раббимиз конушту. Ве Ону сеслемиш
олан кишилер, о куртулушу бизим
ичин даха да кесинлештирдилер. 4
Аллах да онларла бирликте шахитлик
яптъ:
нишанларла,
шашъладжак
ишлерле, тюрлю чешит муджизелерле
ве Кутсал Рухун вергилерийле. Аллах
онларъ истедии гиби даътърдъ.
5

Биз геледжек дюнядан ичин
конушуйоруз, ве ону мелеклерин
аякларънън алтъна коймадъ. 6 Ама
бириси бир йерде шьойле шахитлик
яптъ:
"Инсан недир ки, сен ону анасън?
Ве инсанолу недир ки, онунла
урашасън?
7
Сен ону мелеклерден бираз ашаъ
кълдън.
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Она шан ве шерефтен бир тач
гийдирдин.
Ве еллерин нелер яптъйса, ону
хершейин юзерине койдун.
8
Евет, хер шейи онун аякларънън
алтъна койдун."
Мадем Аллах хер шейи онун алтъна
койду, демек калмадъ бир шей, онун
алтънда олмасън. Ве гене де, шимди
хенюз гьормюйоруз ки, хер шей онун
алтънда олсун. 9 Ама Иса'йъ
гьорюйоруз: О, къса бир заман ичин,
мелеклерден ашаъ кълъндъ, Аллахън
мерхаметине гьоре, херкестен ичин
ьолюмю татсън дийе. ЬОлюмюн
чекилерине катландъъ ичин, Она шан
ве шерефтен бир тач гийдирилди.
Месихин кардешлери
10

Хершей Аллах ичин япълдъ, ве
Аллах тарафъндан япълдъ. О истеди,
бирчок чоджуу шанлълък дурумуна
гетирсин. Ве О уйгун гьордю,
онларън куртулушунун Башъ'нъ да
чекилерле тамамланмъш бир дурума
гетирсин. 11 Кутсал Кълан ве кутсал
кълънанлар, икиси бир Варлъктандър.
Онун ичин Иса утанмъйор, онлара
'кардеш' десин. 12 Чюнкю шьойле
дийор:
"Сенин адънъ кардешлериме
билдиреджем.
Топлулуун ортасънда сана ьовгю
тюркюлери сьойлейеджем."
13

Ве гене:
"Бен Она гювенеджем"
Бир де:
"Иште, бен ве Аллахън бана
вердии евлатлар..."

14

Пеки, мадем евлатлар ет ве
кандандърлар, О кендиси де айнъ
табийети алдъ. ЬОйле ки, ьолмекле
ьолюмюн кувветине сахип оланъ,
хани Шейтанъ, йенсин. 15 ЬОйле ки,
инсанларъ сербест етсин, чюнкю
ьолюмден корктукларъ ичин хаят
бойунджа есир идилер. 16 Чюнкю шу
кесиндир: мелеклере ярдъм етмийор,
ама Ибрахим'ин сойундан оланлара
ярдъм едийор. 17 Онун ичин лазъмдъ,
Иса хер меселеде кардешлерине
бензер олсун. ЬОйле ки, Аллахън
ьонюнде мерхаметли ве садикан бир
башгьоревли олсун ве бьойлеликле
халкън гюнахларънъ баъшлатърсън. 18
Чюнкю кендиси де аджъ чекип
денемеден гечти. Иште, онун ичин
денеме ичинде оланлара ярдъм
едебилир.

садикан сайълъйор. Ама бу бир
шахитлик ичин олду, даха сонра
сьойленеджек сьозлерден ичин. 6
Месих гене, кенди евинин юзеринде
бир оул гиби садикан сайълдъ. Ве
Онун еви бизиз. Йетер ки, умудун
вердии куражъ ве севинджи сонуна
кадар съкъ туталъм.
Имансъз олмаялъм
7

Айнъ Кутсал Рух'ун дедии гиби:
"Бугюн Онун сесини ишиттиниз
ми,
8
Сакън йюреклеринизи
сертлештирмейин.
Хани, насъл яптъйдънъз, не
вакът Аллаха кафа калдърдънъз,
ъссъз йерлерде Ону денедииниз
гюн.
9
О вакът деделериниз бени
денедилер,
кърк сене бойунджа да нелер
яптъъмъ гьордюлер.
10
Онун ичин о кушаа каршъ
ьофкелендим ве дедим:
'Бунлар йюреклеринде хеп
сапъйорлар.
Беним йолларъмъ анламадълар.'
11
Бьойлеликле ьофкеленип йемин
еттим,
'Онлар беним рахатлък йериме аяк
басмаяджаклар!'"

Бьолюм 3
Иса, Муса'дан бюйюк
1

Бу себеп ичин - беним кутсал
кардешлерим, гьоктен гелен даветин
ортакларъ - адънъ андъъмъз Аллахън
дипломатъна ве башгьоревлисине,
евет Иса Месихе бакън! 2 О,
кендисине гьорев Верене садикан
калдъ, айнъ насъл Муса да бютюн
евинин юзеринде садикан калдъ. 3
Ама Иса, Муса'дан даха бюйюк
шанлълъа лайък сайълдъ. Не кадар
евин сахиби, ону япан устадан даха
бюйюк сайгънлък гьорюйор. 4 Чюнкю
хер евин вар бир кишиси, ону
калдърсън. Ама хер бир шейи
калдъран Аллахтър. 5 Сахи, Муса да
бютюн евинин юзеринде садикан
сайълдъ, тъпкъ насъл бир хизметчи

12

Кардешлер, диккат един аранъзда
олмасън ьойле бир киши, хани ичинде
кьотю ве иман етмейен бир йюрек
олсун ве яшаян Аллахтан айрълсън. 13
Ама даха 'бугюн' дедиклери заман,
бирбиринизе гюнден гюне кураж
верин. Аранъзда олмасън ьойле бир
киши, гюнахън ойунуна гелип
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сертлешсин. 14 Чюнкю Месихе ортак
олдук. Йетер ки, ен баштаки
куражъмъзъ хич вазгечмеден сонуна
кадар туталъм. 15 Чюнкю шьойле
денилди:
"Бугюн Онун сесини ишиттиниз
ми,
Йюреклеринизи
сертлесштирмейин,
Хани Аллаха кафа калдърдъънъз
заман насъл яптъйдънъз."
16

Пеки, Аллахън сесини ишиттиктен
сонра Она кафа калдъранлар ким иди?
Онлар хепси Мъсър'дан чъканлар
деил мийди? 17 Ве Аллах кимлере
каршъ
кърк
сене
бойунджа
ьофкеленди? Деил ми, о кишилере
каршъ, хани гюнах ишледилер ве
беденлери ъссъз йерлерде серилди? 18
Ве Аллах кимлере йемин етти, хани
Онун
рахатлък
йерине
аяк
басмаяджаклар дийе? Деил ми, иман
19
етмек истемейенлере?
Евет,
гьорюйоруз, имансъзлъктан ичин орая
аяк басамадълар.
Бьолюм 4
Аллах халкънън динленмеси
1

Евет, шьойле бир коркумуз олсун:
Онун рахатлък йерине аяк басмак
ичин, Аллахън сьозю дуруйор. Мадем
ьойле, сизден бир киши ондан гери
калмасън. 2 Чюнкю насъл онлара бир
'ийи хабер' билдирилди, айнъ онун
гиби бизе де билдирилди. Ама онлара
билдирилен хабер онлара ярамадъ.
Чюнкю о хабери ишитенлер, ону
иманла бир арая гетирмедилер. 3 Ама
410

биз иман еденлер о рахатлък йерине
гирийоруз. Айнъ Онун дедии гиби:
" Бьойлеликле ьофкеленип йемин
еттим,
'Онлар беним рахатлък йериме аяк
басмаяджаклар!'"
Ама Онун ишлери затен дюнянън
курулмасъндан
бери
тамамланмъштър. 4 Ве йединджи
гюнден ичин бир йерде шьойле
конушту:
"Ве Аллах йединджи гюнде бютюн
ишлеринден динленди."
5
Ама гене де шьойле дийор:
"Онлар беним рахатлък йериме
гирмейеджеклер."
6
Демек шуну гьорюйоруз: ен
биринджи киме бу ийи хабер гелди,
онлар имансъзлъктан ичин о йере
гиремедилер. Ама базъларъ кесин
оларак орая гиреджек. 7 Онун ичин,
Аллах икинджи дефа бир гюне карар
верийор. Чюнкю узун сенелерден
сонра
Давуд'ун
аазъндан
гене
конушуп, "Бугюн" дийор:
'Бугюн Онун сесини ишиттиниз
ми, сакън йюреклеринизи
сертлештирмейин."
8

Ве Йешу онларъ о рахатлък йерине
гетирмиш олсайдъ, о вакът даха сонра
бир
башка
гюнден
ичин
конушмаяджайдъ. 9 Демек, Аллах
халкъ ичин асъл бир динленмек
сакланъйор. 10 Чюнкю ким о рахатлък
йерине гирийор, кенди ишлерини
тамамлайъп
динленийор,
айнъ
Аллахън яптъъ гиби. 11 Онун ичин
урашалъм,
о
рахатлък
йерине
гирмейе. ЬОйле олмасън да, бириси о
имансъзлъъ ьорнек алъп дюшсюн.

12

Аллахън сьозю джанлъ ве
кувветлидир, хер ики аъзлъ кълъчтан
даха кескиндир. Руху ве джанъ, ойнак
йерлери ве илии яръп айъръйор.
Йюреин
дюшюнджелерини
ве
максатларънъ анлаябилир. 13 Ве
Аллахън ьонюнде йок ьойле бир
варлък, Ондан саклъ олсун. Онун
гьозлери ичин хер шей чъплак ве
ачъктър. Иште, бизим ишимиз
Онунладър.

ичин, насъл халка япарса, лазъм айнъ
онун гиби кендисинден ичин де
гюнахлара
каршълък
курбан
гетирсин.
4

Хем де, хич бир инсан кенди
кендине бу башгьоревли олмак
шерефини вермез. Хайър, саде ким
Харун гиби Аллах тарафъндан бу ише
чаарълърса. 5 Айнъ онун гиби, Месих
де кенди кендини йюкселтирмеди
башгьоревли олсун. Хайър, ким Она
деди, 'Сен беним Олумсун, бугюн бен
сана Баба олдум', иште О Месихи бу
иш ичин йюкселтирди. 6 Башка йерде
гене шьойле дийор:
"Сен сонсузлара кадар МелкиЗедек'ин сърасъндан бир
башгьоревлисин."

Бюйюк Башгьоревлимиз
14

Иса Месих гьоклери гечмиштир.
Мадем гьорюйоруз, о кадар бюйюк
бир башгьоревлимиз вар, о вакът
ачъкча сьойледиимиз сьозлери съкъ
туталъм. 15 Бизим башгьоревлимиз
деил ьойле бириси, хани бизим
зайъфлъкларъмъзъ анламасън, я да
айнъсънъ хисетмесин. Хайър, О хер
меселеде айнъ бизим гиби дененди ялнъз, хич гюнах ишлемеди. 16 Мадем
ьойле, Аллахън мерхамет долу крал
искемлесинин
ьонюне
куражла
чъкалъм. ЬОйле ки, баъшланалъм ве
мерхамете
кавушалъм.
Евет,
мухтачлъъмъзда бизе ярдъм еден
будур.

7

Месих,
беденде
булундуу
гюнлерде, йюксек сесле аалайъп
гьозяшларъ дьоктю. Аллаха дуалар ве
ялваръшлар яптъ. Ве Аллахта вардъ
фърсат, Ону ьолюмден куртарсън. 8 О
аслънда бир Оул иди, ве гене де
чектии чекилерле сеслемейи ьоренди.
9
Бьойлеликле тастамам олду ве Ону
сеслейенлере сонсуз куртулуш ичин
фърсат олду. 10 Аллах да Ону МелкиЗедек'ин сърасъндан бир башгьоревли
кълдъ.

Бьолюм 5
1

Хер башгьоревли инсанларън
арасъндан сечилийор ве она Аллахън
каршъсънда гьорев верилийор. Онун
иши, хем бахшишлер, хем де
гюнахлар ичин курбанлар гетирсин. 2
О лазъм, анлайъшсъз ве йолдан
сапмъш
кишилере
яваш
давранабилсин. Чюнкю кендиси де
зайъфлъкларла долудур. 3 Ве онун

Имандан дюшмейелим
11

Бу меселеден ичин чок шейлер вар
сизе сьойлейелим. Ама зор оладжак,
чюнкю сеслемекте тембел олдунуз. 12
Шимдийе кадар лазъмдъ, муаллимлер
оласънъз. Ама гене ихтияджънъз вар,
бириси гелип сизе Аллах Сьозюнюн
ен
биринджи
меселелерини
ьоретирсин. Сизе даха сют лазъм,
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кувветли йийенти деил! 13 Ве хер ким
сют ичерсе, о хенюз бебектир, даха
дорулук сьозюнде пишкин деилдир. 14
Кувветли йийенти гене, йетишкин
кишилер ичиндир. Онлар, кендини
алъштъра алъштъра, дуйгуларънъ
чалъштърмъшлар, ве артък ийийи ве
кьотюйю сечебилирлер.
Бьолюм 6
1

Онун ичин Месихин темел
ьоретишлерини гериде бракалъм ве
тамамлък
дурумуна
дору
илерлейелим. Йениден айнъ темели
коймаялъм: хани, ьолю ишлерден
тьовбе етмек, Аллаха иман етмек, 2
тюрлю вафтиз меселелери ичин
ьоретиш, ел коймак, ьолюлерин
дирилиши ве сонсуз давалама. 3 Аллах
фърсат верирсе, ону да япаджаз.
4

Ама о кишилер, хани бир кере
айдънлъа кавуштулар, гьоктен гелен о
вергийи таттълар, Кутсал Рух'а ортак
олдулар, 5 Аллахън сьозюнден ве
геледжек дюнядан бир дат алдълар, 6
ве сонра йолдан айрълдълар; иште,
онлара йок фърсат, бир даха тьовбе
етмек
дурумуна
гетирилсинлер.
Онлар кендилери ичин Аллахън
Олуну бир даха хача герип елалеме
резил едийорлар.
7

Бир топрак онун юзерине сък сък
дюшен яамуру ичти ми, ве кендисине
бакан кишилере файда гетирен отлар
чъкардъ
мъ,
о
Аллахтан
берекетленийор. 8 Ама бир топрак
тикенли отлар ве чалълар чъкардъ мъ,
о ярамаздър ве ланетленменин
юзериндедир. Онун сону янмактър.
412

9

Ама, севгилилер, бьойле конушсак
биле, куртулуш темасънда сизден
ичин даха ийи шейлер дюшюнюйоруз.
10
Чюнкю Аллах хаксъз деилдир ки,
чалъшмаларънъзъ
ве
севгинизи
унутсун. Кутсаллара хизмет етмекле
Онун адъна севги гьостердиниз, ве
11
хяля да ону япъйорсунуз.
Истийоруз, сизден херкес сонуна
кадар айнъ онун гиби ишлесин, ьойле
ки, умут еттии шейден там емин
олсун. 12 Максат, тембел олмаясънъз.
Ама
о
кишилерин аркасъндан
гидесиниз, хани иман ве сабърла сьоз
верилен шейлере кавуштулар.
Аллахън сьозю кесиндир
13
Насъл да Аллах, Ибрахим'е сьоз
вериркен, кенди адъна йемин етти,
чюнкю йокту кендисинден даха
бюйюк бири, онун адъна йемин етсин.
14
Шьойле деди: "Сени кесин оларак
гиттикче берекетлейеджем, гиттикче
чоалтъраджам." 15 Ве бьойлеликле,
чок шейлер чектиктен сонра, сьоз
верилен шейи алдъ.
16
Чюнкю инсанлар хеп даха бюйюк
бирисинин адъйла йемин едерлер.
Йемин,
онлар
ичин
меселейи
кесинлештирир
ве
бютюн
тартъшмалара сон верир. 17 Ве Аллах
истеди,
сьоз
едилен
шейин
мирасчъларъна даха кесин оларак
гьостерсин
ки,
кенди
караръ
деиштирилемез. Онун ичин вердии
сьозюню йеминле сааламлаштърдъ. 18
ЬОйле ки, деишмейен бу ики шейден
бюйюк кураж алалъм (ве оламаз,
Аллах орада ялан сьойлесин). Биз
затен Она съъндък, ьонюмюзе

койулан умуда съкъ тутуналъм дийе.
19
Бу умут, бизим джанъмъза бир геми
демири гибидир: саалам ве сарсълмаз,
перденин ич тарафъна атълмъш бир
демир. 20 Бизим ьонюмюзден кошан
Иса да, Мелки-Зедек'ин сърасъндан
бир башгьоревли кълъндъ ве орая
гирди.

деилди, ама гене де Ибрахим'ден
ондалъънъ алдъ ве сонра Аллахън
вердии сьозлерине сахип оланъ
мубарекледи. 7 Хич шюпе йок ки,
кючюк олан хеп даха бюйюк олан
тарафъндан мубарекленийор. 8 Бурада
ьолюмлю
инсанлар
ондалъъ
алъйорлар. ЬОбюр тарафта гене,
кимден ичин язълдъ хани яшъйор, о
киши ондалъъ алъйор. 9 Ве Леви
ондалъкларъ алдъ, ама бир анламда,
Ибрахим'ин елинден кендиси биле
ондалък верди. 10 Чюнкю не вакът
Мелки-Зедек онунла каршълаштъ,
Леви хенюз дедесинин беденинде иди.

Бьолюм 7
Аллахън башгьоревлиси МелкиЗедек
1

Бу
Мелки-Зедек,
Салем
касабасънън кралъ ве Ен Йюксек
Аллахън гьоревлиси иди. Не вакът
Ибрахим краллар мухаребесинден
дьондю,
Мелки-Зедек
онунла
каршълаштъ ве ону мубарекледи. 2
Ибрахим де она хершейин онда
бирини
верди.
'Мелки-Зедек'
сьозюнюн тюркчеси, ен биринджи
'Дорулук Кралъ'дър, даха сонра да
'Салем Кралъ', хани 'Баръш Кралъ'дър.
3
Онун сойу Китап'та язмъйор, санки
бабасъз ве анасъздър. Не гюнлеринин
башъ, не де хаятънън сону гечмийор.
Аллахън Олу гиби о да сонсуза кадар
бир Аллах гьоревлиси калъйор.

Иса ве Мелки-Зедек
11
Левилилерин гьоревлилик системи
вардъ, халк да буна баалъ оларак
Аллах канунуну алдъ. Шимди, егер о
Левилилерин гьоревлилик системи
кишилери
тамамлък
дурумуна
гетиребилсейди, о вакът башка бир
Аллах гьоревлиси ичин не ихтияч
каладжайдъ;
о
да
Харун'ун
сърасъндан деил де, Мелки-Зедек'ин
сърасъндан? 12 Ве нереде гьоревлилик
системи
деиштирилийор,
орада
меджбур оларак канун да деишеджек.
13
Чюнкю бу шейлер кимден ичин
сьойленийор, О Исраил'ин башка бир
джинсиндендир. Ама о джинстен хич
кимсе курбан йеринде гьоревли
деилди. 14 Ве апачък, Раббимиз Яхуда
джинсиндендир. Ама о джинстен
ичин Муса, Аллах гьоревлилии
темасънда бир шей сьойлемеди. 15 Бу
даха да ачъктър, не вакът денилийор
ки, Мелки-Зедек'ин сърасъндан башка
бир Аллах гьоревлиси калкаджак. 16 О
гьоревли олмадъ, бедендже бир шарта

4

Бир бакън, бу адам не кадар
бюйюк бириси иди: дедемиз Ибрахим
биле казандъъ малларъндан онда
бирини она верди. 5 Аллах канунуна
гьоре, Леви'нин оулларъндан оланлар
Аллах ичин гьорев алъйорлар. Онлара
буйурулду ки, халктан ондалъънъ
топласънлар.
Демек
кенди
кардешлеринден топласънлар, онлар
Ибрахим'ин сойундан олсалар биле. 6
Мелки-Зедек
онларън
сойундан
413
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даянарак, ама сонсуз бир яшамън
кувветине даянарак. 17 Чюнкю шьойле
язълъйор:
"Сен Мелки-Зедек'ин сърасъндан
сонсузлара кадар бир
гьоревлисин."
18
Ве кесин оларак, даха ьонджеки
буйрук бозулуйор, чюнкю зайъф ве
файдасъз иди. 19 Затен канун хич бир
шейи тамамлък дурумуна гетиремеди.
Ама артък даха ийи бир умут капъсъ
ачълдъ, биз де ондан гечип Аллаха
яклашъйоруз.

Бу да йемин етмеден олмадъ. 21
(сахи, ьобюрлери йемин олмадан
Аллах гьоревлилери олдулар. Иса
гене, йемин иле Аллах гьоревлиси
олду. Чюнкю йемин Еден шьойле
конушту:
"Раб йемин етти,
фикрини хич деиштирмейеджек:
сен сонсузлара кадар бир Аллах
гьоревлисисин.")
22
Евет, бьойлеликле Иса даха ийи бир
анлашмая кефилдир.
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йюкселтирилмиш - евет, лазъмдъ
ьойле бир башгьоревлимиз олсун. 27
Онун ихтияджъ йок, ьобюр Аллах
гьоревлилери гиби, ен пешин кенди
гюнахларъндан ичин курбан гетирсин,
ондан сонра халкън гюнахларъндан
ичин курбан гетирсин. Чюнкю не
вакът кендини курбан етти, ону бир
керекте яптъ. 28 Муса'нън кануну
зайъф
инсанларъ
башгьоревли
япъйор. Ама канундан сонра, Аллах
йеминле бирликте бир сьоз верди. Ве
о сьоз, сонсузлара кадар ексиксиз
олан Оулу башгьоревли япъйор.

20

23

ЬОбюр Аллах гьоревлилери чок
киши идилер, чюнкю ьолюм онлара
енгел олду, хеп девам етсинлер. 24 Иса
гене, сонсузлара кадар каладжак ве
онун ичин хич деишмейен бир Аллах
гьоревлилиине сахиптир. 25 Демек,
ким Иса'дан гечерек Аллаха гелирсе,
Иса'да вар фърсат, о кишилери
бюсбютюн куртарсън, чюнкю онлар
ичин араджълък япсън дийе хеп
яшамактадър.
26
Кутсал, кьотюлюктен узак, хич
лекеленмемиш, гюнахлъ кишилерден
апайръ ве гьоклерин юстюне кадар
414

Бьолюм 8
Йени анлашманън башгьоревлиси
1
Шимдийе кадар конуштуумуз
меселелерин ен ьонемли дерси шудур:
Гьоклердеки Бюйюк Кралън саънда
отуран бир башгьоревлимиз вар. 2
Кутсал йерде, хани асъл Аллахевинде
гьоревлидир. О Аллахевини инсанлар
курмадъ, ону Аллахън кендиси курду.
3

Хер
башгьоревлийе гьорев
верилийор, хем Аллаха бахшишлер
хем де гюнахлар ичин курбанлар
гетирсин.
Онун
ичин,
башгьоревлинин елинде лазъм курбан
едеджеи бир шей олсун. 4 Ама Иса
йерйюзюнде олсайдъ, затен Аллах
гьоревлиси оламаяджайдъ. Чюнкю
Муса'нън канунуна гьоре курбан
гетиренлер хяля дуруйор. 5 Онлар
ьойле бир йерде хизмет едийорлар, о
гьоктеки шейлерин саде бир ьорнеи
ве гьолгесидир. Айнъ насъл Аллах
Муса'я буйурду, не вакът Аллахевини
калдърмак юзере иди:

11

"Балканън юзеринде сана бир план
гьостерилди. Диккат ет, хершейи
она гьоре япасън!"
6
Ама шимди Иса даха ийи бир гьорев
алдъ, хем де даха ийи бир
анлашманън араджъсъ олду. О
анлашма да, верилен даха бюйюк
сьозлере даянъйор.

Артък кимсе комшусуна я да
кардешине 'Рабби танъ!' дийе
акъл вермейеджек,
чюнкю хепси бени танъяджаклар,
онларън ен кючююнден ен
бюйююне кадар.
12
Онларън янлъшлъкларъна
мерхамет едеджем,
онларън гюнахларънъ бир даха
анмаяджам."

7

Чюнкю биринджи анлашма
ексиксиз олсайдъ, о вакът икинджи
бир анлашмая мейдан калмаяджайдъ.
8
Затен Аллах онлара маана булуп
деди:
"Раб дийор:
Бакън, ьойле гюнлер геледжек ки,
бен Исраил евийле ве Яхуда
евийле йени бир анлашма
япаджам.
9
Деил онларън деделери иле
яптъъм анлашма гиби,
Не вакът онларъ елден тутуп
Мъсър топракларъндан дъшаръ
чъкардъм.
Чюнкю беним анлашмамда девам
етмедилер,
Бен де онлара артък диккат
етмедим.
10
О гюнлерден сонра, Исраил
евийле шьойле бир анлашма
япаджам:
Канунларъмъ онларън
дюшюнджелеринин ичине
кояджам,
онларън йюреклеринин ичине
язаджам.
Бен онларън Аллахъ оладжам,
Онлар да беним халкъм
оладжаклар.

13

Аллах 'йени анлашма' деркен,
биринджи анлашмайъ битик сайъйор.
Ве бир шейин иши битти ми, демек о
артък ескиленди ве йок олманън
юзериндедир.
Бьолюм 9
Йерйюзюндеки Аллахеви
1

Биринджи анлашманън алтънда
биле, Аллаха тапмак ичин бир съра ве
йерйюзюнде бир Аллахеви вардъ. 2
Аллахевинин бир дъш одасъ вардъ.
Онун ичинде бир кандиллик ве кутсал
екмеклери ташъян бир маса вардъ.
Буна 'кутсал йер' дийорлар. 3 Ве
икинджи
перденин
аркасънда
Аллахевинин бир башка одасъ вардъ.
Буна 'ен кутсал йер' дийорлар. 4 Онда
алтъндан
япълма
бир
думан
курбанйери хем де анлашма сандъъ
булунурду. О сандък хер тарафтан
алтънла каплъйдъ. Сандъън ичинде
ман екмеи иле долу бир алтън кап,
филизленмиш олан Харун'ун денеи
хем де анлашманън таш таблоларъ
булунурду. 5 Сандъън юстюнде о
шанлъ Керуб мелеклери, 'мерхамет
капаънън' юстюне гьолге салардъ.
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Ама бу шейлерден ичин бурада узун
узун конушамайъз.
6

Евет, бу шейлер ьойле буйурулду.
Аллах гьоревлилери де хер вакът
Аллахевинин дъш одасъна гирип
Аллахън
хизметини
йерине
гетирийорлар. 7 Ама Аллахевинин ич
одасъна
саде
башгьоревлинин
кендиси гиребилир, о да сенеде саде
бир дефа, хем де янъна кан аларак. О
канъ хем кендисинден ичин, хем де
халкън
билмеден
ишледии
гюнахларъндан ичин гетирирп теслим
едийор. 8 Кутсал Рух шуну гьостермек
истийор: Аллахевинин дъш одасъ
дуруркен, ен Кутсал йере гиден йол
хенюз ачъкланмамъштъ. 9 Бу да
шимдики заман ичин бир семболдур.
Хем Аллаха бахшишлер, хем де
курбанлар гетирилийор. Ама онлар,
тапан кишийи дуйгусунда кусурсуз
къламазлар. 10 Чюнкю бу съралар,
саде йемекле ичмек, тюрлю йъкама
адетлери ве беден ичин верилен
буйрукларла урашъйорлар. Бунлар
конулду саде йени съранън заманъна
кадар.
Месихин канъ
11

Ама Месих геледжектеки ийи
шейлерин башгьоревлиси оларак
гелди. Ве даха бюйюк ве ексиксиз
олан Аллахевине гирди. О Аллахеви
де елле япълмамъш, хани демек
истийорум бу дюнядан деилдир. 12
Месих янъна кечилерин я да
даналарън канънъ алмадъ. Хайър,
кенди канъйла, илк ве сон дефа, ен
кутсал йере гирди ве бьойлеликле
бизе сонсуз куртулушу казандърдъ. 13
416

416

Кечилерин ве ьокюзлерин канъ, ве
бир еркек кечинин серпилмиш
кюллери мундар кишилери кутсал
кълъйор, хани онларън беденлерини
Аллахън ьонюнде темиз кълъйор. 14
Мадем ьойле, Месихин канъ не кадар
даха фазла дуйгуларънъзъ ьолю
ишлерден темизлейеджек; ьойле ки,
артък дири Аллаха хизмет едесиниз.
Месих кенди кендини сонсуз Рух иле
лекесиз оларак Аллаха курбан
гетирди.
15

Бу себепле Месих йени
анлашманън араджъсъдър. ЬОйле ки,
чаарълмъш оланлар сонсуз мирасън
сьозюню алсънлар. Чюнкю биринджи
анлашманън
алтънда
ишленен
сучлардан бир ьолюмле куртулуш
гетирилди.
16

Затен бир васийет анлашмасънън
олабилмеси ичин, меджбур оларак
лазъм васийет еден киши ьолсюн. 17
Бир васийет саде о вакът гечийор,
егер кишилер ьолюрсе. Васийет еден
киши хенюз яшаркен, васийет
гечмийор. 18 Онун ичин биринджи
анлашма биле кан дьокюлмеден
олмадъ. 19 Чюнкю Муса шьойле яптъ:
бютюн халка Аллах канунун бютюн
буйрукларънъ билдирди. Ондан сонра
даналарън ве кечилерин канларънъ
алдъ. Бир де су, кърмъзъ япаъ ве
сюпюрге теллерини алдъ. Онларла
канъ хем ферманън юзерине, хем де
бютюн халкън юзерине серпти. 20 Ве
шьойле деди: "Бу кан, Аллахън сизе
буйурдуу анлашманън канъдър." 21
Айнъ онун гиби, о канъ Аллахевинин
юзерине ве бютюн капларън юзерине
серпти, хани онларъ о хизмет ичин

кулланърдълар. 22 Ве дийебилириз ки,
Муса'нън канунуна гьоре хемен хемен
хершей канла темиз кълънъйор. Евет,
кан дьокюлмеден баъшламак йоктур.

1

Муса'нън канунунда геледжек ийи
шейлерден ичин саде бир гьолге вар,
ама онларън асъл бичими йок. Ве
сенеден
сенейе
хич
дурмадан
курбанлар гетирилийор. Ама ким о
курбанларла
Аллаха
яклашъйор,
канун о кишилери кусурсуз къламаз. 2
ЬОбюр тюрлю, Аллаха тапан киши
бир кере темиз кълъндъктан сонра, о
курбанлар артък девам етмейеджейди.
О заман киши кендини гюнахлъ
хисетмейеджейди. 3 Ама о курбанлар
сенеден сенейе гюнахъ андъръйорлар.
4
Затен оламаз, ьокюзлерин ве
кечилерин канъ гюнахъ ортадан
калдърсън.

23

Онун ичин лазъмдъ, гьоктеки
шейлерин ьорнеклери бьойле темиз
кълънсънлар. Ама гьоктеки шейлерин
аслъсъ лазъмдъ, о курбанлардан даха
ийи курбанларла темиз кълънсънлар.
24
Чюнкю Месих елле япълмъш бир
Аллахевине гирмеди. (ЬОбюр ев, асъл
Аллахевинин саде бир ьорнеи иди).
Хайър, Месих гьокюн кендисине
гирди, бизим ичин Аллахън ьонюне
чъксън дийе. 25 Юстелик Месих
кендини текрар ве текрар курбан
етмеди. Башгьоревлинин яптъъ гиби
япмадъ: о, сенеден сенейе кутсал йере
гирийор, ама башка канларла. 26 Егер
бу бьойле олмасайдъ, Месих лазъмдъ
дюнянън курулмасъндан бу яна сък
сък аджъ чексин. Ама шимди, бу
дюнянън сонунда, Месих саде бир
кере
мейдана
чъктъ,
кенди
курбанъйла гюнахъ йок етсин дийе. 27
Инсанларъ не беклийор: бир кере
ьолмек, ама ондан сонра даваламак
вар. 28 Айнъ онун гиби, Месих де бир
кере курбан олду, бирчокларънън
гюнахларънъ ташъсън дийе. Ама
икинджи кере гьорюндю мю, о артък
бир даха гюнах меселеси ичин
олмаяджак.
Ону
дьорт
гьозле
беклейенлерин
куртулмасъ
ичин
геледжек.

5

Онун ичин Месих дюняя гелиркен
шьойле дийор:
"Курбанларъ ве адакларъ
истемедин.
Ама сен беним ичин бир беден
хазърладън.
6
Якълан адаклар ве гюнах ичин
кесилен курбанлардан
хошланмадън.
7
О вакът дедим ки,
(ве Китап'та бенден ичин язъйор)
'Ей Аллахъм, иште гелдим, сенин
истедиини йерине гетирейим!'"
8

Йукаръда деди: "Курбанларъ,
адакларъ ве якълан курбанларъ
истемедин, онлардан хошланмадън."
(ки, о курбанлар Аллахън канунуна
гьоре гетирилийор!). 9 Ондан сонра
шьойле дийор: "Иште гелдим, сенин
истедиини йерине гетирейим." Демек,
биринджисини
калдъръйор,
икинджисини йерине койсун дийе. 10
Евет, Аллахън истедии буйду. Биз де
она гьоре кутсал кълъндък, чюнкю

Бьолюм 10
Сон курбан
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Иса Месихин бедени илк ве сон дефа
курбан едилди.
11

Ве хер Аллах гьоревлиси гюнден
гюне калкъп Аллаха хизмет едийор ве
айнъ курбанларъ текрар ве текрар
гетирийор. Онлар гене де гюнахларъ
ортадан калдърамаз. 12 Ама Месих
гюнахлар ичин сонсузлара кадар тек
бир курбан гетирди. Ондан сонра
Аллахън саа тарафънда отурду. 13 Ве
артък беклийор, дюшманларъ Онун
аякларънън
алтънда
басамак
япълсънлар. 14 Месих тек бир
курбанла кутсал кълънан кишилери
кусурсуз кълдъ.
15

Кутсал Рух да евелден сьойленен
шу сьозлерле буна шахитлик япъйор:
16
"Раб дийор:
о гюнлерден сонра, онларла
шьойле бир анлашма япаджам:
Канунларъмъ онларън
йюреклеринин ичине язаджам,
онларън дюшюнджелеринин
ичине кояджам."
сонра шьойле дийор:
17
"Онларън гюнахларънъ ве
сучларънъ бир даха анмаяджам."
18
Ве гюнахлар нереде аф едилирсе,
орада артък онлардан ичин курбан
гетирилмийор.
Даянън!
19

Онун ичин, кардешлер, куражъмъз
вар, Иса'нън канъйла ен кутсал йере
гирелим. 20 Месих не вакът перденин
аркасъна гечти (ве о перде аслънда
онун беденидир), о вакът бизим ичин
орая йени ве джанлъ бир гириш йолу
ачтъ. 21 Аллахън евинин юзеринде
418

бюйюк бир башгьоревлимиз вар. 22
Йюреклеримиз
темиз
кълъндъ,
иманда
там
емин
олдук,
йюреклеримиз
кьотю
дуйгуларъмъздан темизленди, ве
беденлеримиз саф суйла йъкандъ.
Мадем ьойле, яклашалъм. 23 Умут
еттимиз ве ачък ачък сьойледиимиз
шейе
хич
сарсълмадан
съкъ
тутуналъм. Чюнкю бизе сьоз Верен
садикандър. 24 Биз гене бакалъм,
бирбиримизе севги ве ийи ишлер
25
ичин
иштах
верелим.
Топлантълардан да вазгечмейелим.
Базъларъ буна алъштълар. Хайър,
бирбиримизе кураж верелим. Хеле
хеле
о
гюнден
ичин,
хани
гьорюйорсунуз насъл якънлъйор.
26

Чюнкю хакикатъ ьорендиктен
сонра, биле биле гюнах ишледик ми, о
вакът артък гюнахлара каршълък хич
бир курбан калмъйор. 27 Саде калъйор,
о коркунч даваламайъ ве Аллахън
дюшманларънъ якъп битирен о атеши
беклейелим. 28 Ескиден хер ким
Муса'нън канунуну хор гьордюйсе,
ики я да юч шахидин сьозлери юзере
хич аджъмадан ьолдюрюлдю. 29 Пеки,
ким Аллахън Олу'ну аякларънън
алтънда чинерсе ве кендисини кутсал
кълан анлашманън канънъ сърадан
бир шей саярса ве мерхамет рухуна
каршъ дикилирсе, не санъйорсунуз, о
киши не кадар даха аър бир джезая
лайък сайъладжак. 30 Не де олса Рабби
танъйоруз, О дийор:
"Интикам бенимдир, каршълък
бен вереджем."
Ве гене:
"Раб кенди халкънъ давалаяджак."

31

3

Евет, дири Аллахън елине дюшмек
коркунч бир шейдир!

Иманла анлъйоруз ки, вар олан
хершей Аллахън сьозюйле мейдана
гелди. Деил, гьордююмюз шейлер
гьорюнен шейлерден япълсън.

32

Бир де ески гюнлери аклънъза
гетирин: о вакът айдънландънъз ве
сонра чекилере каршъ бюйюк
мухаребениз олду. 33 Кими кере сиз
ашаъландънъз,
чеки
гьордюнюз,
алчак дюшюрюлдюнюз. Кими кере
де, бунларъ чекен башкаларънън
дертлерини пайлаштънъз. 34 Мапуста
оланлара
якънлък
гьостердиниз.
Малларънъзъ
гюпегюндюз
алъп
гьотюрдюлер, сиз де ону севинчле
каршъладънъз. Чюнкю билирдиниз
ки, сизин даха йюксек ве калъджъ бир
малънъз вар.

4

Иманла Абил Аллаха даха ийи бир
курбан гетирди. Ве ьойле яптъ дийе,
Аллах онун вердиклерине шахитлик
япъйор. Абил'ден ичин билдирилийор,
дору бири имиш. О кендиси ьолдю,
ама иман йолуйла гене де бизе
конушуйор.
5

Иманла Ханок ьолюмю гьормеден
йукаръ алъндъ. О артък булунмадъ,
чюнкю Аллах ону йукаръ алмъштъ.
Ве
йукаръ
алънмадан
ьондже
кендисинден ичин сьойленийор ки,
Аллахъ мемнун етти.

35
Мадем ьойле, куражънъзъ зиян
етмейин, чюнкю онун каршълъъ
бюйюк оладжак. 36 Сизе сабър лазъм;
ьойле ки, Аллахън истедиини йерине
гетирдиктен сонра, сьоз верилен шейи
аласънъз.
37
"Чюнкю аз вакът калдъ,
Гелмекте Олан тез геледжек,
Хич де ояланмаяджак."
38
"Беним дору сайдъъм киши
иманла яшаяджак.
Ве ондан дьонюрсе, джанъм о
кишиден хошланмаяджак."
39
Ама биз, гери дьонюп перишан
оланлардан деилиз. Биз, иман едип
джанларънъ куртаранларданъз.

6

Затен иман олмадан Аллахъ
мемнун едемейиз. Чюнкю Аллаха
гелен киши лазъм иман етсин ки, О
вардър ве Ону араянлара каршълък
вереджектир.
7

Иманла Нух Аллахтан коркуп
гемийи яптъ, ханеси куртулсун дийе.
Ондан ьондже Аллах ону хенюз
гьорюлмейен бир меселе ичин
уянтърдъ. Онунла да дюняйъ йок
етти. Бьойлеликле Нух, имандан гелен
дорулуун мирасчъсъ олду.
8
Иманла Ибрахим, не вакът Аллах
ону чаърдъ, сеслейип йола чъктъ. Ве
нерейе гитти, о йери даха сонра мирас
аладжайдъ. Ама йола чъкаркен нерейе
гидеджеини даха билмезди. 9 Аллах
она бир йер ичин сьоз вермишти,
Ибрахим де иманла орада бир
гурбетчи оларак яшадъ. Исхак ве
Якуп да онунла бирликте айнъ

Бьолюм 11
Иман недир?
1

Иман, умут еттиин шейлере
гювенмектир, гьормедиин шейлерден
емин олмактър. 2 Ески адамлар да,
иманларъйла анълдълар:
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Аллахън сьозюне сахип идилер, ама
Ибрахим
онларла
бирликте
10
чадърларда
яшадъ.
Саалам
темеллери олан касабайъ арадъ. О
касабайъ планлаян ве калдъран да
Аллахън кендисидир.
11

Иманла Сара да куввет алдъ къзан
доурсун. Аслънда онун доурма
сенелери чоктан битмишти. Ама
сьозю верен Аллахъ садикан сайъп
гене де доурду. 12 Ве бьойлеликле тек
бир кишиден, хем де ьолмек юзере
олан бир кишиден, о кадар чок киши
дюняя
гелди.
Гьокйюзюндеки
йълдъзлар кадар калабалък ве
дениздеки кум танелери кадар
сайълмаз олдулар.
13
Бютюн бу кишилер иман едерек
ьолдюлер. Сьоз верилен шейлери,
даха чок узакта икен гьорюп, онлара
сарълдълар. О шейлере хенюз
кавушмадан ьолдюлер. Кабул еттилер
ки, бу йерйюзюнде ябанджъ ве
14
мисафир
идилер.
Бьойле
конушанлар белли едийорлар ки, асъл
ватанларънъ даха аръйорлар. 15 Сахи,
егер
чъктъкларъ
йери
дюшюнсейдилер, фърсатларъ вардъ
дьонсюнлер. 16 Ама даха ийи бир
ватанъ,
хани
гьоктеки
ватанъ
ьозледилер. Аллахън кендиси онлара
бир касаба хазърладъ. Ве онун ичин
чекинмийор, онларън Аллахъ дийе
чаарълсън.
17

Иманла Ибрахим, денендии заман
Исхак'ъ курбан етти. Евет, Аллахън
сьозюню алан киши, кенди бириджик
олуну теслим етти. 18 Аллах она
демишти: "Сенин сойун Исхак'ла
420
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сайъладжактър!" 19 Ибрахим хесап
етти, Аллахън куввети вар, чоджууну
ьолюлерден дирилтирсин биле. Ве
семболик анламда, чоджууну сахиден
де орадан гери алдъ.
20

Иманла Исхак, Якуп'ла Есав'ъ
геледжектеки шейлер ичин мубарек
кълдъ.
21

Иманла Якуп, ьолмек юзере икен,
кенди денеине даянъп Йусуф'ун ики
олуну мубарекледи.
22

Иманла Йусуф, ьолмек юзере
икен, сьойледи,
Исраил халкъ
Мъсър'дан чъкаджак, ве бьойлеликле
кенди кемиклеринден ичин буйрук
верди.
23

Иманла Муса не вакът доду,
анасъ ве бабасъ ону юч ай бойунджа
сакладълар. Чюнкю гьордюлер, не
кадар якъшъклъ бир бебек иди ве
кралън буйруундан коркмаздълар.
24

Иманла Муса, не вакът артък
бюйюдю,
разъ
гелмеди,
она
'Фиравун'ун
къзънън
чоджуу'
десинлер. 25 Онун йерине сечти,
Аллахън халкъйла бирликте чеки
чексин, не кадар къса бир вакът ичин
26
гюнахън
дадънъ
чъкарсън.
Месихтен
ичин
ашаъланмайъ
Мъсър'ън бютюн зенгинликлеринден
даха бюйюк бир зенгинлик сайдъ.
Чюнкю илери бакъп каршълъъ
27
гьордю.
Иманла
кралън
ьофкесинден коркмайъп Мъсър'дан
чъктъ.
О
даяндъ,
чюнкю
гьорюнмейени гьордю.

28

бъчкъларла
ортадан
кесилдилер,
кълъчларла парчаландълар. Зиянлък
ичинде, езилмиш ве уратълмъш
вазийетте,
койун
ве
кечи
постакилерини гийийип аваре аваре
гездилер. 38 Дюня онлара лайък
деилди!
Ъссъз
йерлерде
ве
балканларда, маараларда ве йерин
алтънда гезердилер.

Иманла Фъсъх курбанънъ йерине
гетирди ве онун канънъ серпти.
ЬОйле ки, илк доанларъ ьолдюрен
мелек онлара докунмасън.
29

Иманла Къзълдениз'ден гечтилер,
санки куру топрактан гечерек.
Мъсърлълар
айнъсънъ
япмая
калкънджа боулдулар.
30

Иманла Ериха касабасънън
дуварларъ,
йеди
гюн
онларън
етрафънъ
долашълдъктан
сонра,
деврилди.

39

Бунларън хепси иман етмекле ийи
бир ад казандълар, гене де, сьоз
верилен шейлере кавушмадълар. 40
Ама Аллах бизим ичин даха ийи бир
шей хазърламъштъ, ьойле ки, онлар
биз олмадан тамамланмъш дурума
гелмесинлер.

31

Иманла, йолсуз бир кадън олан
Рахав, изджилери мисафир етти. Ве
бьойлеликле
иман
етмек
истемейенлерле
бирликте
ьолдюрюлмеди.

Бьолюм 12
Аллахън тербийеси

32

Ве даха не сьойлейейим? Калктъм
мъ, Гидеон, Барак, Шимшон, Йефта,
Давут, хем де Самуел ве ьобюр
пейгамберлерден ичин конушмая,
вакът йетмейеджек.

1

Евет гьордюк ки, етрафъмъзда о
кадар бюйюк бир калабалък шахитлер
вар. Мадем ьойле, бютюн йюклерден
ве бизи чок чабук саран гюнахтан
сойуналъм.
Ве
бизим
ичин
хазърланмъш олан яръшта сабърла
кошалъм. 2 Гьозлеримизи Иса'я
дикелим, иманъмъзъ башлаттъран ве
тамамлаян Одур. Кендиси ичин бир
севинч
хазърланмъштъ,
ве
о
севинджин уруна хачън утанджъна
хич ьонем вермеден даяндъ. Ве артък
Аллахън крал искемлесинин саънда
3
отурду.
Евет,
Она
бакън,
гюнахкярлар Она не кадар каршъ
гелдилер ве О гене де даяндъ. Йокса
джанларънъз йоруладжак, солуунуз
битеджек.

33

Онлар, иманла башка краллъкларъ
йендилер, дору ишлер яптълар,
Аллахтан верилен сьозлер алдълар,
асланларън аъзларънъ капаттълар. 34
Якъп битирен атеши сьондюрдюлер,
кълъджън аазъндан качтълар, зайъф
икен куввет булдулар, дьовюшюркен
йиитлик яптълар, ябанджъ ордуларъ
дармадаън еттилер. 35 Кадънлар
ьолюлерини ьолюмден гери алдълар.
Башкаларъ гене, сербест бракълмая
разъ гелмейип ишкендже едилдилер.
ЬОйле ки, даха ийи бир дирилише
кавушсунлар. 36 Башкаларъ елентийе
алъндълар. Камчълар, зинджирлер ве
мапусла денендилер. 37 Ташландълар,

4
Затен
дьовюшюркен,

421

гюнаха
каршъ
хенюз ьойле бир
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дурума
гелмединиз,
канънъз
дьокюлсюн. 5 Йокса унуттунуз му,
Аллах сизе насъл кенди евлатларъна
конушурмуш гиби конушуйор:
"Олум, Раббин тербийесини хор
гьорме,
О сени азарладъ мъ, сакън
умудуну кесме.
6
Чюнкю Раб кими северсе, ону
тербийейе чекийор,
Ве кими евлат йерине кабул
едерсе, ону шамарлъйор."
7

Демек, не вакът тербийейе
чекилийорсунуз, о вакът Аллах сизе
евлатлара давранър гиби давранъйор.
Чюнкю вар мъ бир евлат, бабасъ ону
тербийейе чекмесин? 8 Ама херкесте
олдуу гиби, сиз де тербийейе
чекилмединиз ми, о вакът евлатлар
деилсиниз, гетирме къзансънъз. 9
Юстелик, беден бабаларъмъз вардъ,
бизи тербийейе чектилер, биз онларъ
гене саярдък. О вакът, рухларън
бабасъна чок даха фазла бойун еип
10
яшама
кавушмаялъм
мъ?
ЬОбюрлери саде къса бир заман ичин
ве кафаларъ насъл буйурдуйса сизи
тербийейе чектилер. Аллах гене, буну
япъйор бизим файдамъз ичин, ьойле
ки, Онун кутсаллъънъ пайлашалъм. 11
Тербийейе чекилмек елбетте о анда
кишинин хошуна гитмез, она аър
гелийор. Ама сонра, ким ьойле
алъштърълърса, о кишилерде йемиш
оларак баръшъ гетирен бир дорулук
мейдана гетирилийор.
12
Онун ичин, саркък еллери
калдърън
ве
бюкюк
дизлери
дорултурун. 13 Аякларънъз ичин
дюмдюз патикалар япън. ЬОйле ки,
422
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топал олан йолдан сапмасън, ама
ийилешсин.
Аллаха йюз чевирмейин!
14

ДЖабалайън,
херкесле
баръшъклък ичинде оласънъз. Ве
кутсаллъън пешинде кошун, чюнкю о
олмадан кимсе Рабби гьормейеджек.
15
Диккат един, кимсе Аллахън
мерхаметинден
узаклашмасън.
Бирханги аджъ кьок чъкмасън, йокса
чок киши онунла лекеленеджек. 16
Зинаджъ я да Аллахсъз бири олмасън,
месела Есав гиби: о, бир локма екмек
ичин илк доан хаккънъ саттъ. 17 Ве
билийорсунуз, сонра мирасъ алмак
истеди,
ама
гери
чевирилиди.
Гьозяшларъ дьокюп тьовбе етмек
истеди, ама мейдан буламадъ.
18

Ама сиз о балкана гелмединиз:
хани, она докунмак ясак иди, орада
харъл харъл янан бир атеш, каранлък
ве капкара бир фъртъна вардъ. 19 Бир
боразан сеси ве сьозлерин улумасъ
ишитилди. О дереджейе гелди ки, ону
ишитенлер ялвардълар, артък онлара
бир сьоз даха сьойленмесин. 20 Чюнкю
онлара
буйурулан
сьозе
даянамадълар:
"Бир хайван олса биле, бу балкана
ким докунурса ташланаджак!"
21
Бу гьорюнтюйе бакмак о кадар
коркунчту ки, Муса деди: "Чок
коркуйорум ве титрийорум."
22

Хайър, сиз Сийон Даъна гелдиниз,
дири Аллахън касабасъна, гьоктеки
Йерушалим'е, сайъламаян мелеклерин
шенлиине гелдиниз. 23 Гьокте язълъ
олан илк доанларън топлулууна
гелдиниз; херкеси давалаян Аллаха

гелдиниз;
тамамлък
дурумуна
гетирилмиш
дору
адамларън
24
рухларъна
гелдиниз.
Йени
анлашманън араджъсъ олан Иса'я
гелдиниз; Абил'ин канъндан даха ийи
шейлерден ичин конушан серпилмиш
кана гелдиниз.

хатърлайън, санки сиз де онларла
бирликте
мапустасънъз.
Езийет
гьоренлери де хатърлайън, чюнкю сиз
де беден ташъйорсунуз.
4

Херкес евлилие сайгъ гьостерсин.
Евлилик ятаъ гюнахла лекеленмесин.
Чюнкю
гезгинджилери
ве
зинаджъларъ Аллах давалаяджак.

25

Диккат един, конушан Аллахтан
йюз чевирмейесиниз. Чюнкю о
кишилер, хани онлара йерйюзюнде
конушмуш оландан йюз чевирдилер,
джезадан качамадълар. Мадем ьойле,
гьоктен Конушандан йюз чевирдик
ми, хептен куртуламаяджаз. 26 Онун
сеси бир вакът йерйюзюню сарсаладъ.
Ама шимди шьойле бир сьоз верди:
"Бен бир кере даха сарсалаяджам,
деил саде йерйюзюню ама
гьокйюзюню де!"
27
Бу лаф, "бир кере даха" шуну демек
истийор: сарсаланан шейлер, хани
яратълан
шейлер,
ортадан
калдърълъйор,
ьойле
ки,
сарсаланмаян шейлер калсън.

5

Хаятънъз пара севгисинден узак
олсун. Елинизде не кадар варса, о
кадарла йетинин. Чюнкю Аллах деди:
"Бен сени хич бир даим
бракмаяджам, сени хич бир даим
терк етмейеджем."
6
Онун ичин куражла дийоруз ки,
"Раб беним ярдъмджъмдър, бен
коркмам. Инсанлар бана не
япаджак?"
7

Сизе ескиден гюдюджюлюк
япанларъ анън. Аллахън хаберини
сизе билдиренлер онлар олду.
Онларън хаятларънън сонуна бакън,
онларън иманънъ ьорнек алън. 8
Чюнкю Иса Месих дюн, бугюн ве
сонусузлара кадар хеп айнъ калъйор.

28

Демек, сарсаланмаян бир краллък
алъйоруз. Мадем ьойле, йюреимиз
шюкюр етмекле долу олсун. Аллах
коркусу ве сайгънлък ичинде, Аллаха
макбул бичимде хизмет еделим. 29
Чюнкю Аллахъмъз якъп битирен бир
атештир.

9

Тюрлю
чешит
ябанджъ
ьоретишлерле
саа
сола
сюрюкленмейин. Чюнкю ийидир,
йюрек
мерхамет
иле
сааламлаштърълсън,
деил
йемек
меселелери иле - онларла урашанлар
ондан хич бир файда гьоремедилер. 10
Бизим ьойле бир курбанйеримиз вар
ки, ьобюр Аллахевинде хизмет
еденлерин
хакларъ
йок
ондан
йесинлер.

Бьолюм 13
Сон насихатлар
1

Кардешлик севгиси сюрекли олсун.
Мисафирлери
кабул
етмейи
унутмайън.
Бьойлеликле
кими
кишилер мелеклери биле мисафир
еттилер. 3 Мапуста оланларъ ьойле
2

11

Чюнкю башгьоревли орадаки
хайванларън канъ, гюнах курбанъ
423
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ичин ен кутсал йерин ичине
гетирийор. Ама о хайванларън
беденлери, халкън яшадъъ йерин
дъшънда якълъйорлар. 12 Айнъ онун
гиби Иса да, касабанън капъсъндан
дъшаръ чеки гьордю, халкъ кенди
канъйла кутсал кълсън дийе. 13 Мадем
ьойле, биз де касабадан дъшаръ чъкъп
Онун янъна гиделим ве Онун
утанджънъ биз де ташъялъм. 14 Затен
бурада калъджъ бир касабамъз йок,
геледжектеки касабайъ аръйоруз.
15

ЬОйлеликле хер даим Аллаха
ьовмек курбанларъ гетирелим; Онун
адъна шюкюр етмекле дудакларъмъз
йемиш гетирсин.
16

Ийилик япмайъ ве малларънъзъ
пайлашмайъ
унутмайън.
Чюнкю
Аллах
ьойле
курбанлардан
хошланъйор.
17

Сизе
гюдюджюлюк
япан
кардешлери сеслейин, онлара бойун
еин. Чюнкю сизин джанларънъза
бакан ве бир гюн онлардан ичин хесап
вереджек олан онлардър. О иши
севинчле
япсънлар,
деил
кахърланарак;
о
сизин
ичин
файдасъздър.
18

Бизим ичин дуа един. Еминиз,
дуйгумуз темиздир ве хер меселеде
темиз яшамая урашъйоруз. 19 Ен чок
дуа един, бир ан ьондже сизе гене
кавушайъм.
20

Евет, баръш верен Аллах,
койунларън бюйюк Чобанъ, хани
Раббимиз Иса'йъ, сонсуз анлашманън
канъ иле ьолюлерден гери гетирди. 21
О сизи тастамам япсън ки, хер бир
424
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ийи ишле онун истедиини япасънъз.
О, сизде Иса Месихле кендисинин
хошуна гиден иши япсън. Сонсузлара
кадар Она шанлар олсун. Амин.
22

Кардешлер, сизе биркач сьозле
мектуп яздъм ве ялваръйорум, акъл
вердиими хош гьорюн.
23

Хабериниз олсун, кардешимиз
Тимотейус сербест бракълдъ, ве
тезлерде гелирсе, онунла бирликте
сизи гьормейе геледжем.
24

Сизе
гюдюджюлюк
япан
кардешлере ве бютюн кутсаллара
селам сьойлейин.
Италия'да оланлар
гьондерийорлар.
25

сизе

селам

Хепинизе мерхамет олсун. Амин.

онун гюзеллии ве гьорюнюшю йок
олуйор. Айнъ онун гиби, зенгин адам
да там кенди ишлеринин пешинден
кошаркен сьонюп гидеджек.

ЯКУБ
Бьолюм 1

12

1

Аллахън ве Раб Иса Месихин
хизметчиси олан Якуп'тан
даълмъш олан Аллах
оники джинсине, селам.

халкънън

Денемелер
2

Кардешлерим, тюрлю чешит
денемелере дюштюнюз мю, ону
бютюн севинч сайън. 3 Билесиниз ки,
иманънъз
дененди ми,
сабъръ
мейдана гетирийор. 4 Сабър да ишини
тамамласън. ЬОйле ки, кусурсуз ве
тастамам оласанъз, хич бир меселеде
ексик калмаясънъз. 5 Биринизин
анлайъшъ ексик ми, Аллахтан ону
дилесин. О, затен хич азарламадан
херкесе бола гани верийор. Ве о вакът
о кишийе анлайъш вериледжек. 6
Ялнъз, хич шюпе етмеден иманла
дилесин. Чюнкю шюпе еден киши,
дениздеки
далгалара
бензийор:
рюзгяр ону савуруйор, саа сола
сюрюклюйор. 7 ЬОйле бир киши хич
хесап етмесин, хани Рабден бир шей
аладжак. 8 О, ики фикирли бир
адамдър, бютюн хаятънда саалам
олмаян биридир.
9

Дюшкюн кардеш йюкселди дийе
ьовюнсюн. 10 Зенгин олан гене,
алчалдъ дийе ьовюнсюн. Чюнкю отун
чичеи гиби йок олуп гидеджек. 11
Гюнеш даха йюкселдии гиби, якъджъ
бир съджаклък башлъйор, ве оту
курутуруйор. Отун чичеи дюшюйор,

Не мутлу денемейе даянан адама.
Чюнкю тамам булунду му, яшам
таджънъ аладжак. Раб о таджъ
кендисини севен кишилере сьоз
верди. 13 Оламаз Аллах кьотюлюк
ичин дененсин, ве кендиси де хич
кимсейи ьойле денемийор. О заман,
киши дененди ми, хич кимсе демесин
'Аллах тарафъндан дененийорум'. 14
Хайър, херкесин кенди истеи ону
челип кандъръйор ве о заман киши
дененийор. 15 Ондан сонра истек гебе
калъп гюнахъ доуруйор. Гюнах да
тамамланънджа, ьолюмю доуруйор.
16

Севгили
кардешлерим,
алданмайън! 17 Хер гюзел бахшиш,
хер кусурсуз верги, йукаръдан
гелийор,
Ъшъклар
Бабасъ'ндан
гелийор. Онда хич бир деишме я да
дьонеклик гьолгеси йок. 18 Кендиси
истедии ичин, хакикат сьозюню
кулланъп бизи доурду; ьойле ки, Онун
варлъкларънън арасънда санки илк
йемишлери олалъм.
Сеслемек ве япмак
19

Онун ичин, севгили кардешлерим,
херкес сеслемекте шевик олсун ама
конушмакта, хем де ьофкеленмекте
аър олсун. 20 Чюнкю инсанън ьофкеси
Аллахън
дорулууну
мейдана
гетирмез. 21 Мадем ьойле, бютюн
пислии ве даха гери калан кьотюлюю
бир кенара атън. Ичинизе екилмиш
олан сьозю алчакгьонюллюлюкле
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кабул един. О сьозюн ичинде вар
куввет, сизи куртарсън.
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22

Ама о сьозю йерине гетиренлер
олун, деил саде ишитенлер. Онлар
кенди кендилерини алдатъръйорлар. 23
Чюнкю киши саде сьозю ишитен
бирийсе, ама ону йерине гетирен бири
деилсе, о вакът ьойле бир адама
бензийор ки, кенди йюзюню айнада
гьорюйор. 24 Адам кендини гьорюп
йолуна девам едийор ве даккада
унутуйор, насъл бир адам олдууну. 25
Ама хер ким гьозлерини ексиксиз
сербестлик канунуна дикерсе ве онда
девам едерсе, ве чабук унутан бир
ишитиджи олмазса, ама иши битирен
бири исе, иште о адам хер яптъъ
ишинде берекетленмиш оладжак.

сайгъ гьостерип дийорсунуз, "Сен
бурада гюзел йерде отур". Фукара
адама гене дийорсунуз: "Сен, ее
орада, аякта дур" я да, "Сен бурада
аякларъмън дибинде отур". 4 О вакът
сиз аранъзда айръм япмъйор мусунуз,
кьотю дюшюнджели давалайъджълар
олмуйор мусунуз?
5

Сеслейин,
беним
севгили
кардешлерим: Аллах бу дюнянън
фукараларънъ сечмеди ми, иманда
зенгин
олсунлар
ве
краллъън
мирасчъларъ олсунлар? Ве Аллах о
краллъъ кендисини севен кишилере
сьоз верди. 6 Сиз гене фукараларъ хор
гьорюйорсунуз.
Сизи
къръп
дьокенлер,
сизи
давалара
сюрюклейенлер кимдир? Зенгинлер
деил ми? 7 Сиз къйметли бир адла
чаарълдънъз, онлар гене о ада
сьовмюйорлар мъ?

26

Бир киши кендини 'Аллах адамъ'
саярса, ама кенди дилини заптетмесе
ве бьойлеликле кенди йюреини
алдатърърса, о кишинин Аллах
инанджъ боштур. 27 Баба Аллахън
ьонюнде гечен, темиз ве кусурсуз
Аллах инанджъ шьойле олуйор:
ьоксюзлери ве дул кадънларъ кенди
чекилери ичинде долашмак ве
кендини дюнянън лекелемесинден
узак тутмак.

8

Ама Кутсал Китаба гьоре кралън
кануну шудур: "Комшуну кендин гиби
севеджексин!".
Ону
йерине
гетирдиниз ми, ийи япаджанъз. 9 Ама
инсан
сечтиниз
ми,
гюнах
ишлийорсунуз.
Канун
да
сизи
давалайъп сучлу чъкаръйор. 10 Чюнкю
хер ким бютюн кануну тутарса, ама
саде бир тек меселеде ону бозарса, о
бютюн кануна каршъ суч ишлемиш
олуйор. 11 "Зина етмейеджексин"
дийен Аллах, айнъ заман "Катиллик
япмаяджаксън"
да
деди.
Пеки
дийелим, зина етмийорсун ама
катиллик япъйорсун - о заман гене
кануну бозан бири олуйорсун.

Бьолюм 2
Инсан сечмек
1

Кардешлерим, шанлъ Раббимиз
Иса Месихе иман едеркен, инсан
2
сечмейин.
Чюнкю
дийелим,
алтъндан бир йюзюк ташъян ве
сюслю
рубалар
гийийен
бири
топлантънъза гелийор. Ве айнъ
заманда фукара ве йъртък рубалар
гийийен башка бири гелийор. 3 Ве о
заман сюслю рубаларъ гийийен адама

12

Сербестлик
кануну
иле
даваланаджанъз;
сиз
де
ьойле
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кишилер гиби конушун ве яшайън. 13
Чюнкю ким мерхамет етмедийсе,
онун даваланмасъ да мерхаметсиз
оладжак. Ама мерхамет даваламайъ
йенийор.
Иман ве ишлер
14

Кардешлерим, бир киши дерсе,
"Беним иманъм вар", ама онда ишлер
йок, она не файда? ЬОйле бир иман
ону куртарабиледжек ми? 15 Дийелим,
бир кардеш я да къзкардешин йок не
гийисин, ве гюнделик екмеи де йок. 16
Сонра сизден бири она десин,
"Селаметле гит! Иншаллах ъсънъп
доярсън", ама бедене не лазъмса она
вермесин - бу иш нейе ярар? 17 Айнъ
онун гиби, иман ялнъз башъна, хани
ишлери олмадан, ьолюдюр.
18

Белки бириси дийеджек: "Сенин
иманън вар, беним гене ишлерим
вар". Сен бана иманънъ гьостер
ишлери олмадан, бен де иманъмъ
кенди ишлеримле сана гьостереджем.
19
Сен инанъйорсун, Аллах бирдир.
Ийи япъйорсун; кьотю рухлар да иман
едийорлар, ама титремекле!
20

Ей сен серсем адам! Демек кесин
билмек истийорсун, аджаба ишлер
олмадан иман ьолю мюдюр дийе. 21
Пеки, дедемиз Ибрахим ишлерле
сучсуз сайълмадъ мъ, не вакът олуну
Исхак'ъ
курбанйеринин
юстюне
койду? 22 Гьорюйорсун, насъл онун
иманъ онун ишлерийле бирликте
ишледи. Онун иманъ ишлемекле
тамамландъ. 23 Бьойлеликле шу кутсал
язъ йерине гелди: "Ибрахим Аллаха
иман етти, бу да она дорулук
сайълдъ." Ве онун адъ 'Аллахън досту'
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олду. 24 Евет, гьорюйорсунуз, инсан
ишлемекле сучсуз сайълъйор, деил
саде иман етмекле.
25

Айнъ онун гиби, йолсуз бир кадън
олан Рахав да ишлемекле сучсуз
сайълдъ, не вакът о хаберджилери
мисафир етти ве башка йолдан гери
гьондерди. 26 Насъл рух олмадан
беден ьолюдюр, айнъ онун гиби
ишлери олмаян бир иман да ьолюдюр.
Бьолюм 3
Дили заптетмек
1

Кардешлерим, бирчоунуз муаллим
олмайън. Чюнкю билин ки, онлар
2
даха
съкъ
даваланаджаклар.
Хепимиз бирчок меселеде гюнаха
дюшюйоруз. Ама сьозлерийле гюнах
ишлемейен киши, о тастамам бир
кишидир. О, айнъ заманда бютюн
беденини де денейебилир.
3

Бакън, бейгирлерин аазъна гем
вуруйоруз, бизи сеслесинлер дийе.
Бьойлеликле
онларън
бютюн
беденини чевирийоруз. 4 Бир де
гемилере бакън! Коджамандърлар ве
коркунч рюзгярлар онларъ какъйор.
Ве гене де, каптан онларъ кючюк бир
тахта иле хер нерейе истерсе
чевирийор. 5 Айнъ онун гиби, дил
кючюджюк бир беден парчасъдър ве
гене де бюйюк шейлерле ьовюнюйор.
Бакън, уфаджък бир шей насъл
коджаман бир янгън башлаттъръйор. 6
Ве дил затен бир атештир, бир
кьотюлюк дюнясъдър. Дил, беден
парчаларъмъзън арасънда ьойле бир
йер алъйор ки, бютюн инсанъ

17

лекелийор. Дил, атешини джендемден
алъп бютюн хаятъ якъйор.

Ама йукаръдан гелен билги, ен
биринджи
сафтър,
сонра
баръштъръджъдър, яваштър, лафа
анлайъша гелийор, мерхамет ве ийи
ишлерле долудур. О билгиде ики
тюрлю ойнамак ве икийюзлюлюк йок.
18
Ве баръштъръджъ кишилер,
баръшъклъкла екийорлар ве дорулуун
харманънъ хазърлъйорлар.

7

Инсан хер тюрлю хайванъ,
кушларъ, йъланларъ ве денизде
яшаянларъ, хепсини услантърабилди
ве даха да услантъръйор. 8 Ама дили
хич бир инсан услантърамъйор. О,
хич
рахат
вермейен
бир
кьотюлюктюр, ьолюм гетирен бир
оталактър.

Бьолюм 4

9

Онунла Баба Аллахъ ьовюйоруз, ве
гене онунла инсанлара сьовюйоруз,
ки онлар Аллахън бензейишинде
яратълдъ. 10 Демек айнъ аъздан хем
ьовмек, хем сьовмек чъкъйор.
Кардешлер, бу ишлер лазъм ьойле
олмасън. 11 Аджаба, бир пънар айнъ
заманда хем татлъ, хем аджъ су му
чъкаръйор? 12 Кардешлерим, инджир
ааджъ зейтин танелери веребилир ми,
я да асма инджир веребилир ми?
Айнъ онун гиби, тузлу бир су кайнаъ,
татлъ су веремез.

Аллаха бойун емек
1

Аджаба, аранъздаки кавгалар ве
чекишмелер нереден гелийор? Онлар
сизин ичинизде мухаребе еден
истеклерден гелмийорлар мъ? 2 Бир
шейиниз ексик ве гьозюнюз онда
калъйор. Ону чок истийорсунуз ама
аламъйорсунуз.
О
вакът
чекишийорсунуз
ве
кавга
едийорсунуз, ьолдюрюйорсунуз биле.
Ама сиз неден аламъйорсунуз?
Чюнкю дилемийорсунуз. 3 Белки
дилийорсунуз
ама
гене
де
аламъйорсунуз.
Неден?
Чюнкю
кьотюлюк ичин дилийорсунуз, хани
ону саде сизин истедииниз гиби
кулланасънъз.

Ики тюр билгилик
13

Аранъзда анлайъшлъ ве билгили
киши ким? О киши ону ийи
давранъшларъйла
гьостерсин,
анлайъшън
гетирдии
алчакгьонюллюлююйле гьостерсин. 14
Ама
йюреклеринизде
аджъ
късканчлъклар ве чекишмелер варса,
о вакът ьовюнмейин, хакиката каршъ
ялан сьойлемейин. 15 Бу тюр билги
йукаръдан деилдир, ама дюнядандър,
инсанджа истеклерден гелен бир
шейдир, Шейтандандър. 16 Чюнкю
нереде късканчлък ве чекишме вар,
орада каръшъклък ве хер тюрлю
кьотю иш вар.

4

Сизи гезгинджи кишилер! Сиз
билмийор мусунуз ки, дюняя дост
олмак, Аллаха дюшман олмак
демектир. Онун ичин, дюняя дост
олмак истейен херкес, Аллахън
дюшманъдър. 5 Сиздже Кутсал Китап
бошуна мъ дийор: О, бизе вермиш
олдуу рухуну късканчлъкла ьозлюйор.
6
Ама О, даха фазла мерхамет едийор.
Онун ичин дийор ки,
429

MATTA 25

"Аллах йюксек кишилере каршъ
дурур,
ама дюшкюнлере мерхамет едер."
7

Онун ичин Аллаха бойун еин.
Шейтана каршъ дурун, о да сизден
качаджак. 8 Аллаха яклашън, о да сизе
яклашаджак.
Сиз
гюнахкарлар,
еллеринизи темизлейин. Ве сиз ики
фикирли оланлар, йюреклеринизи
паклайън. 9 Кахърланън, яс тутун ве
аалайън!
Гюлюшюнюз
ааламая
дьонсюн, севинджиниз де юзюнтюйе
дьонсюн. 10 Кендинизи Аллахън
ьонюнде алчалтърън. О вакът О да
сизи йюкселтиреджек.
11

Кардешлер, бирбиринизден ичин
кьотю
конушмайън.
Кенди
кардешинден ичин кьотю конушан
киши, Аллах канунундан ичин кьотю
конушмуш олуйор ве о кануну
даваламъш олуйор. Ама кануну
даваладън мъ, сен артък кануну
йерине гетирен бири деилсин,
хакимсин! 12 Ама канунларъ япан ве
кендиси хаким олан тек Бири вар. Ве
Онда вар куввет, хем куртарсън хем
де йок етсин. Пеки, сен де кимсин,
башкасънъ давалъйорсун?
Бюйюк конушмак
13

Гелин, бакалъм, сиз де, хани
дийорсунуз: "Бугюн белки де ярън
филанджа касабая гидеджез, бир сене
орада каладжаз, тиджарет япъп пара
казанаджаз." 14 Сиз ярън не оладжак
биле билемийорсунуз. Хаятънъз затен
недир ки? Бир буудур - къса бир вакът
ичин гьорюнюйор, ве сонра мейданда
йок. 15 Сиз ьойле конушаджаънъза,
шьойле дийеджексиниз: "Раб истерсе
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яшаяджаз, ону буну япаджаз." 16 Ама
шимди
бюйюк
лафларла
ьовюнюйорсунуз. Бьойле ьовюнмелер
хепси кьотюдюр.
17

Онун ичин, ким ийи олан шейи
билийор ама ону япмъйор, иште бу
она гюнахтър.
Бьолюм 5
Зенгинлер ичин
1

Сиз зенгинлер! Гелин шимди
бакалъм, ве башънъза геледжек олан
2
белалардан
ичин
аалайън.
Зенгинликлериниз
чюрюмюш,
рубаларънъзъ бьоджеклер йемиш. 3
Алтънларънъз ве гюмюшюнюз артък
кюфленмиш ве онларън юстюндеки
пас сизе каршъ шахитлик япаджак,
етлеринизи санки атешле йийип
битиреджек. Сон гюнлерин ичиндейиз
ве сиз кендинизе зенгинликлер
бириктирдиниз. 4 Бакън, сизин
тарлаларънъзда екинлери топлаян
ишчилер вар я! Онларъ алдатъръп
гюнделиклерини вермединиз. Ве о
ишчилерин баърмаларъ Ордуларън
Раббинин кулакларъна ерди. 5 Сиз
йерйюзюнде гюзеллик япардънъз,
кенди зевклеринизе яшардънъз. Ама
джанларънъзъ боазлама гюню ичин
беслединиз. 6 Дору олан кишийи, сизе
каршъ
гитмейен
адамъ
давалатърдънъз ве ьолдюртюрдюнюз.
Чекилере даянмак
7

Онун ичин, кардешлер, Раб гелене
кадар сабредин. Бакън чифтчийе: о да
топрактан къйметли бир йемиш
беклийор. Онун ичин даянъйор,

биринджи ве икинджи яамуру алана
кадар. 8 Сиз де сабърлъ олун ве
йюреклеринизи
сааламлаштърън.
Чюнкю Раббин гелиши якънлъйор. 9
Кардешлер,
бирбиринизе
каршъ
мърмърданмайън,
ьойле
ки
даваланмаясънъз. Бакън, хаким затен
капъда хазър дуруйор.

ийилештирилесиниз. Дору бир адамън
джанлъ дуасъ чок шей деиштирийор.
17

Иляс да бизим гиби хисседен бир
инсандъ. Ама джидди оларак дуа етти,
яамур яамасън дийе. Ве сонра
йерйюзюнде юч сене алтъ ай яамур
яамадъ. 18 Ве бир даха дуа етти, ве
сонра гьок кенди яамуруну салдъ,
топрак да йийенти чъкардъ.

10

Кардешлерим, кьотюлюю гьормек
ве даянмак темасъ ичин, Раббин
адънда
конушмуш
олан
пейгамберлери ьорнек алън. 11 Бакън,
даянан кишилери мутлу сайъйоруз.
Ейуб'ун сабръндан ичин ишиттиниз,
хем де, Раб онун сонуну насъл етти.
Артък гьорюйорсунуз, Раб чок
мерхаметлидир ве аджъян биридир.

19

Кардешлер, дийелим сизден бир
киши хакикаттан сапъйор. Ве о вакът
бириси ону йениден дьондюрюйор. 20
О киши билсин ки, гюнахкяръ янлъш
йолдан чевирен, бир джан ьолюмден
куртармъш олур ве бир сюрю гюнахъ
ьортмюш олур.

12

Хершейден ьондже, кардешлерим,
хич йемин етмейин: не гьок юзерине,
не йер юзерине, не де бирханги башка
бир йемин етмейин. Сьозюнюз 'евет'
ми, евет олсун, 'хайър' мъ, хайър
олсун.
ЬОбюр
тюрлю
даваланаджаксънъз.
Иманла дуа етмек
13

Аранъзда бир киши чекиде ми, дуа
етсин; мутлу му, илахи сьойлесин. 14
Аранъзда бири хаста мъ, топлулуун
ихтиярларънъ чаъртърсън. Раббин
адънда хастайъ зейтиняъйла яалайъп
онун юзеринде дуа етсинлер. 15 Ве
иман етмекле сьойленен дуа, хаста
кишийи куртараджак ве Раббин
адънда аяа калдъраджак. Ве гюнах
ишлемишсе, онлар да она аф
16
едиледжек.
Гюнахларънъзъ
бирбиринизе ачък ачък сьойлейин ве
бирбириниз ичин дуа един, ьойле ки,
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1. ПЕТРУС
Бьолюм 1
1

Петрус,
апостолу,

Иса

Месихин

бир

Понтус, Галатия, Кападокия, Ася
ве Битиния санджакларънда даънък
Аллах халкъ оларак яшаян сечили
гурбетчилере.
2

Баба Аллах сизи ьонджеден билди,
Рух
да
сизи
кутсал
кълдъ,
бьойлеликле сечилдиниз. ЬОйле ки,
сеслейесиниз ве Иса Месихин
канъйла серпилесиниз.
Сизе бол бол мерхамет ве баръш
олсун.
Дири бир умут
3

Раббимиз Иса Месихин Аллахъ ве
Бабасъ мубарек олсун. Кенди бол
мерхаметине гьоре, О бизе йени доуш
верди. ЬОйле ки, Иса Месихин
ьолюлерден дирилиши иле дири бир
умудумуз олсун. 4 ЬОйле ки, бир
мирас алалъм - чюрюмейен, лекесиз
ве солмаян бир мирас. Бу мирас
гьокте сизин ичин саклъдър. 5
Аллахън куввети, хем де иман етмек иште, бунлар сизи коруйор, ьойле ки,
куртулуша варасънъз. О куртулуш
хазърдър ве сон вакътларда ачъа
чъкаджак. 6 Сиз она севинийорсунуз.
Олабилир, даккада къса бир вакът
ичин тюрлю чешит денемелерде
лазъм юзюлесиниз. Ама гене де
севинийорсунуз. 7 Бунунла иманънъз
белли едилийор. Чюрюйен алтън биле

атештен гечмекле дененийор. Ама
сизин
иманънъз
ондан
даха
къйметлидир. Денемелериниз себеп
олсун, Иса Месих гьорюнеджеи вакът
ьовгю,
шанлълък
ве
сайгъ
казанасънъз. 8 Сиз Ону гьормеден
севийорсунуз. ЬОйле ки, Ону даккада
гьормесениз биле, гене де иман
едийорсунуз. Ве ьойле бир севинчле
джошуйорсунуз
сьозлерле
анлатълмаз ве шанлъ бир севинч. 9
Кенарда иманънъздан джанларънъзън
куртулушуну казанаджанъз.
10

Иште,
пейгамберлер
бу
куртулуштан
ичин
диккатла
каръштъръп араштърдълар. Ве сизе
геледжек олан мерхаметтен ичин
пейгамберлик еттилер. 11 Онларън
ичинде Месихин Руху вардъ. О Рух,
Месихин чекилерини, хем де онун
аркасъндан геледжек шанлълъънъ
ьонджеден
билдирирди.
Пейгамберлер де араштърдълар, Рух
ханги кишийи ве ханги заманъ
гьостерирди. 12 Онлара ачъкландъ ки,
кенди кендилерине хизмет етмедилер,
ама сизе хизмет еттилер. ЬОйле
шейлер билдирдилер ки, айнъсънъ
сизе 'ийи хабери' гетиренлер де
билдирди.
Онлар
да,
гьоктен
гьондерилмиш олан Кутсал Рух иле
конуштулар. Иште, мелеклер биле
ьозлюйорлар,
бу
меселелери
араштърсънлар.
Кутсал олун
13

Онун ичин колларънъзъ съвайъп
аклънъзъ топлайън ве уянък дурун.
Иса Месих ортая чъкаджаъ заман сизе
не гиби мерхамет гьостериледжек 432

иште,
бютюн
умудунузу
она
баалайън. 14 Сеслейен къзанлар гиби,
артък о евелки истеклере уймайън,
хани хенюз джахил икен онлара
уярдънъз. 15 Хайър, сизи чаърмъш
Олан насъл кутсал исе, сиз де
ьойледже бютюн ишлеринизде кутсал
олун. 16 Чюнкю шьойле язълмъштър:
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"Сиз кутсал оладжаксънъз, чюнкю
бен де кутсалъм."
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Иште, сизе билдирилмиш олан сьоз
будур.

17

Вар Бири, инсан айърмадан
херкеси, кишинин яптъкларъна гьоре
давалъйор. Ве мадем Она 'Баба' дийе
баъръйорсунуз,
бу
гурбетчилик
заманънъзъ корку иле гечирин. 18
Чюнкю
билийорсунуз,
деделеринизден
калма
бош
хаятънъздан куртулдунуз, ама деил
гюмюш ве алтън гиби чюрюйен
19
шейлерле.
Хайър,
Месихин
къйметли канъйла куртулдунуз. Онун
канъ, кусурсуз ве лекесиз бир кузунун
канъ гибидир. 20 Сахи, О дюня
курулмадан ьондже биле белленди;
ама артък тарихин сонунда сизин
файданъз ичин ортая чъктъ. 21 Сиз
Онун ярдъмъйла Аллаха иман
едийорсунуз. Аллах Ону ьолюлерден
дирилтирди ве Она шанлълък верди.
ЬОйле ки, иманънъз ве умудунуз
Аллаха олсун.
22

Хакиката
бойун
емекле
джанларънъзъ темизлединиз. Ве артък
кардешлер ичин икийюзлю олмаян
бир севги дуйуйорсунуз. Евет,
бирбиринизи йюректен ве сонсузджа
севин. 23 Сиз йениден додунуз. Деил
чюрюйен, ама хич чюрюмейен бир
тохумдан, хани Аллахън дири ве
калъджъ сьозюнден додунуз. 24
Чюнкю:
"Бютюн инсанлар ота бензийор,
онларън бютюн шанлълъъ да отун
чичеине бензийор от курур, чичеи йере дюшер,
25
Ама Раббин сьозю сонсузлара
кадар калър."
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Бьолюм 2
1

Онун ичин, хер тюрлю кьотюлюк
ве
хер
тюрлю
курназлък,
икийюзлюлюк, късканчлък ве хер
тюрлю зем япмак - бунларъ бир
тарафа атън. 2 Аллахън сьозю темиз
сюте бензийор. Сиз де, йени домуш
бебеклер гиби, о сютю ьозлейин.
ЬОйле ки, онунла куртулушта
бюйюйесиниз. 3 Чюнкю Раббин
явашлъъндан бир дат алдънъз.
Дири кая ве сечилмиш бир халк
4

Она гелин, дири каяя гелин! О
белки инсанлар ичин реддедилмиш
бир каядър, ама Аллах ичин сечили ве
къйметли бир каядър. 5 Аллах рухча
бир ев калдъръйор. Сиз де, о евин
ичинде дири ташлар олун. ЬОйле ки,
бир кутсал
гьоревлилер
грубу
оласънъз
ве
рухча
курбанлар
гетиресиниз. Онлар Иса Месихин
елийле Аллаха макбул олуйорлар. 6
Чюнкю Кутсал Китапта шьойле
дийор:
"Бакън, бен Сийон'да сечили ве
къйметли бир кьоше каясъ
койуйорум.
Ве ким она иман едерсе, хич
утандърълмаяджак."
7
Сизин гиби иман еденлер ичин о
кая
къйметлидир.
Ама
иман
етмейенлер ичин...
"Усталарън бир кенара аттъкларъ
кая, иште, кьоше каясъ о олду."
8
ве...

кралдър.
Онларън
вазифеси,
кьотюлюк япанлардан интикам алмак
ве ийилик япанларъ ьовмектир. 15
Чюнкю Аллахън истедии шудур:
ийилик япмакла акълсъз кишилерин
джахиллиини сустурасанъз. 16 Сербест
кишилер
гиби
яшайън.
Ама
сербестлииниз олмасън бир ьортю
кьотюлюк
ичин.
Хайър,
сербестлиинизи
Аллахън
хизметчилери оларак кулланън. 17
Бютюн инсанлара сайгъ гьостерин,
ама кардешлери севин. Аллахтан
коркун, крала гене сайгъ гьостерин.

"Кьостеклеме ташъ ве дюшюрен
кая"
... о олду. Онлар сеслемейип
Аллахън сьозюне кьостеклендилер.
Ве Аллах затен карар вермишти,
ьойле олсунлар дийе.
9

Ама сиз...
сечилмиш бир халксънъз,
краллар гибисиниз,
кутсал Аллах гьоревлилерисиниз,
кутсал бир миллетсиниз,
Аллахън кенди халкъсънъз.
ЬОйле ки, Аллахън ийи табийетини
илан едесениз. О сизи каранлъктан
кенди
шашъладжак
айдънлъъна
чаърдъ. 10 Бир заманлар сиз бир халк
деилдиниз, шимди гене Аллахън
халкъсънъз. Аллах сизи аф етмезди,
шимди гене сизе мерхамет едийор.

18

Хизметчилер, сиз ефендилеринизе
там бир коркуйла бойун еин. Деил
саде ийи ве яваш олан ефендилере;
хайър, терс хуйлу оланлара да. 19
Чюнкю киши кабахатсъз икен чеки
чексин ве гене де Аллахъ дюшюнерек
аджълара даянсън - иште, ьойле бир
шей Аллахъ мемнун едийор. 20 Ама
дийелим, гюнах ишлейип лобут
йедииниз керекте даянъйорсунуз.
Онун нересини ьовсюнлер? ЬОбюр
тюрлю, ийилик япъп аджълара
даяндънъз мъ, бу Аллахъ мемнун
едийор. 21 Евет, сиз буна чаарълдънъз.
Чюнкю Месих де бизим ичин чеки
чекти. ЬОйлеликле бизе бир ьорнек
брактъ. Биз де Онун изинден
йюрюйюп, Онун аркасъндан гиделим.
22
"О гюнах ишлемезди.
Онун аазънда да хич бир
алдатъръджъ сьоз булунмаздъ."
23
О, сьовюлдюю заман сьовмекле
каршълък
вермезди.
Ве
чеки
гьорюндже, коркутурмая калкмадъ.
Ама кендини дорулукла давалаян
Аллахън еллерине теслим етти. 24 О

11

Ей севгилилер, сизе ябанджълар
ве мисафирлер гиби ялваръйорум:
бедендже истеклерден узак дурун.
Онлар джана каршъ мухаребе
едийорлар. 12 Аллахсъз миллетлерин
ортасънда ийи бир яшам сюрдюрюн.
Белки де сизе каршъ конушуйорлар,
хани кьотюлюк япъйормушунуз дийе.
Ама Аллах геледжек. Ве о гюнде
онлар
сизин
ийи
ишлеринизе
шахитлик япаджаклар, чюнкю онларъ
гьордюлер. Ве Аллахъ онунла
шанлаяджаклар.
Бойун еин
13

Раббин хатъръ ичин инсанларън
бютюн девлет органларъна бойун еин:
Истер, херкесин юстюнде олан крала.
14
Истер касаба гюдюджюлерине,
чюнкю онларъ гьондермиш олан
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ааджън
юзеринде
бизим
гюнахларъмъзъ кенди беденинде
ташъдъ. ЬОйле ки, гюнаха каршъ
ьолю олалъм, дорулуа каршъ гене
дири олалъм. Евет, Онун яраларъйла
шифаландънъз. 25 Чюнкю кайболмуш
койунлар гибийдиниз. Шимди де
джанларънъзън
чобанъ
ве
гюдюджюсюне гери дьондюнюз.

анлайъшлъ олун. Чюнкю кадънларън
бедени даха зайъфтър. Хем де сизинле
бирликте айнъ мирасъ, хани Аллахън
бахшиши
олан
яшамъ
пайлашаджаклар. Она гьоре онлара
сайгъ
гьостерин.
ЬОйле
ки,
дуаларънъза енгел чъкмасън.
Ийилик ичин чеки чекмек
8

Бьолюм 3
Евлилик хаятъ
1

Айнъ онун гиби, сиз карълар,
кенди коджаларънъза бойун еин.
ЬОйле ки, кими коджалар белки
имансъздър.
Онлар
каръларънън
харекетлерийле ве хич конушмадан
2
казанъладжак.
Коджаларънъз
гьорсюнлер, харекетлериниз не кадар
дорудур
ве
Аллахтан
насъл
коркуйорсунуз. 3 Сиз сюсленмейин
дъшаръдан,
месела
ьордююнюз
сачларла, астъънъз алтънларла я да
гийидииниз рубаларла. 4 Хайър, сиз
йюректеки
саклъ
кишиликле
сюсленин. Яваш ве сакин бир рухла
сюсленин. ЬОйле бир гюзеллик хич
солмаяджак ве Аллах катънда чок
къйметли бир шейдир. 5 Чюнкю ески
вакътларда яшаян ве Аллаха гювенен
кутсал
кадънлар
да
ьойле
сюсленирдилер ве коджаларъна бойун
еердилер. 6 Месела Сара, Ибрахим'е
'ефенди' дийе баърърдъ ве ьойлеликле
она бойун еерди. Ийилик яптънъз мъ,
ве коркуя йер вермединиз ми, сиз де
Сара'нън къзларъ олуйорсунуз.
7

Айнъ онун гиби, сиз коджалар
каръларънъзла бирликте отуруркен
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Сон оларак, хепиниз бир фикирде
олун, дуйгуларънъзъ бирбиринизле
пайлашън, кардешлери севин, яваш
давранън, алчакгьонюллю олун. 9
Кьотюлюе каршъ кьотюлюк етмейин.
Кьотю
лафлара
каршъ
кьотю
лафларда булунумайън. Там терси:
берекет
дилейин.
Чюнкю
билийорсунуз,
бунун
ичин
чаарълдънъз. ЬОйле ки, сиз де
берекети мирас аласънъз.
10
"Чюнкю ким истерсе, яшамъ
севсин ве ийи гюнлер гьорсюн,
о дилини заптетсин, кьотю
конушмасън, дудакларъндан да
алдатъръджъ сьозлер чъкмасън.
11
Кьотюлюктен узак дурсун ве
ийилик япсън.
Баръшъ арасън ве онун пешине
дюшсюн.
12
Чюнкю Раббин гьозлери дору
кишилерин юстюндедир.
Онун кулакларъ да о кишилерин
ялваръшларъна ачъктър.
Ама Раб кьотюлюк япанлара
каршъ дуруйор."
13
Ийи олан шейлер ичин ураштънъз
мъ, сизе ким кьотюлюк етсин ки? 14
Гене де дорулук
ичин чеки
чекерсениз, не мутлу сизе! Ама
онларън
коркутурмаларъндан
коркмайън, не де съкълмайън! 15

Йюреклеринизде Месихе, Раб оларак
йер айърън. Ким сизден соруйор,
'Аджаба, сизин ичинизде бу умут
недир?', хер даим хазър олун ьойле
кишилере джевап вересениз. 16 Ялнъз,
буну алчакгьонюллюлюк ве сайгъ иле
япън. Белки кишилер сизе каршъ
кьотю конушуйорлар, хани кьотюлюк
япармъшънъз дийе. Ама дуйгунуз бу
меселеде темиз олсун. Месихтеки
гюзел
яшамънъзъ
кьотюлейен
кишилер утандърълсънлар. -17 Чюнкю
даха ийидир, ийилик яптъънъз ичин
чеки чекесиниз (мадем Аллах буну
уйгун гьорюйор), не кадар кьотюлюк
яптъънъз ичин чеки чекесиниз. 18
Чюнкю Месих де гюнахлар ичин бир
кере чеки чекти. Дору Олан дору
олмаянлар ичин чеки чекти ки, бизи
Аллаха
гетирсин.
Бедендже
ьолдюрюлдю, ама Рух'ун ярдъмъйла
дирилтирилди. 19 Гене бу Рухла гидип
мапустаки рухлара конушту. 20 Бир
вакътлар бу рухлар сеслемедилер. Бир
вакътлар, Нух'ун гюнлеринде, о геми
хазърланъркен,
Аллах
сабърла
бекледи. О гемиде аз киши, там
оларак секиз киши, сулардан гечерек
куртулду. 21 Бунун каршълъъ гиби,
шимди де вафтиз сизи куртаръйор.
Деил
онда
беденин
пислии
чъкартърълсън. Хайър, Иса Месихин
дирилишине даянарак, киши Аллаха
бакъп темиз бир дуйгу истийор. 22
Мелеклер, рух гючлери ве кувветли
рухлар Иса'нън алтъна койулмуштур.
Сонра О гьоке гитти ве шимди
Аллахън саънда дуруйор.

Аллах ичин яшамак
1

Мадем Месих де бедендже бизим
ичин чеки чекти, сиз де кенди
кендинизи бу айнъ дюшюнджейле
силахлантърън. Чюнкю ким бедендже
чеки чекерсе, о киши гюнахтан
копмуштур. 2 ЬОйле ки, не кадар
вакът калмъшса бу беденде яшамая,
ону артък инсанджа истеклер ичин
кулланмасън, ама ону Аллахън
истеине уйгун оларак куллансън. 3
Евелки хаятта гечирдииниз вакът сизе
артък
йетер
олсун!
Аллахсъз
миллетлерин истедиклерини йерине
гетирирдиниз:
резиллик,
кьотю
истеклер, ичкиджилик, геджелери
гезмек, сарфошлук ве иренч путлара
тапмак - иште, сиз бютюн бу ишлерде
девам едердиниз. 4 Онлар шимди сизи
ашаълъйорлар.
Ве
шаш
баш
калъйорлар, насъл сиз онларла
бирликте айнъ ташкън резилликлере
5
кошмуйорсунуз.
Вар
Бири,
яшаянларъ ве ьолюлери даваламая
хазърдър. Иште, онлар Она хесап
вереджеклер. 6 Ве ьолмюш оланлара
да 'ийи хабер' билдирилмишти. Сахи,
онлар инсанларън ьонюнде беденде
даваландълар. Ама Аллахън ьонюнде
рухта яшъйорлар.
7

Хер шейин сону артък якънладъ.
Онун ичин акъллъ олун ве дуа етмек
ичин уянък дурун. 8 Хер шейден
ьондже аранъзда сонсуз бир севги
олсун. Чюнкю севги бир сюрю гюнах
ьортеджек. 9 Хич мърмърданмадан
бирбиринизи мисафир един.
10

Херкес насъл бир верги алмъшса,
онунла бирбиринизе хизмет един.

Бьолюм 4
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Бьойлеликле Аллахън вергилерине
ийи идареджи олурсунуз. Аллахън
вергилери де тюрлю чешиттир: 11 Ким
конушурса,
Аллахън
сьозлерини
конушур гиби конушсун. Ким хизмет
едерсе, Аллахън вердии кувветле
хизмет етсин. ЬОйле ки Аллаха
хершейде Иса Месих иле шан
гетирилсин.
Шанлълък
ве
гюдюджюлюк сонсузлара кадар Онун
олсун. Амин.
Иман ичин чеки чекмек
12

Севгилилер, аранъзда атешли бир
денеме олуйор. Сиз она шашмайън,
санки сизе чок шашъладжак бир шей
олуйормуш гиби. 13 Терсине, Месихин
чекилерине не кадар ортак олурсанъз,
о кадар севинин. Чюнкю Месихин
шанлълъъ ортая чъкаджаъ заман,
севинчле джошаджанъз. 14 Месихин
адъ ичин сизе сьовдюлер ми, не мутлу
сизе. Чюнкю шанлълък руху, демек
Аллахън Руху юзеринизде дуруйор. 15
Сакън олмасън аранъзда ьойле
кишилер, катил, хърсъз, кьотюлюк
япан, я да бурнуну башкаларънън
ишине сокан бири оларак чеки
чексин. 16 Ама киши Месихчи оларак
чеки чекерсе, ондан утанмасън; о адла
Аллахъ шанласън. 17 Чюнкю вакът
гелди, даваламак Аллахън ханесинден
башласън. Ве мадем ен биринджи
бизимле
башлъйор,
аджаба
о
кишилерин сону не оладжак, хани
Аллахън
'ийи
хаберине'
кулак
асмъйорлар. 18 Ве...
Мадем дору киши биле зор
куртулуйор,
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о заман Аллахсъз ве гюнахкяр
кишинин сону не оладжак?
19

Онун ичин, Аллахън истеине
гьоре чеки чекенлер ийилик япсънлар
ве джанларънъ садикан Яратъджъя
теслим етсинлер.
Бьолюм 5
Ихтиярлар ве генчлер
1

Аранъздаки
ихтиярлара
ялваръйорум (чюнкю бен де сизин
гиби
бир
ихтияръм,
Месихин
чекилерине шахидим ве тезлерде
чъкаджак
олан
шанлълъъ
пайлашаджам). 2 Янънъзда олан
Аллахън
сюрюсюню
гюдюн.
Гюдюджюлюк япън...
... деил зорлуктан имиш гиби,
ама Аллахън истедии гиби,
хани гьонюл разълъъйла.
... деил казанч ичин, ама
меракла.
3
- ... деил сизе еманет едилен
кишилере зорбаджълък
япмакла, ама сюрюйе ьорнек
олмакла.
4
Ве Башчобан не заман ортая
чъкаджакса, о заман солмаз бир
шанлълък таджъ аладжанъз.
5

ЬОбюр яндан сиз даха генч
оланлар, ихтиярлара бойун еин.
Хепиниз
бирбиринизе
каршъ
алчакгьонюллюлюю
кушанън.
Чюнкю...
"Аллах
каршъдър,

гурурлу

ама алчак гьонюллю
мерхамет едер."
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кишилере
оланлара

6

Онун ичин кендинизи Аллахън
кувветли ели алтънда алчалтърън.
ЬОйле ки, сизи уйгун заманда
7
йюкселтирсин.
Бютюн
кахърларънъзъ Она бракън, чюнкю
сизе бакан Одур.
8
Уянък дурун, уйкуя далмайън,
чюнкю дюшманънъз Шейтан бир
аслан гиби баъръп гезинийор ве
бакъйор кими йутсун. 9 Она каршъ
дурун, иманда саалам дурун. Билин
ки, бютюн дюнядаки кардешлер айнъ
чекилерден гечийорлар.
10

Сиз де аз бир вакът ичин чеки
чекеджениз. Ама Аллах бютюн
мерхаметтир, хем де сизи Месих
Иса'да кенди сонсуз шанлълъъна
чаърмъштър. Ве о чекилерден сонра
О кендиси сизи тамамлаяджак, сизи
сааламлаштъраджак, сизе куввет
вереджек ве сизи саалам темелин
юзерине отуртураджак. 11 Шанлълък
ве гюдюджюлюк сонсузлара кадар
Онун олсун. Амин.
Сон селамлар
12

Силванус беним гьозюмде
садикан бир кардештир. Онун
елийиле късаджа яздъм. Сизе ялваръп
шахитлик япъйорум ки, Аллахън
хакикат
мерхамети
будур.
Бу
мерхаметин ичинде сиз саалам дурун!
13

Бабил касабасънда олан ве сенин
гиби сечили олан кадън сана селам
гьондерийор. Евладъм Маркос да
селам гьондерийор. 14 Бирбиринизи
бир севги ьопюджюю иле селамлайън.
Сиз Месих Иса'да
хепсине баръш олсун!

оланларън
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6

- билгийе кендини заптетмек
кувветини катасънъз,
- кендини заптетмек кувветине

2. ПЕТРУС

2.PETRUS
Mektubu
Бьолюм 1
1

Симун Петрус, Иса Месихин бир
хизметчиси ве апостолу.
Онлара
ки,
Аллахъмъз
ве
куртаръджъмъз олан Иса Месихин
дорулууна
даянарак,
бизим
иманъмъзън айнъсънъ алмъшлар.
2

Аллахъ ве Раббимиз Иса Месихи
танъмакла сизе бол бол мерхамет ве
баръш олсун.
3

Яшамак ве Аллах йолунда
йюрюмек ичин не лазъмса, ону
Аллахън куввети бизе затен верди. Бу,
Ону танъмакла олуйор. О бизи кенди
шанлълъъ ве ийи табийетине гьоре
чаърдъ. 4 Бунлара даянарак бизе ен
бюйюк ве ен къйметли шейлере сьоз
верди. ЬОйле ки онларла Аллахън
табийетине ортак оласънъз. Чюнкю
затен дюнядаки кьотю истеклерден
гелен
бозгунлуктан
качъп
куртулдунуз.

даянмак кувветини катасънъз,
- даянмак кувветине Аллах
коркусуну катасънъз,
7
- Аллах коркусуна кардеш
севгисини катасънъз,
- кардеш севгисине гене, севги
катасънъз.
8
Чюнкю бу шейлер сизде булунду му
ве чоалдъ мъ, Раббимиз Иса Месихи
танъмак ичин айлак калмаяджанъз, не
де йемишсиз каладжанъз. 9 Ама бу
шейлер кимде булунмазса, о киши
кьордюр, къса бакъшлъдър. ЬОйле
бириси унутмуштур, насъл ески
гюнахларъндан темизленди.
10

Онун ичин, кардешлер, даха да
фазла урашън ки, чаарълмъш ве
сечили
олдуунузу
кесинлештиресиниз.
Чюнкю
бу
шейлери яптънъз мъ, хич бир заман
дюшмезсиниз. 11 ЬОйлеликле сизе хак
вериледжек,
Раббимиз
ве
Куртаръджъмъз Иса Месихин сонсуз
краллъъна сербестче гиресиниз.

Иманда бюйюмек
5

Иште, там бунун ичин
диккатла урашън ки,
- иманънъза ийи табийетлер
катасънъз,
- ийи табийетлере билги
катасънъз,

Пейгамберлик сьозлери
чок

12

Онун ичин хер даим хазър
оладжам,
бу
шейлери
сизе
хатърлатърмая. Сахи, сиз бунларъ
билийорсунуз ве сизде булунан
хакикатта сааламлаштънъз. 13 Гене де
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уйгун гьордюм ки, бу евдеll калдъъм
сюредже, сизе хатърлатърмакла сизи
14
джанландърайъм.
Чюнкю
билийорум, тезлерде бу евим бир
кенара атъладжак. Раббимиз Иса
Месих буну бана билдирди. 15 Онун
ичин урашаджам, бен гиттиктен сонра
фърсатънъз олсун бу шейлери
хатърлаясанъз.

ll

'bu evde': demek, 'bu bedende'
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16

Сизе Раббимиз Иса Месихин
кувветини
ве
гелишини
билдирмиштик. О вакът курназджа
уйдурулмуш масалларън пешине
таклашмадък. Хайър, биз Онун
бюйюклююнюн
гьоз
шахитлери
олдук. 17 Чюнкю О, не вакът Баба
Аллахтан сайгънлък ве шанлълък
алдъ, Она ен йюксек ве ен шанлъ
Оландан шьойле бир сес гелди: "Бу
беним севгили Олумдур, Ондан
мемнунум." 18 Ве биз, не заман
Онунла бирликте кутсал балканда
идик, гьоктен гелен бу сеси кендимиз
ишиттик.
19

Бизим ичин пейгамберлиин сьозю
даха да кесин олду. Сиз она кулак
астънъз мъ, ийи япарсънъз. О сизин
ичин санки каранлък бир йерде
парлаян бир ламба гибидир. Гюн
доана
кадар,
сабах
йълдъзъ
йюреклеринизде
доана
кадар
парласън. 20 Башта шуну билин: хич
кимсе Кутсал Китапта хич бир
пейгамберлии кенди кафасъна гьоре
ачъклаямаз. 21 Чюнкю пейгамберлик
хич бир заман инсанън истемесийле
ортая гелмеди. Ама Кутсал Рух
кишилери
ьонтерди
де
ьойле
Аллах'тан конуштулар.
Бьолюм 2
Кьотю муаллимлер
1

Ама халкън ичинде сахте
пейгамберлер де чъктъ. Айнъ бунун
гиби, сизин аранъзда да сахте
муаллимлер оладжак. Онлар саклъдан
йъкъджъ
ве
айрълък
гетирен
ьоретишлер сокаджаклар. Онларъ
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сатън алмъш олан бюйюк Ефендийи
инкяр
едеджеклер.
Кенди
кендилерини
чабуджак
йок
еттиреджеклер. 2 Ве чок киши
иренчлик
йолларънда
онларън
пешине таклашаджаклар. Иште, онлар
себеп
оладжак,
хакикат
йолу
3
кьотюленсин.
Ачгьозлюлюкле
сюслю пюслю сьозлер япъп сизи
хашлаяджаклар.
Онларън
даваланаджаъ чоктан бери хазър
дуруйор, онларън йок оладжаъ да
унутулмуйор.
4

Чюнкю Аллах гюнах ишлейен
мелеклери биле колламадъ. Ама
онларъ каранлък чукурларъна, ен
дерин йерлере аттъ. Ве орада
даваланънджая кадар сакладъ. 5 Аллах
ески дюняйъ да колламадъ. Нух
дорулуун хаберджиси иди. Аллах ону
ве даха йеди кишийи колладъ. Ама
Аллахсъз кишилерин дюнясънън
юзерине бир сел гетирди. 6 Аллах
Содом ве Гомора касабаларънъ
давалайъп йок олсунлар дийе кюл
етти. ЬОйле ки, ондан сонра яшаян
Аллахсъз кишилере ьорнек олсун. 7
Аллах дору бир киши олан Лут'ю
куртардъ. Канунсуз адамларън иренч
8
давранъшларъ
ону
езерди.
Араларънда яшаян бу дору адамъ
гьордюлер, онун сесини ишиттилер.
Гене де она кенди канунсуз ишлери
9
иле чеки чектирдилер.
Аллах
билийор,
дору
кишийи
насъл
денемелерден чъкарсън. Ве билийор,
дору олмаян кишилери де насъл
сакласън, давалама гюнюнде джеза
чекене кадар.

10

Хеле гене о кишилери, хани беден
табийетине гьоре яшъйорлар, иренч
истеклер ичинде яшъйорлар ве
гюдюджюлери хор гьорюйорлар.
Онлар арсъз, кендине гювенен
кишилердир. Хич де коркмуйорлар,
шанлъ варлъкларъ кьотюлесинлер. 11
ЬОбюр тарафта, мелеклер даха
бюйюк
куввет
ве
кудрете
сахиптирлер. Ама онлар биле Раббин
ьонюнде о варлъкларъ ашалаълаярак
сучламъйорлар. 12 Бу кишилер гене
кафасъз
хайванлар
гиби
саде
бедендже яшъйорлар, саде якаланмак
ве
йок
олмак
ичин
дюняя
гелмишлердир. Онлар хем кьотю
конушуйорлар,
хем
де
конуштукларънъ анламъйорлар. Ве о
варлъклар не вакът йок оладжаклар, о
вакът кендилери де бюсбютюн йок
оладжаклар.

инсан сесийле конушту ве о
пейгамберин чългънлъънъ заптетти.
17

Бу муаллимлер де сусуз
кайнаклардър, фъртънанън даътърдъъ
булутлардър. Евет, онлар ичин
сонсузлара кадар койу каранлък хазър
дуруйор. 18 Бош ве палавраджъ лафлар
сьойлюйорлар. ЬОйлеликле беденин
истеклерийле
ве
резиллик
фърсатларъйла
ьойле
кишилери
дартъйорлар, хани йюрюдюклери
янлъш
йоллардан
хенюз
19
куртулабилдилер.
Онлара
сербестлик ичин сьоз верийорлар,
кендилери
гене
чюрюклююн
есирлеридир. Чюнкю киши киме
йенилирсе, она есир олуйор. 20 ЬОйле
кишилер бир кере Раб ве Куртаръджъ
олан Иса Месихи танъмакла дюнянън
пислиинден куртулдулар. Сонра да
ьобюрлерин капанъна дюшюп есир
олуйорлар. Иште, онларън сон хали
баштаки халинден даха бетер олду. 21
Онлара даха ийи оладжайдъ, егер
дорулук йолуну хич ьоренмеселерди,
не кадар ьоренип онлара верилен
кутсал буйруктан дьонсюнлер. 22 Дору
бир атасьозю вар ве бунларън башъна
гелен затен будур: "Кьопек кенди
куслууна дьонюйор. Йъканмъш домуз
гене йуварланмак ичин чамура
дьонюйор."

13

Хаксъзлъън каршълъънъ тезлерде
аладжаклар. Гюндюз ичкили оларак
гезмек онлара бир зевктир. Сизин
кардеш
софраларънъза
катълан
резиллик
лекелердир.
Алданъп
зевклере дюшюйорлар. 14 Онларън
гьозлери зина иле долудурлар ве
дурмамаджасъна гюнах ишлийорлар.
Саалам олмаян джанларъ капанън
ичине
чекийорлар.
Йюреклери
ачгьозлюлюкте
ескиленмиштир.
Бунлар ланет алтъндадърлар. 15 Дору
йолу
терк
едип
йолуну
шашърмъшлардър.
Бейор'ун
олу
Балам'ън йолуну тутуйорлар. О,
гюнахлъ парайъ севен бири иди. 16
Ама
яптъъ
кьотюлюю
ичин
азарландъ: конушамаян ешек бир

Бьолюм 3
Раббин гюню
1

Севгилилер, бу шимди сизе яздъъм
икинджи мектуптур. Икисинде де сизе
базъ шейлери хатърлатъръп бактъм,
сизин
дюшюнджелеринизи
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уянтърайъм, ки затен темиздирлер. 2
ЬОйле ки, аклънъза гетиресиниз,
кутсал пейгамберлер евелден не
сьойледилер, ве сизин апостолларънъз
насъл Куртаръджъ Раббин буйрууну
гетирдилер.
3
Ен евела шуну билин: сон
гюнлерде
ьойле
алай
еденлер
тюрейеджек ки, хер шейи елентийе
аладжаклар. Онлар кенди истеклерине
гьоре яшаяджаклар. 4 Дийеджеклер
ки, "Хани геледжек дие сьоз вердийди
я! Не олду о сьозе шимди? Чюнкю не
вакът деделеримиз гечиндилер, о
замандан бери хершей айнъ дуруйор.
Хер шей дюня курулдуундан бери
насъл идийсе, ьойле де девам
едийор." 5 Ама вар ьойле бир меселе
ки, онлара капалъдър, даха дорусу
онлар истийор капалъ калсън; хани
шьойле: чок заманлар ьондже гьоклер
Аллахън сьозю иле вар олду. Ве дюня
судан япълдъ, су иле она бичим
верилди. 6 Ве гене, о заманки дюня су
иле долуп йок олду. 7 Ама Онун
Сьозю шимдики гьоклери ве дюняйъ
да туттуштурмак ичин саклъйор. О
гюн ичин коруйор, не вакът Аллахсъз
инсанлар даваланъп йок оладжаклар.
8

Ялнъз, севгилилер, шу меселе
гьозюнюзден качмасън: Аллахън
гьозюнде бир гюн бин сене гибидир,
бин сене де бир гюн гибидир. 9 Кими
кишилер санъйор, Аллах вермиш
олдуу сьоз ичин гече калъйор. Хайър,
ьойле деил. О сизе каршъ сабърлъдър.
Истемийор, кимсе йок олсун, ама
истийор, херкес тьовбейе гелсин.

444

444
10

Раббин гюню бир хърсъз гиби
геледжек. О гюнде гьоклер бюйюк
гюрюлтю иле йок оладжак. Хер шей,
къйъмджъкларъна
кадар,
къзгън
атешин ичинде ерийеджек. Дюня ве
онун юзеринде япълан ишлер де
бюсбютюн янаджаклар.
11

Иште, мадем бютюн бу шейлер бу
бичимде йок оладжак, сиз не гиби
кишилер лазъм оласънъз? Насъл да
лазъм, кутсаллък ве Аллах коркусу
ичинде бир яшам
сюресиниз!
12
Насъл да лазъм, Аллахън гюню
гелсин
дийе,
дьорт
гьозле
беклейесиниз ве она дору хъзла
илерлейесиниз. О гюнде гьоклер
атешин ичинде йок оладжак, хер шей
де
къйъмджъклара
кадар
о
съджаклъън ичинде ерийеджек. 13 Биз
де, Аллахън сьоз вердии гиби, йени
гьоклер ве йени бир дюняйъ
беклийоруз.
Онларда
дорулук
яшаяджак.
14

Онун ичин, севгилилер, мадем бу
шейлери беклийорсунуз, урашън
баръшъклък ичинде, лекесиз ве
кабахатсъз
бир
вазийетте
булунасънъз. 15 Ве анлайън ки,
Раббимизин
даянмасъ
куртулуш
демектир. Затен севгили кардешимиз
Павлус да, она верилен билгилие
гьоре, сизе тъпкъсънъ язмъштър. 16
Хем де бютюн мектупларънда да бу
шейлерден ичин конушуйор. Сахи,
онларда вар базъ меселелер, зор
анлашълъйор. Окумамъш ве саалам
олмаян кишилер де бунларъ терсине
чевирийорлар. Ама затен Кутсал
Китабън бютюн сьозлерине де ьойле

япъйорлар. Бьойле япмакла кенди
кендилерини маф едийорлар.
17

Онун ичин, севгилилер, коллайън
кендинизи, не кадар о канунсуз
адамларън
янлъшлъъна
дюшюп
саптърълмаясънъз ве даянмактан
вазгечмейесиниз.
18

Ама
сиз
Раббимиз
ве
куртаръджъмъз
Иса
Месихи
танъмакта ве мерхаметте бюйюйюн.
Хем шимди, хем де сонсузлуа кадар
Она шанлар олсун!
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1.ЙУХАННА
Бьолюм 1
Яшам Сьозю
1

Ен баштан бери вар иди, биз ону
ишиттик, кенди гьозлеримизле ону
гьордюк, она бактък ве еллеримизле
ону елледик, хани яшам сьозюнден
ичин конушуйорум. 2 (Ве яшам белли
едилди, биз де она бактък ве
шахитлик япъйоруз, ве сизе сонсуз
яшамъ билдирийоруз. О, Баба'нън
янънда иди ве бизе белли едилди.) 3
Евет, биз нейи гьордюк ве ишиттик,
иште, ону сизе билдирийоруз. ЬОйле
ки, сизин де бераберлииниз олсун
бизимле. Бизим гене бераберлиимиз
вар Баба иле ве Онун Олу Иса Месих
иле. 4 Ве бу шейлери сизе язъйоруз,
бизим севинджимиз тамам олсун
дийе.
Айдънлъкта йюрюмек
5

Ве Ондан ишиттиимиз хабер, сизе
билдирдиимиз хабер шудур: Аллах
айдънлъктър, Онда хич бир каранлък
йок. 6 'Онунла бераберлиимиз вар'
дерсек ама каранлъкта йюрюрсек,
ялан сьойлемиш олуйоруз ве хакикатъ
7
ишлемийоруз.
Ама
О
айдънлъктадър, ве биз де айнъ онун
гиби айдънлъкта йюрюдюк мю, о
заман бирбиримизле бераберлиимиз
олуйор. Ве Онун Олу Иса Месихин
канъ бизи хер бир гюнахтан
темизлийор.

'Бизим гюнахъмъз йок' дерсек,
кенди
кендимизи
алдатърмъш
олуйоруз ве ичимизде хакикат
булунмуйор. 9 Гюнахларъмъзъ ачък
ачък сьойледик ми, О бизи хер тюрлю
хаксъзлъктан темизлейеджек. Чюнкю
О, гювенилир ве дорудур. 10 Ама
'гюнах ишлемедик' дерсек, Ону
яланджъ чъкармъш олуйоруз ве Онун
Сьозю ичимизде булунмуйор.
Бьолюм 2
1

Евлатларъм, бен сизе бу шейлери
язъйорум, гюнах ишлемейесиниз
дийе. Ама бир киши гюнах ишлерсе
де, Баба'нън янънда бир Авукатъмъз
вар: О да дору олан Иса Месихтир. 2
Бизим гюнахларъмъзъ баъшлатъран
курбан Одур. Ве деил саде бизим
ичин, ама бютюн дюня ичин де. 3 Ве
Онун буйрукларънъ туттук му, о вакът
биледжез ки, биз Ону артък
танъйоруз. 4 Ким дерсе, 'Бен артък
Ону
танъйорум',
ама
Онун
буйрукларънъ тутмуйор, о бир
яланджъдър
ве
онда
хакикат
булунмуйор. 5 Ама хер ким Онун
сьозюню тутарса, Аллахън севгиси о
кишиде сахиден де тамамланмъш
олуйор. Бьойлеликле биледжез, хани
Ондайъз. 6 Ким 'Онда калъйорум'
дерсе, лазъм айнъ ьойле яшасън,
насъл О да яшадъйса.
7

Кардешлер, сизе йени бир буйрук
язмъйорум,
ески
бир
буйрук
язъйорум, ки о ен баштан бери
сизинле иди. Ен баштан бери
ишиттииниз сьоз, иште, ески буйрук
одур. 8 Ве гене де сизе йени бир
буйрук язъйорум. О да хем Месихте,
446

хем сизде хакикат олуйор. Чюнкю
каранлък гечмектедир ве асъл
айдънлък шълламая башладъ.
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Ким дерсе 'Айдънлъкта яшъйорум',
ве гене де кардешинден азлашмашса,
о бугюне кадар каранлъктадър. 10 Ким
кардешини
северсе,
айдънлъкта
калъйор ве онда йок себеп, башкасънъ
гюнаха дюшюрсюн. 11 Ама ким
кардешинден
азетмезсе,
каранлъктадър
ве
каранлъкта
йюрюйор.
Нерейе
гиттиини
билмийор, чюнкю каранлък онун
гьозлерини кьор етмиштир.
12

Къзанлар, сизе язъйорум
чюнкю гюнахларънъз Онун адъ
сайесинде сизе баъшландъ.
13
Бабалар, сизе язъйорум
чюнкю ен баштан бери вар Оланъ
артък танъйорсунуз.
Генчлер, сизе язъйорум
чюнкю Кьотю Оланъ артък
йендиниз.
14

Евлатлар, сизе яздъм,
чюнкю Баба'йъ артък
танъйорсунуз.
Бабалар, сизе яздъм,
чюнкю ен баштан бери вар
Оланъ артък танъйорсунуз.
Генчлер, сизе яздъм,
чюнкю кувветлисиниз, Аллахън
сьозю ичинизде дуруйор ве
кьотю оланъ артък йендиниз.
Дюняйъ севмемек
15

Бу дюняйъ севмейин, не де бу
дюняда олан шейлери севмейин. Бир
киши бу дюняйъ севди ми, онда
Баба'нън севгиси булунмаз. 16 Бу
дюняда саде шунлар вар:
- беден табийетинин истедиклери,
- гьозлерин истедиклери ве
- бу хаятън бош гуруру.
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Ве
бунлар
Баба'дан
деил,
дюнядандърлар. 17 Бу дюня ве бу
дюнянън севдаларъ гечмектедир. Ама
ким Аллахън истедиини йерине
гетирирсе, о сонсуза кадар дураджак.
Месих-дюшманъ
18

Евлатлар, бу сон сааттър. Сиз
дуйдунуз ки, о Месих дюшманъ
геледжек. Ве шимдиден биле бир
сюрю Месих дюшманларъ тюреди.
Иште, ондан ичин билийоруз, бу сон
сааттър. 19 Онлар бизден чъктълар,
ама бизден деилдилер. Онлар бизден
олсайдълар,
бизимле
бирликте
каладжайдълар.
Ама
бизден
айрълдълар, чюнкю белли олсун, хани
онлардан хич бири бизден деилдир
дийе.
20

Ама сизде Кутсал Оланън
месхетмеси
вар,
ве
хепиниз
билгилисиниз. 21 Бен сизе бу шейлери
язмадъм, хакикатъ билмийорсунуз
дийе. Там терси, затен билийорсунуз
дийе сизе яздъм. Ве билийорсунуз,
хич бир ялан хакикаттан гелемез. 22
Яланджъ кимдир? Ким инкяр едерсе,
хани Иса Месихтир дийе - яланджъ о
деил ми? Евет, ким Баба'йъ ве Оул'у
инкяр едерсе, Месих Дюшманъ одур.
23
Хер ким Оул'у инкяр едерсе,
Баба'йъ да казанмамъш олуйор. Ама
ким Оул'у ачък ачък танърса, айнъ
заманда Баба'йъ да казанмъш олуйор.
24

Онун ичин, сиз ен баштан бери
нейи ишиттиниз, о ичинизде девамлъ
калсън.
Ве
ен
баштан
бери
ишиттииниз шейлер сизде девамлъ
калдъ мъ, о вакът сиз де девамлъ
оларак Оул'да ве Баба'да калърсънъз.

25

Ве О бизе бир шей ичин сьоз верди:
о да сонсуз яшамдър.

Билийорсунуз, О ортая чъктъ,
гюнахларъмъз ортадан калдърълсън
дийе. Ве Онда гюнах булунмуйор. 6
Хер ким Онда девамлъ калърса,
гюнахлъ яшамаз: хер ким гюнахлъ
яшарса, Ону хич гьормемиштир, Ону
танъмъйор биле.

26

Бу меселелери сизе яздъм о
кишилерден
ичин,
хани
сизи
саптъръйорлар. 27 Ама сиз Ондан бир
месхетме алдънъз, о да сизде девамлъ
калъйор. Ве ихтияджънъз йок, бириси
сизи ьоретирсин. О месхетме, иште,
сизи хер бир темада ьоретирен одур.
Ве о хакикаттър, ялан деилдир. О
сизи насъл ьоретирдийсе, сиз Рабде
девамлъ ьойле калън.

7

Евлатлар, кимсе сизи саптърмасън.
Ким дорулук ишлерсе, кендиси де
дорудур, айнъ О не кадар дору исе. 8
Ким гюнах ишлерсе, Шейтан'дандър.
Чюнкю Шейтан, ен баштан бери
гюнах ишлийор. Аллахън Олу онун
ичин
ортая
чъктъ,
Шейтанън
ишлерини бозсун дийе.9 Аллахтан
доан хич кимсе гюнахлъ яшамаз,
чюнкю Онун тохуму о кишинин
ичинде дуруйор. Оламаз о гюнахлъ
яшасън, чюнкю Аллахтан домуштур.
10
Аллахън евлатларъ ве Шейтанън
евлатларъ, иште бундан белли олуйор.
Хер ким дорулук ишлемийор ве хер
ким кардешини севмийор, о Аллахтан
деилдир.

Аллахън евлатларъ олмак
28

Ве шимди, къзанлар, сиз Онда
девамлъ калън. ЬОйле ки, О ортая
чъкънджа, биз куражлъ олалъм, ве
Онун гелишинде Онун ьонюнде резил
29
олмаялъм.
Мадем
сиз
билийорсунуз, О дорудур дийе, айнъ
заманда билийорсунуз ки, хер ким
дорулук ишлерсе, Ондан домуштур.
Бьолюм 3
1

Бирбиримизи севмек

Бакън, Баба бизе насъл бир севги
гьостерди, мадем Аллахън евлатларъ
дийе чаарълъйоруз. Ве сахиден де
ьойлейиз. Ондан ичин дюня бизи
танъмъйор, чюнкю Ону да танъмадъ. 2
Севгилилер, биз шимдиден Аллахън
евлатларъйъз, ве не оладжаз хенюз
белли деил. Ама шуну билийоруз: О
не вакът ортая чъкарса, биз о вакът
Она бензер оладжаз, чюнкю Ону
олдуу гиби гьореджез. 3 Ве хер кимин
Онда ьойле бир умуду варса, о
кендини темизлийор, айнъ насъл О да
темиз исе. 4 Хер ким гюнах ишлерсе,
канунсузлук да ишлемиш олуйор. Ве
5
гюнах
канунсузлуктур.

11
Ен баштан бери ишиттииниз хабер
шудур: бирбиримизи севелим! 12
Олмаялъм Каин гиби: о кьотю
оландан иди ве кардешини ьолдюрдю.
Неден - чюнкю онун ишлери кьотю
иди, кардешинин ишлери гене, дору
иди. 13 Кардешлерим, дюня сизден
азетмийор дийе шашмайън. 14 Биз
кардешлери севийоруз - иште, ьойле
анлъйоруз, ьолюмден яшама гечтик
дийе. Севмейен киши девамлъ
ьолюмде калъйор. 15 Хер ким
кардешинден азетмезсе катилдир. Ве
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билийорсунуз, хич бир катил сонсуз
яшама сахип оламаз.
16

О бизим ичин хаятънъ верди иште, биз севгийи артък бьойле
анлъйоруз. Ве биз де лазъм
кардешлер ичин хаятъмъзъ верелим. 17
Хер ким бу дюнянън малларъна сахип
исе, ве кардешини ихтияч ичинде
гьорюрсе,
ве
йюреини
ондан
чевирирсе - ьойле бирисинде Аллахън
севгиси насъл девам едеджек ки? 18
Къзанларъм, биз севмейелим саде
лафта я да дудакларла, ама ишлемекле
19
ве
хакикатла.
Бьойлеликле
билийоруз, хакикаттайъз дийе, ве
бьойлеликле
Онун
ьонюнде
йюреклеримизи явашлаттъръйоруз. 20
ЬОйле ки, йюреимиз бизи даваларса
биле, Аллах йюреимизден даха
бюйюктюр. О хер шейи билийор.
21

Севгилилер, йюреимиз бизи
даваламазса,
Аллахън
ьонюнде
куражъмъз вар. 22 Ве не дилерсек
Ондан
алъръз,
чюнкю
Онун
буйрукларънъ йерине гетирийоруз ве
Онун гьозюнде хош олан шейлери
ишлийоруз. 23 Ве Онун буйруу да
шудур: Онун Олу олан Иса Месихин
адъна иман еделим ве бирбиримизи
севелим, айнъ бизе насъл буйурдуйса.
24
Ким Онун буйрукларънъ йерине
гетирирсе, девамлъ Онда калъйор, О
да о кишиде калъйор. Онун бизде
калдъънъ шунунла билийоруз: бизе
вермиш олдуу Рухуйла.
Бьолюм 4
Рухларъ денемек
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1

Севгилилер, хер бир руха
инанмайън. Рухларъ денейин, аджаба
Аллахтан мъдърлар дийе. Чюнкю бир
сюрю сахте пейгамберлер дюняя
яйълмъштър. 2 Аллахън Рухуну
шьойле танъяджаз: 'Иса Месих бир
беден ичинде гелмиштир' - буну ачък
ачък сьойлейен хер рух Аллахтандър.
3
Ве Иса'йъ танъмаян хич бир рух
Аллахтан деилдир. ЬОйле бир рух
Месих дюшманънън рухудур. Сиз
дуйдунуз, о Месих дюшманъ дюняя
геледжек.
Ве
шимдиден
биле
дюнядадър.
4

Евлатлар, сиз Аллахтансънъз ве
сахте
пейгамберлери
йендиниз.
Чюнкю сизин ичинизде Олан, дюняда
оландан даха бюйюктюр. 5 Онлар
дюнядандърлар. Чюнкю бу дюнядан
конушуйорлар, дюня да онларъ
сеслийор. 6 Биз гене, Аллахтанъз. Ким
Аллахъ танърса, бизи сеслийор. Ким
Аллахтан деилсе, бизи сеслемийор.
Иште, бьойлеликле хакикатън руху ве
яланън рухуну фарк едебилириз.
Аллахън севгиси, бизим севгимиз
7
Севгилилер, бирбиримизи севелим.
Чюнкю севги Аллахтандър, ве ким
северсе, Аллахтан домуштур ве
Аллахъ танъйор. 8 Ким севмезсе,
Аллахъ хенюз танъмъйор, чюнкю
Аллах севгидир. 9 Аллахън бизе
каршъ олан севгиси шьойле белли
олду: Аллах кенди Олуну, бириджик
Олуну дюняя гьондерди, биз Онун
ярдъмъйла яшаялъм дийе. 10 Севги
будур: деил биз Аллахъ севмиш
олалъм. Хайър, О бизи севди ве кенди
Олуну
гьондерди,
бизим

гюнахларъмъзъ баъшлатъран бир
курбан олсун. 11 Севгилилер, мадем
Аллах бизи ьойле севди, биз де лазъм
бирбиримизи севелим. 12 Хич кимсе,
хич бир заман Аллахъ гьормемиштир.
Ама бирбиримизи севдик ми, Аллах
бизде девамлъ калъйор, ве Онун
севгиси бизде тамамланмъш олуйор.

буйрук алдък: Ким Аллахъ северсе,
лазъм айнъ заманда кардешини де
севсин.
Бьолюм 5
Аллахън Олуна иман етмек
1

Хер ким инанърса, Иса Месихтир
дийе, Аллахтан домуштур. Ве хер ким
Баба'йъ северсе, Ондан домуш олан
кишилери де севеджек. 2 Аллахъ
севдик ми ве Онун буйрукларънъ
йерине гетирдик ми, о вакът
билийоруз, Аллахън евлатларънъ да
севийоруз дийе. 3 Онун буйрукларънъ
йерине гетирмек, иште, Аллахъ
севмек бу демектир. Ве Онун
буйрукларъ затен зор деилдир. 4
Аллахтан доан херкес дюняйъ
йенмиштир. Затен дюняйъ алт еден
йенги иманъмъздър. 5 Дюняйъ алт
еден кимдир? - 'Иса Аллахън Олудур'
дийе иман едендир.

13

Бизе вермиш олдуу Рухундан
анлъйоруз, аджаба биз девамлъ Онда
калъйоруз му ве О да бизде калъйор
14
му.
Баба,
Оул'у
дюнянън
куртаръджъсъ оларак гьондермиштир
- биз буну гьордюк ве буна шахитлик
япъйоруз. 15 Ким ачък ачък сьойлерсе
'Иса Аллахън Олудур', о девамлъ
Аллахта калъйор, Аллах да онда
калъйор. 16 Аллахън бизе каршъ олан
севгисини артък танъдък ве она иман
едериз. Аллах севгидир, ве ким
севгиде девамлъ калърса, Аллахта
калъйор, Аллах да онда калъйор.
17

Бизим арамъзда севги артък
тастамам олду. ЬОйле ки, давалама
гюнюнде куражлъ олалъм. Чюнкю О
насъл исе, биз де бу дюняда ьойлейиз.
18
Севгиде корку йок. Тамамланмъш
бир севги коркуйу йок едийор.
Чюнкю корку демек, джеза демектир.
Ве
ким
коркарса
севгиде
тамамланмъш деилдир.

6

Су ве канла гелен Одур, Иса
Месихтир. Деил саде су иле гелсин,
хайър, су ве канла гелди. Буна
шахитлик япан да Рух'тур, чюнкю Рух
хакикаттър. 7 Шахитлик япан шу
ючюдюр: 8 Рух, су ве кан. Ве бу ючю
бир йере гелийорлар. 9 Мадем
инсанларън шахитлиини биле кабул
едийоруз, Аллахън шахитлии ондан
даха бюйюктюр. Чюнкю бу Аллахън
шахитлиидир, кенди Олундан ичин
яптъъ шахитлиидир. 10 Ве ким
Аллахън Олуна иман едерсе, онда о
шахитлик булунуйор. Ама Аллаха
инанмаян, Ону яланджъ чъкармъш
олуйор. Чюнкю Аллахън кенди
Олундан ичин яптъъ шахитлиине

19

Биз севийоруз, чюнкю ен
биринджи О бизи севди. 20 Бир киши
'Бен Аллахъ севийорум' дерсе, ама
кардешинден азетмезсе, о бир
яланджъдър.
Чюнкю
ким
кардешинден азетмезсе - ки, ону
гьорюйор - гьормедии Аллахъ хич
севемез. 21 Биз Ондан шьойле бир
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инанмамъштър. 11 Шахитлик де
шудур: Аллах бизе сонсуз яшам
вермиштир. Ве Онун Олунда булунан
яшам да шудур: 12 Кимде Оул варса,
онда яшам да вар. Ама кимде Оул
йокса, онда яшам да йок.
Сон сьозлер
13

Сиз Аллахън Олу'нун адъна иман
едийорсунуз. Ве бу шейлери сизе
яздъм ки, сонсуз яшамънъз вар дийе
билесиниз. 14 Ве Онун ьонюнде ьойле
бир куражъмъз вар ки, егер Онун
истедиине гьоре бир шей дилерсек, О
бизи сеслийор. 15 Ве мадем билийоруз,
О бизи сеслийор, о заман билийоруз,
хер не дилерсек, диледиимизи алдък.
16

Бир киши гьордю мю, кардеши
насъл ьолюме гьотюрмейен бир
гюнах ишлийор, ялварсън. О вакът
Аллах, ким ьолюме гьотюрмейен бир
гюнахъ ишлерсе, онлара яшам
вереджек. Вар бир гюнах ьолюме
гьотюрюйор. Бен демийорум, онун
ичин ялварсън. 17 Хер тюрлю
хаксъзлък гюнахтър, ама гене де,
ьолюме гьотюрмейен гюнах вар.
18

Билийоруз, хер ким Аллахтан
домушса гюнахта яшамаз. Аллахтан
домуш Олан, хани Месих, о кишийи
коллуйор, ве кьотю Олан она
докунмаяджак. 19 Биз билийоруз,
Аллахтанъз, ве билийоруз, бютюн
дюня кьотю олан'ън елиндедир. 20 Ве
гене билийоруз, Аллахън Олу гелди
ве бизе анлайъш верди, ьойле ки,
хакикат Оланъ танъялъм. Биз де
хакикат Олан'дайъз, хани Онун олу
олан Иса Месихтейиз. Хакикат Аллах
ве сонсуз яшам Одур.
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21

Къзанлар, кендинизи путлардан
коллайън.

2.ЙУХАННА
Бьолюм 1
1

Ихтияр олан,

сечили ханъмефендийе
евлатларъна.

ве

онун

(Онларъ хакикатта севийорум. Ве
деил саде бен, ама хакикатъ билен
херкес де онларъ севийор. 2 Сизи
севийоруз, чюнкю хакикат бизде
девамлъ калъйор ве хер даим бизимле
каладжак.)
3

Хакикат ве севги ичинде, Аллах
Баба'дан ве Баба'нън олу олан Раб Иса
Месихтен гелен мерхамет, аджъма ве
баръш бизимле оладжак.

ураштък, ону кайбедесиниз. Хайър,
там долу бир каршълък аласънъз. 9
Хер ким чок ьотейе гидип Месихин
ьоретишинде калмазса, онда Аллах
йок. Ама ким бу ьоретиште калърса,
онда хем Баба хем Оул вар. 10 Бир
кимсе сизе гелип де бу ьоретиши
гетирмеди ми, ону еве алмайън, она
селам биле вермейин. 11 Чюнкю ким
ьойле бирисине селам верирсе, онун
кьотю ишлерине ортак олуйор.
12

Даха чок шей вар, сана не язайъм.
Ону кяът ве калемле сана анлатърмак
истемийорум. Ама умут едийорум
сана кавушайъм ве йюз йюзе сана
бунларъ анлатърайъм. ЬОйле ки,
севинджимиз тамам олсун.
13

Сенин сечили къзкардешинин
евлатларъ сана селам гьондерийорлар.

4

ЬОрендим ки, сенин евлатларън
хакикатта йюрюйорлар ве буна гайет
фазла севиндим. Ве Баба'дан затен
ьойле бир буйрук алдък. 5 Ве шимди,
ханъмефендим, сана ялваръйорум:
бирбиримизи севелим. Деил бен сана
йени бир буйрук язайъм, ама ен
баштан ханги буйруу алдък, ону
язъйорум. 6 Ве севги шудур ки, Онун
буйрукларъна
гьоре
яшаялъм.
Дуйдуунуз гиби, ен баштан бери вар
олан буйрук будур ве онда лазъм
йюрюйелим.
7

Чюнкю дюняя бир сюрю
алдатъръджълар яйълдъ. Онлар разъ
гелмийорлар ки, Иса Месих бир беден
ичинде
гелмиштир.
Иште,
алдатъръджъ ве Месих дюшманъ
будур. 8 Кендинизе диккат един.
ЬОйле олмасън да, биз не ичин
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конушуйор ве бизи бош бош
шейлерле сучлуйор. Ама бу она
йетмийор - хем кендиси кардешлери
кабул етмийор, хем де кабул етмек
истейенлере енгел олуйор ве онларъ
топлулуктан уратъръйор.

3. ЙУХАННА
Бьолюм 1
1

Ихтияр олан,

севгили Гайус'а
севийорум).

(ону

хакикатта

2

ДЖанъм, сенин ичин дилийорум,
насъл сенин рухун да ийидир, хер
меселеде ийи оласън ве саалъклъ
оласън дийе. 3 Не вакът кардешлер
гелди ве шахитлик яптълар сенин
хакикатъндан ичин, хани сен насъл
хакикатта йюрюйорсун, о вакът даха
да фазла севиндим. 4 Беним
евлатларъм хакикатта йюрюсюнлер ондан даха бюйюк бир севинджим
йок.
5

ДЖанъм, сен кардешлере, хем де
хич танъмадъън кардешлере чок
садикан давранъйорсун. 6 Онлар
топлулуун ьонюнде сенин севгинден
ичин шахитлик яптълар. Онларъ
Аллаха лайък бир бичимде йолджу
еттин ми, ийи едерсин. 7 Не де олса, о
Ад ичин йола чъктълар ве имансъз
миллетлерден ярдъм кабул етмедилер.
8
Онун ичин ьойле кишилери кабул
етмелийиз. Бьойлеликле хакикатън
иш аркадашларъ олуйоруз.

11
ДЖанъм, сен кьотю оланъ ьорнек
алма, ийи оланъ ьорнек ал. Ким ийи
оланъ япарса, о Аллахтандър. Ама
ким кьотю оланъ япарса, о Аллахъ
12
хич
гьормемиштир.
Ама
Димитрийус'тан
ичин
херкес
шахитлик япъйор, хакикатън кендиси
де шахитлик япъйор. Биз де шахитлик
япъйоруз, ве билийорсунуз, бизим
шахитлиимиз дорудур.
13
Чок шейлер вардъ сана язайъм,
ама истемийорум, сана кяът ве
калемле бунларъ анлатърайъм. 14 Ама
умут едийорум, тезлерде сенинле
гьорюшейим
ве
йюз
йюзе
конушаджаз.
15

Сана баръш олсун! Аркадашлар
селам сьойлюйорлар. Аркадашлара
адлъ адънджа селам сьойле.

9

Бен топлулуа да базъ шейлер
яздъм. Ама Дийотрефис вар я, хани
хеп истийор онларън арасънда
биринджи олсун, иште о бизи кабул
етмийор. 10 Онун ичин, бен гелдим ми,
онун
яптъъ
ишлерини
ортая
чъкараджам: бизден ичин кьотю
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ЯХУДА
Бьолюм 1
1

Яхуда, Иса Месихин
хизметчиси ве Якуб'ун кардеши,

бир

Чаарълмъш,
Баба
Аллахта
севилмиш ве Иса Месихте корунмуш
оланлара.
2

Сизе бола гани мерхамет, баръш ве
севги дилийорум.
Кьотю муаллимлер
3

Севгилилер, аслънда чок истердим,
пайлаштъъмъз куртулуштан ичин сизе
язайъм. Ама меджбур калдъм, сизе
ялвармак ичин язайъм: кутсаллара
бир кере теслим едилмиш олан иман
ичин урашън! 4 Чюнкю вар биртакъм
кишилер,
саклъдан
аранъза
сокулдулар. Онларън даваланмасъ
чоктан бери язълмъштър. Бунлар
Аллахсъз кишилердир. Санъйорлар,
Аллахъмъзън мерхамети резиллик
ичин фърсат олуйор. Бьойлеликле
бириджик ефендимизи, Аллахъмъз ве
Раббимиз олан Иса Месихи инкяр
едийорлар.

бюйюк даваламак гюнюне кадар. 7
Содом ве Гомора ве онларън
етрафъндаки касабалар да ьойле олду:
онлар кендилерини зиная вермишлер,
хем де башка тюрлю зиная. Бир
ьорнек гиби гьостерилмек ичин,
джеза оларак сонсуз атеш гьордюлер.
8

Айнъ онун гиби, о рюяджълар да
бедени лекелийорлар. Гюдюджюлюю
хич саймайъп шанлъ варлъкларъ
кьотюлюйорлар. 9 Башмелек Михаил
биле, Шейтанла Муса'нън бедени
ичин кавга едеркен, кураж буламадъ,
Шейтанъ кьотюлейип даваласън.
Деди ки, "Аллах сени азарласън!" 10
Бу кишилер гене хич анламадъкларъ
шейлери кьотюлюйорлар. Ве о
шейлери,
хани
беден
дюшюнджесийле,
санки
кафасъз
хайванлар гиби анлъйорлар, о
шейлерле
кенди
кендилерини
йъкъйорлар.
11

Вай онларън халине! Чюнкю...
- Каин'ин йолуну тутмушлар ве
- Балам'ън гюнахъна дюшюп
паранън пешинден кошуйорлар,
ве
- Кора'нън кафа калдърмасънда
маф олмушлар.
12
Бунлар...

5

Ама сизе шу меселейи андърмак
истийорум (ки, аслънда хершейи
затен билийорсунуз): Раб бир кере
халкъ Мъсър'дан куртардъ, ама сонра
иман етмейенлери йок етти. 6 О
мелеклер
де,
хани
баштаки
ишлеринде
дурмайъп
кенди
йерлеринден
айрълдълар,
Аллах
онларъ
сонсуз
зинджирлерле
каранлък ичинде мапус етти, чак о

- сизин кардеш
софраларънъзда булунан
ьортюлю каялардър. Хич
коркмадан да сизинле бирликте
йийорлар.
- Саде кендилерини беслейен
кишилердир.
- Рюзгярън даътърдъъ сусуз
булутлардър.
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- Ики дефа ьолмюш,
кьоклеринден сьокюлмюш,
йемишсиз сон бахар аачларъдър.
13
- Кенди резилликлерини
кьопюрюк гиби чъкаран денизин
кудурмуш далгаларъдър.
- Гезиджи йълдъзлардър.
Иште, бунлар ичин сонсузлара кадар
сюрен
койу
бир
каранлък
хазърланмъштър.
14

Адем'ден сонра йединджи кушак
олан Ханок бу кишилерден ичин
шьойле
конушту:
"Бакън,
Раб
онбинлердже кутсалларъйла гелди. 15
ЬОйле ки, херкеси даваласън ве
бютюн Аллахсъз кишилери сучлу
чъкарсън. Аллахсъзлъкла не кадар
Аллахсъз ишлер яптъларса, ве
Аллахсъз гюнахкярлар Она каршъ не
кадар терс лафлар яптъларса, иште
онларън хепсини сучлу чъкараджак."
16
Онлар хеп мърмърданан, хеп
аалашан, хеп кенди истедиклерине
гьоре яшаян кишилердир. Аъзларъ
палавраджъ
лафлар
сьойлюйор.
ЬОйлеликле казанч ичин кишилерин
аазъна бал сюрюйорлар.
Даянън!
17

Ама сиз, севгилилер, Раббимиз
Иса Месихин апостолларъ ьонджеден
не
сьойледилер,
о
сьозлери
хатърлайън. 18 Хани сизе хеп дедилер
я, заманън сонунда алай еденлер
оладжак. Онлар кенди Аллахсъз
истеклерине гьоре яшаяджаклар. 19
Онлар айрълък гетирен, бедендже
яшаян ве Кутсал Рух'а сахип олмаян
кишилердир.
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20

Ама сиз, севгилилер, Кутсал Рухта
дуа едип кендинизи ен кутсал олан
иманънъзда илерлетирин. 21 Аллахън
севгисинден
дъшаръ
чъкмайън.
Раббимиз Иса Месихин мерхамети,
хани сонсуз яшамъ беклейин.
22

Кимилери карарсъздърлар онлара аджъйън.
23
Кимилерини атешин ичинден
чъкаръп куртарън.
Кимилерине гене корку ичинде
аджъйън ве беденин лекеледии
рубаларъндан биле тиксинин.
Аллаха ьовгю
24

Ама вар Бири, сизи аякта
тутабилир,
ьойле
ки
хич
кьостекленмейесиниз. Ве О япабилир
ки, кендисинин ьонюнде шанлълък ве
бюйюк севинч иле дурасънъз.
25

Куртаръджъмъз олан бириджик
Аллаха,
Раббимиз Иса Месихин елийле,
бютюн заманлардан евел, шимди
ве сонсузлара кадар
шанлар, бюйюклюк, гюдюджюлюк
ве куввет олсун.
Амин.

- Аллаха ве Онун Бабасъ ичин
бирер кутсал хизметчи яптъ.

АЧЪКЛАМА
Бьолюм 1
ЬОнсьоз
Бу,
Иса
Месихин
бир
ачъкламасъдър. Ону Аллах Она
верди,
кенди
хизметчилерине
гьостерсин, тезлерде нелер оладжак
дийе. Бу ачъкламайъ билдирмек ичин,
кенди мелеини хизметчиси олан
Йуханна'я гьондерди. 2 О да Аллахън
сьозюне ве Иса Месихин хаберине,
хер не гьормюшсе она шахитлик яптъ.
3
Ким бу пейгамберлик сьозлерини
йюксек сесле окуйор, ким онларъ
ишитийор ве ким бунда язълъ олан
шейлери йерине гетирийор - не мутлу
онлара. Чюнкю вакът артък якъндър.
Селам Сьозю
4

Йуханна, Ася санджаънда булунан
йеди топлулуа: сизе мерхамет ве
баръш олсун. Бу мерхамет ве баръш
гелийор...
- шимди вар Олан, ескиден вар Олан
ве геледжекте вар Олан'дан ве
- Онун крал искемлесинин ьонюнде
булунан йеди рухтан,
5

- ве Иса Месихтен:
- садикан шахит Одур,
- ьолюлерден биринджи доан Одур
- ве дюня кралларънън башъ Одур.
- О бизи севди,
- кенди канъйла бизи
гюнахларъмъздан пакладъ.
- О бизи бирер крал яптъ,

Иште,
шанлълък
ве
куввет
сонсузлара кадар Онун олсун! 7 Бакън,
булутларла гелийор! Хер гьоз Ону
гьореджек. Онун беденини кимлер
делди, онлар биле Ону гьореджеклер.
Ве О себеп оладжак, дюнянън бютюн
миллетлери
аалайъп
читмеленеджеклер. Евет, амин! 8
Шимди вар Олан, ескиден вар Олан
ве геледжекте вар Олан, хершейи
гюден Раб Аллах шьойле дийор:
"Алфа ве Омега бен'им."
Инсанолу'нун гьорюнюшю
9

Бен, сизин кардешиниз Йуханна,
Иса Месихин чекилерини, краллъънъ
ве
даянмасънъ
пайлашъйорум.
Аллахън хабери ве Иса Месихин
шахитлиинден ичин Патмос денилен
адада булунурдум. 10 Раббин гюнюнде
Рух'та идим. Ве аркамда бюйюк бир
сес, санки бир боразан сеси, ишиттим.
11
Деди ки, "Не гьорюрсен, ону бир
китаба яз ве шу йеди топлулуа
гьондер: Ефес'е, Измир'е, Бергама'я,
Тиятира'я, Сардис'е, Филаделфия'я ве
Лаодикия'я.
12

Ве аркама дьондюм, бакайъм
бенимле конушан о сес кимин имиш.
Дьонюндже, йеди тане алтън мумлук
гьордюм. 13 Ве бу йеди мумлуун
ортасънда Инсанолу'на бензейен бири
дурурду.
Онун рубасъ аякларъна кадар
узанърдъ.
Онун гьоюсю де алтън бир
кушакла кушанмъш иди.
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14

Онун кафасъ ве сачларъ беяз иди,
япаъ гиби бембеяз иди.
Онун гьозлери янан атеш гиби
иди.
15
Онун аякларъ бакър гиби,
фърънда кор халине гелмиш
бакър гиби иди.
Онун сеси харъл харъл акан сулара
бензерди.
16
Онун саа елинде йеди йълдъз
вардъ.
Онун аазъндан кескин, ики аъзлъ
бир кълъч узанърдъ.
Онун йюзю бютюн кувветийле
парлаян гюнеш гиби иди.
17
Ону гьорюндже, ьолю гиби Онун
аякларънън ьонюне дюштюм. О да
саа елини юзериме койуп бана деди:
"Коркма, биринджи ве сонунджу
бен'им! 18 Дири олан бен'им! Бен
ьолмюштюм, ама бак, сонсузлара
кадар яшъйорум! ЬОлюмюн анахтаръ,
ьолюлер
девлетинин
анахтаръ
бендедир.
19

Гьормюш олдуун шейлери, шу
анда вар олан шейлери ве бундан
сонра олмак юзере олан шейлери яз. 20
Беним саа елимде гьордюн я о йеди
тане йълдъзъ; хем де о йеди алтън
мумлук - онларън саклъ анламънъ
сана анлатърайъм: о йеди йълдъз йеди
топлулуун мелеклеридир. Гьордююн
о
йеди
мумлук
гене,
йеди
топлулуктур.
Бьолюм 2
Ефес

1

Ефес касабасъндаки топлулуун
мелеине яз: йеди йълдъзъ саа елинде
Тутан ве йеди алтън мумлуун
ортасънда
Йюрюйен
шьойле
конушуйор:
2

"Бен сенин ишлерини билийорум.
Ве билийорум не кадар чок
ишлийорсун, не кадар даянъйорсун.
Ве билийорум, сен кьотю кишилере
хич даянамъйорсун. Ким кендини
апостол гетирийор, ама аслънда
деилдир, иште ьойле кишилери сен
денедин ве онларъ яланджъ булдун. 3
Сенде сабър вар. Беним адъмдан ичин
хеп ташъдън ве йорулмадън.
4
Гене де сана каршъ бир шейим вар:
сен биринджи севгини брактън. 5
Онун ичин хатърла нереден дюштюн,
тьовбе ет ве ен биринджи яптъън
ишлери йерине гетир. ЬОбюр тюрлю,
егер сен тьовбе етмесен, бен сана
тезлерде геледжем ве сенин мумлууну
йеринден калдъраджам.
6

Гене де сенин ийи бир тарафън вар
- сен Николайджъларън ишлеринден
азетмийорсун, бен де онлардан
азетмийорум.
7

Кимин кулаъ варса, сеслесин, Рух
топлулуклара не дийор. Ким йенерсе,
она яшам ааджъндан вереджем йесин.
О аач Аллахън дженнетиндедир."
Измир
8

Измир касабасъндаки топлулуун
мелеине яз: биринджи ве сонунджу
Олан, ьолмюш ве дирилмиш Олан
шьойле дийор:
9
"Бен сенин ишлерини билийорум.
Сенин чекилерини ве фукаралъънъ да
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билийорум (ки, аслънда зенгинсин).
Вар кишилер, кендилерине Яхуди
дийорлар ама Яхуди деилдирлер,
Шейтанън дуаханесиндендирлер. Бен
билийорум,
онлар
не
бичим
ифтиралар атъйорлар. 10 Тезлерде
чекилерин оладжак, ама сен онлардан
хич коркма. Бак, Шейтан сизден кими
кишилери
тезлерде
мапуса
аттъраджак, ьойле ки дененесиниз.
Сенин чекин он гюн сюреджек. Сен
ьолюм дереджесине кадар садикан ол.
О заман сана яшам таджънъ
вереджем.
11
Кимин кулаъ варса, сеслесин, Рух
топлулуклара не дийор. Ким йенерсе,
икинджи
ьолюм
она
асла
докунмаяджак."

онун гиби сенде де вар кишилер,
Николайджъларън
ьоретишини
тутуйорлар.
16
Тьовбе ет! Йокса бен сана
тезлерде геледжем ве аазъмдаки
кълъчла онларла мухаребе едеджем.
17
Кимин кулаъ варса, сеслесин, Рух
топлулуклара не дийор. Ким йенерсе,
она о саклъ ман екмеинден вереджем.
Ве она беяз бир таш вереджем. О
ташън юзеринде бир ад язъладжак.
Кимсе о адъ билемейеджек, саде о
ташъ алан киши ону биледжек."

Тиятира
18

Тиятира касабасъндаки топлулуун
мелеине яз: Аллахън Олу Олан,
гьозлери атеш гиби янан, аякларъ
бакър гиби янан, иште О шьойле
дийор:

Бергама
12

Бергама касабасъндаки топлулуун
мелеине яз: О ики аъзлъ, кескин
кълъджън сахиби шьойле дийор:

19

"Бен сенин ишлерини билийорум.
Билийорум сенде севги вар, ве
хизмет, ве иман ве даянмак ве
чалъшканлък
вар.
ЬОйле
ки,
ьонджеки чалъштъъндан шимди даха
да чок чалъшъйорсун.
20
Гене де сана каршъ биркач шейим
вар: Изебел адъндаки кадън кендини
пейгамбер гетирийор. Сен де она
верийорсун, ьоретиш версин ве беним
хизметчилерими саптърсън; зина
етсинлермиш ве путлара аданмъш
йийентилерден йесинлермиш. 21 Бен
она затен заман танъмъштъм. Ама о
истемийор, зинасъндан тьовбе етсин.
22
Бакън, бен ону хаста ятаъна
атаджам. Ве ким онунла зина еттийсе,
егер ишлеринден тьовбе етмезлерсе,
онларъ бюйюк чекийе бракаджам. 23
Онун евлатларънъ гене ьолюмлю

13

Бен сенин ишлерини билийорум.
Ве билийорум нереде яшъйорсун,
хани Шейтанън крал искемлеси
орададър. Билийорум, сен беним
адъмъ съмсъкъ тутуйорсун. Беним
садикан шахидим Антипас вар я, - о
аранъзда, хани Шейтанън отурдуу
йерде ьолдюрюлмюштю. Ве иште, о
гюнлерде биле бана иман еттиини
инкяр етмедин.
14
Гене де сана каршъ биркач шейим
вар. Аранъзда вар кишилер, Балам'ън
ьоретишини тутуйорлар. О бир вакът
Балак'а
ьоретирдийди,
Исраил
оулларънън йолуна кьостек койсун,
хани, путлара аданмъш йийентилер
йесинлер ве зина етсинлер. 15 Айнъ
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хасталъкла вураджам. Ве бютюн
топлулуклар биледжек, йюреклери ве
дюшюнджелери араштъран бен'им.
Биледжеклер ки, хер биринизе
яптъънъз ишлере гьоре каршълък
вереджем.

Онун ичин хатърла, нелер
алмъшсън, нелер дуймушсун. Бу
шейлери йерине гетир ве тьовбе ет.
Егер уянмасан, сенин юзерине бир
хърсъз гиби геледжем. Ве не вакът
геледжем де асла билемесин.

24
Ама Тиятира'да башка кишилер де
вар. Онлар бу ьоретиши кабул
етмедилер, ве 'Шейтанън дерин
меселелерини' ьоренмедилер. Иште,
гери калан сизлере бен шуну дийорум
ве юзеринизе башка бир йюк
коймаяджам: 25 Йетер ки, бен гелене
кадар сахип олдуунуз шейлере съкъ
тутунун.
26
Ким йенерсе ве беним ишлерими
сонуна кадар сюрдюрюрсе, она
миллетлерин юзерине хак вереджем.
27
О онларъ демир чомакла гюдеджек,
ве чьомлек парчаларъ гиби къраджак.
Тъпкъ бен де насъл Бабамдан алдъм.
28
Ве о кишийе сабах йълдъзънъ да
вереджем. 29 Кимин кулаъ варса,
сеслесин, Рух топлулуклара не дийор.

4
Ама сенде, хани Сардис
касабасънда, вар кими кишилер,
онлар рубаларънъ лекелемедилер.
Онлар бенимле бирликте беяз
рубаларла йюрюйеджеклер, чюнкю
буна лайъктърлар.

Бьолюм 3
Сардис
1

Сардис касабасъндаки топлулуун
мелеине яз. Аллахън йеди рухуна ве
йеди йълдъза сахип Олан шьойле
дийор:
"Бен
сенин
ишлерини
билийорум. Билийорум, сенин адън
чъктъ яшъйорсун дийе, ама ьолюсюн.
2

Уян ве гери калан шейлери
кувветлендир, ки онлар да затен
ьолмек юзере. Чюнкю фарк еттим,
сенин ишлерин Аллахъмън ьонюнде
хенюз тамамланмамъштър.
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5

Ким йенерсе беяз рубалар
гийеджек. Онун адънъ асла яшам
китабъндан
силмейеджем.
Онун
адънъ Бабамън ьонюнде ве Онун
мелеклеринин ьонюнде ачък ачък
анаджам. 6 Кимин кулаъ варса,
сеслесин, Рух топлулуклара не
дийор."
Филаделфия
7

Филаделфия
касабасъндаки
топлулуун мелеине яз: кутсал ве
хакикат Олан, Давуд'ун анахтаръна
сахип Олан (хани, ачтъ мъ, хич кимсе
капамаяджак, ве кападъ мъ, хич кимсе
ачамаяджак), шьойле дийор: 8 "Бен
сенин ишлерини билийорум. Бак,
сенин ьонюне ачък бир капъ койдум.
Ону да кимсе капамаяджак. Чюнкю аз
бир кувветин вар, ама беним сьозюме
съкъ тутундун ве адъмъ инкяр
етмедин.
9

Бак, Шейтанън дуаханесинден о
кишилер вар я, хани кендилерине
Яхуди дийорлар, ама аслънда Яхуди
деилдирлер, ялан сьойлюйорлар; бен
онларъ ьойле япаджам, гелип сенин

аякларънън
ьонюнде
диз
чьокеджеклер. Ве анлаяджаклар ки,
бен сени севдим.

мадем билмийорсун, зиян ве заваллъ
ве фукарасън, 18 мадем ьойле, бен сана
йол гьостерейим: Бенден алтън сатън
ал, хани атештен гечмиш бир алтън,
ьойле ки, асъл зенгин оласън.
Бенден беяз рубалар сатън ал, ьойле
ки, гийинмиш оласън ве айъп олан
чъплаклъън гьозюкмесин. Ве бенден
гьоз мейлеми сатън ал, гьозлерине
сюресин,
ьойле
ки,
гьозлерин
гьорсюн.
19
Кими северсем, онларън хепсини
азарлайъп сърая сокаръм. Онун ичин
кендини топарла ве тьовбе ет. 20 Бак,
бен капъда дуруйорум ве ону
чалъйорум. Бир киши сесими ишитип
капъйъ ачтъ мъ, ичери гиреджем ве
онун янъна геледжем. О ве бен,
икимиз бирликте софрая отураджаз. 21
Ким йенерсе, она вереджем, бенимле
бирликте крал искемлеме отурсун.
Айнъ насъл бен де йендим ве Бабамла
бирликте Онун крал искемлесине
отурдум. 22 Кимин кулаъ варса,
сеслесин, Рух топлулуклара не
дийор."

10

Бен затен буйурмуштум, съкънтъя
даянасънъз. Ве сен мадем беним бу
сьозюмю корудун, бен де сени о
денеме заманъндан коруяджам. О
денеме заманъ тезлерде бютюн
дюнянън юзерине геледжек, дюняда
отуранларъ денемек ичин.
11

Бен тезлерде геледжем. Сахип
олдуун шейи съкъ тут. Кимсе сенин
таджънъ алмасън. 12 Ким йенерсе, бен
ону Аллахъмън евинде бир дирек
япаджам. О орадан бир даха
чъкмаяджак. О кишинин юзерине
Аллахъмън адънъ язаджам. Ве
Аллахъмън касабасънън адънъ да
язаджам, о да 'Йени Йерушалим'дир.
О гене, гьоктен, хани Аллахъмън
янъндан инийор. Хем де беним йени
адъмъ язаджам. 13 Кимин кулаъ варса,
сеслесин, Рух топлулуклара не
дийор."
Лаодикия
14

Лаодикия
касабасъндаки
топлулуун мелеине яз: Амин Олан,
садикан ве хакикатчъ шахит Олан,
Аллахън ярадълъшънън башъ Олан,
шьойле дийор:

Бьолюм 4
Гьоктеки крал
1

Бу меселелерден сонра бактъм, ве
иште, гьокте ачък бир капъ. Ве ен
башта ишиттиим сес, хани бир
боразана бензерди, о сес бана
конушту. Ве деди: "Бурая чък. Бен
сана гьостереджем, бу шейлерден
сонра нелер лазъм олсун."

15

"Бен сенин ишлерини билийорум.
Билийорум, сен не соуксун, не де
съджаксън. Кешке я соук, я да съджак
олайдън. 16 Ама мадем не соук не де
съджак саде ълъксън, бен сени
17
аазъмдан
атаджам.
Мадем
дийорсун, 'Зенгиним, зенгинлештим,
артък бир шейе ихтияджъм йок', ве

2

Ве бирденбире бен Рухта олдум.
Гьокте
бир
крал
искемлеси
курулмушту. Ве о крал искемлесинин
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Отуранън гьорюнюшю йешил ве
кърмъзъ къйметли ташлара бензерди.
Крал искемлесинин етрафънда бир
гьоккушаъ вардъ. Онун гьорюнюшю
де ачък йешиле бензерди.
4
О крал искемлесинин етрафънда
гене йирми дьорт тане крал искемлеси
даха вардъ. Ве гьордюм, онларън
юзеринде йирми дьорт ихтияр
отурурду. Беяз рубалар гиймишлерди
ве кафаларънда алтън тачлар вардъ.
5

Крал искемлесинден шимшеклер,
гьок гюрюлдемелери ве сеслер чъктъ.
Крал искемлесинин ьонюнде атешле
янан йеди тане ламба вардъ. Онлар да
Аллахън йеди рухудур. 6 Крал
искемлесинин ьонюнде джамдан бир
дениз вардъ, санки кристал гиби.
Крал искемлесинин ортасънда, хем
де етрафънда дьорт малюк вардъ.
ЬОнлери ве аркаларъ гьозлерле долу
иди. 7 Малюклерин биринджиси
аслана бензерди. Икинджиси даная
бензерди. Ючюнджю малююн йюзю
инсан
йюзюне
бензерди.
Дьордюнджюсю де учан бир картала
бензерди. 8 Ве дьорт малююн хер
бирисинде алтъшар канат вардъ.
Канатларън да хер бир янъ, ич
тарафларъ биле гьозлерле долуйду. Ве
гедже гюндюз хич дурмамаджасъна
шьойле дийорлар:
"Ескиден вар Олан, шимди вар
Олан ве геледжекте вар Олан,
хершейи гюден Раб Аллах,
Кутсалдър, кутсалдър, кутсалдър!"
9

Крал искемлесинин юстюнде
Отуран сонсузлара кадар яшъйор. Ве
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не вакът малюклер Она шанлълък ве
сайгъ ве шюкюр гетирирселер, 10 о
вакът йирми дьорт ихтияр, крал
искемлесинин юстюнде Отуранън
ьонюнде йере капанъйорлар. Ве
сонсузлара кадар Яшаяна тапъйорлар.
Ве тачларънъ крал искемлесинин
ьонюне койуп дийеджеклер:
11
"Ей Раб!
Шанлълъъ ве сайгъйъ ве куввети
алмая лайък олан сенсин.
Чюнкю хершейи сен яраттън.
Хершей, сен истедин дийе олду ве
мейдана гелди."
Бьолюм 5
Ферман ве Кузу
1

Ве крал искемлесинин юстюнде
Отуран'ън саа елинде бир ферман
кяъдъ гьордюм. О ичерден ве аркадан
язълъ иди ве йеди мюхюрле
мюхюрленмиш иди.
2

Ве кувветли бир мелек гьордюм. О
йюксек сесле шуну илан етти:
"Ким лайъктър ферман кяъдънъ
ачсън ве онун мюхюрлерини
чьозсюн?"
3
Ве не гьокте, не йерйюзюнде, не де
йерин алтънда, хич кимсе ферман
кяъдънъ ачъп ичине бакамадъ. 4 Бен
де чок ааламая башладъм, мадем
кимсе лайък булунмадъ, ферман
кяъдънъ ачъп окусун я да ичине
баксън.
5

Ама ихтиярлардан бири бана деди:
"Аалама
артък!
Бак,
Яхуда
джинсинден гелен Аслан, Давуд'ун
кьокю Олан, о йенди. ЬОйле ки,

ферман кяъдънъ ачсън ве онун йеди
мюхюрюню чьозсюн."
6
Бен де бактъм ве, иште, крал
искемлесинин ве дьорт малююн
ортасънда бир Кузу дурурду. Санки
кесилмиш гиби иди. Онун йеди
бойнузу, хем де йеди гьозю вардъ
(бунлар бютюн дюняя гьондерилмиш
олан Аллахън йеди рухудур). 7 Кузу
гелип, крал искемлесинин юстюнде
Отуранън саа елинден о ферман
кяъдънъ алдъ.

"Куввет,
зенгинлик,
билгилик,
кудрет, сайгънлък, шанлълък ве
ьовгю - евет, кесилмиш Кузу
бунларъ алмая лайъктър."
13

Ве ишиттим насъл гьокте,
йерйюзюнде, йерин алтънда ве
денизде, бютюн бунларън ичинде
булунан хер варлък шьойле деди:
"Крал искемлесинин юстюнде
Отурана ве Кузу'я
сонсузлара кадар
ьовгю ве сайгъ ве шанлълък ве
кудрет олсун."
14
О дьорт малюк, "Амин!" дедилер.
Йирми дьорт ихтияр да йере капанъп
сонсузлара кадар Яшаяна таптълар.

8

Ве не вакът ферман кяъдънъ алдъ,
дьорт малюк ве йирми дьорт ихтияр
Кузу'нун ьонюнде йере капандълар.
Хер биринде гитаралар ве тютюзле
долу алтън таслар вардъ (онлар
кутсалларън дуаларъдър). 9 Ве шу
йени илахийи сьойледилер:
"Сен лайъксън ферман кяъдънъ
алмая ве онун мюхюрлерини
ачмая.
Чюнкю сен кесилмиштин, ве
кенди канънла хер бир джинстен,
хер дилден, хер халктан ве хер
миллеттен кишилер Аллах ичин
сатън алдън.
10
Онларъ бизим Аллахъмъз ичин
краллар ве кутсал хизметчилер
яптън.
Ве дюня юзерине краллък
сюреджеклер."

Бьолюм 6
Йеди Мюхюр
1

Ве гьордюм, Кузу о йеди
мюхюрден бир танесини насъл ачтъ.
О заман ишиттим, дьорт малююн
бири "Гел" деди, ве онун сеси гьок
гюрюлдемесине бензерди. 2 Бир де
бактъм, ве иште, беяз бир бейгир. Ким
онун съртъна бинмишти, онда бир яй
вардъ. Она бир тач верилди, ве йенсин
дийе, казанан бири гиби чъктъ.
3

Не вакът икинджи мюхюрю ачтъ,
ишиттим насъл икинджи малюк,
"Гел" деди. 4 Ве башка кърмъзъ бир
бейгир чъктъ. Ким онун съртъна
бинмишти,
она
верилди,
йерйюзюнден баръшъ калдърсън.
ЬОйле
ки,
бирбирлерини
ьолдюрсюнлер. Ве она бюйюк бир
кълъч верилди.

11

Бир бактъм, ве чок мелеклерин
сеслерини
ишиттим.
Крал
искемлесинин,
малюклерин
ве
ихтиярларън етрафънъ сармъшлардъ.
Онларън сайъсъ бинлердже бинлер ве
милйонларджа милйонлар иди. 12
Йюксек сесле шьойле дедилер:
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Не вакът ючюнджю мюхюрю ачтъ,
ишиттим насъл ючюнджю малюк,
"Гел" деди. Бир де бактъм ве иште,
капкара бир бейгир. Ве онун съртъна
ким бинмишти, онун елинде бир
кантар вардъ. 6 Ве ишиттим, санки
дьорт малююн ортасъндан бир сес
гелди. Деди ки, "Бир киле будай бир
динара, ве юч киле арпа бир динара.
Ама зейтиняа ве юзюмлере докунма."
7

Не вакът дьордюнджю мюхюрю
ачтъ, ишиттим, насъл дьордюнджю
малюк "Гел" деди. 8 Бир де бактъм, ве
иште, кюл ренгинде бир бейгир. Ве
онун съртъна ким бинмишти, онун
адъ 'ьолюм'дюр. ЬОлюлер девлети
онун пешинден гелди. Она дюнянън
бир чейреинин юзерине хак верилди.
ЬОйле ки, кълъчла ве кътлъкла,
салгънлъкла ве дюнянън йъртъджъ
хайванларъйла ьолдюрсюн.
9

Не вакът бешинджи мюхюрю ачтъ,
курбанйерини гьордюм. Онун алтънда
о кишилерин джанларъ булунурду,
хани Аллахън хаберинден ичин ве
шахитлик
еттиклери
ичин
ьолдюрюлдюлер. 10 Ве йюксек сесле
шьойле баърдълар:
"Ей кутсал ве дору ефенди, не
замана кадар даваламаяджан ве
йерйюзюнде
отуранлардан
канларъмъзън
интикамънъ
алмаяджан?"
11
Хер бирине беяз бир кафтан
верилди. Ве онлара денилди ки, къса
бир вакът даха даянсънлар. Тезлерде
онларън хизметчи аркадашларъ ве
кардешлеринден де онлар гиби
ьолдюрюленлер
оладжак.
Иште,
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онларън сайъсъ тамам олана кадар,
даянсънлармъш.
12

Ве бактъм, не вакът алтънджъ
мюхюрю ачтъ, иште, бюйюк бир
зелзеле олду. Гюнеш капкара олду,
санки кечи кълъндан япълмъш бир
чувал гиби. Ай да кан ренгине
дьондю. 13 Ве гьоктеки йълдъзлар
йерйюзюне дюштю. Айнъ насъл бир
инджир ааджъ хенюз олмамъш
инджирлерини дьокерсе, не вакът
бюйюк бир рюзгяр ону сарсалъйор. 14
Ве бир ферман кяъдъ насъл
къвърланърса, гьокйюзю де ьойле йок
олуп гитти. Бютюн балканлар ве
бютюн адалар йерлеринден ойнадъ. 15
Дюнянън кралларъ, бюйюк адамлар,
зенгинлер,
бинбашларъ,
сьозю
геченлер, бютюн кьолелер ве бютюн
сербест кишилер - онлар хепси
маараларда
ве
балканларън
каяларънда сакландълар. 16 Ве
балканлара ве каялара дедилер:
"Юзеримизе дюшюн, саклайън бизи
крал
искемлесинде
Отуран'ън
бакъшъндан
ве
Кузу'нун
ьофкесинден. 17 Чюнкю онларън
ьофкесинин о бюйюк гюню гелди
артък, ве ким аякта калабилир?"

Бьолюм 7
144.000 киши
1

Ондан сонра дьорт мелек гьордюм.
Онлар дюнянън дьорт кьошесинде
дуруп дюнянън дьорт рюзгярънъ
тутардълар. ЬОйле ки, не топраън
юзерине, не денизин юзерине, не де

бирханги
есмесинлер.

ааджън

палмийе далларъ вардъ. 10 Ве йюксек
сесле шьойле баърърдълар:
"Куртармак, Крал искемлесинде
отуран Аллахъмъзън ве Кузу'нун
елиндедир."
11
Ве бютюн мелеклер крал
искемлесинин ве ихтиярларън ве
дьорт малююн етрафънда дурурдулар.
Крал
искемлесинин
ьонюнде
йюзюстю йере капанъп Аллаха
таптълар. 12 Шьойле дедилер:
"Амин!
Аллахъмъза сонсузлара кадар
ьовгю,
шанлълък,
билгилик,
шюкюрлер, сайгънлък, куввет ве
кудрет олсун.
Амин!"

юзерине

2

Башка бир мелек де гьордюм, о да
гюндоусундан йюкселди. Онда яшаян
Аллахън мюхюрю вардъ. Ве йюксек
сесле о дьорт мелее баърдъ, хани
онлара верилмишти топраа ве денизе
зарар версинлер. 3 Деди ки,
"Ен
биринджи
Аллахъмъзън
хизметчилерини
алънларъндан
мюхюрлейелим. О замана кадар не
топраа, не денизе не де аачлара
зарар вермейин."
4
Мюхюрленен кишилерин сайъсънъ
ишиттим. Исраил оулларънън бютюн
джинслеринден йюз кърк дьорт бин
киши мюхюрленди:
5
Яхуда джинсинден он ики бин
Рубен джинсинден он ики бин
Гад джинсинден он ики бин
6
Ашер джинсинден он ики бин
Нафтали джинсинден он ики бин
Манасе джинсинден он ики бин
7
Симеон джинсинден он ики бин
Леви джинсинден он ики бин
Исакар джинсинден он ики бин
8
Зебулун джинсинден он ики бин
Йусуф джинсинден он ики бин
Бенямин джинсинден он ики бин.

13

Ихтиярларън бири бана дьонюп
сорду:
"Аджаба, беяз кафтанларъ гийийен
кишилер кимдир ве нереден
гелдилер?"
14
Бен де она дедим:
"Ей ефендим, ону сен билирсин."
О да бана деди:
"Бунлар, бюйюк съкънтъдан гечмиш
олан
кишилердир.
Рубаларънъ
Кузу'нун канънда йъкайъп бембеяз
еттилер.
15

Гьоктеки бюйюк калабалък
9

Бу меселелерден сонра бактъм, ве
иште, бюйюк бир калабалък. Кимсе
онларън сайъсънъ хесаплаямадъ.
Онлар хер миллеттен, хер джинстен,
хер халктан ве хер дилден идилер.
Крал искемлесинин ьонюнде ве
Кузу'нун ьонюнде дурурдулар. Беяз
кафтанлар гиймишлерди ве еллеринде

16
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Иште, ондан ичин Аллахън крал
искемлесинин ьонюндедирлер.
Ве Онун евинде гедже гюндюз
Она хизмет едийорлар.
Ве крал искемлесинде Отуран,
евини генишлетирип онлара
съънаджак йер оладжак.
Артък хич аджъкмаяджаклар, не де
сусамаяджаклар.
Не гюнеш онларъ чарпаджак, не де
съджаклък.
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Чюнкю
крал
искемлесинин
ортасънда олан Кузу онлара
чобанлък япаджак.
Онларъ дири су кайнакларъна
гьотюреджек.
Аллах да онларън гьозлеринден
бютюн яшларъ силеджек."

Бьолюм 8
Йединджи мюхюр
1

Не вакът йединджи мюхюрю ачтъ,
гьокте яръм саат кадар сессизлик
олду.
2

Ве Аллахън ьонюнде дуран йеди
мелеи гьордюм. Онлара йеди боразан
верилди. 3 Башка бир мелек гелди ве
курбанйеринин ьонюнде дурду. Онда
алтън бир думан тасъ вардъ. Она чок
тютюз верилди. ЬОйле ки, о думанъ,
кутсалларън дуаларъйла бирликте
курбанйеринде браксън. 4 Ве думан,
кутсалларън дуаларъ иле бирликте,
мелеин елинден йюкселип Аллахън
ьонюне гелди. 5 Мелек де думан
тасънъ алдъ, ону курбанйериндеки
атешле долдурду ве ону йерйюзюне
фърлаттърдъ.
О
заман
гьок
гюрюлдемелери
ве
сеслер
ве
шимшеклер ве зелзеле олду.
Йеди боразан
6

Ве йеди мелек, хани онларда о
йеди
боразан
вардъ,
хазърлък
яптълар,
о
боразанларъ
баърттърсънлар.

канла каръшък атеш. Онлар да
йерйюзюне атълдъ. Ве йерйюзюнюн
ючте бири яндъ, аачларън ючте бири
яндъ ве бютюн йешил отлар яндъ.
8

Икинджи мелек боразанънъ
баъртърдъ. О заман санки атешле
янан бир балкан денизе атълдъ. Ве
денизин ючте бири кан олду. 9
Денизде яшаян джанлъ малюклерин
ючте бири ьолдю. Хем де гемилерин
ючте бири йок олду.
10

Ючюнджю мелек боразанънъ
баъртърдъ. О заман гьоктен коджаман
бир йълдъз дюштю. Бир чъра гиби
янардъ, ве ърмакларън ючте биринин
ве су кайнакларън юзерине дюштю. 11
Йълдъзън адъ 'Аджъот' иди. Суларън
ючте бирини аджъ яптъ. Ве чок
инсанлар о аджъланмъш судан
ьолдюлер.
12

Дьордюнджю мелек боразанънъ
баъртърдъ. О заман гюнешин, айън ве
йълдъзларън ючте бири вурулду.
ЬОйле ки, онларън ючте бири
каранлък олду. Гюндюзюн ючте
биринде ъшък вермесинлер, ве
гедженин ючте биринде де ъшък
вермесинлер.
13

Бир де бактъм, ве бир карталън
сесини ишиттим. О гьокюн ортасънда
учуп йюксек сесле шьойле баърдъ:
"Юч
мелек
калдъ,
тезлерде
боразанларънъ баъртъраджаклар. Ве
онларън сеслеринден ичин, вай, вай,
вай йерйюзюнде яшаянлара!"

7

Биринджиси
боразанънъ
баъртърдъ. О заман толу олду, хем де
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1

Бешинджи мелек боразанънъ
баъртърдъ.
О
заман
гьоктен
йерйюзюне дюшмюш бир йълдъз
гьордюм. Она дипсиз чукурун
анахтаръ верилди. 2 Ве дипсиз чукуру
ачтъ. О заман чукурдан думан
йюкселди, санки коджаман бир
оджактан чъкан думан гиби. Ве
чукурдан чъкан думандан гюнеш ве
хава карардъ. 3 Думандан чекиргелер
чъкъп йерйюзюне яйълдъ. Онлара
ьойле
куввет
верилди,
насъл
йерйюзюндеки акреплерде де варса. 4
Онлара денилди ки, не йерйюзюнюн
йешил отларъна, не бирханги йешил
бир шейе, не де аачлара зарар
вермесинлер. Саде ьойле инсанлара
зарар версинлер, кимлерин алнънда
Аллахън мюхюрю булунмуйор. 5
Онлара верилди ки, о кишилери
ьолдюрмесинлер ама онлара беш ай
бойунджа
чеки
чектирсинлер.
Онларън вердии чекиси бензийор
акреплерин вердиклери чекисине, не
вакът
инелерийле
инсанлара
сокуйорлар. 6 О гюнлерде инсанлар
ьолюмю
араяджаклар,
ама
буламаяджаклар. ЬОлмейе хасрет
каладжаклар, ама ьолюм онлардан
качаджак.

Канатларънън сеси де ьойле бир сес
иди, санки мухаребейе кошан чок
бейгир арабаларъ гиби. 10 Онларда
акреплер
гиби
куйрукларъ
ве
тикенлери вардъ. Ве куйрукларънда
вардъ куввет, инсанлара беш ай
бойунджа чеки чектирсинлер. 11
Онларън юзеринде крал олан, чукурун
мелеи иди. Онун адъ Ибранидже
дилинде 'Абаддон', ве Грекче дилинде
'Аполийон'дур (хани, 'Йок едиджи').
12

Биринджи 'вай' гечти. Иште, даха
ики тане 'вай' геледжек.
13

Алтънджъ мелек боразанънъ
баъртърдъ. О заман бир сес ишиттим.
Аллахън ьонюнде дуран алтъндан бир
курбанйери
вар.
Онун
дьорт
бойнузларъндан биринин сеси иди. 14
О, алтънджъ мелее, хани онун
боразанъ вардъ, шьойле деди:
"Бюйюк ърмаън, Ефрат ърмаънън
янънда баалъ дуран дьорт мелек вар;
онларъ чьоз. 15 О дьорт мелек там о
саат, о гюн, о ай ве о сене ичин
хазърланмъштъ. Ве о мелеклер
чьозюлдю. ЬОйле ки, инсанларън
ючте бирини ьолдюрсюнлер. 16
Бейгирли аскерлерин сайъсъ ики дефа
он бин кере онбин иди. Евет, онларън
сайъсънъ ишиттим.

7

Чекиргелерин гьорюнюшю де
мухаребейе хазърланмъш бейгирлер
гиби иди. Онларън кафаларънда
тачлара бензер бир шей вардъ; санки
алтъндан имиш. Йюзлери де инсан
йюзлерине бензерди. 8 Онларън
сачларъ, кадънларън сачларъ гиби
иди. Дишлери гене аслан дишлери
гиби. 9 ЬОйле гьоюслюклери вардъ,
санки
демирден
япълмъш.

17

Гьордююм
гьорюнтюде
бейгирлери ве онларън съртъна
бинмиш оланларъ шьойле гьордюм:
гьоюслюклери атеш гиби кърмъзъ,
чок койу бир мави ве кюкюрт гиби
саръ иди. Бейгирлерин кафаларъ
аслан
кафаларъ
гиби
иди.
Аъзларъндан атеш, думан ве кюкюрт
чъктъ. 18 Бу юч беланън йюзюнден
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инсанларън ючте бири ьолдю; хани о
бейгирлерин аазъндан чъкан атеш,
думан ве кюкюрттен. 19 Бейгирлерин
куввети
аъзларънда
ве
куйрукларъндадър.
Чюнкю
куйрукларъ
йъланлар
гибидир.
Онларла чеки чектирийорлар.
20

Гери калан инсанлар, хани бу
белаларда ьолдюрюлмейенлер, кенди
еллерийле ишледиклеринден тьовбе
етмедилер. ЬОйле ки, артък девам
етмесинлер кьотю рухлара тапмая, не
де алтъндан, гюмюштен, бакърдан,
таштан, тахтадан япълмъш путлара.
Онлар
не
гьоребилирлер,
не
ишитебилирлер,
не
де
йюрюйебилирлер. 21 Ве инсанлар
яптъкларъ
катилликлеринден,
бюйюджюлюклеринден,
зиналаръндан ве хърсъзлъкларъндан
да тьовбе етмедилер.

4

Ве не вакът йеди гьок
гюрюлдемеси сеслерини чъкардъ, там
язмая калктъм. Ама гьоктен шьойле
бир сес ишиттим: "Йеди гьок
гюрюлдемеси не сьойледи, ону
мюхюрле. Сакън язма!" 5 Ве о мелек,
хани хем денизин, хем де топраън
юзеринде дурурду, саа елини гьоке
6
калдърдъ.
Сонсузлара
кадар
Яшаян'ън адъна йемин етти. О, гьокю
ве онда булунан хершейи яраттъ,
дюняйъ ве онда булунан хершейи
яраттъ ве денизи ве онда булунан
хершейи яраттъ. Евет, Онун адъна
йемин етти ки, артък вакът даха фазла
узамасън. 7 Ама не вакът йединджи
мелек
боразанънъ
баърттърмая
калкаджак, о гюнлерде Аллахън саклъ
планъ тамамланаджак. О планъ кенди
хизметчилери олан пейгамберлере
ьонджеден билдирмишти.
8

Бьолюм 10
Мелек иле кючюк томар
1

Башка бир мелек гьордюм, о
гьоктен
инди.
Бир
булута
сарънмъштъ, кафасънън етрафънда
бир гьоккушаъ вардъ. Онун йюзю
гюнеш гиби иди ве аякларъ атеш
диреклери гиби иди. 2 Онун елинде
ачълмъш кючюк бир ферман кяъдъ
вардъ. Ве саа аяънъ денизин юзерине
койду, сол аяънъ да топраън юзерине
койду. 3 Ве ьойле йюксек сесле
баърдъ, санки асланън баърмасъ гиби.
Ве о баърдъъ заман, йеди гьок
гюрюлдемеси
де
сеслерини
чъкардълар.
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Ве гьоктен ишитмиш олдуум о сес,
бана икинджи дефа конушту. Деди ки,
"Гит, хем денизин хем топраън
юзеринде дуран мелеин елинден о
ферман кяъдънъ ал."
9

Бен де о мелее гидип она, "Бана о
кючюк ферман кяъдънъ вер" дедим. О
да бана деди: "Ал, ону йе! Карнънда
аджъ оладжак, ама аазънда бал гиби
татлъ оладжак." 10 Бен де мелеин
елинден о кючюк ферман кяъдънъ
алдъм ве йедим. Аазъмда бал гиби
татлъ иди. Ама карнъмда ападжъ иди.
11
Ве бана дедилер, "Сен лазъм гене
бир сюрю халклар, миллетлер, диллер
ве краллардан ичин пейгамберлик
едесин."

халклардан, джинслерден, диллерден
ве миллетлерден кишилер юч бучук
гюн
онларън
беденлерине
бакаджаклар. Ве вермейеджеклер,
онларън беденлери мезара конулсун.
10
Йерйюзюнде отуранлар бунлардан
ичин
севинеджеклер,
байрам
едеджеклер ве бирбирлерине бахшиш
йоллаяджаклар.
Чюнкю
о
ики
пейгамбер йерйюзюнде отуранлара
чеки чектирмишлерди.

Бьолюм 11
Ики шахит
1

Бана бир ьолчмек чубуу верилди,
денее бензейен бир шей. Ве шьойле
денилди: "Калк, Аллахън евини ве
курбанйерини,
хем
де
орада
тапанларъ ьолч. 2 Ама Аллахевинин
дъш тарафънда олан авлусуну
дъшаръда брак. Ону ьолчме, чюнкю о,
Аллахсъз миллетлере верилмиштир.
Онлар кутсал касабайъ кърк ики ай
бойунджа
аяк
алтънда
чинейеджеклер. 3 Ве бен ики
шахидиме куввет вереджем. Онлар да
чувал гийийип, бин икийюз алтмъш
гюн пейгамберлик едеджеклер. 4 О
ики зейтин ааджъ онлардър, дюнянън
Гюдюджюсюнюн ьонюнде дуран ики
мумлук онлардър. 5 Бир киши калктъ
мъ, онлара зарар версин, о вакът
онларън аазъндан атеш чъкаджак ве
дюшманларънъ битиреджек. Евет,
онлар лазъм ьойле ьолсюнлер. 6
Икисинде
изин
вар,
гьокю
капатърсънлар.
ЬОйле
ки,
пейгамберлик гюнлеринде хич яамур
яамасън. Ве онларда изин вар, суйу
кана дьондюрсюнлер ве не кадар сък
истерлерсе, дюняйъ хер тюрлю бела
иле вурабилирлер.

11

Ама о юч бучук гюнден сонра,
Аллахтан гелен яшам руху онлара
гирди ве аяа калктълар. Ве онларъ
гьорен кишилер чок бюйюк бир
коркуя дюштюлер. 12 Бен де гьоктен
йюксек бир сес ишиттим. Онлара
деди: "Бурая бинин!". Ве бир булут
ичинде гьоке чъктълар. Дюшманларъ
да онларъ гьордюлер.
13

Ве о саатте бюйюк бир зелзеле
олду. Касабанън онда бири йъкълдъ.
Ве о зелзеледе йеди бин киши ьолдю.
Гери калан кишилер де коркуя
дюштю
ве
гьокюн
Аллахънъ
шанладълар.
14
Икинджи вай гечти. Ве иште,
ючюнджю вай тезлерде геледжек.

Йединджи боразан

7

15

Ама
шахитликлерини
тамамладълар мъ, о вакът чукурдан
чъкан джанавар онларла мухаребе
едеджек,
онларъ
йенеджек
ве
ьолдюреджек. 8 Онларън беденлери
бюйюк
касабанън
сокаънда
бракъладжак. Рухча о касабанън адъ
'Содом ве Мъсър'дър. Онларън Рабби
де орада хача герилдийди. 9 Бютюн

Йединджи мелек боразанънъ
баъртърдъ. О заман гьокте йюксек
сеслер ишитилди. Шьойле дедилер:
"Дюнянън гюдюджюлюю
Аллахъмъзън ве Онун Месихинин
елине гечти.
Ве сонсузлар бойунджа краллък
сюреджеклер."
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16

Ве Аллахън ьонюнде олан йирми
дьорт ихтияр, крал искемлесинин
етрафънда йюзюстю дюшюп Аллаха
таптълар. 17 Шьойле дедилер:
"Сана шюкюрлер олсун, ей
хершейи гюден, шимди вар олан
ве ескиден вар олан Раб Аллах.
Чюнкю артък кенди бюйюк
кудретини алдън ве хюкюмет
сюрмейе башладън.
18
Миллетлер де ьофкелендилер.
Ама сенин ьофкен яклаштъ артък,
хем де вакът яклаштъ, ьолюлер
давалансън,
ве хизметчилерин олан
пейгамберлерин каршълъънъ
вересин,
хем де кутсаллара,
ве бюйюк олсун, кючюк олсун,
сенин адъндан корканлара
каршълъкларънъ вересин.
Ве вакът гелди, дюняйъ бозан
кишилери бозасън."
19

Аллахън гьоктеки еви ачълдъ. Ве
Онун евиндеки анлашма сандъъ
гьозюктю. О заман шимшеклер,
сеслер, гьок гюрюлдемелери, зелзеле
ве бюйюк толу олду.
Бьолюм 12
Кадън ве еждер
1

Гьокте бюйюк бир нишан
гьорюндю: бир кадън гюнеши
кушанмъштъ ве онун аякларънън
алтънда ай вардъ. Онун кафасънда
гене оники йълдъздан япълмъш бир
тач вардъ. 2 Кадън гебе иди, ве ьойле
баърдъ ки, санки доум ааръларъ
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ичинде иди, доурмак юзере имиш
гиби.
3

Ве гьокте башка бир нишан
гьорюндю: ве иште, коджаман
кърмъзъ бир еждер. Онун йеди кафасъ
ве он бойнузу вардъ. Кафаларънда да
йеди тане тач вардъ. 4 Онун куйруу
йълдъзларън ючте бирини сюрекледи
ве онларъ йерйюзюне аттъ. Еждер де
доурмак юзере олан кадънън ьонюнде
дурду. ЬОйле ки, кадън доурур
доурмаз, онун къзанънъ йесин.
5

Кадън да бир еркек чоджук доурду.
О, бютюн миллетлери демир чомакла
гюдеджек. Кадънън чоджуу да
Аллахън
янъна,
Онун
крал
искемлесинин янъна гьотюрюлдю. 6
Ама кадън ъссъз йерлере качтъ. Орада
Онун ичин Аллахън хазърладъъ бир
йери вардъ. ЬОйле ки, она орада бин
ики йюз алтмъш гюн бойунджа
баксънлар.
7

Ве гьокте мухаребе олду. Михаил
ве онун мелеклери еждере каршъ
мухаребе еттилер. Еждер де кенди
мелеклери иле мухаребейе чъктъ. 8
Ама онлар казанамадълар, гьокте
онлара артък йер калмадъ. 9 Ве о
бюйюк еждер, о ески йълан, адъ
'Иблис' ве 'Шейтан' олан, бютюн
дюняйъ саптъран, иште о йерйюзюне
атълдъ. Ве кендисийле бирликте, онун
мелеклери де йерйюзюне атълдъ. 10 Ве
гьокте шьойле йюксек бир сес
ишиттим:
"Аллахъмъзън куртармасъ ве
куввети ве краллъъ, иште шимди
олду.

Иса'я шахитлик япъйорлар. 18 Ве
еждер гидип дениз кенаръна дикилди.

Онун Месихинин куввети, иште
шимди олду.
Чюнкю кардешлеримизи ким
сучлардъ, о дъшаръ атълмъштър.
Онларъ Аллахъмъзън ьонюнде
гедже гюндюз сучлардъ.
11
Кузу'нун канъйла ве кенди
шахитлик сьозлерийле ону
йендилер.
Кенди джанларънъ да севмедилер,
ьойле ки ьолюмю биле гьозе
алдълар.
12
Онун ичин, ей сиз гьоклер ве
онларда отуранлар, севинин.
Ама вай дюняя ве денизе ве
онларда отуранлара,
чюнкю Шейтан сизе инди ве онун
ьофкеси чок бюйюк,
ачан билийор, она аз вакът калдъ
дийе."

Бьолюм 13
Денизден гелен джанавар
1

О заман денизден чъкан бир
джанавар гьордюм. Онун он бойнузу
ве йеди кафасъ вардъ. Бойнузларънън
юзеринде он тане тач вардъ.
Кафаларънън юзеринде гене, Аллаха
кюфюр еден бир ад вардъ. 2
Гьордююм джанавар бир леопарда
бензерди; онун аякларъ айънън
аякларъна бензерди; аазъ да асланън
аазъна бензерди. Ве еждер она кенди
кувветини, кенди крал искемлесини ве
чок бюйюк гюдюджюлюк верди. 3
Кафаларънън бирине бактъм, ьойле
яраланмъштъ, хани кесин ьоледжекти.
Ама
онун
ьолюм
ярасъ
ийилешмишти. Ве бютюн дюня бу
джанавардан ичин шаш баш калдъ. 4
Ве еждере таптълар, ачан джанавара
ьойле гюдюджюлюк верди. Хем де
джанавара таптълар. Дедилер ки,
"Ким бензийор джанавара? Ким
онунла мухаребе етмейе калкабилир?"

13

Еждер не вакът гьордю
йерйюзюне атълдъънъ, о кадъна
езийет етмейе башладъ, хани еркек
чоджуу дюняя гетирмишти. 14 Ама
кадъна о бюйюк карталън ики канадъ
верилди. ЬОйле ки, кенди йерине
качсън. Орада йъланън йюзюнден
ърак иди ве бир вакът, вакътлар ве
яръм вакът ичин бесленилди. 15 Йълан
да аазъндан кадънън пешинден бир
ърмак кадар су пюскюрдю, ону сел
иле гьотюрсюн дийе. 16 Ама йерйюзю
кадъна ярдъм етти. Йерйюзю аазънъ
ачтъ ве о ърмаъ йутту, хани еждер ону
аазъндан пюскюрдю. 17 Еждер кадъна
артък чок къзмъштъ. Ве гитти,
кадънън
сойундан
гери
калан
кишилерле мухаребе етсин. Онлар
Аллахън буйрукларънъ тутуйорлар ве

5
Ве она ьойле бир аъз верилди ки,
бюйюк шейлер, Аллаха кюфюр еден
шейлер конушсун. Она верилди, кърк
ики ай бойунджа ьойле девам етсин. 6
Ве аазънъ ачтъ, Аллаха кюфюрлер
етсин, Онун адъна кюфюр етсин,
Онун евине кюфюр етсин, хем де
гьокте отуранлара кюфюр етсин. 7 Ве
она верилди, кутсалларла мухаребе
едип
онларъ
йенсин.
Бютюн
джинслер, бютюн халклар, бютюн
диллер ве бютюн миллетлерин
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Йерйюзюнде отуранларън хепси она
таптълар. Хер кимин адъ Кузу'нун
яшам китабънда язълмамъш исе,
онлар она таптълар. О Кузу, дюня
курулмаздан
ьондже
биле
кесилмишти.
9

Кимин кулаъ варса, шуну сеслесин:
10
"Ким мапуса дюшеджексе, о
мапуса дюшеджек.
Ким кълъчла ьолдюрюледжексе, о
кълъчла ьолдюрюледжек."
Иште, бу дурумда кутсаллара даянмак
ве иман лазъм.
Йерден чъкан джанавар
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тапмазса, онлар ьолдюрюлдю. 16 Ве
херкеси,
кючюклери
хем
де
бюйюклери, зенгинлери хем де
фукараларъ, сербест кишилери хем де
кьолелери, херкеси зорлаяджак, саа
елине я да алнъна бир нишан алсън. 17
ЬОйле ки, саде о джанаварън адънън
нишанънъ, я да онун адънън
нумарасънъ ким алмъшса, онлардан
башка кимсе не мал алабиледжек, не
де сатабиледжек.
18

Бу дурумда анлайъш лазъм. Кимде
акъл варса, о джанаварън нумарасънъ
хесапласън, чюнкю о бир инсанън
нумарасъдър. Ве онун нумарасъ алтъ
йюз алтмъш алтъдър.

11

Ве башка бир джанавар, йерден
чъкан бир джанавар гьордюм. Онун
ики бойнузу, санки бир кузунун
бойнузларъ, вардъ. Ама еждер гиби
конушурду. 12 Бу джанавар, биринджи
джанаварън бютюн кувветини онун
ьонюнде кулландъ. Бютюн дюняйъ ве
дюняда отуранларъ ьойле япъйор ки,
биринджи джанавара тапсънлар, хани
онун ьолюм ярасъ ийилешмишти. 13
Ве бюйюк муджизелер яптъ. ЬОйле
ки, бютюн инсанларън ьонюнде
гьоктен йерйюзюне атеш яадъръйор
биле. 14 Ве о муджизелерле, хани она
верилди
ве
онларъ
биринджи
джанаварън ьонюнде япъйор, онларла
йерйюзюнде отуранларъ саптърдъ.
Онлара буйурду, ьобюр джанаварън
путуна япсънлармъш, хани кълъчтан о
ярайъ алдъ ве гене де яшадъ. 15 Она
верилди, ьобюр джанаварън путуна
солук версин. ЬОйле ки, джанаварън
путу конушту биле. Ве ьойле яптъ ки,
кимлер ьобюр джанаварън путуна
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Бьолюм 14
Кузу иле 144.000
1

Бир де бактъм, ве иште, Кузу
Сийон Даъ'нън юстюнде дурурду.
Онунла бирликте йюз кърк дьорт бин
киши дурурду. Онларън алънларънда
хем Кузу'нун адъ, хем де Бабасънън
адъ язълъйдъ. 2 Ве гьоктен ьойле бир
сес дуйдум, санки харъл харъл акан
суларън сеси, ве бюйюк бир гьок
гюрюлдемесинин сеси. Хем де ьойле
бир сес иди, санки чок гитараджъ
гитараларънъ чалдълар. 3 Онлар крал
искемлесинин ьонюнде ве дьорт
малююн ьонюнде ве йирми дьорт
ихтиярън ьонюнде йени бир илахи
сьойледилер. Хич кимсе де о илахийи
ьоренемеди, дюнядан сатън алънмъш
олан о йюз кърк дьорт бин кишиден
башка:

4

Онлар кендилерини кадънларла
лекеленмемиш кишилердир,
чюнкю деликанлъдърлар.
Ве Кузу хер нерейе гидерсе, онлар
да Онун пешинден гидийорлар.
Онлар инсанларън арасъндан
сатън алъндълар, Аллаха ве
Кузу'я илк йемишлер олсунлар
дийе.
5
Ве онларън аазънда хич бир ялан
булунмадъ.
Онлар кусурсуздурлар.

истер алнънда олсун,
истер елинде олсун,
10
о киши Аллахън ьофке
шарабъндан ичеджек.
О шарап хич суландърълмадан
Аллахън ьофке кадехине
дьокюлмюштюр.
О кишийе, кутсал мелеклерин ве
Кузу'нун ьонюнде, атеш ве
кюкюрт ичинде чеки
чектириледжек.
11
О кишинин гьордюю чекилерден
сонсузлара кадар думан
йюкселеджек.
Хер ким джанавара тапарса,
я да онун путуна тапарса
ве хер ким онун адънън нишанънъ
алмъшса,
евет, онлара не гедже не гюндюз
рахат олмаяджак."

Юч мелек
6

Гьокюн ортасънда учан башка бир
мелек де гьордюм. Онун сонсуз бир
хабери вардъ, ве ону йерйюзюнде
яшаянлара
билдирди.
Бютюн
миллетлере, джинслере, диллере ве
халклара билдирди. 7 Йюксек сесле
шьойле деди:
"Аллахтан коркун, Ону шанлайън.
Чюнкю Онун давалама саати
гелди. Ким гьокю ве йери,
денизи ве су кайнакларъ яраттъ,
Она тапън!"

12

Бу дурумда кутсаллара, хани
Аллахън буйрукларънъ ве Иса'нън
иманънъ тутанлара, даянмак лазъм.
13

Ве гьоктен бир сес ишиттим.
Шьойле деди:
"Яз!
Бундан сонра Рабде ьоленлере не
мутлу. Евет, Рух ьойле дийор.
Чюнкю онлар захметлеринден
динленеджеклер. Онларън
яптъкларъ, кендилеринин
пешинден геледжеклер."

8
Онун аркасъндан башка, икинджи
бир мелек гелди. Деди ки,
"Йъкълдъ!
Бабил, о коджаман касаба
йъкълдъ! Хани о азгън зина
шарабънъ бютюн миллетлере
ичирирди."

Дюнянън бичме вактъ

9

Онларън аркасъндан башка,
ючюнджю бир мелек гелди. Йюксек
сесле шьойле деди:
"Егер бир киши джанавара
тапарса,
я да онун путуна тапарса,
я да онун нишанънъ алърса,

14

Бир де бактъм, ве иште, беяз бир
булут. Булутун юстюнде Инсанолу'на
бензейен бири отурурду. Онун
кафасънда алтъндан бир тач, ве
елинде кескин бир орак вардъ. 15
Аллахевинден башка бир мелек
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чъктъ. Йюксек
сесле,
булутун
юстюнде Отурана деди ки,
"Ораънъ салла ве бич.
Чюнкю бичменин вактъ гелди ве
дюнянън екинлери артък
олгунлаштъ."
16
Ве булутун юстюнде Отуран
ораънъ дюнянън юзерине салладъ.
ЬОйлеликле дюня бичилди.
17

Ве гьоктеки Аллахевинден башка
бир мелек чъктъ. Онун да кескин бир
ораъ вардъ. 18 Ве курбанйеринден гене
башка бир мелек чъктъ. Онун куввети
вардъ атешин юзерине. Ве кескин
ораъ олан, она йюксек сесле баъръп
деди:
"Кескин ораънъ салла, ве дюнянън
юзюм салкъмларънъ топла.
Чюнкю юзюмлери там олмуш
артък."
19

Мелек де ораънъ дюнянън
юзерине салладъ, дюнянън юзюм
салкъмларънъ топладъ ве онларъ
Аллахън бюйюк юзюм чинемек
йеринин ичине аттъ. 20 Онларъ о
юзюм чинемек йеринде, касабанън
дъшънда ездилер. Ве орадан о кадар
чок кан актъ ки, бейгирлерин аазъна
кадар ве бин алтъ йюз дурак кадар
узанърдъ.
Бьолюм 15
Йеди мелек
1

Гьокте башка бир нишан гьордюм,
бюйюк ве шашъладжак бир нишан:
йеди белайъ ташъян йеди мелек,
чюнкю онларла Аллахън ьофкеси
тамамланмъш олуйор. 2 Ве санки
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джамдан, ама атешле каръшък бир
джамдан япълмъш бир дениз вардъ.
Ким джанаваръ ве онун путуну ве
онун адънън нумарасънъ йенмишсе,
онлар о джам денизинин юзеринде
дурурдулар.
Аллахтан
гелен
гитаралар тутардълар. 3 Аллахън
хизметчиси олан Муса'нън илахисини
ве Кузу'нун илахисини сьойледилер.
Шьойле дедилер:
"Ей Раб, хершейи гюден!
Сенин ишлерин бюйюк ве
шашъладжактър.
Ей миллетлерин кралъ!
Сенин йолларън дору ве
хакикаттър.
4
Ей Раб, сенден ким коркмаяджак?
Ким сенин адънъ шанламаяджак?
Чюнкю ялнъз сен кутсалсън,
ве бютюн миллетлер гелип сенин
ьонюнде тападжаклар.
Чюнкю сенин дорулуун белли
едилди."
5

Бу меселелерден сонра бактъм,
Аллахеви, хани гьоктеки шахитлик
йери, ачълдъ. 6 Аллахевинден де йеди
белайъ ташъян йеди мелек чъктъ.
Бембеяз
кетен
рубаларъ
гийимишлерди, Гьоюслерине де алтън
кушаклар такънмъшлардъ. 7 Ве дьорт
малюктен бири йеди мелее йеди алтън
тас верди. О таслар, сонсузлара кадар
яшаян
Аллахън
ьофкеси
иле
долуйдулар. 8 Аллахеви де Аллахън
шанлълъъ ве Онун кувветинден гелен
думанла долду. Ве о йеди мелеин
йеди беласъ тамамланмадан хич
кимсе о Аллахевине гиремеди.
Бьолюм 16

Инсанлар да бюйюк бир съджаклъкла
каврулдулар. Аллахън куввети вардъ
бу белаларън юзерине, ве гене де
Онун адъна кюфюр еттилер. Тьовбе
едип Ону шанламадълар.

Йеди тас
1

Аллахевинден чъкан йюксек бир
сес ишиттим. О йеди мелее шьойле
деди:
"Гидин, Аллахън ьофкесийле долу
олан йеди тасъ йерйюзюне дьокюн."

10

Бешинджи
мелек
тасънъ
джанаварън
крал
искемлесинин
юзерине дьоктю. О заман онун
краллъъ капкаранлък олду. Инсанлар
да о аджъдан чак диллерини
ъсърдълар. 11 Дуйдукларъ аджълардан
ичин ве яраларъндан ичин гьоклерин
Аллахъна кюфюр еттилер. Гене де
яптъкларъндан тьовбе етмедилер.

2

Биринджиси
чъкъп
тасънъ
йерйюзюне дьоктю. О заман о
кишилерин юзеринде иренч ве фена
яралар
олду,
хани
онларда
джанаварън нишанъ вардъ ве онун
путуна тапарлардъ.
3

Икинджи мелек чъкъп тасънъ
денизин юзерине дьоктю. О заман
дениз бир ьолюнюн канъ гиби олду.
Денизде яшаян бютюн джанлълар
ьолдю.

12

Алтънджъ мелек тасънъ о бюйюк
ърмаън, хани Ефрат'ън, юзерине
дьоктю. О заман онун суйу куруду.
ЬОйле ки, гюндоусундан гелен
кралларън гелишине хазърлък олсун.
13
Ве гьордюм, насъл еждерин
аазъндан, джанаварън аазъндан ве
сахте пейгамберин аазъндан, санки
курбаалар гиби, юч тане мундар рух
чъктъ. 14 Бунлар, муджизе ишлейен
кьотю
варлъкларън
рухларъдър.
Бютюн дюнянън кралларъна кадар
улашъйорлар. ЬОйле ки, хер шейи
гюден Аллахън о бюйюк гюнюнде, о
кралларъ мухаребе етмек ичин
топласънлар.

4

Ючюнджю мелек чъкъп тасънъ
ърмакларън ве су кайнакларънън
юзерине дьоктю. О заман кан
олдулар. 5 Ве ишиттим, суларън
юзериндеки мелек шьойле деди:
"Ей Раб, шимди вар Олан ве
ескиден вар Олан, Кутсал олан,
сен дорусун, мадем бунларъ
даваладън.
6
Чюнкю онлар кутсал кишилерин
ве пейгамберлерин канънъ
дьоктюлер. Сен гене онлара кан
ичирдин. Евет, ону хак еттилер."

15

Бакън, бен бир хърсъз гиби
гелийорум. Не мутлу о киши, хани
уянък
дуруйор
ве
рубаларънъ
коллуйор. ЬОйле ки, онун айъбънъ
гьормесинлер дийе чъплак гезмесин.

7

Бир де ишиттим, курбанйери насъл
конушту:
"Евет, хершейи гюден Раб Аллах,
сенин вердиин карарлар хакикат
ве дорудур."

16

Рухлар да дюнянън кралларънъ
бир йере топладълар. О йерин адъ
Ибранидже дилинде 'Хар-магедон'дур.

8

Дьордюнджю мелек тасънъ
гюнешин юзерине дьоктю. Ве гюнеше
верилди, инсанларъ атешле яксън. 9
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17

Йединджи мелек тасънъ хавая
дьоктю. О заман Аллахън евинден,
Онун крал искемлесинден йюксек бир
сес чъктъ ве деди:
"Тамам олду."
18
Ве шимшеклер, сеслер, гьок
гюрюлдемелери ве бюйюк бир
зелзеле олду. ЬОйле бир зелзеле ки,
инсанлар йерйюзюнде яшаялъ хич
олмамъштър. Евет, зелзеле о кадар
бюйюк иди. 19 Бюйюк касаба юч парча
олду. Миллетлерин касабаларъ да
парампарча олдулар. Ве бюйюк Бабил
касабасъ да Аллах катънда анълдъ.
ЬОйле ки, она Аллахън къзгън
ьофкесийле долу кадехи верилсин. 20
Бютюн
адалар
качтълар,
ве
балканларън
йерлери
артък
булунмадъ. 21 Ве гьоктен инсанларън
юзерине бюйюк бир толу яадъ.
Толунун танелери хер бири къркар
килограм иди. Ве бу толунун
беласъндан ичин инсанлар Аллаха
кюфюр еттилер. Евет, о бела о кадар
ашъръ бюйюк иди.
Бьолюм 17
ДЖанавара бинмиш кадън
1

О йеди мелектен бири, хани
онларда йеди тас вардъ, бана гелип
бенимле конушту:
"Бурая гел, бен де сана
гьостереджем, о бюйюк
ороспунун даваланмасъ насъл
оладжак.
О кадън чок суларън янънда
отуруйор.
2
Бу дюнянън кралларъ онунла зина
еттилер. Онун зиналаръ шарап
гибидир, ве о шарапла
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йерйюзюнде отуранларъ сарфош
етти."
3

Мелек де бени рухта ъссъз йерлере
гьотюрдю. О заман бир кадън
гьордюм, кърмъзъ бир джанаварън
юзеринде
отурурду.
ДЖанавар
Аллаха кюфюр еден адларла долуйду.
Йеди кафасъ ве он бойнузу вардъ. 4
Кадън ергиван ве кърмъзъ рубалар
гийимишти.
Алтън,
къйметли
ташларла
ве
инджилерле
сюсленмишти. Елинде алтъндан бир
кадех вардъ. О да иренч шейлерле ве
зиналарънън писликлерийле долуйду.
5
Онун алнънда шьойле бир ад
язълъйдъ, (ве бурада саклъ бир анлам
вар!):
"БЮЙЮК БАБИЛ,
ЙОЛСУЗЛАРЪН АНАСЪ ве
ДЮНЯДАКИ ИРЕНЧЛИКЛЕРИН
АНАСЪ"
6

Ве гьордюм, кадън насъл сарфош
олмушту кутсалларън канъндан ве
Иса'нън шахитлеринин канъндан.
Ону гьорюндже гайет фазласъна
шаштъм. 7 Ама мелек бана деди:
"Нейе шаштън? Бен сана бу кадънън
саклъ анламънъ ачъклаяджам. Хем
де о джанаварън саклъ анламънъ
ачъклаяджам, хани ону ташъйор ве
онун йеди кафасъ ве он бойнузу вар:
8
Гьордююн джанавар вар иди,
даккада йоктур ве тезлерде дипсиз
чукурдан
чъкаджак.
Ама
о,
йъкълмая гидийор. Йерйюзюнде
отуранлар да она шашаджаклар,
мадем вар иди, даккада йоктур ама
тезлерде гене чъкаджак. О кишилер

ки, онларън адларъ дюнянън
курулмасъндан
бери
яшам
китабънда язълъ деилдир.
9
Иште, буна акъллъ бир кафа
истенийор. О йеди кафа, йеди
тепедир. Кадън онларън юзеринде
отуруйор. 10 Хем де йеди кралдър:
беши дюштю, бири даккада вардър,
ьобюрю хенюз гелмеди. Ве не заман
гелирсе, лазъм аз бир вакът дурсун.
11
Ама о джанавар, хани вар иди ама
даккада йоктур, о кендиси де
секизинджидир. Ама йедилердендир
ве йъкълмая гидеджек. 12 Гьордююн
он бойнуз гене, он кралдър, ама
краллъкларънъ хенюз алмамъшлар.
Ве джанаварла бирликте бир
саатлък крал олмак ичин изин
аладжаклар. 13 Онларън бютюн
максатларъ
бир.
Кенди
кудретлерини
кувветлерини
джанавара вереджеклер. 14 Бунлар
Кузу иле мухаребе япаджаклар, ама
Кузу онларъ йенеджек. Чюнкю
ефендилерин
ефендиси
ве
кралларън кралъ Одур. Ве Онунла
бирликте чаарълмъш ве сечилмиш
ве садикан оланлар да ьойледир."
15

тек бир максатла ишлесинлер ве
краллъкларънъ
о
джанавара
версинлер. Аллахън сьозю тамам
олана
кадар
бьойле
девам
едеджеклер. 18 Гьордююн кадън да о
бюйюк касабадър, хани дюнянън
кралларъ юзерине краллък едийор."
Бьолюм 18
Бабил йъкълъйор
1

Бу меселелерден сонра гьоктен
гелен башка бир мелек гьордюм.
Онун куввети чок бюйюк иди, ве
дюня онун шанлълъъйла айдънландъ.
2
Ве йюксек сесле шьойле баърдъ:
"Ах, йъкълдъ! О бюйюк Бабил
касабасъ йъкълдъ.
Кьотю рухлар ичин сакланаджак
йер олду.
Хер тюрлю мундар рух ичин
мапус олду.
Хер тюрлю мундар ве иренч куша
мапус олду.
3
Чюнкю бютюн миллетлер онун
азгън зина шарабъндан ичтилер.
Ве дюнянън кралларъ онунла зина
еттилер.
Дюнянън тюджарларъ да онун
ашъръ люкс яшамъндан зенгин
олдулар."

Ве бана деди:
"Гьордююн о сулар вар я, хани
ороспу орада отуруйор: онлар
халклар
ве
калабалъклардър,
миллетлер ве диллердир. 16 Ве
гьордююн о йеди бойнуз хем де о
джанавар, иште онлар ороспудан
нефрет едеджеклер, онун етини
йийеджеклер
ве
ону
атешле
якаджаклар. 17 Чюнкю Аллах
онларън йюреклерине койду ки,
Онун планънъ йерине гетирсинлер,

4

Ве гьоктен башка бир сес
ишиттим, шьойле деди:
"Ей беним халкъм, сиз о касабадан
дъшаръ чъкън!
ЬОйле ки, онун гюнахларъна ортак
олмаясънъз,
ве онун белаларъндан алмаясънъз.
5
Чюнкю онун гюнахларъ гьоке
кадар йъълдъ.
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Ве Аллах онун хаксъзлъкларънъ
андъ.
6
Кендиси насъл вердийсе, шимди
она ьойле верин.
Хем де онун яптънън ики катънъ
она верин.
О насъл ичирмек ичин кадех
долдурмушту, сиз онун кадехини
ики кат даха фазла долдурун.
7
О кендини не кадар
йюкселтирдийсе ве не кадар
люкс яшадъйса,
Сиз она о кадар чеки ве ааламак
верин.
Чюнкю о, йюреинде шьойле
дийор:
'Бен краличе гиби отуруйорум,
Дул кадън деилим,
Ве асла ааламак гьормейеджем.'
8
Иште, онун ичин сенин белан бир
саат ичинде сенин юзерине
гелди;
Евет, ьолюм ве ааламак ве ачлък.
Атешле якъладжак,
Чюнкю Раб Аллах ону
даваламъштър, ве О
кувветлидир."
9

Дюнянън кралларъ да онун
янгънъндан чъкан думанъ гьорюндже
онун ичин аалаяджаклар, аалайъп
читмеленеджеклер.
Онунла
зина
едердилер, люкс яшам яшардълар. 10
Онун гьордюю чекисинден ичин
узакта дуруп дийеджеклер:
"Вай, вай, о бюйюк касабая,
Кувветли Бабил касабасъ,
Чюнкю тек бир саатте сенин
даваламан гелди."
11

Ве дюнянън тюджарларъ онун
юзерине аалайъп яс тутуйорлар.
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Чюнкю
артък
кимсе
онларън
малларънъ алмъйор:
12
алтънлар, гюмюшлер, къйметли
ташлар
ве седеф бонджукларъ,
индже кетен, ергиван, ипек ве
кърмъзъ кумашлар,
тюрлю чешит кокулу аачлар,
тюрлю
тюрлю филдиши ешялар,
тюрлю тюрлю
пахалъ аачтан япълма ешялар,
бакърдан, демирден ве мермер
ташъндан япълма ешялар,
13
кокулу одунлар, тютюз, парфюм
ве
тютсю,
шарап, зейтиняъ, индже ун ве
будай,
инеклер, койунлар, бейгирлер ве
арабалар,
ве кьолелер - евет, инсанларън
джанларъ биле.
14

Дийеджеклер:
"Сенин джанънън чектии
йемишлер, артък хепси сенден
узак олду,
бютюн яалъ ве шъллак шейлер,
артък сенден ърак олду.
Онларъ асла бир даха
буламаяджан."
15

Бу шейлерле урашан тюджарлар о
касабанън съртъндан зенгин олдулар,
ве
онун
чектии
чекисинден
коркаджаклар. Узакта дуруп онун
юзерине аалайъп яс тутаджаклар. 16
Шьойле дийеджеклер:
"Вай, вай о бюйюк касабая.

Индже кетен, мор ве кърмъзъ
рубалар гийийердин.
Алтънларла, къйметли ташларла
ве седеф бонджукларъйла
сюсленирдин.
17
Бунджа зенгинлик насъл да бир
саат ичинде йок олду."

артък сенин ичинде
дуймаяджаклар.
Хич бир занаатън устасъ артък
сенин ичинде булунмаяджак.
Гювейинин сеси артък сенин
ичинде дуйулмаяджак.
23
Ламбаларън ъшъъ артък сенин
ичинде парламаяджак.
Гювейи иле гелинин сеси артък
сенин ичинде дуйулмаяджак.
Сенин тюджарларън дюнянън
бюйюк инсанларъ иди.
Ве сенин яптъън бюйюлерине
бютюн миллетлер алданърдъ.
24
Пейгамберлерин ве кутсалларън
канъ, дюняда хер ким
ьолдюрюлмюштю онларън канъ
сенин ичинде булунурду."

Ве бютюн каптанлар, бютюн дениз
йолджуларъ, бютюн гемиджилер, ким
денизлерде
чалъшъйор,
онларън
хепси узакта дурдулар. 18 Ве о
касабанън янгънъндан чъкан думанъ
гьорюндже баърдълар:
"Бу бюйюк касаба гиби башка
касаба вар мъ?"
19

Ве кафаларъна тоз аттълар, аалайъп
яс туттулар. Шьойле баърдълар:
"Вай, вай о бюйюк касабая.
Кимин гемиси вардъ, онлар хепси
о касабанън варлъъндан зенгин
олдулар.
Насъл да бир саат ичинде йок
олду!
20
Ей гьокйюзю, ей кутсаллар,
апостоллар ве пейгамберлер,
о касабадан ичин севинин.
Чюнкю Аллах ону давалайъп
сизин хаккънъзъ ондан алдъ."

Бьолюм 19
Гьокте севинч
1

Бу меселелерден сонра гьокте
ьойле бир сес ишиттим, санки чок
бюйюк бир калабалъън сеси. Дедилер:
"Халелуя!
Куртулуш ве шанлълък ве куввет
Аллахъмъзъндър.
2
Чюнкю Онун даваламасъ хакикат
ве дорудур.
О бюйюк ороспуйу даваладъ.
О да, зинасъйла бютюн дюняйъ
бозардъ.
Аллах да кенди хизметчилеринин
канъ ичин ондан интикам алдъ."

21

Ве кувветли бир мелек коджаман
бир кая, санки деирмен ташъ гиби,
алдъ ве денизин ичине аттъ. Деди ки,
"Бабил, о бюйюк касаба да,
айнъ бунун гиби хъзлъ ашаъ
атъладжак,
ве онун йери бир даха хич
булунмаяджак.
22
Гитараджъларън,
музикаджъларън, зурнаджъларън
ве боразанджъларън сесини

3
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Ве йирми дьорт ихтияр, хем де
дьорт малюк йере капанъп крал
искемлесинде
отуран
Аллаха
таптълар.
"Амин! Халелуя!" дедилер.
5
Крал искемлесинден бир сес чъктъ.
Деди ки,
"Кючюк олсун, бюйюк олсун,
ей Аллахъмъзън бютюн
хизметчилери,
Хер ким Ондан коркарса,
Ону ьовюн!"
6

Ве ьойле бир сес ишиттим, санки
бюйюк бир калабалъън сеси, я да
харъл харъл акан суларън сеси, я да
кувветли гьок гюрюлдемелеринин
сеси. Деди ки,
"Халелуя!
Хер шейи гюден Раб
Аллахъмъз
краллък сюрюйор!
Севинелим, джошалъм,
Она шан гетирелим.
Чюнкю Кузу'нун дююню гелди
артък,
Онун гелини кендини хазърладъ.
8
Ве она верилди, темиз ве парлак
индже кетен рубаларъ гийисин."
(Кетен рубаларъ да кутсалларън дору
ишлеридир.)
7

9

Ве бана деди:
"Яз!
Не мутлу о кишилер, Кузу'нун
дююн софрасъна
даветлидирлер!"
Хем де бана деди:
"Бунлар Аллахън хакикат
сьозлеридир!"
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10

Бен де онун аякларънън ьонюне
дюштюм, она тапайъм дийе. Ама бана
деди:
"Сакън япма! Бен сенин ве сенин
кардешлеринин
хизметчи
аркадашъйъм. Онлар ки, Иса'нън
шахитлиини
тутуйорлар.
Сен
Аллаха тап!"
Чюнкю Иса'дан ичин шахитлик
япмак, асъл пейгамберлик будур.
Беяз бейгире бинмиш Олан
11

Ве бактъм, гьок ачък дурурду. Ве
иште, беяз бир бейгир. Она бинмиш
Оланън
адъ
'Садикан
ве
Хакикатчъ'дър. Дорулукла давалъйор
ве мухаребе едийор. 12 Онун гьозлери
атешли бир ялън иди. Онун кафасънда
чок тачлар вардъ. Онда ьойле бир ад
язълъйдъ, Кендисинден башка хич
кимсе о адъ билмийор. 13 Ве кана
бандърълмъш бир руба гийийор. Онун
адъ, 'Аллахън сьозю'дюр. 14 Гьоктеки
ордулар беяз бейгирлере бинмиш,
беяз ве темиз индже кетен рубалар
гийимиш Онун аркасъндан гелди. 15
Онун аазъндан кескин бир кълъч
узанъйор,
ьойле
ки,
онунла
миллетлери вурсун. Онларъ демир
чомакла гюдеджек. Ве Аллахън юзюм
чинемек йеринде юзюмлери езийор.
Хер шейи гюден Аллах, къзгън
ьофкесини орая дьокмюштюр. 16
Рубасънда ве калчасънда шьойле бир
ад язълъдър:
'Кралларън кралъ ве Раблерин
Рабби'.
17

Ве гюнеште дуран бир мелек
гьордюм. Йюксек сесле гьокюн

2

ортасънда учан бютюн кушлара
шьойле баърдъ:
"Гелин, Аллахън бюйюк
софрасъна топланън!
18
Кралларън етини йийесиниз,
бинбашларънън етини ве
кувветли адамларън етини
йийесиниз, бейгирлерин ве
онларън юстюнде отуранларън
етини йийесиниз.
Ве истер сербест киши, истер
кьоле олсун,
истер кючюк, истер бюйюк
олсун хепсинин етлерини йийин!"

Ве еждери якаладъ, ески йълан,
Шейтан ве Иблис одур. 3 Ону дипсиз
чукура аттъ. Орасънъ килитледи ве
онун юзерине мюхюр койду. ЬОйле
ки, бин сене долунджая кадар артък
миллетлери саптърмасън. Ве о
меселелерден сонра лазъм, къса бир
вакът ичин гене чьозюлсюн.
4

Ве крал искемлелери гьордюм.
Онларън юзерине отурдулар. Онлара
верилди даваласънлар. Бир де о
кишилерин джанларънъ гьордюм,
кимин кафаларъ кесилмишти Иса'нън
шахитлии ве Аллахън хаберинден
ичин. Ве о кишилер, ким джанавара
тапмамъшлардъ, не де онун путуна
тапмамъшлардъ, не де онун нишанънъ
алмамъшлардъ алънларънън я да
еллеринин юзерине. Иште, онлар
дирилди ве Месихле бирликте бин
сене краллък сюрдюлер. 5 ЬОбюр
ьолюлер о бин сене долмадан
дирилмедилер.
Иште,
биринджи
дирилиш будур. 6 Кимин пайъ варса
бу биринджи дирилиште, о мутлу ве
кутсалдър. О кишилерин юзерине
икинджи ьолюмюн хаккъ йоктур.
Хайър, онлар Аллахън ве Месихин
кутсал хизметчилери оладжаклар ве
Онунла бирликте бин сене краллък
сюреджеклер.

19

Ве джанаваръ гьордюм. Дюнянън
кралларъ ве онларън ордуларънъ да
гьордюм. Бейгире бинмиш Олана ве
Онун ордуларъна каршъ мухаребе
етмек ичин топланмъшлардъ. 20 Ве о
джанавар якаландъ. Онунла бирликте
о сахте пейгамбер де якаландъ. О
пейгамбер, джанаварън ьонюнде
муджизелер япардъ ве онларла
джанаварън нишанънъ алъп онун
путуна тапанларъ саптърърдъ. О
икиси дири дири оларак кюкюртле
янан атеш гьолюне атълдъ. 21 Гери
каланлар да бейгире бинмиш Оланън
аазъндан
чъкан
кълъчла
ьолдюрюлдюлер. Ве бютюн кушлар
онларън етлерийле дойдулар.

Шейтанън сону
7

Ама не заман о бин сене доладжак,
Шейтан
мапусундан
сербест
бракъладжак. 8 Чъкъп дюнянън дьорт
уджунда
отуран
миллетлери
саптъраджак, хани Гог ве Магог'у.
ЬОйле ки, онларъ мухаребе ичин
топлаяджак.
Онларън
сайъсъ

Бьолюм 20
Бин сене
1

Ве гьоктен инен бир мелек
гьордюм. Дипсиз чукурун анахтаръ
ондайдъ. Елинде де коджаман бир
зинджир вардъ.
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дениздеки кум танелери кадардър. 9
Ве чъкъп дюнянън орта йерине
яйълдълар. Кутсалларън йерини ве
севгили касабайъ сардълар. Ама
гьоктен, Аллахън янъндан атеш
дюштю ве онларъ йийип битирди. 10
Онларъ саптъран Шейтан да кюкюрт
ве атешле янан гьоле атълдъ.
ДЖанавар ве сахте пейгамбер затен
орададърлар. Ве онлара сонсузлара
кадар чеки чектириледжек.
ЬОлюлер даваланъйор
11

Ве бюйюк беяз бир крал
искемлеси гьордюм. Онун юзеринде
Отуранъ да гьордюм. Йерйюзю ве
гьок Онун ьонюнден качтълар. Ама
онлара хич бир йер булунмадъ. 12 Ве
ьолюлери гьордюм, бюйюклери де
кючюклери де. Крал искемлесинин
ьонюнде дурурдулар. Ве китаплар
ачълдъ. Ве гене башка бир китап,
хани яшам китабъ да ачълдъ.
ЬОлюлер де о китапларда не
язълъйдъ, она гьоре даваландълар.
Евет, кенди яптъкларъна гьоре
даваландълар. 13 Дениз кендисинде
булунан ьолюлери гери чевирди.
ЬОлюм ве ьолюлер девлети де
онларън ичинде булунан ьолюлери
гери чевирдилер. Ве хепси кенди
яптъкларъна гьоре даваландълар. 14
ЬОлюм ве ьолюлер девлети атеш
гьолюне атълдълар. Иште, икинджи
ьолюм будур, бу атеш гьолюдюр. 15 Ве
бир кишинин адъ о яшам китабънда
язълъ оларак булунмадъйса, о киши
атеш гьолюне атълдъ.
Бьолюм 21
482

Йени Йерушалим
1

Йени бир гьок ве йени бир йер
гьордюм. Чюнкю биринджи гьок ве
биринджи йер йок олмушту. Дениз де
артък йок. 2 Ве кутсал касабайъ, хани
йени Йерушалим'и гьордюм, насъл
гьоктен Аллахън янъндан инди.
Коджасъ ичин сюсленмиш бир гелин
гиби иди. 3 Крал искемлесинден
йюксек бир сес ишиттим. Деди ки,
"Бакън! Аллахън еви инсанларън
ортасъндадър.
О, онларла бирликте отураджак.
Онлар Онун халкъ оладжаклар,
ве Аллахън кендиси онларън
арасънда оладжак.
4
Онларън гьозлеринден бютюн
яшларъ силеджек.
ЬОлюм де артък олмаяджак.
Ве артък не яс тутмак, не ааламак
не де аджълар олмаяджак.
Чюнкю евелки шейлер йок олду."
5

Крал искемлесинин юстюнде
Отуран да деди:
"Бакън! Бен хершейи йепйени
япъйорум."
Ве деди:
"Яз! Чюнкю бунлар Аллахън
садикан ве хакикат
сьозлеридир."
6

Ве бана деди:
"Артък тамам олду!
Алфа ве Омега бен'им. Баш ве сон
бен'им.
Ким сусамъшса, она вереджем,
яшам суйунун кайнаъндан бола
гани ичсин.
7
Иште, ким йенерсе, бу шейлери
мирас аладжак.

15

Бен о кишинин Аллахъ оладжам, о
да беним чоджуум оладжак.
8
Ама коркак оланлар,
имансъз оланлар,
иренч оланлар,
катиллик япанлар,
зина еденлер,
бюйюджюлюкле урашанлар,
путлара тапанлар ве
бютюн яланджълар,
евет, онларън йери атеш ве
кюкюртле янан гьолде оладжак.
Иште, икинджи ьолюм одур."

Ким бенимле конушту, онда
алтъндан бир ьолчмек чубуу вардъ.
ЬОйле ки, касабайъ, онун капъларънъ
ве онун дуварънъ ьолчсюн. 16 Касаба
да дьорткьошелидир: онун генишлии
ве узунлуу айнъдър. Ве касабайъ о
чубукла ьолчтю: оники бин дурак
кадар иди. Евет, онун генишлии,
узунлуу ве йюксеклии хепси айнъдър.
17
Дуварънъ да ьолчтю: йюз кърк
дьорт адъм иди (инсанън ьолчюсюне
гьоре,
ки
о
да
мелеклерин
ьолчюсюйле бир гидийор). 18 Дувар
йешил бир къйметли таштан япълма
иди. Касаба гене саф алтъндан, санки
джамдан иди. 19 Касаба дуварънън
темел каяларъ тюрлю чешит къйметли
ташларла сюсленмишти:
биринджи темел каясъ йешил
иди,
икинджиси койу мави иди,
ючюнджюсю кюл ренги иди,
дьордюнджюсю ачък йешил иди,
20
бешинджиси кахверенги иди,
алтънджъсъ кърмъзъ ве беяз иди,
йединджиси саръ ве йешил иди,
секизинджиси ренксиз иди,
докузунджусу саръ иди,
онунджусу йешил ве алтън иди,
онбиринджиси кърмъзъ иди,
оникинджиси мор иди.

9

О йеди мелектен, хани Аллахън
сон белаларла долу олан йеди тасъ
ташъйорлар, бири чъкъп бенимле
конушту. Деди ки,
"Бурая гел!
Бен сана гелини, хани Кузу'нун
каръсънъ гьостереджем."
10

Бени рухта коджаман, йюксек бир
балкана гетирди. Ве бана кутсал
касабайъ, хани гьоктен, Аллахън
янъндан
инен
Йерушалим'и
гьостерди. 11 Аллахън шанлълъъ
ондайдъ. Онун шъллаклъъ чок
къйметли ташларън шъллаклъъна
бензерди; санки йешил кристал гиби.
12
Онун коджаман йюксек бир дуваръ,
онун да оники капъсъ вардъ.
Капъларънда оники мелек дурурду ве
адлар язълъйдъ. Онлар да Исраил'ин
оники джинсинин адларъ иди: 13
гюндоусунда
юч
капъ,
кузей
тарафънда юч капъ, гюней тарафънда
юч капъ, ве гюнбатъсънда юч капъ. 14
Касабанън дуварънда оники темел
каясъ вар. Онларън юстюнде Кузу'нун
оники апостолунун адларъ вар.

21

Оники капъ да оники седеф
бонджуу иди - хер бир капъ бирер
седеф бонджуундан япълма иди.
Касабанън сокаъ да саф алтъндан,
санки ренксиз джамдан иди.
22
Ама
касабада
Аллахеви
гьормедим. Чюнкю хершейи гюден
Раб Аллахън кендиси, хем де Кузу,
онун Аллахеви олуйор. 23 Касабанън
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не гюнеше, не де ая ихтияджъ вар, она
айдънлък версинлер. Чюнкю Аллахън
шанлълъъ она шафак верийор. Кузу
да онун ламбасъдър. 24 Ве миллетлер о
касабанън
айдънлъънда
йюрюйеджеклер. Дюнянън кралларъ
да кенди шанънъ орая гетиреджеклер.
25
Ве онун капъларъ гюндюз хич
капанмаяджак. Ама орада гедже затен
хич олмаяджак. 26 Миллетлерин
шанънъ
ве
сайгънлъънъ
орая
гетиреджеклер. 27 Ве мундарлък
гетирен шейлер, я да иренч шейлер
япан я да ялан сьойлейен кишилер
орая асла гиремейеджеклер. Саде
кимин адъ Кузу'нун яшам китабънда
язълъ исе, онлар орая гиреджеклер.
Бьолюм 22
Яшам суйу
1

Ве бана яшам суйундан бир ърмак
гьостерди. Кристал гиби шъллак иди.
Аллахън
ве
Кузу'нун
крал
искемлесинден чъкъп, 2 касабадаки
сокаън ортасънда акардъ. Ърмаън хер
ики тарафънда яшам ааджъ дурурду.
О аач, оники тюрлю йемиш верийор.
Хер бир ай ичин йемишини верийор.
Ааджън япракларъ гене миллетлери
шифаламак ичиндир. 3 Ве артък хич
бир ланет калмаяджак. Аллахън ве
Кузу'нун крал искемлеси о касабанън
ичинде оладжак. Онун хизметчилери
де Она хизмет едеджеклер. 4 Онун
йюзюню гьореджеклер ве Онун адъ
онларън алънларънда оладжак. 5 Ве
гедже
артък
олмаяджак.
Бир
ламбанън айдънлъъна, я да гюнешин
айдънлъъна
хич
ихтиячларъ
олмаяджак. Чюнкю Раб Аллах
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онларън юзерине шафак вереджек. Ве
сонсузлара
кадар
краллък
сюреджеклер.
6

Ве бана деди:
"Иште, бунлар садикан ве хакикат
сьозлердир.
Пейгамберлерде олан рухларън
Аллахъ Рабдър. О, кенди
мелеини гьондерди. Истийор,
хизметчилерине гьостерсин,
тезлерде нелер лазъм олсун."
Иса гелийор
7

"Бакън, бен чабуджак гелийорум.
Не мутлу о кишийе ки, бу китабън
пейгамберлик сьозлерини тутуйор."
8
Бен Йуханна, бу шейлери кендим
ишиттим ве гьордюм. Ве не заман бу
шейлери ишиттим ве гьордюм, бана
бунларъ гьостерен мелеин аякларънън
ьонюнде йюзюстю дюштюм.
9

Ама бана деди:
"Сакън япма!
Бен сенин хизметчи аркадашънъм.
Хем де сенин кардешлеринин,
хани пейгамберлерин ве бу
китаптаки сьозлери тутанларън
хизметчи аркадашъйъм.
Сен Аллаха тап!"
10

Ве бана деди:
"Бу китабън пейгамберлик
сьозлерини мюхюрлеме.
Чюнкю артък вакът якъндър.
11
Хаксъзлък еден,
гене хаксъзлък етсин.
Мундарлък япан,
гене мундарлък япсън.
Дору олан,
гене дорулук ишлесин.

20

Кутсал олан, гене кутсал калсън."

Бу меселелере шахитлик япан
Киши, "Евет, бен тезлерде геледжем."
дийор.

12

"Бакън, бен тезлерде геледжем.
Бахшишим де янъмдадър, ьойле
ки, херкесе яптъкларъна гьоре
каршълък верейим.
13
Алфа ве Омега, биринджи ве
сонунджу, баш ве сон бен'им.
14
Не мутлу о кишилер, хани
рубаларънъ йъкамъшлар.
Онларън хаккъ оладжак яшам
ааджъна. Ве хакларъ оладжак,
капълардан гечип касабая
гирсинлер.
15
Дъшаръда каладжак о кьопеклер,
бюйюджюлер, зинаджълар,
катиллер, путлара тапанлар ве
хер ким яланларъ севип
сьойлерсе.
16
Бен, Иса, мелеими йолладъм, сизе
бу меселелерден ичин шахитлик
япсън, ьойле ки, топлулуклара
файда олсун."

Амин, гел Раб Иса!
21

Раб Иса'нън мерхамети хепинизле
бирликте олсун.

17

Рух ве гелин "Гел" дийорлар, ве
ким ишитирсе де "Гел" десин. Ким
сусамъшса гелсин. Ким истерсе, яшам
суйуну бола гани алсън.
18
Хер ким бу китабън пейгамберлик
сьозлерини ишитирсе, она кесин
оларак шуну сьойлейейим: Егер бир
киши бунлара бир шей катарса, Аллах
да она бу китапта анлатърълан
белалардан катаджак. 19 Егер бир
киши бу пейгамберлик китабънън
сьозлеринден бир шей алърса, Аллах
да о кишинин пайънъ аладжак, хани
бу китапта язълъ олан яшам
ааджъндан ве кутсал касабадан.
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