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Kirix sɵz
Ⱨɵrmətlik tordax:
siz «Təwrat», «Zəbur» wə «Injil»din tərkib tapⱪan «Muⱪəddəs
Kitab» ⱨəⱪⱪidə angliƣan boluxingiz mumkin. «Muⱪəddəs Kitab» barliⱪ
insanlarƣa Yaratⱪuqi Huda təripidin berilgəndur.
«Muⱪəddəs Kitab» «Kona Əⱨdə» wə «Yengi Əⱨdə» dəp ikki
ⱪisimƣa bɵlüngən. 39 ⱪisimdin təxkil tapⱪan «Kona Əⱨdə» Musa
pəyƣəmbər arⱪiliⱪ qüxürülgən «Təwrat»tin ibarət bəx ⱪisim, xuningdək
Dawut pəyƣəmbərdiki «Zəbur» wə baxⱪa pəyƣəmbərlərning yazmilirini
ɵz iqigə alidu.
«Yengi Əⱨdə» dəpmu atalƣan «Injil» bolsa Əysa məsiⱨtin keyin
yezilƣan bolup, u 27 ⱪisimni ɵz iqigə alƣan.
«Injil»ni məzmun jəⱨəttin üqkə bɵlüxkə bolidu:
1. «Mətta», «Markus», «Luⱪa» wə «Yuⱨanna»din ibarət bu tɵt
ⱪisimdə Əysa Məsiⱨning ⱨayati, təlimliri wə mɵjiziliri bayan ⱪilinidu.
2. «Ⱨəzriti Əysa əlqilirining pa'aliyətliri»: bu ⱪisimdə Əysa
Məsiⱨning xagirtlirining hux həwər yətküzüx jəryani bayan ⱪilinidu.
Buningda Hudaning Muⱪəddəs Roⱨining ular bilən billə bolƣanliⱪidin
ularningmu Əysa Məsiⱨkə ohxax mɵjizilərni yaratⱪanliⱪi ⱨəmdə
ⱨərⱪandaⱪ ⱪiyin əⱨwal wə japa-muxəⱪⱪətlərgə uqriƣan bolsimu,
ⱪəysərlik bilən kixilərni Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilixⱪa yetəkligənliki,
nətijidə etiⱪadqilar sanining zor kɵpiyip, etiⱪadqilar
jama'ətqilikliriningmu məydanƣa kəlgənliki bayan ⱪilinidu.
3. «Ⱨəzriti Əysa əlqilirining yazmiliri»: bu ⱪisimlarda Əysa
Məsiⱨning əlqilirining yengi ⱪurulƣan etiⱪadqilar jama'ətqiliklirigə
yazƣan hətliri bolup, bu hətlərdə Əysa məsiⱨkə etiⱪad ⱪilix yolining
negizi qüxəndürülidu ⱨəmdə etiⱪadqilarƣa nəsiⱨət, riƣbət wə təsəlli
berilidu.
«Muⱪəddəs Kitab» dunyada setilix sani əng kɵp bolƣan kitab bolup,
tɵt yüzdin artuⱪ tilƣa tərjimə ⱪilinƣan. «Injil»ning ɵzila mingdin artuⱪ

tilƣa tərjimə ⱪilinƣan. «Muⱪəddəs Kitab»ning birinqi Türkqə nushisi
1666-yili Türkiyining sultani Məⱨmətning tərjimani təripidin tərjimə
ⱪilinƣan. Əng yengi nushisi bolsa 2001-yili nəxrdin qiⱪⱪan. «Injil»ning
Uyƣurlar arisiƣa tarⱪalƣiniƣa kəm degəndimu ming yil bolƣan bolup,
keyinki yillarda Turpan wə baxⱪa ⱪədimiy xəⱨərlərdin tepilƣan
yadikarliⱪlar bu nuⱪtini ispatlaydu. «Injil»ning 20-əsirdiki birinqi
Uyƣurqə tərjimisi 1914-yili, «Muⱪəddəs Kitab»ning toluⱪ Uyƣurqə
tərjimisi 1950-yili nəxr ⱪilinƣan.
«Injil» təhminən ikki ming yil burun ⱪədimki Grek tilida yezilƣan
bolsa, «Təwrat»ning kɵp ⱪismi uningdinmu kona bolƣan Ibraniy tilida
yezilƣan. Xunga, ularni tərjimə ⱪilix ⱨəⱪiⱪətən asan əməs. Əyni qaƣdiki
tillarni bügünki tilimizƣa toƣra, rawan wə qüxinixlik ⱪilip tərjimə ⱪilix
tərjimanlardin zor əmgək wə alaⱨidə məs'uliyət tələp ⱪilidu, əlwəttə. Bu
kitablarning tərjimə ⱪilinixi yalƣuz bir kixining əməs, bəlki birⱪanqə
kixilərning ətrapliⱪ izdinixi, qongⱪur tətⱪiⱪ ⱪilixi bilən wujudⱪa qiⱪti.
«Injil» əslidə ədəbiy Grek tilida əməs, bəlki ⱨəmmə adəm qüxinidiƣan
ammibab Grek tilida yezilƣan. Xu səwəbtin, tərjimanlar «Injil»ning əyni
tiliƣa sadiⱪ bolux üqün, ⱨazirⱪi zaman ammibab Uyƣur tilini ⱪollinixⱪa
tirixti.
Huda «Muⱪəddəs Kitab» arⱪiliⱪ ɵzini insanlarƣa namayan ⱪilip,
ularƣa bolƣan meⱨir-muⱨəbbitini wə ⱪutⱪuzux pilanini kɵrsətkən. Biz
kəng tordaxlarning bu kitabni oⱪup qiⱪip, Hudaning iradisini wə uning
ata ⱪilƣan ⱪutⱪuzulux yolini tonup yetixini ümid ⱪilimiz.

Mundərijə
3

Kirix sɵz

Kona Əⱨdə
Təwratttin tallanmilar:
Aləmning yaritilixi ……………………………………………… 10
Misirdin qiⱪix …………………………………………………… 117
Pəyƣəmbərlərning yazmiliridin tallanmilar, Zəbur:
Yoxuwa …………………………………………………………

201

Sərdarlar ………………………………………………………… 255
Rut ………………………………………………………………

307

Samu'il 1-ⱪisim ………………………………………………….

317

Samu'il 2-ⱪisim ………………………………………………….

385

Əzra ……………………………………………………………..

447

Nəhəmiya ………………………………………………………..

471

Əstir ……………………………………………………………..

504

Zəbur …………………………………………………………… 522
Pənd-nəsiⱨətlər ………………………………………………….

724

Daniyal ………………………………………………………….. 795
Obadiya …………………………………………………………. 827
Yunus ……………………………………………………………

831

Habaⱪuⱪ …………………………………………………………

837

Zifaniya …………………………………………………………. 845
Ⱨagay ……………………………………………………………

854

Malaki …………………………………………………………..

861

Yengi Əⱨdə (Injil)
Mətta bayan ⱪilƣan hux həwər ………………………………….

872

Markus bayan ⱪilƣan hux həwər ………………………………..

951

Luⱪa bayan ⱪilƣan hux həwər …………………………………..

1003

Yuⱨanna bayan ⱪilƣan hux həwər ……………………………… 1088
Ⱨəzriti əysa əlqilirining pa'aliyətliri …………………………….

1153

Rimliⱪlarƣa yezilƣan hət ……………………………………….

1232

Korintliⱪlarƣa yezilƣan birinqi hət……………………………...

1269

Korintliⱪlarƣa yezilƣan ikkinqi hət …………………………….

1305

Galatiyaliⱪlarƣa yezilƣan hət …………………………………... 1327
Əfəsliklərgə yezilƣan hət ……………………………………….

1341

Filipiliklərgə yezilƣan hət ………………………………………. 1354
Kolosiliⱪlarƣa yezilƣan hət …………………………………….. 1364
Salonikaliⱪlarƣa yezilƣan birinqi hət …………………………..

1373

Salonikaliⱪlarƣa yezilƣan ikkinqi hət ………………………….. 1381
Timotiyƣa yezilƣan birinqi hət …………………………………

1386

Timotiyƣa yezilƣan ikkinqi hət ………………………………… 1397
Titusⱪa yezilƣan hət …………………………………………….

1405

Filimunƣa yezilƣan hət …………………………………………

1410

Ibraniylarƣa yezilƣan hət ……………………………………….

1414

Yaⱪup yazƣan hət ………………………………………………. 1441
Petrus yazƣan birinqi hət ……………………………………….. 1451
Petrus yazƣan ikkinqi hət ……………………………………….

1462

Yuⱨanna yazƣan birinqi hət …………………………………….. 1469
Yuⱨanna yazƣan ikkinqi hət ……………………………………. 1479
Yuⱨanna yazƣan üqinqi hət …………………………………….. 1482
Yəⱨuda yazƣan hət ……………………………………………...

1485

Wəⱨiylər ………………………………………………………...

1489

Təbirlər …………………………………………………………

1525

Kona Əⱨdə

(Təwrattin tallanmilar,
Zəbur, Pəyƣəmbərlərning
yazmiliridin tallanmilar)

Aləmning yaritilixi
(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
«Aləmning yaritilixi»da dunyaning apiridə boluxi, insanlarning
yaritilixi, gunaⱨ wə azab-oⱪubətlərning pəyda boluxi ⱨəmdə Hudaning
insanlar bilən bolƣan alaⱪisi ⱪatarliⱪ məzmunlar bayan ⱪilinidu.
Adəm'ata bilən Ⱨawa'ana, Nuⱨ pəyƣəmbər wə topan balasi ⱨəm Ibraⱨim
wə uning Hudaƣa bolƣan küqlük etiⱪadi toƣrisidiki məzmunlarmu
təswirlinidu. Uningdin keyin Ibraⱨimning oƣulliri Isma'il, Is’ⱨaⱪ wə
nəwriliri, bolupmu Yüsüp ⱨəmdə Yüsüp dəwridə yüz bərgən wəⱪələr
tüpəylidin Yəⱨudiylarning əjdadlirining Misirƣa kɵqüp kətkənliki
toƣrisidiki məzmunlar bayan ⱪilinidu.
Tezis:
Aləmning yaritilixi (1-, 2-bablar)
Gunaⱨning pəyda boluxi (3-bab)
Adəm’atining əwladliri (4-, 5-bablar)
Topan balasi wə Nuⱨ pəyƣəmbər (6-babtin 10-babⱪiqə)
Tilning ⱪalaymiⱪanlaxturuwetilixi (11-bab 1-ayəttin 9-ayətkiqə)
Ibraⱨimning qaⱪirilixi wə uning ⱨayati (11-bab 10-ayəttin 25-bab
11-ayətkiqə)
7. Ibraⱨimning əwladliri (25-bab 12-ayəttin 45-babning ahiriƣiqə)
8. Isra'illarning Misirƣa berixi wə u yərdə turup ⱪelixi (46-babtin
50-babⱪiqə)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Hudaning aləmni yaritixi
Huda ⱨəmmidin burun pütün aləmni yaratti. 2 U qaƣda yər xari
xəkilsiz wə ⱪupⱪuruⱪ ⱨaləttə bolup, sularni ⱪarangƣuluⱪ ⱪapliƣanidi.
Hudaning Roⱨi su üstidə lərzan pərwaz ⱪilip yürətti.
3
Huda: «Yoruⱪluⱪ bolsun!» degənidi, yoruⱪluⱪ pəyda boldi. 4-5 Huda
yoruⱪluⱪning yahxi ikənlikini kɵrdi. Xuning bilən, u yoruⱪluⱪni
ⱪarangƣuluⱪtin ayridi wə yoruⱪluⱪni «kündüz», ⱪarangƣuluⱪni bolsa
«keqə» dəp atidi. Keqə-kündüz ɵtüp, bu tunji kün boldi.
6
Andin, Huda: «Sularning yuⱪiri-tɵwən ikkigə ayrilip turuxi üqün
ularning arisida bir pasil bolsun!» dəp əmr ⱪildi. 7 Xuning bilən, bir pasil
pəyda bolup, uning astidiki sularni üstidiki sulardin ayridi. Hudaning
əmri bilən xundaⱪ boldi. 8 Huda bu pasilni «asman» dəp atidi.
Keqə-kündüz ɵtüp, bu ikkinqi kün boldi.
9
Andin, Huda: «Asmanning astidiki sular bir yərgə yiƣilsun wə ⱪuruⱪ
tupraⱪ kɵrünsun!» dedi. Hudaning əmri bilən xundaⱪ boldi. 10 Huda
ⱪuruⱪ tupraⱪni «yər», yiƣilƣan sularni bolsa «dengiz» dəp atidi. Huda
bularning yahxi ikənlikini kɵrdi.
11
Andin, Huda yənə: «Yərdə ⱨər hil ɵsümlüklər; uruⱪluⱪ wə mewilik
bolup, ɵz türliri boyiqə ünüp qiⱪsun!» dedi. Hudaning əmri bilən xundaⱪ
boldi. 12 Xuning bilən, yər yüzidə ⱨər hil uruⱪluⱪ wə mewilik ɵsümlüklər
1
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ɵz türliri boyiqə ünüp qiⱪti. Huda bularning yahxi ikənlikini kɵrdi.
13
Keqə-kündüz ɵtüp, bu üqinqi kün boldi.
14
Huda yənə: «Asmanda yoruⱪluⱪ beridiƣan jisimlar bolsun. Ular
keqə bilən kündüzni pərⱪləndürüp, kün, pəsil wə yillarni ayrip turuxta
bəlgə bolsun. 15 Bu jisimlar nur qeqip, yər yüzini yorutup tursun!» dəp
əmr ⱪildi. Hudaning əmri bilən xundaⱪ boldi. 16 Huda yoruⱪluⱪ
beridiƣan ikki qong jisimni yaratti, ⱪuyaxni kündüzni baxⱪuridiƣan,
ayni keqini baxⱪuridiƣan ⱪildi. Ⱨəmdə Huda yənə yultuzlarnimu yaratti.
17-18
Yər yüzini yorutux, kündüz bilən keqini baxⱪuridiƣan ⱪilix wə
yoruⱪluⱪni ⱪarangƣuluⱪtin ayrix üqün, Huda yoruⱪluⱪ beridiƣan
jisimlarni asmanƣa orunlaxturdi wə ularning yahxi ikənlikini kɵrdi.
19
Keqə-kündüz ɵtüp, bu tɵtinqi kün boldi.
20
Huda yənə: «Su ⱨər hil janliⱪlar bilən tolsun, asmanda ⱨər hil
uqarⱪanatlar uqsun!» dəp əmr ⱪildi. 21 Buning bilən, Huda suda
yaxaydiƣan ajayip-ƣarayip janliⱪlarni, ⱨər hil qong-kiqik beliⱪlarni wə
asmandiki ⱨər hil uqarⱪanatlarni ɵz türliri boyiqə yaratti. Huda bu
janliⱪlarning yahxi ikənlikini kɵrdi. 22 Huda bu janliⱪlarƣa bəht ata ⱪilip:
«Suda yaxiƣuqi janliⱪlar kɵpiyip, dengiz-okyanlarni toldursun,
uqarⱪanatlar yər yüzidə ulƣaysun!» dedi. 23 Keqə-kündüz ɵtüp, bu
bəxinqi kün boldi.
24
Huda yənə: «Yər yüzidə ⱨər hil janiwarlar – ɵy ⱨaywanliri wə
qong-kiqik yawayi ⱨaywanatlar pəyda bolsun!» dedi. Hudaning əmri
bilən xundaⱪ boldi. 25 Xuning bilən, Huda yər yüzidə ⱨər hil janiwarlarni
ɵz türliri boyiqə yaratti wə ularning yahxi ikənlikini kɵrdi.
26
Andin, Huda: «Bizning obrazimizdək, yəni roⱨiy jəⱨəttin bizgə
ohxaydiƣan insanlarni yaritayli. Ular ⱨər hil janiwarlarni –
dengiz-okyandiki beliⱪlar, asmandiki uqarⱪanatlar, barliⱪ ɵy ⱨaywanliri
wə qong-kiqik yawayi ⱨaywanatlarni baxⱪuridiƣan bolsun!» dəp əmr
ⱪildi.
27

Buning bilən, Huda insanni ɵz obrazidək yaratti,
uni ɵzigə ohxaydiƣan ⱪilip yaratti,
xundaⱪla ularni ər wə ayal ⱪilip yaratti.
28

Huda ularƣa bəht ata ⱪilip mundaⱪ dedi:
– Pərzənt kɵrüp kɵpiyinglar, yər yüzini ⱪaplap, dunyani
boysundurunglar. Xundaⱪla, dengiz-okyandiki beliⱪlar, asmandiki
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uqarⱪanatlar, xuningdək pütün janiwarlarni baxⱪurunglar. 29 Mən silərgə
pütün yər yüzidiki ⱨər hil zira'ət wə mewilərni ozuⱪluⱪ ⱪilip bərdim.
30
Barliⱪ qong-kiqik ⱨaywanatlar wə uqarⱪanatlar ⱪatarliⱪ ⱨər hil
məhluⱪlarƣa bolsa ot-qɵp wə kɵktatlarni ozuⱪluⱪ ⱪilip bərdim.
Hudaning əmri bilən xundaⱪ boldi. 31 Huda yaratⱪanlirining ⱨəmmisigə
ⱪarap, ularning yahxi ikənlikini kɵrdi. Keqə-kündüz ɵtüp, bu altinqi kün
boldi.

2-bab
1

Xundaⱪ ⱪilip, aləm pütkül məwjudatliri bilən yaritilip boldi.
Yəttinqi küni kəlgəndə, Huda yaritix ixini tamamlap bolƣan bolup, u
küni aram aldi. 3 U yəttinqi künni bəhtlik kün ⱪilip, uni «muⱪəddəs kün»
dəp jakarlidi, qünki bu kün Huda yaritixni tamamlap aram alƣan kün idi.
2

Erəm baƣ
Pərwərdigar Hudaning aləmni yaritixi jəryanida mundaⱪ ixlar boldi:
Pərwərdigar Huda aləmni yaratⱪanda, yər yüzidə ot-qɵp wə zira'ətlər yoⱪ
idi, qünki Huda tehi yamƣur yaƣdurmiƣanidi, xundaⱪla yər teriydiƣan
adəmmu yoⱪ idi. 6 Əmma, yərdin su qiⱪip, pütün zeminni suƣardi.
7
Andin, Pərwərdigar Huda yərning topisidin Adəm’atini yasidi① wə
uning burnidin ⱨayatliⱪ nəpisini püwlidi. Buning bilən, Adəm’atiƣa
ⱨayatliⱪ berildi.
8
Pərwərdigar Huda xərⱪtiki Erəm degən jayda bir baƣ bərpa ⱪilip, ɵzi
yaratⱪan adəmni u yərgə orunlaxturdi. 9 Pərwərdigar Huda u yərdə yənə
mewiliri xerin wə qirayliⱪ ⱨər hil dərəhlərni ɵstürdi. Baƣning otturisida
alaⱨidə ikki tüp dərəh bar idi. Biri «Ⱨayatliⱪ beridiƣan dərəh» bolup,
yənə biri «Yahxi bilən yamanni bildüridiƣan dərəh» idi.
10
Erəm degən yərdin bir dərya eⱪip kelip, baƣni suƣiratti. Baƣdin
qiⱪⱪan su tɵtkə bɵlünətti. 11 Birinqisi Pixon dəryasi bolup, altun
qiⱪidiƣan Hawila degən yərni aylinip ɵtidu. 12 U yərning altuni sap. U
yərdin yənə kəm uqraydiƣan hux puraⱪliⱪ dewirⱪay wə yolluⱪ ⱨeⱪiⱪ
qiⱪidu. 13 Ikkinqisi Giⱨon dəryasi bolup, Kux degən yərni aylinip ɵtidu.
14
Üqinqisi Dəjlə dəryasi bolup, Assurning xərⱪidin eⱪip ɵtidu. Tɵtinqisi
Firat dəryasidur.
4-5

①

Ibraniy tilida «topa» wə «adəm» degən sɵzning tələppuzi yeⱪin.
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15

Pərwərdigar Huda Adəm’atini Erəm baƣⱪa ixləp uni pərwix ⱪilsun,
dəp u yərgə ⱪoyƣanidi. 16 Pərwərdigar Huda Adəm’atiƣa əmr ⱪilip:
– Baƣdiki mewilərni haliƣiningqə yə. 17 Əmma, «Yahxi bilən yamanni
bildüridiƣan dərəh»ning mewisini ⱨərgiz yemə. Qünki, uni yesəng,
qoⱪum ɵlisən!② – dedi.
Ⱨawa'anining yaritilixi
Keyin, Pərwərdigar Huda: «Adəmning yalƣuz yaxixi yahxi əməs,
uningƣa layiⱪ bolƣudək bir yardəmqi ⱨəmraⱨ yaritay» dedi. 19 Buning
bilən, Pərwərdigar Huda yərdiki topidin yaratⱪan ⱨər hil ⱨaywanat wə
uqarⱪanatlarni Adəm’atining aldiƣa ularƣa isim ⱪoysun, dəp kəltürdi.
Adəm'ata ularƣa ⱪandaⱪ isim ⱪoysa, xundaⱪ atilip kəldi. 20 Adəm'ata
barliⱪ uqarⱪanat wə ⱨaywanlarƣa isim ⱪoydi. Wəⱨalənki, ularning
arisida ɵzigə layiⱪ bolƣudək birər yardəmqi ⱨəmraⱨ yoⱪ idi.
21
Xunga, Pərwərdigar Huda Adəm’atini ⱪattiⱪ uhlitiwətti. U
uhlawatⱪanda, Huda uning bir tal ⱪowurƣisini elip, u yərni uning gɵxi
bilən etip ⱪoydi. 22 Pərwərdigar Huda alƣan ⱪowurƣa sɵngikidin bir ayal
yasap, uni Adəm’atining aldiƣa elip kəldi.
23
Adəm'ata huxal ⱨalda mundaⱪ dedi:
– Mana əmdi sɵngiki mening sɵngikimdin, gɵxi mening gɵxümdin
elinƣan, manga ohxax hildiki biri boldi! U «ayal»③ dəp atalsun, qünki u
ərdin elinƣan.
24
Bir adəmning ata-anisidin ayrilip, ayali bilən birlixip bir tən boluxi
ənə xu səwəbtindur.
25
U qaƣda, Adəm'ata bilən uning ayalining ⱨər ikkilisi yalingaq bolup,
nomus ⱪilixmaytti.
18

3-bab
Adəm’atining Hudaning əmrigə hilapliⱪ ⱪilixi
Yilan Pərwərdigar Huda yaratⱪan ⱨaywanlarning iqidə əng ⱨiyligiri
idi. U ayaldin:
1

Ɵlüx – bu yərdə tilƣa elinƣan ɵlüx Hudadin ayrilix, yəni roⱨiy jəⱨəttiki ɵlüx wə
uning nətijisi bolƣan jismaniy jəⱨəttiki ɵlüxni kɵzdə tutidu.
③ Ibraniy tilida «ayal» degən sɵz aⱨang jəⱨəttə «ər» degən sɵzgə naⱨayiti yeⱪin bolup,
uxbu sɵz xuningdin kəlgən.
②
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– Huda baƣdiki ⱨərⱪandaⱪ dərəhning mewisini yeyixinglarni rasttinla
mən'i ⱪildimu? – dəp soridi.
2
Ayal:
– Baƣdiki dərəhlərning mewilirini yesək bolidu. 3 Pəⱪət baƣning
otturisidiki dərəhning mewisini yesək bolmaydu. Huda bizning bu
dərəhning mewisini yeyiximizni, ⱨətta uningƣa ⱪol təgküzüximiznimu
mən'i ⱪildi. Əgər bu ixni ⱪilsaⱪ, ɵlimiz, – dəp jawab bərdi.
4
Yilan ayalƣa jawabən mundaⱪ dedi:
– Yalƣan! Ⱨərgiz ɵlməysilər! 5 Huda silərning uni yesənglar,
kɵzünglarning eqilip, ɵzigə ohxax yahxi bilən yamanni bilidiƣan bolup
ⱪalidiƣanliⱪinglarni bilidu.
6
Ayal bu dərəhning mewisining qirayliⱪ wə xerin ikənlikini kɵrüp, uni
yesə ⱪanqilik əⱪilliⱪ bolup ketidiƣanliⱪini oylap, mewidin üzüp yedi wə
uni yenida turƣan erigimu bərdi. Umu yedi. 7 Ular mewini yeyixi bilənla
kɵzliri eqilip, ɵzlirining yalingaqliⱪini bilip nomus ⱪilixti. Xunga, ular
ənjür yopurmaⱪlirini bir-birigə qetip, bədənlirini yepiwelixti.
8
Xu künning salⱪin qüxkən waⱪtida, ular Pərwərdigar Hudaning
baƣda mengip yürgən xəpisini anglap, dərəhzarliⱪning arisiƣa
yoxurunuwelixti. 9 Lekin, Pərwərdigar Huda Adəm’atiƣa:
– Sən ⱪəyərdə? – dəp warⱪiridi.
10
Adəm'ata:
– Mən sening baƣda mengip yürgənlikingni anglap, yalingaqliⱪimdin
nomus ⱪilip, səndin ⱪorⱪup yoxurunuwaldim, – dəp jawab bərdi.
11
Huda uningdin:
– Yalingaqliⱪingni sanga kim eytti? Yaki mən yemə, degən mewini
yedingmu? – dəp soridi.
12
Adəm'ata:
– Sən manga ⱨəmraⱨ bolsun, dəp bərgən ayal u mewidin manga
bərgənidi. Xuning üqün yedim, – dəp jawab bərdi.
13
Pərwərdigar Huda ayaldin:
– Nemə üqün mundaⱪ ⱪilding? – dəp soridi.
– Meni yilan azdurdi, xunga yedim, – dəp jawab bərdi ayal.
Hudaning Adəm'ata bilən Ⱨawa'anini jazalixi
Xuning bilən, Pərwərdigar Huda yilanƣa:
– Bu ⱪilmixing üqün jazaƣa tartilisən! Barliⱪ ⱨaywanatlar iqidə pəⱪət
sənla munu lənətlərgə ⱪalisən:
14
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«Ⱨazirdin baxlap, yər beƣirlap mengip,
ɵmürwayət topa yəysən.
15
Seni ayal bilən düxmən ⱪilimən.
Uning əwladi bilən sening əwladingmu
düxmənlixip ɵtidu.
Uning əwladi sening bexingni yanjiydu,
sən uning tapinini qaⱪisən» dedi.
16

Keyin, Pərwərdigar Huda ayalƣa:
– Ⱨamilidarliⱪingning azabini ⱨəssiləp axurimən. Tuƣutungning
tolƣiⱪinimu ziyadə ⱪilimən. Xundaⱪtimu, eringgə küqlük ixtiyaⱪ
baƣlaysən, u seni baxⱪuridu, – dedi.
17
Pərwərdigar Huda Adəm’atiƣa:
– Ayalingning sɵzigə kirip, mən yeyixni mən'i ⱪilƣan mewini
yegənliking tüpəylidin, yərmu lənitimgə uqridi. Sən əmdi ɵmürwayət
japaliⱪ ixləx bilənla ozuⱪlinisən. 18 Yərdin tikən wə ⱪamƣaⱪ ünidu, sən
bolsang yərdiki zira'ətlərni yəysən. 19 Bax-kɵzüng tərgə qɵmgəndila
toyƣudək birnərsə yeyələysən, taki ɵlüp topiƣa aylinip kətküqə ixtin bax
kɵtürəlməysən. Topidin yaritilding, xunga yənə topiƣa ⱪaytisən! – dedi.
20
Adəm'ata ayaliƣa Ⱨawa'ana [ibraniy tilidiki «ⱨayatliⱪ» degən sɵz
bilən aⱨangdax] degən isimni ⱪoydi, qünki u insanlarning anisi idi.
21
Pərwərdigar Huda Adəm'ata bilən uning ayaliƣa ⱨaywanning terisidin
kiyim ⱪilip, kiydürüp ⱪoydi.
Adəm'ata bilən Ⱨawa'anining Erəm baƣdin ⱪoƣlinixi
Andin, Pərwərdigar Huda mundaⱪ dedi:
– Adəm'ata bizgə ohxax yahxi bilən yamanni bilidiƣan bolup ⱪaldi.
Əmdi uning «Ⱨayatliⱪ beridiƣan dərəh»ning mewisini yəp ⱪoyuxidin
saⱪliniximiz kerək. Bolmisa, u mənggü yaxaydu!
23
Xuning bilən Pərwərdigar Huda ularni Erəm baƣdin ⱪoƣlap qiⱪirip,
yərgə, yəni ɵzliri əsli yaritilƣan tupraⱪⱪa ixləydiƣan ⱪilip ⱪoydi.
24
Andin, Huda Adəm’atini ⱨayatliⱪ beridiƣan dərəhkə yeⱪinlaxmisun
dəp, Erəm baƣning xərⱪ təripigə «kerub» dəp atilidiƣan məhluⱪlarni wə
bisi ot qeqip, u yan bu yan ⱪozƣilip yaltirap turidiƣan bir ⱪiliqni
orunlaxturdi.
22

16
Aləmning yaritilixi

4-bab
Ⱪabil bilən Ⱨabil
Adəm'ata ayali Ⱨawa'ana bilən billə boldi. Ⱨawa'ana ⱨamilidar bolup,
bir oƣul tuƣdi. U: «Pərwərdigarning yardimi bilən bir oƣulƣa igə
boldum» dedi wə ismini Ⱪabil [ibraniy tilidiki «igə boldum» degən sɵz
bilən aⱨangdax] ⱪoydi. 2 Keyin, u yənə bir oƣul tuƣup, ismini Ⱨabil
ⱪoydi. Ikkiylən qong bolƣandin keyin, Ⱨabil padiqi boldi, Ⱪabil bolsa
deⱨⱪan boldi.
3
Ⱨosul məzgili kəlgəndə, Ⱪabil yərning məⱨsulatidin elip
Pərwərdigarƣa təⱪdim ⱪildi. 4 Ⱨabilmu ⱪoy padisi iqidin tunji tuƣulƣan
ⱪozilardin soyup, taza semiz yeridin Pərwərdigarƣa təⱪdim ⱪildi.
Pərwərdigar Ⱨabilni wə uning sowƣitini ⱪobul ⱪildi. 5 Biraⱪ, Ⱪabilni wə
uning sowƣitini ⱪobul ⱪilmidi. Buningdin intayin hapa bolƣan
Ⱪabilning qirayi tutulup kətti.
6
Xu qaƣda, Pərwərdigar Ⱪabilƣa:
– Nemixⱪa hapa bolisən? Qiraying nemixⱪa tutulup kətti? 7 Əgər durus
ix ⱪilƣan bolsang, senimu ⱪobul ⱪilƣan bolattim! Biraⱪ, yamanliⱪ
ⱪilsang, gunaⱨ huddi ixik aldida etilmaⱪqi bolup turƣan yawa itⱪa
ohxax, sening wujudungni qirmiwalidu. U seni ɵz ilkigə almaⱪqi
bolsimu, lekin sən uni yengixing lazim! – dedi.
8
Keyin, Ⱪabil inisi Ⱨabilƣa:
– Yür, dalada səylə ⱪilip keləyli! – dedi. Ular daladiki waⱪtida, Ⱪabil
inisiƣa ⱪol selip, uni ɵltürüwətti.
9
Pərwərdigar Ⱪabildin:
– Ining Ⱨabil ⱪeni? – dəp soridi.
– Bilməymən, mən inimning baⱪⱪuqisimidim? – dəp jawab bərdi u.
10
Pərwərdigar kəynidinla uni:
– Bu nemə ⱪilƣining? Iningning intiⱪam elix üqün dad-pəryad
ⱪiliwatⱪan ⱪeni manga kɵrünüp turidu. 11 Sən əmdi lənətkə uqraysən.
Buningdin keyin, bu yərdə turalmaysən! Qünki, sən iningni ɵltürdüng,
yərgə ⱪan tɵktüng. 12 Sən yərgə ixligən təⱪdirdimu, yər sanga ⱨosul
bərməydu. Sən əmdi sərsan bolup, yər yüzidə sərgərdanliⱪta yürisən, –
dəp əyiblidi.
13
Buni angliƣan Ⱪabil Pərwərdigarƣa mundaⱪ dedi:
– Mən bundaⱪ eƣir jazani kɵtürəlməymən. 14 Sən meni bu yərdin
1
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ⱪoƣlap, ⱨuzurungdin ⱨəydəwatisən! Mən əmdi ɵy-makansiz, sərsan
bolup, yər yüzidə sərgərdanliⱪta yürimən. Meni kɵrgənla kixi
ɵltürüwetidu!
15
Lekin, Pərwərdigar:
– Yaⱪ, seni ɵltürgən kixi yəttə ⱨəssə ⱪattiⱪ jazalinidu, – dedi.
Xuning bilən, Pərwərdigar Ⱪabilni ɵltürməkqi bolƣanlarni
agaⱨlandurux üqün, uning pexanisigə alaⱨidə bəlgə ⱪoyup ⱪoydi.
16
Buning bilən, Ⱪabil Pərwərdigarning ⱨuzuridin qiⱪip, Erəm baƣning
xərⱪ təripidiki Nod degən jayda olturaⱪlixip ⱪaldi.
Ⱪabilning əwladliri
17
Ⱪabil ayali bilən billə boldi. Ayali ⱨamilidar bolup, bir oƣul tuƣdi.
Uning ismini Hanok ⱪoydi. Ⱪabil bir xəⱨər bina ⱪilip, xəⱨərni oƣlining
ismida atidi. 18 Hanoktin Irad tɵrəldi, Iradtin Miⱨuya'el tɵrəldi,
Miⱨuya'eldin Mituxa'el tɵrəldi, Mituxa'eldin Ləmək tɵrəldi.
19
Ləmək ikki hotun aldi. Birining ismi Adaⱨ, yənə birining ismi Zillaⱨ
20
idi. Adaⱨ Yabalni tuƣdi. Yabal kɵqmən malqilarning bowisi boldi.
21
Uning inisining ismi Yubal idi. Yubal qiltar wə nəy qalƣuqilarning piri
boldi. 22 Zillaⱨ Tubal-ⱪen degən bir oƣulni tuƣdi. Tubal-ⱪen tuq, tɵmür
jabduⱪlarni yasiƣuqilarning piri boldi. Tubal-ⱪenning Na'ama isimlik bir
singlisi bar idi. 23 Ləmək ikki ayaliƣa po etip, mundaⱪ dedi:
«Əy Adaⱨ bilən Zillaⱨ, sɵzümgə ⱪulaⱪ selinglar!
Əy ayallirim, kɵngül ⱪoyup anglanglar!
Manga qeⱪilƣan bir adəmni ɵltürdüm.
Meni urƣan bir yaxni ɵltürdüm.
24
Ⱪabilni ɵltürgüqi yəttə ⱨəssə jazalansa,
meni ɵltürgüqi yətmix yəttə ⱨəssə jazalinidu.»
Set bilən Ənox
Adəm'ata yənə ɵz ayali bilən billə bolux nətijisidə, ayali bir oƣul
tuƣdi. Ⱨawa'ana: «Huda manga Ⱪabil ɵltürüwətkən Ⱨabilning orniƣa
bir oƣul bərdi» dedi. Xunga, u ismini Set [aⱨang jəⱨəttə « Huda bərdi»]
ⱪoydi. 26 Settin bir oƣul tuƣulup, ismi Ənox ⱪoyuldi. Mana xu qaƣdin
baxlap, adəmlər Pərwərdigarƣa ibadət ⱪilixⱪa baxlidi.
25
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5-bab
Adəm’atining əwladliri
Tɵwəndikilər Adəm’atining əwladliridur:
Huda Adəmni ɵzigə ohxaydiƣan ⱪilip yaratti. 2 Ularni ər wə ayal ⱪilip
ayrip, ularƣa bəht ata ⱪildi ⱨəmdə ularni «adəm» dəp atidi.
3
Adəm'ata 130 yexida ɵzigə ohxaydiƣan yənə bir oƣul pərzənt kɵrüp,
uning ismini Set ⱪoydi. 4 Adəm'ata Setni tapⱪandin keyin, yənə 800 yil
ⱨayat kəqürüp, yənə kɵp oƣul-ⱪiz pərzəntlərni kɵrdi. 5 U 930 yexida
aləmdin ɵtti.
6
Set 105 yexida bir oƣul pərzənt kɵrüp, uning ismini Ənox ⱪoydi.
7
Keyin, u yənə 807 yil ⱨayat kəqürüp, yənə oƣul-ⱪiz pərzəntlərni kɵrdi.
8
U 912 yexida aləmdin ɵtti.
9
Ənox 90 yexida bir oƣul pərzənt kɵrüp, uning ismini Ⱪenan ⱪoydi.
10
Keyin, u yənə 815 yil ⱨayat kəqürüp, yənə oƣul-ⱪiz pərzəntlərni kɵrdi.
11
U 905 yexida aləmdin ɵtti.
12
Ⱪenan 70 yexida bir oƣul pərzənt kɵrüp, uning ismini Maⱨalal'el
ⱪoydi. 13 Keyin, u yənə 840 yil ⱨayat kəqürüp, yənə oƣul-ⱪiz pərzəntlərni
kɵrdi. 14 U 910 yexida aləmdin ɵtti.
15
Maⱨalal'el 65 yexida bir oƣul pərzənt kɵrüp, uning ismini Yərəd
ⱪoydi. 16 Keyin, u yənə 830 yil ⱨayat kəqürüp, yənə oƣul-ⱪiz pərzəntlərni
kɵrdi. 17 U 895 yexida aləmdin ɵtti.
18
Yərəd 162 yexida bir oƣul pərzənt kɵrüp, uning ismini Hanok ⱪoydi.
19
Keyin, u yənə 800 yil ⱨayat kəqürüp, yənə oƣul-ⱪiz pərzəntlərni kɵrdi.
20
U 962 yexida aləmdin ɵtti.
21
Hanok 65 yexida bir oƣul pərzənt kɵrüp, uning ismini Mituxəlah
ⱪoydi. 22 Xuningdin keyin, Hanok 300 yil jəryanida Huda bilən yeⱪin
yaxidi. U yənə oƣul-ⱪiz pərzəntlərni kɵrdi. 23 U yər yüzidə jəm'iy 365 yil
yaxap, 24 pütün ⱨayatini Huda bilən yeⱪin ɵtküzüp, bir küni kɵzdin ƣayib
boldi. Qünki, Huda uni ɵz yeniƣa elip kətkənidi.
25
Mituxəlah 187 yexida bir oƣul pərzənt kɵrdi. Uning ismini Ləmək
ⱪoydi. 26 Keyin, u yənə 782 yil ⱨayat kəqürüp, yənə oƣul-ⱪiz pərzəntlərni
kɵrdi. 27 U 969 yexida aləmdin ɵtti.
28-29
Ləmək 182 yexida bir oƣul pərzənt kɵrüp, uning ismini Nuⱨ
[aⱨang jəⱨəttə «yənggillitix»] dəp ⱪoydi. U: «Pərwərdigarning yərgə
lənət oⱪuxi bilən, biz japaliⱪ ixlarƣa ⱪalƣan. Əmdi bu bala bizning
1
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eƣirimizni yənggillitidu» dedi.
30
Nuⱨni tapⱪandin keyin, Ləmək yənə 595 yil ⱨayat kəqürüp, yənə
oƣul-ⱪiz pərzəntlərni kɵrdi. 31 U 777 yexida aləmdin ɵtti.
32
Nuⱨ 500 yaxⱪa kirgəndin keyin, Sam, Ⱨam, Yəfət isimlik üq oƣul
pərzənt kɵrdi.

6-bab
Insanlarning rəzilliki
Insanlar dunyada kɵpiyixkə baxliƣanda, ⱪizlarmu kɵpləp
tuƣulƣanidi. 2 «Hudaning oƣulliri»④ xu ⱪizlarning qirayliⱪliⱪini kɵrüp,
ɵzliri haliƣan ⱪizlarni hotunluⱪⱪa elixⱪa baxlidi.
3
Buni kɵrgən Pərwərdigar:
– Mən insanlarƣa bərgən ⱨayatliⱪ roⱨi ularda mənggü yaximaydu.
Qünki, ular ɵlüxkə tegixlik. Kəlgüsidə ularning ɵmri bir yüz yigirmə
yaxtin axmisun! – dedi.
4
«Hudaning oƣulliri» insanlarning ⱪizliri bilən billə bolup, əwlad
tapⱪan qaƣda wə keyinki waⱪitlarda, yər yüzidə «Nefilim» dəp
atilidiƣan, diwigə ohxaydiƣan adəmlərmu bar idi. Ular ⱪədimki
zamanning baturliri wə dangliⱪ kixiliri idi.
5
Pərwərdigar insanlarning rəzillikini, niyitining ⱨərⱪaqan yamanliⱪini
kɵrüp, 6 ɵzining adəmni yaratⱪanliⱪiƣa puxayman ⱪildi. U intayin
eqinƣan ⱨalda:
7
– Mən yaratⱪan insanlarni yər yüzidin yoⱪitimən. Xundaⱪla, barliⱪ
qong-kiqik ⱨaywanatlar wə uqarⱪanatlarnimu yoⱪ ⱪilimən. Ularni
yaratⱪanliⱪim üqün əpsuslinimən! – dedi.
8
Lekin, Pərwərdigar Nuⱨtin hursən idi.
1

Nuⱨning kemə yasixi
Nuⱨning ix-izliri tɵwəndikiqə: Nuⱨning Sam, Ⱨam, Yəfət isimlik
üq oƣli bar idi. Nuⱨ ɵz zamanida birdinbir durus, ⱪusursiz adəm bolup,
Hudaƣa yeⱪin yaxiƣanidi. 11 Baxⱪa insanlar bolsa Hudaning nəziridə
9-10

«Hudaning oƣulliri» – bu ⱨəⱪtə üq hil qüxənqə bar: 1. Insan əməs, bəlki ərxtiki bir
hil zat, pərixtə yaki roⱨtin ibarət. 2. Dərijidin taxⱪiri adəm bolup, padixaⱨ yaki
ⱨɵkümdarƣa ohxax. 3. Hudasiz Ⱪabilning əwladliridək əməs, bəlki Huda yolida
mangidiƣan Setning əwladliriƣa ohxax.
④
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gunaⱨⱪa patⱪan bolup, yər yüzi ular səwəblik zorawanliⱪⱪa tolƣanidi.
12
Huda dunyaƣa nəzər selip, kixilərning ⱪilmixlirining rəzillikidin
dunyaning intayin buzulƣanliⱪini kɵrdi. 13 Xuning bilən, Huda Nuⱨⱪa:
– Dunya insanlarning zorawanliⱪiƣa tolup kətti. Xunga, mən ularni
yoⱪitimən! Dunya bilən ⱪoxup pütünləy yoⱪitimən! 14 Sən yahxi xəmxad
yaƣiqidin ɵzünggə bir kemə yasa. Yasiƣan kemining iqidə ɵylər bolsun.
Su kirməsliki üqün, iqi-sirtini momla. 15 Kemining uzunluⱪi bir yüz ottuz
üq metir, kəngliki yigirmə ikki metir, egizliki on üq metir bolsun.
16
Kemining əng üstidə ləmpə bolsun, ləmpə bilən yaƣaq tam ariliⱪida
əllik santimetir egizliktə boxluⱪ ⱪaldur. Kemini yuⱪiri, ottura wə tɵwən
üq ⱪəwət ⱪilƣin. Kemining ixikini yeniƣa aqⱪin. 17 Mən yər yüzini topan
bilən ƣərⱪ ⱪilip, asman astidiki pütkül janliⱪlarni yoⱪitimən. Yər
yüzidiki tiniⱪi barliki məhluⱪlarning ⱨəmmisini yoⱪitimən, 18 lekin, sən
bilən aldin bir əⱨdə tüzəy. Sən ayaling, oƣulliring wə kelinliringni elip
kemigə qiⱪ. 19 Sən yənə kemigə yər yüzidiki ⱨər hil ⱨaywanlarning ⱨərbir
türining ərkək-qixisidin bir jüptin elip, ularni saⱪlap ⱪal. 20 Ⱨər hil
qong-kiqik ⱨaywanatlar wə uqarⱪanatlar saⱪlinip ⱪelix üqün, sening
aldingƣa bir jüptin kelidu. Sən ularni kemigə kirgüzgin. 21 Ɵzünglar wə
ⱨaywanatlar üqün ⱨər hil ozuⱪ-tülüklərni eliwal, – dedi.
22
Nuⱨ ⱨərbir ixta Huda buyruƣandək ⱪildi.

7-bab
Topan balasi
1

Pərwərdigar Nuⱨⱪa:
– Bu dunyadiki kixilər arisida sening birdinbir durus kixi ikənlikingni
bayⱪidim. Xunga, sən pütün a'iləngdikilərni elip kemigə qiⱪⱪin. 2 Mən
«ⱨalal» dəp bekitkən ⱨaywanatlarning ⱨər hilining ərkək-qixisidin yəttə
jüptin, «ⱨaram»lirining ⱨər hilining ərkək-qixisidin bir jüptin eliwal.
3
Uqarⱪanatlarning ⱨər hilining ərkək-qixisidinmu yəttə jüptin eliwal.
Xundaⱪ bolƣanda, topan ahirlaxⱪandin keyin, ⱨər hil ⱨaywanat,
uqarⱪanatlar ⱨayat ⱪelip, yər yüzidə ularning uruⱪi ⱪayta kɵpiyələydu.
4
Ɵzüm yaratⱪan pütkül janliⱪlarni yər yüzidin pütünləy yoⱪitix üqün,
yəttə kündin keyin, uda ⱪiriⱪ keqə-kündüz ⱪattiⱪ yamƣur yaƣdurimən, –
dedi.
5
Nuⱨ Pərwərdigarning buyruⱪlirini bir-birləp ijra ⱪildi.
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6

Topan yər yüzini basⱪanda, Nuⱨ altə yüz yaxta idi. 7 U topan balasidin
ⱪutulup ⱪelix üqün, ayali, oƣulliri wə kelinlirini elip kemigə qiⱪti.
8-9
«Ⱨalal» wə «ⱨaram» dəp bekitilgən ⱨər hil qong-kiqik ⱨaywanatlar wə
uqarⱪanatlarmu Hudaning Nuⱨⱪa eytⱪinidək Nuⱨning aldiƣa kelip,
jüpliri bilən kemigə kirdi. 10 Yəttə kündin keyin, yər yüzini topan besixⱪa
baxlidi.
11
Nuⱨ altə yüz yaxⱪa kirgən yili ikkinqi ayning on yəttinqi küni, yər
astidiki ⱨəmmə bulaⱪlar yerilip, asmandin qeləkləp ⱪuyƣandək ⱪattiⱪ
yamƣur yaƣdi. 12 Yamƣur ⱪiriⱪ keqə-kündüz tohtimay dawamlaxti.
13
Dəl yamƣur baxlanƣan küni, Nuⱨ, ayali, Sam, Ⱨam, Yəfəttin ibarət üq
oƣli wə kelinliri kemigə qiⱪti. 14 Ⱨər hil yawayi ⱨaywanatlarning
qong-kiqikliri, ɵy ⱨaywanliri wə uqarⱪanatlar, 15 jümlidin, tiniⱪi barliki
pütkül məhluⱪlar ɵz jüpliri bilən Nuⱨning aldiƣa bir jüptin kelip, kemigə
qiⱪti. 16 Ⱨayat kəqürüwatⱪan barliⱪ janliⱪlar Hudaning əmri boyiqə ɵz
jüpliri bilən kemigə kirgəndin keyin, Pərwərdigar kemining ixikini taⱪap
ⱪoydi.
17
Yamƣur ⱪiriⱪ kün dawamlaxti. Topan ulƣayƣanseri kemə yərdin
kɵtürüldi. 18 Su tehimu egizləp, kemə su yüzidə ləyləp ⱪaldi. 19 Topan yər
yüzini ⱪaplap, ⱨətta egiz taƣ qoⱪⱪilirimu kɵrünməy ⱪaldi. 20 Su ɵrləp taki
əng egiz taƣ qoⱪⱪiliridin yəttə metir egizləp kətküqə dawamlaxti.
21
Nətijidə, yər yüzidiki ⱨayat kəqürüwatⱪan pütkül janliⱪlar, yəni
ⱨərⱪandaⱪ uqarⱪanatlar, qong-kiqik ⱨaywanatlar wə insanlar pütünləy
yoⱪitildi. 22 Demək, yər yüzidiki ⱨayatliⱪ nəpisi bar bolƣanlarning
ⱨəmmisi ɵldi. 23 Huda yər yüzidiki ⱨəmmə janliⱪlarni, yəni insanlar,
qong-kiqik ⱨaywanatlar wə uqarⱪanatlarni yoⱪatti. Pəⱪət Nuⱨ bilən
uning kemisidiki janliⱪlarla ⱨayat ⱪaldi. 24 Topan yər yüzini bir yüz əllik
kün basti.

8-bab
Topan balasining ahirlixixi
Xundaⱪ bolsimu, Huda Nuⱨni wə kemidə uning bilən billə bolƣan
barliⱪ ⱨaywanatlarni untup ⱪalmidi. U yər yüzidə xamal qiⱪarƣanidi, su
pəsiyixkə baxlidi. 2 Yər astidiki bulaⱪlar yepilip, asmandin yeƣiwatⱪan
ⱪattiⱪ yamƣurmu tohtiƣanidi. 3 Bir yüz əllik kün iqidə su asta-asta
azaydi. 4 Yəttinqi ayning on yəttinqi küni, kemə Ararat taƣ tizmiliridiki
1
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bir taƣning üstidə olturup ⱪaldi. 5 Su dawamliⱪ pəsiyip, oninqi ayning
birinqi küni taƣ qoⱪⱪiliri kɵrünüxkə baxlidi.
6
Ⱪiriⱪ kündin keyin, Nuⱨ derizini eqip, 7 bir ⱪaƣini ⱪoyup bərdi. Bu
ⱪaƣa taki yərdiki su ⱪurup kətküqə, kemining ətrapida aylinip yürdi.
8
Xuning bilən bir waⱪitta, Nuⱨ suning yər yüzidin yanƣan yaki
yanmiƣanliⱪini bilix üqün, bir kəptərni ⱪoyup bərgənidi. 9 Lekin, yər
yüzini tehiqə su ⱪaplap turƣaqⱪa, kəptər ⱪonƣudək jay tapalmay ⱪaytip
kəldi. Nuⱨ ⱪolini sunup, uni tutup kemigə əkiriwaldi. 10 Yənə yəttə
kündin keyin, u kəptərni yənə ⱪoyup bərdi. 11 Kəqⱪurun, ⱨeliⱪi kəptər
tumxuⱪida yengi zəytun yopurmiⱪini qixligən ⱨalda Nuⱨning yeniƣa
ⱪaytip kəldi. Nuⱨ xuningdin suning yər yüzidin asasiy jəⱨəttin
yanƣanliⱪini bildi. 12 Yənə yəttə kündin keyin, u kəptərni yənə ⱪoyup
bərdi. Bu ⱪetim kəptər ⱪaytip kəlmidi.
13
Nuⱨ altə yüz bir yaxⱪa kirgən yili birinqi ayning birinqi küni, topan
yər yüzidin pütünləy yenip boldi. Nuⱨ kemining ⱪapⱪiⱪini eqip,
ɵpqɵrisigə ⱪarap, yər yüzining ⱪuruxⱪa baxliƣanliⱪini kɵrdi. 14 Ikkinqi
ayning yigirmə yəttinqi küni, yər yüzi pütünləy ⱪurup boldi.
15-16
Huda Nuⱨⱪa:
– Ayaling, oƣulliring wə kelinliringni kemidin elip qiⱪ. 17 Yeningdiki
barliⱪ məhluⱪlar, yəni uqarⱪanatlar wə qong-kiqik ⱨaywanatlarni elip
qiⱪ. Ular yər yüzidə yənə kɵpiyip, zeminƣa taralsun, – dedi.
18
Xuning bilən, Nuⱨ ayali, oƣulliri wə kelinlirini elip kemidin qiⱪti.
19
Yər yüzidiki barliⱪ janliⱪlar, yəni qong-kiqik ⱨaywanatlar wə
uqarⱪanatlar ɵz türliri bilən top-top boluxup kemidin qiⱪixti.
Nuⱨning Hudaƣa ⱪurbanliⱪ ⱪilixi
Nuⱨ Pərwərdigarƣa atap bir ⱪurbanliⱪ supisi yasap, «ⱨalal» dəp
bekitilgən ⱨaywanat wə uqarⱪanatlarning ⱨər türidin tallap soyup,
ⱪurbanliⱪ süpitidə kɵydürüwətti. 21 Pərwərdigar ⱪurbanliⱪtin məmnun
bolup, kɵnglidə: «Insanlarning ⱪilmixliri üqün yərgə ⱪayta lənət
oⱪumaymən. Insanlarning kiqikidin tartip niyitining pütünləy
yamanliⱪini bilimən. Xundaⱪ bolsimu, yər yüzidiki barliⱪ janliⱪlarni
ⱨərgiz bu ⱪetimⱪidək ⱪayta yoⱪitiwətməymən. 22 Yər yüzi bir kün
məwjut bolsa, uningda terim-yiƣim, issiⱪ-soƣuⱪ, ⱪix-yaz,
keqə-kündüzmu məwjut bolidu!» dedi.
20
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9-bab
Hudaning Nuⱨ bilən əⱨdə tüzüxi
Huda Nuⱨ wə uning oƣulliriƣa bəht ata ⱪilip mundaⱪ dedi:
– Silər nəslinglarni kɵpəytinglar, uruⱪ-əwladinglar pütün dunyaƣa
tarⱪalsun. 2 Yər yüzidiki barliⱪ qong-kiqik ⱨaywanatlar, uqarⱪanatlar wə
beliⱪlar silərdin ⱪorⱪup, silərning baxⱪuruxunglarda bolidu. 3 Burun
silərgə ozuⱪluⱪ üqün kɵktatlarni bərginimdək, əmdi silərgə ⱨəmmə
ⱨaywanatlarnimu berimən. 4 Lekin, silər ⱪeni bar gɵxni ⱨərgiz
yemənglar, qünki jan ⱪandidur. 5 Buningdin baxⱪa, ⱪan tɵkülüx bolsa,
qoⱪum ⱨesab alimən. Ⱨərⱪandaⱪ bir ⱨaywan adəm ɵltürsə, uningdinmu
ⱨesab alimən. Kimdəkim adəm ɵltürsə, unimu ɵlümgə məⱨkum ⱪilimən.
1

6

Mən adəmni ɵzümgə ohxaydiƣan ⱪilip yarattim,
xuning üqün, kimki baxⱪa bir adəmning ⱪenini tɵksə,
uning ⱪenimu baxⱪilar təripidin tɵkülidu.
7

Silər nəslinglarni kɵpəytinglar. Silərning uruⱪ-əwladinglar pütün
dunyani ⱪaplisun.
8-10
Andin, Huda Nuⱨ wə uning oƣulliriƣa mundaⱪ dedi:
– Mən əmdi silər wə silərning uruⱪ-əwladliringlar bilən ⱨəmdə yər
yüzidiki barliⱪ ⱨaywanatlar, yəni silər bilən billə kemidin qiⱪⱪan ⱨərbir
ɵy ⱨaywanliri, yawayi ⱨaywanatlar wə uqarⱪanatlar bilən əⱨdə tüzimən.
11
Silərgə wədə berimənki, pütkül janliⱪlar ⱨərgiz topan bilən ⱪayta
yoⱪitilmaydu, yər yüzini harab ⱪilidiƣan topan ikkinqi kəlməydu.
12-13
Mən silər wə barliⱪ janliⱪlar bilən mənggülük bir əⱨdini tüzdüm. Bu
əⱨdining bəlgisi – asmanda kɵrünidiƣan ⱨəsən-ⱨüsəndur. 14-15 Məyli
ⱪaqan bolmisun, yamƣurdin keyin asmandiki bulutlar arisida
ⱨəsən-ⱨüsənni kɵrginimdə, ɵzümning silər wə pütkül janliⱪlar bilən
tüzgən əⱨdəmni esimgə alimən. Topan barliⱪ janliⱪlarni ⱪayta
yoⱪatmaydu. 16 Ⱨəsən-ⱨüsənning bulutlar arisida pəyda boluxi ɵzümning
silər wə yər yüzidiki pütkül janliⱪlar bilən tüzgən mənggülük əⱨdəmni
esimgə kəltüridu. 17 Ⱨəsən-ⱨüsən mening barliⱪ janliⱪlar bilən tüzgən
əⱨdəmning bəlgisi bolsun.
18

Nuⱨ wə uning oƣulliri
Kemidin qiⱪⱪan Nuⱨning oƣulliri: Sam, Ⱨam wə Yəfətlər idi. (Ⱨam
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Kən'anliⱪlarning bowisi.) 19 Dunyaƣa tarⱪalƣan ⱨəmmə həlⱪlər Nuⱨning
bu üq oƣlining əwladliridur.
20
Nuⱨ deⱨⱪan bolup, üzümzarliⱪ yetixtürgən birinqi kixi idi. 21 Bir
ⱪetim, u xarab iqip məst bolup ⱪelip, kiyim-keqəklirini seliwetip,
qedirida yatatti. 22 Kən'anning atisi bolƣan Ⱨam, atisining
ⱪipyalingaqliⱪini kɵrüp ⱪelip, bu ixni ikki ⱪerindixiƣa axkarilap ⱪoydi.
23
Sam bilən Yəfət uqisiƣa bir uzun qapan yepinqaⱪlap, qedirning iqigə
kəyniqə mengip kirip, qapanni atisiƣa yepip ⱪoydi. Ular yüzini aldi
tərəpkə ⱪilip, atisining yalingaq tenigə ⱪarimidi. 24 Nuⱨ oyƣinip, kənji
oƣli ⱨamning ⱪilƣanlirini bilip, 25 uning oƣli Kən'anƣa lənət oⱪup
mundaⱪ dedi:
«Kənanƣa lənət yaƣⱪay!
U ⱪerindaxlirining əng tɵwən ⱪuli bolƣay.
26
Pərwərdigar – Sam etiⱪad ⱪilƣan Huda mədⱨiyiləngəy!
Kən'anning əwladi samning əwladiƣa ⱪul bolƣay.
27
Huda Yəfətni gülləp yaxnatⱪay.
Uning əwladi Samning əwladi bilən billə inaⱪ yaxiƣay.
Kən'anning əwladi Yəfətning əwladiƣa ⱪul bolƣay.»
28

Topandin keyin, Nuⱨ yənə 350 yil ɵmür kɵrdi. 29 U 950 yexida
aləmdin ɵtti.

10-bab
Nuⱨning üq oƣlining əwladliri
Nuⱨning oƣulliri Sam, Ⱨam, Yəfətlərning əwladliri tɵwəndikiqə:
topandin keyin, u üqəyləndin pərzəntlər⑤ tɵrəldi.
2
Yəfətning oƣulliri: Gomər, Magog, Maday, Yawan, Tubal, Məxək
wə Tiraslar idi.
3
Gomərning əwladliri: Axkinazlar, Rifatlar wə Togarmaⱨlar idi.
4
Yawanning əwladliri: Əlixa, Tarxix, Kittim, Rodanim həlⱪliri idi.
5
Ular dengiz boylirida wə arallarda yaxaydiƣan millətlərning atisi boldi.
1

əwladlirining isimliri keyin ⱨər millətning isimliriƣa aylinip, ular xu
millətning bowisi boldi. Ular turƣan yərlərmu xularning nami bilən ataldi.
⑤ Nuⱨning
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Yəfətning əwladliri ɵz ⱪəbililiri wə dɵlətliri iqidə yaxap, ɵz tillirida
sɵzlixidiƣan millətlərdin bolup ⱪaldi.
6
Ⱨamning oƣulliri: Kux, Misir, Liwiyə wə Kən'anlar idi.
7
Kuxning əwladliri bolsa: Sibalar, Hawilalar, Sabitalar, Ra'amilar wə
Səbitikaⱨlar idi.
Ra'amining əwladliri bolsa: Xibalar wə Dedanlar idi.
8
Kuxning Nimrod isimlik bir oƣli bolup, u yər-yüzidiki əng küqlük
baturƣa aylandi. 9 U Pərwərdigarning aldida batur owqi bolƣanidi.
Xunga, kixilər arisida «Pərwərdigar seni Nimrodtək batur owqi ⱪilsun!»
degən sɵz tarⱪalƣanidi. 10 Dəsləptə, uning padixaⱨliⱪi Babil, Ərək,
Akkad, Kalneⱨ degən xəⱨərlərni ɵz iqigə alatti. Bu tɵt xəⱨər Babil
zeminida idi. 11-12 U bu yərdin Assur rayoniƣa kengiyip, Ninəwi,
Riⱨobotir, Kalah wə Rəsən degən xəⱨərlərni bina ⱪildi. Rəsən xəⱨiri
Ninəwi bilən Kalah xəⱨirining otturisida bolup, u katta xəⱨər idi.
13
Misirning əwladliri: Ludlar, Anamilar, Leⱨabiylar, Naftuⱨiylar,
14
Patruslar, Kasluⱨiylar wə Kritlar idi. Filistiyəliklər bolsa,
Kasluⱨiylarning keyinki əwladliri idi.
15
Kən'anning tunji oƣlining ismi Sidon idi, yənə bir oƣlining ismi Hit
idi. Ularning isimliri keyin ⱨər millətlərning isimliriƣa aylinip, ular xu
millətlərning bowiliri boldi. 16 Kən'an yənə Yibuslar, Amorlar,
Girgaxlar, 17 Hiwlar, Arⱪilar, Sinlar, 18 Arwadiylar, Zimarlar wə
Hamatlarning bowisi boldi.
Keyin, Kən'anliⱪlarning ⱪəbililiri naⱨayiti kəng tarⱪaldi. 19 Ularning
zemin qegrisi Sidonning jənubidin Girarning yenidiki Gaza xəⱨirigiqə,
xərⱪtə Sodom, Gomora, Admaⱨ wə Siboyimning yenidiki Ləxa
xəⱨirigiqə baratti. 20 Ⱨamning bu əwladliri ⱨərⱪaysisi ɵz ⱪəbililiri wə
dɵlətliri iqidə yaxap, ɵz tillirida sɵzlixidiƣan millətlərdin bolup ⱪaldi.
21
Sam Yəfətning akisi bolup, u Ebərlərning atisi boldi. 22 Samning
oƣulliri Elam, Assur, Arpakxad, Lud wə Arram idi. Ularning isimliri
keyin ⱨər millətlərning isimliriƣa aylinip, ular xu millətlərning bowiliri
boldi.
23
Arramning əwladliri: Uzlar, Ⱨullar, Gətərlər wə Maxlar idi.
24
Arpakxad Xəlahning atisi, Xəlah bolsa Ebərning atisi idi.
25
Ebərdin ikki oƣul tɵrəldi. Birining ismi Pələg [aⱨang jəⱨəttə
«bɵlünüx»] idi, qünki u yaxiƣan dəwrdə insanlar bɵlünüxkə baxlidi.
Yənə birining ismi Yoⱪtan idi.
26
Yoⱪtanning əwladliri: Almodadlar, Xələflər, Hazarmawətlar,
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Yəraⱨlar, 27 Ⱨadoramlar, Uzallar, Diⱪlaⱨlar, 28 Obaliylar, Abima'ellar,
Xibalar, 29 Ofirlar, Hawilalar wə Yobablar idi. Mana bularning ⱨəmmisi
Yoⱪtanning əwladliri bolup, 30 ular Mexadin Sifarning xərⱪ təripidiki
taƣⱪiqə bolƣan jaylarda yaxaytti.
31
Samning yuⱪirida tilƣa elinƣan əwladliri, ⱨərⱪaysisi ɵz ⱪəbililiri wə
dɵlətliri iqidə yaxap, ɵz tillirida sɵzl ixidiƣan millətlərdin bolup ⱪaldi.
32
Yuⱪiridikilər Nuⱨning əwladliridur. Bular ɵz zeminidiki ⱨərbir
ⱪəbililər boyiqə hatiriləngən. Topandin keyin, dunyadiki pütün millətlər
Nuⱨning oƣulliridin tarⱪaldi.

11-bab
Hudaning tilni kɵp tillarƣa bɵlüwetixi
Dəsləptə, yər yüzidə birla til bar idi, insanlar pəⱪət bu tildila
sɵzlixətti. 2 Ular xərⱪ tərəpkə kɵqüwatⱪinida, Babildiki bir tüzlənglikkə
kelip orunlaxti. 3 Ular ɵz'ara:
– Hix ⱪuyup, otta pixurayli! – dəp məsliⱨətləxti.
Buning bilən, ular ⱪuruluxta taxning orniƣa hix, layning orniƣa ⱪara
may ixlitidiƣan boldi.
4
Andin, ular:
– Bir xəⱨər bina ⱪilayli! Xəⱨərdə asmanƣa taⱪaxⱪudək bir munar
yasap, ɵz namimizni qiⱪirip, tərəp-tərəpkə tarⱪilip ketiximizdin
saⱪlinayli! – deyixti.
5
Pərwərdigar insanlarning bina ⱪiliwatⱪan xəⱨər wə munarini kɵrgili
qüxti. 6 Pərwərdigar:
– Ular birlixip bir ⱪowm bolup, bir tilda sɵzlixidikən. Bu pəⱪətla ular
ⱪilmaⱪqi bolƣan ixning baxlinixi! Buningdin keyin, ular nemə ⱪilixni
halisa, xuni ⱪilalaydu. 7 Biz qüxüp, ularning tilini
ⱪalaymiⱪanlaxturuwetip, ularni bir-birining məⱪsitini uⱪalmaydiƣan
ⱪilip ⱪoyayli, – dedi.
8
Buning bilən, Pərwərdigar ularni pütün dunyaƣa tarⱪitiwətti. Ular
xəⱨər bina ⱪilix ⱪuruluxini tohtatti. 9 Xunga, bu xəⱨərning nami Babil
[aⱨang jəⱨəttə «ⱪalaymiⱪanqiliⱪ»] dəp ataldi. Qünki, Pərwərdigar u
yərdə insanlarning tillirini ⱪalaymiⱪanlaxturuwetip, ularni dunyaning
ⱨərⱪaysi jayliriƣa tarⱪitiwətkənidi.
1
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Samning əwladliri
Samning əwladliri tɵwəndikiqə: topan ɵtüp ikkinqi yili, Sam 100
yexida Arpakxadni tapti. 11 Keyin, u yənə 500 yil ⱨayat kəqürüp yənə
oƣul-ⱪiz pərzəntlərni kɵrdi.
12
Arpakxad 35 yexida Xəlahni tapti. 13 Keyin, u yənə 403 yil ⱨayat
kəqürüp, yənə oƣul-ⱪiz pərzəntlərni kɵrdi.
14
Xəlah 30 yexida Ebərni tapti. 15 Keyin, u yənə 403 yil ⱨayat kəqürüp,
yənə oƣul-ⱪiz pərzəntlərni kɵrdi.
16
Ebər 34 yexida Pələgni tapti. 17 Keyin, u yənə 430 yil ⱨayat kəqürüp,
yənə oƣul-ⱪiz pərzəntlərni kɵrdi.
18
Pələg 30 yexida Ri'uni tapti. 19 Keyin, u yənə 209 yil ⱨayat kəqürüp,
yənə oƣul-ⱪiz pərzəntlərni kɵrdi.
20
Ri'u 32 yexida Sirugni tapti. 21 Keyin, u yənə 207 yil ⱨayat kəqürüp,
yənə oƣul-ⱪiz pərzəntlərni kɵrdi.
22
Sirug 30 yexida Nahorni tapti. 23 Keyin, u yənə 200 yil ⱨayat
kəqürüp, yənə oƣul-ⱪiz pərzəntlərni kɵrdi.
24
Nahor 29 yexida Təraⱨni tapti. 25 Keyin, u yənə 119 yil ⱨayat
kəqürüp, yənə oƣul-ⱪiz pərzəntlərni kɵrdi.
26
Təraⱨ 70 yil ɵmür kɵrüp, Ibram, Nahor wə Ⱨaranlarni tapti.
10

Təraⱨning əwladliri
Təraⱨning əwladliri tɵwəndikiqə: Təraⱨ Ibram, Nahor wə Ⱨaranlarni
tapti. Ⱨaran bolsa Lutni tapti. 28 Ⱨaran Kaldanlarning zemini bolƣan ɵz
yurti Ur xəⱨiridə atisi Təraⱨtin burun aləmdin ɵtti. 29 Ibram Saraⱨⱪa
ɵyləndi, Nahor bolsa Ⱨaranning ⱪizi Milkaⱨⱪa ɵyləndi. Ⱨaranning yənə
iskaⱨ degən balisimu bar idi. 30 Saraⱨ tuƣmas bolƣaqⱪa, pərzənt
kɵrmigənidi.
31
Təraⱨ oƣli Ibramni, nəwrisi Lut (Ⱨaranning oƣli)ni wə kelini, yəni
Ibramning ayali Saraⱨni elip, Kaldanlarning zemini bolƣan Ur xəⱨiridin
ayrilip, Kən'an degən rayonƣa kətməkqidi. Biraⱪ, ular Ⱨaran degən
xəⱨərgə kəlgəndə, xu yərdə olturaⱪlixip ⱪaldi. 32 Təraⱨ ikki yüz bəx yil
ɵmür kɵrüp, Ⱨaranda aləmdin ɵtti.
27
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12-bab
Hudaning Ibraⱨimni tallixi
Pərwərdigar Ibramƣa⑥ mundaⱪ dedi:
– Sən yurtungdin qiⱪip, atang wə baxⱪa uruⱪ-jəmətingdin ayrilip, mən
kɵrsətməkqi bolƣan yərgə barƣin.
1

2

«Mən sening uruⱪ-əwladingni kɵpəytip,
ularni bir qong həlⱪ ⱪilimən.
Mən sanga bəht ata ⱪilip, namingni uluƣ ⱪilimən.
Xundaⱪ ⱪilip, kixilər sən arⱪiliⱪ bəht tapidu.
3
Sanga bəht tiligənlərgə bəht ata ⱪilimən,
sanga lənət oⱪuƣanlarƣa lənət yaƣdurimən.
Sən arⱪiliⱪ ⱨəmmə millətlərgə bəht ata ⱪilimən!»
4

Ibram yətmix bəx yexida Pərwərdigarning yolyoruⱪi bilən Ⱨaran
xəⱨiridin kətti, Lutmu uning bilən billə kətti. 5 Ibram ayali Saraⱨ bilən
jiyəni Lutni wə ɵzlirining Ⱨaran xəⱨiridə tapⱪan bayliⱪi wə ⱪullirini elip,
Kən'an rayoniƣa ⱪarap yol aldi. Ular Kən'an təwəsigə kirgəndin keyin,
6
səpirini dawamlaxturup, Xəkəm xəⱨirigə yeⱪin Morəⱨ degən jayidiki
qong bir dub dərihining yeniƣa kəldi. U qaƣda, Kən'anliⱪlar xu zeminda
yaxawatatti.
7
Pərwərdigar Ibramƣa kɵrünüp, uningƣa:
– Mana bu zeminni sening əwladingƣa təⱪdim ⱪilimən, – dedi.
Xunga, Ibram u yərdə ɵzigə kɵrüngən Pərwərdigarƣa atap bir
ⱪurbanliⱪ supisi yasap, ibadət ⱪildi. 8 Keyin, u jənubⱪa yɵtkilip, Bəytəl
xəⱨirining xərⱪidiki taƣliⱪ rayonƣa bardi. Ƣərb təripi Bəytəlgə, xərⱪ
təripi Ay degən jayƣa tutixidiƣan bu jayƣa orunlixip, u yərdimu bir
ⱪurbanliⱪ supisi yasap, Pərwərdigarƣa ibadət ⱪildi. 9 Keyin, u asta-asta
Kən'anning jənubidiki Nəgeb rayoniƣa yɵtkəldi.
Ibramning Misirƣa berixi
Kən'anda aqarqiliⱪ yüz berip, əⱨwal intayin eƣir idi. Xuning bilən,
Ibram Misirƣa berip, u yərdə waⱪtinqə turmaⱪqi boldi. 11 Ular Misirƣa
kirixkə az ⱪalƣanda, Ibram ayali Saraⱨⱪa:
10

⑥

Ibram – Huda keyin «Ibraⱨim» dəp isim ⱪoyƣan pəyƣəmbər.
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– Sən bir güzəl ayal. 12 Misirliⱪlar seni kɵrsə, jəzmən mening ayalim
ikənlikingni bilip, seni ⱨayat ⱪaldurup, meni ɵltürüwetidu. 13 Sən ularƣa
ɵzüngni mening singlim degin. Xundaⱪ desəng, ular seni dəp, mening
jenimƣa zamin bolmay, manga yahxi mu'amilə ⱪilidu, – dedi.
14
Ibram Misirƣa kirgən waⱪtida, Misirliⱪlar dərwəⱪə uning ayalining
güzəllikini bayⱪidi. 15 Ordidiki birnəqqə əməldar uni kɵrüp, padixaⱨ
aldida uning güzəllikini təripligənidi. Xuning bilən, Saraⱨ ordiƣa elip
kirildi.
16
Padixaⱨ Saraⱨning səwəbidin Ibramƣa yahxi mu'amilə ⱪildi.
Uningƣa nurƣun kala, ⱪoy, exək, tɵgə wə ər-ayal ⱪullarni sowƣat ⱪildi.
17
Lekin, padixaⱨ Ibramning ayali Saraⱨni elip kətkənliki üqün,
Pərwərdigar padixaⱨⱪa wə uning ordisidikilərgə apət yaƣdurdi. Ular
ⱪorⱪunqluⱪ kesəlgə giriptar boldi. 18 Buni səzgən padixaⱨ Ibramni
qaⱪirtip, uningƣa:
– Bu manga nemə ⱪilƣining? Nemixⱪa Saraⱨning ɵz ayaling ikənlikini
eytmiding? 19 Nemixⱪa uni singlim deding? Xundaⱪ deginingni anglap,
mən uni aldim. Ayaling mana! Uni elip kət! – dedi.
20
Buning bilən, padixaⱨ ɵz əməldarliriƣa Ibramni qegridin
qiⱪiriwetixkə əmr ⱪildi. Ular uni ayali wə uningƣa mənsup bolƣan
ⱨəmmə nərsiliri bilən ⱪoxup yolƣa saldi.

13-bab
Ibram bilən Lutning ayrilip ketixi
Ibram ayali wə ɵzigə mənsup bolƣan ⱨəmmə nərsilirini elip Misirdin
qiⱪip, Kən'anning jənubidiki Nəgeb rayoniƣa bardi. Lutmu uning bilən
billə bardi. 2 Ibram bay bolup, uning nurƣun mal-waranliri wə
altun-kümüxlirimu bar idi. 3 Keyin, u Nəgeb rayonidin ayrilip, asta-asta
Ximalƣa yɵtkilip, Bəytəl xəⱨirigə ⱪayta bardi. U Bəytəl bilən Ay
xəⱨirining ariliⱪiƣa, yəni u tunji ⱪetim orunlixip, 4 ⱪurbanliⱪ supisi
yasiƣan yərgə ⱪaytip kelip, u yərdə Pərwərdigarƣa ibadət ⱪildi.
5
Ibram bilən mangƣan Lutningmu mal-waranliri wə ⱪulliri kɵp idi.
6
Bu ikki a'ilining padiliri bək kɵp bolƣaqⱪa, otlaⱪlar yetixməy
ⱪalƣanidi. 7 Xunga, Ibramning padiqiliri bilən Lutning padiqiliri arisida
talax-tartix qiⱪip ⱪaldi. (U qaƣda, Kən'anliⱪlar bilən Pərizzilər yənila
Kən'an rayonida turatti.)
1
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8

Xunga, Ibram Lutⱪa:
– Biz bolsaⱪ uruⱪ-tuƣⱪan, arimizda yaki padiqilirimizning arisida
talax-tartix qiⱪmisun. 9 Ayrilip yaxayli. Mana, pütün zemin sening
aldingda turuptu. Haliƣan yərni talla! Ong tərəpni tallisang, sol tərəp
manga ⱪalsun, sol tərəpni tallisang, ong tərəp manga ⱪalsun, – dedi.
10
Lut tɵt tərəpkə nəzər selip, I'ordan dərya wadisidin Zo'arƣiqə
sozulƣan kəng tüzlənglikni kɵrdi. Bu tüzlənglikning süyi mol bolup,
huddi Erəm baƣⱪa wə Misirning yərlirigə ohxaytti. (U qaƣda,
Pərwərdigar Sodom bilən Gomora xəⱨərlirini tehi harabilikkə
aylandurmiƣanidi.)
11
Xunga, Lut u yərni tallap, xərⱪ tərəpkə yɵtkəldi. U ikkiylən mana
xundaⱪ ayrildi. 12 Ibram Kən'anda olturaⱪlixip ⱪaldi. Lut I'ordan dərya
wadisidiki xəⱨərlərgə yeⱪinlixip, Sodom xəⱨirining ətrapida qedir tikip
orunlaxti. 13 Sodomluⱪlar rəzillikkə tolƣan bolup, Pərwərdigarning
nəziridə ular eƣir gunaⱨkarlar idi.
Ibramning Ⱨibronƣa kɵqüxi
Lut Ibramdin ayrilƣandin keyin, Pərwərdigar Ibramƣa:
– Sən turƣan jayingdin xərⱪ, ƣərb, jənub wə Ximal tərəplərgə ⱪarap
baⱪ. 15 Sən kɵrüwatⱪan bu zeminlarni sanga wə sening əwladliringƣa
təⱪdim ⱪilimən. Bu zemin mənggü silərgə mənsup. 16 Mən sening
əwladliringni ⱨəddi-ⱨesabsiz kɵpəytimən. Yər yüzidiki ⱪumni ⱨeqkim
saniyalmiƣanƣa ohxax, ularning saninimu ⱨeqkim saniyalmaydu.
17
Ornungdin tur. Bu zeminni kezip qiⱪ. Mən uni sanga təⱪdim ⱪildim! –
dedi.
18
Buning bilən, Ibram qedirlirini yiƣixturup, Ⱨibron xəⱨirigə yeⱪin
Mamrədiki dub dərəhlikining yenida olturaⱪlixip, u yərdə
Pərwərdigarƣa atap ⱪurbanliⱪ supisi yasidi.
14

14-bab
Ibramning Lutni ⱪutⱪuzuxi
Xu künlərdə, Babil begi Amrafəl, Əllasar begi Aryok, Elam begi
Kidorla'omər, Goyim begi Tid'al ⱪatarliⱪ tɵt bəg birlixip, 2 Sodom begi
Bəra, Gomora begi Birxa, Admaⱨ begi Xinab, Siboyim begi Xəm'ebər
wə Bəla (Zo'ar dəpmu atilidu) begi ⱪatarliⱪ bəx bəg bilən jəng ⱪilixⱪa
1
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qiⱪti. 3 Bu bəx bəg ⱪoxunlirini birləxtürüp, Siddim wadisiƣa yiƣdi.
(Siddim wadisi ⱨazirⱪi «Ɵlük dengiz» wadisidur.) 4 Ular on ikki yil
Kidorla'omər begining ⱨɵkümranliⱪida bolup, on üqinqi yilƣa kəlgəndə,
uningƣa ⱪarxi isyan kɵtürgənidi.
5
Xunga, on tɵtinqi yili Kidorla'omər bəg ɵzining wə ittipaⱪdax
bəglərning ⱪoxunlirini baxlap berip, Axtarot-ⱪarna'im degən yərdə
Rafaⱨlarni yəngdi. Keyin, Ⱨam degən yərdə Zuzlarni wə
Xaweⱨ-kiryata'im tüzlənglikidə Emlarning ⱨəmmisini tarmar ⱪildi.
6
Sə'ir taƣliⱪ rayonida yaxawatⱪan ⱨoritlarnimu qɵl boyidiki
Əlparanƣiqə ⱪoƣlap berip tarmar ⱪildi. 7 Arⱪidinla, ular Enmixpat, yəni
Kadexⱪa ⱪaytip, Amaləklərning pütün zeminini besiwelip,
ⱨazazun-tamarda yaxawatⱪan Amorlarnimu tarmar ⱪildi.
8
Buning bilən, Sodom, Gomora, Admaⱨ, Siboyim wə Bəla, yəni Zo'ar
ⱪatarliⱪ bəx bəglikning bəgliri birləxmə ⱪoxunini baxlap, Siddim
wadisiƣa jəng ⱪilixⱪa qiⱪti. 9 Ular Elam xəⱨirining begi Kidorla'omər,
Goyimning begi Tid'al, Babilning begi Amrafəl wə Əllasarning begi
Aryoktin ibarət tɵt bəg bilən jəng ⱪildi. 10 Siddim wadisining ⱨəmmə
yeridə ⱪara may bilən tolƣan kɵlqəklər bar idi. Sodom begi bilən
Gomora begi ⱪaqⱪan waⱪtida, ⱪoxunlirining bir ⱪismi kɵlqəklərgə qüxüp
ketip, ⱪalƣanliri taƣⱪa ⱪeqip kətti.
11
Tɵt bəg Sodom bilən Gomoraning pütün bayliⱪ wə axliⱪ-tülüklirini
bulang-talang ⱪilip kətti. 12 U qaƣda Ibramning jiyəni Lut Sodomda
turatti. Ular unimu mal-mülükliri bilən ⱪoxup bulap kətti.
13
Lekin, ⱪutulup ⱪalƣan bir kixi bu ixlarni ibraniy⑦ bolƣan Ibramƣa
məlum ⱪildi. U qaƣda, Ibram amor ⱪəbilisidin Mamrə isimlik bir
kixining dub dərəhlikining yenida turatti. Mamrə wə ikki inisi – Əxkol
wə Aner Ibramning ittipaⱪdaxliri idi.
14
Ibram jiyəni Lutning əsirgə qüxüp ⱪalƣanliⱪini anglap, ɵz
adəmliridin üq yüz on səkkiz nəpər jəngqini qaⱪirip, tɵt bəgni Dan degən
jayƣiqə ⱪoƣlap bardi. 15-16 U yərdə jəngqilərni birⱪanqə ⱪisimƣa bɵlüp,
keqisi ⱨujum ⱪilip, düxmənni məƣlup ⱪildi. Ularni Dəməxⱪning
ximalidiki Hobaⱨ degən jayƣiqə ⱪoƣlap, bulap kətkən ⱨəmmə
mal-mülükni tartiwelip, ɵz jiyəni Lutni wə uning pütün bayliⱪlirini,
hotun-ⱪizlirini wə baxⱪa əsirgə qüxkən adəmlirini ⱪayturup aldi.

⑦

Ibraniy – ⱪədimki Yəⱨudiylarni, yəni Isra'illarni kɵrsitidu.
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Malkisidiⱪning Ibramƣa bəht tilixi
Ibram Kidorla'omər wə uning bilən ittipaⱪdax ⱨərⱪaysi bəglərni
məƣlup ⱪilip, ƣəlibə bilən ⱪaytip kəlgəndə, Sodom begi uni ⱪarxi elix
üqün Xaweⱨ wadisi (Han wadisi dəpmu atilidu)ƣa qiⱪti.
18
Uluƣ Hudaning roⱨaniysi ⱨəm Salemning begi Malkisidiⱪmu nan
wə xarab elip, Ibramning aldiƣa qiⱪip, 19 uningƣa bəht tiləp:
17

«Pütün aləmning Yaratⱪuqisi bolƣan uluƣ Huda Ibramni bəhtlik
ⱪilƣay!
20
Seni düxmining üstidin ƣəlibə ⱪildurƣan uluƣ Huda
mədⱨiyiləngəy!» dedi.
Ibram ƣəniymət alƣan nərsilərning ondin birini Malkisidiⱪⱪa təⱪdim
ⱪildi. 21 Sodom begi Ibramƣa:
– Ƣəniymətlərning ⱨəmmisi sanga mənsup, lekin adəmlirimni
ⱪayturup bər! – dedi.
22
Ibram uningƣa:
– Pütün aləmning Yaratⱪuqisi bolƣan Pərwərdigar uluƣ Huda aldida
ⱪəsəm ⱪilimənki, 23 mən sening ⱨərⱪandaⱪ nərsəngni, ⱨətta bir tal
yipingni yaki kəxingning boƣⱪuqinimu almaymən. Bolmisa, sən keyin:
«Mən Ibramni bay ⱪilip ⱪoydum!» deyixtin yanmaysən.
24
Xuning üqün, adəmlirimning yegininila ⱨesablaymən. Uningdin
baxⱪa ⱨeqnemini almaymən. Lekin, mening ittipaⱪdaxlirim Aner, Əxkol
wə Mamrələrgə ƣəniymətlərdin tegixlikini ayrip bərsəng boldi, – dedi.

15-bab
Hudaning Ibram bilən əⱨdə tüzüxi
Bu wəⱪələrdin keyin, Pərwərdigar Ibramƣa kɵrünüp, uningƣa:
– Ibram, ⱪorⱪma! Mən sanga ⱪalⱪan bolup, naⱨayiti zor in'am berimən,
– dedi.
2
Lekin, Ibram:
– I Igəm Huda, mening pərzəntim bolmisa, sening bərməkqi bolƣan
in'amingning paydisi nemə? Mening birdinbir mirashorum – Dəməxⱪtin
kəlgən qakirim Əli'əzər bolidu. 3 Sən manga pərzənt bərmiding, xunga
mening tə'əlluⱪatimƣa qakirim mirashor bolidu, – dəp jawab bərdi.
1
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4

Arⱪidinla, u Pərwərdigarning ɵzigə yənə: «Qakiring Əli'əzər sening
mirashorung bolmaydu, pəⱪət ɵzüngdin bolƣan oƣulla mirashorung
bolidu» degənlikini anglidi.
5
Xundin keyin, Huda uni taxⱪiriƣa elip qiⱪip, uningƣa:
– Asmanƣa ⱪarap, yultuzlarni saniyalaydiƣan bolsang sanap baⱪ,
sening əwlading ənə xu yultuzlardək san-sanaⱪsiz bolidu! – dedi.
6
Ibram Pərwərdigarning sɵzlirigə ixəndi. Pərwərdigar uning etiⱪadini
kɵrüp, uni ⱨəⱪⱪaniy adəm, dəp ⱨesablidi.
7
Pərwərdigar uningƣa yənə:
– Seni bu zeminƣa igə ⱪilix üqün, seni Kaldanlarning zemini bolƣan
Ur xəⱨiridin elip qiⱪⱪan Pərwərdigar mən bolimən, – dedi.
8
Lekin, Ibram:
– I Igəm Huda, mən bu zeminƣa jəzmən igə bolidiƣanliⱪimni nemidin
bilimən? – dəp soridi.
9
Pərwərdigar uningƣa:
– Sən üq yaxliⱪ kala, ɵqkə, ⱪoqⱪardin ⱨəm pahtək wə yax kəptərdin
birdin elip, mening aldimƣa kəlgin, – dəp jawab bərdi.
10
Ibram bu ⱨaywanlarni Hudaning aldiƣa apirip, ⱪuxlardin
baxⱪisining ⱪarnini yerip ikki parqə ⱪildi. Gɵxlərni ikki tərəpkə ⱪatar
ⱪilip tizdi. 11 Ⱪuzƣunlar uquxup kelip, gɵxlərgə ⱪonƣanda, Ibram ularni
ⱪoƣliwətti. 12 Kün patⱪanda, Ibram uyⱪuƣa kətti. Qüxidə uni ⱪorⱪunqluⱪ
ⱪarangƣuluⱪ basti. 13 Pərwərdigar uningƣa mundaⱪ dedi:
– Xuni bilip ⱪoyƣinki, sening əwladliring baxⱪa bir dɵləttə musapir
bolidu. Xu dɵləttiki kixilərgə ⱪul bolup, tɵt yüz yil ular təripidin azab
qekidu. 14 Lekin, mən ularni ⱪul ⱪilƣuqi həlⱪni qoⱪum jazalaymən. Ular
u dɵləttin ⱪaytⱪinida, nurƣun bayliⱪlarni elip kelidu. 15 Sən bolsang uzun
ɵmür kɵrüp, əjdadliringning ⱪexiƣa ketisən. 16 Sening əwladliring bu
yərgə ⱪaytip kəlgüqə, u yərdə tɵt əwlad ɵtüp ketidu. Qünki, bu yərdə
turuwatⱪan Amorlarning gunaⱨi qekigə yətmigüqə, ularni bir tərəp
ⱪilmaymən.
17
Kün petip ⱪarangƣu qüxkəndin keyin, is qiⱪip turƣan oqaⱪ wə yenip
turƣan məx'əl tuyuⱪsiz pəyda bolup, ⱨeliⱪi ikki ⱪatar gɵxning otturisidin
ɵtüp kətti. 18-19 Mana xu qaƣda, Pərwərdigar Ibram bilən əⱨdə tüzüp
mundaⱪ dedi:
– Mən Misir qegrisidin taki Firat dəryasiƣiqə sozulƣan bu zeminning
ⱨəmmisini sening əwladliringƣa təⱪdim ⱪildim. Bu zemin Ⱪenlar,
Ⱪenazlar, Ⱪadmonlar, 20 Hitlar, Pərizzilər, Rafaⱨlar, 21 Amorlar,
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Kən'anlar, Girgaxlar wə Yibuslar dəp tonulƣan həlⱪlərning
zeminlirining ⱨəmmisini ɵz iqigə alidu.

16-bab
Isma'ilning tuƣuluxi
Ibramning ayali Saraⱨ tuƣmas idi, biraⱪ uning Ⱨəjər isimlik Misirliⱪ
bir dediki bar idi. 2 Saraⱨ Ibramƣa:
– Pərwərdigar meni tuƣmas yaritiptu, əmdi siz mening dedikim bilən
bir yastuⱪⱪa bax ⱪoyung! Bəlkim u manga bir oƣul tuƣup berər, – dedi.
Ibram Saraⱨning bu sɵzigə ⱪoxuldi. 3 Xuning bilən, Saraⱨ Ⱨəjərni
Ibramƣa kiqik hotunluⱪⱪa bərdi. (Bu wəⱪə Ibram Kən'anda on yil
turƣanda yüz bərdi.) 4 Ibram Ⱨəjər bilən billə bolƣandin keyin, Ⱨəjər
ⱨamilidar bolup ⱪaldi. U ɵzining ⱨamilidar bolƣanliⱪini sezip
məƣrurlinip, Saraⱨni kɵzgə ilmaydiƣan bolup ⱪaldi.
5
Saraⱨ Ibramƣa ⱪeyidap:
– Ⱨəmmini ⱪilƣan sən! Mən Ⱨəjərni sanga ⱪoxup ⱪoyƣan. Əmdiliktə,
u ɵzining ⱨamilidarliⱪini bilipla, meni kɵzgə ilmaydiƣan boluwaldi.
Sening yaki mening toƣra ikənlikigə Pərwərdigar ɵzi ⱨɵküm ⱪilsun, –
dedi.
6
Ibram:
– U sening dediking, u sening ilkingdə. Uningƣa ⱪandaⱪ mu'amilə
ⱪilix sening ihtiyaring, – dəp jawab bərdi.
Buning bilən, Saraⱨ Ⱨəjərni bozək ⱪildi, xunga Ⱨəjər Ibramning ɵyidin
ⱪeqip kətti.
7
Pərixtining süritidə kɵrüngən Pərwərdigar⑧ Ⱨəjərni qɵldiki bir
bulaⱪning yenida kɵrdi. Bulaⱪ Xur degən yərgə baridiƣan yolning
boyida idi. 8 Pərixtə uningdin:
– Əy Saraⱨning dediki Ⱨəjər, sən ⱪəyərdin kəlding? Nəgə ketiwatisən?
– dəp soridi.
– Mən ayal hojayinim Saraⱨning yenidin ⱪeqip qiⱪtim, – dəp jawab
bərdi Ⱨəjər.
9
Pərixtə uningƣa:
1

⑧

Sɵzmusɵz tərjimisi: «Pərwərdigarning pərixtisi» bolup, Təwratta bu kɵp waⱪitlarda
pərixtə ⱪiyapitidə kɵrülgən Hudaning ɵzini kɵrsitidu.
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– Sən ayal hojayiningning yeniƣa ⱪaytip berip, uningƣa boysunƣin, –
dedi.
10
Pərixtə yənə mundaⱪ dedi:
– Mən sening əwladingni xundaⱪ kɵpəytimənki, ularni ⱨeqkim
saniyalmaydiƣan ⱪilimən. 11 Sən ⱨamilidar bolup bir oƣul tuƣisən,
ismini Isma'il [mənisi «angliƣuqi Huda»] ⱪoyƣin, qünki sening
dad-pəryading Pərwərdigarƣa yətti. 12 Sening oƣlungning mijəzi bir
yawa exəkkə ohxaydu. Ⱨəmmə yərgə berip, kixilər bilən jedəl qiⱪiridu.
Kixilərmu uningƣa ⱪarxiliⱪ kɵrsitidu. U tuƣⱪanliriƣa ɵqmənlik ⱪilip
yaxaydu.
13
Ⱨəjər ɵz-ɵzigə: «Mən rasttinla manga ƣəmhorluⱪ ⱪilƣan Hudani
kɵrdüm!» dedi. Xuning bilən, u ɵzigə sɵz ⱪilƣan Pərwərdigarni
«El-ro'a», [mənisi «meni kɵrgüqi Huda»] dəp atidi. 14 Xunga, kixilər u
bulaⱪⱪa Bə'ər-lahayro'i [mənisi «meni kɵrgüqi Hudaning buliⱪi»] dəp
nam ⱪoydi. Bu bulaⱪ ⱨazirmu Kadex bilən Bərəd xəⱨirining
otturisididur.
15
Ⱨəjər Ibramƣa bir oƣul tuƣup bərdi. Ibram uningƣa Isma'il dəp at
ⱪoydi. 16 U qaƣda, Ibram səksən altə yaxta idi.

17-bab
Ⱪədimki əⱨdining bəlgisi – hətnə
Ibram toⱪsan toⱪⱪuz yexida Pərwərdigar uningƣa kɵrünüp:
– Mən ⱨəmmigə ⱪadir Hudadurmən. Sən dawamliⱪ mening yolumda
mengip, ⱪusursiz adəm bol. 2 Mən sən bilən tüzgən əⱨdəmdə qing turup,
seni kɵp əwladliⱪ ⱪilimən, – dedi.
3
Ibram yərgə bax ⱪoydi. Huda uningƣa mundaⱪ dedi:
4
– Mening sən bilən tüzgən əⱨdəm mundaⱪ: sən nurƣun millətlərning
atisi bolisən. 5 Ⱨazirdin baxlap sening isming Ibram əməs, Ibraⱨim
[mənisi «nurƣun əwladlarning atisi»] bolsun. Qünki, mən seni nurƣun
millətlərning atisi ⱪilimən. 6 Mən sanga kɵp əwladlarni berimən.
Ularning arisidin yengi həlⱪ wə padixaⱨlarmu qiⱪidu. 7 Mən sən wə
kəlgüsidiki əwladliring bilən tüzgən mənggülük əⱨdəmdə turimən. Mən
sening wə əwladliringning Hudasidurmən. 8 Sən ⱨazir Kən'anda musapir
bolup yaxawatisən. Əmma, bu pütün zeminni sanga wə sening
əwladliringƣa təⱪdim ⱪildim. U sening əwladliringƣa mənggü miras
1
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bolsun. Mən ularningmu Hudasidurmən!
9
Huda yənə mundaⱪ dedi:
– Əmdi sən wə sening əwladliringmu mening əⱨdəmdə qing turuxunglar
kerək. 10 Silərning Aranglardiki ⱨərⱪandaⱪ ər kixi hətnə ⱪilinixi kerək.
Mana bu mening sən wə sening əwladliring bilən tüzgən əⱨdəmdur.
11-12
Ⱨazirdin baxlap, silər barliⱪ oƣul bowaⱪliringlarni, məyli ɵyünglarda
tuƣulƣan yaki qət əlliklərdin setiwalƣan ⱪulliringlar tuƣⱪan bolsun, ularni
tuƣulup səkkizinqi küni hətnə ⱪilixinglar kerək. Hətnə ⱪilix – arimizda
tüzgən əⱨdining bəlgisi bolup ⱪalsun. 13 Ⱨəmmə ərlərning hətnisini
ⱪilixinglar kerək. Silərning teninglardiki bəlgə – arimizdiki tüzgən
mənggülük əⱨdəmning bəlgisi bolup ⱪalsun. 14 Hətnə ⱪilinmiƣan ərni
həlⱪim ⱪataridin qiⱪiriwetimən. Undaⱪ kixi mening əⱨdəmni buzƣan
bolidu.
15
Buningdin baxⱪa, Huda Ibraⱨimƣa mundaⱪ dedi:
– Sening ayaling Saraⱨning ismi ⱨazirdin baxlap Sarə [mənisi «ayal
xaⱨzadə»] bolsun. 16 Mən uningƣa bəht ata ⱪilip, uningdin sanga bir oƣul
təⱪdim ⱪilimən. Sarə nurƣun millətlərning anisi bolidu. Uning əwladliridin
padixaⱨlarmu qiⱪidu.
17
Ibraⱨim yərgə bax ⱪoyup, külüp, kɵnglidə «Yüz yaxliⱪ boway
ⱪandaⱪmu pərzənt kɵrəlisun?! Sarə bolsa toⱪsan yaxⱪa kirgən tursa,
ⱪandaⱪmu ⱨamilidar bolalisun?» dəp oylidi 18 wə Hudaƣa:
– Isma'ilni bəhtkə erixtürsəng boldiƣu! – dedi.
19
Lekin, Huda mundaⱪ dedi:
– Yaⱪ, Ⱨəjər əməs, ayaling Sarə sanga bir oƣul tuƣup beridu. Uning
ismini Is’ⱨaⱪ [mənisi «külkə»] ⱪoy. Mən uning wə uning əwladliri bilənmu
mənggülük əⱨdəmdə qing turimən. 20 Isma'ilƣa kəlsək, u toƣrisidiki
təlipingnimu anglidim. Mən uningƣa bəht ata ⱪilip, uning nəslini naⱨayiti
kɵpəytimən. U on ikki padixaⱨning atisi bolidu. Mən uning əwladlirini
uluƣ bir millətkə aylandurimən. 21 Biraⱪ, mening əⱨdəm bolsa kelər yili
muxu waⱪitta Sarə sanga tuƣup beridiƣan oƣul – Is’ⱨaⱪ bilən baƣlinixliⱪ.
22
Huda Ibraⱨimƣa bu sɵzlərni ⱪilip bolup, uning yenidin ayrildi.
23
Mana xu küni, Ibraⱨim Hudaning əmrigə əməl ⱪilip, oƣli Isma'il wə
a'ilisidiki ⱨəmmə ərlərni, jümlidin a'ilisidə tuƣulƣan wə setiwalƣan
ⱪullarni hətnə ⱪildurdi. 24 Ibraⱨim hətnə ⱪilinƣanda, toⱪsan toⱪⱪuz yaxta,
25
Isma'il hətnə ⱪilinƣanda, on üq yaxta idi. 26-27 Ikkisi, a'ilisidiki ⱨəmmə
ərlər, jümlidin a'ilisidə tuƣulƣan wə qət əlliklərdin setiwelinƣan ⱪullar
bilən billə xu kün iqidə hətnə ⱪilindi.
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18-bab
Ərxtin qüxkən üq meⱨman
Keyin, Pərwərdigar Mamrədiki dub dərəhlikidə Ibraⱨimƣa ⱪayta
kɵründi. Kün tikləxkən waⱪitta, Ibraⱨim qedirining ixiki aldida olturatti.
2
U bexini kɵtürüp ⱪariwidi, udulida üq kixining ɵrə turƣanliⱪini
kɵrdi-də, xu ⱨaman ularning aldiƣa yügürüp yərgə engixip, təzim ⱪilip,
3
ularƣa:
– Janablar, eƣir kɵrmisənglar ɵyimizgə kirip, meⱨman bolup
ⱪaytⱪaysilər. 4 Ⱨərⱪaysinglar dərəh sayisidə dəm elip turƣaysilər, mən
put-ⱪolliringlarni yuyuxⱪa su, 5 ƣizalinixinglarƣa bir'az yeməklik elip
keləy. Aram elip, yolunglarni dawamlaxturƣaysilər. Kəlgənlikinglardin
huxal boldum, – dedi.
– Rəⱨmət, eytⱪiningizqə bolsun, – dəp jawab ⱪayturuxti ular.
6
Ibraⱨim dərⱨal qedirƣa yügürüp kirip, Sarəgə:
– Dərⱨal bir halta əng yahxi undin nan pixurƣin! – dedi.
7
Arⱪidinla, u yənə kala padilirining iqigə kirip, semiz bir torpaⱪni
tallap, qakiriƣa tapxurdi. U dərⱨal torpaⱪni soyup, təyyarlidi. 8-9 Andin,
Ibraⱨim ⱪaymaⱪ, süt wə gɵxni üq meⱨmanning aldiƣa ⱪoydi. Ɵzi bolsa,
ularning hizmitidə bolux üqün dərəh sayisidə kütüp turdi. Tamaⱪ
yəwatⱪanda, ular Ibraⱨimdin:
– Ayaling Sarə ⱪəyərdə? – dəp soridi.
– Qedirda, – dəp jawab bərdi u.
10
Meⱨman siyaⱪidiki Pərwərdigar uningƣa:
– Kelər yili bu qaƣda, mən qoⱪum ⱪaytip kelimən. Xu qaƣda, ayaling
Sarə bir oƣulƣa ana bolidu, – dedi.
Sarə ularning kəynidiki qedir aƣzida ularning sɵzlirini anglap turatti.
11
U qaƣda, Ibraⱨim bilən Sarə ikkilisi ⱪerip ⱪalƣanidi. Sarəning adət
kɵrüximu tohtap kətkənidi. 12 Xunga, Sarə iqidə külüp, ɵz-ɵzigə: «Mən
ⱪerip ⱪaldim, erimmu ⱪerip ⱪalƣan tursa, əmdi manga bundaⱪ huxalliⱪ
ⱪəyərdin kəlsun?!» dedi.
13
Xunga, Pərwərdigar Ibraⱨimƣa:
– Sarə nemixⱪa külüp turup, ɵz-ɵzigə: «Mən xunqə ⱪerip kətkən
tursam, yənə ⱪandaⱪmu ⱨamilidar bolalay?!» dəydu? 14 Pərwərdigar
ⱪilalmaydiƣan ix yoⱪ əməsmu! Eytⱪinimdək, kelər yili dəl muxu qaƣda
ⱪaytip kelimən. U qaƣda, Sarə qoⱪum bir oƣulƣa ana bolidu, – dedi.
1
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Sarə ⱪorⱪup:
– Mən külmidim! – dəp tandi.
– Yaⱪ, sən rasttinla küldüng, – dedi Pərwərdigar.
Ibraⱨimning Hudadin Sodom xəⱨiri ⱨəⱪⱪidə yalwuruxi
Ərxtin qüxkən bu meⱨmanlar u yərdin ayrilip, Sodom xəⱨiri tərəpkə
yüzləndi. Ibraⱨimmu ularni uzitix üqün billə mangdi.
17
Pərwərdigar ɵz-ɵzigə mundaⱪ dedi: «Mən ⱪilidiƣan iximni
Ibraⱨimdin yoxursam bolmaydu. 18 Qünki, uning əwladliri qoⱪum uluƣ
wə küq-ⱪudrətlik bir həlⱪ bolidu. Mən u arⱪiliⱪ dunyadiki ⱨəmmə
həlⱪlərgə bəht ata ⱪilimən. 19 Mən uni ɵz baliliri wə əwladliriƣa mening
yolumni tutuxni, durus wə ⱨəⱪⱪaniy boluxni buyrusun, dəp tallidim.
Xundaⱪ ⱪilsa, mənmu uningƣa bərgən wədəm boyiqə ⱨəmmə ixni ⱪilip
berimən.»
20
Xuning bilən, Pərwərdigar:
– Mən Sodom bilən Gomora xəⱨiridikilərning ⱨəddidin axⱪan
gunaⱨliri üstidin ⱪilinƣan eƣir ərzlərni anglidim. 21 Mən qoⱪum qüxüp,
angliƣanlirimning əməliyət yaki əməslikini ɵz kɵzüm bilən
kɵrməkqimən, – dedi.
22
Andin keyin ikki kixi Sodomƣa ketip ⱪaldi. Biraⱪ, Pərwərdigar bolsa
Ibraⱨimning ⱪexida ⱪaldi.
23
Ibraⱨim uningƣa yeⱪinlixip:
– Sən rasttin durus kixilərni gunaⱨkarlar bilən ⱪoxup ⱨalak ⱪilamsən?
24
Əgər xəⱨərdə əllik durus kixi bolsa, sən pütün xəⱨərni harab ⱪilamsən?
Bu əllik adəmni ⱪutⱪuzuwelix üqün xəⱨərni saⱪlap ⱪalmamsən? 25 Sən
qoⱪum durus kixilərni gunaⱨkarlar bilən ⱪoxup yoⱪatmaysən. Ⱨərgiz
undaⱪ ⱪilmaysən! Undaⱪ ⱪilsang, durus kixilər gunaⱨkarlar bilən billə
təng jazaƣa uqraydu. Bu mumkin əməs! Sən pütün aləmning
Soraⱪqisisən! Jəzmən adil ⱨɵküm qiⱪirisən, – dedi.
26
Pərwərdigar uningƣa:
– Əgər Sodom xəⱨiridə əllik durus kixi tapalisam, ularni dəp pütün
xəⱨərni saⱪlap ⱪalimən, – dəp jawab bərdi.
27
Ibraⱨim yənə mundaⱪ dedi:
– I Igəm! Baxliƣanikənmən, dawamlaxturay. Eƣir kɵrmisəng, məndək
bir ajiz bəndəngning yürəklik ⱨalda səndin yənə sorixiƣa ruhsət
ⱪilƣaysən! 28 Nawada xəⱨərdə pəⱪət ⱪiriⱪ bəx durus kixi bolsa, bəx kixi
kəm bolƣanliⱪi üqün pütün xəⱨərni harab ⱪilamsən?
16
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Pərwərdigar uningƣa:
– Əgər ⱪiriⱪ bəx durus kixi tapalaydiƣan bolsam, bu xəⱨərni harab
ⱪilmaymən, – dəp jawab bərdi.
29
Ibraⱨim yənə:
– Əgər pəⱪət ⱪiriⱪ kixi bolsiqu? – dedi.
– Əgər ⱪiriⱪ kixi bolsimu harab ⱪilmaymən, – dəp jawab ⱪayturdi
Pərwərdigar.
30
Ibraⱨim yənə:
– I Igəm! Hapa bolmisang, səndin yənə birnemə sorimaⱪqimən.
Mubada ottuz kixi bolsiqu? – dəp soridi.
– Əgər ottuz kixi tepilsimu, harab ⱪilmaymən, – dəp jawab ⱪayturdi
Pərwərdigar.
31
Ibraⱨim dedi:
– I Igəm! Səndin yürəklik ⱨalda yənə soriximƣa ruhsət ⱪilƣaysən.
Mubada yigirmə kixi bolsiqu?
– Əgər yigirmə kixi tepilsa, mən yənila harab ⱪilmaymən, – dəp jawab
ⱪayturdi Pərwərdigar.
32
Əng ahirida Ibraⱨim:
– I Igəm! Hapa bolmay, yənə bir ⱪetim soriximƣa ruhsət ⱪilƣaysən!
Əgər pəⱪət on kixi tepilsiqu? – dəp soridi.
– Pəⱪət on durus kixi bolƣan təⱪdirdimu, mən bu xəⱨərni harab
ⱪilmaymən, – dəp jawab ⱪayturdi Pərwərdigar.
33
Pərwərdigar Ibraⱨim bilən sɵzlixip bolƣandin keyin, ketip ⱪaldi.
Ibraⱨim bolsa ɵyigə ⱪaytip kətti.

19-bab
Sodom xəⱨiridikilərning yamanliⱪi
Xu küni ahximi, ⱨeliⱪi ikki pərixtə Sodomƣa kəldi. Bu waⱪitta, Lut
xəⱨər dərwazisining aldida olturatti. Lut ularni kɵrüpla, ornidin turup
ularning aldiƣa berip, təzim ⱪilip:
2
– Janablar, bizning ɵygə mərⱨəmət ⱪilip, dastihinimƣa dahil
bolƣaysilər. Put-ⱪolliringlarni yuyup, birər keqə ⱨarduⱪ elip, ətə səⱨərdə
yolunglarƣa rawan bolsanglarmu bolar, – dedi.
Lekin, ular:
– Yaⱪ, biz keqini koqida ɵtküzimiz, – dəp jawab berixti.
1
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Lekin, Lut bək qing tutuwalƣaqⱪa, ular ahir Lutning ɵyigə bardi. Lut
hizmətkarliriƣa petir nan pixurup, tamaⱪlarni meⱨmanlarning aldiƣa
ⱪoyuxni buyrudi. Tamaⱪ təyyar bolƣandin keyin, ular ƣizalandi.
4
Meⱨmanlar tehi yatmiƣanidi, Sodomdiki pütün ⱪeri-yax ərlər kelip
Lutning ɵyini ⱪorxiwaldi. 5 Ular Lutni qaⱪirip, uningƣa:
– Bügün kəqtə silərning ɵygə qüxkən kixilər ⱪeni? Ularni elip qiⱪ! Biz
ular bilən jinsiy munasiwət ⱪilmaⱪqimiz, – dedi.
6
Lut sirtⱪa qiⱪip, ixikni taⱪiwetip, 7 ularƣa:
– Buradərlər, bundaⱪ rəzil ixni ⱪilmanglar! 8 Ⱪaranglar, mening tehi
ərgə təgmigən ikki ⱪizim bar. Ularni silərgə qiⱪirip berəy, ularni nemə
ⱪilsanglar ⱪilinglar, lekin bu ikki kixigə ⱨərgiz təgmənglar. Ular bizning
ɵygə kəlgənikən, mening meⱨminim bolidu. Xunga, mən ularni
ⱪoƣdixim kerək! – dedi.
9
Lekin, ular:
– Yoⱪal! Sən tehi yaⱪa yurttin kelip, bizgə uni ⱪil, buni ⱪil degüdək
ⱪanqilik adəm sən? Kɵzdin yoⱪal! Bolmisa, kɵrgülüküngni ulardinmu
eƣir kɵrisən, – deyixip, Lutni ittiriwetip, basturup kelip, ixikni buzup
kirməkqi boldi. 10 Lekin, ⱨeliⱪi ikki pərixtə ⱪolini sozup, Lutni ɵyning
iqigə əkiriwelip, ixikni taⱪiwaldi. 11 Andin, taxⱪiridiki ərlərning kɵzlirini
kor ⱪilip, ixikni tapalmaydiƣan ⱪilip ⱪoydi.
Lutning Sodomdin ⱪeqixi
Andin, ⱨeliⱪi ikki pərixtə Lutⱪa:
– Sening bu xəⱨərdə baxⱪa tuƣⱪanliring barmu? Oƣul-ⱪizliring,
küy'oƣulliring yaki baxⱪa tuƣⱪanliring bar bolsa, ular bu yərdin dərⱨal
qiⱪip kətsun. 13 Qünki, biz bu xəⱨərni harabilikkə aylanduruwetimiz. Bu
yər üstidin ⱪilinƣan eƣir ərzlər Pərwərdigarƣa yətti. Xunga, u bizni bu
xəⱨərni harabilikkə aylanduruwetixkə əwətti, – dedi.
14
Xuning bilən, Lut taxⱪiriƣa qiⱪip, ⱪizlirining layiⱪlirining aldiƣa
berip, ularƣa:
– Silər bu yərdin dərⱨal ketinglar. Qünki, Pərwərdigar bu xəⱨərni
harabilikkə aylanduruwətməkqi, – dedi. Lekin, ular uni qaⱪqaⱪ
ⱪiliwatidu, dəp oylaxti.
15
Tang atⱪanda, pərixtilər Lutni aldiritip:
– Dərⱨal ayaling bilən ikki ⱪizingni elip, bu yərdin qiⱪip kət! Bolmisa,
silərmu bu xəⱨər bilən təng ⱨalak bolisilər, – dedi.
16
Lut yənila arisaldi bolup turatti. Lekin, Pərwərdigar uningƣa rəⱨim
12
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ⱪilƣaqⱪa, ⱨeliⱪi ikki pərixtə Lutning, ayalining wə ikki ⱪizining ⱪollirini
tutup, ularni yetəkləp, xəⱨərdin qiⱪirip ⱪoydi.
17
Xəⱨərdin qiⱪix bilənla, pərixtilərdin biri:
– Silər jeninglarni elip ⱪeqinglar! Kəyninglarƣa ⱪarimanglar, taƣⱪa
yətküqə tüzləngliktə tohtimanglar! Bolmisa, ɵlüp ketisilər, – dedi.
18
Lekin, Lut:
– Janabliri, undaⱪ bolmiƣay! 19 Silər manga iq aƣritip xapa'ət ⱪilip,
jenimni ⱪutⱪuzƣanikənsilər, bizni unqə yiraⱪ yərgə əwətmənglar. U taƣ
bək yiraⱪ ikən. Bəlkim mən u yərgə yetip barmay turupla, balayi'apətkə
uqrap tirik ⱪalmasmənmikin. 20 Awu kiqik xəⱨərni kɵrdünglarmu? Bu
yərdin anqə yiraⱪ əməs. U yərgə ⱪeqiximƣa ijazət beringlar. U kiqik bir
yər ikən. Mən xu yərdə aman ⱪalay! – dedi.
21
Pərixtə mundaⱪ jawab bərdi:
– Maⱪul! Sanga ruhsət ⱪildim. U kiqik xəⱨərni harabilikkə
aylandurmay ⱪoyay. 22 Qapsanraⱪ ⱪaq! Qünki, sən u yərgə yetip
barmiƣuqə, Sodomni wəyran ⱪilalmaymən!
Bu xəⱨər kiqik bolƣaqⱪa, Lut uni Zo'ar [mənisi «kiqik»] dəp atidi.
Sodom bilən Gomora xəⱨərlirining wəyran ⱪilinixi
Lut Zo'arƣa yetip barƣuqə, kün qiⱪⱪanidi. 24 Tuyuⱪsiz Pərwərdigar
Sodom bilən Gomora xəⱨərlirigə asmandin ot bilən günggürtni
yaƣdurdi. 25 U bu ikki xəⱨərni, pütün tüzlənglikni wə pütün aⱨalini
yərdiki giyaⱨlar bilən ⱪoxup harabilikkə aylanduruwətti. 26 U qaƣda,
lutning ayali kəynigə burulup ⱪariwidi, xu iskətidə ⱪetip, taxtuzƣa
aylinip ⱪaldi.
27
Ətisi tang səⱨərdə, Ibraⱨim Pərwərdigar bilən sɵzləxkən yərgə bardi.
28
U Sodom, Gomora wə pütün tüzlənglikkə nəzər selip, yər yüzidin
humdandiki isⱪa ohxax is-tütəkning qiⱪiwatⱪanliⱪini kɵrdi. 29 Biraⱪ,
Huda Lut yaxiƣan tüzləngliktiki xəⱨərlərni harabilikkə aylandurƣinida,
Ibraⱨimning təlipini esigə elip, Lutni ⱪutⱪuzdi.
23

Lut wə uning ⱪizliri
Lut Zo'ar xəⱨiridə turuxtin ⱪorⱪti. Xunga, u ikki ⱪizini elip, taƣⱪa
qiⱪip, ɵngkürdə yaxaydiƣan boldi. 31 Bir küni, qong ⱪizi singlisiƣa:
– Atimiz yaxinip ⱪaldi. Bu yərdə dunyadiki ⱪa'idə-yosun boyiqə bizni
nikaⱨiƣa elip, pərzənt tapidiƣan ərmu ⱪalmidi. 32 Atimizni məst ⱪilip
ⱪoyup, uning bilən bir orunda yetip, uningdin pərzənt yüzi kɵrəyli.
30
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Xundaⱪ ⱪilsaⱪ, əwlad ⱪalduralaymiz, – dedi.
33
U küni keqisi, ular atisini məst ⱪilip ⱪoyup, qong ⱪizi uning bilən bir
orunda yatti. Lut ⱪattiⱪ məst bolup, yüz bərgən wəⱪədin pütünləy
həwərsiz idi.
34
Ətisi, qong ⱪizi singlisiƣa:
– Tünügün mən atam bilən bir orunda yattim. Bügün ahxam, uni yənə
məst ⱪilip ⱪoyup, sən uning bilən bir orunda yatⱪin. Xundaⱪ ⱪilip, ⱨər
ikkimiz atimizdin pərzənt yüzi kɵrüp, a'ilimizni dawamlaxturayli, – dedi.
35
Xuning bilən, u küni kəqtə ular Lutni yənə məst ⱪilip ⱪoyup, kiqik
ⱪizi uning bilən bir orunda yatti. U yənə ⱪattiⱪ məst bolƣaqⱪa, yüz
bərgən ixtin pütünləy həwərsiz idi. 36 Xundaⱪ ⱪilip, Lutning bu ikki ⱪizi
ɵz atisidin ⱨamilidar bolup ⱪaldi. 37 Qong ⱪizi bir oƣul tuƣup, uning
ismini Mo'ab [aⱨang jəⱨəttə «atamdin»] dəp ⱪoydi. U ⱨazirⱪi
Mo'abliⱪlarning atisi boldi. 38 Kiqik ⱪizimu bir oƣul tuƣup, uning ismini
Bən'ammi [mənisi «həlⱪimning oƣli»] dəp ⱪoydi. U ⱨazirⱪi
Ammonluⱪlarning atisi boldi.

20-bab
Ibraⱨim bilən Abimələk
Ibraⱨim Mamrədin Kən'anning jənubidiki Nəgeb rayoniƣa yɵtkilip,
məlum waⱪit Kadex bilən Xur ariliⱪidiki yərdə olturdi. Keyin Girarda
turƣan waⱪtida, 2 kixilərgə ayali Sarəni ɵzining singlisi, dəp eytⱪanidi.
Xunga, Girar padixaⱨi Abimələk Sarəni ordisiƣa əkəldürdi. 3 Bir küni
keqisi, Huda Abimələkning qüxidə kɵrünüp:
– Pat arida jeningni alimən! Qünki, sən əkəlgən bu ayal baxⱪa kixining
ayali, – dedi.
4
Sarəgə yeⱪinlaxmiƣan Abimələk Hudaƣa:
– Mən gunaⱨsiz tursam, sən meni wə mening həlⱪimni ⱨalak ⱪilamsən?
5
Ibraⱨim ɵzi bu ayal mening singlim, degənƣu! Bu ayalmu Ibraⱨimni
mening akam, degən əməsmu? Mən bu ixni pak wijdanim wə insapim
bilən ⱪildim! – dedi.
6
Andin, Huda uningƣa mundaⱪ jawab bərdi:
– Xundaⱪ, sening bu ixni pak wijdaning bilən ⱪilƣanliⱪingni bilimən.
Xuning üqün, mening aldimda gunaⱨ ⱪilip ⱪoymisun, dəp seni Sarəgə
qeⱪilip ⱪoyuxungdin tosidim. 7 Əmdi bu ayalni Ibraⱨimƣa ⱪayturup bər.
1
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Ibraⱨim bolsa – pəyƣəmbər. U sanga du'a ⱪilidu, sən ⱨayat ⱪalisən.
Lekin seni agaⱨlandurup ⱪoya yki, əgər bu ayalni erigə ⱪayturup
bərmisəng, pütün həlⱪing bilən ⱪoxulup ⱨalak bolisən!
8
Səⱨərdə, Abimələk ⱨəmmə əməldarlirini yiƣip, yüz bərgən wəⱪəni
ularƣa eytti. Ular intayin ⱪorⱪuxup kətti. 9 Abimələk Ibraⱨimni qaⱪirtip,
uningdin:
– Bu nemə ⱪilƣining? Sən meni wə məmlikitimni bundaⱪ gunaⱨ
ⱪildurƣudək, sanga nemə yamanliⱪ ⱪildim? Sən manga ⱪilmaydiƣan
ixni ⱪilding. 10 Nemə üqün bundaⱪ ⱪilding? – dəp sürüxtürdi.
11
Ibraⱨim mundaⱪ jawab ⱪayturdi:
– Mən bu yərning adəmlirini Hudadin ⱪorⱪmaydu, meni ɵltürüwetip
ayalimni bulap ketidu, dəp oyliƣanidim. 12 Əməliyəttə, uning mening
singlim ikənliki rast, u ata bir, ana baxⱪa singlim. Keyin, manga
nikaⱨlandi. 13 Huda meni yurtumdin ayrip, baxⱪa yurtlarda musapir
boluxⱪa qiⱪarƣanda, mən uningƣa: «Biz barƣanliki yərdə, ɵzüngning
qin muⱨəbbitingni manga kɵrsitix üqün, meni ‘akam’ degin» degənidim.
14
Buning bilən, padixaⱨ Abimələk Sarəni Ibraⱨimƣa ⱪayturup bərdi,
xundaⱪla uningƣa ⱪoy-kala, ər ⱪullar wə dedəklərnimu təⱪdim ⱪildi. 15 U
Ibraⱨimƣa:
– Ⱪara, pütün zeminim aldingda turuptu. Sən ⱪəyərdə turuxni halisang,
xu yərdə turup ⱪal, – dedi.
16
U Sarəgimu:
– Mən sening pakliⱪingni kɵpqilikkə ispatlax üqün, «akang»
Ibraⱨimƣa ming kümüx tənggə təⱪdim ⱪilimən. Buning bilən, sening
yaman ix ⱪilmiƣanliⱪing ⱨəmmə kixigə ayan bolidu, – dedi.
17-18
Ibraⱨimning ayali Sarə bilən munasiwətlik ixlar tüpəylidin,
Pərwərdigar Abimələkning ordisidiki ayallarning ⱨəmmisini tuƣmas
ⱪiliwətkənidi. Xunga, Ibraⱨim Hudaƣa du'a ⱪildi. Huda padixaⱨ
Abimələkni, uning ayali wə kenizəklirini əsligə k əltürüp, ularni yənə
pərzənt kɵrələydiƣan ⱪildi.

21-bab
Is’ⱨaⱪning dunyaƣa kelixi
Pərwərdigar ɵzi wədə ⱪilƣandək, Sarəgə bəht ata ⱪildi. 2 Sarə
ⱨamilidar bolup, Ibraⱨimning yaxinip ⱪalƣan waⱪtida bir oƣul tuƣup
1
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bərdi. Bala dərwəⱪə Huda bəlgiligən waⱪitta tuƣuldi. 3 Ibraⱨim uningƣa
Is’ⱨaⱪ [mənisi «külkə»] dəp at ⱪoydi. 4 Huda buyruƣandək, Is’ⱨaⱪ
tuƣulup səkkizinqi küni Ibraⱨim uning hətnisini ⱪildi.
5
Is’ⱨaⱪ tuƣulƣan qaƣda, Ibraⱨim yüz yaxta idi.
6
Sarə ɵzigə: «Huda meni hursən ⱪildi. Bu ixni angliƣanlarmu mən
bilən billə hux külidu! 7 Kim Sarəni ɵz balisini emitixkə muyəssər
bolidu, dəp oyliƣan? Xundaⱪ bolsimu, Ibraⱨimning ⱪeriƣan waⱪtida,
mən uningƣa bir oƣul tuƣup bərdim!» dedi.
Ⱨəjər bilən Isma'ilning ⱪoƣlinixi
Bala asta-asta qong bolup əmqəktin ayrilƣan küni, Ibraⱨim meⱨman
qaⱪirip, qong ziyapət ɵtküzüp bərdi. 9 Xu küni, Sarə Misirliⱪ Ⱨəjərning
oƣli Isma'ilning Is’ⱨaⱪni bozək ⱪiliwatⱪanliⱪini kɵrdi. 10 Xuning bilən,
Sarə Ibraⱨimƣa:
– Sən bu dedək ayalni oƣli bilən ⱪoxup ⱨəydiwət! Qünki dedəkning
oƣli ⱨərgiz mening oƣlum Is’ⱨaⱪ bilən mirasⱪa ortaⱪ bolup ⱪalmasliⱪi
kerək! – dedi.
11
Sarəning bu gepi Ibraⱨimni intayin ⱪayƣuƣa saldi, qünki Isma'ilmu
uning oƣli idi. 12 Lekin, Huda Ibraⱨimƣa:
– Isma'il wə dediking Ⱨəjərning ixi toƣruluⱪ ⱪayƣurma. Sarəning
deginidək ⱪil. Qünki, mən sanga wədə ⱪilƣan əwladliring Is’ⱨaⱪtin kelip
qiⱪidu. 13 Ⱨəjərning oƣliƣa kəlsək, mən uningƣimu nurƣun pərzənt
berimən. Ular bir millətkə aylinidu, qünki umu sening oƣlung, – dedi.
14
Ətisi səⱨərdə, Ibraⱨim Ⱨəjərning mürisigə nan bilən bir tulum suni
esip, ana-bala ikkisini yolƣa selip ⱪoydi. Ⱨəjər balisi bilən u yərdin
qiⱪip, Bə'ərxəba qɵligə kelip, u yərdə adixip ⱪaldi.
15-16
Süyi tügəp ⱪalƣanda, Ⱨəjər balisini qatⱪalning sayisigə ⱪoyup,
ɵz-ɵzigə: «Oƣlum ɵləy dəp ⱪaldi. Mən ⱪarap turup balamning ɵlüp
ketixigə qidimaymən!» dəp, bir oⱪya yetim yərgə berip olturup,
dərd-pəryad ⱪilixⱪa baxlidi.
17
Balining yiƣa awazi Hudaƣa yətti. Hudaning pərixtisi asmandin
Ⱨəjərgə:
– Əy Ⱨəjər, sən nemigə ⱪayƣurisən? Ⱪorⱪma, balangning yiƣisi
Hudaƣa yətti. 18 Ornungdin turup, balini ⱪolungƣa elip təsəlli bər. Mən
uning əwladini uluƣ bir həlⱪ ⱪilimən, – dedi.
19
Arⱪidinla, Huda Ⱨəjərning kɵzlirini nurlandurdi. Ⱨəjər bir ⱪuduⱪni
kɵrdi. U ⱪuduⱪning yeniƣa berip, tulumƣa su toldurup, balining
8
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ussuzluⱪini ⱪandurdi.
20
Bala qong bolƣuqə, Huda uningƣa yar boldi. U qɵldə yaxap, usta
mərgən bolup yetixti. 21 U Paran qɵlidə turatti. Xu waⱪitlarda, anisi
uningƣa Misirdin bir ⱪizni hotunluⱪⱪa elip bərdi.
Ibraⱨimning padixaⱨ Abimələk bilən kelixim tüzüxi
U qaƣda, Abimələk ɵz ləxkər bexi Fikol bilən billə Ibraⱨimning
yeniƣa kelip, uningƣa:
– Sening ⱪilƣan ⱨəmmə ixliringda Huda sanga yar. 23 Xunga, sən bu
yərdə Hudaning aldida manga ⱪəsəm ⱪilip, wədə bər: meni,
pərzəntlirimni wə əwladlirimni ⱨərgiz aldima. Mən əzəldin sanga sadiⱪ
bolƣandək, sənmu manga, yəni ɵzüng musapir bolup turƣan bu
məmlikətkə sadiⱪ bol, – dedi.
24
Ibraⱨim ularƣa:
– Ⱪəsəm ⱪilip, wədə berimən, – dəp jawab bərdi.
25
Andin, Ibraⱨim Abimələkning qakarliri tartiwalƣan bir ⱪuduⱪ
toƣrisida Abimələkkə naraziliⱪ bildürdi. 26 Abimələk:
– Bu ixni kimning ⱪilƣinidin həwirim yoⱪ ikən. Sənmu bu ixni manga
eytmapsən, buni birinqi ⱪetim anglixim, – dedi.
27
Xuningdin keyin, Ibraⱨim Abimələkkə ⱪoy-kala təⱪdim ⱪildi.
Ikkiylən kelixim tüzdi. 28 Andin, Ibraⱨim yəttə tuyaⱪ qixi ⱪozini bir
tərəpkə ayrip ⱪoydi. 29 Abimələk uningdin:
– Nemixⱪa bundaⱪ ⱪilisən? – dəp soridi.
30
Ibraⱨim uningƣa:
– Bu ⱪuduⱪni mening koliƣanliⱪimni etirap ⱪilƣanliⱪingizni bildürüx
üqün, bu yəttə qixi ⱪozini ⱪobul ⱪilƣaysiz, – dəp jawab ⱪayturdi.
31
Xuning bilən, u yərning ismi Bə'ərxəba [mənisi «ⱪəsəm ⱪuduⱪi»]
bolup ⱪaldi. Qünki, ular u yərdə ⱪəsəm ⱪilƣanidi.
32
Ular Bə'ərxəbada kelixim tüzgəndin keyin, Abimələk bilən Fikol
ɵylirigə ⱪaytip kətti. 33 Ibraⱨim Bə'ərxəbada bir tüp sɵgət tikip, u yərdə
Pərwərdigarƣa, yəni mənggü ⱨayat Hudaƣa ibadət ⱪildi. 34 Ibraⱨim
Filistiyəliklərning zeminida heli uzun turdi.
22
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22-bab
Hudaning Ibraⱨimni sinixi
Bu wəⱪələrdin keyin, Huda Ibraⱨimning etiⱪadini sinap, uni:
– Ibraⱨim! – dəp qaⱪirdi.
Ibraⱨim:
– Ləbbəy! – dedi.
2
Huda uningƣa:
– Sən oƣlungni, yəni amraⱪ yalƣuz oƣlung Is’ⱨaⱪni elip, Moriya
rayoniƣa berip, mən kɵrsitidiƣan taƣning üstidə uni kɵydürmə
ⱪurbanliⱪ süpitidə manga atiƣin, – dedi.
3
Ətisi səⱨərdə, Ibraⱨim exəkni egərləp, Is’ⱨaⱪ bilən ikki qakirini elip,
kɵydürmə ⱪurbanliⱪⱪa ixlitidiƣan otunlarni təyyarlap, Huda kɵrsətkən
jayƣa ⱪarap mangdi. 4 Üqinqi küni, Ibraⱨim u yərni yiraⱪtin kɵrdi 5 wə
qakarliriƣa:
– Silər exək bilən bu yərdə turup turunglar. Balam ikkimiz u yərgə
berip, ibadət ⱪilip keləyli, – dedi.
6
Ibraⱨim Is’ⱨaⱪⱪa otunlarni kɵtürtüp, ɵzi ⱪoliƣa piqaⱪ bilən ot elip,
Is’ⱨaⱪ bilən yürüp kətti. 7 Is’ⱨaⱪ:
– Ata, – dəp qaⱪirdi.
Ibraⱨim:
– Ⱨə, oƣlum? – dedi.
– Ot bilən otun bar, lekin kɵydürmə ⱪurbanliⱪⱪa ixlitilidiƣan ⱪoza
ⱪeni? – dəp soridi Is’ⱨaⱪ.
8
Ibraⱨim uningƣa:
– Əy oƣlum! Ⱪurbanliⱪ ⱪilidiƣan ⱪozini Huda ɵzi yətküzüp beridu, –
dəp jawab bərdi. Ikkiylən tohtimay mengiwərdi.
9
Ular Huda Ibraⱨimƣa kɵrsətkən jayƣa kəlgəndə, Ibraⱨim ⱪurbanliⱪ
supisi yasap, otunlarni üstigə ⱪoyup, ɵz oƣlini baƣlap, otun dɵwiləngən
supiƣa yatⱪuzdi. 10 Andin, oƣlini boƣuzlax üqün piqaⱪni kɵtürdi.
11
Biraⱪ, Pərwərdigarning pərixtisi⑨ ərxtin:
– Ibraⱨim! Ibraⱨim! – dəp, waⱪiridi.
– Ləbbəy! – dedi u.
12
Pərixtə uningƣa:
– Ⱪolungni tart! Baliƣa qeⱪilma! Sening manga bolƣan
1

⑨

Pərwərdigarning pərixtisi – bu, Hudaning ɵzini kɵrsitidu.
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ihlasmənlikingni əmdi kɵrdüm. Qünki, sən ɵz oƣlungni, yəni bir tal
oƣlungnimu məndin ayimiding, – dedi.
13
Ibraⱨim ətrapiƣa ⱪariwidi, münggüzi qatⱪalƣa elixip ⱪalƣan bir
ⱪoqⱪar uning kɵzigə qeliⱪti. U berip ⱪoqⱪarni yexip, uni ɵz oƣlining
ornida ⱪurbanliⱪ ⱪilip kɵydürüwətti.
14
Xunga, Ibraⱨim u yərni Yaⱨwə-Yirəⱨ [mənisi «Pərwərdigar
təminləydu»] dəp atidi. Ⱨazirƣa ⱪədər kixilər «Pərwərdigar ɵz teƣida
təminləydu» deyixidu.
15
Pərwərdigarning pərixtisi ikkinqi ⱪetim asmandin Ibraⱨimƣa:
16
– Pərwərdigar dəyduki: «Sən sɵyümlük bir tal oƣlungni
ayimiƣanikənsən, mən ɵz namim bilən ⱪəsəm ⱪilimənki, 17 sanga bəht
ata ⱪilix bilən, nurƣun əwladlarni berimən. Ularning sani asmandiki
yultuzlardək, dengiz saⱨilliridiki ⱪumdək kɵp bolidu. Sening əwladliring
düxmən xəⱨərlirini ixƣal ⱪilidu. 18 Mening əmrimgə ita'ət ⱪilƣanliⱪing
üqün, sening əwladliring arⱪiliⱪ yər yüzidiki ⱨəmmə həlⱪlər bəhtkə
erixidu» – dedi.
19
Ibraⱨim qakarlirining yeniƣa ⱪaytip kelip, ular bilən billə ɵzi
olturaⱪlaxⱪan yərgə, yəni Bə'ərxəbaƣa ⱪaytti.
Nahorning əwladliri
Bir məzgildin keyin, Ibraⱨim inisi Nahorning ayali Milkaⱨning erigə
səkkiz oƣul tuƣup bərgənlikini anglidi. 21 Ular: tunji oƣul Uz,
kəynidikiliri Buz, Arramliⱪlarning atisi bolƣan Kimu'el, 22 Kəsəd, Hazo,
Pildax, Yidlaf wə Bəytu'el idi. 23 Bəytu'el bolsa Ribəⱪaning atisi boldi.
Milkaⱨ Ibraⱨimning inisi Nahorƣa bu səkkiz oƣulni tuƣup bərdi.
24
Nahorning kiqik hotuni Ri'umamu tɵt oƣul tuƣup bərdi. Ular: Təbah,
Gaham, Tahax wə Ma'aka idi.
20

23-bab
Ibraⱨimning Sarəni dəpnə ⱪilixi
Sarə yüz yigirmə yəttə yax ɵmür kɵrdi. 2 U Kən'anning Ⱪiryat-arba,
yəni Ⱨibron degən jayida aləmdin ɵtti. Ibraⱨim uningƣa ⱨəsrət bilən
yiƣa-zar ⱪildi. 3 Ibraⱨim ayalining jəsitining yenidin qiⱪip, Hitlarning
yeniƣa kelip:
4
– Mən silərning aranglarda bir musapir. Ayalimni dəpnə ⱪilix üqün
1

48
Aləmning yaritilixi

manga bir parqə yər setip bərgəysilər, – dedi.
5-6
Ular Ibraⱨimƣa:
– Janabliri, ⱪulaⱪ salsila! Bizning nəzirimizdə sili bir küqlük ⱪəbilə
baxliⱪi, ayallirini əng yahxi yərliklirimizdin birigə dəpnə ⱪilƣayla.
Ⱨeqⱪaysimiz silidin ⱪəbrilik yər ayimaymiz, – dedi.
7
Ibraⱨim ularƣa təzim ⱪilip:
8
– Əgər silər ayalimni bu yərgə dəpnə ⱪiliximƣa razi bolsanglar,
Zoharning oƣli Əfrondin 9 Makpelaⱨ yezisidiki ɵngkürni manga setip
berixni tələp ⱪilƣaysilər. U ɵngkür uning etizining qetidə. U silərning
aldinglarda ɵngkürning baⱨasini kesip bərsə, u yərni setiwelip a'iləmgə
ⱪəbristanliⱪ ⱪilay dəymən, – dedi.
10
Baxⱪa Hitlar bilən billə xəⱨər dərwazisining aldida olturƣan Əfron
kɵpqilikning aldida:
11
– Janabliri, ⱪulaⱪ salƣayla, mən etizni ɵngkür bilən ⱪoxup siligə
bərdim. Kɵpqilik aldida uni siligə sowƣat ⱪildim. Ayallirini u yərgə
dəpnə ⱪilƣayla, – dəp jawab bərdi.
12
Lekin, Ibraⱨim Hitlarning aldida təzim ⱪilip, 13 ⱨəmmə adəmgə
anglitip, Əfronƣa:
– Sɵzümgə ⱪulaⱪ selip, pul tɵliximni ⱪobul ⱪilƣaysiz. Ayalimni u
yərgə dəpnə ⱪilmaⱪqimən, – dedi.
14
Əfron jawab ⱪayturup:
15
– Janabliri, u yər aran tɵt yüz kümüx tənggigə ərziydu. Sili bilən
mening otturamda bu nemə idi! Ayallirini u yərgə dəpnə ⱪiliwərgəyla, –
dedi.
16
Ibraⱨim Əfronning kɵpqilik aldida eytⱪini boyiqə uningƣa tɵt yüz
tənggə tɵləp bərdi.
17
Xundaⱪ ⱪilip, Əfron Mamrəning xərⱪiy təripidiki Makpelaⱨ
yezisidiki u yərni Ibraⱨimning igidarqiliⱪiƣa ɵtküzüp bərdi. U yər
etizliⱪ, etizliⱪtiki ɵngkür wə etizliⱪ ətrapidiki dəl-dərəhlərni ɵz iqigə
alatti. 18 Xəⱨər dərwazisining aldiƣa toplanƣan Hitlarning ⱨəmmisi bu
yərning əmdi Ibraⱨimƣa mənsup bolƣanliⱪini etirap ⱪildi.
19
Xundaⱪ ⱪilip, Ibraⱨim ayali Sarəni Kən'andiki xu ɵngkürgə dəpnə
ⱪildi.
20
Hitlarƣa mənsup bolƣan bu etiz wə etizliⱪtiki ɵngkür əmdi
Ibraⱨimning ⱪəbristanliⱪi bolup, uning hususiy mülkigə aylandi.
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24-bab
Is’ⱨaⱪning ɵylinixi
Ibraⱨim ⱪerip kətkənidi, Pərwərdigar ⱨərⱪandaⱪ ixta uningƣa bəht ata
ⱪilip kəldi. 2 Məlum bir küni, u a'ilisidiki ƣojidarƣa:
– Ⱪolungni yotamning astiƣa ⱪoyup turup, 3 Pərwərdigar, yəni pütün
aləmning Yaratⱪuqisi bolƣan Hudaning aldida ⱪəsəm ⱪilip, oƣlum
Is’ⱨaⱪni bu yərdiki imansiz Kən'anliⱪlardin ɵyləndürməy, 4 qoⱪum
yurtumƣa berip, tuƣⱪanlirim arisidin bir ⱪiz elip beridiƣanƣa wədə
bərgin, – dedi.
5
Lekin, qakar uningdin:
– Əgər u ⱪiz ɵz yurtidin bu yərgə kəlgili unimisiqu? U qaƣda,
oƣlingizni elip yurtingizƣa ⱪaytip ketəmdim? – dəp soridi.
6
Ibraⱨim mundaⱪ jawab bərdi:
– Oƣlumni ⱨərgiz u yərgə aparma! 7 Pərwərdigar, yəni ərxtiki Huda
meni yurt wə uruⱪ-jəmətimdin ayrip, bu zeminni əwladlirimƣa təⱪdim
ⱪilixⱪa ⱪəsəm ⱪilip wədə bərgən. Xunga, u ɵz pərixtisini sening aldingƣa
əwətip, oƣlumƣa u yərdin bir ⱪiz tepixingƣa yardəm ⱪilidu. 8 Mubada u
ⱪiz sən bilən kelixkə unimisa, bu ⱪəsəmdin haliy bolisən. Lekin,
oƣlumni ⱨərgiz u yərgə aparmiƣin!
9
Buning bilən, ⱨeliⱪi qakar ⱪolini hojayini Ibraⱨimning ikki yotisining
astiƣa ⱪoyup turup, Ibraⱨimning tapxuruⱪini bəja kəltürüxkə ⱪəsəm
bərdi.
10
Qakar hojayinining tɵgiliridin onni tallap, ularƣa ⱨər hil ⱪimmət
baⱨaliⱪ sowƣatlarni artip, yolƣa qiⱪti. Ular Arram-naⱨarayim rayoniƣa
berip, Nahor turƣan xəⱨərgə yetip kəlgəndin keyin, 11 xəⱨərning sirtidiki
bir ⱪuduⱪning yenida tɵgilərni qɵktürdi. Bu, kün petip ⱪalƣan qaƣ
bolup, ⱪizlar ⱪuduⱪⱪa su alƣili qiⱪidiƣan waⱪit idi.
12
Qakar mundaⱪ dəp du'a ⱪildi:
– I Pərwərdigar! Sən hojayinim Ibraⱨim etiⱪad ⱪilip kəlgən Hudasən.
Hojayinimƣa meⱨir-xəpⱪət kɵrsitip, iximni ong ⱪilƣaysən. 13 Mən ⱨazir
ⱪuduⱪ yenida turimən. Xəⱨər ⱪizliri bu yərgə suƣa kelidu. 14 Mən
ularning birigə: «Komzikingizdiki sudin iqiwalsam ⱪandaⱪ?» dəymən.
Əgər u: «Iqing! Tɵgiliringizgimu su əkelip berəy» desə, bu ⱪiz
hizmətkaring Is’ⱨaⱪⱪa tallap bərgining bolsun. Buningdin sening
hojayinimƣa meⱨribanliⱪ ⱪilƣanliⱪingni bilələymən.
1
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15

Uning du'asi ayaƣlaxmayla, Ribəⱪa komzikini mürisidə kɵtürüp,
ⱪuduⱪning yeniƣa kəldi. U Bəytu'el ning ⱪizi idi. Bəytu'el bolsa
Ibraⱨimning inisi Nahor bilən uning ayali Milkaⱨning oƣlidur. 16 Ribəⱪa
tehi yüzi eqilmiƣan, intayin qirayliⱪ, pak ⱪiz idi. U ⱪuduⱪning yeniƣa
berip, komzikigə su tartip qiⱪti. 17 Ibraⱨimning qakiri ⱪizning aldiƣa
yügürüp berip, uningdin:
– Manga süyingizdin azraⱪ bərsingizqu, – dəp soridi.
18
Ⱪiz uningƣa:
– Mana, iqing, – dəpla, dərⱨal mürisidiki komzəkni ⱪoliƣa elip, ⱨeliⱪi
qakarƣa bərdi. 19 Qakar suni iqip boluxiƣa, Ribəⱪa uningƣa:
– Tɵgiliringizgimu su əkelip berəy, ularmu iqip ⱪansun, – dedi.
20
Ribəⱪa dərⱨal komzəktiki suni oⱪurƣa ⱪuyƣandin keyin, yənə
yügürüp berip ⱪuduⱪtin su tartip kelip, ⱨəmmə tɵgilərni ⱪanƣudək
suƣirip bərdi.
21
Qakar Pərwərdigar yolini oquⱪ ⱪilƣan-ⱪilmiƣanliⱪini bilix üqün,
jimjit kɵzitip turdi. 22 Tɵgilər suni iqip bolƣandin keyin, u bəx yerim
gramliⱪ altun ⱨalⱪini ⱪizning burniƣa, wə yənə yigirmə üq gramliⱪ bir
jüp altun biləzükni bilikigə selip ⱪoydi. 23 Andin:
– Siz kimning ⱪizi bolisiz? Silərning ɵyünglarda biz ⱪonƣudək yər
barmu? – dəp soridi.
24
Ⱪiz uningƣa:
– Nahor bilən Milkaⱨning oƣli Bəytu'elning ⱪizi bolimən. 25 Bizning
ɵydə silər ⱪonƣudək yər bar ⱨəmdə malliringlarƣa yəm-həxəkmu
kəngri, – dəp jawab bərdi.
26
Buning bilən, ⱨeliⱪi qakar səjdə ⱪilip, Pərwərdigarƣa ibadət ⱪilip,
27
mundaⱪ dedi:
– Pərwərdigar – hojayinim Ibraⱨim etiⱪad ⱪilip kəlgən Hudaƣa
mədⱨiyilər oⱪulsun! U hojayinimƣa meⱨribanliⱪ kɵrsitip wə ⱪilƣan
wədisigə sadiⱪ bolup, meni udul hojayinimning ɵz tuƣⱪinining yeniƣa
baxlidi.
28
Ⱨeliⱪi ⱪiz anisining yeniƣa yügürüp berip, yüz bərgən pütün ixni
a'ilisidikilərgə sɵzləp bərdi. 29 Ribəⱪaning Laban isimlik bir akisi bar idi.
U yügürüp qiⱪip, ⱪuduⱪning yenidiki Ibraⱨimning qakirining yeniƣa
bardi. 30 U singlisining ⱨalⱪa wə biləzük seliwalƣinini kɵrgən wə
singlisidin qakarning degən sɵzlirini angliƣanidi. U ⱪuduⱪning tüwidə
tɵgilərning yenida turƣan Ibraⱨimning qakirining aldiƣa berip,
31
uningƣa:
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– Pərwərdigar bəhtlik ⱪilƣan adəm, nemixⱪa taxⱪirida turisiz? Mən
bilən yürüng, ɵygə barayli! Mən silərgə ɵy təyyarlap ⱪoydum,
tɵgilərgimu jay təyyarlap ⱪoydum, – dedi.
32
U ɵygə kirdi. Laban bolsa tɵgilərdiki mallarni qüxürüp, ularƣa qɵp
saldi. Andin, Ibraⱨimning bu qakiri wə ⱨəmraⱨliriƣa put-ⱪollirini yuƣili
su elip kəldi. 33 Tamaⱪlar kəltürülgəndə, qakar:
– Mən sizgə dəydiƣinimni dəp bolmiƣuqə ƣizalanmaymən, – dedi.
– Ⱪeni, gepingizni eyting, – dedi Laban.
34
U mundaⱪ dedi:
– Mən Ibraⱨimning qakiri. 35 Pərwərdigar hojayinimƣa kɵptin-kɵp
bərikət ata ⱪilip, uni intayin bay ⱪildi. Pərwərdigar uningƣa ⱪoy-kala
padiliri, altun-kümüx, ər-ayal ⱪullar, tɵgə wə exəklərni bərdi.
36
Hojayinimning ayali Sarə yaxanƣan waⱪtida, uningƣa bir oƣul tuƣup
bərgənidi. Hojayinim pütün bayliⱪini xu oƣliƣa atidi. 37 Hojayinim ɵz
tapxuruⱪliriƣa əməl ⱪilixim üqün, meni ⱪəsəm ⱪildurdi. U: «Sən
oƣlumni bu yərdiki Kən'anliⱪlar arisidin ɵyləndürməy, 38 mening
yurtumƣa berip, uni ɵz tuƣⱪanlirim arisidin ɵyləp ⱪoy» degənidi.
39
Mən hojayinimdin: «Əgər ⱪiz bu yərgə kəlgili unimisa, ⱪandaⱪ
ⱪilimən?» dəp sorisam, 40 u: «Mən hizmitidə bolup kəlgən Pərwərdigar
pərixtisini sening aldingƣa əwətidu. U sening ixingni ong ⱪilidu. Sən
oƣlumƣa ɵz yurtumdiki tuƣⱪanlirim arisidin hotun elip bər. 41 Sən
tuƣⱪanlirimning ɵyigə barsangla, ular ⱪizini bərmigən təⱪdirdimu,
ⱪəsəmdin yənila haliy bolƣan bolisən» degənidi.
42
Bügün mən ⱪuduⱪ yeniƣa kəlginimdə, Hudaƣa du'a ⱪilip: «I
Pərwərdigar – hojayinim Ibraⱨim etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda, iximni ong
ⱪilƣaysən. 43 Mən ⱨazir ⱪuduⱪ yenida turimən. Birər ⱪiz bu yərgə suƣa
kəlsə, mən uningdin: ‘Komzikingizdiki sudin azraⱪ iqiwalsam
bolamdu?’ dəp soraymən. 44 Əgər u ⱪiz ⱪoxulsa wə tɵgilirimgimu su
əkelip bərsə, u sən hojayinimning oƣliƣa tallap ⱪoyƣan ⱪiz bolsun»
dedim.
45
Du'ayim ayaƣlaxmayla, Ribəⱪa komzikini mürisidə kɵtürüp,
ⱪuduⱪning yeniƣa su alƣili kəldi. Mən uningƣa: «Süyingizdin azraⱪ
iqiwalsam bolamdu?» degənidim.
46
U dərⱨal mürisidiki komzəkni ⱪoliƣa elip: «Mana, iqing!
Tɵgiliringizgimu su əkelip berəy» dedi. Suni iqtim, u tɵgilərgimu su
əkelip bərdi. 47 Andin, mən uningdin: «Siz kimning ⱪizi bolisiz?» dəp
soriwidim, u: «Nahor bilən Milkaⱨning oƣli Bəytu'elning ⱪizi bolimən»
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dedi. Xunga, mən uning burniƣa ⱨalⱪa, ⱪolliriƣa biləzük selip ⱪoydum.
48
Xu waⱪitta, səjdə ⱪilip, hojayinim Ibraⱨim etiⱪad ⱪilip kəlgən Hudaƣa
mədⱨiyə oⱪup, ibadət ⱪildim. Qünki, u meni udul hojayinimning ɵz
tuƣⱪinining ɵyigə elip kelip, uning ⱪizini hojayinimƣa kelinlikkə
tepiximƣa imkaniyət yaritip bərgənidi.
49
Əmdi silər ɵzünglarning hojayinimƣa sadiⱪliⱪ wə meⱨir-xəpⱪət
kɵrsətməkqi bolƣanliⱪinglarni yaki undaⱪ ⱪilixni
halimaydiƣanliⱪinglarni manga eytinglar. Buningdin mən ⱪandaⱪ
ⱪiliximni bilələymən.
50
Laban bilən Bəytu'el qakarƣa:
– Bu ix Pərwərdigarning orunlaxturuxikən, biz nemə deyələymiz?
51
Mana Ribəⱪa, uni elip kətsingiz bolidu. U Pərwərdigarning
orunlaxturƣinidək, hojayiningizning kelini bolsun, – dəp jawab bərdi.
52
Ibraⱨimning qakiri bu sɵzni anglap, səjdə ⱪilip, Pərwərdigarƣa
ibadət ⱪildi. 53 Arⱪidin, u kiyim-keqək, altun wə kümüxtin yasalƣan
zibuzinnət buyumlirini qiⱪirip, Ribəⱪaƣa sundi. Uning akisi bilən
anisiƣimu ⱪimmət baⱨaliⱪ sowƣatlarni sowƣa ⱪildi.
54
Xundaⱪ ⱪilip, Ibraⱨimning qakiri ⱨəmraⱨliri bilən billə yəp-iqip, u
yərdə bir keqə ⱪondi. Ətisi səⱨər turup, Ribəⱪaning ɵyidikilirigə:
– Hojayinimning yeniƣa ⱪaytiximƣa ruhsət ⱪilƣaysilər, – dedi.
55
Lekin, Ribəⱪaning akisi bilən anisi uningƣa:
– Ribəⱪa biz bilən on künqə turup, andin keyin barsun, – dedi.
56
Lekin, u:
– Bizni keqiktürmigəysilər. Pərwərdigar ⱨəmmə iximizni onguxluⱪ
ⱪilƣanikən, hojayinimning yeniƣa ⱪaytiximƣa ruhsət ⱪilƣaysilər, –
dedi.
57
– Biz ⱪizdin sorap kɵrəyli, u nemə dəydikən, – dəp jawab berixti ular.
58
Xuning bilən, ular Ribəⱪani qaⱪirip, uningdin:
– Sən bu kixi bilən ketixni halamsən? – dəp soridi.
– Halaymən, – dəp jawab bərdi u.
59
Xuning bilən, ular Ribəⱪani uning inikanisi, Ibraⱨimning qakiri wə
uning ⱨəmraⱨliri bilən ⱪoxup yolƣa saldi.
60
Ular Ribəⱪaƣa bəht tiləp, mundaⱪ du'a ⱪildi:
«Əy singlimiz, mingliƣan, on mingliƣan insanlarning anisi
bolƣaysən!
Əwladliring düxmənlirining xəⱨərlirini ixƣal ⱪiliwalƣay!» deyixti.
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61

Ribəⱪa wə uningƣa ⱨəmraⱨ bolidiƣan dedəklər səpərgə təyyarlinip,
tɵgilərgə mindi. Ibraⱨimning qakiri Ribəⱪani elip, yolƣa rawan boldi.
62
Xu waⱪitta, Is’ⱨaⱪ Bə'ər-lahayro'i degən yərdin ayrilip, ɵzi
olturuwatⱪan Kən'anning jənubidiki Nəgeb rayoniƣa ⱪaytip kəldi. 63 Bir
küni kün petix waⱪtida u dalada Hudani qongⱪur seƣinip, bexini kɵtürüp
ⱪariwidi, tɵgə karwinining keliwatⱪanliⱪini kɵrdi.
64-65
Ribəⱪa Is’ⱨaⱪni kɵrüx bilənla, tɵgidin qüxüp, Ibraⱨimning
qakiridin:
– Dalada biz tərəpkə ⱪarap keliwatⱪan awu kixi kim? – dəp soridi.
– U mening kiqik hojayinim, – dəp jawab bərdi qakar.
Buning bilən, Ribəⱪa yüzini yaƣliⱪi bilən yepiwaldi.
66
Qakar ɵzining ⱪilƣan ixlirini Is’ⱨaⱪⱪa bir-birləp sɵzləp bərdi.
67
Is’ⱨaⱪ Ribəⱪani anisi Sarə ⱨayat waⱪtida turƣan qedirƣa baxlap kirip,
nikaⱨiƣa aldi. Anisi wapat bolƣan bolsimu, u Ribəⱪaning muⱨəbbitidin
ɵzigə təsəlli tapti.

25-bab
Ibraⱨimning baxⱪa əwladliri
Ibraⱨim Ⱪitura isimlik yənə bir ayalni kiqik hotunluⱪⱪa aldi. 2 U
Ibraⱨimƣa Zimran, Yoⱪxan, Midan, Midyan, Yixbaⱪ wə Xu'ahtin ibarət
altə oƣul tuƣup bərdi. 3 Yoⱪxan – Xiba bilən dədanning atisi boldi.
Dədanning əwladliri axurim, lətuxim wə lə'ummim həlⱪliri boldi.
4
Midyanning oƣulliri Efaⱨ, Efər, Hanok, Abidaⱨ wə Əlda'a idi.
Yuⱪiridikilərning ⱨəmmisi Ⱪituradin dunyaƣa kəlgən əwladlar idi.
5
Ibraⱨim pütün mal-mülüklirini Is’ⱨaⱪⱪa atiwətkənidi. 6 Lekin, u ɵzi
ⱨayat waⱪtida ikki kiqik hotundin bolƣan oƣulliriƣimu sowƣatlarni
berip, andin bu oƣullirini Is’ⱨaⱪtin yiraⱪ tursun dəp, xərⱪiy zeminƣa
əwətti.
1

Ibraⱨimning ɵlümi wə dəpnə ⱪilinixi
Ibraⱨim uzun ɵmür kɵrüp, yüz yətmix bəx yexida əjdadlirining
ⱪexiƣa kətti. 9 Uning oƣulliri Is’ⱨaⱪ bilən Isma'il uni Makpelaⱨ
yezisidiki ɵngkürgə dəpnə ⱪildi. Bu ɵngkür Mamrə degən yərgə yeⱪin
bolup, burun Hit ⱪəbilisidin bolƣan Zoharning oƣli Əfronning etizliⱪi
7-8
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idi. 10 Ibraⱨim Hitlardin setiwalƣan etizliⱪ dəl xu idi. Ibraⱨimning ayali
Sarəmu muxu yərgə dəpnə ⱪilinƣanidi. 11 Ibraⱨim wapat bolƣandin
keyin, Huda uning oƣli Is’ⱨaⱪⱪa bəht ata ⱪildi. Is’ⱨaⱪ xu waⱪitta
Bə'ər-lahayro'i dəp atalƣan ⱪuduⱪning yenidiki jayda turuwatatti.
Isma'ilning əwladliri
Sarəning dediki Misirliⱪ Ⱨəjər Ibraⱨimƣa tuƣup bərgən Isma'ilning
əwladliri tɵwəndikiqə: 13 aldi bilən tunji oƣli Nebayot, andin keyin
ⱪalƣan oƣulliri Ⱪedar, Adbi'el, Mibsam, 14 Mixma, Duma, Massa,
15
Hadad, Təma, Yətur, Nafix wə Ⱪədəma tuƣuldi.
16
Ular on ikki ⱪəbilining baxliⱪliri bolup, ular yaxiƣan yeza wə
ⱪixlaⱪlar ularning isimliri bilən ataldi. 17 Isma'il yüz ottuz yəttə yexida
əjdadlirining ⱪexiƣa kətti. 18 Uning əwladliri olturaⱪlaxⱪan jay Hawila
rayonidin Xur degən yərgə ⱪədər idi. Xur Misirning xərⱪiy təripidə
bolup, Assurƣa baridiƣan yolda idi. Ular Ibraⱨimning baxⱪa əwladliri
bilən qiⱪixalmidi.
12

Əsaw bilən Yaⱪupning dunyaƣa kelixi
Ibraⱨimning oƣli Is’ⱨaⱪning ix-izliri tɵwəndikiqə:
20
Is’ⱨaⱪ ⱪiriⱪ yexida Ribəⱪaƣa ɵyləndi. Ribəⱪa bolsa
Paddan-arramning Arran degən yeridin bolƣan Bəytu'elning ⱪizi wə
Labanning singlisi idi. 21 Ribəⱪa pərzənt kɵrmigənliki səwəbidin, Is’ⱨaⱪ
uning üqün Pərwərdigarƣa du'a ⱪildi. Pərwərdigar uning du'asini ⱪobul
ⱪilip, Ribəⱪa ⱨamilidar boldi. 22 Bala ⱪoxkezək bolup, ular tuƣuluxtin
ilgiri, anisining ⱪorsiⱪida ⱪattiⱪ soⱪuxti. Ribəⱪa: «Manga nemə
bolƣini?» dəp Pərwərdigardin soridi.
23
Pərwərdigar uningƣa mundaⱪ jawab bərdi:
19

«Sening ⱪorsiⱪingdin ikki həlⱪ qiⱪidu.
Tuƣulupla ayrim bolidu.
Biri yənə biridin küqlük bolup,
qongi kiqikigə hizmət ⱪilidu.»
24

Uning ay-küni toxup, ⱪoxkezək tuƣdi. 25 Awwal tuƣulƣini ⱪizƣuq
bolup, pütün bədini ⱨaywanningkidək tüklük idi. Xunga, uning ismini
Əsaw [mənisi «tüklük»] dəp ⱪoydi. 26 Keyin tuƣulƣinining ⱪoli
Əsawning tapinini qing tutuwalƣanliⱪi üqün, ismini Yaⱪup [mənisi
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«tapiniƣa esiliwalƣuqi»] dəp ⱪoydi. Ular tuƣulƣanda, Is’ⱨaⱪ atmix
yaxⱪa kirgənidi.
Əsawning tunji oƣulluⱪ miras ⱨoⱪuⱪini setiwetixi
Ikki bala qong boldi. Əsaw usta owqi bolup, dalada yürüxni yahxi
kɵrətti. Lekin, inisi Yaⱪup jimjit yüridiƣan adəm bolup, ⱨəmixə ɵydə
turatti. 28 Is’ⱨaⱪ Əsawni yahxi kɵrətti. Qünki, u Əsaw owlap kəlgən ow
gɵxigə amraⱪ idi. Ribəⱪa bolsa Yaⱪupni yahxi kɵrətti.
29
Bir küni, Yaⱪup ⱪizil purqaⱪ xorpisi ⱪaynitiwatatti. Owdin eqirⱪap
ⱪaytip kəlgən Əsaw 30 Yaⱪupⱪa:
– Ⱪorsiⱪim bək eqip kətti. ⱪizil purqaⱪ xorpisidin tezrək bərsəngqu! –
dedi. Xu səwəbtin, u Idom [mənisi «ⱪizil»] dəpmu ataldi.
31
Yaⱪup uningƣa:
– Tunji oƣulluⱪ miras ⱨoⱪuⱪungni manga ɵtünsəng, sanga bu xorpidin
berəy, – dəp jawab ⱪayturdi.
32
– Boldi! Boldi! Ⱪorsiⱪim eqip ɵləy dəp ⱪaldim. Tunji oƣulluⱪ miras
ⱨoⱪuⱪining manga nemə keriki? – dedi Əsaw.
33
Yaⱪup uningƣa:
– Sən awwal mening aldimda tunji oƣulluⱪ miras ⱨoⱪuⱪungni manga
ɵtüngənlikinggə ⱪəsəm ⱪilip bər, – dedi.
Əsaw ⱪəsəm ⱪilip, tunji oƣulluⱪ miras ⱨoⱪuⱪini Yaⱪupⱪa ɵtünüp
bərdi. 34 Andin, Yaⱪup uningƣa nan bilən purqaⱪ xorpisini bərdi. Əsaw
ƣizalanƣandin keyin, ornidin turup qiⱪip kətti. Bu uning tunji oƣulluⱪ
miras ⱨoⱪuⱪiƣa etibarsiz ⱪariƣanliⱪidindur.
27

26-bab
Is’ⱨaⱪning Girarda musapir bolup ⱪelixi
Ibraⱨimning zamanida, Kən'anda bir ⱪetim aqarqiliⱪ yüz bərgənidi.
Keyin, yənə bir ⱪetim aqarqiliⱪ boldi. Is’ⱨaⱪ Girar xəⱨiridiki
Filistiyəliklərning padixaⱨi Abimələkning aldiƣa bardi. 2 Pərwərdigar
Is’ⱨaⱪⱪa kɵrünüp, uningƣa mundaⱪ dedi:
– Sən Misirƣa barmay, mən tur degən jayda turup ⱪal. 3 Sən bu yərdə
tursang, mən sanga yar bolimən ⱨəmdə seni bəhtlik ⱪilimən. Mən bu
zeminni sanga wə sening əwladliringƣa təⱪdim ⱪilimən. Atang Ibraⱨim
bilən tüzgən əⱨdəmdə qing turimən. 4 Mən sanga asmandiki yultuzlardək
1
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nurƣun əwlad berimən ⱨəmdə bu pütkül zeminni ularƣa təⱪdim ⱪilimən.
Sening əwladliring arⱪiliⱪ yər yüzidiki pütkül həlⱪlər bəht tapidu.
5
Qünki, Ibraⱨim manga ita'ət ⱪilip, pütün ⱪanun wə əmr-pərmanlirimƣa
ri'ayə ⱪildi.
6
Xuning bilən, Is’ⱨaⱪ Girarda turup ⱪaldi. 7 Uning ayali Ribəⱪa intayin
güzəl idi. Yərlik kixilər uningdin ayali Ribəⱪani kim dəp sorisa, u uni ɵz
singlim, dedi. Qünki, u yərlik kixilərning ɵzini ɵltürüwetip, Ribəⱪani
elip ketixidin ⱪorⱪatti.
8
Is’ⱨaⱪ u yərdə birməzgil turdi. Bir küni, Filistiyəliklərning padixaⱨi
Abimələk derizisidin sirtⱪa ⱪarawatⱪanda, Is’ⱨaⱪning Ribəⱪa bilən
ⱪuqaⱪlixiwatⱪanliⱪini kɵrüp ⱪaldi.
9
Padixaⱨ Abimələk Is’ⱨaⱪni qaⱪirtip, uningdin:
– U sening ayaling ikən, nemə üqün uni singlim degəniding? – dəp
soridi.
Is’ⱨaⱪ jawab berip:
– Əgər mən uni ayalim degən bolsam, uni elix üqün silərning meni
ɵltürüwetixinglardin ⱪorⱪⱪanidim, – dedi.
10
Abimələk uningƣa:
– Bu nemə ⱪilƣining? Əgər həlⱪim iqidə biri sening ayaling bilən bir
orunda yatⱪan bolsa, sən pütün həlⱪimizni gunaⱨⱪa tiⱪⱪan bolatting! –
dedi.
11
Andin, padixaⱨ Abimələk ɵz həlⱪigə buyruⱪ qüxürüp:
– Kimdəkim bu kixigə yaki ayaliƣa qeⱪilsa, jenidin juda ⱪilinidu, –
dedi.
12
Is’ⱨaⱪ u yərdə deⱨⱪanqiliⱪ ⱪilatti. Pərwərdigar uningƣa bərikət
bərgəqkə, u yili birgə yüz ⱨəssə ⱨosul aldi. 13 U barƣanseri ronaⱪ tepip,
katta bay boldi. 14 Filistiyəliklər uning nurƣun ⱪoy-kala padiliri wə
ⱪulliri barliⱪini kɵrüp, uningƣa ⱨəsət ⱪilixⱪa baxlidi. 15 Xunga, ular
uning atisi Ibraⱨim ⱨayat waⱪtida qakarliriƣa ⱪazdurƣan ⱪuduⱪlarni
topa bilən tinduruwətti.
16
Keyin, Abimələk Is’ⱨaⱪⱪa:
– Sən bizdin küqiyip kətting. Dɵlitimizdin qiⱪip kət! – dedi.
17
Buning bilən, Is’ⱨaⱪ u yərdin ayrilip, Girar jilƣisiƣa berip, u yərgə
orunlixip, birməzgil turdi. 18 Ibraⱨim ⱨayat waⱪtida, birmunqə
ⱪuduⱪlarni ⱪazdurƣanidi. Biraⱪ, u aləmdin ɵtkəndin keyin, Filistiyəliklər
uning ⱨəmmə ⱪuduⱪlirini topa bilən tinduruwətkənidi. Is’ⱨaⱪ ularni
ⱪayta ⱪazdurup, yənila dəsləp atisi ⱪoyƣan isimliri bilən atidi.
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19

Is’ⱨaⱪning qakarliri Girar jilƣisida bir ⱪuduⱪ ⱪezip, su tapti. 20 Biraⱪ,
Girarning padiqiliri Is’ⱨaⱪning padiqiliri bilən majiralixip, ⱨəmmisi: «Bu
bizning süyimiz» deyixti. Xunga, Is’ⱨaⱪ u ⱪuduⱪni Əsək [mənisi
«majira»] dəp atidi. 21 Is’ⱨaⱪning qakarliri yənə bir ⱪuduⱪ ⱪazƣanidi.
Ular yənə bu ⱪuduⱪ üqün majiralaxti. Xunga, Is’ⱨaⱪ bu ⱪuduⱪni Sitnaⱨ
[mənisi «ɵqmənlik»] dəp atidi. 22 Is’ⱨaⱪ u yərdin ayrilip, yənə bir ⱪuduⱪ
ⱪazdurdi. Bu ⱪetim majira qiⱪmidi. Xunga, u bu ⱪuduⱪning ismini
Riⱨobot [mənisi «azadə yər»] dəp atidi. U: «Pərwərdigar ahir bizni azadə
yərdə yaxaxⱪa muyəssər ⱪildi. Biz bu yərdə qoⱪum ronaⱪ tapimiz» dedi.
23
Is’ⱨaⱪ u yərdin ayrilip, Bə'ərxəbaƣa kɵqüp bardi. 24 U küni kəqtə
Pərwərdigar uningƣa kɵrünüp: «Mən atang Ibraⱨim etiⱪad ⱪilƣan Huda,
ⱪorⱪmiƣin! Mən sanga yar. Mən hizmətkarim Ibraⱨimning səwəbidin,
sanga bəht ata ⱪilimən wə əwladliringni kɵpəytimən» dedi.
25
Is’ⱨaⱪ u yərdə ⱪurbanliⱪ supisi yasap, Pərwərdigarƣa ibadət ⱪildi.
Xundin keyin Is’ⱨaⱪ u yərgə orunlixip ⱪaldi ⱨəmdə uning qakarliri u
yərdə yənə bir ⱪuduⱪ ⱪazdi.
Is’ⱨaⱪning padixaⱨ Abimələk bilən kelixim tüzüxi
Padixaⱨ Abimələk Ahuzzat degən məsliⱨətqisi bilən ləxkər baxliⱪi
Fikolni elip, Girardin Is’ⱨaⱪni ziyarət ⱪilip kəldi.
27
Is’ⱨaⱪ ularƣa:
– Burun silər manga ɵqmənlik ⱪilip, meni dɵlitinglardin ⱪoƣlap
qiⱪarƣanidinglar. Əmdi nemə üqün yənə mən bilən kɵrüxkili kəldinglar?
– dedi.
28
Ular jawabən:
– Biz Pərwərdigarning sanga yar ikənlikini bilduⱪ. Xunga, biz
bir-birimizgə ⱪəsəm berip, kelixim tüzsək bolƣudək. 29 Biz sanga
ziyan-zəhmət yətküzmigəndək, seningmu bizgə ziyan-zəhmət
yətküzməslikkə wədə berixingni tələp ⱪilimiz. Burun biz sanga ⱨəmixə
yahxi mu'amilə ⱪilip, seni u yərdin aman-esən kətküzgəniduⱪ. Əmdi
Pərwərdigarning sanga bəht ata ⱪilƣanliⱪi eniⱪ boldi, – dedi.
30
Is’ⱨaⱪ ziyapət təyyarlap, ularni meⱨman ⱪildi. 31 Ular səⱨər turup,
ɵz'ara ⱪəsəm berixip, kelixim tüzüxti. Is’ⱨaⱪ ular bilən dostanə hoxlixip,
ularni uzitip ⱪoydi.
32
U küni, Is’ⱨaⱪning qakarliri kelip, uningƣa ɵzliri ⱪazƣan ⱪuduⱪ
toƣrisida həwər berip:
– Biz su taptuⱪ! – dedi.
26
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33

U ⱪuduⱪni Xib'aⱨ [mənisi «ⱪəsəm»] dəp atidi. Xunga, u xəⱨər
ⱨazirƣiqə Bə'ərxəba [mənisi «ⱪəsəmləxkən ⱪuduⱪ»] dəp atilip kəlməktə.
Əsawning yat ⱪəbilidin alƣan ayalliri
Əsaw ⱪiriⱪ yexida imansiz Hitlardin ikki ⱪizni hotunluⱪⱪa aldi. Bu
ikki ⱪiz Bə'ərning ⱪizi Yiⱨudit bilən Elonning ⱪizi Basmat idi. 35 Ular
Is’ⱨaⱪ bilən Ribəⱪaning aramini ⱪoymidi.
34

27-bab
Yaⱪupning Is’ⱨaⱪni aldixi
Is’ⱨaⱪ ⱪerip kətti, kɵzimu kɵrməs bolup ⱪaldi. U tunji oƣli Əsawni
qaⱪirip, uningƣa:
– Oƣlum, – dedi.
– Mana mən, – dəp jawab bərdi Əsaw.
2
Is’ⱨaⱪ mundaⱪ dedi:
– Ⱪara, mən ⱪerip kəttim, ɵlümüm yiraⱪ əməs. 3 Sən oⱪyayingni elip,
dalaƣa qiⱪip ow owlap kelip, 4 mən yahxi kɵridiƣan ləzzətlik tamaⱪ
pixurup manga yegüz. Xuning bilən, mən ɵlüxtin ilgiri sanga ahirⱪi
həyrlik du'ayimni ⱪilay.
5
Ribəⱪa Is’ⱨaⱪning ⱪilƣan sɵzlirini anglap, Əsawning owƣa qiⱪip
kətkən waⱪtidin paydilinip, 6 Yaⱪupⱪa mundaⱪ dedi:
– Mən baya dadangning akang Əsawƣa: 7 «Sən ow owlap kelip,
ləzzətlik tamaⱪ pixurup manga yegüz. Xuning bilən, mən ɵlüxtin ilgiri
Pərwərdigar aldida sanga həyrlik du'a ⱪilay» degənlikini anglidim.
8
Oƣlum, gepimgə ⱪulaⱪ selip, mening deginimni ⱪil. 9 Ⱪoy padisiƣa
berip, semiz oƣlaⱪtin ikkini elip kəl. Mən uni dadang yahxi kɵridiƣan
təmdə pixuray. 10 Sən əkirip yegüzsəng, u wapat boluxtin burun sanga
həyrlik du'a ⱪilidu, – dedi.
11
Lekin, Yaⱪup anisiƣa:
– Sizgə məlum, Əsawning pütün bədini tüklük, mening tenim bolsa
tüksiz. 12 Mubada dadam tenimni tutup ⱪalsa, mening uni aldiƣanliⱪimni
bilip ⱪalidu. U qaƣda, uning həyrlik du'asini elix bu yaⱪta tursun, əksiqə
ⱪarƣixiƣa uqraymən! – dedi.
13
Anisi uningƣa:
– Əy oƣlum, lənət bolsa manga bolsun! Mening deginimni ⱪil.
1
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Oƣlaⱪlarni elip kəl, – dedi.
14
Xuning bilən, Yaⱪup oƣlaⱪlarni əkelip, anisiƣa tapxurdi. Anisi
tamaⱪni dadisi yahxi kɵridiƣan təm bilən pixurdi. 15 Andin, Əsawning
ɵydə saⱪliƣan əng yahxi kiyimlirini aqiⱪip, Yaⱪupⱪa kiydürdi. 16 Uning
ikki ⱪoli wə boynining tüksiz jaylirini ɵqkə yungi bilən yɵgəp,
17
ləzzətlik tamaⱪ bilən yaⱪⱪan nanni uningƣa tutⱪuzdi.
18
Yaⱪup atisining yeniƣa kirip:
– Ata, – dedi.
– Oƣlum, sən ⱪaysi oƣlum bolisən? – dedi atisi.
19
Yaⱪup uningƣa:
– Mən qong oƣlingiz Əsaw. Tapxuruⱪingizni orundap boldum.
Ⱪopung, mən owlap kəlgən ow gɵxigə eƣiz tegip, andin manga həyrlik
du'ayingizni ⱪilƣaysiz, – dəp jawab ⱪayturdi.
20
– Oƣlum, nemanqə tez owlap kəlding? – dəp soridi Is’ⱨaⱪ.
– Pərwərdigaringiz bolƣan Huda təliyimni ongdin kəltürüp, manga
yardəm ⱪildi, – dəp jawab ⱪayturdi Yaⱪup.
21
Is’ⱨaⱪ Yaⱪupⱪa:
– Oƣlum, yenimƣa kəl, tutup kɵrəy, sən rasttin Əsawmu, əməsmu? –
dedi.
22
Yaⱪup yeniƣa bardi. Is’ⱨaⱪ tutup kɵrüp:
– Awazing Yaⱪupning, ⱪolung bolsa, Əsawningkigə ohxaydikən, –
dedi.
23
U uning Yaⱪup ikənlikini pərⱪ etəlmidi. Qünki, Yaⱪupning ⱪoli
Əsawningkigə ohxax tüklük turatti. U Yaⱪupⱪa du'a ⱪilidiƣan qaƣda,
24
yənə bir ⱪetim:
– Sən rasttin Əsawmu? – dəp soridi.
– Xundaⱪ, – dəp jawab bərdi Yaⱪup.
25
Is’ⱨaⱪ uningƣa:
– Gɵxni əkəl, uni yegəndin keyin, sanga du'a ⱪilay, – dedi.
Yaⱪup gɵxni elip kirdi wə uningƣa xarab tutti.
26
Is’ⱨaⱪ yəp-iqip bolƣandin keyin:
– Oƣlum, aldimƣa kelip, meni sɵy, – dedi.
27
Yaⱪup aldiƣa berip sɵydi. Is’ⱨaⱪ Yaⱪupning kiygən kiyimlirining
puriⱪini puriƣandin keyin, sɵzigə ixinip, uningƣa həyrlik du'asini ⱪildi:
«Oƣlumning tenidiki hux puraⱪ,
dəl Pərwərdigarim bərikət bərgən tupraⱪning puriⱪiƣa ohxaydikən.
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Huda asmandin sanga hasiyətlik yamƣur yaƣdurup,
tupriⱪingni munbət ⱪilƣay.
U sanga mol axliⱪ-tülük,
esil xarablarni təⱪdim ⱪilƣay.
29
Baxⱪa əllərmu hizmitingdə bolƣay,
həlⱪlər sanga tizlinip ⱨɵrmət bildürgəy.
Ⱪerindaxliringƣa ⱨakim bolƣaysən.
Anangning əwladliri sanga egilgəy.
Sanga lənət oⱪuƣanlarƣa lənət yaƣⱪay,
sanga bəht tiligənlər bəht tapⱪay.»
Əsawning Is’ⱨaⱪtin du'a tələp ⱪilixi
Yaⱪup Is’ⱨaⱪning du'asini elip qiⱪip turuxiƣila, akisi Əsaw owdin
ⱪaytip kəldi. 31 Əsawmu gɵxni ləzzətlik pixurup, atisining aldiƣa elip
kirip:
– Ata, ⱪopung, mən owlap kəlgən ow gɵxigə eƣiz tegip, manga həyrlik
du'ayingizni ⱪiling, – dedi.
32
– Sən kim bolisən? – dəp soridi Is’ⱨaⱪ.
– Qong oƣlingiz Əsaw bolimən, – dəp jawab bərdi Əsaw.
33
Is’ⱨaⱪning pütün əzasini titrək basti wə uningdin soridi:
– Undaⱪta, ⱨazir manga ow gɵxini elip kəlgən kim? Sən kelixtin burun
mən uni yəp, uningƣa həyrlik du'a ⱪilƣanidim. Bu bəht mənggü uningƣa
mənsup bolup kətti.
34
Bu gəpni angliƣan Əsaw intayin eqinip, ün selip yiƣlap turup:
– Ata, mangimu həyrlik du'a ⱪilƣaysiz! – dedi.
35
– Ining kirip meni aldap, sening bəhtinggə olturuptu, – dedi Is’ⱨaⱪ.
36
Əsaw:
– Bu uning meni ikkinqi ⱪetim aldixi. Uning Yaⱪup① dəp atilixi
əjəblinərlik əməs ikən! U mening tunji oƣulluⱪ miras ⱨoⱪuⱪumni
tartiwalƣanidi. Əmdi manga mənsup bolƣan həyrlik du'animu
tartiwaptu. Ata, mən üqün həyrlik du'ayingiz ⱪalmidimu? – dedi.
37
Is’ⱨaⱪ mundaⱪ jawab bərdi:
– Mən uni sanga hojayin ⱪiliwəttim. Uning pütün ⱪerindaxlirini uning
30

①

Yaⱪup degən isimning mənisi «tapiniƣa esiliwalƣuqi» bolup, bu bir idi'om idi. Bu
idi'omning mənisi «aldamqi»dur.
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hizmitidə bolidiƣan ⱪiliwəttim. Mən yənə uningƣa axliⱪ-tülük, esil
xarablarni beƣixlidim. Əy oƣlum, əmdi mən sanga yənə nemini
berimən?
38
Əsaw atisiƣa yənə yalwurdi:
– Ata, sizning pəⱪət birla həyrlik du'ayingiz barmu? Mangimu həyrlik
du'a ⱪilƣaysiz! – dəp ün selip yiƣlap kətti.
39
Andin, Is’ⱨaⱪ mundaⱪ dedi:
«Munbət tupraⱪtin nesiwəng yoⱪtur.
Hasiyətlik yamƣur sanga yaƣmaydu.
40
Sən ⱪiliqⱪa tayinip yaxaysən,
iningning hizmitidə bolisən.
Lekin, sən uningƣa ⱪarxi qiⱪⱪiningda,
uning boyunturuⱪidin ⱪutulisən.»
41

Əsaw Yaⱪupⱪa ⱪarita kɵngligə ɵqmənlik pükti. Qünki, atisi həyrlik
du'asini Yaⱪupⱪa ⱪilƣanidi. U iqidə: «Atam aləmdin ɵtüxkə az ⱪaldi.
Ɵlümini uzitiwetipla, Yaⱪupni ɵltürüwetimən» dəp oylidi.
42
Ribəⱪa baxⱪilardin Əsawning pilanini anglap ⱪelip, Yaⱪupni
qaⱪirtip:
– Gepimgə ⱪulaⱪ sal! Akang Əsaw seni ɵltürüp, dərdini qiⱪarmaⱪqi.
43
Əy oƣlum, sən mening deginimni ⱪil: dərⱨal Ⱨaran rayoniƣa, akam
Labanning yeniƣa ⱪeqip kət. 44 Akang Əsawning aqqiⱪi yanƣuqə, xu
yərdə tur. 45 U sening ⱪilƣanliringni untup ⱪalƣanda, mən adəm əwətip
seni ⱪayturup kelimən. Nemə üqün bir künning iqidə ⱨər ikkinglardin
ayrilip ⱪalƣudəkmən, – dedi.
Yaⱪupning Labanning yeniƣa ketixi
Ribəⱪa Is’ⱨaⱪⱪa:
– Mən Əsawning imansiz Hitlardin alƣan axu ikki ayalidin toyup
kəttim. Əgər Yaⱪupmu Hitlardin ⱪiz alsa, uningdin ɵlginim yahxi, –
dedi.
46

28-bab
1

Is’ⱨaⱪ Yaⱪupni yeniƣa qaⱪirip, uningƣa du'a ⱪilip, mundaⱪ buyrudi:
– Sən Kən'anliⱪ ⱪizlarƣa ɵylənmə. 2 Paddan-arram rayoniƣa berip,

62
Aləmning yaritilixi

anangning atisi betu'elning ɵyigə bar. U yərdə anangning akisi
Labanning ⱪizliridin birni al. 3 Ⱨəmmigə ⱪadir Huda sanga bəht ata ⱪilip,
kɵp pərzənt berip, ularni nurƣun millət ⱪilƣay! 4 U Ibraⱨimƣa bərgən
wədisi boyiqə sanga wə sening əwladliringƣa bəht ata ⱪilƣay. Sən ⱨazir
Musapir bolup yaxawatⱪan yərni, yəni Huda Ibraⱨimƣa wədə berip
bərməkqi bolƣan zeminni sanga təⱪdim ⱪilƣay!
5
Xuning bilən, Is’ⱨaⱪ Yaⱪupni Paddan-arram rayoniƣa, bowisi
arramliⱪ betu'elning oƣli Labanning yeniƣa yolƣa saldi. Laban
Ribəⱪaning akisi bolup, Ribəⱪa bolsa Əsaw bilən Yaⱪupning anisi idi.
Əsawning yənə bir ayal elixi
Əsaw Is’ⱨaⱪning Yaⱪupⱪa du'a ⱪilip, uni Paddan-arramƣa ɵylinixkə
əwətkənlikidin, xundaⱪla Is’ⱨaⱪ uningƣa du'a ⱪilƣanda, Kən'anliⱪ
ⱪizlarƣa ɵylənməslikni tapiliƣanliⱪi ⱨəmdə Yaⱪupning ata-anisining
buyruⱪi bilən Paddan-arramƣa kətkənlikidin həwər tapti. 8 Əsaw
buningdin atisi Is’ⱨaⱪning Kən'anliⱪ ayallarni yahxi kɵrməydiƣanliⱪini
qüxəndi. 9 Xunga, u Ibraⱨimning oƣli Isma'ilning yeniƣa berip,
ayallirining üstigə taƣisi Isma'ilning ⱪizi Mahalatni aldi. Mahalat
Nebayotning singlisi idi.
6-7

Yaⱪupning Bəytəldə qüx kɵrüxi
Yaⱪup Bə'ərxəbadin ayrilip, Ⱨaranƣa ⱪarap yolƣa qiⱪti. 11 Kün
patⱪanda, u bir yərgə yetip kelip, xu yərdə ⱪondi. U bir taxni bexiƣa
ⱪoyup, yərdə yetip uyⱪuƣa kətti. 12 U qüxidə yərdin taki asmanƣiqə
taⱪixidiƣan bir pələmpəyni kɵrdi. Hudaning pərixtiliri pələmpəydə
yuⱪiri-tɵwən mengip yürətti. 13 U yənə Pərwərdigarning pələmpəyning
üsti tərəptə turup, uningƣa: «Mən Pərwərdigar, bowang Ibraⱨim wə
atang Is’ⱨaⱪ etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda bolimən. Mən ⱨazir sən yatⱪan
zeminni sanga wə sening əwladliringƣa ata ⱪilimən. 14 Ularning sani
yərdiki ⱪumdək kɵp bolup, xərⱪtin ƣərbkə, jənubtin ximalƣa tarⱪilip,
pütün zeminni ⱪaplaydu. Yər yüzidiki pütkül millətlər sən wə sening
əwladliring arⱪiliⱪ bəht tapidu. 15 Mən sanga yar bolimən. Sən ⱪəyərgə
barsang, seni xu yərdə ⱪoƣdaymən ⱨəmdə seni bu yərgə ⱪayturup
kelimən. Sanga bərgən wədəmni ixⱪa axurmiƣuqə, seni ⱨərgiz
taxlimaymən!» dəwatⱪanliⱪini kɵrdi.
16
Yaⱪup uyⱪusidin oyƣinipla: «Mən bilməptikənmən, Pərwərdigar
ⱨəⱪiⱪətən bu yərdə ikən!» dedi. 17 U ⱪorⱪup ketip: «Bu nemidegən
10
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ⱪorⱪunqluⱪ jay, bu baxⱪa yər əməs, dəl Hudaning ɵyi, ərxkə qiⱪidiƣan
dərwaza ikən!» dedi.
18
Ətisi tang səⱨərdila, Yaⱪup ornidin turup, bexiƣa ⱪoyƣan ⱨeliⱪi
taxni hatirə ⱪilix üqün tikləp, üstigə yaƣ ⱪoyup, uni Hudaƣa atidi. 19 Bu
yərning burunⱪi ismi Luz bolsimu, Yaⱪup uni Bəytəl [mənisi « Hudaning
ɵyi»] dəp atidi.
20
Andin u Hudaƣa ⱪəsəm ⱪilip:
– Əgər sən manga yar bolup, səpirimdə meni ⱪoƣdap, manga
yemək-iqmək, kiyim-keqək yətküzüp berip, 21 meni yurtumƣa
aman-esən ⱪaytursang, xu waⱪitta sanga mənggü əgiximən. 22 Mən hatirə
ⱪilip tax tikləp ⱪoyƣan bu jay insanlar sanga ibadət ⱪilidiƣan muⱪəddəs
jay bolsun. Manga beƣixliƣanliringning ondin birini sanga təⱪdim
ⱪilimən, – dedi.

29-bab
Yaⱪupning Labanning ɵyigə berixi
Yaⱪup səpirini dawamlaxturup, xərⱪ tərəptikilərning zeminiƣa kəldi.
2
U daladiki bir ⱪuduⱪning yenida üq top ⱪoyning yatⱪanliⱪini kɵrdi.
Padiqilar ⱪoylirini xu ⱪuduⱪtin suƣiratti. Ⱪuduⱪning aƣzida bir yoƣan
tax yepiⱪliⱪ turatti. 3 Ⱪoylarning ⱨəmmisi yetip kəlgəndə, padiqilar
birliktə ⱪuduⱪning aƣzidiki taxni domilitiwetip, ⱪoylirini suƣiriwelip,
andin yənə xu tax bilən ⱪuduⱪning aƣzini yepip ⱪoyatti.
4
Yaⱪup bu padiqilardin:
– Buradərlər, silər ⱪəyərlik? – dəp soridi.
– Biz Ⱨaranliⱪ, – dəp jawab ⱪayturuxti ular.
5
– Silər Nahorning oƣli Labanni tonumsilər? – dedi u.
– Tonuymiz! – dəp jawab bərdi ular.
6
Yaⱪup yənə:
– U ⱪandaⱪraⱪ? – dəp soridi.
Ular:
– U naⱨayiti yahxi. Ənə ⱪarang! Uning ⱪizi Raⱨilə ⱪoylirini ⱨəydəp
keliwatidu, – dedi.
7
Yaⱪup ularƣa:
– Kün tehi tik tursa, ⱪoy padisini yiƣidiƣan waⱪit bolmisa, nemixⱪa
ⱪoylarni tezrək suƣirip, otlaⱪⱪa apirip baⱪmaysilər? – dedi.
1
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8

Ular:
– Biz ⱪoylarning ⱨəmmisini yiƣip, padiqilar bilən birliktə ⱪuduⱪning
aƣzidiki taxni domilitiwətmigüqə, ⱪoylarni suƣiralmaymiz, – dəp jawab
berixti.
9
Yaⱪupning padiqilar bilən paringi tehi tügiməyla, Raⱨilə padilirini
ⱨəydəp yetip kəldi. 10 Yaⱪup Raⱨilə bilən taƣisi Labanning ⱪoy padisini
kɵrüpla, ⱪuduⱪning aƣzidiki taxni domilitiwetip, uning ⱪoylirini suƣirip
bərdi. 11-12 Andin, u Raⱨiləni sɵyüp, ⱨayajan bilən yiƣlap kətti wə
Raⱨiləgə:
– Mən sizning dadingizning jiyəni, yəni Ribəⱪaning oƣli bolimən, –
dedi.
Raⱨilə yügürgən peti ⱪaytip berip, atisiƣa eytti. 13 Laban jiyəni
Yaⱪupning kəlgənlikini anglax bilənla, uning aldiƣa yügürüp qiⱪip,
ⱪuqaⱪlap sɵyüp kɵrüxüp ɵyigə baxlap kirdi. Yaⱪup uningƣa yüz bərgən
pütün ixni eytip bərdi.
14
– Sən ⱨəⱪiⱪətən mening jan-jigər tuƣⱪinim! – dedi Laban. Xundaⱪ
ⱪilip, Yaⱪup u yərdə bir ay turdi.
Yaⱪupning aldinip ketixi
Bir küni, Laban Yaⱪupⱪa:
– Sən mening jiyənim bolsangmu, manga bikarƣa ixləp bərsəng
bolmas. Eytⱪin, ⱪanqilik ix ⱨəⱪⱪi tələp ⱪilisən? – dedi.
16
Labanning ikki ⱪizi bolup, qongining ismi Leyaⱨ, kiqikining ismi
Raⱨilə idi. 17 Leyaⱨning kɵzliri nursiz idi, Raⱨilə bolsa güzəl wə kelixkən
ⱪiz idi. 18 Yaⱪup Raⱨiləgə axiⱪ bolup ⱪalƣanidi. Xunga, u:
– Əgər siz Raⱨiləni manga bərsingiz, mən sizgə yəttə yil ixləp berəy, –
dəp iltimas ⱪildi.
19
Laban uningƣa:
– Uni baxⱪa birigə bərginimdin sanga bərginim əla! Sən mening
yenimda tur, – dedi.
20
Yaⱪup Raⱨiləni elix üqün yəttə yil ixləp bərgən bolsimu, bu künlər
uningƣa birnəqqə kündəkla bilindi. Qünki, u Raⱨiləni bəkmu yahxi
kɵrətti.
21
Yəttə yil toxⱪanda, Yaⱪup Labanƣa:
– Biz kelixkən waⱪit toxti, ⱪizingizni nikaⱨimƣa bərgəysiz! – dedi.
22
Buning bilən, Laban toy ziyapiti təyyarlap, xu yərdiki ⱨəmmə
kixilərni təklip ⱪildi. 23 Lekin, toy keqisi Laban Raⱨiləning orniƣa
15
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Leyaⱨni bərdi. Yaⱪup uning bilən bir orunda yatti. 24 Laban dedəkliridin
Zilpani Leyaⱨⱪa dedək ⱪilip bərdi.
25
Pəⱪət tang atⱪandila, Yaⱪup ayalining Leyaⱨ ikənlikini bildi. U
Labanƣa:
– Bu nemə ⱪilƣiningiz? Mən Raⱨiləni dəp, sizgə yəttə yil ixlidim.
Meni nemixⱪa aldidingiz? – dedi.
26
Laban uningƣa:
– Bu yərning aditi boyiqə qong ⱪiz yatliⱪ ⱪilinmiƣuqə, kiqik ⱪiz yatliⱪ
ⱪilinmaydu. 27 Leyaⱨ bilən ikkinglarning bir ⱨəptilik toy murasimini
ɵtküzgəndin keyinla, Raⱨilənimu nikaⱨingƣa alsang bolidu. Biraⱪ, uning
üqün manga yənə yəttə yil ixləp berixing kerək! – dəp jawab bərdi.
28
Yaⱪup maⱪul boldi. Leyaⱨ bilən bir ⱨəptilik toy murasimini
ɵtküzgəndin keyin, Laban Raⱨilənimu uningƣa hotunluⱪⱪa bərdi.
29
Laban dedəkliridin Bilⱨaⱨni Raⱨiləgə dedək ⱪilip bərdi. 30 Yaⱪup
Raⱨilə bilənmu bir orunda yatti. U Raⱨiləni Leyaⱨtin yahxi kɵrətti.
Xundaⱪ ⱪilip, u Labanƣa yənə yəttə yil ixləp bərdi.
Yaⱪupning pərzəntliri
Pərwərdigar Leyaⱨning Yaⱪup təripidin yahxi kɵrülmigənlikini
kɵrüp, uningƣa pərzənt ata ⱪildi. Raⱨilə bolsa tuƣmas idi. 32 Leyaⱨ
ⱨamilidar bolup, bir oƣul tuƣdi. U: «Pərwərdigar mening dərdimni
kɵrüptu, əmdi erim meni yahxi kɵridiƣan bolidu» dedi. Xunga, u
balining ismini Ruben [aⱨang jəⱨəttə «dərdimni kɵrdi»] dəp ⱪoydi. 33 U
yənə ⱨamilidar bolup, ikkinqi oƣlini tuƣdi. U: «Pərwərdigar manga bu
oƣulnimu bərdi, qünki mening yahxi kɵrülmigənlikim uningƣa yetiptu»
dedi. Xunga, u balining ismini Ximon [mənisi «u anglidi»] dəp ⱪoydi.
34
U yənə ⱨamilidar bolup, üqinqi oƣlini tuƣdi. U: «Əmdi erim manga
tehimu yeⱪinlixidu, qünki mən uningƣa üq oƣul tuƣup bərdim» dedi.
Xuning bilən, balining ismini Lawiy [aⱨang jəⱨəttə «yeⱪinlixix»] dəp
ⱪoydi. 35 U yənə ⱨamilidar bolup, tɵtinqi oƣlini tuƣdi. U: «Əmdi mən
Pərwərdigarƣa mədⱨiyə oⱪuy» dedi, xunga balining ismini Yəⱨuda
[aⱨang jəⱨəttə «mədⱨiyə»] dəp ⱪoydi. Xuningdin keyin, u tuƣmidi.
31

30-bab
1

Raⱨilə Yaⱪupⱪa bala tuƣup berəlmigəqkə, ⱨədisigə ⱨəsət ⱪilip,
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Yaⱪupⱪa:
– Məndinmu bala teping, bolmisa ɵlginim yahxi! – dedi.
2
Yaⱪup Raⱨiləgə aqqiⱪlap:
– Seni tuƣmas ⱪilip ⱪoyƣan Huda tursa, mən nemə ⱪilalayttim? – dedi.
3
Raⱨilə uningƣa:
– Siz mening dedikim Bilⱨaⱨ bilən bir orunda yeting. U manga bala
tuƣup bərsun, buning bilən mənmu ana bolup ⱪalay, – dedi.
4
Xundaⱪ ⱪilip, Raⱨilə dediki Bilⱨaⱨni erigə kiqik hotunluⱪⱪa bərdi.
Yaⱪup Bilⱨaⱨ bilən bir orunda yatti. 5 Bilⱨaⱨ ⱨamilidar bolup, Yaⱪupⱪa
bir oƣul tuƣup bərdi. 6 Raⱨilə: «Huda adil ⱨɵküm qiⱪirip du'ayimni
anglap, manga bir oƣul bərdi!» dedi. Xunga, balining ismini Dan [aⱨang
jəⱨəttə «adil ⱨɵküm qiⱪirix»] dəp ⱪoydi. 7 Bilⱨaⱨ yənə ⱨamilidar bolup,
Yaⱪupⱪa ikkinqi oƣulni tuƣup bərdi. 8 Raⱨilə: «Mən ⱨədəm bilən ⱪattiⱪ
kürəx ⱪilip, ahir uni yəngdim» dedi. Xunga, balining ismini Naftali
[mənisi «kürixim»] dəp ⱪoydi.
9
Leyaⱨ ɵzining tuƣuti tohtap ⱪalƣanliⱪini sezip, dediki Zilpani
Yaⱪupⱪa kiqik hotunluⱪⱪa bərdi. 10 Zilpa Yaⱪupⱪa bir oƣul tuƣup bərdi.
11
Leyaⱨ: «Mən ⱨəⱪiⱪətən tələylik!» dedi wə balining ismini Gad [mənisi
«tələylik»] ⱪoydi. 12 Zilpa Yaⱪupⱪa ikkinqi oƣulni tuƣup bərdi.
13
Leyaⱨ: «Mən ⱨəⱪiⱪətən bəhtlik-ⱨə! Ayallar meni bəhtlik ayal
deyixidu!» dedi. Xunga, balining ismini Axer [mənisi «bəhtlik»] dəp
ⱪoydi.
14
Orma məzgilidə, Leyaⱨning qong oƣli Ruben buƣdayliⱪtin
tuƣmasliⱪ kesiligə xipa bolidiƣan bir hil dora ɵsümlük tepiwelip,
Leyaⱨⱪa bərdi. Buni kɵrgən Raⱨilə Leyaⱨⱪa:
– Manga oƣlung tepiwalƣan dora ɵsümlüktin bir'az bərgin, – dedi.
15
Leyaⱨ uningƣa:
– Mening erimni tartiwalƣining yətməmdu? Əmdi mening oƣlum
tepiwalƣan dora ɵsümlüknimu tartiwelip, meni bala tuƣuxtin məⱨrum
ⱪilmaⱪqimusən? – dəp jawab ⱪayturdi.
Raⱨilə:
– Əgər sən oƣlung tepiwalƣan dora ɵsümlükni manga bərsəng, bügün
keqə Yaⱪup sən bilən billə bolsun, – dedi.
16
Xu küni kün patⱪanda, Yaⱪup buƣdayliⱪtin ⱪaytip kəlginidə, Leyaⱨ
aldiƣa qiⱪip uningƣa:
– Bügün ahxam qoⱪum mən bilən yeting. Qünki, oƣlum tepiwalƣan
dora ɵsümlükning bədiligə siz bilən bügün keqə bir orunda bolux
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ⱨoⱪuⱪiƣa erixtim, – dedi. Xunga, u keqə Yaⱪup Leyaⱨ bilən billə yatti.
17
Leyaⱨning du'asi Hudaƣa yətti. U yənə ⱨamilidar bolup, Yaⱪupⱪa
bəxinqi oƣulni tuƣup bərdi. 18 Leyaⱨ: «Huda manga əjir ⱪildi, qünki mən
ɵz dedikimni erimgə bərdim!» dedi. Xunga, u balining ismini Issakar
[aⱨang jəⱨəttə «əjir»] dəp ⱪoydi.
19
Leyaⱨ yənə ⱨamilidar bolup, Yaⱪupⱪa altinqi oƣulni tuƣup bərdi.
20
U: «Huda manga ⱪimmətlik sowƣat bərdi. Əmdi erim manga yahxi
mu'amilə ⱪilidu. Qünki, mən uningƣa altə oƣul tuƣup bərdim» dedi.
Xunga, u balining ismini Zəbulun [aⱨang jəⱨəttə «sowƣat»] dəp ⱪoydi.
21
Uningdin keyin, u bir ⱪiz tuƣdi wə uning ismini Dina dəp ⱪoydi.
22
Keyin, Huda Raⱨiləni yad etip, du'asini ijabət ⱪilip, uni pərzənt yüzi
kɵridiƣan ⱪildi. 23 U ⱨamilidar bolup, bir oƣul tuƣdi. U: «Huda manga
oƣul berip, meni nomustin halas ⱪildi. 24 Pərwərdigardin yənə bir oƣul
tiləymən!» dedi. Xunga, oƣlining ismini Yüsüp [aⱨang jəⱨəttə «yənə
bərsun»] dəp ⱪoydi.
Yaⱪupning beyip ketixi
Raⱨilə Yüsüpni tuƣⱪandin keyin, Yaⱪup Labanƣa:
– Manga ruhsət ⱪiling. Ɵz yurtumƣa ⱪaytay. 26 Ayal wə
bala-qaⱪilirimni elip ketiximgə ruhsət ⱪiling. Ular mening sizgə ixləp
bərgən ix ⱨəⱪⱪim bolsun. Mening sizgə ⱪandaⱪ tirixip ixliginim
ɵzingizgə məlum, – dedi.
27
Laban uningƣa:
– Sən məndin huxal bolsang, mening yenimdin ayrilma. Mən ⱨazir bay
bolup kəttim. Pərwərdigarning manga bəht ata ⱪilƣanliⱪi sening
yenimda bar bolƣiningdin ikənlikini pal eqix arⱪiliⱪ tonup yəttim.
28
Eytⱪin, ⱪanqilik ⱨəⱪ sorisang, jəzmən xunqilik berimən, – dedi.
29
Yaⱪup mundaⱪ jawab bərdi:
– Mening ⱪandaⱪ jan tikip ixligənlikim, əjrim bilən
ⱪoy-kaliliringizning ⱪandaⱪ kɵpiyip kətkənliki ɵzingizgə ayan. 30 Mən
kelixtin ilgiri, sizning ⱪol-ilkingizdə anqə yoⱪ idi, ⱨazir bayliⱪingiz
xunqə kɵpəydi. Pərwərdigar mening yeningizda bolƣinimdin sizgə bəht
ata ⱪildi. Əmdi mən ɵz a'iləmni oylixim kerək, – dəp jawab ⱪayturdi.
31
– Əmisə, sanga nemə berixim kerək? – dəp soridi Laban.
Yaⱪup mundaⱪ jawab bərdi:
– Manga ix ⱨəⱪⱪi kerək əməs! Əgər tɵwəndiki bu təklipimgə
ⱪoxulsingiz, qarwiliringizni dawamliⱪ baⱪay. 32 Təklipim mundaⱪ:
25
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bügün qarwiliringizning arisiƣa kirip, taƣil, qipar wə ⱪara ⱪoylarni
ⱨəmdə qipar wə taƣil ɵqkilərni ayrip qiⱪay. Bular mening ix ⱨəⱪⱪim
bolsun. 33 Kəlgüsidə sizgə səmimiylikimni mundaⱪ kɵrsətməkqimən: siz
mening ix ⱨəⱪⱪimni təkxürüp kəlginingizdə, əgər mening qarwilirimning
iqidə taƣil wə qipar bolmiƣan ɵqkə yaki ⱪara bolmiƣan ⱪoylarni
uqratsingiz, ularni oƣrilap kelingən dəp bilələysiz.
34
Laban:
– Sening təklipinggə ⱪoxuldum, deginingdək bolsun! – dedi.
35
Biraⱪ xu küni, Laban əsli Yaⱪupⱪa tegixlik bolƣan taƣil wə qipar
ərkək ɵqkilər bilən qipar wə aⱪ rəng arilaxⱪan qixi ɵqkilərni ⱨəmdə
barliⱪ ⱪara ⱪoylarni astirtin ayrip qiⱪip, ɵz oƣulliriƣa baⱪturdi. 36 Andin,
u bu mallarni Yaⱪuptin üq künlük yiraⱪliⱪtiki bir jayƣa elip kətti. Yaⱪup
Labanning ⱪalƣan padilirini baⱪti.
37
Buni bilgən Yaⱪup terək, badam wə qinar dərəhliridin kɵk xahlarni
kesip, ⱪowziⱪini taƣil xəkildə, yəni bir yolida ⱪowzaⱪ bar, yənə bir
yolida ⱪowzaⱪ yoⱪ ⱪilip soydi. 38-39 U bu xahlarni mallarning oⱪurliriƣa,
yəni mallarning aldiƣa sanjip ⱪoydi. Mallar su iqkili kəlgəndə, xu yərdə
jüplixip ⱪalatti. Mallar xahlarning aldida jüpləxsə, taƣil wə qipar
ⱪozilarni tuƣatti. 40 Yaⱪup ularni ⱪalƣanlardin ayrip ⱪoydi. U
ⱪalƣanlarni Labanning taƣil wə ⱪara ⱪoyliriƣa ⱪaritip ⱪoyup
uruⱪlandurdi. Xundaⱪ ⱪilip, Yaⱪup ɵz padilirini kɵpəytti ⱨəmdə
Labanning padiliridin ayridi. 41 Saƣlam mallar jüpləxsə, Yaⱪup xahlarni
ularning aldidiki oⱪurƣa sanjip ⱪoyatti, mallar xu xahlarning yenida
jüplixətti. 42 Lekin, teni ajiz mallar jüpləxsə, xahlarni sanjimaytti. Uzun
ɵtməy, oruⱪ mallar Labanƣa ⱪelip, semiz mallar Yaⱪupⱪa ɵtti. 43 Xundaⱪ
ⱪilip, Yaⱪup barƣanseri beyip, nurƣun ⱪoy padiliri, ər-ayal ⱪullar, tɵgə
wə exəklərgə igə boldi.

31-bab
Yaⱪupning Labanning yenidin ⱪeqixi
1

Yaⱪup Labanning oƣullirining: «Atimizning pütün mal-mülkini
Yaⱪup buliwaldi. Uning pütün bayliⱪi bizning atimizƣa tə'əlluⱪ!»
degənlikini anglap ⱪaldi. 2 Yaⱪup ɵzimu Labanning burunⱪidək dostanə
mu'amilə ⱪilmaywatⱪanliⱪini səzdi. 3 Bu qaƣda, Pərwərdigar Yaⱪupⱪa:
«Sən ata-bowang yaxiƣan yurtungƣa, yəni uruⱪ-tuƣⱪanliringning
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yeniƣa bar, mən sanga yar bolimən» dedi.
4
Buning bilən, Yaⱪup Raⱨilə bilən Leyaⱨⱪa adəm əwətip, ularni ɵzi ⱪoy
baⱪidiƣan yərgə kelip, ɵzi bilən kɵrüxüxni buyrudi 5 wə ularƣa:
– Dadanglarning manga burunⱪidək dostanə mu'amilidə
bolmaywatⱪanliⱪini seziwatimən. Lekin, atam etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda
manga yar bolup kəlməktə. 6 Silərgə məlumki, mən pütün küqüm bilən
atanglarning hizmitini ⱪildim. 7 Lekin, u meni aldap, ix ⱨəⱪⱪimni on ⱪetim
ɵzgərtti. Gərqə u xundaⱪ ⱪilƣan bolsimu, Huda uning manga ziyan
yətküzüxigə yol ⱪoymidi. 8 Laban: «Qipar mallar sening ix ⱨəⱪⱪing»
degəndə, pütün mallar qipar ⱪoza tuƣdi, «Taƣil mallar sening ix ⱨəⱪⱪing»
degəndə, pütün mallar taƣil tuƣdi. 9 Xundaⱪ ⱪilip, Huda atanglarning
mallirini manga elip bərdi.
10
Bir ⱪetim, ⱪoylar jüplixidiƣan məzgildə, mən bir qüx kɵrdüm.
Qüxümdə, jüplixiwatⱪan ərkək ɵqkilərning ⱨəmmisining taƣil yaki qipar
ikənlikini kɵrdüm. 11 Hudaning pərixtisi qüxümdə: «Əy Yaⱪup!» dedi. Mən:
«Ləbbəy!» dedim. 12 U: «Ⱪara, jüplixiwatⱪan ərkək ɵqkilərning ⱨəmmisi
taƣil wə qipar. Mening bundaⱪ ⱪiliximning səwəbi, Labanning sanga
ⱪilƣanlirining ⱨəmmisini kɵrüp turdum. 13 Mən bolsam Bəytəldə sanga
kɵrüngən Hudadurmən. Sən u yərdə bir taxni manga atap, hatirə ⱪilip
tikliding, uning üstigə yaƣ ⱪuydung wə u yərdə manga ⱪəsəm bərding. Əmdi
sən ɵz yurtungƣa ⱪaytip ketixkə ⱨazirlan!» dedi.
14
Raⱨilə bilən Leyaⱨ Yaⱪupⱪa mundaⱪ jawab bərdi:
– Biz bəribir atimizdin birər nərsə miras alalmaymiz. 15 U bizni talaning
adimi, dəp ⱪaraydu. U bizni satti wə bizning toyluⱪimiznimu yəp kətti.
16
Huda bizning dadimizdin sizgə elip bərgən bayliⱪ əsli dadimizƣa əməs,
bəlki bizgə wə bizning pərzəntlirimizgə mənsup. Huda sizgə nemə degən
bolsa, xuni ⱪiling!
17-18
Buning bilən, Yaⱪup Kən'anƣa, yəni atisi Is’ⱨaⱪning yeniƣa berixⱪa
ⱨazirlandi. U ayalliri, bala-qaⱪilirini tɵgigə mindürüp, pütün mal-waranlirini
ⱨəydəp, ɵzining Paddan-arramda topliƣan mal-mülüklirini elip ⱪeqip kətti.
19
Raⱨilə atisi Labanning ⱪoy ⱪirⱪiƣili kətkənlikidin paydilinip, uning
butlirini② oƣriliwaldi. 20 Yaⱪup Labanƣa uⱪturmay, oƣriliⱪqə yolƣa qiⱪti.
But – elip yürüxkə bolidiƣan kiqik tiptiki məbud. Raⱨilə butlarƣa qoⱪunidiƣan həlⱪ
arisida qong bolƣan bolup, u qaƣda u ɵz dinidin tehi pütünləy ⱪaytmiƣanidi.
②

70
Aləmning yaritilixi
21

U ɵzining barliⱪ tə'əlluⱪatlirini elip aldirap ⱪeqip, Firat dəryasidin
ɵtüp, Gil'ad edirliⱪiƣa ⱪarap rawan boldi.
Labanning Yaⱪupni ⱪoƣlixi
Üq kündin keyin, Labanƣa Yaⱪupning ⱪaqⱪanliⱪi toƣrisida həwər
yətti. 23 U ɵz tuƣⱪanlirini elip, Yaⱪupni ⱪoƣlidi ⱨəmdə yəttə kündin
keyin, Gil'ad edirliⱪida Yaⱪupⱪa yetixti. 24 Xu küni keqidə Huda
Labanning qüxidə kɵrünüp, uningƣa: «Eⱨtiyat ⱪil! Yaⱪupⱪa tosⱪunluⱪ
ⱪilma» dedi.
25
Yaⱪup qedirini Gil'ad rayonidiki bir taƣning üstigə ⱪurƣanidi. Laban
wə uning tuƣⱪanlirimu Yaⱪupⱪa yetixip, qedirlirini xu ətrapta tikti.
26
Laban Yaⱪupⱪa:
– Sən nemə üqün meni aldap, ⱪizlirimni əsirgə ohxax elip kətting?
27
Nemə üqün gəp-sɵz ⱪilmay, oƣriliⱪqə ⱪaqting? Əgər sən manga
uⱪturup ⱪoyƣan bolsang, mən seni qoⱪum huxal-huramliⱪ bilən qiltar
qelip, nahxa eytip, daⱪa-dumbaⱪ iqidə uzitip ⱪoymamtim? 28 Əng
bolmiƣanda, manga nəwrilirim bilən ⱪizlirimni sɵyüp uzitip ⱪoyux
pursitinimu bərmiding. Bundaⱪ ⱪilixing bəkmu əhməⱪliⱪ boldi! 29 Əslidə
ədibingni beridiƣan küqümmu bar idi. Lekin, tünügün keqə atang etiⱪad
ⱪilip kəlgən Huda sanga tosⱪunluⱪ ⱪilmasliⱪimni eytti. 30 Mən ɵz
yurtungni seƣinƣanliⱪingni, a'ilənggə ⱪaytmaⱪqi bolƣanliⱪingni
qüxinimən. Lekin, mening butlirimni nemixⱪa oƣrilap ⱪaqting? – dedi.
31
Yaⱪup uningƣa:
– Mən sizni ⱪizliringizni ⱪolumdin zorluⱪ bilən tartip ketərmikin dəp
oylap, intayin ⱪorⱪup ⱪaqⱪanidim. 32 Lekin butliringizƣa kəlsək,
butliringiz kimdin qiⱪsa, xu tirik ⱪalmisun! Tuƣⱪanliringiz guwaⱨ
bolsun. Ⱪolimizda ɵzingizgə təwə nemə tapsingiz, xuni elip keting, – dəp
jawab ⱪayturdi. Qünki, Yaⱪup Raⱨiləning atisi Labanning butlirini
oƣriliwalƣanliⱪini bilməytti.
33
Laban aldi bilən Yaⱪupning qediriƣa kirip ahturdi. Keyin, Leyaⱨ wə
ikki dedəkning qedirliriƣa kirip ahturdi. Biraⱪ, ⱨeqnemə tapalmidi.
Andin, u Raⱨiləning qediriƣa kirdi. 34 Raⱨilə atisining butlirini tɵgidiki
hurjunƣa yoxurup ⱪoyup, ɵzi üstidə olturuwalƣanidi. Laban qedirni
ahturup qiⱪip, ⱨeq nərsə tapalmidi. 35 Raⱨilə atisiƣa:
– Hapa bolmang dada, mən ay kɵrüp ⱪaldim. Aldingizda ɵrə turƣudək
ⱨalim yoⱪ, – dedi.
Labanning ahturmiƣan yeri ⱪalmidi, lekin butlarni tapalmidi.
22
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36

Buning bilən, Yaⱪup dərƣəzəpkə kelip Labanƣa mundaⱪ dedi:
– Siz mening kəynimdin xunqə ⱪoƣlap kəlgüdək, mən zadi nemə
gunaⱨ ⱪildim, ⱪaysi ⱪa'idə-nizamƣa hilapliⱪ ⱪildim? 37 Pütün
yük-taⱪlirimni ahturup qiⱪtingiz, zadi birər nərsingizni taptingizmu?
Ⱪeni, uni qiⱪirip, sizningmu meningmu tuƣⱪanlirimizning aldida
kɵrsiting! Kɵpqilik kɵrüp beⱪip, arimizda kimning ⱨəⱪ, kimning
naⱨəⱪliⱪigə ⱨɵküm ⱪilsun. 38 Mən sizning yeningizda bolƣan yigirmə yil
iqidə ⱪoy, ɵqkiliringizdin bala taxliƣinimu yoⱪ, birərsini yeginimmu
yoⱪ. 39 Yirtⱪuq ⱨaywanlar ɵltürüwətkən ⱪoylarnimu sizgə əkelip
kɵrsətməy, ɵzümning ⱪoylirimdin səpləp ⱪoydum. Keqisi bolsun,
kündüzi bolsun, ⱪoylarni oƣri alsa, manga tɵləttingiz. 40 Mən ⱨəmixə
kündüzi issiⱪning dərdini tartsam, keqisi soƣuⱪning dərdidin keqiqə
kɵzümni yumalmidim. 41 Yigirmə yildin buyan sizgə mana xundaⱪ ixləp
kəldim. Ikki ⱪizingizni elix üqün on tɵt yil, padilar üqün altə yil ixlidim.
Xundaⱪ bolsimu, ix ⱨəⱪⱪimni on ⱪetim ɵzgərttingiz! 42 Bowam Ibraⱨim
etiⱪad ⱪilƣan, atam Is’ⱨaⱪ ihlasmən bolup kəlgən Huda manga yar
bolmiƣan bolsa, siz meni qoⱪum ⱪuruⱪ ⱪol ⱪayturƣan bolattingiz. Lekin
Huda mening dərdimni, japaliⱪ əjrimni kɵrüp, tünügün keqə sizni
əyiblidi.
Yaⱪupning Laban bilən kelixim tüzüxi
Laban Yaⱪupⱪa jawabən:
– Bu ⱪizlar mening ⱪizlirim, bu balilar bolsa mening nəwrilirim.
Ⱪoylarmu mening ⱪoylirim, kɵz aldingdiki nərsilərning ⱨəmmisi
mening. Mən ⱪizlirim bilən nəwrilirimni elip ⱪalalmiƣandikin, 44 bizning
bir kelixim tüzginimiz tüzüktək turidu. Tüzgən keliximimizni untup
ⱪalmasliⱪimiz üqün, bu yərgə tax dɵwiləyli, – dedi.
45-46
Xuning bilən, Yaⱪup ⱪoliƣa qong bir taxni elip, uni tikləp ⱪoydi
wə tuƣⱪanliriƣa tax yiƣdurup, dɵwə ⱪilip ⱪoydi. Keyin kɵpqilik tax
dɵwisining yenida tamaⱪ yeyixti. 47 Laban ɵz tilida bu yərni
Jəgar-sahaduta dəp atidi. Yaⱪup ɵz tilida gale'ad [ikkili sɵzning mənisi
«keliximni əslitidiƣan dɵwə»] dəp atidi.
48
Laban Yaⱪupⱪa:
– Buningdin keyin, bu tax dɵwisi ikkimizning otturisidiki keliximni
əslitix hatirisi bolsun, – dedi. Mana bu, u yərning «Gale'ad» dəp
atilixining səwəbidur.
49
Laban yənə:
43
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– Biz ayrilƣandin keyin, Pərwərdigar üstimizdin kɵzitip tursun, – dedi.
Xunga, bu jay Mizpaⱨ [mənisi «kɵzitix munari»] ataldi. 50 Laban
kəynidin:
– Əgər sən ⱪizlirimƣa yaman mu'amilə ⱪilsang yaki ularning üstigə
hotun alsang, baxⱪilar bilmigən təⱪdirdimu, esingdə bolsunki, Huda
bizni kɵzitip turidu. 51 Mən ikkimizning otturisida bu taxlarni dɵwilidim
ⱨəm bu taxni tüwrük ⱪilip tiklidim. 52 Bu bizgə guwaⱨ bolsunki: mən
ⱨərgiz bulardin ⱨalⱪip ɵtüp, sanga ziyankəxlik ⱪilmaymən, sənmu
bulardin ⱨalⱪip ɵtüp manga ziyankəxlik ⱪilmaysən. 53 Ikkimizning
arisida Ibraⱨim, Nahor wə ularning atisi etiⱪad ⱪilƣan Huda ⱨɵküm
ⱪilsun, – dedi.
Xuning bilən, Yaⱪup bu keliximgə wapa ⱪilix üqün, ɵz atisi Is’ⱨaⱪ
ihlasmən bolup kəlgən Hudaning nami bilən ⱪəsəm ⱪildi. 54 Andin, u
taƣda mal boƣuzlap, ⱪurbanliⱪ ⱪildi ⱨəmdə tuƣⱪanlirini təklip ⱪilip, ular
bilən ⱨəmdastihan boldi. Tamaⱪtin keyin, ular xu yərdə ⱪondi. 55 Ətisi
tang səⱨərdə, Laban nəwriliri wə ⱪizlirini sɵyüp, ularƣa bəht tiləp, ɵyigə
ⱪaytti.

32-bab
Yaⱪupning Əsawning aldiƣa hizmətqilirini əwətixi
Yaⱪup səpirini dawamlaxturuwatⱪanda, yol üstidə uningƣa Hudaning
pərixtiliri uqridi. 2 Yaⱪup ularni kɵrüp: «Bu yər Hudaning dərgaⱨi③
ikən!» dedi wə u jayning ismini Mahanayim [mənisi «ikki dərgaⱨ»] dəp
atidi.
3
Yaⱪupning akisi Əsaw Idom, yəni Sə'ir rayonida turuwatatti. Yaⱪup
uning aldiƣa həwərqi əwətip, 4 ularƣa mundaⱪ buyrudi:
– Akam Əsawƣa mundaⱪ dənglar: «Kəminiliri Yaⱪuptin salam!
Uningdin sizgə mundaⱪ həwər bar: ‘Mən Labanning yenida ta ⱨazirƣiqə
turup, əmdi ⱪaytip kəldim. 5 Məndə kala, ⱪoy, ɵqkə, exək wə ⱪullar bar.
Yahxi bolup ⱪalayli’ dəp, aldingizƣa həwərqilirimni əwəttim!»
6
Yaⱪupning həwərqiliri ⱪaytip kelip, uningƣa:
1

Dərgaⱨ – Yaⱪup ikki pərixtining bu yərgə orunlaxⱪanliⱪini kɵrüp, bu muⱨim orunni
«ikki dərgaⱨ» dəp atax arⱪiliⱪ, ɵzining Hudaning kapalitigə erixidiƣanliⱪidin həwərdar
ikənlikini ipadiligən.
③
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– Biz akingiz Əsaw bilən kɵrüxtuⱪ. U tɵt yüz adəmni elip, siz bilən
kɵrüxkili yolƣa qiⱪti, – dəp jawab bərdi.
7
Yaⱪup ⱪorⱪunq wə təxwix iqidə ɵz adəmlirini ikki topⱪa bɵldi ⱨəmdə
ⱪoy, ɵqkə, kala wə tɵgilərnimu ikkigə ayridi. 8 U «Əgər Əsawning
adəmliri bir topⱪa ⱨujum ⱪilsa, yənə bir top ⱪeqip ⱪutulup ⱪalar» dəp
oylidi.
9
Andin, Yaⱪup mundaⱪ du'a ⱪildi:
– I bowam Ibraⱨim bilən atam Is’ⱨaⱪ etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda,
du'ayimƣa ⱪulaⱪ salƣaysən! I Pərwərdigar, sən meni yurtumƣa ⱨəmdə
tuƣⱪanlirimning yeniƣa ⱪaytixⱪa buyruƣan wə ⱨəmmə ixlirimni ong
ⱪilip beridiƣanliⱪingni eytⱪaniding. 10 Mən sening məndək
hizmətkaringƣa kɵrsətkən barliⱪ meⱨribanliⱪing wə wapadarliⱪingƣa
layiⱪ əməsmən. Burun mən I'ordan dəryasidin ɵtkinimdə, ⱪolumda pəⱪət
bir ⱨasila bar idi. Əmdi bu ikki top kixini baxlap ⱪaytiwatimən. 11 Meni
akam Əsawning ⱪolidin ⱪutⱪuzƣaysən. Mən uning meni, ⱨətta hotun,
bala-qaⱪilirimnimu ɵltürüwetixidin ⱪorⱪimən. 12 Ⱨəmmə ixlirimni asan
ⱪilidiƣanliⱪing wə manga dengiz saⱨilidiki ⱪumdək ⱨəddi-ⱨesabsiz
nurƣun əwlad beridiƣanliⱪing toƣrisida ⱪilƣan wədəngni esingdə
tutⱪaysən.
13-15
Yaⱪup u yərdə bir keqə ⱪonup, ɵz melining bir ⱪismini, yəni ikki
yüz ɵqkə, yigirmə tekə, ikki yüz saƣliⱪ ⱪoy, yigirmə ⱪoqⱪar, botilaⱪliri
bilən ⱪoxup ottuz qixi tɵgə, ⱪiriⱪ inək, on buⱪa, yigirmə mada exək wə
on ⱨangga exəkni akisi Əsawƣa sowƣat ⱪilixⱪa tallidi. 16 U bu mallarni
ayrim-ayrim pada ⱪilip, ⱨərbir top padiƣa hizmətqi təyinləp, ularƣa:
– Silər aldimda mengiweringlar. Ⱨərbir top padining arisida bəlgilik
ariliⱪ ⱪoyup ⱨəydənglar, – dedi.
17
U yol baxlap mangƣan hizmətqisigə:
– Akam Əsaw sanga uqriƣanda, əgər: «Hojayining kim? Ⱪəyərgə
barisən, aldingdiki bu mallar kimning?» dəp sorisa, 18 sən: «Bular
hizmətkaringiz Yaⱪupning. Bu bolsa uning hojayini Əsawƣa ⱪilƣan
sowƣiti. Ɵzi kəynimizdə keliwatidu» dəp jawab bərgin, – dedi.
19-20
U ikkinqi, üqinqi wə baxⱪa padilirini ⱨəydigənlərning ⱨəmmisigə:
– Silər Əsawƣa uqriƣanda: «Hizmətkaringiz Yaⱪup kəynimizdə
keliwatidu!» deyixinglar kerək, – dəp buyrudi.
Yaⱪup iqidə «Mən bu sowƣatlar bilən uning aqqiⱪini yandursam,
kɵrüxkən qeƣimizda u bəlkim meni kəqürüwetər» dəp oylidi.
21
Xuning bilən, u sowƣat elip mangƣuqilarni awwal yolƣa seliwetip,
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keqini xu yərdə ɵtküzdi.
Yaⱪupning Huda bilən qelixixi
Xu küni keqidə, Yaⱪup ornidin turup, ikki ayali, ikki kiqik hotuni wə
on bir pərzəntini elip Yabboⱪ dəryasidin ɵtti. 23 Ularni sudin ɵtküzgəndin
keyin, ⱨəmmə tə'əlluⱪatlirinimu ⱪarxi tərəpkə ɵtküzüwətti. 24 Ɵzi bolsa
bu tərəptə yalƣuz ⱪaldi. Andin, bir kixi kelip Yaⱪup bilən tang atⱪuqə
qelixti. 25 U kixi Yaⱪupni yengəlməydiƣanliⱪiƣa kɵzi yetip, uning
saƣrisiƣa tegip ⱪoydi. Buning bilən, Yaⱪupning sɵnggiqi ornidin qiⱪip
kətti.
26
U kixi:
– Tang atay dəp ⱪaldi, meni ⱪoyup bər! – dedi.
– Sən manga bəht ata ⱪilmiƣuqə, ⱪoyup bərməymən, – dedi Yaⱪup.
27
U kixi uningdin:
– Isming nemə? – dəp soridi.
– Ismim Yaⱪup,④ – dəp jawab bərdi u.
28
Ⱨeliⱪi kixi yənə:
– Buningdin keyin isming Yaⱪup əməs, Isra'il [mənisi « Huda bilən
qelixti»] bolsun. Qünki, sən Huda wə insan bilən qelixip xɵⱨrət
ⱪazanding, – dedi.
29
Yaⱪup uningdin:
– Eytⱪin, sening isming nemə? – dəp soridi.
Ⱨeliⱪi kixi:
– Ismimni sorima, – dəpla, Yaⱪupⱪa bəht ata ⱪildi.
30
Yaⱪup:
– Mən Huda bilən yüzmuyüz kɵrüxkən bolsammu, jenim saⱪ ⱪaldi! –
dedi.
Xuning bilən, u bu yərning namini Pinu'el [mənisi « Hudaning yüzi»]
dəp atidi. 31 Yaⱪup Pinu'eldin yolƣa qiⱪⱪanda, kün qiⱪⱪanidi. Uning
sɵnggiqi ornidin qiⱪip kətkəqkə, aⱪsap mangatti. 32 Xu səwəbtin,
Isra'illar ta bügüngiqə ⱨaywanlarning saƣrisining peyini yeməydu, qünki
Huda Yaⱪupning saƣrisiƣa təgkən.
22

④

Yaⱪup – mənisi «aldamqi».
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33-bab
Yaⱪupning Əsaw bilən uqrixixi
Yaⱪup Əsawning tɵt yüz kixini elip keliwatⱪanliⱪini kɵrüp,
pərzəntlirini Leyaⱨ, Raⱨilə wə ikki kiqik hotuniƣa bɵlüp bərdi. 2 U ikki
kiqik hotunini baliliri bilən birinqi səptə, Leyaⱨni baliliri bilən ikkinqi
səptə mangdurdi. Əng kəynidə, Raⱨilə bilən Yüsüpni mangdurdi.
3
Yaⱪup ɵzi ularning aldida mangdi. U akisining aldiƣa kəlgəndə, bexi
yərgə təgküdək yəttə ⱪetim egilip təzim ⱪildi.
4
Əsaw uning aldiƣa yügürüp berip, ⱪuqaⱪlap sɵyüp kətti, ⱨər ikkisi
yiƣlixip kɵrüxti. 5 Əsaw ətrapiƣa ⱪarap, ayallar wə balilarni kɵrüp:
– Yeningdiki bu kixilər kim bolidu? – dəp soridi.
Yaⱪup:
– Huda kəminilirigə yahxiliⱪ ⱪilip, bu balilarni təⱪdim ⱪildi, – dəp
jawab bərdi.
6
Andin, ikki kiqik hotuni balilirini baxlap aldiƣa ɵtüp, Əsawƣa egilip
təzim ⱪildi. 7 Kəynidin, Leyaⱨ wə uning baliliri, ahirda Yüsüp bilən
Raⱨiləmu uning aldiƣa ɵtüp, egilip təzim ⱪildi.
8
Əsaw yənə:
– Padilarni aldingda mangduruxtiki məⱪsiting nemə? – dəp soridi.
– Məⱪsitim – yahxi bolup ⱪalayli, dəp əwətkən sowƣitimdur, – dedi
Yaⱪup.
9
Biraⱪ, Əsaw:
– Ukam, mening toⱪⱪuzum təl. Bu nərsilər ɵzüngdə ⱪalsun, – dedi.
10
– Yaⱪ, mening yüzümni ⱪilsang, sowƣitimni ⱪobul ⱪilƣaysən. Sən
meni huxalliⱪ bilən ⱪarxi alding, didaringni kɵrginimdə, Hudaning
didarini kɵrgəndək boldum. 11 Mening sanga elip kəlgən sowƣitimni
ⱪobul ⱪilƣaysən, Huda manga meⱨribanliⱪ ⱪilip kəlməktə. U manga
eⱨtiyajliⱪ bolƣanlirimning ⱨəmmisini beƣixlidi, – dedi Yaⱪup.
Yaⱪup Əsawdin sowƣitini ⱪobul ⱪilixni ⱪayta-ⱪayta tələp ⱪilƣaqⱪa,
Əsaw ahir na'ilaj ⱪobul ⱪildi.
12
– Əmisə mangayli! Mən sən bilən billə mangay, – dedi Əsaw.
13
Biraⱪ, Yaⱪup:
– Sən bilisən, balilirim yol azabidin bək ajizlap kətti, bu mozay, ⱪozilar
tehi süttin ayrilmiƣan. Xunglaxⱪa, ulardin həwər elixim kerək. Əgər
yənə bir künla mangidiƣan bolsaⱪ, ⱨəmmə kala, ⱪoylar ⱨalak bolidu.
1
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Sən aldimizda mengip tur. Kala, ⱪoy wə balilar ⱪanqilik mangalisa,
mənmu xunqilik mengip, sən bilən Sə'irdə kɵrüxəy, – dəp jawab
ⱪayturdi.
15
– Undaⱪ bolsa, mən adəmlirimdin birnəqqini sanga yardəmgə
ⱪaldurup ketəy, – dedi Əsaw.
Lekin, Yaⱪup:
– Uningmu ⱨajiti yoⱪ. Ikkimizning yahxi bolup ⱪalƣini kupayə, – dəp
jawab ⱪayturdi.
16
Xuning bilən, Əsaw xu künila yolƣa qiⱪip, Sə'irgə ⱪaytti. 17 Yaⱪup
bolsa Sukkot yezisiƣa berip, u yərdə ɵzigə ɵy, malliriƣa lapas saldi.
Xunga, u yərning ismi Sukkot [mənisi «lapas»] dəp ataldi.
18
Yaⱪup Paddan-arramdin Kən'an rayonidiki Xəkəm xəⱨirigə
aman-esən ⱪaytip kelip, xəⱨər ətrapidiki tüzlənglikkə qedirlirini tikti.
19
U bu yərni Hamorning oƣulliridin yüz kümüx tənggigə setiwaldi.
(Xəkəm Hamorning oƣullirining biri idi.) 20 U bu yərdə ⱪurbanliⱪ supisi
yasap, uningƣa Əl-əloⱨiy-isra'il [mənisi «Isra'il ibadət ⱪilƣan Huda»]
dəp nam ⱪoydi.

34-bab
Xəkəmning Dinaning nomusiƣa tegixi
Bir küni, Yaⱪupning Leyaⱨtin bolƣan ⱪizi Dina yərlik
Kən'anliⱪlarning ⱪizliri bilən kɵrüxkili qiⱪti. 2 U yərning ⱪəbilə baxliⱪi
Hiwlardin bolƣan Hamorning Xəkəm isimlik bir oƣli bar idi. U Dinani
kɵrüp, tutuwelip nomusiƣa təgdi. 3 Uningƣa kɵyüp ⱪelip, muⱨəbbət iⱬar
ⱪildi. 4 U atisi Hamordin:
– Ⱪandaⱪla bolmisun, muxu ⱪizni hotunluⱪⱪa elip bər, – dəp tələp
ⱪildi.
5
Yaⱪup ⱪizining nom sining buzulƣanliⱪidin həwər tapti. Lekin, u
qaƣda uning oƣulliri yaylaⱪta mal beⱪiwatⱪaqⱪa, u dawrang salmay,
ularning kelixini kütti. 6 Xəkəmning atisi Hamor Yaⱪupning aldiƣa
ⱪizini sorap kəlgəndə, 7 Yaⱪupning oƣulliri yaylaⱪtin yengila kəlgənidi.
Ular bu ixtin həwər tepip, ⱪattiⱪ ƣəzəpkə kəldi ⱨəm Xəkəmning
Yaⱪupning ⱪizining nomusiƣa tegixi pütün Isra'il ⱪəbilisini
ⱨaⱪarətləydiƣan, yüz berixkə tegixlik bolmiƣan sət ix, dəp ⱪaridi.
8
Hamor ularƣa:
1
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– Oƣlum Xəkəm ⱪizinglarni yahxi kɵrüp ⱪaptu. Uning uni nikaⱨiƣa
elixiƣa ruhsət ⱪilƣaysilər. 9 Biz ikki ⱪəbilə ⱪuda bolayli. Silərning
ⱪizliringlarni biz alayli, bizning ⱪizlirimizni silər elinglar. 10 Xundaⱪ
ⱪilip, silər bizning yurtimizda haliƣan yeringlarda olturup, ərkin oⱪət
ⱪilip, yər-zemin setiwalsanglar boluweridu, – dedi.
11
Arⱪidin, Xəkəm ɵzi Dinaning atisi wə ⱪerindaxliridin mundaⱪ dəp
iltimas ⱪildi:
– Silərning kɵz aldinglarda meⱨir-xəpⱪətkə erixsəm, məndin nemə
tələp ⱪilsanglar xuni berimən. 12 Pəⱪət mening Dinani nikaⱨimƣa
eliximƣa ruhsət ⱪilsanglar, ⱪanqilik toyluⱪ tələp ⱪilsanglar ⱪolum
kɵksümdə.
13
Xəkəm Yaⱪupning ⱪizi Dinaning nomusiƣa təgkənliki üqün,
Dinaning akiliri Xəkəmgə wə uning atisi Hamorƣa ⱨiylə-mikir sɵzlər
bilən jawab ⱪayturdi. 14 Ular:
– Biz singlimizni hətnə ⱪilinmiƣan kixigə bərməymiz. Bundaⱪ ⱪilix
bizgə nomus. 15 Pəⱪət silər bir xərtni ⱪobul ⱪilsanglar, silərning
təlipinglarƣa maⱪul bolimiz. Silər bizgə ohxax ⱨəmmə ərliringlarni
hətnə ⱪildurunglar. 16 Xundaⱪ bolƣanda, biz ⱪizlirimizni silərgə berimiz
ⱨəm ⱪizliringlarni alimiz wə yurtunglarda turup ⱪelip, bir ⱪəbilə bolimiz.
17
Əgər silər bizning hətnə ⱪilix toƣrisidiki xərtimizni ⱪobul
ⱪilmisanglar, singlimizni bu yərdin elip ketimiz, – dedi.
18
Ularning bu sɵzliri Hamor wə uning oƣli Xəkəmning ⱪuliⱪiƣa yaⱪti.
19
Xəkəm Yaⱪupning ⱪiziƣa kɵyüp ⱪalƣan bolƣaqⱪa, hətnə ⱪilduruxⱪa
aldiridi. U a'ilisining əng ⱨɵrmətkə sazawər əzasi idi. 20 Xuning bilən,
Hamor wə Xəkəm xəⱨər dərwazisi aldidiki kixilər yiƣilidiƣan jayƣa
berip, yurt əⱨligə:
21
– Bu kixilər inaⱪ adəmlər ikən. Ular bu yərdə turup soda-setiⱪ ixliri
bilən xuƣullansa bolƣudək. Bu yurt kəng, ular siƣip ketidu. Biz ularning
ⱪizlirini alsaⱪ, ular bizning ⱪizlirimizni alsa bolidu. 22 Lekin, bu kixilər
bizgə ɵzgərtkili bolmaydiƣan bir xərtni ⱪoyuwatidu, yəni bizning
ərlirimiz ularning ərlirigə ohxax hətnə ⱪilduruluxi kerək ikən. Əgər biz
bu xərtni ⱪobul ⱪilsaⱪ, ular biz bilən billə yaxap, bir ⱪəbilə bolidikən.
23
Biz ularni bu yərdə turƣuzup ⱪelix üqün, bu xərtkə maⱪul bolayli.
Xundaⱪ ⱪilƣanda, ularning malliri wə pütün tə'əlluⱪatliri bizning
bolmamdu? – dedi.
24
Hamor bilən Xəkəmning təklipini xəⱨər dərwazisi aldida yiƣilƣan
pütün halayiⱪ ⱪuwwətlidi. Buning bilən, xəⱨərdiki ərlərning ⱨəmmisi
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hətnə ⱪildurdi.
25
Üq kündin keyin, u yərdiki ərlər hətnə ⱪildurup, tehi saⱪaymiƣanda,
Yaⱪupning ikki oƣli, yəni Dinaning ɵz akiliri Ximon bilən Lawiy ⱪoliƣa
ⱪiliq elip, tosalƣusizla xəⱨərgə kirip, xəⱨərdiki pütün ərlərni ⱪirip taxlidi.
26
Ⱨətta Hamor bilən oƣli Xəkəmnimu ɵltürüwətti. Andin, ular
Xəkəmning ɵyidin Dinani elip qiⱪti.
27
Qong ⱪirƣinqiliⱪtin keyin, Yaⱪupning baxⱪa oƣulliri xəⱨərni
bulang-talang ⱪilip, singlisi üqün intiⱪam aldi. 28 Ular ⱪoy, kala,
exəklirini wə xəⱨərning baƣ-waranliridiki barliⱪ nərsilərni bulap kətti.
29
Xundaⱪla, ular yənə barliⱪ bayliⱪlirini, hotun-ⱪizlirini, balilirini
ⱨəmdə ɵyliridiki bar bisatlarni bulang-talang ⱪildi. 30 Yaⱪup Ximon bilən
Lawiyƣa:
– Silər meni balaƣa tiⱪtinglar. Bügündin baxlap, Kən'anliⱪlar,
Pərizzilər wə bu yərdiki baxⱪa ⱪəbililər manga ɵqmənlik ⱪilidu. Bizning
adəm sanimiz az, əgər ular birlixip bizgə ⱨujum ⱪilsa, pütün a'ilimiz
ⱨalak bolidu, – dedi.
31
Lekin, ular:
– Undaⱪta, ular singlimizƣa paⱨixə ayalƣa ⱪilƣan mu'amilini
ⱪilsunmu?! – dəp jawab ⱪayturuxti.

35-bab
Hudaning Bəytəldə Yaⱪupⱪa bəht ata ⱪilixi
Huda Yaⱪupⱪa:
– Sən akang Əsawdin ⱪeqip ⱨaranƣa mangƣiningda, Bəytəl xəⱨiridə
sanga kɵrüngən Huda mən bolimən. Sən əmdi Bəytəlgə berip, u yərdə
turup ⱪal wə mən üqün bir ⱪurbanliⱪ supisi yasa, – dedi.
2
Bu qaƣda, Yaⱪup ɵz a'ilisidikilərgə wə uning bilən billə
turuwatⱪanlarƣa:
– Silər butliringlarni taxliwetip, ɵzünglarni paklap pakiz kiyimlərni
kiyinglar. 3 Biz bu yərdin ayrilip, Bəytəl xəⱨirigə barimiz. Mən u yərdə
Hudaƣa atap bir ⱪurbanliⱪ supisi yasimaⱪqimən. Qünki, mən
ⱪiyinqiliⱪⱪa uqrap, musapir bolup yürgən waⱪtimda, Huda manga
yardəm ⱪilip, manga yar bolƣanidi, – dedi.
4
Buning bilən, ular pütün butlirini wə ⱪuliⱪidiki ⱨalⱪilarni Yaⱪupⱪa
tapxurdi. Yaⱪup bu nərsilərni Xəkəm xəⱨirigə yeⱪin jaydiki dub
1
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dərihining tüwigə kɵmüp ⱪoydi.
5
Yaⱪup wə uning oƣulliri yolƣa qiⱪⱪan waⱪitta, Huda ətraptiki
xəⱨərlərning həlⱪlirigə ⱪorⱪunq selip, ularning kəynidin ⱪoƣlaxⱪa jur'ət
ⱪilalmaydiƣan ⱪilip ⱪoydi. 6 Yaⱪup pütün a'ilisidikilər bilən Kən'an
rayonining Luz degən yerigə, yəni ⱨazir Bəytəl dəp atilidiƣan jayƣa
yetip kəldi. 7 Yaⱪup u yərdə bir ⱪurbanliⱪ supisi yasap, u yərni Əl-bəytəl
[mənisi «bəytəldiki Huda»] dəp atidi. Qünki, u akisidin ⱪeqip ⱨaranƣa
mangƣanda, Huda u yərdə uningƣa kɵrüngənidi.
8
Bəytəlgə kəlgəndin keyin, Ribəⱪaning inikanisi Dibora wapat boldi.
U Bəytəlning jənubidiki qong bir dub dərihining tüwigə dəpnə ⱪilindi. U
dərəh Allon-baⱪut [mənisi «kɵz yexi dərihi»] dəp ataldi.
Hudaning Yaⱪupning ismini təkrarlixi
Yaⱪup Paddan-arram rayonidin Bəytəlgə ⱪaytip kəlgəndin keyin,
Huda uningƣa yənə kɵrünüp, bəht ata ⱪilip:
10
– Buningdin keyin Yaⱪup əməs, Isra'il atilisən, – dedi.
Xuning bilən, Huda uning ismini Isra'ilƣa ɵzgərtkənlikini təkrarlidi.
11
Huda uningƣa:
– Mən ⱨəmmigə ⱪadir Hudadurmən. Sən nurƣun əwlad tepip
kɵpəygin. Nurƣun həlⱪlər sening nəslingdin barliⱪⱪa kelidu. Sən nurƣun
padixaⱨlarning bowisi bolisən. 12 Mən Ibraⱨimƣa wə Is’ⱨaⱪⱪa wədə ⱪilip
bərməkqi bolƣan zeminni sanga wə sening əwladliringƣimu təⱪdim
ⱪilimən, – dedi.
13
Huda bu sɵzni ⱪilip bolup, Yaⱪup bilən sɵzləxkən yərdin ayrildi.
14
Yaⱪup Huda ɵzigə sɵzligən jayda bir hatirə tax tiklidi. Uning üstigə
Hudaƣa atap xarab wə yaƣ tɵkti. 15 U Huda ɵzigə kɵrüngən bu jayni
Bəytəl [mənisi « Hudaning ɵyi»] dəp atidi.
9

Raⱨiləning tuƣutta ɵlüp ketixi
Yaⱪup wə a'ilisidikilər Bəytəldin yolƣa qiⱪip, Əfrata xəⱨirigə az
ⱪalƣanda, Raⱨiləning tolƣiⱪi tutup, tuƣuti ⱪiyin boldi. 17 Tolƣaⱪ
qidiƣusiz ⱪattiⱪ kəlgəndə, tuƣut anisi uningƣa:
– Ⱪorⱪma, yənə bir oƣul tuƣisən, – dedi.
18
Uning jeni tumxuⱪiƣa kelip, nəpisi tohtay degəndə, balisiƣa Bən'oni
[mənisi «ⱪayƣuluⱪ oƣlum»] dəp isim ⱪoydi. Balining dadisi bolsa
uningƣa Binyamin [mənisi «amətlik bala»] dəp isim ⱪoydi.
19
Raⱨilə wapat bolup, Əfrataƣa, yəni ⱨazir «Bəytləⱨəm» dəp
16
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atilidiƣan xəⱨərgə mangidiƣan yolning boyiƣa dəpnə ⱪilindi. 20 Yaⱪup
Raⱨiləning ⱪəbrisining üstigə bir tax abidə ⱪoyƣanidi. Bu tax ⱨazirƣiqə
bar. 21 Andin, Isra'il [Yaⱪup] ɵz səpirini dawamlaxturup, Migdal-edər
degən yərdin ɵtüp qedirini tikti.
Yaⱪupning oƣulliri
Isra'il u yərdə turƣan waⱪtida, uning tunji oƣli Ruben atisining kiqik
hotuni Bilⱨaⱨ bilən bir orunda yetip, zina ⱪildi. Isra'il buningdin həwər
tapti.
Yaⱪupning on ikki oƣli bolup, 23 Leyaⱨtin tuƣulƣanliri: tunji oƣli
Ruben, andin Ximon, Lawiy, Yəⱨuda, Issakar wə Zəbulunlardur.
24
Raⱨilədin tuƣulƣanliri: Yüsüp wə Binyamindur. 25 Raⱨiləning dediki
Bilⱨaⱨtin tuƣulƣanliri: Dan wə Naftalidur. 26 Leyaⱨning dediki Zilpadin
tuƣulƣanliri bolsa: Gad wə Axerdur. Bu oƣullarning ⱨəmmisi
Paddan-arramda tuƣulƣanidi.
22

Is’ⱨaⱪning aləmdin ɵtüxi
Yaⱪup atisi Is’ⱨaⱪning yeniƣa, yəni Mamrə degən yərgə kəldi.
Mamrə bolsa Ⱪiryat-arba, yəni Ⱨibronning yenida bolup, bu dəl Ibraⱨim
bilən Is’ⱨaⱪ turƣan jay idi. 28 Is’ⱨaⱪ yüz səksən yax ɵmür kɵrdi. 29 U
uzun yaxap, əjdadlirining ⱪexiƣa kətti. Uni oƣulliri Əsaw bilən Yaⱪup
dəpnə ⱪildi.
27

36-bab
Əsawning əwladliri
Tɵwəndikilər Əsawning əwladliridur. Əsawning yənə bir ismi Idom
idi. 2 Əsaw birⱪanqə Kən'an ⱪizlirini əmrigə alƣan bolup, ular Hitlardin
Elonning ⱪizi Adaⱨ, Hiwlardin Zibi'onning oƣli Anaⱨning ⱪizi
Oⱨolibama, 3 Isma'ilning ⱪizi, Nebayotning singlisi Basmatlardur.
4
Adaⱨtin Əlifaz tuƣuldi. Basmattin Ri'u'el tuƣuldi. 5 Oⱨolibamadin
Yi'ux, Yalam wə Koraⱨlar tuƣuldi. Əsawning bu oƣullirining ⱨəmmisi
Kən'anda tuƣuldi.
6
Əsaw ayalliri, pərzəntliri, a'ilisidiki pütün adəmliri, pütün ⱪoy-kala
wə Kən'anda tapⱪan mal-mülüklirini elip, inisi Yaⱪuptin ayrilip, baxⱪa
yərgə kɵqüp kətti. 7 Bu ikkiylənning ⱪoy-kala wə baxⱪa tə'əlluⱪatliri
1
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nurƣun bolƣaqⱪa, bu yər ularƣa yetixmigənidi. 8 Xunga Əsaw, yəni
Idom Sə'ir taƣliⱪ rayoniƣa berip turdi.
9
Tɵwəndikilər edirliⱪ rayoni Sə'irdiki Idomluⱪlarning atisi Əsawning
əwladliridur. 10-13 Əsawning ayali Adaⱨ bir oƣul tuƣdi. Uning ismi
Əlifaz bolup, uningdin bəx oƣul tɵrəldi. Ular: Teman, Omar, Zifo,
Gatam wə Ⱪenazlardur. Əlifazning kiqik hotuni Timna bir oƣul tuƣdi.
Uning ismi Amalək idi.
Əsawning ayali Basmat bir oƣul tuƣdi. Uning ismi Ri'u'el idi. Rə'uldin
tɵt oƣul tɵrəldi. Ular: Nahat, Zərah, Xamma wə Mizzaⱨlardur.
14
Əsawning ayali Oⱨolibama Zibi'onning nəwrisi bolsa, Anaⱨning ⱪizi
bolup, u Əsawƣa üq oƣul tuƣup bərdi. Ular: Yi'ux, Yalam wə
Koraⱨlardur.
15
Əsawning əwladliri tɵwəndiki ⱪəbililərning ⱪəbilə baxliⱪliri boldi:
Əsawning tunji oƣli Əlifaz Idom rayonidiki Teman, Omar, Zifo, Ⱪenaz,
16
Koraⱨ, Gatam wə Amalək ⱪatarliⱪ ⱪəbililərning atisidur. Yuⱪiridiki
ⱪəbililərning nami Əsawning ayali Adaⱨtin bolƣan əwladlarning
isimliridur.
17
Əsawning oƣli Ri'u'el bolsa Idom rayonidiki Nahat, Zərah, Xamma
wə Mizzaⱨ ⱪatarliⱪ ⱪəbililərning atisidur. Yuⱪiridiki ⱪəbililərning nami
Əsawning ayali Basmattin bolƣan əwladlarning isimliridur.
18
Yi'ux, Yalam wə Koraⱨlar Əsawning ayali Anaⱨning ⱪizi
Oⱨolibamadin tuƣulƣan bolup, ular ɵz namliridiki ⱪəbililərning atisidur.
19
Yuⱪiridiki ⱪəbililər wə ⱪəbilə baxliⱪliri Əsaw, yəni Idomning
əwladliridur.
Sə'irning əwladliri
Idom rayonida olturuxluⱪ aⱨalilər tɵwəndiki ⱪəbililərgə bɵlüngən.
Ular: Lotan, Xobal, Zibi'on, Anaⱨ, Dixon, Ezər wə Dixanladin ibarət. Bu
ⱪəbililərning namliri ⱪəbilə baxliⱪlirining isimliri bilən atalƣan bolup,
bu kixilər Ⱨoritlardin bolƣan Sə'irning əwladliridur.
22
Lotanning oƣulliri: Ⱨori wə Ⱨimam bolup, Timna bolsa Lotanning
singlisidur.
23
Xobalning oƣulliri: Alwan, Manaⱨat, Ebal, Xefo wə Onamlardur.
24
Zibi'onning oƣulliri: Ayyaⱨ wə Anaⱨtur. (Qɵldə atisining exəklirini
beⱪiwetip, arxanglarni bayⱪiƣan dəl mana xu Anaⱨ idi.)
25
Anaⱨning baliliri: oƣli Dixon wə ⱪizi Oⱨolibamadur. 26 Dixonning
oƣulliri: Ⱨəmdan, Əxban, Itran wə Kəranlardur.
20-21
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Ezərning oƣulliri: Bilⱨan, Za'awan wə Aⱪanlardur.
Dixanning oƣulliri: Uz wə Arandur.
29-30
Ⱨoritlardin bolƣan ⱪəbilə baxliⱪlirining isimliri Lotan, Xobal,
Zibi'on, Anaⱨ, Dixon, Ezər wə Dixanlardur. Keyinqə, bu baxliⱪlarning
isimliri Sə'ir rayonidiki ⱨoritlardin bolƣan ɵz ⱪəbililirining namliriƣa
aylandi.
28

Idomdiki padixaⱨlar
Isra'illarning tehi padixaⱨi bolmasta, tɵwəndiki padixaⱨlar Idomƣa
ⱨɵkümranliⱪ ⱪildi:
32
Bi'orning oƣli Bəla. U turƣan xəⱨərning ismi Dinⱨaba idi.
33
Bəla ɵlgəndin keyin, orniƣa bosraliⱪ Zərahning oƣli Yobab qiⱪti.
34
Yobab ɵlgəndin keyin, orniƣa Temani rayonidin kəlgən Huxam
qiⱪti.
35
Huxam ɵlgəndin keyin, orniƣa Bidadning oƣli Hadad qiⱪti. U
Midyanlarni Mo'abta tarmar ⱪilƣan. U turƣan xəⱨərning ismi Awit idi.
36
Hadad ɵlgəndin keyin, orniƣa masriⱪaliⱪ Samlaⱨ qiⱪti.
37
Samlaⱨ ɵlgəndin keyin, orniƣa dərya boyiƣa jaylaxⱪan Riⱨobottin
kəlgən Xa'ul qiⱪti.
38
Xa'ul ɵlgəndin keyin, orniƣa Akborning oƣli Ba'al-hanan qiⱪti.
39
Akborning oƣli Ba'al-hanan ɵlgəndin keyin, orniƣa Hadad qiⱪti. U
turƣan xəⱨərning ismi Pa'u idi. Uning ayali Miⱨetabi'el bolsa
Mezaⱨabning ⱪizi bolƣan Matridning ⱪizi idi.
40-43
Əsaw Idomdiki Timna, Alwaⱨ, Yətət, Oⱨolibama, Əlaⱨ, Pinon,
Ⱪenaz, Teman, Mibsar, Magdiyəl wə Iram ⱪatarliⱪ ⱪəbililərning atisi
bolup, bu ⱪəbililərning namliri ɵz ⱪəbilə baxliⱪlirining isimliridin
kəlgən. Yuⱪiriⱪi ⱪəbililər olturaⱪlaxⱪan jaylar xu ⱪəbililərning nami
bilən ataldi.
31

37-bab
Yüsüp wə uning ⱪerindaxliri
Yaⱪup ɵz atisi turƣan Kən'an rayonida olturaⱪlixip ⱪaldi.
2
Tɵwəndikilər Yaⱪup a'ilisining ix-izliridur.
Yüsüp on yəttə yaxⱪa kirgən qaƣlirida, ⱨəmixə atisining kiqik hotunliri
Bilⱨaⱨ wə Zilpaning oƣulliriƣa yardəmlixip, ⱪoy baⱪⱪili qiⱪatti. U
1
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akilirining ⱪilƣan yaman ixlirini atisiƣa məlum ⱪilip turatti. 3 Isra'il
Yüsüpni baxⱪa oƣulliridin bəkrək yahxi kɵrətti. Qünki, Yüsüp uning
ⱪeriƣan waⱪtida tapⱪan balisi idi. Isra'il Yüsüpkə bir ala ton tiktürüp
bərdi. 4 Atilirining uni ɵzliridin artuⱪ kɵridiƣanliⱪini səzgən akiliri
Yüsüpkə xunqilik ɵqmənlik ⱪilattiki, ⱨətta uningƣa siliⱪ gəpmu
ⱪilmaytti.
5
Bir küni Yüsüp qüx kɵrüp, uni akiliriƣa eytip bərdi. Ular uningƣa
burunⱪidinmu ɵq bolup kətti. 6 U:
– Ⱪulaⱪ selinglar! Kɵrgən qüxümni silərgə eytip berəy. 7 Biz
ⱨəmməylən etizda buƣday baƣlawatⱪudəkmiz. Mening baƣliƣan
buƣdiyim tiklinip tüz turƣudək, silərning baƣliƣanliringlar
meningkining ətrapida bexini egip təzim ⱪilip turƣudək! – dedi.
8
Akiliri uningdin:
– Sən padixaⱨ bolup, bizgə ⱨɵkümranliⱪ ⱪilmaⱪqimu? – dəp soridi.
Yüsüp qüxini akiliriƣa ɵrüp bərgənlikidin, ular uningƣa tehimu ɵq bolup
kətti.
9
Keyin, Yüsüp yənə bir qüx kɵrüp, unimu akiliriƣa eytip berip,
ularƣa:
– Mən yənə bir qüx kɵrüptimən. Qüxümdə ⱪuyax, ay, wə on bir yultuz
manga təzim ⱪilip turƣudək! – dedi.
10
Yüsüp bu qüxni atisiƣimu eytip bərdi. Atisi uni əyibləp:
– Ⱪandaⱪ qüx bu? Sən anang, akiliring wə mening sanga bax egip
təzim ⱪiliximizni oylamsən? – dedi.
11
Buning bilən, Yüsüpning akiliri uningƣa intayin ⱨəsət ⱪilixidiƣan
bolup ⱪaldi. Lekin, atisi bu ixni kɵngligə püküp ⱪoydi.
Yüsüpning Misirƣa setilixi
Bir küni, Yüsüpning akiliri Xəkəmdiki yaylaⱪⱪa atisining ⱪoylirini
baⱪⱪili barƣanidi.
13
Isra'il Yüsüpkə:
– Akiliring Xəkəmdə ⱪoy beⱪiwatidu. Sən ularning yeniƣa berip
yoⱪlap kəlgin, – dedi.
– Maⱪul, baray, – dəp jawab bərdi Yüsüp.
14
Atisi uningƣa:
– Sən akiliringning wə padilarning aman-esən yaki əməslikini kɵrüp
kelip, manga həwər ⱪilƣin, – dedi. Buning bilən, atisi Ⱨibron jilƣisidin
12
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uni yolƣa saldi.
Yüsüp Xəkəmgə berip, 15 dalada akilirini izdəp yürgəndə, bir kixi uni
kɵrüp:
– Kimni izdəysən? – dəp soridi.
16
– Akilirimni izdəwatimən. Ularning ⱪəyərdə ⱪoy beⱪiwatⱪanliⱪini
eytip bərsingiz, – dedi u.
17
U kixi:
– Ular ketip ⱪaldi. Ularning Dotanƣa barmaⱪqi bolƣanliⱪini anglidim,
– dedi.
Xuning bilən, Yüsüp akilirining kəynidin mengip, ularni Dotandin
tapti.
18
Ular Yüsüpni yiraⱪtin kɵrüp, u yetip kəlgüqə məsliⱨətlixip, uni
ɵltürüwətməkqi boluxti. 19 Ular ɵz'ara:
– Ⱨeliⱪi qüx piri kəptu. 20 Mundaⱪ ⱪilayli! Biz uni ɵltürüp, ɵlükini süyi
ⱪurup kətkən ⱪuduⱪⱪa taxliwetip, yirtⱪuq ⱨaywan yəp ketiptu, dəyli.
Ⱪeni, uning qüxining əməlgə axⱪinini bir kɵrəyli, – deyixti.
21
Ularning suyiⱪəstini angliƣan Ruben Yüsüpni ⱪutⱪuzuwalmaⱪqi
bolup:
– Uni ɵltürsək bolmaydu! 22 Uni zəhimləndürməy, qɵldiki süyi ⱪurup
kətkən bu ⱪuduⱪⱪa taxliwətsəkla boldi, – dedi.
Uning bundaⱪ deyixidiki məⱪsət, keyin Yüsüpni bir amal ⱪilip
ularning ⱪolidin ⱪutuldurup, atisiƣa ⱪayturup berix idi.
23-24
Yüsüp akilirining yeniƣa kelix bilənla, ular uni tutup, uqisidiki ala
tonini salduruwelip, uni bir susiz ⱪuduⱪⱪa taxliwətti.
25
Ular tamaⱪⱪa olturƣinida, bir top Isma'il ⱪəbilisidin bolƣan
sodigərlər karwinining Gil'adtin Misir tərəpkə ketiwatⱪanliⱪini kɵrdi.
Ular tɵgilirigə dora-dərman, məlⱨəm wə murməkkilərni artip kəlgənidi.
26
Yəⱨuda ɵz ⱪerindaxliriƣa:
– Bizning ɵz inimizni ɵltürüp, jinayitimizni yoxuruximizning paydisi
nemə? 27 Uni ɵzimiz ⱪol selip ɵltürginimizdin kɵrə, Isma'illarƣa
setiwətkinimiz tüzük. U ⱪandaⱪla bolmisun bizning inimiz, bizning ⱪan
ⱪerindiximiz, – dedi. Ⱪerindaxliri buningƣa ⱪoxuldi. 28 Xunga,
Midyandin kəlgən Isma'il ⱪəbilisidiki sodigərlər u yərdin ɵtkəndə,
Yüsüpning akiliri uni ⱪuduⱪtin qiⱪirip, yigirmə kümüx tənggigə
baⱨalixip, Isma'illarƣa setiwətti. Bu kixilər Yüsüpni Misirƣa elip kətti.
29
Yüsüp sodigərlərgə setilƣanda, Ruben yoⱪ idi. U ⱪaytip kəlgəndin
keyin, ⱪuduⱪning yeniƣa berip, Yüsüpning yoⱪluⱪini kɵrüp, eqinƣan
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ⱨalda kiyimlirini yirtip, 30 ⱪerindaxliri turƣan yərgə berip:
– Yüsüp yoⱪ turidu! Ɵygə ⱪandaⱪ barimən? – dedi.
31
Buning bilən, ular ɵqkidin birni boƣuzlap, Yüsüpning ala tonini
ɵqkining ⱪeniƣa miləp, 32 atisining aldiƣa apirip:
– Biz bu ala tonni tepiwalduⱪ, bu Yüsüpningmu ⱪandaⱪ? – dedi.
33
Yaⱪup bu tonni tonup:
– Bu mening oƣlumningƣu! U jəzmən yirtⱪuq ⱨaywanlarƣa yəm
boptu! – dedi.
34
Yaⱪup ⱨəsrəttə kiyimlirini yirtip taxlap, matəm kiyimini kiyip, oƣli
üqün uzunƣiqə ⱨaza tutti. 35 Uning ⱪiz-oƣullirining ⱨəmmisi uningƣa
təsəlli bərsimu, ⱪobul ⱪilmidi. U:
– Mən taki ɵlgüqə, oƣlumƣa ⱨaza tutimən! – dedi.
U oƣli Yüsüp üqün dawamliⱪ ⱨəsrət qəkti.
36
Xu ariliⱪta, Midyandin kəlgən ⱨeliⱪi sodigərlər Yüsüpni Misirƣa
apirip, uni padixaⱨning bir əməldari – yasawullar baxliⱪi Potifarƣa
setiwətkənidi.

38-bab
Yəⱨuda bilən Tamar
Xu künlərdə, Yəⱨuda ɵz ⱪerindaxlirining yenidin ketip, Adullam
yezisidiki Hiraⱨ degən kixining yeniƣa qüxti. 2 Yəⱨuda u yərdə imansiz
Kən'anliⱪ Xu'aning ⱪizi bilən tonuxup, uni nikaⱨiƣa aldi. 3 Ⱪiz ⱨamilidar
bolup, bir oƣul tuƣdi. Yəⱨuda uning ismini Er ⱪoydi. 4 Ⱪiz yənə
ⱨamilidar bolup, ikkinqi oƣlini tuƣdi. Uning ismini Onan ⱪoydi. 5 Keyin,
üqinqi oƣlini tuƣdi. Uning ismini Xelaⱨ ⱪoydi. Xelaⱨ tuƣulƣanda, ular
Kəzib degən yərdə idi.
6
Yəⱨuda tunji oƣli Ergə Tamar isimlik bir ⱪizni elip bərdi. 7 Erning
ⱪiliⱪi Pərwərdigarning nəziridə rəzil bolƣaqⱪa, Pərwərdigar uning jenini
aldi.
8
Bu qaƣda, Yəⱨuda Erning inisi Onanƣa:
– Sən berip yənggəng bilən ɵylinip, akangning nəslini dawamlaxtur.
Bu sening ⱪilixⱪa tegixlik burqung, – dedi.
9
Lekin, Onan tuƣulidiƣan bala ɵzining bolmaydiƣanliⱪini bilip, ⱨər
ⱪetim yənggisi bilən bir orunda yatⱪanda akisiƣa nəsil ⱪaldurmasliⱪ
üqün, məⱪsətlik ⱨalda mənini yərgə aⱪturuwetətti. 10 Uning ⱪilmixliri
1
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Pərwərdigarning nəziridə rəzil bolƣaqⱪa, Pərwərdigar uningmu jenini
aldi.
11
Andin, Yəⱨuda kelini Tamarƣa:
– Oƣlum Xelaⱨ qong bolƣuqə, atangning ɵyidə tul olturup turƣin, –
dedi. U Xelaⱨningmu ikki akisidək ɵlüp ketixidin ⱪorⱪup, xundaⱪ
degənidi. Xunga, Tamar atisining ɵyigə ⱪaytip kətti.
12
Məlum məzgildin keyin, Yəⱨudaning ayali bolƣan Xu'aning ⱪizi
aləmdin ɵtti. Ⱪariliⱪ tutux waⱪti ɵtkəndin keyin, u Adullamliⱪ dosti
Hiraⱨ bilən billə Timnaⱨ degən yərgə bardi. U yərdə uning hizmətqiliri
ⱪoy ⱪirⱪiwatatti.
13
Birəylən Tamarƣa ⱪeynatisining Timnaⱨ degən yərgə ⱪoy ⱪirⱪiƣili
baridiƣanliⱪini eytⱪanidi. 14 Buningdin həwər tapⱪan Tamar tul hotunluⱪ
kiyimini seliwetip, baxⱪa kiyimlərni kiyiwelip, baxⱪilarƣa ɵzini
tonutmasliⱪ üqün yüzigə qümpərdə tartip, Timnaⱨ yoli üstidiki Enayim
xəⱨirining dərwazisiƣa berip olturdi. Qünki, u Yəⱨudaning kiqik oƣli
Xelaⱨ qong bolup ⱪalƣan bolsimu, Yəⱨudaning ɵzini uningƣa
nikaⱨlimaydiƣanliⱪini tonup yətkənidi.
15
Yəⱨuda uni kɵrginidə, paⱨixə ayal dəp ⱪaridi, qünki u yüzini
yepiwalƣanidi. 16 Yəⱨuda uning ɵz kelini ikənlikini bilməy, yolning
qetigə berip, uningdin:
– Nemə tələp ⱪilisən? – dəp soridi.
– Mən bilən bir orunda yatsingiz, manga nemə berisiz? – dedi Tamar.
17
– Mallirimning iqidin bir oƣlaⱪ əwətip berimən, – dəp jawab bərdi u.
– Hop, oƣlaⱪni əkelip bərgüqə, birər nərsingizni gɵrügə ⱪoyup keting,
– dedi Tamar.
18
– Gɵrügə nemə tələp ⱪilisən? – dəp soridi u.
Tamar:
– Boyningizƣa esiⱪliⱪ mɵⱨringiz bilən ⱪolingizdiki ⱨasingizni, – dedi.
Xuning bilən, Yəⱨuda bu nərsilərni Tamarƣa berip, uning bilən bir
orunda yatti, Tamar ⱨamilidar bolup ⱪaldi. 19 Tamar atisining ɵyigə
ⱪaytip berip, yüzidiki qümpərdisini eliwetip, tulluⱪ kiyimlirini ⱪayta
kiyiwaldi.
20
Yəⱨuda dosti ⱨirani u ayalƣa bir oƣlaⱪ apirip berip, gɵrügə ⱪoyƣan
nərsilirini ⱪayturup kelixkə əwətti. Lekin, ⱨira uni tapalmidi. 21 Ⱨira
Enayim xəⱨiridiki kixilərdin:
– Burun yol boyida turƣan ⱨeliⱪi paⱨixə ayal nəgə kətti? – dəp soridi.
Ular:
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– Bu yərdə paⱨixə ayal zadila bolup baⱪmiƣan, – dəp jawab berixti.
22
Ⱨira Yəⱨudaning yeniƣa berip, uningƣa:
– Uni tapalmidim. Uning üstigə, xu yərlik kixilər: «Bu yərdə paⱨixə
ayal bolup baⱪⱪan əməs!» deyixidu, – dedi.
23
Yəⱨuda uningƣa:
– Boptu, u nərsilərni alsa alsun, baxⱪilarning məshirisigə ⱪalmayli. Ⱨər
ⱨalda mən oƣlaⱪni əwəttim. Biraⱪ, sən uni tapalmapsən, – dedi.
24
Üq ayqə ɵtkəndin keyin, birəylən Yəⱨudaƣa:
– Kelining Tamar buzuⱪqiliⱪ ⱪilip, ⱨamilidar boptu, – dedi.
– Uni əkelip otⱪa taxlanglar! – dəp ƣəzəp bilən buyruⱪ ⱪildi Yəⱨuda.
25
Tamar ɵydin elip qiⱪilƣanda, ⱪeynatisiƣa adəm əwətip:
– Mən bu nərsilərning igisidin ⱨamilidar boldum. Ⱪarap beⱪing! Bu
mɵⱨür wə ⱨasa kimning? – dedi.
26
Yəⱨuda bu nərsilərni tonup:
– Buningƣa mən əyiblik! Mən əslidə uni oƣlum Xelaⱨⱪa elip berixim
kerək idi, – dedi.
Xuningdin keyin, Yəⱨuda uning bilən ⱪayta bir orunda yatmidi.
27
Tamar ay-küni toxⱪanda, ⱪoxkezəkkə ⱨamilidar bolƣanliⱪini bildi.
28
Uning tolƣiⱪi tutup, bir balining bir ⱪoli qiⱪti. Tuƣut anisi u ⱪolni
tutup, uningƣa ⱪizil yip baƣlap ⱪoyup:
– Bu awwal tuƣulƣini, – dedi. 29 Lekin, bala ⱪolini tartip əkirip ketip,
yənə biri awwal tuƣuldi. Xunga, tuƣut anisi:
– Sən talixip, ⱪandaⱪmu ⱪerindixingning aldida qiⱪiwalding? – dəp,
balining ismini Pərəs [mənisi «talixip qiⱪⱪan»] dəp ⱪoydi. 30 Kəynidin,
ⱪizil yip baƣlap ⱪoyulƣini tuƣuldi. Uning ⱪoliƣa ⱪipⱪizil yip
baƣlanƣan bolƣaqⱪa, uningƣa Zərah [mənisi «ⱪipⱪizil»] dəp isim
ⱪoydi.

39-bab
Yüsüp bilən Potifarning ayali
Isma'il ⱪəbilisidiki sodigərlər Yüsüpni Misirƣa əkelip, Misir
padixaⱨining bir əməldari – yasawullar baxliⱪi Potifarƣa satⱪanidi.
2
Pərwərdigar Yüsüpkə yar bolup, uning ⱨəmmə ixlirini ong ⱪildi. U
Misirliⱪ hojayinining ɵyidə turdi. 3 Potifar Pərwərdigarning Yüsüpkə yar
bolup, uning ⱨəmmə ixlirini ong ⱪilƣanliⱪini bayⱪidi. 4 Potifar uningdin
1
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razi bolup, uni xəhsiy yardəmqi ⱪilip, a'ilə ixliri wə pütün tə'əlluⱪatini
baxⱪuruxⱪa təyinlidi. 5 Xu waⱪittin baxlap, Pərwərdigar Potifarning
pütün a'ilisigə, mal-qarwiliriƣa wə teriⱪqiliⱪiƣa bəht ata ⱪildi. 6 Potifar
ⱨəmmini Yüsüpning baxⱪuruxiƣa tapxurup, ɵzining yemək-iqmikidin
baxⱪa ⱨeq ix bilən kari bolmaydiƣan boldi.
Yüsüp kelixkən, qirayliⱪ yigit idi. 7 Uzun ɵtməy, uningƣa hojayinining
ayalining kɵzi qüxüp ⱪelip, uningƣa:
– Kəl, mən bilən bir orunda yat! – dedi.
8
Yüsüp rət ⱪilip:
– Oylap kɵrüng, hojayinim barliⱪ tə'əlluⱪatini mening baxⱪuruxumƣa
tapxurdi. Mən bolƣaqⱪa, u pütün a'ilə ixliriƣa bax ⱪaturmaydu. 9 Bu
a'ilidə mən uningƣa ohxax ⱨoⱪuⱪluⱪ. Sizdin baxⱪa ⱨəmmini manga
tapxurdi. Siz uning ayali tursingiz, mən ⱪandaⱪmu bundaⱪ əhlaⱪsiz ixni
ⱪilip, Hudaning aldida gunaⱨkar bolay? – dedi.
10
Potifarning ayali ⱨər küni xerin sɵzlər bilən Yüsüpni ɵzigə tartsimu,
Yüsüp uning bilən bir orunda yatmaⱪ tügül, uning bilən bir yərdə
olturuxnimu rət ⱪilip kəldi.
11
Bir küni, Yüsüp ɵz ixi bilən ɵygə kirdi. U qaƣda, ɵydə baxⱪa
hizmətqilər yoⱪ idi. 12 Potifarning ayali Yüsüpning toniƣa esiliwelip:
– Kəlgin, bir orunda yatayli! – dedi. Biraⱪ, Yüsüp ⱪeqip, taxⱪiriƣa
qiⱪip kətti. Toni bolsa ayalning ⱪolida ⱪaldi. 13 U Yüsüpning tonini
taxlap ⱪeqip qiⱪip kətkinini kɵrüp, 14 quⱪan selip, ɵy hizmətqilirini
qaⱪirip, ularƣa:
– Ⱪaranglar, erim əkəlgən Ibraniy ⱪul bizgə ⱨaⱪarət kəltürdi. U mening
ⱨujramƣa kirip, nomusumƣa təgməkqi bolƣanidi, mən awazimning
bariqə warⱪiridim. 15 U mening warⱪiriƣinimni anglap, tonini elixⱪimu
ülgürəlməy, ⱪeqip qiⱪip kətti, – dedi.
16
U Yüsüpning tonini bərməy, erining kelixini kütti. 17 Eri kəlgəndə,
uningƣa mundaⱪ dedi:
– Siz əkəlgən ⱨeliⱪi Ibraniy ⱪul mening ⱨujramƣa kirip, manga ⱨaⱪarət
kəltürdi. 18 Mən warⱪiriƣanidim, u tonini elixⱪimu ülgürəlməy, ⱪeqip
qiⱪip kətti.
19
Yüsüpning hojayini ayalining: «Sening ⱪulungning manga ⱪilƣan
mu'amilisi mana!» degən sɵzini anglap, intayin ƣəzəpləndi. 20 U
Yüsüpni tutup, orda zindaniƣa ⱪamap ⱪoydi. Buning bilən, Yüsüp u
yərdə ⱪamaⱪta bolup ⱪaldi.
21
Lekin, Pərwərdigar Yüsüpkə yar bolup, uningƣa meⱨir-xəpⱪət
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kɵrsətti. Xunga, zindan baxⱪurƣuqi uni yahxi kɵrüp ⱪelip, 22 uni
zindandiki baxⱪa jinayətqilərni baxⱪurux wə zindan ixliriƣa məs'ul
boluxⱪa təyinlidi. 23 Yüsüp məs'ul bolƣan ixlarƣa zindan baxⱪurƣuqi
bax ⱪaturmaydiƣan boldi. Qünki, Pərwərdigar Yüsüpkə yar bolƣaqⱪa, u
baxⱪurƣan ⱨəmmə ixlar onguxluⱪ bolƣanidi.

40-bab
Yüsüpning türmidaxlirining qüxlirigə təbir berixi
Məlum məzgil ɵtkəndin keyin, Misir padixaⱨining bax saⱪiyi bilən
bax nawiyi padixaⱨning aldida hataliⱪ ɵtküzdi. 2 Padixaⱨ ƣəzəplinip, 3 bu
ikki yuⱪiri əməldarni yasawul məⱨkimisidiki zindanƣa, Yüsüp bilən bir
yərgə ⱪamidi. 4 Yasawul begi Yüsüpni bu ikki əməldarni kütüxkə
orunlaxturdi. Ular zindanda birməzgil billə turdi.
5
Bir küni keqidə bax saⱪiy bilən bax naway qüx kɵrdi. Ikkiylənning
kɵrgən qüxlirining mənisi ohximaytti. 6 Ətisi ətigəndə, Yüsüp ularni
yoⱪlap kirginidə, ularning kɵnglining bi'aramliⱪini bildi. 7 U ulardin:
– Silər bügün nemanqila pərixan? – dəp soridi.
8
Ular:
– Ikkimiz ahxam qüx kɵrduⱪ. Lekin, qüximizning mənisini yexip
beridiƣan adəm yoⱪ, – dəp jawab berixti.
Yüsüp ularƣa:
– Qüxkə təbir berix ⱪabiliyiti Hudadin kelidu. Qüxünglarni manga
eytip beringlar, – dedi.
9
Buning bilən, bax saⱪiy mundaⱪ dedi:
– Qüxümdə aldimda bir tüp üzüm kɵqitining turƣanliⱪini kɵrdüm.
10
Kɵqəttə üq tal nota xah bolup, kɵqət bihlax bilənla qeqəkləp, mewə
pixti. 11 Ⱪolumda padixaⱨning xarab jami bolup, mən üzümlərni üzüp,
xirnisini jamƣa siⱪip, jamni padixaⱨⱪa sundum.
12
Yüsüp mundaⱪ dedi:
– Bu qüxning mənisi mundaⱪ: üq nota xah – üq künni kɵrsitidu. 13 Üq
kündin keyin, padixaⱨ sizgə kəngqilik ⱪilip, əsli mənsipingizni
beridikən. Siz padixaⱨⱪa burun bax saⱪiy bolƣan waⱪtingizdikidək yənə
xarab tutidikənsiz. 14 Əmma, ixliringiz onguxluⱪ bolƣanda, meni untup
ⱪalmay, manga ⱨesdaxliⱪ ⱪilƣaysiz. Padixaⱨ aldida mən üqün gəp ⱪilip,
zindandin qiⱪiximƣa yardəm ⱪilƣaysiz. 15 Mən əslidə Ibraniymən,
1
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yurtumdin naⱨəⱪ tutup kelingənmən. Misirdimu meni zindanƣa
taxliƣudək birər yaman ix ⱪilƣinim yoⱪ.
16
Yüsüpning bax saⱪiyning qüxigə yahxi təbir bərgənlikini kɵrgən bax
naway Yüsüpkə mundaⱪ dedi:
– Mənmu bir qüx kɵrüptimən. Qüxümdə beximda üq sewəttə nan
barmix. 17 Əng üstidiki sewəttə padixaⱨ yəydiƣan ⱨər hil undin
pixurulƣan nazunemətlər barmix. Lekin, ularni uqarⱪanatlar
yəwatⱪudəkmix.
18
Yüsüp mundaⱪ dedi:
– Bu qüxning mənisi mundaⱪ: üq sewət üq künni kɵrsitidu. 19 Üq
kündin keyin, padixaⱨ kallingizni elip, jəsitingizni dərəhkə asidikən,
teningizni bolsa uqarⱪanat yəydikən.
20
Üq kündin keyin, padixaⱨning tuƣulƣan küni bolup, padixaⱨ ɵz
əməldarliriƣa ziyapət bərdi. U bax saⱪiy bilən bax nawayni zindandin
qiⱪirip, əməldarlarning aldiƣa elip kəldi. 21 U bax saⱪiyning mənsipini
əsligə kəltürdi. 22 Bax nawayni bolsa darƣa asti. Bu ixlar dəl Yüsüpning
təbiridək bolup qiⱪti. 23 Lekin, bax saⱪiy bolsa Yüsüpni esidin qiⱪirip,
uni pütünləy untup ⱪaldi.

41-bab
Yüsüpning padixaⱨning qüxigə təbir berixi
Ikki yildin keyin Misir padixaⱨi mundaⱪ bir qüx kɵrdi: qüxidə u Nil
dəryasining boyida turuptu. 2 Yəttə tuyaⱪ saƣlam ⱨəm semiz kala
dəryadin qiⱪip, ⱪirƣaⱪtiki ⱪomuxluⱪta otlaptu. 3 Arⱪidin, sət wə ⱪotur
yəttə tuyaⱪ qiⱪip, ⱪirƣaⱪtiki u yəttə semiz kalining yenida turuptu. 4 Bu
yəttə ⱪotur kala ⱨeliⱪi yəttə semiz kalini yəwetiptu. Bu qaƣda padixaⱨ
oyƣinip ketiptu.
5
U ⱪayta uyⱪuƣa ketip, yənə bir qüx kɵrdi: u bir tüp buƣdayning toluⱪ
wə yetilgən yəttə danə baxaⱪ qiⱪarƣanliⱪini kɵrüptu. 6 Kəynidin, ⱨeliⱪi
buƣday yənə issiⱪ xamaldin solixip ⱪalƣan puqək yəttə baxaⱪ qiⱪiriptu.
7
Bu yəttə baxaⱪ ⱨeliⱪi toluⱪ yetilgən yəttə baxaⱪni yutuwaptu. Padixaⱨ
oyƣansa, bu qüxi ikən. 8 Tang atⱪanda, padixaⱨ bi'aram bolup, adəm
əwətip, Misirdiki pütün təbirqilər bilən danixmənlərni qaⱪirtip, qüxlirini
ularƣa eytip bərdi. Lekin, uning qüxlirigə ⱨeqkim təbir berəlmidi.
9
Bu qaƣda, bax saⱪiy padixaⱨⱪa mundaⱪ dedi:
1
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– Bügün oylap baⱪsam, mening ɵtküzgən hataliⱪim esimgə kəldi. 10 Bir
ⱪetim, janabliri bizgə ⱪattiⱪ ƣəzəplinip, bax naway bilən meni yasawul
məⱨkimisidiki zindanƣa ⱪamitip ⱪoyƣanidila. 11 Bir küni keqidə, biz
ikkilimiz qüx kɵrüptuⱪ. Kɵrgən qüxlirimizning mənisi ohximaytti. 12 U
qaƣda, bir Ibraniy yax biz bilən bir zindanda idi. U əslidə yasawul
begining hizmətkari ikən. Ikkimiz qüximizni uningƣa eytip bərsək, u
qüximizgə təbir bərgənidi. 13 Nətijidə, ixlar dəl uning təbiridək bolup
qiⱪti. Janabliri mening mənsipimni əsligə kəltürüp, bax nawayni darƣa
astila.
14
Padixaⱨ Yüsüpni qaⱪirip kelixkə adəm əwətti. Ular dərⱨal berip, uni
zindandin qiⱪirip, qaq-saⱪallirini qüxürtüp, kiyimlirini yənggüxləp,
padixaⱨning aldiƣa elip kəldi. 15 Padixaⱨ uningƣa:
– Mən bir qüx kɵrgənidim. Qüxümgə ⱨeqkim təbir berəlmidi. Biraⱪ
angliximqə, sən təbir berələydikənsən, – dedi.
16
Yüsüp:
– Janabliri, mən xəhsən ɵzüm qüxkə təbir berəlməymən. Lekin, Huda
ɵzlirigə yahxi təbir beridu, – dəp jawab bərdi.
17
Padixaⱨ mundaⱪ dedi:
– Qüxümdə mən Nil dəryasining boyida turuptimixmən. 18 Yəttə tuyaⱪ
saƣlam ⱨəm semiz kala dəryadin qiⱪip, ⱪirƣaⱪtiki ⱪomuxluⱪta
otlawatatti. 19 Arⱪidin yənə yəttə tuyaⱪ sət ⱪotur wə awaⱪ kala dəryadin
qiⱪti. Mən burun Misirda bundaⱪ ⱪorⱪunqluⱪ kala kɵrüp baⱪmiƣanidim.
20
Bu ⱪotur kalilar ⱨeliⱪi semiz kalilarni yəwətti. 21 Lekin, yənila
burunⱪidək sət idiki, semiz kalilarni yəwətkəndək turmaytti. Bu qaƣda,
mən oyƣinip kəttim.
22
Kəynidin, yənə bir qüx kɵrdüm. Qüxümdə bir tüp buƣday yəttə danə
toluⱪ wə yetilgən baxaⱪ qiⱪardi. 23 Kəynidin, yənə yəttə danə issiⱪ
xamaldin solixip kətkən ajiz wə puqək baxaⱪ qiⱪardi. 24 Bu dansiz
baxaⱪlar ⱨeliⱪi toluⱪ yetilgən baxaⱪlarni yutuwətti. Mən bu qüxni
təbirqilərgə eytip bərgənidim, lekin ⱨeqkim təbir berəlmidi.
25
Yüsüp padixaⱨⱪa mundaⱪ dedi:
– Bu ikki qüxning mənisi birdur. Huda ɵzi ⱪilmaⱪqi bolƣan ixlarni
janabliriƣa aldin bildürüptu. 26 Yəttə semiz kala yəttə yilni kɵrsitidu.
Toluⱪ yetilgən yəttə baxaⱪmu yəttə yilni kɵrsitidu. Bu ikki qüxning
mənisi ohxax. 27 Kəynidin qiⱪⱪan yəttə ⱪotur kala bilən issiⱪ xamaldin
solixip kətkən yəttə puqək baxaⱪ bolsa yəttə ⱪəⱨətqilik yilni kɵrsitidu.
28
Demək, peⱪir ⱨeli ɵzlirigə deginimdək, Huda ɵzi ⱪilmaⱪqi bolƣan
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ixlarni janabliriƣa aldin kɵrsitiptu. 29 Pütkül Misirda misli kɵrülmigən
yəttə bayaxatqiliⱪ yil bolidu. 30 Kəynidin, yəttə ⱪəⱨətqilik yil bolup,
pütkül Misirni aqarqiliⱪ ⱪaplap, ilgiriki bayaxat yillarni kixilərning
yadidin qiⱪiriwetidu. 31 Aqarqiliⱪ apiti xundaⱪ ⱪattiⱪ boliduki, kixilər
burunⱪi bayaxat yillarni untup ketidu. 32 Janablirining ohxax ikki qüx
kɵrüxliri Hudaning bu ixlarni pat arida jəzmən əməlgə axuridiƣanliⱪini
bildüridu.
33
Xuning üqün, janablirining dɵlətni idarə ⱪilixⱪa əⱪil-parasətlik wə
yiraⱪni kɵrələydiƣan bir kixini ⱪoyuxlirini 34 ⱨəm əməldarlarni tallap,
yəttə bayaxatqiliⱪ yillirida pütün məmlikəttiki deⱨⱪanqiliⱪ
məⱨsulatlirining bəxtin birini yiƣiwelixlirini, 35 xundaⱪla ularƣa
kəlgüsidiki bayaxatqiliⱪ yillirida ⱨər hil axliⱪni toplap, ⱨərⱪaysi
xəⱨərlərdə axliⱪ saⱪlax ⱨoⱪuⱪini berixlirini wə axliⱪ iⱪtisad ⱪilix
toƣrisida əmr qüxürüx təklipini berimən. 36 Kəyni-kəynidin kelidiƣan
yəttə ⱪəⱨətqilik yilida bu zapas axliⱪ pütün məmlikət həlⱪini təminləp,
həlⱪni aq ⱪelip ɵlüp ketixtin saⱪlap ⱪalidu.
Yüsüpning Misirni idarə ⱪilixi
Padixaⱨ wə uning əməldarliri Yüsüpning bu təklipini
ⱪollap-ⱪuwwətlidi. 38 Xuning bilən, padixaⱨ əməldarliriƣa:
– Biz bu ixni baxⱪuruxⱪa Yüsüptinmu layiⱪ kixini tapalmaymiz.
Qünki, uningda Hudaning Roⱨi bar ikən! – dedi.
39
Andin, padixaⱨ Yüsüpkə:
– Huda bu ixlarni sanga uⱪturƣanikən, sən qoⱪum ⱨəmməyləndin
əⱪilliⱪ wə yiraⱪni kɵrələysən. 40 Mən seni məmlikitimni idarə ⱪilixⱪa
təyinləymən. Pütün həlⱪim sening əmringgə boysunidu. Məmlikitimdə
pəⱪət mening ⱨoⱪuⱪumla səndin yuⱪiri bolidu. 41 Ⱨazirdin baxlap, seni
Misirning bax wəzirlikigə təyinlidim, – dedi.
42
Buning bilən, padixaⱨ ɵz barmiⱪidiki mɵⱨürlük üzükni qiⱪirip,
Yüsüpning ⱪoliƣa saldi wə uqisiƣa kəndir rəhttin toⱪulƣan esil ton
kiydürüp, boyniƣa altun zənjir esip ⱪoydi. 43 U yənə Yüsüpni ordining
wəzirlik ⱨarwisiƣa olturƣuzdi. Ⱨarwining aldida yol baxlap ketiwatⱪan
muⱨapizətqilər yol boyidiki kixilərni uningƣa təzim ⱪilixⱪa buyrudi.
Xundaⱪ ⱪilip, Yüsüp bax wəzirlikkə təyinlinip, pütün məmlikətni idarə
ⱪildi. 44 Padixaⱨ Yüsüpkə:
– Mən bolsam padixaⱨ. Lekin, Misirda sening ruhsitingsiz ⱨərⱪandaⱪ
adəmning midir-sidir ⱪilixiƣa ruhsət y ⱪ! – dedi.
37
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45-46

Padixaⱨ Yüsüpkə Misirqə Zafnat-pane'ah dəp isim ⱪoydi wə
uningƣa On xəⱨirining roⱨaniysi Potifəraning ⱪizi Asinatni hotunluⱪⱪa
elip bərdi.
Yüsüp Misir padixaⱨining hizmitini ⱪilixⱪa baxliƣan waⱪtida, ottuz
yaxta idi. U padixaⱨ ordisidin qiⱪip, Misirning ⱨərⱪaysi jaylirini kɵzdin
kəqürdi. 47 Yəttə bayaxatqiliⱪ yili məzgilidə deⱨⱪanqiliⱪ məⱨsulatidin
mol ⱨosul elindi. 48 Yüsüp axliⱪni toplap, ⱨərⱪaysi xəⱨərlərdə zapas axliⱪ
mərkizi ⱪurup, ətraptiki jaylardin yiƣiwelinƣan axliⱪni juƣlidi.
49
Yiƣilƣan axliⱪning kɵplüki dengiz saⱨilidiki ⱪumdək ⱨəddi-ⱨesabsiz
bolƣaqⱪa, uni ⱨesablax mumkin əməs idi.
50
Ⱪəⱨətqilik yilliri yetip kelixtin ilgiri, Yüsüpning ayali, yəni On
xəⱨirining roⱨaniysi Potifəraning ⱪizi Asinat uningƣa ikki oƣul tuƣup
bərdi. 51 Yüsüp « Huda pütün dərdimni wə atamning a'ilisini kɵnglümdin
kɵtürüwətti» dəp, tunji oƣliƣa Manassə [aⱨang jəⱨəttə «untuldurƣan»]
dəp isim ⱪoydi. 52 U ikkinqi oƣliƣa « Huda meni azab-oⱪubətlik yərdə
pərzəntkə erixtürdi» dəp, Əfrayim [aⱨang jəⱨəttə «ronaⱪ tepix»] dəp isim
ⱪoydi.
53
Misirliⱪlar bəⱨrimən bolƣan yəttə bayaxat yil ayaƣlaxti. 54 Yüsüp
aldin eytⱪandək, yəttə ⱪəⱨətqilik yil arⱪa-arⱪidin kəldi. Ətraptiki ⱨəmmə
dɵlətlərdimu aqarqiliⱪ yüz bərgənidi. Lekin, Misirning ⱨəmmə yeridə
axliⱪ tepilatti. 55 Misirliⱪlar aqarqiliⱪta ⱪalay degəndə, ular padixaⱨⱪa
yalwurup, axliⱪ tələp ⱪildi. Padixaⱨ ularƣa Yüsüpning yeniƣa berixni
wə ⱨəmmə ixta uning orunlaxturuxiƣa boysunuxni buyrudi.
56
Aqarqiliⱪ barƣanseri eƣirlixip, Misirning ⱨəmmə yerini ⱪaplaxⱪa
baxlidi. Xunga, Yüsüp pütkül axliⱪ ambarlirini eqip, zapas axliⱪlarni
Misirliⱪlarƣa setip bərdi. 57 Ətraptiki dɵlətlərdiki kixilərmu kelixip,
Yüsüptin axliⱪ setiwaldi. Qünki, ⱨəmmə yərdə aqarqiliⱪ bolup, əⱨwal
intayin eƣir idi.

42-bab
Yüsüpning ⱪerindaxlirining Misirƣa axliⱪ alƣili berixi
Kən'an zeminidimu aqarqiliⱪ bolƣanidi. Yaⱪup Misirda axliⱪ
barliⱪini anglap, oƣulliriƣa:
– Silər bir-biringlarƣa ⱪarixipla turamsilər! Nemixⱪa bir qiⱪix yoli
tapmaysilər? 2 Angliximqə, Misirda axliⱪ bar ikən. Aqliⱪtin ɵlüp
1
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kətməyli. U yərgə berip, bir'az axliⱪ setiwelip əkelinglar, – dedi.
3
Buning bilən, Yüsüpning on ɵgəy akisi Misirƣa axliⱪ setiwalƣili
bardi. 4 Lekin, Yaⱪup Yüsüpning inisi Binyaminni ular bilən əwətmidi.
Qünki, Yaⱪup uning birər yamanliⱪⱪa uqrap ⱪelixidin ⱪorⱪatti.
5
Isra'ilning oƣulliri wə baxⱪilar axliⱪ setiwalƣili Misirƣa berixti.
Qünki, Kən'andimu aqarqiliⱪ eƣir bolƣanidi. 6 Yüsüp Misirning bax
wəziri bolƣaqⱪa, ⱨərⱪaysi jaylardin kəlgənlərgə axliⱪ setip berixkə
məs'ul idi. Xunga, Yüsüpning akiliri uning aldiƣa kelip, bexi yərgə
təgküqə uningƣa egilip təzim ⱪildi. 7 Yüsüp akilirini kɵrüpla tonup ⱪaldi,
lekin tonumasⱪa seliwelip, ulardin jiddiy ⱪiyapəttə:
– Silər ⱪəyərdin kəldinglar? – dəp soridi.
– Biz Kən'andin axliⱪ setiwalƣili kəlduⱪ, – dəp jawab berixti ular.
8
Yüsüp akilirini tonuƣan bolsimu, lekin ular Yüsüpni tonumiƣanidi.
9
U akiliri toƣrisidiki kiqik waⱪtida kɵrgən qüxlirini esigə elip, məⱪsətlik
ⱨalda ularƣa:
– Silər jasus, məmlikitimizning ajiz yərlirini qarliƣili kəldinglar! –
dedi.
10
Ular:
– Yaⱪ janabliri, kəminiliri axliⱪ setiwalƣili kəldi. 11 Biz aka-ukilar
rastqil adəmlərmiz, kəminiliri ⱨərgiz jasus əməs! – dəp jawab ⱪayturuxti.
12
Yüsüp ularƣa:
– Yaⱪ, silər məmlikitimizning ajiz yərlirini qarliƣili kəldinglar! – dəp
qing turuwaldi.
13
Ular:
– I janabliri, kəminiliri əslidə bir atidin on ikki ⱪerindax iduⱪ. Atimiz
Kən'anda turidu. Əng kiqik inimiz uning yenida ⱪaldi, yənə bir inimiz
bolsa ɵlüp kətkən! – dedi.
14
Yüsüp yənə qing turup:
– Yaⱪ! Mən ⱨazir eytⱪandək, silər rasttinla jasus. 15 Silərning səmimiy
yaki səmimiy əməslikinglarni sinax üqün padixaⱨning nami bilən ⱪəsəm
ⱪilimənki, kiqik ininglar bu yərgə kəlmigüqə, silərni ⱨərgiz
ⱪoyuwətməymən. 16 Silərdin biringlar berip, uni elip kelinglar. Gepinglar
ispatlanƣuqə, ⱪalƣanliringlar bu yərdə zindanda turisilər. Ininglarni
əkəlmisənglar, ⱨəmminglar qoⱪum jasus bolup ⱨesablinisilər! – dedi.
17
Xuning bilən, ularni zindanƣa ⱪamap, üq kün tutup turdi.
18
Üqinqi küni, Yüsüp ularƣa:
– Mən Hudaƣa ihlasmən adəmmən. Əgər silər mening xərtimni ⱪobul
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ⱪilsanglar, bir ⱪoxuⱪ ⱪeninglardin keqimən. 19 Ɵzünglarning səmimiy
adəm ikənlikinglarni ispatlax üqün, bir adiminglarni zindanda gɵrügə
ⱪoyup, ⱪalƣanliringlar ⱪaytip, alƣan axliⱪlarni a'ilənglərdiki aqarqiliⱪta
ⱪalƣanlarƣa yətküzüp beringlar. 20 Andin, kiqik ininglarni bu yərgə elip
kelinglar. Xundaⱪ ⱪilƣandila, sɵzünglarning rastliⱪi ispatlinidu-də,
ɵlümdin aman ⱪalisilər! – dedi.
Ular bu xərtni ⱪobul ⱪilip, 21 ɵz'ara: «Burun biz inimizƣa ziyankəxlik
ⱪilƣaqⱪa, əmdi uning ⱪisasiƣa ⱪalduⱪ! Biz uning azabini kɵrüp turup,
yalwursimu pisənt ⱪilmiƣaniduⱪ. Xunga, bu bala-ⱪazaƣa yoluⱪtuⱪ!»
deyixti.
22
Ruben ularƣa:
– Mən silərgə: «Bu baliƣa təgməyli» desəm, silər anglimidinglar.
Əmdi xu ⱪan ⱪərzini tɵləydiƣan bolduⱪ! – dedi.
23
Yüsüp ularning sɵzini qüxəndi. Akiliri bolsa buni bilməytti, qünki
Yüsüp ular bilən tərjiman arⱪiliⱪ sɵzləxkənidi.
24
Yüsüp ɵzini qətkə elip, yiƣlap taxlidi. Andin ⱪaytip kirip, Ximonni
ayrip, ularning aldida uni baƣlatti.
Yüsüpning akilirining Kən'anƣa ⱪaytixi
Yüsüp hizmətqilirigə akilirining taƣarliriƣa axliⱪ toldurup, axliⱪⱪa
tɵligən pullirini taƣarliriƣa selip ⱪoyuxni wə ularƣa yolluⱪ ozuⱪ-tülük
təyyarlap berixni buyrudi. Ⱨəmmə təyyarliⱪ pütkəndin keyin, 26 ular
alƣan axliⱪlirini exəklirigə artip, yoliƣa rawan boldi. 27 Ⱪonalƣu jayƣa
barƣanda, ulardin biri exəklərgə yəm berix üqün taƣirini eqip, ɵz
pulining taƣarda turƣanliⱪini kɵrdi-də, 28 ⱪerindaxliriƣa:
– Ular pulumni ⱪayturuwetiptu. Mana taƣarning iqidə turidu! – dedi.
Ular ⱨang-tang bolup, ⱪorⱪⱪan ⱨalda ɵz'ara: «Bu, Hudaning bizgə ⱪilƣan
nemə ixidu?» deyixti.
29
Ular Kən'anƣa ⱪaytip kelip, atisi Yaⱪupning aldiƣa kirip, ɵtkən
ixlarni bir-birləp sɵzləp bərdi. 30 Ular mundaⱪ dedi:
– Misirning bax wəziri bizgə ⱪattiⱪ gəp ⱪilip, bizni ularning dɵlitini
qarliƣili kəlgən, dəp əyiblidi. 31 Biz uningƣa: «Biz jasus əməsmiz, biz
səmimiy adəmlər. 32 Bir atidin jəm'iy on ikki ⱪerindax iduⱪ, bir inimiz
ɵlüp kətti. Əng kiqik inimiz Kən'anda atimizƣa ⱨəmraⱨ bolup ⱪaldi»
degəniduⱪ. 33 Biraⱪ, u: «Silərning səmimiy yaki səmimiy əməslikinglarni
sinaymən. Bir adiminglarni ⱪamaⱪta tutup turimən. Ⱪalƣanliringlar
ⱪaytip, alƣan axliⱪinglarni aqarqiliⱪta ⱪalƣan a'ilənglərgə yətküzüp
25
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beringlar. 34 Andin, kiqik ininglarni mening yenimƣa elip kelinglar.
Xundaⱪ ⱪilsanglar, silərning jasus əməs, bəlki səmimiy adəm
ikənlikinglarƣa ixinip, ⱪerindixinglarni ⱪayturup berimən. Bu yərdə
turup ⱪelip, oⱪət ⱪilsanglarmu bolidu» dedi.
35
Keyin ular axliⱪlarni tɵkkəndə, ɵz pullirining taƣarda ikənlikini
kɵrüxti. Ata-balilar pul ⱪapquⱪlirini kɵrüp, intayin ⱪorⱪti. 36 Yaⱪup
ularƣa:
– Silər meni ⱨəmmə oƣullirimdin ayriwetəmsilər? Yüsüp yoⱪ boldi,
Ximonmu tügəxti. Əmdi Binyaminnimu elip kətməkqi boldunglarmu?
Bala-ⱪazaning ⱨəmmisi mening beximƣila keləmdiƣandu! – dedi.
37
Ruben atisiƣa wədə berip:
– Əgər mən Binyaminni ⱪayturup kəlmisəm, mening ikki oƣlumni
ɵltürüweting. Kiqik inimiz Binyaminni manga amanət ⱪiling. Mən uni
qoⱪum ⱪayturup kelimən, – dedi.
38
Lekin, Yaⱪup ularƣa:
– Bu oƣlum silər bilən barmisun! Uning bir ⱪorsaⱪtin bolƣan akisi
ɵlüp ketip, yalƣuz ⱪaldi. Mubada u yolda birər kɵngülsizlikkə yoluⱪup
ⱪalsa, mən ⱨəsrət qekip ɵlüp ketimən, – dedi.

43-bab
Yüsüpning ⱪerindaxlirining Binyaminni Misirƣa elip berixi
Kən'andiki aqarqiliⱪ barƣanseri eƣirlaxti. 2 Yaⱪupning a'ilisidikilər
Misirdin elip kelingən axliⱪni yəp bolƣandin keyin, Yaⱪup oƣulliriƣa:
– Silər yənə bir'az axliⱪ setiwelip kelinglar, – dedi.
3
Yəⱨuda atisiƣa:
– Biraⱪ, u adəm bizgə: «Kiqik ininglarni elip kəlmigüqə, yüzümgə
ⱪariƣuqi bolmanglar» degən. 4 Əgər siz kiqik inimizni biz bilən billə
əwətsingiz, barimiz. 5 Bolmisa barmaymiz, qünki u kixi bizgə: «Kiqik
ininglani elip kəlmigüqə, yüzümgə ⱪariƣuqi bolmanglar» degən, – dedi.
6
Isra'il ularƣa:
– Silər nemixⱪa meni mundaⱪ ⱪiynaysilər? Nemə üqün u kixigə:
«Ɵydə yənə bir inimiz bar» dəp eyttinglar? – dedi.
7
Ular mundaⱪ jawab ⱪayturdi:
– U kixi bizni wə a'ilimizning əⱨwalini koqilap sürüxtürüp: «Atanglar
ⱨayatmu? Yənə baxⱪa ⱪerindaxliringlar barmu?» dəp soridi. Biz uning
1
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so'aliƣa jawab bərmisək bolmaytti. Biz uning: «Kiqik ininglarni elip
kelinglar» dəydiƣanliⱪini nədin biləttuⱪ?
8
Yəⱨuda Isra'ilƣa:
– Binyaminni manga tapxurung. Biz dərⱨal yolƣa qiⱪayli. Xundaⱪ
ⱪilƣanda, biz, siz wə balilirimiz aqliⱪtin ɵlməymiz! 9 Kiqik inimƣa mən
kepil, pütün jawabkarliⱪni üstümgə alay. Mən uni aman-esən ⱪayturup
kelip, ɵz ⱪolingizƣa tapxurmisam, ɵmürwayət əyiblik bolup ketəy!
10
Əgər biz waⱪitni kəynigə sürmigən bolsaⱪ, bu qaƣⱪiqə ikki ⱪetim
berip keləttuⱪ, – dedi.
11
Isra'il ularƣa:
– Undaⱪ bolsa, mundaⱪ ⱪilinglar. Bax wəzirgə bir'az məlⱨəm, ⱨəsəl,
dora-dərman, murməkki, pistə-badam ⱪatarliⱪ əng yahxi yərlik alaⱨidə
məⱨsulatlardin sowƣat alƣaq beringlar. 12 Yənə bir ⱨəssə artuⱪ pul alƣaq
berip, aldinⱪi ⱪetim taƣarliringlarƣa selip ⱪoyƣan pullarni ⱪayturup
beringlar. Eⱨtimal bu ixta səwənlik kɵrüngən boluxi mumkin.
13
Ininglarnimu u kixining yeniƣa tezdin elip beringlar. 14 Ⱨəmmigə
ⱪadir Huda uning kɵngligə insap berip, Binyamin bilən Ximonni silərgə
ⱪoxup ⱪayturƣay. Nawada təⱪdir balilirimni məndin ayriwətsə, amalim
ⱪanqə! – dedi.
15
Buning bilən ular təyyarliƣan sowƣatlirini, bir ⱨəssə artuⱪ pul wə
Binyaminni elip, yolƣa qiⱪti. Ular Misirƣa barƣandin keyin, Yüsüp
bilən kɵrüxti. 16 Binyaminning ular bilən billə kəlgənlikini kɵrgən Yüsüp
ƣojidariƣa:
– Bu kixilərni ɵyümgə elip bar. Ular qüxlük tamaⱪta mən bilən billə
bolidu. Silər bir mal soyup, ziyapət təyyarlanglar, – dedi.
17
Ƣojidar buyruⱪⱪa bina'ən ularni Yüsüpning ɵyigə elip bardi. 18 Ular
ƣojidar təripidin Yüsüpning ɵyigə baxlap berilƣanliⱪidin intayin
ⱪorⱪuxup: «Bizni qoⱪum aldinⱪi ⱪetim taƣarlirimizda ⱪayturulƣan
pullar səwəbidin bu yərgə elip kəldi. Eⱨtimal ular bizgə tuyuⱪsiz ⱨujum
ⱪilip, exəklirimizni tartiwelip, bizni ⱪul ⱪilixi mumkin!» deyixti,
19
ⱨəmdə Yüsüpning dərwazisi aldiƣa berix bilənla, ular ƣojidarƣa:
20
– Təⱪsir! Aldinⱪi ⱪetim biz bu yərgə axliⱪ alƣili kəlgəniduⱪ. 21 Ɵygə
ⱪaytix yolimizda ⱪonidiƣan yərgə kelip taƣarlarni aqsaⱪ, pullirimizning
taƣarlirimizda ɵz peti turƣanliⱪini kɵrduⱪ. Ⱨazir bu pullarni ⱪayturup
berix üqün əkəlduⱪ. 22 Buningdin baxⱪa, biz yənə axliⱪ
setiwalidiƣanƣimu pul əkəlduⱪ. Aldinⱪi ⱪetim taƣarlirimizƣa pullarni
kim selip ⱪoydikin bilmiduⱪ, – deyixti.
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Ƣojidar ularƣa:
– Ⱪorⱪmanglar! Ⱪorⱪmanglar! Pulliringlarni mən tapxurup alƣanidim.
Uni taƣarliringlarƣa qoⱪum Huda, yəni atanglar etiⱪad ⱪilip kəlgən
Huda selip ⱪoyƣan ohxaydu, – dedi. Andin, u Ximonni zindandin elip
qiⱪip, ularƣa tapxurup bərdi.
24
Ƣojidar ularni Yüsüpning ɵyigə baxlap, putlirini yuyuxⱪa su,
exəklirigə bolsa yəm bərdi. 25 Ular sowƣatlarni təyyarlap, qüxtə Yüsüp
kəlgəndə uningƣa təⱪdim ⱪilixni kütüp turdi. Qünki, ular Yüsüp bilən
tamaⱪta billə bolidiƣanliⱪi toƣrisidiki həwərni angliƣanidi. 26 Yüsüp
ɵygə kəlgəndə, ular baxlirini yərgə təgküqə egip təzim ⱪilip, sowƣatlarni
sundi. 27 Yüsüp ular bilən salamlaxⱪandin keyin:
– Silər manga yaxinip ⱪalƣan atanglar toƣruluⱪ gəp ⱪilƣanidinglar. U
kixi ⱪandaⱪ, ⱨayatmu? – dəp soridi.
28
Ular jawabən:
– Mɵmin kəminilirining atisi ⱨayat wə yahxi turuwatidu, – dəp,
baxlirini ⱪayta yərgə təgküqə egip təzim ⱪildi.
29
Yüsüp bir anidin bolƣan ɵz inisi Binyaminni kɵrüp:
– Silər manga eytⱪan ⱨeliⱪi əng kiqik ininglar muxumu? Əy oƣlum,
sanga Huda bəht ata ⱪilƣay – dedi.
30
Yüsüp ɵz inisiƣa bolƣan ⱪaynaⱪ meⱨir ⱨessiyatini basalmay,
kɵpqilikning aldida ün selip yiƣliwətküdək bolup kətti. Xunga, ularning
yenidin qiⱪip, ɵz ⱨujrisiƣa kirip birⱨazaƣiqə kɵz yexi ⱪildi. 31 Andin, u
yüzini yuyup, ⱨessiyatini besip, ⱪaytip kirip, hizmətqilirigə tamaⱪ
əkirixkə buyrudi.
32
Yüsüp ɵzi yalƣuz bir dastihanda, ⱪerindaxliri ayrim bir dastihanda
olturdi. Ziyapəttə billə bolƣan Misirliⱪlar yənə bir dastihanda olturdi.
Qünki, Misirliⱪlar Ibraniylar bilən bir dastihanda olturuxni tɵwən kɵrətti.
33
Yüsüp ⱪerindaxlirini ɵzigə ⱪaritip, qong-kiqik tərtipi boyiqə
olturƣuzdi. Buni kɵrgən aka-ukiliri ⱨang-tang bolƣinidin bir-birigə
ⱪarixip ⱪoyuxatti. 34 Yüsüp ularƣa ɵz dastihinidin tamaⱪ bɵlüp bərdi.
Binyaminƣa bolsa baxⱪilarningkidin bəx ⱨəssə artuⱪ usup bərdi. Ular
Yüsüp bilən billə yəp-iqip, intayin huxal boluxti.
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44-bab
Yüsüpning kümüx jamining yoⱪilip ketixi
Yüsüp ƣojidariƣa:
– Sən ularning taƣarliriƣa elip ketəligüdək axliⱪ ⱪaqilap, pullirini ɵz
taƣarliriƣa selip ⱪoy. 2 Ularning əng kiqikining taƣiriƣa mening kümüx
jamim bilən ɵz pulini selip ⱪoy! – dəp buyruⱪ ⱪildi. Ƣojidar buyruⱪⱪa
bina'ən xundaⱪ ⱪildi.
3
Ətisi tang səⱨərdə, Yüsüpning ⱪerindaxliri exəkliri bilən yolƣa selip
ⱪoyuldi. 4 Ular xəⱨərdin qiⱪip anqə yiraⱪⱪa barmayla, Yüsüp ƣojidariƣa:
– Sən dərⱨal ularning kəynidin ⱪoƣlap berip, ularƣa: «Silər nemixⱪa
yahxiliⱪⱪa yamanliⱪ ⱪilisilər? 5 Nemixⱪa hojayinimning kümüx jamini
oƣrilap ketisilər? Hojayinim u jamda ⱨəm xarab iqidu, ⱨəm pal aqidu.
Silər eƣir gunaⱨ ɵtküzdünglar!» degin, – dedi.
6
Ƣojidar ularƣa yetixkəndə, Yüsüpning sɵzini dedi.
7
Ular:
– Ƣojam, bu nemə degənliri? Kəminiliri bundaⱪ ixtin neridur!
8
Ɵzlirigə məlum, biz ⱨətta ɵtkən ⱪetimda taƣarlirimizda pullarning
barliⱪini kɵrüp, uni Kən'andin ⱪayturup əkəlgən tursaⱪ, hojayiningizning
altun-kümüxlirini yənə oƣrilamtuⱪ? 9 Əgər ɵzliri ⱪaysimizning taƣiridin
jamni tepiwalsila, xu ɵlümgə məⱨkum bolsun. Ⱪalƣanlirimizmu
ɵzlirining ⱪuli bolayli! – deyixti.
10
Ƣojidar:
– Bu sɵzünglarƣa ⱪoxulimən. Əmma, jamni oƣriliƣan kixinila elip
ⱪalimən. Ⱪalƣanliringlar ⱪaytip kətsənglar bolidu, – dedi.
11
Buning bilən, kɵpqilik dərⱨal ɵz taƣarlirini yərgə qüxürüp aqti.
12
Ƣojidar qongining taƣiridin baxlap taki əng kiqikiningkigiqə inqikiləp
ahturdi. Ahirda, kümüx jamni Binyaminning taƣiridin tepiwaldi.
13
Ⱪerindaxlar ümidsizləngən ⱨalda kiyimlirini yirtixip, yük-taⱪlirini
exəklirigə artip, yənə xu xəⱨərgə ⱪaytip kelixti.
1

Yəⱨudaning Binyamin üqün yelinixi
Yəⱨuda wə ⱪerindaxliri Yüsüpning aldiƣa ⱪaytip barƣinida, Yüsüp
tehi ɵyidə idi. Ular ɵzlirini uning aldiƣa taxlap yərgə atti. 15 Yüsüp
ularƣa:
– Silərning bu nemə ⱪilƣininglar? Manga ohxax yuⱪiri mərtiwidiki bir
14
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kixining silərning yürüx-turuxunglarƣa pal aqalaydiƣanliⱪimni
bilməyttinglarmu? – dedi.
16
Yəⱨuda jawabən:
– I aliyliri, biz bu ixⱪa nemə deyələymiz? Uni almiduⱪ, dəp ⱪandaⱪmu
ɵzimizni aⱪliyalaymiz? Huda kəminilirining gunaⱨini eqip taxlidi. Əmdi
jam qiⱪⱪan kixila əməs, ⱨəmmimiz ɵzlirining ⱪuli bolƣaymiz! – dedi.
17
Yüsüp ularƣa:
– Yaⱪ! Ⱨərgiz undaⱪ ⱪilmaymən. Pəⱪət jamni alƣan kixi manga ⱪul
bolsun. Ⱪalƣanliringlar atanglarning yeniƣa aman-esən ⱪaytip ketinglar,
– dedi.
18
Yəⱨuda Yüsüpning aldiƣa berip:
– I aliyliri, ɵzlirigə əⱨwalni oquⱪ bayan ⱪiliximƣa ruhsət ⱪilƣayla.
Ɵzliri padixaⱨ bilən barawər, kəminilirigə rəⱨim ⱪilƣayla! 19 Ɵzliri
bizdin: «Silərning atanglar yaki baxⱪa ⱪerindaxliringlar barmu?» dəp
soriƣanlirida, 20 biz: «Yaxinip ⱪalƣan atimiz wə atimiz yaxinip
ⱪalƣanda tapⱪan bir kiqik inimiz bar. Bu inimizning bir ⱪorsaⱪtin
bolƣan akisi ɵlüp kətkən. U ularning anisidin ⱪalƣan birdinbir bala,
xunga atimiz uningƣa bək amraⱪ» degəniduⱪ. 21 Ɵzliri biz kəminilirigə:
«Uni elip kelinglar, ɵz kɵzüm bilən kɵrəy» dəp tapiliƣandila. 22 Lekin,
biz bu balining atisidin ayrilalmaydiƣanliⱪini, əgər ayrilsa, atimizning
qoⱪum ɵlidiƣanliⱪini eytⱪinimizda, 23 ɵzliri biz kəminilirigə: «Kiqik
ininglarni elip kəlmigüqə, yüzümgə ⱪariƣuqi bolmanglar!» degənidila.
24
Biz atimizning yeniƣa berip, ɵzlirining sɵzlirini yətküzduⱪ.
25
Keyin, u bizni yənə axliⱪ əkelixkə buyruƣanda, 26 biz uningƣa:
«Inimiz biz bilən billə barmiƣuqə, biz u kixining yüzigə ⱪariyalmaymiz.
Kiqik inimiz biz bilən billə barmisa, bizmu barmaymiz» degəniduⱪ.
27
Kəminilirining atisi bizgə: «Silərgə məlumki, ayalim Raⱨilə manga
pəⱪət ikki oƣul tuƣup bərdi. 28 Ularning biri məndin juda boldi. U
məndin ayrilƣandin keyin, uni ⱪayta kɵrmidim. U qoⱪum yirtⱪuq
ⱨaywanlarƣa yəm boldi. 29 Əgər silər bu oƣlumni məndin elip ketip, umu
yolda birər kɵngülsizlikkə yoluⱪup ⱪalsa, ⱪeriƣinimda ⱨəsrət qekip, ɵlüp
ketimən» degənidi. 30 Əmdi oylap baⱪsila! Əgər biz bu balini elip
kətmisək, kəminilirining atisi bu balining ⱪaytip kəlmigənlikini kɵrüpla,
ⱨayatidin ayrilidu. Qünki, uning ⱨayati bu balining təⱪdirigə baƣliⱪ.
31
Atimiz bilən kɵrüxkinimizdə, inimiz yoⱪ bolsa, u ⱨəsrət qekip ɵlüp
ketidu. Uning ɵlüxigə biz səwəbqi bolƣan bolimiz. 32 Kəminiliri atamƣa
kepillik berip: «Əgər balini ⱪayturup kəlmisəm, ɵmürwayət əyiblik
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bolup ketəy» degənidim. 33 Xunga, i aliyliri, bu bala üqün kəminiliri
ⱪelip, ɵzlirigə ⱪul bolsun. U bala bolsa akiliri bilən billə ⱪaytip kətsun!
34
Əgər bu bala mən bilən billə kətmisə, mən atamning yüzigə ⱪandaⱪ
ⱪariyalaymən? Mən atamning bundaⱪ bala-ⱪazaƣa uqrixiƣa qidap
turalmaymən! – dedi.

45-bab
Yüsüpning ⱪerindaxliriƣa ɵzini axkarilixi
Yüsüp ɵz ⱨessiyatini besiwelixⱪa amalsiz ⱪelip, hizmətkarlirining
taxⱪiriƣa qiⱪip turuxini buyrudi. U ⱪerindaxliri bilən yalƣuz ⱪalƣanda,
ɵzining kim ikənlikini məlum ⱪildi-də, xundaⱪ ⱪattiⱪ yiƣlidiki, uning
awazini ɵyning sirtidikilərmu anglidi wə anglap ⱪelip, bu həwərni tezdin
padixaⱨⱪa yətküzdi.
3
Yüsüp Ibraniy tilida ⱪerindaxliriƣa mundaⱪ dedi:
– Mən Yüsüp bolimən! Atam salamətmu?
Bu gəpni angliƣan ⱪerindaxliri ⱨoduⱪup kətkinidin gəp ⱪilalmay
turupla ⱪaldi. 4 Yüsüp ularni aldiƣa qaⱪirdi. Ular uning aldiƣa kəlgəndə,
mundaⱪ dedi:
– Mən silərning ininglar, yəni silər Misirƣa setiwətkən Yüsüp bolimən.
5
Lekin, silər bu ix üqün ənsirəp, ɵzünglarni əyibkə buyrumanglar. Huda
həlⱪning ⱨayatini saⱪlap ⱪelix üqün, meni awwal bu yərgə əwətkən. 6 Bu
yərdiki ⱪəⱨətqilikkə əmdi ikki yil boldi. Yənə bəx yilƣiqə teriⱪqiliⱪ
ⱪilƣilimu bolmaydu, ⱨosul alƣilimu bolmaydu. 7 Xunga, silərning
nəslinglarni saⱪlap ⱪelix ⱨəm ⱨayatinglarni ⱪutⱪuzup ⱪelix üqün, Huda
qong mɵjizə kɵrsitip meni bu yərgə awwal əwətti. 8 Demək, meni bu
yərgə elip kəlgən silər əməs, bəlki Hudadur. U meni padixaⱨning bax
məsliⱨətqisi wə Misirning bax wəzirlikigə olturƣuzup, pütün məmlikətni
idarə ⱪilixⱪa muyəssər ⱪildi.
9
Silər atamning yeniƣa tezdin berip, uningƣa: «Oƣlingiz Yüsüp: ‘
Huda meni pütün Misir dɵlitining bax wəziri ⱪilip tiklidi. Siz əmdi
keqikməy, bu yərgə tezdin yetip keling. 10 Oƣul-ⱪizliringiz,
nəwriliringiz, ⱪoy-kaliliringiz wə baxⱪa pütün tə'əlluⱪatingizni əkelip,
Goxən wilayiti ətrapida manga yeⱪin olturung. 11 Sizning pütün a'ilə wə
mal-waranliringiz bilən aqliⱪtin müxkül əⱨwalƣa qüxüp ⱪalmasliⱪingiz
üqün, mən sizni baⱪimən. Qünki, ⱪəⱨətqilik yənə bəx yil dawamlixidu!’
1-2
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dedi» dənglar, – dedi.
12
Yüsüp yənə:
– Mana, mening kim ikənlikimni silər ⱨəmminglar ɵz kɵzünglar bilən
kɵrdünglar, Binyamin sənmu, kɵrdüng. 13 Atamƣa Misirdiki
ⱨɵrmitimning ⱪanqilik yuⱪiriliⱪini eytinglar wə kɵrgənliringlarning
ⱨəmmisini yətküzüp, uni tezdin bu yərgə elip kelinglar, – dedi.
14
U inisi Binyaminni ⱪuqaⱪlap, yənə ⱪattiⱪ yiƣlap kətti. Inisimu uning
boyniƣa esilip ⱪattiⱪ yiƣlidi. 15 Andin, u yiƣliƣan peti akiliri bilən
bir-birləp sɵyüxüp kɵrüxti. Xuningdin keyin, ⱪerindaxliri uning bilən
sɵzlixixkə baxlidi.
16
Yüsüpning ⱪerindaxlirining Misirƣa kəlgənliki toƣrisidiki həwər
ordiƣa yetip kəlgəndə, padixaⱨ wə hizmətkarliri intayin huxal boluxup
kətti. 17 Padixaⱨ Yüsüpkə:
– Ⱪerindaxliringƣa eyt, ulaƣliriƣa mal artip, dərⱨal Kən'anƣa ⱪaytip
berip, 18 atang bilən barliⱪ a'ilə tawabi'atlirini bu yərgə elip kəlsun. Mən
ularƣa Misirning əng yahxi zeminini berimən. Ular bu yərdə bayaxat
turmuxtin bəⱨrimən bolsun. 19 Ularƣa yənə xunimu eytip ⱪoy: «Ular
atangni wə hotun, bala-qaⱪilirinimu elip kelix üqün, Misirdin ⱨarwa
alƣaq kətsun. 20 Ular u yərdiki tə'əlluⱪatini oylimisun, qünki Misir
zeminining əng yahxi nərsiliri ularning bolidu», – dedi.
21
Isra'ilning oƣulliri bu sɵzgə bina'ən ix ⱪildi. Yüsüp padixaⱨning əmri
boyiqə ularƣa ⱨarwa wə yolƣa yetərlik ozuⱪ təyyarlap bərdi. 22 U yənə
ⱨərbir akisiƣa bir ⱪurdin yengi kiyim sowƣat ⱪildi. Binyaminƣa bolsa
bəx ⱪur kiyim bilən üq yüz kümüx tənggə bərdi. 23 U atisiƣa on ⱨangga
exəkkə Misirning əng yahxi məⱨsulatlirini, yənə on mada exəkkə
atisining Misirƣa kelix yolida istemal ⱪilixiƣa axliⱪ, nan wə baxⱪa
yeməkliklərni artip bərdi. 24 U ⱪerindaxlirini yolƣa selix aldida ularƣa
yolda jedəl-majira qiⱪarmasliⱪni tapilidi.
25
Ular Misirdin qiⱪip, Kən'anƣa – atisining yeniƣa ⱪaytip bardi.
26
Ular atisiƣa:
– Yüsüp ⱨayat ikən! Misirning bax wəziri boptu! – dedi.
Yaⱪupning tənliri juƣuldap kətti. U ularning sɵzigə ixənmidi. 27 Lekin,
u ulardin Yüsüpning eytip bərgən sɵzlirini anglap ⱨəmdə Yüsüpning
ɵzini elip kelixkə əwətkən ⱨarwilirini kɵrüp, əs-ⱨoxiƣa kəldi. 28 U:
– Boldi! Oƣlum Yüsüpning ⱨayat ikənlikigə əmdi ixəndim!
Kɵzümning oquⱪida berip uni kɵrəy! – dedi.
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46-bab
Yaⱪupning pütün a'ilisini elip Misirƣa berixi
Isra'il pütün mal-mülüklirini yiƣixturup, Bə'ərxəbaƣa kelip, u yərdə
atisi Is’ⱨaⱪ etiⱪad ⱪilƣan Hudaƣa atap ⱪurbanliⱪ ⱪildi. 2 Xu keqə,
uningƣa bir ƣayibanə alamət kɵrünüp, Huda uni:
– Yaⱪup, Yaⱪup! – dəp qaⱪirdi.
– Ləbbəy, – dəp jawab bərdi u.
3
Huda uningƣa:
– Mən Huda, sening atang etiⱪad ⱪilƣan Hudadurmən. Sən Misirƣa
berixtin ⱪorⱪma. Qünki, mən u yərdə sening əwladliringni uluƣ bir həlⱪ
ⱪilimən. 4 Mən sən bilən billə Misirƣa berip, andin əwladliringni qoⱪum
bu zeminƣa ⱪayturup kelimən. Sən aləmdin ɵtkəndə, Yüsüp yeningda
bolidu, – dedi.
5
Yaⱪup Bə'ərxəbadin yolƣa qiⱪti. Uning oƣulliri uni wə
hotun-balilirini Misir padixaⱨi əwətkən ⱨarwilarƣa olturƣuzup,
6
Kən'anda tapⱪan mal-waranliri bilən tə'əlluⱪatlirini elip, Misirƣa ⱪarap
mangdi. Xundaⱪ ⱪilip, Yaⱪup pütün əwladlirini elip Misirƣa kəldi.
7
Oƣul-ⱪizliri wə oƣul-ⱪiz nəwrilirimu billə bardi.
8
Isra'il dəpmu atalƣan Yaⱪup bilən billə Misirƣa barƣan əwladlirining
isimliki tɵwəndikiqə:
Yaⱪupning qong oƣli Ruben 9 wə uning oƣulliri: Hanok, Pallu, Həzron
wə Karmi ⱪatarliⱪlar.
10
Ximon wə uning oƣulliri: Yemu'il, Yamin, Oⱨad, Yakin, Zohar wə
Kən'anliⱪ ayalidin bolƣan Xa'ul ⱪatarliⱪlar.
11
Lawiy wə uning oƣulliri: Gerxon, Ⱪoⱨat wə Mirari ⱪatarliⱪlar.
12
Yəⱨuda wə uning oƣulliri: Xelaⱨ, Pərəs wə Zərah ⱪatarliⱪlar.
Yəⱨudaning yənə Er wə Onan degən oƣulliri bolup, ular Kən'anda ɵlüp
kətkənidi.
Pərəsning oƣulliri: Həzron bilən Ⱨamul.
13
Issakar wə uning oƣulliri: Tolaⱨ, Puwa, Yob wə Ximron ⱪatarliⱪlar.
14
Zəbulun wə uning oƣulliri: Sərəd, Elon wə Yahlil ⱪatarliⱪlar.
15
Yuⱪiridikilər Leyaⱨ Paddan-arramda Yaⱪupⱪa tuƣup bərgən
əwladlar bolup, ⱪizi Dina bilən jəm'iy ottuz üq nəpər idi.
16
Gad wə uning oƣulliri: Səfon, Ⱨaggi, Xuniy, Ezbon, Əri, Arodi wə
Ar'eli ⱪatarliⱪlar.
1
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17

Axer wə uning pərzəntliri: oƣulliri Yimna, Yixwa, Yixwi, Bəriya wə
ⱪizi Səraⱨ. Bəriyaning oƣulliri: Ⱨebər wə Malkel idi.
18
Yuⱪiridikilər Laban ⱪizi Leyaⱨⱪa dedək ⱪilip bərgən Zilpa Yaⱪupⱪa
tuƣup bərgən əwladlar bolup, ular jəm'iy on altə nəpər idi.
19
Yaⱪupning ayali Raⱨilə uningƣa ikki oƣul tuƣup bərgən bolup, ular
Yüsüp bilən Binyamin idi. 20 Yüsüp Misirda On xəⱨirining roⱨaniysi
Potifəraning ⱪizi Asinattin Manassə wə Əfrayim isimlik ikki oƣul
tapⱪanidi.
21
Binyaminning oƣulliri: Bəla, Bekər, Axbel, Gera, Na'aman, Eⱨi,
Rox, Muppim, Ⱨuppim wə Arid ⱪatarliⱪlar.
22
Yuⱪiridikilər Raⱨilə Yaⱪupⱪa tuƣup bərgən əwladlar bolup, jəm'iy
on tɵt nəpər idi.
23
Dan wə uning oƣli Huxim.
24
Naftali wə uning oƣulliri: Yahsi'il, Guni, Yəsər wə Xilləm
ⱪatarliⱪlar.
25
Yuⱪiridikilər Labanning ⱪizi Raⱨiləgə dedək ⱪilip bərgən Bilⱨaⱨ
Yaⱪupⱪa tuƣup bərgən əwladlar bolup, jəm'iy yəttə nəpər idi.
26
Demək, Yaⱪupning kelinlirini ⱨesabⱪa almiƣanda, Yaⱪup bilən billə
Misirƣa barƣan ɵz əwladliri jəm'iy atmix altə kixi idi. 27 Yüsüpning
Misirda tapⱪan ikki oƣlini ⱪoxⱪanda, Yaⱪup jəmətining Misirdiki nopusi
jəm'iy yətmix⑤ kixi boldi.
Yaⱪup wə uning jəmətining Misirƣa yetip kelixi
Yaⱪup Yüsüp bilən Goxən wilayitidə kɵrüxüx üqün, Yəⱨudani uning
yeniƣa yɵnilixni uⱪup kelixkə əwətti. Yaⱪuplar Goxəngə kəlginidə,
29
Yüsüp wəzirlik ⱨarwisida olturup, atisining aldiƣa bardi. Ular didar
kɵrüxüx bilənla, Yüsüp atisini ⱪuqaⱪlap uzunƣiqə yiƣlidi. 30 Isra'il
Yüsüpkə:
– Mən sening ⱨayat ikənlikingni ɵz kɵzüm bilən kɵrdüm. Əmdi ɵlüp
kətsəmmu razimən! – dedi.
31
Andin, Yüsüp ⱪerindaxliri wə qong ɵydikilirigə mundaⱪ dedi:
– Mən padixaⱨⱪa silərning Kən'andin bu yərgə kɵqüp kəlgənlikinglarni
məlum ⱪilay. 32 Uningƣa silərning qarwiqi ikənlikinglarni,
28

Bu babning 15-, 18-, 22-, 25-ayətliridə tilƣa elinƣan adəm sanini ⱪoxⱪanda Misirƣa
barƣanlar jəm'iy 70 adəm bolidu. Biraⱪ, bu ayəttə tilƣa elinƣan 66 adəm iqigə
Yüsüpning ikki oƣli – Manassə bilən Əfrayim, xundaⱪla Yəⱨudaning Kən'anda ɵlüp
kətkən ikki oƣli – Er bilən Onan ⱪoxulmiƣan.
⑤
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mal-mülkünglarni elip kəlgənlikinglarni eytay. 33 Padixaⱨ silər bilən
kɵrüxüp, kəspinglarni sorisa, 34 uningƣa: «Biz kiqikimizdin tartip
qarwiqiliⱪ ⱪilip kəlgən. Ata-bowilirimizmu qarwiqi idi» dənglar. Xuning
bilən, u silərni ɵz həlⱪidin ayrip, Goxəngə orunlaxturidu, – dedi.
Yüsüpning bundaⱪ deyixidiki səwəb, Misirliⱪlar mal baⱪⱪuqilarni
pəⱪət kɵzgə ilmaytti.

47-bab
1

Buning bilən, Yüsüp padixaⱨ bilən kɵrüxkili berip, uningƣa:
– Atam bilən ⱪerindaxlirim Kən'andin ⱪoy-kala wə pütün
mal-mülüklirini elip bu yərgə kəldi. Ⱨazirqə ular Goxəndə turuwatidu, –
dedi.
2
Andin keyin, Yüsüp bəx ⱪerindixini tallap, padixaⱨ bilən kɵrüxüxkə
elip kəldi.
3
Padixaⱨ Yüsüpning ⱪerindaxliridin:
– Silər ⱪaysi kəsip bilən xuƣullinisilər? – dəp soridi.
Ular jawabən:
– Janabliri, kəminiliri ata-bowilirimizƣa ohxax, mal beⱪix bilən
tirikqilik ⱪilimiz. 4 Kən'anda ⱪəⱨətqilik eƣir bolƣaqⱪa, mal baⱪidiƣan
otlaⱪmu yoⱪ. Xu səwəbtin, biz bu yərgə kɵqüp kəlduⱪ. Janabliridin
kəminilirining Goxən wilayitidə turuxiƣa ijazət berixlirini soraymiz, –
dedi.
5
Padixaⱨ Yüsüpkə:
– Atang bilən ⱪerindaxliring bu yərgə kəptu. 6 Misirning zemini
ularning aldida turuptu. Ɵzliri məmlikətning əng yahxi yerini tallisun.
Goxəndə tursimu boliweridu. Ularning arisida iⱪtidarliⱪ kixilər bolsa,
mallirimni baxⱪuruxⱪa ⱪoysangmu bolidu, – dedi.
7
Keyin, Yüsüp atisi Yaⱪupni ordiƣa baxlap kelip, Misir padixaⱨi bilən
kɵrüxtürdi. Yaⱪup padixaⱨⱪa bəht-sa'adət tilidi. 8 Padixaⱨ uningdin:
– Ⱪanqə yaxⱪa kəldingiz? – dəp soridi.
9
Yaⱪup uningƣa:
– Mən bu dunyada musapir bolup, bir yüz ottuz yil yaxidim. Bu
japa-muxəⱪⱪətlik ⱨayatimda tehi ata-bowilirimdək uzun ɵmür
kɵrmidim, – dəp jawab bərdi.
10
Hoxlixix aldida, Yaⱪup yənə padixaⱨⱪa bəht tiləp, andin qiⱪip kətti.
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Yüsüp padixaⱨning əmri boyiqə atisi bilən ⱪerindaxlirini Misirƣa
orunlaxturdi. U Rəmses xəⱨirining yenidin dɵlətning əng yahxi yerini
ularƣa zeminliⱪⱪa bərdi 12 ⱨəmdə atisi, ⱪerindaxliri wə ularning
ɵydikilirigə nopusning saniƣa ⱪarap, axliⱪ yətküzüp bərdi.
Aqarqiliⱪ
Aqarqiliⱪ intayin eƣirlixip kətkənliktin, ⱨəmmə yərdə axliⱪ
ⱪalmiƣanidi. Misirliⱪlar bilən Kən'anliⱪlar aqliⱪtin ajizlap kətti.
14
Yüsüp axliⱪ setip, ularning ⱨəmmə pullirini yiƣiwelip ordiƣa
tapxurdi. 15 Misir wə Kən'andiki həlⱪning ⱪolidiki pullar tügigəndə,
Misir həlⱪi Yüsüpning aldiƣa kelip, uningdin:
– Pullirimiz tügəp kətti. Ɵlümdin saⱪlinip ⱪeliximiz üqün bir amal
ⱪilip, bizgə axliⱪ yətküzüp bərgəyla, – dəp tələp ⱪildi.
16
Yüsüp ularƣa:
– Əgər pulunglar tügəp kətkən bolsa, melinglarni axliⱪⱪa tegixinglar, –
dedi.
17
Buning bilən, ular mallirini Yüsüpning aldiƣa elip kelixti. Yüsüp
ularning at, exək, ⱪoy, kala wə ɵqkilirigə axliⱪ tegixip bərdi. Xundaⱪ
ⱪilip, Yüsüp ularning mal-qarwilirining bədiligə xu yili ularni axliⱪ bilən
təminlidi.
18
Keyinki yili, ular yənə kelip:
– I aliyliri, ⱨəⱪiⱪiy əⱨwalni yoxurmaymiz. Pullirimiz pütünləy tügidi.
Mallirimizmu ɵzlirigə ɵtüp kətti. Ⱨazir bizning tenimiz wə yerimizdin
baxⱪa ⱨeq nərsimiz ⱪalmidi. 19 Ɵlümdin saⱪlinip ⱪeliximizƣa bir amal
ⱪilƣayla! Yərlirimizning aⱪ taxlinip ⱪalmasliⱪi üqün, ɵzimiz bilən
yerimizni axliⱪⱪa almaxturup bərgəyla. Yərlirimiz padixaⱨning bolsun.
Ɵzimizmu padixaⱨning ⱪuli bolup, uning deⱨⱪanqiliⱪini ⱪilayli. Ⱨayat
ⱪeliximiz üqün, yərlərni teriximizƣa uruⱪluⱪ bərgəyla! – dəp tələp ⱪildi.
20
Xundaⱪ ⱪilip, Yüsüp padixaⱨ üqün Misirning pütün zeminini
setiwaldi. Aqarqiliⱪning eƣirliⱪidin Misirliⱪlar yərlirini setixⱪa məjbur
boldi. Nətijidə, pütün yər-zemin padixaⱨⱪa ɵtüp kətti. 21 Pütün Misir
həlⱪimu uning ⱪuli bolup ⱪaldi. 22 Pəⱪət roⱨaniylarning yərlirila ɵz
ⱪollirida ⱪaldi. Ularning yərlirini setixi ⱨajətsiz idi. Qünki, ular
padixaⱨtin ⱨəⱪsiz axliⱪ alatti.
23
Yüsüp həlⱪⱪə:
– Mən padixaⱨ üqün silərni wə yər-zeminliringlarni
setiwalƣanikənmən, u yərgə deⱨⱪanqiliⱪ ⱪilixinglar üqün uruⱪ berəy.
13
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24

Ⱨosul waⱪtida, ⱨosulning bəxtin birini padixaⱨⱪa tapxurup, ⱪalƣinini
ɵzünglarƣa wə a'ilənglərgə ozuⱪ wə uruⱪluⱪ ⱪilinglar, – dedi.
25
Ular:
– I aliyliri, ɵzliri ⱨayatimizni ⱪutⱪuzup ⱪaldila. Bizgə xəpⱪət ⱪilip,
bizni ⱪulluⱪⱪa ⱪobul ⱪilƣayla,⑥ – deyixti.
26
Xunga, Yüsüp Misirliⱪlarƣa «Deⱨⱪanqiliⱪ məⱨsulatliri ⱨosulining
bəxtin bir ⱪismini padixaⱨⱪa tapxurux kerək» degən ⱪanunni tüzüp bərdi.
Bu ⱪanun bügüngiqə küqkə igə bolmaⱪta. Pəⱪət roⱨaniylarning yərlirila
padixaⱨⱪa ɵtmidi.
Yaⱪupning ahirⱪi təlipi
Isra'illar Misirning Goxən wilayitidə olturaⱪlaxti. Ular ronaⱪ tepip,
aⱨaliliri ⱨəssiləp kɵpəydi. 28 Yaⱪup Misirda on yəttə yil yaxap, bir yüz
ⱪiriⱪ yəttə yil ɵmür kɵrdi. 29 U ɵlüx aldida Yüsüpni qaⱪirtip kelip,
uningƣa:
– Əgər sən məndin razi bolsang, ⱪolungni ikki yotamning astiƣa
ⱪoyup, manga ƣəmhorluⱪ kɵrsitip, meni Misirƣa dəpnə ⱪilmasliⱪⱪa
ⱪəsəm ⱪilƣin. 30 Mən wapat bolƣanda, meni Misirdin elip qiⱪip,
ata-bowam dəpnə ⱪilinƣan yərgə dəpnə ⱪilƣin, – dedi.
Yüsüp atisiƣa:
– Tapxuruⱪingizni qoⱪum orundaymən, – dedi.
31
Isra'il:
– Undaⱪ bolsa, manga ⱪəsəm ⱪilƣin, – dedi.
Xuning bilən, Yüsüp ⱪəsəm ⱪildi. Isra'il kariwatning bax təripidə bax
ⱪoyup, Hudaƣa mədⱨiyə oⱪudi.
27

48-bab
Yaⱪupning Əfrayim wə Manassəgə həyrlik du'a ⱪilixi
Birməzgildin keyin Yüsüpkə atisining aƣrip ⱪalƣanliⱪi toƣrisidiki
həwər yətti. Xunga, Yüsüp ikki oƣli Manassə bilən Əfrayimni elip
atisining yeniƣa bardi. 2 Yaⱪup oƣli Yüsüpning kəlgənlikini anglap,
yatⱪan ornidin küqining bariqə küqəp turup, aran olturdi. 3 Yaⱪup
Yüsüpkə:
1

Əgər ular ⱪulluⱪⱪa ⱪobul ⱪilinsa, turmuxidin ƣəm ⱪilmaytti. Qünki, hojayini
ularning ⱪorsiⱪini baⱪatti.
⑥
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– Ⱨəmmigə ⱪadir Huda Kən'andiki Luz degən yərdə manga kɵrünüp,
manga bəht ata ⱪilƣanidi. 4 U manga: «Mən sening əwladliringni
kɵpəytip, ularni nurƣun millət ⱪilimən wə bu zeminni sening
əwladliringƣa mənggü zeminliⱪⱪa berimən» degənidi, – dedi.
5
Yaⱪup yənə:
– Əy Yüsüp, mən Misirƣa kəlməstə, sən bu yərdə ikki oƣul tepipsən.
Bu ikki oƣul, yəni Əfrayim bilən Manassə, Ruben bilən Ximonƣa ohxax
mening oƣullirim ⱨesablansun.⑦ 6 Baxⱪa bala tapsang, ɵzüngning
bolsun. Ular kəlgüsidə mirashorluⱪ ⱪilidiƣan yər Əfrayim bilən
Manassəning zemini iqidə bolsun. 7 Bundaⱪ ⱪiliximdiki məⱪsət, anang
Raⱨiləning wəjidindur. Mən Paddan-arramdin ⱪaytip kəlginimdə, anang
Kən'an rayonidiki Əfrataƣa baridiƣan yol boyida meni ⱨəsrəttə ⱪaldurup
wapat boldi. Mən uni xu yərdila dəpnə ⱪilƣanidim, – dedi. (Əfrata ⱨazir
«Bəytləⱨəm» dəp atilidu.)
8
Isra'il Yüsüpning oƣullirini kɵrüp:
– Bu balilar kim? – dəp soridi.
9
Yüsüp:
– Mening oƣullirim. Mən Misirƣa kəlgəndin keyin, Huda manga
bərgən balilar, – dəp jawab bərdi.
Isra'il yənə:
– Ularni yenimƣa əkəl, ularƣa du'a ⱪilay, – dedi.
10
Isra'il ⱪerip kətkənliki üqün, kɵzi torlixip yahxi kɵrməytti. Yüsüp
balilirini uning aldiƣa elip kəldi. Isra'il ularni ⱪuqaⱪlap, sɵyüp ⱪoyup,
11
Yüsüpkə:
– Əsli seni ⱪayta kɵrimən, dəp oylap baⱪmiƣanidim. Mana əmdi Huda
manga sening oƣulliringnimu kɵrsətti! – dedi.
12
Yüsüp Isra'ilning tizidin ikki oƣlini yərgə qüxürüp, ɵzi atisining
aldida bexini yərgə təgküdək egip təzim ⱪildi. 13 Yüsüp Əfrayimni
Isra'ilning sol yeniƣa, Manassəni ong yeniƣa turƣuzdi. 14 Lekin, Isra'il
ikki ⱪolini almaxturup, ong ⱪolini kiqik nəwrisi Əfrayimning bexiƣa, sol
ⱪolini qong nəwrisi Manassəning bexiƣa ⱪoyup, 15 Yüsüpkə bəht tiləp,
mundaⱪ du'a ⱪildi:
⑦ Yaⱪupning oƣullirining əwladliri keyin Isra'il həlⱪining 12 ⱪəbilisini təxkil ⱪilƣan.
Yaⱪupning Əfrayim bilən Manassəni oƣlum deyixi bilən, ular keyin Yüsüpning orniƣa
12 ⱪəbilining ikkisini təxkil ⱪilip, on ikkigə bɵlüngən Kən'an zeminining ikki parqisigə
igə boldi. Yaⱪupning 12 oƣlining üqinqisi Lawayning əwladliri bolsa keyin mərkiziy
ibadəthanida hizmət ⱪilidiƣan roⱨaniylar bolup, zeminƣa igə bolmidi.
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«Bowilirim Ibraⱨim bilən Is’ⱨaⱪ yeⱪin əgəxkən Huda
bu ikki nəwrəmni bəhtlik ⱪilƣay.
Meni bügüngiqə yetəkləp kəlgən Huda
ularƣa bəht ata ⱪilƣay.
16
Meni pütün bala-ⱪazalardin ⱪutⱪuzƣan pərixtə
ularƣa bəht ata ⱪilƣay.
Mening namim, ata-bowam Ibraⱨim bilən Is’ⱨaⱪning nami
bu balilar arⱪiliⱪ mənggü dawamlaxⱪay.
Ular nurƣun əwladliⱪ bolup, yər yüzidə gülləp yaxniƣay.»
17

Yüsüp atisining ong ⱪolini Əfrayimning bexiƣa ⱪoyƣinini kɵrüp,
kɵnglidə narazi bolƣanidi. Xunga, u atisining ong ⱪolini Əfrayimning
bexidin Manassəning bexiƣa yɵtkəp ⱪoymaⱪqi bolup, 18 atisiƣa:
– Ata, bu ixingiz toƣra bolmidi. Qongi bu. Ong ⱪolingizni uning
bexiƣa ⱪoyƣaysiz! – dedi.
19
Atisi rət ⱪilip:
– Əy oƣlum, bilimən, bilimən. Manassəning əwladlirimu qong həlⱪ
bolidu, lekin inisi uningdinmu küqlük bolidu. Inisining əwladliri ronaⱪ
tapⱪan kɵp hil həlⱪlərgə aylinidu! – dedi.
20
U küni, Isra'il ularƣa bəht tiləp, mundaⱪ du'a ⱪildi:
«Kəlgüsidə Isra'ilning əwladliri kixilərgə həyrlik du'a ⱪilƣanda,
mundaⱪ desun:
‘ Huda silərni Əfrayim bilən Manassəgə ohxax bəhtlik ⱪilƣay!’»
Xundaⱪ ⱪilip, Yaⱪup Əfrayimni uning akisi Manassədin yuⱪiri orunƣa
ⱪoydi.
21
Keyin, Isra'il Yüsüpkə:
– Mening aləmdin ɵtüxümgə az ⱪalƣanliⱪini bilisən. Lekin, Huda
jəzmən silərgə yar bolup, silərni ata-bowiliringlarning zeminiƣa
ⱪayturup ketidu. 22 Mən sanga ⱪerindaxliringƣa ⱪariƣanda bir ⱨəssə
artuⱪ zemin berimən. U yərni mən Amorlarning ⱪolidin ⱪiliq wə
oⱪyayim bilən tartiwalƣanidim, – dedi.
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49-bab
Yaⱪupning wəsiyiti
Yaⱪup oƣullirini aldiƣa qaⱪirip, ularƣa mundaⱪ dedi:
– Ⱨəmminglar aldimƣa kelinglar, silərgə duq kelidiƣan ixlarni eytip
ⱪoyay!
1

2

«Əy oƣullirim, ⱨəmminglar kelip ⱪulaⱪ selinglar.
Atanglar Isra'ilning sɵzlirini kɵngül ⱪoyup tingxanglar.
3

Əy Ruben, sən tunji oƣlumsən,
sən küq-ⱪudritimsən.
Qong bolup tapⱪan tunji oƣlumsən,
oƣullirim iqidə əng ƣururluⱪi wə küqlüki sən.
4
Biraⱪ, sən kəlkündək eⱪip, tutuⱪ bərmiding!
Sən kiqik hotunum bilən bir orunda yetip,
kɵrpəmni bulƣiƣaqⱪa, əmdi katta kixi bolalmaysən.
5

Ximon bilən Lawiy ittipaⱪdax bolup,
ularning ⱪiliqliri rəⱨimsizlik ⱪildi.
6
Ⱪoxulmaymən ularning yaman niyitigə,
ⱪatnaxmaymən ularning suyiⱪəstlik pilaniƣa,
qünki ular dərƣəzəptə adəm ɵltürüp,
buⱪilarning peyini haliƣiniqə kəsti.
7
Yaƣsun lənətlər ularning ƣəzipigə,
xundaⱪla rəⱨimsiz ɵqmənlikigə.
Tarⱪitiwetərmən, qeqiwetərmən ularni
Isra'illarning arisiƣa.
8

Əy Yəⱨuda, ⱪerindaxliring seni mahtar.
Sən düxmənning gelini siⱪarsən.
Ⱪerindaxliring sening aldingda bax ⱪoyar.
9
Yəⱨuda düxminigə yax xirdək etilidu.
Uni məƣlup ⱪilip, ⱪaytip kelidu uwisiƣa.
Sozulup yatsa uwisida,
kimmu uningƣa tegixkə jur'ət ⱪilar?
10
Yəⱨuda tutar padixaⱨliⱪ ənggüxtirini,
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uning əwladliri yürgüzər ⱨakimiyətni.
Keyin, pütkül əl ⱪoxar tɵⱨpə uningƣa,
pütkül həlⱪ təzim ⱪilar uningƣa.⑧
11
Ⱨəddi-ⱨesabsiz bay bolƣanliⱪidin u,
ƣajap ⱪoyuxiƣa ⱪarimay təhiyining,
baƣlap ⱪoyar uni əng yahxi üzümgə.
Kiyimlirini yuyar üzüm xarabida,
esil tonini yuyar üzüm xərbitidə.
12
Uning kɵzliri musəlləstin ⱪara.
Qixliri süttinmu aⱪ.
13

Zəbulun turar dengiz boyida,
u yər kemə porti bolar,
zemini Sidon tərəpkə sozular.
14

Issakar goya küqlük exək bolup,
eƣilning iqidə yatar.
15
Kɵrgəndə u dəm elix ornining yahxiliⱪini
wə yerining munbətlikini,
artip yükning eƣirini mürisigə,
ⱪul bolup, japaliⱪ ixⱪa məjbur bolar.
16

Dan Isra'il ⱪəbilisidin biri bolar,
u ɵz həlⱪigə adil ⱨɵküm ⱪilar.
17
U yilandək yol boylirida,
zəⱨərlik yilandək qiƣir yollarda,
qeⱪip atning tuyiⱪini,
arⱪisiƣa yiⱪitar atliⱪlarni.
18

I Pərwərdigarim, ⱪutⱪuzuxungni kütməktimən!

19

Gad ⱪaraⱪqilarning ⱨujumiƣa uqrar.
Lekin, u kəynidin ⱨujum ⱪilip, zərbə berər.
20

Axerning zemini bə'əyni mol axliⱪ ambiri bolup,

Yaki: Yəⱨuda tutar padixaⱨliⱪ ənggüxtirini, uning əwladliri yürgüzər ⱨakimiyətni,
Taki ⱨakimiyət yürgüzgüqi kəlmigüqə; Pütkül həlⱪ təzim ⱪilar uningƣa.
⑧
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padixaⱨlarni u təminlər has ləzzətlik tamaⱪliri bilən.
21

Naftali ərkin ana keyiktur,
u tuƣar sɵyümlük bala keyiklərni.
22

Yüsüp mewilik dərəhtur.
U bulaⱪⱪa yeⱪindur.
Uning xahliri ⱨalⱪip ɵtər tamdin.
23
Xiddətlik ⱨujum ⱪilar düxmən owqiliri uningƣa,
oⱪyalar dəⱨxətlik etilar uningƣa,
24
lekin uning yayi məzmut yənila,
uning ⱪolliri küqlük yənila.
Tayanƣaqⱪa u Yaⱪup etiⱪad ⱪilƣan ⱪadir Hudaƣa,
yəni Isra'ilning Padiqisiƣa, Ⱪoram Texiƣa.
25
Atang ibadət ⱪilƣan Huda sanga yardəm ⱪilar,
ⱨəmmigə ⱪadir Huda seni bəhtlik ⱪilar.
U sanga hasiyətlik yamƣur yaƣdurup,
yərdiki bulaⱪlarni təⱪdim ⱪilar.
At-kaliliringni ⱨəm awutup,
əwladliringni ⱨəssiləp kɵpəytər.
26
Atang Hudadin erixkən bu bəht,
ⱪədimki taƣ qoⱪⱪiliridinmu,
edirliⱪlardiki bayliⱪlardinmu büyüktur.
Mana bu bəht-sa'adət Yüsüpning bexiƣa,
yəni ⱪerindaxliridin tallanƣiniƣa ⱪonar.
27

Binyamin goya yirtⱪuq qilbɵrə.
U ətigini tutⱪinini yalmap,
keqisi oljilarni bɵlər.»
28

Isra'ilning bu on ikki oƣli Isra'il həlⱪining on ikki ⱪəbilisining
bowiliri boldi. Bu sɵzlər – Yaⱪupning ⱨərbir oƣliƣa ⱪilƣan layiⱪ həyrlik
du'asidur.
Yaⱪupning wapati
Yaⱪup oƣulliriƣa mundaⱪ dəp tapilidi:
– Əjdadlirimning ⱪexiƣa ketidiƣanƣa az ⱪaldim. Silər meni
ata-bowilirimning yeniƣa, yəni Hitlardin bolƣan Əfronning etizliⱪidiki
29

113
Aləmning yaritilixi

ɵngkürgə dəpnə ⱪilinglar. 30 Bu ɵngkür Kən'andiki Mamrəning xərⱪ
təripidiki Makpelaⱨ yezisida bolup, Ibraⱨim u ɵngkür bilən yərni
Hitlardin bolƣan Əfrondin yərlik ⱪilix üqün setiwalƣanidi. 31 Ibraⱨim wə
ayali Sarə u yərgə ⱪoyulƣan. Is’ⱨaⱪ wə ayali Ribəⱪamu u yərgə
ⱪoyulƣan. Mən Leyaⱨnimu u yərgə dəpnə ⱪildim. 32 U yər bilən ɵngkür
Hitlardin setiwelinƣan bolup, silər meni xu yərgə ⱪoyunglar. 33 Yaⱪup
oƣulliriƣa bu sɵzlərni ⱪilƣandin keyin, yetipla, nəpisi tohtap,
əjdadlirining ⱪexiƣa kətti.

50-bab
Yaⱪupning dəpnə ⱪilinixi
Yüsüp atisining jəsitigə ɵzini taxlap, ⱨəsrət bilən yiƣlap, uning yüzini
sɵydi. 2 Keyin, Yüsüp ⱪol astidiki tewipliriƣa atisining jəsitini momlaxni
buyrudi. 3 Ular adətliri boyiqə ⱪiriⱪ kün iqidə jəsətni qirixtin saⱪlax
hizmitini tamamlidi. Misirliⱪlar uningƣa yətmix kün matəm tutti.
4
Ⱪariliⱪ tutux məzgili ɵtkəndin keyin, Yüsüp padixaⱨning
əməldarliriƣa:
– Eƣir kɵrmisənglar, padixaⱨⱪa mundaⱪ dənglar: 5 «Atam jan üzüx
aldida meni ɵzini Kən'anda təyyarlap ⱪoyƣan yərlikkə ⱪoyuxumƣa
ⱪəsəm ⱪildurƣanidi. Xuning üqün, manga ijazət bərsə, u yərgə berip
atamni dəpnə ⱪilip kəlsəm», – dedi.
6
Padixaⱨ uningƣa:
– Barsun, atisiƣa bərgən ⱪəsimi boyiqə dəpnə ⱪilsun, – dəp jawab
ⱪayturdi.
7
Buning bilən, Yüsüp atisini dəpnə ⱪilƣili kətti. Padixaⱨning barliⱪ
hizmətqiliri, orda əməldarliri wə Misirdiki kɵzgə kɵrüngən ərbablar
Yüsüp bilən billə berixti. 8 Yüsüpning pütün a'ilisi, ⱪerindaxliri wə
atisining jəmətlirimu uning bilən billə bardi. Pəⱪət Yüsüpning kiqik
baliliri wə ⱪoy-kalilirila Goxəndə ⱪalƣanidi. 9 Uning bilən billə
barƣanlarning iqidə yənə jəng ⱨarwiliriƣa olturƣanlar wə atliⱪlarmu bar
idi. Xundaⱪ ⱪilip, ular goya qong bir ⱪoxundək boldi.
10
Ular I'ordan dəryasining nerisidiki Atad degən yərdiki hamanƣa
kəlgəndə, ⱪattiⱪ yiƣa-zar ⱪilixti. Yüsüplər u yərdə yəttə kün ⱨaza tutti.
11
Buni kɵrgən Kən'anliⱪlar: «Misirliⱪlarning dəpnə murasimi
nemidegən daƣduƣiliⱪ» deyixkənidi. Xunga, bu yərgə Abel-mizra'im
1
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[mənisi «Misirliⱪlarning ⱨaza tutuxi»] dəp nam ⱪoyuldi.
12
Xundaⱪ ⱪilip, Yaⱪupning oƣulliri atisining tapxuruⱪi boyiqə 13 uning
jəsitini Kən'anƣa apirip, Mamrəning xərⱪidiki Makpelaⱨtiki ɵngkürgə
dəpnə ⱪildi. Bu ɵngkür Ibraⱨim Hit ⱪəbilisidin bolƣan Əfrondin
ⱪəbristanliⱪ üqün setiwalƣan etizliⱪta idi. 14 Yüsüp atisini dəpnə ⱪilip
bolup, ɵz ⱪerindaxliri wə dəpnə murasimiƣa ⱪatnaxⱪan barliⱪ kixilər
bilən billə Misirƣa ⱪaytip kəldi.
Yüsüpning ⱪerindaxlirini hatirjəm ⱪilixi
Yüsüpning atisi ɵlgəndin keyin, uning ⱪerindaxliri: «Əgər Yüsüp
kɵnglidə burun uningƣa yamanliⱪ ⱪilƣinimiz üqün adawət saⱪlap,
bizdin intiⱪam alimən desə, ⱪandaⱪ ⱪilimiz?» dəp oylaxⱪanidi. 16 Xunga,
ular bir kixi arⱪiliⱪ Yüsüpkə:
– Atimiz jan üzüx aldida, 17 bizgə sanga buni eytip ⱪoyuximizni
tapiliƣan: «Akiliring sanga yamanliⱪ ⱪilip ⱪoydi. Ularning gunaⱨini
kəqürüm ⱪiliwət». Xuning üqün, səndin bizning hataliⱪimizni kəqürüm
ⱪilixingni soraymiz. Biz bolsaⱪ atang ibadət ⱪilƣan Hudaning
hizmətkarliri, – dəp sɵz yətküzdi.
Yüsüp bu sɵzni anglap yiƣliwətti.
18
Andin, Yüsüpning ⱪerindaxliri uning aldiƣa berip, bexi yərgə
təgküqə təzim ⱪilip, mundaⱪ dedi:
– Biz sening ⱪulung bolayli!
19
Yüsüp ularƣa:
– Ⱪorⱪmanglar! Mən ⱨɵküm ⱪilip jazalaydiƣan Huda əməsmən!
20
Silər əslidə manga ziyankəxlik ⱪilmaⱪqidinglar, lekin Huda nurƣun
kixilərning ⱨayatini saⱪlap ⱪelix üqün, yaman ixinglarni yahxi ixⱪa
aylandurdi. Bügün mana xunqə nurƣun kixilər ⱨayat ⱪaldi. 21 Silər
ⱪorⱪmanglar. Mən qoⱪum silərgimu pərzəntliringlarƣimu ƣəmhorluⱪ
ⱪilimən, – dedi.
Yüsüp ⱪerindaxliriƣa meⱨribanliⱪ bilən təsəlli berip, ularni hatirjəm
ⱪildi.
15

Yüsüpning aləmdin ɵtüxi
Yüsüp wə uning atisining uruⱪ-jəməti Misirda olturaⱪlixip
ⱪalƣanidi. Yüsüp bir yüz on yexida aləmdin ɵtti. 23 Uning ɵmri xunqilik
uzun boldiki, u ⱨətta oƣli Əfrayimning üqinqi əwladini kɵrüxkə
muyəssər bolƣan. Yüsüp Manassəning oƣli Makirning oƣullirinimu ɵz
22
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ⱪoyniƣa alƣan. 24 U ⱪerindaxliriƣa:
– Mən aləmdin ɵtüxkə az ⱪaldim. Huda qoⱪum silərgə kɵngül bɵlüp,
silərni bu yərdin elip, Ibraⱨimƣa, Is’ⱨaⱪⱪa wə Yaⱪupⱪa wədə ⱪilip
bərməkqi bolƣan zeminƣa baxlap baridu, – dedi.
25
Yüsüp ⱪerindaxliriƣa yənə:
– Huda silərgə ƣəmhorluⱪ ⱪilip, silərni u yərgə elip kətkən waⱪitta,
mening jəsitimni billə elip ketixkə mening aldimda ⱪəsəm ⱪilinglar! –
dedi.
26
Yüsüp bir yüz on yexida Misirda aləmdin ɵtti. Ular uning jəsitini
qirixtin saⱪlax üqün momlap, sanduⱪⱪa selip ⱪoydi.
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(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
«Misirdin qiⱪix»ta Isra'illarning Misirda ⱪulluⱪ ⱨalətkə qüxüp ⱪelixi,
Musa pəyƣəmbərning ularni ⱪulluⱪtin ⱪutuldurup Huda əjdadi
Ibraⱨimƣa berixkə wədə ⱪilƣan Kən'an zeminiƣa baxlap mengix jəryani
təswirləngən.
Bu jəryanida Musa pəyƣəmbər Hudadin on pərz wə nurƣun
ⱪa'idə-nizamlarni ⱪobul ⱪilƣan. Hudaning Yəⱨudiylarƣa bularni
berixtiki məⱪsiti, yəⱨudiy jama'ətqilikini tərtipkə selix wə ularƣa
Hudaƣa ⱪandaⱪ ibadət ⱪilixni kɵrsitix idi.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tezis:
Isra'illarning Misirda ⱪul boluxi (1-bab)
Musa pəyƣəmbərning tuƣuluxidin qaⱪirilixiƣiqə (2-babtin
4-babⱪiqə)
Misir padixaⱨining jaⱨilliⱪi wə Misirliⱪlarƣa kəlgən apətlər
(5-babtin 11-babⱪiqə)
Ɵtüp ketix ⱨeyti wə Misirdin qiⱪix (12-bab 1-ayəttin 15-bab
21-ayətkiqə)
Ⱪizil dengizdin Sinay teƣiƣa səpər ⱪilix (15-bab 22-ayəttin 18-bab
27-ayətkiqə)
6Ⱪanunning qüxürülüxi wə əⱨdining tüzülüxi (19-babtin 24-babⱪiqə)
Ibadət qedirining yasilixi wə ibadət ⱪa'idiliri (25-babtin 40-babⱪiqə)
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Isra'illarning Misirda tartⱪan azabliri
Yaⱪupning ⱨərⱪaysi oƣulliri ɵz bala-qaⱪilirini elip, Yaⱪup bilən billə
Misirƣa bardi. Uning oƣullirining isimliri 2 Ruben, Ximon, Lawiy,
Yəⱨuda, 3 Issakar, Zəbulun, Binyamin, 4 Dan, Naftali, Gad wə Axer idi.
5
Ularning ⱨəmmisi Yaⱪupning biwasitə əwladliri bolup, jəm'iy yətmix
kixi idi. Yaⱪupning yənə bir oƣli Yüsüp bu waⱪitta alliⱪaqan Misirda idi.
6
Keyin, Yüsüp wə uning ⱪerindaxliri ⱨəmdə barliⱪ zamandaxliri
aləmdin ɵtti. 7 Xundaⱪtimu, Isra'ilning (yənə bir ismi Yaⱪup) əwladliri
tez kɵpiyip, u yərni toldurdi wə heli küqiyip ⱪaldi.
8
Keyin, Yüsüpning Misir həlⱪigə ⱪilƣan yahxiliⱪliridin həwiri
bolmiƣan yengi bir padixaⱨ Misirda təhtkə qiⱪti. 9 U Misirliⱪlarƣa:
– Bu Isra'illarning bizgə ⱪariƣanda kɵpiyip, bizdinmu küqiyip
ketiwatⱪanliⱪiƣa ⱪaranglar! 10 Əng yahxisi aⱪilanə tədbir ⱪollinip,
buning aldini eliximiz kerək. Undaⱪ bolmiƣanda, nawada urux partlap
ⱪalsa, ular düxmənlər bilən birlixip bizgə ⱨujum ⱪilip, bu yərdin ⱪeqip
ketixi mumkin, – dedi.
11
Buning bilən, Misirliⱪlar Isra'illarni eƣir əmgəklər bilən ezix üqün,
əmgək nazarətqilirini təyinlidi. Ular Isra'illarƣa padixaⱨ üqün Pitom wə
Rəmses isimlik təminləx mərkizi ⱪilinƣan xəⱨərlərni saldurdi. 12 Lekin,
Misirliⱪlar Isra'illarni ⱪanqə əzgənseri, ular xunqə kɵpiyip, dɵlətning
1
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baxⱪa yərlirigimu tarⱪaldi. Bu səwəbtin, Misirliⱪlar Isra'illardin ⱪorⱪup,
13
ularni tehimu eƣir ixlarƣa saldi. 14 Misirliⱪlar ularni layqiliⱪ, kesək
ⱪuyux wə etiz-eriⱪ ixlirini ⱪilixtək eƣir əmgəklərgə selip, intayin ⱪattiⱪ
azablarƣa duqar ⱪildi.
15
Misir padixaⱨi yənə Xifraⱨ wə Pu'aⱨ isimlik ikki nəpər Ibraniy⑨
tuƣut anisiƣa:
16
– Silər Ibraniy ayallirini tuƣdurƣan waⱪtinglarda, bowaⱪning oƣul
yaki ⱪiz ikənlikigə ⱪaranglar. Əgər oƣul tuƣulsa, bowaⱪni
ɵltürüwetinglar; ⱪiz tuƣulsa, tirik ⱪaldurunglar, – dedi.
17
Lekin, bu ikki tuƣut anisi Hudaƣa ihlasmən bolƣaqⱪa, padixaⱨning
əmrigə boysunmay, oƣul bowaⱪlarni ɵltürmidi. 18 Xunga, padixaⱨ ularni
qaⱪirtip:
– Bu silərning nemə ⱪilƣininglar? Nemə üqün oƣul bowaⱪlarni
ɵltürmidinglar? – dəp soridi.
19
Ular:
– Ibraniy ayalliri Misir ayalliriƣa ohximaydu. Ular naⱨayiti saƣlam
kelidu. Biz yetip barƣuqə, ɵzliri tuƣup bolidu, – dəp jawab berixti.
20-21
Tuƣut aniliri Hudaƣa ihlasmən bolƣanliⱪi üqün, Huda ularƣa
ƣəmhorluⱪ ⱪilip, ɵz a'ililirini ⱪurux xəripini ata ⱪildi. Isra'illar dawamliⱪ
kɵpiyip, tehimu küqəydi.
22
Buning bilən, Misir padixaⱨi pütün puⱪraliriƣa:
– Isra'illardin tuƣulƣan oƣul bowaⱪlarning ⱨəmmisini Nil dəryasiƣa
taxlanglar, ⱪiz balilarnila tirik ⱪaldurunglar, – dəp əmr ⱪildi.

2-bab
Musaning dunyaƣa kelixi
Isra'illarning Lawiy ⱪəbilisidiki bir kixi ɵz ⱪəbilisidin bolƣan birsigə
nikaⱨlandi. 2 Ayali ⱨamilidar bolup, bir oƣul tuƣdi. Ana bowaⱪning
qirayliⱪ ikənlikini kɵrüp, uni üq ay yoxurun saⱪlidi. 3 U balini zadi
yoxuralmaydiƣan yərgə kəlgəndə, ⱪomuxtin bir sewət toⱪup, uni mom
wə lay bilən suwap, su ɵtməs ⱪildi wə balini sewətkə selip, andin sewətni
Nil dəryasi boyidiki ⱪomuxluⱪⱪa apirip, yoxurunqə suƣa ⱪoyuwətti.
4
Balining ⱨədisi ⱪandaⱪ əⱨwal yüz beridikin dəp, yiraⱪtin sewətni
1

⑨

Ibraniy – ⱪədimki Yəⱨudiylarni, yəni Isra'illarni kɵrsitidu.
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kɵzitip turdi.
5
Padixaⱨning ⱪizi dərya boyiƣa suƣa qɵmülgili kəldi. Uning
kenizəkliri dərya boyida səylə ⱪilixⱪa baxlidi. Tuyuⱪsiz, məlikə
ⱪomuxluⱪta bir sewətning turƣinini kɵrüp ⱪaldi-də, elip kelix üqün has
kenizikini əwətti. 6 Məlikə sewətni eqip, bir oƣul bowaⱪning yiƣlap
yatⱪinini kɵrdi. Məlikə uningƣa iq aƣritip:
– Bu qoⱪum bir Ibraniyning bowiⱪi, – dedi.
7
Bu qaƣda, bowaⱪning ⱨədisi kelip, məlikigə:
– Mən berip, Ibraniylar arisidin siz üqün bowaⱪni emitidiƣan bir
inikana tepip keləymu? – dəp soridi.
8
Məlikə:
– Maⱪul, barƣin, – dedi. U berip, bowaⱪning ɵz anisini qaⱪirip kəldi.
9
Məlikə bu ayalƣa:
– Bowaⱪni ɵyünggə elip ketip, mən üqün emit. Ix ⱨəⱪⱪingni berimən, –
dedi. Buning bilən, ayal bowaⱪni ɵyigə elip ketip emitti. 10 Bala heli qong
bolƣanda, anisi uni məlikining aldiƣa elip bardi. Məlikə uni ɵz oƣli ⱪilip
beⱪiwaldi wə «Mən uni sudin tartip qiⱪiriwalƣan» dəp, uningƣa Musa
[Ibraniy tilidiki «tartip qiⱪirix» degən sɵz bilən aⱨangdax] degən isimni
ⱪoydi.
Musaning Midyan dɵlitigə ⱪeqip ketixi
Musa qong bolƣandin keyin, Ibraniy ⱪerindaxlirini yoⱪlap berip,
ularning eƣir əmgəklərgə seliniwatⱪanliⱪini ɵz kɵzi bilən kɵrdi. Arida, u
bir Misirliⱪning Ibraniy ⱪerindaxliridin birini uruwatⱪanliⱪini kɵrüp,
12
ətrapiƣa ⱪarap «Baxⱪa adəm yoⱪⱪu» dəp oylap, ⱨeliⱪi Misirliⱪni
ɵltürüp, ɵlükini ⱪumƣa kɵmüwətti. 13 Ətisi, Musa yənə sirtⱪa qiⱪip, ikki
Isra'ilning bir-biri bilən uruxuwatⱪanliⱪini kɵrdi. U yolsizliⱪ ⱪilƣan
birigə:
– Nemixⱪa ɵz ⱪerindixingni urisən? – dedi.
14
Ⱨeliⱪi kixi:
– Kim seni bizgə baxliⱪ yaki soraⱪqi bolsun dəptu!? Sən ⱨeliⱪi
Misirliⱪni ɵltürginingdək əmdi menimu ɵltürməkqimu? – dedi. Musa bu
gəpni anglap ⱪorⱪup ⱪaldi. U iqidə «Mening ⱪilƣan iximni baxⱪilar
jəzmən bilip ⱪaptu» dəp oylidi.
15
Padixaⱨ bu ixtin həwər tepip, Musani ɵltürməkqi boldi. Biraⱪ, Musa
uningdin ⱪeqip, Midyan degən dɵlətkə bardi.
Bir küni, u bir ⱪuduⱪning yeniƣa kelip olturdi. 16 Midyandiki bir
11
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roⱨaniyning yəttə ⱪizi bar idi. Ular da'im atisining ⱪoylirini suƣirix üqün
bu ⱪuduⱪ bexiƣa kelip, su tartip, oⱪurlarni tolduruxatti. 17 Bundaⱪ
waⱪitlarda, birⱪanqə padiqi kelip, ularni ⱪoƣliwetətti. Bu ⱪetim bolsa,
Musa ularni ⱪoƣdidi wə ularƣa yardəmlixip su tartip bərdi. 18 Ular atisi
Ri'u'elning yeniƣa ⱪaytip barƣinida, atisi ulardin:
– Bügün əjəb burunla ⱪaytip kəpsilərƣu? – dəp soridi. 19 Ular:
– Bir Misirliⱪ bizni padiqilarning bozək ⱪilixidin ⱪutuldurdi, ⱨətta biz
üqün su tartip ⱪoylirimizni suƣirip bərdi, – dəp jawab berixti.
20
Atisi ⱪizliriƣa:
– U ⱪəyərdə ⱪaldi? Uni sirtta taxlap kəlgininglar nemisi? Uni biz bilən
billə tamaⱪ yeyixkə qaⱪirip kelinglar, – dedi.
21
Musa Ri'u'elning təklipini ⱪobul ⱪildi wə ularning yenida turup ⱪaldi.
Ri'u'el ⱪizi Zipporani uningƣa hotunluⱪⱪa bərdi. 22 Zippora bir oƣul
tuƣdi. Musa «Mən yaⱪa yurttiki bir musapir idim» dəp, baliƣa Gerxom
[«u yərdə yaⱪa yurtluⱪ» degən sɵz bilən aⱨangdax] degən isimni ⱪoydi.
23
Aridin uzun yillar ɵtkəndin keyin, Misir padixaⱨimu ɵldi. Isra'illar
yənila eƣir əmgəklərdin ⱪattiⱪ azab qekip, Hudadin yardəm tiləp,
nalə-pəryad kɵtürüxti. Ularning nalə-pəryad awazi Hudaƣa yətti.
24
Huda ularning nalə-pəryadlirini anglap, ɵzining ularning əjdadliridin
bolƣan Ibraⱨim, Is’ⱨaⱪ wə Yaⱪuplar bilən tüzgən əⱨdisini esigə aldi. 25 U
Isra'illarning eqinixliⱪ ⱨalitini kɵrüp, ularƣa intayin iq aƣritti.

3-bab
Hudaning Musani qaⱪirixi
Musa ⱪeynatisi, Midyan roⱨaniysi Yitro (yənə bir ismi Ri'u'el)ning
ⱪoyini baⱪatti. Bir küni, u padisini ⱨəydəp qɵlni kesip ɵtüp, Hudaning
teƣi – Sinay teƣiƣa kəldi. 2 U yərdə Pərwərdigarning pərixtisi①
tikənliktiki yalⱪunjap yeniwatⱪan ot iqidin Musaƣa tuyuⱪsiz kɵründi.
Musa tikənliktə ot yeniwatⱪan bolsimu, tikənlikning kɵyüp
kətməywatⱪanliⱪini kɵrdi. 3 U «Bu ajayip ixⱪu, tikənlik nemixⱪa kɵyüp
kətməydiƣandu? Yeniƣa berip ⱪarap baⱪayqu!» dəp oylidi.
4
Musaning yeⱪinlap kəlginini kɵrgən Pərwərdigar tikənlikning iqidin:
– Musa! Musa! – dəp towlidi.
1

①

Bu Hudaning ɵzini kɵrsitidu.
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– Mana mən! – dəp jawab bərdi Musa.
5
Huda uningƣa:
– Bu yərgə yeⱪin kəlmə, qoruⱪliringni salƣin. Qünki, sən turuwatⱪan
yər muⱪəddəstur. 6 Mən sening atang, xundaⱪla əjdadliring Ibraⱨim,
Is’ⱨaⱪ wə Yaⱪuplar etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda bolimən, – dedi.
Buni angliƣan Musa Hudaƣa ⱪaraxⱪa petinalmay, yüzini etiwaldi.
7
Pərwərdigar uningƣa mundaⱪ dedi:
– Mən həlⱪim Isra'illarning Misirda harliniwatⱪanliⱪini kɵrdüm.
Ularning əmgək nazarətqilirining zulmidin ⱪilƣan nalə-pəryadlirini
anglidim. Ularning azab tartiwatⱪanliⱪini bilimən. 8 Xunga, mən ularni
Misirliⱪlarning ⱪolidin ⱪutⱪuzup, süt bilən ⱨəsəl eⱪip turidiƣan bipayan
munbət zeminƣa elip berix üqün qüxtüm. U yər Kən'anlar, Hitlar,
Amorlar, Pərizzilər, Hiwlar wə Yibuslarning makanidur. 9 Həlⱪimning
ⱪilƣan nalə-pəryadi ⱪuliⱪimƣa anglanmaⱪta. Misirliⱪlarning ularni
ⱪandaⱪ əzgənlikimu kɵz aldimda turmaⱪta. 10 Xunga, əmdi seni Misir
padixaⱨining aldiƣa əwətimən. Berip, ɵz həlⱪim bolƣan Isra'illarni
Misirdin elip qiⱪ.
11
Lekin, Musa Hudaƣa:
– Mən Misir padixaⱨining aldiƣa berip, Isra'illarni Misirdin elip
qiⱪalaydiƣan ⱪanqilik qong adəm idim? – dedi.
12
Huda uningƣa:
– Mən sanga yar bolimən. Sən Isra'illarni Misirdin elip qiⱪⱪandin
keyin, silər bu taƣⱪa kelip manga ibadət ⱪilisilər. Mana bu mening seni
əwətkənlikimning bəlgisi, – dedi.
13
– Mən berip, Isra'illarƣa: «Meni bu yərgə silərning əjdadliringlar
etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda əwətti» desəm, ular manga ixənməy: «Ⱪaysi
Huda ⱨəⱪⱪidə sɵzləwatisən? Uning nam-xəripi nemə?» dəp sorisa, mən
nemə dəymən? – dedi Musa.
14
Huda mundaⱪ dedi:
– Mən «Mənggü Bar Bolƣuqi»durmən. Sən berip, ularƣa: «Meni
silərgə ‘Mənggü Bar Bolƣuqi’ əwətti» degin.
15
Huda Musaƣa yənə:
– Isra'illarƣa: «‘Mənggü Bar Bolƣuqi’, yəni əjdadliringlar Ibraⱨim,
Is’ⱨaⱪ wə Yaⱪuplar etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda meni yeninglarƣa əwətti»
degin. Bu, mening mənggülük namim. Əwladtin əwladⱪiqə muxu nam
bilən əskə elinimən. 16 Sən berip Isra'illarning aⱪsaⱪallirini yiƣip,
ularƣa: «Pərwərdigar, yəni silərning əjdadliringlar Ibraⱨim, Is’ⱨaⱪ wə
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Yaⱪuplar etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda manga kɵründi. U mening silərgə:
‘mən Misirliⱪlarning silərgə ⱪandaⱪ mu'amilə ⱪiliwatⱪanliⱪini kɵrdüm.
17
Mən silərni ularning zulmidin ⱪutulduruxⱪa wədə ⱪildim. Mən silərni
süt bilən ⱨəsəl eⱪip turidiƣan zeminƣa, yəni Kən'anlar, Hitlar, Amorlar,
Pərizzilər, Hiwlar wə Yibuslarning makaniƣa elip barimən’ dəp
yətküzüxümni eytti» degin.
18
– Aⱪsaⱪallar sening sɵzliringni anglaydu. Andin keyin sən ular bilən
birliktə Misir padixaⱨining aldiƣa berip, uningƣa ⱨəmminglar bir
eƣizdin: «Pərwərdigar – Ibraniylar etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda bizgə ayan
boldi. Əmdi bizning üq künlük yolni besip, qɵl-bayawanƣa berip,
Pərwərdigarimiz Hudaƣa ⱪurbanliⱪ ⱪiliximizƣa ijazət bərgəysiz»
dənglar. 19 Manga məlumki, mən Misir padixaⱨini besim bilən məjbur
ⱪilmiƣuqə, u silərgə ijazət bərməydu. 20 Xunga, mən ɵz ⱪudritimni ixⱪa
selip, həlⱪi'aləm aldida ⱨər hil mɵjizilirimni kɵrsitix arⱪiliⱪ Misirliⱪlarni
jazalaymən. Xuning bilən, Misir padixaⱨi silərni u yərdin qiⱪiriwetidu.
21
Silər Misirdin qiⱪidiƣan waⱪtinglarda, mən Misirliⱪlarni silərgə
meⱨribanliⱪ kɵrsitidiƣan ⱪilimən. Xunga, silər u yərdin qiⱪⱪanda, ⱪuruⱪ
ⱪol qiⱪmaysilər. 22 Isra'il ayallarning ⱨəmmisi Misirliⱪ ⱪoxniliri wə
ⱪoxnilirining meⱨmanliridin altun-kümüxtin yasalƣan zinnət buyumlar
wə kiyim-keqəklərni tələp ⱪilidu. Bu nərsilər bilən baliliringlarni
yasandurisilər. Mana xundaⱪ ⱪilip, Misirliⱪlarning bayliⱪlirini
tartiwalƣan bolisilər, – dedi.

4-bab
Hudaning Musaƣa alaⱨidə iⱪtidar ata ⱪilixi
Biraⱪ, Musa Pərwərdigarƣa:
– Isra'illar manga ixənməy, sɵzümgə ⱪulaⱪ salmay, manga:
«Pərwərdigar sanga əsla kɵrünmidi» desə, ⱪandaⱪ ⱪilimən, – dedi.
2
Pərwərdigar uningdin:
– Ⱪolungdiki nemə? – dəp soridi.
– Tayaⱪ, – dəp jawab bərdi u.
3
Pərwərdigar uningƣa:
– Tayaⱪni yərgə taxla, – dəp buyrudi. Musa uni yərgə taxliwidi, u
yilanƣa aylandi. Musa uningdin ⱪaqti. 4 Pərwərdigar Musaƣa yənə:
– Yilanning ⱪuyruⱪini tut, – dəp buyrudi. Musa yilanning ⱪuyruⱪini
1

123
Misirdin qiⱪix

tutuwidi, yilan yənə tayaⱪⱪa aylinip kətti. 5 Pərwərdigar uningƣa:
– Mana bu Isra'illarni Pərwərdigarning, yəni ularning əjdadliri Ibraⱨim,
Is’ⱨaⱪ wə Yaⱪuplar etiⱪad ⱪilip kəlgən Hudaning sanga kɵrüngənlikigə
ixəndüridu, – dedi.
6
Pərwərdigar Musaƣa yənə:
– Əmdi ⱪolungni ⱪoynungƣa sal, – dedi. Musa ⱪolini ⱪoyniƣa selip
qiⱪirip ⱪariwidi, ⱪolini mahaw ⱪaplap kətkənidi. 7 Andin, Pərwərdigar:
– Ⱪolungni yənə ⱪoynungƣa sal, – dedi. Musa ⱪolini ⱪoyniƣa selip
qiⱪiriwidi, ⱪoli əsligə kelip, bədinining baxⱪa jayliriƣa ohxax ⱨalətkə
kəlgənidi. 8 Pərwərdigar sɵzini dawamlaxturup:
– Əgər ular sanga ixənmisə yaki dəsləpki mɵjizidin keyin yənila ⱪayil
bolmisa, keyinki mɵjizə bəlkim ularni ⱪayil ⱪilidu. 9 Əgər bu ikki
mɵjizimu ularni ⱪayil ⱪilalmisa wə ularni sɵzünggə ⱪulaⱪ salduralmisa, u
qaƣda sən Nil dəryasining süyidin bir'az elip, ⱪuruⱪ yərgə tɵk. Sən
xundaⱪ ⱪilƣiningda, su ⱪanƣa aylinidu, – dedi.
10
Lekin, Musa:
– I Igəm, meni əyibkə buyruma, mən əzəldinla sɵzmən əməsmən. Sən
mən bilən sɵzləxkəndin keyinmu yənə xu, mən mana muxundaⱪ tili eƣir
adəmmən, – dedi.
11
Pərwərdigar uningƣa:
– Adəmgə sɵzləx Ⱪabiliyitini bərgən kim? Uni
sɵzliyələydiƣan-sɵzliyəlməydiƣan,
angliyalaydiƣan-angliyalmaydiƣan, kɵrələydiƣan-kɵrəlməydiƣan
ⱪilƣan mən Pərwərdigar əməsmu? 12 Sən beriwər, mən sanga sɵzmənlik
ata ⱪilimən. Nemə deyixing kerəklikini mən sanga ɵgitimən, – dedi.
13
Lekin, Musa jawabən:
– I Igəm, mən səndin ɵtünüp ⱪalay, ɵzüng ihtiyar ⱪilƣan baxⱪa birsini
əwətkin, – dedi.
14
Bu sɵzni angliƣan Pərwərdigar Musaƣa ƣəzəplinip:
– Sən bilən bir Lawiy ⱪəbilisidin bolƣan Ⱨarun isimlik bir akang
barƣu. Uning natiⱪ ikənlikini bilimən. U seni ⱪarxi elix üqün alliⱪaqan
yolƣa qiⱪti. U seni kɵrsə huxal bolup ketidu. 15 Sən deməkqi
bolƣanliringni uningƣa eyt. Mən sanga wə uningƣa sɵzmənlik ata
ⱪilimən. Mən ⱨər ikkinglarning nemə ⱪilixinglar kerəklikini silərgə
ɵgitimən. 16 U sening aƣzing bolup, sanga wakalitən halayiⱪⱪa sɵz
ⱪilidu. Sən bolsang huddi Hudaƣa ohxax uningƣa uning nemə
dəydiƣanliⱪini ɵgitisən. 17 Bu tayaⱪni eliwal. Qünki, sən uning bilən
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mɵjizə kɵrsitisən, – dedi.
Musaning Misirƣa ⱪaytixi
Xuning bilən, Musa ⱪeynatisi Yitroning yeniƣa ⱪaytip kelip,
uningƣa:
– Mening Misirƣa ⱪaytip, uruⱪ-tuƣⱪanlirimning tehiqə ⱨayat yaki
ⱨayat əməslikini kɵrüxümgə ijazət bərgəysiz, – dedi. Yitro uning təlipigə
ⱪoxulup, uningƣa aⱪ yol tilidi.
19
Musa tehi Midyandiki waⱪtida, Pərwərdigar uningƣa:
– Sən Misirƣa ⱪaytip kət! Qünki, seni ɵltürməkqi bolƣan adəm ɵldi, –
degənidi. 20 Xuning bilən, Musa ayali wə balilirini exəkkə mindürüp,
Misirƣa ⱪarap yolƣa qiⱪti. U Huda uningƣa eliwelixni buyruƣan
tayaⱪni ⱪoliƣa eliwaldi.
21
Pərwərdigar Musaning esigə selip yənə mundaⱪ dedi:
– Misirƣa ⱪaytip barƣiningdin keyin, Misir padixaⱨining aldida mən
seni ⱪadir ⱪilƣan ⱨər hil mɵjizilərni qoⱪum kɵrsətkin. Lekin, mən uni
həlⱪingni ⱪoyup bərməydiƣan jaⱨil ⱪilimən. 22 U qaƣda, sən Misir
padixaⱨiƣa: «Pərwərdigar: ‘Isra'il həlⱪi mening tunji oƣlum. 23 Oƣlumni
manga ibadət ⱪilixⱪa berixtin tosma. Rət ⱪilidiƣan bolsang, sening tunji
oƣlungni ɵltürimən’ dəydu» degin.
24
Musa Misirƣa ⱪaytix yolidiki bir ⱪonalƣuda Pərwərdigar uningƣa
yoluⱪup, uning jenini almaⱪqi boldi. 25 Xunga, Musaning ayali Ziporə bir
parqə ɵtkür ⱪirliⱪ taxni ⱪoliƣa elip, oƣlining hətnilikini kesip, uni
Musaning putliriƣa təgküzüp:
– Sən ⱨəⱪiⱪətən tɵkülgən ⱪan arⱪiliⱪ ⱪutuldurulƣan erimsən, – dedi.
26
(Ziporə oƣlini hətnə ⱪilƣanliⱪtin Musani «Tɵkülgən ⱪan arⱪiliⱪ
ⱪutuldurulƣan erim» dedi.) Xuning bilən, Pərwərdigar Musani aman
ⱪaldurdi.
27
Xu waⱪitlarda Pərwərdigar Ⱨarunƣa:
– Sən qɵl-bayawanƣa berip, Musani kütüwal, – degənidi. Ⱨarun yol
yürüp Hudaning teƣiƣa yətkəndə, Musa bilən kɵrüxti wə uni sɵydi.
28
Musa Pərwərdigarning ɵzigə eytⱪan ⱨəmmə sɵzliri wə Misirda
kɵrsitixkə buyruƣan barliⱪ mɵjizilər ⱨəⱪⱪidə Ⱨarunƣa sɵzləp bərdi.
29
Xundaⱪ ⱪilip, Musa bilən Ⱨarun ikkiylən Misirƣa berip, Isra'il
aⱪsaⱪallirining ⱨəmmisini yiƣdi. 30 Ⱨarun Pərwərdigarning Musaƣa
eytⱪan ⱨəmmə sɵzlirini ularƣa yətküzdi ⱨəm kɵpqilikning aldida
mɵjizilərni kɵrsətti. 31 Aⱪsaⱪallar uning sɵzlirigə ixəndi. Ular
18
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Pərwərdigarning ɵzlirigə kɵngül bɵlgənlikini wə zulum iqidiki ⱨayatiƣa
nəzər salƣanliⱪini angliƣan ⱨaman, baxlirini egip Hudaƣa səjdə ⱪilixti.

5-bab
Musa wə Ⱨarunning Misir padixaⱨi bilən kɵrüxüxi
Xuningdin keyin, Musa bilən Ⱨarun Misir padixaⱨi bilən kɵrüxüp:
– Pərwərdigar, yəni Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda sizgə:
«Həlⱪimning mən üqün ⱨeyt ɵtküzgili qɵl-bayawanƣa berixiƣa yol ⱪoy»
dəydu, – dedi.
2
Misir padixaⱨi ularƣa:
– Meni sɵzigə ita'ət ⱪildurup, Isra'il həlⱪini ⱪoyup bərgüzgüdək ⱪandaⱪ
Pərwərdigar ikən u? Mən Pərwərdigarni tonumaymən. Isra'illarnimu
ⱪoyup bərməymən, – dedi.
3
Musa bilən Ⱨarun:
– Ibraniylar etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda bizgə ayan boldi. Əmdi bizning
üq künlük yol besip, qɵl-bayawanƣa berip, Pərwərdigarimiz Hudaƣa
ⱪurbanliⱪ ⱪiliximizƣa ijazət bərsingiz. Bolmisa, u bizni kesəllik wə urux
bilən ⱨalak ⱪilixi mumkin, – dedi.
4
Misir padixaⱨi Musa bilən Ⱨarunƣa:
– Bu nemə degininglar! Həlⱪning ixiƣa dəhli yətküzgininglar nemisi?
Berip ixinglarni ⱪilinglar! 5 Isra'illarning sani naⱨayiti kɵp. Silər ularning
wəzipilirini orunlixiƣa tosⱪunluⱪ ⱪiliwatisilər, – dedi.
6
Padixaⱨ xu künila Misirliⱪ əmgək nazarətqiliri bilən ularning ⱪol
astidiki Isra'il ix baxqiliriƣa buyruⱪ qüxürüp:
7
– Bundin keyin, Isra'illarƣa kesək ⱪuyuxⱪa burunⱪidək saman yiƣip
bərmənglar! Samanni ɵzliri yiƣsun. 8 Lekin, ular kesək sanini
burunⱪidəkla orundisun. Bu sanni keməytixinglarƣa ⱪət'iy bolmaydu.
Ular ⱨurun, ularning: «Hudayimiz üqün ⱪurbanliⱪ ⱪilƣili beriximizƣa
ijazət bərgəysiz» deyixining səwəbimu dəl xu! 9 Ularni tehimu eƣir
ixlarƣa selinglar. Bundaⱪ ⱪilsanglar, ular tinim tapmastin ixləp, yalƣan
gəplərgə ⱪulaⱪ selixⱪa waⱪitmu qiⱪiralmaydu, – dedi.
10
Misirliⱪ əmgək nazarətqiliri bilən ularning ⱪol astidiki Isra'il ix baxqiliri
berip, Isra'illarƣa:
– Padixaⱨ bizgə: «Bundin keyin, Isra'illarƣa saman bərmənglar, 11 ⱪəyərdə
saman bolsa, xu yərdin ɵzliri əkəlsun. Biraⱪ, kesəkning sanidin birnimu
1
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keməytmənglar» dəydu, – dedi. 12 Buning bilən, Isra'illar pütün Misirning
ⱨəmmə jayliriƣa berip, engiz samini toplaydiƣan boldi. 13 Əmgək
nazarətqiliri bolsa ⱨər küni ularni: «Burun silərgə saman berilgən
waⱪittikidəkla kɵp kesək ⱪuyisilər» dəp ⱪistidi.
14
Əmgək nazarətqiliri Misirliⱪlar təripidin təyinləngən Isra'il ix baxqilirini
ⱪamqilap, ularni:
– Nemixⱪa tünügün wə bügün ⱪullarƣa burunⱪidək sanda kesək
ⱪuydurmidinglar? – dəp soraydiƣan boldi.
15
Xunga, bu ix baxqiliri Misir padixaⱨining aldiƣa berip:
– Janabi aliyliri, ⱪulliriƣa nemixⱪa mundaⱪ mu'amilə ⱪilidila? 16 Ⱪulliriƣa
saman yətküzüp berilməywatidu, lekin biz yənila burunⱪi sanda kesək
ⱪuyuxⱪa buyruluwatimiz. Ⱨazir ⱪulliri tayaⱪ yəwatidu. Əməliyəttə, bular
silər Misirliⱪlarning hataliⱪi, – dəp nalə ⱪilixti.
17
Padixaⱨ ularƣa:
– Ⱨərⱪaysing ⱨurun, ⱨurun nemilərsən! «Pərwərdigarimiz üqün ⱪurbanliⱪ
ⱪilip kelixkə ijazət bərgəyla» deyixkənliringning səwəbimu xu. 18 Dərⱨal
ⱪaytip berip ixingni ⱪilix! Ⱨərⱪaysingƣa berilidiƣan saman yoⱪ. Kesəkni
yənila burunⱪidək sanda tapxuruxisən, – dedi.
19
Kesək sanining keməytilməydiƣanliⱪini angliƣan Isra'il ix baxqiliri
bexiƣa qong bala-ⱪazaning kəlgənlikini bilixti. 20 Ular padixaⱨning yenidin
qiⱪip, taxⱪirida ɵzlirini kütüp turuwatⱪan Musa bilən Ⱨarunƣa:
21
– Silərning nemə ⱪiliwatⱪanliⱪinglarƣa Pərwərdigar guwaⱨ. U silərning
ədibinglarni bərsun. Silər bizni padixaⱨ wə uning əməldarlirining aldida yər
bilən yəksan ⱪildinglar. Ularƣa bizni ɵltürüxkə baⱨanə tepip bərdinglar, –
dedi.
Hudaning Isra'illarni azad ⱪilixⱪa wədə ⱪilixi
22
Buning bilən, Musa Pərwərdigarning aldiƣa berip:
– I Igəm, ɵz həlⱪingni nemixⱪa bundaⱪ horlaysən? Meni bu yərgə nemixⱪa
əwətting? 23 Mən padixaⱨning aldiƣa berip sening sɵzliringni yətküzgəndin
beri, u həlⱪinggə tehimu zulum salidiƣan boldi. Əmma, sən ularni ⱨərgiz
ⱪutⱪuzmiding! – dedi.

6-bab
1

Pərwərdigar Musaƣa:
– Əmdi sən mening padixaⱨⱪa ⱪilidiƣanlirimni kɵrisən. U mening zor
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ⱪudritimning təsiri bilən Isra'illarni ⱪoyup beridu, ⱨətta ularni zeminidin
ⱪoƣlap qiⱪiriwetidu, – dedi.
2
Huda Musaƣa mundaⱪ dedi:
– Mən Pərwərdigardurmən. 3 Mən burun əjdadliring Ibraⱨim, Is’ⱨaⱪ wə
Yaⱪuplarƣa ⱨəmmigə ⱪadir Huda bolup kɵründüm. Lekin, mən ɵzümni
ularƣa «Mənggü Bar Bolƣuqi» degən namim arⱪiliⱪ axkarilimidim.
4
Mən ular bilən əⱨdə tüzüp, ular əyni waⱪitta musapir bolup turuwatⱪan
Kən'an zeminini ularƣa berixkə wədə ⱪilƣanidim. 5 Ⱨazir mən
Isra'illarning Misirliⱪlarning zulmidin ⱪilƣan dad-pəryadlirini anglap, ɵz
əⱨdəmni esimgə aldim. 6 Xunga, sən berip, Isra'illarƣa munu sɵzlirimni
yətküz: «Mən Pərwərdigardurmən. Mən silərni Misirliⱪlarning eƣir
əmgəkliridin azad ⱪilimən, silərni ⱪulluⱪtin ⱨɵrlükkə erixtürimən. Mən
zor ⱪudritimni kɵrsitip silərni ⱪutⱪuzimən, Misirliⱪlarni ⱪattiⱪ
jazalaymən. 7 Silərni ɵz həlⱪim ⱪilimən. Mən silərning Hudayinglar
bolimən. Misirliⱪlarning ⱪulluⱪidin ⱪutulƣan waⱪtinglarda, bu ixni
mening – Pərwərdigaringlar bolƣan Hudaning ⱪilƣanliⱪini bilisilər.
8
Mən silərni, əjdadliringlardin Ibraⱨim, Is’ⱨaⱪ wə Yaⱪuplarƣa berixkə
ⱪəsəm ⱪilƣan zeminƣa elip barimən. U yərni silərgə zeminliⱪⱪa
berimən. Mən Pərwərdigardurmən.»
9
Musa bu sɵzlərni Isra'illarƣa yətküzdi, lekin eƣir ⱪulluⱪ azabidin
roⱨsizlanƣan Isra'illar uning sɵzigə ⱪulaⱪ salmidi.
10
Pərwərdigar Musaƣa yənə:
11
– Sən padixaⱨning yeniƣa berip, uningƣa Isra'illarning Misirdin
qiⱪip ketixigə yol ⱪoyuxni eytⱪin, – dedi.
12
Musa Pərwərdigarning aldida:
– Sɵzümgə Isra'illar ⱪulaⱪ salmiƣan yərdə, Misir padixaⱨi ⱪandaⱪmu
ⱪulaⱪ salsun. Uning üstigə, mən bir tili eƣir adəm tursam! – dəp jawab
ⱪayturdi.
13
Biraⱪ, Pərwərdigar Musa bilən Ⱨarunƣa:
– Silər berip, Isra'illar bilən Misir padixaⱨiƣa: «Huda bizgə:
‘isra'illarni Misirdin elip qiⱪinglar’ dəp əmr ⱪildi» dənglar, – dəp
buyrudi.
Musa bilən Ⱨarunning əjdadliri
Tɵwəndikilər bir ⱪisim Isra'il ⱪəbililirining a'ilə baxliⱪliri.
Yaⱪupning tunji oƣli Rubenning oƣulliri:
Hanok, Pallu, Həzron wə Karmi.
14
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Ulardin Ruben ⱪəbilisining tarmaⱪ jəmətliri məydanƣa kəldi.
15
Ximonning oƣulliri:
Yemu'il, Yamin, Oⱨad, Yakin, Zohar wə Kən'anliⱪ ayalidin bolƣan
Xa'ul.
Ulardin Ximon ⱪəbilisining tarmaⱪ jəmətliri məydanƣa kəldi.
16
Lawiyning Gerxon, Ⱪoⱨat wə Mirari isimlik üq oƣli bolup, ular
Lawiy ⱪəbilisidiki tarmaⱪ jəmətlərning atiliri idi. Lawiy bir yüz ottuz
yəttə yil ɵmür kɵrdi. 17 Gerxonning Libni wə Xim'i isimlik ikki oƣli
bolup, ulardin Lawiy ⱪəbilisining tarmaⱪ jəmətliri barliⱪⱪa kəldi.
18
Ⱪoⱨatning Amram, Yiⱬar, Ⱨibron wə Uzzi'el isimlik oƣulliri bolup,
Ⱪoⱨat bir yüz ottuz üq yil ɵmür kɵrdi. 19 Mirarining Mahli wə Muxi
isimlik ikki oƣli bar idi.
Yuⱪiriⱪilar Lawiy ⱪəbilisining tarmaⱪ jəmətliridur.
20
Amram ɵz ⱨammisi Yokəbədni əmrigə alƣanidi. U Ⱨarun bilən
Musani tuƣdi. Amram bir yüz ottuz yəttə yil ɵmür kɵrdi. 21 Yiⱬarning
Koraⱨ, Nəfəg wə Zikri isimlik üq oƣli bar idi. 22 Uzzi'elning Mixa'el,
Əlzafan wə Sitri isimlik üq oƣli bar idi.
23
Ⱨarun Nahxonning singlisi, Amminadabning ⱪizi Əlixəbani əmrigə
aldi. Əlixəba Ⱨarunƣa Nadab, Abiⱨu, Əl'azar wə Itamar isimlik tɵt oƣul
tuƣup bərdi. 24 Koraⱨtin Assir, Əlⱪana, Abi'asaf isimlik üq oƣul tɵrəldi.
Ular Koraⱨ ⱪəbilisidiki tarmaⱪ jəmətlərning atiliri boldi. 25 Ⱨarunning
oƣli Əl'azar Puti'elning ⱪizliridin birni əmrigə aldi. U Pinihasni tuƣdi.
Mana bular Lawiy ⱪəbilisining a'ilə baxliⱪliri.
26
Pərwərdigar təripidin «Isra'illarning ⱨərⱪaysi ⱪəbililirini top-topi
bilən Misirdin elip qiⱪinglar» dəp əmr ⱪilinƣanlar dəl muxu Ⱨarun bilən
Musa idi. 27 Misir padixaⱨidin Isra'illarni ⱪoyup berixni tələp
ⱪilƣanlarmu mana muxu Musa bilən Ⱨarundur.
Ⱨarunning Musaƣa wakalitən sɵzlixi
Pərwərdigar Misirda Musaƣa sɵzligən waⱪitta, uningƣa:
29
– Mən Pərwərdigardurmən. Sanga ⱪilƣan sɵzlirimning ⱨəmmisini
Misir padixaⱨiƣa yətküzgin, – degənidi.
30
Lekin, Musa:
– Mən ya sɵzmən bolmisam, padixaⱨ mening sɵzümgə ⱪandaⱪmu
ⱪulaⱪ salsun? – dəp jawab bərgənidi.
28
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7-bab
1

U waⱪitta, Pərwərdigar Musaƣa mundaⱪ degənidi:
– Mən seni padixaⱨ aldida huddi Hudadək ⱪilimən. Akang Ⱨarun bolsa
sening pəyƣəmbiring bolup, sɵzliringni padixaⱨⱪa yətküzidu. 2 Mən
sanga tapiliƣan sɵzlərning ⱨəmmisini Ⱨarunƣa yətküz. Ⱨarun bolsa
padixaⱨⱪa Isra'illarni uning məmlikitidin qiⱪip ketixkə yol ⱪoyuxni
eytsun. 3 Lekin, mən padixaⱨni jaⱨillaxturimən. Buning bilən, mən
mɵjizə wə karamətlirimni Misirda kɵpləp kɵrsitələymən. 4 Xundaⱪtimu,
u yənila sɵzüngni anglimaydu. Xunga, mən ⱪudritimni kɵrsitip,
Misirliⱪlarƣa eƣir jazalarni berimən wə Isra'illarning ⱨərⱪaysi
ⱪəbililirini top-topi bilən Misirdin elip qiⱪimən. 5 Mən ⱪudritimni
kɵrsitip ularni jazalap, Isra'illarni ularning yurtidin elip qiⱪⱪan
waⱪtimdila, ular mening Pərwərdigar ikənlikimni tonup yetidu.
6
Pərwərdigar ularƣa ⱪandaⱪ əmr ⱪilƣan bolsa, Musa bilən Ⱨarun dəl
xundaⱪ ix kɵrdi. 7 Ular padixaⱨⱪa sɵzligən waⱪtida, Musa səksən yax,
Ⱨarun bolsa səksən üq yaxta idi.
Ⱨarunning tayiⱪi
Pərwərdigar Musa bilən Ⱨarunƣa:
9
– Padixaⱨ silərgə: «Ɵzünglarning Huda təripidin əwətilgənlikinglarni
bir mɵjizə arⱪiliⱪ ispatlanglar» dəydu. U qaƣda sən Musa, Ⱨarunƣa:
«Tayiⱪingni padixaⱨning aldiƣa taxla» degin. Tayaⱪ yilanƣa aylinidu, –
dedi.
10
Musa bilən Ⱨarun padixaⱨning aldiƣa berip, Pərwərdigarning əmri
boyiqə ix kɵrdi. Ⱨarun tayiⱪini padixaⱨ bilən əməldarlarning aldiƣa
taxliwidi, tayaⱪ yilanƣa aylandi. 11 Padixaⱨ dərⱨal ɵzining alimlirini wə
seⱨirgərlirini yiƣdi. Ular seⱨir ixlitip, xuningƣa ohxax ixni ⱪildi.
12
Ularning ⱨərbiri ⱪolidiki tayaⱪni yərgə taxliwidi, ularmu yilanƣa
aylinip kətti. Lekin, Ⱨarunning yilini ularning yilanlirini yutuwətti.
13
Əmma, padixaⱨ dəl Pərwərdigar eytⱪandək jaⱨilliⱪ ⱪilip, Musa bilən
Ⱨarunning sɵzini anglimidi.
8

Ⱪan apiti
14

Pərwərdigar Musaƣa:
– Misir padixaⱨi tolimu jaⱨil. U Isra'il həlⱪini ⱪoyup berixni
halimaydu. 15 Ətə ətigəndə, u Nil dəryasiƣa baridu. Sən dərya boyida
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kütüp turup, uning bilən kɵrüx. Yilanƣa aylanƣan ⱨeliⱪi tayiⱪingni
ⱪolungƣa eliwal. 16 Sən uningƣa mundaⱪ degin: «Pərwərdigar –
Ibraniylar etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda meni sizgə: ‘ɵz həlⱪimning manga
ibadət ⱪilix üqün qɵl-bayawanƣa berixiƣa yol ⱪoy’ deyixkə əwətti. Siz
baxtin-ahir ⱪulaⱪ salmay kəldingiz. 17 Xunga, Pərwərdigar: ‘sən əmdi
mening ⱪilƣan ixlirimdin mening kim ikənlikimni biliwal’ dəydu.
Ⱪarang, mən ⱪolumdiki tayaⱪni dəryadiki suƣa ursam, su ⱪanƣa
aylinidu. 18 Beliⱪlar tamamən ɵlidu. Dərya sesip ketidu. Misirliⱪlar dərya
süyidin səskinip, uni iqəlməydiƣan bolup ⱪalidu.» – dedi.
19
Pərwərdigar Musaƣa yənə:
– Sən Ⱨarunƣa: «Tayiⱪingni al. Ⱪolungni Misirdiki ⱨərⱪaysi dərya,
ɵstəng, sazliⱪ wə kɵllərgə ⱪaritip uzat. Bu qaƣda, Misirning ⱨəmmə
yeridiki sular, ⱨətta soƣa wə tax küplərning iqidiki sularmu ⱪanƣa
aylinidu» degin, – dedi.
20
Musa bilən Ⱨarun Pərwərdigar tapiliƣan ixlarni bəja kəltürdi.
Padixaⱨ wə uning əməldarlirining aldida Musa tayaⱪni kɵtürüp, dərya
süyigə uruwidi, dərya süyi Xu'an ⱪanƣa aylandi. 21 Dəryadiki beliⱪlar
ɵldi. Dərya süyi sesiⱪ purap, Misirliⱪlar bu suni iqəlməydiƣan bolup
ⱪaldi. Misirning ⱨəmmə yerini ⱪan ⱪaplidi.
22
Biraⱪ, padixaⱨning seⱨirgərlirimu seⱨir arⱪiliⱪ ohxax ixni ⱪildi.
Nətijidə, dəl Pərwərdigar eytⱪandək, padixaⱨ burunⱪidək jaⱨilliⱪ ⱪilip,
Musa bilən Ⱨarunning sɵzini anglaxni rət ⱪildi 23 wə burulupla ordiƣa
kirip kətti. U bu ixⱪa ⱪilqə əⱨmiyət bərmidi. 24 Misirliⱪlarning ⱨəmmisi
Nil dəryasi süyini iqəlməydiƣan bolup ⱪalƣaqⱪa, iqidiƣan su izdəp,
dərya ətraplirini kolidi.
25
Pərwərdigar dərya süyini ⱪanƣa aylandurup, aridin bir ⱨəptə ɵtti.

8-bab
Paⱪa apiti
Uningdin keyin, Pərwərdigar Musaƣa mundaⱪ dedi:
– Sən yənə Misir padixaⱨining aldiƣa berip uningƣa: «Pərwərdigar:
‘ɵz həlⱪimning manga ibadət ⱪilix üqün qɵl-bayawanƣa berixiƣa yol
ⱪoy. 2 Əgər yənə rət ⱪilsang sanga eytip ⱪoyayki, pütün dɵlitingni
jazalap, zeminingning ⱨəmmə yerini paⱪa bilən tolduruwetimən. 3 Nil
dəryasi paⱪiƣa tolup ketidu. Paⱪilar dəryadin qiⱪip ordangƣa,
1
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ⱨujrangƣa, ⱨətta orun-kɵrpiliringgə kiridu. Əməldarliringning wə
puⱪraliringning ɵylirigə, ⱨətta oqaⱪliriƣa, təngnilirining iqigimu
kiriwalidu. 4 Sening uqangƣa, əməldarliringning wə puⱪraliringning
uqisiƣimu yamixidu’ dəydu» dəp yətküzgin.
5
Pərwərdigar Musaƣa yənə:
– Sən Ⱨarunƣa: «Tayaⱪ alƣan ⱪolungni Misirdiki dərya, ɵstəng, sazliⱪ
wə kɵllərgə ⱪaritip uzat. Misir zeminini paⱪilar bilən ⱪaplitiwət» dəp
eytⱪin, – dedi. 6 Buning bilən, Ⱨarun ⱪolini Misirning suliriƣa ⱪaritip
uzitiwidi, paⱪilar qiⱪip Misir zeminini ⱪaplidi.
7
Biraⱪ, Misirdiki seⱨirgərlərmu seⱨir ixlitip, ohxax ixni ⱪilip Misir
zeminiƣa paⱪa qiⱪardi.
8
Padixaⱨ Musa bilən Ⱨarunni qaⱪirtip, Musaƣa:
– Pərwərdigardin u paⱪilarni məndin wə Misir həlⱪidin yiraⱪlaxturuxni
tiləp du'a ⱪil. Andin, həlⱪingning Pərwərdigarƣa ⱪurbanliⱪ ⱪilix üqün
berixiƣa yol ⱪoyimən, – dedi.
9
Musa jawabən:
– Bolidu, siz bir waⱪit bəlgiləng. Mən sizgə, əməldarliringizƣa wə
puⱪraliringizƣa du'a ⱪilay. Xu qaƣda, paⱪilarning ⱨəmmisi silərdin wə
ɵyliringlardin ayrilidu. Pəⱪət Nil dəryasidiki paⱪilardin baxⱪa
paⱪilarning ⱨəmmisi yoⱪilidu, – dedi.
10
Padixaⱨ uningƣa:
– Ətila du'a ⱪil, – dedi.
Musa:
– Sizning deginingizdək bolsun. Buning bilən, siz Pərwərdigarimiz
Hudadin baxⱪa ⱨeqⱪandaⱪ Hudaning yoⱪluⱪini biling. 11 Paⱪilar sizdin,
ordingizdin, əməldarliringizdin wə baxⱪa puⱪraliringizdin ayrilidu.
Pəⱪət Nil dəryasidila paⱪa ⱪalidu, – dedi. 12 Xuningdin keyin, Musa bilən
Ⱨarun Misir padixaⱨining yenidin qiⱪixti. Musa Pərwərdigardin Misir
padixaⱨliⱪiƣa qüxürgən paⱪilarni yoⱪitixni tiləp, du'a ⱪilip yalwurdi.
13
Pərwərdigar Musaning du'asini ijabət ⱪildi. Ɵy, ⱨoyla wə etizlardiki
paⱪilarning ⱨəmmisi ɵlüp tügidi. 14 Misirliⱪlar paⱪa ɵlüklirini
dɵwə-dɵwə ⱪilip topliƣanidi, pütün dɵlət sesiⱪqiliⱪⱪa toldi. 15 Biraⱪ dəl
Pərwərdigar eytⱪandək, paⱪilarning tamamən ɵlgənlikini kɵrgən padixaⱨ
jaⱨilliⱪ ⱪilip, Musa bilən Ⱨarunning sɵzigə ⱪulaⱪ salmidi.
Paxa apiti
16

Pərwərdigar Musaƣa:
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– Ⱨarunƣa: «Tayiⱪingni yərdiki topiƣa ur. Qang-tozanlar paxilarƣa
aylinip, pütün Misirni ⱪaplaydu» degin, – dedi. 17 Ular Pərwərdigarning
deginidək ⱪilixti. Ⱨarun tayiⱪini yərdiki topiƣa uruwidi, qang-tozanlar
paxilarƣa aylinip, adəm wə ⱨaywanlarning bədinini ⱪaplap kətti. Misir
zeminidiki qang-tozanlarning ⱨəmmisi paxiƣa aylinip kətti.
18
Seⱨirgərlərmu ɵz seⱨirliri bilən paxa pəyda ⱪilmaⱪqi bolƣan
bolsimu, lekin bu ix ularning ⱪolidin kəlmidi. Adəm wə ⱨaywanatlarning
bədinini paxa ⱪaplap kətti. 19 Seⱨirgərlər padixaⱨⱪa:
– Bu ixni Huda ⱪildi! – deyixti. Biraⱪ dəl Pərwərdigar eytⱪandək,
padixaⱨ jaⱨilliⱪ ⱪilip, Musa bilən Ⱨarunning sɵzigə ⱪulaⱪ salmidi.
Qiwin apiti
Andin, Pərwərdigar Musaƣa mundaⱪ dedi:
– Ətə tang səⱨərdila ornungdin turup, padixaⱨ dərya boyiƣa qiⱪⱪanda
uning bilən kɵrüx wə uningƣa: «Pərwərdigar: ‘Həlⱪimning manga ibadət
ⱪilix üqün berixiƣa yol ⱪoy. 21 Seni agaⱨlandurup ⱪoyayki, əgər sən
mening həlⱪimni ⱪoyup bərməydiƣan bolsang, sanga, əməldarliring wə
puⱪraliringƣa qiwinlar topi əwətimən. Ɵyliringlar qiwingə tolidu wə
ⱨəmmə yərni qiwin ⱪaplaydu. 22 Lekin, mening həlⱪim Isra'illar
yaxawatⱪan Goxən wilayitining əⱨwalini baxⱪiqə ⱪilimən. U yər
qiwinlar topidin haliy bolidu. Buning nətijisidə, mening –
Pərwərdigarning bu dɵləttimu ⱪudrətlik ikənlikimni bilisən. 23 Mən ɵz
həlⱪimni sening həlⱪingdin pərⱪləndürimən. Bu mɵjizə ətə kɵrülidu’
dəydu» dəp yətküzgin. 24 Pərwərdigar deginini ⱪildi. Top-top qiwinlar
padixaⱨning ordisiƣa wə əməldarlirining ɵylirigə besip kirip, pütün
Misir zeminini harab ⱪiliwətti.
25
Padixaⱨ Musa bilən Ⱨarunni qaⱪirtip, ularƣa:
– Barsanglar beringlar! Biraⱪ, Hudayinglarƣa ⱪilidiƣan ⱪurbanliⱪni
muxu dɵlət iqidə ⱪilinglar! – dedi.
26
Lekin, Musa:
– Bundaⱪ ⱪilix toƣra bolmaydu. Qünki, Pərwərdigar üqün ⱪilidiƣan
ⱪurbanliⱪlirimiz Misirliⱪlarni yirgəndüridu. Əgər biz Misirliⱪlarning kɵz
aldida ularni yirgəndüridiƣan ⱪurbanliⱪlarni ⱪilsaⱪ, ular bizni
qalma-kesək ⱪilidu! 27 Biz Pərwərdigarimiz Hudaning əmr ⱪilƣinidək üq
künlük yolni besip, qɵl-bayawanƣa berip, andin uningƣa ⱪurbanliⱪ
ⱪiliximiz kerək, – dedi.
28
Padixaⱨ uningƣa:
20
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– Qɵl-bayawanƣa berip, Pərwərdigaringlar Hudaƣa ⱪurbanliⱪ
ⱪilixinglarƣa ijazət berəy, lekin anqə yiraⱪⱪa kətmənglar. Mən üqünmu
du'a ⱪilinglar, – dedi.
29
Musa jawabən:
– Mən yeningizdin qiⱪipla Pərwərdigarƣa du'a ⱪilay. Qiwinlar topi
ətila sizdin, əməldarliringiz wə puⱪraliringizdin ayrilsun. Lekin, siz bizni
aldap, Pərwərdigarƣa ⱪurbanliⱪ ⱪilixⱪa beriximizƣa tosⱪunluⱪ
ⱪilmasliⱪingiz kerək, – dedi.
30
Xuningdin keyin, Musa Misir padixaⱨining yenidin qiⱪip,
Pərwərdigarƣa du'a ⱪildi. 31 Pərwərdigar Musaning du'asini ijabət ⱪilip,
qiwinlar topini Misir padixaⱨidin, əməldarliridin wə puⱪraliridin ayridi.
Bir talmu qiwin ⱪalmidi. 32 Lekin, bu ⱪetimmu padixaⱨ yənə jaⱨilliⱪ
ⱪilip, Isra'il həlⱪining qiⱪixiƣa yol ⱪoymidi.

9-bab
Waba apiti
Pərwərdigar Musaƣa mundaⱪ dedi:
– Sən Misir padixaⱨining aldiƣa berip, uningƣa: «Pərwərdigar, yəni
Ibraniylar etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda: ‘Ɵz həlⱪimning manga ibadət ⱪilix
üqün qɵl-bayawanƣa berixiƣa yol ⱪoy. 2 Əgər sən ularni ⱪoyup berixni
rət ⱪilip yənila tutup turuwalidiƣan bolsang, 3 seni agaⱨlandurup
ⱪoyayki, qarwa malliringning ⱨəmmisini, yəni at, tɵgə, kala, ⱪoy wə
ɵqkiliringni waba kesiligə giriptar ⱪilimən. 4 Biraⱪ, Isra'illarning qarwa
mallirini Misirliⱪlarningkidin pərⱪləndürimən. Isra'illarning malliridin
birimu ɵlməydu’ dəydu» degin.
5
Pərwərdigar waⱪit bəlgiləp:
– Bu mɵjizini ətila kɵrsitimən, – dedi.
6
Ətisi, Pərwərdigar ɵzi eytⱪandək ⱪildi. Misirliⱪlarning qarwa
mallirining ⱨəmmisi degüdək waba kesiligə giriptar bolup ɵlüxkə
baxlidi. Lekin, Isra'illarning qarwa mallirining birimu ziyanƣa uqrimidi.
7
Padixaⱨ adəm əwətip təkxürtüp, Isra'illarning malliridin biriningmu
ɵlmigənlikini uⱪti. Xundaⱪtimu, u yənila jaⱨilliⱪ ⱪilip, Isra'illarning
ketixigə yol ⱪoymidi.
1
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Qaⱪa apiti
Keyin, Pərwərdigar Musa bilən Ⱨarunƣa:
– Oqaⱪtin bir qanggal kül eliwelinglar. Musa uni padixaⱨning aldida
ⱨawaƣa qaqsun. 9 Bu kül qang-tozan bolup, Misirning ⱨəmmə yerigə
tarⱪilidu. Xuning bilən, barliⱪ adəm wə ⱨaywanlarning bədənlirini
yiringliⱪ qaⱪa ⱪaplap ketidu, – dedi.
10
Buning bilən, ular ⱪolliriƣa oqaⱪ külini elip, padixaⱨning aldiƣa
bardi. Musa külni ⱨawaƣa qaqti. Nətijidə, adəm wə ⱨaywanlarning
bədənlirini yiringliⱪ qaⱪa ⱪaplap kətti. 11 Ⱨətta seⱨirgərlərmu Musaƣa
taⱪabil turalmidi. Qünki, ularning bədininimu baxⱪa Misirliⱪlarningkigə
ohxax yiringliⱪ qaⱪa ⱪaplap kətkənidi. 12 Xundaⱪtimu, Pərwərdigar
təripidin jaⱨillaxturulƣan padixaⱨ huddi Pərwərdigarning Musaƣa
eytⱪinidək, Musa bilən Ⱨarunning sɵzigə ⱪulaⱪ salmidi.
8

Mɵldür apiti
Pərwərdigar Musaƣa mundaⱪ dedi:
– Ətə tang səⱨərdila padixaⱨning aldiƣa berip, uningƣa: «Pərwərdigar,
yəni Ibraniylar etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda: ‘Ɵz həlⱪimning manga ibadət
ⱪilix üqün qɵl-bayawanƣa berixiƣa yol ⱪoy. 14 Bolmisa, bu ⱪetim mən
sening wə əməldarliring ⱨəmdə puⱪraliringning üstigə əng eƣir
balayi'apətlərni yaƣdurimən. Mana xu qaƣda, sən aləmdə məndin baxⱪa
Huda yoⱪluⱪini bilisən. 15 Mən ⱪudritimni kɵrsitip, seni wə puⱪraliringni
waba kesiligə duqar ⱪilip, silərni yər yüzidin yoⱪ ⱪilalayttim. 16 Biraⱪ,
mən undaⱪ ⱪilmidim. Əksiqə, mən ⱪudritimni sanga kɵrsitix wə
namimni aləmgə elan ⱪilixtək alaⱨidə məⱪsət bilən seni padixaⱨliⱪⱪa
tiklidim. 17 Lekin, sən yənila zorawanliⱪ ⱪilip, həlⱪimni ⱪoyup
bərməywatisən. 18 Xunga ətə muxu qaƣda, mən Misir tarihida əlmisaⱪtin
tartip kɵrülüp baⱪmiƣan ⱪattiⱪ mɵldür yaƣdurimən. 19 Ⱨazir sən
adəmliringgə oquⱪqiliⱪtiki qarwa malliring wə baxⱪa barliⱪ nərsiliringni
dalda yərgə elip kiriwelixⱪa əmr ⱪil. Qünki, oquⱪqiliⱪta ⱪelip ⱪalƣan
adəm wə ⱨaywanlarning ⱨəmmisini mɵldür urup, ⱨalak ⱪilidu’ dəydu»
degin.
20
Pərwərdigarning sɵzigə ixəngən bir ⱪisim padixaⱨ əməldarliri dərⱨal
ɵz ⱪulliri wə qarwa mallirini dalda yərgə elip kiriwaldi.
21
Pərwərdigarning sɵzigə ixənmigənlər bolsa ⱪulliri wə qarwa mallirini
taxⱪirida ⱪoyuwərdi.
13
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22

Pərwərdigar Musaƣa:
– Sən ⱪolungni asmanƣa ⱪaritip uzat! Pütkül Misir zeminidiki insanlar,
ⱨaywanlar wə barliⱪ ɵsümlüklərning üstigə mɵldür yaƣsun, – dedi.
23
Musa tayiⱪini asmanƣa ⱪaritip kɵtürüwidi, Pərwərdigar qaⱪmaⱪ
qaⱪturup, güldürmamilar yangritip, yər yüzigə mɵldür yaƣduruwətti.
24
Xuning bilən, qaⱪmaⱪ qeⱪip, yoƣan-yoƣan mɵldürlər tɵkülüp qüxti.
Bu, Misir tarihida ⱨazirƣiqə yüz berip baⱪmiƣan əng qong mɵldür apiti
idi. 25 Mɵldür Misir zeminidiki oquⱪqiliⱪta turƣan nərsilərning
ⱨəmmisini, jümlidin adəm, ⱨaywan, etizdiki zira'ətlər wə barliⱪ
dəl-dərəhlərni wəyran ⱪiliwətti. 26 Pəⱪət Isra'illar yaxaydiƣan Goxən
wilayitidila mɵldür yaƣmidi.
27
Misir padixaⱨi dərⱨal Musa bilən Ⱨarunni qaⱪirtip:
– Bu ⱪetim mən hataliⱪ ɵtküzdüm, mən wə puⱪralirimdin səwənlik ɵtti.
Pərwərdigar adildur. 28 Pərwərdigarƣa mən üqün du'a ⱪilinglar. Bizgə bu
ⱨəywətlik güldürmama wə mɵldürlər yetər. Mən silərning ketixinglarƣa
yol ⱪoyay. Silər əmdi bu yərdə turmisanglarmu bolidu, – dedi.
29
Musa uningƣa:
– Mən bu xəⱨərdin qiⱪixim bilənla, ⱪolumni kɵtürüp Pərwərdigardin
tiləp du'a ⱪilimən. Güldürmamilar xu ⱨaman tinqiydu wə mɵldürmu
tohtaydu. Xu qaƣda, siz dunyaning Pərwərdigarƣa mənsup ikənlikini
bilisiz. 30 Lekin, siz wə sizning əməldarliringizning Pərwərdigar Hudadin
tehiqə ⱪorⱪmaywatⱪanliⱪinglar manga məlum, – dedi.
31
Bu, kəndirlər qeqəkligən wə arpa bax tartⱪan waⱪit bolƣaqⱪa,
mɵldür ularni harab ⱪildi. 32 Pəⱪət buƣdaylarla ziyanƣa uqrimidi, qünki
ular tehi bih qiⱪarmiƣanidi.
33
Musa padixaⱨning yenidin ayrilip, xəⱨərdin qiⱪip, ⱪolini kɵtürüp
Pərwərdigarƣa du'a ⱪildi. Güldürmamilar xu ⱨaman besiⱪip, mɵldür
yeƣixtin tohtidi. Yamƣurmu tinqidi. 34 Gərqə padixaⱨ bu əⱨwallarni
kɵrgən bolsimu, lekin u yənə gunaⱨ sadir ⱪildi. U wə uning əməldarliri
yənila jaⱨilliⱪ ⱪilixti. 35 Dəl Pərwərdigar burunla Musaƣa eytⱪandək,
Misir padixaⱨi jaⱨilliⱪ ⱪilip, Isra'illarning ketixigə yənila yol ⱪoymidi.

10-bab
1

Qekətkə apiti
Xuning bilən, Pərwərdigar Musaƣa:
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– Sən Misir padixaⱨining yeniƣa bar. Mən mɵjizilərni kɵrsitix arⱪiliⱪ
küq-ⱪudritimni Misir həlⱪi arisida dawamliⱪ namayan ⱪilix məⱪsiti
bilən, Misir padixaⱨi wə uning əməldarlirini jaⱨillaxturdum. 2 Bu arⱪiliⱪ
sənmu ɵz pərzəntliring wə nəwriliringgə mening Misirliⱪlarni ⱪandaⱪ
jazaliƣanliⱪim wə ularning arisida ⱪandaⱪ mɵjizilərni kɵrsətkənlikimni
sɵzləp berələysən. Buning bilən, mening Pərwərdigar ikənlikimni
bilələysilər, – dedi.
3
Xundaⱪ ⱪilip, Musa wə Ⱨarun Misir padixaⱨining aldiƣa berip,
uningƣa:
– Pərwərdigar, yəni Ibraniylar etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda: «Sən mening
aldimda zadi ⱪaqanƣiqə ⱨakawurluⱪ ⱪilisən? Həlⱪimning manga ibadət
ⱪilixⱪa berixiƣa yol ⱪoy! 4 Əgər yol ⱪoymaydiƣan bolsang, seni
agaⱨlandurup ⱪoyayki, mən ətə sening zemin təwəlikingdə qekətkə
pəyda ⱪilimən. 5 Qekətkilər topi zeminingni ⱪaplaydu. Ularning
kɵplükidin yər-yüzinimu kɵrəlməy ⱪalisən. Mɵldürdin aman
ⱪalƣanlarni, ⱨətta daladiki dəl-dərəhlərnimu qekətkə yəp tügitidu. 6 Ular
sening ordangni, əməldarliring wə puⱪraliringning ɵylirinimu tolduridu.
Bundaⱪ ⱪorⱪunqluⱪ apətni ata-bowiliringmu kɵrüp baⱪmiƣan» dəydu, –
dedi wə dərⱨal kəynigə burulup, Misir padixaⱨining aldidin qiⱪip kətti.
7
Padixaⱨning əməldarliri padixaⱨⱪa:
– Aliyliri, bu adəmning bizgə wəyranqiliⱪ selixiƣa ⱪaqanƣiqə yol
ⱪoyidila? Isra'illarning Pərwərdigari Hudaƣa ibadət ⱪilixⱪa berixiƣa yol
ⱪoysila! Misirning harab bolƣanliⱪidin həwərliri yoⱪmu? – dedi.
8
Buning bilən, padixaⱨ Musa bilən Ⱨarunni qaⱪirtip, ularƣa:
– Silər Pərwərdigaringlar bolƣan Hudaƣa ibadət ⱪilix üqün barsanglar
beringlar. Lekin zadi kimlər barmaⱪqi? – dedi.
9
Musa jawabən:
– Ⱪeri-yax, bala-qaⱪa wə ⱪoy-kalilirimizni elip, ⱨəmmimiz barmaⱪqi.
Qünki, biz u yərdə ⱨeyt ɵtküzüp, Pərwərdigarimizƣa ibadət ⱪilip təntənə
ⱪilimiz, – dedi.
10
Padixaⱨ ularƣa:
– Ⱨim! Mən silərning hotun, bala-qaⱪiliringlarni elip berixinglarƣa
ⱨəⱪiⱪətən yol ⱪoyuxum kerək ikən-də!? Silərni Pərwərdigaringlar ɵzi
saⱪlisun! Ⱪaranglar, silərning niyitinglarning yamanliⱪini! 11 Ⱪət'iy yol
ⱪoymaymən! Əgər silərning tələp ⱪilƣininglar ibadət ⱪilixⱪa berix bolsa,
undaⱪta pəⱪət ərlərla barsun, – dedi. Xuningdin keyin, Musa bilən Ⱨarun
ordidin ⱪoƣlap qiⱪirildi.
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Xuning bilən, Pərwərdigar Musaƣa:
– Qekətkilər topini pəyda ⱪilix üqün Misirning ⱨəmmə təripigə
ⱪolungni uzat! Qekətkilər Misir təwəsidə mɵldürdin aman ⱪelip
ɵsüwatⱪanlarning ⱨəmmisini yəp tügətsun, – dedi.
13
Xuning bilən, Musa tayiⱪini Misirning ⱨəmmə təripigə ⱪaritip uzatti.
Pərwərdigar bir keqə-kündüz xərⱪ xamili qiⱪardi. Tang atⱪanda, xamal
qekətkilərni elip kəldi. 14 Qekətkilər top-topi bilən uqup kelip, pütün
Misir zeminining u qetidin bu qetigiqə ⱨəmmə yərgə ⱪondi. Bunqə kɵp
qekətkə əzəldin kɵrülüp baⱪmiƣan bolup, bundin keyinmu kɵrülüxi
mumkin əməs idi. 15 Pütün zemin ⱪaridap kətti. Qekətkilər mɵldürdin
aman ⱪalƣanlarning ⱨəmmisini, yəni ɵsümlüklərni wə dəl-dərəhlərning
üstidiki mewilərni yəp tügətti. Pütün Misir təwəsidiki etizliⱪlarda wə
dəl-dərəhlərdə yexilliⱪtin əsərmu ⱪalmidi.
16
Xunga, padixaⱨ dərⱨal Musa bilən Ⱨarunni qaⱪirtip:
– Silərning Pərwərdigaringlar bolƣan Huda aldida ⱨəm silərning
aldinglarda gunaⱨkarmən. 17 Əmdi yənə birla ⱪetim manga kəngqilik
ⱪilip, Pərwərdigaringlar Hudadin: «Misirliⱪlarni bu əjəllik apəttin
ⱪutⱪuzƣaysən» dəp tələp ⱪilƣaysilər, – dedi.
18
Buning bilən, Musa padixaⱨning yenidin qiⱪip, Pərwərdigarƣa du'a
ⱪildi. 19 Pərwərdigar xərⱪ xamilini ⱪattiⱪ ƣərb boriniƣa aylandurup,
qekətkilərni Ⱪizil dengizƣa uqurup kətti. Misir diyarida bir danimu
qekətkə ⱪalmidi. 20 Lekin, Pərwərdigar padixaⱨni yənila jaⱨil ⱪilƣaqⱪa, u
Isra'illarning qegridin qiⱪip ketixigə yənila yol ⱪoymidi.
Ⱪarangƣuluⱪ apiti
Andin, Pərwərdigar Musaƣa:
– Sən ⱪolungni asmanƣa kɵtür! Pütün Misirni zulmət ⱪarangƣuluⱪ
ⱪaplaydu, – dedi. 22 Musa ⱪolini asmanƣa kɵtürüwidi, pütün məmlikətni
üq kün zulmət ⱪarangƣuluⱪ basti. 23 Bu qaƣda, Misirliⱪlar bir-birini
kɵrəlmidi, ɵyidinmu talaƣa qiⱪalmidi. Lekin, Isra'illar yaxaydiƣan
yərlər bolsa yoruⱪ turdi.
24
Padixaⱨ Musani qaⱪirtip:
– Silər berip Pərwərdigaringlarƣa ibaditinglarni ⱪilinglar. Ⱨətta hotun,
bala-qaⱪiliringlarnimu elip barsanglar bolidu. Lekin kala, ⱪoy,
ɵqkiliringlar bu yərdə ⱪelixi kerək, – dedi.
25
Musa jawabən:
– Yaⱪ! Siz qoⱪum bizning ⱪurbanliⱪ wə kɵydürmə ⱪurbanliⱪiƣa
21
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ixlitidiƣan mallirimizni elip beriximizƣa ijazət berixingiz lazim. 26 Biz
qarwa mallirimizni elip beriximiz kerək, ⱨətta birər tuyaⱪnimu bu yərdə
ⱪaldurmaymiz. Biz Pərwərdigarƣa ataydiƣan ⱪurbanliⱪni ɵz mallirimiz
iqidin talliximiz kerək. U yərgə barmiƣuqə, Pərwərdigarimiz Hudaƣa
ⱪaysi malni ⱪurbanliⱪ ⱪilixni bilməymiz, – dedi.
27
Pərwərdigar Misir padixaⱨini jaⱨillaxturƣaqⱪa, u Isra'illarni yənila
ⱪoyup bərmidi. 28 Padixaⱨ Musaƣa:
– Kɵzümdin yoⱪal! Seni ikkinqi kɵzüm kɵrmisun. Yənə kɵrüngüqi
bolsang, jeningni alimən! – dedi.
29
Musa uningƣa:
– Eytⱪiningiz kəlsun. Mənmu sizni ikkinqi kɵrməymən, – dedi.

11-bab
Pütün Misirdiki tunji balilarning ɵlüxi
Pərwərdigar burun Musaƣa mundaⱪ degənidi:
– Mən Misir padixaⱨiƣa wə uning puⱪraliriƣa əng ahirⱪi apətni
qüxürimən. Xuning bilən, u silərni jəzmən ⱪoyup beridu. Əməliyəttə, u
silərdin təltɵküs ⱪutulux üqün, silərni u yərdin ⱪoƣlap qiⱪiridu. 2 Əmdi,
sən berip Isra'illarƣa eytⱪin. Ular Misirliⱪ ⱪoxniliriningkigə kirip,
ularning altun-kümüx zinnət buyumlirini sorap alsun. 3 (Pərwərdigar
Misirliⱪlarni Isra'illarni yeⱪin kɵridiƣan ⱪilƣanidi. Padixaⱨning
əməldarliri wə puⱪralirini Musani uluƣ adəm, dəp ⱨɵrmətləydiƣan
ⱪilƣanidi.)
4
Xuning bilən, Musa Misir padixaⱨiƣa:
– Pərwərdigar: «Bügün tün yerimida, mən Misirning ⱨəmmə yerini
kezimən. 5 Xu waⱪitta, təhttə olturƣan padixaⱨning tunjisidin tartip taki
əng ərziməs dedəkning tunjisiƣiqə bolƣan Misirliⱪlarning tunji
oƣullirining ⱨəmmisi, xundaⱪla tunji tuƣulƣan mallarmu ɵlidu. 6 Xu
qaƣda, pütün Misirda əlmisaⱪtin kɵrülmigən wə bundin keyinmu
kɵrülməydiƣan ⱪattiⱪ yiƣa-zar bolidu. 7 Lekin, Isra'illarƣa yaki ularning
mal-waranliriƣa ⱨətta itmu ⱪawap ⱪoymaydu» dəydu. Ənə xu qaƣda,
silər Pərwərdigarning Misirliⱪlar bilən Isra'illarni pərⱪləndüridiƣanliⱪini
bilisilər. 8 Ahirda, əməldarliringning ⱨəmmisi aldimƣa kelip egilip,
mening həlⱪim Isra'illarni bu yərdin elip ketiximni tələp ⱪilidu. Mana xu
qaƣda, mən bu yərdin ayrilimən, – dedi. Andin, Misir padixaⱨining
1
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aldidin dərƣəzəp bilən qiⱪip kətti.
9
Pərwərdigar Musaƣa: «Misir padixaⱨi sening sɵzüngni dawamliⱪ rət
ⱪiliweridu. Xundaⱪ ⱪilip, mən Misirda tehimu kɵp mɵjizilərni
kɵrsitələymən» degənidi. 10 Musa bilən Ⱨarun padixaⱨ aldida mana
xundaⱪ nurƣun mɵjizilərni kɵrsətkən bolsimu, lekin Pərwərdigar
padixaⱨni jaⱨillaxturƣanliⱪi üqün, u Isra'illarning qegridin qiⱪip ketixigə
yol ⱪoymiƣanidi.

12-bab
Ɵtüp ketix ⱨeyti
Pərwərdigar Misirda Musa bilən Ⱨarunƣa mundaⱪ dedi:
2
– Ⱨazirdin tartip, bu ay silər Isra'il həlⱪi üqün yilning birinqi eyi
bolsun. 3 Silər mening munu yolyoruⱪlirimni pütün Isra'il həlⱪigə
ɵgitinglar: muxu ayning oninqi küni ⱨərbir a'ilining a'ilə baxliⱪi ɵz a'ilisi
üqün Hudaƣa ⱪurbanliⱪ ⱪilixⱪa bir ⱪoy yaki ɵqkə təyyarlisun. 4 Əgər
a'ilisidə adəm az bolup, bir malni yəp bolalmisa, uni ⱪoxnisi bilən
birlixip ⱪurbanliⱪ ⱪilip, gɵxini adəm sani wə istemal miⱪdariƣa ⱪarap
təⱪsim ⱪilsimu bolidu. 5 Lekin, ⱪurbanliⱪⱪa ixlitilidiƣan mal bir yaxliⱪ
əyibsiz ⱪoqⱪar yaki tekə boluxi kerək. 6 Pütün Isra'il a'ililiri tallanƣan
malni muxu ayning on tɵtinqi künigiqə yahxi saⱪlap, xu küni kəqtə
soysun. 7 Andin, uning ⱪenidin bir'az elip, mal yeyilgən ɵyning ixikining
bexi wə kexikigə sürkəp ⱪoysun. 8 Xu keqisi gɵxni kawap ⱪilip,
aqqiⱪ-qüqük kɵktat wə petir nan bilən yesun. 9 Gɵxni ham peti yaki suda
pixurup yeməy, pütün malni bexidin tuyiⱪiƣiqə iq baƣri bilən ⱪoxup
kawap ⱪilip yesun. 10 Exip ⱪalƣinini ətisigə ⱪaldurmay, xu keqila
kɵydürüwətsun. 11 Gɵxni yegən waⱪtinglarda, huddi səpərgə
təyyarlanƣandək belinglarni qing baƣlap, qoruⱪunglarni kiyip,
ⱪolunglarƣa ⱨasanglarni tutup qapsan yənglar. Bu, Pərwərdigar ɵtüp
ketidiƣan keqidur.
12
U keqisi, mən pütün Misirni kezip, məyli adəm yaki malning bolsun,
tunji ərkəklirining ⱨəmmisini ɵltürimən. Misirning barliⱪ ilaⱨlirining
üstidin ⱨɵküm ⱪilimən. Qünki, mən Pərwərdigardurmən. 13 Ixik
kexəkliridiki ⱪan silər turidiƣan ɵylərning bəlgisi. Mən bu ⱪanlarni
kɵrginimdə, ɵyliringlarƣa kirməy ɵtüp ketimən. Misirliⱪlarni jazaliƣan
waⱪtimda, silərgə ⱨeqⱪandaⱪ ziyan-zəhmət yətməydu.
1
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Petir nan ⱨeyti
Pərwərdigar mundaⱪ dedi:
– Silər bu künni hatiriləp, ⱨər yili muxu kündə Pərwərdigar üqün ⱨeyt
ɵtküzünglar. Bu silərning mənggülük ɵrp-aditinglar bolsun. 15 Yəttə
künlük ⱨeyt məzgilidə petir nan yənglar. Ⱨeytning birinqi künila,
ɵyliringlardiki hemirturuqni taxliwetinglar. Qünki, bu yəttə kün iqidə
hemirturuq arilaxturulƣan ⱨərⱪandaⱪ yeməklikni yegən adəm Isra'illar
ⱪataridin qiⱪiriwetilidu. 16 Ⱨeytning birinqi wə yəttinqi künliri, bir yərgə
jəm bolup ibadət ⱪilinglar. Bu ikki kündə, yeməklik təyyarlaxtin baxⱪa
ⱨeqⱪandaⱪ ix ⱪilmanglar. 17 Petir nan ⱨeyti ɵtküzüp turunglar. Qünki,
mən muxu küni silərning ⱨərⱪaysi ⱪəbililiringlarni top-topi bilən
Misirdin elip qiⱪimən. Petir nan ⱨeytini ɵtküzüx silərning mənggülük
ɵrp-aditinglar bolsun. 18 Ⱨər yili birinqi ayning on tɵtinqi küni
kəqⱪurundin baxlap yigirmə birinqi küni kəqⱪurunƣiqə, petir nan
yənglar. 19 Bu yəttə kün iqidə ɵyliringlarda hemirturuq bolmisun.
Hemirturuq arilaxturulƣanliki ⱨərⱪandaⱪ yeməklikni yegən kixi, məyli
bu yurtning adimi yaki yaⱪa yurtluⱪ bolsun, mening həlⱪim ⱪataridin
qiⱪiriwetilidu. 20 Ⱪəyərdə boluxunglardin ⱪət'iynəzər, hemirturuq
arilaxturulƣan ⱨərⱪandaⱪ yeməklikni yeməy, petir nan yənglar.
14

Tunji Ɵtüp Ketix ⱨeyti
Musa pütün Isra'illarning aⱪsaⱪallirini qaⱪirip, ularƣa mundaⱪ dedi:
– Ⱨərbir a'ilə birdin mal tallap, uni Ɵtüp Ketix ⱨeytining meli süpitidə
soysun.
22
Ⱪolliriƣa bir tutam lepəkgül elip, dastiki ⱪurbanliⱪ ⱪilinƣan malning
ⱪeniƣa qilap, uni ixiklirining bexi wə kexikigə sürkisun. Ətisi
ətigəngiqə, ⱨeqkim ixiktin qiⱪmisun. 23 Qünki, Pərwərdigar Misirliⱪlarni
ⱨalak ⱪilix üqün bu zeminni kezidu. U ixik bexi wə kexikidiki ⱪanni
kɵrginidə, harab ⱪilƣuqi pərixtining ɵyliringlarƣa kirip silərni
ɵltürüxigə yol ⱪoymaydu. 24 Silər wə əwladliringlar bu ⱪa'idigə mənggü
əməl ⱪilinglar. Bu silərning mənggülük ɵrp-aditinglar bolsun. 25 Silər
Pərwərdigar berixkə wədə ⱪilƣan zeminƣa barƣininglardimu, bu ⱨeyt
murasimiƣa əməl ⱪilinglar. 26 Əgər pərzəntliringlar silərdin: «Bu ⱪandaⱪ
murasim?» dəp sorisa, 27 silər: «Bu Ɵtüp Ketix künini hatiriləx üqün,
Pərwərdigarƣa atilip ⱪilinƣan ⱪurbanliⱪ murasimidur. Qünki,
Pərwərdigar Misirda Misirliⱪlarning jenini alƣan keqidə, u biz
Isra'illarning ɵyliridin ɵtüp ketip, a'ililirimizni saⱪlap ⱪalƣan.» dənglar.
21
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Isra'illar bu sɵzlərni anglap, baxlirini egip Hudaƣa səjdə ⱪilixti.
Andin, ular berip, Pərwərdigarning Musa bilən Ⱨarunƣa ⱪilƣan əmri
boyiqə ix kɵrdi.
28

Tunji tuƣulƣan ərkəklərning ɵltürülüxi
Xu küni yerim keqidə, Pərwərdigar təhttə olturƣan padixaⱨning
tunjisidin tartip taki əng ərziməs zindandiki məⱨbuslarning tunjisiƣiqə
bolƣan Misirliⱪlarning tunji oƣullirining ⱨəmmisining jenini aldi,
xundaⱪla tunji tuƣulƣan mallarnimu ɵltürdi. 30 U keqə, Misir padixaⱨi,
uning əməldarliri wə pütün məmlikət puⱪraliri ornidin turup, ⱪattiⱪ
yiƣa-zar ⱪilixti. Qünki, adəm ɵlmigən birmu a'ilə yoⱪ idi. 31 U keqə,
Misir padixaⱨi Musa bilən Ⱨarunni qaⱪirtip, ularƣa:
– Dərⱨal ketinglar! Silər ⱨəmmə Isra'illarni baxlap, yurtumdin tez qiⱪip
ketinglar. Təlipinglar boyiqə berip Pərwərdigaringlarƣa ibadət ⱪilinglar.
32
Kala, ⱪoy, ɵqkiliringlarnimu elip ketinglar. Mangimu həyrlik du'a ⱪilip
ⱪoyunglar, – dedi.
33
Misirliⱪlar Isra'illarni ɵz yurtidin qapsan ketixkə aldiratti. Ular:
– Silər qiⱪip kətmisənglar, biz ɵlüp tügəydikənmiz, – deyixti.
34
Xuning bilən, Isra'illar petir hemirlarni təngnilərgə selip,
kiyim-keqəkliri bilən yɵgəp, mürisigə ⱪoyup elip mengixti. 35 Ular yənə
Musaning tapiliƣini boyiqə Misirliⱪlardin altun-kümüx zinnət buyumlar
wə kiyim-keqəklərni sorap elixti. 36 Pərwərdigar Misirliⱪlarni Isra'illarni
yeⱪin kɵridiƣan ⱪilip ⱪoyƣanidi. Xunga, ular Misirliⱪlardin nemə sorisa,
xuni bərdi. Xundaⱪ ⱪilip, Isra'illar Misirliⱪlarning bayliⱪlirini elip kətti.
29

Isra'illarning Misirdin qiⱪip ketixi
Isra'illar Rəmses xəⱨiridin Sukkot xəⱨirigə ⱪarap piyadə yolƣa
qiⱪⱪinida, ayallar bilən balilarni ⱨesabⱪa almiƣanda, pəⱪət ərlərla altə
yüz ming kixi idi. 38 Kɵpligən yat ⱪəbililiklərmu ularƣa ⱪoxulup, nurƣun
kala-ⱪoylirini elip billə mengixti. 39 Ular Misirdin elip kəlgən
hemirlardin petir nan ⱪildi. Qünki, ular Misirdin tez qiⱪip ketixkə məjbur
bolƣaqⱪa, hemir kɵptürüp, yeməklik təyyarliwelixⱪa ülgürəlmigənidi.
40
Isra'illar Misirda jəm'iy tɵt yüz ottuz yil turdi. 41 Dəl tɵt yüz ottuz yil
toxⱪan küni, Pərwərdigarning həlⱪi Isra'illarning ⱨərⱪaysi ⱪəbililiri
Misirdin qiⱪti. 42 Xu küni keqidə, Pərwərdigar ɵzi ularni Misirdin
muⱨapizət ⱪilip elip qiⱪⱪanidi. Xunga, Isra'illar bu keqini Pərwərdigarƣa
atap, əwladtin əwladⱪiqə ⱨər yili hatiriləydiƣan boldi.
37
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Ɵtüp Ketix ⱨeytining ⱪa'idə-tüzümliri
Pərwərdigar burun Musa bilən Ⱨarunƣa mundaⱪ degənidi:
– Ɵtüp Ketix ⱨeytining ⱪa'idə-tüzümliri munulardin ibarət: Ɵtüp Ketix
ⱨeytining ⱪurbanliⱪ gɵxini yat ⱪəbililiklər yemisun. 44 Lekin, ɵzünglar
setiwalƣan ⱨəm hətnə ⱪildurƣan ⱪullar yesə bolidu. 45 Ɵyünglarda
waⱪitliⱪ turuwatⱪan yatlar wə qakarlar uni yesə bolmaydu. 46 Ⱪoyning
gɵxi taxⱪiriƣa elip qiⱪilmay, ɵyning iqidila yeyilsun. Ⱪoyning bir tal
sɵngikimu sundurulmisun. 47 Pütün Isra'il həlⱪi bu ⱪa'idə-tüzümlərgə
ri'ayə ⱪilsun. 48 Əgər aranglarda olturidiƣan yat ⱪəbililiklər
Pərwərdigarƣa ibadət ⱪilay dəp, bu ⱨeytni ɵtküzüxni halisa, aldi bilən ɵz
a'ilisidiki pütün ərlərni hətnə ⱪildursun. Xundaⱪ ⱪilƣanda, ular
Isra'illarƣa ohxax, bu ⱨeytni ɵtküzələydu. Lekin, hətnə ⱪilinmiƣanlar
ⱪoyning gɵxini yemisun. 49 Məyli Isra'illar bolsun, məyli Isra'illar arisida
olturidiƣan yat ⱪəbililiklər bolsun, ⱨəmmisi mana xu ⱪa'idə-tüzümlərgə
əməl ⱪilixi lazim.
50
Isra'illar Pərwərdigarning Musa bilən Ⱨarunƣa buyruƣan
ⱪa'idə-tüzümlirigə əməl ⱪildi. 51 Pərwərdigar mana xu küni Isra'illarning
ⱨərⱪaysi ⱪəbililirini Misirdin elip qiⱪti.
43

13-bab
Tunji tuƣulƣanni Hudaƣa atax
Pərwərdigar burun Musaƣa:
2
– Silər tunji oƣlunglarni wə tunji tuƣulƣan ərkək malni manga
atanglar. Qünki, Isra'illarning tunji oƣulliri wə tunji tuƣulƣan ərkək
malliri manga mənsuptur, – degənidi.
3
Musa Isra'il həlⱪigə mundaⱪ dedi:
– Bu künni esinglarda qing tutunglar. Qünki, bu kün silər ⱪulluⱪta
yaxiƣan Misir zeminidin yolƣa qiⱪⱪan kün. Bu kün Pərwərdigar zor
ⱪudriti bilən silərni u yərdin elip qiⱪⱪan kündur. Xunga, silər ⱨər yili bu
küni hemirturuq arilaxturulƣan ⱨərⱪandaⱪ yeməklikni yemənglar. 4 Silər
Misirdin yolƣa qiⱪⱪan bu kün, zira'ətlər bih qiⱪarƣan bax baⱨardiki bir
kündur. 5 Pərwərdigar silərni Kən'anlar, Hitlar, Amorlar, Hiwlar wə
Yibuslarning zeminliriƣa elip barƣandin keyin, silər ⱨər yili muxu
waⱪitta bu künni mubarəkləp ⱨeyt ɵtküzünglar. Qünki, süt wə ⱨəsəl eⱪip
1
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turidiƣan bu munbət zeminni Pərwərdigar silərgə beridiƣanliⱪi
toƣrisida əjdadliringlarƣa ⱪəsəm bərgən. 6 Ⱨeyt məzgilidə, yəttə küngiqə
petir nan yənglar. Yəttinqi küni, Pərwərdigar üqün alaⱨidə ibadət
murasimi ɵtküzünglar. 7 Bu yəttə kün iqidə petir nan yənglar.
Aranglarda, ⱨətta zemin təwəlikinglardimu hemirturuq bolmisun. 8 Ⱨeyt
künliri, silər pərzəntliringlarƣa bu ⱨeytning silərning Misirdin ayrilƣan
waⱪtinglarda Pərwərdigar kɵrsətkən pütün mɵjizilərni əsləx üqün
ɵtküzülidiƣanliⱪini qüxəndürünglar. 9 Pərwərdigarning yolyoruⱪlirini
ⱨəmixə eƣizdin qüxürməslikinglar üqün, bu ⱨeyt huddi ⱪolunglarƣa yaki
pexanənglarƣa qekip ⱪoyulƣan bəlgidək, silərgə əslitip turidu. Qünki,
Pərwərdigar zor ⱪudriti bilən silərni Misirdin elip qiⱪti. 10 Xunga, silər
ⱨər yili mən bəlgiligən muxu waⱪitta bu ⱨeytni ɵtküzünglar.
11
Pərwərdigar silərgə wə silərning əjdadliringlarƣa wədə ⱪilƣinidək, u
silərni Kən'anliⱪlarning zeminiƣa elip kelip, u yərni silərgə təⱪdim
ⱪilƣandin keyin, 12 silər tunji tuƣulƣanni Pərwərdigarƣa atixinglar
lazim. Pütün tunji oƣul wə qarwa mallarning tunjisi Pərwərdigarƣa mənsup
bolsun. 13 Silər tunji ərkək təhəyning orniƣa ⱪoy ⱪurbanliⱪ ⱪilsanglarmu
bolidu. Əgər undaⱪ ⱪilmisanglar, təhəyning boynini sundurup ⱪurbanliⱪ
ⱪilinglar.② Lekin, tunji oƣulliringlarni qoⱪum bədəl berip ⱪayturuwelinglar.
14
Kəlgüsidə oƣulliringlar: «Buning mənisi nemə?» dəp sorisa, silər:
«Pərwərdigar zor ⱪudriti bilən bizni Misirdiki ⱪulluⱪtin ⱪutuldurup qiⱪⱪan.
15
U qaƣda, Misir padixaⱨi jaⱨilliⱪ ⱪilip, bizni qegridin qiⱪarmiƣanidi.
Xunga, Pərwərdigar Misirliⱪlarning tunji oƣullirini wə ⱨaywanlirining tunji
ərkək balilirini ⱨalak ⱪildi. Xu səwəbtin, biz pütün qarwa mallirimizning tunji
ərkək balilirini Pərwərdigarƣa atap ⱪurbanliⱪ ⱪilimiz. Biraⱪ, tunji
oƣullirimizni bədəl berip ⱪayturuwalimiz. 16 Bizning bu ⱪa'idigə əməl
ⱪiliximiz huddi ⱪolimizƣa yaki pexanimizgə qekip ⱪoyulƣan bəlgə məlum
nərsini bizgə əslitip turƣanƣa ohxax, bizningmu Pərwərdigarning zor ⱪudriti
bilən bizni Misirdin elip qiⱪⱪanliⱪini əsləp turuximiz üqündur» dəp jawab
beringlar.
Bulut tüwrüki wə ot tüwrüki
Misir padixaⱨi Isra'illarni ⱪoyup bərgən waⱪitta, gərqə ularning
Filistiyəliklər zemini bilən mengixi mənzilgə yeⱪin bolsimu, Huda ularni u
17

Ulaƣlarning orniƣa ⱪoylarni ⱪurbanliⱪ ⱪilix ruhsitining berilixidə ulaƣlarning
iⱪtisadiy ⱪimmitining yuⱪiriliⱪi nəzərgə elinƣan.
②
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yolƣa baxlimidi. Qünki, Huda: «Həlⱪim jənggə uqrap ⱪalsa, bəlkim
puxayman ⱪilip, Misirƣa ⱪaytip ketixi mumkin» dəp oyliƣanidi. 18 Xuning
üqün, Huda ularni yiraⱪ yol bilən qɵldin ɵtküzüp, Ⱪizil dengiz tərəpkə baxlap
mangdi. Isra'illar Misirdin qiⱪⱪanda, ⱪorallinip jənggə təyyar bolup
mangƣanidi.
19
Musa Yüsüpning jəsət-sɵngikinimu elip mangdi. Qünki, Yüsüp ɵz
ⱪan-ⱪerindaxliri bolƣan Isra'ilning oƣulliri aldida: «Huda silərni qoⱪum
ⱪutⱪuzidu. Xu qaƣda, silər qoⱪum mening jəsət-sɵngikimni billə elip
ketinglar» dəp, ularni ⱪəsəm ⱪildurƣanidi.
20
Isra'illar Sukkot xəⱨiridin qiⱪip, qɵlning boyidiki Etam degən yərdə
qedirlirini tikti. 21 Pərwərdigar kündüzi bulut tüwrüki arⱪiliⱪ ularƣa yol
baxlisa, keqisi ot tüwrüki arⱪiliⱪ ularning yolini yorutti. Xundaⱪ ⱪilip, ular
keqə-kündüz mangalaydiƣan boldi. 22 Pərwərdigar kündüzi bulut tüwrükini,
keqisi ot tüwrükini həlⱪtin ayriwətmidi.

14-bab
Isra'illarning Ⱪizil dengizdin ɵtüxi
Pərwərdigar Musaƣa:
2
– Sən Isra'illarƣa eytⱪin, ular kəynigə burulup, Migdol xəⱨiri bilən
dengiz ariliⱪidiki Piⱨahirot degən yərning yenida ⱪonup, qedirlirini
Ba'al-səfonƣa ⱪaritip dengiz boyida tiksun. 3 Buning bilən, Misir
padixaⱨi «Isra'illar aylinip yürüp, ahir yoldin adixip, qɵldə ⱪamilip
ⱪaldi» dəp oylisun. 4 Mən uni jaⱨillaxturimən. Xuning bilən, u silərning
kəyninglardin ⱪoƣlaydu. U qaƣda, mən Misir padixaⱨi bilən uning
ⱪoxunini yengimən-də, ⱨəmmə adəm mening ⱪanqilik uluƣluⱪumni
bilidu. Misirliⱪlarmu mening Pərwərdigar ikənlikimni tonup yetidu, –
dedi. Isra'illar Hudaning buyruƣini boyiqə u yərdə qedirlirini tikti.
5
Misir padixaⱨi «Isra'illar ⱪeqip kətti» degən həwərni anglap,
əməldarliri bilən billə ⱪararini ɵzgərtip:
– Biz nemə üqün xunqə əhməⱪliⱪ ⱪilduⱪ? Biz Isra'illarning ⱪeqip
ketixigə yol ⱪoyup, nurƣun ⱪuldin məⱨrum ⱪaptuⱪ! – deyixti. 6 Xuning
bilən, Misir padixaⱨi xaⱨanə jəng ⱨarwisini təyyar ⱪildurup, ⱪoxunini
baxlap yolƣa qiⱪti. 7 Misirdiki barliⱪ jəng ⱨarwiliridin sirt, u yənə
tallanƣan altə yüz jəng ⱨarwisinimu elip mangdi. Ⱨərbir jəng
ⱨarwisining ləxkər baxliⱪi bar idi. 8 Pərwərdigar Misir padixaⱨini
1
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jaⱨillaxturdi. Buning bilən, padixaⱨ Misirdin zəpər bilən qiⱪip
ketiwatⱪan Isra'illarning kəynidin ⱪoƣlidi. 9 Misir ⱪoxuni, jümlidin jəng
ⱨarwiliri, atliⱪ ləxkərlər wə piyadə ləxkərlər Isra'illarni taki Ⱪizil dengiz
boyidiki ular qedir ⱪurƣan jayƣiqə tohtimay ⱪoƣlap bardi. U yər
Piⱨahirotning yenida bolup, Ba'al-səfonning ⱪarxi təripidə idi.
10
Isra'illar Misir padixaⱨi wə uning ⱪoxunining ularni ⱪoƣlap
kəlgənlikini kɵrüx bilən intayin ⱪorⱪup, Pərwərdigarƣa pəryad ⱪildi.
11
Ular Musaƣa:
– Bizni Misirdin bu yərgə elip kəlginingiz nemisi? Bizni
qɵl-bayawanda ɵlsun deməkqimusiz? Əjəba, Misirda biz yatⱪudək
gɵrmu tepilmasmidi? 12 Ɵz waⱪtida, biz sizgə: «Boldi ⱪiling, Misirda ⱪul
bolsaⱪ bolayli» demigənmiduⱪ?! Ⱪul bolux ⱨaman qɵldə ɵlgəndin yahxi
əməsmidi?! – deyixti.
13
Biraⱪ, Musa ularƣa:
– Ⱪorⱪmanglar, təwrənmənglar! Bügün silər Pərwərdigarning silərni
ⱪandaⱪ ⱪutⱪuzidiƣanliⱪini kɵrisilər. Silər bügün kɵrgən Misirliⱪlarni
ikkinqi kɵrməysilər. 14 Pərwərdigar silər üqün jəng ⱪilidu. Silər xük
turunglar, – dəp jawab ⱪayturdi.
15
Pərwərdigar Musaƣa:
– Manga yelinma! Isra'illarƣa: «Menginglar» dəp buyruƣin. 16 Andin,
tayiⱪingni dengizƣa ⱪaritip xiltiƣin. Xundaⱪta, dengiz süyi ikkigə
bɵlünidu-də, Isra'illar ⱪuruⱪ yərdin mengip ɵtələydu. 17 Mən
Misirliⱪlarni jaⱨillaxturimən. Xuning bilən, ular silərning arⱪinglardin
ⱪoƣlaydu. Buning bilən, mən Misir padixaⱨi, uning ləxkərliri, jəng
ⱨarwiliri wə atliⱪ ləxkərliri üstidin ƣəlibə ⱪilimən. Xundaⱪ ⱪilip, ⱨəmmə
adəm mening ⱪanqilik uluƣluⱪumni bilidu. 18 Mən ularni məƣlup
ⱪilƣinimda, ular mening Pərwərdigar ikənlikimni bilidu, – dedi.
19
Isra'illarning aldida yol baxlap mengiwatⱪan Hudaning pərixtisi
əmdi ularning kəynigə ɵtti. Bulut tüwrükimu kəynigə ɵtüp, 20 Misirliⱪlar
bilən Isra'illarning otturisiƣa berip tohtidi. Bulut Misirliⱪlarƣa
ⱪarangƣuluⱪ qüxürdi, lekin Isra'illarni yorutti. Xunga, Misir ⱪoxuni
Isra'illarƣa keqiqə yeⱪin keləlmidi.
21
Musa dengizƣa ⱪolini xiltidi. Pərwərdigar bir keqə ⱪattiⱪ xərⱪ xamili
qiⱪirip, dengiz süyini kəynigə yandurdi. Dengiz süyi ikkigə bɵlünüp,
ⱪuruⱪluⱪ pəyda boldi. 22 Isra'illar dengiz otturisidiki ⱪuruⱪluⱪtin mengip,
dengizdin ɵtti. Sular egiz tamdək kɵtürülgən ⱨalda ularning ikki təripidə
turatti. 23 Misirliⱪlar, jümlidin padixaⱨning jəng ⱨarwiliri wə atliⱪ
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ləxkərliri ularni ⱪoƣlap, dengizdiki ⱪuruⱪ yolƣa kirdi. 24 Tang süzüləy
degəndə, Pərwərdigar ot wə bulut tüwrüki iqidin Misir ⱪoxuniƣa ⱪarap,
ularni ⱪalaymiⱪan ⱪiliwətti. 25 Ularning jəng ⱨarwilirining qaⱪliri qüxüp
ⱪelip, ular dawamliⱪ mengixⱪa amalsiz ⱪaldi. Misirliⱪlar:
– Pərwərdigar Isra'illarƣa yardəm ⱪilip, bizni məƣlup ⱪildi. Tez
ⱪaqayli! – deyixti.
26
Pərwərdigar Musaƣa:
– Dengizƣa ⱪolungni uzat, bɵlüngən su əsligə kəlsun. Misirliⱪlar wə
ularning jəng ⱨarwiliri, atliⱪ ləxkərliri suƣa ƣərⱪ bolsun, – dedi. 27 Bu,
tang atⱪan waⱪit bolup, Musa ⱪolini dengizƣa ⱪaritip xiltidi. Buning
bilən, su yənə əsligə ⱪaytti. Misirliⱪlar ikki tərəptin keliwatⱪan suning
iqidin ⱪaqti. Lekin, Pərwərdigar ularni dengizda ⱨalak ⱪiliwətti.
28
Dengiz süyi əsligə ⱪaytip, Isra'illarni ⱪoƣliƣan pütün jəng ⱨarwiliri,
atliⱪ ləxkərlər wə pütün Misir ⱪoxunlirining birinimu ⱪaldurmay ƣərⱪ
ⱪiliwətti. 29 Lekin, Isra'illar ⱪuruⱪ jay bilən dengizdin ɵtkəndə, su huddi
ikki tamdək kɵtürülüp, ikki tərəpkə bɵlündi. 30 Isra'illar dengiz boyida
Misirliⱪlarning jəsətlirini kɵrginidə, Pərwərdigarning ɵzlirini ularning
ⱪolidin ⱪutⱪuzƣanliⱪini bildi. 31 Isra'illar Pərwərdigarning zor ⱪudriti
bilən Misirliⱪlarni məƣlup ⱪilƣanliⱪini kɵrüp, Pərwərdigardin ⱪorⱪti wə
uningƣa ixəndi. Uning hizmətkari bolƣan Musaƣimu ixəndi.

15-bab
Musaning Hudaƣa mədⱨiyə oⱪuxi
Xu qaƣda, Musa bilən Isra'illar Pərwərdigarni mədⱨiyiləp, mundaⱪ
nahxa eytti:
1

«Kərwərdigarƣa ⱨəmdusana eytimən, qünki u xanliⱪ ƣəlibə ⱪuqti,
jəng ⱨarwiliri wə atliⱪlarni dengizƣa ƣərⱪ ⱪildi.
2
Pərwərdigar mening ⱪudritim, mening nahxam, u meni ⱪutuldurdi.
U mening Hudayimdur, xunga mahtaymən uni,
u atam ibadət ⱪilƣan Hudadur, xunga mədⱨiyiləymən uni.
3
Pərwərdigar jəngqidur, «Mənggü Bar Bolƣuqi» uning nami,
4
dengizƣa ƣərⱪ ⱪildi u Misir ⱪoxunini ⱨəm jəng ⱨarwilirini,
Ⱪizil dengizƣa ƣərⱪ ⱪildi u ularning aliy ləxkər baxliⱪlirini.
5
Qongⱪur dengiz yutti ularni,
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ular taxtək dengizƣa qɵkti.
6
Sening ong ⱪolung, i Pərwərdigar, ⱪudrəttə kamal tapti,
xunga sən, i Pərwərdigar, tarmar ⱪilding rəⱪibingni.
7
Qəksiz ⱨəywiting yər bilən yəksan ⱪildi sanga ⱪarxi qiⱪⱪanlarni,
ⱪəⱨr-ƣəziping samandək ɵrtidi ularni.
8
Küqlük tiniⱪingdin sular tamdək tiklinip,
dengiz tegi ⱪuruⱪluⱪⱪa aylandi.
9
Düxmən: ‘Ularni ⱪoƣlap tutimən’ dəp jar saldi.
‘Mal-mülkini olja elip, ⱪiliqlap yoⱪitip dərdimni alimən’ dedi.
10
Biraⱪ, u qaƣda sən boran qiⱪirip, dengizƣa ƣərⱪ ⱪilding ularni.
Ular goya ⱪoƣuxundək, suning tegigə qɵkti.
11
I Pərwərdigar, aləmdə nədə bolsun səndək bir Ilaⱨ?
Kimdə bolsun səndikidək ⱨəywət, uluƣ xan-xərəp?
Kimmu sanga ohxax, kɵrsitəlisun mɵjizə-karamət?
12
Ong ⱪolungni sozƣaniding, zemin yutti rəⱪibingni.
13
Meⱨring bilən yetəkləysən ⱪutuldurƣan həlⱪingni,
muⱪəddəs makaningƣa baxlap kelisən ⱪudriting bilən ularni.
14
Bularni anglisa titirək basar jimi aləmni,
wəⱨimə basar Filistiyə həlⱪini.
15
Idomning əmirliri ⱪorⱪuxup ketər,
Mo'abning baturlirini ⱨəm titrək basar.
Kən'anliⱪlarmu wəⱨimigə qüxər,
16
ularƣa dəⱨxət wəⱨimə qüxər.
Kɵrginidə, i Pərwərdigar, zor ⱪudritingni,
ⱪulluⱪtin ⱪutⱪuzƣan həlⱪing ɵtüp bolƣuqə ular aldidin,
ular tengirⱪap turuxup ⱪalar.
17
Baxlap kelip ularni ɵz teƣingƣa,
u yərdə ularni kɵqət ⱪilip yetixtürərsən.
Sən Pərwərdigar talliƣan makandur u,
muⱪəddəs turalƣuni u yərdə salarsən.
18
Əbədil'əbəd Padixaⱨ bolƣaysən, i Pərwərdigar!»
19

Misirning jəng ⱨarwiliri wə atliⱪ ləxkərliri dengizdiki ⱪuruⱪ yolƣa
kirgəndə, Pərwərdigar dengiz süyini birləxtürüp, ularni suƣa ƣərⱪ
ⱪiliwətkənidi. Biraⱪ, Isra'illar bolsa dengizning otturisidiki ⱪuruⱪ yərdin
mengip, dengizdin ɵtüp kətkənidi. 20 Ⱨarunning ⱨədisi Məryəm
pəyƣəmbər ⱪoliƣa dap tutⱪanidi, nurƣun ayallarmu uning bilən billə dap
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qelip, ussul oynaxti. 21 Məryəm Hudani mədⱨiyiləp, ularƣa mundaⱪ
nahxa eytip bərdi:
«Pərwərdigarƣa ⱨəmdusana bolƣay, qünki u xanliⱪ ƣəlibə ⱪuqti.
Jəng ⱨarwiliri wə atliⱪlarni dengizƣa ƣərⱪ ⱪildi.»
Maraⱨtiki aqqiⱪ su
Keyin, Musa Isra'illarni Ⱪizil dengizdin baxlap, Xur qɵligə elip
kəldi. Ular qɵldə uda üq kün mengip, su tapalmay, 23 ahir Maraⱨⱪa yetip
kəldi. U yərning süyi aqqiⱪ bolup, iqkili bolmaytti. Xunga, u yər Maraⱨ
[«aqqiⱪ» degən mənidə] dəp ataldi.
24
Halayiⱪ Musadin:
– Nemə iqimiz? – dəp, uningƣa naraziliⱪ bildürdi. 25 Musa
Pərwərdigarƣa yelinip tələp ⱪilƣanidi, Pərwərdigar uningƣa bir xahni
kɵrsətti. U xahni suƣa taxliƣanidi, aqqiⱪ su iqkili bolidiƣan tatliⱪ suƣa
aylandi.
Pərwərdigar ularni sinax üqün, u yərdə ularƣa ɵz tələp wə xərtlirini
elan ⱪildi. 26 Pərwərdigar:
– Əgər silər Pərwərdigar Huda bolƣan mening sɵzümgə ⱪulaⱪ selip, m
ening nəzirimdiki durus ixlarni ⱪilip, mening əmr-pərmanlirimƣa toluⱪ
əməl ⱪilsanglar, u qaƣda mən Misirliⱪlarƣa kəltürgən kesəllərni silərgə
kəltürməymən. Mən silərgə xipaliⱪ beridiƣan Pərwərdigardurmən, –
dedi.
27
Andin keyin, ular Elim degən yərgə yetip kəldi. U yərdə on ikki
bulaⱪ, yətmix tüp horma dərihi bar idi. Xunga, ular su boyida qedirlirini
tikti.
22

16-bab
Manna bilən bɵdünə
Pütün Isra'illar Elim degən yərdin yürüp kətti. Ular Misirdin ayrilip
bir yerim aydin keyin, Elim bilən Sinay teƣining ariliⱪidiki Siyn qɵligə
yetip bardi. 2 Qɵldə ular Musa bilən Ⱨarunƣa naraziliⱪ bildürüp,
3
ularƣa:
– Pərwərdigar bizni Misirda ɵltürüwətkən bolsimu bolar ikən. U yərdə
1
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ⱨeqbolmiƣanda ⱪazanni qɵridəp olturup, gɵx wə baxⱪa yeməkliklərni
toyƣudək yəyttuⱪ. Lekin, silər bizni qɵlgə elip kelip, bu yərdə aqliⱪtin
ɵltürməkqi boluwatisilər, – deyixti.
4
Buning bilən, Pərwərdigar Musaƣa:
– Mən asmandin yeməklik yaƣdurimən. Isra'illar ⱨər küni qiⱪip, xu
künlük ozuⱪini yiƣiwalsun. Bu arⱪiliⱪ mən ularni sinap, ularning
yolyoruⱪlirimƣa ita'ət ⱪilƣan-ⱪilmiƣanliⱪiƣa ⱪaraymən. 5 Ⱨər ⱨəptining
altinqi küni kəlgəndə, ular ikki künlük ozuⱪini yiƣiwalsun, – dedi.
6
Xunga, Musa bilən Ⱨarun Isra'illarƣa:
– Bügün keqə, silərni Misirdin elip qiⱪⱪuqining Pərwərdigar ikənlikini
bilisilər. 7 Ətə ətigəndə, Pərwərdigarning uluƣluⱪini kɵrisilər.
Rənjigənlikinglar uning ⱪuliⱪiƣa yətti. Silərning naraziliⱪinglar uningƣa
ⱪaritilƣandur. Bizgə ⱪarxi naraziliⱪ bildürgüdək biz kim iduⱪ?
8
Pərwərdigar kəqtə silərgə gɵx beridu. Ətigəndə silərni toyƣudək nan
bilən təminləydu. Qünki, u silərning rənjigənlikinglarni anglidi.
Silərning bizdin rənjigininglar, əməliyəttə Pərwərdigardin
rənjigənlikinglardur! – dedi.
9
Andin, Musa Ⱨarunƣa:
– Sən berip, pütün halayiⱪⱪa: «Pərwərdigarning aldiƣa yiƣilinglar,
qünki u silərning naraziliⱪinglarni anglidi» degin, – dedi. 10 Ⱨarun pütün
halayiⱪⱪa gəp ⱪiliwatⱪan waⱪtida, ular qɵllükkə ⱪariwidi,
Pərwərdigarning parlaⱪ nurining bulutlar arisida jəwlan ⱪilip
turƣanliⱪini kɵrdi. 11 Xu qaƣda, Pərwərdigar Musaƣa mundaⱪ dedi:
12
– Mən Isra'illarning rənjigənlikini anglidim. Sən ularƣa: «Huda:
‘Kəqⱪurun gɵx, ətigəndə toyƣudək nan yəysilər. Buning bilən, silər
mening Pərwərdigaringlar Huda ikənlikimni bilisilər’ dedi», – degin.
13
Kəqⱪurun, san-sanaⱪsiz bɵdünə uqup kelip, pütün ⱪarargaⱨni
ⱪaplidi. Ətisi səⱨərdə ⱪarargaⱨning ətrapidiki yər yüzigə xəbnəm
qüxkənidi. 14 Xəbnəm parlanƣandin keyin, qɵllükning yər yüzidə nepiz
bir ⱪəwət ⱪirodək nərsə kɵründi. 15 Isra'illar buning nemə ikənlikini
bilixəlməy, bir-biridin:
– Bu nemidu? – dəp soraxti.
Musa ularƣa:
– Bu bolsa Pərwərdigar silərgə ata ⱪilƣan yeməklik. 16 Pərwərdigar
ⱨərbiringlarni ɵz eⱨtiyajiƣa ⱪarap, ⱨərbir a'ilə kixi bexiƣa ikki ⱪaqidin
yiƣiwalsun, dəp buyruƣan, – dedi.
17
Isra'illar Hudaning əmri boyiqə ix kɵrdi. Bəzilər kɵprək yiƣiwaldi,
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bəzilər azraⱪ yiƣiwaldi. 18 Kɵprək «Ⱪiro» yiƣiwalƣanlarning exip
ⱪalmidi, az yiƣiwalƣanlarningmu kemip ⱪalmidi. Ⱨəmməylənning
yiƣiwalƣini ɵz eⱨtiyajiƣa dəlmudəl idi. 19 Musa ularƣa:
– Yeməklikni ikkinqi künigə axurup ⱪoyuxⱪa ruhsət yoⱪ, – dedi.
20
Lekin, bəzilər Musaning sɵzini anglimay, ətisi ətigəngə bir'az axurup
ⱪoydi. Biraⱪ, axurup ⱪoyulƣan yeməklikning ⱨəmmisi ⱪurutlap sesip
kətti. Xuning bilən, Musa ularƣa hapa boldi.
21
Ⱨəmmə adəm ⱨər küni ətigəndila qiⱪip, ɵzigə eⱨtiyajliⱪ yeməklik
yiƣiwalatti. Qünki kün ⱪiziƣan waⱪitta, yeməklik erip ketətti. 22 Altinqi
küni, ular bir ⱨəssə artuⱪ, yəni ⱨər kixi tɵt ⱪaqidin yeməklik yiƣiwaldi.
Həlⱪ iqidiki aⱪsaⱪallar bu ixni Musaƣa məlum ⱪildi. 23 Musa ularƣa:
– Pərwərdigar: «Ətə dəm elix küni. Bu kün Pərwərdigarƣa atilixi
kerək. Bügün otta ⱪaⱪlap wə suda ⱪaynitip pixuridiƣanliringlarni
haliƣininglarqə pixurunglar. Exip ⱪalƣinini ətigə ⱪaldurunglar» dəp
buyruƣan, – dedi. 24 Ular Musaning tapxuruⱪi boyiqə exip ⱪalƣan
yeməkliklərni ikkinqi künigə ⱪaldurƣinida, ⱪurutlapmu kətmidi,
sesipmu ⱪalmidi. 25 Musa ularƣa:
– Bügün muxu yeməkliklərni yənglar. Qünki, Pərwərdigarƣa
atilidiƣan dəm elix künidə silər yərdin ⱨeqⱪandaⱪ yeməklik
tapalmaysilər. 26 Silər qoⱪum altə kün iqidə yeməklik yiƣiwelinglar,
yəttinqi küni dəm elix küni bolup, bu küni ⱨeq nərsə tapalmaysilər, –
dedi.
27
Yəttinqi küni, bəzilər yənila yeməklik yiƣⱪili qiⱪⱪanidi. Lekin, ular
ⱨeq nərsə tapalmidi. 28 Pərwərdigar Musaƣa:
– Bu həlⱪ ⱨeliƣiqə mening əmr-pərmanlirimni rət ⱪiliwatamdu?
29
Esinglarda tutunglarki, mən bolsam Pərwərdigardurmən. Mən silərgə
dəm elix küni ata ⱪildim. Xu səwəbtin, altinqi küni silərgə ikki künlük
yeməklik bərdim. Yəttinqi küni, ⱨəmmə adəm sirtⱪa qiⱪmay, ɵyidə
oltursun, – dedi. 30 Xunga, Isra'illar yəttinqi küni ix ⱪilmay dəm elixti.
31
Isra'illar bu yeməklikni manna, dəp atidi. U axkɵkining uruⱪiƣa
ohxax aⱪ rənglik bolup, təmi ⱨəsəl ⱪoxulƣan nanƣa ohxaytti. 32 Musa
ularƣa:
– Pərwərdigar bizgə: «Əwladliringlarning mening silərni Misirdin elip
qiⱪip, qɵl-bayawanda yeməklik bilən təminligənlikimni bilixi üqün,
mannadin ikki ⱪaqa saⱪlap ⱪoyunglar» degən, – dedi 33 wə Ⱨarunƣa:
– Bir komzəkkə ikki ⱪaqa kəlgüdək manna elip, əwladlirimizƣa saⱪlap
ⱪoyux üqün, uni Pərwərdigarning ⱨuzurida ⱪoyup ⱪoyƣin, – dedi.
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Waⱪti kəlgəndə, Ⱨarun Pərwərdigarning Musaƣa qüxürgən əmri
boyiqə komzəkni əⱨdə sanduⱪining③ iqigə, pərzlər yezilƣan tax
tahtilarning aldiƣa ⱪoyup saⱪlap ⱪoydi. 35 Isra'illar taki terilƣu yeri bar
bolƣan Kən'an zeminiƣa berip olturaⱪlaxⱪuqə, jəm'iy ⱪiriⱪ yil manna
yedi. 36 (Əyni zamanda, ɵlqəm ⱪaqisining siƣimi yigirmə litir nərsə
patⱪudək idi.)

17-bab
Uyul taxtin qiⱪⱪan su
Isra'il həlⱪi Siyn qɵlidin qiⱪip, Pərwərdigarning yolyoruⱪi bilən
ⱪədəmmu ⱪədəm səpər ⱪilip, Rifidim ⱪondi. Biraⱪ, u yərdə su yoⱪ idi.
2
Xunga, ular yənə Musadin rənjip:
– Bizgə iqkili su bərgəysiz! – dedi.
Musa ularƣa:
– Silər nemixⱪa rənjiysilər? Nemixⱪa Pərwərdigarni sinaysilər? – dedi.
3
Lekin, halayiⱪ intayin ussap kətkəqkə, Musaƣa dawamliⱪ naraziliⱪ
bildürüp:
– Bizni Misirdin zadi nemixⱪa elip qiⱪtingiz? Siz bizni, balilirimizni
wə qarwa mallirimizni ussuzluⱪtin ɵltürməkqimu? – dedi.
4
Xuning bilən, Musa Pərwərdigarƣa yelinip:
– Halayiⱪni ⱪandaⱪ ⱪilay? Ular meni qalma-kesək ⱪilip ɵltüridiƣan
yərgə yətti, – dedi.
5
Pərwərdigar Musaƣa:
– Sən Isra'illarning aⱪsaⱪalliridin birnəqqisini elip, həlⱪ aldidin ɵt.
Ⱪolungƣa Nil dəryasiƣa urƣan tayaⱪni eliwal. 6 Mən sening aldingda
Sinay teƣidiki bir uyul taxning üstidə turimən. Sən uyul taxni
urƣiningda, silərgə iqkili su qiⱪidu, – dedi. Musa Isra'il aⱪsaⱪallirining
aldida xundaⱪ ⱪilƣanda, su etilip qiⱪti. 7 Musa u yərni Massaⱨ wə Miriba
[mənisi «sinax wə rənjix»] dəp atidi. Qünki, Isra'illar u yərdə rənjip,
Pərwərdigarni sinimaⱪqi bolƣanidi. Ular: «Pərwərdigar zadi arimizda
barmu-yoⱪ?» deyixkənidi.
1
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sanduⱪining təswirini bilix üqün 25-bab, 10 – 22-ayətlərgə ⱪaralsun.
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Amaləklər bilən jəng ⱪilix
Amaləklər Rifidim kelip, Isra'illarƣa ⱨujum ⱪildi. 9 Musa Yoxuwaƣa:
– Sən ətə Amaləklər bilən jəng ⱪilix üqün adəm talliƣin. Mən bolsam
ⱪolumƣa Huda manga elip yürüxkə əmr ⱪilƣan tayaⱪni tutup taƣning
qoⱪⱪisida turimən, – dedi. 10 Yoxuwa Musaning tapxuruⱪi boyiqə
Amaləklər bilən jəng ⱪildi. Musa, Ⱨarun wə Hurlar taƣning qoⱪⱪisiƣa
qiⱪip jəngni kɵzətti. 11 Musa ⱪolini kɵtürsə, Isra'illar üstün kelətti. Ⱪolini
qüxürsə, Amaləklər üstün kelətti. 12 Musaning ⱪolliri telip ⱪalƣanda,
Ⱨarun bilən Hur bir taxni yɵtkəp kelip, Musani uning üstigə olturƣuzup,
taki kün patⱪuqə ikki yenida Musaning ⱪollirini yɵləp turdi. 13 Xundaⱪ
ⱪilip, Yoxuwa Amaləklər ⱪoxunini ⱪiliqlap, ularning üstidin ƣəlibə ⱪildi.
14
Andin, Pərwərdigar Musaƣa:
– Keyinki əwladlarning bügünki ƣəlibini untumasliⱪi üqün yezip
ⱪaldurƣin. Yoxuwaƣa Amaləklərni pütünləy yoⱪitidiƣanliⱪimni
yətküzüp ⱪoy, – dedi. 15 Xuning bilən, Musa bir ⱪurbanliⱪ supisi yasap,
uning namini «Pərwərdigar tuƣumdur» dəp atidi. 16 U:
– Pərwərdigarning tuƣini egiz kɵtürimən! Pərwərdigar əwladtin
əwladⱪiqə Amaləklər bilən jəng ⱪilƣay, – dedi.
8

18-bab
Yetroning Musani ziyarət ⱪilixi
Musaning ⱪeynatisi – Midyan roⱨaniysi Yitro Hudaning Musa wə
Isra'illarƣa ⱪilƣan yahxiliⱪliridin, yəni Hudaning Isra'illarni Misirdin
elip qiⱪⱪanliⱪidin həwər tapti. 2 Musa burunla ayali wə balilirini
ⱪeynatisining yeniƣa əwətiwətkənidi. 3 Tunji oƣlining ismi Gerxom [«U
yərdə yaⱪa yurtluⱪ» degən sɵz bilən aⱨangdax] bolup, Musa «Mən yaⱪa
yurtta musapir bolup turƣan yat adəm» dəp xu isimni ⱪoyƣanidi.
4
Ikkinqi oƣlining ismi Əli'əzər [mənisi «Huda mening yardəmqim»]
bolup, Musa «Atam ibadət ⱪilƣan Huda manga yardəm ⱪilip, meni Misir
padixaⱨining ɵltürüwetixidin ⱪutⱪuzup ⱪaldi» dəp, xu isimni ⱪoyƣanidi.
5
Yetro Musaning ayali wə ikki oƣlini elip, qɵllükkə, yəni Musa ⱪarargaⱨ
ⱪilƣan muⱪəddəs taƣning yeniƣa kəldi. 6 U ⱪarargaⱨⱪa kirixtin burun,
Musaƣa ɵzining ⱪizi wə ikki nəwrisini elip kəlgənliki toƣrisida həwər
yolliƣanidi. 7 Xunga, Musa ⱪeynatisining aldiƣa qiⱪip, təzim ⱪilip
1
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sɵyüxüp kɵrüxti. Ular ɵz'ara amanliⱪ soraxⱪandin keyin, Musaning
qediriƣa kirdi. 8 Musa uningƣa Pərwərdigarning Isra'illarni ⱪutⱪuzux
üqün, Misir padixaⱨi wə uning puⱪraliriƣa ⱪilƣan barliⱪ ixlirini eytip
bərdi. U yənə Isra'illarning yol boyi duq kəlgən ⱪiyinqiliⱪlirini wə
Pərwərdigarning ularni ⱪandaⱪ ⱪutⱪuzƣanliⱪinimu sɵzləp bərdi. 9 Yetro
bularni anglap intayin huxal boldi. 10 U:
– Pərwərdigarƣa mədⱨiyilər oⱪulƣay! U silərni Misir padixaⱨi wə
Misirliⱪlarning qanggilidin ⱪutⱪuzup qiⱪti. Isra'il həlⱪini ⱪulluⱪtin azad
ⱪildi. 11 Mən Pərwərdigarning pütkül ilaⱨlardin uluƣluⱪini əmdi bildim.
Qünki, Misirliⱪlar Isra'illarni xu ⱪədər harliƣinida, u ɵz ⱪudritini
kɵrsətti, – dedi. 12 Buning bilən, Yitro Hudaƣa kɵydürmə ⱪurbanliⱪ wə
baxⱪa ⱪurbanliⱪlarni atidi. Ⱨarun wə Isra'illarning ⱨəmmə aⱪsaⱪalliri
uning bilən billə Huda aldida ⱪurbanliⱪ ⱪilinƣan ta'amlarni yedi.
Yetroning aⱪilanə məsliⱨiti
Ətisi, Musa ətigəndin kəqkiqə həlⱪ iqidiki majiralarni bir tərəp ⱪilix
bilən məxƣul boldi. 14 Bu əⱨwalni kɵrgən Musaning ⱪeynatisi Yitro
Musaƣa:
– Bunqiwala halayiⱪ ətigəndin kəqkiqə sening yolyoruⱪ berixingni
kütüp turuxsa, majiralarni ɵzüng yalƣuz bir tərəp ⱪilixing ⱪandaⱪ gəp? –
dedi.
15
Musa uningƣa:
– Halayiⱪ bu yərgə kelip, məndin Hudaning əmrini soraydu əməsmu?!
16
Ikki adəm otturisida majira tuƣulsa, ular meni izdəydu. Kimning ⱨəⱪ,
kimning naⱨəⱪliⱪini ayrip, Hudaning ⱪanuni wə yolyoruⱪlirini ularƣa
mən yətküzimən, – dəp jawab bərdi.
17
Yetro uningƣa:
– Bundaⱪ ⱪilƣining yahxi əməs. 18 Bundaⱪ ketiwərsə, ɵzüngnimu
ətrapingdiki ⱪerindaxliringnimu qarqitip ⱪoyisən. Bunqiwala kɵp yükni
ɵz üstünggila eliwalsang, ɵzüng yalƣuz yetixəlməysən. 19 Mən sanga
məsliⱨət berəy, Hudamu sən bilən billə bolidu. Sən dawamliⱪ həlⱪⱪə
wəkillik ⱪilip, Huda aldiƣa berip, həlⱪ arisidiki majiralarni Hudaƣa
məlum ⱪil. 20 Hudaning ⱪanuni wə yolyoruⱪlirini həlⱪⱪə ɵgitip, ularƣa
ⱪandaⱪ yaxaxni wə ularning ⱪandaⱪ burqi barliⱪini uⱪturƣin.
21
Buningdin baxⱪa, yənə jama'ət iqidin Ⱪabiliyətlik, Hudaƣa ihlasmən,
ixənqlik wə para yeməydiƣan kixilərni tallap, mingbexi, yüzbexi,
əllikbexi wə onbexi ⱪilip təyinligin. 22 Ularƣa həlⱪ iqidiki dəwalarni ɵz
13
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waⱪtida soraxni tapxurƣin. Ular ⱪiyinraⱪ dəwalarda sening aldingƣa
kelip, uxxaⱪ-qüxxək majiralarni ɵzliri bir tərəp ⱪilsa bolidu. Xundaⱪ
bolƣanda, ular sening wəzipəngni orundixip, yüküngni yeniklitidu.
23
Əgər sən Hudaning yolyoruⱪi boyiqə xundaⱪ ⱪilsang, həlⱪning degən
yeridin qiⱪalaysən. Həlⱪning majiralirimu tez ⱨəl bolidu, – dedi.
24
Musa ⱪeynatisining məsliⱨitini ⱪobul ⱪilip, uning degini boyiqə ix
kɵrdi. 25 U Isra'illar iqidin ⱪabiliyətlik kixilərni tallap, mingbexi,
yüzbexi, əllikbexi wə onbexi ⱪilip təyinlidi. 26 Ular jama'ətning dəwa
ixlirini ɵz waⱪtida soraydiƣan boldi. Uxxaⱪ-qüxxək majiralarni ɵzliri bir
tərəp ⱪilip, ⱪiyinraⱪ dəwalarda bolsa Musadin yolyoruⱪ soraxti.
27
Keyin, Yitro Musa bilən hoxlixip yurtiƣa ⱪaytti.

19-bab
Isra'illar Sinay teƣida
Isra'illar Misirdin qiⱪip dəl ikki ay bolƣan küni Sinay qɵligə yetip
kelip, 2 Sinay teƣi baƣrida qedir tikti. Ular Rifidim yolƣa qiⱪip, bu yərgə
kəlgənidi. 3 Musa Hudaning ⱨuzurida bolux üqün taƣⱪa qiⱪti.
Pərwərdigar taƣdin Musaƣa jarangliⱪ awazda mundaⱪ dedi:
– Yaⱪupning əwladliri bolƣan Isra'illarƣa munu sɵzlirimni eytⱪin:
4
«Silər mən Pərwərdigarning Misirliⱪlarni ⱪandaⱪ bir tərəp
ⱪilƣanliⱪimni kɵrdünglar. Mən huddi ana bürküt balilirini dümbisigə
mindürüp elip yürgəndək, silərni yenimƣa elip kəldim. 5 Xunga, əgər
silər manga ita'ət ⱪilip, əⱨdəmgə əməl ⱪilsanglar, nurƣunliƣan həlⱪlər
arisidin silərni manga mənsup ⱪimmətlik həlⱪ ⱪilimən. Qünki, pütün
dunya manga təwə. 6 Silər mening padixaⱨliⱪimning roⱨaniyliri wə
manga atalƣan həlⱪ bolisilər!» Duⱪiriⱪi sɵzlirimni Isra'illarƣa yətküzüp
ⱪoyƣin.
7
Buning bilən, Musa taƣdin qüxüp, həlⱪ iqidiki aⱪsaⱪallarni yiƣip,
Pərwərdigar uningƣa buyruƣan sɵzlərni ularƣa yətküzdi. 8 Ular birdək:
– Biz qoⱪum Pərwərdigarning degini boyiqə ix kɵrimiz, – dedi. Musa
taƣⱪa qiⱪip, ularning jawabini Pərwərdigarƣa yətküzdi.
9
Pərwərdigar Musaƣa:
– Mən ⱪoyuⱪ bulut iqidə sening yeningƣa kelimən. Sening bilən
ⱪilixⱪan sɵⱨbitimizni həlⱪ anglap turidu. Xuning bilən, ular ⱨər da'im
sanga ixinidu, – dedi.
1
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Musa Isra'illarning jawabini Pərwərdigarƣa yətküzgəndin keyin,
Pərwərdigar uningƣa:
– Sən həlⱪning yeniƣa berip, ularni bügün wə ətə ɵzlirini manga atap,
kiyim-keqəklirini tazilaxⱪa qaⱪir. 11 Ɵgünlükkiqə ⱨəmmə təyyarliⱪni
pütküzsun. Qünki, u küni mən Isra'il həlⱪining kɵz aldidila Sinay teƣiƣa
qüximən. 12 Biraⱪ, sən taƣning ətrapiƣa ɵtüxkə bolmaydiƣan qegra
bəlgiləp, ularƣa taƣⱪa qiⱪmasliⱪni, ⱨətta taƣning baƣriƣimu yeⱪin
kəlməslikni eytⱪin. Kimdəkim bu taƣⱪa bir ⱪədəm bassa, ɵlümgə
məⱨkum ⱪilinsun. 13 Undaⱪ adəmlərgə ⱪol təgküzülməy, ular ya
qalma-kesək ⱪilinip, yaki oⱪya bilən etip ɵltürülsun. Buningƣa hilapliⱪ
ⱪilƣanlar məyli adəm yaki qarwa mal boluxidin ⱪət'iynəzər, tirik
ⱪaldurulmisun. Pəⱪət kanay uzaⱪraⱪ qelinƣandila, andin halayiⱪ taƣ
baƣriƣa kəlsun, – dedi.
14
Musa taƣdin qüxüp, həlⱪning paklinip, kiyim-keqəklirini yuyuxini
buyrudi. 15 Musa ularƣa:
– Ɵgünlükkiqə ⱨəmmə təyyarliⱪlarni pütküzünglar, ayallarƣa
yeⱪinlaxmanglar, – dedi.
16
Üqinqi küni ətigəndə, ⱨawa güldürləp, qaⱪmaⱪ qeⱪip, taƣda bir
parqə ⱪoyuⱪ bulut pəyda boldi. Kanayning ⱪattiⱪ nərə awazi anglandi.
Ⱪarargaⱨtikilər buni anglap, ⱪorⱪup titrixip kətti. 17 Musa ularni
ⱪarargaⱨtin baxlap qiⱪip, Hudaning aldiƣa ⱨazir ⱪildi. Ular taƣning
tüwidə ɵrə turuxatti. 18 Pütün Sinay teƣini is-tütək ⱪaplidi, qünki
Pərwərdigar u yərgə ot iqidə qüxkənidi. Bu is-tütək humdanning tütünigə
ohxaytti. Pütün taƣ ⱪattiⱪ təwrəp kətti. 19 Bu qaƣda, kanayning awazi
barƣanseri küqəydi. Musa sɵz ⱪildi, Huda uningƣa güldürmama bilən
jawab ⱪayturdi. 20 Pərwərdigar taƣning qoⱪⱪisiƣa qüxüp, Musani taƣⱪa
qiⱪixⱪa qaⱪirdi. Musa taƣⱪa qiⱪti. 21 Pərwərdigar uningƣa:
– Sən taƣdin qüxüp, halayiⱪni agaⱨlandur. Qegridin ⱨalⱪip, meni
kɵrgili kəlmisun. Bolmisa, ular ⱨalak bolidu. 22 Mən üqün hizmət
ⱪilidiƣan roⱨaniylarmu ɵzini manga atap bolup, andin hizmitimdə
bolsun. Bolmisa, ularni ⱨalak ⱪilimən, – dedi.
23
Musa Pərwərdigarƣa:
– Həlⱪ bu yərgə qiⱪalmaydu, qünki sən bizning bu taƣni «muⱪəddəs
taƣ» dəp atiximizni wə taƣning ətrapiƣa qegra bəlgiliximizni
buyruƣaniding, – dedi.
24
Pərwərdigar Musaƣa:
– Sən qüxüp, Ⱨarunni baxlap keliwər. Lekin, roⱨaniylar bilən halayiⱪ
10
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qegridin ⱨalⱪip, bu yərgə qiⱪmisun. Bolmisa, mən ularni jazalaymən, –
dedi. 25 Xuning bilən, Musa taƣdin qüxüp, halayiⱪning yeniƣa berip,
Pərwərdigarning sɵzini ularƣa yətküzdi.

20-bab
On pərz
Huda sɵz ⱪilip, mundaⱪ dedi:
2
– Mən seni ⱪul bolup yaxiƣan Misirdin elip qiⱪⱪan Pərwərdigaring
Hudadurmən.
3
Mangila ibadət ⱪil. Məndin baxⱪa ⱨeq ⱪandaⱪ ilaⱨing bolmisun.
4
Qoⱪunux üqün, məyli asmandiki, yərdiki, yər astidiki yaki sudiki
ⱨərⱪandaⱪ nərsilərning xəklidə but yasima. 5 Ⱨərⱪandaⱪ butⱪa qoⱪunma
yaki hizmət ⱪilma. Qünki, Pərwərdigaring Huda bolƣan mən
ⱪizƣinidiƣan Hudadurmən. Məndin nəprətləngənlərni ⱨətta
nərwə-qəwrilirigiqə jazalaymən. 6 Lekin, meni sɵyidiƣan, əmrlirimgə
ita'ət ⱪilƣanlarning sansizliƣan əwladliriƣiqə meⱨribanliⱪ ⱪilimən.
7
Muⱪəddəs namimni ⱪalaymiⱪan tilƣa alma. Kimdəkim mening
namimni ⱪalaymiⱪan tilƣa alsa, mən – Pərwərdigaring bolƣan Huda uni
qoⱪum jazalaymən.
8
Dəm elix künini muⱪəddəs kün bilip, uningƣa əməl ⱪil. 9 Altə kün
ixləp, tegixlik ⱨəmmə ixliringni ⱪiliwal. 10 Yəttinqi kün manga atalƣan
kün bolup, bu küni məyli sən bol, pərzəntliring, ⱪulliring, qarwa
malliring yaki yurtungda musapir bolup turuwatⱪan yat adəmlər bolsun,
ⱨeqⱪandaⱪ ix ⱪilmisun. 11 Mən – Pərwərdigar altə kün iqidə asman,
zemin wə uningdiki pütkül məwjudatlarni yarattim. Lekin, yəttinqi küni
dəm aldim. Xunga mən – Pərwərdigar dəm elix künini bəhtlik kün ⱪilip,
muⱪəddəs kün dəp bəlgilidim.
12
Ata-anangni ⱨɵrmət ⱪil. Xu qaƣda mən sanga ata ⱪilmaⱪqi bolƣan
zeminda uzun ɵmür kɵrisən.
13
Ⱪatilliⱪ ⱪilma.
14
Zina ⱪilma.
15
Oƣriliⱪ ⱪilma.
16
Yalƣan guwaⱨliⱪ bərmə.
17
Baxⱪilarning ɵy-imarətliri, ər-hotuni, ⱪulliri, kala yaki baxⱪa
tə'əlluⱪatliriƣa kɵz ⱪiringni salma.
1
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Həlⱪning wəⱨimisi
Halayiⱪ güldürmama wə kanay awazlirini anglap, qaⱪmaⱪ wə taƣdin
purⱪirap qiⱪiwatⱪan is-tütəkni kɵrüp, ⱪorⱪup titrixip kətti. Ular yiraⱪ
turuxup, 19 Musaƣa:
– Bizgə sənla sɵz ⱪilƣaysən, qoⱪum anglaymiz. Huda bizgə ɵzi
biwasitə sɵz ⱪilmiƣay. Bolmisa, ⱨalak bolidiƣan ohxaymiz, – dedi.
20
Musa ularƣa jawabən:
– Ⱪorⱪmanglar, Hudaning bu yərgə kelixi silərni sinax üqün, silərni
ⱨəmixə ɵzidin ⱪorⱪup, gunaⱨtin haliy boluxⱪa dəwət ⱪilix üqündur, –
dedi. 21 Lekin, kixilər yənila yiraⱪta turuxatti. Pəⱪət Musala Hudani
ⱪorxap turƣan ⱪara bulutning yeniƣa bardi.
18

Ⱪurbanliⱪ supisi toƣrisidiki nizam
Pərwərdigar Musaƣa mundaⱪ dedi:
– Sən berip Isra'illarƣa munu sɵzlirimni yətküzgin: «Silər mening
ərxtin silərgə sɵz ⱪilƣanliⱪimni kɵrdünglar. 23 Silər ɵzünglarƣa altun
yaki kümüxtin ⱨərⱪandaⱪ xəkildə but yasap, ularƣa səjdə ⱪilmanglar.
Mangila ibadət ⱪilinglar. 24 Topidin mən üqün bir ⱪurbanliⱪ supisi yasap,
üstigə kɵydürmə ⱪurbanliⱪ wə amanliⱪ ⱪurbanliⱪiƣa ixlitixkə kala, ⱪoy
wə ɵqkilərni ⱪoyunglar. Mən silərning manga ibadət ⱪilixinglarƣa
bəlgiləp bərgən jaylarƣa kelip, silərgə bəht ata ⱪilimən. 25 Əgər manga
atap taxtin ⱪurbanliⱪ supisi yasisanglar, siliⱪlanƣan taxtin yasimanglar.
Qünki, əswab təgkən taxni ⱪobul ⱪilmaymən. 26 Manga pələmpəy bilən
qiⱪidiƣan ⱪurbanliⱪ supisi yasimanglar. Bolmisa, pələmpəydin qiⱪⱪuqə
nomusluⱪ yeringlar kɵrünüp ⱪalidu.»
22

21-bab
Ⱪullarƣa mu'amilə ⱪilixtiki ⱪa'idə-nizamlar
– Sən Isra'il həlⱪigə tɵwəndiki ⱪa'idə-nizamlarni elan ⱪil: 2 əgər biri
Ibraniylar iqidin ⱪul setiwalƣan bolsa, ⱪul pəⱪət altə yil uning üqün
hizmət ⱪilsun. Yəttinqi yili, uningƣa ⱨɵrlük berilsun ⱨəm hojayiniƣa
ⱨeqⱪandaⱪ ⱨəⱪ tɵliməy ketiwərsun. 3 Əgər u sanga ⱪul bolƣandin keyin
nikaⱨliⱪ bolƣan bolsa, ketidiƣan waⱪtida ayalini elip ketixkə bolmaydu.
Əgər u sanga ⱪul boluxtin ilgiri nikaⱨliⱪ bolƣan bolsa, ayali bilən billə
ⱨɵrlükkə erixtürülsun.
1
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4

Əgər hojayin uningƣa hotun elip berip, bu hotun uningƣa ⱪiz-oƣul
pərzəntlər tuƣup bərgən bolsa, bu ayal wə bala-qaⱪilar hojayinƣa təwə
bolidu. Pəⱪət yalƣuz ɵzila ⱨɵrlükkə erixələydu. 5 Əgər u: «Mən
hojayinimni wə hotun-balilirimni yahxi kɵrimən. Mən ⱨɵr boluxni
halimaymən» desə, 6 hojayini uni ibadət orniƣa elip barsun ⱨəm uni ixik
yaki ixik kexikigə yɵləndürüp turƣuzup, bigiz bilən uning ⱪuliⱪini texip
ⱪoysun. Bu, u ⱪulning hojayiniƣa ɵmürwayət hizmət ⱪilidiƣanliⱪining
bəlgisi bolidu.
7
Əgər biri ⱪizini dedək ⱪilip setiwətkən bolsa, u ⱪiz ərlərgə ohxax
ⱨəⱪsiz ⱨɵr bolup ketəlməydu. 8 Əgər hojayin uni əmrigə elix üqün
setiwalƣan bolsa, lekin keyin uni yahxi kɵrmisə, undaⱪta hojayin ⱪiz
tərəpning ⱨəⱪ tɵləp ⱪizini ⱨɵr ⱪilixiƣa pursət berixi kerək. Hojayinning
uni yatlarƣa setix ⱨoⱪuⱪi bolmaydu. Qünki, hojayin uningƣa wapasizliⱪ
ⱪilƣandur. 9 Əgər hojayin uni oƣliƣa elip bərgən bolsa, uni ɵz ⱪizidək
kɵrsun. 10 Əgər hojayin dedəkni hotunluⱪⱪa elip turup, uning üstigə yənə
baxⱪa hotun alƣan bolsa, u qoⱪum dedəkning yemək-iqmiki,
kiyim-keqiki wə uning jinsiy eⱨtiyajining ⱨajitidin burunⱪidək qiⱪsun.
11
Əgər hojayin bu üq türlük burqini ɵtiyəlmisə, dedəktin ⱨəⱪ almay
uningƣa ⱨɵrlük bərsun.
Urux-talax ⱨəⱪⱪidə
– Kimdəkim bir adəmni urup ɵltürüp ⱪoysa, u ɵlümgə ⱨɵküm
ⱪilinsun. 13 Ⱨalbuki, əgər bu ix məⱪsətsiz ⱨalda wə mening yol ⱪoyuxum
bilən yüz bərgən bolsa, mən buni ⱪilƣuqining ⱪeqip berixi üqün bir jay
orunlaxturimən. 14 Biraⱪ, əgər biri baxⱪilarni ⱪəstən ɵltürgən bolsa, gərqə
u panaⱨliⱪ tiləx üqün mening ⱪurbanliⱪ supamƣa ⱪeqip beriwalsimu,
yənila ɵlümgə buyrulsun.
15
Atisi yaki anisini urƣanlar ɵlümgə ⱨɵküm ⱪilinsun.
16
Baxⱪilarni tutuwelip satⱪan yaki ɵzi elip ⱪelip ⱪul ⱪilƣanlar ɵlümgə
ⱨɵküm ⱪilinsun.
17
Atisi yaki anisidin yüz ɵrügənlərgə ɵlüm jazasi berilsun.
12

Baxⱪilarni zəhimləndürüx ⱨəⱪⱪidə
– Uruxup ⱪalƣan ikki kixining biri yənə birini tax yaki muxt bilən
urup zəhimləndürgən, gərqə zəhimləngən kixi ɵlmigən bolsimu orun
tutup yetip ⱪalƣan, 19 biraⱪ ⱨasa tutup taxⱪiriƣa qiⱪⱪudək bolsa, urƣuqi
gunaⱨsiz, dəp ⱨesablansun. Lekin, yarilanƣuqining waⱪit jəⱨəttiki
18
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ziyinini pul bilən tɵləp bərsun wə uni dawalitip saⱪaytsun.
20
Kimdəkim ⱪulini yaki dedikini kaltək bilən urup ɵltürüp ⱪoyƣan
bolsa, u jazaƣa tartilsun. 21 Biraⱪ, ⱪul hojayinining tə'əlluⱪati bolƣaqⱪa,
əgər ⱪul bir, ikki kündin keyin saⱪiyip ⱪalsa, hojayin jazalanmisun.
22
Əgər ikki kixi uruxup ⱪelip, munasiwətsiz bir ⱨamilidar ayalƣa ziyan
yətküzsə, lekin ⱨamilidar ayalda balisining baldur tuƣulup ⱪelixidin
baxⱪa zəhimlinix bolmisa, ular yarilanƣan ayalning erining təlipi boyiqə
ⱨɵkümqilərning təstiⱪidin ɵtküzülgən jərimanini tɵlisun. 23 Əgər
ⱨamilidar ayalda baxⱪa zəhimlinix bolsa, janƣa jan, 24 kɵzgə kɵz, qixⱪa
qix, ⱪolƣa ⱪol, putⱪa put, 25 kɵyükkə kɵyük, zəhimgə zəhim wə kɵkkə
kɵk elinsun.
26
Əgər bir kixi ⱪulining kɵzigə urup uning bir kɵzini kor ⱪilip ⱪoyƣan
bolsa, kɵzining bədiligə u kixi ⱪulni azad ⱪilsun. 27 Əgər u kixi ⱪulining
qixini urup sunduruwətkən bolsa, qixining bədiligə u ⱪulni azad ⱪilsun.
28
Əgər kala adəmni üsüp ɵltürüp ⱪoyƣan bolsa, ɵlgüqi məyli ər yaki
ayal boluxidin ⱪət'iynəzər, kala qoⱪum qalma-kesək ⱪilip ɵltürülsun.
Uning gɵxini yeyix ⱨaramdur. Kala igisi gunaⱨsiz, dəp ⱨesablansun.
29
Əgər u kala əzəldinla adəm üsidiƣan kala bolup, baxⱪilar kalining
igisigə agaⱨlandurux bərgən, biraⱪ kala igisi buningƣa pərwa ⱪilmay,
kalisini yənila box ⱪoyuwətkən ⱨəm bu kala adəm üsüp ɵltürgən bolsa,
kala ohxaxla qalma-kesək ⱪilip ɵltürülsun. Kala igisimu ɵlümgə ⱨɵküm
ⱪilinsun. 30 Əgər tɵləm tɵləp berix tələp ⱪilinsa, kala igisi ɵltürülməy,
ⱨayati bədiligə tələp ⱪilinƣan boyiqə tɵləm tɵləp bərsun.
31
Əgər kala baxⱪilarning məyli oƣli yaki ⱪizini üsüp ɵltürüp ⱪoyƣan
bolsa, yuⱪiriⱪi ⱪa'idə-nizam boyiqə bir tərəp ⱪilinsun. 32 Əgər kala
baxⱪilarning ⱪuli yaki dedikini üsüp ɵltürüp ⱪoyƣan bolsa, kalining igisi
ⱪulning hojayiniƣa ottuz kümüx tənggə tɵləp bərsun. Kala ohxaxla
qalma-kesək ⱪilip ɵltürülsun.
33
Əgər birərsi ⱪuduⱪning aƣzini oquⱪ ⱪoyup yaki kolawatⱪan
ⱪuduⱪning aƣzini yapmay, kala yaki exəkning ⱪuduⱪⱪa qüxüp ɵlüxini
kəltürüp qiⱪarsa, 34 ⱪuduⱪ igisi mal igisigə tɵləm tɵlisun. Ɵlgən mal
bolsa ⱪuduⱪ igisining bolsun.
35
Əgər məlum bir adəmning kalisi baxⱪa birsining kalisini üsüp
ɵltürüp ⱪoyƣan bolsa, kala igiliri üsküqi kalini setip pulini təng üləxsun
ⱨəm ɵlgən kalining gɵxinimu xundaⱪ ⱪilsun. 36 Əgər hojayin ɵz
kalisining üsidiƣan aditi barliⱪini bilip turup uni baƣlap ⱪoymiƣan ⱨəm
bu kala baxⱪilarning kalisini üsüp ɵltürüp ⱪoyƣan bolsa, hojayin kaliƣa
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kala tɵləp bərsun. Kalining ɵlükini ɵzi elip ⱪalsun.

22-bab
Tɵləm tɵləx ⱨəⱪⱪidiki nizam
Əgər biri baxⱪa birining kalisini yaki ⱪoyini oƣrilap setiwətkən yaki
soyup yəwətkən bolsa, bir kaliƣa bəx kala, bir ⱪoyƣa tɵt ⱪoy tɵlisun.
2
Əgər biri keqisi baxⱪilarning ɵyigə oƣriliⱪⱪa kirip, tutulup ⱪelip
ɵltürüwetilgən bolsa, uni ɵltürgüqi gunaⱨsiz dəp ⱪaralsun. 3 Lekin, bu ix
kündüzi yüz bərgən bolsa, uningƣa ⱪatilliⱪ gunaⱨi artilsun.
Oƣri oƣriliƣan nərsilərni tɵlisun. Əgər uning ⱨeq nərsisi bolmisa,
ɵzini ⱪul ornida setip, ziyanni tɵlisun. 4 Uning oƣriliƣini kala, exək yaki
ⱪoy boluxidin ⱪət'iynəzər, əgər u mal oƣrining ⱪolida tehi tirik bolsa,
oƣri mal igisigə bir ⱨəssə artuⱪ tɵləm bərsun.
5
Əgər biri etizliⱪta yaki üzümzarliⱪta pada beⱪip, padilirini ihtiyariƣa
ⱪoyuwetip, padilarning baxⱪilarning etizliⱪidiki zira'ətlərni yaki
üzümlərni yeyixigə yol ⱪoysa, ularning ziyinini ɵz etizi yaki
üzümzarliⱪining əng yahxi məⱨsulati bilən tɵləp bərsun.
6
Əgər biri ɵz etizliⱪidiki qatⱪallarni kɵydürgəndə eⱨtiyatsizliⱪtin
baxⱪilarning zira'ətliri yaki haminiƣa ot tutuxup ketip, ularni
kɵydürüwətkən bolsa, ot ⱪoyƣuqi barliⱪ ziyanni tɵləp bərsun.
7
Əgər biri pulliri yaki mal-mülüklirini ⱪoxnisiƣa amanət ⱪoyup, bu
nərsilər ⱪoxnisining ɵyidin oƣrilanƣan bolsa, nawada oƣri tutulsa, oƣri
oƣriliƣan pul yaki mal-mülüklərni bir ⱨəssə artuⱪ tɵlisun. 8 Əgər oƣri
tutulmisa, amanət ⱪilinƣuqi soraⱪqining aldiƣa apirilsun. Soraⱪqi uning
mal igisining nərsilirini alƣan-almiƣanliⱪini bekitsun.
9
Ⱨərⱪandaⱪ mal-mülük majirasi toƣrisidiki dəwa kala, exək, ⱪoy,
kiyim-keqək yaki baxⱪa yoⱪalƣan nərsilərgə qetixliⱪ bolsa ⱨəmdə
majiralaxⱪan ikki tərəp talax-tartix ⱪilip dəwani bir tərəp ⱪilalmisa,
soraⱪqining yeniƣa berip ərz ⱪilixsun. Soraⱪqi kimgə gunaⱨ bekitsə, xu
adəm bir ⱨəssə artuⱪ tɵlisun.
10
Biri exiki, kalisi, ⱪoyi yaki baxⱪa ulaƣlirini ⱪoxnisining ⱪarap
ⱪoyuxiƣa ⱨawalə ⱪilƣandin keyin, ulaƣlar ɵlüp ⱪalsa, yarilansa yaki
biraw ⱨəydəp əkətsə, lekin buni ⱨeqkim kɵrmigən bolsa, 11 ⱨawalə
ⱪilinƣuqi ⱪoxnisining ulaƣlirini almiƣanliⱪi toƣrisida Hudaning namida
ⱪəsəm ⱪilsun. Muxundaⱪ bolƣanda, ulaƣ igisimu sürüxtə ⱪilmisun,
1
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ⱨawalə ⱪilinƣuqimu tɵlimisun. 12 Biraⱪ, əgər ulaƣlar oƣrilanƣan bolsa,
ⱨawalə ⱪilinƣuqi igisigə tɵləp bərsun. 13 Əgər malni yirtⱪuq ⱨaywanlar
yəp kətkən bolsa, ⱨawalə ⱪilinƣuqi malning ⱪalduⱪini əkelip ispat
kɵrsətsun, tɵləp bərmisun.
14
Əgər biri baxⱪa birining uliƣini ariyət alƣan bolsa, bu ulaƣ igisi yoⱪ
yərdə zəhimləngən yaki ɵlüp ⱪalƣan bolsa, ariyət alƣuqi ulaƣni tɵləp
bərsun. 15 Əgər igisi nəⱪ məydanda bolsa, tɵlimisun. Əgər ijarigə alƣan
bolsimu, ijarigə alƣuqi tɵlimisun. Qünki, u ijarə ⱨəⱪⱪi tɵligən.
Ijtima'iy məs'uliyət
Əgər bir adəm tehi baxⱪilarƣa yatliⱪ boluxⱪa pütüxmigən ⱪizni
azdurup, uning nomusiƣa təgsə, toyluⱪ berip u ⱪiz bilən nikaⱨlansun.
17
Biraⱪ, əgər ⱪizning dadisi uningƣa ⱪizini berixkə ⱪoxulmisa, u adəm
ⱪizning toyluⱪiƣa barawər kelidiƣan pul tɵləp bərsun.
18
Jadugərlik ⱪilƣan ayalni tirik ⱪalduruxⱪa bolmaydu. 19 Ⱨaywan bilən
jinsiy munasiwət ⱪilƣanlar ɵlümgə ⱨɵküm ⱪilinsun. 20 Məndin baxⱪa
ⱨərⱪandaⱪ ilaⱨⱪa ⱪurbanliⱪ sunƣan kixigə ɵlüm jazasi berilsun.
21
– Yaⱪa yurtluⱪ musapirlarni horlima yaki bozək ⱪilma.
Ɵzünglarning Misirda musapir bolup turƣanliⱪinglarni untuma.
22
Tul hotun, yetim balilarni horlima. 23 Əgər sən ularni horlisang, ular
manga nalə ⱪilip yardəm tilisə, mən ularning awazini anglap,
24
dərƣəzipim bilən seni ⱪiliq astida ⱨalak ⱪilip, hotunungni tul,
pərzəntliringni yetim ⱪaldurimən.
25
Əgər sən həlⱪim iqidiki ⱨərⱪandaⱪ bir kəmbəƣəlgə ⱪərz pul bərgən
bolsang, jazanihorlarƣa ohxax ɵsüm alma. 26 Əgər sən baxⱪa kixining
qapinini gɵrügə alƣan bolsang, kün patⱪuqə ⱪayturup bər. 27 Qünki, u
pəⱪət xu qapan bilənla issinidu. Bu qapan bolmisa, u nemini yepinqa
ⱪilip uhlisun? U manga nalə ⱪilip yardəm tilisə, uning nalisini
anglaymən, qünki rəⱨimdildurmən.
28
Kupurluⱪ ⱪilma, həlⱪning rəⱨbərlirinimu ⱪarƣima.
29
Manga ⱪilidiƣan bax ⱨosulingdin elinƣan buƣday, xarab, yaƣ
ⱨədiyiliringni ayima.
Tunji oƣlungni manga ata. 30 Kala, ⱪoyliringning tunji balilirinimu
xundaⱪ ⱪil. Ⱨaywanlar tuƣulup yəttə kün aniliri bilən billə tursun,
səkkizinqi küni manga ata. 31 Sən mening pak həlⱪim boluxung kerək.
Xunga, sən yirtⱪuq ⱨaywanlar ⱪarnini yeriwətkən mallarning gɵxini
yeməy, uni itⱪa bər.
16
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23-bab
Ⱨəⱪⱪaniyət wə adilliⱪ
– Iƣwa tarⱪatma. Yalƣan guwaⱨliⱪ berip, gunaⱨkarƣa yan basma.
2
Kɵp sanliⱪlarƣa əgixip yamanliⱪ ⱪilma. Dəwada guwaⱨliⱪ bərgəndə,
kɵpqilikkə yan besip ⱨəⱪni burmilima. 3 Dəwada kəmbəƣəlgimu yan
basma.
4
Əgər düxminingning kalisi yaki exikining ezip yürginini kɵrsəng,
ularni alƣaq kelip uningƣa tapxurup bər. 5 Əgər düxminingning exiki
yükni kɵtürəlməy yiⱪilip qüxsə, kɵrməskə selip ketip ⱪalmay, uningƣa
yardəmlixip exikini ⱪopuruxup bər. 6 Dəwada kəmbəƣəllərgə uwal
ⱪilma. 7 Tɵⱨmət qaplap ərz ⱪilma. Bigunaⱨ toƣra adəmni ɵlümgə ittirmə.
Qünki, mən bundaⱪ rəzil ix ⱪilƣuqilarni qoⱪum jazalimay ⱪoymaymən.
8
Para alma, qünki para kɵridiƣanlarning kɵzini kor ⱪilip, durus
adəmlərning sɵzini burmilaydu.
9
Yaⱪa yurtluⱪ musapirlarni bozək ⱪilma. Qünki, Misirda musapir
bolup turƣininglarda, yaⱪa yurttiki musapirqiliⱪning təmini silərmu
tetiƣan.
1

Yəttinqi yil wə yəttinqi kün
– Altə yil deⱨⱪanqiliⱪ ⱪilip, ⱨosul juƣla. 11 Yəttinqi yili yərgə aram
berip, aⱪ taxliwət. Ünüp ⱪalƣan zira'ətlərni kəmbəƣəllər yiƣsun.
Ⱪalƣinini yawayi ⱨaywanatlar yesun. Üzümzarliⱪing bilən
zəytunluⱪungnimu xundaⱪ ⱪil.
12
Altə kün ixləp, yəttinqi küni aram al. Ulaƣliring, ⱪulliring wə yaⱪa
yurtluⱪ musapirlarmu aram alsun.
13
Mən – Pərwərdigar sanga eytⱪan sɵzlərgə toluⱪ əməl ⱪil. Baxⱪa
ilaⱨlarning nami bilən du'a ⱪilma. Ⱨətta ularning namini tilƣimu alma.
10

Üq muⱨim ⱨeyt
– Ⱨər yili mən üqün üq ⱪetim ⱨeyt ⱪil. 15 Aldi bilən Petir Nan ⱨeytini
ⱪil. Mening əmrim boyiqə yəttə künlük ⱨeytta petir nan yə. Bu ⱨeyt ⱨər
yili zira'ətlər bih qiⱪarƣan bax baⱨar eyida, yəni silər Misirdin ayrilƣan
ayda ɵtküzülsun. Aldimƣa ⱪuruⱪ ⱪol kəlmə. 16 Tunji pixⱪan zira'ətlərni
oriƣanda, orma ⱨeyti ⱪil. Küzdə ⱨosullarni ambarƣa yiƣⱪiningda, Ⱨosul
14
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Yiƣix ⱨeyti ⱪil. 17 Ⱨər yili bu üq ⱨeytta, pütkül ərlər manga – Igənglar
Hudaning aldiƣa kəlsun.
18
Manga ⱪurbanliⱪ ⱪenini boldurulƣan hemirdin pixurulƣan yeməklik
bilən billə atima. Ⱨeyt məzgilidə ⱪurbanliⱪ ⱪilinƣan malning meyini ətisi
ətigəngiqə saⱪlima.
19
Ⱨər yili tunji pixⱪan zira'ətlərning əng yahxi yeridin mening
hanamƣa əkirip, manga – Pərwərdigaringlar Hudaƣa ata.
Oƣlaⱪni anisining sütidə pixurma.
Hudaning pərixtisining yollarni təyyarlixi
– Pərixtəmni aldingƣa əwətimən. U yollarda seni ⱪoƣdap, seni mən
sanga təyyarlap ⱪoyƣan yərgə elip baridu. 21 Sən eⱨtiyat bilən uning
sɵzigə ⱪulaⱪ sal, ⱪarxiliⱪ kɵrsətmə. Bolmisa, u gunaⱨinglarni
kəqürməydu, qünki u mening namimda kelidu. 22 Əgər sən sɵzlirimgə
ⱪulaⱪ selip, mening pütün əmrlirimgə əməl ⱪilsang, düxmininggə
düxmən, rəⱪibinggə rəⱪib bolimən. 23 Mening pərixtəm sening aldingda
mengip, seni Amorlar, Hitlar, Pərizzilər, Kən'anlar, Hiwlar wə
Yibuslarning zeminiƣa elip kiridu. Mən bolsam ularni yoⱪitimən.
24
Ularning ilaⱨliriƣa bax egip ibadət ⱪilma, ularning ⱪiliⱪlirini dorima,
ularning butlirini urup qeⱪiwət. 25 Sən pəⱪət manga – Pərwərdigar
Hudaƣila ibadət ⱪil, yemək-iqmikinggə bərikət berimən, seni pütün
kesəllərdin halas ⱪilimən. 26 Aranglarda boyidin ajrap ketidiƣan yaki
tuƣmas ayallar bolmaydu. Sanga uzun ɵmür ata ⱪilimən.
27
Sən ⱪəyərgə barsang, mən xu yərdikilərni seningdin qɵqüydiƣan,
seni kɵrsila aldi-kəynigə ⱪarimay ⱪaqidiƣan ⱪilimən. 28 Düxmənliringni
parakəndə ⱪilip, sən iqkiriləp kirixtin burunla, Hiwlar, Kən'anlar wə
Hitlarni ⱪoƣlap qiⱪirimən. 29 Lekin, yərlərning aⱪ ⱪilip, yirtⱪuq
ⱨaywanlarning makani bolup ⱪalmasliⱪi üqün, ularni ⱨazirqə pütünləy
ⱪoƣliwətməymən. 30 Silərning nopusunglarning kɵpiyip, u zeminni
ⱪaplixinglarƣa əgixip, ularni asta-asta ⱨəydəp qiⱪirimən. 31 Sening
yurtungning qegrisini Ⱪizil dengizdin Ottura dengizƣiqə, Ⱪumluⱪ
rayonidin Firat dəryasiƣiqə kengəytimən. Mən sanga yərlik aⱨalini
boysundurux ⱪudritini berimən. Sən ilgiriləp kirgən waⱪtingda, ularni
ⱨəydiwetələysən. 32 Ular yaki ularning ilaⱨliri bilən birər əⱨdə tüzmə.
33
Ularni zeminingda turƣuzma. Bolmisa, ular seni gunaⱨⱪa baxlaydu.
Əgər sən ularning ilaⱨliriƣa ibadət ⱪilsang, bu sanga əjəllik tuzaⱪ bolidu.
20
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24-bab
Isra'il həlⱪining muⱪəddəs əⱨdini ⱪobul ⱪilixi
Pərwərdigar Musaƣa:
– Sən Ⱨarun, Nadab, Abiⱨu wə Isra'il aⱪsaⱪalliridin yətmix kixini elip,
bu taƣⱪa qiⱪip, birliktə yiraⱪtin manga səjdə ⱪil. 2 Mening aldimƣa bolsa
yalƣ uz ɵzüngla kəl. Baxⱪilar yeⱪin kəlmisun. Halayiⱪmu sən bilən
taƣⱪa qiⱪmisun, – dedi.
3
Musa taƣdin qüxkəndin keyin, halayiⱪⱪa Pərwərdigarning ⱨəmmə
əmrliri wə ⱪanunlirini bayan ⱪildi. Pütün halayiⱪ:
– Pərwərdigarning pütün əmrlirigə qoⱪum əməl ⱪilimiz, – dəp bir
eƣizdin jawab ⱪayturuxti. 4 Musa Pərwərdigarning pütün əmrlirini
hatiriliwaldi. Ətisi ətigəndila, u taƣ baƣrida bir ⱪurbanliⱪ supisi yasidi
ⱨəmdə on ikki taxni tiklidi. Ⱨərbir tax Isra'illarning on ikki ⱪəbilisining
birigə wəkillik ⱪilatti. 5 Andin keyin, Musa birmunqə yaxlarni
Pərwərdigarƣa kɵydürmə ⱪurbanliⱪ wə amanliⱪ ⱪurbanliⱪi süpitidə
ərkək mozaylarni ⱪurbanliⱪ ⱪilixⱪa əwətti. 6 Musa malning ⱪenining
yerimini jawurƣa elip ⱪoyup, yerimini ⱪurbanliⱪ supisiƣa qaqti. 7 Andin
keyin, əⱨdinamini ⱪoliƣa elip, halayiⱪⱪa yuⱪiri awaz bilən oⱪup bərdi.
Halayiⱪ:
– Biz qoⱪum Pərwərdigarƣa ita'ət ⱪilip, uning degini boyiqə ix
kɵrimiz, – deyixti. 8 Xuning bilən, Musa jawurdiki ⱪanni halayiⱪning
uqisiƣa sepip:
– Bu ⱪan əⱨdə ⱪenidur, Pərwərdigarning ɵz sɵzliri arⱪiliⱪ silər bilən
tüzgən əⱨdisining asasidur, – dedi.
9
Musa, Ⱨarun, Nadab, Abiⱨu wə Isra'il aⱪsaⱪalliridin yətmix kixi
taƣⱪa qiⱪixti. 10 Ular Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən Hudani kɵrdi!④ Uning
ayiƣi astida asmanƣa ohxax süpsüzük kɵk yaⱪut payandaz bar idi.
11
Isra'il aⱪsaⱪalliri Hudani kɵrsimu, Huda ularƣa ⱨeqⱪandaⱪ ziyan
yətküzmidi. Xundaⱪ ⱪilip, ular ƣizalandi.
1

Musa Sinay teƣida
12

Pərwərdigar Musaƣa:
– Sən taƣning qoⱪⱪisiƣa qiⱪip, mening yenimƣa kəl. Həlⱪni tərbiyiləx
üqün, mən pütün ⱪanun wə pərzlərni yazƣan ikki tax tahtini sanga
④

Yəni Hudaning ɵzini ayan ⱪilƣanliⱪini kɵrdi.
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tapxurimən, – dedi. 13 Musa wə uning yardəmqisi Yoxuwa ⱪozƣilip,
muⱪəddəs taƣⱪa yuⱪirilap qiⱪti. 14 Mengix aldida Musa Isra'il
aⱪsaⱪalliriƣa:
– Biz ⱪaytip kəlgüqə, silər bu yərdə bizni kütüp turunglar. Ⱨarun bilən
Hur silərning yeninglarda ⱪalidu. Birər talax-tartix qiⱪsa, ularning aldiƣa
berip ⱨəl ⱪilinglar, – dedi.
15
Buning bilən, Musa Sinay teƣi qoⱪⱪisiƣa qiⱪti. Bu waⱪitta, taƣni
bulut ⱪapliwaldi. 16 Pərwərdigarning parlaⱪ nuri taƣⱪa qüxti. Altə
küngiqə, taƣni bulut ⱪaplap turdi. Yəttiniqi küni, Pərwərdigar bulut
arisidin Musani qaⱪirdi. 17 Bu parlaⱪ nur baxⱪa Isra'illarƣa bolsa goya
dəⱨxətlik kɵyüwatⱪan ottək kɵründi. 18 Musa bulutning iqigə kirip, u
yərdə ⱪiriⱪ keqə-kündüz turdi.

25-bab
Ibadət jayi üqün sunulidiƣan ⱨədiyilər
Pərwərdigar Musaƣa mundaⱪ dedi:
2
– Sən Isra'illarƣa eytⱪin: «Kimdəkim razimənlik bilən manga ⱨədiyə
sunuxni halisa, ⱨədiyə sunsun. 3 Silər mundaⱪ ⱨədiyilərni ⱪobul ⱪilinglar:
altun, kümüx, tuq 4 ⱨəmdə kɵk, sɵsün wə toⱪ ⱪizil rənglik yung yip,
kəndir yip, ɵqkə tiwiti, 5 ⱪizil boyalƣan ⱪoqⱪar terisi, nəpis ixləngən
terilər, akatsiyə yaƣiqi, 6 qiraƣ üqün yaƣ, muⱪəddəs yaƣ wə isriⱪ üqün
huxbuy dora-dərməklər, 7 bax roⱨaniy kiyidiƣan efod⑤ bilən
kɵkrəklikigə ⱪadilidiƣan yolluⱪ ⱨeⱪiⱪ wə baxⱪa esil taxlar. 8 Ular manga
bir muⱪəddəs turalƣu yasisun buning bilən mən ularning arisida turimən.
9
Bu ibadət qedirini wə uning iqidiki saymanlarni mən sanga kɵrsətkən
nushiƣa opohxax ⱪilip yasisun.»
1

Əⱨdə sanduⱪi
10

– Akatsiyə yaƣiqidin uzunluⱪi bir yüz yigirmə bəx santimetir,
kəngliki wə egizliki yətmix bəx santimetirliⱪ bir sanduⱪ yasanglar.
11
Sanduⱪning iqi-sirtini sap altun bilən ⱪaplap, qɵrisigə altundin jiyək
tutunglar. 12 Altundin tɵt ⱨalⱪa ⱪuydurup sanduⱪning tɵt putiƣa, ⱨərbir
təripigə ikkidin ornitinglar. 13-14 Sanduⱪni kɵtürüx üqün, akatsiyə
⑤

28-bab, 6 – 14-ayətlərgə ⱪaralsun.
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yaƣiqidin ikki baldaⱪ yasap, uni altun bilən ⱪaplap, ikki yandiki altun
ⱨalⱪilardin ɵtküzünglar. 15 Ikki baldaⱪ ⱨəmixə ⱨalⱪida tursun, uningdin
qiⱪiriwetilmisun. 16 Mən sanga beridiƣan, pərzlər yezilƣan ikki tax tahta
sanduⱪning iqigə ⱪoyulsun.
17
Sanduⱪning üstidə sap altundin uzunluⱪi bir yüz yigirmə bəx,
kəngliki yətmix bəx santimetir kelidiƣan sanduⱪ aƣzi, yəni
«meⱨir-xəpⱪət təhti» yasanglar. 18 Altundin «kerub» dəp atilidiƣan ikki
danə ⱪanatliⱪ məhluⱪning ⱨəykilini soⱪup, 19 «Meⱨir-xəpⱪət təhti»ning
ikki bexiƣa birdin ornitip, təht bilən bir pütün ⱪilip birləxtürünglar.
20
Ⱪanatliⱪ ⱨəykəllər udulmu'udul ⱪoyulƣan ⱨaləttə təhtning yüzigə
ⱪarixip, ⱪanatlirini eqip, «Meⱨir-xəpⱪət təhti»ni yepip tursun. 21 Mən
sanga beridiƣan pərzlər yezilidiƣan ikki tax tahtini sanduⱪning iqigə
ⱪoyup, sanduⱪ aƣzi, yəni «Meⱨir-xəpⱪət təhti»ni sanduⱪning üstigə
ⱪoyunglar. 22 Mən u yərdə sən bilən uqrixip, təhtning üstidə ikki ⱪanatliⱪ
məhluⱪning ⱨəykilining otturisida turup, Isra'illarƣa qüxüridiƣan
əmrlirimni sanga yətküzimən.
Xirə
23

– Akatsiyə yaƣiqidin uzunluⱪi yüz, kəngliki əllik, egizliki yətmix
bəx santimetirliⱪ bir xirə yasap, 24 uni sap altun bilən ⱪaplap, qɵrisigə
altundin jiyək tutunglar. 25 Xirəning qɵrisigə tɵt ilik kəngliktə pəwaz
ⱪoyup, uningƣimu altun jiyək tutunglar. 26 Kɵtürüx baldaⱪlirini selix
üqün, tɵt altun ⱨalⱪa yasap, xirəning tɵt burjikidiki putiƣa ornitinglar.
27
Baldaⱪlarning altun ⱨalⱪidin ɵtküzülüxi üqün, ⱨalⱪa pəwazƣa yeⱪin
bolsun. 28 Baldaⱪlar akatsiyə yaƣiqidin yasilip, altun bilən ⱪaplansun.
29
Xirəning üstidiki iqimlik ⱨədiyisigə ixlitilidiƣan tawaⱪ, təhsə, qəynək
wə piyalilərni sap altundin yasanglar. 30 Xirəgə ⱨəmixə manga ⱨədiyə
ⱪilinƣan nanlarni⑥ tizip ⱪoyunglar.
31

Qiraƣdan
– Sap altundin bir qiraƣdan soⱪulsun. Qiraƣdanning puti bilən

Adəttə jəm'iy on ikki parqə nan ⱪoyulidiƣan bolup, bu, Isra'illarning on ikki
ⱪəbilisigə wəkillik ⱪilatti. Isra'il aⱪsaⱪalliri nanlarni tizip ⱪoyux arⱪiliⱪ, ɵzlirining
əmgək mewilirini Pərwərdigarƣa ataxni halaydiƣanliⱪini, bu arⱪiliⱪ ɵzliri erixkən mol
ⱨosulning Pərwərdigarning ata ⱪilƣanliⱪini etirap ⱪilix ikənlikini bildürüx idi.
⑥
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tüwrüki, ⱪədəⱨliri, gül tügüni wə gül bərgliri bir pütün ⱪilinsun.
32
Qiraƣdanning ikki yeniƣa ⱨər tərəpkə üqtin altə xahqə qiⱪirilsun.
33
Ⱨərbir xahqida gül tügüni wə bərgliri bolƣan badam qeqiki xəklidiki
üq tal ⱪədəⱨ bolsun. Qiraƣdanning altə xahqisining ⱨəmmisila
muxundaⱪ yasalsun. 34 Qiraƣdanning mərkiziy xahqisining uqida gül
tügüni wə bərgiliri bolƣan badam qeqiki xəklidiki tɵt tal ⱪədəⱨ bolsun.
35
Qiraƣdanning mərkiziy xahqisidin ikki tərəpkə qiⱪirilƣan ⱨərbir jüp
xahqining astiƣa tügün qiⱪirilsun. Qiraƣdanning altə xehining ⱨəmmisi
xundaⱪ yasalsun. 36 Pütün qiraƣdan, yəni uning barliⱪ bezəklirining
ⱨəmmisi birla parqə altundin soⱪulsun. 37 Qiraƣdanƣa yoruⱪi aldi
tərəpkə qüxidiƣan ⱪilip yəttə qiraƣ ornitilsun. 38 Uning pilik ⱪisⱪuqliri
wə küldanliri sap altundin ⱪilinsun. 39 Qiraƣdanning ɵzi wə pütün
saymanliriƣa ottuz tɵt kilo sap altun ixlitilsun. 40 Bularning ⱨəmmisi mən
sanga taƣda kɵrsətkən nusha boyiqə eⱨtiyat bilən yasalsun.

26-bab
Ibadət qediri
– Ibadət qediri on danə yopuⱪtin yasalsun. Bu yopuⱪlar kəndir yip
bilən kɵk, sɵsün wə toⱪ ⱪizil rənglik yung yiptin toⱪulup, üstigə ⱪoli
qewər ustilar təripidin ⱪanatliⱪ pərixtilərning süriti nəpis kəxtilənsun.
2
Ⱨərbir yopuⱪning qong-kiqikliki ohxax ⱨalda uzunluⱪi on tɵt, kəngliki
ikki metirdin ⱪilinsun. 3 Yopuⱪlarning bəxi bir parqə, ⱪalƣan bəxi yənə
bir parqə ⱪilinip ulansun. 4 Ulanƣan ⱨərbir qong parqining əng
qetidikisigə kɵk rənglik izmə tikilsun. 5 Xundaⱪ ⱪilip, yopuⱪning bir
parqisining əng qetidikisigə əllik izmə, yənə bir parqisining əng
qetidikisigimu əllik izmə tikilsun. 6 Əllik altun ilmək yasap, ikki parqə
yopuⱪ tutaxturulsun.
7
Ibadət qedirini yepix üqün, ɵqkə yungidin on bir parqə ⱪelin yopuⱪ
rəht toⱪunglar. 8 Yopuⱪlarning ⱨərbirining qong-kiqikliki ohxax
ⱪilinsun; uzunluⱪi on bəx, kəngliki ikki metirdin bolsun. 9 Yopuⱪlarning
bəx danisi bir parqə, ⱪalƣan altisi yənə bir parqə ⱪilinip ulansun. Altinqi
parqə yopuⱪni ikki ⱪəwət ⱪilip ⱪatlap, ibadət qedirining aldi təripigə
sanggilitip ⱪoyunglar. 10 Birinqi qong yopuⱪning əng qetidiki parqisigə
əllik izmə, yənə bir qong yopuⱪning əng qetidikisigimu əllik izmə
tikinglar. 11 Tuqtin əllik ilmək yasap, ularni izmilərgə ɵtküzüp, ikki parqə
1
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yopuⱪni bir-birigə ulap bir pütün yopuⱪ ⱪilinglar. 12 Qedir yopuⱪining
exip ⱪalƣan yerim parqisi qedirning kəynigə sanggilap tursun.
13
Yopuⱪning ikki təripidiki exip ⱪalƣan parqisi bolsa ikki tərəpkə yerim
metirdin sanggilap, qedirni yepip tursun. 14 Buningdin baxⱪa, qedirni
ⱪaplax üqün ⱪizil boyalƣan ⱪoqⱪar terisidin wə nəpis ixləngən teridin
yənə ikki parqə qedir yopuⱪi yasanglar.
15
Ibadət qedirini kɵtürüp turux üqün, akatsiyə yaƣiqidin ram
yasanglar. 16 Ⱨərbir ramning uzunluⱪi bəx metir, kəngliki yətmix bəx
santimetir bolsun. 17 Ⱨərbir ramning bir-birini tutaxturidiƣan ikkidin
uliƣuqisi bolsun. Ⱨəmmə ramlarda xundaⱪ uliƣuq bolsun. 18 Qedirning
jənub təripigə yigirmə ram tiklənsun. 19 Ramlarning tegigə kümüxtin
ⱪiriⱪ danə put yasalsun. Ⱨərbir ramni ikki put kɵtürüp tursun.
20-21
Qedirning ximal təripigimu yigirmə ram tikləp, ular üqünmu
kümüxtin ⱪiriⱪ danə put yasap, ular ⱨərbir ramning tegigə ikkidin
ornitilsun. 22 Qedirning kəyni təripigə, yəni ƣərb tərəpkə altə ram
tiklənsun. 23 Qedirning kəyni təripidiki ikki bulungƣa ikki ram ⱪoyulsun.
24
Ramlar bir-birigə yeⱪin ⱪoyulup, ularning uqi bir qəmbərgə kirgüzülüp
muⱪimlaxturulsun. Ikki doⱪmuxni ⱨasil ⱪilidiƣan ⱨər ikki ram xundaⱪ
yasalsun. 25 Bu təripidə səkkiz ram bolup, ⱨərbir ramning tegidə ikkidin
jəm'iy on altə danə kümüx put bolsun.
26
Buningdin baxⱪa, akatsiyə yaƣiqidin on bəx danə toƣra baldaⱪ
yasanglar. Bulardin ibadət qedirining bir yenidiki ramlarƣa bəx danə,
27
yənə bir yenidiki ramlarƣa bəx danə, qedirning kəyni təripidiki ƣərbkə
ⱪaraydiƣan ramlarƣa bəx danə ornitilsun. 28 Ramlarning otturisiƣa
qetilidiƣan Ottura baldaⱪ qedirning bir bexidin yənə bir bexiƣa
yətküzülüp yasalsun. 29 Ramlar wə baldaⱪlar altun bilən ⱪaplansun,
baldaⱪlar ɵtküzülidiƣan ⱨalⱪilarmu altundin yasalsun. 30 Ibadət qediri
mən sanga taƣda kɵrsətkən nusha boyiqə yasalsun.
31
Ⱪoli qewər ustilar təripidin kɵk, sɵsün, toⱪ ⱪizil rənglik yung yip
ⱨəm kəndir yiptin bir pərdə toⱪulup, uningƣa ⱪanatliⱪ pərixtilərning
süriti nəpis kəxtilinip, 32 akatsiyə yaƣiqidin yasalƣan tɵt tüwrükkə
ornitilƣan altun ilməklərgə esip ⱪoyulsun. Tüwrüklər altun bilən
ⱪaplinip, kümüxtin yasalƣan tɵt putning üstigə ornitilsun. 33 Pərdə qedir
yopuⱪidiki ⱪatar ilməklərning astidin sanggilitip ⱪoyulsun, pərzlər
yezilƣan ikki tax tahta selinƣan əⱨdə sanduⱪi pərdining kəynigə
ⱪoyulsun. Bu pərdə əng muⱪəddəs jay bilən muⱪəddəs jayni ayrip tursun.
34
Sanduⱪ aƣzi, yəni «Meⱨir-xəpⱪət təhti» əng muⱪəddəs jaydiki əⱨdə
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sanduⱪining üstigə ornitilsun. 35 Xirə əng muⱪəddəs jayning sirtida, yəni
ibadət qediri iqidiki ximal tərəpkə, qiraƣdan qedir iqidiki jənub tərəpkə
ⱪoyulsun.
36
Buningdin baxⱪa, kəndir yip bilən kɵk, sɵsün wə toⱪ ⱪizil rənglik
yung yiptin ibadət qedirining kirix aƣziƣa kəxtiləngən bir ixik pərdisi
toⱪulsun. 37 Ixik pərdisigə akatsiyə yaƣiqidin bəx danə tüwrük yasilip,
tüwrük bexi altun bilən ⱪaplansun. Tüwrüklərdə altun ilməklər bolsun
ⱨəm tuqtin bəx danə tüwrük puti yasalsun.

27-bab
Ⱪurbanliⱪ supisi
– Akatsiyə yaƣiqidin bir ⱪurbanliⱪ supisi yasanglar. Supa tɵt qasa
bolup, uning egizliki bir yerim, uzunluⱪi wə kəngliki ikki yerim metirdin
ⱪilinsun. 2 Supining tɵt burjikigə münggüzlər qiⱪirilsun ⱨəm supa bilən
bir pütün ⱪilinip, tuq bilən ⱪaplansun. 3 Ⱪurbanliⱪ supisining külini elix
üqün, küldan, gürjək, das, lahxigir wə otdanlar yasalsun. Bu
saymanlarning ⱨəmmisi tuqtin bolsun. 4 Buningdin baxⱪa, ⱪurbanliⱪ
supisiƣa tuqtin bir xala yasap, uning tɵt burjikigə tɵt danə tuq ⱨalⱪa
bekitip ⱪoyulsun. 5 Xala ⱪurbanliⱪ supisi othanisining otturisidiki xala
təkqisining üstigə ⱪoyulsun. 6 Buningdin baxⱪa, yənə ⱪurbanliⱪ supisini
kɵtürüx üqün, akatsiyə yaƣiqidin ikki baldaⱪ yasap, bularni tuq bilən
ⱪaplanglar. 7 Ⱪurbanliⱪ supisini kɵtürgəndə, baldaⱪlar ikki yandiki
ⱨalⱪilarƣa ɵtküzülsun. 8 Ⱪurbanliⱪ supisining otturisi kawak ⱪilinsun. U
mən taƣda sanga kɵrsətkən nushida tahtaydin yasalsun.
Ibadət jayining ⱨoylisi
9
– Ibadət qedirining ətrapini tosup ⱨoyla ⱪilix üqün, kəndir yiptin
pərdə toⱪulsun. Jənub tərəptiki pərdining uzunluⱪi əllik metir ⱪilinsun.
10
Pərdini kɵtürüp turux üqün, yigirmə danə tuq tüwrük ⱨəm ularning
tegigə ⱪoyƣili yigirmə danə tuq put yasalsun. Pərdilərni bekitidiƣan
tüwrükning ilməkliri bilən ⱨalⱪiliri kümüxtin yasalsun. 11 Ximal
tərəpkimu pərdə ornitilsun. Uning uzunluⱪimu əllik metir ⱪilinip, pərdini
kɵtürüp turux üqün, yigirmə danə tuq tüwrük ⱨəm ularning tegigə
ⱪoyƣili yigirmə danə tuq put yasalsun. Pərdilərni bekitidiƣan
tüwrükning ilməkliri bilən ⱨalⱪiliri kümüxtin yasalsun. 12 Ƣərb tərəptiki
pərdining uzunluⱪi yigirmə bəx metir ⱪilinsun. Pərdini kɵtürüp turux
1
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üqün, on danə tuq tüwrük ⱨəm ularning tegigə ⱪoyƣili on danə tuq put
yasalsun. 13 Ⱨoylining xərⱪ təripidiki pərdining uzunluⱪimu yigirmə bəx
metir bolsun. 14 Kirix aƣzi xərⱪ tərəptə bolsun. Kirix aƣzining bir
təripidiki pərdining kəngliki yəttə yerim metir bolsun. Pərdini bekitix
üqün üq tüwrük wə üq put yasalsun. 15 Yənə bir təripidiki pərdining
kəngliki yəttə yerim metir bolsun. Uningƣimu üq danə tuq tüwrük,
ularning tegigə ⱪoyƣili üq danə tuq put yasalsun.
16
Kirix aƣzi üqün kɵk, sɵsün, toⱪ ⱪizil rənglik yung yip wə kəndir
yiptin kəngliki on metirliⱪ pərdə toⱪulsun. Kəxtiqilər uni kəxtilisun.
Pərdə tɵt danə putⱪa bekitilgən tɵt tüwrükkə orunlaxturulsun.
17
Ⱨoylining tɵt ətrapidiki barliⱪ tüwrüklərning ⱨəmmisidə kümüx ⱨalⱪa
wə ilmək bolsun. Tüwrükning putliri tuqtin yasalsun. 18 Ⱨoylining
uzunluⱪi əllik metir, kəngligi yigirmə bəx metir, ⱨoyla pərdisining
egizliki ikki yerim metir bolsun. Pərdilər kəndir yiptin toⱪulsun.
Tüwrükning putliri bolsa tuqtin yasalsun. 19 Ibadət qediridiki barliⱪ
jabduⱪlar ⱨəmdə qedirdiki wə ⱨoylidiki ⱪozuⱪlarning ⱨəmmisi tuqtin
yasalsun.
Yenip turidiƣan qiraƣ ⱨəⱪⱪidə nizam
20
– Qiraƣning ⱨəmixə yenip turuxi üqün, Isra'illarƣa sap zəytun yeƣi
kəltürüxni buyruƣin. 21 Ⱨarun wə uning əwladliri Pərwərdigar bilən
uqrixix qediridiki⑦ əⱨdə sanduⱪining aldidiki pərdining sirtiƣa qiraƣ
yandurup ⱪoysun. Bu qiraƣ mening ⱨuzurumda kəqⱪurundin səⱨərgiqə
yeniⱪliⱪ tursun. Isra'illar əwladtin əwladⱪiqə bu nizamƣa əməl ⱪilsun.

28-bab
Roⱨaniylarning muⱪəddəs kiyimliri
– Isra'illar iqidin akang Ⱨarun wə uning oƣulliri Nadab, Abiⱨu,
Əl'azar wə Itamarlarni manga roⱨaniyliⱪ ⱪilix üqün təyinligin. 2 Akang
Ⱨarunning salapiti wə ⱨɵrmiti üqün, uningƣa muⱪəddəs roⱨaniyliⱪ
kiyimi təyyarliƣin. 3 Ⱨarunning manga roⱨaniyliⱪ ⱪilixⱪa ajritilixi üqün,
mən iⱪtidarliⱪ ⱪilƣan barliⱪ ustilarni uning kiyimlirini tikixkə buyruƣin.
4
Ular kɵkrəklik, efod, pərijə, kəxtiləngən tonqə kɵynək, səllə wə
kəmərlərni tikip təh ⱪilsun. Ular bu muⱪəddəs kiyim-keqəklərni akang
1

⑦

Bu, ibadət qediriƣa berilgən baxⱪa atalƣu.
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Ⱨarun wə uning manga roⱨaniyliⱪ ⱪilidiƣan oƣulliri üqün təyyarlisun.
5
Ustilar bularni zər yip, kɵk, sɵsün, toⱪ ⱪizil rənglik yung yip wə kəndir
yip ⱪatarliⱪlar bilən tiksun.
Efod degən kiyimning layiⱨisi
– Efod zər yip, kɵk, sɵsün, toⱪ ⱪizil rənglik yung yip wə kəndir yiptin
toⱪulƣan rəhttin ⱪoli qewər ustilar təripidin tikilsun. 7 Efodning ikki danə
mürə tasmisi bolsun. Uning aldi wə kəyni ⱪismi bu ikki tasma arⱪiliⱪ
tutaxturulsun. 8 Uningdin baxⱪa, kəmər təyyarlansun. Kəmər zər yip,
kɵk, sɵsün, toⱪ ⱪizil rənglik yung yip wə kəndir yiptin toⱪulƣan rəhttin
ustiliⱪ bilən tikilsun. 9 Ikki danə yolluⱪ ⱨeⱪiⱪ tepip kelinip, uning üstigə
Isra'ilning on ikki ⱪəbilisining isimliri oyulsun. 10 Ularning isimliri
tuƣulux tərtipi boyiqə ⱨərbir taxⱪa altidin oyulsun. 11 Isimlar ustilar
təripidin mɵⱨürgə oyulƣan nəⱪixlərdək oyulup, ikki danə altun kɵzlükkə
ⱪoyulsun. 12 Andin, ular efodning ikki danə mürə tasmisiƣa ⱪadilip,
Isra'illarning hatirə texi ⱪilinsun. Ⱨarun ularning isimlirini mürisigə
mana muxundaⱪ elip, mən – Pərwərdigarning aldida hatirə ⱪilsun.
13-14
Yənə sap altundin exilgən xoynidək ikki tal altun zənjir soⱪulsun. Bu
zənjirlər ⱨeⱪiⱪ ⱪoyulƣan kɵzlükkə ulansun.
6

Kɵkrəklik yasax
– Hudaning iradisini bilix üqün kiyilidiƣan kɵkrəklik ⱪoli qewər
ustilar təripidin tikilsun. Tikilix usuli efod bilən ohxax bolup, zər yip,
kɵk, sɵsün, toⱪ ⱪizil rənglik yung yip wə kəndir yip bilən tikilsun.
16
Kɵkrəklikning uzunluⱪi wə kəngliki ohxaxla yigirmə ikki
santimetirdin ⱪilinip, tɵt qasa ⱨəm ikki ⱪat, yəni yanquⱪluⱪ ⱪilip tikilsun.
17
Üstigə tɵt ⱪur ⱪimmətlik tax ornitilsun. Birinqi ⱪuriƣa ⱪizil yaⱪut,
topaz wə zumrət ornitilsun. 18 Ikkinqi ⱪuriƣa kɵk ⱪaxtax, kɵk yaⱪut wə
almas ornitilsun. 19 Üqinqi ⱪuriƣa sɵsün yaⱪut, ⱨeⱪiⱪ wə sɵsün kwarts
ornitilsun. 20 Tɵtinqi ⱪuriƣa rəngsiz yaⱪut, yolluⱪ ⱨeⱪiⱪ wə yexil ⱪaxtax
ornitilsun. Bularning ⱨəmmisi altun kɵzlükkə elinip, kɵkrəklikkə
ⱪadalsun. 21 Isra'illarning un ikki ⱪəbilisigə wəkillik ⱪilidiƣan bu on ikki
ⱪimmətlik taxⱪa un ikki ⱪəbilining ismi huddi mɵⱨürgə oyulƣan
nəⱪixlərdək birdin oyulsun.
22
Kɵkrəklikni efodⱪa bekitix üqün, sap altundin exilgən xoynidək ikki
tal zənjir soⱪulsun. 23 Kɵkrəklikning üsti təripidiki ikki burjikining
ⱨərbirigə birdin altun ⱨalⱪa bekitilsun. 24 Zənjirlər ayrim-ayrim ⱨalda
15
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altun ⱨalⱪidin ɵtküzülüp, 25 efod tasmisining aldi təripidiki ikki altun
kɵzlükkə ulansun. 26 Kɵkrəklikning tɵwən təripidiki ikki burjəkning
efodⱪa tegip turidiƣan iqki yüzigə ikki danə altun ⱨalⱪa bekitilsun.
27
Xundaⱪla, yənə efodning bəl ⱪismiƣa, yəni kəmərning yuⱪirisiƣila
ikki danə altun ⱨalⱪa bekitilsun. 28 Bir tal kɵk yip arⱪiliⱪ kɵkrəkliktiki
ⱨalⱪilar bilən efodtiki ⱨalⱪilar ɵz'ara ulansun. Muxundaⱪ bolƣanda,
kɵkrəklik pulanglap kətməy, efodⱪa qaplixip turidu.
29
Xundaⱪ ⱪilip, Ⱨarun ibadət qediridiki muⱪəddəs jayƣa kirgəndə,
Isra'illarning ⱨərⱪaysi ⱪəbililirining ismi oyulƣan kɵkrəklikni Hudaning
aldida hatirə süpitidə ⱨər da'im məydisigə esiwalsun. 30 Buningdin sirt,
yənə «Urim» wə «Tummim»larni⑧ kɵkrəklikning iqigə selip,
Pərwərdigarning aldida hatirə süpitidə məydisigə esiwalsun. Muxundaⱪ
ⱪilƣanda, Ⱨarun qedirdiki muⱪəddəs jayƣa kirgəndə, ⱨər da'im
Isra'illarƣa ⱪaritilƣan Hudaning iradisini bildüridiƣan nərsilərni
məydisigə esiwalƣan bolidu.
Roⱨaniylar kiyidiƣan baxⱪa kiyimlər
– Efodning iqigə kiyilidiƣan pərijə tikilsun. Pərijining rənggi
pütünləy kɵk bolsun. 32 Pərijigə oyma yaⱪa eqip, yirtilip kətməsliki üqün,
yaⱪining qɵrisigə pəwaz tutulsun. 33-34 Pərijining ayaƣ pexining qɵrisigə
kɵk, sɵsün wə toⱪ ⱪizil rənglik yung rəhttin anarning nushisi kəxtilinip,
ⱨər ikki anarning otturisiƣa birdin sap altundin yasalƣan kiqik
ⱪongƣuraⱪ esilsun. 35 Ⱨarun roⱨaniyliⱪ wəzipisini ɵtigən qaƣda, bu
pərijini kiyiwalsun. Muxundaⱪ bolƣanda, u muⱪəddəs jayƣa kirip
qiⱪⱪanda, mən ⱪongƣuraⱪ awazini anglaymən-də, buning bilən uning
jenini almaymən.
36
Sap altundin bir ⱪadaⱪ yasalsun, uning üstigə «Pərwərdigarƣa
ataldi» degən hətlər mɵⱨürgə oyulƣandək oyulsun. 37 Ⱪadaⱪ bir tal kɵk
rənglik yip bilən səllining aldiƣa taⱪap ⱪoyulsun. 38 Ⱨarun bu altun
ⱪadaⱪni pexanisigə da'im taⱪiwelix arⱪiliⱪ, kɵpqilikning ⱪurbanliⱪ ⱪilix
bilən ɵzlirini gunaⱨkar ⱨesabliƣanliⱪidiki omumiy məs'uliyətni ɵz üstigə
alƣanliⱪini bildürsun. Bu altun ⱪadaⱪ Ⱨarunning pexanisidə da'im
bolsun. Muxundaⱪ bolƣanda, kɵpqilik Huda təripidin ⱪobul ⱪilinidu.
31

⑧

Kɵp tərəplimə izdinixlərgə asaslanƣanda, Hudaning iradisini izdigən qaƣda
taxlinidiƣan muⱪəddəs qək boluxi mumkin. «Urim»ning Ibraniy tilidiki mənisi
«ⱪarƣax» bolup, «bolmaydu» degən mənini bildürüxi mumkin. «Tummim»ning
Ibraniy tilidiki mənisi «təltɵküs» bolup, «bolidu» degən mənini bildürüxi mumkin.
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Ⱨarun üqün kəndir yiptin tonqə kɵynək wə səllə toⱪulsun ⱨəm kəmər
kəxtilənsun. 40 Uning oƣulliri üqünmu xundaⱪ ⱪilinsun. Xundaⱪ
bolƣanda, ular salapətlik kɵrünüp, baxⱪilarning ⱨɵrmitigə erixidu.
41
Ⱨarun wə uning oƣulliri roⱨaniyliⱪ kiyimlirini kiygəndin keyin, sən
ularning bexiƣa muⱪəddəs yaƣ sürkə wə roⱨaniyliⱪ wəzipisigə təyinlə.
Ularni manga roⱨaniyliⱪ ⱪilix üqün ajrat.
42
Buningdin baxⱪa, kəndir yiptin ular üqün tambal tiktürülsun. Tambal
bəldin tizƣiqə kelidiƣan ⱪilip tikilip, astinⱪi bədənni yepip tursun.
43
Ⱨarun wə uning oƣulliri Pərwərdigar bilən uqrixix qediriƣa
kirip-qiⱪⱪanda yaki uning iqidiki muⱪəddəs jayda wəzipisini ɵtəx üqün
ⱪurbanliⱪ supisiƣa yeⱪinlaxⱪanda gunaⱨ ɵtküzüp ɵlümgə buyrulmasliⱪi
üqün, tambal kiyiwalsun. Mana bu Ⱨarun wə uning əwladliri mənggü
boysunidiƣan nizam bolsun.

29-bab
Ⱨarun wə uning oƣullirining roⱨaniy boluxi
– Ⱨarun wə uning oƣullirini roⱨaniyliⱪ wəzipisigə ajratⱪanda,
tɵwəndiki rəsim-ⱪa'idə boyiqə ix kɵr: ərkək mozaydin birni wə əyibsiz
ⱪoqⱪardin ikkini talla. 2 Yənə əng yahxi buƣday unidin petir nan, may
ⱪoxulƣan petir toⱪaq wə may sürtülgən petir qəlpəklər təyyarla. 3 Bu
nanlarni sewətkə selip, Pərwərdigar bilən uqrixix qediriƣa elip kəl ⱨəm
ərkək mozay wə ikki danə ⱪoqⱪarnimu yetiləp kəl. 4 Ⱨarun wə uning
oƣullirini qedirning aldiƣa elip kelip, bədənlirini yuƣin. 5 Andin,
Ⱨarunƣa tonqə kɵynək, pərijə wə efodni kiydür. Xundaⱪla, uningƣa
kɵkrəklikni taⱪap, nəpis toⱪulƣan efod kəmirini baƣlap ⱪoyƣin.
6
Xuning bilən birgə, səllini kiydürüp, səllining aldiƣa altun ⱪadaⱪni
taⱪap ⱪoyƣin. 7 Uningdin keyin, muⱪəddəs yaƣni uning bexiƣa ⱪuyup,
uni roⱨaniy ⱪilip təyinligin. 8 Andin, Ⱨarunning oƣulliriningmu
pərijilirini 9 wə səllilirini kiydürüp, kəmərlirini baƣla. Muxundaⱪ
bolƣanda, ular mana bu mənggülük ⱪa'idə boyiqə roⱨaniyliⱪ wəzipisigə
erixidu. Sən mana muxundaⱪ ⱪa'idə boyiqə ularni muⱪəddəs wəzipigə
ajrat.
1

10

Ⱪurbanliⱪ ⱪilix toƣrisidiki ⱪa'idə
– Sən ərkək mozayni Pərwərdigar bilən uqrixix qedirining aldiƣa
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elip kəl. Ⱨarun wə uning oƣulliri ⱪollirini mozayning bexiƣa ⱪoysun.
11
Sən qedir aƣzi aldida Pərwərdigarning ⱨuzurida mozayni boƣuzla,
12
andin ⱪenidin azraⱪ elip kelip, barmiⱪing bilən ⱪurbanliⱪ supisining tɵt
burjikidiki münggüzlərgə sürkəp ⱪoyƣin. Ⱪalƣan ⱪanni supining ayaƣ
təripigə tɵk. 13 Mozayning qawa meyi, jigirining əng yahxi yeri wə ikki
bɵrikini mayliri bilən ⱪoxup supida kɵydür. 14 Lekin, mozayning terisi,
gɵxi wə iqki əzalirini ⱪarargaⱨning sirtida kɵydür. Mana bu gunaⱨ
kəqürüm bolux ⱪurbanliⱪidur.
15
Ⱪoqⱪarlardin birni elip kəl, Ⱨarun wə uning oƣulliri ⱪollirini
ⱪoqⱪarning bexiƣa ⱪoysun. 16 Andin ⱪoqⱪarni boƣuzlap, ⱪenini supining
tɵt təripigə qaq. 17 Andin, ⱪoqⱪarni parqilap, uning üqəy-baƣirliri wə
putlirini pakiz tazilap, ularni ⱪurbanliⱪ supisiƣa ⱪoyƣin. 18 Andin keyin,
ularni kɵydürgin. Mana bu, Hudaƣa atalƣan hux puraⱪliⱪ kɵydürmə
ⱪurbanliⱪtur.
19
Uningdin keyin, ikkinqi ⱪoqⱪarni yetiləp kəl. Ⱨarun wə uning
oƣulliri ⱪollirini uning bexiƣa ⱪoysun. 20 Sən bu ⱪoqⱪarni boƣuzlap,
ⱪenidin azraⱪ elip, Ⱨarun wə uning oƣullirining ong ⱪuliⱪining
yumxiⱪiƣa, ong ⱪolining wə ong putining baxmaltiⱪiƣa sürkəp ⱪoy.
Exip ⱪalƣan ⱪanni ⱪurbanliⱪ supisining tɵt təripigə qaq. 21 Andin,
muⱪəddəs yaƣ wə supidiki ⱪandin azraⱪ elip, ⱪolung bilən Ⱨarun wə
uning oƣulliriƣa ⱨəm ularning kiyimlirigə səpkin. Muxundaⱪ bolƣanda,
ular ⱨəm ularning kiyimlirimu muⱪəddəs bolidu.
22
Bu ⱪoqⱪar Ⱨarun wə uning oƣullirining roⱨaniyliⱪⱪa ajritilixiƣa
ixlitilgənliktin, sən uning meyi, yəni ⱪuyruⱪi, qawa meyi, bɵrək meyi,
xundaⱪla ikki tal bɵriki, jigirining əng yahxi yeri wə ong yanpixini
ayriwal. 23 Buningdin sirt, yənə Pərwərdigarƣa atalƣan sewət iqidiki
petir nan, mayliⱪ petir toⱪaq wə nepiz petir qəlpəklərning ⱨərⱪaysisidin
birdin elip, 24 ularni Ⱨarun wə uning oƣullirining ⱪoliƣa tutⱪuz. Ular bu
nərsilərni tutup turup, Pərwərdigarning aldida pulanglitip atisun. Mana
bu pulanglatma ⱪurbanliⱪtur. 25 Andin, sən bu nərsilərni ularning ⱪolidin
elip, supiƣa ⱪoyup kɵydürüp, kɵydürmə ⱪurbanliⱪ ⱪilix bilən billə,
Pərwərdigarni hursən ⱪilidiƣan hux puraⱪliⱪ pulanglatma ⱪurbanliⱪni
ⱪil. 26 Roⱨaniyliⱪⱪa ajritix murasimiƣa ixlitilgən ⱪoqⱪarning tɵx gɵxini
ⱪolungƣa elip, Pərwərdigarning aldida pulanglat. Ⱪoqⱪarning ⱪalƣan
gɵxi sening bolidu.
27
Roⱨaniyliⱪⱪa ajritix murasimiƣa ixlitilgən ⱪoqⱪarning gɵxi, yəni
pulanglatma ⱪurbanliⱪⱪa ixlitilgən tɵx gɵx wə yuⱪiri kɵtürüp
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Pərwərdigarƣa atalƣan yanpax gɵxlər muⱪəddəs ⱪilinsun ⱨəm Ⱨarun wə
uning oƣulliriƣa təwə bolsun. 28 Xunga, buningdin keyin Isra'illar
amanliⱪ ⱪurbanliⱪini bərgəndə, u ikki hil gɵx Ⱨarun wə uning
oƣullirining nesiwisi bolidu.
29
Ⱨarunning ornini basidiƣanlar uning muⱪəddəs kiyimlirigə warisliⱪ
ⱪilsun. Ular muⱪəddəs yaƣ bilən sürkilip roⱨaniyliⱪ wəzipisigə
təyinlinip, uning hizmitini dawamlaxturƣanda, bu kiyimlərni kiysun.
30
Ⱨarunning hizmitini dawamlaxturidiƣan oƣli ⱨər ⱪetim Pərwərdigar
bilən uqrixix qediri iqidiki muⱪəddəs jayƣa kirip roⱨaniyliⱪ wəzipisini
ɵtigəndə, bu muⱪəddəs kiyimni uda yəttə kün kiysun.
31
Roⱨaniyliⱪⱪa ajritix murasimiƣa ixlitilgən ⱪoqⱪarning gɵxi ibadət
jayi iqidə pixurulsun. 32 Ⱨarun wə uning oƣulliri ⱪoqⱪarning gɵxi wə
sewəttiki nanlarni Pərwərdigar bilən uqrixix qedirining aƣzi aldida
yesun. 33 Ular gunaⱨ kəqürüm ⱪilinix ⱨəm roⱨaniyliⱪⱪa ajritix
murasimida ixlitilgən muxu ta'amlarƣa pəⱪət ɵzlirila eƣiz təgsun.
Adəttiki kixilərning eƣiz tegixigə bolmaydu. Qünki, bu ta'amlar
muⱪəddəs ⱪilinƣan. 34 Əgər gɵx wə nanlar ətisi səⱨərgiqə yeyilmigən
bolsa, yeməy kɵydürüwetilsun. Qünki, bu ta'amlar muⱪəddəstur.
35
Sən mening əmrim boyiqə Ⱨarun wə uning oƣulliri üqün yəttə
küngiqə wəzipə ɵtküzüp berix murasimi ɵtküz. 36 Ⱨər küni, bir mozayni
gunaⱨ kəqürüm ⱪilinix ⱪurbanliⱪi ornida boƣuzla. Andin, ⱪurbanliⱪ
supisini paklap, uni muⱪəddəs ⱪilix üqün, yaƣla. 37 Ⱪurbanliⱪ supisini
uda yəttə küngiqə paklap, muⱪəddəs ⱪil. Xundaⱪ ⱪilƣanda, u pütünləy
muⱪəddəs bolidu. Ⱪurbanliⱪ supisiƣa təgkənning ⱨəmmisi muⱪəddəs
bolidu.
Kündilik ⱪurbanliⱪ toƣrisida
– Ⱨər küni ⱪurbanliⱪ supisida bir yaxliⱪ ⱪoydin ikkisi ⱪurbanliⱪ
ⱪilinsun. 39 Ularning biri ətigəndə, biri kəqⱪurun ⱪurbanliⱪ ⱪilinsun.
40
Birinqi ⱪoy ⱪurbanliⱪ ⱪilinƣanda, ikki kilo buƣday uni bir litir zəytun
yeƣi bilən arilaxturulup atalsun. Xuning bilən birgə, yənə bir litir
xarabmu iqimlik ⱨədiyisi süpitidə atalsun. 41 Yənə bir ⱪoy kəqⱪurun
ⱪurbanliⱪ ⱪilinsun. Bumu ətigəndiki buƣday wə iqimlik ⱨədiyisigə
ohxax ⱪa'ididə ⱪurbanliⱪ ⱪilinip, hux puraⱪliⱪ kɵydürmə ⱪurbanliⱪ
süpitidə Pərwərdigarƣa atalsun.
42
Kɵydürmə ⱪurbanliⱪ Pərwərdigar bilən uqrixix qedirining aƣzida
mening – Pərwərdigarning ⱨuzurida əwladtin əwladⱪiqə ɵtküzülüp
38
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tursun. Mən bu yərdə həlⱪimgə ɵzümni axkarilap, sən bilən sɵzliximən.
43
Bu yər mening Isra'illar bilən uqrixidiƣan yerimdur. Bu yər mening
parlaⱪ nurum bilən muⱪəddəs bolidu.
44
Mən Pərwərdigar bilən uqrixix qediri wə ⱪurbanliⱪ supisinila
muⱪəddəs ⱪilip ⱪalmastin, Ⱨarun wə uning oƣullirining manga
roⱨaniyliⱪ ⱪilixi üqün, ularnimu muⱪəddəs ⱪilimən. 45 Mən Isra'illarning
arisida turup, ularning Hudasi bolimən. 46 Ular mening ɵzlirining
Pərwərdigari bolƣan Huda ikənlikimni bilidu ⱨəmdə mening ularni
Misirdin elip qiⱪixim ularning arisida turuxum üqün ikənlikini qüxinidu.
Mən Mənggü Bar Bolƣuqi Pərwərdigardurmən.

30-bab
Isriⱪdan
Akatsiyə yaƣiqidin bir isriⱪdan yasanglar. 2 Isriⱪdan tɵt qasa bolsun,
egizliki bir, uzunluⱪi wə kəngliki yerim metirdin ⱪilinsun. Isriⱪdanning
tɵt burjikidiki münggüzlər isriⱪdan bilən bir pütün ⱪilip yasalsun.
3
Uning üsti, tɵt ətrapi wə tɵt münggüzi sap altun bilən ⱪaplinip, qɵrisigə
altun jiyək ⱪoyulsun. 4 Isriⱪdanni kɵtüridiƣan baldaⱪlarni ɵtküzüx üqün,
ikki altun ⱨalⱪa yasilip, ikki yandiki jiyəklərning astiƣa bekitilsun.
5
Baldaⱪlar akatsiyə yaƣiqidin yasilip, altun bilən ⱪaplansun. 6 Isriⱪdan
əⱨdə sanduⱪining aldidiki pərdining sirtida, əⱨdə sanduⱪining üstidiki
«Meⱨir-xəpⱪət təhti»gə ⱪaritip ⱪoyulsun. U yər mən silər bilən
uqrixidiƣan yərdur.
7
Ⱨər küni ətigənliki bax roⱨaniy Ⱨarun qiraƣlarni rətligili kəlgəndə,
isriⱪdanda huxbuy isriⱪlarni kɵydürsun. 8 Kəqⱪurun qiraƣlar
yeⱪilƣandimu isriⱪ selinsun. Əwladtin əwladⱪiqə üzməy muxundaⱪ isriⱪ
selinip tursun. 9 Bu isriⱪdanda mən'i ⱪilinƣan isriⱪlar kɵydürülmisun
ⱨəmdə kɵydürmə ⱪurbanliⱪ, buƣday yaki iqimlik ⱨədiyisi ⱪilinmisun.
10
Ⱨarun yilda bir ⱪetim gunaⱨ yuyux murasimi ɵtküzüp, gunaⱨlarni
kəqürüm ⱪilalaydiƣan mal ⱪenini isriⱪdanning tɵt münggüzigə səpsun.
Bu murasim əwladtin əwladⱪiqə dawamlaxturulsun. Qünki bu toluⱪ
muⱪəddəs ⱪilinƣan, Pərwərdigarƣa atalƣan isriⱪdandur.
1
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Pərwərdigar Musaƣa mundaⱪ dedi:
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– Sən Isra'illarning nopusini təkxürgən waⱪtingda, royhətkə elinƣan
ⱨərbir ər ɵzlirining bala-ⱪazadin saⱪlinixi üqün, xu məydanda mən –
Pərwərdigarƣa ⱨayatliⱪ tɵləm puli tapxursun. 13 Royhətkə elinƣanlar
rəsmiy ɵlqəm boyiqə kixi bexiƣa altə gramdin kümüx tapxursun. Bu,
Pərwərdigarƣa atalƣan ⱨədiyə bolup ⱨesablinidu. 14 Yigirmə yaxtin
axⱪanlarning ⱨəmmisi Pərwərdigarƣa ⱨədiyə tapxuruxi kerək. 15 Jenini
ⱪutⱪuzux üqün berilidiƣan bu hil ⱨədiyini baylar artuⱪ tapxuruwətmisun.
Kəmbəƣəllərmu kəm tapxurup ⱪoymisun. 16 Gunaⱨning kəqürüm
ⱪilinixi üqün yiƣiwelinƣan pullar Pərwərdigar bilən uqrixix qedirining
hirajiti ⱪilinsun. Bu pullar manga ularni yad ətküzidu wə ularni gunaⱨtin
saⱪit ⱪilidu.
Paklinix desi
17
Pərwərdigar Musaƣa mundaⱪ dedi:
18
– Tuqtin bir das yasitilsun wə das ⱪoyƣuqmu tuqtin ⱪuydurulup, ular
Pərwərdigar bilən uqrixix qediri bilən ⱪurbanliⱪ supisining otturisiƣa
ⱪoyulsun ⱨəm dasⱪa su ⱪuyup ⱪoyulsun. 19-20 Ⱨarun wə uning oƣulliri
qedirƣa kirginidə yaki ⱪurbanliⱪ supisiƣa ⱪurbanliⱪ sunƣili kəlginidə,
bu dastiki suda put-ⱪollirini yusun. Bolmisa, ular ɵltürülidu. 21 Ular
put-ⱪolini yuƣandila, ɵlümdin haliy bolidu. Bu, ular wə ularning
əwladliri mənggü ri'ayə ⱪilidiƣan ⱪa'idə bolsun.
Muⱪəddəs yaƣ təyyarlax usuli
Pərwərdigar Musaƣa mundaⱪ dedi:
23
– Rəsmiy ɵlqəm boyiqə əng esil huxbuy dora-dərməklərdin, yəni
murməkki suyuⱪluⱪidin altə kilo, gül darqindin üq kilo, egirdin üq kilo,
24
ⱪowzaⱪdarqindin altə kilo wə zəytun yeƣidin tɵt litir təyyarlinip,
25
huxbuy dora-dərməklərni təngxəx usuli boyiqə arilaxturulup,
muⱪəddəs yaƣ yasalsun. 26 Bu yaƣ bilən Pərwərdigar bilən uqrixix
qediri, əⱨdə sanduⱪi, 27 xirə wə uning saymanliri, qiraƣdan wə uning
saymanliri, isriⱪdan, 28 kɵydürmə ⱪurbanliⱪ supisi wə supining barliⱪ
saymanliri, paklinix desi wə das ⱪoyƣuq ⱪatarliⱪlar yaƣlinip, 29 təltɵküs
muⱪəddəs ⱪilinsun. Bu nərsilərgə təgkən nərsilərmu muⱪəddəs bolidu.
30
Ⱨarun wə uning oƣullirining manga ajritilip, mening ⱨuzurumda
roⱨaniyliⱪ ⱪilixi üqün, yənə muxu yaƣ bilən ularni yaƣlap ⱪoyƣin.
31
Isra'illarƣa xuni eytⱪinki, bu yaƣ əwladtin əwladⱪiqə muⱪəddəstur.
32
Xunga, bu yaƣ ⱨərgizmu adəttiki kixilər üqün ixlitilmisun ⱨəm ohxitip
22
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yasalmisun, qünki u muⱪəddəstur. Silərmu uni muⱪəddəs, dəp bilixinglar
kerək. 33 Kimdəkim bundaⱪ yaƣni ɵzi ohxitip yasisa yaki roⱨaniylardin
baxⱪa ⱨərⱪandaⱪ kixigə sürkisə, u həlⱪim ⱪataridin qiⱪiriwetilidu.
Isriⱪ yasax usuli
Pərwərdigar Musaƣa mundaⱪ dedi:
– Isriⱪⱪa ixlitilidiƣan yelim, ⱪululə ⱪepi talⱪini, aⱪ dewirⱪay wə sap
məstəklərdin ohxax miⱪdarda elip, 35 uni adəttiki huxbuy ətir yasax usuli
boyiqə təngxəp, andin uningƣa azraⱪ tuz arilaxturup, sap wə muⱪəddəs
isriⱪ yasalsun. 36 Bu isriⱪlardin azraⱪ elinip, talⱪandək uxxaⱪ yanjilip,
Pərwərdigar bilən uqrixix qediri iqidiki əⱨdə sanduⱪining aldiƣa
ⱪoyulsun. Mən u yərdə silər bilən uqriximən. Silər bu isriⱪni əng
muⱪəddəs isriⱪ, dəp bilinglar. 37 Lekin, silər ɵzünglar üqün bu hil usulda
isriⱪ yasimanglar. Qünki, bu hil isriⱪ pəⱪət Pərwərdigarƣila hastur.
38
Ɵzliri ⱨuzurlinix üqün bu hil isriⱪⱪa ohxitip isriⱪ yasiƣanlarning
ⱨəmmisi həlⱪim ⱪataridin qiⱪiriwetilidu.
34

31-bab
Ibadət jayi yasiƣuqi ustilarning tallinixi
Pərwərdigar Huda Musaƣa mundaⱪ dedi:
2
– Ⱪara! Mən Yəⱨuda ⱪəbilisidin Hurning nəwrisi, Urining oƣli
Bizal'elni tallidim. 3 Mən uni ɵz roⱨim bilən qɵmüldürüp, uningƣa
əⱪil-parasət, bilim wə hilmuhil ⱨünər-sənət iⱪtidarini ata ⱪildim. 4 U
ⱨazir hilmuhil ⱨünərlərni, yəni altun, kümüx wə tuqtin ⱨər hil nərsilərni
yasax, 5 ⱪimmətlik taxlarni kesix wə ularni zinnət buyumliriƣa selix,
yaƣaqlarƣa nəⱪix oyuxtək ⱨünərlərni bilidu.
6
Mən yənə Dan ⱪəbilisidin Ahisamaⱪning oƣli Oⱨoli'abni uningƣa
yardəmqilikkə təyinlidim. Xuningdək, barliⱪ usta ⱨünərwənlərgimu
tehimu kɵp əⱪil-parasət ata ⱪilip, ularƣa mən tapiliƣan nərsilərni yasax
ⱪabiliyitini bərdim. 7 Ularning wəzipisi: Pərwərdigar bilən uqrixix qediri,
əⱨdə sanduⱪi wə uning üstigə ⱪoyulidiƣan sanduⱪ aƣzi, yəni
«Meⱨir-xəpⱪət təhti» ⱨəm qedir iqidiki barliⱪ saymanlarni, 8 xirə wə
xirəning saymanlirin i, sap altundin yasilidiƣan qiraƣdan wə
qiraƣdanning saymanlirini ⱨəmdə isriⱪdan, 9 kɵydürmə ⱪurbanliⱪ supisi
wə supidiki barliⱪ saymanlarni, xundaⱪla paklinix desi wə das ⱪoyƣuqni
1
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yasax, 10 Ⱨarun wə uning oƣulliri roⱨaniyliⱪ wəzipisini ɵtigəndə
kiyidiƣan nəpis muⱪəddəs kiyimlərni tikix, 11 muⱪəddəs yaƣ wə
muⱪəddəs jayda ixlitilidiƣan huxbuy isriⱪ yasax ⱪatarliⱪlarni ɵz iqigə
alidu. Ular bularning ⱨəmmisini mening əmrim boyiqə ⱪilsun.
Dəm elix künigə ⱪattiⱪ ri'ayə ⱪilix
Pərwərdigar Musaƣa Isra'illarƣa munularni yətküzüxni tapilidi:
– Silər mən bəlgiligən dəm elix künigə qoⱪum ⱪattiⱪ ri'ayə ⱪilinglar.
Qünki, bu mən bilən silər otturimizdiki mənggülük bəlgidur. Bu, silərni
pak ⱪilƣuqining mən – Pərwərdigar ikənlikimni bildüridu. 14 Silər dəm
elix künigə ⱪattiⱪ ri'ayə ⱪilinglar. Qünki, bu muⱪəddəs kün. Bu küngə
əməl ⱪilmay, adəttiki kündikidək ixligənlər Isra'il ⱪataridin qiⱪiriwetilip,
ularƣa ɵlüm jazasi berilsun. 15 Ix ⱪilixinglar üqün altə kün bar. Lekin,
yəttinqi küni manga atilidiƣan dəm elix künidur. Bu küni ix ⱪilƣanliki
kixigə ɵlüm jazasi berilsun. 16 Isra'illar tüzülgən əⱨdining bəlgisi süpitidə
bu küngə mənggü ⱪattiⱪ ri'ayə ⱪilsun. 17 Bu, mən bilən Isra'illar
otturisidiki mənggülük bəlgidur. Qünki, mən – Pərwərdigar altə kündə
pütün aləmni yarattim, yəttinqi küni ixni tohtitip aram aldim.
18
Huda Sinay teƣida Musaƣa bu sɵzlərni ⱪilƣandin keyin, pərzlər
yezilƣan ikki tax tahtini uningƣa tapxurdi. Taxⱪa Huda pərzlərni ɵz ⱪoli
bilən yazƣanidi.
12-13

32-bab
Altun mozay
Isra'illar Musaning xunqə waⱪittin beri taƣdin qüxmigənlikini kɵrüp,
Ⱨarunning ətrapiƣa olixiwelip, uningƣa:
– Turung! Bizgə yol baxlap mangidiƣan but yasap bering! Bizni
Misirdin elip qiⱪⱪan ⱨeliⱪi Musaning nemə bolup kətkənlikini
biləlmiduⱪ, – deyixti.
2
Ⱨarun ularƣa:
– Hotun, bala-qaⱪiliringlarning ⱪuliⱪidiki altun ⱨalⱪilarni manga əkelip
beringlar, – dedi. 3 Ular altun ⱨalⱪilarni elip, Ⱨarunning aldiƣa kelixti.
4
Ⱨarun ⱨalⱪilarni ixlitip, mozay süritidə bir but yasidi.
Halayiⱪ:
– Əy Isra'il həlⱪi, bizni Misirdin elip qiⱪⱪan ilaⱨimiz mana xu! –
1
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deyixti.
5
Ⱨarun buni kɵrüp, altun mozay butning aldiƣa bir ⱪurbanliⱪ supisi
yasap:
– Ətə Pərwərdigar üqün ⱨeyt ⱪilimiz, – dəp elan ⱪildi. 6 Ətisi səⱨərdə,
həlⱪ kɵydürmə ⱪurbanliⱪ wə amanliⱪ ⱪurbanliⱪini ⱪildi. Andin keyin,
olturup haliƣanqə yəp-iqixip, kəyp-sapa ⱪilixti.
7
Pərwərdigar Musaƣa:
– Sən dərⱨal taƣdin qüxkin! Qünki, sən Misirdin elip qiⱪⱪan həlⱪing
gunaⱨⱪa toldi. 8 Ular mən kɵrsətkən yoldin qətnəp kətti. Ular altundin
mozay süritidə but yasap, uningƣa qoⱪunup, uning üqün ⱪurbanliⱪ
ⱪilixti. Ular: «Bizni Misirdin elip qiⱪⱪan ilaⱨimiz mana xu» deyixti.
9
Mən bu həlⱪning intayin boyni ⱪattiⱪliⱪini bildim. 10 Əmdi sən mening
iximƣa arilaxma, mən ularƣa ƣəzipimni qüxürüp ⱨalak ⱪiliwetimən.
Seni wə sening əwladliringni bolsa qong həlⱪ ⱪilimən, – dedi.
11
Lekin, Musa Pərwərdigari bolƣan Hudaƣa mundaⱪ dedi:
– I Pərwərdigar, ɵz həlⱪinggə nemixⱪa bundaⱪ ƣəzəplinisən? Ularni
sən zor ⱪudriting bilən Misirdin elip qiⱪmiƣanmiding? 12 Nemə üqün
Misirliⱪlarƣa « Hudasi ularni taƣ-dalalarda pütünləy ⱨalak ⱪilip, yər
yüzidin yoⱪitix üqün, məⱪsətlik ⱨalda Misirdin elip qiⱪⱪanikən» deyixkə
səwəb tepip berisən? Ƣəzipingni besiwelip, niyitingdin yanƣaysən. Ɵz
həlⱪinggə qong balayi'apət qüxürmigəysən. 13 Hizmətkarliring Ibraⱨim,
Is’ⱨaⱪ wə Yaⱪuplarni əsligəysən. Sən ɵz naming bilən ⱪəsəm ⱪilip,
ularƣa: «Əwladingni asmandiki yultuzlardək kɵp ⱪilimən, bu pütün
zeminni sening əwladingƣa mənggülük miras ⱪilip berimən»
degəniding, – dedi. 14 Buning bilən, Pərwərdigar niyitidin yenip, ɵz
həlⱪigə balayi'apət qüxürmidi.
15
Musa ikki yüzigə pərzlər yezilƣan ikki tax tahtini elip taƣdin qüxti.
16
Bu ikki tax tahtiƣa Huda ɵzi əjir singdürüp, uningƣa pərzlərni ɵz ⱪoli
bilən yazƣanidi.
17
Yoxuwa halayiⱪning quⱪan-sürən awazini anglap, Musaƣa:
– Ⱪarargaⱨta jəngning awazi qiⱪiwatⱪandək ⱪilidu! – dedi.
18
Musa uningƣa:
– Jəng ƣəlibisining təntənisigimu, məƣlubiyət pəryadiƣimu
ohximaydu, bəlki nahxa-küy sadasi! – dedi.
19
Musa ⱪarargaⱨⱪa yeⱪin kelip, mozay but wə samaƣa qüxkən
halayiⱪni kɵrüp, ƣəzipini basalmay, elip qüxkən ikki tax tahtini taƣning
etikidə yərgə taxlap qeⱪiwətti. 20 Andin, u halayiⱪ yasiwalƣan mozayni
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kɵydürüp, talⱪandək ⱪilip suƣa qeqiwətti wə Isra'illarni uni iqixkə
buyrudi. 21 U Ⱨarunƣa:
– Bu kixilərni xunqə qong gunaⱨⱪa ⱪoyuwətküdək, ular sanga nemə
ⱪilƣanidi? – dedi.
22
Ⱨarun mundaⱪ jawab bərdi:
– Manga hapa bolmiƣaysən. Bu kixilərning yamanliⱪ ⱪilixⱪa niyət
baƣliƣanliⱪidin sening həwiring bar. Ular manga: 23 «Bizgə yol baxlap
mangidiƣan but yasap bering! Bizni Misirdin elip qiⱪⱪan ⱨeliⱪi
Musaning nemə bolup kətkənlikini biləlmiduⱪ» dedi. 24 Mən ularƣa:
«Altun zinnət buyumliringlarni əkelinglar» degənidim. Altun jabduⱪliri
barlar əkelip manga tapxurdi. Mən bu altun jabduⱪlarni otⱪa taxliwidim,
u mozay bolup qiⱪti.
25
Musa Ⱨarunning baxⱪuruxⱪa amalsiz ⱪalƣanliⱪi bilən, həlⱪning ɵz
məyliqə ix ⱪilip, düxmənlirining məshirə nixani bolup ⱪalƣanliⱪini
kɵrdi. 26 U ⱪarargaⱨning aldida turup ⱪattiⱪ awaz bilən:
– Pərwərdigar tərəptə turidiƣanlar mən tərəpkə kelinglar! – dəp
towliƣanidi, pütkül Lawiylar uning ətrapiƣa yiƣildi.
27
Musa ularƣa:
– Pərwərdigar, yəni Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda silərgə
ⱨəmminglarning ⱪiliq esip, ⱪarargaⱨning bu qetidin u qetigiqə arilap, ɵz
ⱪerindaxliringlar, dost-buradərliringlar wə ⱪoxnanglarni ɵltürüxünglarni
buyrudi, – dedi. 28 Lawiylar buyruⱪⱪa boysunup, u küni təhminən üq
ming kixini ⱪiriwətti.
29
Musa Lawiylarƣa:
– Bügün ɵzünglarni Pərwərdigarƣa atidinglar. Silər ɵz oƣulliringlar
wə ⱪerindixinglarni ayimiƣanliⱪinglar üqün, bügün Pərwərdigarning
iltipatiƣa muyəssər boldunglar, – dedi.
30
Ətisi, Musa halayiⱪⱪa:
– Silər qong gunaⱨ ⱪildinglar. Əmdi mən yənə taƣⱪa, Pərwərdigarning
yeniƣa qiⱪimən. Silərgə Pərwərdigarning kəqürümini tiləymən, bəlkim
uningƣa muyəssər bolalixim mumkin, – dedi.
31
Buning bilən, Musa Pərwərdigarning ⱨuzuriƣa qiⱪip:
– Bu həlⱪ qong gunaⱨ ⱪildi. Ular altundin but yasap qoⱪundi.
32
Ularning gunaⱨini kəqürüm ⱪilƣaysən. Undaⱪ bolmisa, ɵz həlⱪingning
ⱪataridin mening ismimni qiⱪiriwətkəysən, – dedi.
33
Pərwərdigar uningƣa:
– Həlⱪim ⱪataridin qiⱪiriwetilidiƣanlar mening aldimda gunaⱨ
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ⱪilƣanlardur. 34 Əmdi sən həlⱪni mən sanga kɵrsətkən jayƣa elip bar.
Mening pərixtəm aldingda seni baxlap mangidu. Lekin waⱪti kəlgəndə,
mən ularni ɵtküzgən gunaⱨliri üqün jazalaymən, – dəp jawab ⱪayturdi.
35
Pərwərdigar həlⱪ iqigə kesəl qüxürdi. Qünki, ular Ⱨarun yasap
bərgən altun mozayƣa qoⱪunƣanidi.

33-bab
Pərwərdigarning Isra'illarni Sinay teƣidin ketixkə buyruxi
Pərwərdigar Musaƣa mundaⱪ dedi:
– Sən ɵzüng Misirdin elip qiⱪⱪan həlⱪ bilən bu yərdin ketip, mən
Ibraⱨim, Is’ⱨaⱪ wə Yaⱪuplarƣa ⱪəsəm ⱪilip, ularning əwladliriƣa
berixkə wədə ⱪilƣan yərgə barƣin. 2 Sanga yol baxlaxⱪa pərixtəmni
əwətimən. Mən Kən'anlar, Amorlar, Hitlar, Pərizzilər, Hiwlar wə
Yibuslarni ⱨəydəp qiⱪirip, 3 seni süt wə ⱨəsəl eⱪip turidiƣan yərgə
apirimən. Lekin, mən silər bilən billə barmaymən. Qünki, silər boyni
ⱪattiⱪ həlⱪ bolƣaqⱪa, mən silərni yolda ⱨalak ⱪiliwetixim mumkin.
4
Buni angliƣan halayiⱪ intayin məyüslinip, zinnət buyumlarni
taⱪimaydiƣan boldi. 5 Qünki, Pərwərdigar Musaning munu sɵzlərni
ularƣa yətküzüp ⱪoyuxini buyruƣanidi: «Silər boyni ⱪattiⱪ həlⱪ. Əgər
mən silər bilən azraⱪla billə bolsam, silərni pütünləy ⱨalak ⱪiliwetixim
mumkin. Əmdi silər ɵzünglarda bar bolƣan zinnət buyumlarni
eliwetinglar. Mən silərni ⱪandaⱪ bir tərəp ⱪilixni bəlgiləy.» 6 Xuning
bilən, Isra'illar Sinay teƣidin ayrilƣandin tartip, zinnət buyumlarni zadi
taⱪimidi.
1

Uqrixix qediri
Ⱨər ⱪetim Isra'illar ⱪarargaⱨ ⱪurƣanda, Musa «Pərwərdigar bilən
uqrixix qediri» dəp atalƣan ibadət qedirini ⱪarargaⱨtin heli yiraⱪ jayda
tikətti. Pərwərdigarƣa du'a-tələpliri barliki kixilər u yərgə barsa bolatti.
8
Musa ⱪaqanla bolmisun uqrixix qediriƣa mangƣinida, halayiⱪ ɵz
qedirining aldida ɵrə turup, Musaning kəynidin taki u uqrixix qediriƣa
kirip bolƣuqə ⱪarixip turuxatti. 9 Musa qedirƣa kirgən waⱪitta, bulut
tüwrüki qüxüp, «uqrixix qediri»ning aldida turatti. Pərwərdigar bulut
iqidin Musa bilən sɵzlixətti. 10 Halayiⱪ bulut tüwrükining uqrixix
qedirining ixik aldida turƣanliⱪini kɵrsila, ɵz qedirliri aldidila ruslinip,
7
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Hudaƣa səjdə ⱪilixatti. 11 Pərwərdigar qedir iqidə Musa bilən huddi
kixilər dost-buradərliri bilən sɵzləxkəngə ohxax yüzmuyüz sɵzlixətti.
Musa ⱪarargaⱨⱪa ⱪaytip kəlginidə, uning yax yardəmqisi Nunning oƣli
Yoxuwa qedirda ⱪalatti.
Musaning Pərwərdigarning uluƣluⱪini kɵrüxi
Musa Pərwərdigarƣa:
– Sən manga bu həlⱪni baxlap berixⱪa əmr ⱪilƣaniding. Lekin, sən
manga kimni mən bilən billə berixⱪa əwətidiƣanliⱪingni eytmiding. Sən
meni alaⱨidə məⱪsət bilən talliƣanliⱪingni wə manga bəht ata
ⱪilƣanliⱪingni eytⱪaniding. 13 Undaⱪ ikən, sening yolungda mengip,
ⱨəmixə aldingda iltipat tepixim üqün, manga yol kɵrsətkəysən wə bu
həlⱪning ɵz həlⱪing ikənlikini esingdə tutⱪaysən, – dedi.
14
– Mən ɵzüm sən bilən billə berip, seni ƣəm-ⱪayƣudin halas ⱪilay, –
dedi Pərwərdigar.
15
Musa uningƣa:
– Əgər sən biz bilən billə barmisang, bizni bu yərdin ayrimiƣaysən.
16
Əgər sən biz bilən billə barmisang, baxⱪilar həlⱪingning wə mening
Pərwərdigarimiz bolƣan sening aldingda iltipat tapⱪanliⱪimizni nemidin
bilsun?! Buningdin baxⱪa nemə ix bizni dunyadiki baxⱪa həlⱪlərdin
pərⱪləndürəlisun?! – dəp jawab ⱪayturdi.
17
Pərwərdigar Musaƣa:
– Sening təliping boyiqə ix kɵrimən. Qünki, sən mening iltipatimƣa
erixting. Mən seni alaⱨidə məⱪsət bilən tallidim, – dedi.
18
Xunga, Musa:
– Manga ɵz uluƣluⱪungni kɵrsətkəysən, – dedi.
19
Pərwərdigar mundaⱪ jawab ⱪayturdi:
– Mən pütün meⱨribanliⱪimni kɵrsitip, sening aldingdin ɵtüp,
«Mənggü Bar Bolƣuqi» degən muⱪəddəs namimni jakarlaymən. Kimgə
meⱨribanliⱪ ⱪilƣum kəlsə, xuningƣa meⱨribanliⱪ ⱪilimən, kimgə iq
aƣritⱪum kəlsə, xuningƣa iq aƣritimən. 20 Biraⱪ, sanga ɵz qirayimni
kɵrsətməymən. Qünki, meni kɵrgən kixi tirik ⱪalmaydu. 21 Lekin,
mening yenimda bir jay bar. Sən u yərdiki ⱪoram taxning üstidə turƣin.
22
Mening parlaⱪ nurum u yərdin ɵtidiƣan waⱪitta, mən seni taxning
yoquⱪiƣa ⱪoyup, ⱪolum bilən yepip turimən. Ɵtüp bolƣandin keyin,
23
ⱪolumni tartiwalimən. Sən meni kəynimdin kɵrisən. Qirayimni
kɵrsəng bolmaydu.
12
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34-bab
Pərz tahtisining ⱪayta berilixi
Pərwərdigar Musaƣa:
– Sən ilgirikigə ohxax ikki tax tahta yonup kəl. Sən qeⱪiwətkən ⱨeliⱪi
tax tahtidiki sɵzlərni xu ikki tahtiƣa yazay, 2 sən ətə ətigəngiqə təyyar
bolup, Sinay teƣiƣa qiⱪip, taƣning qoⱪⱪisida mən bilən kɵrüxkin.
3
Ⱨərⱪandaⱪ kixi sən bilən billə qiⱪmisun. Pütün taƣda adəm bolmisun,
ⱨətta kala-ⱪoymu taƣning tüwidə otlimisun, – dedi. 4 Xuning bilən, Musa
ikki tax tahta yonup, ətisi səⱨərdə Pərwərdigarning buyruⱪi boyiqə ularni
taƣⱪa elip qiⱪti.
5
Pərwərdigar bulut iqidə qüxüp, Musaning yeniƣa kelip, ɵzining
«Mənggü Bar Bolƣuqi» degən muⱪəddəs namini jakarlidi.
6
Pərwərdigar Musaning aldidin ɵtüp:
– Mən «Mənggü Bar Bolƣuqi», yəni Pərwərdigardurmən. Mən intayin
meⱨriban wə rəⱨimdil Hudadurmən. Asanliⱪqə ƣəzəplənməymən,
meⱨir-muⱨəbbitim mol, wapadarmən. 7 Mingliƣan əwladlarƣa bolƣan
meⱨir-muⱨəbbitimni üzüldürməy, gunaⱨ wə səwənliklərni kəqürüm
ⱪilimən. Lekin, mən gunaⱨkarlarni jazalimay ⱪoymaymən, ularning
əwladlirini taki üqinqi, tɵtinqi əwladⱪiqə jazalaymən, – dedi.
8
Musa dərⱨal yərgə bax ⱪoyup səjdə ⱪildi. 9 U:
– I Igəm, əgər sən məndin razi bolsang, biz bilən billə barƣaysən. Bu
həlⱪning boyni ⱪattiⱪ bolsimu, ularning gunaⱨ wə səwənliklirini
kəqürüm ⱪilƣaysən. Bizni ɵz igidarqiliⱪingƣa alƣaysən, – dedi.
1

Yengiwaxtin əⱨdə tüzüx
Xuning bilən, Pərwərdigar Musaƣa mundaⱪ dedi:
– Əmdi mən silər bilən əⱨdə tüzimən. Mən aldinglarda dunyaning
ⱨərⱪandaⱪ jayidiki ⱨərⱪandaⱪ həlⱪ kɵrüp baⱪmiƣan qong karamətlərni
kɵrsitimən. Sening ətrapingdiki həlⱪlər mening – Pərwərdigarning
əməliyətlirini kɵrsun. Qünki, mən silərni dəp ⱪorⱪunqluⱪ ixlarni
kɵrsitimən. 11 Mən bügün sanga jakarlaydiƣan əmrlirimgə ri'ayə ⱪilƣin.
Sən u yərgə kirgən waⱪtingda, mən Amorlar, Kən'anlar, Hitlar,
Pərizzilər, Hiwlar wə Yibuslarni ⱨəydəp qiⱪirimən. 12 Eⱨtiyat ⱪilƣinki,
sən baridiƣan jaydiki aⱨalə bilən ⱨərgiz kelixim tüzmigin. Bolmisa, sən
ularning ⱪapⱪiniƣa qüxüp, ularƣa ohxax, rəzil yolƣa mengip ketisən.
10
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Xuning üqün, ularning ⱪurbanliⱪ supilirini ɵrüwetip, ularning ilaⱨ dəp
tikliwalƣan tax tüwrüklirini wə Axera ayal ilaⱨ butlirini qeⱪiwətkin.
14
Məndin baxⱪiƣa ibadət ⱪilma, qünki «Ⱪizƣanƣuqi» mening bir
namim bolup, mən ⱪizƣinidiƣan Hudadurmən. 15 Yərlik aⱨalilər bilən
kelixim tüzmə. Ular ɵz ilaⱨliriƣa qoⱪunƣan wə ⱪurbanliⱪ ⱪilƣan
waⱪitlirida senimu təklip ⱪilixi, sənmu ɵzüngni paⱨixilərdək setip,
ularning ilaⱨliriƣa atiƣan ⱪurbanliⱪliriƣa eƣiz tegip ⱪelixing mumkin.
16
Sening oƣulliring yat həlⱪ ⱪizlirini nikaⱨiƣa elip, ɵzini paⱨixilərdək
setip, məndin yüz ɵrüp, yat ilaⱨlarƣa qoⱪunuxi mumkin.
17
Qoⱪunux üqün but yasima.
18
Petir nan ⱨeyti ⱪil. Mening əmrimgə bina'ən bu ⱨeytta uda yəttə kün
petir nan yə. Ⱨeytni zira'ətlər bih qiⱪarƣan bax baⱨar eyida ɵtküz, qünki
silər xu ayda Misirdin qiⱪⱪan.
19
Pütkül tunji oƣul wə barliⱪ tunji tuƣulƣan ərkək mal, məyli u kala
yaki ⱪoy bolsun, manga mənsup. 20 Silər tunji ərkək təhəyning orniƣa
ⱪoy ⱪurbanliⱪ ⱪilsanglarmu bolidu. Əgər undaⱪ ⱪilmisanglar, təhəyning
boynini sundurup ⱪurbanliⱪ ⱪilinglar. Ɵz əwladliring iqidiki pütkül tunji
oƣullarni qoⱪum bədəl berip ⱪayturuwal. Aldimƣa ⱪuruⱪ ⱪol kəlmə.
21
Ix ⱪilixingƣa yetərlik altə kün bar. Yəttinqi küni, məyli u teriⱪqiliⱪ
yaki orma məzgili boluxidin ⱪət'iynəzər, qoⱪum aram alƣin. 22 Tunji
pixⱪan buƣdaylarni oriƣanda, orma ⱨeyti ⱪil. Küzdə ⱨosullarni ambarƣa
yiƣⱪiningda, ⱨosul yiƣix ⱨeyti ⱪil. 23 Pütkül ərlər bir yilda üq ⱪetim
manga – Isra'il həlⱪi etiⱪad ⱪilip kəlgən Igisi Hudaning aldiƣa kəlsun.
24
Mən yat həlⱪlərni sening aldingdin ⱨəydəp qiⱪirip, zeminingni
kengəytimən. Xuning bilən, sən yilda üq ⱪetim manga ibadət ⱪilƣili
kətkən waⱪtingda, ⱨeqkim sening yurtungƣa yaman kɵz tikməydu.
25
Manga ⱪurbanliⱪ ⱪenini boldurulƣan hemirdin pixurulƣan yeməklik
bilən billə atima. Ɵtüp ketix ⱨeytida soyƣan ⱪurbanliⱪning gɵxini ətisi
ətigəngiqə saⱪlima.
26
Ⱨər yili tunji pixⱪan zira'ətlərning əng yahxi yeridin mening
hanamƣa əkirip, manga – Pərwərdigaringlar Hudaƣa ata.
Oƣlaⱪni anisining sütidə pixurma.
27
Pərwərdigar Musaƣa:
– Bu sɵzlərni hatiriliwal. Qünki, mən sən wə Isra'il həlⱪi bilən muxu
sɵzlərni asas ⱪilip əⱨdə tüzdüm, – dedi. 28 Musa Pərwərdigarning yenida
ⱪiriⱪ keqə-kündüz turup, ⱨeq nərsə yemidi ⱨəm iqmidi. Pərwərdigar
əⱨdining asasi bolƣan on pərzni ikki tax tahtiƣa yezip bərdi.
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Musaning taƣdin qüxüxi
Musa pərzlər yezilƣan tax tahtilarni elip taƣdin qüxkinidə,
Pərwərdigar bilən sɵzləxkənliki üqün, uning qirayi parⱪirap kətkənidi.
Biraⱪ, ɵzi buni bilməytti. 30 Ⱨarun wə baxⱪa Isra'illar Musaning
qirayidiki nurni kɵrüp, uningƣa yeⱪin kelixtin ⱪorⱪuxti. 31 Biraⱪ, Musa
ularni qaⱪirƣanda, Ⱨarun wə pütün jama'ət aⱪsaⱪalliri uning aldiƣa
kəldi. Musa ularƣa sɵz ⱪildi. 32 Xuningdin keyin, pütkül Isra'illar
Musaning aldiƣa kelixti. Musa Pərwərdigar Sinay teƣida uningƣa
bərgən ⱪanunni ularƣa tapilidi. 33 Musa ularƣa sɵzləp bolƣandin keyin,
yaƣliⱪ bilən yüzini yepiwaldi. 34 Ⱨər ⱪetim u uqrixix qediriƣa kirip
Pərwərdigar bilən sɵzləxkinidə, yüzini yepiwalƣan yaƣliⱪni eliwetətti.
Qiⱪⱪan waⱪtida, Pərwərdigar tapxurƣan sɵzlərni Isra'illarƣa yətküzətti.
35
Bundaⱪ waⱪitlarda, Isra'illar uning yüzining parⱪirap turidiƣanliⱪini
kɵrətti. Uningdin keyin, Musa yüzini yepip yürətti. Pərwərdigar bilən
sɵzləxkili kirginidə yənə eliwetətti.
29

35-bab
Dəm elix künining ⱪa'idə-nizami
Musa pütün Isra'illarni qaⱪirip, ularƣa mundaⱪ dedi:
– Pərwərdigar silərning tɵwəndiki ⱪa'idigə ri'ayə ⱪilixinglarni buyrudi.
2
«Ix ⱪilixinglarƣa yetərlik altə kün bar. Yəttinqi kün bolsa muⱪəddəs
bolup, u Pərwərdigarƣa mənsup bolƣan dəm elix künidur. Bu küni
hizmət ⱪilƣanliki kixigə ɵlüm jazasi berilidu. 3 Dəm elix küni, ⱨətta ɵz
ɵyidə ot yeⱪixⱪimu bolmaydu.»
1

Ibadət jayi üqün ⱨədiyə sunux
Musa pütün Isra'il həlⱪigə yənə mundaⱪ dedi:
– Pərwərdigar xundaⱪ əmr ⱪildiki: 5 «Silər Pərwərdigarƣa ⱨədiyə
sununglar, haliƣanlar altun, kümüx, tuq, 6 kɵk, sɵsün wə toⱪ ⱪizil rənglik
yip, kəndir yip ⱨəm ɵqkə tiwiti, 7 ⱪizil boyalƣan ⱪoqⱪar terisi, nəpis
ixləngən terilər, akatsiyə yaƣiqi, 8 qiraƣ yeƣi, muⱪəddəs yaƣ wə isriⱪ
yasilidiƣan huxbuy dora-dərməklər, 9 bax roⱨaniy kiyidiƣan ⱪisⱪa efod
bilən kɵkrəklikkə ⱪadilidiƣan yolluⱪ ⱨeⱪiⱪ wə baxⱪa esil taxlarni ⱨədiyə
ⱪilsun.»
4
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Ibadət qedirining saymanliri
– Aranglardiki maⱨir ustilar kelip, Pərwərdigar buyruƣan barliⱪ
nərsilərni, 11 yəni ibadət qediri, qedirning yopuⱪi, qedirning ilmək, ram,
toƣra baldaⱪliri wə tüwrükliri ⱨəm tüwrük putliri, 12 əⱨdə sanduⱪi,
sanduⱪni kɵtüridiƣan baldaⱪlar, sanduⱪning aƣzi, yəni «meⱨir-xəpⱪət
təhti» wə yopuⱪ pərdisi, 13 xirə, xirəni kɵtüridiƣan baldaⱪlar wə xirə
saymanliri, Hudaƣa sunidiƣan nanlar, 14 qiraƣdan wə uning saymanliri,
qiraƣ wə qiraƣ yeƣi, 15 isriⱪdan wə uni kɵtüridiƣan baldaⱪlar, muⱪəddəs
yaƣ wə huxbuy isriⱪ, qedirning kirix aƣzining pərdisi, 16 kɵydürmə
ⱪurbanliⱪ supisi bilən uning tuq xalasi, kɵtürüx baldaⱪliri wə barliⱪ
saymanliri, paklinix desi wə das ⱪoyƣuq, 17 ⱨoylining qɵrisidiki pərdə
tosuⱪlar, pərdə tüwrükliri wə tüwrük putliri, ⱨoylining kirix aƣzining
pərdisi, 18 qedir wə ⱨoylining ⱪozuⱪ wə taniliri, 19 roⱨaniy Ⱨarun wə
uning oƣulliri muⱪəddəs jayda hizmət ɵtigəndə kiyidiƣan nəpis
muⱪəddəs kiyimlərni təyyarlisun.
10

Həlⱪning ⱨədiyisi
Pütün Isra'il həlⱪi Musaning yenidin ⱪaytixti. 21 Kɵngli riƣbətləngən
wə razimənlik bilən ⱨədiyə ⱪilixni haliƣanlarning ⱨəmmisi Pərwərdigar
bilən uqrixix qedirini bina ⱪilix, uning iqidiki nərsilərni yasax wə
muⱪəddəs kiyimni tikixkə kerəklik bolƣan lazimətliklərni elip kelixti.
22
Ⱨədiyə ⱪilixni halaydiƣan ərlər wə ayallar bulapka, ⱨalⱪa, üzük wə
biləzük ⱪatarliⱪ ⱨər hil altun buyumlarni əkelip, Pərwərdigar üqün atidi.
23
Kɵk, sɵsün, toⱪ ⱪizil rənglik yip, kəndir yip, ɵqkə tiwiti, ⱪizil
boyalƣan ⱪoqⱪar terisi wə nəpis ixləngən terə ⱪatarliⱪ nərsiliri barlar
ularni elip kelixti. 24 Kümüx yaki tuq ⱨədiyə ⱪilalaydiƣanlar ⱨədiyilirini
elip kelixti. Akatsiyə yaƣiqi barlarmu uni elip kelixti. 25 Ⱪoli qewər
ayallar ɵz ⱪoli bilən egirgən kɵk, sɵsün wə toⱪ ⱪizil rənglik yip ⱨəm
kəndir yip elip kelixti. 26 Kɵngli riƣbətləngən Ⱪabiliyətlik ayallar yənə
ɵqkə tiwitidin yip egirixti. 27 Aⱪsaⱪallar efodⱪa wə kɵkrəklikkə
ⱪadilidiƣan yolluⱪ ⱨeⱪiⱪ wə baxⱪa esil taxlar, 28 qiraƣ, muⱪəddəs yaƣ
wə isriⱪ üqün huxbuy dora-dərmək wə yaƣlarni elip kelixti. 29 Məyli ər
yaki ayal bolsun, Pərwərdigarƣa ⱨədiyə sunuxni haliƣan Isra'illarning
ⱨəmmisi ⱨədiyilirini elip kelixip, Pərwərdigar Musa arⱪiliⱪ ularni selixⱪa
buyruƣan ibadət jayi üqün təⱪdim ⱪilixti.
20

188
Misirdin qiⱪix

Ibadət qedirini yasax ⱨüniri
Musa sɵzini dawamlaxturup mundaⱪ dedi:
– Ⱪaranglar! Pərwərdigar Yəⱨuda ⱪəbilisidin Hurning nəwrisi, Urining
oƣli Bizal'elni tallidi. 31 Uni ɵz roⱨi bilən qɵmüldürüp, uningƣa
əⱪil-parasət, bilim wə hilmuhil ⱨünər-sənət iⱪtidarini ata ⱪildi. 32 U ⱨazir
hilmuhil ⱨünərlərni, yəni altun, kümüx wə tuqtin ⱨər hil nərsilərni yasax,
33
ⱪimmətlik taxlarni kesix wə ularni zinnət buyumliriƣa selix ⱨəmdə
yaƣaqlarƣa nəⱪix oyuxtək ⱨünərlərni bilidu. 34 Pərwərdigar yənə Dan
ⱪəbilisidin Ahisamaⱪning oƣli Oⱨoli'abⱪimu əⱪil-parasət ata ⱪilip, uni
wə bizalilni baxⱪilarƣa ustaz ⱪildi. 35 Pərwərdigar ularni əⱪil-parasətlik
ⱪilip, ularƣa nəⱪⱪaxliⱪ, oymiqiliⱪ, kɵk, sɵsün, toⱪ ⱪizil rənglik yung yip
wə kəndir yiptin kəxtə tikix, rəhtlərni toⱪux ⱪatarliⱪ ⱨər hil nəpis
ⱨünər-sənət iⱪtidarlirini ata ⱪildi. Ular ⱨər hil ixlarning ⱨɵddisidin
qiⱪalaydu wə hilmuhil ⱨünərlərni oylap qiⱪiralaydu.
30

36-bab
1

Bizal'el, Oⱨoli'ab wə baxⱪa usta ⱨünərwənlər, yəni Pərwərdigarning
iⱪtidar ata ⱪilixi bilən ibadət jayini ⱪandaⱪ yasaxni bilgən kixilərning
ⱨəmmisi Pərwərdigarning kɵrsətmisi boyiqə xu hizmətlərni ⱪilsun.
Həlⱪning ⱨədiyiliri
Musa Bizal'el bilən Oⱨoli'ab wə Pərwərdigar ⱪabiliyət ata ⱪilƣan,
kɵngli riƣbətlinip hizmət ⱪilixni haliƣan kixilərni yiƣdi. 3 Ular Musadin
Isra'illarning ibadət jayini yasaxⱪa ⱨədiyə ⱪilƣan barliⱪ sowƣatlirini
tapxuruwaldi. Ⱨər küni ətigənliki, kixilər ɵz məyli bilən sowƣatlirini elip
kelətti. 4 Xunga, ibadət jayini yasaxⱪa ⱪatnaxⱪan ustilar ɵz hizmətlirini
tohtitip, 5 Musaning aldiƣa berip: «Kixilər elip kəlgən ⱨədiyilər
Pərwərdigar buyruƣan ibadət jayini yasax eⱨtiyajidin exip kətti!»
deyixti.
6
Xunga, Musa pütün ⱪarargaⱨtikilərning əmdi ibadət jayi üqün ⱨədiyə
ⱪilmasliⱪini buyrudi. Kixilər bolsa sowƣat elip kelixni xundila tohtatti.
7
Tapxuruwelinƣan ⱨədiyilər pütün ibadət jayiƣa yetip, ⱨətta exip ⱪaldi.
2

8

Ibadət qedirining yasilixi
Hizmətqi hadimlar iqidiki usta ⱨünərwənlər Pərwərdigarning ibadət
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qedirini on danə yopuⱪtin yasidi. Bu yopuⱪlar kəndir yip bilən kɵk,
sɵsün wə toⱪ ⱪizil rənglik yung yiptin toⱪulup, üstigə ⱪoli qewər usta
təripidin ⱪanatliⱪ pərixtilərning süriti nəpis kəxtiləndi. 9 Ⱨərbir
yopuⱪning qong-kiqikliki ohxax ⱨalda, uzunluⱪi on tɵt, kəngliki ikki
metirdin ⱪilindi. 10 Yopuⱪlarning bəxi bir parqə, ⱪalƣan bəxi yənə bir
parqə ⱪilinip ulandi. 11 Ulanƣan ⱨərbir qong parqining əng qetidikisigə
kɵk rənglik izmə tikildi. 12 Yopuⱪning bir parqisining əng qetidikisigə
əllik izmə, yənə bir parqisining əng qetidikisigimu əllik izmə tikildi.
13
Əllik altun ilmək yasilip, ikki parqə yopuⱪ tutaxturuldi.
14
Ibadət qedirini yepix üqün, ɵqkə yungidin on bir parqə ⱪelin yopuⱪ
rəht toⱪuldi. 15 Yopuⱪlarning ⱨərbirining qong-kiqikliki ohxax bolup,
uzunluⱪi on bəx, kəngliki ikki metirdin boldi. 16 Yopuⱪlarning bəx danisi
bir parqə, ⱪalƣan altisi yənə bir parqə ⱪilinip ulandi. 17 Birinqi qong
yopuⱪning əng qetidiki parqisigə əllik izmə, yənə bir qong yopuⱪning
əng qetidikisigimu əllik izmə tikildi. 18 Tuqtin əllik ilmək yasilip, ular
izmilərgə ɵtküzülüp, ikki parqə yopuⱪ bir-birigə ulinip, bir pütün yopuⱪ
ⱪilindi. 19 Buningdin baxⱪa, qedirni ⱪaplax üqün, ⱪizil boyalƣan ⱪoqⱪar
terisidin wə nəpis ixləngən teridin yənə ikki parqə qedir yopuⱪi yasaldi.
20
Ibadət qedirini kɵtürüp turux üqün akatsiyə yaƣiqidin ram yasaldi.
21
Ⱨərbir ramning uzunluⱪi bəx metir, kəngliki yətmix bəx santimetir
boldi. 22 Ⱨərbir ramƣa bir-birini tutaxturidiƣan ikkidin uliƣuq yasaldi.
Ⱨəmmə ramlarda xundaⱪ uliƣuq boldi. 23 Qedirning jənub təripigə
yigirmə ram yasaldi. 24 Ramlarning tegigə kümüxtin ⱪiriⱪ danə put
yasilip, ⱨərbir ramning tegigə ikkidin ornitildi. 25 Yənə qedirning ximal
təripigimu yigirmə ram yasilip, 26 bular üqünmu kümüxtin ⱪiriⱪ danə put
yasilip, ⱨərbir ramning tegigə ikkidin təyyarlandi. 27 Lekin, qedirning
kəyni təripigə, yəni ƣərbkə ⱪaritip altə ram yasaldi. 28 Qedirning kəyni
təripidiki ikki bulungƣa ikki ram yasaldi. 29 Ramlar bir-birigə yeⱪin
ⱪoyulup, ularning uqi bir qəmbərgə kirgüzülüp muⱪimlaxturuldi. Ikki
doⱪmuxni ⱨasil ⱪilidiƣan ⱨər ikki ram xundaⱪ yasaldi. 30 Demək,
qedirning ƣərb təripidə səkkiz ram bolup, ⱨərbir ramning tegidə ikkidin
jəm'iy on altə danə kümüx put boldi.
31
Buningdin baxⱪa, akatsiyə yaƣiqidin on bəx toƣra baldaⱪ yasaldi.
Bulardin qedirning bir yenidiki ramlarƣa bəx danə, 32 yənə bir yenidiki
ramlarƣa bəx danə ⱨəmdə qedirning kəyni təripidiki ƣərbkə ⱪaraydiƣan
ramlarƣimu bəx danə ornitildi. 33 Ramlarning otturisiƣa qetilidiƣan
ottura baldaⱪ qedirning bir bexidin yənə bir bexiƣa yətküzülüp yasaldi.
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34

Ramlar wə baldaⱪlar altun bilən ⱪaplandi, baldaⱪlar ɵtküzülidiƣan
ⱨalⱪilarmu altundin yasaldi.
35
Kəndir yip bilən kɵk, sɵsün wə toⱪ ⱪizil rənglik yung yiptin bir pərdə
toⱪulup, uningƣa ⱪoli qewər ustilar təripidin ⱪanatliⱪ pərixtilərning süriti
kəxtiləndi. 36 Bu pərdə akatsiyə yaƣiqidin yasalƣan tɵt danə tüwrükkə
bekitilgən altun ilməklərgə esildi. Tüwrüklər altun bilən ⱪaplinip,
kümüxtin yasalƣan tɵt putning üstigə ornitildi. 37 Buningdin baxⱪa,
kəndir yip bilən kɵk, sɵsün wə toⱪ ⱪizil rənglik yung yiptin ibadət
qedirining kirix aƣziƣa kəxtilik pərdə toⱪuldi. 38 Pərdini esix üqün,
akatsiyə yaƣiqidin bəx danə tüwrük yasilip, tüwrük bexi altun bilən
ⱪaplandi. Tüwrüklərdə altun ilməklər boldi ⱨəm tuqtin bəx danə tüwrük
puti yasaldi.

37-bab
Əⱨdə sanduⱪini yasax
Bizal'el akatsiyə yaƣiqidin uzunluⱪi yüz yigirmə bəx, kəngliki wə
egizliki yətmix bəx santimetirliⱪ bir sanduⱪ yasidi. 2 Sanduⱪning
iqi-sirtini sap altun bilən ⱪaplap, qɵrisigə altundin jiyək tutti. 3 U yənə
altundin tɵt ⱨalⱪa ⱪuydurup, sanduⱪning tɵt putiƣa, ⱨərbir təripigə
ikkidin ornatti. 4-5 Sanduⱪni kɵtürüx üqün, akatsiyə yaƣiqidin ikki baldaⱪ
yasap, ularni altun bilən ⱪaplap, ikki yandiki altun ⱨalⱪilardin ɵtküzdi.
6
Sanduⱪning üstigə sap altundin uzunluⱪi bir yüz yigirmə bəx, kəngliki
yətmix bəx santimetir kelidiƣan sanduⱪ aƣzi, yəni «Meⱨir-xəpⱪət təhti»
yasidi. 7 Altundin ikki danə «kerub» dəp atilidiƣan ⱪanatliⱪ məhluⱪning
ⱨəykilini soⱪup, 8 «Meⱨir-xəpⱪət təhti»ning ikki bexiƣa birdin ornitip,
təht bilən bir pütün ⱪilip birləxtürdi. 9 Ⱪanatliⱪ ⱨəykəllər udulmu'udul
ⱪoyulƣan ⱨalda təhtning yüzigə ⱪarixip, ⱪanatlirini eqip «Meⱨir-xəpⱪət
təhti»ni yepip turidiƣan boldi.
1

Xirə
Akatsiyə yaƣiqidin uzunluⱪi yüz, kəngliki əllik, egizliki yətmix bəx
santimetirliⱪ bir xirə yasilip, 11 sap altun bilən ⱪaplandi ⱨəm uning
qɵrisigə altundin jiyək tutuldi. 12 Xirəning qɵrisigə tɵt ilik kəngliktə
pəwaz ⱪoyulup, uningƣimu altun jiyək tutuldi. 13 Kɵtürüx baldaⱪlirini
selix üqün tɵt altun ⱨalⱪa yasilip, xirəning tɵt burjikidiki putiƣa ornitildi.
10
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14

Baldaⱪlarning altun ⱨalⱪidin ɵtküzülüxi üqün ⱨalⱪa pəwazƣa yeⱪin
ornitildi. 15 Baldaⱪ akatsiyə yaƣiqidin yasilip, altun bilən ⱪaplandi.
16
Xirəning üstidiki iqimlik ⱨədiyisigə ixlitilidiƣan tawaⱪ, təhsə, qəynək
wə piyalilər sap altundin yasaldi.
Qiraƣdanni yasax
Sap altundin bir qiraƣdan soⱪuldi. Qiraƣdanning puti bilən tüwrüki,
ⱪədəⱨliri, gül tügüni wə bərgliri bir pütün ⱪilindi. 18 Qiraƣdanning ikki
yeniƣa ⱨər tərəpkə üqtin altə xahqə qiⱪirildi. 19 Ⱨərbir xahqida gül tügüni
wə bərgliri bolƣan badam qeqiki xəklidiki üq tal ⱪədəⱨ boldi.
Qiraƣdanning altə xahqisining ⱨəmmisila muxundaⱪ yasaldi.
20
Qiraƣdanning mərkiziy xahqisining uqida gül tügüni wə bərgliri
bolƣan badam qeqiki xəklidiki tɵt tal ⱪədəⱨ boldi. 21 Qiraƣdanning
mərkiziy xahqisidin ikki tərəpkə qiⱪirilƣan ⱨərbir jüp xahqining astiƣa
tügün qiⱪirildi. Qiraƣdanning altə xehining ⱨəmmisi xundaⱪ yasaldi.
22
Pütün qiraƣdan, yəni uning barliⱪ bezəklirining ⱨəmmisi birla parqə
altundin soⱪuldi. 23 Qiraƣdanƣa yoruⱪi aldi tərəpkə qüxidiƣan ⱪilip
yəttə qiraƣ ornitildi. 24 Qiraƣdan, uning pilik ⱪisⱪuqliri wə küldanliri
ottuz tɵt kilo sap altundin yasaldi.
17

Isriⱪdanni yasax
Isriⱪdan akatsiyə yaƣiqidin yasaldi. U tɵt qasa bolup, egizliki bir,
uzunluⱪi wə kəngliki yerim metirdin ⱪilindi. 26 Uning üsti, tɵt təripi wə
tɵt münggüzi sap altun bilən ⱪaplinip, qɵrisigə altun jiyək tutuldi.
27
Isriⱪdanni kɵtüridiƣan baldaⱪlarni ɵtküzüx üqün, altundin ikki ⱨalⱪa
yasilip, ikki yandiki jiyəklərning astiƣa bekitildi. 28 Baldaⱪlar akatsiyə
yaƣiqidin yasilip, altun bilən ⱪaplandi.
29
Huxbuy dora-dərməklərni təngxəx usuli boyiqə muⱪəddəs yaƣ wə
huxbuy isriⱪlar yasaldi.
25

38-bab
Ⱪurbanliⱪ supisini yasax
Ⱪurbanliⱪ supisi akatsiyə yaƣiqidin yasaldi. Supa tɵt qasa bolup,
uning egizliki bir yerim, uzunluⱪi wə kəngliki ikki yerim metirdin
ⱪilindi. 2 Supining tɵt burjikigə münggüzlər qiⱪirildi. Ular supa bilən bir
1
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pütün ⱪilinip, tuq bilən ⱪaplandi. 3 Ⱪurbanliⱪ supisiƣa ixlitilidiƣan
küldan, gürjək, das, lahxigir wə otdan ⱪatarliⱪlar yasaldi. Bu
saymanlarning ⱨəmmisi tuqtin boldi. 4 Buningdin baxⱪa, ⱪurbanliⱪ
supisiƣa tuqtin bir xala yasilip, ⱪurbanliⱪ supa othanisining otturisidiki
xala təkqisining üstigə ⱪoyuldi. 5 Andin, baldaⱪ ɵtküzülidiƣan, xalaning
tɵt burjikigə bekitilidiƣan tɵt danə tuq ⱨalⱪa yasaldi. 6 Buningdin baxⱪa,
ⱪurbanliⱪ supisini kɵtürüx üqün akatsiyə yaƣiqidin ikki baldaⱪ yasilip,
tuq bilən ⱪaplinip, 7 ikki yandiki ⱨalⱪilarƣa ɵtküzüldi. Ⱪurbanliⱪ
supisining otturisi kawak ⱪilinip, tahtaydin yasaldi.
Paklinix desini yasax
Paklinix desi wə das ⱪoyƣuq Pərwərdigar bilən uqrixix qedirining
ixiki aldida hizmət ⱪilidiƣan ayallar təripidin berilgən tuq əynəklərdin
yasaldi.
8

Ibadət jayining ⱨoylisi
Ibadət qedirining ətrapini tosup ⱨoyla ⱪilix üqün, kəndir yiptin pərdə
toⱪuldi. Jənub tərəptiki pərdining uzunluⱪi əllik metir ⱪilinip, 10 pərdini
kɵtürüp turux üqün yigirmə danə tuq tüwrük ⱨəm ularning tegigə ⱪoyƣili
yigirmə danə tuq put yasaldi. Pərdilərni bekitidiƣan tüwrük ilməkliri
bilən ⱨalⱪiliri kümüxtin yasaldi. 11 Ximal tərəpkimu pərdə ornitildi.
Uning uzunluⱪimu əllik metir ⱪilinip, pərdini kɵtürüp turux üqün,
yigirmə danə tuq tüwrük ⱨəm ularning tegigə ⱪoyƣili yigirmə danə tuq
put yasaldi. Tüwrük ilməkliri bilən ⱨalⱪiliri kümüxtin yasaldi. 12 Ƣərb
tərəptiki pərdining uzunluⱪi yigirmə bəx metir ⱪilindi. Pərdini kɵtürüp
turux üqün, on danə tuq tüwrük ⱨəm ularning tegigə ⱪoyƣili on danə tuq
put yasaldi. 13 Ⱨoylining xərⱪ təripidiki pərdining uzunluⱪimu yigirmə
bəx metir ⱪilindi. 14 Kirix aƣzining bir təripidiki pərdining kəngliki yəttə
yerim metir boldi. Pərdini bekitix üqün üq tüwrük wə üq put yasaldi.
15
Yənə bir təripidiki pərdining kəngliki yəttə yerim metir boldi.
Uningƣimu üq danə tuq tüwrük ⱨəm ularning tegigə ⱪoyƣili üq danə tuq
put yasaldi. 16 Ⱨoylining ətrapidiki barliⱪ pərdilər kəndir yiptin toⱪuldi.
17
Tüwrüklərning putliri tuqtin, ilmək wə ⱨalⱪiliri bolsa kümüxtin
yasaldi, tüwrükning bexi kümüxtin ⱪaplandi. Ⱨoylining tɵt ətrapidiki
tüwrüklərning ⱨəmmisidə kümüx ⱨalⱪilar boldi. 18 Ⱨoylining kirix
aƣzining pərdiliri kɵk, sɵsün, toⱪ ⱪizil rənglik yung yip wə kəndir yiptin
toⱪulup kəxtiləndi. Pərdining kəngliki on metir, egizliki bolsa ⱨoylining
9
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tosuⱪ pərdisining egizlikidək ikki yerim metir ⱪilindi. 19 Tɵt danə putluⱪ
tuq tüwrük uni kɵtürüp turdi. Tüwrüklərdiki ilmək, ⱨalⱪilarning ⱨəmmisi
kümüxtin yasaldi, tüwrüklərning beximu kümüx bilən ⱪaplandi. 20 Ibadət
qediriƣa ixlitilgən barliⱪ ⱪozuⱪlar tuqtin ⱪuyuldi.
Ibadət qediriƣa ixlitilgən materiyallar
Əⱨdə qediri dəpmu atalƣan ibadət qedirini yasaxⱪa ixlitilgən
materiyallar Musaning tapxuruⱪi boyiqə Lawiylar təripidin kɵzdin
kəqürülgən bolup, roⱨaniy Ⱨarunning oƣli Itamarning saniⱪidin
ɵtkənidi. 22 Pərwərdigar Musaƣa buyruƣanlarning ⱨəmmisini Yəⱨuda
ⱪəbilisidin bolƣan Hurning nəwrisi, Urining oƣli Bizal'el yasidi.
23
Uningƣa yardəmqi bolƣan Dan ⱪəbilisidin bolƣan Ahisamaⱪning oƣli
Oⱨoli'abningmu ⱪoli qewər bolup, u nəⱪⱪaxliⱪ, oymiqiliⱪ wə kɵk, sɵsün,
toⱪ ⱪizil rənglik yung yip ⱨəm kəndir yiptin kəxtə tikixni bilətti.
24
Ibadət jayining ⱪuruluxi üqün atalƣan altun rəsmiy ɵlqəm boyiqə
1000 kiloƣa toƣra kəldi. 25 Nopus tizimlikidiki kixilər sowƣa ⱪilƣan
kümüx rəsmiy ɵlqəm boyiqə 3440 kiloƣa toƣra kəldi. 26 Nopus
tizimlikigə asaslanƣanda, yigirmə yaxtin yuⱪirilar jəm'iy 603 ming bəx
yüz əllik nəpər bolup, rəsmiy ɵlqəm boyiqə ⱨesabliƣanda ⱨərbir kixi
tapxurƣan kümüx bəx yerim gram boldi. 27 3400 kilo kümüxtin ibadət
jayi ramlirining wə pərdilər bekitilidiƣan tüwrüklərning yüz kümüx puti
yasaldi. Ⱨərbir putⱪa 34 kilodin kümüx ixlitildi. 28 Ⱪalƣan 40 kilo
kümüx tüwrüklərning ilmək wə ⱨalⱪilirini yasaxⱪa ⱨəm tüwrüklərning
bexini ⱪaplaxⱪa ixlitildi. 29 Pərwərdigarƣa atalƣan tuq jəm'iy 2400 kilo
bolup, 30 u Pərwərdigar bilən uqrixix qedirining kirix aƣzidiki tüwrük
putliri, ⱪurbanliⱪ supisi wə uning tuq xalasi, supining pütün saymanliri,
31
ⱨoylining ətrapidiki tosuⱪ pərdining tüwrükliri, ⱨoylining kirix
aƣzidiki tüwrük putliri, ibadət qedirining wə ⱨoylining tosuⱪ pərdisining
ⱪozuⱪliriƣa ixlitildi.
21

39-bab
Roⱨaniylarning muⱪəddəs kiyimlirini tikix
Kɵk, sɵsün wə toⱪ ⱪizil rənglik yung yiptin toⱪulƣan rəhttin
roⱨaniylar muⱪəddəs jayda wəzipə ɵtigəndə kiyidiƣan muⱪəddəs
kiyimlər tikildi. Ⱨarun üqün tikilgən muⱪəddəs kiyimlər
1
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Pərwərdigarning Musaƣa buyruƣanliri boyiqə ⱪilindi. 2 Efod zər yip,
kɵk, sɵsün, toⱪ ⱪizil rənglik yung yip wə kəndir yiptin toⱪulƣan rəhttin
tikildi. 3 Ⱪoli qewər ustilar altunni nepiz soⱪup, inqikə tala ⱪilip kesip,
uni kɵk, sɵsün, toⱪ ⱪizil rənglik yung yip wə kəndir yip bilən arilaxturup
rəht toⱪup, efodni tikti. 4 Efodning ikki danə mürə tasmisi boldi.
Efodning aldi wə kəyni ⱪismi bu ikki tasma arⱪiliⱪ tutaxturuldi.
5
Uningdin baxⱪa, ənə kəmər təyyarlandi. Kəmər zər yip, kɵk, sɵsün, toⱪ
ⱪizil rənglik yung yip wə kəndir yiptin ustiliⱪ bilən toⱪuldi. Bularning
ⱨəmmisi Pərwərdigarning Musaƣa buyruƣini boyiqə ⱪilindi.
6
Ikki danə yolluⱪ ⱨeⱪiⱪ altun kɵzlükkə ⱪoyulup, Isra'illarning on ikki
ⱪəbilisining isimliri uning üstigə ustiliⱪ bilən mɵⱨürgə oyulƣan
nəⱪixlərdək oyuldi. 7 Andin, efodning ikki danə mürə tasmisiƣa ⱪadilip,
Isra'illarning hatirə texi ⱪilindi. Mana bularning ⱨəmmisi
Pərwərdigarning əmri boyiqə ⱪilindi.
Kɵkrəklik yasax
Hudaning iradisini bilix üqün kiyilidiƣan kɵkrəklik ⱪoli qewər ustilar
təripidin tikildi. Tikilix usuli efod bilən ohxax bolup, u zər yip, kɵk,
sɵsün, toⱪ ⱪizil rənglik yung yip wə kəndir yip bilən tikildi.
9
Kɵkrəklikning uzunluⱪi wə kəngliki ohxaxla yigirmə bəx
santimetirdin ⱪilinip, tɵt qasa ⱨəm ikki ⱪat, yəni yanquⱪluⱪ ⱪilip tikildi.
10
Üstigə tɵt ⱪur ⱪimmətlik tax ⱪadaldi. Birinqi ⱪurƣa ⱪizil yaⱪut, topaz
wə zumrət ornitildi. 11 Ikkinqi ⱪurƣa kɵk ⱪaxtax, kɵk yaⱪut wə almas
ornitildi. 12 Üqinqi ⱪurƣa sɵsün yaⱪut, ⱨeⱪiⱪ wə sɵsün kwarts ornitildi.
13
Tɵtinqi ⱪurƣa rəngsiz yaⱪut, yolluⱪ ⱨeⱪiⱪ wə yexil ⱪaxtax ornitildi.
Bularning ⱨəmmisi altun kɵzlükkə elinip, kɵkrəklikkə ⱪadaldi.
14
Isra'illarning on ikki ⱪəbilisining ismi huddi mɵⱨürgə oyulƣan
nəⱪixlərdək, bu ⱪimmətlik taxlarning üstigə oyuldi.
15
Kɵkrəklikni efodⱪa bekitix üqün, sap altundin exilgən xoynidək ikki
tal zənjir soⱪuldi. 16 Kɵkrəklikning üsti təripidiki ikki burjikining
ⱨərbirigə birdin altun ⱨalⱪa bekitildi. 17 Zənjirlər ayrim-ayrim ⱨalda altun
ⱨalⱪidin ɵtküzülüp, 18 efod tasmisining aldi təripidiki ikki altun kɵzlükkə
ulandi. 19 Kɵkrəklikning tɵwən təripidiki ikki burjəkning efodⱪa tegip
turidiƣan iqki yüzigə ikki danə altun ⱨalⱪa bekitildi. 20 Xundaⱪla, yənə
efodning bəl ⱪismiƣa, yəni kəmərning yuⱪirisiƣila ikki danə altun ⱨalⱪa
bekitildi. 21 Kɵkrəklikning pulanglap kətməy, efodⱪa qaplixip turuxi
üqün, kɵkrəkliktiki ⱨalⱪilar bilən efodtiki ⱨalⱪilar bir tal kɵk yip arⱪiliⱪ
8
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ɵz'ara ulandi. Bularning ⱨəmmisi Pərwərdigarning Musaƣa buyruƣini
boyiqə ⱪilindi.
Roⱨaniylar kiyidiƣan baxⱪa kiyimlərning tikilixi
Toⱪumiqilar efodning iqigə kiyilidiƣan pərijini toⱪudi. Pərijining
rənggi pütünləy kɵk boldi. 23 Pərijigə oyma yaⱪa eqilip, yirtilip
kətməsliki üqün, yaⱪining qɵrisigə pəwaz tutuldi. 24 Pərijining ayaƣ
pexigə kɵk, sɵsün wə toⱪ ⱪizil rənglik yung yip wə kəndir yiptin anar
nushiliⱪ kəxtilər qüxürüldi. 25 Sap altundin ⱪongƣuraⱪlar yasilip,
pərijining ayaƣ pexidiki anar nushiliⱪ kəxtilər otturisiƣa birdin esildi.
26
Roⱨaniyliⱪ wəzipisini ɵtigəndə kiyilidiƣan bu pərijining pexigə
nɵwət bilən anar nushiliⱪ kəxtilər tikildi wə altun ⱪongƣuraⱪlar ornitildi.
Bularning ⱨəmmisi Pərwərdigarning Musaƣa buyruƣini boyiqə ⱪilindi.
27
Ⱨarun wə uning oƣulliri üqün kəndir yiptin iq pərijə tikildi. 28 Kəndir
yiptin səllə, bax kiyim wə tamballarmu təyyarlandi. 29 Kəndir yip, kɵk,
sɵsün, toⱪ ⱪizil rənglik yung yiptin bir kəmər toⱪulup, üsti kəxtiləndi.
Bularning ⱨəmmisi Pərwərdigarning Musaƣa buyruƣini boyiqə ⱪilindi.
30
Sap altundin bir ⱪadaⱪ yasilip, uning üstigə «Pərwərdigarƣa ataldi»
degən hətlər mɵⱨürgə oyulƣandək oyuldi 31 ⱨəmdə kɵk rənglik yip bilən
səlligə taⱪap ⱪoyuldi. Bularning ⱨəmmisi Pərwərdigarning Musaƣa
buyruƣini boyiqə ⱪilindi.
22

Musaning hizmətlərni kɵzdin kəqürüxi
Ibadət qediri – Pərwərdigar bilən uqrixix qedirining təyyarliⱪ
hizmətliri pütünləy tamamlandi. Pərwərdigarning Musaƣa
buyruƣanlirini Isra'illar bir-birləp orundidi. 33 Ular ibadət qediri wə
qedirning barliⱪ saymanlirini Musaning aldiƣa elip kəldi. Ularning
iqidə: ilmək, ram, toƣra baldaⱪ, tüwrük wə tüwrük puti, 34 ⱪizil boyalƣan
ⱪoqⱪar terisidin yasalƣan yopuⱪ, nəpis ixləngən terə yopuⱪ, yopuⱪ
pərdisi, 35 pərzlərni salidiƣan əⱨdə sanduⱪi, uning kɵtürüx baldaⱪliri wə
aƣzi, yəni «Meⱨir-xəpⱪət təhti», 36 xirə, xirəning saymanliri, Hudaƣa
sunidiƣan nanlar, 37 sap altun qiraƣdan, uning saymanliri, qiraƣ, qiraƣ
yeƣi, 38 altun isriⱪdan, muⱪəddəs yaƣ, huxbuy isriⱪ, ibadət qedirining
kirix aƣzining pərdisi, 39 tuqtin yasalƣan ⱪurbanliⱪ supisi, ⱪurbanliⱪ
supisining tuq xalasi, supining kɵtürüx baldaⱪliri wə uning barliⱪ
saymanliri, paklinix desi wə das ⱪoyƣuq, 40 ⱨoylining qɵrisidiki pərdə
tosuⱪlar, pərdə tüwrükliri wə tüwrük putliri, ⱨoylining kirix aƣzining
32

196
Misirdin qiⱪix

pərdisi, qedirning taniliri wə ⱪozuⱪliri, 41 roⱨaniy Ⱨarun wə uning
oƣulliri muⱪəddəs jayda hizmət ɵtigəndə kiyidiƣan nəpis muⱪəddəs
kiyimlər bar idi.
42
Pərwərdigarning Musaƣa buyruƣanlirini Isra'illar bir-birləp
orundidi. 43 Musa pütün nərsilərni kɵzdin kəqürüp, ularning
ⱪilƣanlirining pütünləy Pərwərdigarning əmri boyiqə bolƣanliⱪini
kɵrüp, ularƣa bəht tiləp du'a ⱪildi.

40-bab
Ibadət qedirining tiklinixi
Pərwərdigar Musaƣa mundaⱪ əmr ⱪildi:
2
– Birinqi ayning birinqi küni ibadət qediri – Pərwərdigar bilən uqrixix
qedirini tikip, 3 on pərz yezilƣan tax tahtilar ⱪoyulƣan əⱨdə sanduⱪini
uning iqidiki əng muⱪəddəs jayƣa ⱪoyup, uni pərdə bilən tosup ⱪoyƣin.
4
Xirəni qedirdiki muⱪəddəs jayƣa elip kirip, üstigə saymanlirini tizip
ⱪoyƣin. Qiraƣdannimu elip kirip, qiraƣlirini yeⱪip ⱪoyƣin. 5 Isriⱪdanni
əng muⱪəddəs jaydiki əⱨdə sanduⱪining uduliƣa, yəni əng muⱪəddəs
jayni ayrip turidiƣan pərdining sirtiƣa ⱪoyƣin. Qedirning kirix aƣzining
pərdisini tartip ⱪoyƣin.
6
Kɵydürmə ⱪurbanliⱪ supisini ibadət qediri – Pərwərdigar bilən
uqrixix qedirining aldiƣa ⱪoyƣin. 7 Paklinix desini qedir bilən ⱪurbanliⱪ
supisining arisiƣa ⱪoyup, uningƣa su toldurup ⱪoyƣin. 8 Ibadət jayining
ⱨoylisining pərdilirini bekitip, kirix aƣzining pərdisinimu esip ⱪoyƣin.
9
Ibadət qediri wə uningdiki barliⱪ saymanlarni muⱪəddəs yaƣ bilən
yaƣlap, manga – Pərwərdigaringƣa ajratⱪin. Xundaⱪ ⱪilsang, bu nərsilər
muⱪəddəs bolidu. 10 Andin keyin, ⱪurbanliⱪ supisi wə uning ⱨəmmə
saymanlirini muⱪəddəs yaƣ bilən yaƣlap, manga – Pərwərdigaringƣa
ajratⱪin. Xundaⱪ ⱪilsang, bu nərsilər muⱪəddəs bolidu. 11 Paklinix desi
wə das ⱪoyƣuqnimu muⱪəddəs yaƣ bilən yaƣlap, manga –
Pərwərdigaringƣa ajratⱪin. 12 Ⱨarun wə uning oƣullirini Pərwərdigar
bilən uqrixix qedirining aldiƣa elip kelip, yuyup paklandurƣin.
13
Ⱨarunƣa muⱪəddəs kiyimlərni kiydürüp, muⱪəddəs yaƣni sürkəp,
manga – Pərwərdigaringƣa ajratⱪin. Xundaⱪta, u mən üqün roⱨaniyliⱪ
ⱪilalaydu. 14 Andin, Ⱨarunning oƣullirini elip kelip, ularƣa pərijilərni
kiydürüp, 15 huddi atisiƣa yaƣ sürkigəndək, ularƣa muⱪəddəs yaƣ
1
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sürkəp, mən üqün roⱨaniyliⱪ ⱪilixⱪa ajratⱪin. Ularƣa yaƣ sürkilix,
ularning əwladtin əwladⱪiqə roⱨaniyliⱪ ⱪilixⱪa təyinləngənlikini
kɵrsitidu. 16 Musa mana bularning ⱨəmmisini Pərwərdigarning əmri
boyiqə bəja kəltürdi.
17
Xuning bilən, ular Misirdin qiⱪip ikkinqi yili birinqi ayning birinqi
küni ibadət qedirini tikti. 18 Musa qedir ramlirining putlirini ornitip,
ramlarni tikləp, toƣra baldaⱪlirini ⱪoyup, tüwrüklirini ornatti. 19 Andin, u
pütün qedirning üsti wə ətrapini pərdə bilən ⱪaplap, torus pərdisining
üstigə yopuⱪ yapti. Ularning ⱨəmmisi Pərwərdigarning Musaƣa
buyruƣanliri boyiqə ⱪilindi. 20 Andin keyin, u pərzlər yezilƣan ikki tax
tahtini əⱨdə sanduⱪiƣa selip, kɵtürüx baldaⱪlirini əⱨdə sanduⱪining
ⱨalⱪisidin ɵtküzüp, üstigə sanduⱪ aƣzi, yəni «Meⱨir-xəpⱪət təhti»ni
ornatti. 21 Andin, əⱨdə sanduⱪini ibadət qedirining iqigə ⱪoyup, sanduⱪni
tosup ⱪoyux üqün yopuⱪ pərdisini asti. Bular Pərwərdigarning Musaƣa
buyruƣanliri boyiqə ⱪilindi.
22
Musa xirəni Pərwərdigar bilən uqrixix qediriƣa elip kirip, uni qedir
iqidiki ximal tərəpkə, əng muⱪəddəs jayning aldidiki yopuⱪ pərdisining
sirtiƣa, yəni «muⱪəddəs jay» dəp atalƣan ⱪismiƣa ⱪoydi. 23 Xirəgə
Pərwərdigarƣa atalƣan nanlarni ⱪoydi. Bu, Pərwərdigarning Musaƣa
buyruƣanliri boyiqə ⱪilindi. 24 U qiraƣdanni qedirdiki muⱪəddəs jay
iqidiki jənub tərəpkə xirə bilən udul ⱪilip ⱪoyup, 25 Pərwərdigarning
ⱨuzuriƣa qiraƣni yeⱪip ⱪoydi. Bu, Pərwərdigarning Musaƣa
buyruƣanliri boyiqə ⱪilindi. 26 U altun isriⱪdanni qedirning iqigə, əng
muⱪəddəs jayni ayrip turidiƣan yopuⱪ pərdisining aldiƣa ⱪoyup,
27
isriⱪdanda huxbuy isriⱪni kɵydürdi. Bu, Pərwərdigarning Musaƣa
buyruƣanliri boyiqə ⱪilindi. 28 U qedir aƣziƣa pərdə asti. 29 Pərdining
aldiƣa kɵydürmə ⱪurbanliⱪ supisi yasap, üstigə kɵydürmə ⱪurbanliⱪ wə
buƣday nəzir-qiriƣini ⱪoydi. Bu, Pərwərdigarning Musaƣa buyruƣanliri
boyiqə ⱪilindi.
30
Musa paklinix desini ibadət qediri – Pərwərdigar bilən uqrixix qediri
bilən ⱪurbanliⱪ supisining arisiƣa ⱪoyup, paklinixⱪa ixlitix üqün dasⱪa
su toldurup ⱪoydi. 31-32 Musa, Ⱨarun wə uning oƣulliri qedirƣa kirix yaki
ⱪurbanliⱪ supisining yeniƣa berixtin awwal dasta put-ⱪolini yuyidiƣan
boldi. Bu, Pərwərdigarning Musaƣa buyruƣini boyiqə ⱪilindi. 33 Musa
qedir wə ⱪurbanliⱪ supisining qɵrisigə tosuⱪ pərdə tartip, ⱨoyla ⱪildi
ⱨəmdə uning kirix aƣziƣa pərdə asti. Xundaⱪ ⱪilip, u pütün ixni
tamamlidi.
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Pərwərdigarning parlaⱪ nurining ibadət qedirini ⱪaplixi
U qaƣda, Pərwərdigar bilən uqrixix qedirini bulut ⱪaplap, qedir
Pərwərdigarning parlaⱪ nuri bilən toldi. 35 Musa qedirƣa kirəlmidi.
Qünki, bulut qedir üstigə ⱪonup, qedir iqi Pərwərdigarning nuri bilən
tolƣanidi. 36 Bulut qedirdin ⱨərbir kɵtürülgəndə, Isra'illarƣa səpərni
dawamlaxturux bəlgisini berətti. 37 Bulut kɵtürülmisə, ular ⱪarargaⱨtin
ⱪozƣalmaytti. 38 Ular pütün səpiridə, kündüzi Pərwərdigarning bulutini
qedirning üstidə kɵrətti. Keqisi bolsa bulut iqidə kɵyüwatⱪan otni
kɵrətti.
34

199

Yoxuwa
(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
«Yoxuwa» ⱪismida Isra'illarning Huda ularƣa wədə ⱪilƣan zeminƣa,
yəni Kən'anƣa kirix wəⱪəsi bayan ⱪilinƣan. Uxbu ⱪisim Musa
pəyƣəmbər Isra'illarni qɵllüktə baxlap mangƣan yillardiki uning
yardəmqisi MNunning oƣli Yoxuwaning ismi bilən atalƣan.
Isra'illarning Huda ularƣa wədə ⱪilƣan zeminƣa kirix waⱪti yetip
kəlgəndə, Musa pəyƣəmbərning ularni u zeminƣa baxlap kirixigə ruhsət
berilməydu. Bu wəzipə Yoxuwaƣa berilidu. Musa pəyƣəmbər wapat
bolƣan keyin, Huda mɵjizə kɵrsitip, I'ordan dəryasini eⱪixidin tohtitip,
Isra'illarning Yoxuwaning yetəkqilikidə dəryadin ɵtüxigə yardəm ⱪilidu.
Bu mɵjizə arⱪiliⱪ həlⱪ Hudaning ɵzlirini Yoxuwa arⱪiliⱪ
yetəkləwatⱪanliⱪini tonup yetidu.
Bu ixlar boluxtin 600 yil burun, Huda Ibraⱨim pəyƣəmbərgə Kən'an
zeminini uning əwladliriƣa beridiƣanliⱪi ⱨəⱪⱪidə wədə ⱪilƣanidi.
Waⱨalənki, Huda wədə ⱪilinƣan uxbu zeminni uning əwladliriƣa u
zeminda yaxawatⱪan həlⱪlərning gunaⱨi qekigə yətmigüqə
bərməydiƣanliⱪini eytⱪan («Aləmning yaritilixi»15-bab 16-ayət).
Yoxuwa zamanisida u yərdə yaxawatⱪan həlⱪlərgə berilidiƣan jazaning
waⱪti toxⱪanidi. Huda Yoxuwaƣa wə Isra'illarƣa u zeminni igiləxni
xundaⱪla u yərdə yaxawatⱪan həlⱪlərni təltɵküs yoⱪitixni buyruydu.
Hudaning bundaⱪ ⱪilixi Isra'illarning u yərdiki gunaⱨkar həlⱪlərning
gunaⱨ ɵtküzüx yollirini ügənməsliki üqündur. Huda Isra'illar arⱪiliⱪ
ɵzining u yərdə yaxawatⱪan həlⱪlərgə yürgürməkqi bolƣan jazasini
əməlgə axurmaⱪqi bolƣan. Isra'illarning u həlⱪlərni u yərdin ⱪoƣlap
qiⱪirixⱪa ⱪudriti yətməytti. Xunga Isra'illar wədə ⱪilinƣan u zeminƣa
erixix üqün Hudaƣa boysunuxi wə uningƣa ixinixi kerək idi. Ular ⱨər
ⱪetim Hudaning buyruⱪliriƣa boysunƣanda, uruxta ƣəlibigə erixkən.
Waⱨalənki, uning buyruⱪliriƣa boysunmiƣanda uruxta məƣlubiyətkə
duqar bolƣan.
Yoxuwa 110 yexida aləmdin ɵtidu. U ⱨayatida Misirdiki ⱪulluⱪni,
Hudaning 10 türlük apət arⱪiliⱪ Isra'illarni Misirdin ⱪutⱪuzup qiⱪixini
wə Ⱪizil dengizdin mɵjizilik ɵtüxtək karamətlik ixlarni bexidin ɵtküzidu.
Bulardin baxⱪa u yənə Huda Isra'illarning wədə ⱪilinƣan zeminƣa
kirixigə ruhsət bərgüqə qɵldə 40 yil musapir bolup yüridu.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tezis:
Wədə ⱪilinƣan zeminƣa kirix (1-babtin 5-babⱪiqə)
Kən'annni besiwelix (6-babtin 12-babⱪiqə)
Isra'il ⱪəbililiri arisidiki yər təⱪsimati (13-babtin 21-babⱪiqə)
Xərⱪiy ⱪəbililərning ɵz zeminliriƣa ⱪaytixi (22-bab)
Yoxuwaning ahirⱪi sɵzliri (23-bab)
Pərwərdigar bilən bolƣan əⱨdining yengilinixi (24-bab)

Yoxuwa

Pərwərdigarning Yoxuwaƣa Kən'anni igiləxni buyruxi
Pərwərdigarning hizmətkari Musa pəyƣəmbər wapat bolƣandin
keyin, Pərwərdigar Nunning oƣli, yəni Musa pəyƣəmbərning
yardəmqisi Yoxuwaƣa mundaⱪ dedi:
2
– Mening hizmətkarim Musa wapat boldi. Əmdi sən barliⱪ Isra'il
həlⱪini I'ordan dəryasidin ɵtküzüp, ularni mən silərgə ata ⱪilmaⱪqi
bolƣan zeminƣa elip berixⱪa təyyarliⱪ kɵrgin. 3 Mən Musaƣa ⱪilƣan
wədəm boyiqə, silərning ayiƣinglar təgkənla zeminni silərgə berimən.
4
Silərning zemininglar jənubiy tərəptiki qɵldin ximal tərəptiki Liwan
taƣliriƣiqə, künqiⱪix tərəptiki uluƣ Firat dəryasidin pütkül Hitlarning
zeminini kesip ɵtüp, künpetix tərəptiki Ottura dengizƣiqə kengiyidu.
5
Sən ⱨayat waⱪtingda ⱨeqkim sanga ⱪarxi qiⱪalmaydu. Mən Musaƣa
ⱪandaⱪ yar bolƣan bolsam, sangimu xundaⱪ yar bolimən. Mən səndin
ⱨərgiz ayrilmaymən ⱨəmdə seni taxlimaymən.
6
Sən ⱪəysər wə jasarətlik bol! Qünki, sən ɵz həlⱪingni mən
əjdadliringƣa berixkə wədə ⱪilƣan zeminƣa igidarqiliⱪ ⱪilixⱪa elip
barisən. 7 Sən intayin ⱪəysər wə jasarətlik bol! Hizmətkarim Musa sanga
ɵgətkən pütkül Təwrat ⱪanuniƣa ⱪət'iy əməl ⱪilip, uningdin teyip
kətmisəngla, nəgila baridikənsən ⱨəmmə ixliring yürüxüp mangidu.
8
Təwrat ⱪanuni aƣzingdin qüxmisun, keqə-kündüz Təwrat ⱪanuni üstidə
qongⱪur oylinip, uningda yezilƣanlarƣa əməl ⱪilƣin. Xundaⱪ ⱪilsang,
1
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barliⱪ ixliring yürüxüp, onguxluⱪ bolidu. 9 Mən sanga buyruƣan
əməsmu! Sən ⱪəysər wə jasarətlik bol! Ⱪorⱪma ⱨəm qüxkünləxmə.
Qünki sən ⱪəyərgə barsang, Pərwərdigaring – sən etiⱪad ⱪilip kəlgən
Huda – mən sanga yar bolimən.
10
Xuning bilən Yoxuwa həlⱪning sərdarliriƣa buyruⱪ berip:
11
– Silər ⱨərⱪaysi ⱪarargaⱨlarni arilap, həlⱪⱪə: «Ozuⱪ-tülükliringlarni
təyyarlap ⱪoyunglar. Üq kündin keyin biz Pərwərdigar – biz etiⱪad ⱪilip
kəlgən Huda bizgə ata ⱪilmaⱪqi bolƣan zeminƣa igidarqiliⱪ ⱪilix üqün
I'ordan dəryasidin ɵtimiz» dəp uⱪturux ⱪilinglar, – dedi.
12
Yoxuwa yənə Ruben, Gad ⱪəbililiri wə Manassə ⱪəbilisining xərⱪiy
yerimiƣa mundaⱪ dedi:
13
– Silər Pərwərdigarning hizmətkari Musa pəyƣəmbərning ⱨayat
waⱪtida silərgə nemini buyruƣanliⱪini bilisilər. Musa pəyƣəmbər
mundaⱪ degənidi: «Pərwərdigaringlar Huda I'ordan dəryasining xərⱪ
ⱪirƣiⱪidiki bu zeminni silərgə makanlixixⱪa ata ⱪildi.» 14 Silərning
ayalliringlar, baliliringlar wə mal-qarwiliringlar Musa pəyƣəmbər
silərgə təⱪsim ⱪilip bərgən I'ordan dəryasining ⱪirƣiⱪidiki bu zeminda
tursa bolidu. Əmma barliⱪ palwanliringlar ⱪoliƣa ⱪoral-yaraƣ elip,
ⱪerindax ⱪəbililərni baxlap dəryadin ɵtüp, ularƣa yardəmdə bolsun.
15
Pərwərdigar ⱪerindax ⱪəbililərni silərgə ohxax makanlaxturup
bolƣuqə, ularƣa yardəmdə bolunglar. Ularmu Pərwərdigaringlar Huda
ata ⱪilƣan zeminƣa igidarqiliⱪ ⱪilƣandin keyin, silər Pərwərdigarning
hizmətkari Musa pəyƣəmbər silərgə bəlgiləp bərgən I'ordan dəryasining
xərⱪiy ⱪirƣiⱪiƣa ⱪaytsanglar bolidu.
16
Ular Yoxuwaƣa jawabən mundaⱪ dedi:
– Sən bizgə nemini buyrusang, biz xuni bəja kəltürimiz, nəgə əwətsəng
xu yərgə barimiz. 17 Biz sanga Musa pəyƣəmbərgə boysunƣandək
boysunimiz. Pərwərdigarimiz – Huda burun Musa pəyƣəmbərgə yar
bolƣandək, sangimu yar bolsun. 18 Kim sening sɵzliringgə ⱪarxi
qiⱪidikən, buyruⱪliringƣa boysunmaydikən, u qoⱪum jenidin juda
ⱪilinsun. Biraⱪ sən ⱪəysər wə jasarətlik bol!

2-bab
1

Yoxuwaning Erihaƣa qarliƣuqilarni əwətixi
Nunning oƣli Yoxuwa ɵz həlⱪining Xittimdiki ⱪarargaⱨidin ikki
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qarliƣuqini yoxurunqə əwətip, ularƣa buyruⱪ ⱪilip, mundaⱪ dedi:
– Silər berip Kən'an zeminini, bolupmu Eriha xəⱨirini qarlap kelinglar.
Ular u yərgə yetip berip, Raⱨab isimlik bir paⱨixə ayalning ɵyigə
qüxüp, xu yərdə tünəp ⱪaldi. 2 Eriha xəⱨirining padixaⱨi Isra'illarning bu
zeminni qarlaxⱪa kelip, axu ɵydə turuwatⱪanliⱪidin həwər tepip, 3 adəm
əwətip, Raⱨabⱪa:
– Ɵyünggə kəlgənlərni qiⱪirip bər! Ular zeminimizni qarlax üqün
kəlgənlər, – dedi.
4
Əmma Raⱨab u ikkisini alliⱪaqan yoxurup ⱪoyƣanidi. U padixaⱨ
əwətkən adəmlərgə:
– Xundaⱪ, ikki adəmning kəlgənliki rast, əmma ularning ⱪəyərdin
kəlgənlikidin həwirim yoⱪ. 5 Gugum qüxüp, xəⱨər dərwazisi taⱪilidiƣan
qaƣda, u ikkisi qiⱪip kətkən. Ularning ⱪəyərgə kətkənlikini bilməymən.
Silər dərⱨal ⱪoƣlisanglar, qoⱪum yetixiwalisilər, – dedi.
6
(Əməliyəttə, Raⱨab ularni alliⱪaqan ɵgzidiki dɵwiləp ⱪoyulƣan ziƣir
pahiliƣa yoxurup ⱪoyƣanidi.) 7 Xuning bilən, padixaⱨ əwətkən adəmlər
I'ordan dəryasining keqikigə baridiƣan yolda ularni ⱪoƣlidi. Ⱪoƣlap
kəlgənlər xəⱨərdin qiⱪixi bilənla, xəⱨər dərwazisi taⱪaldi.
8
Raⱨab ikki qarliƣuqi uhlaxtin burun, ɵgzigə qiⱪip, 9 ularƣa mundaⱪ
dedi:
– Mən Pərwərdigarning bu zeminni silərgə ata ⱪilƣanliⱪini bilimən.
Silər bizni bəkla ⱪorⱪutuwəttinglar. Bu zemindiki barliⱪ həlⱪ silərdin
ⱪorⱪup, yürəkliri su bolup kətti. 10 Silər Misirdin qiⱪⱪanda
Pərwərdigarning silərgə Ⱪizil dengizni ⱪurutup bərgənlikidin bizning
həwirimiz bar, yənə silərning I'ordan dəryasining xərⱪiy ⱪirƣiⱪidiki
Amorlarning Sihon wə Og degən ikki padixaⱨini wə puⱪralirini təltɵküs
yoⱪatⱪanliⱪinglardinmu həwərdarmiz. 11 Biz bularni angliƣan ⱨaman
ⱪorⱪup, jasaritimiz yoⱪaldi. Qünki, Pərwərdigaringlar Huda pütün
aləmning Hudasidur. 12-13 Mən silərgə yahxi mu'amilə ⱪildim. Xunga
ⱨazir silər Pərwərdigarning aldida mening jəmətimgə qeⱪilmasliⱪⱪa
ⱪəsəm bərsənglar. Mening ata-anam, aka-ukilirim, aqa-singillirim wə
ularning a'ilisining ⱨayatini ⱪutⱪuzup, ularni ɵlümdin saⱪlap ⱪelixⱪa
kapalət bərsənglar.
14
U ikki qarliƣuqi ⱪəsəm berip mundaⱪ dedi:
– Əgər sən bizning ⱨərikitimizni axkarilap ⱪoymisangla, Pərwərdigar
bizgə ata ⱪilƣan bu zemin ⱪolimizƣa ɵtkən ⱨaman, biz sanga bərgən
wədimizdə turup, meⱨribanliⱪimizni kɵrsitimiz. Əgər biz wədimizdə
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turmisaⱪ, Pərwərdigar bizning jenimizni alsun.
15
Sepil Raⱨabning ɵyining pasil temi bolƣaqⱪa, u arƣamqa bilən u
ikkisini derizidin tɵwəngə qüxürüp ⱪoyup, 16 ularƣa mundaⱪ dedi:
– Taƣ iqigə kirip kətsənglar, ⱪoƣlawatⱪanlar silərni tapalmaydu. Silər
xu yərdə üq kün yoxurunup, ular xəⱨərgə ⱪaytⱪandin keyin, yolƣa
qiⱪinglar.
17
U ikkisi mengix aldida Raⱨabⱪa:
– Sən qoⱪum biz degəndək ⱪilƣin, bolmisa biz sanga bərgən
ⱪəsimimizgə igə bolmaymiz. 18 Biz bu yərgə ⱪaytip kəlgəndə, sən qoⱪum
bu ⱪizil arƣamqini bizni qüxürüp ⱪoyƣan derizigə baƣlap ⱪoyƣin. Sən
ata-anang, aka-ukiliring wə barliⱪ a'ilə əzaliringni ɵz ɵyünggə jəm
ⱪilƣin. 19 Əgər kim bu ɵydin ayrilip, jenidin juda bolsa, u ɵzining xori,
biz uningƣa igə bolalmaymiz. Əgər sening ɵyüngdə birərsigə ⱪol
təgküzüp ⱪalsa, buningƣa biz əyibkar. 20 Lekin bizning ⱨərikitimiz
toƣruluⱪ birərsigə eƣiz aqsang, undaⱪta biz ⱪilƣan ⱪəsəmdin halas
bolimiz, – dedi.
21
Raⱨab:
– Bolidu, xundaⱪ bolsun! – dedi.
Raⱨab ularni yolƣa selip ⱪoyƣandin keyin, ⱪizil arƣamqini derizigə
baƣlap ⱪoydi.
22
Bu ikki qarliƣuqi taƣⱪa qiⱪip yoxurunuwaldi. Ⱪoƣliƣuqilar ularni
yol boyi üq kün izdəp tapalmay, Eriha xəⱨirigə ⱪaytip kəldi. 23 Xuning
bilən qarliƣuqilar taƣdin qüxüp, dəryadin ɵtüp Nunning oƣli Yoxuwa
bilən kɵrüxüp, bexidin ɵtkən ⱨəmmə ixlarni məlum ⱪildi. 24 Ular:
– Pərwərdigar ⱨəⱪiⱪətən pütkül zeminni bizgə ata ⱪiliptu. U yərdiki
adəmlər ⱪorⱪⱪinidin yürəkliri su bolup ketiptu! – dedi.

3-bab
Isra'il həlⱪining I'ordan dəryasidin ɵtüxi
Ətisi səⱨərdə Yoxuwa bilən barliⱪ Isra'il həlⱪi Xittimdiki
ⱪarargaⱨidin ⱪozƣilip, I'ordan dəryasi boyiƣa kəldi wə u yərdə ⱪarargaⱨ
ⱪurup, dəryadin ɵtüxni kütüp turdi. 2 Üq kündin keyin sərdarlar
ⱪarargaⱨlarni arilap, 3 həlⱪⱪə:
– Silər, Lawiy ⱪəbilisining roⱨaniyliri Pərwərdigar Hudaning əⱨdə
sanduⱪini kɵtürüp mangƣanliⱪini kɵrgən ⱨaman, qoⱪum
1
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ⱪarargaⱨinglardin ayrilip, ularƣa əgixip menginglar. 4 Silər bu yərlərgə
kelip baⱪmiƣaqⱪa, ular aldida yol baxlap mangidu. Biraⱪ silər əⱨdə
sanduⱪiƣa yeⱪinlaxmay, uning arⱪisidin ikki qaⱪirim ariliⱪ taxlap
menginglar, – dəp tapilidi uⱪturdi. 5 Keyin Yoxuwa həlⱪⱪə mundaⱪ dedi:
– Silər ɵzünglarni paklanglar. Ətə Pərwərdigar silərning aranglarda
uluƣ mɵjizə yaritidu.
6
Ətisi ətigəndə Yoxuwa roⱨaniylarƣa mundaⱪ dedi:
– Əⱨdə sanduⱪini kɵtürüp, həlⱪning aldida menginglar.
Xuning bilən roⱨaniylar əⱨdə sanduⱪini kɵtürüp həlⱪning aldida
mangdi.
7
Pərwərdigar Yoxuwaƣa mundaⱪ dedi:
– Bügündin baxlap seni Isra'illarning kɵz aldida kɵkkə kɵtürimən.
Xundaⱪ bolƣanda, ular mən Musaƣa yar bolƣandək, sangimu yar
bolƣanliⱪimni bilələydu. 8 Sən əⱨdə sanduⱪini kɵtürüp mangƣan
roⱨaniylarƣa mening əmrimni yətküzgin, ular I'ordan dəryasi boyiƣa
kəlgəndə, dəryaning iqidə tursun.
9
Keyin Yoxuwa Isra'il həlⱪigə mundaⱪ dedi:
– Kelinglar, Pərwərdigar Hudaning silərgə degən sɵzlirini anglanglar.
10
Silər mənggü ⱨayat Hudaning aranglarda ikənlikini ⱨəmdə uning
silərning aldinglarda Kən'anlarni, Hitlarni, Hiwlarni, Pərizzilərni,
Girgaxlarni, Amorlarni wə Yibuslarni ⱪandaⱪ ⱪoƣlap qiⱪiridiƣanliⱪini
bilisilər. 11 Ⱪaranglar, pütkül aləmning igisi bolƣan Pərwərdigarning
əⱨdə sanduⱪi silərdin burun I'ordan dəryasidin ɵtküzülidu. 12 Silər ⱨazir
Isra'illar iqidin, ⱨərbir ⱪəbilidin birdin, jəm'iy 12 ərni tallanglar. 13 Pütkül
aləmning igisi bolƣan Pərwərdigarning əⱨdə sanduⱪini kɵtürgən
roⱨaniylarning ayiƣi suƣa təgkən ⱨaman, yuⱪiri eⱪindin eⱪip keliwatⱪan
dərya süyi xu ⱨaman tohtap, bir yərgə yiƣilidu.
14
Xuning bilən həlⱪ ⱪarargaⱨliridin qiⱪip I'ordan dəryasiƣa ⱪarap
mangdi. Əⱨdə sanduⱪini kɵtürgən roⱨaniylar ulardin burun mangdi.
15
Ⱨosul məzgilidə I'ordan dəryasi ⱪiniƣa patmay, ⱪirƣaⱪlardin texip
aⱪatti. Əⱨdə sanduⱪini kɵtürgən roⱨaniylar dərya boyiƣa kelip, dərya
süyini keqixi ⱨaman, 16 yuⱪiri eⱪindin eⱪip keliwatⱪan su xu ⱨaman
eⱪixtin tohtap, Zaritan degən jaydiki Adam xəⱨiridin heli yiraⱪtiki bir
jayƣa yiƣilip ⱪaldi. Ɵlük dengizi,⑨ yəni Tuz dengiziƣa eⱪiwatⱪan
tɵwənki eⱪin süyimu pütünləy üzülüp ⱪaldi. Xuning bilən həlⱪ Eriha
⑨

Ɵlük dengizi – Araba dengizi dəpmu atilidu.
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xəⱨirigə yeⱪin yərdə dəryadin ɵtti. 17 Isra'il həlⱪi I'ordan dəryasidin
ɵtüwatⱪanda, Pərwərdigarning əⱨdə sanduⱪini kɵtürgən roⱨaniylar,
ⱪurup kətkən dərya oⱪurining otturisida ɵrə turup, pütkül həlⱪ dəryadin
ɵtüp bolƣuqə saⱪlap turdi.

4-bab
On ikki abidə texi
Pütkül Isra'il həlⱪi I'ordan dəryasidin ɵtüp bolƣandin keyin,
Pərwərdigar Yoxuwaƣa mundaⱪ dedi:
2
– Sən həlⱪ arisidin ⱨərbir ⱪəbilidin birdin, jəm'iy 12 ərni tallap,
3
ularƣa eytⱪin: «Dəryaning otturisidiki roⱨaniylar ɵrə turƣan yərdin 12
taxni elip, bu taxlarni bügün kəqtə silər ⱪarargaⱨ ⱪuridiƣan yərgə elip
barsun.»
4
Xuning bilən Yoxuwa ⱨərbir ⱪəbilidin birdin, jəm'iy 12 ərni tallap,
ularni bir yərgə jəm ⱪilip, 5 ularƣa mundaⱪ dedi:
– Silər I'ordan dəryasining otturisidiki Pərwərdigarning əⱨdə
sanduⱪining aldiƣa beringlar ⱨəmdə Isra'il ⱪəbililirining saniƣa asasən
ⱨərbiringlar dəryadin birdin tax elip, yüdüp kelip, 6 bu taxlar bilən bir
abidə tiklənglər. Kəlgüsidə silərning baliliringlar silərdin: «Bu taxlar
nemini bildüridu?» dəp soriƣanda, 7 silər ularƣa Pərwərdigarning əⱨdə
sanduⱪi I'ordan dəryasidin ɵtküzülgəndə, dərya süyining eⱪixtin
tohtiƣanliⱪini sɵzləp beringlar. Bu taxlar Isra'il həlⱪigə, bügün bu yərdə
nemə ix yüz bərgənlikini mənggü əslitidu.
8
Tallanƣan bu 12 ər Pərwərdigarning Yoxuwaƣa deginidək,
Yoxuwaning əmri boyiqə I'ordan dəryasining otturisidin Isra'illarning 12
ⱪəbilisi üqün 12 taxni yüdüp, yengi ⱪurƣan ⱪarargaⱨⱪa elip kəldi wə xu
yərdə abidə tiklidi. 9 Yoxuwamu, I'ordan dəryasining otturisida əⱨdə
sanduⱪini kɵtürgən roⱨaniylar ɵrə turƣan yərgə 12 tax tizip ⱪoydi. Bu
taxlar ⱨazirmu① axu jayda xu peti turmaⱪta.
10
Pərwərdigarning Yoxuwa arⱪiliⱪ həlⱪⱪə ⱪilƣan barliⱪ əmrliri ada
ⱪilinip bolƣuqə, əⱨdə sanduⱪini kɵtürgən roⱨaniylar I'ordan dəryasining
otturisida ɵrə turdi. Bu Musa pəyƣəmbərning Yoxuwaƣa ilgiri bərgən
1

Ⱨazirmu – kitabtiki «ⱨazirmu» yaki «ⱨazirƣiqə» degən ibarə bügünki dəwrni əməs,
bəlki xu tarihiy wəⱪəlik yeziliwatⱪan waⱪitni kɵrsitidu.
①
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yolyoruⱪidək boldi. Həlⱪ tezla dəryadin ɵtkənidi. 11 Pütkül həlⱪ dəryadin
ɵtüp bolƣandin keyin, əⱨdə sanduⱪini kɵtürgən roⱨaniylar dəryadin
qiⱪip, həlⱪ topining aldiƣa ɵtti. 12 Ruben wə Gad ⱪəbilisi ⱨəm Manassə
ⱪəbilisining xərⱪiy yerimi Musa pəyƣəmbərning eytⱪini boyiqə
ⱪorallinip, ⱪalƣan həlⱪtin burun dəryadin ɵtti. 13 Uruxⱪa təyyarlanƣan
40 mingqə ⱪoralliⱪ adəm dəryadin ɵtüp, Eriha tüzlənglikigə kəldi.
Pərwərdigar ularƣa yar idi.
14
Xu küni Pərwərdigar Yoxuwani pütkül Isra'illarning aldida kɵkkə
kɵtürdi. Həlⱪ Musa pəyƣəmbərni ⱪandaⱪ ⱨɵrmətligən bolsa, Yoxuwa
aləmdin ɵtküqə umu xundaⱪ ⱨɵrmətləndi.
15
Pərwərdigar Yoxuwaƣa:
16
– Əⱨdə sanduⱪini kɵtürgən roⱨaniylarƣa dəryadin qiⱪixni buyruƣin,
– dedi.
17
Xuning bilən Yoxuwa əⱨdə sanduⱪini kɵtürgən roⱨaniylarƣa
dəryadin qiⱪixni buyrudi. 18 Pərwərdigarning əⱨdə sanduⱪini kɵtürgən
roⱨaniylar dəryadin qiⱪip, ⱪirƣaⱪni dəssixi bilən təng, dərya süyi əsli
ⱨalitigə kelip, taxⱪinlap aⱪti.
19
Həlⱪ I'ordan dəryasidin ɵtüp Eriha xəⱨirining xərⱪiy təripining
sirtidiki Gilgalda ⱪarargaⱨ ⱪurƣan waⱪit 1-ayning 10-künigə② toƣra
kəldi. 20 Yoxuwa I'ordan dəryasidin elip kelingən 12 taxni Gilgalda abidə
ⱪilip tiklidi. 21 Yoxuwa Isra'il həlⱪigə mundaⱪ dedi:
– Kəlgüsidə baliliringlar silərdin: «Bu taxlar nemini bildüridu?» dəp
sorisa, 22 silər ularƣa: «I'ordan dəryasining süyi tohtap, Isra'il həlⱪining
ⱪuruⱪ dəryadin ɵtkənlikini» sɵzləp beringlar. 23 Pərwərdigarimiz Huda
huddi burun əjdadlirimiz Ⱪizil dengizdin ɵtüwalƣuqə uning süyini
tohtitip bərgəndək, biz I'ordan dəryasidin ɵtüwalƣuqə, uning süyini
tohtitip bərdi. 24 Pərwərdigar yər yüzidiki barqə həlⱪning ɵzining
küq-ⱪudiritini tonup yetixi üqün, ⱨəmdə silərning Pərwərdigarimiz
Hudadin ⱨər waⱪit ⱪorⱪup, uningƣa ita'ət ⱪilixinglar üqün xundaⱪ
ⱪilƣanidi.

5-bab
1

I'ordan dəryasining ƣərbiy ⱪirƣiⱪidiki Amorlarning barliⱪ padixaⱨliri

Bu kün ⱨazirⱪi zaman kalendari boyiqə 3-ayning ahiri, 4- ay, yaki 5-ayning
baxliriƣa toƣra kelidu.
②
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wə Ottura dengiz boyidiki Kən'anning barliⱪ padixaⱨliri
Pərwərdigarning Isra'illarning I'ordan dəryasidin ɵtüwalƣuqə dərya
süyini ⱪandaⱪ ⱪurutup bərgənlikini anglap, ⱪorⱪunq iqidə yürəkliri su
bolup kətti. Xuning bilən ularda Isra'illarƣa taⱪabil turƣudək jasarət
ⱪalmidi.
Isra'illarning hətnə murasimi
Bu qaƣda Pərwərdigar Yoxuwaƣa mundaⱪ dedi:
– Sən qaⱪmaⱪ texini piqaⱪ ⱪilip, Isra'il həlⱪining bu yengi əwladining
hətnisini ⱪilƣin.
3
Xuning bilən Yoxuwa qaⱪmaⱪ texidin piqaⱪ yasap, «Hətnə murasim
teƣi» degən jayda Isra'illarning hətnisini ⱪildurdi. 4 Uning bundaⱪ
ⱪilixining səwəbi, Isra'illar Misirdin qiⱪⱪandin keyin, urux ⱪilalaydiƣan
ərlərning ⱨəmmisi qɵl-bayawanlardiki səpər üstidə ɵlüp kətti. 5 Misirdin
qiⱪⱪan Isra'illarning ⱨəmmisi hətnə ⱪilinƣanidi, əmma qɵl-bayawandiki
səpər üstidə tuƣulƣanlar hətnə ⱪilinmiƣanidi. 6 Ular Misirdin qiⱪⱪandin
keyin, barliⱪ Isra'illar iqidiki urux ⱪilalaydiƣan ərlərning ⱨəmmisi, taki
ular ɵlüp tügigüqə, ⱪiriⱪ yil qɵl-bayawanlarni kezip, sərgərdan bolup
yürdi. Pərwərdigar ularƣa: «Mən ata-bowanglarƣa wədə ⱪilip, silərgə
berimən degən süt wə ⱨəsəl eⱪip turidiƣan munbət zeminni ⱨeqⱪaqan
kɵrməysilər!» dəp ⱪəsəm ⱪilƣanidi 7 Pərwərdigar ularning orniƣa,
ularning pərzəntlirini xu zeminƣa yətküzdi. Yoxuwa mana xularning
hətnisini ⱪildi. Ilgiri ular səpər üstidə bolƣanliⱪtin hətnə ⱪilinmiƣanidi.
8
Barliⱪ ərlərning hətnisi ⱪilinƣandin keyin, ular saⱪayƣuqə xu
ⱪarargaⱨta turdi.
2

Kən'andiki tunji ⱪetimliⱪ ɵtüp ketix ⱨeyti
Pərwərdigar Yoxuwaƣa mundaⱪ dedi:
– Bügün mən silərdin Misirda tartⱪan horluⱪunglarni elip taxlidim.
Xunga u yər ⱨazirmu yənila «Gilgal»③ dəp atalmaⱪta.
10
Xu ayning 14-küni kəqtə Isra'illar Eriha tüzlənglikidiki Gilgalda
ⱪurƣan ⱪarargaⱨta ɵtüp ketix ⱨeytini ɵtküzdi. 11 Ɵtüp ketix ⱨeyti ɵtüp
ikkinqi küni, ular xu yərning məⱨsulatliridin petir nan wə ⱪomaqni
yeyixti. 12 Isra'il həlⱪi xu zeminning axliⱪlirini yegən kündin baxlap,
9

Gilgal – bu sɵzning əsli mənisi «domilitix» bolup, «elip taxlax» degən mənini
bildüridu.
③
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manna qüxürülüxtin tohtidi. Xu yildin baxlap ular mannani əməs,
Kən'andin qiⱪidiƣan axliⱪni yəydiƣan boldi.
Pərwərdigar ⱪoxunining sərkərdisi
Yoxuwa Eriha xəⱨirigə yeⱪinlap ⱪalƣan qaƣda, ⱪolida ƣilipidin
suƣurulƣan ⱪiliqni tutⱪan bir kixini kɵrdi. Yoxuwa uningdin:
– Sən biz tərəpningkimu yaki düxmən tərəpningkimu? – dəp soridi.
14
U adəm jawabən:
– Ⱨeqⱪaysi tərəpning əməs, mən Pərwərdigarning ⱪoxuniƣa sərkərdə
boluxⱪa kəldim, – dedi.
Andin Yoxuwa yərgə bax ⱪoyup, təzim ⱪilip:
– Təⱪsir, hizmətkarliriƣa nemə buyruⱪliri barkin? – dəp soridi.
15
Pərwərdigar ⱪoxunining sərkərdisi uningƣa:
– Sən dəssəp turƣan yər muⱪəddəs yərdur, xunga qoruⱪungni sal! –
dedi.
Yoxuwa uning deginini bəja kəltürdi.
13

6-bab
Eriha xəⱨirining bərbat boluxi
Isra'illarning wəⱨimisidin Eriha xəⱨirining dərwazisi məⱨkəm etilgən
bolup, ⱨeqkimning kirip-qiⱪixiƣa yol ⱪoyulmiƣanidi. 2 Pərwərdigar
Yoxuwaƣa mundaⱪ dedi:
– Ⱪara, mən Eriha xəⱨirini uning padixaⱨi wə jəsur ləxkərliri bilən
ⱪoxup ⱨəmmisini sening ⱪolungƣa tapxurup berimən. 3 Sən ləxkər tartip,
sepilni künigə bir ⱪetimdin, jəm'iy altə kün aylinip qiⱪⱪin. 4 Yəttə
roⱨaniy ⱪoqⱪar münggüzidin yasalƣan burƣilarni elip, əⱨdə sanduⱪining
aldida mangsun. Yəttinqi küni roⱨaniylar burƣilarni qalƣan ⱨalda
xəⱨərni yəttə ⱪetim aylansun. 5 Silər ularning uzun sada qiⱪirip qalƣan
burƣa awazini angliƣininglarda, pütkül həlⱪ yuⱪiri awazda warⱪirisun.
Xu ⱨaman xəⱨər sepili ɵrülüp qüxidu, xu qaƣda barliⱪ həlⱪ xəⱨərgə udul
besip kirsun.
6
Nunning oƣli Yoxuwa roⱨaniylarƣa qaⱪiriⱪ ⱪilip:
– Silər əⱨdə sanduⱪini kɵtürünglar, yəttinglar uning aldida burƣilarni
elip menginglar, – dedi.
7
Andin Yoxuwa həlⱪⱪə əmr ⱪilip:
1
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– Atlininglar! Ⱪorallanƣan ləxkərlər Pərwərdigarning əⱨdə
sanduⱪining aldida mangsun, xəⱨər sepilini qɵrgiləp aylininglar.
8
Yoxuwa həlⱪⱪə əmr ⱪilƣandin keyin, Pərwərdigarning əⱨdə
sanduⱪining aldida yəttə burƣini qelip mangƣan yəttə roⱨaniy alƣa
ⱪarap mangdi. Andin Pərwərdigarning əⱨdə sanduⱪini kɵtürüp mangƣan
roⱨaniylar ularƣa əgixip mangdi. 9 Ⱪorallanƣan ləxkərlər burƣa qalƣan
roⱨaniylarning aldida mangdi, ⱪalƣan ləxkərlər əⱨdə sanduⱪining
kəynidin mangdi, burƣa tohtimay qelindi. 10 Yoxuwa həlⱪⱪə mundaⱪ
əmr ⱪilƣanidi: «Awaz qiⱪarmanglar, sürən salmanglar. Mən
warⱪiranglar demigüqə, zuwan sürmənglar. Əmr qüxürülgəndin keyin
warⱪiranglar.» 11 Ular Yoxuwaning əmrigə bina'ən əⱨdə sanduⱪini
kɵtürüp, xəⱨər sepilini qɵrgiləp aylandi. Andin ⱪarargaⱨⱪa ⱪaytip kelip
tünidi.
12
Yoxuwa ətisi ornidin səⱨər turdi. Roⱨaniylar Pərwərdigarning əⱨdə
sanduⱪini kɵtürdi. 13 Yəttə burƣini qelip mangƣan yəttə roⱨaniy
Pərwərdigarning əⱨdə sanduⱪi aldida alƣa ⱪarap yürüx ⱪildi. Burƣilar
tohtimay qeliniwatⱪanda, ⱪorallanƣan ləxkərlər roⱨaniylarning aldida
mangdi, ⱪalƣan ləxkərlər Pərwərdigarning əⱨdə sanduⱪining kəynidin
mangdi. 14 Xundaⱪ ⱪilip ikkinqi küni həlⱪ xəⱨər sipilini yənə bir ⱪetim
qɵrgiləp aylinip, ⱪarargaⱨⱪa ⱪaytip kəldi. Ular uda altə kün xundaⱪ ⱪildi.
15
Yəttinqi küni tang səⱨərdə Isra'illar tang yoruxi bilənla ornidin turup,
kündikidək xəⱨər sepilini qɵrgiləp yürüx ⱪildi. Əmma bu ⱪetim yəttə
ⱪetim aylinip qiⱪti. 16 Yəttinqi ⱪetimliⱪ aylinixta roⱨaniylar burƣini
qalƣan qaƣda, Yoxuwa həlⱪⱪə mundaⱪ dəp buyruⱪ bərdi:
– Warⱪiranglar, qünki Pərwərdigar bu xəⱨərni silərgə ata ⱪilip bərdi.
17
Eriha xəⱨiri wə uningdiki barliⱪ nərsilərni Pərwərdigarƣa atap təltɵküs
yoⱪitinglar. Pəⱪət paⱨixə Raⱨab wə uning a'ilisidikilərni, bizning
qarliƣuqilirimizni yoxurup ⱪalƣanliⱪi üqün, tirik ⱪaldurunglar. 18 Silər
Pərwərdigarƣa atap təltɵküs yoⱪitidiƣan ⱨərⱪandaⱪ bir nərsini
eliwalƣuqi bolmanglar. Əgər u nərsilərni ⱪarargaⱨimizƣa elip
kəlsənglar, Isra'illarƣa zor balayi'apət elip kelisilər. 19 Barliⱪ
altun-kümüx, tuq wə tɵmürlərdin yasalƣan nərsilərning ⱨəmmisi
Pərwərdigarƣa təwə, ular qoⱪum Pərwərdigarning həzinisigə
tapxuruluxi kerək.
20
Roⱨaniylar burƣa qalƣanda, həlⱪ warⱪiridi. Burƣa sadasi yangriƣan
wə həlⱪ warⱪiriƣanda, sepil ɵrüldi wə həlⱪ xəⱨərgə udul besip kirip,
Eriha xəⱨirini aldi. 21 Ular xəⱨərdiki barliⱪ ər-ayal, ⱪeri-yax, kala-ⱪoy,
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exəklərni ⱪiliq bilən təltɵküs yoⱪatti.
22
Yoxuwa ⱨeliⱪi ikki qarliƣuqiƣa mundaⱪ dedi:
– Silər paⱨixining ɵyigə berip, uningƣa bərgən ⱪəsiminglər boyiqə, uni
wə uning a'ilisidikilərni elip kelinglar.
23
Ular ikkisi Raⱨabning ɵyigə berip, uni, uning ata-anisi wə barliⱪ
ⱪerindaxlirini elip kelip, ularni Isra'illarning ⱪarargaⱨining sirtidiki bir
bihətər yərgə orunlaxturdi.
24
Andin keyin Isra'illar Eriha xəⱨirini wə xəⱨərdiki barliⱪ nərsilərni
kɵydürüp taxlidi. Pəⱪət altun-kümüx, tuq, tɵmürlərdin yasalƣan nərsilər
elip kelinip, Pərwərdigarning həzinisigə tapxuruldi. 25 Yoxuwa paⱨixə
ayal Raⱨab wə uning a'ilisidikilərning ⱨayatini saⱪlap ⱪaldi, qünki u,
Yoxuwa Eriha xəⱨirini qarlaxⱪa əwətkən adəmlərni yoxurup ⱪalƣanidi.
Xuningdin baxlap Raⱨab wə uning a'ilisidikilər taki ⱨazirƣiqə Isra'illar
arisida yaxap ⱪaldi.
26
Xundin keyin Yoxuwa ⱪarƣix yaƣidiƣan agaⱨlandurux qiⱪardi:
«Kimki Eriha xəⱨirini ⱪuruxⱪa urunidikən,
Pərwərdigar xuningƣa lənət yaƣduridu.
Kimki xəⱨərning ulini salidikən,
uning tunji oƣli ⱪaza ⱪilidu.
Kimki xəⱨərning dərwazisini ornitidikən,
u kənji oƣlidin ayrilidu.»
27

Pərwərdigar Yoxuwaƣa yar bolƣaqⱪa, Yoxuwaning xɵⱨriti pütkül
zeminƣa tarⱪaldi.

7-bab
Akanning gunaⱨi
Isra'illar Pərwərdigarƣa atap təltɵküs yoⱪitilidiƣan nərsilərdə
sadaⱪətsizlik ⱪilip, gunaⱨ ɵtküzdi. Akan isimlik bir kixi Pərwərdigarƣa
atalƣan nərsilərdin bir ⱪismini tiⱪiwaldi, xuning bilən Pərwərdigar
Isra'illardin intayin ƣəzəpləndi. Akan bolsa Yəⱨuda ⱪəbilisidin bolƣan
Zərahning oƣli Zabdining əwladi bolup, Karmining oƣli idi.
2
Yoxuwa birnəqqə adəmni Eriha xəⱨiridin Bəytəl xəⱨirining xərⱪidiki
Bəyt'awən xəⱨirigə yeⱪin Ay xəⱨirigə əwətti. Yoxuwa ularƣa:
1
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– Silər bu zemingə berip qarlap kelinglar, – dedi.
Xuning bilən u kixilər Ay xəⱨirini qarlap kelixkə yürüp kətti. 3 Ular
ⱪaytip kelip, Yoxuwaƣa mundaⱪ dedi:
– Ay xəⱨirining adimi az ikən, xunga barliⱪ adimimizning ⱨujumƣa
ɵtüxining ⱨajiti yoⱪ ikən, pəⱪət ikki-üq ming adəm barsila u xəⱨərni
ixƣal ⱪilƣili bolƣudək. Adəmlirimizning ⱨəmmisi berip, awarə
bolmisun!
4
Xuning bilən Ay xəⱨirigə Isra'illardin təhminən üq ming adəmla
bardi. Biraⱪ Ay xəⱨirining adəmliri ularni məƣlup ⱪilip ⱪoƣliwətti. 5 Ay
xəⱨirining adəmliri Isra'illarni xəⱨər dərwazisidin tax ⱪezix orniƣiqə
ⱪoƣlap-sürüp berip, Isra'illar dɵnglüktin tɵwən tərəpgə qekiniwatⱪanda
təhminən 36 adimini ɵltürüwətti. Buni kɵrüp Isra'illar intayin ⱪorⱪup,
yürəkliri su bolup kətti. 6 Yoxuwa wə Isra'illarning aⱪsaⱪalliri bu əⱨwalni
kɵrüp intayin ⱪayƣurdi. Ular kiyimlirini yirtixip, baxliriƣa topa qeqip,
Pərwərdigarning əⱨdə sanduⱪi aldida yüzini yərgə yeⱪip düm yatti. Ular
gugum qüxküqə xundaⱪ ⱪildi. 7 Andin Yoxuwa mundaⱪ dedi:
– I Igəm Pərwərdigar! Sən nemə üqün bizni I'ordan dəryasidin ɵtküzüp
Amorlarning ⱪoli bilən wəyran ⱪilmaⱪqi bolisən? Buningdin kɵrə,
bizning I'ordan dəryasining u ⱪetida yaxiƣinimiz əwzəl əməsmidi! 8 I
Igəm! Isra'illar düxməndin ⱪeqip kəldi. Əmdi mən nemə deyələymən?
9
Buningdin Kən'anliⱪlar wə bu zeminda yaxawatⱪan barliⱪ həlⱪ həwər
tapidu. Əmdi ular bizni ⱪorxaydu wə namimizni yər yüzidin yoⱪ ⱪilidu.
U qaƣda uluƣ namingni ⱪandaⱪ ⱪoƣdap ⱪalisən?
10
Pərwərdigar Yoxuwaƣa mundaⱪ dedi:
– Ornungdin tur! Sən nemə üqün yüzüngni yərgə yeⱪip, düm yatisən?
11
Isra'illar ɵzliri bilən tüzgən əⱨdəmgə hilapliⱪ ⱪilip, gunaⱨ ɵtküzdi. Ular
yalƣanqiliⱪ ⱪilip, manga atap təltɵküs yoⱪitilidiƣan nərsilərni ɵz
bisatiƣa ⱪoxuwelip, hiyanət ⱪildi. 12 Xuning üqün Isra'illar düxmənlirigə
taⱪabil turalmay, ulardin yengilip, arⱪisƣa ⱪarap ⱪaqti. Ⱨazir
Isra'illarning ɵzi ⱨalakətkə yüzləndi. Silər tiⱪiwalƣan nərsilərni
yoⱪatmiƣuqə, mən silərgə yar bolmaymən. 13 Ornungdin tur! Əmdi
Isra'il həlⱪini pakla. Ularƣa: «Ɵzünglarni ətiki kün üqün təyyarlap,
paklanglar. Pərwərdigar – Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda: ‘əy
Isra'illar, manga atalƣan nərsilərni tiⱪiwaldinglar! Silər bu nərsilərni
yoⱪatmiƣuqə düxmininglarƣa taⱪabil turalmaysilər!’ dəydu» degin.
14
Ətigəndə silər ⱪəbililər boyiqə jəm bolunglar. Pərwərdigaringlar
kɵrsətkən ⱪəbilə, ɵz jəmətliri bilən aldiƣa qiⱪsun. Pərwərdigar kɵrsətkən
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jəmət, ɵz a'ililiri boyiqə aldiƣa qiⱪsun. Pərwərdigar kɵrsətkən a'ilə, a'ilə
əzaliri bilən aldiƣa qiⱪsun. 15 Pərwərdigarƣa atalƣan nərsilərgə hiyanət
ⱪilƣan kixi, xu nərsilər bilən birgə kɵydürülsun. Qünki u Isra'illar arisida
xərməndə ix ⱪilip, Pərwərdigarning əⱨdisini buzdi.
16
Ətisi ətigəndə Yoxuwa Isra'il ⱪəbililirini yiƣdi, ulardin Yəⱨuda
ⱪəbilisi tallandi. 17 Xuning bilən Yəⱨuda ⱪəbilisidiki jəmətlər aldiƣa
qiⱪti, bulardin Zərah jəməti tallandi. Andin keyin Zərah jəməti a'ililiri
bilən aldiƣa qiⱪti, ulardin Zabdi a'ilisi tallandi. 18 Andin Zabdi a'ilisining
adəmliri bir-birləp aldiƣa qiⱪti, bularning iqidin Akan tallandi. Akan
bolsa Yəⱨuda ⱪəbilisidin bolƣan Karmining oƣli idi. Karmi bolsa
Zabdining oƣli, Zabdi bolsa Zərahning oƣli idi. 19 Yoxuwa Akanƣa:
– Oƣlum, rast gəp ⱪilip, Hudaning – Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən
Pərwərdigarning aldida yüzimizni yoruⱪ ⱪilƣin. Manga nemə ix
ⱪilƣiningni yoxurmay eytⱪin, – dedi.
20
Akan iⱪrar ⱪilip Yoxuwaƣa mundaⱪ dedi:
– Rast eytting, mən Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən Pərwərdigarning aldida
gunaⱨ ɵtküzdüm. 21 Mən uruxta alƣan oljilarning iqidə Babilning bir
qirayliⱪ toni, bəx ⱪadaⱪ kümüx wə eƣirliⱪi bir ⱪadaⱪtin axidiƣan qoka
altunni kɵrginimdə, ularni eliwalƣum kəldi. Ular ⱨazir qedirimning iqidə
kümüx bilən birgə yərgə kɵmüklük.
22
Yoxuwa Akanning qediriƣa adəm əwətti. Ular tez berip, Akanning
qediridin yoxurulƣan nərsilərni tapti, kümüxmu xu nərsilərning astida
idi. 23 Ular u nərsilərni Yoxuwa wə barliⱪ Isra'illarning aldiƣa elip kelip,
Pərwərdigarning aldida yaydi. 24 Andin Yoxuwa bilən barliⱪ Isra'il həlⱪi
Zərahning oƣli Akanni, kümüx, qoka altun, ton, oƣul-ⱪizliri, kala-ⱪoy,
exək, qediri wə bar bisati bilən «Balayi'apət jilƣisi»ƣa elip kəldi.
25
Andin Yoxuwa Akanƣa:
– Sən nemə üqün bizgə bu Balayi'apətni elip kelisən? Əmdi
Pərwərdigar sanga bala-ⱪaza elip kelidu, – dedi.
Xuning bilən barliⱪ Isra'il həlⱪi Akan wə uning a'ilisini qalma-kesək
ⱪilip ɵltürdi wə ularning jəsitini kɵydürüwətti 26 ⱨəmdə ⱪalduⱪlirining
üstigə taxlarni dɵwiləp ⱪoydi. U dɵwiləngən taxlar ⱨazirmu xu yərdə bar.
Mana bu xu jilƣining «Balayi'apət jilƣisi» dəp atilixining səwəbi.
Xuningdin keyin Pərwərdigarning Isra'illarƣa bolƣan ƣəzipi yandi.
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8-bab
Isra'illarning Ay xəⱨirini ixƣal ⱪilixi
Pərwərdigar Yoxuwaƣa mundaⱪ dedi:
– Ⱨərgiz ⱪorⱪmanglar ⱨəm ⱨoduⱪmanglar! Sən barliⱪ ləxkərliringni
elip Ay xəⱨirigə ⱨujum ⱪilƣin. Mən Ay padixaⱨini, uning həlⱪini,
xəⱨirini wə uning zeminini sening ⱪolungƣa tapxurimən. 2 Silər Eriha
xəⱨiri wə uning padixaⱨini ⱪandaⱪ ixƣal ⱪilƣan bolsanglar, Ay xəⱨiri wə
uning padixaⱨinimu xundaⱪ ⱪilinglar. Biraⱪ bu ⱪetim silər ularning
mal-mülük wə mal-qarwilirini olja alsanglar bolidu. Xəⱨərning kəyni
təripigə mɵktürmə ⱪoyunglar.
3
Xuning bilən Yoxuwa wə pütün ⱪoxun Ay xəⱨirigə ⱨujumƣa atlandi.
Yoxuwa 30 ming ləxkərni tallap, ularni tündə yolƣa saldi. 4 Yoxuwa
ularƣa buyruⱪ ⱪilip, mundaⱪ dedi:
– Xəⱨərning arⱪa təripigə yeⱪin bolƣan yərgə mɵktürmə ⱪoyup,
ⱨəmminglar ⱨərikət ⱪilixⱪa təyyar turunglar. 5 Mən ⱪalƣan adəmlər bilən
xəⱨərgə yeⱪinlap kelimən. Huddi birinqi ⱪetimⱪiƣa ohxax, ular xəⱨərdin
qiⱪip bizgə ⱨujum ⱪilƣanda, biz ulardin ⱪaqimiz. 6 Ular bizni iz besip
ⱪoƣlap kəlgəndə, biz ⱪeqip, ularni xəⱨərdin aldap elip qiⱪimiz. Biz
ulardin ⱪaqⱪanda, ular: «Isra'illar burunⱪidək bizdin ⱪaqti» dəydu. 7 Silər
bu qaƣda yoxurunƣan jayinglardin qiⱪip, xəⱨərni igilənglar.
Pərwərdigaringlar Huda bu xəⱨərni ⱪolunglarƣa tapxuridu. 8 Silər
xəⱨərni igiligəndin keyin, Pərwərdigarning degini boyiqə xəⱨərgə ot
ⱪoyunglar. Bu mening silərgə ⱪilƣan əmrim.
9
Xuning bilən Yoxuwa ularni yolƣa saldi. Ular Ay xəⱨirining ƣərbigə
– Bəytəl xəⱨiri bilən Ay xəⱨirining ariliⱪida mɵktürmə ⱪurup, axu yərgə
yoxurundi. Yoxuwa tünni ləxkərlər bilən billə ɵtküzdi. 10 Ətisi tang
səⱨərdə Yoxuwa ləxkərlirini səpkə tizdi. Andin Yoxuwa Isra'il
aⱪsaⱪalliri bilən birgə ularni baxlap Ay xəⱨirigə atlandi. 11 Yürüx ⱪilip
kəlgən Isra'il ⱪoxuni Ay xəⱨirigə yeⱪin kelip, Ay xəⱨirining ximalida
ⱪarargaⱨ ⱪurdi. Ⱪoxun bilən xəⱨər otturisida bir jilƣa bar idi. 12 Yoxuwa
təhminən 5 ming ləxkərni Ay xəⱨirining ƣərbidiki Bəytəl bilən Ay
xəⱨirining ariliⱪiƣa mɵktürmigə ⱪoydi. 13 Xundaⱪ ⱪilip, asasliⱪ ⱪoxun
xəⱨərning ximaliƣa orunlaxturuldi, ⱪalƣanlar xəⱨərning ƣərbigə
mɵktürüldi. Yoxuwa xu keqini jilƣida ɵtküzdi.
14
Ay xəⱨirining padixaⱨi xəⱨərning ximalidiki ⱪoxunni kɵrüp, tang
1
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səⱨərdə ɵz ⱪoxunini baxlap, aldirap-tenəp xəⱨərdin qiⱪip jilƣidiki
Isra'illarƣa ⱨujum ⱪildi. Əmma u, xəⱨərning kəynidiki bɵktürmidə
ⱪoxun barliⱪini bilməytti. 15 Yoxuwa wə Isra'il ⱪoxuni məƣlup bolƣan
ⱨalətkə kiriwelip, dalaƣa ⱪarap ⱪaqti. 16 Xəⱨərdiki ⱨəmmə adəm ularni
ⱪoƣlaxⱪa qaⱪirildi. Ular Isra'illarni ⱪoƣlawerip, xəⱨərdin yiraⱪlixip
kətti. 17 Ay xəⱨiri wə Bəytəl xəⱨiridə Isra'illarni ⱪoƣlimiƣan birmu adəm
ⱪalmidi. Ular Isra'illarni ⱪoƣlap, xəⱨərni ⱪuruⱪ taxlap ⱪoydi.
18
Bu qaƣda Pərwərdigar Yoxuwaƣa:
– Sən ⱪolungdiki nəyzini Ay xəⱨirigə ⱪaratⱪin, mən xəⱨərni silərgə
bərdim, – dedi.
Yoxuwa Pərwərdigarning deginini bəja kəltürdi. 19 Yoxuwa xundaⱪ
ⱪilƣan ⱨaman, bɵktürmidiki ⱪoxun yoxurunƣan yeridin qiⱪip, xəⱨərgə
yopurulup kirdi. Ular tezliktə xəⱨərni igiləp, uningƣa ot ⱪoydi.
20
Ay xəⱨirining ləxkərliri arⱪisiƣa ⱪariwidi, xəⱨərdin qiⱪⱪan is-tütəkni
kɵrdi. Ularning ya u yaⱪⱪa, ya bu yaⱪⱪa ⱪeqix imkaniyiti ⱪalmiƣanidi,
qünki dalaƣa ⱪeqiwatⱪan Isra'illar əmdi kəynigə burulup, ularƣa ⱪarxi
atlanƣanidi. 21 Yoxuwa wə pütün Isra'il ləxkərliri bɵktürmidiki
ⱪoxunning xəⱨərni igiləp, xəⱨərgə ot ⱪoyuwətkənlikini kɵrüp, kəynigə
burulup, Ay xəⱨirining adəmlirigə ⱨujum ⱪildi. 22 Bu qaƣda, xəⱨərni
igiligən Isra'il ⱪoxuni xəⱨərdin qiⱪip, Ayning adəmlirigə ⱪarxi atlandi.
Xuning bilən Ay xəⱨirining adəmliri aldi-kəynidiki Isra'il ⱪoxunining
otturisida ⱪapsilip ⱪaldi. Isra'illarning ⱨujumida ulardin ⱨeqkim ⱪeqip
ⱪutulalmay, birərsimu aman ⱪalmidi. 23 Pəⱪət Ayning padixaⱨila tirik
ⱨalda Yoxuwaning aldiƣa elip kelindi.
24
Isra'illar dalada ɵzlirini ⱪoƣlap kəlgən Ay xəⱨirining adəmlirining
ⱨəmmisini ⱪiliq bilən ⱪirip taxliƣandin keyin, Ay xəⱨirigə kirip, u yərdə
ⱪelip ⱪalƣanlarni ⱪirip taxlidi. 25 Xu küni Ay xəⱨərining barliⱪ həlⱪi
ⱪirƣin ⱪilindi. Ular ər-ayal bolup 12 ming adəm idi. 26 Yoxuwa Ay
xəⱨiridə yaxaydiƣan barliⱪ həlⱪ təltɵküs yoⱪitilƣuqə nəyzisini ⱪolidin
qüxürmidi. 27 Pərwərdigar Yoxuwaƣa buyruƣandək, Isra'illar xəⱨərdiki
mal-mülük wə mal-qarwilarni olja aldi. 28 Yoxuwa Ay xəⱨirini kɵydürüp
taxlap, mənggülük harabiliⱪⱪa aylandurdi. Bu harabiliⱪ ⱨazirƣiqə
xundaⱪ turmaⱪta. 29 Yoxuwa Ay padixaⱨining jəsitini gugum qüxküqə
dərəhkə esip ⱪoydi. Ⱪoyax patⱪanda Yoxuwa jəsətni dərəhtin qüxürüxkə
buyruⱪ ⱪildi. Ular padixaⱨning jəsitini xəⱨər dərwazisi aldiƣa taxlap
ⱪoydi wə jəsətning üstigə tax dɵwiləp ⱪoydi. Bu tax dɵwisi bügüngiqə xu
yərdidur.
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Pərwərdigar bilən tüzülgən əⱨdining yengilinixi
Yoxuwa Ebal teƣida Pərwərdigar – Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən
Hudaƣa atap bir ⱪorbanliⱪ supisi yasidi. 31 U Pərwərdigarning
hizmətkari Musa pəyƣəmbər arⱪiliⱪ qüxürülgən Təwrat ⱪanunida
Isra'illarƣa buyruƣinidək: «Yonulmiƣan, tɵmür əswablar təgmigən
taxlarda manga bir ⱪurbanliⱪ supisi yasanglar» degən kɵrsətmə boyiqə
bir ⱪurbanliⱪ supisi yasidi. Andin u ⱪurbanliⱪ supisida Pərwərdigarƣa
atap kɵydürmə wə amanliⱪ ⱪurbanliⱪliri ⱪildi. 32 Yoxuwa Isra'illarning
kɵz aldida Musa pəyƣəmbərgə qüxürülgən Təwrat ⱪanunini taxlarƣa
kɵqürüp oydi. 33 Barliⱪ Isra'illar, jümlidin aⱪsaⱪallar, sərdarlar, sotqilar,
xundaⱪla ularning arisidiki yat həlⱪlər Pərwərdigarning əⱨdə
sanduⱪining ikki təripidə uni kɵtürgən Lawiylarƣa yüzlinip turdi.
Ularning yerimi Girizim teƣiƣa, ⱪalƣan yerimi Ebal teƣiƣa arⱪisini
ⱪilip turdi. Bular, Pərwərdigarning hizmətkari Musa pəyƣəmbərning
ⱨayat waⱪtida: «Isra'il həlⱪigə bəht tilənglar» degən kɵrsətmisi boyiqə
boldi. 34 Keyin Yoxuwa pütkül Təwrat ⱪanunini, jümlidin uningda
yezilƣan bəht tiləx wə lənət oⱪuxⱪa da'ir parqilarni ünlük oⱪudi.
35
Yoxuwa xu yərgə toplanƣan Isra'il həlⱪigə, jümlidin ayallar, balilar wə
ularning arisida yaxaydiƣan yat həlⱪlərgə Musa pəyƣəmbərning
ⱪanundiki barliⱪ buyruƣanlirini ⱪaldurmay oⱪup bərdi.
30

9-bab
Gib'onluⱪlarning Isra'illarni aldixi
I'ordan dəryasining ƣərbidiki taƣliⱪ rayonlarda, ƣərbiy edirliⱪlarda
ⱨəmdə Liwan taƣlirining ximal təripidiki Ottura dengiz boylirida
yaxawatⱪan barliⱪ padixaⱨlar, yəni Hit, Amor, Kən'an, Pərizzi, Hiw,
Yibus padixaⱨliri Eriha xəⱨiri wə Ay xəⱨiridə bolƣan ixlarni anglidi.
2
Bu padixaⱨlar ⱪoxunlirini birləxtürüp, Yoxuwa baxqiliⱪidiki
Isra'illarƣa ⱪarxi urux ⱪilix üqün atlandi. 3 Gib'on xəⱨiridə yaxaydiƣan
Hiwlarmu Yoxuwaning Eriha xəⱨiri wə Ay xəⱨiridə ⱪilƣan ixlirini
anglap, 4-5 ularmu ɵzlirini ⱪutⱪuzux üqün ⱨər hil ⱨiylə-mikirlərni oylap
qiⱪti. Ular Yoxuwaƣa əlqi əwətixti. Ular yirtilip jul-jul bolup kətkən
hurjun, yamaⱪ selinƣan kona xarab tulumliri artilƣan exəklərni
yetiliwalƣanidi. Putliriƣa konirap, əbjiⱪi qiⱪⱪan ayaƣlarni, uqisiƣa
1
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kona kiyimlərni kiyixip, kɵkirip, ⱪetip kətkən yeməkliklərni
eliwelixⱪanidi. 6 Ular Gilgalda turuwatⱪan Isra'illarning ⱪarargaⱨiƣa
kelip, Yoxuwa wə Isra'illarƣa:
– Biz yiraⱪ bir jaydin silər bilən tinqliⱪ əⱨdinamisi tüzüxni tələp ⱪilip
kəlduⱪ, – dedi.
7
Isra'illar Gib'on xəⱨiridə yaxaydiƣan bu Hiwlarƣa jawab berip
mundaⱪ dedi:
– Silər bəlkim muxu yərdə yaxaydiƣan puⱪralar boluxunglar mumkin.
Əgər xundaⱪ bolup ⱪalsa, biz silər bilən ⱪandaⱪmu tinqliⱪ əⱨdinamisi
tüzələymiz.
8
– Biz silərning hizmətkaringlar, – dedi ular jawabən.
Əmma Yoxuwa:
– Silər kim? Zadi ⱪəyərdin kəldinglar? – dəp yənə ⱪaytilap soridi.
9
– Biz Pərwərdigaringlar Huda toƣrisida anglap, yiraⱪ jaydin kəlgən
hizmətkaringlar. Pərwərdigaringlarning Misirda silər üqün ⱪilƣan
ixlirini angliduⱪ. 10 Biz yənə uning I'ordan dəryasining xərⱪidə
yaxaydiƣan Amorlarning ikki padixaⱨi – Həxbon xəⱨirining padixaⱨi
Sihon bilən Axtarot xəⱨirining Baxan degən yeridə yaxaydiƣan Og
padixaⱨⱪa ⱪilƣan barliⱪ ixlirini angliduⱪ. 11 Xunga bizning
aⱪsaⱪallirimiz wə barliⱪ həlⱪimiz bizgə: «Silər uzun səpərgə yətküdək
yeməklik elip, səpərgə atlininglar. Berip Isra'il həlⱪi bilən kɵrüxüp,
ularƣa: ‘Biz silərning hizmətkaringlar, biz silər bilən tinqliⱪ əⱨdinamisi
tüzgili kəlduⱪ’ dənglar» dəp buyrudi. 12 Bu nanlar biz yolƣa qiⱪⱪanda
yengila pixurulƣanidi. Mana kɵrüp turupsilər, ⱨazir bu nanlar kɵkirip,
ⱪetip kətti. 13 Biz bu xarab tulumliriƣa xarab toxⱪuzup mangƣanda, bu
tulumlarmu yengi idi, ⱨazir konirap, yerilip kətti. Bizning kiyimlirimiz
wə ayaƣlirimizmu uzun səpər jəryanida yirtilip jul-jul bolup kətti, – dəp
jawab bərdi ular.
14
Isra'illar ularning yeməkliklirini ⱪoliƣa elip kɵrdi, əmma
Pərwərdigardin bu toƣruluⱪ ⱨeqnemə sorimidi. 15 Xuning bilən Yoxuwa
Gib'on xəⱨiridə yaxaydiƣan bu Hiwlar bilən tinqliⱪ əⱨdinamsi tüzdi wə
ularning amanliⱪiƣa kapalət bərdi. Isra'il jama'itining aⱪsaⱪallirimu bu
əⱨdinamigə ⱪoxulup ⱪəsəm ⱪilixti.
16
Gib'onluⱪlar bilən tinqliⱪ əⱨdinamisi tüzüp üq kündin keyin, Isra'illar
ularning ɵzlirigə yeⱪin yərdə yaxaydiƣan ⱪoxna həlⱪ ikənlikini bilip
ⱪaldi. 17 Isra'illar buni eniⱪlax üqün yolƣa qiⱪip, üq kündə ularning
xəⱨərlirigə yetip kəldi. Bu xəⱨərlərning nami Gib'on, Kifira, Bə'ərot,
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Ⱪiryat-yi'arim dəp atilatti. 18 Əmma Isra'illar bu xəⱨərlərgə ⱨujum
ⱪilmidi, qünki Isra'il jama'itining aⱪsaⱪalliri Pərwərdigar – Isra'illar
etiⱪad ⱪilip kəlgən Hudaning aldida ⱪəsəm berixkənidi. Isra'il həlⱪi ɵz
aⱪsaⱪallirining ⱪəsəm berixkənlikidin aƣrinixti. 19 Biraⱪ aⱪsaⱪallar
ularƣa qüxəndürüp:
– Biz Pərwərdigar – Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən Hudaning aldida
ⱪəsəm iqkən, ularƣa ziyankəxlik ⱪilsaⱪ bolmaydu! 20 Məyli, ular
yaxawərsun. Ularni ɵltürüp, ⱪəsimimizni buzsaⱪ, Pərwərdigar bizgə
ƣəzəplinidu. 21 Xunga ularni ⱨayat ⱪaldurayli, – dedi.
Xundaⱪ ⱪilip aⱪsaⱪallar Gib'onluⱪlarni Isra'illarning otun, sulirini
toxuydiƣan ixlarni ⱪilixⱪa buyrudi.
22
Yoxuwa Gib'onluⱪlarni yiƣip ularƣa:
– Silər bizgə ⱪoxna turup, nemə üqün bizni aldap: «Biz silərdin yiraⱪ
yərdə yaxaymiz» dedinglar? 23 Silər lənətkə ⱪalisilər! Silər ⱨazirdin
baxlap Hudaning ibadətgaⱨining otun wə süyini toxuydiƣan ⱪul
bolisilər, – dedi.
24
Ular jawab berip:
– Qünki biz ⱪulliringiz, Pərwərdigaringlar Hudaning ɵz hizmətkari
Musaƣa əmr ⱪilip, pütkül zeminni silərgə ata ⱪilƣanliⱪini, silərning xu
zeminlarda yaxawatⱪan barliⱪ həlⱪlərni yoⱪitidiƣanliⱪinglarni angliduⱪ.
Biz ɵlüp ketixtin ⱪattiⱪ ⱪorⱪtuⱪ. Mana bu bizning nemə üqün silərni
aldiƣanliⱪimizning səwəbidur. 25 Ⱨazir biz silərning aldinglarda
turuptuⱪ. Bizni ⱪandaⱪ bir tərəp ⱪilixni toƣra tapsanglar, xundaⱪ
ⱪilinglar, – deyixti.
26
Yoxuwa ularƣa ⱨayatliⱪ yoli berip, Isra'il həlⱪining ularni ɵltürüxigə
yol ⱪoymidi. 27 Xu kündin baxlap Yoxuwa Gib'onluⱪlarni Isra'il
jama'itining ⱨəm Pərwərdigar talliƣan ⱪurbanliⱪ supisi ⱪəyərdə ⱪurulsa,
xu yərning otun wə sulirini toxuƣuqisi boluxⱪa buyrudi. Ular ⱨazirƣiqə
xu ixlarni ⱪilip kəlməktə.

10-bab
Jənubtiki padixaⱨlarning məƣlup ⱪilinixi
Yerusalemning padixaⱨi Adoni-zidik, Yoxuwaning Eriha xəⱨirini
wəyran ⱪilip, padixaⱨini ɵltürgənlikini wə xuningƣa ohxax, Ay
xəⱨirinimu təltɵküs wəyran ⱪilip, padixaⱨini ɵltürgənlikini anglidi. U
1
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yənə Gib'onluⱪlarning Isra'illar bilən tinqliⱪ əⱨdinamisi tüzüp, Isra'illar
arisida yaxawatⱪanliⱪini anglidi. 2 Padixaⱨ Adoni-zədək bu ixlarni
anglap, intayin ⱪorⱪti. Qünki Gib'on xəⱨiri Ay xəⱨiridinmu qong bolup,
padixaⱨi bar birnəqqə xəⱨərgə təng idi. Adəmlirimu batur idi.
3
Yerusalemning padixaⱨi Adoni-zidik Ⱨibron padixaⱨi Ⱨoⱨam, Yarmut
padixaⱨi Pir'am, Lakix padixaⱨi Yafiya wə Əglon padixaⱨi Dibirƣa əlqi
əwətip, ularƣa mundaⱪ dedi:
4
– Silər kelip Gib'on xəⱨirigə ⱨujum ⱪiliximƣa yardəm beringlar.
Qünki ular Yoxuwa wə Isra'illar bilən tinqliⱪ əⱨdinamisi tüzüxüptu.
5
Xuning bilən Amorlarning bəx padixaⱨi – Yerusalem padixaⱨi,
Ⱨibron padixaⱨi, Yarmut padixaⱨi, Lakix padixaⱨi wə Əglon padixaⱨi
birlixip ⱪoxunlirini elip, Gib'onƣa atlandi. Ular Gib'onni ⱪorxap ⱨujum
ⱪildi. 6 Gib'onluⱪlar Gilgaldiki Yoxuwaning ⱪarargaⱨiƣa jiddiy adəm
əwətip, Yoxuwadin: «Taƣliⱪ rayonlardiki Amorlarning padixaⱨliri
birlixip bizgə ⱨujum ⱪildi, tezliktə kelip bizgə yardəm beringlar, bizni
ⱪutⱪuzuwelinglar, biz ⱪulliringizni taxlap ⱪoymanglar!» dəp ɵtünüp
soraxti.
7
Yoxuwa əng qəbdəs baturlarni ɵz iqigə alƣan barliⱪ ⱪoxunni baxlap,
Gilgaldin ⱪozƣilip Gib'onƣa ⱪarap yolƣa qiⱪti. 8 Bu qaƣda Pərwərdigar
Yoxuwaƣa:
– Ulardin ⱪorⱪma, qünki mən ularni sening ⱪolungƣa tapxurƣanmən.
Ulardin ⱨeqkim sanga ⱪarxi turalmaydu, – dedi.
9
Yoxuwa Gilgaldin qiⱪip, keqiqə tohtimay yürüx ⱪilip, Amorlar
ⱪoxuniƣa tuyuⱪsiz ⱨujum ⱪildi. 10 Pərwərdigar Amorlar ⱪoxunini
patiparaⱪqiliⱪⱪa qüxürüp ⱪoydi. Isra'illar ⱪoxuni Amorlarning kɵp
ⱪismini Gib'onda ⱪirip taxlidi ⱨəmdə düxmən ⱪoxunini Bəyt-horon
xəⱨirigiqə ⱪoƣlap, yol boyi ⱪirip mengip, Azeⱪa xəⱨiri wə Maⱪⱪeda
xəⱨirigə barƣuqə yənə bir ⱪismini ⱪirip taxlidi. 11 Amorlarning ⱪalƣan
ⱪoxuni Bəyt-horon xəⱨirigə yeⱪin bolƣan dawanƣa ⱪeqip Azeⱪa
xəⱨirigə barƣuqə, Pərwərdigar yol boyi asmandin xiddətlik mɵldür
yaƣdurup, ularning yənə bir ⱪismini yoⱪatti. Xiddətlik mɵldürdə
ɵlgənlər Isra'illarning ⱪiliqida ɵlgənlərdinmu kɵp boldi. 12 Pərwərdigar
Isra'illarƣa nusrət ata ⱪilip, Amorlarni məƣlup ⱪilƣan küni, Yoxuwa
Isra'il həlⱪining aldida Pərwərdigarƣa: «Ⱪuyax Gib'on asminida tohtap
tursun, ay Ayyalon jilƣisida tohtap tursun» dəp du'a ⱪilƣanidi. 13 Xuning
bilən Isra'illar düxminini məƣlup ⱪilƣuqə, ⱪuyax bilən ay ɵz jayida
tohtap turdi. Ⱪuyaxning təhminən pütün bir kün olturmay, asmanning

220
Yoxuwa

nəⱪ otturisida tohtap turƣanliⱪi toƣrisidiki bu wəⱪə «Yaxar» degən
kitabta tilƣa elinƣan əməsmu! 14 Pərwərdigarning Yoxuwaning du'asini
ijabət ⱪilip bərgənlikigə ohxax bundaⱪ ix uningdin burunmu wə uningdin
keyinmu bolup baⱪmidi. Xu küni Pərwərdigar ⱨəⱪiⱪətən Isra'illar üqün
jəng ⱪilƣanidi.
15
Uruxtin keyin Yoxuwa bilən Isra'illarning pütün ⱪoxuni ɵzlirining
Gilgaldiki ⱪarargaⱨiƣa ⱪaytixti.
Jənubtiki bəx padixaⱨning ɵltürülüxi
Uruxta Amorlarning bəx padixaⱨi ⱪeqip ketip, Maⱪⱪedadiki bir
ɵngkürgə yoxurunuwalƣanidi. 17 Yoxuwa Amorlarning bəx
padixaⱨining Maⱪⱪedadiki bir ɵngkürgə yoxurunuwalƣan yeridin
tepilƣanliⱪini anglap, 18 ⱪoxunliriƣa:
– Birnəqqə adəm ⱪoram taxlar bilən ɵngkürning aƣizini etip ⱪoyup, u
yərni kɵzət ⱪilsun. 19 Ⱪalƣanliringlar ⱪaqⱪan düxmənning arⱪisidin
dawamliⱪ ⱪoƣlap, ⱨujum ⱪilinglar. Ularning ɵz xəⱨərlirigə kiriwelixiƣa
yol ⱪoymanglar. Pərwərdigaringlar Huda ularni ⱪolunglarƣa tapxurup
beridu – dəp buyruⱪ ⱪildi.
20
Yoxuwa wə Isra'il ⱪoxuni ularning ⱨəmmisini degüdək yoⱪatti. Az
bir ⱪismi sepilliri mustəⱨkəm xəⱨərlərgə ⱪeqip kiriwaldi. 21 Isra'il ⱪoxuni
Maⱪⱪedadiki ⱪarargaⱨiƣa, yəni Yoxuwaning yeniƣa saⱪ-salamət ⱪaytip
kəldi. Xuningdin etibarən ⱨeqkim Isra'illarƣa ⱪarxi bir eƣiz gəp
ⱪilixⱪimu petinalmidi.
22
Yoxuwa adəmlirigə buyrup:
– Ɵngkürning eƣizini eqip, bəx padixaⱨni elip kelinglar! – dedi.
23
Ular Yerusalem padixaⱨi, Ⱨibron padixaⱨi, Yarmut padixaⱨi, Lakix
padixaⱨi wə Əglon padixaⱨini elip kəldi. 24 Ular elip kelingəndə,
Yoxuwa barliⱪ Isra'il ⱪoxunini yiƣip, ularning sərkərdilirigə:
– Bu padixaⱨlarning boyniƣa dəssənglar! – dedi.
Sərkərdilər uning deginidək ⱪilixti. 25 Yoxuwa ⱪoxunliriƣa:
– Ⱨərgiz ⱪorⱪmanglar ⱨəm ⱨoduⱪmanglar! Ⱪəysər wə jasarətlik
bolunglar! Pərwərdigar silərgə ⱪarxi qiⱪmaⱪqi bolƣan barliⱪ
düxmənliringlarnimu muxundaⱪ küngə ⱪoyidu, – dedi.
26
Keyin Yoxuwa bəx padixaⱨni ɵltürüp, ularni bəx dərəhkə esip
ⱪoyuxⱪa buyruⱪ ⱪildi. Kəq kirgüqə bu jəsətlər dərəhtə esiⱪliⱪ turdi.
27
Kün patⱪanda Yoxuwa padixaⱨlarning jəsitini dərəhtin qüxürüp, ularni
ɵzliri yoxurunuwalƣan ɵngkürgə taxlap, ɵngkürning eƣizini ⱪoram
16
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taxlar bilən etiwetixkə buyrudi. Bu taxlar ⱨazirmu xu yərdə bar.
Jənubtiki xəⱨərlərning ixƣal ⱪilinixi
Xu waⱪitta Yoxuwa Maⱪⱪeda xəⱨirini igiləp, bu xəⱨərning padixaⱨi
wə barliⱪ adəmlirini birnimu tirik ⱪaldurmay, ⱪiliq bilən ⱨəmmisini
təltɵküs yoⱪatti. Ular bu xəⱨərning padixaⱨinimu Eriha xəⱨirining
padixaⱨini ɵltürgəngə ohxax ɵltürdi. 29 Keyin Yoxuwa Isra'il ⱪoxunini
baxlap berip, Libnaⱨ xəⱨirigə ⱨujum ⱪildi. 30 Pərwərdigar Libnaⱨ
xəⱨirining padixaⱨini wə uning barliⱪ adəmlirini Isra'illarning ⱪoliƣa
qüxürüp bərdi. Isra'illar bu xəⱨərning barliⱪ adəmlirini birnimu tirik
ⱪaldurmay, ⱪiliq bilən ⱨəmmisini təltɵküs ⱪirip taxlidi. Ular bu
xəⱨərning padixaⱨinimu huddi Eriha xəⱨirining padixaⱨini ɵltürgəngə
ohxax ɵltürdi.
31
Keyin Yoxuwa Isra'il ⱪoxunini baxlap Libnaⱨdin ayrilip, Lakix
xəⱨirigə yürüx ⱪildi. Ular xəⱨərni ⱪorxap ⱨujum baxlidi. 32 Ikkinqi küni
Pərwərdigar Lakix xəⱨirini Isra'illarning ⱪoliƣa qüxürüp bərdi. Isra'illar
Libnaⱨ xəⱨirigə ohxax, bu xəⱨərning barliⱪ adəmlirinimu ⱪiliq bilən
ⱪirip taxlidi. 33 Bu qaƣda, Gəzərning padixaⱨi Ⱨoram ⱪoxun baxlap,
xəⱨərdikilərgə yardəmgə kəlgənidi. Əmma Yoxuwa Ⱨoram padixaⱨ wə
uning ⱪoxuninimu ⱪirip taxlap, ⱨeqkimni tirik ⱪaldurmidi. 34 Yoxuwa
barliⱪ Isra'il ⱪoxunini baxlap, Lakixtin ayrilip, Əglon xəⱨirigə yürüx
ⱪildi. Ular xəⱨərni ⱪorxap ⱨujum baxlidi. 35 Xu küni Isra'illar bu xəⱨərni
igiləp, barliⱪ həlⱪni ⱪiliq bilən ⱪirip taxlidi. Ular Lakixtikigə ohxax, bu
xəⱨərning barliⱪ adəmlirinimu təltɵküs yoⱪatti.
36
Yoxuwa Isra'il ⱪoxunini baxlap, Əglondin Ⱨibron xəⱨirigə yürüx
ⱪilip, bu xəⱨərgə ⱨujum ⱪildi. 37 Ular bu xəⱨərnimu igiləp, barliⱪ
adəmlirini ⱪiliq bilən ⱪirip taxlidi, padixaⱨinimu ɵltürdi, ⱨeqkim tirik
ⱪalmidi. Ular xəⱨər ətrapidiki yezilardiki adəmlərnimu tirik ⱪoymidi.
Ular huddi Əglonda ⱪilƣanƣa ohxax, bu xəⱨərning adəmlirinimu
təltɵküs yoⱪatti.
38
Keyin Yoxuwa yənə Isra'il ⱪoxunini baxlap kəynigə yenip, Dibir
xəⱨirigə ⱨujum ⱪildi. 39 Isra'illar bu xəⱨərni igiləp, uning padixaⱨini
tutup, bu xəⱨərning ətrapidiki yezilarnimu ⱪoxup igilidi. Ular padixaⱨni
wə barliⱪ adəmlirini ⱪiliq bilən təltɵküs ⱪirip taxlap, ⱨeqkimni tirik
ⱪaldurmidi. Ular Ⱨibron, Libnaⱨ wə ularning padixaⱨlirini ⱪandaⱪ
ⱪilƣan bolsa, Dibirnimu huddi xuningƣa ohxax ⱪildi.
40
Xundaⱪ ⱪilip Yoxuwa jənubtiki barliⱪ zeminni, yəni taƣliⱪ
28

222
Yoxuwa

rayonlarni, Nəgeb qɵllükini, ƣərbiy edirliⱪlarni wə taƣ baƣirlirini ɵz
iqigə alƣan barliⱪ zeminlarning padixaⱨlirini həlⱪi bilən ⱪoxup
boysundurdi. Ular Pərwərdigar – ɵzliri etiⱪad ⱪilip kəlgən Hudaning
buyruⱪi boyiqə bu zeminlardiki barliⱪ həlⱪni təltɵküs ⱪirip taxlap,
ⱨeqkimni tirik ⱪaldurmidi. 41 Yoxuwa Kadex-barneya xəⱨiri bilən Gaza
xəⱨirining otturisidiki zeminlarni wə Goxəngə təwə bolƣan zeminlardin
tartip, Gib'on xəⱨirigiqə bolƣan pütkül zeminni boysundurdi. 42 Yoxuwa
bu bir ⱪetimliⱪ yürüxidə u yərlərdiki padixaⱨlarni boysundurup, barliⱪ
zeminni igilidi. Qünki Pərwərdigar – Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda,
Isra'illar üqün jəng ⱪilƣanidi. 43 Uruxtin keyin Yoxuwa barliⱪ Isra'il
ⱪoxuni bilən ɵzlirining Gilgaldiki ⱪarargaⱨiƣa ⱪaytixti.

11-bab
Ximaldiki padixaⱨlarning məƣlup ⱪilinixi
Hazor padixaⱨi Yabin bu ixlarni angliƣan ⱨaman, ətraptiki
padixaⱨlarƣa, yəni Madon padixaⱨi Yobabⱪa, Ximron padixaⱨi wə
Akxaf padixaⱨiƣa, 2 ximaliy taƣliⱪ rayonlardiki padixaⱨlarƣa, yənə
Jəliliyə kɵlining④ jənub təripigə jaylaxⱪan Araba rayonidiki
padixaⱨlarƣa, ƣərbiy edirliⱪlardiki padixaⱨlarƣa, ƣərb tərəpkə
jaylaxⱪan Nafot-Dor zeminidiki padixaⱨlarƣa, 3 ƣərbiy Kən'an wə
xərⱪiy Kən'an zeminidiki padixaⱨlarƣa, Amor padixaⱨliriƣa, Hitlar,
Pərizzilər, taƣliⱪ rayonlardiki Yibuslar wə Mizpaⱨ zeminiƣa ⱪaraxliⱪ
Hərmon taƣ etəkliridiki xəⱨərlərdə yaxaydiƣan Hiwlarƣa həwər əwətti.
4
Bu padixaⱨlar barliⱪ ⱪoxunlirini baxlap kəldi. Ularning ⱪoxunliri
san-sanaⱪsiz bolup, huddi dengiz saⱨilidiki ⱪumdək kɵp idi. Ularning
nurƣun at wə jəng ⱨarwiliri bar idi. 5 Bu padixaⱨlar birlixip, Isra'illar
bilən urux ⱪilix üqün ⱪoxunlirini baxlap, Merom yenidiki su boyliriƣa
bargaⱨ ⱪurdi.
6
Pərwərdigar Yoxuwaƣa yənə mundaⱪ dedi:
– Ulardin ⱪorⱪma, mən ətə muxu waⱪitⱪiqə ularning ⱨəmmisining
jəsitini silərgə tapxurup berimən. Sən ularning atlirining peyini kesiwət,
jəng ⱨarwilirini kɵydürüp taxla.
7
Xuning bilən Yoxuwa barliⱪ ⱪoxunni baxlap, Merom yenidiki su
1

④

Jəliliyə kɵli – Kinnərət kɵli, dəpmu atilidu.
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boyliriƣa jaylaxⱪan düxmənlərning üstigə tuyuⱪsiz besip kelip, ⱨujum
ⱪildi. 8 Pərwərdigar düxmənlərni Isra'illarning ⱪoliƣa qüxürüp bərdi.
Isra'illar ularni büyük Sidon xəⱨiri wə Misrefot-mayimƣiqə, xundaⱪla
Mizpaⱨ jilƣisining xərⱪiƣiqə ⱪoƣlap berip, birmu adəmni tirik
ⱪaldurmidi. 9 Yoxuwa Pərwərdigarning buyruƣinidək, ularning atlirini
peyini kesiwetip, jəng ⱨarwilirini kɵydürüp taxlidi.
10
Yoxuwa ⱪoxunini baxlap kəynigə ⱪaytip, Hazor xəⱨirini igilidi wə
padixaⱨini ⱪiliq bilən ɵltürdi. Hazor padixaⱨi xu qaƣda xu jaydiki barliⱪ
padixaⱨliⱪlarni baxⱪuratti. 11 Isra'illar Hazor xəⱨiridiki barliⱪ adəmlərni
ⱪiliq bilən təltɵküs yoⱪitip, ⱨeqⱪandaⱪ tirik jan ⱪaldurmidi, xəⱨərnimu
kɵydürüp taxlidi.
12
Yoxuwa Pərwərdigarning hizmətkari Musa pəyƣəmbərning
buyruƣini boyiqə, ximaldiki barliⱪ xəⱨərlərni igiləp, ularning
padixaⱨlirini təltɵküs ɵltürdi. Bu xəⱨərlərdiki barliⱪ adəmlərni ⱪiliq bilən
ⱪirƣin ⱪildi. 13 Isra'illar Hazor xəⱨiridin baxⱪa, dɵnglüklərgə ⱪurulƣan
xəⱨərlərni⑤ kɵydürmidi. 14 Isra'illar bu xəⱨərlərdiki urux oljiliri wə
mal-qarwilarni ɵzlirigə ⱪaldurup, barliⱪ adəmlərni ⱪiliq bilən ⱪirip
taxlap, ⱨeqkimni tirik ⱪaldurmidi. 15 Bu ixlarni Pərwərdigarning
hizmətkari Musa pəyƣəmbər Pərwərdigarning buyruƣini boyiqə
Yoxuwaƣa tapxurƣanidi. Yoxuwa Pərwərdigarning Musa pəyƣəmbərgə
buyruƣanlirini birnimu ⱪaldurmay bəja kəltürdi.
16
Yoxuwa barliⱪ zeminni – Ximaliy taƣliⱪ rayonlar, pütkül Nəgeb
qɵllüki, pütkül Goxən zemini, ƣərbtiki edirliⱪlar, Araba rayoni,
Jəliliyədiki taƣliⱪ rayonlar wə edirliⱪlarni boysundurdi. 17 Isra'illarning
zemini jənubta Sə'irning yenidiki Halaⱪ teƣidin baxlinip, ximalda Liwan
jilƣisining Hərmon teƣi baƣridiki Ba'algad xəⱨirigiqə kengəydi.
Yoxuwa bu zeminlardiki barliⱪ padixaⱨlarni yoⱪatti. 18 Isra'illar bu
padixaⱨlar bilən uzun məzgil urux ⱪildi. 19 Bu zeminlarda yaxaydiƣan
Gib'ondiki Hiwlardin baxⱪa, ⱨeqkim Isra'illar bilən tinqliⱪ əⱨdinamisi
tüzmigənidi, xunga ularning xəⱨərlirining ⱨəmmisini igilidi.
20
Pərwərdigar bu padixaⱨlarni jaⱨil ⱪilip ⱪoyƣanidi. Xunga ular Isra'illar
bilən urux ⱪilixti. Pərwərdigarning Musa pəyƣəmbərgə buyruƣini
boyiqə Isra'illar ularning ⱨəmmisini rəⱨim ⱪilmay təltɵküs yoⱪatti.
21
Bu qaƣda Yoxuwa taƣliⱪ rayonlarda yaxawatⱪan Anaⱪlarni yoⱪatti.
Əsirlər dawamida kona xəⱨərlər wəyran bolup, harabilikkə aylinip, dɵnglük pəyda
bolƣan. Xu dɵnglük üstigə ⱪurulƣan yengi xəⱨərlərni kɵrsitidu.
⑤
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Ular Ⱨibron, Dibir, Anab xəⱨərliridə ⱨəm jənub wə ximaldiki pütün
taƣliⱪ rayonlarda yaxaytti. Yoxuwa ularni xəⱨirliri bilən təltɵküs yoⱪatti.
22
Isra'illarning zemini iqidə Anaⱪlarning əwladliridin ⱨeqkim ⱪalmidi.
Biraⱪ ulardin azƣinə bir ⱪismi Gaza, Gat, wə Axdod xəⱨərliridə ⱪelip
ⱪaldi. 23 Huddi Pərwərdigar Musa pəyƣəmbərgə buyruƣinidək, Yoxuwa
barliⱪ zeminlarni ɵz ilkigə aldi. U bu zeminlarni Isra'illarning ⱪəbililirigə
təⱪsim ⱪilip bərdi. Xuningdin kiyin bu zeminda urux ahirlaxti.

12-bab
I'ordan dəryasining xərⱪidiki məƣlup ⱪilinƣan padixaⱨlar
Isra'illar alliburun I'ordan dəryasining xərⱪidiki padixaⱨlarni məƣlup
ⱪilip, zeminini ixƣal ⱪilƣanidi. Bu padixaⱨlarning zemini jənubta Arnon
jilƣisidin tartip, ximalda Hərmon teƣiƣiqə kengəygənidi. Bu I'ordan
dəryaisining xərⱪidiki Araba rayoninimu ɵz iqigə alatti.
2
Isra'illar aldi bilən Həxbon xəⱨiridiki Amorlarning padixaⱨi Sihonni
məƣlup ⱪilƣanidi. Uning zemini Arnon jilƣisining ⱪirƣiⱪiƣa jaylaxⱪan
Aro'er xəⱨirini ɵz iqigə alƣan bolup, Arnon jilƣisining otturisidin tartip,
Ammonlarƣa qegralinidiƣan Yabboⱪ jilƣisiƣiqə idi. Bu zemin Gil'ad
zeminining jənubiy yerimini ɵz iqigə alatti. 3 Sihon padixaⱨ xərⱪtə Araba
rayoniƣa, yəni Bəyt-yiximotⱪa baridiƣan yolni wə jənubⱪa sozulƣan
Pisgaⱨ teƣining etikini ɵz iqigə alƣan ximalning əng qetidiki Jəliliyə⑥
kɵlidin tartip, jənubning əng qetidiki Ɵlük dengizi,⑦ yəni Tuz
dengiziƣiqə bolƣan rayonlarƣa ⱨɵkümranliⱪ ⱪilatti.
4
Məƣlup bolƣan Baxan padixaⱨi Og Axtarot wə Ədrə'i xəⱨərliridə
yaxaytti. U Rafaⱨlarning ⱪalƣanliridin biri idi. 5 U ximalda Hərmon
teƣidin tartip, Salkaⱨ xəⱨirigiqə bolƣan zeminlarƣa, ƣərbtə pütkül
Baxan zeminidin tartip, Gixur wə Ma'akaning qegraliriƣiqə ⱨəmdə
Gil'adning ximaliy yerimidin tartip, Həxbonluⱪ Sihon padixaⱨning
qegrasiƣiqə ⱨɵkümranliⱪ ⱪilatti.
6
Ilgiri Pərwərdigarning hizmətkari Musa wə Isra'illar bu padixaⱨlarni
məƣlup ⱪilƣanidi. Musa pəyƣəmbər bu zeminlarni Ruben, Gad
ⱪəbililirigə wə Manassə ⱪəbilisining xərⱪiy yerimiƣa igidarqiliⱪ ⱪilixⱪa
1

⑥
⑦

Jəliliyə kɵli – Kinnərət kɵli, dəpmu atilidu.
Ɵlük dengizi – Araba dengizi, dəpmu atilidu.
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bɵlüp bərgənidi.
I'ordan dəryasining ƣərbidiki məƣlup ⱪilinƣan padixaⱨlar
Yoxuwa wə Isra'illar I'ordan dəryasining ƣərbigə jaylaxⱪan Liwan
jilƣisidiki Ba'algad degən jaydin Halaⱪ teƣiƣiqə, ⱨətta Sə'irgiqə bolƣan
zemindiki padixaⱨlarni məƣlup ⱪildi. U bu zeminlarni Isra'illarning
ⱪəbililirigə igidarqiliⱪ ⱪilixⱪa bɵlüp bərgənidi. 8 Bu zeminlar, taƣliⱪ
rayonlarni, ƣərbiy edirliⱪlarni, Araba rayoni wə taƣ baƣrilirini ⱨəmdə
qɵl-bayawanlarni wə jənubiy Nəgeb Qɵllükini ɵz iqigə alidu. Bu
zeminlarda Hitlar, Amorlar, Kən'anlar, Pərizzilər, Hiwlar wə Yibuslar
yaxiƣan. Tɵwəndikilər Isra'illar məƣlup ⱪilƣan padixaⱨlar:
9
Eriha padixaⱨi
Bəytəlning yenidiki Ay padixaⱨi
10
Yerusalem padixaⱨi
Ⱨibron padixaⱨi
11
Yarmut padixaⱨi
Lakix padixaⱨi
12
Əglon padixaⱨi
Gəzər padixaⱨi
13
Dibir padixaⱨi
Gədər padixaⱨi
14
Hurmaⱨ padixaⱨi
Arad padixaⱨi
15
Libnaⱨ padixaⱨi
Adullam padixaⱨi
16
Maⱪⱪeda padixaⱨi
Bəytəl padixaⱨi
17
Tappuwah padixaⱨi
Hefər padixaⱨi
18
Afeⱪ padixaⱨi
Laxaron padixaⱨi
19
Madon padixaⱨi
Hazor padixaⱨi
20
Ximron-mir'on padixaⱨi
Akxaf padixaⱨi
21
Tanak padixaⱨi
Migiddo padixaⱨi
7
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Ⱪədəx padixaⱨi
Karməldiki Yoⱪni'am padixaⱨi
23
Nafot-Dorning yenidiki Dor padixaⱨi
Gilgalning yenidiki Goyim padixaⱨi
24
Tirzaⱨ padixaⱨi
jəm'iy 31 padixaⱨtur.

13-bab
Boysunduruxⱪa tegixlik ⱪalƣan zeminlar
Yoxuwa yaxinip, ⱪerip ⱪalƣanidi. Pərwərdigar uningƣa mundaⱪ
dedi:
– Sən yaxinip, ⱪerip ⱪalding. Sən tehi boysunduruxⱪa tegixlik yənə kɵp
zeminlar bar. 2 Silərning boysunduruxunglarƣa tegixlik bolƣan zeminlar
yənə bar, yəni Filistiyəliklərning zemini wə Gixurlarning barliⱪ
zeminidur. 3 Bu zeminlar Misirning xərⱪidiki Xihor dəryasidin tartip,
ximaldiki Əⱪron xəⱨirining qegrasiƣiqə sozulidu (bu zeminlar
Kən'anlarning zemni dəp ⱪarilidu). Buning iqidə Gaza, Axdod, Axⱪilon,
Gat wə Əⱪron ⱪatarliⱪ xəⱨərlərgə Filistiyəlik bəx ⱨɵkümdar
ⱨɵkümranliⱪ ⱪilidu. Yənə jənubtiki Awwim həlⱪining zeminimu xuning
iqidə. 4 Silər Kən'anlarning ximaldiki pütkül zeminini, xundaⱪla
Sidonluⱪlar təwəlikidiki Mi'aradin tartip, Amorlar zeminiƣa qegradax
Afeⱪ xəⱨirigiqə bolƣan zeminlarnimu igilixinglar kerək. 5 Yənə Gibal
həlⱪining zeminini, Hərmon taƣlirining etikigə jaylaxⱪan Ba'algad
xəⱨiridin tartip, Libo-hamat xəⱨirigiqə bolƣan Liwan taƣlirining
xərⱪidiki zeminlarni 6 wə yənə Liwan taƣliridin Misrefot-mayimƣiqə
bolƣan zeminni, yəni Sidonluⱪlarning pütkül zeminlirini igilixinglar
kerək. Mən bu zeminlardiki həlⱪlərni Isra'il həlⱪining kɵz aldida ⱪoƣlap
qiⱪirimən. Sən pəⱪət mening buyruⱪum boyiqə bu zeminlarni Isra'il
həlⱪining igidarqiliⱪ ⱪilixiƣa təⱪsim ⱪilip bərgin. 7 Yəni sən bu
zeminlarni toⱪⱪuz Isra'il ⱪəbilisi bilən Manassə ⱪəbilisining ƣərbiy
yerimiƣa təⱪsim ⱪilip bərgin.
1

I'ordan dəryasining xərⱪidiki zeminlarning təⱪsim ⱪilinixi
Pərwərdigarning hizmətkari Musa pəyƣəmbər I'ordan dəryasining
xərⱪiy ⱪirƣiⱪidiki zeminlarni alliⱪaqan Manassə ⱪəbilisining xərⱪiy
8
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yerimiƣa wə Ruben, Gad ⱪəbililirining igidarqiliⱪ ⱪilixiƣa təⱪsim ⱪilip
bərgənidi. 9 Ularning zemini Arnon jilƣisining Aro'er xəⱨiridin baxlinip,
bu jilƣining otturisidiki xəⱨərni ɵz iqigə alƣan ⱨalda Mediba xəⱨiri
orunlaxⱪan pütün egizliktin ⱨalⱪip, Dibon xəⱨirigiqə sozulƣan. 10 Bu
zeminlar yənə əng xərⱪtiki Ammonlarning qegrasiƣa tutaxⱪan bolup,
Sihon padixaⱨliⱪining barliⱪ xəⱨərliri, Amorlar padixaⱨi ⱨɵkümranliⱪ
ⱪilƣan Həxbon xəⱨərlirini ɵz iqigə alƣan. 11 U yənə Gil'ad, Gixur wə
Ma'akaliⱪlarning zeminlirini, Hərmon teƣi, xundaⱪla Baxanning Salkaⱨ
xəⱨirigiqə bolƣan pütkül zeminlarni ɵz iqigə alidu, 12 yəni Baxan
zeminidiki Axtarot wə Ədrə'i xəⱨiridə ⱨɵkümranliⱪ ⱪilƣan Og
padixaⱨning barliⱪ zeminini ɵz iqigə alidu. Padixaⱨ Og Rafaⱨlarning əng
ahirⱪi əwladi idi. Musa pəyƣəmbər ularni məƣlup ⱪilip, bu zeminlardin
ⱪoƣlap qiⱪarƣanidi. 13 Əmma Isra'il həlⱪi Gixur wə Ma'aka həlⱪini bu
zemindin ⱪoƣlimidi, xunga ular ⱨazirƣiqə Isra'il həlⱪi arisida dawamliⱪ
yaxap kəlməktə.
Lawiy ⱪəbilisigə məhsus zemin təⱪsim ⱪilinmiƣanliⱪi
Musa pəyƣəmbər Pərwərdigarning degini boyiqə pəⱪət Lawiy
ⱪəbilisigila ⱨeqⱪandaⱪ zemin təⱪsim ⱪilmidi. Qünki Pərwərdigarƣa, yəni
Isra'il həlⱪi etiⱪad ⱪilip kəlgən Hudaƣa ⱪilinƣan ⱪurbanliⱪlar ularning
zemini ornida təⱪsim ⱪilinƣan nesiwisi idi.
14

Ruben ⱪəbilisigə təⱪsim ⱪilinƣan zeminlar
Musa pəyƣəmbər Ruben ⱪəbilisigə ularning jəməti boyiqə zemin
təⱪsim ⱪilip bərgən. 16 Ularning zemini Arnon jilƣisining qetidiki Aro'er
xəⱨiridin baxlinip, bu jilƣining otturisidiki xəⱨərni ɵz iqigə alƣan ⱨalda
Mediba xəⱨiri orunlaxⱪan pütün egizlikkə sozulƣan. 17 U yənə Həxbon
xəⱨiri wə xu egizliktiki barliⱪ xəⱨərlərni – Dibon, Bamot-ba'al,
Bəyt-ba'almi'on, 18 Yaⱨaz, Ⱪidemot, Mefa'at, 19 Ⱪiryata'im, Sibmaⱨ
ⱨəmdə jilƣidiki dɵnglükkə jaylaxⱪan Zərət-xahar, 20 Bəyt-pi'or, Pisgaⱨ
teƣining etiki, Bəyt-yiximot degən yərlərni ɵz iqigə alidu.
21
Bu zeminlar yənə xu egizliktiki barliⱪ xəⱨərlər wə Amorlarning
padixaⱨi Sihon Həxbon xəⱨiridə turup ⱨɵkümranliⱪ ⱪilƣan barliⱪ
zeminlarni ɵz iqigə alidu. Musa pəyƣəmbər Amorlarning padixaⱨi
Sihonni Əwi, Rəⱪəm, Zur, Hur, Rəba ⱪatarliⱪ Midyan həlⱪining ⱪəbilə
baxliⱪliri bilən billə məƣlup ⱪilƣan. Bu ⱪəbilə baxliⱪliri Sihon
padixaⱨning ⱪol astida bolup, xu zeminda yaxaytti. 22 Isra'il həlⱪi uruxta
15
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Bi'orning oƣli palqi Bil'amni ⱪiliq bilən ɵltürdi. 23 I'ordan dəryasi Ruben
ⱪəbilisining zeminining ƣərbiy pasili boldi. Bu zemindiki xəⱨər wə
yezilar Ruben ⱪəbilisigə jəmətlər boyiqə təⱪsim ⱪilip berilgənidi.
Gad ⱪəbilisigə təⱪsim ⱪilinƣan zeminlar
Musa pəyƣəmbər Gad ⱪəbilisigə ularning jəməti boyiqə zemin
təⱪsim ⱪilip bərgən. 25 Ularning zemini Yazer, Gil'adning barliⱪ xəⱨərliri
wə Rabbaⱨ xəⱨirining yenidiki Aro'er xəⱨirigiqə bolƣan Ammon
zeminining yerimini ɵz iqigə alidu. 26 Bu zeminlar yənə jənubta Həxbon
xəⱨiridin tartip, Ramot-mizpəⱨ wə Bitonim xəⱨirigiqə, ximalda
Mahanayim xəⱨiridin tartip, Dibir zeminigiqə, 27 I'ordan wadisida
Bəyt-ⱨaram, Bəyt-nimraⱨ, Sukkot, Zafon xəⱨiri, xundaⱪla Sihon padixaⱨ
Həxbonda turup ⱨɵkümranliⱪ ⱪilƣan baxⱪa zeminlarnimu ɵz iqigə alidu.
Ƣərbiy pasili I'ordan dəryasini boylap, ximalda Jəliliyə kɵlining
ayiƣiƣiqə sozulup, keyin xərⱪⱪə ⱪayrilidu. 28 Bu zeminlardiki xəⱨər wə
ətraptiki yezilar Gad ⱪəbilisigə jəmətlər boyiqə təⱪsim ⱪilip berilgənidi.
24

Manassə ⱪəbilisining xərⱪiy yerimiƣa təⱪsim ⱪilinƣan zeminlar
Musa pəyƣəmbər Manassə ⱪəbilisining xərⱪiy yerimiƣa ularning
jəməti boyiqə zemin təⱪsim ⱪilip bərgən. 30 Bu zeminlar Mahanayim
xəⱨiridin ximalƣa sozulƣan bolup, Baxan zemini (Og padixaⱨ burun
ⱨɵkümranliⱪ ⱪilƣan zemin) wə Ya'irning igidarliⱪidiki 60 yezini 31 wə
yənə Gil'ad zeminining yerimi wə Baxan zeminidiki Og padixaⱨning
paytəhti bolƣan Axtarot wə Ədrə'i xəⱨərlirini ɵz iqigə alidu. Bu zeminlar
Manassəning oƣli Makir əwladining yerimiƣa jəmət boyiqə təⱪsim ⱪilip
berilgən. 32 I'ordan dəryasining xərⱪigə wə Eriha xəⱨirining uduliƣa
jaylaxⱪan Mo'ab tüzlənglikigə təwə bolƣan bu zeminlar Musa
pəyƣəmbər təripidin təⱪsim ⱪilip berilgən zeminlardur. 33 Əmma Musa
pəyƣəmbər Lawiy ⱪəbilisigə ⱨeqⱪandaⱪ zemin təⱪsim ⱪilip bərmidi,
qünki Pərwərdigar, yəni Isra'il həlⱪi etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda ularƣa:
«Mən silərning riziⱪ-nesiwənglar bolimən» dəp wədə ⱪilƣanidi.
29

14-bab
1

I'ordan dəryasining ƣərbidiki zeminlarning təⱪsim ⱪilinixi
Isra'il həlⱪining ⱪalƣan ⱪəbililiri roⱨaniy Əl'azar, Nunning oƣli
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Yoxuwa wə ⱪəbilə aⱪsaⱪallirining təⱪsim ⱪilip berixi bilən Kən'an
zeminiƣa igə boldi. 2 Yəni bu zeminlar Pərwərdigarning Musa
pəyƣəmbərgə buyruƣini boyiqə qək taxlap, toⱪⱪuz yerim ⱪəbiligə
təⱪsim ⱪilinip berildi. 3 Musa pəyƣəmbər ikki ⱪəbilə wə yənə bir
ⱪəbilining yerimiƣa I'ordan dəryasining xərⱪidiki zeminlarni təⱪsim
ⱪilƣan, əmma Lawiy ⱪəbilisigə zemin təⱪsim ⱪilip bərmigənidi.
4
Yüsüpning əwladliri Manassə wə Əfrayim dəp, ikki ⱪəbiligə ayrilatti.
Lawiy ⱪəbilisigə ⱨeqⱪandaⱪ zemin təⱪsim ⱪilip berilmigənidi. Ularƣa
pəⱪət yaxixi üqün ətrapida mal-qarwa baⱪidiƣan otlaⱪliri bolƣan
xəⱨərlər berilgənidi. 5 Xuning bilən Isra'illar bu zeminlarni
Pərwərdigarning Musa pəyƣəmbərgə buyruƣini boyiqə bɵlüxüwaldi.
Yəⱨuda ⱪəbilisining baxliⱪi Kalibning təlipi
Isra'illar Gilgalda ⱪarargaⱨ ⱪurup turuwatⱪan qaƣda, Yəⱨuda
ⱪəbilisining bir ⱪisim adəmliri Yoxuwaning aldiƣa kirip kelixti. Ⱪenaz
jəmətidin bolƣan Yifunnəning oƣli Kalib Yoxuwaƣa mundaⱪ dedi:
– Kadex-barneyada Pərwərdigar ɵzining yeⱪin adimi Musa
pəyƣəmbərgə sən wə mən toƣruluⱪ nemilərni degənlikini sən bilisən.
7
Pərwərdigarning hizmətkari Musa meni, biz baridiƣan zeminlarni
qarlap kelixkə əwətkənidi. Xu qaƣda mən ⱪiriⱪ yaxta idim. Mən ⱪaytip
kəlgəndin keyin, Musa pəyƣəmbərgə xu zeminlarda kɵrgənlirimni əynən
eyttim. 8 Mən bilən billə barƣan ⱨəmraⱨlirim «u zemindikilər wəⱨxiy
ikən!» dəp, Isra'illarni wəⱨimigə selip ⱪoyƣanidi, lekin mən ikkilənməy,
Pərwərdigarim Hudaning bizni ⱪoƣdaydiƣanliⱪiƣa qin ⱪəlbim bilən
ixəndim. 9 Xu qaƣda Musa pəyƣəmbər: «Sening ⱪədiming yətkən
yərlərning ⱨəmmisi mənggü sanga wə sening əwladliringƣa təwə bolsun,
qünki sən Pərwərdigarimizƣa sadiⱪliⱪ bilən boysundung» dəp, ⱪəsəm
bərgən.
10
Manga ⱪara, Pərwərdigar wədə bərginidək, u mening ⱨayatimni
saⱪlap ⱪaldi, xunga mən ⱨazirƣa ⱪədər yaxap kəldim. Pərwərdigar Musa
pəyƣəmbərgə wədə bərgəndin tartip ⱨazirƣiqə 45 yil ɵtüp kətti. U
waⱪitta Isra'il həlⱪi qɵl-bayawanlarda sərgərdan bolup yürüwatⱪanidi.
Manga ⱪara, mən ⱨazir 85 yaxⱪa kirdim. 11 Mən ⱨazirmu Musa
pəyƣəmbər meni qarlaxⱪa əwətkən qaƣdikidək timən turuptimən,
ⱨazirmu xu qaƣdikidək urux wə baxⱪa ⱨəmmə ixlarni ⱪilalaymən.
12
Pərwərdigarning xu qaƣda wədə ⱪilƣini boyiqə bu taƣliⱪ rayonlarni
manga bərgin. Anaⱪ ⱪəbililirining ⱨelimu xu zeminlarda
6
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yaxawatⱪanliⱪini bilisən, ularning xəⱨərliri qong ⱨəm mustəⱨkəm.
Pərwərdigar mən bilən birgə bolsa, Pərwərdigarning wədə bərgini boyiqə
mən ularni ⱪoƣlap qiⱪiray.
13
Yoxuwa Yifunnəning oƣli Kalibning bu sɵzlirini anglap,
Pərwərdigardin Kalibƣa bəht tilidi wə Ⱨibron xəⱨirini uningƣa təⱪsim
ⱪilip bərdi. 14 Xuning bilən Ⱨibron xəⱨiri ⱨazirƣa ⱪədər Ⱪenaz
ⱪəbilisidin bolƣan Yifunnəning oƣli Kalibning igidarqiliⱪida
turuwatidu. Qünki u Pərwərdigarƣa, yəni Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən
Hudaƣa sadiⱪliⱪ bilən boysunƣanidi. 15 (Burun Ⱨibron xəⱨiri
Ⱪiryat-arba dəp atilatti. Arba Anaⱪlarning əwladidin qiⱪⱪan uluƣ
ⱪəⱨrimandur.)
Xuningdin kiyin bu zeminda urux ahirlaxti.

15-bab
Yəⱨuda ⱪəbilisigə təⱪsim ⱪilinƣan zeminlar
Yəⱨuda ⱪəbilisigə jəmətlər boyiqə zemin təⱪsim ⱪilip berilgən bolup,
bu zeminlarning əng jənubtiki pasili Idom qegrasidiki Zin qɵlining
qetigiqə tutixatti.
2
Yəⱨuda zeminining jənubiy pasili Tuz dengizining jənubining əng
qetidin baxlinip, 3 qayan dawinidin jənubⱪa mengip, Zin qɵlidin ɵtüp,
Kadex-barneya xəⱨirining jənubidin Həzron xəⱨirigə sozulidu. Keyin
Addar xəⱨiridin ɵtüp, u yərdin Ⱪarⱪa xəⱨirigə ⱪayrilidu. 4 Bu pasil yənə
Azmon xəⱨirini kesip ɵtüp, ahirida Misir qegrasidiki dəryani boylap
Ottura dengizƣiqə tutixidu. Bu Yəⱨuda ⱪəbilisining jənubiy pasilidur.
5
Ularning xərⱪiy pasili Tuz dengizini boylap, I'ordan dəryasidin Tuz
dengizining ⱪoyulux eƣiziƣiqə baridu.
Ximaliy pasili bolsa I'ordan dəryasining Tuz dengiziƣa ⱪuyulux
eƣizidin baxlinip, 6 Bəyt-hogla xəⱨirigiqə sozulup, keyin Bəyt-araba
xəⱨiridin ɵtüp Rubenning oƣli Boⱨanning nami bilən atalƣan taxⱪiqə
baridu. 7 Keyin balayi'apət jilƣisidin ɵtüp Dibir xəⱨirigə berip, u yərdin
ximalƣa burulup, Gilgal xəⱨirigiqə baridu. Gilgal xəⱨiri bolsa jilƣining
jənubidiki Adummim taƣ dawinini kesip ɵtidiƣan yolning ⱪarxi təripidə
bolup, bu pasil Enxəməx buliⱪiƣiqə sozulup, Rogel buliⱪi degən jayda
ahirlixidu. 8 Keyin Yibuslar xəⱨirining (Yerusalem xəⱨiri dəpmu atilidu)
jənubiy təripidiki Bənⱨinnom jilƣisidin ɵtüp, Ⱨinnom jilƣisining
1
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ƣərbidiki edirliⱪⱪa, yəni Rafaⱨlar jilƣisining ximal təripining ahiriƣiqə
baridu. 9 Bu pasil bu edirliⱪtin yənə Nəftowah buliⱪiƣiqə sozulup, keyin
Əfron teƣidiki xəⱨərlərgiqə baridu. U yərdin yənə ⱪayrilip,
Ⱪiryat-yi'arim dəp atilidiƣan Ba'ala xəⱨirigə tutixidu. 10 U yənə Ba'ala
xəⱨiridin ƣərbtiki Sə'ir teƣiƣa ⱪayrilip, u yərdin yi'arim, yəni Kisalon
teƣining ximaliy etikini boylap, Bəyt-xəməx xəⱨirigə berip, yənə
dawamlixip Timnaⱨ xəⱨirigiqə sozulidu. 11 U yənə Əⱪron xəⱨirining
ximalidiki taƣ baƣrini boylap, Xikkaron xəⱨirigə burulup, Ba'ala teƣiƣa
berip, Yabni'el xəⱨiridin ɵtüp, Ottura dengizda ahirlixidu.
12
Ularning ƣərbiy pasili Ottura dengizning ⱪirƣaⱪliri idi.
Yəⱨuda ⱪəbilisi wə ularning jəmətlirining pasili mana xu idi.
Kalibⱪa təⱪsim ⱪilip berilgən zemin
Yoxuwa Pərwərdigarning buyruƣini boyiqə Yəⱨuda ⱪəbilisining
Ⱪiryat-arba degən zeminini Yifunnəning oƣli Kalibⱪa bɵlüp bərdi. Bu
zemin ⱨazir Ⱨibron dəp atilidu. Arba bolsa Anaⱪlarning atisi idi. 14 Kalib
bu zemindin Anaⱪning üq oƣli – Xexay, Ahiman wə Talmaylarning
jəmətlirini ⱪoƣlap qiⱪardi. 15 Kalib Ⱪiryat-arba zeminidin ɵtüp Dibir
(ilgiri Ⱪir'at-sefər dəp atilatti) xəⱨirigə ⱨujum ⱪildi.
16
Yəⱨuda ⱪəbilisining baxliⱪi Kalib:
– Ⱪir'at-sefər xəⱨirini kim alsa, ⱪizim Aksaⱨni xuningƣa berimən, –
dedi.
17
U xəⱨərni Kalibning inisi Ⱪenazning oƣli Otni'el aldi. Kalib ⱪizi
Aksaⱨni uningƣa bərdi. 18 Bir küni Aksaⱨ atisini yənə bir parqə yər
berixkə maⱪul kəltürüx üqün uning aldiƣa bardi. Aksaⱨ exəktin qüxüxi
bilənla atisi uningdin:
– Nemigə kəlding? – dəp soridi. 19 Aksaⱨ:
– Mən pəⱪət birla nərsə tələp ⱪilip kəldim. Ata, manga buliⱪi bar
yərlərdin bərsingiz, qünki manga bərgən yərliringizning ⱨəmmisi
jənubiy qɵllüktiki yərlər ikən, – dedi. Xuning bilən Kalib yuⱪiri wə
tɵwəndiki bulaⱪlarni uningƣa bərdi.
13

Yəⱨuda ⱪəbilisigə təⱪsim ⱪilinƣan xəⱨərlər
Tɵwəndikilər Yəⱨuda ⱪəbilisigə jəmətlər boyiqə təⱪsim ⱪilip
berilgən xəⱨərlər.
21
Jənubning əng qetidiki Idom qegrasiƣa yeⱪin xəⱨərlər:
Ⱪabzi'el, Ədər, Yagur, 22 Ⱪinaⱨ, Dimona, Ad'ada, 23 Ⱪədəx, Hazor,
20
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Yitnan, 24 Zif, Tələm, Bi'alot, 25 Hazor-hadatta, Ⱪiriyot-həzron (yəni
Hazor), 26 Amam, Xima, Molada, 27 Hazar-gadda, Həxmon, Bəyt-pələt,
28
Hazar-xu'al, Bə'ərxəba, Bizyotiya 29 Ba'ala, Iyim, Əzəm, 30 Əltolad,
Kisil, Hurmaⱨ, 31 Ziⱪlaⱪ, Madmanna, Sansanna, 32 Liba'ot, Xilhim, Ayin
wə Rimmonlardin ibarət jəm'iy 29 xəⱨər bolup, ətrapidiki yezilarmu
bularning iqidə.
33
Ƣərbiy edirliⱪtiki xəⱨərlər:
Əxta'ol, Zor'aⱨ, Axnaⱨ, 34 Zanowah, Engannim, Tappuwah, Enam,
35
Yarmut, Adullam, Sokoⱨ, Azeⱪa, 36 Xa'arayim, Aditayim, Gidera, yəni
Giderotayim ⱪatarliⱪ jəm'iy 14 xəⱨər bolup, ətrapidiki yezilarmu
bularning iqidə.
37
Buningdin baxⱪa, Zinan, Hadaxa, Migdal-gad, 38 Dil'an, Mizpəⱨ,
Yoⱪti'el, 39 Lakix, Bozⱪat, Əglon, 40 Kabbon, Lahmas, Kitlix, 41 Giderot,
Bəyt-dagon, Na'ama, Maⱪⱪedalardin ibarət jəm'iy 16 xəⱨər wə ətrapidiki
yezilar 42 wə yənə Libnaⱨ, Ətər, Axan, 43 Yiftaⱨ, Axnaⱨ, Nizib, 44 Ⱪiylaⱨ,
Akzib, Marexa ⱪatarliⱪ jəm'iy toⱪⱪuz xəⱨər bolup, ətrapidiki yezilarmu
bularning iqidə.
45
Jümlidin Əⱪron wə ətrapidiki yezilar 46 wə Əⱪrondin tartip, Ottura
dengizƣiqə bolƣan Axdod yenidiki barliⱪ xəⱨərlər 47 ⱨəmdə Axdod,
Gaza ətrapidiki yezilar bilən ⱪoxulup, Misir qegrasidiki dəryaƣa wə
Ottura dengiz yaⱪisiƣa baratti.
48
Taƣliⱪ rayonlardiki xəⱨərlər:
Xamir, Yattir, Sokoⱨ, 49 Dannaⱨ, Ⱪiryat-sannaⱨ (yəni Dibir), 50 Anab,
Əxtimowa, Anim, 51 Goxən, Holon, Giloⱨ ⱪatarliⱪ 11 xəⱨər bolup,
ətrapidiki yezilarmu bularning iqidə.
52
Uningdin baxⱪa Arab, Dumaⱨ, Əx'an, 53 Yanum, Bəyt-tappuwah,
Afeⱪa, 54 Humtaⱨ, Ⱪiryat-arba (yəni Ⱨibron) Zi'or ⱪatarliⱪ jəm'iy toⱪⱪuz
xəⱨər wə ətrapidiki yezilar 55 wə ⱨəm Ma'on, Karməl, Zif, Yuttaⱨ,
56
Yizri'əl, Yoⱪdi'am, Zanowah, 57 Ⱪayin, Gib'aⱨ wə Timnaⱨ ⱪatarliⱪ
jəm'iy on xəⱨər bolup, ətrapidiki yezilarmu bularning iqidə. 58 Jümlidin
Halhul, Bəytzur, Gidor, 59 Ma'arat, Bəyt-anot wə Əltiⱪon ⱪatarliⱪ altə
xəⱨər wə ətrapidiki yezilar 60 ⱨəmdə Ⱪiryat-ba'al (yəni Ⱪiryat-yi'arim),
Rabbaⱨ ⱪatarliⱪ ikki xəⱨər bolup, ətrapidiki yezilarmu bularning iqidə.
61
Qɵldiki xəⱨərlər:
Bəyt-araba, Middin, Sikaka, 62 Nibxan, Tuz xəⱨiri wə Engədi ⱪatarliⱪ
altə xəⱨər bolup, ətrapidiki yezilarmu bularning iqidə. 63 Lekin Yəⱨuda
ⱪəbilisidikilər Yerusalemdiki Yibuslarni ⱪoƣlap qiⱪiriwetxkə amalsiz
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ⱪalƣaqⱪa, Yibuslar ⱨazirƣa ⱪədər Yəⱨuda ⱪəbilisidikilər bilən billə xu
yərdə yaxap kəlməktə.

16-bab
Yüsüpning əwladliriƣa təⱪsim ⱪilinƣan zeminlar
Yüsüpning əwladliriƣa təⱪsim ⱪilip berilgən zeminlar:
Bu zeminlarning jənubiy pasili I'ordan dəryasining yenidiki Eriha
xəⱨiridin, yəni Eriha xəⱨirining xərⱪidiki bulaⱪliⱪtin baxlinip,
qɵl-bayawanlarni kesip ɵtüp, taƣliⱪ rayondiki Bəytəl xəⱨirigiqə
sozulidu. 2 Jənubiy pasil Bəytəl, yəni Luz xəⱨiridin baxlinip, Atarot
xəⱨiridiki Arkilarning zeminiƣa baridu. 3 Keyin yənə ƣərbkə sozulup,
Yafletlarning zeminidin ɵtüp, astin Bəyt-horon xəⱨirigiqə berip, u yərdin
yənə Gəzər xəⱨirigiqə sozulup, ahiri Ottura dengizƣa berip tohtaydu.
4
Yüsüpning oƣulliri, yəni Əfrayim bilən Manassəning əwladliri
ɵzlirigə təⱪsim ⱪilinƣan zeminlarƣa igə boldi.
1

Əfrayim ⱪəbilisigə təⱪsim ⱪilinƣan zeminlar
Əfrayim ⱪəbilisigə jəmətlər boyiqə berilgən zeminlar:
ularƣa təⱪsim ⱪilinƣan zeminning jənubiy pasili xərⱪtə Atrot-addar
xəⱨiridin baxlinip, üstün Bəyt-horon xəⱨirigə tutixip, 6 Ottura dengizƣa
baridu. Keyin yənə ximaldiki Mikmitat xəⱨiridin ɵtüp, xərⱪtiki
Ta'anat-xilo xəⱨirigə berip, Yanowah xəⱨirigə tutixidu. 7 Keyin yənə
Yanowah xəⱨiridin jənubⱪa ⱪayrilip, u yərdin Atarot, Na'ara
xəⱨərlirigiqə sozulup, keyin Eriha xəⱨirigə tutixip, I'ordan dəryasida
ahirlixidu. 8 Bu pasil yənə Tappuwah xəⱨiridin ƣərbkə sozulup, Ⱪanaⱨ
jilƣisini boylap, Ottura dengizƣa tutixidu. Mana bu Əfrayim ⱪəbilisigə
jəmətlər boyiqə təⱪsim ⱪilip berilgən zeminlardur.
9
Uningdin baxⱪa, Manassə ⱪəbilisining ƣərbiy yerimidikilərgə təⱪsim
ⱪilinip berilgən zeminlar iqidə, Əfrayim ⱪəbilisigə berilgən xəⱨər wə
ətrapidiki yezilarmu bar. 10 Əfrayim ⱪəbilisi Kən'anlarni Gəzər xəⱨiridin
ⱪoƣlap qiⱪiriwətmidi, əmma ular ⱨazirƣa ⱪədər Əfrayimlarƣa ixləmqi
bolmaⱪta.
5
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17-bab
Manassə ⱪəbilisining ƣərbiy yerimiƣa təⱪsim ⱪilinƣan zeminlar
1
Yüsüpning qong oƣlining əwladliridin bolƣan Manassə
ⱪəbilisidikilərgə zemin təⱪsim ⱪilip berildi. (Manassəning qong oƣli
Makir Gil'adning atisi bolup, uning əwladliri batur jəngqilərdin
bolƣaqⱪa, Gil'ad zemini wə Baxan zemini ularƣa burunla təⱪsim ⱪilip
berilgənidi.) 2 I'ordan dəryasining ƣərbidiki baxⱪa zeminlar
Manassəning ⱪalƣan əwladliriƣa jəmətlər boyiqə, yəni Abi'əzər, Heləⱪ,
Asri'el, Xəkəm, Hefər wə Ximida ⱪatarliⱪ jəmətlərgə təⱪsim ⱪilip berildi.
Bu jəmətlər Yüsüpning oƣli Manassəning ər əwladliri idi.
3
Əmma Hefərning oƣli, yəni Gil'adning nəwrisi, Makirning qəwrisi,
Manassəning əwrisi bolƣan Zilofhadning oƣli yoⱪ, pəⱪət ⱪizlirila bar
idi. Bu ⱪizlarning isimliri Mahlaⱨ, No'aⱨ, Hoglaⱨ, Milkaⱨ wə Tirzaⱨ idi.
4
Ular roⱨaniy Əl'azar, Nunning oƣli Yoxuwa wə Isra'illarning
aⱪsaⱪallirining aldiƣa kelip:
– Pərwərdigar Musa pəyƣəmbərgə, ⱪəbilimizdiki ərlərgə ohxax
bizgimu zemin təⱪsim ⱪilip berixni buyruƣanidi, – dedi.
Xuning bilən Yoxuwa Pərwərdigarning buyruƣini boyiqə, taƣiliriƣa
ohxax ularƣimu yər təⱪsim ⱪilip bərdi. 5 Xundaⱪ ⱪilip, I'ordan
dəryasining ⱪarxi ⱪirƣiⱪidiki Gil'ad zemini bilən Baxan zeminidin
baxⱪa, Manassə ⱪəbilisigə yənə on parqə zemin təⱪsim ⱪilip berildi.
6
Manassə ⱪəbilisidikilərning ayal əwladlirimu ər əwladlarƣa ohxax bir
parqidin yərgə igə boldi. Gil'ad zemini Manassə ⱪəbilisidikilərning
ⱪalƣan ər əwladliriƣa təⱪsim ⱪilip berildi.
7
I'ordan dəryasining ƣərbidiki Manassə ⱪəbilisining pasili, ximalda
Axer ⱪəbilisining pasiliƣa tutuxip, jənubta Xəkəm xəⱨirigə yeⱪin bolƣan
Mikmitat xəⱨirigə sozulup, Mikmitat xəⱨiridin yənimu jənubⱪa ilgiriləp,
En-tappuwahlar yaxawatⱪan zeminƣa tutixatti. 8 Tappuwah xəⱨirining
ətrapidiki zeminlar Manassə ⱪəbilisigə təwə boldi, əmma Manassə
ⱪəbilisi zeminidiki Tappuwah xəⱨiri Əfrayim ⱪəbilisigə təwə idi.
9
Manassə ⱪəbilisning jənubiy pasili Ⱪanaⱨ jilƣisiƣa tutixatti. Manassə
ⱪəbilisining xəⱨərliri iqidə Əfrayim ⱪəbilisigə təⱪsim ⱪilinƣan
xəⱨərlərmu bar idi. Əmma Manassə ⱪəbilisining pasili Ⱪanaⱨ jilƣisining
ximal təripidin ɵtüp, Ottura dengizƣa tutixatti. 10 Əfrayim zemini bolsa
Ⱪanaⱨ jilƣisining jənubida, Manassə ⱪəbilisining zemini bolsa

235
Yoxuwa

dəryaning ximalida idi. Ottura dengiz bolsa Manassə ⱪəbilisining ƣərbiy
pasili bolup, ularning zemini ximalda Axer ⱪəbilisining pasiliƣa, ƣərbtə
Issakar ⱪəbilisining pasiliƣa tutixatti.
11
Manassə ⱪəbilisigə berilgən Bəytxan, Yibli'am, Dor, yəni Nafətdor,
Endor, Tanak wə Migiddo ⱪatarliⱪ xəⱨərlər wə ularning ətrapidiki
yezilar Issakar ⱪəbilisi bilən Axer ⱪəbilisining zemini iqidə idi.
12
Əmma Manassə ⱪəbilisi bu xəⱨərlərni igiliyəlmidi. Xu zeminlarda
yaxawatⱪan Kən'anlar dawamliⱪ xu yərdə yaxawərdi. 13 Keyin Isra'illar
küqəygəndin keyin, ular Kən'anlarni ixləmqi ⱪilip ixlətti. Əmma ularni
bu zeminlardin pütünləy ⱪoƣlap qiⱪarmidi.
14
Yüsüpning əwladliri Yoxuwaning aldiƣa kelip:
– Pərwərdigar bizgə bərikət bərdi. Bizning adəmlirimiz xunqə kɵp
tursa, sən nemə üqün bizgə bir parqila zemin təⱪsim ⱪilip berisən? – dəp
soridi.
15
Yoxuwa ularƣa:
– Əgər adəmliringlar xunqə kɵp bolsa, Əfrayim taƣliⱪ rayoni silərgə
yətmigən bolsa, ormanliⱪta yaxawatⱪan Pərizzilər wə Rafaⱨlarning
zeminiƣa berip, ormanlarni kesip ɵzünglarƣa jay ⱪilinglar, – dedi.
16
Yüsüpning əwladliri jawab ⱪayturup:
– Əfrayim taƣliⱪ rayoni bizgə tarliⱪ ⱪilidu. Uning üstigə tüzləngliktiki
Bəytxan wə uning ətrapidiki yezilar wə Yizri'əl jilƣisida yaxawatⱪan
Kən'anlarning tɵmür bilən mustəⱨkəmləngən jəng ⱨarwilirimu bar, –
deyixti.
17
Yoxuwa Yüsüpning əwladliri bolƣan Əfrayim wə Manassə
ⱪəbilisidikilərgə mundaⱪ dedi:
– Silər xunqə kɵp wə küqlük ikənsilər, silərgə bir ülüxtin kɵp zemin
təⱪsim ⱪilip berilixi kerək. 18 Taƣliⱪ rayonlarmu silərgə təwə bolsun. U
yərlər gərqə ormanliⱪ bolsimu, silər ormanlarni kesip, xu jaylarni
ɵzünglarƣa zemin ⱪilinglar. Kən'anlar küqlük ⱨəm ularning tɵmür bilən
mustəⱨkəmləngən jəng ⱨarwiliri bolsimu, silər ularni ⱪoƣlap
qiⱪiriwetələysilər.

18-bab
1

Ⱪalƣan zeminlarning təⱪsim ⱪilinixi
Isra'illar pütün zeminlarni boysundurƣandin keyin, pütkül həlⱪ Xilo
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xəⱨirigə yiƣilip, uqrixix qediri tikti. 2 Isra'illarning yənə yəttə ⱪəbilisigə
tehi zemin təⱪsim ⱪilip berilmigənidi.
3
Yoxuwa Isra'illarƣa mundaⱪ dedi:
– Pərwərdigar – silərning əjdadliringlar etiⱪad ⱪilƣan Huda silərgə
bərgən zeminlarni ⱪaqanƣiqə igiliməy turisilər? 4 Silər ⱨazirla ⱨərbir
ⱪəbilidin üq adəm tallanglar, mən ularni xu zeminlarni qarlaxⱪa
əwətimən. Ular ɵz ⱪəbililirining pasillirini bekitip, həritisini sizip,
mening yenimƣa ⱪaytip kəlsun. 5 Bu zeminlar yəttə parqiƣa bɵlünsun.
Jənubtiki zeminlar Yəⱨuda ⱪəbilisigə, ximaldiki zeminlar Yüsüpning
əwladliriƣa ⱪaldurulsun. 6 Silər bu yəttə parqə zeminning həritisini sizip
qiⱪip, mening yenimƣa elip kelinglar, andin mən bu zeminlarni
Pərwərdigarimiz – Hudaning aldida silər üqün qək taxlap, ⱨərbir ⱪəbiligə
təⱪsim ⱪilip berimən.
7
Lekin Lawiy ⱪəbilisigə ⱨeqⱪandaⱪ zemin təⱪsim ⱪilip berilməydu.
Qünki ularning zemini, yəni nesiwisi Pərwərdigarning roⱨaniysi
boluxtur. Gad ⱪəbilisi, Ruben ⱪəbilisi wə Manassə ⱪəbilisining xərⱪiy
yerimi ɵzlirigə təwə zeminƣa igə bolup bolƣan. Ularƣa bu zeminni
Pərwərdigarning hizmətkari Musa pəyƣəmbər I'ordan dəryasining
xərⱪiy ⱪirƣiⱪidin bərgən.
8
Qarliƣuqilar mengix aldida, Yoxuwa ularƣa yənə tapilap:
– Silər pütün zeminlarni qarlap, həritisini sizip kelinglar. Silər ⱪaytip
kəlgəndin keyin, mən Xiloda Pərwərdigarning aldida silər üqün qək
taxlaymən.
9
Qarliƣuqilar pütün zeminni qarlap, uni yəttə parqiƣa bɵlüp, ⱨərbir
parqidiki xəⱨərlərni tizimlap qiⱪti. Ular ⱪaytip kelip, Xilodiki ⱪarargaⱨta
Yoxuwa bilən kɵrüxti. 10 Yoxuwa Pərwərdigarning aldida bu zeminlarni
ⱨər ⱪaysi ⱪəbililərgə təⱪsim ⱪilip berix üqün qək taxlidi.
Binyamin ⱪəbilisigə təⱪsim ⱪilinƣan zeminlar
Birinqi qək Binyamin ⱪəbilisigə qiⱪti. Ularƣa jəmətliri boyiqə
təⱪsim ⱪilip berilgən zemin, Yəⱨuda bilən Yüsüp ⱪəbilisining zemini
otturisida idi.
12
Bu zeminning ximaliy pasili I'ordan dəryasidin baxlinip, Eriha
xəⱨirining ximalidin yuⱪirilap, ƣərbkə burulup taƣliⱪ rayonƣa kirip,
andin Bəyt'awən qɵllükigə baridu. 13 Bu yərdin Luz, yəni Bəytəl xəⱨirigə
tutixip, astin Bəyt-horon xəⱨirining jənubidiki edirliⱪⱪa jaylaxⱪan
Atrot-addar xəⱨirigə tutixidu. 14 Bu yərdin yənə jənubⱪa burulup,
11
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Bəyt-horon xəⱨirining udulidiki edirliⱪning ƣərbiy ⱪirƣiⱪini boylap,
Yəⱨuda ⱪəbilisigə təwə bolƣan Ⱪiryat-ba'al, yəni Ⱪirat-yi'arim xəⱨiridə
ahirlixidu. Bu ularning ƣərbiy pasilidur.
15
Jənubiy pasili bolsa Ⱪirat-yi'arim xəⱨirining ƣərbidin baxlinip,
Nəftowah bulaⱪliriƣa tutixidu. 16 Keyin yənə Rafaⱨlar jilƣisining ximal
təripidiki wə Bənⱨinnom jilƣisi yenidiki edirliⱪtin tɵwəngə ⱪarap,
Ⱨinnom jilƣisini boylap, Yibuslar xəⱨirining⑧ jənubidiki edirliⱪtin
ɵtüp, Rogel buliⱪiƣa baridu. 17 Bu pasil yənə u yərdin ximalƣa ⱪayrilip
Enxəməxkə berip, Adummim dawinining ⱪarxisidiki Gililotⱪa tutixidu.
Keyin Rubenning oƣli Boⱨanning nami bilən atalƣan taxⱪiqə berip, 18 u
yərdin yənə Araba rayonining udulidiki edirliⱪning ximalini boylap ɵtüp,
Araba rayoniƣa tutixidu. 19 U yərdin Bəyt-hoglaning ximaliy təripigə
tutixip, Tuz dengizining ximaliy ⱪirƣiⱪidiki I'ordan dəryasining
jənubidiki ⱪuyulux eƣizida ahirlixidu. Bu ularning jənubiy pasilidur.
20
I'ordan dəryasi bolsa ularning xərⱪiy pasili idi.
Mana bu tɵt təripi qegralanƣan zeminlar Binyamin ⱪəbilisigə jəmətlər
boyiqə təⱪsim ⱪilip berilgən zeminlardur.
21
Binyamin ⱪəbilisigə berilgən xəⱨərlər: Eriha, Bəyt-hogla,
Eməⱪ-ⱪiziz, 22 Bəyt-araba, Zimarayim, Bəytəl, 23 Awwim, Paraⱨ, Ofraⱨ,
24
Kifar-ammona, Ofni, Gəba ⱪatarliⱪ 12 xəⱨər bolup, ətrapidiki
yezilarmu bularning iqidə. 25 Yənə Gib'on, Ramaⱨ, Bə'ərot, 26 Mizpaⱨ,
Kifira, Mozaⱨ, 27 Rəⱪəm, Yirpi'el, Tar'ala, 28 Zela, Ⱨa'ələf, Yibus
(Yerusalem), Gib'aⱨ, Ⱪiryat ⱪatarliⱪ 14 xəⱨər bolup, ətrapidiki yezilarmu
bularning iqidə. Mana bular Binyamin ⱪəbilisigə jəmətlər boyiqə təⱪsim
ⱪilip berilgən zeminlardur.

19-bab
Ximon ⱪəbilisigə təⱪsim ⱪilinƣan zeminlar
Ikkinqi qək Ximon ⱪəbilisigə qiⱪti. Ularƣa jəmətliri boyiqə təⱪsim
ⱪilip berilgən zemin, Yəⱨuda ⱪəbilisining zemini iqididur.
2
Bu zeminda Bə'ərxəba, Molada, 3 Hazar-xu'al, Balaⱨ, Əzəm,
4
Əltolad, Bitul, Hurmaⱨ, 5 Ziⱪlaⱪ, Bəyt-markabot, Hazar-susaⱨ,
6
Bəyt-liba'ot wə Xaruhən ⱪatarliⱪ 13 xəⱨər bolup, ətrapidiki yezilarmu
1

⑧

Yibuslar xəⱨiri – keyinki Yerusalem xəⱨiridur.
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bularning iqidə.
7
Ximon ⱪəbilisi uningdin baxⱪa yənə Ayin, Rimmon, Ətər wə Axan
ⱪatarliⱪ tɵt xəⱨər wə ularning ətrapidiki yezilarƣa igə boldi. 8 Bu zemin
yənə Ba'alat-bi'er, yəni Nəgeb qɵllükidiki Ramaⱨ xəⱨirigiqə bolƣan
barliⱪ xəⱨər wə yezilarni ɵz iqigə alidu. Bu zeminlar Ximon ⱪəbilisigə
jəmətlər boyiqə təⱪsim ⱪilip berildi. 9 Yoxuwa Yəⱨuda ⱪəbilisigə
ularning eⱨtiyajidinmu artuⱪ zemin təⱪsim ⱪilip bərgənidi, xunga
Yəⱨuda ⱪəbilisi Ximon ⱪəbilisigə ɵz zeminidin yər ajritip bərdi.
Zəbulun ⱪəbilisigə təⱪsim ⱪilinƣan zeminlar
Üqinqi qək Zəbulun ⱪəbilisigə qiⱪti. Ularƣa jəmətliri boyiqə təⱪsim
ⱪilip berilgən zeminning pasili Sarid xəⱨiridin baxilinip, 11 ƣərbkə
sozulup, Mar'ala xəⱨiridin ɵtüp, Dabbəxət xəⱨirigə berip, u yərdin
Yoⱪni'am xəⱨirining yenidiki jilƣiƣiqə tutixidu. 12 Ⱪarxi tərəptə Sarid
xəⱨiridin xərⱪiy tərəpkə sozulup, Kislot-tabor xəⱨirining pasiliƣa berip,
u yərdin Dabirat xəⱨirigiqə sozulup, yənə yuⱪirilap Yafiya xəⱨirigə
tutixidu. 13 Andin xərⱪⱪə dawamlixip Gathefər xəⱨiri, Etⱪazin xəⱨiri wə
Rimmon xəⱨərliridin ɵtüp, Ne'aⱨ xəⱨirigə burulidu. 14 Zəbulunlarning
ximaliy pasili Hannaton xəⱨiridin ɵtüp, Yiftah'el jilƣisida ahirlixidu.
15
Ularning zemini jəm'iy 12 xəⱨər bolup, Ⱪattat, Nahalal, Ximron,
Yid'ala wə Bəytləⱨəm xəⱨərliri wə uning ətrapidiki yezilarmu xuning
iqidə.
16
Mana bu xəⱨərlər wə ularning ətrapidiki yezilar Zəbulun ⱪəbilisigə
jəmətlər boyiqə təⱪsim ⱪilip berilgən zeminlardur.
10

Issakar ⱪəbilisigə təⱪsim ⱪilinƣan zeminlar
Tɵtinqi qək Issakar ⱪəbilisigə qiⱪti. Ularƣa jəmətliri boyiqə təⱪsim
ⱪilip berilgən zemin tɵwəndiki xəⱨərlərni ɵz iqigə alidu: 18 Yizri'əl,
Kisullot, Xunem, 19 Hafarayim, Xi'on, Anaharat, 20 Rabbit, Ⱪixyon,
Əbəz, 21 Rəmət, Engannim, Enhadda wə Bəyt-pazzez.
22
Ularning zemini Tabor, Xahazima wə Bəyt-xəməx xəⱨərlirigə
tutixip, I'ordan dəryasida ahirlixidu. Ularning zemini 16 xəⱨər bolup,
ularning ətrapidiki yezilarmu xularning iqidə.
23
Issakar ⱪəbilisigə jəmətlər boyiqə təⱪsim ⱪilip berilgən zeminlar
yuⱪiridiki xəⱨərlər wə ularƣa ⱪaraxliⱪ yezilarni ɵz iqigə alidu.
17
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Axer ⱪəbilisigə təⱪsim ⱪilinƣan zeminlar
Bəxinqi qək Axer ⱪəbilisigə qiⱪti. Ularƣa jəmətliri boyiqə təⱪsim
ⱪilip berilgən zemin tɵwəndiki xəⱨərlərni, yəni Həlⱪat, Hali, Bətən,
Akxaf, 26 Allammələk, Amad wə Mix'al ⱪatarliⱪ xəⱨərlərni ɵz iqigə
alidu. Uning ƣərbiy pasili Karməl teƣi wə Xihor-libnat xəⱨirigə tutixidu.
27
Keyin yənə xərⱪⱪə burulup, Bəyt-dagon xəⱨirigə suzulup, Zəbulun
ⱪəbilisidiki Yiftah'el jilƣisiƣiqə baridu. U yərdin ximalƣa burulup,
Bəyt-eməⱪ wə Ni'i'əl xəⱨərlirigiqə berip, u yərdin dawamliⱪ ximalƣa
ilgiriləp, Ⱪabul, 28 Əbron, Rihob, Hammon, Ⱪanaⱨ xəⱨirigə berip wə
tehimu yiraⱪlap udul büyük Sidon xəⱨirigə tutixidu. 29 Bu pasil yənə
Ramaⱨ xəⱨiri wə sepilliri mustəⱨkəm Tir xəⱨirigə berip, u yərdin yənə
Hosaⱨ xəⱨirigə burulup, Ottura dengiz boyidiki Mahalab wə Akzib
xəⱨirigə yeⱪin rayonlarƣa baridu. 30 Ularning zeminida Ummaⱨ, Afeⱪ
wə Rihob ⱪatarliⱪ 22 xəⱨər bolup, ularning ətrapidiki yezilarmu xuning
iqidə.
31
Mana bu xəⱨərlər wə ularning ətrapidiki yezilar Axer ⱪəbilisigə
jəmətlər boyiqə təⱪsim ⱪilip berilgən zeminlardur.
24-25

Naftali ⱪəbilisigə təⱪsim ⱪilinƣan zeminlar
Altinqi qək Naftali ⱪəbilisigə qiⱪti. Ularƣa jəmətliri boyiqə təⱪsim
ⱪilip berilgən zeminning ximaliy pasili, Heləf xəⱨirining Za'anannim
degən yərning yenidiki dup dərihidin baxlinip, Adami-nəkəb, Yabni'el
wə tehimu yiraⱪlap berip Laⱪⱪum xəⱨərlirini kesip ɵtüp, I'ordan
dəryasida ahirlixidu. 34 Ƣərbiy pasili Aznot-tabor xəⱨirini kesip ɵtüp,
Huⱪoⱪ xəⱨirigə baridu. Bu pasilning jənub təripi Zəbulun ⱪəbilisigə,
ƣərb təripi Axer ⱪəbilisigə, xərⱪ təripi I'ordan dəryasiƣa tutixidu.
35
Ularning zeminida mustəⱨkəm sepil bilən ⱪorxalƣan tɵwəndiki
xəⱨərlər bar: Ziddim, Zer, Hammat, Raⱪⱪat, Kinnərət, 36 Adama, Ramaⱨ,
Hazor, 37 Ⱪədəx, Ədrə'i, Enhazor, 38 Yir'on, Migdal'el, Horem, Bəyt-anat
wə Bəyt-xəməx ⱪatarliⱪ jəm'iy 19 xəⱨər bolup, ularning ətrapidiki
yezilarnimu ɵz iqigə alidu.
39
Mana bu xəⱨərlər wə ularning ətrapidiki yezilar Naftali ⱪəbilisigə
jəmətlər boyiqə təⱪsim ⱪilip berilgən zeminlardur.
32-33

Dan ⱪəbilisigə təⱪsim ⱪilinƣan zeminlar
Yəttinqi qək Dan ⱪəbilisigə qiⱪti. Ularƣa jəmətliri boyiqə təⱪsim
ⱪilip berilgən zemin tɵwəndiki xəⱨərlər: yəni Zor'aⱨ, Əxta'ol, Irxəməx,
40-41
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Xa'alabbin, Ayyalon, Yitlaⱨ, 43 Elon, Timnaⱨ, Əⱪron, 44 Əltiⱪe,
Gibbiton, Ba'alat, 45 Yiⱨud, Binəbiraⱪ, Gatrimmon, 46 Meyarⱪon, Raⱪⱪon
xəⱨiri wə Jaffa xəⱨirining udulidiki zeminlarni ɵz iqigə alidu.
47
Əmma Dan ⱪəbilisi bu zeminlarƣa igə bolalmidi. Ular baxⱪa yərgə
berip, Ləxəm xəⱨirigə ⱨujum ⱪilip, bu xəⱨərni igilidi ⱨəmdə bu
xəⱨərning həlⱪini ⱪiliq bilən ⱪirƣin ⱪilip, ɵzliri bu xəⱨərgə orunlaxti.
Ular bu xəⱨərning namini ɵzgərtip, əjdadlirining nami bilən «Dan» dəp
ataxti.
48
Mana bu xəⱨər wə uning ətrapidiki yezilar Dan ⱪəbilisigə jəmətlər
boyiqə təⱪsim ⱪilip berilgən zeminlardur.
Yoxuwaƣa təⱪsim ⱪilinƣan zemin
Barliⱪ ⱪəbililərgə zeminlar bɵlüp berilgəndin keyin, Isra'illar
Nunning oƣli Yoxuwaƣimu zemin təⱪsim ⱪilip bərdi.
50
Pərwərdigarning buyruƣini boyiqə Isra'illar Yoxuwaƣa ɵzi talliƣan
xəⱨərni təⱪsim ⱪilip bərdi. U Əfrayim taƣliⱪ rayonidiki Timnat-sərah
xəⱨirini talliwalƣanidi. U bu xəⱨərni ⱪaytidin ⱪurup qiⱪip, u yərdə
olturaⱪlixip ⱪaldi.
51
Yuⱪiridiki zeminlarni roⱨaniy Əl'azar, Nunning oƣli Yoxuwa wə
ⱪəbilə aⱪsaⱪalliri Pərwərdigarning aldida, Xiloning kirix eƣizidiki
uqrixix qedirida qək taxlap, Isra'illarƣa təⱪsim ⱪilip bərdi. Xuning bilən
zemin təⱪsim ⱪilip berix tamamlandi.
49

20-bab
Panaⱨlinidiƣan xəⱨərlər
Pərwərdigar Yoxuwaƣa mundaⱪ dedi:
2
– Sən Isra'illarƣa eytⱪin, mən Musa pəyƣəmbər arⱪiliⱪ sanga əmr
ⱪilƣinimdək, ular panaⱨlinidiƣan xəⱨərlərni bekitip qiⱪsun. 3 Ⱨərⱪandaⱪ
bir kixi birawni bihəstəlik ⱪilip, məⱪsətsiz ⱨalda ɵltürüp ⱪoysa, u xu
xəⱨərlərning birigə ⱪeqip berip, panaⱨlansa bolidu. U bu xəⱨərdə
ɵlgüqining tuƣⱪanlirining ⱪisas elixidin ɵzini saⱪlap ⱪalalaydu. 4 Lekin u
kixi xu xəⱨərlərning birigə ⱪeqip berip panaⱨlanmaⱪqi bolƣanda, xəⱨər
dərwazisi aldida turup, bu xəⱨərning aⱪsaⱪalliriƣa ɵz ⱪilmixini bayan
ⱪilsun. Ular qoⱪum u kixini xəⱨərgə kirixkə yol ⱪoysun wə uningƣa xu
xəⱨərdin turidiƣan jay kɵrsitip bərsun. 5 Əgər ɵlgüqining tuƣⱪanliri
1
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ⱪisas elix üqün ⱪoƣlap kəlsə, aⱪsaⱪallar ⱨərgizmu ɵltürgüqini ularƣa
qiⱪirip bərməsliki kirək. Qünki ɵltürgüqi ɵlgüqini ⱪəstən ɵltürmigən,
xundaⱪla burun uning bilən adawitimu bolmiƣan. 6 Əmma ɵltürgüqi
jama'ət aldida soraⱪ ⱪilinip, uningƣa ⱨɵküm qiⱪirilƣuqə, xu yərdə turuxi
kerək. Wəⱪə yüz bərgən waⱪittiki bax roⱨaniy ɵlüp kətküqə ɵltürgüqi
qoⱪum xu xəⱨərdə turuxi kirək. Uningdin keyin ɵltürgüqi ərkin bolup,
ɵzi ⱪeqip kəlgən xəⱨərgə ⱪaytsa bolidu.
7
Naftali ⱪəbilisining taƣliⱪ rayonining Jəliliyədiki Ⱪədəx xəⱨiri,
Əfrayim ⱪəbilisining taƣliⱪ rayonidiki Xəkəm xəⱨiri, Yəⱨuda
ⱪəbilisining taƣliⱪ rayonidiki Ⱪiryat-arba, yəni Ⱨibron xəⱨiri ⱪatarliⱪ
xəⱨərlər panaⱨlinix üqün bekitilgən xəⱨərlərdur. 8 I'ordan dəryasining
xərⱪiy təripidiki, yəni Eriha xəⱨirining udulidiki Ruben ⱪəbilisining
egizlikidiki qɵllükkə jaylaxⱪan Bəzər xəⱨiri, Gad ⱪəbilisining zeminiƣa
jaylaxⱪan Gil'adtiki Ramot xəⱨiri, Manassə ⱪəbilisining zeminiƣa
jaylaxⱪan Baxan rayonidiki Golan xəⱨiri ⱪatarliⱪ xəⱨərlər panaⱨlinix
üqün bekitilgən xəⱨərlərdur. 9 Bu xəⱨərlər barliⱪ Isra'illar wə xu zeminda
yaxawatⱪan sirittin kəlgənlər üqün panaⱨlinidiƣan xəⱨərlər ⱪilip
bekitilgən. Ⱨərⱪandaⱪ bir kixi birawni bihəstəlik ⱪilip, məⱪsətsiz ⱨalda
ɵltürüp ⱪoysa, xu xəⱨərlərning birigə ⱪeqip berip panaⱨlansa bolidu. Bu
arⱪiliⱪ ular jama'ət aldida soraⱪ ⱪilinixtin burun, ⱪisas alƣuqilarning
ɵltürüwetixidin saⱪlinalaydu.

21-bab
Lawiy ⱪəbilisigə ayrip berilgən xəⱨərlər
Lawiy ⱪəbilisining aⱪsaⱪalliri Kən'an zeminidiki Xilo xəⱨiridə
turuwatⱪan roⱨaniy Əl'azar, Nunning oƣli Yoxuwa wə Isra'illarning
aⱪsaⱪallirining aldiƣa kelip ularƣa:
– Pərwərdigar Musa pəyƣəmbərgə, biz yaxaydiƣan xəⱨər wə
mal-qarwilirimizni baⱪidiƣan otlaⱪ berixni buyruƣanidi, – dedi.
3
Xuning bilən Isra'illar Pərwərdigarning buyruƣini boyiqə Lawiy
ⱪəbilisigə ɵzlirigə təⱪsim ⱪilip berilgən zemindin tɵwəndiki xəⱨərlərni
wə otlaⱪlarni ayrip bərdi.
4
Qək taxlax arⱪiliⱪ Lawiy ⱪəbilisning Ⱪoⱨat jəmətidin bolƣan
Ⱨarunning əwladliriƣa Yəⱨuda, Ximon wə Binyamin ⱪəbilisigə təⱪsim
ⱪilip berilgən zemindiki 13 xəⱨər ayrip berildi.
1-2
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Yənə qək taxlax arⱪiliⱪ, Ⱪoⱨat jəmətining baxⱪa əwladliriƣa
Əfrayim, Dan wə Manassə ⱪəbilisining ƣərbiy yerimiƣa təⱪsim ⱪilip
berilgən zemindiki 10 xəⱨər ayrip berildi.
6
Yənə qək taxlax arⱪiliⱪ, Gerxon jəmətigə Issakar, Axer, Naftali wə
Baxandiki Manassə ⱪəbilisining xərⱪiy yerimiƣa təⱪsim ⱪilip berilgən
zemindiki 13 xəⱨər ayrip berildi.
7
Mirari jəmətigimu qək taxlax arⱪiliⱪ Ruben, Gad wə Zəbulun
ⱪəbilisigə təⱪsim ⱪilip berilgən zemindiki 12 xəⱨər ayrip berildi.
8
Xundaⱪ ⱪilip Isra'illar Pərwərdigarning Musa pəyƣəmbərgə
buyruƣini boyiqə yuⱪiriⱪi xəⱨər wə otlaⱪlarni Lawiy ⱪəbilisigə qək
taxlax arⱪiliⱪ ayrip bərdi.
9-10
Lawiy ⱪəbilisning Ⱪoⱨat jəmətidin bolƣan Ⱨarunning əwladliriƣa
birinqi bolup qək qiⱪⱪanliⱪi üqün, Isra'illar Yəⱨuda wə Ximon
ⱪəbilisining xəⱨərlirini ularƣa əng aldida ayrip bərdi: 11 Yəⱨuda
ⱪəbilisining taƣliⱪ rayonidiki Ⱪiryat-arba, yəni Ⱨibron xəⱨiri wə uning
ətrapidiki otlaⱪlarnimu ularƣa ayrip bərdi (Arba Anaⱪning əjdadi idi).
12
Əmma xəⱨərning sirtidiki dalilar wə uning ətrapidiki yezilar burunla
Yifunnəning oƣli Kalibning igidarqiliⱪ ⱪilixiƣa təⱪsim ⱪilip berilgənidi.
13
Xuning bilən roⱨaniy Ⱨarunning əwladliriƣa Ⱨibron xəⱨiri
(bihəstəlik ⱪilip adəm ɵltürüp ⱪoyƣanlarning panaⱨlinidiƣan
xəⱨərlirining biri), Libnaⱨ, 14 Yattir, Əxtimowa, 15 Holon, Dibir, 16 Ayin,
Yuttaⱨ wə Bəyt-xəməx ⱪatarliⱪ toⱪⱪuz xəⱨər wə ularning ətrapidiki
otlaⱪlarni ayrip bərdi.
17
Isra'illarning Binyamin ⱪəbilisidin Ⱨarunning əwladliriƣa Gib'on,
Gəba, 18 Anatot wə Almon ⱪatarliⱪ tɵt xəⱨər wə ularning ətrapidiki
otlaⱪlar ayrip berildi. 19 Roⱨaniy Ⱨarunning əwladliriƣa jəm'iy 13 xəⱨər
wə ularning ətrapidiki otlaⱪlar ayrip berildi.
20
Lawiy ⱪəbilisidiki Ⱪoⱨat jəmətining baxⱪa əwladliriƣa Əfrayim
ⱪəbilisining xəⱨərliri ayrip berildi. 21 Isra'illar ularƣa taƣliⱪ rayondiki
Əfrayimning Xəkəm xəⱨiri (bihəstəlik ⱪilip adəm ɵltürüp ⱪoyƣanlarning
panaⱨlinidiƣan xəⱨərlirining biri), Gəzər, 22 Ⱪibzayim wə Bəyt-horon
xəⱨərliri wə ularning ətrapidiki otlaⱪlar bolup, jəm'iy 4 xəⱨərni ayrip
bərdi.
23
Isra'illar ularƣa yənə Dan ⱪəbilisidin Əltiⱪe, Gibbiton, 24 Ayyalon,
Gatrimmon wə ularning ətrapidiki otlaⱪlar bolup, jəm'iy 4 xəⱨərni ayrip
bərdi.
25
Ularƣa yənə Manassə ⱪəbilisining ƣərbiy yerimidin Tanak,
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Gatrimmon wə ularning ətrapidiki otlaⱪlar bolup, jəm'iy 2 xəⱨərni ayrip
bərdi. 26 Ⱪoⱨat jəmətining ⱪalƣan əwladliri 10 xəⱨər wə ularning
ətrapidiki otlaⱪlarni ayriwaldi.
27
Lawiy ⱪəbilisining baxⱪa jəmətidin bolƣan Gerxonning əwladliri
Manassə ⱪəbilisining xərⱪiy yerimidiki tɵwəndiki xəⱨərlər wə ularning
ətrapidiki otlaⱪlarni ayriwaldi: Baxandiki Golan (bihəstəlik ⱪilip, adəm
ɵltürüp ⱪoyƣanlarning panaⱨlinidiƣan xəⱨərlirining biri) wə Bi'əxtiradin
ibarət 2 xəⱨər.
28
Issakar ⱪəbilisidin tɵwəndiki xəⱨərlər wə ularning ətrapidiki
otlaⱪlarni ayriwaldi: Ⱪixyon, Dabirat, 29 Yarmut wə Engannimdin ibarət
4 xəⱨər.
30
Axer ⱪəbilisidin tɵwəndiki xəⱨərlər wə ularning ətrapidiki otlaⱪlarni
ayriwaldi: Mix'al, Abdon, 31 Həlⱪat wə Rihobtin ibarət 4 xəⱨər.
32
Naftali ⱪəbilisidin tɵwəndiki xəⱨərlərni wə ularning ətrapidiki
otlaⱪlarni ayriwaldi: Jəliliyədiki Ⱪədəx (bihəstəlik ⱪilip, adəm ɵltürüp
ⱪoyƣanlarning panaⱨlinidiƣan xəⱨərlirining biri), Hammotdor wə
Ⱪartandin ibarət 3 xəⱨər. 33 Xundaⱪ ⱪilip, jəm'iy 13 xəⱨər wə ularning
ətrapidiki otlaⱪlar Gerxon jəmətigə ayrip berildi.
34
Lawiy ⱪəbilisining ⱪalƣan jəmətliridin Mirari jəməti, Zəbulun
ⱪəbilisidin tɵwəndiki 4 xəⱨər wə ularning ətrapidiki otlaⱪlarni ayriwaldi:
Yoⱪni'am, Ⱪartaⱨ, 35 Dimnaⱨ wə Nahalal ⱪatarliⱪ xəⱨər wə ularning
ətrapidiki otlaⱪlar.
36
Ruben ⱪəbilisidin tɵwəndiki 4 xəⱨər wə ularning ətrapidiki otlaⱪlarni
ayriwaldi: Bəzər, Yaⱨaz, 37 Ⱪidemot wə Mefa'at ⱪatarliⱪ xəⱨər wə
ularning ətrapidiki otlaⱪlar.
38
Gad ⱪəbilisidin tɵwəndiki 4 xəⱨər wə ularning ətrapidiki otlaⱪlarni
ayriwaldi: Gil'adtiki Ramot (bihəstəlik ⱪilip, adəm ɵltürüp
ⱪoyƣanlarning panaⱨlinidiƣan xəⱨərlirining biri), Mahanayim,
39
Həxbon wə Yazer ⱪatarliⱪ xəⱨər wə ularning ətrapidiki otlaⱪlar.
40
Xuning bilən Mirari jəməti (lawiy ⱪəbilisining ⱪalƣan jəmətliri) 12
xəⱨərgə igə boldi. 41 Isra'illar zeminidin jəm'iy 48 xəⱨər wə ularning
ətrapidiki otlaⱪlar Lawiy ⱪəbilisigə ayrip berildi. 42 Bu xəⱨərlərning
ⱨəmmisining ətrapida otlaⱪliri bar idi.
43
Xundaⱪ ⱪilip Pərwərdigar Isra'illarning əjdadliriƣa wədə ⱪilƣan
barliⱪ zeminni ularƣa bərdi. Isra'illar bu zeminlarƣa igə bolup, xu
yərlərdə olturaⱪlaxti. 44 Pərwərdigar ularning əjdadliriƣa wədə ⱪilƣini
boyiqə pütün zeminƣa amanliⱪ bərdi. Ⱨeqⱪandaⱪ bir düxmən ularƣa

244
Yoxuwa

ⱪarxi turalmidi, qünki Pərwərdigar ularning barliⱪ düxmənlirini ularning
ⱪoliƣa qüxürüp bərgənidi. 45 Pərwərdigarning Isra'il həlⱪigə bərgən
barliⱪ wədisining ⱨəmmisi birimu ⱪalmay əməlgə axti.

22-bab
Xərⱪtiki ⱪəbililərning ɵz zeminliriƣa ⱪaytixi
Yoxuwa Ruben, Gad wə Manassə ⱪəbilisining xərⱪiy yerimidiki
ⱪəbililərni qaⱪirip 2 ularƣa:
– Silər Pərwərdigarning hizmətkari Musa pəyƣəmbər silərgə
buyruƣan ixlarning ⱨəmmisini ⱪildinglar, xundaⱪla mening
buyruⱪlirimƣimu boysundunglar. 3 Xunqə uzaⱪ waⱪitlardin beri taki
bügünki küngiqə, silər bu Isra'il ⱪəbililiridiki ⱪerindaxliringlarni
taxliwətmidinglar. Pərwərdigaringlar Hudaning əmrlirigə izqil boysunup
kəldinglar. 4 Ⱨazir Pərwərdigaringlar Huda ɵz wədisi boyiqə silərgə
amanliⱪ bərdi. Silər əmdi, I'ordan dəryasining xərⱪiy təripidiki,
Pərwərdigarning hizmətkari Musa pəyƣəmbər silərgə təⱪsim ⱪilip
bərgən zeminlardiki yurtunglarƣa ⱪaytinglar. 5 Musa pəyƣəmbərning
barliⱪ kɵrsətmisi wə buyruⱪliriƣa qoⱪum yahxi əməl ⱪilinglar!
Pərwərdigaringlar Hudani sɵyünglar, uning kɵrsətkən yolida
menginglar, əmrlirigə boysununglar, uningƣa sadiⱪ bolunglar, qin
ⱪəlbinglar wə pütün wujudinglar bilən hizmət ⱪilinglar! – dedi.
6
Keyin Yoxuwa ularƣa bəht tiləp, uzitip ⱪoydi. Ⱨəmmisi ɵz yurtliriƣa
ⱪaytixti.
7
Musa pəyƣəmbər Manassəning xərⱪiy yerim ⱪəbilisigə I'ordan
dəryasining xərⱪiy təripidiki Baxan zeminini təⱪsim ⱪilip bərgənidi
(ularning ⱪalƣan yerim ⱪəbilisigə I'ordan dəryasining ƣərbidin zemin
təⱪsim ⱪilip berilgən). Yoxuwa ularƣimu bəht tiləp, ɵz yurtliriƣa uzitip
ⱪoydi. 8 Yoxuwa ularƣa:
– Düxmənliringlardin olja alƣan mal-qarwa, altun-kümüx, tuq, tɵmür
wə kiyim-keqək ⱪatarliⱪ bayliⱪlarni elip, uruⱪ-tuƣⱪanliringlar bilən
ortaⱪ bɵlüxünglar, – dedi.
9
Xuning bilən Ruben, Gad wə Manassə ⱪəbilisining xərⱪiy yerimidiki
ⱪəbililər Kən'an zeminining Xilo xəⱨiridə ⱪalƣan Isra'il ⱪəbililiridin
ayrildi. Ular Gil'adtiki ɵzigə təwə bolƣan zeminƣa ⱪarap yol aldi. Bu
zeminlarni Pərwərdigar ularƣa Musa pəyƣəmbər arⱪiliⱪ buyrup
1
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bərgənidi.
Xərⱪiy ⱪəbililərning ⱪurbanliⱪ supisi yasixi
Ruben, Gad wə Manassəning xərⱪiy yerimidiki ⱪəbililər Kən'an
zeminidin qiⱪmay turup, I'ordan dəryasining boyiƣa kəlgəndə, u yərdə
intayin ⱨəywətlik bir ⱪurbanliⱪ supisi yasidi. 11 Isra'illarning ⱪalƣan
ⱪəbililirigə Ruben, Gad wə Manassə ⱪəbilisining xərⱪiy yerimidiki
ⱪəbililərning Kən'an zeminining pasilidiki I'ordan dəryasining ƣərbidiki
Gililotta bir ⱪurbanliⱪ supisi yasiƣanliⱪ həwiri yetip kəldi. 12 Ular buni
angliƣandin keyin, ularning barliⱪ adəmliri Xiloƣa yiƣilip, Ruben, Gad
wə Manassəning xərⱪiy yerimidiki ⱪəbililər bilən urux ⱪilmaⱪqi boluxti.
13
Əmma ular Əl'azarning oƣli roⱨaniy Pinihasni Gil'ad zeminidiki
Ruben, Gad wə Manassəning xərⱪiy yerimidiki ⱪəbililərgə əwətti, 14 yəni
Isra'illarning ⱨərⱪaysi ⱪəbililiri ɵz jəmətliridin birdin aⱪsaⱪalni tallap,
jəm'iy on adəm uning bilən billə bardi.
15
Ular Gil'ad zeminiƣa yetip barƣandin keyin, Ruben, Gad wə
Manassəning xərⱪiy yerimidiki ⱪəbililər bilən kɵrüxüp, ularƣa mundaⱪ
dedi:
16
– Biz, yəni Pərwərdigarning jama'iti silərning nemə üqün Isra'illar
etiⱪad ⱪilip kəlgən Hudaƣa asiyliⱪ ⱪilƣanliⱪinglarni bilməkqi bolup
kəlduⱪ. Silər nemə üqün Pərwərdigardin yüz ɵrüp, uningƣa ⱪarxi ⱨalda
ɵzünglarƣa bir ⱪorbanliⱪ supisi yasidinglar? 17 Əjdadlirimizning
Pi'orda⑨ Pərwərdigarƣa asiyliⱪ ⱪilip ɵtküzgən eƣir gunaⱨini untup
ⱪaldinglarmu? Ular Pərwərdigarning ɵz həlⱪi bolsimu, Pərwərdigar
yənila ularni yuⱪumluⱪ kesəl bilən jazaliƣanidi, biz bu gunaⱨtin tehiqə
paklanƣinmiz yoⱪ! 18 Bügün silər Pərwərdigarning yolida mengixtin yüz
ɵrüdünglar. Silər Pərwərdigarƣa asiyliⱪ ⱪilsanglar, ətə Pərwərdigar
ⱨəmmimizgə ƣəzipini yaƣduridu.
19
Əgər silər zemininglarni ibadət ⱪilix üqün napak dəp oylisanglar,
undaⱪta bizning zeminimizƣa kelinglar. Bizning yerimizgə
Pərwərdigarning ibadət qediri tikilgən, uni silər bilən təng ortaⱪlixayli.
Əmma, Pərwərdigarimiz Hudaning ⱪurbanliⱪ supisidin baxⱪa, yənə bir
ⱪurbanliⱪ supisi yasaxtək asiyliⱪ ⱪilmixinglar bilən, Pərwərdigarƣa wə
10

Pi'or – Mo'abtiki bir yərning ismi bolup, bu yərdə Musa pəyƣəmbər waⱪtida Isra'il
həlⱪi Pərwərdigarƣa asiyliⱪ ⱪilip, bir but yasiƣan. Pərwərdigar 24 ming nəpər
Isra'illarni yuⱪumluⱪ kesəl bilən ɵltürüx arⱪiliⱪ ularni jazaliƣan. «Qɵldə» degən
ⱪisimdiki 25-bab 9-ayətkə ⱪaralsun.
⑨
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bizgə ⱪarxi qiⱪmanglar. 20 Zərah jəmətidin bolƣan Akan Pərwərdigarƣa
atalƣan nərsini oƣrilap gunaⱨ ⱪilƣanliⱪi üqün, Pərwərdigarning ƣəzipi
barliⱪ Isra'il həlⱪigə yaƣmidimu? Axu bir adəmning gunaⱨi üqün
nurƣun adəm ɵlüp kəttiƣu?!
21
Ruben, Gad wə Manassəning xərⱪiy yerimidiki ⱪəbililər
Isra'illarning bu aⱪsaⱪalliriƣa mundaⱪ dəp jawab berixti:
22
– Ⱨəmmigə ⱪadir Pərwərdigar Huda, ⱨəmmigə ⱪadir Pərwərdigar
Huda! U ɵzi bilidu! Pütkül Isra'il həlⱪi bilsun! Biz ⱪurbanliⱪ supisini
Pərwərdigarƣa ⱪarxi qiⱪix yaki uningƣa boysunmasliⱪ üqün yasimiduⱪ.
Əgər biz xundaⱪ hiyalda yasiƣan bolsaⱪ, bizgə rəⱨim ⱪilmanglar!
23
Əgər biz Pərwərdigardin yüz ɵrüx məⱪsitidə yaki kɵydürmə
ⱪurbanliⱪi, axliⱪ ⱨədiyəsi wə amanliⱪ ⱪurbanliⱪi ⱪilix üqün ⱪurbanliⱪ
supisi yasiƣan bolsaⱪ, Pərwərdigar bizni jazalisun.
24
Bu ⱪurbanliⱪ supisini yasaxtiki məⱪsitimiz, kəlgüsidə silərning
əwladliringlar bizning əwladlirimizƣa: «Pərwərdigarimiz – Isra'illar
etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda bilən nemə munasiwitinglar bar? 25 Pərwərdigar
I'ordan dəryasini biz bilən silərning, yəni Ruben bilən Gad ⱪəbilisining
pasili ⱪilƣan. Silərning bizning Pərwərdigarimizƣa ibadət ⱪilidiƣan
ⱨeqⱪandaⱪ ⱨoⱪoⱪunglar yoⱪ» dəp, bizning əwladlirimizni
Pərwərdigarƣa ibadət ⱪilixtin tosup ⱪoyuxidin ⱪorⱪtuⱪ.
26
Xuning üqün biz bu ⱪurbanliⱪ supisini yasaxni ⱪarar ⱪilduⱪ. Buni
yasaxtiki məⱪsət, ⱪurbanliⱪ yaki kɵydürmə ⱪurbanliⱪ üqün əməs, 27 bəlki
dəlil-ispat üqündur. Yəni bu, silər bilən bizning arimizda, xundaⱪla
bizlərning əwladlirimiz arisida muⱪəddəs qedirda Pərwərdigarƣa
ɵzimizning kɵydürmə ⱪurbanliⱪi, amanliⱪ ⱪurbanliⱪi wə baxⱪa
ⱪurbanliⱪlarni ⱪilix bilən Pərwərdigarƣa ibadət ⱪilix ⱨoⱪuⱪimizning
barliⱪini ispatlax üqündur. Xundaⱪ bolƣanda silərning əwladinglar
bizning əwladimizni «Pərwərdigarƣa ibadət ⱪilix ⱨoⱪuⱪunglar yoⱪ» dəp,
tosup ⱪoyalmaydu.
28
Əgər silərning əwladliringlar xundaⱪ desə, bizning əwladlirimiz:
«Əjdadlirimiz Pərwərdigarning ⱪurbanliⱪ supisiƣa opmu'ohxax ⱪilip
yasiƣan Pərwərdigarƣa ⱪurbanliⱪ ⱪilix supisiƣa ⱪaranglar. Bu,
kɵydürmə ⱪurbanliⱪ yaki baxⱪa ⱪurbanliⱪlar üqün əməs, bəlki bu,
bizningmu Pərwərdigarƣa mənsup ikənlikimizning dəlil-ispati üqündur»
dəydu. 29 Biz ⱨərgiz Pərwərdigardin yüz ɵrüp, asiyliⱪ ⱪilmaymiz.
Pərwərdigarimizning ibadət qediri aldidiki ⱪurbanliⱪ supisidin baxⱪa,
ⱨərⱪandaⱪ bir ⱪurbanliⱪ supisida kɵydürmə ⱪurbanliⱪ, axliⱪ ⱨədiyəsi wə
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yaki baxⱪa ⱪurbanliⱪlarni ⱪilmaymiz.
30
Roⱨaniy Pinihas wə uning bilən billə kəlgən Isra'illarning ⱪəbilə
aⱪsaⱪalliri, yəni ⱨərⱪaysi ⱪəbililərning ɵz jəmətlirining aⱪsaⱪalliri
Ruben, Gad wə Manassə ⱪəbilisining xərⱪiy yerimidiki ⱪəbililərdin bu
gəpni angliƣandin keyin, ⱪayil boluxti. 31 Əl'azarning oƣli roⱨaniy
Pinihas ularƣa mundaⱪ jawab bərdi:
– Biz bügün Pərwərdigarning biz bilən billə ikənlikini bilduⱪ. Qünki
silər Pərwərdigarƣa sadaⱪətsizlik ⱪilmidinglar, yəni silər Isra'illarni
Pərwərdigarning gumran ⱪilixidin saⱪlap ⱪaldinglar.
32
Əl'azarning oƣli roⱨaniy Pinihas wə baxⱪa aⱪsaⱪallar Gil'adtiki
Ruben wə Gad ⱪəbililiridin ayrilip, Kən'an zeminiƣa ⱪaytip kelip, u
yərdiki Isra'illarƣa bolƣan ixlarni sɵzləp bərdi. 33 Isra'illar buni
angliƣandin keyin hatirjəm boluxti wə Hudaƣa mədⱨiyə oⱪuxti. Ular
Ruben wə Gad ⱪəbililiri bilən uruxup, ularning zeminlirini wəyran
ⱪilixni ⱪayta eƣizƣa almidi.
34
Ruben wə Gad ⱪəbililiri ⱪurbanliⱪ supisining ismini «guwaⱨliⱪ
supisi» dəp atap, ular bu supini «ⱨəmmimizning axu birdinbir
Pərwərdigari bolƣan Hudaƣa ibadət ⱪilidiƣanliⱪimizning
guwaⱨqisidur» deyixti.

23-bab
Yoxuwaning ahirⱪi nəsiⱨiti
Pərwərdigar Isra'illarƣa düxmənlirini boysundurup, amanliⱪ
bərgəndin keyin, heli zamanlar ɵtti. Yoxuwamu ⱪerip ⱪaldi. 2 Yoxuwa
barliⱪ Isra'il həlⱪini ⱨəmdə ularning aⱪsaⱪallirini, baxliⱪlirini, sotqilirini
wə sərdarlirini yiƣip, ularƣa mundaⱪ dedi:
– Mən ⱪerip ⱪaldim, 3 silər Pərwərdigaringlar Hudaning silər üqün
ətrapinglardiki yat həlⱪlərni ⱪandaⱪ ⱪilƣanliⱪini ɵz kɵzünglar bilən
kɵrdünglar. Pərwərdigaringlar Huda silər üqün urux ⱪildi! 4 Mən
silərning ⱨərⱪaysi ⱪəbililiringlarƣa xərⱪtə I'ordan dəryasidin tartip,
ƣərbtə Ottura dengizƣiqə bolƣan zeminlarni təⱪsim ⱪilip bərdim. Mən
silərgə biz boysundurƣan barliⱪ yat həlⱪlərning zeminlirini wə biz tehi
boysundurmiƣan yat həlⱪlərning zeminlirinimu təⱪsim ⱪilip bərdim.
5
Pərwərdigaringlar Huda yat həlⱪlərni silərning kɵz aldinglarda xu
zeminlardin ⱪoƣlap qiⱪiridu, Pərwərdigar silərgə wədə ⱪilƣinidək, silər
1
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xu zeminlarƣa igə bolisilər!
6
Silər Musa pəyƣəmbər arⱪiliⱪ qüxürülgən Təwrat ⱪanuniƣa ⱪattiⱪ
əməl ⱪilinglar, uning yolidin qətnimənglar! 7 Silər aranglarda ⱪalƣan
baxⱪa yat həlⱪlər bilən arilixip kətmənglar! Ularning ilaⱨlirini tilƣa
almanglar, ularning ilaⱨlirining nami bilən ⱪəsəm ⱪilmanglar, ularning
ilaⱨliriƣa səjidə ⱪilmanglar wə ularƣa qoⱪunmanglar! 8 Silər ⱨazirƣiqə
Pərwərdigaringlar Hudaƣa sadiⱪ bolup kəldinglar, buningdin keyinmu
uningƣa sadiⱪ bolunglar!
9
Pərwərdigar küqlük wə ⱪudrətlik bolƣan yat həlⱪlərni aldinglarda
ⱪoƣlap qiⱪardi. Ⱨazirƣiqə ⱨeqkim silərgə təng keləlmidi. 10 Silərning bir
adiminglar düxmənning ming adimini ⱪoƣlap qiⱪardi. Qünki
Pərwərdigaringlar Huda wədə ⱪilƣinidək, silər üqün jəng ⱪildi. 11 Silər
ɵzünglarning ix-əməliyitinglərgə diⱪⱪət ⱪilip, Pərwərdigaringlar Hudani
qin dilinglardin sɵyünglər.
12
Əgər Hudadin yüz ɵrüsənglar, aranglarda ⱪalƣan yat həlⱪlər bilən
arilixip, ular bilən dostlaxsanglar wə nikaⱨlaxsanglar, 13 bilinglarki,
Pərwərdigaringlar Huda bu yat həlⱪlərni zemininglardin ⱪoƣlap
qiⱪarmaydu. Xundaⱪla Pərwərdigaringlar Huda silərgə ata ⱪilƣan bu
güzəl zeminda biringlarmu saⱪ ⱪalmiƣuqə, bu yat həlⱪlər silərgə tuzaⱪ,
ⱪapⱪan wə yaki dümbənglərgə urulƣan ⱪamqa, kɵzünglərgə ⱪadalƣan
tikən bolidu.
14
Meningmu ɵmrüm ahirlixip ⱪaldi. Xübⱨisizki, silərning
kɵnglünglərgə ayan, Pərwərdigaringlar Huda silərgə bərgən wədisining
birinimu ⱪaldurmay, ⱨəmmisini əməlgə axurdi. 15 Lekin, Huda silərgə
bərgən yahxi wədilərning ⱨəmmisini əməlgə axurƣinidək, silərmu
Pərwərdigaringlar Hudaƣa etiⱪad ⱪilmisanglar, u silərni agaⱨlandurup
eytⱪan balayi'apətlərni bexinglarƣa yaƣduridu ⱨəm silərgə ata ⱪilƣan bu
güzəl zemindinmu silərni ⱪoƣlap qiⱪiridu. 16 Əgər silər
Pərwərdigaringlar Hudaning əjdadliringlar bilən ⱪilƣan əⱨdisini buzup,
baxⱪa ilaⱨlarƣa qoⱪunup, ularƣa səjdə ⱪilsanglar, Pərwərdigar silərgə
ⱪattiⱪ ƣəzipini yaƣduridu. Pərwərdigar silərgə ata ⱪilƣan bu güzəl
zemindin bir dəmdila yoⱪ ⱪilinisilər.
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24-bab
Yoxuwaning əⱨdini ⱪayta bekitixi
Yoxuwa Isra'illarning ⱨəmmə ⱪəbililirini ⱨəmdə ularning
aⱪsaⱪallirini, baxliⱪlirini, sotqilirini wə sərdarlirini Xəkəmgə qaⱪirdi.
Ular Hudaning ⱨuzuriƣa kəldi. 2 Yoxuwa pütün həlⱪⱪə mundaⱪ dedi:
– Pərwərdigar – Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda xundaⱪ dəyduki:
«Ⱪədimki zamanda Təraⱨ ⱨəmdə uning oƣulliri Nahor bilən Ibraⱨim wə
baxⱪa əjdadinglar Firat dəryasining ⱪarxi təripidə yaxaytti, ular baxⱪa
ilaⱨlarƣa qoⱪunatti. 3 Mən əjdadinglar Ibraⱨimni Firat dəryasining ⱪarxi
təripidin elip kelip, uni baxlap Kən'anning pütün zeminini kezip, Is’ⱨaⱪni
uningƣa ata ⱪilip, xu arⱪiliⱪ Ibraⱨimning uruⱪini awuttum. 4 Is’ⱨaⱪⱪa
ikki oƣul, yəni Yaⱪup bilən Əsawni bərdim. Mən Sə'irdiki taƣliⱪ
rayonni Əsawƣa bərdim. Lekin Yaⱪup əwladliri bilən Misirƣa kətti.
5
Keyin mən Musa bilən Ⱨarunni Misirƣa əwətip, Misirliⱪlarƣa zor
balayi'apət yaƣdurup, silərni u yərdin elip qiⱪtim. 6 Əjdadinglarni
Misirdin elip qiⱪⱪandin keyin, ular Ⱪizil dengizƣa kəldi. Misirliⱪlar jəng
ⱨarwiliri wə atliⱪlar bilən ularni Ⱪizil dengizƣiqə ⱪoƣlap kəldi. 7 Ular
mening ɵzlirini ⱪutⱪuzuweliximni muraji'ət ⱪildi. Bu qaƣda mən
zeminƣa ⱪarangƣuluⱪ qüxürüp, silərni Misirliⱪlardin ayriwəttim ⱨəmdə
Misirliⱪlarning üstigə dengiz süyini basturup, ularni dengizƣa ƣərⱪ
ⱪiliwəttim. Mening Misirliⱪlarƣa ⱪandaⱪ ⱪilƣanliⱪimni silər ɵz
kɵzinglar bilən kɵrdinglar. Əjdadinglar uzun waⱪit qɵl-bayawanda
yaxidi. 8 Keyin mən silərni I'ordan dəryasining xərⱪiy ⱪirƣiⱪidiki
Amorlarning zeminiƣa elip bardim. Amorlar silərgə ⱪarxi jəng
ⱪilƣanidi, lekin mən ularni silərning ⱪolunglarƣa qüxürüp, ularning
üstidin ƣəlibə ⱪildurdum. Mən silərning kɵz aldinglarda ularni yoⱪattim.
9
Keyin Mo'ab padixaⱨi – Zipporning oƣli padixaⱨ Balaⱪ silərgə ⱪarxi
jəng ⱪildi. Silərgə lənət oⱪux üqün Bi'orning oƣli Bil'amni qaⱪirtti.
10
Lekin mən Bil'amning sɵzigə ⱪulaⱪ salmidim, mən uni silərgə bəht
tilətküzdum. Xundaⱪ ⱪilip silərni Balaⱪning ⱪolidin ⱪutⱪuzuwaldim.
11
Silər I'ordan dəryasidin ɵtüp Eriha xəⱨirigə kəlgininglarda, Erihaliⱪlar
silərgə ⱪarxi jəng ⱪildi. Amorlar, Pərizzilər, Kən'anliⱪlar, Hitlar,
Girgaxlar, Hiwlar ⱨəm Yibuslarmu silərgə ⱪarxi jəng ⱪildi. Lekin mən
ularni silərning ⱪolunglarƣa qüxürüp bərdim. 12 Mən silərning
aldinglarda ularni parakəndiqilikkə selip, Amorlarning ikki padixaⱨini
1
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ⱪoƣlap qiⱪardim. Bu ⱨərgizmu silərning ularƣa oⱪya etip, ⱪiliq
qepixinglar bilən ⱪolƣa kəlgən ix əməs. 13 Mən ata ⱪilƣan bu zeminlarƣa
silər ɵz əmgikinglar bilən igə bolƣan əməs. Mən silərgə ata ⱪilƣan bu
xəⱨərlərni silər bina ⱪilƣan əməs, silər ⱨazir u yərlərdə yaxawatisilər.
Silərning yəwatⱪininglar ɵzünglar tikip ɵstürgən üzüm wə zəytunlar
əməs.»
14
Yoxuwa gepini dawamlaxturup, yənə mundaⱪ dedi:
– Silər əmdi Pərwərdigarƣa boysunup, uningƣa səmimiy wə
sadaⱪətlik bilən ibadət ⱪilinglar! Əjdadliringlar Firat dəryasining ⱪarxi
təripidə wə Misirda qoⱪunƣan ilaⱨlarni yoⱪitip, pəⱪət
Pərwərdigaringlarƣila ibadət ⱪilinglar! 15 Əgər silər Pərwərdigarƣa
ibadət ⱪilixni halimisanglar, əjdadliringlar ilgiri Firat dəryasining ⱪarxi
təripidə qoⱪunƣan ilaⱨ wə silər ⱨazir turuwatⱪan jaydiki Amorlar
qoⱪunidiƣan ilaⱨlarƣa qoⱪunamsilər? Bügün ⱪarar ⱪilinglar! Mən wə
a'iləm bolsa, Pərwərdigarimizƣa hizmət ⱪilimiz!
16
Pütün həlⱪ jawab berip:
– Huda saⱪlisun, biz Pərwərdigardin yüz ɵrüp, baxⱪa ilaⱨlarƣa
qoⱪunidiƣan ixni mənggü ⱪilmaymiz! 17 Pərwərdigarimiz Huda
əjdadlirimizni wə bizni Misirdiki ⱪulluⱪtin ⱪutⱪuzup qiⱪti. Uning
kɵrsətkən mɵjizilirini ɵz kɵzimiz bilən kɵrduⱪ. Biz besip ɵtkən barliⱪ
zeminlardiki yat həlⱪlərdin bizni aman-esən saⱪlap kəldi. 18 Pərwərdigar
bizning kɵz aldimizda bu yərdə yaxaydiƣan barliⱪ Amorlarni wə baxⱪa
yat həlⱪlərni ⱪoƣlap qiⱪardi. Xunga biz Pərwərdigarƣa hizmət ⱪilimiz.
U bizning Hudayimizdur! – deyixti.
19
Yoxuwa həlⱪni agaⱨlandurup:
– Silər Pərwərdigarƣa hizmət ⱪilixni addiy ix dəp oylimanglar. Qünki
u muⱪəddəstur, baxⱪa ilaⱨlarƣa qoⱪunuxunglarƣa ⱪizƣinidiƣan
Hudadur. U silərning gunaⱨ ɵtküzüxünglarni, uningƣa asiyliⱪ
ⱪilixinglarni kəqürməydu. 20 Pərwərdigarimiz silərgə xunqə xəpⱪət
ⱪilƣan turuⱪluⱪ, silər yənə uningdin yüz ɵrüp, yat həlⱪlərning ilaⱨliriƣa
ibadət ⱪilsanglar, umu silərdin yüz ɵrüp, bexinglarƣa zor balayi'apət
yaƣdurup, silərni ⱪirip taxlaydu, – dedi.
21
Pütün həlⱪ Yoxuwaƣa:
– Yaⱪ! Biz qoⱪum Pərwərdigarƣa hizmət ⱪilimiz! – dedi.
22
Yoxuwa həlⱪⱪə:
– Silər bügün ɵz Pərwərdigaringlarƣa hizmət ⱪilix yolini tallidinglar.
Buningƣa ɵzünglar guwaⱨtursilər, – dedi.
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– Ⱨə'ə, ɵzimiz guwaⱨ bolimiz, – dedi pütün həlⱪ.
23
Yoxuwa ularƣa yənə:
– Xundaⱪ ikən, silər aranglardiki barliⱪ yat həlⱪlərning butlirini qeⱪip
taxlap, Pərwərdigar – Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən Hudaƣa sadiⱪ
bolunglar, – dəp hitab ⱪildi.
24
Pütün həlⱪ Yoxuwaƣa:
– Biz qoⱪum Pərwərdigarimiz Hudaƣa hizmət ⱪilip, uning əmrlirigə
ita'ət ⱪilimiz, – dedi.
25
Xu küni Yoxuwa Xəkəmdə pütün həlⱪⱪə wakalitən Pərwərdigar
bilən əⱨdə tüzüp, ularning əməl ⱪilixi üqün ⱪa'idə-nizamlarni ⱪayta
bekitti. 26 Ⱨəmdə Yoxuwa bu sɵzlərni Hudaning təlimliri yezilƣan
pütükkə kirgüzdi. Andin Yoxuwa bir ⱪoram taxni Pərwərdigarning
ibadətgaⱨi yenidiki pistə dərihi tüwigə abidə ⱪilip tiklidi.
27
Yoxuwa pütün həlⱪⱪə:
– Ⱪaranglar, mana bu ⱪoram tax, Pərwərdigarning bizgə ⱪilƣan ⱨəmmə
sɵzlirini anglidi. Xunga silər Hudaƣa bərgən wədənglərdə turmisanglar,
bu tax silərgə ⱪarxi guwaⱨ bolidu, – dedi.
28
Keyin Yoxuwa həlⱪⱪə ijazət berip, ⱨər ⱪaysisini ɵzlirigə təⱪsim
ⱪilinƣan zeminliriƣa ⱪayturdi.
Yoxuwaning aləmdin ɵtüxi
Xu ixlardin keyin Pərwərdigarning hizmətkari, yəni Nunning oƣli
Yoxuwa aləmdin ɵtti. U aləmdin ɵtkəndə 110 yaxta idi. 30 Isra'illar uni ɵz
yurtida, yəni Ga'ax teƣining ximal təripigə jaylaxⱪan Əfrayim taƣliⱪ
rayondiki Timnat-sərahⱪa dəpnə ⱪildi.
31
Yoxuwa ⱨayat waⱪtida, Isra'illar sadiⱪliⱪ bilən Pərwərdigarƣa
hizmət ⱪilip kəldi. U aləmdin ɵtkəndin keyin, Pərwərdigar Isra'illarƣa
ⱪilip bərgən ⱨəmmə ixlarni ɵz kɵzi bilən kɵrgən aⱪsaⱪallar ⱨayat
waⱪtidimu, Isra'illar dawamliⱪ Pərwərdigarƣa hizmət ⱪilip kəldi.
32
Isra'illar Misirdin elip qiⱪⱪan Yüsüpning sɵngikini Xəkəmdə, yəni
Yaⱪup burun Xəkəmning atisi Hamorning oƣulliridin 100 kümüx
tənggigə setiwalƣan yərgə dəpnə ⱪildi. Bu yər Yüsüpning əwladliriƣa
təⱪsim ⱪilinƣan zeminda idi.
33
Ⱨarunning oƣli Əl'azarmu aləmdin ɵtüp, Əfrayim taƣliⱪ rayonidiki
Gib'aⱨ xəⱨirigə dəpnə ⱪilindi. Bu xəⱨər uning oƣli Pinihasⱪa təⱪsim ⱪilip
berilgənidi.
29
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Sərdarlar
(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
Isra'illar Misirdin qiⱪⱪandin keyin, Pərwərdigar Musa pəyƣəmbər
arⱪiliⱪ ular bilən bir əⱨdə tüzüp, ularƣa (wədə ⱪilinƣan zemin) Kən'an
zeminini beridiƣanliⱪi ⱨəⱪⱪidə wədə beridu. Əⱨdidə, əgər ular
Pərwərdigarƣila ibadət ⱪilip, əmrlirigə boysunsa, ularƣa bəht ata
ⱪilidiƣanliⱪi, əmrlirigə boysunmay baxⱪa ilaⱨlarƣa qoⱪunsa, ularni
jazalaydiƣanliⱪi agaⱨlandurulidu. Musa pəyƣəmbər aləmdin ɵtkəndin
keyin, Yoxuwa pəyƣəmbər həlⱪni baxlap, Pərwərdigar wədə ⱪilƣan
Kən'an zeminini ⱪolƣa qüxüridu.
«Muⱪəddəs Kitab»ning «Sərdarlar» ⱪismida Yoxuwa pəyƣəmbər
aləmdin ɵtkəndin keyinki, yəni miladiyədin burunⱪi təhminən 14-əsirdin
miladiyədin burunⱪi 11-əsirgiqə bolƣan ariliⱪtiki Isra'illar tarihida yüz
bərgən wəⱪələr bayan ⱪilinidu. Biraⱪ bu ⱪisimni kimning yazƣanliⱪi
ⱨəⱪⱪidə eniⱪ məlumat yoⱪ.
Isra'illar Pərwərdigarning əmrlirigə boysunmay, ɵzlirigə wədə
ⱪilinƣan zemindin rəzil həlⱪlərni ⱪoƣlap qiⱪarmastin, əksiqə ularning
yolliriƣa əgixixkə baxlaydu. Isra'illar tezla Pərwərdigarning ɵzlirigə
ⱪilƣan yahxiliⱪlirini untup, uningdin yüz ɵrüp, baxⱪa ilaⱨlarƣa
qoⱪunidu. Nətijidə, Pərwərdigar Isra'illarni jazalax üqün ularƣa
düxmən həlⱪlərni əwətidu. Ular Isra'illarni ezidu. Əmma Pərwərdigar
ularni untup ⱪalmaydu. Ular Pərwərdigarni yad etip, uningƣa nalə
ⱪilƣanda, ularni düxmənliridin ⱪutⱪuzidu. Pərwərdigar ularƣa nurƣun
ⱪetim ⱨərbiy wə ⱨakimiyət jəⱨəttin yetəkqilik ⱪilidiƣan sərdar təyinləp
beridu. Pərwərdigar axu sərdarlar arⱪiliⱪ Isra'illarni düxmənliridin
ⱪutⱪuzup, ularƣa bir məzgillik tinq-amanliⱪ ata ⱪilidu. Biraⱪ, ⱨər ⱪetim
təyinləngən sərdarlar wapat boluxiƣila Isra'illar Pərwərdigarni yənə
untuxidu. Xuning bilən Pərwərdigar ularƣa yənə düxmən həlⱪni əwətix
arⱪiliⱪ taki ular ɵzigə nalə ⱪilƣuqə jazalaydu. Əmma ular Hudaƣa
yelinƣanda, Huda ularni yənə ⱪutⱪuzidu. Muxundaⱪ ⱪaytilinix nurƣun
ⱪetim təkrarlinidu. Biraⱪ ⱨər ⱪetim Huda ularni ⱪutⱪuzƣanda, ular
ilgirikidinmu eƣirraⱪ gunaⱨlarni ɵtküzidu. Xundaⱪ ⱪilip Isra'il həlⱪining
əⱨwali bara-bara naqarlixip ketidu.
Əməliyəttə nurƣunliƣan sərdarlarning ɵzlirimu Hudaƣa toluⱪ ita'ət
ⱪilƣan əməs. Məsilən: ularning biri bolƣan Ximxon Huda təripidin
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Isra'illarni ⱪutⱪuzuxⱪa təyniləngən bolsimu, u intayin eƣir gunaⱨlarni
ɵtküzgənidi. Biraⱪ, sərdarlarning ⱨəmmisi ⱨayatidiki bəzi muⱨim ixlarda
Hudaƣa ixənq baƣliƣan. Esimizdə boluxi kerəkki, sərdarlarning ix-izliri
ⱨərgizmu kixilərning ulardin ülgə elixi üqün hatirlənmigən. Bu wəⱪələr
bizgə, həlⱪ Hudaƣa nalə ⱪilip, uni yad ətsə, Huda gunaⱨkar adəmlərning
ⱪoli arⱪiliⱪmu ularni ⱪutⱪuzidiƣanliⱪi ⱨəⱪⱪidiki bir ⱨəⱪiⱪətni qüxəndürüp
beridu. Bu wəⱪələr bizni, Huda du'alirimizni ijabət ⱪilƣan turuⱪluⱪ,
bizning yənila Hudani untup, uning yolidin teyip ketiximizning hətərlik
ikənlikini agaⱨlanduridu.
Tezis:
1. Isra'illarning ita'ətsizliki (1-bab 1-ayəttin 3-bab 6-ayətkiqə)
2. Otni'el, Eⱨud wə Xamgarlarning sərdar boluxi (3-bab 7-ayəttin
31-ayətkiqə)
3. Dibora wə Baraⱪning sərdar boluxi (4-, 5-bablar)
4. Gid'onning sərdar boluxi (6-babtin 8-babⱪiqə)
5. Abimələk (9-bab)
6. Tolaⱨ wə Ya'irning sərdar boluxi (10-bab 1-ayəttin 5-ayətkiqə)
7. Yiftaⱨning sərdar boluxi (10-bab 6-ayəttin 12-bab 7-ayətkiqə)
8. Ibzan, Elon wə Abdonning sərdar boluxi (12-bab 8-ayəttin
15-ayətkiqə)
9. Ximxonning sərdar boluxi (13-babtin 16-babⱪiqə)
10. Mikaⱨ wə Dan ⱪəbilisining butpərəsliki (17-, 18-bablar)
11. Binyamin ⱪəbilisining gunaⱨ ɵtküzüp jazalinixi (19-babtin
21-babⱪiqə)
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Isra'illarning Kən'an zeminini dawamliⱪ ixƣal ⱪilixi
Yoxuwa aləmdin ɵtkəndin keyin Isra'illar Pərwərdigardin:
– Kən'an zeminidiki ⱪowmlar bilən jəng ⱪilƣili bizdin ⱪaysi ⱪəbilə
awwal qiⱪsun? – dəp soridi.
2
Pərwərdigar jawabən:
– Yəⱨuda ⱪəbilisi qiⱪsun, bu zeminni ularƣa ata ⱪilimən, – dedi.
3-4
Xuning bilən Yəⱨuda ⱪəbilisidikilər ɵz ⱪerindaxliri bolƣan Ximon
ⱪəbilisigə:
– Bizgə təⱪsim ⱪilinidiƣan zeminƣa berip, Kən'anliⱪlar bilən jəng ⱪilix
üqün biz bilən billə beringlar. Keyin silərgə təⱪsim ⱪilinidiƣan zeminƣa
berip, silərgə yardəm berəyli, – dedi.
Xundaⱪ ⱪilip Ximon ⱪəbilisi bilən Yəⱨuda ⱪəbilisi birlixip jəng ⱪildi.
Pərwərdigar Kən'anlar bilən Pərizzilərni ularning ⱪoliƣa qüxürüp bərdi.
Ular Bəzəⱪ xəⱨiridə on ming adəmni ɵltürüwətti. 5 Ular u yərdə padixaⱨ
Adoni-bəzəⱪ wə uning ləxkərliri bilən uqrixip, ular bilən jəng ⱪilip,
Kən'anlar bilən Pərizzilərni məƣlup ⱪildi. 6 Adoni-bəzəⱪ ⱪaqⱪanda, ular
uni ⱪoƣlap tutuwelip, put-ⱪollirining bax barmaⱪlirini kesiwətti.
7
Adoni-bəzəⱪ:
– Mən ilgiri 70 padixaⱨning put-ⱪollirining bax barmaⱪlirini
kesiwətkənidim, ular mening dastihinimdin axⱪan tamaⱪlarni terip
1
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yəytti. Əmdi Huda ⱪilƣanlirimni ɵzümgə yandurdi, – dedi. U
Yerusalemƣa elip berilƣandin keyin ɵldi.
8
Yəⱨuda ⱪəbilisi Yerusalemƣa ⱨujum ⱪilip, u xəⱨərni ixƣal ⱪildi wə
aⱨalisini ⱪirƣin ⱪilip, xəⱨərgə ot ⱪoyuwətti. 9 Kəynidinla ular taƣliⱪ
rayonda, jənubiy qɵllüktə, ƣərbiy edirliⱪ 10 wə Ⱨibron (ilgiri Ⱪiryat-arba
xəⱨiri dəp atilatti) xəⱨiridə yaxaydiƣan Kən'anliⱪlar bilən jəng ⱪilip
Xexay, Ahiman wə Talmay ⱪatarliⱪ sərkərdilərni məƣlup ⱪildi.
11
Yəⱨuda ⱪəbilisi u yərdin ɵtüp Dibir (ilgiri Ⱪir'at-sefər dəp atilatti)
xəⱨirigə ⱨujum ⱪildi.
12
Yəⱨuda ⱪəbilisining baxliⱪi Kalib:
– Ⱪir'at-sefər xəⱨirini kim alsa, ⱪizim Aksaⱨni xuningƣa berimən, –
dedi.
13
U xəⱨərni Kalibning inisi Ⱪenazning oƣli Otni'el aldi. Kalib ⱪizi
Aksaⱨni uningƣa bərdi. 14 Bir küni Aksaⱨ atisini yənə bir parqə yər
berixkə maⱪul kəltürüx üqün uning aldiƣa bardi. Aksaⱨ exəktin qüxüxi
bilənla atisi uningdin:
– Nemigə kəlding? – dəp soridi. 15 Aksaⱨ:
– Mən pəⱪət birla nərsə tələp ⱪilip kəldim. Ata, manga buliⱪi bar
yərlərdin bərsingiz, qünki manga bərgən yərliringizning ⱨəmmisi
jənubiy qɵllüktiki yərlər ikən, – dedi. Xuning bilən Kalib yuⱪiri wə
tɵwəndiki bulaⱪlarni uningƣa bərdi.
16
Musa pəyƣəmbərning ⱪeyinatisining əwladliri bolƣan Ⱪenlar
hormizarliⱪ xəⱨər Erihadiki Yəⱨuda ⱪəbilisidikilər bilən billə Arad
xəⱨirining jənubidiki Yəⱨuda qɵligə berip, u yərdə olturaⱪlixip ⱪaldi.
17
Yəⱨuda ⱪəbilisi ɵz ⱪerindaxliri bolƣan Ximon ⱪəbilisi bilən billə Zifat
xəⱨirigə berip, u yərdə yaxaydiƣan Kən'anliⱪlarni məƣlup ⱪildi wə u
xəⱨərni təltɵküs wəyran ⱪildi①. U jayƣa Hurmaⱨ② dəp isim ⱪoydi.
18
Yəⱨuda ⱪəbilisi yənə Gaza, Axⱪilon, Əⱪron ⱪatarliⱪ xəⱨərlərni wə bu
xəⱨərlərning ətrapidiki zeminlarni ixƣal ⱪildi. 19 Pərwərdigar Yəⱨuda
ⱪəbilisigə yardəm ⱪilƣanliⱪi üqün, ular taƣliⱪ rayonlarni ixƣal ⱪilalidi.
Lekin tüzləngliktə yaxaydiƣanlarning tɵmür bilən mustəⱨkəmləngən
jəng ⱨarwiliri bolƣaqⱪa, Yəⱨuda ⱪəbilisi ularni ⱪoƣlap qiⱪirixⱪa amalsiz
ⱪaldi. 20 Musa pəyƣəmbərning ilgiri tapiliƣan sɵzliri boyiqə Ⱨibron
Təltɵküs wayran ⱪilix – bu Ibraniyqə sɵz bolup «adəm wə nərsilərni təltɵküs yoⱪitix
arⱪiliⱪ, ularni Pərwərdigarƣa atax» degən mənini bildüridu.
② Hurmaⱨ – Ibraniy tilida «ⱨalakət» degən mənidə.
①
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xəⱨiri Kalibⱪa berildi. Kalib Anaⱪ ⱪowmidin bolƣan üq sərkərdini u
xəⱨərdin ⱪoƣlap qiⱪiriwətti. 21 Lekin Binyamin ⱪəbilisi Yerusalem
xəⱨiridiki Yibuslarni ⱪoƣlap qiⱪarmidi. Xunga Yibuslar u yərdə
ⱨazirƣiqə Binyamin ⱪəbilisi bilən billə yaxap kəlməktə.
22-23
Yüsüpning əwladliri③ Bəytəl xəⱨirigə ⱨujum ⱪildi. Bu qaƣda bu
xəⱨərning ismi Luz idi. Pərwərdigar ularƣa yar bolƣanidi. Ular xəⱨərgə
ayƣaⱪqi əwətti. 24 Ayƣaⱪqilar xəⱨərdin qiⱪiwatⱪan bir kixini tosup,
uningƣa:
– Xəⱨərgə ⱪandaⱪ kirixni dəp bərsəng, sanga ziyan-zəhmət
yətküzməymiz, – dedi.
25
U kixi ularƣa yolni kɵrsitip bərdi. Xuning bilən Əfrayim wə
Manassə ⱪəbililiri, xəⱨərdiki pütün aⱨalilarni ⱪirip taxlap, pəⱪət ⱨeliⱪi
adəm bilən uning a'ilisidikilərnila ⱨayat ⱪaldurdi. 26 Keyin u kixi
Hitlarning yurtiƣa berip, u yərdə bir xəⱨər bina ⱪilip, u xəⱨərgə «Luz»
dəp isim ⱪoydi. U xəⱨər ⱨazirƣiqə xu nam bilən atilip kəlməktə.
Isra'il ⱪəbililiri təripidin ⱪoƣlap qiⱪirilmiƣan ⱪowmlar
Manassə ⱪəbilisi Bəytxan, Tanak, Dor, Ibli'am, Migiddo wə bu
xəⱨərlərning ətrapidiki yezilarda yaxaydiƣan Kən'anliⱪlarni ⱪoƣlap
qiⱪarmidi. Qünki Kən'anliⱪlar u yərlərdə turuxta qing turuwalƣanidi.
28
Isra'illar küqəygən waⱪtida Kən'anliⱪlarni ɵzlirigə ⱪuldək ixləxkə
məjbur ⱪildi. Lekin ularni bu xəⱨərlərdin pütünləy ⱪoƣlap qiⱪiriwətmidi.
29
Əfrayim ⱪəbilisimu Gəzər xəⱨiridə turidiƣan Kən'anliⱪlarni ⱪoƣlap
qiⱪarmidi. Xunga Kən'anliⱪlar dawamliⱪ ular bilən billə yaxidi.
30
Zəbulun ⱪəbilisimu Ⱪitron wə Nahalal xəⱨərliridə turidiƣan
aⱨalilarni ⱪoƣlap qiⱪarmidi. Xunga Kən'anliⱪlar u yərdə dawamliⱪ turup
ⱪaldi. Lekin ular Zəbulun ⱪəbilisi təripidin ⱪuldək ixləxkə məjbur
ⱪilindi.
31
Axer ⱪəbilisimu Akko, Sidon, Ahlab, Akzib, Həlbaⱨ, Afiⱪ wə Rihob
xəⱨərliridiki aⱨalilarni ⱪoƣlap qiⱪarmidi. 32 Ular xu yərlik Kən'anliⱪlar
bilən billə yaxidi. 33 Naftali ⱪəbilisimu Bəyt-xəməx wə Bəyt-anat
xəⱨərliridiki aⱨalilarni ⱪoƣlap qiⱪarmidi. Ular xu yərlik Kən'anliⱪlar
bilən billə yaxidi, lekin ularni ⱪul ⱪildi.
34
Dan ⱪəbilisi Amorlar təripidin taƣliⱪ rayonlarƣa ⱨəydiwetilip,
tüzləngliklərgə kəltürülmidi. 35 Amorlar Ayyalon, Xa'albim, xəⱨərliridə
27

③

Yüsüpning əwladliri – Əfrayim wə Manassə ⱪəbililirini kɵrsitidu.
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wə Hərəs taƣliⱪ rayonida turuxta qing turuwalƣanidi. Lekin Əfrayim wə
Manassə ⱪəbililiri küqiyip, ularni ⱪuldək ixləxkə məjbur ⱪildi.
36
Amorlarning qegrasi qayan dawinidin baxlinip, Səla degən yərdin
yuⱪiriƣa ⱪarap sozulƣanidi.

2-bab
Isra'illarning ita'ətsizliki
Pərwərdigarning pərixtisi④ Gilgal xəⱨiridin Bokimƣa kelip
Isra'illarƣa:
– Mən silərni Misirdin elip qiⱪip, əjdadliringlarƣa wədə ⱪilinƣan
zeminƣa elip bardim. Mən silərgə: «Silər bilən tüzgən əⱨdəmni ⱨərgiz
buzmaymən. 2 Silər ⱨərgiz yərlik aⱨalilər bilən birər kelixim tüzmənglar,
ularning ⱪurbanliⱪ supilirini buzup taxlanglar» degənidim. Biraⱪ silər
mening deginimgə boysunmidinglar. Bu nemə ⱪilƣininglar? 3 Mən
silərgə eytip ⱪoyayki, silər bu zeminƣa iqkiriləp kirgininglarda, mən
əmdi u yərning həlⱪini ⱪoƣlap qiⱪarmaymən. Ular silərning
beⱪininglarƣa sanjilidiƣan tikən bolidu, xundaⱪla ularning ilaⱨliri silərni
azdurup ⱪiltaⱪⱪa qüxüridu, – dedi.
4
Pərwərdigarning pərixtisi bu sɵzlərni ⱪilip bolƣanda, Isra'illar ün
selip yiƣlixip kətti, 5 xunga ular bu yərni Bokim⑤ dəp atidi wə bu yərdə
Pərwərdigarƣa ⱪurbanliⱪ ⱪildi.
1

Yoxuwaning aləmdin ɵtüxi
Yoxuwa Isra'illarni tarⱪitiwətkəndin keyin, Isra'illar ɵzlirigə təⱪsim
ⱪilinƣan zeminlarƣa igidarqiliⱪ ⱪilix üqün yolƣa qiⱪti. 7 Yoxuwa ⱨayat
waⱪtida Isra'illar Pərwərdigarƣa ibadət ⱪilatti. U wapat bolƣandin
keyinmu, Pərwərdigarning Isra'illarƣa ⱪilip bərgən barliⱪ uluƣwar
ixlirini ɵz kɵzi bilən kɵrgən aⱪsaⱪallar bir ɵmür Isra'illar bilən birgə
Pərwərdigarƣa ibadət ⱪildi. 8 Pərwərdigarning hizmətkari – Nunning
oƣli Yoxuwa 110 yexida aləmdin ɵtti. 9 Yoxuwa ɵzigə təⱪsim ⱪilinƣan
zeminƣa, yəni Ga'ax teƣining ximalidiki Əfrayim taƣliⱪ rayonining
Timnat-hərəs xəⱨirigə dəpnə ⱪilindi. 10 Xu dəwrlərdə aləmdin
6

④
⑤

Pərixtisi – bu, Hudaning ɵzini kɵrsitidu.
Bokim – Ibraniy tilida «yiƣa-zar» degən mənidə.
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ɵtkənlərning əwladliri Pərwərdigarni wə uning Isra'illarƣa ⱪilip bərgən
barliⱪ ixlirini untup kətti.
Isra'illarning Pərwərdigardin yüz ɵrüxi
Keyin Isra'illar Pərwərdigarning nəziridə yaman ix ⱪilip, ɵzlirini
Misirdin elip qiⱪⱪan, əjdadliri etiⱪad ⱪilip kəlgən Pərwərdigardin yüz
ɵrüp, baxⱪa ilaⱨlarƣa, yəni xu ətraptiki ⱪowmlar qoⱪunidiƣan Ba'al wə
Axtorət degən butlarƣa qoⱪunup, Pərwərdigarning ƣəzipini ⱪozƣidi.
14
Xunga, Pərwərdigarning Isra'illarƣa ⱪəⱨr-ƣəzipi ⱪaynap texip, ularni
talan-taraj ⱪilƣuqilarning ⱪoliƣa, yəni ətrapidiki düxmənlirigə taxlap
berip, ularƣa ⱪarxi turalmaydiƣan ⱪilip ⱪoydi. 15 Ular ⱨər ⱪetim jənggə
qiⱪⱪanda Pərwərdigar ɵz ⱪəsimidə eytⱪinidək, ularni ziyanƣa uqritip,
intayin zor balayapətlərgə duqar ⱪildi.
11-13

Pərwərdigarning Isra'illarƣa sərdarlarni təyinlixi
Pərwərdigar Isra'illarni talan-taraj ⱪilƣuqilarning ⱪolidin ⱪutuldurux
üqün ularƣa sərdarlarni təyinləp bərdi. 17 Lekin Isra'illar bu
sərdarlarƣimu ita'ət ⱪilmay, Pərwərdigarƣa asiyliⱪ ⱪilip, baxⱪa ilaⱨlarƣa
huddi paⱨixilərdək setildi wə ularƣa səjdə ⱪilixti. Ular Pərwərdigarning
buyruⱪliriƣa əməl ⱪilip kəlgən ata-bowilirining yolini tutmay, tezdinla
bu yoldin yüz ɵrüdi. 18 Pərwərdigar ⱨər ⱪetim ɵzi təyinligən sərdarlar
bilən billə bolup, ular ⱨayat qaƣlarda həlⱪni düxmənliridin ⱪutⱪuzatti.
Pərwərdigar Isra'illarning azab qekip, horluⱪ iqidə ⱪilƣan
nalə-pəryadlirini anglap, ularƣa rəⱨim ⱪilatti. 19 Biraⱪ, sərdarlarning kɵzi
yumuluxi bilənla ular ɵz sənimigə dəssəp, qirik yolƣa mengip,
ata-bowiliridin bəkrək rəzillixip ketətti. Yat ilaⱨlarƣa qoⱪunup, ularƣa
səjdə ⱪilip, rəzillik wə jaⱨilliⱪtin waz kəqməytti.
20
Xunga Pərwərdigar Isra'illarƣa yənə ƣəzəplinip mundaⱪ dedi:
– Bu həlⱪ əjdadlirining ri'ayə ⱪilixiƣa buyruƣan əⱨdəmni buzup,
manga ita'ət ⱪilmidi. 21-22 Mən ularning mening yolumda ɵz əjdadliridək
mangidiƣan-mangmaydiƣanliⱪini sinap beⱪix üqün, Yoxuwa aləmdin
ɵtkən waⱪitta bu yərdə ⱪepⱪalƣan ⱪowmlarni ⱪoƣlap qiⱪarmaymən.
23
Xu wəjidin Pərwərdigar u ⱪowmlarni Yoxuwaning ⱪoliƣa qüxürüp
bərmigənidi. Yoxuwa aləmdin ɵtkəndin keyinmu ularni tezla ⱪoƣlap
qiⱪiriwətməy, dawamliⱪ bu zeminda turup ⱪelixiƣa yol ⱪoyƣanidi.
16
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3-bab
Kən'an zeminda ⱪelip ⱪalƣan ⱪowmlar
Pərwərdigar Kən'an zeminida bir ⱪisim ⱪowmlarni ⱪaldurƣanidi.
Uning məⱪsiti, uruxni ɵz bexidin ɵtküzmigən Isra'illarni sinax ⱨəmdə
ularning əwladliriƣa, bolupmu əzəldin jənggə kirip baⱪmiƣan
Isra'illarƣa jəng ⱪilixni ɵgitix idi. 3 Bular Filistiyəliklərning bəx bəgliki,
pütün Kən'anlar, Sidonluⱪlar wə Ba'al-hərmon teƣidin Libo-hamatⱪiqə
sozulƣan Liwan taƣliⱪ rayonida yaxaydiƣan Hiwlar idi. 4 Pərwərdigar
bu ⱪowmlarni ⱪaldurup ⱪoydi. Buning səwəbi – Isra'illarning
Pərwərdigar Musa pəyƣəmbər arⱪiliⱪ əjdadliriƣa qüxürgən əmrlərgə
boysunidiƣan-boysunmaydiƣanliⱪini sinap beⱪix üqün idi. 5 Xuning
bilən Isra'illar Kən'anlar, Hitlar, Amorlar, Pərizzilər, Hiwlar wə Yibuslar
arisida yaxap, 6 ular bilən ɵz'ara toylixip, ularning ilaⱨliriƣa qoⱪundi.
1-2

Otni'elning Isra'illarƣa sərdar boluxi
Isra'illar Pərwərdigarning nəziridə yaman ix ⱪilip, ɵz Pərwərdigari
Hudani untup, Ba'al wə Axera degən butlarƣa qoⱪundi. 8 Xunga
Pərwərdigar Isra'illarƣa ƣəzəplinip, ularni Arram-naharayim padixaⱨi
Kuxan-rix'atayimning ⱪoliƣa qüxürüp bərdi. Xuning bilən ular 8 yil
uningƣa ⱪul boldi. 9 Keyin ular Pərwərdigarƣa yelinip nalə-pəryad
ⱪilƣanidi, Pərwərdigar ularƣa bir ⱪutⱪuzƣuqi təyinləp bərdi. Bu adəm
Otni'el bolup, u Kalibning inisi Ⱪenazning oƣli idi. 10 Pərwərdigarning
Roⱨi uning wujudiƣa qüxkəqkə, u Isra'illarning sərdari bolup jənggə
qiⱪti. Pərwərdigar Arram-naharayim padixaⱨi Kuxan-rix'atayimni uning
ⱪoliƣa qüxürüp, uni ƣəlibə ⱪazandurdi. 11 Xunga bu zemin taki
Ⱪenazning oƣli Otni'el aləmdin ɵtkiqə 40 yil tinq-aman turdi.
7

Eⱨudning Isra'illarƣa sərdar boluxi
Isra'illar Pərwərdigarning nəziridə yənə yaman ix ⱪilƣaqⱪa,
Pərwərdigar Mo'ab padixaⱨi Əglonni ularƣa ⱪarxi ⱪilip küqləndürdi.
13
Əglon Ammonlar wə Amaləklər bilən birlixip Isra'illarni məƣlup ⱪilip,
hormizarliⱪ xəⱨər erihani igilidi. 14 Isra'illar Mo'ab padixaⱨi Əglonƣa 18
yil ⱪul boldi. 15 Keyin Isra'illar Pərwərdigarƣa nalə-pəryad ⱪilƣanidi,
Pərwərdigar ularƣa bir ⱪutⱪuzƣuqi təyinləp bərdi. U Binyamin
ⱪəbilisidin bolƣan Geraning oƣli Eⱨud bolup, solhay idi. Isra'illar
eⱨudni Mo'ab padixaⱨi Əglonƣa alwan-yasaⱪ apirip berixkə əwətti.
12

261
Sərdarlar
16

Eⱨud ikki ƣeriq uzunluⱪta ⱪox bisliⱪ bir hənjər soⱪturup, uni ong
yanpexiƣa esip, kiyimining iqigə yoxurup, 17 alwan-yasaⱪni elip Mo'ab
padixaⱨi Əglonning aldiƣa bardi. Əglon naⱨayiti semiz adəm idi.
18-19
Eⱨud alwan-yasaⱪni uning aldiƣa ⱪoydi. Andin u ɵzi bilən billə
alwan-yasaⱪni elip kəlgən kixilər bilən Gilgal xəⱨirining yenidiki tax
ⱨəykəllər bar jayƣa bardi wə bu kixilərni xu yərdə ⱪaldurup, yənə ɵzi
yalƣuz Əglonning yeniƣa ⱪaytip kelip:
– Aliyliriƣa eytidiƣan bir məhpiy ix bar idi, – dedi.
Padixaⱨ Eⱨudⱪa:
– Jim tur! – dewidi, hizmətkarlar taxⱪiriƣa qiⱪip ketixti.
20
Bu qaƣda padixaⱨ ɵgzidiki salⱪin balihanisida yalƣuz olturatti. Eⱨud
uningƣa yeⱪin kelip:
– Mən ɵzlirigə Hudadin kəlgən bir həwərni yətküzməkqimən, – dedi.
Padixaⱨ ornidin turdi.
21
Eⱨud sol ⱪoli bilən ong yanpexidiki hənjərni suƣurup elip,
padixaⱨning ⱪorsiⱪiƣa tiⱪiwətti. 22 Hənjər sepi bilən ⱪoxulup uning semiz
ⱪorsiⱪiƣa kirip kətkəqkə, üqəy-baƣri quwulup qiⱪti. Eⱨud padixaⱨning
ⱪorsiⱪidin hənjərni tartiwalmayla, 23 ɵgzidiki balihanidin yenip qiⱪip,
ixikni ⱪuluplap ⱪoydi. 24 U qiⱪip kətkəndin keyin, yasawullar kelip
ixikning ⱪuluplaⱪliⱪ turƣinini kɵrdi. Ular padixaⱨ tərət ⱪiliwatsa kerək,
dəp oylaxti. 25 Ular padixaⱨning uzunƣiqə ixikni aqmiƣanliⱪidin
ongaysizliⱪ ⱨes ⱪildi. Ahiri ular aqⱪuqni elip kelip ixikni eqip,
padixaⱨining yərdə ɵlük yatⱪanliⱪini kɵrdi. 26 Eⱨud ⱨeliⱪi yasawullar sirtta
kütüp turƣanda ⱪeqip kətkənidi. U tax ⱨəykəllər bar jaydin ɵtüp,
27
Əfrayim taƣliⱪ rayonidiki Si'ira xəⱨirigə ⱪeqip kelip, taƣliⱪ rayondiki
barliⱪ Isra'illarni burƣa qelip jənggə qaⱪirdi ⱨəmdə 28 ularƣa:
– Mening kəynimdin menginglar! Pərwərdigar düxmininglar Mo'ablarni
ⱪolunglarƣa qüxürüp beridu, – dedi.
Ular Eⱨud bilən taƣdin qüxüp, I'ordan dəryasining keqikini ixƣal ⱪilip,
ⱨeqⱪandaⱪ adəmni dəryadin ɵtküzmidi. 29 U küni ular Mo'abning on
mingqə hillanƣan, küqlük ləxkərlirini ɵltürüp, birinimu ⱪaqurup ⱪoymidi.
30
Xu küni Isra'illar Mo'ablarni məƣlup ⱪildi. Xuning bilən bu zemin 80 yil
tinq-aman turdi.
Xamgarning Isra'illarƣa sərdar boluxi
Eⱨudtin keyin, Anatning oƣli Xamgar kala ⱨəydəydiƣan tayaⱪ bilən
Filistiyəliklərdin 600 kixini ɵltürüp, Isra'illarni ⱪutⱪuzdi.
31
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4-bab
Dibora bilən Baraⱪning Isra'illarƣa sərdar boluxi
Eⱨud aləmdin ɵtkəndin keyin, Isra'illar Pərwərdigarning nəziridə
yənə yaman ix ⱪildi. 2 Xunga Pərwərdigar ularni Hazor xəⱨirining
ⱨɵkümrani bolƣan Kən'an padixaⱨi Yabinning ⱪoliƣa qüxürüp bərdi.
Yabinning bax sərkərdisi Sisira Haroxət-ⱨaggoyim xəⱨiridə turatti.
3
Isra'illar Pərwərdigardin yardəm tiləp nalə-pəryad ⱪildi. Qünki
Yabinning 900 tɵmür bilən mustəⱨkəmləngən jəng ⱨarwisi bolup, u
Isra'illarƣa 20 yil rəⱨimsizlik bilən zulum selip kəlgənidi. 4 U qaƣda
Dibora isimlik bir ayal pəyƣəmbər Isra'illarƣa ⱨakimliⱪ ⱪilatti, u
Lappidotning ayali idi. 5 Əfrayim taƣliⱪ rayonidiki Ramaⱨ bilən
Bəytəlning otturisida bir tüp horma dərihi bolup, Dibora u horma
dərihining tüwidə olturup, dərd eytip kəlgən Isra'illarning dəwalirini
soraytti (bu dərəh keyinqə «Dibora dərihi» dəp atalƣan).
6
Bir küni u Naftalidiki Ⱪədəx xəⱨirigə adəm əwətip Abino'amning
oƣli Baraⱪni qaⱪirtip kelip, uningƣa:
– Pərwərdigar, yəni Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda sanga: «Naftali
wə Zəbulun ⱪəbilisidin 10 ming adəmni yiƣip, ularni Tabor teƣiƣa
baxlap kəl. 7 Mən Yabinning bax sərkərdisi Sisirani jəng ⱨarwiliri wə
ⱪoxunliri bilən Ⱪixon dəryasi boyida sən bilən jəng ⱪilƣili qiⱪirimən,
ⱨəmdə uni sening ⱪolungƣa qüxürüp berimən» dəp əmr ⱪildi, – dedi.
8
Baraⱪ uningƣa:
– Əgər siz billə barsingiz, mən baray, siz barmisingiz mənmu
barmaymən, – dəp jawab bərdi.
9
Dibora:
– Bolidu, mən billə baray. Biraⱪ sən ƣəlibə ⱪilsangmu xan-xɵⱨriting
bolmaydu, qünki Pərwərdigar Sisirani bir ayalning ⱪoliƣa qüxürüp
bərgən bolidu, – dedi.
Xuning bilən Dibora bilən Baraⱪ billə Ⱪədəx xəⱨirigə ⱪarap yolƣa
qiⱪti. 10 Baraⱪ Zəbulun wə Naftali ⱪəbililirini Ⱪədəx xəⱨirigə qaⱪirip,
ulardin 10 ming kixini ɵzi bilən elip mangdi. Diboramu uning bilən billə
mangdi.
11
U qaƣda Ⱪenlardin bolƣan Həbər, Ⱪədəx xəⱨirigə yeⱪin bolƣan
Za'anannimdiki bir tüp dup dərihi yenida qedir tikkənidi. U baxⱪa
Ⱪenlardin ayrilip turatti. Ular Musa pəyƣəmbərning ⱪeyinakisi
1
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Hobabning əwladliri idi.
12
Sisira Abino'amning oƣli Baraⱪning Tabor teƣiƣa kəlgənlikini
anglap, 13 900 tɵmür bilən mustəⱨkəmləngən jəng ⱨarwisi wə pütün
ⱪoxunini yiƣip, ular bilən Haroxət-ⱨaggoyim xəⱨiridin Ⱪixon dəryasi
boyiƣa bardi.
14
Dibora Baraⱪⱪa:
– Alƣa! Bügün Pərwərdigar Sisirani ⱪolungƣa qüxürüp beridiƣan,
sanga yolbaxqi bolidiƣan kün əməsmu? – dedi.
Xuning bilən Baraⱪ 10 ming kixilik ⱪoxunni baxlap Tabor teƣidin
qüxti. 15 Baraⱪning ⱪoxuni ⱨujumƣa ɵtkəndə, Pərwərdigar Sisirani wə
uning pütün ⱪoxunlirini jəng ⱨarwiliri bilən ⱪoxup tiripirən ⱪiliwətti.
Sisira ⱨarwisini taxlap piyadə ⱪeqip kətti. 16 Baraⱪ ularning ⱪoxuni wə
jəng ⱨarwilirini Haroxət-ⱨaggoyim xəⱨirigiqə ⱪoƣlap bardi. Sisiraning
pütün ⱪoxunidiki adəmlərdin birimu ⱪalmay ⱪiliq astida jan bərdi.
17
Sisira ⱪeqip Ⱪenlardin bolƣan Həbərning hotuni Ya'elning qedirining
yeniƣa kəldi. Qünki Hazor padixaⱨi Yabin Həbər bilən dost idi.
18
Ya'el Sisiraning aldiƣa qiⱪip kütüwaldi wə uningƣa:
– Janabliri iqkirigə mərⱨəmət ⱪilsila, ⱪorⱪmisila, – dedi.
Xuning bilən Sisira qedirƣa kirdi. Ya'el uni kariwat yapⱪuqi bilən
yoxurup ⱪoydi.
19
Sisira uningƣa:
– Ussap kəttim. Azraⱪ su bərsingiz, – dedi. Ya'el uningƣa bir tulumni
eqip, uningdin süt ⱪuyup bərdi wə uni yənə yoxurup ⱪoydi. 20 Sisira
Ya'elƣa:
– Qedirning aldiƣa qiⱪip turƣaysiz, əgər biri kelip, bu yərdə adəm
barmu? Dəp sorisa, yoⱪ degəysiz, – dedi.
21
Sisira intayin qarqap kətkəqkə, yetipla uyⱪuƣa kətti. Həbərning
hotuni Ya'el ⱪoliƣa toⱪmaⱪ bilən qedirƣa ⱪaⱪidiƣan ⱪozuⱪtin birni elip,
Sisiraning yeniƣa asta kelip, ⱪozuⱪni uning qekisigə ⱪeⱪip yərgə
paturiwətti. Sisira ɵldi.
22
Baraⱪ Sisirani izdəp kəlgənidi, Ya'el uning aldiƣa qiⱪip:
– Bu yaⱪⱪa keling, mən siz izdəp kəlgən adəmni kɵrsitəy, – dedi. Baraⱪ
uning bilən qedirƣa kirip, Sisiraning ɵlük yatⱪinini wə qekisigə ⱪozuⱪ
ⱪeⱪilƣanliⱪini kɵrdi.
23
U küni Huda Isra'illarƣa Kən'an padixaⱨi Yabinni bax əgdürüp bərdi.
24
Xuningdin keyin Isra'illar barƣanseri küqiyip, Kən'an padixaⱨi Yabin
üstidin ƣəlibə ⱪilip, ahiri uni yoⱪatti.
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5-bab
1

Dibora bilən Baraⱪning mədⱨiyəsi
U küni Dibora wə Abino'amning oƣli Baraⱪ bu mədⱨiyəni oⱪudi:
2

«Sərdarlar yol baxlidi Isra'illarƣa,
həlⱪ ɵz rayi bilən əgəxkəqkə ularƣa,
eytinglar ⱨəmdusana Pərwərdigarƣa!
3

Əy padixaⱨlar anglanglar!
Əy əmirlər ⱪulaⱪ selinglar!
Nəƣmə-nawa yangritip, Pərwərdigarƣa mədⱨiyə eytimən,
Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən Hudani küyləymən.
4

I Pərwərdigar,
Sə'irdin ayrilƣiningda,
Idom zeminidin yürüx ⱪilƣiningda,
zilzilgə kəldi yər-zeminlar,
tɵküldi asman wə bulutlardin yamƣurlar.
5

Silkindi taƣlar Sinaydiki Pərwərdigar kəlgəndə,
Isra'illar Hudasi – Pərwərdigar aldida.
6

Ya'elning dəwri – Anat oƣli Xamgarning zamanida,
ɵtməytti karwan bu yərdin, mangatti yoluqilar qiƣir yollarda.
7
Mən Dibora kelip ana bolƣuqə Isra'illarƣa,
qɵllixip səⱨralar, bir kiximu ⱪalmiƣanidi Isra'iliyədə.
8
Sahta ilaⱨlar yənggüxlinip, jənglər boldi ⱪowuⱪlarda,
nəyzə-ⱪalⱪan kɵtürgən birmu ləxkər yoⱪ idi əsla,
ⱪiriⱪ ming Isra'il ⱪoxunida.
9
Ⱪəlbim təlpünər Isra'ilning sərkərdilirigə,
mayildur Isra'il pida'iyliriƣa.
Mədⱨiyə bolsun Pərwərdigarƣa!
10

Əy aⱪ exəkkə mingənlər,
esil egər-toⱪumda olturƣanlar,
yolda piyadə mangƣanlar,
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mədⱨiyə eytinglar ⱨəmminglar.
11
Anglanglar, ⱪuduⱪ bexidiki sazqilarning nəƣmisini,
ular bayan ⱪilƣan Pərwərdigarning ƣəlibisini,
Isra'il deⱨⱪanlirining zəpər ⱪuqup ⱪaytⱪinini.
Yetip kəldi ⱪowuⱪliriƣa Pərwərdigarning həlⱪi.
12
Oyƣan, oyƣan! Dibora oyƣan!
Abino'am oƣli Baraⱪ, ornungdin tur!
Oyƣan, mədⱨiyə yangrat!
Əsirliringni elip kət!
13
Yenimƣa kelip Pərwərdigarning ⱪalƣan həlⱪi,
qiⱪti yetəkqilər zor ⱪoxunƣa ⱪarxi jəng ⱪilƣili.
14
Həlⱪ Amaləkning burunⱪi zemini bolƣan Əfrayimdin kəldi,
ularƣa əgəxti Binyamin ⱪəbilisi,
Makir jəmətidin sərdarlar yürüx ⱪildi,
sərkərdilər ⱨəm Zəbulun ⱪəbilisidin kəldi.
15
Issakar ⱪəbilisining baxliⱪliri Dibora bilən billə kəldi,
Issakarlar bilən Baraⱪmu ⱨəm billə kəldi,
uning kəynidin ular tezla jilƣiƣa qüxti,
əmma arisaldiliⱪtin Ruben ⱪəbilisi bir ⱪararƣa keləlmidi.
16
Nemixⱪa olturisilər gülhanning ətrapida?
Ya anglaxni halidinglarmu ⱪoyqilarning isⱪirtⱪinini ⱪoylarƣa?
Xundaⱪ, arisaldiliⱪtin Ruben ⱪəbilisi keləlmidi bir ⱪararƣa.
17
Gil'adliⱪlar turup ⱪaldi I'ordan dəryasining xərⱪiy ⱪirƣiⱪida.
Tohtap ⱪaldi nemixⱪa Dan ⱪəbilisi kemilərdə?
Ⱪelip ⱪaldi nemixⱪa Axer ⱪəbilisi dengiz ⱪirƣiⱪida?
18
Lekin Zəbulun ⱪəbilisi ɵlümdin bax tartmidi,
Naftali ⱪəbilisi jəng məydanida ⱨəm jan tikip elixti.
19

Jəng ⱪilixti Kən'an padixaⱨliri,
kelip Migiddo ɵstingi boyidiki Tanakⱪa,
lekin ular erixəlmidi kümüxlərdin oljiƣa.
20
Jəng ⱪildi yultuzlar ɵz jayliridin,
urux aqti Sisiraƣa ərxtin.
21
Ɵrkəxləp ⱪədimiy Ⱪixon dəryasi,
elip kətti ularni tez kəlkün.
Dəymən ɵzümgə jasarətlik bol, basⱪin alƣa.
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Tohtimay qepip Sisiraning tulparliri,
titrətti tuyaⱪliri güldürləp yər-zeminni.
23
Pərwərdigarning pərixtisi eytti:
‘Meroz aⱨalisiƣa lənətlər bolsun,
Meroz həlⱪigə lənətlər yaƣsun,
ⱨəmdəmdə bolmidi Pərwərdigarƣa,
zərbə bərmidi küqlük düxməngə ular.’
24

Ⱪenlardin bolƣan Həbərning hotuni Ya'el,
mahtaxⱪa layiⱪ barliⱪ ayallar iqidə,
ⱨɵrmətkə sazawər kɵqmən ayallar arisida.
25
Su sorisa Sisira, süt bərgən Ya'el,
xaⱨanə qinidə ⱪetiⱪ sunƣan Ya'el.
26
Sol ⱪoliƣa elip ⱪozuⱪini qedirning,
ong ⱪolida kɵtürüp toⱪmiⱪini ⱨünərwənning,
küqəp urup paturdi bexiƣa Sisiraning,
ⱪozuⱪni yərgə ⱪaⱪti qekisidin uning.
27
Qüxti yərgə yiⱪilip Sisira,
yatti Ya'elning puti aldida,
yərgə yiⱪilip qüxüxi bilənla,
jan bərdi u xu yərdila!
28

Sisiraning anisi derizidin ⱪarap sirtⱪa,
saⱪlaytti uni rojək aldida intizarliⱪta.
Nida ⱪilip dedi u mundaⱪ:
‘Nemixⱪa ⱪaytmaydu tehiqə jəng ⱨarwisi?
Nemixⱪa anglanmaydu bu kəmgiqə tuyaⱪlarning awazi?’
29
Anglap qeqən kenizəklirining jawabini,
ɵz-ɵzigə dedi u mundaⱪ:
30
‘Ular jəzmən bɵlüxiwatidu olja ⱨəm ƣəniymətlər,
təgdi əlwəttə ⱨərbirigə birnəqqidin ⱪizlar,
alƣaq kəlgəy Sisira ɵzigə rəngdar kiyimlər,
ⱨəm mangimu boynumƣa selixⱪa qirayliⱪ yaƣliⱪlar.’
31

I Pərwərdigar, düxmənliring xu təriⱪidə yoⱪalƣay!
Dostliring kɵtürülgən ⱪuyaxtək ⱪudrətkə tolƣay!»
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Xundaⱪ ⱪilip bu zemin 40 yil tinq-aman turdi.

6-bab
Midyanlarning Isra'illarni besiwelixi
Isra'illar Pərwərdigarning nəziridə yənə yaman ix ⱪildi. Xunga
Pərwərdigar ularni yəttə yil Midyanlarning ⱪoliƣa taxlap bərdi.
2
Midyanlar Isra'illardin küqlük bolƣaqⱪa, Isra'illar taƣdiki bihətər
jaylar, ɵngkürlər wə ⱪorƣanlarda panaⱨlandi. 3 Ⱨər ⱪetim Isra'illar
teriⱪqiliⱪ ⱪilixⱪa baxliƣanda, Midyanlar, Amaləklər wə xərⱪtiki
ⱪowmlar bilən birlixip ularƣa ⱨujum ⱪilatti. 4 Ular jənubtiki Gaza
xəⱨirigiqə bolƣan jaylarda qedir tikip, bu zemindiki ⱨosulni nabut
ⱪiliwetətti. Ⱨəmdə pütün ⱪoy, kala, exəklirini bulap, Isra'illarning
zeminida ⱨeqⱪandaⱪ ozuⱪ-tülük ⱪoymaytti. 5 Ular huddi qekətkidək kɵp
bolup, kala padiliri wə qedirlirini billə elip kelətti. Ularning adəm wə
tɵgilirimu ⱨesabsiz idi. Ular Isra'illarning zeminiƣa besip kirip,
makanlirini harab ⱪiliwetətti. 6-7 Isra'illar Midyanlarƣa taⱪabil turux
üqün Pərwərdigarƣa nalə-pəryad ⱪilƣanda, 8 Pərwərdigar ularƣa bir
pəyƣəmbər əwətti. U kelip ularƣa mundaⱪ dedi:
– Pərwərdigar, yəni Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda xundaⱪ dəyduki:
«Mən silərni, silər ⱪul bolup yaxiƣan Misirdin elip qiⱪtim. 9 Silərni
Misirliⱪlarning ⱪolidin ⱪutⱪuzdum. Silərning aldinglarda
düxmininglarni ⱪoƣlap qiⱪirip, ularning zeminini silərgə elip bərdim.
10
Mən silərgə: ‘Mən Pərwərdigaringlar Hudadurmən, silər turidiƣan
zemindiki Amorlarning ilaⱨliriƣa qoⱪunmanglar’ degənidim. Biraⱪ silər
sɵzümgə ⱪulaⱪ salmidinglar».
1

Gid'onning sərdarliⱪⱪa tallinixi
Keyin, Pərwərdigarning pərixtisi⑥ Ofraⱨ yezisiƣa kelip, Yo'axⱪa
tə'əlluⱪ bolƣan bir tüp pistə dərihining tüwidə olturdi. Yo'ax bolsa
Abi'əzər jəmətidin idi. Uning oƣli Gid'on Midyanlardin yoxurunqə üzüm
ezix azgilida buƣday eziwatatti.
12
Pərwərdigarning pərixtisi u yərdə uningƣa kɵrünüp:
– Əy batur əzimət! Pərwərdigar sanga yardur! – dedi.
11

⑥

Pərwərdigarning pərixtisi – Hudaning ɵzini kɵrsitidu.
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13

Gid'on uningƣa:
– Təⱪsir, əgər Pərwərdigar bizgə yar bolƣan bolsa, biz nemixⱪa
bundaⱪ bəhtsizliklərgə uqraymiz? Əjdadlirimiz bizgə, Pərwərdigar bizni
Misirdin ⱪandaⱪ elip qiⱪⱪanliⱪini eytⱪanidi. Əmdi axu ajayip mɵjizilər
nəgə kətti? Pərwərdigar bizdin waz keqip, bizni Midyanlarning ⱪoliƣa
taxlap bərdi, – dedi.
14
Pərwərdigar Gid'onƣa burulup:
– Sən pütün küqüng bilən Isra'illarni Midyanlarning ⱪolidin ⱪutⱪuzƣin.
Seni mana mən ɵzüm əwətimən! – dedi.
15
– Təⱪsir, mən bolsam Manassə ⱪəbilisining əng ajiz jəmətigə
tə'əlluⱪmən. Isra'illarni ⱪandaⱪmu ⱪutⱪuzalaymən? Uning üstigə
atamning jəmətidiki əng ərziməs kiximən, – dedi Gid'on.
16
Pərwərdigar uningƣa:
– Mən jəzmən sanga yar bolimən. Sən Midyanlarni huddi bir adəmni
ujuⱪturƣanƣa ohxax asanla yoⱪitisən, – dedi.
17
Gid'on:
– Əgər mən iltipatingizƣa muyəssər bolƣan bolsam, mən bilən
sɵzlixiwatⱪan kixining ɵzingiz ikənlikingizni bildürüx üqün manga bir
alamət kɵrsətkəysiz. 18 Mən sizgə ɵzümning ⱨədiyəsini kəltürmigüqə bu
yərdin kətmigəysiz, – dedi.
– Sən ⱪaytip kəlgüqə saⱪlaymən, – dedi Pərwərdigar.
19
Xuning bilən Gid'on ɵyigə berip, bir oƣlaⱪni soyup uni pixurdi wə
yerim halta unda petir nan pixurup, gɵxni sewətkə, xorpisini sapal
koriƣa elip pistə dərihining tüwigə elip kəldi. 20 Hudaning pərixtisi
uningƣa:
– Gɵx bilən petir nanni bu ⱪoram taxning üstigə ⱪoyup, xorpini üstigə
tɵkkin, – dedi, Gid'on xundaⱪ ⱪildi. 21 Pərwərdigarning pərixtisi ⱪolidiki
ⱨasini uzatⱪanidi, ⱨasining uqi gɵx bilən nanƣa tegixi bilənla taxtin ot
qiⱪip, gɵx bilən nan kɵyüp kətti. Pərwərdigarning pərixtisimu kɵzdin
ƣayib boldi.
22
Gid'on ɵzining kɵrginining Pərwərdigarning pərixtisi ikənlikini
bilip:
– I igəm Pərwərdigar! Əmdi mən tügəxtim, Pərwərdigarning pərixtisi
bilən yüzmuyüz kɵrüxüptimən əməsmu! – dedi.
23
Pərwərdigar Gid'onƣa:
– Ⱪorⱪmiƣin, ɵlməysən, aman bol! – dedi.
24
Gid'on u yərdə Pərwərdigarƣa atap bir ⱪurbanliⱪ supisi yasap uning
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namini Yaⱨwəⱨ-xalom⑦ dəp ⱪoydi. Bu ⱪurbanliⱪ supisi Abi'əzərlərning
Ofraⱨ degən jayida ⱨazirƣiqə bar.
25
U küni keqisi Pərwərdigar Gid'onƣa:
– Sən atangning yəttə yaxliⱪ ikkinqi buⱪisini elip berip, atang ilaⱨ
Ba'alƣa atap yasiƣan ⱪurbanliⱪ supisini qeⱪip, supining yenidiki ilaⱨə
Axeraƣa atap yasalƣan yaƣaq tüwrükni kesip yiⱪitiwət. 26 Andin bu
ⱪoram tax üstidə Pərwərdigaring Hudaƣa atap muwapiⱪ bir ⱪurbanliⱪ
supisini yasap, ɵzüng kəskən Axera yaƣaq tüwrükini otun ⱪilip, ⱨeliⱪi
buⱪini supining üstidə kɵydürüp, kɵydürmə ⱪurbanliⱪ ⱪil, – dedi.
27
Xuning bilən Gid'on qakarliridin on kixini elip berip, Pərwərdigar
uningƣa buyruƣandək ⱪildi. U atisining jəmətidikilər wə xəⱨər
aⱨalisidin ⱪorⱪup, bu ixni kündüzi ⱪilixⱪa jur'ət ⱪilalmay, keqisi ⱪildi.
28
Ətisi səⱨərdə xəⱨər aⱨalisi ornidin turup, Ba'al ⱪurbanliⱪ supisi bilən
Axera yaƣaq tüwrükining qeⱪiwetilgənlikini wə ⱨeliⱪi buⱪining yengi
ⱪurbanliⱪ supisida kɵydürüliwətkənlikini kɵrdi.
29
Ular ɵz'ara:
– Bu ixni kim ⱪilƣandu? – deyixti.
Ular sürüxtürüp eniⱪliƣandin keyin, bir-birigə:
– Bu ixni Yo'axning oƣli Gid'on ⱪiliptu-də, – deyixti.
30
Xəⱨər aⱨaliliri Yo'axⱪa:
– Oƣlungni qiⱪirip bər, u ɵlümgə məⱨkum! U Ba'al ⱪurbanliⱪ supisini
qeⱪip, uning yenidiki Axera yaƣaq tüwrükini kesip yiⱪitiwetiptu, – dedi.
31
Yo'ax ɵzini əyibligən halayiⱪⱪa:
– Silər Ba'al üqün takallixip, uni ⱪoƣdap ⱪalmaⱪqimu? Kim uning
üqün takallaxsa tang atmay turup u ɵlidu. Əgər Ba'al rasttinla ilaⱨ bolsa,
u ɵzini ɵzi ⱪoƣdap, ⱪurbanliⱪ supisini qeⱪiwətkən kixini ⱨalak ⱪilsun, –
dəp jawab ⱪayturdi.
32
Ba'alning ⱪurbanliⱪ supisi qeⱪilip kətkəndin baxlap, kixilər Gid'onni
«Yirubba'al» dəp ataxti. Bu «Ba'al ədipini bərsun!» degən mənidə idi.
33
U qaƣda Midyanlar, Amaləklər wə xərⱪtiki ⱪowmlar bilən uqrixip,
I'ordan dəryasidin ɵtüp, Yizri'əl jilƣisida qedirlirini tikixti.
34
Pərwərdigarning Roⱨi Gid'onni ɵz ilkigə aldi. Gid'on burƣa qelip,
Abi'əzər jəmətining adəmlirini ɵz ətrapiƣa yiƣdi. 35 U Manassə
zeminiƣimu əlqilərni əwətip, ularnimu ɵzigə əgixixkə qaⱪirdi. Ⱨəmdə
Axer, Zəbulun wə Naftali ⱪəbililirigimu əlqi əwətti. Xuning bilən ular
⑦

Yaⱨwəⱨ-xalom – Ibraniy tilida «Pərwərdigar amanliⱪtur» degən mənidə.
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Gid'onning ⱪexiƣa kelixti.
Gid'onning guman ⱪilixi
Xuning bilən Gid'on Hudaƣa:
– Əgər sən eytⱪiningdək Isra'illarni rasttinla mening ⱪolum arⱪiliⱪ
ⱪutⱪuzmaⱪqi bolsang, 37 undaⱪta mən hamanƣa bir ⱪoyning terisini
ⱪoyup ⱪoyay. Əgər səⱨərdə pəⱪət ⱪoy terisining üstidila xəbnəm bolup,
yər yüzi ⱪuruⱪ bolsa, sening ⱨəⱪiⱪətən mening ⱪolum arⱪiliⱪ Isra'illarni
ⱪutⱪuzidiƣanliⱪingni biləy, – dedi.
38
Əⱨwal uning deginidək boldi. Gid'on ornidin səⱨər turup ⱪoy terisini
siⱪiwidi, bir qinə xəbnəm süyi qiⱪti.
39
Gid'on Hudaƣa yənə:
– Manga ƣəzəplənmigəysən, yənə bir təlipimni ⱪobul ⱪilƣaysən. Ⱪoy
terisi bilən yənə bir sinap kɵrəy, bu ⱪetim terə ⱪuruⱪ turup yər yüzigə
xəbnəm qüxkəy, – dedi.
40
U keqə Huda xundaⱪ ⱪildi. Dərwəⱪə, ətisi səⱨərdə ⱪoy terisi ⱪuruⱪ
turup, yər yüzigə xəbnəm qüxkənidi.
36

7-bab
Gid'onning Midyanlarni məƣlup ⱪilixi
Xuning bilən Yirubba'al, yəni Gid'on səⱨər turup ɵzigə ⱪoxulƣan
ⱨəmmə ⱪoxunliri bilən Harod buliⱪining yeniƣa kelip qedirlirini tikti.
Midyanlarning bargaⱨi, ularning ximal təripidiki jilƣa iqidə, yəni Morəⱨ
tɵpilikining yenida idi.
2
Pərwərdigar Gid'onƣa:
– Sanga ⱪoxulƣan adəm naⱨayiti kɵp ikən, əgər mən Isra'illarni
Midyanlar üstidin ƣəlibə ⱪildursam, ular ɵz küqimizgə tayinip ƣəlibə
ⱪilduⱪ, dəp oylap mahtinidu. 3 Sən ularƣa: «Kim düxməndin ⱪorⱪup
yüriki selip kətsə, dərⱨal Gil'ad teƣidin ɵz ɵyigə ⱪaytip kətsun» dəp
eytⱪin, – dedi.
Xuning bilən 22 ming kixi ⱪaytip ketip, 10 ming kixi ⱪelip ⱪaldi.
4
Pərwərdigar Gid'onƣa yənə:
– Ⱪelip ⱪalƣan kixilər yənila kɵp, ularni su boyiƣa elip bar, mən u
yərdə ularni sinaymən. Əgər mən: «Bu adəm barsun» desəm, u barsun,
mən: «Bu adəm barmisun» desəm, u barmisun, – dedi.
1
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Gid'on ɵzigə ⱪoxulƣan kixilərni su boyiƣa elip bardi. Pərwərdigar
uningƣa:
– Sən, suni ⱪoliƣa elip tili bilən itⱪa ohxax yalap iqidiƣanlar bilən, suni
yükünüp turup iqidiƣanlarni ayrip qiⱪ, – dedi.
6
300 adəm suni ⱪoliƣa elip yalap iqti, ⱪalƣanliri suƣa engixip
yükünüp turup iqti. 7 Pərwərdigar Gid'onƣa:
– Mən suni ⱪoliƣa elip yalap iqkən xu 300 adəm bilən silərni ⱪutⱪuzup,
Midyanlarni ⱪolunglarƣa tapxurup berimən. Ⱪalƣanlarning ⱨəmmisi
ⱪaytip kətsun, – dedi.
8
Gid'on 300 adəmni elip ⱪelip, baxⱪilarni ɵz qedirliriƣa kətküzüwətti.
Xuning bilən tallanƣan adəmlər kətkənlərning ozuⱪ-tülük wə qalidiƣan
burƣalirini ɵzlirigə elip ⱪaldi. Midyanlarning bargaⱨi pəstiki jilƣiƣa
jaylaxⱪanidi.
9
Xu keqisi Pərwərdigar Gid'onƣa:
– Ornungdin tur! Midyanlarning bargaⱨiƣa ⱨujum ⱪil. Mən ularni
sening ⱪolungƣa qüxürüp berimən. 10 Əgər sən ⱨujum ⱪilixtin ⱪorⱪsang,
awwal Puraⱨ isimlik qakiring bilən Midyanlarning bargaⱨiƣa berip,
11
ularning nemə deyixiwatⱪanliⱪini anglisang, ⱨujum ⱪilix ƣəyritigə
kelisən, – dedi.
Xuning bilən Gid'on qakirini elip düxmən bargaⱨining yeniƣa bardi.
12
Midyanlar, Amaləklər wə xərⱪtiki ⱪowmlar jilƣini bir alƣan bolup,
huddi bir top qekətkidək kɵp idi. Ularning tɵgiliri dengiz saⱨilidiki
ⱪumdək ⱨəddi-ⱨesabsiz idi.
13
Gid'on bargaⱨⱪa yeⱪin kelip, bir kixining ɵz ⱨəmraⱨiƣa kɵrgən
qüxini eytip beriwatⱪanliⱪini anglidi. U kixi:
– Mən bir qüx kɵrüptimən. Qüxümdə bir arpa neni biz Midyanlarning
bargaⱨiƣa domilap kirip, qedirƣa tegip ketixi bilən təng qedir ɵrülüp
qüxüptudək, – deyixi bilən, 14 uning ⱨəmraⱨi:
– U baxⱪa nərsə əməs, Isra'illardin bolƣan Yo'axning oƣli Gid'onning
ⱪiliqi! Huda Midyanlarni wə pütün ⱪoxunimizni uning ⱪoliƣa qüxürüp
beriptu, – dedi.
15
Gid'on bu qüxni wə uning təbirini angliƣan ⱨaman Hudaƣa
ⱨəmdusanalar eytti. U Isra'illarning bargaⱨiƣa ⱪaytip kelip, adəmlirigə:
– Turunglar! Pərwərdigar Midyanlarning ⱪoxunini silərning
ⱪolunglarƣa qüxürüp beridu! – dedi.
16
Gid'on ⱪol astidiki 300 adəmni üq topⱪa bɵlüp, ⱨərbir adəmgə bir
burƣa bilən iqigə məx'əl ⱪoyulƣan bir koza berip, 17 ularƣa:
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– Mən düxmən bargaⱨining yeniƣa barƣanda, məndin kɵz üzməy
ⱪarap turunglar. Mən nemə ⱪilsam, silərmu xuni ⱪilinglar. 18 Mən wə
mening topumdikilər burƣa qalƣanda, silərmu bargaⱨ ətrapida burƣa
qelinglar wə «Pərwərdigar üqün, Gid'on üqün!» dəp warⱪiranglar, – dedi.
19
Gid'on wə uning 100 adimi tün yerim boluxtin ilgiri Midyanlarning
ⱪarawulliri almaxⱪandin keyin bargaⱨning yeniƣa yetip bardi. Ular
burƣa qelip ⱪolliridiki kozilarni qeⱪiwətti, 20 xundaⱪ ⱪilip üq topning
ⱨəmmisi xundaⱪ ⱪilixti. Ular sol ⱪolida məx'əl tutup, ong ⱪolida burƣa
qelip:
– Pərwərdigar üqün, Gid'on üqün ⱪiliqni kɵtürəyli! – dəp warⱪiraxti.
21
Ular bargaⱨning ətrapida ɵz orunlirida məⱨkəm turdi. Düxmən
ⱪoxuni patiparaⱪ bolup, dad-pəryad kɵtürüp ⱪaqⱪili turdi. 22 Gid'onning
300 adimi burƣa qalƣanda Pərwərdigar düxmən ⱪoxunini ɵz ⱪiliqliri
bilən ɵz'ara bir-birini ⱪirƣinqiliⱪⱪa selip ⱪoyƣanidi. Ular Zirera tərəpkə
ⱪarap, taki Bəyt-xittaⱨ wə Tabbat xəⱨiri yenidiki Abel-mihola
qegrasiƣiqə ⱪeqixti. 23 Naftali, Axer wə pütün Manassədiki Isra'illar
zeminliridin qiⱪip Midyanlarning kəynidin ⱪoƣlaxⱪa qaⱪirildi.
24
Gid'on Əfrayim taƣliⱪ rayonining ⱨərⱪaysi jayliriƣa əlqi əwətip,
ularƣa:
– Silərmu qüxüp Midyanlarƣa ⱪarxi jənggə atlininglar, I'ordan
dəryasining keqikini Bəyt-baraⱨ xəⱨirigiqə ixƣal ⱪilip, Midyanlarning
dəryadin ɵtüxigə yol ⱪoymanglar, – dedi.
Əfrayim ⱪəbilisining adəmliri toplinip, I'ordan dəryasining keqikini
taki Bəyt-baraⱨ xəⱨirigiqə ixƣal ⱪildi. 25 Ular Midyanlarning Oreb bilən
Zi'eb degən ikki sərkərdisini əsirgə aldi. Ular «Oreb ⱪoram texi»ning
üstidə Orebni ɵltürdi, «Zi'eb üzüm ezix azgili»da Zi'ebnimu ɵltürdi. Ular
Midyanlarƣa dawamliⱪ ⱪoƣlap zərbə berip, Oreb bilən Zi'ebning
kallisini I'ordan dəryasining xərⱪiy ⱪirƣiⱪida turƣan Gid'onƣa elip
bardi.

8-bab
Gid'onning Midyan sərkərdilirini məƣlup ⱪilixi
Əfrayim ⱪəbilisidikilər Gid'onƣa:
– Sən bizgə nemixⱪa bundaⱪ ⱪilisən? Sən Midyanlar bilən jənggə
qiⱪⱪanda, nemixⱪa bizni qaⱪirmaysən? – dəp Gid'onni ⱪattiⱪ əyiblidi.
1
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Gid'on ularƣa:
– Mening ⱪilƣan ixlirim ⱪandaⱪmu silərning ⱪilƣan ixliringlarƣa təng
kəlsun? Əfrayim zeminidiki ⱨosulunglardin exip ⱪalƣan üzümlər
mening ɵz jəmətim bolƣan Abi'əzərlərning bir yilliⱪ ⱨosulidinmu
kɵpⱪu? 3 Huda alliⱪaqan silərning ⱪolunglarƣa Midyanlarning ikki
sərkərdisi Oreb bilən Zi'ebni qüxürüp bərdi. Mening ⱪilƣanlirimni
ⱪandaⱪmu silərningki bilən selixturƣili bolsun? – dedi.
Gid'onning bu sɵzini angliƣan Əfrayim ⱪəbilisidikilərning aqqiⱪliri
yenixti.
4
Gid'on 300 adəm bilən I'ordan dəryasidin kesip ɵtti. Ular ⱨerip kətkən
bolsimu, düxmənni dawamliⱪ ⱪoƣlap zərbə bərdi. 5 Ular Sukkot xəⱨirigə
kəlgəndə, Gid'on xəⱨərdikilərgə:
– Adəmlirimgə nan bərsənglar, ular bək qarqap kətti. Biz yənə
Midyanlarning ikki xaⱨi Zəbah bilən Zalmunnani ⱪoƣlap tutuximiz
kerək, – dedi.
6
Sukkotning əməldarliri Gid'onƣa:
– Sən tehi Zəbah bilən Zalmunnani ⱪolƣa qüxürmigən tursang, biz
nemixⱪa sening adəmliringgə nan bərgüdəkmiz? – dedi.
7
Gid'on ularƣa:
– Undaⱪta Pərwərdigar Zəbah bilən Zalmunnani ⱪolumƣa qüxürüp
bərgəndin keyin, mən ⱪaytip kelip qɵldiki tikən wə yantaⱪ bilən
terənglarni xilimən, – dedi.
8
Gid'on Sukkottin qiⱪip Pinu'el xəⱨirigə kelip ulardinmu nan tələp
ⱪildi. Biraⱪ ularmu Sukkotlarƣa ohxax jawab bərdi. 9 Gid'on ularƣimu:
– Mən nusrət ⱪuqup ⱪaytip kəlgəndə, xəⱨər ⱪəl'əsini wəyran
ⱪiliwetimən, – dedi.
10
Xu waⱪitta Zəbah bilən Zalmunna wə ularning ləxkərliri Ⱪarⱪor
degən jayda idi. Ularning sani alaⱨazəl 15 ming bolup, ⱨəmmisi xərⱪtiki
ⱪəbililərning ləxkərliridin ⱪelip ⱪalƣanliri idi. Qünki ularning 120 ming
ⱪiliqliⱪ ləxkiri ɵlgənidi. 11 Gid'on Nobah wə Yogboⱨa xəⱨərlirining xərⱪ
təripidiki karwan yolidin qiⱪip düxməngə ⱨujum ⱪildi. Bu waⱪitta
düxmən ⱪoxuni ɵzini bihətər dəp ⱨes ⱪilatti. 12 Midyanlarning ikki xaⱨi
bolƣan Zəbah bilən Zalmunna ⱪeqixiƣa, Gid'on ularni ⱪoƣlap ⱪolƣa
qüxürüp, ularning pütün ⱪoxunini tarmar ⱪildi.
13
Andin Yo'axning oƣli Gid'on Hərəs dawini bilən jəng məydanidin
ⱪaytip kəldi. 14 Yolda u Sukkot xəⱨirilik bir yigitni tutuwelip, uningdin
Sukkotning əməldarliri wə aⱪsaⱪallirining ismini yezip berixkə buyrudi.
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U yigit 77 adəmning ismini yezip bərdi. 15 Gid'on Sukkotⱪa kelip bu
xəⱨərning aⱨalilirigə:
– Mana, Zəbah bilən Zalmunna! Silər manga: «Sən tehi Zəbah bilən
Zalmunnani ⱪolƣa qüxürmigən tursang, biz nemixⱪa sening ⱨalidin
kətkən adəmliringgə nan bərgüdəkmiz?» dəp tapa-tənə ⱪilƣanidinglar, –
dedi.
16
U xəⱨər yolbaxqilirini tutup kelip, qɵldiki tikən wə yantaⱪ bilən
ularning terisini xildi. 17 U yənə Pinu'el xəⱨər ⱪəl'əsini wəyran ⱪilip,
xəⱨər aⱨalisini ⱪiriwətti.
18
Gid'on Zəbah bilən Zalmunnadin:
– Silər Tabor teƣida ɵltürgən adəmlər ⱪandaⱪ adəmlər idi? – dəp
soridi.
Ular jawabən:
– Ularning ⱨəmmisi sanga ohxaydiƣan xaⱨzadə süpət adəmlər idi, –
dedi.
19
Gid'on ularƣa:
– Ular mening ⱪerindaxlirim, anamning oƣulliri idi. Mən mənggü
ⱨayat Pərwərdigar aldida xundaⱪ ⱪəsəm ⱪilimənki, əgər silər ularni ⱨayat
ⱪaldurƣan bolsanglar, mənmu silərni ⱨayat ⱪaldurƣan bolattim, – dedi.
20
Andin u qong oƣli Yətərgə: «Ornungdin tur, ularni ɵltürüwət!» dəp
buyrudi. Lekin Yətər tehi kiqik bolƣaqⱪa, ⱪorⱪup ketip ⱪiliqini
qiⱪiralmidi. 21 Zəbah bilən Zalmunna Gid'onƣa:
– Sən ⱨəⱪiⱪiy ərkək bolsang, ɵzüng bizni ɵltürgin! – dedi.
Xuning bilən Gid'on ɵz ⱪoli bilən ularni ɵltürüwətti, ⱨəmdə ularning
tɵgilirining boynidiki ⱨilal ay xəklidiki bezəklirini eliwaldi.
Gid'onning butpərəslik yoliƣa mengixi
Andin Isra'illar Gid'onƣa:
– Sən bizgə ⱨɵkümranliⱪ ⱪilƣaysən, oƣlungdin tartip nəwrənggiqə
üstimizdin ⱨɵküm sürgəy. Qünki sən bizni Midyanlarning ⱪolidin
ⱪutⱪuzdung, – dedi.
23
Gid'on ularƣa:
– Mən ⱨɵkümranliⱪ ⱪilmaymən, mening oƣlummu ⱨəm xundaⱪ,
Pərwərdigar silərgə ⱨɵkümranliⱪ ⱪilidu, – dedi.
24
Gid'on ularƣa yənə:
– Mening silərgə dəydiƣan birla təlipim bar, manga oljanglar iqidin
ⱨərbiringlar birdin ⱨalⱪa beringlar, – dedi.
22
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(Midyanlar Isma'illardin bolƣaqⱪa, ular altun ⱨalⱪa taⱪaytti.)
25
Ular Gid'onƣa: «Biz berixkə razi!» dedi-də, tondin birni yərgə yeyip,
ⱨərbiri birdin ⱨalⱪini uning üstigə taxlaxti. 26 Bu altun ⱨalⱪilarning
eƣirliⱪi 20 kilogiram qiⱪti. Uningdin baxⱪa ⱨilal ay xəklidiki bezəklər,
zunnarlar, Midyan xaⱨliri kiyidiƣan sɵsün rənglik kiyimlər wə
tɵgilərning boynidiki bezəklik zənjirlərmu bar idi. 27 Gid'on bu
altunlardin bir efod⑧ yasitip, uni ɵz yurti Ofraⱨⱪa orunlaxturdi.
Xuningdin keyin pütün Isra'illar efodⱪa qoⱪunup, uningƣa huddi
paⱨixilərdək setildi. Xuning bilən efod Gid'on wə uning a'ilisini
azduridiƣan ⱪiltaⱪ boldi.
Gid'onning aləmdin ɵtüxi
Xundaⱪ ⱪilip Midyanlar Isra'illar təripidin məƣlup ⱪilinip, jəng ⱪilix
iradisi sunduruldi. Bu zemin Gid'on aləmdin ɵtkiqə bolƣan 40 yil
tinq-aman turdi. 29 Yo'axning oƣli Yirubba'al, yəni Gid'on yurtiƣa
ⱪaytip, ɵz ɵyidə turdi. 30 Uning hotunliri kɵp bolƣaqⱪa, ulardin 70 oƣul
tapti. 31 Uning Xəkəm xəⱨiridə turidiƣan toⱪilimu uningƣa bir oƣul
tuƣup bərdi. Gid'on uningƣa Abimələk⑨ dəp isim ⱪoydi. 32 Yo'axning
oƣli Gid'on uzun ɵmür kɵrüp, ɵz əjili bilən aləmdin ɵtüp, Abi'əzərlərgə
təwə bolƣan Ofraⱨta, ɵz atisi Yo'axning ⱪəbristanliⱪiƣa dəpnə ⱪilindi.
33
Gid'on aləmdin ɵtüxi bilənla Isra'illar yənə Ba'alƣa qoⱪunup
uningƣa huddi paⱨixilərdək setildi. Ular Ba'al-biritni ɵzlirining ilaⱨi
ⱪildi. 34 Isra'illar ɵzlirini ətrapidiki barliⱪ düxmənlirining ⱪolidin
ⱪutⱪuzƣan Pərwərdigari – Hudani untudi, 35 gərqə Yirubba'al, yəni
Gid'on Isra'illarƣa nurƣun yahxiliⱪ ⱪilƣan bolsimu, biraⱪ ular uning
a'ilisigə ⱪilqimu meⱨribanliⱪ ⱪilmidi.
28

9-bab
Abimələkning Xəkəm xəⱨirigə padixaⱨ boluxi
Yirubba'alning oƣli Abimələk Xəkəm xəⱨirigə berip, ɵz anisining
tuƣⱪanliriƣa wə pütün jəmətigə:
2
– Silər Xəkəmning aⱪsaⱪalliriƣa: «Ɵzünglarƣa ⱨɵkümranliⱪ ⱪilixⱪa
1

⑧
⑨

Efod – bu yərdə altundin yasalƣan ⱨəykəlni kɵrsitidu.
Abimələk – Ibraniy tilida «atam padixaⱨtur» degən mənidə.
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Yirubba'al – Gid'onning 70 oƣlini halamsilər yaki bir kixinimu? Untup
ⱪalmanglar mənmu silərning ⱪan ⱪerindixinglar!» dənglar, – dedi.
3
Xuning bilən uning anisining tuƣⱪanliri Abimələk üqün Xəkəmning
pütün aⱪsaⱪalliriƣa sɵz ⱪildi. Yaⱪsaⱪallar: «U bizning ⱪerindiximiz»
dəp, ɵz ihtiyarliⱪi bilən Abimələkkə əgixixni ⱪarar ⱪildi. 4 Ular
Abimələkkə Ba'al-birit buthanisidin 70 kümüx tənggə bərdi. Abimələk
bu tənggilərni bir top qakina ɵktəmlərni yallaxⱪa ixlətti. 5 U Ofraⱨ
xəⱨiridiki atisining ɵyigə berip, ɵz ⱪerindaxlirini, yəni Yirubba'alning 70
oƣlini bir ⱪoram taxning üstidə ɵltürüwətti. Pəⱪətla Yirubba'alning kiqik
oƣli Yotəm yoxuruniwelip ⱪeqip kətti. 6 Xəkəmning barliⱪ aⱪsaⱪalliri
wə Bəyt-milloluⱪlar Xəkəm xəⱨirigə yiƣildi. Ular tüwrük yenidiki dup
dərihi astida Abimələkni padixaⱨ ⱪilip tiklidi.
Yotəmning təmsili
Bu həwər Yotəmƣə yətkəndə, u Girizim teƣining üstigə qiⱪip,
warⱪirap turup:
– Gepimgə ⱪulaⱪ selinglar Xəkəmning aⱪsaⱪalliri! Əgər silər mening
gepimni anglisanglar, Hudamu silərning gepinglarni anglaydu.
8
Burunⱪi zamanda dərəhlər ɵzlirigə padixaⱨ izdəp, zəytun dərihigə:
«Bizgə padixaⱨ bolƣin» dəptu. 9 Lekin zəytun dərihi ularƣa:
«Mən ilaⱨlar wə kixilər xəripigə beridiƣan meyimdin waz keqip,
dərəhlərgə padixaⱨ bolamtim?» dəp jawab beriptu.
10
Andin dərəhlər ənjür dərihigə:
«Sən kelip bizgə padixaⱨ bolƣin» dəptu. 11 Biraⱪ ənjür dərihi ularƣa:
«Mən ɵzümning tatliⱪ wə yahxi mewilirimni taxlap, dərəhlərgə
padixaⱨ bolamtim?» dəp jawab beriptu.
12
Xuning bilən dərəhlər üzüm kɵqitigə:
«Sən kelip bizgə padixaⱨ bolƣin» dəptu. 13 Biraⱪ üzüm kɵqitimu
ularƣa:
«Mən ilaⱨlar wə kixilərgə huxalliⱪ beƣixlaydiƣan esil xarabimdin waz
keqip, dərəhlərgə padixaⱨ bolamtim?» dəp jawab beriptu.
14
Əng ahirida barliⱪ dərəhlər yantaⱪⱪa:
«Sən kelip bizgə padixaⱨ bolƣin» dəptu. 15 Yantaⱪ ularƣa:
«Əgər silər meni səmimiy niyitinglar bilən ɵzünglarƣa padixaⱨ
ⱪilmaⱪqi bolsanglar, kelip mening sayəm astida panaⱨlininglar. Undaⱪ
bolmisa, mən yantaⱪtin ot qiⱪip, Liwan kedir dərəhlirini kɵydürüp
taxliƣay» dəptu.
7
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Yotəm sɵzini dawamlaxturup:
– Silər səmimiy wə durus niyitinglar bilən Abimələkni padixaⱨ ⱪilƣan
bolsanglar, yaki silər Yirubba'alƣa wə uning a'ilisigə sadaⱪət kɵrsətkən
bolsanglar, silər Yirubba'alning ⱪilƣan ixliriƣa layiⱪ jawab ⱪayturƣan
bolattinglarƣu!
17
Atam silər üqün urux ⱪilip, ⱨayatiƣa təwəkkül ⱪilip silərni
Midyanlarning ⱪolidin ⱪutⱪuzdi. 18 Biraⱪ bügünki künlüktə silər isyan
kɵtürüp atamning jəmətigə ⱪarxi turup, uning 70 oƣlini bir taxning
üstidə ɵltürdünglar ⱨəmdə uning dedikining oƣli Abimələkni silərning
tuƣⱪininglar bolƣanliⱪi üqün Xəkəm aⱪsaⱪallirining padixaⱨi ⱪilip
tiklidinglar.
19
Əgər silər bügünki künlüktə Yirubba'al wə uning jəmətigə səmimiy
wə durus niyitinglar bilən mu'amilə ⱪilƣan bolsanglar, Abimələk
silərdin, silərmu ⱨəm Abimələktin ɵz'ara huxalliⱪ tapⱪaysilər. 20 Əgər
undaⱪ ⱪilmiƣan bolsanglar, Abimələktin ot qiⱪip Xəkəm wə Bəyt-millo
aⱪsaⱪallirini kɵydürüp taxliƣay. Huddi xuningdək Xəkəm wə Bəyt-millo
aⱪsaⱪalliridinmu ot qiⱪip Abimələkni kɵydürüp taxliƣay, – dedi.
21
Xuningdin keyin, Yotəm akisi Abimələktin ⱪorⱪup, ⱪeqip Bə'ər
degən jayƣa berip yaxidi.
Xəkəmliklərning Abimələktin yüz ɵrüxi
Abimələk Isra'illarƣa üq yil ⱨɵkümran boldi. 23 Huda Abimələk wə
Xəkəmning aⱪsaⱪalliri arisiƣa soƣuⱪqiliⱪ salidiƣan yaman roⱨni əwətti.
Xuning bilən Xəkəm aⱪsaⱪalliri Abimələkkə satⱪunluⱪ ⱪilixⱪa baxlidi.
24
Hudaning mundaⱪ ⱪilixtiki məⱪsiti, Yirubba'alning 70 oƣlining ⱪenini
tɵkkən Abimələkni ⱨəmdə Abimələkni ⱪollap ɵzining ⱪerindaxlirini
ɵltürüxkə yardəm bərgən Xəkəm aⱪsaⱪallirini jazalax idi. 25 Xəkəm
aⱪsaⱪalliri Abimələkni ɵltürüx üqün taƣliriƣa bɵktürmə ⱪoyup, yoldin
ɵtkən kixilərning ⱨəmmisini bulang-talang ⱪildi. Bu suyiⱪəsttin
Abimələk həwər tapti.
26
Əbidning oƣli Ga'al Xəkəm xəⱨirigə ⱪerindaxliri bilən kɵqüp kelip,
Xəkəm aⱪsaⱪallirining ixənqisigə erixti. 27 Ular üzümzarliⱪⱪa berip,
üzümlərni üzüp, dəssəp xarab qiⱪirip, ɵz ilaⱨining buthanisida ziyapət
ɵtküzüp yəp-iqip, Abimələkkə lənət oⱪuxti. 28 Əbidning oƣli Ga'al
ularƣa:
– Abimələk degən kim ikən, biz Xəkəmliklərni ɵz hizmitigə salƣudək?
U degən Yirubba'alning oƣliƣu? Zibulmu pəⱪət uning bir əməldari
22
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halas! Xəkəmning atisi bolƣan Hamorning əwladliriƣa hizmət ⱪilinglar!
Nemixⱪa Abimələkkə hizmət ⱪilƣudəkmiz? 29 Əgər muxu kixilər
mening ⱪol astimda bolsa mən Abimələkni yoⱪatⱪan bolattim! Mən
uningƣa: «Ⱪoxuningni qaⱪirip qiⱪ!» degən bolattim, – dedi.
30
Xəⱨər ⱨakimi bolƣan Zibul Əbidning oƣli Ga'alning bu gəplirini
anglap, ƣəzəpləndi. 31 U Abimələkkə məhpiy həwərqi əwətip:
«Əbidning oƣli Ga'al ⱪerindaxliri bilən Xəkəm xəⱨirigə kəldi. Ular
xəⱨər həlⱪini sanga ⱪarxi isyan kɵtürüxkə ⱪutratⱪuluⱪ ⱪiliwatidu.
32
Xunga sən ⱪoxunliring bilən keqiləp kelip, xəⱨər sirtidiki etizliⱪta
bɵktürmidə yetinglar. 33 Tang səⱨər kün qiⱪixi bilənla xəⱨərgə ⱨujum
ⱪilip, Ga'al wə sanga ⱪarxi qiⱪⱪanlarƣa haliƣiningqə zərbə bərgin!»
degən həwərni yətküzdi.
34
Xuning bilən Abimələk wə uning ⱪoxunliri keqiləp Xəkəm xəⱨirigə
yeⱪin kelip, tɵt topⱪa bɵlünüp bɵktürmidə yatti. 35 Əbidning oƣli Ga'al
Xəkəmdin qiⱪip dərwaza aldida turƣanda, Abimələk wə uning ⱪoxunliri
yoxuruniwalƣan jaydin qiⱪti. 36 Ga'al ularni kɵrüp Zibulƣa:
– Ⱪara! Taƣliridin adəmlər qüxüwatidu, – dedi. Zibul uningƣa:
– U pəⱪət taƣlardiki sayilər, ⱪarimaⱪⱪa adəmgə ohxaydu, – dedi.
37
Biraⱪ Ga'al yənə uningƣa:
– Yaⱪ! Adəmlar taƣdin qüxüwatidu. Yənə bir top adəm «palqilar dub
dərihi» yoli bilən keliwatidu, – dedi. 38 Bu qaƣda Zibul uningƣa:
– Mahtanqaⱪ aƣzing ⱪeni? Sən: «Abimələk degən kim ikən? Biz
nemixⱪa uningƣa hizmət ⱪilƣudəkmiz?» degən əməsmiding? Bu
adəmlər sən zangliⱪ ⱪilƣan adəmlər əməsmu? Əmdi qiⱪip ular bilən urux
ⱪil! – dedi.
39
Xuning bilən Ga'al Xəkəm aⱪsaⱪallirini baxlap Abimələk bilən urux
ⱪildi. 40 Abimələk wə uning adəmliri ularni ⱪoƣlidi, Ga'alning adəmliri
ⱪeqip xəⱨər dərwazisiƣa barƣuqə nurƣunliri ⱪirilip kətti. 41 Xuningdin
keyin Abimələk Arumaƣa ⱪaytip, u yərdə turdi. Zibul Ga'al wə uning
tuƣⱪanlirini Xəkəmdə turƣili ⱪoymay, ularni ⱪoƣlap qiⱪiriwətti.
42
Ətisi Xəkəmliklər etizliⱪⱪa qiⱪmaⱪqi bolƣanda, Abimələk
buningdin həwər tepip, 43 ⱪoxunini üq topⱪa bɵlüp, ular bilən etizliⱪta
bɵktürmidə yatti. U kixilərning xəⱨərdin qiⱪiwatⱪanliⱪini kɵrüp,
ləxkərliri bilən yoxurunƣan jaydin turup, ularni ⱪiriwətti. 44 Abimələk
wə uning topidikilər xəⱨər dərwazisiƣa ⱨujum ⱪilip dərwazini tosti.
Ⱪalƣan ikki topmu yügürüp berip, etizliⱪtiki Xəkəmliklərni ⱪiriwətti.
45
Xu küni Abimələk pütün bir kün xəⱨərgə ⱨujum ⱪilip, Xəkəm xəⱨirini
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ⱪolƣa qüxürüp, həlⱪni ɵltürüp, xəⱨərni tüptüz ⱪilip, tuz qeqiwətti.
46
Xəkəm ⱪəl'əsidə turidiƣan həlⱪ bu həwərni anglap, Ba'al-birit
buthanisining yər asti ɵyigə kiriwaldi. 47 Abimələk ularning xu yərgə
yiƣiliwalƣanliⱪini anglap, 48 ⱪoxunlirini Zalmon teƣiƣa elip kəldi. U
palta bilən bir dərəhning xehini kesip, xahni mürisigə elip, ləxkərlirigə:
«Tez, mən ⱪilƣandək ⱪilinglar!» dəp buyruⱪ bərdi. 49 Xuning bilən
ləxkərlərmu ⱨərbiri birdin dərəh xehini kesip, Abimələkkə əgəxti. Ular
dərəh xahlirini buthana temiƣa dɵwiləp, ot ⱪoyuwətti. Xuning bilən
Xəkəm ⱪəl'əsidə turidiƣan pütün həlⱪ, ərlər wə ayallar bolup mingƣa
yeⱪin adəm ɵldi.
50
Andin keyin Abimələk Tibez xəⱨirini ⱪorxawƣa elip, uni ixƣal ⱪildi.
51
Lekin xəⱨər iqidə bir mustəⱨkəm ⱪəl'ə bar idi. Pütün xəⱨərdiki ərlər,
ayallar wə aⱪsaⱪallar ⱪəl'əgə ⱪeqip kirip, dərwazini taⱪap, ɵzlirini
ⱪoƣdax üqün munar üstigə qiⱪiwaldi. 52 Abimələk ⱪəl'əgə ⱨujum ⱪildi.
Ⱪəl'əning kirix eƣiziƣa ot ⱪoyuxⱪa təyyarliniwatⱪanda, 53 ⱪəl'ə üstidiki
bir ayal yarƣunqaⱪning üstünki texini Abimələkning bexiƣa taxlap
uning bexini yeriwətti. 54 Abimələk dərⱨal yaraƣ kɵtürgüqi yigitkə:
– Ⱪiliqingni qiⱪirip, meni ɵltürüwət! «abimələk bir ayalning ⱪolida
ɵlgən» deyilmisun, – dedi.
Xuning bilən u yigit ⱪiliqni uningƣa tiⱪip ɵltürüwətti. 55 Abimələkning
adəmliri uning ɵlgənlikini kɵrüp ɵylirigə ⱪaytti. 56 Xundaⱪ ⱪilip, Huda
Abimələkning ɵz atisiƣa ⱪilƣan yamanliⱪlirini, yəni 70 ⱪerindixini
ɵltürginini ɵzigə ⱪayturdi. 57 Huda yənə Xəkəmliklər ⱪilƣan barliⱪ
yamanliⱪlarni ularning ɵz bexiƣa qüxürdi. Yirubba'alning oƣli
Yotəmning oⱪuƣan ləniti əməlgə axti.

10-bab
Tolaⱨ wə Ya'irning Isra'illarƣa sərdar boluxi
Abimələk ɵlgəndin keyin, Issakar ⱪəbilisidin bolƣan Pu'aⱨning oƣli,
Dodoning nəwrisi Tolaⱨ Isra'il həlⱪini ⱪutⱪuzux üqün otturiƣa qiⱪti. U
Əfrayim taƣliⱪ rayonining Xamir degən yeridə yaxaytti. 2 U Isra'illarƣa
23 yil sərdar boldi. U aləmdin ɵtkəndin keyin Xamirƣa dəpnə ⱪilindi.
3
Tolaⱨ aləmdin ɵtkəndin keyin, Gil'adliⱪ Ya'ir otturiƣa qiⱪip,
Isra'illarƣa 22 yil sərdar boldi. 4 Ya'irning 30 oƣli bolup, ular 30 exəkkə
menip yürətti. Ularning ilkidə 30 xəⱨər bar idi. Bu xəⱨərlər Gil'ad
1
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zeminida bolup, ⱨazirmu «Ya'irning xəⱨərliri» dəp atilidu. 5 Ya'ir
aləmdin ɵtkəndin keyin Ⱪamon xəⱨirigə dəpnə ⱪilindi.
Ammonlarning Isra'illarni ezixi
Isra'illar Pərwərdigarning nəziridə yənə yaman ix ⱪildi. Ular Ba'al wə
Axtorət degən butlarƣa qoⱪundi. Xundaⱪla Süriyə, Sidon, Mo'ab,
Ammon wə Filistiyəliklərning ilaⱨliriƣa qoⱪundi. Ular Pərwərdigarƣa
hizmət ⱪilixtin waz keqip, uningdin yüz ɵrüdi.
7
Xuning bilən Pərwərdigarning Isra'illarƣa ⱪəⱨr-ƣəzipi ⱪaynap texip,
ularni Filistiyəliklər bilən Ammonlarning ⱪoliƣa qüxürüp bərdi.
8
Xuningdin baxlap Filistiyəliklər bilən Ammonlar Isra'illarni ezip,
zulum ⱪilixⱪa baxlidi. I'ordan dəryasining xərⱪidiki Amorlarning
burunⱪi zemini bolƣan Gil'ad zeminida yaxawatⱪan Isra'illar 18 yil
ⱪattiⱪ ezildi. 9 Ammonlar I'ordan dəryasidin ɵtüp, Yəⱨuda, Binyamin wə
Əfrayim ⱪəbilisigə ⱨujum ⱪildi. Isra'illar ⱪattiⱪ müxkülatta ⱪaldi.
10
Isra'illar Pərwərdigarƣa:
– Biz sən Hudayimizdin yüz ɵrüp, Ba'alƣa qoⱪunup, sening aldingda
gunaⱨ ɵtküzduⱪ, – dəp nalə-pəryad ⱪildi. 11 Pərwərdigar Isra'illarƣa:
– Mən silərni Misirliⱪlar, Amorlar, Ammonlar wə Filistiyəliklərdin
ⱪutⱪuzmiƣanmu? 12 Sidonluⱪlar, Amaləklər wə Ma'onlar silərni əzgən
qaƣda, silər manga nalə ⱪilƣininglarda, silərni ularning ⱪolidin
ⱪutⱪuzdum. 13 Əmma silər məndin yüz ɵrüp, yalƣan ilaⱨlarƣa
qoⱪundunglar, xuning üqün əmdi mən silərni ⱪutⱪuzmaymən.
14
Beringlar, ɵzünglar talliwalƣan ilaⱨliringlarƣa yelininglar!
Müxkülatta ⱪalƣininglarda ular silərni ⱪutⱪuzsun, – dedi.
15
Isra'illar Pərwərdigarƣa yənə yelinip:
– Biz gunaⱨ ɵtküzduⱪ, bizni nemə ⱪilixni halisang xundaⱪ ⱪilƣaysən,
lekin bizni bügün ⱪutⱪuzƣaysən, – dedi.
16
Xuning bilən ular yat ilaⱨlirini taxlap, Pərwərdigarƣa yənə hizmət
ⱪildi. Pərwərdigar ahiri Isra'illarning zulum tartixiƣa ⱪarap turalmidi.
17
Ammonlar yetip kelip Gil'ad zeminiƣa bargaⱨ ⱪurdi. Isra'illarmu
toplixip, Mizpaⱨ xəⱨirigə bargaⱨ ⱪurdi. 18 Gil'adliⱪ aⱪsaⱪallar bir-birigə:
– Kim awwal Ammonlarƣa ⱨujum ⱪilsa, u biz Gil'adliⱪlarning baxliⱪi
bolidu, – deyixti.
6
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11-bab
Yiftaⱨning Isra'illarƣa sərdar boluxi
Gil'adliⱪ Yiftaⱨ bir batur jəngqi idi. U Gil'adning oƣli bolup, anisi
paⱨixə idi. 2 Gil'adning ɵz ayalimu uningƣa birnəqqə oƣul tuƣup
bərgənidi. Bu ɵgəy aka-ukilar qong bolƣandin keyin, Yiftaⱨni ⱪoƣlap
qiⱪardi wə uningƣa:
– Sening atimizning ɵy-zeminiƣa warisliⱪ ⱪilixⱪa ⱨəⱪⱪing yoⱪ! Qünki
sən degən baxⱪa ayalning balisi, – dedi.
3
Xuning bilən Yiftaⱨ ⱪerindaxliridin ⱪeqip, Tob zeminiƣa berip, xu
yərdə yaxidi. Uzun ɵtməy uning ətrapiƣa bir top ɵktəmlər toplixip,
uningƣa əgəxti. 4 Bir məzgildin keyin Ammonlar Isra'illarƣa ⱨujum ⱪilip
kəldi. 5 Ammonlar ⱨujum ⱪilip kəlgəndin keyin, Gil'adliⱪ aⱪsaⱪallar Tob
zeminida yaxawatⱪan Yiftaⱨni qaⱪirƣili uning aldiƣa bardi. 6 Ular
Yiftaⱨⱪa:
– Biz Ammonlar bilən urux ⱪilmaⱪqi, sən ⱪaytip kelip bizgə sərkərdə
bolƣin, – dedi.
7
Əmma Yiftaⱨ Gil'adliⱪ aⱪsaⱪallarƣa:
– Məndin nəprətləngən, meni atamning ɵyidin ⱪoƣlap qiⱪarƣanlar
silər əməsmu? Əmdi bexinglarƣa kün qüxüp müxkülatta ⱪalƣanda, meni
izdəp kəpsilərƣu? – dedi.
8
Gil'adliⱪ aⱪsaⱪallar mundaⱪ dedi:
– Bolar ix boldi, biz sening aldingƣa bizgə bax bolup Ammonlarƣa
ⱪarxi jəng ⱪilsikən, dəp kəlduⱪ.
9
Yiftaⱨ ularƣa jawab berip:
– Əgər mən silərgə bax bolup Ammonlar bilən urux ⱪilip, Pərwərdigar
ularni mening ⱪolumƣa qüxürsə, silər rasttinla meni ɵzünglarƣa bax
ⱪilamsilər? – dedi.
10
Ular:
– Pərwərdigar guwaⱨ bolsunki, biz seni qoⱪum ɵzimizgə bax ⱪilimiz, –
dedi.
11
Xuning bilən Yiftaⱨ Gil'adliⱪ aⱪsaⱪallar bilən billə Gil'adⱪa ⱪaytti.
Həlⱪ uni ɵzlirigə bax wə sərkərdə ⱪildi. Yiftaⱨ Mizpaⱨ xəⱨiridə Gil'adliⱪ
aⱪsaⱪallarƣa eytⱪan sɵzlirini Pərwərdigar guwaⱨ bolsun dəp, yənə bir
ⱪetim təkrarlidi.
12
Andin keyin Yiftaⱨ Ammonlarning padixaⱨiƣa əlqi əwətip,
1
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uningdin:
– Sən nemə üqün zeminimizƣa ⱨujum ⱪilip, biz bilən uruxmaⱪqi
bolisən? – dəp soridi.
13
Ammonlarning padixaⱨi Yiftaⱨning əlqisidin mundaⱪ jawab
ⱪayturdi:
– Isra'illar Misirdin qiⱪip, mening Arnon dəryasidin tartip ƣərbtə
I'ordan dəryasining ximaldiki Yabboⱪ dəryasiƣiqə bolƣan zeminimni
besiwaldi. Ⱨazir uni manga tinq yol bilən ⱪayturup beringlar.
14
Yiftaⱨ Ammonlarning padixaⱨiƣa yənə əlqi əwətip, 15 mundaⱪ dedi:
– Yiftaⱨ xundaⱪ dəyduki: «Isra'illar ⱨeqⱪaqan Mo'ablar yaki
Ammonlarning zeminini besiwalmidi. 16 Isra'illar Misirdin qiⱪⱪandin
keyin, Ⱪizil dengizƣiqə bolƣan qɵl-bayawanlarni kezip, Kadex xəⱨirigə
kəlgən. 17 Isra'illar Idom padixaⱨiƣa əlqi əwətip: ‘Bizning silərning
zemininglardin ɵtüximizgə yol ⱪoysanglar’ degən. Əmma Idom padixaⱨi
buningƣa pərwa ⱪilmiƣan. Ular yənə Mo'ab padixaⱨiƣimu əlqi əwətkən,
əmma umu buningƣa yol ⱪoymiƣan. Xuning bilən Isra'illar Kadexta
yaxap ⱪalƣan. 18 Ular qɵl-bayawanlarni kezip, Idom zemini bilən Mo'ab
zeminini aylinip ɵtüp, Mo'ab zeminining xərⱪigə yetip kelip, Arnon
dəryasining ⱪarxi ⱪirƣiⱪida bargaⱨ ⱪurƣan. Biraⱪ ular Mo'ablarning
təwəlikigə kirmigən, qünki Arnon dəryasi bolsa Mo'ablarning qegrasi
idi. 19 Isra'illar Amorlarning Həxbon xəⱨiridiki padixaⱨi Sihonƣa əlqi
əwətip, uningƣa: ‘Bizning silərning zemininglardin ɵtüp makanimizƣa
beriweliximizƣa yol ⱪoysanglar’ degən. 20 Əmma padixaⱨ Sihon
Isra'illarning ɵz təwəlikidin ɵtüwelix üqün kəlgənlikigə ixənmigən.
Xuning bilən padixaⱨ ɵz adəmlirini yiƣip, Yaⱨaz xəⱨiridə bargaⱨ ⱪurup,
Isra'illarƣa ⱨujum ⱪilƣan. 21 Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən Pərwərdigar
Huda, padixaⱨ Sihon bilən uning adəmlirini Isra'illarning ⱪoliƣa
qüxürüp bərgən. Xuning bilən Isra'illar ularni məƣlup ⱪilip, xu yərdə
yaxap kəlgən Amorlarning barliⱪ zeminiƣa igə bolƣan. 22 Ular
Amorlarning Arnon dəryasidin tartip Yabboⱪ dəryasiƣiqə wə
qɵl-bayawandin tartip I'ordan dəryasiƣiqə bolƣan pütkül zeminini ɵz
ⱪoliƣa alƣan. 23 Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən Pərwərdigar Huda
Amorlarni ɵz zeminidin ⱪoƣlap qiⱪirip, u zeminni ɵz həlⱪi bolƣan
Isra'illarƣa bərgən tursa, silər bu zeminƣa igə bolalamtinglar? 24 Ɵz
ilaⱨinglar bolƣan Kimox silərgə bərgən zeminƣa igə bolmamsilər?
Ohxaxla, bizmu Hudayimiz bolƣan Pərwərdigar kɵz aldimizda ⱨəydəp
qiⱪiriwətkənlərning barliⱪ zeminiƣa igə bolimiz!
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Silər Mo'ablarning padixaⱨi Zipporning oƣli Balaⱪdinmu
küqlükmu? U Isra'illarƣa ⱪarxi turup, ular bilən zemin talixip urux ⱪilip
baⱪⱪanmidi? 26 Isra'illar Həxbon xəⱨiri, Ar'or xəⱨiri wə ularning
ətrapidiki yezilarni, Arnon dəryasi wadisidiki barliⱪ xəⱨərlərni 300 yil
igiləp yatti. Xu məzgildə silər nemə üqün u zeminlarni Isra'illardin
ⱪayturiwalmidinglar? 27 Mən silərgə ⱪarxi ⱨeqⱪandaⱪ hata ix ⱪilmidim,
əmma silər manga ⱪarxi urux ⱪilmaⱪqi bolup, natoƣra ix ⱪiliwatisilər.
Bügün Ammonlar bilən Isra'illar otturisidiki bu ixⱪa aləmning
ⱨɵkümdari Pərwərdigar ɵzi ⱨɵküm qiⱪarsun».
28
Əmma Ammonlarning padixaⱨi Yiftaⱨ əwətkən əlqilərning sɵzlirigə
ⱪulaⱪ salmidi.
Yiftaⱨning nadanlarqə ⱪəsəm ⱪilixi
Pərwərdigarning Roⱨi Yiftaⱨning wujudiƣa qüxti. Xuning bilən u
Gil'ad wə Manassə zeminidin ɵtüp, yənə Gil'ad zeminidiki Mizpaⱨ
xəⱨirigə ⱪaytip kelip, xu yərdin Ammonlarƣa ⱨujumƣa ɵtti. 30 U
Pərwərdigarƣa ⱪəsəm ⱪilip:
– Ammonlarni mening ⱪolumƣa qüxürüp bərsəng, 31 mən ƣəlibə ⱪilip
ⱪaytip kəlgəndə, ɵyümdin qiⱪⱪan tunji tirik janni Pərwərdigarƣa atap,
kɵydürmə ⱪurbanliⱪ ⱪilimən, – dedi.
32
Xuning bilən Yiftaⱨ Isra'illarni baxlap Ammonlar bilən urux ⱪildi.
Pərwərdigar Ammonlarni uning ⱪoliƣa qüxürüp bərdi. 33 U Ar'or
xəⱨiridin Minnit xəⱨirining ətrapiƣiqə wə Abel-kiramim xəⱨirigiqə
bolƣan 20 xəⱨərni wəyran ⱪiliwətti. Xundaⱪ ⱪilip Isra'illar Ammonlarni
məƣlup ⱪildi. 34 Yiftaⱨ Mizpaⱨ xəⱨiridiki ɵyigə ⱪaytip kəlgəndə, uning
aldiƣa ⱪizi dap qelip, ussul oynap, uni kütüwalƣili qiⱪti. U Yiftaⱨning
birdinbir balisi bolup, uningdin baxⱪa ⱨeqⱪandaⱪ oƣli yaki ⱪizi yoⱪ idi.
35
Yiftaⱨ ⱪizini kɵrüpla, kiyimlirini yirtip nalə ⱪilip:
– Way ⱪizim! Sən meni eqinixliⱪ ⱪayƣu-ələmgə muptila ⱪilding! Mən
Pərwərdigarƣa ⱪəsəm ⱪilƣanidim, ⱪəsimimdin yanalmaymən, – dedi.
36
Ⱪizi uningƣa:
– Əy ata, sən Pərwərdigarƣa wədə ⱪilƣan ikənsən, meni xu boyiqə bir
tərəp ⱪilƣin. Qünki Pərwərdigar sening düxmining bolƣan
Ammonlardin ɵqüngni elip bərdi. 37 Əmma mening bir təlipimgə maⱪul
bolƣin. Manga ikki ay waⱪit bərgin, ɵlüx aldida turƣan yüzi eqilmiƣan
ⱪiz bolƣanliⱪim üqün ⱨəmraⱨlirim bilən billə taƣⱪa qiⱪip aⱨ urup yiƣlap
keləy, – dedi.
29
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Dadisi: «Boptu, barƣin» dəp, uningƣa ikki ayliⱪ ruhsət berip yolƣa
saldi. Ⱪiz ⱨəmraⱨliri bilən billə taƣⱪa qiⱪip, ɵzining yüzi eqilmiƣan ⱪiz
peti ɵlüp ketidiƣanliⱪiƣa aⱨ urup yiƣlidi. 39 Ikki aydin keyin u atisining
yeniƣa ⱪaytip kəldi. Yiftaⱨ ⱪizini wədisi boyiqə bir tərəp ⱪildi.
Yiftaⱨning ⱪizi ⱨeqⱪandaⱪ ər zatiƣa yeⱪinlaxmiƣanidi. Xuningdin keyin
Isra'illarda mundaⱪ bir adət xəkilləndi: 40 ⱨər yili Isra'illarning ⱪizliri
Gil'adliⱪ Yiftaⱨning ⱪizini əsləp, uning üqün tɵt kün matəm tutidiƣan
boldi.

12-bab
Əfrayim ⱪəbilisining Yiftaⱨ bilən jəng ⱪilixi
Əfrayim ⱪəbilisi ⱪoxun toplap, I'ordan dəryasidin ɵtüp, Zafon
xəⱨirigə kəldi. Ular Yiftaⱨⱪa:
– Sən nemə üqün Ammonlar bilən urux ⱪilƣan qaƣda bizni
qaⱪiriwalmiding? Biz ɵyüngni sən bilən ⱪoxup kɵydürüwetimiz! – dedi.
2
Yiftaⱨ jawabən mundaⱪ dedi:
– Mən həlⱪim bilən birliktə Ammonlar bilən ⱪattiⱪ urux ⱪilƣanda
silərni xunqə qaⱪirsammu, lekin silər bizni ularning ⱪolidin
ⱪutⱪuzuwalmidinglar. 3 Silərning yardəmgə kəlməydiƣanliⱪinglarni ⱨes
ⱪilƣandin keyin, mən jan tikip ular bilən jəng ⱪildim. Pərwərdigar ularni
mening ⱪolumƣa qüxürüp bərdi. Əmdi silər nemixⱪa bügün mən bilən
jəng ⱪilmaⱪqi bolisilər?
4
Əfrayim ⱪəbilisidikilər mundaⱪ deyixti:
– Silər Gil'adliⱪlar pəⱪət Əfrayim bilən Manassə zeminlirida
yaxawatⱪan Əfrayimliⱪ ⱪaqⱪunsilər!
Xuning bilən Yiftaⱨ barliⱪ Gil'adliⱪlarni yiƣip, Əfrayim ⱪoxuniƣa
ⱪarxi atlandi wə urux ⱪilip ularni məƣlup ⱪildi. 5 Gil'adliⱪlar I'ordan
dəryasining keqikini ixƣal ⱪiliwelip, Əfrayim ⱪəbilisidikilərning ɵz
zeminiƣa ⱪaytixida dəryadin ⱨeqkimni ɵtküzmidi. Ⱨərⱪandaⱪ birsi
keqiktin ɵtməkqi bolsa, Gil'adliⱪlar uningdin: «Sən Əfrayim
ⱪəbilisidinmu?» dəp soraytti. Əgər u kixi «yaⱪ, əməs» dəp jawab bərsə,
6
Gil'adliⱪlar yənə: «Undaⱪta ‘xibbolət’ dəp baⱪ» dəytti. Əgər u kixi
Əfrayim ⱪəbilisidin bolsa «sibbolət» dəp tələppuz ⱪilatti. Qünki
Əfrayimlar bu sɵzni toƣra tələppuz ⱪilalmaytti. Xuning bilən Gil'adliⱪlar
uni tutup, I'ordan dəryasi keqikidə ɵltürüwetətti. Xundaⱪ ⱪilip Əfrayim
1
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ⱪəbilisidin 42 ming adəm ɵltürüldi.
7
Yiftaⱨ Isra'il həlⱪigə altə yil sərdar boldi. U wapat bolƣan qaƣda,
Gil'ad zeminidiki xəⱨərlərning birigə dəpnə ⱪilindi.
Ibzan, Elon wə Abdonning Isra'illarƣa sərdar boluxi
Yiftaⱨ aləmdin ɵtkəndin keyin, Bəytləⱨəmlik bolƣan Ibzan Isra'il
həlⱪigə sərdar boldi. 9 Uning 30 oƣli, 30 ⱪizi bar idi. Uning ⱪizliri baxⱪa
jəmətlərgə yatliⱪ bolup kətti. Oƣulliriƣa baxⱪa jəmətlərdin ⱪiz elip
bərdi. Ibzan Isra'illarƣa yəttə yil sərdar boldi. 10 U aləmdin ɵtkəndin
keyin, Bəytləⱨəmgə dəpnə ⱪilindi.
11
Ibzandin keyin Zəbulun ⱪəbilisidin bolƣan Elon Isra'illarƣa on yil
sərdar boldi. 12 U aləmdin ɵtkəndin keyin, Zəbulun zeminidiki Ayyalon
xəⱨirigə dəpnə ⱪilindi.
13
Elondin keyin, Piraton xəⱨirilik Ⱨillelning oƣli Abdon Isra'illarƣa
sərdar boldi. 14 Uning 40 oƣli, 30 oƣul nəwrisi bar idi, ular 70 exəkkə
minip yürüxətti. U Isra'illarƣa səkkiz yil sərdar boldi. 15 U aləmdin
ɵtkəndin keyin, Əfrayim zeminidiki Amaləklərning taƣliⱪ rayoniƣa
jaylaxⱪan Piraton xəⱨirigə dəpnə ⱪilindi.
8

13-bab
Ximxonning tuƣuluxi
Isra'illar Pərwərdigarning nəziridə yənə yaman ix ⱪildi. Xuning bilən
Pərwərdigar ularni 40 yilƣiqə Filistiyəliklərning ⱪoliƣa qüxürüp bərdi.
2
Xu qaƣda Zor'aⱨ xəⱨiridə Dan ⱪəbilisidin bolƣan Manowaⱨ isimlik bir
kixi bar idi. Uning ayali tuƣmas bolup, pərzənti yoⱪ idi.
3
Pərwərdigarning pərixtisi① uning ayaliƣa kɵrünüp, mundaⱪ dedi:
– Ⱪara, sən ⱨazirƣiqə pərzənt yüzi kɵrəlmigəniding, əmma kɵp ɵtməy
ⱨamilidar bolup, bir oƣul tuƣisən. 4 Buningdin keyin diⱪⱪət ⱪilƣin,
ⱨaraⱪ-xarab iqmigin. Pak bolmiƣan nərsilərni yemigin. 5 Gepimni angla,
sən qoⱪum ⱨamilidar bolup, bir oƣul tuƣisən. U bexiƣa ustira
təgküzmisun, bu oƣul ⱪorsaⱪtiki waⱪtidin baxlapla Pərwərdigarƣa
alaⱨidə atalƣan bolup, u Isra'illarni Filistiyəliklərning ⱪolidin
ⱪutⱪuzuxni baxliƣuqidur.
1

①

Pərwərdigarning pərixtisi – Hudaning ɵzini kɵrsitidu.
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Ayal erining yeniƣa kelip:
– Hudaning əwətkən adimi yenimƣa kəldi, uning turⱪi
Pərwərdigarning pərixtisigə ohxaydikən, bəkmu salapətlik ikən. Mən
uning ⱪəyərdin kəlgənlikini sorimidim, umu manga ɵz ismini eytip
bərmidi. 7 Əmma u manga: «Sən qoⱪum ⱨamilidar bolup, bir oƣul
tuƣisən. Ⱨaraⱪ-xarab iqmigin. Pak bolmiƣan nərsilərni yemigin. Bu
oƣul ⱪorsaⱪtiki waⱪtidin baxlap ⱨayatining ahiriƣiqə Pərwərdigarƣa
alaⱨidə atalƣan bolidu.» dedi, – dedi.
8
Manowaⱨ Pərwərdigarƣa iltija ⱪilip:
– Əy igəm, sən əwətkən xu adəmni yənə bir ⱪetim əwətkəysən. Bizgə
tuƣulidiƣan bala toƣrisida ⱪandaⱪ ⱪiliximizdin təlim bərsun, – dedi.
9
Huda Manowaⱨning iltijasini anglidi. Uning ayali etizda aram elip
olturƣinida Hudaning pərixtisi uning yeniƣa yənə kəldi. Bu qaƣda
Manowaⱨ uning yenida əməs idi.
10
Ayali aldirap erining yeniƣa kelip:
– Aldinⱪi küni manga kɵrüngən adəm yənə kəldi, – dedi.
11
Manowaⱨ ornidin turup, ayaliƣa əgixip u adəmning yeniƣa kəldi wə
uningdin:
– Aldinⱪi ⱪetim ayalimƣa gəp ⱪilƣan sizmu? – dəp soridi. U adəm:
«Xundaⱪ, mən» dəp jawab bərdi.
12
Manowaⱨ uningdin yənə:
– Sizning sɵzliringiz əməlgə axⱪandin keyin, bala ⱪandaⱪ tərbiyilinixi
kerək? Uning wəzipisi nemə? – dəp soridi. 13 Pərwərdigarning pərixtisi
Manowaⱨⱪa:
– Ayaling mening eytⱪanlirimni esidə qing saⱪlisun. 14 U üzümdin
ixləngən ⱨərⱪandaⱪ nərsini yemisun, ⱨaraⱪ-xarab iqmisun, pak
bolmiƣan nərsilərni yemisun. U mening buyruⱪlirimƣa qoⱪum əməl
ⱪilsun, – dedi.
15
Manowaⱨ Pərwərdigarning pərixtisigə:
– Sizgə atap bir oƣlaⱪ soyay, pixⱪuqə birdəm olturup turƣaysiz, –
dedi.
16
Pərwərdigarning pərixtisi Manowaⱨⱪa:
– Birdəm olturup turƣinim bilənmu bəribir, yeməklikingni yeməymən.
Əmma sən bir kɵydürmə ⱪurbanliⱪ təyyarlap, uni Pərwərdigarƣa təⱪdim
ⱪilƣin, – dedi (bu waⱪitta Manowaⱨ uning Pərwərdigarning pərixtisi
ikənlikini bilməytti).
17
Manowaⱨ Pərwərdigarning pərixtisigə:
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– Ismingizni manga eytip bərgəysiz, degənliringiz əməlgə axⱪanda
nam-xəripingizni uluƣlaymiz, – dedi.
18
Pərwərdigarning pərixtisi Manowaⱨⱪa:
– Ismimni sorap nemə ⱪilisən? Ismimni qüxinixkə sening əⱪling
yətməydu, – dedi.
19
Xuning bilən Manowaⱨ Pərwərdigarƣa atalƣan oƣlaⱪ bilən axliⱪ
ⱨədiyəsini ⱪurbanliⱪ supisi ornida ixlitilgən bir ⱪoram tax üstigə ⱪoyup,
kɵydürmə ⱪurbanliⱪ ⱪildi. Pərwərdigar Manowaⱨ bilən uning ayalining
kɵz aldida ɵz mɵjizisini kɵrsətti. 20 Ⱪoram taxtin ot asmanƣa ⱪarap
lawuldiƣanda, Pərwərdigarning pərixtisi yalⱪun iqidə uqⱪandək
asmanƣa kɵtürüldi. Buni kɵrüp Manowaⱨ bilən uning ayali yərgə
yükünüp səjdə ⱪildi. 21 Xuningdin keyin Pərwərdigarning pərixtisi
Manowaⱨ bilən uning ayaliƣa ⱪayta kɵrünmidi. Bu ixlarni kɵrgən
Manowaⱨ uning Pərwərdigarning pərixtisi ikənlikini bilip, 22 ayaliƣa:
– Biz ɵlidiƣan bolduⱪ, qünki biz Hudani kɵrduⱪ, – dedi.
23
Əmma ayali uningƣa:
– Pərwərdigarning bizni ɵltürgüsi bolsa, bizning kɵydürmə
ⱪurbanliⱪimiz wə axliⱪ ⱨədiyəyimizni ⱪobul ⱪilmiƣan, bizgə bu
karamətlərni kɵrsətmigən wə bu ajayip ixlardin həwər bərmigən bolatti,
– dedi.
24
Keyin Manowaⱨning ayali bir oƣul tuƣdi ⱨəmdə uningƣa Ximxon
dəp isim ⱪoydi. Bu oƣul qong bolƣanda, Pərwərdigar uningƣa bəht ata
ⱪildi.
25
Ximxon Zor'aⱨ wə Əxta'ol xəⱨirining otturisidiki Dan ⱪarargaⱨida
turƣanda, Pərwərdigarning Roⱨi uni yetəkləxkə baxlidi.

14-bab
Ximxonning toy ⱪilixi
Ximxon Timnaⱨ xəⱨirigə berip, bu xəⱨərdə Filistiyəlik bir ⱪizni
kɵrüp ⱪaldi. 2 U ⱪaytip kelip ata-anisiƣa:
– Timnaⱨ xəⱨiridə Filistiyəlik bir ⱪizƣa kɵzüm qüxüp ⱪaldi. Uning
bilən toy ⱪilay dəymən, uni manga elip beringlar, – dedi.
3
Ata-anisi uningƣa:
– Tuƣⱪanlar yaki ɵz həlⱪimiz arisida ⱪizlar ⱪalmidimu? Axu hətnisiz
Filistiyəliklərning ⱪizini almaⱪqimu sən? – dedi.
1
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Əmma Ximxon atisiƣa:
– U ⱪizni manga elip berisən! U ⱪiz manga yeⱪip ⱪaldi, – dedi.
4
Ximxonning ata-anisi bu ixning Pərwərdigar təripidin
boluwatⱪanliⱪini bilməytti. Qünki Pərwərdigar Filistiyəliklərgə ⱪarxi
turux üqün pursət yaritiwatatti. Xu qaƣlarda Filistiyəliklər Isra'illarƣa
ⱨɵkümranliⱪ ⱪiliwatatti.
5
Keyin Ximxon ata-anisi bilən Timnaⱨ xəⱨirigə kelip, u yərdiki bir
üzümzarliⱪⱪa bardi. U yərdə tuyuⱪsiz bir yax xir ⱨɵrkiriginiqə
Ximxonƣa etilip kəldi. 6 Pərwərdigarning Roⱨi Ximxonƣa küq-ⱪudrəttə
qüxti. Xuning bilən Ximxon ⱪoli bilən xirni oƣlaⱪni parqiliƣandək
parqilap taxlidi. Əmma u bu ixni ata-anisiƣa tinmidi. 7 Keyin Ximxon
ⱨeliⱪi ⱪizning ⱪexiƣa berip uning bilən paranglixip, ɵzining uni yaⱪturup
ⱪalƣanliⱪini eyitti.
8
Kɵp ɵtməy Ximxon ⱪizni əmrigə elix üqün u yərgə yənə bardi. U
ketip berip, bir qəttə yatⱪan ⱨeliⱪi xirning ɵlükini kɵrdi. Bir top ⱨəsəl
ⱨərisi u xirning tenigə olixiwalƣan bolup, tenida ⱨəsəl turatti. 9 U
ⱨəsəldin ⱪoliƣa azraⱪ elip, yolda yegəq mangdi wə ata-anisining yeniƣa
berip ularƣimu bərdi. Ata-anisimu u bərgən ⱨəsəlni yedi. Əmma u bu
ⱨəsəllərni ɵzi ɵltürgən xirning tenidin alƣanliⱪini ularƣa eytmidi.
10
Ximxonning atisi berip ⱪiz tərəp bilən kɵrüxti. Ximxon xu yərdiki
yigitlərning aditi boyiqə toyƣa təyyarliⱪ ⱪildi. 11 Toyda kɵpqilik Ximxon
bilən kɵrüxüp, 30 yigitni uningƣa toyda ⱨəmraⱨ boluxⱪa ⱪoxup ⱪoydi.
12
Ximxon ularƣa:
– Mən silərdin bir tepixmaⱪ soray. Toy bolidiƣan yəttə kün iqidə silər
bu tepixmaⱪning jawabini tapalisanglar, mən silərgə esil kəndir rəhttin
tikilgən 30 ⱪur iq kiyim wə 30 ⱪur ton berimən. 13 Əgər tapalmisanglar, u
qaƣda silər manga esil kəndir rəhttin tikilgən 30 ⱪur iq kiyim bilən 30 ⱪur
ton berisilər, – dedi.
Ular:
– Ⱪeni əmisə tepixmiⱪingni eytⱪin, anglap baⱪayli, – deyixti.
14
Ximxon ularƣa mundaⱪ dedi:
Yeməklik qiⱪar yegüqidin,
tatliⱪ qiⱪar küqlüktin.
Ular üq küngiqə oylinip, tepixmaⱪning jawabini tapalmidi. 15 Tɵtinqi
künigə kəlgəndə, ular Ximxonning ayaliƣa:
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– Sən eringni aldap-saldap, bizgə tepixmaⱪning jawabini uⱪup bər!
Undaⱪ ⱪilmisang seni atangning ɵyi bilən ⱪoxup kɵydürüwetimiz. Əjəba
silər bizni mal-mülkimizdin ayrilip ⱪeliximiz üqün bu yərgə
qaⱪirƣanmu?! – deyixti. 16 Ximxonning ayali eriƣa yiƣlap turup:
– Siz meni ɵq kɵridikənsiz! Yahxi kɵrməydikənsiz! Bizning
adəmlirimizgə bir tepixmaⱪ eytipsiz, əmma tepixmaⱪning jawabini
manga eytip bərmidingiz, – dedi. Ximxon uningƣa:
– Mən ⱨətta ata-anamƣimu eytip bərmigən tursam, sanga eytip
berəttimmu? – dedi. 17 U toy ahirlaxⱪuqə erining aldida yiƣlap yürdi.
Yəttinqi künigə kəlgəndə ayali bək ƣəlwə ⱪilip kətkənliktin, ahiri
uningƣa jawabini eytip bərdi. Ayali bolsa bu jawabni ɵzi tərəpning
adəmlirigə eytip bərdi. 18 Yəttinqi küni kün petixtin burun, xəⱨərdikilər
Ximxonƣa mundaⱪ dəp jawab berixti:
Ⱨəsəldin tatliⱪ nemə bar?
Xirdin küqlük nemə bar?
Ximxon ularƣa:
– Əgər silər mening inikim bilən yər aƣdurmiƣan bolsanglar,
tepixmaⱪning jawabini tapalmiƣan bolattinglar, – dedi.
19
Pərwərdigarning Roⱨi Ximxonƣa küq-ⱪudrəttə qüxti. Xuning bilən u
Axⱪilonƣa berip, 30 adəmni ɵltürüp, ularning ⱨəmmə nərsilirini olja
elip, kiyimlirini tepixmaⱪni tapⱪanlarƣa bərdi. Andin Ximxon dərƣəzəp
bolup atisining ɵyigə ⱪaytip kətti. 20 Xundaⱪ ⱪilip ⱪizning atisi ⱪizini
Ximxonning ⱪoldixiƣa bərdi.

15-bab
Ximxonning Filistiyəliklərdin ɵq elixi
Bir məzgildin keyin buƣday orux pəsli kəlgəndə, Ximxon oƣlaⱪtin
birni elip ayalini yoⱪlap kəldi. Ximxon:
– Mən ayalimning ⱨujrisiƣa kirip uning bilən billə bolimən, – dedi.
Biraⱪ ⱪeyinatisi uni kirgüzmidi. 2 Ⱪeyinatisi uningƣa:
– Mən tehi, seni uningƣa bək ɵq bolup kətti dəp oylap, uni sening
ⱪoldixingƣa beriwətkən. Uning singlisi uningdinmu qirayliⱪ,
ayalingning orniƣa singlisini alƣin, – dedi. 3 Ximxon ularƣa:
1
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– Bu ⱪetim mən Filistiyəliklərgə ziyan yətküzsəm məndin kɵrmənglar,
– dedi. 4 Xuning bilən Ximxon berip üq yüz tülkə tutup kəldi. U məx'əl
təyyarlap, tülkilərni jüp-jüp ⱪilip ⱪuyruⱪlirini bir-birigə qetip, qetilƣan
jaylarƣa birdin məx'əl ⱪisturdi. 5 U məx'əlgə ot tutaxturup, tülkilərni
Filistiyəliklərning etizliⱪidiki buƣdayliⱪⱪa ⱪoyuwətti. Xundaⱪ ⱪilip
orulup bolƣan wə tehi orulup bolmiƣan buƣdaylarƣa ot kətti. Yənə
ularning üzümzarliⱪ wə zəytunluⱪ baƣlirimu kɵyüp kətti.
6
Filistiyəliklər:
– Buni kim ⱪildi? – dəp soraxti.
– Buni Timnaⱨliⱪlarning küyü oƣli Ximxon ⱪildi. Qünki ⱪeyinatisi
ⱪizini Ximxonning ⱪoldixiƣa beriwətkənikən, – deyixti.
Xuning bilən Filistiyəliklər ⱪozƣilip, Ximxonning ayali wə
ⱪeyinatisini kɵydürüp taxlidi. 7 Ximxon Filistiyəliklərgə:
– Mən ⱪəsəm ⱪilimənki, bu ⱪilƣininglar üqün, silərdin qoⱪum ⱪisas
almiƣuqə boldi ⱪilmaymən, – dedi. 8 Ximxon ularƣa ⱨujum ⱪilip, ularni
ⱪattiⱪ yarilandurdi wə məƣlup ⱪildi. Xuningdin keyin Ximxon Etam
degən bir ⱪiya taxliⱪtiki ɵngkürgə kirip xu yərdə yaxaxⱪa baxlidi.
9
Filistiyəliklər Yəⱨuda zeminiƣa kelip bargaⱨ ⱪurdi wə Ləhi degən
jayƣa tarⱪaldi. 10 Yəⱨuda ⱪəbilisidikilər:
– Silər nemə üqün bizgə ⱨujum ⱪilisilər? – dəp soridi.
Ular:
– Biz Ximxonni baƣlap elip ketimiz, u bizgə ⱪandaⱪ ⱪilƣan bolsa,
bizmu uningƣa xundaⱪ ⱪilimiz, – deyixti. 11 Xuning bilən Yəⱨuda
ⱪəbilisidin üq ming adəm Etam degən ⱪiya taxliⱪtiki ɵngkürgə kelip,
Ximxonƣa mundaⱪ dedi:
– Filistiyəliklərning bizgə ⱨɵkümranliⱪ ⱪiliwatⱪanliⱪini bilməmsən?
Sən nemə üqün bizgə ix tepip berisən?
Ximxon ularƣa:
– Ular manga ⱪandaⱪ ⱪilƣan bolsa, mənmu ularƣa xundaⱪ ⱪildim, –
dedi. 12 Yəⱨuda ⱪəbilisidikilər uningƣa:
– Biz seni baƣlap Filistiyəliklərgə tapxurup berix üqün kəlduⱪ, – dedi.
Ximxon ularƣa:
– Silər meni ɵltürməslikkə ⱪəsəm ⱪilinglar, – dedi.
13
Ular:
– Maⱪul, biz pəⱪət seni baƣlap Filistiyəliklərgə tapxurup berimiz, seni
ⱨərgiz ɵltürməymiz, – deyixti.
Xuning bilən ular ikki yengi arƣamqa bilən Ximxonni baƣlap,
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ɵngkürdin elip qiⱪti. 14 Ximxon Ləhi degən jayƣa elip kelindi.
Filistiyəliklər quⱪan-sürən selixip təntənə ⱪilixti. Pərwərdigarning Roⱨi
Ximxonƣa küq-ⱪudrəttə qüxüp, uning mürə-biləklirigə baƣlanƣan
arƣamqilar huddi otⱪa qüxkən kəndirdək üzülüp kətti. 15 U, yərdin ɵlgili
uzun bolmiƣan exəkning jaƣ sɵngikini elip, Filistiyəliklərdin bir ming
adəmni ɵltürüp taxlidi. 16 Ximxon xundaⱪ dedi:
«Exəkning jaƣ sɵngikidə ɵltürülgənlər dɵwilinip kətti.
Exəkning jaƣ sɵngiki bilən ⱪolumda ɵlgənlər mingƣa yətti.»
17

U sɵzini tügitip ⱪolidiki sɵngəkni taxliwətti. Xuning bilən u jay
Ramat-ləhi② dəp ataldi.
18
Ximxon bək ussap ketip, Pərwərdigarƣa iltija ⱪilip mundaⱪ dedi:
– Sən hizmətkaring arⱪiliⱪ xundaⱪ uluƣ ⱪutⱪuzuxni baxliƣan ikənsən,
mening ussuzluⱪtin ɵlüp, tenimning hətnisizlərning ⱪolida ⱪelixini
halamsən?
19
Huda Ləhi degən jayda yərni yerip, su qiⱪardi. Bulaⱪtin su etilip
qiⱪti. Ximxon suni iqip küq-ⱪuwwiti əsligə kəldi. Xuningdin keyin bu
bulaⱪning ismi En-ⱨaⱪⱪorə③ dəp ataldi. Bu bulaⱪ Ləhi degən jayda
ⱨazirmu bar. 20 Filistiyəliklər ⱨɵkümranliⱪ ⱪiliwatⱪan dəwrdə, Ximxon
Isra'il həlⱪigə yigirmə yil sərdar boldi.

16-bab
1

Bir küni Ximxon Filistiyədiki Gazaƣa berip, u yərdə bir paⱨixə ayal
bilən billə boldi. 2 Gazaliⱪlar Ximxonning kəlgənlikini anglap, xəⱨərni
ⱪorxawƣa elip, keqiqə xəⱨər dərwazisida Ximxonni saⱪlap tiwix
qiⱪarmay, bɵktürmidə yatti. Ular keqiqə kütüp, «tang etixi bilənla
Ximxonni ɵltürüwetimiz» deyixti.
3
Lekin Ximxon yerim keqə bolƣanda ornidin turup, xəⱨər
dərwazisining ⱪanatlirini kexiki bilənla ⱪomurup, taⱪaⱪliri bilən ⱪoxup
mürisigə elip, Ⱨibron xəⱨirining aldidiki tɵpilikning üstigə elip qiⱪip
kətti.

②
③

Ramat-ləhi – Ibraniy tilida «jaƣ sɵngiki tɵpiliki» degən mənidə.
En-ⱨaⱪⱪorə – Ibraniy tilida «iltija ⱪilƣuqi buliⱪi» degən mənidə.
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Ximxon bilən Diləyla
Keyin, Ximxon Soreⱪ jilƣisida yaxaydiƣan Diləyla isimlik bir
ayalƣa axiⱪ bolup ⱪaldi. 5 Filistiyəliklərning bəgliri u ayalning aldiƣa
berip:
– Sən uni aldap, uning küq-ⱪudritining sirini wə bizning uni ⱪandaⱪ
ⱪilip baƣlap boysunduralaydiƣanliⱪimizni bilip bərgin. Xundaⱪ ⱪilsang
ⱨərbirimiz sanga 1100 kümüx tənggə berimiz, – dedi.
6
Xuning bilən Diləyla Ximxondin:
– Sizning xundaⱪ küqlük boluxingizning sirini wə ⱪandaⱪ ⱪilƣanda
sizni baƣlap boysundurƣili bolidiƣanliⱪini manga dəp bering, – dedi.
7
Ximxon uningƣa:
– Əgər kixilər yəttə tal tehi ⱪurumiƣan yengi oⱪya kiriqi bilən meni
baƣlisa, mən adəttiki adəmlərgə ohxax ajiz bolup ⱪalimən, – dedi.
8
Filistiyəliklərning bəgliri Diləylaƣa yəttə tal tehi ⱪurumiƣan yengi
oⱪyaning kiriqini əkelip bərdi. U ayal bu oⱪya kiriqi bilən Ximxonni
baƣlidi. 9 Bu qaƣda adəmlər uning ⱨujrisida yoxurunup kütüp turƣanidi,
Diləyla Ximxonƣa ⱪarap:
– Ximxon! Filistiyəliklər kəldi! – dəp towlidi. Ximxon xu ⱨaman oⱪya
kiriqini huddi otⱪa qüxkən kəndir yipidək üzüp taxlidi. Xundaⱪ ⱪilip
Ximxonning küq-ⱪudritining sirini ⱨeqkim biləlmidi. 10 Diləyla uningƣa:
– Siz meni əhməⱪ ⱪilip, yalƣan sɵzləpsiz. Manga sizni ⱪandaⱪ
ⱪilƣanda baƣliƣili bolidiƣanliⱪini dəp bering, – dedi.
11
Ximxon uningƣa:
– Əgər kixilər tehi ixlitilmigən yengi arƣamqa bilən meni ⱪattiⱪ
baƣlisa, mən adəttiki kixilərgə ohxax ajiz bolup ⱪalimən, – dedi.
12
Xuning bilən Diləyla tehi ixlitilmigən yengi arƣamqa əkelip
Ximxonni baƣlap, uningƣa:
– Ximxon! Filistiyəliklər kəldi! – dəp towlidi. Bu qaƣda Filistiyəliklər
uning ⱨujrisida yoxurunup kütüp turuxⱪanidi.
Ximxon arƣamqilarni huddi yipni üzgəndək üzüp taxlidi. 13 Diləyla
yənə Ximxonƣa:
– Siz ta ⱨazirƣiqə meni əhməⱪ ⱪilip, yalƣan sɵzləp kəpsiz. Manga
sizni ⱪandaⱪ ⱪilƣanda baƣliƣili bolidiƣanliⱪini eytip bering, – dedi.
Ximxon uningƣa:
– Əgər sən mening beximdiki yəttə ɵrüm qeqimni dəstigaⱨtiki yipⱪa
ⱪoxup toⱪup, xina bilən qingitip ⱪoysangla, mən adəttiki adəmlərgə
4
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ohxax ajiz bolup ⱪalimən, – dedi.
14
Xuning bilən Ximxon uhlap ⱪalƣanda, Diləyla uning bexidiki yəttə
ɵrüm qaqni dəstigaⱨtiki yipⱪa ⱪoxup toⱪup, uni xina bilən qingitip ⱪoydi.
Andin Ximxonƣa:
– Ximxon! Filistiyəliklər kəldi! – dəp towlidi.
Ximxon oyƣinip, dəstigaⱨta yipⱪa ⱪoxup toⱪuwetilgən qeqini,
dəstigaⱨ wə xinani yulup eliwətti.
15
Diləyla Ximxonƣa:
– Siringizni məndin yoxurup turup ⱪandaⱪsigə yənə: «Seni sɵyimən»
deyələysiz? Siz meni üq ⱪetim aldidingiz, manga sizdiki küq-ⱪudrətning
sirini eytip bərmidingiz, – dedi.
16
Diləyla kündə kotuldap, ƣəlwə ⱪilip, uni ɵlgüdək bizar ⱪildi. 17 Ahiri
Ximxon uningƣa ⱨəmmini eytip bərdi:
– Qünki, mən tuƣulƣandin tartipla Pərwərdigarƣa alaⱨidə atalƣan
bolƣaqⱪa, ⱨazirƣiqə beximni tiƣ bilən qüxürüp baⱪmiƣan. Əgər mening
bexim tiƣ bilən qüxürülsə, wujudumdiki küq-ⱪuwwət məndin
ayrilidu-də, adəttiki adəmlərgə ohxax ajiz bolup ⱪalimən.
18
Ximxon diləylaƣa sirini eytip bərgəndin keyin, diləyla
Filistiyəliklərning bəglirigə:
– Əmdi kelinglar, u sirini manga eytip bərdi, – dəp həwər yətküzdi.
Filistiyəliklərning bəgliri kümüx tənggilərni elip uning ɵyigə kəldi.
19
Diləyla Ximxonni tiziƣa yatⱪuzup uhlitip ⱪoydi wə adəm qaⱪirip kelip
Ximxonning yəttə ɵrüm qeqini tiƣ bilən qüxürgüzüwətti. Xuning bilən
Ximxon küq-ⱪudritidin ayrildi, Diləyla uni boysunduruxⱪa baxlidi. 20 U
Ximxonƣa:
– Ximxon! Filistiyəliklər kəldi! – dəp towlidi. Ximxon oyƣinip,
kɵnglidə: «Mən burunⱪidək bir silkinipla boxinimən» dəp oylidi. Əmma
u Pərwərdigarning ɵzini taxlap kətkənlikini bilməytti. 21 Filistiyəliklər
uni tutup, kɵzlirini oyuwelip, Gazaƣa elip kəldi. Uni tuq zənjir bilən
kixənləp, zindanƣa taxlap un tartixⱪa saldi. 22 Əmma uning
qüxürüwetilgən qeqi yənə ⱪayta ɵsüxkə baxlidi.
Ximxonning ɵlümi
Filistiyəliklərning bəgliri ɵzlirining ilaⱨi Dagonƣa atap katta
ⱪurbanliⱪ ɵtküzüp: «Ilaⱨimiz düxminimiz Ximxonni bizgə tutup bərdi»
dəp, təntənə ⱪilixti. 24 Puⱪralarmu Ximxonni kɵrgəndin keyin, ilaⱨiƣa
mədⱨiyə oⱪup: «Bizning ilaⱨimiz zeminimizni wəyran ⱪilip, kɵp
23
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adəmlirimizni ɵltürgən düxminimizni tutup bərdi» dəp təntənə ⱪilixti.
25
Ular ⱪattiⱪ huxal boluxⱪan ⱨalda:
– Ximxonni əkelip beringlar, uning tamaxisini kɵrüp kɵngül aqimiz, –
dəp warⱪiraxti. Xuning bilən Ximxon zindandin elip kelindi. Ular uning
tamaxisini kɵrməkqi bolup, uni ibadəthanining torusini tirəp turƣan ikki
tüwrükning otturisida turƣuzup ⱪoydi. 26 Ximxon ɵzini yetiləp kəlgən
yigitkə:
– Meni ibadəthanini tirəp turƣan tüwrükning yeniƣa elip bar, mən
uningƣa yɵlinip turay, – dedi.
27
Bu qaƣda ibadəthaniƣa ərlər wə ayallar liⱪ tolƣan bolup,
Filistiyəliklərning bəgliri ⱨəmmisi xu yərdə idi. Imarətning üstidiki
aywandimu ər wə ayallardin bolup üq mingqə adəm Ximxonning
tamaxasini kɵrüwatatti. 28 Ximxon Pərwərdigarƣa iltija ⱪilip mundaⱪ
dedi:
– Əy igəm Pərwərdigar, meni esinggə alƣaysən, əy Huda, manga yənə
bir ⱪetim küq-ⱪuwwət bərgəysən, mən oyuwelinƣan kɵzlirim üqün
Filistiyəliklərdin intiⱪam eliwalay.
29
Xuning bilən Ximxon ibadəthana otturisidiki torusni tirəp turƣan
ikki tüwrükning birsigə ong ⱪolini, ikkinqisigə sol ⱪolini terəp turup,
30
«mən Filistiyəliklər bilən billə ɵləy!» dedi-də, pütün küqi bilən
tüwrükni ɵrüp taxlidi. Ibadəthanining torusi bəglər wə barliⱪ kixilərning
üstigə gümürülüp qüxti. Xundaⱪ ⱪilip, u ɵlidiƣan qaƣda pütün ɵmridə
ɵltürgəndinmu kɵp adəmlərni ɵltürdi. 31 Uning ⱪerindaxliri wə atisining
pütün jəmətidikilər uning jəsitini ⱪayturup kelip, Zor'aⱨ xəⱨiri bilən
Əxta'ol xəⱨirining otturisidiki atisi Manowaⱨning ⱪəbristanliⱪiƣa dəpnə
ⱪilixti. U Isra'illarƣa 20 yil sərdar boldi.

17-bab
Mikaⱨning butliri
Əfrayim taƣliⱪ rayonida Mikaⱨ isimlik bir kixi bar idi. 2 U anisiƣa:
– Mən 1100 kümüx tənggini oƣriliwalƣan kixini ⱪarƣiƣanliⱪingni
anglidim. Ⱪara, bu pullar mening yenimda, pullarni mən oƣriliƣanidim,
– dedi.
Anisi uningƣa:
– Oƣlum, iⱪrar bolƣanliⱪing üqün Pərwərdigar sanga bəht ata ⱪilƣay!
1
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– dedi.
3
Xuning bilən 1100 kümüx tənggini anisiƣa ⱪayturup bərdi.
Mikaⱨning anisi:
– Mən bu kümüxlərni qin dilimdin oƣlum üqün Pərwərdigarƣa atidim,
buningdin sanga bir oyma wə ⱪuyma but yasitip berəy, – dedi.
4
Mikaⱨ kümüxlərni anisiƣa ⱪayturup bərgəndin keyin, anisi 200
kümüx tənggini ayrip, ⱪuymiqiƣa bir oyma wə ⱪuyma but yasitip, uni
Mikaⱨning ɵyigə ⱪoyup ⱪoydi. 5 Xuning bilən Mikaⱨning bir buthanisi
bar boldi. Mikaⱨ yənə efod④ bilən kiqik butlarni yasitip, oƣullirining
birsini roⱨaniy ⱪilip təyinlidi. 6 U zamanlarda Isra'illarning padixaⱨi yoⱪ
idi. Ⱨər kim ɵzi toƣra dəp ⱪariƣan ixni ⱪilatti.
7
Yəⱨuda zeminidiki Bəytləⱨəmdə Lawiy ⱪəbilisidin bolƣan bir yax
yigit Yəⱨuda ⱪəbilisidikilər bilən billə yaxaytti. 8 U yigit baxⱪa makan
tepix üqün Bəytləⱨəmdin ayrilip, Əfrayim taƣliⱪ rayonidiki Mikaⱨning
ɵyigə kelip ⱪaldi.
9
Mikaⱨ uningdin:
– Sən ⱪəyərdin kəlding? – dəp soridi.
– Mən Yəⱨuda zeminidiki Bəytləⱨəmdin kəlgən Lawiy ⱪəbilisidin
bolimən. Yaxax üqün makan izdəp yürimən, – dəp jawab bərdi u yigit.
10
Mikaⱨ uningƣa:
– Sən mən bilən billə turup, manga ustaz wə roⱨaniy bolƣin. Mən
sanga yilda 10 kümüx tənggə berəy, yemək-iqmək, kiyim-keqiking
məndin bolsun, – dedi.
11-12
Yax Lawiy uning bilən billə turuxⱪa maⱪul bolup, Mikaⱨning
ɵyidə turup ⱪaldi. Mikaⱨ uni ɵz oƣlidək kɵrüp, roⱨaniy ⱪilip təyinlidi.
13
Mikaⱨ:
– Bilip yəttimki, Pərwərdigar əmdi ixlirimƣa bərikət beridu, qünki mən
Lawiylardin birni ɵzümgə roⱨaniy ⱪildim, – dedi.

18-bab
Dan ⱪəbilisining yax roⱨaniy wə butlarni elip ketixi
U zamanlarda Isra'illarning padixaⱨi yoⱪ idi. Isra'illardin bolƣan Dan
ⱪəbilisi makanlixidiƣan zemin izdəp yürətti. Qünki Isra'illarning
1

④

Efod – roⱨaniylar kiyidiƣan, altundin bezilip tikilidiƣan kiyim.
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ⱪəbililirigə zemin təⱪsim ⱪilip berilgəndə, Dan ⱪəbilisi ɵzigə bɵlüngən
zeminƣa tehi igə bolmiƣanidi. 2 Xunga, Dan ⱪəbilisi ɵz ⱪəbilisigə wəkil
ⱪilip Zor'aⱨ wə Əxta'oldin bəx palwanni tallidi ⱨəmdə: «Berip zeminlarni
qarlap kelinglar!» dəp, ularni əwətti. Ular Əfrayim taƣliⱪ rayoniƣa
kelip, Mikaⱨning ɵyigə qüxti. 3 Ular Mikaⱨning ɵyidə yax Lawiyning
xewisidin uni tonup ⱪelip, uningdin:
– Seni bu yərgə kim elip kəldi? Bu yərdə nemə ⱪilisən? Nemə ix bilən
məxƣul bolisən? – dəp soridi.
4
Bu yax Lawiy ularƣa Mikaⱨning ɵzi bilən kelixim tüzüp, uning has
roⱨaniysi bolƣanliⱪini eytip bərdi.
5
Ular:
– Sən Hudadin sorap baⱪⱪin, bizning səpirimiz onguxluⱪ bolamdikin, –
dedi.
6
Yax Lawiy ularƣa jawab berip:
– Hatirjəm mengiweringlar, pütün səpiringlarni Pərwərdigar kɵzitip
turidu, – dedi.
7
Xuning bilən bu bəx palwan yolƣa qiⱪip, Layixⱪa yetip kəldi. Ular bu
yərdiki kixilərning Sidonluⱪlarƣa ohxax hatirjəm, tinq-aman
yaxawatⱪanliⱪini kɵrdi. Bularƣa zomigərlik ⱪilidiƣan düxmən yoⱪ idi.
Ular ɵz dostliri bolƣan Sidonluⱪlardin yiraⱪ yaxap, ulardin baxⱪilar
bilən berix-kelix ⱪilmaytti. 8 Bəx palwan ɵz ⱪəbilisi turidiƣan Zor'aⱨ wə
Əxta'olƣa ⱪaytip kəlgəndə, ⱪerindaxliri ulardin:
– Nemilərni kɵrdünglar? – dəp soridi.
9
– Yürünglar, biz u zeminƣa ⱨujum ⱪilayli! U zeminlar naⱨayiti esil
ikən. Biz uni kɵrüp turup ⱪandaⱪmu jim turalaymiz? Ikkilənməy berip u
yərlərni ⱪolƣa kəltürəyli. 10 Silər u yərgə barsanglar hatirjəm, turmuxi
parawan yaxawatⱪan həlⱪni kɵrisilər. Huda bizgə bipayan, munbət
bolƣan bu zeminni beridu! – dedi ular.
11
Xuning bilən Dan ⱪəbilisidin 600 adəm ⱪorallinip Zor'aⱨ wə
Əxta'oldin yolƣa qiⱪti. 12 Ular berip Yəⱨuda zeminidiki Ⱪiryat-yi'arimda
ⱪarargaⱨ ⱪurdi. Xu səwəbtin Ⱪiryat-yi'arimning ƣərbidiki xu yərlər
ⱨazirƣiqə «Dan ⱪarargaⱨi» dəp atilip kəlməktə. 13 Ular yol üstidə
Əfrayim taƣliⱪ rayonidiki Mikaⱨning ɵyigə kəldi. 14 Layix zeminiƣa
qarlaxⱪa berip kəlgən bəx palwan ɵz ⱪerindaxliriƣa mundaⱪ dedi:
– Silər bu ɵydə efod, oyma wə ⱪuyma butlar wə kiqik butlarning
barliⱪini biləmsilər. Xunga ⱪandaⱪ ⱪilix kerəklikini yahxi oylixinglar.
15
Xuning bilən ⱨeliⱪi bəx palwan yax Lawiy turidiƣan Mikaⱨning
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ɵyining aldiƣa kelip uningdin tinqliⱪ soridi. 16-17 Bu waⱪitta Dan
ⱪəbilisining ⱪorallanƣan 600 adimi ixik aldida roⱨaniy yax Lawiyni
ariƣa eliwaldi. Dəl xu qaƣda ⱨeliⱪi bəx qarliƣuqi palwan ɵygə kirip,
efod, oyma wə ⱪuyma butlar wə kiqik butlarni elip mangdi.
18
Yax roⱨaniy ularning Mikaⱨning ɵyigə kirip efod, oyma wə ⱪuyma
butlar wə kiqik butlarni elip mangƣanliⱪini kɵrüp, ulardin «Bu nemə
ⱪilƣininglar?» dəp soridi.
19
Ular jawabən:
– Aƣzingni yum, ününgni qiⱪarma! Biz bilən mang, bizgə ustaz wə
roⱨaniy bolƣin. Bir adəmning a'ilisidə roⱨaniy bolƣiningdin
Isra'illarning pütün bir ⱪəbilisigə roⱨaniy bolƣining yahxi əməsmu? –
dedi.
20
Roⱨaniy iqidə huxal bolup efod, oyma but wə kiqik butlarni elip
ularƣa ⱪoxuldi. 21 Ular mal-mülüklirini elip, bala-qaⱪiliri wə
qarwa-mallirini aldiƣa selip, ɵz yoliƣa rawan boldi. 22 Ular Mikaⱨning
a'ilisidin uzap kətkəndə, Mikaⱨ bilən ⱪoxniliri yiƣilip, Dan
ⱪəbilisidikilərni ⱪoƣlap yetixwaldi wə 23 ularƣa warⱪiridi. Dan
ⱪəbilisidikilər kəynigə burulup, Mikaⱨtin:
– Sən bunqə kɵp adəmni baxlap kelip nemə ix ⱪilmaⱪqisən? – dəp
soridi.
24
– Silər roⱨaniyimni wə mən yasiƣan butlarni elip mangdinglar,
mening neməm ⱪaldi? Yənə meningdin «nemə ⱪilmaⱪqisən» dəp
sorawatamsilər? – dedi Mikaⱨ.
25
– Biz bilən talaxma! Bolmisa ⱪiziⱪⱪan kixilər seni wə
a'iləngdikilərning jenini alidu! – dedi Dan ⱪəbilisidikilər.
26
Xuning bilən, Dan ⱪəbilisidikilər ɵz yolini dawamlaxturdi. Mikaⱨ
ularning ɵzidin küqlük ikənlikini kɵrüp, amalsiz ɵyigə ⱪaytip kətti.
27
Dan ⱪəbilisidikilər Mikaⱨ yasiƣan butlarni wə roⱨaniy yax Lawiyni
elip, Layixⱪa kəldi. Ular Layixta tinq-aman wə hatirjəm yaxawatⱪan
həlⱪni ⱪiliq bilən ⱪirƣin ⱪilip, xəⱨərgə ot ⱪoyuwətti. 28 Ularni ⱨeqkim
ⱪutⱪuzmidi, qünki Layix Sidondin yiraⱪ idi, ular ⱨəm ⱨeqkim bilən
berix-kelix ⱪilmaytti. Bu xəⱨər Bəyt-rihob xəⱨiri ətrapidiki jilƣiƣa
jaylaxⱪanidi. Dan ⱪəbilisidikilər bu xəⱨərni ⱪaytidin ⱪurup, u yərdə
yaxap ⱪaldi. 29 Ular bu xəⱨərni Isra'illarning oƣli, ɵzlirining əjdadi
bolƣan Danning nami bilən «Dan xəⱨiri» dəp atidi. Burun bu xəⱨərning
ismi Layix idi. 30 Dan həlⱪi ⱨeliⱪi oyma butni tiklidi. Ular bu
zemindikilər sürgün ⱪilinƣuqə Musa pəyƣəmbərning nəwrisi, yəni
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Gerxomning oƣli Yonatan wə uning əwladlirini Dan ⱪəbilisigə roⱨaniy
ⱪilip təyinlidi. 31 Hudaning ibadətgaⱨi Xilo xəⱨirigə jaylaxⱪan bolup,
Dan ⱪəbilisi Mikaⱨ yasiƣan butni tikligənidi.

19-bab
Lawiy ⱪəbilisidin bolƣan bir adəm wə uning toⱪili
U zamanlarda Isra'illarning padixaⱨi yoⱪ bolup, Əfrayim taƣliⱪ
rayonining qət bir yeridə Lawiy ⱪəbilisidin bolƣan bir adəm yaxaytti. U
Yəⱨuda zeminidiki Bəytləⱨəm xəⱨiridə yaxaydiƣan bir ayalni ɵzigə
toⱪalliⱪⱪa aldi. 2 Biraⱪ, uning toⱪili buzuⱪqiliⱪ ⱪilip, erini taxlap, Yəⱨuda
zeminidiki Bəytləⱨəm xəⱨiridə yaxaydiƣan atisining ɵyigə beriwelip, u
yərdə tɵt ay turdi. 3 Bu Lawiy bir qakar bilən ikki exəkni elip, uning
kəynidin berip, yahxi gəplər bilən uni ⱪayturup kəlməkqi boldi. U yetip
kəlgəndə, toⱪili uni atisining yeniƣa baxlap kirdi. Atisi uni kɵrgəndə uni
huxalliⱪ bilən kütüwaldi. 4 Ⱪeyinatisi uni üq kün tutup ⱪaldi. Xuning
bilən u bu ɵydə yəp-iqip, turup ⱪaldi. 5 Tɵtinqi küni bolƣanda, ular ətigən
turup mangmaⱪqi boldi. Ⱪeyinatisi küyü oƣliƣa:
– Azraⱪ naxta ⱪilip, ⱪorsiⱪinglarni toydurup menginglar, – dedi.
6
Xuning bilən u ikkisi olturup ƣizalandi. Ⱪeyinatisi Lawiyƣa yənə:
– Bügün turup ⱪelip, muxu yərdə kɵnglünglərni hux ⱪilƣin, – dedi.
7
Lawiy ornidin turup mengixⱪa təmxiliwidi, ⱪeyinatisi uni zorlap tutup
ⱪaldi. Xundaⱪ ⱪilip u yənə bir keqə ⱪonup ⱪaldi. 8 Bəxinqi künigə
kəlgəndə, u ətigən turup mangmaⱪqi boldi. Ⱪeyinatisi:
– Tamaⱪ yəp qüxtin keyin menginglar, – dedi.
Xuning bilən ular tamaⱪⱪa turup ⱪaldi. 9 Lawiy toⱪilini elip qakiri bilən
mengixⱪa təmxəlgəndə, ⱪeyinatisi uningƣa yənə:
– Ⱪaranglar, kəq bolay dəp ⱪaldi, künmu olturay dedi, bügün ⱪonup
ⱪelinglar. Muxu yərdə kɵngül iqip, ətə ətigən səⱨər turup, yolƣa
qiⱪinglar, – dedi.
10
Bu ⱪetim u unimay, toⱪilini elip ikki exiki bilən yolƣa qiⱪti. Ular
mengip Yibus, yəni Yerusalemƣa yeⱪin kelip ⱪaldi. 11 Bu waⱪit kün
olturay degən waⱪit idi. Qakiri uningƣa:
– Biz bügün muxu Yibuslarning xəⱨirigə kirip ⱪonayli, – dedi.
12
Hojayini uningƣa:
– Biz Isra'illarƣa təwə bolmiƣan yatlarning xəⱨiridə ⱪonmaymiz. Biz
1
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Gib'aⱨ xəⱨirigə berip ⱪonayli, – dedi. 13 U qakiriƣa yənə:
– Biz Gib'aⱨ yaki Ramaⱨ xəⱨərlirining birigə berip keqini ɵtküzəyli, –
dedi.
14
Xundaⱪ ⱪilip ular yənə yolini dawam ⱪildi. Ular Binyamin ⱪəbilisigə
təwə bolƣan Gib'aⱨ xəⱨirigə yeⱪin ⱪalƣanda künmu olturdi. 15 Ular bu
xəⱨərdə ⱪonux üqün, xəⱨər baziriƣa bardi, lekin ⱨeqkim ularni ɵyigə
kirgüzmidi. 16 Xu qaƣda bir boway etizdin ⱪaytip keliwatatti. U boway
Əfrayim taƣliⱪ rayonidin kelip, Gib'aⱨ xəⱨiridə turup ⱪalƣan bolup,
uningdin baxⱪilar Binyamin ⱪəbilisidikilər idi. 17 Boway bu
yoluqilarning bazarda turƣanliⱪini kɵrüp ulardin:
– Nəgə mangdinglar? Ⱪəyərdin bolisilər? – dəp soridi.
18
Lawiy jawab berip:
– Biz Yəⱨuda zeminidiki Bəytləⱨəmdin Əfrayim taƣliⱪ rayonining qət
bir yerigə ketip barimiz. Biz xu yərlik. Mən Yəⱨuda zeminidiki
Bəytləⱨəmgə berip ɵygə ⱪaytiwatⱪanidim. Əmma ⱨeqkim bizni ɵyigə
kirgüzmidi. 19 Bizning ozuⱪ-tülükimiz wə exikimizgə beridiƣan
yəm-həxikimiz bar. Kəminiliri bilən toⱪilim wə qakirimningmu
yətküdək neni wə xarabi bar, bizgə ⱨeq nərsə kerək əməs, – dedi.
20
Boway:
– Sirtta ⱪonmanglar! Ɵygə mərⱨəmət, mən ⱨalinglardin həwər alay, –
dedi.
21
Xuning bilən boway ularni ɵz ɵyigə elip kelip, ularning exikigə yəm
bərdi. Ular putlirini yuyƣandin keyin, birliktə ƣizalandi.
22
Ular huxal-huram olturƣanda xəⱨərdiki ɵktəmlər bowayning ɵyini
ⱪorxiwelip, dərwazini tohtimay ⱪaⱪti. Ular ɵy igisi bowayƣa:
– Ɵyüngdiki ərni qiⱪirip bər, biz uning bilən billə bolimiz, – dəp
warⱪiraxti.
23
Boway qiⱪip ularƣa:
– Buradərlər, bundaⱪ pəskəxlik ⱪilsanglar bolmaydu. Bu meⱨman
mening ɵyümgə qüxkən ikən, bundaⱪ nomusluⱪ ixni ⱪilixⱪa yol
ⱪoymaymən. 24 Mening tehi yuzi eqilmiƣan ⱪizim bar, yənə u adəmning
toⱪilimu bar. Ularni elip qiⱪip berəy, silər ularni ⱪandaⱪ ayaƣ asti
ⱪilsanglar məyli. Ularni nemə ⱪilsanglar ⱪilinglar. Biraⱪ bu ər bilən
undaⱪ nomusluⱪ ixni ⱪilmanglar, – dedi.
25
Biraⱪ ular bowayning sɵzini anglimidi. Xundaⱪtimu ⱨeliⱪi Lawiy
toⱪilini ularƣa elip qiⱪip bərdi. Ular keqiqə u ayalƣa basⱪunqiliⱪ ⱪilip,
dəpsəndə ⱪildi. Tang süzüləy degəndə andin u ayalni ⱪoyup bərdi. 26 U
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ayal tang atⱪanda ɵzlirini ⱪondurup ⱪalƣan bowayning dərwazisi aldiƣa
kelip, xu yərdə yiⱪilip ⱪelip, səⱨərgiqə xu yərdə yatti.
27
Ətigəndə uning eri yolƣa qiⱪmaⱪqi bolup dərwazini eqip, toⱪilining
dərwaza aldida yetip ⱪalƣanliⱪini, uning ikki ⱪolining bosuƣa üstidə
turƣanliⱪini kɵrdi. 28 U toⱪiliƣa:
– Ornungdin tur, mangayli, – dedi. Əmma hotunidin sada qiⱪmidi.
Xuning bilən u ər toⱪilini exəkkə artip yolƣa qiⱪti. 29 U ɵyigə ⱪaytip
kəlgəndin keyin, ⱪoliƣa piqaⱪni elip, toⱪilini qanap on ikki parqə ⱪilip
parqilap, uni Isra'illar zeminining ⱨəmmə yerigə əwətip, ibrət ⱪildi.
30
Buni kɵrgənlər:
– Isra'illar Misirdin qiⱪⱪandin beri mundaⱪ ix əzəldin yüz berip
baⱪmiƣan, ⱨeqkim bundaⱪ ixni kɵrmigən. Əmdi bu ixni yahxi oylixip,
ⱪandaⱪ ⱪilix kerəklikini məsliⱨətlixəyli, – deyixti.

20-bab
Isra'illarning Binyamin ⱪəbilisigə jaza yürüx ⱪilixi
Xuning bilən pütkül Isra'illar, ximaldiki Dandin tartip, jənubtiki
Bə'ərxəba wə xərⱪtiki Gil'adƣiqə bolƣan zeminlardin kelip,
Pərwərdigarning ⱨuzurida bir gəwdə bolup, Mizpaⱨ xəⱨirigə toplandi.
2
Isra'il ⱪəbililirining aⱪsaⱪalliri wə 400,000 adəm ⱪiliq bilən ⱪorallinip,
rətmurət tizilip Hudaning jama'iti bolup ⱨazir boldi 3 (baxⱪa
ⱪəbililərningmu Mizpaⱨⱪa toplanƣanliⱪining həwiri dərⱨal Binyamin
ⱪəbilisigə yetip bardi).
Isra'illar ⱨeliⱪi Lawiydin:
– Bizgə bu pəskəx ixning ⱪandaⱪ yüz bərgənlikini eytip bərgin, – dəp
soridi.
4
Toⱪili ɵltürülgən ⱨeliⱪi Lawiy mundaⱪ dedi:
– Mən toⱪilim bilən Binyamin ⱪəbilisigə təwə bolƣan Gib'aⱨⱪa kəlduⱪ
wə keqidə xu yərdə ⱪonup ⱪalmaⱪqi bolduⱪ. 5 Keqidə Gib'aⱨliⱪlarning
aⱪsaⱪalliri kelip, mən qüxkən ɵyni ⱪorxiwelip meni ɵltürməkqi boldi.
Ular mening hotunumƣa pəskəxlik ⱪilip, uning ɵlüxigə səwəbqi boldi.
6
Xuning bilən mən toⱪilimni parqilap, Isra'il həlⱪining mirasi bolƣan
ⱨərbir zeminƣa əwəttim. Qünki Gib'aⱨliⱪlar Isra'illar arisida xundaⱪ
nomussiz wə iplas ixtin birni ⱪildi. 7 Isra'il həlⱪi buningƣa ɵzünglar bir
nemə dənglar.
1
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Xuning bilən həlⱪ birdək:
– Arimizdin ⱨeqkim ɵz qediriƣa ⱪaytmisun, ⱨeqkim ɵz ɵyigə
yanmisun. 9 Qək taxlap Gib'aⱨⱪa ⱪarxi ⱪandaⱪ urux ⱪilixni bekitəyli.
10
Biz Isra'il ⱪəbililiridiki ⱨər yüz adəmdin onni, mingdin yüzni, yaki on
mingdin mingni tallap, ⱪoxunni ozuⱪ-tülük bilən təminləxkə ⱪoyimiz.
Ⱪoxunimiz Binyamin zeminidiki Gib'aⱨⱪa yetip barƣanda,
Gib'aⱨliⱪlarning Isra'illar arisida ⱪilƣan nomussizliⱪi üqün ularni
jazalaymiz, – deyixti.
11
Xuning bilən Isra'illar bir gəwdə bolup, birliktə Gib'aⱨⱪa ⱪoxun
tartixti.
12
Isra'il ⱪəbililiri Binyamin ⱪəbilisigə adəm əwətip:
– Silər ⱪandaⱪsigə muxundaⱪ ⱪəbiⱨ ix ⱪildinglar? 13 Silər ⱨazir
Gib'aⱨtiki ⱨeliⱪi ɵktəmlərni bizgə qiⱪirip beringlar. Biz ularni ɵltürüp,
Isra'illar arisidin rəzillikni yoⱪitayli, – dedi.
Binyaminlar Isra'il ⱪerindaxlirining sɵzigə kɵnməy, 14 əksiqə, ular ɵz
xəⱨərliridin kelip, Gib'aⱨⱪa yiƣilip, Isra'il həlⱪi bilən urux ⱪilixⱪa təyyar
boluxti. 15 Gib'aⱨⱪa toplanƣan Binyaminlardin 26,000 ⱪiliqliⱪ ləxkər wə
Gib'aⱨliⱪlardin hillanƣan 700 ləxkər səpkə tizilƣanidi. 16 Ləxkərlər
arisida yənə tallanƣan 700 adəm bar bolup, ular solhay idi. Ularning
ⱨərbiri salƣa bilən tax atsa nixanƣa təgməy ⱪalmaytti. 17 Isra'illarning
Binyaminlarni ⱨesablimiƣanda, jəng ⱪilixⱪa maⱨir 400,000 ⱪiliqliⱪ
ləxkiri bar idi.
18
Isra'il həlⱪi Bəytəlgə berip Pərwərdigardin:
– Bizdin Binyaminlar bilən jəng ⱪilixⱪa ⱪaysi ⱪəbilə awwal qiⱪsun? –
dəp soridi.
Pərwərdigar jawab berip:
– Yəⱨuda ⱪəbilisi awwal qiⱪsun, – dedi.
19
Isra'illar səⱨər ornidin turup, Gib'aⱨⱪa yeⱪin jayda bargaⱨ ⱪuruxti.
20
Isra'illar Binyaminlar bilən jəng ⱪilixⱪa təyyar bolup, Gib'aⱨ
xəⱨirining aldida jəng sepi tüzüxti. 21 Binyaminlar Gib'aⱨtin qiⱪip 22
ming Isra'ilni ɵltürdi. 22 Ikkinqi küni Isra'illar bir-birigə mədət berip,
uruxning birinqi künidikidək jənggiwar ⱨaləttə urux sepini ⱪaytidin
tüzüxti. 23 Uningdin ilgiri Isra'illar Pərwərdigarƣa kəq kirgüqə nalə-zar
ⱪilip, uningdin:
– Biz yənə ⱪerindaxlirimiz Binyaminlar bilən jəng ⱪilsaⱪ bolamdu? –
dəp soraxⱪanidi.
Pərwərdigar jawab berip:
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– Beringlar, ularƣa ⱨujum ⱪilinglar, – dedi.
24
Xuning bilən ikkinqi küni Isra'illar Binyaminlarƣa ⱨujum ⱪildi. 25 U
küni Binyaminlarmu Gib'aⱨtin qiⱪip, ularƣa ⱪarxi urux ⱪildi. Ular
Isra'illardin 18 ming ⱪiliqliⱪ ləxkərni ɵltürdi. 26 Xuning bilən
Isra'illarning barliⱪ ⱪoxuni Bəytəlgə berip, Pərwərdigarning ⱨuzurida
olturup nalə-zar ⱪildi wə kəqkiqə roza tutuxti. Pərwərdigarning aldida
kɵydürmə wə amanliⱪ ⱪurbanliⱪi ⱪilixti 27 (U qaƣlarda Hudaning əⱨdə
sanduⱪi xu yərdə idi. 28 Ⱨarunning nəwrisi, yəni Əl'azarning oƣli Pinihas
xu qaƣda roⱨaniy idi).
Isra'illar Pərwərdigardin:
– Biz yənə bir ⱪetim ⱪerindaxlirimiz Binyaminlar bilən urux ⱪilaylimu
yaki uruxni tohtitaylimu? – dəp soraxti.
Pərwərdigar ularƣa:
– Beringlar, mən ətə ularni silərning ⱪolunglarƣa qüxürüp berimən, –
dedi.
29
Xuning bilən Isra'illar Gib'aⱨning ətrapiƣa bɵktürmə ⱪoydi.
30
Üqinqi küni, Isra'illar aldinⱪi ikki küngə ohxax Gib'aⱨning aldida səp
tüzüxti. 31 Ular Binyaminlarni xəⱨərdin aldap qiⱪirixti. Binyaminlar
awwalⱪiƣa ohxax, Bəytəlgə baridiƣan yol bilən Gib'aⱨⱪa baridiƣan
yolda wə dalada jəng baxlap, Isra'illardin 30dək adəmni ɵltürdi.
32
Binyaminlar:
– Ularni awwalⱪidəkla məƣlup ⱪilimiz, – deyixti.
Isra'illar:
– Biz ⱪeqip, ularni aldap xəⱨərdin yolƣa baxlap qiⱪayli, – deyixti.
33
Xuning bilən barliⱪ Isra'illar ɵz orunliridin ⱪozƣilip, Ba'al-tamar
degən yərdə səp tüzüxüwatⱪanda, Gib'aⱨning sepil soⱪulmiƣan yeridə
bɵktürmidə yoxurunup yatⱪan Isra'illarmu orunliridin etilip qiⱪixti.
34
Isra'illardin hillanƣan 10 ming ləxkər Gib'aⱨⱪa xiddət bilən ⱨujum
ⱪildi. Binyaminlar ɵzlirigə bala-ⱪazaning keliwatⱪanliⱪini biləlməy
ⱪaldi. 35 Pərwərdigar Binyaminlarni Isra'illarning kɵz aldida yoⱪatti, yəni
Isra'illar xu küni Binyaminlardin 25,100 ⱪiliqliⱪ ləxkərni ɵltürdi.
36
Xundaⱪ ⱪilip Binyaminlar ɵzlirining məƣlup bolƣanliⱪini bilip yətti.
Bu jəryanda yənə mundaⱪ ixlar yüz bərdi: Isra'illar Gib'aⱨ ətrapiƣa
bɵktürmigə ⱪoyƣan adəmlirigə ixənq ⱪilip, Binyaminlarni aldap, turƣan
yeridin qekinixti. 37 Xuning bilən bɵktürmidikilər Gib'aⱨⱪa bɵsüp kirdi.
Ular kirgəndin keyin, pütün xəⱨərdikilərni ⱪiliq bilən ⱪətl ⱪildi.
38
Isra'illar bɵktürmidikilər bilən xəⱨərgə ot ⱪoyup, is-tütək pəyda ⱪilip,

303
Sərdarlar

bəlgə berixni kelixiwalƣanidi. 39 Ular bu bəlgini kɵrgəndin keyin,
qekinixtin tohtap, arⱪiƣa yenip jəng ⱪilixi kerək idi.
Isra'illar ⱪaqⱪan ⱪiyapətkə kiriwalƣan qaƣda, Binyaminlar ularƣa
ⱨujum ⱪilip, Isra'illarning 30dək adimini ɵltürgənidi.
Binyaminlar:
– Ularni jəzmən baxtikidək məƣlup ⱪilimiz! – deyixti.
40
Binyaminlar arⱪisiƣa ⱪarap pütün xəⱨərdin ⱪoyuⱪ is-tütəkning
pələkkə kɵtürülgənlikini kɵrdi. 41 bu qaƣda Isra'illar kəynigə yenip
Binyaminlarƣa ⱨujum ⱪildi. Ular buni kɵrüp, bexiƣa bala-ⱪaza
kəlgənlikini bilip, alaⱪzadə boluxti. 42 Xuning bilən ular Isra'illardin
ⱪeqip qɵlgə ⱪarap qekinixkə baxlidi, biraⱪ ular ⱪeqip ⱪutulalmidi. Qünki
Isra'illar ətraptiki xəⱨərlərdin qiⱪip ularni ⱪirƣin ⱪildi. 43 Isra'illar
Binyaminlarni ⱪorxap, ularni tohtimastin ⱪoƣlap Gib'aⱨning künqiⱪix
təripidə yoⱪatti. 44 Xuning bilən Binyaminlarning 18 ming palwinining
ⱨəmmisi ɵldi. 45 Ⱪalƣan adəmlər qɵldiki Rimmon ⱪiya texi tərəpkə ⱪarap
ⱪaqti. Yol boyi Isra'illar ularning yənə bəx ming adimini ɵltürdi. Keyin
ular Gid'omƣiqə ⱪoƣlap berip, ularning yənə ikki ming adimini ɵltürdi.
46
Xu küni Binyaminlarning 25 ming ⱪiliqliⱪ palwinining ⱨəmmisi ɵldi.
47
Ⱪalƣan 600 adəm qɵldiki Rimmon ⱪiya texining yeniƣa ⱪeqip berip, u
yərdə tɵt ay turdi. 48 Isra'illar Binyaminlarning xəⱨərlirigə ⱪaytip berip,
ularning barliⱪ adəmliri wə mal-qarwilirini ⱪiliq bilən ⱪirip, xəⱨərlərni
wə uqriƣan baxⱪa nərsilərni kɵydürüp taxlidi.

21-bab
Binyamin ⱪəbilisidikilərgə hotun tepip berix
Isra'illar Mizpaⱨta ⱪəsəm iqip: «Arimizdin ⱨeqkim ⱪizlirini
Binyaminlarƣa hotunluⱪⱪa bərmisun» deyixkənidi.
2
Isra'il həlⱪi Bəytəlgə kelip, Hudaning ⱨuzurida kəqkiqə olturup, ün
selip ⱨɵngrəp yiƣlaxti. 3 Ular:
– I Pərwərdigar, Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda! Nemə üqün bundaⱪ
ix yüz beridu? Isra'illardin bir ⱪəbilə aziyip kəttiƣu! – deyixti.
4
Ətisi həlⱪ səⱨər turup, xu yərdə bir ⱪurbanliⱪ supisi ⱪurup, kɵydürmə
wə amanliⱪ ⱪurbanliⱪi ⱪilixti. 5 Isra'illar:
– Isra'il ⱪəbililiridin kim Pərwərdigarning jama'iti boluxⱪa kəlmidi? –
deyixti.
1
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Burun ular Mizpaⱨta Pərwərdigarning aldiƣa kəlmigənlər toƣrisida
ⱪattiⱪ ⱪəsəm iqip: «Bu yərgə kəlmigənlərni qoⱪum ɵltürimiz»
deyixkənidi.
6
Isra'illar ⱪerindaxliri Binyaminlar toƣrisida ⱪayƣurup:
– Bügün Isra'il ⱪəbililiridin bir ⱪəbilə aziyip kətti. 7 Biz burun
Pərwərdigarning aldida ularƣa ⱪizlirimizni hotunluⱪⱪa bərməymiz dəp
ⱪəsəm iqixkəniduⱪ, əmdi ulardin ⱨayat ⱪalƣanlirining hotun elix ixini
ⱪandaⱪ ⱨəl ⱪiliximiz kerək? – deyixti.
8-9
Isra'illar yənə:
– Isra'il ⱪəbililiri arisidin kim Pərwərdigarning ⱨuzuriƣa jəm bolux
üqün Mizpaⱨⱪa kəlmidi? – deyixip, adəmlərni sanax arⱪiliⱪ Gil'adtiki
Yabex xəⱨiridin ⱨeqkimning Mizpaⱨtiki yiƣilixⱪa kəlmigənlikini bilixti.
10
Jəm bolƣanlar iqidin 12,000 palwanni tallap ularƣa:
– Silər Gil'adtiki Yabex xəⱨirigə berip, ularning hotun,
bala-qaⱪilirinimu ⱪoymay ⱪiliq bilən ⱪirip taxlanglar. 11 Silər yənə barliⱪ
ərlərni wə ərlər bilən billə bolƣan ayallarning ⱨəmmisini ⱪirip taxlanglar,
– dəp jekilidi.
12
Isra'illar Gil'adtiki Yabexliⱪlar iqidin yüzi eqilmiƣan, ərlərgə yeⱪin
kəlmigən 400 ⱪizni tepip, ularni Kən'an zeminining Xilo xəⱨiridiki
bargaⱨⱪa elip kəldi.
13
Ⱪayta jəm bolƣan Isra'illar Rimmon ⱪiya texining yenidiki
Binyaminlarƣa həwər əwətip, ularƣa amanliⱪ beridiƣanliⱪini eytti.
14
Xuning bilən Binyaminlar ⱪaytip kəldi. Isra'illar Gil'adtiki Yabex
xəⱨiridin ɵltürməy elip kəlgən 400 ⱪizni ularƣa hotunluⱪⱪa bərdi, əmma
ularƣa bu ⱪizlar yetixmidi. 15 Xuning bilən kɵpqilik Binyaminlar üqün
yənə ⱪayƣuruxti, qünki Pərwərdigar Isra'il ⱪəbililiridin birini yoⱪ
ⱪilƣanidi.
16
Yiƣilixta aⱪsaⱪallar:
– Binyaminlarning hotun-ⱪizlirining ⱨəmmisini yoⱪattuⱪ, ⱨayat
ⱪalƣan ərlərgə ⱪəyərdin hotun tepip berimiz? – deyixti. 17 Ular yənə:
– Ⱨayat ⱪalƣan Binyaminlar əwlad ⱪalduruxi kerək, xundila
Isra'illarning Binyamin ⱪəbilisi yoⱪilip kətməydu. 18 Əmma biz ularƣa
ɵz ⱪizlirimizni hotunluⱪⱪa berəlməymiz, qünki biz ⱪəsəm iqip:
«Binyaminlarƣa ⱪizlirini hotunluⱪⱪa bərgənlər lənətkə ⱪalsun»
deyixkən. 19 Mana, Pərwərdigar üqün yilda bir ɵtküzülidiƣan ⱨeytmu
kelip ⱪaldi. Biz bu ⱨeytni Bəytəlning ximali, Bəytəldin Xəkəmgiqə
sozulƣan yolning xərⱪi wə Libonaning jənubidiki Xilo xəⱨiridə
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ɵtküzümiz, – deyixti.
20
Xuning bilən ular Binyaminlarƣa:
– Silər üzümlükkə berip bɵktürmidə turunglar. 21 Silər saⱪlap turup,
Xilo ⱪizliri ussul oyniƣili kəlgəndə, ⱨərbiringlar birdin tutup, Binyamin
zeminiƣa hotunluⱪⱪa elip ketinglar. 22 Ularning atisi yaki ⱪerindaxliri
kelip bizgə dəwa ⱪilsa, biz ularƣa: «Bizning yüzimizni ⱪilip
Binyaminlarƣa iltipat ⱪilinglar, qünki biz Gil'adtiki Yabextiki jəng
məydanida ularƣa yətküdək ⱪiz tapalmiduⱪ. Silər ⱪizinglarni ⱪəstən
ularƣa bərgən əməs, xunga silər gunaⱨsiz» dəymiz, – deyixti.
23
Xuning bilən Binyaminlar ularning deginidək ɵzlirigə yətküdək
ussulqi ⱪizlarni hotunluⱪⱪa tutup elip kətti. Keyin ular yurtliriƣa ⱪaytip,
ɵz xəⱨərlirini baxⱪidin ⱪurup, xu yərlərdə yaxap ⱪaldi. 24 Xundaⱪ ⱪilip
Isra'illar tarⱪilip, ⱨəmmisi ɵz ⱪəbilisi, ɵz jəməti wə ɵzlirigə təⱪsim
ⱪilinƣan zeminƣa ⱪaytixti.
25
U zamanlarda Isra'illarning padixaⱨi yoⱪ idi. Ⱨər kim ɵzi toƣra dəp
ⱪariƣan ixini ⱪilatti.
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Rut
(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
Muⱪəddəs Kitabning «Sərdarlar» ⱪismida hatiriləngən külpətlik künlər
– «Rut» tiki wəⱪələrning arⱪa kɵrünüxidur. Sərdarlar Isra'illar üstidin
ⱨɵkümranliⱪ yürgüzgən qaƣlar – Isra'illar Kən'an zeminiƣa
jaylaxⱪandin tartip taki padixaⱨliⱪni ⱪuruxⱪiqə bolƣan waⱪitni yəni
təhminən miladiyidin burunⱪi 13-əsirdin 11-əsirgiqə bolƣan waⱪitni ɵz
iqigə alidu. Sərdarlar – Huda təripidin təyinləngən adəmlər bolup, ular
əyni qaƣda ɵz həlⱪini yetəkləp, ularni ⱪoxna əllərning bozək ⱪilixidin
ⱪutulduratti. Tinq waⱪitlarda bolsa, ular həlⱪ arisida sot ⱪilatti.
«Sərdarlar»da Hudaning həlⱪining ⱪayta-ⱪayta Pərwərdigardin yüz
ɵrügəndə uqriƣan bala-ⱪazaliri yezilƣan. Dəl buning əksiqə, muⱪəddəs
kitabning «Rut» degən ⱪismida Pərwərdigarƣa ihlasmən birⱪanqə
ⱪəⱨrimanlarning pəyda bolƣanliⱪi ⱨəmdə yat millətning bir əzasining
Isra'il həlⱪi etiⱪad ⱪilip kəlgən Hudaƣa yüzlinixi bilən bəhtlik bolup,
Hudaning sadiⱪ həlⱪining bir əzasiƣa aylanƣanliⱪi yezilƣandur.
Kitabimizdiki bax xəhs rut Mo'abliⱪ bolup, u bir Isra'ilƣa nikaⱨlinidu.
Eri ɵlüp kətkəndin keyin, ⱪeynanisiƣa qongⱪur wapadarliⱪini kɵrsitip,
uning bilən birgə Isra'iliyəgə baridu. Xundaⱪla Isra'illar etiⱪad ⱪilip
kəlgən Hudani ⱪobul ⱪilidu.
Ahirida aldinⱪi erining Isra'il tuƣⱪanliridin birigə nikaⱨlinidu. Uning
əwladidin Isra'ilning uluƣ padixaⱨi Dawut kelip qiⱪidu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tezis:
Əlimələk a'ilisining Mo'ab eligə berixi (1-bab 1-ayəttin 5-ayətkiqə)
Na'omi bilən Rutning Bəytləⱨəmgə ⱪaytip kelixi (1-bab 6-ayəttin
22-ayətkiqə)
Rutning Bo'azning etizida baxaⱪ terixi (2-bab)
Rutning hamanƣa berip, Bo'az bilən kɵrüxüxi (3-bab)
Bo'azning Rutni nikaⱨiƣa elixi (4-bab 1-ayəttin 12-ayətkiqə)
Padixaⱨ- Dawut Bo'az bilən Rutning əwladidur (4-bab 13-ayəttin
22-ayətkiqə)

Rut

1

Əlimələk a'ilisining Mo'ab eligə berixi
Isra'iliyəgə sərdarlar ⱨɵkümranliⱪ ⱪilƣan qaƣlarda, dɵlət iqidə
ⱪəⱨətqilik yüz bərdi. U qaƣda Yəⱨuda zeminining Əfrata rayonidiki
Bəytləⱨəm xəⱨiridə Əlimələk isimlik bir kixi bar idi. U yurtidin ayrilip,
hotuni Na'omi xundaⱪla Mahlon wə Kilyon isimlik ikki oƣlini elip,
Mo'ab eligə berip, u yərdə waⱪitliⱪ turdi. Ular u yərdiki waⱪtida
3
Əlimələk aləmdin ɵtüp, Na'omi ikki oƣli bilən ⱪaldi. 4 Ikki oƣli Mo'ab
yurtining ⱪizliridin Orpaⱨ wə Rutlarƣa ɵyləndi. Ular u yərdə on yilqə
yaxiƣandin keyin, 5 Mahlon wə Kilyonlarmu wapat bolup, Na'omi
pərzəntsiz tul bolup ⱪaldi.
1-2

Na'omi bilən Rutning Bəytləⱨəmgə ⱪaytip kelixi
6
Na'omi Mo'abta turƣan waⱪtida Pərwərdigarning ɵz həlⱪigə bəht ata
ⱪilip, ularƣa mol ⱨosul bərgənlikini anglap, yurtiƣa ⱪaytmaⱪqi boldi. 7 U
ikki kelini bilən billə burun turƣan makanidin ayrilip, Yəⱨuda zeminiƣa
ⱪarap mengix yolida 8 ikki kelinigə:
– Silər əmdi ananglarningkigə ⱪaytip kətsənglar. Silər manga wə
mərⱨumliringlarƣa yahxi ⱪariƣininglardək, Pərwərdigarmu silərgə
yahxiliⱪ ata ⱪilƣay. 9 Pərwərdigar silərning yənə nikaⱨlinip,
ɵylük-oqaⱪliⱪ bolup, amanliⱪta yaxixinglarni nesip ⱪilsun, – dedi.
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Xuning bilən Na'omi ularni sɵyüp ⱪoydi, lekin ikki kelin:
10
– Yaⱪ! Biz siz bilən billə ɵz həlⱪingizning yeniƣa ketimiz, – dəp ün
selip, yiƣlixip ketixti.
11
Biraⱪ Na'omi:
– Ⱪizlirim, ⱪaytip ketinglar! Nemixⱪa mən bilən ketisilər? Oylap
beⱪinglar, mən yənə silərgə ər bolidiƣan oƣul tuƣalamdimən? 12 Ⱪaytip
ketinglar, ⱪizlirim, menginglar! Mening yexim nikaⱨlinix yexidin ɵtüp
kətti. Nikaⱨlinixⱪa azraⱪ ümidnimu bar dəyli, əgər mən bügünla birsigə
tegip, oƣulluⱪ boldummu dəyli, 13 silər u oƣullar balaƣətkə yətküqə
kütüp turalamsilər? Silər baxⱪa ərgə təgməy ularni kütələmsilər? Yaⱪ!
Ⱪizlirim, bundaⱪ boluxi mumkin əməs. Meni Pərwərdigar urdi.
Pərwərdigarning manga ata ⱪilƣan xor pexanilikini silər tartsanglar
toƣra bolmaydu, – dedi.
14
Ular yənə ⱪattiⱪ yiƣlaxti. Orpaⱨ ⱪeynanisini sɵyüp ⱪoyup kətti.
Lekin Rut ⱪeynanisini qing ⱪuqaⱪlidi. 15 Na'omi uningƣa:
– Rut, kelin singling ɵz həlⱪining wə ilaⱨining yeniƣa kətti. Sənmu
uning kəynidin ⱪaytⱪin! – dedi.
16
Biraⱪ Rut:
– Meni sizdin tenip ⱪexingizdin ketixkə zorlimang. Siz nəgə barsingiz,
mənmu xu yərgə barimən. Siz nədə tursingiz, mənmu xu yərdə turimən.
Sizning həlⱪingiz meningmu həlⱪim. Sizning Hudayingiz meningmu
Hudayim. 17 Siz ⱪəyərdə ɵlsingiz, mənmu xu yərdə ɵlimən wə xu yərgə
kɵmülimən. Ɵlümdin baxⱪa ⱨeqⱪandaⱪ nərsə bizni ayriwetəlməydu!
Əgər mən bu ⱪəsimimgə əməl ⱪilmisam, Pərwərdigar meni ⱪattiⱪ
jazalisun, – dedi.
18
Rutning ɵzi bilən billə ketixni xunqilik küqlük tələp ⱪiliwatⱪanliⱪini
kɵrgən Na'omi uni ⱪayta zorlimidi.
19
Ular billə mengip Bəytləⱨəmgə bardi. Ular yetip barƣanda, pütün
xəⱨər həlⱪi ⱨayajanƣa qɵmdi. Ayallar əjəblinip, bir-birigə:
– U rasttinla Na'omimidu? – deyixti.
20
Na'omi:
– Meni Na'omi [mənisi «yeⱪimliⱪ»] deməy, Mara [mənisi «aqqiⱪ»]
dənglar! – dedi. U yənə ularƣa:
– Ⱨəmmigə ⱪadir Huda meni xor pexanə ⱪildi. 21 Mən yurtumdin
kətkinimdə bəhtlik idim, lekin ⱨazir Pərwərdigar meni ⱨəmmidin
məⱨrum ⱪildi. Pərwərdigar meni əyiblidi, ⱨəmmigə ⱪadir Huda manga
külpət saldi. Xundaⱪ tursa, silər meni nemixⱪa yənə Na'omi dəp
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ataysilər!? – dedi.
22
Xu təriⱪidə Na'omi wə uning Mo'abliⱪ kelini Rut Mo'abtin ⱪaytip
kəldi. Ular Bəytləⱨəmgə yetip kəlgəndə, arpa ormisi əmdi baxlanƣanidi.

2-bab
Rutning Bo'azning etizida baxaⱪ terixi
Na'omining Bo'az isimlik bay ⱨəm abruyluⱪ bir tuƣⱪini bar bolup, u
Na'omining eri Əlimələkning jəmətidin idi.
2
Bir küni Rut Na'omiƣa:
– Mening etizƣa berip baxaⱪ teriximgə maⱪul bolsingiz, beximni
silaydiƣan birər kixining kəynidə ixləy, – dedi.
– Məyli, barƣin, ⱪizim, – dedi Na'omi.
3
Rut etizƣa berip, ormiqilarning kəynidin mengip, qeqilip kətkən arpa
baxaⱪlirini tərdi. Bu etiz dəl Bo'azning idi.
4
Rut etizda baxaⱪ teriwatⱪanda, Bo'az Bəytləⱨəmdin kəldi. U
ormiqilarƣa:
– Pərwərdigar silər bilən billə bolƣay! – dəp salam bərdi.
– Pərwərdigar sizgə bəht ata ⱪilƣay! – dəp salam ⱪayturdi ular.
5
Bo'az ormiqilarƣa məs'ul kixidin:
– Awu kimning ⱪizi ikən? – dəp soridi.
6
U:
– U Mo'abliⱪ ⱪiz ikən, Na'omi bilən billə Mo'abtin kəptu. 7 U məndin
ormiqilarning kəynidin mengip, baƣlamlarning arisidin yərgə qeqilip
kətkən baxaⱪlarni teriwelixni tələp ⱪilƣanidi. Səⱨərdin beri ixləp, kəpidə
pəⱪət bir az aram elip, yənə ixləwatidu, – dəp jawab bərdi.
8
Bo'az Rutning yeniƣa berip uningƣa:
– Əy ⱪizim, gepimgə ⱪulaⱪ sal! Sən baxaⱪni baxⱪilarning etizliriƣa
berip tərməy, bu yərdə ⱪelip, ayal hizmətkarlirimning ⱪexida tərgin. 9 Ər
hizmətkarlirim ⱪəyərdə orma orsa, sən ayal hizmətkarlirim bilən billə
axu yərgə bar. Ər ormiqilirimƣa seni bozək ⱪilmasliⱪni tapilaymən.
Ussisang, ular toxⱪuzup ⱪoyƣan komzəklərdin su elip iqkin, – dedi.
10
Rut Bo'azning aldida tizlinip, bexini yərgə təgküzüp:
– Mən bir musapir tursam, nemixⱪa beximni silap, bunqiwala
ƣəmhorluⱪ ⱪilisiz? – dedi.
11
Bo'az uningƣa:
1
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– Sən tul ⱪalƣandin keyin ⱪeynanangƣa ⱪilƣan wapadarliⱪingni
angliƣanidim. Sening ata-anang wə ɵz yurtungdin ⱪandaⱪ ayrilip, bu yat
həlⱪ iqigə ⱪandaⱪqə kelip ⱪalƣanliⱪingdin toluⱪ həwirim bar.
12
Pərwərdigar ⱪilƣan yahxiliⱪliringni ɵzünggə yandurƣay. Sən ⱪaniti
astida panaⱨliⱪ izdigən Isra'illarning Hudasi Pərwərdigar sanga mol
iltipatini yaƣdurƣay, – dedi.
13
Rut uningƣa:
– Hojam, siz manga bək qong yahxiliⱪ ⱪildingiz, gərqə mən sizning
dedəkliringizdin bolmisammu, manga xundaⱪ mulayim sɵzlərni ⱪilip,
kɵnglümgə təsəlli bərdingiz, – dəp jawab ⱪayturdi.
14
Tamaⱪ waⱪti bolƣanda, Bo'az Rutⱪa:
– Ⱪeni, kəlgin, nanƣa eƣiz təgkin. Aqqiⱪsuƣa təgküzüp yegin, – dedi.
Rut ormiqilar bilən billə olturdi. Bo'az uningƣa ⱪomaqtin elip bərdi. U
toyƣuqə yedi wə axurup ⱪoydi. 15 Rut ornidin turup yənə baxaⱪ tərgili
kətkəndə, Bo'az ər ormiqiliriƣa:
– U orulƣan baƣlamlarning arisida yürüp tərsimu tosmanglar wə azar
bərmənglar. 16 Ⱨətta uning üqün baƣlamlardin azraⱪ suƣurup qiⱪirip
ⱪoyunglar. Uni əyiblimənglar, – dəp tapilidi.
17
Xuning bilən Rut kəq kirgüqə etizda ixlidi. U terip kəlgən baxaⱪlarni
soⱪⱪanda, yerim halta degüdək dan qiⱪti. 18 Rut arpisini elip, xəⱨərgə
ⱪaytip kəlgəndə, ⱪeynanisi uning tərgən arpisini kɵrdi. Rut exip ⱪalƣan
tamiⱪini elip uningƣa bərdi. 19 Na'omi uningƣa:
– Bunqiwala kɵp arpini ⱪəyərdin terip kəlding? Sən kimning etizida ix
ⱪilding? Sanga ƣəmhorluⱪ ⱪilƣan xu kixigə Huda rəⱨmət ⱪilsun! – dedi.
Rut ⱪeynanisiƣa ɵzining Bo'azning etizida ixligənlikini eytip bərdi.
20
Na'omi roⱨlanƣan ⱨalda:
– ----Ⱨayat bizlərgə meⱨir-xəpⱪitini kɵrsitix bilən ɵlüp kətkən
ərlirimizgə sadiⱪ bolƣan Bo'azƣa Pərwərdigar zor bəht yaƣdursun! –
dəp du'a ⱪildi. U yənə:
– U kixi bizning yeⱪin tuƣⱪanlirimizning biri bolidu. Uning bizgə
ⱪarax məs'uliyitii bar, – dedi.
21
– Yənə mening taki orma ayaƣlaxⱪuqə ɵz ormiqilirining kəynidin
baxaⱪ teriximgə ruhsət bərdi, – dedi Rut.
22
Na'omi kelinigə:
– Xundaⱪ ⱪilƣin, ⱪizim! Bo'azning ayal hizmətkarliri bilən billə
ixligin. Əgər baxⱪa kixilərning etizliriƣa barsang, seni bozək ⱪilixi
mumkin, – dedi.
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Xundaⱪ ⱪilip Rut arpa, buƣdaylar orulup bolƣanƣa ⱪədər, Bo'azning
ayal hizmətkarliri bilən billə baxaⱪ tərdi. U ⱪeynanisi bilən billə
turiwərdi.

3-bab
Rutning hamanƣa berip, Bo'az bilən kɵrüxüxi
Bir məzgil ɵtkəndin keyin, Na'omi kelini Rutⱪa:
– Ⱨəy ⱪizim, mən sanga baxpanaⱨ bolidiƣan bir ər tapay. Sən əmdi
ɵy-oqaⱪliⱪ bolup ⱪalƣin. 2 Sən ayal hizmətkarliri bilən billə ixligən
Bo'azning bizgə tuƣⱪan ikənlikini bilisənƣu. Sɵzümni angla! Bügün
kəqtə u hamanda arpa soⱪidu. 3 Sən üsti-bexingni yuyup, ɵzünggə ətir
qeqip, qirayliⱪ kiyimliringni kiyip, hamanƣa barƣin. Lekin u yəp-iqip
bolƣuqə, sening u yərgə barƣanliⱪingni tuyup ⱪalmisun. 4 Uning
yatidiƣan yerini kɵrüwal. U yetip bolƣanda, qandurmay berip, yotⱪinini
eqip, uning ayaƣ təripidə yetiwalsang, u sanga nemə ⱪilix kerəklikini
eytidu, – dedi.
5
– Siz nemə desingiz mən xuni ⱪilimən, – dəp jawab ⱪayturdi Rut.
6
Xuning bilən Rut hamanƣa berip, ⱪeynanisining deginidək ⱪildi.
7
Bo'az yəp-iqip bolƣandin keyin, kɵngli azadə bolup raⱨətləndi wə
haman dɵwisining kəynidə yetip, uyⱪuƣa kətti. Rut xəpə qiⱪarmay,
yotⱪinining ayaƣ təripini eqip ⱪoyup, xu yərdə yatti. 8 Tün yerim
bolƣanda Bo'az muzlap kətkənliktin oyƣinip, aldiƣa engixkəndə ayaƣ
təripidə bir ayalning yatⱪinini kɵrüp, ⱨəyran bolup:
9
– Sən kim? – dəp soridi.
U:
– Bu mən, Rut, qakiringiz. Siz manga ⱪarax məs'uliyiti bar bolƣan
yeⱪin tuƣⱪinim. Xunga manga ⱪanitingizni sayə ⱪilip, meni əmringizgə
alsingiz! – dedi.
10
Bo'az uningƣa:
– Əy ⱪizim, Pərwərdigar sanga kɵp bəht ata ⱪilsun! Sening ⱨazir
eringning jəmətigə kɵrsitiwatⱪan sadaⱪiting burun kɵrsətkən
sadaⱪitingdinmu artuⱪtur. Qünki sən puli bolsun-bolmisun bir yaxni
tapalaytting, lekin undaⱪ ⱪilmiding. 11 Ⱪizim, ƣəm ⱪilma! Sening tələp
ⱪilƣanliringning ⱨəmmisini mən orundap berimən, qünki
xəⱨərdikilərning ⱨəmmisi sening bir yahxi ayal ikənlikingni bilidu.
1
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Mən ⱨəⱪiⱪətən sening yeⱪin tuƣⱪining, biraⱪ bilginki, sanga
məndinmu yeⱪin yənə bir adəm bar. 13 Bügün keqə bu yərdə ⱪal. Ətə
səⱨərdə mən uning bilən paranglixip, uning sanga tuƣⱪanliⱪ ⱨəⱪⱪini
ɵtəxni halaydiƣan-halimaydiƣanliⱪini bilip baⱪay. U ɵzining burqini
ada ⱪilip, seni alsa, yahxi bolƣini; əgər halimisa, mənggü ⱨayat
Pərwərdigar aldida ⱪəsəm ⱪilimənki, seni ɵzüm əmrimgə elip, bu burqni
ada ⱪilimən. Əmdi sən tang atⱪuqə bu yərdə yetip tur! – dedi.
14
Rut uning ayaƣ təripidə yatti. Lekin tang süzülüxtin burun ornidin
turdi, qünki Bo'az uning bu yərgə kəlgənlikini baxⱪilarning bilip ⱪelixini
halimaytti.
15
Bo'azmu ornidin turup uningƣa:
– Yepinqangni eqip tutup tur, – dedi.
U xundaⱪ ⱪildi. Bo'az uningƣa ikki halta degüdək arpini usup,
mürisigə artip ⱪoyup, ɵzi xəⱨərgə kətti.
16
Rut ɵyigə ⱪaytip barƣinida, ⱪeynanisi uningdin:
– Ixliring ⱪandaⱪ boldi, ⱪizim? – dəp soridi.
Rut Bo'azning ɵzigə ⱪilƣanlirini ⱪeynanisiƣa eytip bərdi.
17
– U meni sizning aldingizƣa ⱪuruⱪ ⱪol ⱪaytmisun dəp, bu
yepinqidiki arpini bərdi, – dedi Rut.
18
Na'omi uningƣa:
– Bu ixlarning ahiri qiⱪⱪuqə, bu jayda təhir ⱪilip turƣin. Bo'az bügün
bu ixlarni pütküzməy boldi ⱪilmaydu, – dedi.

4-bab
Bo'azning Rutni nikaⱨiƣa elixi
Bu arida Bo'az xəⱨər dərwazisiƣa berip, u yərdə olturdi. Uzun ɵtməy
ɵzi eytⱪan Əlimələkning əng yeⱪin tuƣⱪinimu u yərdin ɵtüp ⱪaldi. Bo'az
uningƣa:
– Buradər, bu yərgə kelip oltur! – dəp qaⱪirdi, u kelip olturdi.
2
Bo'az yənə xəⱨərning aⱪsaⱪalliridin on nəpirini təklip ⱪilip, ularnimu
bu yərdə olturƣuzdi. Kɵpqilik olturup bolƣandin keyin, 3 u ⱨeliⱪi
tuƣⱪiniƣa:
– Buradirimiz Əlimələkning ayali Na'omi Mo'abtin ⱪaytip kelip,
ɵzlirigə təwə zeminini satmaⱪqi boluwatidu. 4 Xunga seni bu ixtin
həwərləndürməkqidim. Əgər sən bu yərni elixni halisang, muxu yərdə
1
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olturƣan aⱪsaⱪallar wə həlⱪi'aləm aldida alƣin. Əgər halimisangmu
məyli, oquⱪ eytⱪin, buni mening bilixim kerək, qünki aldi bilən sening
elix ⱨoⱪuⱪung bar. Andin keyin nɵwət manga kelidu, – dedi.
Ⱨeliⱪi tuƣⱪini:
– Alimən, – dedi.
5
Bo'az uningƣa:
– Hop! Əgər sən u zeminni Na'omidin alsang, mərⱨumning Mo'abliⱪ
tul hotuni Rutnimu elip, mərⱨumning namini saⱪlap ⱪelix üqün əwlad
ⱪaldurup, əwladiƣa bu yərni miras ⱪilixing kerək, – dedi.
6
U kixi:
– Undaⱪta bu yərni elix ⱨoⱪuⱪumdin waz keqimən, qünki balilirimƣa
ⱪalidiƣan miras bɵlünüp ketidikən. Sən alƣin! Mən alalmaymən, – dəp
jawab bərdi.
7
Əyni waⱪitlarda Isra'iliyəliklərning mal-mülük, soda-setiⱪ ixlirida
mundaⱪ bir adət bar idi. U bolsimu satⱪuqi ɵz kəxini yexip, alƣuqiƣa
berətti. Ular soda-setiⱪning pütkənlikini muxu usul bilən ipadiləytti.
8
Xunga u kixi Bo'azƣa:
– Sən alƣin! – dəp kəxini selip, Bo'azƣa bərdi.
9
Bo'az u yərdiki aⱪsaⱪallar ⱨəm jama'ətkə:
– Əy jama'ət, gepimgə ⱪulaⱪ selinglar! Bügün ⱨəmminglar guwaⱨqi,
mən Na'omidin Əlimələkning mirasi yəni Kilyon bilən Mahlonƣa təwə
bolƣan yər-zeminlarni ɵzümning ilkimgə alimən. 10 Xuning bilən birgə
ɵlgən kixining mirasiƣa waris ⱪaldurux üqün ⱨəm uning namining
buradərliri arisida untulup ⱪelip, ɵz yurti iqidə ɵqməsliki üqün, mərⱨum
Mahlonning ayali Mo'abliⱪ Rutnimu əmrimgə alimən. Bügün silər bu
ixlarƣa guwaⱨqi bolƣaysilər, – dedi.
11
Dərwazining yenidiki aⱪsaⱪallar wə jama'ət:
– Xundaⱪ, biz guwaⱨqidurmiz. Pərwərdigar Yaⱪupning ayalliri Raⱨilə
bilən Leyaⱨⱪa nurƣun pərzənt bərginidək, hotunung Rutⱪimu kɵp
pərzənt ata ⱪilƣay. Əfratada bay bolƣaysən. Bəytləⱨəmdə naming
izzət-abruy tapⱪay. 12 Pərwərdigar bu yax ayaldin sanga nurƣun əwlad
ata ⱪilƣay, uruⱪ-jəmətingni Tamarning Yəⱨudaƣa tuƣup bərgən oƣli
Pərəsning jəmətigə ohxax awat ⱪilƣay, – dəp du'a ⱪilixti.
Padixaⱨ- Dawut Bo'az bilən Rutning əwladidur
Xundaⱪ ⱪilip Bo'az Rutni əmrigə elip, ular bir təkiyigə bax ⱪoydi.
Pərwərdigarning ⱪudriti bilən Rut ⱨamilidar bolup, bir oƣul tuƣdi.
13
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Xəⱨərdiki ayallar Na'omiƣa:
– Pərwərdigarƣa mədⱨiyilər oⱪulsun! U bügün sizgə tayanq bolidiƣan
bir nəwrə ata ⱪildi. Uning nami Isra'iliyədə izzət-abruy tapsun. 15 Siz
üqün yəttə oƣuldinmu əwzəl keliningiz sizgə yahxi ⱪaridi, ⱨazir u sizgə
bir nəwrə tuƣup bərdi. Bu nəwringiz sizning ⱪolingizƣa ⱪol, putingizƣa
put bolup, yaxanƣan waⱪtingizda tayanqingiz bolidu, – deyixti.
16
Na'omi bu balini ⱪoliƣa elip, baƣriƣa qing basti wə uning baⱪⱪuqi
qong anisi boldi.
17
Ⱪoxna ayallar bəs-bəstə:
– Na'omi bir oƣul nəwrilik boldi! – deyixip, baliƣa Obed dəp at ⱪoydi.
Obed bolsa Yixayning atisi idi. Yixay bolsa padixaⱨ Dawutning atisi
idi.
18-22
Pərəstin Dawutⱪiqə bolƣanlarning nəsəbnamisi: Pərəs
Həzronning atisi, Həzron Ramning atisi, Ram Amminadabning atisi,
Amminadab Nahxonning atisi, Nahxon Salmonning atisi, Salmon
Bo'azning atisi, Bo'az Obedning atisi, Obed Yixayning atisi, Yixay bolsa
Dawutning atisidur.
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Samu'il birinqi wə ikkinqi ⱪisim
(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
Miladiyədin burunⱪi 15-əsirdə Musa pəyƣəmbər Isra'illarni Misirdin
elip qiⱪip, Pərwərdigar ularƣa berixkə wədə ⱪilƣan zeminƣa baxlap
baridu. Wəⱨalənki, Isra'illar Pərwərdigarƣa izqil ⱨalda ixənməy
kəlgəqkə, ularning u zeminƣa kirixigə 40 yil waⱪit ketidu. U waⱪitta
Musa pəyƣəmbər aləmdin ɵtkən bolup, Isra'illarƣa Yoxuwa degən adəm
baxqiliⱪ ⱪilip, ularni Pərwərdigar wədə ⱪilƣan zeminƣa elip kiridu.
Isra'illar u zeminni igiləp bolƣandin keyin, Yoxuwamu aləmdin ɵtidu wə
keyinqə Isra'illarƣa Huda təripidin təyinləngən sərdarlar yetəkqilik
ⱪilidu.
Muⱪəddəs Kitabning «Samu'il» ⱪismidin Samu'il pəyƣəmbər, Sa'ul
padixaⱨ wə Dawut pəyƣəmbərlərning ⱨayati ⱨəⱪⱪidiki bayanlarni
tapalaysiz.
Samu'il pəyƣəmbər Isra'iliyə padixaⱨliⱪining tiklinixidə muⱨim rol
oyniƣan pəyƣəmbərdur. Uning təsiri astida, Isra'illar ayrim-ayrim
sərdarlar təripidin yetəkqilik ⱪilinidiƣan, ɵz'ara munasiwətliri yiraⱪ
bolƣan on ikki ⱪəbilidin tərkib tapⱪan həlⱪtin, birla padixaⱨ təripidin
ⱨɵkümranliⱪ ⱪilinidiƣan, birlikkə kəlgən həlⱪⱪə aylanƣan. Bu wəⱪələr
miladiyədin burunⱪi 11-əsirdə yüz bərgən. Samu'il pəyƣəmbər
Isra'illarning əng ahirⱪi ⱨɵkümranliⱪ ⱪilƣuqi sərdaridur.
Pərwərdigar Samu'il pəyƣəmbərgə Sa'ulni padixaⱨ ⱪilip tikləxni
eytidu, xuning bilən Sa'ul Isra'iliyəning birinqi padixaⱨi bolidu. Keyinqə
Sa'ul Pərwərdigarƣa boysunmiƣaqⱪa, Pərwərdigar Samu'il
pəyƣəmbərgə Sa'ulning əwladidin bolmiƣan Dawutni uning orniƣa
padixaⱨ ⱪilip tikləxni buyruydu.
Gərqə Samu'il Dawutni padixaⱨliⱪⱪa təyinligən bolsimu, əmma uning
padixaⱨliⱪ təhtigə olturuxiƣa nurƣun yillar ketidu. Dawut bu yillarni
naⱨayiti eƣir japa-muxəⱪⱪətlər bilən ɵtküzgən bolup, bu
japa-muxəⱪⱪətlər jəryanida uning Hudaƣa baƣliƣan ümidi üzülməydu.
Bərⱨəⱪ, Huda uningƣa mədət berip, uni ⱪoƣdaydu.
Muⱪəddəs Kitabning «Samu'il ikkinqi ⱪismi»da Sa'ul padixaⱨning
ɵlümi wə Dawut pəyƣəmbərning aldi bilən Yəⱨuda ⱪəbilisigə, andin
pütkül Isra'iliyəgə padixaⱨ bolƣanliⱪi təswirləngən. Xuning bilən birgə
Dawut padixaⱨning Hudaƣa tayinip, Isra'illarning düxmənliri üstidin
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ƣəlibə ⱪilip, Isra'iliyə tarihidiki danixmən, adalətlik wə əng uluƣ
padixaⱨ bolƣanliⱪi ajayip təsirlik ⱨalda bayan ⱪilinidu. Gərqə Dawut
pəyƣəmbər uluƣ padixaⱨ bolƣan bolsimu, umu eƣir gunaⱨlarni
ɵtküzidu. Uning Sa'ul padixaⱨtin pərⱪliⱪ yeri xuki, Huda uningƣa
gunaⱨlirini kɵrsitip bərgəndə, u towa ⱪilidu «Samu'il ikkinqi ⱪisim,
12-bab, 12-, 13-ayətlər». Uning gunaⱨliri eƣir aⱪiwətlərni elip kəlgən
bolsimu, meⱨir-xəpⱪətlik Huda uni kəqürüp, padixaⱨliⱪtin elip
taxlimaydu. Dawut pəyƣəmbər izqil ⱨalda Hudaƣa tayinip yaxiƣan zat
bolup, Pərwərdigarni hursən ⱪilixta uning ⱨayati baxⱪilarƣa ülgə
bolidu. Muⱪəddəs Kitabning «Samu'il» ⱪismi Pərwərdigarning Isra'il
həlⱪi bilən ⱪandaⱪ munasiwəttə bolƣanliⱪini kɵrsitip beridiƣan tarihiy
pakittur. «Samu'il» bizgə Igimiz Hudaning ⱪudritini, ⱨəⱪⱪaniyitini wə
meⱨir-muⱨəbbitini kɵrsitipla ⱪalmastin, bəlki Samu'il pəyƣəmbər,
Dawut padixaⱨ wə baxⱪilarning ⱨayat kəqürmixliri arⱪiliⱪ, bizning Huda
bilən, xundaⱪla bir-birimiz bilən ⱪandaⱪ munasiwəttə boluximiz
kerəklikini ɵgitidu.
Kitabtiki «taki ⱨazirƣiqə» degən ibarə biz yaxawatⱪan bügünki dəwrni
əməs, bəlki xu tarihiy wəⱪəlik yeziliwatⱪan waⱪitni kɵrsitidu.
Muⱪəddəs Kitabning bu tərjimisidə biz Ibraniy tilida yezilƣan ⱪədimki
ixənqlik tekistlarƣa asaslanduⱪ.
Əsli nushida ixlitilgən waⱪit wə baxⱪa ɵlqəm birlikliri ⱨazirⱪi zaman
ɵlqəm birliklirigə aylanduruldi.
1.
2.
3.
4.
5.

Tezis:
Samu'il pəyƣəmbər («Samu'il 1-ⱪisim» 1-babtin 7-babⱪiqə)
Samu'il pəyƣəmbər wə Sa'ul padixaⱨ («Samu'il 1-ⱪisim» 8-babtin
15-babⱪiqə)
Sa'ul padixaⱨ, oƣli Yonatan wə Dawut pəyƣəmbər («Samu'il
1-ⱪisim» 16-babtin «Samu'il 2-ⱪisim» 1-babⱪiqə)
Dawut pəyƣəmbərning padixaⱨ boluxi («Samu'il 2-ⱪisim» 2-babtin
20-babⱪiqə)
Dawut padixaⱨning ahirⱪi yilliri («Samu'il 2-ⱪisim» 21-babtin
24-babⱪiqə)

Samu'il birinqi ⱪisim

Əlⱪana wə uning a'ilisi
Əfrayim taƣliⱪ rayoniƣa jaylaxⱪan Ramatayim-zofim⑤ xəⱨiridə bir
kixi yaxaytti, uning ismi Əlⱪana bolup, u Yirohamning oƣli idi. Yiroham
Əliⱨuning oƣli, Əliⱨu Tɵⱨüning oƣli, Tɵⱨü Əfrayim ⱪəbilisidin bolƣan
Zufning oƣli idi.
2
Əlⱪananing Ⱨanna wə Pininna isimlik ikki ayali bolup, ikkinqi ayali
Pininnadin pərzəntliri bar idi, əmma Ⱨannadin pərzənt kɵrmigənidi.
3
Əlⱪana ⱨər yili Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigarƣa ibadət ⱪilip, uningƣa
ⱪurbanliⱪ ⱪilix üqün ɵz xəⱨiridin Xilo⑥ xəⱨirigə a'ilisi bilən billə baratti.
U yərdə Əlining ikki oƣli, Hofni bilən Pinihas Pərwərdigarƣa roⱨaniyliⱪ
ⱪilatti. 4 Əlⱪana ⱪurbanliⱪ ⱪilƣan küni ⱪurbanliⱪning gɵxini Pininnaƣa
wə uning ⱪiz-oƣulliriƣa bir ülüxtin bɵlüp berətti. 5 Ⱨannaƣa bolsa ⱪox
ülüx berətti. Qünki Əlⱪana uni yahxi kɵrətti. Waⱨalənki Pərwərdigar uni
tuƣmas ⱪilip ⱪoyƣanidi. 6 Ⱨannani Pərwərdigar tuƣmas ⱪilip ⱪoyƣanliⱪi
üqün kündixi Pininna uningƣa ⱪattiⱪ azar berip, hapa ⱪilatti. 7 Bundaⱪ
ⱪilix uzun yil dawamlaxti. Ⱨanna Pərwərdigarning ibadətgaⱨiƣa ⱨər
ⱪetim barƣinida, Pininna uningƣa azar berətti. Xu səwəblik u kɵz yexi
1

⑤
⑥

Ramatayim xəⱨirining ⱪisⱪartilmisi: Ramaⱨ (19-ayətkə ⱪaralsun).
Xilo xəⱨiri xu qaƣlarda Isra'illar üqün diniy mərkəz idi.
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ⱪilatti, gelidin ƣizamu ɵtməytti. 8 Eri Əlⱪana uningƣa:
– Ⱨanna, nemixⱪa kɵz yexi ⱪilisən? Nemixⱪa ƣiza yeməysən?
Nemixⱪa xunqiwala ƣəmkinsən? Mən sən üqün on oƣuldinmu artuⱪ
əməsmu? – dəytti.
9-10
Bir küni ular Xiloda ƣizalinip bolƣandin keyin, Ⱨanna ornidin
turup, du'a ⱪilixⱪa qiⱪti. U qaƣda roⱨaniy Əli ibadətgaⱨ dərwazisining
yenidiki supida olturatti. Ⱨannaning kɵngli ⱪattiⱪ azar yegənliktin
zar-zar yiƣliƣan ⱨalda Pərwərdigarƣa du'a ⱪildi. 11 U Pərwərdigarƣa
ⱪəsəm ⱪilip:
– I Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar, bəndəngning ⱪayƣusiƣa nəzər
salƣaysən. Meni esinggə alƣaysən, untumiƣaysən! Əgər manga bir oƣul
bərsəng, mən uni ɵmürlük sanga beƣixliƣan, bexiƣa ɵmürwayət ustira
təgküzmigən bolattim,⑦ – dedi.
12
Ⱨanna Pərwərdigarƣa uzaⱪ du'a ⱪildi. Əli bolsa uning aƣziƣa
səpselip turatti. 13 Ⱨanna iqidə du'a ⱪilip, awazini qiⱪarmidi. Pəⱪət uning
ləwlirila midirlaytti. Xuning üqün Əli uni məst ikən, dəp oylidi-də,
14
uningƣa:
– Ⱪaqanƣiqə məst yürisən? Xarabtin ɵzüngni tart! – dedi.
15
Ⱨanna uningƣa:
– Yaⱪ, undaⱪ əməs təⱪsir. Mən pərixan bir ayalmən. Ⱨaraⱪ-xarab
iqmidim, pəⱪət Pərwərdigarƣa kɵnglümni tɵktüm. 16 Meni yaman ayal
dəp ⱪalmisila, ƣəm-ⱪayƣulirimning kɵplikidin xundaⱪ du'a ⱪildim, –
dedi.
17
– Aman-esən ⱪaytⱪin. Isra'illarni talliƣan Huda tiliginingni bərgəy, –
dedi Əli.
18
Ⱨanna jawabən:
– Kɵz aldilirida iltipat tapⱪaymən, – dedi.
Andin u ⱪaytip berip, ƣiza yedi, ilgirikidək ƣəmkin bolmidi.
Samu'ilning tuƣuluxi wə Hudaƣa beƣixlinixi
Ətisi Əlⱪananing a'ilisidikilər tang səⱨərdə turup, Pərwərdigarƣa
ibadət ⱪilƣandin keyin, Ramaⱨtiki ɵyigə ⱪaytip kelixti. Əlⱪana ayali
Ⱨanna bilən bir orunda yatⱪanidi, Pərwərdigar Ⱨannaning tilikini ijabət
ⱪildi. 20 Ⱨanna ⱨamilidar bolup, waⱪit-sa'iti toxⱪanda bir oƣul tuƣdi.
19

⑦

Bu əyni zamanda, Pərwərdigarƣa beƣixlanƣanliⱪning bəlgisi.
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«Uni Pərwərdigardin tiliwaldim» dəp, oƣlining etini Samu'il⑧ ⱪoydi.
21
Xilo xəⱨirigə baridiƣan waⱪit yənə kəldi. Əlⱪana a'ilisidikilərni elip,
Pərwərdigarƣa yilliⱪ ⱪurbanliⱪini wə wədə ⱪilƣan ⱪurbanliⱪini sunƣili u
yərgə bardi. 22 Bu ⱪetim Ⱨanna barmidi. U erigə:
– Bala əmqəktin qiⱪⱪandin keyin, uni elip barimən. Buning bilən u
Pərwərdigarning ⱨuzurida bolidu, ɵmürwayət xu yərdə ⱪalidu, – dedi.
23
Əlⱪana uningƣa:
– Məyli, ⱪandaⱪ ⱪilixni yahxi dəp bilsəng xundaⱪ ⱪil. Bala əmqəktin
qiⱪⱪuqə ɵydə turup turƣin. Pərwərdigar ⱪəsimingni ada ⱪilixingƣa
mədət bərgəy, – dedi.
Xuning bilən Ⱨanna ɵydə ⱪelip, balisini emitti.
24
Bala əmqəktin qiⱪⱪandin keyin, Ⱨanna uni Xiloƣa elip bardi wə üq
yaxliⱪ bir buⱪa, yerim halta un, bir tulum xarab alƣaq bardi. Ⱨanna
Samu'ilni Pərwərdigarning ibadətgaⱨiƣa elip kirdi. Bala tehi kiqik idi.
25
Buⱪa soyulƣandin keyin, Ⱨanna bilən Əlⱪana balini Əlining ⱪexiƣa
elip kəldi. 26 Ⱨanna Əligə:
– Təⱪsir, ⱨayat turƣanliri guwaⱨ bolsunki, 27 burun bu yərdə, yanlirida
turup, Pərwərdigarƣa du'a ⱪilƣan ⱨeliⱪi ayal mən bolimən. Mən
Pərwərdigardin bala tiligənidim, Pərwərdigar təlipimni ijabət ⱪilip, bu
balini manga bərdi. 28 Xuning üqün mən uni Pərwərdigarƣa beƣixlidim.
U ɵmürwayət Pərwərdigarƣa atalƣan bolsun, – dedi.
Xundaⱪ ⱪilip ular u yərdə Pərwərdigarƣa ibadət ⱪildi.

2-bab
1

Ⱨannaning Pərwərdigarƣa oⱪuƣan mədⱨiyəsi
Ⱨanna mədⱨiyə oⱪup, mundaⱪ dedi:
i Pərwərdigar, xadlandurding ⱪəlbimni,
rusliding ⱪəddimni.
Düxmənlirim aldida mahtinar boldum,
yayridim sən bərgəq nijatliⱪingni.
2
Pərwərdigar birdinbir muⱪəddəstur,
i Pərwərdigar, sening təngdixing yoⱪtur.

⑧

Ibraniy tilidiki bu sɵz aⱨang jəⱨəttə « Huda anglidi» degən sɵzgə yeⱪin.
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Hudayimizdək panaⱨgaⱨ ⱪoram tax yoⱪtur.
3
Artuⱪ sɵzlimənglar berilip kibirlikkə,
aƣzinglardin qiⱪmisun təkəbburluⱪ sɵzlər yənə.
Qünki Pərwərdigar ⱨəmmini bilgüqi Hudadur,
ⱪilƣan əməllərni u tartar tarazida.
4
Küqlüklərning yaliri sunar,
ajizlar ⱪudrət kəmirini baƣlar.
5
Əmdi nan üqün mədikardur burun toⱪ bolƣanlar,
buningdin keyin aq ⱪalmas, aq ⱪalƣanlar.
Tuƣmas ayal yəttini tuƣar,
kɵp baliliⱪ ayal əmdi musibəttə ⱪalar.
6
Janni alƣuqimu, bərgüqimu Pərwərdigardur,
gɵrgə qüxürgüqimu, elip qiⱪⱪuqimu uning ɵzidur.
7
Namrat ⱪilƣuqimu, bay ⱪilƣuqimu Pərwərdigardur.
Pəs ⱪilƣuqimu, egizgə kɵtürgüqimu uning ɵzidur.
8
U kɵtürüp alar kəmbəƣəlni qang-tozandin,
elip qiⱪar yoⱪsulni əhlət dɵwiliridin.
Esilzadilər arisidin jay berip ularƣa,
muyəssər ⱪilar ularni xan-xɵⱨrət orniƣa.
Qünki Pərwərdigarningkidur zeminning ulliri,
u ⱪoyƣandur ularning üstigə dunyani.
9
U ɵz təⱪwadarlirining yollirini ⱪoƣdar,
nusrət tapalmas insan ɵz ⱪudriti bilən,
yamanlar ⱪarangƣuluⱪta jimiⱪturular.
10
Pərwərdigarƣa ⱪarxiliⱪ ⱪilƣuqilar bitqit ⱪilinar,
u ɵzi asmandin ularƣa qaⱪmaⱪ qüxürər.
Pərwərdigar pütkül dunyaƣa ⱨɵküm qiⱪirar.
Ɵzi tikligən padixaⱨⱪa küq ata ⱪilar,
ɵzi talliƣan padixaⱨning ⱪudritini axurar.
11

Keyin Əlⱪanalar Ramaⱨⱪa ⱪaytip kətti. Lekin bala Samu'il
Pərwərdigarning hizmitidə bolux üqün roⱨaniy Əlining ⱨuzurida ⱪaldi.
Əlining oƣulliri
Əlining oƣulliri osal bolup, Pərwərdigarƣa bipərwa idi. 13 Ular
roⱨaniylarning ⱪurbanliⱪ ⱪilinƣan gɵxni elix toƣrisidiki bəlgilimisigə
boysunmay, ɵz haⱨixi boyiqə ix ⱪilatti. Bir kixi ⱪurbanliⱪ ⱪilsa, gɵx tehi
12
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dax ⱪazanda ⱪaynawatⱪanda, ularning hizmətkarliri üq qixliⱪ ara tutup
kelip, 14 uni gɵxkə sanjip, ariƣa nemə elinsa, xuni «roⱨaniyƣa təwə» dəp
elip ketətti. Mana bu ularning Xiloƣa ⱪurbanliⱪ ⱪilƣili kəlgən
Isra'illarning ⱨəmmisigə ⱪilƣanliri idi. 15 Buning bilənla ⱪalmay, ⱨətta
ⱪurbanliⱪning yeƣi kɵydürülməy turupla, ularning hizmətkari kelip,
ⱪurbanliⱪ ⱪilƣuqiƣa: «Roⱨaniyƣa kawap ⱪilix üqün gɵx bər, u səndin
suda pixurulƣan gɵxni əməs, bəlki ham gɵxni elixni halaydu» dəytti.
16
Əgər ⱪurbanliⱪ ⱪilƣuqi: «Aldi bilən yeƣi kɵydürülsun, andin keyin
haliƣiningqə eliwər!» desə, ularning hizmətkari: «Yaⱪ, ⱨazirla bər!
Bolmisa bulap alimən!» dəytti.
17
Əlining bu ikki oƣlining gunaⱨi Pərwərdigarning aldida tolimu eƣir
idi. Qünki ular Pərwərdigarƣa sunulƣan ⱪurbanliⱪⱪa xundaⱪ
ⱨɵrmətsizlik ⱪilixatti.
Samu'il Xilo xəⱨiridə
U qaƣda Samu'il tehi bala idi. U kəndir rəhttin tikilgən roⱨaniyliⱪ
tonini kiyip, Pərwərdigarning hizmitidə bolatti. 19 Anisi uningƣa ⱨər yili
bir kiqik qapan tikip, eri bilən yilliⱪ ⱪurbanliⱪ ⱪilixⱪa barƣinida alƣaq
baratti. 20 Əli Əlⱪana wə uning ayaliƣa bəht tiləp, Əlⱪanaƣa:
– Pərwərdigardin tiləp alƣan ⱨəm uningƣa beƣixliƣan oƣlungning
orniƣa, Pərwərdigar bu ayalingdin sanga pərzəntlər ata ⱪilƣay, – dəytti.
Xuningdin keyin ular ɵyigə ⱪaytatti. 21 Pərwərdigar Ⱨannaƣa ƣəmhorluⱪ
ⱪilƣaqⱪa, u ⱨamilidar bolup, üq oƣul, ikki ⱪiz tuƣdi. Bala Samu'il bolsa
Pərwərdigarning hizmitidə bolup, kündin-küngə qong boldi.
18

Əlining oƣullirini əyiblixi
Əli naⱨayiti ⱪerip kətkənidi. U ikki oƣlining Isra'il həlⱪigə ⱪilƣan
ətkənlirining ⱨəmmisini, ⱨətta ularning «Pərwərdigar bilən uqrixix
qediri»⑨ aldida hizmət ⱪilidiƣan ayallar bilən bir orunda yatⱪanliⱪini
anglap turatti. 23 Əli ularƣa:
– Silər nemixⱪa bundaⱪ ixlarni ⱪilisilər? Ⱨəmməyləndin silərning
ⱪilƣan əskilikinglarni anglap turuwatimən. 24 Əy oƣullirim, bundaⱪ
ⱪilmanglar! Mening ⱪuliⱪimƣa yətkən, Pərwərdigarning həlⱪi arisida
tarⱪilip yürgən bu həwərlər yahxi əməs! 25 Əgər bir kixi yənə bir kixigə
22

⑨

Musa pəyƣəmbər Hudaning kɵrsətmisi boyiqə tikkən ibadət qedirining yənə bir
atilixi bolup, bu yərdə Xilodiki ibadət qedirini kɵrsitidu.
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ⱪarxi gunaⱨ ɵtküzsə, Huda uningƣa murəssəqi bolidu. Lekin bir kixi
Pərwərdigarƣa ⱪarxi gunaⱨ ɵtküzsə, uningƣa kimmu murəssəqi
bolalisun? – dedi.
Lekin ular atisining sɵzigə ⱪulaⱪ salmidi, qünki ularning ɵltürüwetilixi
Pərwərdigarning iradisi idi.
26
Bala Samu'il kündin-küngə Pərwərdigarning wə kixilərning zoⱪini
kəltürüp, qong boldi.
27
Bir küni bir pəyƣəmbər Əlining aldiƣa kelip, uningƣa mundaⱪ dedi:
– Pərwərdigar dəyduki: «Isra'illar Misir padixaⱨiƣa ⱪul bolup
yürgəndə, mən əjdading Ⱨarun wə uning uruⱪ-jəmətigə ɵzümni zaⱨir
ⱪilƣanidim. 28 Mən ularni isriⱪ kɵydürüp, ⱪurbanliⱪ supamda ⱪurbanliⱪ
ⱪilsun, aldimda efod① kiyimini kiyip manga roⱨaniy bolsun dəp,
Isra'illarning barliⱪ ⱪəbililiri iqidin talliwalmiƣanmidim? Xuningdək
Ⱨarunning əwladliriƣa ularning ülüxi bolsun dəp, Isra'illarning ⱨəmmə
ⱪurbanliⱪliridin bərmigənmidim? 29 Xundaⱪ ikən, yənə nemə üqün
təlipim boyiqə ibadətgaⱨimda ⱪilinƣan ⱪurbanliⱪ wə ⱨədiyələrni
dəpsəndə ⱪilisilər? Əli, sən nemixⱪa oƣulliringni məndin artuⱪ kɵrisən?
Nemə üqün həlⱪim sunƣan ⱪurbanliⱪlarning yahxi yərlirini elip ketip,
ɵzünglarni səmritisilər?!»
30
Əmdi Pərwərdigar, yəni Isra'illarni talliƣan Huda mundaⱪ dəyduki:
«Ⱨəⱪiⱪətənmu uruⱪungdin wə əjdading uruⱪidin bolƣanlarning mənggü
roⱨaniy bolup hizmitimdə boluxini eytⱪanidim. Biraⱪ mən Pərwərdigar
ⱨazir xuni eytimənki, əmdi bundaⱪ bolmaydu. Meni ⱨɵrmətligənlərni
izzətləymən, meni kəmsitkənlər horluⱪta ⱪalidu. 31 Mana, xundaⱪ künlər
yeⱪinlaxmaⱪta: atangning uruⱪidin bolƣanlarni əjilidin baldur ⱨalak
ⱪilimən. Xuning bilən uruⱪungdin uzun ɵmür kɵridiƣan adəm
qiⱪmaydu. 32 Mening ibadətgaⱨimda ⱪayƣuluⱪ ixlarni kɵrisən. Gərqə
mening xapa'itim Isra'illarƣa yaƣdurulƣan bolsimu, sening uruⱪungdin
uzun ɵmür kɵridiƣan kixi qiⱪmaydu. 33 Əwladingdin birsini manga
roⱨaniyliⱪ ⱪilixⱪa ⱪaldurimən. Lekin uning kɵzidin yax ⱪurumaydu,
ⱪayƣuda ɵtidu. Əwladliringning ⱨəmmisi yax ketidu. 34 Ikki oƣlung
Hofni bilən Pinihas bir kündə ɵlidu. Bu sanga eytⱪanlirimning
ⱨəmmisining əməlgə axurulidiƣanliⱪining bəlgisi bolup ⱪalsun.
35
Mən ɵzümgə sadiⱪ bir roⱨaniy təyinləymən. U haⱨixim wə iradəm
Efod – bax roⱨaniylar Hudaƣa hizmət ⱪilƣan qaƣda kiyidiƣan kiyim. «Təwrat.
Misirdin qiⱪix» 28-bab, 6-ayəttin 14-ayətkiqə ⱪaralsun.
①
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boyiqə manga hizmət ⱪilidu. Uning əwladini roⱨaniyliⱪ ⱪilixⱪa baⱪiy
ⱪilimən. Ular mən talliƣan padixaⱨ aldida mənggü hizmət ⱪilidu.
36
Sening əwlading iqidə ⱨayat ⱪalƣan kixilər bir kümüx tənggə yaki bir
burda nan üqün ularning aldiƣa berip, ularƣa təzim ⱪilip, ‘ɵtünüp ⱪalay,
yemək-iqmikim üqün roⱨaniylar ⱪilidiƣan birər ix bolsa bərsingiz’ dəp
yalwuridiƣan bolidu.»

3-bab
Pərwərdigarning Samu'ilni qaⱪirixi
Bala Samu'il Əlining kɵz aldida Pərwərdigarƣa hizmət ⱪilip
yürgənidi. U qaƣlarda Pərwərdigardin kəlgən wəⱨiylər wə ƣayibanə
alamətlər kəm idi. 2 Bir küni kəqtə kɵzliri naⱨayiti hirəlixip kətkən Əli ɵz
ornida yatatti. 3 Pərwərdigarning ibadətgaⱨidiki qiraƣ tehi yenip turatti.
Samu'ilmu ibadətgaⱨta yatatti, əⱨdə sanduⱪi② bolsa xu yərdə idi. 4 Xu
əsnada Pərwərdigar Samu'ilni qaⱪirdi.
– Ləbbəy, mana mən, – dəp jawab bərdi Samu'il wə 5 Əlining yeniƣa
yügürüp kəldi, – meni qaⱪirƣanidingiz, mana mən! – dedi.
– Yaⱪ, seni mən qaⱪirmidim, ⱪaytⱪin, berip jayingda yat, – dedi Əli.
Samu'il ⱪaytip berip yatti. 6 Pərwərdigar yənə:
– Samu'il! – dəp qaⱪirdi.
Samu'il yənə ornidin turup, Əlining yeniƣa kəldi wə:
– Meni qaⱪirƣanidingiz, mana mən! – dedi.
– Qaⱪirmidim balam, ⱪaytⱪin, berip jayingda yat, – dedi u.
7
Xu qaƣⱪiqə Pərwərdigarning wəⱨiysi Samu'ilƣa tehi ayan
bolmiƣaqⱪa, u Pərwərdigarni tonumaytti. 8 Pərwərdigar Samu'ilni üqinqi
ⱪetim qaⱪirdi. U yənə ornidin turup Əlining yeniƣa kəldi wə:
– Meni qaⱪirƣanidingiz, mana mən! – dedi.
Əli xu qaƣda bu balini Pərwərdigarning qaⱪiriwatⱪanliⱪini bilip yətti.
9
Əli Samu'ilƣa:
– Berip, jayingda yat, əgər yənə qaⱪirsa, sən: «I Pərwərdigar, sɵz ⱪil,
ⱪulungning ⱪuliⱪi səndə!» degin, – dedi.
Samu'il berip ɵz ornida yatti.
10
Pərwərdigar uning ⱪexiƣa kelip, bayiⱪidək:
1

②

«Təwrat. Misirdin qiⱪix» 25-bab 10-ayəttin 22-ayətkiqə ⱪaralsun.
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– Samu'il! Samu'il! – dəp qaⱪirdi.
– Sɵz ⱪil, ⱪulungning ⱪuliⱪi səndə! – dəp jawab bərdi Samu'il.
11
Pərwərdigar uningƣa:
– Samu'il, mən Isra'illar iqidə xundaⱪ bir ix ⱪilmaⱪqimənki, uni
angliƣuqilar ⱨang-tang ⱪalidu. 12 Xu qaƣda mən Əlining a'ilisi toƣrisida
eytⱪan sɵzlirimning ⱨəmmisini baxtin-ahiriƣiqə əməlgə axurimən.
13
Mən uning a'ilisini mənggü jazalaydiƣanliⱪimni uningƣa eytⱪanidim.
Qünki u oƣullirining eƣir gunaⱨliridin həwərdar bolup, ularning manga
kupurluⱪ ⱪiliwatⱪanliⱪini bilip turuⱪluⱪ, ularni tosmidi. 14 Xuning üqün
mən Əlining a'ilisi toƣruluⱪ ⱪəsəm ⱪildimki, Əlining a'ilisining gunaⱨliri
ⱨərⱪandaⱪ ⱪurbanliⱪ wə ⱨədiyələr bilənmu mənggü kəqürüm
ⱪilinmaydu, – dedi.
15
Samu'il tang atⱪuqə ornida yetip, andin turdi wə Pərwərdigarning
ibadətgaⱨining ixiklirini aqti. U bu wəⱨiyni Əligə eytixtin ⱪorⱪti. 16 Əli
uni:
– I oƣlum Samu'il! – dəp qaⱪirdi.
– Ləbbəy, mana mən! – dəp jawab bərdi Samu'il.
17
Əli uningƣa:
– Pərwərdigar sanga nemilərni dedi? Məndin yoxurma. Əgər
ⱨəmmisini eytmisang, Huda seni eƣir jazaliƣay! – dedi.
18
Xunga Samu'il ⱨeqnemini yoxurmay, ɵz əyni boyiqə eytip bərdi. Əli
uningƣa:
– U Pərwərdigardur, uning iradə ⱪilƣini əməlgə axⱪay, – dedi.
19
Samu'il qong bolƣanseri Pərwərdigar uningƣa yar bolup, u arⱪiliⱪ
yətküzülgən sɵzlirining ⱨeqbirini əməlgə axurmay ⱪoymidi. 20 Xuning
bilən Isra'iliyəning ximalidiki Dan xəⱨiridin, jənubidiki Bə'ərxəba
xəⱨirigiqə bolƣan zeminda yaxaydiƣan pütkül Isra'illar Samu'ilning
ⱨəⱪiⱪətən Pərwərdigar talliƣan pəyƣəmbər ikənlikini bilip yətti.
21
Pərwərdigar Xiloda ɵzini dawamliⱪ axkara ⱪildi, yəni ɵzini ɵz sɵzi
bilən Samu'ilƣa ayan ⱪildi. Buning bilən Samu'il Pərwərdigarning
wəⱨiysini pütkül Isra'illarƣa yətküzdi.

4-bab
1

Filistiyəliklərning əⱨdə sanduⱪini ⱪolƣa qüxürüxi
U qaƣlarda Filistiyəliklər Isra'illarƣa ⱨujum ⱪilƣanidi, Isra'illar
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ularƣa ⱪarxi jənggə atlandi. Isra'illar Əbənəzər degən yərdə,
Filistiyəliklər Afeⱪ degən yərdə bargaⱨ tikixti. 2 Filistiyəliklər
Isra'illarƣa ⱪarxi səp tüzüp jənggə atlinip, bir məydan xiddətlik elixixtin
keyin Isra'illarni məƣlup ⱪildi, nəⱪ məydanda ularning ⱪoxunidin tɵt
mingƣa yeⱪin adəmni ɵltürdi. 3 Məƣlup bolƣan ləxkərlər bargaⱨⱪa
ⱪaytip kəlgən qaƣda, Isra'il aⱪsaⱪalliri:
– Nemə üqün Pərwərdigar bügün bizning Filistiyəliklərgə məƣlup
boluximizƣa yol ⱪoydi? Pərwərdigarning əⱨdə sanduⱪini Xilodin bu
yərgə elip keləyli, u bizning arimizda bolsa, bizni düxmənlirimizdin
ⱪutⱪuzidu, – dedi.
4
Xuning bilən birnəqqə adəm Xiloƣa əwətildi, ular ikki «kerub③»ning
arisidiki «meⱨir-xəpⱪət təhti»də④ olturƣan Ⱪudrətlik Sərdar
Pərwərdigarning əⱨdə sanduⱪini elip kəldi. Əlining ikki oƣli Hofni bilən
Pinihasmu xu yərgə əⱨdə sanduⱪi bilən billə kəldi. 5 Pərwərdigarning
əⱨdə sanduⱪi bargaⱨⱪa yetip kəlgəndə, pütün Isra'illar yərni təwrətküdək
küqlük quⱪan kɵtürüxti. 6 Filistiyəliklər quⱪanni anglap:
– Ibraniylarning⑤ bargaⱨida nemə üqün bunqilik ⱪattiⱪ quⱪan
kɵtürülüp kətti? – dəp ⱨəyran ⱪelixti. Keyin Pərwərdigarning əⱨdə
sanduⱪining bargaⱨⱪa elip kelingənlikini bilip, 7 ⱪorⱪup ketixti. Ular:
– Ilaⱨliri ularning bargaⱨiƣa kəptu, ⱨalimizƣa way! Biz burun
ⱨeqⱪaqan bundaⱪ ixⱪa yoluⱪup baⱪmiƣaniduⱪ! 8 Əmdi bizni kimmu bu
ⱪudrətlik ilaⱨlarning ⱪolidin ⱪutⱪuzalaydu? Qɵl-bayawanda
Misirliⱪlarni türlük balayi'apətlər bilən urƣanlar axu ilaⱨlar əməsmidi?
9
Ⱪeni, Filistiyəliklər, ərkəktək batur bolayli! Undaⱪ bolmisa,
Ibraniylarning bizgə ⱪul bolƣiniƣa ohxax, əmdi biz ularning ⱪuli
bolimiz. Xundaⱪ ikən, ərkəktək jəng ⱪilayli! – deyixti.
10
Xuningdin keyin Filistiyəliklər ⱪattiⱪ ⱨujum ⱪilip, Isra'illarni
məƣlup ⱪildi, ⱪirƣin ⱪilix xundaⱪ ⱪattiⱪ boldiki, ottuz ming Isra'iliyə
ləxkirining ɵlüki jənggaⱨta ⱪaldi. Ⱨayat ⱪalƣanlirining ⱨəmmisi ɵylirigə
ⱪeqip ketixti. 11 Pərwərdigarning əⱨdə sanduⱪi düxmənning ⱪoliƣa
qüxüp kətti, Əlining ikki oƣli Hofni bilən Pinihasmu ɵltürüldi.
③ Kerub – ərxtə yaxaydiƣan intayin küqlük bir hil ⱪanatliⱪ məhluⱪ. Əyni waⱪitta
zeminda bu məhluⱪning ikki danə ⱨəykili bolƣan bolup, ular Hudaning əⱨdə
sanduⱪining üstigə ornitilƣan. «Təwrat. Aləmning yaritilixi» 3-bab, 24-ayətkə
ⱪaralsun.
④ Təwrat. «Misirdin qiⱪix» 25-bab 17-ayəttin 22-ayətkiqə ⱪaralsun.
⑤ Ⱪədimki Yəⱨudiylarni, yəni Isra'illarni kɵrsitidu.
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Əlining wapat boluxi
Binyamin ⱪəbilisidin bolƣan bir adəm jənggaⱨtin ⱪeqip, xu künila
Xiloƣa yetip kəldi. U ⱪayƣudin kiyimini yirtip, bexiƣa topa qaqⱪanidi.
13
Xu qaƣda Əli Pərwərdigarning əⱨdə sanduⱪidin ƣəm ⱪilip, yüriki
eƣip, yol boyidiki orunduⱪida olturup həwər kütüwatⱪanidi. Ⱨeliⱪi adəm
xəⱨərgə kirip yüz bərgən wəⱪələrni eytip bərgəndə, pütkül həlⱪ
dad-pəryad kɵtürdi. 14 Əli quⱪan-sürənni anglap:
– Nemixⱪa bunqilik quⱪan salisilər? – dəp soridi. Ⱨeliⱪi adəm «bolƣan
wəⱪədin Əlini həwərdar ⱪilip ⱪoyay» dəp, dərⱨal uning yeniƣa kəldi.
15
Əli u qaƣda toⱪsan səkkiz yaxta bolup, kɵzliri kɵrəlməytti. 16 Ⱨeliⱪi
adəm Əligə:
– Mən jəng məydanidin kəlgənmən, u yərdin bügün ⱪeqip kəldim, –
dedi.
– Nemə boldi, oƣlum? – dəp soridi Əli.
17
Həwər əkəlgən adəm mundaⱪ dedi:
– Isra'illar Filistiyəliklərgə məƣlup boldi, ləxkərlərdin nurƣunliri
ɵltürüldi, sizning oƣulliringiz Hofni bilən Pinihasmu ɵldi. Hudaning
əⱨdə sanduⱪimu ⱪoldin kətti.
18
Gəp Pərwərdigarning əⱨdə sanduⱪi üstidə bolƣanda, Əli
orunduⱪidin arⱪisiqə uqup kətti-də, ⱪeriliⱪi wə semizlikidin boyni
üzülüp, xu zaman jan bərdi. U Isra'illarƣa ⱪiriⱪ yil yetəkqilik ⱪilƣanidi.
19
Əlining kelini, yəni Pinihasning hotuni ⱨamilidar bolup, kɵz
yoruxiƣa az ⱪalƣanidi. «Pərwərdigarning əⱨdə sanduⱪi ⱪoldin kətti,
ering bilən ⱪeyinatang ɵldi» degən həwərni anglax bilənla, uning tolƣiⱪi
ⱪattiⱪ tutup, zongziyip olturup boxandi.
20
U jan üzəy dəp ⱪalƣanda, ⱨalidin həwər elip turƣan ayallar uningƣa:
– Ⱪorⱪma, oƣul tuƣdung, – deyixti, lekin u buningƣa etibar bərmidi,
jawabmu ⱪayturmidi. 21 Hudaning əⱨdə sanduⱪining ⱪoldin kətkənliki,
ⱪeyinatisi wə erining ɵlgənlikidin u: «Xan-xərəp Isra'iliyədin kətti» dəp,
balisiƣa Ikabod⑥ degən isimni ⱪoydi.
22
– Xan-xərəp Isra'iliyədin kətti, qünki Pərwərdigarning əⱨdə sanduⱪi
ⱪoldin kətti – dedi u.
12

⑥

Ibraniy tilida «xan-xərəp ⱪəyərdə?» degən mənini bildüridu.
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5-bab
Əⱨdə sanduⱪi Filistiyəliklərning ⱪolida
Filistiyəliklər Hudaning əⱨdə sanduⱪini ⱪolƣa qüxürgəndin keyin,
uni Əbənəzərdin Axdod xəⱨirigə elip kəldi. 2 Xu yərdə uni Dagonning
buthanisiƣa elip kirip, Dagon degən butning yeniƣa ⱪoydi.
3
Axdodluⱪlar ətisi səⱨərdə, Dagonning yüziqilap yərgə yiⱪilip
Pərwərdigarning əⱨdə sanduⱪi aldida yatⱪanliⱪini kɵrdi. Ular Dagonni
elip, jayiƣa turƣuzup ⱪoydi. 4 Ikkinqi küni səⱨərdə ular yənə Dagonning
ohxaxla Pərwərdigarning əⱨdə sanduⱪi aldida yüziqilap yərgə yiⱪilip
yatⱪanliⱪini kɵrdi. Biraⱪ bu ⱪetim Dagonning bexi bilən ikki ⱪoli sunƣan
ⱨalda bosuƣida turatti, pəⱪət gəwdisila pütün ⱪalƣanidi. 5 Xu səwəblik ta
ⱨazirƣiqə Dagon roⱨaniyliri wə uning buthanisiƣa kirgüqilər axu
bosuƣini dəssiməydu.
6
Pərwərdigarning jazasi Axdod aⱨalisi wə uning ətrapidiki yeza-ⱪixlaⱪ
aⱨalisining bexiƣa qüxti. U ularƣa azab selip, ularning bədənlirini
ɵsmə⑦ bilən ⱪaplatti. 7 Bularni kɵrgən Axdodluⱪlar:
– Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən Hudaning əⱨdə sanduⱪi bizdə turmisun.
Qünki u bizni wə ilaⱨimiz Dagonni ⱪattiⱪ jazalidi, – deyixti. 8 Xuning
bilən ular Filistiyəliklərning ⱨəmmə bəglirini qaⱪirtip jəm ⱪilip, ulardin:
– Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən Hudaning əⱨdə sanduⱪini ⱪandaⱪ ⱪilsaⱪ
bolar? – dəp məsliⱨət soraxti.
– U Gatⱪa yɵtkiwetilsun! – dəp jawab berixti ular.
Xuningdin keyin ular Hudaning əⱨdə sanduⱪini Gat xəⱨirigə yɵtkidi.
9
Əmma ular uni yɵtkigəndin keyin, Pərwərdigarning eƣir jazasi u
yərdikilərningmu bexiƣa qüxti, pütün xəⱨərni wəⱨimə basti.
Pərwərdigar xəⱨər aⱨalisining ⱪeri-yax ⱨəmmisini ɵsmə bilən jazalidi.
10
Xu səwəbtin ular Hudaning əⱨdə sanduⱪini Əⱪron xəⱨirigə yɵtkidi.
Hudaning əⱨdə sanduⱪi u yərgə elip kelingəndə, Əⱪronluⱪlar:
– Ular bizni wə pütkül həlⱪimizni ɵltürüx üqün Isra'illar etiⱪad ⱪilip
kəlgən Hudaning əⱨdə sanduⱪini əkelixti, – dəp dad-pəryad kɵtürüp
ketixti. 11 Xuning bilən ular Filistiyəliklərning ⱨəmmə bəglirini yənə
qaⱪirtip jəm ⱪilip, ularƣa:
– Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən Hudaning əⱨdə sanduⱪini bu yərdin ɵz
təwəlikigə apiriwetinglar! Bolmisa u bizningmu, həlⱪimizningmu jeniƣa
1

⑦

Yənə bir mənisi – ⱨürrək.
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zamin bolidu, – deyixti. Huda nurƣun adəmlərni ⱨalak ⱪilƣanidi, pütün
xəⱨərdə ɵlüm wəⱨimisi ⱨɵküm sürgənidi. 12 Ɵlməy ⱪalƣanlarning
ⱨəmmisi ɵsmə kesilining azabini tartti. Xəⱨər aⱨalisining aⱨ-pəryadliri
kɵkkə kɵtürüldi.

6-bab
Əⱨdə sanduⱪining Isra'illarƣa ⱪayturuluxi
Pərwərdigarning əⱨdə sanduⱪi Filistiyəliklərning zeminida yəttə ay
turƣandin keyin, 2 ular roⱨaniyliri bilən palqilirini qaⱪirtip kelip, ulardin:
– Biz Pərwərdigarning əⱨdə sanduⱪini ⱪandaⱪ ⱪilsaⱪ bolar? Uni ɵz
jayiƣa ⱪandaⱪ ⱪayturimiz? Yol kɵrsitinglar, – dəp yardəm soridi.
3
Roⱨaniyliri bilən palqiliri mundaⱪ jawab bərdi:
– Əgər Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən Hudaning əⱨdə sanduⱪini ⱪayturup
beridiƣan bolsanglar, əlwəttə ⱪuruⱪ ⱪayturmay, Pərwərdigarƣa
əyibinglarni yuyidiƣan əyib ⱪurbanliⱪini ⱪoxup beringlar. Xundaⱪ
ⱪilsanglar, xipaliⱪ tapisilər wə uning nemə üqün silərni tohtimay
jazaliƣanliⱪini bilip ⱪalisilər.
4
– Ⱪandaⱪ əyib ⱪurbanliⱪini bərsək bolar? – dəp soraxti Filistiyəliklər.
Ular mundaⱪ dəp jawab berixti:
– Əyib ⱪurbanliⱪi üqün, silər ɵz beginglarning saniƣa mas ⱨalda
altundin bəx danə ɵsmə wə bəx qaxⱪan ⱪuydurunglar. Qünki ohxax
balayi'apət silərgimu, silərning beginglarƣimu kəldi. 5 Silər jəzmən
ɵsmilər wə yurtunglarda wəyranqiliⱪ qiⱪarƣan qaxⱪanlarning xəklidiki
modellarni ⱪuydurunglar wə xu təriⱪidə Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən
Hudaƣa izzət-ⱨɵrmitinglarni bildürünglar. Ənə xundaⱪ ⱪilsanglar,
bəlkim u silərgə, silərning ilaⱨinglarƣa wə yurtunglarƣa kəlgən
balayi'apətni tohtitar. 6 Silərning Misir padixaⱨi wə Misirliⱪlardək
jaⱨilliⱪ ⱪilixinglarning nemə ⱨajiti? Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda
ularƣa ⱪattiⱪ ⱪolluⱪ ⱪilƣandin keyinla, ular Isra'illarni ⱪoyup bərgən
əməsmidi? Xundila Isra'illar Misirdin ayrilƣan əməsmidi? 7 Əmdi yengi
bir ⱨarwa wə yeⱪindila mozayliƣan, boyunturuⱪ selinip baⱪmiƣan ikki
inəkni təyyarlap, ularni ⱨarwiƣa ⱪetinglar, mozaylirini ayrip ɵydə elip
ⱪelinglar. 8 Pərwərdigarning əⱨdə sanduⱪini ⱨarwiƣa besip, yeniƣa əyib
ⱪurbanliⱪi üqün uningƣa atalƣan altun modellar ⱪaqilanƣan sanduⱪni
ⱪoyunglar, ⱨarwiƣa ⱪoxulƣan inəklərni yolƣa ⱪoyup beringlar. 9 Andin
1
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ⱪarap turunglar, əgər ⱨarwa Bəyt-xəməx xəⱨirigə baridiƣan yol bilən
mangsa, bu balayi'apətni əwətküqi Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən Hudadur,
dəp bilimiz; əgər ⱨarwa u yol bilən mangmisa, demək, bizni jazaliƣuqi u
əməs, bəlki bu bir tasadipiyliⱪtur, dəp bilimiz.
10
Filistiyəliklər ⱨəmmini ularning deginidək ⱪildi. Yeⱪindila
mozayliƣan, boyunturuⱪ selinip baⱪmiƣan ikki inəkni ⱨarwiƣa ⱪetip,
mozaylirini ɵygə solap ⱪoydi. 11 Ular əⱨdə sanduⱪini ⱨarwiƣa basti,
ɵsmilər bilən qaxⱪanlarning altundin ⱪuyulƣan modelliri selinƣan
sanduⱪni uning yeniƣa ⱪoydi. 12 Inəklər Bəyt-xəməxkə baridiƣan yolƣa
qüxüp, ya solƣa, ya ongƣa burulmay, yaki tohtimay, mɵrigən peti udul
mangdi. Filistiyəliklərning bəx begimu ularning arⱪisidin taki
Bəyt-xəməx qegrasiƣiqə kəldi.
13
Bəyt-xəməx aⱨalisi jilƣida orma oruwatatti. Ular baxlirini
kɵtürgəndə əⱨdə sanduⱪini kɵrüp, xadliⱪⱪa qɵmdi. 14 Ⱨarwa
Bəyt-xəməxlik Yoxuwaning etiziƣa kelip, qong bir ⱪoram taxning
yenida tohtidi. Aⱨalilər ⱨarwini otun ⱪilip yerip, inəklərni Pərwərdigarƣa
atap boƣuzlap, kɵydürmə ⱪurbanliⱪ ⱪildi. 15 Lawiylar ⱨarwidin
Pərwərdigarning əⱨdə sanduⱪi bilən altun modellar ⱪaqilanƣan sanduⱪni
qüxürüp, ⱨeliⱪi ⱪoram taxning üstigə ⱪoydi. Xu küni Bəyt-xəməx aⱨalisi
Pərwərdigarƣa atap, kɵydürmə ⱪurbanliⱪ bilən baxⱪa ⱪurbanliⱪlarni
kəltürüxti. 16 Filistiyəliklərning bəx begi ularning ⱪilƣan ixlirini kɵrüp
bolup, xu künila Əⱪronƣa ⱪaytip kətti.
17
Filistiyəliklərning Pərwərdigarƣa əyib ⱪurbanliⱪi ⱪilip atiƣan ɵsmə
modellirining biri Axdod, biri Gaza, biri Axⱪilon, biri Gat wə biri Əⱪron
üqün idi. 18 Altun qaxⱪanlarning sani bolsa Filistiyəliklərning bəx begigə
təwə sepilliri mustəⱨkəm xəⱨərlər wə ularƣa təwə yeza-ⱪixlaⱪlarning
sani bilən barawərdur. Bəyt-xəməxlik Yoxuwaning etizidiki
Pərwərdigarning əⱨdə sanduⱪi ⱪoyulƣan ⱨeliⱪi qong ⱪoram tax taki
ⱨazirƣiqə bu ixlarƣa guwaⱨ bolup, ɵz ornida turmaⱪta.
Əⱨdə sanduⱪi Ⱪiryat-yi'arim xəⱨiridə
Pərwərdigar Bəyt-xəməxliklərdin yətmix kixining jenini aldi. Qünki
ular ɵz məyliqə əⱨdə sanduⱪining iqigə ⱪaridi. Aⱨalilər Pərwərdigarning
ɵzlirini xunqə ⱪattiⱪ urƣanliⱪiƣa ⱪayƣurup ⱨaza eqixti.
20
Bəyt-xəməxliklər: «Pərwərdigar, yəni bu muⱪəddəs bolƣan
Hudaning aldida kimmu turalar? Əⱨdə sanduⱪi əmdi bu yərdin ⱪəyərgə
apirilixi kerək?» dəp nalə-pəryad ⱪilixti. 21 Ahiri ular Ⱪiryat-yi'arim
19
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xəⱨiridiki kixilərgə əlqi əwətip:
– Pərwərdigarning əⱨdə sanduⱪini Filistiyəliklər ⱪayturup bərdi, əmdi
bu yərgə kelip, uni elip ketinglar! – dedi.

7-bab
1

Xuningdin keyin Ⱪiryat-yi'arim xəⱨiridiki kixilər Pərwərdigarning
əⱨdə sanduⱪini elip, kiqikrək bir taƣ üstigə selinƣan Abinadabning
ɵyigə apirip ⱪoydi. Pərwərdigarning əⱨdə sanduⱪini saⱪlisun dəp, ular
Abinadabning oƣli Əl'azarni paklap, xu wəzipigə təyinlidi.
2
Pərwərdigarning əⱨdə sanduⱪi uzaⱪ waⱪit, yəni yigirmə yil
Ⱪiryat-yi'arim xəⱨiridə turup ⱪaldi. Bu məzgildə pütün Isra'illar ⱨəsrət
iqidə Pərwərdigarƣa intizar bolup turdi.
Samu'ilning Isra'illarƣa yetəkqilik ⱪilixi
Samu'il Isra'illarƣa mundaⱪ dedi:
– Əgər silər qin ⱪəlbinglardin Pərwərdigarƣa ⱪayta yeⱪinlixixni niyət
ⱪilsanglar, yat ⱪowmlarning ilaⱨliri wə Axtorət degən ayal ilaⱨning
butliridin ada-juda bolunglar. Ɵzünglarni təltɵküs Pərwərdigarƣa
atanglar, uningƣila ibadət ⱪilinglar. Xundaⱪ ⱪilsanglarla, u silərni
Filistiyəliklərning ⱪolidin ⱪutⱪuzidu.
4
Xuning bilən Isra'illar Ba'al bilən Axtorətning butlirini taxlap, pəⱪət
Pərwərdigarƣila ibadət ⱪildi.
5
Xu qaƣda Samu'il ularƣa:
– Pütün Isra'illar, Mizpaⱨⱪa yiƣilinglar, mən u yərdə silər üqün
Pərwərdigarƣa du'a ⱪilay, – dedi.
6
Xundaⱪ ⱪilip pütün həlⱪ Mizpaⱨ xəⱨirigə yiƣildi. Ular ⱪuduⱪtin su
tartip, Pərwərdigarning aldiƣa tɵküp, künboyi roza tutup,
«Pərwərdigarƣa ⱪarxi gunaⱨ ⱪilduⱪ» dəp iⱪrar ⱪilixti. Samu'il
Isra'illarƣa yetəkqilik ⱪilixni Mizpaⱨ xəⱨiridə baxlidi.
7
Filistiyəliklərning ⱨeliⱪi bəx begi Isra'illarning Mizpaⱨⱪa
yiƣilƣanliⱪini anglap, ləxkər tartip ⱨujum ⱪilixⱪa atlandi. Isra'illar
buningdin həwər tepip, Filistiyəliklərdin naⱨayiti ⱪorⱪuxup kətti wə
8
Samu'ilƣa:
– Biz üqün Pərwərdigar – Hudayimizƣa tohtimay nalə ⱪilsingiz, u
bizni Filistiyəliklərning ⱪolidin ⱪutⱪuzƣay, – dəp yelindi. 9 Xuning bilən
3
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Samu'il emiwatⱪan bir ⱪozini pütün peti kɵydürmə ⱪurbanliⱪ ⱪilip,
Pərwərdigarƣa sundi. Xundaⱪ ⱪilip u Isra'illar üqün Pərwərdigarƣa iltija
ⱪilƣanidi, Pərwərdigar uning iltijasini ⱪobul ⱪildi.
10
Samu'il kɵydürmə ⱪurbanliⱪ ⱪiliwatⱪanda, Filistiyəliklər ⱨujumƣa
ɵtüxkə yetip kəldi. Əmma xu küni Pərwərdigar asmanda ⱪattiⱪ
güldürmama güldürlitip, ularni sarasimigə saldi. Nətijidə ular Isra'illarƣa
məƣlup boldi. 11 Isra'illar Mizpaⱨtin qiⱪip, Filistiyəliklərni Bəytkarƣiqə
ⱪoƣlap, ularni yol boyi ⱪirip mangdi.
12
Xuningdin keyin Samu'il Mizpaⱨ bilən Xen degən yərning otturisiƣa
bir taxni tiklidi. Buni «Əbənəzər» [yardəm texi] dəp atap, «bu qaƣⱪiqə
Pərwərdigar bizgə yardəm ⱪilip kəldi» dedi. 13 Xundaⱪ ⱪilip
Filistiyəliklər məƣlup ⱪilindi. Samu'il ⱨayat qaƣda, Pərwərdigar ularni
Isra'iliyə zeminiƣa ⱪayta ayaƣ basturmidi. 14 Isra'illar Filistiyəliklərning
ⱪoliƣa qüxüp kətkən Əⱪrondin Gatⱪiqə bolƣan ariliⱪtiki xəⱨərlirining
ⱨəmmisini, xundaⱪla bu xəⱨərlərning yenidiki yərlərnimu ⱪayturuwelip,
pütün zeminini əsligə kəltürüwaldi. U qaƣlarda Isra'illar bilən Amorlar
tinq ɵtti.
15
Samu'il ɵmür boyi Isra'illarƣa yetəkqilik ⱪildi. 16 U ⱨər yili Bəytəl,
Gilgal, Mizpaⱨni aylinip yürüp, u xəⱨərlərdə Isra'illarning ərz-dəwaliri
üstidin ⱨɵküm qiⱪiratti. 17 Andin yurti Ramaⱨⱪa ⱪaytip, u yərdimu ohxax
ixlarni ⱪilatti. U Ramaⱨta Pərwərdigarƣa atap, bir ⱪurbanliⱪ supisi saldi.

8-bab
Isra'il həlⱪining Hudadin padixaⱨ təyinləp berixni tələp ⱪilixi
Samu'il ⱪeriƣan qeƣida ɵz oƣullirini Isra'illarƣa yetəkqilik ⱪilixⱪa
təyinligənidi. 2 Tunji oƣlining ismi Yo'el, ikkinqisining bolsa Abiya idi,
ikkilisi Bə'ərxəba xəⱨiridə yetəkqilik ⱪilatti. 3 Ular atisining yolini
tutmay, mal-dunya ⱪoƣlixip, para elip, naⱨəⱪ ⱨɵküm qiⱪiratti.
4
Xu səwəbtin Isra'illarning ⱨəmmə aⱪsaⱪalliri jəm bolup, Ramaⱨⱪa
Samu'il bilən kɵrüxüxkə kəldi. 5 Ular uningƣa:
– Siz yaxinip ⱪaldingiz, oƣulliringiz bolsa sizning yolingizni tutmidi.
Xunga bizgə yetəkqilik ⱪilixⱪa baxⱪa əllərningkidək bir padixaⱨ təyinləp
bərsingiz, – deyixti.
6
Ularning: «Bizgə yetəkqilik ⱪilixⱪa bir padixaⱨ təyinləp bərsingiz»
degən bu təlipi Samu'ilƣa yaⱪmiƣanliⱪtin, u Pərwərdigarƣa du'a ⱪildi.
1
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Pərwərdigar uningƣa mundaⱪ dedi: «Həlⱪning eytⱪanlirining
ⱨəmmisigə ⱪulaⱪ sal! Ular seni əməs, bəlki meni tərk ətti. Ular mening,
ularning üstidin dawamliⱪ padixaⱨ boluxumni halimaywatidu. 8 Mən
ularni Misirdin elip qiⱪⱪandin beri, ular meni taxlap, baxⱪa ilaⱨlarƣa
qoⱪunup kəlməktə. Əmdi senimu rət ⱪiliwatidu. 9 Ⱨazir ularning sɵzigə
ⱪulaⱪ sal. Biraⱪ ularni jiddiy agaⱨlandurup, ular soriƣan ⱨɵkümranliⱪ
ⱪilƣuqi padixaⱨning ularƣa ⱪandaⱪ mu'amilə ⱪilidiƣanliⱪini bildürüp
ⱪoy!»
Pərwərdigarning Isra'il həlⱪini agaⱨlanduruxi
Samu'il ɵzidin bir padixaⱨ təyinləp berixni tələp ⱪilƣan həlⱪⱪə
Pərwərdigarning eytⱪanlirining ⱨəmmisini yətküzüp:
11
– Silərgə ⱨɵkümranliⱪ ⱪilƣuqi padixaⱨ ⱨoⱪuⱪidin paydilinip, silərgə
mundaⱪ mu'amilə ⱪilidu: oƣulliringlarni ɵz ixiƣa tutuwelip, bəzilirini
ⱨarwiliri wə atliri üqün ixlitip, bəzilirini ⱨarwilirining aldida yügürüxkə
salidu. 12 Bəzilirini ləxkər baxliⱪliⱪiƣa təyinləydu. Bəziliri ming
ləxkərgə baxliⱪ bolsa, bəziliri əllik ləxkərgə baxliⱪ bolidu.
Oƣulliringlarni padixaⱨning yərlirini terixⱪa, ormisini oruxⱪa,
ⱪoral-yaraƣlirini wə jəng ⱨarwilirining jabduⱪlirini yasaxⱪa ⱪoyidu.
13
Ⱪizliringlarni ətirqi, axpəz wə naway ⱪilip ⱪoyidu. 14 U silərning əng
yahxi etiz-eriⱪliringlarni, üzümzarliⱪinglarni wə zəytunzarliⱪinglarni
tartiwelip, ɵzining əməldarliriƣa beridu. 15 Axliⱪ wə üzüminglarning
ondin birini eliwelip, ⱪomandanliri wə əməldarliriƣa təⱪdim ⱪilidu.
16
Sərhil yax yigitliringlarni, ər wə ayal hizmətkarliringlarni ⱨəm
exəkliringlarni elip, ɵz ixiƣa salidu. 17 Ⱪoyliringlarningmu ondin birini
tartiwalidu. Silər uningƣa ⱪul bolup ⱪalisilər. 18 Xuning bilən
ɵzünglarƣa tikligən padixaⱨ dəstidin dad-pəryad qekisilər, u qaƣda
Pərwərdigar silərgə ⱪulaⱪ salmaydu, – dəp agaⱨlandurdi.
19
Əmma həlⱪ Samu'ilning sɵzini rət ⱪilip:
– Yaⱪ, bizgə bizni baxⱪuridiƣan padixaⱨ kerək! 20 Xu qaƣda bizmu
baxⱪa əllərgə ohxax bolimiz. Padixaⱨimiz bizni baxⱪuridu, u aldimizda
bizni baxlap mangidiƣan, jənglərdə bizgə rəⱨbərlik ⱪilidiƣan bolidu, –
dəp turuwaldi.
21
Samu'il ularning barliⱪ sɵzlirini angliƣandin keyin Pərwərdigarƣa
yətküzdi.
22
– Sən ularning sɵzigə ⱪulaⱪ selip, ularƣa bir padixaⱨ təyinləp bər! –
dedi Pərwərdigar uningƣa. Xuningdin keyin Samu'il Isra'illarƣa:
10
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– Ⱨərⱪaysinglar ɵz yurtunglarƣa ⱪaytinglar, – dedi.

9-bab
Samu'ilning Sa'ul bilən kɵrüxüxi
Binyamin ⱪəbilisidin bolƣan Kix isimlik bir adəm bar idi. U
Abi'elning oƣli, Abi'el Zirorning oƣli, Ziror Bikoratning oƣli, Bikorat
bolsa Afiyaⱨning oƣli idi. Kix abruyluⱪ, dɵlətmən adəm idi. 2 Uning
Sa'ul atliⱪ kelixkən bir oƣli bar idi, Isra'il həlⱪi iqidə uningdin kelixkini
yoⱪ idi. Ⱨərⱪandaⱪ adəmning boyi uning yəlkisidin axmaytti. 3 Bir küni
Kixning birnəqqə exiki yoⱪap kətti. Kix oƣli Sa'ulƣa:
– Balam, hizmətkarlardin birərsini elip, exəklərni izdəp baⱪⱪina! –
dedi.
4
Sa'ul bir hizmətkar bilən Əfrayim taƣliⱪ rayonida wə Xalixaⱨ
zeminida exəklərni izdəp tapalmidi. Xa'alim zeminiƣa ɵtüwidi, exəklər u
yərdimu yoⱪ bolup qiⱪti. Xuningdin keyin ular Binyamin zeminini kezip
qiⱪti, exəklərni u yərlərdinmu tapalmidi. 5 Ular Zuf zeminiƣa kəlgəndə,
Sa'ul hizmətkariƣa:
– Əmdi ɵygə ⱪaytayli! Bolmisa atam exəklərdin əməs, bizdin
ənsirəxkə baxlaydu, – dedi.
6
Lekin hizmətkari uningƣa:
– Mana, bu aldimizdiki xəⱨərdə Hudaning nəziri qüxkən bir adəm bar.
U kɵpqilikning ⱨɵrmitigə sazawər bolup, uning eytⱪanlirining ⱨəmmisi
əməlgə axidu. Əmdi xu adəmning yeniƣa barsaⱪ, bəlkim u baridiƣan
yolimizni bizgə kɵrsitip ⱪalar, – dedi.
7
– Əgər xu adəmning yeniƣa barsaⱪ, u adəmgə nemini sowƣat
ⱪilimiz? – dedi Sa'ul, – bizning hurjunimizda yegüdək nərsə ⱪalmidi,
uningƣa sowƣat ⱪilƣudək nərsə yoⱪ!
8
Hizmətkar Sa'ulƣa jawabən:
– Məndə bir kiqik kümüx tənggə bar. Uni Hudaning nəziri qüxkən xu
adəmgə berəy, baridiƣan yolimizni bizgə kɵrsitip bərsun, – dedi.
9-11
– Yahxi, əmisə barayli, – dedi Sa'ul.
Ular Hudaning nəziri qüxkən adəm turidiƣan xəⱨərgə ⱪarap mangdi.
Ular dawanƣa qiⱪip, xəⱨərgə baridiƣan yolda ketiwatⱪanda, ⱪuduⱪtin su
əkelixkə qiⱪⱪan ⱪizlarni uqritip, ulardin:
– Ƣayibni bilgüqi xəⱨərdimu? – dəp soridi.
1
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(U zamanlarda Isra'iliyədə kixilər Hudaƣa birər ix toƣruluⱪ iltija
ⱪilmaⱪqi bolsa, «ƣayibni bilgüqining ⱪexiƣa barayli» dəytti. Yəni ⱨazir
pəyƣəmbər deyilgən kixi, u zamanlarda «ƣayibni bilgüqi» dəp atilatti.)
12-13
– Ⱨə'ə, xundaⱪ. U ⱨelila aldinglarda kətti, – dəp jawab bərdi ⱪizlar,
– tezrək menginglar. U xəⱨərgə bügünla kəldi. Həlⱪ taƣ üstidiki
muⱪəddəs jayda ⱪurbanliⱪ ⱪilmaⱪqi. Ⱨazirla xəⱨərgə kiringlar, u taƣⱪa
ƣizalanƣili qiⱪixtin burun uni tapalaysilər. Jama'ət u kəlmigüqə, ƣizaƣa
eƣiz təgküzməydu, u du'a ⱪilip bərgəndin keyinla, qaⱪirilƣanlar
ƣizalinalaydu. Əmdi menginglar, muxu waⱪitta uni tapalaysilər.
14
Sa'ul hizmətkari bilən bu xəⱨərgə qiⱪip, xəⱨərning iqigə kirgəndə,
Samu'ilning muⱪəddəs jayƣa berix üqün dəl ular tərəpkə ⱪarap
keliwatⱪanliⱪini kɵrdi. 15 Pərwərdigar Samu'ilƣa Sa'ulning kelixidin bir
kün burun ayan bolup mundaⱪ degənidi: 16 «Ətə muxu waⱪitta mən
sening yeningƣa Binyamin zeminidin bir adəm əwətimən. Sən uning
bexiƣa yaƣ ⱪuyup, uni həlⱪim Isra'ilƣa bax ⱪilip təyinlə. U həlⱪimni
Filistiyəliklərning ⱪolidin ⱪutulduridu. Həlⱪimning ⱨaliƣa nəzər saldim,
ularning dad-pəryadi manga yətti.»
17
Samu'il Sa'ulni kɵrgəndə Pərwərdigar uningƣa:
– Mən sanga eytⱪan adəm dəl muxu, u mening həlⱪim üstidin ⱨɵküm
süridu, – dedi.
18
Xu qaƣda Sa'ul xəⱨər dərwazisida Samu'ilning aldiƣa berip,
uningdin:
– Təⱪsir, ƣayibni bilgüqining ɵyi ⱪəyərdikin? – dəp soridi.
19
Samu'il:
– Ƣayibni bilgüqi mən bolimən. Yürünglar, mening aldimda mengip
muⱪəddəs jayƣa qiⱪinglar. Bügün silər mən bilən billə ƣizalinisilər.
Sa'ul, ətə ətigəndə mən sanga kɵnglüngdikini eytip berip, seni yolƣa
selip ⱪoyimən. 20 Üq kün burun yitip kətkən exəkliringdin ƣəm ⱪilma,
ular tepildi. Lekin Isra'il həlⱪining istiki kimdə? Səndə wə ata jəmətingdə
əməsmu? – dedi.
21
– Mən Binyamindin, yəni Isra'ilning əng kiqik ⱪəbilisidin bolimən,
bu ⱪəbilə iqidə jəmətimiz əng ərziməs bir jəməttur, siz manga nemixⱪa
bundaⱪ dəysiz? – dəp jawab bərdi Sa'ul.
22
Samu'il Sa'ul bilən hizmətkarini xu yərdiki ottuz meⱨman olturƣan
qong ɵygə baxlap kirip, tɵrgə olturƣuzdi. 23 Keyin axpəzgə:
– Mən sanga, alaⱨidə saⱪlap ⱪoy, degən gɵxni əmdi elip kəl, – dedi.
24
Axpəz ong san gɵxni əkelip, Sa'ulning aldiƣa ⱪoydi.
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– Mana, bu sanga atap elip ⱪoyulƣan gɵx, mərⱨəmət, aldingƣa tartip
yegin! Mən meⱨmanlarni qaⱪirƣinimdin tartip, muxu waⱪitⱪiqə bu
sanga saⱪlandi, – dedi Samu'il. Xu küni Sa'ul Samu'il bilən billə
ƣizalandi.
25
U ikkisi muⱪəddəs jaydin xəⱨərgə ⱪaytip kəlgəndin keyin, ɵgzidə
paranglaxti, Sa'ul ɵgzidə yetip ⱪaldi. 26 Tang atⱪan qaƣda Samu'il ɵgzidə
yatⱪan Sa'ulni qaⱪirip:
– Ornungdin tur, mən seni yolƣa selip ⱪoyimən! – dedi.
Sa'ul ornidin turup, Samu'il bilən qiⱪip kətti. 27 Ular xəⱨərning qetigə
barƣanda, Samu'il Sa'ulƣa:
– Hizmətkaringƣa eyt, u awwal mengip tursun, – dedi.
Hizmətkar kətkəndin keyin Samu'il:
– Sən muxu yərdə tohtap turƣin, sanga Pərwərdigarning eytⱪinini
yətküzüp ⱪoyay, – dedi.

10-bab
Sa'ulning Isra'illarƣa padixaⱨ bolup təyinlinixi
Xuningdin keyin Samu'il bir ⱪuta zəytun yeƣini Sa'ulning bexiƣa
ⱪuyup, uni sɵyüp:
– Mana bu Pərwərdigarning seni ɵz həlⱪi Isra'ilƣa bax boluxⱪa
təyinligini. 2 Bügün sən məndin ayrilƣandin keyin, Binyamin zeminining
bir qetidiki Zəlzah degən yərgə yetip barƣiningda, Raⱨiləning
ⱪəbrisining yenida ikki adəmni uqritisən, ular sanga: «Siz izdəp qiⱪⱪan
exəklər tepildi, atingiz əmdi exəklərdin əməs, sizdin ənsirəp, ‘oƣlumni
ⱪandaⱪ taparmən?’ dəp olturidu» dəydu.
3
Sən u yərdin ɵtüp yənə aldiƣa mengip Tabordiki dup dərihining
yeniƣa yetip kəlgəndə, Bəytəlgə Hudaƣa ibadət ⱪilƣili mangƣan üq
adəmni uqritisən. Ularning biri üq oƣlaⱪ, biri üq nan wə yənə biri bir
tulum xarab alƣan bolup, 4 ular sanga salam ⱪilip, ikki nan beridu.
Bərgən nanlarni elixing kerək.
5
Uningdin keyin, sən Filistiyəliklərning ⱪarawul ətriti jaylaxⱪan
«Hudaning teƣi» dəp atalƣan Gib'aⱨⱪa barisən. Xəⱨərgə kirginingdə,
taƣdiki muⱪəddəs jaydin qüxüp kəlgən pəyƣəmbərlərgə yoluⱪisən. Ular
qiltar, dap, sunay wə liralarni qelixip, ⱨayajanda warⱪirap, ussul
oynixidu. 6 Xu qaƣda Pərwərdigarning Roⱨi sanga küq-ⱪudrəttə qüxidu.
1
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Sən ularƣa ⱪoxulup, ⱨayajanda warⱪirap, ussul oynap, baxⱪa bir
adəmdək bolup ⱪalisən. 7 Bu alamətlər kɵrüngən qaƣda, sən ɵzüng
bilgənni ⱪil. Qünki Huda sanga yardur. 8 Sən Gilgalƣa məndin burun
yetip barisən. Mən xu yərdə kɵydürmə wə amanliⱪ ⱪurbanliⱪi ⱪilix üqün
ⱪexingƣa barimən. Sən u yərdə mən kəlgüqə yəttə kün saⱪlap turƣin,
mən yetip barƣandin keyin, nemə ⱪilixingni dəp berimən.
9
Sa'ul Samu'ildin ayrilip kəynigə burulup mengixiƣila, Huda uningƣa
yengi bir ⱪəlb ata ⱪildi. Aldin deyilgən axu alamətlərning ⱨəmmisi xu
küni əməlgə axuruldi. 10 Sa'ul hizmətkari bilən Gib'aⱨⱪa kəlgəndə, bir top
pəyƣəmbərlərgə yoluⱪti. Xu qaƣda Hudaning Roⱨi uningƣa
küq-ⱪudrəttə qüxti. Xuning bilən u ⱨeliⱪi bir top pəyƣəmbərlərgə
ⱪoxulup, ⱨayajanda warⱪirap, ussul oynap kətti. 11 Ilgiri Sa'ulni
tonuydiƣanlar buni kɵrüp ⱨəyran ⱪelip, bir-birigə:
– Kixning oƣliƣa nemə bolƣandu? Sa'ulmu pəyƣəmbərlərdinmidu? –
deyixip kətti. 12 Lekin xu yərlik bir kixi Sa'ulni yaⱪlap:
– Əmisə baxⱪilarqu? Ularning atisi pəyƣəmbərmidi? – dedi.
«Sa'ulmu pəyƣəmbərlərdinmidu?» degən maⱪal ənə xuningdin
ⱪalƣan.
13
Sa'ul u yərdə ⱨayajanda warⱪirap, ussul oynaxtin tohtiƣandin keyin,
taƣdiki muⱪəddəs jayƣa qiⱪti.
14
Sa'ulning taƣisi uni wə uning hizmətkarini kɵrüp:
– Silər zadi nəgə bardinglar? – dəp soridi.
– Exəklərni izdigili qiⱪⱪan! – dedi Sa'ul, – exəklərni tapalmiƣandin
keyin, Samu'ilning yeniƣa barduⱪ.
15
– U silərgə nemə dedi? – dəp soridi Sa'ulning taƣisi.
16
– U bizgə exəklərning tepilƣanliⱪini dəp bərdi, – dedi Sa'ul, lekin
ɵzining padixaⱨ bolup təyinlinidiƣanliⱪi toƣrisida Samu'ilning
eytⱪanlirini taƣisiƣa demidi.
17
Samu'il Isra'il həlⱪini Mizpaⱨⱪa, Pərwərdigarning ⱨuzuriƣa qaⱪirdi
18
wə ularƣa mundaⱪ dedi:
– Pərwərdigar, yəni Isra'illarni talliƣan Huda xundaⱪ dəyduki: «Mən
silərni Misirdin elip qiⱪtim, silərni Misirliⱪlarning wə silərgə zulum
ⱪilƣan barliⱪ millətlərning ⱪolidin ⱪutuldurup qiⱪtim. 19 Lekin əmdi silər
meni – ɵzünglarni pütün balayi'apət wə muxəⱪⱪətlərdin ⱪutⱪuzƣan
Hudayinglarni rət ⱪilip, ɵzünglarƣa bir padixaⱨ təyinləp berixni tələp
ⱪildinglar. Əmdi silər ⱪəbilə wə jəmət tərtipi boyiqə, mən
Pərwərdigarning aldida ⱨazir bolunglar.»
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Xuningdin keyin Samu'il ⱨərbir ⱪəbilini Pərwərdigarning aldida
tizdi. Ularning iqidin Binyamin ⱪəbilisi tallandi. 21 Andin Samu'il
Binyamin ⱪəbilisidiki ⱨərbir jəmətni aldiƣa qiⱪardi, ulardin Matri jəməti
tallandi. Ahirida Matri jəmətidikilərdin Kixning oƣli Sa'ul tallandi.
Lekin ular Sa'ulni izdigəndə uni tapalmidi. 22 Xunga ular yənə
Pərwərdigardin:
– U adəm bu yərdimu? – dəp soridi.
– U yaraƣ-jabduⱪlarning kəynigə yoxurunuwaldi, – dedi Pərwərdigar.
23
Birawlar yügürüp berip Sa'ulni u yərdin elip kəldi. U halayiⱪning
arisida turƣanda, ⱨeqkimning boyi uning yəlkisidin axmaytti.
24
Samu'il həlⱪⱪə:
– Pərwərdigar talliƣan adəmni əmdi kɵrdünglarmu? Həlⱪimiz iqidə
uningƣa yetidiƣan birmu adəm yoⱪ, – dedi.
Buning bilən həlⱪning ⱨəmmisi:
– Yaxisun padixaⱨ! – dəp quⱪan kɵtürüxti.
25
Samu'il həlⱪⱪə padixaⱨning məs'uliyiti wə ⱨoⱪuⱪini eytip bərdi
ⱨəmdə ularni yazma xəkildə yezip, muⱪəddəs jayƣa ⱪoydi. Andin keyin
həlⱪni ɵylirigə ⱪayturuwətti.
26
Sa'ulmu Gib'aⱨⱪa, ɵz ɵyigə ⱪaytti. Ⱪəlbi Huda təripidin
təsirləndürülgən bir top baturlar uningƣa ⱨəmraⱨ boldi. 27 Lekin bəzi osal
kixilər:
– Bu adəm ⱪandaⱪmu bizni ⱪutⱪuzalaydu? – deyixip, Sa'ulni
mənsitməy, uningƣa ⱨeqⱪandaⱪ sowƣat bərmidi. Sa'ul ⱨeqnemə demidi.

11-bab
Sa'ulning Ammonlarni məƣlup ⱪilixi
Ammonlarning padixaⱨi Nahax Gil'adtiki Yabex xəⱨirigə kelip, u
yərni ⱪamal ⱪildi. Pütün Yabex aⱨalisi padixaⱨ Nahaxⱪa:
– Əgər biz bilən kelixim tüzsilə, siligə əl bolayli, – dedi.
2
Padixaⱨ Nahax ularƣa jawabən:
– Undaⱪta ⱨərbiringlarning ong kɵzini oyuwelip, pütkül Isra'illarni
horluⱪta ⱪaldurux xərti astida, silər bilən əⱨdə tüzəy, – dedi.
3
Yabexning aⱪsaⱪalliri uningƣa:
– Bizgə yəttə künlük mɵⱨlət bərgəyla, biz pütkül Isra'iliyə zeminiƣa
əlqilər əwətəyli, xu jəryanda bizni ⱪutⱪuzidiƣan adəm qiⱪmisa, siligə
1
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təslim bolayli, – dedi.
4
Əlqilər Sa'ulning yurti Gib'aⱨ xəⱨirigə yetip kəlgəndə, həlⱪⱪə bu
həwərni yətküzgənidi, pütün həlⱪ dad-pəryad kɵtürüp yiƣlaxti. 5 Xu
qaƣda Sa'ul etizliⱪidin qiⱪip, ɵküzlirini ⱨəydəp keliwatatti. U: «Həlⱪ
nemə üqün yiƣlixidu?» dəp ətrapidikilərdin soriƣanidi, ular uningƣa
Yabextin kəlgən kixilərning həwirini eytti.
6
Sa'ul bu həwərni angliƣanda, Hudaning Roⱨi uningƣa küq-ⱪudrəttə
qüxüp, ƣəzipi ⱪattiⱪ ɵrlidi. 7 U ikki ɵküzni soyup, parqilap, ularning
gɵxlirini həwərqilərdin pütkül Isra'iliyə zeminiƣa əwətip:
– Əmdi kimki Sa'ul bilən Samu'ilƣa əgixip uruxⱪa atlanmisa, uning
buⱪilirimu muxundaⱪ parqilinidu – dəp elan ⱪilƣuzdi. Pərwərdigar
həlⱪⱪə Sa'ulning ⱪəⱨri arⱪiliⱪ xundaⱪ ⱪorⱪunq saldiki, ular birdək
ittipaⱪlixip qiⱪip kəldi. 8 Sa'ul ularni Bəzəⱪ degən yərgə yiƣdi, u yərdə
Yəⱨuda ⱪəbilisidin ottuz ming kixi, Isra'ilning baxⱪa ⱪəbililiridin üq yüz
ming kixi bar idi. 9 Sa'ul Gil'adtiki Yabextin kəlgən əlqilərgə:
– Silər Yabexⱪa ⱪaytip berip Yabexliⱪlarƣa eytinglar, ətə qüxtə ular
ⱪutⱪuzulidu, – dedi.
Yabexliⱪlar bu həwərni anglap, intayin huxal bolup ketixti. 10 Ular
Ammonlarƣa:
– Ətə biz silərgə təslim bolimiz, bizgə ⱪandaⱪ ⱪilƣunglar kəlsə xundaⱪ
ⱪilinglar, – dedi.
11
Ikkinqi küni Sa'ul adəmlirini üq ⱪisimƣa bɵlüp, tang etixi bilən
Ammonlarning bargaⱨiƣa ⱨujum ⱪilip kirip, qüxkiqə ularni ⱪirƣin ⱪildi.
Ⱨayat ⱪalƣanlar xundaⱪ parakəndə bolup, ⱨər tərəpkə ⱪaqtiki, ⱨətta ikki
adəmning bir yərdə turƣanliⱪini kɵrgili bolmidi.
12
Həlⱪ Samu'ilƣa:
– Sa'ul ⱪandaⱪmu bizgə padixaⱨ bolalisun degənlər kimlər? Ular
otturiƣa qiⱪirilsun, biz ularni ɵltürimiz, – deyixti.
13
– Bügün ⱨeqkimni ɵltürüxkə bolmaydu. Qünki bügün Pərwərdigar
Isra'iliyəgə nusrət bərgən kün, – dedi Sa'ul.
14
Samu'il halayiⱪⱪa:
– Gilgalƣa berip, xu yərdə Sa'ulning padixaⱨliⱪini yengibaxtin
jakarlayli, – dedi.
15
Həlⱪ Gilgalƣa berip, Pərwərdigar aldida Sa'ulning padixaⱨ ikənlikini
yengibaxtin etirap ⱪildi ⱨəm Pərwərdigarƣa amanliⱪ ⱪurbanliⱪliri ⱪilixti.
Sa'ul bilən pütkül Isra'il həlⱪi xad-huramliⱪⱪa qɵmdi.
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12-bab
Samu'ilning ahirⱪi nutuⱪi
– Ⱪaranglar! Məndin soriƣininglarning ⱨəmmisini bəja kəltürdüm,
silərgə bir padixaⱨ təyinləp bərdim, – dedi Samu'il pütün Isra'illarƣa, 2 –
Mana əmdi bu padixaⱨ silərgə rəⱨbərlik ⱪilidu. Mən ⱪeridim, qaqlirim
aⱪardi, oƣullirimmu silərning aranglarda turuptu. Mən yax waⱪtimdin
tartip ⱨazirƣiqə silərgə rəⱨbərlik ⱪilip kəldim. 3 Ⱪaranglar, mana mən bu
yərdə turuptimən. Silər bu yərdə Pərwərdigarning wə u talliƣan
padixaⱨning aldida manga ərzinglar bolsa eytinglar. Mən kimning
kalisini tartiwaldim, kimning exikini buliwaldim, kimning ⱨəⱪⱪini
yedim, kimgə zulum saldim, kimning ⱪolidin para alƣanliⱪim səwəblik
kɵzümni yumuwaldim? Əgər xundaⱪ ixlar bolƣan bolsa, mən qoⱪum
tɵləymən!
4
– Sili bizning ⱨəⱪⱪimizni yemigən, ⱨeqkimgə zulum salmiƣan wə
ⱨeq kixining ⱪolidin birər nərsə almiƣan, – deyixti halayiⱪ.
5
Samu'il ularƣa:
– Silərning məndə ⱨeq ⱨəⱪⱪinglar ⱪalmiƣanliⱪiƣa Pərwərdigar wə u
talliƣan padixaⱨ bügün guwaⱨ bolsun, – degənidi, ular uningƣa:
«Guwaⱨ bolsun!» deyixti.
6
Samu'il halayiⱪⱪa:
– Musa bilən Ⱨarunni talliƣuqi ⱨəm ata-bowanglarni Misirdin elip
qiⱪⱪuqi dəl Pərwərdigar ɵzidur. 7 Əmdi silər ɵz jayinglarda ⱪarap
turunglar, mən Pərwərdigarning aldida uning silərgə, xundaⱪla
ata-bowanglarƣa ⱪilƣan adil əməllirini aldinglarƣa ⱪoyimən. 8 Yaⱪup
Misirƣa kəlgəndin keyin, ata-bowanglar Pərwərdigarƣa yelinƣanda,
Pərwərdigar Musa bilən Ⱨarunni ata-bowanglarni Misirdin elip qiⱪixⱪa
əwətkən. Ular ata-bowanglarni Misirdin elip qiⱪip, muxu yərgə
olturaⱪlaxturdi. 9 Əmma ata-bowanglar ɵzlirini talliƣan Pərwərdigar
Hudani untuƣaqⱪa, Huda ularning Hazor xəⱨiridiki ⱪoxunning bax
sərkərdisi Sisiraning ⱪoliƣa, Filistiyəliklərning ⱪoliƣa wə Mo'ab
padixaⱨining ⱪoliƣa qüxüxigə yol ⱪoyƣan. 10 Ata-bowanglar ularning
ⱪoliƣa qüxkəndə, Pərwərdigarƣa nalə-pəryad ⱪilip: «I Pərwərdigar, biz
seni taxlap, Ba'al wə Axtorətlərgə ibadət ⱪilip, gunaⱨ ⱪilduⱪ, əmdi bizni
düxmənlirimizning ⱪolidin ⱪutⱪuzƣaysən. Biz sanga ibadət ⱪilayli»
degən. 11 Xunga Pərwərdigar Gid'on, Bidan, Yeftah wə mən Samu'ilni
1
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silərni ətrapinglardiki düxmənlərdin ⱪutⱪuzuxⱪa əwətkənidi, xu
səwəbtin silər tinq-aman ⱪaldinglar. 12 Gərqə Hudayinglar bolƣan
Pərwərdigar silərning ɵz padixaⱨinglar bolsimu, Ammonlarning
padixaⱨi Nahaxning silərgə ⱪarxi ⱪopⱪinini kɵrgininglarda, silər yənila
ⱪorⱪup, manga: «Bizgə bizni idarə ⱪilidiƣan bir padixaⱨ təyinləp bər»
dedinglar.
13
Mana, bu silər haⱨixinglar boyiqə tələp ⱪilƣan padixaⱨtur!
Ⱪaranglar, Pərwərdigar üstünglardin ⱨɵkümranliⱪ ⱪilixⱪa bir padixaⱨ
ⱪoydi. 14 Silər Pərwərdigardin əyminip, uningƣa ibadət ⱪilip, uning
sɵzigə ⱪulaⱪ salsanglar, uning əmrlirigə ⱪarxi qiⱪmay, üstünglardin
ⱨɵkümranliⱪ ⱪilƣuqi padixaⱨ bilən birliktə Pərwərdigar Hudayinglarƣa
əgəxsənglar, ⱨəmmə ixinglar yahxi bolidu. 15 Lekin Pərwərdigarning
sɵzlirigə ⱪulaⱪ salmay, uning əmrlirigə ⱪarxi qiⱪsanglar,
Pərwərdigarning ⱪudrətlik ⱪoli ata-bowanglarni jazaliƣandək silərnimu
jazalaydu. 16 Əmdi ɵz jayinglarda dawamliⱪ turup, Pərwərdigarning kɵz
aldinglarda ⱪilidiƣan bu ajayip ixiƣa ⱪaranglar. 17 Ⱨazir buƣday
oridiƣan ⱪurƣaⱪ waⱪit əməsmu? Mən Pərwərdigardin tiləy, u
güldürmamiliⱪ yamƣur yaƣduridu, xu qaƣda silər padixaⱨ tələp
ⱪilƣanliⱪinglar bilən Pərwərdigarning aldida ⱪanqilik qong yamanliⱪ
ⱪilƣininglarni kɵrisilər wə bilisilər – dedi.
18
Andin Samu'il Pərwərdigarƣa du'a ⱪilip tiliwidi, Pərwərdigar xu
küni güldürmamiliⱪ yamƣur yaƣdurdi, halayiⱪ buning bilən
Pərwərdigardin ⱨəm Samu'ildin ⱪattiⱪ ⱪorⱪup ketixti. 19 Halayiⱪ
Samu'ilƣa:
– Pərwərdigar Hudayingizƣa bizni ɵlüp kətmisun, dəp du'a ⱪilsingiz,
qünki biz padixaⱨ təyinləp berixni tələp ⱪilix bilən barliⱪ gunaⱨlirimiz
üstigə gunaⱨ ɵtküzüptimiz, – dedi.
20
Samu'il həlⱪⱪə:
– Ⱪorⱪmanglar! Gərqə bu yamanliⱪni ⱪilƣan bolsanglarmu, əmdi
Pərwərdigarƣa əgixixtin waz kəqməy, pütün ⱪəlbinglar bilən
Pərwərdigarƣa ibadət ⱪilinglar. 21 Ezip ketip, butlarƣa qoⱪunup
ⱪalmanglar. Qünki ular paydisiz, silərnimu ⱪutⱪuzalmaydu, ular
kerəksiz, ⱪuruⱪ nərsilərdur. 22 Pərwərdigar ɵzining uluƣ namining
ⱨɵrmiti üqün ɵz həlⱪini taxlimaydu. Ⱨəⱪiⱪətənmu Pərwərdigar silərni ɵz
həlⱪi ⱪilixⱪa iradə ⱪilƣandur. 23 Manga kəlsək, mən ⱨərgiz silərgə
bolƣan du'ayimni tohtitip, Pərwərdigarƣa ⱪarxi gunaⱨ ⱪilmaymən. Mən
silərgə yahxi wə toƣra yolni kɵrsitəy, 24 silər pəⱪətla Pərwərdigardin
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ⱪorⱪup, uningƣa sadaⱪətlik bilən ibadət ⱪilinglar. Uning silərgə ⱪilƣan
ixlirining nəⱪədər uluƣ ikənlikini oylanglar. 25 Əgər silər yənila gunaⱨ
ⱪilsanglar, padixaⱨinglarmu, ɵzünglarmu birdək ⱨalak bolisilər, – dedi.

13-bab
Sa'ulning Pərwərdigarƣa ita'ətsizlik ⱪilixi
Sa'ul təhtkə qiⱪⱪan waⱪtida ottuz yax idi, Isra'iliyəgə ⱪiriⱪ ikki yil
padixaⱨ boldi.⑧ 2 Sa'ul ɵzigə Isra'iliyəning ləxkərliridin üq mingni
talliwaldi, ulardin ikki mingi ɵzi bilən birgə Mikmas wə Bəytəl
edirliⱪlirida turdi; bir mingi oƣli Yonatan bilən birgə Binyamin
ⱪəbilisigə təwə Gib'aⱨ degən yərdə turdi. Ⱪalƣanlirini u ɵz ɵylirigə
ⱪayturdi.
3
Yonatan Gəbadiki Filistiyəliklərning ⱪarawul ətritigə ⱨujum ⱪilip,
ularni yəngdi. Bu həwər Filistiyəliklər arisida tez tarⱪaldi. U qaƣda Sa'ul
pütün yurtta burƣa⑨ qaldurup, Ibraniylarni uruxⱪa qaⱪirdi. 4 Barliⱪ
Isra'illar: «Sa'ul Filistiyəliklərning ⱪarawul ətritigə ⱨujum ⱪilip
yengiptu» degən həwərni anglap, ⱨəm Filistiyəliklərning Isra'illarƣa
ɵqlükini bilip, qaⱪiriⱪ boyiqə Gilgalƣa kelip, Sa'ulƣa əgəxti.
5
Filistiyəliklər Isra'illar bilən jəng ⱪilixⱪa yiƣildi, ular üq ming jəng
ⱨarwisi, altə ming at wə dengiz saⱨilidiki ⱪumdək kɵp piyadə ləxkərlərni
yiƣip kelip, Bəyt'awənning künqiⱪix təripidiki Mikmasta qedir tikti.
6
Əmma Isra'illar bolsa ɵzlirining həwp astida ⱪalƣanliⱪini, əⱨwalining
naqarliⱪini kɵrüp, ƣarlarƣa, kamarlarƣa, ⱪiya taxlar arisiƣa, ⱪəbrilərgə
wə azgallarƣa yoxurunuwaldi. 7 Bir ⱪisimliri bolsa I'ordan dəryasidin
ɵtüp, Gad wə Gil'ad zeminiƣa ɵtüp kətti. Sa'ul tehiqə Gilgalda idi.
Uningƣa əgəxkənlərning ⱨəmmisini wəⱨimə basti. 8 Sa'ul, Samu'il ɵzigə
1

Uxbu ayəttiki «ottuz» wə «ⱪiriⱪ ikki» degən sanlar Ibraniyqə ⱪol yazmilardin qüxüp
ⱪalƣan. Bu yərdiki «ottuz» bəzi ⱪədimki grekqə tərjimilərgə asasən elinƣan. Sa'ul
padixaⱨning ⱨɵküm sürgən waⱪti ⱨəⱪⱪidə «Muⱪəddəs Kitab»ta ikki ohximiƣan mənbə
bar. Ibraniyqə ⱪol yazmilarning uxbu ayitidə, «Sa'ul padixaⱨ ikki yil ⱨɵküm sürgən»
dəp yezilƣan bolsa, «Əlqilərning pa'aliyətliri» 13-bab 21-ayəttə «ⱪiriⱪ yil ⱨɵküm
sürgən» dəp yezilƣan. Yuⱪiriⱪi mənbələrgə asasən biz Sa'ul padixaⱨning ⱪiriⱪ ikki yil
ⱨɵküm sürgənlikini mɵlqərliyələymiz.
⑨ Burƣa – ⱪoqⱪar ⱪatarliⱪ ⱨaywanlarning münggüzidin yasalƣan, püwləp
qelinidiƣan ⱪədimiy qalƣu əswab.
⑧
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eytⱪandək yəttə kün kütti, əmma Samu'il tehiqə Gilgalƣa yetip
kəlmigənidi. Xunga kixilər Sa'uldin ayrilip tarⱪilip ketixkə baxlidi.
9
Sa'ul:
– Kɵydürmə wə amanliⱪ ⱪurbanliⱪini bu yərgə elip kelinglar, – dedi.
Andin ɵzi kɵydürmə ⱪurbanliⱪ ⱪildi. 10 Lekin kɵydürmə ⱪurbanliⱪni
əmdila ⱪilip bolƣanda, Samu'il yetip kəldi. Sa'ul uning aldiƣa ⱪarxi
elixⱪa qiⱪⱪanidi, 11 Samu'il:
– Sən nemə ix ⱪilding? – dedi.
– Ⱪarisam həlⱪ məndin ayrilip tarⱪilip ketiwatidu, sizmu degən waⱪitta
yetip kəlmidingiz, yənə kelip Filistiyəliklər Mikmasⱪa toplinixti.
12
Xunga mən iqimdə: «Əmdi Filistiyəliklər Gilgalƣa kelip, manga
ⱨujum ⱪilidiƣan boldi, mən tehi Pərwərdigardin yardəm tilimigən
tursam» dəp oylap, kɵydürmə ⱪurbanliⱪni ⱪilixⱪa məjbur boldum, – dedi
Sa'ul.
13
– Sən əhməⱪliⱪ ⱪilip, Pərwərdigar Hudayingning sanga buyruƣan
əmrigə① ri'ayə ⱪilmiding! Bolmisa, Pərwərdigar Isra'iliyə üstidiki
padixaⱨliⱪ ornungni əbədil'əbəd mustəⱨkəm turƣuzatti. 14 Əmdi sening
padixaⱨliⱪ ornung uzaⱪⱪa barmaydu. Pərwərdigar ɵz kɵngligə muwapiⱪ
bir adəmni tapti. Uni ɵz həlⱪining bexi ⱪildi. Qünki sən Pərwərdigar
sanga buyruƣan əmrgə ri'ayə ⱪilmiding, – dedi Samu'il Sa'ulƣa.
15
Andin Samu'il Gilgaldin ayrilip, ɵz yoliƣa kətti. Ⱪalƣanliri Sa'ulƣa
əgixip, uning ləxkərliri bilən jəm boldi. Ular Gilgaldin Binyamin
ⱪəbilisigə təwə Gib'aⱨⱪa kəldi. Sa'ul ɵz adəmlirini saniwidi, altə yüzqə
qiⱪti.
16
Sa'ul, oƣli Yonatan wə ularƣa əgəxküqilər Binyamin zeminidiki
Gib'aⱨta tohtap ⱪaldi. Filistiyəliklər bolsa Mikmasta bargaⱨ ⱪurƣanidi.
17
Bu qaƣda Filistiyəliklərning üq səpkə bɵlüngən zərbidar ⱪisimliri
bargaⱨidin qiⱪti. Bir ⱪismi ximalƣa ⱪarap, Xu'al zeminidiki Ofraⱨⱪa yol
aldi, 18 bir ⱪismi ƣərbkə ⱪarap, Bəyt-horonƣa baridiƣan yolƣa qüxti,
yənə bir ⱪismi qɵlning qetidiki Zibo'im jilƣisiƣa ⱪaraydiƣan taƣⱪa
ⱪarap mangdi.
19
U qaƣlarda pütün Isra'iliyədə birmu tɵmürqi yoⱪ idi. Qünki
Filistiyəliklər Ibraniylar ɵzlirigə ⱪiliq, nəyzə soⱪturuwalmisun dəp,
ularning tɵmürqilik ⱪilixiƣa yol ⱪoymiƣanidi, 20 xu səwəbtin
Isra'illarning ⱨəmmisi kətmən, palta, orƣaⱪ wə sapan qixlirini biləx üqün
①

Hudaning Samu'il arⱪiliⱪ Sa'ulƣa bərgən əmri, 10-bab, 8-ayətkə ⱪaralsun.
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Filistiyəliklərning ⱪexiƣa baratti. 21 Sapan qixliri yaki kətmən biləxning
ⱨəⱪⱪi səkkiz giram kümüx, üq qixliⱪ ara, palta yaki kala noⱪuydiƣan
zihni biləxning ⱨəⱪⱪi tɵt giram kümüx idi. 22 Xunga urux bolidiƣan
waⱪitlarƣa kəlgəndə, yalƣuz Sa'ul bilən uning oƣli Yonatandila
nəyzə-ⱪiliq bolƣandin baxⱪa, uningƣa əgəxkənlərning ⱨeqⱪaysisida ya
ⱪiliq, ya nəyzə yoⱪ idi.
23
Əyni waⱪitta Filistiyəliklərning bir ⱪarawul ətriti Mikmastiki
dawanƣa muⱨapizətqilikkə qiⱪⱪanidi.

14-bab
Yonatanning Filistiyəliklərgə ⱨujum ⱪilixi
Bir küni Sa'ulning oƣli Yonatan ɵzining yaraƣlirini kɵtürgən yigitkə:
– Yür, ⱪarxi tərəptiki Filistiyəliklərning ⱪarawul ətriti jaylaxⱪan yərgə
ɵtəyli, – dedi, lekin buni atisiƣa eytmidi. 2 Bu qaƣda Sa'ul wə uningƣa
əgəxkən altə yüzqə adəm Gib'aⱨning əng qetidiki Migron degən jayda bir
anar dərihining yenida bargaⱨta idi. 3 Roⱨaniy Ahiya ularning iqidə
bolup, roⱨaniyliⱪ ⱪilip efodni② kɵtürətti. U Ikabodning ⱪerindixi
Ahitubning oƣli idi. Ahitub Pinihasning oƣli, Xiloda Pərwərdigarƣa
roⱨaniyliⱪ ⱪilƣan Əlining nəwrisi idi. Yonatanning kətkinini həlⱪ bilməy
ⱪaldi.
4
Filistiyəliklərning ⱪarawul ətriti jaylaxⱪan yərgə berix üqün Yonatan
Bozez wə Sənəⱨ dəp atilidiƣan ikki tik ⱪiyaning otturisidiki dawandin
ɵtüxi kerək idi. 5 Ⱪiyaning biri ximalƣa – Mikmasⱪa, biri jənubⱪa –
Gəbaƣa ⱪarap turatti.
6
– Yür, bu hətnisizlərning ⱪarawul ətriti jaylaxⱪan yərgə barayli, –
dedi Yonatan ⱪoral-yaraƣ kɵtürgüqisigə, – Pərwərdigar biz üqün birər ix
ⱪilsa əjəb əməs. Qünki Pərwərdigarning birkimgə nusrət ata ⱪilixi, u
kixining adimining az yaki kɵp boluxiƣa baƣliⱪ əməs.
7
– Kɵnglingizdə nemə bolsa, xundaⱪ ⱪiling! Nemə ix ⱪilsingiz, mən
siz bilən billə bolimən, – dedi ⱪoral-yaraƣ kɵtürgüqisi.
8
– Biz u adəmlər turuwatⱪan tərəpkə ɵtüp, ularƣa ɵzimizni kɵrsitəyli.
9
Əgər ular bizgə: «Biz silərning yeninglarƣa barƣuqə axu yərdə turup
1

Efod – roⱨaniyliⱪ kiyim. Bu yərdə uxbu kiyim roⱨaniyliⱪ hizmitidə bolƣan adəm
təripidin Hudaning iradisini bilix üqün ixlitilgən.
②
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turunglar» desə, ularning yeniƣa barmay, ɵz jayimizda turup turayli,
10
əgər: «Bizning yenimizƣa kelinglar» desə, barayli. Xundaⱪ ⱪilsaⱪ, bu,
Pərwərdigar ularni bizning ⱪolimizƣa tapxurƣanliⱪining bir bəlgisi
bolƣay, – dedi Yonatan.
11
Ikkiylən ɵzlirini Filistiyəliklərning ⱪarawulliriƣa kɵrsətkənidi,
ⱪarawullar:
– Mana, Ibraniylar ɵzlirini yoxurƣan kamarlardin qiⱪti, – dedi.
12
Andin ular Yonatan bilən uning ⱪoral-yaraƣ kɵtürgüqisigə:
– Bu yaⱪⱪa kelinglar, burnunglarning nohlisini elip ⱪoyayli, – dedi.
– Manga əgixip mang, – dedi Yonatan ⱪoral-yaraƣ kɵtürgüqisigə, –
Pərwərdigar ularni Isra'illarning ⱪoliƣa bərdi.
13
Yonatan Filistiyəliklər tərəpkə ɵmiləp, yamixip qiⱪixⱪa baxlidi,
ⱪoral-yaraƣ kɵtürgüqisimu arⱪisidin əgəxti. Yonatan Filistiyəliklərgə
etilip, ularni yərgə yiⱪitti, yaraƣ kɵtürgüqisimu uningƣa əgixip, ularni
ɵltürüxkə kirixti. 14 Bu dəsləpki ⱨujumda Yonatan bilən uning
ⱪoral-yaraƣ kɵtürgüqisi təhminən üq mo kelidiƣan yərdə yigirmə
adəmni ɵltürdi. 15 Tosattin bargaⱨ wə daladiki Filistiyəliklər topi
alaⱪzadə bolup ketixti, ⱪarawullar wə zərbidarlarmu ⱪorⱪup, titrəp
ketixti, yərmu təwrəp kətti. Bu Hudadin kəlgən ⱪorⱪunq idi.
Isra'illarning Filistiyəliklərni ⱪoƣlixi
Sa'ulning Binyamin ⱪəbilisigə təwə Gib'aⱨ degən yərdiki ⱪarawulliri
Filistiyəliklər ⱪoxunining parakəndə bolup, uyaⱪ-buyaⱪⱪa pitirap
kətkənlikini kɵrüp ⱪaldi. 17 Sa'ul ularƣa:
– Ⱪarap beⱪinglar, arimizda kimlər yoⱪ ikən? – dedi.
Ular təkxürüp beⱪiwidi, Yonatan bilən uning ⱪoral-yaraƣ kɵtürgüqisi
yoⱪ bolup qiⱪti. 18 Andin Sa'ul Ahiyaƣa buyrup:
– Efodni elip kəl, – dedi.
U waⱪitta Ahiya Isra'illarning aldida efodni kɵtürüp mangatti. 19 Sa'ul
roⱨaniyƣa sɵzləwatⱪanda, Filistiyəliklərning bargaⱨidiki warang-qurung
barƣanseri küqiyip kətti. U roⱨaniyƣa:
– Boldi ⱪil, kerək əməs, – dedi.
20
Sa'ul dərⱨal ɵzigə əgəxkən pütün həlⱪni yiƣip, jənggaⱨⱪa berip,
Filistiyəliklərning nəyzə-ⱪiliq bilən ɵz'ara bir-birini ⱪirƣin
ⱪilixiwatⱪanliⱪini, ularning ajayip parakəndə bolup ketixkənlikini kɵrdi.
21
Bu qaƣda, ilgiri Filistiyəliklərgə ⱪoxulup kətkən ⱨəm ular bilən
bargaⱨⱪa kelip ⱪalƣan Ibraniylar Filistiyəliklərni taxlap, Sa'ul wə
16

345
Samu'il birinqi ⱪisim

Yonatanƣa əgixip kəlgən Isra'illarƣa ⱪoxuluwaldi. 22 Əfrayim taƣliⱪ
rayoniƣa yoxurunƣan Isra'illarmu Filistiyəliklərning ⱪaqⱪanliⱪini
anglap, jənggə qiⱪip ularni ⱪoƣlidi. 23 Xu küni Pərwərdigar Isra'illarƣa
qong nusrət bərdi. Bu jəng Bəyt'awənning yiraⱪ yərlirigiqə yeyildi.
Sa'ulning əhmiⱪanə ⱪəsimi
U küni Isra'illar naⱨayiti ⱨerip ⱨalidin kətti. Qünki Sa'ul ularni ⱪəsəm
bilən baƣlap: «Mən düxmənlirimdin intiⱪam elip bolmiƣuqə, kəq
kirixtin burun ta'am yegən kixi ⱪarƣixⱪa kətsun» dəp eytⱪanidi. Xuning
bilən ⱨeqkim ⱨeqnemə yemidi. 25-26 Ular ormanliⱪⱪa yetip barƣanda,
yərdə ⱨərə kɵnəkliridin eⱪip qüxüwatⱪan ⱨəsəllərni kɵrdi. Xundaⱪtimu
ⱨeqkim uningdin azraⱪmu elip aƣziƣa salmidi, qünki ular ⱪəsəmdin
ⱪorⱪuxti.
27
Lekin Yonatan atisining həlⱪni ⱪəsəm bilən baƣliƣanliⱪini
anglimiƣanidi, xunga u ⱪolidiki tayiⱪini ⱨərə kɵnikigə tiⱪip, ⱨəsəl elip,
aƣziƣa seliwidi, kɵzi nurlinip kətti. 28 Əmma kɵpqiliktin birəylən
uningƣa:
– Atingiz həlⱪni ⱪəsəm bilən ⱪattiⱪ baƣlap: «Bügün ⱨərⱪandaⱪ nərsə
yegən adəm ⱪarƣixⱪa kətsun» dəp eytⱪanidi, xuning üqün ⱨəmməylən
bək ⱨerip, ⱨalimizdin kəttuⱪ, – dedi.
29
– Atam ⱨəmmimizni bək təngliktə ⱪalduruptu, – dedi Yonatan, –
ⱪaranglar, mən bu ⱨəsəldin azraⱪ tetip beⱪiwidim, kɵzüm roxənlixip
kətti. 30 Əgər bügün həlⱪ düxmənlirimizdin olja alƣan nərsilərdin
haliƣiniqə yegən bolsa, tehimu yahxi bolmasmidi? Bügün ɵltürülgən
Filistiyəliklər tehimu kɵp bolmasmidi?
31
Xu küni ular Filistiyəliklərni sür-toⱪay ⱪilip, Mikmastin
Ayyalonƣiqə ⱪoƣlidi. Əmma ⱨəmməylən barƣanseri ajizlap kətkənidi,
32
xunga ular oljilarƣa ɵzini etip, ⱪoy, kala wə mozaylarni udul kəlgən
yərdə soyup, ⱪenini eⱪitmay gɵxini yedi. 33 Bəzilər Sa'ulƣa:
– Həlⱪ ⱪeni eⱪitilmiƣan gɵxlərni yeyix bilən Pərwərdigar aldida gunaⱨ
ⱪildi, – dəp eytⱪanidi, Sa'ul:
– Bu Hudaning əⱨdisigə hilapliⱪ ⱪilƣanliⱪtur! Əmdi dərⱨal bu yərgə
qong bir taxni domilitip kelinglar, 34 həlⱪning arisiƣa berip, ularƣa
eytinglar: «Ⱨərbir kixi ɵz melini yenimƣa əkelip, bu yərdə soyup yesun,
ⱪeni eⱪitilmiƣan gɵxni yəp, Pərwərdigar aldida gunaⱨ ⱪilmisun» – dedi.
Xuning bilən ⱨəmməylən u keqisi ɵz melini yetiləp kelip, xu yərdə
soydi. 35 Sa'ul Pərwərdigarƣa atap bir ⱪurbanliⱪ supisi yasidi, bu uning
24
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Pərwərdigarƣa atap yasiƣan tunji ⱪurbanliⱪ supisi idi.
36
Andin Sa'ul adəmlirigə:
– Keqiqə Filistiyəliklərning arⱪisidin ⱪoƣlap, tang etixtin burun
ularning mal-mülüklirini tartiwelip, ⱨeq birini tirik ⱪoymayli! – dedi.
– Sizgə ⱪandaⱪ ⱪilix yahxi bolsa, xundaⱪ ⱪiling, – dedi ular. Lekin
roⱨaniy sɵz ⱪisturup:
– Biz aldi bilən Hudaning iradisini biləyli, – dedi.
37
Sa'ul Hudadin:
– Mən Filistiyəliklərning arⱪisidin ⱪoƣlisam bolamdu? Ularni
Isra'illarning ⱪoliƣa tapxuramsən? – dəp soridi. Lekin xu küni Hudadin
ⱨeq jawab kəlmidi. 38 Xunga Sa'ul:
– Əy ləxkər baxliri, ⱨəmminglar bu yərgə kelinglar, bügün nemə gunaⱨ
ⱪilinƣanliⱪini eniⱪlap qiⱪayli. 39 Mən Isra'illarƣa nusrət bərgüqi mənggü
ⱨayat Pərwərdigar aldida ⱪəsəm ⱪilimənki, bu gunaⱨni ⱪilƣan kixi ⱨətta
oƣlum Yonatan bolsimu ɵlüxi kerək, – dedi.
Lekin həlⱪtin ⱨeqⱪandaⱪ sada qiⱪmidi. 40 Andin u pütkül Isra'illarƣa:
– Silər bir tərəptə turunglar, oƣlum Yonatan ikkimiz yənə bir tərəptə
turayli, – dedi.
– Sizgə ⱪandaⱪ ⱪilix yahxi bolsa, xundaⱪ ⱪiling, – dedi həlⱪ.
41
Sa'ul Pərwərdigar – Isra'illarni talliƣan Hudaƣa:
– Kimning gunaⱨkar ikənlikini kɵrsətkəysən, – dedi.
Keyin qək taxliniwidi, qək Sa'ul bilən Yonatanƣa qiⱪti, həlⱪ ⱪutuldi.
42
Sa'ul:
– Mən bilən oƣlum Yonatanƣa qək taxlansun, – dedi.
Qək Yonatanƣa qiⱪti. 43 Sa'ul Yonatanƣa:
– Sən nemə ⱪilƣanliⱪingni manga eyt, – dedi.
– Ⱪolumdiki tayaⱪ bilən kiqikkinə ⱨəsəl elip tetip baⱪⱪinim rast. Mana,
ɵlüxkə razimən, – dedi Yonatan.
44
– Əy Yonatan! Qoⱪum ɵlüxüng kerək, bolmisa Huda meni eƣir
jazaliƣay – dedi Sa'ul.
45
Lekin həlⱪ uningƣa:
– Isra'illarni xunqiwala qong ƣəlibə-nusrətkə yətküzgən Yonatan tursa,
əjəba u ɵlüxi kerəkmu? Ⱨərgiz undaⱪ ⱪilixⱪa bolmaydu! Biz mənggü
ⱨayat Pərwərdigar aldida ⱪəsəm ⱪilimizki, uning bir tal moyiƣimu
tegixkə bolmaydu, qünki u Hudaning yardimi bilən bügün xunqə qong
ixni ⱪildi, – dedi.
Ənə xu təriⱪidə həlⱪ Yonatanni ɵlümdin ⱪutuldurup ⱪaldi.
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Xuningdin keyin Sa'ul Filistiyəliklərni ⱪoƣlimay yenip kətti,
Filistiyəliklərmu ɵz yurtiƣa ⱪaytip kətti.
Sa'ulning jəng ƣəlibiliri
Sa'ul Isra'iliyə padixaⱨliⱪini mustəⱨkəm ⱪolƣa alƣandin keyin,
ətrapidiki barliⱪ düxmənliri bilən jəng ⱪildi. Mo'abliⱪlar, Ammonlar,
Idomluⱪlar, Zobaⱨtiki padixaⱨlar wə Filistiyəliklər bilən jəng ⱪilip, ⱪaysi
tərəpkə yüzlənmisun, u ƣəlibə ⱪildi. 48 Sa'ul jəngdə batur idi, u
Amaləklərni məƣlup ⱪilip, Isra'illarni bulang-talang ⱪilƣanlarning
ⱪolidin ⱪutⱪuzdi.
49
Sa'ulning oƣulliri Yonatan, Yixwi wə Malkixuwalar idi, ⱪizliri bolsa
qongi Merab, kiqiki Mikal idi. 50 Sa'ulning ayali Ahino'am bolup,
Ahima'azning ⱪizi idi. Sa'ulning ⱪoxunining bax sərkərdisi Abner bolup,
u Sa'ulning taƣisi Nerning oƣli idi. 51 Sa'ulning atisi Kix bilən Abnerning
atisi Ner, Abi'elning oƣulliri idi.
52
Sa'ulning pütün ɵmri Filistiyəliklər bilən da'im ⱪattiⱪ jəng ⱪilix bilən
ɵtti. Xunga Sa'ul ⱨərⱪaqan küqtünggür yaki batur birini kɵrsə, uni ɵz
hizmitigə salatti.
47

15-bab
Sa'ulning Pərwərdigarning buyruⱪliriƣa toluⱪ boysunmasliⱪi
Samu'il Sa'ulƣa mundaⱪ dedi:
– Bexingƣa yaƣ ⱪuyup, seni Pərwərdigarning ɵz həlⱪi bolƣan
Isra'illarƣa padixaⱨliⱪⱪa təyinligili Pərwərdigar təripidin əwətilgən
adəm mən bolimən. 2 Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar mundaⱪ dəyduki:
«Isra'illar Misirdin qiⱪⱪan qaƣda, Amaləklərning ularƣa ⱪarxi
qiⱪⱪanliⱪliri üqün, mən Amaləklərni jazalaymən. 3 Əmdi sən
Amaləklərgə ⱨujum ⱪilip, pütün həlⱪini mal-mülükliri bilən – ər-ayal,
bala-qaⱪa, ⱪoy-kala, tɵgə wə exəklərgiqə iq aƣritip olturmay təltɵküs
yoⱪitiwət③.»
4
Xuningdin keyin Sa'ul ləxkərlərni Tila'imƣa yiƣip, sanaⱪtin ɵtküzdi.
Piyadə ləxkərlər sani Yəⱨuda ⱪəbilisidin on ming, Isra'iliyəning baxⱪa
1

Bu yərdiki Ibraniyqə sɵz ‘adəm wə nərsilərni təltɵküs yoⱪitix arⱪiliⱪ, ularni
Pərwərdigarƣa atax’ degən mənini bildüridu.
③

348
Samu'il birinqi ⱪisim

ⱪəbililiridin bolsa jəm'iy ikki yüz ming qiⱪti.
5
Sa'ul Amaləklərning xəⱨirigə kelip, jilƣida bɵktürmidə yatti. 6 Andin
Ⱪenlarƣa: «Isra'illar Misirdin qiⱪⱪanda, ularƣa meⱨribanliⱪ
kɵrsətkənidinglar, xunga silərni Amaləklər bilən ⱪoxup
yoⱪitiwətməslikim üqün, əmdi Amaləklərdin bɵlünüp qiⱪip ketinglar!»
dəp həwər bərdi.
7
Sa'ul Amaləklərni Hawila degən yərdin taki Misirning xərⱪidiki Xur
degən yərgiqə ⱪoƣlap ⱪirip, 8 Amaləklərning padixaⱨi Agagni tirik tutup,
ⱪalƣan pütün həlⱪini ⱪiliq bilən təltɵküs yoⱪatti. 9 Əmma Sa'ul bilən həlⱪ
Agagƣa, xundaⱪla semiz kala, ⱪoy, mozay wə ⱪozilarƣa iq aƣritip,
ⱪimmiti barliki mallarni ɵltürməy, ⱪimmiti yoⱪ ərziməslirining birinimu
ⱪoymay yoⱪitiwətti.
Sa'ulning Pərwərdigar təripidin padixaⱨliⱪtin eliwetilixi
Bu qaƣda Samu'ilƣa Pərwərdigardin mundaⱪ wəⱨiy kəldi:
11
«Sa'ul məndin yüz ɵrüp, buyruⱪimni ijra ⱪilmidi, uni padixaⱨ
ⱪilƣinimƣa puxayman ⱪildim». Samu'il ⱪəwətla aqqiⱪlinip, pütün keqə
Pərwərdigarƣa nalə-pəryad ⱪilip qiⱪti. 12 Samu'il ətisi səⱨər ⱪopup
Sa'ulning ⱪexiƣa barƣanda, uningƣa: «Sa'ul Karməlgə berip, ɵz xəripigə
bir hatirə munari təyinləp, andin Gilgalƣa ketiptu» degən həwər yetip
kəldi. 13 Samu'il Sa'ulning yeniƣa keliwidi, Sa'ul uningƣa:
– Pərwərdigar sizgə bəht ata ⱪilƣay! Mən Pərwərdigarning buyruⱪini
ijra ⱪildim, – dedi.
14
Samu'il uningƣa:
– Ⱪuliⱪimƣa ⱪoylarning mərəxliri, kalilarning mɵrəxliri anglinidiƣu,
bu nemə ix? – dewidi, 15 Sa'ul uningƣa:
– U, adəmlirimning Amaləklərdin alƣan oljiliri, Pərwərdigar
Hudayingizƣa ⱪurbanliⱪ ⱪilix üqün ular semiz kala, ⱪoylarni ayap,
saⱪlap ⱪelixti. Ⱪalƣanlirining ⱨəmmisini biz təltɵküs yoⱪitiwəttuⱪ, –
dedi.
Samu'il Sa'ulƣa ⱪarap:
16
– Tohtap tur! Mən sanga Pərwərdigarning tünügün ahxam manga
degən sɵzlirini eytip berəy, – dedi.
– Ⱪeni, mərⱨəmət, – dedi Sa'ul.
17
– Gərqə ɵzüngni muⱨim adəm əməs, dəp ⱨesablap yürsəngmu,
əməliyəttə Isra'il ⱪəbililirining baxliⱪi əməsmusən? – dedi Samu'il
Sa'ulƣa, – Pərwərdigar sening bexingƣa yaƣ ⱪuydurup, seni
10
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Isra'illarning padixaⱨi ⱪildi. 18 Pərwərdigar sanga: «Berip, axu gunaⱨkar
Amaləklərni təltɵküs ⱪətl ⱪiliwət, ⱨəmmisini yoⱪatⱪuqə ular bilən jəng
ⱪil» dəp əmr berip, seni yolƣa salƣanidi. 19 Sən nemə üqün
Pərwərdigarƣa ita'ət ⱪilmay, jəng oljilirini elixⱪa aldirap, Pərwərdigar
yaman dəp ⱪariƣan ixlarni ⱪilding?
20
– Mən ⱨəⱪiⱪətən Pərwərdigarƣa ita'ət ⱪildim, – dedi Sa'ul
Samu'ilƣa, – Pərwərdigarning manga kɵrsətkən yolida mangdim,
Amaləklərning padixaⱨi Agagni tutup, Amaləklərni təltɵküs yoⱪattim.
21
Adəmlirim bolsa: «Gilgalda Pərwərdigar Hudayingizƣa ⱪurbanliⱪ
ⱪilayli» dəp, təltɵküs ⱪirip taxlinixⱪa tegixlik bolƣan oljilarning iqidin
əng yahxi ⱪoy, kalilarni tallap elixti, halas.
22
– Pərwərdigar ⱨərⱪandaⱪ kɵydürmə wə baxⱪa ⱪurbanliⱪlardin kɵrə,
ɵzigə ita'ət ⱪilixni yahxi kɵrməsmu? – dedi Samu'il, – bilginki, ita'ət
ⱪilix, ⱪurbanliⱪ ⱪilixtin yahxidur, Pərwərdigarning buyruⱪiƣa boysunux,
ⱪoqⱪar meyini kɵydürüp ⱨədiyə ⱪilixtin əwzəldur.
23
Ɵz beximqiliⱪ ⱪilixning gunaⱨi, jadugərlik gunaⱨiƣa ohxaxla
yamandur. Jaⱨilliⱪning gunaⱨi bolsa, butⱪa qoⱪunuxning gunaⱨiƣa
ohxaxla eƣirdur. Sən Pərwərdigarning əmrini taxliwətkənliking üqün,
Pərwərdigarmu seni padixaⱨliⱪtin elip taxliwətti.
24
– Mən gunaⱨ ɵtküzdüm! – dedi Sa'ul Samu'ilƣa, – mən həlⱪtin
ⱪorⱪup, ularning gepigə kirip, Pərwərdigarning buyruⱪiƣa wə sizning
gepingizgə hilapliⱪ ⱪiliptimən. 25 Əmdi sizdin tiləyki, gunaⱨimdin keqip,
mən bilən billə ⱪaytsingiz, xuning bilən Pərwərdigarƣa ibadət ⱪilay.
26
– Mən sən bilən billə ⱪaytmaymən, – dedi Samu'il Sa'ulƣa, – sən
Pərwərdigarning əmrini taxliwətkənliking üqün, Pərwərdigarmu seni
padixaⱨliⱪtin elip taxliwətti.
27
Samu'il arⱪiƣa burulup mangmaⱪqi boluwidi, Sa'ul uning tonining
pexigə esilip, uni tartip yirtiwətti.
28
– Pərwərdigar bügün Isra'iliyə padixaⱨliⱪini sening ⱪolungdin
tartiwelip, uni səndin yahxiraⱪ birsigə bərdi, – dedi Samu'il Sa'ulƣa, 29 –
Isra'illarning mənggülük Hudasi yalƣan sɵzliməydu, iradisidin
yanmaydu. U insan əməs, ⱨərgiz iradisini ɵzgərtməydu.
30
– Mən gunaⱨkarmən, xundaⱪ bolƣan təⱪdirdimu həlⱪimning
aⱪsaⱪalliri wə Isra'illarning aldida yüzümni ⱪilip mən bilən billə ⱪayting,
xuning bilən mən Pərwərdigar Hudayingizƣa ibadət ⱪilay, – dedi Sa'ul.
31
Xuningdin keyin Samu'il Sa'ul bilən billə ⱪaytti, Sa'ul Pərwərdigarƣa
ibadət ⱪildi.
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Samu'ilning Amaləklərning padixaⱨini ⱪətl ⱪilixi
Samu'il Amaləklərning padixaⱨi Agagni ɵzining aldiƣa elip kelixni
eytti. Agag ɵziqə: «Əmdi ɵlüm həwpi ɵtüp kətti» dəp oylidi wə hatirjəm
ⱨalda Samu'ilning aldiƣa kəldi.
33
– Sən xəmxiring bilən anilarni baliliridin ayriƣaniding, huddi
xuningƣa ohxax sening anangmu ɵz oƣlidin ayrilsun, – dedi Samu'il wə
Gilgalda Pərwərdigar aldida Agagni xəmxər bilən qepip taxlidi.
34
Xuningdin keyin Samu'il Ramaⱨⱪa ⱪaytti, Sa'ulmu Gib'aⱨⱪa – ɵz
ɵyigə ⱪaytip kətti. 35 Samu'il taki aləmdin ɵtküqə Sa'ulni ⱪayta kɵrmidi,
lekin uning üqün ⱪayƣurup yürdi. Pərwərdigar Sa'ulni Isra'illarƣa
padixaⱨ ⱪilƣiniƣa puxayman ⱪilƣanidi.
32

16-bab
Hudaning Dawutni padixaⱨliⱪⱪa tallixi
Pərwərdigar Samu'ilƣa mundaⱪ dedi:
– Mən Sa'ulning Isra'ilƣa padixaⱨ boluxini rət ⱪilƣan tursam, sən
ⱪaqanƣiqə ⱪayƣurisən? Sən münggüzgə zəytun yeƣi toldurup
Bəytləⱨəmlik Yixayningkigə bar, mən uning oƣulliridin birini ɵzümgə
padixaⱨ ⱪilip tallidim.
2
– Mən ⱪandaⱪ barimən? Sa'ul anglap ⱪalsa, meni ɵltürüwetidu, – dedi
Samu'il.
– Sən bir qixi mozayni alƣaq bar wə: «Mən Pərwərdigarƣa atap
ⱪurbanliⱪ ⱪilƣili kəldim» degin. 3 Yixayni ⱪurbanliⱪ gɵxini yeyixkə
təklip ⱪil, xu qaƣda mən sanga nemə ⱪilixingni dəp berimən. Sən mən
sanga ɵzüm kɵrsitidiƣan adəmning bexiƣa yaƣ ⱪuy, – dedi Pərwərdigar.
4
Samu'il Pərwərdigarning degini boyiqə ⱪildi. U Bəytləⱨəmgə yetip
kəlgəndə, yurt aⱪsaⱪalliri ⱪorⱪunq bilən uni ⱪarxi elip:
– Amanliⱪ bolsun dəp kəldilimu? – dəp soridi. 5 U aⱪsaⱪallarƣa:
– Amanliⱪ bolsun dəp kəldim, Pərwərdigarƣa ⱪurbanliⱪ ⱪilƣili kəldim.
Ɵzünglarni paklap, mən bilən billə ⱪurbanliⱪ gɵxi yeyixkə kelinglar, –
dedi.
Samu'il Yixay bilən uning oƣullirini pakliƣandin keyin, ularni
ⱪurbanliⱪ gɵxi yeyixkə təklip ⱪildi.
6
Ular kəlgən qaƣda Samu'ilning kɵzi Əli'abⱪa qüxüp, iqidə:
1
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«Pərwərdigarning talliƣini muxu bolsa kerək» dəp oylidi. 7 Lekin
Pərwərdigar Samu'ilƣa: «Uning taxⱪi kɵrünüxi bilən egiz bəstigila
ⱪarima, mən uni rət ⱪildim. Pərwərdigar bəndilərgə ohxax taxⱪi
kɵrünüxkə ⱪarimaydu, ⱪəlbkə ⱪaraydu» dedi.
8
Yixay ɵzining oƣli Abinadabni Samu'ilning aldidin ɵtküzgənidi.
Samu'il:
– Pərwərdigar uni tallimidi, – dedi.
9
Yixay Xammaⱨni Samu'ilning aldidin ɵtküzüwidi, Samu'il:
– Pərwərdigar unimu tallimidi, – dedi.
10
Yixay u yərdiki yəttə oƣlining ⱨəmmisini Samu'ilning aldidin
ɵtküzüwidi, Samu'il:
– Pərwərdigar ularning ⱨeqⱪaysisini tallimaptu, – dedi wə 11 –
oƣulliringizning ⱨəmmisi muxumu? – dəp soridi.
– Kənjimmu bar, u ⱨazir ⱪoy beⱪiwatidu, – dəp jawab bərdi Yixay.
– Qaⱪirip kelixkə adəm əwəting, – dedi Samu'il Yixayƣa, – u
kəlmigüqə, dastihanƣa olturmaymiz. 12 Yixay adəm əwətip Dawutni
qaⱪirip kəldi. Dawut kɵzliri yenip turidiƣan, ikki məngzi ⱪizil, kelixkən
bir yigit idi. Pərwərdigar: «Dəl muxu, berip uning bexiƣa yaƣ ⱪuy!»
dedi. 13 Samu'il münggüzdiki zəytun yeƣini elip, akiliri aldida uning
bexiƣa ⱪuydi. Xu kündin tartip Pərwərdigarning Roⱨi Dawutⱪa küqlük
qüxüxkə baxlidi. Xuningdin keyin Samu'il Ramaⱨⱪa ⱪaytip kətti.
Dawutning Sa'ul padixaⱨning hizmitidə boluxi
Pərwərdigarning Roⱨi Sa'uldin ayrildi. Pərwərdigar tərəptin
əwətilgən bir yaman roⱨ uni ⱪattiⱪ wəⱨimigə selixⱪa baxlidi. 15 Sa'ulning
əməldarliri uningƣa:
– Ⱨazir Pərwərdigar tərəptin əwətilgən bir yaman roⱨning ɵzlirini
ⱪattiⱪ ⱪorⱪunqⱪa seliwatⱪanliⱪini kɵrüwatimiz. 16 Hojam, bizgə lirani
yahxi qalidiƣan bir adəm tepip kelixkə buyruⱪ ⱪilƣayla, Pərwərdigar
tərəptin yaman roⱨ kelip ɵzlirini tutup ⱪalƣanda u adəm lira qalsa, ɵzliri
yahxi bolup ⱪalila, – degənidi. 17 Sa'ul əməldarliriƣa:
– Mən üqün usta bir liraqini tepip yenimƣa əkelinglar, – dedi.
18
– Mən Bəytləⱨəmlik Yixayning bir oƣlini kɵrgən, u lira qelixⱪa usta
ikən. U batur, jəngdə jəsur, danaliⱪ bilən sɵzləydiƣan, tolimu kelixkən
yigit ikən, Pərwərdigar uningƣa yardur, – dedi bir ƣulam.
19
Sa'ul buni anglap Yixayƣa qaparmənlərni əwətip: «Ⱪoy baⱪidiƣan
Dawut degən oƣlungni mening yenimƣa əwətiwət» dedi. 20 Yixay oƣli
14

352
Samu'il birinqi ⱪisim

Dawut bilən birgə bir oƣlaⱪni, nan artilƣan bir exəkni wə bir tulum
xarabni ⱪoxup Sa'ulƣa əwətti. 21 Dawut Sa'ulning ⱨuzuriƣa kelip, uning
hizmitigə kirixti. Dawutⱪa Sa'ulning ⱪattiⱪ meⱨri qüxüp ⱪaldi. Xuning
bilən uni ɵzining ⱪoral-yaraƣ kɵtürgüqisi ⱪiliwaldi. 22 Andin Sa'ul
Yixayƣa: «Dawut manga yarap ⱪaldi. Yenimda ⱪelip hizmitimni ⱪilsun»
dəp həwər əwətti. 23 Xu kündin baxlap Pərwərdigar tərəptin kəlgən
yaman roⱨ Sa'ulni tutⱪanda, Dawut lirani ⱪoliƣa elip qalatti, xuning bilən
Sa'ul aram tepip, yahxi bolup ⱪalatti, yaman roⱨmu uningdin qiⱪip
ketətti.

17-bab
Golyatning Isra'illarni ⱨaⱪarətlixi
Filistiyəliklər jəng ⱪilix üqün ⱪoxunlirini yiƣip, Yəⱨuda zeminiƣa
təwə Sokoⱨ degən xəⱨərdə jəm boldi. Ular Sokoⱨ wə Azeⱪa
xəⱨərlirining otturisidiki Əfəs-dammim degən yərdə bargaⱨ ⱪurdi. 2 Sa'ul
bilən Isra'iliyə ləxkərlirimu birlixip, Elaⱨ jilƣisida bargaⱨ ⱪurup,
ⱪoxunlirini tizip, Filistiyəliklər bilən jəng ⱪilixⱪa təyyarlandi.
3
Filistiyəliklər bu tərəptiki taƣda, Isra'illar bolsa u tərəptiki taƣda
turuxti, ularning otturisida bir jilƣa bar idi.
4
Filistiyəliklər tərəptin Golyat degən bir küqtünggür otturiƣa qiⱪti. U
Gat xəⱨiridin bolup, boyining egizliki üq metirƣa yeⱪin idi. 5 Bexiƣa tuq
dubulƣa, uqisiƣa zənjir sawut kiyip ⱪorallanƣan bolup, zənjir sawutning
eƣirliⱪi atmix kiloƣa yeⱪin kelətti. 6 Paqiⱪiƣa tuqtin yɵgək baƣlap,
ɵxnisigə bir tuq nəyzə esiwalƣanidi. 7 Ⱪolidiki nəyzisining dəstisi rəht
toⱪuydiƣan dəstigaⱨning oⱪidək tom idi, tɵmür uqining eƣirliⱪi bolsa
təhminən yəttə kilo kelətti. Golyatning aldida bir ləxkər uning qong
ⱪalⱪinini kɵtürüp mangatti.
8
Golyat Isra'illarƣa ⱪarap turup, mundaⱪ dəp towlidi:
– Silər səp tüzüp nemə ⱪilmaⱪqisilər? Mana mən Filistiyəlikⱪu? Silər
pəⱪətla Sa'ulning ⱪulliri əməsmu? Ⱪeni, iqinglardin birəylənni tallap,
mening yenimƣa kəltürünglar. 9 Əgər u mən bilən elixip meni
ɵltürüwetəlisə, biz silərgə ⱪul bolayli; əgər uni mən yengip
ɵltürüwetəlisəm, silər bizgə ⱪul bolup, hizmitimizni ⱪilinglar. 10 U
Filistiyəlik sɵzini yənə dawamlaxturdi:
– Mən bügün Isra'iliyə ⱪoxunini xərməndə ⱪilimən. Ⱪeni, mən bilən
1
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elixⱪili bir adəm qiⱪiringlar!
11
Sa'ul wə pütün Isra'illar bu Filistiyəlikning gəplirini anglap, alaⱪzadə
bolup, ⱪorⱪuxup kətti.
Yixayning Dawutni Sa'ulning bargaⱨiƣa əwətixi
Dawut Yəⱨuda zeminining Bəytləⱨəm xəⱨiridiki Əfrata jəmətidin
bolƣan Yixay degən adəmning balisi bolup, Yixayning səkkiz oƣli bar
idi. Sa'ul ⱨɵküm sürgən dəwrdə Yixay yaxinip ⱪalƣan bolup, kɵpqilik
uni ⱨɵrmətləytti. 13 Yixayning üq qong oƣli Sa'ul bilən jənggə qiⱪⱪanidi.
Jənggə qiⱪⱪan tunji oƣlining eti Əli'ab, ikkinqisining eti Abinadab,
üqinqisining bolsa Xammaⱨ idi. 14 Dawut oƣullarning əng kiqiki bolup,
uning üq qong akisi Sa'ul bilən billə jənggə qiⱪⱪanidi. 15 Dawut bəzidə
Sa'uldin ayrilip Bəytləⱨəmgə ⱪaytip, atisining ⱪoylirini beⱪip kelətti.
16
Ⱨeliⱪi Filistiyəlik Golyat ⱪiriⱪ küngiqə ətigini wə ahximi qiⱪip,
uruxuxⱪa dəwət ⱪilip turdi.
17
Bir küni Yixay oƣli Dawutⱪa:
– Oƣlum, sən mawu bir halta ⱪomaq bilən on nanni yügürüp berip
bargaⱨⱪa, akiliringƣa apirip bərgin. 18 Yənə munu on bolaⱪ irimqikni
ularning ⱪomandaniƣa bər ⱨəm akiliringning ⱨal-əⱨwalini uⱪup, ulardin
birər nixanə alƣaq kəl, – dedi.
19
Dawutning üq akisi Sa'ul padixaⱨ wə baxⱪa Isra'illar bilən birliktə
Elaⱨ jilƣisida Filistiyəliklərgə ⱪarxi jəng ⱪiliwatatti.
20
Dawut ətisi səⱨər turup, ⱪoylirini baxⱪa bir padiqiƣa tapxurup
ⱪoyup, atisi Yixayning sɵzi boyiqə yeməkliklərni elip yolƣa qiⱪti. U
bargaⱨⱪa kəlgəndə Isra'illar ⱪoxuni jənggə qiⱪiwatⱪan bolup,
ⱨəmməylən quⱪan kɵtürüwatatti. 21 Isra'illar bilən Filistiyəliklər jəng
ⱪilix üqün yüzmuyüz səp tüzüp turuxti. 22 Dawut nərsilirini təminat
baxⱪurƣuqiƣa tapxurup, ɵzi ⱪoxunning yeniƣa yügürüp berip akiliriƣa
salam ⱪildi. 23 U ular bilən sɵzlixip turƣanda, Gatliⱪ küqtünggür Golyat
Filistiyəliklərning ⱪoxunidin qiⱪip, awwalⱪi sɵzlirini təkrar towlidi.
Dawut uning sɵzlirini anglap turdi. 24 Isra'illarning ⱨəmmisi Golyatni
kɵrüx bilənla naⱨayiti ⱪorⱪup ⱪeqixti. 25 Isra'illar bir-birigə: «Ənə, uni
kɵrdünglarmu? Yənə Isra'illarni ⱨaⱪarətləwatidu. Padixaⱨ uni ɵltürgən
adəmgə jiⱪ bayliⱪ in'am ⱪilip, ɵz ⱪizinimu hotunluⱪⱪa beridikən, u
adəmning atisining a'ilisini bolsa ⱨərhil baj-seliⱪtin halas ⱪilidikən»
deyixiwatatti. 26 Dawut yenida turƣanlardin:
– Bu Filistiyəlikni ɵltürüp, Isra'illarni bu ⱨaⱪarəttin halas ⱪilƣan kixi
12
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nemigə erixidikən? Mənggü ⱨayat Hudaning ⱪoxuniƣa ⱨaⱪarət ⱪilidiƣan
bu hətnisiz Filistiyəlik ɵzini kim dəp oylaydikən? – dəp soridi. 27 Kixilər
uningƣa, Golyatni ɵltürgən kixigə berilidiƣan in'amlarni dəp bərdi.
28
Dawutning əng qong akisi Əli'ab Dawutning kixilər bilən ⱪilixⱪan
gepini anglap, uningƣa aqqiⱪlap:
– Nemidəp bu yərgə kəlding? Daladiki bar-yoⱪi birⱪanqə ⱪoylarni
kimgə tapxurdung? Mən sening kibirlikingni wə kɵnglüngdiki yaman
oyungni bilimən. Sən əməliyəttə jəngni kɵrgili kəlding, – dedi.
29
Dawut bolsa:
– Mən nemə ⱪildim, so'al soraxⱪa bolmamdu? – dəp jawab ⱪayturdi
30
wə akisining yenidin ketip, baxⱪa adəmlərdin xu so'alni təkrar soridi,
yənila ohxax jawabⱪa erixti.
31
Dawutning gəplirini angliƣanlar uning deginini Sa'ulƣa
yətküzgənidi, Sa'ul Dawutni ⱪiqⱪirip kelixkə adəm əwətti. 32 Dawut
Sa'ulƣa:
– Aliyliri, ⱨeqkimning axu Filistiyəliktin ⱪorⱪup, alaⱪzadə boluxining
ⱨajiti yoⱪ. Peⱪir u Filistiyəlik bilən elixixⱪa qiⱪimən, – dedi.
33
– Sən ⱪandaⱪmu u Filistiyəlik bilən elixixⱪa qiⱪalaysən? Sən tehi
kiqik tursang, u bolsa yax waⱪtidin beri jəngqi, – dedi Sa'ul.
34
– Aliyliri, peⱪir, atamning ⱪoylirini beⱪip keliwatimən, xir yaki eyiⱪ
kelip ⱪoylardin birərsini elip ⱪaqsa, 35 ularni ⱪoƣlap berip urup,
eƣizliridin ⱪoylarni tartiwalimən. Ular ⱪopup manga yansa, yayliridin
tutuwelip urup ɵltürüwetimən. 36 Peⱪir xirnimu ɵltürgən, eyiⱪnimu
ɵltürgən, mənggü ⱨayat Hudaning ⱪoxuniƣa ⱨaⱪarət ⱪiliwatⱪan awu
hətnisiz Filistiyəlikning aⱪiwiti axu xir wə eyiⱪtək bolsun, – dedi Dawut
wə gepini dawamlaxturup, 37 – Pərwərdigar meni xir wə eyiⱪning
qanggilidin ⱪutⱪuzuwalƣandək, axu Filistiyəlikning qanggilidinmu
ⱪutⱪuzuwalidu, – dedi.
– Boptu əmisə, barƣin! Pərwərdigar sanga yar bolsun, – dedi Sa'ul
Dawutⱪa wə 38 uningƣa ɵzining jəng kiyimlirini, yəni uqisiƣa zənjir
sawutni wə bexiƣa tuq dubulƣisini kiydürüp ⱪoydi. 39 Dawut Sa'ulning
ⱪiliqini jəng kiyimlirining üstidin asti-də, mengip baⱪmaⱪqi boldi, əmma
burun jəng kiyimlirini kiyip baⱪmiƣaqⱪa, tüzük mangalmidi, u Sa'ulƣa:
– Mən bu kiyimlərni kiyip jəng ⱪilalmaymən, qünki mən ularƣa
adətlənmigən, – dedi wə ularni seliwətti. 40 U ⱪoliƣa tayiⱪini elip,
jilƣidin bəx siliⱪ taxni teriwaldi wə ularni padiqi haltisiƣa saldi. Ⱪoliƣa
bolsa salƣisini elip, u Filistiyəlik tərəpkə ⱪarap mangdi.
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Dawutning Golyat bilən uruxuxi
U Filistiyəlik Golyatmu Dawut tərəpkə ⱪarap yeⱪinlixip kəldi,
ⱪalⱪan kɵtürgüqisi bolsa uning aldida mangdi. 42 Dawut ikki məngzi
ⱪizil, kelixkən yax bala bolƣaqⱪa, u Filistiyəlik uningƣa zən selip ⱪarap
ⱪoyup, mənsitmidi. 43 Filistiyəlik Dawutⱪa:
– Sən ⱪolungƣa tayaⱪ elip, mening yenimƣa kelipsən, mən itmidim? –
dedi wə ɵzining ilaⱨlirining namliri bilən Dawutni ⱪarƣidi. 44 U yənə
Dawutⱪa mundaⱪ dedi:
– Keliwər, mən teningni ⱨawadiki ⱪaƣa-ⱪuzƣunlarƣa, daladiki yawayi
ⱨaywanlarƣa berəy!
45
– Sən nəyzə-ⱪiliq bilən manga ⱪarxi kəlding, – dedi Dawut u
Filistiyəlikkə, – lekin mən bolsam sən ⱨaⱪarətləp turƣan Isra'iliyə
ⱪoxunining Hudasi – Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigarning nami bilən sanga
ⱪarxi kəldim. 46 Mana bügün Pərwərdigar seni mening ⱪolumƣa
tapxuridu, seni ɵltürüp, kallangni teningdin juda ⱪilimən, xundaⱪla
Filistiyəlik ləxkərlərning jəsətlirini ⱨawadiki ⱪaƣa-ⱪuzƣunlarƣa wə yər
yüzidiki ⱨaywanlarƣa berimən. Xuning bilən pütün aləmdikilər
Isra'illarning Pərwərdigarining barliⱪini bilip ⱪalidu. 47 Yənə bu yərgə
yiƣilƣan ⱨəmməylən xuni biliduki, Pərwərdigar ɵz həlⱪini ⱪutⱪuzuxta
ⱪiliq bilən nəyzigə tayanmaydu, u jəngdə xübⱨisiz ƣalib kəlgüqidur, u
silərni bizning ⱪolimizƣa tapxuridu.
48
Golyat Dawutⱪa ⱨujum ⱪilƣili uning aldiƣa ⱪarap tohtimay
mangƣanda, Dawut u Filistiyəlik bilən elixix üqün u tərəpkə ⱪarap ittik
yügürdi. 49 Dawut haltisidin bir taxni elip salƣisiƣa selip bir etiwidi, u
tax Filistiyəlikning dəl pexanisigə tegip, petip kirdi. Filistiyəlik yərgə
düm qüxti. 50 Xundaⱪ ⱪilip Dawut u Filistiyəlikni salƣa wə tax bilən
yəngdi. U qaƣda Dawutning ⱪolida ⱪiliq yoⱪ idi. 51 U yügürüp kelip
Filistiyəlikning ƣilipidin ⱪiliqini suƣurup elip, uning bexini kesiwaldi.
Xuning bilən Dawut u Filistiyəlikni ɵltürdi.
Filistiyəliklər ɵz palwinining ɵlgənlikini kɵrüp ⱪaqti. 52 Yəⱨuda
ⱪəbilisidin wə Isra'iliyəning baxⱪa ⱪəbililiridin kəlgən ləxkərlər
ⱪiya-qiya ⱪilixip, Filistiyəliklərni Gatⱪiqə wə Əⱪron ⱪowuⱪiƣiqə ⱪoƣlap
bardi. Ɵltürülgən Filistiyəliklərning jəsiti Xa'arayimƣa baridiƣan
yolƣiqə, ⱨətta Gat wə Əⱪronƣiqə yetip kətti. 53 Isra'illar Filistiyəliklərni
ⱪoƣlap ⱪaytip kəlgəndin keyin, ularning bargaⱨini bulap-talidi. 54 Dawut
Golyatning bexini Yerusalemƣa elip bardi, uning ⱪoral-yariƣini bolsa ɵz
41
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qedirida ⱪaldurdi.
Sa'ulning Dawut bilən kɵrüxüxi
Sa'ul Dawutning ⱨeliⱪi Filistiyəlikning aldiƣa elixixⱪa qiⱪⱪanliⱪini
kɵrüxi ⱨaman, ⱪoxunning bax sərkərdisi Abnerdin:
– Ⱨəy Abner, bu yigit kimning oƣli ikən? – dəp soridi.
– I padixaⱨi aləm, namingiz bilən ⱪəsəm ⱪilimənki, mən rasttinla
bilməydikənmən, – dedi Abner.
56
– Sən berip sorap baⱪ, u yigit zadi kimning oƣli ikən, – dedi padixaⱨ.
57
Dawut Filistiyəlikni ɵltürüp kəlgəndə, Abner uni Sa'ulning ⱨuzuriƣa
baxlap kirdi, Filistiyəlikning bexi uning ⱪolida idi.
58
– Ⱨəy yigit! Sən kimning oƣli bolisən? – dəp soridi Sa'ul.
– Mən Bəytləⱨəmlik ⱪulliri Yixayning oƣli bolimən, – dedi Dawut.
55

18-bab
Yonatanning Dawut bilən janjigər dost boluxi
Dawut bilən Sa'ulning sɵⱨbiti əmdi ayaƣlixixi bilənla, Sa'ulning oƣli
Yonatanning kɵngli Dawutⱪa xundaⱪ baƣlandiki, uni ɵz jenini yahxi
kɵrgəndək yahxi kɵrüp ⱪaldi. 2 Sa'ul xu kündin baxlap Dawutni ɵz
yeniƣa elip ⱪelip, atisining ⱪexiƣa kətkili ⱪoymidi. 3 Yonatan Dawutni
ɵz jenidək əziz kɵrgəqkə, uning bilən dostlixixⱪa əⱨdə ⱪildi. 4 Yonatan
üstidiki tonini selip Dawutⱪa bərdi, jəng kiyimi, ⱪiliqi, oⱪya wə
kəmirinimu bərdi.
5
Sa'ul Dawutni nəgila wəzipigə əwətmisun, u xu yərgə berip, wəzipini
muwəppəⱪiyətlik ⱨalda püttürüp kelətti. Xunga Sa'ul uni ləxkər bexi
ⱪilip ⱪoydi, buningdin ləxkərlərning ⱨəmmisi wə sərkərdilər birdək
məmnun boldi.
1

Sa'ulning Dawutⱪa ⱨəsət ⱪilixi
Dawut Golyatni ɵltürüp kɵpqilik bilən billə ⱪaytip kəlgən qaƣda,
Isra'iliyəning ⱨərⱪaysi xəⱨərliridin ⱪiz-qokanlar qiⱪip, xadliⱪta
dap-dumbaⱪ wə tarliⱪ sazlarni qelip, ⱪoxaⱪ eytip, ussul oynap, Sa'ul
padixaⱨni ⱪarxi elixti. 7 Ⱪiz-qokanlar: «Sa'ul ⱪirdi minglap-minglap,
Dawut ⱪirdi tümənləp-tümənləp» dəp ussul oynap, ⱪoxaⱪlar ⱪatⱪanidi.
8
Sa'ul buningdin ⱪattiⱪ ƣəzəpləndi, qünki bu ⱪoxaⱪ uningƣa
6
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yaⱪmiƣanidi. Xunga:
– Ular tümənni ɵltürüxning xəripini Dawutⱪa, mingni ɵltürüxning
xəripini manga bərgən bolsa, əmdi uningƣa berilmigini xu bir
padixaⱨliⱪla ⱪaptu-də, – dedi.
9
Xu kündin baxlap Sa'ul Dawutⱪa ⱨəsət bilən ⱪaraydiƣan bolup ⱪaldi.
10
Ətisi Pərwərdigar təripidin kəlgən bir yaman roⱨ Sa'ulƣa küq-ⱪudrəttə
qüxüp, uni ɵyidə ⱨayajanda warⱪirap, ussul oynaydiƣan ⱪilip ⱪoydi.
Dawut bolsa adəttikidəkla uningƣa lira qelip bərdi. U qaƣda Sa'ulning
ⱪolida nəyzə bar idi. 11 Sa'ul: «Nəyzə bilən Dawutni tamƣa mihlapla
ⱪoyayqu» dəp oylap, uningƣa ⱪaritip nəyzə etiwidi, Dawut ikki ⱪetim
uningdin ɵzini qətkə aldi. 12 Pərwərdigar Sa'uldin ayrilip, Dawutⱪa yar
bolƣanliⱪi üqün, Sa'ul Dawuttin ⱪorⱪatti. 13 Xunga Sa'ul Dawutni
ɵzining yenidin yiraⱪlaxturup, ləxkərlərning sərkərdisi ⱪilip ⱪoydi,
Dawut ləxkərlərgə bax bolup jənggə baratti. 14 Pərwərdigar Dawutⱪa yar
bolƣaqⱪa, u ⱨərⱪandaⱪ ixta nətijigə erixətti. 15 Sa'ul Dawutning ⱨəmmə
ixlarda muwəppəⱪiyətlik ikənlikini kɵrüp, uningdin tehimu ⱪorⱪidiƣan
bolup ⱪaldi. 16 Lekin Yəⱨuda ⱪəbilisidin wə Isra'iliyəning baxⱪa
ⱪəbililiridin kəlgənlər Dawutⱪa amraⱪ idi, qünki u jənglərdə aldinⱪi
səptiki sərkərdə idi.
Dawutning Sa'ulning ⱪiziƣa ɵylinixi
Sa'ul Dawutⱪa mundaⱪ dedi:
– Sən mening palwinim bolup, Pərwərdigar üqün jəng ⱪilsang, qong
ⱪizim Merabni sanga hotunluⱪⱪa berimən. Sa'ul iqidə: «Dawut mening
ⱪolum bilən əməs, bəlki Filistiyəliklərning ⱪoli bilən ɵltürülsun» dəp
oyliƣanidi.
18
– Mən kim idim? Uruⱪ-jəmətim mening padixaⱨimizƣa küy'oƣul
boluxumƣa ⱪandaⱪmu ərziydu? – dedi Dawut.
19
Lekin Sa'ulning ⱪizi Merab Dawutⱪa yatliⱪ ⱪilinidiƣan qaƣda, Sa'ul
uni Miholaⱨliⱪ Adra'ilƣa hotunluⱪⱪa beriwətti. 20 Waⱨalənki, Sa'ulning
ikkinqi ⱪizi Mikal Dawutⱪa axiⱪ idi, buningdin Sa'ul həwər tepip huxal
bolup kətti. 21 Sa'ul iqidə: «Mən Mikalni Dawutⱪa bərsəm, ⱪizim arⱪiliⱪ
uni tuzaⱪⱪa qüxürüp, Filistiyəliklərning ⱪolida ɵltürgüzimən» dəp
oylidi-də, Dawutⱪa ikkinqi ⱪetim:
– Sən manga küy'oƣul bol, – dedi.
22
Sa'ul əməldarliriƣa:
– «Padixaⱨ seni yahxi kɵridikən, padixaⱨning əməldarlirimu seni yahxi
17

358
Samu'il birinqi ⱪisim

kɵridu, xunga sən padixaⱨⱪa küy'oƣul bol» dəp, Dawutⱪa yoxurunqə
eytinglar, – dedi.
23
Sa'ulning əməldarliri Dawutning ⱪuliⱪiƣa piqirlap ənə xundaⱪ
degənidi, Dawut:
– Padixaⱨning küy'oƣli bolux silərqə xundaⱪ kiqik ixmu? Mən bir
kəmbəƣəl wə ərziməs adəm tursam, – dedi.
24
Sa'ulning adəmliri Dawutning sɵzini Sa'ulƣa yətküzüwidi, 25 Sa'ul
adəmlirigə:
– Silər Dawutⱪa: «Padixaⱨ düxmənliridin intiⱪam almaⱪqikən, xunga
toyluⱪⱪa pəⱪət yüz Filistiyəlikning hətnə terisidin baxⱪa ⱨeq nərsə tələp
ⱪilmaydikən» dənglar, – dedi.
Sa'ulning ƣərizi Dawutni Filistiyəliklərning ⱪolida ɵltürüx idi.
26-27
Sa'ulning adəmliri bu gəpni Dawutⱪa yətküzgənidi, Dawut
padixaⱨning küy'oƣli bolidiƣanliⱪidin huxal boldi. Dawut wə uning
adəmliri ⱪərəli toxmastinla yolƣa qiⱪip ikki yüz Filistiyəlikni ɵltürdi,
Dawut küy'oƣul bolux üqün ularning hətnə terilirini elip, sani bilən
Sa'ulƣa tapxurup bərdi. Xuning bilən Sa'ul ⱪizi Mikalni Dawutⱪa
hotunluⱪⱪa bərdi. 28 Sa'ul Pərwərdigarning Dawutⱪa yar bolƣanliⱪini
ⱨəm ⱪizi Mikalningmu Dawutⱪa amraⱪ ikənlikini eniⱪ bilip, 29 Dawuttin
tehimu ⱪorⱪup, ɵmrining ahiriƣiqə uningƣa düxmən bolup ɵtti.
30
Filistiyəlik ⱪoxunlar ⱪaqanla ⱨujum ⱪilmisun, ularƣa ⱪarxi turuxta
Dawut Sa'ulning baxⱪa sərkərdiliridin muwəppəⱪiyətlik bolup qiⱪatti.
Uning nami kündin-küngə ⱨɵrmətkə sazawər boldi.

19-bab
Sa'ulning Dawutni ɵltürməkqi boluxi
Sa'ul ɵz oƣli Yonatan wə ⱨəmmə əməldarliriƣa Dawutni ɵltürüxni
tapilidi. Lekin Sa'ulning oƣli Yonatan Dawutⱪa ⱪəwətla amraⱪ idi.
2
Yonatan Dawutⱪa:
– Atam Sa'ul seni ɵltürməkqi boluwatidu, ətə ətigəndə pəhəs bolƣin,
dalaƣa berip məhpiy bir yərgə yoxurunuwalƣin. 3 Mən daladiki sən
yoxurunuwalƣan yərgə berip atamning yenida uning bilən sən toƣruluⱪ
paranglixip turimən, mən əⱨwalning ⱪandaⱪliⱪiƣa ⱪarap sanga həwər
berimən, – dedi.
4
Yonatan atisi Sa'ulƣa Dawutni mahtap:
1
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– Xaⱨ ata, ɵz hizmətkaringiz Dawutⱪa yamanliⱪ ⱪilmisingiz, u sizgə
yamanliⱪ ⱪilmiƣan, yənə kelip uning ⱪilƣan ⱨərbir ixi sizgə kɵp payda
elip kəldi. 5 U jenini tikip ⱪoyup ⱨeliⱪi Filistiyəlikni ɵltürdi, Pərwərdigar
xuning bilən Isra'illarni ƣəlibə-nusrətkə erixtürdi. Xu qaƣda siz bularni
kɵrüp huxal bolƣanidingiz. Əmdi nemixⱪa bikardin-bikar bigunaⱨ
Dawutning ⱪenini tɵküp, ɵzingizni gunaⱨkar ⱪilmaⱪqi bolisiz? – dedi.
6
Sa'ul Yonatanning sɵzini angliƣandin keyin ⱪəsəm ⱪilip:
– Mən mənggü ⱨayat Pərwərdigar aldida ⱪəsəm ⱪilimənki, Dawut
ɵltürülməydu, – dedi.
7
Xuningdin keyin Yonatan Dawutni qaⱪirip kelip buning ⱨəmmisini
uningƣa eytip bərdi, xundaⱪla uni Sa'ulning aldiƣa baxlap bardi. Dawut
awwalⱪidəkla Sa'ulning hizmitidə boldi.
8
Uzun ɵtməy yənə urux boldi. Dawut ⱪoxun baxlap qiⱪip,
Filistiyəliklər bilən jəng ⱪilip, ularni ⱪattiⱪ məƣlup ⱪildi. Ahirida
Filistiyəliklər ⱪeqip ketixti. 9 Bir küni Sa'ul ɵyidə ⱪoliƣa nəyzə elip
olturatti, Pərwərdigar təripidin kəlgən bir yaman roⱨ uningƣa yepixti.
Dawut uningƣa lira qelip beriwatⱪanda, 10 Sa'ul Dawutⱪa nəyzə sanjip
tamƣa mihlap ⱪoymaⱪqi boluwidi, Dawut ɵzini qətkə aldi, Sa'ulning
nəyzisi bolsa tamƣa kirip kətti. Dawut xu küni keqidə ɵyigə ⱪeqip kətti.
Mikalning Dawutning ⱨayatini ⱪutⱪuzuxi
Sa'ul Dawutni tang atⱪuqə kɵzitip turup, tang etixi bilənla
ɵltürüwetix üqün, uning ɵyigə bir nəqqə adəm əwətti. Ayali Mikal
Dawutⱪa:
– Bügün keqə jeningizni elip ⱪaqmisingiz, ətə ɵltürülisiz, – dedi.
12
Xundaⱪ ⱪilip ayali Dawutni derizidin qüxürüp ⱪaquruwətti, Dawut
ⱪeqip ⱪutuldi. 13 Mikal bir butni kariwatⱪa yatⱪuzup, bexiƣa ɵqkə
yungida toⱪulƣan yastuⱪni ⱪoyup, üstigə kiyimlərni yepip ⱪoydi.
14
Dawutni tutup kelixkə Sa'ul təripidin əwətilgən adəmlər kəlgəndə,
Mikal ularƣa: «U aƣrip ⱪaldi» dedi. 15 Lekin Sa'ul adəmlirini Dawutni
kɵzitip turuxⱪa yənə əwətti wə ularƣa:
– Uni ɵltürüxüm üqün, yatⱪan kariwiti bilənla kɵtürüp kelinglar! –
dedi.
16
Sa'ul əwətkən adəmlər ɵygə kirip, kariwatta yatⱪan butni wə butning
bexiƣa ⱪoyulƣan ɵqkə yungida toⱪulƣan yastuⱪni kɵrdi. 17 Xuning bilən
Sa'ul Mikalƣa:
– Sən nemixⱪa meni aldap düxminimni ⱪaquruwetisən? – dedi.
11
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Mikal:
– U manga: «Ⱪeqiximƣa yardəm ⱪil, bolmisa seni ɵltürüwetimən»
dedi, – dəp jawab bərdi.
18
Dawut ⱪeqip ⱪutulƣandin keyin, Ramaⱨⱪa kelip Samu'il bilən
kɵrüxüp, Sa'ulning ⱪilƣan-ətkənlirining ⱨəmmisini sɵzləp bərdi.
Xuningdin keyin Samu'il bilən birgə Nayotⱪa berip, u yərdə turdi. 19 Sa'ul
Dawutning Ramaⱨtiki Nayotta turuwatⱪanliⱪidin həwər tapti. 20 Xuning
bilən Sa'ul Dawutni tutup kelixkə adəm əwətti. Ular u yərgə yetip
barƣanda, Samu'ilning yetəkqilikidə ⱨayajanda warⱪirap, ussul
oynawatⱪan bir top pəyƣəmbərlərni kɵrdi. Xu qaƣda Hudaning Roⱨi
Sa'ulning adəmlirigimu qüxti wə ularmu ⱨayajanda warⱪirap, ussul
oynap kətti. 21 Sa'ul bu ixtin həwər tepip yənə adəm əwətti. Ularmu
ⱨayajanda warⱪirap, ussul oynap kətti. Sa'ul üqinqi ⱪetim adəm
əwətkəndə, ular ⱨəm xundaⱪ ⱪilixti. 22 Andin keyin Sa'ulning ɵzi
Ramaⱨⱪa ⱪarap yol elip, Sekudiki qong ⱪuduⱪning bexiƣa yetip kəldi. U
kixilərdin:
– Samu'il bilən Dawut nədə, – dəp soriwidi, birəylən:
– Ramaⱨtiki Nayotta, – dəp jawab bərdi.
23
Xuning bilən Sa'ul Ramaⱨtiki Nayotⱪa ⱪarap mangdi.
Pərwərdigarning Roⱨi uningƣimu qüxti, u taki Ramaⱨtiki Nayotⱪiqə
ⱨayajanda warⱪirap, ussul oynap bardi. 24 Umu kiyimlirini seliwetip, bir
keqə-kündüz Samu'ilning aldida ⱨayajanda warⱪirap, ussul oynap,
yiⱪilƣan peti yalingaq yatti. «Sa'ulmu pəyƣəmbərlərdinmidu?» degən
gəp xuningdin ⱪalƣan.

20-bab
Yonatanning Dawutⱪa yardəm berixi
Dawut Ramaⱨtiki Nayottin ⱪeqip qiⱪip, Yonatanning ⱪexiƣa kelip
uningƣa:
– Mən nemə ⱪiliptimən, nemə gunaⱨim bar ikən, atangning aldida
jenimni alƣudək nemə hataliⱪ ɵtküzüptimən? – dedi.
2
– Huda saⱪlisun, sən ɵltürülməysən. Məyli qong, məyli kiqik ix
bolsun, atam manga bildürməy ⱪilmaydu. U bu ixni məndin
yoxurmaydu, sən degəndək bolmaydu, – dedi Yonatan.
3
Dawut ⱪəsəm ⱪilip:
1
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– Atang sening meni ⱪanqilik yahxi kɵridiƣanliⱪingni obdan bilidu.
Xunga u iqidə: «Buni Yonatanƣa bildürməy, bolmisa u ⱪayƣurup ketidu»
dəp, oyliƣan gəp. Mən mənggü ⱨayat Pərwərdigar aldida sening jening
bilən ⱪəsəm ⱪilimənki, ɵlümgə bir ⱪədəmla yeⱪinliⱪta turimən, – dedi.
4
Yonatan Dawutⱪa:
– Sən nemə ⱪil desəng, xuni ⱪilay, – degənidi, 5 Dawut uningƣa mundaⱪ
dedi:
– Ətə yengi ay bayrimi, padixaⱨ bilən ⱨəmdastihan boluxum kerək, lekin
sən mening ɵgün ahxamƣiqə dalada yoxurunup turuxumƣa ruhsət ⱪilƣin.
6
Mubada atang mening dastihanda yoⱪluⱪumni bilip sorap ⱪalsa, sən:
«Dawut yalwurup ‘manga ɵz xəⱨirim Bəytləⱨəmgə qaⱪⱪan beriximƣa
ijazət bərgin, qünki u yərdə pütün uruⱪ-jəmətimiz bilən yilliⱪ ⱪurbanliⱪ
ɵtküzəttuⱪ’ degənidi» dəp eytⱪin. 7 Əgər u: «Obdan boptu!» desə, mən
tinq-aman ⱪalimən; əgər u ⱪattiⱪ hapa bolsa, bilginki, u manga ziyankəxlik
ⱪilix niyitigə ⱪət'iy kəlgən bolidu. 8 Pərwərdigar aldida tüzgən dostlixix
ⱨəⱪⱪidiki əⱨdimizni esinggə elip, manga meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitip
turƣaysən. Lekin məndə gunaⱨ bolsa, meni atangƣa tutup berip nemə
ⱪilatting? Ɵzüngla ɵltürüwət.
9
– Huda saⱪlisun, – dedi Yonatan, – əgər mən atamning sanga
ziyankəxlik ⱪilix niyitigə kəlgənlikini bilip ⱪalsam, sanga eytmasmənmu?
10
– Əgər atang sanga ƣəzəptə jawab bərsə, kim manga həwər beridu? –
dedi Dawut Yonatanƣa.
11
– Yürə, dalaƣa qiⱪayli, – dedi Yonatan Dawutⱪa wə ikkisi dalaƣa
qiⱪip kətti.
12
– Pərwərdigar – Isra'illarni talliƣan Huda manga guwaⱨ bolsunki, ətə
yaki ɵgünlükkə alaⱨazəl muxu waⱪitta atamning nemə niyəttə ikənlikini
bilip qiⱪimən. Əgər atam sanga yahxi niyəttə bolsa, mən sanga həwər
berimən. 13 Əgər u sanga ziyankəxlik ⱪilix niyitidə bolup, lekin mən seni
həwərdar ⱪilip, aman-esən ⱪeqixingƣa yardəm bərmisəm, Pərwərdigar
meni ⱪattiⱪ jazalisun! Pərwərdigar ilgiri atamƣa yar bolƣandək, sangimu
yar bolsun! 14 Pərwərdigar manga meⱨir-muⱨəbbət kɵrsətkinidək, sənmu
ⱨayatimning ahiriƣiqə ⱨər da'im manga meⱨir-muⱨəbbət kɵrsətkin. Əgər
mən ɵlüp kətsəm, 15 Pərwərdigar ⱨətta barliⱪ əwladliringni④ yər yüzidin
yoⱪatⱪan təⱪdirdimu, sən meⱨir-muⱨəbbitingni əwladlirimdin mənggügə
Nurƣun tərjimilərdə «Dawutning əwladliri» sipayiləxtürülüp «Dawutning
düxmənliri» dəp elinƣan.
④
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üzmigin, – dedi Yonatan Dawutⱪa wə 16 Dawut bilən əⱨdə ⱪildi.
Yonatan yənə:
– Əgər əwladliring əⱨdimizgə wapasizliⱪ ⱪilsa, Pərwərdigar ulardin
ⱨesab alƣay, – dedi.
17
Yonatan Dawutni ɵz jenidək yahxi kɵrgəqkə, uning ɵzigə bolƣan
dostluⱪini yənə bir ⱪetim təstiⱪlitix üqün uni wədə ⱪildurdi.
18
Yonatan Dawutⱪa:
– Ətə yengi ay bayrimi, dastihandiki ornung box ⱪalsa, sening
yoⱪluⱪung bilinip ⱪalidu. 19 Ɵgünlükkə sən ilgiri yoxurunƣan yərgə
berip, tax dɵwilirining arⱪisida saⱪlap turƣin. 20 Mən tax dɵwilirining
yeniƣa huddi ⱪariƣa atⱪandək üq pay ya oⱪi atimən. 21 Andin mən
hizmətqi baliƣa: «Sən berip ya oⱪlirini tapⱪin» dəymən. Əgər mən
uningƣa: «Ⱪara! Ya oⱪliri sening bu təripingdə, ularni əkəl» desəm, sən
qiⱪsang bolidu. Mən mənggü ⱨayat Pərwərdigar aldida ⱪəsəm ⱪilimənki,
sən aman ⱪalisən, sanga həwp-hətər kəlməydu; 22 əgər mən hizmətqi
baliƣa: «Ⱪara! Ya oⱪliri sening u təripingdə» desəm, sən kətkin, qünki u
qaƣda Pərwərdigar seni yolƣa salƣan bolidu. 23 Bir-birimizgə ⱪilƣan
əⱨdimizgə Pərwərdigar mənggü guwaⱨ bolsun, – dedi.
24
Xundaⱪ ⱪilip, Dawut dalaƣa qiⱪip yoxurundi. Yengi ay bayrimida
padixaⱨ ƣizalanƣili dastihanƣa olturdi 25 wə adət boyiqə tam yenidiki
orundin jay aldi. Yonatan padixaⱨning udulida, Abner padixaⱨning
yenida olturdi, Dawutning orni bolsa box ⱪaldi. 26 Lekin xu küni padixaⱨ
ⱨeqnemə deməy: «U bir ix ⱪilip napak bolup ⱪalƣandu ... Qoⱪum pak
əməs» dəp, hiyal sürüp olturdi. 27 Yengi ay bayrimining ikkinqi künimu
Dawutning ornining box turƣanliⱪini kɵrgən Sa'ul Yonatandin:
– Yixayning oƣlining tünügünmu, bügünmu ƣizaƣa kəlməsliki nemə
səwəbtin? – dəp soridi.
28
Yonatan mundaⱪ jawab ⱪayturdi:
– Dawut «Bəytləⱨəmgə barsam» dəp, məndin ruhsət sorap
yalwurƣanidi. 29 U, «manga ijazət bərgin, qünki u xəⱨərdə
uruⱪ-jəmətimiz bilən ⱪurbanliⱪ ⱪilattuⱪ, akam beriximni buyruƣanidi.
Əgər sən meni yahxi kɵrsəng, akilirim bilən kɵrüxkili ijazət bərgin» dəp,
manga yelinƣanidi. Xu səwəbtin u padixaⱨimiz bilən ⱨəmdastihan
bolalmidi. 30 Bu qaƣda Sa'ul Yonatanƣa ⱪattiⱪ aqqiⱪlinip:
– Ⱨəy buzuⱪ, asiy hotunning balisi, meni sening Yixayning oƣli bilən
bir tərəptə turuwatⱪanliⱪingni bilməydu demə, sən bu ⱪiliⱪing bilən
ɵzüngni wə seni tuƣⱪan anangni xərməndə ⱪiliwatisən. 31 Yixayning

363
Samu'il birinqi ⱪisim

oƣli dunyada ⱨayatla bolidikən, nə ɵzüng, nə padixaⱨliⱪing mustəⱨkəm
turalmaydu. Xunga adəm əwətip, uni tutup, mening aldimƣa əkəl. U
ɵlüxi kerək, – dedi.
32
– U nemixⱪa ɵlüxi kerək, u nemə gunaⱨ ⱪildi? – dedi Yonatan atisi
Sa'ulƣa.
33
Sa'ul bu gəpni anglap, oƣli Yonatanni ɵltürüx üqün nəyzini uningƣa
ⱪaritip atti. Yonatan atisining Dawutni ⱪət'iy ɵltürüx niyitidə ikənlikini
bildi. 34 Yonatan ⱪattiⱪ aqqiⱪlinip, dastihandin irƣip turup, ketip ⱪaldi,
ⱨəm atisining Dawutni ⱨaⱪarətligənlikidin kɵngli ƣəmkin boldi. U yengi
ay bayrimining ikkinqi küni bir kün ƣiza yemidi.
35
Yonatan ətisi ətigəndə Dawut bilən pütüxüp ⱪoyƣan waⱪitta bir
balini əgəxtürüp dalaƣa qiⱪti.
36
– Sən yügür, mən atⱪan ya oⱪini tap, – dedi Yonatan baliƣa. Bala
yügürüp ketiwidi, Yonatan ya oⱪini bala ketiwatⱪan yərning nerisiƣa
atti. 37 Bala Yonatan ya oⱪini atⱪan yərgə barƣanidi, Yonatan uningƣa:
– Ya oⱪi sening u təripingdiƣu? 38 Tez yügür, tohtap ⱪalma! – dəp
towlidi. Bala ya oⱪlirini yiƣip hojayiniƣa əkelip bərdi. 39 Bala ⱨeq
nərsidin həwərsiz idi, eytilƣan sɵzlərning mənisini pəⱪətla Yonatan
bilən Dawut bilətti. 40 Yonatan ɵzining oⱪyasini baliƣa berip uningƣa:
– Bularni xəⱨərgə elip kirip kətkin, – dedi.
41
Bala kətkəndin keyin Dawut tax dɵwilirining arⱪisidin qiⱪip, yərgə
bax ⱪoyup, üq mərtəm təzim ⱪildi. Ikkisi sɵyüxüp yiƣlaxti, Dawut bolsa
ⱪattiⱪ yiƣlap kətti.
42
– Pərwərdigarning nami bilən ⱪəsəm ⱪilip, «bir-birimizgə ⱪilƣan
ⱪəsimimizgə taki əwladlirimizƣiqə Pərwərdigar mənggü guwaⱨ bolsun»
degəniduⱪ. Əmdi sən tinq-aman yolungƣa mang! – dedi Yonatan
Dawutⱪa.
Xuning bilən Dawut kətti, Yonatanmu xəⱨərgə ⱪaytti.

21-bab
Dawutning Sa'uldin ⱪeqip yürüxi
Dawut Nob degən xəⱨərgə kelip, roⱨaniy Ahimələkning yeniƣa
bardi, Ahimələk uni ⱪorⱪunq iqidə kütüwaldi.
– Nemixⱪa yalƣuz kəldingiz, adəmliringiz yoⱪmu? – dəp soridi
Ahimələk.
1
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– Padixaⱨ manga bir ixni buyrup: «Mən sanga buyruƣan ixni ⱨeqkim
bilmisun» degənidi. Xunga mən ɵz adəmlirimgə ularning meni məlum
jayda saⱪlap turuxini tapilap ⱪoyup kəldim. 3 Əmdi yegüdək nemingiz
bar? Bəx nan yaki baxⱪa nemila nərsingiz bolsa beringa, – dedi Dawut
roⱨaniy Ahimələkkə.
4
– Məndə adəttiki nan yoⱪ, pəⱪət muⱪəddəs nanla bar. Siz uningƣa
pəⱪət adəmliringiz yeⱪindin beri ɵzlirini ayal zatidin neri tutⱪan bolsila
erixələysiz, – dəp jawab bərdi roⱨaniy.
5
– Əlwəttə ayallarƣa yeⱪinlaxmiduⱪ, – dedi Dawut, – biz adəttiki
wəzipigə atlanƣanda, adəmlirim ɵzlirini pak tutidu. Bu ⱪetim alaⱨidə
wəzipigə qiⱪⱪanliⱪimiz üqün tehimu xundaⱪtur.
6
Xuningdin keyin roⱨaniy baxⱪa nan bolmiƣaqⱪa, Dawutⱪa muⱪəddəs
nanlardin bərdi. Bu nanlar Pərwərdigarƣa beƣixlanƣan bolup,
Pərwərdigarning ⱨuzurida bir məzgil turƣandin keyin, yengi nan
kəlgəqkə u yərdin eliwetilgənidi. 7 Xu küni Sa'ulning Idomluⱪ bax
padiqisi Do'egmu u yərdə bolup, u paklinix mərikisi üqün kəlgənidi.
8
Dawut Ahimələktin:
– Sizdə ⱪiliq, nəyzə barmu? – dəp soridi, – padixaⱨning tapxuruⱪi
jiddiy bolƣaqⱪa, yenimƣa ya ⱪiliq, ya nəyzə elip qiⱪmiƣanidim.
9
– Siz Elaⱨ jilƣisida ɵltürgən Filistiyəlik Golyatning ⱪiliqi bu yərdə, u
roⱨaniyliⱪ tonining kəynidə mataƣa yɵgəklik turidu, halisingiz xuni
eling, uningdin baxⱪa ⱪoral-yaraƣ yoⱪ, – dedi roⱨaniy.
– Uningƣa təng kelidiƣan ⱪiliq yoⱪ, xuni manga bering, – dedi Dawut.
Dawutning Filistiyəliklərning xəⱨiri Gatⱪa ⱪeqixi
Xu küni Dawut Sa'uldin ⱪeqip, Gatning padixaⱨi Akixning yeniƣa
bardi.
11
Akixning əməldarliri Akixⱪa:
– Bu Isra'iliyəning padixaⱨi Dawutⱪu? Isra'iliyədiki ayallar: «Sa'ul
ⱪirdi minglap-minglap, Dawut ⱪirdi tümənləp-tümənləp» dəp nahxa
eytip, ussul oynaxmiƣanmidi?! – dedi.
12
Dawut bu sɵzlərni diⱪⱪət ⱪilip anglidi wə Gatning padixaⱨi
Akixning, ɵzigə bir nemə ⱪilixidin bək ⱪorⱪup kətkəqkə, 13 ular bar yərdə
ətəy təlwilik ⱪilip yürdi. U ularning ⱪol astida bolƣanliⱪtin, sarang
boluwelip, xəⱨər dərwazisiƣa ⱪalaymiⱪan yezip-sizip, saⱪiliƣa
xɵlgəylirini eⱪitip yürdi. 14 Akix əməldarliriƣa:
– Ⱪaranglar! Bu adəm sarang ikən, nemidəp uni mening ⱪeximƣa elip
10
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kəldinglar? 15 Manga sarang kəm bolup ⱪaptimu? Uni mening
ⱨuzurumda sarangliⱪ ⱪilip bərsun, dəp elip kəldinglarmu? Bu adəmni
ɵyümdin yiraⱪ ⱪilinglar! – dedi.

22-bab
Dawutning yoxurunup yürüxi
Dawut u yərdin ⱪeqip, Adullam xəⱨirining yenidiki ƣarda
panaⱨlandi. Uning akiliri wə ata jəmətidikilər buni anglap, xu yərgə yetip
kəldi. 2 Xuning bilən billə, bexiƣa kün qüxkən, ⱪərzgə boƣulƣan, narazi
bolup yürgən kixilər uning yeniƣa yiƣilixti. Xundaⱪ ⱪilip Dawut ularƣa
yolbaxqi bolup ⱪaldi. Uningƣa əgəxkənlər tɵt yüzqə kixi idi. 3 Dawut u
yərdin Mo'ab zeminidiki Mizpaⱨ degən xəⱨərgə kelip, Mo'ab
padixaⱨiƣa:
– Hudaning manga nemə ⱪilmaⱪqi bolƣanliⱪini biliwalƣuqə,
ata-anamning bu yərgə kelip turuxiƣa ruhsət ⱪilsila, – dəp iltija ⱪildi.
4
Xundaⱪ ⱪilip u ata-anisini Mo'ab padixaⱨining ⱨuzuriƣa elip kəldi. Ɵzi
taƣdiki panaⱨlinidiƣan ƣarda yoxurunup yürgən məzgildə, ata-anisi u
yərdə turdi. 5 Gad pəyƣəmbər Dawutⱪa:
– Taƣdiki ƣarda yürməy, Yəⱨuda zeminiƣa barƣin, – dedi.
Andin Dawut u yərdin ketip, Hərət ormanliⱪiƣa bardi.
1

Sa'ulning Nobtiki roⱨaniylarni ɵltürüxi
Sa'ul Gib'aⱨ teƣining tɵpisidiki bir yulƣun dərihining astida ⱪoliƣa
nəyzisini tutⱪan ⱨalda olturatti, əməldarliri bolsa uning ətrapida turuxatti.
Dawut wə uning adəmlirining tepilƣanliⱪi ⱨəⱪⱪidiki həwər uningƣa
yetip kəldi. 7 Sa'ul ətrapidikilərgə:
– Ⱨəy Binyamin ⱪəbilisidikilər, gepimgə ⱪulaⱪ selinglar! Yəⱨuda
ⱪəbilisidin bolƣan Yixayning oƣli Dawut silərgə üzümzarliⱪ wə
etizlarni berərmidi, silərni ⱪoxunlirining sərkərdisi ⱪilarmidi? 8 Silər
manga ⱪarxi til biriktürüwatisilər. Aranglardin ⱨeqkim manga oƣlum
Yonatanning Yixayning oƣli bilən əⱨdə ⱪilƣanliⱪini eytmidi, mening
ⱨalimdin həwər almidi. Ⱨeqⱪandaⱪ adəm manga, ɵz oƣlumning
küxkürtüxi bilən Dawutning manga ⱨujum ⱪilixni kütüwatⱪanliⱪini
eytmidi, – dedi.
9
Xu qaƣda Sa'ulning əməldarliri arisida turƣan Idomluⱪ Do'eg
6

366
Samu'il birinqi ⱪisim

uningƣa:
– Mən Yixayning oƣli Dawutning, Nobtiki Ahitubning oƣli roⱨaniy
Ahimələkning yeniƣa kəlgənlikini kɵrdüm. 10 Ahimələk Dawut ⱨəⱪⱪidə
Pərwərdigarƣa iltija ⱪilip, uningƣa ta'am wə Filistiyəlik Golyatning
ⱪiliqini bərdi, – dedi.
11
Sa'ul padixaⱨ roⱨaniy Ahimələkni wə uning ata jəmətining
ⱨəmmisini, yəni Nobtiki roⱨaniylarni qaⱪirtti. Ularning ⱨəmmisi
padixaⱨning ⱨuzuriƣa kəldi.
12
– Ⱨəy Ahitubning oƣli, gepimgə ⱪulaⱪ sal, – dedi Sa'ul.
– Mana mən, hojam, – dəp jawab bərdi Ahimələk.
13
– Sən nemixⱪa Yixayning oƣli bilən birgə manga ⱪarxi til
biriktürdüng? Sən nemixⱪa uningƣa nan bilən ⱪiliq berip, uning üqün
Pərwərdigarƣa iltija ⱪilding? Mana əmdi u manga ⱪarxi qiⱪip, ⱨujum
ⱪilixni kütüp yatmaⱪta! – dedi Sa'ul uningƣa. 14 Ahimələk Sa'ulƣa jawab
berip, mundaⱪ dedi:
– Ɵzlirining əməldarliri iqidə Dawuttin sadiⱪ kim bar? U silining
küy'oƣulliri ⱨəm ordidiki yasawullar ətritining baxliⱪi, xundaⱪla
ɵzlirining adəmliri iqidiki ⱨɵrmətkə sazawər bir kixidur. 15 Toƣra, mən
Dawut ⱨəⱪⱪidə Pərwərdigarƣa iltija ⱪildim, aliyliri, bu mening birinqi
ⱪetim iltija ⱪilixim əməs. Dawutning yaman niyitidin ⱨeq həwirim yoⱪ,
bu ixta meni yaki ata jəmətimni əyiblimisilə.
16
– Ⱨəy Ahimələk! Sən wə ata jəmətingning ⱨəmmisi ɵlümgə
məⱨkumsilər! – dedi padixaⱨ 17 wə ətrapidiki yasawulliriƣa mundaⱪ dəp
buyrudi:
– Pərwərdigarning roⱨaniylirini ɵltürünglar. Ular Dawut tərəptə turƣan
ⱨəm Dawutning ⱪeqip kətkənlikini bilip turup, manga eytmiƣan!
Sa'ulning yasawulliri bolsa Pərwərdigarning roⱨaniylirini ɵltürüxtin
bax tartti. 18 Bu qaƣda padixaⱨ Do'egⱪa:
– Sən berip, roⱨaniylarni ɵltür! – dəp buyrudi. Xu küni Idomluⱪ Do'eg
roⱨaniyliⱪ tonini kiygən 85 roⱨaniyni ɵzi yalƣuz ɵltürdi. 19 Buningdin
baxⱪa Sa'ul padixaⱨ roⱨaniylar xəⱨiri Nobtiki ər-ayal, bala-qaⱪa,
əmqəktiki bowaⱪtin taki kala-exək, ⱪoylarƣiqə bolƣan ⱨəmmisini ⱪiliq
bilən ⱪirƣuzdi.
20
Ahitubning oƣli Ahimələkning oƣulliridin Abiyatar ⱪeqip
Dawutning ⱪexiƣa kəldi. 21 U Sa'ul padixaⱨning Pərwərdigarning
roⱨaniylirini ɵltürgənlikini Dawutⱪa dəp bərdi.
22
Dawut Abiyatarƣa:
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– U küni Idomluⱪ Do'egning u yərdə ikənlikini kɵrüp, uning Sa'ulƣa
qoⱪum həwər ⱪilidiƣanliⱪini bilgənidim. Ata jəmətingdiki ⱨərbir janning
ɵlümigə mən səwəbqi boldum. 23 Əmdi sən yenimda ⱪal. Ⱪorⱪma,
mening jenimni almaⱪqi bolƣanlar sening jeningnimu alidu. Sən mening
yenimda aman-esən turisən, – dedi.

23-bab
Dawutning Ⱪiylaⱨ xəⱨirini ⱪutⱪuzuxi
Dawutⱪa: «Filistiyəliklər Ⱪiylaⱨ xəⱨirigə ⱨujum ⱪilip, hamanlardiki
axliⱪlarni bulang-talang ⱪiliwetiptu» degən həwər yetip kəldi. 2 Xu
səwəbtin Dawut Pərwərdigardin:
– Mən berip u Filistiyəliklər bilən uruxaymu? – dəp soridi. Pərwərdigar
uningƣa:
– Sən berip Filistiyəliklər bilən uruxup, Ⱪiylaⱨni ⱪutⱪuz, – dedi.
3
Dawutning adəmliri bolsa Dawutⱪa:
– Biz Yəⱨuda zeminida turuⱪluⱪ ⱪorⱪuwatsaⱪ, Ⱪiylaⱨⱪa
Filistiyəliklərning ⱪoxunining aldiƣa ⱨujum ⱪilip barimizmu tehi? –
deyixti.
4
Dawut yənə Pərwərdigarning iradisini soridi, Pərwərdigar uningƣa:
– Mən Filistiyəliklərni sening ⱪolungƣa tapxuridiƣan bolƣandikin,
sən Ⱪiylaⱨⱪa bar, – dəp jawab bərdi.
5
Xuningdin keyin Dawut wə uning adəmliri Ⱪiylaⱨⱪa berip,
Filistiyəliklər bilən jəng ⱪildi. Ular Filistiyəliklərning mallirini
tartiwelip, ularni ⱪattiⱪ məƣlup ⱪildi. Xundaⱪ ⱪilip Dawut Ⱪiylaⱨ
aⱨalisini ⱪutⱪuzdi.
1

Sa'ulning Dawutning kəynidin ⱪoƣlixi
Ahimələkning oƣli Abiyatar ⱪiyilaⱨta turƣan Dawutning yeniƣa
ⱪeqip barƣanda, u ɵzi bilən efodni⑤ eliwalƣanidi. 7 Sa'ulƣa: «Dawut
Ⱪiylaⱨⱪa kəptu» degən həwər yetip kəlgəndə, Sa'ul:
– Dawut dərwaza wə sepilliri puhta xəⱨərgə kirip solinip ⱪaptu, bu
Pərwərdigarning uni mening ⱪolumƣa tapxurƣanliⱪi – dedi.
6

Efod – roⱨaniyliⱪ kiyim. Bu yərdə uxbu kiyim roⱨaniyliⱪ hizmitidə bolƣan adəm
təripidin Hudaning iradisini bilix üqün ixlitilgən.
⑤
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Sa'ul Dawut wə uning adəmlirini ⱪamalƣa elix məⱪsitidə ⱨəmmə
ləxkərlirini Ⱪiylaⱨⱪa ⱪarap yürüx ⱪilixⱪa qaⱪiriⱪ ⱪildi. 9 Dawut Sa'ulning
ɵzini ⱪəstləwatⱪanliⱪini bilip, Abiyatarƣa:
– Efodni əkəl, – dedi.
10
Andin u Hudaƣa iltija ⱪilip, mundaⱪ dedi:
– I Pərwərdigar, Isra'illarni talliƣan Huda! Mən Sa'ulning meni dəp
Ⱪiylaⱨⱪa kelip, pütün xəⱨərni harab ⱪilmaⱪqi bolƣanliⱪini eniⱪ
anglidim. 11 Ⱪiylaⱨning ⱨakimliri meni Sa'ulning ⱪoliƣa tapxurarmu?
Sa'ul mən angliƣandək Ⱪiylaⱨ xəⱨirigə kelərmu? I Pərwərdigar,
Isra'illarni talliƣan Huda, peⱪirƣa yol kɵrsətkəysən!
– Sa'ul kelidu, – dedi Pərwərdigar.
12
– Ⱪiylaⱨning ⱨakimliri meni wə adəmlirimni Sa'ulning ⱪoliƣa
tapxurarmu? – dedi Dawut yənə.
– Tapxuridu, – dedi Pərwərdigar.
13
Xunga Dawut wə uning adəmliri, təhminən jəm'iy altə yüz kixi
Ⱪiylaⱨtin qiⱪip, u yaⱪtin bu yaⱪⱪa aylinip yürüxti. Bəzilər bu əⱨwalni
Sa'ulƣa yətküzüwidi, u Ⱪiylaⱨⱪa barmaydiƣan boldi.
14
Dawut qɵldə, taƣlarda, yəni Zif qɵlidiki ƣarlarda panaⱨlinip turatti.
Sa'ul Dawutni ⱨər küni izdigən bolsimu, Pərwərdigar uning Dawutni
tutuwelixiƣa yol ⱪoymidi. 15 Dawut Zif qɵlidiki Horax degən jayda
turuwatⱪan məzgildə, Sa'ulning uning jenini elix üqün uni izdəp
keliwatⱪanliⱪini bilip ⱪaldi. 16 Sa'ulning oƣli Yonatan u yərgə berip,
Dawut bilən kɵrüxti ⱨəmdə uning Hudaƣa bolƣan ixənqini küqəytti.
17
– Ⱪorⱪma! – dedi Yonatan uningƣa, – atam ⱨeqⱪaqan sanga
ziyankəxlik ⱪilalmaydu, sən Isra'iliyəning padixaⱨi bolisən, mən səndin
ⱪalsamla ikkinqi orundiki adəm bolimən. Buni atammu obdan bilidu.
18
U ikkisi Pərwərdigar aldida, qin dostluⱪ üqün əⱨdə ⱪilixti. Yonatan
ɵyigə kətti, Dawut bolsa awwalⱪidəkla Horaxta turup ⱪaldi.
19
Zifliⱪlar Gib'aⱨⱪa berip, Sa'ul bilən kɵrüxüp uningƣa:
– Dawut Yeximon qɵlining jənubidiki Hakila degən egizlikkə
jaylaxⱪan Horaxtiki ƣarlarda yoxurunup yürüptu. 20 Padixaⱨi aləm,
haliƣan qaƣlirida yolƣa qiⱪsila, Dawutni ⱪolliriƣa ɵtküzüp berimiz, –
deyixti.
21
– Manga kɵngül bɵlgininglar üqün Pərwərdigar silərgə bəht ata
ⱪilsun, – dedi Sa'ul. 22 – Əmdi silər yənə berip, uning ⱪəyərdə
turuwatⱪanliⱪini, uni kimning kɵrgənlikini eniⱪlap beⱪinglar. Manga
məlum boluxiqə u tolimu ⱪuw ikən. 23 Xunga, u adəttə yoxurunidiƣan
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yərni eniⱪlap qiⱪip, manga kelip ⱨəⱪiⱪiy məlumatni beringlar, andin mən
silər bilən billə u yərgə barimən. Əgər u u yərdə bolsila, uni Yəⱨuda
jəmətliri iqidin tapmay ⱪoymaymən.
24
Zifliⱪlar yolƣa qiⱪip, Sa'uldin awwal Zifⱪa ⱪaytip kəldi. Dawut wə
uning adəmliri bolsa Ma'on qɵligə jaylaxⱪan Yeximonning jənubidiki
Araba rayonida idi. 25 Sa'ul wə uning adəmliri Dawutni izdəxkə mangdi.
Dawut buningdin həwər tepip, Ma'on qɵlidiki bir tik taƣning yenida
ⱪaldi. Sa'ul buni anglap, Dawutni ⱪoƣlap tutux üqün Ma'on qɵligə bardi.
26
Sa'ul wə uning adəmliri taƣning bu təripi bilən mangsa, Dawut wə
uning adəmliri taƣning u təripi bilən mangatti. Ular Sa'ul wə uning
adəmliridin ⱪutulux üqün aldirap ⱪeqiwatⱪanda, Sa'ul wə uning adəmliri
ularni tutimiz dəp, ⱨər tərəptin ⱪorxawƣa elixⱪa baxlidi. 27 Lekin bir əlqi
kelip Sa'ulƣa:
– Tez ⱪaytmisingiz bolmidi, Filistiyəliklər yurtimizƣa ⱨujum ⱪildi –
dedi.
28
Xuning bilən Sa'ul Dawutni ⱪoƣlimay, Filistiyəliklər bilən uruxⱪili
ⱪaytti. Xu səwəbtin bu yər «Ⱪutulux Ⱪiyasi» dəp ataldi. 29 Dawut u
yərdin qiⱪip, Engədi bostanliⱪidiki panaⱨlinidiƣan ƣarlarƣa orunlaxti.

24-bab
Dawutning Sa'ulni kəqürüxi
Sa'ul Filistiyəliklərni ⱪoƣlap ⱪaytⱪanda, uningƣa: «Dawut Engədi
qɵlidə turuwetiptu» degən həwər kəldi. 2 Sa'ul bu həwərni angliƣandin
keyin, Isra'illardin üq ming sərhil ləxkərni tallap, Dawut bilən uning
adəmlirini izdəp «Yawa Tekə» ⱪiya taxlirining yeniƣa kəldi. 3 Sa'ul yol
boyida ⱪoy ⱪotanliri bar yərgə kəlgəndə, bir ƣarni kɵrüp, ⱨajət ⱪilƣili
kirdi. Dawut wə uning adəmliri dəl xu ƣarning iqkirisidə yoxurunup
turƣanidi. 4 Dawutning adəmliri uningƣa:
– Pərwərdigar sizgə: «Düxminingni ɵz ⱪolungƣa tapxurimən, ⱪandaⱪ
ⱪilixni halisang, xundaⱪ ⱪil» degənidi, ⱪarang, mana bügün xu pəyt
kəldi! – dedi.
Dawut asta ⱪopup Sa'ulning tonining etikidin tuydurmay bir parqə
kesiwaldi, 5 biraⱪ bundaⱪ ⱪilƣini üqün Dawut kɵnglidə ɵzini əyiblidi.
6
– Pərwərdigar meni u talliƣan padixaⱨⱪa ⱪol təgküzüxümdin
saⱪlisun, hojayinimƣa ziyan-zəhmət yətküzsəm ⱨərgiz bolmaydu, qünki
1
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u Pərwərdigar talliƣan padixaⱨtur, – dedi u adəmlirigə.
7
Dawut xundaⱪ dəp ɵz adəmlirigə tənbiⱨ berip, ularning Sa'ulƣa
ziyan-zəhmət yətküzüxigə ijazət bərmidi. Sa'ul ƣardin qiⱪip ɵz yoliƣa
rawan boldi.
8
Xuning bilən Dawutmu ƣardin qiⱪti wə Sa'ulning arⱪisidin:
– Ⱨəy padixaⱨ aliyliri! – dəp Sa'ulni qaⱪirdi.
Sa'ul burulup, Dawutning yərgə bax ⱪoyup, ɵzigə təzim
ⱪiliwatⱪanliⱪini kɵrdi.
9
Dawut Sa'ulƣa mundaⱪ dedi:
– Nemixⱪa kixilərning: «Dawut sizgə ziyan-zəhmət yətküzməkqi
boluwatidu» degən gəplirigə ⱪulaⱪ selip yürisiz? 10 Mana bügün ɵz
kɵzingiz bilən kɵrdingiz, Pərwərdigar ƣarda sizni ⱪolumƣa
tapxurƣanidi, bəzilər «ɵltür» dedi, lekin mən sizni kəqürdüm. Mən
ularƣa: «Pərwərdigar talliƣan padixaⱨ aliyliriƣa ziyan-zəhmət
yətküzsəm bolmaydu» dedim. 11 Ⱨəy ata, ⱪarap beⱪinga, etikingizning
bir parqisi mana mening ⱪolumda turuptu, sizni ɵltürməy etikingiznila
kesiwalƣanliⱪimdin məndə ya yamanliⱪ, ya gunaⱨning yoⱪluⱪini
biliwalalaysiz. Gərqə mən sizgə ⱪilqilik yaman niyəttə bolmiƣan
bolsammu, lekin siz mening jenimni elix ⱪəstidə boluwatisiz. 12 Kimning
toƣra, kimning hata ⱪilƣanliⱪiƣa Pərwərdigar ⱨɵküm qiⱪarƣay,
Pərwərdigar mən üqün sizdin intiⱪam alƣay, mən sizgə ⱪol
təgküzməymən. 13 «Yamanliⱪ yamanlardin kelər» degən maⱪal bar,
xunga mən sizgə ziyan-zəhmət yətküzməymən. 14 Isra'illarning padixaⱨi
kimni tutⱪili qiⱪiptu? Siz kimni ⱪoƣlap yürisiz? Əməliyəttə ⱪoƣlap
yürginingiz bir ɵlük it, kiqikkinə bir bürgə, halas! 15 Pərwərdigar
ikkimizning otturisida sotqi bolup, ⱨəⱪ-naⱨəⱪⱪə ⱨɵküm qiⱪarsun, ixni
təkxürüp, meni aⱪlisun wə meni sizning ⱪolingizdin ⱪutⱪuzsun!
16
Dawutning sɵzi tügigəndin keyin, Sa'ul:
– Oƣlum Dawut! Bu rasttinla sənmu? – dedi wə ⱪattiⱪ yiƣlap kətti. 17 –
Sən toƣra ⱪilding, mən bolsam hatalaxtim. Mən sanga yamanliⱪ
ⱪilƣanidim, əmma sən manga yahxiliⱪ ⱪilding! 18 Bügün sən manga
yamanliⱪ ⱪilmaydiƣanliⱪingni ispatliding. Gərqə Pərwərdigar bügün
meni sening ⱪolungƣa tapxurƣan bolsimu, lekin sən meni ɵltürmiding.
19
Kimmu səndək ɵz düxminini tutuwelip, uningƣa aⱪ yol tiləp yolƣa
salidu? Pərwərdigar sening bügün manga ⱪilƣan yahxiliⱪing üqün sanga
yahxiliⱪ yandurƣay! 20 Əmdi mən sening qoⱪum padixaⱨ
bolidiƣanliⱪingni, Isra'iliyəning padixaⱨliⱪi sening ⱪolungda
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mustəⱨkəmlinidiƣanliⱪini bildim. 21 Sən ⱨazir mən ɵlgəndin keyin,
mening wə ata jəmətimning namining pütünləy ɵqüp kətməsliki üqün,
mening əwladlirimni ⱪurutuwətməydiƣanliⱪing ⱨəⱪⱪidə
Pərwərdigarning nami bilən ⱪəsəm ⱪil!
22
Dawut Sa'ulƣa ⱪəsəm ⱪilip bərgəndin keyin, Sa'ul ɵz ɵyigə kətti.
Dawut wə uning adəmlirimu taƣdiki panaⱨlinidiƣan ƣarƣa ⱪaytti.

25-bab
Samu'ilning aləmdin ɵtüxi
Samu'il aləmdin ɵtti. Pütün Isra'illar yiƣilip matəm tutup, uni ɵz yurti
Ramaⱨta dəpnə ⱪildi. Dawut bolsa Paran qɵligə kətti.
1

Nabalning əhməⱪliⱪi wə Abigalning qeqənliki
Kalib ⱪəbilisidin bolƣan Ma'onluⱪ Nabal isimlik bir adəm bar idi. U
ⱪəwətla bay adəm bolup, üq ming ⱪoyi, bir ming ɵqkisi bar idi. Uning
mal-dunyasi Karməl xəⱨiridə idi. Nabalning Abigal isimlik ayali bolup,
u ⱨəm əⱪilliⱪ ⱨəm qirayliⱪ idi; lekin Nabal bolsa mijəzi tolimu qus, tong
adəm idi. Bir küni u Karməldə ⱪoylirining yungini ⱪirⱪiwatatti. 4 Qɵldə
yürgən Dawut Nabalning ⱪoylirining yungini ⱪirⱪiwatⱪanliⱪini anglap,
5
yigitliridin onni əwətip, ularƣa mundaⱪ dəp tapilidi:
– Silər Karməlgə berip Nabal bilən kɵrüxünglar, məndin uningƣa
salam eytinglar 6 wə meni: «Ɵzlirigə, a'ililirigə wə siligə təwə
bolƣanlarƣa tən salamətlik wə məmurqiliⱪ tiləymən. 7 Anglisam
ⱪoylirining yunglirini ⱪirⱪiwetiptila, ɵzlirining malqiliri biz bilən
Karməldə bardi-kəldi ⱪilƣanda, ularƣa ⱨeq zərər yətküzmigəniduⱪ, ular
ⱨeq nərsisini yoⱪatmiƣanidi. 8 Adəmliridin sorap baⱪsila, ular eytip
beridu. Biz ɵzlirining aldilirida iltipatⱪa erixkəymiz. Hizmətkarlirim
ⱨuzurliriƣa bayram künliri yetip bardi, bu hizmətkarliringizƣa xundaⱪla
oƣulliri Dawutⱪa ⱪolliridin kelixiqə yardəm kɵrsətkəyla, dedi» dənglar.
9
Dawut əwətkən yigitlər kelip, Dawutning namida bu gəplərni
Nabalƣa eytip, jawab kütüp turdi.
10
Lekin Nabal Dawutning yigitlirigə mundaⱪ jawab bərdi:
– Kim u Dawut degən? Kim u Yixayning oƣli degən? Bu künlərdə ɵz
hojayinliridin ⱪeqip yürgən hizmətkarlar naⱨayiti kɵp. 11 Mən
ⱪandaⱪsigə ax-nenimni wə ⱪoylirimning yungini ⱪirⱪiwatⱪanlarƣa dəp
2-3
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soyƣan malning gɵxini nədin kəlgənliki naməlum bolƣan birlirigə
berəy? 12 Dawut əwətkən yigitlər bu gəplərni anglap, kəynigə burulup
ⱪaytip kətti. Ular Dawutning yeniƣa berip, uningƣa Nabalning sɵzlirini
əynən yətküzdi. 13 Dawut adəmlirigə:
– Ⱨərbiringlar ⱪiliqliringlarni esinglar, – dedi. Xuning bilən
ⱨəmməylən ⱪiliqlirini esixti, Dawutning ɵzimu ⱪiliqini asti. Ikki yüz
adəm yaraƣ-jabduⱪlarni saⱪlaxⱪa ⱪelip, tɵt yüzqə adəm Dawut bilən
yolƣa qiⱪti.
14
Bu ixlar boluwatⱪanda, Nabalning bir hizmətkari Nabalning ayali
Abigalƣa:
– Ⱪarisila, Dawut qɵldin hojayinimizƣa salamƣa əlqi əwətiptikən,
hojayinimiz ularni ⱨaⱪarətləptu. 15 Lekin ular bizgə naⱨayiti yahxi
mu'amilə ⱪilƣan. Biz qɵl-bayawanda ular bilən bardi-kəldi ⱪilƣinimizda,
ular bizgə ⱨeq zərər yətküzmigənidi, biz ⱨeq nərsimizni
yoⱪatmiƣaniduⱪ. 16 Biz ular bilən billə bolup, ⱪoylirimizni beⱪip yürgən
künlərdə, ular bizni keqə-kündüz tamdək ⱪoƣdiƣanidi. 17 Əmdi nemə
ⱪilix kerəklikini ɵzliri oylinip baⱪsila, hojayinimiz wə uning pütün
a'ilisining bexiƣa bala-ⱪaza kelix aldida turuptu, hojayinimizning mijəzi
bək yaman, u ⱨeqkimning gepini yeməydu, – dedi.
18
Abigal dərⱨal ikki yüz nan, ikki tulum xarab, pixurulƣan bəx
ⱪoyning gɵxi, ikki halta ⱪomaq, yüz oqum kixmix wə ikki yüz oqum
ⱪurutⱪan ənjür təyyarlap, exəklərgə artip, 19 hizmətkarliriƣa:
– Silər mengiweringlar, mən kəyninglardin barimən – dedi.
Lekin u bu ixni eri Nabalƣa eytmidi. 20 Abigal exikigə minip, taƣning
əgmisidin qüxüwatⱪanda, ⱪarxi tərəptin keliwatⱪan Dawut wə uning
adəmlirigə duq kelip ⱪaldi.
21
Dawut adəmlirigə mundaⱪ dəwatatti:
– Mening qɵl-bayawanda bu kixining mallirini saⱪlap, uning
nərsiliridin ⱨeqnemisini yoⱪatmiƣanliⱪim bikar boptu, ⱪaranglar uning
yahxiliⱪⱪa yamanliⱪ ⱪayturƣinini. 22 Həp, ətə tang atⱪuqə bu adəmgə
təwə ərkək zatidin birərsini tirik ⱪalduridiƣan bolsam, Pərwərdigar meni
eƣir jazaliƣay!
23
Abigal Dawutni kɵrüp dərⱨal exikidin qüxüp, uning aldiƣa kelip,
yərgə bax ⱪoyup, təzim ⱪildi. 24 U yənə Dawutning puti aldida tizlinip:
– Təⱪsir, bu gunaⱨ manga artilsun, kenizəklirigə ijazət bərgəyla, sɵz
ⱪilƣili ⱪoyup, sɵzigə ⱪulaⱪ salƣayla. 25 Təⱪsir, sili mijəzi qus Nabalƣa
etibar ⱪilmiƣayla, qünki u ɵz ismining mənisidək əhməⱪ adəm [«Nabal»

373
Samu'il birinqi ⱪisim

əhməⱪ degən mənidə], mənki kenizəkliri sili əwətkən yigitlərni kɵrməy
ⱪaptimən. 26 Ⱨəy təⱪsirim, əmdi mən mənggü ⱨayat Pərwərdigar aldida
silining janliri bilən ⱪəsəm ⱪilip eytimənki, Pərwərdigar silining ⱪan
tɵküxlirigə, xundaⱪla ɵz ⱪolliri bilən ɵq elixliriƣa yol ⱪoymidi, xunga
silining düxmənliri wə siligə ziyan-zəhmət yətküzgüqilərning
ⱨəmmisigə dəl xu Nabalning küni kəlgəy. 27 Əmdi kenizəkliri elip kəlgən
sowƣatlarni ⱪobul ⱪilƣayla wə ɵzliri bilən kəlgən yigitlərgə bərgəyla.
28
Kenizəklirining gunaⱨlirini kəqürüxlirini ɵtünimən. Pərwərdigar
ɵzlirigə əwladtin-əwladⱪiqə mustəⱨkəm turidiƣan hanidanliⱪ ata ⱪilidu,
qünki ɵzliri Pərwərdigar üqün jəng ⱪilip keliwatila. Xuningƣa
ixinimənki, ɵmürlirining ahiriƣiqə ⱨeqbir yamanliⱪ ⱪilmayla. 29 Birərsi
silini ɵltürüx üqün kəynilirigə qüxsimu, Pərwərdigar Hudaliri janlirini
kɵz ⱪariquⱪidək saⱪlaydu, düxmənlirining janlirini salƣiƣa selip atⱪan
taxtək pirⱪiritip etiwetidu. 30 Pərwərdigar siligə wədə ⱪilƣanlirining
ⱨəmmisini bəja kəltürüp, silini Isra'iliyəgə bax ⱪilƣan qaƣda, 31 «ɵzüm
üqün ɵq elip, bigunaⱨ kixilərning ⱪenini tɵktüm» dəp, wijdanliri aldida
bi'aram boluxlirining ⱨajiti yoⱪ. Pərwərdigar siligə bəht-sa'adət ata
ⱪilƣanda, kenizəklirini untup ⱪalmiƣayla, – dedi.
32
Dawut Abigalƣa:
– Sizni bügün mening aldimƣa əwətkən Pərwərdigarƣa, yəni
Isra'illarni talliƣan Hudaƣa ⱨəmdusanalar bolsun! 33 Əⱪlingiz üqün wə
meni ɵz ⱪolum bilən ɵq elip, bigunaⱨ ⱪan tɵküxtin saⱪlap ⱪalƣanliⱪingiz
üqün Huda sizgə bəht ata ⱪilƣay! 34 Pərwərdigar mening sizgə
ziyan-zəhmət yətküzüxümning aldini aldi. Isra'illarni talliƣan Huda –
mənggü ⱨayat Pərwərdigar aldida ⱪəsəm ⱪilimənki, mubada siz mening
aldimƣa tez kəlmigən bolsingiz, ətə tang atⱪuqə Nabalning adəmliridin
birmu ərkək zati tirik ⱪalmiƣan bolatti, – dedi wə 35 Abigal elip kəlgən
sowƣatlarni ⱪobul ⱪildi.
– Sɵzingizni tingxap, iltijayingizni ⱪobul ⱪildim, əmdi aman-esən
ɵyingizgə ⱪayting, – dedi.
36
Abigal ɵyigə ⱪaytip kəlgəndə, Nabal ɵyidə huddi padixaⱨtək katta
ziyapət ɵtküzüwatatti. U ⱨaraⱪ iqip ⱪattiⱪ məst bolup, huxal-huramliⱪta
idi, xunga Abigal ətisi tang atⱪuqə uningƣa ⱨeqnemə demidi. 37 Ətisi
ətigəndə Nabalning məstliki yexilgən qaƣda, ayali uningƣa bolup ɵtkən
ixlarning ⱨəmmisini dəp bərdi. Nabal bularni anglap mengisigə ⱪan
qüxüp, paləq bolup ⱪaldi, 38 təhminən on kündin keyin Pərwərdigar
uning jenini aldi.
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Dawutning Abigalƣa ɵylinixi
Dawut Nabalning ɵlgənlikini angliƣanda:
– Pərwərdigarƣa ⱨəmdusanalar bolsun, Nabal meni ⱨaⱪarət ⱪilƣanidi,
Pərwərdigar ɵzi meni aⱪlaptu ⱨəm meni gunaⱨ ⱪilixtin saⱪlaptu. U
Nabalning yamanliⱪinimu ɵz bexiƣa ⱪayturuptu! – dedi.
Xuningdin keyin Dawut ariƣa adəm selip Abigalƣa ɵylinix niyitini
bildürdi. 40 Dawutning adəmliri Karməlgə berip, Abigal bilən kɵrüxüp:
– Dawut sizni əmrimgə alsam dəp, bizni əlqilikkə əwətti, – dedi.
41
Abigal yərgə bax ⱪoyup, təzim ⱪilip, ularƣa:
– Mən hojamning keniziki bolup, uning hizmətkarlirining putini
yuyuxⱪimu təyyarmən, – dedi.
42
Abigal dərⱨal jabdunup, exikigə minip, bəx kenizikini elip,
Dawutning əlqiliri bilən billə berip, Dawutⱪa yatliⱪ boldi. 43 Waⱨalənki,
Dawut Yizri'əllik Ahino'amnimu əmrigə alƣanidi, xu təriⱪidə Dawut ikki
hotunluⱪ boldi. 44 Dawutning birinqi hotuni Mikalni atisi Sa'ul Paltiƣa
hotunluⱪⱪa beriwətkənidi. Palti Gallimliⱪ Layixning oƣli idi.
39

26-bab
Sa'ulning Dawutni Zif qɵlidə izdixi
Birnəqqə Zifliⱪlar Gib'aⱨⱪa kelip, Sa'ul bilən kɵrüxüp:
– Dawut Yeximon qɵlining qetidiki Hakila degən egizliktə yoxurunup
yüridu, – deyixti.
2
Buni angliƣan Sa'ul dərⱨal Isra'illardin üq ming sərhil ləxkərni tallap,
Dawutni izdəx üqün Zif qɵligə atlandi. 3 Sa'ul Hakila egizlikining
yenidiki yol boyiƣa bargaⱨ ⱪurdi. Dawut u qaƣda yənila qɵldə idi, u
Sa'ulning qɵldə ɵzining kəynigə qüxkənlikini anglap, 4 tingtinglap
kelixkə adəm əwətti wə xu arⱪiliⱪ Sa'ulning kəlgənlikini eniⱪ biliwaldi.
5
Dawut dərⱨal Sa'ul bargaⱨ ⱪurƣan yərgə berip, Sa'ulning wə
ⱪoxunining bax sərkərdisi Nerning oƣli Abnerning yatⱪan yerini kɵrdi.
Sa'ul bargaⱨning otturisida, ləxkərliri bolsa uning ətrapida yatⱪanidi.
1

Dawutning Sa'ulni yənə bir ⱪetim kəqürüwetixi
Dawut Ahimələk bilən Abixaydin:
– Ⱪaysinglar mən bilən Sa'ulning bargaⱨiƣa barisilər? – dəp soriwidi,
Abixay:
6
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– Mən ɵzüm siz bilən barimən, – dedi.
Ahimələk Hit həlⱪidin idi, Abixay Yo'abning akisi bolup, ularning
anisi Ziruya idi. 7 Xu küni keqisi Dawut bilən Abixay ikkisi bargaⱨⱪa
berip, Sa'ulning bargaⱨning otturisida uhlawatⱪanliⱪini, bexining yenida
nəyzisining yərgə sanjiⱪliⱪ turƣanliⱪini, Abner bilən ləxkərlərning uning
qɵrisidə yatⱪanliⱪini kɵrdi. 8 Abixay Dawutⱪa:
– Bügün Pərwərdigar düxminingizni ⱪolingizƣa tapxuruptu. Əmdi
ijazət bering, uni nəyzə bilən yərgə mihlap ⱪoyay. Birla sanjisam boldi,
ikkinqi sanjiximning ⱨajiti yoⱪ! – dedi.
9
– Yaⱪ, uni ɵltürgüqi bolma! – dedi Dawut Abixayƣa, – kimmu
Pərwərdigar talliƣan padixaⱨⱪa ⱪol təgküzüp, gunaⱨsiz ⱪalsun? 10 Mən
mənggü ⱨayat Pərwərdigar aldida ⱪəsəm iqimənki, Pərwərdigar ɵzi
Sa'ulning jenini alidu. U yaki küni toxup aləmdin ɵtidu, yaki jəngdə
ⱨalak bolidu. 11 Pərwərdigar meni ɵzi talliƣan padixaⱨⱪa ⱪol seliximdin
saⱪlisun! Uning bexidiki nəyzə bilən sudanni elip ketəyli.
12
Xuning bilən Dawut Sa'ulning bexidiki nəyzə bilən sudanni aldi wə u
yərdin kətti. Ularni ⱨeqkim kɵrmidi, ⱨeqkim səzmidi. Ⱨətta ⱨeqbiri
oyƣanmidi. Qünki Pərwərdigar ularni ⱪattiⱪ uyⱪuƣa ƣərⱪ ⱪiliwətkənidi.
13
Xundaⱪ ⱪilip Dawut jilƣining ⱪarxi təripigə ɵtüp, dɵnggə qiⱪti,
ularning arisida heli ariliⱪ bar idi. 14 Dawut Sa'ulning adəmlirigə wə
Nerning oƣli Abnerƣa ⱪarap towlidi:
– Ⱨəy Abner, jawab bərməmsən?
– Sən kim, padixaⱨⱪa ⱪarap towlaxⱪa jur'ət ⱪilƣan? – dedi Abner.
15
– Sən Isra'iliyədiki təngdixi yoⱪ adəm əməsmusən? – dedi Dawut
Abnerƣa, – birsi hojayining bolƣan padixaⱨ aliylirini ɵltürgili kirsə, sən
nemixⱪa padixaⱨni yahxi ⱪoƣdimiding? 16 Bundaⱪ ⱪilƣining yahxi
bolmidi! Mən mənggü ⱨayat Pərwərdigar aldida ⱪəsəm ⱪilimənki,
hojayininglarni, yəni Pərwərdigar talliƣan padixaⱨni yahxi muⱨapizət
ⱪilmiƣanliⱪinglar üqün ⱨəmminglar ɵlümgə məⱨkumsilər. Abner, əmdi
ⱪarap baⱪⱪina, padixaⱨning bexidiki nəyzə bilən sudan nədə?
17
Sa'ul Dawutning awazini tonup, uningƣa:
– Oƣlum Dawut! Bu rasttinla sənmu? – dedi.
– Ləbbəy, padixaⱨ aliyliri, – dəp jawab bərdi Dawut, 18 – Mən nemə ix
ⱪildim, nemə yamanliⱪ ɵtküzdüm? Hojayinimning peⱪirni ⱪoƣlap
yürüxidiki səwəb nemə? 19 Padixaⱨ aliyliri, əmdi peⱪirning gepigə ⱪulaⱪ
selip baⱪsingiz! Əgər sizning manga ƣəzəplinixingizgə Pərwərdigar
səwəb bolƣan bolsa, ⱪurbanliⱪim Pərwərdigarning iradisini ɵzgərtkəy;
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əgər buni ⱪiliwatⱪanlar insanlar bolsa, ular Pərwərdigar aldida ⱪarƣixⱪa
kətkəy. Qünki ular bu künlərdə meni Pərwərdigarning zeminidin ⱨəydəp,
yat ilaⱨlarƣa qoⱪunidiƣan yərgə ⱪoƣliwətti. 20 Əmdi mən padixaⱨimdin
ⱪenimning yat zeminda, yəni Pərwərdigarning ⱨuzuridin yiraⱪ yərdə
tɵkülüxigə yol ⱪoymasliⱪini ɵtünimən, Isra'illar padixaⱨining meni –
kiqikkinə bir bürgini izdəp yürüxi, huddi taƣⱪa xikarƣa qiⱪⱪanlarning
kəklik owliƣinidəkla ixtur.
21
Sa'ul mundaⱪ dedi:
– Mən gunaⱨ ⱪildim, ⱪaytip kəl, oƣlum Dawut! Bügün jenimni əziz
bilgənliking üqün əmdi ikkinqi sanga ziyan-zəhmət yətküzməymən. Mən
əhməⱪliⱪ ⱪilip, ⱪattiⱪ gunaⱨ ⱪiliptimən.
22
– Mana padixaⱨimizning nəyzisi, – dedi Dawut, – yigitliringizdin
biri kelip əkətsun. 23 Pərwərdigar bügün padixaⱨimiz bolƣan sizni
ⱪolumƣa tapxurƣanidi, lekin mən Pərwərdigar talliƣan padixaⱨⱪa ⱪol
təgküzmidim. Pərwərdigar ⱨərbir adəmni uning adilliⱪi wə sadaⱪətlikigə
yarixa mukapatlaydu. 24 Bügün sizning jeningiz mening nəzirimdə əziz
bilingəndək, mening jenimmu Pərwərdigarning nəziridə əziz bilinsun wə
meni barliⱪ müxkülatlardin haliy ⱪilsun.
25
– Balam Dawut, Huda sanga bəht ata ⱪilƣay! Sən qoⱪum uluƣ
ixlarni ⱪilisən ⱨəm ƣəlibigə erixisən! – dedi Sa'ul. Xuningdin keyin
Dawut ɵz yoliƣa kətti, Sa'ulmu ɵyigə ⱪaytti.

27-bab
Dawutning Filistiyəliklər arisida yaxixi
Waⱨalənki, Dawut ɵz kɵnglidə: «Bir küni bolmisa bir küni Sa'ulning
ⱪolida ɵlidiƣan ohxaymən, uningdin kɵrə Filistiyəliklər zeminiƣa ⱪeqip
kətkinim yahxidək turidu, Sa'ul mening Isra'iliyə zeminida əməslikimni
bilsə, ümidsizlinip, meni izdəp yürməs. Xundaⱪ ⱪilsam, uning ⱪolidin
ⱪutulup ketərmən» dəp oylidi-də, 2 altə yüz adimini baxlap, qegradin
ɵtüp, Ma'okning oƣli, Gat padixaⱨi Akixning yeniƣa panaⱨlanƣili kəldi.
3
Ular ⱨərⱪaysisi ɵzlirining bala-qaⱪilirini elip, Gatta Akixning yeniƣa
jaylaxti, Dawutning ikki hotuni Yizri'əllik Ahino'am bilən Nabaldin tul
ⱪelip Dawutⱪa təgkən Karməllik Abigalmu ularning iqidə idi. 4 «Dawut
Gatⱪa ⱪeqip ketiptu» degən həwər yetip kəlgəndə, Sa'ul uni izdəxtin
tohtidi. 5 Dawut Akixⱪa:
1
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– Əgər peⱪir nəzərliridə iltipatⱪa layiⱪ adəm bolsam, ətraptiki
xəⱨərlərdin yaxaxⱪa bir jay bərsilə, peⱪir ⱪandaⱪsigə ɵzliri bilən
paytəhttə yaxisun, – degənidi, 6 Akix xu künila Ziⱪlaⱪ xəⱨirini uningƣa
bərdi. Xu səwəbtin Ziⱪlaⱪ xəⱨiri taki ⱨazirƣiqə Yəⱨudiyə padixaⱨliriƣa
təwə bolup kəlməktə. 7 Dawut Filistiyəliklər zeminida bir yil tɵt ay turdi.
8
Bu jəryanda Dawut ɵz adəmliri bilən atlinip qiⱪip Gixurluⱪlar, Girzilər
wə Amaləklərgə ⱨujum ⱪilip turdi. Bu həlⱪlər Tila'imdin tartip Xurƣiqə,
ⱨətta Misirƣiqə bolƣan jaylarda yaxap kəlgənidi.⑥ 9 Dawut ularƣa
ⱨujum ⱪilƣanda ya ər, ya ayallardin birinimu tirik ⱪaldurmaytti. Ⱪoy,
kala, tɵgə, exək wə kiyim-keqəklərni olja elip kelip, Akix bilən kɵrüxətti.
10
Akix: «Silər bu ⱪetim ⱪəyərlərgə ⱨujum ⱪildinglar?» dəp sorisa, Dawut
bəzidə: «Yəⱨuda ⱪəbilisining qɵldiki bir xəⱨirigə ⱨujum ⱪilduⱪ» desə,
bəzidə: «Yirahmi'ellarning qɵldiki bir xəⱨirigə ⱨujum ⱪilduⱪ» yaki:
«Ⱪenlarning qɵldiki bir xəⱨirigə ⱨujum ⱪilduⱪ» dəytti.
11
Dawut ⱨeqkimni Gatⱪa elip kəlməytti. U ɵzining wə adəmlirining
ⱪilƣan ixlirining bilinip ⱪalmasliⱪi üqün, məyli ər yaki ayal bolsun tirik
ⱪaldurmaytti. Dawut Filistiyəliklərning zeminida turƣan qeƣida
dawamliⱪ xundaⱪ ⱪilatti. 12 Akix Dawutⱪa ixinətti wə iqidə: «Dawut ɵz
həlⱪi Isra'illarƣa ɵzini ⱪəbiⱨ düxmən ⱪilip ⱪoydi. Buningdin keyin u
mənggü mening hizmətkarim bolup ɵtidu» dəp oylaytti.

28-bab
Akix padixaⱨning Dawuttin Filistiyəliklərning ⱪoxuniƣa ⱪoxuluxini
tələp ⱪilixi
1
Xu künlərdə Filistiyəliklər Isra'illar bilən urux ⱪilix üqün ⱪoxunlirini
yiƣdi. Akix padixaⱨ Dawutⱪa:
– Biliweling, siz adəmliringiz bilən mən tərəptə turup jəng ⱪilisiz, –
dedi.
2
– Peⱪirning ⱪandaⱪ ixlarni ⱪilalaydiƣanliⱪimni əmdi kɵrisilə, – dedi
Dawut.
– Undaⱪ bolsa, sizni ɵzümgə mənggü yasawul ⱪilip təyinləymən, –
dedi Akix.
Yaki «bu həlⱪlər ⱪədimdin tartip xur wə Misirƣiqə bolƣan zeminda yaxap
kəlgənidi.»
⑥

378
Samu'il birinqi ⱪisim

Sa'ulning bahxi ayaldin məsliⱨət sorixi
Samu'il aləmdin ɵtkən, pütün Isra'illar uningƣa matəm tutup, uni ɵz
yurti Ramaⱨta dəpnə ⱪilƣan qaƣlar idi. Sa'ul palqi wə bahxilarni
Isra'iliyədin ⱪoƣlap qiⱪiriwətkənidi. 4 Filistiyəliklər yiƣilip, Xunemda
bargaⱨ ⱪurdi; Sa'ulmu pütün Isra'illarni yiƣip, Gilbowada bargaⱨ ⱪurdi.
5
Sa'ul Filistiyəliklərning ⱪoxunini kɵrüp, ⱪattiⱪ ⱪorⱪup kətti, uni wəⱨimə
basti. 6 Sa'ul Pərwərdigarƣa iltija ⱪilƣanidi, Pərwərdigar uningƣa ya
qüx, ya «urim» wə «tummim»lar⑦ yaki pəyƣəmbərlər arⱪiliⱪ jawab
bərmidi. 7 Xunga u əməldarliriƣa:
– Manga ərwaⱨ qaⱪiralaydiƣan bir ayal tepip kelinglar, mən u arⱪiliⱪ
ɵlgənlərdin sorap baⱪay, – dedi.
– Endorda ərwaⱨ qaⱪiralaydiƣan bir bahxi ayal bar, – dedi əməldarlar.
8
Xundaⱪ ⱪilip Sa'ul kiyimlirini yənggüxləp, təⱪ-turⱪini ɵzgərtip, ikki
adimini elip, keqisi ⱨeliⱪi bahxi ayalning ⱪexiƣa bardi. Sa'ul uningƣa:
– Iltimas ⱪilay, mən üqün ərwaⱨlardin məsliⱨət sorisingiz, mən ismini
eytmaⱪqi bolƣan kixining roⱨini qaⱪirip bərsingiz, – dedi.
9
– Ɵzingiz Sa'ul padixaⱨning palqi wə bahxilarni zeminimizdin
yoⱪitip, ⱪoƣlap qiⱪiriwətkənlikini bilip turup, nemə üqün jenimni
ⱪəstləp, meni ɵlümgə tutup bərməkqi bolisiz? – dedi bahxi ayal.
10
– Mən mənggü ⱨayat Pərwərdigar aldida ⱪəsəm ⱪilimənki, siz bu ix
tüpəyli jazaƣa tartilmaysiz, – dedi Sa'ul bahxi ayalƣa.
11
– Mən ɵzingizgə kimni qaⱪirip berəy? – dedi bahxi ayal.
– Manga Samu'ilni qaⱪirip bərsingiz, – dedi Sa'ul. 12 Bahxi ayal
Samu'ilni kɵrüp ⱪattiⱪ warⱪiriwətti wə Sa'ul padixaⱨⱪa:
– Nemixⱪa meni gollayla? Sili Sa'ul ikənliƣu, – dedi.
13
Sa'ul ⱨeliⱪi bahxi ayalƣa:
– Ⱪorⱪma! Nemini kɵrüwatisən? – dewidi.
Bahxi ayal Sa'ulƣa:
– Mən bir ərwaⱨning ɵlüklər makanidin qiⱪip keliwatⱪanliⱪini
kɵrüwatimən, – dedi.
14
– Uning təⱪ-turⱪi ⱪandaⱪ ikən? – dəp soridi Sa'ul.
– Bir moysipit adəm qiⱪip keliwatidu, uqisiƣa ton kiyiwaptu, – dedi
3

⑦

Kɵp tərəplimə izdinixlərgə asaslanƣanda, bu Hudaning iradisini izdigən qaƣda
taxlinidiƣan muⱪəddəs qək boluxi mumkin. «Urim»ning Ibraniy tilidiki mənisi
«ⱪarƣax» bolup, «bolmaydu» degən mənini bildürüxi mumkin. «tummim»ning Ibraniy
tilidiki mənisi «təltɵküs» bolup, «bolidu» degən mənini bildürüxi mumkin.
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bahxi ayal.
Sa'ul buning Samu'il ikənlikini bilip yətti-də, yərgə bax ⱪoyup, təzim
ⱪildi.
15
– Sən nemixⱪa meni qaⱪirip awarə ⱪilisən? – dedi Samu'il.
– Mən tolimu pərixan bolup ketiwatimən, – dedi Sa'ul, – qünki
Filistiyəliklər manga ⱪarxi jənggə qiⱪti, Pərwərdigarmu meni tərk ətti, u
ya pəyƣəmbərlər, ya qüx arⱪiliⱪ manga jawab bərmidi. Nɵwəttə nemə
ⱪilixim kerəklikini bildürgəy dəp, ɵzüngni qaⱪirdim.
16
– Pərwərdigar seni taxlap, sanga düxmən bolƣanikən, əmdi yənə
nemidəp məndin məsliⱨət sorap yürisən? 17 Pərwərdigar mən arⱪiliⱪ
eytⱪinini ⱪildi. Padixaⱨliⱪni ⱪolungdin tartiwelip, Dawutⱪa bərdi. 18 Sən
Pərwərdigarning degini boyiqə ix ⱪilip, Amaləklərni təltɵküs yoⱪitip,
uning küqlük ƣəzipini ularƣa yətküzmigənliking üqün, Pərwərdigar seni
bu küngə ⱪoydi. 19 Pərwərdigar əmdi Isra'illarni sən bilən ⱪoxup
Filistiyəliklərning ⱪoliƣa tapxuridu. Ətə sənmu, oƣulliringmu mən bilən
billə bolisilər. Pərwərdigar Isra'iliyə ⱪoxuninimu Filistiyəliklərning
ⱪoliƣa tapxuridu, – dedi Samu'il.
20
Sa'ul Samu'ilning sɵzini anglap xundaⱪ ⱪorⱪup kəttiki, yərgə yiⱪilip,
sunaylinip yetip ⱪaldi. U yənə kelip bir keqə-kündüz ƣiza yemigənliki
üqün ⱨalsirap kətkənidi. 21 Bahxi ayal Sa'ulning ⱪexiƣa kelip, uning
ⱪattiⱪ ⱪorⱪup kətkənlikini kɵrüp:
– Ⱪarisila, kəminə ⱪulliri gəplirigə kirip, ɵlümgə ⱪarimay
tapxuruⱪlirini orundidi. 22 Silimu ⱪullirining sɵzigə kirip aldiliriƣa
az-paz ƣiza kəltürüxümgə ruhsət ⱪilƣayla, ƣizalansila ⱪuwwətlinip
yolliriƣa mangalayla, – dedi.
23
Sa'ul unimay:
– Yaⱪ, yeməymən, – dedi.
Biraⱪ əməldarlirining wə bahxi ayalning yalwuruxliridin keyin, ularƣa
maⱪul bolup ornidin turup supiƣa kelip olturdi. 24 Bahxi ayal ɵyidiki
bordawatⱪan bir tayinqisini soydi. Andin hemir yuƣurup, petir nan saldi.
25
Ta'amlarni Sa'ul bilən uning əməldarlirining aldiƣa kəltürdi. Ular
ƣizalinip, xu keqisila yolƣa qiⱪip kətti.
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29-bab
Filistiyəliklərning Dawutni rət ⱪilixi
Filistiyəliklər ⱨəmmə ⱪoxunlirini Afeⱪⱪa yiƣdi, Isra'illar bolsa
Yizri'əldiki bulaⱪ boyiƣa bargaⱨ ⱪurdi. 2 Filistiyəliklərning bəgliri
ləxkərlirini yüzgə, mingƣa bɵlüp səp tüzüp, ilgiriləxkə baxlidi. Dawut
wə uning adəmliri Akix bilən billə uning ⱪoxunining arⱪa təripidə
mangdi. 3 Bu qaƣda Filistiyəliklərning sərkərdiliri:
– Bu Ibraniylarƣa bu yərdə nemə bar? – deyixti.
– Bu Isra'iliyə padixaⱨi Sa'ulƣa əməldar bolƣan Dawutⱪu, helidin beri
yenimda yüridu. Mən tərəpkə ɵtkəndin beri, uningdin birər səwənlik
kɵrmidim, – dedi Akix ularƣa.
4
Filistiyəliklərning sərkərdiliri Akixⱪa hapa bolup:
– Bu adəmni ɵzliri uningƣa ajritip bərgən jayƣa ⱪayturuwətkən
bolsila, u biz bilən birgə jənggə kirsə bolmaydu, u jəng məydanida bizgə
ⱪarxi qiⱪidiƣan düxmən bolup ⱪelixi mumkin. U ɵzining hojisini nemə
bilən razi ⱪilidu, dəl bizning adəmlirimizning kallisini elix bilən razi
ⱪilidu-də! 5 Bu Dawutⱪu! Isra'iliyədiki ayallar: «Sa'ul ⱪirdi
minglap-minglap, Dawut ⱪirdi tümənləp-tümənləp» dəp nahxa eytip,
ussul oynaxmiƣanmidi?! – dedi.
6
Akix Dawutni qaⱪirtip kelip uningƣa:
– Mən mənggü ⱨayat Pərwərdigar aldida ⱪəsəm ⱪilimənki, siz durus
adəm, jənggə mən bilən billə qiⱪsingiz yahxi bolatti. Siz bu yərgə
kəlgəndin beri sizdə birər səwənlik kɵrmidim, lekin baxⱪa bəglirimiz
sizni halimaydikən. 7 Əmdi siz ⱪayting, aman-esən ⱪaytip keting,
bəglirimizning nəziridə yaman bolƣan ixlarni ⱪilip ⱪoymang, – dedi.
8
– Peⱪir nemə hata ix ⱪiliptu? – dedi Dawut, – mən sili tərəpkə ɵtkən
kündin tartip taki ⱨazirƣiqə məndin ⱨeqbir səwənlik tapalmiƣan tursila,
nemixⱪa padixaⱨ aliyliri bilən billə düxmənlirigə ⱪarxi jəng ⱪilsam
bolmaydikən?
9
– Bilimən, siz mening nəzirimdə huddi Hudaning pərixtisidək yahxi
adəmsiz, əmma Filistiyəlik sərkərdilirimiz: «Bu kixi biz bilən billə
jənggə qiⱪsa bolmaydu» dəp ⱪarar qiⱪardi. 10 Xunga siz wə sizgə əgixip
kəlgənlər ətə səⱨər turup, tang etixi bilənla bu yərdin ketinglar, – dəp
jawab bərdi Akix.
11
Xu səwəbtin Dawut wə uning adəmliri səⱨər turup yolƣa qiⱪip,
1
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Filistiyəliklər zeminiƣa ⱪaytti. Filistiyəliklər bolsa Yizri'əlgə ⱪarap
atlandi.

30-bab
Amaləklərning Ziⱪlaⱪ xəⱨirini talan-taraj ⱪilixi
Dawut wə uning adəmliri üqinqi küni Ziⱪlaⱪ xəⱨirigə yetip kəldi. Bu
qaƣda Amaləklər Yəⱨuda zeminining jənubiƣa ⱨujum ⱪilƣanidi wə
Ziⱪlaⱪ xəⱨirigə ot ⱪoyup, xəⱨərni talan-taraj ⱪilƣanidi. 2 Xəⱨərdiki
ayallarni, mərtiwisi yuⱪiri yaki tɵwən bolsun, ⱨəmmisini oƣul-ⱪizliri
bilən ⱪoxup əsir ⱪilip, birinimu ɵltürməy, ɵzliri bilən elip kətkənidi.
3
Dawut wə uning adəmliri bu xəⱨərgə kəlgəndə, xəⱨərning
kɵydürüwetilgənlikini, ayalliri bilən oƣul-ⱪizlirining əsir ⱪilinip
ketilgənlikini kɵrüp, 4 ⱨɵngrəp yiƣlap ⱨali ⱪalmidi. 5 Dawutning ikki
ayali Ahino'am wə Abigalmu əsir ⱪilinƣanidi. 6 Dawut ⱪattiⱪ ⱪiyinqiliⱪta
ⱪaldi, qünki kɵpqilik ɵzlirining oƣul-ⱪizliri üqün ələmdə ⱪelip, ⱨəsrət
qəkməktə idi, ular Dawutni qalma-kesək ⱪilayli, deyixkənidi. Dawut
bolsa ɵz Pərwərdigari Hudadin mədət tapti.
1

Dawutning Amaləklərdin ɵq elixi
Dawut Hudaning iradisini bilix üqün Ahimələkning oƣli roⱨaniy
Abiyatarƣa:
– Efodni əkəl, – dedi.
Abiyatar efodni Dawutⱪa əkelip bərdi. 8 Dawut Pərwərdigardin:
– Mən bu ⱪaraⱪqilarni ⱪoƣlap barsam bolarmu, ularni tutalarmənmu? –
dəp soriƣanidi.
Pərwərdigardin:
– Ⱪoƣla, qoⱪum tutalaysən ⱨəm əsirlərni ⱪutⱪuzalaysən, – degən
jawab kəldi.
9-10
Xuning bilən Dawut wə uningƣa əgəxkən altə yüz kixi yolƣa
atlandi. Ular Bisor jilƣisiƣa yetip kəlgəndə, ikki yüz adəm ⱨerip
ⱪalƣanliⱪtin jilƣidin ɵtəlməy xu yərdə ⱪaldi, Dawut bolsa tɵt yüz
adəmni baxlap dawamliⱪ ilgirilidi. 11 Dawutning adəmliri dalada Misirliⱪ
bir adəmni uqritip, uni Dawutning ⱪexiƣa elip kəldi wə uningƣa
yemək-iqmək 12 ⱨəm bir oqum ⱪurutⱪan ənjür wə ikki oqum kixmix
bərdi. Ƣizalanƣandin keyin, uning tenigə maƣdur kirdi. U üq
7
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keqə-kündüz aƣziƣa ⱨeqnemə salmiƣanidi. 13 Dawut uningdin:
– Sən kimning adimisən, ⱪəyərliksən? – dəp soriƣanidi, u:
– Mən Misirliⱪmən, Amaləklərdin bolƣan bir adəmning ⱪulimən.
Buningdin üq kün ilgiri kesəl bolup ⱪalƣanidim, hojayinim meni dalada
taxlap kətti. 14 Biz Kiretlər, Kalib wə Yəⱨuda ⱪəbilisidikilər turƣan
Yəⱨuda qɵlidiki xəⱨərlərgə ⱨujum ⱪilip kirgəniduⱪ ⱨəm Ziⱪlaⱪ xəⱨirigə
ot ⱪoyuwətkəniduⱪ, – dəp jawab bərdi.
15
Dawut uningdin:
– Sən meni axu ⱪaraⱪqilarning yeniƣa baxlap baralamsən? – dəp
soriƣanidi, u:
– Meni ɵltürməslikkə ⱨəm hojayinimƣa tapxurup bərməslikkə
Pərwərdigar aldida ⱪəsəm iqsilə, mən silini axu ⱪaraⱪqilarning yeniƣa
baxlap baray, – dedi.
16
Xuning bilən u Misirliⱪ Dawut wə uning adəmlirini Amaləklərning
yeniƣa baxlap mangdi. Ⱪaraⱪqilar ⱨəmmə yərlərgə yeyilip,
Filistiyəliklər wə Yəⱨuda zeminidin ⱪolƣa qüxürgən katta oljilardin hux
bolup, yəp-iqixip, oljilarƣa erixkənliklirini təbriklixiwatatti. 17 Dawut wə
uning adəmliri ətisi kün qiⱪixi bilən ularƣa ⱨujum ⱪilip, bir kün kəqkiqə
ularni xundaⱪ ⱪirdiki, tɵgigə minip ⱪaqⱪan tɵt yüz yigittin baxⱪa ⱨeqkim
ⱪeqip ⱪutulalmidi.
18
Dawut Amaləklər əsirgə alƣan barliⱪ adəmlər bilən, olja ⱪilƣan
mal-mülüklərning ⱨəmmisini ⱪayturuwaldi, jümlidin ikki ayalinimu
ⱪutⱪuzuwaldi. 19 U əsir ⱪilinƣan oƣul-ⱪizlirining ⱨəmmisini wə olja
ⱪilinƣan mal-mülüklərning ⱨətta birinimu ⱪaldurmay ⱪayturuwaldi.
20
Dawut ⱪoy-kala padilirinimu olja aldi. Ularni uning adəmliri aldiƣa
selip ⱨəydəp, «bu Dawutning oljiliri» dəp towlaxti.
Olja bɵlüx nizamining bekitilixi
Xuningdin keyin Dawut ⱨerip-qarqiƣanliⱪidin ɵzi bilən mangalmay,
Bisor jilƣisida ⱪelip ⱪalƣan ikki yüz adəmning yeniƣa ⱪaytip kəldi. Ular
Dawut wə uning adəmlirining aldiƣa qiⱪti, Dawut kɵpqilikkə yeⱪinlap
kelip ularƣa salam ⱪildi. 22 Lekin Dawut bilən barƣanlarning iqidiki
yarimas, yaman adəmlər:
– Ular biz bilən barmiƣandikin, biz yanduruwalƣan oljidin ularƣa
bɵlüp bərməyli, ular ɵzlirining hotun, bala-qaⱪilirinila elip kətsun, –
deyixti.
23
– Ⱨəy buradərlər, bizni aman saⱪlap, ⱪaraⱪqilarni ⱪolimizƣa
21
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tapxurƣan Pərwərdigar bizgə in'am ⱪilƣan malni ularƣa bɵlüp bərmisək
bolmaydu. 24 Silərning bu gepinglarƣa kim ⱪulaⱪ salidu? Jənggə
qiⱪⱪanlar bilən yaraƣ-jabduⱪlarƣa ⱪaraxⱪa ⱪalƣanlarning ülüxi
ohxaxtur, ⱨəmmə nərsə təng bɵlünsun, – dedi Dawut wə 25 degənlirini
Isra'iliyəning nizami ⱪilip bekitti. Uxbu nizam taki ⱨazirƣiqə dawam
ⱪilip kəlməktə.
26
Dawut Ziⱪlaⱪ xəⱨirigə ⱪaytip kəlgəndə, oljidin dostliriƣa, yəni
Yəⱨuda aⱪsaⱪalliriƣa əwətip: «Bu bizning Pərwərdigarning
düxmənliridin alƣan oljimiz, silərgə tartuⱪ bolsun» dedi wə 27 oljidin
Bəytəl, Yəⱨuda zeminining jənubiƣa jaylaxⱪan Ramot, Yattir, 28 Aro'er,
Sifmot, Əxtimowa 29 wə Rakal degən yərlərning, xundaⱪla Yirahmi'ellar
wə Kenlar yaxaydiƣan ⱨərⱪaysi xəⱨərlərning wə 30 Hormaⱨ, Bor'axan,
Atak, 31 Ⱨibron degən yərlərning aⱪsaⱪalliriƣa əwətti. Dawut ɵz adəmliri
bilən kezip qiⱪⱪan ⱨəmmə yərlərning aⱪsaⱪalliriƣa tartuⱪ əwətti.

31-bab
Sa'ul wə uning oƣullirining wapat boluxi
Filistiyəliklər Isra'illar bilən jəng ⱪilixti. Nurƣun Isra'illar Gilbowa
teƣida ⱪaza ⱪildi, ⱪalƣanliri bolsa Filistiyəliklərning aldidin ⱪaqti.
2
Filistiyəliklər Sa'ul bilən uning oƣullirining arⱪisidin ⱪoƣlap, ahiri
Sa'ulning oƣulliridin Yonatan, Abinadab, Malkixuwalarni ɵltürdi.
3
Sa'ulning ətrapida jəng əwjigə qiⱪti, xu pəyttə Sa'ul düxmən oⱪyaqiliri
təripidin etilip, ⱪattiⱪ yarilanduruldi. 4 Sa'ul ɵzining ⱪoral-yaraƣ
kɵtürgüqisigə:
– Ⱪiliqingni suƣurup elip, manga sanjip ɵltürüwət, awu hətnisizlər
kelip, manga ⱪiliq sanjip meni horlimisun, – dedi.
Ⱪoral-yaraƣ kɵtürgüqi ⱪattiⱪ ⱪorⱪup kətkinidin undaⱪ ⱪilixⱪa unimidi.
Sa'ul ɵzining ⱪiliqini suƣurup qiⱪirip, ɵzini ⱪiliq üstigə taxlidi.
5
Ⱪoral-yaraƣ kɵtürgüqi Sa'ulning ɵlgənlikini kɵrüp, umu ɵzini ⱪiliqi
üstigə taxlap, xu təriⱪidə ɵldi.
6
Xuning bilən Sa'ul, uning üq oƣli, ⱪoral-yaraƣ kɵtürgüqisi wə barliⱪ
adəmliri xu bir kün iqidə billə ɵldi. 7 Yizri'əl jilƣisining ⱪarxi təripidə wə
I'ordan dəryasining nerisida turuwatⱪan Isra'illar Isra'iliyə ləxkərlirining
ⱪaqⱪanliⱪini, Sa'ul wə uning oƣullirining ɵlgənlikini kɵrüp, xəⱨərlirini
taxlap ⱪaqti. Andin Filistiyəliklər kelip u xəⱨərlərgə olturaⱪlixip ⱪaldi.
1
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Sa'ul wə oƣullirining jəsətlirining kɵydürülüxi
8 Ətisi Filistiyəliklər ɵltürülgənlərning kiyim-keqəklirini
salduruwelixⱪa kəlgəndə, Sa'ul bilən uning üq oƣlining Gilbowa teƣida
ɵlük ⱨalda yatⱪanliⱪini kɵrüp, 9 Sa'ulning kallisini kesiwelip,
sawut-dubulƣilirini salduruwaldi. Filistiyəliklər ɵz zeminining ⱨər
təripigə qaparmənlərni əwətip, ɵz buthaniliriƣa wə həlⱪⱪə hux həwərni
tarⱪatti. 10 Ular Sa'ulning sawut-dubulƣilirini Axtorət degən ayal
ilaⱨning buthanisiƣa ⱪoyup, jəsitini Bəytxan xəⱨirining sepiliƣa mihlap
ⱪoydi. 11 Gil'adtiki Yabex xəⱨirining aⱨalisi Filistiyəliklərning Sa'ulƣa
ⱪilƣanlirini angliƣanda, 12 ularning iqidiki ⱨəmmə baturlar bir keqə yol
mengip, Sa'ul bilən uning oƣullirining jəsitlirini Bəytxanning sepilidin
elip qüxüp, Yabexⱪa apirip, u yərdə kɵydürdi. 13 Andin ular ustihanlirini
elip, Yabexta bir yulƣun dərihining tüwigə kɵmüp, yəttə kün roza tutti.

Samu'il ikkinqi ⱪisim

Dawutning Sa'ulning ɵlüm həwirini anglixi
Sa'ul ɵlgəndin keyin, Dawut Amaləklərni yengip ⱪaytip kelip, Ziⱪlaⱪ
xəⱨiridə ikki kün turdi. 2 Üqinqi küni Sa'ulning bargaⱨidin bir yax yigit
kəldi. U ⱪayƣudin kiyimlirini yirtip, bexiƣa topa qeqip, Dawutning
aldida egilip təzim ⱪildi.
3
Dawut uningdin:
– Ⱪəyərdin kəlding? – dəp soridi.
– Isra'illarning bargaⱨidin ⱪeqip kəldim, – dəp jawab bərdi u yigit.
4
Dawut yənə:
– Nemə boldi? Ⱪeni sɵzlə, – dedi.
– Ləxkərlər jənggaⱨtin ⱪeqip ketixti, nurƣun kixilirimiz ɵltürüldi. Sa'ul
bilən oƣli Yonatanmu ⱨalak boldi, – dedi u.
5
Dawut bu həwərni elip kəlgən yigittin:
– Sa'ul bilən uning oƣli Yonatanning ɵlgənlikini sən ⱪandaⱪ bilding? –
dəp soridi.
6
Yigit:
– U qaƣda mən dəl Gilbowa teƣida idim. U yərdə Sa'ulning ɵz
nəyzisigə yɵlinip turƣanliⱪini kɵrdüm. Düxmənning jəng ⱨarwiliri bilən
atliⱪ ⱪismi uningƣa yeⱪinlixip keliwatⱪan ikən. 7 U arⱪisiƣa burulup,
meni kɵrüp qaⱪirdi, mən «ləbbəy» dedim. 8 U məndin: «Sən kim
1
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bolisən?» dəp soridi, «mən Amaləklərdin bolimən» dəp jawab bərdim.
9
U manga: «Ɵtünüp ⱪalay, bu yaⱪⱪa kəl, meni ɵltürüwət, jenim qiⱪmay
bək ⱪiynilip kəttim» dedi. 10 Mən uning ⱪexiƣa berip, uning eƣir
yarilanƣanliⱪini bildim wə uning tirik ⱪalalmaydiƣanliⱪiƣa kɵzüm
yetip, uni ɵltürüwəttim. Xundaⱪla uning bexidiki tajisini, bilikidiki
biləzükini janabiy aliyliriƣa təⱪdim ⱪilixⱪa elip kəldim, – dedi.
11
Dawut ⱪayƣudin ɵzining kiyimlirini yirtti, uning adəmlirimu xundaⱪ
ⱪildi. 12 Ular ⱪiliq astida ⱪaza ⱪilƣan Sa'ul wə uning oƣli Yonatan
xundaⱪla Pərwərdigarning həlⱪi – Isra'illar üqün matəm tutup, yiƣa-zar
ⱪilip, kün patⱪuqə roza tutti.
13
Dawut həwər yətküzgən yigittin:
– Sən ⱪəyərlik bolisən? – dəp soridi.
– Mən Amaləklərdin bolimən, zeminingizdiki muⱨajirlarning
pərzəntimən, – dəp jawab bərdi u.
14
Dawut uningƣa:
Pərwərdigar ɵzi talliƣan padixaⱨni ɵltürüxkə ⱪolung ⱪandaⱪ bardi? –
dedi.
15
Andin Dawut adəmliridin birini qaⱪirip:
– Ⱪeni, uni ɵltür! – dəp buyrudi. U adəm bir ⱪiliq urup Amaləkni
ɵltürüwətti.
16
Dawut:
– Ⱪan tɵkkənliking ɵz bexingƣa qiⱪti, qünki sən Pərwərdigar talliƣan
padixaⱨni ɵltürgənlikingni iⱪrar ⱪilip, ɵz aƣzing bilən ɵzüng üstidin ərz
ⱪilding, – dedi.
Dawutning Sa'ul bilən Yonatanƣa oⱪuƣan mərsiyəsi
17-18
Dawut Sa'ul bilən uning oƣli Yonatan üqün «Ya mərsiyəsi» dəp
atalƣan munu mərsiyəni oⱪudi. U «bu mərsiyə Yəⱨuda ⱪəbilisidikilərgə
ɵgitilsun» dəp buyruⱪ qüxürdi. (Uxbu mərsiyə «Yaxarning Kitabi» da
hatiriləngən.)
19

Aⱨ Isra'iliyə! Ƣururluⱪ əzimətliring ⱪətl ⱪilindi taƣlarda,
u palwanlar yiⱪilƣandu ⱪandaⱪqə!
20
Elan ⱪilmanglar buni Gat xəⱨiridə,
bayan ⱪilmanglar Axⱪilon koqilirida:
Huxal bolup kətmisun Filistiyəliklərning ayalliri,
xadimanmu bolmisun hətnisizlərning ⱪizliri!
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21

Əy, Gilbowa taƣliri!
Üstünglərgə xəbnəm yaki yamƣur qüxmisun,
yərliringlardin ⱨosul qiⱪmisun,
qünki yeringlarda baturlarning ⱪalⱪini bulƣandi,
Sa'ulning ⱪalⱪini əmdiliktə may bilən əməs,
22
bəlki jəngdə ɵltürülgənlərning ⱪeni,
baturlarning tenidiki may bilən maylandi.
Yonatanning oⱪyasi ⱪuruⱪ ⱪaytmaytti,
Sa'ulning ⱪiliqimu ƣəlbisiz ⱪaytip kəlməytti.
23

Sa'ul bilən Yonatan ⱪədirdan wə esil adəmlər idi.
Ⱨayatidimu, ɵlümidimu bir-biridin ayrilmidi.
Ular bürküttinmu qaⱪⱪanidi,
xirdinmu küqlük idi!
24

Əy Isra'iliyəning ⱪiz-ayalliri!
Sa'ul üqün matəm tutunglar.
U silərgə toⱪ ⱪizil rənglik, ⱪimmət baⱨaliⱪ kiyimlərni kiygüzgən
wə ularning üstini altundin yasalƣan zibu-zinnətlər bilən
bezətküzgən.
25

Baturlar ⱪandaⱪqə yiⱪilƣandu jəngdə,
Yonatan ⱪandaⱪqə ⱪətl ⱪilinƣandu taƣlarda!
26

Əy buradirim Yonatan, mən sanga matəm tutay.
Sən manga tolimu ⱪədirdan iding,
ajayip idi sening manga bolƣan muⱨəbbiting,
artuⱪ idi ⱨətta ayallarning muⱨəbbitidinmu.
27

Palwanlar yiⱪilƣandu ⱪandaⱪqə,
jəng ⱪoralliri yoⱪ bolƣandu ⱪandaⱪqə!

2-bab
Dawutning Yəⱨuda ⱪəbilisigə padixaⱨ boluxi
Xuningdin keyin Dawut Pərwərdigardin:
– Yəⱨuda xəⱨərlirining birərsigə baraymu? – dəp soridi.
1
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– Bar, – dedi Pərwərdigar.
– Ⱪaysi xəⱨərgə baray? – dəp soridi Dawut.
– Ⱨibronƣa bar! – dedi Pərwərdigar.
2
Xuning bilən Dawut ikki ayalini – Yizri'əllik Ahino'am bilən
Karməllik Nabaldin tul ⱪelip Dawutⱪa təgkən Abigalni elip, Ⱨibronƣa
kətti. 3 Dawut yənə ɵz adəmlirini ⱨəm ularning hotun-balilirini billə elip
mangdi. Ular Ⱨibron xəⱨirining ətrapidiki yezilarƣa olturaⱪlaxti.
4
Xuningdin keyin Yəⱨuda ⱪəbilisidikilər Ⱨibronƣa kelip, Dawutning
bexiƣa yaƣ ⱪuyup, uni Yəⱨuda ⱪəbilisigə padixaⱨ ⱪilip tiklidi. Dawut
Sa'ulni Gil'adtiki Yabexliⱪlarning dəpnə ⱪilƣanliⱪini anglap, 5 ularƣa
əlqilər arⱪiliⱪ munu sɵzlərni yətküzdi: «Silər janabiy padixaⱨinglar
Sa'ulƣa xapa'ət kɵrsitip, uni dəpnə ⱪilƣanliⱪinglar üqün Pərwərdigar
silərgə bəht ata ⱪilƣay. 6 Silərning ⱪilƣan bu həyrlik ixliringlarƣa yarixa,
Pərwərdigar silərgə ⱨazirla meⱨribanliⱪ wə wapadarliⱪini yətküzgəy.
Mənmu ⱪilƣan yahxiliⱪinglarni silərgə yahxiliⱪ ⱪilix bilən yanduray.
7
Padixaⱨinglar Sa'ul wapat boldi. Yəⱨuda ⱪəbilisi meni ɵzlirigə padixaⱨ
ⱪilip təyinlidi. Əmdi dadil wə ⱪəysər bolunglar.»
Ixboxətning Isra'iliyəning baxⱪa ⱪəbililirigə padixaⱨ boluxi
Ner degən adəmning oƣli Abner Sa'ulning ⱪoxunining bax sərkərdisi
bolup, u Sa'ulning oƣli Ixboxətni Mahanayim xəⱨirigə elip kəldi. 9 U
yərdə Abner Ixboxətni Gil'ad, Axur, Yizri'əl, Əfrayim wə Binyamin
degən zeminlarƣa, yəni pütün Isra'iliyəgə padixaⱨ ⱪilip tiklidi.
10
Sa'ulning oƣli Ixboxət Isra'iliyəgə padixaⱨ bolup tikləngəndə, ⱪiriⱪ
yaxta idi; u Isra'iliyəgə ikki yil padixaⱨliⱪ ⱪildi. Waⱨalənki, Yəⱨuda
ⱪəbilisi Dawutⱪa əgəxti. 11 Dawut Ⱨibronda Yəⱨuda ⱪəbilisigə jəm'iy
yəttə yerim yil padixaⱨ boldi.
8

Yəⱨudiyə bilən Isra'iliyə otturisidiki jəng
Bir küni Nerning oƣli Abner Sa'ulning oƣli Ixboxətning adəmlirini
baxlap, Mahanayimdin qiⱪip Gib'on xəⱨirigə ⱪarap mangdi. 13 Məzlum
Ziruyaning oƣli Yo'ab bolsa Dawutning adəmlirini baxlap, Gib'on
kɵlining boyida ular bilən uqraxti. Ixboxətning adəmliri kelip kɵlning bu
təripidə, Dawutning adəmliri bolsa kɵlning u təripidə olturuxti. 14 Abner
Yo'abⱪa ⱪarap:
– Yigitlərdin birnəqqisi qiⱪip aldimizda elixip baⱪsun, – dəp towlidi.
– Məyli, elixsun, – dedi Yo'ab. 15 Xundaⱪ ⱪilip Ixboxət bilən Binyamin
12
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ⱪəbilisi on ikki adəm qiⱪirip, Dawutning on ikki adimi bilən elixti.
16
Ular rəⱪiblirining bexini məⱨkəm tutup, beⱪinliriƣa hənjər uruxti. Xu
təriⱪidə ularning ⱨəmmisi ɵlüxti. Xuning üqün Gib'ondiki bu yər «hənjər
məydani» dəp ataldi. 17 Xuningdin keyin ikki tərəp ⱪattiⱪ elixixⱪa
baxlidi. Nətijidə Abner bilən Isra'illar Dawutning adəmliri aldida
məƣlup boldi. 18 Məzlum Ziruyaning Yo'ab, Abixay, Asa'el degən üq
oƣli xu yərdə idi. Asa'elning puti huddi daladiki jərəndək qaⱪⱪanidi.
19
Asa'el Abnerning arⱪisidin ⱪalmay, iz besip ⱪoƣlap mangdi.
20
Abner arⱪisiƣa ⱪarap uningdin:
– Sən Asa'elmu? – dəp soridi.
– Ⱨə'ə, – dedi u.
21
– Meni ⱪoƣlaxtin tohta, baxⱪa birər ləxkərni ⱪoƣlap, uning
ⱪoral-yaraƣlirini tartiwal – dedi Abner. Lekin Asa'el uning arⱪisidin
ⱪalmay, dawamliⱪ ⱪoƣlap kəldi.
22
– Meni ⱪoƣlima! – dedi Abner Asa'elƣa yənə bir ⱪetim, – meni
jeningni elixⱪa zorlima. Undaⱪ ⱪilsam akang Yo'abning yüzigə
ⱪandaⱪmu ⱪariyalaymən? 23 Lekin Asa'el uni ⱪoƣlaxtin tohtimidi,
xuning bilən Abner nəyzisining arⱪa uqi bilən uning ⱪorsiⱪiƣa bir
uruwidi, nəyzə Asa'elning dümbisidin qiⱪti. Asa'el yiⱪilip xu yərdila jan
bərdi. Asa'elning jəsiti yatⱪan yərgə kəlgənlərning ⱨəmmisi xu yərdə
tohtap ⱪaldi. 24 Əmdi Yo'ab bilən Abixay Abnerni ⱪoƣlaxⱪa baxlidi. Ular
kün olturƣanda Ammaⱨ egizlikigə yetip kəldi. Bu egizlik Gib'on qɵligə
qiⱪidiƣan yol boyidiki Giyah degən yərning yeniƣa jaylaxⱪanidi.
25
Binyamin ⱪəbilisidikilər Abnerning ətrapiƣa yiƣilip, bir top bolup
egizlikning üstidə ⱨazir boluxti. 26 Abner Yo'abⱪa ⱪarap:
– Ⱪaqanƣiqə bir-birimizni ⱪirimiz? Buning aⱪiwitining yaman
bolidiƣanliⱪini bilməmsən? Sən ɵz adəmliringgə: «Ɵz
ⱪerindaxliringlarni ⱪoƣlimanglar» dəp ⱪaqan buyruⱪ ⱪilisən? – dəp
towlidi.
27
– Mənggü ⱨayat Huda aldida ⱪəsəm ⱪilimənki, əgər sən bayiⱪi
sɵzlərni ⱪilmiƣan bolsang, adəmlirim ɵz ⱪerindaxlirini ətə səⱨərgiqə
dawamliⱪ ⱪoƣliƣan bolatti, – dedi Yo'ab 28 wə burƣa⑧ qalduruwidi,
adəmliri Isra'illarni ⱪoƣlaxtin tohtidi, ular bilən jəngmu ⱪilmidi. 29 Abner
adəmliri bilən keqiləp I'ordan wadisini boylap mengip, I'ordan
Burƣa – ⱪoqⱪar ⱪatarliⱪ ⱨaywanlarning münggüzidin yasalƣan, püwləp
qelinidiƣan ⱪədimiy qalƣu əswab.
⑧
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dəryasidin keqip ɵtüp, ətisi ətigəndə Mahanayimƣa yetip kəldi. 30 Yo'ab
Abnerni ⱪoƣlaxtin waz keqip, adəmlirini topliƣanda, Dawutning
adəmliridin Asa'eldin baxⱪa yənə 19 adəm kəm qiⱪti. 31 Lekin
Dawutning adəmliri Binyamin ⱪəbilisidin, yəni Abnerning adəmliridin
360 adəmni ɵltürgənidi. 32 Yo'ab wə uning adəmliri Asa'elni elip kelip,
Bəytləⱨəmdə ɵz ata-bowilirining ⱪəbristanliⱪiƣa dəpnə ⱪildi. Andin ular
bir keqə yol mengip, tang atⱪanda Ⱨibronƣa yetip kəldi.

3-bab
1

Sa'ul bilən Dawutning jəməti otturisidiki urux uzun waⱪitⱪiqə dawam
ⱪilip turdi. Dawut kündin-küngə küqəydi, Sa'ulning jəməti bolsa
kündin-küngə ajizlaxti.
2
Dawut Ⱨibronda birnəqqə oƣul pərzənt kɵrdi: tunjisi Yizri'əllik
Ahino'amdin tuƣulƣan Amnon, 3 ikkinqisi Karməllik Nabaldin tul
ⱪalƣan Abigaldin tuƣulƣan Kilab, üqinqisi Gixurning padixaⱨi
Talmayning ⱪizi Makadin tuƣulƣan Absalom, 4 tɵtinqisi Haggittin
tuƣulƣan Adoniya, bəxinqisi Abitaldin tuƣulƣan Xifatya, 5 altinqisi
Dawutning yənə bir ayali Əglaⱨtin tuƣulƣan Yitri'amdur. Bular
Dawutning Ⱨibronda kɵrgən pərzəntliridur.
Abnerning Dawutⱪa əl bolup sadaⱪətmənlik kɵrsitixi
Sa'ul bilən Dawut jəməti otturisida urux bolup turƣan məzgillərdə
Abnerning Sa'ul jəmətidiki təsir küqi kündin-küngə exip bardi.
7
Sa'ulning Rizpaⱨ isimlik bir toⱪili bar idi, u Ayyaⱨning ⱪizi idi. Bir
küni Ixboxət Abnerƣa:
– Sən nemixⱪa atamning toⱪili bilən bir orunda yatisən? – degənidi,
8
Abner Ixboxətning gepini anglap bək hapa bolup:
sən meni Yəⱨuda ⱪəbilisigə ixləwatⱪan lalma it dəp ⱪaramsən?
Ⱨazirƣiqə mən atang Sa'ulning jəmətigə, uning buradərliri bilən
dostliriƣa sadiⱪ bolup, seni Dawutning ⱪoliƣa qüxürmigən bolsammu,
lekin sən bügün manga: «U hotun bilən buzuⱪqiliⱪ ⱪilding» dəp əyib
artamsən? 9-10 Əgər mən Pərwərdigarning Dawutⱪa ⱪilƣan wədisigə
bina'ən Sa'ulning padixaⱨliⱪini uning əwladliridin tartiwelip, Dawutni
padixaⱨ ⱪilip, uni ximaldiki Dan xəⱨiridin jənubtiki Bə'ərxəba xəⱨirigiqə
bolƣan pütün Isra'iliyə wə Yəⱨudiyə ⱨɵkümranliⱪ ⱪilƣuzmaydiƣan
6
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bolsam, Huda mən Abnerƣa eƣir jaza bərsun, – dedi.
11
Ixboxət ⱪorⱪⱪinidin uningƣa bir eƣizmu jawab ⱪayturalmidi.
12
Abner Dawutⱪa əlqi əwətip, «bu pütün zemin manga təwə əməsmu?
Mən bilən əⱨdə tüzsilə, siligə yardəmlixip pütün Isra'iliyəni ɵzlirigə
ⱪaraydiƣan ⱪilip berimən» dedi.
13
«Yahxi gəp! Siz bilən əⱨdə tüzəy, biraⱪ aldi bilən sizdin bir ixni tələp
ⱪilimən. Siz mən bilən kɵrüxkili kəlgəndə, Sa'ulning ⱪizi Mikalni elip
keling, bolmisa mən bilən kɵrüxəlməysiz» dedi Dawut. 14 Dawut yənə
Sa'ulning oƣli Ixboxətning ⱪexiƣa əlqilər əwətip: «Mən 100
Filistiyəlikning hətnə terisigə alƣan ayalim Mikalni manga ⱪayturup
bering» dedi.
15
Xuning bilən Ixboxət adəmlirini əwətip, Mikalni uning eri –
Layixning oƣli Paltidin tartiwaldi. 16 Mikalning eri taki Bahurimƣiqə
əgixip yiƣlap kəldi. Abner uningƣa:
– Boldi, ⱪaytip kət! – dedi.
U ⱪaytip kətti. 17 Abner Isra'illarning aⱪsaⱪallirining yeniƣa berip,
ularƣa:
– Silər uzundin beri Dawutning ɵzünglarƣa padixaⱨ boluxini ümid
ⱪilip kəlgənidinglar, 18 əmdi waⱪti kəldi! Pərwərdigar hizmətkari
Dawutⱪa: «Mən həlⱪim Isra'illarni Filistiyəliklər wə barliⱪ
düxmənliridin sən arⱪiliⱪ ⱪutuldurimən» dəp wədə ⱪilƣanidi, – dedi.
19
Abner bu gəpni Binyamin ⱪəbilisidikilərgimu eytti. Andin Isra'illar
bilən Binyamin ⱪəbilisidikilərning nemigə maⱪul bolƣanliⱪini Dawutⱪa
eytⱪili Ⱨibronƣa bardi. 20 Abner 20 adəmni baxlap Ⱨibronda turuwatⱪan
Dawutning yeniƣa kəlgəndə, Dawut Abner wə uning bilən kəlgənlərning
xəripigə ziyapət bərdi. 21 Abner Dawutⱪa:
– Əmdi ketiximgə ijazət bərsilə, pütün Isra'illarni janabiy aliylirining
aldiƣa jəm ⱪilay, ular ɵzliri bilən əⱨdə tüzidu, xuning bilən ɵzliri ümid
ⱪilip kəlgəndək pütün həlⱪning padixaⱨi bolila, – dedi.
Dawut Abnerni yolƣa saldi, u aman-esən kətti.
Yo'abning Abnerni ɵltürüxi
Xu qaƣda, Yo'ab wə Dawutning adəmliri urux ⱪilip nurƣun oljilar
bilən ⱪaytip kəldi. Waⱨalənki Abner Ⱨibronda Dawut bilən billə əməs
idi, Dawut uni yolƣa salƣan bolup, u aman-esən ⱪaytip kətkənidi.
23
Yo'ab wə uning bilən billə kətkən ləxkərlər ⱪaytip kelixi bilənla,
Yo'abning ⱪuliⱪiƣa: «Nerning oƣli Abner kelip Dawut padixaⱨ bilən
22
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kɵrüxüptu, padixaⱨ uni yolƣa seliptu, u aman-esən ⱪaytip ketiptu» degən
həwər yetip kəldi. 24 Buni angliƣan Yo'ab padixaⱨ Dawut bilən kɵrüxüp:
– Bu nemə ⱪilƣiningiz? Nerning oƣli Abner ɵzi yeningizƣa kəlsə,
nemixⱪa uni yolƣa selip ⱪoydingiz? Mana əmdi u ketip ⱪaptu. 25 Siz
Nerning oƣli Abnerni yahxi bilisiz, u bu yərgə sizni aldiƣili, nəgə berip
keliwatⱪanliⱪingizni wə nemə ix bilən bənd boluwatⱪanliⱪingizni bilgili
kəlgən, – dedi.
26
Yo'ab Dawutning yenidin qiⱪip, Abnerni ⱪoƣlap tutuxⱪa adəmlirini
əwətti. Ular uni Siraⱨ ⱪuduⱪining yenidin yandurup elip kəldi. Lekin
Dawut bu ixlardin bihəwər idi. 27 Abner Ⱨibronƣa ⱪaytip kəlgəndə,
Yo'ab uningƣa: «Ayrim sɵzlixəyli» dəp, xəⱨər sepilining dərwazisiƣa
jaylaxⱪan bir ɵygə elip kirip, «inim Asa'el üqün intiⱪam alay» dəp,
Abnerning ⱪorsiⱪiƣa hənjər tiⱪip ɵltürdi.
28
Dawut bu wəⱪəni angliƣandin keyin:
– Abnerning aⱪⱪan ⱪeni üqün mən wə padixaⱨliⱪim Pərwərdigarning
aldida mənggü əyibkar əməs. 29 Uning ⱪeni Yo'ab wə uning ata
jəmətidikilərning ⱨəmmisining bexiƣa qüxsun! Yo'abning jəmətidin
yiringliⱪ yara wə insanni napak ⱪilidiƣan terə kesəllikliri wə pəⱪət
ayallarning ixlirinila ⱪilalaydiƣan, ⱪiliq astida ɵltürülgən wə nanƣa zar
bolƣan kixilər ⱨeq tügimisun, – dedi.
30
Abner Gib'ondiki jəngdə Yo'abning inisi Asa'elni ɵltürgənliki üqün
Yo'ab bilən uning akisi Abixay Abnerni ⱪətl ⱪildi.
Dawutning Abnerƣa matəm tutuxi
Dawut Yo'ab wə uning bilən billə turƣanlarƣa:
«kiyimliringlarni yirtinglar, bɵz rəhtkə yɵgininglar, Abner üqün ⱨaza
tutunglar!» dedi. Dawut padixaⱨ ɵzimu jinazining kəynidin mangdi.
32
Ular Abnerni Ⱨibronda dəpnə ⱪildi. Padixaⱨ Dawut Abnerning
ⱪəbrisi yenida ⱨɵngrəp yiƣlap kətti, kɵpqilikmu kɵz yexi ⱪilixti.
33
Padixaⱨ Dawut yənə Abnerƣa atap munu mərsiyəni oⱪudi:
31

Əy Abner, əhməⱪlərdək ɵlüxüng kerəkmidi?
34
Ⱪolliring baƣlaⱪliⱪ əməs idi,
putliringƣa kixən seliⱪliⱪ əməs idi,
rəzillərning ⱪara niyitidə yiⱪilding mana əmdi!
Kɵpqilik yənə Abner üqün yiƣlap ketixti. 35 Ular Dawutni kəq kirgüqə
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azraⱪ ƣiza yewelixⱪa ündigənidi, Dawut ⱪəsəm ⱪilip:
– Əgər mən kün patⱪuqə aƣzimƣa birər nərsə salsam, Pərwərdigar
meni eƣir jazalisun, – dedi.
36
Kɵpqilik buni anglap uningdin məmnun boluxti. Padixaⱨning ⱪilƣan
ⱨəmmə ixliridin ular huxal idi. 37 Xuning bilən birgə Dawutning barliⱪ
adəmlirigə wə pütün Isra'il həlⱪigə Nerning oƣli Abnerning ɵltürülüxidə
padixaⱨning ⱪolining yoⱪluⱪi məlum boldi.
38
Padixaⱨ ɵzining adəmlirigə:
– Bilməmsilər, bügün Isra'iliyədin bir yolbaxqi – uluƣ bir insan kətti.
39
Mən Huda təripidin tallanƣan padixaⱨ bolsammu, lekin mən yənila
ajizmən. Ziruyaning bu ikki oƣli – Yo'ab bilən Abixay zorawanlardur,
mən ularni baxⱪuralmaymən. Pərwərdigar yamanlarning ⱪilmixiƣa
yarixa jazasini bərgəy, – dedi.

4-bab
Ixboxətning ɵltürülüxi
Sa'ulning oƣli Ixboxət Abnerning Ⱨibronda ɵltürülgənlikini anglapla,
yüriki selip kətti, pütün Isra'il həlⱪimu alaⱪzadə bolup kətti.
2
Ixboxətning hizmitidə Ba'ana wə Rekab isimlik ⱪaraⱪqilar toplirining
ikki sərkərdisi bar idi, ular Binyamin ⱪəbilisidin bolƣan Bə'ərotta
yaxaydiƣan Rimmonning oƣulliri idi. Bə'ərot xəⱨiri u waⱪitta Binyamin
ⱪəbilisigə təwə zemin idi. 3 Bə'ərotning əsli aⱨalisi Gittayimƣa ⱪeqip
berip, taki ⱨazirƣiqə xu yərdə musapir bolup turuwatidu.
4
Sa'ulning oƣli Yonatanning ikkila puti aⱪsaydiƣan Mifiboxət⑨
isimlik bir oƣli bar idi. Yizri'əldin Sa'ul bilən Yonatanning ⱪaza
ⱪilƣanliⱪ həwiri yetip kəlgəndə, u bəx yaxta idi. Həwər yetip kelixi bilən
inikanisi uni elip ⱪaqⱪanidi, inikana alman-talman ⱪaqⱪaqⱪa, bala yərgə
qüxüp ketip, tokur bolup ⱪalƣanidi.
5
Bir küni qüx waⱪtida Bə'ərotta yaxaydiƣan Rimmonning oƣli Rekab
bilən Ba'ana Ixboxətning ɵyigə kəldi. Ixboxət qüxlük uyⱪuda idi.
6
Kɵzətqi ayal buƣday tasⱪap, qarqap ketip mügdəp ⱪalƣanidi.① Ular
ɵygə ƣippidə kiriwaldi. 7 Ular ɵygə kirgən qaƣda, Ixboxət ɵzining
1

⑨
①

«Mifiboxət»ning yənə bir atilixi «Mifiba'al»
Bu jümlə «Muⱪəddəs Kitab»ning ⱪədimki grekqə tərjimisigə asaslandi.
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yatiⱪida kariwatta yatatti, ular uningƣa hənjər tiⱪip ɵltürüp, kallisini
kesiwaldi wə kallisini ɵzliri bilən billə elip ketip, I'ordan wadisini boylap
bir keqə mangdi.
8
Ular Ixboxətning kallisini Ⱨibronƣa – Dawut padixaⱨning yeniƣa
elip berip, uningƣa:
– Ɵzlirining rəⱪibi Sa'ul ilgiri janlirini elix ⱪəstidə bolƣanidi. Ⱪarisila,
mana bu uning oƣli Ixboxətning kallisi. Pərwərdigar bügün padixaⱨi
aləmning Sa'ul wə uning əwladliridin alidiƣan intiⱪamini elip bərdi, –
dedi.
9
Lekin Dawut Rekab bilən Ba'anaƣa jawab berip:
– Jenimni ⱨəmmə ⱪiyinqiliⱪlardin ⱪutuldurup ⱪalƣan mənggü ⱨayat
Pərwərdigar aldida ⱪəsəm ⱪilimənki, 10 ilgiri manga «ⱪarisila, Sa'ul
ɵldi!» dəp həwər yətküzgüqi kixi, manga hux həwər yətküzdüm dəp
bilgən. Lekin mən uning yətküzgən həwirigə mukapat ornida uni tutup,
Ziⱪlaⱪta ⱪətl ⱪilƣanidim. 11 Undaⱪta, əyibsiz bir adəmni ɵyidə, yatⱪan
yeridə ⱪətl ⱪilƣan rəzillərgə nemimu mukapat berəy? U adəmning hunini
tələp ⱪilip, mən silərni yər yüzidin yoⱪ ⱪilmaymənmu? – dedi.
12
Dawut adəmlirigə ularni ɵltürüxni buyrudi. Dawutning adəmliri
ularni ɵltürüp, put-ⱪollirini kesip, tənlirini Ⱨibrondiki kɵlqəkning
boyiƣa esip ⱪoyuxti. Ixboxətning kallisini Abnerning Ⱨibrondiki
ⱪəbrisigə elip berip dəpnə ⱪilixti.

5-bab
Dawutning pütün Isra'iliyəgə padixaⱨ boluxi
Xuningdin keyin Isra'iliyə ⱪəbililirining ⱨəmmisi Ⱨibronƣa kelip
Dawut bilən kɵrüxüp:
– Ⱪarisila, biz silining janjigər tuƣⱪanliri bolimiz. 2 Burun Sa'ul bizgə
padixaⱨ bolup turƣan waⱪtida, uruxlarda Isra'il həlⱪigə baxqiliⱪ
ⱪilƣanidilə. Pərwərdigarmu siligə: «Sən huddi bir padiqi ɵz ⱪoylirining
ⱨalidin həwər alƣandək, mening həlⱪim bolƣan Isra'illarning ⱨalidin
həwər alisən wə ularƣa baxqi bolisən» degənidi, – dedi.
3
Xundaⱪ ⱪilip, Dawut Ⱨibronda Isra'illarning barliⱪ aⱪsaⱪalliri bilən
«Pərwərdigar guwaⱨ bolsun» dəp, əⱨdə tüzdi. Ular Dawutning bexiƣa
yaƣ ⱪuyup, uni Isra'iliyəgə padixaⱨ ⱪildi. 4 Dawut təhtkə olturƣan
qeƣida ottuz yax idi, u ⱪiriⱪ yil təhttə olturdi. 5 U Ⱨibronda Yəⱨuda
1
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ⱪəbilisigə yəttə yerim yil, Yerusalemda pütün Isra'iliyə wə Yəⱨudiyəgə
ottuz üq yil padixaⱨ boldi.
Dawut padixaⱨning Yerusalemni ⱨujum ⱪilip elixi
Dawut padixaⱨ wə uning adəmliri Yerusalemƣa kelip, xu yərni besip
yatⱪan Yibuslarƣa ⱨujum ⱪilmaⱪqi bolƣanidi, Yibuslar: «Dawut ⱨərgiz
bu yərgə kirəlməydu» dəp oylap, uningƣa:
– Sən bu yərgə kirəlməysən, silərni ⱨətta bu yərdiki kor-tokurlarmu
tosup ⱪalalaydu, – dedi.
7
Waⱨalənki, Dawut Si'on ⱪəl'əsini ⱨujum ⱪilip aldi. Keyinqə bu ⱪəl'əgə
«Dawut xəⱨiri» dəp nam bərdi. 8 Dawut u qaƣda ɵz adəmlirigə:
– Kimki Yibuslarni yoⱪatmaⱪqi bolsa, manga ɵq bolƣan xu «kor» wə
«tokur»larning yeniƣa ɵstəng arⱪiliⱪ berip, ularƣa ⱨujum ⱪilsun, – dedi.
Xu səwəbtin «kor wə tokurlar Pərwərdigarning ibadəthanisiƣa
kirəlməydu» degən gəp pəyda bolƣan.
9
Xundaⱪ ⱪilip, Dawut ⱪəl'əni igiləp, u yərdə turdi wə u ⱪəl'əni «Dawut
xəⱨiri» dəp atidi. Dawut xəⱨərni tindurulƣan yərdin baxlap kengəytip
ⱪurdi. 10 Dawut kündin-küngə küqəydi. Pərwərdigar – Ⱪudrətlik Sərdar
Huda uningƣa yar idi.
11
Tir padixaⱨi Hiram əlqilərni Dawutning yeniƣa əwətti wə ular bilən
ⱪoxup yaƣaqqilar, taxqilar wə kedir yaƣaqlirinimu əwətti. Ular Dawutⱪa
orda selip bərdi. 12 Xuning bilən Dawut Pərwərdigarning ɵzini
Isra'iliyəgə padixaⱨ ⱪilƣanliⱪini wə Pərwərdigar ɵz həlⱪi Isra'illar üqün
uning padixaⱨliⱪini gülləndürgənlikini bildi.
13
Dawut Ⱨibrondin kətkəndin keyin Yerusalemda yənə birⱪanqə hotun
wə toⱪallarni aldi wə nurƣun pərzənt kɵrdi. 14 U pərzəntlirining isimliri:
Xammuwa, Xobab, Natan, Sulayman 15 Yibhar, Əlixuwa, Nəfəg, Yafiya,
16
Əlixama, Əlyada wə Əlifələt.
6

Dawut padixaⱨning Filistiyəliklərni yengixi
Dawutning bexiƣa yaƣ ⱪuyulup, Isra'iliyəgə padixaⱨ bolup
təyinləngənlikini angliƣan Filistiyəliklər ləxkərlirini Dawutni tutuxⱪa
əwətti. Dawut buni anglap, panaⱨlinix üqün taƣdiki ƣarƣa kətti.
18
Filistiyəliklər kelip Rafa'im jilƣisiƣa tarⱪaldi.
19
Bu qaƣda Dawut Pərwərdigardin:
– Mən Filistiyəliklərgə ⱪarxi jənggə qiⱪaymu? Ularni mening ⱪolumƣa
tapxuramsən? – dəp soriƣanidi, Pərwərdigar Dawutⱪa:
17
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– Jənggə qiⱪ, mən qoⱪum Filistiyəliklərni sening ⱪolungƣa
tapxurimən, – dedi.
20
Xuning bilən Dawut Ba'al-Pirazimƣa kelip Filistiyəliklərni xu yərdə
məƣlup ⱪildi wə: «Pərwərdigar huddi kəlkün texip ɵtkəndək
düxmənlirim üstidin bɵsüp ɵtti» dedi. Xunga Dawut u yərgə [«bɵsüp
ɵtküqi igə» mənisidiki] «Ba'al-Pirazim» degən namni bərdi.
21
Filistiyəliklər ɵzlirining butlirini xu yərgə taxlap ⱪaqⱪanidi. Dawut wə
uning adəmliri u butlarni elip kətti.
22
Waⱨalənki, Filistiyəliklər kelip yənə Rafa'im jilƣisiƣa tarⱪaldi.
23
Dawut yənə Pərwərdigardin nemə ix ⱪilix kerəklikini soridi,
Pərwərdigar uningƣa:
– Ularning aldi təripidin barmay, arⱪisiƣa ɵtüp, ularƣa terəklərning
yenidin ⱨujum ⱪil, 24 sən terəklərning tɵpisidin ayaƣ tawuxlirini
anglixing bilənla tez ⱨərikət ⱪil, qünki xu qaƣda mən sening aldingda
Filistiyəliklərning ⱪoxuniƣa ⱨujum ⱪilimən, – dedi.
25
Xundaⱪ ⱪilip Dawut Pərwərdigarning buyruⱪi boyiqə ix tutup,
Filistiyəliklərni Gəbadin Gəzərgiqə ⱪirip, ⱪoƣlap bardi.

6-bab
Əⱨdə sanduⱪining Yerusalemƣa elip ketilixi
Dawut yənə Isra'illarning sərhil ləxkərlirini yiƣdi. Ular jəm'iy 30
ming qiⱪti. 2 Dawut ikki «kerub»ning otturisidiki təhtidə olturƣan
Pərwərdigarning əⱨdə sanduⱪini elip kelix üqün ularni baxlap,
Yəⱨudiyəning Ba'al xəⱨirigə ⱪarap yolƣa qiⱪti. Ⱪudrətlik Sərdar
Pərwərdigarning ⱨuzuri əⱨdə sanduⱪida idi. 3 Ular Hudaning əⱨdə
sanduⱪini kiqikrək bir taƣ üstidiki Abinadabning ɵyidin kɵtürüp qiⱪip,
yengi bir ⱨarwining üstigə ⱪoydi. Abinadabning oƣulliri uzza wə Ahiyo
ⱨarwini ⱨəydəp mangdi. 4 Ahiyo ⱨarwining aldida mangdi. 5 Dawut wə
pütün Isra'il həlⱪi Pərwərdigarning ⱨuzurida lira, qiltar, dap, sapayi wə
janglarni qelip, ⱨayajan bilən nahxa eytip, Ussul oynawatatti.
6
Ular Nakonning haminiƣa kəlgəndə kala putlixip, Hudaning əⱨdə
sanduⱪi qüxüp ketəy degəndə, Uzza uni yɵlüwaldi. 7 Biraⱪ Uzzaning bu
ⱨərikiti – əⱨdə sanduⱪiƣa haliƣanqə təgməslik ⱪa'idisigə hilap
bolƣanliⱪi üqün Pərwərdigar Hudaning ⱪattiⱪ ƣəzipi kelip, əⱨdə
sanduⱪining yenidila uning jenini aldi. 8 Dawut Pərwərdigarning Uzzani
1
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ƣəzəptə jazaliƣanliⱪiƣa naⱨayiti hapa bolup, u yərni [«Uzzaning
jazalinixi» degən mənidiki] «Pərəs-uzza» dəp atidi. U yər ⱨazirƣiqə xu
nam bilən atilip kəlməktə.
9
Xu küni Dawut Pərwərdigardin ⱪorⱪup, uningƣa: «Pərwərdigarning
əⱨdə sanduⱪiƣa ⱪarax wəzipisini ⱪandaⱪ ⱪilip ɵz üstümgə alalaymən?»
dedi.
10
Xuning bilən u Pərwərdigarning əⱨdə sanduⱪini «Dawut xəⱨiri»gə
əkelixni halimay, uni Gatliⱪ Obed-idomning ɵyigə apirip ⱪoydi.
11
Pərwərdigarning əⱨdə sanduⱪi Obed-idomning ɵyidə üq ay turdi,
Pərwərdigar Obed-idomning pütün uruⱪ-jəmətigə bəht ata ⱪildi.
12
Dawut padixaⱨ: «əⱨdə sanduⱪi səwəbidin Pərwərdigar
Obed-idomning jəmətigə wə uning ⱪol astidikilərning ⱨəmmisigə bəht
ata ⱪiliptu» degən həwərni anglap, Obed-idomning ɵyigə berip, u yərdin
Hudaning əⱨdə sanduⱪini huxal ⱨalda «Dawutning xəⱨiri»gə yɵtkəp
kəldi. 13 Pərwərdigarning əⱨdə sanduⱪini kɵtürüp mangƣanlar altə
ⱪədəm mangƣandin keyin, Dawut bir buⱪa wə bir bordalƣan mal
ⱪurbanliⱪ ⱪildi. 14 Dawut kəndir rəhttin tikilgən roⱨaniyliⱪ tonini kiyip,
Pərwərdigarning ⱨuzurida ⱨayajan bilən ussul oynidi. 15 Dawut wə pütün
Isra'illar burƣa qelip, alⱪix yangritip, Pərwərdigarning əⱨdə sanduⱪini
Yerusalemƣa kɵtürüp mangdi.
16
Pərwərdigarning əⱨdə sanduⱪi «Dawutning xəⱨiri»gə yɵtkəp
kelingən qaƣda, Sa'ulning ⱪizi Mikal derizidin ⱪarap turatti. U Dawut
padixaⱨning Pərwərdigarning ⱨuzurida səkrəp ussul oynap kətkənlikini
kɵrüp, iqidə uni mənsitmidi. 17 Ular Pərwərdigarning əⱨdə sanduⱪini,
Dawut uningƣa atap tiktürgən qedirƣa əkirip ⱪoydi. Dawut
Pərwərdigarƣa atap kɵydürmə wə amanliⱪ ⱪurbanliⱪliri ⱪildi.
18
Xuningdin keyin u həlⱪⱪə Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigarning nami
bilən bəht tilidi. 19 Yənə pütün həlⱪⱪə, ər-ayal deməy, ⱨərbir adəmgə
birdin nan, bir oqum horma, bir oqum kixmix üləxtürüp bərdi. Xuningdin
keyin kɵpqilik ɵz ɵylirigə ⱪaytixti.
20
Dawut ɵz jəmətigə salam berix üqün ɵyigə ⱪaytti. Sa'ulning ⱪizi
Mikal Dawutni ⱪarxi elixⱪa qiⱪip uningƣa tənə ⱪilip:
– Paⱨ, Isra'iliyəning padixaⱨi bügün ⱪaltis xanuxəwkətlik bolup
ketiptiƣu?! Əməldarlirining dedəkliri aldida huddi pəskəxlərdək yerim
yalingaq bolup, ɵzlirini kɵrsəttiliƣu! – dedi.
21
Dawut uningƣa:
– Ussul oyniƣan bolsam, atangning wə uning pütün jəmətining orniƣa
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meni tallap, ɵzining həlⱪi bolƣan Isra'ilning bexi ⱪilip təyinligən
Pərwərdigarning aldida xadlinip oynidim. 22 Mən ⱪanqə abruysiz
ⱪalsammu, sən meni ⱪanqilik kɵzgə ilmisangmu, mən yənila ussul
oynawerimən. Waⱨalənki sən tilƣa alƣan axu dedəklər bolsa, meni
ⱨɵrmətlixidu, – dedi.
23
Sa'ulning ⱪizi Mikal ɵmrining ahiriƣiqə pərzənt yüzi kɵrmidi.

7-bab
Pərwərdigarning Dawut padixaⱨⱪa bərgən wədisi
U qaƣlarda padixaⱨ Dawut ɵz ordisida turatti. Pərwərdigar uni
ətrapidiki düxmənliridin aman saⱪlidi.
2
Bir küni padixaⱨ Natan isimlik pəyƣəmbərgə:
– Ⱪarang, mən kedir yaƣiqidin yasalƣan ordida turuwatimən,
Pərwərdigarning əⱨdə sanduⱪi bolsa qedirda turuwatidu, – dedi.
3
Natan pəyƣəmbər uningƣa:
– Pərwərdigar sizgə yar boluwatⱪandikin, kɵnglingizdə ⱪandaⱪ
oyliƣan bolsingiz xundaⱪ ⱪiling, – dedi.
4
Lekin xu küni kəqtə Pərwərdigardin Natanƣa wəⱨiy kəldi:
5
Sən berip, hizmətkarim Dawutⱪa mundaⱪ degin: «Sən mening
turuxum üqün bir ibadəthana salmaⱪqimu? 6 Mən Pərwərdigar Isra'il
həlⱪini Misirdin baxlap qiⱪⱪan kündin tartip taki ⱨazirƣiqə ⱨeqⱪandaⱪ
bir ibadəthanida turup baⱪmidim, izqil qedirda turup, ⱨəmmə yərni
aylinip yürdüm. 7 Mən Isra'il həlⱪi bilən billə bolƣan yərlərdə həlⱪim
Isra'ilni padiqi bolup baxlap mangsun dəp, təyinligən baxliⱪliriƣa ‘nemə
üqün manga atap kedir yaƣiqidin orda saldurmidinglar?’ dəp baⱪⱪanmu?
8
Mənki Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar, seni yaylaⱪta ⱪoylarning arⱪisida
yürgən yeringdin tallap, həlⱪim Isra'ilƣa bax boluxⱪa ⱪoydum,
9
ⱪəyərgila barsang mən sanga yar bolup, ⱨəmmə düxminingni aldingda
yoⱪattim. Əmdi sening namingni yər yüzidiki uluƣlarning namidək uluƣ
ⱪilimən. 10-11 Mən həlⱪim Isra'ilƣa bir jay tallap berimən wə ularni u
yərdə mustəⱨkəm turƣuzimən. Ular ɵz makanida heyim-hətərsiz
yaxaydu. Mən sərdarlarni həlⱪim Isra'ilƣa yetəkqilik ⱪilixⱪa təyinligən
axu zamandin tartip baxlanƣan, rəzillərning həlⱪimni basturuxi əmdi
tohtaydu. Mən seni barliⱪ düxmənliringdin tinq-aman saⱪlaymən. Əmdi
mən Pərwərdigar xuni jakarlaymənki: mən sening jəmətinggə bir
1
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hanidanliⱪ tikləp berimən. 12 Sening künliring toxup, ata-bowiliringning
yeniƣa dəpnə ⱪilinƣan qaƣda, ɵz puxtungdin bolƣan birsini ornungƣa
ⱪoyimən, ⱨəmdə uning padixaⱨliⱪini mustəⱨkəm ⱪilimən. 13 U mən üqün
bir ibadəthana salduridu, mən uning padixaⱨliⱪ təhtini mənggülük
ⱪilimən. 14 Mən uningƣa ata bolimən, u manga oƣul bolidu, mubada u
gunaⱨ ɵtküzsə, ata-ana balisini tərbiyə berip tüzətkəndək, uni tüzəymən.
15
Seni padixaⱨ bolsun dəp, Sa'ulni meⱨir-muⱨəbbitimdin məⱨrum
ⱪilƣanidim. Lekin meⱨir-muⱨəbbitimni sening puxtungdin ⱨeqⱪaqan
yiraⱪ tutmaymən. 16 Sening əwladliring wə padixaⱨliⱪing mening
aldimda mənggü dawamlixidu. Sening padixaⱨliⱪ təhtingni əbədiy
ⱪilimən.»
17
Natan Pərwərdigardin ɵzigə kəlgən wəⱨiylərning ⱨəmmisini
Dawutⱪa yətküzdi.
Dawutning du'a wə mədⱨiyəsi
Xuningdin keyin Dawut əⱨdə sanduⱪi ⱪoyulƣan qedirƣa kirip,
Pərwərdigarning ⱨuzurida olturup mundaⱪ dedi:
– I Igəm Pərwərdigar! Manga bu ⱪədər xapa'ət ⱪilƣudək mən kim idim,
a'iləm nemə idi? 19 Buni az dəp, sən Igəm Pərwərdigar, mən peⱪirning
əwladlirining kəlgüsi ⱨəⱪⱪidə wədə bərding. Igəm Pərwərdigar, sən
baxⱪa insanlarƣimu xundaⱪ mu'amilə ⱪilamsən? 20 Aⱨ Igəm
Pərwərdigar, sən peⱪirni bilisən, sanga dəydiƣan yənə nemə gepim
bolsun? 21 Bərgən wədəng wə ɵz haⱨixing boyiqə xundaⱪ qong ixlarni
ⱪilding wə bu ixlarni peⱪirƣa ayan ⱪilding.
22
I Igəm Pərwərdigar, nəⱪədər uluƣdursən, sening təngdixing yoⱪtur.
Seni, birdinbir ⱨəⱪiⱪiy Huda, dəp angliƣinimiz əmdi ⱨəⱪ bolup qiⱪti.
23
Yər yüzidə Isra'illardək yənə bir həlⱪ barmu? Ⱪaysi bir həlⱪni
Isra'illardək ⱪulluⱪtin ⱪutuldurup ɵz həlⱪing ⱪilding? Isra'illar üqün
ⱪilƣan uluƣ mɵjiziliring xan-xɵⱨritingni namayan ⱪildi. Ɵz həlⱪingni
Misirdin ⱪutuldurup, ularning aldida turuwalƣan yat əllərni butliri bilən
ⱪoxup ⱪoƣliwətting. 24 I Pərwərdigar, sən Isra'illarni mənggügə ɵz
həlⱪing ⱪilding wə ɵzüng ularning Hudasi boldung.
25
I Pərwərdigar Huda, peⱪir wə peⱪirning əwladlirim toƣruluⱪ ⱪilƣan
sɵzliringdə mənggügə turƣaysən, wədiliringni ixⱪa axurƣaysən.
26
Xunda naming ta'əbədkə uluƣlinip, insanlar: «Ⱪudrətlik Sərdar
Pərwərdigar Isra'illarƣa yetəkqilik ⱪilƣuqi Huda ikən» dəp bilidu,
peⱪiring Dawutning hanidanliⱪi əwladtin-əwladⱪiqə sening ⱨuzurungda
18
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mustəⱨkəm turidu.
27
Əy Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar, Isra'illarni talliƣan Huda! Sən
peⱪir Dawutning jəmətigə bir hanidanliⱪ tikləp beridiƣanliⱪingni ayan
ⱪilƣaniding, xu səwəbtin mən sanga xundaⱪ dəp du'a ⱪilixⱪa jur'ət
ⱪildim. 28 I Igəm Pərwərdigar! Sən Hudadursən. Sening sɵzliring
ixənqliktur. Sən manga muxundaⱪ yahxi ixlarni wədə ⱪilding. 29 Əmdi
mən sanga xundaⱪ iltija ⱪilay, mening hanidanliⱪimning ⱨuzurungda
mənggü turuxi üqün bəht ata ⱪilƣaysən. I Pərwərdigar! Sən xuni wədə
ⱪilƣansən, sən ata ⱪilƣan bəht səwəbidin peⱪirning hanidanliⱪi mənggü
bəhtkə sazawər bolidu.

8-bab
Dawutning yat əllər üstidin ƣəlibə ⱪilixi
Məlum waⱪittin keyin Dawut Filistiyəliklərgə yənə ⱨujum ⱪilip,
ularni boysundurdi. Dawut Filistiyəliklərning yerini tartiwelip, ularning
yər baxⱪurux ⱨoⱪuⱪini ɵtküzüwaldi. 2 U Mo'ablarnimu məƣlup ⱪildi. U
ularni yərgə üq ⱪatar bolup yetixⱪa buyrudi. Andin ikki ⱪatardikilərni
ɵltürüp, bir ⱪatardikilərni saⱪ ⱪaldurdi. Xundaⱪ ⱪilip tirik ⱪalƣan
Mo'ablar Dawutⱪa əl bolup, uningƣa baj-seliⱪ tɵləydiƣan boldi.
3
Süriyəgə təwə Zobaⱨ padixaⱨliⱪining padixaⱨi Rihobning oƣli
Ⱨadad'əzər Firat dəryasi ətrapidiki zeminƣa bolƣan baxⱪuruxini
ⱪayturuwelixⱪa atlinip qiⱪⱪanda, Dawut uni məƣlup ⱪildi. 4 Dawut
uningdin 1700 atliⱪ ləxkər, 20 ming piyadə ləxkərni əsirgə aldi. Yüz
ⱨarwini tartixⱪa yətküdək atni ⱪaldurƣandin bɵlək, ⱪalƣan atlarning
ⱨəmmisining peyini kəstürüwətti.
5
Dəməxⱪtiki Süriyəliklər Zobaⱨ padixaⱨi Ⱨadad'əzərgə yardəm
berixkə kəlgəndə, Dawut Süriyəliklərdin 22 ming adəmni ɵltürdi.
6
Xuningdin keyin Dawut Dəməxⱪtiki Süriyəliklər rayoniƣa ⱪarawul
ətriti turƣuzdi. Xundaⱪ ⱪilip Süriyəliklər Dawutⱪa əl bolup, uningƣa baj
tɵləydiƣan boldi. Dawut məyli nəgə ⱨujum ⱪilmisun, Pərwərdigar uni
ƣəlibigə erixtürüp turdi. 7 Dawut Ⱨadad'əzərning adəmlirining altun
ⱪalⱪanlirini olja elip Yerusalemƣa ⱪaytti. 8 Dawut padixaⱨ yənə
Ⱨadad'əzərning Bətah wə Berotay degən ikki xəⱨiridinmu naⱨayiti
nurƣun tuq olja aldi. 9 Hamat padixaⱨi To'i Dawutning Ⱨadad'əzərning
ⱪoxunini məƣlup ⱪilƣanliⱪini anglap 10 oƣli Yoramni Dawut
1
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padixaⱨning aldiƣa salamƣa əwətip uning Ⱨadad'əzər bilən jəng ⱪilip,
uni məƣlup ⱪilƣanliⱪini təbriklidi. Əməliyəttə To'i Ⱨadad'əzər bilən
da'im urux ⱪilip kəlgənidi. Yoram Dawut padixaⱨⱪa altun, kümüx wə
tuqtin yasalƣan nərsilərni alƣaq bardi. 11-12 Dawut padixaⱨ bu nərsilərni
ɵzi burun boysundurƣan barliⱪ həlⱪlərdin, yəni Idomlar, Mo'ablar,
Ammonlar, Filistiyəliklər wə Amaləklərdin olja alƣan barliⱪ
altun-kümüxlər, xundaⱪla Zobaⱨ padixaⱨi Rihobning oƣli
Ⱨadad'əzərdin alƣan oljilarning bir ⱪismi bilən ⱪoxup Pərwərdigar üqün
ⱪilinidiƣan hizmətlərgə atidi.
13
Dawut Tuz jilƣisida Idomluⱪlardin 18 ming adəmni ɵltürüp
ⱪaytⱪandin keyin, naⱨayiti dang qiⱪardi.② 14 U yənə Idomning ⱨərⱪaysi
jayliriƣa ɵz ⱪoxunlirini turƣuzdi. Idomluⱪlarning ⱨəmmisi Dawutⱪa əl
boldi, Dawut ⱪəyərgə berip jəng ⱪilmisun, ⱨəmmə yərdə Pərwərdigar
uningƣa ƣəlibə-nusrət ata ⱪildi.
Dawutning əməldarliri wə ularning wəzipiliri
Dawut əmdi pütün Isra'iliyəgə ⱨɵkümranliⱪ ⱪildi, u həlⱪni adilliⱪ
bilən baxⱪurdi.
16
Məzlum Ziruyaning oƣli Yo'ab ⱪoxunning bax sərkərdisi,
Ahiludning oƣli Yiⱨoxafat təzkiriqi, 17 Ahitubning oƣli Zadoⱪ bilən
Abiyatarning oƣli Ahimələk roⱨaniy③, Siraya bax pütükqi,
18
Yiⱨoyadaning oƣli Binaya Kiretlər bilən Piletlərdin tərkib tapⱪan
yasawullarning baxliⱪi, Dawutning oƣulliri roⱨaniy idi.
15

9-bab
Dawutning Mifiboxətkə meⱨir-xəpⱪət kɵrsitixi
Bir küni Dawut:
– Sa'ul jəmətidin ⱨayat ⱪalƣanlardin birər kixi barmu? – dəp soridi, –
əgər bolsa mən Yonatanning ⱨəⱪ ⱨɵrmiti üqün u kixigə meⱨir-muⱨəbbət
kɵrsitəy.
1

② Yənə bir hil tərjimisi – «Dawut Süriyəgə ⱪarxi ⱨujum ⱪilip ⱪaytti. Andin u tuz
jilƣisida Idomluⱪlardin 18 ming adəmni ɵltürdi, xuningdin keyin u naⱨayiti dang
qiⱪardi.»
③ Yənə bir hil tərjimisi – «Zadoⱪ bilən Abiyatarni (Ahimələkning oƣli wə Ahitubning
nəwrisi) roⱨaniy.»
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Sa'ulning jəmətigə ixləydiƣan Ziba isimlik bir hizmətkar bar idi, uni
Dawutning yeniƣa qaⱪirtip kelixti.
– Sən Ziba bolamsən? – dəp soridi Dawut padixaⱨ uningdin.
– Ⱨə'ə aliyliri, mən bolimən, – dəp jawab bərdi u.
3
– Sa'ul jəmətidin ⱨazirƣiqə birər adəm ⱪalƣanmu? Mən uningƣa
Hudaning meⱨir-xəpⱪitini kɵrsitəy, – dedi padixaⱨ yənə.
– Yonatanning oƣulliridin biri ⱨayat bolup, uning ikkila puti tokurdur,
– dəp jawab bərdi Ziba.
4
– U nədə? – soridi padixaⱨ.
– U Lodibardiki Ammi'elning oƣli Makirning ɵyidə turidu, – dəp
jawab bərdi Ziba.
5
Xuningdin keyin, Dawut padixaⱨ Lodibardiki Ammi'elning oƣli
Makirning ɵyidin uni elip kelixkə adəm əwətti. 6 Sa'ulning nəwrisi, yəni
Yonatanning oƣli Mifiboxət Dawutning aldiƣa kelip, yərgə bax ⱪoyup,
təzim ⱪildi.
– Mifiboxət! – dedi Dawut.
– Ləbbəy, – dedi u.
7
– Ⱪorⱪma, mən atang Yonatanning ⱨəⱪ ⱨɵrmiti üqün sanga
meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitip, burun bowang Sa'ulƣa təwə bolƣan
yər-zeminning ⱨəmmisini sanga berimən. Buningdin baxⱪa, sən da'im
dastihinimda mən bilən billə ƣizalinisən, – dedi Dawut padixaⱨ uningƣa.
8
– Peⱪir ɵlük ittək ⱪədirsiz bir adəmmən, ɵzlirining bunqiwala
yahxiliⱪ ⱪilixliriƣa ərziməymən, – dedi Mifiboxət yənə bir mərtəm təzim
ⱪilip.
9
Dawut padixaⱨ Sa'ul üqün ixligən hizmətkar Zibani qaⱪirtip kelip
uningƣa:
– Mən Sa'ul wə uning jəmətigə nemə tegixlik bolsa, ⱨəmmisini
hojayiningning nəwrisigə bərdim. 10 Sən, oƣulliring xundaⱪla
hizmətkarliringning ⱨəmmisi hojayiningning jəməti üqün yərlirini terip,
alƣan ⱨosulni ularning yəp-iqixigə bərgin. Hojayiningning nəwrisi
Mifiboxət bolsa da'im mən bilən bir dastihanda bolidu, – dedi. (Zibaning
15 oƣli, 20 hizmətkari bar idi.)
11
Ziba padixaⱨⱪa:
– Peⱪir padixaⱨ aliylirining əmr ⱪilƣanlirining ⱨəmmisini bəja
kəltüridu, – dedi.
Xuningdin keyin Mifiboxət huddi padixaⱨning oƣlidək padixaⱨ bilən
bir dastihanda olturup ƣizalinidiƣan boldi.
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Mifiboxətning Mika isimlik bir kiqik oƣli bar idi. Zibaning ɵyidə
turidiƣanlarning ⱨəmmisi Mifiboxətning hizmətkarliri boldi. 13 Ikkila
puti tokur bolƣan Mifiboxət əmdi Yerusalemda yaxap ⱪaldi wə da'im
padixaⱨ bilən bir dastihanda ƣizalinip turdi.

10-bab
Dawutning Süriyəliklər wə Ammonlarni məƣlup ⱪilixi
Aridin birⱪanqə waⱪit ɵtkəndin keyin, Ammonlarning padixaⱨi
Nahax wapat boldi. Uning padixaⱨliⱪ orniƣa oƣli Hanun qiⱪti.
2
– Mən Nahaxning oƣli Hanunƣa uning atisi manga meⱨir-xəpⱪət
kɵrsətkinidək meⱨir-xəpⱪət kɵrsitimən, – dedi Dawut wə təsəlli berix
üqün uning yeniƣa ɵz əlqilirini əwətti. Əlqilər Ammonlarning zeminiƣa
kirgəndə, 3 Ammonlarning əməldarliri hojisi Hanunƣa:
– Dawut bu yərgə ⱨal soriƣili adəm əwətiptu. Siliqə u atilirining
ⱨɵrmitini ⱪiliwatⱪanmidu? Uning əlqilirni bu yərgə əwətixi, bu xəⱨərni
təkxürüp, paylap qiⱪip, andin keyin xəⱨərni ixƣal ⱪilix, dəp oylimamla?
– deyixti.
4
Xuningdin keyin Hanun Dawutning əlqilirini tutuwelip, ularning
yüzlirining bir təripidiki saⱪal-burutlirini qüxürüwətti. Yənə ularning
tonlirining asti təripidin yanpaxliriƣiqə bolƣan ⱪismini kesiwelip, andin
ularni ⱪoƣliwətti. 5 Dawut wəⱪədin həwər tapⱪandin keyin, ularni
kütüwelixⱪa aldiƣa adəm əwətti. Əlqilər tolimu iza-aⱨanəttə ⱪalƣanidi.
Padixaⱨ əlqilirigə: «Silər Eriha xəⱨiridə turup, saⱪal-burutunglar
ɵskəndin keyin ⱪaytip kelinglar» dəp sɵz əwətti.
6
Ammonlar Dawutning ɵzliridin rənjigənlikini bilip, Bəyt-rihob wə
Zobaⱨtiki Süriyəliklərdin 20 ming piyadə ləxkər, Ma'aka padixaⱨidin 1
ming ləxkər, Tobluⱪlardin 12 ming ləxkər yallap aldi. 7 Dawut buni
anglap, Yo'ab baxqiliⱪida Isra'iliyəning barliⱪ ⱪoxunini ular bilən urux
ⱪilixⱪa qiⱪardi. 8 Ammonlar paytəht Rabbaⱨ xəⱨiridin qiⱪip, xəⱨər
dərwazisining aldida səp tüzüp turdi, Zobaⱨ wə Rihobtiki Süriyəliklər,
Tobluⱪlar wə Ma'akaning adəmliri bolsa dalada ayrim bir ⱪoxun bolup
turdi.
9
Yo'ab ɵzining aldi-kəynidin ⱨujumƣa uqraydiƣanliⱪini kɵrüp,
Isra'iliyəning bir ⱪisim hil ləxkərlirini tallap, ularni Süriyəliklərgə ⱪarxi
səpkə turƣuzdi. 10 Ⱪalƣan adəmlirini bolsa akisi Abixayning
1
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baxⱪuruxiƣa ⱪoydi. Abixay ularni Ammonlarƣa ⱪarxi jənggə təyyar
ⱪildi.
11
Yo'ab Abixayƣa:
– Mubada Süriyəliklər məndin küqlük qiⱪsa, sən manga yardəmgə kəl.
Mubada Ammonlar səndin küqlük qiⱪsa, mən sanga yardəmgə baray.
12
Jasarətlik bol, həlⱪimiz wə Pərwərdigarimizning xəⱨərliri üqün jan
tikip kürəx ⱪilayli! Pərwərdigarning iradisi bəja bolƣay, – dedi.
13
Yo'ab wə uning adəmliri ilgiriləp berip, Süriyəliklərgə ⱨujumƣa
ɵtüxkə təyyar boldi; Süriyəliklər ularning aldida ⱪaqti.
14
Süriyəliklərning ⱪaqⱪanliⱪini kɵrgən Ammonlarmu Abixaydin ⱪeqip,
xəⱨərgə ⱪaytip kiriwaldi. Xuningdin keyin Yo'ab Ammonlar bilən jəng
ⱪilmay, Yerusalemƣa ⱪaytip kətti.
15
Isra'illardin yengilgənlikini bilgən Süriyəliklər yənə ⱪoxunlirini
yiƣixti. 16 Padixaⱨ Ⱨadad'əzər Firat dəryasining u təripidiki
Süriyəliklərgə adəm əwətip, ularni yɵtkəp kəldi. Ular Ⱨadad'əzərning
ⱪoxunining bax sərkərdisi Xobakning rəⱨbərlikidə Helam xəⱨirigə kəldi.
17
Buningdin həwər tapⱪan Dawut Isra'iliyədiki ləxkərlirining
ⱨəmmisini yiƣip, I'ordan dəryasidin ɵtüp, Helamƣa kəldi. U yərdə
Süriyəliklər səp tüzüp Dawutⱪa ⱪarxi jənggə atlandi, 18 waⱨalənki,
Süriyəliklər Isra'illarning aldidin yənə ⱪaqti. Dawut Süriyəliklərning
jəng ⱨarwisi ⱨəydəydiƣan 7 yüz ləxkirini wə 40 ming atliⱪ ləxkirini
ɵltürdi. Dawut yənə Süriyəliklərning ⱪoxunining bax sərkərdisi Xobakni
yarilandurdi. U xu yərdə ɵldi. 19 Ⱨadad'əzərgə təwə padixaⱨlarning
ⱨəmmisi ɵzlirining Isra'illardin məƣlup bolƣanliⱪini kɵrüp, ular bilən
sülⱨi tüzüxüp, Isra'illarƣa əl boldi. Xuningdin keyin Süriyəliklər
Ammonlarƣa yardəm berixtin ⱪorⱪup ⱪaldi.

11-bab
Dawut wə Batxəba
Ətiyaz kelip, padixaⱨlar jənggə qiⱪidiƣan qaƣ boldi. Dawut pütün
Isra'iliyə ⱪoxunini Yo'ab bilən ləxkər baxlirining baxqiliⱪida jənggə
atlandurdi. Ular Ammonlarni yəngdi wə Rabbaⱨni ⱪorxawƣa eliwaldi.
Dawut ɵzi bolsa Yerusalemda ⱪaldi.
2
Bir küni kəqⱪurun Dawut ornidin turup, ordining ɵgzisidə
uyan-buyan mengip yürginidə, naⱨayiti qirayliⱪ bir ayalning
1

405
Samu'il ikkinqi ⱪisim

yuyunuwatⱪanliⱪini kɵrüp ⱪaldi. 3 Dawut u ayalning kim ikənlikini bilip
kelixkə adəm əwətti. U adəm ⱪaytip kelip:
– U Əli'amning ⱪizi, Hit həlⱪidin bolƣan Uriyaning hotuni Batxəba
ikən, – dedi.
4
Dawut adəm əwətip, u ayalni əkəldürdi wə uning bilən billə boldi. (Bu
qaƣda u ayal ⱨəyz kɵrüp yengidin saⱪayƣan bolup, əmdila tazilinip
bolƣanidi). Keyin u ayal ɵyigə ⱪaytip kətti.
5
Ayal ɵzining ⱨamilidar bolup ⱪalƣanliⱪini bilip, bu ⱨəⱪtə Dawutⱪa
həwər əwətti.
6
Dawut Yo'abⱪa adəm əwətip: «Sən Hit həlⱪidin bolƣan Uriyani
mening yenimƣa əwətkin» dedi. Yo'ab Uriyani Dawutning yeniƣa
əwətti.
7
Uriya kəlgəndin keyin, Dawut uningdin Yo'ab wə ləxkərlərning
xundaⱪla jəng məydanining əⱨwalini soridi.
8
Andin Dawut uningƣa:
– Ɵyünggə ⱪaytip, dəm alƣin! – dedi.
Uriya ordidin kətkəndin keyin, Dawut padixaⱨ uning arⱪisidin
sowƣatlarni əwətti.
9
Uriya bolsa ɵzining ɵyigə ⱪaytmay, padixaⱨning hizmətkarliri bilən
billə orda dərwazisining yenida ⱪonup ⱪaldi.
10
«Uriya ɵyigə ⱪaytmaptu» degən həwər Dawutⱪa yətkəndə, u Uriyani
qaⱪirtip, uningdin:
– Sən səpərdin kelip turup, nemixⱪa ɵz ɵyünggə barmiding? – dəp
soridi.
11
Uriya jawab berip:
– Isra'iliyə wə Yəⱨudiyə ləxkərliri qedirlarda turuwatidu, əⱨdə
sanduⱪimu ularning yenida. Hojam Yo'ab wə uning sərkərdiliri dalada
yetiwatsa, mən ⱪandaⱪmu ɵygə ⱪaytip yəp-iqip, hotunum bilən billə
yatay? Mən silining namliri bilən ⱪəsəm ⱪilimənki, mən ⱨərgiz undaⱪ
ixni ⱪilmaymən, – dedi.
12
– Bügünmu muxu yərdə ⱪal. Mən seni ətə urux məydaniƣa yolƣa
selip ⱪoyimən, – dedi Dawut Uriyaƣa. Uriya xu küni Yerusalemda ⱪaldi.
13
Ətisi Dawut Uriyani ɵzi bilən ƣizalinixⱪa qaⱪirtip, uni məst ⱪilip
ⱪoydi. Waⱨalənki, kəq bolƣanda Uriya ɵz ɵyigə berip yatmay, yənila
padixaⱨning hizmətkarliri yatidiƣan jayda yatti.
14
Ətisi ətigəndə Dawut Yo'abⱪa bir parqə hət yezip, uni Uriya arⱪiliⱪ
əwətti. 15 U hetidə: «Uriyani əng xiddətlik jəng bolidiƣan aldinⱪi səpkə
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əwət, uning jəngdə ɵlüp ketixi üqün, uni yalƣuz taxlap, kəyninglarƣa
qekininglar» dəp yazƣanidi.
16
Yo'ab u qaƣda Rabbaⱨ xəⱨirini muⱨasirigə eliwatatti. Düxmənlər
ⱪəyərdə əng küqlük bolsa, u Uriyani xu yərgə əwətti. 17 Düxmən
ləxkərliri xəⱨərdin qiⱪip, Yo'abning ⱪoxuni bilən elixⱪanda, Dawutning
ləxkərlirining bəziliri yiⱪildi. Hit həlⱪidin bolƣan Uriyamu ɵldi.
18
Xuningdin keyin, Yo'ab Dawutⱪa həwərqi əwətip, uningƣa jəng
əⱨwalidin məlumat bərdi. 19 Yo'ab həwərqigə:
– Sən padixaⱨⱪa pütün jəng əⱨwalini toluⱪ yətküzgin. 20 Əgər padixaⱨ
anglap ⱪattiⱪ hapa bolup, seni: «Silər nemixⱪa xəⱨərgə xunqə yeⱪin
berip jəng ⱪildinglar, düxmənning sepildin oⱪ atidiƣanliⱪini
bilməmtinglar? 21 Gid'onning oƣli Abimələkni kimning ɵltürgənlikini
bilməmsilər, uni Tibezda bir ayal sepildin yarƣunqaⱪning texini taxlap
ɵltürmigənmidi④? Xundaⱪ ikən silər sepilƣa nemixⱪa xunqə yeⱪin
bardinglar?» dəp əyibləp kətsə, sən uningƣa: «Padixaⱨning hizmətkari
Uriyamu ɵldi» dəp jawab bərgin, – dedi.
22
Həwərqi Dawut padixaⱨning yeniƣa bardi wə Yo'ab tapiliƣan
sɵzlərning ⱨəmmisini uningƣa eytti. 23 Həwərqi Dawut padixaⱨⱪa:
– Düxminimiz bizdin küqlük kəldi. Ular xəⱨərdin qiⱪip, dalada biz
bilən jəng ⱪildi. Biraⱪ biz ularni xəⱨər dərwazisiƣiqə ⱪoƣlap barduⱪ.
24
Xu pəyttə düxmənning oⱪyaqiliri sepilda turup, padixaⱨi aləmning
ləxkərlirini oⱪyaƣa tutuxti. Silining ləxkərliridin bəziliri ɵldi. Ularning
iqidə Hit həlⱪidin bolƣan hizmətkarliri Uriyamu bar, – dedi.
25
Dawut həwərqigə:
– Sən berip Yo'abni riƣbətləndürüp, uningƣa: «Bu ix səwəbidin
kɵnglüngni yerim ⱪilma, jəng ⱪurbansiz bolmaydu. Əmdi xəⱨərgə
bolƣan ⱨujumni küqəytip, xəⱨərni ixƣal ⱪil» degin, – dedi.
26
Uriyaning ayali erining ɵlgənlikini anglap, ⱨaza tutti. 27 Ⱨaza mudditi
toxuxi bilən Dawut adəm əwətip, uni ordiƣa əkəldürüwaldi. U Dawutⱪa
hotun bolup, bir oƣul tuƣup bərdi. Lekin Dawutning bu ⱪilƣanliri
Pərwərdigarning nəziridə rəzillik idi.

④

Muⱪəddəs Kitabning «Sərdarlar» ⱪismi 9-bab, 50-53 ayətlərgiqə ⱪaralsun.
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12-bab
Pərwərdigarning Dawutni əyiblixi
Pərwərdigar Natan pəyƣəmbərni Dawutning yeniƣa əwətti. U kelip,
Dawutⱪa mundaⱪ dedi:
– Bir xəⱨərdə ikki adəm bar bolup, birsi bay, birsi kəmbəƣəl ikən.
2
Bayning naⱨayiti kɵp qarwa-malliri bar ikən, 3 kəmbəƣəlning bolsa
setiwelip beⱪiwatⱪan kiqikkinə bir qixi ⱪozisidin baxⱪa ⱨeqnemisi yoⱪ
ikən. U ⱪoza kəmbəƣəlning ɵyidə uning baliliri bilən billə qong boluxⱪa
baxlaptu. Ⱪoza uning tamiⱪidin yəp, ⱪaqisidin süt iqip, ⱪoynida
uhlaydikən. Ⱪisⱪisi ⱪoza u adəmning ⱪizidəkla bolup ketiptu. 4 Bir küni
bayning ɵyigə bir yoluqi qüxüptu. Bay meⱨmanƣa ta'am ⱨazirlax üqün,
ɵzining malliridin birərni soyuxⱪa kɵzi ⱪiymay, ⱨeliⱪi kəmbəƣəlning
paⱪlinini əkəldürüp, uni soyuptu-də, yoluqini meⱨman ⱪiliptu.
5
Dawut buni anglap bayƣa ⱪattiⱪ ƣəzəplinip, Natanƣa:
– Mənggü ⱨayat Pərwərdigar aldida ⱪəsəm ⱪilimənki, bundaⱪ ixni
ⱪilƣan adəm ɵlümgə məⱨkumdur. 6 U baƣri taxliⱪ ⱪilip, bundaⱪ ixni
ⱪilƣanliⱪi üqün kəmbəƣəlgə tɵt paⱪlan tɵlixi kerək, – dedi.
7
– U adəm dəl sən! – dedi Natan Dawutⱪa, – Pərwərdigar, Isra'illarni
talliƣan Huda sanga dəyduki: «Mən seni Isra'iliyəgə padixaⱨ boluxⱪa
tallap, Sa'ulning ⱪolidin ⱪutuldurup qiⱪtim. 8 Uning ordisini sanga ata
ⱪilip, hotunlirini ⱪuqiⱪingƣa selip bərdim. Isra'iliyə wə Yəⱨudiyə
padixaⱨliⱪlirinimu sanga bərdim. Bularni az kɵrgən bolsang,
buningdinmu kɵprəkini berər idim. 9 Sən nemixⱪa meni kɵzgə ilmay,
rəzil ixlarni ⱪilding? Hit həlⱪidin bolƣan Uriyaning jenini uruxta
Ammonlarning ⱪoli bilən alding. Uning ayalini tartiwelip, ɵzünggə
hotun ⱪiliwalding! 10 Meni kɵzünggə ilmay, Uriyaning ayalini ɵzünggə
hotun ⱪiliwalƣanliⱪing üqün, buningdin keyin ⱪiliq əwladliringƣa da'im
həwp elip kelidu.»
11
Pərwərdigar yənə xundaⱪ dəyduki: «Ⱪara! Mən ɵzüngning
əwladliringdin ɵzünggə yamanliⱪ kəltürimən; kɵz aldingdila
hotunliringni baxⱪa birsigə beriwetimən. U küpkündüzdə
hotunliringning ⱪoyniƣa kiridu. 12 Sən u ixni yoxurunqə ⱪilƣan bolsang,
mən buni barliⱪ Isra'il həlⱪi aldida küpkündüzdə ⱪilƣuzimən.»
13
Dawut bu gəpni anglap Natanƣa:
– Mən Pərwərdigar aldida gunaⱨ ⱪildim, – dedi.
1
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– Pərwərdigar gunaⱨingni kəqürdi. Sən ɵlməysən, – dedi Natan, 14 –
Əmma sən bu ixni ⱪilip, Pərwərdigarni mənsitmigənliking üqün, yengi
tuƣulƣan oƣlung ɵlüp ketidu.
15
Xuning bilən Natan ɵz ɵyigə ⱪaytip kətti. Pərwərdigar Uriyaning
hotuni Dawutⱪa tuƣup bərgən balini eƣir kesəlgə giriptar ⱪildi. 16 Dawut
oƣli üqün Pərwərdigarƣa yalwurdi. U roza tutti, keqiliri ɵyigə kirip,
yərdila yatti. 17 Orda aⱪsaⱪalliri uning yeniƣa kirip, uni yərdin
turƣuzmaⱪqi bolsimu, Dawut ornidin turmidi. Ular bilən billə ƣiza
yegilimu unimidi.
18
Yəttinqi küni bala ⱪaza ⱪildi. Dawutning əməldarliri uningƣa
balisining ɵlüm həwirini eytixⱪa petinalmidi. Ular: «Biz bala ⱨayat
qeƣida uningƣa xunqə nəsiⱨət ⱪilipmu uni gəpkə kirgüzəlmigən tursaⱪ,
əmdi uningƣa balining ɵlgənlikini ⱪandaⱪmu eytalaymiz? U ɵzigə birər
yaman ix ⱪilip ⱪoyarmikin» dəp ənsirəxti.
19
Dawut əməldarlirining bir-birigə piqirlixip yürgənlikidin balining
ɵlgənlikini ⱨes ⱪilip, əməldarliridin:
– Bala ⱪaza ⱪildimu? – dəp soridi.
Ular:
– Ⱨə'ə! – dəp jawab berixti.
20
Xuningdin keyin Dawut ornidin turup, yuyunup, hux puraⱪ ətirlərni
qeqip, kiyimlirini yənggüxləp, Pərwərdigarning ibadətgaⱨiƣa kirip
ibadət ⱪildi. Andin u ɵz ordisiƣa ⱪaytip kelip, ƣiza kəltürgüzüp yedi.
21
Xu qaƣda əməldarliri uningdin:
– Bala ⱨayat qeƣida roza tutup, yiƣlidila. Bala ɵlüp kətkəndin keyin
bolsa əksiqə ƣiza yedila, bu ⱪandaⱪ ⱪilƣanliri? – dəp soridi.
22
Dawut ularƣa:
– Bala ⱨayat qeƣida roza tutup yiƣlixim; Pərwərdigar manga xəpⱪət
ⱪilip, balini ⱨayat ⱪaldurarmikin, degən oyda bolƣanliⱪimdin idi.
23
Əmdi u ɵlüp kətti, yənə nemixⱪa roza tutidikənmən? Uni
tirildürüwalalayttimmu? Mən ⱨaman bir küni uning yeniƣa barimən,
lekin u mening yenimƣa ⱪaytip keləlməydu, – dəp jawab bərdi.
Sulaymanning dunyaƣa kelixi
Andin keyin Dawut ayali Batxəbaƣa təsəlli bərdi wə uning yeniƣa
kirip uning bilən billə yatti. Batxəba ⱨamilidar bolup, bir oƣul tuƣdi.
Baliƣa «Sulayman» dəp at ⱪoyuldi. Pərwərdigar balini yahxi kɵrgənliki
üqün, 25 Natan pəyƣəmbərni əwətip, uningƣa Yididiya [«Pərwərdigar
24
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yahxi kɵrüp sɵydi» degən mənidə] dəp at ⱪoydi.
Yo'abning Rabbaⱨ xəⱨirini ⱨujum ⱪilip elixi
Xuning bilən bir waⱪitta, Yo'ab Ammonlarning paytəhti Rabbaⱨⱪa
bolƣan ⱨujumini dawam ⱪiliwərdi. Nətijidə xəⱨərning padixaⱨ ordisi
jaylaxⱪan ⱪəl'əsini besiwaldi.
27
Keyin u Dawutⱪa qaparmənlərni əwətip:
– Mən Rabbaⱨ xəⱨirigə ⱨujum ⱪilip, xəⱨərning asasliⱪ su mənbəsini
aldim. 28 Əmdi ⱪalƣan adəmlərni ɵzingiz baxlap kelip, xəⱨərni ⱪorxap
besiweling. Xəⱨərni mən alƣan bolup ⱪalmay, bolmisa həlⱪ «xəⱨərni
Yo'ab alƣan» dəp yürüxidu, – dedi.
29
Xuningdin keyin, Dawut ⱪalƣan ⱪoxunni yiƣip Rabbaⱨⱪa yürüx
ⱪilip, xəⱨərni ⱨujum bilən aldi. 30 Dawut Ammonlarning padixaⱨining
bexidiki altun tajni aldi. Eƣirliⱪi 35 kilogiram kelidiƣan, üsti yaⱪut bilən
bezəlgən bu altun taj Dawutning bexiƣa kiydürüldi. Dawut xəⱨərdin
nurƣun oljilarni aldi. 31 U yənə xəⱨər aⱨalisini ⱨərə, kətmən, palta bilən
ⱪilinidiƣan ixlarƣa wə humdanda hix pixuruxⱪa saldi. Dawut
Ammonlarning baxⱪa xəⱨər aⱨalilirigimu xundaⱪ mu'amilə ⱪildi. Andin
Dawut pütün ⱪoxunni baxlap, Yerusalemƣa ⱪaytip kətti.
26

13-bab
Amnon wə Tamar
Bir məzgil ɵtkəndin keyin mundaⱪ bir ix yüz bərdi:
Dawutning Tamar isimlik naⱨayiti qirayliⱪ bir ⱪizi bolup, u
Absalomning singlisi idi. Tamar Dawutning baxⱪa bir oƣli Amnonning
ata bir ana baxⱪa singlisi idi. Amnon Tamarƣa kɵyüp ⱪaldi ⱨəmdə
2
kɵyük dərdidə aƣrip ⱪaldi. Tamar tehi ⱪiz bolƣaqⱪa, Amnonning
uningƣa qeⱪilixⱪa kɵzi yətmidi. 3 Amnonning Yonadab isimlik bir
aƣinisi bar bolup, u Dawutning akisi Xammaⱨning oƣli idi. Yonadab
intayin ⱪuw adəm idi.
4
U Amnondin:
– Xaⱨzadə, nemixⱪa kündin-küngə qüxkünlixip ketisiz? Manga eytip
berəmsiz, – dəp soridi.
– Mən ɵgəy inim Absalomning singlisi Tamarƣa kɵyüp ⱪaldim, – dedi
u.
1

410
Samu'il ikkinqi ⱪisim
5

– Undaⱪ bolsa siz kariwatⱪa qiⱪip yalƣandin kesəl bolup yetiweling,
atingiz yoⱪlap kəlgəndə, uningƣa: «Singlim Tamar kelip manga yegili
bir nərsə bərsun, kɵz aldimda tamaⱪ ətsun, ətkən tamiⱪini ⱪolidin elip
yəy» dəng, – dedi Yonadab.
6
Xundaⱪ ⱪilip Amnon yalƣandin kesəl bolup yetiwaldi. Padixaⱨ
yoⱪlap kəlgəndə, Amnon:
– Singlim Tamarni qaⱪirtip, kɵz aldimda manga nan pixurƣuzup
bərgən bolsingiz, uning ɵz ⱪolidin elip yegən bolsam, – dedi.
7
Dawut ordiƣa qaparmən əwətip Tamarƣa: «Akingiz Amnonning
ɵyigə berip, uningƣa ƣiza etip bering» dedi.
8
Xuning bilən Tamar akisi Amnonning ɵyigə bardi. U qaƣda Amnon
orun tutup yatⱪanidi. Tamar azraⱪ unda hemir yuƣurup, Amnonning kɵz
aldida tawida nan pixurup bərdi. 9 U tawini elip kelip, nanni Amnonning
aldiƣa ⱪoyƣanidi, Amnon nanni yegili unimay: «Ⱨəmminglar bu yərdin
qiⱪip ketinglar!» dedi.
Ⱨəmməylən uning yenidin qiⱪip ketixti.
10
Andin Amnon Tamarƣa:
– Nanni ⱨujramƣa əkir, ɵz ⱪolungdin elip yəy, – dedi.
Tamar pixurƣan nanlarni elip, akisi Amnonning ⱨujrisiƣa kirip, uning
yeniƣa kəldi. 11 Tamar nanni uningƣa sunƣanda, Amnon uni ɵzigə
tartip:
– Singlim, kəl, mən bilən yatⱪin! – dedi.
12
– Yaⱪ, aka, meni zorlimang! Isra'illar iqidə bundaⱪ ⱪilixⱪa
bolmaydu. Bundaⱪ sət ixni ⱪilmang. 13 Bu rəswaqiliⱪni mən ⱪandaⱪ
kɵtürüp yürəy? Sizmu Isra'illar iqidə uyatⱪa ⱪalƣan bir əhməⱪⱪə aylinip
ⱪalisiz. Ɵtünəy, padixaⱨⱪa eytsingiz, u mening sizgə yatliⱪ boluxumƣa
ⱪarxi qiⱪmaydu, – dedi.
14
Lekin Amnon uning gepigə ⱪulaⱪ salmidi. U Tamardin küqlük
bolƣaqⱪa, uningƣa zorluⱪ ⱪilip, uning bilən billə yatti. 15 Xuningdin
keyin, Amnon Tamarƣa bək ɵq bolup kətti. Ɵqlüki uning ilgiri Tamarƣa
bolƣan muⱨəbbitidinmu küqlük boldi. Amnon Tamarƣa:
– Ⱪop, bu yərdin yoⱪal! – dedi.
16
– Yaⱪ! Meni ⱪoƣliƣan bu gunaⱨingiz ⱨeli meni ayaƣ asti ⱪilƣan
gunaⱨingizdinmu eƣirdur, – dedi Tamar.
Lekin Amnon uning gepigə ⱪulaⱪ salmay, 17 əksiqə xəhsiy
hizmətkarini qaⱪirip:
– Bu hotunni ⱨəydəp qiⱪirip, ixikni ⱪuluplap ⱪoy! – dedi.
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Amnonning hizmətkari Tamarni ⱨəydəp qiⱪiriwətkəndin keyin,
ixikni ⱪuluplap ⱪoydi. Bu qaƣda Tamar uzun yənglik libas kiyiwalƣan
bolup, padixaⱨning yatliⱪ bolmiƣan ⱪizliri xundaⱪ kiyinixətti. 19 Tamar
bexiƣa kül qeqip, üstidiki uzun yənglik libasini yirtiwətti. Ikki ⱪoli bilən
yüzini yepiwelip, ⱨɵngrəp yiƣlap mangdi.
20
Akisi Absalom uni kɵrüp, uningdin:
– Akang Amnon sən bilən billə yattimu? Ⱨəy singlim, əmdi sən bu ixni
aƣzingdin qiⱪarma. U degən sening akang, bu ixni kɵnglünggə alma, –
dedi.
Xuningdin keyin Tamar tənⱨa wə ƣəmkin ⱨalda akisi Absalomning
ɵyidə yaxidi.
21
Bolup ɵtkən ixlarni Dawut padixaⱨ anglap, naⱨayiti hapa bolup kətti.
22
Ɵz singlisi Tamarning nomusiƣa təgkənliki üqün, Absalom Amnonƣa
ɵq bolup kətti, u Amnonƣa ya yahxi, ya yaman sɵz ⱪilmidi.
Absalomning Amnonni ɵltürüxi
Ikki yil ɵtkəndin keyin Absalom padixaⱨning oƣullirining
ⱨəmmisini Ba'al-hazorƣa ziyapətkə təklip ⱪildi. Ba'al-hazor Əfrayim
zeminining yeniƣa jaylaxⱪan bolup, u yərdə Absalom ⱪoylirini
ⱪirⱪitiwatatti.
24
Absalom xaⱨ atisining aldiƣa kelip:
– Ⱪoylarni ⱪirⱪitiwatimən. Əy aliyliri, mərⱨəmət ⱪilip
əməldarliringizni elip mən bilən birgə təbrikləx ziyapitigə ⱪatnaxⱪaysiz,
– dedi.
25
– Yaⱪ, oƣlum! Əgər ⱨəmmimiz barsaⱪ, sanga eƣirimiz qüxüp
ⱪalidu, – dedi padixaⱨ.
Absalom padixaⱨⱪa ⱪattiⱪ yalwurdi. Padixaⱨ yənila berixⱪa unimay,
pəⱪət uningƣa bəht tiləp du'a ⱪildi.
26
– Əgər ɵzingiz baralmaydiƣan bolsingiz, akam Amnonning biz bilən
berixiƣa ruhsət ⱪilƣaysiz, – dəp ɵtündi Absalom.
Padixaⱨ uningdin:
– Nemixⱪa u sən bilən billə berixi kerək? – dəp soridi,
27
Absalom yalwuruwərgəndin keyin, padixaⱨ ahiri Amnonning wə
barliⱪ oƣullirining uning bilən billə berixiƣa maⱪul boldi.
28
Absalom ɵzining hizmətkarliriƣa:
– Diⱪⱪəttə bolunglar, Amnon ⱨaraⱪ iqip, səl kəyp bolƣanda, mən:
«Amnonni ɵltürünglar!» dəp buyruⱪ ⱪilimən. Xu qaƣda uni
23
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ɵltürüwetinglar! Ⱪorⱪmanglar, buni silərgə mən buyrudum. Dadil wə
jəsur bolunglar, – dedi.
29
Absalomning hizmətkarliri uning buyruⱪini bəja kəltürüp, Amnonni
ɵltürüwətti. Padixaⱨning ⱪalƣan oƣulliri orunliridin turuxup, ⱪeqirlirini
minip ⱪeqixti.
30
Ular yolda ketiwatⱪandila, Dawut padixaⱨⱪa: «Absalom
padixaⱨning balilirining birinimu ⱪaldurmay, ⱨəmmisini ɵltürüwetiptu»
degən həwər yətti.
31
Padixaⱨ buni anglap, ornidin turup, ⱪattiⱪ ⱪayƣurƣan ⱨalda
kiyimlirini yirtip, ɵzini yərgə taxlap yetiwaldi. Uning ətrapida turƣan
ⱨəmmə hizmətkarlirimu kiyimlirini yirtixti.
32
Lekin Dawut padixaⱨning akisi Xammaⱨning oƣli Yonadab
uningƣa:
– Padixaⱨ aliyliri, «ⱨəmmə oƣullirimdin ayriliptimən» dəp oylimisila,
pəⱪət Amnon ɵlüptu, halas. U ɵgəy singlisi Tamarning nomusiƣa təgkən
kündin baxlap, Absalom uni ɵltürüx ⱪəstidə bolup kəlgən. 33 Əmdi
padixaⱨ aliyliri «ⱨəmmə oƣulliri ɵltürülüptu» degən həwərgə ixənmisilə.
Əməliyəttə ɵltürülgini birla Amnon. 34 Absalom bolsa ⱪeqip kətti, – dedi.
Xu qaƣda sepilning üstidiki kɵzətqi ətrapⱪa ⱪariƣanidi, taƣ tərəptiki
yolda, Bəyt-horon xəⱨiridin keliwatⱪan nurƣun adəmlərni kɵrdi.
35
– Ənə, oƣullirining ⱨəmmisi keliwetiptu. Huddi peⱪir eytⱪandək
boldi, – dedi Yonadab padixaⱨⱪa.
36
Uning gepi tügər-tügiməyla, padixaⱨning oƣulliri yetip kelip,
ⱨɵngrəp yiƣlap ketixti. Padixaⱨ wə uning ətrapidiki əməldarlirimu ⱪattiⱪ
yiƣlap ketixti.
37-38
Absalom ⱪeqip, Gixurning padixaⱨi Talmayning yeniƣa bardi wə
u yərdə üq yil turup ⱪaldi. Talmay Ammiⱨudning oƣli idi. Dawut
padixaⱨ oƣli Amnon üqün uzun waⱪit matəm tutti. 39 Dawut Amnonning
ɵlümidin təsəlli tapⱪandin keyin, Absalomni seƣinixⱪa baxlidi.

14-bab
Yo'abning Absalomning Yerusalemƣa ⱪaytip kelixi üqün pəm
ixlitixi
1
Məzlum Ziruyaning oƣli Yo'ab Dawut padixaⱨning Absalomni
seƣinƣanliⱪini bilip, 2 Tiⱪowa xəⱨirigə adəm əwətip, u yərdin bir
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danixmən ayalni qaⱪirtip kəldi. Yo'ab u ayalƣa:
– Sən matəm tutuwatⱪan ⱪiyapətkə kirip, ⱨazidarliⱪ kiyimliringni
kiygin. Pərdaz ⱪilma, ɵzüngni bir mərⱨumƣa uzaⱪtin beri matəm
tutuwatⱪan ayaldək kɵrsitip, 3 mən sanga nemə desəm, padixaⱨning
ⱨuzuriƣa berip, uningƣa xuni də, – dedi.
Keyin Yo'ab u ayalƣa nemilərni eytixni ɵgətti.
4
Tiⱪowaliⱪ ayal, padixaⱨning ⱨuzuriƣa kirip, yərgə bax ⱪoyup təzim
ⱪilip, mundaⱪ dedi:
– I padixaⱨ aliyliri, manga bir yardəm ⱪilƣayla!
5
– Nemə ixing bar? – dəp soridi padixaⱨ.
– Mən bir tul ayalmən, – dedi u, – erim ɵlüp kətkən. 6 Dedəklirining
ikki oƣli bar idi. Bir küni u ikkisi etizliⱪta uruxup ⱪaptu. U yərdə ikkisini
ajritip ⱪoyidiƣan adəm yoⱪ, biri yənə birini urup ɵltürüp ⱪoyuptu.
7
Əmdi pütün jəmətim dedəklirigə ⱪarxi qiⱪip, manga: «Akisini ɵltürgən
ⱪatilni bizgə tapxurup bər. Akisini ɵltürgənliki üqün, gərqə mirashorung
ⱪalmisimu, uni ɵltürimiz» deyixiwatidu. Əgər xundaⱪ bolsa, ular mening
ümid qiriƣimni ɵqürüwetidu. Bu dunyada erimning namini
dawamlaxturidiƣan birərsi ⱪalmaydu.
8
– Sən ɵyünggə ⱪayt! Mən sening mənpə'ətinggə paydiliⱪ pərman
qüxürimən, – dedi padixaⱨ ⱨeliⱪi ayalƣa.
9
Tiⱪowaliⱪ ayal padixaⱨⱪa yənə:
– I janabiy aliyliri, bu ixlarƣa mən wə atamning jəməti əyiblikturmiz.
Padixaⱨ wə padixaⱨning təhti əyibsiz bolƣay, – dedi.
10
– Bu ix toƣruluⱪ kim sanga bir nemə desə, uni mening yenimƣa
baxlap kəl. U adəm seni yənə hapa ⱪilmaydiƣan bolidu, – dedi padixaⱨ.
11
– Əy padixaⱨ aliyliri, Pərwərdigar Hudalirining aldida ⱪəsəm
ⱪilƣayla, oƣlumning ata jəmətidiki ⱪanƣa ⱪan alimən degüqilər, ⱪalƣan
bir oƣlumnimu ɵltürüp, tehimu qong jinayət ɵtküzmigəy, – dedi ayal.
– Mən mənggü ⱨayat Pərwərdigarning aldida ⱪəsəm ⱪilimənki, – dedi
padixaⱨ, – oƣlungning bir tal moyiƣimu zərər yətməydu.
12
– Dedəklirining padixaⱨ aliyliriƣa yənə bir eƣiz gəp ⱪilixiƣa ruhsət
ⱪilƣayla, – dedi ayal.
– Ⱪeni, degin, – dedi padixaⱨ.
13
– Undaⱪta ɵzliri nemixⱪa dəl bundaⱪ naⱨəⱪqilikni Hudaning həlⱪigə
rawa kɵridila? – dedi ayal, – i padixaⱨ aliyliri, sili bundaⱪ dəp turup
ɵzlirining ⱪeqip kətkən oƣullirining ⱪaytip kelixigə yol ⱪoymisila,
ɵzlirining hata ix ⱪilƣanliⱪlirini ispatlimamdila? 14 Biz ⱨəmmimiz
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ⱨaman ɵlüp tügəymiz. Huddi su tupraⱪⱪa sepilsə ⱪayturuwalƣili
bolmiƣandək, bizmu ⱪaytip kəlməymiz. Lekin Huda bizni ⱨayatliⱪtin
məⱨrum ⱪilmaydu, əksiqə azƣanlarni ɵzining yeniƣa elip kelixning
yollirini izdəydu. 15 Pütün jəmətim meni ⱪorⱪutuwətkənliki üqün mən:
«Bügün padixaⱨ aliyliriƣa bu ixlar toƣruluⱪ iltija ⱪilsam, padixaⱨim
dedikining bu təlipini ijabət ⱪilar, 16 oƣlum bilən meni ɵltürüp, bizni
Huda ɵz həlⱪigə bərgən zemindin ayriwətməkqi bolƣanlardin ⱪutⱪuzar»
dəp oylidim. 17 Mən yənə: «Padixaⱨ aliylirining gepi meni əmin
tapⱪuzidu. Qünki padixaⱨim Hudaning pərixtisigə ohxax ⱨəⱪ-naⱨəⱪni
ayriyalaydu» dəp oylidim. Ɵzlirini talliƣan Pərwərdigar Hudaliri siligə
yar bolƣay!
18
– Mən səndin bir gəp soray, – dedi padixaⱨ ⱨeliⱪi ayalƣa, – sən
məndin yoxurma.
– Janabiy aliyliri, ⱪeni, sorisila, – dedi ayal.
19
– Sening yenimƣa kelip bu sɵzlərni ⱪilixing Yo'abning
kɵrsətmisimu? – dəp soridi padixaⱨ. Ayal jawab berip mundaⱪ dedi:
– Mən padixaⱨ aliyliri aldida ⱪəsəm ⱪilimənki, ɵzlirining oyliƣanliri
toƣra. Manga nemə deyixni wə nemə ⱪilixni ɵgətkən dəl ɵzlirining
hizmətkarliri Yo'abtur. 20 Uning bundaⱪ ⱪilixi məsilining yənə bir
təripini siligə kɵrsitip berixtur. Danaliⱪta ɵzliri Hudaning pərixtisigə
ohxaydila, yər yüzidə boluwatⱪan ⱨəmmə ixlarni bilila.
21
Padixaⱨ Yo'abni qaⱪirtip, uningƣa:
– Mən arzuyungni ijabət ⱪilixni ⱪarar ⱪildim. Sən berip, yax yigit
Absalomni ⱪayturup kəl, – dedi.
22
Yo'ab yərgə bax ⱪoyup təzim ⱪilip, padixaⱨⱪa bəht tilidi wə:
– Bügün peⱪir padixaⱨ aliylirining aldida iltipat taptim, qünki
padixaⱨim arzuyumni ijabət ⱪildi, – dedi.
23
Xuningdin keyin Yo'ab Gixurƣa berip, Absalomni Yerusalemƣa
ⱪayturup kəldi.
24
Lekin padixaⱨ:
– Absalom ɵyigə barsun, mening ⱨuzurumƣa kəlmisun, – dedi. Xunga
Absalom padixaⱨ bilən kɵrüxməy, ɵz ɵyigə kətti.
Dawutning Absalom bilən kɵrüxüxi
Pütün Isra'illar arisida Absalomdək ⱪəddi-ⱪamiti kelixkənlikidin
dangⱪi qiⱪⱪan adəm yoⱪ idi. Uning bexidin tapiniƣiqə birər əyib tapⱪili
bolmaytti. 26 Bexidiki qeqi uningƣa eƣir kəlgəqkə, u ⱨər yili bir ⱪetim
25
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qeqini alduratti. Aldurƣan qeqini ɵlqisə, ikki kilogiramdin artuⱪ kelətti.
27
Absalomning üq oƣli wə Tamar isimlik güzəl bir ⱪizi bar idi.
28
Absalom Yerusalemda ikki yil turƣan bolsimu, padixaⱨning
ⱨuzuriƣa kirmidi. 29 Xuning bilən Absalom Yo'abni padixaⱨ ⱨuzuriƣa
əwətməkqi bolup, uni qaⱪirtti, lekin Yo'ab kəlgili unimidi. Absalom
ikkinqi ⱪetim yənə adəm əwətkən bolsimu, Yo'ab yənila kəlgili unimidi.
30
Xu səwəbtin Absalom hizmətkarliriƣa:
– Mana, Yo'abning arpa teriƣan etizi mening etizim bilən yandax
turuptu. Silər berip, Yo'abning etiziƣa ot ⱪoyuwetinglar! – dəp buyrudi.
Absalomning hizmətkarliri uning etiziƣa ot ⱪoyuwətti.
31
Xuning bilən Yo'ab Absalomning ɵyigə kelip uningdin:
– Hizmətkarliringiz nemə üqün mening etizimƣa ot ⱪoyidu? – dəp
soridi.
32
Absalom Yo'abⱪa jawab berip:
– Seni qaⱪirtiximdiki məⱪsət, yenimƣa kəlsəng, seni padixaⱨ ⱨuzuriƣa
əwətip padixaⱨⱪa: «Meni nemixⱪa Gixurdin ⱪayturup kəldingiz? Xu
yərdə turuwərginim yahxi bolatti» degən sɵzlərni yətküzüx idi. Əmdi
mən padixaⱨning ⱨuzuriƣa kirəy. Əgər mən əyiblik bolsam, meni
ɵltürüwətsun, – dedi. 33 Yo'ab padixaⱨning aldiƣa kirip, bu həwərni
yətküzdi. Xuning bilən padixaⱨ Absalomni qaⱪirtti. Absalom
padixaⱨning ⱨuzuriƣa kirip, uning aldida bax ⱪoyup təzim ⱪildi. Padixaⱨ
Absalomni ⱪuqaⱪlap sɵydi.

15-bab
Absalomning topilang pilanlixi
Xuningdin keyin, Absalom ɵzigə bir jəng ⱨarwisi bilən atlarni
xundaⱪla 50 qaparmənni ⱨazirlidi. 2 U da'im səⱨər turup xəⱨər dərwazisi
aldidiki yol boyida turatti. Birərsi dəwa ixi toƣruluⱪ padixaⱨ bilən
kɵrüxüxkə u yərgə kəlsə, Absalom uni qaⱪirip «ⱪəyərliksiz?» dəp
soraytti. Natonux kixi jawabən: «Peⱪir Isra'iliyəning palani ⱪəbilisidin»
desə, 3 Absalom: «Ⱪarang, dəwayingiz yolluⱪ ⱨəm ⱨəⱪ ikən, biraⱪ
padixaⱨning yenida buni anglaydiƣan adəm yoⱪ» dəytti. 4 Absalom yənə
«əgər mən bu yərdə sərdar bolƣan bolsam, ərz ⱪilip kəlgənlər meni
izdəytti. Mən ularning ixi ⱨəⱪⱪidə adilliⱪ bilən ⱪarar qiⱪirattim» dəytti.
5
Birərsi kelip Absalomƣa təzim ⱪilmaⱪqi bolsa, u ⱪolini uzitip uni
1
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ⱪuqaⱪlap sɵyüp ketətti. 6 Absalom padixaⱨⱪa ərz ⱪilƣili kəlgən barliⱪ
Isra'illarƣa muxundaⱪ mu'amilə ⱪilip, ularning kɵnglini ɵzigə ram
ⱪiliwaldi.
7
Tɵt yil ɵtkəndin keyin, Absalom Dawut padixaⱨⱪa:
– Mening Pərwərdigarƣa ⱪilƣan wədəmni ada ⱪilixim üqün Ⱨibronƣa
beriximƣa ijazət bərgəyla! 8 Mən Süriyəning Gixur degən yeridə
turuwatⱪinimda Pərwərdigarƣa: «Əgər meni Yerusalemƣa ⱪaytursang,
Ⱨibronda sanga ibadət ⱪilimən» dəp, wədə bərgənidim, – dedi.
9
Padixaⱨ:
– Aman-esən bar, – dedi.
Xuning bilən Absalom Ⱨibronƣa bardi. 10 Biraⱪ Absalom Isra'iliyəning
barliⱪ ⱪəbililirigə ayƣaⱪqilarni əwətip: «Silər burƣa awazini angliƣan
ⱨaman ‘Absalom Ⱨibronda padixaⱨ boluptu’ dənglar» dedi.
11
Absalomning yenida uning təklipi boyiqə Yerusalemdin uningƣa
əgixip kəlgən 200 adəm bar idi. Ular Absalomning yaman niyitidin
həwərsiz adəmlər idi. 12 Absalom ⱪurbanliⱪ sunux bilən bir waⱪitta,
Dawutning məsliⱨətqisi Giloⱨluⱪ Ahitofəlgə adəm əwətip, uni Giloⱨdin
elip kəldi. Absalomƣa əgəxkənlərning sani zor miⱪdarda kɵpiyixi bilən,
Dawut padixaⱨⱪa bolƣan suyiⱪəstmu barƣanseri küqəydi.
Dawutning Yerusalemdin ⱪeqixi
Bir həwərqi Dawutning yeniƣa kelip: «Isra'illarning ⱪəlbi
Absalomƣa eƣip kətti» dedi. 14 Andin Dawut Yerusalemda ɵzi bilən
birgə bolƣan ⱨəmmə əməldarliriƣa:
– Əmisə, biz ⱪaqayli, bolmisa Absalomdin ⱪeqip ⱪutulalmaymiz. Tez
bolunglar, bolmisa u bizgə yetixiwelip, bizni ⱨalakətkə tiⱪip, xəⱨər
aⱨalisining ⱨəmmisini ⱪiliq bilən ⱪiriwetidu, – dedi.
15
Padixaⱨning əməldarliri padixaⱨⱪa:
– Hop, padixaⱨi aləm, ⱪandaⱪ ⱪarar ⱪilsiliri bax üstigə, – dedi.
16
Xuning bilən padixaⱨ pütün orda əⱨlini əgəxtürüp yolƣa qiⱪti.
Ordini saⱪlisun dəp, on toⱪilini ordiƣa ⱪoydi. 17 Padixaⱨ yolƣa qiⱪⱪanda,
uning barliⱪ adəmliri uningƣa əgixip mangdi. Ular xəⱨərning əng
qetidiki bir ɵygə kelip tohtidi. 18 Padixaⱨning yasawullirini ɵz iqigə
alƣan barliⱪ adəmliri wə Gattin padixaⱨⱪa əgixip kəlgən 600 nəpər
Gatliⱪlar padixaⱨning yenidin ɵtti. 19 Padixaⱨ Gatliⱪ Ittayƣa:
– Nemixⱪa biz bilən kelisən? Ⱪaytip kət! Sən baxⱪa əldin sürgün
ⱪilinƣan bir musapirsən. Kim padixaⱨing bolsa, xuning yenida tur. 20 Sən
13
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tünügünla kəlding. Mən nəgə beriximni ɵzümmu bilməymən. Bu
künlərdə seni sərgərdan ⱪilip yürəymu? Ɵzüng bilən billə kəlgənlərni
elip ⱪaytⱪin. Huda sanga meⱨir-muⱨəbbət wə sadaⱪətmənlik kɵrsətkəy!
– dedi.
21
Biraⱪ Ittay padixaⱨⱪa:
– I padixaⱨi aləm, mən mənggü ⱨayat Pərwərdigar, xundaⱪla silining
aldilirida ⱪəsəm ⱪilimənki, ⱨayatliⱪ yaki mamatliⱪ bolsun, sili nədə
bolsila, peⱪir xu yərdə bolimən, – dəp jawab bərdi.
22
Dawut Ittayƣa:
– Boptu, biz bilən yürüwər, – dedi.
Xundaⱪ ⱪilip, Gatliⱪ Ittay barliⱪ adəmlirini bala-qaⱪiliri bilən elip,
aldiƣa ⱪarap mengip kətti. 23 Dawutning adəmliri yoldin ɵtüp
ketiwatⱪanda, pütün yurt əⱨli ⱨɵngrəp yiƣlap kətti. Padixaⱨ Dawut
Ⱪidron sayliⱪidin kesip ɵtüp, barliⱪ adəmlirini baxlap, dəxt-bayawanƣa
ⱪarap yol aldi.
24
Roⱨaniy Zadoⱪ wə roⱨaniy Abiyatar Hudaning əⱨdə sanduⱪini
kɵtürüwalƣan Lawiylar bilən billə xu yərdə idi. Ular Hudaning əⱨdə
sanduⱪini yərgə ⱪoyup, Dawut wə uning adəmliri xəⱨərdin qiⱪip
bolƣuqə saⱪlap turuxti.
25
– Hudaning əⱨdə sanduⱪini Yerusalemƣa ⱪayturup ketinglar! – dedi
padixaⱨ Zadoⱪⱪa, – əgər Pərwərdigar məndin razi bolsa, meni ⱪayturup
kelip, əⱨdə sanduⱪi turƣan ɵyni wə əⱨdə sanduⱪini manga yənə
kɵrsətsun. 26 Əgər Pərwərdigar: «Səndin razi əməsmən» desə, məyli,
meni ⱪandaⱪ ⱪilsa xundaⱪ ⱪilsun.
27
Padixaⱨ yənə roⱨaniy Zadoⱪⱪa:
– Sən əⱨwalni qüxinisən. Oƣlung Ahima'az wə roⱨaniy Abiyatar
ⱨəmdə uning oƣli Yonatan bilən billə xəⱨərgə tinq ⱪaytip ketinglar.
28
Mən silərdin taki həwər kəlgüqə daladiki dərya keqikidə saⱪlap
turimən, – dedi.
29
Xundaⱪ ⱪilip Zadoⱪ bilən Abiyatar Hudaning əⱨdə sanduⱪini
Yerusalemƣa ⱪayturup ketixti wə ɵzlirimu xu yərdə turup ⱪelixti.
30
Dawut ⱨɵngrəp yiƣlap, ⱪayƣu-ⱨəsrəttin bexini yepiwelip, yalang
ayaƣ peti Zəytun teƣiƣa qiⱪixⱪa baxlidi. Uning ⱨəmraⱨlirimu baxlirini
yepiwelip yiƣlap mengixti.
31
Dawutning məsliⱨətqisi Ahitofəlning Absalom tərəpkə ɵtüp
kətkənlik həwiri Dawutⱪa yetip kəlgəndə, Dawut Pərwərdigarƣa: «I
Pərwərdigar, Ahitofəlning kɵrsətkən məsliⱨətlirini əhmiⱪaniliⱪⱪa
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aylanduruwətkəysən» dəp du'a ⱪildi.
32
Dawut taƣning bexiƣa, yəni kixilər Hudaƣa səjdə ⱪilidiƣan yərgə
yetip kəlgəndə, Arki jəmətidin bolƣan Huxay kiyimlirini yirtip, bexiƣa
topa qaqⱪan ⱨalda uni xu yərdə kütüwaldi.
33
Dawut uningƣa:
– Əgər sən mən bilən billə mangsang, manga yük bolup ⱪalisən. 34 Sən
Yerusalemƣa ⱪaytip, Absalomƣa: «I padixaⱨ aliyliri, mən ilgiri
atilirining hizmətkari bolƣinimdək, əmdi siliningmu hizmətkarliri
boluxni halaymən» degin. Xundaⱪ ⱪilsang, Ahitofəlning kɵrsətkən
məsliⱨətigə ⱪarxi qiⱪip, manga yardəm ⱪilalaysən. 35 Roⱨaniy Zadoⱪ
bilən roⱨaniy Abiyatarmu xu yərdə sən bilən billə bolidu əməsmu?! Sən
ordida angliƣanliringning ⱨəmmisini ularƣa eytip tur. 36 Ularning
oƣulliri Ahima'az bilən Yonatanmu xu yərdə. Ular arⱪiliⱪ
angliƣanliringning ⱨəmmisini manga yətküzsəng bolidu, – dedi.
37
Xundaⱪ ⱪilip Dawutning dosti Huxay Yerusalemƣa ⱪaytip kəldi. Xu
pəyttə Absalommu Yerusalemƣa kiriwatⱪanidi.

16-bab
Dawut bilən Ziba
Dawut taƣ qoⱪⱪisidin exip, əmdila qüxüwatⱪanda, Mifiboxətning
hizmətkari Ziba degən adəmni uqratti; Zibaning yenida egərləngən ikki
exiki bar bolup, exəklərgə ikki yüz nan, yüz oqum kixmix, yüz oqum
yazliⱪ mewilər wə bir tulum xarab artilƣanidi.
2
Padixaⱨ Zibadin:
– Sən bu nərsilərni nemigə elip kəlding? – dəp soridi.
– Exəklərni padixaⱨimning a'ilə əzalirining minixigə, nan wə yazliⱪ
mewilərni yaxlarning yeyixigə, xarabni qɵldə ⱨerip ⱪalƣanlarning
iqixigə elip kəldim, – dəp jawab bərdi Ziba.
3
– Hojayining Sa'ulning nəwrisi Mifiboxət ⱪəyərdə? – dəp soridi
padixaⱨ yənə uningdin.
– Mifiboxət: «Bügün Isra'il həlⱪi manga bowam Sa'ulning
padixaⱨliⱪini ⱪayta tikləp beridu» dəp Yerusalemda ⱪaldi, – dəp jawab
bərdi u.
4
– Mifiboxətkə təwə bolƣan ⱨəmmə nərsə əmdi sanga təwədur, – dedi
padixaⱨ.
1
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– Padixaⱨ aliylirining aldida bax egip ⱪulliri bolay, iltipatliriƣa
sazawər bolƣaymən! – dəp jawab ⱪayturdi Ziba.
Ximining Dawutni ⱪarƣixi
Dawut Bahurim xəⱨirigə yetip kəlgəndə, Sa'ul jəmətidin bir adəm
uning aldiƣa qiⱪip kəldi. U Geraning oƣli bolup, ismi Ximi idi. U
Dawutning yeniƣa keliwetip uni ⱪarƣidi. 6 U Dawut padixaⱨ wə uning
ətrapidiki adəmlirigə ⱨəmdə məhsus tərbiyələngən ləxkərlirigə ⱪaritip
tax atti.
7
– Əy ⱪanhor, əy rəzil insan, yoⱪal! Yoⱪal bu yərdin! – dəp uni
ⱨaⱪarətləp towlidi Ximi. 8 – Sa'ul jəmətining ⱪenini tɵkkənliking üqün
mana Pərwərdigar seni jazalawatidu. Sən Sa'ulning padixaⱨliⱪ təhtini
tartiwalƣaniding, Pərwərdigar əmdi uni oƣlung Absalomƣa elip bərdi.
Mana əmdi ⱪilƣanliring ɵzünggə ⱪaytti, əy ⱪanhor!
9
Ziruyaning oƣli Abixay padixaⱨⱪa:
– Nemixⱪa bu ɵlük itⱪa padixaⱨi aləmni ⱨaⱪarətlətküzimiz? Mən berip
u bir nemining kallisini üzüwetəy, – dedi.
10
– Ⱨəy Ziruyaning oƣulliri, – dedi Dawut Abixay wə Yo'abⱪa, –
silərning bu ix bilən nemə munasiwitinglar bar? Əgər Pərwərdigar
uningƣa: «Sən berip Dawutni ⱪarƣa» degənliki üqün u meni ⱪarƣiƣan
bolsa, kimmu uningƣa: «Sən nemixⱪa bundaⱪ ⱪilisən?» deyəlisun?
11
Andin Dawut Abixay wə ɵzining barliⱪ adəmlirigə:
– Ⱪaranglar, ɵzümning puxtidin bolƣan oƣlum jenimni almaⱪqi
boluwatⱪan yərdə, Binyamin ⱪəbilisidin bolƣan bu adəm nemə
ⱪilmaydu? Pərwərdigar uningƣa xundaⱪ ⱪilixni buyruƣan, məyligə
ⱪoyuwetinglar, ⱪarƣawərsun! 12 Pərwərdigar müxküllüktə
ⱪalƣanliⱪimni kɵrüp, bügün bu adəmning ⱪarƣaxliri orniƣa manga
xəpⱪət kɵrsitipmu ⱪalar, – dedi.
13
Xuningdin keyin Dawut adəmliri bilən yolini dawamlaxturdi. Ximi
taƣ baƣrini boylap Dawut bilən ⱪatar mangƣaq, uni ⱪarƣap, uningƣa
tax etip, topa qeqip mangdi. 14 Padixaⱨ wə uning ⱨəmraⱨliri baridiƣan
mənziligə yetip kəlgəndə, ⱨarƣanliⱪlirini ⱨes ⱪilixti-də, xu yərdə aram
elixti.
5

15

Ahitofəlning Absalomƣa məsliⱨət berixi
Xu pəyttə Absalom wə uningƣa əgəxkən pütün Isra'illar
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Yerusalemƣa kirip bolƣanidi. Ahitofəlmu Absalom bilən billə idi.
16
Dawutning dosti Arki jəmətidin bolƣan Huxay Absalomning yeniƣa
berip, uningƣa:
– Padixaⱨimning ɵmri uzun bolƣay, uzun bolƣay! – dedi.
17
Absalom uningdin:
– Sening dostungƣa kɵrsətkən meⱨir-xəpⱪiting xumu? Nemixⱪa
dostung bilən billə kətmiding? – dəp soridi.
18
Huxay Absalomƣa:
– Nəgimu barattim? Mən, Pərwərdigar wə bu həlⱪ, xundaⱪla pütün
Isra'illar təripidin tallanƣan adəmgə təwədurmən, mən sili bilən billə
bolimən. 19 Yənə kelip, Dawutning oƣli Absalomdin baxⱪa yənə
kimgimu hizmət ⱪilattim? Atiliriƣa ⱪandaⱪ hizmət ⱪilƣan bolsam,
siligimu xundaⱪ hizmət ⱪilimən, – dedi.
20
Xunda Absalom Ahitofəlgə ⱪarap:
– Nemə ⱪiliximiz kerək? Bir məsliⱨət bərgin, – dedi.
21
– Sili atiliri ordiƣa ⱪaraxⱪa ⱪaldurup kətkən toⱪallarƣa yeⱪinlixila,
xundaⱪ ⱪilsiliri Isra'il həlⱪi silining ɵz atilirini xərməndə ⱪilƣanliⱪlirini
anglaydu, xuning bilən siligə əgəxkənlərning silini ⱪollax ⱪarari tehimu
ⱪət'iy bolidu, – dedi.
22
Xundaⱪ ⱪilip Absalomƣa ordining ɵgzisidə bir qedir tikildi.
Absalom Isra'il həlⱪining kɵz aldidila atisining toⱪalliri bilən bir
yastuⱪⱪa bax ⱪoydi. 23 U qaƣlarda kixilərgə Ahitofəlning kɵrsətkən
məsliⱨətliri Hudadin kəlgən məsliⱨəttək bilinətti. Absalom Ahitofəlning
bərgən məsliⱨətlirini bəjayiki Dawut ⱪobul ⱪilƣandək ⱪobul ⱪilatti.

17-bab
1

Ahitofəl Absalomƣa yənə:
– Ijazət bərsiliri, 12 ming adəmni talliwalsam. Bügün keqidila yolƣa
qiⱪip, Dawutning arⱪisidin ⱪoƣlap berip, 2 u ⱨerip-qarqap,
ümidsizləngən waⱪtida ⱨujum ⱪilsam, u wə uning ⱨəmraⱨlirining
ⱨəmmisi alaⱪzadiliktə ⱪaqidu. Mən pəⱪət padixaⱨning ɵzinila ɵltürüp,
3
pütkül həlⱪni siligə ⱪayturup kelimən. Sili ⱪoƣlap yürgən u adəm ɵlsila,
həlⱪning ⱨəmmisi ɵzlirining yanliriƣa ⱪaytip kelidu, həlⱪmu aman
ⱪalidu, – dedi.
4
Ahitofəlning bu məsliⱨəti Absalomƣimu, barliⱪ Isra'il
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aⱪsaⱪalliriƣimu yaⱪti.
Huxayning Ahitofəlning pilanini buzuxi
– Arki jəmətidin bolƣan Huxaynimu qaⱪirip kelinglar, uning nemə
dəydiƣanliⱪinimu anglap baⱪayli, – dedi Absalom.
6
Huxay Absalomning aldiƣa kəldi. Absalom uningƣa Ahitofəlning
məsliⱨətini eytip bərdi wə uningdin:
– Biz uning deginidək ⱪilsaⱪ bolarmu? Bolmisa sən pikringni dəp
baⱪsang, – dəp soridi.
7
– Ahitofəlning bu ⱪetimⱪi məsliⱨəti yahxi bolmaptu, – dəp jawab
bərdi Huxay. 8 – Ɵzlirigə məlumki, atiliri wə uning adəmliri maⱨir
jəngqilər bolup, ular huddi baliliri bulap ketilgən daladiki qixi eyiⱪtək
ⱪəⱨrgə tolƣandur. Yənə kelip atiliri bir təjribilik jəngqi, keqidə u
ləxkərlər bilən billə yatmaydu. 9 Xu pəyttə u bir ɵngkürdə yaki baxⱪa bir
yərdə yoxurunup yüridu. Atiliri Dawut silining adəmlirigə birinqi bolup
ⱨujum ⱪilip, adəmliridin bəziliri ɵltürülsə, buni angliƣanlar:
«Absalomning adəmliri ⱪiriliptu!» deyixidu. 10 U qaƣda ⱨətta xir yürək
ⱪəⱨrimanlarmu ⱪorⱪunq iqidə ⱪalidu. Qünki pütün Isra'il həlⱪi atilirining
maⱨir jəngqi ikənlikini, uning adəmlirining batur ikənlikini bilidu.
11
Məsliⱨətim xuki, Dan xəⱨiridin Bə'ərxəba xəⱨirigiqə bolƣan pütün
Isra'illar silining ətrapliriƣa toplansun, Isra'illar dengiz yaⱪisidiki
ⱪumdək kɵp. Ularni sili ɵzliri jənggə baxliƣayla. 12 Bu qaƣda Dawut
padixaⱨ məyli ⱪəyərdə yoxurunup yürmisun, biz huddi yər yüzigə
qüxkən xəbnəm pütün zeminni ⱪapliƣandək uning üstigə basturup
barimiz. Dawut wə uning adəmliridin birinimu tirik ⱪaldurmaymiz.
13
Dawut qekinip birər xəⱨərgə kiriwalsa, biz pütün Isra'illar
arƣamqilarni elip kelip, ⱨətta kiqikkinə bir tal taxnimu ⱪaldurmay, u
xəⱨərni tartip apirip sayƣa qüxürüwetimiz.
14
Absalom wə Isra'illarning ⱨəmmisi: «Huxayning məsliⱨəti
Ahitofəlningkidin yahxi ikən» deyixti. Səwəbi Pərwərdigar Absalomni
bala-ⱪazaƣa duqar ⱪilix məⱪsitidə, Ahitofəlning yahxi məsliⱨətining
buzulup ketixini ⱪarar ⱪilƣanidi.
5

Dawutning agaⱨlanduruluxi wə ⱪeqip ketixi
Huxay Ahitofəlning Absalom wə Isra'il aⱪsaⱪalliriƣa ⱪandaⱪ
məsliⱨət bərgənlikini, ɵziningmu ularƣa ⱪandaⱪ məsliⱨət bərgənlikini
roⱨaniy Zadoⱪ bilən Abiyatarƣa dəp bərdi. 16 U yənə:
15
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– Əmdi silər dərⱨal Dawutⱪa adəm əwətip, uningƣa: «Bügün keqidə
daladiki dərya keqikidə turmay, ⱨazirla I'ordan dəryasidin ɵtüp kətsilə,
undaⱪ bolmisa, padixaⱨ ɵzliri ⱨəm adəmlirimu yoⱪitilidu» dəp məlumat
beringlar, – dedi.
17
Bu qaƣda Abiyatarning oƣli Yonatan bilən Zadoⱪning oƣli
Ahima'az ɵzlirining xəⱨərgə kiriwatⱪanliⱪini baxⱪilarning kɵrüp
ⱪelixidin ⱪorⱪup, Yerusalemning texidiki Rogel buliⱪining boyida kütüp
turuxti. Bir hizmətqi ⱪiz ularƣa həwər əkelip turatti, ular bolsa
angliƣanlirini berip Dawut padixaⱨⱪa yətküzüp turatti.
18
Lekin bir ⱪetim ularni bir yigit kɵrüp ⱪelip, berip Absalomƣa eytip
ⱪoydi. Xuning bilən u ikkisi ittik u yərdin ayrilip, Bahurimdiki
birəylənning ɵyigə bardi. U adəmning ⱨoylisida bir ⱪuduⱪ bar bolup, ular
xu ⱪuduⱪning iqigə qüxüwaldi. 19 Ɵy igisining ayali ularning sezilip
ⱪalmasliⱪi üqün ⱪuduⱪning aƣziƣa bir palas yepip, üstigə baxaⱪ yeyitip
ⱪoydi.
20
Absalomning adəmliri bu ɵygə ularni izdəp kelip, u ayaldin:
– Ahima'az bilən Yonatanni kɵrdingizmu? – dəp soridi.
Ayal ularƣa:
– Ular dəryadin ɵtüp kətti, – dəp jawab bərdi.
Absalomning adəmliri ularni izdəp tapalmiƣandin keyin,
Yerusalemƣa ⱪaytip ketixti.
21
Ular kətkəndin keyin, ikkiylən ⱪuduⱪtin qiⱪip Dawut padixaⱨning
yeniƣa berip, Ahitofəlning Absalomƣa Dawut wə uning adəmlirigə
ⱪarxi məsliⱨət bərgənlikini eytti ⱨəm ularƣa:
– Ⱪeni ⱨazirla dəryadin ɵtüp ketinglar, – dedi. 22 Xuning bilən Dawut
wə uning adəmliri I'ordan dəryasidin ɵtüxkə baxlidi. Tang atⱪanda
dəryadin ɵtüp bolalmiƣan birmu adəm ⱪalmidi.
23
Ahitofəl ɵz məsliⱨətining ⱪobul ⱪilinmiƣanliⱪini kɵrüp, exikini
egərləp, ɵz yurtiƣa ⱪaytti. A'ilisidiki ixlirini orunlaxturup bolƣandin
keyin, esilip ɵlüwaldi. Jəsiti ata-bowilirining ⱪəbristanliⱪiƣa ⱪoyuldi.
24
Dawut Mahanayim xəⱨirigə yetip barƣan qaƣlarda, Absalom wə
uningƣa əgəxkən Isra'illar I'ordan dəryasidin kesip ɵtti. 25 Absalom
Yo'abning orniƣa Amasani ⱪoxunining bax sərkərdisi ⱪilip təyinlidi.
Amasa bolsa Isma'illardin bolƣan Yətərning oƣli idi. Uning anisi Abigal
Nahaxning ⱪizi bolup, u Yo'abning anisi Ziruyaning singlisi idi.
26
Absalom bilən Isra'illar Gil'adta bargaⱨ tikti.
27
Dawut Mahanayimƣa yetip barƣan qaƣda, uni Ammonlarning
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Rabbaⱨ xəⱨiridin bolƣan Nahaxning oƣli Xobi, Lodibarliⱪ Ammi'elning
oƣli Makir wə Rogilimda olturuxluⱪ Gil'adliⱪ Barzillaylar kütüwaldi.
28-29
Ular: «Dawut wə uning adəmliri qɵldə yürüp ⱨerip, ⱪorsaⱪliri eqip,
ussap kətkəndu» dəp oylap, yotⱪan-kɵrpilər, tawaⱪlar, sapal ⱪaqilar,
buƣday, arpa, un, ⱪomaq, purqaⱪ, max, ⱨəsəl, süzmə, ⱪurut-irimqik wə
ⱪoylarni elip kəlgənidi.

18-bab
Absalomning məƣlup bolup ɵlüxi
Dawut yenidiki adəmlirini bir jayƣa yiƣip, ular üstidin sərkərdilər
təyinlidi, bəziliri ming ləxkərgə baxliⱪ bolsa, bəziliri yüz ləxkərgə baxliⱪ
boldi. 2 U adəmlirining üqtin birini Yo'abning ⱪoliƣa, üqtin birini
Yo'abning akisi – məzlum Ziruyaning oƣli Abixayning ⱪoliƣa, ⱪalƣan
üqtin birini Gatliⱪ Ittayning ⱪoliƣa tapxurup, ularni jənggə atlandurdi.
Dawut ularƣa:
– Mənmu silər bilən billə jənggə qiⱪimən, – dedi.
3
Adəmliri uningƣa:
– Ɵzliri jənggə qiⱪsila bolmaydu. Əgər biz jəngdə ⱪeqixⱪa toƣra kelip
ⱪalsaⱪ, düxmənlirimiz bizgə pərwa ⱪilmaydu, ⱨətta bizning yerimimiz
jəngdə ɵlsəkmu ularƣa bəribir. Ɵzliri bizdəktin 10 mingƣa ərziylə.
Xunga əng yahxisi ɵzliri xəⱨərdə ⱪelip bizgə yardəmqi əwətip turƣayla,
– deyixti.
4
Padixaⱨ Dawut ularƣa:
– Silərqə ⱪandaⱪ ⱪilsam yahxi bolsa xundaⱪ ⱪilay! – dedi.
Ləxkərlər yüz kixilik wə ming kixilik ⱪoxun bolup jənggə atlanƣanda,
padixaⱨ xəⱨər dərwazisining yenida turdi.
5
Padixaⱨ Dawut Yo'ab, Abixay wə Ittayƣa:
– Mening ⱨɵrmitim üqün Absalom degən yigitkə yahxi mu'amilə
ⱪilinglar – dəp buyrudi.
Padixaⱨning Absalom toƣruluⱪ sərkərdilərgə buyruƣan gepini
ləxkərlərning ⱨəmmisi anglidi.
6
Xuning bilən Dawutning adəmliri Isra'illar bilən jəng ⱪilix üqün
dalaƣa qiⱪti. Jəng Əfrayim ormanliⱪida boldi. 7 Dawutning adəmliri
Isra'illarni məƣlup ⱪildi. U küni qong ⱪirƣinqiliⱪ bolup 20 ming kixi
ɵltürüldi. 8 Jəng pütün ətrapⱪa yeyildi. Xu küni ormandiki hətərlərdə
1

424
Samu'il ikkinqi ⱪisim

ɵlgənlərning sani jəngdə ɵlgənlərning sanidin kɵp boldi.
9
Absalom Dawutning adəmlirigə duq kelip ⱪaldi. U qaƣda Absalom
ⱪeqirƣa minip ⱪeqip ketiwatatti. Ⱪeqir xahliri naⱨayiti ⱪoyuⱪ ɵskən qong
bir pistə dərihining astidin ɵtkəndə, Absalomning bexi dərəh xahlirining
arisiƣa kirip ⱪaldi. Ⱪeqir qapⱪan peti ketiwərdi, Absalom bolsa dərəhkə
esilip ⱪaldi. 10 Dawutning adəmliridin biri uni kɵrüp ⱪelip, berip
Yo'abⱪa:
– Mən Absalomning bir pistə dərihining xahliriƣa esilip ⱪalƣanliⱪini
kɵrdüm, – dedi.
11
Yo'ab həwər elip kəlgən adəmgə:
– Uni kɵrgən bolsang, nemixⱪa xu yərdila ɵltürüwətmiding? Sanga on
kümüx tənggə bilən bir kəmər in'am ⱪilƣan bolattim, – dedi.
12
Ⱨeliⱪi adəm Yo'abⱪa:
– Manga ⱨətta ming kümüx tənggə bərsilimu, padixaⱨning oƣliƣa
ⱪarxi ⱪolumni kɵtürməymən. Qünki biz ⱨəmmimiz padixaⱨning siligə
wə Abixay bilən Ittayƣa: «Mening ⱨɵrmitim üqün Absalom degən
yigitkə yahxi mu'amilə ⱪilinglar» dəp buyruƣanliⱪini angliƣanmiz, –
dedi. 13 – Əgər padixaⱨⱪa hiyanət ⱪilip, oƣlini ɵltürsəm, padixaⱨ qoⱪum
kimning uni ɵltürgənlikini tapidu. U qaƣda silimu ɵzlirini məndin qətkə
alidila.
14
Yo'ab jawabən:
– Sən bilən bu yərdə waⱪtimni ɵtküzməy, – dedi-də, ⱪoliƣa üq danə
nəyzə elip, u yərgə bardi. Absalom tehi tirik ⱨalda pistə dərihigə esilip
turƣan waⱪtida, Yo'ab kelip, uning yürikigə nəyzilərni tiⱪiwətti.
15
Andin Yo'abning on nəpər ⱪoral-yaraƣ kɵtürgüqisi Absalomni
ⱪorxiwelip, uni urup ɵltürüwətti.
16
Yo'ab jəngni tohtitix üqün burƣa qaldurdi, adəmliri Isra'illarni
ⱪoƣlaxtin tohtap, arⱪiliriƣa ⱪaytixti. 17 Ular Absalomning jəsitini
dərəhtin qüxürüp, ormandiki qong bir orəkkə taxliwətti wə üstigə egiz
ⱪilip tax dɵwiləp ⱪoydi. Absalomƣa əgəxkən Isra'illarning ⱨəmmisi ɵz
ɵylirigə ⱪeqip ketixti.
18
Absalom ⱨayat waⱪtida: «Namimni dawamlaxturidiƣan oƣlum yoⱪ»
dəp, «padixaⱨ jilƣisi» degən yərdə ɵzigə atap bir tax abidə ornitip,
uningƣa ɵz namini bərgənidi. Bu tax abidə taki ⱨazirƣiqə «Absalom
abidisi» dəp atilip kəlməktə.
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Dawut oƣli Absalomƣa matəm tutuxi
Zadoⱪning oƣli Ahima'az Yo'abⱪa:
– Ijazət bərsingiz, mən tez berip padixaⱨⱪa: «Pərwərdigar silini
düxmənlirining ⱪolidin ⱪutⱪuzdi» dəp, hux həwər yətküzəy, – dedi.
20
– Yaⱪ, – dedi Yo'ab, – padixaⱨning oƣli ɵldi, bügün sən həwər elip
barmaysən. Baxⱪa küni həwər yətküzsəng bolidu, lekin bügün əməs.
21
Xuningdin keyin Yo'ab Kuxlardin birigə:
– Sən berip kɵrgənliringni padixaⱨⱪa eytⱪin, – dedi.
U adəm Yo'abⱪa təzim ⱪildi-də, yügürüp kətti.
22
Lekin Zadoⱪning oƣli Ahima'az Yo'abⱪa yənə:
– Məyli nemə bolsa bolsun, meningmu Kuxlardin bolƣan awu adəm
bilən billə beriximƣa ruhsət ⱪilsingiz, – degənidi.
Yo'ab:
– Sən nemixⱪa barimən, dəp turuwalisən? Oƣlum, sən həwər yətküzüp
mukapatⱪa erixəlməysən, – dedi.
23
Ahima'az yənə:
– Məyli nemə bolsa bolsun, yügürüpla baray! – dəp turuwaldi.
– Boptu barƣin! – dedi Yo'ab.
Xuning bilən Ahima'az I'ordan tüzlənglikini boylap yügürüp, ⱨeliⱪi
Kuxlardin bolƣan adəmdin ɵtüp kətti.
24
Dawut bu qaƣda xəⱨərning iqkiriki wə taxⱪiriⱪi dərwazilirining
otturisida olturatti. Kɵzətqi sepilning üstigə qiⱪti. U dərwazining
ɵgzisidə turup, ətrapⱪa ⱪarap bir adəmning yalƣuz yügürüp
keliwatⱪanliⱪini kɵrdi wə 25 padixaⱨⱪa bu ⱨəⱪtə towlap həwər yətküzdi.
Padixaⱨ:
– U yalƣuz bolsa, qoⱪum yahxi həwər yətküzgili keliwatⱪan adəm, –
dedi.
U adəm yeⱪinlap kəlgəndə, 26 kɵzətqi yənə bir adəmning yügürüp
keliwatⱪanliⱪini kɵrüp, dərwaziwəngə ⱪarap:
– Ⱪarangla, yənə bir adəm yalƣuz yügürüp keliwatidu! – dəp towlidi.
– Umu qoⱪum yahxi həwər yətküzgili keliwatⱪan adəm, – dedi
padixaⱨ.
27
– Meningqə aldida yügürüp keliwatⱪan adəmning yügürüxi
Zadoⱪning oƣli Ahima'azning yügürüxigə ohxaydikən, – dedi kɵzətqi.
– U yahxi adəm, qoⱪum yahxi həwər elip keliwatidu, – dedi padixaⱨ.
28
Ahima'az padixaⱨⱪa yuⱪiri awazda:
19
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– Tinq-aman bolƣayla, – dəp towlidi. U yərgə bax ⱪoyup padixaⱨⱪa
təzim ⱪilƣandin keyin, mundaⱪ dedi:
– Padixaⱨ aliyliriƣa ⱪarxi isyan kɵtürgənlər üstidin ƣəlibə ⱪilixliriƣa
muyəssər ⱪilƣan Pərwərdigar Hudaliriƣa ⱨəmdusanalar bolƣay.
29
– Yax yigit Absalom aman-esənmu? – dəp soridi padixaⱨ.
– Yo'ab Kuxlardin bolƣan hizmətkarlirini wə peⱪirni yolƣa salƣan
qaƣda, ⱪalaymiⱪanqiliⱪ bolup ketip nemə ix bolƣanliⱪini biləlmidim, –
dəp jawab bərdi Ahima'az.
30
– Boptu əmisə, bir qəttə kütüp tur, – dedi padixaⱨ uningƣa.
Ahima'az bir qətkə berip turdi.
31
Xu ariliⱪta ⱨeliⱪi Kuxlardin bolƣan adəm yetip kəldi.
– Padixaⱨ aliyliriƣa yahxi həwər elip kəldim. Bügün Pərwərdigar
ɵzlirini siligə ⱪarxi isyan kɵtürgənlər ⱪolidin ⱪutⱪuzdi! – dedi u.
32
Padixaⱨ uningdin:
– Yax yigit Absalom tinq-amanmu? – dəp soridi,
– Padixaⱨ aliylirining düxmənlirining, yəni ɵzlirigə ⱪarxi
qiⱪⱪanlarning təⱪdiri axu yax yigitning təⱪdiridək bolƣay, – dəp jawab
bərdi Kuxlardin bolƣan ⱨeliⱪi adəm.
33
Padixaⱨ ⱨəsrət iqidə dərwaza üstidiki balihaniƣa qiⱪip, ⱪayƣurup
yiƣlap kətti. U balihaniƣa qiⱪⱪaq:
– Oƣlum Absalom! Sening ornungda mən ɵlsəm bolmasmidi oƣlum,
aⱨ jenim oƣlum Absalom, oƣlum Absalom! – dəp pəryad ⱪildi.⑤

19-bab
Yo'abning Dawutⱪa nəsiⱨət ⱪilixi
Yo'abⱪa «padixaⱨ Dawut Absalom üqün kɵz yexi tɵküp, ⱨaza
tutuwatidu» degən həwər yetip kəldi.
2
Dawutning adəmliri padixaⱨning ɵz oƣli üqün ⱨaza tutuwatⱪanliⱪini
angliƣanda, ularning xu kündiki jəng ƣəlibisi ⱪayƣuƣa aylandi. 3 U küni
ular huddi jənggaⱨtin xərməndilərqə ⱪeqip kəlgən ləxkərlərdək, xəⱨərgə
jimjit kirip kelixti.
4
Padixaⱨ yüzini etiwelip:
– Aⱨ, oƣlum Absalom! Oƣlum, aⱨ jenim oƣlum! – dəp ünlük
1

⑤

Əsli ⱪolyazmilarda uxbu ayət 19-babning 1-ayitigə toƣra kelidu.
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yiƣlawatatti.
5
Yo'ab ɵygə kirip padixaⱨ bilən kɵrüxüp mundaⱪ dedi:
– Bügün ɵzlirining, xundaⱪla oƣul-ⱪizlirining, hotunlirining wə
toⱪallirining ⱨayatini ⱪutⱪuzƣan barliⱪ adəmlirini hijalətqilikkə ⱪoydila.
6
Sili ɵzlirigə ɵq adəmlərgə amraⱪ, amraⱪ adəmlərgə ɵq ikənla. Bügün
sərkərdə wə ləxkərlirining ɵzlirining aldilirida ⱨeq nərsigə
ərziməydiƣanliⱪini axkarilidila. Mən xuni bildimki, əgər bügün
Absalom ⱨayat ⱪelip, ⱪalƣanlirimizning ⱨəmmisi ɵlüp kətkən bolsaⱪ, sili
huxal bolidikənla. 7 Əmdi taxⱪiriƣa qiⱪip, adəmlirining kɵnglini
alƣayla. Mən Pərwərdigarning aldida ⱪəsəm ⱪilimənki, əgər qiⱪmisila,
bügün keqə yanlirida birmu adəm ⱪalmaydu. Bu ix yaxliⱪliridin tartip
taki ⱨazirƣiqə, ⱨayatlirida baxliriƣa kəlgən əng qong bala-ⱪaza bolidu.
8
Xuning bilən padixaⱨ ornidin ⱪopup, dərwaza aldiƣa berip olturdi.
Pütün həlⱪ padixaⱨning xəⱨər dərwazisi aldida olturƣanliⱪini anglap,
uning aldiƣa yetip kelixti. Absalomƣa əgəxkən Isra'illar bolsa ɵylirigə
ⱪeqip kətti.
9
Isra'iliyəning ⱨərⱪaysi ⱪəbililiridin bolƣan kixilər ɵz'ara talax-tartix
ⱪilixip: «Padixaⱨ bizni düxmənlirimizdin halas ⱪilƣan,
Filistiyəliklərning ⱪolidin ⱪutⱪuzƣan. U Absalomdin ⱪeqip, yurttin ketip
ⱪalƣan. 10 Biz ɵzimizgə bax ⱪilip təyinligən Absalom jənggaⱨta ɵlüptu.
Əmdi nemixⱪa Dawutning ⱪaytip kelip bizgə padixaⱨ boluxini tələp
ⱪilmaymiz?» deyixti.
Dawutning Yerusalemƣa ⱪaytip kelixi
Isra'illarning sɵzliri Dawut padixaⱨning ⱪuliⱪiƣa yətti. U roⱨaniy
Zadoⱪ bilən Abiyatarni Yəⱨuda ⱪəbilisining aⱪsaⱪalliridin: «Silər
nemixⱪa padixaⱨni ordisiƣa ⱪayturup kelixtə kəynidə ⱪeliwatisilər?
12
Silər mening jigirim, ⱪan ⱪerindaxlirim turuⱪluⱪ nemixⱪa meni
ⱪayturup kelixtə susluⱪ ⱪilisilər?» dəp sorap kelixkə əwətti.
13
Dawut ularƣa yənə: «Sən mening jigirim, ⱪan ⱪerindixim. Seni
ⱨazirdin baxlap Yo'abning orniƣa ⱪoxunning bax sərkərdisi ⱪilmisam,
Huda meni eƣir jazalisun!» degən sɵzlərni Amasaƣa yətküzüxni tapilidi.
14
Xundaⱪ ⱪilip, Dawut Yəⱨuda ⱪəbilisidikilərning ⱨəmmisini ɵzigə
mayil ⱪildi. Yəⱨuda ⱪəbilisidikilər padixaⱨⱪa: «Ⱨəmmə adəmlirini
əgəxtürüp, ⱪaytip kəlsilə» dəp həwər berixti. 15 Padixaⱨ ⱪaytip, I'ordan
dəryasi boyiƣa yetip kəldi. U «padixaⱨni ⱪarxi elip, I'ordan dəryasidin
ɵtküzəyli» dəp, Gilgalƣa kəlgən Yəⱨuda ⱪəbilisidikilər bilən kɵrüxti.
11

428
Samu'il ikkinqi ⱪisim

Ximi bilən Zibaning padixaⱨni ⱪarxi elixⱪa qiⱪixi
Binyamin ⱪəbilisidin bolƣan Geraning oƣli Bahurimliⱪ Ximi
Yəⱨuda ⱪəbilisidikilər bilən billə padixaⱨ Dawutni kütüwelix üqün,
I'ordan dəryasi boyiƣa berixⱪa aldiridi. 17 Uning yenida Binyamin
ⱪəbilisidin ming kixi bar bolup, ularning iqidə Sa'ul a'ilisining hizmətkari
Ziba, uning on bəx oƣli wə yigirmə hizmətkari bar idi. Ular padixaⱨ
bilən kɵrüxüx üqün I'ordan dəryasi boyiƣa tezdin yetip berixti.
18
Ular: «Padixaⱨ jəmətini dəryadin ɵtküzəyli, uning ⱨəmmə tələplirini
orundayli» dəp, dərya keqikining u ⱪirƣiⱪiƣa ɵtüxti. Bu qaƣda padixaⱨ
dəryadin ɵtəy dəp turatti, Geraning oƣli Ximi padixaⱨning aldida təzim
ⱪilip:
19
– I padixaⱨ aliyliri, Yerusalemdin qiⱪⱪan küni peⱪirliri ɵtküzgən
gunaⱨni manga ⱨesab ⱪilmiƣayla, uni əsliridə saⱪlimay, kɵngülliridin
qiⱪiriwətkəyla. 20 Peⱪir gunaⱨ ⱪilƣanliⱪimni bildim, xunga Isra'iliyə
ⱪəbililiri iqidə birinqi bolup padixaⱨ aliylirini kütüwelixⱪa kəldim, –
dedi.
21
Bu qaƣda məzlum Ziruyaning oƣli Abixay:
– Pərwərdigar talliƣan padixaⱨni ⱪarƣiƣanliⱪi üqün Ximi ɵltürülsun, –
dedi.
22
Lekin Dawut:
– I Ziruyaning oƣulliri, kim silərning pikringlarni soraptu?! Bügün
huddi düxminimdək ix ⱪiliwatisilər, mən ⱨazir Isra'iliyəning
padixaⱨidurmən. Bügün Isra'iliyədə ⱨeqkim ɵltürülməydu, – dedi 23 wə
Ximigə ⱪarap ⱪəsəm iqip:
– Sən ⱨərgiz ɵltürülməysən, – dedi.
16

Mifiboxətning Dawut aldida ɵzini aⱪlixi
Sa'ulning nəwrisi Mifiboxətmu padixaⱨni kütüwelixⱪa kəlgənidi. U
padixaⱨ ⱪaqⱪan kündin taki padixaⱨ aman-esən ⱪaytip kəlgən küngiqə,
ya putlirini, ya kiyimlirini yuymiƣan, ya saⱪal-burutlirinimu
aldurmiƣanidi.
25
U Yerusalemdin padixaⱨni kütüwelixⱪa kəlgəndə padixaⱨ uningdin:
– I Mifiboxət, sən nemixⱪa mən bilən billə kətmiding? – dəp soridi.
26-27
– I padixaⱨ aliyliri, ⱪulliri tokur bolƣanliⱪim üqün hizmətkarim
Zibaƣa: «Exəkni igərlə, mən exəkkə minip padixaⱨ bilən billə ketimən»
degənidim. Lekin u meni aldapla ⱪalmastin, bəlki padixaⱨ aliyliri aldida
meni ⱪarilaptu. Əmma padixaⱨ aliyliri Hudaning pərixtisigə ohxayla.
24
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Xunga ɵzlirigə ⱪandaⱪ ⱪilix muwapiⱪ bolsa, xundaⱪ ⱪilƣayla.
28
Bowamning pütün jəmətidikilər padixaⱨ aliylirining aldida ɵlümgə
məⱨkum kixilərdur, əmma ɵzliri manga dastihanliridin ta'am yeyix
imtiyazini bərdilə. Mening ɵzliridin buningdin artuⱪ bir nərsə soraxⱪa
yənə nemə ⱨəⱪⱪim bolsun? – dəp jawab bərdi Mifiboxət.
29
– Ɵz ixliring toƣruluⱪ eytⱪining yetər, – dedi padixaⱨ, – Sa'ulning
zeminini Ziba ikkinglar təng bɵlüwelinglar, dəp buyruymən.
30
Mifiboxət bolsa padixaⱨⱪa:
– Padixaⱨ aliyliri, ordiƣa aman-esən ⱪaytip kəldilə, xuning ɵzi manga
kupayə. Ⱨəmmə zeminni Ziba alsun, – dedi.
Barzillayning Dawut bilən hoxlixixi
Gil'adliⱪ Barzillaymu padixaⱨni I'ordan dəryasidin ɵtküzüp ⱪoyux
üqün Rogilimdin kəlgənidi. 32 Barzillay səksən yaxⱪa kirgən, naⱨayiti
yaxinip ⱪalƣan adəm idi. U bay adəm bolup, padixaⱨ Mahanayimda
turƣan qeƣida, padixaⱨni ozuⱪ-tülük bilən təminləp turƣanidi.
33
– Dəryadin mən bilən billə ɵtüp, Yerusalemƣa bering, – dedi
padixaⱨ Barzillayƣa, – mən ⱨalingizdin həwər alimən.
34
Lekin Barzillay padixaⱨⱪa:
– Sili bilən Yerusalemƣa barƣudək, yənə ⱪanqilik ɵmrüm ⱪaldi dəyla?
35
Mən səksən yaxⱪa kirdim, mən üqün ⱨazir japa bilən raⱨətning pərⱪi
yoⱪ. Yəp-iqkənning təmini sezəlməymən, ər-ayal nahxiqilarning awazini
angliyalmaymən. Xundaⱪ ikən mən nemidəp yənə padixaⱨ aliyliriƣa yük
bolay? 36 Mən pəⱪət silini I'ordan dəryasidin ɵtküzüp, ɵzlirigə bir az
ⱨəmraⱨ bolay dedim, halas. Mən unqilik mukapatlinixⱪa ərziməymən.
37
Ɵz xəⱨirimdə ɵlüp, ata-anamning yenida yetixim üqün, ⱪaytip
ketiximgə ruhsət bərgəyla. Mana, bu yərdə oƣlum Kimⱨam turuptu, u
silining hizmətliridə bolsun. Uni ɵzliri bilən billə elip mangƣayla.
Uningƣa ⱪandaⱪ mu'amilə ⱪilixni muwapiⱪ dəp kɵrsilə, xundaⱪ
mu'amilə ⱪilƣayla! – dedi.
38
– Kimⱨam mən bilən billə dəryadin ɵtsun. Uningƣa ⱪandaⱪ
mu'amilə ⱪilixni halisingiz, xundaⱪ mu'amilə ⱪilay. Məndin ɵzingiz üqün
nemini tələp ⱪilsingiz, xuni bəja kəltürəy, – dedi padixaⱨ.
39
Xuningdin keyin, padixaⱨ wə uning adəmlirining ⱨəmmisi I'ordan
dəryasidin ɵtti. Padixaⱨ Barzillayni sɵyüp uningƣa bəht tilidi. Andin
Barzillay ɵz yurtiƣa ⱪaytip kətti.
31
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Isra'iliyə bilən Yəⱨudiyə otturisidiki talax-tartix
Padixaⱨ dəryadin ɵtüp, Gilgalƣa ⱪarap kətti. Kimⱨammu padixaⱨ
bilən billə idi. Pütün Yəⱨuda ⱪəbilisidikilər wə Isra'illarning yerimi
padixaⱨning səpiridə uningƣa ⱨəmraⱨ boldi. 41 Pütün Isra'illar
padixaⱨning yeniƣa kelip, naraziliⱪ bildürüp:
– Nemə üqün buradərlirimiz bolƣan Yəⱨuda ⱪəbilisidikilər silini elip
ⱪeqip, adəmliri xundaⱪla hotun wə bala-qaⱪiliri bilən I'ordan dəryasidin
ɵtküzidu? – deyixti.
42
Pütün Yəⱨuda ⱪəbilisidikilər Isra'illarƣa:
– Dawut padixaⱨ bizning ⱪan ⱪerindiximiz bolƣaqⱪa xundaⱪ ⱪilduⱪ.
Silər nemidəp bu ixⱪa hapa bolisilər? Biz padixaⱨning ⱨesabiƣa bir nərsə
yəptuⱪmu? Yaki padixaⱨ bizgə birər in'am beriptimu? – dedi.
43
– Isra'iliyəning on ⱪəbilisi bar, – dəp jawab bərdi ular Yəⱨuda
ⱪəbilisidikilərgə, – xunga silərgə ⱪariƣanda Dawut padixaⱨta bizning on
ⱨəssə ⱨəⱪⱪimiz bar. Xundaⱪ ikən, silər nemixⱪa bizni mənsitməysilər?
Yənə kelip «padixaⱨimizni ⱪayturup keləyli» dəp, biz birinqi bolup
eytⱪan əməsmiduⱪ?
Munazirə jəryanida, Yəⱨuda ⱪəbilisidikilərning sɵzliri
Isra'illarningkigə ⱪariƣanda ⱪopal boldi.
40

20-bab
Xibaning isyan kɵtürüxi
Xu qaƣda Binyamin ⱪəbilisidin bolƣan Bikrining oƣli Xiba degən bir
osal adəm xu yərdə idi. U burƣa qelip:
– Yixayning oƣli Dawutning bizgə ɵtküzüp ⱪoyƣini yoⱪ, bizning ⱨəm
uningda ⱪərzimiz yoⱪ. Ⱨəy Isra'illar, ⱨəmmimiz ɵz ɵylirimizgə ⱪaytayli!
– dedi.
2
Xuningdin keyin barliⱪ Isra'il həlⱪi Dawutni taxlap, Bikrining oƣli
Xibaƣa əgixip kətti. Yəⱨuda ⱪəbilisidikilər bolsa ɵzlirining padixaⱨiƣa
sadiⱪ bolup, I'ordan dəryasidin Yerusalemƣa ⱪədər uningƣa əgixip
kəldi. 3 Dawut padixaⱨ Yerusalemdiki ordisiƣa ⱪaytip kelip, ordini
saⱪlaxⱪa ⱪaldurƣan on toⱪalni məhsus bir ɵygə orunlaxturup, nəzərbənd
astiƣa aldi. Dawut padixaⱨ ularning turmuxiƣa ⱪaridi, lekin birərsi bilən
billə bolmidi. Ular taki ɵmrining ahiriƣiqə nəzərbənd astida tul
1
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hotunlardək yaxidi.
4
Xuningdin keyin Dawut padixaⱨ ɵz ⱪoxunining bax sərkərdisi
Amasaƣa:
– Üq kün iqidə Yəⱨuda ⱪəbilisidikilərni ⱨuzurumƣa jəm ⱪil. Ɵzüngmu
bu yərdə bol, – dedi.
5
Amasa Yəⱨuda ⱪəbilisidikilərni jəm ⱪilƣili kətti. Lekin u bəlgiləngən
waⱪit iqidə ⱪaytip kəlmidi.
6
Xunga Dawut Abixayƣa:
– Bikrining oƣli Xiba bizgə Absalomdinmu eƣir ziyan elip kelidu. Sən
adəmlirimni baxlap berip, uning kəynidin ⱪoƣla. Bolmisa u sepilliri
mustəⱨkəm bir xəⱨərni tepip kiriwelip, yoxurunuwalidu, – dedi.
7
Xuning bilən Yo'abning adəmliri, Kiretlər bilən Piletlərdin tərkib
tapⱪan yasawullar wə baⱨadirlar Abixay wə Yo'abⱪa əgixip,
Yerusalemdin yolƣa qiⱪip, Bikrining oƣli Xibani ⱪoƣlap mangdi. 8 Ular
Gib'ondiki ⱪoram taxning yeniƣa kəlgəndə, Amasa ularning aldiƣa qiⱪti.
Yo'ab jəng kiyimlirini kiygən bolup, beligə ƣilapliⱪ hənjər esilƣan
kəmər baƣliƣanidi.
U aldiƣa ⱪarap mangƣanda hənjər siyrilip qüxüp ⱪaldi.
9
– Yahximusən ⱪerindixim, – dedi Yo'ab Amasaƣa wə uning yüzini
sɵyüx üqün ong ⱪoli bilən uning saⱪilini tutti. 10 Amasa Yo'abning sol
ⱪolidiki hənjərni bayⱪimidi. Xu qaƣda Yo'ab hənjirini uning ⱪorsiⱪiƣa
tiⱪiwətti. Uning üqəy-ⱪerinliri yərgə xalaⱪlap qüxti. Amasaƣa ikkinqi
hənjər uruxning orni ⱪalmidi. Uning jeni dərⱨal qiⱪti. Xuningdin keyin
Yo'ab wə akisi Abixaylar Bikrining oƣli Xibani dawamliⱪ ⱪoƣlaxⱪa
mangdi.
11
Yo'abning adəmliridin bir yax yigit Amasaning jəsiti yenida turup:
– Kim Yo'ab bilən Dawut tərəptə tursa, Yo'abning arⱪisidin mangsun!
– dedi.
12
Amasaning jəsiti ɵz ⱪeniƣa milinip, qong yolning otturisida yatatti.
Ⱨeliⱪi yax yigit ɵtüp ketiwatⱪan ⱨərbir adəmning jəsətni kɵrgəndə
uningƣa ⱪarap turup ⱪalƣanliⱪini kɵrüp, jəsətni yoldin sɵrəp etizƣa
apirip, üstini bir qapan bilən yepip ⱪoydi. 13 Jəsət qong yoldin
yɵtkiwetilgəndin keyin, ⱨəmməylən Yo'abⱪa əgixip, Bikrining oƣli
Xibaning kəynidin ⱪoƣlap kətti.
14
Xu əsnada, Xiba barliⱪ Isra'iliyə ⱪəbililirining zeminlirini besip ɵtüp,
Bəyt-ma'akadiki Abel xəⱨirigə yetip kəldi. Bikri ⱪəbilisidikilərning
ⱨəmmisi yiƣilip, Xibaƣa əgixip xəⱨərgə billə kirgənidi. 15 Yo'ab wə
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uning adəmliri Xibaning Bəyt-ma'akadiki Abel xəⱨiridə ikənlikini
anglap, u yərgə berip, xəⱨərni ⱪamal ⱪiliwaldi. Ular xəⱨər sepiligə yɵləp
topa dɵwilidi wə sepilni urup buzuxⱪa baxlidi.
16
Xu pəyttə bir dana ayal xəⱨər iqidin:
– Anglanglar, anglanglar! Yo'abⱪa dənglar, bu yaⱪⱪa kəlsun, uningƣa
dəydiƣan gepim bar! – dəp towlidi.
17
Yo'ab ⱨeliⱪi ayalƣa yeⱪinraⱪ kəldi.
– Sili Yo'ab bolamla? – dəp soridi ayal.
– Ⱨə, mən xu, – dedi Yo'ab.
– Dedəklirining gepigə ⱪulaⱪ salƣayla! – dedi ayal.
– Ⱨə, anglawatimən! – dedi Yo'ab.
18
Ayal gepini dawam ⱪilip:
– Ⱪədimkilər: «Məsliⱨətni Abelda al, barliⱪ dəwalar unda ⱨəl bolar»
dəptikən. 19 Biz Isra'iliyəning tinqliⱪpərwər, sadiⱪ kixiliridinmiz. Sili
Isra'iliyəning bu ana xəⱨirini wəyran ⱪilmaⱪqi boldila. Sili nemidəp
Pərwərdigarƣa təwə bolƣanni yoⱪ ⱪilmaⱪqi boluwatila? – dedi.
20
– Huda saⱪlisun! – dedi Yo'ab, – mən bu xəⱨərni ⱨərgiz wəyran
ⱪilmaⱪqi yaki yoⱪ ⱪilmaⱪqi əməsmən. 21 Ⱨərgiz undaⱪ əməs, Əfrayim
taƣliⱪ rayonidin bolƣan Bikrining oƣli Xiba degən bir adəm Dawut
padixaⱨⱪa ⱪarxi isyan kɵtürgənidi. Pəⱪət xu bir kixini tapxurup
bərsənglarla boldi, mən bu xəⱨərdin ketimən.
– Bolidu əmisə, u adəmning kallisini sepildin siligə taxlap berimiz, –
dedi ayal.
22
Xuning bilən ayal pütün xəⱨər əⱨligə ɵzining dana sɵzlirini yətküzdi.
Ular Bikrining oƣli Xibaning kallisini kesiwelip, Yo'abⱪa taxlap bərdi.
Yo'ab burƣisini qelixi bilən adəmliri xəⱨərdin qiⱪip, ɵz ɵylirigə ⱪaytixti.
Yo'ab Yerusalemƣa, yəni Dawut padixaⱨning yeniƣa kətti.
Dawutning əməldarliri wə ularning wəzipiliri
Yo'ab pütkül Isra'iliyə ⱪoxunining bax sərkərdisi, Yiⱨoyadaning oƣli
binaya Kiretlər bilən Piletlərdin tərkib tapⱪan yasawullarning
ⱪomandani, 24 Adoram ⱨaxarqilarni baxⱪurƣuqi, Ahiludning oƣli
Yiⱨoxafat təzkiriqi, 25 Xiwa bax pütükqi, Zadoⱪ bilən Abiyatar roⱨaniy
idi. 26 Ya'irliⱪ Ira bolsa Dawutning hususiy roⱨaniysi idi.
23

433
Samu'il ikkinqi ⱪisim

21-bab
Gib'onluⱪlarning Sa'ul jəmətidin ɵq elixi
Dawut təhttiki waⱪtida uda üq yil aqarqiliⱪ boldi; Dawut
Pərwərdigarning ⱨuzuriƣa berip, iltija ⱪildi. Pərwərdigar uningƣa:
– Sa'ul Gib'onluⱪlarni ⱪirƣin ⱪilƣan. Bu aqarqiliⱪⱪa Sa'ul wə uning
jəmətidikilərning axu ⱪanhorluⱪi səwəbliktur, – dedi.
2
Gib'onluⱪlar Amorlarning ⱪalduⱪliri bolup, Isra'illardin əməs idi.
Isra'illar ilgiri ularni ɵltürməslikkə ⱪəsəm ⱪilƣan bolsimu, lekin Sa'ul
Isra'iliyə wə Yəⱨudiyə həlⱪi üqün ⱪiziⱪⱪanliⱪ bilən Gib'onluⱪlarni
yoⱪatmaⱪqi bolƣan. Dawut padixaⱨ Gib'onluⱪlarni qaⱪirtip kelip
ulardin:
3
– Mən silərgə nemə ⱪilip berəy? Pərwərdigarning həlⱪigə bəht
tilixinglar üqün bu gunaⱨni ⱪandaⱪ yuyay? – dəp soridi.
4
– Biz Sa'ul wə uning jəmətidikilərdin nə altun, nə kümüx tələp
ⱪilmaymiz, bizning Isra'illardin birərsini ɵltürülüx ⱨoⱪuⱪimizmu yoⱪ, –
dəp jawab bərdi Gib'onluⱪlar.
– Undaⱪta, silər nemini tələp ⱪilsanglar, mən xuni silərgə bəja kəltürüp
berəy, – dedi Dawut padixaⱨ.
5
Ular Dawutⱪa:
– Sa'ul bizni Isra'iliyə təwəsidə yaximisun dəp, ⱪirip yoⱪitixni məⱪsət
ⱪilƣanidi. 6 Xunga uning əwladidin yəttə ər kixi bizgə tapxurup berilsun.
Biz ularni Pərwərdigar guwaⱨ bolsun dəp, Gib'aⱨta, yəni Pərwərdigar
talliƣan padixaⱨ Sa'ulning xəⱨiridə ⱪətl ⱪilimiz, – dedi.
– Bolidu, mən ularni ⱪolunglarƣa tapxurup berəy, – dedi Dawut
padixaⱨ.
7
Sa'ulning nəwrisi, yəni Yonatanning oƣli Mifiboxətkə Dawut
padixaⱨning iqi aƣridi, qünki u, Pərwərdigar guwaⱨ bolsun dəp,
Sa'ulning oƣli Yonatan bilən ⱪəsəm iqkənidi. 8 Sa'ulning Armoni wə
Mifiboxət degən oƣulliri bolup, ular Ayyaⱨning ⱪizi Rizpaⱨtin
tuƣulƣanidi. Sa'ulning ⱪizi Merab Miholaliⱪ Barzillayning oƣli
Adra'ildin bəx oƣul kɵrgənidi. 9 Dawut bu oƣullarning ⱨəmmisini
Gib'onluⱪlarning ⱪoliƣa tapxurup bərdi. Gib'onluⱪlar bu yəttə oƣulni
taƣda, Pərwərdigarning aldida ⱪətl ⱪildi, ularning ⱨəmmisi birgə jan
bərdi.
Bu wəⱪə yüz bərgəndə, arpa ormisi əmdi baxlanƣanidi. 10 Ayyaⱨning
1
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ⱪizi Rizpaⱨ jəsətlərning yeniƣa berip, bir ⱪoram taxning üstigə bɵz rəht
yaydi. U orma baxlanƣandin tartip taki orma tügəp, jəsətlərning üstigə
asmandin yamƣur yaƣⱪanƣa ⱪədər jəsətlərni kündüzi
ⱪaƣa-ⱪuzƣunlardin, keqisi yawayi ⱨaywanlardin ⱪoƣdidi.
11
Ayyaⱨning ⱪizi, yəni Sa'ulning toⱪili Rizpaⱨning ⱪilƣan bu ixliri
toƣrisidiki həwər Dawutⱪa yetip kəlgəndə, 12 Dawut Gil'adtiki
Yabexlarning rəⱨbərlirining yeniƣa berip, Sa'ul wə uning oƣli
Yonatanning ustihanlirini aldi. (Filistiyəliklər Gilbowa teƣida Sa'ulni
ɵltürgən küni, uning wə oƣlining jəsitini Bəytxan məydaniƣa esip
ⱪoyƣanidi. Gil'adtiki Yabexlar u ikkisining jəsitini u yərdin oƣrilap
kətkənidi.) 13 Dawut Sa'ul bilən Yonatanning ustihanlirini u yərdin
əkəldi, u yənə ⱪətl ⱪilinƣan yəttə kixining ustihanlirinimu əkəldürdi.
14
Andin Dawut wə uning adəmliri bu ustihanlarni Binyamin yurtidiki
Zelada Sa'ulning atisi Kixning ⱪəbristanliⱪiƣa ⱪoydi. Xundaⱪ ⱪilip,
padixaⱨning buyruⱪlirining ⱨəmmisini ijra ⱪilindi. Bu ixlardin keyin,
Huda həlⱪining ɵz zeminliri üqün ⱪilƣan du'aliriƣa jawab bərdi.
Filistiyəliklərning tɵt ⱪetim məƣlup ⱪilinixi
Filistiyəliklər bilən Isra'illar otturisida yənə urux boldi. Dawut ɵz
adəmliri bilən birliktə Filistiyəliklərgə ⱪarxi uruxⱪa atlandi. Əmma urux
jəryanida Dawut ⱨalsirap kətti. 16 Rafaⱨ həlⱪidin bolƣan Yixbi-binob
isimlik bir palwan Dawutni ɵltürməkqi boldi. Uning nəyzisining uqining
eƣirliⱪi üq yerim kilogiram kelətti, u yənə beligə yengi ⱪiliq
esiwalƣanidi. 17 Əmma məzlum Ziruyaning oƣli Abixay Dawutⱪa
yardəm bərdi. Abixay ⱨeliⱪi Filistiyəlik palwan bilən elixip, uni ɵltürdi.
Bu qaƣda Dawutning adəmliri uningƣa:
– Isra'iliyəning qiriƣini ɵqürüp ⱪoymasliⱪimiz üqün, buningdin
etibarən sili jənggə ⱪatnaxsiliri bolmaydu, – deyixti.
18
Xuningdin keyin, Gob degən yərdə Filistiyəliklər bilən yənə bir
ⱪetim urux boldi. Bu ⱪetimⱪi uruxta Huxaⱨliⱪ Sibbikay Rafaⱨ həlⱪidin
bolƣan Saf isimlik yənə bir palwanni ɵltürdi. 19 Gobta yüz bərgən
Filistiyəliklər bilən bolƣan yənə bir uruxta Bəytləⱨəmlik Yarining oƣli
Əlhanan Gatliⱪ Golyatning ⱪerindixini ɵltürdi. Bu adəmning nəyzisining
dəstisi dəstigaⱨning oⱪidək tom idi. 20 Keyin Gatta yənə bir məydan urux
boldi. Bu uruxⱪa naⱨayiti bəstlik bir adəm ⱪatnaxⱪan bolup, uning ⱪol
wə putida altidin, jəm'iy yigirmə tɵt barmiⱪi bar idi. Umu Rafaⱨ həlⱪidin
idi. 21 Bu adəm Isra'illarni ⱨaⱪarətligənliki üqün, Dawutning akisi
15
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Xammaⱨning oƣli Yonatan uni ɵltürüwətti. 22 Bu tɵt Filistiyəlik palwan
Gat xəⱨiridiki Rafaⱨ həlⱪidin bolup, ularning ⱨəmmisi Dawut wə uning
adəmliri təripidin ɵltürüldi.

22-bab
Dawutning munajati⑥
1
Pərwərdigar Dawutni barliⱪ düxmənliri wə padixaⱨ Sa'ulning ⱪolidin
ⱪutⱪuzƣan küni Dawut bu munajatni Pərwərdigarƣa oⱪuƣan:
2-3

Ⱪoram texim, ⱪorƣinim, nijatkarim Pərwərdigardur,
manga panaⱨ bolidiƣan gigant teƣim, baxpanaⱨim,
ⱪalⱪinim, yengilməs ⱪutⱪuzƣuqim Hudayimdur.
U azad ⱪilƣuqim, zorawanliⱪtin saⱪliƣuqimdur.
4
Iltija ⱪilsam mədⱨiyələr igisi Pərwərdigarƣa,
düxmənlirim ⱪolliridin ⱪutⱪuzularmən xundila.
5

Ɵlüm dolⱪunliri oriwaldi meni,
ⱨalakət səlliri qümkidi meni.
6
Gɵristan tanilirida baƣlandim,
ɵlüm tuzaⱪliriƣa duq kəldim.
7
Eƣir külpət ara iltija ⱪildim Pərwərdigarƣa,
yardəm tələp ⱪildim pəryad kɵtürüp Hudayimƣa.
Awazimni anglidi Pərwərdigar dərgaⱨida,
aⱨuzarim yetip bardi uning ⱪuliⱪiƣa.
8

Xu qaƣ zemin silkinip, yər təwridi,
ərxning uli titrəp, midirlidi,
qünki Huda dərƣəzəpkə kəlgənidi.
9
Qiⱪti Hudaning burnidin is-tütəklər,
etildi Hudaning aƣzidin ot-lawilar,
lawuldap kɵyətti ⱨətta ⱪipⱪizil qoƣlar.
10
Kɵkni yerip yər taman qüxkəndə Huda,
turatti ⱪara bulutlar ayiƣining astida.
⑥

Dawutning munajati – Zəburning 18-küyigə ohxixip ketidu.
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11

U minip uqti bir «kerub⑦»ⱪa,
pərwaz ⱪildi xamalning ⱪanatlirida.
12
Yepinqa ⱪilƣanidi u ⱪarangƣuluⱪni,
yamƣurning ⱪoyuⱪ, ⱪara bulutliri ⱪorxap turatti uni.
13
Yorutⱪanidi aldini parlaⱪ nuri,
yaƣdurup mɵldür wə ⱪipⱪizil qoƣlarni.
14
Pərwərdigarning awazi güldürləp asmanda
yangritip awazini büyük Huda.
15
Tarⱪitiwətti Huda düxmənlirini, yaƣdurup oⱪlirini,
qaⱪmaⱪlar qaⱪturup tiripirən ⱪilip ularni.
16
Pərwərdigarning tənbiⱨidin,
ⱪəⱨrlik tiniⱪingning zərbisidin,
kɵrünüp ⱪaldi dengizning tegi,
eqilip ⱪaldi zeminning uli.
17

Pərwərdigar kɵktin sunup ⱪolini,
qongⱪur sulardin tartip aldi meni.
18
Ⱪutⱪuzdi meni wəⱨxiy düxminimdin,
manga ɵq bolƣanlardin,
qünki ular küqlük idi məndin.
19
Apətlik künlirimdə ⱨujum ⱪildi ular manga,
Pərwərdigar yar-yɵlikim boldi əmma.
20
U məndin hursən bolƣaq nijatliⱪ bərdi manga,
elip qiⱪti meni ⱨəm bihətər jayƣa.
21

Ⱨəⱪⱪaniyliⱪim üqün yahxiliⱪ ⱪildi Pərwərdigar,
ⱪolumning pakliⱪidin in'am bərdi manga.
22
Qünki mengip kəldim Pərwərdigarning yolida,
rəzillik ⱪilip, asiyliⱪ ⱪilmidim Hudayimƣa.
23
Kɵz aldimda boldi da'im uning barliⱪ ⱨɵkümliri,
bir yaⱪⱪa ⱪayrip ⱪoymidim ⱨəm uning pərmanlirini.
24
Uning aldida ƣubarsiz boldum,
ɵzümni gunaⱨ ⱪilixtin saⱪlidim.
Kerub – ərxtə yaxaydiƣan intayin küqlük bir hil ⱪanatliⱪ məhluⱪ. Əyni waⱪitta
zeminda bu məhluⱪning ikki ⱨəykili bolƣan bolup, ular Hudaning əⱨdə sanduⱪining
üstigə ornitilƣan. Hudaning əⱨdə sanduⱪining yənə bir ismi « Hudaning təhti»dur.
«Təwrat. Aləmning yaritilixi» 24:3kə ⱪaralsun.
⑦
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25

Mən pak, ⱨəⱪⱪaniy bolƣaqⱪa,
Pərwərdigar in'am bərdi manga.
26

Wapadarlarƣa kɵrsitisən wapadarliⱪingni,
ⱨəⱪⱪaniy adəmlərgə ⱨəⱪⱪaniyliⱪingni.
27
Pakliⱪingni kɵrsitisən pak adəmlərgə,
layiⱪida jawab ⱪayturisən niyiti əgrilərgə.
28
Ⱪutⱪuzisən qarisiz, biqarilarni,
kɵzitip, yərgə urisən ⱨakawurlarni.
29
Pərwərdigar, sən mening ⱨayatliⱪ qiriƣimsən,
Pərwərdigar, zulmitimni yoruⱪluⱪⱪa aylandurisən.
30
Sanga tayinip, düxmən ⱪoxuniƣa ⱨujum ⱪilalaymən,
i Hudayim, yardimingdə sepillardin bɵsüp ɵtələymən.
31

Hudaning yoli mukəmməl yoldur,
uning eytⱪan sɵzliri ⱨəⱪiⱪəttur.
Panaⱨ izdigüqilərgə Huda bir ⱪalⱪandur.
32
Pərwərdigardin baxⱪa kimdur Huda?
Hudayimizdin baxⱪa kim bolar ⱪoram taxtək baxpanaⱨ?
33
Hudadur mustəⱨkəm ⱪorƣinim,
yolumni əyib-nuⱪsansiz ⱪilƣuqi.
34
Keyikningkidək yügürük ⱪilip u putlirimni,
egiz taƣlarda ⱨəm məzmut turƣuzdi meni.
35
Ⱪollirimni ɵgətti u jəng ⱪilixⱪa,
biləklirimni tuq oⱪyani tartixⱪa.
36
I Igəm, bərding manga nijatliⱪ ⱪalⱪiningni,
mulayimliⱪing yüksək ⱪildi meni,
37
bihətər ⱪilƣaq sən basⱪan ⱨərbir ⱪədimimni,
teyilmastin mengip yürimən yollirimni.
38

Ⱪoƣlap yürüp ⱨalak ⱪildim düxmənlirimni,
ⱪaytmidim kəynimgə yoⱪatmastin ularni.
39
Mən ularni yanjiwəttim, turalmas ⱪayta,
yiⱪildi ular putlirimning astiƣa.
40
Jənggə baƣliding küq-ⱪudrət bilən belimni,
bax əgdürdüng putlirimƣa manga ⱨujum ⱪilƣanlarni.
41
Qekinixkə məjbur ⱪilding rəⱪiblirimni,
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yoⱪattim manga ɵq bolƣanlarni.
42
Ular tɵt kɵz bilən izdisimu, qiⱪmidi ⱪutⱪuzidiƣanlar,
nalə ⱪilip yalwursimu jawab bərmidi Pərwərdigar.
43
Eziwəttim ularni yərdiki tupraⱪtək,
qəyliwəttim ularni koqidiki patⱪaⱪtək.
44

Həlⱪim bilən ⱪarxilixixtin mustəsna ⱪilding meni.
Bax ⱪilip kəlding meni yat əllərgə,
ⱪilmaⱪta ular mening hizmitimni.
45
Təslim bolidu yat əllər xümxiyip aldimda,
awazimni anglax bilən boysunar ular manga.
46
Jasaritini yoⱪatⱪan yat əllər,
titrigən ⱨalda ⱪorƣanliridin qiⱪixar.
47

Mənggü ⱨayattur Pərwərdigar!
U ⱪoram teximƣa eytilsun ⱨəmdusana,
uluƣlansun ⱪoram taxtək nijatkarim Huda!
48
Hudadur ⱪisas elip bərgüqi manga,
boysundurƣuqidur həlⱪlərni ⱪol astimƣa.
49
Ⱪutⱪuzdung meni düxmənlirimdin,
üstün ⱪilding manga ⱨujum ⱪilƣanlardin,
ⱪutuldurdung ⱨəm zorawanlardin.
50
I Pərwərdigar, sanga rəⱨmət eytimən yatlar aldida,
mədⱨiyə küyi oⱪuymən namingƣa.
51
Pərwərdigar erixtürər ɵzi tikligən padixaⱨni uluƣ ƣəlibigə,
u beƣixlar mənggülük muⱨəbbitini ɵzi talliƣan padixaⱨⱪa –
ta'əbəd Dawut wə uning əwladliriƣa.

23-bab
Dawutning wəsiyətliri
Yixayning oƣli Dawutni Huda yüksək ⱪilƣandur, Yaⱪup etiⱪad ⱪilip
kəlgən Huda uni tallap padixaⱨ ⱪilƣandur. U Isra'iliyəning sɵyümlük
munajatqisidur. Dawutning ahirⱪi sɵzliri munulardin ibarət:
1

2

Pərwərdigarning Roⱨi mən arⱪiliⱪ sɵzlidi,
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mening tilimdidur uning sɵzliri.
3
Isra'illarni talliƣan Huda sɵzlidi,
yəni Isra'illarni ⱪoƣdap kəlgən ⱪoram tax manga xundaⱪ dəyduki:
«Həlⱪni adalət bilən baxⱪurƣuqi,
Hudadin əyminip ⱨɵküm sürgüqi,
4
ohxar huddi bulutsiz səⱨərdiki yengi kɵtürülgən ⱪuyaxⱪa,
ohxar huddi yamƣurdin keyin ot-qɵplərni parⱪiratⱪan ⱪuyaxⱪa.»
5

Mening jəmətim Huda aldida ənə xundaⱪ əməsmu?
Mən bilən Huda mənggülük əⱨdə tüzmigənmu?
Bu əⱨdə toluⱪ rətləngən bolup, ixənqliktur.
U meni azad ⱪilar, arzu-armanlirimƣa yətküzər.
6
Ohxar osal adəmlər taxliwetilgən tikəngə,
tutⱪili bolmas ularni ⱪolda.
7
Tikənlərni tutuxta, tɵmür əswab yaki nəyzining sepi ixlitilər,
wə ular yatⱪan yeridə kɵydürülüp, küli kɵkkə sorular.
Dawutning baⱨadirliri
Dawutning ləxkərliri iqidiki baⱨadirlarning isimliri tɵwəndikilərdin
ibarət:
birinqisi Tahkimonluⱪ Yoxib-basxəbət bolup, u «üq baⱨadir»ning bexi
idi. Bir ⱪetimliⱪ jəngdə nəyzisi bilən səkkiz yüz adəmni ɵltüridu.
9
«Üq baⱨadir»ning ikkinqisi Ahowa uruⱪidin bolƣan Dodoning oƣli
Əl'azar idi. U uruxuxⱪa yiƣilƣan Filistiyəliklərgə ⱪarxi turuxta Dawut
bilən birgə bolƣan bolup, keyin Isra'il ləxkərliri qekinip ketidu. 10 Əl'azar
ɵz ornida qing turup, ⱪollirining pəyliri tartixip kətküqə Filistiyəliklərni
ⱪiridu. Xu küni Pərwərdigar uningƣa zor ƣəlibə ata ⱪilidu. Keyin Isra'il
ləxkərliri ɵlgən Filistiyəliklərni bulang-talang ⱪilix üqün yənə ⱪaytip
kelidu.
11
«Üq baⱨadir»ning üqinqisi Ⱨararliⱪ Agening oƣli Xammaⱨ idi. Bir
ⱪetim Filistiyəliklər Ləhi degən jayda bir purqaⱪ etizliⱪining yeniƣa
yiƣilidu, Isra'il ləxkərliri bolsa bu qaƣda ⱪeqip ketidu. 12 Xammaⱨ ⱨeliⱪi
etizliⱪning otturisida qing turup, Filistiyəliklərni ⱪiriwetidu wə etizliⱪtiki
yessimuⱪnimu ⱪoƣdap ⱪalidu. Xuning bilən Pərwərdigar Isra'illarƣa zor
ƣəlibə ata ⱪilidu.
13-14
Bir ⱪetim orma waⱪtida, Dawutning ləxkərliri iqidiki «ottuz
baⱨadir»din üq baⱨadir Dawut bilən kɵrüxüx üqün «Adullam» degən
8
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ƣarƣa baridu. Dawut taƣdiki panaⱨlinidiƣan xu ƣarda idi.
Bu qaƣda Filistiyəlik ləxkərlərning bir ⱪarawul ətriti Rafa'im jilƣisida
bargaⱨ ⱪuridu, yənə bir ⱪisim Filistiyəliklər bolsa Bəytləⱨəmni
igiliwalidu.
15
Dawut təxnaliⱪ bilən:
– Birərsi manga Bəytləⱨəmning dərwazisi yenidiki ⱪuduⱪtin su əkelip
bərgən bolsa idi! – dəydu.
16
Ⱨeliⱪi üq baⱨadir Filistiyəliklərning bargaⱨidin bɵsüp ɵtüp,
Bəytləⱨəmning dərwazisi yenidiki ⱪuduⱪtin su tartip elip, suni
Dawutning yeniƣa elip kelidu. Lekin Dawut suni iqməy, əksiqə uni
Pərwərdigarƣa atap yərgə tɵküwetidu, ⱨəmdə:
17
– I Pərwərdigar, meni bu suni iqixtin saⱪliƣaysən. Bu, ⱨayatini
ɵlümgə tikip ⱪoyup, su alƣili barƣan u üq baⱨadirning ⱪenidək
ⱪimmətlik su əməsmu? – dəydu wə xu səwəblik suni iqixtin bax tartidu.
Mana bu üq baⱨadirning kɵrsətkən jəsurluⱪliridur.
18
Məzlum Ziruyaning oƣli, Yo'abning akisi Abixay «ottuz
baⱨadir»ning bexi idi. U nəyzisini kɵtürüp yürüp bir ⱪetimliⱪ uruxta üq
yüz adəmni ɵltüridu wə xu təriⱪidə «üq baⱨadir» təripidin xɵⱨrətkə
erixidu. 19 U ⱨeliⱪi «ottuz baⱨadir»ning iqidiki əng dangliⱪi bolup,
ularning bexi idi. Biraⱪ u «üq baⱨadir»dək dangliⱪ əməs idi.
20
Ⱪabzi'elliⱪ Yiⱨoyadaning oƣli Binaya jəsur jəngqi bolup, nurƣun
büyük ixlarni ⱪilidu. U Mo'ablarning küqlük ləxkiridin ikkini ɵltüridu. U
ⱪar yaƣⱪan bir küni oriƣa qüxüp, bir xirni ɵltüridu. 21 U yənə bəsti
kelixkən bir Misirliⱪni ɵltüridu. U Misirliⱪning ⱪolida nəyzə bar idi.
Binaya Misirliⱪning yeniƣa kaltək bilənla ⱨujum ⱪilip berip, uning
ⱪolidiki nəyzisini tartiwelip, axu nəyzə bilən uni ɵltüridu. 22 Bular
Yiⱨoyadaning oƣli Binayaning ⱪilƣan ixliridur. Xunga uning nami «üq
baⱨadir» təripidin xɵⱨrətkə erixidu. 23 Uning dangⱪi «ottuz
baⱨadir»ningkidin üstün bolsimu, biraⱪ «üq baⱨadir»ningkigə yətməytti.
Dawut Binayani yasawullar baxliⱪi ⱪilidu.
24
Tɵwəndikilərmu «ottuz baⱨadir»lardin idi:
Yo'abning inisi Asa'el,
Bəytləⱨəmlik Dodoning oƣli Əlhanan,
25
Harodluⱪ Xammaⱨ,
Harodluⱪ Əliⱪa,
26
Palatliⱪ Hələz,
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Tiⱪowaliⱪ Iⱪⱪexning oƣli Ira,
27
Anatotluⱪ Abi'əzər,
Huxaⱨliⱪ Mibunnay,
28
Ahowahlardin kəlgən Zalmon,
Nitofaliⱪ Maⱨray,
29
Nitofaliⱪ Ba'ananing oƣli Heləb,
Binyamin ⱪəbilisidin bolƣan Gib'aⱨliⱪ Ribayning oƣli Itay,
30
Pir'atonluⱪ Binaya,
Ga'ax sayliⱪidin kəlgən Ⱨidday,
31
Arabaliⱪ Abi-Albon,
Bahurimliⱪ Azmawət,
32
Xa'albimliⱪ Əlyahba,
Yaxenning oƣulliri wə Yonatan,
33
Ⱨararliⱪ Xammaⱨ,
Ⱨararliⱪ Xararning oƣli Ahi'am,
34
Ma'akaliⱪ Ahasbaning oƣli Əlifələt,
Jiloluⱪ Ahitofəlning oƣli Əli'am,
35
Karməllik Həzro,
Arbiliⱪ Pa'aray,
36
Zobaⱨliⱪ Natanning oƣli Yigal,
Gadliⱪ Bani,
37
Ammonlardin bolƣan Zələⱪ,
Bə'ərotluⱪ Nahray (Nahray Ziruyaning oƣli Yo'abning yaraƣ
kɵtürgüqisi idi),
38
Yitirlardin bolƣan Ira bilən Gareb
39
wə Hitlardin bolƣan Uriya.
Ular ⱨəmmisi bolup ottuz yəttə kixi idi.

24-bab
Dawutning ləxkərlərni sanap royhətkə elixi
Isra'illarƣa Pərwərdigarning yənə ƣəzipi kəldi-də, Dawut padixaⱨni
Isra'illarƣa ⱪarxi ⱪoyup, uningƣa: «Sən berip, Isra'iliyə wə
Yəⱨudiyəning jəng ⱪilixⱪa ⱪadir adəmlirini sanap qiⱪ!» dedi.
2
Xuning bilən Dawut ɵz ⱪoxunining bax sərkərdisi Yo'abⱪa buyruⱪ
1
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ⱪilip:
– Silər Isra'iliyəning ⱨərⱪaysi ⱪəbililirini Dandin taki Bə'ərxəbaƣiqə
arilap, jəng ⱪilixⱪa ⱪadir adəmlərni sanap qiⱪinglar, mən ularning sanini
bilixim kerək, – dedi.
3
Waⱨalənki, Yo'ab padixaⱨtin:
– Pərwərdigar Hudaliri ləxkərlərning ⱨazirⱪi sanini yüz ⱨəssə axurƣay.
Padixaⱨ aliyliriƣa ularni ɵz kɵzliri bilən kɵrüx nesip bolƣay. Padixaⱨ
aliyliri, nemə səwəbtin bundaⱪ ⱪilixni istəp ⱪaldila? – dəp soridi.
4
Lekin padixaⱨning sɵzi Yo'ab wə sərkərdilərning sɵzidin üstün kəldi.
Xundaⱪ ⱪilip ular padixaⱨning ⱨuzuridin qiⱪip, Isra'illarning ləxkərlirini
sanaxⱪa yürüp kətti.
5
Ular I'ordan dəryasidin ɵtüp, dərya wadisidiki Aro'er xəⱨiridə wə
wadining otturisidiki baxⱪa bir xəⱨərdə ləxkərlərni sanaxⱪa kirixti.
Keyin ular Gad zeminini besip ɵtüp, u yərdin Yazer xəⱨirigiqə bardi.
6
Keyin ular yənə Gil'adⱪa wə Hitlarning zeminidiki Kadex xəⱨirigə
bardi. Ular u yərdin Dan-ya'anƣa berip, Sidonni aylinip ɵtüp, 7 Tir
ⱪəl'əsigə, keyin yənə Hiwilar wə Kən'anliⱪlarning ⱨəmmə xəⱨərlirigə
bardi. Ahirida ular Yəⱨudiyəning əng jənubidiki Bə'ərxəbaƣa yetip
bardi. 8 Ular pütün zeminni aylinip qiⱪip, toⱪⱪuz ay yigirmə kün
bolƣanda Yerusalemƣa ⱪaytip kəldi. 9 Yo'ab ləxkərlərni tizimlax
əⱨwalidin padixaⱨⱪa mundaⱪ dəp məlumat bərdi: Isra'iliyədə jəng
ⱪilixⱪa ⱪadir 800 ming adəm; Yəⱨudiyədə 500 ming adəm bar ikən.
Pərwərdigarning Dawutni jazalixi
Dawut ləxkərlərning sanini elip bolƣandin keyin, wijdani ⱪattiⱪ
azablandi. U Pərwərdigarƣa:
– Ləxkərlərning sanini elip eƣir gunaⱨ ɵtküzüptimən. Aⱨ Pərwərdigar!
Peⱪirning gunaⱨidin kəqkəysən, mən tolimu əhmiⱪanə ix ⱪiliptimən! –
dedi.
11-12
Ətisi Dawut ornidin turƣanda, Dawutning hizmitidə boluwatⱪan
ƣayibni bilgüqi Gadⱪa Pərwərdigardin wəⱨiy kelip, mundaⱪ dedi: «Sən
berip Dawutⱪa eytⱪin, mənki Pərwərdigar, sening aldingƣa üq türlük
jazani ⱪoyimən, ularning iqidin birni talliwal, xu jazani mən sanga
qüxürimən.»
13
Xuning bilən ƣayibni bilgüqi Gad Dawutning ⱨuzuriƣa berip,
mundaⱪ dedi:
– Zeminlirida yəttə yil aqarqiliⱪ bolsunmu? Yaki düxmənlirining
10
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aldida üq ay ⱪeqip yürəmla? Yaki bolmisa zeminlirida üq kün waba
kesili tarⱪalsunmu? Bularni yahxiraⱪ oylap kɵrsilə, meni əwətküqigə
ⱪaysi jawabni berixim kerək.
14
Dawut ƣayibni bilgüqi Gadⱪa xundaⱪ dedi:
– Mən eƣir əⱨwalda ⱪaldim. Nemila bolmisun insanlarning ⱪoliƣa
əməs, Pərwərdigarning ⱪoliƣa qüxəyli. Qünki uning meⱨir-xəpⱪiti
qongⱪurdur.
15
Xundaⱪ ⱪilip, Pərwərdigar Isra'iliyəgə xu küni səⱨərdin baxlap
bəlgiləngən waⱪitⱪiqə waba kesili tarⱪatti. Dandin Bə'ərxəbaƣiqə
bolƣan zeminda 70 ming adəm ɵldi. 16 Pərwərdigarning pərixtisi
Yerusalemni wəyran ⱪilixⱪa ⱪol kɵtürgəndə, Pərwərdigar ularni jazalax
niyitidin yenip, pərixtigə:
– Yetər əmdi, ⱪolungni tart! – dedi.
U qaƣda Pərwərdigarning pərixtisi Yibuslardin bolƣan Arawnaning
haminida idi.
17
Dawut həlⱪni ⱪirƣan pərixtini kɵrüp, Pərwərdigarƣa:
– Gunaⱨ ⱪilƣan mən, rəzillik ⱪilƣan mən, ⱪoydək bigunaⱨ bu həlⱪ
nemə ⱪildi? Meni wə atamning jəmətini jazaliƣaysən! – dedi.
Dawutning towa ⱪilip ⱪurbanliⱪ sunuxi
Ƣayibni bilgüqi Gad xu küni Dawut padixaⱨning yeniƣa kelip
uningƣa:
– Siz Yibuslardin bolƣan Arawnaning haminiƣa berip, Pərwərdigarƣa
atap bir ⱪurbanliⱪ supisi seling, – dedi.
19
Dawut Pərwərdigarning Gad arⱪiliⱪ ⱪilƣan əmri boyiqə dəl xu yərgə
bardi. 20 Arawna Dawut padixaⱨ wə uning adəmlirining ɵzi tərəpkə
keliwatⱪanliⱪini kɵrüp, uning aldiƣa qiⱪip, yərgə bax ⱪoyup, padixaⱨⱪa
təzim ⱪildi wə:
21
– I padixaⱨ aliyliri, ⱪandaⱪlarqə peⱪirliriningkigə ⱪədəm təxrip ⱪilip
ⱪaldilikin? – dəp soridi,
Dawut padixaⱨ:
– Həlⱪ iqigə tarⱪalƣan wabani yoⱪitix üqün sening muxu haminingni
setiwelip, Pərwərdigarƣa atap bu yərgə bir ⱪurbanliⱪ supisi salay
dəymən, – dəp jawab bərdi.
22
– Padixaⱨ aliyliri, alƣayla! Nemini halisiliri xuni ⱪurbanliⱪ ⱪilƣayla.
Mana, bu yərdə kɵydürmə ⱪurbanliⱪ üqün ɵküzlər, otun üqün haman
tepidiƣan yaƣaq tahta wə ɵküzlərning boyunturuⱪliri turuptu. 23 Padixaⱨ
18
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aliyliri, bularning ⱨəmmisini peⱪir, ɵzlirigə in'am ⱪilay, Pərwərdigar
ɵzliridin razi bolsun, – dedi Arawna.
24
– Yaⱪ! Mən bularni ɵz baⱨasida setiwalimən, bikarƣa kəlgən
nərsilərni Pərwərdigar Hudayimƣa kɵydürmə ⱪurbanliⱪ ⱪilmaymən, –
dedi padixaⱨ Arawnaƣa.
Xuning bilən Dawut haman wə ɵküzlərni 50 kümüx tənggigə setiwaldi.
25
Dawut xu yərdə Pərwərdigarƣa atap bir ⱪurbanliⱪ supisi selip,
kɵydürmə wə amanliⱪ ⱪurbanliⱪlirini sundi. Pərwərdigar Isra'iliyə
zemini üqün ⱪilinƣan du'alarni ⱪobul ⱪildi, xundaⱪ ⱪilip waba Isra'illar
arisidin yoⱪaldi.
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Əzra
(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
«Muⱪəddəs Kitab»ning «Əzra» ⱪismida Yəⱨudiylarning miladiyədin
ilgiri 539-yili sürgündin Yerusalemƣa ⱪaytip kəlgəndin keyinki yüz yil
iqidiki wəⱪələr bayan ⱪilinidu. Miladiyədin ilgiri 1010-yili Dawut
padixaⱨ Isra'iliyəning ikkinqi padixaⱨi bolup təhtkə olturdi. Miladiyədin
ilgiri 930-yili Dawut padixaⱨning oƣli Sulayman padixaⱨ dunyadin
ɵtkəndin keyin, Isra'iliyə ikki padixaⱨliⱪⱪa bɵlünüp kətti. Biri ximaliy
padixaⱨliⱪ bolup Isra'iliyə dəp ataldi, yənə biri jənubiy padixaⱨliⱪ bolup,
Yəⱨudiyə dəp ataldi. Yerusalem bolsa jənubiy padixaⱨliⱪⱪa jaylaxⱪanidi.
Bu ikki padixaⱨliⱪ Hudadin yüz ɵrüp, butpərəslik yoliƣa kirip
kətkənidi. Ular Huda əwətkən pəyƣəmbərlərning agaⱨlanduruxliriƣa
ⱪulaⱪ salmidi. Ahirida ximaliy padixaⱨliⱪ miladiyədin ilgiri 722-yili
Assur imperiyisi təripidin yimirilip, həlⱪi Assurƣa sürgün ⱪilindi.
Jənubiy padixaⱨliⱪ miladiyədin ilgiri 586-yili Babil imperiyisi təripidin
yimirilip, həlⱪi Babil (ⱨazirⱪi Iraⱪ)ƣa sürgün ⱪilindi. Huda Yərəmiya
pəyƣəmbər arⱪiliⱪ ɵz həlⱪining bir küni Isra'iliyəgə ⱪaytip
kelidiƣanliⱪiƣa wədə ⱪilƣanidi. Miladiyədin ilgiri 539-yili Persiyə
padixaⱨi Korəx Babil imperiyisini boysundurdi. Uning zemini
Isra'iliyəning sabiⱪ ikki padixaⱨliⱪini ɵz iqigə aldi.
Persiyə padixaⱨi Korəx zamanisida sürgünlərning ɵz yurtiƣa
ⱪaytixiƣa pərman qüxürüldi. Miladiyədin ilgiri 538-yili Isra'illar
Yəⱨudiyəgə ⱪaytip kəldi. Miladiyədin ilgiri 537-yili ibadəthana ⱪurbanliⱪ
supisi bina ⱪilindi. Miladiyədin ilgiri 536-yili ibadəthanini ⱪaytidin
ⱪurux baxlandi. Bu Yəⱨudiyədiki baxⱪa həlⱪlər təripidin tosⱪunluⱪⱪa
uqridi. Xu wəjidin altə yil dawamlaxⱪan ibadəthana ⱪuruluxi tohtap
ⱪaldi. Biraⱪ on yildin keyin Dari'os padixaⱨ ⱨakimiyət tutⱪanda, ⱪurulux
yənə dawam ətti. Miladiyədin ilgiri 516-yili ibadəthana ⱪurup qiⱪildi.
58 yildin keyin Əzra Yerusalemƣa ⱪaytip kelip, nurƣun
Yəⱨudiylarning yərlik həlⱪlərdin hotun elip Hudaning əmrigə ita'ət
ⱪilmiƣanliⱪidin həwər tapti. Bundaⱪ ix Isra'illarning ikki padixaⱨliⱪini
butpərəslikkə baxlap, nətijidə elini wəyran ⱪilip, həlⱪini sürgüngə tutup
bərgən gunaⱨlardin biri idi. Əzra roⱨaniy Hudaning ƣəzipining ⱪayta
kelixidin ⱪorⱪup, bu məsilini bir tərəp ⱪilixⱪa urundi.
Kitabhan 4-babtiki məzmunning yilnamə tərtipi boyiqə bolmiƣanliⱪini
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ⱨes ⱪilidu. 4-babning 1-ayitidin 5-ayitigiqə bolƣan məzmunda yərlik
həlⱪlər ibadəthanining ⱪuruluxiƣa tosⱪunliⱪ ⱪilidu. 4-babning 6-ayitidin
23-ayitigiqə bolƣan məzmunda bolsa, yərlik həlⱪlər Yerusalem sepil
ⱪuruluxiƣa tosⱪunliⱪ ⱪilidu. Bu wəⱪələr təhminən yüz yildin keyin yüz
beridu. 4-bab 24-ayəttə ibadəthana ⱪuruluxi toƣrisidiki wəⱪəlik ⱪaytidin
bayan ⱪilinidu.
Əzra ⱪismida Huda padixaⱨlarning ⱪəlbini yumxitip, Isra'illarƣa
yardəm ⱪildurƣan. Xuning bilən birgə Huda ularning ibadəthanini
ⱪuruwatⱪan məzgilidə ⱪiyinqiliⱪlarning yüz berixigə yol ⱪoyƣan.
Buningdin kixilər rəⱪibi təⱨdit seliwatⱪan məzgildimu Hudaƣa ita'ət
ⱪilixni wə etiⱪadta mustəⱨkəm turuxni ɵginiwalalaydu. Ibadəthanini
ⱪaytidin ⱪurux bolsa Isra'il həlⱪining yengibaxtin bax kɵtürüp qiⱪixidur.
1.
2.
3.
4.

Tezis:
Sürgünlərning birinqi türkümlük yurtiƣa ⱪaytixi (1-, 2-bablar)
Ibadəthanining yengibaxtin bina ⱪilinixi (3-babtin 6-babⱪiqə)
Əzraning sürgünlərning ikkinqi türkümlük yurtiƣa ⱪaytixiƣa
yitəkqilik ⱪilixi (7-, 8-bablar)
Isra'illarning yərlik həlⱪ bilən nikaⱨlinix məsilisi (9-, 10-bablar)

Əzra

Korəx padixaⱨning Yəⱨudiylarning
ɵz yurtiƣa ⱪaytixiƣa pərman qüxürüxi
1
Persiyə padixaⱨi Korəx təhtkə olturƣan 1-yili⑧ Pərwərdigar
Yərəmiya pəyƣəmbər arⱪiliⱪ eytⱪan sɵzlirini əməlgə axurdi. Huda
Korəx padixaⱨning diliƣa selip, bir pərman qüxürgüzdi. Padixaⱨ uni
ⱪəƣəzgə pütüp, padixaⱨliⱪining ⱨəmmə yerigə tarⱪatti.
2
«Bu Persiyə padixaⱨining eytⱪanliridur: ‘Pərwərdigar, yəni
ərxi'əladiki Huda pütün yər yüzidiki padixaⱨliⱪlarni manga ata
ⱪildi. U meni Yəⱨudiyəning Yerusalem xəⱨiridə ɵzigə atap bir
ibadəthana ⱪuruxⱪa təyinlidi. 3 Pərwərdigarning ɵz həlⱪi bolƣan
silər Isra'illar Yəⱨudiyəning Yerusalem xəⱨirigə berip,
Pərwərdigarning, yəni əjdadliringlar etiⱪad ⱪilip kəlgən
Hudaning ibadəthanisini ⱪayta bina ⱪilinglar. Huda
Yerusalemdidur, u silərgə yar bolƣay! 4 Məyli ⱪəyərdə bolsun,
sürgünlər arisida Yerusalemƣa ⱪaytmaⱪqi bolƣanlar bolsa,
ularƣa ⱪolum-ⱪoxniliri yardəm ⱪilip, altun-kümüx, mal-mülük
wə mal-waran bərsun. Uningdin baxⱪa, Hudaning Yerusalemdiki
⑧

Korəx padixaⱨ miladiyədin ilgiri 539-yili təhtkə olturƣan.
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ibadəthanisiƣa halis ⱨədiyələrni sunsun.’»
Xuningdin keyin, Huda dilliriƣa salƣan ixni orundax üqün Yəⱨuda
wə Binyamin ⱪəbililirining baxliⱪliri, roⱨaniylar wə Lawiylar
Yerusalemƣa berip, Pərwərdigarning ibadəthanisini ⱪaytidin bina
ⱪilixⱪa təyyarlandi. 6 Barliⱪ ⱪolum-ⱪoxnilar ularƣa yardəm berip,
altun-kümüx ⱪaqilar, mal-mülük, mal-waran wə ⱪimmətlik nərsilərdin
baxⱪa yənə ibadəthana üqün halis ⱨədiyilərni sundi. 7 Korəx padixaⱨ
ularƣa sabiⱪ padixaⱨ Nibukadnəzər Yerusalemdiki ibadəthanidin olja
elip ɵz buthanisiƣa ⱪoyƣan ⱪaqa-ⱪuqilarni ⱪayturup bərdi. 8 Persiyə
padixaⱨi Korəx həzinə wəziri Mitridatni bu ⱪaqa-ⱪuqilarni ⱪayturup
berixkə məs'ul ⱪildi. Mitridat Yəⱨudiyəgə ⱪaytidiƣan sürgünlərning
baxliⱪi Xexbassarƣa ularni sanap ɵtküzüp bərdi. 9 Ularning tizimliki
tɵwəndikiqə:
5

30 danə altun das
1000 danə kümüx das
29 danə kümüx əswablar
10
30 danə altun ⱪaqa
410 danə kümüx ⱪaqa
1000 danə baxⱪa hil ⱪaqa-ⱪuqa
11

Ⱨəmmisi bolup 5400 danə altun-kümüx ⱪaqa-ⱪuqa boldi. Sürgünlər
Babildin Yerusalemƣa ⱪaytip kəlgəndə, Xexbassar bu ⱪaqa-ⱪuqilarni
birgə elip kəldi.

2-bab
Ⱪaytip kəlgüqilərning tizimliki
Tɵwəndikilər Babildiki əsirdin ⱪaytⱪan Yəⱨudiy sürgünlirining
tizimlikidur. Nibukadnəzər padixaⱨ burun ularni əsir ⱪilip Babilƣa
paliƣanidi. Biraⱪ ⱨazir ular ɵz yurti Yəⱨudiyəning Yerusalem wə baxⱪa
jayliriƣa ⱪaytip kəldi. 2 Zirubbabəl, Yexuwa, Nəhəmiya, Siraya,
Ri'elaya, Mordikay, Bilxan, Mispar, Bigway, Rihum wə Ba'analar ularƣa
yetəkqilik ⱪilip ⱪayturup kəldi. Sürgündin ⱪaytⱪan Isra'il ərlirining sani
tɵwəndikiqə:
1
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3

Par'ox jəmətidin 2172 kixi
Xifatya jəmətidin 372 kixi
5
Arah jəmətidin 775 kixi
6
Pahat-mo'ab jəmətidin (Yexuwa wə Yo'abning əwladliri) 2812 kixi
7
Elam jəmətidin 1254 kixi
8
Zattu jəmətidin 945 kixi
9
Zakkay jəmətidin 760 kixi
10
Bani jəmətidin 642 kixi
11
Bebay jəmətidin 623 kixi
12
Azgad jəmətidin 1222 kixi
13
Adoniⱪam jəmətidin 666 kixi
14
Bigway jəmətidin 2056 kixi
15
Adin jəmətidin 454 kixi
16
Ater jəmətidin (Hizkiyaning əwladliri) 98 kixi
17
Bezay jəmətidin 323 kixi
18
Yora jəmətidin 112 kixi
19
Haxum jəmətidin 223 kixi
20
Gibbar jəmətidin 95 kix
21
Bəytləⱨəmliklərdin 123 kixi
22
Nitofaliⱪlardin 56 kixi
23
Anatotluⱪlardin 128 kixi
24
Azmawətliklərdin 42 kixi
25
Ⱪiryat-yi'arim, Kifira wə Bə'ərotluⱪlardin 743 kixi
26
Ramaⱨ wə Gəbaliⱪlardin 621 kixi
27
Mikmasliⱪlardin 122 kixi
28
Bəytəl wə Ayliⱪlardin 223 kixi
29
Niboluⱪlardin 52 kixi
30
Magbixliⱪlardin 156 kixi
31
Elamliⱪlardin 1254 kixi
32
Harimliⱪlardin 320 kixi
33
Lod, Hadid wə Onoluⱪlardin 725 kixi
34
Erihaliⱪlardin 345 kixi
35
Sina'aliⱪlardin 3630 kixi.
4

36

Roⱨaniylardin:
Yidaya jəmətidin (Yexuwaning əwladliri) 973 kixi
37
Immer jəmətidin 1052 kixi
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38

Paxhur jəmətidin 1247 kixi
Harim jəmətidin 1017 kixi.
40
Lawiylardin:
Yexuwa wə Ⱪadmi'el jəmətidin (Ⱨodawya əwladliri) 74 kixi
41
ibadəthana munajatqiliri: Asaf jəmətigə təwə 128 kixi
42
ibadəthana dərwaziwənliri: Xallum, Ater, Talmon, Aⱪⱪub, Hatita wə
Xobay jəmətlirigə təwə 139 kixi.
43
Ibadəthana hizmətkarlirining jəmətidin:
Ziha, Hasufa, Tabba'ot,
44
Ⱪeros, Si'aⱨa, Padon,
45
Libana, Hagaba, Aⱪⱪub,
46
Hagab, Xalmay, Hanan,
47
Giddel, Gahar, Ri'aya,
48
Rizin, Niⱪoda, Gazzam,
49
Uzza, Paseyah, Besay,
50
Asnaⱨ, Mi'unim, Nifusim,
51
Baⱪbuⱪ, Haⱪufa, Harhur,
52
Bazlut, Mihida, Harxa,
53
Barⱪos, Sisira, Təmah,
54
Niziyah wə Hatifalar.
55
Sulayman padixaⱨ hizmətkarlirining jəmətidin:
Sotay, Ⱨəssofərət, Piruda,
56
Yalaⱨ, Darⱪon, Giddel,
57
Xifatya, Hattil, Pokərət-ⱨazzibayim wə amilar.
58
Ibadəthana hizmətkarliri wə Sulayman padixaⱨ hizmətkarlirining
əwladliridin ⱪaytip kəlgənlərning sani jəm'iy 392 kixi.
39

59

Telməlah, Telharxa, Kirub, Addan wə Immer degən jaylardin kəlgən
bir top kixilər ɵzlirining Isra'il əwladi ikənlikini ispatliyalmidi. 60 Bu
kixilər Dilaya, Tobiya wə Niⱪoda jəmətliridin bolup, jəm'iy 652 kixi idi.
61
Habayya, Ⱨaⱪⱪoz wə Barzillay degən üq roⱨaniy jəmətimu ⱪaytip
kəlgən bolup, Barzillay Gil'adliⱪ Barzillayning bir ⱪiziƣa ɵylinip, uning
familisini ixlətkənidi. 62 Bu roⱨaniylar nəsəbnamiliridin jəmət namlirini
tapalmidi. Xunga ular napak ⱨesablinip, roⱨaniylar ⱪataridin orun
alalmidi. 63 Yəⱨudiylarning baxliⱪi ularƣa «urim» wə «tummim»ni⑨
⑨

Kɵp tərəplimilik izdinixlərgə asaslanƣanda, bu Hudaning iradisini bilix üqün
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ixlitip, Hudaning iradisini bilələydiƣan roⱨaniy kəlgüqə, Hudaƣa
atalƣan yeməkliklərning roⱨaniylarƣa tegixlikini yeməslikini buyrudi.
64
Yəⱨudiyəgə ⱪaytip kəlgənlərning omumiy sani 42,360 kixi boldi.
65
Sanalmay ⱪalƣanlardin 7337 ər-ayal hizmətkar, 200 ər-ayal nahxiqi
wə 66 ularning 736 at, 245 ⱪeqir, 67 435 tɵgə wə 6720 exikimu bar idi.
68
Bu sürgünlər Pərwərdigarning Yerusalemdiki ibadəthanisiƣa yetip
kəlgəndə, bəzi jəmət baxliⱪliri ibadəthanini əsli orniƣa ⱪaytidin bina
ⱪilixⱪa halis ⱨədiyilərni təⱪdim ⱪildi. 69 Ular imkaniyitining yetixiqə
jəm'iy 61,000 altun tənggə, 3000 kilo kümüx wə 100 ⱪur roⱨaniy tonini
i'anə ⱪildi.
70
Roⱨaniylar, Lawiylar, munajatqilar, ibadəthana dərwaziwənliri,
ibadəthana hizmətkarliri wə bir ⱪisim kixilər Yerusalem ətrapiƣa
olturaⱪlaxti. Ⱪalƣanlar bolsa ɵz yurtliriƣa jaylaxti.

3-bab
Ibadəthana supisining ⱪaytidin yasilixi
Küz pəslining① dəsləpki məzgilidə Isra'illar ɵz yurtliriƣa orunlixip
bolƣandin keyin, ular bir niyət bir məⱪsəttə Yerusalemƣa jəm boldi.
2
Yozadaⱪning oƣli Yexuwa bilən uning hizmətdax roⱨaniyliri wə
Xi'altelning oƣli Zirubbabəl bilən uning tuƣⱪanliri Isra'illar etiⱪad ⱪilip
kəlgən Hudaning ⱪurbanliⱪ supisini yasaxⱪa baxlidi. Ular uni Hudaning
yeⱪin adimi Musa pəyƣəmbərgə qüxürülgən Təwrat ⱪanunidiki
yolyuruⱪlarƣa bina'ən kɵydürmə ⱪurbanliⱪ ⱪilix orni məⱪsitidə saldi.
3
Ular yərlik həlⱪtin ⱪorⱪsimu, yənila ⱪurbanliⱪ supisini əsli orniƣa
ⱪaytidin ⱪurup qiⱪti. Xuningdin keyin ular səⱨərlik wə kəqlik kɵydürmə
ⱪurbanliⱪlirini uningda ⱪilixⱪa baxlidi.
4
Ular Təwrat ⱪanuniƣa bina'ən kəpə tikix ⱨeyti ⱪilip, ⱨər küni tegixlik
kɵydürmə ⱪurbanliⱪni ⱪildi. 5 Uningdin baxⱪa ular yənə kündilik, yengi
ay wə Pərwərdigar bekitkən ⱨeytlarda ⱪilixⱪa tegixlik kɵydürmə
ⱪurbanliⱪlarni ⱪilixⱪa baxlidi. Xuningdək ular Pərwərdigarƣa halis
1

taxlinidiƣan muⱪəddəs qək boluxi mumkin. «urim»ning Ibraniy tilidiki mənisi
«ⱪarƣax», bu yərdə «bolmaydu» degən mənidə boluxi mumkin. «tummim»ning Ibraniy
tilidiki mənisi «təltɵküs», bu yərdə «bolidu» degən mənidə boluxi mumkin.
① Yəⱨudiylarning kalendari boyiqə küz pəsli 7-ayda baxlinidu. Kəpə tikix ⱨeyti
7-ayning 15-kunigə toƣra kelidu.
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ⱨədiyilirini təⱪdim ⱪildi. 6 Roⱨaniylar kəpə tikix ⱨeytidin on bəx kün
burun Pərwərdigarƣa atap kɵydürmə ⱪurbanliⱪ ⱪilixⱪa baxlidi. Bu
ibadəthanining uli tehi ⱪoyulup bolmiƣan waⱪit idi.
Ibadəthanining ⱪaytidin ⱪuruluxi
Xuningdin keyin həlⱪ taxqi wə yaƣaqqilarni yallap, Tirliⱪlar wə
Sidonluⱪlarning kedir yaƣaqliriƣa yemək-iqmək wə zəytun yeƣini
tegixti. Bu yaƣaqlar dengiz arⱪiliⱪ Liwandin Jaffa xəⱨirigə elip kelindi.
Bu ix persiyə padixaⱨi Korəxning ruhsiti bilən boldi.
8
Həlⱪ sürgündin Yerusalemƣa ⱪaytip kəlgəndin keyinki ikkinqi
ətiyazning otturilirida, Hudaning ibadəthanisining ⱪuruluxi baxlinip
kətti. Bu hizmətkə Xi'altelning oƣli Zirubbabəl, Yozadaⱪning oƣli
Yexuwa ⱨəm baxⱪa roⱨaniylar, Lawiylar wə ⱪaytip kəlgənlərning
ⱨəmmisi ⱪatnaxti. Lawiylarning yegirmə yaxtin yuⱪuriliri
ibadəthanining ⱪaytidin ⱪurulux ixlirini nazarət ⱪilixⱪa təyinləndi.
9
Yexuwa bilən uning oƣulliri wə ər ⱪerindaxliri, Ⱪadmi'el wə uning
oƣulliri (ⱨəmmisi Ⱨodawyaning əwladliri) ibadəthanida ixləwatⱪan
ixqilar üstidin nazarət ⱪildi. Lawiylardin bolƣan Henadadning ər
jəmətlirimu ularƣa yardəmləxti.
10
Ular ibadəthanining ulini ⱪoyup bolƣanda, roⱨaniylar tonlirini kiyip,
kanaylarni tutup, ⱨər ⱪaysisi ɵz orunlirida turuxti. Lawiylardin bolƣan
Asafning əwladliri janglarni tutup turuxti. Ular Isra'iliyəning sabiⱪ
padixaⱨi Dawutning kɵrsətkinidək Pərwərdigarni mədⱨiyəlidi. 11 Ular
mədⱨiyə wə minnətdarliⱪ bilən Pərwərdigarƣa atap eytixixlarni ɵtküzüp:
7

«Pərwərdigar xapa'ətliktur!
Isra'iliyəgə bolƣan meⱨir-muⱨəbbiti mənggülüktur!» deyixti.
Andin barliⱪ həlⱪ ünlük warⱪirap Pərwərdigarƣa mədⱨiyilər oⱪuxti.
Qünki ibadəthanining uli ⱪoyulup bolƣanidi. 12 Lekin burunⱪi
ibadəthanini ɵz kɵzi bilən kɵrgən nurƣun yaxanƣan roⱨaniylar,
Lawiylar wə jəmət baxliⱪliri ⱨazirⱪi ⱪoyulƣan ulni kɵrüp, azablinip ün
selip yiƣliwətti. Baxⱪilar bolsa ⱪiyⱪas qiⱪirip təntənə ⱪilixti. 13 Bu
sadalar pələkkə yətkənliktin, ⱨeqkim təntənə sadasi bilən yiƣa-zar
awazini pərⱪ etəlməytti. Awazlar yiraⱪ jaylardin anglinip turatti.
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4-bab
Ibadəthanining ⱪuruluxiƣa tosⱪunluⱪ ⱪilinixi
Yəⱨuda wə Binyamin ⱪəbililirining rəⱪibliri sürgündin ⱪaytip
kəlgənlərning Pərwərdigar, yəni Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən Hudaƣa
atalƣan ibadəthanini ⱪaytidin bina ⱪiliwatⱪanliⱪini anglidi. 2 Xuning
bilən ular Zirubbabəl bilən jəmət baxliⱪlirining aldiƣa berip:
– Ibadəthanini ⱪurux hizmitinglarƣa bizmu ⱪatnixayli! Bizmu silər
etiⱪad ⱪilidiƣan Hudaƣa ibadət ⱪilimiz. Assur padixaⱨi Esarhaddon
bizni bu yərgə elip kəlgəndin buyan, dawamliⱪ Hudaƣa atap ⱪurbanliⱪ
ⱪilip keliwatimiz. – deyixti.
3
Zirubbabəl, Yexuwa wə jəmət baxliⱪliri ularƣa:
– Silər Hudayimizƣa atiƣan bu ibadəthanini bina ⱪilixⱪa
arilixalmaysilər! Persiyə padixaⱨi Korəxning buyruⱪiƣa bina'ən ɵzimiz
əjdadlirimiz etiⱪad ⱪilip kəlgən Hudaƣa, yəni Pərwaərdigarƣa atap uni
ⱪurup qiⱪimiz! – dedi.
4
Xuning bilən yərlik həlⱪ Yəⱨudiylarni na'ümidtə ⱪoyuxⱪa tirixip,
ularni ⱪorⱪutup ⱪuruluxⱪa dəhli yətküzdi. 5 Ular yənə yərlik
əməldarlarƣa para berip, ularƣa tosⱪunluⱪ ⱪildi. Bu ix Persiyə
padixaⱨliri Korəxtin taki Dari'osⱪiqə dawamlaxti.
1

Yəⱨudiylarƣa bolƣan keyinki tosⱪunluⱪ
Nurƣun yillardin keyin②, Ahaxwerox padixaⱨ ⱨakimiyət yürgüzüxkə
baxliƣanda, Yəⱨudiyə wə Yerusalem həlⱪining rəⱪibliri ular üstidin ərz
ⱪilip məktup sundi.
7
Yillar ɵtüp Artahxasti padixaⱨ ⱨakimiyət yürgüzüwatⱪanda, Bixlam,
Mitridat, Tabi'al wə baxⱪa əməldarlar Persiyə padixaⱨiƣa məktup yazdi.
Bu məktup Aramiy tilida yezilƣan bolup, padixaⱨⱪa tərjimə ⱪilip
sunuldi.
8
Rihum ⱪomandan wə Ximxay pütükqimu Yerusalemning əⱨwali
toƣrisida Artahxasti padixaⱨⱪa məktup yazdi. 9 Məktupni tɵwəndiki
adəmlər pütkənidi: Rihum ⱪomandan, Ximxay pütükqi, ularning baxⱪa
hizmətdax əməldarliri, sotqilar, yərlik əməldarlar, Parslar, Ərəkliklər,
Babilliⱪlar wə Elamdiki Suza xəⱨiridin kɵqüp kəlgənlər, 10 uluƣ wə
6

②

Yoⱪurida tilƣa elinƣan 6-ayəttin 23-ayətkiqə bolƣan məzmun təhminən yüz yildin
keyinki Yerusalem xəⱨər sepilining bina ⱪilinixidiki tosⱪunluⱪni kɵrsitidu.
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xanliⱪ Osnappar padixaⱨ təripidin yurtidin sürgün ⱪilinip, Samariyəning
xəⱨərliridə wə Firat dəryasining ƣərbidiki baxⱪa jaylarda yaxiƣan
həlⱪlər. 11 Məktupning məzmuni mundaⱪ:
«Artahxasti padixaⱨⱪa, Firat dəryasining ƣərbidiki
hizmətkarliridin salam! 12 Aliyliriƣa xuni məlum ⱪilimizki,
aliyliri təripidin bu yaⱪⱪa kelip, Yerusalemda turuwatⱪan
Yəⱨudiylar rəzillikkə wə topilangƣa tolƣan u xəⱨərni ⱪaytidin
ⱪurmaⱪta. Ular sepil ulini remont ⱪilip, sepillarni bina ⱪilmaⱪta.
13
I aliyliri! Bu xəⱨər ⱪurulup, sepilliri yasilip bolsa, u kixilər ⱨər
hil alwan-yasaⱪlarni tɵliməydu-də, aliylirining həzinisigə
kiridiƣan kirim kemiyip ketidu. 14 Biz silining tuzlirini yəp
kəlgən puⱪralar, aliyliri namiƣa daƣ kəltürüxni ⱨərgiz
halimaymiz. Xu wəjidin bu ixni ɵzlirigə məlum ⱪilduⱪ.
15
Aliylirining sabiⱪ padixaⱨlarning təzkirilirini izdinip beⱪixini
soraymiz. Xundaⱪ bolƣanda, bu xəⱨərning topilangƣa
tolƣanliⱪini, padixaⱨlarni wə ɵlkilərni parakəndə ⱪilip
kəlgənlikini kɵrələydila. Bu xəⱨərdə ⱪədimdin beri ⱪozƣilang
bolup kəlgən, xunga xəⱨər gumran ⱪilinƣan. 16 Aliylirining
səmigə xuni salimizki, əgər bu xəⱨər ⱪaytidin bina ⱪilinip sepilliri
pütsə, aliyliri Firat dəryasining ƣərbidiki ɵlkigə igidarqiliⱪ
ⱪilalmay ⱪalidila.»
17

Padixaⱨ jawabən mundaⱪ dedi:
«Rihum ⱪomandan, Ximxay pütükqi wə silərning Samariyə
ⱨəm Firat dəryasining ƣərbidiki ɵlkidə turƣuqi baxⱪa hizmətdax
əməldarliringlarƣa salam! 18 Silər sunƣan məktupni tərjimə
ⱪildurup oⱪuttum. 19 Təkxürüp kɵrüxkə əmr ⱪilƣanidim.
Dərwəⱪə, Yerusalemning ⱪədimdin buyan padixaⱨlarƣa
ⱪarxiliⱪlarni ⱪilip kəlgənlikini bayⱪidim. U xəⱨər topilang wə
ⱪozƣilangƣa tolƣanikən. 20 Ⱪudrətlik padixaⱨlar u yərdə
yaxiƣan wə Firat dəryasining ƣərbidiki pütün ɵlkini soriƣan ⱨəm
ulardin ⱨər hil alwan-yasaⱪlarni elip kəlgənikən. 21 Xunga silər
buyruⱪ qüxürüp taki mən əmr ⱪilƣuqə, u xəⱨərning ⱪaytidin bina
ⱪilinixini tosunglar. 22 Eƣir ziyanƣa uqrimasliⱪim üqün, bu ixⱪa
səl ⱪarimanglar!»
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Rihum, Ximxay pütükqi wə ularning hizmətdaxliri Artahxasti
padixaⱨning jawab hetini anglap, dərⱨal Yerusalemƣa berip ⱪoral küqi
bilən Yəⱨudiylarni ix tohtitixⱪa məjbur ⱪildi.
Ibadəthana ⱪuruluxining yənə ⱪaytidin baxlinixi
Hudaning Yerusalemdiki ibadəthanisini ⱪaytidin bina ⱪilix ⱪuruluxi
tohtap ⱪalƣanidi. Bu əⱨwal Persiyə padixaⱨi Dari'os ⱨakimiyitining
2-yiliƣiqə dawamlaxti.
24

5-bab
1

U qaƣda Ⱨagay pəyƣəmbər ⱨəm Iddoning oƣli Zikiriya pəyƣəmbər
Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən ⱨəm ularƣa yar bolƣan Hudaning nami bilən
Yəⱨudiyə wə Yerusalemda turidiƣan Yəⱨudiylarƣa Hudaning
wəⱨiylirini yətküzüxkə baxliƣanidi. 2 Xi'altelning oƣli Zirubbabəl wə
Yozadaⱪning oƣli Yexuwa Yerusalemdiki ibadəthanini bina ⱪilixni yənə
ⱪaytidin baxlidi. Uxbu ikki pəyƣəmbər ular bilən billə bolup, yardəmdə
boldi.
3
Firat dəryasining ƣərbidiki ɵlkining baxliⱪi Tattinay, Xitar-bozinay
wə baxⱪa hizmətdax əməldarlar xu waⱪitta Yerusalemƣa kelip ulardin:
– Silərgə bu ibadəthanini bina ⱪilixⱪa wə tamlarni ⱪopuruxⱪa kim
ruhsət bərdi? – dəp soridi.
4
Ular yənə ibadəthana ⱪuruluxidikilərning isimlirini soridi. 5 Lekin
Hudaning nəziri Isra'illarning aⱪsaⱪallirida bolƣanliⱪi üqün, pars
əməldarliri Dari'os padixaⱨⱪa məktup tutup jawab alƣuqə, ularning
ⱪurulux ixini tosmidi.
Tattinaylarning padixaⱨⱪa tutⱪan məktupi
Firat dəryasining ƣərbidiki ɵlkining baxliⱪi Tattinay, Xitar-bozinay
wə hizmətdax əməldarlarning padixaⱨⱪa tutⱪan məktupi mundaⱪ idi:
6

7

«dari'os padixaⱨ aliyliriƣa salam!
Aliyliriƣa xuni məlum ⱪilimizki, biz Yəⱨudiyə rayoniƣa
berip, uluƣ Hudaning ibadəthanisining ⱪaytidin bina
ⱪiliniwatⱪanliⱪini kɵrduⱪ. Bu ibadəthana ⱪoram taxlar bilən
yasiliwetiptu wə tamlirining iqigə qong limlar ⱪoyuluptu. Bu
ⱪurulux naⱨayiti əstayidilliⱪ bilən onguxluⱪ ketiwetiptu. 9 Biz
8
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aⱪsaⱪallardin ibadəthanini ⱪaytidin bina ⱪilix wə tamlirini
püttürüxkə kim ruhsət bərgənlikini soriduⱪ. 10 Aliyliriƣa bu
hizmətkə yitəkqilik ⱪilƣuqilarning kim ikənlikini məlum ⱪilix
üqün ularning isimlirini soriduⱪ. 11 Ular jawabən:
‘biz pütün aləmning igisi bolƣan Hudaning bəndilirimiz. Biz
ⱨazir ⱪaytidin bina ⱪiliwatⱪan ibadəthanini nurƣun yillar ilgiri
Isra'iliyəning bir küqlük padixaⱨi ⱪurup qiⱪⱪan. 12 Əjdadlirimiz
ərxi'əladiki Hudaning ƣəzipini ⱪozƣap ⱪoyƣanliⱪtin, Huda
ularni Kaldanlarning padixaⱨi, yəni Babilning sabiⱪ padixaⱨi
Nibukadnəzərning ⱪoliƣa qüxürüp bərdi. Padixaⱨ bu
ibadəthanini wəyran ⱪilip, həlⱪni Babilƣa sürgün ⱪildi. 13 Lekin
Babil padixaⱨi Korəxning birinqi yili məzkur ibadəthanining
ⱪaytidin bina ⱪilinix buyruⱪi qüxürüldi. 14 Korəx padixaⱨ ⱨətta
Nibukadnəzər padixaⱨ Yerusalemdiki ibadəthanidin olja elip
Babildiki buthaniƣa ⱪoyƣan altun-kümüxtin yasalƣan
ⱪaqa-ⱪuqilarni Xexbassar isimlik bir kixigə ⱪayturup bərdi.
Korəx padixaⱨ uni Yəⱨudiyəgə baxliⱪ ⱪilip təyinligənidi.
15
Padixaⱨ uningƣa bu ⱪaqa-ⱪuqilarni Yerusalemdiki
ibadəthaniƣa alƣaq ketixni ⱨəmdə ibadəthanini əsli orniƣa
ⱪaytidin bina ⱪilip qiⱪixni buyrudi. 16 Xunga Xexbassar ⱪaytip
kelip, Yerusalemdiki ibadəthanining ulini ornatti. Ⱪurulux xu
qaƣdin tartip ⱨazirƣiqə dawamlaxmaⱪta wə tehi pütmidi.’ dedi.
17
Xuning üqün aliyliri toƣra kɵrsilə, Babilning orda təzkirisini
izdinip baⱪⱪayla. Korəx padixaⱨning Yerusalemdiki məzkur
ibadəthanini ⱪaytidin bina ⱪilix toƣrisida buyruⱪ
qüxürgən-qüxürmigənlikini eniⱪlap kɵrgəyla. Andin bizgə bu
ixni ⱪandaⱪ bir tərəp ⱪilix toƣruluⱪ yolyoruⱪ bərgəyla.»

6-bab
Dari'os padixaⱨning pərmani
Xuning bilən Dari'os padixaⱨ Babildiki arhiphanini təkxürüp qiⱪixni
buyrudi. 2 Midiya ɵlkisining Ahmita xəⱨiridiki ordidin bir ⱪədimiy
oralma ⱪolyazma tepildi. Uningda mundaⱪ pütülgənidi:
1
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«Yarliⱪ:
3
Korəx padixaⱨ təhtkə olturƣan birinqi yili Yerusalemdiki
ibadəthana toƣruluⱪ pərman qüxürdi. Ibadəthana Yəⱨudiylar
ⱪurbanliⱪ sunidiƣan əsli orniƣa ⱪaytidin ⱪurup qiⱪilsun. Məzkur
ibadəthanining egizliki yigirmə yəttə metir, kəngliki yigirmə
yəttə metir bolsun. 4 Tamliri ⱨər üq ⱪəwət taxning üstigə bir
ⱪəwət yaƣaq ⱪoyulup yasalsun. Pütün hirajiti orda həzinisidin
ajritilsun. 5 Nibukadnəzər padixaⱨ Yerusalemdiki ibadəthanidin
Babilƣa elip kəlgən altun-kümüxtin yasalƣan ⱪaqa-ⱪuqilar
əslidiki ibadəthaniƣa ⱪayturulup, orniƣa ⱪoyulsun.»
6
Xunga, padixaⱨ Dari'os mundaⱪ jawab ⱪayturdi:
«Firat dəryasining ƣərbidiki ɵlkining baxliⱪi Tattinay,
Xitar-bozinay wə bu ɵlkining hizmətdax əməldarliriƣa: ‘silər
ibadəthaniƣa yeⱪinlaxmanglar. 7 Ibadəthana ⱪuruluxiƣa
arilaxmanglar. Yəⱨudiyəning baxliⱪi bilən Yəⱨudiylarning
aⱪsaⱪalliri ibadəthanini əsli orniƣa ⱪaytidin bina ⱪilsun.
8
Mən silərning ularƣa yardəmdə boluxunglarni buyruymən.
Ⱪurulux tohtap ⱪalmasliⱪi üqün, ularning pütün hirajiti Firat
dəryasining ƣərbidiki ɵlkining orda həzinisigə kiridiƣan
alwan-yasaⱪ kirimidin keqiktürməy ajritilsun. 9 Silər
Yerusalemdiki roⱨaniylarning ərxi'əladiki Hudaƣa kɵydürmə
ⱪurbanliⱪ sunuxi üqün ularƣa nemə kerək bolsa xuni, yəni
torpaⱪ, ⱪoqⱪar wə paⱪlanlarni beringlar ⱨəmdə ular tələp ⱪilƣan
buƣday, tuz, xarab wə zəytun yaƣliridin tartip ⱨəmmini ⱨər küni
üzüldürməy təminlənglar. 10 Xundaⱪ bolƣanda, ular ərxi'əladiki
Hudani hursən ⱪilidiƣan ⱪurbanliⱪlarni sunup, Hudaning manga
wə oƣullirimƣa bəht ata ⱪilixiƣa du'a ⱪilalaydu.
11
Yənə xundaⱪ buyruymənki: kimki pərmanimƣa ɵzgərtix
kirgüzsə, uning ɵyining bir limi suƣurup elinip, u adəm tikləngən
limƣa sanjip ⱪoyulsun, ɵyi əhlət dɵwisigə aylansun. 12 Əgər birər
padixaⱨ yaki puⱪra bu pərmanƣa ɵzgərtix kirgüzsə, məzkur
ibadəthanini wəyran ⱪiliwətməkqi bolsa, ɵz namini uluƣlaxⱪa
Yerusalemni talliƣan Huda uni ursun.
Məzkur pərmanni mənki Dari'os jakarlidi, sɵzsiz ijra ⱪilinsun!»
13

Ibadəthanining Hudaƣa beƣixlinixi
Xuning bilən Firat dəryasining ƣərbidiki ɵlkining baxliⱪi Tattinay,
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Xitar-bozinay wə ularning hizmətdax əməldarliri, padixaⱨning
pərmanini sɵzsiz ijra ⱪildi. 14 Ⱨagay pəyƣəmbər wə Iddoning oƣli
Zikiriya pəyƣəmbərning wəⱨiy yətküzüxi bilən Yəⱨudiylarning
aⱪsaⱪalliri ibadəthana ⱪuruluxini ilgiri sürdi. Ular Isra'illar etiⱪad ⱪilip
kəlgən Hudaning əmrigə bina'ən Persiyə padixaⱨliri Korəx, Dari'os wə
Artahxastining pərmanliri boyiqə ibadəthanini bina ⱪilixni tamamlidi.
15
Dari'os padixaⱨ ⱨakimiyitining 6-yili adar eyining 3-küni③
ibadəthanining ⱪuruluxi təltɵküs tamam boldi.
16
Isra'il həlⱪi, jümlidin roⱨaniylar, Lawiylar wə ⱪalƣan sürgünlər
ibadəthanini Hudaƣa beƣixlax murasimini xad-huramliⱪ iqidə ɵtküzdi.
17
Ular bu murasimda 100 tuyaⱪ torpaⱪ, 200 tuyaⱪ ⱪoqⱪar wə 400 tuyaⱪ
paⱪlan ⱪurbanliⱪ ⱪildi, yənə 12 tekini Isra'iliyəning 12 ⱪəbilisi üqün
gunaⱨ kəqürülux ⱪurbanliⱪi ⱪildi. 18 Musa pəyƣəmbər arⱪiliⱪ qüxürülgən
Təwrattiki yazmilarƣa bina'ən roⱨaniylar bilən Lawiylar ɵz jama'ətqiliki
boyiqə Yerusalemdiki ibadəthanida nɵwətqilik bilən Hudaning hizmitini
ⱪilixⱪa təxkilləndi.

Ɵtüp ketix ⱨeytining ɵtküzülüxi
1-ayning 14-küni④ sürgündin ⱪaytip kəlgənlər ɵtüp ketix ⱨeytini
ɵtküzdi. 20 Pütün roⱨaniylar wə Lawiylar ɵzlirini paklidi. Ular paklinip,
barliⱪ sürgünlər, hizmətdax roⱨaniylar wə ɵzliri üqün ɵtüp ketix
ⱨeytining melini boƣuzlidi. 21 Sürgündin ⱪaytip kəlgən Isra'illar wə
napak yolini taxlap Pərwərdigar, yəni Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən
Hudaƣa ibadət ⱪilidiƣan xu yərdiki Yəⱨudiy əməslərmu bu ⱪurbanliⱪ
bilən ƣizalandi. 22 Andin ular petir nan ⱨeytini xad-huramliⱪ iqidə yəttə
kün ɵtküzdi. Pərwərdigar ularni xadliⱪⱪa qɵmdürgənidi, qünki u Assur
padixaⱨining dilini yumxitip, Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən Hudaning
ibadəthanisini ⱪaytidin bina ⱪilixni ⱪollatⱪuzƣanidi.
19

Ⱨazirⱪi zaman kalendari boyiqə miladiyədin ilgiri 516 yili 12-martⱪa toƣra kelidu.
Bu Yəⱨudiy kalendari boyiqə bolup, ⱨazirⱪi zaman kalendari boyiqə 4-ayning
21-künigə toƣra kelidu.
③
④
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7-bab
Əzraning Yerusalemƣa yetip kelixi
Nurƣun yillardin keyin Persiyə padixaⱨi Artahxasti məzgilidə Əzra
isimlik bir roⱨaniy ɵtkən bolup, u Sirayaning oƣli, Siraya Azaryaning
oƣli, Azarya Hilⱪiyaning oƣli, 2 Hilⱪiya Xallumning oƣli, Xallum
Zadoⱪning oƣli, Zadoⱪ Ahitubning oƣli, 3 Ahitub Amaryaning oƣli,
Amarya Azaryaning oƣli, Azarya Mirayotning oƣli, 4 Mirayot
Zirahyaning oƣli, Zirahya Uzzining oƣli, Uzzi Buⱪⱪining oƣli, 5 Buⱪⱪi
Abixuwaning oƣli, Abixuwa Pinihasning oƣli, Pinihas Əl'azarning oƣli,
Əl'azar bolsa tunji bax roⱨaniy Ⱨarunning oƣli idi. 6 Babildin ayrilƣan
Təwrat ustazi Əzra, Pərwərdigar, yəni Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda
Musa pəyƣəmbərgə qüxürgən Təwrat ⱪanunida kamalətkə yətkənidi.
Əzra padixaⱨtin nemini tələp ⱪilsa, padixaⱨ xuni orundap berətti, qünki
Pərwərdigar, yəni u etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda uningƣa yar bolƣanidi.
7
Artahxasti padixaⱨning yəttinqi yili Əzra bir top Isra'illarni
Yerusalemƣa elip kəldi. Bu kixilər arisida roⱨaniylar, Lawiylar,
ibadəthana munajatqiliri, dərwaziwənliri wə hizmətkarliri bar idi.
8-9
Ular Artahxasti padixaⱨning 7-yili, 1-ayning 1-küni⑤ Babildin
yolƣa qiⱪti. Huda Əzraƣa yar-yɵlək bolƣanliⱪtin, ular 5-ayning
1-küni⑥ Yerusalemƣa yetip kəldi. 10 Əzra Pərwərdigarning Təwrat
ⱪanunini ɵginixkə, ijra ⱪilixⱪa wə bu ⱪanunning ⱪa'idə-nizamlirini
Isra'illarƣa ɵgitixkə ɵzini beƣixliƣanidi.
1

Artahxasti padixaⱨning Əzraƣa yazƣan məktupi
Artahxasti padixaⱨ Isra'illarƣa qüxürgən Pərwərdigarning
əmr-pərmanlirini pixxiⱪ bilidiƣan Təwrat ustazi Əzra roⱨaniyƣa uxbu
məktupni tutti.
11

12

«Mənki xaⱨlarning xaⱨi Artahxastidin ərxi'əladiki Hudaning
ⱪanunining ustazi Əzra roⱨaniyƣa salam!
13
Padixaⱨliⱪimda yaxawatⱪan Isra'il həlⱪi jümlidin roⱨaniylar,
Ⱨazirⱪi zaman kalendari boyiqə miladiyədin burunⱪi 458-yili 4-ayning 8-künigə
toƣra kelidu.
⑥ Ⱨazirⱪi zaman kalendari boyiqə miladiyədin burunⱪi 458-yili 8-ayning 4-künigə
toƣra kelidu.
⑤
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Lawiylar wə baxⱪilarƣa xuni buyruymənki, ular haliƣanqə ɵzliri
bilən bir ⱪatarda Yerusalemƣa ⱪaytip kətsə bolidu. 14 Mən,
jümlidin yəttə məsliⱨətqim birliktə ɵzlirini Yerusalem wə
Yəⱨudiyəgə ⱪaytⱪan sürgünlərning siligə ⱨawalə ⱪilinƣan
Hudaning ⱪanuniƣa əməl ⱪilix əⱨwalini igiləp kelixkə əwəttim.
15
Mening wə məsliⱨətqilirimning ɵz raziliⱪimiz bilən təⱪdim
ⱪilƣan altun-kümüxlirini Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən wə
Yerusalemda bolƣan Hudaƣa beƣixliƣayla. 16 Xuningdək, Babil
ɵlkisidə yiƣilƣan altun-kümüxlər wə Isra'illar ⱨəm roⱨaniylar
etiⱪad ⱪilip kəlgən Hudaning Yerusalemdiki ibadəthanisiƣa
sunulƣan halis ⱨədiyilərni alƣaq kətkəyla. 17 Bularƣa torpaⱪ,
ⱪoqⱪar, paⱪlanlarni, jümlidin ular bilən birgə axliⱪ wə xarablarni
setiwelip, silər etiⱪad ⱪilip kəlgən Hudaning Yerusalemdiki
ibadəthanisining ⱪurbanliⱪ supisida ⱨədiyə ⱪilƣayla. 18 Ɵzliri wə
ⱪerindaxliri exip ⱪalƣan altun-kümüxlərni silər etiⱪad ⱪilip
kəlgən Hudaning iradisigə asasən muwapiⱪ jayƣa ixlətkəyla.
19
Ibadəthanining hizmiti üqün ɵzlirigə berilgən ⱪaqa-ⱪuqilarni
Yerusalem üstidin ⱨɵkümranliⱪ ⱪilƣan Hudaƣa beƣixliƣayla.
20
Buningdin baxⱪa, ibadəthananglarƣa nemə lazim bolsa, orda
həzinisidin elip ixlətkəyla.
21
Mənki Artahxasti padixaⱨ Firat dəryasining ƣərbidiki
ɵlkining barliⱪ həzinə əməldarliriƣa buyruymənki, ərxi'əladiki
Hudaning ⱪanunini pixxiⱪ bilidiƣan Əzra roⱨaniyning barliⱪ
tələplirini tezdin bəja kəltürünglar. 22 Silər 3400 kilo kümüx, 300
taƣar buƣday, 2200 kilo xarab, 2200 kilo zəytun yeƣiƣiqə təmin
etinglar. Tuz qəksiz təminlənsun. 23 Silər ərxi'əladiki Huda ɵz
ibadəthanisi üqün qüxürgən əmrlirining ⱨəmmisini toluⱪ bəja
kəltürünglar. Xundaⱪ bolƣanda, Hudaning ƣəzipi manga wə
oƣullirimƣa qüxməydu. 24 Roⱨaniylar, Lawiylar, munajatqilar,
dərwaziwənlər, hizmətkarlar wə ibadəthanidiki ⱨərⱪandaⱪ baxⱪa
hizmətqilərdin alwan-yasaⱪ elinmisun.
25
Əzra, Huda ɵrlirigə ata ⱪilƣan əⱪil-parasət bilən Firat
dəryasining ƣərbidiki ɵlkidə yaxaydiƣan ⱨəm Hudaning
ⱪanunini bilidiƣan barliⱪ adəmlərni idarə ⱪilixⱪa əməldar wə
sotqilarni təyinligəyla. Ⱪanundin sawati yoⱪlarƣa uningdin təlim
bərgəyla. 26 Kimki Hudaning ⱪanuniƣa yaki padixaⱨliⱪning
ⱪanuniƣa boysunmisa, ⱪattiⱪ jazaƣa tartilsun, ɵltürülsun, sürgün

461
Əzra

ⱪilinsun yaki mal-mülki Musadirə ⱪilinsun wə yaki ⱪamaⱪⱪa
taxlansun.»
27

Əzraning Hudani mədⱨiyəlixi
Əzra mundaⱪ dedi:
«Pərwərdigar, yəni əjdadlirimiz etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda
mədⱨiyiləngəy! U Yerusalemdiki ɵz ibadəthanisini zinnətləxni
padixaⱨning diliƣa saldi. 28 Huda manga mənggülük
meⱨir-xəpⱪət kɵrsitip, meni padixaⱨ, uning məsliⱨətqiliri wə
barliⱪ nopuzluⱪ əməldarlirining ⱪollixiƣa igə ⱪildi.
Pərwərdigarim Huda manga yar bolup, manga jasarət bərdi.
Xunga mən Isra'illarning yurt baxlirini ɵzüm bilən billə ⱪaytixⱪa
yiƣdim.»

8-bab
Əzra bilən birgə sürgündin ⱪaytip kəlgənlər
Artahxasti padixaⱨ ⱨakimiyət tutⱪan məzgildə mənki Əzra bilən billə
Babildin Yerusalemƣa ⱪaytip kəlgən jəmət baxliⱪlirining isimliki wə
ularning nəsəbnamisi tɵwəndikiqə:
1

2-3

Pinihas jəmətidin Gerxom
Itamar jəmətidin Daniyal
Dawut jəmətidin Xekanyaning əwladi Hattux
Par'ox jəmətidin Zikiriya bilən Nəsəbnamisi eniⱪ bolƣan 150 ər
4
Pahat-mo'ab jəmətidin Zirahyaning oƣli Əlyiⱨo'enay wə 200
ər
5
Zattu jəmətidin Yahazi'elning oƣli Xekanya wə 300 ər
6
Adin jəmətidin Yonatanning oƣli Əbid wə 50 ər
7
Elam jəmətidin Atalyaning oƣli Yixaya wə 70 ər
8
Xifatya jəmətidin Mika'ilning oƣli Zibadya wə 80 ər
9
Yo'ab jəmətidin Yihi'elning oƣli Obadya wə 218 ər
10
Bani jəmətidin Yosifyaning oƣli Xilomit wə 160 ər
11
Bebay jəmətidin Bebayning oƣli Zikiriya wə 28 ər
12
Azgad jəmətidin Ⱨaⱪⱪatan oƣli Yohanan wə 110 ər
13
Waⱪqirək ⱪaytip kəlgən Adoniⱪam jəmətidin Əlifələt,
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Yi'u'el, Ximaya wə 60 ər
14
Bigway jəmətidin Utay, Zakkur wə 70 ər.
Əzraning Yerusalemƣa berixi
Mən barliⱪ həlⱪni Aⱨawaƣa ⱪarap aⱪidiƣan dəryaning boyiƣa jəm
ⱪildim wə u yərdə üq kün ⱪarargaⱨ ⱪurduⱪ. Mən roⱨaniylar wə ⱪalƣan
həlⱪni təkxürginimdə, Lawiylarning yoⱪluⱪini bayⱪidim. 16 Xunga yurt
baxliridin Əli'əzər, Ari'el, Ximaya, Əlnatan, Yarib, Əlnatan, Natan,
Zikiriya wə Mixullamlarni ⱨəm aⱪilanə ustazlardin Yoyarib wə
Əlnatanlarni qaⱪirip, 17 ularni Kasifya degən jaydiki Lawiylarning bexi
Iddoning yeniƣa əwəttim. Mən ibadəthana hizmətkarliri Iddo wə uning
uruⱪ-tuƣⱪanliridin, Yerusalemdiki ibadəthanida Hudaning hizmitini
ⱪilixⱪa adəm əwətip berixni soridim. 18 Huda manga yar bolup, bizgə
Xerebiya isimlik əⱪil-idrakliⱪ bir kixini əwətti. U Mahli jəmətidin
bolƣan Lawiylardin idi, uning oƣolliri wə ər ⱪerindaxliridin bolup,
jəm'iy on səkkiz kixi kəldi. 19 Ular yənə Mirari jəmətidin Haxabya wə
Yixaya ⱨəm uning oƣulliri wə ər ⱪerindaxliridin yigirmə kixini əwətti.
20
Uningdin baxⱪa, yənə 220 nəpər ibadəthana hizmətkari ⱪetilip kəldi.
Bu kixilərning əjdadlirini Dawut padixaⱨ wə uning əməldarliri
Lawiylarƣa yardəm berixkə təyinligən bolup, ularning isimliri tizimliktə
bir-birləp pütülgənidi.
21
Aⱨawa dəryasining boyida mən jama'ətkə roza tutuxni jakarlap,
ularning Hudaning ⱨuzurida kəmtər bolup, Hudadin biz, balilirimiz wə
barliⱪ mal-mülkimiz üqün bihətər səpər tilidim. 22 Padixaⱨtin səpərdə
bizni düxməndin ⱪoƣdaxⱪa piyadə wə atliⱪ əskərlərni sorax mən üqün
bir nomus ix idi. Qünki mən padixaⱨⱪa: «Hudayimiz uningƣa
tayanƣanlarƣa yar bolidu, lekin uningdin yüz ɵrügənlərgə ƣəzəb
yaƣduridu» degənidim. 23 Xunga biz roza tutup, Hudaning bizni
ⱪoƣdixiƣa du'a ⱪilduⱪ. Huda du'ayimizni ijabət ⱪildi.
24
Roⱨaniy baxliⱪlar arisidin Xerebiya, Haxabya wə ularning on
tuƣⱪinini tallidim. 25 Andin padixaⱨ, uning məsliⱨətqi ⱨəm əməldarliri
wə barliⱪ Isra'illar ibadəthaniƣa təⱪdim ⱪilƣan altun-kümüx wə
ⱪaqa-ⱪuqilarning eƣirliⱪini tartip ularƣa tapxurdum. 26 Mən tapxurƣan
nərsilər tɵwəndikiqə:
15

22 tonna kümüx
kümüx ⱪaqa-ⱪuqilar (jəmiy 3400 kilo)
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3400 kilo altun
27
20 danə altun ⱪaqa (8 kilo 400 gram)
2 danə esil, parⱪiraⱪ tuq ⱪaqa (ⱪimmiti altun bilən barawər)
28

Mən ularƣa:
– Silər wə ⱪaqa-ⱪuqilar Pərwərdigarƣa atalƣan. Altun-kümüx bolsa
Pərwərdigar, yəni əjdadliringlar etiⱪad ⱪilip kəlgən Hudaƣa
beƣixlanƣan halis ⱨədiyidur. 29 Silər Yerusalemdiki ibadəthanining
ambarliriƣa yetip barƣuqə, ularƣa yahxi ⱪaranglar. Silər roⱨaniy
baxliⱪlar, Lawiylar wə Isra'illarning jəmət baxliⱪliri aldida eƣirliⱪini
tartip ɵtküzüp beringlar, – dedim.
30
Xuning bilən roⱨaniylar ⱨəm Lawiylar bu altun-kümüx wə
ⱪaqa-ⱪuqilarni Hudayimizning Yerusalemdiki ibadəthanisiƣa elip berix
wəzipisini tapxuruwaldi.
31
Biz 1-ayning 12-küni⑦ Aⱨawa dəryasidin Yerusalemƣa ⱪarap yolƣa
qiⱪtuⱪ. Səpirimizdə Hudayimiz bizgə yar bolup, bizni düxmən wə
ⱪaraⱪqilarning ⱨujumidin saⱪlidi. 32 Yerusalemƣa yetip berip, üq kün
dəm alduⱪ. 33 Tɵtinqi küni ibadəthaniƣa berip, altun-kümüx wə
ⱪaqa-ⱪuqilarning eƣirliⱪini tartip, Uriyaning oƣli Miremot roⱨaniyƣa
tapxurup bərduⱪ. Miremot roⱨaniyning yenida Pinihasning oƣli Əl'azar,
Lawiylardin Yexuwaning oƣli Yozabad wə Binnuyning oƣli
No'adyadinlar bar idi. 34 Ⱨəmmə nərsilərni sanap, tarazidin ɵtküzüp
hatirigə alduⱪ.
35
Ⱪaytip kəlgən Isra'illarning ⱨəmmisi ɵzliri etiⱪad ⱪilip kəlgən
Hudaƣa atap kɵydürmə ⱪurbanliⱪlarni ⱪildi. Ular barliⱪ Isra'illar üqün
12 torpaⱪ, toⱪsan 96 ⱪoqⱪar, 77 paⱪlan wə gunaⱨ kəqürülüx ⱪurbanliⱪi
üqün 12 tekə ⱪurbanliⱪ ⱪildi. Bu mallarning ⱨəmmisi ⱪurbanliⱪ üqün
kɵydürülüp, Pərwərdigarƣa sunuldi. 36 Ular yənə padixaⱨ ɵzlirigə
ⱨawalə ⱪilƣan məktupni Firat dəryasining ƣərbidiki ɵlkə baxliⱪliri bilən
əməldarlarƣa yətküzüp bərdi. Xuning bilən ular Isra'il həlⱪi wə Hudaƣa
beƣixlanƣan ibadəthaniƣa yardəmdə boldi.

⑦

Ⱨazirⱪi zaman kalendari boyiqə 4-ayning 19-künigə toƣra kelidu.
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9-bab
Isra'illarning yərlik həlⱪlər bilən nikaⱨlinix məsilisi
Bu ixlar ɵtüp, bəzi Yəⱨudiy əməldarlar manga kelip:
– Bəzi Isra'illar, jümlidin ular arisdiki bəzi roⱨaniylar wə Lawiylarmu
yərlik həlⱪlərdin, yəni Kən'anlar, Hitlar, Pərizzilər, Yibuslar, Ammonlar,
Mo'ablar, Misirliⱪlar, Amorlardin wə ularning yirginqlik ixliridin
ɵzlirini neri tutmidi. 2 Ular wə ularning oƣulliri yərlik həlⱪlərning
ⱪizliridin ɵylinip, Hudaning muⱪəddəs irⱪini bulƣidi. Bu sadaⱪətsiz ixta
əng yamini əməldarlar bilən baxliⱪlar baxlamqi gunaⱨkar! – dedi.
3
Mən bu ixni angliƣan ⱨaman, qapan-qaramni yirtip, qaq-saⱪallirimni
yulup, qɵqügən ⱨalda tang ⱪetip olturup ⱪaldim. 4 Tang ⱪetip olturup
ⱪelixim taki kəqlik ⱪurbanliⱪni sunƣuqə boldi. Isra'illar etiⱪad ⱪilip
kəlgən Hudaning sɵzidə qing turidiƣan kixilər baxⱪa sürgünlərning
sadaⱪətsizliklirini anglap, titrigən ⱨalda ətrapimƣa olixiwaldi.
5
Kəqlik ⱪurbanliⱪ sunidiƣan qaƣda, mən ⱪayƣu-ⱨəsrət iqidə
qapan-qarilirim yirtiⱪ ⱨalda ornumdin turdum. Andin tizlinip turup
ⱪollirimni Pərwərdigar Hudayimƣa kɵtürüp 6 du'a ⱪildim:
«I Huda, ⱨəⱪiⱪətən hijalətmən! Sening aldingda uyalƣinimdin
yüzümni kɵtürəlməymən. Bizning gunaⱨlirimiz asmanƣa
taⱪaxti, jinayətlirimiz qekigə yətti. 7 Əjdadlirimiz zamanidin
ⱨazirƣiqə eƣir gunaⱨ iqidə ɵttuⱪ. Xu wəjidin biz, padixaⱨlirimiz
wə roⱨaniylirimiz yaⱪa-yurtluⱪ padixaⱨlarning ⱪoliƣa qüxüp,
ⱪirƣin, tutⱪun, talan-taraj ⱪilinƣan wə horlanƣaniduⱪ. Bügünki
kündə yənila xundaⱪ bolmaⱪtimiz.
8
Biraⱪ ⱨazir Pərwərdigarimiz Huda bizgə ⱪisⱪa waⱪit
meⱨir-xəpⱪət ⱪilip, az bir ⱪismimizni sürgündin ⱪutⱪuzup, bu
muⱪəddəs makanda aman-esən yaxatti. U bizlərgə ümid ata ⱪilip,
ⱪulluⱪimizda bizgə bir'az aramliⱪ bərdi. 9 Biz ⱪul iduⱪ, biraⱪ u
bizni ⱪulluⱪta taxlap ⱪoymidi. U bizgə Persiyə padixaⱨlirining
kɵz aldida mənggülük meⱨir-xəpⱪət kɵrsitip, yengi ⱨayatliⱪ
bərdi, Hudayimizning ibadəthanisini ⱪaytidin bina ⱪildurdi
ⱨəmdə harabiliklərni tüzətti. Bizlərni Yəⱨudiyə wə Yerusalemda
ⱪoƣdap ⱪaldi.
10
I Hudayimiz! Biraⱪ əmdi biz buningƣa nemə deyələymiz?
Sening əmr-pərmanliringƣa yənə ita'ət ⱪilmiduⱪ. 11 Hizmətkaring
1
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pəyƣəmbərlər arⱪiliⱪ ⱪilƣan əmrliringgə hilapliⱪ ⱪilduⱪ. Ular
bizgə: «Silər berip igə bolidiƣan yər, yərlik aⱨalining napak
ⱪilmixliri bilən bulƣanƣan. Ularning yirginqlik iplasliⱪliri u
yərning ⱨəmmə bulung-puqⱪaⱪliriƣa tolƣan. 12 U kixilər bilən
ⱨərgiz nikaⱨlanmanglar wə ularning amanliⱪi yaki ronaⱪ tepixini
izdənmənglar. Xundaⱪ ⱪilsanglar, silər küqiyisilər, bu zeminning
ⱨosulliridin bəⱨrimən bolisilər ⱨəmdə bu yərni əwladliringlarƣa
mənggü miras ⱪaldurisilər.
13
Beximizƣa kəlgən ⱨəmmə ix bizning rəzillik wə
səwənliklirimizdin boldi. Xundaⱪtimu, i Hudayimiz, bizgə
bərgən jazaying yənila yənggil bolup, ayrimlirimizni yənila aman
ⱪaldurdung. 14 Biz əmdi ⱪandaⱪmu sening əmrliringgə hilapliⱪ
ⱪilip, bu yirginqlik kixilər bilən nikaⱨlinayli? Əgər xundaⱪ
ⱪilsaⱪ, jəzmən ƣəzipingni ⱪozƣap, birimiznimu ⱪoymay ⱨalak
ⱪilmamsən? 15 I Pərwərdigar, Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda,
sən ⱨəⱪⱪaniydursən! Ayrimlirimiz ⱪutulƣan bolsaⱪmu, əmma
bügünki kündə az ⱪalduⱪ. Lekin bizgə baⱪsang, biz ⱨəmmimiz
aldingda gunaⱨkarmiz. Xu wəjidin ⱨeqkim sening ⱨuzurungda
bolalmaydu.»

10-bab
Towa ⱪilix
Əzra ibadəthana aldida yüzini yərgə yeⱪip, yiƣa-zar bilən du'a ⱪilip,
gunaⱨlar üqün towa ⱪiliwatⱪinida, zor bir top Isra'illar, jümlidin ər-ayal
wə balilar uning ətrapiƣa olixip, ⱨəsrətlik yiƣlaxti. 2 Elam jəmətidin
Yihi'elning oƣli Xekanya Əzraƣa:
– Biz yərliklərdin bolƣan yat həlⱪlərdin hotun elip, Hudayimizƣa
sadaⱪətsizlik ⱪilduⱪ. Gərqə xundaⱪ bolsimu, Isra'iliyədə yənə ümid bar.
3
Xunga biz bu hotunlar wə ulardin bolƣan balilardin waz keqimiz dəp,
Hudayimizƣa ⱪəsəm beriximiz kerək. Biz sening wə Hudayimizning
əmrigə boysunidiƣan kixilərning nəsiⱨətliri boyiqə mengip, buni
Hudaning ⱪanuniƣa bina'ən orundaymiz. 4 Ornungdin tur! Sən bu ixni bir
tərəp ⱪilixta ⱨoⱪuⱪluⱪ, biz seni ⱪollaymiz. Sən jur'ətqan bolup, bu ixni
ixⱪa axur! – dedi.
5
Xuning bilən Əzra ornidin turup, roⱨaniy baxliⱪlar, Lawiylar wə
1
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ⱪalƣan barliⱪ Isra'il həlⱪini bu təklip boyiqə ix kɵrüxkə ⱪəsəm ⱪildurdi.
Ular xu boyiqə ix kɵrdi. 6 Andin Əzra ibadəthana aldidin ayrilip,
Əlyaxibning oƣli Yiⱨohananning ⱨujrisiƣa kirdi. U u yərdə ⱪaytip
kəlgən sürgünlərning sadaⱪətsizliki üqün bir keqə yeməy-iqməy ⱨəsrət
qəkti.
7
Keyin Yerusalem wə Yəⱨudiyəning baxⱪa jayliriƣa sürgündin ⱪaytip
kəlgən adəmlərning ⱨəmmisining Yerusalemƣa jəm boluxi toƣrisida
mundaⱪ əmr qüxürüldi: 8 «Kimki üq kün iqidə Yerusalemƣa yetip
kəlmisə, əməldar wə aⱪsaⱪallarning buyruⱪi boyiqə mal-mülki musadirə
ⱪilinip, jama'ətning əzasi bolalmaydu.»
9
Üq kün iqidə barliⱪ Yəⱨuda wə Binyamin ⱪəbilisidikilər
Yerusalemƣa jəm boldi. 9-ayning 20-küni⑧, barliⱪ həlⱪ ibadəthana
aldidiki məydandin orun aldi. Ⱪattiⱪ yamƣur wə bu ixning jiddiyliki
səwəbidin ⱨəmmə adəmni titrək basti. 10 Andin Əzra roⱨaniy ornidin
turup, ularƣa:
– Silər sadaⱪətsizlik ⱪilip, yat həlⱪlərdin hotun elip, Isra'illarni tehimu
eƣir gunaⱨⱪa patⱪuzdunglar. 11 Əmdi silər Pərwərdigar, yəni
əjdadliringlar etiⱪad ⱪilip kəlgən Hudaƣa gunaⱨinglar üqün towa ⱪilip,
uning iradisi boyiqə ix kɵrünglar. Zeminimizda turidiƣan yərlik həlⱪlər
wə yattin alƣan hotunliringlardin munasiwətni üzünglar! – dedi.
12
Jama'ət yuⱪiri awazda jawabən mundaⱪ dedi:
– Toƣra eyttingiz, deginingizni bəja kəltürimiz! 13 Lekin adəm kɵp
ⱨəm yamƣur pəsli, biz sirtta uzun turalmaymiz. Bu bir-ikki kündə
pütidiƣan ix əməs. Qünki bu gunaⱨⱪa patⱪan adəmlər naⱨayiti kɵp.
14
Əməldarlirimiz bizgə wəkil bolsun. Yat həlⱪlərdin hotun alƣan kixilər
bəlgiləngən waⱪitta ɵz xəⱨirining aⱪsaⱪal wə soraⱪqiliri bilən billə bu
yərgə kəlsun. Xundaⱪ ⱪilƣanda Hudayimizning bu ixⱪa bolƣan ƣəzipi
pəsiyip ⱪalar.
15
Pəⱪət Asa'elning oƣli Yonatan bilən Tiⱪwaⱨning oƣli Yahziya
buningƣa ⱪarxi qiⱪti. Ularni Mixullam bilən Lawiylardin Xabbitay
ⱪollidi. 16 Ⱪalƣanlar bu məsliⱨətni ⱪobul ⱪildi. Xunga Əzra roⱨaniy ⱨər
jəmət baxliⱪliri arisidin kixilərni tallap, ularning isimlirini hatiriliwaldi.
10-ayning 1-küni⑨ bu kixilər jəm bolup təkxürüxni baxlidi. 17 Ular

⑧
⑨

Ⱨazirⱪi zaman kalendari boyiqə 12-ayning 19-künigə toƣra kelidu.
Ⱨazirⱪi zaman kalendari boyiqə 12-ayning 29-künigə toƣra kelidu.
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1-ayning 1-küni① yat həlⱪlərdin hotun alƣanlarning ⱨəmmisini eniⱪlap
boldi.
Yat həlⱪlərdin hotun alƣan kixilər
Yat həlⱪlərdin hotun alƣan roⱨaniylar jəmətining isimliki
tɵwəndikiqə:
Yozadaⱪning oƣli Yexuwa wə uning ⱪerindaxlirining
jəmətidin: Ma'aseya, Əli'əzər, Yarib wə Gidalya. 19 Ular
hotunlirini ⱪoyup berixkə ⱪəsəm ⱪilip, gunaⱨi üqün əyib
ⱪurbanliⱪi süpitidə bir ⱪoqⱪarni ⱨədiyə ⱪildi.
20
Immer jəmətidin Hanani wə Zibadya
21
Harim jəmətidin Ma'aseya, Ilyas, Ximaya, Yihi'el wə Uzziya
22
Paxhur jəmətidin Əlyo'enay, Ma'aseya, Isma'il, Nitan'el,
Yozabad wə Əl'asa
23
Lawiylardin Yozabad, Xim'i, Ⱪelaya (Ⱪilita dəpmu atilidu),
Pitahya, Yəⱨuda wə Əli'əzər
24
ibadəthana munajatqiliridin Əlyaxib
ibadəthana dərwaziwənliridin Xallum, Tələm wə Uri
25
Baxⱪa Isra'illardin:
Par'ox jəmətidin Ramiya, Yiziya, Malkiya, Miyamin, Əl'azar,
Malkiya wə Binaya
26
Elam jəmətidin Mattanya, Zikiriya, Yihi'el, Abdi, Yiremot
wə Ilyas
27
Zattu jəmətidin Əlyo'enay, Əlyaxib, Mattanya, Yiremot,
Zabad wə Aziza
28
Bebay jəmətidin Yiⱨohanan, Hananya, Zabbay, Atlay
29
Bani jəmətidin Mixullam, Malluk, Adaya, Yaxub, Xi'al,
Yiramot
30
Pahat-mo'ab jəmətidin Adna, Kilal, Binaya, Ma'aseya,
Mattanya, Bizal'el, Binnuy wə Manassə
31
Harim jəmətidin Əli'əzər, Yixxiya, Malkiya, Ximaya,
Ximon, 32 Binyamin, Malluk wə Ximarya
33
Haxum jəmətidin Mattinay, Mattatta, Zabad, Əlifələt,
Yiremay, Manassə wə Xim'i
34
Bani jəmətidin Ma'aday, Amram wə U'el, 35 Binaya, Bedyaⱨ,
18

①

Ⱨazirⱪi zaman kalendari boyiqə 3-ayning 27-künigə toƣra kelidu.
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Kiluⱨi, 36 Wanyaⱨ, Miremot, Əlyaxib, 37 Mattanya, Mattinay wə
Ya'asay
38
Binnuy jəmətidin Xim'i, 39 Xələmya, Natan, Adaya,
40
Maknadba, Xaxay, Xaray, 41 Azarel, Xələmya, Ximarya,
42
Xallum, Amarya wə Yüsüp
43
Nibo jəmətidin Yi'i'el, Mattitya, Zabad, Zibina, Yadday,
Yo'el wə Binaya.
44
Mana bu kixilərning ⱨəmmisi yat həlⱪlərdin hotun alƣan, bəziliri bu
hotunlardin balimu tapⱪan.
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(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
«Muⱪəddəs Kitab»ning «Əzra» ⱪismida Isra'illarning Yerusalemƣa
tunji ⱪaytip kelixi ⱨəmdə ibadəthanini yengibaxtin ⱪurup qiⱪixi bayan
ⱪilinƣan bolsa, «Nəhəmiya»da ohximiƣan waⱪitta Yerusalemning xəⱨər
sepillirining yengibaxtin ⱪurup qiⱪilixi bayan ⱪilinidu. Nəhəmiyamu
Əzraƣa ohxax Persiyə padixaⱨining iltipatiƣa erixip, Yerusalemni ɵz
iqigə alƣan Yəⱨudiyə rayonining baxliⱪi bolup təyinlinidu. U xəⱨər
sepillirini yengibaxtin ⱪuruxⱪa Yerusalemƣa kelidu. Gərqə Persiyə
padixaⱨi Nəhəmiyaning sepil ⱪuruxiƣa ruhsət bərsimu, Yəⱨudiyə wə
uning ətrapidiki baxⱪa həlⱪlərning ⱪattiⱪ ⱪarxiliⱪ kɵrsitixigə uqraydu.
Sepillar pütkəndin keyin, Nəhəmiya roⱨaniylar wə Lawiylarning
ibadəthanida ɵz wəzipisini ada ⱪilixiƣa buyruⱪ ⱪilidu. Nəhəmiya
həlⱪning Musa pəyƣəmbərgə qüxürülgən təlimlərgə əgixix arⱪiliⱪ
etiⱪadta boluxini təxəbbus ⱪilidu. Həlⱪ ɵzlirini sepil ⱪuruluxiƣa ⱪizƣin
beƣixlap, Huda yolida mengix iradisini tehimu kɵqəytidu. Xundaⱪ
turuⱪluⱪ Nəhəmiya ⱪisⱪa waⱪitliⱪ Yerusalemdin ayrilip, keyin ⱪaytip
kəlginidə, həlⱪning Hudaning əmr-pərmanlirida yənə boxap kətkənlikini
wə Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən Hudaƣa etiⱪad ⱪilmaydiƣan yat millətlər
bilən turmux ⱪurƣanliⱪini kɵridu.
Gərqə Isra'illarning Yerusalemning sepillirini yengibaxtin ⱪurup qiⱪixi
Hudaning iradisi bolsimu, əmma ular nurƣun ⱪiyinqiliⱪlarƣa duq
kelidu. Həlⱪ ⱪizƣinliⱪ bilən Huda yolida mangsimu, biraⱪ kɵp ⱪismi
boxap ketidu. Buningdin kɵrüwalalaymizki, Hudaning iradisini əməlgə
axurux pəⱪət etiⱪad wə jasarətnila əməs, bəlki egilməs qidamliⱪnimu
tələp ⱪilidu.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tezis:
Nəhəmiyaning Yerusalemƣa ⱪaytip kelixi (1-, 2-bablar)
Yerusalem xəⱨirini yengibaxtin bina ⱪilix (3-bab 1-ayəttin 7-bab
3-ayətkiqə)
Sürgündin ⱪaytⱪanlarning tizimliki (7-bab 4 ayəttin 73-ayətkiqə)
Həlⱪning Huda aldida wədinamə yezixi (8-babtin 10-babⱪiqə)
Yerusalemƣa olturaⱪlaxⱪuqilar (11-bab)
Roⱨaniylar bilən Lawiylarning tizimliki (12-bab 1-ayəttin
26-ayətkiqə)
Xəⱨər sepillirining Hudaƣa beƣixlinixi (12-bab 27-ayəttin
47-ayətkiqə)
Nəhəmiyaning islaⱨati (13-bab)

Nəhəmiya

1

Tɵwəndə pütülgənlər Hakalyaning oƣli Nəhəmiyaning sɵzliridur.

Nəhəmiyaning Yerusalemƣa kɵngül bɵlüxi
Persiyə padixaⱨi Artahxasti ⱨakimiyət tutⱪan 20-yili kəq küzning
kislaw eyida②, mənki Nəhəmiya Suza xəⱨirining ⱪəl'əsidə turattim.
2
Ⱪerindaxlirimdin biri bolƣan Hanani birnəqqə kixilər bilən
Yəⱨudiyədin kəldi. Mən ulardin sürgündin ⱪaytip kətkən Yəⱨudiylar wə
Yerusalemning əⱨwali toƣrisida soridim. 3 Ular manga, sürgündin
Yəⱨudiyə rayoniƣa ⱪaytip kətkən Yəⱨudiylarning ⱪattiⱪ ⱪiyinqiliⱪlarƣa
ⱨəmdə horluⱪⱪa duq kəlgənlikini, Yerusalemning sepillirining yənila
harabliⱪta wə xəⱨər dərwazilirining kɵydürüwetilgən ⱨaləttə
turƣanliⱪini eytti.
4-5
Mən bularni anglap kɵz yaxlirim tɵkülgən ⱨalda olturup ⱪaldim.
Künləp ⱨəsrəttə yürüp, roza tuttum ⱨəmdə ərx'əladiki Hudaƣa du'a
ⱪildim:
«I Pərwərdigar, ərx'əladiki Huda! Sən uluƣ wə sürlüksən! Seni
sɵygən wə əmrliringgə ita'ət ⱪilƣuqilarƣa bərgən mənggü
Ⱨazirⱪi zaman kalendari boyiqə miladiyədin ilgiri 446-yilining 11-yaki 12-eyiƣa
toƣra kelidu.
②
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meⱨir-muⱨəbbətlik əⱨdəngdə turisən. 6 Mən hizmətkarliring
bolƣan Isra'il həlⱪi üqün keqə-kündüz du'a-tilawət ⱪilƣanda,
hizmətkaring bolƣan manga nəzər selip, du'alirimƣa ⱪulaⱪ
salƣaysən! Mən biz Isra'illarning sanga ⱪarxi gunaⱨ ⱪilƣiniƣa
towa ⱪilimən. Ⱨətta mən wə əjdadlirimmu gunaⱨ ɵtküzduⱪ. 7 Biz
rəzillik bilən sanga ⱪarxi qiⱪtuⱪ. Biz hizmətkaring Musa
pəyƣəmbər arⱪiliⱪ qüxürülgən əmr-pərman wə tüzümliringgə
ri'ayə ⱪilmiduⱪ. 8 Musa pəyƣəmbərgə eytⱪanliringni yadingda
tutⱪaysən: ‘Silər Isra'illar manga sadaⱪətsizlik ⱪilsanglar, silərni
yat həlⱪlər arisiƣa qeqiwetimən, 9 lekin, mening yolumƣa ⱪaytip
kelip, əmr-pərmanlirimƣa boysunup, xu boyiqə yaxisanglar,
dunyaning bulung-puqⱪaⱪliriƣa qeqiwetilgən bolsanglarmu,
ɵzüm silərni talliƣan wə namim uluƣlinidiƣan jayƣa
yiƣiwalimən.’
10
Sən zor ⱪudriting wə küqlük ⱪolung bilən ⱪutⱪuzƣan kixilər
sening hizmətkarliring ⱨəm həlⱪingdur. 11 I Igəm!
Hizmətkaringning wə namingni xərəpləxtə huxalliⱪ tapⱪan
hizmətkarliringning du'ayiƣa ⱪulaⱪ salƣaysən. Bügün
ixlirimning onguxluⱪ bolup, padixaⱨning iltipatiƣa muyəssər
boluxumni orundap bərgəysən!»
Xu məzgildə mən padixaⱨning bax saⱪiysi③ idim.

2-bab
Nəhəmiyaning Yerusalemƣa berixi
Keyin Persiyə padixaⱨi Artahxastining 20-yili bax ətiyaz nisan
eyining bir küni④, mən padixaⱨⱪa xarab mulazimiti ⱪiliwatattim. Mən
uning aldida ⱨərgiz pərixan bolup baⱪmiƣanidim. 2 U manga:
– Sening kesiling yoⱪ turuⱪluⱪ, yənə nemixⱪa pərixan kɵrünisən?
Jəzmən kɵnglüng sunuⱪ bolsa kerək! – dedi.
Mən ⱪattiⱪ qɵqügən ⱨalda 3 uningƣa:
1

Bax saⱪiy – padixaⱨ bilən da'im uqrixip turidiƣan, mərtiwisi yuⱪiri hizmət
ⱨesablinidu.
④ Ⱨazirⱪi zaman kalendari boyiqə miladiyədin ilgiri 445-yilining 3-yaki 4-eyiƣa
toƣra kelidu.
③
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– Aliylirining ɵmri uzun bolƣay! Əjdadlirim dəpnə ⱪilinƣan xəⱨər
harabliⱪta, xəⱨər dərwaziliri kɵydürüwetilgən ⱨaləttə tursa, ⱪandaⱪmu
pərixan bolmay turalay? – dəp jawab bərdim. 4 Padixaⱨ:
– Məndin nemə tiləysən? – dəp soridi. Mən ərx'əladiki Hudaƣa du'a
ⱪilip, 5 padixaⱨⱪa:
– Əgər aliyliri halisila, iltipatliriƣa muyəssər bolƣan bolsam, meni
əjdadlirim yərgə ⱪoyulƣan xəⱨərni yengibaxtin bina ⱪilixⱪa Yəⱨudiyəgə
əwətkəyla, – dedim.
6
Hanix padixaⱨning yenida olturatti. Padixaⱨ məndin, ⱪanqilik
waⱪitliⱪ barisən? Ⱪaqan ⱪaytip kelisən? Dəp soridi. Mən waⱪitni
eytⱪandin keyin, u təlipimgə ⱪoxuldi.
7
Mən padixaⱨⱪa yənə mundaⱪ dedim:
– Əgər aliyliri halisila, Firat dəryasining ƣərbidiki ɵlkə əməldarliriƣa
peⱪirning ularning zemini arⱪiliⱪ Yəⱨudiyəgə ɵtüxümgə yol hət pütüp
bərgən bolsila. 8 Padixaⱨning orman baxⱪurƣuqisi Asafning manga
yaƣaq berixigə məktup pütüp bərgəyla. Peⱪir yaƣaqlarni ibadəthana
ⱪorƣinining dərwaziliri, xəⱨər sepili wə hususiy ɵyümgə lim ⱪilixⱪa
ixlətkən bolsam. Hudayim manga yar bolƣaqⱪa, padixaⱨ tələplirimning
ⱨəmmisini orundap bərdi.
9
Padixaⱨ meni muⱨapizət ⱪilixⱪa ⱨərbiy əməldarlar bilən atliⱪ
ləxkərlərni əwətti. Mən Firat dəryasining ƣərbidiki ɵlkigə kəlginimdə,
padixaⱨning məktupini əməldarlarƣa sundum. 10 Horonluⱪ Sanballat
bilən Ammonlardin bolƣan əməldar Tobiya birining Isra'il həlⱪigə
yardəmgə kəlgənlikini anglap, naⱨayiti hapa boluptu.
Nəhəmiyaning sepillarni kɵzdin kəqürüxi
Mən Yerusalemƣa berip, üq kün turdum. 12 Üqinqi küni yerim
keqidə ornumdin turup, birnəqqə ⱨəmraⱨim bilən sirtⱪa qiⱪtim.
Hudaning Yerusalem üqün ⱪəlbimgə salƣan ixini ⱨeqkimgə tinmidim.
Bizdiki birdinbir ulaƣ mən mingən exək idi. 13 Mən ⱪarangƣuda
xəⱨərning jilƣa dərwazisi arⱪiliⱪ əjdiⱨa buliⱪidin ɵtüp, ⱪiƣ dərwazisiƣa
bardim. Yol boyi harab bolƣan sepillar bilən kɵydürüwetilgən
dərwazilarni təkxürdüm. 14 Andin mən bulaⱪ dərwazisidin ɵtüp, xaⱨ
kɵlqikigə bardim. Biraⱪ uliƣim harabliⱪtin ɵtəlmidi. 15 Xuning bilən mən
ⱪarangƣuluⱪta jilƣini boylap, sepillarni kɵzdin kəqürüp qiⱪtim. Andin
burulup, jilƣa dərwazisi arⱪiliⱪ ⱪaytip kəldim.
16
Mening nəgə berip, nemə ⱪilƣanliⱪimni əməldarlar bilmidi. Mən
11
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pilanimni Yəⱨudiy baxliⱪlar – roⱨaniylar, jama'ət ərbabliri, əməldarlar
yaki sepil ⱪuruxⱪa alaⱪidar kixilərgə tehi tinmiƣanidim. 17 Biraⱪ, ⱨazir
mən ularƣa:
– Bizning uqriƣan ⱪiyinqiliⱪlirimizdin silərning həwiringlar bar.
Qünki Yerusalem harabliⱪta, xəⱨər dərwaziliri kɵydürüwetilgən ⱨaləttə
turmaⱪta. Yerusalem sepilini yengibaxtin ⱪurup qiⱪip, horluⱪⱪa hatimə
berəyli! – dedim.
18
Mən ularƣa Hudayim manga yar bolƣanliⱪini ⱨəmdə padixaⱨning
manga degənlirini eyttim. Ular:
– Hop, əmisə ixni baxlayli! – dəp, ⱪoxumilirini türüxti.
19
Horonluⱪ Sanballat bilən Ammonlardin bolƣan əməldar Tobiya wə
Gəxəm isimlik bir Ərəb bu ixni anglap, bizni ⱪattiⱪ məshirə ⱪilip:
– Silər nemə ⱪiliwatisilər? Padixaⱨⱪa ⱪarxi isyan kɵtürməkqimu silər?
– dəp so'al ⱪoyuxti. 20 Mən jawabən:
– Ərx'əladiki Huda bizni muwəppəⱪiyətkə erixtüridu. Uning
hizmətkarliri bolƣan biz bu ⱪuruluxni baxlaymiz. Silərning Yerusalemda
ⱨəⱪⱪinglar yoⱪ, ⱪanuniy wə tarihiy ⱨoⱪuⱪunglarmu yoⱪ! – dedim.

3-bab
Xəⱨər sepillirini yengibaxtin ⱪurux
Bax roⱨaniy Əlyaxib bilən uning hizmətdax roⱨaniyliri ⱪoy
dərwazisini ⱪaytidin yasap, uni Hudaƣa beƣixlap, dərwaza ⱪanatlirini
ornatti. Andin sepilni yüz munariƣiqə uzartip, Hudaƣa beƣixlidi. Keyin
uni Hanan'el munariƣiqə uzartti. 2 Keyinki bɵlikini Erihaliⱪlar yasidi.
Yənə keyinki bɵlikini Imrining oƣli Zakkur yasidi.
3
Ⱨassina'aning oƣulliri beliⱪ dərwazisini yasidi. Ular limlarni wə
dərwaza ⱪanatlirini ornitip, boltilap, taⱪaⱪlirini bekitti. 4 Haⱪⱪozning
nəwrisi, Uriyaning oƣli Miremot sepilning keyinki bɵlikini remont ⱪildi.
Mixezabelning nəwrisi Bərəkyaning oƣli Mixullam uningdin keyinki
bɵlikini remont ⱪildi. Ba'ananing oƣli Zadoⱪ uningdin keyinki bɵlikini
remont ⱪildi. 5 Tiⱪowaliⱪlar uningdin keyinki bɵlikini remont ⱪildi.
Biraⱪ, ularning yurt baxliri ⱪurulux baxⱪurƣuqiliriƣa boyuntawliⱪ ⱪildi.
6
Paseyahning oƣli – Yoyada wə Bisodiyaning oƣli Mixullam kona
xəⱨər dərwazisini remont ⱪildi. Ular limlarni wə dərwaza ⱪanatlirini
ornitip, boltilap, taⱪaⱪlirini bekitti. 7 Gib'onluⱪ Milatya, Meronotluⱪ
1
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Yadon wə Gib'on ⱨəm Mizpaⱨ xəⱨiridikilər uningdin keyinki bɵlikini
remont ⱪildi. Mizpaⱨ xəⱨiridə Firat dəryasining ƣərbidiki ɵlkining
baxliⱪi turatti. 8 Zərgərlərdin biri bolƣan Harⱨayaning oƣli Uzzi'el,
uningdin keyinki bɵlikini remont ⱪildi. Ⱨananya ətir yasiƣuqilardin biri
bolup, uningdin keyinki bɵlikini kəng sepilƣiqə remont ⱪildi.
9
Hurning oƣli, Yerusalem xəⱨər rayonining yerimini baxⱪurƣuqi
Rifaya uningdin keyinki bɵlikini remont ⱪildi. 10 Harumafning oƣli
Yidaya uningdin keyinki bɵlikini ɵz ɵyining uduliƣiqə remont ⱪildi.
Haxabniyaning oƣli Hattux uningdin keyinki bɵlikini remont ⱪildi.
11
Harimning oƣli Malkiya bilən Pahat-mo'abning oƣli Haxxub uningdin
keyinki bɵliki bilən tonurlar munarini remont ⱪildi. 12 Ⱨalloⱨexning oƣli
– Yerusalem xəⱨər rayonining baxⱪa bir yerimini baxⱪurƣuqi Xallum
ⱪizliri bilən uningdin keyinki bɵlikini remont ⱪildi.
13
Hanun Zanowahliⱪlarni baxlap, jilƣa dərwazisini remont ⱪildi. Ular
dərwazini yasap, ⱪanatlirini ornitip, boltilap, taⱪaⱪlirini bekitti. Ular
yənə ⱪiƣ dərwazisiƣiqə bolƣan tɵt yüz əllik metir ariliⱪni yasidi.
14
Rekabning oƣli – Bəyt-ⱨakkərəm rayonining baxⱪurƣuqisi Malkiya
ⱪiƣ dərwazisini remont ⱪildi. Ular dərwazini yasap, ⱪanatlirini ornitip,
boltilap, taⱪaⱪlirini bekitti.
15
Kolhozəning oƣli – Mizpaⱨ rayonining baxⱪurƣuqisi Xallum, bulaⱪ
dərwazisini wə dərwaza ɵgzisini remont ⱪildi ⱨəmdə dərwaza ⱪanatlirini
ornitip, boltilap, taⱪaⱪlirini bekitti. Andin u padixaⱨ güllükining yenidiki
Xelaⱨ kɵlqiki sepilini, «Dawut xəⱨiri»din qüxidiƣan pələmpəygiqə
remont ⱪildi. 16 Azbuⱪning oƣli – Bəytzur rayonining yerimini
baxⱪurƣuqi Nəhəmiya uningdin keyinki bɵlikini Dawut padixaⱨ
ⱪəbristanliⱪining udulidiki jaydin su ambiri wə baⱨadirlarning
bargaⱨiƣiqə remont ⱪildi. 17 Banining oƣli Rihumning ⱪol astida
ixləydiƣan bir top Lawiylar uningdin keyinki bɵlikini remont ⱪildi.
Andin Ⱪi'ila rayonining yerimini baxⱪurƣuqi Haxabya ɵz ⱪol astidiki
rayon üqün uningdin keyinki bɵlikini remont ⱪildi. 18 Ularning
tuƣⱪanliri, yəni Henadadning oƣli – Ⱪi'ila rayonining yerimini
baxⱪurƣuqi Bawway uningdin keyinki bɵlikini remont ⱪildi.
19
Yexuwaning oƣli – Mizpaⱨ xəⱨirining baxⱪurƣuqisi Əzər uningdin
keyinki bɵlikini – ⱪoral ambiriƣa qiⱪidiƣan yolning udulidin sepilning
tirikigiqə remont ⱪildi. 20 Zabbayning oƣli Baruk uningdin keyinki
bɵlikini, yəni sepilning tirikidin baxlap bax roⱨaniy Əlyaxibning ɵyining
ixikigiqə remont ⱪildi. 21 Haⱪⱪozning nəwrisi, Uriyaning oƣli Miremot
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uningdin keyinki bɵlikini Əlyaxibning ɵyining ixikidin uning ahiriƣiqə
remont ⱪildi.
22
Yerusalemning ətrapida turidiƣan roⱨaniylar uningdin keyinki
bɵlikini remont ⱪildi. 23 Binyamin wə Haxxublar uningdin keyinki bɵliki,
yəni ɵz ɵyining udulini remont ⱪildi. Ananyaning nəwrisi, yəni
Ma'aseyaning oƣli Azarya keyinki bɵliki, yəni ɵz ɵyining udulini remont
ⱪildi. 24 Henadadning oƣli Binnuy keyinki bɵlikini, yəni Azaryaning
ɵyidin sepilning tiriki wə uning doⱪmuxiƣiqə remont ⱪildi. 25 Uzayning
oƣli Palal uningdin keyinki bɵlikini, yəni sepilning tiriki wə
muⱨapizətqilər ⱨoylisining yenidiki üstünki orda munarining udulini
remont ⱪildi. Par'oxning oƣli Pidaya uningdin keyinki bɵlikini 26 Ofəl
egizlikidə turidiƣan ibadəthana hizmətkarliri bilən su dərwazisining
udulidin xərⱪtiki sepildin qiⱪip turƣan munarƣiqə remont ⱪildi.
27
Keyinki bɵlikini Tiⱪowaliⱪlar remont ⱪildi. Bu ularning remont ⱪilƣan
yənə bir bɵliki bolup, büyük munar udulidin Ofəl sepiliƣiqə idi.
28
Roⱨaniylar uningdin keyinki bɵlikini, yəni at dərwazisining yuⱪiriⱪi
təripini remont ⱪildi. Ⱨərbir roⱨaniy ɵz ɵyining udulini remont ⱪildi.
29
Immerning oƣli Zadoⱪ uningdin keyinki bɵliki bolƣan ɵz ɵyining
udulini remont ⱪildi. Uningdin keyinki bɵlikini Xikanyaning oƣli xərⱪiy
dərwazining dərwaziwini Ximaya remont ⱪildi. 30 Uningdin keyinki
bɵlikini Xələmyaning oƣli Hananya bilən Zalafning altinqi oƣli Hanun
remont ⱪildi. Bu ularning yənə bir remont ⱪilƣan bɵliki idi. Bərəkyaning
oƣli Mixullam uningdin keyinki bɵliki bolƣan ɵz ɵyining udulini
remont ⱪildi. 31 Zərgərlərning biri Malkiya uningdin keyinki bɵlikini
kɵzət dərwazisi udulidiki ibadəthana hizmətkarlirining ⱨəm
sodigərlərning ɵyigiqə remont ⱪildi. Andin sepilni üstidə ɵy jaylaxⱪan
sepil doⱪmuxiƣiqə ɵzartti. 32 Baxⱪa zərgərlər wə sodigərlər u doⱪmuxtin
ⱪoy dərwazisiƣiqə bolƣan əng ahirⱪi bɵlikini remont ⱪildi.

4-bab
Sepil ⱪuruluxiƣa bolƣan tosⱪunluⱪ
Bizning xəⱨər sepilini yengibaxtin bina ⱪiliwatⱪinimizni angliƣan
Sanballat naⱨayiti hapa bolup, ƣəzəpləngən ⱨalda biz Yəⱨudiylarni
məshirə ⱪilip, 2 ⱨəmraⱨliri wə Samariyə ⱪoxunliri aldida:
– Bu ajiz Yəⱨudiylar nemə ⱪiliwatidiƣandu? Ular bu sepilni
1
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yengibaxtin bina ⱪilmaⱪqimikən? Ular ⱪurbanliⱪ ⱪilix arⱪiliⱪ bu ixni bir
kündila püttürimiz, dəp oylamdiƣandu? Harabliⱪtiki kül-ⱪoⱪasⱪa
aylanƣan taxlarni ⱪaytidin ixlitələmdu? – dedi.
3
Ammonlardin bolƣan Tobiya uning yenida turup:
– Ularning yasawatⱪan sepiliƣa bir tülkə qiⱪsa, ɵrülüp qüxidu! – dedi.
4
Mən mundaⱪ du'a ⱪildim:
«I Hudayimiz, ularning bizni məshirə ⱪilixliriƣa ⱪulaⱪ
salƣaysən! Ularning məshirisini ɵz bexiƣa yandurƣaysən!
Ularni talan-taraj ⱪilip, yaⱪa yurtlarƣa sürgün ⱪilƣaysən. 5 Ular
ⱪuruluxqilar aldida seni ⱨaⱪarətligənliki üqün ularning
rəzilliklirini untup ⱪalmiƣaysən, gunaⱨlirini kəqürmigəysən.»
6

Ⱨəmməylən qin dili bilən ixligəqkə, sepilni yerim tam ⱪopurup,
tutaxturduⱪ.
7
Sanballat, Tobiya, Ərəblər, Ammonlar wə Axdodluⱪlar Yerusalem
sepil ⱪuruluxining naⱨayiti yürüxüwatⱪanliⱪini wə uning xorilirining
etiliwatⱪanliⱪini anglap intayin ƣəzəpləndi. 8 Ular birliktə suyiⱪəst
pilanlap, Yerusalemƣa ⱨujum ⱪilip, bizni tiripirən ⱪilmaⱪqi boldi. 9 Biz
Hudayimizƣa du'a ⱪilduⱪ ⱨəmdə ularning ⱨujumidin ⱪoƣdinix üqün
keqə-kündüzlük ⱪarawullarni ⱪoyduⱪ.
10
Lekin Yəⱨudiylar arisida: «Ixqilar barƣanseri ⱨalidin kətti. Nurƣun
kerəksiz tax parqiliri turuwatidu, biz sepilni ⱪandaⱪmu püttürərmiz?»
degən gəp tarⱪaldi. 11 Xuning bilən birgə rəⱪibimizning: «Biz
Yəⱨudiylarƣa səzdürməy ularning arisiƣa berip, ularni ⱪirip taxlap,
ⱪuruluxni tohtitimiz» degənlikini angliduⱪ. 12 Düxməngə yeⱪin
olturaⱪlaxⱪan Yəⱨudiylar ⱪayta-ⱪayta kelip bizni agaⱨlandurup: «Ular
ⱨər tərəptin bizgə ⱨujum ⱪozƣimaⱪqi!» dedi. 13 Xunga mən adəmlərni ɵz
jəməti boyiqə ⱪiliq, oⱪya wə nəyzilər bilən ⱪorallandurup, sepilning
oquⱪ wə əng pakar yərlirining kəynigə ⱪarawulluⱪⱪa ⱪoydum. 14 Andin
mən əⱨwalni kɵzitip, jama'ət ərbabliri, əməldarlar wə ⱪalƣan həlⱪlərgə
qaⱪiriⱪ ⱪilip:
– Düxməndin ⱪorⱪmanglar! Pərwərdigarning uluƣ wə sürlüklikini
esinglarda tutunglar. Ɵzünglarning aka-ukiliringlar, bala-qaⱪiliringlar,
ayalliringlar wə ɵy-makaninglar üqün kürəx ⱪilinglar! – dedim.
15
Düxmənlirimiz ɵzlirining suyiⱪəstlirini bilip ⱪalƣanliⱪimizni
anglap, Hudaning ɵzlirining pilanini buzuwətkənlikini qüxəndi. Xuning
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bilən biz ⱨəmmimiz əsli ornimizƣa ⱪaytip berip, sepil ⱪuruluximiz bilən
məxƣul bolduⱪ. 16-17 Xu qaƣdin baxlap, hizmətkarlirimning yerimi ixⱪa
kirixti, ⱪalƣan yerimi nəyzə, ⱪalⱪan wə oⱪyalar bilən ⱪorallinip, uqisiƣa
sawut kiyip ⱪarawulluⱪ ⱪildi. Ⱪomandanlar sepil ⱪuruluxqilirining
kəynidin orun aldi. Yük toxuƣuqilarmu ⱪorallinip turup ix ⱪildi.
18
Ⱪuruluxqilarning ⱨəmmisi beligə ⱪiliq asⱪanidi. Jənggə burƣa
qalƣuqimu yenimda turatti. 19 Mən jama'ət ərbabliri, əməldarlar wə
pütkül həlⱪⱪə:
– Ⱪilidiƣan ix kɵp ⱨəmdə sepilning ⱨəmmə yeridə bar. Sepilda
bir-birimiz bilən bolƣan ariliⱪimiz yiraⱪ. 20 Silər burƣa awazini
angliƣan ⱨaman, mening yenimƣa yiƣilinglar. Hudayimiz jəngdə biz
bilən bir nəpəstə bolidu, – dedim.
21
Xunga səⱨərdə yultuzlar kɵrüngiqə yerimimiz ixliduⱪ, yerimimiz
ⱪolimizƣa nəyzə elip ⱪarawulluⱪ ⱪilduⱪ. 22 Xu waⱪitta mən adəmlərgə:
– Ⱨərbir adəm wə uning yardəmqisi keqisi Yerusalemda ⱪonup
ⱪarawulluⱪ ⱪilsun, kündüzi ⱪuruluxqi bolsun, – dedim.
23
Bu məzgildə ⱨeqⱪaysimiz – mən, tuƣⱪanlirim, hizmətkarlirim,
muⱨapizətqilirimmu uqimizdiki kiyimlirimizni almaxturmiduⱪ ⱨəmdə
ⱨəmmimiz ⱪolimizdin ⱪoralni qüxürmiduⱪ.

5-bab
Nəhəmiyaning namratlarning üstidiki yükni yeniklitixi
Bir məzgildin keyin, nurƣun ər-ayallar ɵzlirining Yəⱨudiy
ⱪerindaxliri toƣruluⱪ amma arisida naraziliⱪ bildürdi. 2 Bəzilər: «Biz kɵp
janliⱪ, bizgə jenimizni aman ətküdək ozuⱪ-tülük kerək!» deyixsə,
3
bəzilər: «Biz ⱪəⱨətqilik məzgilidə ozuⱪ-tülükkə erixix üqün etizimiz,
ɵzümzarliⱪimiz wə ɵylirimizni rənigə ⱪoyduⱪ» deyixti. 4 Yənə bəzilər:
«Biz padixaⱨⱪa etiz wə ɵzümzarliⱪ yasiⱪi tapxurux üqün ⱪərz alduⱪ.
5
Biz bilən bay Yəⱨudiy ⱪerindaxlirimizning ⱪeni bir, bizning
pərzəntlirimizning ularning pərzəntliridin ⱨeq pərⱪi yoⱪ. Biraⱪ biz
pərzəntlirimizni ularƣa ⱪul ⱪilmasliⱪⱪa qarimiz yoⱪ. Ⱨelimu
ⱪizlirimizdin bəziliri ⱪul bolup kətti. Biz buningƣa amalsiz. Qünki
etizlirimiz wə ɵzümzarliⱪlirimiz ⱪolimizdin kətti.» dedi.
6
Mən ularning naraziliⱪlirini anglap naⱨayiti aqqiⱪlandim. 7 Bu ixⱪa
mulaⱨizə yürgüzüp, andin jama'ət ərbabliri wə əməldarlarni əyibləp
1
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mundaⱪ dedim:
– Silər ɵsüm elix arⱪiliⱪ ɵz ⱪerindaxliringlarƣa zulum seliwatislər!
Andin mən jama'ətkə qaⱪiriⱪ ⱪilip, ularƣa ⱪarxi yiƣin aqtim. 8 Yiƣinda
mən ularƣa:
– Biz əng zor tirixqanliⱪ kɵrsitip, yat həlⱪlərgə amalsiz setilip kətkən
Yəⱨudiy ⱪerindaxlirimizni tɵləm tɵləp ⱪayturuwalƣaniduⱪ, əmdi silər
ularni yənə ⱪulluⱪⱪa setiwatisilər! Biz ularni ⱪaytidin ⱪulluⱪtin
setiweliximiz kerəkmu?! – dedim. Ular tunjuⱪup kətkinidin zuwan
sürmidi. 9 Mən yənə:
– Ⱪilƣininglar ⱨəⱪiⱪətən toƣra bolmaptu! Silər nemixⱪa Hudadin
ⱪorⱪmay, yat həlⱪ rəⱪiblirimizning məshirə ⱪilixiƣa pursət yaritip
berisilər? 10 Ⱨətta mən, ⱪerindaxlirim wə hizmətkarlirimmu həlⱪⱪə pul
wə axliⱪ ⱪərz bərgəniduⱪ. Əmdi biz ɵsüm elixni tohtitayli! 11 Silərgə
rənigə ⱪoyulƣan etiz, üzümzarliⱪ, zəytunluⱪ wə ɵylərni ⱨazirning ɵzidila
igisigə ⱪayturup beringlar! Pul, axliⱪ, xarab wə zəytun yeƣini ⱪərz berip
alƣan ɵsümliringlarni yandurup beringlar! – dedim.
12
Ular:
– Ⱨəmmini ⱪayturup berimiz ⱨəmdə həlⱪtin ⱨeqnemini tələp
ⱪilmaymiz, deginingiz boyiqə bejirimiz, – dəp jawab berixti.
Mən roⱨaniylarƣa qaⱪiriⱪ ⱪilip, jama'ət ərbabliri wə əməldarlarni
bərgən wədisi boyiqə ⱪəsəm ⱪildurdum. 13 Andin keyin qəkminimning
pexini ⱪeⱪip:
– Huda bu wədidə turmiƣanlarni muxundaⱪ ⱪeⱪip, ularni ⱪoru-jayidin
wə besatidin ada-juda ⱪiliwətsun, – dedim.
Jama'ətning ⱨəmmisi: «Amin!» dəp, Pərwərdigarni mədⱨiyəlidi. Ular
wədisidə turdi.
Nəhəmiyaning jama'ət üqün ɵz mənpə'ətidin keqixi
Mən Yəⱨudiyəgə baxliⱪ bolƣan on ikki yilda, yəni Artahxasti
padixaⱨning 20-yilidin ottuz ikkinqi yiliƣiqə, baxliⱪⱪa has yeməkliklərni
yemidim, tuƣⱪanlirimmu xundaⱪ ⱪildi. 15 Burunⱪi baxliⱪlarning
ⱨəmmisi həlⱪⱪə alwan-yasaⱪ salƣanidi. Ular həlⱪtin ⱨər künlüki üqün
ozuⱪ-tülük wə xarablarni ⱨəmdə uningdin baxⱪa ⱪiriⱪ kümüx tənggə
alatti. Ⱨətta ularning hizmətkarlirimu həlⱪⱪə zulum salƣanidi. Lekin
mən undaⱪ ⱪilmidim, qünki mən Hudaƣa ihlasmən idim. 16 Mən ɵzümni
sepil ⱪuruluxiƣa atiwəttim. Biz yərgimu igidarqiliⱪ ⱪilmiduⱪ. Pütün
hizmətkarlirimmu sepil ⱪuruluxi bilən ⱨəpilixip kətkənidi. 17 Mening
14
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dastihenimdin ƣizalinidiƣan Yəⱨudiylar wə əməldarlar adəttə bir yüz
əllik kixi bolup, bulardin baxⱪa ətraptiki millətlərdinmu bar idi. 18 Manga
ⱨər küni bir kala, altə ⱪoy wə ⱪuxlar, ⱨər on kündə bir ⱪetim ⱨər hil
xarablar təyyarlinatti. Xundaⱪtimu, mən baxliⱪⱪa has yeməkliklərni
tələp ⱪilmidim, qünki həlⱪning yükining naⱨayiti eƣirliⱪini biləttim.
19
I Huda, bu həlⱪ üqün ⱪilƣanlirimni səmingdə tutup, manga
yahxiliⱪ ⱪilƣaysən!

6-bab
Nəhəmiyaƣa ⱪurulƣan tuzaⱪ
Sanballat, Tobiya xundaⱪla Gəxəm isimlik ⱨeliⱪi Ərəb wə baxⱪa
rəⱪiblər bizning sepilni püttürüp bolƣanliⱪimizdin wə birər xorimu
etilməy ⱪalmiƣinidin həwər tepiptu. Əməliyəttə, biz xəⱨərning
dərwaziliriƣa ⱪanatlarni ornatmiƣaniduⱪ. 2 Sanballat bilən Gəxəm
manga bir parqə hət yollap, mening Ono tüzlənglikidiki Kifirim degən
jayda ular bilən uqrixiximni tələp ⱪildi. Ular manga suyiⱪəst ⱪilmaⱪqidi.
3
Mən ularƣa adəm əwətip: «Mən ⱨazir muⱨim ix üstidə, u yərgə
baralmaymən. Silər bilən kɵrüximən dəp, ixni tohtitip ⱪoyuxni
halimaymən» dedim.
4
Ular manga tɵt ⱪetim ohxax hət yollidi. Mən ularƣa burunⱪiƣa ohxax
jawab ⱪayturdum. 5 Bəxinqi ⱪetim Sanballat manga ɵz hizmətkaridin
oquⱪ hət yollidi. 6 Həttə mundaⱪ deyilgənidi:
1

«Həlⱪ arisida gəp tarⱪiliptu, Gəxəmmu xundaⱪ dəydu. Siz ⱨəm
Yəⱨudiylar isyan kɵtürməkqikənsilər, xunga sepilni
ⱪuruwetipsilər. Bu gəpqə, siz ularƣa padixaⱨ bolmaⱪqikənsiz.
7
Ⱨəmdə pəyƣəmbərlərni orunlaxturup, Yerusalemda ɵzingizni
Yəⱨudiyəning padixaⱨi dəp jakarlatⱪudəksiz. Bu ix jəzmən
padixaⱨning ⱪuliⱪiƣa yetidu. Xunga, kelip mən bilən bu
toƣruluⱪ məsliⱨətlixixingizni təwsiyə ⱪilimən.»
8

Mən uningƣa: «Undaⱪ ix yoⱪ, buni ɵzingiz oydurup qiⱪarƣan!» dəp
jawab yollidim. 9 Ular bizni ⱪorⱪutup, ⱪolimizni ixⱪa barmas ⱪilip,
sepilni püttürməslikni oyliƣanidi. Mən: «I Huda, ⱪolumƣa küq-ⱪudrət
bərgəysən!» dəp du'a ⱪildim.
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Bir küni mən Miⱨetabi'elning nəwrisi – Dilayaning oƣli Ximayaning
ɵyigə bardim. U ixikni taⱪiwelip ɵydin qiⱪmaytti. U manga:
– Biz ibadəthana iqidə kɵrüxüp, ixikni taⱪiwetəyli. Qünki ular bügün
kəq kelip, sizni ɵltürməkqi! – dedi.
11
Mən uningƣa jawabən:
– Məndək sallaⱨiyəttiki adəm ⱪeqip yürsə bolamdu? Məndək
sallaⱨiyəttiki adəm jenini aman etix üqün ibadəthaniƣa mɵkünüwalsa
bolamdu? Mən ⱪət'iy barmaymən! – dedim.
12
Mən ximayani Hudaning əwətmigənlikini, bəlki uning Tobiya bilən
Sanballatⱪa setilip manga pəyƣəmbərqə eytⱪan sɵzining Hudadin
kəlmigənlikini tonup yəttim. 13 Ular meni ⱪorⱪutup, gunaⱨⱪa paturmaⱪqi
bolƣan. Andin namimƣa daƣ kəltürüp, tɵⱨmət qaplimaⱪqi bolƣan.
14
Mən:
I Hudayim, Tobiya bilən Sanballatning ⱪilmixlirini esingdə
tutⱪaysən! Meni ⱪorⱪutmaⱪqi bolƣan sahta pəyƣəmbərlərdin
ayal No'adya bilən baxⱪilarni esingdə tutⱪaysən, – dəp du'a
ⱪildim.
Ⱪuruluxning tamamlinixi
Sepil əllik ikki kündə küz pəsli əlul eyining yigirmə bəxinqi küni⑤
tamamlandi. 16 Rəⱪiblirimiz wə ətrapimizdiki həlⱪlər buningdin həwər
tapⱪanda ⱪorⱪti wə hijalətkə ⱪaldi. Qünki ular bu ⱪuruluxning Hudaning
yardimi arⱪiliⱪ pütkənlikini tonup yətkənidi.
17
Xu əllik ikki kün jəryanida, Yəⱨudiy jama'ət ərbabliri bilən Tobiya
otturisida hət-alaⱪə bolup turdi. 18 Nurƣun Yəⱨudiyə aⱨalilirining uning
bilən tuƣⱪanqiliⱪi bolup, uni ⱪollaxⱪa ⱪəsəm bərgənidi. Qünki
Tobiyaning ⱪeyinatisi Arahning oƣli Xikanya idi. Uning üstigə
Tobiyaning oƣli Yiⱨohanan Bərəkyaning Mixullam degən oƣlining
ⱪizini alƣanidi. 19 Ular mening aldimda Tobiyaning yahxiliⱪlirini tilƣa
elixti ⱨəmdə mening eytⱪanlirimni uningƣa yətküzüp turdi. Tobiyamu
meni ⱪorⱪutux üqün dawamliⱪ hət yollap turdi.
15

Ⱨazirⱪi zaman kalendari boyiqə miladiyədin ilgiri 445-yili 10-ayning 2-künigə
toƣra kelidu.
⑤
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7-bab
1

Sepil pütüp, dərwazilarƣa ⱪanatlar ornitilip bolƣanidi. Ibadəthana
dərwaziwənliri, munajatqiliri wə baxⱪa Lawiylar hizmətlərgə təⱪsim
ⱪilindi. 2 Mən Yerusalemni baxⱪuruxⱪa ⱪerindixim Hananini wə
ixənqlik, baxⱪilarƣa ⱪariƣanda tehimu ihlasmən ⱪorƣan ⱪomandani
ⱨananyani təyinlidim. 3 Mən ularƣa:
– Yerusalem dərwazilirini qingⱪiqüxtə aqmanglar, dərwaziwənlər
wəzipə ɵtəwatⱪanda taⱪaⱪlar selinip dərwazilar etilsun! Yerusalem
aⱨalisidin bəzilərni ⱪarawulluⱪⱪa, bəzilərni ɵz ɵylirining ətrapini
qarlaxⱪa muⱨapizətqilikkə təyinlənglar! – dedim.
Sürgündin ⱪaytⱪanlarning tizimliki
Bu waⱪitta Yerusalem naⱨayiti qong bolsimu, aⱨalisi anqə kɵp əməs,
ɵylərmu anqə qüxmigənidi. 5 Huda mening jama'ət ərbabliri, əməldarlar
wə puⱪralarni yiƣip, ularning nəsəbnamisini təkxürüp qiⱪiximni
kɵnglümgə saldi. Mən birinqi türküm sürgündin Yəⱨudiyəgə ⱪaytip
kəlgənlərning nəsəbnamə hatirisini taptim. Uningda mundaⱪ
hatiriləngən:
6
Mana bu Babildiki əsirdin ⱪaytⱪan Yəⱨudiy sürgünlərning
tizimliki. Nibukadnəzər padixaⱨ burun ularni Babilƣa
paliƣanidi. Biraⱪ ⱨazir ular ɵz yurti Yəⱨudiyəning Yerusalem wə
baxⱪa jayliriƣa ⱪaytip kəldi. 7 Zirubbabəl, Yexuwa, Nəhəmiya,
Azarya, Ra'amya, Nahamani, Mordikay, Bilxan, Mispar, Bigway,
Nihum wə Ba'analar ularƣa yetəkqilik ⱪilip ⱪayturup kəldi.
Sürgündin ⱪaytip kəlgən Isra'il ərlərning sani tɵwəndikiqə:
4

8

Par'ox jəmətidin 2172 kixi
Xifatya jəmətidin 372 kixi
10
Arah jəmətidin 652 kixi
11
Pahat-mo'ab jəmətidin (Yexuwa wə Yo'abning əwladliri)
2818 kixi
12
Elam jəmətidin 1254 kixi
13
Zattu jəmətidin 845 kixi
14
Zakkay jəmətidin 760 kixi
15
Bani jəmətidin 648 kixi
16
Bebay jəmətidin 628 kixi
9
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17

Azgad jəmətidin 2322 kixi
Adoniⱪam jəmətidin 667 kixi
19
Bigway jəmətidin 2067 kixi
20
Adin jəmətidin 655 kixi
21
Ater jəmətidin (Hizkiyaning əwladliri) 98 kixi
22
Haxum jəmətidin 328 kixi
23
Bezay jəmətidin 324 kixi
24
Harif jəmətidin 112 kixi
25
Gib'on jəmətidin 95 kixi
26
Bəytləⱨəmliklər wə Nitofaliⱪlardin 188 kixi
27
Anatotluⱪlardin 128 kixi
28
Bəyt-azmawətliklərdin 42 kixi
29
Ⱪiryat-yi'arim, Kifira wə Bə'ərotluⱪlardin 743 kixi
30
Ramaⱨ wə Gəbaliⱪlardin 621 kixi
31
Mikmasliⱪlardin 122 kixi
32
Bəytəl wə Ayliⱪlardin 123 kixi
33
Niboluⱪlardin 52 kixi
34
Elamliⱪlardin 1254 kixi
35
Harimliⱪlardin 320 kixi
36
Erihaliⱪlardin 345 kixi
37
Lod, Hadid wə Onoluⱪlardin 721 kixi
38
Sina'aliⱪlardin 3930 kixi.
18

39

Roⱨaniylardin:
Yidaya jəmətidin (Yexuwaning əwladliri) 973 kixi
40
Immer jəmətidin 1052 kixi
41
Paxhur jəmətidin 1247 kixi
42
Harim jəmətidin 1017 kixi.
43
Lawiylardin:
Yexuwa jəmətidin (Ⱪadmi'el wə Ⱨodiwa əwladliri) 74 kixi
44
Ibadəthana munajatqiliri Asaf jəmətidin 148 kixi
45
Ibadəthana dərwaziwənliri Xallum, Ater, Talmon, Aⱪⱪub,
Hatita wə Xobay jəmətliridin 138 kixi.
46
Ibadəthana hizmətkarliri jəmətidin:
Ziha, Hasufa, Tabba'ot,
47
Ⱪeros, Si'ə, Padon,
48
Libana, Hagaba, Xalmay,
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Hanan, Giddel, Gahar,
Ri'aya, Rizin, Niⱪoda,
51
Gazzam, Uzza, Paseyah,
52
Besay, Mi'unim, Nifuxisim,
53
Baⱪbuⱪ, Haⱪufa, Harhur,
54
Bazlit, Mihida, Harxa,
55
Barⱪos, Sisira, Təmah,
56
Niziyah wə Hatifalar.
57
Sulayman padixaⱨ hizmətkarliri jəmətidin:
Sotay, Sofərət, Pirida,
58
Yala, Darⱪon, Giddel,
59
Xifatya, Hattil, Pokərət-ⱨazzibayim wə Amonlar.
60
Ibadəthana wə Sulayman padixaⱨ hizmətkarlirining
əwladliridin jəm'iy 392 kixi.
50

61

Telməlah, Telharxa, Kirub, Addon wə Immer degən jaylardin
kəlgən bir top kixilər ɵzlirining Isra'il əwladi ikənlikini
ispatliyalmidi. 62 Bu kixilər Dilaya, Tobiya wə Niⱪoda jəmətlirini
ɵz iqigə alƣan bolup, jəm'iy 642 kixi idi.
63
Habayya, Ⱨaⱪⱪoz wə Barzillay degən üq roⱨaniy jəmətimu
ⱪaytip kəlgən bolup, Barzillay bolsa Gil'adliⱪ Barzillayning bir
ⱪiziƣa ɵylinip, uning familisini ixlətkənidi. 64 Bu roⱨaniylar ɵz
nəsəbnamisini izdinip, jəmət namlirini tapalmidi. Xunga ular
napak ⱨesablinip, roⱨaniyliⱪ ornidin orun alalmidi.
65
Yəⱨudiylarning baxliⱪi ularƣa, «urim» wə «tummim»ni⑥
ixlitip, Hudaning iradisini bilələydiƣan roⱨaniy kəlgüqə,
Hudaƣa atalƣan yeməkliklərning roⱨaniylarƣa tegixlikini
yeməslikni buyrudi.
66
Yəⱨudiyəgə ⱪaytip kəlgənlərning omumiy sani 42,360 kixi
boldi. 67 Sanalmay ⱪalƣanlardin 7337 ər-ayal hizmətkar, 245
ər-ayal nahxiqi wə 68 ularning 736 at, 245 ⱪeqir, 69 435 tɵgə wə
6720 exikimu bar idi.
70
Bəzi jəmət baxliⱪliri ibadəthanini yengibaxtin bina ⱪilixⱪa
⑥

Kɵp tərəplimilik izdinixlərgə asaslanƣanda, bu Hudaning iradisini bilix üqün
taxlinidiƣan muⱪəddəs qək boluxi mumkin. «urim»ning Ibraniy tilidiki mənisi
«ⱪarƣax», bu yərdə «bolmaydu» degən mənidə boluxi mumkin. «tummim»ning Ibraniy
tilidiki mənisi «təltɵküs», bu yərdə «bolidu» degən mənidə boluxi mumkin.
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i'anə ⱪildi. Yəⱨudiylarning baxliⱪi 1000 altun tənggə, 50 danə
das, 530 ⱪur roⱨaniy toni bərdi. 71 Baxⱪa jəmət baxliⱪliri
ibadəthana ⱪurulux maliyəsigə 20,000 altun tənggə wə 1320 kilo
kümüx bərdi. 72 Ⱪalƣan həlⱪ 20,000 altun tənggə, 1200 kilo
kümüx wə 67 ⱪur roⱨaniy toni bərdi.
73
Barliⱪ Isra'illar, yəni roⱨaniylar, Lawiylardin ibadəthana
dərwaziwənliri, munajatqiliri ⱨəm hizmətkarliri wə ayrim kixilər
ɵz yurtliriƣa jaylaxti.
Əzraning təwrat ⱪanunini oⱪup berixi
Isra'illar ɵz yurtliriƣa orunlixip boldi.

8-bab
1

Küz kəlgəndə ular bir niyət bir məⱪsəttə Yerusalemdiki su
dərwazisidin kirgəndiki məydanƣa jəm boldi. Ular Təwrat ustazi Əzrani
Hudaning Isra'illarning əməl ⱪilixi üqün Musa pəyƣəmbər arⱪiliⱪ
qüxürgən Təwrat ⱪanun yazmisini elip kelixkə təklip ⱪildi. 2 Xunga
7-ayining 1-küni⑦ Əzra roⱨaniy uni ərlər, ayallar wə barliⱪ
qüxinələydiƣan balilar jəm bolƣan jama'ət aldiƣa elip kəldi. 3 U tang
səⱨərdin qüxkiqə su dərwazisidin kirgəndiki məydanda ⱪanunni
qüxinələydiƣan ⱨərⱪandaⱪ kixigə ünlük oⱪup bərdi. Barliⱪ həlⱪ diⱪⱪət
bilən anglidi.
4
Təwrat ustazi Əzra buning üqün məhsus yasitilƣan egiz yaƣaq
munbərdə turdi. Uning ong yenidin Mattitya, Xəma, Anaya, Uriya,
Hilⱪiya, Ma'aseyalar wə sol yenidin Pidaya, Mixa'el, Malkiya, Haxum,
Haxbaddana, Zikiriya, Mixullamlar orun aldi. 5 Əzra munbərdə
turƣanda, ⱨəmməylən uni eniⱪ kɵrəlidi. U yazmini aqⱪanda, barliⱪ
jama'ət ornidin turuxti. 6 U Pərwərdigar bolƣan uluƣ Hudani
mədⱨiyəligəndə, pütün jama'ət ⱪollirini kɵtürüp: «Amin! Amin!»
deyixti. Keyin ular tizlinip, yüzlirini yərgə yeⱪip səjdə ⱪildi.
7
Lawiylardin Yexuwa, Bani, Xerebiya, Yamin, Aⱪⱪub, Xabbitay,
Ⱨodiya, Ma'aseya, Ⱪilita, Azarya, Yozabad, Hanan wə Pilayalar jama'ət
ɵz orunlirida turƣanda, ⱪanun toƣruluⱪ qüxənqə bərdi. 8 Ular Hudaning
ⱪanunini jama'ətkə oⱪup, mənisini yexip bərdi. Xuning bilən jama'ət
⑦

Ⱨazirⱪi zaman kalendari boyiqə 3-ayning 8-künigə toƣra kelidu.
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buningdin qüxənqə ⱨasil ⱪildi.
9
Jama'ət ⱪanunni anglap, kɵz yexi ⱪilixti. Xuning bilən Yəⱨudiyə
baxliⱪi Nəhəmiya, Təwrat ustazi Əzra roⱨaniy wə ⱪanun toƣruluⱪ
qüxənqə beridiƣan Lawiylar jama'ətkə:
– Bügün Pərwərdigarimiz Huda üqün muⱪəddəs kündur! Silər yiƣa-zar
ⱪilmanglar! 10 Əmdi kɵpqilik ⱪaytip ziyapət təyyarlanglar. Esil ta'am wə
xerin iqimliklərdin bəⱨrimən bolunglar. Ularni ⱨeqnemə
ⱨazirliyalmiƣanlar bilən bɵlüp yənglar. Bügün Hudayimiz üqün
muⱪəddəs kündur, ⱪayƣurmanglar! Qünki Pərwərdigardin kəlgən
xad-huramliⱪimiz bizning küq-ⱪudritimizdur! – dedi.
11
Lawiylar jama'ətni tinqlandurup:
– Bügün muⱪəddəs kündur! Ⱪayƣuruxni tohtitinglar! – dedi.
12
Jama'ət oⱪulƣan məzmunni qüxəngənliki üqün, ɵylirigə ⱪaytip,
xad-huramliⱪ iqidə ziyapət dastihinidin ƣizalandi wə ɵzidə bariƣa
baxⱪilar bilən təng bəⱨrimən boluxti.
Kəpə tikix ⱨeyti
Ətisi ⱨər ⱪaysi jəmətlərning baxliⱪliri Təwrat ⱪanunining təlimlirini
obdanraⱪ biliwelix üqün roⱨaniylar wə Lawiylar bilən billə Təwrat ustazi
Əzraning yeniƣa bardi. 14 Ular Pərwərdigarning Musa pəyƣəmbər
arⱪiliⱪ qüxürgən ⱪanunidin, küzdiki kəpə tikix ⱨeyti məzgilidə
Isra'illarning kəpilərdə turuxi buyrulƣanliⱪini bayⱪidi. 15 Ular ⱪanunda
yezilƣan: «Edirliⱪlarƣa berip, zəytun, yawa zəytun, qatⱪal, palma wə
baxⱪa mol yopurmaⱪliⱪ dərəhlərning xahlirini elip kelip, kəpə
yasanglar» degən buyruⱪni jakarlixi wə uni ɵz yurtliri ⱨəm Yerusalemda
tarⱪitixi kerək idi. 16 Xuning bilən jama'ət dərəh xahlirini kesip kelip,
ɵgzilirigə, ⱨoyliliriƣa, ibadəthana ⱨoylisiƣa wə su dərwazisi ⱨəm
Əfrayim dərwazisi iqidiki məydanlarƣa kəpə yasidi. 17 Sürgündin ⱪaytip
kəlgənlərning ⱨəmmisi kəpilərni yasap, ularda turdi. Isra'illar bu ⱨeytni
Nunning oƣli Yoxuwaning zamanidin tartip mundaⱪ təbrikləp
baⱪmiƣanidi. Ⱨəmmə adəm xad-huramliⱪⱪa qɵmgənidi. 18 Ⱨeytning
birinqi künidin əng ahirⱪi künigiqə, Əzra ⱨər küni Hudaning ⱪanunidin
bir parqə oⱪup turdi wə yəttə kün ⱨeyt ⱪilip, səkkizinqi küni bekitilgən
tüzüm boyiqə yepilix murasimi ɵtküzdi.
13
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9-bab
Həlⱪning ɵz gunaⱨliriƣa towa ⱪilixi
Bu ayning 24-küni Isra'illar bir yərgə jəm bolup, roza tutti. Ularkanap
rəhtkə yɵginip, bexiƣa topa qeqip, ⱪayƣulirini ipadiləxti. 2 Ular alliburun
yat həlⱪlərdin ayrilip kətkənidi. Ular orunliridin turup ɵzliri wə əjdadliri
ɵtküzgən gunaⱨlarƣa towa ⱪilixti. 3 Ular üq sa'ətkiqə ɵrə turup,
Pərwərdigar – ɵzliri etiⱪad ⱪilip kəlgən Hudaning Təwrat ⱪanunini
anglidi, andin yənə üq sa'ət gunaⱨliriƣa towa ⱪilip, Pərwərdigar Hudaƣa
səjdə ⱪildi.
4
Lawiylardin Yexuwa, Bani, Ⱪadmi'el, Xibanya, Bunni, Xerebiya,
Bani wə Kinanilar ɵzliri üqün yasalƣan pələmpəydə turup Pərwərdigar
Hudaƣa ünlük awazda du'a ⱪildi.
5
Lawiylardin Yexuwa, Ⱪadmi'el, Bani, Haxabniya, Xerebiya, Ⱨodiya,
Xibanya wə Pitahyalar həlⱪⱪə mundaⱪ qaⱪiriⱪ ⱪildi: «Ornunglardin
turup, Pərwərdigaringlar Hudani mədⱨiyələnglar, u əbədiləbədtur!»
andin ular mundaⱪ du'a ⱪildi:
1

«I Huda, xanliⱪ naming mədⱨiyiləngəy! Naming pütkül
ⱨəmdusana wə mədⱨiyələrdin yüksəktur! 6 Sən birdinbir
Pərwərdigardursən! Sən asman, ⱨətta ərx'əla bilən pütün
yultuzlarni wə yər-zemin bilən uningdiki barliⱪini wə
dengiz-okyanlar bilən uningdiki jimisini yaratting. Sən pütkül
məwjudatlarƣa jan bərguqidursən. Ərx'əladiki pərixtilər sanga
səjdə ⱪilidu. 7 Sən Pərwərdigar, Ibramni talliƣan Hudadursən, sən
uni Kaldanlarning Ur xəⱨiridin elip qiⱪip, ismini Ibraⱨimƣa
ɵzgərtting. 8 U ɵzining sadiⱪliⱪini kɵrsətkəndə, sən uning
əwladliriƣa Kən'anlar, Hitlar, Amorlar, Pərizzilər, Yibuslar wə
Girgaxlarning zeminlirini berixkə uning bilən əⱨdə tüzdüng. Sən
ⱨəⱪⱪaniy bolƣanliⱪing üqün wədəngdə turdung.
9
Sən əjdadlirimizning Misirda harliniwatⱪanliⱪini kɵrdüng,
ularning Ⱪizil dengizdiki nalə-pəryadlirini angliding. 10 Sən Misir
padixaⱨi, uning əməldarliri wə uning həlⱪigə ⱪarxi mɵjizə wə
karamətlərni kɵrsətting. Qünki ularning ɵz həlⱪingni harliƣinini
bilip yətting. Sən mənggü untulmas nam-xɵⱨrət ⱪazanding. 11 Sən
dengizni yerip həlⱪinggə yol eqip bərding. Ular ⱪuruⱪ yol bilən
dəryadin ɵtti. Ularni ⱪoƣlap kəlgənlərni, goya ⱪəⱨrlik dengizƣa
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qɵkkən taxtək, qongⱪur suƣa ƣərⱪ ⱪilding. 12 Kündüzi ularƣa
bulut tɵwrüki arⱪiliⱪ yol baxliding, keqisi yolini ot tüwrüki
arⱪiliⱪ yoruttung. 13 Sən Sinay teƣiƣa qüxüp, ərxtin həlⱪinggə
sɵz ⱪilip, ularƣa adil tüzümlər, ⱨəⱪ ⱪanunlar wə lilla
əmr-pərmanlarni qüxürüp bərding. 14 Sən ularƣa ɵzünggə
beƣixlanƣan dəm elix künini bildürdüng ⱨəmdə hizmətkaring
Musa pəyƣəmbər arⱪiliⱪ qüxürgən ⱪanun wə əmr-pərmanliringni
bərding. 15 Ularning ⱪarni aqⱪanda, asmandin yeməklik qüxürüp
bərding, ussiƣanda ⱪoram taxtin su qiⱪirip bərding. Sən ularƣa
ɵzüng wədə ⱪilƣan zeminƣa berip, uningƣa igidarqiliⱪ ⱪilixni
buyrudung. 16 Lekin əjdadlirimiz təkəbburluⱪ wə boyni ⱪattiⱪliⱪ
ⱪilip, əmrliringgə ita'ət ⱪilmidi. 17 Ular ita'ətsizlik ⱪilip, ɵzliri
üqün kɵrsətkən mɵjiziliringni untudi. Ular boyni ⱪattiⱪliⱪ ⱪilip,
Misirdiki ⱪulluⱪiƣa ⱪaytixⱪa bir baxliⱪ təyinliwaldi. Lekin sən
xəpⱪətlik, rəⱨimdil ⱨəm meⱨriban, asanliⱪqə ƣəzəplənməydiƣan
wə meⱨir-muⱨəbbiting qəksiz Hudadursən. Xunglaxⱪa sən ularni
taxliwətmiding. 18 Ⱨətta ular mozay süritidə but yasap, ‘bu bizni
Misirdin elip qiⱪⱪan ilaⱨ’ dəp, sanga eƣir ⱨaⱪarət kəltürdi.
19
Lekin sən rəⱨimdilliking bilən ularni qɵldə taxliwətməy,
künduzi yol baxliƣan bulut tɵwrükini wə keqisi yol kɵrsətkən ot
tɵwrükini ulardin ayrimiding. 20 Sən ularƣa təlim berixkə pak
niyət roⱨingni ata ⱪilding. Ularning ⱪorsiⱪidin mannani⑧
ayimiding wə ussuzluⱪiƣa su bərding. 21 Sən ⱪiriⱪ yil ularning
qɵl-bayawandiki pütün eⱨtiyajini ⱪandurdung, ular kəm-kütisiz
boldi, kiyim-keqəkliri uprimidi wə putlirimu ixximidi.
22
Sən əjdadlirimizning padixaⱨliⱪlarni wə həlⱪlərni yimirixigə
yardəmdə bolup, həlⱪingni u zeminning ⱨərⱪaysi jayliriƣa
orunlaxturdung. Ular Sihon padixaⱨning Həxbon xəⱨiri wə
ətrapidiki zeminini wə Og padixaⱨning zemini Baxanni ixƣal
ⱪildi. 23 Sən ularƣa asmandiki yultuzlardək kɵp əwlad berip,
ularni əjdadliriƣa berixkə wədə ⱪilƣan zeminƣa baxlap kəlding.
24
Ular besip kirip u zeminni ixƣal ⱪildi. Sən ularƣa Kən'an
zeminning aⱨalisini boysundurup bərding. Sən u zeminning
padixaⱨliri wə həlⱪini ularning məyliqə bir tərəp ⱪilixiƣa
Manna – Isra'illar Misirdin qiⱪip qɵldə ⱪiriⱪ yil yaxiƣanda, Huda ularƣa ata ⱪilƣan
alaⱨidə yeməklik.
⑧

489
Nəhəmiya

tapxurup bərding. 25 Həlⱪing sepilliri mustəⱨkəm xəⱨərlərni wə
munbət yərlərni tartiwaldi. Ular mal-dunya bilən tolƣan ɵylərgə,
ⱪezip ⱪoyulƣan ⱪuduⱪlarƣa, üzümzarliⱪlarƣa, zəytunluⱪlarƣa
wə mol mewə dərəhlirigə igə boldi. Ular ⱪanƣuqə yəp-iqip,
səmriwaldi wə ata ⱪilƣan pütkül nemətliringdin bəⱨrimən
boluwaldi.
26
Lekin, həlⱪing səndin yüz ɵrüp sanga ita'ət ⱪilmay,
ⱪanunungni taxlap ⱪoydi. Ular ɵzlirini sanga ⱪaytidin
yeⱪinlixixⱪa dəwət ⱪilƣan pəyƣəmbərlərni ɵltürüp, sanga eƣir
ⱨaⱪarət kəltürdi. 27 Xunga sən ularni zulum salidiƣan
düxmənlirining ⱪoliƣa tapxurup bərding. Ular azab qekip sanga
yelinƣanda, sən ərxtin ularning yelinixliriƣa ⱪulaⱪ salding. Sən
yüksək rəⱨimdillikingdə ularni rəⱪibliridin ⱪutⱪuzidiƣan
kixilərni əwətting. 28 Ular aram tapⱪandin keyin, kɵz aldingda
yənə yaman ix ⱪildi . Sən ularni yənə rəⱪiblirining ⱪoliƣa tutup
bərding. Lekin ular yənə sanga yelinƣanda, sən ərxtin ularning
yelinixliriƣa ⱪulaⱪ selip, rəⱨimdillikingdə ularni kɵp ⱪetim
ⱪutuldurdung.
29
Sən ularni ⱪaytidin ⱪanunungƣa bax egixkə dəwət ⱪilding.
Lekin ular təkəbburlixip, əmrliringgə ⱪulaⱪ salmidi. Ular
nizamliringƣa ri'ayə ⱪilmidi. Əgər xundaⱪ ⱪilƣan bolsa idi, ⱨayat
yolini tapⱪan bolatti. Ular sanga tərsaliⱪ bilən boyni ⱪattiⱪliⱪ
ⱪilip, ita'ət ⱪilixni rət ⱪildi. 30 Sən ularƣa uzun yillar səwr-taⱪətlik
ⱪilding ⱨəmdə roⱨing arⱪiliⱪ pəyƣəmbərliringdin ularni
agaⱨlandurdung. Biraⱪ ular ⱪulaⱪ salmidi. Xunga sən ularni
yərlik həlⱪlərning ⱪoliƣa tutup bərding. 31 Biraⱪ sən yüksək
rəⱨimdillikingdə ularni pütünləy ⱨalak ⱪilmiding wə
taxliwətmiding. Qünki sən meⱨriban wə rəⱨimdil Hudadursən!
32
Uluƣ, ⱪudrətlik wə sürlük ⱨəm mənggü meⱨir-muⱨəbbətlik
əⱨdisidə turidiƣan Hudayimiz, Assur padixaⱨliri bizgə zulum
salƣandin tartip ⱨazirƣiqə, padixaⱨlirimiz, əməldarlirimiz,
roⱨaniylirimiz, pəyƣəmbərlirimiz, ata-bowilirimiz wə pütün
həlⱪing duq kəlgən azab-oⱪubətlərgə səl ⱪarimiƣaysən. 33 Sening
bizni jazaliƣining ⱨəⱪliⱪtur. Sən wapadar boldung, lekin biz
bolsaⱪ rəzillik ⱪilduⱪ. 34 Padixaⱨlirimiz, əməldarlirimiz,
roⱨaniylirimiz wə ata-bowilirimiz ⱪanunungƣa boysunmidi, əmr
wə agaⱨlanduruxliringƣa ⱪulaⱪ salmidi. 35 Ⱨətta ularning ɵz
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padixaⱨliⱪi bolup, sən ularƣa beƣixliƣan bipayan munbət
tupraⱪtiki nemətliringdin bəⱨrimən boluwatⱪanda, rəzillikliridin
ⱪaytmay, sening yolungda mangmidi.
36
Əmdi biz ⱪul bolup ⱪalduⱪ. Biz ata-bowilirimizning
mewə-qewə wə nemətlərdin bəⱨrimən boluxi üqün sən ularƣa ata
ⱪilƣan zeminda ⱪul bolduⱪ. 37 Bu tupraⱪning mol məⱨsulatliri
gunaⱨimiz wəjidin sən üstimizdin ⱨɵkümranliⱪ ⱪilixⱪa ⱪoyƣan
padixaⱨlarƣa mənsup boldi. Ular biz wə mal-waranlirimizni
haliƣiniqə baxⱪuruwatidu. Biz jəbir-zulum iqidə ⱪalduⱪ!»
Jama'ətning wədinamə yezixi
Mana xu ixlar wəjidin biz wədinamə yazduⱪ . Əməldarlirimiz,
Lawiylar wə roⱨaniylirimiz ɵz mɵⱨürlirini basti.
38

10-bab
1

Məzkur wədinamigə mɵⱨürlirini basⱪanlar:
Hakalyaning oƣli Yəⱨudiyəning baxliⱪi Nəhəmiya wə Zidⱪiya.
2
Roⱨaniylardin:
Siraya, Azarya, Yərəmiya, 3 Paxhur, Amarya, Malkiya,
4
Hattux, Xibanya, Malluk, 5 Harim, Miremot, Obadiya,
6
Daniyal, Ginniton, Baruk, 7 Mixullam, Abiya, Miyamin,
8
Ma'azya, Bilgay wə Ximayalar.
9
Lawiylardin:
Azanyaning oƣli Yexuwa, Henadadning oƣli Binnuy,
Ⱪadmi'el 10 ⱨəmdə ularning hizmətdaxliridin Xibanya, Ⱨodiya,
Ⱪilita, Pilaya, Hanan, 11 Mika, Rihob, Haxabya, 12 Zakkur,
Xerebiya, Xibanya, 13 Ⱨodiya, Bani wə Bininular.
14
Əməldarlardin:
Par'ox, Pahat-mo'ab, Elam, Zattu, Bani, 15 Bunni, Azgad,
Bebay, 16 Adoniya, Bigway, Adin, 17 Ater, Hizkiya, Azzur,
18
Ⱨodiya, Haxum, Besay, 19 Harif, Anatot, Nebay, 20 Magpi'ax,
Mixullam, Hezir, 21 Mixezabel, Zadoⱪ, Yaddu'a, 22 Pilatya,
Hanan, Anaya, 23 Ⱨoxiya, Ⱨananya, Haxxub, 24 Ⱨalloⱨex, Pilha,
Xobeⱪ, 25 Rihum, Haxabna, Ma'aseya, 26 Ahiya, Hanan, Anan,
27
Malluk, Harim wə Ba'analar.
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Wədinamining məzmuni
Ⱪalƣan həlⱪlərdin, roⱨaniylar, Lawiylar, ibadəthana dərwaziwənliri,
munajatqiliri, hizmətkarliri ⱨəm Hudaning ⱪanuniƣa boysunux yolida bu
zeminning yat həlⱪliridin ɵzlirini qətkə alƣanlar, ularning ayalliri wə
barliⱪ əⱪil yexiƣa yətkən ⱪiz-oƣulliri 29 ɵzlirining yurt baxliri bilən billə
Huda aldida ⱪəsəm ⱪildi. Əgər ular Hudaning hizmətkari Musa
pəyƣəmbər arⱪiliⱪ qüxürülgən Təwrat ⱪanuniƣa hilapliⱪ ⱪilsa,
Hudaning ⱪarƣixiƣa ketidu. Ular igimiz Pərwərdigarning barliⱪ
əmrlirigə wə ⱪa'idə-nizamliriƣa əməl ⱪilimiz, dəp ⱪəsəm berixti:
28

30

«Biz bu zemindiki yat həlⱪlər bilən nikaⱨlanmaymiz. 31 Əgər
bu zemindiki yat həlⱪlər dəm elix küni yaki baxⱪa muⱪəddəs
künlərdə ozuⱪ-tülük setip soda-setiⱪ ⱪilsa, biz ulardin ⱪət'iy
setiwalmaymiz. Biz ⱨər yəttinqi yili yərni dəm aldurimiz wə
ⱪərzlərni bikar ⱪilimiz.
32
Biz ibadəthanining hirajiti üqün ⱨər yili tɵt gramdin kümüx
berix məs'uliyitimizni üstimizgə alimiz. 33 Bu hirajət Hudaƣa
atalƣan nanlar, kündilik axliⱪ ⱨədiyəliri ⱨəm kɵydürmə
ⱪurbanliⱪlar, dəm elix küni, ⱨilal ay ⱨəm bəlgiligən ⱨeytlarda
ⱪilinidiƣan ⱨədiyələr, Hudaƣa atalƣan ⱪurbanliⱪlar,
Isra'illarning gunaⱨliri üqün kəqürülüx ⱪurbanliⱪliri wə
ibadəthana hizmətliri üqün ixlitilidu.
34
Biz roⱨaniylar, Lawiylar wə baxⱪa barliⱪ həlⱪ Təwrat
ⱪanuniƣa bina'ən Pərwərdigarimiz Hudaning ⱪurbanliⱪ supisida
ⱪalinidiƣan otunlarni ⱨər yili ⱪaysi jəmətning bəlgiləngən
waⱪitta ibadəthaniƣa elip kelixini qək taxlax arⱪiliⱪ bəlgiləymiz.
35
Biz ⱨər yili tunji pixⱪan axliⱪ bilən mewilirimizni
ibadəthaniƣa elip kelixni üstimizgə alimiz. 36 Təwrat ⱪanuniƣa
bina'ən biz tunji oƣlimiz wə mal-waranlirimizni Hudaning
hizmitidə boluwatⱪan ibadəthanidiki roⱨaniylarƣa elip kelimiz⑨.
37
Biz ⱨər yili əng yahxi un ⱨəm baxⱪa ⱨədiyələr, ⱨər hil mewilər,
xarablar wə zəytun yaƣlirini ibadəthanining ambarlirida saⱪlax
üqün roⱨaniylarning aldiƣa elip barimiz. Biz yerimizdin qiⱪⱪan
Təwrat ⱪanuniƣa bina'ən tunji oƣul wə tunji ərkək mal-waranlar Hudaƣa mənsup
bolidu. Mallar ⱪurbanliⱪ süpitidə ibadəthaniƣa elip kelinidu. Tunji oƣul bədiligə ⱪoy
ⱪurbanliⱪ ⱪilinidu.
⑨
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məⱨsulatlarning ondin bir ülüxini Lawiylarƣa tapxurimiz.
Lawiylar buni ⱨəmmə yezilirimizdin yiƣidu. 38 Lawiylar buni
yiƣⱪanda, tunji bax roⱨaniy Ⱨarunning əwladliridin bir roⱨaniy
ular bilən billə bolup, yiƣⱪanlarni ibadəthana ambarliriƣa elip
baridu. 39 Isra'illar wə Lawiylar ⱨədiyə ⱪilƣan axliⱪ, xarab wə
zəytun yeƣini ibadəthanining saymanliri saⱪlinidiƣan wə
nɵwətqi roⱨaniylar, ibadəthana dərwaziwənliri ⱨəm munajatqiliri
turidiƣan ibadəthana ɵylirigə elip baridu. Biz nəzirimizni
ibadəthanidin neri ⱪilmaymiz.»

11-bab
Yerusalemƣa olturaⱪlaxⱪuqilar
Həlⱪ yetəkqiliri muⱪəddəs xəⱨər Yerusalemda olturaⱪlaxti, ⱪalƣanlar
ⱨər on a'ilidin biri Yerusalemda turuxⱪa qək taxlaxti. Qək qiⱪmiƣanliri
ɵz yurtlirida ⱪepⱪelixti. 2 Həlⱪ Yerusalemda turuxⱪa razi bolƣanlarƣa
bəht-sa'adət tilidi.
3
Bu Yerusalemda olturaⱪlaxⱪan Yəⱨudiyə ɵlkisining baxliⱪlirining
isimliki: (ⱪalƣan həlⱪlər, roⱨaniylar, Lawiylar, ibadəthana hizmətkarliri
wə Sulayman padixaⱨ hizmətkarlirining əwladliri Yəⱨudiyədiki baxⱪa
jaylar – ɵz makanliriƣa olturaⱪlaxti. 4 Yəⱨuda wə Binyamin ⱪəbilisidin
bəzilər Yerusalemƣa olturaⱪlaxti.)
1

Yəⱨuda ⱪəbilə baxliⱪliridin:
Ataya Uzziyaning oƣli, Uzziya Zikiriyaning oƣli, Zikiriya
Amaryaning oƣli, Amarya Xifatyaning oƣli, Xifatya
Maⱨalal'elning oƣli, Maⱨalal'el Parəzning əwladi idi.
5
Ma'aseya Barukning oƣli, Baruk Kolhozəning oƣli, Kolhozə
Hazayaning oƣli, Hazaya Adayaning oƣli, Adaya Yoyaribning
oƣli, Yoyarib Zikiriyaning oƣli, Zikiriya Xelaⱨning əwladi idi.
6
Parəzning Yerusalemda olturaⱪlaxⱪan əwladliridin jəm'iy 468
palwan bar idi.
7
Benyamin ⱪəbilisidin:
Sallu Mixullamning oƣli, Mixullam Yo'edning oƣli, Yo'ed
Pidayaning oƣli, Pidaya Ⱪolayaning oƣli, Ⱪolaya Ma'aseyaning
oƣli, Ma'aseya Iti'elning oƣli, Iti'el Yixayaning əwladi idi.
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Uningdin baxⱪa Gabbay wə Sallay bolup, jəm'iy 928 kixi bar
idi.
9
Zikrining oƣli Yo'el ularning baxⱪurƣuqisi idi. Ⱨassinu'aning
oƣli Yəⱨuda bolsa bu xəⱨərning mu'awin baxliⱪi idi.
10
Roⱨaniylardin:
Yoyaribning oƣli Yidaya, Yakin 11 wə Siraya, Siraya
Hilⱪiyaning oƣli, Hilⱪiya Mixullamning oƣli, Mixullam
Zadoⱪning oƣli, Zadoⱪ Mirayotning oƣli, Mirayot Ahitubning
oƣli idi, Ahitub bolsa ibadəthanining baxⱪurƣuqisi bolƣanidi.
12
Ularning ibadəthanida hizmət ⱪilidiƣan hizmətdax
roⱨaniyliridin jəm'iy 822 kixi bar idi.
Adaya Yirohamning oƣli, Yiroham Pilalyaning oƣli, Pilalya
Amzining oƣli, Amzi Zikiriyaning oƣli, Zikiriya Paxhurning
oƣli, Paxhur Malkiyaning oƣli idi. 13 Adayaning
hizmətdaxliridin jəm'iy 242 jəmət baxliⱪi bar idi.
Amaxsay Azarelning oƣli, Azarel Ahzayning oƣli, Ahzay
Mixillemotning oƣli, Mixillemot Immerning oƣli idi.
14
Amaxsayning hizmətdaxliridin 128 palwan bar bolup, ularning
baxⱪurƣuqisi Ⱨagidolimning oƣli Zabdi'el idi.
15
Lawiylardin:
Ximaya Haxxubning oƣli, Haxxub Azriⱪamning oƣli,
Azriⱪam Haxabyaning oƣli, Haxabya Bunnining oƣli idi.
16
Lawiylar yetəkqiliridin Xabbitay wə Yozabad ibadəthanining
taxⱪi ixliriƣa məs'ul idi. 17 Mattanya Mikaning oƣli, Mika
Zabdining oƣli, Zabdi bolsa Asafning əwladi idi. U ibadəthanida
təxəkkür eytix wə du'a ⱪilixⱪa yitəkqilik ⱪilatti. Baⱪbuⱪya
Mattanyaning yardəmqisi idi.
Abda Xammuwaning oƣli, Xammuwa Galalning oƣli, Galal
Yidutunning oƣli idi. 18 Muⱪəddəs xəⱨər Yerusalemƣa
olturaⱪlaxⱪan Lawiylar jəm'iy 284 kixi idi.
19
Ibadəthana dərwaziwənliridin:
Aⱪⱪub, Talmon wə ularning hizmətdaxliri bolup, jəm'iy 172
kixi idi.
20
Ⱪalƣan Isra'illar, roⱨaniylar wə Lawiylar Yəⱨudiyəning baxⱪa
jayliridiki ɵzi warisliⱪ ⱪilidiƣan makanlarƣa olturaⱪlaxti. 21 Lekin
ibadəthana hizmətkarliri Yerusalemdiki Ofəl egizlikigə olturaⱪlaxti. Ular
Ziha bilən Gixpaning ⱪol astida ixləytti.
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Uzzi Yerusalemƣa olturaⱪlaxⱪan Lawiylarning baxliⱪi bolup, u
banining oƣli, Bani Haxabyaning oƣli, Haxabya Mattanyaning oƣli,
Mattanya Mikaning oƣli, Mika bolsa Asafning əwladidin idi. Asafning
əwladliri ibadəthanining munajatqiliriƣa məs'ul idi. 23 Bu munajatqilar
padixaⱨning buyruⱪidiki bəlgilimə boyiqə kündilik wəzipisini ɵtəytti.
24
Zərahning əwladliridin biri bolƣan Pitahya Mixezabelning oƣli
bolup, Yəⱨuda ⱪəbilisigə mənsup idi. U Persiyə padixaⱨining həlⱪ ixliri
məsliⱨətqisi idi.
Baxⱪa yərlərdə turƣuqilar
Yəⱨudiyəning yeziliri bilən ətrapidiki terilƣu jayliriƣa kəlsək,
Yəⱨuda ⱪəbilisidiki bəzilər Ⱪiryat-arba, Dibon wə Yiⱪabzi'el ⱨəm
ularning ətrapidiki yezilarƣa olturaⱪlaxti. 26 Bəziliri Yexuwa, Molada,
Bəyt-pələt, 27 Hazar-xu'al wə Bə'ərxəba ⱨəm uning yeziliriƣa, 28 Ziⱪlaⱪ
wə Mikona ⱨəm Mikonaning yeziliriƣa, 29 Enrimmon, Zor'aⱨ ⱨəm
Yarmut, 30 Zanowah wə Adullam ⱨəm ularning yeziliriƣa, Lakix ⱨəm
uning terilƣu jayliriƣa wə Azeⱪa ⱨəm uning yeziliriƣa olturaⱪlaxti.
Demək, Yəⱨuda ⱪəbilisidikilər Bə'ərxəbadin Ⱨinnom jilƣisiƣiqə bolƣan
jaylarƣa olturaⱪlaxti.
31
Benyamin ⱪəbilisidikilər Gəba, Mikmas, Ayyaⱨ wə Bəytəl ⱨəm
uning yeziliriƣa, 32 Anatot, Nob, Ananya, 33 Hazor, Ramaⱨ, Gittayim,
34
Hadid, Zibo'im, Niballat, 35 Lod, Ono wə ⱨünərwənlər jilƣisiƣa
olturaⱪlaxti. 36 Yəⱨudiyədə olturaⱪlixip ⱪalƣan bəzi Lawiylarning
Benyamin ⱪəbilisidikilər bilən billə turuxi bəlgiləndi.
25

12-bab
Roⱨaniylar bilən Lawiylarning tizimliki
Xi'altelning oƣli Zirubbabəl wə bax roⱨaniy Yexuwa bilən billə
sürgündin ⱪaytip kəlgən roⱨaniylar wə Lawiylarning tizimliki
tɵwəndikiqə:
roⱨaniylardin:
Siraya, Yərəmiya, Əzra,
2
Amarya, Malluk, Hattux,
3
Xikanya, Rihum, Miremot,
4
Iddo, Ginnetoy, Abiya,
1

495
Nəhəmiya
5

Miyamin, Ma'adya, Bilgaⱨ,
Ximaya, Yoyarib, Yidaya,
7
Sallu, Amoⱪ, Hilⱪiya wə Yidayalar idi.
Mana bular Yexuwa dəwridiki roⱨaniylarning baxliⱪliri wə
ularning hizmətdaxliri idi.
8
Lawiylardin:
Yexuwa, Binnuy, Ⱪadmi'el, Xerebiya, Yəⱨuda wə Mattanyalar
idi. Mattanya hizmətdaxliri bilən təxəkkür nahxiliri eytixⱪa
məs'ul idi. 9 Ularning hizmətdaxliri Baⱪbuⱪya wə Unni ibadəttə
ularning udulida turatti.
6

Bax roⱨaniy Yexuwaning əwladliri
Bax roⱨaniy Yexuwa Yoyaⱪimning atisi, Yoyaⱪim
Əlyaxibning atisi, Əlyaxib Yoyadaning atisi idi. 11 Yoyada
Yonatanning atisi, Yonatan Yaddu'aning atisi idi.
10

Roⱨaniylarning jəmət baxliⱪliri
Yoyaⱪim bax roⱨaniyliⱪ wəzipə ɵtüwatⱪan məzgildə, roⱨaniylarning
jəmət baxliⱪliri tɵwəndikiqə bolƣan:
Siraya jəmətidin Miraya
Yərəmiya jəmətidin Ⱨananya
13
Əzra jəmətidin Mixullam
Amarya jəmətidin Yiⱨohanan
14
Malluki jəmətidin Yonatan
Xibanya jəmətidin Yüsüp
15
Harim jəmətidin Adna
Mirayot jəmətidin Həlⱪay
16
Iddo jəmətidin Zikiriya
Ginniton jəmətidin Mixullam
17
Abiya jəmətidin Zikri
Minyamin jəmətidin bir baxliⱪ bolƣan①
Mo'adya jəmətidin Piltay
18
Bilgaⱨ jəmətidin Xammuwa
Ximaya jəmətidin Yiⱨonatan
19
Yoyarib jəmətidin Mattinay
12

①

Əslidiki Ibraniy ⱪolyazmilirida bu yərdiki isim qüxüp ⱪalƣan.
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Yidaya jəmətidin Uzzi
20
Sallay jəmətidin Ⱪallay
Amoⱪ jəmətidin Ebər
21
Hilⱪiya jəmətidin Haxabya
Yidaya jəmətidin Nitan'el
Roⱨaniylar wə Lawiylarning jəmət təzkirisi
Əlyaxib, Yoyada, Yohanan wə Yaddu'alar bax roⱨaniy bolƣan
məzgildə Lawiylarning jəmət baxliⱪliri royhətkə elinƣan. Persiyə
padixaⱨi Dari'os ⱨakimiyət tutⱪan məzgildə roⱨaniylarning jəmət
baxliⱪliri royhətkə elinƣan. 23 Lekin ibadəthana təzkirisidə royhətkə
elinƣan Lawiylarning jəmət baxliⱪliri pəⱪət Əlyaxibning nəwrisi
Yohananning dəwrigiqila idi.
22

Lawiylarning hizmət təⱪsimati
Lawiylarning jəmət baxliⱪliridin Haxabya, Xerebiya, Yexuwa,
Binnuy wə Ⱪadmi'ellar bolup, ular baxⱪa hizmətdaxlar bilən billə
ibadətlərdə Hudaning yeⱪin adimi Dawut padixaⱨning yolyoruⱪi boyiqə
bir-birigə robiro turuxup, mədⱨiyə eytixixlirini eytixip, minnətdarliⱪ
bildürətti. 25 Ibadəthana dərwazisining yenidiki ambarlarni saⱪlaydiƣan
dərwaziwənlər Mattanya, Baⱪbuⱪya, Obadiya, Mixullam, Talmon wə
Aⱪⱪublar idi. 26 Mana bu kixilər Yozadaⱪning nəwrisi Yexuwaning oƣli
bax roⱨaniy Yoyaⱪimning məzgilidə, xundaⱪla Yəⱨudiyəning baxliⱪi
Nəhəmiyaning wə roⱨaniy ⱨəm Təwrat ustazi Əzraning zamanida
yaxiƣanidi.
24

Xəⱨər sepillirining Hudaƣa beƣixlinixi
Yerusalem xəⱨirining sepilliri Hudaƣa beƣixlinidiƣan qaƣda,
Lawiylar turƣan jayliridin beƣixlax murasimiƣa ⱪatnixixⱪa
Yerusalemƣa təklip ⱪilindi. Ular murasimni xad-huramliⱪ iqidə
minnətdarliⱪ bilən jang, qiltar wə liralarni qelip, nəƣmə ⱪilip, nahxa
eytixip təbriklidi. 28 Munajatqilar Yerusalem ətrapidiki jaylardin,
jümlidin Nitofaning yeziliridin, 29 Bəyt-gilgaldin, Gəba wə Azmawət
ⱪatarliⱪ jaylardin kelip yiƣildi. Qünki munajatqilar ɵzliri üqün
Yerusalem ətrapidiki yezilarni ⱪurup qiⱪⱪanidi. 30 Roⱨaniylar bilən
Lawiylar ɵzlirini paklap, andin jama'ətni paklidi. Keyin ular xəⱨər
dərwaziliri bilən sepillirinimu paklax murasimi ɵtküzdi.
27
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Mən Yəⱨudiyə əməldarlirini sepil üstigə yiƣip, minnətdarliⱪ
bildürüxkə ikki qong hor ɵməkni bəlgilidim. Biri jənubiy yɵnülüxtiki
sepil üstidə ⱪiƣ dərwazisiƣa ⱪarap yürüp kətti. 32 Ⱨoxaya wə Yəⱨudiyə
əməldarlirining yerimi munajatqilarning kəynidin yürüx ⱪildi. 33 Yənə
Azarya, Əzra, Mixullam, 34 Yəⱨuda, Binyamin, Ximaya wə
Yərəmiyalarmu əgixip mangdi. 35 Andin bəzi roⱨaniylar kanay qelip,
Asaf əwladidin Zikiriya bilən mangdi. Zikiriya Yonatanning oƣli,
Yonatan Ximayaning oƣli, Ximaya Mattanyaning oƣli, Mattanya
Mikayaning oƣli, Mikaya Zakkurning oƣli, Zakkur bolsa Asaf
əwladidin idi. 36 Ularning kəynidin Zikiriyaning hizmətdaxliri mangdi.
Ular Ximaya, Azarel, Milalay, Gilalay, Ma'ay, Nitan'el, Yəⱨuda wə
Hananilar bolup, Hudaning yeⱪin adimi Dawut padixaⱨning muzika
əswabliriƣa ohxax əswablarni qelip mangdi. Bu topⱪa Təwrat ustazi
Əzra yetəkqilik ⱪilƣanidi. 37 Ular bulaⱪ dərwazisiƣa kəlgəndə,
pələmpəylərdin qiⱪip, «Dawut xəⱨiri»ning ətrapidiki sepilning əng
üstigə yetip kəldi. Andin ular Dawut padixaⱨning ordisidin ɵtüp, xərⱪtiki
bulaⱪ dərwazisiƣa kəldi.
38
Ikkinqi hor ɵmək minnətdarliⱪini bildürüp ularning aldiƣa qiⱪix
üqün baxⱪa yolni qɵridəp ximalƣa yürüp kətti. Mən wə jama'ətning
ⱪalƣan yerimi ularning kəynidin əgixip mangduⱪ. Ular sepil üstini
boylap, tonurlar munaridin ɵtüp, kəng sepilgə yətti. 39 Andin ular
Əfrayim dərwazisidin ɵtüp, Kona Xəⱨər dərwazisiƣa kəldi. Ular Beliⱪ
dərwazisi wə Hanan'el munaridin ɵtüp Yüz munariƣa kəldi. Ular yənə
Ⱪoy dərwazisiƣa ⱪarap dawamliⱪ mengip, Ⱪarawul dərwazisida tohtidi.
40
Minnətdarliⱪini bildürüwatⱪan ikki hor ɵmək ibadəthaniƣa yetip
kelip, u yərdin orun aldi. Mənmu billə kəlgən bir top əməldarlar bilən u
yərdin orun aldim. 41 Bizning yenimizdin orun alƣanlar kanay qalƣuqi
roⱨaniylar bolup, ular Əlyaⱪim, Ma'aseya, Minyamin, Mikaya,
Əlyo'enay, Zikiriya wə Hananyalar idi. 42 U yərdə yənə Ma'aseya,
Ximaya, Əl'azar, Uzzi, Yiⱨohanan, Malkiya wə Ezerlər bar idi.
Munajatqilar Yizrahyaning yetəkqilikidə ünlük nahxa eytti. 43 Jama'ət u
küni nurƣun ⱪurbanliⱪlarni ⱪildi ⱨəmdə xad-huramliⱪⱪa qɵmdi. Qünki
Huda ularƣa zor huxalliⱪ ata ⱪilƣanidi. Ayallar wə balilarmu huxalliⱪⱪa
qɵmgənidi. Yerusalemdiki xad-huramliⱪ yiraⱪ jaylarƣa anglinatti.
44

Ibadəthanining təminati
U küni bəzi ərlər ⱨədiyələr, tunji alƣan ⱨosul wə məⱨsulatlarning
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ondin bir ülüxi saⱪlinidiƣan ibadəthana ambarlirini baxⱪuruxⱪa
təyinləndi. Ular roⱨaniylar wə Lawiylar üqün Təwrat ⱪanunida
bəlgiləngən boyiqə xəⱨər sirtidiki etizlardin ülüxni yiƣiwelixⱪa məs'ul
boldi. Yəⱨudiyədiki barliⱪ həlⱪ roⱨaniylar wə Lawiylar ⱨəm ularning
ix-izliridin hursən boldi. 45 Qünki ular paklax murasimida Hudaning
hizmitini ɵtəp kəlgənidi. Munajatqilar wə dərwaziwənlərmu Dawut
padixaⱨ oƣli Sulaymanƣa buyruƣinidək ɵz hizmətlirini ⱪilixti. 46 Burun
Asaf yaxiƣan Dawut padixaⱨ zamanisida ibadəthana munajatqilirining
yetəkqiliri bolux ⱨəmdə mədⱨiyə nahxiliri wə Hudaƣa minnətdarliⱪ
bildürüx nahxilirining boluxi adət bolƣanidi. 47 Əmdi bolsa, Zirubbabəl
wə Nəhəmiya zamanisida barliⱪ Isra'illar munajatqilarƣa,
dərwaziwənlərgə wə baxⱪa Lawiylarƣa kündilik ozuⱪluⱪni təminləp
bərdi. Lawiylar bolsa roⱨaniylarƣa tapⱪinining ülüxini bərdi.

13-bab
Nəhəmiyaning islaⱨati
U kündə Musa pəyƣəmbər arⱪiliⱪ qüxürülgən Təwrattiki yazmilar
jama'ətkə oⱪuldi. Uningda: «Ammonlar wə Mo'ablarning ibadətkə
ⱪatnixixiƣa ⱪət'iy ruhsət yoⱪ» deyilgən bɵlək bayⱪaldi. 2 Qünki burun
ular Isra'illar Misirdin qiⱪⱪan waⱪitta ularni ozuⱪ-tülük wə su bilən
təminliməy, əksiqə Isra'illarƣa lənət oⱪux üqün Bil'amni yalliƣanidi,
əmma Hudayimiz bu lənətni bəhtkə aylandurƣanidi. 3 Jama'ət Təwrat
ⱪanunini angliƣan ⱨaman, arilaxma irⱪlarni jama'ət arisidin qiⱪiriwətti.
4
Buningdin burun roⱨaniy Əlyaxib ibadəthanining ambarlirini
baxⱪuruxⱪa təyinləngənidi. Uning Ammonlardin bolƣan Tobiya bilən
tuƣⱪanqiliⱪi bar idi. 5 U burun axliⱪ ⱨədiyəliri, huxbuy buyumlar,
ibadəthana saymanliri wə axliⱪ, xarab ⱨəm zəytun yeƣining ondin bir
ülüxi ⱪoyulƣan bir eƣiz yoƣan ɵyni Tobiyaƣa təyyarlap bərgənidi. Bu
nərsilər əmr boyiqə munajatqilar, dərwaziwənlər wə baxⱪa Lawiylarƣa
berilidiƣan bolup, ularning arisidiki bəzi ülüxliri roⱨaniylarƣa berilətti.
6
Bu ixlar yüz bərgəndə, mən Yerusalemda əməs idim. Babil padixaⱨi
Artahxastining 32-yili mən padixaⱨning yeniƣa bardim. Keyin mən
ⱪaytix üqün uning ruhsitini soridim. 7 Mən Yerusalemƣa yetip kəlgəndə,
Əlyaxibning Tobiyaƣa ibadəthana ⱨoylisidin bir eƣiz ɵyni ajritip bərgən
rəzillikini bayⱪidim. 8 Mən bək aqqiⱪlinip, Tobiyaning barliⱪ bisatini u
1

499
Nəhəmiya

ɵydin aqiⱪip taxlidim. 9 Mən roⱨaniylarƣa bu ɵylərni murasim boyiqə
paklaxni ⱨəmdə ibadəthana saymanliri, sunulƣan axliⱪ ⱨədiyəliri wə
huxbuy buyumlarni u ɵygə ⱪayturup əkirixni buyrudum.
10
Mən yənə Lawiylarning kündilik təminat ozuⱪluⱪini bərmigənlikini
bayⱪidim. Xunga Hudaning hizmitidə bolidiƣan munajatqilar bilən
baxⱪa Lawiylar etizliriƣa ixləxkə kətkənidi. 11 Xuning bilən mən
əməldarlarni əyibləp:
– Nemə üqün ibadəthana hizmiti nəziringlardin taxlinip ⱪaldi? –
dedim.
Mən yənə munajatqilar wə baxⱪa Lawiylarni qaⱪirip, ɵzigə tegixlik
hizmətlirini ⱪaytidin ⱪildurdum. 12 Yəⱨudiyədiki barliⱪ həlⱪ yənə bir
ⱪetim axliⱪ, xarab ⱨəm zəytun yeƣining ondin bir ülüxini ibadəthana
ambarliriƣa elip kelixkə baxlidi. 13 Mən roⱨaniy Xələmya, pütükqi
Zadoⱪ wə Lawiylardin bolƣan Pidayani ambarlarƣa məs'ul ⱪildim. Mən
yənə Mattanyaning nəwrisi ⱨəm Zakkurning oƣli Hananni ularƣa
yardəmqi ⱪildim. Bular ixənqlik adəmlər bolup, hizmətdaxliri
Lawiylarƣa adilliⱪ bilən təⱪsim ⱪilixⱪa məs'ul idi.
14

I Huda, bu yahxi ixni səmingdə tutⱪaysən ⱨəmdə
sadaⱪətmənlik bilən ibadəthaniƣa wə uning hizmətlirigə
ⱪilƣanlirimni untup ⱪalmiƣaysən!
15

U künlərdə mən bəzi Yəⱨudiylarning dəm elix künidə üzüm
yanjiwatⱪanliⱪini kɵrdüm. Adəmlərning yənə axliⱪ elip keliwatⱪanliⱪini
wə exəklirigə artiwatⱪanliⱪini kɵrdüm. Ular dəm elix künidə üzüm,
ənjür, xarab wə ⱨər hil məⱨsulatlarni Yerusalemƣa elip keliwatatti.
Xuning bilən mən ularni bu kündə məⱨsulatlirini satmasliⱪⱪa
agaⱨlandurdum. 16 Yerusalemda turƣan Tir xəⱨiridin kəlgənlər beliⱪ wə
ⱨər hil tawarlarni elip kelip dəm elix künidə Yəⱨudiyədikilərgə
setiwatatti, ⱨətta Yerusalemdimu xundaⱪ ⱪiliwatatti.
17
Xuning bilən mən Yəⱨudiylarning jama'ət ərbablirini əyibləp,
mundaⱪ dedim:
– Nemə üqün bundaⱪ rəzillik bilən dəm elix künini bulƣaysilər?
18
Əjdadliringlar xundaⱪ ⱪilmiƣanmidi? Xuning bilən Hudayimiz bu
balayi'apətni bizgə wə bu xəⱨərgə yaƣdurƣanidi. Ⱨazir silər dəm elix
künini bulƣax arⱪiliⱪ Isra'illarƣa ⱪarxi tehimu zor ƣəzəpni
ⱪozƣawatisilər!
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Xuning bilən mən dərwazilarni dəm elix künidin awwal, kün
patⱪanda taⱪaxni wə dəm elix küni ɵtüp kətmügiqə aqmasliⱪni
buyrudum. Mən dəm elix künidə ⱨərⱪandaⱪ yük kirmisun, dəp
hizmətkarlirimni dərwazilarƣa ⱪoydum. 20 Ⱨər hil tawarlarni əkəlgən
sodigərlər wə setiⱪqilar bir yaki ikki ⱪetim Yerusalemning sirtida keqini
ɵtküzdi. 21 Xuning bilən mən:
– Nemə üqün keqini sepil sirtida ɵtküzisilər? Əgər yənə xundaⱪ
ⱪilsanglar, ədipinglarni berimən! – dəp agaⱨlandurdum.
Xuningdin keyin ular dəm elix künidə ⱪayta kəlmidi. 22 Andin mən
dəm elix künining muⱪəddəslikini saⱪlax üqün, Lawiylarning ɵzlirini
paklap dərwazilarƣa ⱪarawulluⱪ ⱪilixini buyrudum.
I Hudayim, buning üqün meni səmingdə tutⱪaysən ⱨəmdə
yüksək mənggülük meⱨir-muⱨəbbiting bilən manga
rəⱨim-xəpⱪət kɵrsətkəysən!
23

Xu künlərdə mən Axdod, Ammon wə Mo'ablardin ɵyləngən bəzi
Yəⱨudiylarni kɵrdüm. 24 Tehimu yamini, ularning balilirining yerimi
degüdək ɵz Yəⱨudiy tilimizni bilməy, pəⱪət Axdodluⱪ yaki baxⱪa
həlⱪlərning tilinila sɵzliyələtti. 25 Xuning bilən mən ularni əyibləp,
ularƣa lənət yeƣixini tilidim. Bəzilirini urup, qeqini yuldum. Mən ularni
balilirining yərliklər bilən toy ⱪilixiƣa yol ⱪoymasliⱪi üqün Huda aldida
ⱪəsəm iqküzdüm. 26 Mən ularƣa mundaⱪ dedim:
– Bu, Isra'iliyəning Sulayman padixaⱨining gunaⱨ ɵtküzüxkə
azdurulƣinidək bir ix əməsmu? Ⱨərⱪandaⱪ milləttin uningƣa
selixturƣudək padixaⱨ bolmiƣan, Huda uningƣa meⱨir-muⱨəbbət
kɵrsitip, uni Isra'illarning padixaⱨi ⱪilip tikligən. Biraⱪ xundaⱪ bolsimu u
yat millətlərdin bolƣan ayallarning azduruxi bilən gunaⱨ ɵtküzgən.
27
Əmdi silər ⱪandaⱪlarqə baxⱪa millətlərdin ɵylinip, gunaⱨ ɵtküzüp,
Hudaƣa sadaⱪətsizlik ⱪilixni oylaxⱪa jur'ət ⱪilalidinglar?!
28
Bax roⱨaniy Əlyaxibning oƣli Yoyadaning bir oƣli Horonluⱪlardin
bolƣan Sanballatning ⱪizini alƣan, xuning bilən mən uni jama'ət aldida
ⱪoƣlap qiⱪardim.
29

I Hudayim, bu adəmlərni ⱨəmdə ularning roⱨaniyliⱪini wə
sening roⱨaniylar ⱨəm Lawiylar bilən tüzgən əⱨdəngni
bulƣiƣinini esingdə tutⱪaysən!
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Xuning bilən mən həlⱪni ⱨərⱪandaⱪ yat həlⱪlərdin yuⱪⱪan yaman
təsirlərdin paklidim. Mən roⱨaniylarƣa wə Lawiylarƣa wəzipə bekitip,
ⱨərbir adəmgə ɵz hizmitini bərdim. 31 Mən yənə bəlgilik waⱪitta
otunlarning ⱨəmdə tunji pixⱪan mewilərning ⱪurbanliⱪ supisiƣa elip
kelinixini orunlaxturdum.
I Huda, meni səmingdə tutⱪaysən, manga meⱨribanliⱪ ⱪilƣaysən!

Əstir
(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
Muⱪəddəs Kitabning «Əstir»din ibarət uxbu ⱪismida Persiyə
imperiyisining hanixliⱪ mərtiwisigə erixkən Yəⱨudiy ⱪizi Əstirning ɵz
həlⱪini ⱪutⱪuzƣanliⱪi yezilƣan. «Əstir»diki wəⱪəlik Persiyə imperiyisidə
Ahaxwerox ⱨɵkümranliⱪ ⱪilƣan yilliri yəni miladiyədin burunⱪi 485-464
yilliri yüz bərgən. Musa pəyƣəmbərning ɵz həlⱪini Misirdin elip
qiⱪⱪiniƣa təhminən ming yil bolƣan qaƣlar idi. Musa pəyƣəmbər
dəwridə Pərwərdigar Huda Isra'illarni ɵz həlⱪi ⱪilip bəlgiləp, ular bilən
əⱨdə tüzgənidi. Xu əⱨdigə asasən ular Hudaning əmrlirigə boysunmisa,
Hudaning jazasiƣa uqraytti. Lekin Isra'illar Hudaƣa ita'ət ⱪilmastin,
dawamliⱪ sahta ilaⱨlarƣa qoⱪundi. Pərwərdigar Huda Isra'illarni
agaⱨlandurux üqün nurƣun pəyƣəmbərlərni əwətkən bolsimu, ular
yənila sahta ilaⱨlardin ɵzlirini tartalmidi. Huda ahiri Isra'illarni
jazalap, Babilning padixaⱨini ularning zeminini besiwelip, paytəhti
Yerusalemni wəyran ⱪilixⱪa wə aⱨalisini sürgün etixkə əwətti. Bu wəⱪə
miladiyədin burunⱪi 586-yili yüz bərdi. Waⱨalənki Huda ɵz həlⱪi bolƣan
Isra'illarƣa pəyƣəmbər Yərəmiya arⱪiliⱪ ular sürgün ⱪilinip yətmix
yildin keyin, ularni yənə ɵz zeminiƣa ⱪayturup kelidiƣanliⱪini eytⱪanidi.
Isra'illar sürgün ⱪilinip uzun ɵtməy, Babil Persiyə imperiyisi təripidin
besiwelindi.
Persiyiliklər Isra'illarƣa nisbətən ⱪattiⱪ ⱪol bolmidi, huddi Huda aldin
eytⱪinidək, yətmix yildin keyin Isra'illar ɵz zeminiƣa ⱪaytip kelixkə
baxlidi. Ular əmdi sahta ilaⱨlarƣa yənə qoⱪunmaydiƣan boldi.
Xundaⱪtimu Persiyidiki Isra'illar baxⱪa bir qong hətərgə duq kelidu.
Uxbu hətər ⱨəⱪⱪidə «Əstir»də bayan ⱪilinƣan. Amaləklər Isra'illarƣa
uzundin beri düxmən bolup keliwatⱪan həlⱪ idi. Musa pəyƣəmbər
Isra'illarni Misirdin elip qiⱪⱪandin keyin, Amaləklər birinqi bolup
Isra'illarƣa ⱨujum ⱪilƣanidi. Sa'ul Isra'illarƣa padixaⱨ bolƣan
qaƣlarda, Agag Amaləklərgə padixaⱨ bolƣan bolup, Isra'illar bilən
bolƣan uruxta Agag ɵz həlⱪigə baxqiliⱪ ⱪilƣanidi. Əstirning dəwridə
Agagning əwladi bolƣan Ⱨaman yənila Persiyə imperiyisidə turuwatⱪan
barliⱪ Isra'illarni ɵltürüwetixni pilanlaydu.
«Əstir»diki nurƣun wəⱪəliklərdin, məsilən altinqi babtiki Persiyining
padixaⱨi Ahaxweroxning uyⱪusining kəlməsliki bilən keyinki
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wəⱪəliklərning qetixixidin xuni bilələymizki, gərqə «Əstir»ning
ⱨeqⱪandaⱪ yeridə « Huda» degən sɵz tilƣa elinmisimu, əmma Huda
pütün wəⱪəliklərni baxⱪurup turƣan.
«Əstir»diki muⱨim nuⱪta Hudaning insanlarƣa bərgən əmrlirini
təkitləx bolmastin, bəlki Hudaning biz insanlarni ularning ətrapida yüz
bərgən əməliy ixlar arⱪiliⱪ yetəkligənlikidur.
Muⱪəddəs Kitabning «Əstir»din ibarət bu ⱪismida Yəⱨudiylarning
Purim bayrimining tarihiy arⱪa kɵrünüxi qüxəndürülidu.
1.
2.
3.
4.

Tezis:
Əstirning hanix boluxi (1-, 2-bablar)
Ⱨaman pilanliƣan suyiⱪəst (3 – 5-bablar)
Ⱨamanning jazalinixi (6-, 7-bablar)
Yəⱨudiylarning düxmənlirini məƣlup ⱪilixi (8 – 10-bablar)

Əstir

Padixaⱨ Ahaxweroxning Waxtini hanixliⱪtin ⱪalduruxi
Tɵwəndiki wəⱪə padixaⱨ Ahaxwerox zamanida yüz bərgən.
Ahaxwerox Suza ⱪəl'əsidiki təhtidə olturup, Ⱨindistandin Misirning
nerisiƣiqə bolƣan bir yüz yigirmə yəttə ɵlkigə ⱨɵkümranliⱪ ⱪilƣanidi.
3
U ⱨɵkümranliⱪining üqinqi yilida barliⱪ aliy əməldarliri bilən bəglirigə
bir katta ziyapət bərdi. Ziyapətkə Persiyə bilən Midiyaning sərkərdiliri,
ⱨərⱪaysi ɵlkilərdiki yuⱪiri təbiⱪidikilər wə aliy əməldarlar kelip ⱪatnaxti.
4
Ziyapət altə ay dawamlaxti. Padixaⱨ bu jəryanda ularƣa ɵz
imperiyisining bayliⱪi wə ɵzining xan-xəripini namayan ⱪildi.
5
Arⱪidinla padixaⱨ yənə Suza ⱪəl'əsidiki pütün kixilərgə,
mərtiwisining yuⱪiri-tɵwənlikigə ⱪarimay, orda gülzarliⱪida yəttə kün
ziyapət bərdi. 6 Məzkur gülzarliⱪ aⱪ wə kɵk kəndir rəhttin tikilgən
pərdilər bilən bezəlgən bolup, bu pərdilər mərmər tax tüwrüklərdiki
kümüx ⱨalⱪilarƣa sɵsün rənglik kəndir rəht bilən qekilgənidi. Mərmər
tax, sədəp wə türlük rənglik taxlar yatⱪuzulƣan yərning üstigə
altun-kümüxtin yasalƣan yɵlənqüklük uzun orunduⱪlar ⱪoyulƣanidi.
7
Xarablar bir-birigə ohximaydiƣan altun ⱪədəⱨlərgə ⱪuyulƣan bolup,
padixaⱨning buyruⱪi boyiqə ordidiki xarablar mərdlərqə təminləndi.
8
Padixaⱨ orda hizmətkarliriƣa ⱨəmməylənning haliƣanqə xarab iqixigə
yol ⱪoyuxlirini, əmma ⱨeqkimgə zorlimasliⱪlirini buyrudi. 9 Xuning
1-2
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bilən bir waⱪitta hanix Waxti padixaⱨ Ahaxweroxning ordisida ayallar
üqün ⱨəm ziyapət bərdi.
10
Katta ziyapətning yəttinqi küni padixaⱨ xarabtin kəypi qaƣ
bolƣinida, ⱨuzurida hizmət ⱪilidiƣan yəttə ⱨərəmaƣisini② yəni
Miⱨuman, Bizta, Harbona, Biƣta, Abaƣta, Zetar, Kərkəslərni 11 hanix
Waxtiƣa hanixliⱪ tajini kiydürüp, ⱨuzuriƣa təklip ⱪilip kelixlirini
buyrudi. Hanix intayin qirayliⱪ ayal bolƣaqⱪa, padixaⱨ aliy əməldarliri
bilən barliⱪ ziyapət əⱨligə uning güzəl jamalini kɵrsətməkqidi. 12 Lekin
ⱨərəmaƣiliri hanix Waxtiƣa padixaⱨning əmrini yətküzgəndə, u berixni
rət ⱪildi. Buning bilən padixaⱨ intayin hapa bolup, ƣəzipi ɵrləp kətti.
13
Axu waⱪittiki padixaⱨlarning ⱪa'idisi boyiqə padixaⱨ məlum
məsililərgə duq kəlgəndə, ⱪanun wə tərtip-intizamni yahxi
bilidiƣanlarning məsliⱨətini alatti, xunga padixaⱨ ɵz zamanining
takamullaxⱪan aⱪilliridin məsliⱨət soridi. 14 Aⱪillardin uning yeⱪinliri
karxina, Xetar, Admata, Tarxix, Mərəs, Marsina wə Mimukanlar idi.
Ular Persiyə wə Midiyadiki yəttə aliy əməldar bolup, padixaⱨ bilən da'im
kɵrüxələydiƣan wə imperiyidə aldinⱪi orunda turidiƣan kixilər idi.
15
Padixaⱨ ulardin:
– Mənki padixaⱨ Ahaxwerox ⱨərəmaƣisini əwətip, hanix Waxtiƣa əmr
yətküzgənidim. Lekin, u əmrimni bəja kəltürmidi. Ⱪanun boyiqə uni
ⱪandaⱪ bir tərəp ⱪilix kerək? – dəp soridi. 16 Mimukan buningƣa jawabən
padixaⱨ wə baxⱪa aliy əməldarlarƣa mundaⱪ dedi:
– Hanix Waxti padixaⱨning aldida əməs, bəlki padixaⱨning ⱨərⱪaysi
ɵlkilərdiki aliy əməldarlirining xundaⱪla pütkül həlⱪlərning aldidimu
hataliⱪ ɵtküzüptu! 17 Qünki hanixning ⱪilƣan bu ixi imperiyimizdiki
ⱨəmmə ayallarning arisiƣa tarⱪilixi bilənla bu ix ularning ɵz ərlirini
kɵzigə ilmasliⱪiƣa səwəb bolidu. Ular: «Padixaⱨ Ahaxwerox hanix
Waxtini ⱨuzuriƣa təklip ⱪilƣanikən, əmma u berixni rət ⱪiliptu»
deyixidu. 18 Persiyə wə Midiyadiki əməldarlarning hanimliri hanixning
bu ixini angliƣan ⱨaman ərlirigə xundaⱪ mu'amilə ⱪilixⱪa baxlaydu.
Buning bilən a'ilidə mənsitməslik bilən hapiliⱪ üzülməydu. 19 Əgər
aliyliri halisila, buningdin keyin Waxti padixaⱨning ⱨuzuriƣa kəlmisun,
dəp əmr qüxürgəyla wə bu əmrni yazdurup, Persiyə bilən Midiyaning
Ⱨərəmaƣiliri ordidiki nurƣun ixlarda muⱨim orunda turidiƣan hizmətqilər bolup,
kɵp ⱨallarda ular orda toⱪallirini baxⱪurux ixiƣa məs'ul bolatti. Ular piqiwetilgən ərlər
bolup, ⱪizlarƣa qeⱪilmaytti wə pərzəntmu ⱪalduralmaytti.
②

506
Əstir

ⱪanuniƣa ɵzgərməs ⱪilip kirgüzgəyla wə aliyliri uning hanixliⱪ ornini
uningdin yahxiraⱪ birsigə bərgəyla. 20 Padixaⱨ əmri katta
imperiyilirining ⱨəmmə jayliriƣa jakarlanƣandin keyin, ⱨəmmə ayallar
ɵz ərlirining mərtiwisining bar yoⱪluⱪidin ⱪət'iynəzər, ularni ⱨɵrmət
ⱪilidiƣan bolidu, – dedi.
21
Padixaⱨ wə uning aliy əməldarliri bu pikirni toƣra tapti, xunga
padixaⱨ Mimukanning təklipi boyiqə ix kɵrdi. 22 Padixaⱨ ⱨərbir ɵlkə
həlⱪining ɵz til-yeziⱪida imperiyining ⱨəmmə jayliriƣa: «Ⱨərbir ər ɵz
a'ilisining hojayinidur» dəp ⱨɵküm qüxürdi.

2-bab
Əstirning hanix boluxi
Padixaⱨ Ahaxweroxning ƣəzipi ⱪaytⱪandin keyin, Waxti wə uning
ⱪilƣanliri ⱨəm uning üstidin qiⱪirilƣan ɵz yarliⱪi ⱨəⱪⱪidə oylaydiƣan
boldi. 2 Padixaⱨning məhsus ƣulamliri padixaⱨⱪa:
– Aliyliri üqün yax wə qirayliⱪ ⱪizlar tepip kəltürülsun. 3 Bu qirayliⱪ
ⱪizlarni Suza ⱪəl'əsidiki ⱨərəmhaniƣa yiƣip kelix üqün imperiyilirining
ⱨərⱪaysi ɵlkilirigə əməldarlar təyinlənsun. Ⱪizlar orda toⱪalliriƣa məs'ul
ⱨərəmaƣisi Ⱨegayning baxⱪuruxida bolsun wə pədəz mulazimiti bilən
təminlənsun. 4 Andin ɵzlirigə yaⱪⱪan ⱪiz Waxtining orniƣa hanix
bolsun, – dəp təklip bərdi. Bu təklip padixaⱨⱪa yaⱪⱪaqⱪa, u xundaⱪ ⱪildi.
5
Suza ⱪəl'əsidə Mordikay isimlik bir Yəⱨudiy bolup, u Binyamin
ⱪəbilisidin bolƣan Ya'irning oƣli idi. Ya'ir Xim'ining oƣli, Xim'i bolsa
Kixning oƣli idi. 6 Babil padixaⱨi Nibukadnəzər Yerusalemdin Yəⱨudiyə
padixaⱨi Yiⱨoyakinni bir top adəmlər bilən billə əsir ⱪilip elip kəlgəndə,
Kixmu xularning iqidə idi. 7 Mordikayning Əstir isimlik bir nəwrə
singlisi bolup, uning Ibraniyqə ismi Ⱨadassa idi. U bir güzəl, kelixkən
ⱪiz bolup, ata-anisi tügəp kətkəndin keyin Mordikay uni ɵz ⱪizi ⱪilip
beⱪiwelip, qong ⱪilƣanidi.
8
Padixaⱨning pərmani bilən nurƣun ⱪizlar Suza ⱪəl'əsidiki
ⱨərəmhaniƣa kəltürülgəndə, Əstirmu ordidiki ⱪizlarƣa məs'ul Ⱨegayƣa
tapxuruldi. 9 Əstir Ⱨegayƣa yaⱪti. Ⱨegay uningƣa iltipat ⱪilip, dərⱨal uni
pərdaz mulazimiti wə alaⱨidə yeməkliklər bilən təminlidi. Xundaⱪla u
ordidin yəttə kenizəkni uning hizmitini ⱪilixⱪa tallap, Əstir wə ularƣa
ⱨərəmhanidin əng yahxi jayni bərdi. 10 Əstir ɵz həlⱪi wə uruⱪ-əjdadi
1
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ⱨəⱪⱪidə ⱨeqkimgə ⱨeqnemə eytmidi, qünki Mordikay uningƣa bu
toƣrisida eƣiz aqmasliⱪni buyruƣanidi. 11 Mordikay Əstirning
ⱨal-əⱨwalidin həwər elix wə uningƣa ⱪandaⱪ mu'amilə
ⱪiliniwatⱪanliⱪini bilix üqün, ⱨər küni ⱨərəmhana ⱨoylisining ətrapida
mengip yürdi.
12
Rəsmiyət boyiqə ⱨərbir yax ⱪiz padixaⱨ Ahaxweroxning ⱨuzuriƣa
kirix üqün, ɵz nɵwiti kelixtin burun altə ay murməkki yeƣi bilən, altə ay
hux puraⱪ ətir wə maylar bilən jəm'iy on ikki ay pərdaz ⱪilinixi kerək idi.
13
Ⱪiz padixaⱨning ⱨuzuriƣa kirgəndə, ⱨərəmhanidin ordiƣa nemini elip
ketixni halisa, uningƣa xu nərsilər berilətti. 14 Kəqⱪurun padixaⱨ
ⱨuzuriƣa kirgən ⱪiz ətisi ətigəndə ordidiki ⱨərəmhanining baxⱪa bir
bɵlümigə əwətilətti. U ⱨərəmhana toⱪallarni baxⱪurƣuqi ⱨərəmaƣisi
Xa'axƣaz nazariti astida idi. Pəⱪət padixaⱨⱪa yaⱪⱪan, ismi atap
qaⱪirilƣan ⱪizla ⱪaytidin uning ⱨuzuriƣa kirələytti. 15 Əstir yəni
Abihayilning ⱪizi (Mordikay beⱪiwalƣan ɵzining bir nəwrə singlisi)ning
padixaⱨ ⱨuzuriƣa kirix nɵwiti kəlgəndə, ⱨərəmaƣisi Ⱨegay uningƣa
nemini elix ⱨəⱪⱪidə təklip bərgən bolsa, xuni aldi wə baxⱪa ⱨeq nərsə
sorimidi. Əstirni kɵrgənlərning ⱨəmmisi uni yaⱪturup ⱪalatti. 16 Xundaⱪ
ⱪilip Ahaxwerox imperiyisining yəttinqi yili, oninqi ayda③ yəni təbət
eyida Əstir padixaⱨ Ahaxweroxning ordisiƣa kəltürüldi. 17 Padixaⱨ
Əstirni barliⱪ ayallardin yahxi kɵrdi. U padixaⱨning iltipati wə
amraⱪliⱪiƣa barqə ⱪizlardin artuⱪ sazawər bolƣaqⱪa, padixaⱨ uning
bexiƣa hanixliⱪ tajini kiydürüp, Waxtining orniƣa hanix ⱪildi.
18
Kəynidin, padixaⱨ ⱨəmmə aliy əməldarliri wə bəglirigə Əstir xəripi
üqün bir katta ziyapət bərdi. Ⱨəmmə ɵlkilərdə bayram elan ⱪilindi wə
sehiyliⱪ bilən ⱨədiyələr berildi.
Mordikayning padixaⱨning ⱨayatini ⱪutⱪuzuxi
Ⱪizlar ikkinqi ⱪetim ⱨərəmhaniƣa yiƣilƣanda, Mordikay ordida
mənsəpkə erixkənidi. 20 Əstir Mordikayning tapilixi boyiqə, ɵzining
həlⱪi wə uruⱪ-əjdadi ⱨəⱪⱪidə yənila ⱨeqkimgə ⱨeqnemə eytmidi. Əstir
Mordikayƣa uning tərbiyisidiki waⱪtida boysunƣandək boysunatti.
21
Mordikay ordida hizmət ⱪilƣan məzgildə, orda dərwazisida
19

«Əstir»də əgər aylar nomur boyiqə elinƣan bolsa, Ibraniy kalendaridiki waⱪitni
kɵrsitidu. Əgər aylar ismi bilən elinƣan bolsa, Pars kalendaridiki waⱪitni kɵrsitidu.
Uxbu ayəttiki waⱪit miladiyə kalendari boyiqə təhminən miladiyədin burunⱪi 478yilning on ikkinqi eyiƣa toƣra kelidu.
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kɵzətqilik ⱪilidiƣan Biƣtan wə Tərəx isimlik ikki ⱨərəmaƣisi bolup, ular
padixaⱨ Ahaxweroxⱪa intayin ƣəzəplinip, uni ɵltürüwetixni ⱪəstləp
yürətti. 22 Mordikay bu suyiⱪəstni bilip ⱪelip, hanix Əstirgə məlum ⱪildi.
Əstir bu ixni Mordikayning namida padixaⱨⱪa yətküzdi. 23 Təkxürülüx
arⱪiliⱪ bu ixning rastliⱪi ispatlanƣandin keyin, bu ikki kixi darƣa esip
ɵltürüldi. Bu wəⱪə imperiyining təzkirisigə padixaⱨning kɵz aldida yezip
ⱪoyuldi.

3-bab
Ⱨamanning Yəⱨudiylarning nəslini yoⱪitix suyiⱪəsti
Bu ixlardin keyin padixaⱨ Ahaxwerox Agagning nəslidin bolƣan
Ⱨammidataning oƣli Ⱨamanning əmilini barliⱪ əməldarlarningkidin
yuⱪiri ɵstürdi. Mərtiwə jəⱨəttə Ⱨaman padixaⱨ Ahaxweroxning
kəynidila turatti. 2 Ordidiki pütün əməldarlarning ⱨəmmisi padixaⱨning
buyruƣinidək Ⱨamanning aldidin ɵtkəndə, uningƣa egilip təzim
ⱪilixatti. Pəⱪət Mordikayla egilməytti ⱨəm təzim ⱪilmaytti. 3 Buni kɵrgən
ordidiki baxⱪa əməldarlar uningdin:
– Padixaⱨning əmrigə boysunmiƣiningiz nemisi? – dəp soridi. 4 Ular
Mordikayƣa bu gəpni ⱨər küni desimu, əmma Mordikay ularning sɵzigə
ⱪulaⱪ salmidi. Mordikay ularƣa qüxəndürüp:
– Mən Yəⱨudiy, Ⱨamanƣa təzim ⱪilmaymən, – dedi. Xuning bilən,
ular Ⱨamanning Mordikayning bu ixiƣa yol
ⱪoyidiƣan-ⱪoymaydiƣanliⱪini bilip beⱪix üqün bu gəpni uningƣa dəp
ⱪoydi.
5
Ⱨaman Mordikayning uningƣa egilip təzim ⱪilmiƣanliⱪini kɵrüp
intayin ƣəzəpləndi. 6 U yənə Mordikayning Yəⱨudiy ikənlikini bilixi
bilən, yalƣuz Mordikayning ɵzinila jazalax azliⱪ ⱪilidikən dəp ⱪaridi.
Xunga u Ahaxwerox imperiyisidiki pütün Yəⱨudiylarni yəni
Mordikayning ɵz həlⱪini ⱪirip taxlaxni pilanlidi.
7
Ahaxwerox imperiyisining on ikkinqi yili birinqi ayda yəni nisan
eyida ④ bu pilanning əməlgə axuruluxiƣa bir künning bəlgilinixi üqün,
Ⱨamanning aldida «pur» (qək) tartildi. Purda on ikkinqi ayning yəni adar
1

④
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eyining on üqinqi küni*⑤, təhminən bir yildin keyinki waⱪit qiⱪti.
8
Andin Ⱨaman padixaⱨ Ahaxweroxⱪa:
– Imperiyilirining ⱨəmmə ɵlkilirigə qeqilip kətkən xundaⱪla ɵm
yaxaydiƣan bir həlⱪ bar. Ularning ⱪanunliri baxⱪa həlⱪlərning
ⱪanunliriƣa ohximaydu. Ular imperiyimizning ⱪanunliriƣa
boysunmaydu. Ularning yaxixiƣa yol ⱪoyux imperiyimizning
mənpə'itigə paydisizdur. 9 Əgər aliyliri halisila, ularni yoⱪitix üqün
məktup yazdurƣayla. Mən imperiyimizning məmuriy hirajiti üqün
həzinigə üq yüz atmix ming kilo kümüx tapxuruxⱪa kapalətlik ⱪilimən, –
dəp məlum ⱪildi. 10 Xuning bilən padixaⱨ ⱪoxulƣanliⱪini bildürüp,
ɵzining mɵⱨürlük üzükini Yəⱨudiylarning düxmini bolƣan Agagning
nəslidin bolƣan Ⱨammidataning oƣli Ⱨamanƣa bərdi. 11 Padixaⱨ
uningƣa:
– Bu kümüxlər ɵzünggə ⱪalsun. U həlⱪni ⱪandaⱪ ⱪilimən desəng,
xundaⱪ ⱪil! – dedi. 12 Xunga birinqi ayning on üqinqi küni⑥ Ⱨaman
padixaⱨning pütükqilirini yiƣip, imperiyining ⱨəmmə ɵlkilərdiki rə'isliri,
bəgliri wə aliy əməldarliriƣa ⱪarita məktup yazdurdi. Məktuplar ⱨərbir
ɵlkə həlⱪining ɵz til-yeziⱪida bolup, ular padixaⱨning namida yezildi.
Xundaⱪla ularƣa padixaⱨning mɵⱨürlük üzüki besildi. 13 Məktuplar
qaparmənlər arⱪiliⱪ padixaⱨning ⱪol astidiki ⱨəmmə ɵlkilərgə əwətildi.
Məktuplarda: «On ikkinqi ayning yəni adar eyining on üqinqi küni⑦
Yəⱨudiylarning ⱪeri-yax, ər-ayal, bala-qaⱪilirining ⱨəmmisi bir kün
iqidə ⱪirilsun, ɵltürülsun, yoⱪ ⱪilinsun, mal-mülükliri talan-taraj
ⱪilinsun» dəp yezilƣanidi. 14 Ⱨəmmə adəmning xu küni təyyar bolup
turuxi üqün, məktupning kɵqürmə nushisi ⱨərⱪaysi ɵlkilərdə pərman
bolup, ⱨəmmə puⱪralarƣa aldin elan ⱪilinmaⱪqi boldi. 15 Padixaⱨning
əmrigə bina'ən, məzkur pərman Suza ⱪəl'əsidə elan ⱪilindi. Qaparmənlər
pərmanni dərⱨal ⱨərⱪaysi ɵlkilərgə elip berixti. Bu waⱪitta padixaⱨ bilən
Ⱨaman buni təbrikləx yüzisidin xarab iqixkə olturdi. Suza ⱪəl'əsi bolsa
bisərəmjanliⱪta ⱪaldi.

⑤

Miladiyə kalendari boyiqə üqinqi ayning yəttinqi künigə toƣra kelidu
Miladiyə kalendari boyiqə tɵtinqi ayning on yəttinqi künigə toƣra kelidu.
⑦ Miladiyə kalendari boyiqə üqinqi ayning yəttinqi künigə toƣra kelidu.
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4-bab
Mordikayning Əstirdin yardəm sorixi
Mordikay bu ixlardin həwər tapⱪandin keyin intayin ⱪayƣurup,
kiyimlirini yirtip, qigə rəhtkə yɵginip, bexiƣa kül qeqip, Suza ⱪəl'əsini
aylinip yürüp, naⱨayiti ⱪattiⱪ aⱨupəryad kɵtürdi. 2 U orda dərwazisiƣa
kelip, tohtap ⱪaldi. Qünki bəlgilimə boyiqə qigə rəhtkə yɵgəngən kixilər
ordiƣa kirgüzülməytti. 3 Padixaⱨning pərmani ⱪaysi ɵlkigə yetip kəlsə, u
yərdiki Yəⱨudiylar ⱪayƣurup, nalə-pəryad uruxti. Ular roza tutup, kɵz
yexi ⱪilip, ⱨaza tutuxti, nurƣun kixilər qigə rəhtkə yɵginip, külgə milinip
yetixti.
4
Əstirning hizmitini ⱪilidiƣan kenizəklər bilən ⱨərəmaƣiliri Mordikay
ⱨəⱪⱪidə Əstirgə həwər yətküzgəndə, u intayin bi'aram bolup,
Mordikayƣa kiyim-keqəklərni əwətip, uning matani taxliwetixini tələp
ⱪildi. Lekin Mordikay ⱪobul ⱪilmidi. 5 Əstirning hizmitigə təyinləngən
padixaⱨning Ⱨatak isimlik bir ⱨərəmaƣisi bar idi. Əstir uni qaⱪirtip,
Mordikayning yeniƣa berip, zadi nemə ixning uni ⱪiynawatⱪanliⱪini wə
nemixⱪa undaⱪ bolƣanliⱪini bilip kelixkə əwətti. 6 Xuning bilən Ⱨatak
orda dərwazisi aldidiki məydanda Mordikay bilən kɵrüxti. 7 Mordikay
yüz bərgən ixlarni uningƣa bir-birləp eytip bərdi xundaⱪla Ⱨamanning
Yəⱨudiylarni yoⱪitix üqün dɵlət həzinisigə ⱪanqilik pul i'anə ⱪilixni
wədə ⱪilƣanliⱪini dedi. 8 Mordikay uningƣa yənə Suzada elan ⱪilinƣan,
Yəⱨudiylarni yoⱪitix toƣriisidiki pərmanidin bir nusha bərdi. Mordikay
uning bu pərmanni Əstirgə tapxurup berixini ⱨəmdə Əstirgə əⱨwalni
qüxəndürüp, uning padixaⱨⱪa yelinip, ɵz həlⱪining bir ⱪoxuⱪ ⱪenini
tilixini tələp ⱪildi.
9
Ⱨatak ⱪaytip Mordikayning təlipini Əstirgə yətküzdi. 10 Əstir:
– Mordikayƣa munu gəplərni yətküz, – dəp Ⱨatakni yənə əwətti.
11
– Padixaⱨ ordisida hizmət ⱪiliwatⱪanlar wə padixaⱨning ⱪol astidiki
həlⱪliri xuni biliduki: ər yaki ayal boluxidin ⱪət'iynəzər, ⱪaysi bir kixi
qaⱪirilmay, iqkiriki ⱨoyliƣa – padixaⱨning ⱨuzuriƣa kirsə, ⱪanun boyiqə
ɵltürülidu. Pəⱪət padixaⱨ uningƣa ⱪolidiki altun səltənət ⱨasisini uzitip
ⱪalsa, u tirik ⱪalidu. Meni bolsa padixaⱨ qaⱪirmiƣili bir ay boldi.
12
Əstirning bu gəpliri Mordikayƣa yətküzüldi. 13 Mordikay Əstirgə
mundaⱪ jawab əwətti:
– Yəⱨudiylarning ⱨəmmisi ɵltürülidiƣan yərdə sən «ⱨərgizmu ordida
1
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yaxiƣanliⱪim üqün aman ⱪalimən» dəp oylimiƣin. 14 Əgər muxu waⱪitta
sən süküt ⱪilsang, Yəⱨudiylarƣa baxⱪa jaydin yardəm kelidu, ular
ⱪutulup ⱪalidu, lekin sən pütün jəməting bilən ⱪoxulup ɵlisən. Kim
bilidu, bəlkim sən muxu waⱪitlar üqün hanixliⱪ mərtiwisigə
erixkəndursən?
15
Əstir keyin Mordikayƣa mundaⱪ jawab ⱪayturdi:
16
– Siz berip, Suza ⱪəl'əsidiki barliⱪ Yəⱨudiylarni yiƣing, silər mən
üqün roza tutunglar, üq keqə-kündüz ⱨeq nərsə yemənglar, ⱨeq nərsə
iqmənglar. Mənmu kenizəklirim bilən xundaⱪ ⱪilimən. Andin mən
ⱪanunƣa hilap bolsimu, padixaⱨning aldiƣa kirimən. Buning üqün
ɵlsəmmu məyli.
17
Xundaⱪ ⱪilip Mordikay kətti wə Əstirning tapiliƣinidək ⱪildi.

5-bab
Əstirning padixaⱨ bilən Ⱨamanƣa ziyapət berixi
Üqinqi küni Əstir xaⱨanə libasni kiyip, ordining iqkiriki ⱨoyliƣa yəni
padixaⱨ təhti ⱪoyulƣan has hanisi udulidiki ⱨoyliƣa kirdi. Padixaⱨ has
hanisi ixikining udulidiki təhtidə olturatti. 2 Padixaⱨ hanix Əstirning
iqkiriki ⱨoylida turƣinini kɵrüp, hanix uning nəziridə iltipat tapⱪaq altun
səltənət ⱨasisini uningƣa uzatti. Xuning bilən Əstir uning aldiƣa berip,
ⱨasining uqini tutti. 3 Padixaⱨ uningdin:
– Əy hanix Əstir! Nemə boldi? Nemə təliping bar? Ⱨətta
imperiyimning yerimini tələp ⱪilsangmu, u sanga berilidu, – dedi.
4
– Əgər aliyliri halisila, bügün Ⱨaman bilən birgə, sili üqün
təyyarliƣan ziyapitimgə ⱪədəm təxrip ⱪilƣayla, – dedi Əstir padixaⱨⱪa.
5
Padixaⱨ:
– Əstirning tələp ⱪilƣinidək Ⱨamanni dərⱨal elip kelinglar, – dedi.
Xundaⱪ ⱪilip, padixaⱨ ziyapətkə Ⱨaman bilən billə bardi.
6
Xarab iqiliwatⱪanda, padixaⱨ Əstirdin yənə:
– Iltimasing nemə? Iltimasing bəja kəltürülidu. Nemə təliping bar?
Ⱨətta imperiyimning yerimini tələp ⱪilsangmu, u sanga berilidu, – dedi.
7-8
– Mening iltimasim wə təlipim xuki: əgər mən aliylirining iltipatiƣa
muyəssər bolsam, aliyliri halisila, ətə ɵzliri Ⱨaman bilən birgə ikkiliri
üqün təyyarliƣan ziyapitimgə ⱪatnixip bərgəyla. Xu qaƣda silining
soriƣanliriƣa jawab berəy, – dedi Əstir.
1
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Ⱨamanning Mordikayni ⱪəstləx pilani
Ⱨaman ziyapəttin kɵngli hux ⱪaytti. Lekin u orda dərwazisi aldidin
ɵtkinidə, Mordikayning u yərdə ornidin midirlimay olturƣinini, ɵzidin
bir'azmu əymənmigənlikini kɵrüp, intayin ƣəzəpləndi. 10 Lekin u
ƣəzipini besiwelip, ɵyigə ⱪaytip, aƣinilirini qaⱪirtti wə hotuni
Zərəxnimu kəltürdi. 11 Ⱨaman ularƣa ɵzining qəksiz bayliⱪi wə
pərzəntlirining kɵplüki ⱨəⱪⱪidə po atti, xundaⱪla padixaⱨning uning
mərtiwisini ⱪandaⱪ ɵstürüp, barliⱪ aliy əməldarlar bilən bəglərdin yuⱪiri
ⱪilƣanliⱪini aƣzi aƣziƣa təgməy sɵzlidi. 12 Ⱨaman yənə:
– Bulardin baxⱪa hanix Əstir bərgən ziyapətkə padixaⱨ bilən məndin
baxⱪa ⱨeqkim təklip ⱪilinmaptu. U yənə padixaⱨ bilən meni ətiki
ziyapətkə təklip ⱪildi! 13 Biraⱪ mən ⱪaqanla ⱨeliⱪi Yəⱨudiy
Mordikayning orda dərwazisi aldida olturƣinini kɵrsəm, bu ixlarning
ⱨəmmisining manga ⱨeqbir əⱨmiyətsiz ikənlikini ⱨes ⱪilimən, – dedi.
14
Uning hotuni wə aƣiniliri uningƣa:
– Siz buyruⱪ qüxürüp, ottuz yəttə gəz⑧ egizliktə bir dar təyyarliting wə
ətə ətigəndə padixaⱨtin Mordikayni darƣa esixni tələp ⱪiling. Xundaⱪ
ⱪilƣanda ziyapətkə huxal-huram barisiz, – dəp təklip berixti. Ⱨaman
buni yahxi məsliⱨət dəp bilip, egiz bir dar təyyarlatti.
9

6-bab
Padixaⱨning Mordikayƣa xan-xərəp berixi
Xu küni kəqtə padixaⱨning uyⱪusi kəlmigəqkə, imperiyining
təzkirisini aldurup oⱪutti. 2 Təzkirining: «Mordikay padixaⱨni yoxurun
ɵltürüx ⱨəⱪⱪidiki bir suyiⱪəstni pax ⱪilƣan, bu suyiⱪəstni orda
dərwazisini kɵzət ⱪilidiƣan Biƣtan bilən Tərəx isimlik ikki ⱨərəmaƣisi
pilanliƣan» dəp yezilƣan yerigə kəlgəndə,
3
padixaⱨ:
– Bu ix üqün Mordikay ⱪandaⱪ təⱪdirləndi, uning ɵzigə nemə
izzət-ikram kɵrsitildi? – dəp soridi.
Padixaⱨning ƣulamliri:
– Uningƣa ⱨeq nərsə berilməptu, – dəp jawab berixti.
4
– Orda ⱨoylisida kim bar? – dəp soridi padixaⱨ. Bu qaƣda Ⱨaman
1

⑧
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Mordikayni yasitip ⱪoyƣan darƣa esixⱪa padixaⱨtin ijazət sorax üqün
orda ⱨoylisiƣa əmdila kirgənidi. 5 Xunga padixaⱨning ƣulamliri
uningƣa:
– Ⱨoylida Ⱨaman turidu, – dəp jawab bərdi.
– Uni kirgüzünglar! – dedi padixaⱨ. 6 Ⱨaman kirgəndə, padixaⱨ
uningdin:
– Padixaⱨ izzət-ikram kɵrsətməkqi bolƣan kixigə nemə kəltürülsə
bolidu? – dəp soridi. Ⱨaman ɵz kɵnglidə: «Padixaⱨ məndin baxⱪa
kimgimu izzət-ikram kɵrsitər idi» dəp oylidi 7-8 wə padixaⱨⱪa:
– Padixaⱨimiz izzət-ikram kɵrsətməkqi bolƣan kixi üqün ɵzliri kiygən
xaⱨanə libas, ɵzliri mingən taj taⱪalƣan at elip kelinsun. 9 Andin
padixaⱨning əng ⱨɵrmətlik aliy əməldarliridin biri u kixigə libas
kiydürüp, uni atⱪa mindürüp, xəⱨər məydanini aylandurup: «Ⱪaranglar!
Padixaⱨ izzət-ikram kɵrsətməkqi bolƣan kixi mana muxundaⱪ ⱪilinidu»
dəp uning aldida jar salsun, – dedi.
10
Xundaⱪ ⱪilip, padixaⱨ Ⱨamanƣa:
– Dərⱨal xaⱨanə libas bilən atni kəltürüp, ⱨazirⱪi degining boyiqə orda
dərwazisi aldida olturƣan Yəⱨudiy Mordikayƣa xundaⱪ ⱪil!
Eytⱪanliringdin birərsimu kəm ⱪilinmisun! – dəp buyrudi. 11 Ⱨaman
xaⱨanə libas bilən atni kəltürdi. Mordikayƣa libas kiydürüp, atⱪa
mindürdi wə uni xəⱨər məydaniƣa elip berip aylandurup:
– Ⱪaranglar! Padixaⱨ izzət-ikram kɵrsətməkqi bolƣan kixi mana
muxundaⱪ ⱪilinidu, – dəp uning aldida jar saldi. 12 Xuningdin keyin
Mordikay ordidiki wəzipisini dawamlaxturuxⱪa ⱪaytip kəldi. Ⱨaman
bolsa bexini qümkəp, ƣəmkin ⱨalda dərⱨal ɵyigə ⱪaytip kətti. 13 U ɵzi
duq kəlgən ixlarni hotuni Zərəxkə wə barliⱪ aƣiniliriƣa bir-birləp sɵzləp
bərdi. Hotuni wə məsliⱨətqiliri uningƣa:
– Siz yengilixkə baxliƣan Mordikay Yəⱨudiy nəslidin bolƣaqⱪa,
uningƣa taⱪabil turalmaysiz, siz qoⱪum uning kɵz aldida yengilip
ⱪalisiz, – dedi.
14
Ular sɵzlixip turƣinida, ordining ⱨərəmaƣiliri kelip, Ⱨamanni
Əstirning təyyarliƣan ziyapitigə berixⱪa aldiratti.
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7-bab
Ⱨamanning darƣa esip ɵltürülüxi
Xuning bilən padixaⱨ Ⱨaman bilən billə Əstirning ziyapitigə bardi.
Xarab iqiliwatⱪanda, padixaⱨ Əstirdin yənə:
– Əy, hanix Əstir! Iltimasing nemə? Iltimasing bəja kəltürülidu. Nemə
təliping bar? Ⱨətta imperiyimning yerimini tələp ⱪilsangmu, u sanga
berilidu, – dedi.
3
Əstir:
– Əgər mən aliylirining iltipatiƣa muyəssər bolsam, aliyliri halisila,
iltimasim üqün jenimni ⱪutuldurƣayla. Təlipim üqün həlⱪimning
ⱨayatini saⱪliƣayla. 4 Mən wə həlⱪim ⱪirilip, ɵltürülüp, yoⱪ ⱪilinixⱪa
setilip kəttuⱪ. Əgər biz pəⱪət ⱪul wə dedəklikkə setilip kətkən bolsaⱪ,
mən süküt ⱪilar idim qünki bizning külpət tartiximiz padixaⱨⱪa elip
kelidiƣan kɵngülsizlikkə selixturƣanda ⱨeq gəp əməs, – dəp jawab
bərdi.
5
U waⱪitta padixaⱨ Ahaxwerox hanix Əstirdin:
– U kim ikən? Bundaⱪ ⱪilixⱪa jur'ət ⱪilalaydiƣan kixi ⱪəyərdə ikən? –
dəp soridi.
6
– Bizning əxəddiy düxminimiz dəl bu rəzil Ⱨamanning ɵzi! – dəp
jawab bərdi Əstir.
Ⱨaman padixaⱨ wə hanix aldida titrəp kətti. 7 Padixaⱨ ƣəzəp bilən
ornidin turup, ziyapəthanidin orda gülzarliⱪiƣa qiⱪip kətti. Ⱨaman
padixaⱨning ɵzini box ⱪoyuwətməydiƣanliⱪini bilip, hanix Əstirdin bir
ⱪoxuⱪ ⱪenini tiləx üqün ⱪaldi. 8 Padixaⱨ orda gülzarliⱪidin
ziyapəthaniƣa ⱪaytip kirginidə, Ⱨaman hanix Əstir yanpaxlap yatⱪan
uzun orunduⱪⱪa ɵzini taxlap yatatti. Padixaⱨ:
– Mən turuⱪluⱪ, u mening ordamda hanixⱪa ədəpsizlik ⱪiliwatamdu
nemə? – dəp warⱪiridi. Padixaⱨ xundaⱪ deyixi bilənla ⱨərəmaƣiliri
Ⱨamanning bax-kɵzini qümkəp, uni ɵltürüxkə təyyar boldi.
9
Padixaⱨning aldida turuwatⱪan ⱨərəmaƣiliridin Harbona isimlik birsi:
– Ⱨaman aliylirining ⱨayatini ⱪutⱪuzƣan Mordikayni esix üqün ottuz
yəttə gəz egizliktə yasatⱪan dar uning ⱨoylisida turidu! – dedi.
– Uningƣa Ⱨamanning ɵzini esinglar! – dəp əmr ⱪildi padixaⱨ.
10
Xuning bilən Mordikayni asmaⱪqi bolƣan darƣa Ⱨamanning ɵzi
esildi. Xundila padixaⱨning ƣəzipi besildi.
1-2
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8-bab
Mordikay bilən Əstirning ɵz həlⱪini ⱪutⱪuzuxi
Xu küni padixaⱨ Ahaxwerox Yəⱨudiylarning düxmini Ⱨamanning
pütün ɵy-jay, mal-mülkini hanix Əstirgə bərdi. Mordikayning
padixaⱨning ⱨuzuriƣa kirixigə ijazət berildi. Qünki Əstir padixaⱨⱪa
uning ɵz tuƣⱪini ikənlikini eytip bərgənidi. 2 Padixaⱨ Ⱨamandin
tartiwelinƣan mɵⱨürlük üzükni Mordikayƣa bərdi. Əstir Mordikayƣa
Ⱨamanning ɵy-jay, mal-mülkini baxⱪuruxni ⱨawalə ⱪildi. 3 Əstir yənə
padixaⱨning ayiƣiƣa yiⱪilip, yiƣlap turup, uningdin Agagning nəslidin
bolƣan Ⱨamanning Yəⱨudiylarning nəslini yoⱪitix suyiⱪəstini bikar
ⱪilixini yelinip soridi. 4 Padixaⱨ Əstirgə altun səltənət ⱨasisini
uzatⱪanidi, Əstir padixaⱨning aldida ornidin turup:
5
– Əgər mən aliylirining iltipatiƣa muyəssər bolsam, aliyliri toƣra
tepip, məndin məmnun bolsila, aliyliri halisila, bir əmr qüxürüp,
Agagning nəslidin bolƣan Ⱨammidataning oƣli Ⱨamanning
imperiyilirining ⱨəmmə ɵlkiliridiki Yəⱨudiylarni yoⱪitix üqün
yazdurƣan məktuplirini bikar ⱪilƣayla. 6 Mən həlⱪimning yoⱪitilixiƣa,
tuƣⱪanlirimning ⱪirilixiƣa ⱪandaⱪmu qidap turalaymən? – dedi.
7
Padixaⱨ Ahaxwerox hanix Əstir bilən Yəⱨudiy Mordikayƣa mundaⱪ
dedi:
– Ⱨaman Yəⱨudiylarni ⱪirip taxlimaⱪqi bolƣanliⱪi üqün, uni darƣa
asturdum wə mal-mülkini Əstirgə bərdim. 8 Əmdi haliƣininglarqə,
mening namimda Yəⱨudiylarƣa məktup yezip, mɵⱨürlük üzükimni
besinglar. Xuni esinglarda tutunglarki, padixaⱨning namida yezilip,
padixaⱨning mɵⱨürlük üzüki besilƣan ⱨərⱪandaⱪ məktup bikar
ⱪilinmaydu.
9
Xuning bilən üqinqi ayning yəni xiwan eyining yigirmə üqinqi küni⑨
Mordikay padixaⱨning pütükqilirini yiƣip, Yəⱨudiylarƣa wə
Ⱨindistandin Misirning nerisiƣiqə bolƣan imperiyining jəm'iy bir yüz
yigirmə yəttə ɵlkisidiki rə'isliri, bəgliri wə əməldaliriƣa ⱪarita, məktup
yazdurdi. Məktuplar ⱨərbir ɵlkining ɵz til-yeziⱪida xundaⱪla
Yəⱨudiylarning til-yeziⱪida yezildi. 10 Mordikay padixaⱨ
Ahaxweroxning namida yazdurƣan bu məktuplarƣa uning mɵⱨürlük
üzükini basturdi wə ularni ordidiki qapⱪur atlarƣa mingən qaparmənlər
1

⑨
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arⱪiliⱪ tarⱪatti.
11
Məzkur məktuplarda padixaⱨ ⱨərⱪaysi xəⱨərlərdiki Yəⱨudiylarning
ɵzini ⱪoƣdax üqün birlixixigə ijazət bərgən. Yəⱨudiylarning ɵzlirigə
ⱨujum ⱪilmaⱪqi bolƣan ⱨərⱪandaⱪ millət wə ɵlkidin bolƣan adəmlərni
wə ularning hotun-balilirini ⱪirixiƣa, ɵltürüxigə, yoⱪ ⱪilixiƣa wə
ularning mal-mülüklirigə igə boluxiƣa ruhsət berilgən. 12 Bu ix pütün
ɵlkilərdə on ikkinqi ayning yəni adar eyining on üqinqi küni① yəni əslidə
Yəⱨudiylarni ⱪirƣin ⱪilixⱪa bəlgiləngən küni, bir kün iqidə ijra ⱪilinsun
dəp bekitildi. 13 Bu məktupning kɵqürmə nushisi ⱨərⱪaysi ɵlkilərdə
pərman bolup jakarlinidiƣan wə ⱨəmmə adəmgə uⱪturulidiƣan boldi.
Xundaⱪ bolƣanda Yəⱨudiylar düxmənliridin xu küni intiⱪam elixⱪa
təyyar bolalaytti. 14 Qaparmənlər ordidiki qapⱪur atlarƣa minip
padixaⱨning buyruⱪi boyiqə jiddiy atlandi, Suzadiki ⱪəl'ədimu bu
pərman elan ⱪilindi.
15
Mordikay aⱪ wə kɵk xaⱨanə libasni kiyip, kəndir yiptin toⱪulƣan
sɵsün rəng yəngsiz yepinqisini yepinip, katta altun tajini taⱪap,
padixaⱨning ⱨuzuridin qiⱪti. Suza xəⱨiri huxalliⱪ təntənilirigə qɵmdi.
16
Yəⱨudiylarƣa nisbətən bu qaƣ bəht-sa'adətkə erixkən, xad-horamliⱪ
wə izzət-ⱨɵrmətkə tolƣan qaƣ boldi. 17 Padixaⱨning pərmani ⱨəmmə
ɵlkə wə xəⱨərlərgə yetip barƣanda, uni angliƣan Yəⱨudiylar xadliⱪⱪa
tolup, huxalliⱪ ziyapiti berixti, bayram ⱪilix arⱪiliⱪ təbrikləxti. Nurƣun
yərlik aⱨalilər Yəⱨudiylardin ⱪorⱪuxup, Yəⱨudiy boluxti.

9-bab
Yəⱨudiylarning ɵz düxmənlirini məƣlup ⱪilixi
On ikkinqi ayning yəni adar eyining on üqinqi küni② kəldi. Bu
padixaⱨning pərmanining bəja kəltürülidiƣan küni, xundaⱪla
Yəⱨudiylarning düxmənliri ularning üstidin ƣalib kelixkə ümid
baƣliƣan kün idi. Əksiqə bu kündə Yəⱨudiylar ularning üstidin ƣəlibə
ⱪildi. 2 Yəⱨudiylar ɵzlirigə ziyankəxlik ⱪilƣuqilarƣa ⱪarxi turux üqün
padixaⱨ Ahaxweroxning pütün ɵlkiliridiki ɵzliri turuxluⱪ xəⱨərlərdə
yiƣilixti. Jaylardiki həlⱪlər ulardin ⱪorⱪuxatti. Xunga ularƣa ⱨeqkim
1

①
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ⱪarxiliⱪ kɵrsitəlmidi. 3 Pütün ɵlkilərning rə'isliri, aliy əməldarliri, bəgliri
wə orda ixliriƣa məs'ul hadimlar Mordikaydin ⱪorⱪⱪaqⱪa, Yəⱨudiylarƣa
yardəm berixti. 4 Qünki Mordikayning ⱨoⱪuⱪ da'irisi barƣanseri
kengiyix bilən u ordida intayin nopuzluⱪ bolup, uning nam-xɵⱨriti barliⱪ
ɵlkilərgə tarⱪalƣanidi.
5
Xunga Yəⱨudiylar ɵz düxmənlirigə haliƣinini ⱪildi. Ular
düxmənlirini ⱪiliq bilən ⱪirip yoⱪatti. 6 Yəⱨudiylar Suza ⱪəl'əsidila bəx
yüz kixini ɵltürdi. 7-10 Ularning iqidə Yəⱨudiylarning əxəddiy düxmini
Ⱨammidataning oƣli bolƣan Ⱨamanning on oƣlimu yəni Parxandata,
Dalfon, Aspata, Porata, Adalya, Aridata, Parmaxta, Arisay, Ariday wə
Wayzatalarmu bar idi. Yəⱨudiylar düxmənlirini ɵltürdi, lekin ularning
ⱨeqⱪandaⱪ mal-mülkini olja almidi.
11
Xu küni Suza ⱪəl'əsidə ɵltürülgənlərning sani padixaⱨⱪa məlum
ⱪilinƣanidi, 12 padixaⱨ hanix Əstirgə:
– Yəⱨudiylar yalƣuz Suza ⱪəl'əsidila bəx yüz adəm ɵltürüptu.
Ɵltürülgənlərning iqidə Ⱨamanning on oƣlimu bar ikən, imperiyining
baxⱪa ɵlkiliridə yənə nemə ixlar ⱪilƣandur? Əmdi iltimasing nemə?
Iltimasing bəja kəltürülidu. Yənə nemə təliping bar? Degining kelidu, –
dedi. 13 Əstir:
– Aliyliri halisila, Suzadiki Yəⱨudiylarning ətimu bügünki pərman
boyiqə ix ⱪilixiƣa ijazət bərgəyla ⱨəmdə Ⱨamanning on oƣlining
jəsətlirini darƣa asturƣayla, – dəp jawab bərdi.
14
Padixaⱨ xu boyiqə pərman qüxürdi wə bu pərman Suzada jakarlandi.
Ⱨamanning on oƣlining jəsətliri darƣa esildi.
15
Adar eyining on tɵtinqi küni③ Suzadiki Yəⱨudiylar yənə bir ⱪetim
jəm bolup, Suzada üq yüz adəmni ⱪirdi. Lekin ular ohxaxla mal-mülük
olja almidi.
16
Adar eyining on üqinqi küni④ imperiyining ⱨərⱪaysi ɵlkiliridiki
baxⱪa Yəⱨudiylarmu yiƣilixip ɵzlirini ⱪoƣdaxⱪanidi. Ɵzlirigə ɵqmənlik
ⱪilƣan yətmix bəx ming kixini ɵltürüp, aram tapⱪanidi. Lekin
mal-mülükkə ⱪol təgküzmigənidi. 17 Ikkinqi küni ular dəm aldi ⱨəm bu
künni huxalliⱪ ziyapiti küni ⱪilip bəlgilidi. 18 Suzadiki Yəⱨudiylar bolsa
adar eyining on üqinqi, on tɵtinqi künliri⑤ yiƣilixip, ɵzlirini ⱪoƣdaxti.
③

Miladiyə kalendari boyiqə üqinqi ayning səkkizinqi künigə toƣra kelidu.
Miladiyə kalendari boyiqə üqinqi ayning yəttinqi künigə toƣra kelidu.
⑤ Miladiyə kalendari boyiqə üqinqi ayning yəttinqi, səkkizinqi künlirigə toƣra kelidu.
④
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On bəxinqi küni⑥ dəm aldi ⱨəm bu künni huxalliⱪ ziyapiti küni ⱪilip
bəlgilidi. 19 Xunga kiqik yeza-kəntlərdə turidiƣan Yəⱨudiylar adar
eyining on tɵtinqi künini⑦ huxalliⱪ ziyapiti beridiƣan aram elix küni
ⱪilip, bir-birigə sowƣatlar təⱪdim ⱪilixidiƣan boldi.
Purim bayrimining kelip qiⱪixi
Mordikay bu ixlarni hatiriləp, pütün Ahaxwerox imperiyisining
yiraⱪ-yeⱪin ɵlkiliridiki Yəⱨudiylarƣa məktup yezip əwətip, 21 ularning
ⱨər yili adar eyining on tɵtinqi wə on bəxinqi künini⑧ ⱨeyt küni
ⱪilixlirini buyrudi. 22 Bu künlər Yəⱨudiylarning düxmənliridin aram
tapⱪan künlər, bu ay Yəⱨudiylarning ⱪayƣuliri xadliⱪⱪa, mung-zarliri
huxalliⱪⱪa aylanƣan ay idi. Ularning bu künlərni ziyapətlər berix bilən
ɵtküzüp, ɵz'ara xundaⱪla kəmbəƣəllərgə sowƣatlar berixliri buyruldi.
23
Buning bilən Yəⱨudiylar Mordikayning ɵzlirigə yezip ⱪaldurƣini
boyiqə ix ⱪildi wə baxliƣan bu ⱨeytni dawamlaxturuxni ⱪarar ⱪilixti.
24
Yəⱨudiylarning əxəddiy düxmini, Agagning nəslidin bolƣan
Ⱨammidataning oƣli Ⱨaman Yəⱨudiylarni yoⱪitix suyiⱪəstini
pilanliƣanidi. U Yəⱨudiylarni yoⱪitix üqün pur (qək) tartix arⱪiliⱪ bir
künni bəlgiligənidi. 25 Lekin Ⱨamanning suyiⱪəsti padixaⱨning ⱪuliⱪiƣa
yətkəndə, padixaⱨ Ⱨamanning ɵzi pilanliƣan Yəⱨudiylarƣa ziyankəxlik
ⱪilix pilani uning ɵz bexiƣa kəlsun dəp əmr yazdurƣanidi. Xuning bilən
Ⱨaman ⱨəm uning oƣullirining ⱨəmmisi darƣa esilƣanidi.
26
Ⱨaman tartⱪan qək «pur» dəp atalƣaqⱪa, Yəⱨudiylar hatiriligən bu
künlərmu «purim» dəp ataldi. Yəⱨudiylar Mordikay yazƣan məktup,
ɵzlirining kɵrgənliri wə bexidin ɵtküzgənliri wəjidin, 27 ɵzliri, əwladliri
wə ular bilən birləxkən kixilər üqün bir ən'ənə bəlgiləp, Mordikayning
yezip ⱪaldurƣini boyiqə ⱨər yili bu ikki künni hatiriləxni ⱪarar ⱪildi.
28
Ular ⱨəm bu künlər imperiyining ⱨərbir ɵlkə wə xəⱨərliridə, ⱨəmmə
a'ililərdə hatirilinixi wə əwladtin əwladⱪiqə dawamlixixi kerək, bu
künlərning Yəⱨudiylar arisida hatirilinixi ⱨeqⱪaqan tohtap ⱪalmasliⱪi
xundaⱪla yüz bərgən ixlar əwladlar təripidin ⱨərgiz untulup ⱪalmasliⱪi
kerək, dəp ⱪarar ⱪildi.
20

⑥

Miladiyə kalendari boyiqə toⱪⱪuzinqi künigə toƣra kelidu.
Miladiyə kalendari boyiqə üqinqi ayning səkkizinqi künigə toƣra kelidu.
⑧ Miladiyə kalendari boyiqə üqinqi ayning səkkizinqi, toⱪⱪuzinqi künlirigə toƣra
kelidu.
⑦
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Abiⱨa'ilning ⱪizi hanix Əstirmu Yəⱨudiy Mordikay bilən birgə,
Mordikay burun yazƣandək bir parqə məktüp yezip, hanixliⱪ nopuzi
bilən Purim bayrimi ɵtküzüxni ⱪollidi.
30
Bu məktuplar padixaⱨ Ahaxwerox ⱨakimiyiti astidiki bir yüz yigirmə
yəttə ɵlkidiki pütün Yəⱨudiylarƣa yezilƣanidi. Məktuplarda
Yəⱨudiylarƣa tinqliⱪ-amanliⱪ tiləngənidi. 31 Bu məktuplar Purim
bayrimini bəlgilidi. Bu bayramning ⱨər yili bəlgiləngən künlərdə
hatirilinixini Yəⱨudiy Mordikay bilən hanix Əstir otturiƣa ⱪoydi.
Həlⱪlər huddi ɵzliri wə əwladliri üqün roza tutux wə ⱪariliⱪ tutux waⱪtini
bəlgiləxni ⱪarar ⱪilƣandək, bu bayramni ɵtküzüxnimu ⱪarar ⱪildi.
32
Əstirning buyruⱪi Purim bayrimiƣa a'it ⱪa'idilərni bəlgilidi wə
bularning ⱨəmmisi hatirə kitabiƣa yezildi.

10-bab
Padixaⱨ Ahaxwerox bilən Mordikayning utuⱪi
Padixaⱨ Ahaxwerox ɵz imperiyisining pütün yərliridin, ⱨətta Ottura
Dengizƣiqə bolƣan jaylardin alwan yiƣatti. 2 Uning küq-ⱪudriti,
pa'aliyətliri wə Mordikayni ⱪandaⱪ ɵstürüp, mərtiwigə qiⱪarƣanliⱪi
Persiyə wə Midiya padixaⱨlirining təzkirisigə yezilƣanidi. 3 Yəⱨudiy
Mordikay ɵz həlⱪining bəhtini izdəp, ɵz millitining tinqliⱪini
yaⱪliƣaqⱪa, Yəⱨudiylar arisida izzət tepip, ⱪerindaxlirining ⱪədirlixigə
erixkənidi. U mərtiwə jəⱨəttə padixaⱨ Ahaxweroxning kəynidila turatti.
1

Zəbur
(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
«Zəbur» Hudaƣa iltija wə ibadət ⱪilix üqün yezilƣan muⱪəddəs
munajatlar toplimidin ibarəttur. «Zəbur»diki munajatlarning mutləⱪ kɵp
ⱪismi Dawut pəyƣəmbər təripidin yezilƣan. Dawut pəyƣəmbər Hudani
qin ⱪəlbidin sɵyətti. U qewər sazəndə wə ⱪoxaⱪqi bolup, Isra'il həlⱪigə
padixaⱨ bolƣan məzgilliridə nəqqə mingliƣan sazəndə wə nahxiqilarni
təklip ⱪilip, ularning nɵwət bilən saz qelip, nahxa eytip, Hudaƣa ibadət
ⱪilixini orunlaxturƣan.
Yillarning ɵtüxi bilən Dawut pəyƣəmbərning, xundaⱪla Hudani qin
ⱪəlbi bilən sɵyidiƣan baxⱪa ihlasmənlərning munajatliri toplinip
«Zəbur» bolup xəkilləngən. Bu munajatlarning bir ⱪismi Hudadin
meⱨir-xəpⱪət tiləx, kəqürüm ⱪilinixni, yardəm berixni yaki ⱪutⱪuzuluxni
ɵtünüx wə Hudaƣa ixənq baƣlax ⱨəⱪⱪidə bolsa, yənə bir ⱪismi Hudani
mədⱨiyələx, Hudaƣa xükürlər eytix wə uningƣa ibadət ⱪilix ⱨəⱪⱪididur.
Bəzi munajatlarda mu'əllipning ɵzi duq kəlgən balayi'apətlər yaki rəzil
adəmlər üstidin nalə-pəryad ⱪilƣanliⱪi, Hudaning ularni yoⱪ ⱪiliwetixini
iltija ⱪilƣanliⱪi ipadiləngən.
Dawut pəyƣəmbər ⱨayat musapisidə eƣir külpətlərgə duq kelip, kɵp
zulum tartⱪan, ⱨətta bəzilər uni ɵltürməkqi bolƣinida, u ⱨayatini saⱪlap
ⱪelix üqün baxⱪa jaylarƣa ⱪeqip ketip yoxurunuwelixⱪa məjbur bolƣan.
Uning munajatlirining kɵp ⱪismini, dəl uning ⱨayatining axu müxkül
qaƣlirida Hudaƣa ⱪilƣan du'aliri, dəp qüxinixkə bolidu. Dawut
pəyƣəmbər ⱨayat təjribiliri arⱪiliⱪ Yaratⱪuqi Huda ⱨəⱪⱪidə kɵp bilimgə
igə bolƣan bolup, bu jəryanlar uning munajatliridə bayan ⱪilinƣan.
Ibraⱨim pəyƣəmbər wə uning nəwrisi Yaⱪup pəyƣəmbərning əwladliri
Yaratⱪuqi Hudaƣa etiⱪad ⱪilƣanlar idi. Huda Yaⱪup pəyƣəmbərning
ismini «Isra'il» dəp ɵzgərtkən wə bu isim uning əwladliriƣa, keyinqə
bolsa pütkül Isra'il həlⱪigə nam bolup ⱪalƣan. Isra'illarning ətrapidiki
barliⱪ əllər butpərəslər bolƣaqⱪa, ular Isra'illar təripidin «hudasiz
əllər», «yat əllər» yaki «yat həlⱪlər» dəp atalƣan. Huda Ibraⱨim
pəyƣəmbərni talliƣan wə uning bilən əⱨdə tüzüp, uruⱪ-əwladliriƣa bəht
ata ⱪilidiƣanliⱪini, ular arⱪiliⱪ dunyadiki barliⱪ həlⱪlərgimu bəht ata
ⱪilidiƣanliⱪini wədə ⱪilƣan. Isra'illar Ibraⱨim pəyƣəmbərning əwladliri
bolƣaqⱪa, ular Hudaning wədisigə asasən Hudaning ɵz həlⱪi bolux,
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xundaⱪla Huda ɵzi Ibraⱨim pəyƣəmbərgə wədə ⱪilƣan «Kənan» dəp
atalƣan alaⱨidə zeminƣa igə bolux salaⱨiyitigə igidur. «Zəbur»diki bir
ⱪisim munajatlarda wədə ⱪilinƣan axu zemin tilƣa elinidu.
Huddi baxⱪa tillardiki nahxa wə xe'irlardikidək, ibraniyqə yezilƣan
«Zəbur» munajatliridimu istilistikiliⱪ wasitilər ⱪollinilƣan. Məsilən,
«Zəbur» munajatlirini oⱪuƣinimizda Yaratⱪuqi Hudaning «kɵzi»,
«ⱪuliⱪi», «biliki», «ⱪoli», «barmaⱪliri» wə «didari» degəndək ibarilərni
uqritimiz. Xübⱨisizki, bu ⱨərgiz Hudaning jismaniy bədinining barliⱪini
bildürməydu. Zəbur munajatlirida «Hudaning kɵzi» wə «Hudaning
ⱪuliⱪi» deyix arⱪiliⱪ, Hudaning kɵridiƣan wə anglaydiƣanliⱪi, insanning
ⱪilƣan jimi ixlirini bilip turidiƣanliⱪi ilgiri sürülgən bolsa, «Hudaning
biliki», «ⱪoli» wə «barmaⱪliri» uning ⱪudriti wə uluƣ ixliriƣa,
«Hudaning didari» bolsa uning ⱨuzuri yaki xapa'itigə wəkillik ⱪilinƣan.
Huddi xuningƣa ohxax, «Hudaning ɵyi», «Hudaning qediri» yaki
«Hudaning ibadəthanisi» degən ibarilərmu ⱨərgiz Hudaning əməliyəttə
məlum ɵydə yaki insan ⱪoli bilən yasalƣan jayda turidiƣanliⱪini
bildürməydu. Ⱨəmmimizgə xu nərsə eniⱪki, Yaratⱪuqi Huda məlum bir
ɵydila əməs, bəlki ⱨəmmila jayda məwjut bolup turalaydu, u zaman wə
makanning qəklimisigə uqrimaydu. «Hudaning ɵyi», «Hudaning qediri»
yaki «Hudaning ibadəthanisi» ⱪatarliⱪlar, Dawut pəyƣəmbərning
Yerusalem, yəni Ⱪuddustiki Si'on teƣida ⱪurƣan qedirini xərⱨləx üqün
ixlitilgən atalƣulardur. Bu jay Hudaƣa etiⱪad ⱪilƣanlar üqün ibadət
mərkizigə aylanƣan bolup, u jayda Hudaning xan-xəripi ularƣa ayan
bolƣan.
«Zəbur» munajatliri Hudaning insanlarƣa ilⱨam wə küq-ⱪuwwət
beƣixlaydiƣan sɵzliridur. Ular Yaratⱪuqi Huda wə uning ⱪudrətlik
ixlirini biz insanlarƣa yorutup beridu. Biz bu munajatlarning sizni
roⱨlandurup, Hudaƣa qin ⱪəlbingiz wə Huda kɵrsətkən ⱨəⱪiⱪət boyiqə
ibadət ⱪilixingizƣa tiləkdaxmiz. Meⱨir-xəpⱪətlik Huda ɵzini sizgə ayan
ⱪilƣay.

Zəbur

11-bɵlək

1-munajat
1

Nəⱪədər bəhtlik ⱨə!
Yamanlarning salasiƣa kirmigüqi,
gunaⱨkarlarning yolida mangmiƣuqi,
məshiriqilər⑨ arisida yürmigüqi.
2
Pərwərdigarning təlimliridin sɵyünq tapidu ular,
keqə-kündüz xu təlimlər ⱨəⱪⱪidə pikir ⱪilar.
3
U goya dərəhtur tikilgən eriⱪ boyiƣa,
ɵz pəslidə mewilərni berip turar.
Solaxmas əsla yopurmaⱪliri,
ⱨəmmə ixliri onguxluⱪ bolar.
4
Biraⱪ yamanlar ohximas ularƣa,
ular ohxar xamalda sorulƣan topanƣa.①
Məshiriqilər – Huda wə Hudaning yolini məshirə ⱪilƣuqilarni kɵrsitidu.
Topan – Buƣday, xal, teriⱪ ⱪatarliⱪ zira'ətlərning hamanda deni ayriwelinƣandin
keyin ⱪelip ⱪalƣan ƣol, yopurmaⱪlirining topidək bolup kətkən uwaⱪliri.
⑨
①
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5

Bax kɵtürəlməs yamanlar Hudaning soriⱪida,
gunaⱨkarlar turalmas ⱨəⱪⱪaniylar ⱪatarida.
6
Pərwərdigar yorutar ⱨəⱪⱪaniylar yolini,
yamanlar yoli baxlar ⱨalakətkə ularni.

2-munajat
1

Neqün ⱪuturar həlⱪlər?
Neqün ixⱪa axmaydiƣan suyiⱪəst oylar adəmlər?
2
Səp tüzüxüp jaⱨandiki padixaⱨlar,
ora kolixip birliktə ⱨɵkümdarlar,
Pərwərdigar wə u talliƣan padixaⱨⱪa ⱪarxi turar.
3
Dəydu ular: «Üzüp taxlap ular salƣan kixənlərni,
qɵrüwetəyli boynimizdiki sirtmaⱪlarni.»
4
Mana külməktə, olturƣuqi ərx təhtidə,
Pərwərdigar ⱪilmaⱪta ularni məshirə.
5
Əyiblər ularni ƣəzəp bilən,
wəⱨimigə salar ⱪəⱨri bilən.
6
Dəydu u: «Ɵz muⱪəddəs teƣimda –
təhtkə olturƣuzdum padixaⱨimni Si'onda.»
7

Elan ⱪilay Pərwərdigarning pərmanini,②
dedi u manga: «Sən mening oƣlumsən,③
jakarlidim bügün sening atang ikənlikimni.
8
Sora məndin, berimən ilkinggə barqə həlⱪni,
tə'əlluⱪ ⱪilimən sanga pütün zeminni.
9
Tɵmür kaltək bilən wəyran ⱪilisən ⱪarxilaxⱪanlarni,
sapal ⱪaqini qaⱪⱪandək parə-parə ⱪilisən ularni.»
10

Əⱪlinglarni tepinglar əmdi, əy padixaⱨlar,
agaⱨ bolunglar jaⱨandiki ⱨɵkümranlar.
②

7-ayəttin baxlap 9-ayətkiqə padixaⱨning eytⱪan sɵzliridur.
Sən mening oƣlumsən – bu Huda bilən padixaⱨ otturisidiki məniwi jəⱨəttiki
munasiwətni kɵrsitidu. Bu munajatta Pərwərdigar pütkül aləmni baxⱪuridiƣan əng
uluƣ «padixaⱨ» bolux süpiti bilən, zeminni baxⱪuridiƣan padixaⱨni «oƣlum» dəp
atiƣan. Ⱪədimki zamanda qong padixaⱨliⱪlar bilən kiqik padixaⱨliⱪla otturisidiki
beⱪindiqiliⱪ munasiwət «ata-bala» munasiwiti boyiqə təswirləngən.
③
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11

Pərwərdigarƣa əyminip ita'ət ⱪilinglar,
xadlininglar ⱨəm Hudadin ⱪorⱪunglar.
12
Aqqiⱪlanmisun, bax eginglar oƣliƣa,
tutsa uning ƣəzipi birdinla,
ⱨalak bolisilər mangƣan yolunglarda.
Nəⱪədər bəhtliktur panaⱨ tapⱪanlar uningda.

3-munajat
Bu munajatni Dawut ɵz oƣli Absalomdin ⱪeqip yürgəndə yazƣan.
1

Nəⱪədər kɵptur rəⱪiblirim, i Pərwərdigar,
xunqə jiⱪtur manga ⱪarxi qiⱪⱪanlar.
2
Deyixər nurƣun kixilər üstümdin:
«Yoⱪtur uningƣa nijatliⱪ Hudadin.» Selaⱨ④
3
Əmma, i Pərwərdigar ⱪalⱪinimdursən,
xan-xɵⱨritim, ⱪəddimni kɵtürgüqisən.
4

Pəryad ⱪilƣanidim yuⱪiri awazda Pərwərdigarƣa,
u jawab bərdi muⱪəddəs Si'on teƣidin manga. Selaⱨ
5
Saⱪliƣaq meni Huda ɵz panaⱨida,
yatsam ketimən bəhiraman uyⱪuƣa,
tinq-aman oyƣinimən yənə tangda.
6
Ⱪorⱪmasmən mingliƣan kixilərdin,
ularning ⱨər tərəptin ⱪilƣan ⱨujumidin.
7

I Pərwərdigar, yardəmgə kəlgin,
i Ilaⱨim, meni ⱪutⱪuzƣin.
Təstikigə salisən rəⱪiblirimning,
qixlirini sundurisən rəzillərning.
8
I Pərwərdigar, səndin kelər nijatliⱪ,
ɵz həlⱪingni ⱪilƣaysən bərikətlik.
Selaⱨ
Selaⱨ – Ibraniyqə sɵz bolup, bu sɵz ⱨəⱪⱪidə tɵwəndikidək birⱪanqə qüxəndürüxlər
bar: 1. «Biraz tohtap, qongⱪur təpəkkür ⱪilinglar» degən mənidə. 2. Ibadət ⱪilƣuqilarƣa
səjdə ⱪilix ⱨəⱪⱪidə berilidiƣan bəlgə. 3. Muzikidiki məlum bir bəlgə. 4. Mərƣul.
④

525
Zəbur

4-munajat
Dawut yazƣan munajat bolup, tarliⱪ sazlar təngkixidə eytilsun dəp,
nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
1

Jawab bərgin, nida ⱪilsam sanga,
eⱨ meni ⱨimayə ⱪilƣuqi Huda.
Meni azad ⱪilƣaniding külpəttə ⱪalƣinimda,
angliƣin du'ayimni yənə rəⱨim ⱪilip manga.
2

Əy insan baliliri,
ⱪaqanƣiqə dəpsəndə ⱪilisilər mening izzət-ⱨɵrmitimni,
ⱪaqanƣiqə ⱪədirləysilər asassiz xikayətlərni,
ⱪaqanƣiqə toⱪup qiⱪisilər manga ⱪarxi yalƣanqiliⱪlarni? Selaⱨ
3
Bilip ⱪoyunglar xuni,
Pərwərdigar tallaydu təⱪwadarlarni,
anglaydu mening nidayimni.
4
Hudadin ⱪorⱪunglar, gunaⱨ ⱪilmanglar!⑤
jimjit yetip ornunglarda,
buni qongⱪur oylininglar! Selaⱨ
5
Qin dil bilən ⱪilinglar ⱪurbanliⱪlarni,
Pərwərdigarƣa baƣlanglar ixənqinglarni.
6
Soraydu nurƣun kixilər:
Yahxiliⱪ ⱪilar kim bizgə?
Eⱨ Pərwərdigar, qüxürgin
jamalingning nurini üstimizgə.
7
Ziyadə huxal ⱪilding kɵnglümni,
xunqə mol bolƣanlardinmu axliⱪ wə xarabliri.
8
Yatsamla uyⱪum kelər bəhiraman,
qünki meni aman-esən saⱪliƣuqi
pəⱪət sən – Pərwərdigar ɵzüngdursən.

Hudadin ⱪorⱪunglar, gunaⱨ ⱪilmanglar – bəzi tərjimilərdə «aqqiⱪlansanglar,
aqqiⱪinglar silərni gunaⱨⱪa baxlimisun» dəp elinƣan.
⑤
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5-munajat
Dawut yazƣan munajat bolup, nəygə təngkəx ⱪilinip eytilsun dəp,
nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
1

Eⱨ Pərwərdigar, ⱪulaⱪ salƣin du'ayimƣa,
kɵngül bɵlgin aⱨuzarimƣa.
2
Eⱨ ilaⱨim, padixaⱨim, yətkin mening ⱨalimƣa,
du'a ⱪilmaⱪtimən qünki sanga.
3
Eⱨ Pərwərdigar, anglaysən səⱨərdə awazimni,
tang bilən təng iltija ⱪilip kütimən jawabingni.
4
Hudadursən yaⱪturmaydiƣan yamanliⱪni,
ɵzünggə ⱨəmraⱨ ⱪilmaysən rəzillikni.
5
Nəprətlinisən əskilik ⱪilƣuqilarƣa,
tik turalmas ⱨakawurlar aldingda.
6
Ⱨalak ⱪilisən yalƣanqilarni,
ɵq kɵrisən ⱪanhor, ⱨiyligərlərni.
7
Xundaⱪ, mən kirimən sening ɵyünggə,
qəksiz, mənggülük muⱨəbbiting bolƣaq manga.
Səjdə ⱪilimən muⱪəddəs ibadəthanangda,
ihlasim bardur sanga.
8

I Pərwərdigar, baxliƣin meni ⱨəⱪⱪaniyliⱪingda,
qünki paylap yürər düxmənlirim ətrapimda.
Roxən ⱪilƣin ɵz yolungni aldimda.
9
Səmimiylik yoⱪtur ularning eƣizlirida,
rəzillik qirmiwalƣandur dillirini,
oquⱪ ⱪəbrə kəbidur galliri,
huxamətkə tolƣandur tilliri.
10
I Huda, bekitkəysən ularning gunaⱨlirini,
ɵzi koliƣan orida kɵrsun ular ɵzlirini.
Ita'ətsizlik ⱪilƣaqⱪa ular sanga,
kɵp gunaⱨⱪa patti ular, ⱪoƣliwətkin ularni.
11

Əmma səndin hursən bolsun panaⱨingƣa erixkənlər,
ular da'im xadlinip, yangratsun nahxa-küylər.
Sən alƣaysən ularni ⱪanitingning astiƣa,
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xu waⱪitta seningdin xadlinidu seni sɵygənlər.
12
I Pərwərdigar, bəht ata ⱪilisən ⱨəⱪⱪaniylarƣa,
sahawitingni ⱪalⱪan ⱪilip, baxpanaⱨ bolisən ularƣa.

6-munajat
Dawut yazƣan munajat bolup, səkkiz tarliⱪ sazlar təngkixidə eytilsun
dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
1

I Pərwərdigar,
meni ⱪəⱨring bilən əyiblimə,
manga ƣəzipingdə tərbiyə bərmə.
2
I Pərwərdigar, rəⱨim ⱪil manga,
zə'iplixip kəttim ⱪəwətla.
I Pərwərdigar, xipaliⱪ bərgin manga,
boxixip kətti ustihanlirim biraⱪla.
3
I Pərwərdigar, ⱨəsrət toldi ⱪəlbimgə,
yürərmən bu əⱨwalda ⱪaqanƣiqə?
4
Ɵtünəy Pərwərdigar, saⱪlap ⱪalƣin jenimni,
mənggülük muⱨəbbitingdə ⱪutⱪuz meni.
5
Qünki ⱨeqkim seni əsliməs ɵlsə,
kim sanga rəⱨmət eytar gɵr iqidə.
6
Ⱨeq madarim ⱪalmidi nalə-pəryad ⱪilip sanga,
kɵz yexim dərya bolur ⱨər keqisi ornumda.
7
Kɵzlirimning nuri kətti dərd-ələmdin,
ajizlaxti kɵzlirim düxmənlirim dəstidin.
8

Bərⱨəⱪ, ⱪulaⱪ saldi zarimƣa Pərwərdigar,
yoⱪilinglar yenimdin əy yamanliⱪ ⱪilƣuqilar.
9
Pərwərdigar anglap iltijayimni,
ⱪobul ⱪildi du'ayimni.
10
Ⱪalar ⱨəmmə düxmənlirim nomus wə wəⱨimidə,
tuyuⱪsizla qekinər, bolup xərməndə.
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7-munajat
Binyamin ⱪəbilisidin bolƣan Kux isimlik bir adəmning ⱪilƣan sɵzigə
ⱪarita Dawutning Pərwərdigarƣa iltija ⱪilip eytⱪan munajiti.
1

I Igəm Pərwərdigar, tapimən panaⱨ səndin,
halas ⱪilip barliⱪ düxmənlirimdin,
ⱪutⱪuzƣaysən meni ⱪoƣlap yürgənlərdin.
2
Bolmisa, ular xirdək titip taxlar meni,
ⱨeqkimim yoⱪtur ⱪutⱪuzidiƣanƣa jenimni.
3
I Pərwərdigarim, ⱪilƣan bolsam birər yamanliⱪni,
bulƣiƣan bolsam naⱨəⱪ ixlar bilən ⱪollirimni,
4
ⱪilƣan bolsam dostumƣa yamanliⱪni,
səwəbsiz buliƣan bolsam düxminimni,
5
düxminim tutuwalsun ⱪoƣlap meni,
jenimni alsun ular qəyləp tenimni,
yər bilən yəksan ⱪilsun izzitimni.
Selaⱨ
6
I Pərwərdigar, ƣəzəpləngin, süküt ⱪilma,
ⱪarxi qiⱪⱪin ⱪəⱨrlik düxmənlirimgə i Huda,
mən üqün oyƣanƣin, ularni tartⱪin sotⱪa,
sən bekitkən ⱨɵkümni ada ⱪilƣin ularƣa.
7
Sot aqmaⱪ üqün olturƣin büyük ornungda,
ⱨəmmə həlⱪlər toplaxsun ətrapingƣa.
8
Pərwərdigar sot aqar həlⱪlərgə,
i Pərwərdigar ⱪilƣaysən ⱨɵküm
layiⱪ ⱨalda ⱨəⱪⱪaniy, diyanitimgə.
9
Ahirlaxturƣin rəzillərning yamanliⱪini,
təwrənməs ⱪilƣin ⱨəⱪⱪaniylarni,
i ⱨəⱪⱪaniy Huda, siniƣuqisən ⱪəlblərni.
10

Ⱪalⱪinimdur Huda,
nijatkar bolur ⱪəlbi paklarƣa.
11
Adil sotqidur Huda,
nəprətlinər rəzillərdin da'ima.
12
Əgər taxlimisa insan yaman yolini,
biləp u ⱪiliqini,
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bətləp ⱪuyar ya oⱪini.
13
U təyyarlap ⱪoyƣandur əjəllik ⱪorallarni,
bətləp ⱪoyƣandur yayining otluⱪ oⱪini.
14
Rəzil kixi gunaⱨⱪa ⱨamildar bolar,
ⱪorsiⱪi aqqiⱪ zəⱨərgə tolar,
tuƣⱪan balisi yalƣanqi bolar.
15
Kim kolisa baxⱪilar üqün ora,
yiⱪilip qüxər ɵzi uningƣa.
16
Kim yamanliⱪ ⱪilsa baxⱪilarƣa,
yenip kelər ɵz bexiƣa.
Kim zulum salsa baxⱪilarƣa,
yenip kelər ɵz bexiƣa.
17
Təxəkkür eytimən ⱨəⱪⱪaniy Pərwərdigarƣa,
mədⱨiyə oⱪuymən uluƣ Hudaning namiƣa.

8-munajat
Dawut yazƣan munajat bolup, «gittif»ta⑥ orunlansun dəp, nəƣmiqilər
bexiƣa tapxurulƣan.
1

I Rəbbimiz Pərwərdigar,
xunqə ⱨəywət naming bar yər yüzidə,
xəripingni namayan ⱪilding asman-pələktə.
2
Balilar wə bowaⱪlarning tillirida mədⱨiyələtting ɵzüngni,
yumux üqün düxmən wə ⱪisasqilarning eƣizlirini.
3
Ⱪarisam mən barmaⱪliring ijad ⱪilƣan asmanƣa –
kɵkkə orunlaxturup ⱪoyƣan yultuzlarƣa wə ayƣa,
4
dəymən: insan nemə idi, sən uni yad ətküdək?
Adəm nəsli nemə idi, xunqə kɵngül bɵlgüdək?
5
Pərixtilərdin azraⱪla tɵwən ⱪilding ornini,
kiydürdüng sən uningƣa xan-xɵⱨrətning tajini.
6
Baxⱪurƣuzdung uningƣa külli jaⱨanni,
tiz püktürdüng uningƣa ⱨəmmini.
7
Tiz pükər ⱪoy, kala, yawayi ⱨaywanlar,
Gittif – «Gat» xəⱨiridə ijad ⱪilinƣan bir hil saz yaki aⱨang boluxi mumkin. Yənə bir
qüxəndürülüx boyiqə, birər bayram yaki murasimda eytilƣan nahxidur.
⑥
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asmandiki uqarⱪanat, dengizdiki beliⱪlar,
xundaⱪla dengizda yaxiƣuqi ⱨəmmə janliⱪlar.
9
I Rəbbimiz Pərwərdigar,
yər yüzidə xunqə ⱨəywət naming bar.

9-munajat
Dawut yazƣan munajat bolup, «mut-labbən»də⑦ eytilsun dəp,
nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
1

I Huda, qin dilimdin eytimən təxəkkürümni,
bayan əyləp sening pütkül karamətliringni.
2
Səndin aldim huxalliⱪ, xadliⱪimni,
i uluƣ Huda, küyləymən namingni.
3
Düxmənlirim məƣlup bolup ⱪaqⱪinida,
ⱨalak ⱪilisən ularni aldimda.
4
Qünki, meni aⱪliding sən ⱨəⱪ dəwayimda,
adalətlik sotqi bolup səltənətlik ornungda.
5
Soraⱪ ⱪilip yat əllərni,
ⱨalak ⱪilding rəzil həlⱪlərni,
ɵqürüwətting mənggügə namlirini.
6
Düxmənlər wəyran boldi əbədkə,
aylinip xəⱨərliri harabilikkə.
Ⱪalmidi u jaylarning namliri tarih betidə.
7

Pərwərdigar olturar mənggü xaⱨliⱪ təhtidə,
ⱨɵküm üqün ⱪurƣandur u təhtini əslidə.
8
Dunyani u soraⱪ ⱪilar adaləttə,
adil ⱨɵküm qiⱪirar həlⱪlərgə.
9
Pərwərdigar ⱪorƣandur ezilgənlərgə,
panaⱨ bolar u da'im azabliⱪ künlərdə.
10

Sening pəzilətliringni bilgənlər
ixənqisini baƣlar sanga,
qünki, tərk ətməysən
⑦

Mut-labbən – Bir hil muzika aⱨangining nami boluxi mumkin.
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sanga təlpüngənlərni, i Huda.
11

Küylənglar Si'onda⑧ ⱨɵküm sürgən Pərwərdigarni,
bayan əyləp əllər ara uning büyük əjrini.
12
Qünki, u alƣuqidur tɵkülgən ⱪanning ⱨesabini,
yad etip biqarilərni, untumas ularning pəryadini.
13

I Pərwərdigar, xəpⱪitingni kɵrsitip manga,
ⱪutⱪuz meni ɵlümning girdabidin.
Ⱪariƣin, ɵqmənlərning manga salƣan azabiƣa.
14
Bayan əyləy ⱪudritingni həlⱪning aldida,
Si'on xəⱨirining dərwazilirida.
Nijatliⱪingdin qɵmüləy xadliⱪⱪa.
15

Yat əllər qüxti ɵzliri koliƣan oriƣa,
putliri ilinip ⱪaldi yoxurup ⱪoyƣan tuzaⱪⱪa.
16
Ⱨɵkümi bilən tonutti ɵzini Pərwərdigar,
yamanliⱪliri bilən qüxilip ⱪaldi yamanlar.
higga'on⑨ Selaⱨ
17
Ⱪəbrilərgə kirip ketər yamanlar,
Hudani untuƣan barliⱪ ⱪowmlar.
18
Mənggülük untulup kətməs bu dunyaning yoⱪsulliri,
əməlgə axmay ⱪalmas ezilgənlərning arzuliri.
19

I Pərwərdigar, yardəm ⱪil, ƣalib kəlmisun rəzillər,
aldingda soraⱪ ⱪilinsun yat əllər.
20
I Pərwərdigar, ⱪorⱪunqⱪa salƣin ularni,
bilip yətsun ular pəⱪətla bəndə ikənlikini.
Selaⱨ

10-munajat
1

I Pərwərdigar, neqün məndin ⱪeqip turisən yiraⱪta,

Si'on – Yerusalem xəⱨirini kɵrsitidu.
Higga'on – Eniⱪ mənisi naməlum bolup, «seƣinip süküt ⱪilix» yaki «muzika pəs
awazliⱪ boluxi kerək» degən mənilərni bildürüxi mumkin.
⑧
⑨
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neqün məndin yoxurisən ɵzüngni kün qüxkəndə beximƣa?
2
Yamanlar təkəbburluⱪta salmaⱪta zulum ajizlarƣa,
ajizlar qüxüp ⱪalmaⱪta ularning tuzaⱪliriƣa.
3
Yamanlar kɵzgə ilmas Pərwərdigarni,
pəhirlinip ular ⱨəwəsliridin,
mahtap uqurar aq kɵzlərni.
4
Yamanlar izdiməs Hudani ⱨakawurliⱪida,
Huda yoⱪtur ularning oy-hiyallirida.
5
Onguxluⱪ bolar ularning yolliri ⱨəmixə,
Huda ⱨɵkümining bexiƣa kelixini almay nəzərgə,
məƣrur ⱨalda dimaⱪ ⱪaⱪar düxmənlirigə.
6
Ular dər kɵngülliridə: «Təwrənməsmiz,
ⱨeqⱪaqan külpətlərgə uqrimasmiz.»
7
Ⱨiylə, lənət wə zorluⱪ tolƣandur eƣizliriƣa,
yamanliⱪ wə zəⱨər qaqar tillirida.
8
Mɵküp turup məⱨəllilərning pinⱨanlirida,
gunaⱨsizlarni ⱪətl ⱪilar tuyuⱪsizla,
tikilgəndur kɵzliri panaⱨsizlarƣa.
9
Qatⱪalliⱪta mɵküp turƣan xir kəbi ular,
paylap turar tutuxⱪa ajizlarni,
qüxürüp ⱪiltaⱪliriƣa, tutuwalar ularni.
10
Pursət kütər mɵküp turup yamanlar,
qanggiliƣa qüxər ularning panaⱨsizlar.
11
Dər yamanlar kɵngülliridə: «Untup ⱪaldi Huda bizni,
nəzər salmaydu ⱨərgiz bizgə, yumuwalƣandur kɵzlirini.»
12

Ɵtünəy i Huda, jazaliƣaysən yamanlarni,
i Pərwərdigar, untumiƣaysən biqarilərni.
13
Neqün yamanlar kɵzgə ilmas i Huda seni,
neqün kɵngülliridə dər: «Jazalimaydu Huda meni.»
14
Bilimiz, kɵrüp turisən bularni,
ularning zəⱨərhəndə, zulumliriƣa
taxlap turuwatisən nəziringni,
alisən yamanlarni ⱨaman aliⱪiningƣa.
Panaⱨsizlar ɵzlirini tapxurar sanga,
yardəm ⱪilƣuqisən yetim-yesirlarƣa.
15
Sundurƣaysən rəzil wə yamanlarning biləklirini,
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rəzillikliri yoⱪalƣuqə jazaliƣaysən ularni.
16
Mənggülük padixaⱨtur Pərwərdigar,
yoⱪilar zeminidin uningƣa etiⱪad ⱪilmiƣanlar.
17
I Pərwərdigar, ⱪulaⱪ salisən ezilgənlərning istəklirigə,
ⱪuwwət berisən ularning yürəklirigə.
Kɵngül bɵlüp turisən du'a-tilawətlirigə.
18
Ⱪoƣdaysən yetim-yesir, ezilgənlərning ⱨəⱪⱪini,
paniy aləmdə ⱨeqkim ⱪorⱪutalmas ularni.

11-munajat
Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər
bexiƣa tapxurulƣan.
1

Panaⱨliⱪ tapⱪan tursam Pərwərdigarda,
«ⱪuxⱪaq kəbi uqup kət ɵz teƣingƣa»
degininglar nemisi manga?!
2
Mana yamanlar tartip yayini,
təⱪ ⱪildi selip oⱪini,
yoxurun atmaⱪqi bolup yahxini.
3
Nemimu ⱪilalar ⱨəⱪⱪaniy kixi,
buzulsa ⱨəⱪⱪaniyliⱪning ulliri?
4

Pərwərdigarning təhti ərxtidur,
u turar muⱪəddəs dərgaⱨida.
Kɵzitip turar u ⱨəmmə insanlarni,
diⱪⱪət bilən tikilgəndur kɵzliri insanlarƣa.
5
Pərwərdigar kɵzitər ⱨəⱪⱪaniy wə rəzillərni,
ɵq kɵrər zorawanliⱪⱪa məptunlarni.
6
Ⱪiziⱪ xamal, ot, günggürt, qoƣlar,
yamanlarning ⱨayatiƣa nesiwə bolar.
7
Ⱨəⱪⱪaniydur Pərwərdigar, sɵyər ⱨəⱪⱪaniyliⱪni,
pəⱪət kɵngli duruslar kɵrər uning qeⱨrini.
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12-munajat
Dawut yazƣan munajat bolup, «xeminit»ta① eytilsun dəp, nəƣmiqilər
bexiƣa tapxurulƣan.
1

Ⱪutuldurƣin, i Pərwərdigar,
tügəp kətti təⱪwadarlar,
ⱪalmidi sanga sadiⱪ insanlar.
2
Yalƣan sɵzlər adəmlər bir-birigə,
aƣzi siliⱪ bolsimu rastqilliⱪ yoⱪ ⱪəlbidə.
3-4
Dəydu ular: «Tilimiz bilən ƣalib kelimiz,
ɵzimizningkidur aƣzimiz,
kimmu bolalaytti hojimiz?!»
Pərwərdigar etiwətkəy huxamətqilərning eƣizlirini,
kesiwətkəy ⱨəm poqilarning tillirini.
5

«Mən baray» dəydu Huda:
«zulum tartⱪaq ezilgənlər,
nalə ⱪilƣaq miskinlər,
yətküzəy ularni
təxna bolƣan amanliⱪiƣa.»
6
Tonurda yəttə ⱪetim tawlanƣan sap kümüx kəbi,
qin sɵzlərdur Pərwərdigarning sɵzliri.
7
I Pərwərdigar, ⱪoƣdiƣaysən miskinlərni,
mənggü ⱪoƣdiƣaysən bu dəwrdikilərdin bizni.
8
Təriplixip pəs ixlarni insanlar,
ƣadiyip yürüxidu ətrapimizda yamanlar.

13-munajat
Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər
bexiƣa tapxurulƣan.
1

I Pərwərdigar, untarsənmu mənggü meni?
Yoxurarsən ⱪaqanƣiqə məndin yüzüngni?
①

Xeminit – Səkkiz tarliⱪ saz yaki bir hil nahxa aⱨangi.
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2

Ⱨəsrət yutup ɵtərmən, ⱪaqanƣiqə əndixidə,
düxminim dəssəp turar ⱪaqanƣiqə yəlkəmgə?
3
I Igəm Pərwərdigar, jawab bərgin nəziringni selip manga,
nurlandurƣin kɵzlirimni, bolmisa ketərmən mənggülük uyⱪuƣa.
4
Əgər kɵzlirim yumulsa hux bolar rəⱪiblirim,
«mən uningdin ƣalib kəldim» deyixər düxmənlirim.
5
Tayinip kəldim mən mənggülük muⱨəbbitinggə,
nijatingdin tolup taxsun xadliⱪ ⱪəlbimgə.
6
Iltipat əyligəq sən manga,
i Pərwərdigar, munajat oⱪuymən sanga.

14-munajat
Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər
bexiƣa tapxurulƣan.
1

Əhməⱪlər kɵngülliridə deyixər «yoⱪtur Huda».
Yirginqlik, rəzil bolup ⱪilmixliri,
mangmiƣandur ularning birsimu toƣra yolda.
2
Pərwərdigar ərxtin insanƣa selip nəzər,
Hudani izdigüqi aⱪil adəm izdər.
3
Azƣundur ⱨəmmisi, birdək buzulƣan,
birimu yoⱪtur ⱨətta toƣra yolda mangƣan.
4

Qüxənməsmu əjəba ⱪilmixlirini pasiⱪlar?!
Ular mening həlⱪimni nan yigəndək yəp yutar,
Pərwərdigarƣa ibadət ⱪilmas əsla ular.
5
Ⱨəⱪⱪaniylar bilən birgə bolƣaq Huda,
əhməⱪlərni wəⱨimə basmaⱪta mana.
6
Yoⱪatmaⱪqimusilər arzulirini ezilgənlərning?!
Əmma Pərwərdigar panaⱨidur ularning.
7

Isra'illarƣa nijatliⱪ Si'ondin qiⱪip kəlsə idi!
Pərwərdigar ⱨɵrlükkə qiⱪarƣinida zulumdiki həlⱪini,
xadlinar Isra'illar – sɵyünər Yaⱪup əwladi.
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15-munajat
Dawut yazƣan munajat
1

I Pərwərdigar, kim kirələr muⱪəddəs qediringƣa,
kim sanga ibadət ⱪilalar muⱪəddəs Si'on teƣingda?
2
Ibadət ⱪilalar u yərdə:
toƣra yolda mangidiƣanlar,
ⱨəⱪⱪaniy ix ⱪilidiƣanlar,
ⱨəⱪiⱪətni qin dilidin sɵzləydiƣanlar,
3
baxⱪilarƣa ⱪara qaplimaydiƣanlar,
dostiƣa yamanliⱪ ⱪilmaydiƣanlar,
ⱪoxnisiƣa ⱨaⱪarət ⱪilmaydiƣanlar.
4
Pəskəxlərdin yirginidiƣanlar,
təⱪwadarlarni ⱨɵrmətləydiƣanlar,
ziyan tartsimu wədisidə turidiƣanlar.
5
Jazaniƣa pul ⱪərz bərməydiƣanlar,
para yəp bigunaⱨⱪa ziyan salmaydiƣanlar,
mənggü təwrənməstur mana bular.

16-munajat
Dawut yazƣan miⱪtam②
1

Ɵzüng meni saⱪliƣin Huda,
qünki səndin taparmən panaⱨ.
2
Dedim mən Pərwərdigarƣa:
«Igəmdursən, bəhtim yoⱪtur səndin baxⱪa.»
3
Aliyjanabtur zemindiki təⱪwadar həlⱪing,
barliⱪ huxalliⱪimdur ular mening.
4
Kimki qoⱪunmaⱪ bolsa ƣəyriy ilaⱨlarƣa,
axar uning dərdliri ⱪəwətla.
Ⱪurbanliⱪ ⱪilmasmən atap ularƣa,
almasmən namlirini ⱨətta tilimƣa.
Miⱪtam – Bu sɵzning mənisi eniⱪ əməs bolup, tax tahtiƣa oyulup yezilƣan
munajatlirini kɵrsitixi mumkin.
②
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5

Pərwərdigar istiⱪbalim, nesiwəmdur,③
i Pərwərdigar, keləqikim ⱪolungdidur.
6
Esil riziⱪliring manga təⱪdim ⱪilinƣandur,
sən ata ⱪilƣan güzəl bəhtim bayliⱪimdur.
7

Ⱨəmdusana eytimən nəsiⱨətqim Pərwərdigarƣa,
keqidimu toƣra yolni kɵrsitər ⱪəlbim manga.
8
Pərwərdigarni tutarmən ⱨər da'im yadimda,
ong yenimda bolƣaq u təwrənməsmən pəⱪətla.
9
Xunga roⱨim xadliⱪta, huxalliⱪ bar ⱪəlbimdə,
bihətərlik-amanliⱪ bərding mening tenimgə.
10
Bilimən, taxlap ⱪoymaysən meni gɵr iqigə,
yol ⱪoymaysən təⱪwadaringning tenining qirixigə.
11
Kɵrsitip berisən ⱨayatliⱪ yolini manga,
huxalliⱪ tolup taxⱪandur ⱨuzurungƣa,
mənggülük xadliⱪ bardur ong ⱪolungda.

17-munajat
Dawutning du'asi
1

I Pərwərdigar,
ⱪulaⱪ salƣin sanga ⱪilƣan dəwayimƣa,
etibar ⱪilƣin mening nalə-pəryadimƣa,
kɵngül ⱪoyƣin qin, səmimiy du'ayimƣa.
2
«Gunaⱨsiz» dəp aⱪliƣin meni,
qünki, kɵzüng kɵrər adilliⱪni.
3
Sinap mening ⱪəlbimni,
kɵzitip keqidə hiyalimni,
təkxürüp baⱪⱪan bolsangmu meni,
③ Nesiwəm – Ibraⱨim pəyƣəmbərning nəwrisi Yaⱪupning on ikki oƣli bolƣan bolup,
Huda ularning əwladliriƣa yər-zemin ata ⱪilƣan. Pəⱪət Lawiy degən oƣlining
əwladliriƣa yər-zemin bəlgiləp bərmigən. Qünki Huda Lawiylarni ɵzigə roⱨaniyliⱪ
hizmitini ⱪilixⱪa talliwalƣan wə ularƣa «mən ɵzüm silərning nesiwənglar bolimən»
degən.
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tapalmiding ⱨeqbir nuⱪsanni.
Qing yumay, dəp oylidim aƣzimni.
4
Əla bilip sening təlimliringni,
zorawanlarning yolidin tarttim ɵzümni,
yuⱪturmidim yamanlarning ⱪilmixlirini.
5
Izingdin mangdim mən ⱪədəm elip,
xunga kətmidi putlirim teyilip.
6

I Igəm, iltija ⱪildim sanga,
jawab bərgəqkə sən manga.
Berip manga diⱪⱪitingni,
tingxiƣin sɵzlirimni.
7
Manga bəhx ətkin mənggülük muⱨəbbitingni,
i ɵzünggə tayanƣanlarning nijatkari,
ⱨujumƣa ⱪalƣanlarning ⱪudrətlik ⱪutⱪuzƣuqisi.
8-9
Kɵz ⱪariquⱪungdək asriƣin meni,
meni ⱨalak ⱪilmaⱪqi bolƣan rəzillərdin.
Ⱪanatliring astiƣa yoxurƣin meni,
ⱪorxiwalƣan əxəddiy düxmənlirimdin.
10
Taxtək ⱪattiⱪtur ularning baƣirliri,
qong sɵzləydu ⱨəm eƣizliri.
11
Peyimƣa qüxüp ⱪorxawƣa aldi meni,
almaⱪ bolup ular mening jenimni.
12
Ular ohxar bɵktürmidə turƣan yax xirlarƣa,
owƣa ⱨerismən xir kəbi oljisini talaxⱪa.
13

Ɵtünəy Huda, aldini tosup ularning,
ⱪiliqing bilən tiz püktürüp ularni,
ⱪutⱪuzƣin rəzillərdin jenimni.
14
I Pərwərdigar, ⱪutⱪuz meni ɵz ⱪolung bilən
bu paniy dunyadiki rəzillərdin.
Pəⱪət muxu dunyadidur ularning nesiwisi,
nemətliring bilən toyar ularning ⱪorsiⱪi.
Pərzəntliri bilən ⱪana'ət tapar kɵngülliri,
baliliriƣa ⱪaldurar ular mal-mülkini.
15
Ⱨəⱪⱪaniyliⱪim bilən yüzüngni kɵrərmən,
oyƣanƣinimda didaringƣa ⱪanarmən.
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18-munajat
Bu Pərwərdigarning ⱪuli Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip
eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan. Pərwərdigar Dawutni
barliⱪ düxmənliri wə padixaⱨ Sa'ulning ⱪolidin ⱪutⱪuzƣan küni Dawut
bu munajatni Pərwərdigarƣa oⱪuƣan.
1

Küq-madarim Pərwərdigar sɵyimən seni.
Ⱪoram texim, ⱪorƣinim, nijatkarim Pərwərdigardur,
manga panaⱨ bolidiƣan gigant teƣim, baxpanaⱨim,
ⱪalⱪinim, yengilməs ⱪutⱪuzƣuqim Hudayimdur.
3
Iltija ⱪilsam mədⱨiyələr igisi Pərwərdigarƣa,
düxmənlirim ⱪolliridin ⱪutⱪuzilarmən xundila.
4
Ɵlüm asarətliri qirmidi meni,
ⱨalakət dolⱪunliri qümkidi meni.
5
Gɵristan tanilirida baƣlandim,
ɵlüm tuzaⱪliriƣa duq kəldim.
6
Eƣir külpət ara iltija ⱪildim Pərwərdigarƣa,
yardəm tələp ⱪildim pəryad kɵtürüp Hudayimƣa.
Awazimni anglidi Pərwərdigar dərgaⱨida,
aⱨuzarim yetip bardi uning ⱪuliⱪiƣa.
7
Xu qaƣ zemin silkinip, yər təwridi,
taƣlarning uli titrəp, midirlidi,
qünki Huda dərƣəzəpkə kəlgənidi.
8
Qiⱪti Hudaning burnidin is-tütəklər,
etildi Hudaning aƣzidin ot-lawilar,
lawuldap küyətti ⱨətta ⱪipⱪizil qoƣlar.
9
Kɵkni yerip yər taman qüxkəndə Huda,
turatti ⱪara bulutlar ayiƣining astida.
10
U minip uqti bir «kerub»ⱪa,④
pərwaz ⱪildi xamalning ⱪanatlirida.
11
Yepinqa ⱪilƣanidi u ⱪarangƣuluⱪni,
ⱪoyuⱪ, ⱪara bulutlar ⱪorxap turatti uni.
2

Kerub – Pərixtigə ohxaydiƣan, ərxtə yaxaydiƣan intayin küqlük bir hil ⱪanatliⱪ
məhluⱪ. Huda «kerubⱪa minip uqti» degənlik, bir hil ohxitix bolup, Hudaning
pərixtilirining uning hizmitidə bolidiƣanliⱪini kɵrsitidu.
④
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Yorutⱪanidi aldini parlaⱪ nuri,
yaƣdurup mɵldür wə ⱪipⱪizil qoƣlarni,
parqilidi ⱪapⱪara bulutlarni.
13
Pərwərdigarning awazi güldürləp asmanda
yangritip awazini uluƣ Huda,
yaƣdurdi mɵldür wə ⱪipⱪizil qoƣlar.
14
Tarⱪitiwətti Huda düxmənlirini, yaƣdurup oⱪlirini,
qaⱪmaⱪlar qaⱪturup tiripirən ⱪilip ularni.
15
I Pərwərdigar, tənbiⱨingdin,
ⱪəⱨrlik tiniⱪingning zərbisidin,
kɵrünüp ⱪaldi dengizning tegi,
eqilip ⱪaldi zeminning uli.
16
Pərwərdigar kɵktin sunup ⱪolini,
qongⱪur sulardin tartip aldi meni.
17
Ⱪutⱪuzdi meni wəⱨxiy düxminimdin,
manga ɵq bolƣanlardin,
qünki ular küqlük idi məndin.
18
Apətlik künlirimdə ⱨujum ⱪildi ular manga,
Pərwərdigar yar-yɵlikim boldi əmma.
19
U məndin hursən bolƣaq nijatliⱪ bərdi manga,
elip qiⱪti meni ⱨəm bihətər jayƣa.
20
Ⱨəⱪⱪaniyliⱪim üqün yahxiliⱪ ⱪildi Huda,
ⱪolumning pakliⱪidin in'am bərdi manga.
21
Qünki mengip kəldim Pərwərdigarning yolida,
rəzillik ⱪilip, asiyliⱪ ⱪilmidim Hudayimƣa.
22
Kɵz aldimda boldi da'im uning barliⱪ ⱨɵkümliri,
bir yaⱪⱪa ⱪayrip ⱪoymidim ⱨəm uning pərmanlirini.
23
Uning aldida ƣubarsiz boldum,
ɵzümni gunaⱨ ⱪilixtin saⱪlidim.
24
Ⱪolum pak, ɵzüm ⱨəⱪⱪaniy bolƣaqⱪa,
Pərwərdigar in'am bərdi manga.
25

Wapadarlarƣa kɵrsitisən wapadarliⱪingni,
ⱨəⱪⱪaniy adəmlərgə ⱨəⱪⱪaniyliⱪingni.
26
Pakliⱪingni kɵrsitisən pak adəmlərgə,
layiⱪida jawab ⱪayturisən niyiti əgrilərgə.
27
Ⱪutⱪuzisən qarisizlarni,
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yərgə urisən ⱨakawurlarni.
28
Pərwərdigar, ⱨayatliⱪ qiriƣimni yaⱪⱪuqisən,
Ilaⱨim, zulmitimni yoruⱪluⱪⱪa aylandurisən.
29
Sanga tayinip, düxmən ⱪoxuniƣa ⱨujum ⱪilalaymən,
i Igəm, yardimingdə sepillardin bɵsüp ɵtələymən.
30

Hudaning yoli mukəmməl yoldur,
uning eytⱪan sɵzliri ⱨəⱪiⱪəttur.
Panaⱨ izdigüqilərgə Huda bir ⱪalⱪandur.
31
«Mənggü bar bolƣuqi»din baxⱪa kimdur Huda?!
Igimizdin baxⱪa kim bolar ⱪoram taxtək baxpanaⱨ?
32
Hudadur belimni ⱪudritidə baƣliƣuqi,
yolumni əyib-nuⱪsansiz ⱪilƣuqi.
33
Keyikningkidək yügürük ⱪilip u putlirimni,
egiz taƣlarda ⱨəm məzmut turƣuzdi meni.
34
Ⱪollirimni ɵgətti u jəng ⱪilixⱪa,
biləklirimni tuq oⱪyani tartixⱪa.
35

I Igəm, bərding manga nijatliⱪ ⱪalⱪiningni,
ong ⱪolung yɵləp, mulayimliⱪing yüksək ⱪildi meni.
36
Bihətər ⱪilƣaq sən basⱪan ⱨərbir ⱪədimimni,
teyilmastin mengip yürimən yollirimni.
37
Ⱪoƣlap yürüp tutuwaldim düxmənlirimni,
ⱪaytmidim kəynimgə yoⱪatmastin ularni.
38
Mən ularni yanjiwəttim, turalmas ⱪayta,
yiⱪildi ular putlirimning astiƣa.
39
Jənggə baƣliding küq-ⱪudrət bilən belimni,
bax əgdürdüng putlirimƣa manga ⱨujum ⱪilƣanlarni.
40
Qekinixkə məjbur ⱪilding rəⱪiblirimni,
yoⱪattim manga ɵq bolƣanlarni.
41
Ular pəryad kɵtərsimu qiⱪmidi ⱪutⱪuzidiƣanlar,
nalə ⱪilip yalwursimu jawab bərmidi Pərwərdigar.
42
Eziwəttim ularni xamalda uqⱪan tozandək,
qəyliwəttim ularni koqidiki patⱪaⱪtək.
43
Həlⱪ bilən ⱪarxilixxtin mustəsna ⱪilding meni.
Bax ⱪilƣaniding meni yat əllərgə,
ⱪilmaⱪta ular mening hizmitimni.
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44

Awazimni anglax bilən boysunar ular manga,
təslim bolidu yat əllər xümxiyip aldimda.
45
Jasaritini yoⱪatⱪan yat əllər,
titrigən ⱨalda ⱪorƣanliridin qiⱪixar.
46

Ⱨayattur Pərwərdigar!
U ⱪoram teximƣa eytilsun ⱨəmdusana,
uluƣlansun nijatkarim bolƣan Huda!
47
Hudadur ⱪisas elip bərgüqi manga,
boysundurƣuqidur həlⱪlərni ⱪol astimƣa.
48

Ⱪutⱪuzdung meni düxmənlirimdin,
üstün ⱪilding manga ⱨujum ⱪilƣanlardin,
ⱪutuldurdung ⱨəm zorawanlardin.
49
I Pərwərdigar, sanga rəⱨmət eytimən yatlar aldida,
mədⱨiyə küyi oⱪuymən namingƣa.
50

Pərwərdigar erixtürər ɵzi tikligən padixaⱨni uluƣ ƣəlibigə,
u beƣixlar mənggülük muⱨəbbitini ɵzi talliƣan padixaⱨⱪa –
ta əbəd Dawut wə uning əwladliriƣa.

19-munajat
Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər
bexiƣa tapxurulƣan.
1

Ərx jakarlar Hudaning xan-xəripini,
asman namayan ⱪilar uning ijadini.
2
Tohtimastin sɵzlixər ular ⱨər kün,
təriplixər Hudani keqə wə tün.
3
Ixlətmigən bolsimu gərqə ular tillirini,
qiⱪarmiƣan bolsimu gərqə ular ünlirini.
4
Tiwixliri yeyilip kətkən tamam yər yüzigə,
həwiri yetip barƣandur jaⱨanning qətlirigə.
ⱪuyax üqün bir qedir tikkəndur Huda asmanƣa,
5
qiⱪar undin ⱪuyax ohxap toyi bolƣan oƣulƣa.
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Xadlinar u ohxap goya yügürüxkə qiⱪⱪan palwanƣa.
6
Ɵrlisə u asmanning bir qetidin,
barar qɵrgüləp yənə bir qetigiqə,
ⱪaqalmas ⱨeq nərsə uning ⱨararitidin.
7

Mukəmməldur Pərwərdigarning təlimliri,
yengilar u insan wujudini,
ixənqliktur Pərwərdigarning pərzliri,
dana ⱪilar nadanlarni.
8
Toƣridur Pərwərdigarning kɵrsətmiliri,
xadlandurar ⱪəlblərni.
Oquⱪtur Pərwərdigarning əmrliri,
roxən ⱪilar kɵzlərni.
9
Pakliⱪtur ihlas ⱪilix Pərwərdigarƣa,
ihlasmənlik dawamlixar əbədiygə.
Bərⱨəⱪtur Pərwərdigarning ⱨɵkümliri,
adilliⱪ singgəndur ularning ⱨərbirigə.
10
Ⱪimməttur ular altundin, ⱨətta barqə sap altundin,
xerindur ⱨəsəldin, ⱨətta ⱨərə kɵnikidin tamqiƣan ⱨəsəldin.
11
Xundaⱪla agaⱨlandurar mən bəndəngni,
qing turƣuqi bularda alar katta in'amini.
12

Kim bilip yetəlisun ɵzi ⱪilƣan hataliⱪlirini,
bilməy ⱪilƣan gunaⱨlirimdin pakliƣin meni.
13
Saⱪliƣaysən bəndəngni bilip gunaⱨ ⱪilixtin,
ⱨɵkümranliⱪ ⱪilmiƣay gunaⱨ mening üstümdin.
Əyibsiz bolurmən mən xundila,
saⱪlinimən ⱪilixtin eƣir gunaⱨ.
14
I Pərwərdigar, ⱪoram texim wə nijatkarim,
hux ⱪilƣay seni sɵzlirim wə hiyallirim.

20-munajat
Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər
bexiƣa tapxurulƣan.
1

Külpəttə ⱪalƣiningda Pərwərdigar jawab bərgəy nidayingƣa,
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yaⱪupni yetəkligən Huda saⱪliƣay seni ɵz panaⱨida.
2
Yardəm bərgəy muⱪəddəs ibadəthanidin,
yɵligəy seni Si'ondin.
3
Hudaning yadida bolƣay atiƣan ⱨədiyəliring,
ⱪobul ⱪilinƣay ⱨuzurida kɵydürmə ⱪurbanliⱪliring. Selaⱨ
4
Əməlgə axurƣay armanliringni,
ijabət ⱪilƣay kɵnglünggə pükkənliringni.
5
Erixtürgən ƣəlibəng üqün quⱪan salimiz xadliⱪta,
tikləp ƣəlibə tuƣimizni igimizning namida.
U barliⱪ iltijaliringni kəltürgəy bəja.
6

Bildimki, ɵzi talliƣan padixaⱨni ⱪutⱪuzar Huda,
muⱪəddəs ərx'əladin jawab berip uningƣa,
zor ƣəlibə ata ⱪilar ⱪudrətlik ong ⱪolida.
7
Bəzilər ixinər jəng ⱨarwiliriƣa, bəziliri atliriƣa,
əmma biz ixinimiz Pərwərdigarimizƣa.
8
Yiⱪildi ular ⱨalak bolup,
ⱪəddimizni rusliduⱪ biz tik turup.
9
I Pərwərdigar, ƣəlibə ata ⱪilƣin padixaⱨⱪa,
jawab bərgəysən iltija ⱪilƣinimizda.

21-munajat
Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər
bexiƣa tapxurulƣan.
1

I Pərwərdigar, xadlinar padixaⱨ⑤ ⱪudritingdin,
huxaldur u erixtürgən ƣəlibəngdin.
2
Sən əməlgə axurdung istəklirini,
rət ⱪilmiding soriƣan tiləklirini. Selaⱨ
3
Mol bərikətlər ata ⱪilding uningƣa,
sap altundin taj kiydürdüng bexiƣa.
4
Ɵmür bərding ɵmür tilisə,
Bu munajatta tilƣa elinƣan «padixaⱨ» əməliyəttə Dawut padixaⱨning ɵzi bolup,
Hudaƣa bolƣan minnətdarliⱪini wə Hudaning ⱪudritini üqinqi xəhsning tili bilən bayan
ⱪilƣan.
⑤
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ⱨayatini uzartting mənggügə.
5
Zor xɵⱨrətkə erixtürdi sən in'am ⱪilƣan ƣəlibə,
bəⱨəywət xərəp ⱪuqti u sening ⱨimmitingdə.
6
Mənggülük bərikət ata ⱪilip uningƣa,
ⱨuzurungda qɵmdürisən uni xadliⱪⱪa.
7
Bərⱨəⱪ, padixaⱨ ixənq baƣlar Pərwərdigarƣa,
uluƣ Hudaning muⱨəbbitidə təwrənməs əsla.
8
Əsir elip barliⱪ düxmənliringni,
ong ⱪolungda tutarsən sanga ɵq bolƣanlarni.
9
Tonurdiki qoƣlar kəbi kɵyər ular,
namayan ⱪilƣiningda ⱪəⱨringni,
yalmap ketər ot yalⱪuni –
ƣəzəpliring yutar ularni.
10
Yoⱪitarsən yər yüzidin ularning əwladlirini,
ⱪurutarsən insaniyət dunyasidin nəslini.
11
Yamanliⱪ ⱪilixⱪa urunsimu ular sanga,
oylap qiⱪsimu ⱨəm ⱨiylə-mikir,
əmma əməlgə axuralmas pəⱪətla.
12
Qekindürisən ularni,
yüzlirigə bətligəndə oⱪyayingni.
13
I Pərwərdigar kɵrsətkəysən ⱪudritingni,
nahxa eytip mədⱨiyələyli ƣəlibiliringni.

22-munajat
Dawut yazƣan munajat bolup, «tang səⱨərdiki qixi jərən» degən
aⱨangda eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
1

Aⱨ Hudayim, Hudayim taxliwətting neqün meni?
Ⱪutⱪuzmastin, neqün yiraⱪ taxlap kətting meni?
Anglimaysən neqün mening nalə-pəryadimni.
2
I Rəbbim, bərmiding ⱨeqbir jawab nalə ⱪilsam künboyi,
aⱨ urup, yardəm sorap tapmasmən ⱨeqbir aram keqiliri.
3
Lekin sən xübⱨisizki, muⱪəddəstursən,
Isra'illarning mədⱨiyəsini təht ⱪilip olturƣuqisən.
4
Əjdadlirimiz baƣliƣandur sanga ixənqisini,
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baƣlidi sanga ixənqisini, ⱪutuldurdung ularni.
5
Nalə-zar ⱪilip Rəbbim sanga aman ⱪaldi ular,
sanga ixənq ⱪilƣanliⱪtin uyatta ⱪalmidi ular.
6

Əmma, mən insan əməs bəlki ⱪurt kəbi,
insanlar arisida har wə zəbundurmən,
awam həlⱪ arisida kəmsitilgəndurmən.
7
Kɵrgənlərning ⱨəmmisi mazaⱪ ⱪilar meni.
Deyixər pürüxtürüp eƣizlirini, qayⱪixip baxlirini:
8
«Pərwərdigarƣa tapxurƣan əməsmidi u ɵzini,
ⱪutⱪuzsun Pərwərdigar əmdi uni.
Əgər Pərwərdigar xadlanƣan bolsa uningdin,
ⱪeni, ⱪutuldurup baⱪsun uni!»
9

Lekin, sən anamning ⱪarnidin tuƣdurdung meni,
əmqəktiki qeƣimdila tayanqim ⱪilƣanidim seni.
10
Mening Hudayim iding mən apiridə bolƣandila,
sanga tapxurulƣanidim ⱪorsaⱪtiki qeƣimdila.
11
Kətmigin taxlap meni yiraⱪⱪa,
kəlməktə külpətlər ⱪistap meni,
yardəm ⱪilmas ⱨeqkim manga.
12
Nurƣun buⱪilar ⱪorxawƣa aldi meni,⑥
baxanning küqlük buⱪiliri oriwaldi ətrapimni.
13
Olja talixip ⱨɵrkiriwatⱪan xirdək ular goya,
eƣizlirini yoƣan aqti hiris ⱪilixip manga.
14
Goya sudək tɵkülüp məndin kətti ⱪudritim,
ügüliridin ajrap kətti ustihanlirim,
goya xam bolup iqimdə eridi yürikim,
ümidsizliktin yoⱪaldi jasaritim.
15
Ⱪuridi küq-madarim ohxap sapal parqisiƣa,
qaplixip ⱪaldi tilim tangliyimƣa,
ⱪoydung meni ɵlüm topisiƣa.
16
Ⱪorxawƣa aldi meni bir top rəzillər,
ətrapimni oriwaldi axu itlar,
Bu ayəttə «buⱪilar» düxməngə simwol ⱪilinƣan. «Baxan» I'ordan dəryasining xərⱪi
təripidiki yər bolup, u yər əyni qaƣda küqlük wə yoƣan buⱪiliri bilən dang qiⱪarƣan.
⑥
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put-ⱪollirimni təxti ular.
17
Kɵrünüp ⱪaldi sɵngəklirim mana,
ⱨomiyip turmaⱪta u rəzillər manga.
18
Bɵlüxmək üqün ular kiyimlirimni,
qək tartixⱪa taxlidi kɵnglikimni.
19

I Pərwərdigar, meni taxlap kətmə yiraⱪⱪa,
mədətkarim Huda tezdin yardəm ⱪilƣin manga.
20
Ⱪiliqtin ⱪutⱪuz mening jenimni,
itlarning qanggilidin ⱪimmətlik ⱨayatimni.
21
Tartiwal meni xirning aƣzidin,
tenimni yawa buⱪilarning münggüzidin.
22
Jakarlaymən namingni ⱪerindaxlirimƣa,
mədⱨiyələymən seni etiⱪadqiliring arisida.
23

Əy ihlasmənlər Pərwərdigarƣa, uni mədⱨiyələnglar,
əy Yaⱪupning əwladliri, uningƣa xan-xərəp kəltürünglar,
əy Isra'il əwladliri, uningdin əymininglar.
24
Qünki, u untup ⱪalmidi horlanƣanlarni,
ulardin yirgənmidi ⱨəm yoxurmidi ɵzini,
bəlki, anglidi ularning nidalirini.
25
Mədⱨiyəlirimning ilⱨamidursən büyük jama'ət arisida i Huda,
ada ⱪilay ⱪəsəmlirimni sanga ihlasmənlərning aldida.
26
Ezilgənlər ⱪana'ətlinər nemətlərdin,
Pərwərdigarƣa təlpüngənlər mədⱨiyələr uni,
Huda mənggü yaxnatⱪay silərning ⱪəlbinglarni.
27
Yüzlinər Pərwərdigarƣa, yad etip uni barqə həlⱪlər,
i Pərwərdigar, səjdə ⱪilar aldingda barliⱪ ⱪəbililər.
28
Bərⱨəⱪ, aləmning padixaⱨliⱪi təwədur Pərwərdigarƣa,
u səltənət yürgüzər barliⱪ millət, əllər ara.
29
Səjdə ⱪilar Pərwərdigarƣa dunyadiki gülləngən baylar,
tiz pükər uning aldida ⱨətta gɵr aƣziƣa berip ⱪalƣanlar.
30
Bolur bir əwlad Pərwərdigarning hizmitidə,
igə bolar uqurƣa əwladlar Igəm ⱨəⱪⱪidə.
31
Jakarlinar keyinki əwladlarƣa Hudaning ⱨəⱪⱪaniyliⱪi,
bayan ⱪilinar uning ⱨəⱪⱪaniyliⱪni əməlgə axurƣanliⱪi.
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23-munajat
Dawut yazƣan munajat
1

Ⱪoyqimdur Pərwərdigar, baⱪar u meni,
kɵrməsmən xunga mən ⱨeq moⱨtajliⱪni.
2
Yaylitar u meni yapyexil yaylaⱪlarda,
baxlap barar xildirliƣan sular boyiƣa.
3
Urƣutar roⱨimni küq-ⱪuwwət berip manga,
xəripi üqün baxlar meni ⱨəⱪⱪaniyət yolida.
4
Ɵtsəmmu gər ɵlüm sayə taxlap turƣan jilƣilardin,
ɵzüng manga yar bolƣaq ⱪorⱪmasmən hətərlərdin,
ⱨasang bilən tayiⱪing halas ⱪilar təxwixlərdin.
5

Düxmənlirim aldida dastihan selip manga,
əzizləp meni yaƣ sürkərsən beximƣa,⑦
bəht xarabim tolup taxar ⱨayat jamimƣa.
6
Bərⱨəⱪ, xapa'ət wə mənggülük muⱨəbbiting,
ⱨəmraⱨ bolar ɵmürwayət yandixip manga,
mənggü yaxaymən Pərwərdigar ⱨuzurungda.

24-munajat
Dawut yazƣan munajat
1

Pərwərdigarƣa təwədur dunya, uningdiki barliⱪ məwjudat,
yər yüzi ⱨəm uningda yaxiƣuqi ⱨəmmə məhluⱪat.
2
Qünki u dengizlar üstigə ⱪurƣandur jaⱨanni,
qongⱪur sular üstidə mustəⱨkəm ⱪilƣandur uni.
3

Pərwərdigarning Si'on teƣiƣa kimmu qiⱪalar?
Muⱪəddəs ibadəthanisida kimmu ibadət ⱪilalar?
4
Ibadət ⱪilalar ⱪoli pak, ⱪəlbi sap bolƣan,
sahtiƣa kɵngül bərmigən,
Bexiƣa yaƣ sürkəx – Əyni zamanda saⱨibhan əziz meⱨmanni kütüwalƣanda uning
bexiƣa hux puraⱪliⱪ yaƣ sürkəx bilən qongⱪur ⱨɵrmitini bildürətti.
⑦
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yalƣandin ⱪəsəm iqmigən insan.
5
Undaⱪ adəmlər Hudadin bəht tapar,
nijatkari Huda təripidin aⱪlinar.
6
Muxundaⱪ adəmlər təlpünər Hudaƣa,
i Yaⱪup etiⱪad ⱪilƣan Huda,
təlpüngüqilərdur ular jamalingƣa.
Selaⱨ
7
Eqilinglar əy dərwazilar,
eqilinglar əy əbədiylik ⱪowuⱪlar!
Xəwkətlik padixaⱨ kirip kəlsun.
8
Bu xanuxəwkətlik padixaⱨ kimdur?
U küqlük, ⱪudrətlik Pərwərdigardur,
u jəng məydanidiki ⱪadir Pərwərdigardur.
9
Eqilinglar əy dərwazilar,
eqilinglar əy əbədiylik ⱪowuⱪlar!
Xəwkətlik padixaⱨ kirip kəlsun.
10
Bu xanuxəwkətlik padixaⱨ kimdur?
U Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigardur,⑧
u birdinbir xəwkətlik padixaⱨtur. Selaⱨ

25-munajat
Dawut yazƣan munajat
1

I Pərwərdigar, sanga seƣinip oⱪuymən du'a.
I Ilaⱨim, tayinip kəldim ixinimən sanga,
yərgə ⱪaritip xərməndə ⱪilma meni,
ƣəlibə ⱪilƣuzup üstümdin düxmənlirimni.
3
Xərməndə bolmas sanga ümid baƣliƣanlar,
xərməndə bolar ha'inliⱪ ⱪilixⱪa urunƣanlar.
4
I Pərwərdigar, kɵrsətkin manga yolungni,
ɵgətkin manga uningda ⱪandaⱪ mengixni.
5
Təlim bər manga, ⱨəⱪiⱪiting baxlisun meni,
qünki sən ⱪutⱪuzƣuqi Ilaⱨimsən,
2

Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar – Bəzi tərjimilərdə «samawi ⱪoxunlarning sərdari
bolƣan Pərwərdigar» yaki «pərixtilərning sərdari bolƣan Pərwərdigar» dəp elinƣan.
⑧
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künboyi sanga ümid baƣliƣanmən.
6
I Pərwərdigar, yadingƣa alƣaysən rəⱨimingni,
əzəldin kɵrsətkən mənggülük muⱨəbbitingni.
7
I Pərwərdigar, esingdə tutmiƣin
ɵsmürlüktə ɵtküzgən gunaⱨ wə əyiblirimni,
mənggülük muⱨəbbitingdə yad ətkin meni,
kɵrsitip manga meⱨribanliⱪingni.
8

Xapa'ətlik, adildur Pərwərdigar,
xunga toƣra yolƣa baxlinar gunaⱨkarlar.
9
Kəmtərlərni yetəklər durus yolƣa,
ɵz yolini ɵgitər kiqik pe'illarƣa.
10
Toƣra yolƣa muⱨəbbiti wə sadaⱪiti bilən baxlar,
əⱨdisi wə əmrlirigə ri'ayə ⱪilƣuqilarni Pərwərdigar.
11
I Pərwərdigar, ⱪilip ɵz namingning ⱨɵrmitini,
gunaⱨlirim kɵp bolsimu kəqürüm ⱪilƣin meni.
12

Əgər kimki ihlas ⱪilsa Pərwərdigarƣa,
durus yolni ɵgitər uningƣa Huda.
13
Bəht-sa'adət iqidə yaxar u kixi,
zeminiƣa warisliⱪ ⱪilar uning əwladliri.
14
Huda ɵzigə ihlas ⱪilƣanlarni dost tutar,
ularƣa ɵz əⱨdisini eniⱪ tonutar.
15
Tikimən da'im Pərwərdigarƣa kɵzlirimni,
tuzaⱪtin u tartip alar putlirimni.
16

Ⱨalimƣa baⱪ i Igəm ⱨimmitingni kɵrsət manga,
yalƣuzdurmən, ⱪaldim azab, külpət ara.
17
Dərd-ələmlər basmaⱪta yürikimni,
xu dərdlərdin ⱪutⱪuzƣin ɵzüng meni.
18
Nəziringdin ɵtküzgin azab wə dərdlirimni,
kəqürgin ɵzüng barliⱪ gunaⱨlirimni.
19
Düxmənlirim nəⱪədər kɵptur, ⱪara,
wəⱨxiylərqə ɵq bolmaⱪta ular manga.
20
Ⱪutⱪuz ⱨəm ⱪoƣdiƣin ⱨayatimni,
xərməndə ⱪilma meni,
baxpanaⱨim bilimən pəⱪət seni.
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21

Diyanətlik, durusluⱪ ⱪoƣdiƣay meni,
qünki, sanga baƣlidim ümidimni.
22
I Huda, barliⱪ külpətlərdin ⱪutⱪuzƣin Isra'illarni.

26-munajat
Dawut yazƣan munajat
1

I Pərwərdigar, aⱪliƣin meni,
saⱪlap kəldim diyanitimni,
tayanqim ⱪildim pəⱪət seni.
2
I Pərwərdigar, sinap kɵr, kɵzət meni,
pakliƣin mening niyət, ⱪəlbimni.
3
Ayan bolƣaq mənggülük muⱨəbbiting kɵz aldimda,
mengip kəldim sən kɵrsətkən ⱨəⱪiⱪət yolungda.
4
Xerik əməsmən yalƣanqilarƣa,
arilaxmaymən sahtipəzlərgə.
5
Yirginimən pasiⱪlardin,
rəzillər bilən bolmaymən birgə.
6
I Pərwərdigar, pak ⱪəlbtə yuyarmən ⱪollirimni,
aylinarmən andin sening ⱪurbanliⱪ supangni.
7
Xükür eytay kɵtürüp awazimni,
bayan əyləp sening barliⱪ karamətliringni.
8
I Pərwərdigar, sɵyimən sən turƣan ibadəthanini,
xəwkiting namayan bolƣan jayni.
9
Gunaⱨkarlar ⱪatari almiƣin jenimni,
ⱪanhorlar ⱪatari ⱨayatimni.
10
Pariƣa tolup ularning ong ⱪolliri,
suyiⱪəst bilən bulƣanƣandur ⱪolliri.
11
Mən bolsam yoⱪatmidim diyanitimni,
iltipat ⱪilip, ⱪutⱪuz meni.
12
Putlirim turar mening bihətər yərdə,
təripləymən Pərwərdigarni təⱪwadarlar jama'itidə.
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27-munajat
Dawut yazƣan munajat
1

Nijatliⱪim wə nurum tursa Pərwərdigar,
mən yənə kimlərdin ⱪorⱪup yaxay?
Ⱨayatimning ⱪorƣini tursa Pərwərdigar,
yənə kimlər aldida titrəp turay?
2
Rəⱪiblirim, düxmənlirim putlixip qüxti düm,
gɵxümni yemək bolup manga ⱪilƣanda ⱨujum.
3
Yaw ləxkərliri alsimu meni ⱪorxawƣa,
ⱪorⱪunq bolmas ⱪəlbimdə əsla.
Atlansimu ular manga ⱪarxi jənggə,
təwrənməs ixənqim bardur yənila.
4

Ɵtünimən Pərwərdigardin bir ixni,
eytay yəni istigimni:
«Yaxap bir ɵmür Pərwərdigarning ɵyidə,
ⱪansam uning güzəl ⱨɵsnigə,
təpəkkur ⱪilalisam Igəm ⱨəⱪⱪidə.»
5
Eƣir künlər kəlginidə beximƣa,
alar u meni sayiwini astiƣa.
Qiⱪirip meni panaⱨlinidiƣan egiz jayƣa,
yoxurup ⱪuyar muⱪəddəs qediriƣa.
6
Əmdi ⱪəddim kɵtürüldi rəⱪiblirim aldida.
Xadliⱪ bilən alⱪixlap Pərwərdigarni,
ⱪilarmən ⱪurbanliⱪ Hudaning qedirida,
uni küyləymən yangritip nəƣmə-nawa.
7

I Pərwərdigar, angliƣaysən awazimni ⱪilsam nida,
kɵrsətkəysən iltipat jawab berip manga.
8
«I Pərwərdigar, təlpünimən pəⱪət sanga»
dedim mən, deginingdə «təlpüngin manga».
9
Ⱪaqurmiƣin meningdin didaringni,
taxlimiƣin ƣəzipingdə mən ⱪulungni.
Bolup kəlding i Huda, mədətkarim,
tərk ətmə, taxlima meni, nijatkarim.
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10

Waz kəqsimu meningdin ata-anam,
ɵz ⱪoyniƣa alar meni Pərwərdigarim.
11

I Pərwərdigar, ⱨəⱪ yolungni ɵgət manga,
baxla meni ⱨəⱪⱪaniyət yolungƣa,
qünki bardur düxmənlirim ətrapimda.
12
Taxlap ⱪoyma rəⱪiblirimning məyligə meni,
baxlidi bu sahta guwaⱨqilar manga ⱪarxi ⱨujumni,
xunqə yawuz, zəⱨərdur ularning tilliri.
13

Yoⱪitar idim ɵzümni əgər ixənqim bolmisa
kɵrüxkə Pərwərdigarning meⱨribanliⱪini bu dunyada.
14
Təlmürüp kütkin Pərwərdigarni,
dadil bol, jur'ətlik ⱪil yürikingni,
xundaⱪ, təlmürüp kütkin Pərwərdigarni.

28-munajat
Dawut yazƣan munajat
1

I Pərwərdigar, iltija ⱪilimən sanga,
i ⱪoram texim, ⱪulaⱪ salmay ⱪoymiƣin manga.
Əgər jim turuwelip bərmisəng jawab,
ⱪalarmən goya gɵrdiki murdiƣa ohxap.
2
Muⱪəddəs jaying tərəpkə ⱪilip yüzümni,
kɵtürüp turup ⱪolumni, bayan ⱪilsam dərdimni,
angliƣin, sanga ⱪilƣan ɵtünüxümni.
3
Yamanliⱪ ⱪilƣuqilar, rəzillər ⱪatariƣa,
qüxürüp ⱪoymiƣin meni əsla,
dostanə bolsimu ular ⱪoxniliriƣa,
yamanliⱪ oylar dillirida.
4
Jazaliƣaysən ularni ⱪilmixliriƣa ⱪarap,
ⱪilƣan yamanliⱪlirini ⱨesablap.
Ⱪayturup bərgin əməllirigə layiⱪ jaza,
ⱪollirining ⱪilƣanlirini sanap.
5

Pərwərdigar wəyran ⱪilar rəzillərni,

554
Zəbur

əsligə kəltürməs ⱪaytidin ularni.
Qünki ular kɵzgə ilmas Hudaning əjrini,
pisəntigə almas uning yaratⱪanlirini.
6
Ⱨəmdusana oⱪulsun Pərwərdigarƣa,
ⱪulaⱪ saldi u mening iltijayimƣa.
7
Ⱪudritim wə ⱪalⱪinimdur Pərwərdigar,
yardimigə erixtim ixənq baƣlap uningƣa.
Xunga mən xadlinip ⱪəlbimdin,
xükür eytarmən uningƣa munajitimda.
8
Küq-ⱪudritidur Pərwərdigar ɵz həlⱪining,
nijatliⱪ ⱪorƣinidur ɵzi talliƣan padixaⱨning.
9
I Pərwərdigar, ⱪutⱪuzƣaysən ɵz həlⱪingni,
bərikətlik ⱪilƣaysən ɵzünggə təwə bolƣanlarni,
qopani bolup baⱪⱪaysən mənggü ularni.

29-munajat
Dawut yazƣan munajat
1

Əy pərixtilər, təriplənglar Pərwərdigarni,
təriplənglar uning xan-xəripi wə ⱪudritini.
2
Təriplənglar Pərwərdigarni munasip uning namiƣa,
səjdə ⱪilinglar parlaⱪ, muⱪəddəs Pərwərdigarƣa.
3

Pərwərdigarning awazi anglinar dengiz-okiyanlarda,
güldürmama güldürlitər xanuxəwkətlik Huda,
uning awazi bipayan sular üstidə yangritip sada.
4
Pərwərdigarning awazi ⱪudrətliktur,
Pərwərdigarning awazi ⱨəywətliktur.
5
Jaranglisa Pərwərdigarning awazi sunup ketər kedir dərəhliri,
xundaⱪ, Pərwərdigarning awazida parə-parə bolup ketər Liwan⑨
kedirliri.
6
Jaranglisa Pərwərdigarning awazi mozaydək səkrəp ketər Liwan
taƣliri,
Liwan – Qong, süpətlik kedir dərəhliri bilən tonulƣan, Isra'iliyəning ximaliƣa
jaylaxⱪan taƣ tizmisidur.
⑨
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kɵndürülmigən buⱪidək taⱪlap ketər Siryon① teƣi.
7
Pərwərdigarning awazi qaⱪturar qaⱪmaⱪlarni.
8
Pərwərdigarning awazi titritər qɵl-jəzirini,
Pərwərdigar zilziligə salar Kadex qɵllükini.
9
Yangrisa Pərwərdigarning awazi tolƣinar dup dərəhliri,②
yalingaqlinar ormanlar jaranglisa Pərwərdigarning awazi.
«Ajayip uluƣdur Huda» dəp warⱪirixar,
Pərwərdigarning ibadəthanisida turƣanlar.
10
Topan balasi bolƣanda Pərwərdigar idi ɵz təhtidə,
padixaⱨtur Pərwərdigar, u ⱨɵküm sürər mənggügə.
11
Pərwərdigar küq-ⱪudrət berər ɵz həlⱪigə,
toldurar ularni tinq-amanliⱪ bəhtigə.

30-munajat
Muⱪəddəs ibadəthanini Hudaƣa atax murasimida eytix üqün Dawut
yazƣan munajat
1

I Pərwərdigar, uluƣlaymən seni,
ɵlüm girdabidin ⱪutⱪuzdung meni.
Meni zangliⱪ ⱪilip külüxkə
ⱪoymiding düxmənlirimni.
2
I Pərwərdigar, i Ilaⱨim,
nalə ⱪilsam sanga,
xipaliⱪ bərding manga.
3
Ɵlüklər makanidin neri ⱪilding jenimni,
gɵrgə kirip ketixtin saⱪliding meni.
4

Əy təⱪwadarlar, ⱨəmdusana oⱪunglar Pərwərdigarƣa,
xükür eytinglar uning muⱪəddəs namiƣa.
5
Ɵtüp ketər ƣəzipi kɵzni yumup aqⱪuqə,
əmma uning xapa'iti ⱨəmraⱨdur adaⱪⱪiqə.
Keqiqə dawam ətsimu gər yiƣa-zarə,
Siryon – Liwanning əng egiz taƣ qoⱪⱪisi bolup, u yənə Hərmon teƣi dəpmu atilidu.
Tolƣinar dup dərəhliri – bəzi tərjimilərdə «Pərwərdigarning awazidin marallarning
ⱪorsiⱪidiki oƣlaⱪliri qüxüp ketər» dəp elinƣan.
①
②
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xad-huramliⱪ yetip kelər səⱨərdə.
6

Məƣrurlinip dedim mən ronaⱪ tapⱪan qeƣimda:
«Təwrənməsmən əsla.»
7
I Pərwərdigar, kɵrsitip manga xapa'itingni,
taƣdək büyük ⱪilding meni.
Əmma boldum alaⱪzadə,
ⱪaqurƣiningda didaringni.
8
I Pərwərdigar, iltija ⱪilip sanga,
rəⱨim tiləp dedimki Igəm sanga:
9
Ɵmrüm tügəp, kətsəm ɵlüklər makaniƣa,
nemə paydam tigər sanga?
Jəsitim jakarlap sening wapadarliⱪingni,
oⱪuyalarmu mədⱨiyə sanga?
10
I Pərwərdigar,
kɵrsətkin xəpⱪitingni ⱪulaⱪ selip aⱨimƣa,
i Pərwərdigar, mədətkar bolƣin manga.
11

Ussulƣa aylandurup matimimni,
saldurup üstümdin ⱨaza kiyimimni,
baƣliding xadliⱪ kəməri bilən belimni.
12
Xunglaxⱪa wujudum süküt ⱪilmay oⱪusun ⱨəmdusana,
i Pərwərdigar, i Ilaⱨim, xükür eytay mənggü sanga.

31-munajat
Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər
bexiƣa tapxurulƣan.
1

I Pərwərdigar, taparmən səndin panaⱨ,
meni ⱨərgiz xərməndə ⱪilma,
ⱪutⱪuz meni, ⱨəⱪⱪaniysən da'ima.
2
Ⱪutⱪuz tezdin meni, ⱪulaⱪ selip aⱨimƣa,
panaⱨlinay mən səndə, ⱪoram tax bolƣin manga,
ⱪutⱪuzuxⱪa jenimni ⱪorƣan bolup bərgin manga.
3
Bərⱨəⱪ, ⱪoram texim, ⱪorƣinimdursən mening,
yetəklə meni ɵzüng, ⱨɵrmiti üqün namingning.
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4

Düxmənlərning tuzaⱪliridin saⱪliƣaysən,
qünki, sən mening baxpanaⱨimdursən.
5
I Pərwərdigar – wapadar Huda,
tapxurdum roⱨimni ⱪolungƣa,
təyyarsən ɵzüng meni ⱪutⱪuzuxⱪa.
6
Ɵq kɵrimən butlarƣa qoⱪunidiƣanlarni,
baƣliƣanmən Pərwərdigarƣa ixənqimni.
7
Mənggülük muⱨəbbiting xad-huram ⱪilar meni,
bərⱨəⱪ, kɵrdüng japalirimni,
bilip yətting azablirimni.
8
Meni taxlap bərmiding düxmən ⱪoliƣa,
orunlaxturup ⱪoydung bihətər jayƣa.
9
I Pərwərdigar, ⱪilƣaysən manga rəⱨim,
qünki, mən külpəttə ⱪaldim,
dərd-ələmdin hirələxti kɵzlirim,
ajizlap kətti ⱨəm roⱨim, tenim.
10
Uprimaⱪta ⱨəsrət bilən ⱨayatim,
ƣəm-ⱪayƣuda tügiməktə yillirim,
maƣdurum kətməktə gunaⱨlirim dəstidin,
ⱪurup, ⱪaⱪxal bolmaⱪta ustihan, yiliklirim.
11
Ⱪaldim düxmənlirimning ⱨaⱪaritigə,
ⱨətta ⱪoxnilirimning aⱨanitigə.
Boldum mən tonuxlirimƣa bir wəⱨimə,
ⱪaqar ular koqida meni kɵrsə.
12
Untuldum mən huddi ɵlgən adəmlərdək,
taxlandim bə'əyni sunƣan sapal ⱪaqilardək.
13
Anglidim manga ⱪilƣan tɵⱨmətlərni,
wəⱨimə orap turar ətrapimni.
Məsliⱨətlixər manga ⱪarxi ular,
pilan tüzər almaⱪ bolup jenimni.
14
I Pərwərdigar, tayanqim pəⱪət sən,
dəymən xunga: «Sən mening Hudayimsən.»
15
Ⱨayatim ilkingdidur pəⱪət sening,
qanggilidin ⱪutⱪuz meni düxmənlirimning –
manga ziyankəxlik ⱪilƣuqilarning.
16
Qüxürgin ⱪulungƣa didaringning nurini,
mənggülük muⱨəbbitingdə ⱪutⱪuzƣin meni.
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17

I Pərwərdigar, meni ⱨərgiz xərməndə ⱪilma,
qünki mən iltija ⱪildim sanga.
Rəzillər bolƣay xərməndə,
zuwani tutulup barƣay gɵrgə.
18
Ⱨəⱪⱪaniylarƣa kibir kɵrsitip, mazaⱪ ⱪilƣuqilarning,
qaplixip ⱪalƣay yalƣan sɵzligən ləwliri ularning.
19
I Pərwərdigar, sanga ihlas ⱪilƣanlarƣa,
iltipatliring nəⱪədər moldur ularƣa.
Ata ⱪilisən nemətliringni seni panaⱨ tartⱪanlarƣa,
jaⱨan əⱨli – həlⱪi'aləm aldida.
20
Seni panaⱨ ⱪilƣanlarni saⱪlap ⱨuzurungda,
ⱪoƣdaysən insanlarning suyiⱪəstliridin,
elip ularni ɵz panaⱨingƣa,
saⱪlaysən qeⱪimqilarning tilliridin.
21
Ⱨəmdusanalar bolsun Pərwərdigarƣa,
qünki u kɵrsətti manga
ɵzining qəksiz meⱨir-muⱨəbbitini,
xəⱨər ⱪorxawda ⱪalƣanda.
22
Dəkkə-dükkidə degənidim:
«Nəziringdin məⱨrum boldum.»
Lekin sanga nalə ⱪilip yiƣliƣinimda,
ⱪulaⱪ salding pəryadimƣa.
23

Əy Pərwərdigarning təⱪwadarliri, sɵyünglar uni,
Pərwərdigar ⱪoƣdar ɵzigə sadiⱪlarni,
əmma ⱪattiⱪ jazalar ⱨakawurlarni.
24
Əy ümidini Pərwərdigarƣa baƣliƣanlar,
ƣəyrətlik bolunglar, jasarətkə tolsun ⱪəlbinglar.

32-munajat
Dawut yazƣan tərbiyəwi munajat
1

Nəⱪədər bəhtlik insanlar-ⱨə,
gunaⱨliri kəqürüm ⱪilinƣanlar,
ita'ətsizliki əpu ⱪilinƣanlar.
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2

Nəⱪədər bəhtlik insanlar-ⱨə,
Huda gunaⱨlirini saⱪit ⱪilƣanlar,
kɵngülliridə ⱨiylə-mikir bolmiƣanlar.
3

Iⱪrar bolmay gunaⱨlirimƣa,
yürdüm künboyi aⱨ urup,
qiridi ustihanlirim azabta.
4
I Pərwərdigar, keqə-kündüz jazalixing eƣir kəldi manga,
iliklirim ⱪurup kətti, ⱪurup kətkən su kəbi tomuzda.
Selaⱨ
5
Əmdi iⱪrar ⱪildim gunaⱨlirimni,
tonudum aldingda əskilikimni.
Deginimdə: «Pərwərdigar, iⱪrarmən gunaⱨimƣa»,
halas ⱪilding azabtin meni, kəqürüp gunaⱨlirimni.
Selaⱨ
6
Xunga du'a ⱪilsun sanga,
təⱪwadarlar pursitining barida.
Dengiz-okyan taxⱪin bolup taxsimu nawada,
xübⱨisizki, taxⱪinliri yetip baralmas ularƣa.
7
I Pərwərdigar, sən mening panaⱨgaⱨimdursən,
saⱪlaysən külpəttin meni,
yangrar ətrapimda nijatliⱪ nahxiliri.
Selaⱨ
8
Əⱪil-idrak berip sanga kɵrsitimən yolungni,③
ⱨalingdin həwər elip ɵgitimən yolumda mengixni.
9
At yaki ⱪeqirdək angsiz bolma,
ⱪamqa, yügən bolmisa boysunmas ular sanga.
10

Dərd-ələmlər kelər yamanlarning bexiƣa,
Pərwərdigarning mənggülük muⱨəbbiti ⱪuqaⱪ aqar uningƣa
tayanƣanlarƣa.
11
Əy ⱨəⱪⱪaniylar, Pərwərdigardin hursən bolup xadlininglar,
əy ⱪəlbi paklar, xadliⱪtin alⱪix yangritinglar.

③

Əskərtix: 8-, 9-ayətlər Hudaning eytⱪan biwasitə sɵzliridur.
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33-munajat
1

Əy ⱨəⱪⱪaniylar, Pərwərdigarni küylənglar xadliⱪta,
uni mədⱨiyələx yarixar durus yolda mangƣanlarƣa.
2
Lira④ qelip minnətdarliⱪ bildürünglar Pərwərdigarƣa,
küy qelinglar on tarliⱪ qiltarda atap uningƣa.
3
Yengi nahxa eytinglar beƣixlap Hudaƣa,
xadliⱪ bilən yangrisun awazinglar,
qekinglar tarini yətküzüp wayiƣa.
4
Qünki, ⱨəⱪiⱪəttur Pərwərdigarning sɵzliri,
sadaⱪətliktur uning barliⱪ ixliri.
5
U sɵyər ⱨəⱪⱪaniyət wə adalətni,
toldurƣandur zeminƣa mənggülük muⱨəbbitini.
6
Yaraldi asman Pərwərdigarning buyruⱪida,
yultuzlar uning nəpəs tiniⱪida.
7
Qək-qegra bekitti u okyanlarƣa,
saⱪliƣandur u sularni ambarlirida.
8
Əymənsun Pərwərdigardin jimi məhluⱪatlar,
ⱪorⱪsun uningdin dunyadiki barliⱪ insanlar.
9
Qünki Huda «bar bolsun» desə bar boldi,
əmridin yoⱪ nərsilər apiridə boldi.
10
Bikar ⱪilar Pərwərdigar hudasizlarning ⱪararlirini,
yoⱪ ⱪilar ularning kɵngligə pükkən məⱪsətlirini.
11
Əmma mənggülüktur Pərwərdigarning ⱪararliri,
əwladtin-əwladⱪiqə əməlgə axar məⱪsətliri.
12
Pərwərdigarni⑤ Hudayimiz dəp tonuƣanlar bəhtliktur,
Pərwərdigar ɵzigə təwə ⱪilip talliƣan həlⱪ bəhtliktur.
13
Ərxtin nəzər selip Pərwərdigar,
jimiki insanlarni kɵrüp turar.
14
Təhtidə olturup Huda,
nəzər salar insanlarƣa.
15
Huda yaratⱪaq insanlarning yürikini,
bilip turar ularning jimi ixlirini.
Lira – Ⱪədimki bir hil tarliⱪ qalƣu əswab.
Pərwərdigar – bu ayəttə Hudaning has nami bolup, Ibraniyqə nushida «Yaⱨwəⱨ»
dəp elinƣan.
④
⑤
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Padixaⱨ ƣalib bolalmas ⱪoxunining büyükliki bilən,
palwan ⱪutⱪuzalmas ɵzini küqtünggürlüki bilən.
17
Əhməⱪliⱪtur ⱪutulimən deyix məƣlubiyəttin at bilən,
ⱪutⱪuzalmas ⱨeqkimni at ⱪara küqi bilən.
18
Bərⱨəⱪ, Hudaning nəziri uningƣa ihlas ⱪilƣanlarda,
uning mənggülük muⱨəbbitigə ümid baƣliƣanlarda.
19
Ⱪutⱪuzidu ularni ɵlümdin,
saⱪlaydu aqarqiliⱪtin.
20
Pərwərdigarni təlmürüp kütimiz,
udur bizning mədətkar, ⱪalⱪinimiz.
21
Xadlinar uningdin ⱪəlbimiz,
qünki, muⱪəddəs Hudaƣa ixənq baƣliduⱪ biz.
22
I Pərwərdigar, ümidimiz səndə,
mənggülük muⱨəbbiting yar bolƣay bizgə.

34-munajat
Dawut sarang boluwalƣaqⱪa, Abimələk padixaⱨ təripidin ⱪoƣliwetilgən.
Dawut uxbu munajatni xu wəⱪələrni əsləp yazƣan.
1

Təripləymən ⱨər da'im Pərwərdigarni,
qüxürməsmən aƣzimdin mədⱨiyələxni.
2
Qin dilimdin apirin oⱪuymən Pərwərdigarƣa,
anglap buni ajizlar qɵmülər huxalliⱪⱪa.
3
Mədⱨiyələyli birliktə Pərwərdigarning büyüklükini,
uluƣlayli ⱨəmmimiz uning namini.
4
Ijabət ⱪilip Pərwərdigar du'ayimni,
ⱨəmmə wəⱨimilərdin halas ⱪildi meni.
5

Nurlinar qeⱨri baⱪsa kim seƣinip Hudaƣa,
yərgə ⱪarap ⱪalmas ularning yüzliri əsla.
6
Pərwərdigar anglap peⱪirning nidayini,
ⱨəmmə külpətlərdin ⱪutⱪuzdi meni.
7
Ⱨər tərəptin ⱪoƣdap Hudaning pərixtisi,
ⱪutⱪuzar həwptin Pərwərdigarƣa ihlasmənlərni.
8
Ⱨes ⱪilƣin wə bilgin Hudaning meⱨribanliⱪini,
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xunqilik bəhtlik bolar baxpanaⱨ ⱪilƣanlar uni.
9

Pərwərdigarƣa ihlas ⱪilinglar, əy uning təⱪwadarliri,
uningƣa ihlas ⱪilƣanlarning kəm bolmas ⱨeq nərsisi.
10
Ussuz wə aq ⱪelixi mumkin küqlük arslanlar,
əmma ⱪalmas ⱨeq moⱨtajliⱪta Pərwərdigarƣa ümid baƣliƣanlar.
11
Kelinglar əy balilirim, ⱪulaⱪ selinglar sɵzümgə,
Pərwərdigarƣa ihlas ⱪilixni ɵgitəy silərgə.
12
Kimki istisə ⱨayattin zoⱪlinixni,
bəhtlik yaxap, uzun ɵmür kɵrüxni,
13
tartsun tilini yaman sɵzdin,
qiⱪmisun yalƣan sɵzlər ləwliridin.
14
Yamanliⱪtin bax tartip, ⱪilsun yahxiliⱪ,
izdisun tinq-amanliⱪ.
15

Pərwərdigar nəzər salar ⱨəⱪⱪaniylarƣa,
jawab berər ularning nidaliriƣa.
16
Yüz ɵrər Pərwərdigar rəzillərdin,
yoⱪ ⱪilar namlirini yər yüzidin.
17
Ⱪulaⱪ salar Pərwərdigar nalə ⱪilsa ⱨəⱪⱪaniylar,
ularni barliⱪ külpətlərdin ⱪutuldurar.
18
Miskinlərgə yeⱪindur Pərwərdigar,
roⱨi azab qəkkənlərni ⱪutⱪuzar.
19

Kɵp bolar ⱨəⱪⱪaniy adəm duq kəlgən ⱪiyinqiliⱪlar,
əmma ulardin halas ⱪilar Pərwərdigar.
20
Aman saⱪlar Huda uning barliⱪ sɵngəklirini,
ⱨətta sunuⱪ ⱪilmas bir tal ustihinini.
21
Ɵlüm elip kelər ɵzlirigə rəzillərning ⱪilmixliri,
jazalinar ɵq kɵrgənlər ⱨəⱪⱪaniylarni.
22
Ⱪutⱪuzar təⱪwadarlirining ⱨayatini Pərwərdigar,
kimki uni panaⱨ ⱪilsa jazadin haliy bolar.
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35-munajat
Dawut yazƣan munajat
1

I Pərwərdigar, ⱪarxi qiⱪⱪin manga ⱪarxi qiⱪⱪanlarƣa,
urux ⱪilƣin manga ⱪarxi urux ⱪilƣanlarƣa.
2
Ⱪalⱪanliringni elip ⱪolungƣa,
yardəm ⱪilƣin kelip yenimƣa.
3
Aypalta wə nəyzəng bilən tosuwalƣin meni ⱪoƣlap kəlgənlərni,
«Mən sening ⱪutⱪuzƣuqing» dəp manga, riƣbətləndür roⱨimni.
4
Jenimni almaⱪ bolƣanlar,
xərməndə bolƣay, rəswa bolup.
Manga suyiⱪəst ⱪiliwatⱪanlar,
yansun kəynigə, ⱪara yüz bolup.
5
Pərwərdigarning pərixtisi ularni yiraⱪ ⱪoƣliwətkəy,
ular goya xamalda uqⱪan samandək tozup kətkəy.
6
Ⱪoƣliwətkəy ularni Pərwərdigarning pərixtisi,
ⱪarangƣu ⱨəm teyilƣaⱪ bolƣay ularning mangƣan yolliri.
7
Ular manga tuzaⱪ ⱪurup səwəbsizla,
almaⱪ boldi jenimni kolap ora.
8
Tuyuⱪsiz bala kəlgəy ularning baxliriƣa,
yɵgixip ⱪalsun ɵzliri ⱪurƣan toriƣa,
ⱨalak bolsun qüxüp ɵzliri koliƣan oriƣa.
9
Xadlinarmən xunda mən Pərwərdigardin,
bolarmən huxal manga bərgən nijatliⱪidin.
10
Dəymən qin ⱪəlbimdin:
«I Pərwərdigar, təng kelər kimmu sanga?
Ajizlarni küqlüklərdin ⱪutⱪuzƣuqi pəⱪət sənla,
ezilgən, moⱨtajlarni zalimlardin ⱪoƣdaydiƣan yənə sənla.»
11

Otturiƣa qiⱪip niyiti yaman guwaⱨqilar,
həwirim yoⱪ ixlarni sorap soraⱪ ⱪilar.
12
Yahxiliⱪimƣa yamanliⱪ ⱪayturup ular,
iq-iqimdin meni azabta ⱪaldurar.
13
Mata kiydim ⱪayƣurup, ular kesəl bolƣanda,
kəmtər bolup roza tuttum, ular üqün ⱪildim du'a,
jawabsiz ⱪaldi lekin du'alirim ⱨər zaman.
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Ⱪayƣurdum ⱪerindixim yaki dostum üqün azablanƣandək,
məyüsləndim huddi anisi üqün matəm tutⱪan adəmdək.
15
Putlixip ketiwedim huxal bolup olaxti ətrapimƣa,
jəm boluxti ⱨəm manga ⱪarxi qiⱪixⱪa.
Natonux pəs adəmlərmu ⱪoxulup ularƣa,
mazaⱪ ⱪilip, tohtimay zərbə bərdi manga.
16
Nomussizlarqə məshirə ⱪilixip meni,
hiris ⱪilixip, ƣuqurlatti qixlirini.
17

I Pərwərdigar, ⱪarap turarsən ⱪaqanƣiqə?
Ⱪutⱪuz meni yawuzlarning zərbisidin,
əziz jenimni ⱪanhor xirning eƣizidin.
18
Təxəkkür eytimən sanga jama'ət aldida,
mədⱨiyələymən seni təⱪwadarlar arisida.
19
Zangliⱪ ⱪilip külmisun manga səwəbsizla rəⱪib bolƣanlar,
kɵzlirini alaytmisun manga səwəbsiz ɵq bolup ⱪalƣanlar.
20
Xübⱨisizki, elip ⱪoymas ular inaⱪliⱪni eƣizliriƣa,
bəlki tüzər xum pilanlar tinq-hatirjəm yaxaydiƣanlarƣa.
21
Warⱪirixar ular manga qong eqip eƣizlirini:
«Way, kɵrduⱪ ɵz kɵzimiz bilən ⱪilmixliringni.»
22

I Igəm, kɵrdüng ularni, süküt ⱪilmiƣin,
i Pərwərdigar, məndin yiraⱪlaxmiƣin.
23
Ɵtünəy, qiⱪarƣin manga adil ⱨɵkümüngni,
i Huda, i Igəm ⱪolliƣaysən dəwayimni.
24
I Pərwərdigar, Ilaⱨim adalitingdə aⱪliƣin meni,
məshirə ⱪilip külüxkə yol ⱪoymiƣin düxmənlirimni.
25
Yol ⱪoymiƣin, «arzuyimiz əməlgə axti» deyixkə ularni,
yol ⱪoymiƣin, «biz ahir yutuwalduⱪ uni» dəp mahtinixⱪa ularni.
26

Külpitimdin huxal bolƣanlar,
ƣəplət besip xərməndə bolƣay.
Məndin ɵzini üstün tutⱪanlar,
rəswa bolup nomusta ⱪalƣay.
27
Gunaⱨsizliⱪimdin hux bolidiƣanlar,
quⱪan salsun qɵmüp xadliⱪⱪa.
«Ⱪulining amanliⱪidin sɵyüngən Pərwərdigar
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uluƣdur» desun ular ⱨər qaƣda.
28
Bayan əylər tilim adalitingni,
künboyi mədⱨiyələymən seni.

36-munajat
Pərwərdigarning bəndisi Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip
eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
1

Bir qüxənqə ayan boldi ⱪəlbimgə,
rəzillərning ita'ətsizliki ⱨəⱪⱪidə.
Hudadin ⱪorⱪux yoⱪtur ularning nəziridə.
2
Ɵzlirini qong tutar ular məƣrurluⱪta,
tonumas gunaⱨlirini ⱨətta,
nəprətlənməs ulardin əsla.
3
Ⱨiylə-mikir, zəⱨər qiⱪar eƣizliridin,
bax tartidu aⱪilanə, yahxi ixlardin.
4
Rəzil pilan tüzüxər yatⱪandimu keqiliri,
atⱪandur gunaⱨ yoliƣa ɵzlirini,
ⱨeqⱪaqan rət ⱪilmas yamanliⱪni.
5

I Pərwərdigar, muⱨəbbiting ərx kəbi büyüklüktə,
wapadarliⱪing asman-pələk qəksizlikidə.
6
I Pərwərdigar,
ⱨəⱪⱪaniyliⱪing ohxar büyük taƣlarƣa,
ⱨɵkümliring dengiz-okyan qongⱪurluⱪiƣa,
ƣəmhorluⱪ ⱪilisən insan ⱨəm ⱨaywanƣa.
7
Bibaⱨadur mənggülük muⱨəbbiting, i Huda,
panaⱨ tapar insanlar ⱪanatliring sayisida.
8
Ⱪana'ətlinər ular ɵyüngdiki mol nemətlərdin,
bəⱨrə alar sening ⱨuzurluⱪ dəryaliringdin.
9
Qünki ɵzüng ⱨayatliⱪ buliⱪisən,
kɵrimiz ⱨəⱪiⱪətni nurung bilən.
10
Ayrilmiƣay mənggülük muⱨəbbiting seni tonuƣanlardin,
ayrilmiƣay adaliting ⱪəlbi paklardin.
11
Dəssimisun meni təkəbburlar,
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ⱪoƣlimisun meni rəzillər.
12
Ⱪara mana, ƣulap qüxti yamanliⱪ ⱪilƣuqilar,
yiⱪitildi, əmdi turalmas ular.

37-munajat
Dawut yazƣan munajat
1

Rəzillərdin kɵnglüngni bi'aram ⱪilma,
yamanlarƣa iqingdin ⱨəsət ⱪilma.
2
Qɵptək ⱪurup ketər ular xunqə tizla,
mamkaptək tozup ketər birdəmdila.
3
Yahxiliⱪ ⱪil, ixənq baƣla Pərwərdigarƣa,
tinq-aman yaxaysən Huda bərgən zeminda.
4
Xadliⱪim dəp bilsəng əgər Pərwərdigarni,
u əməlgə axurar ⱪəlbingdiki arzularni.
5
Amanət ⱪil ixliringni Pərwərdigarƣa,
u yetəkqi bolar sanga, ixən uningƣa.
6
Tang səⱨərdək yorutar u ⱨəⱪⱪaniyliⱪingni,
qüxtiki ⱪuyax kəbi qaⱪnitar gunaⱨsizliⱪingni.
7
Səwr bilən süküt ⱪilip kütkin Pərwərdigarni,
bi'aram bolmiƣin ronaⱪ tapⱪan rəzillərdin,
ⱨaram pilani əməlgə axⱪanlardin.
8
Yanƣin aqqiⱪingdin, basⱪin ƣəzipingni,
bisərəmjan bolma, bi'aramliⱪ elip kelər pəⱪət yamanliⱪni.
9

Zeminidin ⱪoƣlap qiⱪirilidu rəzillik ⱪilƣuqilar,
əmma zeminƣa igə bolidu ümidini Pərwərdigarƣa baƣliƣanlar.
10
Pat yeⱪinda tügəydu rəzillərning künliri,
yoⱪilar makanliridin, izdəpmu tapalmaysən ularni.
11
Lekin kəmtərlik bilən Hudaƣa tayinidiƣanlar,
zeminƣa igə bolup, mol bərikəttin ⱨuzurlinar.
12
Rəzillər ⱪəst ⱪilidu ⱨəⱪⱪaniylarƣa,
qixlirini ƣuqurlitidu, ɵq bolup ularƣa.
13
Əmma Igimiz məshirə ⱪilar rəzillərni,
qünki, u bilər ularning jazalinidiƣanliⱪini.
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Yiⱪitix üqün biqarə, moⱨtajlarni,
rəzillər tartti oⱪyasining kiriqini.
Ⱪirix üqün durus yolda mangƣanlarni,
ƣilipidin suƣardi ⱪiliqini.
15
Ahiri ularning sundurulup yaliri,
ɵz yürəklirigə sanjilidu ⱪiliqliri.
16

Ⱪolidiki az dunyamu ⱨəⱪⱪaniy adəmlərning,
əwzəldur nurƣun bayliⱪliridin rəzillərning.
17
Sundurulidu rəzillərning biləkliri,
Pərwərdigar yɵləp turar ⱨəⱪⱪaniylarni.
18
Pərwərdigar kɵngül bɵlər pak insanlarƣa,
berilgən zemini mənggü ⱪalar ularƣa.
19
Yərgə ⱪarap ⱪalmas ular eƣir künlərdə,
toⱪ yürüydu ⱪəⱨətqiliktə.
20
Biraⱪ ⱨalak bolar rəzillər,
Pərwərdigarning düxmənliri yawa güldək tozup tügər,
is-tütəktək ƣayib bolup, yoⱪap ketər.
21
Ⱪərz elip ⱪayturmaydu rəzillər,
ⱨəⱪⱪaniylar xəpⱪət bilən sahawət ⱪilar.
22
Zeminƣa igə bolar Pərwərdigarning bərikitigə erixkənlər,
zeminidin ⱪoƣlap qiⱪirilar uning lənitigə uqurƣanlar.
23

Hursən bolsa bir adəmdin Pərwərdigar,
u uning ⱪədəmlirini məzmut ⱪilar.
24
Yɵləp turƣaqⱪa uni Pərwərdigar,
putlaxsimu yiⱪilmay məzmut turar.
25
Yax idim mən, ⱪeridim əmdi,
kɵrmidim ⱨeq Hudaning ⱨəⱪⱪaniy adəmni taxliwətkənlikini,
uning pərzəntlirining nan tiligənlikini.
26
Xəpⱪətlik bolup u adəm ɵtnə berər,
pərzəntlirimu bərikət elip kelər.
27
Yahxiliⱪ ⱪilƣin, taxla yamanliⱪni,
makan ⱪilisən mənggügə Huda bərgən zeminni.
28
Qünki Pərwərdigar sɵyər adalətni,
taxlimas ɵzining təⱪwadar həlⱪini.
Ta'əbəd ⱪoƣdaydu, saⱪlaydu ularni,
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biraⱪ ⱪurutidu rəzillərning nəslini.
29
Ⱨəⱪⱪaniylar igə bolar zeminƣa,
makan tutup mənggü yaxar uningda.
30
Ⱨəⱪⱪaniylarning sɵzliri dana bolur,
ularning ⱨəmmisi adil bolur.
31
Ⱪəlbidin orun alƣaq Hudaning təlimliri,
xunga hata besilmas ⱪədəmliri.
32
Ⱨəⱪⱪaniylarni paylap yürər rəzillər,
ularni ɵltürüxning pəytini izdəp yürər.
33
Pərwərdigar ⱪaldurmas ularni rəzillərning ⱪoliƣa,
ⱨəm ⱪarxi ⱨɵkümmu qiⱪarƣuzmaydu ularƣa.
34

Təlmürüp kütkin Pərwərdigarni.
Qing tutⱪin uning yolini,
igə ⱪilar zeminƣa seni.
Kɵrisən rəzillərning zemindin ⱪoƣlap qiⱪirilixini.
35
Kɵrgənmən rəzil, zorawanning ronaⱪ tapⱪinini,
qongⱪur yiltiz tartⱪan bük-baraⱪsan dərəhtək bolƣinini.
36
Əmma ɵtüp kətti u, yoⱪ boldi ⱪara,
uni izdisəmmu tapalmaymən ⱪayta.
37
Pak adəmlərgə baⱪ, küzət duruslarni,
tinqliⱪni sɵygənlərning bolidu istiⱪbali.
38
Biraⱪ, ita'ətsizlər ⱪirilip tügər,
rəzillərning nəsli ⱪurup ketər.
39
Pərwərdigar nijatliⱪ berər ⱨəⱪⱪaniylarƣa,
baxpanaⱨ bolar eƣir künlərdə ularƣa.
40
Ⱪutⱪuzar ularni yardəm ⱪilip Pərwərdigar,
rəzillərdin ⱪutuldurup aman saⱪlar,
qünki ular Pərwərdigardin panaⱨ tapar.

38-munajat
Dawut yazƣan hatirə munajiti
1

I Pərwərdigar,
meni ⱪəⱨring bilən əyiblimə,
manga ƣəzipingdə tərbiyə bərmə.
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Kirdi tenimgə oⱪliring,
basti meni ⱪolliring.
3
Ƣəzipingdin yürək-baƣrim yara boldi,
gunaⱨimdin tenim mening parə boldi.
4
Ƣərⱪ boldum gunaⱨlirim kəlkünigə,
salmiⱪidin gunaⱨimning pattim yərgə.
5
Yiringlap sesip kətti jaraⱨitim,
səwəb boldi buningƣa nadanliⱪim.
6
Bəllirim püküldi ⱪəddim mükqiyip,
künboyi yürimən ⱪayƣuƣa petip.
7
Aƣrimaⱪta kɵyüp pütün bədinim,
tenimdə ⱪalmidi ⱨeqbir saⱪ yerim.
8
Tumxuⱪumƣa kelip ⱪaldi jenim mening,
ⱨəsrəttin pəryad ⱪilar ⱪəlbim mening.
9

I Rəbbim, arzulirim ayandur sanga,
aⱨ uruxum yoxurun əməstur sanga.
10
Yürikim jiƣildap ⱨali kətti,
ⱨətta kɵzlirimning nuri kətti.
11
Yar-buradər, tuƣⱪanlirim kesilim səwəbidin,
yiraⱪ ⱪaqti ɵzlirini elip məndin.
12
Tuzaⱪ ⱪurar jenimƣa ⱪəst ⱪilmaⱪqi bolƣanlar,
ular manga ziyankəxlik ⱪilmaⱪ üqün məsliⱨət ⱪurar.
Ⱨiylə-mikir, suyiⱪəst oylar künboyi ular.
13
Ⱨeqnemini anglimaymən gas adəmdək,
ⱨeqbirigə sɵz ⱪilmaymən gaqilardək.
14
Xundaⱪ, ⱪuliⱪi pang adəmdəkmən,
rədiyəgə tili yoⱪ gaqidəkmən.
15

I Pərwərdigar, ümidimni baƣlidim sanga,
i Igəm, Ilaⱨim jawab berisən manga.
16
Tiləymən, üstümdin külmisun birawlar,
teyilƣinimda ⱨakawurluⱪ ⱪilƣanlar.
17
Yiⱪilay dəp ⱪaldim i Huda,
azab ⱨəmraⱨdur da'im manga.
18
Iⱪrar ⱪilip gunaⱨimƣa,
puxayman ⱪildim hataliⱪimƣa.
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Düxmənlirim səgək ⱨəm küqlüktur,
səwəbsizla manga ɵqlər xunqə kɵptur.
20
Yahxiliⱪimⱪa yamanliⱪ ⱪayturƣanlar,
toƣra yolda mangding dəp ⱪarxi qiⱪar.
21
I Pərwərdigar, ɵtünəy meni taxlima,
i Ilaⱨim, meni taxlap kətmə yiraⱪⱪa.
22
I Igəm, nijatkarim,
ⱪilƣin manga tezdin yardəm.

39-munajat
Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilərning
bexi Yidutunƣa tapxurulƣan.
1

Ɵz-ɵzümgə dedim mən mundaⱪ:
«Ⱪalmasliⱪim üqün bolup gunaⱨkar, tartay tilimni,
rəzillərning aldida tikip ⱪoyay eƣizimni.»
2
Gərqə kerək bolsimu sɵzlixim,
süküt ⱪilip, zuwan sürmidim,
əmma mening exiwərdi azabim.
3
Zərdab bolup ⱪaynidi baƣrim,
oyliƣanqə kɵydi yürikim.
Ahir bolmay mundaⱪ dedim:
4
«I Pərwərdigar, qüxinəy ⱨayatning ⱪisⱪiliⱪini,
künlirimning sanaⱪliⱪ ⱪalƣanliⱪini.
Bilip ⱪalay ɵmürning ɵtkünqi ikənlikini.»
5

Bilimən, ⱪilƣansən ɵmrümni nəqqə ƣeriqla,
uzun əməstur ⱨayat yolum sening aldingda,
birla tiniⱪtur insanlarning ɵmri pəⱪətla. Selaⱨ
6
Sayidək yoⱪilidu insanlarning əjirliri,
biⱨudidur ularning aldirap-tenəxliri.
Bayliⱪ yiƣar, lekin bilməs ular
bayliⱪlirining kimlərgə ⱪalidiƣanliⱪini.
7

I Pərwərdigar, nemini kütəy əmdi?
Ümidim pəⱪət səndila ⱪaldi.
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Saⱪit ⱪilƣin gunaⱨlirimni,
ⱨamaⱪətlərning məshirisigə ⱪoyma meni.
9
Süküt ⱪilip aqmaymən aƣzimni,
qünki, adildur jazalixing meni.
10
Tohtatⱪaysən əmdi jazalixingni,
kɵtürəlməs tenim ⱪolungning zərbisini.
11
Gunaⱨlirini əyibləp, jazaliƣanda sən insanni,
küyə qüxkəndək yoⱪ ⱪilisən ⱪədirligənlirini.
Bir tiniⱪtur halas insanning ɵmri.
Selaⱨ
12
I Pərwərdigar, ⱪulaⱪ salƣin du'ayimƣa,
kɵngül ⱪoyƣin mening nalə-pəryadimƣa,
süküt ⱪilip turmiƣin kɵz yaxlirimƣa,
qünki bir musapirmən sening aldingda,
ata-bowilirimdək ƣeribmən bu paniy dunyada.
13
Ƣəzəp bilən ⱪarimiƣin manga,
ɵlümdin burun qɵmiləy xadliⱪⱪa.

40-munajat
1

Səwr-taⱪət ⱪilip küttüm Pərwərdigarni,
ⱪulaⱪ selip anglidi u pəryadimni.
2
Tartiwaldi u meni ⱨalakət girdabidin,
qiⱪiriwaldi qongⱪur patⱪaⱪ-sazliⱪtin.
Ⱪoram tax üstigə turƣuzup putlirimni,
mustəⱨkəm ⱪildi mening ⱪədəmlirimni.
3
Pərwərdigar ata ⱪildi manga yengi bir küyni,
Igimizni mədⱨiyələydiƣan munajatni.
Nurƣun adəm kɵrüp uning ⱪudritini,
Pərwərdigarƣa ixənq baƣlap ⱨɵrmətlər uni.
4
Bəhtliktur ixənq baƣliƣanlar Pərwərdigarƣa,
qoⱪunmiƣanlar sahta ilaⱨlarƣa,
yürmigənlər butpərəslər arisida.
5

I Igimiz Pərwərdigar, xunqə kɵptur mɵjiziliring,
biz üqün ⱪilƣan katta iltipat wə pilanliring.
Sansizdur bayan ⱪilsam əjir wə meⱨnətliring,
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yoⱪtur sening ⱨeqbir təngdixing.
6
Istiməysən ⱪurbanliⱪ yaki ⱨədiyələrni,
istiməysən nə kɵydürmə, nə gunaⱨ ⱪurbanliⱪini.
Anglisun dəp buni aqting ⱪulaⱪlirimni.
7
Xunga dedim: «Mən kəldim mana,
pütülgəndur mən ⱨəⱪⱪidə muⱪəddəs yazmilarda.
8
I Ilaⱨim, iradəngni əməlgə axurux huxalliⱪimdur,
təlimliring ⱪəlbimgə qing pütülgəndur.»
9
Zor jama'ət arisida jakarlidim adalitingni,
i Pərwərdigar, bilisən, yumuwalmaymən aƣzimni.
10
Yoxurup yürmidim ⱪəlbimdə adalitingni,
bayan əylidim wapadarliⱪing ⱨəm nijatliⱪingni.
Pinⱨan tutmidim büyük jama'əttin,
mənggülük muⱨəbbiting wə ⱨəⱪiⱪitingni.
11

I Pərwərdigar, ayimiƣin məndin xəpⱪitingni,
mənggülük muⱨəbbiting, ⱨəⱪiⱪiting saⱪliƣay meni.
12
Qirmiwaldi ⱨəddi-ⱨesabsiz külpətlər meni,
kor boldum, gunaⱨlirim tosuwalƣaq kɵz nurumni.
Beximdiki qeqimdin kɵp bolƣaqⱪa gunaⱨlirim,
tərk ətti jismimdin jasaritimni.
13
I Pərwərdigar, ⱪutⱪuz meni yətküzüp iltipatingni,
i Pərwərdigar, tezdin manga bərgin yardimingni.
14
Jenimni almaⱪqi bolƣanlar,
xərməndə bolsun yüzi tɵkülüp.
Japayimdin huxal bolƣanlar,
qekinsun rəswa bolup.
15
Miyiⱪida külgənlər ⱪilip meni məshirə,
əndixə iqidə bolsun xərməndə.
16
Sanga təlpüngüqi barliⱪ kixilər,
səndin huxal bolup xadlansun.
Nijatliⱪingni sɵygənlər ⱨər da'im:
«Pərwərdigar uluƣdur» desun!
17
Bir biqarə, ⱨajətmən ɵzüm,
biraⱪ, meni yad etər Igəm.
Mədətkarimsən ⱨəm nijatkarim,
ⱨayal bolma, i Ilaⱨim.
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41-munajat
Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər
bexiƣa tapxurulƣan.
1

Bəhtliktur ƣeriblarning ⱨalidin həwər alƣuqi,
bexiƣa kün qüxkəndə Pərwərdigar ⱪutⱪuzar uni.
2
Ⱨayatini saⱪlaydu, ⱪoƣdap uni Pərwərdigar,
Huda ata ⱪilƣan zeminda yaxaydu u bəhtiyar,
rəⱪiblirining məyligə taxlimas uni zinⱨar.
3
Saⱪsiz bolup, orun tutup yetip ⱪalƣinida,
Pərwərdigar yɵlək bolup, ⱪuwwət berər uningƣa,
xipaliⱪ berər kesəl bolƣan qaƣlirida.
4

Iltija ⱪildim Hudaƣa:
I Pərwərdigar, xəpⱪət ⱪilip manga,
saⱪaytⱪin meni,
gunaⱨ ⱪilip, ⱪarxi qiⱪⱪan bolsammu sanga.
5
Rəⱨimsiz düxmənlirim ⱪarƣar meni:
«Tezraⱪ ɵlüp u, ɵqsun nami.»
6
Ulardin birərsi kelip yenimƣa,
yalƣan sɵzlərni eytar manga.
Kɵnglidə toplap mən ⱨəⱪⱪidə ƣəywətni,
yenimdin qiⱪipla yayar ularni halayiⱪⱪa.
7
Mən ⱨəⱪⱪidə piqirlixar manga ɵqlər,
ziyankəxlik ⱪəstidə mundaⱪ deyixər:
8
«Yaman kesəl qaplixiptu uningƣa,
yatⱪan ornidin turalmas u əmdi əsla.»
9
Ⱨətta ɵzüm ixəngən ⱪədinas dostummu
setiwətti meni, ax-tuzumni yəp turupmu.
10

I Pərwərdigar, ⱪilip manga xəpⱪitingni,
turƣuzƣaysən ornumdin meni,
xunda ulardin alalaymən əntimni.
11
Ƣəlibə ⱪilƣuzmiding üstümdin düxmənlirimni,
bildim xuningdin, məndin hux ikənlikingni.
12
Diyanətlik bolƣinim üqün yɵlək bolisən manga,
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mənggü turƣuzisən meni ⱨuzurungda.
13
Mədⱨiyələr bolƣay Pərwərdigarƣa,
isra'illarni talliƣan Hudaƣa,
mənggüdin-mənggügə! Amin, amin!

2-bɵlək
42-munajat
Koraⱨning əwladliri yazƣan tərbiyəwi munajat bolup, nahxa ⱪilip
eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
1

Qangⱪiƣan keyik təxna bolƣandək eⱪinlarƣa,
təxna boldum sanga, i Huda!
2
Intizarmən sanga – ⱨayatliⱪ buliⱪi bolƣan birdinbir Huda,⑥
ⱪaqanmu kɵrərmən sening qeⱨringni, kirip ⱨuzurungƣa?
3
Kɵz yaxlirim mən üqün keqə-kündüz boldi ƣiza,
«Ⱪeni Hudaying» deyixər rəⱪiblirim da'im manga.
4
Kɵnglüm buzulidu ɵtkən künlərni əsliginimdə:
Barattim jama'ət bilən ⱨeyt ɵtküzüxkə,
kixilərni baxlayttim Pərwərdigarning ɵyigə,
mədⱨiyə eytip towlixattuⱪ huxal bolup xu dəmdə.
5
Əy ⱪəlbim, nemixⱪa xunqə qüxkünsən?!
Əy kɵnglüm, nemixⱪa aram tapmaysən?!
Ümid küt Hudadin, mədⱨiyələymən yənila uni,
Hudayim saⱪliƣuqidur xərməndə boluxtin yüzümni.⑦
6

I Ilaⱨim, ƣəm basti kɵnglümni,
xunga əsləymən seni,
I'ordan zeminida,
Ⱨayatliⱪ buliⱪi bolƣan birdinbir Huda – bəzi tərjimilərdə «ⱨayat Huda» dəp
elinƣan.
⑦ Hudayim saⱪliƣuqidur xərməndə boluxtin yüzümni – bəzi tərjimilərdə «u mening
ilaⱨimdur, u ⱪutⱪuzar meni» dəp elinƣan.
⑥
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Hərmon wə Mizar taƣlirida.
7
Güldürləp eⱪip qüxkən xarⱪiratmiliringdək,
tohtimay kəlməktə beximƣa külpətliring,
besip ɵtməktə mana üstümdin dolⱪunliring, ɵrkəxliring.
8

Kündüzi kɵrsitər Pərwərdigar mənggülük muⱨəbbitini,
keqisi ata ⱪilar u manga mən eytidiƣan nahxamni,
ⱨayatimning igisi Hudaƣa beƣixliƣan munajatlirimni.
9
Eytarmən ⱪoram texim Hudaƣa:
Untup ⱪalding neqün meni?
Neqün matəm tutup yürimən,
düxmənlirimning zulumi astida?
10
Ɵtti jenimdin düxmənlirimning tapa-təniliri,
da'im manga: «Ⱪeni Hudaying» deyixliri.
11
Əy ⱪəlbim, nemixⱪa xunqə qüxkünsən?!
Əy kɵnglüm, nemixⱪa aram tapmaysən?!
Ümid küt Hudadin, mədⱨiyələymən yənila uni,
Hudayim saⱪliƣuqidur xərməndə boluxtin yüzümni.⑧

43-munajat
1

I Huda, «gunaⱨsiz» dəp aⱪliƣin meni,
ⱪolliƣin sadaⱪətsiz həlⱪⱪə ⱪarxi dəwayimni,
adalətsiz, ⱨiyligərlərdin ⱪutⱪuz meni.
2
Baxpanaⱨim turup i Huda,
tərk etisən meni nemixⱪa?
Neqün matəm tutup yürimən,
düxmənlirimning zulumi astida?
3
Qaqⱪin nurungni, kɵrsət ⱨəⱪiⱪitingni,
yetəklisun ular meni muⱪəddəs teƣingƣa,
elip barsun uqrixix jayimizƣa.
4
Ⱪurbanliⱪ supangƣa barimən xunda,
birdinbir xadliⱪim bolƣan Huda aldiƣa.
Qelip lira ⱨəmdusana eytimən sanga,
Hudayim saⱪliƣuqidur xərməndə boluxtin yüzümni – bəzi tərjimilərdə «u mening
Ilaⱨimdur, u ⱪutⱪuzar meni» dəp elinƣan.
⑧
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mening Ilaⱨim bolƣan i Huda.
5
Əy ⱪəlbim, nemixⱪa xunqə qüxkünsən?!
Əy kɵnglüm, nemixⱪa aram tapmaysən?!
Ümid küt Hudadin, mədⱨiyələymən yənila uni,
Hudayim saⱪliƣuqidur xərməndə boluxtin yüzümni.⑨

44-munajat
Koraⱨning əwladliri yazƣan tərbiyəwi munajat bolup, nahxa ⱪilip
eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
1

I Huda, ⱪədimki zamanda əjdadlirimizning arisida,
sən kɵrsətkən mɵjizilik ixliringni
angliƣaniduⱪ biz ɵz ⱪuliⱪimizda,
ata-bowilirimiz eytip bərgənidi buni.
2
Ɵz ⱪolung bilən zeminidin ⱪoƣliwetip yat həlⱪlərni,
ularning yurtiƣa orunlaxturƣaniding ata-bowilirimizni.
Ⱪattiⱪ azablap yat həlⱪlərni,
ronaⱪ tapⱪuzdung əjdadlirimizni.
3
Alƣan əməs ular zeminini xəmxiri bilən,
ƣəlibigə erixkini yoⱪ ɵz biliki bilən.
Bəlki ularning ƣalib kelixi sən Hudadin,
ong ⱪolung, ⱪudriting, qeⱨringning nuridin,
qünki sɵyündüng sən ulardin.
4

I Huda mening padixaⱨimsən,
Yaⱪup nəsligə ƣəlibə ata ⱪilƣuqisən.
5
Yardimingdə ⱪoƣliwetimiz düxmənlirimizni,
ⱪudriting bilən qəyliwetimiz bizgə ⱪarxilarni.
6
Ixənqim yoⱪtur ɵz oⱪyayimƣa,
xəmxirim erixtürəlməs meni utuⱪⱪa.
7
Ƣəlibə ⱪilƣuzdung rəⱪiblirimiz üstidin bizni,
xərməndə ⱪilding bizdin nəprətləngənlərni.
8
Ⱨər da'im pəhirlinip təripləymiz seni,
Hudayim saⱪliƣuqidur xərməndə boluxtin yüzümni – bəzi tərjimilərdə «u mening
Ilaⱨimdur, u ⱪutⱪuzar meni» dəp elinƣan.
⑨
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i Huda əbədiy mədⱨiyələymiz namingni.
Selaⱨ
9
Biraⱪ sən ⱨazir bizni tərk etip, ⱪaldurdung aⱨanətkə,
qiⱪmaysən ⱨətta ⱪoxunlirimiz bilən birgə jənggə.
10
Məƣlup ⱪilding bizni rəⱪiblirimiz aldida,
bizdin nəprətləngənlər bulidi bizni xu ⱨalda.
11
Bizni ⱪoy kəbi tutup bərding boƣuzlaxⱪa ularƣa,
qeqiwətting bizni ⱨəm yat həlⱪlər arisiƣa.
12
Ərzan satting ⱪul ⱪilip ɵz həlⱪingni,
ⱪədir-ⱪimmitimiz payhan boldi setip bizni.
13
Ⱪaldurdung bizni yat əllərning ⱨaⱪaritigə,
ətrapimizdikilərning nəpiriti wə məshirisigə.
14
Yat əllər arisida mazaⱪⱪa ⱪaldurdung bizni,
məshirə ⱪilidu ular qayⱪixip baxlirini.
15-16
Nomusⱪa ⱪalƣanliⱪim turar kɵz aldimda,
xərməndiqilik bardur mening boynumda.
Qünki rəⱪiblər wə ⱪarxi turƣuqilarning
til-aⱨanətliri da'im yetər ⱪuliⱪimƣa.
17

Beximizƣa qüxti bularning ⱨəmmisi,
untumiƣan bolsaⱪmu gərqə seni,
yaki buzmiƣan bolsaⱪmu əⱨdəngni.
18-19
Sən nusrət ata ⱪilmay əzding bizni,
harabidə yardəmqisiz ⱪaldurdung həlⱪingni.
Gərqə ⱪaytmiƣan bolsimu səndin kɵnglimiz,
qətnimigən bolsimu yolungdin ⱪədəmlirimiz.
20
Əgər biz Igimizning namini untuƣan bolsaⱪ,
ⱪol kɵtürüp yat ilaⱨⱪa du'a ⱪilƣan bolsaⱪ,
21
Igimiz Pərwərdigar bayⱪimay ⱪalarmidi?
U bilər insan ⱪəlbidiki barliⱪ sirlarni.
22
Sanga bolƣan sadaⱪitimizdin künboyi ⱪirilmaⱪtimiz,
soyulidiƣan ⱪoylarning ⱪatarida bolmaⱪtimiz.
23

Oyƣanƣin i Pərwərdigar, uhlap yatisən nemixⱪa?
Taxliwətmigin bizni mənggügə, kəlgin yenimizƣa!
24
Nemixⱪa yoxurisən ɵzüngni,
nemixⱪa kɵrməysən ezilix, külpətlirimizni?
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25

Payhan boldi ar-nomusimiz,
miləndi qang-tupraⱪⱪa tenimiz.
26
Kəlgin Huda, bərgin bizgə yardimingni,
mənggülük muⱨəbbitingdə azad ⱪilƣin bizni.

45-munajat
Koraⱨning əwladliri yazƣan muⱨəbbət ⱨəⱪⱪidiki tərbiyəwi munajat
bolup, «nelupərlər» degən aⱨangda eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa
tapxurulƣan.
1

Güzəl bir ix ⱨayajanƣa salƣaq mening ⱪəlbimni,
oⱪumaⱪtimən padixaⱨⱪa atap yazƣan xe'irimni,
tilim sɵzgə maⱨirdur goya bir xa'ir kəbi.
2
Əng kelixkən adəmsən insanlar arisida,
ləwliringdin tɵkülər xəpⱪətlik sɵzlər,
mənggülük bəht ata ⱪilƣandur Huda sanga.
3
I baⱨadir padixaⱨ, asⱪin yeningƣa ⱪiliqingni,
ayan ⱪilƣin xəwkiting wə ⱨəywitingni.
4
Zəpər ⱪuqⱪin ⱨəywət bilən at üstidə,
ⱪoƣdiƣin kəmtərlik, ⱨəⱪiⱪət wə adalətni,
ƣayət zor ixlarni ⱪil ⱪudritingdə.
5
Ɵtkür oⱪliring sanjilar yürikigə rəⱪibliringning,
düxmənliring yiⱪilar astiƣa ayaƣliringning.
6
I Huda, sening təhting mənggülüktur,
səltənət ⱨasang, adalət ⱨasisidur.
7
Ɵq kɵrisən naⱨəⱪqilikni, sɵyisən ⱨəⱪⱪaniyətni,
xunga seni talliƣan Huda yaƣdurdi sanga xadliⱪini.
Ⱨəmraⱨliringdin bəkrək xadlandurdi seni.
8
Ⱨidi kelər kiyimliringdin murməkkining,
xundaⱪla mu'əttər wə darqinning.
Pil qixida bezəlgən saraylardiki tarliⱪ sazlarning sadasi,
yeⱪimliⱪ anglinip hursən ⱪilar seni.
9
Xaⱨ ⱪizliri bardur izzətligənliringning arisida,
Ofir altunida bezəlgən məⱨbubung turar ong yeningda.
10

Tingxiƣin əy ⱪiz, ⱪulaⱪ salƣin sɵzümgə,
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untuƣin həlⱪingni, atangning ɵyi bolmisun esingdə.
11
Padixaⱨ məptundur güzəl turⱪungƣa,
hojayiningdur u, ita'ət ⱪil uningƣa.
12
Tir həlⱪi elip kelər sanga ⱨədiyələr,
iltipat istər səndin u puldarlar.
13

Nəⱪədər jilwə ⱪilar məlikə ⱨujrisida,
kəxtiləngəndur kiyimliri zər altunda.
14
Padixaⱨ aldiƣa kəltürilər u kəxtilik kiyimliridə,
aldiƣa elip kelinər kenizəklirimu uning bilən birgə.
15
Baxlap kelinidu ⱨəmmisi huxal ⱨalda,
kirixidu ular padixaⱨ sariyiƣa.
16

Izini basar oƣulliring ata-bowiliringning,
xaⱨzadiliri ⱪilisən ularni pütkül jaⱨanning.
17
Əwladtin-əwladⱪiqə əstə saⱪlatⱪuzimən namingni,
əbədil'əbəd mahtixar həlⱪlər seni.

46-munajat
Koraⱨning əwladliri yazƣan munajat bolup, «alamot» aⱨangida eytilsun
dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
1

Küq-ⱪudrət, baxpanaⱨ bolƣuqimiz Rəbbimizdur,
külpəttə ⱪalsaⱪ əgər ⱨər zaman yardəmdidur.
2-3
Astin-üstün bolup kətsimu zemin nawada,
taƣlar ƣulap qüxsimu dengizlarning astiƣa.
Dolⱪunlinip dengizlar, ɵrkəx yasap taxsimu,
taxⱪinidin dengizning, taƣlar təwrəp kətsimu,
bizdə ⱪorⱪunux yoⱪtur əsla.
Selaⱨ
4
Bardur eⱪinliri xadliⱪ elip kelidiƣan bir dərya,
Hudaning xəⱨiri – uluƣ Hudaning muⱪəddəs makaniƣa.
5
Xu xəⱨərdə bolƣaq Huda, təwrənməs u makan əsla,
tang etixi bilən təng yardəmgə kelər Huda.
6
Gumran boldi xaⱨliⱪlar,
ƣowƣa kɵtürüp həlⱪlər.
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Jaranglisa Rəbbimizning awazi
yər-zemin erip ketər.
7
Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar① biz bilən birgidur,
Yaⱪup etiⱪad ⱪilƣan Huda ⱪorƣinimizdur. Selaⱨ
8
Kɵrünglar Pərwərdigarning ⱪudritini,
zeminda kɵrsətkən wəyranqiliⱪlirini.
9
Tohtatⱪuqidur u ⱨəmmə uruxlarni,
sundurup oⱪya, nəyzilərni.
Kɵydürüp jəng ⱨarwilirini.
10
Dəydu u: «Tohtitinglar uruxunglarni,
bilip ⱪoyunglar mening hudaliⱪimni!
Uluƣlinimən pütün aləmdə,
barqə həlⱪlər uluƣlar meni.»
11
Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar biz bilən birgidur,
Yaⱪup etiⱪad ⱪilƣan Huda ⱪorƣinimizdur. Selaⱨ

47-munajat
Koraⱨning əwladliri yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp,
nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
1

Əy barqə həlⱪlər, qelip qawaklar,
Hudaƣa atap yangritinglar alⱪixlar.
2
Qünki büyük Pərwərdigar ⱨəywətliktur,
u jaⱨanƣa ⱨɵkümdar uluƣ padixaⱨtur.
3
Bax əgdürüp bərdi u bizgə düxminimizni,
ayiƣimiz astiƣa yiⱪildurdi yat həlⱪlərni.
4
Nesiwə ⱪilip bizgə tallap bərdi bu yərni,
ɵzi sɵygən Yaⱪupning② pəhri bolƣan zeminni.
Selaⱨ
5
Ⱨɵküm sürmək bolup Huda təhtkə qiⱪti quⱪan ara,
qiⱪti Pərwərdigar burƣa③ sadasida ɵz orniƣa.
① Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar – Bəzi tərjimilərdə «samawi ⱪoxunlarning sərdari
bolƣan Pərwərdigar» yaki «pərixtilərning sərdari bolƣan Pərwərdigar» dəp elinƣan.
② Yaⱪup – Yaⱪup wə uning əwladlirini kɵrsitidu.
③ Burƣa – Ⱪoqⱪar ⱪatarliⱪ ⱨaywanlarning münggüzidin yasalƣan, püwləp
qelinidiƣan ⱪədimiy kanay.

581
Zəbur
6

Küylənglar Pərwərdigarni yangritip nəƣmə-nawa,
küylənglar padixaⱨimizni yangritip saz bilən nahxa.
7
Qünki pütkül jaⱨanƣa padixaⱨtur Pərwərdigar,
munajatlar eytip uni küylənglar.
8
Ⱨɵküm sürməktə Huda barqə həlⱪ üstidə,
olturup u ɵzining muⱪəddəs təhtidə.
9
Yiƣilip jaⱨandiki əllərning ⱨɵkümdarliri,
ⱪoxulidu Ibraⱨim etiⱪad ⱪilƣan Hudaning həlⱪigə,
bərⱨəⱪ, Hudaƣa təwədur pütkül jaⱨanning padixaⱨliri,
əng aliy ⱨɵkümrandur Pərwərdigar, jaⱨan əⱨli uluƣlar uni.

48-munajat
Koraⱨning əwladliri yazƣan munajat
1

Uluƣdur Pərwərdigar!
Uning muⱪəddəs teƣida,
Hudayimizning xəⱨiridə,
layiⱪtur u kɵptin-kɵp mədⱨiyəlinixkə.
2
Büyük wə kɵrkəm Si'on teƣi,
xadliⱪidur pütkül jaⱨanning.
Ⱨəywətliktur Zafon teƣining qoⱪⱪiliridək,
turar u xəⱨiridə uluƣ padixaⱨning.
3
Huda turup ⱪəl'əliridə Yerusalemning,
ⱪoƣdiƣuqiliⱪini namayan ⱪilar ɵzining.
4

Bir yərgə yiƣip ⱪoxunlirini padixaⱨlar,
mangƣanidi jəng ⱪilmaⱪ bolup ular.
5
Lekin, ular kɵrüpla xəⱨərni boldi alaⱪzadə,
arⱪisiƣa bədər ⱪeqixti qüxüp wəⱨimigə.
6
Titrək besip ularning ⱨəmmisini,
ⱪiynaldi tolƣaⱪ yigən ayal kəbi.
7
I Huda, qiⱪirip xərⱪ xamilingni,
wəyran ⱪilding «Tarxixning ④ kemiliri»ni.
Tarxix – Xəⱨər ismi. Tarxixning kemiliri əyni zamandiki əng ⱪudrətlik kemilər
bolup, bəlkim bu yərdə insanlarning küqigə simwol ⱪilinƣan boluxi mumkin.
④
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8

Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigarning xəⱨiri –
Hudayimizning xəⱨiridə,
kɵrginimiz boldi huddi angliƣinimizdəkla.
Huda mustəⱨkəm ⱪilar bu xəⱨərni mənggügə.
Selaⱨ
9
I Huda, muⱪəddəs ibadəthanang iqidə,
qongⱪur oylanduⱪ mənggülük muⱨəbbiting ⱨəⱪⱪidə.
10
Sanga beƣixlanƣan mədⱨiyələr, i Huda,
huddi namingdəkla taraldi kəng jaⱨanƣa.
11
Ⱨəⱪⱪaniy ⱨɵkümliringdin,
hux bolsun Si'on teƣi,
xadlansun Yəⱨudiyə xəⱨərliri.
12

Əy Hudaning həlⱪliri,
ziyarət ⱪilinglar Yerusalemni.⑤
aylinip kɵrüp uni,
sanap qiⱪinglar munarlirini.
13
Kɵzitip qiⱪinglar sepillirini,
kɵzdin kəqürünglar ⱪəl'əlirini,
bayan ⱪilix üqün keyinki əwladlarƣa ularni.
14
Bərⱨəⱪ, Huda bizning Hudayimizdur əbədkə,
u bizni yetəklər mənggügə.

49-munajat
Koraⱨning əwladliri yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp,
nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
1

Əy jaⱨan əⱨli ⱪulaⱪ selinglar,
əy həlⱪlər yahxi anglanglar.
2
Esilzadə yaki addiy adəm bolsun,
bay wə namrat ⱨəmmisi ⱪulaⱪ salsun.
3
Bayan əyləy ⱨekmətkə tolƣan durdanilarni,
qüxəndürəy ⱪəlbimdiki qongⱪur oylarni.
4
Diⱪⱪitimni berip mən ⱨekmətlik sɵzlərgə,
⑤

Yerusalem – Si'on dəpmu atilidu.
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lira⑥ qelip xərⱨi berəy uning sirliⱪ mənilirigə.
5

Mən nemixⱪa ⱪorⱪup yürəy külpət kəlsə beximƣa,
rəⱪiblirimning yawuzluⱪliri ətrapimni ⱪaplap tursa?!
6
Mal-mülkigə ixinər ular,
bayliⱪining kɵplükidin mahtinar.
7-9
Ⱪerindixi üqün ⱨeqkim Hudaƣa bədəl tɵliyəlməs,
ⱪerindixi üqün bədəl tɵləx mumkin əməs,
baⱨasizdur insan ⱨayati, setip alƣili bolmas.
Ⱪutⱪuzalmas ⱨeqkim ɵlümdin ⱪerindixini,
mənggü yaxap, gɵr azabini kɵrməslikini.
10
Bilimiz danixmənlərning ɵlüm xərbiti iqidiƣanliⱪini,
nadan wə əhməⱪlərningmu ohxaxla ɵlidiƣanliⱪini.
Ular ⱨaman ⱪaldurup ketər baxⱪilarƣa mal-mülkini.
11
Gər nam ⱪilip bərsimu isimlirini yərlirigə,
ularning ⱪəbriliri ɵyliri bolup ⱪalar mənggügə.
Turalƣusidur xu ⱪəbrilər dəwrdin-dəwrgiqə.
12
Bayliⱪi bolsimu mənggü yaxawərməs insan,
ⱨaywanƣa ohxax bir küni ɵlüp tügəydu ⱨaman.
13
Muxundaⱪ bolar aⱪiwiti ɵzigə ixəngən əhməⱪlərning,
ularƣa əgixip sɵzlirigə ⱪayil bolƣanlarning. Selaⱨ
14
Padiqi bolup ɵlüm ularƣa,
ⱨəydər ularni ⱪoy kəbi ɵlüklər makaniƣa.
Jəsətliri qirip ketər gɵr iqidə,
ⱨəxəmətlik ɵylirimu ⱪalar yiraⱪta.
Ⱨəⱪⱪaniylar ƣəlibə küni kəlgəndə
ⱨɵküm sürər ularning üstidə.
15
Lekin Huda ɵz yeniƣa tartar meni,
gɵr azabidin halas ⱪilip jenimni.
Selaⱨ
16
Bisərəmjan bolma birərsi beyip kətsə,
a'ilisining mal wə mülki kɵpəysə.
17
Ⱨeqnemisini elip ketəlməs u ɵlgəndə,
billə bolmas mal wə mülki ⱪəbrisidə.
18
Bəhtlik ⱨes ⱪilsimu u ɵzini ⱨayat qeƣida,
⑥

Lira – Ⱪədimki bir hil tarliⱪ qalƣu əswab.
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kixilər mahtisimu u ronaⱪ tapⱪinida,
19
ketər u yənila ata-bowilirining yeniƣa,
qiⱪalmas mənggü ular yoruⱪluⱪⱪa.
20
Qüxənməs bayliⱪi bar insanlar buni,
ⱨaywanƣa ohxax ɵlidiƣanliⱪini bir küni.

50-munajat
Asaf yazƣan munajat
1

Ⱪadir Huda – Pərwərdigar hitab ⱪildi jaⱨan əⱨligə,
məxriⱪtin-məƣribⱪiqə bolƣan pütkül yər yüzidikilərgə.
2
Hudaning parlaⱪ nuri julalidi Si'ondin,
güzəllikning kamaliti bolƣan axu makandin.
3
Rəbbimiz süküt ⱪilip turmas zinⱨar, kəlməktə u,
aldida ot yalⱪuni yalmap kelər,
ətrapida boran-qapⱪun ⱨuwlap kelər.
4
U qaⱪirip asman bilən zeminni guwaⱨliⱪⱪa,
dəydu mundaⱪ, ɵz həlⱪini tartix üqün soraⱪⱪa:
5
«Ⱨuzurumƣa yiƣinglar manga sadiⱪ həlⱪimni,
ⱪurbanliⱪ ⱪilip mən bilən əⱨdə tüzgənlərni.»
6
Ərxtə namayan bolar Hudaning ⱨəⱪⱪaniyliⱪi,
bərⱨəⱪ, aləmning soraⱪqisidur Huda ɵzi.
Selaⱨ
7
«Mən Hudadurmən, silərni yaratⱪan Huda,
əy həlⱪim, ⱪulaⱪ selinglar manga,
əy Isra'il, xikayitim bar sanga.
8
Ⱪurbanliⱪing üqün əyibliməymən seni,
əyibliməymən da'im atiƣan kɵydürmə ⱪurbanliⱪingni.
9
Lazim əməstur manga eƣilingdiki buⱪiliring,
yaki ⱪotiningdiki ɵqkiliring.
10
Qünki, meningkidur ormanlardiki barliⱪ ⱨaywanlar,
mingliƣan yaylaⱪlardiki mal-waranlar.
11
Manga təwədur taƣlardiki uqar ⱪanatlar,
daladiki jimi janiwarlar.
12
Sorimasmən səndin ⱪorsiⱪim aqsa nawada,
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qünki bu dunya, uningdiki mə'ixətlər təwədur manga.
13
Əjəba, mən yərmənmu buⱪa gɵxini,
iqərmənmu ɵqkə ⱪenini?!
14
Ⱪurbanliⱪ süpitidə xükürlərni eyt manga,
wapa ⱪil bərgən wədənggə mən uluƣ Hudaƣa.
15
Qaⱪir meni ⱨər waⱪit kün qüxsə bexingƣa,
ⱪutⱪuzimən seni, uluƣlaysən meni xunda.»
16

Əmma Huda dəyduki rəzillərgə:
«Nemə ⱨəⱪⱪing bar ⱪira'ət ⱪilixⱪa nizamlirimni?
Nemə ⱨəⱪⱪing bar tilƣa elixⱪa əⱨdəmni?
17
Ɵq kɵridiƣan tursang təlimlirimni,
rət ⱪilidiƣan tursang sɵzlirimni.
18
Dostlixisən oƣri bilən,
arilixisən zinahor bilən.
19
Pasiⱪ sɵzlərdin tartmaysən tilingni,
tiling toⱪup qiⱪar yalƣanqiliⱪlarni.
20
Olturuwelip ⱪara qaplaysən tuƣⱪiningƣa,
tɵⱨmət ⱪilisən bir ⱪorsaⱪ ⱪerindixingƣa.
21
Süküt ⱪildim ⱪilƣiningda bu ixlarni,
ɵzünggə ohxax, dəp oyliding xunga meni.
Biraⱪ, mən əyibləymən qoⱪum seni,
aldingƣa ⱪoyimən ⱪilmixliringni.
22
Əy meni untuƣanlar, yahxi oylanglar ⱪilmixinglarni,
bolmisa bitqit ⱪiliwetimən ⱨəmminglarni.
U qaƣda ⱨeqkim ⱪutⱪuzalmas silərni.
23
Ⱪurbanliⱪ süpitidə manga xükür eytⱪanlar meni uluƣlar,
xundaⱪ ⱪilip nijatliⱪimƣa erixmək üqün yol ⱨazirlar.»
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51-munajat
Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər
bexiƣa tapxurulƣan. Padixaⱨ Dawut Batxəba⑦ degən ayal bilən bir
orunda yatⱪandin keyin, Dawutning aldiƣa Natan pəyƣəmbər kelip
Hudaning sɵzini yətküzgənidi. Xuning bilən padixaⱨ Dawut bu
munajatni yazƣan.
1

Rəⱨimingni iltipat əyligəysən, i Huda,
qünki mənggülük muⱨəbbət bar səndə.
Kəqürgəysən mening ⱪilƣan gunaⱨimni,
qəksiz rəⱨimdillik hislitingdə.
2
Pakliƣaysən ətmiximdin Igəm meni,
yuyup pakiz mening barliⱪ gunaⱨimni.
3
Bərⱨəⱪ, mening iⱪrarim bar ⱪilmiximƣa,
gunaⱨlirim turar da'im kɵz aldimda.
4
Gunaⱨ ⱪildim aldi bilən sening aldingda,
nəziringdə rəzil ixlar igisimən i Huda.
Adalətning igisisən pəⱪət ɵzüng,
ⱨəⱪtursən manga ⱨɵküm qiⱪarmaⱪⱪa.
5
Gunaⱨkarmən xübⱨisizki tuƣulƣinimdila,
ⱨətta anamning ⱪarnida pəyda bolƣinimdila.
6
Sən istəysən ⱪəlbimning pakliⱪini,
salƣin yürikimning qongⱪur ⱪatlimiƣa danaliⱪingni.
7
Tazila meni lipəkgüldə⑧ paklinay,
yuyƣin meni ⱪardin aⱪⱪa aylinay.
8
Kəqürginingni anglap, xad-huram bolay,
Batxəba – Hit həlⱪidin bolƣan Uriya degən adəmning ayali. Padixaⱨ Dawut u ayal
bilən zina ⱪilƣan wə bu gunaⱨini yoxurux üqün Uriyani jəng məydanida ɵltürgüzüp,
andin Batxəbani ɵz əmrigə alƣan. Natan pəyƣəmbər padixaⱨ Dawutning yeniƣa Huda
təripidin əwətilip, uningƣa tənbiⱨ bərgən. «Muⱪəddəs Kitab. Ikkinqi Samu'il» 11-bab
1-ayəttin 12-bab 27-ayətkiqə ⱪarang.
⑧ Lepəkgül – Əyni zamandiki gunaⱨtin paklinix murasimlirida roⱨaniylar puraⱪliⱪ
lepəkgülning xahlirini su yaki ⱪurbanliⱪning ⱪanliriƣa təgküzüp, andin adəm wə
nərsilərgə ⱪaritip qaqatti. Bu ayəttə Dawut əməliyəttə axundaⱪ paklinix murasimidin
ɵtəy degənliki əməs. Dawut pəⱪət lepəkgülni simwol ⱪilix arⱪiliⱪ ɵzining gunaⱨidin
paklinix arzusini ipadiligən.
⑦
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sən yanjiƣan ustihanlirim ⱨəm xadlanƣay.
9
Nəziringdin saⱪit ⱪilip gunaⱨlirimni,
ɵqürüwətkin sanga ⱪilƣan ita'ətsizlikimni.
10
Bir pak yürək ata ⱪilƣin manga Rəbbim,
ihlasmən ⱪəlbni ⱪayta ⱪilip təⱪdim.
11
Ⱪoƣlimiƣin ⱨuzurungdin zinⱨar meni,
tartiwalma məndin Muⱪəddəs Roⱨingni.
12
Ⱨes ⱪildurƣaysən yengibaxtin nijatliⱪning xadliⱪini,
ata ⱪilƣaysən manga bir ita'ətmən ⱪəlbni.
13
Xundila mən azƣunlarƣa ɵgitəy qin yolungni,
gunaⱨkarlar towa ⱪilip, makan ⱪilsun yeningni.
14
Eⱨ Huda, nijatkarim Huda!
Ⱪan tɵküx jinayitidin ⱪutⱪuzƣin meni,
xunda xadlinip, küyləy nijatliⱪingni.
15
I Igəm, sɵzlət mening tilimni,
eytsun aƣzim sanga bolƣan mədⱨiyəmni.
16
Istiməysən ⱪurbanliⱪ ⱪilixni, bolmisa ⱪilar idim uni,
kɵydürmə ⱪurbanliⱪ ⱪilsammu hursən ⱪilmas kɵnglüngni.
17
Hudani hursən ⱪilidiƣan ⱪurbanliⱪ – dəl ⱪəlbning puxaymini,
i Huda, tərk ətməysən puxayman ⱪilip towa ⱪilƣan kɵngülni.
18
Xapa'iting bilən yaxnatⱪaysən Si'on⑨ xəⱨirini,
yengibaxtin ⱪurƣaysən Yerusalemning sepillirini.
19
Məmnun bolisən bekitilgən ⱪurbanliⱪlardin xundila,
ⱪobul ⱪilisən kɵydürmə wə pütün ⱪurbanliⱪlarni,
awam ⱪurbanliⱪ ⱪilar torpaⱪlarni ⱪurbanliⱪ supangda.

52-munajat
Bu munajat, Do'eg isimlik bir Idomluⱪ, Sa'ul padixaⱨning aldiƣa berip,
Dawutning roⱨaniy Ahimələkning ɵyidə ikənlikini həwər ⱪilip ⱪoyƣandin
keyin Dawut təripidin yezilƣan tərbiyəwi munajat bolup, nahxa ⱪilip
eytilsun dəp, nəƣmiqilərning bexiƣa tapxurulƣan.
1

⑨

Neqün mahtinisən rəzillikingdin əy noqi?

Si'on – Yerusalem xəⱨirining yənə bir namidur.
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Mənggülüktur Hudaning manga bolƣan muⱨəbbiti.
2
Tiling ittik, ohxar ɵtkür ustiriƣa,
u istər wəyran ⱪilixni, maⱨirdur yalƣanqiliⱪⱪa.
3
Əwzəl kɵrisən yahxiliⱪtin yamanliⱪni,
ⱨəⱪ sɵzləxtin yalƣanqiliⱪni. Selaⱨ
4-5
Amraⱪsən adəmni tügəxtüridiƣan yalƣan sɵzlərgə,
xuning üqün Huda seni yoⱪitidu mənggügə.
Tutuwelip u seni tartip qiⱪar ɵyüngdin,
yiltizingni yulup taxlar bu paniy aləmdin. Selaⱨ
6
Buni kɵrüp ⱨəⱪⱪaniylar ⱨang-tang ⱪalar,
u noqini mundaⱪ dəp zangliⱪ ⱪilar:
7
«Ⱪaranglar, bu Hudaƣa tayanmiƣan küqlük adəm idi,
u pəⱪət ɵz bayliⱪiƣa tayanƣanidi,
baxⱪilarni wəyran ⱪilix bədiligə küqləngənidi.»
8

Mən huddi baraⱪsan ɵskən zəytun dərihimən,
Hudaning ɵyidə mustəⱨkəm güllinip ɵsimən,
uning meⱨir-muⱨəbbitigə mənggü ixinimən.
9
Xapa'ətlik bolƣaq Huda, ümid baƣlaymən sanga,
təⱪwadar həlⱪing arisida
mənggü xükür eytimən ⱪilƣan yahxi ixliringƣa.

53-munajat
Dawut yazƣan tərbiyəwi munajat bolup, «mahalat»ta① eytilsun dəp,
nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
1

Əhməⱪlər ɵz kɵnglidə «Huda yoⱪ» dər,
əslidə ular rəzil, buzuⱪlardur.
Ulardin birmu toƣra yolda mangƣuqi yoⱪtur.
2
Insanƣa nəzər salar Pərwərdigar ərx'əladin,
barmidu dəp, manga təlpüngən birər aⱪil ulardin.
3
Əmma ular buzulƣan bolup pasiⱪ, azƣuqi,
ⱨətta ularning birimu əməs toƣra yolda mangƣuqi.
Mahalat – «Mahalat»ning mənisi naməlum bolup, u məlum melodiyəning yaki
qalƣu-əswabning ismi, yaki məlum muzikiliⱪ kɵrsətmə boluxi mumkin.
①
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Bilməsmu əjəba Hudaning barliⱪini pasiⱪlar?!
Ular bulap həlⱪimni, nandək ezip yəp-yutar,
əsla du'a-tilawət ⱪilmas Hudaƣa ular.
5
Basar ularni xunqə küqlük wəⱨimə,
ⱨətta ⱨeqbir ⱪorⱪunq yoⱪ yərdə.
Qünki əy Isra'il, yanqiwetər② Huda
seni ⱪorxawƣa alƣanlarning ustihanlirini.
Sən dərwəⱪə uyatta ⱪaldurisən ularni,
qünki Huda rət ⱪilƣandur yamanliⱪ ⱪilƣuqilarni.
6
Eⱨ, Si'ondin qiⱪip kəlsə idi nijatliⱪ Isra'illarƣa!
Yaⱪup əwladliri xadlinar, Isra'illar qɵmər huxalliⱪⱪa,
Huda asarəttiki həlⱪini ⱨɵrlükkə qiⱪarƣanda.

54-munajat
Bu Zifliⱪlar Sa'ul padixaⱨning yeniƣa berip «dawut bizning arimizda
yoxurunup yüridu» dəp qeⱪimqiliⱪ ⱪilƣandin keyin③ Dawut yazƣan
tərbiyəwi munajat bolup, tarliⱪ sazlar bilən orunlansun dəp, nəƣmiqilər
bexiƣa tapxurulƣan.
1

I Huda, ⱪutⱪuzƣin ɵzüng meni,
ⱪudritingdə ⱪoƣdiƣin meni.
2
I Huda, angliƣin du'alirimni,
tingxiƣin munajat-nidalirimni.
3
Zorawan düxmənlər ⱪarxi qiⱪmaⱪta manga,
ular ⱪəst ⱪilmaⱪqi əziz jenimƣa.
Etibar bərməs ular əsla Hudaƣa.
4
Ixənqim kamilki mədətkar Huda,
Igimiz yar-yɵlək bolidu manga.
5
Bərgəy u yamanƣa yamanqə jaza,
ⱨalak ⱪilip düxmənni wapadar Huda.
6
I Pərwərdigar, sunay sanga halis ⱪurbanliⱪimni,
Yanqiwetər – Bəzi tərjimilərdə «qeqiwetər» dəp elinƣan. Xu zamanlarda birsi
düxmənlirini ɵltürüp, ularning ustihanlirini ⱨər tərəpkə qeqiwətsə düxmənlirining
təltɵküs məƣlup bolup, nomusta ⱪalƣanliⱪini kɵrsitətti.
③ Bu wəⱪələr «Təwrat. birinqi Samu'il» 23-bab 14-ayəttin 29-ayətkiqə bayan ⱪilinidu.
②
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bolƣaqⱪa sən xapa'ətlik, mədⱨiyələymən namingni.
7
Xundaⱪ Huda, barliⱪ külpətlərdin halas ⱪilding meni,
ɵz kɵzüm bilən kɵrdüm düxmənlirimning məƣlubiyitini.

55-munajat
Dawut yazƣan tərbiyəwi munajat bolup, tarliⱪ sazda təngkəx ⱪilinip
eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
1

Ⱪulaⱪ salƣin du'ayimƣa i Huda,
bipərwa bolmiƣin iltijayimƣa.
2
Jawab bərgin nəzər selip bu ⱨalimƣa,
yürimən ⱪaⱪxap, pərixanmən da'ima.
3
Saldi düxmənlər təⱨdit manga,
rəzillər salmaⱪta jəbir-japa.
Xikayət ⱪilar ular manga,
ⱪəⱨridin bala yaƣar beximƣa.
4
Yürikim siⱪilar ⱪəpisidə,
wujudum besilar ɵlüm təxwixidə.
5
Ənsizlik qirmap aldi jismimni,
wəⱨimə, titrəklər ⱪaplimaⱪta meni.
6
Bolsa idi ⱪanitim kəptərlər kəbi,
pərwaz ⱪilip tapar idim aramgaⱨni.
7
Dər ⱨəⱪiⱪət ⱪeqip berip yiraⱪlarƣa,
ⱪonar idim qɵl-jəzirə, bayawanƣa. Selaⱨ
8
U yərlərdin bir panaⱨ jay tapar idim,
boran-qapⱪun, ⱪuyunlardin ⱪutular idim.
9
I Igəm, bisərəmjan ⱪilip yawlirimni,
bɵliwətkin birⱪanqiƣa tillirini.
Qünki kɵrdümmən xəⱨirimizdə
zorawanning ⱨərikiti wə jedilini.
10-11
Ⱪarawulluⱪ ⱪilar ular keqə-kündüz,
aylinip yürüp xəⱨər sepilini.
Waⱨalənki, ⱪapliƣan xəⱨərni jinayət wə xumluⱪ,
ɵz ilkigə alƣan zulum, ⱨiylə wə buzuⱪqiliⱪ.
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Düxmənlirim əməs manga ⱨaⱪarət ⱪilƣanlar,
bolmisa səwr-taⱪət ⱪilar idim.
Ɵqmənlirim əməs meni kəmsitkənlər,
bolmisa ulardin ɵzümni ⱪaqurar idim.
13
Əmma buni ⱪilƣuqi dəl sən – mening yeⱪinim,
janjigər dostum wə yahxi ⱨəmraⱨim.
14
Biz sirdax dostlar iduⱪ,
muⱪəddəs ibadəthana ⱨoylisida
jama'ət arisida billə yürgəniduⱪ.
15
Ɵlüm düxmənlirimni ⱪoyniƣa alsun tuyuⱪsizla,
tirik kətsun ular ɵlüklər makaniƣa,
qünki rəzillik makan tutar ularning dillirida.
16

Iltija ⱪilarmən yalwurup Hudaƣa,
Pərwərdigarim nijatliⱪ berər manga.
17
Pəryad ⱪilsam tɵküp dərdimni,
Huda anglar awazimni,
ətigən, qüx wə ahximi.
18
Gərqə xunqə kɵp bolsimu,
ⱪarxi qiⱪⱪanlar manga.
U ⱪutⱪuzar jənglərdə meni,
zərər yətküzməy jenimƣa.
19
Əzəldin ⱨɵküm sürüp kəlgüqi,
anglap mening du'alirimni, Selaⱨ
mat ⱪilar düxmənlirimni.
Qünki ular yanmas yolidin,
ⱪorⱪmas ⱨəm Hudayimdin.
20
U ⱨəmraⱨim muxt kɵtürdi,
ɵzini dost bilgənlərgə.
Hilapliⱪ ⱪildi u ⱨəm
dostiƣa bərgən wədisigə.
21
Seriⱪ maydin siliⱪtur aƣzi,
biraⱪ xumluⱪⱪa tolƣandur dili.
Xikər-xərbəttək sɵzlər tili,
lekin ittik xəmxərdək hətərliktur eytⱪanliri.
22

Pərwərdigarƣa tapxur ƣəm-ⱪayƣungni,
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u ⱪollap-ⱪuwwətlər seni.
Pərwərdigar yiⱪitmas ⱨərgiz,
toƣra yolda mangƣan adəmni.
23
Eⱨ Huda,
sən taxlaysən ⱨalakət ⱨangliriƣa düxmənlirimni,
ⱪanhor, ⱨiyligərlər yaxiyalmas ɵmrining yerimini,
əmma mən yoⱪatmasmən sanga bolƣan ixənqimni.

56-munajat
U Dawut yazƣan miⱪtam④ bolup, «yiraⱪtiki ünsiz kəptər» degən
aⱨangda eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan. Dawut bu
munajatni Filistiyəliklər uni Gat degən xəⱨərdə tutuwalƣanda yazƣan.
1

Xəpⱪət ⱪilƣin manga, i Huda.
Kixilər ⱪilip meni dəpsəndə,
künboyi ⱪiynap, bəkla əzməktə.
2
Rəⱪiblirim ziyankəxlik ⱪilixⱪa urunmaⱪta.
Təkəbburlixip ularning nurƣunliri,
manga ⱪarxi jənggi-jedəl qiⱪarmaⱪta.
3-4
Ixənq ⱪildim sanga Huda ⱪorⱪⱪan qeƣimda,
wədiliring bolƣaq mening yürikimning qongⱪur ⱪetida.
Ixənqim bolƣaq Huda sanga əzəldinla,
ⱪorⱪmidim, nemimu ⱪilalar dəp insan manga.
5
Burmilar ular mening sɵzlirimni da'ima,
hiyalliri ularning ziyankəxlik ⱪilixtur manga.
6
Ular manga yoxurun ⱨalda ⱨujumƣa qiⱪmaⱪta,
qüxüp mening peyimgə ⱨayatimƣa ⱪəst ⱪilmaⱪta.
7
Jazasiz ⱪalarmu ular gunaⱨi turupmu xunqə?!
I Huda, ularni gumran ⱪilƣaysən ⱪəⱨringdə.
8

Hatiriləp ⱪoyƣansən bu sərsanqiliⱪlirimni,
tulumƣa ⱪaqilap ⱪoyƣansən kɵz yaxlirimni,
yezip ⱪoyƣansən dəptiringgə bularni.
Miⱪtam – Bu sɵzning mənisi eniⱪ əməs bolup, tax tahtiƣa oyulup yezilƣan
munajatlirini kɵrsitixi mumkin.
④
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9

Düxmənlirim qekinər iltija ⱪilsam sanga,
xübⱨisizki, mən tərəptidursən, i Huda.
10
Uluƣlarmən Hudani wə uning manga bərgən wədilirini,
uluƣlarmən Igəmni wə uning manga eytⱪan sɵzlirini.
11
Ixənqim bolƣaq Huda sanga əzəldinla,
ⱪorⱪmidim, nemimu ⱪilalar dəp insan manga.
12
Turmisam bolmas wədilirimdə, i Huda,
sunimən xunga xükür ⱪurbanliⱪlirimni sanga.
13
Qünki meni ⱪutⱪuzup ⱪalding ɵlümdin,
saⱪliding ⱨəm putlirimni putlixip ketixtin.
Məⱪsiting meni aman yürsun dəp aldingda,
mangsun dəp ⱨəm ⱨayatliⱪ nurungda.

57-munajat
Dawut yazƣan miⱪtam bolup, «ⱨalak ⱪilmiƣin» degən aⱨangda eytilsun
dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan. Dawut bu munajatni Sa'ul
padixaⱨtin ⱪeqip, bir ɵngkürgə yoxurunuwalƣan qeƣida yazƣan.
1

Xəpⱪət kɵrsətkin i Huda,
xəpⱪət kɵrsətkin manga.
Qünki mən panaⱨ taparmən səndə,
ⱪanatliringning astida,
taki hətər ɵtüp kətküqə.
2
Nida ⱪilarmən Hudaƣa – uluƣ bolƣuqiƣa,
mən ⱨəⱪⱪidiki iradisini ijra ⱪilƣuqiƣa.
3
U ərxtin əwətər nijatliⱪini,
xərməndə ⱪilar meni harliƣanlarni, Selaⱨ
kɵrsitər manga muⱨəbbiti wə sadaⱪitini.
4
Mən yatarmən arisida xirlarning,
adəm gɵxi yəydiƣan aq kɵzlərning.
Tilliri huddi ɵtkür ⱪiliq bolsa,
nəyzə wə oⱪlar kəbi qixliri ularning.
5
I Huda, uluƣluⱪing kɵrsitilgəy asman-pələktə,
xan-xəriping namayan bolƣay pütkül yər yüzidə.
6
Tuzaⱪ ⱪurar yollirimƣa rəⱪiblirim,
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ələmlərdin ezildi bu yürəklirim.
Ular ora koliwidi yollirimƣa,
ɵzliri qüxti ⱪazƣan oriliriƣa. Selaⱨ
7
Ixənqim kamil Huda, ixənqim kamil sanga,
xunga mədⱨiyə oⱪup eytimən sanga nahxa.
8
Oyƣan əy roⱨim!
Sayra lira, qiltarim!
Oyƣitayli tangni nəƣmə-saz bilən,
oyƣitayli tangni mədⱨiyə bilən.
9
Ⱨəmdusana eytimən sanga, i Igəm Huda,
seni küyləymən barqə əl, həlⱪi'aləm ara.
10
Qünki mənggülük muⱨəbbiting asman kəbi bipayan,
sadaⱪiting xunqə moldur bulutlarƣa taⱪaxⱪan.
11
I Huda, uluƣluⱪing kɵrsitilgəy asman-pələktə,
xan-xəriping namayan bolƣay pütkül yər yüzidə.

58-munajat
Dawut yazƣan miⱪtam bolup, «ⱨalak ⱪilmiƣin» degən aⱨangda eytilsun
dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
1

Qiⱪiramsilər ⱨəⱪ ⱪarar ⱨɵkümdarlar rasttinla?
Adilmidu həlⱪning üstidiki ⱨɵkümingla?
2
Yaⱪ, kɵnglünglarda yamanliⱪ oylap ⱪarar qiⱪirisilər,
yər yüzidə ɵzünglar zorawanliⱪ ⱪilisilər.
3

Rəzillər adaxⱪandur baliyatⱪudin qiⱪⱪandila,
yalƣanqilar yoldin azar anisidin tuƣulupla.
4-5
Zəⱨərhəndidur ular zəⱨərlik yilan kəbi,
jaⱨilliⱪi ularning nəy awazini anglimaydiƣan kobra bə'əyni,
yilan oynatⱪuqining mungluⱪ küyini anglimas ular ⱪət'iy.
6

I Huda, urup sunduruwətkin ularning qixlirini,
i Igəm, yuluwətkin u xirlarning tongkay qixlirini.
7
Ular huddi eⱪip kətkən sular kəbi yoⱪalsun,
oⱪyalirini bətlisə, oⱪi xu'an sunup kətsun.
8
Arimizdin yoⱪalsun ular huddi ⱪululilər mangƣanseri erip
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yoⱪalƣandək,⑤
kün kɵrmisun ular ayalning boyidin qüxüp kətkən bowaⱪtək.
9
Tikən yeⱪilip oqaⱪta ⱪazan səzgüqə issiⱪini,
i Huda, yoⱪutiwətkin ularni – yax-ⱪerilarning ⱨəmmisini.
10

Yamanlarni jazalisa Hudayim ⱨəⱪⱪaniylar hux bolar,
yamanlarning ⱪenida putlirini yuyidu ular.
11
Xunga dərki insanlar: «Ⱨəⱪⱪaniylar in'am alur,
xübⱨisizki, yər yüzidə soraⱪ ⱪilƣuqi Huda bardur.»

59-munajat
Dawut bu miⱪtamni padixaⱨ Sa'ul paylaⱪqilarni əwətip uni kɵzitip
turuxⱪa wə pursiti kəlgəndə ɵltürüwetixkə buyruⱪ ⱪilƣanda yazƣan.
1

Ⱪutⱪuz Igəm meni rəⱪiblirimdin,
ⱪoƣda meni manga ⱪarxi turƣanlardin.
2
Ⱪutⱪuzƣaysən yamanlarning ⱪolidin,
azad ⱪilƣin ⱪanhorlarning ⱪoynidin.
3-4
Jenimni almaⱪ üqün ular paylap yürməktə,
nə jinayət, nə gunaⱨlar bolsun meningdə.
Wəⱨxiylər birlixip manga suyiⱪəst ⱪilmaⱪta,
ⱨeq yamanliⱪ ⱪilmisammu ularƣa.
Ular təyyar bolmaⱪta manga ⱨujum ⱪilixⱪa,
kəlgin manga yardəm berixkə,
nəzər selip mening uxbu ⱨalimƣa.
5
I Pərwərdigar – ⱪudrətlik sərdar Huda,⑥
i Isra'illarni talliƣan Huda,
kəlgin barliⱪ Hudasizlarni jazalaxⱪa,
xəpⱪət ⱪilmiƣin rəzil satⱪunlarƣa. Selaⱨ
6
Ⱨər ahximi kelər ular,
lalma ittək xəⱨərdə ⱨawxip yürər,
Ⱪululilər mangƣanseri erip yoⱪalƣandək – əyni qaƣda kixilər ⱪululilər
mangƣanseri erip tügəydu, dəp ⱪariƣan.
⑥ Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar – Bəzi tərjimilərdə «samawi ⱪoxunlarning sərdari
bolƣan Pərwərdigar» yaki «pərixtilərning sərdari bolƣan Pərwərdigar» dəp elinƣan.
⑤
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tohtimastin eƣizliridin yamanliⱪ qiⱪar,
tilliri ularning hənjərgə ohxar,
iqidə «ⱪilƣanlirimizni kimmu bilər» dəp oylar.
8
Lekin Huda sən ular üstidin külisən,
barliⱪ hudasiz əllərni mazaⱪ ⱪilisən.
9

Sanga təlmürimən i küq-ⱪudritim Huda,
qünki baxpanaⱨimdursən manga da'ima.
10
Wapadar Pərwərdigar manga kelip yardəm berər,
düxmənlirimning məƣlubiyitini kɵrsitər.
11
I ⱪalⱪinimiz bolƣan Igəm,
ⱨalak ⱪilma ularni,
untumisun həlⱪim ularning ⱨalini,
ⱪudriting bilən sərsan ⱪilƣin ularni,
yərgə ⱪaratⱪin ularning yüzlirini.
12
Eƣizliri tolƣandur yamanliⱪⱪa,
zəⱨər tamar tilliridin ularning,
yaman sɵz wə yalƣanqiliⱪliri,
tumxuⱪidin ilgəy təkəbburluⱪining.
13
Ƣəzipingdə yoⱪ ⱪil ularni,
ⱪirip taxla ⱪaldurmay birini.
Ayan bolsun pütün dunyaƣa,
Yaⱪup əwladliriƣa Hudaning ⱨɵkümran ikənliki. Selaⱨ
14
Ⱨər ahximi kelər ular,
lalma ittək xəⱨərdə ⱨawxip yürər.
15
Ozuⱪ izdəp ⱨəryanƣa ⱪatrar,
tapalmisa əgər aq ⱪelip ⱨuwlar.
16

Waⱨalənki, mən küyləymən ⱪudritingni,
ⱨər səⱨərdə, mənggülük muⱨəbbitingni.
Qünki sən mening ⱪorƣinimsən,
eƣir künlərdə panaⱨgaⱨimsən.
17
I manga küq-ⱪuwwət bolƣan Igəm,
bardur sanga mening mədⱨiyəm.
Sən mening mustəⱨkəm ⱪorƣinimdursən,
manga muⱨəbbət kɵrsətküqi Hudadursən.
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60-munajat
Dawut yazƣan tərbiyəwi ⱪimmətkə igə bir miⱪtam bolup, «guwaⱨliⱪ
nelupəri» degən aⱨangda eytilsun dəp, nəƣmiqilərning bexiƣa
tapxurulƣan. Uxbu miⱪtam Dawut Arram-Naharayim wə
Arram-Zobaⱨliⱪlar bilən jəng ⱪilƣandin keyin, ⱨəmdə ləxkər bexi Yo'ab
Tuz jilƣisida Idomluⱪlardin on ikki ming adəmni ɵltürgəndin keyin
yezilƣan.
1

I Huda, yər bilən yəksan ⱪilding rət ⱪilip bizni,
ƣəzəplənding, əmdi ⱪaytur yeningƣa ⱨəmmimizni.
2
Sən təwritip eqiwətting yər-zeminni,
mana silkinməktə yər, ongxa uni.
3
I Huda, azab salding ɵz həlⱪinggə,
jaza xarabini iqküzding bizgə.
4
Əmma tikliding bəlgə tuƣi sanga ihlasi barlarƣa,
panaⱨlanƣay dəp yaw oⱪyaliridin ⱪeqip uningƣa. Selaⱨ
5
Ong ⱪolungda ⱪutⱪuz bizni ⱪilip bizgə ijabət,
ɵzüng sɵygən bəndiliring tapsun xunda nijat.
6

Huda xundaⱪ dəydu ɵz muⱪəddəsliki bilən:
«Xadliⱪta həlⱪimgə bɵlüp berimən Xəkəm diyarini,
təⱪsim ⱪilip berimən Sukkot wadisini.
7
Gil'ad rayoni mənsuptur manga,
Manassəmu ⱨəm tə'əlluⱪ manga.
Əfrayim – beximdiki dubulƣamdur,
Yəⱨuda mening səltənət ⱨasamdur.
8
Put yuyidiƣan ⱪaqidur Mo'ab manga,
qoruⱪumni taxlaymən Idomƣa.
Quⱪan salimən,
Filistiyə üstidin ƣəlibə ⱪilƣinimƣa.»⑦
9

Kim meni idomƣa zəpər bilən baxlap kirər,
kim meni u mustəⱨkəm xəⱨərgə baxlap barar?
⑦

7-, 8-ayətlərdiki namlar, yərning namliri bolup, bu ayətlərning omumiy mənisi Huda
pütkül dunyaƣa ⱨɵkümrandur, wə barqə həlⱪlər ⱪəyərdə bolsimu, ⱨəmmisi Hudaƣa
mənsuptur.
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I Huda, bizdin waz kəqtingmu?
Biz bilən birgə bolmiding jəngdimu.
11
Düxməngə ⱪarxi bizgə bol yardəmdə,
biⱨudidur zəpər ⱪazinix insanning yardimidə.
12
Hudaning ⱪudriti bilən kürəx ⱪilimiz baturlarqə,
Igəm ɵzi məƣlup ⱪilar düxminimiz tügigüqə.

61-munajat
Dawut yazƣan munajat bolup, tarliⱪ sazlar təngkixidə eytilsun dəp,
nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
1

I Huda, angliƣaysən pəryadimni,
ⱪobul ⱪilƣin sanga ⱪilƣan du'ayimni.
2
Qüxkünlük basⱪanda ⱪəlbimni, iltija ⱪilimən yiraⱪtin sanga,
yetəkligin meni panaⱨlinidiƣan egiz ⱪoram taxⱪa.
3
Xübⱨisizki, sən mening baxpanaⱨim,
düxminimdin ⱪoƣdaydiƣan mustəⱨkəm ⱪorƣinim.⑧
4
Qediringni mənggülük makan ⱪilay,
ⱪanatliringning sayisida panaⱨ tapay.
Selaⱨ
5
I Huda, anglap sən ⱪəsəmlirimni,
bərding manga, sanga ihlas ⱪilƣanlarƣa atiƣan bəhtni.
6
Uzartip padixaⱨning ɵmrini,
əwladtin-əwladⱪiqə dawam ətkin təhtini.
7
I Huda, u mənggü ⱨɵküm sürsun kɵz aldingda,
ⱪoƣdiƣay uni muⱨəbbiting wə sadaⱪiting da'ima.
8
Nəƣmə-nawa ⱪilay mənggü atap sening namingƣa,
sanga bərgən ⱪəsəmlirimni ⱨər küni ⱪilip ada.

⑧

Mustəⱨkəm ⱪorƣinim – Bəzi tərjimilərdə «küqlük munarim» dəp elinƣan.
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62-munajat
Dawut yazƣan munajat bolup, «yidutun» aⱨangida eytilsun dəp,
nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
1

Aram tapar jenim pəⱪət Hudadin,
nijatliⱪmu manga pəⱪət kelər uningdin.
2
Ⱪoram texim, nijatkarim pəⱪət Hudadur,
təwrənməsmən qünki u ⱪorƣinimdur.
3-4

Əy rəzillər ⱪaqanƣiqə manga ⱨujum ⱪilisilər?
Ⱪaqanƣiqə ⱨəmminglar meni ɵltürməkqi bolisilər?
Huddi yiⱪitⱪandək ⱪiysiyip ⱪalƣan tam, lingxip ⱪalƣan ⱪaxani,
silərning ⱪəstinglar ⱨəywətlik ornumdin yiⱪitixtur meni.
Xunqə amraⱪ silər yalƣanqiliⱪⱪa,
bəht tiligininglar bilən eƣizinglarda,
ⱪarƣaysilər iqinglarda.
Selaⱨ
5
Pəⱪət Hudadinla aram tap əy jenim,
qünki uningdidur mening barliⱪ ümidim.
6
Ⱪoram texim, nijatkarim pəⱪət Hudadur,
təwrənməsmən qünki u ⱪorƣinimdur.
7
Nijatliⱪim, xan-xɵⱨritim Hudadin kelur,
Huda mening baxpanaⱨim, ⱪoram teximdur.
8
Əy halayiⱪ ⱨər da'im ixininglar Hudaƣa,
iⱬar əyləp kɵngül wə dərdinglarni uningƣa.
Qünki Pərwərdigar bizgə bolidu bir panaⱨgaⱨ.
Selaⱨ
9
Insan pəⱪət birla tiniⱪtur,
xɵⱨritimu uning ⱪuruⱪtur.
Kɵtürülüp ketər selinsa taraziƣa ular,
qünki ular bir tiniⱪtinmu yeniktur.
10
Tayanma zomigərlikkə,
ümid baƣlima bulangqiliⱪⱪa.
Əgərdə bayliⱪing awusa,
kɵngül bərmə uningƣa.
11-12
Huda deding: «Küq-ⱪudrət mənsuptur manga.»
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Təkitliding: «Mənggülük muⱨəbbət təwədur manga.»
Bərⱨəⱪ, sən ⱪayturisən ⱨərbir insanƣa,
ⱪilƣan əməllirigə yarixa.

63-munajat
Dawut Yəⱨuda qɵlidə sərsan bolup yürgən waⱪtida yazƣan munajat
1

Pərwərdigarim etiⱪad ⱪilimən sanga,
izdəymən seni intizar bolup i Huda.
Suƣa təxna bolƣan ⱪurƣaⱪ, ⱪaⱪas yər kəbi,
təxna boldum ɵzünggə, wujudum intilər sanga.
2
Muⱪəddəs jayda turup nəzər salsam,
küq-ⱪudrət, xan-xəripingni kɵrüwalsam.
3
Ⱨayattinmu ⱪimməttur mənggülük muⱨəbbiting,
xunga seni mədⱨiyələr tilim mening.
4
Təripləymən Igəm seni jenim təndə bolsila,
ⱪollirimni kɵtürüp du'a ⱪilimən sangila.
5-6
Ornumda yetip Huda seni oylisam,
keqiliri sən ⱨəⱪⱪidə hiyal ⱪilsam,
xadliⱪⱪa qɵmüp mədⱨiyələr tɵkülər aƣzimdin,
ⱪorsiⱪim toyƣandək mol dastihandin,
roⱨim toydi sening mol iltipatingdin.
7
Sən mədətkar bolup kəlding manga i Huda,
küyləymən seni ⱪanatliring sayisida.
8
Birdinbir tayanqim bildim seni,
ong ⱪolung yɵlər meni.
9
Əmma tegi yoⱪ gɵrgə qüxər,
jenimning peyigə qüxkənlər.
10
Ⱪiliqta elinar ularning janliri,
qilbɵrigə yəm bolar ⱨəm ularning tənliri.
11
Ixinimənki padixaⱨ Hudadin hursən bolar,
«Huda guwaⱨ» dəp ⱪəsəm iqkənlər Hudani uluƣlar,
bərⱨəⱪ, yalƣan sɵzligənlərning zuwani tutular.
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64-munajat
Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər
bexiƣa tapxurulƣan.
1

Ⱪulaⱪ salƣin i Huda, angla mening aⱨimni,
düxmənlərning ⱪəstidin ⱪoƣdiƣin ⱨayatimni.
2
Saⱪliƣin meni ɵzüng rəzillərning suyiⱪəstidin,
aman ⱪil ⱨayatimni yamanlarning ⱪəstidin.
3
Bə'əyni xəmxər kəbi ɵtkür ularning tilliri,
huddi oⱪyadək bətləklik ularning zəⱨər sɵzliri.
4
Yoxurun atar ular gunaⱨsiz kixilərni,
tuyuⱪsiz oⱪⱪa tutar təp tartmastin ularni.
5
Bətniyətlik ⱪilixⱪa ilⱨamlandurup bir-birini,
məsliⱨətlixər ɵz'ara yoxurun tuzaⱪ ⱪuruxni,
oylaydu ular: «Kim bilip ⱪalatti bu ixlarni.»
6
Dəydu ular ⱨərhil suyiⱪəst oylap qiⱪip:
«Mukəmməl pilan tüzduⱪ birlixip.»
Nemidegən sirliⱪ ⱨə, insanning iqki dunyasi.
7
Əmma Huda ularƣa oⱪ atar,
ular tuyuⱪsiz yaridar bolar.
8
Tilliridin ilinip gumran bular,
ularni kɵrgənlər məshirə ⱪilar.
9
Ⱪorⱪunq basar ⱨəmmə insanlarni,
oyliƣanda Hudaning ⱪudritini,
bayan ⱪilar uning karamətlirini.
10
Ⱨəⱪⱪaniylar xadlansun Pərwərdigardin da'ima,
panaⱨ tapsun ⱨəm ular Pərwərdigarning ⱪoynida,
ⱪəlbi paklar ⱨəmdusana eytsun uningƣa.

65-munajat
Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər
bexiƣa tapxurulƣan.
1

Ⱨəmdusana oⱪumaⱪ bolup sanga i Huda,
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kixilər kütməktə seni Si'onda.⑨
wədilirini əməlgə axurar ular xu jayda.
2
Du'alarni angliƣuqi i Huda,
ⱨəmmə insan kelidu sening aldingƣa.
3
Gunaⱨlar besiwalƣan bolsimu bizni,
kəqürüm ⱪilisən gunaⱨlirimizni.
4
Nəⱪədər bəhtliktur
sən ɵzünggə yeⱪin ⱪilip talliƣan kixilər,
yaxar ular muⱪəddəs ⱨoyliliringda,
bolimiz məmnun ɵyüngning bərikitidin,
ibadəthanangning muⱪəddəslikidin.
5
Uluƣ ƣəlibəng bilən
jawab berisən bizgə,
i ⱪutⱪuzƣuqimiz Huda.
Ümidisən barqə insanning,
taki qetidikilərgiqə zeminning.
6
Ⱪudrət bilən baƣlap belingni,
küqüng bilən tikliding taƣlarni.
7
Tinqitisən dengizlarning xawⱪunlirini,
ⱨəm yat əllərning topilanglirini.
8
Əyminər karamətliringdin yiraⱪtiki əllər,
xərⱪtin-ƣərbkiqə küy yangritar həlⱪlər.
9
Sən yərgə kɵngül bɵlüp,
su bilən suƣirip uni
bəkmu munbətləxtürdüng zeminingni.
Suƣa toldurdung eriⱪ, ɵstəng, dəryaliringni,
axliⱪ bilən təminləxkə bəndiliringni.
Sən nesip ⱪilding xundaⱪ boluxni.
10
Toldurup suƣa qɵnəklərni,
taraxlaysən ⱪirlirini.
Yamƣur bilən yumxitip yərni,
ündürisən unda mol zira'ətlərni.
11
Mol ⱨosulni bexiƣa taj ⱪilip taⱪaysən yillarning,
bay-bayaxat, toⱪ bolar yətkənla jaylar ⱪədiming.
Si'on – Yerusalemdiki bir taƣning ismidur. Bu taƣ üstigə mərkiziy ibadəthana
selinƣan. Bəzidə «Zəbur» munajatlirida bu nam ⱨətta pütkül Yerusalemnimu kɵrsitidu.
⑨
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Ⱪoyuⱪ wə əlwək bolar daladiki otlaⱪlar,
taƣ-dawanlarmu belini xadliⱪ kəmiridə baƣlar.
13
Ekin kəbi yaraxⱪan ⱪoylar topi otlaⱪⱪa,
zira'ət wə maysilar tolup kətkən jilƣiƣa.
Xunga ular nahxa eytar yangritip xadliⱪta.

66-munajat
Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər
bexiƣa tapxurulƣan.
1-2

Əy jaⱨan əⱨli Hudaƣa yangritinglar alⱪixlar,
hislətlirini təripləp küy-nahxiƣa ⱪetinglar,
ⱨayajanda uningƣa mədⱨiyələr oⱪunglar.
3
Xundaⱪ dənglar əy halayiⱪ Hudaƣa:
«Nəⱪədər ⱨəywətlik-ⱨə ⱪudriting!
Kɵrsitilgəndə karamiting i Huda,
düxmənliring tügülüp ⱪalar aldingda.
4
Pütkül yər-jaⱨan səjdə ⱪilmaⱪta sanga,
küyləp ⱨəmdusana oⱪumaⱪta namingƣa.»
Selaⱨ
5
Kɵrünglar Hudaning büyük ⱪudritini,
uning kɵrsətkən karamətlirini.
6
U yol aqti dengizni yerip,
mengip ɵtti həlⱪlər ⱪurƣaⱪ yoldin.
Təntənə ⱪilduⱪ minnətdar bolup Hudadin.
7
Ɵz ⱪudriti bilən mənggü ⱨɵküm süridu Huda,
pütkül insan ixliri ayandur kɵz aldida.
Ita'ətsizlər ⱪarxi qiⱪmisun uningƣa.
Selaⱨ
8
Əy yat həlⱪlər mədⱨiyələnglar Hudayimizni,
yangritinglar uningƣa atap ⱨəmdusana, alⱪixlarni.
9
U saⱪlap kəldi ⱨayatimizni,
teyilip ketixtin putlirimizni.
10

I Huda, sən bizni siniding,
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kümüxni otta tawliƣandək tawliding.
11
Sən tuzaⱪⱪa qüxürdüng bizni,
yəlkimizgə ⱨəm artting eƣir yükni.
12
Ƣəlibə ⱪildurƣaniding üstimizdin düxminimizni.①
sən ɵzüng sudinmu, ottinmu ɵtküzüp bizni,
ahiri molqiliⱪⱪa elip kəlding həlⱪimizni.
13-14
I Huda, sanga wədə bərgənidim külpəttə ⱪalƣinimda,
ⱪəsəm ⱪilƣanidim yəlkəmni eƣir kün basⱪinida.
Elip kirip ibadəthanangƣa kɵydürmə ⱪurbanliⱪlarni,
ada ⱪilimən dəp, sanga bərgən ⱪəsəmlirimni.
15
I Huda sanga atap bordaⱪ mallarni,
kɵydürmə ⱪurbanliⱪⱪa beƣixlaymən.
Ⱪoqⱪar yeƣini kɵydürüp, puritimən,
buⱪa wə ɵqkilərnimu ɵzünggə sunimən.
Selaⱨ
16
Əy Hudaƣa ihlasi barlar, tingxanglar sɵzümni,
sɵzləp berəy Hudaning manga kɵrsətkən karamətlirini.
17
Awazimni kɵtürüp Hudaƣa ⱪildim nida,
oⱪudum uningƣa mədⱨiyə, ⱨəmdusana.
18
Pərwərdigar ⱪulaⱪ salmas idi du'ayimƣa,
mayil bolsa nawada ⱪəlbim mening gunaⱨⱪa.
19
Xübⱨisizki, du'ayimni anglidi Huda,
du'a ⱪilƣinimda ⱪulaⱪ selip turdi manga.
20
Təripləyli ⱨəmmimiz Hudayimizni,
u rət ⱪilmidi du'ayimni,
məndin haliy ⱪilmidi mənggülük muⱨəbbitini.

67-munajat
Bu munajat tarliⱪ sazlarda təngkəx ⱪilinip, nahxa ⱪilip eytilsun dəp,
nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
1

Bizni bəhtlik ⱪilƣaysən Huda,
xəpⱪitingni kɵrsitip bizgə,
Bəzi tərjimilərdə «jəng ⱨarwilirining beximizni yanjixiƣa yol ⱪoydung» dəp
elinƣan.
①
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didaringning jilwilirini,
qeqip bizning üstimizgə. Selaⱨ
2
Aləm ara məlum bolƣay sening yolung,
barqə əllər arisida nijatliⱪing.
3
Mədⱨiyəligəy seni Huda ⱨəmmə həlⱪlər,
ⱨəmdusana oⱪuƣay sanga jimi millətlər.
4
Barqə əlni bir ɵzüng yetəkləysən i Huda,
ⱨəm ularning üstidin adil ⱨɵküm qiⱪirisən i Huda,
xunga barliⱪ insanlar xadlinip alⱪix yangratⱪay sanga. Selaⱨ
5
Mədⱨiyəligəy seni Huda ⱨəmmə həlⱪlər,
ⱨəmdusana oⱪuƣay sanga jimi millətlər.
6
Yər-zemindin alduⱪ ⱨosulni,
Hudayimiz bəhtiyar ⱪildi bizni.
7
Huda bizgə bəht ata ⱪilƣay,
barqə insan uningƣa ihlas ⱪilƣay.

68-munajat
Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər
bexiƣa tapxurulƣan.
1

Ⱨərikət ⱪilƣan bolsa idi Pərwərdigar,
düxmənliri tiripirən bolar idi.
Ɵqmənliri ⱨər tərəpkə ⱪaqar idi.
2
Xamal uqurup kətkəndək is-tütəkni,
Huda jəzmən yoⱪ ⱪilidu rəzillərni.
Ⱨalak bolar rəzillər Huda aldida,
huddi momdək erigən otta.
3
Ⱨəⱪⱪaniylar təntənə ⱪilip, huxal bolar,
Huda ⱨuzurida roⱨi urƣup, xadlinar.
4

Hudaƣa ⱨəmdusana eytinglar,
namini küy-nahxiƣa ⱪetinglar.
U bulutlar üstididur, uluƣlanglar,②
«Mənggü bar bolƣuqi – yaⱨ»dur uning nami.
U bulutlar üstididur, uluƣlanglar – bəzi tərjimilərdə «bulutlarƣa mingüqigə yol
ⱨazirlanglar» dəp elinƣan.
②
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Ⱨuzurida huxalliⱪⱪa qɵmünglar.
5
Ata bolƣan yetimlarƣa,
igə qiⱪⱪan tul hotunlarƣa,
u Hudadur, makani muⱪəddəstur.
6
Ɵy-uqaⱪliⱪ ⱪilar Huda ƣeriblarni,
azad ⱪilip, munbət yərgə baxlar sürgünlərni,
lekin, ⱪaƣjiraⱪ yərgə ⱪaldurar boysunmiƣanlarni.
7-8

I Sinay teƣida sɵzligən Huda,
i Isra'illarni talliƣan Huda,
zemin titrəp, yamƣur tɵkti asman baƣridin,
ɵz ⱪowmingni qɵllər ara baxlap mangƣiningda.
9
I Huda, zemin wə bəndiliring üstigə,
hasiyətlik yamƣurungni yaƣdurdung.
Ⱨalsiriƣanda ularƣa ⱪuwwət bərding.
10
Xəpⱪitinggə na'il bolƣan bəndiliring makan tutti,
ezilgən ⱪowming sening bərikitinggə erixti.
11

Pərwərdigar ƣəlibisini jakarlidi,
ⱪiz-ayallar top bolup, hux həwərni tarⱪatti:
12
«Padixaⱨlar wə ularning ⱪoxunliri ⱪeqixti.»
Ɵydə olturƣan ⱪiz-ayallar oljilarni bɵlüxti.
13
Bayliⱪ boldi ⱨəmmisigə bu oljilar,
bay boldi ⱨətta ɵy-makansiz padiqilar,
igə boldi yənə kümüx ⱪanatliⱪ,
altun pəylik kəptərlərgə ular.
14
Ⱪadir Huda yat xaⱨlarni tiripirən ⱪilƣinida,
ⱪar yaƣⱪandək ⱨalət pəyda boldi Zalmon③ teƣida.
15

Əy ⱨəywətlik Baxan teƣi,
qoⱪⱪiliring xunqə kɵp tehi,
16
əy ⱨakawur Baxan teƣi,
neqün xunqə ⱨəsət bilən ⱪaraysən,
Zalmon – Ibraniy tilidiki mənisi «ⱪapⱪara» bolup, Zalmon teƣiƣa ⱪar yaƣⱪanda
ap'aⱪ ⱪar taƣning mənzirisini pütünləy ɵzgərtidu. Huddi xuningƣa ohxax, Huda
imansiz padixaⱨlarni zemindin ⱪoƣliwətkəndin keyin, zemin pütünləy baxⱪa ⱪiyapətkə
kelidu.
③
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Huda makan ⱪilip talliƣan Si'on teƣiƣa –
Huda mənggü makan tutⱪan tursa uningda?
17
Hudaning jəng ⱨarwiliri nurƣun, san-sanaⱪsiz,
Sinay teƣidin muⱪəddəs ibadəthaniƣa kirər Igimiz.
18

Rəbbimiz sən yuⱪiriƣa qiⱪⱪiningda,
elip ketisən nurƣunliƣan əsirlərni.
Seliⱪ ⱪobul ⱪilisən insanlardin,
ⱨətta sanga ita'ətsizlik ⱪilƣanlardin,
Igəm Huda orun alisən Si'ondin.
19

Mədⱨiyələr bolsun Igimizgə,
u ⱨər küni eƣirqiliⱪimizni kɵtürməktə,
Pərwərdigar nijatkardur bizgə. Selaⱨ
20
Pəⱪət bizning Rəbbimiz nijatkar Huda,
ɵlümdin ⱪutⱪuzux ⱪadir Igəmning ⱪolida.
21
Bərⱨəⱪ, Huda kukum-talⱪan ⱪiliwetər düxmənlirining bexini,
qaⱪar yaman yolda mengiwərgənlərning uzun qaqliⱪ bexini.④
22
Pərwərdigar mundaⱪ dedi:
«Düxmənlirimni ⱪayturup kelimən Baxan diyaridin,
elip qiⱪimən ularni dengizning qongⱪur yeridin.
23
Xuning bilən milinidu putliring ⱪanƣa –
düxmənliringning ⱪeniƣa,
ulardin alalaydu nesiwisini itliringmu.»
24

I Huda, sening zəpər ⱪədəmliring kɵrünməktə,
i Huda, mening padixaⱨim bolƣan Pərwərdigarim –
muⱪəddəs ibadəthaniƣa ketiwatⱪining kɵrünməktə.
25
Mangmaⱪta aldingda munajatqilar,
kəyningdə sazqilar.
Otturisida dapqi ⱪizlar.
26

Jama'ətlər ara alⱪix-sada yangritinglar Hudaƣa,
əy Isra'illar,⑤ mədⱨiyə oⱪunglar Pərwərdigarƣa.
Uzun qaqliⱪ bax – Ⱪədimki zamanda urux yaki alaⱨidə bir məzgildə kixilər uzun
qaq ⱪoyƣan bolup, bu yərdə xu adətni kɵrsətməkqi bolƣan boluxi mumkin.
⑤ Əy Isra'illar – bəzi tərjimilərdə «əy Isra'ilning buliⱪidin qiⱪⱪanlar» dəp elinƣan.
④
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27

Ənə u yərdə kiqik Binyamin ⱪəbilisi
ularƣa baxlamqi bolup mangmaⱪta.
Bardur ularning kəynidə səp tüzgən Yəⱨuda əmirliri,
xundaⱪla Zəbulunning ⱨəm Naftalining əmirliri.
28

I Huda, namayan ⱪilip ⱪudritingni,
ilgiri kɵrsətkəndək kɵrsətkin küqüngni.
29
Kelip Yerusalemdiki ibadəthanangƣa,
padixaⱨlar atar ⱨədiyələr sanga.
30
Tənbiⱨ bərgin ⱪomuxluⱪtiki axu yirtⱪuq ⱨaywanlarƣa,
buⱪilar baxlap mangidiƣan mozaylar kəbi yat əllərgə.
Yərgə urƣin bizdin kümüx-tənggə təmə ⱪilƣanlarni,
tarmar ⱪilƣin ⱨəm yat əllərdiki uruxhumarlarni.
31

Misirdin mɵtiwər əlqilər kelər,
Üfiyopiyə Hudaƣa halis ⱨədiyə təⱪdim ⱪilar.
32
I jaⱨandiki padixaⱨliⱪlar,
Igimizgə mədⱨiyə nahxa eytinglar,
Rəbbimizni küyinglərgə ⱪetinglar. Selaⱨ
33
Ⱪədimdin bar bolƣan, asmanlarda yüridiƣan,
ⱪudrətlik awazida asman baƣrini yarƣan,
Igimizning xənigə küy-nahxilar eytinglar.
34
Jakarlanglar Pərwərdigarning ⱪudritini,
u yürgüzər Isra'il üstidin səltənətlik ⱨoⱪuⱪini,
namayan ⱪilar u ⱨəm samada küq-ⱪudritini.
35
Xəwkətliktur Huda muⱪəddəs ibadəthanisida.
Isra'illarni talliƣan Pərwərdigar,
ɵz ⱪowmiƣa küq-ⱪudrət ata ⱪilar.
Mədⱨiyələr oⱪulƣay Hudaƣa!

69-munajat
Dawut yazƣan munajat bolup, «nelupər» aⱨangida eytilsun dəp,
nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
1

I Huda ⱪutⱪuzƣin meni,
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su tumxuⱪumƣa yətti!⑥
2
Tegi yoⱪ patⱪaⱪⱪa petip kəttim,
kəlkündə ƣərⱪ bolup,
qongⱪurƣa qɵküp kəttim.
3
Pəryad qekip ⱨalim kətti,
gallirim ⱪurup kətti,
təlmürüp Hudayimƣa
kɵzümning nuri kətti.
4
Qeqimdin kɵptur mening,
səwəbsiz manga ɵqlər.
Ⱪara qaplar manga ular,
meni yoⱪatmaⱪqi bolƣanlar –
məndin küqlük düxmənlər.
Mən bulimiƣan nərsini,
ⱪayturup bər, dəydu ular.
5

I Huda, nadanliⱪim sanga ayan,
mening yənə ⱪəbiⱨliklirim –
yoxurun əməs, sanga ayan.
6
I Pərwərdigar –
ⱪudrətlik sərdar Huda,
mening səwəbimdin
ümidini sanga baƣlap kütkənlər
yərgə ⱪarap ⱪalmiƣay.
I Isra'illarni talliƣan Huda,
sanga təlpüngənlər,
mening səwəbimdin
xərməndə bolmiƣay.
7
Ⱨaⱪarətləndim sən üqün Huda,
yüzüm qüxüp, ⱪaldim nomusta.
8
Yat boldum tuƣⱪanlirimƣa,
yaⱪⱪa yurtluⱪ ataldim ⱪerindaxlirimƣa.
9
Qünki muⱪəddəs ɵyünggə bolƣan muⱨəbbitim
urƣutidu huddi ottək mening ⱪəlbimni.
Bu munajatta «su», «kəlkün» ⱪatarliⱪ sɵzlər heyim-hətər wə təⱨditlərgə simwol
ⱪilinƣan.
⑥
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Sanga ⱨaⱪarət ⱪilƣanlarning ⱨaⱪarətlirimu,
basti ⱨəm mening üstümni.
10
Mən roza tutup yiƣlisam
tɵwən tutup ɵzümni,
məshirə ⱪildi ular meni.
11
Matəm tutup, məyüslinip yürsəmmu ɵzüm,
mən ularning sɵz-qɵqikigə yənə ⱪaldim.
12
Tənə ⱪildi xəⱨər ⱪowuⱪida olturƣanlar,
məyhorlarning nahxisiƣa tema boldum.
13

Xundaⱪtimu du'a ⱪilimən tohtimay sanga,
mənggülük muⱨəbbət bolƣaq səndə,
haliƣan waⱪtingda, ixənqlik nijatliⱪingni
du'alirimƣa jawab ⱪilip, bərgin manga.
14
Ⱪutⱪuz meni manga ɵq bolƣanlardin,
ⱪutⱪuz meni petip ⱪalƣan patⱪaⱪliⱪtin,
ⱪutⱪuz meni suning qongⱪur ⱪaynimidin.
15
Ƣərⱪ ⱪilma meni kəlkün suliriƣa,
yutⱪuzmiƣin meni dengiz dolⱪuniƣa,
yəm ⱪilmiƣin meni təgsiz ⱨangƣa.
16
I Pərwərdigar, manga ɵzüng jawab bərgin,
qünki mənggülük muⱨəbbiting əwzəl manga,
meⱨri qəksiz jamalingni kɵrsət Huda.
17
Jamalingni mən ⱪulungdin yoxurmiƣin,
qünki eƣir kün qüxti mening beximƣa.
I Ilaⱨim, manga tezdin jawab bərgin.
18
I Pərwərdigar, yeⱪinlaxⱪin manga,
halas ⱪilip düxmənlirimdin,
ⱪutⱪuzƣuqi bolƣin jenimƣa.
19

Bilisən mening ⱪandaⱪ ⱨaⱪarətləngənlikimni,
rəswa bolup biⱨɵrmət ⱪalƣanliⱪimni,
sən bilisən mening barliⱪ rəⱪiblirimni.
20
Ⱪəlbimni zidə ⱪildi ⱨaⱪarətlər,
ⱪayƣu wə ⱨəsrətlərgə qɵmüldim.
Təlmürsəmmu ⱨesdaxliⱪ ⱪilarmu dəp birəri,
yaki təsəlli birərmu dəp birərsi,
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birərsimu qiⱪmidi, yoⱪtur ⱨeqkim.
21
Ular bərdi ozuⱪluⱪumƣa zəⱨərni,
ussuzluⱪumƣa buzulƣan xarabni.
22
Ziyapiti ɵzlirigə ⱪiltaⱪ bolƣay,
meⱨmanliri üqün ⱪapⱪan bolƣay.
23
Bəl-putliri madarsiz titrəp turƣay,
kɵzliri torlixip kor bolƣay.
24
Ƣəzipingni ularƣa qüxürgəysən,
ⱪəⱨringning otida kɵydürgəysən.
25
Makanliri ularning harab bolsun,
qedirliri qɵldərəp ⱪalsun.
26
Qünki ular tehimu ziyankəxlik ⱪilmaⱪta sən jazaliƣanlarƣa,
azab ⱪoxmaⱪta sən zəhimləndürgənlərning azabiƣa.
27
I Pərwərdigar, jaza ⱪoxⱪin ularning jazasiƣa,
ⱨəm adalətning nesiwisini bərmigin ularƣa.
28
Ɵqürüwətkin ⱨayatliⱪning dəptiridin ularni,
ⱨəm ⱨəⱪⱪaniylar ⱪatariƣa pütmigin ularni.
29

Biraⱪ ɵzüm dərd tarttim wə ezildim,
ⱪutⱪuz meni, panaⱨingƣa al Igəm.
30
Mədⱨiyələymən munajatta namingni,
uluƣlaymən xükür eytip seni.
31
Bundaⱪ ⱪilix seni hursən ⱪilar,
bu sanga ɵküz təⱪdim ⱪilƣandin əwzəldur,
münggüzlük wə tuyaⱪliⱪ buⱪilardinmu əladur.
32
Ezilgənlər buni kɵrüp hux bolar,
Hudaƣa təlpüngənlər roⱨlinip ilⱨamlinar.
33
Qünki Huda ⱪulaⱪ salar moⱨtajlarning dərdlirigə,
etibarsiz ⱪarimas azab tartⱪan bəndilirigə.
34
Mədⱨiyəlisun asman-zemin Hudani,
mədⱨiyəlisun dengiz-okyan, janiwarlar ⱨəm uni.
35
Qünki Huda ⱪutⱪuzar Si'onni,
ⱪayta bina ⱪilar Yəⱨudiyə xəⱨərlirini.
U yər Hudaning həlⱪigə mənsup bolar,
ular xu zeminda ⱨəm makanlixar.
36
Huda ⱪullirining əwladliriƣa bu zeminni ata ⱪilar.
Hudani sɵygənlər bu yərlərdə makanlixar.
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70-munajat
Dawut yazƣan hatirə munajiti bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp,
nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
1

I Pərwərdigar,
tezrək yardəm ⱪilip manga,
ⱪutⱪuz meni i Huda.
2
Yüzi qüxüp xərməndə bolsun,
ⱨayatimƣa ⱪəst ⱪilƣanlar.
Rəswa bolup arⱪida ⱪalsun,
japayimdin xadlanƣanlar.
3
Məshirə ⱪilip, külgənlər manga,
xərməndə bolup ⱪaytsun arⱪiƣa.
4
Səndin huxal bolup, xadlansun,
ⱨəmmə təlpüngənlər sanga.
Nijatliⱪingni sɵygənlər,
desun da'im «uluƣdur Huda».
5
Mən bir biqarə, ⱨajətmən,
i Huda, tez kəlgəysən yenimƣa.
Sən mening mədətkarim, ⱪutⱪuzƣuqim,
i Pərwərdigar, ɵtünəy, ⱨayal bolma.

71-munajat
1

Pərwərdigar, sənla baxpanaⱨdursən manga,
meni yərgə ⱪaratmiƣin ⱪilip rəswa.
2
Ⱪutⱪuzƣin meni ɵz ⱨəⱪⱪaniyliⱪingda,
ⱪutuldur meni ⱪulaⱪ selip aⱨlirimƣa.
3
Ⱪoram taxtək panaⱨ bolƣin da'im manga,
sən mening teƣimdursən ⱪorƣan kəbi,
iradə ⱪilding meni ɵzüng ⱪutⱪuzmaⱪⱪa.
4
Igəm meni azad ⱪilƣin rəzillərning ⱪolidin,
adalətsiz, rəⱨimi yoⱪ adəmlərning aliⱪinidin.
5
Ɵzüng ümidimsən, i Pərwərdigar Hudayim,
yaxliⱪimdin tartip sən boldung tayanqim.
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Ⱨamilə waⱪtimdin baxlap sanga tayandim,
anamning ⱪorsiⱪidin sən ɵzüng qiⱪarding,
xundin buyan mədⱨiyəmni sanga atap kəldim.
7
Kɵp adəmlər üqün nəmunə mən,
qünki sən ⱪudrətlik panaⱨimdursən.
8
Aƣzimdin əsla qüxməs sanga ⱨəmdusanalar,
qüxməs xan-xəripingni alⱪixliƣan sadalar.
9
Taxlap kətmigin meni ⱪerip ⱨalim ⱪalmiƣanda,
tərk ətmigin meni ⱪuwwitimdin ayrilƣanda.
10
Qünki düxmənlirim meni ⱪəstlixip,
jenimni almaⱪ bolƣanlar birlixip,
11
deyixər: «Huda uni tərk ətti,
uni ⱪoƣlap tutayli,
ⱪutulduridiƣanlar yoⱪtur əmdi.»
12
Məndin yiraⱪ kətmigin i Huda,
yardəmgə tezraⱪ kəlgin yenimƣa.
13
Meni ⱪariliƣuqilar xərməndə bolup yoⱪ bolsun,
manga ⱪəst oyliƣanlar rəswa bolup jaⱪ toysun.
14
Biraⱪ ɵzüm ümidsiz bolmaymən zinⱨar,
sanga bolƣan alⱪixlirim barƣanqə axar.
15
Aƣzimdin qüxməs adaliting wə nijating,
əⱪlim yətməydiƣan axu ajayip ixliring.
16
Ləbbəy bolup aldingda,
mədⱨiyələymən büyük ixliringni Rəbbim Huda,
jakarlaymən ⱨəⱪⱪaniy dəp pəⱪət senila.
17
I Hudayim, bilmigənni sən bildürdüng yaxliⱪimdin,
karamətliringning jakarqisi bolup kəldim xu qaƣdin.
18
Ⱪerip aⱪarƣanda ⱪara qaqlirim,
taxlap kətmə meni Ilaⱨim.
Bayan ⱪilay əwladlarƣa ⱪudritingni,
sɵzləp berəy məndin keyin kəlgənlərgə,
sening kɵrsətkən uluƣ mɵjiziliringni.
19
Uluƣ karamətlərni ⱪilƣan təngdaxsiz Huda,
taⱪixar adaliting asman-pələkkə,
kimmu ⱪilalar bundaⱪ ixni ohxax sanga.
20
Manga azab-külpətlərni kɵrsətkining,
dəl gɵr aƣzidin meni tartip elip,
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janlandurup yengi ⱨayatⱪa baxliƣining.
21
Tehimu bək üstün ⱪilisən ⱨɵrmitimni,
yenimƣa kelip manga berisən təsəlli.
22
Ilaⱨim küyləymən seni qelip lira,
sadaⱪitinggə eytimən ⱨəmdusana,
sanga mənsup küylirim bar qiltarimda,
Isra'illarni talliƣan muⱪəddəs Huda.
23
Seni küylisəm təntənə ⱪilar ləwlirim,
xadlinar, sən ⱨɵr ⱪilƣan ⱪəlbim.
24
Tilim ⱨəmixə bayan əylər sening adalitingni,
qünki rəswa ⱪilip yiⱪitting xum niyəttə bolƣanlarni.

72-munajat
Sulayman yazƣan munajat
1

I Huda, padixaⱨⱪa⑦ ata ⱪilƣin adalitingni,
bərgin xaⱨning oƣliƣa⑧ ⱨəⱪⱪaniyitingni.
2
U həlⱪing üstidin ⱨɵkümlərni adil qiⱪarƣay,
ajiz, yoⱪsul bəndilərgə ⱨəⱪⱪaniy bolƣay.
3
Taƣlar elip kəlgəy həlⱪlərgə məmurqiliⱪ,
adaləttin edirlarmu bərgəy bayaxatliⱪ.
4
Aⱪliƣuqi bolup padixaⱨ ezilgən mɵminlərgə,
ⱪutuldurƣay namratlarning balilirini
ⱨəm bitqit ⱪilƣay zalimlarni.
5
I Huda, bəndiliring əwladtin-əwladⱪiqə ihlas ⱪilƣay sanga,
taki kün wə ay parlap turƣuqə asmanda.
6
Yamƣur kəbi padixaⱨning ⱨɵkümrani,
yaxartⱪay yengidin orulƣan otlaⱪlarni,
yeƣin bolup suƣarƣay yər-zeminni.
7
Ronaⱪ tapⱪay ⱨəⱪⱪaniylar uning zamanida,
tinqliⱪ bolƣay zeminda
taki ay nur berixtin tohtiƣiqə asmanƣa.
Padixaⱨ – Sulayman padixaⱨning ɵzini kɵrsitidu.
Xaⱨning oƣli – Sulaymanning yənə ɵzini kɵrsitidu. Bəlkim bu yərdə Sulayman
ɵzini «xaⱨning oƣli» dəp atax arⱪiliⱪ, ɵzining Dawut padixaⱨning oƣli ikənlikini
təkitligən boluxi mumkin.
⑦
⑧
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8

U ⱨɵkümranliⱪ ⱪilƣay dengizdin okyanƣiqə,
Firat dəryasidin zeminning qetigiqə.
9
Qɵl-bayawanda yaxawatⱪanlar tiz pükər uningƣa,
rəⱪibliri məƣlup bolar milinip topa-qangƣa.
10
Uningƣa baj tapxurar Tarxix⑨ wə arallarning padixaⱨliri,
sowƣa təⱪdim ⱪilixar Xiba① wə Sibaning② xaⱨliri.
11
Barliⱪ padixaⱨlar uningƣa bax egər,
hizmitidə bolar barqə həlⱪlər.
12
U ⱪutⱪuzar nalə ⱪilƣanlarni,
baxpanaⱨsiz ajizlarni,
mədətkari yoⱪ yoⱪsullarni.
13
Iq aƣritar u ajiz, yoⱪsullarƣa,
panaⱨ bolar u ƣerib panaⱨsizlarƣa.
14
U halas ⱪilar zulum wə zorawanliⱪtin ularni,
uning nəziridə ⱪimməttur ularning jeni.
15
Yaxisun padixaⱨ!
Uningƣa Xibaning altunliri sowƣa bolƣay,
da'im du'alar ⱪilinip, künboyi bəht tiləngəy.
16
Etizlarda zira'ətlər mol bolƣay,
edirlarda ⱨətta baxaⱪ ohxiƣay.
Ⱨosullar Liwan taƣliridiki ormanlardək ziyadə bolƣay,
xəⱨər aⱨaliliri yaylaⱪtiki qɵptək ronaⱪ tapⱪay.
17
Nami uning mənggü ɵqmigəy,
ⱨər qaƣ ⱪuyax kəbi parliƣay,
bəht tapⱪay barliⱪ ⱪowmlar uningdin,
ⱨəmmə həlⱪlər uni bəhtlik dəp atiƣay.
18
Təripləngəy Isra'illarni talliƣan Pərwərdigar,
barqə mɵjizə wə karamətlər igisi pəⱪət udur.
19
Mənggügə təripləngəy uning nam-xəripi,
pütkül yər yüzini ⱪapliƣay xan-xəripi.
Amin, amin!
20

(Xuning bilən Yixayning oƣli Dawutning du'aliri tamam boldi.)

Tarxix – Ispaniyədiki məxⱨur port xəⱨiri.
Xiba – Ⱨazirⱪi Ərəbistanning ƣərbiy jənubidiki bir jayning ismi.
② Siba – Afriⱪaning xərⱪiy ximal təripidiki bir jayning ismi.
⑨
①
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3-bɵlək
73-munajat
Asaf yazƣan munajat
1

Bərⱨəⱪ!
Meⱨribandur Huda Isra'illarƣa,
meⱨribandur Huda ⱪəlbi paklarƣa.
2-3
Rəzil wə ⱨakawurlarning
ronaⱪ tapⱪinini kɵrginimdə,
ⱨəsət ⱪildim ularƣa.
Kalwalixip putlirim,
putlixip yiⱪilay dedim xunga.
4
Taki ɵlgüqə
yaxaydu ƣurbətsiz ular,
teni salamət, bədini məzmut bolar.
5
Ular baxⱪilardək dərd tartmas,
ⱨəm balayi'apətkə ⱪalmas.
6
Kibirlik boynidiki marjinidur,
zorawanliⱪ orunuwalƣan tonliridur.
7
Kɵzliri semizliktin tompiyip qiⱪⱪan,
ⱪəlbigə əhmiⱪanə niyətliri tolup taxⱪan.
8
Məshirə ⱪilar,
zəⱨərdək tilliri bilən sɵzləydu ular.
Məƣrurlinip,
«Zulum salimiz silərgə» dəp təⱨdit salar.
9
Ərxkə ⱪarxidur ularning eƣizliri,
ⱪuruⱪ sɵzlər ⱨəmmə yərdə tilliri.
10
Xunga həlⱪ ularƣa bək yüzlinər,
sudək iqip sɵzlirini yamanliⱪⱪa kirixər.
11
Dər rəzillər:
«Uluƣ Huda ⱨəmmini bilərmu?
Bilsə u ⱪandaⱪ bilər?»
12
Yamanlar mana xundaⱪ rəzil bolar,
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ular da'im raⱨəttə, bayliⱪ toplar.
13
Ⱪəlbimni pak tutⱪinim biⱨudimu?
Gunaⱨsiz yaxax ⱨayatta bikarmidu?
14
Nemə üqün künboyi azabtimən,
nemə üqün ⱨər səⱨərdə jazadimən.
15
Əgər mən xundaⱪ oyda bolsam idim,
həlⱪinggə③ asiyliⱪ ⱪilƣan bolar idim.
16
Mən bularni qüxinixkə tirixⱪanda
bular xunqə eƣir bilindi manga.
17
Hudaning ibadəthanisiƣa kirximgə
qüxəndim,
nemilərning barliⱪini ularning təⱪdiridə.
18
I Huda, dərwəⱪə,
teyilƣaⱪ yərlərgə ⱪoyisən ularni,
teyilip parə-parə bolar ular ahiri.
19
Wəⱨimə iqidə yoⱪilar ular,
ⱨəm bir dəⱪiⱪidila parqə-parqə bolar.
20
Ularning ⱨayati qüxkə ohxar,
oyƣansila ⱨəmmisi yoⱪilar.
Ularni kɵzgə ilmaysən əsla,
i Rəbbim ornungdin ⱪozƣalƣanda.
21

Iqim eqixar,
yürikim sanjilip aƣrar.
22
Qünki mən ⱨamaⱪət, nadan ikənmən,
aldingda goya angsiz ⱨaywan ikənmən.
23
Əmma mən ⱨəmixə seƣinimən seni,
i Huda ong ⱪolumdin tuttung meni.
24
Bilimən, nəsiⱨəting meni yetəklər,
ahiri xan-xərəpmu ⱪolumƣa kelər.
25
Səndin baxⱪa mədətkarim yoⱪtur ərxtə,
səndin baxⱪini istiməsmən ⱨəm yər yüzidə.
26
Tenim, ⱪəlbim zə'ipləxsə əgərdə,
ⱪuwwitidur Huda ⱪəlb, tenimning,
mənggülükkə nesiwəmdur u mening.
③

Həlⱪinggə – bəzi tərjimilərdə «pərzəntliringgə» dəp elinƣan.
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Xübⱨisizki,
ⱨalak bolar səndin yiraⱪ turƣanlar,
yoⱪ ⱪilisən ularni,
yoⱪilidu sanga wapasiz bolƣanlar.
28
Xunga dəymən əwzəldur yeⱪin turux Hudaƣa,
panaⱨ ⱪildim ⱨər zaman Pərwərdigarni ɵzümgə,
bayan ⱪilip Hudaning ⱪudritini ⱨəmmigə.

74-munajat
Asaf yazƣan tərbiyəwi munajat④
1

Tərk ətting bizni neqün i Huda,
bizni xundaⱪ mənggü untup ⱪalamsən?
Sening ilkingdiki bizdək ⱪoyliringƣa
neqün ƣəzəp otliringni qaqisən?
2
Bədəl tɵləp azad ⱪilƣan ⱪowmingni əskə alƣin,
mülküm bolsun dəp ⱪutⱪuzƣan ⱪəbiləngni əskə alƣin,
ɵzüng makan ⱪilƣan Si'on teƣini əskə alƣin.
3
Kelip kɵrgin harab bolƣan muⱪəddəs jayingni,
düxmənlər urup-qeⱪip wəyran ⱪilƣan uningdiki nərsilərni.
4
Rəⱪibliring dawrang selixti muⱪəddəs jayingda,
ƣəlibisigə təntənə ⱪilixti tuƣlirini ⱪadap unda.
5
Ɵzlirini kɵz-kɵz ⱪilixti bu ⱨujumqilardək,
paltilirini oynitixti huddi orman kəsküqidək.
6
Andin ular muⱪəddəs jayingƣa kirdi,
palta wə bolⱪa bilən nəⱪixlərni qeⱪixti.
7
I Huda, ular muⱪəddəs jayingƣa ot ⱪoyuxti,
sanga ibadət ⱪilidiƣan jayni dəpsəndə ⱪilixti.
8
Kɵngülliridə oylap ular «boysundurayli biz ularning ⱨəmmisini»,
kɵydürüwətti Hudaning zemindiki muⱪəddəs jaylirini.
9

④

Karamətliring ƣayib boldi arimizdin,

Bu munajat Babil padixaⱨi Nəbukədnəsər miladiyədin ilgiriki 587-yili Yerusalemni
ixƣal ⱪilip, muⱪəddəs ibadəthanini wəyran ⱪilƣan wə kɵpligən Isra'illarni əsirgə elip,
Babilƣa sürgün ⱪilƣandin keyin yezilƣan boluxi mumkin.
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pəyƣəmbərmu kətti yiraⱪ yenimizdin.
Ⱪaqanƣiqə dawam ⱪilar bu ixlar-ⱨə,
ⱨeqkim bilməs buni əgər sorap baⱪsang ⱨəmmisidin.
10
Rəⱪibliring məshirə ⱪilar seni Huda ⱪaqanƣiqə?
Ⱨaⱪarətkə ⱪalarmu naming sening əbədkiqə?
11
Nemixⱪa tartiwalding ⱪolungni, eⱨ Huda ong ⱪolungni?
Ⱪolungni ⱪoyningdin elip Huda yoⱪatⱪaysən ularni!
12
Əzəldin bizgə xaⱨ bolup kəlgəniding Huda,
ⱪazanƣanting ƣəlibilərni biz üqün zeminimizda.
13
Küqüng bilən ikkigə bɵlgəniding dengiz süyini,
yarƣaniding uningdiki əjdiⱨalarning baxlirini.
14
Qaⱪⱪaniding dengizdiki liwyatanning⑤ baxlirini,
bərgəniding qɵldiki ⱨaywanlarƣa ozuⱪ ⱪilip gɵxlirini.
15
Bulaⱪ kɵzini eqip yərdin ⱨasil ⱪilƣanting eriⱪlarni,
ⱪurutⱪanting tohtimay eⱪiwatⱪan dəryalarni.
16
Yaratting sən kün wə tün ⱨər ikkilisini,
orunlaxturdung ɵz orniƣa ay wə künni.
17
Ayriding barliⱪ qegra-pasillarni,
pəyda ⱪilding ɵzüng yaz bilən ⱪixni.
18

Esingdə tutⱪaysən i Pərwərdigar,
düxmənliringning məshirə ⱪilƣanlirini.
Untumiƣaysən i Pərwərdigar,
ⱨamaⱪət həlⱪning kɵzgə ilmiƣanlirini.
19
Tutup bərmigin wəⱨxiy düxməngə panaⱨsiz bəndiliringni,
mənggü untumiƣin ezilgən mɵminliringning ⱨayatini.
20
Biz bilən tüzgən əⱨdəngni esinggə alƣin Huda,
zorluⱪ wə zombuluⱪlar yamrap kətti,
zemindiki ⱪarangƣuluⱪ ⱪapliƣan bulunglarda.
21
Ezilgənlər yərgə ⱪarap ⱪalmisun,
ular sening namingƣa mədⱨiyələr oⱪusun.
22
Arimizƣa yenip kelip i Huda,
namingni ⱪoƣdiƣina ⱪaytidin.
Ⱨamaⱪət kixilərning ⱨər da'im
Liwyatan – Dengizda yaxaydiƣan əjdiⱨaƣa ohxap ketidiƣan ⱪorⱪunqluⱪ ⱨaywan
bolup, Kən'anliⱪlarning riwayətliridə uqraydu.
⑤
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məshirə ⱪilƣanlirini qiⱪarmiƣin yadingdin.
23
Düxminingning quⱪanliri bolsun da'im esingdə,
tohtimidi ularning dawrangliri tehiqə.

75-munajat
Asaf yazƣan munajat bolup, «ⱨalak ⱪilmiƣaysən» degən aⱨangda
eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
1

Sanga xükür eytimiz i Huda, xükür eytimiz,
qünki sən yeⱪinsən bizgə,
bayan ⱪilimiz karamətliringni ⱨəmixə.
2

Huda eytar: «Mən bekitkən waⱪitta,
soriⱪimni adaləttə soraymən.
3
Tursimu gər yər-zeminlar təwrinip,
ɵzümdurmən ⱪoyƣuqisi anga tüwrük ornitip.» Selaⱨ
4
Mən dəymən mahtanqaⱪⱪa: «Mahtanma»,
pasiⱪlarƣa: «Məƣrurlinip ƣadayma,
5
ɵz küqüngdin kɵrəngləp,
tumxuⱪungni üxlap, po atma.»
6

Qünki yüksilix kelər pəⱪətla Hudadin,
kəlməydu, xərⱪ, ƣərb yaki jənub, ximaldin.⑥
7
Bərⱨəⱪ, Pərwərdigar birdinbir sotqidur,
u birini əziz ⱪilisa, birini har ⱪilar.
8
Qünki Pərwərdigarning ⱪolida bir ⱪədəⱨ bolar,
uningƣa aqqiⱪ, kɵpüklük xarab tolƣan bolar.
Ⱪaqanki Huda uni tɵksə zeminƣa,
pasiⱪlar duƣlirini ⱪoxup iqiwalar.
9
Yaⱪuplarni talliƣan Huda ⱨəⱪⱪidə
mən mənggü guwaⱨliⱪ berimən,
ⱨəm uning namiƣa munajatlar eytimən.

Xərⱪ, ƣərb yaki jənub, ximaldin – bəzi tərjimilərdə «xərⱪ, ƣərb yaki
qɵl-bayawandin» dəp elinƣan.
⑥
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10

Horiki qong mahtanqaⱪlarning horikini kesiwetimən.⑦
biraⱪ adil-ⱨəⱪⱪaniylarni xan-xərəpkə erixtürimən.

76-munajat
Bu Asaf yazƣan mungluⱪ munajat bolup, tarliⱪ sazlar təngkixidə eytilsun
dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
1

Huda məxⱨurdur Yəⱨudiyə həlⱪigə,
nami büyüktur Isra'iliyə elidə.
2
Turar jayi Si'ondidur,
muⱪəddəs qediri Salemdidur.⑧
3
U xu yərdə sundurdi düxmənning otluⱪ oⱪlirini,
qeⱪip taxlidi ⱪalⱪan, ⱪiliq wə barliⱪ jəng ⱪorallirini.
Selaⱨ
4
I Huda, xəriping parlaⱪ nurlar qaqar,
owƣa bay taƣlardinmu zor ⱨəywiting bar.
5
Düxminingning baturliri bulang-talang ⱪilinƣanda,
ⱪol kɵrtürəlmidi ⱨətta birmu palwini,
tamam mənggülük uyⱪuƣa kətkənidi ⱨəmmisi.
6
Gürkirəxliringdin Yaⱪup etiⱪad ⱪilip kəlgən i Huda,
at ⱨəm jəng ⱨarwiliri turup ⱪaldi urux məydanida.
7
Ⱪorⱪuxⱪa tegixliktur pəⱪət səndinla, i Huda,
kimmu ɵzini tik tutalar ƣəzipingning aldida?
8-9
Ⱨɵküm elan ⱪilix üqün sən ornungdin turƣiningda,
yər-zeminni basti ⱪorⱪunq sükinati, i Huda.
Jakarliding ərx'əlada turup büyük ⱨɵkümüngni,
ⱪutⱪuzmaⱪ bolup jaⱨandiki barliⱪ ezilgənlərni. Selaⱨ
10
Huda sening ƣəziping axurar xɵⱨritingni,
kəmər ⱪilip baƣliding belinggə ⱪəⱨringni.
11

Ada ⱪilinglar ⱪəsəm ⱪilƣanni Pərwərdigaringlarƣa,
sowƣa kəltürsun ⱪoxna əllər ⱪorⱪuxⱪa layiⱪ Hudaƣa.
12
Əməldarlar kibrini Huda sundurar,
⑦
⑧

10-ayət Hudaning eytⱪan biwasitə sɵzliridur.
Salem – Yerusalemning ⱪisⱪartilip atilixi.
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ⱪorⱪar uningdin barliⱪ padixaⱨlar.

77-munajat
Asaf yazƣan munajat bolup, «yidutun» aⱨangida eytilsun dəp,
nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
1

Kɵtürimən Hudaƣa pəryadimni,
muⱪərrər anglar u mening zarimni.
2
Muxəⱪⱪəttə Rəbbim sanga təlpündim,
keqiliri du'a ⱪilip ɵtündim,
təsəlligə erixmidi bu kɵnglüm.
3
Aⱨuzar qəktim i Huda, seni seƣinip,
yoⱪitar boldum ɵzümni, seni yad eytip. Selaⱨ
4
Sən jawab bərmigəq uyⱪusizdur kɵzlirim,
kɵngül bi'aramliⱪta gəpkə kəlməs tillirim.
5

Yad etimən ɵtüp kətkən künlərni,
yiraⱪ ɵtmüxtiki güzəl qaƣlarni.
6
U keqilər, eytⱪan munajatlirim bilən tolƣanidi,
ularni oylap, kɵnglümdə xundaⱪ so'allar pəyda boldi:
7
Rəbbim meni mənggügə tərk etərmu?
Əmdi manga rəⱨim-xəpⱪət ⱪilmasmu?
8
Ɵqməs muⱨəbbiti əmdi bizgə ɵqtimu?
Wədiliri mənggügə inawətsiz boldimu?
9
Huda xəpⱪət ⱪilixni yaki untup ⱪaldimu?
Rəⱨimdillik ornini yaki ƣəzəp aldimu? Selaⱨ
10
Andin mən dedim: «Meni əng azablaydiƣini xuki,
uluƣ Huda əmdi beximizni silimaydiƣan boldi.»
11

Yad etimən Igəm yardəmliringni,
ⱪədimdin buyanⱪi karamətliringni.
12
Zaⱨir bolar əjirliring hiyalimda,
bizlər üqün ⱪilƣan ixliring dilimda.
13
I Huda, sening yolung muⱪəddəstur,
uluƣluⱪing aləmdə yeganidur.
14
Mɵjizilər igisi bolƣan Hudadursən,
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ⱪudritingni insaniyətkə kɵrsətkənsən.
15
Ⱪudritingdə ⱪutⱪuzdung ɵz həlⱪingni,
Yaⱪup bilən Yüsüpning əwladini.
Selaⱨ
16
I Huda, sular⑨ seni kɵrginidə
titrəp səndin ⱪorⱪⱪanidi.
Dengiz tegi lərzigə kəlgənidi.
17
Ⱪara bulut kɵksidin sular tɵküp,
asmanmu ⱨəm güldürmama güldürlitip,
nur oⱪliring qaⱪmaⱪ qeⱪip etilƣanti.
18
Ⱪuyunda güldürmamang güldürligənidi,
qaⱪmiⱪingdin jaⱨan nurƣa qɵmülgənidi,
alaⱪzadə bolup yərmu təwrigənidi.
19
Sən dengizdin yol aqⱪaniding,
uluƣ sulardin ɵtüxkə imkan ⱪilding,
lekin əsla kɵrünməs idi izing.
20
Yetəkliding ⱪowmingni ⱪoy padisidək,
Musa wə Ⱨarunni ⱪilip sən ⱪoyqidək.

78-munajat
Asaf yazƣan tərbiyəwi munajat
1

Əy həlⱪim, ⱪulaⱪ salƣin təlimimgə,
zeⱨningni bər mening ⱨərbir sɵzlirimgə.
2
Ⱨekmət bilən aqay mən aƣzimni,
bayan əyləp silərgə ɵtmüxtiki sawaⱪlarni.
3
Bizgə eytip ⱪaldurƣan bularni əjdadimiz,
angliƣan wə bilgəntuⱪ bularni ulardin biz.
4
Nəslimizdin yoxurmaymiz xunga ularni,
biz sɵzləp berimiz əwladlarƣa,
Hudaning xərəplik ixi wə ⱪudritini,
ⱨəm uning kɵrsətkən mɵjizilirini.
5
Pərzlirini qüxürdi u Yaⱪup nəsligə,
Sular – Mu'əllip bu yərdə «Misirdin qiⱪix»tiki Ⱪizil Dengizda yüz bərgən wəⱪələrni
kɵzdə tutⱪan.
⑨
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ⱪanunlirini turƣuzdi u ⱨəm Isra'illarƣa.
«Balanglarƣa ɵgitinglar bularni» dəp,
əmr ⱪilƣanidi u əjdadimizƣa.
6
Əwladlirimiz bularni qoⱪum bilgəy,
ⱨətta tuƣulmaⱪqi bolƣan balilarmu,
əwladmu-əwlad baliliriƣa ɵgətkəy.
7
Yar-yɵlək ⱪilƣay ular Hudani,
ri'ayə ⱪilip uning əmrlirigə,
əjrini püküp kɵngüllirigə.
8
Dorimisun ular əjdadlirini –
ularning ita'ətsiz, jaⱨilliⱪini.
Səmimiyətsizlik bolmisun dillirida,
sadaⱪətsizlik bolmisun ularda.
9
Oⱪyaliⱪ bolsimu Əfrayim nəsli,
jəngdə arⱪiƣa burulup ⱪaqti.
10
Ular Hudaning əⱨdisigə boysunmidi,
ⱨəm uning ⱪanuni boyiqə mangmidi.
11
Untuƣandur ular Hudaning ixlirini,
yənə uning kɵrsətkən mɵjizilirini.
12
Misirdiki Zo'an dalalirida,
kɵrsitilgənidi mɵjizə əjdadlirimizƣa.
13
Dengizni yerip ularni ɵtküzgənidi,
suni ⱪiya kəbi tik turƣuzƣanidi.
14
Kündüzi yetəklisə ularni bulut bilən,
keqisi yol baxliƣanidi Otning nuri bilən.
15
U qɵldə taxni yerip su qiⱪarƣanidi,
süyini dengiz kəbi mol ⱪilƣanidi.
16
Taxlardin etilip qiⱪip sular,
aⱪⱪanidi dərya kəbi ular.
17
Əmma qɵldə isyan kɵtürdi uluƣ Hudaƣa,
xuning bilən patti ular yənə eƣir gunaⱨⱪa.
18
Ular ⱪəstən sinap Hudani,
nəpsi üqün tələp ⱪildi ta'amni.
19
Degənidi ular ⱨaⱪarət ⱪilip Hudaƣa:
«Salalamdu dastihan muxu qɵl-dalaƣa?»
20
Dərwəⱪə, u uruwidi taxni,
sular bulaⱪtək etilip qiⱪti.
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«Əmdi u bizgə nan bilən
gɵxni berələmdu?» deyixti.
21
Anglap buni Pərwərdigar ƣəzəpləndi,
Yaⱪup nəsligə ƣəzəp oti qüxti,
ⱪəⱨri uning Isra'il nəsligə təgdi.
22
Ixənmidi ular Hudaƣa,
tayanmidi uning nijatliⱪiƣa.
23
Biraⱪ Huda əmr ⱪilip yənə asmanƣa,
buyrudi ərxning dərwazisini eqixⱪa.
24
Yeməkliki üqün kɵktin yaƣdurdi manna,
demək, ərx yeməklikini bərdi ularƣa.
25
Insanlar pərixtilərning nenini yedi,
Huda ata ⱪilƣaq buni, ular toydi.
26
Huda kɵktə uqurdi xərⱪ xamilini,
yetəkləp kəldi jənub xamilini.
27
Qang-tozandək yaƣdurdi gɵxlərni ularƣa –
ⱪuxlarni ⱪondurdi saⱨildiki ⱪumlar kəbi ətrapiƣa.
28
U yaƣdurdi bularni bargaⱨlirining otturisiƣa,
qüxürdi qedirlirining ətrapiƣa.
29
Ular yedi haliƣanqə, toydi ⱪorsaⱪliri,
boldi ijabət ularning Hudadin tiligənliri.
30
Lekin nəpsi ularning tehi toymay turupla,
qaynawatⱪan gɵxliri eƣizlirida turƣandila,
31
ƣəzipi kelip Hudaning ularƣa,
ⱪiriwətti ularning əng jəsur palwanlirini,
Isra'illarning yaramliⱪ yax yigitlirini.
32
Kɵrdi xunqə kɵp kɵrgülükni, lekin towa ⱪilmidi,
kɵrdi xunqə kɵp mɵjizilərni, lekin anga ixənmidi.
33
Xunga Huda ⱨayatini ularning
ahirlaxturdi mənisizlik iqidə,
ɵtti yilliri dəkkə-dükkidə.
34
Ɵlüm kəlgəndə ular əskə aldi Hudani,
towa ⱪilip ihlas bilən izdəxkə baxlidi uni.
35
Oylidi ular «ⱪoram taxtək baxpanaⱨimiz –
uluƣ Huda – ⱪutⱪuzƣuqi, nijatkarimiz.»
36
Lekin ularning mahtaxliri eƣizda idi,
tillirida degənliri yalƣan idi.
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Hudaƣa sadiⱪliⱪ yoⱪ idi kɵngülliridə,
xunga əməl ⱪilmaytti tüzgən əⱨdisigə.
38
Biraⱪ Huda yənila rəⱨimdil bolƣaq,
gunaⱨlirini kəqürüp, yoⱪatmidi ularni,
ⱪayta-ⱪayta besiwaldi ƣəzipini,
ⱨəm tɵkmidi ⱪəⱨrining ⱨəmmisini.
39
Əslidi u ularning insanliⱪini,
nəpəs kəbi kətsə ⱪaytip kəlməydiƣanliⱪini.
40
Biraⱪ ular isyan ⱪilƣaq qɵldə talay ⱪetim,
azar yəp dili Hudaning, boldi kɵngli yerim.
41
Ular ⱪaytidin yoldin qiⱪip sinap Hudani,
zedə ⱪildi Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən
muⱪəddəs Hudaning yürikini.
42
Untudi ular Hudaning küq-ⱪudritini,
əstin qiⱪirip yawdin ⱪutuldurƣan künini.
43
Untudi ular Hudaning Misirdiki mɵjizilirini,
Zo'an tüzlənglikidə kɵrsətkən karamətlirini.
44
Ⱪanƣa aylandurup ⱪoyƣaq Huda dəryasini ularning,
iqmək mumkin bolmidi sulirini dəryaning.
45
Nəxtərlik qiwin apiti pəyda ⱪildi ularƣa,
paⱪilarni əwətti zeminini harab ⱪilarƣa.
46
Etizliri uqridi qekətkilər ⱨujumiƣa,
ⱨosullirining ⱨəmmisi yəm boldi ularƣa.
47
Wəyran boldi mɵldürdə üzümzarliri,
üxxüp ⱪaldi soƣuⱪta ənjürliri.
48
Mɵldür tegip wəyran boldi ⱪoy-kaliliri,
kɵyüp kətti qaⱪmaⱪ soⱪup qarwa-malliri.
49
Ⱪəⱨr-ƣəzəp, külpət, nəprət yaƣdi Hudadin,
kəldi bu bir türküm buzƣunqi pərixtilər ərxtin.
50
Ƣəzipi qəkkə yetip Hudaning,
jenini ayimaⱪ bolup ularning,
waba kesəl əwətti ularƣa.
51
Pərwərdigar ɵltürüwətti Misirda barliⱪ tunji balilarni,
yəni Ⱨam① qedirining ƣururi bolƣan tunji oƣullarni.
Ⱨam – Nuⱨning oƣli bolup, u Misirliⱪlarning əjdadidur. «Ⱨam qediri» Misirni
kɵrsitidu.
①
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U həlⱪini pada kəbi baxlap mangdi qopan bolup,
qɵl-bayawan, jəziridə padisiƣa ⱪoyqi bolup.
53
Aman-esən ⱪilƣaq Huda ularni,
ⱪorⱪunqtin haliy mangdi yolini,
ƣərⱪ ⱪildi dengizƣa düxmənlirini.
54
Huda yetəklidi ularni muⱪəddəs zeminiƣa,
elip kəldi ong ⱪolida erixkən teƣiƣa.
55
Huda ⱪoƣliwetip u yərdin yat əllərni,
Isra'illarƣa bɵlüp bərdi yərlirini.
Isra'il ⱪəbilisigə elip bərdi ɵylirini.
56
Əmma ular ita'ətsizlik ⱪilip,
sinap kɵrdi uluƣ Hudani,
tərk ətti uning pərzlirini.
57
Əjdadliridək yoldin teyip wapasizliⱪ ⱪildi ular,
ixənqsizliktə huddi egilip kətkən yaƣa ohxar.
58
Egizliktə ⱪurup ibadətgaⱨlar,
yasap uningƣa ⱨərhil butlar,
kəltürdi ular Hudaning aqqiⱪini,
ɵrtidi Hudaning yürikini.
59
Buni kɵrüp ƣəzəpləndi Pərwərdigar,
rət ⱪilindi xu ⱨaman Isra'illar.
60
Tərk ətti u yənə Xilodiki② makanini,
insanlar arisiƣa tikkən qedirini.
61
Ⱪudritini③ tapxurdi u əsirlikkə,
xɵⱨritini④ bərdi ⱨəm düxmənlərgə.
62
Taxlap bərdi ɵz ⱪowmini ⱪiliq astiƣa,
qaqti ⱨəm ƣəzipini ular bexiƣa.
63
Otta kɵydi ularning ⱪiran yigitliri,
nahxa-küysiz ⱪaldi bərna ⱪizliri.
64
Yiⱪilsimu roⱨaniyliri tiƣ aldida,
② Xilo – Əfrayimlar yaxiƣan bir xəⱨər bolup, Yerusalemdin 32 kilometir yiraⱪliⱪⱪa
jaylaxⱪan. Əⱨdə sanduⱪi dəsləpki məzgillərdə muxu yərdə saⱪlanƣanidi. «Muⱪəddəs
Kitab. Birinqi Samu'il» 1-babⱪa ⱪaralsun.
③ 61-ayəttiki «ⱪudriti» wə «xɵⱨriti» degən sɵzlər Huda ɵz ⱪowmi bilən tüzgən əⱨdisi
saⱪlanƣan sanduⱪni kɵrsitidu.
④ 61-ayəttiki «ⱪudriti» wə «xɵⱨriti» degən sɵzlər Huda ɵz ⱪowmi bilən tüzgən əⱨdisi
saⱪlanƣan sanduⱪni kɵrsitidu.
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tul ⱪalƣan ayalliri tutalmidi ⱨaza.
65
Bu qaƣ Igəm uyⱪudin oyƣanƣan adəm kəbi,
xarabning küqi bilən roⱨlanƣan batur kəbi.
66
Məƣlup ⱪilip qekindürdi rəⱪiblirini,
mənggügə rəswa ⱪilip ularni.
67
Huda rət ⱪilip Yüsüp qedirini,
tallimastin Əfrayim ⱪowmini,
68
bəlki tallidi Yəⱨuda ⱪowmini,
yəni ɵzi sɵygən Si'on teƣini.
69
Ⱪuruldi muⱪəddəs ibadətgaⱨ asman-pələk,
məzmut wə əbədiydur asman-zemin yaralƣandək.
70
Pərwərdigar tallap Dawutni,
qaⱪiriwaldi ⱪoy ⱪotinidin uni.
71
Yəni beⱪixtin saƣliⱪ ⱪoylarni,
qaⱪirdi beⱪixⱪa Yaⱪup ⱪowmini –
ɵzigə mənsup bolƣan Isra'illarni.
72
Baⱪti Dawut ularni kɵngül ⱪoyup,
yetəklidi xundaⱪla maⱨir bolup.

79-munajat
Asaf yazƣan munajat⑤
1

I Huda, yat əllər besip kirdi zeminingƣa,
ular bulƣap muⱪəddəs ibadəthanangni,
harabigə aylandurdi Yerusalemni.
2
Asmandiki ⱪuxlarƣa yəm ⱪildi ular,
ⱪulliringning jəsətlirini.
Taxlap bərdi daladiki ⱨaywanlarƣa,
mɵmin bəndiliringning ətlirini.
3
Yerusalemda dərya ⱪilip eⱪitti ular,
həlⱪingning ⱪanlirini.
Birər tirik jannimu ⱪaldurmidi ⱨətta,
⑤

Asaf yazƣan bu munajat Babil padixaⱨi Nəbukədnəsər miladiyədin burunⱪi 587-yili
Yerusalemni, jümlidin u yərdiki muⱪəddəs ibadəthanini wəyran ⱪilip, kɵp sandiki
Isra'illarni əsir elip, Babilƣa elip kətkəndin keyin yezilƣan boluxi eⱨtimalliⱪⱪa yeⱪin.
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kɵmgili jəsətlirini.
4
Ⱨaⱪaritigə ⱪalduⱪ ⱪoxna əllərning,
məshirə nixani bolduⱪ ularning.
5
I Pərwərdigar, ƣəziping ⱪaqanƣiqə, mənggügimu?!
Ot bolup yanƣan ƣəziping besilarmu?
6
Ⱪəⱨringni qaq seni tonumiƣan əllərgə,
wə sanga etiⱪad ⱪilmiƣan səltənətlərgə.
7
Qünki ular wəyran ⱪildi Yaⱪupning nəslini,
haniwəyran ⱪilip uning makanini.
8
Bizdin alma soriⱪini gunaⱨ ⱪilsa əjdadimiz,
bizgə tezraⱪ rəⱨim ⱪilƣin,
bəkmu naqar qünki bizning əⱨwalimiz.
9
I nijatkarimiz Pərwərdigar,
xɵⱨriti üqün namingning,
bolƣin bizgə mədətkar.
Kəqürgəysən gunaⱨimizni,
naming üqün ⱪutⱪuzƣin bizni.
10
«ⱪeni ularning Hudasi» dəp,
yat əllər mazaⱪ ⱪilsa bolamdu?
Ⱪirƣin ⱪilƣan tursa ular ⱪulliringni,
kɵrsət bizgə ularni jazaliƣanliⱪingni.
11
Əsirlərning aⱨ-zarlirini angliƣaysən,
ɵlümgə buyrulƣanlarni ⱪudritingdə saⱪliƣaysən.
12
I Igəm,
sanga ⱪilƣan ⱨaⱪaritini ⱪoxna əllərning,
yəttə ⱨəssə axurup ɵzigə bər ularning.
13
Biz sening ɵz ⱪowming, ⱪoy padangdurmiz,
sanga mənggü ⱨəmdusana-xükür eytimiz,
mədⱨiyəmizni əwladtin-əwladⱪiqə dawam etimiz.

80-munajat
Bu Asaf yazƣan munajat bolup, «guwaⱨliⱪ nelupəri» degən aⱨangda
eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
1

I Isra'illarƣa ⱪoyqi bolup yol baxliƣuqi,
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Yüsüp nəslini ⱪoy padisidək yetəkligüqi,
kerublar⑥ otturisida təhttə olturƣuqi,
ɵtünəy, bizgə ⱪulaⱪ salƣin,
xan-xərəplik nurungni qaqⱪin.
2
Əfrayim, Binyamin wə Manassə ⱪəbililirimizdə,
kɵrsitip ⱪudritingni, ⱪutⱪuzƣin bizni.
3
Ⱪayta güllət bizni i Huda,
kɵrsətkin bizgə didaringni,
xunda taparmiz nijatliⱪni.
4
I Pərwərdigar – Ⱪudrətlik Sərdar Huda,
ƣəzipingdin ⱪobul kɵrməy du'ayimizni,
ⱪaqanƣiqə rət ⱪilarsən bizlərni?
5
Ⱪayƣu bərding nan orniƣa yeyixkə,
qelək-qelək yaxni bərding iqixkə.
6
Ⱪilding ⱪoxna əllərgə bizni talixix nixani,
düxmənlirimiz ɵz'ara məshirə ⱪilixar bizni.
7
I Ⱪudrətlik Sərdar Huda,
ⱪayta güllət bizni,
kɵrsətkin bizgə didaringni,
xunda taparmiz nijatliⱪni.
8
Misirdin elip kəlding bir tüp üzüm kɵqiti,⑦
yat əllərni ⱪoƣlap ɵzüng tikting uni.
9
Zemin təyyar ⱪilip bərding u kɵqətkə,
yiltiz tartip kəng yeyildi zeminƣa.
10
Taƣlar ⱪaldi uning sayisi tegidə,
kedir dərəhliri ⱪaldi xahliri astida.
11
U uzartti xahlirini ta dengizƣiqə,
notilirini Firat dəryasiƣiqə.
12
Neqün buzup uning ⱪaxasini,
yoldin ɵtkənlərgə berisən mewisini?
13
Ormandiki yawa tongguz uni harab ⱪilmaⱪta,
daladiki ⱨaywanatlar uningdin ozuⱪlanmaⱪta.
⑥ Kerub – Pərixtigə ohxaydiƣan, ərxtə yaxaydiƣan intayin küqlük bir hil ⱪanatliⱪ
məhluⱪ. Əyni waⱪitta Hudaning əⱨdə sanduⱪining üstigə bu məhluⱪning ikki danə
ⱨəykili ornitilƣan. Hudaning əⱨdə sanduⱪining yənə bir ismi «Hudaning təhti»dur. Xu
səwəbtin «kerublar otturisida təhttə olturƣuqi» dəp elinƣan.
⑦ Bir tüp üzüm kɵqiti – Isra'illarƣa simwol ⱪilinƣan.
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I Ⱪudrətlik Sərdar Huda,
ⱪayta kəlgin yenimizƣa.
Samadin nəzər selip üzümzarliⱪⱪa,
ƣəmhorluⱪ ⱪilƣin üzüm talliriƣa.
15
Ong ⱪolungda ɵstürgən yiltizƣu bu,
u ɵzüng üqün qong ⱪilƣan oƣlung idiƣu.
16
Mana u kesiwetildi, kɵydürüldi otta,
ⱨalak bolmaⱪta ƣəzəplik beⱪixingda.
17
Ⱪanat astingƣa alƣaysən ɵzüng talliƣanni,
aman ⱪilƣaysən ɵzüng üqün ɵstürgənni.
18
Bizlər ⱨərgiz səndin ayrilmaymiz xunda,
güllətkin bizni, ibadət ⱪilimiz sanga.
19
I Pərwərdigar – Ⱪudrətlik Sərdar Huda,
ⱪayta güllət bizni,
kɵrsətkin bizgə didaringni,
xunda taparmiz nijatliⱪni.

81-munajat
Bu Asaf yazƣan munajat bolup, nəƣmiqilər bexiƣa «gittif»ta⑧ qelinsun
dəp tapxurulƣan.
1

Küq-ⱪuwwitimiz bolƣan Hudaƣa,
xadliⱪta mədⱨiyələr oⱪunglar.
Yaⱪup etiⱪad ⱪilip kəlgən Hudani
hux bolup küy-nahxiƣa ⱪetinglar.
2
Qiltar, dap, mungluⱪ lirani elip ⱪolunglarƣa,
mədⱨiyə nahxanglarni təngkəx ⱪilip eytinglar.
3
Yengi ay tuƣⱪanda wə ay tolƣanda,
bayram ⱪilip burƣilarni qelinglar.
4
Bu Isra'illarƣa qüxkən bir pərmandur,
Yaⱪup etiⱪad ⱪilƣan Hudaning ⱨɵkümidur.
5-6
Yüsüp nəslini Misirdin qiⱪⱪan waⱪtida,
buni Isra'illarƣa ⱪanun ⱪilip bekitkəndur.
Gittif – Gat xəⱨiridə ijad ⱪilinƣan bir hil saz yaki aⱨangning nami. Yənə bir
qüxəndürülüxtə, birər bayram yaki murasimda eytilƣan nahxidur.
⑧
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mən natonux bir awazni anglidim:
«Uning mürisini yüktin bikar ⱪildim,
ⱪollirini sewəttin azad ⱪildim.
7
Ⱪistangqiliⱪta nida ⱪilsang,
mən seni ⱪutuldurdum.
Ⱪara bulutlar arisidin sanga jawab bərdim,
Miribada⑨ aⱪⱪan su boyida seni sinidim. Selaⱨ
8
Tingxa həlⱪim, ⱪulaⱪ sal əy Isra'illar!
Mən silərni agaⱨlanduray:
9
Zemininglarda yat ilaⱨlarƣa orun bərmənglar,
ⱨəm ularƣa bax ⱪoyup, səjdə ⱪilmanglar.
10
Silərni Misirdin elip qiⱪⱪan
Pərwərdigaringlar məndurmən.
Eƣizinglarni aqsanglar,
bərikətkə toldurimən.
11
Biraⱪ həlⱪim sɵzümni anglimidi,
Isra'il həlⱪi manga boysunmidi.
12
Xunga mən ⱪoyuwəttim ularni ɵz tərsaliⱪiƣa,
mengiwərdi dəssəp ular ɵzi haliƣan yollarƣa.
13
Həlⱪim sɵzümgə ⱪulaⱪ salsa idi,
Isra'illar mən baxliƣan yolda mangsa idi.
14
Düxmənlirini ularning tezla bax əgdürər idim,
rəⱪiblirigə ⱪudritimni bildürüp ⱪuyar idim.
15
Xunda, manga ɵqmənlər ⱪorⱪup boysunar idi,
ular ⱨəmixə xərməndiliktə ⱪalar idi.
16
Silərni buƣdayning əng esilida baⱪar idim,
taxtin ⱨəsəl qiⱪirip təxnaliⱪinglarni ⱪandurar idim.»

Miriba – Jayning ismi bolup, elixix, jedəl degən mənidə. Isra'illar bu yərlərdə Musa
pəyƣəmbərdin rənjigənidi wə Pərwərdigarni sinimaⱪqi bolƣanidi. «Təwrat. Misirdin
qiⱪix» 17-babⱪa ⱪaralsun.
⑨
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82-munajat
Asaf yazƣan munajat
1

Huda bax bolup olturup ərxtiki məjlistə,
dəydu mundaⱪ ⱨɵkümdarlarƣa:
2
«Naⱨəⱪ ⱨɵküm qiⱪirisilər ⱪaqanƣiqə?
Rəzillərgə yan basisilər nə qaƣⱪiqə? Selaⱨ
3
Yetim-yesir, namratlarƣa kɵrsitinglar adalətni,
aⱪlanglar ezilgənlər wə ajizlarni.
4
Miskin wə yoⱪsullarni ⱪutⱪuzunglar,
rəzillərdin ularni azad ⱪilinglar.
5
Nadan wə bilimsizdur ularning ⱨəmmisi,
mangar ular zulmət ara, təwrər yərning ulliri.
6
Degənidim silərgə: silər ‘ilaⱨlar’,
ⱨəmminglar uluƣ Hudaning ‘pərzəntisilər’!
7
Lekin silərmu baxⱪa bəndilərdək ɵlisilər,
huddi barliⱪ ⱨɵkümranlardək tügəysilər.»
8

Soraⱪ ⱪilƣin yər yüzigə kelip i Huda,
qünki pütkül həlⱪlər təwədur sanga.

83-munajat
Asaf yazƣan munajat
1

Ün qiⱪarmay jimip ⱪalma i Huda,
süküt ⱪilip yoⱪap kətmə i Huda.
2
Qünki sanga ɵq bolƣanlar
bax kɵtürüp qiⱪmaⱪta.
Sanga düxmən bolƣanlar
xunqə dawrang salmaⱪta.
3
Ular ⱪuwluⱪ ixlitip,
suyiⱪəst ⱪilar həlⱪinggə.
Ⱪarxi pilan tüzüxər,
sən ⱪədirligənlərgə.
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Dəydu ular:
«Yürünglar, barqə ⱪowm ⱪataridin yoⱪ ⱪilayli Isra'illarni,
elinmisun ikkinqi eƣizimizƣa ularning nami.»
5
Ular birgə məsliⱨətlər ⱪilixmaⱪta,
sanga ⱪarxi ittipaⱪmu tüzüxməktə.
6
Mana, Idomluⱪlar, Isma'ilning nəsilliri,
Mo'abliⱪlar wə Ⱨagrilar,
7
Gibal, Ammon wə Amalək,
Filistiyə ⱨəmdə Tir aⱨaliliri,
8
Assuriyəmu ularƣa ⱪoxuldi,
ular Lut oƣulliriƣa
yar-yɵlək bolup kəlgənidi. Selaⱨ
9
I Huda, sən Midyanliⱪlarƣa
Ⱪixon dəryasida Sisira wə Yabinƣa
ⱪandaⱪ taⱪabil turƣan bolsang,
xundaⱪ taⱪabil turƣin ularƣa.
10
Ular Endor yezisida ⱪirilƣanidi,
tənliri tezək kəbi oƣutⱪa aylanƣanidi.
11
Ⱨalak ⱪilƣaysən ularning
bəglirini Oreb wə Zi'ebtək,①
əmirlirini Zəbah ⱨəm Zalmunnadək.②
12
Qünki ular mundaⱪ degənidi:
«Ɵzimizning mülki ⱪiliwalayli
Hudaning qimən-yaylaⱪlirini.»③
13
I Ilaⱨim, sərsan ⱪiliwət ularni
boranda ⱪalƣan ⱪamƣaⱪtək.
Soruwətkin ularni
xamalda ⱪalƣan samandək.
14
Kɵydürüwətkin ularni –
otⱪa ohxax ormanliⱪⱪa tutaxⱪan,
yalⱪun kəbi taƣ baƣriƣa yamaxⱪan.
15
Ⱪoƣliwətkin ularni borining bilən,
wəⱨimə sal ularƣa ⱪuyunung bilən.
Oreb wə Zi'eb – Midyanlarning bəgliri yaki sərkərdiliridur.
Zəbah wə Zalmunna – Midyanlarning əmirliridur.
③ Qimən-yaylaⱪ – Isra'iliyə zeminini kɵrsitidu.
①
②
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Qüxürgin nomusta yüzini, i Pərwərdigar,
taki yardəm soriƣiqə seningdin ular.
17
Ⱪara yüz bolƣay ular nomustin,
rəswa bolup yoⱪalƣay zemindin.
18
Ular bilsunki, pəⱪət Pərwərdigar④
pütkül jaⱨanda əng büyük turar.

84-munajat
Koraⱨning əwladliri yazƣan munajat bolup, «gittif»ta⑤ orunlansun dəp,
nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
1

Nəⱪədər əzizdur uqrixix jaying,
i Pərwərdigar – Ⱪudrətlik Sərdar.
2
Seƣinip xunqilik boldum mən təxna,
i Igəm ibadəthanining ⱨoyliliriƣa.
Bolmaⱪta ⱪəlbim wə jismim xunqə intizar,
ⱨayatliⱪ buliⱪi bolƣan birdinbir Hudaƣa.⑥
3
Manga xaⱨ bolƣan i Ⱪudrətlik Sərdar Huda,
ⱪurbanliⱪ supangning ətrapliriƣa,
ⱨətta ⱪuxⱪaqlar saldi uwa,
ⱪarliƣaqmu jay tapti balilirini beⱪixⱪa.
4
Nəⱪədər bəhtlik ibadəthanangda bolƣanlar,
tohtimastin sanga ⱨəmdusana oⱪuwatⱪanlar. Selaⱨ
5
Nəⱪədər bəhtlik səndin küq-ⱪudrət tapⱪanlar,
ⱪəlbidin Si'onni tawap ⱪilixⱪa intizar bolƣanlar.
6
Yiƣa-zar ⱪapliƣan ⱪurƣaⱪ jilƣidin ɵtkəndə ular,
u yərni bulaⱪliⱪ makanƣa aylandurar,
u yər küz yamƣurliri bilən bərikətlinər.
7
Mangƣanseri ular ⱪuwwət üstigə ⱪuwwət tapar,
④ Pərwərdigar – Bu ayəttə Hudaning has nami bolup, Ibraniyqə nushida «yaⱨwəⱨ»
dəp elinƣan.
⑤ Gittif – Gat xəⱨiridə ijad ⱪilinƣan bir hil saz yaki aⱨangning ismidur. Yənə bir
qüxəndürlüxidə, «bu bayram yaki murasimda eytilidiƣan nahxa» deyilgən.
⑥ Ⱨayatliⱪ buliⱪi bolƣan birdinbir Huda – Bəzi tərjimilərdə «ⱨayat Huda» dəp
elinƣan.
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Si'onƣa yetip berip, Hudaning ⱨuzurida ⱨazir bolar.
8
I Pərwərdigar – Ⱪudrətlik Sərdar Huda,
ⱪulaⱪ salƣin du'alirimƣa.
Tingxiƣin iltijayimni,
i Yaⱪupni talliƣan Huda. Selaⱨ
9
Ilaⱨim, kɵngül bɵlgin ⱪalⱪinimiz padixaⱨⱪa,
nəziringni bər ɵzüng talliƣiningƣa.
10
Bərⱨəⱪ, ibadəthanangda⑦ ɵtkən bir kün,
əwzəldur baxⱪa yərdə ɵtkən ming kündin.
Əla bilimən Huda ɵyining bosuƣisida turuxni,
rəzillərning raⱨət-paraƣətlik ɵyidə yaxaxtin.
11
Bizgə ⱪuyax, ⱪalⱪandur Pərwərdigar Igimiz,
ata ⱪilar u xan-xɵⱨrət wə xapa'ət.
Durus yolda mangƣanlardin,
ayimas yahxiliⱪini ta'əbəd.
12
I Pərwərdigar – Ⱪudrətlik Sərdar,
bəhtliktur sanga tayanƣanlar.

85-munajat
Koraⱨning əwladliri yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp,
nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
1

Nəziring təgkən zeminƣa iltipat əyləp i Igəm,
ⱪayta gülləp-yaxnatⱪaniding yurtini Yaⱪupning.
2
Əpu ⱪilip ⱪilmixini həlⱪingning,
kəqürgəniding gunaⱨlirini ularning. Selaⱨ
3
Aqqiⱪingni yutuwetip iqinggə,
ottək yanƣan ⱪəⱨringni basⱪaniding.
4
Bizgə nijatliⱪ berip kəlgən i Huda,
bizgə bolƣan aqqiⱪingƣa ⱨay berip,
alƣin bizni ⱪaytidin ɵz meⱨringning ⱪoyniƣa.
5
Bizgə Huda əbədiy ƣəzəplinip turamsən?
Ƣəzipingni əwladtin-əwladⱪiqə sozamsən?
⑦

Ibadəthanangda – Bəzi tərjimilərdə «ibadəthanangning ⱨoylilirida» dəp elinƣan.
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6

Xadlinixi üqün səndin həlⱪingning
bizni ⱪayta gülləndürüp ⱪoymamsən?
7
Bizgə bərgin mənggülük muⱨəbbitingni,
ata ⱪilƣin bizgə ⱨəm nijatliⱪingni.
8

Ⱪulaⱪ salay Hudaning sɵzlirigə,
hatirjəmlik, amanliⱪ beridu Igəm
ɵz həlⱪi wə təⱪwadarliriƣa,
mangmisun dəp hata yolda ular yənə.
9
Xundaⱪ, ihlasmənlərni ⱪutⱪuzar Huda,
zaⱨir bolup xan-xəripi zeminimizda.
10
Hudaning mənggülük muⱨəbbiti wə sadaⱪiti
elip kelər ⱨəⱪⱪaniyliⱪ wə amanliⱪni.
11
Wapadarliⱪ zeminda məwjut bolar,
ⱨəⱪⱪaniyliⱪ ərxlərdin baⱪar.
12
Pərwərdigar bərikət ata ⱪilar,
yərlirimiz qoⱪum ⱨosulluⱪ bolar.
13
Ⱨəⱪⱪaniyliⱪ, əlqisi bolup Hudaning,
kelər aldida yol ⱨazirlap Pərwərdigarning.

86-munajat
Dawutning du'asi
1

Biqarə wə moⱨtajdurmən, i Rəbbim Huda,
nidayimƣa ⱪulaⱪ selip jawab bərgin manga.
2
Sanga sadiⱪ bəndəngning saⱪlap ⱪalƣin jenini.
Ⱪutⱪuzuwalƣin, pəⱪətla sanga tayanƣan ⱪulungni.
Qünki sənla birdinbir mening Hudayimsən.
3
I Rəbbim, iltipat əyligin manga,
ⱪilmaⱪtimən künboyi iltija sanga.
4
Mən peⱪir ⱪulungning kɵnglini bir xad ⱪilƣina,
qünki mən seƣinip du'a ⱪilimən sanga.
5
I Rəbbim, bərⱨəⱪ sən meⱨriban wə əpuqan,
meⱨring qəksiz, iltija ⱪilƣanlarƣa ⱨər ⱪaqan.
6
I Pərwərdigar, kɵngül bɵlgin mening du'ayimƣa,
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ⱪulaⱪ salƣin xəpⱪət soriƣan iltijayimƣa.
7
Seƣinimən Rəbbim seni kün qüxkəndə beximƣa,
qünki sən jawab berip kəlding manga da'ima.
8
Yeganisən i Rəbbim ƣəyriy ilaⱨlar⑧ aldida,
uluƣ ixni ⱪilƣuqi pəⱪət bir ɵzüngla.
9
Sən yaratⱪan barliⱪ ⱪowmlar
kelip aldingƣa səjdə ⱪilar
ⱨəm namingni uluƣlar ular.
10
Ajayip uluƣ mɵjizilər igisisən,
bərⱨəⱪ, yalƣuz sənla Hudadursən.
11
Pərwərdigar, ɵgətkin manga yolungni,
əgixip sanga ⱨəⱪ yolda yaxay.
Ⱪaratⱪin ɵzünggila bu ⱪəlbimni,
qin dilimdin sanga ihlas ⱪilay.
12
Pütün ⱪəlbim bilən xükürlər eytimən sanga,
uluƣlaymən namingni mənggügə Rəbbim Huda.
13
Qünki ⱪutⱪuzdung jenimni jəⱨənnəm dərgaⱨidin,
ɵzgərməs muⱨəbbiting xunqə qəksiz bolƣaq manga.
14
I Huda, manga ⱪarxi turidu mənmənqilər,
jenimni almaⱪ üqün izdər meni wəⱨxiylər.
Kɵzgə ilip ⱪoymas seni ⱪilqə ular.
15
Lekin Rəbbim rəⱨimdil, xəpⱪətliksən,
asanliⱪqə ƣəzəplənməysən,
meⱨir-muⱨəbbət, sadaⱪəttə qəksizsən.
16
Ⱨalimƣa baⱪ, manga xəpⱪət əyligin,
məndək ⱪulungƣa küq-madar ata ⱪilƣin,
peⱪir ⱪulungni muxəⱪⱪəttin ⱪutⱪuzƣin.
17
Kɵrsət manga xəpⱪitingni,
yardəm bərgin i Pərwərdigar,
tapsun ⱪəlbim təsəlli,
bolsun xərməndə manga ɵq bolƣanlar.

Ilaⱨlar – Bu yərdə eytilƣan «ilaⱨlar» dunyadiki ⱨər hil həlⱪlər ixinidiƣan yalƣan
ilaⱨlarni kɵrsitidu.
⑧
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87-munajat
Koraⱨning əwladliri yazƣan mungluⱪ munajat
1

Muⱪəddəs taƣlar ara Huda ⱪurƣan xəⱨər⑨ turar.
Pərwərdigar Isra'iliyəning barliⱪ jayliridin
Si'on xəⱨirini əng yahxi kɵrər.
3
Əy Hudaning xəⱨiri,
xəripinggə pütülməktə uluƣ ixlar. Selaⱨ
2

4

Rahabliⱪ① wə Babilliⱪlar bardur meni tonuƣanlar arisida,②
Filistiyəlik, Tirliⱪ ⱨəm Efiyopiyəlikmu xu ⱪatarda.
Dəymən ular ⱨəⱪⱪidə: «Bu adəmlər tuƣulƣan Si'onda.»
5

Si'on toƣruluⱪ mundaⱪ eytilar:
«Si'onda tuƣulƣan ⱨər milləttin bolƣanlar»,
uluƣ Huda ɵzi Si'onni puhta ⱪilar.
6
Yat ⱪowmni pütkinidə tizimƣa Pərwərdigar:
«Bu kixi Si'onda tuƣulƣan» dəp yezip ⱪoyar. Selaⱨ
7
Nahxiqi, ussulqilar nahxini mundaⱪ eytar:
«Əy Si'on, mening ⱨayat mənbəyim seningdidur.»

88-munajat
Koraⱨning əwladliri wə Əzrahning oƣli Ⱨeman yazƣan tərbiyəwi
munajat bolup, «mahalat-le'anot» aⱨangida nahxa ⱪilip eytilsun dəp,
nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
1

I Pərwərdigar, nijatkarim Huda,
keqə-kündüz mən sanga ⱪildim nida.
2
Ⱪobul ⱪilƣin du'ayimni,
angliƣin nidayimni.
3
Qünki dərdlər jenimƣa patti,
Huda ⱪurƣan xəⱨər – Si'on xəⱨirini, yəni Yerusalemni kɵrsitidu.
Rahab – Misirning ləⱪimidur.
② 4-ayət Hudaning eytⱪan biwasitə sɵzliridur.
⑨
①
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ⱨayatimmu ɵlümgə yeⱪinlaxti.
4
Bir putum sanggilidi gɵr aƣziƣa,
küq-madar ⱪalmidi ⱨeq tenimda.
5
Ɵlüklərdin ⱨeqbir pərⱪsizmən,
tenim ləⱨəttiki murdidəkla.
Untulƣanmən ɵlüklərdək,
meⱨringdin məⱨrummən ulardəkla.
6
Taxliwətting sən meni qongⱪur ⱨangƣa,
taxliding ⱨəm zulmət, ⱪarangƣuluⱪⱪa.
7
Yəlkəmni basti yük bolup sening ⱪəⱨring,
manga ⱪattiⱪ zərbə boldi ⱨayat dolⱪunliring. Selaⱨ
8
Yiraⱪ ⱪilding meningdin dostlirimni,
yirgəndürdüng meningdin ⱨəm ularni,
ⱪamap ⱪoydung qiⱪalmas ⱪilip meni.
9
I Pərwərdigar, kɵzlirim hirələxti azabta,
ⱨər küni ⱪilimən sanga nida,
ⱪollirimni kɵtürüp du'aƣa.
10
Ɵlüklərgə kɵrsətməkqimusən karamətliringni?
Murdilar ornidin turup mədⱨiyələrmu seni? Selaⱨ
11
Ⱪəbridə kimmu bayan ⱪilsun mənggülük muⱨəbbitingni?
Ɵlüklər makanida kimmu mahtisun sadaⱪitingni?
12
Ⱪarangƣuluⱪta kimmu kɵrəlisun karamətliringni?
«Untulƣanlar zemini»da yahxiliⱪingni?
13
I Pərwərdigar, nalə ⱪilimən sanga,
ⱨər səⱨərdə ⱪilip du'a.
14
I Pərwərdigar, taxliwətting neqün meni?
Neqün məndin yoxurisən didaringni?
15
Ezilip tas ⱪalƣantim ɵlüxkə yax qeƣimdin,
ⱪiynilip petip ⱪaldim ümidsizlikkə dəⱨxitingdin.
16
Ⱪəⱨr-ƣəziping basti üstümni,
wəⱨimiliring nabut ⱪildi meni.
17
Kəlkün kəbi ular meni eliwaldi ⱪoyniƣa,
qüxüp ⱪaldim mən ularning ⱪorxawiƣa.
18
Yiraⱪ ⱪilip meningdin ⱨəmraⱨlirim, dostlirimni,
yar ⱪilding pəⱪət manga ⱪarangƣuluⱪni.
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89-munajat
Əzrahning oƣli Etan yazƣan tərbiyəwi munajat
1

Pərwərdigar mənggülük muⱨəbbitingni əbədiy küyləymən,
sadaⱪitingni əwladtin-əwladⱪiqə bayan əyləymən.
2
Jakarlaymənki muⱨəbbiting mənggü ɵzgərməs,
sadaⱪiting ərx'əladək məzmut, təwrənməs.
3
Rəbbim, sən dedingki:
«Talliwalƣan bəndəm bilən əⱨdə ⱪildim,
ⱪulum bolƣan Dawutⱪa ⱪəsəm ⱪildim.
4
Sening əwladliringni əbədiy hanidanliⱪⱪa igə ⱪilimən,
nəslingning təhtkə warisliⱪ ⱪilixiƣa kapalətlik ⱪilimən.»
Selaⱨ
5
I Igəm, ərx'əlada mɵjiziliring təbriklinər,
sadaⱪiting pərixtilər arisida mədⱨiyəlinər.
6
Büyüklüktə sanga təngdax biri yoⱪtur,
ərx'əlada ⱨeqkim sanga ohximastur.
7
Hudaning ⱨəywisidin pərixtilər titrəp turar,
ətrapida ⱨəmməylən ⱪorⱪup turar.
8
I Huda – Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar,③
sanga ohxax ⱪudrət igisidin yənə kim bar?
Ətrapingni sadaⱪətlik orap turar.
9
Dengiz ⱪanqə məƣrur bolsun sən uningƣa ⱨɵkümransən,
ɵrkəxlisə dolⱪun yasap uni besip tinqlandurisən.
10
Dengizdiki rahabni④ sən bərbat ⱪilding,
ⱪudritingdə düxminingni bitqit ⱪilding.
11
Asman, zemin – pütün jaⱨan seningkidur,
uningdiki ⱨəmmə nərsə pəⱪət sening ijadingdur.
12
Yaratⱪansən ximal, jənub wə ulardiki ⱨəmmini,
xadliⱪta namingni küylər Tabor, Hərmon qoⱪⱪiliri.
13
Biliking ⱪudrətlik, ⱪolung küqlüktur,
Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar – Bəzi tərjimilərdə «samawi ⱪoxunlarning sərdari
bolƣan Pərwərdigar» yaki «pərixtilərning sərdari bolƣan Pərwərdigar» dəp elinƣan.
④ Rahab – Kən'an həlⱪining ⱪədimiy riwayətliridə uqraydiƣan bir hil dengizdiki
məhluⱪ bolup, u ⱨalakətlik dengizƣa wə wəyran ⱪilƣuqi küqlərgə simwol ⱪilinƣan.
③
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üstün kɵtürülgən ong ⱪolung ƣalibtur.
14
Təhtingning uli bolsa ⱨəⱪⱪaniyliⱪ, adaləttur,
muⱨəbbət wə sadaⱪətlik ⱨɵkümranliⱪingning ⱨəmraⱨidur.
15
Təntənə, alⱪixlarni ⱪilƣan həlⱪ bəhtlik ⱨesablinar,
yaxar ular ⱨuzurungning nurida i Pərwərdigar.
16
Naming bilən ular da'im xad bolar,
adalitingdin sɵyünüp təntənə ⱪilar.
17
Ularning küq-ⱪuwwət, xan-xəripi səndin kelər,
xapa'iting bolƣaq ular da'im ƣəlibə ⱪilar.
18

Bərⱨəⱪ, bizning padixaⱨimiz mənsuptur Pərwərdigarƣa,
təwədur Isra'illarni talliƣan muⱪəddəs Hudaƣa.
19
Bir wəⱨiyingdə mundaⱪ degəniding sadiⱪ ɵz bəndənggə:
«Mən bir əzimətkə yardimimni yətküzdüm,
əl arisidin uni tallap, kɵtürdüm.
20
Demək, ⱪulum Dawutni taptim,
muⱪəddəs meyimni sürkəp bexiƣa,
uni silərgə padixaⱨ ⱪilip tiklidim.
21
Ⱪolum uningƣa yɵlək bolar,
bilikim uni küqkə toldurar.
22
Düxmənliri uni pəⱪət yengəlməs,
pəskəxlərmu uni ⱪistap ezəlməs.
23
Rəⱪiblirini uning aldida wəyran ⱪilimən,
ɵqmənlirini yər bilən yəksan ⱪilimən.
24
Sadaⱪitim, muⱨəbbitim uningƣa yar bolar,
mening namim bilən u zəpər ⱪuqar.
25
Mən uni ⱨɵkümranliⱪ ⱪilƣuzarmən dengizƣa,⑤
ⱨoⱪuⱪini yürgüzərmən ⱨəm dəryalarƣa.
26
U manga nida ⱪilip dediki:
‘sən mening atam, Hudayimdursən,
nijatkarim, ⱪoram teximdursən.’
27
Mən uni mening tunji oƣlum ⱪilimən,
dunyadiki əng uluƣ padixaⱨ ⱪilip tikləymən.
Dengiz wə dəryalar – Bəzi mutəhəssislər bu yərdiki «dengiz»ni Ottura Dengiz,
«dəryalar»ni Firat dəryasi wə uning tarmaⱪ eⱪimliri, dəp ⱪaraydu. Ⱪandaⱪla bolmisun,
bu yərdiki «dengiz» wə «dəryalar» Huda wə uning padixaⱨliⱪiƣa ⱪarxi qiⱪⱪan
düxmənlərgə simwol ⱪilinƣan.
⑤
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28

Muⱨəbbitim uningƣa əbədiydur,
ⱪilƣan əⱨdəm mənggügə buzulmastur.
29
Əwladlirini əbədiy hanidanliⱪⱪa igə ⱪilimən,
təhtini uning asman kəbi dawam ⱪildurimən.
30
Mubada uning əwladliri təlimlirimdin qiⱪip kətsə,
ⱨɵkümlirim boyiqə ix kɵrmisə.
31
Ular pərmanlirimni buzsa,
əmrlirimgə ita'ət ⱪilmisa,
32
unda mən ita'ətsizliklirini tayaⱪ bilən,
gunaⱨlirini yara-jaraⱨət bilən jazalaymən.
33
Lekin muⱨəbbitimni Dawuttin üzməymən,
yaki wədəmgə hiyanət ⱪilmaymən.
34
Tüzgən əⱨdəmni əsla buzmaymən,
wədəmdin pəⱪət ⱪaytmaymən.
35
Mən muⱪəddəs namimda ⱪəsəm iqkənmən,
Dawutⱪa eytⱪan sɵzümdin yanmaymən.
36
Uning əwladliri əbədiy dawamlixar,
uning təhti ⱪuyax kəbi parlap turar.
37
U asmandiki sadiⱪ guwaⱨqi ay kəbi
mustəⱨkəm, məzmut turar əbədiy.»
Selaⱨ
38
Biraⱪ ⱨazir sən uni rət ⱪilip taxliwətting,
ɵzüng tallap bekitkən padixaⱨⱪa ƣəzəplənding.
39
Inkar ⱪilding ⱪulung bilən tüzgən əⱨdini,
taxliwətting uning taj-təht – ⱨoⱪuⱪini.
40
Wəyran ⱪilding uning barliⱪ ⱪorƣanlirini,
harabə ⱪilding xəⱨər-ⱪəl'əlirini.
41
Yoldin ɵtüwatⱪanlar bulimaⱪta xəⱨirini,
u ⱪoxna əllər aldida rəswa boldi.
42
Ƣəlibə ⱪildurdung uning rəⱪiblirini,
huxal ⱪilding pütkül düxmənlirini.
43
Ⱪayturdung uning ⱪiliqining bisini,
jənglərdə məƣlup ⱪilding uni.
44
Yərgə urdung uning ⱨəywitini,
küldək tozuttung təhtini.
45
Hijalətkə qɵmdürüp
ⱪisⱪartting yaxliⱪini. Selaⱨ
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46

I Pərwərdigar,
ⱪaqanƣiqə ɵzüngni məndin ⱪaqurisən?
Ⱪəⱨr-ƣəzəp otungni ⱪaqanƣiqə kɵydürisən?
47
Əstə tutⱪin i Huda, ɵmrümning ⱪisⱪiliⱪini,
nemidegən biⱨudiliktur insanning ⱨayati.
48
Ⱪaysi insan yaxap ɵlüm kɵrməydikən?
Gɵrdin ɵz jenini aman saⱪlap ⱪalidikən? Selaⱨ
49
I Rəbbim,
sadaⱪəttə Dawutⱪa ⱪilƣan wədiliring nələrdə ⱪaldi?
Burun kɵrsətkən meⱨir-muⱨəbbiting ⱪəyərdə ⱪaldi?
50
Ⱪulung uqrawatⱪan məshirilərni əskə alƣaysən,
barqə əlning manga ⱪilƣan ⱨaⱪarətlirini kɵrgəysən!
51
Rəⱪibliring meni da'im məshirə ⱪilar,
ɵzüng talliƣan padixaⱨni har ⱪilar.
52
Pərwərdigarƣa mənggü ⱨəmdusanalar bolƣay!
Amin, amin!

4-bɵlək
90-munajat
Təⱪwadar Musa pəyƣəmbərning du'asi
1

I Rəbbim, panaⱨ bolup kəlding bizgə,
əwladtin-əwladⱪiqə.
2
Taƣlar bərpa ⱪilinmastinla,
zemin wə aləm yaritilmastinla,
ɵzüng Huda iding əzəldinla,
mənggügə Hudadursən yənila.
3
Desəng əgər «əy insanlar, tupraⱪⱪa ⱪaytinglar»,
insan xu'an tupraⱪⱪa aylinar.
4
Bərⱨəⱪ, sən üqün ming yil goya
tünügün ɵtkən bir kündəkla,
yaki keqidiki birnəqqə sa'əttəkla.
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5

Insanni elip ketisən kəlkündək,
uning ɵmri tügər goyaki qüxtək,
tang səⱨərdə ünüp qiⱪⱪan maysidək.
6
Maysilar ünüp qiⱪar səⱨərdə,
solixip ketər ahxamƣiqə.
7
Xübⱨisizki, biz ⱨalak bolimiz ƣəzipingdin,
wəⱨimigə qüximiz ⱪəⱨringdin.
8
Axkara ⱪilisən yamanliⱪimizni aldingda,
pinⱨan gunaⱨlirimizni jamalingning nurida.
9
Künlirimiz ƣəzəp-nəprəttə ɵtər,
yillirimiz uⱨ tartip azabta ketər.
10
Ɵmrimiz yətmix yilqə bolar,
səksəngə ulixar maƣduri barlar.
Əmma əng yahxi qaƣlirimizmu
japa wə ⱪayƣuda ɵtər,
künlirimiz kɵzni yumup aqⱪuqə tügər,
ⱨayatimiz uqⱪandək ɵtüp ketər.
11
Ƣəzipingning ⱪudritini kim oylap yetər?
Ⱪəⱨringgə layiⱪ kim səndin əyminər?
12
Ɵmür ⱪisⱪa, ⱪədirləxni ɵgətkin bizgə,
xu ɵmürning sawaⱪliri ornisun ⱪəlbimizgə.
13
I Igəm ɵtünəy mən, ⱪaytip kəlgin arimizƣa,
ⱪaqanƣiqə yaxaymizki moⱨtaj bolup xəpⱪitinggə?
Rəⱨim əylə seni sɵygən bəndiliringgə!
14
Ⱨər səⱨərdə ⱪandursang gər bizni qin muⱨəbbitinggə,
ⱨər kün alⱪix yangratⱪaymiz sening ⱪutluⱪ xəninggə.
15
Bizgə ⱪanqə uzun azab salƣan bolsang,
bizni ⱪandaⱪ külpətlərgə ⱪoyƣan bolsang,
əmdi xunqə külkə, xadliⱪ bərgin bizgə.
16
Sadiⱪ bəndiliring kɵrsun nijatliⱪingni,
ularning pərzəntliri xan-xɵⱨritingni.
17
I Rəbbimiz, meⱨring bizgə yar bolsun,
mədət ⱪilƣin, ixlirimiz ong bolsun,
ⱪollirimiz bərikitinggə liⱪ tolsun.
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91-munajat
1

Kimki makan tutsa uluƣ Hudaning panaⱨida,
yaxar u ⱨəmmigə ⱪadir Huda sayisida.
2
Eytarmən Pərwərdigarƣa: «Baxpanaⱨim, ⱪorƣinimsən,
ixənqimni baƣliƣan Hudayimsən.»
3
Bərⱨəⱪ, Huda ⱪutⱪuzar seni ⱪiltaⱪqining ⱪiltaⱪliridin,
ⱪirƣin ⱪilƣuqi wabadin.
4
Bürküt kəbi u ⱪanatliri astiƣa alar seni,
sən üqün panaⱨ bolar uning ⱪanatliri,
ⱪalⱪan wə istiⱨkaming bolar sadaⱪiti.
5
Ⱪorⱪmassən nə keqining wəⱨimisidin,
nə kündüzi etilƣan oⱪtin.
6
Nə ⱪarangƣuda bildürməy tarⱪalƣan wabadin,
nə yoruⱪta kəlgən əjəllik apəttin.
7
Gərqə mingliƣan kixilər yiⱪilsimu bu yeningda,
tümənligən jəsətlər yatsimu u yeningda,
bala-ⱪazalar ⱨeq yeⱪinlaxmas sanga.
8
Kɵrisən pəⱪət ɵz kɵzüng bilən bu ixlarni,
pasiⱪlarning ⱪandaⱪ jazalanƣinini.
9
Pərwərdigarni panaⱨ ⱪilƣining üqün,
uluƣ Hudani ⱪorƣinim dəp bilgining üqün,
10
ⱨeqbir yamanliⱪ kəlməs bexingƣa,
ⱨeq waba yeⱪinlaxmas qediringƣa.
11
Pərwərdigar əmr berər sən üqün pərixtilirigə,
ular ⱪoƣdar seni ⱨəmmə yolliringda.
12
Yürər pərixtilər seni kɵtürüp ⱪollirida,
urulup kətmisun dəp putliring birər taxⱪa.
13
Besip dəssəysən yilan wə xirni,
qəyləysən zəⱨərlik yilan wə arslanni.
14
Dəyduki Pərwərdigar:
«Meni sɵygənliki üqün uni ⱪutⱪuzimən.
Meni tonuƣanliⱪi üqün ⱪoƣdaymən.
15
Jawab berimən iltija ⱪilƣinida,
uning bilən billə bolimən eƣir künliridə,
ⱪutⱪuzup uni, sazawər ⱪilimən xɵⱨrətkə.
16
Uzun ɵmür ata ⱪilip, məmnun ⱪilimən uni,
berimən uningƣa nijatliⱪimni.»
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92-munajat
Dəm elix kündə⑥ eytilidiƣan munajat
1

I Pərwərdigar, nəⱪədər bəhttur sanga xükür eytix,
i uluƣ Huda, nəⱪədər bəhttur namingni nahxiƣa ⱪetix.
2
Bayan əyləp mənggülük muⱨəbbitingni səⱨərdə,
sadaⱪitingni təripləx ⱨərbir keqidə –
3
On tarliⱪ saz wə qiltarning nawasida,
liraning yeⱪimliⱪ munglirida.
4
Qünki meni xadlandurdung karamətliringdə i Huda,
manga ⱪilƣan əjringdin nahxa eytarmən huxalliⱪta.
5
I Pərwərdigar, nəⱪədər büyük sening mɵjiziliring.
Xunqilik yüksək, niyət, məⱪsətliring.
6

Tɵwəndiki ⱨəⱪiⱪətni bilməs nadan adəmlər,
qüxənməydu uni yənə ⱨamaⱪət wə əhməⱪlər.
7
Gərqə ot-qɵp ɵskəndək tez ɵssimu rəzillər,
xunqə gülləp yaxnisimu ⱨəmdə barliⱪ pəskəxlər,
lekin mənggülük ⱨalakətkə duqardur ular.
8
Ⱨəmmigə mənggü ⱪadirdursən, i Pərwərdigar.
9
Mana ⱪara, düxmənliring muⱪərrərki ⱨalak bolar,
tiripirən bolidu ⱨəm yamanliⱪ ⱪilƣuqilar.
10

Lekin yawa buⱪidək küqləndürdüng sən meni,
ⱨəm beximƣa sürkiding roⱨlandurƣuq meyini.⑦
11
Kɵrdüm düxmənlirimning məƣlubiyitini,
anglidim rəzil rəⱪiblirimning yiƣa-zarini.
12
Huddi horma dərihidək gülləp yaxnar ⱨəⱪⱪaniylar,
ⱨəm yənə Liwandiki kedir dərihidək aynip ɵsər.
13
Tikilgəndur ular Pərwərdigar ⱨuzuriƣa,
gülləp yaxnar Igimizning ⱨoyla-aramlirida.
14
Ⱪerisimu ular yənə beridu mewə,
Dəm elix küni – Huda Musa pəyƣəmbər arⱪiliⱪ Yəⱨudiylarƣa bu kündə ix ⱪilmay
dəm elix ⱨəⱪⱪidə əmr ⱪilƣan. «Təwrat. Misirdin qiⱪix» 20-bab 8–11 ayətlərgə ⱪarang.
⑦ Bexiƣa may sürkəx – Əyni waⱪitta Isra'iliyədə meⱨmanning bexiƣa
roⱨlanduridiƣan hux puraⱪliⱪ may sürkəx aditi bar idi.
⑥
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bük-baraⱪsan kɵkirip turar ⱨəmixə.
15
Xunga ular dəyduki: «Pərwərdigar adildur,
adalətlik u da'im, ⱪoram taxtək panaⱨimiz Hudadur.»

93-munajat
1

Ⱨɵkümrandur Pərwərdigar,
ⱨəywət uning yepinqisi,
oralƣandur uluƣwarliⱪ,
ⱪudrət uning bəl potisi.
Məzmut ⱪilinƣan dunya,
təwrənməs u əsla.
2
Mustəⱨkəmdur təhting əzəldin,
məwjutsən ɵzüng əlmisaⱪtin.
3
I Pərwərdigar,
xarⱪirimaⱪta dengiz suliri,
yangrimaⱪta xawⱪunliri,
güldürliməktə dolⱪunliri.
4
Dengizlarning güldürləxliridin,
dolⱪunlarning yulⱪunuxliridin,
ⱪudrətliktur ərxtiki Pərwərdigar.
5
I Pərwərdigar, ɵzgərməstur pərzliring,
ɵyünggə zinnəttur mənggülük muⱪəddəsliking.

94-munajat
1

I jazaliƣuqi Pərwərdigar, i Huda,
i jazaliƣuqi Pərwərdigar, qaqⱪin jula.
2
I jaⱨan soraⱪqisi, qiⱪip otturiƣa,
layiⱪida jaza bərgin təkəbburlarƣa.
3
I Pərwərdigar, rəzillər ⱪaqanƣiqə mahtinar,
ⱪaqanƣiqə bexini kɵtürüp yürüxər ular?
4
Walaⱪxiydu təkəbburluⱪ bilən ular,
po atidu u yamanliⱪ ⱪilƣuqilar!
5
Sən talliƣan ⱪowmingni ezip ular,
sanga təwə bolƣanlarƣa jəbir salar.
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6

Ⱪirƣin ⱪilip tul hotun, ƣeriblarni,
ɵltüridu panaⱨsiz yetimlarni.
7
Ular dər: «Kɵrməydu Pərwərdigar,
Yaⱪupning Hudasi bilməydu zinⱨar.»
8

Əy əlning ⱨamaⱪətliri, oylap beⱪinglar!
Əy əhməⱪlər, ⱪaqan bolar əⱪlinglar?
9
Anglimasmu ⱪulaⱪni yaratⱪuqi?!
Kɵrməsmu kɵzni ata ⱪilƣuqi?!
10
Yat əllərni jazaliƣuqi Huda jazalimasmu silərni?
Insanƣa əⱪil ɵgətküqi tərbiyəliməsmu adəmni?
11
Huda bilidu insanning oy-pikrini,
biⱨudidur hiyallarning ⱨəmmisi.
12

Bəhtliktur sən tərbiyəligən kixi, i Pərwərdigar,
insan tərbiyəngdin, təlimingdin bəht tapar!
13
Sən ularni aman ⱪilisən yaman künlərdə,
taki yamanlar oriƣa qüxüp ⱨalak bolƣuqə.
14
Pərwərdigar ɵz ⱪowmini tərk ətməs,
ɵzigə mənsup bolƣanlarni taxlap kətməs.
15
Ⱨɵküm-pərman ⱨoⱪuⱪi ⱪaytar ⱨaman adalətkə,
ⱪəlbi paklar ⱨimayə ⱪilar adalətning kəynidə.
16
Rəzillərdin ⱪoƣdaydu meni kim qiⱪip otturiƣa?
Kim turar mən tərəptə ⱪarxi ⱨalda yamanlarƣa?
17
Əgər yardəm bərmigən bolsa idi manga Huda,
yatar idim jimjitliⱪ ⱪapliƣan ɵlüklər makanida.
18

I Pərwərdigar, teyilip ketəy deginimdə,
yɵliding meni mənggülük muⱨəbbitingdə.
19
Ƣəm-ⱪayƣu, əndixidə ⱪalƣinimda,
xadlandurisən təsəlli berip manga.
20
Sanga dost bolalmas qirikləxkən əməldarlar,
ⱪanunni ⱪalⱪan ⱪilar ⱪilƣanlirida əski ixlar.
21
Ular birlixər ⱨəⱪⱪaniylarni ɵltürüxkə,
ⱨɵküm ⱪilar bigunaⱨlarni ɵlümgə.
22
Pərwərdigar ⱪorƣinimdur,
panaⱨgaⱨim – ⱪoram teximdur.
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23

Gunaⱨliri üqün Huda ularni jazalar,
rəzilliki üqün Huda ularni ⱨalak ⱪilar,
xundaⱪ, Pərwərdigarimiz ularni ⱪirip taxlar.

95-munajat
1

Nahxa eytayli kelinglar Pərwərdigarƣa beƣixlap,
ⱪoram taxtək ⱪutⱪuzƣuqi Hudani mədⱨiyələyli alⱪixlap.
2
Ⱨuzuriƣa Hudaning xükür eytip kirəyli,
təntənə bilən uningƣa nawa ⱪilip mədⱨiyələr eytayli.
3
Qünki Huda – Igimiz Pərwərdigar uluƣdur,
u bir büyük padixaⱨ, barliⱪ «ilaⱨlar»din⑧ üstündur.
4
Qoⱪⱪilardin taki əng qongⱪur yərlirigiqə zeminning,
jimisi uning ⱪolida, mülkidur uning.
5
Dengiz-okyanlar təwədur Hudaƣa, u yaratⱪan ularni,
zemin anga mənsuptur, ⱪolliri wujudⱪa kəltürgən uni.
6
Səjdə ⱪilayli kelinglar Pərwərdigarƣa,
Yaratⱪuqimiz u bizning tiz pükəyli uningƣa.
7
Qünki u bizning Hudayimizdur,
biz uning ƣəmhorluⱪidiki ⱪowmdurmiz,
u pərwix ⱪiliwatⱪan ⱪoyliridurmiz.
8
Bügün uning awaziƣa ⱪulaⱪ salsanglar əgər,
u dərki: «Jaⱨil bolmanglar əjdadinglar Miribada bolƣinidək,
qɵl-bayawan Massaⱨta tərsaliⱪ ⱪilƣinidək.⑨
9
Ata-bowanglar ənə xu yərdə meni siniƣanidi,
mɵjizilirimni kɵrüp turupmu meni təkxürgənidi.
10
Mən ⱪiriⱪ yilƣiqə yirginip əjdadliringlardin,
dedimki: ‘ularning ⱪəlbi yiraⱪtur məndin,
mangmas ular mening yolumdin.’
11
Ⱪəsəm ⱪilip eyttim yənə ƣəzəptə xunga:
‘kirəlməs ular mening aramgaⱨimƣa.’»
⑧ Ilaⱨlar – Bu yərdə eytilƣan «ilaⱨlar» dunyadiki ⱨər hil həlⱪlər ixinidiƣan yalƣan
ilaⱨlarni kɵrsitidu.
⑨ Miriba wə Massaⱨ – Yər isimliri bolup, mənisi «jedəl» wə «sinax» degənliktur.
Isra'illar bu yərlərdə Musa pəyƣəmbərdin rənjigənidi wə Pərwərdigarni sinimaⱪqi
bolƣanidi. «Təwrat. Misirdin qiⱪix» 17-babⱪa ⱪaralsun.
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96-munajat
1

Yengi nahxa eytinglar Pərwərdigarƣa beƣixlap,
əy jaⱨan əⱨli yangritinglar ƣəzəllər uningƣa atap.
2
Nahxanglarda təriplənglar Hudaning namini,
bayan əyləp ⱨər küni uning nijatliⱪini.
3
Tarⱪitinglar xan-xəripini əllər ara,
ajayip ixlirini həlⱪ ara.
4
Uluƣ bolƣaq Pərwərdigar da'ima,
u layiⱪtur ⱨəssiləp mədⱨiyəlinixkə,
üstün bolƣaq u ƣəyriy ilaⱨlardin,
pəⱪət ula ərziydu əyminixkə.
5
Pəⱪət buttur baxⱪilarning ilaⱨliri,
əmma Huda yaratⱪandur ərxlərni.
6
Orap turar xan-xərəp wə büyüklük uni,
ⱪudrət wə güzəllikkə tolƣandur uning turargaⱨi.
7
Təriplənglar əy əl-ⱪowmlar Pərwərdigarni,
küylənglar uning xan-xɵⱨrət wə ⱪudritini.
8
Pərwərdigar xəripigə munasip ⱨəmdusana oⱪunglar,
Hudaning ibadəthana ⱨoylisiƣa ⱨədiyə bilən kiringlar.
9
Əy jaⱨan əⱨli, Pərwərdigardin ⱪorⱪunglar,
parlaⱪ, muⱪəddəs Pərwərdigarƣa səjdə ⱪilinglar,
10
eytinglar əllər ara:
«Pərwərdigar əng aliy ⱨɵkümrandur,
u sorar həlⱪlərni adaləttə.
Bərⱨəⱪ, dunya mustəⱨkəm, təwrənməstur.»
11
Xadlansun yər-jaⱨan, hux bolsun asmanlar,
təntənə ⱪilixsun dengiz wə uningdiki janliⱪlar.
12
Yayrisun dalilar, uningdiki qarwilar,
nahxa eytsun Igimiz aldida ormanlar.
13
Qünki Pərwərdigar jəzmən kelidu ⱨɵkümranliⱪ ⱪilixⱪa,
kelidu dunyani adaləttə, həlⱪlərni ⱨəⱪⱪaniy baxⱪuruxⱪa.

97-munajat
1

Əng aliy ⱨɵkümrandur Pərwərdigar,
huxallansun buningdin ⱨəmmə həlⱪlər,
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xadlansun ⱨətta əng yiraⱪtiki əllər.
2
Sirliⱪ wə pinⱨanliⱪ ara turar Pərwərdigar,
ⱨəⱪⱪaniyət, adaləttə təhti uning məzmut turar.
3
Otlar lawuldap kɵyüp turar aldida,
rəⱪiblirini kɵydürüwetər ⱨəryanda.
4
Qaⱪmiⱪini qaⱪturup yorutar u jaⱨanni,
yər-zemin titrəp ketər kɵrüp buni.
5
Momdək erip ketər büyük taƣlar ⱨətta,
aləmning ⱨɵkümrani Pərwərdigar aldida.
6
Ərxlər jakarlar uning ⱨəⱪⱪaniyliⱪini,
jimi həlⱪlər kɵrər uning xan-xəripini.
7
Xərməndiliktə ⱪalar ahir butpərəslər,
ərziməs butlirini mahtiƣanlar.
Pərwərdigarƣa səjdə ⱪilar barliⱪ «ilaⱨlar».
8

I Pərwərdigar,
xadlandi adalitingdin pütün Yəⱨudiyə xəⱨərliri,
huxalliⱪⱪa qɵmdi Si'on anglap ⱨɵkümliringni.
9
Bərⱨəⱪ, i Pərwərdigar,
jaⱨanƣa ⱨɵkümran uluƣ Hudadursən,
ƣəyriy ilaⱨlardin xuⱪədər üstündursən.
10

Əy Pərwərdigarni sɵygənlər, ɵq kɵrünglar yamanliⱪni,
Pərwərdigar ⱪoƣdar ɵz təⱪwadarlirining jenini,
ⱪutⱪuzar rəzillərning qanggilidin u sadiⱪlarni.
11
Nur huddi uruⱪtək qeqilƣandur ⱨəⱪⱪaniylarƣa,
xadliⱪ terilƣandur dili duruslarƣa.
12
Əy ⱨəⱪⱪaniylar, Pərwərdigardin huxallininglar,
muⱪəddəslikini yad etip uningƣa xükür eytinglar.

98-munajat
1

Pərwərdigarƣa beƣixlap eytinglar yengi nahxa,
qünki ajayip mɵjizilər igisidur Huda,
muⱪəddəs biliki, ong ⱪoli zəpər bərgəndur uningƣa.
2
Ⱪildi Huda namayan ƣəlibisini ⱨəmmigə,
adalitini kɵrsətti jaⱨandiki əllərgə.
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3

U yətküzdi Isra'illarƣa meⱨir wə muⱨəbbitini,
untumidi u zinⱨar Isra'illarƣa bolƣan sadaⱪitini,
barqə awam kɵrdi ⱨəm Igimizning utuⱪini.
4
Əy barqə insanlar, alⱪix yangritinglar Hudaƣa,
hux bolup mədⱨiyələr oⱪunglar nahxanglarda uningƣa.
5
Hudaƣa atap lira bilən nəƣmə-nawa ⱪilinglar,
ⱨəm uningƣa lira bilən nahxa-ƣəzəl eytinglar.
6
Yangritinglar alⱪixlar padixaⱨimiz Hudaƣa,
alⱪiximiz bolsun anga kanay bilən burƣida.
7
Juxⱪunlisun dengiz wə uningdiki janliⱪlar,
ⱪilsun ⱪizƣin təntənə zemin yənə janliⱪlar.
8
Qawak qalsun Hudaƣa huxalliⱪtin dəryalar,
xadliⱪ bilən Hudani küygə ⱪatsun ⱨəm taƣlar.
9
Qünki Pərwərdigar jəzmən kelidu ⱨɵkümranliⱪ ⱪilixⱪa,
kelidu dunyani adaləttə, həlⱪlərni ⱨəⱪⱪaniy baxⱪuruxⱪa.

99-munajat
1

Əng aliy ⱨɵkümrandur Pərwərdigar!
U kerublar① otturisida təhttə olturar,
uningdin əyminip titrisun pütkül ⱪowmlar,
ⱨəywisidin zilziligə kəlsun ⱨəmmə jaylar.
2
Ⱨɵkümrandur Si'onƣa Pərwərdigar,
u barliⱪ ⱪowmlar üstidin ⱨɵküm sürər.
3

Muⱪəddəstursən i Pərwərdigar,
ⱨəywətlik, büyük namingni mədⱨiyəlisun ular.
4
I adalət sɵygüqi ⱪudrətlik xaⱨimiz – Huda,
adilliⱪni ornatⱪanting Yaⱪup əwladliri arisiƣa,
adalət wə ⱨəⱪⱪaniyət əməlgə axⱪanidi ularda.
5

Pərwərdigarimizni uluƣlanglar,

Kerub – Pərixtigə ohxaydiƣan, ərxtə yaxaydiƣan intayin küqlük bir hil ⱪanatliⱪ
məhluⱪ. Əyni waⱪitta Hudaning əⱨdə sanduⱪining üstigə bu məhluⱪning ikki danə
ⱨəykili ornitilƣan. Hudaning əⱨdə sanduⱪining yənə bir ismi «Hudaning təhti»dur. Xu
səwəbtin «kerublar otturisida təhttə olturar» dəp elinƣan.
①
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ayiƣiƣa bax ⱪoyup səjdə ⱪilinglar.
Qünki u muⱪəddəstur!
6
Musa wə Ⱨarunlar uning roⱨaniyliridindur,②
Samu'ilmu uningƣa iltija ⱪilƣanlardindur.
Ular du'a ⱪilƣanda Pərwərdigarƣa,
bərⱨəⱪ u jawab bərgənidi ularƣa.
7
Pərwərdigar sɵzligənidi bulut tüwrüki iqidin③ ularƣa,
ular əməl ⱪilixti Huda bərgən pərz-pərmanlarƣa.
8

I Igimiz Pərwərdigar, jawab bərding ularƣa.
Ularning gunaⱨlirini məƣpirət ⱪilding da'ima,
əmma jazaliding ularni towa ⱪilmiƣinida.
9

Pərwərdigarimizni uluƣlanglar,
muⱪəddəs Si'on teƣida uningƣa səjdə ⱪilinglar,
qünki muⱪəddəstur Pərwərdigarimiz!

100-munajat
Xükür eytix munajiti
1

Əy pütkül jaⱨandiki insanlar,
yangritinglar Pərwərdigarƣa alⱪixlar.
2
Huxalliⱪ bilən ibadət ⱪilinglar uningƣa,
xadliⱪ bilən munajat oⱪup kiringlar ⱨuzuriƣa.
3
Bilinglarki, Pərwərdigar yeganidur,
bizni u yaratⱪandur, biz uningƣa təwədurmiz,
biz uning həlⱪidurmiz, yayliⱪining ⱪoyliridurmiz.
4
Dərwaziliridin kiringlar ⱨəmdusana-xükür eytip,
ⱪədəm təxrip ⱪilinglar ⱨoyliliriƣa mədⱨiyə oⱪup,
təriplənglar namini minnətdarliⱪ bildürüp.
② Roⱨaniy – Huda bilən insanlar otturisidiki wasitiqilikkə təyinlinip, ɵzi wə ɵz həlⱪi
üqün ⱪurbanliⱪ ⱪilidiƣan, du'a ⱪilidiƣan, xundaⱪla həlⱪning Hudaƣa ita'ət ⱪilixi üqün
ularƣa Təwrat ⱪanunini qüxəndürüp, uningƣa əməl ⱪilixⱪa dəwət ⱪilidiƣan adəm.
③ Bulut tüwrüki iqidin – Musa ɵz ⱪowmini Misirdin elip qiⱪip, qɵl-bayawanda yol
baxlap ketiwatⱪinida asmandin bulut tüwrüki qüxüp, Pərwərdigarning awazi bulut
tüwükining iqidin anglanƣanidi. «Təwrat. Misirdin qiⱪix» 33-bab 9-ayətkə ⱪaralsun.
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5

Bərⱨəⱪ, Pərwərdigar xapa'ətliktur,
uning meⱨir-muⱨəbbiti mənggülüktur,
əwladtin-əwladⱪiqə sadaⱪətliktur.

101-munajat
Dawut yazƣan munajat
1

Küyləymən mənggülük muⱨəbbət wə adalitingni,
i Pərwərdigar küylirimgə ⱪatimən seni.
2
Yolum toƣra bolsimu eⱨtiyat ⱪilip mangimən,
Pərwərdigar ⱪaqanmu yardəmgə kelərsən?
3
Hiyalimƣa kəlməs əsla pasiⱪ ⱪilmix, rəzillik,
yoldin qiⱪⱪan azƣunlarƣa nəpritim bar xunqilik,
ular ⱪilƣan gunaⱨlarƣa ⱨəwisim yoⱪ ⱪilqilik.
4
Kɵnglüm mening əgriliktin haliydur,
ⱨəmdə ⱨəmmə rəzilliktin yiraⱪtur.
5
Baxⱪilarƣa kimki tɵⱨmət əylisə yoⱪ ⱪilarmən uni düxmən bilip,
kɵrsəm əgər ⱨali üstün, mənmənqini turalmasmən süküt ⱪilip.
6
Kim ərxtiki Hudaƣa sadiⱪ bolsa,
ularƣa ɵz ordamdin orun berimən.
Toƣra, ⱨəⱪ yolda mangƣanlarni
mening hizmitimgə ⱪoyimən.
7
Ⱨiyligərlərgə ordamda orun yoⱪtur,
yalƣanqilar ⱨuzurumda bolalmastur.
8
Zeminimdin yoⱪ ⱪilimən rəzillərni ⱨər səⱨərdə,
birmu yaman ⱪalmas ⱨətta Pərwərdigarning xəⱨiridə.

102-munajat
Ezilip ⱨalidin kətkən bir adəmning Pərwərdigarƣa dad-pəryad ⱪilip
ⱪilƣan du'asi.
1

Angliƣaysən Pərwərdigar du'ayimni,
tingxiƣaysən mening ⱪilƣan pəryadimni.
2
Yoxurmiƣin didaringni məndin Huda külpəttə ⱪalƣinimda,
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nida ⱪilsam ⱪulaⱪ selip tezdin jawab bərgin manga.
3
Ɵmrüm mening is-tütəktək kətməktə ƣayib bolup,
wujudum ɵrtənməktə ottək kɵyüp.
4
Yürikim ⱪuruⱪ qɵptək ⱪurup kətti.
Ixtiⱨasiz, tamiⱪim azlap kətti.
5
Ⱨəsrət wə nadaməttə kɵp ⱪiynaldim,
oruⱪlap bir terə, bir ustihan bolup ⱪaldim.
6
Mən goya bayawanda uqup yürgən tazⱪarimən,
wəyranə harabini makan ⱪilƣan ⱨuwⱪuxmən.
7
Mən goya ɵgzidiki yetim ⱪuxmən,
yatsammu kɵzüm oquⱪ, uyⱪusizmən.
8
Künboyi məshirə ⱪilar meni düxmənlirim,
ⱨaⱪarətlik sɵzgə yandax bolup ⱪaldi mening ismim.
9-10
Sən ⱪəⱨr-ƣəzəp ⱪilƣaq manga,
kül yedim ⱪorsiⱪimƣa nan orniƣa.
Kɵz yeximsiz iqəlməymən iqimlikimni,
bərⱨəⱪ, Huda əhlət kəbi taxliding meni.
11
Gugumdiki kɵlənggidək ⱨayatimmu ƣuwalaxti,
tenim qɵptək bolup ⱪaⱪxal-ƣazanglaxti.
12
Lekin təhting mənggülüktur Pərwərdigar,
xɵⱨriting əlmisaⱪtin ta'əbədkə dawamlixar.
13
Sən yardimingni ayimay, Si'onƣa rəⱨim ⱪilisən,
qünki uningƣa meⱨriban bolup, yardəm ⱪilix waⱪti kəldi,
xundaⱪ, yardəm ⱪilixning waⱪit-sa'iti yetip kəldi.
14
Ⱪulliring taxlirini qin ⱪəlbidin sɵyər Si'onning,
harab bolƣan tupriⱪiƣa iqini aƣritip uning.
15
Barqə əllər namingƣa ⱨɵrmət ⱪilar Pərwərdigar,
xəripingdin əyminər aləmdiki ⱨəmmə xaⱨ, ⱨɵkümranlar.
16

Pərwərdigar Si'onni ⱪayta ⱪurar,
xan-xɵⱨriti Hudaning namayan bolar.
17
Ⱪobul ⱪilar Pərwərdigar miskinning du'asini,
rət ⱪilmaydu ƣeribning pəryadini.
18
Keliqək bir əwlad üqün
hatirilənglar Hudaning ⱪudritini,
kəlgüsidə həlⱪlər mədⱨiyəlisun Hudani.
19-20
Qünki Huda anglay dəp, məⱨbuslarning aⱨ-zarini,
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azad ⱪilay dəp, yənə ɵlümgə buyrulƣanlarni.
Nəzər saldi üstimizgə muⱪəddəs makanidin,
ⱪaridi zemin taman Pərwərdigar ərx'əladin.
21-22
Padixaⱨlar, ⱪowmlar jəm bolƣinida,
Pərwərdigarƣa ibadət ⱪilƣinida.
Uning uluƣluⱪini jakarlar Si'onda,
xənigə mədⱨiyə oⱪur Yerusalemda.
23
Biraⱪ Huda ajiz ⱪildi ⱪiran waⱪtimda,
ⱨayatimni ⱪisⱪartti ɵmrümning yerimida.
24

Yilliringning qeki yoⱪtur i Huda,
jenimni alma ɵmrümning yerimida.
25
Dunyani yartⱪanting əlmisaⱪta,
asmanmu bərpa boldi ɵz ⱪolungda.
26
Biraⱪ ularning ⱨəmmisi yoⱪilidu,
sən bolsang əbədiy wə mənggülüksən.
Ular goya kiyimdək koniriƣanda,
sən ularni kiyim kəbi almaxturisən.
Asman-zemin yoⱪ bolar birdinla.
27
Lekin sənla ɵzgərməs Pərwərdigar,
pəⱪət səndə əbədiy ⱨayatliⱪ bar.
28
Hatirjəm yaxaydu ⱪulliringning baliliri,
ⱨuzurungda gülləp yaxnar ularning əwladliri.

103-munajat
Dawut yazƣan munajat
1

Igimizgə ⱨəmdusana eytⱪin mening əy ⱪəlbim,
təripligin uning muⱪəddəs namini əy wujudum.
2
Igimizgə ⱨəmdusana eytⱪin mening əy ⱪəlbim,
untumiƣin Hudaning xəpⱪitini ⱨər da'im.
3
Kəqürər u barliⱪ gunaⱨliringni,
saⱪaytar ⱨərⱪandaⱪ kesəlliringni.
4
U ⱪutⱪuzar ɵlümdin ⱨayatingni,
yaƣdurar ⱨəm muⱨəbbiti, rəⱨimdilliⱪini.
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5

U seni bərikitidə məmnun ⱪilar ɵmür boyi,
yax qeƣingdək küq-ⱪuwwiting urƣup turar bürküt kəbi.
6

Pərwərdigar yürgüzər ⱨəⱪⱪaniyət,
ezilgən barliⱪ məzlumlarƣa adalət.
7
Namayan ⱪildi Huda Musa pəyƣəmbərgə ɵz yolini,
Isra'il əwladliriƣa karamətlirini.
8
Huda rəⱨimdil, xəpⱪətliktur,
asanliⱪqə ƣəzipi kəlməs,
meⱨir-muⱨəbbiti qəksizdur.
9
Əyibliməs u bizni uzaⱪⱪiqə,
ƣəzipimu əməstur adaⱪⱪiqə.
10
U mu'amilə ⱪilmiƣandur bizgə gunaⱨlirimizƣa Yarixa,
jazalimiƣandur bizni u ⱪilmixlirimizƣa ⱪarita.
11

Asman, zemindin egiz bolsa ⱪanqilik,
Hudaning ihlasmənlərgə bolƣan muⱨəbbiti qəksizdur xunqilik.
12
Məxriⱪ məƣribtin yiraⱪ bolsa ⱪanqilik,
yiraⱪlaxturƣandur gunaⱨlirimizni u bizdin xunqilik.
13
Ata ɵz baliliriƣa kɵysə ⱪanqilik,
Pərwərdigar kɵyümqanliⱪ ⱪilar ihlasmənlirigə xunqilik.
14
Xundaⱪ, u bilər bizning nemidin yasalƣanliⱪimizni,
esigə alar u bizning tupraⱪ ikənlikimizni.
15
Maysidək ⱪisⱪidur insanning ɵmri,
dalada eqilƣan güldür insanning ɵzi.
16
Əgərdə qiⱪsa xamal u gül tozar,
ⱨeqbir iz ⱪaldurmastin ƣayib bolar.
17-18
Əmma Pərwərdigar ɵzigə ihlas ⱪilƣanlarƣa,
ⱨəm uning əⱨdisigə sadiⱪ bolƣanlarƣa,
əmrlirigə əməl ⱪilixni esidə tutⱪanlarƣa,
u kɵrsitər mənggülük muⱨəbbitini adaⱪⱪiqə,
ⱨəⱪⱪaniyiti dawam etər əwladtin-əwladⱪiqə.
19
Pərwərdigar ornatⱪandur təhtini ərxkə,
u ⱨɵkümranliⱪ ⱪilar ⱨəmmining üstidə.
20

Əy Pərwərdigarning ⱪudrətlik pərixtiliri,
silərdursilər uning sɵzigə ⱪulaⱪ salƣuqiliri,
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uning əmrlirini ijra ⱪilƣuqiliri,
xunga təripləp küylənglar Pərwərdigarni.
21
Əy Hudaning ərxtikiliri,
silərdursilər uning iradisini ijra ⱪilidiƣan hizmətqiliri,
xunga təripləp küylənglar Pərwərdigarni.
22
Əy Pərwərdigar yaratⱪanlar,
təriplənglar Pərwərdigarni u ⱨɵküm sürgən ⱨəmmə jayda,
əy mening ⱪəlbim eytⱪin ⱨəmdusana Pərwərdigarƣa.

104-munajat
1

Əy ⱪəlbim, ⱨəmdusana eytⱪin Pərwərdigarƣa!
Xan-xəwkətlik, ⱨəywətliksən, i Huda,
Ilaⱨim təngdaxsizsən uluƣluⱪta.
2
Libasingdur yoruⱪluⱪ, sən uningƣa pürkəngən,
asminingning gümbizi qedir kəbi tikilgən.
3
Ərxtiki turargaⱨing limlirini
ornitipsən kɵktiki sularƣa,
jəng ⱨarwisi kəbi ⱪilip bulutni,
mangdurupsən xamalning ⱪanitida.
4
Xamal ⱪilisən pərixtiliringni,
ot yalⱪuni ⱪilisən hizmətkarliringni.④
5
Ornitipsən yərni xunqə mukəmməl
u ulidin ⱨeqbir zaman təwrənməs.
6-7
Dengiz yərni libas kəbi oriƣan,
qoⱪⱪilarmu su astida ⱪalƣanti.
Güldürmamang əyməndurgəq sularni,
sular tezdin ɵz orniƣa yanƣanti.
8
Taƣlar kɵrünüp, wadilarmu ayan boldi,
sular ⱨəm sən buyruƣan yərgə kelip jaylaxti.
9
Dengiz süyi texip yənə basmisun dəp zeminni,
sən ularƣa qək ⱪoyup sizding qegra siziⱪni.
10-11
Sən bolƣaq wadida bulaⱪ kɵzi eqilip,
taƣlar ara xildirlap aⱪti suliri.
Xamal ⱪilisən pərixtiliringni, ot yalⱪuni ⱪilisən hizmətkarliringni – bəzi tərjimilərdə
«pərixtə ⱪilisən xamalni, hizmətkar ⱪilisən ot yalⱪunini» dəp elinƣan.
④
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Sular iqsə uningdin daladiki janiwarlar,
ⱪanar idi ⱨəttaki yawa exəkning təxnaliⱪi.
12
Su boyiƣa ⱪuxlarmu kɵktin qüxüp ⱪonidu,
da'im ular xahlarda taⱪlap yürüp sayraydu.
13
Ərxtiki su bilən suƣirisən taƣlarni,
ɵzüng ɵstürgən mewigə toldurisən zeminni.
14
Qarwa üqün dalida ot-qɵplərni ɵstürdüng,
ozuⱪini insanlar ⱪara yərdin alsun dəp,
etizlarda zira'ət-kɵktatlarni ɵstürdüng.
15
Kɵngüllərni xad əylisəng xarabta,
ⱪuwwət bərding nening bilən tənlərgə,
jilwə bərding meying bilən yüzlərgə.
16

Liwandiki kedir dərəhliri
Pərwərdigar tikkəndur uni,
Huda ⱪanƣuqə suƣirar ularni.
17
U dərəhlərgə ⱪuxlar kelip uwa yasar,
arqa dərəhliri ləyləkning ɵyi bolar.
18
Taƣ ɵqkiliri taƣlarda oynar,
tik ⱪiya suƣurƣa panaⱨ bolar.
19

I Huda, pəsillərni ayrix üqün ayni yaratting,
ⱪuyaxⱪimu patidiƣan waⱪitni bildürdüng.
20
Ⱪarangƣuluⱪ qüxürsəng keqə bolidu,
ormanlarda janliⱪlar xipirlap kezip yüridu.
21
Arslanlar olja izdəp ⱨuwlixar,
riziⱪlirini ular, Huda səndin sorar.
22
Ⱪuyax qiⱪsa ularmu uwisiƣa ⱪaytar,
ⱪaytip kelip uwisida aram alar.
23
Ⱨəmmə adəm ɵz ixiƣa mengixar,
ətigəndin kəqkiqə meⱨnət ⱪilar.
24
Pərwərdigar yaratⱪan məhluⱪatliring xunqə kɵptur.
Sən yaratⱪan janliⱪlar bilən tolƣandur zemin yüzi,
bularning ⱨəmmisila ⱨekmitingning mewisidur.
25
Ənə aldingda bipayan dengiz yatar,
uningda san-sanaⱪsiz janliⱪ yaxar,
ⱨəm ularning qongi wə kiqiki bardur.
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26

Unda yənə sən yaratⱪan liwyatan⑤ bar,
üstidə uning ⱪeyiⱪ bilən kemə ⱪatnar.
27
Ular səndin rizⱪi üqün ozuⱪ kütər,
ozuⱪ üqün jamalingƣa təlmürər.
28
Ozuⱪini ular sening ⱪolungdin alar,
xu ozuⱪta ularning ⱪorsiⱪi toyar.
29
Dəkkə-dükkigə qüxər ular jamalingni yoxurƣiningda,
jan üzüp ⱪara yərgə ⱪaytar, nəpəslirini tohtatⱪiningda.
30
Sən ɵz nəpisingni əwətkiningdə ular yaritilar,
pütün yər yüzi yengilinar.
31

Pərwərdigarning xɵⱨriti əbədiy bolƣay,
Pərwərdigar yaratⱪanliridin hursən bolƣay.
32
Pərwərdigar yərgə baⱪsa zemin titrər,
taƣⱪa təgsə otlar yenip, tütün qiⱪar.
33
Nawada jenim təndə bolsila
mədⱨiyə oⱪuymən Hudayimƣa,
mənggü ⱨəmdusana eytimən uningƣa.
34
Oylirimdin Huda razi bolƣay,
qünki Pərwərdigardin boldum huxal,
35
gunaⱨkarlar yər yüzidə ⱪalmiƣay,
rəzillər zawal tapⱪay.
Ⱨəmdusana eytⱪin əy ⱪəlbim Pərwərdigarƣa,
ⱨəmdusana oⱪunglar ⱨəmminglar uningƣa.

105-munajat
1

Pərwərdigarƣa xükürlər eytinglar,
uning xənigə mədⱨiyələr oⱪunglar,
karamətlirini əllər ara bayan ⱪilinglar!
2
Hudani küylənglar ⱪetip nahxa-nəƣmigə,
mɵjizilirini uning jakarlanglar ⱨəmmigə.
3
Uluƣlanglar muⱪəddəs hislətlirini Hudaning,
ⱪəlbi xadlansun Pərwərdigarni seƣinƣanlarning.
Liwyatan – Dengizda yaxaydiƣan əjdiⱨaƣa ohxap ketidiƣan ⱪorⱪunqluⱪ ⱨaywan
bolup, Kən'anliⱪlarning riwayətliridə uqraydu.
⑤
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4

Təlpününglar Hudaning ⱪudritigə-küqigə,
intilinglar ⱨəm uning ⱨuzuriƣa-meⱨrigə.
5
Esinglarda bolsun uning karamətliri,
mɵjiziliri wə qiⱪarƣan ⱨɵkümliri.
6
I Hudaning ⱪuli Ibraⱨimning nəsilliri,
u ɵzi talliƣan Yaⱪupning əwladliri.
7
U Pərwərdigardur, u bizning Hudayimizdur,
uning ⱨɵkümliri ⱨəmmə yərdə küqkə igidur.
8
Uning tüzgən əⱨdisi əbədiy yadididur,
bu uning adaⱪⱪiqə wədə ⱪilƣan sɵzidur.
9
Pərwərdigar Ibraⱨim bilən əⱨdə tüzgənidi,
Is’ⱨaⱪⱪimu ⱪəsəm iqkənidi.
10
U buni Yaⱪupⱪimu nizam ⱪilip bərgənidi.
Isra'ilƣa⑥ mənggülük əⱨdə ⱪilip mundaⱪ degənidi:
11
«Kənan zeminini sening mülküng ⱪilimən,
uni sanga tə'əlluⱪ nesiwəng ⱪilimən.»
12
U qaƣda ular naⱨayiti az sanliⱪ idi,
nəzərdə yoⱪ ⱨəm musapir idi.
13
Ular yurtmu-yurt sərsan idi,
əldin-əlgə kezər idi.
14
Huda ⱨeqkimning ularni ezixigə yol ⱪoymidi,
ularni dəp, padixaⱨlarnimu mundaⱪ agaⱨlandurdi:
15
«Mening talliƣanlirimƣa qeⱪilmanglar,
pəyƣəmbərlirimgə ziyankəxlik ⱪilmanglar.»
16
Aqarqiliⱪ bərdi Huda Kən'anƣa,
zar ⱪildi ularni ax-nanƣa.
17
Huda ularni dəp aldin'ala Yüsüpni Misirƣa əwətkənidi,
akiliri uni ⱪul ⱪilip satⱪanidi.
18
Uning putliri zənjirdə zəhimləngənidi,
boyniƣa boyunturuⱪ selinƣanidi.
19
U tawlandi Pərwərdigarning bexariti kɵrülgüqə,
Huda Yüsüpning qüxidə kɵrsətkənliri ispatlanƣuqə.
20
Uni azad ⱪilixⱪa Pir'əwn əmr ⱪildi,
əllərning ⱨɵkümrani uningƣa ⱨɵrlük bərdi.
21
Pir'əwn uni ordisiƣa ƣojidar ⱪildi,
⑥

Isra'il – Yaⱪup pəyƣəmbərning yənə bir ismi.
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barliⱪ mal-mülkigə baxliⱪ ⱪilip təyinlidi.
22
Bərdi uning ihtiyariƣa wəzirlirini,
danaliⱪ ɵginixkə tapxurdi aⱪsaⱪallirini.
23
Xundaⱪ ⱪilip Isra'illar Misirƣa kəldi,
Ⱨamning⑦ zeminida Yaⱪup əwladliri musapir boldi.
24
Ularni kɵp nəsillik ⱪildi Pərwərdigar,
ⱨəm düxmənliridin küqlük boldi ular.
25
Xunga ulardin bizar bolup Misirliⱪlar,
ⱨiylə-mikir mu'amilidə boldi ular.
26
Andin əwətti Huda ɵz ⱪuli Musani,
yollidi ɵz talliƣini Ⱨarunni.
27
Hudaning alamətlirini bayan ⱪildi ular Misirda,
uning mɵjizilirini kɵrsətti ⱨam zeminida.
28
Zeminni zulmət ⱪilsimu ⱪarangƣuluⱪida Pərwərdigar,
uning əmrigə ita'ətsizlik ⱪilmidi ular.
29
Ⱪan ⱪildi Huda Misirning sulirini,
ɵltürüwətti ularning beliⱪlirini.
30
Paⱪa apiti ⱪaplidi yərlirini,
ⱪaplidi ⱨətta paⱪilar padixaⱨ sariyini.
31
Hudaning əmri bilən ⱪaplidi ƣuⱬ-ƣuⱬ qiwinlar,
ⱨəmmə yərni basti ƣing-ƣing paxilar.
32
Yamƣur orniƣa mɵldür yaƣdi,
Misirni qaⱪmaⱪ urdi.
33
Nabut boldi ənjür dərihi, üzüm talliri,
wəyran boldi dərəhlərning barliⱪi.
34
Hudaning əmri bilən kəldi yənə qekətkilər,
miⱬildap kəldi san-sanaⱪsiz qekətkilər.
35
Ⱪoymidi ular barliⱪ giyaⱨlarni,
yəp tügətti etizlarda ⱨosullarni.
36
Ahirida ɵltürdi Huda Misirdiki tunji balilarni –
ularning ƣururi bolƣan birinqi oƣullarni.
37
U Isra'illarni səpərgə altun-kümüx bayliⱪ bilən qiⱪardi.
Ularning ⱨəmmisi saƣlam ⱨəm küqlük idi.
38
Ularning kətkinigə Misirliⱪlar huxal boldi,
Ⱨam – Nuⱨning oƣli bolup, u Misirliⱪlarning əjdadidur. «Ⱨam zemini» Misirni
kɵrsitidu.
⑦
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qünki Misirliⱪlar Isra'illardin bək ⱪorⱪⱪanidi.
39
Pərwərdigar bulutni sayiwən ⱪildi,
tündə ularƣa otni nur ⱪilip bərdi.
40
Ular Hudadin tiligənidi, bɵdünə ata ⱪildi,
toⱪlax üqün ularni asmandin nan qüxürdi.
41
Taxni yerip ariliⱪliridin su qiⱪardi,
ⱪaⱪas qɵldə eⱪin-dərya pəyda ⱪildi.
42
Bərⱨəⱪ Huda muⱪəddəs wədisini untumidi,
ⱪuli bolƣan Ibraⱨimni əs-yadida saⱪlidi.
43
U həlⱪini qiⱪardi Misirdin xad ⱪilip,
ⱨɵrlükigə təntənə ⱪildi həlⱪi nahxa etip.
44
Yat əllərning zeminlirini bərdi ularƣa Pərwərdigar,
baxⱪilarning əjir-meⱨnətlirigə muyəssər boldi ular,
45
xunga ita'ət ⱪilip Pərwərdigarning ⱪanunliriƣa,
boysununglar uning pərmanliriƣa.
Ⱨəmdusana oⱪunglar Pərwərdigarƣa!

106-munajat
1

Ⱨəmdusana oⱪunglar Pərwərdigarƣa,
xükürlər eytinglar uningƣa.
Qünki Pərwərdigar xapa'ətliktur,
uning muⱨəbbiti mənggülüktur.
2
Ⱪudritini Hudaning kimmu toluⱪ təripliyələr?
Kim uningƣa eytalar mukəmməl mədⱨiyələr?
3
Nəⱪədər bəhtlik-ⱨə, adalətlik ix ⱪilƣanlar,
ⱨər da'im ⱨəⱪⱪaniyət yolini tutⱪanlar.
4

I Pərwərdigar, alƣaysən meni esinggə,
ⱨimmitingni kɵrsətkiningdə ɵz həlⱪinggə.
Həwər alƣin ⱨalimdin nijatliⱪing kəlgəndə.
5
Ɵzüng talliƣan həlⱪingning iⱪbalini kɵrəy,
ularning külkisigə jor bolup küləy,
sanga mənsup həlⱪing bilən mahtinip yürəy.
6

Huddi əjdadlirimizdək bizmu gunaⱨ ɵtküzduⱪ,
rəzil, iplas ⱨəm yaman ixlarni ⱨəmmimiz ⱪilduⱪ.
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7

Əjdadlirimiz Misirdiki qeƣida,
mənsitmigənidi Hudaning mɵjizilirini.
Isyan kɵtərgənidi ular Ⱪizil Dengiz boyida,
esidimu tutmastin Hudaning muⱨəbbitini.
8
Əmma Pərwərdigar ɵzining xəripi üqün,
ularni ⱪutⱪuzup ⱪudritini namayan ⱪilƣanidi.
9
Uning əmri bilən süyi ⱪurup Ⱪizil Dengizning,
ularni huddi qɵllüktə elip mangƣandək
dengiz astidin yetəkləp mangƣanidi.
10
Pərwərdigar ularni
düxmənlirining ⱪolliridin azad ⱪildi,
rəⱪiblirining qanggilidin ⱪutⱪuzdi.
11
Düxmənliri su astida ƣərⱪ boldi,
ulardin birərsimu ⱨayat ⱪalmidi.
12
Xundila Hudaning wədisigə ixəndi ular,
Pərwərdigarni mədⱨiyələp oⱪudi küy-nahxilar.
13

Lekin ular uzun ɵtməy untudi Pərwərdigarni,
rawa kɵrmidi ɵzlirigə Hudaning iradisini.
14
Ular qɵldə nəpsigə təslim boldi,
ⱨəm Pərwərdigarni sinap kɵrdi.
15
Tələp ⱪilƣan nərsisini Pərwərdigar bərdi ularƣa,
biraⱪ bir kesəlni küxəndə ⱪilip əwətti ularƣa.
16
Qedirlirida ular ⱨəsət ⱪildi ⱨəzriti Musaƣa,
wə Huda talliƣan muⱪəddəs roⱨaniy Ⱨarunƣa.
17
Xuning bilən yər yerilip Datanni yutuwaldi,
Abiramni ⱨəmraⱨliri bilən ⱪapsiwaldi.
18
Ⱨəmraⱨliri arisiƣa ot qüxürülgənidi,
ot yalⱪuni rəzillərni kɵydürüwətti.
19
Mozay butni yasap ular Sinay⑧ teƣida,
səjdə ⱪilip qoⱪundi xu altun butⱪa.
20
Qɵp yəydiƣan bir kalining butini ular,
ⱪoydi xan-xərəplik Pərwərdigarning orniƣa.
21
Untudi ular ⱪutⱪuzƣuqisi Hudani,
Misirda uluƣ ixlarni ⱪilƣuqini.
⑧

Sinay – Horeb dəpmu atilidu.
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22

Karamitini kɵrsitip Ⱪizil Dengizda,
Ⱨam diyarida mɵjizilər Yaratⱪuqini.
23
Xunga Huda ularni ⱨalak ⱪilmaⱪ bolƣanidi,
lekin Huda təripidin tallanƣan Musa qiⱪip
rəⱨim tiləp Hudaning ƣəzipini basⱪanidi.
24
Ular bu güzəl zeminƣa kirixni rət ⱪildi,
Pərwərdigarning wədisigə ixənmidi.
25
Ⱪaⱪxap turup ular ɵz qedirlirida,
ⱪulaⱪ salmidi Pərwərdigarning awaziƣa.
26
Xunga Huda ⱪolini kɵtürüp ⱪəsəm ⱪilip,
dediki: «Ularni qɵllərdə yoⱪitimən.
27
Əwladlirini yat əllərdə wəyran ⱪilip,
yaⱪa yurt, yiraⱪlarƣa tarⱪitimən.»
28
Pe'or teƣida ular Ba'al ilaⱨiƣa qoⱪunup,
ɵlüklərgə atalƣan ⱪurbanliⱪlarni yeyixti.
29
Ⱪilmixliri ularning ƣəzipini kəltürdi Hudaning,
xu wəjidin waba kesəl tarⱪaldi arisiƣa ularning.
30
Xunga Pinihas qiⱪip otturiƣa,
tohtatti u wabani dadilliⱪida.
31
Buning bilən Pinihas ⱨəⱪⱪaniy dəp ⱨesablandi,
uning tɵⱨpisi əwladtin-əwladⱪiqə tarⱪaldi.
32

Hudaning ƣəzipini ⱪozƣidi ular yənə
Miribada pəyda bolƣan suning boyida.⑨
bu səwəblik azar yətti Musaƣa.
33
Qünki ular Musaning jeniƣa təgkəq,
bihəstəlik ⱪilip Musa sɵzləp saldi ularƣa.
34
Pərwərdigarning əmrigə hilapliⱪ ⱪilip
ⱨalak ⱪilmay ⱨəmmə yat əllərni,
35
əksiqə arilixip ular bilən
ɵgəndi ularning ⱪiliⱪlirini.
36
Qoⱪundi ularning butliriƣa,
ⱨalakət elip kəldi but ularƣa.
37
Ⱪiz-oƣullirini atidi ⱪurbanliⱪⱪa,
beƣixlap ularni jin-xəytanƣa.
⑨

Miribada pəyda bolƣan su – «Təwrat. Misirdin qiⱪix» 17-babⱪa ⱪaralsun.
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38

Atap Kən'andiki butlarƣa,
ular tɵkti ⱪiz-oƣullirining
bigunaⱨ ⱪanlirini,
ⱪanlar bulƣidi zeminni.
39
Paⱨixə ayaldək boldi ularning ixliri,
bulƣidi ularni ɵz ⱪilmixliri.
40

Pərwərdigar ɵzi talliƣan həlⱪigə ƣəzəpləndi,
pəⱪət ɵzigila təwə bolƣan ⱪowmidin nəprətləndi.
41
Xunga ularni taxlap bərdi yat əllərning ⱪoliƣa,
ɵqmən bolup kəlgənlər ⱨɵkümranliⱪ ⱪildi ularƣa.
42
Rəⱪibliri ⱪolida ezildi ular,
ⱪəddini püküp, bexini əgdi yawlar.
43
Talay ⱪetim ⱪutⱪuzsimu ularni Pərwərdigar,
əmma ⱪəstən boysunuxni rət ⱪilip kəlgəq,
boldi gumran ahirda gunaⱨliri səwəbidin ular.
44
Xundaⱪtimu ularning pəryadini angliƣanda,
rəⱨimdillik bilən nəzər saldi Huda japaliriƣa.
45
Ular üqün Pərwərdigar əⱨdisini esigə elip,
meⱨir-muⱨəbbiti birlə burunⱪi niyitidin yenip,
46
ularƣa rəⱨim-xəpⱪət ⱪildurdi,
ularni əsir alƣuqilarning diliƣa selip.
47

I Hudayimiz Pərwərdigar, ⱪutⱪuzƣin bizni,
ⱪayta yiƣip əkəlgin yurtimizƣa bizlərni.
Xunda seni mədⱨiyələyli, küyləyli,
xu muⱪəddəs namingƣa xükür-rəⱨmət eytayli.
48
Mədⱨiyələngəy mənggüdin-mənggügə,
isra'illarni talliƣan Pərwərdigar!
Halayiⱪlar «amin» desun birliktə!
Pərwərdigarƣa ⱨəmdusana oⱪunglar!
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5-bɵlək
107-munajat
1

Xükür eytinglar Pərwərdigarƣa, xapa'ətliktur Pərwərdigar,
uning meⱨir-muⱨəbbiti mənggülükkə dawam ⱪilar.
2
Eytinglar bu mədⱨiyəni Pərwərdigar ⱪutⱪuzƣanlar,
bayan ⱪilinglar yaw ⱪolidin ⱪutⱪuzulƣanlar.
3
Eytinglar bu mədⱨiyəni ⱨər yurtlardin yiƣilƣanlar –
xərⱪ, ƣərb, jənub, ximaldin kəlgənlər.
4
Bəziliri kezip adəm ayaƣ basmiƣan bayawanni,
tapalmidi adəm makan tutⱪan ⱨeqbir yərni.
5
Ular aq, ussuƣanidi,
ümidliri üzülgənidi.
6
Külpəttə ⱪalƣinida nida ⱪilƣanidi Pərwərdigarƣa,
Pərwərdigar qiⱪardi ularni külpəttin azadliⱪⱪa.
7
Tapⱪuqə ular makanlaxⱪudək bir yərni,
tüz yolƣa baxlidi Huda ularni.
8
Xükür eytsun ular Pərwərdigarƣa,
uning mənggülük muⱨəbbitigə,
insanlarƣa kɵrsətkən mɵjizilirigə.
9
U ⱪandurƣuqidur ussuzluⱪini qangⱪiƣanlarning,
u toydurƣuqidur esil nemətlər bilən ⱪorsiⱪini aqlarning.
10

Bəzilər zulmət ⱪarangƣuluⱪta yaxiƣanidi,
ular kixənlinip, azab qəkkən məⱨbuslar idi.
11
Qünki ular yərgə urup Hudaning əmrlirini,
kɵzgə ilmiƣanidi uluƣ Hudaning kɵrsətmilirini.
12
Dərd tartⱪuzup kəmtər ⱪildi Huda ularni,
yiⱪilsimu gər ular qiⱪmidi yɵləydiƣan ⱨeqbiri.
13
Külpəttə ⱪalƣinida nida ⱪilƣanidi Pərwərdigarƣa,
Pərwərdigar qiⱪardi ularni külpəttin azadliⱪⱪa.
14
Ⱪarangƣu zulməttin qiⱪardi ularni,
sundurup zənjir-asarətlirini.
15
Xükür eytsun ular Pərwərdigarƣa,
uning mənggülük muⱨəbbitigə,
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insanlarƣa kɵrsətkən mɵjizilirigə.
16
Paqaⱪlap taxlidi u tuq dərwazilarni,
qeⱪip taxlap tɵmür taⱪaⱪlarni.
17

Bəzilər ⱨamaⱪət boldi gunaⱨliridin,
duqar boldi azablarƣa ⱪəbiⱨlikliridin.
18
Yeməkliklərdin bolup bizar,
berip ⱪaldi ɵlüm girdabiƣa ular.
19
Külpəttə ⱪalƣinida nida ⱪilƣanidi Pərwərdigarƣa,
Pərwərdigar qiⱪardi ularni külpəttin azadliⱪⱪa.
20
Kesəlliri tepip xipa Hudaning kalamidin,
ⱪutⱪuzdi ularni ɵlüm girdabidin.
21
Xükür eytsun ular Pərwərdigarƣa,
uning mənggülük muⱨəbbitigə,
insanlarƣa kɵrsətkən mɵjizilirigə.
22
Sunup Hudaƣa minnətdarliⱪ ⱪurbanliⱪini,
mədⱨiyəgə ⱪetinglar uning karamətlirini.
23

Bəzilər olturup kemə-parahotlarda,
tirikqilik ⱪilatti dengizlarda.
24
Guwaⱨqidur ular Pərwərdigarning ⱪudritigə,
qongⱪur dengizlarda kɵrsətkən karamətlirigə.
25
Əmri bilən ⱨɵrkiritip boranlarni,
pəyda ⱪilƣanidi u dolⱪunlarni.
26
Kemilər gaⱨ kɵtürülüp asman-pələkkə,
gaⱨ qüxkinidə dolⱪun təktigə,
ular hətərdin qüxkənidi sarasimigə.
27
Ular goya məstlərdək dəldəngxiytti,
ⱨeqⱪandaⱪ qarə-amali ⱪalmiƣanti.
28
Külpəttə ⱪalƣinida nida ⱪilƣanidi Pərwərdigarƣa,
Pərwərdigar qiⱪardi ularni külpəttin azadliⱪⱪa.
29
U boranni tohtatti,
dolⱪunlarmu tinqidi.
30
Xadlandi ular tinqitⱪaqⱪa dolⱪunni,
nixan ⱪilƣan portⱪa yetəklidi Huda ularni.
31
Xükür eytsun ular Pərwərdigarƣa,
uning mənggülük muⱨəbbitigə,
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insanlarƣa kɵrsətkən mɵjizilirigə.
32
Ular həlⱪ arisida uluƣlisun Hudani,
aⱪsaⱪallar məjlisidə mədⱨiyəlisun Hudani.
33-34

Gunaⱨ ⱪilsa bu yərning adəmliri,
bayawanƣa aylandurular dəryaliri,
süyi tügəp ⱪaƣjirar bulaⱪliri,
xorluⱪ tupraⱪ bolar munbət yərliri.
35
U yənə kɵl ⱪilar qɵl-bayawanni,
bulaⱪlarƣa aylandurar qangⱪaⱪ yərlərni.
36
Aqlarni jaylaxturup axu yərgə,
aylandurar u yərni bir xəⱨərgə.
37
Üzüm tikip, yər terip ular,
alidu mol ⱨosullar.
38
Bərikət bərgəq ularƣa Pərwərdigar,
zor kɵləmdə sani awup ularning,
ziyadə bolar ularda mal-waranlar.
39
Zulum, külpət, dərd selip düxmənliri,
nawada horlinip, aziyip kətsə sanliri,
40
yaw ⱨɵkümdarlirini xərməndə ⱪilip Pərwərdigar,
ularni dəxt-qɵl, bayawanda sərsan ⱪilar.
41
Zulumdin azad ⱪilip miskinlərni,
ⱪoy padisidək kɵp ⱪilidu əwladlirini.
42
Buni kɵrüp xadlinidu ⱨəⱪⱪaniylar,
aƣzi etilip, ünsiz turar pasiⱪlar.
43
Kɵngül ⱪoysun bu ixlarƣa əⱪli barlar,
Hudaning mənggülük muⱨəbbitini qüxənsun ular.

108-munajat
Dawut yazƣan mungluⱪ munajat
1

Ixənqim kamildur sanga, i Huda!
Pütün ⱪəlbim bilən mədⱨiyə oⱪuymən nahxamda.
2
Əy lira,① qiltar oyƣan əmdi,
①

Lira – Ⱪədimki bir hil tarliⱪ qalƣu əswab.
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ⱪəsidə oⱪup oyƣitayli tangni.
3
I Pərwərdigar, xükürlər eytip sanga,
küyləymən seni həlⱪlər, yat əllər ara.
4
Qünki mənggülük muⱨəbbiting asmandin bipayan,
sadaⱪiting xunqə moldur, bulutlarƣa taⱪaxⱪan.
5
I Huda, uluƣluⱪung kɵrsitilgəy asman-pələktə,
xan-xəriping namayan bolƣay pütkül yər yüzidə.
6
Du'ayimni ⱪilip ijabət, ⱪutⱪuz bizni ong ⱪolungda,
ɵzüng sɵygən bəndiliring nijatliⱪ tapar xunda.
7

Huda mundaⱪ dedi ɵz muⱪəddəsliki bilən:
«Xadliⱪta həlⱪimgə bɵlüp berimən Xəkəm diyarini,
təⱪsim ⱪilip berimən Sukkot wadisini.
8
Gil'ad rayoni mənsuptur manga,
Manassəmu ⱨəm tə'əlluⱪ manga.
Əfrayim – beximdiki dubulƣamdur,
Yəⱨuda mening səltənət ⱨasamdur.
9
Put yuyidiƣan ⱪaqidur Mo'ab manga,
qoruⱪumni taxlaymən Idomƣa.
Quⱪan salimən,
Filistiyə üstidin ƣəlibə ⱪilƣinimƣa.»②
10

Kim meni Idomƣa zəpər bilən baxlap kirər?
Kim meni u mustəⱨkəm xəⱨərgə baxlap barar?
11
I Huda, bizdin waz kəqtingmu?
Biz bilən birgə bolmiding jəngdimu?
12
Düxməngə ⱪarxi bizgə bol yardəmdə,
biⱨudidur zəpər ⱪazinix insanning yardimidə.
13
Hudaning ⱪudriti bilən jəng ⱪilimiz baturlarqə,
igəm ɵzi dəssəp qəylər düxminimiz tügigüqə.

②

8-, 9-ayətlərdiki namlar, yərning namliri bolup, bu ayətlərning omumiy mənisi Huda
pütkül dunyaƣa ⱨɵkümrandur, wə barqə həlⱪlər ⱪəyərdə bolsimu, ⱨəmmisi Hudaƣa
mənsuptur.
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109-munajat
Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər
bexiƣa tapxurulƣan.
1

I mədⱨiyəmning igisi Huda,
süküt ⱪilip, ünsiz turma.
2
Ⱨaⱪarət ⱪilmaⱪta rəzillər manga,
yalƣanqi tilida qaplap ⱪara.
3
Nəprətlik sɵzliri aldi meni ⱪorxawƣa,
səwəbsiz ⱨujum ⱪilip ular manga.
4
Muⱨəbbitimni bərsəmmu mən ularƣa,
xikayətlər ⱪildi ular ⱪarxi manga,
xundaⱪtimu ular üqün ⱪilimən du'a.
5
Yahxiliⱪimƣa bərdi yamanliⱪni,
sɵygümgə bərdi nəprətni.
6
Bir rəzil adəm əyiblisun uni sotta,
dəwagərdin birsi bolsun ong yenida.
7
Əyibkar bolup qiⱪsun u soraⱪta,
du'asimu gunaⱨliⱪ bolsun ⱨətta.
8
Ɵmri ⱪisⱪa bolsun,
mənsipini baxⱪisi alsun.
9
Baliliri yetim bolsun,
hotuni tul ⱪalsun.
10
Oƣulliri ƣeribanə ɵyidin ayrilip sərgərdan bolsun,
yaⱪa yurtlarda rizⱪini izdəp tiləmqi bolsun.
11
Tartiwalsun jazanihorlar mal-mülkini,
buliwalsun yatlar ⱨəmmə bisatlirini.
12
Meⱨribanliⱪ kɵrsətmisun uningƣa ⱨeqkim,
kɵngül bɵlüp yürmisun baliliriƣa birkim.
13
Ⱪurutulup uning nəsli,
ⱪalmisun keyinki əwladliri.
14
Əjdadlirining ⱪəbiⱨliki yadida bolsun Hudaning,
untulmisun gunaⱨliri ⱨəm anisining.
15
Hudaning kɵz aldida bolsun da'im gunaⱨliri,
yər yüzidin yoⱪ ⱪilsun Pərwərdigar uning namini.
16
Qünki u meⱨribanliⱪ kɵrsətməstin baxⱪilarƣa,
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ɵltürmək boldi, bəlki selip zulum
ezilgən, dili sunuⱪ, yoⱪsullarƣa.
17
U huxtar idi lənət oⱪuxⱪa,
xunga lənət kəlsun uning bexiƣa.
Rayi yoⱪ idi bəht tiləxkə,
xunga bəht yiraⱪ bolsun uningƣa.
18
U ɵzigə kiyim ⱪilip kiyidu lənətlərni,
lənətliri aⱪⱪan sudək kirsun iqigə,
singip kətsun may kəbi sɵngəklirigə.
19
Lənətliri oriwalsun uni tonidək,
da'im belini baƣliwalsun bəlbeƣidək.
20
Pərwərdigar ənə xundaⱪ jazalisun xikayəttə bolƣanlarni,
ədəplisun, yaman sɵzlər bilən manga ⱨujum ⱪilƣanlarni.
21

I Rəbbim Pərwərdigar,
namingning ⱨɵrmiti üqün yardəm ⱪil manga,
ⱪutⱪuz meni, mənggülük muⱨəbbiting bolƣaq əla.
22
Qünki mən ⱨajətmən, biqarə,
dərdimmu jiⱪ iqimdə.
23
Ⱨayatimmu ƣuwalaxti gugumdiki kɵlənggidək,
qətkə ⱪeⱪildim ⱪeⱪiwetilgən qekətkidək.
24
Roza tutup putumning madari kətti,
tenim jüdəp, ⱨarƣinliⱪ yətti.
25
Düxmənlirim aldida boldum rəswa,
bexini qayⱪar ular manga ⱪaraxⱪanda.
26
Pərwərdigar, i Rəbbim yardəm ⱪil manga,
ⱪutⱪuz meni, mənggülük muⱨəbbət səndə bolƣaqⱪa.
27
Ular bilsun bu ixni sening ⱪilƣanliⱪingni,
manga nijatkar bolƣuqining Pərwərdigar ikənlikini.
28
Məyli ular oⱪuwərsun lənət manga,
biraⱪ sən ata ⱪilisən bəht manga.
Ⱨujum ⱪilsa ular hijaləttə ⱪalar,
əmma mənki ⱪulung xadliⱪⱪa tolar.
29
Rəⱪiblirim kiyim ⱪilsun hijalətni,
ton ⱪilip yepinsun nomusni.
30
Pərwərdigarƣa xükür eytimən,
uni awam iqidə mədⱨiyələymən.
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31

Qünki u turar moⱨtajlarning ong yenida,
ularni ɵlümgə məⱨkum ⱪilƣanlardin ⱪutⱪuzuxⱪa.

110-munajat
Dawut yazƣan munajat
1

Pərwərdigar eyttiki Igəmgə:
«Olturƣin sən mening ong yenimda,
mən dəssətküqə düxmənliringni ayiƣing astiƣa.»
2
Pərwərdigar zoraytar ⱨɵkümranliⱪingni Si'ondin,
dərki u: «Sən ⱨɵküm sürgin düxmənliring üstidin.»
3
Sən jəng ⱪilidiƣan küni ⱪoxunliringni yiƣⱪanda,
təⱪwadarliring qiⱪar ɵz ihtiyarliⱪida.
Sübⱨidə kelur nəwⱪiranlar aldingƣa,
huddi xəbnəm qüxkəndək sən turƣan taƣⱪa.
4

Pərwərdigar ɵzgərtməs ⱪilƣan munu ⱪəsimini:
«Mənggülük roⱨaniydursən Malkisidiⱪning③ ⱪataridiki.»
5
I Pərwərdigar, turar Igəm sening ong təripingdə,
padixaⱨlarni bitqit ⱪilar ƣəzipini kɵrsətkən künidə.
6
U ⱨɵküm qiⱪirar hudasiz həlⱪlərgə,
baxlirini kukum-talⱪan ⱪiliwetər yər yüzidə,
ularning zeminini toldurar jəsətlərgə.
7
Igəm yol üstidə bulaⱪtin su iqər,
küq-ⱪuwwət elip, məydisini egiz kɵtürər.

111-munajat
1

Ⱨəmdusana oⱪunglar Pərwərdigarƣa!

③ Malkisidiⱪ – Salem (Yerusalem) xəⱨirining padixaⱨi ⱨəm uluƣ Hudaning roⱨaniysi
bolup, u Ibraⱨim pəyƣəmbər bilən kɵrüxkən wə uningƣa bəht tiligən. «Malkisidiⱪ»
degən isimning mənisi «ⱨəⱪⱪaniyət padixaⱨi» degənliktur. «Salem padixaⱨi»
degənning mənisi «amanliⱪ padixaⱨi» degənliktur. Muⱪəddəs yazmilarda uning
ata-anisi, uruⱪ-əwladi, nəsəbi ⱨəmdə uning ⱨayatining baxlinixi wə ahirlixixi toƣrisida
birər hatirə yoⱪ. «Təwrat. Aləmning yaritilixi» 14-babⱪa ⱪaralsun.
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Ⱨəⱪ yoldiki jama'ət arisida,
xükür eytimən ihlas bilən Hudaƣa.
2
Uluƣdur Pərwərdigarning biz üqün ⱪilƣanliri,
buni tilƣa elixar ularning ⱪədrini bilgənliri.
3
Pərwərdigarning əjri ⱨəywət, xərəpliktur,
uning ⱨəⱪⱪaniyliⱪi mənggülükkə dawam ⱪilur.
4
Mɵjizilirini kixilərning esigə salar,
rəⱨimdil, xəpⱪətliktur Pərwərdigar.
5
Huda berər ihlasmənlirining rizⱪini,
ta'əbəd esidə tutar ɵz əⱨdisini.
6
Pərwərdigar kɵrsətti ɵz ⱪowmiƣa ⱪudritini,
elip berip ularƣa yatlarning zeminini.
7
U adil, wapadar ⱨərbir ixida,
ixənq bardur yolyoruⱪlirida.
8
Dawamlixar ular mənggü, ta'əbədkə,
orundilar ular durus, sadaⱪətliktə.
9
Muⱪəddəs, sürlüktur Huda!
Ⱪutulux bərdi ɵz ⱪowmiƣa,
əⱨdisini bekitti ⱨəm mənggügə.
10
Danaliⱪ Pərwərdigarƣa ihlasmənliktin baxlinur,
əmrigə əməl ⱪilƣuqilar ⱨekmətlik bolur.
Pərwərdigarƣa atalƣan ⱨəmdusanalar mənggülük bolur.

112-munajat
1

Pərwərdigarƣa ⱨəmdusana oⱪunglar!
Nəⱪədər bəhtliktur Pərwərdigarƣa ihlasi barlar,
uning əmrlirigə boysunuxtin sɵyünidiƣanlar.
2
Küqlük bolar zeminda ularning əwladliri,
bəhtliktur durus yolda mangƣanliri.
3
Ɵyliri bayliⱪⱪa tolup, dɵlətmən bolar,
ularning ⱨəⱪⱪaniyliⱪi mənggülük bolar.
4
Ⱪarangƣuluⱪta nur qeqilar durus yolda mangƣanlarƣa,
rəⱨimdil, xəpⱪətlik, ⱨəⱪⱪaniydur Huda.
5
Sahawətlik, mərd adəm bəhtlik bolar,
adil ix ⱪilidiƣanlar ronaⱪ tapar.
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6

Ⱨəⱪⱪaniylar əbədiy məƣlup bolmas,
ⱨəⱪⱪaniylar mənggügə untulmas.
7
Ⱪorⱪup kətməs xum həwər kəlsə ularƣa,
kɵngli toⱪtur ularning tayanƣaq Pərwərdigarƣa.
8
Iradisi mustəⱨkəmdur ularning,
ⱪorⱪmaydu əsla,
kɵrər məƣlubiyitini düxmənlirining.
9
Sehiydur ular, yoⱪsullarƣa berər sədiⱪə,
mənggü untulmas ⱨəⱪⱪaniyliⱪi ularning,
ⱪudrət tepip, na'il bolar ⱨɵrmitigə kixilərning.
10
Buni kɵrüp qidimaydu rəzillər,
aqqiⱪida ɵz gɵxini ɵzi yər,
zə'iplixip ümidliri üzülər.

113-munajat
1

Pərwərdigarƣa ⱨəmdusana oⱪunglar!
Əy uning ⱪulliri, uni mədⱨiyələnglar,
Pərwərdigar namiƣa mədⱨiyələr eytinglar.
2-3
Təriplənsun nam-xɵⱨriti Hudaning
ⱨazirmu wə keyinmu ta adaⱪⱪiqə.
Mədⱨiyələnsun nam-xɵⱨriti Hudaning
sübⱨi-tangdin taki gugum-xamƣiqə.
4
Ⱨɵkümranliⱪ ⱪilar Huda barqə insan üstidin,
xan-xəripi büyüktur, üstün turar pələktin.
5-6
Ⱨeqkim təng bolalmas igimiz Pərwərdigarƣa,
kimmu ohxar u samawi təhttə olturup,
asman-zeminƣa yuⱪiridin nəzər salƣuqiƣa?
7
U ⱪutⱪuzar yoⱪsullarni yoⱪsulluⱪ tozanidin,
elip qiⱪar u moⱨtajlarni moⱨtajliⱪ əwrizidin.
8
Olturƣuzar ularni xaⱨzadilər ⱪexiƣa,
ⱨətta ɵz həlⱪining xaⱨzadiliri yeniƣa.
9
U xadliⱪ beƣixlar tuƣmas ayalƣa,
ɵz ɵyidə ⱪuqiⱪini toldurar baliƣa.
Ⱨəmdusana oⱪunglar Pərwərdigarƣa.
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114-munajat
1

Isra'illar Misirdin qiⱪⱪinida,
Yaⱪup əwladi yat həlⱪlərdin ayrilƣinida,
2
Yəⱨuda nəslini makan ⱪildi Huda,
Isra'illar Hudaning ilkidiki həlⱪ idi.
3
Dengiz buni bilip yandi arⱪiƣa,
I'ordan dəryasi burulup kəynigə aⱪti.
4
Taƣlar qɵqüp səkridi ⱪoqⱪarlardək,
dɵnglərmu ürküdi ⱪozilardək.
5
Əy dengiz, nemixⱪa ⱪaqisən?
Əy I'ordan dəryasi, nemixⱪa kəyninggə aⱪisən?
6
Əy taƣlar, nemixⱪa səkrəysilər?
Əy dɵnglər, nemixⱪa ürküysilər?
7
Əy zemin, təwrən Rəbbingning siymasidin,
Yaⱪup etiⱪad ⱪilƣan Hudaning kəlginidin.
8
U taxni kɵlqəkkə aylandurdi,
uyul taxtin bulaⱪni pəyda ⱪildi.

115-munajat
1

Bolmisun bizgə i Pərwərdigar, bolmisun bizgə,
bolsun mənsup xan-xɵⱨrət pəⱪət ɵzünggə,
qünki mənggülük muⱨəbbət wə
qəksiz sadaⱪitingni kɵrsətting bizgə.
2
Məshirə ⱪilixip bizni yat həlⱪlər,
«Ⱪeni ularning Hudasi» deyixər.
3
Bizning Hudayimiz ərx'əlada turar,
nemə ⱪilixni halisa xu ixni ⱪilar.
4
Yat həlⱪlərning ilaⱨliri altun-kümüx buttur pəⱪət,
ularni insan ɵz ⱪolida ⱪilidu ijad.
5
Ularning eƣizliri turup sɵzliyəlməs,
kɵzliri turup ⱨeqnemini kɵrəlməs.
6
Ⱪulaⱪliri tursimu angliyalmas,
burni turupmu ⱨeqnemini puriyalmas.
7
Ⱪolliri bolsimu, ular tutalmas,
putliri bolsimu, mangalmas.
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Kanayliridin awaz qiⱪiralmas.
8
Butlarni yasiƣanlar wə ularƣa ümid baƣliƣanlar,
ɵzliri ahiri butliriƣa ohxap ⱪalar.
9

Əy Isra'il əwladliri, tayininglar Igimizgə,
u yɵlənqük, ⱪalⱪandur silərgə.
10
Əy Ⱨarun jəməti,④ tayininglar Igimizgə,
u yɵlənqük, ⱪalⱪandur silərgə.
11
Əy Pərwərdigarƣa ihlasi barlar,
tayininglar Igimizgə.
U yɵlənqük, ⱪalⱪandur silərgə.
12
Pərwərdigar bizni yad etər,
isra'il əwladiƣa bərikət berər,
Ⱨarun jəmətigə bərikət berər.
13
Ⱨəmmisi Pərwərdigarƣa ihlas ⱪilsa əgər,
kiqikidin-qongiƣiqə bərikət berər.
14
Igimizdin silər wə əwladliringlarƣa,
ⱨəssiləp bəht-sa'adət yaƣⱪay da'ima.
15
Yaratⱪuqi Pərwərdigar asman wə zeminni,
silərgə ata ⱪilƣay qəksiz bəhtni.
16
Asmanlar tə'əlluⱪtur Pərwərdigarƣa,
zeminni u bərgən insanlarƣa.
17
Ɵlüklər süküttidur ⱪəbriliktə,
mədⱨiyələr bolmas gɵrdə Igimizgə.
18
Lekin biz bügün wə ta'əbədkə,
Rəbbimizni təripləymiz mənggügə.
Ⱨəmdusana oⱪuyli Igimizgə!

116-munajat
1

Mən sɵyimən Pərwərdigarni,
qünki u anglar nidayimni,
anglar mening ɵtünüxümni.
2
Ⱪulaⱪ salƣaq u manga,
ɵmürwayət nida ⱪilimən uningƣa.
④

Ⱨarun jəməti – Hudaning roⱨaniylirini kɵrsitidu.
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3

Ɵlüm asarətliri qirmidi meni,
gɵristan wəⱨimisi ⱪapsidi meni,
ⱪayƣu, ⱨəsrət ilkigə aldi meni.
4
Nida ⱪildim tilƣa elip Pərwərdigar namini,
«Ⱪutⱪuzƣin dəp Pərwərdigar jenimni.»
5
Pərwərdigar xəpⱪətlik, ⱨəⱪⱪaniydur,
u bizning Hudayimiz rəⱨimdildur.
6
Pərwərdigar panaⱨida saⱪlaydu panaⱨsizni,
u beximƣa kün qüxkəndə ⱪutⱪuzdi meni.
7
Ⱨəy ⱪəlbim, ⱪaytⱪin əmdi aramgaⱨingƣa,
qünki Pərwərdigar iltipat əylidi manga.
8

I Huda, saⱪliding ɵlümdin jenimni,
yiƣa-zar ⱪilixtin kɵzlirimni,
putlixip ketixtin putlirimni.
9
I Pərwərdigar, sən üqün yaxaymən paniy aləmdə.
10
Xunqə har bolsammu yənila,
ixənq baƣlidim mən sanga.
11

Lekin dedim mən təxwix ara:
«Yalƣanqidur ⱨəmmə insanlar.»
12
Pərwərdigarning manga ⱪilƣan iltipatiƣa,
ⱪandaⱪ jawab ⱪilay uningƣa?
13
Nijatliⱪ ⱪədiⱨini sundum Hudaƣa,
xükür eytip uning namiƣa.
14
Pərwərdigarning həlⱪi aldida,
ⱪəsimimni ⱪilimən ada.
15
Ɵlüp kətsə təⱪwadar bəndiliri,
Pərwərdigar ətiwarlar ularning ɵlümini.
16

I Pərwərdigar, mən sening ⱪulungdurmən,
bərⱨəⱪ, sening peⱪir ⱪulungdurmən.⑤
Azad ⱪilding meni ɵzüng asarəttin.
Bu misra Ibraniyqidə: «Mən sening ⱪulungdurmən, dedikingning oƣlidurmən» dəp
elinƣan. Ibraniy tilida bu ohxitix «əng tɵwən, ⱪuldinmu tɵwən» degən mənini
ipadiligəqkə, uyƣurqə tərjimisidə sɵzmusɵz tərjimisi bilən əməs, uni «peⱪir» dəp
alduⱪ.
⑤
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17

Xükür ⱪurbanliⱪi sunimən sanga,
xükür eytimən namingƣa, i Huda.
18

Pərwərdigarning həlⱪi aldida,
ⱪəsimimni ⱪilimən ada.
19
Ibadəthanining ⱨoyla-aramlirida,
əy Yerusalem, turup sening otturangda,
ⱪəsimimni ⱪilimən ada.
Ⱨəmdusana oⱪunglar Pərwərdigarƣa.

117-munajat
1

Əy jaⱨan əⱨli, mədⱨiyələnglar Pərwərdigarni,
əy pütkül ⱪowmlar, alⱪixlanglar Hudani.
2
Büyüktur uning mənggülük muⱨəbbiti,
mənggülükkə dawam ⱪilar wapadarliⱪi,
ⱨəmdusana oⱪunglar Pərwərdigarƣa.

118-munajat
1

Xükür eytinglar Hudaƣa, xapa'ətliktur Pərwərdigar,
uning meⱨir-muⱨəbbiti mənggügə dawam ⱪilar.
2
«Uning meⱨir-muⱨəbbiti mənggülük» desun Isra'illar.
3
«Uning meⱨir-muⱨəbbiti mənggülük» desun Ⱨarun jəmətigə təwə
bolƣanlar.
4
«Uning meⱨir-muⱨəbbiti mənggülük» desun Pərwərdigarƣa ihlasi
barlar.
5

Nida ⱪildim Pərwərdigarƣa kün qüxkəndə beximƣa,
nidayimƣa jawabən nijatliⱪ bərdi manga.
6
Ⱪorⱪmaymən, mən tərəptə Pərwərdigar,
nemə ⱪilalisun meni insanlar!
7
Mən tərəptidur yɵlənqüküm Pərwərdigar,
kɵz aldimda məƣlup bolar manga ɵq bolƣanlar.
8
Baxpanaⱨ ⱪilmaⱪ Pərwərdigarni,
əwzəldur yɵlənqük ⱪilixtin insanni.
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9

Baxpanaⱨ ⱪilmaⱪ Pərwərdigarni,
əwzəldur tayanq ⱪilmaⱪtin ⱨakimlarni.
10
Ⱪorxiwalƣan bolsimu barliⱪ yat əllər meni,
Pərwərdigarning yardimidə məƣlup ⱪildim mən ularni.
11
Xundaⱪ, ⱪorxap turƣan bolsimu ətrapimni,
Pərwərdigarning yardimidə məƣlup ⱪildim mən ularni.
12
Ⱪorxiwalƣan bolsimu ular meni ⱨərilərdək,
ɵqürüldi xunqə tezdin ⱪurƣaⱪ tikən otidək.
Pərwərdigarning yardimidə məƣlup ⱪildim mən ularni.
13
Yiⱪilƣili tas ⱪalƣanidim ittirilgəndə,
biraⱪ, mən yiⱪilmidim Pərwərdigarning yardimidə.
14
Pərwərdigar munajitim wə küq-ⱪudritim,
boldi u mening nijatkarim.
15

Ⱨəⱪⱪaniylarning qedirlirida nijatliⱪ təntənisi yangrimaⱪta,
Pərwərdigarning küqlük ong ⱪoli zəpər ⱪuqmaⱪta.
16
Pərwərdigarning küqlük ong ⱪoli ƣəlibə ⱪilmaⱪta,
Pərwərdigarning küqlük ong ⱪoli zəpər ⱪuqmaⱪta.
17
Mən ɵlməymən, bəlki yaxaymən,
Pərwərdigarning mɵjizilirini bayan əyləymən.
18
Meni ⱪattiⱪ jazaliƣan bolsimu Pərwərdigar,
əmma taxlap ⱪoymidi ɵlümgə zinⱨar.
19
Ⱨəⱪⱪaniylar kiridiƣan dərwazini eqip beringlar manga,
mən kirip, xükür eytimən Pərwərdigarƣa.
20
Dərwazisidur bu Pərwərdigarning,
kirix yolidur ⱨəⱪⱪaniylarning.
21
Sanga xükür eytimən Huda,
qünki manga jawab berip
nijatkar boldung manga.
22
Kerəksiz bilingən tax tamqilarƣa,
ultax boldi ⱪuruluxⱪa.
23
Pərwərdigarning ⱪilƣan ixidur bu,
kɵz aldimizda karamət boldi u.
24
Pərwərdigar yaratⱪan muxu kündə,
huxalliⱪⱪa tolayli ⱪilip təntənə.
25

I Pərwərdigar, ɵtünəy, ⱪutⱪuzƣin bizni,
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ɵtünəy, muwəppəⱪiyətlik ⱪilƣaysən iximizni.
26
Bəht yar bolƣay Pərwərdigarning namida kəlgüqigə,
bəht tiləymiz Pərwərdigarning ɵyidin silərgə.
27
Pərwərdigar⑥ – yaratⱪuqidur,
birdinbir yeganidur.
U qaqar nurini üstimizgə.
Ⱪurbanliⱪni baƣlanglar tanilar bilən
ⱪurbanliⱪ supisining burjəklirigə.
28
Sən mening Ilaⱨimsən, xükür eytimən,
sən mening Ilaⱨimsən, uluƣlaymən.
29
Xükür eytinglar Hudaƣa, xapa'ətliktur Pərwərdigar,
uning meⱨir-muⱨəbbiti mənggügə dawam ⱪilar.

119-munajat
1

Nəⱪədər bəhtliktur durus yolda mangidiƣanlar,
Pərwərdigarning təlimliri boyiqə yaxaydiƣanlar.
2
Bəhtliktur yənə uning pərzlirini tutup,
pütün ⱪəlbi bilən uningƣa təlpünidiƣanlar.
3
Naⱨəⱪqilik ⱪilmas ular əsla,
mangar ular Pərwərdigarning yolida.
4
Pərwərdigar qüxürdüng əmrliringni,
əstayidil orundanglar dəp ularni.
5
Ⱪararlirim ⱪət'iy bolƣay mening,
pərmanliringƣa əməl ⱪilixⱪa sening.
6
Kɵngül bɵlsəm əmrliringgə,
ⱪalmasmən əsla xərməndilikkə.
7
Mədⱨiyələymən pak ⱪəlbimdin seni,
ɵgənginimdə adil ⱨɵkümliringni.
8
Pərmanliringƣa əməl ⱪilimən,
meni ⱨərgiz taxliwətmigin.
9

Yax yigit ⱪandaⱪ ⱪilip pak yolda mangalar?
U pəⱪət kalamingƣa əməl ⱪilƣanda bolar.
Pərwərdigar – Bu ayəttə Hudaning has nami bolup, Ibraniyqə nushida «yaⱨwəⱨ»
dəp elinƣan.
⑥
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10

Pütün ⱪəlbim bilən təlpündüm sanga,
ⱨəⱪ yolungdin ezixⱪa yol ⱪoyma manga.
11
Niyət ⱪilip gunaⱨkar bolmasliⱪni,
saⱪlidim ⱪəlbimdə qing sɵzliringni.
12
Ⱨəmdusana bolsun Pərwərdigar sanga,
ɵgətkəysən nizamliringni manga.
13
Bayan ⱪilimən ⱨɵkümliringni,
jakarlaymən təlimliringni.
14
Adəmlər hursən bolƣandək bayliⱪliridin,
xadlinimən ɵzüm pərzliringdin.
15
Qongⱪur pikir ⱪilimən nizamliring üstidə,
oylinimən yol-ⱪədiming ⱨəⱪⱪidə.
16
Sɵyündürdi nizaming meni,
untumaymən kalamingni.
17

Xəpⱪitingni kɵrsətsəng mən ⱪulungƣa,
xunda mən ⱨayat yaxap, əməl ⱪilay kalamingƣa.
18
Aqⱪin mening kɵzlirimni,
kɵrəy təlimliringdiki karamətlərni.
19
musapirmən zeminda,
əmringni yoxurma.
20
Yürikim ezilməktə,
təlpünüxtin ⱨɵkümünggə.
21
Əyiblərsən lənətkə uqriƣan təkəbburlarni,
əmringdin ezip kətkən məƣrurlarni.
22
Elip taxla məndin horluⱪ, məshirilərni,
qünki ada ⱪilip kəldim pərzliringni.
23
Toplixip manga suyiⱪəst ⱪilsimu ⱨɵkümranlar,
peⱪir ⱪulung nizamliring ⱨəⱪⱪidə yənila oylinar.
24
Pərzliring sɵyüniximdur,
ⱨəm mening məsliⱨətqimdur.
25

Ⱪara tupraⱪ ⱪoyniƣa almaⱪqi meni,
wədənggə wapa ⱪilip ⱪutⱪuzƣin ⱨayatimni.
26
Bayan ⱪilsam sanga yürgən yollirimni,
jawab bərding, ɵgət manga nizamliringni.
27
Təlimingni qüxinixkə ⱪadir ⱪil meni,
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xunda hiyal ⱪilalaymən karamət ixliringni.
28
Ƣəm-ƣussilar dəstidin ⱨarduⱪ yətti jenimƣa,
kalamingƣa asasən küq-ⱪudrət bərgin manga.
29
Ⱨiylə-mikir yolidin neri ⱪil meni,
iltipat əyləp ɵgət manga təlimliringni.
30
Tallidim mən sadaⱪət yolini,
kɵz aldimda tutimən ⱨɵkümliringni.
31
Pərwərdigar, qing tutimən pərzliringni,
xərməndiliktə ⱪoymiƣin meni.
32
Ⱪizƣin ada ⱪilimən sening əmrliringni,
qünki xundaⱪ ⱪilixⱪa ⱪadir ⱪilding meni.
33

Pərwərdigar, qüxəndürgin əmrliringni,
ahirƣiqə ijra ⱪilay ularni.
34
Ⱪəlbimni yorutⱪaysən, yolungni tutay,
pütün wujudum bilən ularƣa əməl ⱪilay.
35
Əmrliringgə boysunidiƣan ⱪilƣin meni,
qünki sɵyimən sening yolungda mengixni.
36
Mayil ⱪilmay ⱪəlbimni mənpə'ətlərgə,
bəlki huxtar ⱪilƣin sening pərzliringgə.
37
Nəzirimni yiraⱪ ⱪilip sahtiliⱪtin,
ɵz yolung bilən meni roⱨlandurƣin.
38
Əməlgə axursang ⱪulungƣa bərgən wədəngni,
həlⱪlər tehimu ⱨɵrmətlər seni.
39
Ⱪorⱪimən, yiraⱪ ⱪil məndin ⱨaⱪarətlərni,
bərⱨəⱪ, əla bilimən ⱨɵkümliringni.
40
Nəⱪədər təlpünimən yolyoruⱪliringƣa,
meni roⱨlandurƣin ⱨəⱪⱪaniyliⱪingda.
41

I Pərwərdigar, kɵrsitip mənggülük muⱨəbbitingni,
ata ⱪil manga wədə ⱪilƣan nijatliⱪingni.
42
Xunda jawab berələymən manga ⱨaⱪarət ⱪilƣanlarƣa,
qünki mən tayinimən pəⱪət sening kalamingƣa.
43
Bərgin manga ⱨəⱪiⱪiy guwaⱨliⱪning pursitini,
baƣliƣanmən pəⱪət sening ⱨɵküminggə ümidimni.
44
Boysunimən da'ima təlimliringgə,
ri'ayə ⱪilimən ⱨəm mənggügə.
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45

Mən ərkin, bihətərmən ⱨəmmə jaylarda,
qünki ita'ət ⱪilip kəldim yolyoruⱪliringƣa.
46
Pərzliringni sɵzləymən xaⱨlar aldida,
rəddiyəgə uqrap nomusta ⱪalmasmən əsla.
47
Əmrliringdin hursən bolurmən,
ⱨəm ularni xunqə sɵyərmən.
48
Əmrliringni ⱨɵrmətləp ⱪolum turar kɵksümdə,
oylinimən mən sɵygən pərmanliring ⱨəⱪⱪidə.
49

Untumiƣin mən ⱪulungƣa bərgən wədəngni –
manga ümid beƣixliƣan axu kalamingni.
50
U manga təsəllidur külpəttə ⱪalƣinimda,
yengi roⱨ ata ⱪilar wədəng manga.
51
Məshirə ⱪilsimu meni da'im təkəbburlar,
lekin sening təlimliringdin aƣmidim zinⱨar,
52
əslisəm ⱪədimdin buyanⱪi ⱨɵkümliringni,
i Pərwərdigar, berər ular manga təsəllini.
53
Tərk ətkəq rəzillər təlimliringni,
basalmaymən ularƣa bolƣan ƣəzipimni.
54
Yürsəmmu gər musapir bolup paniy dunyada,
pərmanliring boldi manga güzəl bir nahxa.
55
I Pərwərdigar, ri'ayə ⱪilimən təlimliringgə,
yad etimən namingni ⱨərbir keqidə.
56
Ri'ayə ⱪilip kəldim sening yolyoruⱪliringƣa,
bundaⱪ ⱪilix bəht elip kəldi manga.
57

Nesiwəm dəp bilimən Pərwərdigar bir ɵzüngni,
wədəm bar qing tutuxⱪa kalamingni.
58
Qin ⱪəlbimdin istəp kəldim xəpⱪitingni,
kɵrsət manga wədə ⱪilƣan iltipatingni.
59
Nəzər selip mengiwatⱪan yolumƣa,
ⱪədimimni buridim pərzliring tamaniƣa,
60
aldiridim,
əmrliringni ijra ⱪilixⱪa,
ⱨəm ⱨeq ikkilənmidim.
61
Gər rəzillər qirmiwalsimu arƣamqilar bilən meni,
untumasmən əsla sening təlimliringni.
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62

Adalət bolƣaq ⱨɵkümliringdə
ⱨəmdusana oⱪuymən sanga,
ornumdin turup yerim keqidə.
63
Dostturmən sanga ihlas ⱪilƣanlarƣa,
xerikmən yolyoruⱪliringƣa ri'ayə ⱪilidiƣanlarƣa.
64
Mənggülük muⱨəbbitinggə tolƣandur zemin,
i Pərwərdigar, nizamliringni manga ɵgətkin.
65

Ɵzüng bərgən wədənggə asasən,
ⱪulungƣa yahxiliⱪ ⱪilding sən.
66
Əⱪil wə bilim bərgəysən manga,
qünki mən ixəndim pərmanliringƣa.
67
Azƣun idim sən meni jazalaxtin ilgiri,
qing tutimən esimdə əmdi sening sɵzüngni.
68
Nəⱪədər xapa'ətliksən, ayimiding yahxiliⱪingni,
ɵgətkin manga nizamliringni.
69
Təkəbburlar qaplisimu yalƣandin boⱨtan manga,
əmma qin ⱪəlbimdin boysunimən yolyoruⱪliringƣa.
70
Bihudlaxⱪan ularning ⱪəlbi əzəldin,
mən bolsam sɵyünimən təlimingdin.
71
Tartⱪan japalirim paydiliⱪ boldi manga,
qünki mengixni ɵgəndim pərmanliring yolida.
72
Eytⱪan təlimliringni bilimən əla,
mingliƣan altun-kümüxtin ⱨətta.
73

Ⱪolliring yaratti, yasidi meni,
əⱪil bər manga, qüxinəy əmrliringni.
74
Meni kɵrüp hux bolar ihlasi barlar sanga,
qünki mən ümidimni baƣliƣanmən kalamingƣa.
75
Bilimən ⱨɵkümliringning adilliⱪini,
sadaⱪiting bilən jazaliding meni.
76
Bərgən wədəng boyiqə mən ⱪulungƣa,
mənggülük muⱨəbbiting təsəlli bolsun manga.
77
Rəⱨim ⱪilip, saⱪliƣaysən ⱨayatimni,
xadliⱪim dəp bilip kəldim təlimliringni.
78
Xərməndə bolsun təkəbburlar,
səwəbsizla manga naⱨəⱪqilik ⱪilƣanlar,
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oylirim pəⱪət təlimliring ⱨəⱪⱪidə bolar.
79
Sanga ihlas ⱪilidiƣanlar kəlsun yenimƣa,
pərzliringni ɵgitimən ularƣa.
80
Səmimiy ijra ⱪilay pərmanliringni,
xərməndiliktə ⱪoymas ular meni.
81

Zariⱪimən nijatliⱪingƣa,
ümidimni baƣliƣaq kalamingƣa.
82
Seni «ⱪaqan təsəlli berərkin» dəp,
zariⱪixtin taldi kɵzlər wədə kütüp.
83
Ohxap ⱪalsammu gər ista ⱪuriƣan kerəksiz tulumƣa,
ⱨər dəm qing saⱪlidim pərmanliringni yadimda.
84
Ⱪaqanƣiqə kütküzərsən mən ⱪulungni,
ⱪaqanliⱪⱪa jazalarsən manga ziyankəxlik ⱪilƣanlarni?
85
Təkəbburlar mən üqün ora kolar,
ular sening təliminggə ⱪarxi qiⱪar.
86
Ixənqliktur əmrliringning ⱨəmmisila,
yardəm ⱪil, düxmənlər səwəbsiz ziyankəxlik ⱪilmaⱪta manga.
87
Yər yüzidin yoⱪ ⱪilay dəp ⱪalsimu ular meni,
əmma tərk ətmidim yolyoruⱪliringni.
88
Roⱨlandurƣin meni mənggülük muⱨəbbitingdə,
boysunay sening bərgən pərzliringgə.
89

I Pərwərdigar, kalaming mənggülüktur,
u ərxtə mukəmməl pütülgəndur.
90
Əwladtin-əwladⱪiqə bildürdüng sadaⱪitingni,
ornatting ɵz orniƣa mustəⱨkəm ⱪilip yərni.
91
Əmring bilən məwjut bolup turmaⱪta pütün dunya,
qünki pütkül məwjudat ⱪuldur sanga.
92
Xadlanmiƣan bolsam əgər təlimliringdin,
ⱨalak bolar idim azab-oⱪubətlərdin.
93
Untumasmən əsla sening yolyoruⱪliringni,
qünki ular roⱨlandurdi ⱨayatimni.
94
Mən sanga mənsupturmən, ⱪutⱪuz meni,
qünki ijra ⱪilip kəldim yolyoruⱪliringni.
95
Pəyt kütsimu rəzillər wəyran ⱪilmaⱪⱪa meni,
əmma dilimda saⱪlaymən yənila pərzliringni.
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96

Kɵrdüm mən qəkliklikini ⱨəmmə nərsining,
əmma kəmtüki yoⱪtur əmrliringning.
97

Xu ⱪədər sɵyimən təlimliringni,
yad etimən künboyi ularni.
98
Rəⱪibimdin dana boldum əmring bilən,
qünki təliming birgə bolƣaq da'im mən bilən.
99
Əⱪil-idrak ustazlirimdin kɵprək boldi məndə,
qünki qongⱪur təpəkkur ⱪildim əmrliring ⱨəⱪⱪidə.
100
Aⱪsaⱪallardinmu danaliⱪraⱪ boldum,
qünki yolyoruⱪliringƣa boysundum.
101
Əla bilip kalamingƣa əgixixni,
rət ⱪilip kəldim ⱨəmmə rəzillikni.
102
Ⱨɵkümliringdin ⱪeyip kətmidim,
qünki ɵzüng bərgənsən təlim.
103
Kalaming xerin tetidi tilimƣa,
ⱨəsəldin tatliⱪ tuyuldi aƣzimƣa.
104
Dana bolurmən yolyoruⱪliringdin,
nəprətlinimən xunga sahta yollardin.
105

Qiraƣ bolup kalaming putlirimƣa,
nur berər u yollirimƣa.
106
Ⱪəsəm iqtim, sadiⱪmən ⱪəsimimgə,
boysunimən adil ⱨɵkümliringgə.
107
Ⱪaldim mən ⱪiyinqiliⱪ, müxküllüktə,
i Pərwərdigar, roⱨlandur meni wədəng boyiqə.
108
Ⱪobul ⱪil qin dilimdin qiⱪⱪan mədⱨiyəlirimni,
i Pərwərdigar, ɵgətkin manga təlimliringni.
109
Ⱨayatim bolsimu da'im həwp astida,
əmma təlimliringni untumasmən əsla.
110
Tuzaⱪ ⱪursimu mən üqün gərqə rəzillər,
yolyoruⱪliringdin qiⱪmasmən zinⱨar.
111
Mənggülük mirastur manga pərzliring,
xübⱨisizki, xadliⱪidur ular ⱪəlbimning.
112
Ⱪararim bar boysunuxⱪa,
adaⱪⱪiqə nizamliringƣa.
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113

Ɵq kɵrimən ikki yüzlimiqilərni,
biraⱪ, sɵyimən sening təlimliringni.
114
Baxpanaⱨ, ⱪalⱪandursən manga,
ümidim bardur sening kalamingda.
115
Kɵz aldimdin yoⱪilinglar, əy yamanliⱪ ⱪilƣuqilar,
Hudayimning əmrigə boysunmaⱪⱪa ⱪararim bar.
116
Ɵzüng wədə ⱪilƣiningdək yar-yɵlək bol ⱨayatimƣa,
xərməndə ⱪilip, ⱪoyma meni ümidsiz ⱨalƣa.
117
Yɵlənqük bolƣin manga, xunda erixəy nijatliⱪⱪa,
ⱨəm kɵngül bɵləy sening pərmanliringƣa da'ima.
118
Nəziringdə ərziməstur pərmaningdin tayƣanlar,
biⱨudidur ⱪanqilik nəyrəngwazliⱪ ⱪilsimu ular.
119
Əhlitini ayriƣandək otta tawlap altunni,
yoⱪ ⱪilisən yər yüzidin rəzillərning ⱨəmmisini,
mən sɵyimən sening barliⱪ pərzliringni.
120
Wujudum titrər ⱪorⱪup seningdin,
wəⱨimigə qüximən ⱨɵkümliringdin.
121

Ⱪildim adil, toƣra ixlarni,
zalimlarning ⱪoliƣa ⱪaldurma meni.
122
Kapalət bərgin mən ⱪulungning bəhtigə,
yol ⱪoyma təkəbburlarning meni ezixigə.
123
Kɵzlirim taldi sening nijatliⱪingƣa təlmürüp,
ixənqlik wədəngning əməlgə exixini kütüp.
124
Mən ⱪulungƣa yətküzüp mənggülük muⱨəbbitingni,
ɵgət manga nizamliringni.
125
Əⱪil-idrak bərgin mən ⱪulungƣa,
pərzliringni qüxinələymən xundila.
126
I Pərwərdigar, waⱪting kəldi ⱨərikət ⱪilixⱪa,
qünki həlⱪ boysunmidi ⱪanunliringƣa.
127
Bərⱨəⱪ, altundin əla bilimən əmrliringni,
ⱨətta sap altundin artuⱪ kɵrimən ularni.
128
Adil dəp ⱪaraymən pərmanliringni,
ɵq kɵrimən barliⱪ sahtiliⱪlarni.
129

Pərzliring bolƣaq sening bibaⱨa,
boysunimən xunga mən ularƣa.
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130

Kalamingning mənisi yexilgəndə, nur qaqar yolimizƣa,
əⱪil-idrak berər u sadda insanlarƣa.
131
Nəpsimni ⱪisar mening təⱪəzzaliⱪ,
qünki bardur əmringgə intizarliⱪ.
132
Ⱨalimdin həwər alƣin kɵrsitip xəpⱪitingni,
namingni sɵygənlərgə kɵrsətkəndək meⱨringni.
133
Wədəng bar məzmut ⱪilmaⱪliⱪⱪa ⱪədimimni,
manga hoja ⱪilip ⱪoyma ⱨeqbir gunaⱨni.
134
Insanlar zulmidin ⱪutⱪuz meni,
qing tutay sening yolyoruⱪungni.
135
Jamalingning nurini qeqip manga,
pərmanliringni ɵgətkin mən ⱪulungƣa.
136
Həlⱪlər boysunmiƣaq ⱪanunungƣa,
kɵz yexim dərya bolup aⱪmaⱪta.
137

I Pərwərdigar, adilsən ɵzüng,
ⱨəⱪⱪaniy ⱨəm ⱨɵkümliring.
138
Adildur buyruƣan pərzliring,
ixənqliktur ⱨəmmisi ularning.
139
Ƣəzəplirim kɵydürməktə tenimni,
rəⱪiblirim mənsitmigəq sɵzüngni.
140
Ixənqlik bolƣaqⱪa wədiliring sening,
sɵyər ularni xunqilik, mənki ⱪulung.
141
Harlansammu kerəksiz insan bolup,
ⱪalmasmən yolyoruⱪliringni əsla untup.
142
Mənggülüktur adaliting,
ⱨəⱪiⱪəttur təlimliring.
143
Kəlginidə beximƣa azab wə külpət,
əmrliring boldi manga xadliⱪ ülpət.
144
Pərzliring adildur ta'əbədkə,
roⱨlinay mən, nur ata ⱪil ⱪəlbimgə.
145

I Pərwərdigar, qin ⱪəlbimdin nida ⱪilimən sanga,
boysunimən pərmanliringƣa, jawab bər manga.
146
Iltija ⱪilimən, ⱪutⱪuzƣin meni,
qing tutay xunda pərzliringni.
147
Pəryad ⱪilimən mədət tiləp sübⱨidə,
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ümidimni baƣliƣaqⱪa pəⱪət sening sɵzünggə.
148
Kirpik ⱪaⱪmay qiⱪimən keqiqə,
oyƣa petip sening wədəng ⱨəⱪⱪidə.
149
Muⱨəbbətlik Pərwərdigar, angliƣaysən awazimni,
adalətlik Pərwərdigar, ⱪutⱪuzƣin ⱨayatimni.
150
Yeⱪinlap kəlməktə manga rəzil insanlar,
təlimliringdin yiraⱪtur ular.
151
I Pərwərdigar, yeⱪinsən manga,
əmrliringning ⱨəmmisi toƣra.
152
Uzundin beri bildimki xuni,
pərzliringning mənggülükini.
153

Nəzər selip azablirimƣa, ⱪutⱪuzƣin meni,
untumidim mən sening təlimliringni.
154
Dəwayimni ⱪolliƣin, ⱪutⱪuzƣin meni,
wədəng boyiqə saⱪliƣin ⱨayatimni.
155
Rəzil insanlar nijatsiz ⱪalar,
etibar bərmigəq əmrliringgə ular.
156
Pərwərdigar, meⱨir-xəpⱪət moldur seningdə,
meni roⱨlandurƣin deginingdək ⱨɵkümüngdə.
157
Bolsimu gər xunqə kɵp ziyankəxlik ⱪilƣuqilar,
pərzliringdin yüz ɵrüməsmən zinⱨar.
158
Nəprətlinimən ita'ətsizlərgə,
ri'ayə ⱪilmiƣaq sɵzliringgə.
159
Nəⱪədər sɵyimən-ⱨə, sening yolyoruⱪliringni,
mənggülük muⱨəbbiting bilən roⱨlandur meni.
160
Kalamingning asasi ⱨəⱪiⱪəttur,
ⱨɵkümliring adil, mənggügə dawam ⱪilur.
161

Səwəbsizla ziyankəxlik ⱪilsimu ⱨɵkümdarlar,
ⱪəlbim pəⱪət kalamingdin ⱪorⱪup turar.
162
Kalamingdin sɵyünüp kəldim xunqə,
erixkəndək ƣayət zor həzinigə.
163
Yirginimən yalƣanqiliⱪtin,
sɵyünimən təlimingdin.
164
Sanga ⱨər kün yəttə waⱪ mədⱨiyəm bar,
bərⱨəⱪ, ⱨəmmə ⱨɵkümünggə adilliⱪ yar.
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165

Təlimingni sɵygənlərgə amanliⱪ bolar,
ⱨeq nərsigə putlixip yiⱪilmas ular.
166
I Pərwərdigar, təlmürüp kütimən nijatliⱪingni.
Ijra ⱪilip kəldim mən sening əmrliringni.
167
Pərzliringgə ri'ayə ⱪilimən,
ⱨəm ularni ⱪizƣin sɵyimən.
168
Boysunimən pərzliring, nizamliringƣa,
bərⱨəⱪ, ⱨəmmə əməllirim ayandur sanga.
169

Pərwərdigar ⱪulaⱪ salƣin aⱨuzarimƣa,
wapa ⱪilip wədənggə idrak bərgin manga.
170
Angliƣaysən Pərwərdigar iltijayimni,
wapa ⱪilip kalamingƣa ⱪutⱪuzƣin meni.
171
Ləwlirimdin urƣup qiⱪar ⱨəmdusana,
qünki sən əmrliringni ɵgətting manga.
172
Kalamliring küylinər tillirimda,
qünki bardur adilliⱪ buyruⱪungda.
173
Təyyar ⱪilƣin yardəmgə ⱪolungni,
qünki mən talliƣanmən yolungni.
174
Nijatliⱪingƣa təxnamən Pərwərdigar,
təlimingdin ⱪəlbim mening xadliⱪⱪa tolar.
175
Ilⱨam bər manga, ⱨəmdusana oⱪuy sanga,
ⱨɵkümliring yardəm ⱪilsun manga.
176
Adaxtim ⱪoy kəbi yolumdin, izdə ⱪulungni,
qünki mən untumasmən əmrliringni.

120-munajat
Yerusalemdiki ibadəthaniƣa berix yolida eytilƣan munajat
1

Nida ⱪilsam Pərwərdigarƣa,
külpəttə ⱪalƣinimda,
u jawab bərdi manga.
2
«Ⱪutⱪuzƣin meni i Huda,
yalƣanqi ləwlərdin, aldamqi tillardin»
dəp iltija ⱪildim uningƣa.
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3

Əy yalƣanqi til!
Ⱪandaⱪ urar seni Huda?
Berər sanga ⱪandaⱪ jaza?
4
Baturlarning oⱪliri tegər,
arqilarning qoƣliri kɵydürər.
5
Ⱨalimƣa way, musapir boldum Məxək diyarida,
bəhtsiz boldum Ⱪedarlarning qedirida.
6
Toydum yaxaxtin bu yərdə,
tinqliⱪⱪa ɵq həlⱪ arisida.
7
Sɵyüp mən tinqliⱪni,
desəmmu «tinqliⱪta yaxayli» gər,
biraⱪ ular «uruxayli» dər.

121-munajat
Yerusalemdiki ibadəthaniƣa berix yolida eytilƣan munajat
1

Kɵzlirimni tikimən taƣlarƣa,
ⱪəyərdin kelər dəp yardəm manga.
2
Pərwərdigarla ⱪilar yardəmni,
u yaratⱪandur asman-zeminni.
3
Saⱪlar u teyilixtin putliringni,
səgək turup ⱪoƣdaydu seni.
4
Bilginki, ⱪoƣdiƣuqi Isra'illarni,
uhlimas, tərk ətkəndur uyⱪuni.
5
Ⱪoƣdiƣuqingdur Pərwərdigar,
ong yeningda sayiwən bolup turar.
6
Zərər yətküzəlməs sanga zinⱨar,
ay wə ⱪuyax, keqə wə kündüz.
7
Yamanliⱪlardin ⱪoƣdaydu Pərwərdigar,
ⱨəm jeningni u aman ⱪilar.
8
Nəzər selip Pərwərdigar yürüx-turuxungƣa,
bügündin ta'əbədkiqə alar seni ɵz panaⱨiƣa.
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122-munajat
Yerusalemdiki ibadəthaniƣa berix yolida eytilƣan, Dawut yazƣan
munajat
1

Xadlanƣanidim, deginidə kixilər manga:
«Barayli Hudaning ɵyi – ibadəthaniƣa.»
2
Əy Yerusalem, dərwazangning iqidə turimiz əmdi mana!
3
Yerusalem – rətlik selinƣan puhta bir xəⱨər.
4
Kelər ⱪowmlar, Pərwərdigarning ⱪowmliri uningƣa,
kelər berilgən pərman boyiqə Isra'ilƣa,
xükür eytidu ular Pərwərdigarning namiƣa.
5
Əy Yerusalem, ⱨɵküm qiⱪirilsun dəp səndə,
təht selindi Dawut jəmətidikilərgə.
6

Yerusalemning tinqliⱪi üqün mundaⱪ du'a oⱪulsun:
«Seni sɵygənlər ronaⱪ tapsun,
7
ⱪorƣan iqi aman bolsun,
ordiliri awat bolsun!»
8
Ⱪerindax wə dostlirim səndə turƣaqⱪa,
tiləymən: «Tinqliⱪ bolsun Yerusalemda».
9
Pərwərdigarimizning ɵyi səndə bolƣaqⱪa,
əy Yerusalem, bəht tiləymən sanga.

123-munajat
Yerusalemdiki ibadəthaniƣa berix yolida eytilƣan munajat
1

Ərx təhtidə olturƣuqi i Huda,
təlmürüp kɵzlirimni tikimən sanga.
2
Kɵzlirimiz tikilgəndur Hudayimiz – Pərwərdigarƣa,
ⱪullarning kɵzliri kəbi tikilgən ⱪuldarning ⱪolliriƣa,
dedəkning kɵzliri kəbi tikilgən aƣiqa henimning ⱪolliriƣa.
Taki bizgə xəpⱪitini kɵrsətkiqə təlmürimiz Pərwərdigarƣa.
3
I Pərwərdigar, xəpⱪət ⱪil, xəpⱪət ⱪil bizgə,
qünki tartⱪan horluⱪlirimiz yetip axⱪuqə.
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4

Mazaⱪliriƣa ⱪalduⱪ tolimu baƣri taxlarning,
horluⱪini tarttuⱪ hoymu ⱨakawurlarning.

124-munajat
Yerusalemdiki ibadəthaniƣa berix yolida eytilƣan, Dawut yazƣan
munajat
1

«Əgər Igəm biz tərəptə turmiƣan bolsa»,
aⱨ Isra'illar, xundaⱪ dənglar!
2-5
Kixilər bizgə aqqiⱪlinip ⱨujumƣa ɵtkinidə
əgər Igəm biz tərəptə turmiƣan bolsa,
ular bizni tirik peti yəwetər idi.
Kəlkün kəbi eⱪip kəlgən adəm topi
dolⱪun yasap basⱪinida üstimizdin
əzim dəryadək bizni ƣərⱪ ⱪilar idi.
6

Eytayli Pərwərdigarƣa ⱨəmdusana,
yəm ⱪilmidi bizni ularning qixliriƣa.
7
Ⱪeqip qiⱪtuⱪ ⱪux kəbi biz ularning ⱪapⱪinidin,
tuziⱪi buzulup, ⱪaqtuⱪ ularning qanggilidin.
8
Bizgə yardəm bərgən Pərwərdigardur,
u asman-zeminni yaratⱪuqidur.

125-munajat
Yerusalemdiki ibadəthaniƣa berix yolida eytilƣan munajat
1

Si'on teƣi təwrənməy, mənggügə məzmut turar,
Si'onƣa ohxar, ümidini Pərwərdigarƣa baƣliƣanlar.
2
Taƣlar ⱪorxap turƣandək Yerusalemni,
Pərwərdigar ⱪorxap turar ɵz həlⱪini,
ta'əbədkiqə ⱪoƣdap ularni.
3
Boliwərməs ⱨɵkümranliⱪ ⱨasisi pasiⱪlarda,
ⱨəⱪⱪaniylarƣa riziⱪ ⱪilip berilgən bu zeminda,
rəzillər ⱨɵkümranliⱪ ⱪilsa ⱨəⱪⱪaniylar üstidə,
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ⱨəⱪⱪaniylarmu aylinip ketər rəzillərgə.
4

I Pərwərdigar, meⱨringni bərgin da'ima,
yahxilar wə ⱪəlbi paklarƣa.
5
Adixip kətkənlərni əgri yollarƣa,
jazalaydu Pərwərdigar rəzillərgə ⱪoxupla,
tinq-amanliⱪ bolƣay Isra'illarƣa.

126-munajat
Yerusalemdiki ibadəthaniƣa berix yolida eytilƣan munajat
1

Pərwərdigar sürgündikilərni ⱪayturup kəlgəndə Si'onƣa,
bolup ⱪalƣaniduⱪ biz huddi qüx kɵrüwatⱪandəkla.
2
Huxalliⱪtin aƣzimiz yetip ⱪuliⱪimizƣa,
quⱪanlar kɵtərgəniduⱪ xadliⱪta.
«Pərwərdigar zor bir yahxiliⱪ ⱪildi ularƣa»,
degən sɵzlər tarⱪalƣanidi yat əllər arisida.
3
Dərwəⱪə Pərwərdigar zor yahxiliⱪ ⱪildi bizgə,
xad-huramliⱪ toldi bizning ⱪəlbimizgə.
4
Ronaⱪ tapⱪan waⱪtimizƣa ⱪaytur bizni, i Pərwərdigar,
tosattin suƣa tolƣandək jənubtiki ⱪuruⱪ eriⱪlar.
5
Yiƣlap turup uruⱪ qaqⱪanlar, nahxa bilən ⱨosul yiƣar.
6
Dümbisigə artip uruⱪ haltisini, yiƣa bilən kətkən kixi,
ⱪaytip kelər nahxa bilən, oriƣan baƣlamlirini kɵtürgən peti.

127-munajat
Yerusalemdiki ibadəthaniƣa berix yolida eytilƣan, Sulayman yazƣan
munajat
1

Ɵyni salmisa ɵzi Pərwərdigar,
ɵy salƣuqilarning əjri bikar ketər.
Nawada xəⱨərni ⱪoƣdimisa Pərwərdigar,
biⱨudidur oyƣaⱪ tursimu ⱪarawullar.
2
Bikardur nan üqün japa tartⱪininglar
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ənsirəp səⱨər turup kəq yatⱪininglar,
qünki Pərwərdigar ɵz sɵygənlirigə
keqə yatⱪandimu rizⱪini ata ⱪilar.
3

Pərwərdigarning sowƣitidur pərzəntlər,
uning bərgən iltipatidur ⱨamililər.
4
Tapⱪan oƣulliri adəmning yaxliⱪida,
ohxar palwanning ⱪolidiki oⱪliriƣa.
5
Bəhtliktur sadiⱪini toldurƣanlar muxundaⱪ oⱪlarƣa,
qünki ular munaziriləxkəndə xəⱨər dərwazisi aldida,
yengilip, xərməndə bolmas ⱪarxilaxⱪanlarƣa.⑦

128-munajat
Yerusalemdiki ibadəthaniƣa berix yolida eytilƣan munajat
1

Nəⱪədər bəhtliktur Pərwərdigarƣa ihlasi barlar,
nəⱪədər bəhtliktur uning yolida mangƣanlar.
2
Bərⱨəⱪ, meⱨnitinglarning mewisini yəysilər,
ronaⱪ tepip, bəhtiyar bolisilər.
3
Ayalinglar ohxar mol mewə bərgən üzüm teliƣa,
zəytun xehidək kɵp bolar baliliringlar yeninglarda,
dastihininglarni qɵridəp olturar ular ətrapinglarda.
4
Mana xundaⱪ bərikət tapar Pərwərdigarƣa ihlasmən adəm.
5
Pərwərdigar Si'ondin ata ⱪilsun sanga bəhtni,
kɵrgəysən ɵmür boyi ronaⱪ tapⱪan Yerusalemni.
6
Ɵmrüng yətkəy balangning baliliriƣa,
tinq-amanliⱪ bolƣay Isra'illarƣa.

Yengilip, xərməndə bolmas ⱪarxilaxⱪanlarƣa – Əyni qaƣlarda kixilər ⱨəⱪ-naⱨəⱪni
ayrixta xəⱨər dərwazisi aldidiki məydanda həlⱪi'aləm aldida munazirilixətti. Majiralar
xu yərdə ⱨəl ⱪilinip, ⱨɵküm qiⱪirilatti.
⑦
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129-munajat
Yerusalemdiki ibadəthaniƣa berix yolida eytilƣan munajat
1

«Yaxliⱪimdin tartip manga kɵp ⱪetim
ziyankəxlik ⱪilip kəlgənidi ular.»
Aⱨ Isra'illar, xundaⱪ dənglar!
2
«Yaxliⱪimdin tartip manga kɵp ⱪetim
ziyankəxlik ⱪilip kəlgən bolsimu ular,
biraⱪ ƣəlibə ⱪilalmidi üstümdin zinⱨar.»
3
Ⱪoxqi yərni qongⱪur aƣdurƣan kəbi,
ⱪamqida ular dumbəmgə izlar saldi.
4
Adalətlik, ⱨəⱪⱪaniydur Pərwərdigar,
rəzillərning asaritini u sundurar.
5

Si'onƣa nəprət bilən ⱪaraydiƣanlar,
rəswa ⱪilinip arⱪisiƣa qekindürülsun.
6
Huddi ɵgzidə ünüp ⱪalƣan qɵplərdək
orulmay turup ular soluxup ⱪalsun.
7
Qɵp oriƣuqi qɵpni yiƣsa bir tutammu qiⱪmisun.
Qɵp baƣliƣuqi baƣlisa bir baƣlamƣa toxmisun.
8
Yoldin ɵtkənlər deməs bu ⱪutluⱪ tiləkni ularƣa:
«Igimiz bərikət bərsun ixinglarƣa,
silərgə bəht tiləymiz Pərwərdigarning namida.»

130-munajat
Yerusalemdiki ibadəthaniƣa berix yolida eytilƣan munajat
1-2

Pəryad ⱪildim Pərwərdigar müxküllüktə,
ⱪulaⱪ salƣin Igəm mening ərzimgə.
Angliƣaysən awazimni,
yardəm tiligən sadayimni.
3
Əgər Huda pütüp ⱪoysang pütükünggə
bizning ⱪilƣan gunaⱨ wə ⱪilmiximizni,
ⱪutⱪuzalar jazayingdin kim ɵzini?
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4

Biraⱪ kəqürüm bolƣaq səndə,
sanga ihlas bardur bizdə.
5

Kütməktimən Pərwərdigarni təlmürüxtə,
wujudumda ümid bolƣaq uning sɵzigə.
6
Səⱨərgə təxna bolƣan keqilik kɵzətqining
zariⱪixidək kütməktimən Igəmni ⱪetidin yürikimning.
7

Əy Isra'illar, ümid baƣlanglar Pərwərdigarƣa,
qünki mənggülük muⱨəbbət bardur uningda,
təyyar turƣandur u bizni ⱪutⱪuzuxⱪa.
8
Pəⱪət Pərwərdigar ⱪutⱪuzar Isra'illarni,
gunaⱨlirining jazasidin halas ⱪilip ularni.

131-munajat
Yerusalemdiki ibadəthaniƣa berix yolida eytilƣan, Dawut yazƣan
munajat
1

I Pərwərdigar,
təkəbburluⱪ yoⱪtur kɵnglümdə,
ⱨakawurluⱪ ⱪilmasmən ⱪilqə.
Arilaxmaymən ⱪurbim yətməs ixlarƣa,
kirixməymən büyük arzu-armanlarƣa.
2
Sütkə toyƣan balidək anisining baƣrida,
kɵnglüm tinip, tinqlandi tenim,
bərⱨəⱪ, sütkə toyƣan balidək aram taptim.
3
Əy Isra'illar, əbədiy ümid baƣlanglar Pərwərdigarƣa.

132-munajat
Yerusalemdiki ibadəthaniƣa berix yolida eytilƣan munajat
1

Pərwərdigar əskə alƣaysən Dawutni,
uning tartⱪan jəbir-zulum, japalirini.
2
Ⱪəsəm iqip Pərwərdigarƣa,
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u mundaⱪ wədilərni bərgənidi,
Yaⱪup etiⱪad ⱪilƣan ⱪadir Hudaƣa:
3
«Kirməsmən ɵyümgə, yatmasmən ornumda.
4
Uhlimasmən, mügdiməsmən ⱨətta,
5
taki təyyar ⱪilmiƣuqə Yaⱪupning ⱪudrətlik Hudasi –
Pərwərdigar bilən uqrixix jayini.»
6
Əⱨdə sanduⱪi ⱨəⱪⱪidiki həwərni
Əfratada angliƣaniduⱪ,
biz u sanduⱪni Ya'ir dalaliridin taptuⱪ.
7
Huda bilən uqrixidiƣan jayƣa barayli,
uning putliri astida səjdə ⱪilayli.
8

I Pərwərdigar, mərⱨəmət ibadəthanangƣa –
sanga atalƣan aramgaⱨingƣa.
Kirgəysən ⱪudriting nixani bolƣan
əⱨdə sanduⱪi bilən birgə.
9
Ⱨəⱪⱪaniyliⱪ roⱨaniylarƣa kiyim bolsun,
təⱪwadar həlⱪliring xadliⱪⱪa tolsun.
10
Ⱪilip ⱪulung Dawutning ⱨɵrmitini,
rət ⱪilmiƣin ɵzüng tikligən padixaⱨingni.
11
Ⱪayturuwalmas Pərwərdigar wədisini,
Dawutⱪa bərgən munu ⱪəsimini:
«Waris ⱪilimən təhtinggə,
ɵz puxtungdin bolƣan birsini.
12
Oƣulliring ri'ayə ⱪilsa əⱨdəmgə,
boysunsa mən ⱪilƣan barliⱪ əmrgə,
olturar oƣullirimu təhtingdə əbədkə.»
13
Xundaⱪ, Pərwərdigar talliƣandur Si'onni,
biz bilən uqrixixⱪa haliƣandur bu yərni.
14

«Aramgaⱨim bu mening,⑧
mənggügidur u mening makanim,
haliƣanmən bu yərni mən ɵzüm.
15
Bərⱨəⱪ, Si'onni ronaⱪ tapⱪuzimən,
yoⱪsullirining ⱪorsaⱪlirini toⱪ ⱪilimən.
⑧

Əskərtix: 14-ayəttin 18-ayətkiqə Hudaning eytⱪan biwasitə sɵzliridur.
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16

Kiydürimən roⱨaniyliriƣa nijatliⱪ tonini,
yangritidu təⱪwadarliri təntənilik awazni.
17
Küqlük ⱪilimən bu yərdə Dawut nəslini,
yandurimən ɵzüm talliƣanning ɵmür qiriƣini.
18
Kiydürimən düxmənlirigə xərməndilik tonini,
parlaⱪ ⱪilimən Dawutning bexidiki tajini.»

133-munajat
Yerusalemdiki ibadəthaniƣa berix yolida eytilƣan, Dawut yazƣan
munajat
1

Ⱪaranglar, nəⱪədər güzəl, nəⱪədər yeⱪimliⱪ,
ⱪerindaxlar ara bolsa inaⱪliⱪ.
2
Inaⱪliⱪ ⱪimmətlik yaƣdək bolur,
Ⱨarunning bexidin ⱪuyulup bu yaƣ,⑨
eⱪip qüxüp saⱪalliriƣa,
tamƣanidi yaⱪiliriƣa.
3
Mol xəbnəmgə ohxar inaⱪliⱪ,
Hərmon teƣidiki xəbnəmlər① qüxkən kəbi Si'onƣa,
bərⱨəⱪ, bəhtni – mənggülük ⱨayatni,
ata ⱪilƣanidi Pərwərdigar Si'on teƣida.

134-munajat
Yerusalemdiki ibadəthaniƣa berix yolida eytilƣan munajat
1

Əy Pərwərdigarƣa hizmət ⱪilidiƣanlar,
keqiləp Huda ɵyidə ibadəttə bolidiƣanlar,
⑨ Ⱨarunning bexidin ⱪuyulup bu yaƣ – Ⱨarun bax roⱨaniy ⱪilip təyinləngəndə,
uning Hudaning hizmətlirini ⱪilixⱪa təyinləngənlikini bildürüx üqün, bexiƣa alaⱨidə
puraⱪliⱪ yaƣ ⱪuyulƣanidi. Bu hil yaƣ bir nəqqə hil puraⱪliⱪ ot-qɵplər bilən zəytun
yeƣi arilaxturulup yasilatti. Bu yərdə dəl xu yaƣ kɵrsitilgən. «Təwrat. Misirdin qiⱪix»
30-bab 22 – 38-ayətlərgə ⱪaralsun.
① Hərmon teƣidiki xəbnəmlər – Ottura Xərⱪtə jaylaxⱪan Hərmon teƣi mol
xəbnəmliri bilən dangliⱪ idi.
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kelinglar, Pərwərdigarni təriplənglar!
2
Muⱪəddəs jay tərəpkə ⱪarap,
du'aƣa kɵtürülsun ⱪolliringlar,
Pərwərdigarni təriplənglar!
3
Yaratⱪuqidur Huda asman, zeminni,
bəhtiyar ⱪilƣay u Si'ondin silərni.

135-munajat
1-2

Ⱨəmdusana oⱪunglar Pərwərdigarƣa,
mədⱨiyələr eytinglar uning namiƣa.
Əy Pərwərdigarƣa hizmət ⱪilidiƣanlar,
uning ɵyidə ibadəttə bolidiƣanlar,
Igimizning ⱨoylilirida turidiƣanlar,
mədⱨiyələr oⱪunglar uningƣa.
3
Mədⱨiyələnglar Pərwərdigarni,
qünki xapa'ətliktur Pərwərdigar.
Küy-nahxiƣa ⱪetinglar uning namini,
qünki uni küylimək bizni xad ⱪilar.
4

Pərwərdigar talliwaldi Yaⱪup ⱪowmini,
ɵzigə təwə ⱪilip Isra'illarni.
5
Bilimən, bərⱨəⱪ Pərwərdigar uluƣdur,
Rəbbimiz ƣəyriy ilaⱨlardin② üstündur.
6
Asman-zemin, dengiz-okyan, qongⱪurluⱪlarda,
nemə ⱪilixni halisa xuni ⱪilar Huda.
7
U, zeminning tɵt təripidin əkelip bulutlarni,
yamƣur yaƣdurup ⱨəm qaⱪturup qaⱪmaⱪlarni,
kuⱨiⱪapliridin elip qiⱪar xamallarni.
8
U Misirliⱪlarning ⱨalak ⱪildi tunji tuƣulƣanlirini,
yəni ⱨalak ⱪildi adəm wə mallarning tunjilirini.
9
U Misirda kɵrsətti mɵjizə wə karamətlirini,
jazalidi Pir'əwn wə uning wəzirlirini.
10
Wəyran ⱪildi u nurƣun dɵlətlərni,
Ilaⱨlar – Bu yərdə eytilƣan «ilaⱨlar» dunyadiki ⱨər hil həlⱪlər ixinidiƣan yalƣan
ilaⱨlarni kɵrsitidu.
②
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ɵltürdi ⱪudrətlik padixaⱨlarni.
11
Ɵrüwətti u Amorlarning padixaⱨi Sihonni,
Baxanning padixaⱨi Ogni,
ⱨətta Kən'andiki barliⱪ padixaⱨlarni.
12
Ularning zeminini bərdi ɵz ⱪowmiƣa,
ata ⱪildi ularni ɵz həlⱪi Isra'ilƣa.
13
I Pərwərdigar, untulmaydu sening naming,
əwladtin-əwladⱪiqə dəwr sürər xɵⱨriting.
14
Huda «gunaⱨsiz» dəp jakarlar ɵz ⱪowmini,
kɵrsitər uning ⱪulliriƣa ɵz rəⱨimini.
15

Altun bilən kümüxtur yat əllərning butliri,
yasiƣandur ularni insanlarning ⱪolliri.
16
Ularning aƣzi bar sɵzliyəlməs,
kɵzliri bar kɵrəlməs.
17
Ⱪulaⱪliri bar anglimas,
aƣzida yoⱪtur nəpəs.
18
Butlarni yasiƣanlar, uningƣa ümid baƣliƣanlar,
ahiri ɵzlirining butliriƣa ohxap ⱪalar.
19

Əy Isra'il jəməti, Pərwərdigarƣa ⱨəmdusana eytinglar,
əy Ⱨarun jəməti, Pərwərdigarƣa ⱨəmdusana eytinglar.
20
Əy Lawiy jəməti, Pərwərdigarƣa ⱨəmdusana eytinglar,
ⱨəmdusana eytinglar Pərwərdigarƣa ihlasi barlar.
21
Pərwərdigar turar Yerusalemda,
ⱨəmdusana eytilsun Si'onda,
ⱨəmdusana oⱪunglar uningƣa.

136-munajat
1-2

Pərwərdigarƣa xükür eytinglar, u xapa'ətliktur,
Pərwərdigarƣa xükür eytinglar, u ⱨəmmə «ilaⱨlar»din③ üstündur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
3
Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
Ilaⱨlar – Bu yərdə eytilƣan «ilaⱨlar» dunyadiki ⱨər hil həlⱪlər ixinidiƣan yalƣan
ilaⱨlarni kɵrsitidu.
③
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u barliⱪ ⱨɵkümdarlardin üstündur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
4
Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
pəⱪətla u uluƣ mɵjizilər igisidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
5
Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u danaliⱪta asmanni yaratⱪuqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
6
Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u zeminni su üstigə ornatⱪuqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
7
Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u yoruⱪluⱪ tarⱪatⱪuqi jisimlarni yaratⱪuqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
8
Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u kündüzi parlaydiƣan ⱪuyaxni yaratⱪuqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
9
Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u keqisi parlaydiƣan ay, yultuzni yaratⱪuqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
10
Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
Misirda tunji toƣulƣanlarning jenini alƣuqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
11
Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u Isra'illarni Misirdin ⱪutⱪuzup qiⱪⱪuqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
12
Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u ularni zor ⱪudriti bilən elip qiⱪⱪuqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
13
Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u Ⱪizil Dengizning süyini ikkigə bɵlgüqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
14
Pərwərdigarƣa, xükür eytinglar,
u dengizni yerip Isra'illarni uningdin elip qiⱪⱪuqidur.
Uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
15
Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u Pir'əwn wə uning ⱪoxunlirini Ⱪizil Dengizƣa ƣərⱪ ⱪilƣuqidur,
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uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
16
Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u ɵz ⱪowmini qɵl-bayawandin yetəkləp ɵtküqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
17
Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u katta padixaⱨlarni yər bilən yəksan ⱪilƣuqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
18
Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u küqlük padixaⱨlarni ⱨalak ⱪilƣuqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
19
Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u Amorlarning padixaⱨi Sihonning jenini alƣuqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
20
Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u Baxan padixaⱨi Ogning jenini alƣuqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur,
21
Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u ularning zeminlirini ɵz ⱪowmiƣa mülük ⱪilip bərgüqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
22
Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u ularning zeminlirini ɵz ⱪulliri Isra'illarƣa mülük ⱪilip bərgüqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
23
Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u har bolƣan qeƣimizda bizni əsligüqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
24
Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u bizni rəⱪiblirimizdin ⱪoƣdiƣuqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
25
Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u barliⱪ janliⱪlarƣa ozuⱪ ata ⱪilƣuqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
26
Ərx'əladiki Hudaƣa xükür eytinglar,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.

706
Zəbur

137-munajat
1

Dərya-ɵstəng boyiƣa yiƣilƣanda Babilda,
Si'onni əsləp kɵzimiz toldi yaxⱪa.
2
Liralirimiz④ esiⱪliⱪ turatti sɵgət xehida.
3
Qünki bizni sürgün ⱪilƣanlar
nahxa tələp ⱪilatti bizdin,
kɵngüllirini eqixⱪa.
Jenimizni ⱪiyniƣanlar külüp turup
dəytti bizgə: «Eytip bər
Si'onning munajatliridin.»
4
Yaⱪa yurtta ⱪandaⱪmu eytayli uni –
Pərwərdigarning munajitini.
5

Əy Yerusalem, seni untusam,
ⱪurusun ong ⱪolum.
6
Əy Yerusalem, seni untusam,
seni əng zor huxalliⱪim dəp bilmisəm,
qaplixip ⱪalsun tangliyimƣa tilim.
7
I Pərwərdigar,
Idomluⱪlarning zorawanliⱪi bolsun yadingda,
Yerusalem ⱪoldin kətkən küni ular
deyixkənidi: «Uni buzunglar, qeⱪinglar,
yər bilən yəksan ⱪilinglar.»
8
Əy Babilliⱪ, wəyran bolƣuqilar,
bəhtliktur bizgə ⱪilƣan yamanliⱪinglarni
ɵzünglarƣa ⱪayturƣuqilar.
9
Bəhtliktur bowaⱪliringlarni taxⱪa atⱪuqilar.

138-munajat
Dawut yazƣan munajat
1

④

Qin ⱪəlbimdin təxəkkür eytimən sanga,

Lira – Ⱪədimki bir hil tarliⱪ qalƣu əswab.
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küyləymən seni pərixtilər aldida.⑤
2
Muⱪəddəs ibadəthanangƣa ⱪarap səjdə ⱪilimən sanga,
sadaⱪiting, muⱨəbbiting üqün xükür eytimən namingƣa,
sɵzüng bilən namingni ⱪilding ⱨəmmidin əla.
3
Bərding jawab nida ⱪilƣan qeƣimda,
jəsur ⱪilding küq-ⱪuwwət berip manga.
4
Angliƣaq ular sening sɵzüngni, i Pərwərdigar,
apirin eytar sanga aləmdiki padixaⱨlar.
5
Uluƣ bolƣaq Pərwərdigarning xan-xəripi,
küylər ular uning ix-izlirini.
6
Büyüklüktə bolsimu Pərwərdigar,
kəmtərlərgə ƣəmhorluⱪ ⱪilar,
təkəbburlardin yiraⱪ turar.
7
Yürsəmmu gər külpətlərdə mən,
ɵzüng meni roⱨlandurisən.
Tosup sən düxmənlirim ƣəzipini,
ⱪutⱪuzisən ong ⱪolung bilən meni.
8
Əməlgə axurar Pərwərdigar mən ⱨəⱪⱪidiki pilanini,
mənggülüktur meⱨir-muⱨəbbiting, i Pərwərdigar,
tərk ətmə, ɵz ⱪolungda yaratting meni.

139-munajat
Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər
bexiƣa tapxurulƣan.
1

I Pərwərdigar, kɵrdüng ⱪəlbimni,
bilding meni.
2
Bilisən olturup-ⱪopuxumni,
qüxinisən yiraⱪtinmu oylirimni.
3
Kɵrüp turisən yürüx-turuxumni,
eniⱪ uⱪisən barliⱪ ixlirimni.
4
I Pərwərdigar, bilisən sɵzlirimni,
ⱨətta eƣizimdin qiⱪarmasta ularni.
Pərixtilər aldida – Bəzi tərjimilərdə «barliⱪ ilaⱨlar aldida», yaki «yər yüzidiki
uluƣlarning aldida» dəp elinƣan.
⑤
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5

Bardursən ətrapimda,
ⱪoydung ⱪolungni dolamƣa.
6
Ⱪudriting əⱪlimni lal ⱪilar xunqə,
əⱪlim yətməs bu sirlarni bilixkə.
7

Nəgimu baralaymən mɵküp yürüp roⱨingdin,
nəgimu ketələymən ⱪeqip qiⱪip ⱪoyningdin.
8
Asmanƣa qiⱪsammu barsən u yərdə,
ləⱨətkə kirsəmmu barsən u yərdə.
9
Pərwaz ⱪilip ⱪanitida səⱨərning,
tutsam makan əng qetidə dengizning.
10
U yərdimu yetəklər ⱪolung,
yɵlər meni ong ⱪolung.
11
Mɵkünüwalay dəp oylisammu ⱪarangƣuluⱪⱪa,
ətrapimdiki yoruⱪluⱪ gər tüngə aylansa,
12
tün zulmiti ⱪarangƣu kɵrünməs sanga,
keqə goya kündüzdək yorup turar,
ⱪarangƣuluⱪ yoⱪtur sən üqün əsla.
13

Xundaⱪ, sən yaratting iqki əzalirimni,
apiridə ⱪilding anamning ⱪorsiⱪida meni.
14
Xükür-rəⱨmət eytimən sanga,
qünki ⱪaltis, alamət yaratting meni.
Xunqə karamət ijadiyətliring,
yahxi bilimən ⱪəlbimdə buni.
15
Meni pinⱨan yaratⱪiningda,
pütülgəndə anamning ⱪorsiⱪiƣa,
sanga yoqun əməsti tenim əsla.
16
Kɵrgəniding ⱨamilə qeƣimda meni,
kəlməy turup ⱨayatimning tunji küni,
təⱪdirim dəptiringgə yezilƣanidi.
17
Xunqə ⱪədirliktur mən ⱨəⱪⱪidiki oyliring, i Huda,
ularning ⱨeqbir sani yoⱪtur əsla.
18
Sanimaⱪ bolsam ularni ⱪumdinmu kɵptur ⱨətta,
ətigəndə oyƣanƣinimda mən ⱨəⱪⱪidə oylaysən yənila.
19

I Huda, juda ⱪilƣin rəzillərni jenidin,
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əy ⱪanhorlar, yiraⱪ ⱪeqinglar meningdin.
20
Kupurluⱪ sɵzlər sən ⱨəⱪⱪidə, i Huda,
düxmənliring namingni ⱪalaymiⱪan elip tilƣa.
21
I Pərwərdigar, sanga ɵq bolƣanlarƣa ɵq bolmasmənmu?
Sanga ⱨujum ⱪilƣanlardin yirgənməsmənmu?
22
Ularƣa ɵq bolimən qix-tirniⱪimƣiqə,
ularni düxmən ⱨesablaymən ɵzümgə.
23

Kɵrgin ⱪəlbimni, i Huda, bilgin meni,
sinap kɵr meni, bilgin oy-hiyallirimni.
24
Baⱪⱪin birər yamanliⱪ barmu-yoⱪ məndə,
mənggülük yolungda meni yetəklə.

140-munajat
Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər
bexiƣa tapxurulƣan.
1

I Pərwərdigar, rəzillərdin ⱪutⱪuzƣin meni,
zorawanlarning ziyankəxlikidin saⱪliƣin meni.
2
Yamanliⱪ oylaydu ular kɵngülliridə,
jedəl-majira qiⱪirar ⱨərbir kündə.
3
Zəⱨərlik yilanƣa ohxaydu ularning tilliri,
yilan zəⱨirigə tolƣandur ularning ləwliri. Selaⱨ
4
I Pərwərdigar, ⱪutⱪuz meni rəzillərning qanggilidin,
putlirimni aman ⱪilƣin zorawanlarning putlixidin.
5
Yoxurun ⱪiltaⱪ ⱪurdi mən üqün təkəbburlar,
wə yip torini yaydi ular,
yol boyiƣa ⱪurdi ⱨəm tuzaⱪlar. Selaⱨ
6
Pərwərdigar «sən mening Igəmdursən» degənidim,
ⱪulaⱪ salƣin iltijayimƣa, i Ilaⱨim.
7
I Rəbbim Pərwərdigar, ⱪudrətlik nijatkarimsən,
jənglərdə ⱪalⱪan bolup beximni ⱪoƣdiƣansən.
8
I Pərwərdigar, ijabət ⱪilmiƣaysən rəzillərning ümidini,
əməlgə axurmiƣaysən ularning ⱨiylilirini,
bolmisa ular qong tutuwalidu ɵzlirini. Selaⱨ

710
Zəbur
9

Təⱨditliri meni ⱪorxiwalƣanlarning,
yansun ɵz bexiƣa ularning.
10
Ⱪipⱪizil qoƣlar qüxsun ular üstigə,
taxliwetilsun ular otlar iqigə,
ⱪaytidin qiⱪalmiƣudək ⱨangning tegigə.
11
Yər yüzidə ronaⱪ tapmisun qeⱪimqilar,
owqilarƣa olja bolup yoⱪalsun zorawanlar.
12
Bilimən, ezilgənlərgə igə bolup Pərwərdigar,
yoⱪsullarning ⱨəⱪⱪini ⱪoƣdar.
13
Bərⱨəⱪ, sanga xükür eytar ⱨəⱪⱪaniylar,
ⱨuzurungda yaxaydu durus yolda mangƣanlar.

141-munajat
Dawut yazƣan munajat
1

Pərwərdigar mən sanga ⱪildim nida,
kəlsikən dəp seni tezdin yenimƣa,
anglisangqu awazimni sanga nida ⱪilƣinimda.
2
Ⱪobul ⱪilƣin isriⱪ kəbi mening du'ayimni,
kəqtə ⱪilƣan ⱪurbanliⱪ kəbi kɵtürülgən ⱪollirimni,
3
Pərwərdigar, bir kɵzətqi turƣuzƣin aƣzimƣa,
posta tursun u ləwlirim dərwazisi aldida.
4
Rəzillikkə mayil ⱪilip məylimni,
yamanliⱪ ⱪilixⱪa yol ⱪoyma meni.
Ⱪəbiⱨlərgə xerik ⱪilma kɵnglümni,
yegüzmigin ⱨəm ularning nemətlirini.
5
Meni ursa ⱨəⱪⱪaniy, u bərgəndək bolar manga meⱨrini,
tənbiⱨliri bilinər beximƣa esil mayni ⱪuyƣandək,
tənbiⱨini rət ⱪilip qayⱪimaymən beximni,
bolsammu gər külpəttə tohtatmasmən yənila du'ayimni.
6-7

Huddi ⱪezilip qiⱪⱪan taxlardək soⱪa yərni aƣdurƣanda,
ustihanliri qeqilip yatar gɵr aldida.
Taxliwetilsə yarlardin ularning ⱨakimliri,
ⱨəⱪiⱪət bolƣaq sɵzüm ⱪalƣanlar qüxinər uni.
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8

Lekin, Igəm Pərwərdigar, təlmürüp ⱪaraymən sanga,
səndin panaⱨ izdəymən, meni panaⱨsiz ⱪaldurma.
9
Saⱪla meni ularning manga ⱪurƣan ⱪiltaⱪliridin,
ⱪəbiⱨlik ⱪilƣuqilarning tuzaⱪliridin.
10
Rəzillər qüxsun ɵzi ⱪurƣan tuzaⱪⱪa,
mən ɵtüp ketəy u hətərdin da'ima.

142-munajat
Dawut yazƣan tərbiyəwi munajat bolup, u ƣarda yoxurunup yürgən
waⱪitlirida bu du'ani oⱪuƣan.⑥
1

Anglisun dəp Pərwərdigar, bar awazimda nalə-pəryad ⱪilimən,
Pərwərdigardin rəⱨim tiləp ünlük awazda yelinimən.
2
Mən uningƣa dərdlirimni tɵkimən,
ⱨəm uningƣa müxküllirimni eytimən.
3
Rəⱪiblirim yollirimƣa ⱪiltaⱪ ⱪurƣan bolsimu,
roⱨim mening buruⱪtum bolup tügixəy desimu,
ɵzüng ⱨalimdin həwər alisən xundaⱪtimu.
4
Pərwərdigar ⱪarap baⱪⱪin ong yenimƣa,
manga kɵngül bɵlgüqi yoⱪtur ətrapimda,
panaⱨ bolup ⱨeqkim kɵyünməs manga.
5
I Ilaⱨim, pəryad qekip sanga dedim:
«Sən mening baxpanaⱨimsən,
paniy aləm ⱪuqiⱪida nesiwəmsən.»
6
I Igəm, pəryadimƣa ⱪulaⱪ salƣin,
əⱨwalim bək naqar-müxküldur.
Ⱪutⱪuz meni ularning ⱪoƣlixidin,
qünki ular məndin küqlüktur.
7
Xükür eytmaⱪ üqün sening namingƣa,
ɵzüng meni qiⱪarƣaysən zindandin.
Ⱨəⱪⱪaniylar xundila olixidu ətrapimƣa,
qünki zor meⱨribanliⱪⱪa eriximən seningdin.
Bu munajatta bayan ⱪilinƣan wəⱪələr Dawut pəyƣəmbər Sa'ul padixaⱨtin ⱪeqip,
ikki ⱪetim ƣarda yoxurunup turƣan waⱪtida yüz bərgən wəⱪələr bolup, «Muⱪəddəs
Kitab. Birinqi Samu'il» 22-babtin 24-babⱪiqə bolƣan bɵlikidə hatiriləngən.
⑥
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143-munajat
Dawut yazƣan munajat
1

Ⱪulaⱪ salƣin Pərwərdigar du'ayimƣa,
moⱨtaj bolup sanga ⱪilƣan iltijayimƣa.
Ⱨəⱪⱪaniysən Pərwərdigar, sadaⱪitingdə
jawab bərgin mening ⱪilƣan mung-zarimƣa.
2
Gunaⱨsiz bir insan yoⱪtur aldingda,
xunga ɵtünəy, mən ⱪulungni soraⱪ ⱪilma.
3
Ⱨayatimni dəpsəndə ⱪilip düxmənlirim,
ziyankəxlik ⱪilmaⱪta bu jenimƣa.
Ɵlüklər makani ⱪəbristandək,
məjburlar meni zulmət-ⱪarangƣuluⱪⱪa.
4
Xunga roⱨim siⱪilip buruⱪtum boldi,
ümidlirim üzülüp kɵnglümmu ⱪayƣuƣa toldi.
5
Əsləymən burun ɵtkən künlirimni,
seƣinimən kɵrsətkən mɵjiziliringni,
yad etimən sening ⱪilƣan əjirliringni.
6
Ⱪollirim sanga ⱪarap sozulƣandur,
wujudum qangⱪiƣan zemindək sanga təxnadur.
7
Manga tezdin jawabingni bərginə Pərwərdigar,
bolmisa ümidlirim bərbat bolup ⱨalim ketər,
ɵtünəy, didaringni yoxurmiƣin məndin zinⱨar.
Bolmisa tenim mening gɵrdə bolar.
8
Mənggülük muⱨəbbitingni angliƣum bar tang səⱨərdə,
qünki mən pəⱪət sanga tayanƣanmən.
Mengixim zɵrür bolƣan yolni ɵzüng bildür manga,
qünki mən wujudumdin pəⱪət sanga təlmürgənmən.
9
Ⱪutuldur meni Pərwərdigar düxmənlirimning ilkidin,
baxpanaⱨ izdəp kəldim yeningƣa, orun bərgin ⱪoyningdin.
10
Ɵgət manga iradənggə əməl ⱪilip yaxaxni,
qünki sən mening Hudayimdursən,
adaxmay, yetəklisun aliyjanab roⱨing meni.
11
Pərwərdigar xɵⱨriting üqün bolsimu ⱪutⱪuz meni,
ⱨəⱪⱪaniysən i Igəm, palakəttin azad ⱪilƣin jenimni.
12
Manga bolƣan mənggülük muⱨəbbitingdə
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ⱨalak ⱪilƣin i Igəm, düxmənlirimni,
harab ⱪilƣin ⱨəm jenimni har ⱪilƣanlarni.
Bərⱨəⱪ, mən sening bəndəng, ⱪulungdurmən.

144-munajat
Dawut yazƣan munajat
1

Ⱨəmdusana oⱪulsun ⱪoram texim bolƣan Hudaƣa,
maⱨir ⱪilar u mening ⱪollirimni jəng ⱪilixⱪa.
2
Manga sadiⱪ mədətkar, ⱪorƣinimdur u mening,
nijatkarim, mustəⱨkəm ⱪəl'əyim u mening.
Ⱪalⱪinimdur u mening, panaⱨ taparmən uningda,
boysundurar u da'im həlⱪlərni ⱪol astimƣa.
3
I Pərwərdigar, insan nemidi sən uningƣa nəzər salƣudək,
adəm balisi nemidi sən uningƣa kɵngül bɵlgüdək?
4
Ohxar insan ⱨayati goya ketiwatⱪan sayiƣa,
ohxar uning ɵmri bə'əyni bir tiniⱪⱪa.
5

Kɵkni yerip qüxkin i Huda,
is-tütəklər qiⱪarƣin taƣlar ara.
6
Qaⱪmaⱪlarni qaⱪturup ⱪoƣliƣaysən rəⱪibingni,
tarⱪatⱪaysən ularni etip turup oⱪliringni.
7
Uzitip ⱪolungni sən kɵk baƣridin,
tartiwalƣin meni Huda ⱪaynam dərya-sulardin,
ⱪutⱪuzƣin ⱨəm meni yatlar qanggilidin.
8
Ular da'im sɵzlər yalƣan sɵzlərni,
berər sahta, yalƣan ⱪəsəmlərni.
9

I Huda, sanga atap eytay yengi nahxa,
küyləy seni on tarliⱪ qiltarda.
10
Sən Isra'iliyəning padixaⱨliriƣa zəpər ata ⱪilƣuqisən,
bəndəng Dawutni əjəllik ⱪiliq astidin ⱪutⱪuzƣuqisən.
11
Yatlarning ⱪolidin ⱪutⱪuzup azad ⱪil meni,
ular da'im sɵzlər yalƣan sɵzlərni,
berər sahta, yalƣan ⱪəsəmlərni.
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Oƣullirimiz ohxiƣay yahxi ɵskən kɵqətlərgə,
ⱪizlirimiz orda tüwrükliridiki nəpis nəⱪixlərgə.
13
Ambarlirimiz liⱪ tolƣay axliⱪlarƣa,
ⱪoylirimiz san-sanaⱪsiz kɵpəygəy yaylaⱪlarda.
14
Kɵp bolƣay ɵküzlirimizning yükliri,
əsirgə qüxmigəy həlⱪimizdin ⱨeqbiri.
buzup ɵtəlmigəy ⱨeqkim sepillirimizni,
anglanmiƣay koqilardin zarlinix awazliri.
15
Nəⱪədər bəhtliktur,
bundaⱪ tiləkliri əməlgə axⱪan insanlar!
Nəⱪədər bəhtliktur,
Igisi Pərwərdigar bolƣan ⱪowmlar!

145-munajat
Dawut yazƣan mədⱨiyə küyi
1

Uluƣlaymən padixaⱨim Huda seni,
təripləymən ta'əbəd nam-xəripingni.
2
Ⱨəmdusana eytimən ⱨər küni sanga,
apirin oⱪuymən mənggü namingƣa.
3
Huda uluƣ, ⱨəssiləp mədⱨiyələxkə layiⱪtur,
uluƣluⱪini bilixkə ⱨeqkim ⱪadir əməstur.
4
Əwladlardin-əwladⱪa ⱪalar yahxi ixliring,
təriplinər ularning tillirida ⱪudriting.
5
Təpəkkur ⱪilimən xan-xɵⱨriting ⱨəⱪⱪidə,
qongⱪur oylaymən mɵjiziliring üstidə.
6
Dastan bolup taralƣan katta ixliring tillarda,
mənmu bayan əyləymən uluƣluⱪingni da'ima.
7
Ular əsləp, sɵzlixər xəpⱪitingni bəs-bəstə,
adalitingni küylixər nahxa oⱪup ⱨəwəstə.
8

Huda rəⱨimdil, xəpⱪətliktur,
asanliⱪqə ƣəzipi kəlməs,
meⱨir-muⱨəbbiti qəksizdur.
9
Pərwərdigar ⱨəmmigə iltipat ⱪilar,
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barliⱪ yartⱪanliriƣa rəⱨimdil bolar.
10

I Pərwərdigar, sanga ular xükür eytar,
sanga sadiⱪ bəndiliring mədⱨiyə oⱪar.
11
Uluƣwar ⱨɵkümranliⱪing ⱨəⱪⱪidə ular sɵzlər,
büyük ⱪudritingni ⱨəmmə insanƣa bayan əylər.
12
Jaⱨan əⱨlini uluƣ ixliring bilən ular həwərdar ⱪilar,
padixaⱨliⱪingning xərəplik səltənətini məlum ⱪilar.
13
Padixaⱨliⱪing mənggülük padixaⱨliⱪtur,
ⱨɵkümranliⱪing əwladtin-əwladⱪiqidur,
Pərwərdigar wədisigə sadiⱪtur,
u ⱨəmmigə ⱨər da'im wapadardur.
14
Pərwərdigar yɵlər yiⱪilƣanlarni,
ruslar igilgənlərning ⱪəddini.
15
I Pərwərdigar,
təlmürər ⱨəmmisining kɵzi sanga,
berisən rizⱪini ularƣa ɵz waⱪtida.
16
Janliⱪlarning eⱨtiyajini ⱪandurisən,
ularƣa ⱪoli oquⱪ sehiydursən.
17

Pərwərdigar ⱨəmmə ixta adildur,
u ⱨəmmigə ⱨər da'im wapadardur.
18
Pərwərdigar ɵzigə nida ⱪilƣanlarning yenididur,
uni qin dilidin seƣinƣanlarƣa yeⱪindur.
19
U yətküzər muradiƣa ɵzigə ihlas ⱪilƣanlarni,
anglap nalisini ⱪutⱪuzar ularni.
20
Ⱪoƣdar Pərwərdigar ɵzini sɵygənlərni,
əmma ⱨalak ⱪilar barliⱪ pasiⱪlarni.
21
Ⱨəmdusanalar qüxməs mening eƣizimdin Pərwərdigarƣa,
pütkül janliⱪlar mənggü mədⱨiyə oⱪusun muⱪəddəs namiƣa.

146-munajat
1

Oⱪunglar Pərwərdigarƣa ⱨəmdusana,
əy ⱪəlbim mədⱨiyəngni yaƣdur anga!
2
Ɵmürwayət mədⱨiyələymən Pərwərdigarni,
jan təndə bolsila küyləymən Hudayimni.

716
Zəbur
3

Ixənq baƣlima xaⱨzadilərgə,
nijatliⱪ berəlməydiƣan bəndilərgə.
4
Tiniⱪi tohtixi bilənla ⱪaytar ular tupraⱪⱪa,
xu künila barqə pilanliri qiⱪar yoⱪⱪa.
5
Bəhtliktur Yaⱪupni talliƣan Hudani mədətkarim dəp bilgənlər,
ümidini Igisi Pərwərdigarƣa baƣliƣan adəmlər.
6
Yaratⱪandur Pərwərdigar asman wə zeminni,
dengizni wə uningdiki ⱨəmmə məwjudatlarni,
u mənggü untumas ⱪilƣan wədisini.
7
Yətküzər ezilgənlərni adilliⱪⱪa,
riziⱪ birər aq ⱪalƣanlarƣa,
ⱨɵrlük ata ⱪilar məⱨbuslarƣa.
8
Aqar Pərwərdigar ⱪariƣularning kɵzini,
ruslar egilgənlərning ⱪəddini.
Sɵyər toƣra yolda mangƣanlarni.
9
Ⱪoƣdar Pərwərdigar musapirlarni,
ⱪollar tul hotun, yetim-yesirlarni.
Lekin tosar pasiⱪlarning yolini.
10
Ⱨɵkümrandur Pərwərdigar əwladtin-əwladⱪiqə,
əy Si'on,⑦ sening Hudaying ⱨɵküm sürər mənggügə.
Oⱪunglar Pərwərdigarƣa ⱨəmdusana!

147-munajat
1

Ⱨəmdusana oⱪunglar Pərwərdigarƣa,
Igimizni küylimək bəhttur bizgə,
huxalliⱪtur mədⱨiyə oⱪux Hudaƣa,
ⱨəmdusanalar layiⱪtur uning xənigə.
2
Igimiz ⱪaytidin ⱪuridu Yerusalemni,
Isra'ilƣa yengidin yiƣidu sürgün bolƣanlarni.
3
Kɵngligə dawa beridu kɵngli sunuⱪlarning,
xipaliⱪ məlⱨəm tangidu yariliriƣa ularning.
4

Huda ɵzi bəlgiləydu yultuzlarning sanini,
ayrim namda atiƣandur ularning ⱨərbirini.
⑦

Si'on – Yerusalem xəⱨiri wə uningda yaxaydiƣanlarni kɵrsitidu.
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5

Rəbbimiz büyüktur, ⱪudriti qəksiz,
danaliⱪi uning mɵlqərligüsiz.
6
Pərwərdigar yɵləp kɵtürər ajizlarni,
u yərgə urar pasiⱪ-rəzillərni.
7
Pərwərdigarƣa xükür eytip, ⱪoxaⱪ ⱪetinglar,
ⱪoxaⱪlarni saz lirada təngkəx ⱪilip eytinglar.
8

U asmanni bulutlarƣa toldurup,
kɵktin yərgə yamƣurini yaƣdurup,
taƣ-dalani ot-qɵplərgə toldurar.
9
Huda ata ⱪilar qarwa-malƣa ɵz rizⱪini,
ozuⱪ berər ⱪaⱪildiƣanda ⱪaƣa baliliri.
10
U sɵyünməs at küqidin,
qəbdəs, qaⱪⱪan adəm putidin.
11
Pərwərdigar sɵyünər ɵzigə ihlas ⱪilƣanlardin,
uning mənggülük muⱨəbbitigə ümid baƣliƣanlardin.
12

Əy Yerusalem, Pərwərdigarni alⱪixla,
əy Si'on, mədⱨiyə oⱪu Hudayingƣa.
13
Qünki Pərwərdigar dərwaz taⱪaⱪliringni məⱨkəm ⱪilar,
sepil iqidiki pərzəntliringgə bəht ata ⱪilar.
14
U qegraliringƣiqə asayixliⱪ elip kelər,
u silərni buƣdayning esili bilən təminlər.
15
Huda yər yüzigə əmr ⱪilar,
əmri tez berip əməlgə axar.
16
Pərwərdigar aⱪ yungdək ap'aⱪ ⱪarni yaƣdurar,
nəpis ⱪirowni pütkül zeminƣa küldək qaqar.
17
Mɵldürlərni nan uwaⱪliridək qeqiwetər,
kimmu uning soƣuⱪiƣa bərdaxliⱪ berər.
18
Pərwərdigar sɵzi bilən eritər ularni,
xamili bilən aⱪⱪuzar sularni.
19

Pərwərdigarning kalamini yətküzər Yaⱪupning nəsligə,
pərman ⱨəm pərzlirini ayan ⱪilar Isra'il həlⱪigə.
20
Pərwərdigar baxⱪa həlⱪⱪə ⱨeqⱪaqan bundaⱪ mu'amilə ⱪilƣan
əməs,
uning pərzlirini baxⱪilarmu ⱨəm bilgən əməs.
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Ⱨəmdusanalar bolsun Pərwərdigarƣa.

148-munajat
1

Pərwərdigarƣa ⱨəmdusana oⱪunglar!
Mədⱨiyələnglar ərxtikilər Hudani,
mədⱨiyələnglar asman-pələktə uni.
2
Mədⱨiyələnglar pərixtilər Hudani,
əy samawi ⱪoxunlar, mədⱨiyələnglar uni.
3-4
Ay wə ⱪuyax, jimi parlaⱪ yultuzlar,
ərx'əla wə kɵktiki əy sular,
mədⱨiyələnglar Pərwərdigarni ⱨəmminglar.
5

Mədⱨiyəlisun ular Pərwərdigarning namini,
qünki u əmri bilən yaratⱪan ularni.
6
Pərwərdigar ornatti ɵz jayliriƣa ularni,
buzmas Huda ta'əbəd ɵzi ⱪilƣan əmrini.
7

Mədⱨiyələnglar Pərwərdigarni yər yüzidiki janliⱪlar,
əy qongⱪur dengiz wə uningdiki məhluⱪlar.
8
Mədⱨiyələnglar Hudani ⱪar wə mɵldür, qaⱪmaⱪ bilən tumanlar,
uning əmrlirigə boysunƣan əy küqlük boranlar.
9
Mədⱨiyələnglar uni əy taƣ wə tɵpiliklər,
kedir dərəhliri yənə mewilik dərəhlər.
10
Mədⱨiyələnglar Hudani əy yawayi ⱨaywanlar wə barliⱪ qarwilar,
əy ɵmiligüqi janliⱪlar wə ⱨəmmə uqar ⱪanatlar.
11
Mədⱨiyələnglar uni əy jaⱨan xaⱨliri wə barqə həlⱪlər,
mədⱨiyələnglar uni əy barqə ⱨɵkümranlar wə xaⱨzadilər.
12
Mədⱨiyələnglar uni yigitlər xundaⱪla ⱪizlar,
mədⱨiyələnglar uni əy yaxanƣanlar ⱨəm yaxlar.
13

Mədⱨiyəlisun ular Pərwərdigarning namini,
qünki büyüktur ⱨəmmidin uning nam-xɵⱨriti,
asman-zemindin yüksəktur ⱨəm xan-xəripi.
14
Ɵz həlⱪini küqlük ⱪildi Pərwərdigar,⑧
Ɵz həlⱪini küqlük ⱪildi Pərwərdigar – bəzi tərjimilərdə «küqlük padixaⱨ tiklidi ɵz
həlⱪi üqün Pərwərdigar» dəp elinƣan.
⑧

719
Zəbur

mədⱨiyələr oⱪar uningƣa barliⱪ təⱪwadarlar –
Huda sɵygən Isra'illar.
Pərwərdigarƣa ⱨəmdusana oⱪunglar!

149-munajat
1

Oⱪunglar Pərwərdigarƣa ⱨəmdusana,
eytinglar Pərwərdigarƣa atap yengi bir nahxa,
mədⱨiyələnglar uni təⱪwadarlar arisida.
2
Huxal bolsun Isra'illar yaratⱪuqisidin,
xadlansun Si'onning pərzəntliri padixaⱨi Hudadin.
3
Mədⱨiyəlisun Hudani ular ussul oynap,
alⱪix küyi qalsun dap, lirada uningƣa atap.
4
Qünki Pərwərdigar ɵz ⱪowmidin sɵyünər,
kəmtərlərgə nijatliⱪ tajini kiydürər.
5
Xadlansun bu xɵⱨrəttin sadiⱪ bolƣanlar Hudaƣa,
eytsun nahxa huxalliⱪtin orunlirida yatⱪanda.
6
Qüxürməs ular eƣizliridin uluƣlaxni Hudani,
qüxürməs ular ⱪolliridin ⱪox bisliⱪ ⱪiliqlirini.
7
Elix üqün ita'ətsiz ⱪowmlardin ⱪisasini,
bərmək üqün ularning ⱨəm ədipini,
8
zənjir bilən baƣlap ularning xaⱨlirini,
tɵmür kixən bilən kixənlər esilzadilirini.
9
Ijra ⱪilar pütülgən ⱨɵkümni ularƣa,
mənsuptur bu xərəp Hudaning təⱪwadarliriƣa.
Oⱪunglar ⱨəmdusana Pərwərdigarƣa.

150-munajat
1

Oⱪunglar Pərwərdigarƣa ⱨəmdusana,
mədⱨiyələnglar Hudani muⱪəddəs jayida,
ⱪudriti ayan bolƣan ərx'əlada.
2
Mədⱨiyələnglar uning yaratⱪan mɵjizilirini,
mədⱨiyələnglar uning ⱨəmmidin uluƣluⱪini.
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3

Mədⱨiyələnglar uni burƣa⑨ sadasida,
mədⱨiyələnglar qelip qiltar, lira.
4
Mədⱨiyələnglar uni dap qelip, qüxüp ussulƣa,
mədⱨiyələnglar uni təngkəx ⱪilip nəy wə tarliⱪ sazƣa.
5
Mədⱨiyələnglar uni jallilarning① yangraⱪ sadasida,
mədⱨiyələnglar uni jallilarning jarangliⱪ awazida.
6
Mədⱨiyəligəy Pərwərdigarni jimiki tiniⱪi barlar,
Pərwərdigarƣa ⱨəmdusana oⱪunglar!

Burƣa – Ⱪoqⱪar ⱪatarliⱪ ⱨaywanlarning münggüzidin yasalƣan, püwləp
qelinidiƣan ⱪədimiy kanay.
① Jalla – Mistin yasalƣan bir hil qalƣu əswab bolup, u yənə «jang» dəpmu atilidu.
⑨
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Təbirlər
Hudaning ong ⱪoli – Uxbu atalƣu Hudaning küq-ⱪudriti, ⱨoⱪuⱪi wə
yardimigə simwol ⱪilinƣan. Bəzidə u ⱪutⱪuzƣuqi Məsiⱨning ɵzigə
wəkillik ⱪilidu.
qiltar – Ⱪədimki Ibraniylarning bir hil qalƣu əswabi
lira – ⱪədimki Ibraniylarning bir hil qalƣu əswabi
Selaⱨ – Ibraniyqə sɵz bolup, bu sɵz ⱨəⱪⱪidə mundaⱪ birⱪanqə
qüxəndürüxlər bar: 1. «biraz tohtap, qongⱪur təpəkkür ⱪilinglar» degən
mənidə. 2. Ibadət ⱪilƣuqilarƣa səjdə ⱪilix ⱨəⱪⱪidə berilidiƣan bəlgə. 3.
Muzikidiki məlum bir bəlgə. 4. Mərƣul.
Si'on – Taƣning ismi bolup, u taƣda Dawut pəyƣəmbər Hudaning
«əⱨdə sanduⱪi» saⱪlanƣan muⱪəddəs qedirni yasiƣan. Keyinqə
Sulayman padixaⱨ dəl xu taƣda ibadəthana ⱪurƣan. U ibadəthana ibadət
ⱪilixning mərkizi bolƣan. «Zəbur»da «si'on» Hudaning ibadəthanisini,
Yerusalem xəⱨirini yaki bəzidə pütkül Isra'il zeminini kɵrsitiximu
mumkin. «Si'on» ⱨəm Hudaning ɵz həlⱪi bilən billə boluxiƣa ⱨəm
Hudaning yər-zeminƣa ⱨɵkümranliⱪ ⱪilixining mərkizigə wəkillik
ⱪilidu.
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Pənd-nəsiⱨətlər
(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
«Muⱪəddəs Kitab»ning «Pənd-nəsiⱨətlər» ⱪismi ⱨekmətlik sɵzlər
toplimi bolup, asasən Isra'illarning padixaⱨi Sulayman təripidin
wujudⱪa kəltürülgən. Huda uningƣa əⱪil-parasətni alaⱨidə sowƣat
süpitidə in'am ⱪilƣanliⱪi üqün, u danaliⱪi bilən nam qiⱪarƣan. Sulayman
padixaⱨ ⱨayatida üq mingdin artuⱪ ⱨekmətlik sɵz wə mingdin artuⱪ
nahxa yezip ⱪaldurƣan. Əmma «Pənd-nəsiⱨətlər»gə kirgüzülgən
ⱨekmətlik sɵzlərning ⱨəmmisila Sulayman təripidin yezilƣan əməs, uning
bəziliri Agurning sɵzliri, bəziliri Limu'elning anisining nəsiⱨətliri, yənə
bəziliri bolsa baxⱪa danalarning sɵzliridur. Kitabtiki Sulayman
padisaⱨning ⱨekmətlirining bir ⱪismini Yəⱨudiyə padixaⱨi Hizkiyaning
ordisidikilər topliƣan.
Kitabta Pərwərdigardin əyminixning əⱪil-idrakning baxlinixi ikənliki
təkitlinidu. Danaliⱪ bilən nadanliⱪ selixturulup, bu ikki yolning
beridiƣan ohximiƣan nətijiliri arⱪiliⱪ adəmlərni ⱨəⱪ wə naⱨəⱪni toƣra
ayrixⱪa yetəkləydu.
Ⱨəⱪiⱪiy danaliⱪ Hudadin kelidu. Kitabta tilƣa elinƣan «dana»,
«əⱪilliⱪ» wə «aⱪil» degən sɵzlər əⱪliy küqi intayin yuⱪiri adəmlərni
kɵrsətməstin, bəlki Hudadin əyminidiƣan, uning yolida mangidiƣan,
əhlaⱪliⱪ kixilərni kɵrsitidu. Kitabtiki «nadan», «əhməⱪ» wə «ⱨamaⱪət»
degən sɵzlər bolsa, bilimsiz yaki kəm əⱪil adəmlərni kɵrsətməstin, bəlki
Hudani rət ⱪilip, əhlaⱪsizliⱪni yaki yaman ixlarni talliƣan adəmlərni
kɵrsitidu.
Bu kitabning məzmun da'irisi bir ⱪədər kəng bolup, Hudaƣa ixinix,
Hudadin əyminix, danaliⱪ, ⱨəⱪⱪaniyliⱪ, bilim, əhlaⱪ, diyanət, tirixqanliⱪ,
ɵzini tutuwelix, israphorluⱪ ⱪilmasliⱪ, namratlarƣa yar-yɵlək bolux,
gəp-sɵzgə diⱪⱪət ⱪilix, kixilik munasiwət, düxməngə rəⱨimdil bolux,
soda-setiⱪ ixliri wə bala tərbiyiləx ⱪatarliⱪ jəⱨətlərdiki məzmunlarni ɵz
iqigə alidu.
«Pənd-nəsiⱨətlər» Ibraniy tilida xe'iriy xəkildə yezilƣan bolup,
ⱪollinilƣan bəzi ohxitix, simwol wə maⱪal-təmsillər oⱪurmənlərgə
qüxiniksiz bolup ⱪalmasliⱪi üqün sɵz mənisini uyƣur tilidiki muwapiⱪ
ibarilər bilən ipadiliduⱪ.
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1.
2.
3.
4.
5.

Tezis:
Danaliⱪ wə nəsiⱨətlər (1-babtin 9-babⱪiqə)
Padixaⱨ Sulaymanning ⱨekmətliri (10-babtin 22-bab 16-ayətkiqə)
Danalarning ⱨekmətliri (22-bab 17-ayəttin 24-babning ahiriƣiqə)
Padixaⱨ Hizkiya topliƣan Sulaymanning ⱨekmətliri (25-babtin
29-babⱪiqə)
Agur wə padixaⱨ Limu'elning anisining ⱨekmətliri (30-, 31-bablar)

Pənd-nəsiⱨətlər

Pənd-nəsiⱨətlərning ⱪimmiti
Dawut padixaⱨning oƣli, Isra'iliyə padixaⱨi Sulaymanning
pənd-nəsiⱨətliri:
2
bu pənd-nəsiⱨətlər danaliⱪ wə təlim-tərbiyigə igə ⱪilar seni,
yexər ibrətlik sɵzlərning qongⱪur mənisini;
3
tərbiyilər seni aⱪilanilik bilən yaxaxⱪa,
ⱨəⱪⱪaniy, adil wə durus boluxⱪa;
4
qeqən ⱪilar gol adəmlərni,
bilimlik wə pəm-parasətlik ⱪilar yaxlarni.
5
Anglap bularni danalar tehimu dana bolsun,
zerəklər aⱪilanə məsliⱨətkə erixsun.
6
Qüxəngili bolar bu pənd-nəsiⱨətlərdin əⱪliyə sɵzlərni,
təmsillərni, aⱪillarning ⱨekmətliri wə tepixmaⱪlirini.
1

7

Pərwərdigardin əyminix əⱪil-idrakning baxlinixidur.
Əhməⱪlər danaliⱪ wə təlim-tərbiyini kəmsitidu.
Yaxlarƣa nəsiⱨət
Əy oƣlum, tərbiyisigə ⱪulaⱪ sal atangning,
təlimigə bipərwaliⱪ ⱪilma anangning.
8
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9

Ularning təlim-tərbiyisi bexingƣa taⱪalƣan tajdur,
boynungƣa esilƣan altun zənjirdur.
10

Əy oƣlum, əgər seni gunaⱨkarlar azdursa,
əgəxmigin ularƣa.
11
Əgər ular:«Kəl, bizgə ⱪoxul, tuzaⱪ ⱪurayli jan elixⱪa,
birər bigunaⱨni səwəbsizla paylap turayli tutuxⱪa.
12
Ɵlüklər makanidək tirik yutayli biz gunaⱨsizlarni,
gɵrgə qüxüp kətkəndək yoⱪitayli u saƣlam adəmlərni.
13
Tartip alayli xu qaƣ hilmuhil ⱪimmətlik mal-dunyani,
alƣan olja bilən toldurayli ɵylirimizni.
14
Bizgə xerik bol, tapⱪinimiz ortaⱪ bolsun» desimu,
15
əy oƣlum, yoliƣa kirmə ularning, basma bir ⱪədəmmu.
16
Qünki etixidu ular ɵzlirini yamanliⱪⱪa,
aldirixidu ⱨəm ⱪan tɵküxkə.
17
Ⱪux tuyup ⱪalƣanda tor yeyix biⱨudə awariqiliktur,
18
lekin xu yamanlar dəl ɵz ɵzigə əjəllik tuzaⱪ ⱪoyidu,
ɵz jeniƣa zamin bolidiƣan ora kolaydu.
19
Ⱨaram mal-dunyaƣa ⱨeris adəmlərning aⱪiwiti xuki,
alidu bu ⱨaram mal-dunya ularning jenini.
Danaliⱪning agaⱨlanduruxi
Danaliⱪ qaⱪirmaⱪta koqilarda, awazi yangrimaⱪta bazarlarda,
21
ündiməktə awat jaylarda,
wəz eytmaⱪta xəⱨər dərwazilirining aldida:
22
– Əy nadanlar, ⱪaqanƣiqə nadanliⱪta yürisilər?
Əy mazaⱪqilar, ⱪaqanƣiqə mazaⱪ ⱪilixtin ⱨuzur alisilər?
Əy əⱪilsizlər, ⱪaqanƣiqə bilimdin nəprətlinisilər?
23
Tənbiⱨlirimgə ⱪulaⱪ salƣan bolsanglar,
silərgə tɵküp berəttim ⱪəlbimdikini,
silər bilən ortaⱪlixattim oy-pikirlirimni.
24
Lekin meni rət ⱪildinglar qaⱪirƣinimda,
ⱨeqⱪaysinglar ilik almidinglar ⱪolumni uzatⱪinimda.
25
Pərwa ⱪilmidinglar nəsiⱨətlirimning ⱨeqⱪaysisiƣa,
halimidinglar ⱪulaⱪ selixni tənbiⱨlirimgə.
26
Xunga külimən balayi'apətkə yoluⱪⱪininglarda,
silərni məshirə ⱪilimən wəⱨimigə qüxkininglarda,
20
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27

borandək kəlgən wəⱨimidə ⱪalƣininglarda,
balayi'apət ⱪuyundək yetip kəlginidə,
azab wə ⱪayƣu silərni muptila ⱪilƣinida.
28

Qaⱪirisilər yalwurup xu qaƣ meni,
lekin bərməsmən silərgə jawab.
Ⱨərⱪanqə izdisənglarmu tapalmaysilər meni.
29
Qünki nəprətləndinglar silər bilimdin,
tallimidinglar əyminixni Hudadin.
30
Ⱪobul ⱪilmidinglar mening nəsiⱨətlirimni,
mənsitmidinglar barliⱪ tənbiⱨlirimni.
31
Xunga silər ɵz bexinglarni yəysilər,
ɵzünglar koliƣan oriƣa ɵzünglar qüxisilər.
32
Bərⱨəⱪ, ɵz jeniƣa zamin bolidu nadanlar meni rət ⱪilƣanliⱪtin,
ɵzlirini ⱨalak ⱪilidu ⱨamaⱪətlər biƣəmlikidin.
33
Biraⱪ, manga ⱪulaⱪ salƣanlar aman-esən yaxaydu,
yamanliⱪning wəⱨimisidin haliy, hatirjəm bolidu.

2-bab
Danaliⱪning ata ⱪilidiƣanliri
Əy oƣlum, əgər ⱪobul ⱪilsang sɵzlirimni,
ⱪəlbingdə saⱪlisang buyruⱪlirimni,
2
ⱪulaⱪ salsang danaliⱪⱪa,
kɵngül ⱪoysang əⱪil-idrakⱪa,
3
hitab ⱪilsang parasətkə təxna bolup,
qaⱪirisang əⱪil-idrakni təlmürüp,
4
ⱪazsang danaliⱪni altun-kümüx ⱪazƣandək,
izdisəng uni yoxurun həzinə izdigəndək,
5
xu qaƣda Pərwərdigardin əyminixni bilisən,
Hudani ⱨəⱪiⱪətən tonuyalaysən.
6
Qünki Pərwərdigar danaliⱪ ata ⱪilƣuqidur.
Bilim bilən əⱪil-idrak uning sɵzidin kelur.
7
U saⱪlap ⱪoyƣandur yahxiliⱪlarni duruslarƣa,
ɵzi ⱪalⱪandur diyanət yolida mangƣanlarƣa.
8
Yolini ⱪoƣdaydu u adilliⱪni yaⱪliƣuqilarning,
1
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saⱪlaydu u yolini sadiⱪ bəndilirining.
9

Xu qaƣ ⱨəⱪⱪaniyliⱪ, adilliⱪ wə durusluⱪni tonuysən,
bu yahxi yollarni qüxinisən.
10
Qünki orun alidu danaliⱪ ⱪəlbingdin,
kɵnglüng yayraydu bilimdin.
11
Ⱪoƣdaydu seni pəm-parasiting,
muⱨapizət ⱪilidu ⱨəm əⱪil-idriking,
12
xunda danaliⱪ ⱪutulduridu seni yaman yoldin,
tilining astida tili barlardin,
13
undaⱪlar toƣra yolni taxlap, zulməttə yaxar,
14
yamanliⱪ ⱪilixtin huxallinar,
rəzillikning nijisliⱪidin xadlinar,
15
əgri yolda mengip sahtipəzlik ⱪilar.
16

Danaliⱪ saⱪlar seni zinahor ayaldin,
xerin-xekər sɵzlük, buzuⱪ hotundin.
17
Bundaⱪ hotun taxlar yaxliⱪida təgkən jorisini,
untup ⱪalar u Huda aldida ⱪilƣan əⱨdisini.
18
Ɵlümgə apiridiƣan yoldur uning ɵyi,
ərwaⱨlar makaniƣa baxlar uning yoli.
19
Uning yeniƣa barƣanlarning birimu ⱪaytalmas,
ⱨayatliⱪ yoliƣa ⱨəm yetəlməs.
20

Sən mang yahxilarning izidin,
qiⱪma ⱨəⱪⱪaniylarning yolidin.
21
Qünki yerimizdə makanlixar duruslar,
ⱪelip ⱪalar diyanətliklər.
22
Lekin u yərdin tarmar ⱪilinar yamanliⱪ ⱪilƣuqilar.
Yulup taxlinar wapasizlar.

3-bab
Yaxlarƣa yol-yoruⱪ
Əy oƣlum, untuma təlimimni,
qing saⱪla ⱪəlbingdə buyruⱪlirimni.
1
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2

Ɵmür ⱪoxar ular ɵmrünggə,
aman-esənlik elip kelər ⱨayatingƣa.
3
Meⱨribanliⱪ wə sadaⱪətni taxlima,
ularni marjandək esiwal boynungƣa,
pütüwal ⱪəlbingning qongⱪur ⱪetiƣa.
4
Tapisən ⱨimmət wə izzət xu qaƣda,
Hudaning ⱨəm adəmlərning nəziridə.
5

Ixənməy ɵz əⱪlinggə,
ixən pütün ⱪəlbing bilən Pərwərdigarƣa,
6
yad ət Pərwərdigarni ⱨər ixta,
oquⱪ ⱪilar yolungni u xunda.
7

Ɵzüngni əⱪilliⱪ dəp sanima,
Pərwərdigardin əyminip, yamanliⱪⱪa yolima.
8
Xundaⱪ ⱪilsang, saƣlam bolar tening,
yilikkə tolar sɵngəkliring.
9

Uluƣla Pərwərdigarni, atap mal-dunyayingni,
ⱨədiyə ⱪilip uningƣa ⱨosulungning bax burnini.
10
Xunda tolup taxar ambarliring axliⱪⱪa,
xarab idixliring yengi xarabⱪa.
11

Əy oƣlum, bax tartma Pərwərdigarning tərbiyisidin,
bizar bolma uning tənbiⱨidin.
12
Qünki ata tərbiyiligəndək ətiwarliⱪ oƣlini,
Pərwərdigarmu tərbiyilər sɵygənlirini.
13

Danaliⱪⱪa erixkənlər, əⱪil-idrak tapⱪanlar bəhtliktur!
Danaliⱪ kəltürgən payda kümüxningkidinmu artuⱪtur,
altundin alƣan mənpə'əttinmu əwzəldur.
15
U lə'əl-yaⱪutlardin ⱪimmətliktur,
ⱨərⱪandaⱪ arzuluⱪ nərsəng uningƣa təng keləlməstur.
16
Bardur uzun ɵmür danaliⱪning ong ⱪolida,
bayliⱪ wə xɵⱨrət uning sol ⱪolida.
17
Beƣixlar danaliⱪ yoli xad-huramliⱪ sanga,
yetəklər u seni amanliⱪⱪa.
18
Danaliⱪni tutup turƣuqilar üqün u ⱨayatliⱪ dərihidur,
14
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danaliⱪni məⱨkəm tutⱪanlarning ⱨəmmisi bəhtliktur.
19

Pərwərdigar danaliⱪi bilən yaratti zeminni,
əⱪli bilən bərpa ⱪildi asmanni.
20
Pərwərdigarning danaliⱪi bilən qongⱪur ⱪaynamlar etildi,
bulutlar xəbnəm pürkidi.
21

Əy oƣlum, qing tut danaliⱪ wə pəm-parasətni,
kɵz aldingdin ⱨərgiz yoⱪatma ularni.
22
Ular ⱨayat bəhx etər jeningƣa,
bezək bolup esilar boynungƣa.
23
Xu qaƣ yolungda yürisən tinq-aman,
putlixip kətməysən ⱨeqⱪaqan.
24
Yatⱪanda ⱨeqnemidin ⱪorⱪmaysən,
yetipla tatliⱪ uhlaysən.
25
Ⱪorⱪma tuyuⱪsiz kəlgən həwptin,
rəzillərning bexiƣa kəlgən wəyranqiliⱪtin.
26
Qünki tayanqingdur Pərwərdigar,
u putliringni tuzaⱪlarƣa qüxüxtin saⱪlar.
27

Əgər kəlsə yahxiliⱪ ⱪilix ⱪolungdin,
yardimingni ayima ⱨajətmənlərdin.
28
Ⱪoxnangƣa eⱨtiyajliⱪ nərsə səndə bar bolsa,
«Ətə kəl, xu qaƣda berəy» dəp uni ⱪayturma.
29

Ⱪoxnangƣa ziyankəxlik ⱪilix niyitidə bolma,
qünki u sanga ixinip hatirjəm yaxidi yeningda.
30
Birərsi sanga yamanliⱪ ⱪilmiƣan bolsa,
uning bilən səwəbsiz majiralaxma.
31

Zorawanƣa ⱨəsət ⱪilma,
uning yolliridin ⱨeqⱪaysisini tallima.
32
Qünki əgri adəmlər yirginqliktur Pərwərdigarƣa,
duruslarƣa u yeⱪin turar əmma.
33

Pərwərdigarning ləniti tegər rəzillərning ɵyigə,
u bəht ata ⱪilar ⱨəⱪⱪaniylarning a'ilisigə.
34
U məshiriqilərni məshirə ⱪilar,
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kiqik pe'illarƣa xəpⱪət yaƣdurar.
35
Danalar xan-xərəpkə muyəssər bolar,
nadanlar bolsa xərməndiliktə ⱪalar.

4-bab
Danaliⱪning əwzəlliki
Əy oƣullirim, atanglarning tərbiyisigə ⱪulaⱪ selinglar.
Əⱪil-idrak tepix üqün kɵngül ⱪoyup anglanglar.
2
Qünki silərgə ɵgitimən ilim-ⱨekmətni,
tərk ətmənglar mening təlimlirimni.
3
Kiqikimdə alƣanmən atamning tərbiyisini,
idim mən anamning yalƣuz ətiwarliⱪi,
4
atam manga mundaⱪ ɵgətkənidi:
– Yürikingdə saⱪliƣin sɵzlirimni,
əməl ⱪilƣin buyruⱪlirimƣa,
yaxaysən bəhtlik xunda.
5
Əⱪil tap, erix danaliⱪⱪa,
untuma eytⱪanlrimni, sɵzümdin qiⱪma.
6
Danaliⱪtin waz kəqmə, u seni ⱪoƣdar,
uni sɵygin, u seni muⱨapizət ⱪilar.
7
Danaliⱪⱪa erixixtur danaliⱪning baxlinixi,
əⱪil tap, berip bolsimu pütün bayliⱪingni.
8
Danaliⱪni ətiwarliƣin, u seni üstün ⱪilar.
Uni ⱪuqaⱪla u seni xɵⱨrətkə erixtürər.
9
Danaliⱪ taⱪar kɵrkəm taj bexingƣa,
in'am ⱪilar xərəp tajinimu sanga.
1

10

Sɵzlirimni angla, ⱪobul ⱪil, əy oƣlum,
xunda uzun bolar ɵmrüng.
11
Mən sanga kɵrsəttim danaliⱪning yolini,
yetəklidim toƣra yolda mengixni.
12
Tosalƣuƣa uqrimaysən mangƣiningda,
putlixip kətməysən yügürginingdə.
13
Alƣan tərbiyini qing tut, ayrilma, obdan saⱪla uni,
u sening ⱨayatingdur qünki.
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Kirmə rəzillərning yoliƣa,
yürmə yamanlarning izida.
15
Ɵzüngni ⱪaqur, ɵtmə ⱨəm ularning yolidin,
burulup ɵtüp kətkin ularƣa yolimastin,
16
qünki uhliyalmas ular yamanliⱪ ⱪilmiƣiqə,
uyⱪusi kəlməs birərsini yiⱪitmiƣiqə.
17
Ular yər rəzillikning nenini.
Iqər zorawanliⱪning xarabini.
18

Tang nuriƣa ohxar ⱨəⱪⱪaniylarning yoli,
ⱪuyax toluⱪ kɵtürülgiqə nurlinar yoruƣanseri.
19
Ⱪarangƣu zulmətkə ohxar rəzillərning yoli,
bilməs ular ɵzlirining nemigə putlixip ketixini.
20

Əy oƣlum, sɵzlirimni kɵngül ⱪoyup angla.
Obdan ⱪulaⱪ sal eytⱪanlirimƣa,
21
ularni kɵz aldingdin yoⱪatma,
ⱪəlbingning qongⱪur ⱪetida saⱪla.
22
Qünki qüxəngənlər üqün bu sɵzlər ⱨayatliⱪtur,
ularning tən saƣlamliⱪidur.
23
Pak tut bar küqüng bilən ⱪəlbingni,
u ⱨayat buliⱪidur qünki.
24
Bir eƣizmu əgri gəp ⱪilma.
Tilingni ⱨiyligərliktin saⱪla.
25
Aldingƣa tikkin kɵzliringni,
toƣra taxla ⱨəm nəziringni.
26
Ⱨərbir ⱪədimingni al toƣra,
ong bolidu mangƣan yolliring xunda.
27
Ong, solƣa qətliməy, alƣa basⱪin,
yiraⱪ tut putliringni yamanliⱪtin.

5-bab
Zina ⱪilmasliⱪⱪa agaⱨlandurux
Əy oƣlum, ⱨekmətlik sɵzlirimgə kɵngül ⱪoyƣin,
aⱪilanə məsliⱨətlirimgə ⱪulaⱪ salƣin.
1
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2

Xunda ayrilmas əⱪil-idrak səndin,
durus sɵzlər tɵkülər ləwliringdin.
3
Ⱨəsəl tamar buzuⱪ hotunning ləwliridin,
siliⱪtur uning sɵzliri zəytun yeƣidin.
4
Lekin u elip kəlgən aⱪiwət aqqiⱪtur kəkridək,
azab-oⱪubətliktur hənjər bilən tilƣandək.
5
Ɵlümgə baxlar uning tutⱪan yoli.
Ɵlüklər makaniƣa elip barar basⱪan ⱪədəmliri.
6
U ⱨayatliⱪ yolini oylapmu ⱪoymas,
əgri yollarda tenəp yürgənlikini ɵzi bilməs.
7

Əy oƣullar, sɵzlirimni kɵngül ⱪoyup anglanglar.
Degənlirimdin qiⱪmanglar.
8
Bundaⱪ hotundin neri ⱪaq!
Uning bosuƣisiƣa yeⱪin yolima!
9
Bolmisa, ɵz izzitingni yoⱪitisən,
rəⱨimsizgə ⱪərzdar bolisən.②
10
Bayliⱪingdin yatlar bəⱨrimən bolar,
meⱨnət ⱪilip tapⱪanliring ɵzgining ɵyidə ⱪalar.
11
Nalə-pəryad qekisən ɵmrüngning ahirida,
ⱨeq madar ⱪalmiƣanda tən wə wujudungda.
12
Xu qaƣ dəysənki:
– Nemixⱪimu tərbiyini ɵq kɵrgəndimən?
Kɵnglümdə tənbiⱨlərni mənsitmigəndimən?
13
Ustazlirimning sɵzini anglimiƣandimən?
Manga tərbiyə bərgənlərgə ⱪulaⱪ salmiƣandimən?
14
Tas ⱪaldim mana xərməndə boluxⱪa,
yiƣilƣan jama'ət aldida.
15

Iqkin ɵz kɵlqikingning suyidin,
ɵz ⱪuduⱪungdiki süzük sudin.
16
Taxsunmu bulaⱪliring taxⱪiriƣa, ɵstəngliring koqilarƣa?
17
Ular mənsup bolsun sangila,
ularni ɵzgilər bilən ortaⱪlaxma.
Bu yərdə uning zinahorluⱪ ⱪilƣanliⱪi bayⱪalƣandin keyin ayalning eri yaki
a'ilisidikilərgə ⱪərzdar bolidiƣanliⱪi mənisidə boluxi mumkin.
②
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Ⱪuduⱪung bərikətlik bolsun,
yaxliⱪingda alƣan ayalingdin ⱨuzur alƣin.
19
U keyiktək sɵyümlük, maraldək qirayliⱪtur,
uning kɵksi seni ⱪana'ətləndürsun,
muⱨəbbitigə da'im xəyda bolƣin.
20
Oƣlum, nemixⱪa xəyda bolisən buzuⱪ hotunƣa?
Nemixⱪa atisən ɵzüngni zinahor hotunning ⱪoyniƣa?
21

Pərwərdigarning kɵz aldididur insanning ⱪilƣanliri,
kɵzitip turidu u uning barliⱪ yollirini.
22
Qüxüridu yamanning ⱪilmixliri ɵzini tuzaⱪⱪa.
Ilinidu u ɵz gunaⱨi bilən sirtmaⱪⱪa.
23
U ɵzini tutalmasliⱪidin ɵz jeniƣa zamin bolidu.
Qekidin axⱪan əhməⱪliⱪi tüpəyli yoldin azidu.

6-bab
Nadanliⱪtin ⱨəzər əyləxkə dəwət
Əy oƣlum, kepil bolƣan bolsang dostungƣa,
yaki ⱪol bərgən bolsang kapalət üqün birawƣa,
2
tutulup aƣzingdin qiⱪⱪan sɵzüng bilən,
baƣlinip ⱪalƣan bolisən ɵz wədəng bilən,
3
ⱪutuldurux üqün ɵzüngni buningdin,
bundaⱪ ⱪil, u kixining yeniƣa dərⱨal barƣin,
uningdin ɵtünüp sora tɵwənqilik bilən,
qünki uning ilkidisən bərgən wədəng bilən.
4
Ⱪutulmiƣiqə uhlap yatma, kirpik ⱪaⱪma,
5
azad ⱪil ɵzüngni owqi ⱪolidin ⱪaqⱪan keyiktək,
owqining toridin ⱪutulƣan ⱪuxtək.
1

6

Əy ⱨurun, al qümülilərdin ülgə,
əⱪil tap ⱪarap ularning ⱨərikitigə.
7
Yoⱪtur baxliⱪ, nazarətqi, ⱨɵkümdar ularda.
8
Lekin təyyarlar ular ⱪixning ozuⱪini yazda,
axliⱪ toplar ⱨosul yiƣix waⱪtida.
9
Əy ⱨurun, sən ⱪaqanƣiqə uhlaysən?

734
Pənd-nəsiⱨətlər

Ⱪaqan ornungdin turisən?
10
Dəysənki:
bir'az kɵzümni yumuwalay, birdəm uhliwalay,
yənə birdəm put-ⱪolumni almap yetiwalay.
11
Yetiwərsəng yeningƣa kelər ⱪaraⱪqidək namratliⱪ,
ⱪoralliⱪ bulangqidək ⱨəm moⱨtajliⱪ.
12

Ɵktəmlər bilən yamanlar yalƣan-yawidaⱪ sɵzləp yüridu.
Kɵz ⱪisip, put-ⱪoli bilən xərət ⱪilidu,
14
ⱪara niyiti bilən yamanliⱪ pilanlaydu,
ⱨəmixə jedəl-majira teridu.
15
Xunga, kelidu tuyuⱪsiz bala-ⱪaza ularƣa,
birdinla bitqit bolup ⱪalar ⱪutⱪuzulƣusiz ⱨalƣa.
13

16

Pərwərdigarning yirginidiƣan ixi altə,
yaⱪ, nəprətlinidiƣan ixi yəttə.
17
Ular bolsimu təkəbbur ⱪaraydiƣan kɵz,
yalƣan-yawidaⱪ sɵzləydiƣan til,
bigunaⱨlarning jenini alidiƣan ⱪol,
18
suyiⱪəst oylaydiƣan kɵngül,
yamanliⱪⱪa yügüridiƣan put,
19
aƣzidin yalƣanqiliⱪ tɵkülidiƣan sahta guwaⱨqi,
ⱨəm ⱪerindaxlar ara majira qiⱪarƣuqi.
20

Əy oƣlum, əməl ⱪil buyruⱪiƣa atangning,
qiⱪma təlimidin anangning.
21
Ornitip ularning sɵzini ⱪəlbinggə,
esiwal marjan ⱪilip boynungƣa.
22
Nəgila barsang, yol baxlar u sanga,
ⱪoƣdar seni uhliƣiningda,
məsliⱨət berər sanga oyƣanƣiningda.
23
Qünki buyruⱪ bolsa qiraƣdur,
təlim bolsa nurdur,
tərbiyining ɵzi ⱨayat yolidur.
24
Ular saⱪlar seni buzuⱪ hotundin,
zinahor hotunning xerin sɵzliridin.
25
Berilip kətmə uning güzəllikigə,
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əsir bolup kətmə ⱪax-kɵz oynitixiƣa.
26
Nan ⱨəⱪⱪi yetər paⱨixə ayalƣa,
ɵzgining hotuni əziz jeningni alar ⱪariƣa.
27
Kiyimi kɵyməmdu etikigə qoƣ salƣuqining?
28
Puti kɵyməmdu qoƣ üstidə mangƣuqining?
29
Ohxaxtur ɵzgining hotuni bilən zina ⱪilƣuqining aⱪiwiti,
ⱪutulalmas jazadin uning bilən bir orunda yatsa kimki.
30

Kixilər kəmsitməydu aqliⱪtin oƣriliⱪ ⱪilƣan oƣrini,
lekin tutulup ⱪalsa, tɵləydu u birgə yəttə ⱨəssə tɵləmni,
tapxuridu ɵy iqidiki barliⱪ bisatini.
32
Əmma ɵzgining ayali bilən zina ⱪilƣuqi,
yoⱪtur əⱪli, ⱨalak ⱪilidu ɵz ɵzini.
33
U qoⱪum xərməndə bolup, tayaⱪ yəydu,
yuyup qiⱪarƣusiz rəswaqiliⱪⱪa ⱪalidu.
34
Qünki ayalning eri ƣəzəpkə kelər kündəxlik otida,
ⱨərgiz rəⱨim ⱪilmas u intiⱪam alƣanda.
35
Ⱨərⱪandaⱪ tɵləmgə u ⱪarapmu ⱪoymas,
bərsəngmu ⱪanqilik sowƣat, u razi bolmas.
31

7-bab
Buzuⱪ hotun
Əy oƣlum, əməl ⱪil sɵzlirimgə,
buyruⱪlirimni ⱪədirlə.
2
Əməl ⱪil ularƣa, bəhtlik yaxaysən xunda.
Təlimlirimni kɵz ⱪariquⱪungdək asra.
3
Ularni tengip barmaⱪliringƣa,
pütüwal ⱪəlbingning qongⱪur ⱪetiƣa.
4
Aqa-singil dəp tonuƣin danaliⱪni,
uruⱪ-tuƣⱪan dəp atiƣin parasətni.
5
Xunda saⱪlar ular seni zinahor ayaldin,
tili xerin, buzuⱪ hotundin.
1

6
7

Ɵyümning derizə pənjirisidin taxⱪiriƣa ⱪariƣinimda bir ⱪetim,
sadda yaxlar ara bir əⱪilsiz yigitni kɵrüp ⱪaldim.
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8

U koqa yaⱪilap mengiwərdi.
Bir hotunning doⱪmuxtiki ɵyi tərəpkə mengip ⱪaldi.
9
Bu, kün petip, keqə ⱪarangƣusi qüxüxkə baxliƣan waⱪit idi.
10

Mana, bir hotun yigitning aldiƣa qiⱪip, uning bilən kɵrüxti.
U paⱨixidək yasiniwalƣan bolup, niyiti buzuⱪ idi.
11
Bixəm wə baxbaxtaⱪ bolup, u ɵyidə olturmaytti.
12
Ərlərni eziⱪturuxⱪa saⱪlaytti ⱨərbir doⱪmuxta,
bəzidə koqilarda, bəzidə bazarlarda.
13
U ⱨeliⱪi yigitkə esilip, sɵyüp, ⱪelinliⱪ bilən eytti:
14
– Ɵyümdə bar «amanliⱪ ⱪurbanliⱪi»ning gɵxi,
bügün ⱪildim Hudaƣa wədə ⱪilƣan bu ⱪurbanliⱪni.
15
Xunga, siz bilən kɵrüxüx üqün qiⱪⱪanidim,
əmdi sizni izdəp tepiwaldim.
16
Kariwitimni Misirning rənglik yapⱪuqliri bilən yaptim.
17
Orun-kɵrpilirimgə murməkki, mu'əttər wə darqinlar qaqtim.
18
Keling, tang atⱪuqə ⱪenip oynixayli,
bir-birimizning ⱪoynida ləzzətlinəyli.
19
Qünki erim ɵydə yoⱪ, qiⱪip kətti yiraⱪ səpərgə,
20
elip bir ⱨəmyan kümüx tənggə, ɵygə ⱪaytmaydu ay tolƣuqə.
21

Bənd ⱪildi ayal uni ɵzigə xerin sɵzliri bilən,
eziⱪturdi uni yaƣlima gəp bilən.
22
Yax yigit u ayalƣa oylimayla əgəxti,
ⱪuxhaniƣa elip mangƣan ɵküz kəbi,
ⱪapⱪanƣa qüxüx aldidiki buƣa kəbi,
23
ⱪiltaⱪⱪa ɵzini etiwatⱪan ⱪux kəbi,
oⱪ texip ɵtmigüqə uning jigirini,
bilməs u Zinaning ⱨayatiƣa zamin ikənlikini.
24

Əy oƣullirim, əmdi ⱪulaⱪ selinglar sɵzlirimgə,
etibar beringlar degənlirimgə.
25
Bundaⱪ hotun yoliƣa mayil bolmisun kɵnglünglar,
uning yoliƣa kirip adixip kətmənglar.
26
Bundaⱪ ayal nabut ⱪilƣan nurƣun kixilərni,
ⱨayatidin ayriƣan sansiz ərlərni.
27
Elip barar uning ɵyi gɵrgə,
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ɵlüklər makanidiki qongⱪur yərgə.

8-bab
Danaliⱪning ɵzini təriplixi
Danaliⱪ qaⱪirmidimu?
Əⱪil-idrakning awazi yangrimidimu?
2
Turup u yol boyidiki egiz jaylarda,
tɵt koqilarda,
3
jakarlimaⱪta xəⱨər dərwazilirining yenida,
xəⱨərgə kirix eƣizlirida:
4
əy insanlar, silərni qaⱪiriwatimən,
adəm baliliriƣa hitab ⱪiliwatimən.
5
Əy gol adəmlər, ɵgininglar zerəklikni,
əy nadanlar, ɵgininglar əⱪlinglarni ixlitixni.
6
Ⱪulaⱪ selinglar, eytmaⱪqimən yüksək ixlarni,
durustur aƣzimdin qiⱪⱪanliri.
7
Ⱨəⱪiⱪətni sɵzləymən, yalƣan sɵzləxtin nəprətlinimən.
8
Eytⱪanlirimning ⱨəmmisi ⱨəⱪtur,
uningda ⱨiyligərlik yaki sahtiliⱪ yoⱪtur.
9
Eniⱪtur barliⱪ sɵzlirim qüxəngənlərgə,
toƣridur ular bilim alƣanlarƣa.
10
Ⱪobul ⱪilinglar kümüxning orniƣa nəsiⱨətlirimni,
sap altunning orniƣa bilimni.
11
Qünki danaliⱪ lə'əl-yaⱪutlardinmu ⱪimmətliktur,
ⱨərⱪandaⱪ arzuluⱪ nərsə uningƣa təng keləlməstur.
1

12

Mən danaliⱪmən, əⱪil-idrak bilən billə yaxaymən.
Bilim wə pəm-parasətning igisimən.
13
Pərwərdigardin əyminix yamanliⱪtin nəprətlinixtur.
Nəprətlinimən təkəbburluⱪ, mənmənlik, yaman yol, yalƣan sɵzdin.
14
Igisimən nəsiⱨət wə ⱨekmətning,
əⱪil ⱨəm küq-ⱪudrətning.
15
Mən arⱪiliⱪ ⱨɵküm süridu padixaⱨlar,
adil ⱪanun-pərman qiⱪiridu ⱨɵkümdarlar.
16
Mən arⱪiliⱪ idarə ⱪilidu ⱨoⱪuⱪdarlar,
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əməldarlar, barliⱪ adil ⱨɵküm qiⱪarƣuqilar.
17
Sɵyimən mənmu meni sɵygənlərni,
tapalaydu tirixip izdigənlər meni,
18
məndə bardur bayliⱪ wə xɵⱨrət,
tügiməs mal-dunya wə ⱨəⱪⱪaniyət.
19
Mən beridiƣan mewə altundin, ⱨətta sap altundin ⱪimmətliktur.
Məndin kelidiƣan payda sap kümüxtinmu əwzəldur.
20
Mən ⱨəⱪⱪaniyət yolida mangimən,
adalət yolida ilgiriləymən.
21
Meni sɵygənlərgə bayliⱪ berimən,
ularning həzinilirini toldurimən.
22

Pərwərdigar wujudⱪa kəltürgən meni ɵz ixlirini baxlixidin burunla,
ⱨəmmə məwjudatlarning ⱨeq nemini yaritixtin burunla,
23
bərpa bolƣanmən əlmisaⱪtila, əzəldin tartipla,
yər-zemin tehi yaritilmastila.
24
Tɵrəlgənmən dengiz-okyanlar yoⱪtila,
bulaⱪlar kɵz aqmastila,
25
tɵrəlgənmən egiz taƣlar xəkillənməstila,
tɵpiliklər pəyda bolmastila,
26
Huda bipayan zemin, kəng dalilarni yaratmastila,
zemindiki topa-qanglar tehi məwjut bolmastila.
27
U yərdə idim Huda asmanni ornatⱪinida,
dengiz yüzigə upuⱪ siziⱪini sizƣinida,
28
asmanƣa bulutlarni orunlaxturƣinida,
dengiz-okyanlarni su bilən toldurƣinida,
29
u sular taxmisun dəp, əmr ⱪilip dengizƣa qək ⱪoyƣinida,
yər-zeminning ulini bəlgiliginidə.
30
Mən uning yenidiki usta ⱨünərwən idim.
Ⱨər küni mən uning huxalliⱪi idim,
mənmu ⱨərda'im uning ⱨuzurida xadlinattim.
31
U yaratⱪan pütkül aləm üqün xadlinattim.
Dunyadiki insanlardin sɵyünəttim.
32

Əmdi manga ⱪulaⱪ selinglar, əy oƣullar,
nəⱪədər bəhtliktur yolumni tutⱪanlar!
33
Təlim-tərbiyəmgə ⱪulaⱪ selip, əⱪil tepinglar,
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ularƣa bipərwaliⱪ ⱪilmanglar.
34
Nəⱪədər bəhtliktur ixik aldimdin kətməy ⱨər küni,
bosuƣamda kütüp sɵzümni anglaydiƣan kixi!
35
Qünki meni tapⱪanlar ⱨayatliⱪni tapar.
Pərwərdigarning raziliⱪiƣa igə bolar.
36
Ɵzi ziyan tartar meni ⱪoldin berip ⱪoyƣanlar,
ɵlümni yahxi kɵrgənlərdur meni yaman kɵrgənlər.

9-bab
Danaliⱪning qaⱪiriⱪi
Saldi danaliⱪ bir ɵy ɵzigə,
ornatti yəttə tüwrük uningƣa.
2
Soyup mal, təyyarlap xarabni,
yaydi u dastihinini.
3
Əwətti dedəklirini ɵz ziyapitigə qaⱪirixⱪa,
turƣuzdi xəⱨərning əng egiz jaylirida:
4
«Əy saddilar, bu yərgə kelinglar!» dəp qaⱪirƣuzdi,
əⱪilsizlərgə u mundaⱪ eytti:
5
«Ətkən ƣizayimƣa eƣiz teginglar,
təyyarliƣan xarabimni iqinglar.
6
Nadanliⱪ yolini taxlanglar, bəhtlik yaxaysilər xunda,
menginglar aⱪilliⱪ yolida».
1

7

Kimki tənbiⱨlisə mazaⱪ ⱪilƣuqilarni, uqrar aⱨanətkə,
əyiblisə rəzillərni, ⱪalar ⱨaⱪarətkə.
8
Əyiblimə mazaⱪ ⱪilƣuqilarni, bolmisa sanga ɵq bolup ⱪalar,
gər əyiblisəng danalarni, sɵyər seni ular.
9
Təlim bərsəng danaƣa, ziyadə bolar uning əⱪli,
ɵgətsəng ⱨəⱪⱪaniy adəmgə, axar uning bilimi.
10

Pərwərdigardin əyminix danaliⱪning baxlinixidur.
Birdinbir Muⱪəddəs bolƣuqini bilixning ɵzi əⱪil-idraktur.
11
Manga əgəxsəng, ɵmrüng uzun bolar.
Yexingƣa yax ⱪoxular.
12
Dana bolsang, ɵzüng kɵrisən paydisini,
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mazaⱪ ⱪilsang, ɵzüng tartisən ziyinini.
Nadanliⱪning qaⱪiriⱪi
Nadanliⱪ ohxar bixəm wə ⱨeqnemigə ⱪarimaydiƣan kalwa
hotunƣa,
14
olturup u ɵyining ixiki aldida,
xəⱨərning əng egiz jayida,
15
yenidin ɵtüp, tüz yolda ketiwatⱪanlarƣa towlidi:
16
«Əy saddilar, bu yərgə kelinglar!» dəp qaⱪirdi,
əⱪilsizlərgə ⱨəm mundaⱪ eytti:
17
«Oƣrilap iqkən su tatliⱪtur,
yoxurup yegən nan təmliktur».
18
Biraⱪ, bilməs angliƣuqilar u yərning ərwaⱨlar makani ikənlikini,
ɵyigə qaⱪirilƣanlarning gɵrgə kirip bolƣanliⱪini.

13

10-bab
1

Sulayman padixaⱨning pənd-nəsiⱨətliri
Sulayman padixaⱨning pənd-nəsiⱨətliri:
dana oƣul xadlandurar atisini,
nadan oƣul ⱪayƣuƣa salar anisini.
2

Payda bərməs ⱨaram bayliⱪ,
ɵlümdin ⱪutuldurar ⱨəⱪⱪaniyliⱪ.
3

Aq ⱪoymas Huda ⱨəⱪⱪaniylarni,
əməlgə axurmas yamanlarning arzusini.
4

Namrat bolar ⱪol ⱪoxturup olturƣanlar,
bayliⱪ kəltürər ɵz ⱪoli bilən ixqanlar.
5

Əⱪil-idrakliⱪ oƣuldur ⱨosulni waⱪtida yiƣⱪan,
uyatⱪa ⱪalduridiƣan oƣuldur orma məzgilidə uhliƣan.
6

Bərikət ⱨəⱪⱪaniylarning bexiƣa yaƣar,
zorawanliⱪini yamanlarning sɵzliri yoxurar.
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7

Ⱨəⱪⱪaniylar mubarək əslimilər ⱪaldurar.
Yamanlarning nami tezla untulup ⱪalar.
8

Ⱪəlbidə danaliⱪ bolƣan nəsiⱨətni ⱪobul ⱪilar,
əhməⱪlərqə sɵzligən balaƣa ⱪalar.
9

Diyanət yolida mangƣanning ⱪədimi bihətərdur,
əgri yolda yürgənning ⱪuyruⱪi bir tutamdur.
10

Ƣərəzlik kɵz ⱪisⱪan ƣəm-ⱪayƣuni kəltürüp qiⱪirar,
əhməⱪlərqə sɵzligən balada ⱪalar.
11

Ⱨayatliⱪ buliⱪidur ⱨəⱪⱪaniyning sɵzi,
yoxurar zorawanliⱪini yamanlarning tili.
12

Ɵqmənlik jedəl-majira ⱪozƣar,
meⱨir-muⱨəbbət barliⱪ gunaⱨlarni yapar.
13

Aⱪilning ləwliridin danaliⱪ tamar,
əⱪilsizning dümbisigə dərrə təyyar turar.
14

Danalar bilimini iqidə saⱪlar,
əhməⱪning tili ⱨalakət qaⱪirar.
15

Baylarning məzmut ⱪorƣinidur ɵz bayliⱪi.
Namratlarning ⱨalakitidur ɵz yoⱪsuzluⱪi.
16

Ⱨayatliⱪtur ⱨəⱪⱪaniyning erixkini,
gunaⱨtur rəzilning tapⱪini.
17

Tərbiyini ⱪobul ⱪilƣuqi ⱨayatliⱪ yolididur,
tənbiⱨni rət ⱪilƣuqi yoldin azƣan kixidur.
18

Ɵqmənlikini yoxurƣuqining sɵzi yalƣan.
Əhməⱪtur baxⱪilarƣa tɵⱨmət qapliƣan.
19

Gunaⱨtin haliy bolmas kɵp sɵzləydiƣan,
danadur tilini tartⱪan.
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20

Sap kümüxtur ⱨəⱪⱪaniyning ləwzi,
ərziməstur yamanlarning kɵngli.
21

Ⱨəⱪⱪaniyning sɵzi kɵpkə ozuⱪ bolar,
əhməⱪlər əⱪilsizliⱪidin ⱨalak bolar.
22

Bayliⱪ kəltürər Pərwərdigarning bərikiti,
ⱪoxmas bu bayliⱪⱪa dərd-ələmni.
23

Ⱨuzurlinar əⱪilsiz yamanliⱪ ⱪilƣinidin,
zoⱪlinar aⱪil danaliⱪ ixidin.
24

Yamanning ⱪorⱪⱪini uning bexiƣa qüxər,
ⱨəⱪⱪaniylarning arzusi əməlgə axar.
25

Ⱪuyundin keyin yaman adəm yoⱪilar,
ⱨəⱪⱪaniy adəm mənggülük uldək məzmut ⱪalar.
26

Sirkə qixni, tütün kɵzni eqixturar,
ⱨurun ɵzini ixⱪa salƣuqini awarə ⱪilar.
27

Uzartar Pərwərdigardin əyminix ɵmürni,
ⱪisⱪa bolar yamanlarning ɵmri.
28

Xadliⱪ elip kelər ⱨəⱪⱪaniylarning ümidi,
yoⱪⱪa qiⱪar yamanlarning kütkini.
29

Pərwərdigarning yoli diyanətliklər üqün baxpanaⱨdur,
yamanliⱪ ⱪilƣuqilar üqün ⱨalakəttur.
30

Mustəⱨkəm turar ⱨəⱪⱪaniy adəm ɵz ornida,
uzun turalmas yamanlar zeminda.
31

Ⱨəⱪⱪaniyning aƣzidin danaliⱪ tɵkülər,
yalƣan sɵzləydiƣan til kesilər.
32

Ⱨəⱪⱪaniyning sɵzi kixilərgə yaⱪar,
yamanlarning aƣzidin ⱪuwluⱪ-xumluⱪ qiⱪar.
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11-bab
1

Pərwərdigar yirginər məkkarning tarazisidin,
hursən bolar ⱨəⱪⱪaniyning taraza texidin.
2

Təkəbburluⱪ kəynidin kelər xərməndilik,
ⱨəmraⱨ bolar kəmtərlikkə danaliⱪ.
3

Yetəklər duruslarni diyanətliki,
wəyran ⱪilar kazzaplarni ɵz ⱨiyligərliki.
4

Mal-dunyaning paydisi bolmas Huda ƣəzəpkə kəlgən küni,
ⱨəⱪⱪaniyliⱪ bolsa ɵlümdin ⱪutⱪuzar adəmni.
5

Diyanətlik kixining ⱨəⱪⱪaniyliⱪi uning yolini oquⱪ ⱪilar,
yaman adəm ɵz yamanliⱪidin yiⱪilar.
6

Duruslarni ⱨəⱪⱪaniyliⱪi ⱪutⱪuzar,
satⱪunlar ɵz nəpsidin tutular.
7

Ɵlsə yaman adəm, arzusi yoⱪⱪa qiⱪar,
bay bolux ümidi kɵpükkə aylinar.
8

Ⱨəⱪⱪaniy kixi külpəttin ⱪutuldurular,
yaman adəm əksiqə külpətkə duqar bolar.
9

Hudasizlar yeⱪinini tili bilən ⱨalak ⱪilar,
ⱨəⱪⱪaniylar bilimi bilən ⱪutⱪuzular.
10

Əl-yurt xad bolar, ⱨəⱪⱪaniylar ronaⱪ tapsa,
təntənə ⱪilar, yamanlar ⱨalak bolsa.
11

Əl-yurt gülləp yaxinar duruslarning bərikət tiləxliridin,
harab bolar yamanlarning tilidin.
12

Əⱪilsiz kəmsitər yeⱪinini,
süküt ⱪilar əⱪil igisi.
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13

Qeⱪimqi axkarilar məhpiyətlikni,
ixənqlik kixi qing saⱪlar sirni.
14

Əl wəyran bolar, məsliⱨətsiz bolsa,
ƣəlibə ⱪilar məsliⱨətqilər kɵp bolsa.
15

Kɵp ziyan tartar yatⱪa kepil bolƣuqi,
aman bolar kepilliktin bax tartⱪuqi.
16

Sazawər bolar latapətlik ayal ⱨɵrmətkə,
pəⱪət igə bolar zorawanlar bayliⱪⱪa.
17

Kəltürər rəⱨimdil ɵzigə payda,
uqritar rəⱨimsiz ɵzini ziyanƣa.
18

Kɵpüktək bolar yamanlarning tapⱪini.
Qoⱪum in'am alar ⱨəⱪⱪaniyliⱪ uruⱪini qaqⱪuqi.
19

Ⱨayatliⱪⱪa erixər qin ⱨəⱪⱪaniy kixi,
ɵlümgə yüzlinər yamanliⱪni ⱪoƣlaxⱪuqi.
20

Pərwərdigar yirginər kɵngli əgrilərdin,
hursən bolar yoli diyanətliklərdin.
21

Sɵzsizki, yamanlar qoⱪum jazalinar,
ⱨəⱪⱪaniylarning əwladi ⱪutⱪuzular.
22

Ⱨɵsni bar əⱪli yoⱪ hotun ohxar,
qoxⱪa tumxuⱪiƣa esilƣan altun ⱨalⱪiƣa.
23

Yahxiliⱪⱪa baxlar ⱨəⱪⱪaniylarning arzusi,
ƣəzəp-nəprəttə ⱪaldurar yamanlarning kütkini.
24

Biri sehiy bolup, bayliⱪi yənila axar,
yənə biri behil bolup əksiqə namratlixar.
25

Ronaⱪ tapar mərdlər,
su bərgənlərgə su berilər.
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26

Ⱪalar axliⱪni waⱪtida satmiƣanlar həlⱪning lənitigə,
bərikət tilinər axliⱪni waⱪtida setip bərgənlərgə.
27

Yahxiliⱪ ⱪilixⱪa intilgüqi kɵrər yahxiliⱪ,
yamanliⱪ ⱪilixni kɵzligüqigə kelər yamanliⱪ.
28

Yiⱪilip qüxər mal-dunyasiƣa tayanƣanlar,
ətiyazning bihidək kɵklər ⱨəⱪⱪaniylar.
29

Miras alalmas ɵyidikilərgə külpət kəltürgüqi,
dananing qakiri bolup ⱪalar əⱪilsiz kixi.
30

Ⱨayatliⱪ dərihidur ⱨəⱪⱪaniyning mewisi,
aⱪildur kixilərning ⱪəlbini utⱪuqi.
31

Səwənlikliri üqün bu dunyada jazalanƣan tursa ⱨəⱪⱪaniylar,
yamanlar bilən gunaⱨkarlarning aⱪiwiti nemə bolar?

12-bab
1

Tərbiyini sɵygən bilimni sɵygüqidur.
Tənbiⱨni ɵq kɵrgən ⱨamaⱪəttur.
2

Yahxi adəm Pərwərdigarning xapa'itigə muyəssər bolar,
bətniyət adəmni Pərwərdigar jazaƣa ⱨɵküm ⱪilar.
3

Adəm yamanliⱪ ⱪilip aman bolmas,
ⱨəⱪⱪaniylarning yiltizi ⱪomurulmas.
4

Pəzilətlik ayal erining tajidur,
xərməndə hotun erining küqini horatⱪuqidur.
5

Ⱨəⱪⱪaniylarning oyliri adilliⱪtur,
yamanlarning məsliⱨiti məkkarliⱪtur.
6

Ⱪan tɵkidiƣan tuzaⱪtur yamanlarning tili,
adəmni tuzaⱪtin ⱪutⱪuzar ⱨəⱪⱪaniylarning sɵzi.
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7

Yamanlar wəyran ⱪilinip yoⱪilar,
ⱨəⱪⱪaniylarning ɵyi məzmut turar.
8

Əⱪil-idrikigə ⱪarap adəm mahtaxⱪa sazawər bolar,
əgri oy-pikirlik kixi kɵzgə ilinmay ⱪalar.
9

Etibarsiz ⱪaralsimu qakar yalliƣan kixi,
ɵzini qong tutup nanƣa zar bolƣuqidin yahxi.
10

Ⱨəⱪⱪaniy adəm ɵz mal-warinini asrimay ⱪalmas,
yaman adəmning «rəⱨimdilliki» zalimliⱪtur halas.
11

Yerigə ixligənning ⱪorsiⱪi toⱪ.
Ⱪuruⱪ hiyal sürgənning əⱪli yoⱪ.
12

Kɵz ⱪizartar rəzilning oljisiƣa yamanlar,
yiltiz tartip mewə berər ⱨəⱪⱪaniylar.
13

Yaman kixi ɵz aƣzining gunaⱨidin tutular,
ⱨəⱪⱪaniy adəm müxküllüktin ⱪutular.
14

Adəm yahxi sɵzi bilən yahxiliⱪ tapar,
meⱨniti bilən in'amƣa sazawər bolar.
15

Əhməⱪning yoli ɵz nəziridə toƣridur,
nəsiⱨətkə ⱪulaⱪ salƣuqi danadur.
16

Tezla bilinər kəlsə əhməⱪning aqqiⱪi,
ⱨaⱪarətkə uqriƣanda zerək qandurmas inkasini.
17

Bildürər ⱨəⱪ sɵzligüqi adilliⱪni,
yalƣan guwaⱨliⱪ bərgüqi sahtiliⱪni.
18

Oylimayla ⱪilƣan sɵz ⱪiliqtək tiⱪilar,
danalarning sɵzi dawa bolar.
19

Rast gəp mənggü put tirəp turar,
yalƣan gəp birdəmlik bolar.
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20

Yaman niyətlik kixining kɵnglidə ⱨiyligərlik bolar.
Tinq-amanliⱪni dəwət ⱪilƣuqilar huxalliⱪ tapar.
21

Ⱨəⱪⱪaniy adəmning bexiƣa ⱨeq külpət qüxməs,
rəzillər bəhtsizliktin ⱪutulalmas.
22

Pərwərdigar yirginər yalƣan sɵzlərdin,
hursən bolar sɵz-ⱨərikiti səmimiy bolƣanlardin.
23

Bilindurməs zerəklər ɵz bilimini,
axkarilar əhməⱪlər ɵzining nadanliⱪini.
24

Tirixqan ⱪol ⱨoⱪuⱪ tutar,
ⱨurun alwanƣa tutular.
25

Mükqəytər ƣəm-əndixə kixini,
hux ⱪilar bir eƣiz yahxi sɵz adəmni.
26

Ⱨəⱪⱪaniylar yeⱪiniƣa yol kɵrsitər,
yamanlarning yoli ɵzlirini azdurar.
27

Ⱨurun ⱨətta erinər pixuruxⱪa owliƣan owni,
tirixqanliⱪ bolsa adəmning ⱪimmətlik bayliⱪi.
28

Ⱨəⱪⱪaniylarning yolida ⱨayatliⱪ bardur,
bu yol ɵlümgə yetəkliməydiƣan yoldur.

13-bab
1

Dana oƣul atisining tərbiyisigə kɵngül ⱪoyar,
məshirə ⱪilƣuqi tənbiⱨtin ɵzini tartar.
2

Yahxi adəm ɵz sɵzidin yahxiliⱪ tapar,
ha'inlar zorawanliⱪning koyida bolar.
3

Aƣzi qing jenini saⱪlap ⱪalar,
aƣzi ittik ⱨalakətkə yüz tutar.
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4

Erixəlməs ⱨurunlar kɵngli haliƣan ⱨər ⱪandaⱪ nərsigə,
erixər tirixqanlar barliⱪ arzusiƣa.
5

Yalƣanqiliⱪtin yirginər ⱨəⱪⱪaniylar,
uyatsizliⱪ ⱪilip xərməndə bolar yamanlar.
6

Adilliⱪ ⱪoƣdar ⱨəⱪⱪaniyni,
rəzillik yiⱪitar gunaⱨkarni.
7

Bəzilər bay kɵrsitər ɵzini, lekin bu ⱪuruⱪ sɵləttur,
bəzilər yoⱪsul kɵrsitər ɵzini, əmma katta baylardur.
8

Bayliⱪ bayning jeniƣa tɵləm bolar.
Yoⱪsul təⱨdittin haliy bolar.
9

Parlap turar ⱨəⱪⱪaniyning nuri,
ɵqürülər yamanning qiriƣi.
10

Qiⱪar pəⱪət jedəl-majira kibirliktin,
tepilar danaliⱪ nəsiⱨət anglaydiƣanlardin.
11

Asan erixkən bayliⱪ bərikətsiz bolar,
meⱨnət ⱪilip tapⱪini bərikətlik bolar.
12

Uzaⱪⱪa sozulƣan ümid kɵngülni yerim ⱪilar,
arzusiƣa yətmək huddi ⱨayatliⱪ dərihigə erixkəndək bolar.
13

Hudaning sɵzigə səl ⱪariƣuqi ɵzigə ⱨalakət kəltürər,
uning əmrlirigə əməl ⱪilƣan tartuⱪⱪa erixər.
14

Ⱨayatliⱪ buliⱪidur danalarning təlimi,
u əjəl tuziⱪidin halas ⱪilidu adəmni.
15

Əⱪil-idrak ⱨimmət tapⱪuzar,
ha'inning yoli muxəⱪⱪətlik bolar.
16

Zerək bilimigə tayinip ix ⱪilar,
ⱨamaⱪət ɵz nadanliⱪini axkarilar.
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17

Duqar bolar balaƣa yaman əlqi,
elip kelər xipaliⱪ sadiⱪ əlqi.
18

Tərbiyini rət ⱪilƣuqi namratlixip uyatⱪa ⱪalar,
tənbiⱨni ⱪobul ⱪilƣuqi izzətkə igə bolar.
19

Əməlgə axⱪan arzu xerindur kixigə,
yamanliⱪini taxlax yirginqliktur ⱨamaⱪətkə.
20

Danalar bilən billə yürgən dana bolar,
ⱨamaⱪətlərgə ⱨəmraⱨ bolƣan ziyanƣa uqrar.
21

Gunaⱨkarlarning kəynidin bala ⱪoƣlixar,
ⱨəⱪⱪaniylar yahxi in'am alar.
22

Yahxi adəm miras ⱪaldurar əwladliriƣa,
gunaⱨkarlarning mal-dunyaliri ⱪalar ⱨəⱪⱪaniylarƣa.
23

Yoⱪsulning boz yeri terilixi bilən mol ⱨosul berər,
biraⱪ adalətsizlik tüpəylidin tartiwelinar.
24

Oƣlidin tayaⱪni ayisa, uni ɵq kɵrgənlik bolar,
oƣlini sɵysə, dəl waⱪtida uningƣa tərbiyə ⱪilar.
25

Ⱨəⱪⱪaniy adəm toyƣuqə ƣizalinar,
yamanning ⱪorsiⱪi aqliⱪta tartixar.

14-bab
1

Aⱪil ayal a'ilisini ronaⱪ tapⱪuzar,
əhməⱪ ayal ɵz ⱪoli bilən a'ilisini buzar.
2

Pərwərdigardin əyminər toƣra yolda mangƣuqi,
kɵzgə ilmas uni əgri yolda yürgüqi.
3

Toⱪmaⱪ bolar ɵzigə əhməⱪning təkəbbur aƣzi,
ɵzini ⱪoƣdar aⱪilning tili.
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4

Ɵküzüng bolmiƣanda oⱪur ⱪuruⱪ turar,
lekin ɵküzning küqi bilən mol ⱨosul bolar.
5

Aƣzidin yalƣan sɵz qiⱪmas sadiⱪ guwaⱨqining,
tiniⱪidin yalƣanqiliⱪ qiⱪip turar sahta guwaⱨqining.
6

Mazaⱪ ⱪilƣuqining danaliⱪni izdixi biⱨudidur,
aⱪilƣa bilim elix asandur.
7

Neri tut ɵzüngni əhməⱪtin,
alalmaysən nə bilim uning ləwzidin.
8

Zerəkning danaliⱪi ɵz yolini qüxəngənlikidə,
əhməⱪlərning əⱪilsizliⱪi aldamqiliⱪ ⱪilixida.
9

Məshirilik külər əhməⱪlər gunaⱨⱪa,
kəngqilik bolar ⱨəⱪⱪaniylarning arisida.
10

Yürək ɵz dərdini ɵzila bilidu,
huxalliⱪiƣimu baxⱪilar xerik bolalmaydu.
11

Ɵyi wəyran bolar yamanning,
gülləp yaxnar ⱨəⱪⱪaniyning.
12

Bəzi yollar toƣridək kɵrünər kixigə,
lekin ahiri elip barar ɵlümgə.
13

Bəzidə külüp tursimu, azab yürəkni aƣritar,
huxalliⱪ bəzidə ƣəm-ⱪayƣu bilən ahirlixar.
14

Yoldin qiⱪⱪanlar tegixlik jaza tartar.
Yahxi adəm yahxiliⱪidin tartuⱪlinar.
15

Gol kixi ixinip ketər ⱨəmmə gəpkə,
zerək adəm oylinar ⱨər ⱪədəmdə.
16

Dana eⱨtiyatqan bolup, yamanliⱪtin neri turar,
əⱪilsiz bəngbax bolup, bipərwaliⱪ ⱪilar.
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17

Mijəzi ittik adəm əhmiⱪanə ix ⱪilar,
bətniyət nəprətkə ⱪalar.
18

Gol adəmlərgə əhməⱪliⱪ miras ⱪalar,
zerəklərgə bilim taj bolup taⱪilar.
19

Bax egər yamanlar yahxilarning aldida,
rəzillər ⱨəⱪⱪaniyning dərwazisi aldida.
20

Namratⱪa yeⱪinimu ɵq bolar ⱨətta,
dost tartidiƣanlar kɵp bolar bayƣa.
21

Yeⱪinini pəs kɵrgən gunaⱨkardur,
ⱨajətmənlərgə rəⱨim ⱪilƣan bəhtliktur.
22

Bərⱨəⱪ, yaman niyətlik yoldin adixar,
yahxi niyətlik muⱨəbbət wə sadiⱪliⱪni tapar.
23

Kelər ⱨərbir meⱨnəttin payda,
ⱪaldurar ⱪuruⱪ parang adəmni moⱨtajliⱪta.
24

Aⱪilning erixkən bayliⱪi uning xɵⱨrət tajidur,
nadanliⱪidin əhməⱪⱪə pəⱪət nadanliⱪ ⱪalur.
25

Ⱪutⱪuzar kixilərning ⱨayatini qin guwaⱨliⱪ bərgüqi,
ha'inliⱪ ⱪilar tiniⱪidin yalƣanqiliⱪ qiⱪip turƣuqi.
26

Pərwərdigardin əyməngüqining yɵlənqüki bar,
uning balilirimu ⱨimayigə igə bolar.
27

Pərwərdigardin əyminix buliⱪidur ⱨayatliⱪning,
kixini haliy ⱪilar tuziⱪidin ɵlümning.
28

Padixaⱨning xan-xəripi puⱪrasining kɵp boluxidin,
ⱨɵkümdarning ⱨalakiti puⱪrasining yoⱪ boluxidin.
29

Əⱪil-idrakⱪa igə eƣir-besiⱪ kixi,
axkarilar əhməⱪliⱪini qeqilƣaⱪ kixi.
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30

Tənning saƣlamliⱪidur kɵngül hatirjəmliki,
qiritar ⱨəsəthorluⱪ sɵngəkni.
31

Kəmbəƣəlni əzgənlik uning Yaratⱪuqisiƣa ⱨaⱪarət
kəltürgənliktur,
ⱨajətməngə xapa'ət ⱪilƣanliⱪ uning Yaratⱪuqisini uluƣliƣanliⱪtur.
32

Yaman yamanliⱪi tüpəylidin yiⱪilar,
ⱨəⱪⱪaniy səkratta yatⱪandimu baxpanaⱨiƣa ɵzini tapxurar.
33

Alar danaliⱪ aⱪilning kɵnglidə qongⱪur orunni,
bildürər əhməⱪlərning arisidimu ɵzini.
34

Kɵtürər ⱨəⱪⱪaniyət həlⱪning abruyini,
nomusⱪa ⱪaldurar gunaⱨ ⱨərⱪandaⱪ əlni.
35

Qeqən əməldarƣa yaƣar padixaⱨning iltipati,
xərməndə əməldarƣa bolsa uning ƣəzipi.

15-bab
1

Mulayim jawab basar ƣəzəpni,
ⱪopal sɵz ⱪozƣar aqqiⱪni.
2

Danalarning sɵzi bilimgə jəlp ⱪilar,
əhməⱪlərning aƣzidin nadanliⱪ yaƣar.
3

Ⱨər yərgə qüxər Pərwərdigarning nəziri,
küzitip turar u yahxi-yamanni.
4

Ⱨayatliⱪ dərihidur mulayim til,
kixining roⱨini qüxürər ⱨiylə-mikirlik til.
5

Rət ⱪilar əhməⱪ atisining tərbiyisini,
zerək bolar tənbiⱨkə ⱪulaⱪ salƣuqi.
6
Ɵyidə mol bayliⱪ bolar ⱨəⱪⱪaniyning,
bala-ⱪaza elip kelər tapⱪini yamanning.
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7

Bilim tarⱪitar dananing tili,
uningƣa ohximas əⱪilsizning dili.
8

Pərwərdigarƣa yirginqliktur yamanlarning ⱪurbanliⱪi,
uning hursənlikidur adillarning du'asi.
9

Pərwərdigarƣa yirginqliktur yamanning yoli,
yahxi kɵrər u ⱨəⱪⱪaniyliⱪni izdigüqini.
10

Duq kelər ⱪattiⱪ jazaƣa toƣra yolni taxliƣuqi,
ⱨalak bolar tənbiⱨini rət ⱪilƣuqi.
11

Pərwərdigarƣa ayan tursa ɵlüklər makani,
tehimu ayan bolmasmu insanlarning dili?
12

Məshirə ⱪilƣuqi tənbiⱨni yaⱪturmas,
danalarning aldiƣa u barmas.
13

Kɵngül xad bolsa, hux qiray bolar,
ⱪəlb azablansa, roⱨi sunar.
14

Təxna bolar bilimgə aⱪilning yüriki,
ⱪana'ət tapar nadanliⱪtin əⱪilsizning aƣzi.
15

Kəmbəƣəlning ⱨərbir küni muxəⱪⱪətliktur,
lekin u kɵnglini xad tutsa da'ima ziyapəttə bolƣandəktur.
16

Mol bayliⱪi bilən təxwixtə ɵtkəndin,
əwzəldur az dunya bilən əyminip ɵtkən Pərwərdigardin.
17

Ɵq-adawət iqidə bordiƣan malning gɵxini yegəndin kɵrə,
əwzəldur kɵktat yegən meⱨir-muⱨəbbət iqrə.
18

Terikkək jedəl qiⱪirar,
səwrqan talax-tartixlarni tinqlandurar.
19

Ⱨurunning yoli goya tikənlik qatⱪalliⱪtur,
durusning yoli bolsa daƣdam yoldur.

754
Pənd-nəsiⱨətlər
20

Xadlandurar əⱪilliⱪ oƣul atisini,
kəmsitər əⱪilsiz anisini.
21

Əhməⱪliⱪi bilən hux bolar əⱪli yoⱪlar,
toƣra ix kɵrər əⱪil-idrakliⱪlar.
22

Pilanlar məƣlup bolar məsliⱨət bolmiƣanda,
muwəppəⱪiyətlik bolar məsliⱨətqi kɵp bolƣanda.
23

Jayida berilgən jawab kixini hux ⱪilur,
dəl waⱪtida ⱪilƣan sɵz nəⱪədər yahxidur!
24

Danaƣa uzun ɵmür beƣixlar ⱨayatliⱪ yoli,
ɵlüklər makanidin yiraⱪlaxturar uni.
25

Pərwərdigar wəyran ⱪilar təkəbburning ɵyini,
saⱪlap ⱪalar tul hotunning ɵy-zeminini.
26

Pərwərdigarƣa yirginqliktur yamanlarning oy-pikiri,
sap bilinər aⱪ kɵngülning yeⱪimliⱪ sɵzliri.
27

Aqkɵz kixi ɵz a'ilisigə külpət kəltürər,
parihorluⱪtin nəprətləngüqi uzaⱪ ɵmür kɵrər.
28

Ⱨəⱪⱪaniy adəm ɵzini dəngsəp sɵzlər,
yaman adəmning aƣzidin xumluⱪ tɵkülər.
29

Pərwərdigar yamandin yiraⱪ turar.
Ⱨəⱪⱪaniyning du'asiƣa u ⱪulaⱪ salar.
30

Hux qiray kɵngülni xadlandurar,
hux həwər ustihanƣa ət ⱪondurar.
31

Ⱨayatliⱪ beridiƣan tənbiⱨkə ⱪulaⱪ salƣanlar,
danalar arisida yaxar.
32

Tərbiyini rət ⱪilƣan ɵzini har ⱪilar,
tənbiⱨkə ⱪulaⱪ salƣan əⱪil tapar.
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33

Pərwərdigardin əyminix adəmgə danaliⱪ ɵgitər,
izzət-ⱨɵrmətning aldida kiqik pe'illiⱪ yürər.

16-bab
1

Kɵngüldiki oy-pikirlər insandindur,
uning toƣra jawab berixi Hudaning ilⱨamidindur.
2

Insan pak dəp bilər ɵzining ⱪilƣan ⱨəmmə ixini,
lekin Pərwərdigar dəngsəp kɵrər adəmning niyiti.
3

Tapxur ⱪilmaⱪqi bolƣan ixliringni Pərwərdigarƣa,
nətijilik bolar pilanliring xunda.
4

Pərwərdigar barliⱪ məwjudatni məⱪsətlik orunlaxturƣandur,
ⱨətta yamanlarni balayi'apət künigə ⱪaldurƣandur.
5

Pərwərdigarƣa yirginqliktur təkəbburlar,
muⱪərrərki, jazasiz ⱪalmas ular.
6

Ɵzgərməs muⱨəbbət bilən gunaⱨ kəqürüm ⱪilinar,
Pərwərdigardin əyminix adəmlərni yamanliⱪtin haliy ⱪilar.
7

Pərwərdigarni hursən ⱪilsa adəmning tutⱪan yoli,
Pərwərdigar ⱨətta yaraxturar düxmənliri bilən uni.
8

Mol bayliⱪni tapⱪandin adalətsizlik bilən,
əwzəldur az tapⱪan ⱨəⱪⱪaniyliⱪ bilən.
9

Insan ɵz yoli üqün pilan tüzər kɵnglidə,
əmma Pərwərdigar ⱪarar ⱪilar uning ⱪədimigə.
10

Pərwərdigarning ilⱨami bar padixaⱨning ⱪararida,
adalətsizlik qiⱪmas uning aƣzidin ⱨɵküm qiⱪarƣinida.
11

Adil taraza-mizanlar Hudaƣa hastur,
taraza taxlirining ⱨəmmisi uning ijadidur.
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12

Padixaⱨning yamanliⱪ ⱪilixi ɵzi üqün yirginqliktur,
qünki təhtning məzmut turuxi ⱨəⱪⱪaniyət biləndur.
13

Hursən ⱪilar toƣra sɵz padixaⱨni,
sɵyər u ⱨəⱪ sɵzligənlərni.
14

Ɵlümning əlqisidur padixaⱨning ƣəzipi,
biraⱪ ⱪayturar dana kixi uning ƣəzipini.
15

Ⱨayat ⱪelixⱪa nixanidur padixaⱨning təbəssumi,
goya baⱨardiki yamƣurdəktur uning xəpⱪiti.
16

Danaliⱪⱪa erixix altunƣa erixixtin kɵp əwzəldur,
əⱪil-idrakliⱪni tallax kümüxni tallaxtin əladur.
17

Toƣra adəmning daƣdam yoli yamanliⱪtin yiraⱪtur,
yoliƣa eⱨtiyat ⱪilixning ɵzi jenini saⱪlap ⱪelixtur.
18

Awwal kelər təkəbburluⱪ ⱨalakəttin,
ⱨakawurluⱪ yiⱪilixtin.
19

Təkəbburlar bilən ⱨaram olja bɵlüxkəndin kɵrə,
yaxax əwzəldur kəmtər bolup ezilgənlər bilən billə.
20

Ronaⱪ tapar Pərwərdigarning sɵzigə kɵngül ⱪoyƣanlar,
bəhtlik bolar ixənqini Pərwərdigarƣa baƣliƣanlar.
21

Kɵngligə danaliⱪ orniƣuqi parasətlik dəp atilar,
yeⱪimliⱪ sɵzlər tehimu ⱪayil ⱪilarliⱪ bolar.
22

Əⱪil-idrak ɵz igisi üqün ⱨayat buliⱪidur,
əhməⱪning ɵz əhməⱪliⱪi elip kelidiƣini jazadur.
23

Dananing ⱪəlbidiki danaliⱪ uning aƣzidin qiⱪar,
sɵzliri tehimu ⱪayil ⱪilarliⱪ bolar.
24

Yeⱪimliⱪ sɵzlər goya ⱨəsəldur,
janƣa raⱨət, təngə xipadur.
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25

Bəzi yollar toƣridək kɵrünər kixigə,
lekin ahiri elip barar ɵlümgə.
26

Əmgəkqining ixtiyi uni tutar əmgəkkə,
aq ⱪarni məjburlar ixləxkə.
27

Ⱪozƣar yamanliⱪni ɵktəm kixi,
ohxar lawuldap turƣan otⱪa uning zuwani.
28

Jedəl-majirani kengəytər ⱨiyligərning sɵzi,
bir-biridin ayriwetər ƣəywət yeⱪin dostlarni.
29

Eziⱪturar zorawan kixi ɵz yeⱪinini,
baxlar yaman yolda mengixⱪa uni.
30

Kɵz ⱪisix bilən xumluⱪ oylar,
lewini qing yumux bilən yamanliⱪni əməlgə axurar.
31

Ⱨəⱪⱪaniyət yolida aⱪarƣan qaq ⱨɵrmət tajidur.

32

Əwzəldur səwrqan adəm baturdin,
ɵzini tutuwelix xəⱨər alƣandin.
33

Qək etəkkə taxlanƣini bilən,
ⱨɵküm ⱪilix Pərwərdigardindur.

17-bab
1

Jedəl-majiraliⱪ ɵydiki mol dastihandin kɵrə,
bir burda ⱪuruⱪ nan əwzəldur tinq-hatirjəmliktə.
2

Qeqən hizmətkar hojayinining yüzini tɵkidiƣan oƣlini baxⱪurar,
uning oƣulliri ⱪatarida ohxax miras alar.
3

Altun-kümüx otta tawlinar,
adəmning ⱪəlbini Pərwərdigar sinar.
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4

Kɵngül ⱪoyar ⱪəbiⱨ sɵzgə yamanliⱪ ⱪilƣuqi,
ⱪulaⱪ salar ƣəywət-xikayətkə yalƣanqi.
5

Kəmbəƣəlni mazaⱪ ⱪilƣan ⱨaⱪarət kəltürər Yaratⱪuqisiƣa,
baxⱪilarning bəhtsizlikigə xadlanƣan qoⱪum duq kelər jazaƣa.
6

Tajidur nəwrilər moysipitlarning,
pəhridur ata-anilar pərzəntlərning.
7

Natiⱪliⱪ əhməⱪⱪə yaraxmas,
yalƣan sɵz mɵtiwərgə ⱨeq ⱪamlaxmas.
8

Para bir tumardur uni bərgüqining nəziridə,
nəgila barsa u erixidiƣandək muwəppəⱪiyətkə.
9

Muⱨəbbətni qingaytar gunaⱨni kəqürgüqi,
yeⱪin dostidin ayrilar kona hamanni soriƣuqi.
10

Berilgən bir eƣiz tənbiⱨ danaƣa,
ünümlük bolar urulƣan yüz dərridin nadanƣa.
11

Kɵzlər rəzil pəⱪət isyan kɵtürüxni,
xunga əwətilər uningƣa rəⱨimsiz əlqi.
12

Uqrap ⱪalƣandin ⱨamaⱪətning əhməⱪliⱪ ⱪilixiƣa,
yahxiraⱪtur uqrap ⱪelix küqükliridin ayrilƣan eyiⱪⱪa.
13

Kimki yahxiliⱪⱪa ⱪilsa yamanliⱪ,
ɵyidin kətməs yamanliⱪ.
14

Tosmidiki su taxⱪandəktur jedəlning baxlinixi,
xunga jedəl əwjigə qiⱪixtin awwal tohtat uni.
15

Yamanni aⱪliƣanliⱪ bilən ⱨəⱪⱪaniyni ⱪariliƣanliⱪ,
ⱨər ikkisi Pərwərdigarƣa yirginqlik.
16

Pulning nemə paydisi əhməⱪning ⱪolidiki? Setiwalalamti
danaliⱪni?
Pəⱪət yoⱪ uningƣa erixix niyiti.
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17

Dost sanga meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitər ⱨərⱪaqan,
ⱪerindax eƣir künlərdə ⱨəmdəm boluxⱪa tuƣulƣan.
18

Ⱪol berip əⱪilsiz kixi kepil bolar ɵzgigə.

19

Gunaⱨ ⱪilixⱪa amraⱪtur jedəlhor kixi,
ɵz bosuƣisini egiz ⱪilƣan yiⱪilar ɵzi.
20

Kɵrməs yahxiliⱪ niyiti yaman,
tartar ⱨiylə-mikirlik til ziyan.
21

Əhməⱪning atisi bolux ⱪayƣuluⱪtur,
nadanning atisining huxalliⱪi yoⱪtur.
22

Bəhx etər xad kɵngül xipaliⱪni,
ⱪurutar roⱨi sunuⱪluⱪ yilikni.
23

Para alar yəng iqidə qirik kixi,
xunda burmilar adalət yolini.
24

Danaliⱪ turar əⱪilliⱪning kɵz aldida,
əⱪilsiz hiyaliy ⱪarar tɵt ətrapⱪa.
25

Azabⱪa salar ⱨamaⱪət oƣul atisini,
dərd-ələmgə ⱪoyar anisini.
26

Natoƣridur ⱨəⱪⱪaniylarƣa jərimanə ⱪoyux,
adalətni ⱪolliƣini üqün əməldarlarni urux.
27

Bilimlik kixi kəm sɵz bolar,
əⱪil-idrakliⱪ adəm eƣir-besiⱪ kelər.
28

Ⱨətta əhməⱪmu jim turuwalsa aⱪil ⱨesablinar,
aƣzini yumuwalsa parasətlik kɵrünər.
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18-bab
1

Toptin ayrilƣan oylar ⱨaman ɵzinila,
ⱪarxi qiⱪar u ⱨərⱪandaⱪ danaliⱪⱪa.
2

Əhməⱪ ⱪiziⱪmas əⱪil-idrakⱪa,
pəⱪət ⱪiziⱪar oy-pikirlirini eytixⱪa.
3

Təng kelər yaman kixi nəprət bilən,
nomus iza-aⱨanət bilən.
4

Adəmning aƣzidin qiⱪⱪan sɵzlər ohxar qongⱪur suƣa,
danaliⱪ ohxar bulduⱪlap turƣan bulaⱪⱪa.
5

Yamanƣa yan besip ⱨɵkümdə,
ⱨəⱪⱪaniyni naⱨəⱪqiliⱪⱪa uqritix natoƣra əlwəttə.
6

Jedəl qiⱪirar ⱨamaⱪətning tili,
ɵzini tayaⱪⱪa tutup berər uning aƣzi.
7

Ⱨamaⱪətning aƣzi ɵzigə baladur.
Uning tili ɵz jeniƣa ⱪapⱪandur.
8

Ohxar ƣəywət məzzilik tamaⱪⱪa,
singip ketər təngə tezla.
9

Kimki ⱨurun bolsa ɵz ixida,
ⱪerindax bolur buzƣunqiƣa.
10

Məzmut ⱪəl'ədəktur Pərwərdigarning nami,
aman bolur ⱨəⱪⱪaniylar panaⱨ tartip uni.
11

Bayning bayliⱪi goya uning məzmut ⱪorƣinidur,
uning hiyalida u egiz sepildəktur.
12

Ⱨalakəttin ilgiri adəmning yürikidə bolur təkəbburluⱪ.
Izzət-ⱨɵrməttin ilgiri yürər kiqik pe'illiⱪ.
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13

Sɵzni ahiriƣiqə anglimay turup jawab bərgən kixi,
qandurup əhməⱪliⱪini, ⱪaldurar hijaləttə ɵzini.
14

Adəm roⱨi bilən bərdaxliⱪ berər aƣriⱪ azabiƣa,
biraⱪ kimmu qidiyalar roⱨi sunuⱪluⱪⱪa?
15

Bilim alar aⱪilning ⱪəlbi,
bilimgə təlpünər dananing ɵzi.
16

Sowƣat aqar kixigə asanliⱪ ixikini,
baxlap barar qong ərbablarning aldiƣa uni.
17

Ⱨəⱪ bilinər awwal sɵzligüqining sɵzi dawada,
ⱪarxi tərəp kelip so'al ⱪoyup təkxürgiqə uningƣa.
18

Qək taxlax arⱪiliⱪ tügətkili bolar jangjalni,
yoⱪatⱪili bolar mɵtiwərlər arisidiki talax-tartixlarni.
19

Rənjigən ⱪerindixiƣa yeⱪinlixix ⱪiyin kirixtinmu məzmut
ⱪorƣanƣa,
arisidiki jedəl-majira ohxar ⱪorƣanning tɵmür rexatkiliriƣa.
20

Dana sɵz huddi esil tamaⱪdək kixini məmnun ⱪilar,
toƣra sɵz kɵngülgə yaⱪar.
21

Ⱨayat-mamat tilning ilkidə bolar,
uni sɵygən uning mewisidin ⱨosul alar.
22

Yahxi hotun alƣan kixi yahxiliⱪ tapⱪan bolar,
u Pərwərdigarning mərⱨəmitigə igə bolar.
23

Kəmbəƣəl yalwurup sɵzlər,
bay bolsa ⱪopal jawab berər.
24

Bəzi dostlar ɵz'ara bir-birini harab ⱪilar,
lekin ⱪerindaxtinmu yeⱪin dost bolar.
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19-bab
1

Diyanət yolida mangƣan kəmbəƣəl kixi,
ⱨiylə-mikir bilən sɵzləydiƣan əhməⱪtin yahxi.
2

Bilməy turup ⱪizƣinliⱪ ⱪilix yahxi əməs,
aldirangƣuluⱪ bilən ix ⱪilƣan nixanƣa yətməs.
3

Adəmning nadanliⱪi ⱨayat yolini nabut ⱪilar,
u kɵnglidə yənila Pərwərdigardin hapa bolar.
4

Bayliⱪ dostni kɵpəytər,
kəmbəƣəl bar dostidinmu ayrilip ⱪalar.
5

Sahta guwaⱨliⱪ bərgüqi jazalanmay ⱪalmas,
yalƣan eytⱪuqimu ⱪeqip ⱪutulalmas.
6

Kɵp kixilər mərd adəmdin iltipat kütər.
Ⱨəmmə kixi sowƣat bərgüqigə dost tartar.
7

Yirginər kəmbəƣəldin ⱪerindaxlirimu, yiraⱪlixar dostliri tehimu,
bikardur ularning arⱪisidin u yalwurup barsimu.
8

Danaliⱪⱪa erixix ɵzini sɵygənliktur,
əⱪil-idrakliⱪ bolux bəht tapⱪanliⱪtur.
9

Jazalanmay ⱪalmas sahta guwaⱨliⱪ bərgüqi,
ⱨalakəttin ⱪutulalmas yalƣan eytⱪuqi.
10

Ⱨəxəmətlik turmux əhməⱪⱪə yaraxmas,
ⱪulning ⱨɵkümdarlar üstidin ⱨɵküm sürüxi tehimu ⱪamlaxmas.
11

Əⱪil-idrakliⱪ kixi aqqiⱪlanmas asanliⱪqə,
baxⱪilarning gunaⱨini kəqürüxi xɵⱨrət kəltürər ɵzigə.
12

Xirning ⱨɵrkirixigə ohxaxtur padixaⱨning ƣəzipi.
Ot-qɵpkə qüxkən xəbnəmdəktur uning xəpⱪiti.
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13

Ⱨamaⱪət oƣul atisi üqün baladur,
hotunning jedəlliri torustin tamqiliƣan yamƣurdəktur.
14

Mirastur ɵy wə mal-mülük ata-bowidin,
əⱪil-idrakliⱪ hotun Pərwərdigardin.
15

Ⱨurunluⱪ kixini ƣəplət uyⱪusiƣa ƣərⱪ ⱪilar,
bikar tələp aqliⱪning dərdini tartar.
16

Pərwərdigarning əmrliriƣa əməl ⱪilƣan jenini saⱪlap ⱪalar,
uning yolini kəmsitkən adəm ⱨalak bolar.
17

Namratⱪa yardəm berix Pərwərdigarƣa ⱪərz bərgən bilən barawər,
uning ⱪilƣan xapa'itini Pərwərdigar ⱪayturar.
18

Pərzəntinggə bər tüzitix tərbiyisi ümid bar waⱪtida,
lekin ƣəziping kəlginidə uni nabut ⱪilma.
19

Ⱪattiⱪ ⱪəⱨrlik kixi ɵzigə jaza əkelər,
ⱪutⱪuzsang uni bir ⱪetim, yənə ⱪutⱪuzmaⱪ kelər.
20

Angla nəsiⱨətni, ⱪobul ⱪil tərbiyini,
xundaⱪ ⱪilƣiningda dana bolisən ahiri.
21

Kixining kɵnglidə pilan kɵptur,
lekin əməlgə axidiƣini Pərwərdigarning məⱪsitidur.
22

Kixining istiki sadiⱪliⱪtur.
Kəmbəƣəl yalƣanqidin əwzəldur.
23

Pərwərdigardin əyminix erixtürər kixini ⱨəⱪiⱪiy ⱨayatliⱪⱪa,
u ⱪana'ətlik yaxap, uqrimas bala-ⱪazaƣa.
24

Sozar ⱨurun ⱪaqiƣa ⱪolini,
lekin erinər aƣziƣa selixⱪimu ƣizani.
25

Mazaⱪqini ur, sadda uningdin ibrət alar,
əⱪilliⱪⱪa tüzitix tərbiyisi bər, u ɵginiwalar.
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26

Atisini horliƣan, anisini ɵydin ⱨəydigən oƣul,
ularƣa uyat ⱨəm xərməndilik kəltürgəndur.
27

Əy oƣlum, tohtatsang nəsiⱨət anglaxni,
ⱪaqurƣiningdur ilim-ⱨekməttin ɵzüngni.
28

Pasiⱪ guwaⱨqi mazaⱪ ⱪilar adalətni,
yamanning aƣzi yalmar rəzillikni.
29

Təyyardur mazaⱪ ⱪilƣuqilarƣa jaza,
ⱨamaⱪətlərning dümbisigə ⱪamqa.

20-bab
1

Xarab məshiriqi, ⱨaraⱪ jedəl-majiraqi,
əⱪilsizdur ⱨərbir ⱨaraⱪ-xarab iqip azƣuqi.
2

Padixaⱨning ƣəzipi xirning ⱨɵrkirixigə ohxaxtur,
uning aqqiⱪini kəltürüx ɵzining jenini təwəkkül ⱪilƣanliⱪtur.
3

Majiradin ɵzini tartix izzət kəltürər kixigə,
ⱨərbir əhməⱪ təyyardur arilixixⱪa jedəlgə.
4

Ⱨurun deⱨⱪan ɵz pəslidə yər ⱨəydiməs,
yiƣim pəyti ⱨeqbir ⱨosul alalmas.
5

Qongⱪur ⱪuduⱪtiki suƣa ohxar adəmning oy-pikiri,
biraⱪ uni tartip alalar əⱪil-idrakliⱪ kixi.
6

Ɵzini dostⱪa sadiⱪ dəydiƣanlar kɵp bolar,
biraⱪ ⱨəⱪiⱪiy ixənqlik birini kim tapalar?
7

Ⱨəⱪⱪaniy adəm diyanət yolida mangar,
uning əwladliri bəhtlik bolar!
8

Padixaⱨ təhtidə olturup ⱨɵküm qiⱪirar,
nəzər selip ⱨəmmə yamanni yahxidin ayrar.
9
Kim ⱪəlbim paklandi, gunaⱨtin tazilandim deyələr?
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10

Tarazida wə ɵlqəmdə adil bolmiƣanda,
ⱨər ikkisi yirginqlik bilinər Pərwərdigarƣa.
11

Ayan ⱪilar ⱨətta balimu ⱪiliⱪliridin ɵzini,
ⱨərikitidə pakliⱪ wə toƣriliⱪning bar yaki yoⱪluⱪini.
12

Kɵridiƣan kɵzni, anglaydiƣan ⱪulaⱪni,
Pərwərdigar yaratti ⱨər ikkisini.
13

Amraⱪ bolma uyⱪuƣa, bolmisa namratliⱪta ⱪalisən,
tirixsang uyⱪungni eqip, mol nemətkə toyisən.
14

Heridar baⱨa talixip «mal naqar!» dəp zarlinar,
neriraⱪⱪa berip «esil nərsə aldim» dəp mahtinar.
15

Altunmu bar, lə'əl-yaⱪutlarmu kɵptur,
biraⱪ dana sɵz bolsa tepilƣusiz gɵⱨərdur!
16

Natonuxⱪa kapalət bolƣan kixidin kepilgə tonini eliwal,
yatⱪa kepil bolƣandin kepillik al.
17

Aldap tapⱪan nan tatliⱪ bolar,
biraⱪ keyin aƣziƣa xeƣil tolar.
18

Pilan muⱪim bolar məsliⱨət bilən,
jəng ⱪil aⱪilanə məsliⱨət bilən.
19

Pitnihor axkarilar sirni,
walaⱪtəgkürdin ⱪaqur ɵzüngni.
20

Kimki ata-anisini ⱪarƣisa,
ɵqər uning qiriƣi tün ⱪarangƣusida.
21

Asan erixkən miras,
ahirida bərikətlik bolmas.
22

Yamanliⱪ ⱪayturimən demə yamanliⱪⱪa,
Pərwərdigarni küt, u yardəm berər sanga.
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23

Tarazida sahtiliⱪ ⱪilix Pərwərdigarƣa yirginqliktur.
Sahta ɵlqəm ⱪəbiⱨliktur.
24

Pərwərdigarning iradisidindur insanning ⱪədəmliri,
xundaⱪ ikən ⱪandaⱪ bilər insan ɵz yolini?
25

Yeniklik bilən « Hudaƣa atiƣan ⱨədiyə» dəp wədə berip,
andin arisalda bolƣan kixi ɵzi ⱪiltaⱪⱪa ketər qüxüp.
26

Dana padixaⱨ topan soruƣandək soruwetər yamanlarni,
haman təpkəndək ayriwetər ularni.
27

Pərwərdigarning nuri qüxüp roⱨiƣa adəmning,
kɵzütüp turar barliⱪ oy-niyitini uning.
28

Sadiⱪliⱪ wə ixənq padixaⱨni ⱪoƣdar,
uning təhti sadiⱪliⱪ bilən mustəⱨkəm bolar.
29

Yigitlərning küq-ⱪuwwiti ularning xəripidur,
aⱪ qaqliri bolsa yaxanƣanlarning ⱨɵrmitidur.
30

Ⱪamqining izi kixini yamanliⱪtin tazilar,
tayaⱪ kɵngülni paklitar.

21-bab
1

Pərwərdigarning ⱪolididur padixaⱨning kɵngli,
baxlar u ɵzi haliƣan tərəpkə eriⱪ suyidək uni.
2

Insan toƣra dəp bilər ɵzining ⱨərbir yolini,
lekin Pərwərdigar dəngsəp kɵrər uning ⱪəlbidikini.
3

Adəmning ⱨəⱪⱪaniy wə adil ix ⱪilixi,
ⱪurbanliⱪ ⱪilƣinidinmu bəkrək hursən ⱪilar Pərwərdigarni.
4

Gunaⱨtur kɵzning təkəbburluⱪi wə ⱪəlbning ⱨakawurluⱪi,
yamanlarning kibirlik turmux kəqürüxi.
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5

Qoⱪum molqiliⱪ kəltürər əstayidil adəmning pilani,
pəⱪət moⱨtajliⱪta ⱪalar barliⱪ aldirangƣu kixi.
6

Yalƣan sɵzləp tapⱪan bayliⱪlar huddi,
uqup ketidiƣan tütün, əjəllik tuzaⱪ kəbi.
7

Ɵz bexiƣa qiⱪar yamanlarning zalimliⱪi,
qünki rət ⱪilar adalət yolida mengixni.
8

Əgridur gunaⱨkarning yoli,
durustur pakning ix-ⱨərikiti.
9

Soⱪuxⱪaⱪ hotun bilən bir ɵydə yaxaxtin,
əwzəldur ɵgzining bir bulungida yaxax.
10

Yamanning kɵngli ⱨerisməndur yamanliⱪⱪila,
ⱨimmət ⱪilmas u ⱨətta ɵz yeⱪinliriƣa.
11

Nadan ibrət alar mazaⱪqi tartilƣinida jazaƣa,
dana bilim alar nəsiⱨət berilgəndə uningƣa.
12

Adil Huda kɵzitip turar yamanning ɵyini,
zawalliⱪⱪa yüz tutⱪuzar ⱨaman yamanlarni.
13

Kimki ⱪulaⱪ salmisa kəmbəƣəllərning dad-pəryadiƣa,
ɵzi dad-pəryad ⱪilƣandimu ⱨeqkim jawab bərməs uningƣa.
14

Basar yoxurun sowƣat aqqiⱪni,
yəng iqidə berilgən para ⱪəⱨr-ƣəzəpni.
15

Adalət bəja kəltürülgəndə ⱨəⱪⱪaniylar huxal bolar,
yamanliⱪ ⱪilƣuqilar bolsa wəⱨimidə ⱪalar.
16

Əⱪil-idrak yolidin qiⱪⱪuqi,
bolar ɵlüklərning arisidiki biri.
17

Raⱨət-paraƣətkə berilgən kixi namrat ⱪalar,
beyimas xarab iqix, yaƣ qaynaxⱪa amraⱪlar.
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18

Ɵzigə ⱪaytar rəzilning ⱨəⱪⱪaniyƣa pilanliƣan yamanliⱪi,
wapasizning durusⱪa ⱪilƣan yaman niyiti.
19

Soⱪuxⱪaⱪ wə terikkək hotun bilən yaxaxtin,
əwzəldur qɵl-bayawanda yaxax.
20

Aⱪilning ɵyidə arzuluⱪ bayliⱪ, nazunemətlər,
əhməⱪlər bar dunyasini buzup-qaqar.
21

Ⱨəⱪⱪaniyət wə sadiⱪliⱪni izdigənlər,
qin ⱨayatliⱪ, ⱨəⱪⱪaniyliⱪ wə ⱨɵrmətkə erixər.
22

Elip aⱪil küqlüklərning xəⱨirini,
ƣulitar ularning tayanqi bolƣan ⱪorƣinini.
23

Ɵz aƣziƣa igə bolƣan kixi,
saⱪlap ⱪalar baladin ɵzini.
24

Təkəbburluⱪ wə qongqiliⱪ ⱪilƣan «Məshiriqi» dəp atilar,
u ziyadə kibirlik bilən ix ⱪilar.
25

Ⱨalak ⱪilar ɵzini ⱨurunning təməsi,
qünki ixⱪa barmas uning ⱪoli.
26

U kün boyi aqkɵzlük bilən təmə ⱪilar,
ⱨəⱪⱪaniy bolsa ayimay sehiyliⱪ ⱪilar.
27

Yamanlarning ⱪurbanliⱪi Pərwərdigarƣa yirginqliktur,
yaman ƣərəzdə ⱪilinƣan bolsa tehimu xundaⱪtur.
28

Sahta guwaⱨliⱪ yoⱪⱪa qiⱪar,
ɵz ⱪuliⱪi bilən angliƣuqining guwaⱨliⱪi mənggülük bolar.
29

Ⱪelindur yaman adəmning yüzi,
oylinip mangar durus ɵz yolini.
30

Ⱨərⱪandaⱪ danaliⱪ, əⱪil-idrak yaki məsliⱨət,
ⱪarxi bolsa Pərwərdigarƣa, karƣa kəlməs pəⱪət.
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31

Atlar jəng üqün təyyar ⱪilinar,
biraⱪ ƣəlibə pəⱪət Pərwərdigardinla bolar.

22-bab
1

Əwzəldur yahxi nam zor bayliⱪtin,
qongⱪur ⱨɵrmət altun-kümüxtin.
2

Gaday bilən bayning ortaⱪliⱪi xuki:
Pərwərdigar yaratⱪuqidur ⱨər ikkilisini.
3

Zerək həwp-hətərni kɵrüp ⱪaqar,
nadan ⱪariƣularqə alƣa besip azab tartar.
4

Əymənsə kimki kəmtərlik bilən Pərwərdigardin,
bəⱨrimən bolur u bayaxatliⱪ, ⱨɵrmət wə ⱨəⱪiⱪiy ⱨayatliⱪtin.
5

Ⱨiyligərlərning yolida tikən, tuzaⱪlar yatar,
ⱨayatini əzizligən kixi ulardin yiraⱪ turar.
6

Tərbiyilə balangni toƣra yolda mengixⱪa,
qong bolƣandimu xu yoldin qiⱪmas u xunda.
7

Bay kəmbəƣəlni baxⱪurar,
ⱪərzdar ⱪərz bərgüqining ⱪuli bolar.
8

Naⱨəⱪliⱪ uruⱪini qaqⱪan balayi'apət orar,
uning ⱪəⱨr tayiⱪi ⱨaman sundurular.
9

Sehiy adəm bərikət tapar,
qünki u yoⱪsullarƣa ɵz nenidin bɵlüp berər.
10

Məshiriqini ⱪoƣlisang, jangjal yoⱪilar,
jedəl-majira wə ⱨaⱪarət ⱨəm tügər.
11
Dil pakliⱪini sɵyidiƣan wə sɵzliri yeⱪimliⱪ kixi,
bolar padixaⱨning dosti.
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12

Ⱪoƣdar Pərwərdigar ⱨəⱪiⱪətni,
yoⱪⱪa qiⱪirar wapasizning sɵzlirini.
13

Ⱨurun xundaⱪ dər:«Xir bar talada,
yəm bolimən qiⱪsam koqiƣa».
14

Qongⱪur oridur buzuⱪ ayalning aƣzi,
uningƣa qüxər Pərwərdigarning ƣəzipini kəltürgən kixi.
15

Nadanliⱪ ⱪapliƣandur balilarning ⱪəlbini,
nadanliⱪni ⱪoƣliƣuqidur tərbiyə tayiⱪi.
16

Ⱪalar moⱨtajliⱪta pəⱪət, bayliⱪ üqün yoⱪsulni əzgüqi,
baylarƣa ⱨəm sowƣat bərgüqi.
Ottuz nəsiⱨət
Ⱪulaⱪ sal danalarning sɵzlirigə,
kɵngül ⱪoy mən ɵgətkən ilim-ⱨekmətkə.
18
Yahxidur saⱪlisang ularni ⱪəlbingdə,
təyyar bolsa tilingda ular ⱨəmixə.
19
Ixənqingni baƣlax üqün Pərwərdigarƣa,
bügün ularni tonutimən sanga.
20
Ilim-ⱨekmət wə kengəx berix üqün sanga,
yezip bərmidimmu ottuz nəsiⱨətni mana?
21
Buningdindiki məⱪsət sən ⱨəⱪiⱪətni bilisən,
ɵzüngni əwətküqilərgə ⱨəm ⱨəⱪiⱪiy jawab berələysən.
17

(birinqi nəsiⱨət)
Yoⱪsul bolƣanliⱪi üqün uni ezip nəp alma,
sotta yɵlənqüki yoⱪni bozək ⱪilma.
23
Qünki aⱪlar Pərwərdigar ularni,
alar u ularni əzgənlərning jenini.
22

(ikkinqi nəsiⱨət)
Terikkək adəm bilən dost bolma,
ⱪəⱨrlik adəm bilən arilaxma,
25
sənmu ularni doraysən bolmisa,
qüxisən ɵzüng ⱨəm tuzaⱪⱪa.
24
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(üqinqi nəsiⱨət)
Bolma ⱪol berip kepil bolƣuqilardin,
ⱪərz tɵləxkə kapalət bərgüqilərdin,
27
ⱪayturƣudək nərsəng bolmiƣanda ɵzgining ⱪərzini,
yatⱪan ornungni tartⱪuzup ⱪoyuxungning nemə ⱨajiti?
26

28

(tɵtinqi nəsiⱨət)
Yɵtkimə ⱪədimdə əjdading bəlgiləp ⱪoyƣan pasilni.

(bəxinqi nəsiⱨət)
Kɵrgənsən ixiƣa maⱨir ustini?
U puⱪraning əməs, padixaⱨlarning hizmitididur.
29

23-bab
(altinqi nəsiⱨət)
Ⱨɵkümdar bilən ⱨəmdastihan bolƣanda,
uning kim ikənlikini esingdə saⱪla.
2
Əgər nəpsing yaman bolsa,
ɵzüngni tart piqaⱪ ⱪadalƣandək boƣuzungƣa.
3
Uning nazunemətlirigə ixtəy saⱪlima,
aldamqiliⱪ yoxurulƣandur bəlki ularda.
1

(yəttinqi nəsiⱨət)
Bay bolimən dəp upratma ɵzüngni,
əⱪilliⱪliⱪ bilən taxla bu oyungni.
5
Kɵzüng bayliⱪⱪa qüxkəndə u yoⱪilar,
qünki u birdinla ⱪanat qiⱪirp, bürküttək uqup ketər.
4

(səkkizinqi nəsiⱨət)
Behilning nenini yemə,
ixtəy saⱪlima uning nazunemətlirigə.
7
Qünki u kɵnglidə ɵzining paydisini oylaydiƣan adəmdur.
«Tartinmay yəng, iqing» dər, biraⱪ kɵngli səndə əməstur.
8
Yegən tamiⱪing yenip qiⱪar,
eytⱪan qirayliⱪ sɵzliring bikar bolar.
6
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(toⱪⱪuzinqi nəsiⱨət)
Əhməⱪⱪə sɵzləp awarə ⱪilma ɵzüngni,
qünki kɵzgə ilmas u aⱪilanə sɵzliringni.
9

(oninqi nəsiⱨət)
Yɵtkimə ⱪədimdə bəlgiləp ⱪoyƣan pasilni,
tartiwalma yetimlarning etizlirini.
11
Qünki ⱪudrətliktur ularning Ⱨimayiqisi,
ularning təripini alar u sanga ⱪarxi.
10

(on birinqi nəsiⱨət)
Kɵngül ⱪoy nəsiⱨətkə,
ⱪulaⱪ sal ⱨekmətlik sɵzlərgə.
12

(on ikkinqi nəsiⱨət)
Balangdin tüzitix tərbiyisini ayima,
u ɵlüp ⱪalmas tayaⱪ bilən salƣanƣa.
14
Gər ursang tayaⱪ bilən uni,
saⱪlap ⱪalarsən əjəldin uning jenini.
13

(on üqinqi nəsiⱨət)
Əy oƣlum, dana bolsang, ⱪəlbim yayrar.
16
Toƣra sɵzlisəng yürikim xadlinar.
15

(on tɵtinqi nəsiⱨət)
Gunaⱨkarlarƣa ⱨəsət ⱪilma,
Pərwərdigardin əymən da'ima.
18
Bərⱨəⱪ, bardur sening istiⱪbaling.
Yoⱪⱪa qiⱪmas arzu-ümiding.
17

(on bəxinqi nəsiⱨət)
19
Əy oƣlum, sɵzümgə ⱪulaⱪ sal, bol dana,
ⱪəlbingni toƣra yolƣa beƣixla.
20
Bolma ⱨaraⱪkəxlərning arisida,
arilaxma gɵxkə toymaslarƣa.
21
Qünki ⱨaraⱪkəx wə toymaslar yoⱪsulluⱪta ⱪalar,
ƣəplət uyⱪusi ularni jul-jul kiyimdə ⱪaldurar.
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(on altinqi nəsiⱨət)
Angla seni tapⱪan atangning sɵzini,
kəmsitmə anang yaxanƣanda uni.
23
Bədəl tɵlisəngmu ⱨəⱪiⱪətni tap, satma uni,
tap ⱨəm danaliⱪ, tərbiyə wə parasətni.
24
Ⱨəⱪⱪaniy oƣli bolƣan ata zor huxalliⱪ tapar,
aⱪil oƣul tapⱪan ata uningdin xadliⱪⱪa tolar.
25
Ata-anang səndin hox bolsun!
Seni tuƣⱪan anang xadlansun.
22

(on yəttinqi nəsiⱨət)
Əy oƣlum, manga beƣixla ⱪəlbingni,
kɵzüng bilən kɵzitip tur yolumni!
27
Paⱨixə ayal qongⱪur oridur,
buzuⱪ ayal tar ⱪuduⱪtur.
28
Bundaⱪ ayal huddi ⱪaraⱪqilardək mɵkünüp turar,
insanlar arisida hotuniƣa wapasiz ərlərni awutar.
26

(on səkkizinqi nəsiⱨət)
Kimlər azab-ⱪayƣuda? Kimlər jedəl qiⱪirar, zarlinar?
Kimlər səwəbsiz yarilinar? Kimning kɵzi məydin ⱪizirar?
30
Məy sorunida uzaⱪ olturƣanlar,
əbjəx xarabni iqixkə berilgənlər xundaⱪ küngə ⱪalar!
31
Xarapning ⱪizilliⱪiƣa, jamdiki julasiƣa ⱪarima,
gelingdin xundaⱪ siliⱪ ɵtkənlikigə məptun bolma.
32
Ahirida u seni yilandək qeⱪiwalar,
zəⱨərlik yilandək nəxtirini sanjar.
33
Kɵrünər kɵzünggə ƣəlitə mənzirilər,
əⱪling ezip, qiⱪar aƣzingdin ⱪalaymiⱪan sɵzlər.
34
Bolarsən huddi dengiz otturisida ləyləp ⱪalƣandək,
kemə moma yaƣiqining uqida yatⱪandək.
35
Dərsənki: «Meni dumbalidi, aƣrimidi! Urdi, bilmidim ⱨeqnemini.
Ⱪaqan ⱨoxumƣa kelip yənə iqərmən məyni!»
29
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24-bab
(on toⱪⱪuzinqi nəsiⱨət)
Yamanlarƣa ⱨəsət ⱪilma,
ular bilən billə boluxni arzu ⱪilma.
2
Ular kɵnglidə zorawanliⱪni oylar,
ularning sɵzliridin xumluⱪ yaƣar.
1

(yigirminqi nəsiⱨət)
Ɵy selinar danaliⱪ bilən,
mustəⱨkəmlinər əⱪil-idrak bilən.
4
Toldurar bilim ɵyning hanilirini,
ⱨərhil ⱪimmətlik esil bayliⱪlar bilən.
3

(yigirmə birinqi nəsiⱨət)
Aⱪil küqlüktin ⱪudrətlik bolar,
bilimlik adəm ɵz ⱪudritini axurar.
6
Aⱪilanə məsliⱨət bilən urux elip bar,
məsliⱨətqi kɵp bolƣanda ƣəlibilik bolar.
5

(yigirmə ikkinqi nəsiⱨət)
Yiraⱪtur danaliⱪ əhməⱪⱪə,
kɵpqilik yiƣilixida əhməⱪ zuwan sürəlməs.
7

(yigirmə üqinqi nəsiⱨət)
Yamanliⱪ pilanliƣan adəm «suyiⱪəstqi» atilur.
9
Əhməⱪliⱪ bilən tüzülgən pilan gunaⱨtur,
adəm üqün mazaⱪqi yirginqliktur.
8

(yigirmə tɵtinqi nəsiⱨət)
Eƣir kündə jasaritingni yoⱪatsang,
sən ajizsən.
10

(yigirmə bəxinqi nəsiⱨət)
Ⱪutⱪuz ɵlüm həwpidə ⱪalƣanlarni,
ⱪutuldur ɵltürülüx aldida turƣanlarni.
12
Gər«bilməptimən» dəp ⱪaqursang ɵzüngni,
11
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insan kɵnglini dəngsigüqi kɵrüp turmasmu buni?
Ⱨayatingni ⱪoƣdiƣuqi bilməsmu?
U ⱨərbir adəmning əməliyitigə ⱪarap yandurmasmu?
(yigirmə altinqi nəsiⱨət)
I oƣlum, ⱨəsəl istemal ⱪil, u yahxidur.
Ⱨərə kɵnikidin alƣan ⱨəsəl tehimu tatliⱪtur.
14
Tatliⱪtur danaliⱪ ⱨəsəldək jeningƣa,
istiⱪbaling parlaⱪtur gər erixsəng uningƣa,
arzu-ümiding ⱨəm qiⱪmas yoⱪⱪa.
13

(yigirmə yəttinqi nəsiⱨət)
Rəzildək ⱨəⱪⱪaniyning ɵyini yoxurun paylap turma,
uning ɵyini wəyran ⱪilma!
16
Qünki u yəttə ⱪetim yiⱪilsimu, yənila ornidin turar,
biraⱪ rəzillər bala-ⱪazada yiⱪilar.
15

(yigirmə səkkizinqi nəsiⱨət)
Rəⱪibing yiⱪilƣanda huxal bolma,
putlaxⱪinida iq-iqingdin xadlanma.
18
Bolmisa yaⱪturmas Pərwərdigar kɵrüp buni,
tohtitar rəⱪibingdin ƣəzipini.
17

(yigirmə toⱪⱪuzinqi nəsiⱨət)
Kɵnglüng bisərəmjan bolmisun rəzillərdin,
yüriking eqixmisun ⱨəsət ⱪilip yamanlardin.
20
Qünki bolmas rəzillərning istiⱪbali,
ɵqürülər yamanlarning qiriƣi.
19

(ottuzinqi nəsiⱨət)
21
Əy oƣlum! Pərwərdigardin ⱪorⱪmas bolma,
padixaⱨni ⱨɵrmətliməy ⱪalma,
ularƣa ⱪarxi qiⱪⱪuqilarƣa xerik bolma.
22
Qünki uxtumtut balayi'apət ularƣa kelər,
Pərwərdigar wə padixaⱨ kəltüridiƣan ⱨalakətni kimmu bilər?
23

Baxⱪa əⱪliyə sɵzlər
Bularmu danalarning sɵzliridur:
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ⱨɵkümdə bir tərəpkə yan besix yamandur.
24
Jinayətqigə: «Gunaⱨsiz sən» dəp ⱨɵküm qiⱪarƣuqini,
ⱪarƣaydu həlⱪlər; ɵq kɵridu əl-jama'ət uni.
25
Biraⱪ ular jinayətqini əyibligüqidin hursən bolidu,
bəht-sa'adətlər uningƣa kelidu.
26

Səmimiy jawab bərgüqi kɵrsitər qin dostluⱪni.

27

Tügətkin awwal sirttiki ixlarni,
orunlaxturƣin etizdiki ixliringni,
ⱪurƣin andin ɵyüngni.
28

Səwəbsiz yeⱪiningƣa ⱪarxi guwaⱨliⱪ ⱪilma,
yalƣan sɵzləp aldima.
29
Demə:«U manga ⱪandaⱪ ⱪilƣan bolsa, mənmu uningƣa xundaⱪ
ⱪilimən,
uning manga ⱪilƣinidək yandurimən».
30

Ɵttüm mən ⱨurunning etizliⱪidin,
əⱪilsizning üzümzarliⱪidin.
31
Mana ⱨər yeridin tikənlər ɵsüp qiⱪⱪan,
yawa ot-qɵplər ⱨəmmə yərni ⱪapliƣan,
ⱪoruⱪ temi ɵrülüp kətkən!
32
Ularni kɵrüxüm bilən oyƣa pattim,
kɵrginimdin mundaⱪ sawaⱪ aldim:
33
desəng: «Biraz kɵzümni yumuwalay, birdəm uhliwalay,
yənə birdəm put-ⱪolumni almap yetiwalay»,
34
yeningƣa kelər ⱪaraⱪqidək namratliⱪ,
ⱪoralliⱪ bulangqidək moⱨtajliⱪ.

25-bab
1

Sulayman padixaⱨning pənd-nəsiⱨətlirining dawami
Tɵwəndə bayan ⱪilinidiƣanlirimu Sulayman padixaⱨning
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pənd-nəsiⱨətliri bolup, bularni Yəⱨudiyə③ padixaⱨi Hizkiyaning
ordisidikilər kɵqürüp topliƣan.
2

Pərwərdigarning uluƣluⱪidur uning karamətlirining sirliⱪliⱪi,
padixaⱨlarning xɵⱨritidur ixlarning tegigə yetip yexixi.
3

Asmanning egizlikini, yərning qongⱪurluⱪini bilgili bolmas,
xuningƣa ohxax, padixaⱨlarning kɵnglidikining tegigə yətkili
bolmas.
4

Awwal kümüxni tawlap, qiⱪindisini ayrip taxla,
andin zərgər ⱪuyup qiⱪidu nəpis bir ⱪaqa.
5
Awwal padixaⱨning ⱨuzuridin ⱪoƣliwət yaman məsliⱨətqilərni,
andin ⱨəⱪⱪaniyət bilən mustəⱨkəm bolar uning təhti.
6

Padixaⱨning aldida ɵzüngni qong tutma,
yaki ərbablarning ornida turuwalma.
7
Qünki ornungni janabⱪa berixkə qaⱪirilip, pəgaⱨⱪa qüxüp
ⱪalƣandin,
baxⱪilarning təklip ⱪilixi bilən pəgaⱨtin tɵrgə ɵtkining əwzəl.
8

Aldirangƣuluⱪ bilən sotⱪa ərz ⱪilma,
ⱪandaⱪ ⱪilisən mubada yeⱪining seni xərməndə ⱪilsa?
9

Munaziriləx yeⱪining bilən sening ⱨəⱪ bolsa,
lekin baxⱪilarning sirini aqma.
10
Bolmisa, buni angliƣuqi ⱪaldurar seni uyatⱪa,
ⱪutulalmaysən sesiⱪ namdin xu qaƣda.
11

Jayida ⱪilinƣan sɵzlər,
kümüx tawaⱪⱪa tizilƣan altun almilardəktur.
12

Ⱪulaⱪ salƣuqi üqün danalarning tənbiⱨi,
goya altun ⱨalⱪa yaki sap altun bezək kəbi.
Sulayman padixaⱨning wapatidin keyin Isra'illarning on ikki ⱪəbilidin oni
Sulaymanning oƣlining padixaⱨliⱪ ⱪilixiƣa ⱪarxi turup, ɵzliri ayrim padixaⱨliⱪ ⱪuridu.
Bu padiixaⱨliⱪ Isra'iliyə padixaⱨliⱪi, ⱪalƣan ikki ⱪəbilə Sulaymanning oƣli
ⱨokümranliⱪida ⱪurulƣan padixaⱨliⱪ Yəⱨudiyə padixaⱨliⱪi dəp atilidu.
③
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13

Əwətküqi üqün sadaⱪətmən əlqi,
huddi orma waⱪtida ⱪar soƣuⱪi kəbi,
qünki urƣutar u hojayinining roⱨini.
14

Sowƣat berimən dəp mahtanƣan lekin bərmigən kixi,
huddi yamƣuri yoⱪ ⱪara bulut wə boran kəbi.
15

Səwr-taⱪət bilən sɵzligəndə ⱨɵkümdar kɵnər.
Yumxaⱪ sɵz sɵngəktin ɵtər.
16

Ⱨəsəlgə erixkəndə pəⱪət toyƣuqila yə,
kɵp yəp yanduruwətmə.
17

Az dəssigin ⱪoxnangning bosuƣisiƣa,
toyup səndin ɵq bolup ⱪalar bolmisa.
18

Yeⱪiniƣa ⱪarxi yalƣan guwaⱨliⱪ bərgüqi,
goya toⱪmaⱪ, ⱪiliq wə ɵtkür oⱪta zərbə bərgən kəbi.
19

Eƣir künlərdə tayinix wapasizƣa,
ohxar qirigən qix, sunƣan putⱪa.
20

Nahxa eytip berix ƣəmkin kixigə,
ohxar soƣuⱪ kündə kiyimini salduruwalƣanƣa,
yaki tuz ⱪuyƣandək yarisiƣa.
21

Düxmining aq bolsa, nan bər,
ussiƣan bolsa, su bər.
22
Hijaləttə ⱪaldurisən uni xunda,
yandurar Pərwərdigar sanga.
23

Ximal tərəptin qiⱪⱪan xamal ⱪattiⱪ yamƣur yaƣdurar,
qeⱪimqiliⱪ bolsa ƣəzəpni qirayiƣa qiⱪarar.
24

Soⱪuxⱪaⱪ hotun bilən bir ɵydə yaxaxtin,
əwzəldur ɵgzining bir bulungida yaxax.
25

Yiraⱪ yurttin kəlgən hox həwər huddi,
qangⱪaxni ⱪandurƣan muzdək su kəbi.
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26

Rəzilgə yol ⱪoyƣan ⱨəⱪⱪaniy kixi,
huddi leyip kətkən bulaⱪ, bulƣanƣan ⱪuduⱪ kəbi.
27

Yahxi əməstur ⱨəsəlni ⱨəddidin ziyadə yeyx,
xərəplik əməstur xɵⱨrətpərəslik ⱪoƣlixix.
28

Ɵzini tutuwalalmaydiƣan kixi,
huddi sepili buzuwetilgən xəⱨər kəbi.

26-bab
1

Yazda ⱪar, orma waⱪtida yamƣur ⱪamlaxmiƣandək,
əhməⱪⱪimu izzət-ⱨɵrmət ⱪamlaxmas.
2

Ⱪuxⱪaq uqup, ⱪarliƣaq ⱪanat ⱪaⱪⱪandək,
səwəbsiz ⱪarƣaxmu kixigə təgməs.
3

Yaraxⱪandək ⱪamqa atⱪa, nohta exəkkə,
yarixar dərrə əhməⱪning dümbisigə.
4

Jawab ⱪayturma əⱪilsizning əhməⱪliⱪigə yarixa,
uningƣa ohxap ⱪalisən bolmisa.
5

Jawab ⱪaytur əⱪilsizning əhməⱪliⱪigə yarixa,
u ɵzini əⱪilliⱪ qaƣlap ⱪalar bolmisa.
6

Əhməⱪtin həwər yolliƣan kixi,
goya ɵz putini ɵzi qapⱪan, zəⱨər yutⱪan kəbi.
7

Karƣa kəlmigəndək putliri tokurning,
karƣa kəlməs aƣzidiki pənd-nəsiⱨət əhməⱪning.
8

Izzət-ⱨɵrmət bildürüx əhməⱪⱪə,
ohxar salƣiƣa taxni baƣlap ⱪoyƣanƣa.
9

Pənd-nəsiⱨət əhməⱪning aƣzidiki,
goya məst xiltiwatⱪan tikənlik xah kəbi.
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10

Yallisa əhməⱪni yaki udul kəlgən adəmni kimki,
bolar ⱪariƣularqə oⱪ atⱪan mərgən kəbi.
11

It aylinip kelip yaliƣandək ɵz ⱪusuⱪini,
ⱪaytar əhməⱪ ɵz əhməⱪliⱪini.
12

Kɵrdüngmu ɵzini aⱪil qaƣliƣan kixini?
Uningdin ümid kütkəndin əhməⱪtin ümid kütkən yahxi.
13

Ⱨurun dərki: «Xir bardur koqa wə məydanda».

14

Eqilip-yepilar ixik mujuⱪida,
eƣinap yatar ⱨurun kariwitida.
15

Ⱨurun sunar ⱪolini ⱪaqiƣa,
ƣizani aƣziƣa selixⱪimu erinər ⱨətta.
16

Ⱨurun ɵzini xundaⱪ qaƣlar,
ⱨətta aⱪilanə jawab beridiƣan yəttə kixidinmu aⱪil sanar.
17

Arilixix ɵzigə munasiwətsiz jangjalƣa,
ohxar ɵtüp ketiwatⱪan itning ⱪuliⱪini tartⱪanƣa.
18-19

Ɵz yeⱪinini aldap, «Qaⱪqaⱪ ⱪilip ⱪoydum» degüqi,
huddi otluⱪ, əjəllik oⱪlarni atⱪan təlwə kəbi.
20

Ot ɵqər otun bolmisa,
jedəl tügər qeⱪimqi bolmisa.
21

Huddi qoƣ üstigə salƣan kɵmür kəbi,
ot üstigə taxliƣan otun kəbi,
ulƣaytar jedəlhor jedəl-majirani.
22

Ohxar ƣəywətqining sɵzliri məzzilik tamaⱪⱪa,
təngə singip ketər tezla.
23

Tili ⱨəsəl, dili zəⱨər kixi,
kümüx ⱨəl berilgən sapal ⱪaqining ɵzi.
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24

Ɵqmənlik ⱪilƣuqi qirayliⱪ sɵz bilən niⱪablinar,
biraⱪ kɵnglidə ⱨiylə-mikir saⱪlar.
25

Xunga ixinip kətmə u mulayim sɵzligəndə,
qünki yəttə ⱪat iplasliⱪ bardur uning ⱪəlbidə.
26

Ɵqmənlikini u ⱨiyligərlik bilən yapar,
lekin uning rəzilliki jama'ət aldida axkara bolar.
27

Kixigə ora koliƣan ɵzi qüxər,
ɵzgigə domilatⱪan tax ɵzigə ⱪaytar.
28

Yalƣanqi ɵzi ziyan kəltürgənlərni ɵq kɵrər,
huxamətqi ⱨalakət elip kelər.

27-bab
1

Mahtanma ətiki kününg bilən,
qünki ətining nemə elip kelixini bilməysən.
2

Mahtanma ɵz ɵzüngdin, seni baxⱪilar mahtisun,
mahtanma ɵz aƣzing bilən, seni yatlar mahtisun.
3

Taxmu ⱨəm ⱪummu eƣir,
biraⱪ əhməⱪ kəltürgən azab ikkisidinmu eƣir.
4

Ƣəzəp rəⱨimsizdur, ⱪəⱨr ohxar kəlküngə,
biraⱪ taⱪabil turalar kimmu kündixining kündəxlikigə?
5

Axkara tənbiⱨ yoxurun muⱨəbbəttin əladur.

6

Dostungning salƣan jaraⱨiti uning wapadarliⱪidindur,
düxminingning sɵyüxliri bolsa ⱨiyligərlikidindur.
7

Bizardur toⱪ kixi ⱨəsəldinmu,
tatliⱪtur aqliⱪta ⱨərⱪandaⱪ aqqiⱪ nərsimu.
8

Ɵyidin ayrilƣan kixi,
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uwisidin ayrilƣan ⱪux kəbi.
9

Aqar huxbuy may wə ətir kixining kɵnglini,
səmimiy məsliⱨitidin bilinər dostning ƣəmhorluⱪi.
10

Ɵz dostung ⱨəm atangning dostini taxlima,
bexingƣa kün qüxkəndə tuƣⱪiningning ɵyigə barma.
Əladur yiraⱪtiki tuƣⱪandin yeⱪindiki ⱪoxna.
11

Əy oƣlum, danaliⱪ tap, kɵnglümni qɵmdür huxalliⱪⱪa,
xunda jawab ⱪayturalaymən meni tənⱪid ⱪilƣanlarƣa.
12

Zerək kixi həwp-hətərni kɵrüp ⱪaqar,
nadan ⱪariƣularqə alƣa besip azab tartar.
13

Yatⱪa kapalət bərgüqidin kepilgə tonini eliwal,
natonuxⱪa kepil bolƣuqidin kepillik al.
14

Kimki tang səⱨərdə warⱪirap ⱪoxnisidin amanliⱪ sorisa,
bu ⱪarƣiƣandək anglinar ⱪoxnisiƣa.
15

Soⱪuxⱪaⱪ hotun ohxar,
yamƣurluⱪ kündə torustin tohtimay tamqiliƣan tamqiƣa.
16
Ohxar uni tosuxning ɵzi boranni tosuxⱪa,
yaki ong ⱪoli bilən may qanggalliƣanƣa.
17

Tɵmür tɵmürni biləydu,
adəm adəmni ɵtkürləxtüridu.
18

Mewisini yər ənjür kɵqitini pərwix ⱪilƣuqi,
izzətkə erixər hojayinini yahxi kütküqi.
19

Su adəmning yüzini əks əttürgən kəbi,
adəmning ɵzini əks əttürər yüriki.
20

Ⱨeq toymas gɵr wə ɵlüklər makani,
ⱪana'ət tapmas adəmning nəpsi.
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21

Tawlinar altun-kümüx otta,
sinilar adəm mahtalƣanda.
22

Soⱪsangmu buƣday soⱪⱪandək əhməⱪni,
ayrilmas yənila uningdin əhməⱪliⱪi.
23

Padiliringning əⱨwalini obdan igilə,
mal-waranliringƣa yahxi ⱪara.
24
Qünki bayliⱪ mənggülük bolmas,
ⱪalmas tajmu əwladtin-əwladⱪa miras.
25
Qɵplər ⱪurup, yengi qɵplər ɵsüp qiⱪⱪanda,
taƣ baƣridiki otlar orulƣanda,
26
ⱪoylarning yungliri sanga kiyimlik bolar,
ɵqkilərni satⱪan pul bir etizƣa yarar.
27
Yetərlik bolar süti ɵqkilərning,
ozuⱪiƣa sening wə a'iləngning,
turmuxini ⱪamdixiƣa ⱨəm dedəkliringning.

28-bab
1

Ⱪaqar ⱨeqkim ⱪoƣlimisimu yamanlar,
xirdək baturdur ⱨəⱪⱪaniylar.
2

Kɵpiyər ⱨɵkümdarlar gunaⱨ kɵpəysə yurtta,
muⱪimliⱪ dawamlixar dana wə bilimlik ⱨɵkümdar bolƣanda.
3

Kəmbəƣəl kəmbəƣəlni bozək ⱪilsa,
ohxar zira'ətlərni nabut ⱪilidiƣan ⱪara yamƣurƣa.
4

Pərwərdigarning təlimidin waz keqix yamanlarni mahtiƣanliⱪtur,
uning təlimigə əməl ⱪilix yamanlar bilən ⱪarxilaxⱪanliⱪtur.
5

Qüxənməs rəzillər adalətni,
toluⱪ qüxinər Pərwərdigarƣa təlpüngüqilər uni.
6
Diyanət yolida mangƣan kəmbəƣəl kixi,
əgri yolda yürgən baydin yahxi.
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7

Aⱪil oƣuldur Pərwərdigarning təlimigə əməl ⱪilƣan,
atisini nomusⱪa ⱪaldurar nan ⱪepilarƣa ⱨəmraⱨ bolƣan.
8

Jazanihorluⱪ bilən bayliⱪini kɵpəytkən kixining bayliⱪi,
kəmbəƣəllərgə sahawət ⱪilƣuqi üqün ⱪalar ahiri.
9

Pərwərdigarning təlimigə kimki ⱪulaⱪ salmisa,
uning du'alirimu yirginqliktur ⱨətta.
10

Duruslarni yaman yolƣa azdurƣuqi qüxər ɵzi koliƣan oriƣa.
Pak-diyanətlik mirashor bolar yahxiliⱪⱪa.
11

Danadur bay ɵz nəziridə,
ayandur uning ⱪandaⱪliⱪi zerək kəmbəƣəlgə.
12

Jaⱨanni ⱪaplar təntənə ⱨəⱪⱪaniylar ⱨoⱪuⱪ tutsa,
adəmlər ɵzini ⱪaqurar yamanlar ⱨakimiyət yürgüzsə.
13

Ronaⱪ tapalmas ɵz gunaⱨlirini yoxurƣan,
rəⱨim-xəpⱪətkə erixər gunaⱨlirini iⱪrar ⱪilip ⱪol üzgən.
14

Bəhtliktur Pərwərdigardin əyməngən ⱨəmixə,
uqrar boyni ⱪattiⱪ balayi'apətkə.
15

Yoⱪsullarning üstidiki rəzil ⱨɵkümdar,
ⱨɵrkirəp turƣan xir, ow izdəp yürgən eyiⱪⱪa ohxar.
16

Əⱪilsiz ⱨɵkümdar ⱪattiⱪ zalimliⱪ salar,
ⱨaram bayliⱪtin nəprətləngənning ɵmüri uzirar.
17

Ⱪan tɵküp wijdan azabi tartⱪuqi ⱪeqip yürər ɵlgüqə,
ⱪilmisun uni ⱨeqkim ⱨimayə.
18

Ⱪutⱪuzular diyanət yolida mangƣan,
toyuⱪsiz yiⱪilar əgri yolda mangƣan.
19
Yerigə ixligənning ⱪorsiⱪi toⱪ bolar.
Ⱪuruⱪ hiyal sürgən tolimu yoⱪsulluⱪⱪa ⱪalar.
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20

Erixər mol bərikətkə sadiⱪ kixi,
jazasiz ⱪalmas bayliⱪⱪa erixixkə aldiriƣuqi.
21

Birigə yan besix yamandur,
biraⱪ adəm bir burda nan üqünmu bundaⱪ gunaⱨni ɵtküzür.
22

Aqkɵz aldirar bay boluxⱪa,
bilməy ⱪalar u yoⱪsulluⱪ qüxüxini ɵz bexiƣa.
23

Baxⱪilarning hataliⱪiƣa tənbiⱨ bərgüqi huxamətqigə ⱪariƣanda,
kɵp ⱨimmət tapar ahirida.
24

Ata-anisini bulap, yənə «Bu gunaⱨ əməs» degən,
bir ⱪatarda sanilar janƣa zamin bolƣuqi bilən.
25

Jedəl-majira terar aqkɵzlük ⱪilƣan,
rawaj tapar Pərwərdigarƣa ixənq baƣliƣan.
26

Əhməⱪtur ɵz əⱪligə ixəngən,
aman ⱪalar danaliⱪ bilən ix tutⱪan.
27

Moⱨtajliⱪta ⱪalmas namratlarƣa həyrhaⱨliⱪ ⱪilƣan,
nurƣun lənətkə ⱪalar ularni kɵrməskə salƣan.
28

Yamanlar ⱨoⱪuⱪ tutsa, adəmlər ɵzini ⱪaqurar,
ular zawal tapsa, ⱨəⱪⱪaniylar ⱨoⱪuⱪ tutar.

29-bab
1

Kimki ⱪayta-ⱪayta əyibləngəndimu boyni ⱪattiⱪliⱪ ⱪilsa,
tuyuⱪsiz bitqit bolup, ⱪalar ⱪutⱪuzulƣusiz ⱨalƣa.
2

Puⱪra xadlinar ⱨəⱪⱪaniylar ⱨoⱪuⱪ tutsa,
nalə-pəryad kɵtürər rəzillər ⱨɵküm sürsə.
3
Atisini xadlandurar danaliⱪni sɵygən oƣul,
mal-mülkini buzup-qaqar paⱨixilərgə ⱨəmraⱨ bolƣan oƣul.
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4

Padixaⱨ mustəⱨkəm ⱪilar adalət bilən yurtni,
parihor bolsa zawal tapⱪuzar uni.
5

Ɵz yeⱪiniƣa huxamət ⱪilƣan kixi,
goya putiƣa ⱪapⱪan ⱪurƣan kəbi.
6

Ɵzigə tuzaⱪ ⱪurar yamanning gunaⱨi,
nahxa eytip xadlinar ⱨəⱪⱪaniy.
7

Ⱨəⱪⱪaniy kɵngül bɵlər kəmbəƣəllərning ⱨoⱪuⱪiƣa,
rəzillərning kari bolmas buningƣa.
8

Mazaⱪqilar ⱪutritip ⱪalaymiⱪanlaxturar pütün xəⱨərni,
biraⱪ aⱪillar yandurar ⱪəⱨr-ƣəzəpni.
9

Aⱪil əhməⱪ bilən dəwaƣa qüxkinidə,
tinqliⱪ bolmas, əhməⱪ ⱨürpiyip ⱪilar məshirə.
10

Diyanətliktin nəprətlinər ⱪanhorlar,
almaⱪqi bolar durusning jenini ular.
11

Əhməⱪ biraⱪla axkarilar ƣəzipini,
aⱪil besiwalar ɵzini.
12

Ⱨɵkümdar yalƣan sɵzlərgə ⱪulaⱪ salsa,
barliⱪ əməldarliri mangar yaman yolƣa.
13

Gaday wə uni əzgüqining ortaⱪliⱪi xuki,
Pərwərdigardur ⱨər ikkilisining kɵzigə nur bərgüqi.
14

Padixaⱨ adalət bilən ⱨɵküm ⱪilsa ajizlarƣa,
məⱨkəm turar uning təhti mənggügə.
15

Tayaⱪ wə tənbiⱨ əⱪil tapⱪuzar baliƣa,
ɵz məyligə ⱪoyup berilgən bala uyat kəltürər anisiƣa.
16

Naⱨəⱪliⱪ kɵpiyər ⱨoⱪuⱪ tutsa yamanlar,
ularning yiⱪilƣinini kɵrər ⱨəⱪⱪaniylar.
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17

Oƣlungni tərbiyilisəng, aram tapⱪuzar u seni,
sɵyündürər ⱨəm kɵnglüngni.
18

Həlⱪ tizginsiz ⱪalar, bolmisa Pərwərdigarning wəⱨiysi,
bəhtlik bolar uning təlimigə əməl ⱪilidiƣan kixi.
19

Sɵz bilənla tüzətkili bolmas ⱪulning hataliⱪini,
etibar ⱪilmas u qüxənsimu sɵzüngni.
20

Kɵrgənmu oylimay sɵzləydiƣan kixini?
Uningdin ümid kütkəndin əhməⱪtin ümid kütkən yahxi.
21

Kimki ⱪulini kiqikidin ɵz məyligə ⱪoyiwətsə,
ahiri u ⱪul awariqiliⱪ elip kelər ɵzigə.
22

Terikkək jedəl-majira ⱪozƣap turar,
mijəzi ittik kixining gunaⱨliri kɵp bolar.
23

Kixini pəs ⱪilar məƣrurluⱪ,
ⱨɵrmətkə erxtürər kəmtərlik.
24

Ɵz jeniƣa düxmən bolar oƣri bilən xerik bolƣuqi,
sotta yalƣan eytsa, lənətkə ⱪelixini anglap turupmu u eytmas rasttini.
25

Bəndidin ⱪorⱪux ɵzi üqün tuzaⱪ ⱪurƣanliⱪtur,
lekin Pərwərdigarƣa ixəngən adəm aman ⱪalur.
26

Iltipat istər kɵp kixilər ⱨɵkümdardin,
adalət kelər adəmgə Pərwərdigardin.
27

Yirginər ⱨəⱪⱪaniylar naⱨəⱪqiliⱪ ⱪilƣanlardin,
yamanlar bolsa adil yolda mangƣanlardin.

30-bab
1

Agurning pənd-nəsiⱨətliri
Massaliⱪ Yaⱪəⱨning oƣli Agurning sɵzliri,
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uning Iti'el bilən Ukalƣa eytⱪanliri:
2

Insanlar arisidiki əng nadini mən ikənmən,
adəmdə boluxⱪa tegixlik əⱪil məndə yoⱪ ikən,
3
danaliⱪni ɵginəlmidim,
birdinbir Muⱪəddəs Bolƣuqi ⱨəⱪⱪidə yoⱪ ikən sawatim.
4
Kim ərxkə qiⱪⱪan ⱨəm ərxtin qüxkən?
Kim xamalni ⱪollirida tutⱪan?
Kim sularni toniƣa yɵgigən?
Kim yər-zeminning qegrisini bəlgiligən?
Uning ismi nemə? Uning oƣlining ismiqu? Bilməmsən?
5

Hudaning ⱨərbir sɵzi ⱨəⱪiⱪəttur,
ɵzini panaⱨliƣanlarƣa u ⱪalⱪandur.
6
Ⱪoxma Hudaning sɵzlirigə ⱨeqnemini,
bolmisa u əyiblər seni, axkarilar yalƣanqiliⱪingni.
7

I Pərwərdigar, tiləymən ikki nərsini səndin,
ayimiƣaysən mən ɵlgüqə bularni məndin.
8
Məndin yiraⱪ ⱪilƣaysən sahtiliⱪ wə yalƣanqiliⱪni,
ⱪilmiƣaysən gaday yaki baymu meni,
eⱨtiyajimƣa layiⱪ bərgəysən rizⱪimni.
9
Qünki bayaxatliⱪ iqidə səndin tenip,
«Pərwərdigar kimmu?» dəp ⱪalmay,
yaki yoⱪsuzqiliⱪta oƣriliⱪ ⱪilip,
i Huda, sening namingƣa daƣ kəltürüp ⱪoymay.
10

Ⱪulni yamanlima hojayiniƣa,
ⱪarƣiwetər ⱪul seni, əyibkar bolarsən bolmisa.
11

Xundaⱪlarmu barki, ɵz atisini ⱪarƣaydiƣan,
ɵz anisiƣa bəht tiliməydiƣan.
12
Xundaⱪlarmu barki, ɵzlirini pak qaƣlaydiƣan,
əməliyəttə ularning məynətqiliki tazilanmiƣan.
13
Xundaⱪlarmu barki, qiⱪip turar təkəbburluⱪi kɵzliridin,
bexi taⱪixar asmanƣa ⱨakawurluⱪidin.
14
Xundaⱪlarmu barki,
yoⱪitix üqün bu dunyadin namratlarni,
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yalmax üqün insanlar ariisidiki moⱨtajlarni,
bardur ularning ⱪiliqtək qixliri, piqaⱪtək eziⱪ qixliri,
15

Zülükning④ ikki ⱪizi bar,
ular «bərgin, bərgin» dəp towlixar.
Üq nərsə barki, ⱨeq toymaydiƣan,
yaⱪ, tɵt nərsə bar, əsla yetərlik deməydiƣan,
ularki:
16
gɵr, tuƣmas hotun, ⱪaƣjiriƣan yər wə yalmawatⱪan ot.
17

Qoⱪular jilƣidiki ⱪaƣilar yaki yəwetər bürkütning baliliri,
atisini məshirə ⱪilip, anisini kəmsitküqining kɵzini.
18

Üq ix barki, mən üqün intayin sirliⱪ bolƣan,
yaⱪ, tɵt ix bar, əⱪlim yətməydiƣan,
ularki:
19
bürkütning asmanda uquxi,
yilanning taxta beƣirlixi,
kemining dengizda mengixi.
Yigitning ⱪizƣa axiⱪ boluxi.
20

Mundaⱪki zinahor hotunning tutⱪan yoli:
oƣriliⱪqə yəp bolup sürtər u aƣzini,
dər: «Ⱪilmidim mən ⱨeqⱪandaⱪ yamanliⱪni».
21

Üq ix barki, yər-zeminni silkindüridiƣan,
yaⱪ, tɵt ix bar yər kɵtürəlməydiƣan.
Ularki:
22
ⱪulning padixaⱨ boluxi,
əhməⱪning rawaj tepixi,
23
nəprətkə uqriƣan ayalning ərgə tegixi,
dedəkning ɵz hanimining ornini tartiwelixi.
24

Dunyada kiqik tənlik,
tɵt hil janiwar bar, bəkmu əⱪilliⱪ,
Zülük – boƣum tənlik ⱨaywan. Teni uzunqaⱪ wə səl yapilaⱪ, adəm wə
ⱨaywanlarning ⱪenini xoraydu.
④
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ularki:
25
qümülə; gərqə ajiz bolsimu,
biraⱪ yazda ozuⱪ təyyarliwelixni bilər.
26
Suƣur; gərqə küqsiz bolsimu,
hada taxlarning arisiƣa uwa salar.
27
Qekətkə; gərqə padixaⱨi bolmisimu,
lekin ⱪatar səp tüzüp mangar.
28
Kəslənqük; gərqə uni ⱪol bilən tutuwalƣili bolsimu,
lekin u han ordiliriƣimu kiriwalar.
29

Üq ⱨaywan barki, ⱪədəmliri ⱨəywətlik,
yaⱪ, tɵt janiwar bar, mengixi ⱨəywətlik.
Ularki:
30
xir; ⱨaywanatlar iqidə əng küqlüki,
ⱨeq nemidin ⱪorⱪmay arⱪiƣa yanmaydiƣan.
31
Horaz wə sərkə; gəwdisini kɵtürüp ƣadiyip mangidiƣan,
padixaⱨ; ⱪoxunini baxlap mangidiƣan.
32

Gər əhməⱪ bolup, qong tutsang ɵzɵngni,
yaman ƣərəzdə bolƣan bolsang wə yaki,
tut ⱪolung bilən aƣzingni!
33

Qiⱪar seriⱪ may ⱪaymaⱪ ⱪoqulsa,
qiⱪar ⱪan birining burni mijilsa,
xuningdək qiⱪar ƣəzəptin jedəl-majira.

31-bab
Padixaⱨning anisining nəsiⱨiti
Massa padixaⱨi Limu'elning eytⱪanliri,
anisining uningƣa ɵgətkənliri:
1

2

əy oƣlum, baƣrimni yerip qiⱪⱪan oƣlum,
Hudadin tiləp alƣan oƣlum,
nemə desəm bolar mən sanga?
3
Küq-ⱪuwitingni sərp ⱪilma, ɵmrüngni bikar ⱪilma,
padixaⱨlarni wəyran ⱪilƣuqi hotunlarƣa.
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4

Əy Limu'el, layiⱪ əməs xarab padixaⱨlarƣa,
yaraxmas məygə berilix ⱨɵkümdarƣa.
5
Qünki ular xarab iqip, untup ⱪalar ⱪanunni,
burmiliwetər ezilgənlərning ⱨoⱪuⱪini.
6
Bərgin xarabni ɵlüm girdabida turƣanlarƣa,
bərgin məyni ⱪayƣu-ⱨəsrət qəkkənlərgə!
7
Ular xarab iqip, untusun ɵzlirining namratliⱪini,
əsləp ⱪalmisun tartⱪan dərdlirini.
8

Ɵzini aⱪliyalmaydiƣanlar üqün sɵzligin,
ajizlarning ⱨoⱪuⱪ üqün aƣzingni aqⱪin.
9
Süküt ⱪilma, adil ⱨɵküm ⱪilƣin,
yoⱪsul wə moⱨtajlarning ⱨoⱪuⱪini ⱪoƣdiƣin.
Pəzilətlik ayal
Kim alalaydu pəzilətlik ayalni?
Artuⱪtur gɵⱨərdinmu uning ⱪədir-ⱪimmiti.
11
Bundaⱪ ayalƣa dilidin ixənq ⱪilar eri,
kəm bolmas erining ⱨeq nərsisi.
12
Eriƣa yahxiliⱪ ⱪilar u ɵmür boyi,
uqratmas ziyanƣa uni.
13
U tallap ⱪoy yungi wə kəndir rəhtni,
ɵz ⱪolida ⱨəwəs bilən pütküzər kiyim-keqəkni.
14
U soda kemiliri kəbi,
toxar yiraⱪtin ozuⱪ-tülüklərni.
15
Ornidin turup u tang süzülməstə,
yeməklik təyyarlar a'ilisidikilərgə,
ix təⱪsim ⱪilar dedəklirigə.
16
U etizni kɵrüp oylanƣandin keyin setiwalar,
ɵz əjri bilən tapⱪanliriƣa üzümzarliⱪ bərpa ⱪilar.
17
Ixⱪa məⱨkəm baƣlap u belini,
küqləndürüp biləklirini.
18
Kɵrər ixliginining paydisini,
keqiqə ɵqürməs qiriƣini.
19
Aylandurar u ⱪoli bilən urquⱪni,
egirər barmaⱪliri bilən yipni.
10

792
Pənd-nəsiⱨətlər
20

Ayimas u yoⱪsullardin yardimini,
uzitar ⱨajətmənlərgə yardəm ⱪolini.
21
Ⱪar yaƣsimu a'ilisidikilər üqün yoⱪtur əndixisi,
qünki ⱪelin kiyindürülgən ularning ⱨəmmisi.
22
Ɵzi tikər u kariwat yapⱪuqlirini,
nepiz kəndir, esil rəhtlərdindur uning libasliri.
23
Eri xəⱨər dərwazisi⑤ aldida aⱪsaⱪallar bilən olturur,
u yərdə uning abruyi bardur.
24
U kəndir rəhttin tikip satar kiyimlərni,
sodigərlərgə ɵtküzər bəlbaƣlarni.
25
Küq-ⱪudrət wə izzət-ⱨɵrmət uning libasi,
huxalliⱪ bilən kütüwalar u keləqəkni.
26
U danaliⱪ bilən sɵzlər,
meⱨribanlarqə nəsiⱨət berər.
27
U a'ilisidiki ixlarni yahxi baxⱪurar,
yetip yeməs bikar.
28
Pərzəntliri ⱨɵrməttə uni təriplər,
erimu uni mahtap mundaⱪ dər:
29
«Pəzilətlik ayallar kɵp ikən,
lekin ⱨəmmisidin artuⱪ turarsən, exip qüxisən».
30
Aldamqidur jəlpkarliⱪ, bir kɵpüktur ⱨɵsn-jamal,
mahtaxⱪa erixər Pərwərdigardin əyminidiƣan ayal.
31
Uning meⱨnitining mewilirigə layiⱪ təriplənglar uni,
xəⱨər dərwazilirida mahtaxⱪa erixtürsun uni uning əjirliri!

Xəⱨər dərwazisi – xəⱨərgə kiriix eƣizi bolup, bu yərdə yurt aⱪsaⱪalliri dəwalarni bir
tərəp ⱪilidu ⱨəm soda-setiⱪ, jama'ət yiƣilixi, uqur almaxturux ⱪatarliⱪlar elip berilidu.
⑤
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Daniyal
(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
«Muⱪəddəs Kitab»ning «Daniyal» ⱪismini ikki bɵləkkə bɵlüx mumkin.
Birinqi bɵlikidə (1-babtin 6-babⱪiqə) yaratⱪuqi Hudaning miladiyədin
burunⱪi 6-əsirning baxlirida Yəⱨudiyədin Babilƣa sürgün ⱪilinƣan tɵt
yax yigitni ⱪandaⱪ ⱪoƣdiƣanliⱪi wə ularning mərtiwisini ⱪandaⱪ
ɵstürgənliki bayan ⱪilinƣan. Yax yigit Daniyal wə uning üq dosti –
Xadrak, Mexak wə Abednigolar ɵzlirining Hudaƣa bolƣan yüksək
sadaⱪitini namayan ⱪilƣanda, Huda ularni ɵlümdin saⱪlap ⱪalidu.
Hudaning Daniyalƣa qüxkə təbir berix ⱪabiliyitini ata ⱪilixi, uni Babil
imperiyəsidə, keyinqə bolsa Persiyə imperiyəsidə yuⱪiri mərtiwigə igə
ⱪilidu.
Ikkinqi bɵlikidə (7-babtin 12-babⱪiqə) Hudadin Daniyalƣa kəlgən
wəⱨiylər wə pərixtilər arⱪiliⱪ uning qüxlirigə berilgən təbirlər bayan
ⱪilinƣan. Bu wəⱨiylərdin yeⱪin xərⱪ rayonining miladiyədin burunⱪi
6-əsirdin miladiyədin burunⱪi 2-əsirgiqə bolƣan ariliⱪtiki tarihining
omumiy kɵrünüxi, yəni Babil wə Persiyə imperiyəliri, iskəndər
zulⱪərnəynning tajawuzi wə Misirdiki Pitolimilar bilən Süriyədiki
Silloglar otturisida yüz bərgən toⱪunuxlar toƣrisida omumiy qüxənqigə
igə bolalaymiz. Wəⱨiylər yənə miladiyədin burunⱪi 167-yili Yerusalem
ibadəthanisini bulƣiƣan Silloglarning imperatori – təkəbbur ⱨɵkümran
Antigo IÜ ⱨəⱪⱪidə aldin bexarət beridu. Antigo IÜ ⱪilƣan bu ixlar
Yəⱨudiyədiki makkabilarning ⱪozƣilang kɵtürüxigə səwəb bolidu. Bu
ⱪozƣilang Yəⱨudiylarni Hudaning yoliƣa ⱪayturup, ibaditini ⱪaytidin
baxlaxⱪa muyəssər ⱪilidu.
«Muⱪəddəs Kitab»ning «Daniyal» ⱪismidiki wəⱨiylər zaman ahirida
Hudaning həlⱪi bilən uning düxmənliri otturisida bolidiƣan kəskin
toⱪunuxlarni aldin eytip bərgən, dəp eytixⱪimu bolidu. Hudaning həlⱪi
ⱨər hil ziyankəxliklərgə bərdaxliⱪ beridu, qünki Huda ularƣa ahiri
ɵzining padixaⱨliⱪiƣa erixidiƣanliⱪliri ⱨəⱪⱪidə wədə bərgənidi.
Tezis:
1. Daniyal pəyƣəmbərning ⱨayati (1-babtin 6-babⱪiqə)
2. Daniyal pəyƣəmbərning wəⱨiyliri (7-babtin 12-babⱪiqə)

Daniyal

Daniyal Nibukadnəzərning ordisida
Yəⱨudiyə padixaⱨi Yiⱨoyaⱪim ⱨɵkümranliⱪining üqinqi yili⑥ Babil
padixaⱨi Nibukadnəzər Yerusalemƣa ⱨujum ⱪilip, uni ⱪorxawƣa aldi.
2
Igimiz Huda Yəⱨudiyə padixaⱨi Yiⱨoyaⱪimni wə ibadəthanidiki bir
ⱪisim muⱪəddəs buyumlarni Nibukadnəzərgə tapxurup bərdi.
Nibukadnəzər bu buyumlarni Babildiki ɵz ilaⱨi üqün yasalƣan
ibadəthanining həzinisigə əkirip ⱪoydi.
3
Babil padixaⱨi ⱨərəmaƣisi Axpinazƣa pərman ⱪilip: «Babilƣa elip
kelingən əsirlər iqidiki Yəⱨudiyəning padixaⱨ jəməti wə baxⱪa
aⱪsɵngəklər a'ilisigə təwə yax yigitlərning bir ⱪismini ordiƣa baxlap kir.
4
Bu yax yigitlər yəttə əzasi bejirim, kelixkən, parasətlik, bilimi mol,
əⱪilliⱪ, ⱨərⱪaysi jəⱨətlərdə padixaⱨ ordisida hizmət ⱪilixⱪa layiⱪ bolsun.
Ularƣa Babil til-ədəbiyatini ɵgitinglar» dedi. 5 Padixaⱨ ularƣa kündə
orda tamiⱪi wə xarab berix ⱨəmdə ularni üq yil tərbiyələp andin orda
hizmitigə selix toƣrisida pərman qüxürdi.
6
Bu yax yigitlərning iqidə Yəⱨuda ⱪəbilisidin Daniyal, Hananya,
Mixa'el wə Azaryalar bar idi. 7 Ⱨərəmaƣisi ularƣa yengi isim ⱪoydi:
Daniyalni Beltixazzar, Hananyani Xadrak, Mixa'elni Mexak, Azaryani
1

⑥

Miladiyədin burunⱪi 605-yiliƣa toƣra kelidu.
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Abednigo dəp atidi.
8
Daniyal orda tamiⱪi wə xarab bilən ɵzini bulƣimasliⱪni ⱪarar ⱪilip,
ⱨərəmaƣisidin ɵzini pak tutuxⱪa ijazət berixini soridi. 9 Huda Daniyalni
ⱨərəmaƣisining meⱨir-muⱨəbbiti wə rəⱨimdillikigə na'il ⱪildi. 10 Əmma
ⱨərəmaƣisi Daniyalƣa mundaⱪ dedi:
– Mən padixaⱨ aliyliridin ⱪorⱪimən, u silərning yemək-iqmikinglarni
xundaⱪ orunlaxturƣan. Əgər padixaⱨ silərning baxⱪa yigitlərgə
ⱪariƣanda roⱨsiz turƣininglarni kɵrsə, kallamni elixi mumkin.
11
Daniyal ⱨərəmaƣisi təripidin Hananya, Mixa'el, Azarya wə ɵzini
baxⱪuruxⱪa orunlaxturulƣan ⱪarawulƣa mundaⱪ dedi:
12
– Sili biz hizmətkarliriƣa kɵktat wə sudin baxⱪa ⱨeq nərsə bərməy,
on kün sinap baⱪsila. 13 Keyin bizni, orda tamiⱪi yəwatⱪan baxⱪa yax
yigitlər bilən selixturup kɵrsilə, andin ɵz kɵzliri bilən kɵrgən əⱨwalƣa
ⱪarap bizni orunlaxtursila!
14
Ⱪarawul ularni on kün sinap beⱪixⱪa ⱪoxuldi. 15 On kün ɵtkəndin
keyin, ularning ⱪamiti orda tamiⱪi yegən baxⱪa yigitlərdinmu kelixkən,
saƣlam bolup kɵründi. 16 Ⱪarawul ularning orda tamiⱪi wə xarabni bikar
ⱪilip, kɵktat bilən ozuⱪlinixiƣa yol ⱪoydi.
17
Huda bu tɵt yigitni ədəbiyat wə pəlsəpədə mukəmməl bilimgə igə
ⱪilix üqün ularƣa əⱪil-parasət ata ⱪildi wə Daniyalƣa ⱨər hil ƣayibanə
alamət wə qüxkə təbir berələydiƣan ⱪabiliyətni bərdi.
18
Padixaⱨ bəlgiligən üq yil toxⱪandin keyin, ⱨərəmaƣisi ⱨəmmə
yigitlərni padixaⱨ Nibukadnəzərning ⱨuzuriƣa baxlap kirdi. 19 Padixaⱨ
ular bilən paranglixip, yigitlərning iqidə ⱨeqkimning Daniyal, Hananya,
Mixa'el wə Azaryalarƣa yətməydiƣanliⱪini bayⱪidi. Xuning bilən
padixaⱨ bu tɵt yigitni ɵz hizmitigə elip ⱪaldi. 20 Padixaⱨ ulardin
ⱨərⱪandaⱪ bir məsliⱨətni soriƣanda, ularning əⱪli wə qüxənqisining ɵz
padixaⱨliⱪidiki barliⱪ seⱨirgərlər wə palqilardin on ⱨəssə yuⱪiri
ikənlikini ⱨes ⱪildi. 21 Daniyal Babilda Korəx padixaⱨ ⱨɵkümranliⱪining
birinqi yiliƣiqə⑦ turup ⱪaldi.

Korəx padixaⱨ miladiyədin burunⱪi 539-yilida Babilning ⱨɵkümranliⱪ təhtidə
olturƣan.
⑦
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2-bab
Padixaⱨ Nibukadnəzərning qüxi
Padixaⱨ Nibukadnəzər ɵz ⱨɵkümranliⱪining ikkinqi yili bir qüx kɵrdi,
qüxi səwəblik kəypiyati buzulup, uyⱪusi ⱪaqti. 2 Xuning bilən u seⱨirgər,
palqi, dahan wə bahxilarni ɵz qüxigə təbir berix üqün qaⱪirtip kəldi. Ular
padixaⱨning ⱨuzuriƣa kirgəndin keyin, 3 padixaⱨ bu ⱨɵkümalarƣa:
– Mən bir qüx kɵrdüm, qüxüm kəypiyatimni buzdi, mən bu qüxning
təbirini bilməkqimən, – dedi.
4
Ⱨɵkümalar padixaⱨⱪa aramiy tilida⑧ jawab berip:
– Padixaⱨ aliyliri mənggü yaxiƣayla! Qüxlirini biz hizmətkarliriƣa
sɵzləp bərsilə, qüxlirigə təbir berəyli, – dedi.
5
Padixaⱨ ularƣa mundaⱪ dedi:
– Bilip ⱪoyunglarki, əgər silər mening ⱪandaⱪ qüx kɵrgənlikimni wə
uning təbirini eytip berəlmisənglar, teninglar parqilinip, ɵyünglar
harabilikkə aylinidu. 6 Əgər silər kɵrgən qüxümni eytip berip, uningƣa
təbir berəlisənglar, məndin katta in'am wə mərtiwigə erixisilər. Əmdi
mening qüxümni wə uning təbirini eytip beringlar.
7
Ular padixaⱨⱪa yənə jawab berip:
– Padixaⱨ aliyliri, qüxlirini biz hizmətkarliriƣa sɵzləp bərsilə,
qüxlirigə təbir berəyli, – dedi.
8
Padixaⱨ:
– Eniⱪ bilip turuwatimən, silər ⱪararimning ⱪət'iylikini bilip turup,
waⱪitni arⱪiƣa sozuwatisilər. 9 Əgər silər mening qüxümgə təbir
berəlmisənglar, silərni pəⱪət jaza kütüp turuptu. Silər til biriktürüp,
manga yalƣan gəp ⱪilip, ixlarni ɵzgərtməkqi boluwatisilər. Silər ⱨazir
mening qüxümni dəp beringlar, xundila mən silərning qüxkə təbir
berələydiƣanliⱪinglarƣa ixinimən, – dedi.
10
Ⱨɵkümalar padixaⱨⱪa jawab berip:
– Yər yüzidə ⱨeqⱪandaⱪ adəm aliylirining bu tələplirini
ⱪanduralmaydu. Əlmisaⱪtin tartip ⱨeqⱪandaⱪ bir uluƣ wə ⱪudrətlik
padixaⱨ bundaⱪ bir tələpni seⱨirgər, palqi wə ⱨɵkümalardin tələp ⱪilip
baⱪmiƣan. 11 Aliylirining ⱪilƣan bu təlipi intayin ⱪiyindur, bu tələpni
pəⱪət insanlar arisida yaximaydiƣan ilaⱨlarla orundiyalaydu, – dedi.
1

Əsli tekist bu ayəttin baxlap 7-bab 28-ayətkiqə Ibraniy tilida əməs, bəlki aramiy
tilida yezilƣan. Aramiy tili Babilliⱪlarning dɵlət tilidur.
⑧

798
Daniyal
12

Buni anglap padixaⱨ ⱪattiⱪ dərƣəzəp bolup, Babildiki barliⱪ
ⱨɵkümalarni ⱪətl ⱪilixⱪa əmr ⱪildi. 13 Ⱨɵkümalarni ⱪətl ⱪilix ⱨɵkümi elan
ⱪilindi. Adəm əwətilip, Daniyal wə uning ⱨəmraⱨlirinimu ɵltürməkqi
boluxti.
14
Yasawullar baxliⱪi Aryok ⱨɵkümalarni ⱪətl ⱪilix üqün yürüp kətti.
Daniyal uning aldiƣa berip zerəklik wə eⱨtiyatqanliⱪ bilən:
15
– Padixaⱨ nemə üqün bundaⱪ ⱪattiⱪ yarliⱪni qüxürdi? – dəp soridi.
Aryok bolƣan əⱨwalni Daniyalƣa sɵzləp bərdi. 16 Xuning bilən
Daniyal padixaⱨning aldiƣa kirip, ɵzigə waⱪit bərsə padixaⱨning kɵrgən
qüxigə təbir berələydiƣanliⱪini bildürdi. 17 Andin Daniyal ɵyigə ⱪaytip
berip, dostliri Hananya, Mixa'el wə Azaryalarƣa nemə ixlarning yüz
bərgənlikini sɵzləp bərdi. 18 U ɵzliri wə Babildiki baxⱪa ⱨɵkümalarning
ⱪətl ⱪilinmasliⱪi üqün, dostliriƣa:
– Ərxtiki Hudaƣa iltija ⱪilinglar, uning bizgə rəⱨim ⱪilip, bu sirliⱪ
qüxkə təbir berəliximizni ɵtününglar, – dedi.
19
Xu keqisi bu sirliⱪ qüxning təbiri Daniyalƣa ƣayibanə wəⱨiy arⱪiliⱪ
ayan boldi. Xuning bilən Daniyal ərxtiki Hudaƣa mədⱨiyə oⱪup,
20
mundaⱪ dedi:
«Mədⱨiyələymən Hudaning namini ta'əbəd,
mənggü uningƣa yar bolƣay əⱪil wə ⱪudrət.
21
U ɵzgərtələydu waⱪit wə pəsilni,
u bikar ⱪilidu wə tikləydu padixaⱨlarni.
U danixmənlərgə danaliⱪ, aⱪillarƣa bilim ata ⱪilidu.
22
U axkarilaydu ƣayib ixlar wə sirlarni,
u bilidu barqə ⱪarangƣuluⱪtiki ixlarni,
qünki yardur yoruⱪluⱪ uningƣa.
23
Xükür wə mədⱨiyə eytimən, i Huda sanga,
i əjdadlirim etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda,
manga parasət wə ⱪudrət ⱪilding ata.
Bizgə bərding soriƣinimizni,
bizgə bildürdüng padixaⱨning qüxini.»
Daniyalning padixaⱨning qüxigə təbir berixi
Daniyal padixaⱨ təripidin Babildiki ⱨɵkümalarni ⱪətl ⱪilixⱪa
buyrulƣan Aryokning aldiƣa berip:
– Babildiki ⱨɵkümalarni ⱪətl ⱪilmang, meni padixaⱨning aldiƣa baxlap
24
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bering, mən padixaⱨning qüxigə təbir berimən, – dedi.
25
Aryok Daniyalni dərⱨal padixaⱨning aldiƣa elip kirdi wə padixaⱨⱪa:
– Mən Yəⱨudiyə zeminidin əsirgə elinƣanlar iqidin aliylirining qüxigə
təbir berələydiƣan birsini tepip kəldim, – dedi.
26
Padixaⱨ Daniyaldin (beltixazzar dəpmu atilidu):
– Sən mening nemə qüx kɵrgənlikimni bilələmsən wə qüxümgə təbir
berələmsən? – dəp soridi.
27
Daniyal mundaⱪ jawab bərdi:
– Ⱨeqⱪandaⱪ bir ⱨɵküma, palqi, seⱨirgər yaki munəjjim aliyliri
soriƣan bu sirliⱪ ixning ⱨɵddisidin qiⱪalmaydu. 28 Lekin ərxtə sirlarni
yexələydiƣan bir Huda bar. U padixaⱨ aliyliriƣa kəlgüsidə yüz
beridiƣan ixlarni kɵrsitip bərgən. Sili uhlawatⱪan waⱪitta kɵrgən qüx wə
alamətlər mundaⱪ:
29
Padixaⱨ aliyliri, silining uhlawatⱪan waⱪitta kɵrgən qüxliri kəlgüsidə
bolidiƣan ixlardin bexarəttur. Sirliⱪ ixlarni axkara ⱪilalaydiƣan Huda
siligə keyin yüz beridiƣan ixlardin aldin bexarət bərgəndur. 30 Bu sirning
manga axkara ⱪilinƣanliⱪi mening danaliⱪimni kɵrsitix üqün əməs, bəlki
sili kɵrgən bu qüxning mənisini bilixliri üqündur.
31
Padixaⱨ aliyliri, sili qüxliridə aldilirida yaltirap, qaⱪnap turƣan
naⱨayiti qong bir ⱨəykəlni kɵrdilə. Bu ⱨəykəlning turⱪi intayin
ⱪorⱪunqluⱪ bolup, 32 uning bexi sap altundin, kɵkriki wə biliki kümüxtin,
ⱪorsiⱪi wə yotisi tuqtin yasalƣan. 33 Paqiⱪi tɵmürdin, Putining bir ⱪismi
tɵmürdin, bir ⱪismi sapaldin yasalƣan. 34 Sili uningƣa ⱪarap
turƣanlirida, insan ⱪoli bilən ⱪeziwelinmiƣan bir ⱪoram tax domilap
kelip, ⱨəykəlning tɵmür wə sapaldin yasalƣan putliriƣa uruldi-də, ularni
parqə-parqə ⱪiliwətti. 35 Xuning bilən tɵmür, sapal, tuq, kümüx wə
altunlar parqə-parqə bolup, huddi yazda hamanƣa dɵwiləp ⱪoyulƣan
samanni boran uqurup kətkəndək, ⱨəykəlning parqiliridin ⱨeqbir əsər
ⱪalmidi. Əmma ⱨəykəlni qeⱪip taxliƣan ⱨeliⱪi ⱪoram tax qong bir taƣⱪa
aylinip, pütün yər yüzini ⱪaplidi. 36 Bu silining kɵrgən qüxliridur, əmdi
qüxlirigə təbir berəy.
37
Padixaⱨ aliyliri, sili padixaⱨlarning padixaⱨidurla! Ərxtiki Huda
siligə səltənət, küq-ⱪudrət wə xan-xɵⱨrət ata ⱪildi. 38 U silini yər yüzidə
yaxawatⱪan barliⱪ insanlarning, ⱨəttaki yawayi ⱨaywanlar, asmandiki
ⱪuxlarning haⱪani ⱪilƣandur. Sili qüxliridə kɵrgən ⱨəykəlning axu altun
bexi ɵzliri bolila. 39 Silidin keyin, silining padixaⱨliⱪliriƣa yətməydiƣan
yənə bir padixaⱨliⱪ barliⱪⱪa kelidu, keyin yənə üqinqi bir padixaⱨliⱪ
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barliⱪⱪa kelidu, bu padixaⱨliⱪ ⱨeliⱪi tuqtur. U pütün yər yüzigə
ⱨɵkümranliⱪ ⱪilidu. 40 Ahirida tɵtinqi padixaⱨliⱪ barliⱪⱪa kelidu. U
tɵmürdək ⱪattiⱪ bolup, tɵmür barliⱪ nərsilərni kukum-talⱪan
ⱪilaliƣinidək bu padixaⱨliⱪmu baxⱪa padixaⱨliⱪlarni urup, bitqit ⱪilidu.
41
Sili kɵrgən sapal bilən tɵmürdin yasalƣan put wə putning barmaⱪliri,
bu padixaⱨliⱪningmu parqilinidiƣanliⱪidin bexarət beridu. Qüxliridə
tɵmür bilən sapal arilax yasalƣandək, bu padixaⱨliⱪningmu tɵmürdək
küqlük təripi bolidu. 42 Put barmaⱪlirining bir ⱪismining tɵmürdin yənə
bir ⱪismining sapaldin yasalƣanliⱪi bu padixaⱨliⱪning tɵmürdək küqlük,
ⱨəm sapaldək ajiz bolidiƣanliⱪini bildüridu. 43 Tɵmür bilən sapalning
arilaxⱪanliⱪi ⱨɵkümdarlarning ⱪuda bolux yoli bilən padixaⱨliⱪlirini
mustəⱨkəmləx oyida bolidiƣanliⱪini, əmma tɵmür bilən sapal
arilixalmiƣandək ularningmu birlixəlməydiƣanliⱪidin bexarət beridu.
44
Axu padixaⱨlar ⱨɵküm sürüwatⱪan zamanda, ərxtiki Huda mənggü
məƣlup bolmaydiƣan wə yoⱪalmaydiƣan bir padixaⱨliⱪni barliⱪⱪa
kəltüridu. Bu padixaⱨliⱪ baxⱪa barliⱪ padixaⱨliⱪlarni yanjip, yoⱪitip, ɵzi
mənggü ⱨɵküm süridu. 45 Sili kɵrgən, insan ⱪoli bilən ⱪeziwelinmiƣan
bir ⱪoram taxning domilap kelip, tɵmür, tuq, sapal, kümüx wə altunlardin
yasalƣan ⱨəykəlgə urulup, uni qeⱪip taxliƣanliⱪi, uluƣ Hudaning
padixaⱨ aliyliriƣa kəlgüsidə yüz beridiƣan ixlarni kɵrsitip bərgənlikidur.
Silining kɵrgən bu qüxliri rasttur, uning təbirimu ixənqliktur.
Padixaⱨ Nibukadnəzərning Daniyalƣa in'am berixi
Padixaⱨ Nibukadnəzər yərgə bax ⱪoyup, Daniyalƣa təzim ⱪildi.
Padixaⱨ adəmlirigə Daniyalƣa yeməklik ⱨədiyə ⱪilix wə isriⱪ kɵydürüx
pərmanini qüxürdi. 47 U Daniyalƣa:
– Rast, silərning Hudayinglar ilaⱨlarning ilaⱨi, padixaⱨlarning igisi,
sirlarning yəxküqisi ikən. Qünki bu sirni pəⱪət sənla manga yexip
berəliding, – dedi.
48
Xuning bilən padixaⱨ Daniyalƣa yuⱪiri mərtiwə bərdi wə yənə
uningƣa kɵpligən ⱪimmətlik nərsilərni in'am ⱪildi. U Daniyalni pütün
Babil ɵlkisining⑨ ⱨɵkümranliⱪiƣa ⱪoydi, xundaⱪla barliⱪ
ⱨɵkümalarning aⱪsaⱪili ⱪilip təyinlidi. 49 Uningdin baxⱪa padixaⱨ,
Daniyalning iltimasi bilən Xadrak, Mexak wə Abednigolarni Babil
46

Bu yərdə deyilgən Babil, Babil padixaⱨliⱪini əməs, bəlki Babil padixaⱨliⱪining
iqidiki bir ɵlkini kɵrsitidu.
⑨
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ɵlkisini baxⱪuridiƣan əməllərgə təyinlidi, Daniyal bolsa padixaⱨning
ordisida ⱪaldi.

3-bab
Padixaⱨ Nibukadnəzərning altun ⱨəykəl tiklixi
Padixaⱨ Nibukadnəzər egizliki 30 metir, kəngliki 3 metir kelidiƣan
bir altun ⱨəykəlni yasitip, uni Babil ɵlkisining Dura tüzlənglikigə tiklidi.
2
Andin u ɵlkə baxliⱪliri, waliylar, ⱨakimlar, məsliⱨətqilər, həziniqilər,
sotqilar, təptixlər wə ⱨərⱪaysi ɵlkilərdiki baxⱪa barliⱪ əməldarlarni
qaⱪirtip, ⱨəykəl tikləx murasimiƣa ⱪatnixixini əmr ⱪildi. 3 Xuning bilən
ɵlkə baxliⱪliri, waliylar, ⱨakimlar, məsliⱨətqilər, həziniqilər, sotqilar,
təptixlər wə ⱨərⱪaysi ɵlkilərdiki baxⱪa barliⱪ əməldarlar yiƣilip, padixaⱨ
Nibukadnəzər tikligən ⱨəykəlning murasimiƣa ⱪatnaxti. Ular ⱨəykəlning
aldida turdi. 4 Xu qaƣda jakarqi yuⱪiri awazda: «Ⱨərⱪaysi həlⱪ, ⱨərⱪaysi
millət, ⱨər hil tilda sɵzlixidiƣanlar anglanglar! Bu silərgə jakarlanƣan
pərmandur: 5 silər burƣa, nəy, lira, ⱪalun, qiltar, naƣra ⱪatarliⱪ ⱨər hil
sazlarning awazini angliƣan ⱨaman, yərgə bax ⱪoyup, padixaⱨ
Nibukadnəzər tikligən altun ⱨəykəlgə səjdə ⱪilinglar. 6 Kimki yərgə bax
ⱪoyup, səjdə ⱪilmisa, lawuldap ot yeniwatⱪan humdanƣa taxlinidu» dəp
jakarlidi. 7 Xuning bilən ⱨərⱪaysi həlⱪ, ⱨərⱪaysi millət, ⱨər hil tilda
sɵzlixidiƣanlar burƣa, nəy, lira, ⱪalun, qiltar ⱪatarliⱪ ⱨər hil sazlarning
awazini angliƣan ⱨaman, yərgə bax ⱪoyup, padixaⱨ Nibukadnəzər
tikligən altun ⱨəykəlgə səjdə ⱪildi.
1

Üq yax yigitning otⱪa taxlinixi
Bu qaƣda birnəqqə Babilliⱪlar padixaⱨning aldiƣa berip,
Yəⱨudiylarni qaⱪti. 9 Ular padixaⱨⱪa mundaⱪ dedi:
– Padixaⱨ aliyliri mənggü yaxiƣayla! 10 Padixaⱨ aliyliri, sili pərman
ⱪilip «burƣa, nəy, lira, ⱪalun, qiltar, naƣra ⱪatarliⱪ ⱨər hil sazlarning
awazini angliƣan ⱨaman, adəmlərning ⱨəmmisi yərgə bax ⱪoyup, altun
ⱨəykəlgə səjdə ⱪilsun. 11 Kimki yərgə bax ⱪoyup, səjdə ⱪilmisa, lawuldap
ot kɵyüwatⱪan humdanƣa taxlansun» dəp jakarliƣanidilə. 12 Əmma
birnəqqə Yəⱨudiylar yəni padixaⱨ aliyliri Babil ɵlkisigə əməldar ⱪilip
təyinligən Xadrak, Mexak wə Abednigolar aliylirining əmrigə pərwa
ⱪilmay, sili tikligən altun ⱨəykəlgə səjdə ⱪilmidi, ular silining ilaⱨliriƣa
8

802
Daniyal

etiⱪad ⱪilmaydikən.
13
Padixaⱨ Nibukadnəzər dərƣəzəp bolup, Xadrak, Mexak wə
Abednigolarni ɵz ⱨuzuriƣa kəltürüxkə buyrudi. Xuning bilən ular
padixaⱨning aldiƣa elip kelindi. 14 Nibukadnəzər ularƣa:
– Xadrak, Mexak wə Abednigo, silər mening ilaⱨlirimƣa etiⱪad
ⱪilmay, mən tikligən altun ⱨəykəlgə səjdə ⱪilmiƣininglar rastmu?
15
Ⱨazir silər burƣa, nəy, lira, ⱪalun, qiltar, naƣra ⱪatarliⱪ ⱨər hil
sazlarning awazini angliƣan ⱨaman, mən tikligən ⱨəykəlgə səjdə
ⱪilsanglar, silərni kəqürimən. Əgər undaⱪ ⱪilmisanglar, silər lawuldap ot
kɵyüwatⱪan humdanƣa dərⱨal taxlinisilər. Xu qaƣda ⱪaysi Huda silərni
mening ⱪolumdin ⱪutⱪuzalaydikin ⱪeni? – dedi.
16
Xadrak, Mexak wə Abednigolar padixaⱨⱪa jawab berip:
– Aliyliri, bu ixta silining aldilirida bizning ɵzimizni aⱪliximizning
ⱨajiti yoⱪ. 17 Əgər biz lawuldap ot kɵyüwatⱪan humdanƣa taxlansaⱪ, biz
etiⱪad ⱪiliwatⱪan Huda bizni otning kɵydürüxidin saⱪliyalaydu wə
silining ⱪolliridin ⱪutⱪuzidu. 18 Padixaⱨ aliyliri, bilip ⱪalsila, u bizni
ⱪutⱪuzmiƣan təⱪdirdimu, biz silining Hudaliriƣa yaki sili tikligən altun
ⱨəykəlgə səjdə ⱪilmaymiz, – dedi.
19
Xu qaƣda Nibukadnəzərning Xadrak, Mexak wə Abednigolarƣa
ⱪattiⱪ ƣəzipi kelip, qirayi tatirip kətti. U humdanni adəttiki qaƣlardin
yəttə ⱨəssə artuⱪ ⱪizitixⱪa pərman ⱪildi. 20 Ləxkərlər iqidiki ⱪawul
adəmlirigə Xadrak, Mexak wə Abednigolarni baƣlap, lawuldap ot
kɵyüwatⱪan humdanƣa taxlaxⱪa buyruⱪ ⱪildi. 21 Xuning bilən bu
üqəylən baƣlinip, ton, ixtan, bax kiyim wə baxⱪa eginliri bilənla otⱪa
taxlandi. 22 Padixaⱨ humdandiki otni ulƣaytixⱪa ⱪattiⱪ buyruⱪ ⱪilƣaqⱪa,
ot yalⱪuni ularni otⱪa taxlaxⱪa kəlgən ləxkərlərni kɵydürüp taxlidi. 23 Bu
üqəylən – Xadrak, Mexak wə Abednigolar baƣlaⱪliⱪ peti lawuldap
yeniwatⱪan otⱪa taxlandi.
24
Padixaⱨ Nibukadnəzər tuyuⱪsiz ⱨəyran bolup səkrəp kətti wə
məsliⱨətqiliridin:
– Biz üq adəmni baƣlap otⱪa taxliƣan əməsmiduⱪ? – dəp soridi.
Ular:
– Xundaⱪ, padixaⱨ aliyliri, – dedi.
25
Padixaⱨ:
– Əmma mən ot iqidə baƣlanmiƣan tɵt adəmning saⱪ-salamət mengip
yürgənlikini kɵrdüm, ularning tɵtinqisi ilaⱨiy zatⱪa ohxaydikən, – dedi.
26
Andin padixaⱨ Nibukadnəzər lawuldap ot kɵyüwatⱪan humdanning
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eƣiziƣa kelip:
– Xadrak, Mexak wə Abednigo, uluƣ Hudaning hizmətkarliri, bu
yaⱪⱪa qiⱪinglar, – dəp warⱪiridi.
Xuning bilən Xadrak, Mexak wə Abednigolar ottin qiⱪti. 27 Ɵlkə
baxliⱪliri, waliylar, ⱨakimlar wə orda məsliⱨətqiliri ularni oriwelixti wə
otning ularning kiyimlirini, bədinini, ⱨətta bir tal moyinimu
kɵydürəlmigənlikini kɵrüxti. Ⱨətta ularning tonida otning is puriⱪimu
yoⱪ idi.
28
Padixaⱨ Nibukadnəzər:
– Xadrak, Mexak wə Abednigolarning Hudasiƣa mədⱨiyələr bolsun! U
pərixtisini əwətip, ɵzigə ixəngən hizmətkarlirini ⱪutⱪuzdi. Ular mening
əmrimgə hilapliⱪ ⱪilsimu, əmma ɵz Hudasidin baxⱪa ⱨeqⱪandaⱪ bir
ilaⱨⱪa qoⱪunup, səjdə ⱪilixni halimay, ⱨayatidin keqixkə razi boluxti.
29
Xunga mən xundaⱪ pərman ⱪilimənki, «məyli ⱪaysi həlⱪ, ⱪaysi millət,
ⱪaysi tilda sɵzlixidiƣanlar bolsun, Xadrak, Mexak wə Abednigolarning
Hudasiƣa ⱪarxi gəp ⱪilsa, ular qepip taxlinidu, ularning ɵyliri
harabilikkə aylanduruwetilidu, ularƣa nijatliⱪ bərgən Hudadin baxⱪa
Huda nijatliⱪ berəlməydu», – dedi.
30
Xuning bilən padixaⱨ Babil ɵlkisidə Xadrak, Mexak wə
Abednigolarning mərtiwisini ɵstürdi.

4-bab
Nibukadnəzərning qüxidə dərəh kɵrüxi
Padixaⱨ Nibukadnəzər yər yüzidə yaxaydiƣan ⱨərⱪaysi həlⱪ,
ⱨərⱪaysi millət wə ⱨər hil tilda sɵzlixidiƣanlarƣa mundaⱪ dəp jakarlidi:
– Ⱨəmminglarƣa da'im asayixliⱪ bolsun! 2 Mən uluƣ Hudaning manga
kɵrsətkən mɵjiziliri wə bexarətlirini silərgə huxalliⱪ bilən sɵzləp
berimən.
1

3

«Nəⱪədər uluƣ uning bexarətliri,
nəⱪədər ⱪudrətlik uning karamətliri,
mənggülüktur uning padixaⱨliⱪi
əwladtin-əwladⱪiqə dawamlixar ⱨɵkümranliⱪi.»
4

Mən Nibukadnəzər ordamda bayaxat wə raⱨət yaxawatⱪanidim. 5 Bir
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küni keqidə ⱪorⱪunqluⱪ bir qüx kɵrdüm. Qüxümdə kɵrgən ƣayibanə
alamətlərdin xundaⱪ ⱪorⱪup kəttim. 6 Mən Babildiki barliⱪ ⱨɵkümalarni
aldimƣa qaⱪirtip kelip, qüxümgə təbir berixkə buyrudum. 7 Xuning bilən
seⱨirgər, palqi, bahxi wə munəjjimlər aldimƣa kelixti. Mən ularƣa
qüxümni dəp bərdim. Əmma ular qüxümgə təbir berəlmidi. 8 Ahirida
Daniyal ⱨuzurumƣa kəldi. (mən, ilaⱨimning ismiƣa ohxitip, uningƣimu
Beltixazzar dəp isim ⱪoyƣan idim). Uningda muⱪəddəs ilaⱨlarning roⱨi
bar ikən. Mən qüxümni uningƣa dəp bərdim. 9 Mən uningƣa: «Əy
ⱨɵkümalarning ustazi Beltixazzar, səndə muⱪəddəs ilaⱨlarning roⱨi
barliⱪini bilimən, sən yexəlməydiƣan ⱨeqⱪandaⱪ sir yoⱪ. Qüxümgə təbir
bərgin.
10
Mən qüxümdə zeminning otturisida naⱨayiti egiz bir dərəhning
turƣanliⱪini kɵrdüm. 11 U dərəh tohtimay zoriyip, ɵsüp, uning uqi
pələkkə taⱪaxti. Bu dərəhni zemindiki barliⱪ kixilər kɵrələytti. 12 Uning
yopurmaⱪliri kɵrkəm, mewiliri ƣuqqidə bolup, ⱨəmmə janliⱪlarƣa ozuⱪ
bolatti. Yawayi ⱨaywanlar uning astida sayidaytti. Asmandiki ⱪuxlar
uning xahliriƣa qangga tizatti. Ⱨər hil janiwarlar uningdin ozuⱪlinatti.
13
Mən ornumda yetip, kɵz aldimdiki bu mənzirini oylawatattim. Xu
pəyttə asmandin bir kɵzətküqi pərixtə qüxti. 14 U yuⱪiri awazda: ‘Bu
dərəhni kesinglar, xahlirini putanglar, yopurmaⱪlirini qüxürüwetinglar,
mewilirini ⱪeⱪiwetinglar. Ⱨaywanlarni sayisidin wə ⱪuxlarni xahliridin
ⱪoƣliwetinglar. 15 Əmma, dərəhning kɵtiki bilən yiltizliriƣa təgmənglar,
ularni tɵmür wə tuq bilən qəmbərləp, ot-qɵplər arisida ⱪaldurunglar. U
xəbnəmlərdə ⱨɵl bolup, yawayi ⱨaywanlar bilən birgə ɵsümlük arisida
yaxisun. 16 Yəttə məzgil① iqidə u insanning təpəkkuridə əməs bəlki
ⱨaywanning təpəkkuridə yaxisun.’ dedi.
17
Mana bu, dunya padixaⱨliⱪlirining ⱨɵkümrani bolƣan uluƣ
Hudaning yəryüzidiki padixaⱨliⱪlarni haliƣan adəmgə, ⱨətta tɵwən
təbiⱪidiki adəmlərgimu beridiƣanliⱪini ⱨəmmə adəmgə bildürüx üqün
bu ⱪararni pərixtilər arⱪiliⱪ jakarliƣinidur.
18
Bu mən padixaⱨ Nibukadnəzər kɵrgən qüx. Mening qüxümgə
padixaⱨliⱪimdiki ⱨeqⱪaysi ⱨɵkümalar təbir berəlmidi. Sən Beltixazzar
mening qüxümgə təbir bərgin. Pəⱪət sənla bu qüxümgə təbir berələysən,
qünki səndə muⱪəddəs ilaⱨlarning roⱨi bar» dedim.
Yəttə məzgil – Mənisi əsli tekisttə anqə eniⱪ əməs, yəttə məzgil, yəttə yilni kɵrsitixi
mumkin.
①
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Daniyalning Nibukadnəzərning qüxigə təbir berixi
Daniyal, yəni Beltixazzar bir dəm tenəp ⱪaldi wə ɵzining hiyalidin
ⱪorⱪup kətti.
Padixaⱨ uningƣa:
– Beltixazzar, qüxüm wə qüxümning təbiri seni qɵqütüp ⱪoymisun, –
dedi.
Beltixazzar jawabən mundaⱪ dedi:
– Padixaⱨim, mən bu qüx wə qüxlirining təbirining siligə əməs, bəlki
düxmənlirining bexiƣa kelixini ümid ⱪilattim. 20 Qüxliridə kɵrgən dərəh
tohtimay zoriyip, ɵsüptu, uning uqi pələkkə taⱪixiptu, uni zemindiki
barliⱪ kixilər kɵrələydikən. 21 Uning yopurmaⱪliri kɵrkəm, mewiliri
ƣuqqidə bolup, ⱨəmmə janliⱪlarƣa ozuⱪ bolalaydikən. Yawayi
ⱨaywanlar uning astida sayidaydikən, uning xahlirida asmandiki ⱪuxlar
qangga tiziptu. 22 Padixaⱨ aliyliri, u dərəh bolsa sili ɵzliridur. Sili zoriyip,
uluƣlixip, ⱨoⱪuⱪliri ərxkiqə yetiptu. Ⱨɵkümranliⱪliri zeminning əng
qetigiqə yetip beriptu.
23
Padixaⱨ aliyliri sili bir pərixtining asmandin qüxkənlikini kɵrüpla wə
uning mundaⱪ degənlikini anglapla: «Dərəhni kesip taxlap, uni wəyran
ⱪilinglar. Əmma, dərəhning kɵtiki bilən yiltizliriƣa təgmənglar, ularni
tɵmür wə tuq bilən qəmbərləp, ot-qɵplər arisida ⱪaldurunglar. U
xəbnəmlərdə ⱨɵl bolsun, yawayi ⱨaywanlar bilən birgə u yərdə yəttə
məzgil yaxisun».
24
Padixaⱨ aliyliri, mana bu uluƣ Huda silining baxliriƣa kelixini
bekitkən ixlardur. Kɵrgən qüxlirining təbiri mundaⱪtur: 25 «Sili insanlar
arisidin ⱪoƣlinidila wə yawayi ⱨaywanlar bilən birgə yaxaydila. Sili
kaliƣa ohxax ot-qɵp yəydila, xəbnəmlərdə ⱨɵl bolidila. Yəttə məzgildin
keyin sili dunyadiki barliⱪ padixaⱨliⱪlarƣa ⱨɵkümranliⱪ ⱪilƣuqining
pəⱪət uluƣ Huda ikənlikini, u padixaⱨliⱪlirini haliƣan adəmgə
beridiƣanliⱪini tonup yetidila. 26 Pərixtining ‘dərəhning kɵtiki wə
yiltizlirini ⱪaldurup ⱪoyunglar’ degini bolsa, sili ərxtiki Hudaning
ⱨɵkümranliⱪini etirap ⱪilƣandin keyin, padixaⱨliⱪlirining ɵzlirigə
ⱪayturup berilidiƣanliⱪini bildüridu. 27 Xuning üqün padixaⱨ aliyliri,
mening nəsiⱨətimni ⱪobul ⱪilƣayla, gunaⱨlardin ⱪol üzüp, adalətlik ix
ⱪilƣayla, yamanliⱪ ⱪilixtin yenip, kəmbəƣəllərgə xapa'ət ⱪilƣayla.
Xundaⱪ ⱪilsiliri bəlkim dawamliⱪ ronaⱪ tapidila.»
19

806
Daniyal

Qüxtiki bexarətlərning əməlgə exixi
Bu ixlarning ⱨəmmisi padixaⱨ Nibukadnəzərning bexiƣa kəldi. 29 On
ikki aydin keyin u Babildiki ordisining ɵgzisidə aylinip yürüp, 30 mundaⱪ
dedi: «Uluƣ Babil xəⱨirigə ⱪaranglar! Bu paytəhtni mən küq-ⱪudritim
wə xan-xəripimni namayan ⱪilix üqün saldurƣan əməsmidim?»
31
Uning gepi tügiməy turupla, asmandin bir awaz kəldi: «Padixaⱨ
Nibukadnəzər, mən sanga dəp ⱪoyay, sening padixaⱨliⱪing səndin
tartiwelindi! 32 Sən insanlar arisidin ⱪoƣlinip, yawayi ⱨaywanlar bilən
birgə yaxaysən, kaliƣa ohxax ot-qɵp yəysən. Yəttə məzgildin keyin, sən
dunyadiki padixaⱨliⱪlarƣa ⱨɵkümranliⱪ ⱪilƣuqining uluƣ Huda
ikənlikini, u padixaⱨliⱪlirini haliƣan adəmgə beridiƣanliⱪini bilip
yetisən.»
33
Bu ix xu'an padixaⱨ Nibukadnəzərning bexiƣa kəldi. U insanlar
arisidin ⱪoƣlandi, kaliƣa ohxax ot-qɵp yedi. Uning teni xəbnəmlərdə ⱨɵl
boldi. Uning qaqliri ɵsüp bürkütning pəyliridək, tirnaⱪliri ɵsüp
ⱪuxlarning tirnaⱪliridək uzun bolup kətküqə bu əⱨwal dawamlaxti.
34
Bəlgiləngən muddət toxⱪanda, mən Nibukadnəzər kɵzümni
asmanƣa tiktim, kallam səgəkləxti. Uluƣ Hudani mədⱨiyələp, mənggü
yaxaydiƣan Hudaƣa xükür eyttim wə uni uluƣlidim:
28

«U mənggülük ⱨɵkümrandur, uning padixaⱨliⱪi
əwladtin-əwladⱪiqidur.
35
Zemindiki pütkül insanlar uning aldida ⱨeqnemigə ərziməstur.
Jənnəttiki pərixtilər wə zemindiki insanlarni ⱪandaⱪ ⱪilixni halisa, u
xundaⱪ ⱪilalaydu.
Uningƣa ⱨeqkim ⱪarxi turalmaydu.
‘Sən nemə ⱪilƣaniding?’ dəp uningdin ⱨeqkim soriyalmaydu.»
36

Kallam səgəkləxkəndin keyin, xan-xəripim, padixaⱨliⱪim əsligə
kəldi. Məsliⱨətqilirim wə əməldarlirim meni izdəp kelixti. Mən ⱪaytidin
padixaⱨ bolup, xɵⱨritim burunⱪidinmu axti. 37 Ⱨazir mən Nibukadnəzər
ərxtiki padixaⱨ – Hudani mahtaymən, mədⱨiyələymən, uluƣlaymən.
Uning tutⱪan yoli, ⱪilƣan ixlirining barliⱪi ⱨəⱪtur. U təkəbburlarning
ⱨəywisini sunduruxⱪa ⱪadirdur.
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5-bab
Tamdiki sirliⱪ yazma
Padixaⱨ Belxazzar zamanida, u ming nəpər əməldarlirini yiƣip, qong
ziyapət bərdi wə ular bilən birgə xarab iqti②. 2 Belxazzar kəyp bolƣandin
keyin, u əjdadi Nibukadnəzər Yerusalemdiki ibadəthanidin olja alƣan
altun, kümüx ⱪədəⱨlərni elip kelixini buyrudi. U ayalliri, toⱪalliri wə
əməldarliri bilən bu ⱪədəⱨlərdə xarab iqixməkqi boluxti. 3 Xuning bilən
ular Yerusalemdiki ibadəthanidin olja elinƣan altun, kümüx ⱪədəⱨlərni
elip kəldi. Padixaⱨ ayalliri, toⱪalliri wə əməldarliri bilən xarab iqixti.
4
Ular xarab iqixiwatⱪanda, altun, kümüx, tuq, tɵmür, yaƣaq wə taxlardin
yasalƣan butlarni mədⱨiyələxti.
5
Xu qaƣda tuyuⱪsiz bir adəm ⱪoli pəyda bolup, ordidiki qiraƣning
nuri qüxkən ⱨaklanƣan tamƣa hət yezixⱪa baxlidi. Padixaⱨ hət
yeziwatⱪan ⱪolni kɵrüp, 6 wujudini ⱪorⱪunq basti. Qirayi tatirip, putliri
ⱨalsizlinip, tizliri titrəxkə baxlidi. 7 Padixaⱨ warⱪirap, palqilarni,
bahxilarni wə munəjjimlərni qaⱪirtip kəldi. U Babilning ⱨɵkümaliriƣa
mundaⱪ dedi:
– Kimki bu hətlərni oⱪup, mənisini yexip berəlisə, uningƣa sɵsün
rənglik xaⱨanə ton kiydürülüp, boyniƣa altun zənjir taⱪilip,
padixaⱨliⱪning üqinqi qong əməldari ⱪilinidu.
8
Xuning bilən padixaⱨning barliⱪ ⱨɵkümaliri kəldi, ularning
ⱨeqⱪaysisi bu hətlərni oⱪup, mənisini yexip berəlmidi. 9 Padixaⱨ
Belxazzar tehimu ⱪorⱪup, yüzliridə ⱪan ⱪalmidi. Əməldarliri nemə
ⱪilixni biləlməy ⱪaldi.
10
Hanning anisi padixaⱨ wə uning əməldarlirining warang-qurungini
anglap, ziyapət zaliƣa kirdi. U padixaⱨⱪa mundaⱪ dedi:
– Padixaⱨ aliyliri mənggü yaxiƣayla! Ⱪorⱪup, rənggiliri ɵngüp
kətmisun! 11 Padixaⱨliⱪlirida bir adəm bar, uningda muⱪəddəs
ilaⱨlarning roⱨi bar. Bowiliri Nibukadnəzər ⱨayat qeƣida, bu adəmni
əⱪil-parasətlik, ilaⱨlardək dana dəp bilətti. Bowiliri uni seⱨirgərlər,
palqilar, bahxilar wə munəjjimlərning bexi ⱪilip təyinligənidi. 12 Bu
adəmning ismi Daniyal bolup, bowiliri uningƣa Beltixazzar dəp isim
ⱪoyƣanidi. Uningda alaⱨidə əⱪil wə ilim-ⱨekmət bar idi. U qüxkə təbir
berələytti, sirlarni aqalaytti wə ⱪiyin məsililərni yexələytti. Uni qaⱪirip
1

②

Bu wəⱪə padixaⱨ Nibukadnəzərning ɵlümidin 23 yil keyin yüz bərgən.
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kelinglar, u qoⱪum bu hətlərning mənisini yexip berələydu.
Daniyalning tamdiki hətning mənisini yexip berixi
Xuning bilən padixaⱨ Daniyalni ⱨuzuriƣa qaⱪirtip kəldi. Padixaⱨ
uningƣa:
– Sən xaⱨ bowam Yəⱨudiyə zeminidin əsirgə elip kəlgənlər iqidiki
Daniyal bolamsən? 14 Anglisam səndə ilaⱨlarning roⱨi bar ikən, intayin
əⱪil-parasətlik, dana ikənsən. 15 Mən bu hətlərni oⱪup, mənisini yexix
üqün ⱨɵkümalar wə palqilarni aldimƣa ⱨazir ⱪilƣanidim, əmma ular
ⱨeqnemə deyəlmidi. 16 Mən sening qüxkə təbir berələydiƣanliⱪingni wə
ⱪiyin məsililərni yexələydiƣanliⱪingni anglidim. Əgər sən bügün bu
hətlərni oⱪup, uning mənisini manga yexip berəlisəng, sanga sɵsün
rənglik xaⱨanə ton kiydürüp, boynungƣa altun zənjir taⱪap,
padixaⱨliⱪning üqinqi qong əməldari ⱪilimən, – dedi.
17
Əmma Daniyal padixaⱨⱪa mundaⱪ dedi:
– Sowƣiliri wə in'amliri ɵzliridə ⱪalsun yaki baxⱪilarƣa bərsilə! Mən
siligə hətlərni oⱪup, mənisini yexip berəy. 18 Padixaⱨ aliyliri, uluƣ Huda
bowiliri Nibukadnəzərni padixaⱨ ⱪilip, uningƣa xan-xərəp wə uluƣluⱪni
bərgənidi. 19 Huda uningƣa bərgən uluƣluⱪ xunqilik yüksək idiki,
ⱨəmmə həlⱪ, ⱨəmmə millət wə ⱨər hil tilda sɵzlixidiƣanlar uningdin
xundaⱪ ⱪorⱪup, titrəp turatti. Uning kimni ɵltürgüsi kəlsə, xuni ɵltürətti,
kimni ⱨayat ⱪaldurƣusi kəlsə, xuni ⱨayat ⱪalduratti. Kimni əzizligüsi
kəlsə, xuni əziz ⱪilatti, kimni har ⱪilƣusi kəlsə, xuni har ⱪilatti. 20 Əmma
u ⱨakawur, jaⱨil idi. Xunga u təht wə uluƣluⱪtin məⱨrum ⱪilindi. 21 U
insanlar arisidin ⱪoƣlinip, ⱨaywanlarqə təpəkkur ⱪilidiƣan boldi, yawayi
exəklər bilən birgə yaxidi. Kaliƣa ohxax ot-qɵplərni yedi. Teni
xəbnəmlərdə ⱨɵl boldi. U ahirida pütün dunyadiki padixaⱨliⱪlarning
ⱨɵkümranining uluƣ Huda ikənlikini, Hudaning padixaⱨliⱪlarƣa ɵzi
haliƣan adəmni təyinləydiƣanliⱪini tonup yətti.
22
I padixaⱨ Belxazzar, sili uning əwladi, sili gərqə bu ixlarning
ⱨəmmisini bilsilimu, əmma ɵzlirini biləlmidilə. 23 Sili ⱨakawurlixip,
ərxtiki igimizgə ⱪarxi ix ⱪildila, uning ibadəthanisidiki ⱪədəⱨlərni elip
kelip, ayalliri, toⱪalliri wə əməldarliri bilən birgə bu ⱪədəⱨlərdə xarab
iqixtilə. Sili yənə ⱨeqnemini kɵrəlməydiƣan, angliyalmaydiƣan,
ⱨeqnemini bilməydiƣan altun, kümüx, tuq, tɵmür, yaƣaq wə taxlardin
yasalƣan butlarni mədⱨiyəlidilə. Əmma siligə ⱨayat bərgüqi wə ⱨayat
yollirini bəlgiligüqi Hudani uluƣlimidila. 24 Xuning üqün Huda ⱪol
13
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əwətip, tamƣa hət yazdurdi. 25 Tamƣa: «San, san, eƣirliⱪ, bɵlüx③» dəp
yezilƣandur. 26 Bu sɵzlərning mənisi tɵwəndikiqidur:
san – padixaⱨliⱪlirining ahirlixidiƣan künining sanaⱪliⱪla
ⱪalƣanliⱪini,
27
eƣirliⱪ – tarazida tartilip bolƣanliⱪlirini, nesiwilirining yetərlik
əməslikini,
28
bɵlüx – padixaⱨliⱪlirining Midiyaliⱪlar bilən Persiyəliklərgə
bɵlünüp berilidiƣanliⱪini kɵrsitidu.
29
Xuning bilən Belxazzar pərman qüxürüp, Daniyalƣa sɵsün rənglik
xaⱨanə ton kiydürdi, uningƣa altun zənjir taⱪap, padixaⱨliⱪning üqinqi
qong əməldarliⱪini bərdi.
30
Dəl xu küni keqidə, Babilning padixaⱨi Belxazzar ɵltürüldi.
31
Midiyaliⱪ Dari'os uning padixaⱨliⱪini tartiwaldi. Xu qaƣda Dari'ox 62
yaxlarda idi.

6-bab
Daniyalning xir uwisiƣa taxlinixi
Padixaⱨ Dari'os 120 nəpər ɵlkə baxliⱪini təyinləp, pütün padixaⱨliⱪni
idarə ⱪilixni ⱪarar ⱪildi. 2 U ɵzining ⱨoⱪuⱪ-mənpə'ətini ⱪoƣdax üqün
Daniyal bilən yənə baxⱪa ikki adəmni ularƣa bax ⱪilip, wəzirlikkə
təyinlidi. 3 Daniyal alaⱨidə əⱪil-parasətlik bolƣaqⱪa, uzun ɵtməy uning
baxⱪa ikki wəzir wə ɵlkə baxliⱪliridin iⱪtidarliⱪ ikənliki məlum boldi.
Xunga padixaⱨ Daniyalni ɵzining pütün padixaⱨliⱪini baxⱪuruxⱪa
ⱪoyuxni pilanlidi. 4 Daniyalning ⱨəmraⱨliri wə ɵlkə baxliⱪliri uning
padixaⱨliⱪtiki ixliridin birər əyib, səwənlik tepixⱪa urundi. Əmma
Daniyal rastqil, pak wə əstayidil bolƣaqⱪa, ular uningdin ⱨeqⱪandaⱪ
ⱪusur tapalmidi. 5 Xuning bilən ular:
– Əgər biz Daniyaldin ⱪusur tapmaⱪqi bolsaⱪ, pəⱪət uning diniy
etiⱪadidin tepiximiz kerək ikən, – deyixti.
6
Xuning bilən ikki wəzir wə ɵlkə baxliⱪliri birlixip padixaⱨning aldiƣa
berip, mundaⱪ deyixti:
– Padixaⱨ Dari'os aliyliri mənggü yaxiƣayla! 7 Padixaⱨliⱪlirining
wəzirliri, ɵlkə baxliⱪliri, waliyliri, məsliⱨətqiliri wə ⱨakimliri bolƣan biz
1

③

San, san, eƣirliⱪ, bɵlüx – aramiy tilida minə, minə, tiⱪəl, Parsin dəp yezilƣan.
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məsliⱨətlixip, padixaⱨ aliylirining mundaⱪ pərman qüxürüxlirigə
kelixtuⱪ. Sili: «30 kün iqidə ⱨərⱪandaⱪ bir adəm mən padixaⱨ aliyliridin
baxⱪa ⱨərⱪandaⱪ ilaⱨ yaki adəmgə du'a ⱪilsa, xir uwisiƣa taxlansun, bu
pərman ⱪət'iy ijra ⱪilinsun» dəp pərman qüxürsilə. 8 Padixaⱨ aliyliri,
bügünla yazma pərman qüxürsilə, uni ⱨeqkim ɵzgərtəlməydu.
Midiyaliⱪlar wə Persiyəliklərning ⱪanuniƣa asasən pərmanni ⱨeqkim
ɵzgərtəlməydu.
9
Xuning bilən padixaⱨ Dari'os xundaⱪ bir yazma pərmanni qüxürdi.
10
Daniyal bu pərmanning qüxkinini anglap, ɵyigə ⱪaytti. Uning ɵyidə
bir balihana bar idi. Balihanining derizisi Yerusalem tərəpkə ⱪarap
eqilƣanidi. U burunⱪidəkla derizining aldida tizlinip, kündə üq ⱪetim ɵzi
etiⱪad ⱪilƣan Hudaƣa du'a ⱪilip, ibadət ⱪiliwərdi. 11 Padixaⱨning aldiƣa
kirgən ⱨeliⱪi əməldarlar Daniyalning ɵyigə billə berip, uning ɵz
Hudasiƣa iltija ⱪilip, du'a ⱪiliwatⱪanliⱪini kɵrdi. 12 Ular xu ⱨaman
padixaⱨning aldiƣa berip, pərman ⱨəⱪⱪidə tohtaldi. Ular padixaⱨⱪa
mundaⱪ dedi:
– Padixaⱨ aliyliri, sili: «30 kün iqidə ⱨərⱪandaⱪ bir adəm mən padixaⱨ
aliyliridin baxⱪa ⱨərⱪandaⱪ ilaⱨ yaki adəmgə du'a ⱪilsa, xir uwisiƣa
taxlansun» dəp pərman qüxürgənidilə.
– Xundaⱪ, muxundaⱪ pərman qüxürgənidim. Midiyaliⱪlar wə
Persiyəliklərning ⱪanuniƣa asasən pərmanni ⱨeqkim ɵzgərtəlməydu, –
dedi padixaⱨ.
13
Ular padixaⱨⱪa yənə:
– Yəⱨudiyə zeminidin əsirgə elinƣan Daniyal sili wə sili qüxürgən
pərmanƣa boysunmay, ⱨər küni üq ⱪetim ɵzining ilaⱨiƣa du'a
ⱪiliwatidu, – dedi.
14
Padixaⱨ bu gəpni anglap, ⱪattiⱪ bi'aram boldi wə Daniyalni ⱪandaⱪ
ⱪutⱪuzuwelix ⱨəⱪⱪidə oylandi. U kün patⱪuqə Daniyalni
ⱪutⱪuzuwelixning amalini oylidi. 15 Kün patⱪanda Daniyalning üstidin
ərz ⱪilƣuqilar birlixip padixaⱨning ⱨuzuriƣa yənə kəldi wə padixaⱨⱪa
mundaⱪ dedi:
– Padixaⱨ aliyliri, sili bilila, Midiyaliⱪlar wə Persiyəliklərning
ⱪanuniƣa asasən padixaⱨ qüxürgən pərmanni ⱨeqkim ɵzgərtəlməydu.
16
Xuning bilən padixaⱨ Daniyalni tutup kelip, xir uwisiƣa taxlaxⱪa
buyrudi ⱨəmdə padixaⱨ Daniyalƣa mundaⱪ dedi:
– Sən ihlas bilən qoⱪunidiƣan Huda seni ⱪutⱪuzƣay!
17
Bir ⱪoram tax bilən uwa eƣizi etip ⱪoyuldi. Ⱨeqkimning Daniyalni
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ⱪutⱪuzuwalmasliⱪi üqün, padixaⱨ ⱪoram taxⱪa ɵzining üzük mɵⱨüri
bilən əməldarlirining mɵⱨürlirinimu basti. 18 Padixaⱨ ordiƣa yenip kelip,
keqiqə bir nərsə yemidi, kɵngül aqmidi ⱨəm uhlimidi.
19
Ətisi sübⱨi bilən padixaⱨ ornidin turup, aldirap xir uwisiƣa yol aldi.
20
U xir uwisining yeniƣa kəlgəndə, ⱪayƣuluⱪ awaz bilən:
– Daniyal, mənggü ⱨayat Hudaning hizmətkari, sening ihlas bilən
qoⱪunidiƣan Hudaying seni xirlardin ⱪutⱪuzuwaldimu? – dəp soridi.
21
Daniyal padixaⱨⱪa jawab berip mundaⱪ dedi:
– Padixaⱨ aliyliri mənggü yaxiƣayla! 22 Mening Hudayim ɵz
pərixtisini əwətip, xirlarning eƣizlirini etip ⱪoydi. Xuning bilən xirlar
manga ziyankəxlik ⱪilalmidi. Qünki mən Huda aldida pak idim.
Padixaⱨim, silining aldiliridimu hataliⱪ ɵtküzmigənmən.
23
Padixaⱨ intayin huxal boldi wə Daniyalni xir uwisidin tartip
qiⱪirixⱪa pərman ⱪildi. Daniyal saⱪ-salamət uwidin qiⱪti. Qünki u
Hudasiƣa ixəngənidi. 24 Xuning bilən padixaⱨ Daniyalning üstidin
yaman niyət bilən ərz ⱪilƣuqilarni hotun-baliliri bilən ⱪoxup, xir
uwisiƣa taxlaxⱪa pərman ⱪildi. Ular tehi xir uwisining tegigə yətməy
turupla, xirlar ularƣa etilip kelip, sɵngəklirini qaynap, eziwətti.
25
Padixaⱨ Dari'os yər yüzidiki ⱨərⱪaysi həlⱪ, ⱨərⱪaysi millət, ⱨər hil
tilda sɵzlixidiƣanlarƣa məktup yollap mundaⱪ dedi:
«Silərgə amanliⱪ yar bolsun! 26 Mən xundaⱪ pərman jakarlaymənki,
mening padixaⱨliⱪimdiki ⱨərbir adəm Daniyal etiⱪad ⱪilip kəlgən
Hudadin əyminixi wə uningƣa ⱨɵrmət ⱪilixi kerək.
qünki u mənggü ⱨayat Hudadur, u mənggü məwjuttur.
Uning padixaⱨliⱪi ⱨərgiz wəyran bolmastur, uning ⱨɵkümranliⱪi
mənggü məwjuttur.
27
U ⱪutⱪuzƣuqidur, nijatkardur,
u asman wə zemindiki mɵjizə wə bexarətlərning igisidur.
U Daniyalni xirlardin ⱪutⱪuzdi.»
28

Padixaⱨ Dari'os wə Persiyəlik padixaⱨ Korəxning zamanlirida
Daniyalning mərtiwisi üstün boldi.
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7-bab
Daniyalning qüxidə tɵt diwə kɵrüxi
Babil padixaⱨi Belxazzar ⱨɵkümranliⱪining birinqi yili mən Daniyal
keqisi bir qüx kɵrdüm. Qüxümdə kɵrgən ƣayibanə alamətlərni hatiriləp
ⱪoydum. Kɵrgən qüxüm mundaⱪ idi:
aldimda tɵt tərəptin kɵtürülgən ⱪara boran dengiz süyini qayⱪawatatti.
3
Dengizdin bir-birigə ohximaydiƣan ƣayət qong tɵt diwə qiⱪip kəldi.
4
Birinqisi xirƣa ohxaytti, əmma bürkütningkidək ⱪaniti bar idi. Mən
kɵzitip turƣinimda, uning ⱪanatliri sundurup eliwetildi. Uni yɵligənidi, u
huddi adəmdək ikki puti bilən ɵrə turdi. Uningƣa insanning təpəkkuri
berilgənidi.
5
Ikkinqi diwə eyiⱪⱪa ohxaytti. U kəyni putliri bilən ɵrə turatti. Qixliri
arisida üq tal ⱪowurƣa sɵngək qixləklik turatti. Bir awaz uningƣa:
«Ⱪeni, kɵprək gɵx yegin!» dəwatatti.
6
Andin keyin üqinqi diwini kɵrdüm, u yilpizƣa ohxaytti. Uning
dümbisidə ⱪuxlarning ⱪanitidək tɵt tal ⱪanat bar idi. Uning yənə tɵt bexi
bolup, uningƣa ⱨɵkümranliⱪ ⱨoⱪuⱪi berilgənidi.
7
Xu əsnada tɵtinqi diwə pəyda boldi. U intayin ⱪorⱪunqluⱪ wə küqlük
bolup, naⱨayiti wəⱨimilik idi. U qong tɵmür qixliri bilən oljilirini
parqə-parqə ⱪilip, yalmap yutatti, axⱪanlirini dəssəp qəyləytti. U aldinⱪi
üq diwigə ohximaydiƣan bolup, uning on münggüzi bar idi.
8
Mən bu münggüzlərgə ⱪarap turƣinimda, münggüzlərning otturisidin
bir kiqik münggüz ɵsüp qiⱪti. Bu münggüz əslidiki on münggüzning
iqidiki üq münggüzni yiltizliri bilən billə ⱪomurup taxlidi. Bu
münggüzning adəmgə ohxax kɵzi bar bolup, uning eƣizi təkəbburlarqə
po etiwatatti.
1-2

9

Mən ⱪarap turattim, birⱪanqə təhtlər ɵz orunliriƣa ⱪoyuldi,
əzəldin məwjut bolƣuqi ɵz təhtidə olturdi.
Uning kiyimliri ⱪardək, qaqliri aⱪ yungdək ap'aⱪ idi.
Uning təhti ot yalⱪunidin bolup,
kɵyüwatⱪan qaⱪlarning üstigə orunlaxturulƣanidi.
10
Ot uning ⱨuzuridin kəlkündək yopurulup qiⱪatti.
Uning ətrapida mingliƣanlar hizmət ⱪilatti,
aldida san-sanaⱪsizlar kütüp turatti.
So'al-soraⱪ baxlinip, pütüklər eqildi.
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11

Mən kɵzitip turattim, ⱨeliⱪi kiqik münggüz tehiqə po etiwatatti. Xu
əsnada tɵtinqi diwə ɵltürüldi. Uning jəsiti wəyran ⱪilinip,
yalⱪunlawatⱪan otⱪa taxlandi. 12 Ⱪalƣan üq diwining ⱨɵkümranliⱪi
tartiwelinip, yənə bir məzgil yaxaxⱪa yol ⱪoyuldi.
13
Qüxümdə insanoƣliƣa ohxaydiƣan birsining bulutlar bilən əzəldin
məwjut bolƣuqining ⱨuzuriƣa keliwatⱪanliⱪini kɵrdüm. U əzəldin
məwjut bolƣuqining ⱨuzuriƣa baxlap kirildi. 14 Uningƣa ⱨɵkümranliⱪ,
xan-xərəp wə səltənət ata ⱪilindi. Ⱨəmmə həlⱪ, ⱨəmmə millət, ⱨər hil
tilda sɵzlixidiƣanlar uningƣa boysunduruldi. Uning ⱨɵkümranliⱪi
əbədiydur, padixaⱨliⱪi mənggü ahirlaxmaydu, ⱨeqⱪaqan gumran
bolmaydu.
Daniyal kɵrgən qüxning mənisi
Mən bu ƣayibanə alamətlərdin ⱪorⱪup, hatirjəmsizləndim. 16 Xuning
bilən mən təht yenida turƣan bir pərixtidin bularning eniⱪ mənisini
soridim. U manga bularning mənisini dəp bərdi. U mundaⱪ dedi: 17 «Bu
tɵt diwə bolsa yər yüzidə barliⱪⱪa kelidiƣan tɵt padixaⱨliⱪtur. 18 Ahirida
uluƣ Hudaning təⱪwadarliri Hudaning bu padixaⱨliⱪini ⱪobul ⱪilip,
uningƣa mənggü igə bolidu.»
19
Xu qaƣda mən tɵtinqi diwining əⱨwalini tehimu eniⱪ biliwelixni
oylidim. U baxⱪa üq diwigə ohximaytti. U intayin ⱪorⱪunqluⱪ idi. U
tɵmür qixliri, tuq tirnaⱪliri bilən oljilirini parqə-parqə ⱪilip, yalmap
yutatti, axⱪanlirini dəssəp qəyləytti. 20 Mən yənə uning bexidiki on tal
münggüz wə keyin ɵskən münggüzning ularning iqidiki üq münggüzni
yulup taxliƣanliⱪtin ibarət ixlarni bilməkqi boldum. Kiqik münggüzning
adəmgə ohxax kɵzi wə eƣizi bar bolup, təkəbburlarqə po atatti. Uning
təsiri baxⱪa münggüzlərgə ⱪariƣanda qongraⱪ idi. 21 Mən kɵzitip
turƣinimda, bu münggüz Hudaning təⱪwadarliri bilən urux ⱪilip, ularni
məƣlup ⱪildi. 22 Xuningdin keyin əzəldin məwjut bolƣuqi – uluƣ Huda
kelip, təⱪwadarliri üqün adalətni yaⱪilidi. Təⱪwadarlarning padixaⱨliⱪⱪa
erixidiƣan künliri yetip kəldi.
23
U pərixtə mundaⱪ dedi: «Tɵtinqi diwə bolsa yər yüzidə barliⱪⱪa
kelidiƣan tɵtinqi padixaⱨliⱪ bolup, baxⱪa padixaⱨliⱪlarƣa ohximaydu. U
pütün dunyani yalmap yutup, dəssəp-qəyləp, parə-parə ⱪilidu. 24 On
münggüz bolsa bu padixaⱨliⱪtiki on padixaⱨni kɵrsitidu. Ulardin keyin
yənə bir padixaⱨ barliⱪⱪa kelidu. U ilgiriki baxⱪa padixaⱨlarƣa
15
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ohximaydu. U on padixaⱨning iqidiki üq padixaⱨni məƣlup ⱪilidu. 25 U
uluƣ Hudaƣa ⱪarxi gəp ⱪilidu wə uning təⱪwadarlirini ezidu. Huda
bekitkən muⱪəddəs bayramlar wə ⱪanunlarni ɵzgərtməkqi bolidu.
Təⱪwadarlar uning ⱨɵkümranliⱪida bir məzgil, ikki məzgil wə yənə
yerim məzgil④ turidu.
26
Andin ərxtə so'al-soraⱪ baxlinidu. Zalim padixaⱨning ⱨoⱪuⱪi
tartiwelinip, mənggülük yoⱪ ⱪilinidu. 27 Yər yüzidiki barliⱪ
padixaⱨliⱪlarning ⱨoⱪuⱪi, ⱨəywisi wə səltəniti uluƣ Hudaning
təⱪwadarliriƣa ɵtküzüp berilidu. Ularning padixaⱨliⱪi mənggülük
bolidu, ⱨəmmə ⱨɵkümranlar ularƣa hizmət ⱪilidu wə boysunidu.»
28
Qüxüm muxu yərdə ahirlaxti. Ⱪorⱪⱪinimdin qirayimning tatirip
kətkənlikini ⱨes ⱪildim, lekin bu ixlarni pəⱪət ɵzümla bilip ⱪaldim.

8-bab
Daniyalƣa kəlgən ikkinqi wəⱨiy
Padixaⱨ Belxazzar ⱨɵkümranliⱪining üqinqi yili, mən Daniyal ikkinqi
bir ƣayibanə alamətni kɵrdüm. 2 Mən Elam ɵlkisi Ulay ⱪanili boyidiki
Suza ⱪəl'əsidə turƣudəkmən. 3 Aldimdiki Ulay ⱪanili boyida uzun ⱪox
münggüzlük bir ⱪoqⱪar turƣanliⱪini kɵrdüm. Uning bir münggüzi yənə
bir münggüzidin uzunraⱪ idi, uzun münggüzi keyin ɵsüp qiⱪⱪanidi.
4
Mən ⱪoqⱪarning ƣərb, ximal, jənub tərəplərgə ɵzini uruwatⱪanliⱪini
kɵrdüm. Ⱨeqⱪandaⱪ ⱨaywan uningƣa təng keləlmidi ⱨəm ularni uning
ⱪudritidin ⱨeqkim ⱪutⱪuzalmidi. U nemini halisa xuni ⱪilip, barƣanqə
məƣrurlixip kətti.
5
Mən nemə ix bolƣandu, dəp oylinip turƣinimda, ƣərbtin bir tekə
yetip kəldi. Uning tezlikidin putliri yərgə təgməy, pütün zeminni aylinip
qiⱪⱪandək idi. Uning ikki kɵzining otturisida baxⱪilarning diⱪⱪitini
tartidiƣan bir münggüzi bar idi. 6 U udul kɵrünüp turƣan ⱪanalning
boyidiki ⱪox münggüzlük ⱪoqⱪarning aldiƣa kəldi wə uningƣa xiddət
bilən etildi. 7 Mən, tekining ⱪoqⱪarƣa ƣəzəp bilən etilip, uning ⱪox
münggüzini sundurup taxliƣanliⱪini kɵrdüm. Xuning bilən ⱪoqⱪar
uningƣa ⱪarxiliⱪ ⱪilalmidi. Tekə uni yərgə yiⱪitti wə putliri bilən dəssidi.
Uning küq-ⱪudritidin ⱪoqⱪarni ⱨeqkim ⱪutⱪuzalmidi. 8 Bu tekə intayin
1

④

«Bir məzgil, ikki məzgil wə yənə yerim məzgil» – Üq yerim yilni kɵrsitixi mumkin.
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məƣrurlinip kətkənidi. Biraⱪ uning küqi taza wayiƣa yətkən waⱪtida,
münggüzi sunup kətti. Əmma xu münggüzning ornidin yənə yər
yüzining tɵt yɵnilixini kɵrsitip turidiƣan, adəmning diⱪⱪitini tartidiƣan
tɵt tal münggüz ɵsüp qiⱪti. 9 Bu tɵt münggüz iqidiki bir münggüzdin
yənə bir kiqik münggüz ɵsüp qiⱪti. U jənub, xərⱪ wə güzəl Isra'iliyə
zeminiƣa ⱪarap kengiyip, küqlinip baratti. 10 Uning ⱪudriti ərxtiki
samawi ⱪoxunƣa zərbə berixkə berip yətti, ⱨətta samawi ⱪoxundiki bəzi
pərixtilər wə yultuzlarni urup, yərgə qüxürdi wə dəssəp qəylidi. 11 U
ərxtiki samawi ⱪoxunning sərkərdisi bolƣan Huda bilən ⱪarxilixip,
uningƣa ⱪilinidiƣan kündilik ⱪurbanliⱪlarni tohtatti wə uning muⱪəddəs
ibadəthanisini bulƣidi.
12
Pərwərdigarning həlⱪi gunaⱨ ⱪilƣanliⱪi üqün münggüzgə
yengilgənidi. Xunga kündilik ⱪurbanliⱪlar tohtidi, ⱨəⱪiⱪət dəpsəndə
boldi. Bu münggüzning ⱨəmmə ixliri xunqilik rawan boluwatatti.
13
Mən ikki pərixtining ɵz'ara sɵzlixiwatⱪinini anglidim. Birsi: «Bu
wəⱨiydə deyilgən ixlar ⱪaqanƣiqə dawam etər? Yirginqlik ixlar
ⱪaqanƣiqə kündilik ⱪurbanliⱪning ornini igilər? Ərxtiki samawi ⱪoxun
wə muⱪəddəs ibadəthana ⱪaqanƣiqə dəpsəndə bolar?» dəp soridi.
14
Yənə biri: «2300 keqə wə kündüzdin keyin ibadəthana əsligə kelidu»
dəp jawab bərdi.
Ƣayibanə alamətning təbiri
Mən Daniyal ƣayibanə alaməttə zaⱨir bolƣan bu ixlarni kɵrgəndin
keyin, uning mənisini bilməkqi boldum. Xu qaƣda turⱪi adəmgə
ohxaydiƣan birsi aldimda pəyda boldi. 16 Xu pəyttə mən: «Jəbra'il, bu
ƣayibanə alaməttə zaⱨir bolƣan ixlarning mənisini bu adəmgə eytip
bərgin» degən bir awazning Ulay ⱪanilidin qiⱪⱪanliⱪini anglidim.
17
Jəbra'il aldimƣa kəldi. Mən ⱪorⱪup, yərgə bax ⱪoydum. U manga:
– Əy adəm, xuni bilginki, bu ƣayibanə alaməttə zaⱨir bolƣan ixlar
zaman ahirining bexaritidur, – dedi.
18
U manga gəp ⱪiliwatⱪanda, mən ⱨoxumdin kətkəndək bolup, yərdə
düm yattim. U manga ⱪolini təgküzüp, turƣuzup ⱪoydi-də, mundaⱪ dedi:
19
– Mən sanga Pərwərdigarning ƣəzipi kəlgəndin keyin nemə
ixlarning yüz beridiƣanliⱪini dəp berəy. Qünki bu ƣayibanə alaməttə
zaⱨir bolƣan ixlar zaman ahiridin bexarəttur. 20 Sən kɵrgən ⱪox
münggüzlük ⱪoqⱪar Midiya wə Persiyə padixaⱨliⱪlirini kɵrsitidu.
21
Tekə Yunan padixaⱨliⱪini kɵrsitidu. Uning ikki kɵzi otturisidiki qong
15
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münggüz bolsa Yunan padixaⱨliⱪining tunji padixaⱨidur. 22 Sunup
kətkən bir münggüzning ornini igiligən tɵt münggüz bolsa, bu
padixaⱨliⱪtin bɵlünüp qiⱪidiƣan tɵt padixaⱨliⱪtur. Bular aldinⱪisidək
ⱪudrətlik bolmaydu. 23 Bu tɵt padixaⱨliⱪning ahirⱪi yilliri ularning
gunaⱨliri qekidin exip, yawuz, ⱨiyligər bir padixaⱨ məydanƣa kelidu.
24
Uning küqi xunqilik zoraysimu, əmma bu ɵzining küqi bilən
bolmaydu. U kɵp wəyranqiliⱪ elip kelidu. Nemə ix ⱪilsa xuningda ƣəlibə
ⱪilidu. U ⱪudrətliklərnimu, Hudaning təⱪwadarlirinimu wəyran ⱪilidu.
25
U intayin ⱨiyligər bolup, xunqilik ⱨakawurlixip ketidu. Kɵp adəmlərgə
agaⱨlandurmastin tuyuⱪsiz ⱨujum ⱪilip, ularni wəyran ⱪilidu. U ⱨətta əng
ⱪudrətlik padixaⱨ bolƣan Hudaƣimu ⱪarxi qiⱪidu. Biraⱪ u ahiri wəyran
bolidu, əmma insanning ⱪoli bilən bolmaydu.
26
– Yuⱪirida sanga deyilgən kəqlik wə ətigənlik ⱪurbanliⱪlar
toƣrisidiki wəⱨiy əməlgə axidu. Əmma ⱨazir uni sir saⱪla, qünki u
əməlgə axⱪuqə uzun waⱪit ketidu.
27
Mən Daniyal maƣdursizlinip, birⱪanqə kün aƣrip, yetip ⱪaldim.
Keyin yənə padixaⱨning hizmitigə kəldim. Əmma bu ƣayibanə alaməttin
tengirⱪap ⱪelip, mənisini qüxinəlmidim.

9-bab
Daniyalning du'asi
Midiyaliⱪ Ahaxweroxning oƣli Dari'os Babilƣa padixaⱨ boldi.
2
Uning padixaⱨliⱪining birinqi yili, mən Daniyal muⱪəddəs yazmilardin
Pərwərdigarning pəyƣəmbər Yərəmiyaƣa wəⱨiy ⱪilƣan: «Yerusalem
wəyranqiliⱪta 70 yil turuxi kerək» degən sɵzini oⱪudum. 3 Xuning bilən
mən igəm Hudaƣa yüzlinip, roza tutup, mataƣa yɵginip, külgə milinip,
uningƣa ihlas bilən du'a ⱪildim. 4 Du'ayimda gunaⱨlirimizni Pərwərdigar
Hudayimƣa iⱪrar ⱪildim:
«I igəm Huda, sən uluƣ wə ⱨəywətliksən! Seni sɵygən wə əmrliringgə
ita'ət ⱪilƣanlarƣa meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitip, əⱨdəngdə turisən. 5 Biz
gunaⱨ ɵtküzduⱪ wə hatalaxtuⱪ. Biz yaman yolƣa mangduⱪ, sanga asiyliⱪ
ⱪilduⱪ; sening əmr-pərmanliringdin qətnəp kəttuⱪ. 6 Sening
hizmətkarliring bolƣan pəyƣəmbərlərning gepini anglimiduⱪ. Ular
sening naming bilən padixaⱨlirimizƣa, yolbaxqilirimizƣa,
əjdadlirimizƣa wə zeminimizdiki barliⱪ kixilərgə sɵz ⱪilƣanidi.
1
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I igəm, sən ⱨəⱪⱪaniydursən. Əmma bügün bizning sanga ita'ət
ⱪilmasliⱪimiz səwəbidin yeⱪin wə yiraⱪⱪa ⱪoƣlanƣanlarning, Yəⱨudiyə
wə Yerusalemda turuwatⱪan barliⱪ Isra'illarning yüzimiz nomustin
ⱪizarmaⱪta. 8 I Pərwərdigar, biz wə bizning padixaⱨlirimiz,
yolbaxqilirimiz wə əjdadlirimiz sening aldingda gunaⱨ
ɵtküzgənlikimizdin nomus ⱪilmaⱪtimiz. 9 Igimiz Huda, biz sanga asiyliⱪ
ⱪilsaⱪmu, sən yənila rəⱨimdil wə əpuqan. 10 Biz sanga ita'ət ⱪilmiduⱪ. I
Pərwərdigar, bizning Hudayimiz, hizmətkarliring bolƣan pəyƣəmbərlər
arⱪiliⱪ qüxürgən ⱪanunliringƣa əməl ⱪilmiduⱪ. 11 Barliⱪ Isra'illar sening
ⱪanunliringƣa əməl ⱪilmidi wə yolungdin qətnidi, gepingni anglaxni rət
ⱪildi. Xuning üqün hizmətkaring Musaƣa qüxürülgən təwrat ⱪanunidiki
ⱪarƣixlar wə ⱪəsəmlər ɵtküzgən gunaⱨimiz səwəbidin beximizƣa kəldi.
12
Sən bizgə wə bizning yolbaxqilirimizƣa ⱪilƣan sɵzliringni əməliyəttə
kɵrsətting, bizgə zor bala-ⱪazani yaƣdurdung. Yerusalem duq kəlgən
balayi'apət əzəldin pütün aləmdə bolup baⱪmiƣanidi. 13 Bu balayi'apətlər
Musa pəyƣəmbər arⱪiliⱪ qüxürülgən təwrat ⱪanunida yezilƣinidək
beximizƣa kəldi. Əmma, i Pərwərdigar Hudayimiz, biz tehi
gunaⱨlirimizdin yanmiduⱪ, ⱨəⱪiⱪitinggə boysunmay, səndin xapa'ət
tilimiduⱪ. 14 Xunga Pərwərdigar, sən bizni jazalimaⱪqi bolup, beximizƣa
bu balayi'apətni salding. Sən bizgə ⱨəⱪiⱪətən toƣra ⱪilding, qünki biz
sanga ita'ət ⱪilmiduⱪ.
15
Igimiz Huda, sən ɵz həlⱪingni ⱪudrətlik ⱪolung bilən Misirdin elip
qiⱪting, bu ⱪudriting sening namingni ⱨazirƣiqə esimizdə ⱪaldurdi. Biz
gunaⱨ ⱪilduⱪ wə hatalaxtuⱪ. 16 Igimiz, burun bizgə kɵrsətkən ⱨəⱪⱪaniy
ixliringdək ɵz xəⱨiring Yerusalem – muⱪəddəs teƣingdin
ƣəzəp-nəpritingni neri ⱪilƣin. Qünki bizning wə əjdadlirimizning
gunaⱨliri səwəblik ətrapimizdiki həlⱪlər ɵz həlⱪingni wə Yerusalemni
məshirə ⱪilmaⱪta.
17
I Huda, peⱪirning du'asi wə iltijayiƣa ⱪulaⱪ salƣin. I igəm, wəyran
bolƣan ibadəthanangƣa ɵzüngning ⱨɵrmiti üqün didaringning nurini
qaqⱪin. 18 I Hudayim, iltijayimƣa ⱪulaⱪ salƣin. Ümidsiz ⱨalitimizni,
yəni ɵzünggə mənsup bolƣan xəⱨərning harabə ⱨalitini kɵrgin. Bizning
ⱨəⱪ bolƣanliⱪimizdin əməs, bəlki sening bək rəⱨimdil bolƣanliⱪingdin
səndin tiləwatimiz. 19 I igimiz, zarimizni angliƣin, bizni əpu ⱪilƣin! I
igimiz, nalimizni anglap, birər tədbir ⱪollanƣin. I Hudayim, ɵz naming
üqün keqikmigin, qünki bu xəⱨər wə həlⱪ ɵzüngning».
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Jəbra'ilning bayani
Mən du'alirimni dawamlaxturup, gunaⱨlirimni wə həlⱪim
Isra'illarning gunaⱨlirini iⱪrar ⱪildim. Pərwərdigar Hudayimdin uning
muⱪəddəs teƣi Yerusalem üqün iltija ⱪildim. 21 Kəqlik ⱪurbanliⱪ waⱪtida
du'a ⱪiliwatattim, aldinⱪi wəⱨiydə kɵrgən adəm – Jəbra'il aldimƣa uqup
kəldi. 22 U manga qüxəndürüp, mundaⱪ dedi:
– Daniyal, mən sanga qüxənqə bərgili kəldim. 23 Sən du'a ⱪilixni
baxliƣan waⱪtingdila sanga jawab berilip bolunƣanidi. Mən xu jawabni
sanga yətküzgili bu yərgə kəldim, qünki Huda seni əziz kɵridu. Diⱪⱪət
ⱪilip anglisangla, wəⱨiyning mənisini qüxinələysən.
24
Həlⱪing wə muⱪəddəs xəⱨiringning ita'ətsizlikini ahirlaxturuxi,
gunaⱨini yuyuxi, yamanliⱪini tohtitixi, mənggülük adalət ornitixi,
wəⱨiydiki bexarətlərning əməlgə exixi wə muⱪəddəs ibadəthanining
paklinixi üqün yətmix kərrə yəttə məzgil bekitildi. 25 Xuni bilip
ⱪoyƣinki, Yerusalemni ⱪayta ⱪurux buyruⱪi berilgəndin baxlap, taki
Huda talliƣan padixaⱨ dunyaƣa kəlgüqə, yəttə kərrə yəttigə ⱪoxulƣan
atmix ikki kərrə yəttə məzgil ɵtidu. Gərqə u künlər muxəⱪⱪət iqidə
ɵtsimu, əmma Yerusalem xəⱨiri koqa wə həndəkliri bilən ⱪayta ⱪurulidu.
26
Bu waⱪit ɵtkəndin keyin, Huda talliƣan padixaⱨ ɵltürülüp, uningƣa
yardəm bərgüdək adəm ⱪalmaydu. Andin keyin bir ⱨɵkümran məydanƣa
kelip, ⱪoxunliri bilən xəⱨər wə ibadəthanini wəyran ⱪilidu. Aⱪiwiti huddi
kəlkün kəlgəndək bolidu. Uruxlar yüz berip, urux wəyranqiliⱪi Hudaning
iradisi bilən taki bu dəwr ahirlaxⱪuqə dawamlixidu. 27 U ⱨɵkümran kɵp
həlⱪlər bilən yəttə məzgil kelixim tüzidu, əmma waⱪitning yerimi
ɵtkəndin keyin, u ⱪurbanliⱪlar wə ⱨədiyələrni tohtitidu. U ibadəthanining
əng egiz yerigə «wəyranqiliⱪ elip kelidiƣan yirginqlik bir nərsə»
ornitidu. Pərwərdigardin u ⱨɵkümranƣa bekitilgən ahirⱪi kün kəlgüqə,
bu nərsə xu yərdə turidu.
20

10-bab
Daniyalƣa Dəjlə dəryasi boyida kɵrüngən ƣayibanə alamətlər
Persiyə padixaⱨi Korəx ⱨɵkümranliⱪining üqinqi yili, Beltixazzar
dəpmu atalƣan Daniyalƣa Hudadin bir wəⱨiy kəldi. Bu wəⱨiy rast, lekin
qüxinix naⱨayiti ⱪiyin idi. Daniyal ƣayibanə alamətlərdin uning təbirini
1
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kɵrdi.
2
U qaƣda mən Daniyal üq ⱨəptə ⱨazidardək yürdüm. 3 Bu üq ⱨəptining
iqidə alaⱨidə ƣizalanmidim, gɵx yemidim, xarab iqmidim wə hux puraⱪ
may ixlətmidim.
4
Birinqi ayning 24-küni⑤, mən büyük Dəjlə dəryasining boyida turup,
5
yuⱪiriƣa ⱪariƣanidim, uqisiƣa kəndir rəhttin tikilgən libas artⱪan,
beligə sap altun kəmər baƣliƣan birsini kɵrdüm. 6 Uning teni yaⱪuttək
julalinip, yüzliri qaⱪmaⱪtək yaltirap turatti. Kɵzliri ottək qaⱪnaytti.
Put-ⱪolliri parⱪiraⱪ tuqtək walildaytti. Awazi bir top adəmning awazidək
jarangliⱪ idi.
7
Bu ƣayibanə alamətni yalƣuz ɵzümla kɵrgənidim. Yenimdikilər
ⱨeqnemə kɵrmigən bolsimu, əmma ularni wəⱨimə besip, ⱪeqip berip
yoxurunuwaldi. 8 U yərdə ɵzüm yalƣuz turup, bu ajayip alamətni
kɵrdüm. Tenim maƣdursizlinip, qirayimning tatirip kətkənlikini ⱨes
ⱪildim. Put-ⱪolumda jan ⱪalmiƣanidi. 9 Uning awazini angliƣan ⱨaman
ⱨoxumdin kətkəndək bolup, yərgə düm qüxtüm. 10 Bir ⱪol manga tegip,
ⱪol wə tizlirimda yükündürüp ⱪoydi. 11 U manga:
– Əy Daniyal, Huda seni əziz kɵridu! Ornungdin turup, sɵzlirimni
kɵngül ⱪoyup angla. Mən sening yeningƣa əwətildim, – dedi.
Mən uning bu sɵzini anglap, titrigən ⱨalda ornumdin turdum. 12 U
yənə:
– Əy Daniyal, ⱪorⱪma, sən Hudayingning aldida ƣayibanə alamətning
mənisini qüxinixni tɵwənqilik bilən tələp ⱪilƣiningdin baxlap, u
du'ayingni anglidi. Mən sening iltijayingƣa bina'ən bu yərgə kəldim.
13
Lekin, Persiyə padixaⱨliⱪiƣa ⱨɵkümranliⱪ ⱪilidiƣan pərixtə⑥ meni 21
kün tosuwaldi. Mən Persiyədə yalƣuz bolƣaqⱪa, Mika'il isimlik bir bax
pərixtə manga yardəm ⱪildi. 14 Mən kəlgüsidə həlⱪning bexiƣa kelidiƣan
ixlardin sanga aldin həwər bərgili kəldim. Bu, kəlgüsi toƣrisidiki
ƣayibanə alaməttur, – dedi.
15
U manga sɵzləwatⱪanda, mən yərgə tikilip ⱪariƣinimqə zuwan
sürməy turdum. 16 Adəmgə ohxaydiƣan bu pərixtə ləwlirimni silap
ⱪoydi. Mən uningƣa:
⑤

Miladiyə kalendari boyiqə təhminən miladiyədin burunⱪi 536-yili, 4-ayning
23-künigə toƣra kelidu.
⑥ Pərixtə – Pərixtilərning bir ⱪismi Hudadin yüz ɵrigənidi. Ular xəytanning hizmitini
ⱪilidu.
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– Ⱨəzritim, bu ƣayibanə alaməttin wujudum titrəp, majalim ⱪalmidi.
Peⱪir ⱨəzritim bilən ⱪandaⱪmu sɵzlixələymən? Maƣdurum tügəp,
nəpisim üzüldi, – dedim.
18
U manga yənə bir ⱪetim ⱪol təgküzüp, tenimgə maƣdur bərdi. 19 U
manga:
– Huda seni əziz kɵridu, ⱪorⱪma, aman bol! Qidamliⱪ, batur bol, –
dedi.
Uning bu sɵzlirini anglap, manga tehimu maƣdur kirdi. Mən:
– Ⱨəzritim, siz manga küq-ⱪuwwət bərdingiz, əmdi sɵzləwering! –
dedim.
20-21
– Yeningƣa nemə üqün kəlgənlikimni biləmsən? – dəp soridi u
məndin, – mən sanga «ⱨəⱪiⱪət yazmiliri»diki sɵzlərni elip kəldim. Mən
ⱪaytip berip, Persiyə padixaⱨliⱪiƣa ⱨɵkümranliⱪ ⱪilidiƣan pərixtə bilən
jəng ⱪilimən. Keyin Yunan padixaⱨliⱪiƣa ⱨɵkümranliⱪ ⱪilidiƣan pərixtə
məydanƣa qiⱪidu. Isra'iliyəni ⱪoƣdaydiƣan pərixtə Mika'ildin baxⱪa,
manga yardəm beridiƣan ⱨeqkim yoⱪ.
17

11-bab
1

Midiyaliⱪ Dari'os ⱨɵkümranliⱪining birinqi yili mən bax pərixtə
Mika'ilƣa yardəm berip, uni ⱪoƣdap turƣanidim.
Jənub wə ximal padixaⱨliⱪliri
Pərixtə yənə mundaⱪ dedi:
– Əmdi mən sanga ⱨəⱪiⱪiy bolidiƣan ixlarni eytip berəy. Persiyə
padixaⱨliⱪiƣa yənə üq padixaⱨ ⱨɵkümranliⱪ ⱪilidu. Keyin tɵtinqi
padixaⱨ məydanƣa kelidu. U baxⱪa padixaⱨlarƣa ⱪariƣanda naⱨayiti
dɵlətmən bolidu. U küqiyip, ⱪudrət tapⱪanda, ⱨəmmisini Yunan
padixaⱨliⱪiƣa ⱪarxi jənggə atlanduridu. 3 Uningdin keyin yənə bir
küqlük padixaⱨ məydanƣa qiⱪidu. U qong ⱨoⱪuⱪni igiləp, ɵzi haliƣinini
ⱪilidu. 4 U əng ⱪudrət tapⱪanda, padixaⱨliⱪi tɵtkə bɵlünüp ketidu.
Təhtigə əwladliri warisliⱪ ⱪilalmaydu. Uning təhti yiltizidin ⱪomurup
taxlinip, baxⱪilarƣa berilidu. Lekin padixaⱨliⱪ u ⱨɵküm sürgən
waⱪittikidək küqlük bolmaydu.
5
Keyin jənub padixaⱨi⑦ ⱪudrət tapidu, lekin sərkərdilirining iqidin
2

⑦

Jənub padixaⱨi Misir padixaⱨini kɵrsitidu.
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uningdinmu küqlük biri məydanƣa kelip, tehimu zor padixaⱨliⱪⱪa
ⱨɵkümranliⱪ ⱪilidu. 6 Birnəqqə yildin keyin, jənub padixaⱨi ximal
padixaⱨi ⑧bilən ittipaⱪ tüzüp, ⱪizini uningƣa yatliⱪ ⱪilidu. Lekin ⱪizi
ɵzining təsirini uzaⱪⱪiqə saⱪlap ⱪalalmiƣaqⱪa, bu ittipaⱪ uzun
dawamlixalmaydu. Ⱪizi, ⱪizining eri, balisi wə ⱪizi bilən billə barƣan
hizmətkarliri biraⱪla ɵltürülidu.
7
Keyin, ⱪizining ⱪerindaxliridin biri jənub padixaⱨliⱪiƣa padixaⱨ
bolidu. U ximal padixaⱨliⱪining ⱪoxunliriƣa ⱨujum ⱪilip, ⱪəl'əsigə besip
kiridu wə ularni məƣlup ⱪilidu. 8 U ximal padixaⱨliⱪtiki ilaⱨlirining
butlirini wə butlarƣa atalƣan altun-kümüxtin yasalƣan ⱪimmətlik
nərsilərni olja elip, jənub padixaⱨliⱪi bolƣan Misirƣa elip ketidu. U
keyinki birnəqqə yil iqidə ximal padixaⱨliⱪiƣa ⱨujum ⱪilmaydu. 9 Keyin
ximal padixaⱨi jənub padixaⱨining zeminiƣa basturup kelidu, lekin
qekinixkə məjbur bolidu. 10 Ximal padixaⱨining xaⱨzadiliri jənggə
ⱨazirlinip, zor ⱪoxun təxkilləydu. Xaⱨzadilərdin biri düxmən ⱪəl'əsigə
kəlkündək besip kelidu.
11
Jənub padixaⱨi ⱪattiⱪ ƣəzəplinidu. U ximal padixaⱨiƣa ⱨujum ⱪilip,
uning zor ⱪoxunini əsirgə alidu. 12 Jənub padixaⱨi düxmən ⱪoxunini
əsirgə alƣanliⱪidin məƣrurlinip, tümənligən adəmlərni ⱪirip taxlaydu.
Biraⱪ uning ƣəlibisi uzunƣa barmaydu.
13
Birnəqqə yildin keyin ximal padixaⱨi burunⱪidin küqlük ⱪoxun
təxkilləp, hil ⱪorallanƣan ⱪudrətlik ⱪoxunni jənubⱪa baxlap kelidu. 14 U
qaƣda nurƣun kixilər jənub padixaⱨiƣa ⱪarxi bax kɵtüridu. Əy Daniyal,
sening həlⱪingning iqidiki bəzi zorawanlarmu asiyliⱪ ⱪilip, ƣayilirini
əməlgə axurmaⱪqi bolidu, lekin ular məƣlup bolidu. 15 Ximal padixaⱨi
jənub padixaⱨliⱪiƣa təwə mustəⱨkəm bir xəⱨərni muⱨasirigə elip, uni
besiwalidu. Jənub ⱪoxuni ⱪarxiliⱪ ⱪilalmaydu. Ⱨətta ularning əng hil
ləxkərlirimu ⱪarxiliⱪ ⱪilixⱪa ajizliⱪ ⱪilidu. 16 Ximal padixaⱨi haliƣan
ixini ⱪilidu, ⱨeqkim uningƣa ⱪarxiliⱪ ⱪilalmaydu. U güzəl Isra'iliyə
zeminini igiləp, uni wəyran ⱪilix imkaniyitigə igə bolidu.
17
Ximal padixaⱨi pütün ⱪoxuni bilən səpərgə atlinixⱪa niyət ⱪilidu. U
jənub padixaⱨi bilən ittipaⱪ tüzüp, ⱪizini uningƣa yatliⱪ ⱪilidu, qünki u
jənub padixaⱨliⱪini yoⱪitix niyitigə kəlgənidi. Lekin uning bu pilani
əməlgə axmaydu. 18 Keyin ximal padixaⱨi dengiz boyidiki həlⱪlərgə
ⱨujum ⱪilip, nurƣun həlⱪlərni boysunduridu. Lekin yaⱪa yurtluⱪ bir
⑧

Ximal padixaⱨi Süriyə padixaⱨini kɵrsitidu.
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sərkərdə uning ədipini berip, ⱪilƣan ⱪilmixiƣa yarixa jazasini beridu.
19
Xuning bilən ximal padixaⱨi ɵz dɵlitidiki ⱪəl'əlirigə qekinidu, muxu
məƣlubiyəttin keyin iz-derəksiz, ƣayib bolidu.
20
Uning təhtigə warisliⱪ ⱪilƣuqi həzinisini beyitix üqün əməldarini
əwətip, həlⱪtin ⱨər türlük alwan-seliⱪlarni yiƣidu. Lekin uzun ɵtməy
padixaⱨ ɵltürülidu. Uning ɵlümi jəngdə əməs, bəlki suyiⱪəst bilən
bolidu.
21
Xuningdin keyin bir yarimas adəm padixaⱨ bolidu. Uning təht warisi
bolux ⱨoⱪuⱪi bolmisimu, əmma u baxⱪilarning təyyarliⱪsiz turƣan
pəytidin paydilinip, ⱨiyligərlik ⱪilip, padixaⱨliⱪni tartiwalidu. 22 U ɵzigə
ⱪarxi qiⱪⱪan ⱪoxunlarni, jümlidin əⱨdə xaⱨzadisinimu⑨ yoⱪitidu.
23
Kelixim tüzüx arⱪiliⱪ baxⱪa həlⱪlərni aldaydu. Gərqə uningƣa
əgəxkənlər az bolsimu, əmma u barƣanseri ⱪudrət tapidu. 24 Baxⱪilar
təyyarliⱪsiz turƣanda, bayliⱪi mol ɵlkilərgə tajawuz ⱪilip kiridu. U
əjdadliridin ⱨeqkimmu ⱪilip baⱪmiƣan ixlarni ⱪilip, olja alƣan
mal-mülüklirini əgəxküqilirigə üləxtürüp beridu. U ⱪəl'ələrgə ⱨujum
ⱪilixni pilanliƣan bolsimu, əmma uning künliri uzunƣa barmaydu.
25
U zor ⱪoxun toplap, pütün küqi bilən jənub padixaⱨiƣa ⱨujum ⱪilidu.
Jənub padixaⱨimu ⱪudrətlik ⱪoxuni bilən jənggə atlinidu. Lekin jənub
padixaⱨi suyiⱪəstkə uqrap, jəngdə ƣəlibə ⱪilalmaydu. 26 Uning
ⱨəmdastihanliri uni wəyran ⱪilidu. Ləxkərliri jəngdə tarmar bolup,
kɵpinqisi ⱨalak bolidu. 27 Keyin bu ikki padixaⱨ bir dastihanda tamaⱪⱪa
dahil bolidu. Lekin ⱨər ikkilisi bir-birini aldaydiƣan yaman niyətlərdə
bolidu. Əmma aⱪiwiti Huda bəlgiligən waⱪitta yüz beridiƣan bolƣaqⱪa,
ularning pilanliri əməlgə axmaydu. 28 Ximal padixaⱨi nurƣun
ƣəniymətlərni elip yurtiƣa ⱪaytidu, lekin u Hudaning muⱪəddəs əⱨdisigə
ⱪarxi turux niyitigə kelidu. U yolda haliƣinini ⱪilip, andin ɵz yurtiƣa
ⱪaytidu.
29
Waⱪti kəlgəndə, ximal padixaⱨi jənubⱪa yənə besip kelidu. Lekin bu
ⱪetimⱪi əⱨwal ilgirikigə ohximaydu. 30 Kittimliⱪlar①ning kemiliri
uningƣa ⱨujum ⱪilip, uni ⱪorⱪutuwetidu, u qekinixkə məjbur bolidu.
Ximal padixaⱨi muⱪəddəs əⱨdining kixilirigə ƣəzəp ⱪilix arⱪiliⱪ
aqqiⱪini qiⱪiridu wə muⱪəddəs əⱨdini tərk ətküqilərni mukapatlaydu.
31
Ximal padixaⱨining ⱪoxunliri muⱪəddəs ibadəthaniƣa basturup
⑨
①

Bu bəlkim bax roⱨaniyni kɵrsitidu.
Rimliⱪlarni kɵrsitixi mumkin.
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kirip, u yərni bulƣaydu. Kündilik ⱪurbanliⱪlarni tohtitip, wəyranqiliⱪ
elip kelidiƣan yirginqlik bir nərsini muⱪəddəs ibadəthaniƣa ornitidu.
32
Ximal padixaⱨi muⱪəddəs əⱨdigə boysunmiƣanlarni xerin-xekər
sɵzlər bilən aldap, yeniƣa tartidu. Lekin Hudani tonuydiƣanlar ⱪozƣilip,
ⱪarxiliⱪ kɵrsitidu.
33
Həlⱪ iqidiki dana yolbaxqilar həlⱪⱪə təlim beridu. Lekin, dana
yolbaxqilarning bəziliri məlum məzgil iqidə jəngdə ⱨalak bolidu, bəziliri
otta kɵyüp ɵlidu, bəziliri bolsa əsirgə qüxidu yaki bulang-talangƣa
uqraydu. 34 Ⱪiyinqiliⱪ məzgilidə Hudaning həlⱪi azƣinə yardəmgə
erixidu. Nurƣun kixilər ularning səplirigə ⱪoxulƣan bolsimu, əmma
ularning kɵpliri qin niyətliri bilən ⱪoxulmiƣanidi. 35 Bəzi dana
yolbaxqilar azab qekidu, lekin ular qəkkən azabliri arⱪiliⱪ zaman
ahiriƣiqə tawlinidu, paklinidu wə ⱪusursiz bolidu. Bu ix taki Huda
bəlgiligən kün kəlgüqə dawamlixidu.
36
Ximal padixaⱨi haliƣinini ⱪilidu. U təkəbburlixip, ɵzini «ⱨərⱪandaⱪ
ilaⱨlardinmu uluƣmən» dəp mahtaydu. Ⱨətta ⱨəmmə ilaⱨlarning ilaⱨi
bolƣan Pərwərdigarƣa ⱪarxi sɵzləp, kupurluⱪ ⱪilidu. U taki Hudaning
ƣəzipi kəlgüqə dawamliⱪ xundaⱪ ⱪilidu. Huda ɵzining ⱪararlirini
ɵzgərtməy, qoⱪum əməlgə axuridu. 37 Ximal padixaⱨi əjdadliri qoⱪunup
kəlgən ilaⱨlarƣimu ⱨɵrmət ⱪilmaydu, ayallar ətiwarlaydiƣan ilaⱨnimu
kɵzgə ilmaydu. U ɵzini ⱨərⱪandaⱪ ilaⱨtin uluƣ dəp ⱪaraydu. 38 Əmma
əjdadliri qoⱪunup baⱪmiƣan ⱪorƣanlar ilaⱨiƣa qoⱪunidu. U bu ilaⱨⱪa
altun, kümüx, yaⱪut wə baxⱪa ⱪimmətlik sowƣatlarni təⱪdim ⱪilidu.
39
Ɵz ⱪorƣinini yat həlⱪning ilaⱨi arⱪiliⱪ muⱨapizət ⱪilidu. Ɵz
ⱨɵkümranliⱪini ⱪobul ⱪilƣuqilarƣa xan-xərəp wə yuⱪiri mərtiwə ata
ⱪilidu. Ularni yər-zemin bilən mukapatlaydu.
40
Zaman ahiri bolƣanda jənub padixaⱨi ximal padixaⱨiƣa ⱨujum
ⱪilidu. Ximal padixaⱨi jəng ⱨarwiliri, jəng tulparliri wə kemilirini ixlitip,
küqlük ⱪayturma zərbə beridu. Uning ⱪoxunliri kəlkündək besip kelip,
nurƣun dɵlətlərni besiwalidu. 41 Ⱨətta güzəl Isra'iliyə zeminiƣa besip
kirip, on mingliƣan kixilərni ɵltüridu. Pəⱪət Idom, Mo'ab həlⱪi wə
Ammonlarning rəⱨbərliri ⱪeqip ⱪutulidu. 42 Ximal padixaⱨi nurƣun
dɵlətlərgə besip kirgəndə, ⱨətta Misirmu uning qanggilidin ⱪeqip
ⱪutulalmaydu. 43 U Misirning altun-kümüxlirini wə baxⱪa ⱪimmət
baⱨaliⱪ buyumlirini talan-taraj ⱪilidu. Liwiyiliklər wə Kuxlarni
boysunduridu. 44 Keyin xərⱪ wə ximaldin kəlgən həwərlər ximal
padixaⱨini alaⱪzadə ⱪilidu. U ƣəzəplinip, ⱨujumƣa ɵtüp, düxmənlirini
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təltɵküs yoⱪitidu. 45 U dengiz wə Isra'iliyədiki kɵrkəm, muⱪəddəs taƣ
arisiƣa berip, u yərdə xaⱨanə qedirlirini tikidu. Əmma u xu yərdə jan
beridu, ⱨeqkim uni ⱪutⱪuzuwalalmaydu.

12-bab
Zaman ahiri
Pərixtə gepini dawamlaxturdi:
– U qaƣda həlⱪingni ⱪoƣdiƣuqi bax pərixtə Mika'il məydanƣa qiⱪidu.
Andin həlⱪing apiridə bolƣandin buyan ⱨeqⱪaqan bolup baⱪmiƣan
apətlik bir dəwrni baxtin kəqüridu, lekin həlⱪingning iqidiki nami
ⱨayatliⱪ dəptirigə pütülgənlərning ⱨəmmisi nijatliⱪⱪa erixidu. 2 Ⱪara yər
baƣrida yatⱪanlarning nurƣunliri tirilidu. Ularning bəziliri mənggülük
ⱨayatliⱪⱪa erixidu; bəziliri nomusta ⱪelip, mənggülük xərməndə bolidu.
3
Dana yolbaxqilar asman gümbizidək nurluⱪ bolidu, kixilərgə toƣra yol
kɵrsətkənlər yultuzlardək mənggü parlap turidu.
4
I Daniyal, sən əmdi bu pütükni ahirlaxturup, taki zaman ahiriƣiqə
peqətliwətkin. Nurƣun kixilər yüz bərməkqi bolƣan ixlar üstidə yürək
ⱪanlirini sərp ⱪilixip, qüxənqigə igə bolidu.
5
Andin, mən Daniyal ətrapⱪa ⱪarisam, yənə ikkiylən turuptu, biri
dəryaning bu təripidə, yənə biri ⱪarxi təripidə ikən. 6 Ulardin biri,
dəryaning üstidə turƣan, kəndir rəhttin tikilgən libas artⱪan ⱨeliⱪi
biridin:
– Bu ajayip wəⱪələrning ahirlixidiƣiniƣa ⱪanqilik waⱪit ketidu? – dəp
soridi.
7
Mən uning ikki ⱪolini asmanƣa kɵtürüp, mənggü ⱨayat Hudaning
nami bilən ⱪəsəm ⱪilip: «Bir məzgil, ikki məzgil wə yənə yerim məzgil
ketidu. Hudaning həlⱪi uqrawatⱪan bu ziyankəxlik ahirlaxⱪanda, bu
ixlarning ⱨəmmisi tügəydu» dəp jawab bərgənlikini anglidim.
8
Uning sɵzini angliƣan bolsammu, əmma nemə deməkqi bolƣanliⱪini
qüxənmidim. Xunga mən:
– Ⱨəzritim, bu ixlarning aⱪiwiti ⱪandaⱪ bolidu? – dəp soridim.
9
U mundaⱪ dedi:
– Əy Daniyal, sən ketiwərgin, qünki bu sɵzlər zaman ahiriƣiqə
peqətlinip, məhpiy tutulidu. 10 Bu azablar arⱪiliⱪ nurƣun kixilər
tawlinidu, paklinidu wə ⱪusursiz bolidu. Yamanlar qüxənməy, yamanliⱪ
1
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ⱪiliweridu, pəⱪət danalar qüxinidu. 11 Kündilik ⱪurbanliⱪlarni tohtitip,
wəyranqiliⱪ elip kelidiƣan yirginqlik bir nərsə ornitilƣan kündin baxlap,
1290 kün ɵtidu. 12 Ahirƣiqə sadiⱪ bolup, 1335 kün saⱪliƣanlar nəⱪədər
bəhtlik-ⱨə! 13 Əy Daniyal, sən ahirƣiqə sadiⱪ bol, keyin aləmdin ɵtisən.
Zaman ahirida in'amingni alƣili ⱪayta tirilisən.
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Obadiya
(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
Miladiyədin burunⱪi 586-yili Babil ⱪoxunliri Yəⱨudiyəning paytəhti
Yerusalemni ixƣal ⱪilƣanda, ⱪoxna padixaⱨliⱪ bolƣan Idom bu xəⱨərni
bulang-talang ⱪilixⱪa ⱪatnaxti. Idomliⱪlar ⱪeqiwatⱪan
Yəⱨudiyəliklərnimu tutup Babillarƣa tapxurup bərdi. Babillar ularning
bəzilirini ɵltürdi, bəzilirini ⱪul ⱪildi. Idom həlⱪi Əsawning əwladliri
bolup, Əsaw Yaⱪupning akisi idi, Yaⱪupning əwladliri Yəⱨudiyəliklər idi.
Gərqə Idom həlⱪi Yəⱨudiyə həlⱪi bilən ⱪerindax həlⱪ bolsimu, Idomluⱪlar
Yəⱨudiyəliklərgə ⱨeqⱪandaⱪ ⱨesdaxliⱪ ⱪilmidi.
Kɵp ⱪisim Yəⱨudiyəliklər sürgün ⱪilinƣanda, Obadiya pəyƣəmbər
Yerusalemda ⱪaldurulƣanidi. U, Idomluⱪlarning, bexiƣa kün qüxkən
ⱪoxniliriƣa rəⱨimsizlərqə mu'amilə ⱪilƣanliⱪini əyibləydu wə ularning
ⱨalak bolidiƣanliⱪidin aldin bexarət beridu. U, Hudaning ɵz həlⱪining
xan-xəripini əsligə kəltüridiƣanliⱪini wə padixaⱨliⱪning Pərwərdigarƣa
mənsup bolidiƣanliⱪini aldin eytidu.
Tezis:
1. Idomning jazalinixi (1-ayəttin 14-ayətkiqə)
2. Hudaning soraⱪ künining yeⱪinlixi (15-ayəttin 21-ayətkiqə)

Obadiya

1

Bu Obadiyaƣa kəlgən wəⱨiydur.
Bu, Igimiz Pərwərdigarning Idom həlⱪi toƣrisida eytⱪanliridur.
Pərwərdigar əllərgə əlqi əwətip, ular arⱪiliⱪ: «Idomƣa ⱪarxi urux
ⱪilixⱪa təyyarlininglar!» degən. Biz bu həwərni angliduⱪ.
2

Pərwərdigar Idom həlⱪi toƣrisida mundaⱪ dəydu:
«Anglanglar! Mən əmdi silərni həlⱪlərning arisidiki ajiz həlⱪ ⱪilip
ⱪoyimən.
Silər pütünləy nəzərdin qüxüp ketisilər.
3
Təkəbburluⱪunglar silərni aldaydu.
Silərning paytəhtinglar ⱪiyadiki ⱪorƣandur,
ɵyünglar bolsa egiz taƣdidur.
Xunga silər kɵnglünglərdə:
‘kim bizni bu yərdin tartip qüxürələydu?’ dəysilər.
4
Lekin silər bürküttin egiz uqup, yultuzlar arisiƣa uwa salsanglarmu,
mən yənila silərni tartip qüxürələymən.
5
Keqisi ɵygə oƣri kirsə, ɵydiki ⱨəmmə nərsini elip kətməydiƣu,
kixilər üzümlərni yiƣⱪanda, azraⱪ ⱪaldurup ⱪoyidiƣu,
lekin silərning düxmininglar silərni pütünləy yoⱪitiwetidu.
6
Əy, Əsawning əwladliri, silər pütünləy talan-taraj ⱪilinisilər!
Yoxurup ⱪoyƣan bayliⱪinglar tepiwelinidu wə elip ketilidu.
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7

Silərning barliⱪ ittipaⱪdixinglar silərni ɵz zemininglardin
ⱪoƣliwetidu,
silər bilən tinq ɵtkən kixilər silərni aldap məƣlup ⱪilidu,
silər bilən billə ƣizalanƣan kixilər silərgə tuzaⱪ ⱪuridu,
silər ƣəplət iqidə ⱪelip ⱨeqnemini bilməysilər.»
8

Bu waⱪitta, Pərwərdigar mundaⱪ dəydu:
«Mən Idomning danixmənlirini
ⱨəmdə Əsawning taƣliridin kəlgən məsliⱨətqilərni yoⱪitimən!
9
Əy Teman xəⱨiri, sening ləxkərliring ⱨoduⱪup ketidu.
Əsawning taƣliridiki həlⱪning ⱨəmmisi ⱪirƣin ⱪilinidu!
10
Əy Idom, Yaⱪupning əwladliriƣa, yəni tuƣⱪanliringƣa zorawanliⱪ
ⱪilƣanliⱪing üqün
iza-aⱨanətkə ⱪalisən,
ⱨəmdə mənggülükkə wəyran ⱪilinisən.
11
Ular tajawuzƣa uqriƣanda, sən ularƣa yardəm ⱪilmay, yiraⱪ
turiwalding.
Yatlar Yerusalemdiki bayliⱪni talixip qək taxlap, talan-taraj
ⱪilƣanda,
sən huddi Isra'illarning bir düxminigə ohxap ⱪalding.
12
Tuƣⱪanliring bəhtsizlikkə uqriƣan kündə
ularning bəhtsizlikidin huxal bolmasliⱪing kerək idi.
Yəⱨudiyə həlⱪi wəyran bolƣan kündə xadlanmasliⱪing kerək idi.
Ular bəhtsizlikkə yoluⱪⱪan kündə məshirə ⱪilmasliⱪing kerək idi.
13
Mening həlⱪim bala-ⱪazaƣa uqriƣan kündə, sən ularning xəⱨirigə
kirməsliking kerək idi.
Ular bala-ⱪazaƣa uqriƣan kündə, sən huxal bolmasliⱪing kerək idi.
Ular bala-ⱪazaƣa uqriƣan kündə, sən ularning bayliⱪlirini
bulimasliⱪing kerək idi.
14
Sən tɵt koqining eƣizida turuwelip, ⱪeqiwatⱪanlarni ⱪirmasliⱪing
kerək idi.
Ular wəyran bolƣan kündə, sən ularni düxmənlərgə tutup
bərməsliking kerək idi.»
Hudaning soraⱪ künining yeⱪinlixixi
«Mən Pərwərdigarning pütkül əllərni soraⱪⱪa tartidiƣan küni
yeⱪinlaxmaⱪta!
15
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Əy Idom, sən ⱪilmixingƣa yarixa jazalinisən!
Rəzilliking ɵz bexingƣa qüxidu!
16
Mening həlⱪim muⱪəddəs teƣimda jaza xarabini toluⱪ iqiwətti,
əmdə sən wə ətrapingdiki əllərmu bu jaza xarabini toluⱪ iqiwetisilər.
Xundaⱪ, silər jaza xarabini iqiwetisilər.
Silər huddi ⱨeqⱪaqan məwjut bolup baⱪmiƣandək yoⱪap ketisilər.
17
Lekin Si'on teƣi ⱪaqⱪanlarning panaⱨlinidiƣan jayiƣa aylinidu,
u bir muⱪəddəs zemin bolidu.
Yaⱪupning əwladliri ⱪaytip kelip, ɵz zeminiƣa igə bolidu.
18
Yaⱪupning əwladliri otⱪa ohxax bolidu.
Yüsüpning əwladliri yalⱪunƣa ohxax bolidu.
Lekin Əsawning əwladliri pahalƣa ohxax bolidu.
Ular kɵyüp ketip, pütünləy yoⱪilidu.
Əsawning əwladliridin ⱨeqkim ⱪalmaydu.»
Bu, Pərwərdigarning eytⱪan sɵzliridur.
19

Keyin, Nəgeb qɵllükidə yaxiƣan Hudaning həlⱪi Idom taƣlirini
ⱪaytidin igiləydu.
Ƣərbiy edirliⱪlarda yaxiƣanlar Filistiyəliklərning zeminini igiləydu.
Ular Əfrayim wə Samariyə zeminlirini igiləydu.
Binyaminlər Gil'ad zeminini igiləydu.
20
Sürgün ⱪilinƣan Isra'il həlⱪi ɵz zeminiƣa ⱪaytip kelidu,
ular Fenikiyə zeminining Zarifat xəⱨirigiqə bolƣan jaylarni igiləydu.
Yerusalemda tutⱪun ⱪilinip, Sifarad xəⱨiridə sərgərdan bolup
yürgənlər ⱪaytip kelidu,
ular Nəgeb qɵllükidiki xəⱨərlərni igiləydu.
21
Ular ƣəlibə ⱪilƣandin keyin, Si'on teƣiƣa kelip,
Idom taƣliriƣa ⱨɵkümranliⱪ ⱪilidu.
Padixaⱨliⱪ Pərwərdigarƣa mənsup bolidu.
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Yunus
(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
Yunus miladiyədin burunⱪi səkkizinqi əsirdə yaxiƣan Hudaning bir
pəyƣəmbiridur. U qaƣlarda Isra'iliyə ikki padixaⱨliⱪⱪa bɵlünüp,
ximaldikisi yənila Isra'iliyə, jənubtikisi bolsa Yəⱨuda dəp atalƣandi.
Huda da'im Isra'iliyə wə Yəⱨudaning padixaⱨliri wə həlⱪlirigə ɵz
pəyƣəmbərlirini əwətip, ularni Hudaning yolida mengixⱪa yetəkligən,
xundaⱪla gunaⱨ ɵtküzməslik wə sahta ilaⱨlarƣa qoⱪunmasliⱪ ⱨəⱪⱪidə
agaⱨlandurup turƣan. Huda ⱨəmmə həlⱪlərni sɵyidu, xunga u bəzidə
baxⱪa əllərgimu ɵz pəyƣəmbərlirini əwətkən.
Muⱪəddəs Kitabning «Yunus» degən ⱪismida Yunus pəyƣəmbərning
Huda təripidin yat bir əlgə əwətilgənliki ⱨəⱪⱪidə bayan ⱪilinƣan. Huda
uningƣa Hudaning həlⱪining düxmini dəp ⱪaralƣan Ninəwi degən
xəⱨərgə berixni buyruƣan.
«Yunus»ta təswirləngən asasliⱪ məzmun Hudaning Yunus
pəyƣəmbərgə tapxurƣan sɵzliri əməs, bəlki Huda Yunus pəyƣəmbərni
Ninəwi xəⱨirigə əwətkəndin baxlap, Yunus pəyƣəmbərning bexidin
ɵtküzgən kəqürmixliridur.
Gərqə pəyƣəmbərlər aliy hislətlik kixilərdin bolsimu, ular yənila ajiz
insanlardur. Məsilən Yunus pəyƣəmbər Ninəwi xəⱨirigə berixni
halimiƣan ⱨəm Hudaning u xəⱨərdikilərni jazalixini arzu ⱪilƣan. Xunga
u Hudaƣa boysunmiƣan ⱨalda, Ninəwi xəⱨirigə barmay, əksiqə ⱪarxi
yɵnilixkə yolƣa qiⱪⱪan. «Yunus»ta Hudaning ɵzigə boysunmiƣan
pəyƣəmbərgə ⱪandaⱪ mu'amilə ⱪilƣanliⱪi təswirlinidu.
Gərqə Ninəwiliklər Hudaning həlⱪi bolmisimu, Huda yənila ularni
sɵygən. Huda Yunus pəyƣəmbərning ⱪəlbini Ninəwiliklərni huddi Huda
ɵzi u həlⱪni sɵygəndək sɵyidiƣan ⱪilip ɵzgərtixni haliƣan.
Tezis:
1. Yunusning Huda təripidin qaⱪirilixi wə Hudaning əmrigə
boysunmasliⱪi (1-bab)
2. Yunusning du'a ⱪilixi wə nijatliⱪⱪa erixixi (2-bab)
3. Yunusning Ninəwiliklərni agaⱨlandurux bilən Hudaƣa boysunuxi
(3-bab)
4. Yunusning Hudaning Ninəwiliklərgə kɵrsətkən meⱨir-xəpⱪitigə
aqqiⱪlinixi (4-bab)

Yunus

Yunusning Pərwərdigarning ⱨuzuridin ⱪeqixi
Bir küni Amittayning oƣli Yunusⱪa Pərwərdigardin wəⱨiy kəldi.
2
Pərwərdigar mundaⱪ dedi:
– Sən Ninəwi degən büyük xəⱨərgə dərⱨal berip, u xəⱨərdikilərgə
ularning üstidin qiⱪarƣan ⱨɵkümümni jakarla, qünki ularning ⱪilƣan
rəzillikliri manga yetip kəldi!
3
Lekin Yunus ɵzini Pərwərdigarning ⱨuzuridin ⱪaqurux üqün xu'an
ⱪarxi yɵnilixkə mangdi. U Jaffa xəⱨirigə berip, Ispaniyəgə baridiƣan bir
kemini tapti wə kemining yol ⱨəⱪⱪini tɵləp, kemigə qiⱪip, kemiqilər
bilən billə Ispaniyəgə barmaⱪqi boldi. U: «U yərgə ⱪeqip barsam,
Pərwərdigarning ⱨuzuridin yiraⱪ bolimən» dəp oylidi.
4
Biraⱪ Pərwərdigar dengizƣa küqlük boran əwətkənidi, dengizda
dəⱨxətlik boran-qapⱪun qiⱪip, kemini parqiliwətkili tas ⱪaldi. 5 Xuning
bilən kemiqilər ⱪattiⱪ wəⱨimigə qüxüp, ⱨərⱪaysi ɵz ilaⱨliriƣa yalwurdi.
Kemə yeniklisun dəp, ular kemidiki mallarni dengizƣa taxlaxti. Yunus u
waⱪitta kemining astinⱪi bɵlümidə yetip, ⱪattiⱪ uyⱪuƣa kətkənidi.
6
Kemə baxliⱪi Yunusning yeniƣa kelip, uningƣa:
– Sən nemixⱪa uhlap yatisən? Tur, ilaⱨingƣa yalwur! Bəlkim uning
bizgə nəziri qüxər, xundaⱪ bolsa ⱨalak bolmaymiz, – dedi.
7
Kemiqilər:
1
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– Bizning muxu balayi'apətkə duqar boluximizƣa kim səwəblik
ikənlikini kɵrüp baⱪayli, – deyixip qək tartixⱪanidi, qək Yunusⱪa qiⱪti.
8
Ular uningdin:
– Eytⱪina, bu balayi'apətni kim kəltürüp qiⱪardi? Sən nemə ⱪilidiƣan
adəmsən, ⱪəyərdin kəlding, ⱪaysi əl-milləttinsən? – dəp soraxti. 9 Yunus
ularƣa:
– Mən Ibraniymən, dengiz wə ⱪuruⱪ tupraⱪlarni yaratⱪan ərxtiki
Pərwərdigarƣa etiⱪad ⱪilimən, – dəp jawab bərdi
10
Yunus yənə ularƣa ɵzining Pərwərdigarning ⱨuzuridin ⱪeqip
yürgənlikini eytip bərgənidi, kemiqilər uni anglap intayin ⱪorⱪuxup kətti
wə:
– Bundaⱪ ⱪeqip yürgining nemisi! – dedi. 11 Boran-qapⱪunlar əwjigə
qiⱪⱪanliⱪtin, ular uningdin:
– Biz sanga nemə ⱪilsaⱪ dengiz dolⱪuni biz üqün pəsiyidu? – dəp
soraxti. 12 Yunus ularƣa:
– Mən xuni bilimənki, mening səwəbimdin silər muxu dəⱨxətlik
boran-qapⱪunƣa uqridinglar. Meni kɵtürüp dengizƣa taxlanglar, dengiz
dolⱪuni silər üqün pəsiyidu, – dəp jawab bərdi.
13
Kemiqilər əksiqə palaⱪni jenining bariqə urup, kemini ⱪirƣaⱪⱪa elip
barmaⱪqi boldi-yu, alƣa ilgiriliyəlmidi, qünki boran-qapⱪunlar
barƣanseri əwjigə qiⱪⱪanidi. 14 Xuning bilən ular Pərwərdigarƣa:
– I Pərwərdigar, səndin ɵtünimizki, bu adəmning jeniƣa zamin
bolƣanliⱪimizdin bizni ⱨalak ⱪilmiƣaysən. Bigunaⱨ adəmning ⱪenini
tɵküx gunaⱨini bizning üstimizgə yüklimigəysən. I Pərwərdigar,
bularning ⱨəmmisini ɵz iradəng boyiqə ⱪilƣansən, – dəp yalwurdi.
15
Andin keyin ular Yunusni kɵtürüp dolⱪunlap turƣan dengizƣa
taxliƣanidi, boran xu'an besildi. 16 Kemiqilər bu wəⱪəni kɵrgəqkə
Pərwərdigardin ⱪattiⱪ ⱪorⱪuxup, uningƣa ⱪurbanliⱪ ⱪilixti wə ⱪəsəmlər
berixti.
17
Pərwərdigar yoƣan bir beliⱪni Yunusni yutuwelixⱪa əwətkənidi.
Yunus beliⱪning ⱪorsiⱪida üq keqə-kündüz ⱪaldi.

2-bab
1

Yunusning du'asi
Yunus beliⱪning ⱪorsiⱪida ɵz Hudasi bolƣan Pərwərdigarƣa mundaⱪ
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du'a ⱪildi:
2

Nalə ⱪildim Pərwərdigarƣa külpəttə ⱪalƣinimda,
ⱪulaⱪ saldi u manga.
Pəryad qəktim qongⱪur yeridin ɵlüklər diyarining,
ⱪulaⱪ salding naləmgə sən mening.
3
Sən taxliding meni tegigə qongⱪur dengizning,
ⱪorxiwaldi meni küqlük sular,
besip ɵtti üstümdin dolⱪunliring, ɵrkəxliring.
4
Mundaⱪ dedim xu pəyttə:
Taxlinip kəttim mən sening nəziringdin,
kɵrimən yənə muⱪəddəs ibadəthanangni lekin.
5
Jenimni alƣudək ⱪorxiwaldi meni sular,
oriwaldi ɵrkəxlər,
qirmiwaldi beximni dengizdiki ot-qɵplər.
6
Qɵküp kəttim dengizdiki taƣlarning ulliriƣa,
qiⱪix yolliri mənggügə etilgən jayƣa.
Lekin i Pərwərdigar, Hudayim,
ⱪutⱪuzuwalding jenimni ɵlüklər diyaridin ɵzüng.
7
Qiⱪip ketəy degəndə jenim,
i Pərwərdigar, seni yad əttim.
Yətti du'ayim sanga,
sening muⱪəddəs ibadəthanangƣa.
8
Ərziməs butlarƣa qoⱪunidiƣanlar
Pərwərdigarning meⱨir-muⱨəbbitini tərk etər.
9
Lekin mən bolsam sunarmən sanga,
xükürlər bilən ⱪurbanliⱪlar.
Wapa ⱪilarmən ⱪilƣan ⱪəsəmlirimgə,
qünki nijatliⱪ kelər Pərwərdigardinla.
10

Xuning bilən Pərwərdigar ⱨeliⱪi beliⱪⱪa buyruⱪ ⱪilƣanidi. Beliⱪ
Yunusni ⱪuruⱪluⱪⱪa ⱪusup qiⱪardi.

3-bab
1

Yunusning Hudaƣa boysunuxi
Pərwərdigardin Yunusⱪa ikkinqi ⱪetim wəⱨiy kəldi. 2 Pərwərdigar

834
Yunus

uningƣa:
– Sən Ninəwi degən büyük xəⱨərgə dərⱨal berip, u xəⱨərdikilərgə mən
sanga tapxuridiƣan sɵzlərni jakarla, – dedi.
3
Yunus xu'an Pərwərdigarning sɵzigə bina'ən, Ninəwigə bardi. Ninəwi
alaⱨidə qong bir xəⱨər bolup, uni arilap qiⱪixⱪa üq kün ketətti. 4 Yunus
xəⱨərgə kirip, bir künlük yolni mangƣandin keyin:
– Ⱪiriⱪ kündin keyin Ninəwi xəⱨiri harab ⱪilinidu! – dəp jakarlidi.
5
Buning bilən Ninəwiliklər Hudaƣa ixinip, roza tutuxni ⱪarar ⱪildi.
Pütün xəⱨər həlⱪi mərtiwisi yuⱪiri-tɵwən bolsun, ⱨəmmisi qigə rəhtkə
yɵginip, towa ⱪilƣanliⱪini bildürüxti. 6 Bu həwər Ninəwi padixaⱨiƣa
yətkəndə, u təhtidin qüxüp, tonini seliwetip, qigə rəhtkə yɵginip, küldə
milinip olturdi.
7
Padixaⱨ ɵzi wə əməldarlirining namida Ninəwiliklərgə mundaⱪ əmr
qüxürdi: «Məyli adəm məyli ⱨaywan, məyli kala məyli ⱪoy bolsun,
ⱨəmmisi ⱨeqnemə tetimisun, ular ⱨeqnemə yemisun, sumu iqmisun.
8
Pütkül adəm wə ⱨaywanlar qigə rəhtkə yɵgənsun. Ⱨərbir adəm Hudaƣa
ⱪattiⱪ yalwursun ⱨəmdə yaman yolidin yansun, zorawanliⱪtin ⱪol üzsun.
9
Kim bilidu, Huda xuning bilən niyitidin, ⱪəⱨr-ƣəzipidin yenip, bizni
ⱨalak ⱪilmay ⱪoyamdu tehi!»
10
Huda ularning əməllirini yəni yaman yolliridin yanƣanliⱪini
kɵrgəndə, ilgiri ɵzi jakarliƣan, ularning üstigə qüxürməkqi bolƣan
balayi'apətlərni ularƣa qüxürmidi.

4-bab
Yunusning Hudaning kɵrsətkən meⱨir-xəpⱪitigə aqqiⱪlinixi
Yunus bu ixtin tolimu narazi bolup, naⱨayiti aqqiⱪlandi. 2 Xunga u
Pərwərdigarƣa mundaⱪ dedi:
– I Pərwərdigar, ɵz yurtumda turƣinimda sening xundaⱪ
ⱪilidiƣanliⱪingni ɵz-ɵzümgə eytmiƣanmidim?! Mən sening intayin
meⱨriban wə rəⱨimdil Huda ikənlikingni biləttim. Sən asanliⱪqə
ƣəzəplənməysən, meⱨir-muⱨəbbətkə tolƣansən. Balayi'apət kəltürüxtin
yeniwalidiƣanliⱪingni biləttim. Xunga Ispaniyəgə ⱪaqmiƣanmidim?!
3
Əmdi, i Pərwərdigar, jenimni alƣin! Tirik yaxiƣinimdin ɵlginim yahxi!
4
Pərwərdigar uningƣa jawabən:
– Aqqiⱪlinixing toƣrimu? – dedi.
1
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Xuning bilən Yunus xəⱨərning sirtiƣa qiⱪip, xəⱨərning xərⱪ təripidə
olturdi. U bir qəllə tikip, uning sayisida olturup, Ninəwi xəⱨiridə nemə
wəⱪə yüz beridiƣanliⱪiƣa nəzər saldi. 6 Pərwərdigar Huda Yunusni
kɵngül ƣəxlikidin ⱪutuldurux üqün, bir ⱪapaⱪ pəlikini ündürüp,
Yunusning bexiƣa sayə bolsun dəp, uning üsti təripigə yeyildurdi. Yunus
bolsa ⱪapaⱪ pəliki üqün intayin hux boldi. 7 Lekin ətisi ətigəndə Huda ɵzi
bir ⱪurtni əwətti. Bu ⱪurt kelip, ⱪapaⱪ pəlikini yəp, uni kesip ⱪurutuwətti.
8
Kün qiⱪⱪanda, Huda kün qiⱪix tərəptin issiⱪ xamal qiⱪarƣanidi, ⱪiziⱪ
aptap Yunusning bexiƣa qüxüp, uni ⱨalidin kətküzdi. Xunga u ɵlümni
tiləp: «Tirik yaxiƣinimdin ɵlginim yahxi!» dedi.
9
Lekin Huda uningdin:
– Sening bu ⱪapaⱪ pəliki üqün aqqiⱪlinixing toƣrimu? – dəp soridi.
– Ⱨə'ə, aqqiⱪimda ɵlgüdək bolup ⱪaldim! – dəp jawab bərdi Yunus.
10
Pərwərdigar uningƣa:
– Sən ɵzüng ya ɵstürməy, ya uningƣa əmgək singdürməy, bir keqidə
ɵsüp, ikkinqi keqisi yoⱪ bolup kətkən bir tüp ⱪapaⱪ pəlikigə xunqə iqing
aƣriƣan yərdə, 11 mən aⱪ-ⱪarini pərⱪləndürəlməydiƣan bir yüz yigirmə
ming adimi wə nurƣun ⱨaywanliri bar Ninəwidək qong xəⱨərgə iq
aƣritmay turalamdim?! – dedi.
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Habaⱪuⱪ
(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
«Habaⱪuⱪ» miladiyədin burunⱪi 7-əsirning ahirida Babil ⱨɵkümranliⱪi
dəwridə yezilƣan. «Habaⱪuⱪ»ning birinqi wə ikkinqi bablirida Huda
bilən Habaⱪuⱪ pəyƣəmbər otturisidiki sɵⱨbət bayan ⱪilinƣan. U
qaƣlarda Yəⱨudiyədə ⱪanunsizliⱪ wə qiriklik əwj alƣanidi, xunga
Habaⱪuⱪ pəyƣəmbər adalətsizlik wə jinayətkə tolƣan Yəⱨudiyə üstidin
Hudaƣa xikayət ⱪilƣan. Xu qaƣda Huda Habaⱪuⱪ pəyƣəmbərgə Yəⱨuda
həlⱪini Babilliⱪlar arⱪiliⱪ jazalaydiƣanliⱪini eytⱪan. Hudaning uningƣa
bərgən bu jawabi Habaⱪuⱪ pəyƣəmbərni ⱪattiⱪ ⱨəyranliⱪta ⱪaldurƣan.
Qünki Yəⱨuda həlⱪidin nəqqə ⱨəssə artuⱪ gunaⱨkar bolƣan Babilliⱪlarni
Hudaning Yəⱨudiyə həlⱪini jazalax wasitisi ⱪilixini Habaⱪuⱪ pəyƣəmbər
ⱨeq qüxinəlmigən wə bundaⱪ ⱪilixni u adalətsizlik, dəp ⱨes ⱪilƣan.
Waⱨalənki, yaratⱪuqi Huda Habaⱪuⱪ pəyƣəmbərgə, ɵzining
Babilliⱪlarning ⱨakawurluⱪiƣa ƣəzəplinidiƣanliⱪini, xundaⱪla
ularnimu ahiri jazalaydiƣanliⱪini eytⱪan. Habaⱪuⱪ pəyƣəmbər
Hudaning ɵz həlⱪigə azab-oⱪubətlərgə bərdaxliⱪ berələydiƣan
küq-ⱪudrət beridiƣanliⱪiƣa wə ularni ⱪutⱪuzidiƣanliⱪiƣa ixəngən.
Ahirⱪi babta, Habaⱪuⱪ pəyƣəmbərning du'aliri, Pərwərdigarning
ⱪudriti wə uluƣluⱪiƣa eytⱪan ⱨəmdusanaliri bayan ⱪilinƣan.
Tezis:
1. Habaⱪuⱪ pəyƣəmbərning xikayiti wə Pərwərdigarning jawabi
(1-bab 1-ayəttin 2-bab 1-ayətkiqə)
2. Rəzillərgə kelidiƣan jaza (2-bab 2-ayəttin 20-ayətkiqə)
3. Habaⱪuⱪ pəyƣəmbərning du'asi (3-bab )

Habaⱪuⱪ

1

Bu, Habaⱪuⱪ pəyƣəmbərgə kəlgən wəⱨiydur.
Habaⱪuⱪning nalə ⱪilixi
I Pərwərdigar, ⱪaqanƣiqə nalə ⱪilsam ⱪulaⱪ salarsən?
«Zorawanliⱪ boluwatidu!» dəp qaⱪirsammu ⱪutⱪuzmamsən?
3
Nemə üqün meni xunqiwala naⱨəⱪqilikni kɵrüxkə zorlaysən?
Nemə üqün yamanliⱪni kɵrüp turup pərwa ⱪilmaysən?
Ⱪayaⱪⱪa ⱪarisam kɵrginim wəyranqiliⱪ wə zorawanliⱪ,
ⱨəmmə yərdə jedəl-majira, urux-talax.
4
Nətijidə ⱪanun küqini yoⱪatⱪan,
adalətmu ⱨərgiz otturiƣa qiⱪalmiƣan.
Rəzillər ⱨəⱪⱪaniylarni ⱪorxiwalƣan,
adalət burmilanƣan.
2

Pərwərdigarning jawabi
Yat əllərgə ⱪarap beⱪinglar!
Kɵrgənliringlardin ⱨəyran-ⱨəs ⱪalisilər.
Mən silərning bu zamaninglarda bir ix ⱪilmaⱪqimənki,
silər anglapmu ixənməysilər.
6
Mana, mən rəⱨimsiz wə ⱪiziⱪⱪan Babil həlⱪini küqəytməkqimən.
Ular jaⱨanƣa yürüx ⱪilip, baxⱪilarning makanlirini igiliwalidu.
5
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7

Ular ⱪorⱪunqluⱪ, wəⱨxiy həlⱪtur.
Ular intayin ⱨakawur bolup, ɵz aldiƣa pətiwa qiⱪirixidu.
8
Ularning atliri yilpizdin qaⱪⱪan,
gugumdiki aq bɵridin ⱨoxyardur.
Ularning atliⱪliri yiraⱪtin qepixip kelip,
oljini ⱪamallax üqün huddi bürküttək xungƣup qüxidu.
9
Ularning ⱨəmmisi zorawanliⱪ ⱪilix üqünla kelidu.
Ⱪoxunlar huddi ⱪumluⱪtiki borandək basturup kelip,
ⱪumdək ⱨesabsiz kixilərni əsir alidu.
10
Ular padixaⱨlarni məshirə ⱪilip,
ⱨɵkümdarlarni zangliⱪ ⱪilidu.
Ular xəⱨər sepillirini kɵrüp külüxüp ketidu,
ular topa dɵwisi yasap sepilƣa qiⱪip,
xəⱨərlərni ixƣal ⱪilidu.
11
Ular xiddətlik borandək tez kelip tez ɵtüp ketidu,
ular ɵz küqini «ilaⱨ» dəp bilgən gunaⱨkarlardur.
Habaⱪuⱪning yənə nalə ⱪilixi
I Pərwərdigar, muⱪəddəs Hudayim, sən əzəldin bar Hudasən!
Xundaⱪ ikən biz yoⱪalmaymiz.
I Pərwərdigar, sən üstimizdin ⱨɵkümingni yürgüzüxkə Babilliⱪlarni
təyinliding.
I Huda, sən mustəⱨkəm ⱪoram taxtursən, sən Babilliⱪlarni bizni
jazalaxⱪa tikliding.
13
Lekin kɵzliring xunqə pakki, rəzillikkə ⱪarap turalmaysən,
sən yamanliⱪⱪa qidap turalmaysən.
Xundaⱪ ikən sən nemə üqün bu məkkarlarƣa qidap turisən?
Rəzillər ɵzliridin ⱨəⱪⱪaniyraⱪ adəmlərni yutuwatsa,
nemixⱪa jim turisən?
14
Sən həlⱪlərni dengizdiki beliⱪlardək ⱪilip ⱪoydung,
baxlamqisi yoⱪ dengiz məhluⱪliridək ⱪilip ⱪoydung.
15
Babilliⱪlar ⱪarmaⱪ bilən ularning ⱨəmmisini tutidu,
ularni tor taxlap süzüwalidu,
yayma tor taxlap yiƣiwalidu,
ular huxalliⱪidin xadlinidu.
16
Xundaⱪ ⱪilip ular ɵz toriƣa qoⱪunup, uningƣa ⱪurbanliⱪ ⱪilidu.
Yayma toriƣa küjə kɵydüridu.
12
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Qünki ular bu torliri bilən ⱨəxəmətlik yaxaydu,
ularning ta'amliri naⱨayiti moldur.
17
Ular ⱪaqanƣiqə tohtimastin torini taxlap,
həlⱪlərni dawamliⱪ rəⱨimsizlərqə ⱪirƣin ⱪilidu?

2-bab
1

Mən kɵzitix munarida turup kɵzətqilik ⱪilimən,
sepilda turup ⱪarawulluⱪ ⱪilimən.
Pərwərdigarning manga nemə dəp jawab berixini kütüp ⱪarap
turimən,
xundila uningƣa ⱪilƣan xikayətlirim toƣrisida ⱪandaⱪ jawab berixni
bilələymən.
2

Pərwərdigarning ikkinqi ⱪetimliⱪ jawabi
Pərwərdigar manga jawab berip mundaⱪ dedi:
«Sanga ayan ⱪilƣan sɵzlirimni yeziwal!
Uni tax tahtiƣa eniⱪ ⱪilip pütkin!
Həwərqi yügürüp ketiwetip, uni asan oⱪup, jakarliyalaydiƣan
bolsun!
3
Qünki bu wəⱨiy bəlgiləngən waⱪitta əməlgə axidu,
uning əməlgə exix waⱪti tezla keliduki, ⱨərgiz yalƣan bolup
qiⱪmaydu.
Gərqə asta keliwatⱪandək bilinsimu, səwr ⱪilip kütkin.
U jəzmən əməlgə axiduki, ⱨərgiz keqiktürülməydu.
4

Sɵzlirim xuki:
Ɵzini qong tutⱪan adəmning ⱪəlbi rəzillixip kətkən bolidu.②
lekin ⱨəⱪⱪaniylar Hudaƣa bolƣan sadaⱪətmənliki bilən yaxaydu.
5
Ⱨaraⱪ③ Babilƣa ha'inliⱪ ⱪilidu.
U ⱨakawurluⱪidin ⱨeqⱪaqan jim turalmaydu.
U huddi jəsətkə toymas gɵrgə,
yaki ɵlüklər makaniƣa ohxax aq kɵzdur,
Bu jümlə Ibraniy tilida: «Ɵzini qong tutⱪan adəm ⱨalak bolidu» degən mənidə
boluximu mumkin.
③ Ⱨaraⱪ – Ibraniy tilida «bayliⱪ» degən mənidimu boluxi mumkin.
②
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u əllərning ⱨəmmisini yiƣip,
barliⱪ həlⱪlərni əsirgə alidu.
6

Lekin bu əllər Babilliⱪlarni məshirə wə tənə gəplər bilən mazaⱪ
ⱪilip, mundaⱪ dəydu:
‘Ⱨalinglarƣa way, əy, mal-dunya oƣrilap, dɵwiligənlər!
Aldamqiliⱪ bilən beyiƣanlar!
Bu ⱪilmixinglar ⱪaqanƣiqə dawamlixar?’
7
Ⱪərzdarlar tosattinla ⱪozƣalmasmu?
Ularning ⱪozƣilixi silərni xürkəndürməsmu?
U qaƣda silər ularning oljisi bolisilər.
8
Qünki silər nurƣun əllərni talan-taraj ⱪildinglar,
xunga ularning ⱨayat ⱪalƣanliri əmdi silərnimu talan-taraj ⱪilidu.
Qünki silər kixilərning ⱪenini tɵküp,
ularning zemin wə xəⱨərlirini puⱪraliri bilən ⱪoxup ⱨalak ⱪildinglar.
9

Ⱨalinglarƣa way, əy naⱨəⱪ yol bilən pul tepip, ɵyini mal-dunyaƣa
toldurƣanlar!
Ziyan-zəhməttin saⱪlinix üqün uwisini egiz yərgə ⱪurƣanlar!
10
Ɵz suyiⱪəstliringlar ɵz naminglarƣa daƣ qüxüridu,
silər nurƣun həlⱪlərni yoⱪatⱪanliⱪinglar üqün,
ɵzünglarƣa ⱨalakət elip kelisilər.
11
Ɵyünglarning temidiki taxlar silərgə ⱪarxi towlixar,
torustiki yaƣaq limlarmu silərgə əks-sada ⱪayturar.
12

Ⱨalinglarƣa way, əy ⱪan tɵküx bədiligə xəⱨər ⱪurƣanlar,
rəzillik bilən xəⱨər bərpa ⱪilƣanlar!
13
Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar insanlarning bayliⱪining otⱪa otun
bolidiƣanliⱪini,
əllərning biⱨudə meⱨnət ⱪilip ⱨalidin ketidiƣanliⱪini iradə ⱪilƣan
əməsmu?
14
Huddi sular dengizni toldurƣandək,
pütün yər yüzi Pərwərdigarning uluƣluⱪini bilix bilən toldurulidu.
15

Ⱨalinglarƣa way, əy ⱪoxna əllərgə ⱨaraⱪ iqküzgənlər!
Silər ularning yalingaq ⱨalitini kɵrüx üqün ularƣa tulumlap ⱨaraⱪ
iqküzisilər.
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16

Silər xan-xərəpgə erixməstin, bəlki xərməndiliktə ⱪalisilər.
Iqix! Sənlərning hətnisizlikinglar axkarilansun!
Pərwərdigarning ong ⱪolidiki azabⱪa tolƣan ⱪədəⱨtiki xarabni iqix
nɵwiti sənlərgə kəldi.
Xan-xəripinglar xərməndilikkə aylinidu.
17
Silər Liwan ormanliⱪlirini kesip taxliƣan bolsanglar,
əmdi ɵzünglarmu xundaⱪ kesip taxlinisilər!
Ⱨaywanlarni ⱪiyniƣan bolsanglar,
əmdi silərmu wəⱨimigə qüxisilər!
Qünki silər kixilərning ⱪenini tɵküp,
zemin wə xəⱨərlirini puⱪraliri bilən ⱪoxup ⱨalak ⱪildinglar.
18

Butning ⱪolidin nemə ix kəlsun?
Uni adəm oyup qiⱪⱪanƣu!
Yalƣanqiliⱪⱪa ixəndüridiƣan ⱪuyma butlarningmu nemə paydisi
bar?
Ɵzi yasiwalƣan, gəp ⱪilalmaydiƣan butⱪa qoⱪunux nemidegən
əhməⱪliⱪ-ⱨə!
19
Yaƣaqⱪa: ‘oyƣan!’, jansiz taxⱪa: ‘tur!’ degüqilərning ⱨaliƣa way!
Bu butlar silərgə yol kɵrsitələmdu?
Ⱪarap beⱪinglarqu, gərqə uning sirti altun-kümüx bolsimu,
u bir jansiz nərsiƣu!
20
Pərwərdigar bolsa ɵzining muⱪəddəs ibadəthanisididur,
pütkül jaⱨan uning aldida xük bolsun.»

3-bab
1

Habaⱪuⱪ pəyƣəmbərning du'asi
Habaⱪuⱪ pəyƣəmbərning du'asi: («Xigyonot»④ boyiqə eytilƣan)
2

I Pərwərdigar, sening xɵⱨritingni anglidim,
əyminərmən uluƣwar ixliringdin, i Pərwərdigar.
Zamanimizda xu ixlarni ⱪayta ⱪilƣaysən,
Xigyonot – «xigyonot»ning mənisi naməlum bolup, u məlum melodiyəning yaki
məlum muzikiliⱪ kɵrsətmə boluxi mumkin.
④
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xu uluƣwar ixliringni ⱪayta kɵrsətkəysən,
ƣəzəpləngəndimu rəⱨimdillikingni esingdin qiⱪarmiƣaysən.
3

Kɵrdümki kəlgənlikini Hudaning Teman zeminidin,
kɵrdümki qüxkənlikini muⱪəddəs Hudaning Paran teƣidin.
Selaⱨ⑤
Uning uluƣluⱪi kɵkni ⱪaplidi,
toldi pütkül yər-zemin uningƣa eytilƣan ⱨəmdusanalarƣa.
4
Uning julasi huddi tang nuridək parlaⱪ,
ⱪudrət yoxurunƣan ⱪolidin qeⱪilar qaⱪmaⱪ.
5

Ⱪorⱪunqluⱪ kesəllər yürər uning aldida,
wə ⱨəm kelər waba uning arⱪisida.
6
Tohtiƣanda u, kelər lərzigə jaⱨan,
nəzər salƣinida titrixər həlⱪ ⱨaman.
Bolsimu ⱪədimiy taƣlar kukum-talⱪan,
tüzlinip kətsimu əbədiy dawan,
ɵzgərməs uning ⱪilƣanliri ⱨaman.
7
Kɵrdümki qedirlardiki ƣəmgə patⱪan Kuxan ⱪəbilisini,
kɵrdümki qedirlardiki wəⱨimidin titrigən Midyan həlⱪini.
8

I Pərwərdigar, aqqiⱪlanƣanmiding dəryalarƣa?
Ƣəzəpləngənmiding eⱪinlarƣa?
Atliringni minip, ƣəlibilik jəng ⱨarwiliringni ⱨəydiginingdə,
taxⱪanmidi ⱪəⱨring dengizlarƣa?
9

Turar oⱪyaying jənggə təyyar,
turar oⱪdanda liⱪ oⱪlar. Selaⱨ
ayriding taxⱪin bilən yər yüzini,
10
təwrəndi taƣlar kɵrgəndə seni.
Kəlkün kelip, sular ɵrkəxləp,
yətti pələkkə xawⱪunliri.
11
Qaⱪnixida uquwatⱪan oⱪliringning,
julasida parⱪiraⱪ nəyzəngning,
tohtap ⱪaldi kün bilən ay ərxtə.
Selaⱨ – bu sɵz muzika ilmidiki bir atalƣu boluxi mumkin. «Zəbur» 3-munajat
2-ayətkə ⱪaralsun.
⑤
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12

Zeminƣa taxliding ⱪədəm ƣəzipingdə,
ezip taxliding əllərni ⱪəⱨringdə.
13

Yaⱪ! Bəlki kəlding ɵz həlⱪingni ⱪutⱪuzuxⱪa,
talliƣiningƣa nijatliⱪ berixkə.
Sən rəzillərning yol baxlamqisini urdung,
wəyran ⱪilding pütünləy uning əgəxküqilirini. Selaⱨ
14
Yoⱪatting ɵz ⱪorali bilən düxmənning sərkərdisini.
Borandək atlanƣanidi tarⱪitiwetixkə ular bizni,
kɵrəngligən bizni asan ⱪolƣa kelidiƣan olja dəp.
15
Atliring bilən qəyləp, qalƣitting dengizni,
taxⱪinlatting dengizdiki uluƣ sularni.
16

Anglap bularni xürkündi tenim.
Xawⱪundin ⱨəm titridi lewim.
Ⱪorⱪunqtin boxap kətti sɵngəklirim,
ƣal-ƣal titrəp, dəldəngxip turalmay ⱪaldim.
Kütərmən xundimu səwrqanliⱪ bilən,
bizgə ⱨujum ⱪilƣuqilarƣa balayi'apət kelidiƣan küngiqə.
17
Məyli mewə bərmisun ənjür dərihi,
yaki yoⱪ bolsun tallarda üzüm,
məyli mewə bərmisun zəytun dərihi,
yaki bərmisun etizlar ⱨosul,
məyli yoⱪilip kətsun ⱪotandiki ⱪoylar,
wə yaki yoⱪilip kətsun eƣildiki kalilar,
18
xadlinarmən yənila Pərwərdigardin,
huxalliⱪ taparmən nijatkarim Hudadin.
19
Küq-ⱪuwwitimdur mening Igəm Pərwərdigar.
Putlirimni ⱪilar u keyikningkidək,
mangalarmən xunda mən egiz taƣlarda.
(Tarliⱪ sazlar təngkixidə eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.)
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Zifaniya
(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
Zifaniya miladiyədin burunⱪi 7-əsirning ikkinqi yerimida yaxap,
Hudaning wəⱨiysini yətküzgən bir pəyƣəmbərdur. U wəⱨiy yətküzgən bu
ixlar padixaⱨ Yoxiya miladiyədin burun 621-yili elip barƣan diniy
islaⱨatlardin birnəqqə yil burun bolƣan boluxi mumkin. Zifaniya
pəyƣəmbər həlⱪni «Pərwərdigarning jaza küni»din agaⱨlanduridu.
U waⱪitta Yəⱨuda həlⱪi sahta ilaⱨlarƣa qoⱪunƣanliⱪ səwəbidin
jazalinidu. Pərwərdigar baxⱪa həlⱪlərnimu jazalaydu. Gərqə Yerusalem
kəlgüsidə wəyran ⱪilinsimu, lekin keyinqə u xəⱨərning adil wə kəmtər
həlⱪi bilən əsligə kəltürülidu.
Tezis:
1. Pərwərdigarning soraⱪ küni (1-bab 1-ayəttin 2-bab 3-ayətkiqə)
2. Isra'iliyəgə ⱪoxna yurtlarning gumran boluxi (2-bab 4-ayəttin
15-ayətkiqə)
3. Yerusalemƣa kelidiƣan balayi'apətlər wə nijatliⱪ (3-bab 1-ayəttin
20-ayətkiqə)

Zifaniya

1

Bu, Zifaniyaƣa Pərwərdigardin kəlgən wəⱨiydur. Zifaniya Kuxning
oƣli, Kux Gidalyaning oƣli, Gidalya Amaryaning oƣli, Amarya
Hizkiyaning oƣlidur. Xu waⱪitta Amonning oƣli Yoxiya Yəⱨudiyəgə
padixaⱨ idi.
2

Pərwərdigarning soraⱪ küni
Pərwərdigar mundaⱪ dəydu:
«Mən yər yüzidiki ⱨəmmə nərsini süpürüp taxlaymən.
3
Insanlarni, ⱨaywanlarni, asmandiki ⱪuxlarni, dengizdiki beliⱪlarni
ⱨalak ⱪilimən.
Rəzillərni yiⱪitimən. Yər yüzidin insanlarni yoⱪ ⱪilimən.
Buni mən Pərwərdigar jakarlidim.
4
Mən Yəⱨudiyə wə Yerusalemda yaxawatⱪanlarni jazalax üqün ⱪol
kɵtürimən.
Ilaⱨ Ba'alƣa qoⱪunidiƣanlarning ⱨəmmisini yoⱪ ⱪilimən,
butpərəs roⱨaniylar ⱨeqkimning esidə ⱪalmaydu.
5
Ɵgzilərgə qiⱪiwelip, kün, ay wə yultuzlarƣa qoⱪunidiƣanlarni,
manga səjdə ⱪilip, mening namimda ⱪəsəm ⱪilƣan turuⱪluⱪ
yənə ilaⱨ Moləkning nami bilən ⱪəsəm ⱪilƣanlarni ⱨalak ⱪilimən.
6
Məndin waz kəqkən, meni izdimigən,
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məndin məsliⱨət sorimiƣanlarni yoⱪ ⱪilimən.»
7

Igimiz Pərwərdigarning aldida jim turunglar,
qünki Pərwərdigarning soraⱪ küni kelidiƣanƣa az ⱪaldi.
U ɵz həlⱪini ⱪurbanliⱪⱪa təyyarlap, ⱪurbanliⱪ ⱪilƣuqilarni tallidi.
8

Pərwərdigar mundaⱪ dəydu:
«Manga ⱪurbanliⱪ ⱪilinidiƣan küni əməldarlarni, han jəmətidikilərni
wə
yat həlⱪlərning ɵrp-adətlirigə berilgənlərni jazalaymən.
9
U küni butpərəslərning adətliridək bosuƣa atliƣanlarni⑥ wə
hojayinlirining ɵyliridə
zorawanliⱪ wə aldamqiliⱪ ⱪilƣanlarni jazalaymən.»
10

Pərwərdigar mundaⱪ dəydu:
«U küni silər beliⱪ dərwazisidin yiƣa awazini,
xəⱨərning yengi məⱨəllisidin pəryad awazini
wə taƣlardin güldürligən awazni anglaysilər.
11
Əy bazardiki halayiⱪ, pəryad ⱪilinglar,
qünki pütün sodigərlər ⱨalak bolidu,
setiⱪqilar yoⱪitilidu.
12
U qaƣda, mən Yerusalemni qiraƣ bilən yorutup, təkxürüp
qiⱪimən.
Gunaⱨⱪa petip olturƣan bipərwa gunaⱨkarlarni,
yəni ‘ Huda yahxiliⱪmu ⱪilmaydu, yamanliⱪmu ⱪilmaydu’
degüqilərni jazalaymən.
13
Ularning mal-dunyaliri bulang-talangƣa uqraydu,
ɵyliri harabilikkə aylandurulidu.
Ular ⱨeqⱪaqan ɵzliri salƣan ɵylərdə olturalmaydu.
Ularƣa ɵz üzümzarliⱪidin qiⱪⱪan xarabni iqix nesip bolmaydu.»
14

Pərwərdigarning qong soraⱪ künining kelixigə az ⱪaldi,
az ⱪaldi, u kün naⱨayiti tezla kelidu!
U külpətlik bir kündur!
U qaƣda əng batur əzimətmu pəryad ⱪilidu!
15
U ƣəzəp, dərd-ələm künidur,
⑥

Birinqi Samu'il 5- bab, 1-ayəttin 5-ayətkiqə ⱪaralsun.
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harab bolidiƣan, wəyran bolidiƣan kündur,
ⱪarangƣu zulmət wə ⱪara bulutlar ⱪaplaydiƣan kündur.
16
U, burƣilar qelinip, quⱪan-sürənlər selinip,
mustəⱨkəm xəⱨərlər wə egiz munarlarƣa ⱨujum ⱪilinidiƣan kündur.
17

Pərwərdigar mundaⱪ dəydu:
«Mən insanlarƣa balayi'apət əkelip,
ularni əmalardək timisⱪilap mangdurimən.
Qünki ular manga ⱪarxi gunaⱨ ⱪildi.
Ularning ⱪanliri yundidək tɵkülüp,
jəsətliri qiritilip taxlinidu.»
18

Pərwərdigarning ƣəzipi kəlgən küni
altun-kümüxlirimu ularni ⱪutⱪuzalmaydu.
Uning rəxk oti pütün zeminni kɵydürüp,
yər yüzidiki ⱨəmmə insanlarni dəⱨxətlik ⱨalda ⱨalak ⱪilidu.

2-bab
Həlⱪni towa ⱪilixⱪa muraji'ət ⱪilix
Əy nomussiz həlⱪ, uyⱪungni aq!
2
Waⱪtinglar samandək tozup, bəlgiləngən waⱪit yetip kəlməstə,
Pərwərdigarning ƣəzəp oti yanmasta,
uning ⱪəⱨr-ƣəzəp küni yetip kəlməstə
uyⱪungni aq!
3
Əy, Pərwərdigarning əmrlirigə kəmtərlik bilən ⱪulaⱪ salƣuqilar,
Pərwərdigarni izdənglar!
Adalətni ⱪoƣlixip,
kəmtər bolunglar.
Pərwərdigarning soraⱪ künidə
bəlkim silər Pərwərdigarning ƣəzipidin ⱪoƣdilip ⱪalisilər.
1

Isra'iliyəning ⱪoxnilirining ⱨaliƣa way
Gaza xəⱨiridə ⱨeqkim ⱪalmaydu,
Axⱪilon ⱪaⱪaslixip ketidu.
Axdodluⱪlar qüxkiqə ⱪoƣlap qiⱪirilidu.
4
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Əⱪron aⱨalilirimu xəⱨərdin yiltizi bilən ⱪomurup taxlinidu.
5
Əy dengiz boyidiki Kiretlər, ⱨalinglarƣa way!
Əy Kən'anda turidiƣan Filistiyəliklər,
Pərwərdigar silər ⱪarxi mundaⱪ dəydu:
«Mən silərni wəyran ⱪilimən,
biringlarnimu ⱪoymay yoⱪ ⱪilimən.»
6
Dengiz boyidiki jayinglar bayawanƣa aylinip,
pəⱪət malqilarning kəpiliri bilən ⱪoy ⱪotanlirila ⱪalidu.
7
Yər-zeminliringlarni aman ⱪalƣan Yəⱨuda ⱪəbilisidikilər igiləydu.
Ular u yərlərdə ⱪoy beⱪip,
Axⱪilondiki ɵylərdə keqisi yatidu.
Pərwərdigar Huda ularning ⱨalidin həwər elip,
ilgiriki parawan ⱨayatini əsligə kəltüridu.
8-9

Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar mundaⱪ dəydu:
«Mən Mo'ablarning məshiriliri
wə Ammonlarning ⱨaⱪarətlirini anglidim.
Ular həlⱪimni məshirə ⱪilip,
zeminlirini besiwalidiƣanliⱪi ⱨəⱪⱪidə jar saldi.
Mən – Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda mənggü məwjutluⱪum bilən
ⱪəsəm ⱪilimənki,
Mo'ab jəzmən Sodomdək,
Ammonlar Gomoradək wəyran bolidu.
Ularning yərlirini xor wə qeⱪir tikən besip,
mənggülük qɵl-bayawanƣa aylinidu.
Aman ⱪalƣan həlⱪim ularni bulang-talang ⱪilip,
zeminlirini besiwalidu.»
10

Mo'ab wə Ammonlar təkəbburlixip,
Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigarning həlⱪini məshirə ⱪilip, ⱨaⱪarətlidi.
Xuning üqün ular jazasini yəydu.
11
Pərwərdigar ularni alaⱪzadə ⱪiliwetidu.
U, dunyadiki sahta ilaⱨlarni yoⱪitidu.
Andin dunyadiki ⱨərbir həlⱪ ɵz tupriⱪida uningƣa ibadət ⱪilidu.
12

Pərwərdigar mundaⱪ dəydu:
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«Əy Kuxlar⑦, silərmu uruxta ɵlisilər.»
13

Pərwərdigar ximaldiki Assuriyəgə ⱪarxi ⱪol kɵtürüp,
Ninəwi xəⱨirini ⱪaⱪas qɵl-bayawanƣa aylanduruwetidu.
14
U yər kala, ⱪoy, wə ⱨər hil ⱨaywanlarning makani bolup ⱪalidu.
Harabiliklərdiki tüwrüklərni ⱨuwⱪuxlar makan ⱪilip,
deriziliridə ⱨuwlixidu.
Ⱪaƣilar bosuƣilarda ⱪaⱪildixidu.
Imarətlərning kedir yaƣaqliri ⱪomurulup ketidu.
15
Bu xəⱨərning aⱪiwiti mana muxundaⱪ bolidu.
Bu xəⱨər: «Mən büyük xəⱨərdurmən, mening təngdixim yoⱪtur»
dəp, mahtinip,
ɵzini hatirjəm ⱨes ⱪilixidu,
biraⱪ u ⱪaⱪaslixip, yawayi ⱨaywanlarning makaniƣa aylinidu.
U yərdin ɵtkən-kəqkənlər ⱪollirini xiltixip, məshirə ⱪilixidu.

3-bab
Yerusalem xəⱨirining gunaⱨliri
Asiyliⱪⱪa, qiriklikkə wə zulumƣa tolƣan Yerusalemning ⱨaliƣa
way!
2
U ⱨeqkimgə boysunmidi.
Ⱨeqkimning tərbiyəsini ⱪobul ⱪilmidi.
U Pərwərdigarƣa tayanmidi,
Hudaƣa yeⱪinlaxmidi.
3
Uning əməldarliri ⱨɵrkirigən xirlarƣa ohxaydu;
soraⱪqiliri bir tal sɵngəknimu ətigə ⱪaldurmaydiƣan aq
bɵrilərdəktur.
4
Pəyƣəmbərliri təkəbbur, ⱨiyligərdur.
Roⱨaniyliri ibadəthanini bulƣap,
Hudaning ⱪanunini dəpsəndə ⱪilidu.
5
Pərwərdigar yənila adalətliktur, Yerusalem bilən billidur.
U adalətsiz ixlarni ⱨərgiz ⱪilmaydu.
Ⱨər küni ⱨəⱪiⱪətni üzüp ⱪoymay namayan ⱪilsimu,
1

⑦

Kuxlar – Ⱨazirⱪi Efiyopiyə wə Sudanda yaxiƣan həlⱪtur.
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lekin adalətsizlər nomus ⱪilmaydu.
6

Pərwərdigar mundaⱪ dəydu:
«Yat həlⱪlərni yoⱪattim,
ularning xəⱨər wə sepil munarlirini gumran ⱪildim.
U yərdin ⱨeqkim ɵtməydiƣan boldi.
Ularning xəⱨərlirini harabigə aylandurdum.
Koqilirini qɵlləxtürüp, ⱨeqkimni ⱪaldurmidim.
7
U qaƣda ‘həlⱪim qoⱪum məndin əyminip, tərbiyəmni ⱪobul ⱪilidu.
Xundaⱪ bolƣanda, bekitkinim boyiqə ularning turalƣulirini wəyran
ⱪiliximning zɵrüriyiti ⱪalmaydu’ dəp oyliƣanidim.
Lekin ular yaman ixlarƣa tehimu məptun bolup ⱪaldi.»
8

Pərwərdigar mundaⱪ dəydu:
«Əmdi meni kütünglar,
mening soraⱪ künümni kütünglar!
Mən ⱨəmmə əllər wə həlⱪlərni yiƣip,
ularƣa ⱪəⱨr-ƣəzipimni qeqix ⱪarariƣa kəldim.
Pütün dunya ƣəzəp otum bilən wəyran ⱪilinidu.»
Yerusalemning ⱪutⱪuzuluxi
«Keyin, pütün həlⱪlərning manga bir niyəttə ibadət ⱪilip,
birliktə hizmət ⱪilixi üqün,
ularning eƣizlirini paklaymən.
10
Tarⱪitiwetilgən həlⱪim Kux dəryalirining ⱪarxi ⱪirƣaⱪliridin kelip,
manga ⱨədiyə təⱪdim ⱪilidu.
9

11

Əy həlⱪim,
u qaƣda silərning məndin yüz ɵrügininglar üqün
nomus ⱪilixinglarning ⱨajiti ⱪalmaydu.
Qünki mən iqinglardiki təkəbbur wə ⱨakawurlarni yoⱪitimən.
Silər mening muⱪəddəs teƣimda ⱪayta kibirlik ⱪilmaysilər.
12
Mən iqinglardiki kəmtər wə peⱪir kixilərni ⱪaldurimən.
Ular mening namimdin panaⱨliⱪ izdəydu.
13

Ⱨayat ⱪalƣan Isra'illar
yaman ixlarni ⱪilmaydu,
yalƣan sɵzliməydu,
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aldamqiliⱪ ⱪilmaydu.
Ular yəp-iqip hatirjəm yaxaydu,
ⱨeqkim ularni ⱪorⱪutmaydu.»
Huxalliⱪ munajiti
Əy Si'on ⱪizi⑧, təntənə ⱪil, əy Isra'il, quⱪan sal!
Əy Yerusalem ⱪizi, huxalliⱪⱪa qɵm!
15
Pərwərdigar seni jazalaxtin yandi!
U sening düxmənliringni ⱪoƣlap qiⱪardi.
Pərwərdigar – Isra'iliyəning padixaⱨi
sən bilən billidur,
sening əmdi bala-ⱪazadin ⱪorⱪuxung biⱨajəttur.
16
Xu küni Yerusalemƣa mundaⱪ deyilidu:
«Əy Si'on, ⱪorⱪma!
Ⱪolliring boxixip kətmisun,
17
Pərwərdigaring Huda sən bilən billidur,
u ⱪudrətlik ⱪutⱪuzƣuqidur.
U səndin huxal bolup, təntənə ⱪilidu.
U muⱨəbbiti bilən sanga təsəlli beridu.
U səndin xadlinip, nahxa eytidu.»
14

18

Pərwərdigar mundaⱪ dəydu:
«Silər ⱨeyt ⱪilalmiƣanliⱪinglardin məyüsləngənidinglar,
silərni əmdi yiƣip, nomusta ⱪaldurmaymən.
19
Xu qaƣda mən silərgə zulum salƣanlarning ⱨəmmisini
jazalaymən.
Ajizlarni ⱪutⱪuzup,
sürgündikilərni yiƣimən.
Ularning nomusini xərəpkə aylandurup,
namini pütün dunyaƣa tarⱪitimən.
20
U qaƣda mən silərni yiƣip,
yurtunglarƣa apirimən.
Uningdin keyin, dangⱪinglarni pütün dunyaƣa tarⱪitimən.
Silərni ⱪayta gülləndürüp, mədⱨiyə wə xan-xərəpkə sazawər
ⱪilimən.»
Si'on ⱪizi – Si'on Yerusalemdiki taƣ bolup, bu yərdə «Si'on ⱪizi» Yerusalem wə
uning həlⱪigə ohxitilƣan. U yənə «Yerusalem ⱪizi» dəpmu atilidu.
⑧
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Ⱨagay
(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
«Muⱪəddəs kitab»ning «Əzra» ⱪismida Isra'illarning miladiyədin ilgiri
538-yili Babildiki sürgündin Yerusalemƣa ⱪaytⱪanliⱪi bayan ⱪilinidu.
Isra'illar Yerusalemƣa ⱪaytip kelip buzuwetilgən ibadəthanini ⱪaytidin
ⱪuruxⱪa baxlaydu. Ular ikki yilda ibadəthanining ulini püttüridu. Lekin
xu ətrapta yaxawatⱪan yat həlⱪlərning ibadəthana ⱪuruluxiƣa tosⱪunluⱪ
ⱪilixi tüpəylidin, ibadəthana ⱪuruluxi tohtap ⱪalidu.
Miladiyədin ilgiri 519-yili Hudadin Ⱨagay pəyƣəmbərgə ibadəthana
ⱪuruluxini dawamlaxturux toƣrisida: «Ibadəthanining pütməslikidiki
asasliⱪ səwəb, xu ətrapta yaxawatⱪan yat həlⱪlərning tosⱪunluⱪ ⱪilixida
əməs, bəlki Yəⱨudiylarning ɵzidə» degən wəⱨiy kelidu. Qünki, ular
Pərwərdigarƣa atalƣan ibadəthanini yasaxtin kɵrə, ɵz ɵylirini yasaxni
əwzəl kɵrgənidi.
Pərwərdigar Ⱨagay pəyƣəmbər arⱪiliⱪ Yəⱨudiylarƣa: «Əgər silər
mening əmrlirimgə boysunsanglar, silərgə mol ⱨosul wə amanliⱪ berix
bilən birgə, ⱪaytidin bəht ata ⱪilimən» dəydu.
Pərwərdigar yənə Dawut padixaⱨning əwladi Zirubbabəlgə ɵzining
pütkül əllərni zilziligə kəltüridiƣanliⱪini, xundaⱪla mɵⱨürlük üzükni
ⱪayturup beridiƣanliⱪini eytidu. Xuning bilən Huda Dawut padixaⱨⱪa:
«Əwladliring taj-təhtingni dawam ⱪilidu» degən wədisini
dawamlaxturidu.
1.
2.
3.
4.

Tezis:
Ibadəthanining ⱪaytidin bina ⱪilinixi toƣrisidiki wəⱨiy (1-bab
1-ayəttin 15-ayətkiqə)
Yengi ibadəthanining kəlgüsi xan-xəripi toƣrisidiki wəⱨiy (2-bab
1-ayəttin 9-ayətkiqə)
Bəht-sa'adətning Hudaƣa ita'ətmənliktin kelidiƣanliⱪi toƣrisidiki
wəⱨiy (2-bab 10-ayəttin 19-ayətkiqə)
Yəⱨudiyəning baxliⱪi Zirubbabəl toƣrisidiki wəⱨiy (2-bab 20-ayəttin
23-ayətkiqə)

Ⱨagay

Ibadəthanining ⱪaytidin ⱪuruluxi
Dari'os padixaⱨ ⱨakimiyət tutⱪan 2-yili 6-ayning 1-küni⑨,
Pərwərdigardin Ⱨagay pəyƣəmbər arⱪiliⱪ Xi'altelning oƣli –
Yəⱨudiyəning baxliⱪi Zirubbabəlgə wə Yozadaⱪning oƣli bax roⱨaniy
Yexuwaƣa wəⱨiy kəldi.
2
Ⱪudrət Igisi Pərwərdigar xundaⱪ dəyduki: «Bu həlⱪ Pərwərdigarning
ibadəthanisini ⱪaytidin ⱪuruxning waⱪit-sa'iti tehi yetip kəlmidi, dəp
yüridu.»
3
Pərwərdigardin Ⱨagay pəyƣəmbər arⱪiliⱪ yənə bir wəⱨiy kəldi:
4
«Ⱨazir ibadəthanam harabiliⱪta turuwatsa, silərning ⱨəxəmətlik ɵylərdə
olturidiƣan waⱪtinglarmu? 5 Silər ⱪiliwatⱪan ixinglarni oylap beⱪinglar!
6
Silər kɵp teriƣan bolsanglarmu, biraⱪ alƣan ⱨosulunglar az boldi. Silər
ƣizalinisilər, lekin pəⱪət toymaysilər. Su iqisilər, lekin yənila ussap
turisilər. Kiyim kiyisilər, lekin pəⱪət issimaysilər. Silərning ix ⱨəⱪⱪinglar
huddi tɵxük ⱨəmyanƣa salƣan puldək yoⱪap ketidu.
7-8
Silər bexinglarƣa kəlgən bu ixlarning səwəbini oylap beⱪinglar!
Əmdi silər taƣⱪa qiⱪip, yaƣaq kesip kelip, ibadəthanamni ⱪaytidin ⱪurup
1

Ⱨazirⱪi zaman kalendari boyiqə miladiyədin ilgiriki 520-yili 8-ayning 29-künigə
toƣra kelidu.
⑨
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qiⱪinglar. Xuningdila mən hursən bolimən ⱨəm xan-xərəp tapimən. Bu,
mən Pərwərdigarning sɵzliridur! 9 Silər mol ⱨosul elixni ümid
ⱪilƣanidinglar, biraⱪ ⱨosul az qiⱪti. Ⱨosulni ɵygə elip kəlgininglarda,
mən yənə bərikitini uquruwəttim. Nemə üqün? Mən Ⱪudrətlik Sərdar
Pərwərdigar xundaⱪ dəymənki: qünki silər ɵz ɵyünglarni yasax bilənla
bolup ketip, mening ibadəthanam tehiqə harabliⱪta turuwatidu. 10-11 Xu
səwəbtin, yamƣur yaƣmay, ⱪurƣaⱪqiliⱪ bolup yeringlar ⱨosul bərmidi.
Mən etiz wə edirliⱪliringlarda ⱪurƣaⱪqiliⱪ apiti boluxⱪa əmr ⱪildim.
Xuning bilən zira'ətliringlarƣa, xarab wə zəytun yeƣinglarƣa wə yərdin
qiⱪidiƣan barliⱪ ɵsümlüklərgə, xundaⱪla adəm ⱨəm
mal-waranliringlarƣimu ziyan yətti. Əmgikinglarmu bikarƣa kətti.»
Hudadin kəlgən wəⱨiygə əməl ⱪilix
Bu waⱪitta Xi'altelning oƣli Zirubbabəl, Yozadaⱪning oƣli bax
roⱨaniy Yexuwa wə sürgündin ⱪaytip kəlgən barliⱪ həlⱪ, Pərwərdigar,
yəni ular ɵzliri etiⱪad ⱪilip kəlgən Hudadin kəlgən bu wəⱨiygə əməl
ⱪildi. Ular Pərwərdigarning Ⱨagay pəyƣəmbər arⱪiliⱪ ⱪilƣan sɵzini
angliƣanda, Pərwərdigardin ⱪorⱪuxⱪa baxlidi. 13 Pərwərdigarning
həwərqisi Ⱨagay pəyƣəmbər həlⱪⱪə yənə bu wəⱨiyni yətküzüp mundaⱪ
dedi: «Pərwərdigar xundaⱪ dəydu: ‘mən silərgə yar bolimən!’»
14
Xuning bilən Pərwərdigar, Xi'altelning oƣli – Yəⱨudiyəning baxliⱪi
Zirubbabəl, Yozadaⱪning oƣli bax roⱨaniy Yexuwa wə barliⱪ həlⱪning
roⱨini urƣutti. Ular ɵzliri etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda – Ⱪudrətlik Sərdar
Pərwərdigarning ibadəthanisini ⱪaytidin ⱪurup qiⱪixni baxliwətti. 15 Bu
wəⱪə Dari'os padixaⱨ ⱨakimiyət tutⱪan 2-yili 6-ayning 24-küni① boldi.
12

2-bab
Yengi ibadəthanining kəlgüsi xan-xəripi
Xu yili 7-ayning 1-küni② Pərwərdigardin Ⱨagay pəyƣəmbərgə yənə
wəⱨiy kəldi: 2 «Xi'altelning oƣli – Yəⱨudiyəning baxliⱪi Zirubbabəlgə,
Yozadaⱪning oƣli bax roⱨaniy Yexuwa wə sürgündin ⱪaytip kəlgən
1

Ⱨazirⱪi zaman kalendari boyiqə miladiyədin ilgiriki 520-yili 9-ayning 21-künigə
toƣra kelidu.
② Ⱨazirⱪi zaman kalendari boyiqə 10-ayning 17-künigə toƣra kelidu
①
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barliⱪ həlⱪⱪə bu sɵzümni yətküzgin: 3 ‘Bu ibadəthanining burunⱪi
ⱨəxəmətlik kɵrünüxi kimning esidə bar? Ⱨazir silər ⱪarap beⱪinglar! Bu
ibadəthanining siyaⱪi ⱪandaⱪ bolup ⱪalƣan? Uning ilgiriki ⱨalitidin ⱪilqə
əsər ⱪalmiƣanƣu?
4
Pərwərdigar yənə xundaⱪ dəyduki: əy, Zirubbabəl jasarətlik bol! Əy,
Yozadaⱪning oƣli bax roⱨaniy Yexuwa jasarətlik bol! Xu yərdiki barliⱪ
həlⱪ, silərmu jasarətlik bolunglar! Ⱨazirla ixⱪa kirixinglar. Mənki,
Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar silərgə yar bolimən, bu mening wədəm!
5
Silərning əjdadliringlar Misirdin qiⱪⱪanda, mən ⱨərⱪaqan ularƣa yar
boluxⱪa wədə bərgən. Ⱨazirmu mening roⱨim silərgə yardur,
ⱪorⱪmanglar!
6
Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar xundaⱪ dəyduki: mən az waⱪittin keyin
yənə asman-zemin, dengiz-okyan wə ⱪuruⱪluⱪni zilziligə kəltürimən.
7
Mən pütkül əllərni zilziligə kəltürimən, ularning mal-dunyasi bu
ibadəthaniƣa elip kelinidu. Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar yənə xundaⱪ
dəyduki: bu mal-dunya bilən ibadəthanini xan-xərəpkə toldurimən.
8
Kümüx meningkidur, altunmu meningkidur, 9 bu ibadəthanining
kəlgüsi burunⱪidinmu parlaⱪ bolidu. Mən bu yərdə ularƣa
tinq-amanliⱪni ata ⱪilimən! Bu mening sɵzlirimdur!’»
Bəht-sa'adət Hudaƣa ita'ətmənliktin kelidu
Dari'os padixaⱨ ⱨakimiyət tutⱪan 2-yili 9-ayning 24-küni③,
Pərwərdigardin Ⱨagay pəyƣəmbərgə wəⱨiy kəldi:
11
Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar xundaⱪ dəyduki: «Sən roⱨaniylardin
Təwrat ⱪanunliri toƣrisida mundaⱪ so'al soriƣin: 12 Əgər birsi muⱪəddəs
ⱪurbanliⱪ gɵxtin bir parqini pexigə orap elip ketiwatⱪanda, uning pexi
nanƣa, ta'amƣa, xarabⱪa, zəytun yeƣiƣa yaki ⱨərⱪandaⱪ bir yeməklikkə
tegip kətsə, bu yeməkliklərmu muⱪəddəs bolamdu?»
Ⱨagay pəyƣəmbər roⱨaniylardin jawabini soriƣanidi, ular «yaⱪ» dəp
jawab berixti.
13
Ⱨagay pəyƣəmbər yənə roⱨaniylardin:
– Əgər jəsətni tutux bilən napak bolup ⱪalƣan birsi, bundaⱪ
yeməkliklərning birərigə tegip kətsə, u bu yeməkliklərni napak ⱪilƣan
bolamdu? – dəp soridi.
10

Ⱨazirⱪi zaman kalendari boyiqə miladiyədin ilgiriki 520-yili 12-ayning 18-künigə
toƣra kelidu.
③
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Roⱨaniylar:
– Ⱨə'ə, napak bolidu, – dəp jawab berixti.
14
Ⱨagay pəyƣəmbər sɵzini dawamlaxturup yənə mundaⱪ dedi:
– Pərwərdigar dəyduki: «Mening nəzirimdə bu həlⱪ napaktur. Ularning
ⱪolliri təgkən ⱨərⱪandaⱪ ix, manga sunulƣan barliⱪ ⱪurbanliⱪlirimu
napaktur! 15 Silər ⱨazirdin baxlap ibadəthanamning ulini ⱪoyuxtin
burunⱪi ɵtmüxni oylap beⱪinglar! 16 Burunⱪi əⱨwalinglar ⱪandaⱪ idi?
Kixilər bir dɵwə axliⱪning 20 taƣar qiⱪixini ümid ⱪilatti, lekin u pəⱪət 10
taƣarla qiⱪatti. Bir küb xarabning 50 koza qiⱪixini ümid ⱪilatti, biraⱪ 20
kozila qiⱪatti. 17 Mən Pərwərdigar xundaⱪ dəymənki, mən
zira'ətliringlarni ⱪurutuwetix üqün issiⱪ xamal qiⱪardim. Ularni
sesitiwetix üqün nəmlik qüxürdüm. Mən zira'ətliringlarƣa mɵldür
yaƣdurdum. Xundaⱪ turuⱪluⱪ, silər mening yolumƣa ⱪaytip kelixni rət
ⱪildinglar. 18 Bügün 9-ayning 24-küni④, yəni ibadəthanining ulini
püttürgən kündin baxlap oylap beⱪinglar. 19 Ambarda uruⱪ ⱪaldimu?
Ⱪalmidi. Üzüm, ənjür, anar wə zəytun dərəhlirining ⱨeqⱪaysisi mewə
bərmidi. Əmdi mən bügündin baxlap silərgə bərikət yaƣdurimən!»
Zirubbabəlgə berilgən wədə
Xu küni, yəni 9-ayning 24-küni Pərwərdigardin Ⱨagayƣa ikkinqi
ⱪetim wəⱨiy kəldi:
21
«Sən Yəⱨudiyəning baxliⱪi Zirubbabəlgə eytⱪin: mən
asman-zeminni zilziligə kəltürüx aldida turimən. 22 Mən
padixaⱨliⱪlarning taj-təhtini aƣdurup taxlax ⱨəm ularning küq-ⱪudritini
wəyran ⱪilix aldida turimən. Mən ularning jəng ⱨarwilirini wə
ⱨarwilardiki ləxkərlərni yər bilən yəksan ⱪilimən. Atliⱪ qəwəndazlar
atliri bilən yiⱪilidu. Ular ɵz'ara ⱪirƣin ⱪilixidu. 23 Ⱪudrətlik Sərdar
Pərwərdigar yənə xundaⱪ dəyduki: Bu ixlar yüz bərgən kündə, mən seni
– Xi'altelning oƣli hizmətkarim Zirubbabəlni
20

kɵkkə kɵtürimən. Mən seni mɵⱨürlük üzük⑤ ⱪilimən. Qünki mən seni
Ⱨazirⱪi zaman kalendari boyiqə 12-ayning 18-künigə toƣra kelidu.
Yəⱨudiyəning sabiⱪ padixaⱨi Yiⱨoyakin Hudaning yolida mangmiƣanliⱪi üqun,
Huda Yərəmiya pəyƣəmbər arⱪiliⱪ bu padixaⱨⱪa, ɵzining mɵⱨürlük üzükini uningdin
tartiwalidiƣanliⱪini eytⱪan. Kɵp ɵtməy bu padixaⱨ Babilliⱪlar təripidin boysundurulup,
Babilƣa sürgün ⱪilinƣan. Zirubbabəl bu padixaⱨning əwladi bolup, Huda uningƣa
mɵⱨürlük üzükni ⱪayturup beridiƣanliⱪini eytⱪan.
④
⑤
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talliƣanmən! Bu mening – Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigarning eytⱪan
sɵzliridur!»

859

Malaki
(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
Hudaning ɵz həlⱪi bolƣan Yəⱨudiylar miladiyədin burun 537-yili
Babildiki sürgündin ɵz yurti Yəⱨudiyəgə ⱪaytip kəldi. Dəsləptə ular ɵz
yurtida Pərwərdigarƣa ⱪaytidin ibadət ⱪilaliƣanliⱪidin ⱨayajanƣa
qɵmgənidi. Biraⱪ ibadəthana wə Yerusalem sepilini ⱪaytidin ⱪurux ixliri
ⱪiyinƣa tohtiƣanliⱪtin, ularning ⱪizƣinliⱪi yoⱪilixⱪa baxlidi. Yəⱨudiylar
Isra'iliyəgə ⱪaytip kelip təhminən yüz yildin keyin, Pərwərdigar Malaki
pəyƣəmbər arⱪiliⱪ ɵz həlⱪini agaⱨlandurup, ularni ɵzining yoliƣa ⱪaytip
kelixkə qaⱪiriⱪ ⱪilip, wəⱨiy qüxürdi.
«Muⱪəddəs Kitab»ning «Malaki» ⱪismining ahirida Malaki
pəyƣəmbər həlⱪⱪə, Huda wədə ⱪilip əwətməkqi bolƣan ⱪutⱪuzƣuqining
uzun ɵtməy qoⱪum kelidiƣanliⱪidin həwər beridu. Ⱪutⱪuzƣuqi kelidiƣan
bu kün bəzilər üqün soraⱪ küni, yənə bəzilər üqün Hudaning ⱪutⱪuzuxini
baxtin kəqüridiƣan kün bolidu. Malaki pəyƣəmbər yənə, Hudaning ɵz
həlⱪigə ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨning kelixigə yol ⱨazirlax üqün Ilyas
pəyƣəmbərni əwətidiƣanliⱪini eytidu.
«Muⱪəddəs Kitab»ning uxbu ⱪismi baxⱪa ⱪisimlarƣa ⱪariƣanda
ɵzgiqə alaⱨidilikkə igə bolup, bayan ⱪilix usuli Pərwərdigar bilən
sɵzlixix xəklidə ipadiləngən. Uningda, həlⱪ Hudaning əyiblixigə, rət ⱪilix
bilən jawab bərgən. Andin Huda ɵzining əyblixining toƣra ikənlikini
ispatlap bərgən. Kɵp waⱪitlarda kixilər Huda bilən bolƣan munasiwətkə
nemining təsir ⱪilidiƣanliⱪini ⱨes ⱪilmaydu. Nurƣun alimlar Malaki
pəyƣəmbərgə qüxkən bu wəⱨiyni, kona əⱨdidiki əng ahirⱪi wəⱨiy, dəp
ⱪaraydu.
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6.
7.

Tezis:
Pərwərdigarning Isra'illarƣa bolƣan meⱨir-muⱨəbbiti (1-bab
1-ayəttin 5-ayətkiqə)
Pərwərdigarning roⱨaniylarni tənⱪid ⱪilixi (1-bab 6-ayəttin 2-bab
9-ayətkiqə)
Nikaⱨ wə talaⱪ toƣrisida (2-bab 10-ayəttin 16-ayətkiqə)
Pərwərdigarning ɵz əlqisini əwətixi (2-bab 17-ayəttin 3-bab
5-ayətkiqə)
Towa ⱪilix (3-bab 6 ayəttin 12-ayətkiqə)
Hudaning wədə ⱪilƣan rəⱨimdilliki (3-bab 13-ayəttin 18-ayətkiqə)
Hudaning ⱨesab alidiƣan küni yeⱪinlaxmaⱪta (4-bab 1-ayəttin
6-ayətkiqə)

Malaki

1

Bu, Pərwərdigarning Malaki⑥ pəyƣəmbər arⱪiliⱪ Isra'illarƣa
qüxürgən wəⱨiysidur.
Pərwərdigarning Isra'illarƣa bolƣan meⱨir-muⱨəbbiti
2
Pərwərdigar: «Mən silərgə meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitip kəldim» dəydu.
Lekin silər: «Rastmu? Sən bizgə ⱪandaⱪ meⱨir-muⱨəbbət kɵrsətting?»
dəp soraysilər.
Pərwərdigar jawabən mundaⱪ dəydu: «Yaⱪupning akisi Əsaw
əməsmu? Lekin mən əjdadinglar Yaⱪupⱪa meⱨir-muⱨəbbət kɵrsəttim,
3
əmma Əsawni rət ⱪildim. Əsawƣa təⱪsim ⱪilƣan taƣlarni
dəxt-bayawanƣa aylandurup, uni qilbɵrilərgə taxlap bərdim».
4
Əsawning əwladi bolƣan Idomluⱪlar bəlkim: «Bizning yurtimiz
wəyran ⱪilinsimu, əmma biz bu harabilikni ⱪaytidin ⱪurup qiⱪalaymiz»
dəydu.
Biraⱪ Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar mundaⱪ dəydu: «Bəlkim ular yənə
ⱪaytidin ⱪurup qiⱪar, əmma mən yənə wəyran ⱪiliwetimən. Ularning
zemini ‘rəzillikkə tolƣan’, həlⱪi ‘Pərwərdigarning mənggülük ƣəzipigə
uqriƣan’ dəp nam alidu. 5 Silər u ixlarni ɵz kɵzünglar bilən kɵrüp,
‘Pərwərdigarning uluƣluⱪi Isra'iliyəning zeminidin ⱨalⱪip ketər!’
dəysilər.»
⑥

Malaki – mənisi «əlqim».
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Pərwərdigarning roⱨaniylarni tənⱪid ⱪilixi
Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar mundaⱪ dəydu: «Oƣul atisini, qakar
hojayinini ⱨɵrmət ⱪilar. Əgər mən bir ata bolsam, ⱪeni mening
ⱨɵrmitim? Əgər mən bir hojayin bolsam, ⱪeni manga bolƣan
ita'ətmənlikinglar? Silər roⱨaniylar mening namimni dəpsəndə
ⱪildinglar, əmma silər ‘ⱪandaⱪ dəpsəndə ⱪilduⱪ?’ dəp soraysilər.
7
Silər napak ⱨədiyələrni ⱪurbanliⱪ sopamƣa ⱪoyup manga atidinglar.
Xundaⱪ turuⱪluⱪ, silər yənə ‘seni ⱪandaⱪ hapa ⱪilduⱪ?’ dəp soraysilər.
Silər mening ⱪurbanliⱪ supamni ⱨɵrmət ⱪilmisaⱪ boliweridu, dəp
oylaydikənsilər. 8 Silərning kor malni ⱪurbanliⱪ ⱪilƣininglar toƣrimu?
Nakar wə kesəl malni ⱪurbanliⱪ ⱪilƣininglar toƣrimu? Mən Ⱪudrətlik
Sərdar Pərwərdigar xundaⱪ dəymənki: ɵz ⱨakiminglarƣa xundaⱪ
sowƣatni berip sinap beⱪinglarqu ⱪeni, u hursən bolamdikin?! U silərgə
ⱨimmət kɵrsitəmdikin?!
9
Əmdi silər mən Hudaning meⱨir-xəpⱪitigə erixix üqün yelinip
beⱪinglar. Silər axundaⱪ ⱪurbanliⱪlarni sunƣininglarda, Huda silərgə
xəpⱪət ⱪilarmu?!»
10
Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar xundaⱪ dəydu: «Biringlar
ibadəthanining dərwazilirini taⱪiwetinglarqu, xundaⱪ ⱪilsanglar mening
ⱪurbanliⱪ supamda ot yeⱪip, ərziməs ⱪurbanliⱪlarni sunup olturmaysilər.
Mən silərdin razi əməsmən. Əmdi mən silərning ⱪolunglardin ⱪurbanliⱪ
ⱪobul ⱪilmaymən. 11 Kün qiⱪixtin tartip kün petixⱪiqə bolƣan həlⱪlər
mening namimni uluƣlaydu. Ⱨəmmə yərdə mening namimƣa atap isriⱪ
salidu wə pak ⱨədiyələrni sunidu. Mening namim pütkül həlⱪlər arisida
uluƣdur.
12
Əmma silər roⱨaniylar manga ⱨɵrmətsizlik ⱪildinglar. Silər mən
Igənglarning ⱪurbanliⱪ supisini kɵzgə ilmay, biz bu supida ərziməs
yeməkliklər wə ⱪurbanliⱪlarni sunsaⱪmu boliweridu, dəp oylaysilər.
13
Silər igənglarƣa hizmət ⱪilixni bək awariqilik dəp oylap, meni
mənsitmidinglar. Oylap beⱪinglar! Silər oƣrilap kelingən yaki nakar,
kesəl ⱨaywanlarni ⱪorbanliⱪ ⱪilisilər! Mən silərning ⱪolliringlardin
xundaⱪ ⱪurbanliⱪlarni ⱪobul ⱪilamdimən?!
14
Mən Igənglarƣa, ɵz malliri arisidin bejirim ərkək malni ⱪurbanliⱪ
ⱪilixⱪa wədə ⱪilip turup, əyibnaⱪ malni ⱪurbanliⱪ ⱪilƣan aldamqiƣa
ⱪarƣix təgsun.» Mən Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar xundaⱪ dəymənki:
«Mən bolsam uluƣ padixaⱨ, pütkül həlⱪlər məndin ⱪorⱪuxi kerək.»
6
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2-bab
Pərwərdigarning roⱨaniylarni agaⱨlanduruxi
Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar xundaⱪ dəyduki: «Əy roⱨaniylar, bu
silərgə berilgən əmr. Əgər manga ⱪulaⱪ salmisanglar wə mening
namimni ⱨɵrmətləxni qin ⱪəlbinglarƣa pükmisənglar, mən silərgə lənət
yaƣdurimən, bərikətliringlarƣa lənət yaƣdurimən. Dərwəⱪə xundaⱪ
ⱪildim, qünki silər namimni ⱨɵrmətləxni qin ⱪəlbinglarƣa pükmidinglar.
3
Mən silərning əwladinglarni jazalaymən wə silərning ⱨeytlarda ⱪilƣan
ⱪurbanliⱪinglarning məynətqiliklirini yüzünglarƣa sürkəymən, xundaⱪla
silərni xu məynətqiliklər bilən birgə taxliwetimən. 4 Xuningda silər
mening Lawiylar bilən tüzgən əⱨdəmni dawamlaxturux toƣrisida ⱪilƣan
əmrimning məⱪsitini bilip ⱪalisilər. Mana bu mən Ⱪudrətlik Sərdar
Pərwərdigarning sɵzliridur!»
5
«Lawiylar bilən tüzgən əⱨdəmning məⱪsiti ⱨayatliⱪ wə amanliⱪni ata
ⱪilix bolup, dərwəⱪə mən uni ularƣa ata ⱪildim. Bu əⱨdəmdə ularning
meni ⱨɵrmətlixi tələp ⱪilinƣanidi. Ular manga ihlasmən boldi wə meni
ⱨɵrmətlidi. 6 Ular həlⱪⱪə ⱨəⱪiⱪətni ɵgətti, ularning aƣzidin natoƣra
sɵzlər qiⱪmidi. Ular inaⱪliⱪ wə durusluⱪ yolida mən bilən billə mangdi.
Ular nurƣun kixilərni gunaⱨ yolidin ⱪayturup kəldi. 7 Roⱨaniylarning
aƣzidin qiⱪⱪan təlim Pərwərdigarning ⱨəⱪiⱪitini saⱪlap ⱪelixi kerək.
Həlⱪ ularni izdəp, ulardin sawaⱪ elixi lazim, qünki ular Ⱪudrətlik Sərdar
Pərwərdigarning əlqiliridur. 8 Biraⱪ silər roⱨaniylar ⱨazir
Pərwərdigarning yolidin qətnəp kəttinglar. Silərning təlimliringlar
nurƣun kixilərni gunaⱨ yoliƣa kirgüzüp ⱪoydi. Silər mening Lawiylar
bilən tüzgən əⱨdəmni buzdunglar» dedi Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar.
9
Pərwərdigar yənə: «Mən silərni pütün həlⱪ aldida kəmsitilixkə wə
harliⱪⱪa duqar ⱪildim. Qünki silər mening yolumda mangmay, kixilərgə
təlim bərgininglarda ayrimiqiliⱪ ⱪildinglar.» dedi.
1-2

Nikaⱨ wə ajrixix toƣrisida
Ⱨəmmimizning Huda'atimiz bir əməsmu? Ⱨəmmimizni Huda
yaratⱪan əməsmu? Xundaⱪ turuⱪluⱪ biz nemə üqün bir-birimizni aldap,
əjdadlirimizning Huda bilən tüzgən əⱨdisini buzimiz? 11 Yəⱨudiyə həlⱪi
Pərwərdigarƣa səmimiyətsizlik ⱪildi. Ular Isra'iliyədə, ⱨətta
Yerusalemda yirginqlik gunaⱨ ɵtküzdi. Ular butlarƣa qoⱪunidiƣan
10
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ayallar bilən toy ⱪilip, Pərwərdigar yahxi kɵridiƣan ibadəthanini
bulƣidi. 12 Xundaⱪ ix ⱪilƣanlarni, u kim boluxidin ⱨəm ⱪandaⱪ ⱨədiyə
sunuxidin ⱪət'iynəzər Pərwərdigar Isra'il jama'itidin yoⱪatⱪay.
13
Silər yənə xundaⱪ ix ⱪiliwatislər, silər Pərwərdigarning ⱪorbanliⱪ
supisini kɵz-yexinglarƣa qilawatisilər, ün selip, ɵksüp yiƣlawatisilər.
Qünki Pərwərdigar silərning ⱨədiyəliringlarƣa ⱪarapmu ⱪoymaywatidu
wə uni ⱪobul ⱪilmaywatidu. 14 Silər yənə: «Pərwərdigar nemə üqün
bizning ⱨədiyəlirimizni ⱪobul ⱪilmaydiƣandu?» dəp soraysilər.
Pərwərdigar yaxliⱪ qeƣinglarda ayalinglarƣa ⱪilƣan ⱪəsiminglərgə
guwaⱨtur. Qünki nikaⱨlinip alƣan ⱨəmraⱨing sanga sadaⱪətmən
bolsimu, əmma sən uningƣa sadaⱪətsizlik ⱪilding.
15
Pərwərdigar seni wə ayalingni bir tən, bir jan ⱪilmiƣanmidi?
Jismaniy wə roⱨiy jəⱨəttə silər Pərwərdigarƣa mənsup. Pərwərdigar
silərdin nemini kütidu? Silərning bir tən, bir jan bolux arⱪiliⱪ Huda
yolida mangidiƣan pərzəntlərning dunyaƣa kelixini kütidu. Xunga
ⱪəlbinglarni pak tutup, ⱪədinas ayalinglarƣa sadiⱪ bolunglar.
16
Pərwərdigar – Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda: «Mən ajrixixⱪa
nəprətlinimən» dəydu. «ajrixix huddi birsigə ⱪilƣan zorawanliⱪ bilən
barawərdur. Xunga ⱪəlbinglarni pak tutup, sadaⱪətsizlik ⱪilmanglar!»
Pərwərdigarning ɵz əlqisini əwətixi
Silər gəp-sɵzünglar bilən Pərwərdigarni bizar ⱪildinglar. Lekin silər:
«Biz uni ⱪandaⱪ bizar ⱪiptuⱪ?» dəp soraysilər. Silər: «Pərwərdigarning
nəziridə yamanliⱪ ⱪilƣuqilarmu yahxidur, yənə kelip Pərwərdigar
ulardin hursəndur», «ⱪeni adil Huda?» dəp biljirlap uni bizar ⱪildinglar.
17

3-bab
1

«Mana, əmdi mən Pərwərdigar ɵz əlqimni əwətimən. U manga yol
ⱨazirlaydu. Andin silər təlmürüwatⱪan Igənglar, yəni silər tɵt kɵz bilən
kütüwatⱪan, əⱨdə həwirini yətküzgüqi əlqim tosattin ɵz ibadəthanisiƣa
kelidu, u qoⱪum kelidu!» dedi Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar.
2
«Əmma u kəlgəndə kimmu bərdaxliⱪ berələydu? U zaⱨir bolƣanda,
kimmu uning aldida dəs turalaydu? Qünki u kümüx tawlaydiƣan otⱪa
ohxaydu, u kirlərni yuyup aⱪartiwetidiƣan küqlük sopunƣa ohxaydu. 3 U
kümüxni otta tawlap əhlitidin ayriydiƣan adəmgə ohxax, u
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Lawiylarnimu altun-kümüx tawliƣandək tawlap paklaydu. Xuning bilən
ular mən Pərwərdigarƣa, mən ⱪobul ⱪilalaydiƣan ⱨədiyələrni sunalaydu.
4
Andin burunⱪidək, Yəⱨuda wə Yerusalemliⱪlarning sunƣan ⱨədiyəliri
mən Pərwərdigarni hursən ⱪilidiƣan bolidu.
5
Xu qaƣda mən silərni soraⱪⱪa tartimən, məndin ⱪorⱪmaydiƣan barliⱪ
bahxilar, zinahorlar, sahta guwaⱨqilar, ixləmqilərning ix ⱨəⱪⱪigə ⱪara
sanaydiƣanlar, tul hotun, yetim-yesirlarni horlaydiƣanlar wə
musapirlarni bozək ⱪilidiƣanlardin ⱨesab alimən. Mana bular mən
Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigarning sɵzliridur».
Pərwərdigarning towa ⱪilixⱪa qaⱪiriⱪ ⱪilixi
«Mən Pərwərdigar ɵzgərməsturmən. Xu səwəbtin Yaⱪupning
əwladliri bolƣan silər wəyran ⱪilinmidinglar. 7 Silər əjdadinglar
zamanidin tartip mening əmr-pərmanlirimdin qətnəp, uningƣa ita'ət
ⱪilixtin bax tartip kəldinglar. Əmdi silər mening yolumƣa ⱪaytip
kelinglar, mənmu silərgə ⱪayta yar bolay. Biraⱪ silər: ‘biz əzəldin qətnəp
kətmigən tursaⱪ, ⱪandaⱪ ⱪaytimiz?’ dəp soraysilər.
8
Adəm Hudaƣa hiyanət ⱪilalamdu? Dərⱨəⱪiⱪət silər manga hiyanət
ⱪildinglar. Biraⱪ silər: ‘Biz ⱪandaⱪlarqə sanga hiyanət ⱪilalaymiz?’ dəp
soraysilər. Silər manga tegixlik bolƣan ondin bir ülüxkə wə ⱨədiyələrgə
hiyanət ⱪildinglar. 9 Pütün həlⱪinglar manga hiyanət ⱪilƣanliⱪidin,
silərgə lənət yaƣidu. 10 Ondin bir ülüxning ⱨəmmisini ibadəthana
ambiriƣa əkelinglar, xuningda ibadəthanamda yetərlik axliⱪ bolidu. Bu
ixta meni – Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigarni sinanglar! Mening silər üqün
jənnətning dərwazilirini eqip, silərgə mol bəht-sa'adət yaƣdurƣanliⱪimni
kɵrisilər. 11 Mən zira'ətliringlarni ziyandax ⱨaxaratlarning wəyran
ⱪilixidin ⱪoƣdaymən. Silərning üzümliringlar pixⱪuqə qüxüp kətməy
sapiⱪida turidu» dedi ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar. 12 «Zemininglarning
munbətlikidin barliⱪ millətlər silərgə ‘bəht ⱪonuptu’ deyixidu! Mana
bular mən Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigarning sɵzliridur.»
6

Pərwərdigarning rəⱨimdillikni wədə ⱪilixi
Pərwərdigar mundaⱪ dəydu: «Silər üstümdin yaman gəp ⱪildinglar.
Əmma silər məndin: ‘Bu nemə degining? Biz sanga ⱪandaⱪ yaman gəp
ⱪiptuⱪ?’ dəp soraysilər.
14
Silər yənə: ‘ Hudaƣa hizmət ⱪilix biⱨudə, biz uning əmrlirigə ita'ət
ⱪilip, yaki Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigarning aldida ⱨəsrət qekip,
13
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gunaⱨlirimizƣa towa ⱪilip nemigə erixtuⱪ? 15 Ⱨazir təkəbburlar bəht
tepip, yamanliⱪ ⱪilƣuqilar gülləp yaxnawatidu. Ular Hudani sinap turup
yənə ⱪeqip ⱪutuldiƣu!’ dəysilər.»
16
Pərwərdigarƣa ihlasmənlər bu ixlar toƣrisida ɵz'ara paranglaxti.
Pərwərdigar ularning sɵzlirini ⱪulaⱪ selip anglidi. Pərwərdigarning
ⱨuzurida uning ihlasmənlirining wə uning namining xan-xəripini
izdigüqilərning ismi oralma pütükkə royhət ⱪilip pütülgəndur.
17
Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar xundaⱪ dəyduki: «Mən ⱨɵkümümni
əməlgə axuridiƣan kündə ular manga mənsup bolup, mening ⱪimmətlik
ɵz həlⱪim bolidu. Huddi ata ɵzining ita'ətlik balisiƣa rəⱨim ⱪilƣandək,
mənmu ularƣa rəⱨim ⱪilimən. 18 Xu qaƣda silər mening ⱨəⱪⱪaniy adəm
bilən rəzil adəmni, manga hizmət ⱪilƣan adəm bilən ⱪilmiƣan adəmni
pərⱪləndüridiƣanliⱪimni bilip ⱪalisilər.»

4-bab
Pərwərdigarning ɵz ⱨɵkümini əməlgə axuridiƣan künning
yeⱪinlixixi
1
Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar xundaⱪ dəyduki: «Bir kün keliduki, u
kün huddi tonurdiki lawuldap kɵyüwatⱪan ottək bolidu. Xu küni
təkəbburlar wə yamanliⱪ ⱪilƣuqilar pahaldək kɵydürüp taxlinidu.
Ulardin nə yiltiz, nə xah-xumbiƣiqə ⱨeq nərsə ⱪalmaydu».
2
«Əmma mening namimni ⱨɵrmətligən silərgə bolsa adalətlik ⱪuyax
qiⱪip, xipaliⱪ nurlirini qaqidu. Silər yaylaⱪⱪa ⱪoyuwetilgən mozaylardək
xadlinip, səkrəp yürisilər. 3 Mən ⱨɵkümimni əməlgə axuridiƣan kündə
silər yamanliⱪ ⱪilƣuqilarni huddi tapininglar astidiki küldək dəssəysilər»
dedi ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar.
4
«Mən Sinay teƣida hizmətkarim Musa arⱪiliⱪ barliⱪ Isra'il həlⱪigə
qüxürgən təwrattiki əmr-pərmanlirimƣa ita'ət ⱪilixni qin ⱪəlbinglarƣa
pükünglar.
Bilip ⱪoyunglarki, mən Pərwərdigarning uluƣ wə ⱪorⱪunqluⱪ küni kelixtin
burun silərgə Ilyas pəyƣəmbərni əwətimən. 6 U atilarni baliliriƣa, balilarni
atiliriƣa qin yürəkliridin yaraxturidu. Xundaⱪ bolmisa, mən bu zeminƣa lənət
yaƣdurimən.»
5
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Mətta bayan ⱪilƣan hux həwər
(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
Bu kitabning mu'əllipi Lawiy dəpmu atalƣan Mətta bolup, u burun
bajgir idi. Keyin ⱨəzriti Əysaning on ikki xagirtining biri bolƣan.
Məttaning bu kitabni yezixtiki məⱪsiti, Yəⱨudiy kitabhanlarƣa ular
uzun waⱪitlardin beri kütüp keliwatⱪan padixaⱨ, yəni muⱪəddəs
yazmilarda tilƣa elinƣan ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨning dəl ⱨəzriti Əysa
ikənlikini kɵrsitip berixtur.
Mətta muⱪəddəs yazmilarda aldin berilgən bexarətlərning ⱨəzriti
Əysaning kelixi bilən əməlgə axⱪanliⱪini oquⱪ kɵrsitix üqün, ⱨəzriti
Əysaning tuƣuluxi, mɵjiziliri, ⱨayati, ɵlümi wə ɵlümdin tirilixini
Təwrattiki ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨkə ⱪaritilƣan nəⱪillər bilən təswirligən.
Xuning bilən birgə, mu'əllip ⱨəzriti Əysaning təmsillər bilən Hudaning
padixaⱨliⱪi ⱨəⱪⱪidə kɵp təlim bərgənlikini wə Hudaning ⱪanunini toƣra
qüxəndürgənlikini bayan ⱪilƣan. U yənə ⱨəzriti Əysaning Yəⱨudiy həlⱪi
üqünla əməs, bəlki pütkül insanlar üqün kəlgənlikini alaⱨidə təkitligən.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tezis:
Ⱨəzriti Əysaning nəsəbnamisi wə dunyaƣa kelixi (1-, 2-bablar)
Ⱨəzriti Əysaning hizmiti baxlinix aldida (3-babtin 4-bab
11-ayətkiqə)
Ⱨəzriti Əysaning Jəliliyidiki hizmiti (4-bab 12-ayəttin 18-babning
ahiriƣiqə)
Ⱨəzriti Əysaning Jəliliyidin Yerusalemƣa səpiri (19-, 20-bablar)
Ⱨəzriti Əysaning bu dunyadiki ⱨayatining ahirⱪi ⱨəptisi (21-babtin
27-babⱪiqə)
Ⱨəzriti Əysaning ɵlümdin tirilixi (28-bab)

Mətta bayan ⱪilƣan
hux həwər

Əysa Məsiⱨning nəsəbnamisi
Əysa Məsiⱨning əjdadliri: Əysa Məsiⱨ Dawut padixaⱨning əwladi,
Dawut padixaⱨ bolsa Ibraⱨimning əwladi. 2 Ibraⱨim Is’ⱨaⱪning atisi,
Is’ⱨaⱪ Yaⱪupning atisi, Yaⱪup Yəⱨuda wə uning ⱪerindaxlirining atisi,
3
Yəⱨuda Tamardin tuƣulƣan Pərəs wə Zərahning atisi, Pərəs
Həzronning atisi, Həzron Ramning atisi, 4 Ram Amminadabning atisi,
Amminadab Nahxonning atisi, Nahxon Salmonning atisi, 5 Salmon
Raⱨabtin tuƣulƣan Bo'azning atisi, Bo'az Ruttin tuƣulƣan Obedning
atisi, Obed Yixayning atisi, 6 Yixay Dawut padixaⱨning atisi, Dawut
padixaⱨ Uriyaning ayalidin tuƣulƣan Sulaymanning atisi, 7 Sulayman
Rihob'amning atisi, Rihob'am Abiyaning atisi, Abiya Asaning atisi, 8 Asa
Yiⱨoxafatning atisi, Yiⱨoxafat Yiⱨoramning atisi, Yiⱨoram Uzziyaning
atisi, 9 Uzziya Yotəmning atisi, Yotəm Ahazning atisi, Ahaz Hizkiyaning
atisi, 10 Hizkiya Manassəning atisi, Manassə Amonning atisi, Amon
Yoxiyaning atisi, 11 Yoxiya Isra'il əwladliri Babilƣa sürgün ⱪilinƣanda
tuƣulƣan Yiⱨoyakin wə uning ⱪerindaxlirining atisi, 12 Yiⱨoyakin
Isra'illar Babilƣa sürgün bolƣandin keyin tuƣulƣan Xi'altelning atisi,
Xi'altel Zirubbabəlning atisi, 13 Zirubbabəl Abihudning atisi, Abihud
Əlyaⱪimning atisi, Əlyaⱪim Azorning atisi, 14 Azor Zadoⱪning atisi,
Zadoⱪ Aⱨimning atisi, Aⱨim Əliⱨudning atisi, 15 Əliⱨud Əl'azarning
1
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atisi, Əl'azar Matanning atisi, Matan Yaⱪupning atisi, 16 Yaⱪup
Məryəmning eri Yüsüpning atisi, Məryəm Məsiⱨ dəp atalƣan Əysaning
apisi. 17 Bundaⱪ bolƣanda, Ibraⱨim pəyƣəmbərdin Dawut padixaⱨⱪiqə
on tɵt əwlad, Dawut padixaⱨtin Isra'illar Babilƣa sürgün ⱪilinƣuqimu on
tɵt əwlad wə ular Babilƣa sürgün bolƣandin Məsiⱨ dunyaƣa kəlgəngə
ⱪədər ohxaxla on tɵt əwlad ɵtkən.
Əysa Məsiⱨning dunyaƣa kelixi
Əysa Məsiⱨning dunyaƣa kelixi mundaⱪ bolƣan: Məryəm bilən
Yüsüpning qeyi iqküzülgənidi. Biraⱪ, ular nikaⱨlinip birlixixtin ilgiri,
Məryəmning Muⱪəddəs Roⱨtin ⱨamilidar bolƣanliⱪi məlum boldi.
19
Məryəmning layiⱪi Yüsüp durus adəm bolƣaqⱪa, Məryəmni halayiⱪ
aldida nomusⱪa ⱪaldurmasliⱪ üqün, uningdin jimjitla ayrilip kətməkqi
boldi. 20 Biraⱪ, u bu ixni oylap yürginidə, Pərwərdigarning bir pərixtisi
uning qüxidə kɵrünüp: «Əy Dawut padixaⱨning əwladi Yüsüp,
Məryəmni əmringgə elixtin ⱪorⱪma, qünki tuƣulidiƣan bala Muⱪəddəs
Roⱨtin kəlgən. 21 U bir oƣul tuƣidu. Uningƣa Əysa [mənisi
«Pərwərdigar ⱪutⱪuzidu»] dəp isim ⱪoyƣin, qünki u ɵz həlⱪini
gunaⱨliridin ⱪutⱪuzidu» dedi.
22
Mana bular Pərwərdigarning pəyƣəmbər arⱪiliⱪ: 23 «Pak ⱪiz
ⱨamilidar bolup bir oƣul tuƣidu, uning ismi Immanu'el [mənisi ‘Huda
biz bilən billə’] ⱪoyulidu» degən sɵzining əməlgə axuruluxidur. 24 Yüsüp
oyƣinip pərixtining deginini ⱪilip, Məryəmni əmrigə aldi. 25 Lekin,
Məryəm boxanƣuqə uning bilən bir yastuⱪⱪa bax ⱪoymidi. Bala
tuƣulƣanda, Yüsüp uningƣa Əysa dəp isim ⱪoydi.
18

2-bab
Munəjjimlər ziyariti
Ⱨəzriti Əysa Ⱨirod padixaⱨ zamanisida Yəⱨudiyə ɵlkisining
Bəytləⱨəm yezisida dunyaƣa kəldi. Keyin, xərⱪtin bəzi munəjjimlər
Yerusalemƣa kelip, kixilərgə:
2
– Yəⱨudiylarning yengidin tuƣulƣan padixaⱨi ⱪəyərdə? Biz uning
tuƣulƣanliⱪidin bexarət beridiƣan yultuzning xərⱪtin kɵtürülgənlikini
kɵrduⱪ. Xunga, uningƣa səjdə ⱪilƣili kəlduⱪ, – deyixti. 3 Buni angliƣan
Ⱨirod padixaⱨ alaⱪzadilikkə qüxti. Jümlidin, pütkül Yerusalem həlⱪimu
1
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xundaⱪ boldi. 4 Ⱨirod padixaⱨ pütkül aliy roⱨaniylar wə Təwrat
ustazlirini qaⱪirip, ulardin:
– Pəyƣəmbərlər Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ⑦ ⱪəyərdə tuƣulidu degənidi? –
dəp soridi.
5
– Yəⱨudiyə ɵlkisining Bəytləⱨəm yezisida, qünki bu toƣruluⱪ Mika
pəyƣəmbər mundaⱪ hatiriligən:
6

«Əy Yəⱨudiyə zeminidiki Bəytləⱨəm,
Yəⱨudiyə rəⱨbərlirining nəziridə ornung muⱨim.
Qünki səndin qiⱪⱪusi,
həlⱪim Isra'illarning yetəkqisi» – deyixti ular.
7

Buning bilən, Ⱨirod padixaⱨ munəjjimlərni məhpiy qaⱪirtip,
yultuzning ⱪaqan pəyda bolƣanliⱪini uⱪuwaldi. 8 Andin: «Berip balini
kɵngül ⱪoyup izdənglar. Tapⱪan ⱨaman manga həwər ⱪilinglar, mənmu
uning aldiƣa berip səjdə ⱪilip keləy» dəp, ularni Bəytləⱨəmgə yolƣa
saldi.
9
Munəjjimlər Ⱨirod padixaⱨning sɵzigə bina'ən yolƣa qiⱪti. Xərⱪtin
kɵtürülgən ⱨeliⱪi yultuz ularƣa yol baxlap mangdi, ular bala tuƣulƣan
yərgə kelip tohtidi. 10 Ular ⱨeliⱪi yultuzni kɵrginidin intayin huxal
boluxti 11 ⱨəm ɵygə kirip balini anisi Məryəm bilən billə kɵrginidə, yərgə
bax ⱪoyup baliƣa səjdə ⱪilixti. Andin, sanduⱪlirini eqip, altun, məstək,
murməkki ⱪatarliⱪ sowƣatlarni elip sunuxti. 12 Ular ⱪaytmaⱪqi bolƣanda
Huda ularning qüxidə Ⱨirod padixaⱨning yeniƣa barmasliⱪⱪa bexarət
bərgənliktin, ular baxⱪa yol bilən ɵz yurtiƣa ⱪaytixti.
Misirƣa ⱪeqix
Munəjjimlər kətkəndin keyin, Hudaning bir pərixtisi Yüsüpning
qüxidə kɵrünüp:
– Ornungdin tur! Ana-bala ikkisini elip Misirƣa ⱪaq. Mən sanga həwər
bərgüqə u yərdə tur. Qünki, Ⱨirod padixaⱨ balini izdəp tepip ɵltürməkqi,
– dedi.
14
Buning bilən, Yüsüp ornidin turup, ana-bala ikkisini elip, xu keqila
Misirƣa ⱪarap yolƣa qiⱪti. 15 Ular Ⱨirod padixaⱨ ɵlgüqə xu yərdə turdi.
Buning bilən, Pərwərdigarning pəyƣəmbər arⱪiliⱪ aldin eytⱪan:
13

Məsiⱨ – pəyƣəmbərlər aldin eytⱪan, Huda təripidin tallanƣan, ⱨaman bir küni kelip
mənggü ⱨɵkümranliⱪ ⱪilidiƣan padixaⱨni kɵrsitidu.
⑦
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«Oƣlumni Misirdin mən qaⱪirdim» degən sɵzi əməlgə axuruldi.
Oƣul bowaⱪlarning ɵltürülüxi
Ⱨirod padixaⱨ munəjjimlərgə aldanƣanliⱪini sezip, ⱪattiⱪ
ƣəzəpləndi. U munəjjimlərning eytⱪanliriƣa asasən bowaⱪning yexini
ⱨesablap qiⱪip, Bəytləⱨəm yezisi wə yeⱪin ətraptiki ikki yax wə uningdin
tɵwən yaxtiki oƣul balilarning ⱨəmmisini ɵltürüx toƣrisida buyruⱪ
qüxürdi.
17
Buning bilən, Hudaning Yərəmiya pəyƣəmbər arⱪiliⱪ eytⱪan munu
sɵzliri əməlgə axuruldi:
16

18

«Ramada anglandi yiƣa-zar wə pəryad,
ⱪan yiƣlaydu pərzəntlirigə Raⱨilə,
təsəlligə ⱪayil əməs pəⱪətla,
qünki ⱪalmidi pərzəntliri ⱨayat.»
Misirdin ⱪaytip kelix
Ⱨirod padixaⱨ ɵlgəndin keyin, Misirda Yüsüpning qüxidə Hudaning
bir pərixtisi kɵrünüp:
20
– Ornungdin tur! Bala wə anisini elip Isra'iliyigə ⱪayt! Qünki,
balining jenini almaⱪqi bolƣanlar ɵldi, – dedi. 21 Buning bilən, Yüsüp
bala wə anisini elip Isra'iliyigə ⱪaytti.
22
Biraⱪ, Yüsüp Ⱨirod padixaⱨning oƣli Arhelasning padixaⱨliⱪ təhtkə
warisliⱪ ⱪilip, Yəⱨudiyə ɵlkisidə ⱨɵkümranliⱪ yürgüzüwatⱪanliⱪidin
həwər tepip, ⱪaytixtin ⱪorⱪti. Keyin, u Hudaning bexaritigə asasən
23
Jəliliyə ɵlkisigə berip, Nasirə xəⱨirigə orunlaxti. Buning bilən,
pəyƣəmbərlərning: «U Nasirəlik dəp nam alidu» degini əməlgə axuruldi.
19

3-bab
Qɵmüldürgüqi Yəⱨyaning təlim berixi
Xu qaƣlarda, qɵmüldürgüqi Yəⱨya Yəⱨudiyə ɵlkisining qɵllük
rayonliriƣa kelip təlim berip, 2 kixilərgə:
– Yaman yolliringlardin yenip, towa ⱪilinglar! Qünki, ərxning
padixaⱨliⱪi namayan bolux aldida turidu! – dedi. 3 Qɵmüldürgüqi Yəⱨya
ilgiri Yəxaya pəyƣəmbər tilƣa alƣan kixi bolup, u mundaⱪ degən:
1
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«Bayawanda bir kixi:
‘dilinglarni Rəbbimizning kelixigə təyyar ⱪilinglar!
Uning yollirini tüz ⱪilinglar!’ dəp towlaydu.»
4

Yəⱨya pəyƣəmbər tɵgə yungidin kiyim kiygən, beligə kɵn tasma
baƣliƣanidi. Yəydiƣini qekətkə bilən yawa ⱨərə ⱨəsili idi. 5 Yerusalem
xəⱨiridin, jümlidin pütün Yəⱨudiyə ɵlkisidin wə I'ordan dərya
wadiliridin kixilər uning aldiƣa kelixip, 6 gunaⱨlirini iⱪrar ⱪilixti wə
uning ɵzlirini I'ordan dəryasida qɵmüldürüxini⑧ ⱪobul ⱪilixti.
7
Pərisiy wə Saduⱪiy⑨ eⱪimidikilərdinmu kɵpligən kixilərning
qɵmüldürüxni ⱪobul ⱪilƣili kəlgənlikini kɵrgən Yəⱨya pəyƣəmbər
ularƣa:
– Əy sahtipəz yilanlar! Towa ⱪilmay, Hudadin kelidiƣan ƣəzəptin
ⱪeqip ⱪutulux üqün qɵmüldürüxni ⱪobul ⱪilayli degininglar ⱪandaⱪ
gəp?! 8 Əgər: «Gunaⱨlirimizƣa towa ⱪilduⱪ» desənglar, uni ⱨərikitinglar
bilən ispatlanglar. 9 Uning üstigə ɵzünglarqə: «Biz Ibraⱨimning əwladi
bolƣanliⱪimiz üqün, Huda gunaⱨlirimizni qoⱪum kəqüridu» dəp oylap
yürmənglar! Qünki silərgə eytip ⱪoyayki, Huda bowimiz Ibraⱨimƣa
muxu taxlardinmu pərzəntlərni yaritip berələydu. 10 Palta dərəhning
yiltiziƣa yeⱪinlaxⱪandək, Hudaning ƣəzipi əmdi silərgə yetip kelix
aldida. Yahxi mewə bərməydiƣan dərəhlər kesilip otⱪa taxlinidu. 11 Mən
silərni ⱪilƣan towanglar üqün suƣila qɵmüldürimən. Lekin, məndin
keyin tehimu ⱪudrətlik biri kelidu. Mən ⱨətta uning ayiƣini kɵtürüxkimu
layiⱪ əməsmən. U silərni Muⱪəddəs Roⱨⱪa ⱨəm otⱪa qɵmüldüridu. 12 U
ⱪolidiki kürək bilən hamandiki sap buƣdayni ambarƣa, saminini ɵqməs
otⱪa taxlaydiƣan adəmgə ohxax, ⱨəmmə insanni ayriydu, – dedi.
Ⱨəzriti Əysaning qɵmüldürülüxi
Xu künlərdə, ⱨəzriti Əysa Yəⱨya pəyƣəmbərdin qɵmüldürüxni
ⱪobul ⱪilix üqün, Jəliliyə ɵlkisidin I'ordan dəryasi boyiƣa kəldi. 14 Biraⱪ,
Yəⱨya pəyƣəmbər uni qɵmüldürüxkə unimay:
– Sening mening aldimƣa kəlgining nemisi! Mən qɵmüldürüxni əsli
13

Bu yərdə eytilƣan qɵmüldürüx kixilərning ɵz gunaⱨliriƣa towa ⱪilƣanliⱪini
bildürüx murasimini kɵrsitidu.
⑨ Pərisiy wə Saduⱪiy – Yəⱨudiy diniƣa təwə bolƣan ikki hil məⱬəptiki kixilər.
Təbirlərdiki «Pərisiy» wə «Saduⱪiy»ƣa ⱪaralsun.
⑧
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səndin ⱪobul ⱪilixim kerək idiƣu? – dedi.
15
Lekin, ⱨəzriti Əysa jawabən:
– Ⱨazir muxundaⱪ bolsun. Qünki, Hudaning iradisini əməlgə axurux
üqün, xundaⱪ ⱪiliximiz toƣridur, – dedi.
Xuning bilən, Yəⱨya pəyƣəmbər uni qɵmüldürüxkə ⱪoxuldi. 16 Ⱨəzriti
Əysa qɵmüldürülüp sudin qiⱪixiƣa, asman yerildi. U Hudaning
Roⱨining kəptər ⱨalitidə asmandin qüxüp, üstigə ⱪonuwatⱪanliⱪini kɵrdi.
17
Andin, ərxtin Hudaning: «Bu mening sɵyümlük Oƣlum, mən uningdin
hursənmən!» degən awazi anglandi.

4-bab
Ⱨəzriti Əysaning sinilixi
Uningdin keyin, Muⱪəddəs Roⱨ ⱨəzriti Əysani Xəytanning
sinaⱪliridin ɵtküzüx üqün, qɵl-bayawanƣa elip bardi. 2 Ⱨəzriti Əysa ⱪiriⱪ
keqə-kündüz tamaⱪ yeməy roza tutup, ⱪorsiⱪi taza aqⱪanidi. 3 Uni
sinimaⱪqi bolƣan Xəytan uning aldiƣa kelip:
– Əgər sən rasttinla Hudaning Oƣli① bolsang, muxu taxlarni nanƣa
aylandurup yə! – dedi.
4
Ⱨəzriti Əysa uningƣa jawabən:
– Təwratta: «Insan pəⱪət nan bilənla əməs, bəlki Hudaning aƣzidin
qiⱪⱪan ⱨərbir sɵz bilənmu yaxaydu» dəp yezilƣan, – dedi.
5
Andin, Xəytan ⱨəzriti Əysani muⱪəddəs xəⱨər Yerusalemƣa elip
bardi wə uni mərkiziy ibadəthanining əng egiz jayiƣa qiⱪirip:
6
– Hudaning Oƣli bolsang, pəskə səkrəp baⱪⱪina! Qünki Zəburda:
«Huda pərixtilirigə sən toƣruluⱪ əmr ⱪilƣan. Putungning taxlarƣa
urulmasliⱪi üqün, ular seni ⱪollirida tutuwalidu» dəp yezilƣan əməsmu?
– dedi.
7
– Təwratta: «Rəbbinglar Hudani sinap beⱪixⱪa bolmaydu!» dəpmu
yezilƣan, – dedi ⱨəzriti Əysa.
8
Andin, Xəytan ⱨəzriti Əysani naⱨayiti egiz bir taƣⱪa qiⱪirip, uningƣa
dunyadiki barliⱪ dɵlətlərni kɵrkəmliki bilən kɵrsitip:
9
– Yərgə bax ⱪoyup manga səjdə ⱪilsang, ularning ⱨəmmisini sanga
1

Hudaning Oƣli – bu nam ⱨərgizmu Huda bilən ⱨəzriti Əysa otturisidiki jismaniy
jəⱨəttiki ata-baliliⱪ munasiwətni əməs, bəlki roⱨiy jəⱨəttiki munasiwətni bildüridu.
①
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beriwetimən, – dedi.
10
– Yoⱪal, Xəytan! Təwratta: «Rəbbinglar bolƣan Hudaƣila ibadət
ⱪilinglar, pəⱪət uningƣila hizmət ⱪilinglar!» deyilgən, – dedi ⱨəzriti
Əysa jawabən.
11
Buning bilən, Xəytan ⱨəzriti Əysani taxlap ketip ⱪaldi. Pərixtilər
kelip ⱨəzriti Əysaning hizmitidə boldi.
Ⱨəzriti Əysaning təlim berixni baxlixi
Ⱨəzriti Əysa Yəⱨyaning tutⱪun ⱪilinƣanliⱪini anglap, Jəliliyə
ɵlkisigə ⱪaytip kəldi. 13 U yurti Nasirədə turmay, Zəbulun wə Naftali
rayonidiki Jəliliyə kɵligə yeⱪin Kəpərnaⱨum xəⱨirigə kelip orunlaxti.
14
Buning bilən, Yəxaya pəyƣəmbər arⱪiliⱪ uⱪturulƣan tɵwəndiki sɵzlər
əməlgə axuruldi:
12

15

«Zəbulun wə Naftali zeminliri,
I'ordan dəryasining nerisida, dengiz tərəptə,
Yəⱨudiy əməslərning Jəliliyə zeminlirida
16
ⱪarangƣuluⱪta yaxiƣanlar
parlaⱪ bir nurni kɵrməktə.
Ɵlüm kɵlənggisidə ⱪalƣan bu əlgə
bir nur qüxidu əmdi.»
17

Xuningdin etibarən, ⱨəzriti Əysa: «Gunaⱨliringlarƣa towa ⱪilinglar,
qünki ərxning padixaⱨliⱪi namayan bolux aldida turidu!» dəp təlim
berixkə baxlidi.
Ⱨəzriti Əysaning xagirt qaⱪirixi
Bir küni, ⱨəzriti Əysa Jəliliyə kɵli boyida ketiwetip, Petrus dəpmu
atalƣan Simun wə uning inisi Əndərni kɵrdi. Ular beliⱪqi bolup, kɵlgə
tor seliwatatti. 19 Ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Manga əgixinglar! Mən silərni beliⱪ tutuxning orniƣa, manga adəm
tutidiƣan ⱪilimən, – dedi. 20 Ular xu'an beliⱪ torlirini taxlap, ⱨəzriti Əysa
bilən mangdi.
21
Kɵl boyida bir'az mangƣandin keyin, ⱨəzriti Əysa Zəbədiyning
oƣulliri Yaⱪup wə Yuⱨannani kɵrdi. Bu ikki ⱪerindax kemidə atisi bilən
torlirini ongxawatatti. Ⱨəzriti Əysa ularnimu xagirtliⱪⱪa qaⱪirdi. 22 Ular
dərⱨal kemini taxlap, atisi bilən hoxlixip ⱨəzriti Əysa bilən mangdi.
18
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Ⱨəzriti Əysaning jəliliyidə təlim berixi
Ⱨəzriti Əysa jəliliyining ⱨəmmə yerini aylinip qiⱪip, ibadəthanilarda
təlim berip, Hudaning padixaⱨliⱪi toƣruluⱪ hux həwər tarⱪatti, ⱨər hil
aƣriⱪ-silaⱪlarni saⱪaytti. 24 U toƣruluⱪ həwər pütkül Süriyə ɵlkisigə
tarⱪaldi. U yərdiki halayiⱪ ⱨər hil aƣriⱪ-silaⱪlarƣa muptila bolƣan
kesəllərni uning aldiƣa elip kelixti. Ularning bəzilirigə jin qaplaxⱪan,
bəzilirining tutⱪaⱪliⱪi bar wə yənə bəziliri paləq kesiligə giriptar
bolƣanidi. Ⱨəzriti Əysa ularni saⱪaytti. 25 Jəliliyə, On xəⱨər rayoni,
Yerusalem, Yəⱨudiyə wə I'ordan dəryasining u ⱪetidin kəlgən top-top
adəmlər uningƣa əgixip mangdi.
23

5-bab
Ⱨəⱪiⱪiy bəht
Ⱨəzriti Əysa kɵpqilikni kɵrüp dɵnggə qiⱪip, u yərdə olturdi.
Xagirtlirimu uning yeniƣa kəldi. 2 Ⱨəzriti Əysa ularƣa təlim berixkə
baxlidi:
1

3

– Ɵzining Hudaƣa bolƣan moⱨtajliⱪini tonup yətkənlər nəⱪədər
bəhtlik!
Qünki, ərxning padixaⱨliⱪi ularningdur.
4
Ⱪayƣurƣanlar nəⱪədər bəhtlik!
Qünki, Huda ularƣa təsəlli beridu.
5
Mulayim bolƣanlar nəⱪədər bəhtlik!
Qünki, yər yüzigə mirashordur ular.
6
Ⱨəⱪⱪaniyliⱪⱪa intilidiƣanlar nəⱪədər bəhtlik!
Qünki, Huda ularni toluⱪ ⱪana'ətləndüridu.
7
Baxⱪilarƣa rəⱨimdil bolƣanlar nəⱪədər bəhtlik!
Qünki, Huda ularƣa rəⱨimdildur.
8
Ⱪəlbi pak bolƣanlar nəⱪədər bəhtlik!
Qünki, ular Hudani kɵridu.
9
Tinqliⱪ tərəpdarliri nəⱪədər bəhtlik!
Qünki, Huda ularni pərzəntim dəydu.
10
Hudaning əmrini tutup ziyankəxlikkə uqriƣanlar nəⱪədər bəhtlik!
Qünki, Ərxning Padixaⱨliⱪi ularningdur.
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Mən üqün baxⱪilarning ⱨaⱪarət, ziyankəxlik wə tɵⱨmitigə
uqrisanglar, nəⱪədər bəhtliksilər! 12 Xad-huram bolunglar. Qünki, ərxtə
silər üqün kɵp in'am saⱪlanmaⱪta. Burunⱪi pəyƣəmbərlərmu muxundaⱪ
ziyankəxliklərgə uqriƣan.
Xagirtlar tuz bolux rolini yoⱪatmasliⱪi kerək
– Silər yər-yüzining tuzidursilər. Ⱨalbuki, əgər tuz ɵz təmini yoⱪatsa,
uningƣa ⱪaytidin tuz təmini kirgüzgili bolmaydu. U qaƣda, u ⱨeqnemigə
yarimas taxlanduⱪ nərsigə aylinip, kixilərning ayiƣi astida ⱪelixtin
baxⱪa ixⱪa yarimaydu.
14
Silər dunyaning nuridursilər. Taƣ üstigə selinƣan xəⱨər
yoxurunalmaydu. 15 Yeⱪilƣan qiraƣni ⱨeqkim das astiƣa yoxurup
ⱪoymaydu. Əksiqə, qiraƣdanning üstigə ⱪoyidu. Buning bilən, ɵy iqidiki
adəmlərgə yoruⱪluⱪ qüxidu. 16 Huddi xuningdək, silərning nurunglar
insanlar aldida xundaⱪ qaⱪnisunki, ular silərning ⱪilƣan yahxi
əməlliringlarni kɵrüp, ərxtiki Atanglarƣa mədⱨiyilər oⱪusun.
13

Təwrat ⱨəⱪⱪidə
– Meni Təwrat ⱪanunini yaki pəyƣəmbərlərning yazƣanlirini bikar
ⱪilƣili kəldi, dəp ⱪalmanglar. Mən ularni bikar ⱪilƣili əməs, bəlki
əməlgə axurƣili kəldim. 18 Bilip ⱪoyunglarki, asman-zemin məwjutla
bolidikən, ular əməlgə axurulmiƣuqə, Təwratning bir ⱨərpi, ⱨətta birər
qekitimu bikar ⱪilinmaydu. 19 Xu səwəbtin, Təwrat ⱪanunining
maddiliridin ⱨətta əng kiqiklirigimu hilapliⱪ ⱪilip, baxⱪilarƣa xundaⱪ
ⱪilixni ɵgətküqilər Ərxning Padixaⱨliⱪidiki adəmlərning arisida əng
ərziməs ⱨesablinidu. Əksiqə, Təwrat ⱪanuniƣa əməl ⱪilƣanlar wə
baxⱪilarƣa xundaⱪ ⱪilixni ɵgətküqilər bolsa Ərxning Padixaⱨliⱪida uluƣ
ⱨesablinidu. 20 Xunga bilip ⱪoyunglarki, silər Hudaƣa boysunuxta
Təwrat ustazliri wə Pərisiylərdinmu exip kətmisənglar, ərxning
padixaⱨliⱪiƣa kirəlməysilər.
17

Ƣəzəplinix ⱨəⱪⱪidə
– Əjdadlirimizƣa «ⱪatilliⱪ ⱪilma, ⱪatilliⱪ ⱪilƣan ⱨərⱪandaⱪ adəm
sotⱪa tartilidu» deyilgən təlimni angliƣansilər. 22 Lekin xuni bilip
ⱪoyunglarki, ⱪerindaxliriƣa ƣəzəpləngənlərmu sotⱪa tartilidu.
Ⱪerindaxlirini «əhməⱪ» dəp tilliƣanlar aliy kengəxmidə jawabkarliⱪiƣa
tartilidu. Ⱪerindaxlirini «təlwə» dəp ⱨaⱪarətligənlər otluⱪ dozahⱪa
21
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qüxidu. 23 Xuning üqün, silər Hudaƣa ⱨədiyə atimaⱪqi bolƣininglarda,
ⱪerindaxliringlarning silərgə ⱪorsaⱪ kɵpüki barliⱪi yadinglarƣa yətsə,
24
ⱨədiyənglarni ⱪoyup turup, awwal ⱪerindixinglar bilən
yarixiwelinglar, andin kelip ⱨədiyənglarni atanglar.
25
Əgər üstünglardin ərz ⱪilmaⱪqi bolƣan biri bolsa, sotⱪa qüxüxtin
burun uning bilən tezdin yarixiwelinglar. Bolmisa, u silərni sotqiƣa,
sotqi bolsa gundipayƣa tapxurup zindanƣa solitiwetidu. 26 Bilip
ⱪoyunglarki, ⱪoyulƣan jərimanining bir tiyininimu ⱪoymay tɵlimigüqə,
zindandin qiⱪalmaysilər.
Zinahorluⱪ ⱨəⱪⱪidə
– Silər «zina ⱪilmanglar» degən təlimni angliƣan. 28 Lekin xuni bilip
ⱪoyunglarki, birər ayalƣa xəⱨwaniy kɵzi bilən ⱪariƣan kixi kɵnglidə u
ayal bilən zina ⱪilƣan bolidu. 29 Xunga, əgər ong kɵzüng seni gunaⱨⱪa
azdursa, uni oyup taxliwət. Qünki, pütün bədiningning dozahⱪa
taxlanƣinidin, bədiningdiki bir əzaning nabut bolƣini kɵp əwzəl. 30 Əgər
ong ⱪolung seni gunaⱨⱪa azdursa, uni kesip taxliwət. Qünki, pütün
bədiningning dozahⱪa kirginidin kɵrə, bədiningdiki bir əzadin waz
kəqkining kɵp əwzəl.
27

Talaⱪ ⱪilix ⱨəⱪⱪidə
– Silər «kimdəkim ayalini talaⱪ ⱪilsa, talaⱪ hetini bərsun» degən
təlimnimu angliƣan. 32 Biraⱪ xuni bilip ⱪoyunglarki, bir adəm ɵz
ayalining jinsiy əhlaⱪsizliⱪ ⱪilixidin baxⱪa ixini səwəb ⱪilip uni talaⱪ
ⱪilsa ⱨəmdə talaⱪ ⱪilinƣan ayal yənə bir ərgə təgsə, talaⱪ ⱪilƣan adəm ɵz
ayalini zinaƣa tutup bərgən bolidu. Talaⱪ ⱪilinƣan ayalni əmrigə alƣan
kiximu zina ⱪilƣan bolidu.
31

Ⱪəsəm ⱪilix ⱨəⱪⱪidə
– Silər əjdadliringlarƣa «ⱪəsəmdin ⱪaytma, Pərwərdigaringƣa
ⱪilƣan ⱪəsimingdə tur» deyilgən təlimni angliƣan. 34 Lekin xuni bilip
ⱪoyunglarki, ⱪət'iy ⱪəsəm ⱪilmanglar. Asmanni tilƣa elip ⱪəsəm
ⱪilmanglar, qünki ərx uluƣ padixaⱨ Hudaning təhtidur. 35 Yaki yərni
tilƣa elip ⱪəsəm ⱪilmanglar, qünki zemin Hudaning put ⱪoyidiƣan
yeridur. Yerusalemni tilƣa elipmu ⱪəsəm ⱪilmanglar, qünki u yər uluƣ
Hudaning xəⱨiridur. 36 Ⱨətta ɵz bexinglarni tilƣa elipmu ⱪəsəm
ⱪilmanglar, qünki silərning qeqinglarning bir telinimu aⱪ yaki ⱪara
33
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rənggə ɵzgərtixkə ⱪurbinglar yətməydu. 37 Pəⱪət «ⱨə'ə» degininglar
«ⱨə'ə», «yaⱪ» degininglar «yaⱪ» bolsun. Buningdin ziyadisi Xəytandin
kelidu.
Intiⱪam ⱨəⱪⱪidə
– Silər «ⱪanƣa ⱪan, janƣa jan»② degən təlimni angliƣan. 39 Lekin
xuni bilip ⱪoyunglarki, əski bilən təng bolmanglar. Birsi ong
yüzünglarƣa ursa, sol yüzünglarnimu tutup beringlar. 40 Birsi
üstünglardin dəwa ⱪilip, kɵnglikinglarni almaⱪqi bolsa, qapininglarnimu
selip beringlar. 41 Mubada biri silərgə yük-taⱪisini yüdütüp bir qaⱪirim
yol yürüxkə zorlisa, yənə bir qaⱪirim artuⱪ yol yürüp beringlar. 42 Birsi
silərdin birər nərsə tilisə, tiliginini beringlar. Birsi silərdin birər nərsə
ariyət sorisa, uni ⱪuruⱪ ⱪol ⱪayturmanglar.
38

Düxmənlərgə meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitix ⱨəⱪⱪidə
– Silər «ⱪoxnangni sɵy, düxmininggə nəprətlən» degən təlimni
angliƣan. 44 Lekin xuni bilip ⱪoyunglarki, silərgə düxmənlik
ⱪilƣanlarƣimu meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitinglar, ziyankəxlik ⱪilƣanlarƣa
du'a ⱪilinglar. 45 Xundaⱪ ⱪilƣanda, ərxtiki atanglar Hudaning ⱨəⱪiⱪiy
pərzəntliridin bolalaysilər. Qünki, Huda ⱪuyax nurini yahxilarƣimu,
yamanlarƣimu qüxüridu. Yamƣurnimu adalətliklərgimu,
adalətsizlərgimu yaƣduridu. 46 Əgər silər ɵzünglarni yahxi kɵrgənlərgila
meⱨir-muⱨəbbət kɵrsətsənglar, buning ⱪandaⱪmu in'amƣa erixküqiliki
bolsun? Ⱨətta insapsiz bajgirlarmu xundaⱪ ⱪiliwatmamdu? 47 Əgər silər
dostliringlar bilənla salam-səⱨət ⱪilixsanglar, buning baxⱪilardin nemə
pərⱪi? Ⱨətta butpərəslərmu xundaⱪ ⱪilidiƣu! 48 Xunga, ərxtiki Atanglar
mukəmməl bolƣinidək, silərmu xundaⱪ bolunglar.
43

6-bab
Həyr-sahawət ⱨəⱪⱪidə
– Diⱪⱪət ⱪilinglarki, baxⱪilarƣa kɵz-kɵz ⱪilix üqün yahxi ix
ⱪilmanglar. Bundaⱪ ⱪilsanglar, ərxtiki Atanglarning in'amiƣa
erixəlməysilər.
1

②

Sɵzmusɵz tərjimisi: «Kɵzgə kɵz, qixⱪa qix».
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Həyr-sahawət ⱪilƣininglarda, dawrang salmanglar. Sahtipəzlərla
baxⱪilarning mahtixiƣa erixix üqün, ibadəthana wə koqilarda xundaⱪ
ⱪilidu. Bilip ⱪoyunglarki, ular xundaⱪ ⱪilip baxⱪilarning ⱨɵrmitidin
baxⱪa ⱨeqⱪandaⱪ in'amƣa erixəlməydu. 3 Xuning üqün, sədiⱪə
bərgininglarda ong ⱪolunglarning ⱪiliwatⱪinini sol ⱪolunglar bilmisun.
4
Sədiⱪənglarni yoxurun beringlar. Xundaⱪ bolƣanda, yoxurun ⱪilinƣan
ixlarni bilip turƣuqi ərxtiki Atanglar silərgə in'am beridu.
Du'a ⱨəⱪⱪidə
– Du'a ⱪilƣan waⱪtinglarda, baxⱪilarƣa kɵz-kɵz ⱪilix üqün
ibadəthana yaki tɵt koqa aƣzida turuwelip du'a ⱪilidiƣan sahtipəzlərdək
du'a ⱪilmanglar. Bilip ⱪoyunglarki, ular xundaⱪ ⱪilip baxⱪilarning
ⱨɵrmitidin baxⱪa ⱨeqⱪandaⱪ in'amƣa erixəlməydu.
6
Du'a ⱪilƣan waⱪtinglarda, ɵygə kirip, ixikni yepip, ərxtiki kɵrünməs
Atanglarƣa du'a ⱪilinglar. Səzdürməstin ⱪilinƣan barliⱪ ixlarni bilip
turƣuqi ərxtiki Atanglar jəzmən silərgə in'am beridu.
7
Du'a-tilawət ⱪilƣanda, butpərəslərdək ⱪuruⱪ gəplərni
təkrarlawərmənglar. Ular gəpni təkrarlawərsək Huda təlipimizni ijabət
ⱪilidu, dəp oylisa kerək. 8 Silər ularni dorimanglar. Qünki, ərxtiki
Atanglar silərning eⱨtiyajinglarni silər tələp ⱪilixtin awwalla bilidu.
9
Xuning üqün, mundaⱪ du'a ⱪilinglar:
5

«I ərxtiki Atimiz,
sening naming uluƣlanƣay.
10
Padixaⱨliⱪing yər yüzidə namayan bolƣay.
Iradəng ərxtikidək yər yüzidimu əməlgə axurulƣay.
11
Kündilik yeməklikimizni bərgəysən.
12
Bizgə gunaⱨ ⱪilƣanlarni kəqürginimizdək,
sənmu gunaⱨlirimizni kəqürgəysən.
13
Bizni azduruluxlardin saⱪlap ⱪalƣaysən.
Bizni yamanliⱪtin③ yiraⱪ ⱪilƣaysən.④»
14

Silər baxⱪilarning səwənliklirini kəqürsənglar, ərxtiki Atanglarmu
silərni kəqüridu. 15 Biraⱪ, silər baxⱪilarning səwənliklirini
③

Yaki «Xəytandin».
Bəzi Grekqə nushilarda bu ayətning ahiriƣa «qünki, padixaⱨliⱪ, ⱨoⱪuⱪ wə uluƣluⱪ
sanga mənsup, amin» degən ibarilər ⱪoxulƣan.
④
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kəqürmisənglar, ərxtiki Atanglarmu silərni kəqürməydu.
Roza tutux ⱨəⱪⱪidə
– Roza tutⱪan waⱪtinglarda, sahtipəzlərdək ⱪiyapətkə
kiriwalmanglar. Ular roza tutⱪinini kɵz-kɵz ⱪilix üqün, ɵzlirini pərixan
ⱪiyapəttə kɵrsitidu. Xuni bilip ⱪoyunglarki, ular xundaⱪ ⱪilip
baxⱪilarning ⱨɵrmitidin baxⱪa ⱨeqⱪandaⱪ in'amƣa erixəlməydu. 17 Silər
roza tutⱪanda, qeqinglarni maylap, ɵzünglarni tüzəxtürüp yürünglar.
18
Xu qaƣda, pəⱪət ərxtiki kɵrünməs Atanglardin baxⱪa ⱨeqkim roza
tutⱪanliⱪinglarni sezəlməydu. Buning bilən, silərning yoxurun
ⱪiliwatⱪan ixinglarnimu bilip turidiƣan ərxtiki Atanglar jəzmən silərgə
in'am beridu.
16

Bayliⱪ ⱨəⱪⱪidə
– Yər yüzidə ɵzünglarƣa bayliⱪ toplimanglar. Qünki, bu yərdə ya
küyə yəp tügitidu, ya datlixip tügəydu yaki oƣri oƣrilap ketidu.
20
Əksiqə, ərxtə ɵzünglarƣa bayliⱪ toplanglar. U yərdə küyə yeməydu,
datlaxmaydu, oƣrimu almaydu. 21 Bayliⱪinglar ⱪəyərdə bolsa,
ⱪəlbinglarmu xu yərdə bolidu.
22
Kɵz tənning qiriƣidur. Əgər kɵzünglar yahxi bolsa, yəni kɵzünglar
Hudada bolsa, pütün wujudunglar yoruⱪluⱪ bilən tolidu. 23 Əgər
kɵzünglar yaman bolsa pütün wujudunglarni ⱪarangƣuluⱪ basidu. Əgər
ⱨayatinglardiki «yoruⱪluⱪ» əməliyəttə ⱪarangƣuluⱪ bolsa, u
ⱪarangƣuluⱪ nemidegən ⱪorⱪunqluⱪ-ⱨə!
24
Ikki hojayinƣa təng hizmət ⱪilalaydiƣan ⱨeqⱪandaⱪ kixi yoⱪ. U yaki
buni yaman kɵrüp, uni yahxi kɵridu; yaki buningƣa etibar berip,
uningƣa səl ⱪaraydu. Xuningƣa ohxax, silərning birla waⱪitta ⱨəm
Hudaning, ⱨəm mal-dunyaning ⱪuli boluxunglar mumkin əməs.
25
Xunga bilip ⱪoyunglarki, turmuxunglarƣa kerəklik yemək-iqmək
yaki uqanglarƣa kiyidiƣan kiyim-keqəktin ƣəm ⱪilmanglar. Ⱨayatliⱪ
yeməktin, tən kiyim-keqəktin kɵp əziz əməsmu? 26 Kɵktiki
uqarⱪanatlarƣa ⱪaranglar! Ular terimaydu, yiƣmaydu, ambarda ozuⱪmu
saⱪlimaydu. Ərxtiki Atanglar ularnimu aq ⱪoymiƣan yərdə, silərning
rizⱪinglarni qoⱪum beridu. Qünki, silər axu ⱪuxlardin kɵp əziz əməsmu?
27
Aranglarda ⱪaysinglar ƣəm-ⱪayƣu bilən ɵmrünglarni kiqikkinə
uzartalaysilər?
28
Kiyim-keqək üqün ƣəm ⱪilixning nemə ⱨajiti?! Daladiki yawa
19
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güllərning ⱪandaⱪ ɵsidiƣanliⱪiƣa ⱪarap beⱪinglar! Ular ixmu ⱪilmaydu,
kiyimmu tikməydu; 29 lekin silərgə xuni eytayki, ⱨətta uluƣ padixaⱨ
Sulaymanning ⱨəxəmətlik tonlirimu bu yawa güllərning güzəllikigə təng
keləlməydu. 30 Əy ixənqi ajizlar! Hudadin nemixⱪa gumanliniwatisilər?
Daladiki bügüni eqilsa, ətisi ⱪurup oqaⱪⱪa ⱪalinidiƣan axu
gül-giyaⱨlarni axunqə bezigən Huda silərni tehimu kiyindürməsmu?
31
Xundaⱪ ikən, «nemə yəymiz, nemə iqimiz, nemə kiyimiz?» dəp ƣəm
ⱪilmanglar. 32 Yəⱨudiy əməslər mana xu nərsilər üqün izdinidu. Biraⱪ,
ərxtiki Atanglar silərning bu nərsilərgə moⱨtajliⱪinglarni bilidu.
33
Xundaⱪ ikən, ⱨəmmidin muⱨimi Hudaning padixaⱨliⱪi wə
ⱨəⱪⱪaniyliⱪi ⱨəⱪⱪidə izdininglar. U qaƣda, Huda silərgə mana bularning
ⱨəmmisini ⱪoxup təⱪdim ⱪilidu. 34 Xuning üqün, ətidin ƣəm ⱪilmanglar.
Ətining ƣemi ətigə ⱪalsun. Ⱨər künning dərdi xu küngə yetidu.

7-bab
Baxⱪilarning üstidin ⱨɵküm ⱪilmanglar
– Baxⱪilarning üstidin ⱨɵküm ⱪilip yürmənglar. Bolmisa, silərmu
Hudaning ⱨɵkümigə uqraysilər. 2 Qünki, silər baxⱪilar üstidin ⱪandaⱪ
ɵlqəm bilən ⱨɵküm ⱪilsanglar, Hudamu silərning üstünglardin xundaⱪ
ɵlqəm bilən ⱨɵküm qiⱪiridu. Silər baxⱪilarƣa ⱪandaⱪ ɵlqəm bilən ɵlqəp
bərsənglar, Hudamu silərgə xundaⱪ ɵlqəm bilən ɵlqəp beridu. 3 Nemə
üqün buradiringning ⱨərə kepikidək kiqik səwənlikinila kɵrüp,
ɵzüngdiki limdək qong gunaⱨni kɵrməysən?! 4 Ɵzüngdə xunqə qong
gunaⱨ turuⱪluⱪ, buradiringgə: «Kɵzüngdiki ⱨərə kepikini eliwetəy!»
degining ⱪandaⱪ gəp? 5 Əy sahtipəz! Awwal ɵzüngning kɵzidiki limni
eliwət. Buning bilən, eniⱪ kɵrüp, buradiringning kɵzidiki ⱨərə kepikini
eliwetələysən.
1

Hux həwərni anglaxni halimaydiƣanlar ⱨəⱪⱪidə
– Itⱪa muⱪəddəs nərsini bərmənglar yaki tongguzning aldiƣa
ünqə-mərwayitlarni taxlap ⱪoymanglar. Qünki, it kəynigə burulup silərni
talaydu; tongguz ünqə-mərwayitlarni ayaƣ astida dəssəp yanjiydu.
6

7

Tiligənlər erixidu
– Du'a ⱪilip tilənglar, Huda tiligininglarni beridu. Izdənglar, tapisilər.

886
Mətta bayan ⱪilƣan hux həwər

Ixikni ⱪeⱪinglar, eqilidu. 8 Qünki, tiligənlər erixidu, izdigənlər tapidu,
ixikni ⱪaⱪⱪanlarƣa ixik eqilidu. 9 Əgər oƣlunglar nan tələp ⱪilsa, silər
uningƣa tax berəttinglarmu? 10 Beliⱪ tələp ⱪilsa, yilan berəttinglarmu?
11
Gunaⱨkar bolƣan silər pərzəntliringlarƣa yahxi nərsilərni berixni
bilgən yərdə, ərxtiki Atanglar tiligənlərgə yahxi nərsilərni tehimu iltipat
ⱪilmasmu?
12
Baxⱪilarning ɵzünglarƣa ⱪandaⱪ mu'amilə ⱪilixini kütsənglar,
silərmu ularƣa xundaⱪ mu'amilə ⱪilinglar. Təwrat ⱪanuni wə
pəyƣəmbərlərning təlimatliri mana xu.
Hudaning padixaⱨliⱪiƣa kiridiƣan dərwaza
– Tar dərwazidin kiringlar. Qünki, kixini ⱨalakətkə elip baridiƣan
dərwaza kəng, yol asan bolup, bu dərwazidin kiridiƣanlar kɵp. 14 Biraⱪ,
ⱨayatliⱪⱪa elip baridiƣan dərwaza tar, yol təs bolup, uni izdəp
tapalaydiƣanlarmu az.
13

Ikki hil mewə dərihi
– Aldinglarƣa ⱪoy terisigə oriniwelip kəlgən, iqi yirtⱪuq qilbɵridək
sahta pəyƣəmbərlərdin ⱨoxyar bolunglar. 16 Silər ularni «mewiliri»din
tonuwalalaysilər. Tikəndin üzüm, ⱪamƣaⱪtin ənjür alƣili bolmaydu.
17
Yahxi dərəh yahxi mewə beridu, yaman dərəh yaman mewə beridu.
18
Yahxi dərəh yaman mewə bərməydu. Yaman dərəh yahxi mewə
bərməydu. 19 Yahxi mewə bərməydiƣan ⱨərbir dərəh kesilip otⱪa
taxlinidu. 20 Xuningdək, sahta pəyƣəmbərlərni ularning «mewiliri»din
tonuwalalaysilər.
15

Ⱨəⱪiⱪiy xagirt
– Meni «Rəbbim, Rəbbim» degənlərning ⱨəmmisila Ərxning
Padixaⱨliⱪiƣa kirəlməydu. Pəⱪət ərxtiki Huda'atamning iradisini ada
ⱪilƣanlarla kirələydu. 22 Ⱪiyamət künidə nurƣun kixilər manga:
«Rəbbim, Rəbbim, biz sening naming bilən Hudaning wəⱨiysini
yətküzduⱪ» wə «sening naming bilən jinlarni ⱪoƣliduⱪ, nurƣun
mɵjizilərni kɵrsəttuⱪ» dəydu. 23 Ⱨalbuki, u qaƣda mən ularƣa: «Silərni
əzəldin tonumaymən. Kɵzümdin yoⱪilinglar, əy yamanliⱪ ⱪilƣuqilar»
dəymən.
21
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Ikki hil imarət salƣan kixilər
– Demək, bu sɵzlirimni anglap əməl ⱪilƣanlar imarətni ⱪoram tax
üstigə salƣan əⱪilliⱪ kixilərgə ohxaydu. 25 Boran soⱪup, yamƣur urup,
kəlkün kəlgən təⱪdirdimu, u imarət ɵrülməydu. Qünki, uning uli ⱪoram
taxning üstigə selinƣan. 26 Biraⱪ, sɵzlirimni anglap turup, əməl
ⱪilmaydiƣanlar imarətni ⱪumning üstigə ⱪurƣan əhməⱪlərgə ohxaydu.
27
Undaⱪ imarət boran, yamƣur wə kəlkünning ⱨujumiƣa uqriƣanda
ɵrülüp ketidu, ɵrülgəndimu intayin paji'əlik ɵrülidu!
28
Ⱨəzriti Əysa bu sɵzlirini ayaƣlaxturƣandin keyin, halayiⱪ uning
təlimlirigə ⱨəyran ⱪelixti. 29 Qünki, ⱨəzriti Əysaning təlimliri nopuzluⱪ
idi, Təwrat ustazliriningkigə ohximaytti.
24

8-bab
Ⱨəzriti Əysaning mahaw kesilini saⱪaytixi
Ⱨəzriti Əysa taƣdin qüxkəndə, top-top kixilər uningƣa əgixip
mangdi. 2 Mahaw kesiligə⑤ giriptar bolƣan bir kixi ⱨəzriti Əysaning
aldiƣa kelip, tizlinip:
– Təⱪsir, əgər halisingiz, meni kesilimdin saⱪaytip pak ⱪilƣaysiz! –
dedi. 3 Ⱨəzriti Əysa uningƣa ⱪolini təgküzüp turup:
– Halaymən, pak bolƣin, – dewidi, bu adəmning bədinidiki mahaw
kesili xu'an saⱪaydi. 4 Ⱨəzriti Əysa uningƣa:
– Ⱨazir bu ixni ⱨeqkimgə tinma, lekin udul mərkiziy ibadəthaniƣa
berip roⱨaniyƣa ɵzüngning saⱪayƣanliⱪingni kɵrsət. Andin, buni
baxⱪilarƣa ispatlax üqün, Musa pəyƣəmbərning əmri boyiqə mahaw
kesilidin saⱪayƣanlar ⱪilixⱪa tegixlik ⱪurbanliⱪni ⱪil, – dedi.
1

Ⱨəzriti Əysaning Rimliⱪ yüzbexining qakirini saⱪaytixi
Ⱨəzriti Əysa Kəpərnaⱨum xəⱨirigə barƣanda, Rimliⱪ bir yüzbexi
uning aldiƣa kelip, xapa'ət tiləp:
6
– Təⱪsir, qakirim paləq bolup ⱪaldi, naⱨayiti azab iqidə ɵydə yatidu, –
dedi.
7
– Mən berip uni saⱪaytip berəy, – dedi ⱨəzriti Əysa.
5

Mahaw kesili – bir hil ⱪorⱪunqluⱪ terə kesili bolup, Yəⱨudiylar bu hil kesəlgə
giriptar bolƣanlarni napak, dəp ⱪaraytti.
⑤
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8

Yüzbexi:
– Təⱪsir, ɵyümgə kelixingizgə ərziməymən. Pəⱪət bir eƣizla sɵz ⱪilip
ⱪoysingiz, qakirim saⱪiyip ketidu. 9 Meningmu üstümdə baxliⱪim, ⱪol
astimda ləxkərlirim bar. Birigə bar desəm baridu, birigə kəl desəm,
kelidu. Qakirimƣa bu ixni ⱪil desəm, u xu ixni ⱪilidu, – dedi.
10
Bu gəplərni anglap, ⱨəyran bolƣan ⱨəzriti Əysa billə kəlgənlərgə:
– Bilip ⱪoyunglarki, bundaⱪ ixənqni Isra'illar iqidə uqratmiƣanidim.
11
Silərgə xuni eytayki, məxriⱪ wə məƣribtin nurƣun Yəⱨudiy əməslər
kelip, Ərxning Padixaⱨliⱪida əjdadlirimiz Ibraⱨim, Is’ⱨaⱪ wə Yaⱪuplar
bilən bir dastihanda olturidu. 12 Lekin, Ərxning Padixaⱨliⱪining
mirashorliri bolƣan nurƣun Yəⱨudiylar taxⱪiriƣa, ⱪarangƣuluⱪⱪa
ⱨəydilip, u yərdə ⱨəsrəttə yiƣlap, qixlirini ƣuqurlitidu, – dedi. 13 Andin,
yüzbexiƣa:
– Ɵyünggə ⱪayt, ixənginingdək bolidu, – dedi. Ⱨeliⱪi qakarning kesili
xu'an səllimaza saⱪiyip kətti.
Ⱨəzriti Əysaning nurƣun kesəllərni saⱪaytixi
Ⱨəzriti Əysa Petrusning ɵyigə barƣanda, Petrusning ⱪeynanisining
ⱪizitmisi ɵrləp, orun tutup yetip ⱪalƣanidi. 15 Ⱨəzriti Əysa uning ⱪolini
tutuxi bilənla ⱪizitmisi yenip kətti. U ayal dərⱨal ornidin turup, ⱨəzriti
Əysani kütüxkə baxlidi.
16
Ⱪarangƣu qüxkəndə, kixilər jin qaplaxⱪan nurƣun adəmlərni ⱨəzriti
Əysaning aldiƣa elip kelixti. Ⱨəzriti Əysa bir eƣiz sɵz bilənla ulardiki
jinlarni ⱪoƣliwətti wə kesəllərning ⱨəmmisini saⱪaytti. 17 Buning bilən,
Yəxaya pəyƣəmbər arⱪiliⱪ uⱪturulƣan: «Aƣriⱪ-silaⱪlirimizni u kɵtürdi,
kesəllirimizni üstigə aldi» degən sɵz əməlgə axuruldi.
14

Ⱨəzriti Əysaƣa əgixixning bədəlliri
Ⱨəzriti Əysa ətrapiƣa olixiwalƣan kixilərni kɵrüp, xagirtliriƣa
kɵlning u ⱪetiƣa ɵtüp ketixni buyrudi. 19 Xu qaƣda, Təwrat ustazliridin
biri kelip, uningƣa:
– Ustazim, siz ⱪəyərgə barmang, mən sizgə əgixip mangimən, – dedi.
20
Biraⱪ, ⱨəzriti Əysa uningƣa:
– Tülkining ɵngküri, ⱪuxning uwisi bar. Biraⱪ, Insan'oƣlining⑥ bexini
18

Muⱪəddəs yazmilarda «Insan'oƣli»din ibarət əwətilgüqining Hudaning küq-ⱪudriti
wə xan-xəripi bilən ərxtin qüxüp, pütkül insanlarni mənggü baxⱪuridiƣanliⱪi aldin
⑥
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ⱪoyƣudək yerimu yoⱪ, – dedi.
21
Yənə bir xagirti ⱨəzriti Əysaƣa:
– Ustaz, atam ɵlüp uni yərlikkə ⱪoyƣuqə kütüp, andin sizgə əgixəyqu!
– dedi.
22
Ⱨəzriti Əysa uningƣa:
– Manga əgəxkin! Ɵlgənlərni roⱨi ɵlüklər ɵzliri yərlikkə ⱪoysun, –
dedi.
Ⱨəzriti Əysaning boranni tinqitixi
Ⱨəzriti Əysa kemigə qüxti, xagirtlirimu qüxüp billə mangdi. 24 Kɵl
üstidə uxtumtut ⱪattiⱪ boran qiⱪip kətkəqkə, dolⱪunlar kemidin ⱨalⱪip
kətti. Bu qaƣda, ⱨəzriti Əysa uhlawatatti. 25 Xagirtlar uni oyƣitip:
– Ustaz, ƣərⱪ bolux aldida turimiz, bizni ⱪutuldurƣaysiz! – dedi.
26
– Nemanqə ⱪorⱪisilər, ixənqinglar nemidegən ajiz! – dedi ⱨəzriti
Əysa wə ornidin turup, boran-qapⱪun wə dolⱪunlarƣa buyruⱪ ⱪildi.
Xuning bilən, boran wə dolⱪunlar pütünləy tinqidi.
27
Xagirtlar intayin ⱨəyran bolup, bir-birigə:
– Bu zadi ⱪandaⱪ adəmdu? Ⱨətta boran wə dolⱪunlarmu uning gepini
anglaydikən-ⱨə! – dəp ketixti.
23

Ⱨəzriti Əysaning jin qaplaxⱪan ikki adəmni saⱪaytixi
Ⱨəzriti Əysa kɵlning u ⱪetidiki Gadara degən jayƣa barƣinida,
uningƣa jin qaplaxⱪan ikki kixi yoluⱪti. Gɵr ⱪilinidiƣan ɵngkürlərni
makan tutⱪan bu ikki kixi xunqə wəⱨxiy idiki, ⱨeqkim bu yərdin ɵtüxkə
jür'ət ⱪilalmaytti. 29 Ular ⱨəzriti Əysani kɵrgən ⱨaman:
– I Hudaning Oƣli, iximizƣa arilaxma! Sən waⱪit-sa'iti kəlməstinla
bizni ⱪiyniƣili kəldingmu? – dəp towlidi.
30
Xu ətrapta qong bir top tongguz padisi ozuⱪlinip yürətti. 31 Jinlar
ⱨəzriti Əysaƣa yalwurup:
– Əgər sən bizni ⱨəydəp qiⱪarmaⱪqi bolsang, tongguz padisiƣa
kirgüzüwətkin, – dedi.
32
Ⱨəzriti Əysa:
– Qiⱪinglar! – dewidi, jinlar qiⱪip, tongguzlarning tenigə kirip kətti.
Pütün tongguz padisi patiparaⱪ bolup, yügürgən peti tik yardin qüxüp,
kɵlgə ƣərⱪ boldi.
28

eytilƣan. Ⱨəzriti Əysa bu namni ɵzi ⱨəⱪⱪidə ixlətkən.
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Tongguz baⱪⱪuqilar xəⱨərgə ⱪeqip kirip, bu ixning bax-ahirini wə jin
qaplaxⱪan kixilərning kəqürmixlirini halayiⱪⱪa tarⱪatti. 34 Xuning bilən,
pütün xəⱨərdikilər ⱨəzriti Əysa bilən kɵrüxüxkili qiⱪti. Ular uni
kɵrgəndə, uning bu yərdin qiⱪip ketixini tələp ⱪildi.

9-bab
Ⱨəzriti Əysaning paləq kesilini saⱪaytixi
Ⱨəzriti Əysa kemigə qüxüp kɵldin ɵtüp, ɵzi turƣan xəⱨər
Kəpərnaⱨumƣa ⱪaytip kəldi. 2 Kixilər zəmbilgə yatⱪuzulƣan bir paləqni
uning aldiƣa elip kəldi. Ularning ixənqini kɵrgən ⱨəzriti Əysa ⱨeliⱪi
paləqkə:
– Oƣlum, hatirjəm bol, gunaⱨliring kəqürüm ⱪilindi, – dedi.
3
Birⱪanqə Təwrat ustazliri kɵnglidə «bu adəm kupurluⱪ ⱪildi» dəp
oylidi.
4
Ularning kɵnglidə nemə oylawatⱪanliⱪini bilgən ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Nemə üqün yaman oyda bolisilər? 5 «Gunaⱨliring kəqürüm ⱪilindi»
deyix asanmu yaki «ornungdin tur, mang!» deyixmu? Əlwəttə, eytmaⱪ
asan, ⱪilmaⱪ təs. 6 Əmma, ⱨazir Insan'oƣlining yər yüzidə gunaⱨlarni
kəqürüm ⱪilix ⱨoⱪuⱪiƣa igə ikənlikini ispatlap berəy, – dedi. Andin,
paləq kesəlgə:
– Ornungdin tur, orun-kɵrpəngni yiƣixturup ɵyünggə ⱪayt, – dəp
buyrudi.
7
Ⱨeliⱪi adəm ornidin turup ɵyigə ⱪaytti. 8 Buni kɵrgən kɵpqilik
ⱪorⱪuxup, insanƣa bundaⱪ ⱨoⱪuⱪni bərgən Hudaƣa mədⱨiyilər oⱪuxti.
1

Ⱨəzriti Əysaning Məttani xagirtliⱪⱪa qaⱪirixi
Ⱨəzriti Əysa u yərdin qiⱪip aldiƣa ⱪarap ketiwatⱪanda, bir bajgirni
kɵrdi. Uning ismi Mətta bolup, baj yiƣidiƣan jayda olturatti. Ⱨəzriti
Əysa uningƣa:
– Manga əgəxkin! – dedi.
Mətta ornidin turup, uningƣa əgəxti.
10
Ⱨəzriti Əysa Məttaning ɵyidə meⱨmandarqiliⱪta boluwatⱪanda,
nurƣun bajgirlar⑦ wə gunaⱨkar dəp ⱪaralƣan bir ⱪisim kixilərmu kirip,
9

⑦

Bajgirlar – Isra'iliyini ixƣal ⱪilƣan Rimliⱪlar üqün ɵz həlⱪidin baj yiƣip beridiƣan
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ⱨəzriti Əysa wə uning xagirtliri bilən ⱨəmdastihan boldi. 11 Buni kɵrgən
Pərisiylər ⱨəzriti Əysaning xagirtliriƣa:
– Ustazinglarning bajgir wə gunaⱨkarlar bilən bir dastihanda olturƣini
ⱪandaⱪ gəp?! – deyixti.
12
Bu gəpni angliƣan ⱨəzriti Əysa:
– Saƣlam adəm əməs, bəlki kesəl adəmla tewipⱪa moⱨtajdur.
13
Muⱪəddəs yazmilarda: «Mən ⱪurbanliⱪ ⱪilixinglarni əməs,
rəⱨim-xəpⱪət kɵrsitixinglarni istəymən» deyilgən. Silər berip bu sɵzning
mənisini ɵgininglar. Mən ɵzlirini durus ⱨesablaydiƣanlarni əməs, bəlki
ɵzlirining gunaⱨlirini tonuydiƣanlarni qaⱪirƣili kəldim, – dedi.
Koniƣa esiliwalmasliⱪ
Xu waⱪitlarda, Yəⱨya pəyƣəmbərning xagirtliri kelip, ⱨəzriti
Əysaƣa:
– Biz wə Pərisiylər roza tutimiz, sizning xagirtliringiz nemixⱪa
tutmaydu? – dəp soraxti.
15
Ⱨəzriti Əysa jawabən mundaⱪ dedi:
– Toyi boluwatⱪan yigit tehi toy ziyapitidə turƣan qaƣda, meⱨmanlar
ⱨaza tutup oltursa ⱪandaⱪ bolƣini!? Əlwəttə bolmaydu! Əmma yigitning
ulardin elip ketilidiƣan küni kelidu, ənə xu qaƣda ular ⱪayƣu-ⱨəsrət
qəkkinidin roza tutidu.
16
Ⱨeqkim kona kɵngləkkə kirixip ketidiƣan yengi rəhttin yamaⱪ
salmaydu. Undaⱪ ⱪilsa, kiyim yuyulƣanda yengi yamaⱪ kirixip, kiyimni
yirtip taxlaydu. Nətijidə, yirtiⱪ tehimu yoƣinap ketidu. 17 Xuningdək,
ⱨeqkim yengi xarabni kona tulumƣa ⱪaqilimaydu. Əgər undaⱪ ⱪilsa,
yengi xarabning kɵpüxi bilən tulum yerilidu-də, xarabmu tɵkülüp ketidu.
Demək, tulummu kardin qiⱪidu. Xuning üqün, yengi xarabni yengi
tulumƣa ⱪaqilax kerək. Xundaⱪ ⱪilƣanda, ⱨər ikkilisini saⱪlap ⱪalƣili
bolidu.
14

Tirildürülgən ⱪiz wə saⱪaytilƣan ayal
Ⱨəzriti Əysa Yəⱨya pəyƣəmbərning xagirtliriƣa bu sɵzlərni
ⱪiliwatⱪan waⱪtida, məlum bir ibadəthanining bir məs'uli kelip, ⱨəzriti
Əysaning ayiƣiƣa yiⱪilip:
– Mening ⱪizim ⱨazirla ɵlüp kətti, siz berip uningƣa ⱪolingizni
18

wə xu səwəbtin nəprətkə uqriƣan Yəⱨudiylar.
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təgküzüp ⱪoysingiz, u tirilidu, – dedi.
19
Ⱨəzriti Əysa ornidin turup, xagirtlirini elip, uning bilən billə bardi.
20
Yolda hun təwrəx kesiligə giriptar bolƣiniƣa on ikki yil bolƣan bir
ayal ⱨəzriti Əysaning arⱪa təripidin kelip, uning qapinining pexini silidi.
21
U iqidə «ⱨəzriti Əysaning qapinini tutsamla, qoⱪum saⱪiyip ketimən»
dəp oyliƣanidi.
22
Ⱨəzriti Əysa kəynigə burulup, uningƣa ⱪarap:
– Ⱪizim, hatirjəm bol, ixənqing seni saⱪaytti! – deyixigila, ⱨeliⱪi ayal
saⱪiyip kətti.
23
Ⱨəzriti Əysa ⱨeliⱪi ibadəthana məs'ulining ɵyigə kirip, nəy
qeliwatⱪan wə ⱨaza tutup yiƣlawatⱪan adəmlər topini kɵrüp, 24 ularƣa:
– Qiⱪip ketinglar, bu ⱪiz ɵlmidi, uhlap ⱪaptu, – dedi.
Biraⱪ, halayiⱪ uni məshirə ⱪildi. 25 Kixilər qiⱪiriwetilgəndin keyin,
ⱨəzriti Əysa ⱪiz yatⱪan ɵygə kirip, uning ⱪolidin tartti. Ⱪiz ornidin turdi.
26
Bu həwər pütün ətrapⱪa tarⱪaldi.
Bimarlarning saⱪaytilixi
Ⱨəzriti Əysa u yərdin qiⱪip ketiwatⱪanda, ikki ⱪariƣu uning
kəynidin kelip:
– I padixaⱨ Dawutning əwladi,⑧ bizgə rəⱨim ⱪilƣaysiz! – dəp
warⱪirap kətti.
28
Ⱨəzriti Əysa ɵygə kirgəndin keyin, ⱨeliⱪi ikki ⱪariƣu uning aldiƣa
kəldi. Ⱨəzriti Əysa ulardin:
– Silər mening silərni saⱪaytixⱪa ⱪadir ikənlikimgə ixinəmsilər? – dəp
soridi.
– I Rəbbim, ixinimiz, – dəp jawab bərdi ular.
29
Ⱨəzriti Əysa ularning kɵzlirigə ⱪolini təgküzüp turup:
– Ixəngininglardək bolsun! – deyixigila, 30 ularning kɵzliri eqildi.
Ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Bu ixni ⱨeqkimgə tinmanglar! – dəp ⱪattiⱪ tapilidi. 31 Lekin, ular u
yərdin qiⱪipla, bu ixni ətrapⱪa yeyiwətti.
32
Ular qiⱪip kətkəndin keyin, jin qaplaxⱪan bir gaqa ⱨəzriti Əysaning
aldiƣa elip kelindi. 33 Ⱨəzriti Əysa uningdiki jinni ⱪoƣlixi bilənla, ⱨeliⱪi
adəm zuwanƣa kəldi. Halayiⱪ ⱨəyran bolup:
27

Dawut padixaⱨning əwladi – bu nam Yəⱨudiylar arisida ular kütüwatⱪan
ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨni kɵrsitətti.
⑧
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– Bundaⱪ ix Isra'iliyidə zadi kɵrülüp baⱪmiƣan, – deyixti.
34
Lekin, Pərisiylər:
– U jinlarni ularning baxliⱪiƣa tayinip ⱨəydəydikən, – deyixti.
Ⱨəzriti Əysaning kixilərgə bolƣan meⱨir-muⱨəbbiti
Ⱨəzriti Əysa pütün xəⱨər, yeza-ⱪixlaⱪlarni arilap, ⱨərⱪaysi
ibadəthanilarda təlim berip, ərxning padixaⱨliⱪiƣa da'ir hux həwərni
tarⱪatti wə həlⱪ iqidiki ⱨər hil kesəllik wə aƣriⱪ-silaⱪlarni saⱪaytti. 36 U
top-top adəmlərni kɵrüp ularƣa iq aƣritti, qünki ular ⱪoyqisiz ⱪoy
padiliridək panaⱨsiz biqarilər idi. 37 Xuning bilən, u xagirtliriƣa:
– Ⱪutⱪuzuluxⱪa intilidiƣanlar mol ⱨosuldək kɵp, biraⱪ ⱨosulni elix
üqün ixləydiƣanlar az ikən. 38 Ⱨosulning igisi bolƣan Hudadin kɵprək
ixqi əwətip, ⱨosulni yiƣiwelixni tilənglar, – dedi.
35

10-bab
Ⱨəzriti Əysaning on ikki xagirtini əwətixi
Ⱨəzriti Əysa on ikki xagirtini yeniƣa qaⱪirip, ularƣa jinlarni ⱨəydəx
wə ⱨər hil aƣriⱪ-silaⱪlarni saⱪaytix ⱨoⱪuⱪini bərdi. 2 Bu on ikki
xagirtning isimliri mundaⱪ: Petrus dəpmu atalƣan Simun wə uning inisi
Əndər, Zəbədiyning oƣli Yaⱪup wə uning ⱪerindixi Yuⱨanna, 3 Filip wə
Bartolomay, Tomas wə bajgir Mətta, Ⱨalpayning oƣli Yaⱪup wə Taday,
4
wətənpərwər dəp atalƣan Simun wə ⱨəzriti Əysaƣa satⱪunluⱪ ⱪilƣan
Yəⱨuda Ixⱪariyot.
5
Ⱨəzriti Əysa bu on ikki xagirtini həlⱪning arisiƣa əwətixtin awwal,
ularƣa mundaⱪ tapilidi:
– Yəⱨudiy əməslərning zeminliriƣa barmanglar. Samariyiliklərning
xəⱨərlirigimu barmanglar. 6 Uningdin kɵrə, Hudaning yoⱪalƣan ⱪoy
padiliri, yəni Isra'illar arisiƣa beringlar. 7 Barƣan yeringlarda: «Ərxning
Padixaⱨliⱪi namayan bolux aldida turidu!» dəp jakarlanglar. 8 Kesəllərni
saⱪaytinglar, ɵlüklərni tirildürünglar, mahaw kesəllirini saⱪaytinglar,
jinlarni ⱨəydiwetinglar. Bu imtiyazlarni ⱨəⱪsiz alƣanikənsilər, ⱨəⱪsiz
ixlitinglar. 9 Ⱨəmyaninglarda altun, kümüx wə mis pullarni elip
yürmənglar. 10 Səpərgə qiⱪⱪanda nə hurjun, nə birər artuⱪ kɵnglək, nə
ayaƣ, nə ⱨasa eliwalmanglar. Qünki, hizmətkar kimgə hizmət ⱪilsa,
xuningdin ix ⱨəⱪⱪi elixⱪa ⱨəⱪliⱪ.
1
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Birər xəⱨər yaki yeziƣa barƣan waⱪtinglarda, aldi bilən u yərdə
silərni ⱪobul ⱪilixni halaydiƣan kixini izdəp tepip, u yərdin kətküqə xu
kixining ɵyidə turunglar. 12 Birər ɵygə kirgininglarda, ularƣa amanliⱪ
tilənglar. 13 Əgər u a'ilidikilər silərni ⱪobul ⱪilsa, ularƣa tiligən
amanliⱪinglar ijabət bolidu. Əgər silərni ⱪobul ⱪilmisa, tiligən
amanliⱪinglar ɵzünglarƣa yanidu. 14 Silərni ⱪobul ⱪilmiƣan, sɵzünglarni
anglimiƣan kixining ɵyidin yaki xu xəⱨərdin ayrilƣininglarda, ularni
agaⱨlandurux üqün ayiƣinglardiki topini ⱪeⱪiwetinglar. 15 Bilip
ⱪoyunglarki, u xəⱨərdikilərning ⱪiyamət küni tartidiƣan jazasi Sodom
wə Gomora⑨ xəⱨiridiki rəzil kixilərning tartidiƣan jazasidinmu eƣir
bolidu!
Kəlgüsidiki ziyankəxlik
– Mana, mən silərni ⱪoylarni bɵrilərning arisiƣa əwətkəndək
əwətimən. Xunga, yilandək səzgür, kəptərdək sadda bolunglar.
17
Kixilərdin pəhəs bolunglar. Ular silərni tutⱪun ⱪilip sotⱪa tapxurup
beridu, ibadəthanilirida ⱪamqilaydu. 18 Silər manga ixəngənlikinglar
üqün, waliy wə padixaⱨlar aldiƣa elip berilip soraⱪⱪa tartilisilər. Buning
bilən, ularning wə Yəⱨudiy əməslərning aldida mening guwaⱨqilirim
bolisilər. 19 Soraⱪ ⱪilinƣan waⱪtinglarda, ⱪandaⱪ jawab berix yaki nemə
deyixtin əndixə ⱪilmanglar. Qünki, u qaƣda ⱪilidiƣan sɵzliringlar silərgə
nesip ⱪilinidu. 20 Silər ɵzünglar sɵzliməysilər, bəlki ərxtiki Atanglarning
roⱨi silər arⱪiliⱪ sɵzləydu.
21
Ⱪerindax ⱪerindixiƣa, ata balisiƣa ha'inliⱪ ⱪilip, ularni ɵlümgə tutup
beridu. Balilarmu ata-anisi bilən ⱪarxilixip, ularni ɵlümgə ittiridu.
22
Manga ixəngənlikinglar üqün, ⱨəmmə adəm silərgə ɵqmənlik ⱪilidu,
lekin ahirƣiqə bərdaxliⱪ bərgənlər jəzmən ⱪutⱪuzulidu. 23 Ular silərgə bir
xəⱨərdə ziyankəxlik ⱪilsa, yənə bir xəⱨərgə ⱪeqip beringlar. Bilip
ⱪoyunglarki, silər Isra'iliyining pütün xəⱨərlirini arilap bolƣuqə,
Insan'oƣli ⱪaytip kelidu.
24
Xagirt ustazidin, ⱪul hojayinidin üstün turmaydu. 25 Xuning üqün,
xagirt ustazidək, ⱪul hojayinidək bolƣiniƣa ⱪana'ət ⱪilsun. Ular ɵyning
bexi bolƣan meni «jinlarning padixaⱨi Xəytan» dəp atiƣan yərdə,
16

Sodom wə Gomora – Ibraⱨim pəyƣəmbər zamanidiki ikki xəⱨər bolup, bu
xəⱨərlərning adəmliri ohxax jinstiki zinahorluⱪⱪa ⱪattiⱪ berilip gunaⱨⱪa patⱪanliⱪtin,
Huda bu xəⱨərlərni adəmliri bilən ⱪoxup yoⱪatⱪan.
⑨
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ɵyning əzaliri bolƣan silərni tehimu zor ⱨaⱪarət ⱪilmamdu?
26
Biraⱪ, bundaⱪlardin ⱪorⱪmanglar. Qawisi qitⱪa yeyilmaydiƣan
ⱨeqⱪandaⱪ yoxurun ix, axkarilanmaydiƣan ⱨeqⱪandaⱪ məhpiyətlik
yoⱪtur. 27 Mening silərgə məhpiy eytⱪanlirimni silər oquⱪ-axkara
eytiweringlar. Ⱪuliⱪinglarƣa piqirlap eytⱪanlirimni həlⱪi'aləmgə
jakarlanglar. 28 Teninglarni ɵltürsimu, jeninglarni alalmaydiƣanlardin
ⱪorⱪmanglar. Əksiqə, teninglarnimu, jeninglarnimu dozahta ⱨalak
ⱪilalaydiƣan Hudadin ⱪorⱪunglar. 29 Ikki ⱪuxⱪaqni bir tənggigə
setiwalƣili bolsimu, lekin ərxtiki Atanglar bilməy turup, ulardin birsimu
yərgə qüxməs. 30 Silərgə kəlsək, ⱨətta silərning ⱨərbir tal
qeqinglarningmu ⱨesabi bar. 31 Xundaⱪ ikən, ⱪorⱪmanglar. Qünki, silər
Huda üqün nurƣunliƣan ⱪuxⱪaqtinmu ⱪimmətlik-də!
32
Kɵpqilik aldida meni etirap ⱪilƣanlarni mənmu ərxtiki Atamning
aldida etirap ⱪilimən. 33 Biraⱪ, kɵpqilik aldida meni rət ⱪilƣanlarni
mənmu ərxtiki Atam aldida rət ⱪilimən.
Tinqliⱪ wə jedəl-majira
– Meni dunyaƣa tinqliⱪ elip kəldimikin, dəp oylap ⱪalmanglar. Mən
tinqliⱪ əməs, bəlki jedəl-majira elip kəldim. 35 Mening wəjimdin oƣul
atisiƣa, ⱪiz anisiƣa, kelin ⱪeynanisiƣa ⱪarxi qiⱪidu. 36 Adəmning
düxmini ɵz a'ilisidiki kixilərdur.
37
Ata-anisini məndinmu əziz kɵridiƣanlar mening xagirtim boluxⱪa
layiⱪ əməs. Pərzəntlirini məndinmu əziz kɵridiƣanlarmu mening
xagirtim boluxⱪa layiⱪ əməs. 38 Ɵzining krestini kɵtürüp,① manga
əgəxmigənlərmu xagirtim boluxⱪa layiⱪ əməs. 39 Ɵz ⱨayatini
ayaydiƣanlar əksiqə uningdin məⱨrum bolidu. Mən üqün ɵz ⱨayatini
ayimaydiƣanlar uningƣa erixidu.
40
Silərni ⱪobul ⱪilƣanlar meni ⱪobul ⱪilƣan bolidu; meni ⱪobul
ⱪilƣanlar bolsa meni əwətküqi Hudani ⱪobul ⱪilƣan bolidu. 41 Bir
pəyƣəmbərni Hudaning sɵzini yətküzgənliki səwəbidin ⱪobul ⱪilƣanlar
pəyƣəmbər bilən ohxax in'amƣa erixidu. Durus adəmni uning durus
bolƣanliⱪi səwəbidin ⱪobul ⱪilƣanlarmu xu adəm bilən ohxax in'amƣa
erixidu. 42 Bilip ⱪoyunglarki, ⱨəzriti Əysaning xagirti dəp, xagirtlirim
34

Rimliⱪlar təripidin ɵlüm jazasi berilgənlər mihlinidiƣan krestni mürisidə kɵtürüp
jaza məydaniƣa baratti. «Ɵzining krestini kɵtürüx» degənlik Əysa Məsiⱨ üqün
azab-oⱪubət tartixⱪa təyyar boluxni kɵrsitidu.
①
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iqidiki əng ərziməs birigə ⱨətta birər qinə soƣuⱪ su bərgən kiximu
jəzmən mening in'amimdin məⱨrum ⱪalmaydu.

11-bab
Yəⱨya pəyƣəmbərning so'ali
Ⱨəzriti Əysa on ikki xagirtiƣa tapilap bolƣandin keyin, Jəliliyidiki
ⱨərⱪaysi xəⱨərlərdə təlim berix wə hux həwərni jakarlax üqün, u yərdin
ayrildi.
2
Zindandiki Yəⱨya pəyƣəmbər Əysa Məsiⱨning ⱪilƣan ixlirini anglap,
xagirtlirini əwətip, ular arⱪiliⱪ ⱨəzriti Əysadin: 3 «Huda bizgə əwətməkqi
bolƣan ⱪutⱪuzƣuqi sizmu yaki baxⱪa birsi keləmdu?» dəp soridi.
4
Ⱨəzriti Əysa ularƣa mundaⱪ dedi:
– Silər ⱪaytip berip, yaratⱪan mɵjizilirimni wə eytⱪan təlimlirimni
Yəⱨyaƣa yətküzüp: 5 «Korlarning kɵzi eqildi, tokurlar mangalaydiƣan
boldi, mahaw kesili bolƣanlar saⱪaydi, gaslar angliyalaydiƣan boldi,
ⱨətta ɵlgənlərmu tirildi wə kəmbəƣəllərgə hux həwər yətküzüldi» dəp
eytinglar. 6 Yəⱨyaƣa yənə: «Məndin gumanlanmay, manga təwrənməy
ixəngənlər nemidegən bəhtlik!» dəp ⱪoyunglar, – dedi.
7
Yəⱨya pəyƣəmbərning xagirtliri kətkəndin keyin, ⱨəzriti Əysa
kɵpqilikkə Yəⱨya toƣruluⱪ mundaⱪ dedi:
– Silər burun Yəⱨyani izdəp qɵlgə barƣininglarda, zadi ⱪandaⱪ bir
adəmni kɵrməkqidinglar? Məydani xamalda yəlpünüp turƣan ⱪomuxtək
təwrinip turidiƣan bir yahxiqaⱪnimu? 8 Yaki qirayliⱪ kiyingən bir
esilzadinimu? Ⱨərgiz undaⱪ əməs! Bundaⱪ kiyimlərni kiyidiƣanlar
qɵldin əməs, han ordisidin tepilidu. 9 Əməliyəttə, silər bir pəyƣəmbərni
kɵrgili qiⱪtinglar. Əmdi bilip ⱪoyunglarki, Yəⱨya pəyƣəmbərdinmu
üstündur. 10 Qünki, muⱪəddəs yazmilarda:
1

«Mana, aldingda əlqimni əwətimən.
U sening yolungni aldin'ala təyyarlaydu»
dəp yezilƣan wə bu yərdiki «əlqim» dəl Yəⱨya pəyƣəmbərni kɵrsitidu.
Bilip ⱪoyunglarki, insanlar arisida qɵmüldürgüqi Yəⱨyadinmu uluƣ
kixi otturiƣa qiⱪⱪini yoⱪ, əmma ərxning padixaⱨliⱪidiki əng ərziməs
birsimu uningdin uluƣ bolidu. 12 Qɵmüldürgüqi Yəⱨya otturiƣa qiⱪⱪan
11
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künlərdin beri, ərxning padixaⱨliⱪi zorawanliⱪⱪa uqrimaⱪta. Zorawanlar
uningƣa ⱨujum ⱪilmaⱪta. 13 Hudaning padixaⱨliⱪi toƣrisida Yəⱨya
pəyƣəmbərning zamaniƣiqə bolƣan barliⱪ pəyƣəmbərlərning
təlimliridə, xundaⱪla Təwratta aldin bexarət berilgən. 14 Əgər ⱪobul
ⱪilalisanglar, mening «ⱪaytip kelixi muⱪərrər bolƣan Ilyas pəyƣəmbər
dəl Yəⱨya pəyƣəmbərning ɵzidur.» degən sɵzümgə ixininglar.② 15 Bu
sɵzlərni ⱪuliⱪinglarda qing tutunglar!
16
Bu zamanning silərdək kixilirini zadi kimlərgə ohxitay? Ular huddi
koqida olturuwelip, bir-birigə: 17 «Biz silərgə sunay qelip bərsək, ussul
oynimidinglar. Matəm muzikisini qelip bərsək, ⱨazimu tutmidinglar»
dəp rənjiydiƣan tuturuⱪsiz balilarƣa ohxaydu.
18
Qünki, Yəⱨya pəyƣəmbər kelip roza tutatti, xarab iqməytti. Xuning
bilən, ular: «Uningƣa jin tegiptu» deyixti. 19 Insan'oƣli bolsa ⱨəm yəydu
ⱨəm iqidu. Biraⱪ, ular: «Taza bir toymas ⱨaraⱪkəx ikən. U bajgir wə
baxⱪa gunaⱨkarlarning dosti» deyixidu. Bilip ⱪoyunglarki, ⱨekmət
bərgən mewisi bilən tonulidu.
Ⱨəzriti Əysani rət ⱪilƣanlar
Andin, ⱨəzriti Əysa ɵzi nurƣun mɵjizilərni kɵrsətkən xəⱨərlərdiki
towa ⱪilmiƣanlarni əyibləp, mundaⱪ dedi:
21
– Ⱨalinglarƣa way, əy Ⱪorazinliⱪlar! Ⱨalinglarƣa way, əy
Bəytsaydaliⱪlar! Silər üqün yaratⱪan mɵjizilirimni Tir wə Sidon degən
yatlar xəⱨərliridə yaratⱪan bolsam, u yərlərdiki həlⱪ burunla
məyüsləngən ⱨalda mataƣa yɵginip, külgə milinip, gunaⱨliriƣa towa
ⱪilƣan bolatti. 22 Bilip ⱪoyunglarki, ⱪiyamət küni Hudaning silərgə
beridiƣan jazasi Tir wə Sidondikilərningkidinmu eƣir bolidu. 23 Əy
Kəpərnaⱨumluⱪlar! Asmanƣa qiⱪmaⱪqimidinglar? Əksiqə, dozahⱪa
taxlinisilər. Qünki, aranglarda yaratⱪan mɵjizilirimni Sodomda yaratⱪan
bolsam, u xəⱨər bügünki küngiqə məwjut bolƣan bolatti. 24 Xuni bilip
ⱪoyunglarki, ⱪiyamət küni Hudaning silərgə beridiƣan jazasi
Sodomdikilərningkidinmu eƣir bolidu.
20

Yəⱨudiylar Təwrattiki «ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ kelixtin burun Ilyas pəyƣəmbər
Məsiⱨning yolini təyyarlax üqün ⱪaytip kelidu» degən bexarətkə asasən uning kelixini
kütüwatⱪanidi. Ⱨəzriti Əysa əməliyəttə buning Ilyas pəyƣəmbərdək küq-ⱪudrət bilən
kəlgən Yəⱨya pəyƣəmbər arⱪiliⱪ əməlgə axⱪanliⱪini eytⱪan.
②
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Ⱨəzriti Əysaning huxalliⱪi
Xuningdin keyin, ⱨəzriti Əysa mundaⱪ dedi:
– Pütün aləmning Igisi bolƣan i Ata! Sən bu ⱨəⱪiⱪətlərni ɵzini əⱪilliⱪ,
bilimlik qaƣlaydiƣan kixilərdin yoxurup, kiqik balilardək səbiy
kixilərgə axkariliƣanliⱪing üqün, sanga mədⱨiyilər oⱪuymən. 26 Xundaⱪ
Ata, sening ɵz haⱨixing ənə xu idi.
27
Atam ⱨəmmini manga təⱪdim ⱪildi. Meni Atamdin baxⱪa ⱨeqkim
ⱨəⱪiⱪiy tonumaydu. Atamnimu mən wə mən ɵzüm axkarilaxni
halaydiƣan kixilərdin baxⱪa ⱨeqkim ⱨəⱪiⱪiy tonumaydu.
28
Əy japakəxlər wə eƣir yükni üstigə alƣanlar! Mening yenimƣa
kelinglar, mən silərgə aramliⱪ berəy. 29 Mulayim wə kəmtərmən. Xunga,
mening boyunturuⱪumƣa kirip, məndin ɵgininglar. Xundaⱪ ⱪilƣanda,
kɵnglünglar aram tapidu. 30 Mening boyunturuⱪumda bolux asan, təlipim
eƣir əməs.
25

12-bab
Dəm elix küni ⱨəⱪⱪidiki məsilə
Xu künlərdiki bir dəm elix küni, ⱨəzriti Əysa buƣdayliⱪtin ɵtüp
ketiwatatti. Ⱪorsiⱪi eqip kətkən xagirtliri baxaⱪlarni üzüwelip, yeyixkə
baxlidi. 2 Buni kɵrgən Pərisiylər ⱨəzriti Əysaƣa:
– Ⱪarang, xagirtliringiz dəm elix küni qəkləngən ixni③ ⱪiliwatidu, –
deyixti.
3
Ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Padixaⱨ Dawut wə uning ⱨəmraⱨlirining aq ⱪalƣanda ⱪandaⱪ
ⱪilƣanliⱪini muⱪəddəs yazmilardin oⱪumiƣanmu? 4 U ibadəthanidiki
muⱪəddəs jayƣa kirip, Hudaƣa atalƣan nanlarni roⱨaniydin sorap,
ⱨəmraⱨliri bilən billə yegən. Ⱨalbuki, bu nanlarni roⱨaniylardin baxⱪa
ⱨərⱪandaⱪ kixining yeyixi Təwrat ⱪanuniƣa hilap idi. 5 Xuningƣa ohxax,
ibadəthanida ixləydiƣan roⱨaniylar dəm elix künliri ixliməslik əmrini
buzsimu, Təwratta ular gunaⱨkar dəp yezilmiƣan. Silər buni oⱪup
1

Yəⱨudiylarning ən'ənisi boyiqə dəm elix küni haman tepix ⱪa'idigə hilap idi.
Pərisiylər xagirtlarning danlarni yeyix üqün aⱪlixini haman təpkənlik dəp ⱪariƣan.
Əməliyəttə, mən'i ⱪilinƣini baxaⱪlarni üzüwelip, yeyix əməs, bəlki zira'ətlərgə orƣaⱪ
selixtur.
③
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baⱪmiƣanmu? 6 Bilip ⱪoyunglarki, bu yərdə ibadəthanidinmu uluƣi bar.
7
Əgər silər Hudaning: «Mən ⱪurbanliⱪ ⱪilixinglarni əməs, rəⱨim-xəpⱪət
kɵrsitixinglarni istəymən» degən sɵzining mənisini bilsənglaridi,
bigunaⱨ kixilərni gunaⱨkar, dəp ⱪarimayttinglar. 8 Mən Insan'oƣli dəm
elix künining Igisidurmən.
Ⱪoli ⱪurup kətkən bimarning saⱪaytilixi
Ⱨəzriti Əysa u yərdin ayrilip, ularning ibadəthanisiƣa bardi.
10
Ibadəthanida bir ⱪoli ⱪurup kətkən bir adəm bar idi. Bəzi Pərisiylər
ⱨəzriti Əysaning üstidin ərz ⱪilixⱪa baⱨanə tepix məⱪsitidə uningdin:
– Dəm elix küni kesəl saⱪaytix Təwrat ⱪanuniƣa uyƣunmu? – dəp
soridi.
11
Ⱨəzriti Əysa ularƣa mundaⱪ jawab bərdi:
– Birəringlarning ⱪoyi oriƣa qüxüp kətsə, dəm elix küni deməy, uni
dərⱨal tartip qiⱪiriwalmamsilər? 12 Adəm ⱪoydin kɵp ⱪimmətliktə!
Demək, dəm elix küni yahxiliⱪ ⱪilix Təwrat ⱪanuniƣa uyƣun. 13 Andin,
ⱨəzriti Əysa ⱨeliⱪi kesəlgə:
– Ⱪolungni uzat, – dedi. U adəm ⱪolini uzitixi bilənla ⱪoli əsligə kelip,
yənə bir ⱪoliƣa ohxax ⱨalətkə ⱪaytti. 14 Buning bilən, Pərisiylər taxⱪiriƣa
qiⱪip, ⱨəzriti Əysani ⱪandaⱪ jayliwetix ⱨəⱪⱪidə məsliⱨət ⱪilixti.
9

Huda talliƣan hizmətkar
Buni bilgən ⱨəzriti Əysa u yərdin ayrildi. Nurƣun kixilər uningƣa
əgixip mangdi. Ⱨəzriti Əysa ularning arisidiki bimarlarning ⱨəmmisini
saⱪaytti 16 wə ularƣa ɵzining kim ikənlikini baxⱪilarƣa axkarilimasliⱪni
tapilidi. 17 Buning bilən, Yəxaya pəyƣəmbər arⱪiliⱪ uⱪturulƣan munu
sɵzlər əməlgə axuruldi:
15

18

«Mana mening talliƣan hizmətkarim,
dilim sɵygən yeⱪinim,
uningdin hursənmən!
Roⱨimni ata ⱪilimən uningƣa;
u adalətni jakarlaydu pütkül həlⱪlərgə.
19
U talax-tartix ⱪilmas, quⱪanmu kɵtürməs.
Koqilardimu ⱨeqkim uning awazini anglimas.
20
Ezilgən ⱪomuxni sundurmas,
ɵqəy dəp ⱪalƣan qiraƣnimu ɵqürməs,
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taki adalət zəpər ⱪuqⱪuqə,
21
pütkül həlⱪlər uning namiƣa ümid baƣlar.»
Ⱨəzriti Əysa Xəytandin küqlüktur
Xu qaƣda, ⱨəzriti Əysaning aldiƣa jin qaplixiwalƣan kor wə gaqa
biri elip kelindi. Ⱨəzriti Əysa uni saⱪaytip, sɵzliyələydiƣan wə
kɵrələydiƣan ⱪildi. 23 Halayiⱪ ⱨəyran boluxup:
– Əjəba, bu padixaⱨ Dawutning əwladimidu? – deyixti.
24
Bu sɵzni angliƣan Pərisiylər:
– U jinlarni ularning baxliⱪi bolƣan Xəytanƣa tayinip ⱨəydəydikən, –
deyixti.
25
Ularning nemə oylawatⱪanliⱪini bilgən ⱨəzriti Əysa ularƣa mundaⱪ
dedi:
– Əgər bir dɵləttikilər ikki guruⱨⱪa bɵlünüp soⱪuxsa, u dɵlət
zawalliⱪⱪa yüz tutidu. Ⱨərⱪandaⱪ xəⱨər yaki a'ilidikilər ɵz'ara
jedəl-majira ⱪilixsa, ularmu wəyran boluxtin saⱪlinalmaydu. 26 Əgər
Xəytan ɵz baxⱪuruxida bolƣan jinlarni ⱨəydisə, ɵz-ɵzigə ⱪarxi qiⱪⱪan
bolidu. Undaⱪta, uning padixaⱨliⱪi ⱪandaⱪmu put tirəp turalisun? 27 Əgər
mən jinlarni ularning padixaⱨi bolƣan Xəytanƣa tayinip ⱨəydisəm,
silərning əgəxküqiliringlar jinlarni ⱨəydəxtə kimgə tayandi?!
Eytⱪanliringlarning hata ikənlikini ɵz əgəxküqiliringlar dəlilləp beridu.
28
Əməliyəttə, mən Hudaning Roⱨiƣa tayinip jinlarni ⱨəydiwəttim. Bu,
Hudaning padixaⱨliⱪining aranglarda namayan bolƣanliⱪini ispatlaydu.
29
Bir kixi küqtünggür birsining ɵyigə kirip, uning melini ⱪandaⱪ bulap
ketəlisun? Pəⱪət xu küqtünggür adəmni baƣliyaliƣanlarla uning ɵyini
bulang-talang ⱪilalaydu.
30
Mən bilən bir yolda mangmiƣanlar manga ⱪarxi turƣuqilardur.
Manga yiƣiwelixⱪa yardəm bərmigənlər tozutuwətküqilərdur. 31 Xuning
üqün bilip ⱪoyunglarki, insanlarning ɵtküzgən gunaⱨliri wə ⱪilƣan
kupurluⱪlirining ⱨəmmisini kəqürüxkə bolidu. Lekin, Muⱪəddəs Roⱨⱪa
ⱪilinƣan kupurluⱪ kəqürülməydu. 32 Insan'oƣliƣa ⱪarxi sɵz ⱪilƣanlar
kəqürümgə erixələydu; lekin Muⱪəddəs Roⱨⱪa ⱪarxi gəp ⱪilƣanlar bu
dunyadimu, u dunyadimu kəqürümgə erixəlməydu.
22

Adəmni əməliyitidin tonux
– Silər dərəhni mewisidin pərⱪ etixinglar kerək. Mewə dərihi yahxi
bolsa, beridiƣan mewisimu yahxi bolidu. Mewə dərihi yaman bolsa,
33
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beridiƣan mewisimu yaman bolidu. Qünki, ⱨərⱪandaⱪ dərəh mewisidin
bilinidu.
34
Əy zəⱨərlik yilanlar! Silər yaman tursanglar, aƣzinglardin
ⱪandaⱪmu yahxi gəp qiⱪsun? Qünki, kɵngüldə nemə bolsa, eƣizdin xu
qiⱪidu. 35 Yahxi adəm ⱪəlbidiki yahxiliⱪidin yahxiliⱪ qiⱪiridu. Yaman
adəm ⱪəlbidiki yamanliⱪidin yamanliⱪ qiⱪiridu. 36 Bilip ⱪoyunglarki,
silər ⱪilƣan ⱨərbir eƣiz ⱪuruⱪ gepinglar üqün ⱪiyamət küni ⱨesab
berisilər. 37 Ɵz sɵzliringlar bilən ya aⱪlinisilər, ya gunaⱨkar bolup
qiⱪisilər.
Karamət kɵrsitix təlipi
Xu qaƣda, bəzi Təwrat ustazliri wə Pərisiylər ⱨəzriti Əysadin:
– Ustaz, ⱪudritingizning Hudadin kəlgənlikini karamət bilən
kɵrsətkəysiz, – dedi. 39 Ⱨəzriti Əysa ularƣa mundaⱪ jawab ⱪayturdi:
– Osal wə wapasiz kixilər karamət kɵrsət, dəpla turidu. Biraⱪ, silərgə
Yunus pəyƣəmbərning karamitidin baxⱪa kɵrsitilidiƣan ikkinqi karamət
yoⱪ. 40 Yunus pəyƣəmbər yoƣan bir beliⱪning ⱪorsiⱪida üq keqə-kündüz
ⱪandaⱪ turƣan bolsa, Insan'oƣlimu yərning baƣrida üq keqə-kündüz
xundaⱪ turidu.④ 41 Ⱪiyamət küni Ninəwi xəⱨiridiki həlⱪmu ⱪopup,
silərning üstünglardin xikayət ⱪilidu. Qünki, ular Yunus pəyƣəmbərning
təlimini anglap, yaman yoldin ⱪaytⱪan. Biraⱪ, bu yərdə Yunus
pəyƣəmbərdinmu uluƣ birsi silərni yaman yoldin ⱪaytixⱪa qaⱪirsa,
ⱪulaⱪ salmidinglar. 42 Ⱪiyamət küni Ərəbistandiki Xəba padixaⱨliⱪining
ayal padixaⱨimu ornidin turup, silərning üstünglardin xikayət ⱪilidu.
Qünki, u padixaⱨ Sulaymanning aⱪilanə sɵzlirini anglax üqün, uzun
yollarni besip kəlgən. Mana, ⱨazir bu yərdə padixaⱨ Sulaymandinmu
uluƣi bar.
38

Jinning ⱪaytip kelixi
– Jin birər adəmning tenidin ⱨəydiwetilgəndin keyin, ⱪurƣaⱪ
dalalarni arilap qiⱪip, turidiƣan jay izdəydu, biraⱪ tapalmaydu 44 wə:
«Ilgiriki ɵyümgə ⱪaytay» dəydu. Xuning bilən, jin u adəmning tenigə
ⱪaytip kelip, uning dilining yənila box, xundaⱪla pakiz tazilinip
43

Bu ayəttə ⱨəzriti Əysa Yunus pəyƣəmbərning yoƣan bir beliⱪning iqidə üq kün
turup saⱪ qiⱪⱪanliⱪini tilƣa elix arⱪiliⱪ ɵziningmu ɵlüp, üqinqi küni tirilidiƣanliⱪini
aldin eytⱪan.
④
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rətləngən ɵydək bolup ⱪalƣanliⱪini bayⱪaydu-də, 45 ɵzidinmu bəttər
yəttə jinni baxlap kirip billə turidu. Buning bilən, ⱨeliⱪi adəmning
keyinki ⱨali burunⱪidinmu yamanlixip ketidu. Bu zamanning rəzil
adəmlirining ⱨalimu mana xundaⱪ bolidu.
Ⱨəzriti Əysaning anisi wə iniliri
Ⱨəzriti Əysa həlⱪⱪə dawamliⱪ sɵzləwatⱪanda, anisi bilən iniliri
kelip, uning bilən sɵzləxməkqi bolup taxⱪirida turuxti. 47 Birəylən ⱨəzriti
Əysaƣa:
– Aningiz wə iniliringiz siz bilən sɵzliximiz dəp sirtta turidu, – dedi.
48
– Kim mening anam, kim mening inilirim? – dedi ⱨəzriti Əysa u
kixigə. 49 Andin, u ⱪoli bilən xagirtlirini kɵrsitip:
– Mana anam, mana inilirim! 50 Qünki, kim ərxtiki Atamning iradisigə
əməl ⱪilsa, xu mening aka-inim, aqa-singlim wə anamdur, – dedi.
46

13-bab
Uruⱪ qeqix toƣrisidiki təmsil
Xu küni, ⱨəzriti Əysa ɵydin qiⱪip, kɵl boyida olturatti. 2 Ətrapiƣa
nurƣun adəm yiƣilƣaqⱪa, u bir kemigə qiⱪip olturdi. Halayiⱪ bolsa kɵl
boyida turuxatti. 3 Ⱨəzriti Əysa ularƣa təmsil bilən nurƣun ⱨekmətlərni
eytip bərdi. U mundaⱪ dedi:
– Bir deⱨⱪan uruⱪ qaqⱪili etiziƣa qiⱪiptu. 4 Qaqⱪan uruⱪlirining
bəziliri qiƣir yol üstigə qüxüptu, ⱪuxlar kelip ularni yəp ketiptu.
5
Bəziliri tupriⱪi kəm taxliⱪ yərlərgə qüxüptu. Topisi nepiz bolƣanliⱪtin,
tezla ünüp qiⱪiptu, 6 lekin qongⱪur yiltiz tartmiƣaqⱪa, kün qiⱪix bilənla
solixip ⱪurup ketiptu. 7 Bəziliri tikənlərning arisiƣa qüxüptu, tikənlər
ɵsüp maysilarni besiwaptu. 8 Bəziliri bolsa munbət tupraⱪⱪa qüxüptu.
Ularning bəziliri yüz ⱨəssə, bəziliri atmix ⱨəssə, yənə bəziliri ottuz ⱨəssə
ⱨosul beriptu. 9 Bu sɵzlərni ⱪuliⱪinglarda qing tutunglar!
1

Təmsillərning məⱪsiti
Xagirtliri kelip, ⱨəzriti Əysadin:
– Siz nemə üqün kɵpqilikkə təlim bərgəndə təmsil kəltürisiz? – dəp
soridi.
11
Ⱨəzriti Əysa mundaⱪ jawab bərdi:
10
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– Ərxning padixaⱨliⱪining sirliri ularƣa əməs, silərning bilixinglarƣa
berildi. 12 Qünki, kimdə əⱪil-parasət bolsa, uningƣa tehimu kɵp berilidu.
Uningdiki əⱪil-parasət exip-taxⱪuqə bolidu. Lekin, kimdə əⱪil-parasət
bolmisa, uningda bar bolƣinimu elip ketilidu. 13 Ularƣa təmsil bilən
sɵzliximning səwəbi xuki, ular ⱪarisimu kɵrməydu, anglisimu
tingximaydu ⱨəm ⱨəⱪiⱪiy qüxənməydu. 14 Buning bilən, Hudaning
Yəxaya pəyƣəmbər arⱪiliⱪ aldin'ala eytⱪan munu sɵzliri əməlgə
axuruldi:
«Sɵzlirimni anglaysilər, anglaysilər, qüxənməysilər.
Ⱪilƣanlirimƣa ⱪaraysilər, ⱪaraysilər, mənisini uⱪmaysilər.
15
Qünki, bu həlⱪning zeⱨni zə'ipləxkən.
Ular ⱪulaⱪlirini etiwalƣan, kɵzlirinimu yumuwalƣan.
Undaⱪ bolmisidi, kɵzliri kɵrətti, ⱪulaⱪlirimu anglaytti,
zeⱨni oyƣinip, manga ⱪaytatti. Mənmu ularni saⱪaytattim.»
16

Lekin, silər nəⱪədər bəhtlik! Qünki, kɵzünglar kɵridu, ⱪuliⱪinglar
anglaydu. 17 Bilip ⱪoyunglarki, burunⱪi nurƣun pəyƣəmbərlər wə durus
adəmlər silər kɵrgən wə angliƣanlarni kɵrüxni wə anglaxni arzu ⱪilƣan
bolsimu, muradiƣa yetəlmidi.
Uruⱪ qeqix toƣrisidiki təmsilning qüxəndürülüxi
– Əmdi uruⱪ qeqix toƣrisidiki təmsilning mənisini anglanglar.
19
Əgər biri Hudaning padixaⱨliⱪi toƣrisidiki sɵzni anglap turup
qüxənmisə, Xəytan kelip uning kɵngligə qüxkən sɵzni elip ketidu. Bu dəl
qiƣir yol üstigə qeqilƣan uruⱪlardur. 20 Tupriⱪi kəm taxliⱪ yərlərgə
qeqilƣan uruⱪlarƣa kəlsək, ular Hudaning sɵzini anglap, huxalliⱪ bilən
dərⱨal ⱪobul ⱪilƣanlarƣa təmsil ⱪilinƣan. 21 Ⱨalbuki, Hudaning sɵzi
ularda yiltiz tartmiƣaqⱪa, ular uzunƣa bərdaxliⱪ berəlməydu. Hudaning
sɵzigə ixəngənlikidin ⱪiyinqiliⱪ yaki ziyankəxlikkə uqrisa, Huda yolidin
dərⱨal qətnəp ketidu. 22 Tikənlərning arisiƣa qeqilƣini xundaⱪ
adəmlərgə təmsil ⱪilinƣanki, bu adəmlər Hudaning sɵzini anglisimu,
lekin kɵngligə bu dunyaning əndixiliri, bayliⱪning eziⱪturuxi kiriwelip,
Hudaning sɵzini boƣuwetidu-də, ular ⱨosulsiz ⱪalidu. 23 Munbət
tupraⱪⱪa qeqilƣan uruⱪlar bolsa Hudaning sɵzini anglap qüxəngən
adəmgə təmsil ⱪilinƣan. Bundaⱪ adəmlər əlwəttə ⱨosul beridu, bəziliri
yüz ⱨəssə, bəziliri atmix ⱨəssə, yənə bəziliri ottuz ⱨəssə ⱨosul beridu.
18
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Yawa ot toƣrisidiki təmsil
Ⱨəzriti Əysa ularƣa baxⱪa bir təmsilni sɵzləp bərdi:
– Ərxning padixaⱨliⱪi etizƣa yahxi uruⱪ qaqⱪan adəmgə ohxaydu.
25
Bir keqisi, ⱨəmmə adəm uyⱪuƣa qɵmgəndə, u adəmning düxmini
kelip, buƣdayning arisiƣa yawa ot uruⱪlirini qeqiwetip ketiptu.
26
Maysilar ɵsüp baxaⱪ qiⱪarƣanda, yawa otlarmu kɵrünüxkə baxlaptu.
27
Hojayinning qakarliri kelip, uningƣa: «Hojayin, siz etizƣa yahxi uruⱪ
qaqⱪanidingizƣu, bu yawa otlar nədin kelip ⱪaldi?» dəptu. 28 «Bu bir
düxmənning ixi» dəptu hojayin. Qakarlar: «Berip yawa otlarni
yuluwətsək ⱪandaⱪ?» dəp soraptu. 29 «Yaⱪ! Yawa otlarni yulimiz
desənglar, buƣdaylarmu yulunup ketixi mumkin. 30 Ularni ɵsüxigə
ⱪoyuwetinglar. Orma waⱪtida, mən ormiqilarƣa: ‘awwal yawa otlarni
yulup, kɵydürüx üqün baƣlap yiƣiwelinglar, andin buƣdaylarni yiƣip
ambirimƣa ⱪaqilanglar’ dəymən» dəptu hojayin.
24

Ⱪiqa uruⱪi wə hemirturuq toƣrisidiki təmsillər
Ⱨəzriti Əysa ularƣa yənə bir təmsilni sɵzləp bərdi:
– Ərxning padixaⱨliⱪi huddi bir adəmning etizƣa qaqⱪan ⱪiqa uruⱪiƣa
ohxaydu. 32 Ⱪiqa uruⱪi pütün uruⱪlarning iqidə əng kiqik bolsimu, u
ⱨərⱪandaⱪ zira'əttin egiz ɵsüp kɵqət⑤ bolidu, ⱨətta ⱪuxlarmu kelip uning
xahlirida uwulaydu.
33
Ⱨəzriti Əysa ularƣa baxⱪa bir təmsilni sɵzləp bərdi:
– Ərxning padixaⱨliⱪi huddi hemirturuqⱪa ohxaydu. Ayal
hemirturuqni bir halta unƣa ⱪoxup yuƣursa, bu hemirturuq pütün
hemirni bolduralaydu.
34
Ⱨəzriti Əysa bu ixlarning ⱨəmmisini təmsillər bilən kɵpqilikkə
bayan ⱪildi. U təmsil kəltürməy turup ⱨeqⱪandaⱪ təlim bərməytti.
35
Buning bilən, bir pəyƣəmbər arⱪiliⱪ aldin'ala eytilƣan munu sɵzlər
əməlgə axuruldi:
31

«Aƣzimni təmsil sɵzləx bilən aqimən,
dunya apiridə bolƣandin beri sir bolup kəlgən ixlarni tilƣa alimən.»
36

Yawa ot toƣrisidiki təmsilning qüxəndürülüxi
Xuningdin keyin, ⱨəzriti Əysa kɵpqiliktin ayrilip ɵygə kirdi.

Bu yərdə tilƣa elinƣan ⱪiqa Ottura Xərⱪtə ɵsidiƣan, yahxi ɵskəndə ⱨətta üq
metirdin exip ketidiƣan ɵsümlükni kɵrsitidu.
⑤
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Xagirtliri yeniƣa kelip:
– Etizdiki yawa otlar toƣrisidiki təmsilni qüxə dürüp ⱪoysingiz, – dedi.
37
Ⱨəzriti Əysa mundaⱪ dedi:
– Yahxi uruⱪlarni qaqⱪan Insan'oƣlidur. 38 Etiz dunya bolup, yahxi
uruⱪlar Ərxning Padixaⱨliⱪining mirashorliridur. Yawa otlar bolsa
Xəytanƣa təwə bolƣanlardur. 39 Yawa ot uruⱪlirini qaqⱪan düxmən
Xəytandur. Orma waⱪti zaman ahiri, ormiqilar bolsa pərixtilərdur.
40
Yawa otlar ⱪandaⱪ yulunup otⱪa taxlanƣan bolsa, zaman ahiridimu
xundaⱪ bolidu. 41 Insan'oƣli pərixtilirini əwətip, insanlarni gunaⱨⱪa
azdurƣan wə yamanliⱪ ⱪilƣanlarning ⱨəmmisini ɵz padixaⱨliⱪidin
xallap, 42 ularni lawuldap turƣan otⱪa taxlaydu. Ular u yərdə ⱨəsrəttə
yiƣlap, qixlirini ƣuqurlitidu. 43 Ⱨəⱪⱪaniy adəmlər u qaƣda atisi
Hudaning padixaⱨliⱪida ⱪuyaxtək qaⱪnaydu. Bu sɵzlərni ⱪuliⱪinglarda
qing tutunglar!
Həzinə wə ünqə-mərwayit toƣrisidiki təmsillər
– Ərxning Padixaⱨliⱪi huddi etizda yoxurulƣan bir həzinigə
ohxaydu. Uni tepiwalƣuqi ⱨayajan iqidə həzinini ⱪaytidin yoxurup, xu
etizni setiwelix üqün bar-yoⱪini setiwetidu.
45
Ərxning Padixaⱨliⱪi yənə ⱪimmət baⱨaliⱪ ünqə-mərwayitlarni
izdigən sodigərgə ohxaydu. 46 Sodigər naⱨayiti ⱪimmət baⱨaliⱪ bir
mərwayitni tapⱪanikən, ⱪaytip berip bar-yoⱪini setip, u mərwayitni
setiwalidu.
44

Tor taxlax toƣrisidiki təmsil
– Ərxning Padixaⱨliⱪi yənə dengizƣa taxlinip ⱨər hil beliⱪlarni
tutidiƣan torƣa ohxaydu. 48 Tor toxⱪanda, beliⱪqilar uni ⱪirƣaⱪⱪa tartip
qiⱪiridu. Andin olturup, yahxi beliⱪlarni ilƣiwelip, sewətlərgə ⱪaqilap,
naqarlirini taxliwetidu. 49 Ⱪiyamət künimu xundaⱪ bolidu. Pərixtilər
kelip yaman kixilərni ⱨəⱪⱪaniy kixilərdin ayriydu 50 wə ularni lawuldap
turƣan otⱪa taxlaydu. Ular u yərdə ⱨəsrəttə yiƣlap, qixlirini ƣuqurlitidu.
51
Ⱨəzriti Əysa ulardin:
– Bu sɵzlərni qüxəndinglarmu? – dəp soridi.
– Qüxənduⱪ, – dəp jawab bərdi ular.
52
Ⱨəzriti Əysa mundaⱪ dedi:
– Ərxning Padixaⱨliⱪi toƣruluⱪ təlim alƣan Təwrat ustazi huddi
həzinisidin koninila əməs, bəlki yengi nərsilərnimu elip qiⱪⱪan
47
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hojayinƣa ohxaydu.
Nasirəliklərning ⱨəzriti Əysani rət ⱪilixi
Ⱨəzriti Əysa bu təmsillərni sɵzləp bolƣandin keyin, u yərdin ayrilip,
54
ɵz yurtiƣa kətti wə ɵz yurtidiki ibadəthanida həlⱪⱪə təlim berixkə
baxlidi. Uning təlimini angliƣan həlⱪ ⱨəyran bolup:
– Bu adəmning bunqiwala əⱪil-parasiti wə mɵjizə yaritix ⱪudriti nədin
kəlgəndu? 55 U pəⱪət addiy bir yaƣaqqining oƣliƣu? Uning anisining
ismi Məryəm; Yaⱪup, Yüsüp, Simun wə Yəⱨudalar uning ⱪerindaxliri
əməsmu? 56 Singillirining ⱨəmmisi ɵz iqimizdiƣu? Xundaⱪ turuⱪluⱪ,
uningdiki bu ⱪabiliyətlər zadi nədin kəlgəndu? – deyixətti. 57 Xuning
bilən, ular uni rət ⱪildi. Ⱨəzriti Əysa ularƣa mundaⱪ dedi:
– Pəyƣəmbər ɵz yurti wə ɵz ɵyidə ⱨɵrmətkə sazawər bolmaydu.
58
Ularning etiⱪadsizliⱪi tüpəylidin ⱨəzriti Əysa u yərdə kɵp mɵjizə
kɵrsətmidi.
53

14-bab
Qɵmüldürgüqi Yəⱨyaning ɵltürülüxi
U künlərdə, ⱨəzriti Əysa toƣrisidiki həwərlərni angliƣan Ⱨirod han
2
ⱪol astidikilərgə:
– Bu adəm qɵmüldürgüqi Yəⱨya bolsa kerək, u qoⱪum ɵlümdin
tiriliptu. Uning pəwⱪul'addə ⱪudrətlərgə igə bolƣanliⱪining səwəbi ənə
xu, – dedi.
3
Ⱨirodning bundaⱪ deyixining səwəbi, u ɵgəy akisi Filipning ayali
Ⱨirodiyəni tartiwalƣanda, u ayalning təlipi bilən Yəⱨyani tutⱪun ⱪilip,
zindanƣa taxliƣanidi. 4 Qünki, Yəⱨya Ⱨirodⱪa: «Akangning ayalini
tartiwelixing Təwrat ⱪanuniƣa hilaptur» dəp kəlgənidi. 5 Ⱨirod xu
səwəbtin Yəⱨyani ɵltürməkqi bolƣan bolsimu, biraⱪ həlⱪtin ⱪorⱪⱪanidi,
qünki həlⱪ Yəⱨyani pəyƣəmbər, dəp ⱪaraytti.
6
Ⱨirodning tuƣulƣan küni, ayali Ⱨirodiyəning burunⱪi eridin bolƣan
ⱪizi otturiƣa qiⱪip ussul oynap bərdi. Bu Ⱨirodⱪa xundaⱪ yaⱪtiki, 7 ⱪizƣa
nemə tilisə xuni berixkə ⱪəsəm ⱪildi. 8 Ⱪiz anisining küxkürtüxi bilən:
– Dərⱨal qɵmüldürgüqi Yəⱨyaning kallisini elip, bir təhsigə ⱪoyup
əkeling, – dedi. 9 Ⱨirod han buningƣa ongaysizlanƣan bolsimu,
meⱨmanlarning aldida ⱪilƣan ⱪəsimi tüpəylidin, bu tələpni orundaxni
1
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buyrudi. 10 Adəm əwətip, zindanda Yəⱨya pəyƣəmbərning kallisini
aldurdi. 11 Bir təhsigə ⱪoyulƣan kalla ⱪizning aldiƣa elip kelindi. Ⱪiz
buni anisining aldiƣa apardi. 12 Yəⱨyaning xagirtliri berip, jəsətni dəpnə
ⱪildi. Andin, ⱨəzriti Əysaƣa əⱨwalni həwər ⱪildi.
Ⱨəzriti Əysaning bəx ming kixini toyduruxi
Ⱨəzriti Əysa bu həwərni anglap, hilwət bir jayƣa ɵzi yalƣuz ketix
üqün kemigə olturup, u yərdin ayrildi. Buningdin həwər tapⱪan həlⱪ
ətraptiki yezilardin kelixip, uning kəynidin piyadə mangdi. 14 Ⱨəzriti
Əysa kemidin qüxkinidə, nurƣun adəmlərni kɵrdi wə ularƣa iq aƣritip,
ularning kesəllirini saⱪaytti.
15
Kəqⱪurun, xagirtliri ⱨəzriti Əysaning yeniƣa kelip:
– Bu hilwət bir jay ikən, waⱪitmu bir yərgə berip ⱪaldi. Halayiⱪni
tarⱪitiwətkən bolsingiz, ular kəntlərgə berip ɵzlirigə tamaⱪ setiwalsun, –
dedi.
16
– Ularning tarⱪap ketixining ⱨajiti yoⱪ, ularƣa ɵzünglar tamaⱪ
beringlar, – dedi ⱨəzriti Əysa.
17
Xagirtlar:
– Bizdə bəx nan bilən ikki danə beliⱪtin baxⱪa ⱨeq nərsə yoⱪ, – deyixti.
18
– Ularni manga elip kelinglar, – dedi ⱨəzriti Əysa. 19 U halayiⱪni
qimliⱪning üstidə olturuxⱪa buyruƣandin keyin, bəx nan bilən ikki
beliⱪni ⱪoliƣa elip, asmanƣa ⱪarap Hudaƣa xükür eytti. Andin, nanlarni
oxtup xagirtliriƣa bərdi. Ular kɵpqilikkə tarⱪatti. 20 Ⱨəmməylən yəp
toydi. Xagirtlar exip ⱪalƣan parqilarni liⱪ on ikki sewətkə yiƣiwaldi.
21
Tamaⱪ yegənlərning sani ayallar wə balilarni ⱨesabⱪa almiƣanda, bəx
mingqə kixi idi.
13

Ⱨəzriti Əysaning su üstidə mengixi
Buning kəynidinla, ⱨəzriti Əysa xagirtlirining kemigə olturup,
kɵlning ⱪarxi ⱪirƣiⱪiƣa ɵzidin awwal ɵtüxini buyrudi. Bu arida ɵzi
halayiⱪni tarⱪitiwətti. 23 Ularni tarⱪitiwətkəndin keyin, ⱨəzriti Əysa
du'a-tilawət ⱪilix üqün ɵzi tənⱨa taƣⱪa qiⱪti, kəqtimu u yərdə yalƣuz
ⱪaldi. 24 Bu qaƣda, kemə ⱪirƣaⱪtin heli uzaⱪta dolⱪunlar iqidə qayⱪilip
təstə ilgiriləwatatti, qünki ⱪarxi tərəptin xamal qiⱪiwatatti.
25
Tang etixⱪa az ⱪalƣanda, ⱨəzriti Əysa kɵlning üstidə mengip,
xagirtliri tərəpkə kəldi. 26 Xagirtlar uning kɵlning üstidə mengip
keliwatⱪanliⱪini kɵrüp, wəⱨimigə qüxti.
22
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– U bir alwasti! – deyixip, ⱪorⱪup quⱪan selixip kətti.
27
Lekin, ⱨəzriti Əysa dərⱨal ularƣa:
– Hatirjəm bolunglar, bu mən, ⱪorⱪmanglar! – dedi.
28
Petrus buningƣa jawabən:
– I Rəbbim, əgər bu siz bolsingiz, su üstidə mengip yeningizƣa
beriximƣa əmr ⱪiling, – dedi.
29
– Kəl, – dedi ⱨəzriti Əysa.
Petrus kemidin qüxüp, su üstidə ⱨəzriti Əysaƣa ⱪarap mangdi.
30
Lekin, ⱪattiⱪ qiⱪiwatⱪan boranni kɵrüp ⱪorⱪti wə suƣa qɵküxkə
baxliƣanda:
– Rəbbim, meni ⱪutⱪuzuwalƣaysiz! – dəp warⱪiridi.
31
Ⱨəzriti Əysa dərⱨal ⱪolini uzitip, uni tutuwaldi wə uningƣa:
– Əy ixənqi ajiz, nemixⱪa guman ⱪilding? – dedi.
32
Ular kemigə qiⱪⱪanda, xamal tohtidi. 33 Xagirtliri ⱨəzriti Əysaƣa
səjdə ⱪilip:
– Siz ⱨəⱪiⱪətən Hudaning Oƣli ikənsiz, – deyixti.
Ⱨəzriti Əysaning Ginəsarda bimarlarni saⱪaytixi
Ular kɵlning ⱪarxi təripigə ɵtüp, Ginəsar degən yərdə ⱪuruⱪluⱪⱪa
qiⱪti. 35 U yərning həlⱪi ⱨəzriti Əysani tonup, ətraptiki jaylarƣa həwər
əwətti. Kixilər bimarlarning ⱨəmmisini uning aldiƣa elip kelip, 36 ⱨəzriti
Əysadin bimarlarning ⱨeqbolmiƣanda uning tonining pexigə bolsimu
ⱪolini təgküzüwelixiƣa ruhsət ⱪilixini sorap yalwuratti. Uningƣa ⱪolini
təgküzgənlərning ⱨəmmisi saⱪaydi.
34

15-bab
Insanni nemə napak ⱪilidu?
Bu qaƣda, paytəht Yerusalemdin bəzi Pərisiylər wə Təwrat ustazliri
ⱨəzriti Əysaning aldiƣa kelip:
2
– Xagirtliring nemixⱪa əjdadlirimizning ən'ənilirigə hilapliⱪ ⱪilidu?
Ular tamaⱪtin ilgiri ⱪollirini yumaydikənƣu, – dedi.
3
Ⱨəzriti Əysa ularƣa mundaⱪ jawab bərdi:
– Silərqu! Silər nemixⱪa ən'ənimizgə ri'ayə ⱪilimiz dəp, Hudaning
əmrlirigə hilapliⱪ ⱪilisilər? 4 Huda: «Ata-anangni ⱨɵrmət ⱪil» wə «atisi
yaki anisini ⱨaⱪarətligənlərgə ɵlüm jazasi berilsun» dəp əmr ⱪilƣan.
1
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5

Lekin, silər: «Ata-anisiƣa: ‘məndin alidiƣan pütün maddiy
yardiminglarni Hudaƣa atiwəttim’ degən kixining 6 ata-anisiƣa
wapadarliⱪ ⱪilix məjburiyiti ⱪalmaydu» dəysilər. Buning bilən,
ən'ənənglarni dəp, Hudaning əmrini yoⱪⱪa qiⱪirisilər. 7 Əy sahtipəzlər!
Huda Yəxaya pəyƣəmbər arⱪiliⱪ aldin eytⱪan munu sɵzlər silərgə
nemidegən mas kelidu-ⱨə:
8

«Bu həlⱪ meni aƣzidila ⱨɵrmətləydu,
lekin ⱪəlbi məndin yiraⱪ.
9
Manga ⱪilƣan ibaditi biⱨudidur.
Qünki, ɵgətkənliri Hudaning əmrliri əməs,
bəlki ɵzliri qiⱪiriwalƣan pətiwalardur.»
10

Ⱨəzriti Əysa halayiⱪni yeniƣa qaⱪirip, ularƣa:
– Ⱪulaⱪ selinglar ⱨəm xuni qüxininglarki, 11 insanni napak ⱪilidiƣini
aƣzidin kiridiƣini əməs, bəlki aƣzidin qiⱪidiƣinidur, – dedi.
12
Keyin, xagirtliri uning aldiƣa kelip:
– Sizning sɵzliringiz Pərisiylərning qixiƣa təgkənlikini bildingizmu, –
dedi.
13
Ⱨəzriti Əysa mundaⱪ jawab ⱪayturdi:
– Ərxtiki Atam tikmigən ⱨərⱪandaⱪ ɵsümlük yiltizidin ⱪomurup
taxlinidu. 14 Ularƣa pisənt ⱪilmanglar; ular ⱪariƣularƣa yol baxlaydiƣan
ⱪariƣulardur. Əgər ⱪariƣu ⱪariƣuni yetəklisə, ⱨər ikkisi oriƣa qüxüp
ketidu.
15
Petrus:
– Baya eytⱪan napakliⱪ toƣrisidiki təmsilni qüxəndürüp bərgəysiz, –
dedi.
16
– Silərmu tehiqə qüxənməywatamsilər? – dedi ⱨəzriti Əysa, 17 –
Eƣizƣa kirgən nərsilərning axⱪazan arⱪiliⱪ tərət bolup qiⱪip
ketidiƣanliⱪini qüxənməmsilər? 18 Lekin, eƣizdin qiⱪidiƣini ⱪəlbtin
qiⱪidu. Insanni napak ⱪilidiƣinimu xu. 19 Qünki, yaman niyət, ⱪatilliⱪ,
zinahorluⱪ, jinsiy əhlaⱪsizliⱪ, oƣriliⱪ, yalƣan guwaⱨliⱪ wə
tɵⱨməthorluⱪ ⱪatarliⱪ gunaⱨlarning ⱨəmmisi ⱪəlbtin qiⱪidu. 20 Insanni
mana xular napak ⱪilidu. Yuyulmiƣan ⱪollar bilən ta'am yeyix bolsa
insanni napak ⱪilmaydu.
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Yəⱨudiy əməs ayalning etiⱪadi
Ⱨəzriti Əysa u yərdin ayrilip, Tir wə Sidon xəⱨərlirining ətrapidiki
rayonlarƣa bardi. 22 U yərdə olturaⱪlaxⱪan Kən'anlardin bolƣan bir ayal
ⱨəzriti Əysaning aldiƣa kelip:
– I təⱪsir! Padixaⱨ Dawutning əwladi, ⱨalimƣa yətkəysiz! Ⱪizimƣa jin
qaplixiwalƣanidi, ⱨali bək harab, – dəp zarlidi.
23
Lekin, ⱨəzriti Əysa u ayalƣa bir eƣizmu jawab bərmidi. Xagirtliri
uning aldiƣa kelip:
– Bu ayalni yolƣa salƣaysiz! Kəynimizgə əgixiwelip yol boyi
warⱪirap yüridu, – dəp tələp ⱪildi.
24
Ⱨəzriti Əysa ⱨeliⱪi ayalƣa ⱪarap mundaⱪ dedi:
– Mən pəⱪət Hudaning yoⱪalƣan ⱪoyliri – Isra'illarƣa əwətildim.
25
Ⱨeliⱪi ayal uning aldiƣa kelip:
– I təⱪsir, manga xapa'ət ⱪilƣaysiz! – dəp, ayiƣiƣa yiⱪildi.
26
Ⱨəzriti Əysa uningƣa:
– Balilarning nenini itlarƣa taxlap berix toƣra əməs,⑥ – dedi.
27
Ⱨeliⱪi ayal buningƣa jawabən:
– Xundaⱪ, təⱪsir, biraⱪ itlarmu hojayinining dastihinidin qüxkən nan
uwaⱪlirini yəydiƣu, – dedi.
28
Xuning bilən, ⱨəzriti Əysa uningƣa:
– Əy ayal, ixənqing kamil ikən! Tiliginingdək bolsun, – dedi. U
ayalning ⱪizi xu'an saⱪiyip kətti.
21

Kesəllərning saⱪaytilixi
Ⱨəzriti Əysa u yərdin ayrilip, Jəliliyə kɵlining boyidin ɵtüp, taƣⱪa
qiⱪip olturdi. 30 Uning aldiƣa nurƣun halayiⱪ yiƣildi. Ular yənə tokur,
ⱪariƣu, qolaⱪ, gaqa wə baxⱪa ⱨər hil kesəllərnimu elip kelip, ⱨəzriti
Əysaning aldiƣa ⱪoyuxti. Ⱨəzriti Əysa ularni saⱪaytti. 31 Həlⱪ
gaqilarning tili qiⱪⱪanliⱪini, qolaⱪlarning əsligə kəlgənlikini,
tokurlarning mangƣanliⱪini, ⱪariƣularning kɵzi eqilƣanliⱪini kɵrüp,
ⱨəyran boldi wə Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən Hudaƣa mədⱨiyə oⱪudi.
29

32

Tɵt ming adəmning toyduruluxi
Ⱨəzriti Əysa xagirtlirini yeniƣa qaⱪirip:

Ⱨəzriti Əysa bu yərdə ɵzining əwətilixining aldi bilən Yəⱨudiylar, andin Yəⱨudiy
əməslər üqün ikənlikini təkitligən.
⑥
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– Bu halayiⱪⱪa iqim aƣriydu. Ular üq kündin beri yenimdin kətmidi,
yəydiƣan bir nərsisimu ⱪalmidi. Ularni ɵylirigə aq ⱪorsaⱪ ⱪayturuxni
halimaymən, yolda yiⱪilip ⱪelixi mumkin, – dedi.
33
Xagirtlar uningƣa:
– Bundaⱪ hilwət bir yərdə bunqiwala halayiⱪni toydurƣudək nanni
nədin tapimiz? – deyixti.
34
– Ⱪanqə neninglar bar? – dəp soridi ⱨəzriti Əysa.
– Yəttə nan bilən birnəqqə tal kiqik beliⱪimiz bar, – deyixti ular.
35
Buning bilən, ⱨəzriti Əysa halayiⱪni yərdə olturuxⱪa buyrudi.
36
Andin, yəttə nan bilən beliⱪlarni ⱪoliƣa aldi wə Hudaƣa xükür eytip,
ularni oxtup xagirtliriƣa bərdi. Ular kɵpqilikkə tarⱪatti. 37 Ⱨəmməylən
yəp toyƣandin keyin, xagirtlar exip ⱪalƣan parqilarni yəttə sewətkə
yiƣiwaldi. 38 Tamaⱪ yegənlərning sani ayallar wə balilarni ⱨesabⱪa
almiƣanda tɵt ming kixi idi. 39 Ⱨəzriti Əysa halayiⱪni yolƣa salƣandin
keyin, kemigə qüxüp, Magadan yezisining sirtiƣa bardi.

16-bab
Pərisiylərning karamət kɵrsitixni tələp ⱪilixi
Pərisiylər bilən Saduⱪiy diniy eⱪimidikilər ⱨəzriti Əysaning yeniƣa
kelip, uning Huda təripidin əwətilgənlikini sinap beⱪix məⱪsitidə,
uningdin bir karamət kɵrsitixni tələp ⱪilixti. 2 Ⱨəzriti Əysa ularƣa
mundaⱪ dedi:
– Kəqⱪurun silər: «Upuⱪta ⱪizil xəpəⱪ kɵrgininglarda, ətə ⱨawa oquⱪ
bolidu» dəysilər. 3 Ətigəndə: «Bügün asmanning rənggi kɵküx ⱪizil wə
bulutluⱪ, ⱨawa buzulidu» dəysilər. Asman rənggini qüxəndürələysiləryu,
bu zamanda yüz beriwatⱪan alamətlərni qüxəndürəlməysilər! 4 Osal wə
wapasiz kixilər karamət kɵrsət, dəpla turidu. Biraⱪ, silərgə Yunus
pəyƣəmbərning karamitidin baxⱪa kɵrsitilidiƣan ikkinqi karamət yoⱪ.⑦
Andin, ⱨəzriti Əysa ularni taxlap kətti.
1

Sahta təlimdin saⱪlinix
Xagirtlar kɵlning u ⱪetiƣa ɵtkinidə, nan eliwelixni untuƣanidi.
6
Ⱨəzriti Əysa ularƣa:
5

⑦

12-bab 39-, 40-ayətlərgə ⱪaralsun.
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– Ⱨoxyar bolunglar, Pərisiylər bilən Saduⱪiylarning eqitⱪusidin eⱨtiyat
ⱪilinglar, – dedi.
7
Xagirtlar bir-birigə:
– Nan əkəlmigənlikimiz üqün xundaⱪ dəwatsa kerək, – deyixti.
8
Ularning nemə deyixiwatⱪanliⱪini bilgən ⱨəzriti Əysa mundaⱪ dedi:
– Əy ixənqi ajizlar! Nemə üqün nan əkəlmigənlikinglar toƣrisida
sɵzlixisilər? 9 Tehiqə qüxənmidinglarmu? Bəx nan bilən bəx ming kixini
toydurƣanliⱪim, yənə ⱪanqə sewət yeməklik yiƣiwalƣanliⱪinglar
esinglarda yoⱪmu? 10 Yəttə nan bilən tɵt ming kixini toydurƣanliⱪim,
yənə ⱪanqə sewət yeməklik yiƣiwalƣanliⱪinglarmu esinglarda yoⱪmu?
11
Silər nemixⱪa mening eytⱪinimning nan toƣruluⱪ əməslikini
qüxənməysilər? Mən yənə silərgə: «Pərisiylər bilən Saduⱪiylarning
eqitⱪusidin eⱨtiyat ⱪilinglar» dəymən. 12 Xagirtlar xundila ⱨəzriti
Əysaning ɵzlirigə nandiki eqitⱪudin əməs, bəlki Pərisiylər bilən
Saduⱪiylarning eqitⱪusidin, yəni sahta təlimidin eⱨtiyat ⱪilixni
eytⱪanliⱪini qüxinip yətti.
Petrusning ⱨəzriti Əysani Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ dəp tonuxi
Ⱨəzriti Əysa Filip Ⱪəysəriyisi rayoniƣa kəlginidə, xagirtliridin:
– Kixilər Insan'oƣlini kim dəp bilidikən? – dəp soridi.
14
Xagirtliri:
– Bəzilər sizni qɵmüldürgüqi Yəⱨya, bəzilər Ilyas pəyƣəmbər wə yənə
bəzilər Yərəmiya yaki baxⱪa ⱪədimki pəyƣəmbərlərdin biri dəp
bilidikən, – dəp jawab bərdi.
15
Ⱨəzriti Əysa ulardin:
– Silərqu? Silər meni kim dəp bilisilər? – dəp soridi.
16
Petrus dəpmu atalƣan Simun:
– Siz mənggü ⱨayat Hudaning Oƣli Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ ikənsiz, –
dəp jawab bərdi.
17
Ⱨəzriti Əysa uningƣa:
– Nemidegən bəhtliksən, Yunus oƣli Simun! Buni sanga axkariliƣuqi
insan əməs, bəlki ərxtiki Atam Hudadur. 18 Sanga xuni eytayki, sən
bolsang Petrus [mənisi «tax»]. Mən jama'ətqilikimni bu tax üstigə
ⱪurimən. Uning üstidin ɵlümning küqimu ƣalib keləlməydu. 19 Ərxning
padixaⱨliⱪining aqⱪuqlirini sanga berimən. Sening yər yüzidə yol
ⱪoyƣanliring ərxtimu yol ⱪoyulup bolƣan bolidu. Sening yər yüzidə yol
ⱪoymiƣanliring ərxtimu yol ⱪoyulmiƣan bolidu, – dedi. 20 Bu sɵzlərdin
13
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keyin, ⱨəzriti Əysa xagirtliriƣa ɵzining Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ ikənlikini
ⱨeqkimgə tinmasliⱪni tapilidi.
Ⱨəzriti Əysaning ɵlüp tirilidiƣanliⱪini aldin eytixi
Xuningdin keyin, ⱨəzriti Əysa ɵzining Yerusalemƣa ketixi,
aⱪsaⱪallar, aliy roⱨaniylar wə Təwrat ustazliri təripidin kɵp azab-oⱪubət
tartixi, ɵltürülüxi wə üqinqi küni tirildürülüxi kerəklikini xagirtliriƣa
uⱪturuxⱪa baxlidi.
22
Bu gəpni angliƣan Petrus ⱨəzriti Əysani bir qətkə tartip, uni əyibləp:
– Ya Rəbbim, nemixⱪa bundaⱪ hiyalda bolisiz? Bexingizƣa bundaⱪ
ixlar əsla kəlməydu! – dedi.
23
Lekin, ⱨəzriti Əysa Petrusⱪa ⱪarap:
– Yoⱪal kɵzümdin, Xəytandək sɵzləwatisən! Sən manga putlikaxang,
sening oyliƣanliring Hudaning əməs, insanning hiyalidur, – dedi.
24
Keyin, ⱨəzriti Əysa xagirtliriƣa mundaⱪ dedi:
– Kimdəkim manga əgixixni halisa, ɵz haⱨixidin waz keqip, ɵzining
krestini kɵtürüp manga əgəxsun! 25 Qünki, ɵzi üqünla yaxaydiƣanlar
əksiqə ⱨayatidin məⱨrum bolidu. Biraⱪ, ɵz haⱨixidin waz keqip, mening
üqün yaxaydiƣanlar ⱨayatliⱪⱪa erixidu. 26 Bir adəm pütün dunyaƣa igə
bolup ⱨayatidin məⱨrum ⱪalsa, buning nemə paydisi bolsun?! Nemini
tɵləpmu ⱨayatliⱪⱪa erixkili bolsun?! 27 Insan'oƣli bolƣan mən Atamning
xan-xəripi iqidə pərixtiliri bilən kelip, ⱨəmmə adəmning ɵz əməliyitigə
tuxluⱪ jawab ⱪayturimən. 28 Bilip ⱪoyunglarki, bu yərdə turƣanlarning
bəziliri Insan'oƣlining ɵz padixaⱨliⱪi iqidə kəlgənlikini kɵrmigüqə
ɵlməydu.⑧
21

17-bab
Ⱨəzriti Əysaning nurƣa qɵmüxi
Altə kündin keyin, ⱨəzriti Əysa pəⱪət Petrus, Yaⱪup wə Yaⱪupning
inisi Yuⱨannanila elip, egiz bir taƣⱪa qiⱪti. 2 U yərdə ⱨəzriti Əysaning
ⱪiyapiti ularning kɵz aldidila ɵzgirip, yüzi ⱪuyaxtək parlidi, kiyimliri
nurdək ap'aⱪ bolup qaⱪnidi. 3 Tosattin, xagirtlarƣa Musa pəyƣəmbər wə
1

Bu sɵz bir ⱨəptidin keyin yüz bərgən, yəni 17-babta təswirləngən wəⱪəgə yaki
ⱨəzriti Əysa ɵltürülgəndin keyin xagirtliriƣa ⱪayta kɵrüngən wəⱪəgə ⱪaritilƣan.
⑧
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Ilyas pəyƣəmbərning ⱨəzriti Əysa bilən sɵzlixiwatⱪanliⱪi kɵründi.
4
Petrus ⱨəzriti Əysaƣa:
– I Rəbbim, bu yərdə bolƣinimiz nemidegən yahxi! Halisingiz, biri
sizgə, biri Musa pəyƣəmbərgə, yənə biri Ilyas pəyƣəmbərgə dəp, bu
yərgə üq kəpə yasay, – dedi.
5
Petrusning gepi tügiməyla, parlaⱪ bir bulut ularni ⱪapliwaldi. Buluttin
Hudaning: «Bu mening sɵyümlük oƣlum. Mən uningdin hursənmən.
Uning sɵzigə ⱪulaⱪ selinglar!» degən awazi anglandi.
6
Xagirtlar buni anglap, intayin ⱪorⱪuxⱪan ⱨalda yərgə düm yetiwaldi.
7
Biraⱪ, ⱨəzriti Əysa kelip, ularƣa ⱪolini təgküzüp:
– Ⱪopunglar, ⱪorⱪmanglar, – dedi. 8 Ular bexini kɵtürüp ⱪariwidi,
ⱨəzriti Əysadin baxⱪa ⱨeqkim kɵrünmidi.
9
Taƣdin qüxüwetip, ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Insan'oƣli ɵlümdin tirildürülmigüqə, kɵrgənliringlarni ⱨeqkimgə
tinmanglar, – dəp tapilidi.
10
Andin xagirtliri uningdin:
– Təwrat ustazliri nemə üqün: «Ilyas pəyƣəmbər Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ
kelixtin awwal ⱪaytip kelixi kerək» deyixidu? – dəp soraxti.
11
Ⱨəzriti Əysa jawabən:
– Əlwəttə, Ilyas pəyƣəmbər qoⱪum Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨtin awwal
kelip, ⱨəmmini ⱪelipiƣa kəltüridu. 12 Bilip ⱪoyunglarki, Ilyas
pəyƣəmbər alliⱪaqan kəldi, lekin kixilər uni tonumiƣanliⱪtin, uningƣa
ⱪilmiƣan əskiliki ⱪalmidi. Huddi xuningdək, ular Insan'oƣliƣimu azab
salidu, – dedi. 13 Xu qaƣda, xagirtlar ⱨəzriti Əysaning Ilyas pəyƣəmbərni
tilƣa elix arⱪiliⱪ qɵmüldürgüqi Yəⱨyani kɵrsitiwatⱪanliⱪini qüxəndi.
Jin qaplaxⱪan balining saⱪaytilixi
Ular kɵpqilikning yeniƣa barƣinida, bir kixi ⱨəzriti Əysaning aldiƣa
kelip, tizlinip:
15
– Təⱪsir, oƣlumning ⱨaliƣa yətkəysiz! Balining tutⱪaⱪliⱪ kesili
bolƣaqⱪa, ⱨali bək harab, da'im otning yaki suning iqigə qüxüwalidu.
16
Uni xagirtliringizƣa elip kəlgənidim, saⱪaytalmidi, – dedi.
17
– Əy etiⱪadsiz wə qirik əwlad! Mən silərning manga
ixənmigənlikinglarƣa yənə ⱪaqanƣiqə bərdaxliⱪ berəy? – dedi ⱨəzriti
Əysa, – balini aldimƣa elip kelinglar.
18
Ⱨəzriti Əysa jinƣa buyruⱪ ⱪildi. Xuning bilən, jin balidin qiⱪip kətti,
balimu xu'an saⱪaydi.
14
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Keyin, ⱨəzriti Əysa yalƣuz ⱪalƣanda, xagirtlar uning yeniƣa kelip:
– Biz nemə üqün jinni ⱨəydiyəlmiduⱪ? – dəp soraxti.
20
– Etiⱪadinglar ajiz bolƣanliⱪi üqün. Bilip ⱪoyunglarki, silərdə ⱪiqa
uruⱪidək qongluⱪta bolsimu etiⱪad bolsidi, awu taƣⱪa: «Bu yərdin u
yərgə kɵq» desənglar, kɵqkən bolatti. Etiⱪadinglar bolsa, ⱪolunglardin
ⱨeq ix ⱪeqip ⱪutulalmaydu. { 21 biraⱪ, bundaⱪ jinlarni du'a ⱪilix wə roza
tutux bilənla ⱨəydigili bolidu, – dedi ⱨəzriti Əysa ularƣa.}
Ⱨəzriti Əysaning ɵlüp tirilidiƣanliⱪini ikkinqi ⱪetim eytixi
Ular Jəliliyə ɵlkisidə jəm bolƣanda, ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Insan'oƣli baxⱪilarning ⱪoliƣa tapxurulup ɵltürülidu, lekin üqinqi
küni tirilidu, – dedi. Bu sɵz xagirtlarni ƣəm-ⱪayƣuƣa saldi.
22-23

Ibadəthana beji tapxurux
Ⱨəzriti Əysa xagirtliri bilən Kəpərnaⱨum xəⱨirigə kəlginidə,
ibadəthana bejini yiƣⱪuqilar Petrusning yeniƣa kelip:
– Ustazinglar ibadəthana bejini tɵliməmdu? – dəp soridi.
25
– Tɵləydu, – dedi Petrus.
Petrus ɵygə kəlgəndə, u tehi bir nemə deməstila ⱨəzriti Əysa uningdin:
– Simun, seningqə dunyadiki padixaⱨlar kimlərdin baj alidu? Ɵz
pərzəntliridinmu yaki baxⱪilardinmu? – dəp soridi.
26
Petrus:
– Baxⱪilardin, – deyixi bilən, ⱨəzriti Əysa:
– Undaⱪta, pərzəntlər bajdin haliy bolidu. 27 Biraⱪ, baj yiƣⱪuqilarning
qixiƣa təgməyli, kɵlgə berip ⱪarmaⱪni taxla. Tutⱪan birinqi beliⱪning
aƣzini aqsang, bir tənggə pul qiⱪidu. Uni elip ikkimizning beji üqün
ularƣa bər, – dedi.
24

18-bab
Ərxning padixaⱨliⱪidiki əng uluƣ kixi
Bu qaƣda, ⱨəzriti Əysaning xagirtliri uning yeniƣa kelip:
– Ərxning Padixaⱨliⱪida kim əng uluƣ? – dəp soridi.
2
Ⱨəzriti Əysa yeniƣa kiqik bir balini qaⱪirip, uni otturida turƣuzup,
mundaⱪ dedi:
3
– Bilip ⱪoyunglarki, yaman yolunglardin yenip, kiqik balilardək səbiy
1
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bolmisanglar, Ərxning Padixaⱨliⱪiƣa ⱨərgiz kirəlməysilər. 4 Kim ɵzini
kiqik balilardək tɵwən tutsa, u Ərxning Padixaⱨliⱪida əng uluƣ bolidu.
5
Kim meni dəp, bundaⱪ kiqik balilarni ⱪobul ⱪilsa, u meni ⱪobul ⱪilƣan
bolidu. 6 Lekin, kimdəkim manga etiⱪad ⱪilƣan bundaⱪ kiqiklərdin birini
gunaⱨⱪa azdursa, xu adəm üqün eytⱪanda boyniƣa yoƣan tügmən texi
esilƣan ⱨalda dengizning əng qongⱪur yerigə qɵktürülgini əwzəl.
7
Insanni gunaⱨⱪa azduridiƣan tuzaⱪlar tüpəylidin, bu dunyaning
adəmlirining ⱨaliƣa way! Bundaⱪ tuzaⱪlardin ⱪeqip ⱪutulƣili bolmaydu,
lekin xu tuzaⱪlarni ⱪurƣuqining ⱨaliƣa way!
8
Əgər ⱪolung yaki putung seni gunaⱨⱪa azdursa, uni kesip taxla. Ikki
ⱪolung yaki ikki putung bar ⱨalda mənggü ɵqməs dozah otiƣa
taxlanƣiningdin kɵrə, qolaⱪ yaki tokur ⱨalda mənggülük ⱨayatⱪa
erixkining əwzəl. 9 Əgər kɵzüng seni gunaⱨⱪa azdursa, uni oyup taxla.
Ikki kɵzüng bar ⱨalda mənggü ɵqməs dozah otiƣa taxlanƣiningdin kɵrə,
birla kɵzüng bilən bolsimu mənggülük ⱨayatⱪa erixkining əwzəl.
Azƣan ⱪoy toƣrisidiki təmsil
– Bu səbiylərning ⱨərⱪandaⱪ birigimu səl ⱪaraxtin saⱪlininglar. Xuni
eytayki, ularning ərxtiki pərixtiliri ərxtiki Atam Hudaning jamalini ⱨər
da'im kɵrüp turidu. 11 Insan'oƣli azƣan adəmlərni ⱪutⱪuzƣili kəldi.
12
Oylap beⱪinglarqu? Bir adəmning yüz tuyaⱪ ⱪoyi bolup, uningdin
biri adixip ⱪalsa, u toⱪsan toⱪⱪuz ⱪoyni taƣⱪa taxlap, ⱨeliⱪi adaxⱪan
ⱪoyini izdiməmdu? 13 Bilip ⱪoyunglarki, əgər uni tepiwalsa, u ⱪoy üqün
bolƣan huxalliⱪi adaxmiƣan toⱪsan toⱪⱪuzi üqün bolƣan huxalliⱪidin
qong bolidu. 14 Xuningƣa ohxax, ərxtiki Atanglarmu bu səbiylərning
ⱨeqⱪaysisining ezip ⱪelixini halimaydu.
10

Hataliⱪ ɵtküzgən ⱪerindixiƣa bolƣan mu'amilə
– Əgər ⱪerindixing gunaⱨ ɵtküzüp ⱪoysa, uning yeniƣa berip
səwənlikini kɵrsitip bər. Ⱨərⱪandaⱪ ix ikkinglarning arisidila ⱪalsun.
Ⱪerindixing sɵzüngni anglisa, uning bilən yarixiwalƣan bolisən. 16 Lekin
anglimisa, sening eytⱪanliringning guwaⱨqisi bolux üqün yənə bir-ikki
kixini elip, uning yeniƣa barƣin. Ⱨəmmə ixta ikki-üq adəm guwaⱨqi
bolsun. 17 Əgər ⱪerindixing ularning sɵzigə ⱪulaⱪ salmisa, əⱨwalni
etiⱪadqilar jama'ətqilikigə uⱪturup ⱪoy. Əgər ularningkigimu ⱪulaⱪ
salmisa, uni butpərəs yaki insapsiz bajgir ⱪatarida kɵr.
18
Bilip ⱪoyunglarki, silərning yər yüzidə yol ⱪoyƣanliringlar ərxtimu
15
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yol ⱪoyulup bolƣan bolidu. Silərning yər yüzidə yol ⱪoymiƣanliringlar
ərxtimu yol ⱪoyulmiƣan bolidu. 19 Xuni yənə bilip ⱪoyunglarki, yər
yüzidə aranglardin ikki kixi bir niyət, bir məⱪsəttə bir nərsini tiləp du'a
ⱪilsa, ərxtiki Atam ularning tilikini ijabət ⱪilidu. 20 Qünki, ikki yaki üq
kixi mening namim bilən ⱪəyərdə jəm bolsa, mənmu xu yərdə ularning
arisida bolimən.
Xəpⱪətsiz qakar
Bu qaƣda, Petrus ⱨəzriti Əysaning aldiƣa kelip:
– I Rəbbim, ⱪerindiximning mening aldimda ɵtküzgən ⱪanqə ⱪetimliⱪ
gunaⱨini kəqürüxüm kerək? Yəttə ⱪetimmu? – dedi.
22
Ⱨəzriti Əysa uningƣa:
– Bilip ⱪoyƣinki, yəttə ⱪetim əməs, yətmix yəttə ⱪetim. 23 Demək,
Ərxning Padixaⱨliⱪi qakarliri bilən ⱨesab-kitab ⱪilmaⱪqi bolƣan bir
padixaⱨⱪa ohxaydu. 24 Padixaⱨ ⱨesab-kitabni baxliƣinida, uningƣa
milyonliƣan kümüx tənggə ⱪərzdar bolƣan bir qakar kəltürülüptu.
25
Qakarning tɵləx iⱪtidari bolmiƣanliⱪtin, padixaⱨ uningƣa ɵzini, hotun
bala-qaⱪisi wə bar-yoⱪini setip, ⱪərzini tɵləxni buyruptu. 26 Qakar yərgə
tizlinip turup, hojayini padixaⱨⱪa: «Manga kəngqilik ⱪilƣayla, pütün
ⱪərzimni qoⱪum tɵləymən» dəp yalwuruptu. 27 Hojayinining qakarƣa iqi
aƣrip, ⱪərzini kəqürüm ⱪilip uni ⱪoyup beriptu.
28
Lekin, qakar u yərdin qiⱪip, ɵzigə birnəqqə tənggə ⱪərzdar bolƣan
yənə bir qakarni uqritiptu. Uni tutuwelip, boynini siⱪip turup: «Ⱪərzingni
tɵlə» dəptu. 29 Bu qakarmu yərgə tizlinip turup: «Manga kəngqilik ⱪil,
ⱪərzimni qoⱪum tɵləymən» dəp yalwuruptu. 30 Lekin, baxtiki qakar buni
rət ⱪiptu wə uni zindanƣa taxlitip: «Pütün ⱪərzni tɵlimigüqə, zindanda
yatisən» dəptu. 31 Bu əⱨwalni uⱪup iqi intayin aƣriƣan baxⱪa qakarlar
hojayinining aldiƣa berip, əⱨwalni baxtin-ahir həwər ⱪiptu.
32
Buning bilən, hojayin qakarni qaⱪirtip: «Əy yaman qakar, manga
yalwurƣanliⱪing üqün xunqə kɵp ⱪərzingni kəqürdüm. 33 Mən sanga iq
aƣritⱪinimdək, sənmu qakar buradiringgə iq aƣritixing kerək idiƣu?»
dəptu. 34 Buning bilən, ƣəzəpləngən hojayin uni pütün ⱪərzini tɵligüqə
zindanda yatⱪuzux üqün, wəⱨxiy gundipaylarƣa tapxurup beriptu.
35
Xuningƣa ohxax, əgər ⱨəmminglar ⱪerindaxliringlarni dilinglardin
kəqürmisənglar, ərxtiki Atammu silərni kəqürməydu.
21
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19-bab
Talaⱪ ⱪilix toƣrisida
Ⱨəzriti Əysa bu sɵzlərni eytip bolƣandin keyin, Jəliliyə ɵlkisidin
ayrilip, Yəⱨudiyə ɵlkisini besip ɵtüp, I'ordan dəryasining u ⱪetidiki
rayonlarƣa bardi. 2 Zor bir top adəm uningƣa əgixip kəlgənidi. Ⱨəzriti
Əysa ularning arisidiki kesəllərni xu yərdila saⱪaytti.
3
Ⱨəzriti Əysaning yeniƣa kəlgən bəzi Pərisiylər uningƣa tuzaⱪ ⱪurux
məⱪsitidə uningdin:
– Bir adəmning ⱨərⱪandaⱪ bir səwəb bilən ayalini talaⱪ ⱪilixi Təwrat
ⱪanuniƣa uyƣunmu? – dəp soridi.
4
Ⱨəzriti Əysa mundaⱪ jawab ⱪayturdi:
– Təwratni oⱪumidinglarmu? Yaratⱪuqi burunla insanlarning bir
gəwdə boluxi üqün, ularni «ər wə ayal ⱪilip yaratti» wə 5 «bir adəmning
ata-anisidin ayrilip, ayali bilən birlixip bir tən boluxi ənə xu
səwəbtindur» dedi. 6 Xundaⱪ ikən, ər-ayal əmdi ikki tən əməs, bir təndur.
Xuning üqün, Huda ⱪoxⱪanni insan ayrimisun.
7
Pərisiylər ⱨəzriti Əysadin:
– Undaⱪta, Musa pəyƣəmbər nemə üqün Təwrat ⱪanunida ərlərning ɵz
ayalliriƣa bir parqə talaⱪ hetini beripla ularni talaⱪ ⱪilsa bolidiƣanliⱪini
eytti? – dəp soraxti.
8
Ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Tərsaliⱪinglardin Musa pəyƣəmbər ayalliringlarni talaⱪ ⱪilsa ruhsət
ⱪilƣan. Biraⱪ, aləm apiridə bolƣanda bundaⱪ əməs idi. 9 Bilip
ⱪoyunglarki, ayalini jinsiy əhlaⱪsizliⱪtin baxⱪa birər səwəb bilən talaⱪ
ⱪilip, baxⱪa birini əmrigə alƣan kixi zina ⱪilƣan bolidu.
10
Xagirtlar ⱨəzriti Əysaƣa:
– Əgər ər bilən ayal otturisidiki munasiwət xundaⱪ bolsa, undaⱪta
ɵylənməslik yahxi ikən, – dedi.
11
Ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Bu degənlikni ⱨəmmila adəm əməs, pəⱪət Huda nesip ⱪilƣanlarla
ⱪobul ⱪilalaydu. 12 Ɵylənməydiƣan kixilər hilmuhildur. Bəzilər tuƣma
jinsiy iⱪtidari ajizlar, bəzilər baxⱪilar təripidin ahta ⱪilinƣanlar, yənə
bəzilər ərxning padixaⱨliⱪi üqün ɵylinixtin waz kəqkənlərdur. Bu
degənlikni ⱪobul ⱪilalaydiƣanlar ⱪobul ⱪilsun! – dedi.
1
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Ⱨəzriti Əysaning kiqik balilarƣa bəht tilixi
Ⱪolini təgküzüp bəht tilisun dəp, kixilər kiqik balilirini ⱨəzriti
Əysaning aldiƣa elip kəldi. Biraⱪ, xagirtlar ularni əyiblidi. 14 Ⱨəzriti
Əysa:
– Balilar aldimƣa kəlsun, ularni tosmanglar. Qünki, Ərxning
Padixaⱨliⱪiƣa kiridiƣanlar dəl muxularƣa ohxaxlardur, – dedi. 15 Ⱨəzriti
Əysa ⱪollirini ularƣa təgküzüp bəht tiligəndin keyin, u yərdin ayrildi.
13

Mülükdardiki müxkülat
Bir küni, bir yigit ⱨəzriti Əysaning aldiƣa kelip:
– Ustaz, mən ⱪandaⱪ yahxi ixlarni ⱪilsam, mənggülük ⱨayatⱪa
eriximən? – dəp soridi.
17
Ⱨəzriti Əysa uningƣa:
– Yahxiliⱪ toƣrisida nemixⱪa məndin soraysiz? Yahxi bolƣuqidin
pəⱪət birila bar. Mənggülük ⱨayatⱪa erixməkqi bolsingiz, uning əmrlirini
ada ⱪiling, – dedi.
18
– Ⱪaysi əmrlərni dəysiz? – dəp soridi ⱨeliⱪi yigit.
Ⱨəzriti Əysa mundaⱪ dedi:
– Ⱪatilliⱪ ⱪilma, zina ⱪilma, oƣriliⱪ ⱪilma, yalƣan guwaⱨliⱪ bərmə,
19
ata-anangƣa ⱨɵrmət ⱪil wə ⱪoxnangni ɵzüngni sɵygəndək sɵy.
20
– Bularning ⱨəmmisigə əməl ⱪilip keliwatimən. Bulardin baxⱪa yənə
nemilərni ⱪilixim kerək? – dəp soridi yigit.
21
Ⱨəzriti Əysa uningƣa:
– Əgər kəm-kütisiz boluxni halisingiz, berip barliⱪ mal-mülkingizni
setip, pulini kəmbəƣəllərgə bering. Xundaⱪ ⱪilsingiz, ərxtə həziningiz
bolidu. Andin kelip manga əgixing, – dedi.
22
Bu sɵzni angliƣan yigit ⱪayƣu iqidə u yərdin ketip ⱪaldi. Qünki,
uning mal-dunyasi naⱨayiti kɵp idi. 23 Ⱨəzriti Əysa xagirtliriƣa:
– Bilip ⱪoyunglarki, baylarning Ərxning Padixaⱨliⱪiƣa kirixi təs.
24
Yənə xuni eytayki, ularning Hudaning Padixaⱨliⱪiƣa kirixi tɵgining
yingnə tɵxükidin ɵtüxidinmu təs! – dedi.
25
Buni angliƣan xagirtlar bəkmu ⱨəyran boluxup:
– Undaⱪta, kim ⱪutⱪuzuxⱪa erixələydu? – dəp soraxti.
26
Ⱨəzriti Əysa ularƣa ⱪarap:
– Bu, insanlarning ⱪolidin kəlməydu, lekin Huda ⱨəmmigə ⱪadirdur, –
dedi.
27
Buning bilən, Petrus uningdin:
16
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– Mana biz ⱨəmmini taxlap sizgə əgəxtuⱪ! Biz buningdin nemigə
eriximiz? – dəp soridi.
28
Ⱨəzriti Əysa ularƣa mundaⱪ dedi:
– Bilip ⱪoyunglarki, yengi dunya yetip kelip, Insan'oƣli xanliⱪ təhtidə
olturƣinida, silər – manga əgəxkənlər on ikki təhttə olturup, Isra'illarning
on ikki ⱪəbilisigə ⱨɵkümranliⱪ ⱪilisilər. 29 Meni dəp ɵyliri, ⱪerindaxliri,
ata-anisi, bala-qaⱪiliri yaki yər-zeminliridin waz kəqkənlərning ⱨəmmisi
yoⱪatⱪanliridin yüz ⱨəssə artuⱪraⱪⱪa erixip, mənggülük ⱨayattin
bəⱨrimən bolidu. 30 Lekin xu qaƣda, nurƣun aldinⱪi ⱪatardikilər
ahirⱪilar bolidu, nurƣun ahirⱪilar aldinⱪi ⱪatarƣa qiⱪidu.

20-bab
Üzümzarliⱪtiki ixləmqilər
Ⱨəzriti Əysa sɵzini dawamlaxturup, mundaⱪ dedi:
– Qünki, Ərxning Padixaⱨliⱪi bir yər igisigə ohxaydu. Yər igisi
üzümzarliⱪida ixləxkə adəm yallax üqün ⱪaⱪ səⱨərdə sirtⱪa qiⱪiptu. 2 U
ixləmqilərning künlükigə bir kümüx tənggidin berixkə kelixip, ularni
üzümzarliⱪiƣa əwətiptu.
3
Sa'ət toⱪⱪuz ətrapida u yənə sirtⱪa qiⱪip, bazarda bikar yürgən baxⱪa
kixilərni kɵrüptu. 4 Ularƣa: «Silərmu üzümzarliⱪimƣa berip ixlənglar,
ⱨəⱪⱪinglarni muwapiⱪ berimən» dəptu. 5 Ular üzümzarliⱪⱪa beriptu. Qüx
waⱪtida wə qüxtin keyin sa'ət üqlərdə u ⱪayta qiⱪip, yənə xundaⱪ
ixləmqilərdin birnəqqini yallaptu. 6 Sa'ət bəxlərdə qiⱪⱪinida, u yərdə
turƣan yənə baxⱪilarni kɵrüp, ulardin: «Nemə üqün bu yərdə kün boyi
bikar yürisilər?» dəp soraptu. 7 «Bizni ⱨeqkim yallimidi» dəp jawab
ⱪayturuptu ular. «Undaⱪta, silərmu üzümzarliⱪimƣa berip ixlənglar»
dəptu yər igisi ularƣa.
8
Kəqⱪurunluⱪi, yər igisi ƣojidarƣa: «Ixləmqilərni qaⱪirip, əng ahirida
kəlgənlərdin baxlap əng awwal kəlgənlərgiqə ⱨəmmisining ix ⱨəⱪⱪini
bər» dəptu. 9 Qüxtin keyin sa'ət bəxtə ixⱪa qüxkənlər kelip, ƣojidardin
bir kümüx tənggidin elixiptu. 10 Əng awwal ixⱪa qüxkənlər tehimu kɵp ix
ⱨəⱪⱪi alimizƣu, dəp oylixiptu. Biraⱪ, ularƣa nɵwət kəlgəndə, ƣojidar
ularƣimu bir kümüx tənggidin beriptu. 11 Ular ix ⱨəⱪⱪini alƣandin keyin,
yər igisidin rənjip: 12 «Keyin kəlgənlər pəⱪət bir sa'ətla ixlidi, biraⱪ siz
ularƣa kün boyi ⱪattiⱪ issiⱪta azab qəkkən bizgə ohxax ⱨəⱪ bərdingiz!»
1
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deyixiptu. 13 Yər igisi ularning birigə mundaⱪ jawab ⱪayturuptu:
«Buradər, sanga naⱨəⱪliⱪ ⱪilƣinim yoⱪ! Sən bilən bir kümüx tənggigə
kelixmigənmiduⱪ? 14 Ⱨəⱪⱪingni elip ⱪaytip kətkin, keyin kəlgənlərgimu
sanga ohxax bərsəm nemə boptu? 15 Ɵz pulumni ɵzüm bilgənqə ixlitix
ⱨoⱪuⱪum yoⱪmu? Sehiyliⱪimni kɵrəlməywatamsən-ya?»
16
Demək, ahirⱪi bolƣanlar kəlgüsidə aldinⱪilar bolidu, aldinⱪi
bolƣanlar kəlgüsidə ahirⱪilar bolidu.
Ⱨəzriti Əysaning ɵlüp tirilidiƣanliⱪini yənə aldin eytixi
Ⱨəzriti Əysa Yerusalemƣa ketiwetip, yolda on ikki xagirtini bir
qətkə tartip, ularƣa mundaⱪ dedi:
18
– Mana biz ⱨazir Yerusalemƣa ketiwatimiz. Insan'oƣli aliy
roⱨaniylar wə Təwrat ustazliriƣa tapxurulidu. Ular uni ɵlüm jazasiƣa
məⱨkum ⱪilip, 19 Rimliⱪlarƣa tapxurup beridu. Rimliⱪlar uni məshirə
ⱪilip, ⱪamqilap, krestkə mihlaydu. Lekin, u üqinqi küni ⱪayta tirilidu.
17

Bir anining təlipi
Xu qaƣda, Zəbədiyning ayali on ikki xagirt iqidiki ikki oƣlini elip,
ⱨəzriti Əysaning aldiƣa kəldi wə uningƣa təzim ⱪilip turup, bir təlipi
barliⱪini eytti.
21
– Nemə təlipingiz bar? – dəp soridi ⱨəzriti Əysa.
Ayal uningƣa:
– Ⱪobul ⱪilƣaysiz, sizning padixaⱨliⱪingizda bu ikki oƣlumdin biri
ong yeningizda, biri sol yeningizda oltursun, – dedi.
22
– Silər nemə tələp ⱪilƣanliⱪinglarni bilməywatisilər, – dedi ⱨəzriti
Əysa, – mən iqidiƣan azab ⱪədiⱨini iqələmsilər?⑨ – Iqələymiz, – deyixti
ular.
23
Ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Silər ⱨəⱪiⱪətənmu mening azab ⱪədiⱨimgə ortaⱪ bolisilər. Biraⱪ, ong
yaki sol yenimda olturuxunglarƣa ruhsət ⱪilix mening ihtiyarimda əməs.
Atam u orunlarni kimlərgə təyyarliƣan bolsa, xular olturidu.
24
Buningdin həwər tapⱪan baxⱪa on xagirt bu ikki ⱪerindixidin hapa
boldi. 25 Lekin, ⱨəzriti Əysa ularni yeniƣa qaⱪirip, mundaⱪ dedi:
– Silərgə məlum, bu dunyadiki ⱨɵkümranlar ⱪol astidiki həlⱪ üstidin
20

Bu ayəttə ⱨəzriti Əysaning tartidiƣan azab-oⱪubiti wə kresttiki ɵlümi kɵzdə
tutulƣan.
⑨
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rəⱨimsizlik bilən ⱨakimiyət yürgüzidu. Əmirliri ularni ⱪattiⱪ ⱪolluⱪ bilən
idarə ⱪilidu.
26
Biraⱪ, silərning aranglarda bundaⱪ ix bolmisun. Silərdin kim
mərtiwilik boluxni halisa, u ⱪalƣanlarƣa hizmət ⱪilsun. 27 Kim aldinⱪisi
boluxni halisa, u ⱪalƣanlarning ⱪuli bolsun. 28 Insan'oƣlimu baxⱪilarni
ɵzigə hizmət ⱪildurƣili əməs, baxⱪilarƣa hizmət ⱪilƣili wə jenini pida
ⱪilix bədiligə nurƣun adəmlərni gunaⱨtin azad ⱪilƣili kəldi.
Ⱨəzriti Əysaning ikki ⱪariƣuni saⱪaytixi
Ular Eriha xəⱨiridin ayrilƣanda, top-top kixilər ⱨəzriti Əysaƣa
əgixip mangdi. 30 Yol boyida olturƣan ikki ⱪariƣu ⱨəzriti Əysaning u
yərdin ɵtüp ketiwatⱪinini anglap:
– I təⱪsir, padixaⱨ Dawutning əwladi, rəⱨim ⱪilƣaysiz, – dəp towlidi.
31
Kɵpqilik ularni əyibləp, ünini qiⱪarmasliⱪini eytti. Lekin, ular:
– Ya Rəbbim, i padixaⱨ Dawutning əwladi, bizgə rəⱨim ⱪilƣaysiz! –
dəp tehimu ünlük towlidi.
32
Ⱨəzriti Əysa ⱪədimini tohtitip, ularni qaⱪirip:
– Məndin nemə tələp ⱪilisilər? – dəp soridi.
33
– Ya Rəbbim, kɵzlirimizni aqⱪaysiz! – deyixti ular.
34
Ularƣa iq aƣritⱪan ⱨəzriti Əysa ularning kɵzlirigə ⱪolini
təgküzgənidi, kɵzliri xu'an eqilip kətti. Ular ⱨəzriti Əysaƣa əgixip
mangdi.
29

21-bab
Ⱨəzriti Əysaning təntənə bilən Yerusalemƣa kirixi
Ⱨəzriti Əysa xagirtliri bilən Yerusalemƣa yeⱪinlixip, Zəytun
teƣining etikidiki Bəytpaji yezisiƣa kəlginidə, 2 ⱨəzriti Əysa ikki
xagirtini mundaⱪ dəp aldin əwətti:
– Silər aldimizdiki yeziƣa beringlar. U yərdə baƣlaⱪliⱪ bir exək wə
uning yenidiki bir təhəyni kɵrisilər. Ularni yexip aldimƣa yetiləp
kelinglar. 3 Birsi silərgə bir nemə desə, «Rəbbimizning bularƣa ⱨajiti
qüxti» dənglar. Umu dərⱨal təlipinglarƣa ⱪoxulidu.
4
Bu wəⱪə pəyƣəmbər arⱪiliⱪ eytilƣan munu sɵzlərni əməlgə axurdi:
1

5

«Yerusalem həlⱪigə eytinglar:
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‘mana, padixaⱨinglar keliwatidu,
u kiqik pe'illiⱪ bilən bir exəkkə,
təhəygə minip,
silərning yeninglarƣa keliwatidu.’»
6

Ⱨeliⱪi ikki xagirt berip ⱨəzriti Əysaning deginidək ⱪildi. 7 Exək bilən
təhəyni yetiləp kelip, üstilirigə qapanlirini saldi wə ⱨəzriti Əysani üstigə
mindürdi. 8 Nurƣun kixilər qapanlirini yolƣa payandaz ⱪilip saldi.
Bəziliri dərəh xahlirini kesip yolƣa yaydi. 9 Aldida mangƣan wə
kəynidin əgəxkən halayiⱪ:
«Padixaⱨ Dawutning əwladi üqün Hudaƣa xükür!
Pərwərdigarimizning namida kəlgüqigə mubarək bolsun!
Ərxi'əladiki Hudaƣa xükürlər oⱪulsun!» dəp warⱪirixatti.
10

Ⱨəzriti Əysa Yerusalemƣa kirgəndə, pütün xəⱨər lərzigə kəldi.
Kixilər:
– Bu kimdu? – deyixətti.
11
Halayiⱪ:
– Bu Jəliliyə ɵlkisining Nasirə xəⱨiridin bolƣan Əysa pəyƣəmbər, –
dəp jawab berixətti.
Ⱨəzriti Əysaning mərkiziy ibadəthanini tərtipkə selixi
12
Ⱨəzriti Əysa mərkiziy ibadəthana① ⱨoyliliriƣa kirip, u yərdə
elim-setim ⱪiliwatⱪanlarning ⱨəmmisini ⱨəydəp qiⱪardi. Pul
tegixidiƣanlarning xirəlirini wə kəptər satⱪuqilarning orunduⱪlirini
ɵrüwetip, 13 ularƣa:
– Muⱪəddəs yazmilarda Hudaning: «Mening ɵyüm du'a-tilawəthana
dəp atalsun» degən sɵzi yezilƣan. Lekin, silər uni bulangqilarning
uwisiƣa aylanduruwatisilər! – dedi.
14
Ⱨəzriti Əysa ibadəthana ⱨoylilirida aldiƣa elip kelingən ⱪariƣu wə
tokurlarni saⱪaytti. 15 Lekin, aliy roⱨaniylar bilən Təwrat ustazliri uning
yaratⱪan mɵjizilirini wə ibadəthanida: «Padixaⱨ Dawutning əwladi üqün
Hudaƣa xükür!» dəp towliƣan balilarni kɵrüp ƣəzəpləndi.
Mərkiziy ibadəthana – əyni qaƣda, Yəⱨudiylarning nurƣun ibadəthaniliri bolup, bu
Yəⱨudiylarning əng kɵp yiƣilip ibadət ⱪilidiƣan jayi idi. Hudaning əmri boyiqə, pəⱪət
Yerusalemdiki mərkiziy ibadəthanidila ⱪurbanliⱪ ⱪilix toƣra bolatti.
①
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Ular ⱨəzriti Əysadin:
– Bu balilarning nemə dəwatⱪanliⱪini anglawatamsən? – dəp soridi.
– Anglawatimən, – dedi ⱨəzriti Əysa, – silər muⱪəddəs yazmilardiki:
«Kiqik balilar wə bowaⱪlarning tilliridin ɵzünggə mədⱨiyilər
kəltürdüng» degən sɵzlərni zadi oⱪumiƣanmu?
17
Andin, ⱨəzriti Əysa ulardin ayrilip, xəⱨərdin qiⱪip Bəytaniya
yezisiƣa berip, keqini xu yərdə ɵtküzdi.
Etiⱪadning küqi
Ətisi ətigəndə ⱨəzriti Əysa xəⱨərgə ⱪaytip ketiwatⱪanda, ⱪorsiⱪi eqip
kətkənidi. 19 U yol boyidiki bir tüp ənjür dərihini kɵrüp, uning yeniƣa
bardi. Dərəhtə yopurmaⱪtin baxⱪa ⱨeq nərsə tapalmay, dərəhkə ⱪarap:
– Buningdin keyin mənggü mewə bərmigəysən! – dewidi, ənjür dərihi
xu'an ⱪurup kətti.
20
Buni kɵrgən xagirtlar ⱨəyran bolup:
– Ənjür dərihi ⱪandaⱪqə birdinla ⱪurup kətti! – dəp soridi.
21
Ⱨəzriti Əysa ularƣa mundaⱪ jawab ⱪayturdi:
– Bilip ⱪoyunglarki, əgər ⱪilqə gumanlanmay Hudaƣa ixənsənglar,
mən ənjür dərihigə ⱪilƣanni silərmu ⱪilalaysilər. Ⱨətta bu taƣⱪa:
«Ⱪozƣal, dengizƣa taxlan!» desənglarmu, degininglar ijabət bolidu.
22
Ixənqinglar bolsa, du'a bilən tiligən ⱨərⱪandaⱪ nərsigə erixisilər.
18

Ⱨəzriti Əysaning ⱨoⱪuⱪining sürüxtürülüxi
Ⱨəzriti Əysa mərkiziy ibadəthana ⱨoyliliriƣa kirip, kixilərgə təlim
beriwatⱪanda, aliy roⱨaniylar wə həlⱪ aⱪsaⱪalliri uning aldiƣa kelip:
– Siz ⱪiliwatⱪan ixlarni ⱪaysi ⱨoⱪuⱪⱪa tayinip ⱪiliwatisiz? Sizgə bu
ⱨoⱪuⱪni kim bərgən? – dəp soraxti.
24
Ⱨəzriti Əysa ularƣa mundaⱪ dedi:
– Mən awwal silərdin bir so'al soray. Əgər silər jawab bərsənglar,
mənmu bu ixlarni ⱪaysi ⱨoⱪuⱪⱪa tayinip ⱪiliwatⱪanliⱪimni eytip
berimən. 25 Yəⱨya pəyƣəmbərgə qɵmüldürüx ⱨoⱪuⱪini kim bərgən?
Hudamu yaki insanlarmu?
Ular ɵz'ara munazirə ⱪilixⱪa baxlap:
– Əgər «Huda bərgən» desək, u: «Undaⱪta, silər nemə üqün Yəⱨyaƣa
ixənmidinglar?» dəydu. 26 Əgər: «Insanlar bərgən» desək, həlⱪning
ƣəzipidin ⱪorⱪmisaⱪ bolmaydu, qünki ular Yəⱨyani pəyƣəmbər, dəp
ⱪaraydu, – deyixti.
23
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Buning bilən, ular ⱨəzriti Əysaƣa:
– Bilməymiz, – dəp jawab berixti.
– Undaⱪta, mənmu bu ixlarni ⱪaysi ⱨoⱪuⱪⱪa tayinip ⱪiliwatⱪanliⱪimni
eytmaymən, – dedi ⱨəzriti Əysa ularƣa.
Ikki oƣul toƣrisidiki təmsil
Ⱨəzriti Əysa sɵzini dawamlaxturup:
– Silər bu ixⱪa ⱪandaⱪ ⱪaraysilər? Bir adəmning ikki oƣli bar ikən. U
qong oƣliƣa: «Oƣlum, bügün üzümzarliⱪⱪa berip ixligin» dəptu.
29
«Barmaymən» dəptu oƣli, lekin keyin puxayman ⱪilip yənila beriptu.
30
U adəm ikkinqi oƣliƣimu xundaⱪ dəptu. U: «Hop dada, baray»
dəptuyu, lekin barmaptu. 31 Bu ikkiylənning ⱪaysisi atisining buyruⱪini
orundiƣan bolidu?
– Qong oƣli, – dəp jawab bərdi ular.
Ⱨəzriti Əysa ularƣa mundaⱪ dedi:
– Bilip ⱪoyunglarki, insapsiz bajgirlar bilən paⱨixilər Hudaning
padixaⱨliⱪiƣa silərdin burun kiridu. 32 Qünki, gərqə Yəⱨya pəyƣəmbər
silərgə ⱨəⱪⱪaniyət yolini kɵrsətkili kəlgən bolsimu, silər uningƣa
ixənmidinglar; lekin bajgirlar bilən paⱨixilər uningƣa ixəndi. Silər buni
kɵrüp turup, gunaⱨinglarƣa towa ⱪilip uningƣa ixənmidinglar.
28

Yaman ijarikəxlər ⱨəⱪⱪidiki təmsil
– Yənə bir təmsil anglanglar: Bir yər igisi bir üzümzarliⱪ bərpa ⱪilip,
ətrapini qitlaptu. Musəlləs ixləx üqün üzümzarliⱪⱪa bir kɵlqək
ⱪazduruptu wə bir kɵzəthana yasitiptu. Keyin, üzümzarliⱪni ijarigə berip,
ɵzi yiraⱪ bir yərgə ketiptu. 34 Üzüm üzüx waⱪti kəlgəndə ɵzigə tegixlik
ⱨosulni əkelix üqün, ⱪullirini ijarikəxlərning yeniƣa əwətiptu. 35 Lekin,
ijarikəxlər ⱪullarni tutuwelip, birini dumbalaptu, birini ɵltürüwetiptu,
yənə birini qalma-kesək ⱪiptu. 36 Yər igisi bu ⱪetim aldinⱪidinmu kɵp
ⱪullirini əwətiptu, biraⱪ ijarikəxlər ularƣimu xundaⱪ mu'amilə ⱪiptu.
37
Ahirda, yər igisi «oƣlumniƣu ⱨɵrmət ⱪilar» dəp, uni əwətiptu.
38
Lekin, ijarikəxlər yər igisining oƣlini kɵrüp, ɵz'ara: «Bu bolsa
mirashor; kelinglar, uni ɵltürüwetip üzümzarliⱪini igiliwalayli»
deyixiptu. 39 Xundaⱪ ⱪilip, uni tutup üzümzarliⱪning sirtiƣa sɵrəp aqiⱪip
ɵltürüwetiptu.
40
Bundaⱪ əⱨwalda üzümzarliⱪning hojayini kəlsə, ijarikəxlərni ⱪandaⱪ
ⱪilidu?
33
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Ular ⱨəzriti Əysaƣa:
– Bu wəⱨxiy adəmlərni ⱪorⱪunqluⱪ xəkildə yoⱪitidu. Üzümzarliⱪni
bolsa ijarisini ɵz waⱪtida tapxuridiƣan kixilərgə ijarigə beridu, – dəp
jawab berixti.
42
Ⱨəzriti Əysa ulardin soridi:
– Zəburdiki munu sɵzlərni zadi oⱪumiƣanmidinglar?
«Tamqilar taxliwətkən tax
ⱪuruluxning ul texi bolup ⱪaldi.
Bu, Pərwərdigar təripidindur,
biz üqün ajayip bir ixtur.»
43

Bilip ⱪoyunglarki, silər xu səwəbtin Hudaning padixaⱨliⱪidin
məⱨrum ⱪilinisilər, Hudaning iradisi boyiqə yaxaydiƣan kixilər uningƣa
igə bolidu. 44 Bu «Tax»ⱪa yiⱪilƣan kixi parə-parə bolup ketidu. «Tax»
kimning üstigə qüxsə, xuni kukum-talⱪan ⱪiliwetidu.
45
Aliy roⱨaniylar wə Pərisiylər ⱨəzriti Əysaning eytⱪan təmsillirini
anglap, ularni ɵzlirigə ⱪaritip eytⱪanliⱪini qüxəndi. 46 Uni tutuxni
oylisimu, həlⱪtin ⱪorⱪuxti, qünki həlⱪ uni pəyƣəmbər, dəp ⱪaraytti.

22-bab
Toy ziyapiti toƣrisidiki təmsil
Ⱨəzriti Əysa ularƣa yənə təmsil bilən mundaⱪ dedi:
2
– Ərxning Padixaⱨliⱪi huddi bir padixaⱨning oƣli üqün təyyarliƣan
toy ziyapitigə ohxaydu. 3 Toy küni, padixaⱨ ziyapətkə təklip ⱪilinƣan
meⱨmanlarni qaⱪirix üqün qakarlirini əwətiptu, lekin meⱨmanlar kelixni
halimaptu. 4 Buning bilən, padixaⱨ yənə baxⱪa qakarlirini əwətip,
ularƣa: «Meⱨmanlarƣa: ‘ⱪaranglar, ziyapət təyyar boldi. Ɵküz wə semiz
mallar soyuldi, ⱨəmmə nərsə təyyar, ziyapətkə mərⱨəmət!’ dənglar» dəp
tapilaptu. 5 Biraⱪ, meⱨmanlar ularning sɵzlirini etibarƣa almay, biri
etiziƣa kətsə, yənə biri tijaritigə ketiptu. 6 Ⱪalƣanliri ⱨeliⱪi qakarlarni
tutuwelip, ⱪattiⱪ urup ɵltürüwetiptu. 7 Ƣəzəpkə kəlgən padixaⱨ
ləxkərlirini qiⱪirip, u ⱪatillarni yoⱪitip, ularning xəⱨirigə ot ⱪoyuwetiptu.
8
Andin, qakarliriƣa: «Toy ziyapiti təyyar, lekin qaⱪirilƣanlar layiⱪ
bolup qiⱪmidi. 9 Əmdi silər yol aqalliriƣa berip, uqratⱪanliki
1
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adəmlərning ⱨəmmisini toyƣa təklip ⱪilinglar» dəptu. 10 Buning bilən,
qakarlar yol aqalliriƣa qiⱪip, yahxi bolamdu, yaman bolamdu,
uqratⱪanliki adəmlərning ⱨəmmisini yiƣiptu. Toy bolƣan orun
meⱨmanlar bilən toluptu.
11
Padixaⱨ meⱨmanlar bilən kɵrüxkili kəlgəndə, u yərdə toy kiyimi
kiymigən bir kixini kɵrüptu. 12 Padixaⱨ uningdin: «Buradər, toy kiyimi
kiyməy, bu yərgə ⱪandaⱪ kirding?» dəp soraptu, biraⱪ u kixi ⱨeqⱪandaⱪ
jawab berəlməptu. 13 Padixaⱨ qakarliriƣa: «Uning put-ⱪollirini baƣlap,
taxⱪiriƣa, ⱪarangƣuluⱪⱪa aqiⱪip taxlanglar! U yərgə taxlanƣanlar
ⱨəsrəttə yiƣlap, qixlirini ƣuqurlitidu» dəptu.
14
Ahirda, ⱨəzriti Əysa:
– Təklip ⱪilinƣanlar kɵp, lekin tallanƣanlar az, – dedi.
Baj tapxurux məsilisi
Buning bilən, Pərisiylər u yərdin ketip, ⱪandaⱪ ⱪilip ⱨəzriti Əysani
ɵz sɵzliri bilən tuzaⱪⱪa qüxürüx ⱨəⱪⱪidə məsliⱨətləxti. 16 Ular ɵz
xagirtlirini Rimdin təyinləngən Ⱨirod padixaⱨning tərəpdarliri bilən billə
ⱨəzriti Əysaning yeniƣa əwətip:
– Ustaz, sizning səmimiy adəm ikənlikingizni, kixilərgə Hudaning
yolini sadiⱪliⱪ bilən ɵgitip kəlgənlikingizni wə ⱨeqkimgə yüz-hatir
ⱪilmaydiƣanliⱪingizni bilimiz, qünki kixilərning sirtⱪi ⱪiyapiti bilən
ⱨesablaxmaysiz. 17 Ⱪeni, eytip bərgəysiz, Rim imperatori ⱪəysərgə baj
tapxuruximiz Təwrat ⱪanunimizƣa hilapmu ⱪandaⱪ?② – deyixti.
18
Ularning yaman niyitini bilgən ⱨəzriti Əysa:
– Əy sahtipəzlər, nemixⱪa meni sɵzüm arⱪiliⱪ ilindurmaⱪqi
boluwatisilər? 19 Bajƣa tapxuridiƣan pulunglarni manga kɵrsitinglarqu,
– dedi. Ular bir danə kümüx tənggə əkəldi. 20 Ⱨəzriti Əysa ulardin:
– Buning üstidiki sürət wə isim kimning? – dəp soridi.
21
– Rim imperatori ⱪəysərning, – dəp jawab bərdi ular.
– Undaⱪ bolsa, ⱪəysərning ⱨəⱪⱪini ⱪəysərgə, Hudaning ⱨəⱪⱪini
Hudaƣa tapxurunglar, – dedi ⱨəzriti Əysa ularƣa.
22
Ular bu sɵzni anglap, ⱨəyran boluxti-də, ⱨəzriti Əysaning yenidin
15

② Əyni waⱪitta, Yəⱨudiylar Rimliⱪlarning zulmi astida yaxawatⱪan bolup, əgər ⱨəzriti
Əysa: «Rim imperatoriƣa baj tapxurux toƣra» desə, bu gəp azadliⱪni istigən kixilərgə
yaⱪmaytti. Nawada kixilərni baj tapxurmasliⱪⱪa qaⱪirsa, Rim imperiyisigə ⱪarxi qiⱪⱪan
bolatti. Ular muxundaⱪ so'allarni sorax arⱪiliⱪ ⱨəzriti Əysani gepidin tutuwelip,
Rimliⱪlarning ⱪoliƣa tapxurup, uningƣa ziyankəxlik ⱪilmaⱪqi boluxⱪan.
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ketip ⱪaldi.
Tirilixkə munasiwətlik məsilə
Xu küni, ɵlgənlər tirilməydu, dəp ⱪaraydiƣan Saduⱪiy diniy
eⱪimidikilər ⱨəzriti Əysaning aldiƣa kelip:
24
– Ustaz, Musa pəyƣəmbər Təwratta: «Bir kixi pərzənt kɵrməy ɵlüp
kətsə, uning aka yaki inisi tul ⱪalƣan yənggisini əmrigə elip, ⱪerindixi
üqün nəsil ⱪalduruxi lazim» dəp təlim bərgən. 25 Burun bu yərdə yəttə
aka-uka bar idi. Qongi ɵyləngəndin keyin aləmdin ɵtti. Pərzənt
kɵrmigənliktin, kəynidiki inisi yənggisini əmrigə aldi. 26 Biraⱪ, umu
pərzənt kɵrməy aləmdin ɵtüp, ayali kəynidiki inisiƣa yatliⱪ boldi. Bu ix
taki yəttinqi inisiƣiqə dawamlaxti. 27 Ahirda, u ayalmu aləmdin ɵtti.
28
Əmdi soraydiƣinimiz xuki: ⱪiyamət küni bu ayal yəttə aka-ukidin
ⱪaysisining ayali bolup tirilidu? Qünki, uni ⱨəmmisi əmrigə alƣan-də!
29
Ⱨəzriti Əysa ularƣa mundaⱪ jawab bərdi:
– Silər muⱪəddəs yazmilarni wə Hudaning ⱪudritini bilmigənlikinglar
üqün hatalixisilər. 30 Ɵlümdin tirilgəndin keyin, insanlar ərxtiki
pərixtilərgə ohxax, hotun almaydu, ərgə təgməydu. 31 Ɵlümdin tirilix
məsilisi ⱨəⱪⱪidə Hudaning silərgə degən sɵzini oⱪumidinglarmu?
Əjdadlirimiz Ibraⱨim, Is’ⱨaⱪ wə Yaⱪuplar alliburun aləmdin ɵtkən
bolsimu, Huda ularni tirik ⱨesablap, 32 «mən Ibraⱨim, Is’ⱨaⱪ wə
Yaⱪuplar etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda bolimən!» dəydu. Demək, Huda
ɵlüklərning əməs, tiriklərning Hudasidur.
33
Bularni angliƣan həlⱪ uning təlimidin dang ⱪetip ⱪelixti.
23

Əng muⱨim əmr
Pərisiylər ⱨəzriti Əysaning Saduⱪiylarning aƣzini tuwaⱪliƣanliⱪini
anglap, bir yərgə jəm boluxti. 35 Ularning arisidiki bir Təwrat ustazi
ⱨəzriti Əysani sinax məⱪsitidə uningdin:
36
– Ustaz, Təwrat ⱪanunidiki əng muⱨim əmr ⱪaysi? – dəp soridi.
37
Ⱨəzriti Əysa uningƣa mundaⱪ dedi:
– «Pərwərdigaring bolƣan Hudani pütün ⱪəlbing, pütün jening, pütün
zeⱨning bilən sɵygin.» 38 Aldinⱪi wə əng muⱨim əmr mana xu.
39
Uningƣa ohxax muⱨim yənə bir əmr bolsa «ⱪoxnangni ɵzüngni
sɵygəndək sɵy.» 40 Pütün Təwrat ⱪanuni wə pəyƣəmbərlərning
təlimatliri bu ikki əmrni asas ⱪilƣan.
34
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Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨning salaⱨiyiti
Pərisiylər toplixip turƣanda, ⱨəzriti Əysa ulardin:
42
– Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ toƣrisida nemə oylawatisilər? U kimning
əwladi? – dəp soridi.
– Dawut padixaⱨning əwladi, – deyixti ular.
43
Ⱨəzriti Əysa mundaⱪ dedi:
– Undaⱪta, nemə üqün Dawut padixaⱨ Muⱪəddəs Roⱨning ilⱨami bilən
Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨni «hojayinim» dəp ataydu? Dawut Zəburda
mundaⱪ degənƣu:
41

44

«Pərwərdigar hojayinimƣa eyttiki:
‘mən sening düxmənliringni
ayiƣing astida dəssətküqə,
mening ong yenimda olturƣin!’»
45

Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ padixaⱨ Dawutning əwladi bolsimu, lekin
padixaⱨ Dawut Məsiⱨni «hojayinim» degən yərdə Məsiⱨ uningdin uluƣ
bolmamdu?!
46
Ⱨəzriti Əysaƣa ⱨeqkim gəp ⱪayturalmidi. Xu kündin etibarən,
ⱨeqkim uningdin so'al soraxⱪa petinalmidi.

23-bab
Sahtipəzlərning əyiblinixi
Xuningdin keyin, ⱨəzriti Əysa halayiⱪⱪa wə xagirtliriƣa mundaⱪ
dedi:
2
– Təwrat ustazliri wə Pərisiylərgə Musa pəyƣəmbər arⱪiliⱪ
qüxürülgən Təwrat ⱪanuniƣa təbir berix ⱨoⱪuⱪi berilgən. 3 Xunga,
ularning sɵzlirini anglap, degənlirini ⱪilinglar, lekin ⱪilƣanlirini
ⱪilmanglar. Qünki, ular ɵzlirining deginigə ɵzliri əməl ⱪilmaydu. 4 Ular
ⱪattiⱪ diniy ⱪa'idiliri arⱪiliⱪ eƣir yüklərni baxⱪilarning zimmisigə artip
ⱪoyidu. Lekin, ɵzliri bu yüklərni kɵtürüxkə barmaⱪlirini midirlitixnimu
halimaydu. 5 Ular ⱨəmmə ixlarni baxⱪilarƣa kɵz-kɵz ⱪilix üqünla ⱪilidu.
Ɵzlirini təⱪwadar kɵrsitix üqün, ayət ⱪutisining③ qongini qigiwelip,
1

③

Təⱪwadarliⱪni bildürüx üqün pexanə yaki üsti biləkkə qigiwelinidiƣan, iqigə
Təwrattin elinƣan ayətlər yezilƣan pütük selinƣan kiqik ⱪuta.
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tonlirining quqilirini④ uzun sanggilitip ⱪoyidu. 6 Ziyapətlərdə tɵrdə,
ibadəthanilarda alaⱨidə orunda olturuxⱪa amraⱪ kelidu. 7 Bazarlarda
kixilərning ɵzlirini ⱨɵrmətləp salam berixi wə «ustaz» dəp atixidin
ⱨuzurlinidu.
8
Biraⱪ, silər «ustaz» dəp atilixⱪa kɵnmənglar. Qünki, silərning yalƣuz
birla ustazinglar bar. Uning üstigə, ⱨəmminglar bir-biringlarƣa ⱪerindax.
9
Yər yüzidə ⱨeqⱪandaⱪ kixini ⱨɵrmətləp «atam» demənglar, qünki pəⱪət
birla Atanglar bar. U bolsimu ərxtiki Atanglardur. 10 Silər «hojayin» dəp
atilixⱪimu kɵnmənglar, qünki pəⱪət birla Hojayininglar bar. U bolsimu
Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨtur. 11 Aranglarda əng mərtiwilik bolƣan kixi
ⱪalƣanlarƣa hizmət ⱪilsun. 12 Ɵzini üstün tutⱪini tɵwən ⱪilinidu, tɵwən
tutⱪini üstün ⱪilinidu.
13
Ⱨalinglarƣa way, əy sahtipəz Təwrat ustazliri wə Pərisiylər! Silər
Ərxning Padixaⱨliⱪining ixikini insanlar üqün taⱪidinglar! Ya ɵzünglar
kirixni oylimidinglar, ya kirixni istigənlərning kirixigə yol ⱪoymidinglar.
{ 14 Ⱨalinglarƣa way, əy sahtipəz Təwrat ustazliri wə Pərisiylər! Silər tul
ayallardin nəp elip, ularning mal-mülkini yəysilər. Andin, baxⱪilar
kɵrsun dəp, uzundin-uzun du'a ⱪilisilər. Xunga, tehimu eƣir jazaƣa
tartilisilər.}
15
Ⱨalinglarƣa way, əy sahtipəz Təwrat ustazliri wə Pərisiylər! Silər
birər adəmni diniy eⱪiminglarƣa kirgüzüx üqün, yər-jaⱨanni aylinip
qiⱪisilər. Biraⱪ, u kixi eⱪiminglarƣa kirgəndin keyin, silər uni dozahⱪa
kirixkə ɵzünglarƣa ⱪariƣanda ⱨəssiləp layiⱪ ⱪilip yetixtürüp qiⱪisilər.
16
Ⱨalinglarƣa way, əy ⱪariƣu yolbaxqilar! Silər: «Ibadəthanini tilƣa
elip ⱪəsəm ⱪilƣanlar ⱪəsimigə əməl ⱪilmisimu bolidu, biraⱪ
ibadəthanidiki altunni tilƣa elip ⱪəsəm ⱪilƣanlar ⱪəsimidə turuxi kerək»
dəysilər. 17 Əy kɵzi kor əhməⱪlər! Altun uluƣmu yaki altunni muⱪəddəs
ⱪilƣan ibadəthanimu? 18 Silər yənə: «Ⱪurbanliⱪ supisini tilƣa elip ⱪəsəm
ⱪilƣanlar ⱪəsimigə əməl ⱪilmisimu bolidu, biraⱪ ⱪurbanliⱪ supisidiki
ⱪurbanliⱪlarni tilƣa elip ⱪəsəm ⱪilƣanlar ⱪəsimidə turuxi kerək»
dəysilər. 19 Əy korlar! Ⱪurbanliⱪ uluƣmu yaki ⱪurbanliⱪni muⱪəddəs
ⱪilƣan ⱪurbanliⱪ supisimu? 20 Xuning üqün, ⱪurbanliⱪ supisini tilƣa elip
ⱪəsəm ⱪilƣuqi ⱨəm ⱪurbanliⱪ supisini ⱨəm uningdiki ⱪurbanliⱪni tilƣa
elip ⱪəsəm ⱪilƣan bolidu. 21 Ibadəthanini tilƣa elip ⱪəsəm ⱪilƣuqimu
Yol mangƣanda pulangxip, Hudaning əmrlirigə əməl ⱪilixni əslitip turux üqün, ular
tonliriƣa quqa tikip ⱪoyatti.
④
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ⱨəm ibadəthanini, ⱨəm ibadəthanida bolƣuqi Hudani tilƣa elip ⱪəsəm
ⱪilƣan bolidu. 22 Ərxni tilƣa elip ⱪəsəm ⱪilƣuqi Hudaning təhti wə təhttə
olturƣan Hudani tilƣa elip ⱪəsəm ⱪilƣan bolidu.
23
Ⱨalinglarƣa way, əy sahtipəz Təwrat ustazliri wə Pərisiylər! Silər
ⱨətta yalpuz, arpibədiyan wə zirilərning ondin bir ülüxini Hudaƣa
ataysiləryu, biraⱪ Təwrat ⱪanunining tehimu muⱨim tərəpliri bolƣan
ⱨəⱪⱪaniyliⱪ, rəⱨimdillik wə sadiⱪliⱪⱪa səl ⱪaraysilər. Aldi bilən bu
ixlarni orundixinglar kerək. Baxⱪa ixlarƣa kəlsək, ularƣimu səl ⱪaraxⱪa
bolmaydu. 24 Əy ⱪariƣu yolbaxqilar! Silər qinənglərgə qüxkən kiqikkinə
paxinimu süzüp eliwetisilər, lekin birər tɵgini pütün peti yutuwetislər!
25
Ⱨalinglarƣa way, əy sahtipəz Təwrat ustazliri wə Pərisiylər! Silər
texila pakiz yuyulƣan qinə-ⱪaqilarƣa ohxaysilər. Ⱪolliringlarni yahxi
yuyisilər, biraⱪ iqinglar aqkɵzlük wə xəhsiyətqilik bilən tolƣan. 26 Əy
ⱪariƣu Pərisiylər! Awwal qinə-ⱪaqining iqini paklanglar, xundaⱪta
teximu pak bolidu.
27
Ⱨalinglarƣa way, əy sahtipəz Təwrat ustazliri wə Pərisiylər! Silər
aⱪartip ⱪoyulƣan, sirtⱪi kɵrünüxi qirayliⱪ, lekin iqi ɵlük ustihan wə ⱨər
hil qiriƣan nərsilərgə tolƣan ⱪəbrilərgə ohxaysilər. 28 Texinglardin
kixilərgə durus adəmlərdək kɵrünisilər, lekin iqinglar sahtipəzlik wə
yamanliⱪ bilən tolƣan.
29
Ⱨalinglarƣa way, əy sahtipəz Təwrat ustazliri wə Pərisiylər!
Pəyƣəmbərlərning ⱪəbrilirini yasidinglar, adillarning abidilirini
bezidinglar. 30 «Əjdadlirimizning zamanida yaxiƣan bolsaⱪiduⱪ,
ularning pəyƣəmbərlərning jeniƣa zamin bolƣan ⱪilmixliriƣa xerik
bolmayttuⱪ» dəysilər. 31 Demək, «əjdadlirimiz» degən sɵzünglar bilən
pəyƣəmbərlərni ɵltürgənlərning nəwriliri ikənlikinglarƣa ɵzünglar
guwaⱨliⱪ bərdinglar. 32 Xundaⱪ ikən, əjdadliringlar baxlap bərgən ixni
ada ⱪilinglar!
33
Əy zəⱨərlik yilanlar! Yilanning əwladliri! Dozah azabidin ⱪandaⱪmu
ⱪutulalarsilər? 34 Mana xuning üqün, silərgə pəyƣəmbərlər, aⱪillar wə
diniy ɵlimalarni əwətip turimən. Silər ularning bəzilirini ɵltürisilər,
krestkə mihlaysilər, bəzilirini ibadəthaniliringlarda dərrigə basisilər,
xəⱨərdin xəⱨərgə ⱪoƣlaysilər. 35 Xundaⱪ ⱪilip, bigunaⱨ Ⱨabilning
ɵltürülüxidin tartip taki Bərəkyaning oƣli roⱨaniy Zikiriyaning mərkiziy
ibadəthanidiki muⱪəddəs jay bilən ⱪurbanliⱪ supisining ariliⱪida
ɵltürülüxigiqə bolƣan ⱨəmmə bigunaⱨlarning yər yüzidə eⱪitilƣan ⱪan
ⱪərzlirigə jawab berisilər. 36 Bilip ⱪoyunglarki, xu ⱪilmixlarning
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jazasining ⱨəmmisi muxu zamanning adəmlirining boyniƣa qüxidu.
Ⱨəzriti Əysaning Yerusalem üqün nalə ⱪilixi
– Əy Yerusalemliⱪlar! Pəyƣəmbərlər wə Huda əwətkən əlqilərni
qalma-kesək ⱪilip ɵltürgən Yerusalemliⱪlar! Goya mekiyan ɵz qüjilirini
ⱪanat astiƣa alƣandək, mənmu silərni ⱪanqə ⱪetim ɵz ⱪoynumƣa
almaⱪqi boldum, lekin silər unimidinglar. 38 Mana, əmdi Huda
ibadəthananglardin ayrilip, silərni taxlap ketidu. 39 Xuni bilip
ⱪoyunglarki, silər: «Rəbbimiz əwətkən ⱪutⱪuzƣuqiƣa mubarək bolsun!»
dəp manga ixənmigüqə, meni ⱪaytidin kɵrəlməysilər.
37

24-bab
Mərkiziy ibadəthanining wəyran ⱪilinixidin bexarət
Ⱨəzriti Əysa mərkiziy ibadəthanidin qiⱪip, ⱪaytix aldida turƣinida,
xagirtliri uning diⱪⱪitini ibadəthana binaliriƣa tartmaⱪqi bolup, uning
yeniƣa kelixti. 2 Ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Mana bularni kɵrüwatamsilər? Bilip ⱪoyunglarki, bu yərdiki ⱨəmmə
nərsə gumran ⱪilinidu, ⱨətta bir tal ul teximu jayida ⱪaldurulmaydu, –
dedi.
1

Kəlgüsi toƣrisidiki bexarətlər
Ⱨəzriti Əysa Zəytun teƣida olturƣanda, xagirtliri astiƣina uning
yeniƣa kelip:
– Bizgə eytingqu, bu degənliringiz ⱪaqan yüz beridu? Sizning wə
zaman ahirining kelixini bildüridiƣan ⱪandaⱪ bexarətlər bolidu? – dəp
soraxti. 4 Ⱨəzriti Əysa ularƣa mundaⱪ jawab ⱪayturdi:
– Baxⱪilarning azduruxidin ⱨoxyar bolunglar. 5 Qünki, nurƣun kixilər
mening namimni setip: «Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ mən bolimən» dəwelip,
kɵp adəmlərni azduridu. 6 Silər urux həwərliri wə urux xəpilirini
anglaysilər, bulardin alaⱪzadə bolup kətmənglar, qünki bu ixlarning yüz
berixi muⱪərrər. Lekin, bu zaman ahiri yetip kəldi, degənlik əməs. 7 Bir
millət yənə bir millət bilən urux ⱪilidu. Bir dɵlət yənə bir dɵlətkə ⱨujum
ⱪilidu. Nurƣun jaylarda aqarqiliⱪ wə yər təwrəxlər yüz beridu. 8 Mana bu
ixlarning yüz berixi huddi ⱨamilidar ayalning tolƣiⱪining baxlanƣiniƣa
ohxaydu.
9
U qaƣda, kixilər silərni tutup, azab-oⱪubətkə selip ɵltüridu, manga
3
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ixəngənlikinglar üqün pütkül millətlər silərdin nəprətlinidu. 10 U qaƣda,
nurƣun kixilər etiⱪadidin tanidu, bir-birini tutup beridu wə bir-birigə
ɵqmənlik ⱪilidu. 11 Nurƣun sahta pəyƣəmbərlər məydanƣa kelip,
nurƣun kixilərni azduridu. 12 Rəzilliklərning kɵpiyixi tüpəylidin, nurƣun
kixilərdiki meⱨir-muⱨəbbət sowuydu. 13 Lekin, ahirƣiqə bərdaxliⱪ
bərgənlər jəzmən ⱪutⱪuzulidu. 14 Hudaning padixaⱨliⱪi ⱨəⱪⱪidiki bu hux
həwərning barliⱪ millətlərgə anglitilixi üqün, u pütün dunyaƣa
tarⱪitilidu, andin zaman ahiri kelidu.
Yerusalemdiki qong balayi'apət
15
– Daniyal pəyƣəmbər eytⱪan «yirginqlik wəyran ⱪilƣuqi»ning
muⱪəddəs jayda turƣinini kɵrgininglarda, (kitabhanlar bu sɵzning
mənisini qüxənsun) 16 Yəⱨudiyə ɵlkisidiki aⱨalilər taƣlarƣa ⱪaqsun.
17
Ɵgzidikilər ɵyidiki nərsə-kerəklirini almay ⱪaqsun. 18 Etizlarda
ixləwatⱪanlarmu qapinini eliwelix üqün ɵyigə ⱪaytmay ⱪeqip kətsun.
19
U künlərdə ⱪeqixi əpsiz bolƣan ⱨamilidar ayallar wə bala emitidiƣan
anilarning ⱨaliƣa way! 20 Ⱪeqixinglarning ⱪix yaki dəm elix künigə
toƣra kelip ⱪalmasliⱪi üqün du'a ⱪilinglar.⑤ 21 Qünki, u künlərdiki
balayi'apətlər dunya apiridə bolƣandin buyan kɵrülüp baⱪmiƣan,
kəlgüsidimu kɵrülməydu. 22 U künlər azaytilmisidi, ⱨeqkim
ⱪutulalmaytti. Lekin, Hudaning ɵzi talliƣanliri üqün, u künlər azaytilidu.
23
Əgər u qaƣda biri silərgə: «Ⱪaranglar, Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ bu
yərdə!» yaki «Məsiⱨ ənə u yərdə!» desə, ixənmənglar. 24 Qünki, sahta
Məsiⱨlər, sahta pəyƣəmbərlər məydanƣa kelidu. Əgər mumkin bolsidi,
ular ⱨətta Huda talliƣanlarnimu qong mɵjizilər wə karamətlər bilən
azdurƣan bolatti. 25 Esinglarda bolsunki, mən bularni eytix bilən silərni
aldin'ala agaⱨlandurup ⱪoydum.
26
Xuning üqün, biri silərgə: «Ⱪaranglar, Məsiⱨ qɵl-bayawanda!» desə,
u yərgə berip yürmənglar. «Ⱪaranglar, ɵyning iqidə!» desə, ixənmənglar.
27
Qünki, Insan'oƣlining kelixi xərⱪtin ƣərbkə yalt-yult ⱪilip qaⱪⱪan
qaⱪmaⱪtək bolidu. 28 Ⱪuzƣunlarning toplinixi jəsətning xu yərdə
ikənlikini kɵrsətkəndək, bu alamətlər mən tilƣa alƣan ixlarning yüz
berixining muⱪərrər ikənlikini kɵrsitidu.

Diniy ⱪa'idilər boyiqə, Yəⱨudiylarning dəm elix künidə xəⱨər dərwazisi wə
dukanlar taⱪilidiƣan bolƣaqⱪa, yeməklik setiwelix wə baxⱪa yərlərgə ⱪeqix ⱪulaysiz
idi.
⑤
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Insan'oƣlining ⱪaytip kelixi
– U balayi'apətlik künlər ɵtüp kətkən ⱨaman,
«Ⱪuyax ⱪariyip,
ay yoruⱪluⱪ bərməs,
yultuzlar asmandin tɵkülüp,
asman jisimliri lərzigə kelər.»

30

U qaƣda, asmanda Insan'oƣlining kəlgənlikining alamətliri
kɵrünidu, yər yüzidiki pütkül həlⱪlər yiƣa-zar ⱪilixidu. Ular
Insan'oƣlining küq-ⱪudrət wə uluƣ xan-xərəp bilən kɵktiki bulutlar
üstidə keliwatⱪanliⱪini kɵridu. 31 U pərixtilirini jarangliⱪ bir kanay sadasi
bilən əwətip, ular arⱪiliⱪ ɵzi talliƣan kixilərni asmanning bir qetidin
yənə bir qetigiqə, dunyaning tɵt bulungidin yiƣip bir yərgə jəm ⱪilidu.
Ənjür dərihidin sawaⱪ elix
– Ənjür dərihidin sawaⱪ elinglar. Uning xahliri kɵkirip yengi
yopurmaⱪ qiⱪarƣanda, yazning kelixigə az ⱪalƣanliⱪini bilisilər.
33
Huddi xuningdək, mən baya degən alamətlərni kɵrgininglarda,
Hudaning padixaⱨliⱪining⑥ ixik aldida, yəni namayan bolux aldida
turuwatⱪanliⱪini bilinglar. 34 Xuni bilip ⱪoyunglarki, mana bu
alamətlərning ⱨəmmisi əməlgə axurulmay turup, bu əwlad⑦ kixilər
aləmdin ɵtməydu. 35 Asman-zemin yoⱪilidu, biraⱪ mening sɵzlirim
yoⱪalmay, mənggü inawətlik bolidu.
32

Ⱨoxyar bolunglar
– Bu ixlarning yüz beridiƣan waⱪit-sa'itigə kəlsək, buni Atamdin
baxⱪa ⱨeqkim bilməydu. Nə ərxtiki pərixtiliri, nə Oƣli bilməydu. 37 Nuⱨ
pəyƣəmbərning zamanida ⱪandaⱪ bolƣan bolsa, Insan'oƣli ⱪaytip
36

⑥ Əsli tekisttə «uning» dəp elinƣan bolup, Insan'oƣlini yaki Hudaning padixaⱨliⱪini
(«Luⱪa» 21-bab 31-ayət) kɵrsitidu.
⑦ Əgər tilƣa elinƣan alamət Yerusalemning wəyran boluxiƣa (24-bab 2-ayət)
ⱪaritilƣan bolsa, undaⱪta «əwlad» sɵzi təbi'iyki xu dəwrdə yaxap ɵtkən adəmlərni
kɵrsitidu. Əgər Əysa Məsiⱨning dunyaƣa ⱪaytip kelixigə (24-bab 30-ayət) ⱪaritilƣan
bolsa, «əwlad» sɵzi bəlkim pütün Yəⱨudiyə həlⱪini yaki bu ayətlərdə eytilƣan
wəⱪələrning baxlinix waⱪtida yaxawatⱪan əwladni kɵrsitidu. Bu ⱨərgiz ⱨəzriti Əysada
«dunyaƣa dərⱨal ⱪaytip kelimən» degən hata qüxənqining barliⱪini bildürməydu.

935
Mətta bayan ⱪilƣan hux həwər

kəlgəndimu xundaⱪ bolidu. 38 Nuⱨ topan kelixtin ilgiri kemigə olturƣan
küngiqə, xu zamanning kixiliri bəhiraman yəp-iqip, ɵylük-oqaⱪliⱪ bolup
kəlgənidi. 39 Tuyuⱪsiz kəlgən topan kemigə qüxmigənlərning ⱨəmmisini
ƣərⱪ ⱪilƣuqə, kixilər bu ixning ɵz bexiƣa kelixidin həwərsiz bolƣanƣa
ohxax, Insan'oƣlining ⱪaytip keliximu xundaⱪ bolidu. 40 U küni, etizda
ixləwatⱪan ikki kixidin biri ⱪaldurulup, yənə biri ərxkə elip ketilidu.
41
Tügmən texi bilən un tartiwatⱪan ikki ayalning biri ⱪaldurulup, yənə
biri ərxkə elip ketilidu. 42 Xuning üqün, ⱨoxyar bolunglar, qünki
Rəbbinglar ⱪaytip kelidiƣan künni bilməysilər. 43 Lekin xuni bilinglarki,
əgər ɵy igisi oƣrining keqisi ⱪaqan kelidiƣanliⱪini bilsə, ⱪarap turup,
oƣrining ɵygə buzup kirixigə ⱨərgiz yol ⱪoymaydu, əlwəttə.
44
Xuningƣa ohxax, silərmu ⱨər da'im təyyar turunglar. Qünki,
Insan'oƣli silər oylimiƣan qaƣda ⱪaytip kelidu!
Ixənqlik wə ixənqsiz qakarlar
– Kim ixənqlik wə zerək qakar bolsa, hojayin uni baxⱪa qakarliri
üstidin kɵzitip, hojayinning ozuⱪ-tülükini ularƣa waⱪti-waⱪtida təⱪsim
ⱪilip berixkə ⱪoyidu. 46 Hojayin səpiridin ⱪaytip kelip, qakirining
xunqilik sadaⱪət bilən hizmət ⱪiliwatⱪinini kɵrsə, bu qakarning bəhti.
47
Bilip ⱪoyunglarki, hojayin uni pütün tə'əlluⱪatini baxⱪuruxⱪa ⱪoyidu.
48
Lekin, əgər qakar kɵngligə yaman ƣərəz püküp: «Hojayinim keqikip
ⱪaytip kelidiƣu» dəp, 49 baxⱪa qakarlarƣa noqiliⱪ ⱪilsa wə ülpətliri bilən
billə yəp-iqip məst bolup yürsə, 50 hojayin kütülmigən bir küni,
oylimiƣan bir waⱪitta ⱪaytip kelip, 51 uni urup qala ɵlük ⱪilip, sahtipəzlər
bilən ohxax təⱪdirgə duqar ⱪilidu. Nətijidə, qakar ⱨəsrəttə yiƣlap,
qixlirini ƣuqurlitidu.
45

25-bab
On ⱪiz ⱪoldax toƣrisidiki təmsil
– U waⱪitta, Ərxning Padixaⱨliⱪi huddi ⱪolliriƣa qiraƣ elip toyi
bolƣan yigitning aldiƣa qiⱪⱪan on ⱪiz ⱪoldaxⱪa ohxaydu. 2 Bu
ⱪizlarning bəxi əⱪilsiz, bəxi bolsa əⱪilliⱪ ikən. 3 Əⱪilsiz ⱪizlar qiraƣlirini
alƣan bolsimu, yeniƣa yaƣ eliwalmaptu. 4 Əⱪilliⱪ ⱪizlar bolsa qiraƣliri
bilən billə, ⱪaqilarda yaƣmu aptu. 5 Yigit waⱪqə kəlgəqkə, ularning
ⱨəmmisini uyⱪu besip uhlap ⱪaptu.
1

936
Mətta bayan ⱪilƣan hux həwər
6

Yerim keqidə: «Yigit kəldi, aldiƣa qiⱪinglar!» degən awaz
angliniptu. 7 Buning bilən, ⱪizlarning ⱨəmmisi ornidin turup qiraƣlirini
pərləptu. 8 Əⱪilsiz ⱪizlar əⱪilliⱪlərgə: «Qiraƣlirimiz ɵqüp ⱪalay dedi,
yeƣinglardin beringlarqu» dəptu. 9 Əⱪilliⱪ ⱪizlar: «Yaⱪ! Bizgimu ⱨəm
silərgimu yətməsliki mumkin. Əng yahxisi, dukanƣa berip yaƣ
setiwelinglar!» dəptu. 10 Lekin, ular yaƣ setiwalƣili ketiwatⱪanda, yigit
kelip ⱪaptu, təyyarliⱪi bar ⱪizlar uning bilən birliktə toy ziyapitigə
kiriptu. Ixik taⱪiliptu.
11
Keyin, ⱨeliⱪi ⱪizlar ⱪaytip kelip: «Təⱪsir, təⱪsir! Ixikni eqiweting!»
dəptu. 12 Biraⱪ, yigit: «Bilip ⱪoyunglarki, mən silərni tonumaymən» dəp
jawab beriptu.
13
Ⱨəzriti Əysa yənə mundaⱪ dedi:
– Xuning üqün, səgək bolunglar, qünki Insan'oƣli ⱪaytip kelidiƣan
waⱪit-sa'ətni bilməysilər.
Üq qakar toƣrisidiki təmsil
– Ərxning Padixaⱨliⱪi səpərgə qiⱪmaⱪqi bolƣan adəmgə ohxaydu. U
qakarlirini qaⱪirip bayliⱪini ularƣa tapxuruptu. 15 U adəm ⱨərbir
qakarning oⱪət ⱪilix ⱪabiliyitigə ⱪarap, birigə bəx ming, birigə ikki ming,
birigə ming kümüx tənggə berip, yolƣa qiⱪiptu. 16 Bəx ming tənggə
alƣan qakar dərⱨal berip oⱪət ⱪilip, yənə bəx ming tənggə payda aptu.
17
Ikki ming tənggə alƣinimu yənə ikki ming tənggə payda aptu. 18 Ming
tənggə alƣini bolsa berip yərni kolap, hojayini uningƣa tapxurƣan pulni
kɵmüp saⱪlap ⱪoyuptu.
19
Uzun waⱪit ɵtkəndin keyin, bu qakarlarning hojayini ⱪaytip kelip,
ular bilən ⱨesablixixⱪa baxlaptu. 20 Bəx ming tənggə alƣan qakar yənə
bəx ming tənggə ⱪoxup elip kelip: «Hojayin, siz manga bəx ming tənggə
tapxurƣanidingiz. Ⱪarang, yənə bəx ming tənggə payda aldim» dəptu.
21
Hojayin uningƣa: «Naⱨayiti yahxi! Sən yahxi wə ixənqlik qakar
ikənsən! Mən sanga ⱨawalə ⱪilƣan kiqik ixta ixənqlik bolup
qiⱪⱪanliⱪing üqün, seni qong ixlarƣa ⱪoyimən. Kəl, hojayiningning
huxalliⱪiƣa jor bol!» dəptu. 22 Ikki ming tənggə alƣan qakarmu kelip:
«Hojayin, siz manga ikki ming tənggə tapxurƣanidingiz. Ⱪarang, yənə
ikki ming tənggə payda aldim» dəptu. 23 Hojayin uningƣa: «Naⱨayiti
yahxi! Sən yahxi wə ixənqlik qakar ikənsən! Mən sanga ⱨawalə ⱪilƣan
kiqik ixta ixənqlik bolup qiⱪⱪanliⱪing üqün, mən seni qong ixlarƣa
ⱪoyimən. Kəl, hojayiningning huxalliⱪiƣa jor bol!» dəptu.
14

937
Mətta bayan ⱪilƣan hux həwər
24

Andin, ming tənggə alƣan qakar kelip: «Hojayin, sizning ⱪattiⱪ
adəm ikənlikingizni biləttim, qünki ɵzingiz terimisingizmu, uning
ⱨosulini kütisiz; uruⱪ salmisingizmu, haman alisiz. 25 Xunga, ⱪorⱪup, siz
bərgən tənggini yərgə kɵmüp saⱪlap ⱪoyƣanidim. Mana pulingiz» dəptu.
26
Hojayin uningƣa: «Əy, yaman wə ⱨurun qakar! Sən meni terimiƣan
yərdin oruwalidiƣan, uruⱪ salmiƣan yərdin haman alidiƣan adəm, dəp
turup, 27 nemixⱪa pulumni jazanihorlarƣa amanət ⱪoymiding. Xundaⱪ
ⱪilsang, mən ⱪaytip kəlgəndə pulumni ɵsümi bilən almamtim? 28 Hop,
uning ⱪolidiki ming tənggini elip, on ming tənggə bar qakarƣa beringlar!
29
Qünki, berilgənni toluⱪ ixlətkənlərgə tehimu kɵp berilidu-də, buning
bilən ulardiki tehimu kɵpiyidu. Lekin, berilgənni ixlətmigənlərgə kəlsək,
ularning barimu elip ketilidu. 30 Bu yaramsiz qakarni sirtⱪa,
ⱪarangƣuluⱪⱪa ⱪoƣliwetinglar, u yərdə ⱨəsrəttə yiƣlap, qixlirini
ƣuqurlatsun» dəptu.
Ahirəttiki soraⱪ
– Insan'oƣli ɵz xan-xəripi iqidə pütün pərixtiliri bilən billə kəlginidə,
padixaⱨ bolup xərəp təhtidə olturidu. 32-33 Pütkül həlⱪlər uning aldida
toplinidu. U ularni ⱪoylarni ong yeniƣa, ɵqkilərni sol yeniƣa ayriƣan
ⱪoyqidək ayriydu. 34 U ong yenidiki kixilərgə: «Əy Atam təripidin
bəhtlik ⱪilinƣanlar, kelinglar! Dunya apiridə bolƣandin beri silər üqün
təyyarlanƣan miras – Hudaning padixaⱨliⱪiƣa igə bolunglar! 35 Qünki,
aq ⱪalƣinimda silər manga yeməklik bərdinglar, ussuz ⱪalƣinimda
ussuluⱪ bərdinglar, musapir bolup yürginimdə ɵz ⱪoynunglarƣa
aldinglar, 36 yalingaq ⱪalƣinimda kiyindürdünglar, kesəl bolup
ⱪalƣinimda kelip ⱨalimdin həwər aldinglar, zindanda yatⱪinimda yoⱪlap
turdunglar» dəydu.
37
U qaƣda, ⱨəⱪⱪaniy adəmlər uningƣa: «I Rəbbim, biz sizni ⱪaqan aq
kɵrüp toydurduⱪ yaki ussuz kɵrüp su bərduⱪ? 38 Sizni ⱪaqan musapir
kɵrüp ⱪoynimizƣa alduⱪ yaki yalingaq kɵrüp kiyindürduⱪ? 39 Sizni
ⱪaqan kesəl yaki zindanda kɵrüp yoⱪlap turduⱪ?» dəp soraydu. 40 Biraⱪ,
padixaⱨ ularƣa: «Bilip ⱪoyunglarki, əng ərziməs ⱪerindaxlirimdin
bolƣan bularning birərsigə ⱪilƣininglar dəl manga ⱪilƣininglar bolup
ⱨesablinidu» dəp jawab beridu.
41
Andin sol yenidikilərgə: «Əy lənitilər, kɵzümdin yoⱪilinglar! Xəytan
bilən uning ƣalqiliriƣa ⱨazirlanƣan mənggü ɵqməs dozah otiƣa
kiringlar! 42 Qünki, aq ⱪalƣinimda manga yeməklik bərmidinglar,
31
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ussiƣinimda ussuluⱪ bərmidinglar, 43 musapir bolup yürginimdə ɵz
ⱪoynunglarƣa almidinglar, yalingaq ⱪalƣinimda kiyindürmidinglar,
kesəl bolƣinimda wə zindanda yatⱪinimda yoⱪlimidinglar» dəydu.
44
U qaƣda, ular: «I Rəbbim, sizni ⱪaqan aq, ussuz, musapir, yalingaq,
kesəl yaki zindanda kɵrüp turup hizmitingizdə bolmiduⱪ?» dəydu.
45
Biraⱪ, padixaⱨ ularƣa: «Bilip ⱪoyunglarki, əng ərziməs
ⱪerindaxlirimdin bolƣan bularning birərsigə ⱪilmiƣanni mangimu
ⱪilmiƣan boldunglar» dəp jawab ⱪayturidu. 46 Buning bilən, ular
mənggülük jazaƣa uqraydu. Ⱨəⱪⱪaniy adəmlər bolsa mənggülük
ⱨayatⱪa erixidu.

26-bab
Ⱨəzriti Əysani ɵltürüx suyiⱪəsti
Ⱨəzriti Əysa bu sɵzlərni ⱪilip bolƣandin keyin, xagirtliriƣa:
– Silərgə məlumki, 2 ikki kündin keyin bolidiƣan Ɵtüp Ketix ⱨeytida
Insan'oƣli krestkə mihlinix üqün tutup berilidu, – dedi.
3
Aliy roⱨaniylar wə həlⱪ aⱪsaⱪalliri Ⱪayapa isimlik bax roⱨaniyning
sariyida jəm boluxti. 4 Ular ⱨəzriti Əysani ⱨiylə bilən tutup ujuⱪturux
üqün məsliⱨət ⱪilixti. 5 Biraⱪ, ular:
– Bu ixni ⱨeyt-ayəm künliri ⱪilmayli. Bolmisa, həlⱪ arisida
ⱪalaymiⱪanqiliⱪ qiⱪixi mumkin, – deyixti.
1

Gunaⱨkar ayalning ⱨəzriti Əysani ətirlixi
Ⱨəzriti Əysa Bəytaniya yezisida ilgiri mahaw kesiligə giriptar bolƣan
Simunning ɵyidə bolƣanda, 7 uning yeniƣa bir ayal kirdi. U ayal aⱪ
ⱪaxtexidin yasalƣan bir ⱪutida naⱨayiti ⱪimmətlik ətir elip kəlgənidi.
Ⱨəzriti Əysa dastihanda olturƣanda, u ayal ətirni uning bexiƣa ⱪuydi.
8
Xagirtlar buni kɵrüp hapa boluxup:
– Nemixⱪa bundaⱪ israpqiliⱪ ⱪilisiz? 9 Bu ətir jiⱪ pulƣa yaraytti. U
setilip puli kəmbəƣəllərgə berilsə bolatti, – deyixti.
10
Xagirtlarning narazi bolƣanliⱪini bilgən ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Bu ayalni hijil ⱪilip nemə ⱪilisilər? U mən üqün yahxi ix ⱪildi.
11
Kəmbəƣəllər da'im silərning aranglarda, lekin mən aranglarda da'im
bolmaymən. 12 Bu ayal bu ətirni meni dəpnə ⱪilinixⱪa təyyar ⱪilix üqün
bədinimgə ⱪuydi. 13 Bilip ⱪoyunglarki, bu hux həwər dunyaning ⱪəyeridə
6
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yətküzülsə, bu ayal əslinip, uning ⱪilƣan ixi tilƣa elinidu, – dedi.
Yəⱨudaning ⱨəzriti Əysaƣa satⱪunluⱪ ⱪilixi
Xu waⱪitta, ⱨəzriti Əysaning on ikki xagirtidin Yəⱨuda Ixⱪariyot
isimlik biri aliy roⱨaniylarning aldiƣa berip:
15
– Əysani tutup bərsəm, manga nemə berisilər? – dedi. Ular uningƣa
ottuz kümüx tənggə bərdi. 16 Yəⱨuda xuningdin etibarən ⱨəzriti Əysani
tutup berix üqün pursət izdəxkə baxlidi.
14

Ɵtüp Ketix ⱨeytining kəqlik tamiⱪi
Petir Nan ⱨeytining⑧ birinqi küni, xagirtlar ⱨəzriti Əysaning yeniƣa
kelixip:
– Ɵtüp Ketix ⱨeytining tamiⱪini ⱪəyərdə təyyarliximizni halaysiz? –
dəp soridi.
18
Ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Yerusalemƣa kirip palanqining ɵyigə berip uningƣa: «Ustazimiz:
‘waⱪit-sa'itim yeⱪinlap ⱪaldi, Ɵtüp Ketix ⱨeytini xagirtlirim bilən
birliktə silərning ɵydə ɵtküzəy’ dəydu» dəp eytinglar, – dedi.
19
Xagirtlar ⱨəzriti Əysaning buyruⱪiƣa bina'ən Ɵtüp Ketix ⱨeytining
tamiⱪini xu yərdə təyyarlaxⱪa kirixti. 20 Kəqⱪurun, ⱨəzriti Əysa on ikki
xagirti bilən dastihanda olturdi. 21 U tamaⱪ yəwetip:
– Bilip ⱪoyunglarki, aranglarda birəylən manga satⱪunluⱪ ⱪilidu, –
dedi.
22
Bu sɵz ularni intayin ⱪayƣuƣa saldi. Ular bir-birləp:
– Ya Rəbbim, mən əməstimən? – dəp soraxⱪa baxlidi.
23
– Manga satⱪunluⱪ ⱪilƣuqi ⱪolidiki nanni təhsigə mən bilən billə
tɵgürgən kixidur. 24 Insan'oƣli muⱪəddəs yazmilarda yezilƣinidək
aləmdin ɵtidu. Lekin, uningƣa satⱪunluⱪ ⱪilidiƣan kixining ⱨaliƣa way!
U adəm tuƣulmiƣan bolsiqu kaxki! – dedi ⱨəzriti Əysa.
25
Uningƣa satⱪunluⱪ ⱪilmaⱪqi bolƣan Yəⱨuda:
– Ustaz, mən əməstimən? – dəp soridi. Ⱨəzriti Əysa uningƣa:
– Dəl sən, – dedi.
26
Ular tamaⱪ yeyixiwatⱪanda, ⱨəzriti Əysa bir nanni ⱪoliƣa elip
Hudaƣa xükür eytⱪandin keyin, uni oxtup turup, xagirtliriƣa üləxtürüp
17

Petir Nan ⱨeyti yəttə kün bolup, birinqi küni Ɵtüp Ketix ⱨeyti dəp atilidu. Bu küni,
Yəⱨudiylar ɵyliridə ⱪoy soyup, petir nan bilən yəydu.
⑧
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bərdi wə:
– Elinglar, yənglar, bu mening tenim, – dedi.
27
Andin, ⱪoliƣa bir jam elip Hudaƣa xükür eytⱪandin keyin, uni
xagirtliriƣa sunup:
– Ⱨəmməylən buningdin iqinglar. 28 Bu mening nurƣun adəmlərning
gunaⱨlirining kəqürüm ⱪilinixi üqün tɵkülüp, Hudaning əⱨdisini
tüzidiƣan ⱪenimdur. 29 Xuni bilip ⱪoyunglarki, Huda'atamning
padixaⱨliⱪida silər bilən birliktə yengiqə xarabtin iqmigüqə, bundaⱪ
xarabni ⱨərgiz iqməymən, – dedi.
30
Ular mədⱨiyə nahxisini eytⱪandin keyin talaƣa qiⱪip, Zəytun teƣiƣa
ⱪarap ketixti.
Ⱨəzriti Əysaning Petrusning tanidiƣanliⱪini eytixi
Bu qaƣda, ⱨəzriti Əysa xagirtliriƣa:
– Bügün keqə ⱨəmminglar mening beximƣa kelidiƣan ixlar səwəblik
meni taxlap ketixilər, qünki muⱪəddəs yazmilarda Huda:
31

«Ⱪoyqini urup ɵltürimən,
padidiki ⱪoyliri patiparaⱪ bolup ketidu» degən.
32

Lekin, mən tirilgəndin keyin, Jəliliyigə silərdin burun barimən, –
dedi.
33
Petrus uningƣa:
– Ⱨəmməylən sizni taxlap kətsimu, mən ⱨərgiz taxlap kətməymən, –
dedi.
34
– Bilip ⱪoyƣinki, bügün keqə horaz qillaxtin burun, sən məndin üq
ⱪetim tanisən, – dedi ⱨəzriti Əysa.
35
Biraⱪ, Petrus:
– Siz bilən billə ɵlüxkə toƣra kəlsimu, sizdin tanmaymən, – dedi.
Ⱪalƣan xagirtlarmu xundaⱪ deyixti.
Getsimanə baƣqisidiki du'a-tilawət
Keyin, ⱨəzriti Əysa xagirtliri bilən billə Getsimanə degən bir yərgə
kəldi. U xagirtliriƣa: «Mən u yaⱪⱪa berip du'a-tilawət ⱪilip kəlgüqə,
muxu jayda olturup turunglar» dəp, 37 Petrusni, xundaⱪla Zəbədiyning
ikki oƣli Yaⱪup wə Yuⱨannani birgə elip mangdi. Bu waⱪitta, ⱨəzriti
Əysani ƣəm besip, kɵngli ⱪattiⱪ bi'aram boluxⱪa baxlidi. 38 U ularƣa:
36
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– Jenim qiⱪip ketidiƣandək ƣəm-ⱪayƣuƣa patti. Silər bu yərdə ⱪelip,
mən bilən birliktə ⱨoxyar turunglar, – dedi 39 wə səl neriraⱪ berip, yərgə
bax ⱪoyup du'a ⱪilip:
– I Ata, mumkin bolsa bu azab ⱪədiⱨini məndin yiraⱪlaxturƣaysən.
Lekin, bu ix mening əməs, bəlki sening iradəng boyiqə bolsun, – dedi.
40
U xagirtlirining yeniƣa ⱪaytip kəlginidə, ularning mügdəp
ⱪalƣanliⱪini kɵrüp, Petrusⱪa:
– Mən bilən billə birər sa'ətmu ⱨoxyar turalmidinglarmu?!
41
Eziⱪturuluxtin saⱪlinix üqün, səgək turup du'a ⱪilinglar. Kɵngül
halaydu, lekin tən ajizdur, – dedi.
42
Ⱨəzriti Əysa ikkinqi ⱪetim berip, yənə du'a ⱪilip:
– I Ata, əgər mən bu azab ⱪədiⱨini iqmigüqə bu ⱪədəⱨ məndin
yiraⱪlaxturulmisa, undaⱪta sening iradəng boyiqə bolsun, – dedi. 43 U
xagirtlirining yeniƣa ⱪaytip kəlginidə, ularning yənə mügdəp
ⱪalƣanliⱪini kɵrdi. Qünki, ular kɵzlirini aqalmay ⱪalƣanidi.
44
Xuning bilən, ⱨəzriti Əysa ularni taxlap üqinqi ⱪetim berip, yənə xu
sɵzlər bilən du'a ⱪildi.
45
Keyin, xagirtlarning yeniƣa kelip:
– Silər tehiqə dəm elip uhlawatamsilər? Insan'oƣlining
gunaⱨkarlarning ⱪoliƣa tapxurulidiƣan waⱪit-sa'iti yetip kəldi.
46
Ⱪopunglar, ketəyli, mana manga satⱪunluⱪ ⱪilidiƣan kixi kəptu! –
dedi.
Ⱨəzriti Əysaning tutⱪun ⱪilinixi
Ⱨəzriti Əysaning sɵzi ayaƣlaxmastinla, on ikki xagirtining biri
bolƣan Yəⱨuda kəldi. Uning yenida aliy roⱨaniylar wə həlⱪ aⱪsaⱪalliri
təripidin əwətilgən, ⱪiliq-toⱪmaⱪlar bilən ⱪorallanƣan zor bir top adəm
bar idi. 48 Ⱨəzriti Əysaƣa satⱪunluⱪ ⱪilƣan Yəⱨuda ularƣa alliburun:
«Mən kimni sɵysəm, ⱨəzriti Əysa xu. Silər uni tutunglar» degən wə
sɵyüx arⱪiliⱪ bəlgə bərməkqi bolƣanidi. 49 U udul ⱨəzriti Əysaning
aldiƣa berip:
– Salam ustaz, – dəp uni sɵydi.
50
Ⱨəzriti Əysa uningƣa:
– Buradər, ⱪilidiƣiningni ⱪil, – dedi. Buning bilən, ⱨeliⱪi adəmlər
yopurulup kelip, ⱨəzriti Əysaƣa ⱪol selip, uni tutⱪun ⱪildi. 51 Ⱨəzriti
Əysaning yenidikilərdin birəylən dərⱨal ⱪiliqini suƣurup, bax
roⱨaniyning qakiriƣa urdi. Ⱪiliq qakarning ⱪuliⱪiƣa tegip, uni xilip
47
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qüxürüwətti. 52 Ⱨəzriti Əysa uningƣa:
– Ⱪiliqingni ⱪiniƣa sal, ⱪiliq kɵtürgənlər ⱪiliq astida ⱨalak bolidu.
53
Yaki meni Huda'atamdin yardəm alalmaydu, dəp oylap ⱪaldingmu?!
Halisam, u manga xu'an on ikki tüməndin artuⱪ pərixtə əwətidu. 54 Biraⱪ,
əgər mən undaⱪ ⱪilsam, muⱪəddəs yazmilardiki qoⱪum muxundaⱪ
boluxi kerəkliki toƣrisidiki sɵzlər ⱪandaⱪ əməlgə axsun? – dedi.
55
Andin, ⱨəzriti Əysa u adəmlərgə ⱪarap mundaⱪ dedi:
– Silər ⱪiliq-toⱪmaⱪlarni kɵtürüp meni tutⱪili kəpsilər, meni ⱪaraⱪqi
kɵrüwatamsilər? Ⱨər küni mərkiziy ibadəthana ⱨoylilirida olturup təlim
berəttim. U qaƣda tutmidinglar. 56 Əmma, bu ixlarning yüz berixi
pəyƣəmbərlərning muⱪəddəs yazmilarda aldin eytⱪanlirining əməlgə
axuruluxi boldi.
Bu qaƣda, xagirtlirining ⱨəmmisi uni taxlap ⱪeqip ketixti.
Aliy kengəxmidə sotlinix
Ⱨəzriti Əysani tutⱪun ⱪilƣanlar uni bax roⱨaniy Ⱪayapaning aldiƣa
elip berixti. Təwrat ustazliri bilən həlⱪ aⱪsaⱪallirimu u yərdə jəm
boluxⱪanidi. 58 Petrus ⱨəzriti Əysaƣa taki bax roⱨaniyning ⱨoylisiƣiqə
yiraⱪtin əgixip bardi wə ixning nətijisini kɵrüx üqün iqkirigə kirip,
ⱪarawullarning yenida olturdi. 59 Aliy roⱨaniylar wə pütün aliy
kengəxmə əzaliri ⱨəzriti Əysani ɵlüm jazasiƣa məⱨkum ⱪilix üqün,
yalƣan ispat izdəytti. 60 Birmunqə yalƣan guwaⱨqilar otturiƣa qiⱪⱪan
bolsimu, ispat kɵrsitip berəlmidi. Ahirda, ikki guwaⱨqi otturiƣa qiⱪip:
61
– Bu adəm: «Mən Hudaning ibadəthanisini buzup taxlap, üq kün
iqidə ⱪayta yasap qiⱪalaymən» degən, – dedi.
62
Bax roⱨaniy ornidin turup, ⱨəzriti Əysaƣa:
– Ⱪeni, jawab bərməmsən? Bularning sening üstüngdin bərgən
guwaⱨliⱪliriƣa nemə dəysən? – dedi. 63 Lekin, ⱨəzriti Əysa lam-jim
demidi.
Bax roⱨaniy uningƣa:
– Mənggü ⱨayat Huda aldida ⱪəsəm ⱪilixingni buyruymən. Eytⱪin,
Hudaning Oƣli Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ sənmu? – dedi.
64
Ⱨəzriti Əysa mundaⱪ jawab ⱪayturdi:
– Sizning deginingizdək. Lekin xuni bilip ⱪoyungki, buningdin keyin
silər Insan'oƣlining ⱪadir Hudaning ong yenida olturidiƣanliⱪini wə
kɵktiki bulutlar üstidə kelidiƣanliⱪini kɵrisilər.
57
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Bu sɵzni angliƣan bax roⱨaniy tonlirini yirtip⑨ taxlap:
– U Hudaƣa kupurluⱪ ⱪildi. Əmdi baxⱪa ⱨeqⱪandaⱪ guwaⱨqining
ⱨajiti ⱪalmidi. Silər uning kupurluⱪlirini anglidinglar. 66 Əmdi buningƣa
nemə dəysilər? – dedi.
– Ɵlüm jazasiƣa tegixlik! – dəp jawab ⱪayturuxti ular.
67
Buning bilən, ular ⱨəzriti Əysaning yüzigə tükürüp, uningƣa muxt
atti. Bəziliri uni kaqatlap:
68
– Əy Məsiⱨ, pəyƣəmbər bolsang, eytip baⱪⱪina, seni kim urdi? –
deyixti.
Petrusning ⱨəzriti Əysadin tenixi
69
Petrus taxⱪiridiki ⱨoylida olturatti. Bir dedək uning yeniƣa kelip:
– Sən Jəliliyilik Əysa bilən bir idingƣu, – dedi.
70
– Sening nemə dəwatⱪanliⱪingni qüxənmidim! – dəp inkar ⱪildi
Petrus ⱨəmməylənning aldida.
71
Andin, Petrus dərwazining aldiƣa qiⱪti. Uni kɵrgən yənə bir dedək u
yərdə turƣanlarƣa:
– Bu adəm Nasirəlik Əysaning xeriki idi, – dedi.
72
Petrus ⱪəsəm ⱪilip:
– Mən u adəmni tonumaymən, – dəp yənə inkar ⱪildi.
73
U yərdə turƣanlar bir'azdin keyin Petrusning yeniƣa kelip:
– Xübⱨisizki, sən Əysaning xeriklirining biri. Tələppuzungdin mana
mən dəp qiⱪip turidu, – deyixti.
74
Petrus ⱪəsəm ⱪilip:
– U adəmni tonumaymən. Bolmisa, meni Huda ursun! – dedi.
Dəl xu qaƣda, horaz qillidi. 75 Petrus ⱨəzriti Əysaning: «Horaz qillaxtin
burun, sən məndin üq ⱪetim tanisən!» degən sɵzini esigə elip, taxⱪiriƣa
qiⱪip ⱪattiⱪ yiƣlap kətti.

27-bab
1

Yəⱨudaning ɵlüxi
Tang etixi bilənla, pütün aliy roⱨaniylar bilən həlⱪ aⱪsaⱪalliri

Bax roⱨaniy ⱨəzriti Əysani «kupurluⱪ ⱪildi» dəp ⱪarap, ɵzining buningƣa bolƣan
qɵqüxi wə ƣəzipini ipadiləx üqün, kiyimlirini yirtⱪan. Ⱨəzriti Əysaning ɵzining Məsiⱨ
ikənlikini etirap ⱪilixi uning Hudaƣa has ⱨoⱪuⱪ wə xɵⱨrət məndidur, degənlikidur.
⑨
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məsliⱨətlixip, ⱨəzriti Əysani ɵlümgə məⱨkum ⱪildurux üqün baƣlap,
2
waliy Pilatusⱪa tapxurup bərdi.
3
Ⱨəzriti Əysaƣa satⱪunluⱪ ⱪilƣan Yəⱨuda ⱨəzriti Əysaning ɵlümgə
məⱨkum ⱪilinƣanliⱪini kɵrüp, ɵz ⱪilmixiƣa puxayman ⱪildi wə aliy
roⱨaniylar bilən aⱪsaⱪallarƣa ottuz kümüx tənggini ⱪayturup berip:
4
– Mən bigunaⱨ bir janƣa zamin bolup gunaⱨ ɵtküzdüm, – dedi.
– Bu sening ixing, bizning nemə karimiz? – deyixti ular.
5
Yəⱨuda pullarni ibadəthanining iqigə qeqiwətti wə u yərdin qiⱪip,
esilip ɵlüwaldi.
6
Pullarni yiƣiwalƣan aliy roⱨaniylar:
– Ⱪan tɵküx üqün tɵləngən bu tənggilərni ibadəthanining həzinisigə
ⱪoyux ⱨaram, – deyixti. 7 Ular ɵz'ara məsliⱨətlixip, bu pullar bilən yaⱪa
yurtluⱪlarƣa mazarliⱪ ⱪilix üqün, humdanqining bir parqə yerini
setiwaldi. 8 Xuning üqün, bu yər ⱨazirƣiqə «Ⱪanliⱪ yər» dəp atilip
kəlməktə.
9
Bu wəⱪə arⱪiliⱪ Yərəmiya pəyƣəmbər təripidin burun eytilƣan munu
sɵzlər əməlgə axuruldi:
«Ular Isra'il həlⱪining uning üqün bəlgiligən baⱨasini,
yəni ottuz kümüx tənggini elixti
10
Wə Pərwərdigar manga əmr ⱪilƣandək,
humdanqining yerini setiwelixⱪa həjləxti.»
Ⱨəzriti Əysaning waliy Pilatusning aldida sotlinixi
Ⱨəzriti Əysa waliyning aldiƣa kəltürüldi. Waliy uningdin:
– Sən Yəⱨudiylarning padixaⱨimu? – dəp soridi.
– Eytⱪiningizdək, – dedi ⱨəzriti Əysa.
12
Aliy roⱨaniylar wə aⱪsaⱪallar uning üstidin ərz-xikayət ⱪilƣanda, u
bir eƣizmu jawab bərmidi. 13 Buning bilən, Pilatus uningƣa:
– Sening üstüngdin ⱪilinƣan xunqə kɵp xikayətlərni
anglimaywatamsən? – dedi. 14 Biraⱪ, ⱨəzriti Əysa ularning birigimu
jawab bərmidi. Waliy buningƣa intayin ⱨəyran ⱪaldi.
15
Ⱨər ⱪetimliⱪ Ɵtüp Ketix ⱨeytida, waliy aditi boyiqə halayiⱪ tələp
ⱪilƣan bir məⱨbusni ⱪoyup berətti. 16 Əyni waⱪitta, Barabbas isimlik
nami qiⱪⱪan bir məⱨbus zindanda idi. 17 Həlⱪ bir yərgə jəm bolƣanda,
Pilatus ulardin:
– Silər üqün kimni ⱪoyup beriximni tələp ⱪilisilər? Barabbasnimu yaki
11
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Məsiⱨ dəp atalƣan Əysanimu? – dəp soridi. 18 Pilatus aliy roⱨaniylar wə
aⱪsaⱪallarning ⱨəzriti Əysaƣa ⱨəsəthorluⱪ ⱪilip uni ɵzigə tapxurup
bərgənlikini bilətti.
19
Pilatus soraⱪ munbiridə olturƣanda, ayali uningƣa:
– U bigunaⱨ adəmgə təgməng. U tünügün keqə qüxümgə kirip, kɵp
azablandim, – dəp həwər əwətti.
20
Aliy roⱨaniylar wə aⱪsaⱪallar bolsa həlⱪni küxkürtüp, waliy
Pilatustin Barabbasni ⱪoyup berixni wə ⱨəzriti Əysani ɵlümgə məⱨkum
ⱪilixni tələp ⱪildurdi.
21
Waliy ulardin yənə:
– Silər üqün bu ikkisining ⱪaysisini ⱪoyup beriximni tələp ⱪilisilər? –
dəp soridi.
– Barabbasni, – deyixti ular.
22
– Undaⱪ bolsa, Məsiⱨ dəp atalƣan Əysani ⱪandaⱪ bir tərəp ⱪilay? –
dedi Pilatus.
Ⱨəmməylən bir eƣizdin:
– Uni krestkə mihliting! – deyixti.
23
Pilatus:
– Nemixⱪa? U zadi nemə jinayət ɵtküzüptu? – dəp soridi.
Biraⱪ, ular tehimu ⱪattiⱪ warⱪirixip:
– Uni krestkə mihliting! – dəp turuwelixti. 24 Pilatus yənə sɵzləxning
əⱨmiyətsiz ikənlikini, bolmisa ⱪalaymiⱪanqiliⱪ qiⱪidiƣanliⱪini kɵrüp, su
elip, kɵpqilikning aldida ⱪolini yuƣaq:
– Bu adəmning ⱪeniƣa mən jawabkar əməs, bu ixⱪa ɵzünglar məs'ul
bolunglar! – dedi.
25
Pütün həlⱪ bir eƣizdin:
– Uning ⱪenining jawabkarliⱪi bizning wə balilirimizning üstidə
bolsun! – deyixti.
26
Buning bilən, Pilatus Barabbasni ularƣa qiⱪirip bərdi. Ⱨəzriti Əysani
bolsa ⱪamqilatⱪandin keyin, krestkə mihlax üqün ləxkərlirigə tapxurdi.
Ləxkərlərning ⱨəzriti Əysani mazaⱪ ⱪilixi
Keyin, ləxkərlər ⱨəzriti Əysani waliy ordisidiki bir səynaƣa elip
kirip, pütün ləxkərlər topini bu yərgə yiƣdi. 28 Ular ⱨəzriti Əysani
yalingaqlap, uqisiƣa xaⱨanə sɵsün rənglik ton kiydürüxti. 29 Tikən
xahlirini ɵrüp bir taj yasap, bexiƣa kiydürdi wə ong ⱪoliƣa bir
27
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ⱪomuxni① tutⱪuzdi. Andin, uning aldiƣa tizlinip: «Yaxisun
Yəⱨudiylarning padixaⱨi!» dəp mazaⱪ ⱪilixti. 30 Uningƣa tükürüxti,
ⱪomuxni elip uning bexiƣa uruxti. 31 Uni mana xundaⱪ mazaⱪ ⱪilƣandin
keyin, tonni saldurup, uqisiƣa ɵz kiyimlirini kiydürdi wə krestkə mihlax
üqün elip mengixti.
Ⱨəzriti Əysaning krestkə mihlinixi
Ular taxⱪiriƣa qiⱪⱪinida, Kirini xəⱨirilik Simun isimlik bir kixini
uqritip, ⱨəzriti Əysa yüdüp mangƣan krestni uningƣa məjburiy
kɵtürgüzdi. 33 Ular Golgota, yəni «Bax sɵngək» degən yərgə kəlgəndə,
34
ⱨəzriti Əysaƣa iqix üqün dora arilaxturulƣan xarab② bərdi, lekin
ⱨəzriti Əysa uni tetip kɵrüp, iqkili unimidi.
35
Ləxkərlər ⱨəzriti Əysani krestkə mihliƣandin keyin, qək taxlixip
kiyimlirini bɵlüxüwaldi. 36 Andin keyin, u yərdə olturup nɵwətqilik ⱪildi.
37
Ular ⱨəzriti Əysaning bexining yuⱪiri təripigə «bu, Yəⱨudiylarning
padixaⱨi Əysa» dəp yezilƣan bir gunaⱨ tahtisini asti.
38
Ⱨəzriti Əysadin baxⱪa ikki ⱪaraⱪqimu krestkə mihlanƣan bolup, biri
uning ong yenidiki, yənə biri sol yenidiki kresttə idi. 39 U yərdin ɵtkənlər
baxlirini qayⱪixip, ⱨəzriti Əysani ⱨaⱪarətləp:
40
– Ⱪeni, sən ibadəthanini buzup taxlap, üq kündə ⱪaytidin yasap
qiⱪidiƣan adəm idingƣu? Əmdi ɵzüngni ⱪutⱪuzƣina! Hudaning Oƣli
bolsang, kresttin qüxüp baⱪⱪin! – deyixti.
41
Aliy roⱨaniylar, Təwrat ustazliri wə aⱪsaⱪallarmu uni xundaⱪ
məshirə ⱪilip:
42
– Baxⱪilarni ⱪutⱪuzuptikən, ɵzini ⱪutⱪuzalmidi, Isra'illarning
padixaⱨimix tehi! Əmdi kresttin qüxüp baⱪsunqu, andin uningƣa etiⱪad
ⱪilayli. 43 U Hudaƣa ixinətti, Huda uni əzizlisə, ⱪutⱪuzup baⱪmisunmu!
Qünki, u: «Mən Hudaning Oƣli» degənidi, – deyixti. 44 Ⱨəzriti Əysa
bilən billə krestkə mihlanƣan ⱪaraⱪqilarmu uni xundaⱪ ⱨaⱪarətləxti.
32

Ⱨəzriti Əysaning ɵlümi
Qüx waⱪti sa'ət on ikkidin sa'ət üqkiqə pütün zeminni ⱪarangƣuluⱪ
basti. 46 Sa'ət üqlərdə ⱨəzriti Əysa yuⱪiri awaz bilən: «Eli, eli, ləma
45

Padixaⱨliⱪ ənggüxtiri bolƣan xaⱨanə ⱨasa süpitidə.
Eytixlarƣa ⱪariƣanda krestkə mihlinidiƣanlarƣa aƣriⱪni pəsəytix məⱪsitidə dora
arilaxturulƣan xarab berilidikən.
①
②

947
Mətta bayan ⱪilƣan hux həwər

xəwaⱪtani?» yəni «Hudayim, Hudayim, meni nemixⱪa taxliwətting?»
dəp warⱪiridi.
47
U yərdə turƣanlarning bəziliri buni hata anglap:
– Bu adəm Ilyas pəyƣəmbərgə muraji'ət ⱪiliwatidu – deyixti.
48
Ularning iqidin birəylən dərⱨal yügürüp berip, bir parqə bulutni
əkəldi. Andin, uni ərzan üzüm xarabiƣa qilap, ⱪomuxning uqiƣa baƣlap
ⱨəzriti Əysaƣa iqküzməkqi boldi.
49
Baxⱪilar:
– Tohtap turunglar, ⱪarap baⱪayli, Ilyas pəyƣəmbər kelip uni ⱪutⱪuzup
ⱪalarmikin? – deyixti.
50
Ⱨəzriti Əysa ⱪattiⱪ awaz bilən yənə bir warⱪiridi-də, jan bərdi.
51
Xu waⱪitta, mərkiziy ibadəthanidiki pərdə yuⱪiridin tɵwəngə ikki
parqə bɵlüp yirtildi.③ Zemin silkinip, taxlar yerilip, 52 ⱪəbrilər eqildi.
Ⱨəzriti Əysa tirilgəndin keyin, burun aləmdin ɵtkən birmunqə təⱪwadar
adəmlər tirildi. 53 Ular ⱪəbriliridin qiⱪti wə muⱪəddəs xəⱨər
Yerusalemƣa kirip, u yərdə nurƣun kixilərgə kɵründi.
54
Ⱨəzriti Əysani kɵzət ⱪiliwatⱪan yüzbexi wə ləxkərlər zeminning
silkinixi wə baxⱪa ⱨadisilərni kɵrüp, intayin ⱪorⱪuxⱪan ⱨalda:
– U ⱨəⱪiⱪətən Hudaning Oƣli ikən! – deyixti.
55
U yərdə yənə wəⱪəni yiraⱪtin kɵrüp turƣan birmunqə ayallarmu bar
idi. Ular ⱨəzriti Əysaƣa hizmət ⱪilix üqün, Jəliliyə ɵlkisidin uningƣa
əgixip kəlgənidi. 56 Ularning arisida Məjdəllik Məryəm, Yaⱪup bilən
Yüsüpning anisi Məryəm, Zəbədiyning oƣullirining anisimu bar idi.
Ⱨəzriti Əysaning dəpnə ⱪilinixi
Kün petixⱪa yeⱪin, Aramatiyaliⱪ Yüsüp isimlik bir bay kəldi. Umu
ⱨəzriti Əysaning xagirtliridin idi. 58 U waliy Pilatusning aldiƣa berip,
ⱨəzriti Əysaning jəsitini tələp ⱪildi. Pilatus jəsətni uningƣa berixkə əmr
ⱪildi. 59 Yüsüp jəsətni elip, pakiz kəndir rəht bilən orap kepənlidi 60 wə
uni ɵzi üqün ⱪiyada oydurƣan yengi ⱪəbrigə ⱪoydi. Andin, ⱪəbrining
aƣziƣa yoƣan bir ⱪoram taxni domilitip ⱪoyup ketip ⱪaldi. 61 Məjdəllik
Məryəm bilən yənə bir Məryəm bolsa u yərdə, ⱪəbrining udulida
olturuxti.
57

Bu pərdə ibadəthanidiki əng muⱪəddəs jayni muⱪəddəs jaydin ayrip turidiƣan pərdə
bolup, uning yirtilixi insanlarning Hudaning aldiƣa baridiƣan yolining ⱨəzriti Əysa
təripidin eqilƣanliⱪini bildüridu.
③

948
Mətta bayan ⱪilƣan hux həwər

Ⱪəbrini ⱪoƣdax
Dəm elix künining ⱨarpisi ɵtkənidi. Uning ətisi, aliy roⱨaniylar bilən
Pərisiylər waliy Pilatusning aldida jəm boluxup:
63
– Janabliri, Əysaning ⱨayat waⱪtida: «Mən ɵlüp üqinqi küni
tirilimən» degini esimizdə. 64 Xuning üqün, ⱪəbrini üqinqi künigiqə
ⱪoƣdax üqün əmr bərgəysiz. Undaⱪ ⱪilmiƣanda, xagirtliri kelip jəsətni
oƣrilap ketip, həlⱪⱪə: «U ɵlümdin tirildi» deyixi mumkin. U
iƣwagərqilik aldinⱪisidinmu bəttər bolidu, – deyixti.
65
Pilatus ularƣa:
– Ⱪoƣdiƣuqi ləxkər elip berip, ⱪəbrini ⱪurbinglarning yetixiqə
ⱪoƣdanglar, – dedi. 66 Ular ləxkərlər bilən billə berip, taxni peqətləp,
ⱪəbrini muⱨapizət astiƣa aldi.
62

28-bab
Ⱨəzriti Əysaning tirilixi
Dəm elix küni ɵtüp yəkxənbə küni tang süzülgəndə, Məjdəllik
Məryəm bilən yənə bir Məryəm ⱪəbrini yoⱪlap bardi. 2 Tuyuⱪsiz ⱪattiⱪ
yər təwrəp kətti, qünki Rəbning pərixtiliridin biri asmandin qüxüp,
ⱪəbrigə berip taxni bir yanƣa domilitip, üstidə olturƣanidi. 3 Pərixtining
ⱪiyapiti qaⱪmaⱪtək, kiyimliri ⱪardək ap'aⱪ idi. 4 Ⱪoƣdiƣuqilar uningdin
ⱪorⱪup titrixip, ɵlüktək ⱪetipla ⱪaldi.
5
Pərixtə ayallarƣa mundaⱪ dedi:
– Ⱪorⱪmanglar! Silərning krestkə mihlanƣan ⱨəzriti Əysani
izdəydiƣanliⱪinglarni bilimən. 6 U bu yərdə əməs; u ɵzi eytⱪandək tirildi.
Kelinglar, u yatⱪan jayni kɵrünglar. 7 Dərⱨal berip uning xagirtliriƣa:
«Ⱨəzriti Əysa ɵlümdin tiriliptu. Jəliliyigə silərdin awwal baridikən, uni
xu yərdə kɵridikənsilər» dənglar. Mana mən silərgə eytip bərdim.
8
Ayallar bir tərəptin ⱪorⱪsa, yənə bir tərəptin zor huxalliⱪ iqidə
ⱪəbridin dərⱨal ayrilip, yügürgən peti ⱨəzriti Əysaning xagirtliriƣa
həwər berixkə ketixti. 9 Tosattin ⱨəzriti Əysa ularning aldiƣa qiⱪip:
– Salam silərgə! – dedi. Ularmu aldiƣa berip, ⱨəzriti Əysaning putiƣa
esilip, uningƣa səjdə ⱪildi. 10 Xu qaƣda, ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Ⱪorⱪmanglar! Berip ⱪerindaxlirimƣa həwər ⱪilinglar. Jəliliyigə
barsun, meni xu yərdə kɵridu, – dedi.
1
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Ⱪoƣdiƣuqilarning həwiri
Ayallar tehi yolda ketiwatⱪanda, ⱪəbrə ⱪoƣdiƣuqilarning bəziliri
xəⱨərgə kirip, bolƣan wəⱪələrning ⱨəmmisini aliy roⱨaniylarƣa həwər
ⱪildi. 12 Aliy roⱨaniylar aⱪsaⱪallar bilən bir yərgə yiƣilip
məsliⱨətləxkəndin keyin, ləxkərlərgə zor miⱪdarda pul berip:
13
– Silər: «Əysaning xagirtliri keqisi kelip, biz uhlawatⱪanda uning
jəsitini oƣrilap əketiptu» dənglar. 14 Əgər bu həwər waliyning ⱪuliⱪiƣa
yetip ⱪalsa, biz ariƣa qüxüp, silərgə gəp kəltürməymiz, – dedi. 15 Xundaⱪ
ⱪilip, ləxkərlər pulni aldi wə ularning degini boyiqə ⱪildi. Bu iƣwa
bügüngiqə Yəⱨudiylar arisida tarⱪilip kəlməktə.
11

Ⱨəzriti Əysaning xagirtliriƣa kɵrünüxi
On bir xagirt ⱨəzriti Əysa ularƣa eytⱪan Jəliliyidiki taƣⱪa qiⱪixti.
17
Ular ⱨəzriti Əysani kɵrginidə uningƣa səjdə ⱪilixti, lekin bəziliri
guman iqidə idi. 18 Ⱨəzriti Əysa ularning yeniƣa kelip, mundaⱪ dedi:
16

– Ərxtə wə yər yüzidə pütün ⱨoⱪuⱪ manga berildi. 19 Xuning üqün,
berip pütkül millətlərni mening xagirtlirim ⱪilip yetixtürünglar. Ularni
Huda'ata, uning Oƣli wə Muⱪəddəs Roⱨning nami bilən qɵmüldürüp,
20
ularƣa mən silərgə buyruƣan barliⱪ əmrlərgə əməl ⱪilixni ɵgitinglar.
Mən ⱨəⱪiⱪətənmu zaman ahiriƣiqə ⱨər da'im silər bilən billə bolimən.
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(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
Bu kitabning mu'əllipi Markustur. Gərqə Markus ⱨəzriti Əysaning on
ikki xagirtining biri bolmisimu, əmma uning məzkur kitabi ⱨəzriti
Əysaning xagirti Petrusning təlimlirigə asaslinip yezilƣan.
Hux həwər bayan ⱪilƣan baxⱪa mu'əlliplər ⱨəzriti Əysaning Rəbbimiz
ikənlikini kɵprək təkitləp ɵtkən bolsa, Markus ⱨəzriti Əysaning yənə bir
təripi, yəni insanlarning hizmətkari ikənlikini kɵprək təkitligən. Markus
kitabida ⱨəzriti Əysaning təlimi toƣrisida kɵp tohtalmiƣan bolup, uning
hatiriliri ⱨəzriti Əysaning əməliy pa'aliyətlirini asas ⱪilƣan. Kitabning
mərkiziy idiyisi ⱨəzriti Əysaning Insan'oƣli baxⱪilarni ɵzigə hizmət
ⱪildurƣili əməs, baxⱪilarƣa hizmət ⱪilƣili wə jenini pida ⱪilix bədiligə
nurƣun adəmlərni gunaⱨtin azad ⱪilƣili kəlgən, degəndin ibarət muⱨim
təlimigə mujəssəmləxkən.
Markusning bu kitabi asasən Yəⱨudiy əməs kitabhanlarƣa ⱪaritilƣan
bolƣaqⱪa, uningda Yəⱨudiylarning yosun-ⱪa'idiliri qüxəndürülgən.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tezis:
Yəⱨya pəyƣəmbərning ⱨəzriti Əysaning yolini təyyarlixi (1-bab
1-ayəttin 8-ayətkiqə)
Ⱨəzriti Əysaning qɵmüldürülüxi wə sinilixi (1-bab 9-ayəttin
13-ayətkiqə)
Ⱨəzriti Əysaning Jəliliyidiki hizmiti (1-bab 14-ayəttin 9-babning
ahiriƣiqə)
Ⱨəzriti Əysaning Yerusalemƣa səpiri (10-bab)
Ⱨəzriti Əysaning bu dunyadiki ⱨayatining ahirⱪi ⱨəptisi (11-babtin
15-babⱪiqə)
Ⱨəzriti Əysaning tirilixi wə xagirtliriƣa kɵrünüxi (16-bab)

Markus bayan ⱪilƣan
hux həwər

Qɵmüldürgüqi Yəⱨyaning təlim berixi
Hudaning Oƣli④ Əysa Məsiⱨ toƣrisidiki hux həwər mundaⱪ
baxlinidu: 2 Yəxaya pəyƣəmbərning yazmisida Hudaning munu sɵzliri
hatiriləngən:
1

«Mana, aldingda əlqimni əwətimən.
U sening yolungni aldin'ala təyyarlaydu.»
3
U bolsa: «Bayawanda: ‘dilinglarni Rəbbimizning kelixigə təyyar
ⱪilinglar!
Uning yollirini tüz ⱪilinglar!’» dəp towlaydiƣan kixidur.
4

Dərwəⱪə, qɵmüldürgüqi Yəⱨya qɵl-bayawanda pəyda bolup,
kixilərgə:
– Yaman yolliringlardin yenip, towa ⱪilinglar! Towa ⱪilƣanliⱪinglarni
bildürüx üqün qɵmüldürüxni ⱪobul ⱪilinglar. Xundaⱪ ⱪilƣanda, Huda
silərni kəqürüm ⱪilidu! – dəp jakarlidi.
5
Kixilər Yerusalem xəⱨiridin, jümlidin pütün Yəⱨudiyə ɵlkisidin
Hudaning Oƣli – Bu nam ⱨərgizmu Huda bilən ⱨəzriti Əysa otturisidiki jismaniy
jəⱨəttiki ata-baliliⱪ munasiwətni əməs, bəlki roⱨiy jəⱨəttiki munasiwətni bildüridu.
④
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uning aldiƣa kelixip, gunaⱨlirini iⱪrar ⱪilixti wə uning ɵzlirini I'ordan
dəryasida qɵmüldürüxini ⱪobul ⱪilixti. 6 Yəⱨya pəyƣəmbər tɵgə
yungidin kiyim kiygən, beligə kɵn tasma baƣliƣanidi. Yəydiƣini
qekətkə bilən yawa ⱨərə ⱨəsili idi. 7 U mundaⱪ dəp jakarlaytti:
– Məndin keyin tehimu ⱪudrətlik biri kelidu. Mən ⱨətta engixip uning
ayiƣining yiplirini yexixkimu layiⱪ əməsmən! 8 Mən silərni suƣila
qɵmüldürimən, lekin u silərni Muⱪəddəs Roⱨⱪa qɵmüldüridu.
Ⱨəzriti Əysaning qɵmüldürülüxi wə sinilixi
Xu künlərdə, ⱨəzriti Əysa Jəliliyə ɵlkisining Nasirə xəⱨiridin kelip,
Yəⱨya pəyƣəmbər təripidin I'ordan dəryasida qɵmüldürüldi. 10 U sudin
qiⱪipla, asmanning yerilip, Muⱪəddəs Roⱨning kəptər ⱨalitidə asmandin
qüxüp, ɵz üstigə ⱪonuwatⱪanliⱪini kɵrdi. 11 Andin, ərxtin Hudaning:
«Sən mening sɵyümlük Oƣlum, mən səndin hursənmən!» degən awazi
anglandi.
12
Muⱪəddəs Roⱨ ⱨəzriti Əysani xu'an qɵl-bayawanƣa elip kəldi. 13 U
qɵldə ⱪiriⱪ kün turup, Xəytan təripidin sinaldi. U yawayi ⱨaywanatlar
yaxaydiƣan yərdə bolƣan xu jəryanda, pərixtilər uning hizmitidə boldi.
9

Ⱨəzriti Əysaning tɵt beliⱪqini qaⱪirixi
Yəⱨya pəyƣəmbər tutⱪun ⱪilinƣandin keyin, ⱨəzriti Əysa Jəliliyə
ɵlkisining ⱨərⱪaysi jayliriƣa berip: 15 «Waⱪit-sa'ət yetip kəldi. Hudaning
padixaⱨliⱪi namayan bolux aldida turidu! Xunga, towa ⱪilinglar, hux
həwərgə ixininglar!» dəp, Hudaning hux həwirini jakarlaxⱪa baxlidi.
16
Bir küni, ⱨəzriti Əysa Jəliliyə kɵli boyida ketiwetip, Simun bilən
inisi Əndərni kɵrdi. Ular beliⱪqi bolup, kɵlgə tor seliwatatti. 17 Ⱨəzriti
Əysa ularƣa:
– Manga əgixinglar, mən silərni beliⱪ tutuxning orniƣa, manga adəm
tutidiƣan ⱪilimən, – dedi. 18 Ular xu'an beliⱪ torlirini taxlap, ⱨəzriti Əysa
bilən mangdi. 19 Kɵl boyida bir'az mangƣandin keyin, ⱨəzriti Əysa
Zəbədiyning oƣulliri Yaⱪup bilən Yuⱨannani kɵrdi. Ular kemidə
torlirini ongxawatatti. 20 Ⱨəzriti Əysa dərⱨal ularni xagirtliⱪⱪa qaⱪirdi.
Ular atisi Zəbədiyni mədikarlar bilən billə kemidə ⱪaldurup, ɵzliri ⱨəzriti
Əysa bilən mangdi.
14

21

Jin qaplaxⱪan adəmning saⱪaytilixi
Ular Kəpərnaⱨum xəⱨirigə kirdi. Dəm elix küni ⱨəzriti Əysa
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ibadəthaniƣa kirip, təlim berixkə baxlidi. 22 Halayiⱪ uning təlimlirigə
ⱨəyran ⱪelixti. Qünki, uning təlimliri nopuzluⱪ idi, Təwrat
ustazliriningkigə ohximaytti.
23
Ibadəthanida jin qaplaxⱪan bir kixi bar idi. Dəl xu qaƣda, u:
24
– Əy Nasirəlik Əysa, biz bilən karing bolmisun! Bizni
yoⱪatmaⱪqimusən? Mən sening kimlikingni bilimən. Huda əwətkən
muⱪəddəs bolƣuqisən! – dəp towlap kətti.
25
Ⱨəzriti Əysa uni sɵzlitiwatⱪan jinƣa buyruⱪ ⱪilip:
– Aƣzingni yum, bu adəmning tenidin qiⱪ! – dedi.
26
Jin ⱨeliⱪi adəmning bədinini ⱪattiⱪ tartixturdi wə pəryad kɵtürginiqə
uning tenidin qiⱪip kətti.
27
Buningdin ⱨəyran bolƣan kɵpqilik bir-birigə:
– Bu ⱪandaⱪ ix? Yipyengi bir təlimƣu! U dərwəⱪə jinlarƣa buyruⱪ
ⱪilix ⱨoⱪuⱪiƣa igə ikən! Ularmu uning sɵzigə boysunidikən, – deyixti.
28
Buning bilən, ⱨəzriti Əysa toƣrisidiki həwərlər tezliktə pütün Jəliliyə
ɵlkisigə tarⱪaldi.
Ⱨəzriti Əysaning nurƣun bimarlarni saⱪaytixi
Ⱨəzriti Əysa ibadəthanidin qiⱪipla, Simun wə Əndər bilən billə
ularning ɵyigə bardi. Yaⱪup wə Yuⱨannamu ular bilən birgə bardi.
30
Simunning ⱪeynanisi ⱪizitma iqidə yatatti. Uning əⱨwali ⱨəzriti
Əysaƣa dərⱨal məlum ⱪilindi. 31 Ⱨəzriti Əysa bimarning ⱪexiƣa kirip,
ⱪolidin tutup yɵləp, ɵrə turƣuzdi. Ayalning ⱪizitmisi dərⱨal yenip, ularni
kütüxkə baxlidi.
32
Kəqⱪurun kün patⱪanda, kixilər barliⱪ bimarlarni wə jin
qaplaxⱪanlarni ⱨəzriti Əysaning aldiƣa elip kelixti. 33 Pütün xəⱨərdikilər
ixik aldiƣa toplaxⱪanidi. 34 Ⱨəzriti Əysa ⱨər hil kesəllərgə giriptar
bolƣan nurƣun kixilərni saⱪaytti. Nurƣun kixilərning tenidiki jinlarni
ⱨəydəp, jinlarning ɵzi ⱨəⱪⱪidə eƣiz eqixiƣa yol ⱪoymidi. Qünki, jinlar
ⱨəzriti Əysaning kim ikənlikini bilixətti.
29

Jəliliyidə təlim berix
Ətisi ətigən tang tehi süzülməstinla, ⱨəzriti Əysa ornidin turup, xəⱨər
sirtidiki hilwət bir yərgə berip du'a-tilawət ⱪildi. 36 Simun bilən uning
ⱨəmraⱨliri ⱨəzriti Əysani izdəp qiⱪip, 37 uni tapⱪanda:
– Ⱨəmməylən sizni izdixiwatidu! – deyixti. 38 Biraⱪ, ⱨəzriti Əysa
ularƣa:
35
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– Yeⱪin ətraptiki yezilarƣimu barmisaⱪ bolmaydu. U yərdimu
Hudaning sɵzini yətküzüxüm kerək. Qünki, mən muxu ix bilən kəldim, –
dedi. 39 Xundaⱪ ⱪilip, ⱨəzriti Əysa Jəliliyə ɵlkisining ⱨəmmə yerigə
berip, ibadəthanilarda təlim bərdi ⱨəmdə kixilərning tenidiki jinlarni
ⱨəydidi.
Ⱨəzriti Əysaning mahaw kesəlni saⱪaytixi
Mahaw kesiligə⑤ giriptar bolƣan bir kixi ⱨəzriti Əysaning aldiƣa
kelip, tizlinip turup:
– Təⱪsir, əgər halisingiz, meni kesilimdin saⱪaytip pak ⱪilƣaysiz! –
dəp yalwurdi.
41
Iqi aƣriƣan ⱨəzriti Əysa ⱪolini uningƣa təgküzüp turup:
– Halaymən, pak bolƣin! – dewidi, 42 u adəm xu'an mahaw kesilidin
saⱪiyip, pakpakiz boldi. 43-44 Ⱨəzriti Əysa uningƣa:
– Ⱨazir bu ixni ⱨeqkimgə tinma, lekin udul mərkiziy ibadəthaniƣa
berip, roⱨaniyƣa ɵzüngning saⱪayƣanliⱪingni kɵrsət. Andin, buni
baxⱪilarƣa ispatlax üqün, Musa pəyƣəmbərning əmri boyiqə mahaw
kesilidin saⱪayƣanlar ⱪilixⱪa tegixlik ⱪurbanliⱪni ⱪil, – dəp, uni ⱪattiⱪ
agaⱨlandurup yolƣa saldi.
45
Biraⱪ, u adəm qiⱪip, bu ixni ⱨəmmə yərgə yeyiwətti. Nətijidə,
halayiⱪning ɵzining ətrapiƣa topliniwalmasliⱪi üqün, ⱨəzriti Əysa
ⱨeqⱪandaⱪ xəⱨərgə axkara baralmay, xəⱨər sirtidiki hilwət jaylarda
turuxⱪa məjbur boldi. Xundaⱪtimu, ⱨər yərdin kəlgən həlⱪ uni yənila
izdəp turdi.
40

2-bab
Ⱨəzriti Əysaning paləq adəmni saⱪaytixi
Birnəqqə kündin keyin, ⱨəzriti Əysa Kəpərnaⱨumdiki burun turƣan
ɵygə yənə kəldi. Uning kəlgənliki toƣrisidiki həwər tarⱪilix bilənla, 2 u
yərgə xunqilik kɵp adəm yiƣildiki, ⱨətta ixik aldidimu put tiⱪⱪudək yər
ⱪalmiƣanidi. Ⱨəzriti Əysa ularƣa Hudaning sɵzini yətküzüwatatti. 3 Xu
əsnada, uning yeniƣa paləq bir adəmni tɵt kixi kɵtürüp elip kəldi. 4 Ular
1

Mahaw kesili – bir hil ⱪorⱪunqluⱪ terə kesili bolup, Yəⱨudiylar bu hil kesəlgə
giriptar bolƣanlarni napak, dəp ⱪaraytti.
⑤
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adəmning toliliⱪidin ⱨəzriti Əysaning yeniƣa baralmay, u təlim
beriwatⱪan ɵyning ɵgzisini texip, bimarni yatⱪan orun-kɵrpisi bilən
ⱨəzriti Əysaning aldiƣa qüxürdi. 5 Ularning ixənqini kɵrgən ⱨəzriti Əysa
ⱨeliⱪi paləqkə:
– Oƣlum, sening gunaⱨliring kəqürüm ⱪilindi, – dedi.
6
U yərdə olturƣan bəzi Təwrat ustazliri kɵnglidə: 7 «Bu adəm nemə
üqün mundaⱪ dəydu? Bu kupurluⱪⱪu! Hudadin baxⱪa ⱨeqkimning
gunaⱨlarni kəqürüm ⱪilix ⱨoⱪuⱪi yoⱪⱪu!» deyixti.
8
Ularning nemə oylawatⱪanliⱪini xu'an bilgən ⱨəzriti Əysa ularƣa
mundaⱪ dedi:
– Silər buni nemə üqün kupurluⱪ dəysilər? 9 «Gunaⱨliring kəqürüm
ⱪilindi!» deyix asanmu yaki «ornungdin tur, orun-kɵrpəngni yiƣixturup
mang!» deyixmu? Əlwəttə, eytmaⱪ asan, ⱪilmaⱪ təs. 10 Əmma, ⱨazir
Insan'oƣlining⑥ yər yüzidə gunaⱨlarni kəqürüm ⱪilix ⱨoⱪuⱪiƣa igə
ikənlikini ispatlap berəy, – dedi. Andin, paləq kesəlgə:
11
– Ornungdin tur, orun-kɵrpəngni yiƣixturup ɵyünggə ⱪayt! – dəp
buyrudi. 12 Ⱨeliⱪi adəm ornidin dəs turup, orun-kɵrpisini yiƣixturdi wə
ⱨəmməylənning kɵz aldida ɵydin qiⱪip kətti. Ⱨəyran ⱪalƣan halayiⱪ
Hudani mədⱨiyilixip:
– Bundaⱪ ixni əzəldin kɵrüp baⱪmiƣaniduⱪ, – deyixti.
Ⱨəzriti Əysaning Lawiyni xagirtliⱪⱪa qaⱪirixi
Ⱨəzriti Əysa yənə kɵl boyiƣa ⱪarap mangdi. Nurƣun kixilər uning
ətrapiƣa toplixiwaldi. Ⱨəzriti Əysa ularƣa təlim bərdi.
14
Ⱨəzriti Əysa yoldin ɵtüp ketiwetip, baj yiƣidiƣan jayda olturƣan
Alfayning oƣli Lawiyni kɵrüp, uningƣa:
– Manga əgəxkin, – dedi. Lawiy ornidin turup, uningƣa əgəxti.
15
Keyin, ⱨəzriti Əysa Lawiyning ɵyidə meⱨmandarqiliⱪta
boluwatⱪanda, təklip ⱪilinƣan nurƣun bajgirlar⑦ wə xulardək gunaⱨkar
dəp ⱪaralƣan bir ⱪisim kixilərmu ⱨəzriti Əysa wə uning xagirtliri bilən
ⱨəmdastihan boldi. Ⱨəzriti Əysaƣa əgəxkənlər iqidə gunaⱨkar dəp
13

⑥ Muⱪəddəs yazmilarda «Insan'oƣli»din ibarət əwətilgüqining Hudaning küq-ⱪudriti
wə xan-xəripi bilən ərxtin qüxüp, pütkül insanlarni mənggü baxⱪuridiƣanliⱪi aldin
eytilƣan. Ⱨəzriti Əysa bu namni ɵzi ⱨəⱪⱪidə ixlətkən.
⑦ Bajgirlar – Isra'iliyini ixƣal ⱪilƣan Rimliⱪlar üqün ɵz həlⱪidin baj yiƣip beridiƣan
wə xu səwəbtin nəprətkə uqriƣan Yəⱨudiylar.
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ⱪaralƣan bundaⱪ kixilər heli kɵp idi. 16 Pərisiy⑧ diniy eⱪimidiki bəzi
Təwrat ustazliri uning gunaⱨkar dəp ⱪaralƣanlar wə bajgirlar bilən bir
dastihanda olturƣanliⱪini kɵrüp, xagirtliriƣa:
– Uning bajgir wə gunaⱨkarlar bilən bir dastihanda olturƣini ⱪandaⱪ
gəp?! – deyixti. 17 Buni angliƣan ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Saƣlam adəm əməs, bəlki kesəl adəm tewipⱪa moⱨtajdur. Mən
ɵzlirini durus ⱨesablaydiƣanlarni əməs, bəlki ɵzlirining gunaⱨlirini
tonuydiƣanlarni qaⱪirƣili kəldim, – dedi.
Koniƣa esiliwalmasliⱪ
Yəⱨya pəyƣəmbərning xagirtliri bilən Pərisiylər roza tutatti. Bəzi
kixilər ⱨəzriti Əysaning aldiƣa kelip:
– Yəⱨya pəyƣəmbərning xagirtliri wə Pərisiylər roza tutidu, sizning
xagirtliringiz nemixⱪa tutmaydu? – dəp soraxti.
19
Ⱨəzriti Əysa jawabən mundaⱪ dedi:
– Toyi boluwatⱪan yigit tehi toy ziyapitidə turƣan qaƣda, meⱨmanlar
ⱨəsrət qekiwatⱪan adəmlərdək roza tutsa ⱪandaⱪ bolƣini?! Əlwəttə
bolmaydu! 20 Əmma, yigitning ulardin elip ketilidiƣan küni kelidu, ənə
xu qaƣda ular ⱪayƣu-ⱨəsrət qəkkinidin roza tutidu.
21
Ⱨeqkim kona kɵngləkkə kirixip ketidiƣan yengi rəhttin yamaⱪ
salmaydu. Undaⱪ ⱪilsa, kiyim yuyulƣanda yengi yamaⱪ kirixip, kiyimni
yirtip taxlaydu. Nətijidə, yirtiⱪ tehimu yoƣinap ketidu. 22 Xuningdək,
ⱨeqkim yengi xarabni kona tulumƣa ⱪaqilimaydu. Əgər undaⱪ ⱪilsa,
yengi xarabning kɵpüxi bilən tulum yerilidu-də, xarabmu, tulummu
kardin qiⱪidu. Xuning üqün, yengi xarabni yengi tulumƣa ⱪaqilax kerək.
18

Dəm elix küni ⱨəⱪⱪidiki məsilə
Bir dəm elix küni, ⱨəzriti Əysa buƣdayliⱪtin ɵtüp ketiwatatti. Billə
ketiwatⱪan xagirtliri baxaⱪlarni üzüwelip, yeyixkə baxlidi. 24 Pərisiylər
ⱨəzriti Əysaƣa:
– Xagirtliringiz nemixⱪa dəm elix küni qəkləngən ixni⑨ ⱪilidu, –
23

⑧ Pərisiylər – Yəⱨudiy diniƣa təwə bolƣan, Təwrat tüzümlirigə ⱪattiⱪ ri'ayə ⱪilidiƣan
məⱬəptiki kixilər.
⑨ Yəⱨudiylarning ən'ənisi boyiqə, dəm elix küni haman tepix ⱪa'idigə hilap idi.
Pərisiylər xagirtlarning danlarni yeyix üqün aⱪlixini haman təpkənlik, dəp ⱪariƣan.
Əməliyəttə, mən'i ⱪilinƣini baxaⱪlarni üzüwelip, yeyix əməs, bəlki zira'ətlərgə orƣaⱪ
selixtur.
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deyixti.
25
Ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Padixaⱨ Dawut wə uning ⱨəmraⱨlirining aq wə moⱨtajliⱪta ⱪalƣanda
ⱪandaⱪ ⱪilƣanliⱪini muⱪəddəs yazmilardin oⱪumiƣanmu? 26 Bax
roⱨaniy Abiyatarning waⱪtida, padixaⱨ Dawut ibadəthanidiki muⱪəddəs
jayƣa kirip, Hudaƣa atalƣan nanlarni roⱨaniydin sorap yegən ⱨəm
ⱨəmraⱨliriƣimu bərgən. Ⱨalbuki, bu nanlarni roⱨaniylardin baxⱪa
ⱨərⱪandaⱪ kixining yeyixi Təwrat ⱪanuniƣa hilap idi, – dedi. 27 Ⱨəzriti
Əysa ularƣa yənə:
– Insan dəm elix küni üqün əməs, dəm elix küni insan üqün yaritildi.
28
Xuning üqün, mən Insan'oƣli dəm elix küniningmu igisidurmən, –
dedi.

3-bab
Ⱪoli ⱪurup kətkən bimarning saⱪaytilixi
Ⱨəzriti Əysa yənə ibadəthaniƣa kirdi. Ibadəthanida bir ⱪoli ⱪurup
kətkən bir adəm bar idi. 2 Bəzilər ⱨəzriti Əysaning üstidin ərz ⱪilix üqün
baⱨanə izdəx məⱪsitidə uning dəm elix künimu kesəl
saⱪaytidiƣan-saⱪaytmaydiƣanliⱪini paylap yürüxətti. 3 Ⱨəzriti Əysa ⱪoli
ⱪurup kətkən kesəlgə:
– Ornungdin turup, aldiƣa qiⱪ! – dedi.
4
Andin, ibadəthanidikilərdin:
– Ⱪandaⱪ ⱪilix Təwrat ⱪanuniƣa uyƣun? Dəm elix küni yahxiliⱪ
ⱪilixmu yaki yamanliⱪ ⱪilixmu? Janni ⱪutⱪuzuxmu yaki ⱨalak ⱪilixmu?
– dəp soridi. Ular zuwan sürüxmidi.
5
Ⱨəzriti Əysa ətrapidikilərgə ƣəzəp bilən kɵz yügürtti. Ularning
tərsaliⱪi uni eqindurƣanidi. Andin keyin, u ⱨeliⱪi kesəlgə:
– Ⱪolungni uzat! – dedi. U adəm ⱪolini uzitixi bilənla ⱪoli əsligə kəldi.
6
Buning bilən, Pərisiylər taxⱪiriƣa qiⱪip, ⱨəzriti Əysani ⱪandaⱪ
jayliwetix ⱨəⱪⱪidə Ⱨirod padixaⱨning tərəpdarliri bilən məsliⱨətlixixkə
baxlidi.
1

Kɵl boyidiki halayiⱪ
Ⱨəzriti Əysa xagirtliri bilən billə u yərdin ayrilip kɵl boyiƣa kətti,
Jəliliyə ɵlkisidin nurƣun halayiⱪ uningƣa əgixip bardi. 8 Uning ⱪilƣan
7
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ixlirini angliƣan yənə nurƣun halayiⱪ Yerusalem xəⱨiri, pütün Yəⱨudiyə
ɵlkisi, Idumeya ɵlkisi, I'ordan dəryasining ⱪarxi təripi, Tir wə Sidon
xəⱨərlirining ətrapidiki jaylardin səldək eⱪip, uning aldiƣa kelixti.
9
Ⱨəzriti Əysa halayiⱪning arisida ⱪistilip ⱪalmasliⱪ üqün, xagirtliriƣa
kiqik bir kemə təyyarlap ⱪoyuxni buyrudi. 10 Qünki, u nurƣun bimarlarni
saⱪaytⱪaqⱪa, ⱨər hil kesəlliklərgə giriptar bolƣanlarning ⱨəmmisi uning
uqisini siliwelix üqün ⱪistixip kelixkənidi. 11 Ⱪaqanla bolmisun, jin
qaplixiwalƣanlar ⱨəzriti Əysani kɵrsə, uning ayiƣiƣa bax ⱪoyup: «Sən
Hudaning Oƣlisən!» dəp warⱪirixatti. 12 Lekin, ⱨəzriti Əysa ularƣa
ɵzining kim ikənlikini axkarilimasliⱪni ⱪattiⱪ jekiləytti.
Ⱨəzriti Əysaning on ikki əlqini tallixi
Ⱨəzriti Əysa bir taƣⱪa qiⱪip, ɵzi haliƣan kixilərni yeniƣa qaⱪirdi.
Qaⱪirilƣanlar uning yeniƣa kelixti. 14 Ⱨəzriti Əysa ulardin on ikki kixini
əlqi dəp atap, ularni ɵzi bilən billə bolux, Hudaning sɵzini yətküzüx 15 wə
jinlarni ⱨəydəx ⱨoⱪuⱪiƣa igə ⱪilix üqün tallidi.
16
Bu on ikki kixi: Simun (ⱨəzriti Əysa uni Petrus dəpmu atiƣan),
17
Zəbədiyning oƣli Yaⱪup wə uning ⱪerindixi Yuⱨanna, (ⱨəzriti Əysa
ularni «Beni Rəgəx», yəni «güldürmama oƣulliri» dəpmu atiƣan),
18
Əndər, Filip, Bartolomay, Mətta, Tomas, Ⱨalpayning oƣli Yaⱪup,
Taday, wətənpərwər dəp atalƣan Simun 19 wə ⱨəzriti Əysaƣa satⱪunluⱪ
ⱪilidiƣan Yəⱨuda Ixⱪariyotlardin ibarət.
13

Ⱨəzriti Əysa Xəytandin küqlüktur
Ⱨəzriti Əysa ɵygə ⱪaytip kəlgəndin keyin, u yərgə yənə xunqə
nurƣun halayiⱪ toplandiki, ⱨəzriti Əysa bilən xagirtlirining
ƣizalinixⱪimu qolisi təgmidi. 21 Ⱨəzriti Əysaning a'ilisidikilər buni
anglap, uni ⱪayturup kəlgili berixti. Qünki, ular uni «əⱪlidin eziptu» dəp
oylaxⱪanidi.
22
Yerusalemdin kəlgən Təwrat ustazliri bolsa: «Uningƣa Xəytan
qaplixiwaptu», «u jinlarni ularning baxliⱪi bolƣan Xəytanƣa tayinip
ⱨəydəydikən» deyixətti.
23
Xuning üqün, ⱨəzriti Əysa Təwrat ustazlirini yeniƣa qaⱪirip, ularƣa
təmsillər bilən mundaⱪ dedi:
– Xəytan Xəytanni ⱪandaⱪmu ⱪoƣlisun? 24 Əgər bir dɵləttikilər ikki
guruⱨⱪa bɵlünüp soⱪuxsa, u dɵlət put tirəp turalmaydu. 25 Bir a'ilidikilər
ɵz'ara jedəl-majira ⱪilixsa, u a'ilə wəyran boluxtin saⱪlinalmaydu.
20
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Xuningƣa ohxax, Xəytanmu ɵz-ɵzigə ⱪarxi qiⱪip, ɵz baxⱪuruxida
bolƣan jinlar bilən soⱪuxsa, umu put tirəp turalmaydu, jəzmən ⱨalak
bolidu. 27 Ⱨeqkim küqtünggür adəmning ɵyigə kirip, uning melini bulap
ketəlməydu. Pəⱪət xu küqtünggür adəmni baƣliyaliƣanlarla uning ɵyini
bulang-talang ⱪilalaydu.
28
Bilip ⱪoyunglarki, insanlarning ɵtküzgən gunaⱨi wə ⱪilƣan
kupurluⱪlirining ⱨəmmisini kəqürüxkə bolidu. 29 Lekin, Muⱪəddəs
Roⱨⱪa kupurluⱪ ⱪilƣan adəm ⱨərgiz kəqürüm ⱪilinmaydu, qünki u adəm
mənggü kəqürüm ⱪilinmaydiƣan gunaⱨ sadir ⱪilƣan bolidu.
30
Ⱨəzriti Əysa bu sɵzlərni bəzilərning «uningƣa jin qaplixiptu»
deginigə ⱪarita eytⱪanidi.
Ⱨəzriti Əysaning anisi wə iniliri
Xu qaƣda, ⱨəzriti Əysaning anisi bilən iniliri kəldi. Ular taxⱪirida
turup, uni qaⱪirixⱪa adəm kirgüzdi. 32 Ⱨəzriti Əysaning ətrapida olturƣan
jama'əttin bəziliri:
– Aningiz, iniliringiz {wə singilliringiz} sizni sirtta qaⱪiriwatidu, –
deyixti.
33
Ⱨəzriti Əysa buningƣa jawabən:
– Kimlər mening anam wə inilirim? – dedi. 34 Andin, u qɵrisidə
olturƣanlarƣa ⱪarap mundaⱪ dedi:
– Mana bular mening anam wə inilirim! 35 Qünki, kim Hudaning
iradisigə əməl ⱪilsa, xu mening aka-inim, aqa-singlim wə anamdur.
31

4-bab
Uruⱪ qeqix toƣrisidiki təmsil
Ⱨəzriti Əysa yənə kɵl boyida həlⱪⱪə təlim berixkə baxlidi. Uning
ətrapiƣa toplanƣan halayiⱪ intayin kɵp bolƣaqⱪa, u bir kemigə qiⱪip
olturdi. Halayiⱪ bolsa kɵl boyida turuxatti. 2 Ⱨəzriti Əysa ularƣa təmsil
bilən nurƣun ⱨekmətlərni ɵgətti. U təlimidə mundaⱪ dedi:
3
– Ⱪulaⱪ selinglar! Bir deⱨⱪan uruⱪ qaqⱪili etiziƣa qiⱪiptu. 4 Qaqⱪan
uruⱪlirining bəziliri qiƣir yol üstigə qüxüptu, ⱪuxlar kelip ularni yəp
ketiptu. 5 Bəziliri tupriⱪi kəm taxliⱪ yərlərgə qüxüptu. Topisi nepiz
bolƣanliⱪtin, tezla ünüp qiⱪiptu, 6 lekin qongⱪur yiltiz tartmiƣaqⱪa, kün
qiⱪix bilənla solixip ⱪurup ketiptu. 7 Bəziliri tikənlərning arisiƣa
1
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qüxüptu, tikənlər ɵsüp maysilarni besiwaptu. Nətijidə, maysilar ⱨosul
berəlməptu. 8 Bəziliri bolsa munbət tupraⱪⱪa qüxüptu. Ular ünüp
qiⱪⱪandin keyin, ɵsüp qong bolup, yahxi ⱨosul beriptu. Ularning bəziliri
ottuz, bəziliri atmix, yənə bəziliri bolsa yüz ⱨəssə ⱨosul beriptu.
9
Ⱨəzriti Əysa yənə mundaⱪ dedi:
– Bu sɵzlərni ⱪuliⱪinglarda qing tutunglar!
Təmsillərning məⱪsiti
Halayiⱪ kətkəndin keyin, ⱨəzriti Əysaning on ikki xagirti bilən
əgəxküqiliri uningdin təmsillərning mənisini soraxti. 11 Ⱨəzriti Əysa
ularƣa mundaⱪ dedi:
– Hudaning padixaⱨliⱪining siri silərning bilixinglarƣa berildi. Lekin,
padixaⱨliⱪning sirtidikilərgə ⱨəmmə ix təmsillər bilən uⱪturulidu.
12
Buning bilən, Hudaning munu sɵzliri əməlgə axuruldi:
10

«Ⱪilƣanlirimƣa ⱪaraydu, ⱪaraydu, mənisini uⱪmaydu.
Sɵzlirimni anglaydu, anglaydu, qüxənməydu.
Undaⱪ bolmisidi, manga ⱪaytatti,
mənmu ularni kəqürüm ⱪilattim.»
Uruⱪ qeqix toƣrisidiki təmsilning qüxəndürülüxi
Andin, ⱨəzriti Əysa ularƣa mundaⱪ dedi:
– Silər muxu təmsilnimu qüxənmidinglarmu? Undaⱪta, baxⱪa
təmsillərni ⱪandaⱪmu qüxinisilər? 14 Deⱨⱪan qaqⱪan uruⱪ Hudaning
sɵzidur. 15 Qiƣir yolƣa qüxkən uruⱪlar mundaⱪ adəmlərgə təmsil
ⱪilinƣan bolup, ular Hudaning sɵzini angliƣan ⱨaman Xəytan kelip
ularning ⱪəlbigə qüxkən sɵzni elip ketidu. 16 Tupriⱪi kəm taxliⱪ yərlərgə
qüxkən uruⱪlar mundaⱪ kixilərgə təmsil ⱪilinƣan. Ular Hudaning sɵzini
angliƣan ⱨaman huxalliⱪ bilən ⱪobul ⱪilidu. 17 Ⱨalbuki, Hudaning sɵzi
ularda yiltiz tartmiƣaqⱪa, ular uzunƣa bərdaxliⱪ berəlməydu. Hudaning
sɵzigə ixəngənlikidin ⱪiyinqiliⱪ yaki ziyankəxlikkə uqrisa, dərⱨal Huda
yolidin qətnəp ketidu. 18 Yənə bəzi kixilər bolsa tikənlikkə qüxkən
uruⱪlarƣa təmsil ⱪilinƣan. 19 Undaⱪ kixilərning kɵngligə bu dunyaning
əndixiliri, bayliⱪning eziⱪturuxi wə baxⱪa nərsilərgə bolƣan ⱨəwəslər
kiriwelip, Hudaning sɵzini boƣuwetidu-də, ular ⱨosulsiz ⱪalidu. 20 Yənə
bəzi kixilər munbət tupraⱪⱪa qüxkən uruⱪlarƣa təmsil ⱪilinƣan. Ular
Hudaning sɵzini anglap, ⱪobul ⱪilidu. Hudaning sɵzi ularda ottuz, atmix,
13
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ⱨətta yüz ⱨəssə ⱨosul beridu.
Das astidiki qiraƣ
Ⱨəzriti Əysa ularƣa yənə mundaⱪ dedi:
– Kim qiraƣni yeⱪip, uni das yaki kariwat astiƣa yoxurup ⱪoyidu? U
əlwəttə qiraƣni qiraƣdan üstigə ⱪoymamdu? 22 Ⱨərⱪandaⱪ məhpiy ix
axkarilanmay ⱪalmaydu; yoxurun tutulƣan ⱨərⱪandaⱪ ix pax bolmay
ⱪalmaydu. 23 Bu sɵzlərni ⱪuliⱪinglarda qing tutunglar!
24
Angliƣanliringlarƣa zeⱨin ⱪoyunglar! Silər ⱪanqiki kɵp zeⱨin
ⱪoysanglar, silərgə xunqə kɵp qüxənqə berilidu, ⱨətta yetip axⱪudəkmu
berilidu. 25 Qünki, kimdə əⱪil-parasət bolsa, uningƣa tehimu kɵp
berilidu. Lekin, kimdə əⱪil-parasət bolmisa, uningda bar bolƣinimu elip
ketilidu.
21

Üngən uruⱪ toƣrisidiki təmsil
Keyin, ⱨəzriti Əysa mundaⱪ dedi:
– Hudaning padixaⱨliⱪi yənə buningƣa ohxaydu: deⱨⱪan tupraⱪⱪa
uruⱪ qaqidu. 27 U keqisi uhlaydu, kündüzi turidu. Uruⱪ ünüp yetixidu.
Lekin, u deⱨⱪan ⱪandaⱪsigə bundaⱪ bolƣanliⱪini bilməydu. 28 Tupraⱪ
təbi'iy ⱨalda ⱨosul beridu. Uruⱪ awwal ünidu, keyin bax qiⱪiridu, ahirda
baxaⱪlar toluⱪ dan tutidu. 29 Dan pixip yetilgəndə, u deⱨⱪan dərⱨal orƣaⱪ
salidu, qünki ⱨosul yiƣix waⱪti kəlgən bolidu.
26

Ⱪiqa uruⱪi toƣrisidiki təmsil
Ⱨəzriti Əysa yənə mundaⱪ dedi:
– Hudaning padixaⱨliⱪini nemigə ohxitay? Ⱪandaⱪ bir təmsil bilən
sürətləp berəy? 31 U goya bir tal ⱪiqa uruⱪiƣa ohxaydu. Ⱪiqa uruⱪi pütün
uruⱪlarning iqidə əng kiqik bolsimu, 32 terilƣandin keyin, ⱨərⱪandaⱪ
zira'əttin egiz ɵsüp① xundaⱪ xahlayduki, ⱪuxlarmu uning sayisidə
uwulaydu.
33
Ⱨəzriti Əysa Hudaning sɵzini buningƣa ohxax nurƣun təmsillər
bilən jama'ət qüxinəligüdək ⱪilip qüxəndürətti. 34 Təmsil kəltürməy turup
ⱨeqⱪandaⱪ təlim bərməytti. Ɵz xagirtliri bilən yalƣuz ⱪalƣinida, ularƣa
ⱨəmmini qüxəndürüp berətti.
30

Bu yərdə tilƣa elinƣan ⱪiqa Ottura Xərⱪtə ɵsidiƣan, yahxi ɵskəndə ⱨətta üq
metirdin exip ketidiƣan ɵsümlükni kɵrsitidu.
①
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Ⱨəzriti Əysaning boranni tinqitixi
U küni kəqⱪurun, ⱨəzriti Əysa xagirtliriƣa:
– Kɵlning u ⱪetiƣa ɵtəyli, – dedi. 36 Xagirtlar halayiⱪtin ayrilip, ⱨəzriti
Əysa olturƣan kemigə qüxüp, uni elip yürüp ketixti. Ular bilən billə
mangƣan baxⱪa kemilərmu bar idi. 37 Ⱪattiⱪ boran qiⱪip, dolⱪunlar
xundaⱪ urdiki, kemigə su toxay dəp ⱪalƣanidi. 38 Ⱨəzriti Əysa kemining
ayaƣ təripidə yastuⱪⱪa bax ⱪoyup uyⱪuƣa kətkənidi. Xagirtlar uni
oyƣitip:
– Ustaz, biz ƣərⱪ bolux aldida turuwatsaⱪ, karingiz yoⱪmu? – deyixti.
39
Ⱨəzriti Əysa ornidin turup boranƣa buyruⱪ ⱪildi wə dolⱪunlarƣa:
«Tohta! Tinqlan!» dedi. Buning bilən, boran tohtap, dolⱪun pəsləp,
ⱨəmmisi tinqidi.
40
Ⱨəzriti Əysa xagirtliriƣa:
– Nemanqə ⱪorⱪisilər! Tehiqə ixənqinglar yoⱪmu? – dedi.
41
Ular bolsa ⱪattiⱪ ⱪorⱪunq iqidə bir-birigə:
– Bu adəm zadi kimdu? Ⱨətta boran wə dolⱪunlarmu uning gepini
anglaydikən-ⱨə! – dəp ketixti.
35

5-bab
Jin qaplaxⱪan Gerasaliⱪ adəmning saⱪaytilixi
Ular kɵlning u ⱪetidiki Gerasaliⱪlar turidiƣan yərgə bardi. 2 Ⱨəzriti
Əysa kemidin qüxüxi bilənla, jin qaplaxⱪan bir adəm gɵr ⱪilinidiƣan
ɵngkürlərning biridin qiⱪip, uning aldiƣa yügürdi. 3 U adəm ɵngkürlərni
makan tutⱪan bolup, ⱨeqkim uni ⱨətta zənjir bilənmu baƣlap
ⱪoyalmaytti. 4 Birnəqqə ⱪetim ⱪolliri zənjirlinip, putliriƣa kixənlər
selinƣan bolsimu, zənjirlərni üzüp, kixənlərni qeⱪiwətkənidi. Ⱨeqkim
uni boysunduralmiƣanidi. 5 Keqə-kündüz mazarliⱪ wə dalalarda
warⱪirap-jarⱪirap yürətti. Ɵz-ɵzini tax bilən urup yarilanduratti.
6
U ⱨəzriti Əysani yiraⱪtin kɵrüp, yügürgən peti uning aldiƣa berip,
yərgə bax ⱪoydi 7 wə ⱪattiⱪ warⱪirap:
– Uluƣ Hudaning Oƣli Əysa, iximƣa arilaxma! Huda aldida səndin
ɵtünüp soraymənki, meni ⱪiynima! – dedi. 8 Səwəbi, ⱨəzriti Əysa: «Ⱨəy
jin, bu adəmning tenidin qiⱪ!» dəp buyruƣanidi.
9
Andin, ⱨəzriti Əysa bu adəmdin:
1
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– Isming nemə? – dəp soridi.
– Ismim «mingliƣan», qünki sanimiz kɵp, – dəp jawab bərdi bu
adəmni sɵzlitiwatⱪan jin 10 wə ⱨəzriti Əysadin ɵzlirini u zemindin
qiⱪiriwətməslikni tələp ⱪilip, kɵp ɵtünüp yalwurdi.
11
Xu ətraptiki taƣ baƣrida qong bir top tongguz padisi ozuⱪlinip
yürətti. 12 Jinlar ⱨəzriti Əysaƣa:
– Bizni muxu tongguz padisiƣa ⱨəydiwətkin, ularning iqigə kirip
ketixkə ijazət bərgin, – dəp yalwuruxti. 13 Ⱨəzriti Əysaning ijaziti bilən
jinlar qiⱪip, tongguzlarning tenigə kirip kətti. Ikki mingƣa yeⱪin tongguz
patiparaⱪ bolup, yügürgən peti tik yardin qüxüp, kɵlgə ƣərⱪ boldi.
14
Tongguz baⱪⱪuqilar u yərdin ⱪeqip, xəⱨər-yezilarda bu həwərni
tarⱪatti. Halayiⱪmu əⱨwalni kɵrgili qiⱪixti. 15 Ular ⱨəzriti Əysaning
yeniƣa kəlginidə, ilgiri mingliƣan jinlarƣa əsir bolƣan ⱨeliⱪi adəmning
kiyimlirini kiyip, əs-ⱨoxi jayida ⱨalda olturƣinini kɵrüp, ⱪorⱪup ketixti.
16
Bu mɵjizini kɵrgənlər jin qaplaxⱪan adəmning ⱪutⱪuzulƣanliⱪi wə
tongguzlarning aⱪiwitini halayiⱪⱪa sɵzləp bərdi. 17 Buning bilən, həlⱪ
ⱨəzriti Əysaning ɵzlirining zeminidin qiⱪip ketixini tələp ⱪildi.
18
Ⱨəzriti Əysa kemigə qiⱪiwatⱪanda, ilgiri jin qaplaxⱪan ⱨeliⱪi adəm
uningƣa:
– Mənmu siz bilən billə ketəy, – dəp yalwurdi.
19
Lekin, ⱨəzriti Əysa uningƣa ruhsət ⱪilmay:
– Uruⱪ-tuƣⱪanliringning yeniƣa berip, ularƣa Rəbbingning sanga
nəⱪədər qong ixlarni ⱪilip bərgənlikini wə ⱪanqilik meⱨir-xəpⱪət
kɵrsətkənlikini yətküzgin, – dedi. 20 U adəm ⱪaytip berip, ⱨəzriti
Əysaning ɵzigə ⱪilip bərgən qong ixlarni on xəⱨər rayonida tarⱪitixⱪa
baxlidi. Buni angliƣanlarning ⱨəmmisi ⱨəyran ⱪelixti.
Tirildürülgən ⱪiz wə saⱪaytilƣan ayal
Ⱨəzriti Əysa kemə bilən kɵlning u ⱪetiƣa ⱪaytⱪinida, nurƣun
halayiⱪ kɵl boyida yənə uning yeniƣa yiƣildi. 22-23 Bu qaƣda, məlum bir
ibadəthanining Ya'ir isimlik bir məs'uli kəldi. U ⱨəzriti Əysani kɵrüp
ayiƣiƣa yiⱪilip:
– Kiqik ⱪizim səkratⱪa qüxüp ⱪaldi. Berip uningƣa ⱪolingizni
təgküzüp ⱪoysingiz, u saⱪiyip ɵmür kɵrsə! – dəp yalwurdi.
24
Ⱨəzriti Əysa u adəm bilən billə bardi. Uning ətrapiƣa olixiwalƣan
halayiⱪmu kəynidin əgixip mengixti.
25
Topning iqidə hun təwrəx kesiligə giriptar bolƣiniƣa on ikki yil
21
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bolƣan bir ayal bar idi. 26 U nurƣun tewiplarning ⱪolida kɵp azab qekip,
bar-yoⱪini sərp ⱪilƣan bolsimu, kesili yahxilanmaⱪ tügül, tehimu
eƣirlixip kətkənidi. 27 Bu ayalmu ⱨəzriti Əysa ⱨəⱪⱪidiki gəp-sɵzlərni
angliƣanidi. Xuning üqün, halayiⱪning arisidin ⱪistilip kelip, arⱪa
tərəptin uning qapinini silap ⱪoydi. 28 Qünki, u iqidə «ⱨəzriti Əysaning
qapinini tutsamla, qoⱪum saⱪiyip ketimən» dəp oyliƣanidi. 29 Hun xu'an
tohtap, ayal ɵzining kesəl azabidin ⱪutulƣanliⱪini ⱨes ⱪildi. 30 Dəl xu
waⱪitta, ⱨəzriti Əysa wujudidin ⱪudritining qiⱪⱪanliⱪini səzdi. U
halayiⱪning iqidə kəynigə burulup:
– Kiyimimni tutⱪan kim? – dəp soridi.
31
Xagirtliri uningƣa:
– Ɵpqɵringizdiki halayiⱪning ⱪistap keliwatⱪanliⱪini kɵrüp turuⱪluⱪ,
yənə: «Meni tutⱪan kim?» dəp soraysizƣu? – deyixti.
32
Biraⱪ, ⱨəzriti Əysa ɵzini tutⱪan kixini tepix üqün dawamliⱪ ətrapiƣa
ⱪaridi. 33 Ɵzidə nemə əⱨwalning yüz bərgənlikini səzgən ayalmu
ⱪorⱪⱪinidin titrigən ⱨalda ⱨəzriti Əysaning aldiƣa kelip, ayiƣiƣa yiⱪildi
wə uningƣa ⱨəⱪiⱪiy əⱨwalni eytti. 34 Ⱨəzriti Əysa uningƣa:
– Ⱪizim, ixənqing seni saⱪaytti! Tinq-aman ⱪayt. Dawamliⱪ salamət
bol, – dedi.
35
Ⱨəzriti Əysa bu sɵzni ⱪiliwatⱪanda, ibadəthana məs'ulining ɵyidin
kixilər kelip, ibadəthana məs'uli Ya'irƣa:
– Ⱪizingiz jan üzdi. Əmdi ustazni awarə ⱪilixning ⱨajiti yoⱪmikin, –
deyixti.
36
Ⱨəzriti Əysa bu sɵzlərgə ⱪarimay, ibadəthana məs'uliƣa:
– Ⱪorⱪmiƣin! Ixənqing bolsun, – dedi. 37 Xuning bilən, ⱨəzriti Əysa
Petrus, Yaⱪup wə Yaⱪupning inisi Yuⱨannani elip yolƣa qiⱪti. Ulardin
baxⱪa ⱨeqkimning ɵzi bilən billə berixiƣa ruhsət ⱪilmidi. 38 Ular
ibadəthana məs'ulining ɵyi aldiƣa kəlgəndə, ⱨəzriti Əysa ⱪattiⱪ
dərd-pəryad kɵtürgən kixilər topini kɵrdi. 39 Ⱨəzriti Əysa ɵygə kirip
ularƣa:
– Nemixⱪa dərd-pəryad kɵtürüp yiƣlaysilər? Bala ɵlmidi, uhlap ⱪaptu,
– dedi. 40 Biraⱪ, ular ⱨəzriti Əysani məshirə ⱪilixti.
Ⱨəzriti Əysa ⱨəmməylənni taxⱪiriƣa qiⱪiriwətkəndin keyin, balining
ata-anisini wə billə kəlgən xagirtlirini elip, bala bar ɵygə kirdi. 41 U
balining ⱪolidin tartip, uningƣa: «Talita kumi» dedi. Bu sɵzning mənisi
«ⱪizim sanga eytimənki, ornungdin tur» degənlik idi. 42 On ikki yaxliⱪ bu
ⱪiz xu'an ornidin turup, mengixⱪa baxlidi. U yərdikilər bu ixⱪa intayin
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ⱨəyran boluxti. 43 Ⱨəzriti Əysa ularƣa bu ixni ⱨeqkimgə tinmasliⱪni
ⱪattiⱪ tapilidi wə ularƣa ⱪizning ⱪorsiⱪiƣa birnərsə berixni buyrudi.

6-bab
Nasirəliklərning ⱨəzriti Əysani rət ⱪilixi
Ⱨəzriti Əysa u yərdin ayrilip, ɵz yurtiƣa ⱪaytti. Xagirtlirimu uning
bilən billə idi. 2 Dəm elix küni, ⱨəzriti Əysa ibadəthanida təlim berixkə
baxlidi. Uning sɵzlirini angliƣan jama'ət ⱨəyran boluxup:
– Bu adəm bularni nədin ɵgəngəndu? Uningƣa bunqiwala
əⱪil-parasətni kim bərgəndu? Bu mɵjizilərni ⱪandaⱪ yaritidiƣandu? 3 U
pəⱪət addiy bir yaƣaqqiƣu? Məryəm uning anisi, Yaⱪup, Yosə, Yəⱨuda
wə Simun uning ⱪerindaxliri əməsmu? Singilliri bu yərdə ɵz
iqimizdiƣu? – deyixətti. Xuning bilən, ular uni rət ⱪildi.
4
Ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Pəyƣəmbər ɵz yurti, ɵz uruⱪ-tuƣⱪanliri arisida wə ɵz ɵyidə
ⱨɵrmətkə sazawər bolmaydu, – dedi. 5 Xunga, ⱨəzriti Əysa u yərdə
birⱪanqə bimarni ularning uqisiƣa ⱪollirini təgküzüp saⱪaytⱪandin
baxⱪa, ⱨeqⱪandaⱪ mɵjizə kɵrsitixni toƣra tapmidi. 6 U bu kixilərning
etiⱪadsizliⱪidin ⱨəyran ⱪaldi.
1

Ⱨəzriti Əysaning on ikki əlqini əwətixi
Keyin, ⱨəzriti Əysa ətraptiki yeza-kəntlərni aylinip təlim beriwatatti.
7
U on ikki xagirtini yeniƣa qaⱪirip, ularƣa jinlarni ⱨəydəx ⱨoⱪuⱪini
bərdi wə həlⱪ arisiƣa ikki-ikkidin əwətti. 8 Ⱨəm ularƣa səpərdə yeniƣa
ⱨasidin baxⱪa nərsə eliwalmasliⱪ, nə nan, nə hurjun kɵtürməslik, pulmu
seliwalmasliⱪni eytti. 9 Putiƣa ayaƣ kiyixkə ijazət bərdi, biraⱪ birər artuⱪ
kɵnglək eliwalmasliⱪni buyrudi. 10 U yənə:
– Bir yurtⱪa barƣininglarda, ⱪaysi a'ilidə ⱪarxi elinsanglar, u yərdin
kətküqə xu a'ilidila turunglar. 11 Əgər birər yərdiki kixilər silərni ⱪarxi
almisa wə sɵzünglarni anglimisa, u yərdin ayrilƣininglarda, ularni
agaⱨlandurux üqün ayiƣinglardiki topini ⱪeⱪiwetinglar! – dedi.
12
Xundaⱪ ⱪilip, xagirtlar yolƣa qiⱪip, kixilərni gunaⱨliriƣa towa
ⱪilixⱪa ündidi. 13 Ular nurƣun jinlarni ⱨəydidi, nurƣun bimarlarƣa
zəytun yeƣini sürkəp saⱪaytti.
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Qɵmüldürgüqi Yəⱨyaning ɵlümi
Ⱨirod han ⱨəzriti Əysa ⱨəⱪⱪidiki ⱨəmmə ixlardin həwər tapti, qünki
ⱨəzriti Əysaning dangⱪi ⱨəmmə yərgə pur kətkənidi. Bəzilər: «Bu adəm
ɵlümdin tirilgən qɵmüldürgüqi Yəⱨya bolsa kerək. Uning pəwⱪul'addə
ⱪudrətlərgə igə bolƣanliⱪining səwəbi ənə xu» deyixətti. 15 Bəzilər: «U
ilyas pəyƣəmbər» desə, yənə bəzilər: «Burunⱪi pəyƣəmbərlərdək bir
pəyƣəmbər bolsa kerək» deyixətti.
16
Bularni angliƣan Ⱨirod han:
– Mən kallisini aldurƣan Yəⱨya tiriliptu! – dedi. 17-18 Ⱨirodning
bundaⱪ deyixining səwəbi, u ɵgəy akisi Filipning ayali Ⱨirodiyəni
tartiwalƣanda, u ayalning təlipi bilən Yəⱨyani tutⱪun ⱪilip, zindanƣa
taxliƣanidi. Qünki, Yəⱨya Ⱨirodⱪa: «Akangning ayalini tartiwelixing
Təwrat ⱪanuniƣa hilaptur» dəp kəlgənidi.
19
Ⱨirodiyə xu wəjidin Yəⱨya pəyƣəmbərgə ɵqmənlik saⱪlap, uni
ɵltürüwətməkqi bolsimu, lekin əməlgə axuralmiƣanidi. 20 Qünki, Yəⱨya
pəyƣəmbərning durus wə Hudaƣa atalƣan bir adəm ikənlikini bilidiƣan
Ⱨirod han uningdin ⱪorⱪatti wə uni muⱨapizət ⱪilatti. Ⱨirod Yəⱨya
pəyƣəmbərning sɵzlirini angliƣan qaƣlirida nemə ⱪilixni biləlməy
ⱪalatti. Biraⱪ, uning sɵzlirini yənila ⱪiziⱪip anglaytti.
21
Ⱨirodiyə kütkən pursət ahir yetip kəldi. Ⱨirod ɵzining tuƣulƣan
künini hatiriləx üqün katta ziyapət ɵtküzüp, ⱪol astidiki əməldarlar,
ⱪomandanlar wə Jəliliyə ɵlkisidiki yurt kattilirini kütüwaldi.
22
Ⱨirodiyəning burunⱪi eridin bolƣan ⱪizi kirip ussul oynap bərdi. Bu
Ⱨirod bilən meⱨmanlarƣa bəkmu yeⱪip kətti. Ⱨirod han ⱪizƣa:
– Məndin nemə tələp ⱪilsingiz, xuni berimən, – dedi. 23 Arⱪidinla u
ⱪəsəm ⱪilip yənə:
– Məndin nemə tələp ⱪilsingiz, ⱨətta hanliⱪimning yerimini
desingizmu mərⱨəmət, – dedi.
24
Ⱪiz taxⱪiriƣa qiⱪip, anisidin:
– Nemə tələp ⱪilay? – dəp soridi.
– Qɵmüldürgüqi Yəⱨyaning kallisini tələp ⱪil, – dedi anisi.
25
Ⱪiz xu'an Ⱨirod hanning aldiƣa yügürüp kirip:
– Qɵmüldürgüqi Yəⱨyaning kallisini dərⱨal bir təhsigə ⱪoyup
kəltürüxingizni tələp ⱪilimən, – dedi.
26
Ⱨirod han buningƣa naⱨayiti ongaysizlanƣan bolsimu,
meⱨmanlarning aldida ⱪilƣan ⱪəsimi tüpəylidin, ⱪizning təlipini rət
14
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ⱪilixni rawa kɵrmidi. 27 U dərⱨal bir jallat əwətip, Yəⱨya pəyƣəmbərning
kallisini elip kelixni buyrudi. Jallat zindanƣa berip Yəⱨya
pəyƣəmbərning kallisini elip, 28 uni bir təhsigə ⱪoyup, ⱪizning aldiƣa
elip kəldi. Ⱪiz uni anisiƣa tapxurdi. 29 Buningdin həwər tapⱪan Yəⱨya
pəyƣəmbərning xagirtliri kelip, jəsətni elip berip yərlikkə ⱪoydi.
Ⱨəzriti Əysaning bəx ming kixini toyduruxi
Yeza-ⱪixlaⱪlarƣa əwətilgən əlqilər ⱪaytip kelip, ⱨəzriti Əysaning
aldiƣa yiƣildi wə ⱪilƣan ixliri ⱨəm bərgən təlimlirini uningƣa məlum
ⱪilixti. 31 Kelip-ketiwatⱪanlar naⱨayiti kɵp bolƣanliⱪtin, ⱨəzriti Əysa wə
xagirtlarƣa ƣizalinixⱪimu waⱪit qiⱪmidi. Xunga, ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Yürünglar, mən bilən hilwət bir jayƣa berip, bir dəm aram elinglar, –
dedi. 32 Buning bilən, ular kemigə qüxüp, hilwət bir yərgə ⱪarap yol aldi.
33
Biraⱪ, ularning ketiwatⱪanliⱪini kɵrgən birmunqə kixilər ularni
tonuwalƣanidi. Halayiⱪ ətraptiki pütün yezilardin bəs-bəs bilən piyadə
yolƣa qiⱪip, ulardin burun u yərgə yetip berixti. 34 Ⱨəzriti Əysa kemidin
qüxüp, nurƣun halayiⱪni kɵrdi. Ⱪoyqisiz ⱪoy padisiƣa ohxaydiƣan bu
insanlarƣa iq aƣritti wə ularƣa kɵp nərsilərni ɵgitixkə baxlidi.
35
Waⱪit bir yərgə berip ⱪalƣanidi. Xagirtliri ⱨəzriti Əysaning aldiƣa
kelip:
– Bu hilwət bir jay ikən, kəq kirip kətti. 36 Halayiⱪni tarⱪitiwətkən
bolsingiz, ular ətraptiki yeza-ⱪixlaⱪlarƣa berip, ɵzlirigə yəydiƣan bir
nərsə setiwalsun, – dedi.
37
Lekin, ⱨəzriti Əysa:
– Ularƣa ɵzünglar tamaⱪ beringlar, – dedi.
Xagirtlar ⱨəzriti Əysadin:
– Yerim yilliⱪ kirimni həjləp, ularƣa nan əkelip üləxtürüp berəmduⱪ? –
dəp soridi.
38
– Ⱪanqə neninglar bar? Ⱪarap beⱪinglar, – dedi ⱨəzriti Əysa ularƣa.
Ular təkxürüp kəlgəndin keyin:
– Bizdə bəx nan bilən ikki beliⱪ bar ikən, – deyixti.
39
Ⱨəzriti Əysa ularƣa halayiⱪni top-top ⱪilip yexil qimliⱪta
olturƣuzuxni buyrudi. 40 Halayiⱪ yüzdin, əlliktin bolup olturuxti.
41
Ⱨəzriti Əysa bəx nan bilən ikki beliⱪni ⱪoliƣa elip, asmanƣa ⱪarap
Hudaƣa xükür eytti. Andin, nanlarni oxtup, kɵpqilikkə tarⱪitip berix
üqün xagirtliriƣa bərdi. Ikki beliⱪnimu xundaⱪ ⱪildi. 42 Ⱨəmməylən yəp
toydi. 43 Xagirtlar exip ⱪalƣan nan wə beliⱪ parqilirini liⱪ on ikki
30
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sewətkə yiƣiwaldi. 44 Tamaⱪ yegən ərlərning sanila bəx ming idi.
Ⱨəzriti Əysaning su üstidə mengixi
Buning kəynidinla, ⱨəzriti Əysa xagirtlirining kemigə olturup, ɵzidin
awwal kɵlning u ⱪetidiki Bəytsayda yezisiƣa ɵtüxini buyrudi. Bu arida
ɵzi halayiⱪni tarⱪitiwətti. 46 Ularni uzatⱪandin keyin, du'a-tilawət ⱪilix
üqün taƣⱪa qiⱪti.
47
Kəqⱪurun, kemə kɵlning otturisiƣa barƣanidi. Ⱪuruⱪluⱪta ɵzi
yalƣuz ⱪalƣan ⱨəzriti Əysa 48 xagirtlirining palaⱪni naⱨayiti təstə
uruwatⱪanliⱪini kɵrdi, qünki ⱪarxi tərəptin xamal qiⱪiwatatti. Tang
etixⱪa az ⱪalƣanda, ⱨəzriti Əysa kɵlning üstidə mengip, xagirtliri tərəpkə
kəldi wə ularning yenidin ɵtüp kətməkqi boldi. 49 Xagirtlar ⱨəzriti
Əysaning kɵlning üstidə mengip keliwatⱪanliⱪini kɵrüp, uni alwasti, dəp
oylap warⱪirixip kətti. 50 Ⱨəmməylən uni kɵrüp intayin alaⱪzadə
boluxⱪanidi.
Lekin, ⱨəzriti Əysa dərⱨal ularƣa:
– Hatirjəm bolunglar, bu mən, ⱪorⱪmanglar! – dedi.
51
Ⱨəzriti Əysa kemigə qiⱪip ularƣa ⱪoxulƣanda, xamal tohtidi.
Xagirtlar buningdin intayin ⱨəyran ⱪelixti. 52 Qünki, ular nan toƣrisidiki
mɵjizini tehiqə qüxənmigənidi, ularning əⱪli bolsa bihudlixip kətkənidi.
53
Ⱨəzriti Əysa bilən xagirtliri kɵlning ⱪarxi ⱪetiƣa berixida, Ginəsar
degən yərdə ⱪuruⱪluⱪⱪa qiⱪip kemini baƣlidi. 54 Ular kemidin qüxüxi
bilənla, həlⱪ ⱨəzriti Əysani tonuwaldi. 55 Ular yügürüxüp yürüp, bu
həwərni ətraptiki jaylarƣa yətküzdi. Ⱨəzriti Əysa ⱪəyərdə bolsa, kixilər
bimarlarni zəmbilgə selip, xu yərgə elip berixti. 56 Ⱨəzriti Əysa məyli
yeza, məyli xəⱨər yaki ⱪixlaⱪⱪa barsun, halayiⱪ bimarlarni asasliⱪ
koqilarƣa elip qiⱪip yatⱪuzup, ⱨəzriti Əysadin bimarlarning
ⱨeqbolmiƣanda uning tonining pexigə bolsimu ⱪolini təgküzüwelixiƣa
ruhsət ⱪilixini sorap yalwuratti. Uningƣa ⱪolini təgküzgənlərning
ⱨəmmisi saⱪaydi.
45

7-bab
Hudaning əmrini yoⱪⱪa qiⱪarmasliⱪ
Bir küni, Yerusalemdin kəlgən bəzi Pərisiylər wə Təwrat ustazliri
ⱨəzriti Əysaning qɵrisigə yiƣildi. 2 Ular ⱨəzriti Əysaning xagirtliri iqidə
1
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bəzilirining tamaⱪtin burun ⱪol yuyux diniy ⱪa'idisini ada ⱪilmayla
tamaⱪ yəwatⱪanliⱪini kɵrdi. 3 (Pərisiylər, jümlidin pütün Yəⱨudiylar
əjdadlirining ən'ənisi boyiqə ⱪollirini pakiz yumay turup tamaⱪ
yeməydu. 4 Xuningdək, bazardin alƣan nərsilərnimu yumay yeməydu.
Uningdin baxⱪa, ⱪədəⱨ, qɵgün wə mis ⱪaqilarni yuyux toƣrisidimu
birmunqə ən'ənilərgə ri'ayə ⱪilidu.)
5
Pərisiylər wə Təwrat ustazliri ⱨəzriti Əysadin:
– Xagirtliring nemixⱪa əjdadlirimizning ən'ənilirigə ri'ayə ⱪilmaydu?
Nemixⱪa napak ⱪolliri bilən tamaⱪ yəydu? – dəp soraxti.
6
Ⱨəzriti Əysa ularƣa mundaⱪ jawab bərdi:
– Huda Yəxaya pəyƣəmbər arⱪiliⱪ aldin eytⱪan munu sɵzlər silər
sahtipəzlərgə nemidegən mas kelidu-ⱨə?! Uning yazmisida mundaⱪ
yezilƣan:
«Bu həlⱪ meni aƣzidila ⱨɵrmətləydu,
lekin ⱪəlbi məndin yiraⱪ.
7
Manga ⱪilƣan ibaditi biⱨudidur.
Qünki, ɵgətkənliri Hudaning əmrliri əməs,
bəlki ɵzliri qiⱪiriwalƣan pətiwalardur.»
8

Silər Hudaning əmrini bir yaⱪⱪa ⱪayrip ⱪoyup, insanlarning
ən'ənisigə esiliwalidikənsilər.
9
Ⱨəzriti Əysa ularƣa yənə mundaⱪ dedi:
– Ɵz ən'ənənglarni saⱪlap ⱪelix üqün, Hudaning əmrlirini bir yaⱪⱪa
ⱪayrip ⱪoyuxta nemanqə ustiliⱪ ⱪilisilər! 10 Musa pəyƣəmbər:
«Ata-anangni ⱨɵrmət ⱪil» wə «atisi yaki anisini ⱨaⱪarətligənlərgə ɵlüm
jazasi berilsun» dəp buyruƣan. 11 Lekin, silər: «Ata-anisiƣa: ‘məndin
alidiƣan pütün maddiy yardiminglarni ⱪurban ⱪildim, yəni Hudaƣa
atiwəttim’ desə, 12 u adəm ɵz ata-anisining ⱨalidin həwər almisimu
bolidu» dəp ɵgitisilər. 13 Xundaⱪ ⱪilip, əwladtin əwladⱪiqə
dawamlaxturup kəlgən ən'əniliringlarni dəp Hudaning əmrini yoⱪⱪa
qiⱪirisilər. Silər bundaⱪ ixlarni kɵp ⱪilisilər.
Insanni nemə napak ⱪilidu?
Ⱨəzriti Əysa halayiⱪni yənə yeniƣa qaⱪirip, ularƣa:
– Ⱨəmminglar sɵzümgə ⱪulaⱪ selinglar wə xuni qüxininglarki,
15
insanning sirtidin iqigə kiridiƣan nərsilərning ⱨeqⱪandiⱪi uni napak
14
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ⱪilmaydu, insanni napak ⱪilidiƣini insanning iqidin qiⱪidiƣinidur. {
16
Bu sɵzlərni ⱪuliⱪinglarda qing tutunglar!} – dedi.
17
Ⱨəzriti Əysa halayiⱪtin ayrilip ɵygə kirgəndə, xagirtliri uningdin bu
təmsilning mənisini soridi. 18 Ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Silərmu tehiqə qüxənməywatamsilər? Sirttin insanning iqigə
kiridiƣan ⱨərⱪandaⱪ nərsining uni napak ⱪilalmaydiƣanliⱪini
qüxənməmsilər? 19 Sirttin kirgən nərsə insanning ⱪəlbigə əməs,
axⱪaziniƣa baridu. U yərdin tərət bolup qiⱪip ketidu, – dedi. Ⱨəzriti
Əysa bu sɵzlər arⱪiliⱪ, yeməkliklərning ⱨəmmisining ⱨalal ikənlikini
bildürgənidi.
20
Ⱨəzriti Əysa sɵzini dawamlaxturup mundaⱪ dedi:
– Insanni napak ⱪilidiƣini insanning iqidin qiⱪidiƣinidur. 21 Qünki,
yaman niyət, jinsiy əhlaⱪsizliⱪ, oƣriliⱪ, ⱪatilliⱪ, 22 zinahorluⱪ, aqkɵzlük,
yamanliⱪ, ⱨiyligərlik, xəⱨwaniyliⱪ, ⱨəsəthorluⱪ, tɵⱨməthorluⱪ,
təkəbburluⱪ wə ⱨamaⱪətliklər insanning iqidin, yəni ⱪəlbidin qiⱪidu.
23
Bu yamanliⱪlarning ⱨəmmisi insanning iqidin qiⱪip, insanni napak
ⱪilidu.
Yəⱨudiy əməs ayalning etiⱪadi
Ⱨəzriti Əysa u yərdin ayrilip Tir xəⱨirining ətrapidiki rayonlarƣa
bardi. U yərdə bir ɵygə kirdi. Əslidə u buni ⱨeqkimning bilixini
halimiƣan bolsimu, lekin yoxuralmidi. 25 Jin təgkən kiqikkinə bir ⱪizning
anisi ⱨəzriti Əysa toƣrisidiki həwərni angliƣan ⱨaman yetip kelip, ⱨəzriti
Əysaning ayiƣiƣa yiⱪildi. 26 Süriyə ɵlkisining Fənikiyə degən yeridə
tuƣulƣan Yəⱨudiy əməs bu ayal ⱨəzriti Əysadin ⱪizidiki jinni
ⱨəydiwetixni ɵtündi. 27 Ⱨəzriti Əysa uningƣa:
– Aldi bilən balilar yəp toysun, balilarning nenini itlarƣa taxlap berix
toƣra əməs,② – dedi.
28
Ⱨeliⱪi ayal buningƣa jawabən:
– Xundaⱪ, təⱪsir, biraⱪ itlarmu üstəl astida balilardin qüxkən nan
uwaⱪlirini yəydiƣu, – dedi.
29
Ⱨəzriti Əysa uningƣa:
– Toƣra eytting. Muxu sɵzüng üqün jin ⱪizingdin qiⱪip kətti, əmdi
ⱪaytⱪin, – dedi.
24

Ⱨəzriti Əysa bu yərdə ɵzining əwətilixining aldi bilən Yəⱨudiylar, andin Yəⱨudiy
əməslər üqün ikənlikini təkitligən.
②
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Ayal ɵyigə ⱪaytⱪinida, ⱪizining kariwatta yatⱪanliⱪini kɵrdi. Jin
uning tenidin qiⱪip kətkənidi.
Ⱨəzriti Əysaning bir gas-gaqa adəmni saⱪaytixi
Ⱨəzriti Əysa Tir xəⱨirining ətrapidiki rayonlardin qiⱪip, Sidon xəⱨiri
wə on xəⱨər rayonidin ɵtüp, yənə Jəliliyə kɵligə kəldi. 32 Kixilər uning
aldiƣa gas ⱨəm tili eƣir bir adəmni elip kelip, uning uqisiƣa ⱪolini
təgküzüp saⱪaytip ⱪoyuxni tələp ⱪilixti. 33 Ⱨəzriti Əysa bu adəmni
halayiⱪ iqidin bir qətkə tartip, uning ⱪulaⱪliriƣa barmaⱪlirini tiⱪti wə
barmiⱪiƣa tükürüp, uning tiliƣa təgküzdi.
34
Andin, asmanƣa ⱪarap qongⱪur tiniwalƣandin keyin, u adəmgə:
«Əffata» (mənisi «eqil») dedi. 35 U adəmning ⱪulaⱪliri xu'an eqilip, tili
zuwanƣa kelip rawurus gəp ⱪilixⱪa baxlidi.
36
Ⱨəzriti Əysa u yərdikilərgə buni ⱨeqkimgə tinmasliⱪni buyrudi.
Lekin, ⱨərⱪanqə buyruƣan bolsimu, kixilər bu həwərni xunqə kəng
yeyiwətti. 37 Halayiⱪ intayin ⱨəyranliⱪ iqidə ⱪalƣanidi. Ular:
– U ⱪilƣan ixlarning ⱨəmmisi yahxi! Ⱨətta gaslarning ⱪulaⱪlirini eqip,
gaqilarni zuwanƣa kəltürdi, – deyixti.
31

8-bab
Ⱨəzriti Əysaning tɵt ming kixini toyduruxi
Xu künlərning biridə, yənə nurƣun halayiⱪ yiƣilƣanidi. Ularning
yəydiƣini bolmiƣanliⱪi üqün, ⱨəzriti Əysa xagirtlirini yeniƣa qaⱪirip:
2
– Bu halayiⱪⱪa iqim aƣriydu. Ular üq kündin beri yenimdin kətmidi,
yəydiƣan bir nərsisimu ⱪalmidi. 3 Ularni ɵylirigə aq ⱪorsaⱪ ⱪaytursam,
yolda yiⱪilip ⱪelixi mumkin. Uning üstigə, bəziliri yiraⱪ yərlərdin
kəlgənikən, – dedi.
4
Xagirtliri buningƣa jawabən:
– Bundaⱪ hilwət bir yərdə bunqiwala kixini toydurƣudək nanni nədin
tapⱪili bolsun? – deyixti.
5
– Ⱪanqə neninglar bar? – dəp soridi ⱨəzriti Əysa.
– Yəttə, – deyixti ular.
6
Buning bilən, ⱨəzriti Əysa halayiⱪni yərdə olturuxⱪa buyrudi. Andin,
yəttə nanni ⱪoliƣa aldi wə Hudaƣa xükür eytip oxtup, kɵpqilikkə tarⱪitip
berix üqün xagirtliriƣa bərdi. Ular kɵpqilikkə tarⱪatti. 7 Xagirtlarda yənə
1
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birⱪanqə kiqik beliⱪmu bar idi. Ⱨəzriti Əysa ular üqünmu Hudaƣa xükür
eytip, xagirtliriƣa ularnimu tarⱪitixni eytti. 8 Ⱨəmməylən yəp toyƣandin
keyin, xagirtlar exip ⱪalƣan parqilarni yəttə sewətkə yiƣiwaldi. 9 U yərdə
tɵt mingqə kixi bar idi. Ⱨəzriti Əysa ularni yolƣa salƣandin keyin,
10
xagirtliri bilən billə dərⱨal kemigə qüxüp, Dalmanuta rayoniƣa kətti.
Pərisiylərning karamət kɵrüxni tələp ⱪilixi
Pərisiylər kelip ⱨəzriti Əysa bilən munazirilixixkə baxlidi. Ular
ⱨəzriti Əysaning Huda təripidin əwətilgənlikini sinap beⱪix məⱪsitidə,
uningdin bir karamət kɵrsitixni tələp ⱪilixti. 12 Ⱨəzriti Əysa qongⱪur bir
uluƣ-kiqik tinip:
– Bu zamanning adəmliri nemə üqün karamət kɵrsət, dəpla
turidiƣandu? Bilip ⱪoyunglarki, ularƣa kɵrsitilidiƣan karamət yoⱪ, –
dedi. 13 Andin, ulardin ayrilip, yənə kemigə olturup, kɵlning u ⱪetiƣa
ɵtüp kətti.
11

Sahta təlimdin saⱪlinix
Xagirtlar nan eliwelixni untuƣan bolup, kemidə bir nandin baxⱪa
yeməklik yoⱪ idi. 15 Ⱨəzriti Əysa ularni agaⱨlandurup:
– Ⱨoxyar bolunglar, Pərisiylər bilən Ⱨirod hanning eqitⱪusidin③
eⱨtiyat ⱪilinglar, – dedi.
16
Xagirtlar bir-birigə:
– Nan əkəlmigənlikimiz üqün xundaⱪ dəwatsa kerək, – deyixti.
17
Ularning nemə deyixiwatⱪanliⱪini bilgən ⱨəzriti Əysa ulardin:
– Silər nemə üqün nan əkəlmigənlikinglar toƣrisida sɵzlixisilər?
Tehiqə qüxənməywatamsilər? Silər tehiqə bihudmu? 18 Kɵzünglar turup
kɵrməywatamsilər? Ⱪuliⱪinglar turup anglimaywatamsilər? Esinglarda
yoⱪmu? 19 Bəx nanni bəx ming kixigə üləxtürginimdə, exip ⱪalƣan nan
parqilirini ⱪanqə sewətkə yiƣiwalƣanidinglar? – dəp soridi.
– On ikki sewətkə, – deyixti ular.
20
– Yəttə nanni tɵt ming kixigə üləxtürginimdə, exip ⱪalƣan nanlarni
ⱪanqə sewətkə yiƣiwalƣanidinglar? – dedi ⱨəzriti Əysa.
– Yəttə sewətkə, – deyixti ular.
21
Ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Undaⱪta, yənə qüxənmidinglarmu? – dedi.
14

③

«Mətta» 16-bab 12-ayətkə ⱪaralsun.
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Bəytsaydadiki bir korning saⱪaytilixi
Ⱨəzriti Əysa bilən xagirtliri Bəytsayda yezisiƣa kəldi. U yərdə
kixilər ⱨəzriti Əysaning aldiƣa bir kor adəmni elip kelip, uningƣa ⱪolini
təgküzüp saⱪaytip ⱪoyuxni ɵtündi. 23 Ⱨəzriti Əysa kor adəmning ⱪolidin
yetiləp yezining sirtiƣa elip bardi wə uning kɵzlirigə tükürüp, ⱪollirini
təgküzüp:
– Bir nərsə kɵrüwatamsən? – dəp soridi.
24
U adəm bexini kɵtürüp:
– Kixilərni kɵrüwatimən. Biraⱪ ular huddi mengip yüridiƣan
dərəhlərdək kɵrünüwatidu, – dedi.
25
Andin, ⱨəzriti Əysa ⱪollirini u adəmning kɵzlirigə yənə bir ⱪetim
təgküzdi. Xuning bilən, uning kɵzliri eqilip, ⱨəmmə nərsini eniⱪ kɵrdi.
26
Ⱨəzriti Əysa bu ixni ⱨeqkimning uⱪmasliⱪi üqün, uni ɵyigə ⱪayturux
aldida uningƣa:
– Ɵygə ⱪaytix yolungda yeziƣa kirmə, – dəp tapilidi.
22

Petrusning ⱨəzriti Əysani Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ dəp tonuxi
Ⱨəzriti Əysa xagirtliri bilən billə Filip Ⱪəysəriyisi degən rayonƣa
ⱪaraxliⱪ yezilarƣa bardi. U yolda xagirtliridin:
– Kixilər meni kim dəp bilidikən? – dəp soridi.
28
Xagirtliri uningƣa:
– Bəzilər sizni qɵmüldürgüqi Yəⱨya, bəzilər Ilyas pəyƣəmbər wə yənə
bəzilər baxⱪa ⱪədimki pəyƣəmbərlərdin biri dəp bilidikən, – dəp jawab
berixti.
29
Ⱨəzriti Əysa yənə ulardin:
– Silərqu, silər meni kim dəp bilisilər? – dəp soridi.
– Siz Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ④ ikənsiz, – dəp jawab bərdi Petrus.
30
Ⱨəzriti Əysa ularƣa bu ⱨəⱪtə ⱨeqkimgə tinmasliⱪni tapilidi.
27

Ⱨəzriti Əysaning ɵlüp tirilidiƣanliⱪini aldin eytixi
Andin, ⱨəzriti Əysa Insan'oƣlining nurƣun azab-oⱪubət tartixi,
aⱪsaⱪallar, aliy roⱨaniylar wə Təwrat ustazliri təripidin rət ⱪilinixi,
ɵltürülüxi wə üq kündin keyin tirildürülüxi kerəklikini xagirtliriƣa
uⱪturuxⱪa baxlidi. 32 U buni xagirtlarƣa oquⱪ-axkara sɵzlidi. Buning
31

Məsiⱨ – pəyƣəmbərlər aldin eytⱪan, Huda təripidin tallanƣan, ⱨaman bir küni kelip
mənggü ⱨɵkümranliⱪ ⱪilidiƣan padixaⱨni kɵrsitidu.
④
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bilən, Petrus ⱨəzriti Əysani bir qətkə tartip, Məsiⱨning bexiƣa bundaⱪ
kelixməsliklərning kəlməydiƣanliⱪini eytip, uni əyiblidi. 33 Lekin,
ⱨəzriti Əysa burulup xagirtliriƣa ⱪaridi wə Petrusni əyibləp:
– Yoⱪal kɵzümdin, Xəytandək sɵzləwatisən! Oyliƣanliring Hudaning
əməs, insanning hiyalidur, – dedi.
34
Andin, u xagirtliri bilən billə halayiⱪnimu qaⱪirip mundaⱪ dedi:
– Kimdəkim manga əgixixni halisa, ɵz haⱨixidin waz keqip, ɵzining
krestini kɵtürüp⑤ manga əgəxsun! 35 Qünki, ɵzi üqünla yaxaydiƣanlar
əksiqə ⱨayatidin məⱨrum bolidu. Biraⱪ, ɵz haⱨixidin waz keqip, mən wə
hux həwər üqün yaxaydiƣanlar ⱨayatini saⱪliyalaydu. 36 Bir adəm pütün
dunyaƣa igə bolup ⱨayatidin məⱨrum ⱪalsa, buning nemə paydisi
bolsun?! 37 Nemini tɵləpmu ⱨayatliⱪⱪa erixkili bolsun?! 38 Bu zamanning
wapasiz wə gunaⱨkar kixiliri aldida kimdəkim məndin wə mening
sɵzlirimdin nomus ⱪilsa, Insan'oƣli bolƣan mənmu atamning xan-xəripi
iqidə muⱪəddəs pərixtilər bilən billə ⱪaytip kəlginimdə, uningdin nomus
ⱪilimən.

9-bab
1

Ⱨəzriti Əysa ularƣa yənə:
– Bilip ⱪoyunglarki, bu yərdə turƣanlarning bəziliri Hudaning
padixaⱨliⱪining küq-ⱪudrət bilən ayan bolƣinini kɵrmigüqə ɵlməydu.
Ⱨəzriti Əysaning nurƣa qɵmüxi
Altə kündin keyin, ⱨəzriti Əysa pəⱪət Petrus, Yaⱪup wə Yuⱨannanila
elip, egiz bir taƣⱪa qiⱪti. U yərdə ⱨəzriti Əysaning ⱪiyapiti ularning kɵz
aldidila ɵzgərdi. 3 Kiyimliri kɵzni xunqilik ⱪamaxturƣudək ap'aⱪ bolup
kəttiki, dunyadiki ⱨərⱪandaⱪ aⱪartⱪuqmu kirni unqilik aⱪartalmaytti.
4
Tosattin, xagirtlarƣa Ilyas pəyƣəmbər wə Musa pəyƣəmbərning ⱨəzriti
Əysa bilən sɵzlixiwatⱪanliⱪi kɵründi.
5
Petrus ⱨəzriti Əysaƣa:
– Ustazim, bu yərdə bolƣinimiz nemidegən yahxi! Biri sizgə, biri
Musa pəyƣəmbərgə, yənə biri Ilyas pəyƣəmbərgə dəp, bu yərgə üq kəpə
2

Rimliⱪlar təripidin ɵlüm jazasi berilgənlər mihlinidiƣan krestni mürisidə kɵtürüp
jaza məydaniƣa baratti. «Ɵzining krestini kɵtürüx» degənlik Əysa Məsiⱨ üqün
azab-oⱪubət tartixⱪa təyyar boluxni kɵrsitidu.
⑤
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yasayli, – dedi. 6 Petrus nemə deyixini bilməy ⱪalƣanidi, qünki xagirtlar
naⱨayiti ⱪorⱪuxup kətkənidi.
7
Xu əsnada, bir parqə bulut pəyda bolup, ularni ⱪapliwaldi. Buluttin
Hudaning: «Bu mening sɵyümlük Oƣlum; uning sɵzigə ⱪulaⱪ
selinglar!» degən awazi kəldi. 8 Xagirtlar xu'an ətrapiƣa ⱪaraxti, lekin
yenida ⱨəzriti Əysadin baxⱪa ⱨeqkim kɵrünmidi.
9
Taƣdin qüxüwetip, ⱨəzriti Əysa xagirtliriƣa Insan'oƣli ɵlümdin
tirildürülmigüqə, kɵrgənlirini ⱨeqkimgə tinmasliⱪni buyrudi. 10 Ular
ⱨəzriti Əysaning sɵzini kɵngligə püküp, «ɵlümdin tirilix» degənning
mənisining nemə ikənliki toƣrisida ɵz'ara pikirləxti.
11
Xagirtlar ⱨəzriti Əysadin yənə:
– Təwrat ustazliri nemə üqün: «Ilyas pəyƣəmbər Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ
kelixtin awwal ⱪaytip kelixi kerək» deyixidu? – dəp soraxti.
12-13
Ⱨəzriti Əysa ularƣa mundaⱪ dedi:
– Əlwəttə, Ilyas pəyƣəmbər qoⱪum Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨtin awwal
kelip, ⱨəmmini ⱪelipiƣa salidu. Undaⱪta, muⱪəddəs yazmilarda
Insan'oƣli kɵp azab-oⱪubət qekidu wə rət ⱪilinidu, dəp pütülginigə
ⱪandaⱪ ⱪaraysilər? Bilip ⱪoyunglarki, Ilyas pəyƣəmbər ⱨəⱪiⱪətən
kəldi⑥ wə huddi muⱪəddəs yazmilarda u ⱨəⱪⱪidə yezilƣandək,
kixilərning uningƣa ⱪilmiƣan əskiliki ⱪalmidi.
Jin qaplaxⱪan balining saⱪaytilixi
Ular baxⱪa xagirtlarning yeniƣa ⱪaytip barƣinida, nurƣun
halayiⱪning ularning ətrapiƣa olixiwalƣanliⱪini, birmunqə Təwrat
ustazlirining ular bilən munazirilixiwatⱪanliⱪini kɵrdi. 15 Halayiⱪ ⱨəzriti
Əysani kɵrüp intayin ⱨəyran boluxti wə yügürüp kelip uning bilən
salamlaxti. 16 Ⱨəzriti Əysa xagirtliridin:
– Ular bilən nemə toƣruluⱪ munazirilixiwatisilər, – dəp soridi.
17
Kɵpqiliktin birəylən uningƣa:
– Ustaz, mən oƣlumni sizning aldingizƣa elip kəldim, qünki uningƣa
jin qaplixiwelip, gəp ⱪilalmas ⱪilip ⱪoydi. 18 Jin ⱨər ⱪetim oƣlumƣa
qaplaxsa, uni yərgə yiⱪitiwetidu. Balining aƣzidin kɵpük qiⱪip, qixliri
kirixip ketidu. Pütün əzayi ⱪetip ⱪalidu. Xagirtliringizdin jinni
14

Yəⱨudiylar Təwrattiki «Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ kelixtin burun Ilyas pəyƣəmbər
Məsiⱨning yolini təyyarlax üqün ⱪaytip kelidu» degən bexarətkə asasən uning kelixini
kütüwatⱪanidi. Ⱨəzriti Əysa əməliyəttə buning Ilyas pəyƣəmbərdək küq-ⱪudrət bilən
kəlgən Yəⱨya pəyƣəmbər arⱪiliⱪ əməlgə axⱪanliⱪini eytⱪan.
⑥
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ⱨəydiwetixni soriƣanidim, biraⱪ ularning ⱪolliridin kəlmidi, – dedi.
19
– Əy etiⱪadsiz əwlad! Silər manga ixəngüqə, mən silər bilən yənə
ⱪanqilik billə boluxum kerək? Yənə ⱪaqanƣiqə bərdaxliⱪ berəy? – dedi
ⱨəzriti Əysa, – balini aldimƣa elip kelinglar.
20
Ular balini ⱨəzriti Əysaning aldiƣa elip kəldi. Jin ⱨəzriti Əysani
kɵrüx bilənla balining pütün bədinini tartixturuwətti.
Bala yiⱪilip, aƣzidin kɵpük qiⱪip, yərdə yumilaxⱪa baxlidi.
21
Ⱨəzriti Əysa balining atisidin:
– Uning bexiƣa bu kün kəlginigə ⱪanqilik waⱪit boldi? – dəp soridi.
– Kiqikidin tartip xundaⱪ. 22 Jin uni yoⱪitix üqün, kɵp ⱪetim otⱪa wə
suƣa taxlidi. Ⱪolingizdin kəlsə bizgə xapa'ət ⱪilip, ⱨalimizƣa yətkəysiz!
– dedi balining atisi.
23
– Siz nemixⱪa ⱪolingizdin kəlsə dəysiz? Ixənq bar bolƣan adəmgə
ⱨəmmə ix mumkin! – dedi ⱨəzriti Əysa uningƣa.
24
– Ixənqim bar, lekin ajiz. Ixənqimni küqəytkəysiz! – dedi balining
atisi xu'an. 25 Ⱨəzriti Əysa halayiⱪning yügürüxüp kəlgənlikini kɵrüp,
jinni əyibləp:
– Əy adəmlərni gas wə gaqa ⱪilidiƣan jin! Buyruⱪ ⱪilimənki, balining
tenidin qiⱪ, ikkinqi kirgüqi bolma! – dedi.
26
Xuning bilən, jin bir pəryad kɵtürdi-də, balining bədinini ⱪattiⱪ
tartixturup, uning tenidin qiⱪip kətti. Bala ɵlüktək jim bolup ⱪaldi. U
yərdikilərning kɵpqiliki balini «ɵldi!» deyixti. 27 Lekin, ⱨəzriti Əysa
balini ⱪolidin tutup turƣuzƣanda, bala ornidin turdi.
28
Ⱨəzriti Əysa ɵygə kirip, xagirtliri bilən yalƣuz ⱪalƣanda, ular
uningdin:
– Biz nemə üqün jinni ⱨəydiyəlmiduⱪ? – dəp soraxti.
29
Ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Bu hil jinni pəⱪət du'a bilənla ⱨəydigili bolidu, – dəp jawab bərdi.
Ⱨəzriti Əysaning ɵlüp tirilidiƣanliⱪini yənə aldin eytixi
Ular bu yərdin ayrilip, Jəliliyə ɵlkisi arⱪiliⱪ yürüp kətti. Ⱨəzriti Əysa
ɵzlirining ⱪəyərdə ikənlikini ⱨeqkimning bilixini halimidi. 31 Qünki, u
xagirtliriƣa təlim beriwatⱪan bolup, ɵzi ⱨəⱪⱪidə:
– Insan'oƣli baxⱪilarning ⱪoliƣa tapxurulup ɵltürülidu. Lekin,
ɵltürülüp üq kündin keyin tirilidu, – degənidi. 32 Xagirtlar bu sɵzlərni
qüxənmidi, biraⱪ ⱨəzriti Əysadin soraxⱪimu petinalmidi.
30
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Hudaning nəziridə kim əng uluƣ?
Ular Kəpərnaⱨum xəⱨirigə kəldi. Ɵygə kirgəndin keyin, ⱨəzriti Əysa
xagirtliridin:
– Yolda nemə toƣrisida talax-tartix ⱪilixtinglar? – dəp soridi.
34
Ularning ⱨeqⱪaysisi zuwan sürmidi, qünki ular yolda kimning əng
uluƣ ikənliki toƣrisida talax-tartix ⱪilixⱪanidi.
35
Ⱨəzriti Əysa olturup on ikki xagirtini yeniƣa qaⱪirip, ularƣa:
– Kim aldinⱪisi boluxni halisa, əng ahirⱪisi wə ⱨəmməylənning
hizmətkari bolsun, – dedi. 36 Andin, u kiqik bir balini otturida turƣuzdi
wə uni ⱪuqiⱪiƣa elip turup, ularƣa mundaⱪ dedi:
37
– Kim meni dəp, bundaⱪ kiqik balini ⱪobul ⱪilsa, u menimu ⱪobul
ⱪilƣan bolidu. Kim meni ⱪobul ⱪilsa, u menila əməs, bəlki meni
əwətküqinimu ⱪobul ⱪilƣan bolidu.
33

Ⱪarxi turmasliⱪ ⱪolliƣanliⱪtur
Yuⱨanna ⱨəzriti Əysaƣa:
– Ustaz, sizning namingiz bilən jinlarni ⱨəydəwatⱪan birsini kɵrduⱪ.
Lekin, u bizgə ohxax sizgə əgəxmigənliki üqün, uni tostuⱪ, – dedi.
39
– Uni tosmanglar, – dedi ⱨəzriti Əysa, – qünki mening namim bilən
mɵjizə yaratⱪan kixi arⱪidinla mening üstümdin yaman gəp ⱪilmaydu.
40
Bizgə ⱪarxi turmiƣanlar bizni ⱪolliƣanlardur. 41 Bilip ⱪoyunglarki,
Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨkə mənsup bolƣanliⱪinglar üqün, silərgə ⱨətta birər
qinə su bərgən kiximu jəzmən mening in'amimdin məⱨrum ⱪalmaydu.
38

Gunaⱨning ezitⱪuluⱪi
– Kimdəkim manga etiⱪad ⱪilƣan bundaⱪ kiqiklərdin birini gunaⱨⱪa
azdursa, xu adəm üqün eytⱪanda boyniƣa yoƣan tügmən texi esilƣan
ⱨalda dengizƣa qɵktürülgini əwzəl. 43-44 Əgər ⱪolung seni gunaⱨⱪa
azdursa, uni kesip taxla. Ikki ⱪolung bar ⱨalda dozahⱪa, mənggü ɵqməs
otⱪa kirginingdin kɵrə, qolaⱪ ⱨalda mənggülük ⱨayatⱪa erixkining
əwzəl. 45-46 Əgər putung seni gunaⱨⱪa azdursa, uni kesip taxla. Ikki
putung bar ⱨalda dozahⱪa taxlanƣiningdin kɵrə, tokur ⱨalda mənggülük
ⱨayatⱪa erixkining əwzəl. 47 Əgər kɵzüng seni gunaⱨⱪa azdursa, uni oyup
taxla. Ikki kɵzüng bar ⱨalda dozahⱪa taxlanƣiningdin kɵrə, birla kɵzüng
bilən bolsimu Hudaning padixaⱨliⱪiƣa kirgining əwzəl. 48 Dozahta
42
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ⱪurt-ⱪongƣuz ɵlməydu, yalⱪunluⱪ ot ɵqməydu.⑦
49
Ⱨərbir ⱪurbanliⱪ tuzlanƣandək, ⱨəmmə adəm ottin ɵtidu.⑧
50
Tuz yahxi nərsidur. Biraⱪ, tuz ɵz küqidin ⱪalsa, uni ⱪandaⱪ əsligə
kəltürgili bolidu? Xuningƣa ohxax, silərmu tuzdək bolup aranglardiki
inaⱪliⱪini saⱪlanglar.

10-bab
Talaⱪ toƣrisidiki təlim
Ⱨəzriti Əysa u yərdin ayrilip, Yəⱨudiyə ɵlkisini besip ɵtüp, I'ordan
dəryasining u ⱪetidiki rayonlarƣa bardi. Uning ətrapiƣa yənə top-top
adəm yiƣilƣanidi. U kɵpqilikkə ⱨər ⱪetimⱪidək təlim berixkə baxlidi.
2
Ⱨəzriti Əysaning yeniƣa kəlgən bəzi Pərisiylər uningƣa tuzaⱪ ⱪurux
məⱪsitidə:
– Bir adəmning ayalini talaⱪ ⱪilixi Təwrat ⱪanuniƣa uyƣunmu? – dəp
soridi.
3
– Musa pəyƣəmbər silərgə nemə dəp buyruƣan? – dedi ⱨəzriti Əysa.
4
– Musa pəyƣəmbər ərlərning ayalini bir parqə talaⱪ heti yezipla talaⱪ
ⱪilixiƣa ruhsət ⱪilƣan, – deyixti ular.
5
Ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Tərsaliⱪinglardin Musa pəyƣəmbər bu buyruⱪni yazƣan. 6 Huda
aləmni yaratⱪanda, insanlarni «ər wə ayal ⱪilip yaratti». 7 «Bir adəmning
ata-anisidin ayrilip, ayali bilən birlixip 8 bir tən boluxi ənə xu
səwəbtindur.» Xundaⱪ ikən, ər-ayal ayrim-ayrim ikki tən bolmastin, bir
təndur. 9 Xuning üqün, Huda ⱪoxⱪanni insan ayrimisun, – dedi.
10
Ular ɵygə kirgəndin keyin, xagirtliri bu ⱨəⱪtə ⱨəzriti Əysadin yənə
soridi. 11 Ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Ayalini talaⱪ ⱪilip, baxⱪa birini əmrigə alƣan kixi zina ⱪilƣan bolidu.
12
Eridin ajrixip baxⱪa ərgə təgkən ayalmu zina ⱪilƣan bolidu, – dedi.
1

13

⑦

Ⱨəzriti Əysaning kiqik balilarƣa bəht tilixi
Ⱪolini təgküzüp bəht tilisun dəp, kixilər kiqik balilirini ⱨəzriti

Bəzi Grekqə nushilarda bu ayət 44- wə 46- ayəttə təkrarlinidu.
«Ottin ɵtidu» – sɵzmusɵz bolƣanda «ot bilən tuzlinidu». Bu, sinaⱪtin ɵtüp,
paklinixni bildüridu.
⑧
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Əysaning aldiƣa elip kəldi. Biraⱪ, xagirtlar ularni əyiblidi. 14 Buni
kɵrgən ⱨəzriti Əysa hapa bolup, xagirtliriƣa:
– Balilar aldimƣa kəlsun, ularni tosmanglar. Qünki, Hudaning
padixaⱨliⱪiƣa kiridiƣanlar dəl muxularƣa ohxaxlardur. 15 Bilip
ⱪoyunglarki, kimdəkim Hudaning padixaⱨliⱪini səbiy balilardək ⱪobul
ⱪilmisa, uningƣa ⱨərgiz kirəlməydu, – dedi. 16 Xuning bilən, u balilarni
ⱪuqiⱪiƣa elip, ularƣa ⱪollirini təgküzüp bəht tilidi.
Mülükdardiki müxkülat
Ⱨəzriti Əysa səpərgə qiⱪix aldida, bir kixi yügürüp kelip, uning
aldida tiz püküp:
– I yahxi ustaz, mənggülük ⱨayatⱪa erixix üqün ⱪandaⱪ ⱪilixim kerək?
– dəp soridi.
18
Ⱨəzriti Əysa uningƣa:
– Meni nemixⱪa yahxi dəysiz? Yeganə Hudadin baxⱪa yahxi yoⱪ.
19
Siz Təwratta buyrulƣan «ⱪatilliⱪ ⱪilma, zina ⱪilma, oƣriliⱪ ⱪilma,
yalƣan guwaⱨliⱪ bərmə, baxⱪilarni ⱪaⱪti-soⱪti ⱪilma, ata-anangni
ⱨɵrmət ⱪil» degən pərzlərni ada ⱪiling, – dedi.
20
– Ustaz, bularƣa kiqikimdin tartip əməl ⱪilip keliwatimən, – dedi
ⱨeliⱪi adəm.
21
Ⱨəzriti Əysa uningƣa meⱨribanliⱪ bilən ⱪarap:
– Sizdə ⱪilixⱪa tegixlik yənə bir ix kəm. Berip pütün mal-mülkingizni
setip, pulini kəmbəƣəllərgə bering. Xundaⱪ ⱪilsingiz, ərxtə həziningiz
bolidu. Andin kelip manga əgixing! – dedi.
22
Bu sɵzni anglax bilənla bu adəmning qirayi ɵzgirip, ⱪayƣu iqidə u
yərdin ketip ⱪaldi. Qünki, uning mal-dunyasi naⱨayiti kɵp idi.
23
Ⱨəzriti Əysa ɵpqɵrisigə kɵz yügürtüp qiⱪⱪandin keyin, xagirtliriƣa:
– Mal-dunyasi kɵplərning Hudaning padixaⱨliⱪiƣa kirixi nemidegən
təs-ⱨə! – dedi.
24
Xagirtlar uning sɵzlirigə ⱨəyran boluxti. Lekin, ⱨəzriti Əysa ularƣa
yənə:
– Balilirim, Hudaning padixaⱨliⱪiƣa kirix nemidegən təs-ⱨə!
25
Baylarning Hudaning padixaⱨliⱪiƣa kirixi tɵgining yingnə tɵxükidin
ɵtüxidinmu təs ikən! – dedi.
26
Xagirtlar tehimu ⱨəyran boluxup, bir-biridin:
– Undaⱪta, kim ⱪutⱪuzuxⱪa erixələydu? – dəp soraxti. 27 Ⱨəzriti Əysa
ularƣa ⱪarap:
17
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– Bu, insanlarning ⱪolidin əməs, Hudaningla ⱪolidin kelidiƣan ixtur,
qünki Huda ⱨəmmigə ⱪadirdur, – dedi.
28
– Mana biz ⱨəmmini taxlap sizgə əgəxtuⱪ! Sizqə, biz
ⱪutⱪuzulamduⱪ? – dedi Petrus kəynidinla.
29
– Bilip ⱪoyunglarki, meni wə hux həwərni dəp, ɵyi, aka-ukiliri,
aqa-singilliri, ata-anisi, bala-qaⱪiliri yaki yər-zeminliridin waz
kəqkənlərning ⱨəmmisi 30 bu dunyada ziyankəxlikkə uqrax bilən birgə
yüz ⱨəssiləp ɵy, aka-uka, aqa-singil, ana, bala-qaⱪa wə yər-zeminlarƣa
erixidu. Kelidiƣan dunyadimu mənggülük ⱨayatⱪa erixidu. 31 Lekin xu
qaƣda, nurƣun aldinⱪi ⱪatardikilər ahirⱪilar bolidu, nurƣun ahirⱪilar
aldinⱪi ⱪatarƣa qiⱪidu, – dedi ⱨəzriti Əysa.
Ⱨəzriti Əysaning ɵlüp tirilidiƣanliⱪini yənə aldin eytixi
Ular Yerusalemƣa baridiƣan yolda idi, ⱨəzriti Əysa ⱨəmmining
aldida ketiwatatti. Xagirtliri uning hətər yüz berix mumkinqiliki bolƣan
u xəⱨərgə aldirap mangƣanliⱪidin ⱨəyran idi, ularƣa əgəxkənlərmu
ⱪorⱪunq iqidə ketiwatatti. Ⱨəzriti Əysa on ikki xagirtini yənə bir qətkə
tartip, ularƣa ɵz bexiƣa kelidiƣanlarni uⱪturup:
33
– Mana biz ⱨazir Yerusalemƣa ketiwatimiz. Insan'oƣli aliy
roⱨaniylar wə Təwrat ustazliriƣa tapxurulidu. Ular uni ɵlüm jazasiƣa
məⱨkum ⱪilip, Rimliⱪlarƣa tapxurup beridu. 34 Rimliⱪlar uni məshirə
ⱪilidu, yüzigə tüküridu, uni ⱪamqilaydu wə ɵltüridu. Lekin, u üq kündin
keyin ⱪayta tirilidu, – dedi.
32

Yaⱪup bilən Yuⱨannaning təlipi
Zəbədiyning oƣulliri Yaⱪup bilən Yuⱨanna ⱨəzriti Əysaning aldiƣa
kelip:
– Ustaz, bizning bir təlipimiz bar idi. Orundap berixingizni ɵtünimiz, –
deyixti.
36
– Silərgə nemə ⱪilip beriximni tələp ⱪilisilər? – dəp soridi ⱨəzriti
Əysa.
37
– Siz xan-xərəpkə erixkiningizdə, birimizni ong yeningizda,
birimizni sol yeningizda olturƣuzƣaysiz, – deyixti ular.
38
– Silər nemə tələp ⱪilƣanliⱪinglarni bilməywatisilər, – dedi ⱨəzriti
Əysa, – mən iqidiƣan azab ⱪədiⱨini wə mən ⱪobul ⱪilidiƣan
35
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qɵmüldürüxni silərmu ⱪobul ⱪilalamsilər?⑨
39
– Ⱪobul ⱪilalaymiz, – deyixti ular.
Ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Silər ⱨəⱪiⱪətənmu mening azab ⱪədiⱨimgə wə qɵmüldürülüxümgə
ortaⱪ bolisilər. 40 Biraⱪ, ong yaki sol yenimda olturuxunglarƣa ruhsət
ⱪilix mening ihtiyarimda əməs. Bu orunlar kimlərgə təyyarlanƣan bolsa,
xular olturidu, – dedi.
41
Buningdin həwər tapⱪan baxⱪa on xagirt Yaⱪup bilən Yuⱨannaƣa
hapa boluxⱪa baxlidi. 42 Ⱨəzriti Əysa ularni yeniƣa qaⱪirip, mundaⱪ
dedi:
– Silərgə məlum, bu dunyadiki ⱨɵkümran dəp ⱪaralƣanlar ⱪol astidiki
həlⱪ üstidin rəⱨimsizlik bilən ⱨakimiyət yürgüzidu. Əmirliri ularni ⱪattiⱪ
ⱪolluⱪ bilən idarə ⱪilidu. 43 Biraⱪ, silərning aranglarda bundaⱪ ix
bolmisun. Silərdin kim mərtiwilik boluxni halisa, u ⱪalƣanlarƣa hizmət
ⱪilsun. 44 Kim birinqi boluxni halisa, u ⱨəmmə adəmning ⱪuli bolsun.
45
Qünki, Insan'oƣlimu baxⱪilarni ɵzigə hizmət ⱪildurƣili əməs,
baxⱪilarƣa hizmət ⱪilƣili wə jenini pida ⱪilix bədiligə nurƣun adəmlərni
gunaⱨtin azad ⱪilƣili kəldi.
Ⱪariƣu Bartimayning kɵzining saⱪaytilixi
Keyin, ular Eriha xəⱨirigə kəldi. Ⱨəzriti Əysa xagirtliri wə nurƣun
halayiⱪ bilən billə Erihadin ⱪaytⱪan waⱪitta, Timayning Bartimay
isimlik ⱪariƣu oƣli yol boyida olturup, tiləmqilik ⱪiliwatatti. 47 U
Nasirəlik Əysaning u yərdə ikənlikini anglap:
– I padixaⱨ Dawutning əwladi① Əysa, manga rəⱨim ⱪilƣaysiz! – dəp
towlaxⱪa baxlidi.
48
Nurƣun adəmlər uni əyibləp, ünini qiⱪarmasliⱪini eytti. Lekin, u:
– I padixaⱨ Dawutning əwladi, rəⱨim ⱪilƣaysiz, – dəp tehimu ⱪattiⱪ
towlidi.
49
Ⱨəzriti Əysa ⱪədimini tohtitip:
– Uni qaⱪiringlar, – dedi. Qaⱪirƣili barƣanlar ⱪariƣuƣa:
– Ⱪorⱪma! Ornungdin tur, u seni qaⱪiriwatidu! – deyixti. 50 U adəm
46

Bu ayəttə ⱨəzriti Əysaning tartidiƣan azab-oⱪubiti wə kresttiki ɵlümi kɵzdə
tutulƣan.
① Dawut padixaⱨning əwladi – Bu nam Yəⱨudiylar arisida ular kütüwatⱪan
ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨni kɵrsitətti.
⑨
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qapinini selip taxlap, ornidin dəs turup ⱨəzriti Əysaning aldiƣa kəldi.
51
Ⱨəzriti Əysa uningdin:
– Məndin nemə tələp ⱪilisən? – dəp soridi.
ⱪariƣu:
– Ustaz, kɵzümning eqilixini tələp ⱪilimən! – dedi.
52
Ⱨəzriti Əysa:
– Ⱪaytsang bolidu, manga baƣliƣan ixənqing seni saⱪaytti, – dewidi, u
adəmning kɵzi xu'an eqildi. Xuning bilən, u adəm yol boyi ⱨəzriti
Əysaƣa əgixip mangdi.

11-bab
Ⱨəzriti Əysaning təntənə bilən Yerusalemƣa kirixi
Ⱨəzriti Əysa xagirtliri bilən Yerusalemƣa yeⱪinlixip, zəytun teƣining
etikidiki Bəytpaji wə Bəytaniya degən yezilarƣa kəlgəndə, ikki xagirtini
2
mundaⱪ dəp aldin əwətti:
– Silər aldimizdiki yeziƣa beringlar. Yeziƣa kiripla, tehi minilip
baⱪmiƣan bir təhəyning baƣlaⱪliⱪ turƣanliⱪini kɵrisilər. Uni yexip,
yetiləp kelinglar. 3 Əgər biri silərdin: «Nemixⱪa bundaⱪ ⱪilisilər?» dəp
sorap ⱪalsa, «Rəbbimizning buningƣa ⱨajiti qüxti, birdəmdin keyin
ⱪayturup beridu» dənglar.
4
Ular berip yol üstidiki bir ɵyning dərwazisi yenida baƣlaƣliⱪ turƣan
bir təhəyni kɵrdi. Ular tanini yexiwatⱪan qaƣda, 5 u yərdə turƣan bəzi
kixilər:
– Təhəyni yexip nemə ⱪilisilər? – deyixti. 6 Xagirtlar ⱨəzriti Əysaning
degənlirini eytⱪanda, ⱨeliⱪi kixilər ularƣa yol ⱪoydi. 7 Xagirtlar təhəyni
ⱨəzriti Əysaning aldiƣa yetiləp kelip, üstigə ɵz qapanlirini saldi. Ⱨəzriti
Əysa təhəygə mindi. 8 Nurƣun halayiⱪning bəziliri qapanlirini, bəziliri
ɵpqɵridiki etizlardin kəskən xah-xumbilarni yolƣa payandaz ⱪilip saldi.
9
Aldida mangƣan wə kəynidin əgəxkənlər:
1

«Hudaƣa xükür!
Pərwərdigarimizning namida kəlgüqigə mubarək bolsun!
10
Əjdadimiz Dawutning padixaⱨliⱪining izbasariƣa mubarək
bolsun!
Ərxi'əladiki Hudaƣa xükürlər oⱪulsun!» dəp warⱪirixatti.
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Ⱨəzriti Əysa Yerusalemƣa berip mərkiziy ibadəthana② ⱨoyliliriƣa
kirdi wə ⱨəmmə nərsini kɵzdin kəqürdi. Biraⱪ, kəq kirip ⱪalƣaqⱪa, on
ikki xagirti bilən billə yənə Bəytaniyaƣa ⱪaytti.
Mewisiz ənjür dərihi
Ətisi ular Bəytaniyadin qiⱪⱪanda, ⱨəzriti Əysaning ⱪorsiⱪi eqip
kətkənidi. 13 U yiraⱪtiki baraⱪsan bir tüp ənjür dərihini kɵrüp,
ⱨeqbolmiƣanda tong ənjür bolsimu bardu dəp, uningƣa ⱪarap mangdi.
Dərəhning yeniƣa barƣinida, yopurmaⱪtin baxⱪa ⱨeq nərsə tapalmidi.
Bu, ənjür pixidiƣan waⱪit əməs idi. 14 Ⱨəzriti Əysa dərəhkə:
– Buningdin keyin ⱨeqkim sening mewəngni yemigəy! – dedi.
Xagirtlirimu buni anglidi.
12

Ⱨəzriti Əysaning mərkiziy ibadəthanini tərtipkə selixi
Ular Yerusalemƣa kəldi. Ⱨəzriti Əysa mərkiziy ibadəthana
ⱨoyliliriƣa kirip, u yərdə elim-setim ⱪiliwatⱪanlarning ⱨəmmisini
ⱨəydəp qiⱪirixⱪa baxlidi. Pul tegixidiƣanlarning xirəlirini wə kəptər
satⱪuqilarning orunduⱪlirini ɵrüp, 16 mal kɵtürüwalƣan ⱨərⱪandaⱪ
adəmning ibadəthana ⱨoyliliridin ɵtüxigə ruhsət ⱪilmidi.③
17
U həlⱪⱪə təlim bərgəndə, mundaⱪ dedi:
– Muⱪəddəs yazmilarda Hudaning: «Mening ɵyüm pütkül həlⱪlərning
du'a-tilawəthanisi dəp atalsun» degən sɵzi yezilƣan əməsmu? Lekin,
silər uni bulangqilarning uwisiƣa aylanduruwapsilər! – dedi.
18
Aliy roⱨaniylar wə Təwrat ustazliri buni anglap, ⱨəzriti Əysani
ujuⱪturuwetixning qarisini izdəxkə baxlidi. Ular ⱨəzriti Əysadin ⱪorⱪatti,
qünki pütün halayiⱪ uning təlimigə ⱨəyran idi.
19
Kəqⱪurunliri, ⱨəzriti Əysa bilən xagirtliri xəⱨərning sirtiƣa qiⱪip
ketətti.
15

20

Ənjür dərihidin elinidiƣan ibrət
Ətisi ətigəndə, ⱨəzriti Əysa bilən xagirtliri ənjür dərihining yenidin

② Mərkiziy ibadəthana – Əyni qaƣda, Yəⱨudiylarning nurƣun ibadəthaniliri bolup, bu
Yəⱨudiylarning əng kɵp yiƣilip ibadət ⱪilidiƣan jayi idi. Hudaning əmri boyiqə, pəⱪət
Yerusalemdiki mərkiziy ibadəthanidila ⱪurbanliⱪ ⱪilix toƣra bolatti.
③ Ibadəthana ⱨoylilirida setilƣan ⱨaywan wə uqarⱪanatlar həlⱪning ⱪurbanliⱪ ⱪilixi
üqün idi. Ibadəthaniƣa sədiⱪə bərgüqilər pulini yərlik pulƣa tegixkəndin keyin berixi
kerək idi.
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ɵtüp ketiwetip, dərəhning yiltizidin ⱪurup kətkənlikini kɵrüxti.
21
Tünügünki wəⱪəni esigə alƣan Petrus:
– Ustaz, ⱪarang, siz ⱪarƣiƣan ənjür dərihi ⱪurup ketiptu! – dedi.
22
Ⱨəzriti Əysa ularƣa jawabən mundaⱪ dedi:
– Hudaƣa ixininglar. 23 Bilip ⱪoyunglarki, kim bu taƣⱪa: «Ⱪozƣal,
dengizƣa taxlan!» desə wə kɵnglidə gumanlanmay, eytⱪanlirining
əməlgə exixiƣa ixənq ⱪilsa, uning təlipi ijabət bolidu.
24
Xuning üqün silərgə eytimənki, du'a bilən tiligən ⱨərⱪandaⱪ nərsigə
erixtim, dəp ixininglar. Xunda, təlipinglar ijabət bolidu.
25
Ornunglardin turup du'a ⱪilƣininglarda, birərsigə ⱪorsaⱪ
kɵpükünglar barliⱪi yadinglarƣa kəlsə, uni kəqürünglar. Xu qaƣda,
ərxtiki atanglarmu silərning gunaⱨliringlarni kəqürüm ⱪilidu. { 26 Silər
baxⱪilarni kəqürüm ⱪilmisanglar, ərxtiki atanglarmu silərning
gunaⱨliringlarni kəqürüm ⱪilmaydu.}
Ⱨəzriti Əysaning ⱨoⱪuⱪining sürüxtürülüxi
Ular yənə Yerusalemƣa ⱪaytip kəldi. Ⱨəzriti Əysa mərkiziy
ibadəthana ⱨoylilirida aylinip yürgəndə, aliy roⱨaniylar, Təwrat ustazliri
wə aⱪsaⱪallar uning yeniƣa kelip:
28
– Siz ⱪiliwatⱪan ixlarni ⱪaysi ⱨoⱪuⱪⱪa tayinip ⱪiliwatisiz? Sizgə
bundaⱪ ⱪilix ⱨoⱪuⱪini kim bərgən? – dəp soridi.
29
Ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Mən awwal silərdin bir so'al soray. Silər uningƣa jawab beringlar.
Xu qaƣda, mənmu bu ixlarni ⱪaysi ⱨoⱪuⱪⱪa tayinip ⱪiliwatⱪanliⱪimni
eytip berimən. 30 Eytinglarqu, Yəⱨya pəyƣəmbərgə qɵmüldürüx
ⱨoⱪuⱪini Huda bərgənmu yaki insanlarmu? – dedi.
31
Ular ɵz'ara munazirə ⱪilixⱪa baxlap:
– Əgər «Huda bərgən» desək, u: «Undaⱪta silər nemə üqün Yəⱨyaƣa
ixənmidinglar?» dəydu. 32 Biraⱪ, biz ⱪandaⱪmu: «Insanlar bərgən»
deyələymiz?! – deyixti. Qünki, ular Yəⱨyani ⱨəⱪiⱪətən pəyƣəmbər, dəp
ⱨesablaydiƣan həlⱪtin ⱪorⱪatti.
33
Buning bilən, ular ⱨəzriti Əysaƣa:
– Bilməymiz, – dəp jawab berixti.
– Undaⱪta, mənmu bu ixlarni ⱪaysi ⱨoⱪuⱪⱪa tayinip ⱪiliwatⱪanliⱪimni
eytmaymən, – dedi ⱨəzriti Əysa ularƣa.
27
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12-bab
Yaman ijarikəxlər ⱨəⱪⱪidiki təmsil
Andin, ⱨəzriti Əysa ularƣa təmsillər bilən sɵzləxkə baxlidi:
– Bir kixi bir üzümzarliⱪ bərpa ⱪilip, ətrapini qitlaptu. Musəlləs ixləx
üqün üzümzarliⱪⱪa bir kɵlqək ⱪazduruptu wə bir kɵzəthana yasitiptu.
Keyin, üzümzarliⱪni ijarigə berip, ɵzi yiraⱪ bir yərgə ketiptu.
2
Üzümlərni üzidiƣan məzgil kəlgəndə, u ⱨosulning bir ülüxini elip
kelixkə ⱪulliridin birini ijarikəxlərning yeniƣa əwətiptu. 3 Lekin,
ijarikəxlər ⱨeliⱪi ⱪulni tutuwelip dumbalap, ⱪuruⱪ ⱪol ⱪayturuptu.
4
Hojayin yənə bir ⱪulini əwətiptu. Ijarikəxlər uningmu bax-kɵzini yerip,
ⱨaⱪarətləp ⱪayturuptu. 5 Keyin, hojayin yənə bir ⱪulini əwətiptu. Lekin u
ɵltürülüptu. Yənə birmunqə ⱪullirini əwətiptu, ularningmu bəziliri tayaⱪ
yəp, bəziliri ɵltürülüptu. 6 Hojayinning yenida birla adimi, yəni uning
sɵyümlük oƣlila ⱪaptu. U oƣlumniƣu ⱨɵrmət ⱪilar dəp, ijarikəxlərning
yeniƣa əng ahirida uni əwətiptu. 7 Lekin, ijarikəxlər ɵz'ara: «Bu bolsa
hojayinning mirashori. Kelinglar, uni ɵltürüwetəyli, üzümzarliⱪ bizgə
ongqə ⱪalsun» deyixiptu. 8 Xundaⱪ ⱪilip, uni tutup ɵltürüp,
üzümzarliⱪning sirtiƣa sɵrəp aqiⱪiwetiptu. 9 Bundaⱪ əⱨwalda,
üzümzarliⱪning hojayini bu ijarikəxlərni ⱪandaⱪ ⱪilidu? Jəzmən ularni
ɵltürüp, üzümzarliⱪini baxⱪilarƣa ijarigə beridu. 10 Silər Zəburdiki munu
sɵzlərni zadi oⱪumiƣanmidinglar?
1

«Tamqilar taxliwətkən tax
ⱪuruluxning ul texi bolup ⱪaldi.
11
Bu, Pərwərdigar təripidindur,
biz üqün ajayip bir ixtur.»
12

Ⱨəzriti Əysaning bu təmsilni ɵzlirigə ⱪaritip eytⱪanliⱪini qüxəngən
Yəⱨudiylarning qongliri uni tutⱪun ⱪilmaⱪqi boldi. Lekin, həlⱪtin
ⱪorⱪup, uni taxlap ketip ⱪaldi.
Baj tapxurux məsilisi
Xuningdin keyin, Yəⱨudiylarning qongliri ⱨəzriti Əysani uning
ɵzining sɵzliri bilən tuzaⱪⱪa qüxürüx məⱪsitidə Pərisiylərdin wə Rimdin
təyinləngən Ⱨirod padixaⱨning tərəpdarliridin bəzilərni uning yeniƣa
əwətti. 14 Ular kelip ⱨəzriti Əysaƣa:
13
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– Ustaz, sizning səmimiy adəm ikənlikingizni, ⱨeqkimgə yüz-hatir
ⱪilmaydiƣanliⱪingizni bilimiz, qünki kixilərning sirtⱪi ⱪiyapiti bilən
ⱨesablaxmay, ularƣa Hudaning yolini sadiⱪliⱪ bilən ɵgitip kəldingiz.
Sizqə Rim imperatori ⱪəysərgə baj tapxuruximiz Təwrat ⱪanunimizƣa
hilapmu ⱪandaⱪ?④ Zadi baj tapxuramduⱪ-tapxurmamduⱪ? – deyixti.
15
Ularning sahtipəzlikini bilgən ⱨəzriti Əysa:
– Nemixⱪa meni sɵzüm arⱪiliⱪ ilindurmaⱪqi boluwatisilər? Manga bir
danə kümüx tənggə beringlar, kɵrüp baⱪay, – dedi.
16
Pul elip kelindi, ⱨəzriti Əysa ulardin:
– Buning üstidiki sürət wə isim kimning? – dəp soridi.
– Rim imperatori ⱪəysərning, – deyixti ular.
17
– Undaⱪ bolsa, ⱪəysərning ⱨəⱪⱪini ⱪəysərgə, Hudaning ⱨəⱪⱪini
Hudaƣa tapxurunglar, – dedi ⱨəzriti Əysa ularƣa. Ular ⱨəzriti Əysaning
sɵzlirigə ⱨəyran ⱪelixti.
Tirilixkə munasiwətlik məsilə
Ɵlgənlər tirilməydu, dəp ⱪaraydiƣan Saduⱪiy diniy eⱪimidikilər
ⱨəzriti Əysaning aldiƣa kelip:
19
– Ustaz, Musa pəyƣəmbər Təwratta: «Bir kixi ɵlüp ketip, ayali tul
ⱪelip, pərzənt kɵrmigən bolsa, ɵlgüqining aka yaki inisi tul ⱪalƣan
yənggisini əmrigə elip, ⱪerindixi üqün nəsil ⱪalduruxi lazim» dəp
yazƣan. 20 Burun yəttə aka-uka ɵtkənikən, qongi ɵylinip pərzənt
ⱪaldurmayla aləmdin ɵtüptu. 21 Kəynidiki inisi yənggisini əmrigə elip,
umu pərzənt kɵrməy aləmdin ɵtüptu. Kəynidiki inisimu xundaⱪ boluptu.
22
Xundaⱪ ⱪilip yəttinqisigiqə uni elip qiⱪiptu. Lekin, ⱨeqⱪaysisi pərzənt
kɵrməy aləmdin ɵtüptu. Ahirda, u ayalmu aləmdin ɵtüptu. 23 Əmdi
soraydiƣinimiz xuki: ⱪiyamət küni bu ayal kimning ayali bolup tirilidu?
Qünki, yəttə ⱪerindaxning ⱨəmmisi uni hotunluⱪⱪa alƣan-də! – deyixti.
24
Ⱨəzriti Əysa ularƣa mundaⱪ jawab bərdi:
– Silər muⱪəddəs yazmilarni wə Hudaning ⱪudritini bilmigənlikinglar
üqün mana muxundaⱪ hatalixisilər əməsmu?!
25
Ɵlümdin tirilgəndin keyin insanlar ərxtiki pərixtilərgə ohxax, hotun
18

④ Əyni waⱪitta, Yəⱨudiylar Rimliⱪlarning zulmi astida yaxawatⱪan bolup, əgər ⱨəzriti
Əysa: «Rim imperatoriƣa baj tapxurux toƣra» desə, bu gəp azadliⱪni istigən kixilərgə
yaⱪmaytti. Nawada kixilərni baj tapxurmasliⱪⱪa qaⱪirsa, Rim imperiyisigə ⱪarxi qiⱪⱪan
bolatti. Ular muxundaⱪ so'allarni sorax arⱪiliⱪ ⱨəzriti Əysani gepidin tutuwelip,
Rimliⱪlarning ⱪoliƣa tapxurup, uningƣa ziyankəxlik ⱪilmaⱪqi boluxⱪan.
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almaydu, ərgə təgməydu. 26 Ɵlümdin tirilix məsilisi ⱨəⱪⱪidə Musa
pəyƣəmbər arⱪiliⱪ qüxürülgən Təwratta oⱪumidinglarmu? Əjdadlirimiz
Ibraⱨim, Is’ⱨaⱪ wə Yaⱪuplar alliburun aləmdin ɵtkən bolsimu,
Təwrattiki «tikənlikning kɵyüxi» ⱨəⱪⱪidiki bayanda Huda ularni tirik
ⱨesablap: «Mən Ibraⱨim, Is’ⱨaⱪ wə Yaⱪuplar etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda
bolimən!» dəydu. 27 Demək, Huda ɵlüklərning əməs, tiriklərning
Hudasidur. Silər tamamən hatalaxtinglar.
Əng muⱨim əmr
Ularning munazirisini angliƣan wə ⱨəzriti Əysaning ularƣa yahxi
jawab bərgənlikini kɵrgən bir Təwrat ustazi ⱨəzriti Əysaning aldiƣa
kelip:
– Pütün əmrlərning iqidə əng muⱨimi ⱪaysi? – dəp soridi.
29
Ⱨəzriti Əysa mundaⱪ jawab bərdi:
– Əng muⱨimi xuki, «Angliƣin əy Isra'illar! Pərwərdigarimiz bolƣan
Huda birdinbir Hudadur. 30 Pərwərdigaring bolƣan Hudani pütün
ⱪəlbing, pütün jening, pütün zeⱨning wə pütün küqüng bilən sɵygin.»
31
Yənə bir əmr bolsa «ⱪoxnangni ɵzüngni sɵygəndək sɵy.» Mana
bulardin muⱨim əmr yoⱪ.
32
– Toƣra eyttingiz, ustaz, – dedi Təwrat ustazi ⱨəzriti Əysaƣa, –
«Huda birdur, uningdin baxⱪisi yoⱪtur» deginingiz durus. 33 Insanning
Hudani pütün ⱪəlbi, pütün əⱪli wə pütün küqi bilən sɵyüxi ⱨəm
ⱪoxnisinimu ɵzini sɵygəndək sɵyüxi Hudaƣa atalƣan ⱨərⱪandaⱪ
kɵydürmə ⱪurbanliⱪ wə ⱨədiyilərdinmu muⱨimdur.
34
Ⱨəzriti Əysa uning aⱪilanə jawab bərgənlikini kɵrüp:
– Siz Hudaning padixaⱨliⱪidin yiraⱪ əməssiz, – dedi.
Xuningdin keyin, uningdin ⱨeqkim so'al soraxⱪa petinalmidi.
28

Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨning salaⱨiyiti
Ⱨəzriti Əysa mərkiziy ibadəthana ⱨoylilirida təlim beriwetip,
mundaⱪ so'alni otturiƣa ⱪoydi:
– Təwrat ustazliri Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨni padixaⱨ Dawutning əwladi,
dəp turuwalsa ⱪandaⱪ bolidu? 36 Dawut padixaⱨ ɵzi Muⱪəddəs Roⱨning
ilⱨami bilən mundaⱪ degənƣu:
35

«Pərwərdigar hojayinimƣa eyttiki:
‘mən sening düxmənliringni
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ayiƣing astida dəssətküqə,
mening ong yenimda olturƣin!’»
37

Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ padixaⱨ Dawutning əwladi bolsimu, lekin
padixaⱨ Dawut Məsiⱨni «hojayinim» degən yərdə Məsiⱨ uningdin uluƣ
bolmamdu?!
Ⱨəzriti Əysaning Təwrat ustazlirini əyiblixi
U yərdiki jama'ət ⱨəzriti Əysaning sɵzini zoⱪ bilən anglaytti. 38 Ⱨəzriti
Əysa təlim berip mundaⱪ dedi:
– Təwrat ustazliridin ⱨoxyar bolunglar. Ular uzun tonlarni kiyiwelip,
ƣadiyip yürüxkə amraⱪ kelidu. Bazarlarda baxⱪilarning ɵzlirigə salam
berip ⱨɵrmətlixini, 39 ibadəthanilarda alaⱨidə orunda olturuxni,
ziyapətlərdimu tɵrdə olturuxni yahxi kɵridu. 40 Ular tul ayallardin nəp
elip, ularning mal-mülkini yəwelip, andin ətəy baxⱪilar kɵrsun dəp,
uzundin-uzun du'a ⱪilidu. Ular jəzmən tehimu ⱪattiⱪ jazaƣa tartilidu!
Tul ayalning i'anisi
Ⱨəzriti Əysa mərkiziy ibadəthanidiki i'anə yiƣilidiƣan jayning
aldida olturup, ɵz i'anilirini taxlawatⱪan jama'ətkə ⱪarap turatti. Nurƣun
baylar sanduⱪⱪa heli kɵp pul taxlidi. 42 Bir kəmbəƣəl tul ayalmu kelip,
birnəqqə tiyinla ⱪimmitidiki ikki tənggini taxlidi.
43
Ⱨəzriti Əysa xagirtlirini yeniƣa qaⱪirip, ularƣa mundaⱪ dedi:
– Bilip ⱪoyunglarki, bu namrat tul ayalning i'anisi Hudaning nəziridə
ⱨəmməylənningkidin kɵp. 44 Qünki, baxⱪilar ɵzlirining axⱪan
bayliⱪliridin i'anə ⱪildi. Lekin, bu ayal namrat turuⱪluⱪ, ɵzining
bar-yoⱪini – tirikqilik ⱪilidiƣan ⱨəmmə nərsisini i'anə ⱪildi.
41

13-bab
Mərkiziy ibadəthanining wəyran ⱪilinixidin bexarət
Ⱨəzriti Əysa mərkiziy ibadəthanidin qiⱪiwatⱪanda, xagirtliridin biri
uningƣa:
– Ustaz, ⱪarang, bu nemidegən kɵrkəm taxlar! Nemidegən ⱨəywətlik
imarətlər! – dedi.
2
Ⱨəzriti Əysa uningƣa:
1

989
Markus bayan ⱪilƣan hux həwər

– Sən bu ⱨəywətlik imarətlərni kɵrüwatamsən? Bu yərdiki ⱨəmmə
nərsə gumran ⱪilinidu, ⱨətta bir tal ul teximu jayida ⱪaldurulmaydu, –
dedi.
3
Ⱨəzriti Əysa Zəytun teƣida mərkiziy ibadəthana tərəpkə ⱪarap
olturƣanda, Petrus, Yaⱪup, Yuⱨanna wə Əndərlər astiƣina uningdin:
4
– Bizgə eytingqu, bu degənliringiz ⱪaqan yüz beridu? Bularning yüz
beridiƣanliⱪini bildüridiƣan ⱪandaⱪ bexarət bolidu? – dəp soraxti.
5
Ⱨəzriti Əysa ularƣa qüxəndürüxkə baxlidi:
– Baxⱪilarning azduruxidin ⱨoxyar bolunglar. 6 Nurƣun kixilər mening
namimni setip, «Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ mən bolimən!» dəwelip, kɵp
adəmlərni azduridu. 7 Silər urux həwərliri wə urux xəpilirini angliƣan
waⱪtinglardimu, alaⱪzadə bolup kətmənglar, qünki bu ixlarning yüz
berixi muⱪərrər. Lekin bu, zaman ahiri yetip kəldi, degənlik əməs. 8 Bir
millət yənə bir millət bilən urux ⱪilidu. Bir dɵlət yənə bir dɵlətkə ⱨujum
ⱪilidu. Nurƣun jaylarda yər təwrəx wə aqarqiliⱪlar yüz beridu. Mana bu
ixlarning yüz berixi huddi ⱨamilidar ayalning tolƣiⱪining baxlanƣiniƣa
ohxaydu.
9
Silər ɵzünglarƣa pəhəs bolunglar. Kixilər silərni tutⱪun ⱪilip sotⱪa
tapxurup beridu, ibadəthanilarda ⱪamqilaydu. Silər manga
ixəngənlikinglar üqün, waliy wə padixaⱨlar aldida soraⱪⱪa tartilisilər.
Buning bilən, ular aldida mening guwaⱨqilirim bolisilər. 10 Lekin, hux
həwər pütkül millətlərgə zaman ahiridin burun yətküzülüxi kerək.
11
Xunga, silər tutulup sotⱪa tapxurulƣanda nemə deyixtin əndixə
ⱪilmanglar. U qaƣda, silərgə nemə nesip etilsə, xuni dənglar, qünki
sɵzligüqi silər əməs, Muⱪəddəs Roⱨtur. 12 Ⱪerindax ⱪerindixiƣa, ata
balisiƣa ha'inliⱪ ⱪilip, ularni ɵlümgə tutup beridu. Balilarmu ata-anisi
bilən ⱪarxilixip, ularni ɵlümgə ittiridu. 13 Manga ixəngənlikinglar üqün
ⱨəmmə adəm silərgə ɵqmənlik ⱪilidu, lekin ahirƣiqə bərdaxliⱪ bərgənlər
jəzmən ⱪutⱪuzulidu.
Zor balayi'apət
– «Yirginqlik wəyran ⱪilƣuqi»ning ɵzi turuxⱪa tegixlik bolmiƣan
yərdə turƣinini kɵrgininglarda, (kitabhanlar bu sɵzning mənisini
qüxənsun) Yəⱨudiyə ɵlkisidiki aⱨalilər taƣlarƣa ⱪaqsun. 15 Ɵgzidikilər
ɵyidiki nərsə-kerəklirini almay ⱪaqsun. 16 Etizlarda ixləwatⱪanlarmu
qapinini eliwelix üqün ɵyigə ⱪaytmay ⱪeqip kətsun. 17 U künlərdə, ⱪeqixi
əpsiz bolƣan ⱨamilidar ayallar wə bala emitidiƣan anilarning ⱨaliƣa
14
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way! 18 Bu wəⱪələrning ⱪixⱪa toƣra kelip ⱪalmasliⱪi üqün du'a ⱪilinglar.
19
Qünki, u künlərdiki balayi'apətlər Huda aləmni yaratⱪandin buyan
kɵrülüp baⱪmiƣan, kəlgüsidimu kɵrülməydu. 20 Pərwərdigar u künlərni
azaytmisidi, ⱨeqkim ⱪutulalmaytti. Lekin, Pərwərdigar u künlərni ɵzi
talliƣanliri üqün azaytⱪan. 21 Əgər u qaƣda biri silərgə: «Ⱪaranglar,
Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ bu yərdə!» yaki «ⱪaranglar, Məsiⱨ ənə u yərdə!»
desə, ixənmənglar. 22 Qünki, sahta Məsiⱨlər, sahta pəyƣəmbərlər
məydanƣa kelidu. Əgər mumkin bolsidi, ular Huda talliƣanlarni
mɵjizilər wə karamətlər bilən azdurƣan bolatti. 23 Xuning üqün, ⱨoxyar
bolunglar. Mən bularning ⱨəmmisini eytix bilən, silərni aldin'ala
agaⱨlandurup ⱪoydum.
24

Insan'oƣlining kelixi
– U künlərdiki balayi'apətlər ɵtüp kətkəndin keyin,
«Ⱪuyax ⱪariyip,
ay yoruⱪluⱪ bərməs,
25
yultuzlar asmandin tɵkülüp,
asman jisimliri lərzigə kelər.»

26

U qaƣda, kixilər Insan'oƣlining zor küq-ⱪudrət wə xan-xərəp bilən
bulutlar iqidə keliwatⱪanliⱪini kɵridu. 27 Insan'oƣli pərixtilirini əwətip,
ɵzi talliƣan kixilərni aləmning bir qetidin yənə bir qetigiqə, dunyaning
tɵt bulungidin yiƣip bir yərgə jəm ⱪilidu.
Ənjür dərihidin sawaⱪ elix
– Ənjür dərihidin sawaⱪ elinglar! Uning xahliri kɵkirip, yengi
yopurmaⱪ qiⱪarƣanda, yazning kelixigə az ⱪalƣanliⱪini bilisilər.
29
Huddi xuningdək, mən baya degən alamətlərning yüz beriwatⱪanliⱪini
kɵrgininglarda, Hudaning padixaⱨliⱪining⑤ ixik aldida, yəni namayan
bolux aldida turuwatⱪanliⱪini bilinglar. 30 Bilip ⱪoyunglarki, mana bu
alamətlərning ⱨəmmisi əməlgə axurulmay turup, bu əwlad⑥ kixilər
28

⑤ Əsli tekisttə «uning» dəp elinƣan bolup, Insan'oƣlini yaki Hudaning padixaⱨliⱪini
(«Luⱪa» 21-bab 31-ayət) kɵrsitidu.
⑥ Əgər tilƣa elinƣan alamət Yerusalemning wəyran boluxiƣa (13-bab 2-ayət)
ⱪaritilƣan bolsa, undaⱪta «əwlad» sɵzi təbi'iyki xu dəwrdə yaxap ɵtkən adəmlərni
kɵrsitidu. Əgər Əysa Məsiⱨning dunyaƣa ⱪaytip kelixigə (13-bab 26-ayət) ⱪaritilƣan
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aləmdin ɵtməydu. 31 Asman-zemin yoⱪilidu, biraⱪ mening sɵzlirim
yoⱪalmay mənggü inawətlik bolidu!
Ⱨoxyar bolunglar
– Bu ixlarning yüz beridiƣan waⱪit-sa'itigə kəlsək, buni Atamdin
baxⱪa ⱨeqkim bilməydu. Nə ərxtiki pərixtilər, nə oƣli bilməydu. 33 Pəhəs
bolunglar, səgək bolunglar, qünki u waⱪit-sa'ətning ⱪaqan
kelidiƣanliⱪini bilməysilər. 34 Bu, səpərgə qiⱪmaⱪqi bolƣan adəmning
əⱨwaliƣa ohxaydu. U yolƣa qiⱪidiƣan qaƣda, qakarlirining hizmət
da'irisini bəlgiləp, ularning ⱨərbirigə birdin wəzipə tapxuridu.
Dərwazidiki kɵzətqigimu ⱨoxyar boluxni tapilaydu. 35 Xuningƣa ohxax,
silərmu ⱨoxyar bolunglar. Qünki ɵyning hojayinining kelidiƣan
waⱪtining kəqⱪurunmu, tün yerimimu, horaz qilliƣan waⱪitmu yaki
səⱨər waⱪtimu, uni biləlməysilər. 36 Xunga, u tuyuⱪsiz kelip, silərni
ƣəplət uyⱪusida kɵrüp ⱪalmisun! 37 Silərgə eytⱪanlirimni ⱨəmməyləngə
eytimən: ⱨoxyar bolunglar!
32

14-bab
Gunaⱨkar ayalning ⱨəzriti Əysani ətirlixi
Yəⱨudiylarning Ɵtüp Ketix wə Petir Nan ⱨeytiƣa ikki kün ⱪalƣanidi.
Aliy roⱨaniylar wə Təwrat ustazliri ⱨəzriti Əysani ⱨiylə bilən tutup
ujuⱪturuwetixning qarisini izdəxti. 2 Ular:
– Bu ixni ⱨeyt-ayəm künliri ⱪilmayli. Bolmisa, həlⱪ arisida
ⱪalaymiⱪanqiliⱪ qiⱪixi mumkin, – deyixətti.
3
Ⱨəzriti Əysa Bəytaniya yezisida ilgiri mahaw kesiligə giriptar bolƣan
Simunning ɵyidə dastihanda olturuwatⱪanda, iqigə ⱪimmətlik sap
sumbul ətiri ⱪaqilanƣan, aⱪ ⱪaxtexidin yasalƣan ⱪutini tutⱪan bir ayal
kirip, ⱪolidiki ⱪutini eqip, iqidiki ətirni ⱨəzriti Əysaning bexiƣa ⱪuydi.
4
Bəzilər buningƣa hapa bolup, bir-birigə:
– Hux puraⱪ ətirni bundaⱪ israp ⱪilƣanning nemə paydisi? 5 Bu
ətirning ⱪimmiti bir yilliⱪ kirimimizgə təng kelidikən! U setilip puli
kəmbəƣəllərgə berilsə bolatti, – deyixip, ayalƣa tapa-tənə ⱪilixⱪa
1

bolsa, «əwlad» sɵzi bəlkim pütün Yəⱨudiyə həlⱪini yaki bu ayətlərdə eytilƣan
wəⱪələrning baxlinix waⱪtida yaxawatⱪan əwladni kɵrsitidu. Bu ⱨərgiz ⱨəzriti Əysada
«dunyaƣa dərⱨal ⱪaytip kelimən» degən hata qüxənqining barliⱪini bildürməydu.
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baxlidi.
6
– Ayalning ihtiyariƣa ⱪoyuwetinglar, uni hijil ⱪilip nemə ⱪilisilər? U
mən üqün yahxi ix ⱪildi. 7 Kəmbəƣəllər da'im aranglarda, ularƣa haliƣan
waⱪitta yardəm ⱪilalaysilər. Lekin, mən aranglarda da'im bolmaymən.
8
Ayal qami yetidiƣan ixni ⱪildi; mening dəpnə ⱪiliniximƣa təyyarliⱪ
yüzisidin bədinimgə aldin'ala ətir sürkəp ⱪoydi. 9 Bilip ⱪoyunglarki, hux
həwər dunyaning ⱪəyeridə yətküzülsə, bu ayal əslinip, uning ⱪilƣan ixi
tilƣa elinidu, – dedi ⱨəzriti Əysa ularƣa.
Yəⱨudaning ⱨəzriti Əysaƣa satⱪunluⱪ ⱪilixi
10
Xu waⱪitta, on ikki xagirttin biri bolƣan Yəⱨuda Ixⱪariyot ⱨəzriti
Əysani tutup berix məⱪsitidə aliy roⱨaniylarning yeniƣa bardi. 11 Buni
anglap, aliy roⱨaniylarning gülⱪəⱪəliri eqilip kətti wə uningƣa pul
berixkə wədə ⱪilixti. Yəⱨudamu ⱨəzriti Əysani ularƣa tutup berixkə
pursət izdəxkə baxlidi.
Ɵtüp Ketix ⱨeytining kəqlik tamiⱪi
12
Petir Nan ⱨeytining⑦ birinqi küni, yəni Ɵtüp Ketix ⱨeytining
ⱪurbanliⱪi ⱪilinidiƣan küni, xagirtlar ⱨəzriti Əysaning yeniƣa kelixip:
– Ɵtüp Ketix ⱨeytining tamiⱪini ⱪəyərgə berip təyyarliximizni
halaysiz? – dəp soridi.
13
U xagirtliridin ikkiylənni mundaⱪ dəp aldin əwətti:
– Yerusalemƣa kiringlar, u yərdə kozida su toxuwatⱪan bir ər kixini
uqritisilər. Uning kəynidin mengip, 14 u adəm kirgən ɵyning igisigə:
«Ustazimiz: ‘xagirtlirim bilən Ɵtüp Ketix ⱨeytining tamiⱪini yəydiƣan
meⱨmanliⱪ ɵy ⱪəyərdə?’ dəp sorawatidu» dənglar. 15 U silərni üstünki
ⱪəwəttiki rətlik jabdup ⱪoyulƣan bir eƣiz qong ɵygə baxlap qiⱪidu.
Mana xu ɵydə ⱨeytning tamiⱪini təyyar ⱪilinglar.
16
Xagirtlar yolƣa qiⱪip xəⱨərgə kirdi. Ⱨəmmə ixlar ⱨəzriti Əysaning
eytⱪinidək bolup qiⱪti. Ular xu yərdə tamaⱪni təyyarlaxⱪa kirixti.
17
Kəqⱪurun, ⱨəzriti Əysa on ikki xagirti bilən kelip, 18 dastihanda
olturup ta'am üstidə:
– Bilip ⱪoyunglarki, mən bilən billə ƣizaliniwatⱪan silərning
aranglardiki birəylən manga satⱪunluⱪ ⱪilidu, – dedi.
19
Bu sɵz ularni ⱪayƣuƣa saldi. Ular bir-birləp:
Petir Nan ⱨeyti yəttə kün bolup, birinqi küni Ɵtüp Ketix ⱨeyti dəp atilidu. Bu küni,
Yəⱨudiylar ɵyliridə ⱪoy soyup, petir nan bilən yəydu.
⑦
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– Mən əməstimən? – dəp soridi.
20
Ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Manga satⱪunluⱪ ⱪilƣuqi ⱪolidiki nanni mən bilən billə təhsigə
tɵgürgən on ikki xagirtning iqidiki biridur. 21 Insan'oƣli muⱪəddəs
yazmilarda yezilƣinidək aləmdin ɵtidu. Lekin, uningƣa satⱪunluⱪ
ⱪilidiƣan kixining ⱨaliƣa way! U adəm tuƣulmiƣan bolsiqu kaxki! –
dedi.
22
Ular tamaⱪ yeyixiwatⱪanda, ⱨəzriti Əysa bir nanni ⱪoliƣa elip xükür
eytⱪandin keyin, uni oxtup turup, xagirtliriƣa bərdi wə:
– Elinglar, bu mening tenim, – dedi.
23
Andin, u ⱪoliƣa bir jam elip Hudaƣa xükür eytⱪandin keyin, uni
xagirtliriƣa sundi. Ⱨəmməylən uningdin iqixti.
24
– Bu, mening nurƣun adəmlər üqün tɵkülüp, Hudaning əⱨdisini
tüzidiƣan ⱪenimdur. 25 Bilip ⱪoyunglarki, Hudaning padixaⱨliⱪida
yengiqə xarabtin iqmigüqə, bundaⱪ xarabni ⱨərgiz iqməymən, – dedi
ⱨəzriti Əysa.
26
Ular mədⱨiyə nahxisini eytⱪandin keyin talaƣa qiⱪip, Zəytun teƣiƣa
ⱪarap ketixti.
Ⱨəzriti Əysaning Petrusning tanidiƣanliⱪini eytixi
Bu qaƣda, ⱨəzriti Əysa xagirtliriƣa:
– Ⱨəmminglar meni taxlap ketixilər, qünki muⱪəddəs yazmilarda
Huda:
27

«Ⱪoyqini urup ɵltürimən,
ⱪoyliri patiparaⱪ bolup ketidu» degən.
28

Lekin, mən tirilgəndin keyin, Jəliliyigə silərdin burun barimən, –
dedi.
29
Petrus uningƣa:
– Ⱨəmməylən sizni taxlap kətsimu, mən ⱨərgiz taxlap kətməymən, –
dedi.
30
– Bilip ⱪoyƣinki, bügün keqə horaz ikki ⱪetim qillaxtin burun, sən
məndin üq ⱪetim tanisən, – dedi ⱨəzriti Əysa.
31
Lekin, Petrus tehimu ⱪət'iy tələppuz bilən:
– Siz bilən billə ɵlüxkə toƣra kəlsimu, sizdin tanmaymən, – dedi.
Ⱪalƣan xagirtlarmu xundaⱪ deyixti.
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Getsimanə baƣqisidiki du'a-tilawət
Keyin, ular Getsimanə degən bir yərgə kəldi. Ⱨəzriti Əysa
xagirtliriƣa:
– Mən du'a-tilawət ⱪilip kəlgüqə, muxu jayda olturup turunglar, – dedi.
33
U Petrus, Yaⱪup wə Yuⱨannani birgə elip mangdi. Bu waⱪitta, uni
ⱪayƣu besip, kɵngli ⱪattiⱪ bi'aram boluxⱪa baxlidi. U:
34
– Jenim qiⱪip ketidiƣandək ƣəm-ⱪayƣuƣa patti. Silər bu yərdə
ⱪelip, ⱨoxyar turunglar, – dedi 35 wə səl neriraⱪ berip, yərgə bax ⱪoyup,
mumkin bolsa u künning ɵz bexiƣa kəlməslikigə du'a ⱪilip:
36
– I sɵyümlük Ata, ⱨəmmigə ⱪadirsən, bu azab ⱪədiⱨini məndin
yiraⱪlaxturƣaysən. Lekin, bu ix mening əməs, bəlki sening iradəng
boyiqə bolsun, – dedi.
37
U üq xagirtining yeniƣa ⱪaytip kelip, ularning mügdəp ⱪalƣanliⱪini
kɵrüp, Petrusⱪa:
– Əy Simun, uhlawatamsən?! Birər sa'ətmu ⱨoxyar turalmidingmu?!
38
Eziⱪturuluxtin saⱪlinix üqün, səgək turup du'a ⱪilinglar. Kɵngül
halaydu, lekin tən ajizdur, – dedi.
39
Andin, u yənə berip, burunⱪi sɵzlirini təkrarlap du'a ⱪildi. 40 U
xagirtlirining yeniƣa ⱪaytip kəlginidə, ularning yənə mügdəp
ⱪalƣanliⱪini kɵrdi. Qünki, ular kɵzlirini aqalmay ⱪalƣanidi. Ular ⱨəzriti
Əysaƣa nemə deyixini bilməy ⱪaldi.
41
Ⱨəzriti Əysa üqinqi ⱪetim ularning yeniƣa ⱪaytip:
– Silər tehiqə dəm elip uhlawatamsilər? Boldi bəs əmdi! Insan'oƣlining
gunaⱨkarlarning ⱪoliƣa tapxurulidiƣan waⱪit-sa'iti yetip kəldi.
42
Ⱪopunglar, ketəyli, mana manga satⱪunluⱪ ⱪilidiƣan kixi kəptu, –
dedi.
32

Ⱨəzriti Əysaning tutⱪun ⱪilinixi
Ⱨəzriti Əysaning sɵzi ayaƣlaxmastinla, on ikki xagirtining biri
bolƣan Yəⱨuda kəldi. Uning yenida aliy roⱨaniylar, Təwrat ustazliri wə
aⱪsaⱪallar təripidin əwətilgən, ⱪiliq-toⱪmaⱪlar bilən ⱪorallanƣan zor bir
top adəm bar idi. 44 Ⱨəzriti Əysaƣa satⱪunluⱪ ⱪilƣan Yəⱨuda ularƣa
alliburun: «Mən kimni sɵysəm, Əysa xu. Silər uni tutup, ⱪattiⱪ
muⱨapizət astida elip menginglar» degən wə sɵyüx arⱪiliⱪ bəlgə
bərməkqi bolƣanidi. 45 U udul ⱨəzriti Əysaning aldiƣa berip:
– Ustaz, – dəp uni sɵydi. 46 Xu qaƣda, u baxlap kəlgənlər ⱨəzriti
Əysaƣa ⱪol selip, uni tutⱪun ⱪildi. 47 Ⱨəzriti Əysaning yenidikilərdin biri
43
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ⱪiliqini suƣurup, bax roⱨaniyning qakiriƣa urdi. Ⱪiliq qakarning
ⱪuliⱪiƣa tegip, uni xilip qüxürüwətti.
48
Ⱨəzriti Əysa:
– Silər ⱪiliq-toⱪmaⱪlarni kɵtürüp meni tutⱪili kəpsilər, meni ⱪaraⱪqi
kɵrüwatamsilər? 49 Ⱨər küni mərkiziy ibadəthana ⱨoylilirida silər bilən
billə bolup təlim berəttim. U qaƣda tutmidinglar. Bu ixlarning yüz berixi
muⱪəddəs yazmilarda aldin eytilƣanlarning əməlgə axuruluxi boldi, –
dedi.
50
Bu qaƣda, xagirtlarning ⱨəmmisi uni taxlap ⱪeqip ketixti.
51
Ⱨəzriti Əysaning kəynidin pəⱪət uqisiƣa kəndir rəht
yepinqaⱪliwalƣan bir yax əgixip mangƣanidi. Ular unimu tutuwaldi.
52
Lekin, u rəhtning iqidin suƣurulup qiⱪip, yalingaq peti ⱪeqip kətti.
Aliy məⱨkimidə sotlinix
Ular ⱨəzriti Əysani bax roⱨaniyning aldiƣa elip berixti. Pütün aliy
roⱨaniylar, aⱪsaⱪallar wə Təwrat ustazlirimu u yərgə yiƣildi. 54 Petrus
ⱨəzriti Əysaƣa taki bax roⱨaniyning ⱨoylisiƣiqə yiraⱪtin əgixip berip,
ⱨoylida ⱪarawullar bilən billə issinip olturdi. 55 Aliy roⱨaniylar wə pütün
aliy kengəxmə əzaliri ⱨəzriti Əysani ɵlüm jazasiƣa məⱨkum ⱪilix üqün
ispat izdidi, əmma tapalmidi. 56 Birmunqə yalƣan guwaⱨqilar otturiƣa
qiⱪⱪan bolsimu, ispatliri bir-birigə maslaxmaytti.
57
Ularning bəziliri ornidin turup, yalƣan guwaⱨliⱪ berip:
58
– Biz uning: «Insan ⱪoli bilən yasalƣan bu ibadəthanini buzup
taxlap, insan ⱪoli bilən yasalmiƣan baxⱪa bir ibadəthanini üq kün iqidə
yasap qiⱪimən» degənlikini angliduⱪ, – dedi. 59 Lekin, bu ⱨəⱪtiki
guwaⱨliⱪlarmu bir-birigə maslaxmidi.
60
Andin, bax roⱨaniy ornidin turup, jama'ətning aldida ⱨəzriti Əysaƣa:
– Ⱪeni, jawab bərməmsən? Bularning sening üstüngdin bərgən
guwaⱨliⱪliriƣa nemə dəysən? – dedi. 61 Lekin, ⱨəzriti Əysa xük turup,
ⱨeqⱪandaⱪ jawab bərmidi. Bax roⱨaniy yənə uningdin:
– Mədⱨiyilinixkə layiⱪ bolƣan Hudaning Oƣli Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ
sənmu? – dəp soridi.
62
– Ⱨə'ə, mən, – dedi ⱨəzriti Əysa, – silər Insan'oƣlining ⱪadir
Hudaning ong yenida olturidiƣanliⱪini wə kɵktiki bulutlar iqidə
kelidiƣanliⱪini kɵrisilər.
53

996
Markus bayan ⱪilƣan hux həwər
63

Bu sɵzni angliƣan bax roⱨaniy kiyimlirini yirtip⑧ taxlap:
– Əmdi baxⱪa ⱨeqⱪandaⱪ guwaⱨqining ⱨajiti ⱪalmidi. 64 Silər uning
kupurluⱪlirini anglidinglar. Əmdi buningƣa nemə dəysilər? – dedi.
Ular birdək uningƣa ɵlüm jazasi tegixlik dəp ⱨɵküm ⱪilixti. 65 Bəziliri
uningƣa tükürüxkə baxlidi. Ular yənə uning kɵzlirini baƣlap, muxt etip:
«Pəyƣəmbər bolsang, eytip baⱪⱪina, seni kim urdi?» deyixti.
Ⱪarawullarmu uni arisiƣa eliwelip kaqatlidi.
Petrusning ⱨəzriti Əysadin tenixi
Petrus tɵwəndiki ⱨoylida turatti. Bax roⱨaniyning dedəkliridin biri
kelip, 67 issinip olturƣan Petrusni kɵrüp, uningƣa tikilip ⱪarap:
– Sənmu Nasirəlik Əysa bilən bir idingƣu, – dedi.
68
Petrus buni inkar ⱪilip:
– Sening nemə dəwatⱪanliⱪingni bilmidim ⱨəm qüxənmidim, –
dedi-də, taxⱪiriƣa, dərwazining aldiƣa qiⱪip turdi. Xu əsnada, horaz
qillidi.
69
Uning taxⱪirida turƣanliⱪini kɵrgən ⱨeliⱪi dedək u yərdə
turƣanlarƣa yənə:
– Bu uning adimiƣu, dedi. 70 Petrus yənə inkar ⱪildi.
Bir'azdin keyin, u yərdə turƣanlar Petrusⱪa yənə:
– Xübⱨisizki, sən uning xagirtlirining biri. Tələppuzungdin seningmu
Jəliliyilik ikənliking qiⱪip turmamdu?! – deyixti.
71
Petrus ⱪəsəm ⱪilip:
– Silər dəwatⱪan adəmni tonumaymən. Bolmisa, meni Huda ursun! –
dedi.
72
Dəl xu qaƣda, horaz ikkinqi ⱪetim qillidi. Petrus ⱨəzriti Əysaning
ɵzigə: «Horaz ikki ⱪetim qillaxtin burun, sən məndin üq ⱪetim tanisən»
degən sɵzini esigə elip, kɵngli buzulup yiƣlap kətti.
66

15-bab
1

Ⱨəzriti Əysaning Pilatusning aldida sotlinixi
Ətisi tang səⱨərdə, aliy roⱨaniylar, aⱪsaⱪallar, Təwrat ustazliri wə aliy

Bax roⱨaniy ⱨəzriti Əysani «kupurluⱪ ⱪildi» dəp ⱪarap, ɵzining buningƣa bolƣan
qɵqüxi wə ƣəzipini ipadiləx üqün, kiyimlirini yirtⱪan. Ⱨəzriti Əysaning: «Məsiⱨ mən
bolimən» deyixi uning Hudaƣa has ⱨoⱪuⱪ wə xɵⱨrət məndidur, degənlikidur.
⑧
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kengəxmining pütün əzaliri məsliⱨətlixiwalƣandin keyin, ⱨəzriti Əysani
baƣlap, waliy Pilatusⱪa tapxurup bərdi.
2
Pilatus uningdin:
– Sən Yəⱨudiylarning padixaⱨimu? – dəp soridi.
– Eytⱪiningizdək, – dəp jawab bərdi ⱨəzriti Əysa.
3
Aliy roⱨaniylar uning üstidin birmunqə ərz-xikayətlərni ⱪilixti.
4
Pilatus uningdin yənə:
– Ⱪara, ular üstüngdin xunqiwala xikayət ⱪiliwatidu. Sən ⱨeqⱪaysisiƣa
jawab bərməmsən? – dəp soridi.
5
Lekin, ⱨəzriti Əysa yənila zuwan sürmidi. Pilatus buningƣa ⱨəyran
ⱪaldi.
Ⱨəzriti Əysaning ɵlüm jazasiƣa ⱨɵküm ⱪilinixi
Ⱨər ⱪetimliⱪ Ɵtüp Ketix ⱨeytida, waliy həlⱪ iltimas ⱪilƣan bir
məⱨbusni ⱪoyup berətti. 7 Əyni waⱪitta, zindanda topilangda adəm
ɵltürgən topilangqilar bilən billə tutulƣan Barabbas isimlik bir kixi bar
idi. 8 Həlⱪ waliy Pilatusning aldiƣa kelip, uningdin bir məⱨbusni
burunⱪiƣa ohxax ⱪoyup berixni tələp ⱪildi.
9
Pilatus ularƣa:
– Silərgə Yəⱨudiylarning padixaⱨini ⱪoyup beriximni halamsilər? –
dedi. 10 Pilatus aliy roⱨaniylarning ⱨəzriti Əysaƣa ⱨəsəthorluⱪ ⱪilip, uni
ɵzigə tapxurup bərgənlikini bilətti. 11 Biraⱪ, aliy roⱨaniylar həlⱪⱪə:
«Ⱨəzriti Əysaning orniƣa, Barabbasni ⱪoyup berixni tələp ⱪilinglar»
dəp, ularni küxkürtti.
12
Pilatus ulardin yənə:
– Undaⱪ bolsa, silər Yəⱨudiylarning padixaⱨi, dəp atiƣan adəmni
ⱪandaⱪ bir tərəp ⱪilay? – dəp soridi.
13
– Uni krestkə mihliting! – dəp quⱪan selixti ular.
14
– Nemixⱪa? U nemə jinayət ɵtküzüptu? – dedi Pilatus ularƣa.
Biraⱪ, ular tehimu ⱪattiⱪ warⱪirixip:
– Uni krestkə mihliting! – dəp turuwelixti. 15 Halayiⱪni hursən
ⱪilmaⱪqi bolƣan Pilatus Barabbasni ularƣa qiⱪirip bərdi. Ⱨəzriti Əysani
bolsa ⱪamqilatⱪandin keyin, krestkə mihlax üqün ləxkərlirigə tapxurdi.
6

Ləxkərlərning ⱨəzriti Əysani məshirə ⱪilixi
Ləxkərlər ⱨəzriti Əysani waliy ordisidiki bir səynaƣa elip kirdi.
Andin, pütün ləxkərlər topini bu yərgə yiƣdi. 17 Ular uningƣa xaⱨanə
16
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sɵsün rənglik ton, bexiƣa tikən xahliridin ɵrüp yasalƣan taj kiydürdi.
18
Wə uningƣa: «Yaxisun Yəⱨudiylarning padixaⱨi!» dəp warⱪiraxti.
19
Andin, bexiƣa ⱪomux bilən ⱪayta-ⱪayta urup, uningƣa ⱪarap tükürüxti
wə uning aldida tiz püküp, səjdə ⱪilixti.
20
Uni mana xundaⱪ mazaⱪ ⱪilƣandin keyin, sɵsün tonni saldurup,
uqisiƣa ɵz kiyimlirini kiydürdi wə krestkə mihlax üqün elip mengixti.
21
Simun isimlik bir kixi yezidin kelip, u yərdin ɵtüp ketiwatatti.
Iskəndər bilən Rufusning atisi bolƣan bu adəm Kirini xəⱨiridin idi.
Ləxkərlər ⱨəzriti Əysa yüdüp mangƣan krestni bu adəmgə məjburiy
kɵtürgüzdi. 22 Ular ⱨəzriti Əysani Golgota, yəni «Bax Sɵngək» degən
yərgə elip bardi. 23 Uningƣa murməkki arilaxturulƣan xarab⑨ bərdi,
lekin ⱨəzriti Əysa uni iqmidi. 24 Ular ⱨəzriti Əysani krestkə mihlap asti
wə ⱨərⱪaysisi ɵzigə qiⱪⱪanni elix üqün qək taxlixip, kiyimlirini
bɵlüxüwaldi. 25 Ⱨəzriti Əysa krestkə mihlanƣan waⱪit ətigən sa'ət
toⱪⱪuzlar idi. 26 Gunaⱨ tahtisiƣa «Yəⱨudiylarning padixaⱨi» dəp
yezilƣanidi. 27 Ⱨəzriti Əysadin baxⱪa ikki ⱪaraⱪqimu krestkə mihlanƣan
bolup, biri uning ong yenidiki, yənə biri sol yenidiki kresttə idi. {
28
Xundaⱪ ⱪilip, muⱪəddəs yazmilardiki: «U jinayətqilər bilən bir
ⱪatarƣa ⱪoyulidu» degən sɵz ispatlandi.} 29 U yərdin ɵtkənlər baxlirini
qayⱪixip, ⱨəzriti Əysani ⱨaⱪarətləp:
– Ⱪeni, sən ibadəthanini buzup taxlap, üq kündə ⱪaytidin yasap
qiⱪidiƣan adəm idingƣu? 30 Əmdi kresttin qüxüp, ɵzüngni ⱪutⱪuzƣina!
– deyixti.
31
Aliy roⱨaniylar wə Təwrat ustazlirimu uni xundaⱪ məshirə ⱪilip,
ɵz'ara:
– Baxⱪilarni ⱪutⱪuzuptikən, ɵzini ⱪutⱪuzalmidi. 32 Isra'illarning
padixaⱨi Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ əmdi kresttin qüxüp baⱪsunqu, biz xuni
kɵrüp uningƣa etiⱪad ⱪilayli, – deyixti. Ⱨəzriti Əysa bilən billə krestkə
mihlanƣanlarmu uni ⱨaⱪarətləxti.
Ⱨəzriti Əysaning ɵlümi
Qüx waⱪti sa'ət on ikkidə, pütün zeminni ⱪarangƣuluⱪ ⱪaplap, sa'ət
üqkiqə dawam ⱪildi. 34 Sa'ət üqtə, ⱨəzriti Əysa yuⱪiri awaz bilən: «Eloy,
eloy, ləma xəwaⱪtani!» yəni «Hudayim, Hudayim, meni nemixⱪa
33

Murməkki arilaxturulƣan xarabning aƣriⱪni pəsəytix roli toƣrisida ⱪədimki
kitablarda hatirilər bar.
⑨
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taxliwətting!» dəp warⱪiridi.
35
U yərdə turƣanlarning bəziliri buni hata anglap:
– Ⱪaranglar, bu adəm Ilyas pəyƣəmbərgə muraji'ət ⱪiliwatidu – deyixti.
36
Ularning iqidin birəylən yügürüp berip, bir parqə bulutni əkelip ərzan
üzüm xarabiƣa qilap, uni ⱪomuxning uqiƣa baƣlap ⱨəzriti Əysaƣa
iqküzməkqi boldi wə:
– Tohtap turunglar! Ⱪarap baⱪayli, Ilyas pəyƣəmbər kelip uni
qüxürüwalamdikin? – dedi.
37
Ⱨəzriti Əysa ⱪattiⱪ warⱪiridi-də, tiniⱪi tohtap, jan üzdi.
38
Xu waⱪitta, mərkiziy ibadəthanidiki pərdə yuⱪiridin tɵwəngə ikki parqə
bolup yirtildi.① 39 Ⱨəzriti Əysaning udulida turƣan yüz bexi uning ⱪandaⱪ
jan üzginini kɵrüp:
– Bu adəm ⱨəⱪiⱪətən Hudaning Oƣli ikən! – dedi.
40
U yərdə yənə wəⱪəni yiraⱪtin kɵrüp turƣan bəzi ayallarmu bar idi.
Ularning arisida Məjdəllik Məryəm, kiqik Yaⱪup bilən Yosining anisi
Məryəm wə Salomilar bar idi. 41 Ⱨəzriti Əysa Jəliliyidə turƣan waⱪitta, bu
ayallar uningƣa əgixip, uning hizmitidə bolƣanidi. Uning bilən
Yerusalemƣa billə kəlgən yənə birmunqə ayallarmu əⱨwalni kɵzitip turatti.
Ⱨəzriti Əysaning dəpnə ⱪilinixi
U ⱨarpa küni, yəni dəm elix künining aldinⱪi küni idi. Kəq kirip
ⱪalƣanda, Yəⱨudiylarning aliy kengəxmisining ⱨɵrmətkə sazawər əzasi,
Hudaning padixaⱨliⱪini intizarliⱪ bilən kütüwatⱪan Aramatiyaliⱪ Yüsüp
yürəklik ⱨalda waliy Pilatusning aldiƣa qiⱪip, uningdin ⱨəzriti Əysaning
jəsitini berixni tələp ⱪildi.② 44 Pilatus ⱨəzriti Əysaning alliⱪaqan ɵlgənlikini
anglap ⱨəyran boldi. U yüz bexini qaⱪirip, uningdin ⱨəzriti Əysaning
ɵlginigə ⱪanqilik waⱪit bolƣanliⱪini soridi. 45 U yüz bexidin əⱨwalni
uⱪⱪandin keyin, Yüsüpkə jəsətni elip ketixkə ruhsət ⱪildi. 46 Yüsüp kəndir
rəht setiwelip, jəsətni kresttin qüxürüp kepənlidi wə ⱪiyada oyulƣan bir
ⱪəbrigə dəpnə ⱪilip, aƣziƣa yoƣan bir ⱪoram taxni domilitip ⱪoydi.
47
Məjdəllik Məryəm bilən Yosining anisi Məryəm ⱨəzriti Əysaning
ⱪoyulƣan yerini kɵrüwaldi.
42-43

Bu pərdə ibadəthanidiki əng muⱪəddəs jayni muⱪəddəs jaydin ayrip turidiƣan pərdə
bolup, uning yirtilixi insanlarning Hudaning aldiƣa baridiƣan yolining ⱨəzriti Əysa
təripidin eqilƣanliⱪini bildüridu.
② Ⱪa'idə boyiqə, ɵltürülgənlərning jəsiti dəm elix künidə kresttə ⱪalsa bolmaytti.
①
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16-bab
Ⱨəzriti Əysaning tirilixi
Dəm elix küni ɵtkəndin keyin, Məjdəllik Məryəm, Yaⱪupning anisi
Məryəm wə Salomilar berip ⱨəzriti Əysaning jəsitigə sürüx üqün hux
puraⱪliⱪ buyumlarni setiwaldi. 2 Ⱨəptining birinqi küni③ ular tang
səⱨərdə ornidin turup, kün qiⱪix bilən təng ⱪəbrigə berixti. 3 Ular ɵz'ara:
«Ⱪəbrining aƣzidiki taxni kim domilitixip berər?» deyixti. 4 U tax
naⱨayiti qong idi. Biraⱪ, ular baxlirini kɵtürüp ⱪariƣinida, taxning bir
yanƣa domilitiwetilgənlikini kɵrdi. 5 Ular ⱪəbrigə kirip ong tərəptə aⱪ
ton kiygən yax bir adəmning olturƣanliⱪini kɵrgəndə, alaⱪzadə boluxti.
6
U pərixtə ularƣa:
– Alaⱪzadə bolmanglar, silər krestkə mihlanƣan Nasirəlik ⱨəzriti
Əysani izdəwatisilər. U tirildi, bu yərdə əməs. Mana, u burun ⱪoyulƣan
jay. 7 Silər berip uning xagirtliriƣa, bolupmu Petrusⱪa: «Ⱨəzriti Əysa
Jəliliyigə silərdin awwal baridikən, silərgə eytⱪinidək, uni xu yərdə
kɵridikənsilər» dənglar, – dedi.
8
Ularni titrək basti ⱨəm alaⱪzadə boluxup ⱪəbridin qiⱪip ⱪaqti. Ⱪorⱪup
kətkəqkə, bu ixni ⱨeqkimgə eytmidi.
1

Ⱨəzriti Əysaning Məjdəllik Məryəmgə kɵrünüxi
Ⱨəzriti Əysa ⱨəptining birinqi küni tang səⱨərdə tirilgəndin keyin,
awwal Məjdəllik Məryəmgə kɵründi. U bu ayalning tenidin yəttə jinni
ⱨəydiwətkənidi. 10 Məryəm berip burun ⱨəzriti Əysa bilən billə bolƣan,
ⱨazir matəm tutup kɵz yexi ⱪilixiwatⱪan xagirtlarƣa həwər ⱪildi. 11 Ular
ⱨəzriti Əysaning tirilgənliki wə Məryəmning uni kɵrgənlikini
angliƣanda, ixənmidi.
9

Ⱨəzriti Əysaning ikki xagirtiƣa kɵrünüxi
Bu wəⱪədin keyin, ⱨəzriti Əysa yeziƣa ketiwatⱪan ikki xagirtiƣa
baxⱪa bir ⱪiyapəttə kɵründi. 13 Xuning bilən, xagirtlar kəynigə ⱪaytip,
baxⱪilarƣa bu ixni həwər ⱪildi, lekin ular buningƣimu ixənmidi.
12

③

idi.

Xənbə küni Yəⱨudiylarning dəm elix küni bolup, yəkxənbə «ⱨəptining birinqi küni»
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Ⱨəzriti Əysaning on bir xagirtiƣa kɵrünüxi
Uningdin keyin, ⱨəzriti Əysa bir dastihanda olturup ƣizaliniwatⱪan
on bir xagirtiƣa kɵrünüp, ularning etiⱪadsizliⱪi wə tərsaliⱪini əyiblidi.
Qünki, ular ⱨəzriti Əysani tirilgəndin keyin kɵrgənlərning sɵzigə
ixənmigənidi.
15
Ⱨəzriti Əysa ularƣa mundaⱪ dedi:
– Dunyaning ⱨərⱪaysi jayliriƣa berip, pütün insanlarƣa hux həwərni
jakarlanglar. 16 Etiⱪad ⱪilip, qɵmüldürüxni ⱪobul ⱪilƣanlar ⱪutⱪuzulidu.
Etiⱪad ⱪilmiƣanlar bolsa dozahⱪa məⱨkum ⱪilinidu.
17
Etiⱪad ⱪilƣanlarƣa mundaⱪ mɵjizilərni kɵrsitix Ⱪabiliyiti ⱨəmraⱨ
bolidu: ular mening namim bilən jinlarni ⱨəydiwetələydu, naməlum
tillarda sɵzlixələydu, 18 yilanlarni ⱪollirida tutsimu, ⱨeqnemə bolmaydu,
zəⱨərlik nərsini iqsimu, ⱨeqⱪandaⱪ təsir ⱪilmaydu. Bimarlarƣa ⱪollirini
təgküzüp ⱪoysa, kesəlliri saⱪiyip ketidu.
14

Ⱨəzriti Əysaning asmanƣa kɵtürülüxi
Rəbbimiz Əysa ularƣa bu sɵzlərni ⱪilƣandin keyin, asmanƣa kɵtürüldi wə
Hudaning ong yenida olturdi. 20 Xagirtlar tərəp-tərəpkə berip hux həwərni
jakarlap yürdi. Rəbbimiz ular bilən billə bolup, ɵz sɵzini ular kɵrsətkən
mɵjizilər bilən ispatlidi.④
19

④

9-ayəttin taki 20-ayətkiqə bolƣan ayətlərni bəzi Grekqə nushilardin tapⱪili
bolmaydu.
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(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
Bu kitabning mu'əllipi Yəⱨudiy millitidin bolmiƣan dohtur Luⱪadur. U
ɵz kitabini ⱨəzriti Əysaning ⱨayatining guwaⱨqiliri bolƣan kixilərning
ɵz kɵzi bilən kɵrgənlirini asas ⱪilip yezip qiⱪⱪan.
Luⱪa bu kitabta ⱨəzriti Əysaning Isra'illarƣa wədə ⱪilinƣan
ⱪutⱪuzƣuqi bolupla ⱪalmay, bəlki pütkül insanlarning ⱪutⱪuzƣuqisi
ikənlikini sürətləp berip, uning tuƣuluxidin taki asmanƣa kɵtürülüxigiqə
bolƣan wəⱪələrni təpsiliy bayan ⱪilƣan.
Bu kitabta Hudaning insanlarni ⱪutⱪuzux pilanining Yəⱨudiylar wə
Yəⱨudiy əməslərni ɵz iqigə alidiƣanliⱪi, hux həwər elip kelidiƣan bəht,
du'a ⱪilixning muⱨimliⱪi, ⱨəzriti Əysaning ⱨər hil ⱨajətmənlərgə,
bolupmu xu waⱪitlarda tɵwən orunda turidiƣan ayallar, namratlar wə
«gunaⱨkarlar»ƣa kɵngül bɵlgənliki wə Muⱪəddəs Roⱨning əwətilixi
nuⱪtiliⱪ təkitləngən.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tezis:
Ⱨəzriti Əysaning dunyaƣa kelixi wə baliliⱪ qaƣliri (1-, 2-bablar)
Ⱨəzriti Əysaning qɵmüldürülüxi wə sinilixi (3-babtin 4-bab
13-ayətkiqə)
Ⱨəzriti Əysaning Jəliliyidiki hizmiti (4-bab 14-ayəttin 9-bab
50-ayətkiqə)
Ⱨəzriti Əysaning Yerusalemƣa səpiri (9-bab 51-ayəttin 19-bab
27-ayətkiqə)
Ⱨəzriti Əysaning Yerusalemdiki hizmiti (19-bab 28-ayəttin 21-bab
4-ayətkiqə)
Ⱨəzriti Əysaning kəlgüsidiki ixlarni aldin eytixi (21-bab 5-ayəttin
38-ayətkiqə)
Ⱨəzriti Əysaning ɵltürülüxi wə tirilixi (22-babtin 24-babⱪiqə)

Luⱪa bayan ⱪilƣan
hux həwər

Muⱪəddimə
Ⱨɵrmətlik Te'ofilos janabliri,
sizgə məlumki, nurƣun kixilər ⱨəzriti Əysaning arimizda ⱪilƣan
ixlirini hatiriləxkə kirixkənidi. 2 Ular hatiriləxtə, bu ixlarni baxtin-ahir ɵz
kɵzi bilən kɵrüp, hux həwər tarⱪatⱪanlarning bayanlirini asas ⱪilƣan.
3
Mən bularning ⱨəmmisini baxtin təpsiliy təkxürüp eniⱪlap qiⱪⱪanliⱪim
üqün, bularni tərtipi boyiqə yezip, sizgə məlum ⱪilixni layiⱪ taptim.
4
Buningdin məⱪsət, sizgə ⱨəzriti Əysa ⱨəⱪⱪidə angliƣan təlimlərning
ixənqliklikini bildürüxtur.
1

Yəⱨya pəyƣəmbərning dunyaƣa kelixidin bexarət
Ⱨirod padixaⱨ Yəⱨudiylar rayonlirida ⱨɵkümranliⱪini
yürgüzüwatⱪan qaƣlarda, Zikiriya isimlik bir roⱨaniy ɵtkənidi. U ilgiriki
roⱨaniy Abiya topiƣa təwə bolup, ɵz nɵwiti kəlgəndə Yerusalemdiki
mərkiziy ibadəthanida⑤ ixləytti. Uning ayali Elizabetmu tunji bax
roⱨaniy Ⱨarunning əwladliridin idi. 6 Ular ikkilisi Hudaning nəziridə
5

Mərkiziy ibadəthana – Əyni qaƣda, Yəⱨudiylarning nurƣun ibadəthaniliri bolup, bu
Yəⱨudiylarning əng kɵp yiƣilip ibadət ⱪilidiƣan jayi idi. Hudaning əmri boyiqə, pəⱪət
Yerusalemdiki mərkiziy ibadəthanidila ⱪurbanliⱪ ⱪilix toƣra bolatti.
⑤
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durus kixilərdin bolup, Hudaning pütün əmr-pərmanliriƣa ⱪattiⱪ əməl
ⱪilatti. 7 Əmma, ular pərzənt kɵrmigənidi. Qünki, Elizabet tuƣmas idi,
uning üstigə ikkilisi yaxinip ⱪalƣanidi.
8
Bir küni, Zikiriya wə uning ⱪismidiki roⱨaniylar mərkiziy
ibadəthanida nɵwiti boyiqə roⱨaniyliⱪ wəzipisini ada ⱪiliwatatti. 9 Ular
ⱨər küni aditi boyiqə ibadəthanining muⱪəddəs jayiƣa kirip, Hudaning
ⱨuzurida isriⱪ selixⱪa bir roⱨaniy tallax üqün qək taxlaytti. U küni, qək
Zikiriyaƣa qiⱪti. 10 U muⱪəddəs jayƣa kirip isriⱪ seliwatⱪanda, ibadətkə
kəlgən jama'ət taxⱪirida du'a ⱪilixiwatatti. 11 Tuyuⱪsiz isriⱪdanning ong
təripidə Zikiriyaƣa Huda əwətkən bir pərixtə kɵründi. 12 Zikiriya
ⱪorⱪⱪinidin ⱨoduⱪup kətti, 13 biraⱪ pərixtə uningƣa:
– Əy Zikiriya, ⱪorⱪmiƣin! Huda du'ayingni ⱪobul ⱪildi. Ayaling
Elizabet sanga bir oƣul tuƣup beridu, uning ismini Yəⱨya ⱪoyƣin. 14 U
sanga huxal-huramliⱪ elip kelidu, uning dunyaƣa kelixi bilən nurƣun
kixilər hursən boluxidu. 15 U Hudaning nəziridə uluƣ bolidu, ⱨaraⱪ-xarab
iqməydu. U anisining ⱪorsiⱪidiki waⱪtidin tartipla Hudaning Muⱪəddəs
Roⱨiƣa qɵmgən bolidu. 16 U nurƣun Isra'illarni Rəbbimiz Hudaning
yoliƣa ⱪayturidu. 17 U Huda təripidin huddi Ilyas pəyƣəmbərgə ata
ⱪilinƣandək Roⱨ wə küq-ⱪudrətkə tolƣan ⱨalda, ɵzidin keyin kelidiƣan
ⱪutⱪuzƣuqidin awwal əwətilip, ata bilən balilarning munasiwitini
yengiwaxtin inaⱪlaxturup, Hudaƣa boysunmaydiƣanlarni adillarning
aⱪilanə yolliriƣa ⱪayturup, həlⱪni Rəbbining hizmitini ⱪilixⱪa təyyar
ⱪilidu, – dedi.
18
– Mən ⱪerip ⱪaldim, ayalimning yeximu bir yərgə berip ⱪalƣan tursa,
bundaⱪ boluxi mumkinmu? Mən uni nemidin bilələymən? – dəp soridi
Zikiriya pərixtidin.
19
Pərixtə:
– Mən Hudaning ⱨuzuridiki Jəbra'il bolimən. Meni Huda sanga bu hux
həwərni yətküzüxkə əwətti. 20 Waⱪit-sa'iti kəlgəndə, sɵzlirim qoⱪum
əməlgə axurulidu. Biraⱪ, buningƣa ixənmigənliking üqün tiling tutulidu.
Bala tuƣulmiƣuqə, zuwanƣa kəlməysən, – dəpla kɵzdin ƣayib boldi.
21
Bu qaƣda, Zikiriyani kütüp turƣanlar uning muⱪəddəs jayda nemə
üqün bunqiwala keqikkənlikini qüxənməy ⱨəyran boluxti. 22 Kɵpqilik
uning muⱪəddəs jaydin qiⱪip, gəp ⱪilalmay, ⱪolliri arⱪiliⱪ ixarət ⱪilip
məⱪsitini bildürgənlikidin, uning muⱪəddəs jayda birər ƣayibanə
alamətni kɵrgənlikini qüxəndi.
23
Zikiriya ibadəthanidiki nɵwətqilik mudditi toxuxi bilənla ɵyigə

1005
Luⱪa bayan ⱪilƣan hux həwər

ⱪaytti. 24 Dərwəⱪə, uzun ɵtməy uning ayali Elizabet ⱨamilidar bolup, bəx
ayƣiqə tala-tüzgə qiⱪmidi. 25 U: «Əmdi Rəbbim manga yahxiliⱪ ⱪilip,
meni halayiⱪ aldida nomustin ⱪutⱪuzdi» dedi.
Ⱨəzriti Əysaning dunyaƣa kelixidin bexarət
Elizabet ⱨamilidar bolup altə ay bolƣanda, Huda pərixtə Jəbra'ilni
Jəliliyə ɵlkisidiki Nasirə degən xəⱨərgə, Məryəm isimlik bir ⱪizning
ⱪexiƣa əwətti. Məryəm bilən Dawut padixaⱨning əwladidin bolƣan
Yüsüpning qeyi iqküzülgənidi.
28
Jəbra'il Məryəmning aldiƣa berip:
– Salam sanga, əy Hudaning xəpⱪitigə muyəssər bolƣan ⱪiz. Rəbbim
sanga yardur! – dedi.
29
Buningdin bək təmtirəp kətkən Məryəm bu sɵzlərning mənisi
nemidu, dəp oylidi. 30 Jəbra'il uningƣa:
– Əy Məryəm, ⱪorⱪmiƣin. Sən Hudaning xəpⱪitigə erixting.
31
Ⱨamilidar bolup bir oƣul tuƣisən, ismini Əysa [mənisi «Pərwərdigar
ⱪutⱪuzidu»] ⱪoyƣin. 32 U uluƣ bolidu, uluƣ Huda uni Oƣlum, dəp
ataydu. Pərwərdigar Huda uni əjdadi padixaⱨ Dawutning təhtigə
olturƣuzidu. 33 U Yaⱪupning jəməti bolƣan Isra'illarning mənggü
padixaⱨi bolidu, uning padixaⱨliⱪi qəksizdur, – dedi.
34
– Mən tehi ⱪiz tursam, bu ⱪandaⱪmu mumkin bolsun? – dəp soridi
Məryəm pərixtidin.
35
– Hudaning Muⱪəddəs Roⱨi sening wujudungƣa qüxidu. Uluƣ
Hudaning küq-ⱪudriti sanga sayə bolup yeⱪinlixidu. Xunga, səndin
tuƣulidiƣan muⱪəddəs pərzənt Hudaning Oƣli⑥ dəp atilidu.
36
Tuƣⱪining Elizabetⱪa ⱪara! kixilər uni tuƣmas dəytti. U ⱨazir xunqə
yaxinip ⱪalƣan bolsimu, uning oƣulƣa ⱪorsaⱪ kɵtürginigə altə ay bolup
ⱪaldi. 37 Qünki, Huda ⱪilalmaydiƣan ⱨeqⱪandaⱪ ix yoⱪ, – dedi jəbra'il.
38
– Mən Hudaning hizmitigə təyyarmən, deginingizdək bolsun, – dedi
Məryəm. Xuning bilən, Jəbra'il uning yenidin kətti.
26-27

Məryəmning Elizabetni yoⱪlixi
Uzun ɵtməy, Məryəm aldirax yolƣa qiⱪip, Yəⱨudiyə ɵlkisining
taƣliⱪ rayonidiki bir xəⱨərgə bardi. 40 U yərdə Zikiriyaning ɵyigə kirip,
Elizabetⱪa salam bərdi. 41-42 Elizabet Məryəmning salimini angliƣanda,
39

Hudaning Oƣli – Bu nam ⱨərgizmu Huda bilən ⱨəzriti Əysa otturisidiki jismaniy
jəⱨəttiki ata-baliliⱪ munasiwətni əməs, bəlki roⱨiy jəⱨəttiki munasiwətni bildüridu.
⑥
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ⱪorsiⱪidiki bowaⱪ səkrəp kətti. Elizabet Muⱪəddəs Roⱨⱪa qɵmüp, yuⱪiri
awaz bilən mundaⱪ dedi:
– Ayallar iqidə əng bəhtlik ayalsən, ⱪorsiⱪingdiki bowaⱪmu bəhtliktur.
43
Rəbbimning anisi bolux süpiting bilən meni yoⱪlap kelixinggə
munasip əməsmən. 44 Saliming ⱪuliⱪimƣa kirgəndə, ⱪorsiⱪimdiki bowaⱪ
sɵyünüp səkrəp kətti. 45 Sən, «Huda manga bərgən wədisini jəzmən
əməlgə axuridu» dəp ixəngəqkə, nəⱪədər bəhtliksən!
46

Məryəmning Hudaƣa oⱪuƣan mədⱨiyisi
Məryəmmu hux bolup mundaⱪ dedi:
«Ⱪəlbimdin uluƣlaymən Rəbbimni,
47
ⱪutⱪuzƣuqim Huda ⱪildi hursən dilimni,
48
yad ətti u məndək ərziməs bir ⱪulini.
Əwladtin əwladⱪiqə bəhtlik, dəp atilarmən xundin beri,
49
qünki, ⱪadir Huda mən üqün yaratti uluƣ ixlarni.
Muⱪəddəstur uning nami,
50
meⱨir-xəpⱪət ⱪilar u ihlasmənlərgə
əwladtin əwladⱪiqə.
51
Küqlük ⱪolini sozup, tarmar ⱪildi
ⱨiylə-mikirlik təkəbburlarni.
52
Təhtidin qüxürdi u küqlük ⱨɵkümdarlarni,
kɵtürdi ərziməslərning ⱪəddini.
53
Soriƣanlirini bərdi eⱨtiyajliⱪlarƣa,
ⱪuruⱪ ⱪol ⱪayturdi Hudaƣa eⱨtiyajsiz biz, dəp ⱪariƣan baylarni.
54
Ⱪilƣan wədisini esidə tutup, biz Isra'illarƣa rəⱨim ⱪildi.
55
Qünki, u əjdadimiz Ibraⱨim ⱨəm uning əwladliriƣa
‘əwladingƣa mənggü meⱨir-xəpⱪət kɵrsitimən’ dəp wədə
ⱪilƣanidi.»

56

Məryəm Elizabetning yenida üq aydək turup, ɵz ɵyigə ⱪaytti.

Yəⱨya pəyƣəmbərning dunyaƣa kelixi
Elizabetning ay-küni toxup, bir oƣul tuƣdi. 58 Hudaning uningƣa
xunqə katta meⱨir-xəpⱪət kɵrsətkənlikini angliƣan ⱪolum-ⱪoxniliri wə
uruⱪ-tuƣⱪanliri uning bilən birliktə huxalliⱪⱪa qɵmdi.
59
Bowaⱪ tuƣulup səkkiz kün bolƣanda, uruⱪ-tuƣⱪanlar kelip, balining
57
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hətnisini ⱪilip, uningƣa Zikiriya dəp atisining ismini ⱪoymaⱪqi boluxti.
60
Biraⱪ, anisi:
– Yaⱪ! Ismi Yəⱨya bolsun, – dedi.
61
– Bolmaydu! Uruⱪ-jəmətingiz iqidə bundaⱪ isimdikilər yoⱪⱪu! –
deyixti uruⱪ-tuƣⱪanlar ⱪarxi turup.
62
Andin, ular balining atisidin pərzəntigə nemə isim ⱪoyuxni
halaydiƣanliⱪini ixarət bilən soraxti.
63
Zikiriya bir parqə tahtayni əkəldürüp, «ismi Yəⱨya bolsun» dəp
yazdi. Kɵpqilik intayin ⱨəyran ⱪelixti. 64 Dəl xu qaƣda, Zikiriya ⱪayta
zuwanƣa kelip, Hudaƣa mədⱨiyə oⱪuxⱪa baxlidi. 65 Kɵpqilik Hudaning
bu mɵjizisini kɵrüp, əyminip kətti. Bu həwər Yəⱨudiyə ɵlkisining taƣliⱪ
rayonliriƣa tarⱪaldi. 66 Bu ixtin həwər tapⱪuqilar: «Bu bala kəlgüsidə
ⱪandaⱪ adəm bolar?» dəp oylaxti, qünki Hudaning küq-ⱪudriti uningƣa
yar idi.
Zikiriyaning ⱪutⱪuzulux ⱨəⱪⱪidiki sɵzliri
Andin, Yəⱨyaning atisi Zikiriya Muⱪəddəs Roⱨⱪa qɵmüp, Hudaning
wəⱨiysini yətküzüp, mundaⱪ dedi:
67

68

«Pərwərdigar, yəni Isra'illar etiⱪad ⱪilip kəlgən Hudaƣa mədⱨiyilər
oⱪulsun!
Qünki, u xapa'ət ⱪilip, həlⱪini ⱪutⱪuzdi.
69-71
U uluƣ pəyƣəmbərliri arⱪiliⱪ wədə ⱪilƣinidək,
bizni düxmənlirimizdin wə yaman kɵrgənlərdin ⱪutⱪuzux üqün,
hizmətkari bolƣan padixaⱨ Dawutning əwladidin bir küqlük
ⱪutⱪuzƣuqi tiklidi.⑦
72
Əjdadlirimizƣa iltipat əyləp,
muⱪəddəs əⱨdisini esigə aldi.
73-75
U əjdadimiz Ibraⱨimƣa:
‘mən əwladliringni düxmənliridin ⱪutⱪuzimən,
wə ularni ɵmür boyi ɵz aldimda,
ihlasmənlik wə ⱨəⱪⱪaniyliⱪ bilən,
düxmənliridin ⱪorⱪmay, manga ibadət ⱪilidiƣan ⱪilimən’ dəp ⱪəsəm
bərgən.
Gərqə bu waⱪitta ⱨəzriti Əysa tehi tuƣulmiƣan bolsimu, biraⱪ Zikiriya Hudadin
kəlgən wəⱨiy arⱪiliⱪ Məryəmning ⱨəzriti Əysaƣa eƣir ayaƣ ikənlikidin həwərdar idi.
⑦
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Sanga kəlsək, əy balam,
sənmu uluƣ Hudaning pəyƣəmbiri, dəp atilisən.
Rəbbimizning yollirini təyyarlax üqün ⱨazirliƣuqi bolisən.
77
Uning həlⱪigə:
‘gunaⱨliringlar kəqürüm ⱪilinip ⱪutⱪuzulisilər!’ dəp uⱪturisən.
78-79
Qünki, Hudayimiz xəpⱪətlik wə rəⱨimdildur,
u ərxtin tang xəpiⱪini elip kelər bizgə.
U nurini qaqar,
ⱪarangƣuluⱪ wə ɵlüm kɵlənggisi ilkidə yaxawatⱪanlarƣa,
baxlar bizlərni amanliⱪ yoliƣa.»
80

Yəⱨya kündin-küngə qong bolup, roⱨiy jəⱨəttin yetilip ⱪaldi. U Isra'il
jama'iti aldida Hudaning hizmitini ⱪilixni baxliƣuqə, qɵllərdə yaxap
kəldi.

2-bab
Ⱨəzriti Əysaning dunyaƣa kelixi
Yəⱨya pəyƣəmbər tuƣulƣan künlərdə, Rim Imperatori Awƣustus
Rim imperiyisidiki barliⱪ həlⱪⱪə nopus tizimlax buyruⱪi qüxürdi. 2 Tunji
ⱪetimliⱪ bu nopus tizimlax, Kiriniyning Süriyə ɵlkisigə waliy bolup
turƣan waⱪtida elip berilƣanidi. 3 Qüxürülgən buyruⱪ boyiqə, ⱨəmmə
adəm nopusⱪa tizimlinix üqün ɵz yurtliriƣa ⱪaytixti.
4
Xuning bilən, padixaⱨ Dawutning əwladidin bolƣan Yüsüpmu
Jəliliyə ɵlkisidiki Nasirə xəⱨiridin ayrilip, Yəⱨudiyə ɵlkisidiki padixaⱨ
Dawutning yurti Bəytləⱨəm yezisiƣa kətti. 5 U bolƣusi ayali
Məryəmnimu tizimlinixⱪa billə elip bardi. Məryəm bolsa ⱨamilidar idi.
6
Ular Bəytləⱨəm yezisida turƣan waⱪtida Məryəmning ay-küni toxup
ⱪaldi. 7 Biraⱪ, saraylarda ularƣa ɵy qiⱪmiƣaqⱪa, bir athanida turuxⱪa
məjbur boldi. Məryəm xu yərdə tunji oƣlini tuƣup, zakilap, atning
oⱪuriƣa yatⱪuzdi.
1

Pərixtilərning padiqilarƣa kɵrünüxi
Bəytləⱨəm yezisining səⱨralirida bəzi padiqilar dalada tünəp,
padiliriƣa ⱪaraytti. 9 Xu küni, ularƣa Hudaning bir pərixtisi kɵrünüp,
Hudaning parlaⱪ nuri ularning ətrapini yorutuwətti. Ular intayin ⱪorⱪup
8
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kətti. 10 Biraⱪ, pərixtə ularƣa:
– Ⱪorⱪmanglar! Mən silərgə pütün həlⱪni huxal ⱪilidiƣan bir hux
həwərni yətküzimən. 11 Bügün padixaⱨ Dawutning yurti Bəytləⱨəm
yezisida Rəbbinglar bolƣan Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ⑧ dunyaƣa kəldi!
12
«Uni ⱪandaⱪ tonuyalaymiz?» dəp sorisanglar, u yərgə beringlar. Xu
qaƣda, atning oⱪuriƣa yatⱪuzulƣan zakilaⱪliⱪ bir bowaⱪni kɵrisilər. Bu
silərgə berilgən bəlgidur, – dedi.
13
Birdinla, ⱨeliⱪi pərixtining ətrapida baxⱪa nurƣunliƣan pərixtilər
pəyda bolup, Hudani mədⱨiyiləp:
14

«Ərxi'əladiki Hudaƣa xan-xərəplər bolsun!
Uning yər yüzidə yeⱪin kɵrgən bəndilirigə amanliⱪ bolsun!» deyixti.
15

Pərixtilər ulardin ayrilip asmanƣa qiⱪip kətkəndin keyin, padiqilar
bir-birigə:
– Bəytləⱨəm yezisiƣa berip, Huda bizgə uⱪturƣan bu wəⱪəni kɵrüp
keləyli, – deyixti.
16
Ular dərⱨal Bəytləⱨəmgə berip, Məryəm bilən Yüsüpni tepip, oⱪurda
yatⱪan bowaⱪni kɵrdi. 17 Padiqilar əⱨwalni kɵrgəndin keyin, pərixtə
eytⱪan bowaⱪ ⱨəⱪⱪidiki sɵzlərni kixilərgə yətküzdi. 18 Buni
angliƣanlarning ⱨəmmisi padiqilarning degənlirigə ⱨəyran ⱪelixti.
19
Məryəm bolsa bu ixlarning ⱨəmmisini kɵnglidə saⱪlap, qongⱪur
oylidi. 20 Padiqilar ⱪaytixip, Hudaƣa mədⱨiyə oⱪuxti. Qünki, kɵrgən wə
angliƣanlirining ⱨəmmisi pərixtining eytⱪinidək bolup qiⱪⱪanidi.
Ata-anisining ⱨəzriti Əysani Hudaƣa atixi
Bowaⱪ tuƣulup səkkizinqi küni, uning hətnisi ⱪilindi wə Əysa dəp
isim ⱪoyuldi. Bu, pərixtə u tehi anisining ⱪorsiⱪida pəyda bolmiƣan
waⱪittila ⱪoyƣan isim idi.
22-23
Məryəmning ⱪiriⱪi toxⱪanda, Hudaning Musa pəyƣəmbərgə
bərgən əmridiki «tunji oƣul Hudaƣa mənsup» degən bəlgilimigə asasən,
Yüsüp bilən Məryəm balini mərkiziy ibadəthanida Hudaƣa atax üqün,
Yerusalemƣa elip bardi. 24 Uningdin baxⱪa, Hudaning Təwrattiki əmri
boyiqə, bir ayalning tuƣuttin keyin tazilinixi üqün, bir jüp pahtək yaki
ikki kəptər baqkisi ibadəthanida roⱨaniylarning ⱪurbanliⱪ ⱪilixiƣa apirip
21

Məsiⱨ – pəyƣəmbərlər aldin eytⱪan, Huda təripidin tallanƣan, ⱨaman bir küni kelip
mənggü ⱨɵkümranliⱪ ⱪilidiƣan padixaⱨni kɵrsitidu.
⑧
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berilixi kerək idi.⑨
25
Xu qaƣlarda, Yerusalemda Ximon isimlik bir kixi ɵtkən bolup,
Hudaƣa ihlasmən, durus bu adəm Hudaning Isra'illarƣa təsəlli beridiƣan
ⱪutⱪuzƣuqini əwətixini intizarliⱪ bilən kütkənidi. Muⱪəddəs Roⱨ
uningƣa yar idi. 26 U Muⱪəddəs Roⱨtin kəlgən wəⱨiydin ɵzining ⱨayat
waⱪtida Pərwərdigar təyinligən Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨni
kɵrələydiƣanliⱪini bilgənidi. 27 Yüsüp bilən Məryəm ibadəthaniƣa
barƣan küni, Muⱪəddəs Roⱨ Ximonnimu ibadəthaniƣa baxlap bardi.
Ⱨəzriti Əysaning ata-anisi balini kɵtürüp kirip, Təwratta bəlgiləngən
ixlarni ada ⱪilmaⱪqi boluwatⱪanda, 28 Ximon ularning aldiƣa berip balini
ⱪuqiⱪiƣa elip, Hudaƣa mundaⱪ mədⱨiyə oⱪudi:
29

«I Igəm, sɵzüngdə turupsən.
Əmdi bu aləmdin kətsəm, razimən.
30
Qünki, deginingdək ɵz kɵzüm bilən kɵrdüm
31
Pütün insanlarƣa ⱨazirliƣan ⱪutⱪuzƣuqingni.
32
U sening kimlikingni pütün Yəⱨudiy əməslərgə bildüridiƣan
nurdur,
həlⱪing Isra'illarning xan-xəripidur!»
33

Balining ata-anisi Ximonning bala ⱨəⱪⱪidə eytⱪanliriƣa ⱨəyran
ⱪelixti. 34 Ximon ularƣa bəht tiləp, Məryəmgə mundaⱪ dedi:
– Mana! Bu bala Huda təripidin Isra'iliyidiki nurƣun kixilərning ⱨalak
boluxi wə nurƣun kixilərning ⱪutⱪuzuluxi üqün təyinləndi. Gərqə u
Hudaning bexariti bolsimu, nurƣun kixilər uni ⱨaⱪarətləp rət ⱪilidu.
35
Xuning bilən, ularning kɵnglidiki məhpiy ƣərəzlər axkarilinidu. Uning
rət ⱪilinixi bilən, sening yürikinggə ɵtkür bir ⱪiliq sanjilƣandək, ⱪəlbing
ⱪayƣudin ɵrtinidu.
36
Ibadəthanida Axer ⱪəbilisidin bolƣan Panu'ilning ⱪizi Ⱨanna isimlik
yaxanƣan bir ayal pəyƣəmbərmu bar bolup, u toy ⱪilip, eri bilən yəttə yil
billə yaxap, 37 keyin tul ⱪalƣanidi. U səksən tɵt yaxⱪa kirgən bolup,
ibadəthana ⱨoyliliridin qiⱪmay, roza tutup, keqə-kündüz du'a ⱪilip,
Hudaƣa ibadət ⱪilatti. 38 Ximon gepini tügitixi bilən, Ⱨanna yetip kelip
Hudaƣa xükür eytti, ⱨəmdə Isra'illarning ⱪutⱪuzuluxini kütüwatⱪan
barliⱪ halayiⱪⱪa bala toƣrisida sɵz ⱪildi.
Təwratta eytilixiqə, bir ayal bala tuƣⱪandin keyin, diniy jəⱨəttə napak, dəp ⱪarilidu.
Tuƣup ⱪiriⱪ kün toxⱪanda, ⱪurbanliⱪ ⱪilip, ⱪayta «pak» ⱨalətkə kelidu.
⑨
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39

Yüsüp bilən Məryəm Təwratta bəlgiləngən ixlarning ⱨəmmisini ada
ⱪilƣandin keyin, Jəliliyə ɵlkisidiki ɵz yurti nasirə xəⱨirigə ⱪaytti.
40
Ⱨəzriti Əysa qong bolƣanseri saƣlam wə əⱪil-parasətlik bolup yetixti.
Hudaning meⱨir-xəpⱪitimu uningƣa yar bolup kəldi.
Yax Əysa ibadəthanida
Ⱨəzriti Əysaning ata-anisi ⱨər yili Ɵtüp Ketix ⱨeytida①
Yerusalemƣa baratti. 42 Ⱨəzriti Əysa on ikki yaxⱪa kirgən yili, ular uni
elip, aditi boyiqə Yerusalemƣa yənə bardi. 43 Ⱨeyt tügigəndin keyin,
ata-anisi ɵyigə ⱪarap yol aldi, ⱨəzriti Əysa bolsa Yerusalemda ⱪaldi. Bu
ixtin ata-anisining həwiri yoⱪ idi, 44 qünki ular ⱨəzriti Əysani ⱨəmraⱨliri
bilən billə keliwatidu, dəp oyliƣanidi. Bir kün yol yürgəndin keyin, ular
tuƣⱪan-buradərliri arisidin uni izdəxkə baxlidi. 45 Izdəp tapalmiƣandin
keyin, kəynigə yenip Yerusalemƣa berip izdidi.
46
Üqinqi küni, ⱨəzriti Əysani mərkiziy ibadəthana ⱨoylisida Təwrat
ustazlirining arisida olturup, ularning təlimlirini anglap, ulardin so'al
sorawatⱪanning ɵzidə tapti. 47 Uning sɵzlirini angliƣanlarning ⱨəmmisi
uning əⱪligə wə bərgən jawabliriƣa ⱨəyran ⱪelixti. 48 Ata-anisimu buni
kɵrüp naⱨayiti ⱨəyran ⱪelixti, biraⱪ anisi uningƣa:
– Way balam! Nemixⱪa bizgə uⱪturmay ⱪelip ⱪalding? Dadang
ikkimiz səndin bək ənsirəp, izdimigən yerimiz ⱪalmidi! – dedi.
49
– Izdəxning nemə ⱨajiti? Əjəba, silər mening qoⱪum Atamning ɵyidə
bolidiƣanliⱪimni bilməmtinglar? – dəp jawab bərdi ⱨəzriti Əysa.
50
Lekin, ular bu sɵzning mənisini qüxənmidi.
51
Ⱨəzriti Əysa ular bilən Nasirə xəⱨirigə ⱪaytti. U ⱨərⱪandaⱪ ixta
ata-anisining gepigə kirətti. Anisi yüz bərgən bu ixlarning ⱨəmmisini
kɵnglidə qing saⱪlidi. 52 Xundaⱪ ⱪilip, ⱨəzriti Əysaning boy-turⱪi wə
əⱪil-parasiti yetilip, Hudaning wə kixilərning zoⱪini kəltüridiƣan boldi.
41

3-bab
1-2

Yəⱨya pəyƣəmbərning təlim berixi
Rim imperatori Tiberiyusning 15-yili, Hudadin qɵldə yaxawatⱪan

Ɵtüp Ketix ⱨeyti – Bu Yəⱨudiylarning Misirdiki ⱪulluⱪ ⱨayatidin ⱪutulƣan künini
hatiriləx ⱨeyti.
①
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Zikiriyaning oƣli Yəⱨyaƣa wəⱨiy kəldi. Xu qaƣda, Yəⱨudiyə ɵlkisidə
Pontiy Pilatus waliy idi. Ⱨirod han Jəliliyə ɵlkisidə, Ⱨirod hanning inisi
Filip han Ituriyə wə Trahonitis ɵlkiliridə, Lisanyas han Abiliniy ɵlkisidə
ⱨakimiyət yürgüzüwatatti. Ⱨannandin keyin Ⱪayapa bax roⱨaniyliⱪ
ⱪiliwatatti. 3 Hudadin kəlgən wəⱨiy boyiqə, Yəⱨya pəyƣəmbər I'ordan
dəryasi wadisidiki rayonlarni kezip yürüp:
– Yaman yolliringlardin yenip, towa ⱪilinglar! Towa ⱪilƣanliⱪinglarni
bildürüx üqün qɵmüldürüxni ⱪobul ⱪilinglar. Xundaⱪ ⱪilƣanda, Huda
silərni kəqürüm ⱪilidu! – dəp jakarlidi.
4
Bu ⱨəⱪtə Yəxaya pəyƣəmbər muⱪəddəs yazmilarda mundaⱪ dəp
yazƣanidi:
«Bayawanda bir kixi:
‘dilinglarni Rəbbimizning kelixigə təyyar ⱪilinglar!
Uning yollirini tüz ⱪilinglar!
5
Jilƣilar toldurulidu,
qong-kiqik taƣlar pəslitilidu,
əgri yollar tüzlinidu,
egiz-pəs yollar təkxilinidu.
6
Xundaⱪ ⱪilip, pütün insan Hudaning ⱪutⱪuzux yolini kɵrələydiƣan
bolidu!’ dəp towlaydu.»
7

Halayiⱪ Yəⱨya pəyƣəmbərning aldiƣa qɵmüldürüxni ⱪobul ⱪilix
üqün, top-top bolup kelixti. Biraⱪ, Yəⱨya pəyƣəmbər ularƣa:
– Əy sahtipəz yilanlar! Towa ⱪilmay, Hudadin kelidiƣan ƣəzəptin
ⱪeqip ⱪutulux üqün qɵmüldürüxni ⱪobul ⱪilayli, degininglar ⱪandaⱪ
gəp?! 8 Əgər «gunaⱨlirimizƣa towa ⱪilduⱪ» desənglar, uni ⱨərikitinglar
bilən ispatlanglar. Uning üstigə, ɵzünglarqə «biz Ibraⱨimning əwladi
bolƣanliⱪimiz üqün, Huda gunaⱨlirimizni qoⱪum kəqüridu» dəp oylap
yürmənglar! Huda bowimiz Ibraⱨimƣa muxu taxlardinmu pərzəntlərni
yaritip berələydu. 9 Palta dərəhning yiltiziƣa yeⱪinlaxⱪandək, Hudaning
ƣəzipi əmdi silərgə yetip kelix aldida. Yahxi mewə bərməydiƣan
dərəhlər kesilip otⱪa taxlinidu, – dedi.
10
Kɵpqilik uningdin:
– Undaⱪta, biz ⱪandaⱪ ⱪiliximiz kerək? – dəp soridi.
11
– Ikki ⱪur kiyimi barlar bir ⱪurini yoⱪlarƣa bərsun, yəydiƣini
barlarmu xundaⱪ ⱪilsun, – dəp jawab bərdi Yəⱨya pəyƣəmbər.
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Həlⱪni gollaydiƣan bəzi bajgirlarmu qɵmüldürüxni ⱪobul ⱪilƣili
Yəⱨya pəyƣəmbərning aldiƣa kelip:
– Ustaz, biz ⱪandaⱪ ⱪilimiz? – dəp soridi.
13
– Bəlgiləngəndin artuⱪ baj almanglar, – dedi Yəⱨya pəyƣəmbər
ularƣa.
14
Bəzi ləxkərlərmu uningdin:
– Bizqu? Ⱪandaⱪ ⱪiliximiz kerək? – dəp soraxti.
Yəⱨya pəyƣəmbər ularƣa:
– Baxⱪilarning pulini zorluⱪ yaki tɵⱨmətlər bilən eliwalmanglar. Ix
ⱨəⱪⱪinglarƣa razi bolunglar, – dedi.
15
Həlⱪ Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨning kelixini ümid bilən kütməktə idi.
Ⱨəmməylən Yəⱨya pəyƣəmbərni kɵrüp, iqidə «ⱪutⱪuzƣuqi muxu
kiximidu?» dəp oylaxti. 16 Xuning üqün, Yəⱨya pəyƣəmbər ularƣa:
– Mən silərni suƣila qɵmüldürimən. Lekin, məndin keyin tehimu
ⱪudrətlik biri kelidu. Mən ⱨətta uning ayiƣining yiplirini yexixkimu
layiⱪ əməsmən. U silərni Muⱪəddəs Roⱨⱪa ⱨəm otⱪa qɵmüldüridu. 17 U
ⱪolidiki kürək bilən hamandiki sap buƣdayni ambarƣa, saminini ɵqməs
otⱪa taxlaydiƣan adəmgə ohxax ⱨəmmə insanni ayrip qiⱪidu, – dedi.
18
Yəⱨya pəyƣəmbər ⱨər hil yollar bilən həlⱪⱪə nəsiⱨət ⱪildi wə hux
həwər yətküzdi. 19 Uningdin baxⱪa, Yəⱨya pəyƣəmbər Ⱨirod hanni ɵgəy
akisining ayali Ⱨirodiyəni tartiwalƣanliⱪi wə nurƣunliƣan yaman
ixlarni ⱪilƣanliⱪi üqün əyiblidi. 20 Nətijidə, Ⱨirod han tehimu yaman
ixtin birni ⱪildi, yəni Yəⱨya pəyƣəmbərni zindanƣa taxlidi.
Ⱨəzriti Əysaning qɵmüldürülüxi
Yəⱨya pəyƣəmbər zindanƣa taxlinixtin burun, nurƣun adəm
uningdin qɵmüldürüxni ⱪobul ⱪilƣanidi. Xu qaƣda, ⱨəzriti Əysamu
qɵmüldürüxni ⱪobul ⱪildi. U du'a ⱪiliwatⱪanda, asman yerildi.
22
Muⱪəddəs Roⱨ kəptər ⱨalitidə asmandin qüxüp, uning üstigə ⱪondi.
Andin, ərxtin Hudaning: «Sən mening sɵyümlük Oƣlum, mən səndin
hursənmən!» degən awazi anglandi.
21

Ⱨəzriti Əysaning nəsəbnamisi
Ⱨəzriti Əysa Huda yolida hizmət ⱪilixⱪa kirixkən waⱪitta, ottuz
yaxlarda idi. Kixilərning nəziridə u Yüsüpning oƣli idi. Yüsüp Əlining
oƣli, 24 Əli Məttatning oƣli, Məttat Lawiyning oƣli, Lawiy Məlkiyning
oƣli, Məlkiy Yannayning oƣli, Yannay Yüsüpning oƣli, 25 Yüsüp
23
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Matatiyaning oƣli, Matatiya Amosning oƣli, Amos Naⱨumning oƣli,
Naⱨum Ⱨeslining oƣli, Ⱨesli Naƣayning oƣli, 26 Naƣay Maⱨatning
oƣli, Maⱨat Matatiyaning oƣli, Matatiya Ximiyning oƣli, Ximiy
Yosehning oƣli, Yoseh Yudaning oƣli, 27 Yuda Yo'ananning oƣli,
Yo'anan Resaning oƣli, Resa Zirubbabəlning oƣli, Zirubbabəl
Xi'altelning oƣli, Xi'altel Nəriyning oƣli, 28 Nəriy Məlkiyning oƣli,
Məlkiy Adining oƣli, Adi Ⱪosamning oƣli, Ⱪosam Elmadamning oƣli,
Elmadam Erning oƣli, 29 Er Yoxuwaning oƣli, Yoxuwa Əli'əzərning
oƣli, Əli'əzər Yorimning oƣli, Yorim Məttatning oƣli, Məttat
Lawiyning oƣli, 30 Lawiy Ximonning oƣli, Ximon Yəⱨudaning oƣli,
Yəⱨuda Yüsüpning oƣli, Yüsüp Yonamning oƣli, Yonam Əlyaⱪimning
oƣli, 31 Əlyaⱪim Mele'aⱨning oƣli, Mele'aⱨ Mənnaning oƣli, Mənna
Matataning oƣli, Matata Natanning oƣli, Natan Dawutning oƣli,
32
Dawut Yixayning oƣli, Yixay Obedning oƣli, Obed Bo'azning oƣli,
Bo'az Salmonning oƣli, Salmon Nahxonning oƣli, Nahxon
Amminadabning oƣli, 33 Amminadab Ramning oƣli, Ram Həzronning
oƣli, Həzron Pərəsning oƣli, Pərəs Yəⱨudaning oƣli, 34 Yəⱨuda
Yaⱪupning oƣli, Yaⱪup Is’ⱨaⱪning oƣli, Is’ⱨaⱪ Ibraⱨimning oƣli,
Ibraⱨim Təraⱨning oƣli, Təraⱨ Nahorning oƣli, 35 Nahor Sirugning oƣli,
Sirug Ri'uning oƣli, Ri'u Pələgning oƣli, Pələg Ebərning oƣli, Ebər
Xəlahning oƣli, 36 Xəlah Ⱪenanning oƣli, Ⱪenan Arpakxadning oƣli,
Arpakxad Samning oƣli, Sam Nuⱨning oƣli, Nuⱨ Ləməkning oƣli,
37
Ləmək Mituxəlahning oƣli, Mituxəlah Ⱨanuhning oƣli, Ⱨanuh
Yərədning oƣli, Yərəd Maⱨalal'elning oƣli, Maⱨalal'el Ⱪenanning oƣli,
38
Ⱪenan Enoxning oƣli, Enox Setning oƣli, Set Adəm'atining oƣli,
Adəm'ata bolsa, Hudaning Oƣli idi.

4-bab
Ⱨəzriti Əysaning sinilixi
Ⱨəzriti Əysa Muⱪəddəs Roⱨⱪa qɵmüp, I'ordan dəryasidin ⱪaytip
kəlgəndin keyin, Muⱪəddəs Roⱨ uni qɵl-bayawanƣa elip bardi. 2 Ⱨəzriti
Əysa u yərdə ⱪiriⱪ kün Xəytan təripidin sinaldi. U bu jəryanda ⱨeq nərsə
yemidi. Bu waⱪit toxⱪanda, uning ⱪorsiⱪi taza aqⱪanidi.
3
Buni bilgən Xəytan uningƣa:
– Əgər sən rasttinla Hudaning Oƣli bolsang, muxu taxni nanƣa
1
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aylandurup yə! – dedi.
4
Ⱨəzriti Əysa uningƣa jawabən:
– Təwratta: «Insan pəⱪət nan bilənla yaximaydu» dəp yezilƣan, – dedi.
5
Xəytan yənə uni egiz jayƣa qiⱪirip, kɵzni yumup aqⱪuqə uningƣa
dunyadiki barliⱪ dɵlətlərni kɵrsitip:
6-7
– Əgər manga səjdə ⱪilsang, mana bu dɵlətlərgə ⱨɵkümranliⱪ ⱪilix
ⱨoⱪuⱪi wə xan-xəwkətlərning ⱨəmmisini sanga təⱪdim ⱪilimən. Qünki,
bularning ⱨəmmisi manga tapxuruldi. Mən uni kimgə berixni halisam,
xuningƣa berimən, – dedi.
8
Ⱨəzriti Əysa jawab berip, mundaⱪ dedi:
– Təwratta: «Rəbbinglar bolƣan Hudaƣila ibadət ⱪilinglar, pəⱪət
uningƣila hizmət ⱪilinglar!» deyilgən.
9
Andin, Xəytan ⱨəzriti Əysani Yerusalemƣa elip bardi wə mərkiziy
ibadəthanining əng egiz jayiƣa qiⱪirip, mundaⱪ dedi:
– Hudaning Oƣli bolsang, muxu yərdin səkrəp baⱪⱪina! 10 Qünki,
Təwratta: «Huda pərixtilirigə seni ⱪoƣdax toƣruluⱪ əmr ⱪilƣan,
11
putungning taxlarƣa urulmasliⱪi üqün, seni ⱪollirida tutuwalidu» dəp
yezilƣan əməsmu?
12
– Təwratta: «Rəbbinglar Hudani sinap beⱪixⱪa bolmaydu!» dəpmu
yezilƣan, – dedi ⱨəzriti Əysa.
13
Xəytan ⱨər hil usulda ⱨəzriti Əysani sinap azduralmiƣandin keyin,
uni waⱪtinqə taxlap ketip ⱪaldi.
Ⱨəzriti Əysa Jəliliyə ɵlkisidə
Ⱨəzriti Əysa Muⱪəddəs Roⱨning küq-ⱪudritigə qɵmgən ⱨalda
Jəliliyə ɵlkisigə ⱪaytip kəldi. Uzun ɵtməy, uning nami xu ətraptiki
rayonlarƣa tarⱪaldi. 15 U ibadəthanilarda kixilərgə təlim berip, ularning
mahtixiƣa sazawər boldi.
16
U ɵz yurti Nasirə xəⱨirigə kelip, dəm elix küni adəttikidək
ibadəthaniƣa bardi. U ɵrə turup muⱪəddəs yazmilarni oⱪumaⱪqi
bolƣanda, 17 ibadəthana hizmətqisi uningƣa Yəxaya pəyƣəmbərning
yazmisini bərdi. U uni eqip, munu ayətlər yezilƣan yərni tepip oⱪudi:
14

18-19

«Hudaning Roⱨi mening wujudumda. Qünki, u meni
kəmbəƣəllərgə hux həwər yətküzüxkə tallap, küq-ⱪudrət ata ⱪildi.
U meni tutⱪunlarƣa: ‘azad bolisilər!’, ⱪariƣularƣa: ‘kɵrələydiƣan
bolisilər!’ dəp jakarlaxⱪa əwətti.

1016
Luⱪa bayan ⱪilƣan hux həwər

Huda meni ezilgənlərni ərkinlikkə erixtürüxkə, Hudaning həlⱪini
ⱪutⱪuzux waⱪtining yetip kəlgənlikini uⱪturuxⱪa əwətti.»
20

Ⱨəzriti Əysa yazmini yepip ibadəthana hizmətqisigə ⱪayturup
bərgəndin keyin, təlim bərgili olturdi. Pütün ibadəthanidikilər kɵzlirini
uningdin üzməy ⱪarap olturuxti. 21 U kɵpqilikkə:
– Silər angliƣan bu ayət bügün əməlgə axuruldi, – dedi.
22
Buni angliƣan kɵpqilik uning yahxi gepini ⱪilixti wə uning
meⱨir-xəpⱪətlik sɵzlirigə ⱨəyran ⱪelixti. Biraⱪ, bəzilər:
– Ⱪandaⱪ gəp? Bu Yüsüpning oƣli əməsmu? – deyixti.
23
Ⱨəzriti Əysa sɵzini dawamlaxturup:
– Silər qoⱪum manga «əy tewip, awwal ɵzüngni saⱪayt!» degən
təmsilni əslitip, «Kəpərnaⱨum xəⱨiridə yaratⱪan mɵjiziliringdin həwər
taptuⱪ. Əmdi ɵz yurtungdimu birər karamət kɵrsətməmsən?» deməkqi
boluwatisilər. 24 Biraⱪ xuni bilip ⱪoyunglarki, ⱨeqⱪandaⱪ pəyƣəmbər ɵz
yurtida ⱨərgiz ⱪarxi elinmaydu. 25 Ilyas pəyƣəmbər waⱪtida, uda üq yil
altə ay yamƣur yaƣmay, Isra'iliyining ⱨəmmə yeridə ⱪurƣaⱪqiliⱪ yüz
bərgən bolup, u yərdimu aqarqiliⱪta ⱪalƣan nurƣun biqarə tul ayallar bar
idi. 26 Biraⱪ, ular Hudani rət ⱪilƣaqⱪa, gərqə Ilyas pəyƣəmbər Yəⱨudiy
bolsimu, ularning ⱨeqⱪaysisiƣa yardəm berixkə əwətilmigən. Əksiqə,
Sidon wilayitining Zarifat xəⱨiridiki Yəⱨudiy bolmiƣan ⱨeliⱪi tul
ayalƣila mɵjizə kɵrsitixkə əwətilgən.
27
Yənə xuningƣa ohxax, Elixa pəyƣəmbər zamanida, Isra'iliyidə
mahaw kesiligə② giriptar bolƣanlar nurƣun bolsimu, lekin ular Hudani
rət ⱪilƣaqⱪa, Elixa pəyƣəmbər ⱨeliⱪi Suriyilik Na'aman isimlik Yəⱨudiy
bolmiƣan kixinila saⱪaytixⱪa əwətilgən! – dedi.
28
Ibadəthanidikilər bu sɵzlərni anglap, uning «Huda əmdi silərgə
əməs, bəlki Yəⱨudiy əməslərgə meⱨir-xəpⱪət kɵrsitidu!» deməkqi
bolƣanliⱪini bilip, dərƣəzəpkə kəldi. 29 Ⱨəmməylən ornidin turuxup,
ⱨəzriti Əysani yar üstigə ⱪurulƣan bu xəⱨərning sirtiƣa ⱨəydəp apirip,
yardin yiⱪitip ɵltürməkqi boluxti. 30 Biraⱪ, ⱨəzriti Əysa kixilər arisidin
bimalal mengip qiⱪip kətti.
31

Ⱨəzriti Əysaning jinlarni ⱨəydiwetixi
Ⱨəzriti Əysa Jəliliyə ɵlkisining Kəpərnaⱨum xəⱨirigə ⱪaytip bardi. U

Mahaw kesili – bir hil ⱪorⱪunqluⱪ terə kesili bolup, Yəⱨudiylar bu hil kesəlgə
giriptar bolƣanlarni napak, dəp ⱪaraytti.
②
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yərdə Yəⱨudiylar dəm alidiƣan xənbə küni ibadəthaniƣa berip, həlⱪⱪə
təlim berip turdi. 32 Uning təlimini angliƣanlar ⱨəyran ⱪelixti. Qünki,
uning təlimliri nopuzluⱪ idi. 33 Ibadəthanida jin qaplaxⱪan bir kixi bolup,
uningdiki jinlar:
34
– Əy Nasirəlik Əysa, biz bilən karing bolmisun! Bizni
yoⱪatmaⱪqimusən? Mən sening kimlikingni bilimən. Huda əwətkən
muⱪəddəs bolƣuqisən! – dəp towlap kətti.
35
Biraⱪ, ⱨəzriti Əysa uningdiki jinƣa buyruⱪ ⱪilip:
– Aƣzingni yum, bu adəmning tenidin qiⱪ! – dedi. Jin ⱨeliⱪi adəmni
kixilər aldidila yiⱪitiwetip, uni ⱨeqnemə ⱪilmay tenidin qiⱪip kətti.
36
Buningdin ⱨəyran bolƣan kɵpqilik bir-birigə:
– Uning sɵzliri nemidegən küqlük! U dərwəⱪə jinlarƣa buyruⱪ ⱪilix
nopuzi wə ⱪudritigə igə ikən! Jinlar rasttinla qiⱪip kətti, – deyixti.
37
Xuningdin keyin, ⱨəzriti Əysaning nami xu ətraptiki rayonlarƣa
tarⱪilip kətti.
Ⱨəzriti Əysaning nurƣun kesəllərni saⱪaytixi
Ⱨəzriti Əysa ibadəthanidin qiⱪip Simunning ɵyigə barƣanda,
Simunning ⱪeynanisi kesəl bolup, ⱪizitmisi ɵrləp ⱪalƣanidi. Xunga, ular
ⱨəzriti Əysadin uni saⱪaytip berixni ɵtünüp soridi. 39 Ⱨəzriti Əysa kesəl
ayalning yeniƣa berip, uning ⱪizitmisining yenixini buyrudi. Ⱪizitma xu
an yenip kətti. U ayal dərⱨal ornidin turup, ularni kütüxkə baxlidi.
40
Kün petix waⱪtida, kixilər ⱨər hil kesəllərni ⱨəzriti Əysaning aldiƣa
elip kelixti. Ⱨəzriti Əysa ularƣa ⱪolini bir-birləp təgküzüp ⱪoyƣanidi,
ular saⱪiyip kətti. 41 Kixilərning tenidin qiⱪⱪan jinlar: «Sən Hudaning
Oƣli!» dəytti. Qünki, ular uning Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ ikənlikini bilətti.
Biraⱪ, ⱨəzriti Əysa bolsa ularni əyibləp, ularning gəp ⱪilixiƣa yol
ⱪoymidi.
42
Tang atⱪanda, ⱨəzriti Əysa xəⱨərdin qiⱪip, tinq bir jayƣa kətti.
Kɵpqilik uni izdəp yürüp, ahir tapti wə uni kətküzməy ɵzliri bilən billə
turƣuzmaⱪqi boluxti. 43 Lekin, ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Baxⱪa xəⱨər-yezilarƣimu berip, Hudaning padixaⱨliⱪiƣa da'ir hux
həwərni tarⱪitixim kerək. Qünki, Huda meni bu hizmət bilən əwətkən, –
dedi.
44
Xuning bilən, ⱨəzriti Əysa Yəⱨudiylarning ⱨərⱪaysi rayonliridiki
ibadəthanilarda təlim bərdi.
38
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5-bab
Ⱨəzriti Əysaning tunji ⱪetim xagirt qaⱪirixi
Bir küni ⱨəzriti Əysa Ginəsar kɵlining boyida turƣanda, kixilər
uningdin Hudaning sɵzini anglax üqün uning ətrapiƣa ziq olaxti.
2
Ⱨəzriti Əysa kɵl boyida turƣan ikki kemini kɵrdi. Beliⱪqilar kemidin
qüxüp, ⱪirƣaⱪta torlirini yuyuxuwatatti. 3 Ⱨəzriti Əysa beliⱪqi
Simunning kemisigə qiⱪip, uningdin kemini ⱪirƣaⱪtin səl yiraⱪlitixni
tələp ⱪildi. Andin, u kemidə olturup halayiⱪⱪa təlim bərdi. 4 Təlim berip
bolƣandin keyin, Simunƣa:
– Kemini qongⱪurraⱪ yərgə ⱨəydəp berip, torliringlarni selip,
beliⱪinglarni tutunglar, – dedi.
5
– Ustazim, biz keqiqə japa tartip ⱨeq nərsə tutalmiduⱪ, – dedi Simun,
– biraⱪ, deginingizgə bina'ən torni salsaⱪ salayli.
6
Xuning bilən, ular torlirini kɵlgə seliwidi, beliⱪlar torƣa patmay
ⱪelip, torlar yirtilixⱪa baxlidi. 7 Ular baxⱪa kemidiki xeriklirini yardəmgə
qaⱪirixti. Ular kelip, beliⱪlarni ikki kemigə liⱪ ⱪaqiliwidi, kemilər
beliⱪning jiⱪliⱪidin qɵküp kətkili tas ⱪaldi. 8 Bu ixni kɵrgən Simun
ⱨəzriti Əysaning aldida tizlinip turup:
– I Rəbbim, məndin yiraⱪlixing, gunaⱨkarmən! – dedi. 9 Qünki, Simun
wə uning xerikliri bunqiwala kɵp beliⱪ tutⱪanliⱪidin ⱨəyran bolƣanidi.
10
Baxⱪa kemidiki xerikliri – Zəbədiyning oƣulliri Yaⱪup bilən
Yuⱨannamu ⱨəyran boldi. Ⱨəzriti Əysa Simunƣa:
– Ⱪorⱪma, buningdin keyin beliⱪ tutuxning orniƣa, manga adəm
tutisən, – dedi.
11
Ular kemini ⱪirƣaⱪⱪa tohtitip, ⱨəmmə nərsini taxlap, ⱨəzriti Əysaƣa
əgixip mangdi.
1

Ⱨəzriti Əysaning mahaw kesilini saⱪaytixi
Bir ⱪetim, ⱨəzriti Əysa məlum bir xəⱨərgə barƣandin keyin, pütün
bədinini mahaw ⱪaplap kətkən bir kixi uni kɵrüpla uning ayiƣiƣa
yiⱪilip:
– Təⱪsir, əgər halisingiz, meni kesilimdin saⱪaytip pak ⱪilƣaysiz! –
dəp yalwurdi.
13
Ⱨəzriti Əysa uningƣa ⱪolini təgküzüp turup:
– Halaymən, pak bolƣin! – dewidi, bu adəmning bədinidiki mahaw
12
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kesili xu'an saⱪaydi. 14 Ⱨəzriti Əysa uningƣa:
– Ⱨazir bu ixni ⱨeqkimgə tinma. Lekin, udul mərkiziy ibadəthaniƣa
berip, roⱨaniyƣa ɵzüngning saⱪayƣanliⱪingni kɵrsət. Andin, buni
baxⱪilarƣa ispatlax üqün, Musa pəyƣəmbərning əmri boyiqə mahaw
kesilidin saⱪayƣanlar ⱪilixⱪa tegixlik ⱪurbanliⱪni ⱪil, – dəp tapilidi.
15
Gərqə ⱨəzriti Əysa: «Bu ixni ⱨeqkimgə tinma» degən bolsimu, u
toƣrisidiki həwər tehimu pur kətti. Nurƣun həlⱪ uning təlimini anglax
wə ɵz kesəllirini saⱪaytix üqün uning aldiƣa kelətti. 16 Ⱨəzriti Əysa bolsa
pat-pat tinq yərlərgə berip du'a ⱪilatti.
Ⱨəzriti Əysaning gunaⱨlarni kəqürüm ⱪilix ⱨoⱪuⱪi
Bir küni ⱨəzriti Əysa təlim beriwatⱪanda, uning yenida Pərisiylər③
wə Təwrat ustazliri olturatti. Ular Jəliliyə, Yəⱨudiyə ɵlkilirining ⱨərⱪaysi
yeza-ⱪixlaⱪliri wə Yerusalemdin kəlgənidi. Rəbbimizning küq-ⱪudriti
ⱨəzriti Əysaƣa yar bolƣaqⱪa, kesəllərni saⱪaytiwatatti. 18 Xu əsnada,
birⱪanqə kixi zəmbilgə yatⱪuzulƣan bir paləqni kɵtürüp kelip, uni
ɵyning iqidiki ⱨəzriti Əysaning aldiƣa əkirixkə tirixti, 19 biraⱪ, adəmning
toliliⱪidin kesəlni əkirəlməy, ɵgzigə elip qiⱪip, ɵgzidin tünglük eqip,
kesəlni ɵyning iqigə zəmbildə qüxürüp, halayiⱪning arisida turƣan
ⱨəzriti Əysaning aldiƣa əkəldi. 20 Ularning ixənqini kɵrgən ⱨəzriti Əysa
ⱨeliⱪi paləqkə:
– Dostum, gunaⱨliring kəqürüm ⱪilindi! – dedi.
21
Ⱨeliⱪi Təwrat ustazliri bilən Pərisiylər bir-birigə:
– Ⱪorⱪmastin bundaⱪ kupur sɵzligən bu adəm kimdur?! Hudadin
baxⱪa ⱨeqkimning gunaⱨlarni kəqürüm ⱪilix ⱨoⱪuⱪi yoⱪⱪu! – deyixti.
22
Ularning kɵnglidə nemə oylawatⱪanliⱪini bilgən ⱨəzriti Əysa ularƣa
mundaⱪ dedi:
– Silər buni nemə üqün kupurluⱪ dəysilər? 23-24 «Gunaⱨliring kəqürüm
ⱪilindi!» deyix asanmu yaki «ornungdin tur, mang!» deyixmu? Əlwəttə,
eytmaⱪ asan, ⱪilmaⱪ təs. Əmma, ⱨazir Insan'oƣlining④ yər yüzidə ⱨəm
gunaⱨlarni kəqürüm ⱪilix, ⱨəm kesəllərni saⱪaytix ⱨoⱪuⱪiƣa igə
ikənlikini ispatlap berəy, – dedi. Andin, paləq kesəlgə:
17

③ Pərisiylər – Yəⱨudiy diniƣa təwə bolƣan, Təwrat tüzümlirigə ⱪattiⱪ ri'ayə ⱪilidiƣan
məⱬəptiki kixilər.
④ Muⱪəddəs yazmilarda «Insan'oƣli»din ibarət əwətilgüqining Hudaning küq-ⱪudriti
wə xan-xəripi bilən ərxtin qüxüp, pütkül insanlarni mənggü baxⱪuridiƣanliⱪi aldin
eytilƣan. Ⱨəzriti Əysa bu namni ɵzi ⱨəⱪⱪidə ixlətkən.
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– Ornungdin tur, orun-kɵrpəngni yiƣixturup ɵyünggə ⱪayt! – dəp
buyrudi.
25
Ⱨeliⱪi adəm dərⱨal kɵpqilikning aldida ornidin dəs turup, ɵzi yatⱪan
zəmbilni elip, Hudani mədⱨiyiliginiqə ɵyigə ⱪaytti. 26 Buningƣa ⱨəyran
bolƣan kɵpqilikmu Hudani mədⱨiyiləxti wə ⱨang-tang ⱪalƣan ⱨalda:
– Bügün biz əⱪlimiz yətməydiƣan ixlarni kɵrduⱪ! – deyixti.
Ⱨəzriti Əysaning Lawiyni qaⱪirixi
Bu ixtin keyin, ⱨəzriti Əysa u yərdin qiⱪip, Lawiy isimlik bir
bajgirni⑤ kɵrdi. U baj yiƣidiƣan jayda olturatti. Ⱨəzriti Əysa uningƣa:
– Manga əgəxkin! – dedi.
28
Lawiy ornidin turup, ixini taxlap, ⱨəzriti Əysaƣa əgəxti.
29
Xu küni, Lawiy ɵyidə ⱨəzriti Əysaƣa katta ziyapət bərdi. Təklip
ⱪilinƣan nurƣun bajgirlar wə ularƣa ohxax kixilərmu ⱨəzriti Əysa wə
xagirtliri bilən ⱨəmdastihan boldi. 30 Keyin, bəzi Pərisiylər wə ularning
diniy eⱪimidiki bəzi Təwrat ustazliri rənjigən ⱨalda ⱨəzriti Əysaning
xagirtliriƣa:
– Silərning bajgir wə gunaⱨkarlar bilən bir dastihanda olturƣininglar
ⱪandaⱪ gəp?! – deyixti.
31
Ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Saƣlam adəm əməs, bəlki kesəl adəm tewipⱪa moⱨtajdur. 32 Mən
ɵzlirini durus ⱨesablaydiƣanlarni əməs, bəlki ɵzlirining gunaⱨlirini
tonuydiƣanlarni towa ⱪilixⱪa qaⱪirƣili kəldim, – dəp jawab bərdi.
27

Roza tutux məsilisi
Bəzi kixilər ⱨəzriti Əysaƣa:
– Yəⱨya pəyƣəmbərning xagirtliri pat-pat roza tutup du'a ⱪilidu.
Pərisiylərning xagirtlirimu xundaⱪ ⱪilidu. Sizning xagirtliringiz əjəb
yəp-iqipla yüridiƣu! – deyixti.
34
Ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Toyi boluwatⱪan yigit tehi toy ziyapitidə turƣan qaƣda meⱨmanlar
ⱨəsrət qekiwatⱪan adəmlərdək roza tutsa ⱪandaⱪ bolƣini?! Əlwəttə
bolmaydu! 35 Əmma, yigitning ulardin elip ketilidiƣan küni kelidu, ular
ənə xu qaƣda ⱪayƣu-ⱨəsrət qəkkinidin roza tutidu, – dedi.
33

Bajgir – Isra'iliyini ixƣal ⱪilƣan Rimliⱪlar üqün ɵz həlⱪidin baj yiƣip beridiƣan wə
xu wəjidin nəprətkə uqriƣan Yəⱨudiylar.
⑤
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Koniƣa esiliwelix
Ⱨəzriti Əysa ularƣa yənə bir təmsil kəltürdi:
– Ⱨeqkim yengi kɵnglikini yirtip, uni kona kɵnglikigə yamaⱪ
ⱪilmaydu. Undaⱪ ⱪilsa, yengi kɵngləkmu yirtilidu, yirtiwelinƣan
yamaⱪmu kona kɵngləkkə yaraxmaydu. 37 Xuningdək, ⱨeqkim yengi
xarabni kona tulumƣa ⱪaqilimaydu. Əgər undaⱪ ⱪilsa, yengi xarabning
kɵpüxi bilən tulum yerilidu-də, xarabmu tɵkülüp ketidu. Demək,
tulummu kardin qiⱪidu. 38 Xuning üqün, yengi xarabni yengi tulumƣa
ⱪaqilax kerək. 39 Uning üstigə, kona xarab iqip yürgən ⱨərⱪandaⱪ adəm
yengisini iqixni halimaydu. «Boldi, konisi yahxi ikən!» dəydu.
36

6-bab
Dəm elix küni ⱨəⱪⱪidiki məsilə
Bir dəm elix küni, ⱨəzriti Əysa buƣdayliⱪtin ɵtüp ketiwatatti. Uning
xagirtliri baxaⱪlarni üzüwelip, aliⱪinida uwulap yedi. 2 Buni kɵrgən bəzi
Pərisiylər:
– Silər nemixⱪa dəm elix küni qəkləngən ixni⑥ ⱪilisilər, – deyixti.
3
Ⱨəzriti Əysa:
– Padixaⱨ Dawut wə uning ⱨəmraⱨlirining aq ⱪalƣanda ⱪandaⱪ
ⱪilƣanliⱪini muⱪəddəs yazmilardin oⱪumiƣanmu? Ⱪeni eytip beⱪinglar!
4
U ibadəthanidiki muⱪəddəs jayƣa kirip, Hudaƣa atalƣan nanlarni
roⱨaniydin sorap yegən wə ⱨəmraⱨliriƣimu üləxtürüp bərgən. Ⱨalbuki,
bu nanlarni roⱨaniylardin baxⱪa ⱨərⱪandaⱪ kixining yeyixi Təwrat
ⱪanuniƣa hilap idi, – dəp jawab bərdi 5 wə hulasə qiⱪirip, ularƣa:
– Mən Insan'oƣli dəm elix künining igisidurmən, – dedi.
6
Yənə bir dəm elix küni, ⱨəzriti Əysa ibadəthaniƣa kirip təlim
beriwatatti. Ibadəthanida ong ⱪoli ⱪurup kətkən bir adəm bar idi. 7 Ⱨəzriti
Əysaning üstidin ərz ⱪilix üqün baⱨanə izdəp yürgən Təwrat ustazliri
bilən Pərisiylər uning dəm elix künimu kesəl
saⱪaytidiƣan-saⱪaytmaydiƣanliⱪini paylap yürüxətti. 8 Biraⱪ, ularning
1

Yəⱨudiylarning ən'ənisi boyiqə, dəm elix küni haman tepix ⱪa'idigə hilap idi.
Pərisiylər xagirtlarning danlarni yeyix üqün aⱪlixini haman təpkənlik, dəp ⱪariƣan.
Əməliyəttə, mən'i ⱪilinƣini baxaⱪlarni üzüwelip, yeyix əməs, bəlki zira'ətlərgə orƣaⱪ
selixtur.
⑥
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kɵnglidikini bilgən ⱨəzriti Əysa ⱪoli ⱪurup kətkən ⱨeliⱪi kesəlgə:
– Ornungdin tur, aldimƣa kəl! – dewidi, ⱨeliⱪi kesəl ornidin turdi.
9
Andin, ⱨəzriti Əysa kɵpqilikkə:
– Silərdin sorap baⱪayqu, ⱪandaⱪ ⱪilix Təwrat ⱪanuniƣa uyƣun? Dəm
elix küni yahxiliⱪ ⱪilixmu yaki yamanliⱪ ⱪilixmu? Janni ⱪutⱪuzuxmu
yaki janƣa zamin boluxmu? – dedi wə 10 kesəlning ətrapidikilərgə kɵz
yügürtüp qiⱪⱪandin keyin, ⱨeliⱪi kesəlgə:
– Ⱪolungni uzat, – dedi. U adəm ⱪolini uzitixi bilənla ⱪoli əsligə kəldi.
11
Əmma, Təwrat ustazliri wə Pərisiylər intayin ƣəzəplinip, ⱨəzriti
Əysaƣa ⱪandaⱪ taⱪabil turux toƣrisida məsliⱨətkə qüxti.
Ⱨəzriti Əysaning on ikki əlqini tallixi
Bir küni, ⱨəzriti Əysa du'a ⱪilix üqün taƣⱪa qiⱪti. U yərdə Hudaƣa
keqiqə du'a ⱪildi. 13 Tang atⱪanda, xagirtlirini aldiƣa qaⱪirip, ularning
iqidin on ikki kixini tallap, ularni əlqi dəp atidi. 14 Ular: Simun (ⱨəzriti
Əysa uni Petrus dəpmu atiƣan) wə uning inisi Əndər, Yaⱪup, Yuⱨanna,
Filip, Bartolomay, 15 Mətta, Tomas, Ⱨalpayning oƣli Yaⱪup,
wətənpərwər dəp atalƣan Simun, 16 baxⱪa bir Yaⱪupning oƣli Yəⱨuda
wə keyin ⱨəzriti Əysaƣa satⱪunluⱪ ⱪilƣan Yəⱨuda Ixⱪariyotlar idi.
12

Ⱨəzriti Əysaning təlim berixi wə kesəllərni saⱪaytixi
Ⱨəzriti Əysa əlqiliri bilən taƣdin qüxüp, tüz bir yərdə turatti.
Ularning aldiƣa nurƣun xagirtlar ⱨəmdə Yerusalem xəⱨiridin, jümlidin
pütün Yəⱨudiyə ɵlkisidin kəlgən kixilər top-top bolup kelip yiƣilixti.
Ⱨətta dengiz boyidiki Tir wə Sidon xəⱨərliridinmu nurƣun kixilər
kəlgənidi. 18 Ular ⱨəzriti Əysaning təlimlirini anglax wə kesəllirigə
xipaliⱪ izdəx üqün kəlgənidi. Jinlar dəstidin azablanƣanlarmu kelip,
xipaliⱪ tepixti. 19 Kɵpqilik ⱪollirini ⱨəzriti Əysaƣa təgküzüwelixⱪa
tirixatti. Qünki, uning wujudidin küq-ⱪudrət qiⱪip ularning ⱨəmmisini
saⱪaytiwatatti.
17

20

Huxalliⱪ wə ⱪayƣu
Andin, ⱨəzriti Əysa xagirtliriƣa ⱪarap mundaⱪ dedi:
– Əy yoⱪsullar, nəⱪədər bəhtliksilər! Qünki Hudaning padixaⱨliⱪi
silərningkidur.
21
Əy aq ⱪalƣanlar, silərmu nəⱪədər bəhtlik! Qünki, Huda silərni
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toluⱪ ⱪana'ətləndüridu.
Əy yiƣlawatⱪanlar, silərmu bəhtlik! Buningdin keyin,
xad-huramliⱪⱪa qɵmisilər.
22

Insan'oƣliƣa əgəxkənlikinglar üqün bəzilər silərdin nəprətlənsə, yüz
ɵrüsə, silərgə tɵⱨmət-ⱨaⱪarət ⱪilsa, silərni yaman desə, nəⱪədər
bəhtliksilər! 23 U qaƣda, xad-huram bolup təntənə ⱪilinglar. Qünki, ərxtə
silər üqün kɵp in'am saⱪlanmaⱪta. Bu ⱪara niyətlərning ata-bowiliri
burunⱪi pəyƣəmbərlərgimu xundaⱪ ziyankəxlik ⱪilƣan.
24

Lekin, ⱨalinglarƣa way, əy baylar!
Raⱨət-paraƣət silərgə yar bolmas əmdi.
25
Ⱨalinglarƣa way, əy ⱪarni toⱪlar!
Aqliⱪta ⱪalisilər əmdi.
Ⱨalinglarƣa way, əy külüwatⱪanlar!
Ⱨaza tutup yiƣlaysilər əmdi.
26

Halayiⱪ silərni mahtiƣanda, ⱨalinglarƣa way! Qünki, Hudaning
ƣəzipigə uqriƣan burunⱪi sahta pəyƣəmbərlərmu bu həlⱪning
ata-bowilirining mahtixiƣa erixkən.
Düxmininglarƣa meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitinglar
– Ⱪulaⱪ selip anglanglar! Silərgə düxmənlik ⱪilƣanlarƣa
meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitinglar. Ɵqmənlik ⱪilƣanlarƣa yahxiliⱪ ⱪilinglar.
28
Silərni ⱪarƣiƣanlarƣa bəht tilənglar. Silərgə yaman mu'amilidə
bolƣanlarƣimu du'a ⱪilinglar. 29 Birsi silərning ong yüzünglarƣa ursa,
sol yüzünglarnimu tutup beringlar. Birsi silərning qapininglarni elip
kətsə, kɵnglikinglarnimu selip beringlar. 30 Birsi silərdin birnemə tilisə,
tiliginini beringlar. Birsi silərning birər nərsənglarni elip kətsə, uni
ⱪayturup berixni sorimanglar. 31 Baxⱪilarning ɵzünglarƣa ⱪandaⱪ
mu'amilə ⱪilixini kütsənglar, silərmu ularƣa xundaⱪ mu'amilə ⱪilinglar.
32
Əgər silər ɵzünglarni yahxi kɵrgənlərgila meⱨir-muⱨəbbət
kɵrsətsənglar, buning mahtanƣudək nəri bar? Gunaⱨkarlarmu ɵzini
yahxi kɵrgənlərgə meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitidiƣu. 33 Əgər silər ɵzünglarƣa
yahxiliⱪ ⱪilƣanlarƣila yahxiliⱪ ⱪilsanglar, buning mahtanƣudək nəri
bar? Ⱨətta gunaⱨkarlarmu xundaⱪ ⱪilidiƣu! 34 Əgər silər ⱪərzni
ⱪayturalaydiƣanlarƣila bərsənglar, buning mahtanƣudək nəri bar?
27
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Gunaⱨkarlarmu əynən ⱪayturux xərti bilən baxⱪa gunaⱨkarlarƣa ⱪərz
beridiƣu! 35 Yaⱪ! Silər düxmininglarƣimu meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitinglar,
ularƣa yahxiliⱪ ⱪilinglar. Baxⱪilarƣa ⱪayturuwelixni oylimayla pul ⱪərz
beringlar. Xu qaƣda, ərxtə mol in'amƣa erixisilər wə uluƣ Hudaning
pərzənti bolƣanliⱪinglarƣa guwaⱨliⱪ bərgən bolisilər. Qünki, Huda
yahxiliⱪni bilməydiƣanlarƣa wə yamanlarƣimu xəpⱪət ⱪilidu. 36 Ərxtiki
atanglar meⱨriban bolƣinidək, silərmu meⱨriban bolunglar.
Baxⱪilarning üstidin ⱨɵküm ⱪilmanglar
– Baxⱪilarning üstidin ⱨɵküm ⱪilip yürmənglar. Silərmu Hudaning
ⱨɵkümigə uqrimaysilər. Baxⱪilarni əyiblimənglar, Hudamu silərni
əyibliməydu. Baxⱪilarni kəqürünglar, Hudamu silərni kəqürüm ⱪilidu.
38
Baxⱪilardin ⱨeqnemini ayimanglar, Hudamu silərdin ⱨeqnemini
ayimaydu. Ⱨətta silərgə qong ɵlqigüqkə liⱪ qingdap toldurulƣan in'amni
təⱪdim ⱪilidu. Silər baxⱪilarƣa ⱪandaⱪ ɵlqəm bilən ɵlqəp bərsənglar,
Hudamu silərgə xundaⱪ ɵlqəm bilən ɵlqəp beridu.
39
Andin, ⱨəzriti Əysa ularƣa təmsil arⱪiliⱪ təlim berip mundaⱪ dedi:
– Ⱪariƣu ⱪariƣuni yetəkləp mangalmaydu. Undaⱪ ⱪilsa, ⱨər ikkilisi
oriƣa qüxüp ketidu. 40 Xagirt ustazidin üstün turmaydu. Lekin, u oⱪup
yetixkəndin keyin ustaziƣa ohxax bolalaydu.
41
Nemə üqün buradiringning ⱨərə kepikidək kiqik səwənlikinila kɵrüp,
ɵzüngdiki limdək qong gunaⱨni kɵrməysən?! 42 Ɵzüngdiki xunqə qong
gunaⱨni kɵrməy turup, buradiringgə: «Kɵzüngdiki ⱨərə kepikini
eliwetəy!» deyixing ⱪandaⱪ gəp? Əy sahtipəz! Awwal ɵzüngning
kɵzidiki limni eliwət. Buning bilən, eniⱪ kɵrüp, buradiringning kɵzidiki
ⱨərə kepikini eliwetələysən.
37

Ikki hil mewə dərihi
– Yahxi dərəh yaman mewə bərməydu, yaman dərəhmu yahxi mewə
bərməydu. 44 Ⱨərⱪandaⱪ dərəhni bərgən mewisidin pərⱪ ətkili bolidu.
Tikəndin ənjür, yantaⱪtin üzüm alƣili bolmaydu. 45 Xuningƣa ohxax,
yahxi adəm ⱪəlbidiki yahxiliⱪidin yahxiliⱪ qiⱪiridu. Yaman adəm
ⱪəlbidiki yamanliⱪidin yamanliⱪ qiⱪiridu. Qünki, kɵngüldə nemə bolsa,
eƣizdin xu qiⱪidu.
43

46

Ikki hil imarət salƣan kixilər
– Silər əjəb meni «Rəbbim! Rəbbim!» dəysiləryu, buyruⱪlirimƣa
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əməl ⱪilmaysilər. 47 Əmisə, mening aldimƣa kelip, sɵzlirimni anglap
əməl ⱪilƣanlar kimgə ohxaydu? 48 Ular huddi ulini qongⱪur ⱪezip, ⱪoram
taxning üstigə imarət salƣan kixigə ohxaydu. Kəlkün kəlgəndə, uning
küqlük ⱨujumi undaⱪ imarətni ⱪimir ⱪilƣuzalmaydu, qünki u puhta
selinƣan. 49 Lekin, sɵzlirimni anglap turup, əməl ⱪilmaydiƣanlar ul
ⱪurmay ⱪuruⱪ yərning üstigə imarət salƣan kixigə ohxaydu. Bundaⱪ
imarət kəlkünning ⱨujumiƣa uqriƣan ⱨaman ɵrülüp, pütünləy gumran
bolidu.

7-bab
Ⱨəzriti Əysaning Rimliⱪ yüzbexining qakirini saⱪaytixi
Ⱨəzriti Əysa kɵpqilikkə sɵz ⱪilip bolƣandin keyin, Kəpərnaⱨum
xəⱨirigə ⱪaytti. 2 U yərdə Rimliⱪ bir yüzbexining ətiwarliⱪ qakiri eƣir
kesəl bolup, ɵlüm girdabida turatti. 3 Yüzbexi ⱨəzriti Əysaning ixliridin
həwər tepip, birnəqqə Yəⱨudiy aⱪsaⱪalning berip, uning kelip qakirini
saⱪaytip ⱪoyuxi üqün ɵtünüxini tapxurdi. 4 Aⱪsaⱪallar ⱨəzriti Əysaning
aldiƣa berip:
– Yüzbexi ⱨəⱪiⱪətən sizning yardəm berixingizgə ərziydiƣan adəm.
5
Ɵzi Yəⱨudiy bolmisimu, biz Yəⱨudiylarni yahxi kɵridu. Ⱨətta biz üqün
bir ibadəthanimu selip bərdi, – dəp, uning yüzbexining ɵyigə berixini qin
kɵnglidin tələp ⱪildi.
6
Ⱨəzriti Əysa ular bilən billə yolƣa qiⱪti. Biraⱪ, ɵygə yetip kelixkə az
ⱪalƣanda, yüzbexi ⱨəzriti Əysaning aldiƣa birnəqqə dostini əwətti. Ular:
– Təⱪsir, yüzbexi: «Awarə bolup ɵyümgə kelixingizgə ərziməymən.
7
Ⱨətta ɵzümmu berip siz bilən kɵrüxüxkə layiⱪ əməsmən. Bir eƣiz sɵz
ⱪilip ⱪoysingiz, qakirim saⱪiyip ketidu. 8 Meningmu üstümdə baxliⱪim,
ⱪol astimda ləxkərlirim bar. Birigə bar desəm baridu, birigə kəl desəm,
kelidu. Qakirimƣa bu ixni ⱪil desəm, u xu ixni ⱪilidu. Huddi xuningdək,
siz bir eƣiz gəp ⱪilsingizla, ⱨəmmə ix ⱨəl bolidu» dəydu, – dedi.
9
Yüzbexining gepini anglap ⱨəyran bolƣan ⱨəzriti Əysa burulup, billə
kəlgən halayiⱪⱪa:
– Dərwəⱪə, mən Isra'illar arisidimu bundaⱪ ixənqni ⱨeqkimdə
kɵrmigənidim! – dedi.
10
Yüzbexi əwətkən ⱨeliⱪi kixilər ⱪaytip barƣanda, qakarning pütünləy
saⱪiyip kətkənlikini kɵrdi.
1
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Tul ayalning oƣlini tirildürüx
Uzun ɵtməy, ⱨəzriti Əysa Na'in degən xəⱨərgə ⱪarap yol aldi. Uning
xagirtliri wə yənə nurƣunliƣan kixilər uningƣa əgixip mangdi. 12 U
xəⱨər dərwazisiƣa kəlgəndə, jinaza kɵtürüp qiⱪiwatⱪan bir top adəmgə
yoluⱪup ⱪaldi. Ɵlgüqi bir tul ayalning yalƣuz oƣli idi. Xəⱨərdiki nurƣun
kixilər ⱨeliⱪi tul ayal bilən billə qiⱪⱪanidi. 13 Bu ayalni kɵrgən ⱨəzriti
Əysa iqini aƣritⱪan ⱨalda uningƣa:
– Yiƣlimang, – dedi. 14 Andin, topning aldiƣa ɵtüp, jinaziƣa ⱪolini
təgküzgənidi, jinaza kɵtürgənlər tohtidi. Ⱨəzriti Əysa:
– Yigit, ornungdin tur, – deyixi bilənla, 15 ɵlüp ⱪalƣan yigit ⱪopup, gəp
ⱪilixⱪa baxlidi. Ⱨəzriti Əysa uni anisiƣa tapxurup bərdi.
16
Ⱪorⱪunq basⱪan kɵpqilik:
– Arimizdin uluƣ bir pəyƣəmbər qiⱪti!
– Huda bizgə xapa'ət ⱪilix üqün kəldi! – dəp Hudani mədⱨiyilidi.
17
Ⱨəzriti Əysaning bu ixi toƣrisidiki həwər pütün Yəⱨudiylar zemini
wə ətraptiki rayonlarƣa tarⱪilip kətti.
11

Yəⱨya pəyƣəmbərning xagirtlirining ⱨəzriti Əysa bilən kɵrüxkili
kelixi
18
Yəⱨya pəyƣəmbərning xagirtliri bu ixlarning ⱨəmmisini Yəⱨyaƣa
yətküzdi. U xagirtliridin ikki kixini ɵzi yetiwatⱪan zindanƣa qaⱪirip,
19
ularni ⱨəzriti Əysaning aldiƣa: «Huda bizgə əwətməkqi bolƣan
ⱪutⱪuzƣuqi sizmu yaki baxⱪa birsi keləmdu?» dəp sorap kelixkə əwətti.
20
Ular ⱨəzriti Əysaning aldiƣa berip:
– Qɵmüldürgüqi Yəⱨya bizni sizdin: «Huda bizgə əwətməkqi bolƣan
ⱪutⱪuzƣuqi sizmu yaki baxⱪa birsi keləmdu?» dəp sorap kelixkə əwətti,
– dedi.
21
Dəl xu qaƣda, ⱨəzriti Əysa aƣriⱪ-silaⱪ tartⱪan wə jin qaplaxⱪan
nurƣun kixilərni saⱪaytⱪan wə nurƣun ⱪariƣularning kɵzini aqⱪanidi.
22
Xuning bilən, u Yəⱨya pəyƣəmbərning xagirtliriƣa:
– Silər ⱪaytip berip, yaratⱪan mɵjizilirimni wə eytⱪan təlimlirimni
Yəⱨyaƣa yətküzüp: «Korlarning kɵzi eqildi, tokurlar mangalaydiƣan
boldi, mahaw kesili bolƣanlar saⱪaydi, gaslar angliyalaydiƣan boldi,
ⱨətta ɵlgənlərmu tirildi wə kəmbəƣəllərgə hux həwər yətküzüldi» dəp
eytinglar. 23 Yəⱨyaƣa yənə: «Məndin gumanlanmay, manga təwrənməy
ixəngənlər nemidegən bəhtlik!» dəp ⱪoyunglar, – dedi.
24
Yəⱨya pəyƣəmbərning xagirtliri kətkəndin keyin, ⱨəzriti Əysa
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kɵpqilikkə Yəⱨya toƣruluⱪ mundaⱪ dedi:
– Silər burun Yəⱨyani izdəp qɵlgə barƣininglarda, zadi ⱪandaⱪ bir
adəmni kɵrməkqidinglar? Məydani xamalda yəlpünüp turƣan ⱪomuxtək
təwrinip turidiƣan bir yahxiqaⱪnimu? 25 Yaki qirayliⱪ kiyingən bir
esilzadinimu? Ⱨərgiz undaⱪ əməs! Ⱨəxəmətlik kiyim kiyiwalƣan,
əyx-ixrət iqidə yaxaydiƣan kixilər qɵldin əməs, bəlki han ordisidin
tepilidu. 26 Əməliyəttə, silər bir pəyƣəmbərni kɵrgili qiⱪtinglar. Əmdi
bilip ⱪoyunglarki, Yəⱨya ⱨərⱪandaⱪ pəyƣəmbərdinmu üstün
pəyƣəmbərdur. 27 Qünki, muⱪəddəs yazmilarda:
«Mana, aldingda əlqimni əwətimən.
U sening yolungni aldin'ala təyyarlaydu»
dəp yezilƣan wə bu yərdiki «əlqim» dəl Yəⱨya pəyƣəmbərni kɵrsitidu.
Bilip ⱪoyunglarki, insanlar arisida Yəⱨyadinmu uluƣ kixi yoⱪ. Əmma
Hudaning padixaⱨliⱪidiki əng ərziməs birsimu uningdin uluƣ bolidu.
29
Buni angliƣan puⱪralar, ⱨətta bajgirlarmu Hudaning yoli toƣra dedi,
qünki ular burun Yəⱨya pəyƣəmbərning qɵmüldürüxini ⱪobul ⱪilƣanidi.
30
Lekin, Pərisiylər wə Təwrat ustazliri Yəⱨya pəyƣəmbərning
qɵmüldürüxini ⱪobul ⱪilmay, Hudaning ɵzlirigə bolƣan məⱪsitini ⱪayrip
ⱪoyƣanidi. 31 Xuning bilən, ⱨəzriti Əysa ularƣa mundaⱪ dedi:
– Bu zamanning silərdək kixilirini zadi kimlərgə ohxitay?! 32 Ular
huddi koqida olturuwelip, bir-birigə: «Biz silərgə sunay qelip bərsək,
ussul oynimidinglar. Matəm muzikisini qelip bərsək, yiƣa-zar
ⱪilmidinglar» dəp rənjiydiƣan tuturuⱪsiz balilarƣa ohxaydu. 33 Qünki,
qɵmüldürgüqi Yəⱨya kelip roza tutatti, xarab iqməytti. Xuning bilən,
ular: «Uningƣa jin tegiptu!» deyixti. 34 Insan'oƣli bolsa ⱨəm yəydu ⱨəm
iqidu. Biraⱪ, ular: «Taza bir toymas ⱨaraⱪkəx ikən! U bajgir wə baxⱪa
gunaⱨkarlarning dosti» deyixidu. 35 Bilip ⱪoyunglarki, ⱨekmət uni ⱪobul
ⱪilƣanlar arⱪiliⱪ tonulidu.
28

Gunaⱨkar ayalning ⱨəzriti Əysani ətirlixi
Pərisiylərdin bir kixi ⱨəzriti Əysani tamaⱪⱪa təklip ⱪildi. Ⱨəzriti
Əysa uning ɵyigə berip tamaⱪⱪa olturdi. 37 U yərdə paⱨixə dəp tonulƣan
bir ayal ⱨəzriti Əysaning bu Pərisiyning ɵyigə kəlgənlikini anglap, aⱪ
ⱪaxtexidin yasalƣan bir ⱪutida ətir elip kəldi 38 wə ⱨəzriti Əysaning
kəynidə, putiƣa yeⱪin yərdə turup yiƣlaxⱪa baxlidi. Uning kɵz yaxliri
36
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ⱨəzriti Əysaning putlirini ⱨɵl ⱪiliwətti. Andin, u qaqliri bilən ⱨəzriti
Əysaning putlirini ertip ⱪurutti ⱨəm putlirini sɵyüp, üstigə ətir sürdi.
39
Ⱨəzriti Əysani qaⱪirƣan Pərisiy buni kɵrüp, iqidə «bu adəm rast
pəyƣəmbər bolƣan bolsa, ɵzigə ⱪolini təgküzgən bu ayalning paⱨixə
ikənlikini bilətti!» dəp oylidi.
40
Buni bilgən ⱨəzriti Əysa:
– Ximon, sanga eytidiƣan bir gepim bar, – dedi.
– Eyting ustaz, – dedi Ximon.
41
– Ikki adəm bir kixigə ⱪərzdar ikən. Biri bəx yüz kümüx tənggigə,
yənə biri bolsa, əllik kümüx tənggigə ⱪərzdar ikən. 42 Ⱨər ikkisining
ⱪərzni ⱪayturux imkaniyiti yoⱪ ikən. Xunga, ⱪərz igisi meⱨribanliⱪ ⱪilip,
ⱨər ikkisining ⱪərzini kəqürüm ⱪiptu. Seningqə, ularning ⱪaysisi ⱪərz
igisini bəkrək yahxi kɵridu? – dəp soridi ⱨəzriti Əysa.
43
– Meningqə, kɵprək kəngqilikkə erixkini, – dəp jawab bərdi Ximon.
– Toƣra eytting, – dedi ⱨəzriti Əysa. 44 Andin, u ⱨeliⱪi ayalni kɵrsitip,
Ximonƣa:
– Bu ayalni kɵrdüngmu? Ɵyünggə kəlginimdə, sən putlirimni yuyuxⱪa
su bərmigəniding. Biraⱪ, u kɵz yexi bilən putlirimni yudi, qeqi bilən ertip
ⱪurutti. 45 Sən meni ⱨal-əⱨwal sorap, sɵyüp kütüwalmiƣaniding. Lekin, u
mən kirgəndin tartip putlirimni sɵyüwatidu. 46 Sən meⱨmanlarƣa təⱪdim
ⱪilinidiƣan yaƣni beximƣimu sürkimigəniding. Biraⱪ, u meni
ⱨɵrmətləp, putlirimƣa ətir sürkəp ⱪoydi. 47 Ⱪisⱪisi sanga eytayki, uning
nurƣun gunaⱨlirining ⱨəmmisi kəqürüm ⱪilindi. Xunga, uning manga
kɵrsətkən meⱨir-muⱨəbbiti qongⱪur. Lekin, az kəqürüm ⱪilinƣanning
kɵrsətkən meⱨir-muⱨəbbitimu az, – dedi.
48
Andin, ⱨəzriti Əysa u ayalƣa:
– Gunaⱨliring kəqürüm ⱪilindi, – dedi.
49
Ⱨəzriti Əysa bilən bir dastihanda olturƣanlar: «Ⱨətta kixilərning
gunaⱨlirinimu kəqürüm ⱪilidiƣan bu adəm zadi kimdu?» deyixti.
50
Ⱨəzriti Əysa ⱨeliⱪi ayalƣa:
– Manga baƣliƣan ixənqing seni ⱪutⱪuzdi. Aman bol! – dedi.

8-bab
1

Ⱨəzriti Əysaƣa əgəxkən ayallar
Uzun ɵtməy, ⱨəzriti Əysa Jəliliyə ɵlkisidiki xəⱨər, yeza-ⱪixlaⱪlarƣa
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berip, Hudaning padixaⱨliⱪiƣa da'ir hux həwərni tarⱪatti. On ikki
xagirtimu uning bilən birgə bardi. 2 Bulardin baxⱪa, yənə jin wə kesəllik
azabliridin ⱪutⱪuzup saⱪaytilƣan bəzi ayallarmu bolup, ularning arisida
tenidin yəttə jin ⱨəydəp qiⱪirilƣan Məjdəllik Məryəm, 3 Ⱨirod hanning
saray əməldari Huzaning ayali Yo'anna, Suzana wə baxⱪa birmunqə
ayallarmu bar idi. Bular ɵz mal-mülükliri bilən ⱨəzriti Əysa wə uning
xagirtliriƣa yardəmdə boldi.
Uruⱪ qeqix toƣrisidiki təmsil
Halayiⱪ ⱨərⱪaysi yurtlardin ⱨəzriti Əysa bilən kɵrüxkili üzülməy
kelip turatti. Bir küni nurƣun adəm yiƣilƣanda, ⱨəzriti Əysa ularƣa
tɵwəndiki təmsilni sɵzləp bərdi:
5
– Bir deⱨⱪan uruⱪ qaqⱪili etiziƣa qiⱪiptu. Qaqⱪan uruⱪlirining
bəziliri qiƣir yol üstigə qüxüp, kixilərning ayiƣi astida ⱪaptu wə
ⱪuxlarƣa yəm boptu. 6 Bəziliri asti taxliⱪ tupraⱪⱪa qüxüptu. Əmma,
yərdiki nəmlik yetixmigənliktin, uruⱪlar ünüp qiⱪⱪandin keyin ⱪurup
ketiptu. 7 Bəziliri tikənlərning arisiƣa qüxüptu. Maysilar tikənlər bilən
boy talixip ɵsüptu. Biraⱪ, nətijidə tikənlər maysilarni besiwaptu.
8
Bəziliri bolsa munbət tupraⱪⱪa qüxüp, obdan ɵsüp, yüz ⱨəssiləp ⱨosul
beriptu.
Ⱨəzriti Əysa yuⱪiri awaz bilən yənə:
– Bu sɵzlərni ⱪuliⱪinglarda qing tutunglar! – dedi.
9
Keyin, uning xagirtliri uningdin bu təmsilning mənisini soridi.
10
Ⱨəzriti Əysa ularƣa mundaⱪ dedi:
– Hudaning padixaⱨliⱪining sirliri silərning bilixinglarƣa berildi.
Biraⱪ, baxⱪilarƣa kəlsək, ularƣa təmsillər bilənla qüxəndürimən.
Xuning üqün, ular sɵzümni anglisimu qüxənməydu. Bu əⱨwal Yəxaya
pəyƣəmbərning deginidək boldi: «Ular ⱪarisimu kɵrməydu, anglisimu
qüxənməydu.»
11
Bu təmsilning mənisi mundaⱪ:
– Uruⱪ Hudaning sɵzidur. 12 Qiƣir yoldiki tupraⱪⱪa qüxkən uruⱪlar
xundaⱪ kixilərgə təmsil ⱪilinƣanki, ular Hudaning sɵzini anglisimu, uni
ⱪobul ⱪilmaydu. Xəytan ularni etiⱪad arⱪiliⱪ ⱪutⱪuzulmisun dəp,
ularning kɵnglidin Hudaning sɵzini elip ⱪeqip ketidu. 13 Taxliⱪ tupraⱪⱪa
qüxkən uruⱪlar Hudaning sɵzini angliƣan ⱨaman huxalliⱪ bilən ⱪobul
ⱪilƣanlarƣa təmsil ⱪilinƣan. Ular buningƣa bir məⱨəl ixəngən bolidu,
əmma ularning yiltizi bolmiƣanliⱪi üqün, birər müxküllükkə yoluⱪsila,
4
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bərdaxliⱪ berəlməydu. 14 Tikənlikkə qüxkən uruⱪlarƣa kəlsək, ular
xundaⱪ kixilərgə təmsil ⱪilinƣanki, ular Hudaning sɵzlirini anglisimu,
uzun ɵtməyla kɵngligə bu dunyaning əndixə, bayliⱪ wə ⱨalawətlirining
eziⱪturuxliri kiriwelip, Hudaning sɵzini boƣuwetidu-də, ular ⱨosulsiz
ⱪalidu. 15 Munbət tupraⱪⱪa qüxkən uruⱪlar bolsa Hudaning sɵzini
anglaydiƣan, ularni pak wə qin dilida qing saⱪlaydiƣan, ⱨosul bərgüqə
səwr ⱪilidiƣan kixilərdur.
Hudaning ⱨəⱪiⱪiti axkarilanmaⱪta
Ⱨəzriti Əysa xagirtliriƣa yənə:
– Qiraƣni yeⱪip, uni birər nərsə bilən yepip ⱪoyidiƣan yaki
kariwatning astiƣa yoxurup ⱪoyidiƣan kixi yoⱪ, əlwəttə. Əksiqə, ɵygə
kirgənlər eniⱪ kɵrəlisun dəp, uni jəzmən qiraƣdanning üstigə ⱪoyidu.
17
Qünki, yepiⱪ ⱪoyulƣan ⱨərⱪandaⱪ nərsə axkara bolmay ⱪalmaydu.
Yoxurulƣan ⱨərⱪandaⱪ nərsə bilinməy ⱪalmaydu. 18 Xuning üqün,
mening Hudaning ⱨəⱪiⱪiti toƣrisida eytⱪanlirimni kɵngül ⱪoyup
anglanglar. Qünki, kimdə əⱪil-parasət bolsa, uningƣa tehimu kɵp
berilidu. Lekin, kimdə əⱪil-parasət bolmisa, ɵzidə bar dəp ⱪaralƣinimu
elip ketilidu, – dedi.
16

Ⱨəzriti Əysaning anisi wə iniliri
Ⱨəzriti Əysaning anisi wə iniliri uning bilən kɵrüxkili kəldi. Lekin,
adəm kɵp bolƣaqⱪa, yeniƣa keləlmigənidi. 20 Bir kixi ⱨəzriti Əysaƣa:
– Aningiz wə iniliringiz siz bilən kɵrüximiz dəp, sirtta turidu, – dedi.
21
– Hudaning sɵzini anglap, uningƣa əməl ⱪilƣanlarning ⱨəmmisi
mening anam wə aka-inilirimdur, – dedi ⱨəzriti Əysa kɵpqilikkə.
19

Ⱨəzriti Əysaning boranni tinqitixi
Bir küni, ⱨəzriti Əysa xagirtliri bilən kemigə qüxüp, ularƣa:
– Kɵlning u ⱪetiƣa barayli, – dedi. Xuning bilən, ular yolƣa qiⱪti.
23
Kemə ketiwatⱪanda ⱨəzriti Əysa uhlap ⱪaldi. Uxtumtut ⱪattiⱪ boran
qiⱪip, kemigə su toxup, ⱨəmmisi intayin həwp iqidə ⱪaldi. 24 Xagirtlar
ⱨəzriti Əysani oyƣitip:
– Ustaz, ustaz, ƣərⱪ bolux aldida turimiz! – dedi.
Ⱨəzriti Əysa oyƣinip, boran-qapⱪunƣa buyruⱪ ⱪilƣanidi, boran
tohtap, dolⱪun pəsləp, ⱨəmmisi tinqidi. Andin, u xagirtliriƣa burulup:
25
– Ixənqinglar nəgə kətti? – dedi.
22
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Xagirtlar ⱨəm ⱨəyran bolup, ⱨəm ⱪorⱪuxup, bir-birigə:
– Bu adəm zadi kimdu? Buyruⱪ ⱪilsa, ⱨətta boran wə dolⱪunlarmu
uning gepini anglaydikən-ⱨə! – dəp ketixti.
Ⱨəzriti Əysaning jin qaplaxⱪan adəmni saⱪaytixi
Ⱨəzriti Əysa xagirtliri bilən Jəliliyə kɵlining u qetidiki Gerasaliⱪlar
turƣan yərgə bardi. 27 Ⱨəzriti Əysa ⱪirƣaⱪⱪa qiⱪixiƣa, xəⱨərdin kəlgən
jin qaplaxⱪan biri uning aldiƣa kəldi. Bu adəm uzundin beri kiyim
kiyməy, ɵydə turmay, gɵr ⱪilinidiƣan ɵngkürlərdə yaxaytti. 28 U ⱨəzriti
Əysani kɵrüxi bilənla uning ayiƣiƣa yiⱪilip:
– Uluƣ Hudaning Oƣli Əysa, iximƣa arilaxma! Səndin ɵtünimənki,
meni ⱪiynima! – dəp warⱪirap kətti. 29 Uning bundaⱪ deyixining səwəbi,
ⱨəzriti Əysa jinƣa uning tenidin qiⱪixni buyruƣanidi. Jin bu adəmni
uzun waⱪit ilkigə eliwalƣanidi. Həlⱪ bu adəmni kɵp ⱪetim
zənjir-kixənlər bilən baƣlap, ⱪamap ⱪoyƣan bolsimu, u ularni üzüp
ⱪeqip qiⱪip, jin təripidin qɵl-bayawanlarƣa elip ketilətti.
30
Ⱨəzriti Əysa bu adəmdin:
– Isming nemə? – dəp soridi.
– Ismim «mingliƣan», – dəp jawab bərdi bu adəmni sɵzlitiwatⱪan jin.
Qünki, bu adəmgə mingliƣan jinlar qaplixiwalƣanidi. 31 Ular ⱨəzriti
Əysaƣa ɵzlirini Xəytanƣa təyyarlanƣan tegi yoⱪ ⱨanglarƣa sürgün
ⱪilmasliⱪni ɵtünüp yalwurdi.
32
Xu ətraptiki taƣ baƣrida bir top tongguz padisi ozuⱪlinip yürətti.
Jinlar ⱨəzriti Əysaƣa yalwurup, tongguzlarning tenigə kirip ketixigə
ijazət berixini tələp ⱪildi. Ⱨəzriti Əysa ijazət bərdi. 33 Jinlar ⱨeliⱪi
adəmning tenidin qiⱪip, tongguzlarƣa qaplixiwaldi. Pütün tongguz
padisi patiparaⱪ bolup, yügürgən peti yardin qüxüp, kɵlgə ƣərⱪ boldi.
34
Bu ⱨalni kɵrgən tongguz baⱪⱪuqilar u yərdin ⱪeqip, xəⱨər-yezilarda
bu həwərni tarⱪatti. 35 U yərdiki kixilər zadi nemə ix bolƣanliⱪini kɵrgili
bu yərgə kelixti. Ular ⱨəzriti Əysaning aldiƣa kelip, tenidin jinlar qiⱪip
kətkən ⱨeliⱪi adəmning kiyimlirini kiyip, əs-ⱨoxi jayida ⱨalda ⱨəzriti
Əysaning aldida olturƣanliⱪini kɵrüp, ⱪorⱪup ketixti. 36 Bu mɵjizini
kɵrgənlər ⱨeliⱪi kixining saⱪiyix jəryanini kɵpqilikkə sɵzləp bərdi. 37 Xu
yərdiki kixilər ⱨəzriti Əysaning u yərdin ketixini tələp ⱪilixti. Qünki, ular
intayin ⱪorⱪuxⱪanidi. Xunga, ⱨəzriti Əysa kemigə qüxüp, ⱪaytip
kətməkqi boldi. 38 Tenidin jinlar qiⱪip kətkən ⱨeliⱪi kixi ⱨəzriti Əysaƣa:
– Mənmu siz bilən billə ketəy, – dəp yalwurdi.
26
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Lekin, ⱨəzriti Əysa uningƣa:
39
– Ɵyünggə ⱪaytip berip, Hudaning sanga nəⱪədər qong ixlarni ⱪilip
bərgənlikini yətküzgin, – dedi.
U adəm ⱪaytip berip, pütün xəⱨərni arilap, ⱨəzriti Əysa ɵzigə ⱪilip
bərgən qong ixlarni ⱨəmməyləngə yətküzdi.
Tirildürülgən ⱪiz wə saⱪaytilƣan ayal
Ⱨəzriti Əysa kɵlning bu ⱪetiƣa ⱪaytip kəlginidə, halayiⱪ uni ⱪarxi
elixti. Qünki, ⱨəmməylən uning ⱪaytip kelixini kütüp turatti. 41 Ⱪarxi
alƣili qiⱪⱪanlar iqidə məlum bir ibadəthanining məs'ulliridin biri bolƣan
Ya'irmu bar idi. U ⱨəzriti Əysaning ayiƣiƣa yiⱪilip, ɵyigə təklip ⱪilip
yalwurdi. 42 Qünki, uning on ikki yaxliⱪ yalƣuz ⱪizi ɵlüp ketix aldida
turatti.
Ⱨəzriti Əysa u yərgə barƣinida, kixilər uning ətrapiƣa ziq olixiwaldi.
43
Topning iqidə hun təwrəx kesiligə giriptar bolƣiniƣa on ikki yil
bolƣan bir ayalmu bar idi. U bar pulini tewiplarƣa həjləp tügətkən
bolsimu, ⱨeqkim uni saⱪaytalmiƣanikən. 44 U ⱨəzriti Əysaning arⱪa
təripidin kelip, uning qapinining pexini silap ⱪoyuwidi, hun xu'an tohtidi.
45
– Peximni tutⱪan kim? – dəp soridi ⱨəzriti Əysa.
Kɵpqilik: «Tutmiduⱪ» deyixti.
– Ustaz, tɵt ətrapingizning ⱨəmmisi adəm, ular sizni ⱪistap
turuwatmamdu? – dedi Petrus.
46
Lekin, ⱨəzriti Əysa:
– Yaⱪ! Birsi ⱪəstən peximni tutti. Qünki, wujudumdin küq-ⱪudrətning
qiⱪip kətkinini səzdim, – dedi. 47 Ⱨeliⱪi ayal ⱨəzriti Əysaning sezip
ⱪalƣanliⱪini bilip, titrigən ⱨalda uning aldiƣa kelip, ayiƣiƣa yiⱪildi wə
kɵpqilikkə ɵzining ⱨəzriti Əysaning pexini nemixⱪa tutⱪanliⱪini ⱨəm
xu'an saⱪiyip kətkənlikini eytti.
48
– Ⱪizim, ixənqing seni saⱪaytti! Tinq-aman bol, – dedi ⱨəzriti Əysa
uningƣa.
49
Ⱨəzriti Əysa bu sɵzni ⱪiliwatⱪanda, ibadəthana məs'ulining ɵyidin
kəlgən biri ibadəthana məs'uli Ya'irƣa:
– Ⱪizingiz jan üzdi. Əmdi ustazni awarə ⱪilmayli, – dedi.
50
Buni angliƣan ⱨəzriti Əysa Ya'irƣa:
– Ⱪorⱪmiƣin! Manga ixəngin! U saⱪiyip ketidu, – dedi.
51
Ⱨəzriti Əysa Ya'irning ɵyigə barƣanda, Petrus, Yuⱨanna, Yaⱪup wə
ⱪizning ata-anisidin baxⱪa kixilərning ɵzi bilən billə ɵygə kirixigə ruhsət
40
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ⱪilmidi. 52 U yərdikilər ⱪizƣa ⱨaza tutup yiƣa-zar ⱪilixiwatatti. Ⱨəzriti
Əysa ularƣa:
– Boldi, yiƣlimanglar! Ⱪiz ɵlmidi, uhlap ⱪaptu! – dedi.
53
Biraⱪ, halayiⱪ uni məshirə ⱪildi. Qünki, ⱪizning alliⱪaqan jan
üzgənlikidin ularning həwiri bar idi. 54 Lekin, ⱨəzriti Əysa ⱪizning
ⱪolidin tartip:
– Balam, ornungdin tur, – dəp qaⱪirdi. 55 Ⱪizning roⱨi tenigə ⱪaytip
kelip, u dərⱨal ornidin turdi. Ⱨəzriti Əysa ularƣa ⱪizning ⱪorsiⱪiƣa
birnərsə berixni buyrudi. 56 Ⱪizning ata-anisi naⱨayiti ⱨəyran ⱪelixti.
Lekin, ⱨəzriti Əysa ularƣa bu ixni ⱨeqkimgə tinmasliⱪni tapilidi.

9-bab
Ⱨəzriti Əysaning on ikki əlqini əwətixi
Ⱨəzriti Əysa on ikki xagirtini qaⱪirip, ularƣa ⱨərⱪandaⱪ jinni ⱨəydəx,
kesəllərni saⱪaytix ⱪudriti wə ⱨoⱪuⱪini bərdi. 2 Andin, ularni Hudaning
padixaⱨliⱪi ⱨəⱪⱪidiki hux həwərni tarⱪitix wə kesəllərni saⱪaytixⱪa
əwətti. 3 U xagirtliriƣa:
– Silər səpərdə ⱨeq nərsə almanglar, nə ⱨasa, nə hurjun, nə nan, nə pul
eliwalmanglar, ⱨətta birər artuⱪ kɵngləkmu eliwalmanglar. 4 Bir yurtⱪa
barƣininglarda, ⱪaysi a'ilidə ⱪarxi elinsanglar, u yərdin kətküqə xu
a'ilidila turunglar. 5 Əgər birər yərdiki kixilər silərni ⱪarxi almisa, u
yərdin ayrilƣininglarda, ularni agaⱨlandurux üqün ayiƣinglardiki topini
ⱪeⱪiwetinglar! – dedi.
6
Xagirtlar yolƣa qiⱪip, ⱨəmmə yeza-ⱪixlaⱪlarni arilap hux həwərni
tarⱪitip, kesəllərni saⱪaytti.
7
Jəliliyidiki Ⱨirod han ⱨəzriti Əysaning ixliridin həwər tepip,
ganggirap ⱪaldi. Qünki, bəzilər: «Bu ixlarni ⱪiliwatⱪan kixi Yəⱨya
pəyƣəmbər ikən. U tiriliptu!» desə, 8 yənə bəzilər: «Burun ajayip
mɵjizilərni yaratⱪan Ilyas pəyƣəmbər yaki baxⱪa ⱪədimki
pəyƣəmbərlərdin biri ⱪaytidin tiriliptu!» dəytti.
9
«Mən Yəⱨyaning kallisini aldurƣanidim, əmdi bu gəplərni
anglawatimən. Bu ixlarni ⱪiliwatⱪan kixi zadi kimdu?» dedi Ⱨirod han.
Xuning üqün, u ⱨəzriti Əysa bilən kɵrüxüxning yolini izdidi.
1
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Bəx ming kixini toydurux
On ikki xagirt ⱪaytip kelip, ɵzlirining ⱪilƣan ⱨəmmə ixlirini ⱨəzriti
Əysaƣa məlum ⱪildi. Ⱨəzriti Əysa baxⱪilarƣa uⱪturmay, ularni
Bəytsayda degən yeziƣa elip mangdi. 11 Biraⱪ, buningdin həwər tapⱪan
halayiⱪmu uningƣa əgixip kəldi. Ⱨəzriti Əysa ularni ⱪarxi elip, ularƣa
Hudaning padixaⱨliⱪiƣa da'ir ixlarni qüxəndürdi wə kesili barlarni
saⱪaytti. 12 Kün olturuxⱪa az ⱪalƣanda, on ikki xagirti ⱨəzriti Əysaning
aldiƣa kelip:
– Halayiⱪni tarⱪitiwətkən bolsingiz, ular ətraptiki yeza-ⱪixlaⱪlarƣa
berip tamaⱪ yesun wə ⱪonƣudək jay tapsun. Qünki, bu hilwət jay ikən, –
dedi.
13
Lekin, ⱨəzriti Əysa:
– Ularƣa ɵzünglar tamaⱪ beringlar, – dedi.
– Bizdə pəⱪətla bəx nan bilən ikki beliⱪ bar. Tamaⱪ setiwelip əkelip
beringlar, deməkqimusiz? – deyixti ular ⱨəyran bolup. 14 Qünki, xu yərdə
yiƣilƣan ərlərningla sani təhminən bəx mingqə bar idi.
Ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Halayiⱪ əlliktin-əlliktin bɵlünüp oltursun, – dedi.
15
Xagirtlar kɵpqilikni ⱨəzriti Əysaning degini boyiqə olturƣuzdi.
16
Ⱨəzriti Əysa bəx nan bilən ikki beliⱪni ⱪoliƣa elip, asmanƣa ⱪarap
Hudaƣa xükür eytti. Andin, nanlarni oxtup, kɵpqilikkə tarⱪitip berix
üqün xagirtliriƣa bərdi. 17 Ⱨəmməylən yəp toydi. Xagirtlar exip ⱪalƣan
nan bilən beliⱪning parqilirini yiƣiwidi, on ikki sewət qiⱪti.
10

Petrusning ⱨəzriti Əysani Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ dəp tonuxi
Bir küni, ⱨəzriti Əysa ɵzi yalƣuz du'a ⱪiliwatatti. Uning yenida
xagirtlirila bar idi. Ⱨəzriti Əysa ulardin:
– Halayiⱪ meni kim dəp bilidikən? – dəp soridi.
19
– Bəzilər sizni qɵmüldürgüqi Yəⱨya dəydu, bəzilər Ilyas pəyƣəmbər
dəydu, wə yənə bəzilər baxⱪa ⱪədimki pəyƣəmbərlərdin biri tiriliptu
dəydu, – dəp jawab bərdi xagirtlar.
20
Ⱨəzriti Əysa ulardin:
– Silərqu? Silər meni kim, dəp bilisilər? – dəp soridi.
– Siz Huda təyinligən Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ ikənsiz, – dəp jawab bərdi
Petrus.
21
– Ⱨazir bu ixni ⱨeqkimgə tinmanglar, – dəp buyrudi ⱨəzriti Əysa
ularƣa, 22 – qünki Insan'oƣli nurƣun azab-oⱪubət tartixi kerək.
18
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Aⱪsaⱪallar, aliy roⱨaniylar wə Təwrat ustazliri uni rət ⱪilip ɵltürgüzidu.
Lekin, uni ɵltürsimu, u üqinqi küni tirilidu.
23
Ⱨəzriti Əysa kɵpqilikkə yənə mundaⱪ dedi:
– Kimdəkim manga əgixixni halisa, ɵz haⱨixidin waz keqip, ɵzining
krestini kɵtürüp⑦ ⱨər küni manga əgəxsun. 24 Qünki, ɵzi üqünla
yaxaydiƣanlar əksiqə ⱨayatidin məⱨrum bolidu. Biraⱪ, ɵz haⱨixidin waz
keqip, mening üqün yaxaydiƣanlar ⱨayatini saⱪliyalaydu. 25 Bir adəm
pütün dunyaƣa igə bolup ⱨayatidin məⱨrum ⱪalsa, buning nemə paydisi
bolsun?! 26 Əgər kimdəkim məndin wə mening sɵzlirimdin nomus ⱪilsa,
Insan'oƣli bolƣan mənmu ɵzümning, atamning wə muⱪəddəs
pərixtilərning xan-xəripi iqidə ⱪaytip kəlginimdə, uningdin nomus
ⱪilimən. 27 Bilip ⱪoyunglarki, bu yərdə turƣanlarning bəziliri Hudaning
padixaⱨliⱪini kɵrmigüqə ɵlməydu.
Ⱨəzriti Əysaning nurƣa qɵmüxi
Təhminən səkkiz kündin keyin, ⱨəzriti Əysa Petrus, Yuⱨanna wə
Yaⱪupni elip, du'a ⱪilix üqün taƣⱪa qiⱪti. 29 Ⱨəzriti Əysa du'a
ⱪiliwatⱪinida, uning yüzi ɵzgərdi. Kiyimliri ap'aⱪ bolup, qaⱪmaⱪtək
qaⱪnidi. 30 Tosattin, Musa pəyƣəmbər wə Ilyas pəyƣəmbər pəyda bolup,
uning bilən sɵzlixixkə baxlidi. 31 Ular Hudaning parlaⱪ nuri iqidə ayan
bolup, ⱨəzriti Əysa bilən uning Hudaning iradisini əməlgə axurux yolida
Yerusalemda ⱪurban bolidiƣanliⱪi toƣrisida sɵⱨbətləxti.
32
Petrus wə uning ⱪerindaxlirini uyⱪu basⱪanidi. Ular uhlap
oyƣanƣanda, ⱨəzriti Əysaning parlaⱪ nurini wə uning bilən billə turƣan
Musa pəyƣəmbər wə Ilyas pəyƣəmbərni kɵrdi. 33 Bu ikki pəyƣəmbər
ⱨəzriti Əysadin ayrilidiƣan waⱪitta, Petrus ɵzimu tuymiƣan ⱨalda ⱨəzriti
Əysaƣa:
– Ustazim, bu yərdə bolƣinimiz nemidegən yahxi! Biri sizgə, biri
Musa pəyƣəmbərgə, yənə biri Ilyas pəyƣəmbərgə dəp, bu yərgə üq kəpə
yasayli, – dedi.
34
Petrus gəp ⱪiliwatⱪanda, bir bulut pəyda bolup, ularni ⱪapliwaldi.
Xagirtlar bulut iqidə ⱪalƣinida ⱪorⱪuxup kətti. 35 Tuyuⱪsiz buluttin
Hudaning awazi anglinip:
28

Rimliⱪlar təripidin ɵlüm jazasi berilgənlər mihlinidiƣan krestni mürisidə kɵtürüp
jaza məydaniƣa baratti. «Ɵzining krestini kɵtürüx» degənlik Əysa Məsiⱨ üqün
azab-oⱪubət tartixⱪa təyyar boluxni kɵrsitidu.
⑦
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– Bu mening Oƣlum, mening talliƣinim. Uning sɵzigə ⱪulaⱪ selinglar!
– dedi.
36
Awaz tohtiƣandin keyin, ular ⱨəzriti Əysaning ɵzi yalƣuz
ⱪalƣanliⱪini kɵrdi. Xagirtlar bu ixni uzun waⱪitⱪiqə ⱨeqkimgə tinmidi.
Jin qaplaxⱪan balining saⱪaytilixi
Ətisi, ⱨəzriti Əysa üq xagirti bilən billə taƣdin qüxkən waⱪtida,
nurƣun kixilər uni ⱪarxi alƣili qiⱪti. 38 Topning iqidin birəylən tuyuⱪsiz
warⱪirap:
– Ustaz, oƣlumƣa kɵngül bɵlgəysiz, u birla bala idi! 39 Uningƣa da'im
bir jin qaplixiwelip, ɵziqila warⱪirap-jarⱪirap ketidu. Bəzidə pütün
bədini tartixip ⱪelip, aƣzidin aⱪ kɵpük kelidu. Jin uni da'im ⱪiynap aram
bərməydu. 40 Xagirtliringizdin bu jinni ⱨəydiwetixni ɵtünüp
soriƣanidim, biraⱪ ularning ⱪolliridin kəlmidi, – dedi.
41
– Əy etiⱪadsiz wə qirik əwlad! Mən silər bilən billə bolup, silərning
yənila manga ixənmigənlikinglarƣa yənə ⱪaqanƣiqə bərdaxliⱪ berəy? –
dedi ⱨəzriti Əysa. Andin, ⱨeliⱪi kixigə:
– Balangni elip kəl, – dedi.
42
Bala keliwatⱪanda, jin uni yərgə yiⱪitip, pütün bədinini
tartixturuwətti. Biraⱪ, ⱨəzriti Əysa jinni ⱨəydiwetip, balini saⱪaytti wə
uni atisiƣa tapxurup bərdi. 43 Kɵpqilik Hudaning küq-ⱪudritigə ⱨəyran
boluxti.
37

Ⱨəzriti Əysaning ɵz ɵlümini yənə bir ⱪetim aldin eytixi
Kɵpqilik ⱨəzriti Əysaning ⱪilƣan pütün ixliriƣa ⱨəyran bolup
turƣanda, ⱨəzriti Əysa xagirtliriƣa:
44
– Anglap ⱪoyunglar, birsining satⱪunluⱪi bilən, Insan'oƣli
baxⱪilarning ⱪoliƣa tapxurup berilidu, – dedi.
45
Biraⱪ, ular bu sɵzning mənisini qüxinəlmidi. Qünki, buning mənisi
ⱪəstən yoxurulƣanidi. Ular uningdin bu sɵzning tegini soraxⱪimu
petinalmidi.
Hudaning nəziridə kim əng uluƣ?
Xagirtlar zadi kimning əng uluƣ ikənlikini ɵz'ara talax-tartix
ⱪilixiwatatti. 47 Ularning nemə oylawatⱪanliⱪini bilgən ⱨəzriti Əysa kiqik
bir balini yenida turƣuzup, 48 xagirtlarƣa:
– Kim meni dəp, bundaⱪ kiqik balini ⱪobul ⱪilsa, meni ⱪobul ⱪilƣan
46
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bolidu. Meni ⱪarxi alsa, meni əwətküqini ⱪarxi alƣan bolidu. Aranglarda
ɵzini əng tɵwən tutⱪini Hudaning nəziridə əng uluƣ bolidu, – dedi.
Ⱪarxi turmasliⱪ ⱪolliƣanliⱪtur
Yuⱨanna ⱨəzriti Əysaƣa:
– Ustaz, sizning namingiz bilən jinlarni ⱨəydəwatⱪan birsini kɵrduⱪ.
Lekin, u bizgə ohxax sizgə əgəxmigənliki üqün, biz uni tostuⱪ, – dedi.
50
– Uni tosmanglar. Qünki, silərgə ⱪarxi turmiƣanlar silərni
ⱪolliƣanlardur, – dedi ⱨəzriti Əysa uningƣa.
49

Ⱨəzriti Əysani ⱪarxi almiƣan yeza
Ⱨəzriti Əysa ɵlüp andin tirilip, asmanƣa elip ketilidiƣan küngə az
ⱪalƣanda, Yerusalemƣa berixni ⱪət'iy ⱪarar ⱪildi. 52 Buning üqün, u
aldin adəm əwətti. Ular Samariyə ɵlkisidiki bir yeziƣa kelip, ⱨəzriti
Əysaning kelixi üqün təyyarliⱪ ⱪilixⱪa kirixti. 53 Biraⱪ, Samariyiliklər⑧
ⱨəzriti Əysani «Yerusalemƣa ibadət ⱪilixⱪa baridikən» dəp, ⱪarxi
almidi. 54 Uning xagirtliridin Yaⱪup bilən Yuⱨanna bu əⱨwalni kɵrüp:
– I Rəbbim, ularni kɵydürüwetix üqün asmandin ot yaƣduruxni
ɵtünsək ⱪandaⱪ dəysiz? – dedi.
55
Lekin, ⱨəzriti Əysa burulup ularni əyiblidi. 56 Andin, ular baxⱪa bir
yeziƣa kətti.
51

Ⱨəzriti Əysaƣa əgixixning bədəlliri
Ular yolda ketiwatⱪanda, bir kixi ⱨəzriti Əysaƣa:
– Siz ⱪəyərgə barmang, mən sizgə əgixip mangimən, – dedi.
58
Biraⱪ, ⱨəzriti Əysa:
– Tülkining ɵngküri, ⱪuxning uwisi bar. Biraⱪ, Insan'oƣlining bexini
ⱪoyƣudək yerimu yoⱪ, – dedi uningƣa.
59
U yənə baxⱪa bir kixigə:
– Manga əgəxkin! – dedi.
Biraⱪ, ⱨeliⱪi kixi baⱨanə kɵrsitip:
– Ustaz, atam ɵlüp uni yərlikkə ⱪoyƣuqə kütüp, andin sizgə əgixəyqu!
– dedi.
60
– Ɵlgənlərni roⱨi ɵlüklər ɵzliri yərlikkə ⱪoysun! Sən bolsang berip
57

Samariyiliklər ɵz ibadəthanisini Garizim teƣida ⱪurƣan bolup, ular ibadətni
Yerusalemda əməs, bəlki xu taƣda ⱪilix toƣra, dəp ⱪaraytti.
⑧
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Hudaning padixaⱨliⱪiƣa da'ir hux həwərni tarⱪat, – dedi ⱨəzriti Əysa
uningƣa.
61
Yənə birsi:
– Əy ustaz, mən sizgə əgəxməkqimən. Biraⱪ, awwal ɵyümgə berip,
ɵydikilər bilən hoxlixip keləy, – dedi.
62
– Ⱪox ⱨəydəwetip, tohtimay kəynigə ⱪaraydiƣan adəmdək, burunⱪi
ⱨayatinglardin meⱨringlarni üzəlmisənglar, Hudaƣa hizmət ⱪilixⱪa layiⱪ
bolmaysilər, – dedi ⱨəzriti Əysa uningƣa.

10-bab
Ⱨəzriti Əysaning yətmix ikki xagirtini əwətixi
Xu ixlardin keyin, ⱨəzriti Əysa xagirtlardin yənə yətmix ikkini tallap,
ɵzi barmaⱪqi bolƣan xəⱨər-yezilarƣa ikki-ikkidin əwətti. 2 Ular yolƣa
qiⱪixtin burun, ⱨəzriti Əysa mundaⱪ dedi:
– Ⱪutⱪuzuluxⱪa intilidiƣanlar mol ⱨosuldək kɵp, biraⱪ ⱨosulni elix
üqün ixləydiƣanlar az ikən. Ⱨosulning igisi bolƣan Hudadin kɵprək ixqi
əwətip, ⱨosulni yiƣiwelixni tilənglar. 3 Əmdi yolƣa qiⱪinglar. Mən
silərni ⱪozilarni bɵrilərning arisiƣa əwətkəndək əwətimən. 4 Ⱨəmyan,
hurjun wə ayaƣmu almanglar. Yolda kixilər bilən kɵrüxkəndə,
paranglixixⱪimu tohtimanglar. 5 Ⱪaysi ɵygə kirsənglar, aldi bilən:
«A'ilənglarƣa Hudadin amanliⱪ tiləymən!» dənglar. 6 U ɵydə Hudadin
kelidiƣan amanliⱪni sɵygüqi bolsa, tiligən amanliⱪinglar uningƣa
mənsup bolidu. Əgər bolmisa, tiligən amanliⱪinglar ɵzünglarƣa yanidu.
7
U ɵydin bu ɵygə yɵtkilip yürmənglar, bəlki qüxkən ɵydə turunglar wə
ɵydikilərning bərginini yənglar, qünki hizmətkar kimgə hizmət ⱪilsa,
xuningdin ix ⱨəⱪⱪi elixⱪa ⱨəⱪliⱪ.
8
Birər xəⱨərgə barƣininglarda birsi silərni ⱪarxi elip, aldinglarƣa
nemə ⱪoysa, xuni yənglar. 9 U xəⱨərdiki kesəllərni saⱪaytinglar wə u
yərdiki kixilərgə: «Hudaning padixaⱨliⱪi silərgə namayan bolux aldida
turidu!» dənglar. 10 Biraⱪ, birər xəⱨərgə barƣininglarda, u yərdiki kixilər
silərni ⱪarxi almisa, kɵpqilik aldida: 11 «Hudadin kelidiƣan jazaƣa
ɵzliringlarning jawabkar bolidiƣanliⱪinglarni bildürüx üqün, biz
xəⱨiringlarning ayiƣimizƣa ⱪonƣan topisinimu ⱪeⱪip qüxürüwetimiz!»
dəp agaⱨlandurunglar wə ularƣa: «Bilixinglar kerəkki, Hudaning
padixaⱨliⱪi silərgə rasttinla namayan bolƣanidi!» dənglar. 12 Bilip
1
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ⱪoyunglarki, u xəⱨərdikilərning ⱪiyamət küni tartidiƣan jazasi Sodom⑨
xəⱨiridiki rəzil kixilərning tartidiƣan jazasidinmu eƣir bolidu.
Ⱨəzriti Əysani rət ⱪilƣanlar
– Ⱨalinglarƣa way, əy Ⱪorazinliⱪlar! Ⱨalinglarƣa way, əy
Bəytsaydaliⱪlar! Silər üqün yaratⱪan mɵjizilirimni Tir wə Sidon degən
yatlar xəⱨərliridə yaratⱪan bolsam, u yərlərdiki həlⱪ burunla
məyüsləngən ⱨalda mataƣa yɵginip, külgə milinip gunaⱨliriƣa towa
ⱪilƣan bolatti. 14 Ⱪiyamət küni, Hudaning silərgə beridiƣan jazasi Tir wə
Sidondikilərningkidinmu eƣir bolidu. 15 Əy Kəpərnaⱨumluⱪlar!
Asmanƣa qiⱪmaⱪqimidinglar? Əksiqə, dozahⱪa taxlinisilər!
16
Ⱨəzriti Əysa xagirtliriƣa yənə:
– Kimdəkim silərning sɵzünglarƣa kirsə, mening sɵzümgə kirgən
bolidu. Kimdəkim silərni rət ⱪilsa, menimu rət ⱪilƣan bolidu. Meni rət
ⱪilƣanlar meni əwətküqinimu rət ⱪilƣan bolidu, – dedi.
13

Yətmix ikki xagirtning ⱪaytip kelixi
Ⱨeliⱪi yətmix ikki xagirt huxal-huram ⱨalda ⱪaytip kelip:
– I Rəbbimiz! Biz sizning namingizdin buyruⱪ ⱪilƣaniduⱪ, ⱨətta
jinlarmu bizgə boysunup, qiⱪip ketixti! – dəp məlum ⱪildi.
18
Ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Xundaⱪ! Xəytanning asmandin qaⱪmaⱪtək tez qüxkənlikini kɵrdüm.
19
Ⱪulaⱪ selinglar! Mən silərgə yilan-qayandək Xəytanni ayaƣ
astinglarda yanjip taxliyalaydiƣan, uning barliⱪ küq-ⱪudritini besip
qüxidiƣan ⱨoⱪuⱪ bərdim. Silərgə ⱨeqⱪandaⱪ nərsə ziyan
yətküzəlməydu. 20 Lekin, silər jinlarning boysunƣanliⱪi bilənla huxal
bolup kətmənglar, bəlki Hudaning naminglarni ərxtiki ⱨayatliⱪ dəptirigə
pütüxi bilən huxal bolunglar, – dedi.
17

Ⱨəzriti Əysaning huxalliⱪi
Bu qaƣda, ⱨəzriti Əysa Muⱪəddəs Roⱨning təsiri bilən hursənlikkə
qɵmgən ⱨalda mundaⱪ dedi:
– Pütün aləmning Igisi bolƣan i Ata! Sən bu ⱨəⱪiⱪətlərni ɵzini əⱪilliⱪ,
bilimlik qaƣlaydiƣan kixilərdin yoxurup, kiqik balilardək səbiy
21

Sodom – Ibraⱨim pəyƣəmbər zamanidiki xəⱨər bolup, bu xəⱨərning adəmliri ohxax
jinstiki zinahorluⱪⱪa ⱪattiⱪ berilip gunaⱨⱪa patⱪanliⱪtin, Huda bu xəⱨərni adəmliri
bilən ⱪoxup yoⱪatⱪan.
⑨
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kixilərgə axkariliƣanliⱪing üqün, sanga mədⱨiyilər oⱪuymən. Xundaⱪ
ata, sening ɵz haⱨixing ənə xu idi.
22
Ⱨəzriti Əysa ətrapidikilərgə:
– Atam ⱨəmmini manga ata ⱪildi. Mening kimlikimni Atamdin baxⱪa
ⱨeqkim bilməydu. Atamning kimlikinimu mən wə mən ɵzüm axkarilaxni
halaydiƣan kixilərdin baxⱪa ⱨeqkim bilməydu, – dedi.
23
Andin, ⱨəzriti Əysa xagirtliriƣa ⱪarap, astiƣina:
– Kɵrgən ixlarni kɵrəligənlikinglar üqün nəⱪədər bəhtliksilər! 24 Bilip
ⱪoyunglarki, burunⱪi nurƣun pəyƣəmbərlər wə padixaⱨlar silər kɵrgən
wə angliƣanlarni kɵrüxni wə anglaxni arzu ⱪilƣan bolsimu, muradiƣa
yetəlmidi, – dedi.
Meⱨriban samariyilik toƣrisidiki təmsil
Təwrat ustazliridin biri ⱨəzriti Əysani sinimaⱪqi bolup:
– Ustaz, mən ⱪandaⱪ ⱪilsam mənggülük ⱨayatⱪa erixələymən? – dəp
soridi.
26
– Təwrat ⱪanunida nemə deyilgən? Buni ɵzingiz ⱪandaⱪ
qüxəndürisiz? – dəp soridi ⱨəzriti Əysa.
27
Ⱨeliⱪi kixi mundaⱪ jawab bərdi:
– «Pərwərdigaring bolƣan Hudani pütün ⱪəlbing, pütün jening, pütün
küqüng wə pütün zeⱨning bilən sɵygin»; buningdin ⱪalsa, «ⱪoxnangni
ɵzüngni sɵygəndək sɵy.»
28
– Toƣra jawab bərdingiz. Mana xundaⱪ ⱪilsingiz, mənggü yaxaysiz,
– dedi ⱨəzriti Əysa uningƣa.
29
U kixi ɵzining so'al sorixining yolluⱪ ikənlikini bildürüx üqün,
ⱨəzriti Əysadin qüxəndürüx tələp ⱪilip:
– Mening sɵyüxkə tegixlik ⱪoxnilirim kimlər? – dəp soridi.
30
Ⱨəzriti Əysa mundaⱪ dedi:
– Bir adəm Yerusalemdin Eriha xəⱨirigə keliwetip, yolda ⱪaraⱪqiƣa
uqrap ⱪaptu. Ⱪaraⱪqilar uning kiyim-keqəklirini salduruwelip, uni urup,
qala ɵlük ⱪilip, taxlap ketiptu. 31 Uzun ɵtməy, bir Yəⱨudiy roⱨaniy xu
yoldin keliwetip, ⱨeliⱪi adəmni kɵrüp, pisənt ⱪilmay yolning u qeti bilən
mengip ɵtüp ketiptu. 32 Xuningdək, mərkiziy ibadəthanida ixləydiƣan
Lawiy ⱪəbilisidin bolƣan bir hizmətqimu bu yərgə kəlgəndə, u biqarə
adəmni kɵrüp, kari bolmay yolning u qeti bilən mengip ɵtüp ketiptu.
33
Lekin, Yəⱨudiylar yaman kɵridiƣan Samariyidin kəlgən bir kapir bu
yərdin ɵtüp ketiwetip, uni kɵrüpla iq aƣritiptu 34 wə aldiƣa berip, yaƣ wə
25
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xarab bilən jaraⱨitini yuyup, tengip ⱪoyuptu, andin uni ɵz exikigə
mindürüp, bir sarayƣa elip berip, u yərdə ⱨalidin həwər aptu. 35 Ətisi,
saraywəngə ikki kümüx tənggə berip: «Uningƣa ⱪarap ⱪoyung, artuⱪ
qiⱪimi bar bolsa, ⱪaytiximda tɵləymən» dəptu.
36
Ⱨəzriti Əysa ⱨeliⱪi ustazdin:
– Sizqə, bu üq adəm iqidə ⱪaysisi ⱪaraⱪqilarƣa yoluⱪⱪan ⱨeliⱪi kixigə
ⱪoxnidarqiliⱪni yətküzgən? – dəp soridi.
37
– Uningƣa meⱨribanliⱪ ⱪilƣan ⱨeliⱪi kixi, – dəp jawab bərdi u.
– Undaⱪ bolsa, sizmu berip, baxⱪilarƣa xundaⱪ ⱪiling, – dedi ⱨəzriti
Əysa uningƣa.
Ⱨəzriti Əysaning Marta wə Məryəmni yoⱪlixi
Ⱨəzriti Əysa xagirtliri bilən billə səpirini dawamlaxturup, bir yeziƣa
kəldi. U yərdə Marta isimlik bir ayal uni ɵyigə təklip ⱪildi. 39 Martaning
Məryəm isimlik bir singlisi bar idi. U ⱨəzriti Əysaning ayiƣi tərəptə
olturup, təlimini anglawatatti. 40 Ɵydiki ixlarning kɵplükidin paypetək
bolup yürgən Marta ⱨəzriti Əysaning aldiƣa kelip:
– I Rəbbim, singlim Məryəm xunqə kɵp ixlarni mangila taxliwətti, uni
manga yardəmləxtürgəysiz! – dedi.
41
Biraⱪ, ⱨəzriti Əysa uningƣa mundaⱪ jawab bərdi:
– Əy Marta, sən ziyadə ixlarƣa bax ⱪaturup awarə bolup yürüwatisən.
42
Biraⱪ, birla muⱨim ix bar. Məryəm xu yahxi ixni talliwaldi. Buni
ⱨeqkim uningdin tartiwalalmaydu.
38

11-bab
Du'a ⱪilix toƣrisidiki təlim
Bir küni, ⱨəzriti Əysa bir yərdə du'a ⱪiliwatatti. Du'a ayaƣlaxⱪandin
keyin, xagirtliridin biri uningƣa:
– I Rəbbim, Yəⱨya pəyƣəmbər ɵz xagirtliriƣa ɵgətkinidək, sizmu
bizgə du'a ⱪilixni ɵgitip ⱪoysingiz, – dedi.
2
Ⱨəzriti Əysa jawab berip mundaⱪ dedi:
– Du'a ⱪilƣininglarda, mundaⱪ dənglar:
1

«I Atimiz,
sening naming uluƣlanƣay.
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Padixaⱨliⱪing yər yüzidimu namayan bolƣay.
3
Kündilik yeməklikimizni bərgəysən.
4
Bizgə gunaⱨ ⱪilƣan ⱨərkimni kəqürginimizdək,
sənmu gunaⱨlirimizni kəqürgəysən.
Bizni azduruluxlardin saⱪlap ⱪalƣaysən.»
5

Ⱨəzriti Əysa sɵzini dawam ⱪilip xagirtliriƣa mundaⱪ dedi:
– Əgər yerim keqidə dostungning ɵyigə berip, «buradər, manga üq nan
berip tur, 6 ɵyümgə bir dostum səpər bilən kəlgənidi, ɵydə uni kütküdək
bir nərsə ⱪalmaptu» desəng, 7 dostung ɵyining iqidə turup, «meni awarə
ⱪilma, ixik taⱪaⱪliⱪ, balilar, ⱨəmmimiz yetip ⱪalduⱪ. Hapa bolma!» dəp
jawab berixi mumkinmu? 8 Yaⱪ, u dostluⱪning yüzini ⱪilmiƣan
təⱪdirdimu, sening tartinmastin ⱪayta-ⱪayta yalwuruxung wəjidin
bolsimu, ornidin turup, soriƣan nərsəngni qoⱪum beridu. 9 Xuningƣa
ohxax, silər du'a ⱪilip tilənglar, Huda tiligininglarni beridu. Izdənglar,
tapisilər. Ixikni ⱪeⱪinglar, eqilidu. 10 Qünki, tiligənlər qoⱪum erixidu,
izdigənlər qoⱪum tapidu, ixikni ⱪaⱪⱪanlarƣa ixik qoⱪum eqilidu. 11 Silər
beliⱪ tələp ⱪilƣan oƣlunglarƣa yilan berəttinglarmu? 12 Tuhum tələp
ⱪilsa, qayan berəttinglarmu? 13 Gunaⱨkar bolƣan silər pərzəntliringlarƣa
yahxi nərsilərni berixni bilgən yərdə, ərxtiki Atanglar tiligənlərgə
Muⱪəddəs Roⱨini iltipat ⱪilmasmu?
Ⱨəzriti Əysa Xəytandin küqlüktur
Bir küni, ⱨəzriti Əysa bir adəmni gaqa ⱪilip ⱪoyƣan jinni uning
tenidin ⱨəydəp qiⱪardi. Xuning bilən, gaqa zuwanƣa kəldi. Kɵpqilik
buningƣa intayin ⱨəyran boluxti. 15 Biraⱪ bəzi kixilər: «U, jinlarni
ularning baxliⱪi bolƣan Xəytanƣa tayinip ⱨəydiwetidu» dedi.
16
Yənə bəzilər uning Huda təripidin əwətilgənlikini sinap beⱪix
məⱪsitidə, uningdin bir karamət kɵrsitixni tələp ⱪildi. 17 Ularning nemə
oylawatⱪanliⱪini bilgən ⱨəzriti Əysa mundaⱪ dedi:
– Əgər bir dɵləttikilər ikki guruⱨⱪa bɵlünüp soⱪuxsa, u dɵlət
zawalliⱪⱪa yüz tutidu. Bir a'ilidikilər ɵz'ara jedəl-majira ⱪilixsa, u a'ilimu
wəyran bolidu. 18 Xuningƣa ohxax, Xəytan ɵz baxⱪuruxida bolƣan jinlar
bilən soⱪuxsa, uning padixaⱨliⱪi ⱪandaⱪmu put tirəp turalisun? Silər
meni, «jinlarni Xəytanƣa tayinip ⱨəydəydikən» dəysilər. 19 Əgər
dərwəⱪə xundaⱪ bolsa, silərning əgəxküqiliringlar jinlarni ⱨəydəxtə
kimgə tayandi?! Eytⱪanliringlarning hata ikənlikini ɵz əgəxküqiliringlar
14
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dəlilləp beridu. 20 Əməliyəttə, mən Hudaning küq-ⱪudritigə tayinip
jinlarni ⱨəydiwəttim. Bu, Hudaning padixaⱨliⱪining aranglarda namayan
bolƣanliⱪini ispatlaydu. 21 Əgər toluⱪ ⱪorallanƣan küqtünggür Xəytan
ɵz ɵyini ⱪoƣdap tursa, uning mal-mülki bihətər bolidu. 22 Lekin,
uningdin küqtünggür biri ⱨujum ⱪilip uni yəngsə, uning tayanƣan
ⱪorallirini tartiwalidu wə mal-mülüklirini olja elip, ɵz adəmlirigə tarⱪitip
beridu.
23
Mən bilən bir yolda mangmiƣanlar manga ⱪarxi turƣuqilardur.
Manga yiƣiwelixⱪa yardəm bərmigənlər tozutuwətküqilərdur.
24
Jin birər adəmning tenidin ⱨəydiwetilgəndin keyin, ⱪurƣaⱪ dalalarni
arilap qiⱪip, turidiƣan jay izdəydu. Tapalmiƣandin keyin, «ilgiriki
ɵyümgə ⱪaytay!» dəydu. 25 Xuning bilən, jin u adəmning tenigə ⱪaytip
kelip, ⱨeliⱪi adəmning dilining pakiz tazilinip rətləngən ɵydək bolup
ⱪalƣanliⱪini bayⱪaydu-də, 26 ɵzidinmu bəttər yəttə jinni baxlap kirip
billə turidu. Buning bilən, ⱨeliⱪi adəmning keyinki ⱨali burunⱪidinmu
yamanlixip ketidu.
Ⱨəⱪiⱪiy bəht
Ⱨəzriti Əysa bu gəplərni ⱪiliwatⱪanda, kɵpqilik arisida bir ayal
yuⱪiri awazda:
– Sizni tuƣup, beⱪip qong ⱪilƣan ayal nəⱪədər bəhtlik-ⱨə! – dedi.
28
– Hudaning sɵzini anglap, uningƣa ita'ət ⱪilidiƣan kixi uningdinmu
bəhtlik! – dedi ⱨəzriti Əysa.
27

Karamət kɵrsitix təlipi
Xu qaƣda, ⱨəzriti Əysaning ətrapiƣa nurƣun adəm olixiwalƣanidi.
U ɵzidin karamət kɵrsitixni tələp ⱪilƣan kixilərgə mundaⱪ dedi:
– Bu zamanning adəmliri nemidegən osal! Ular karamət kɵrsət dəpla
turidu. Biraⱪ, silərgə Yunus pəyƣəmbərning karamitidin baxⱪa
kɵrsitidiƣan ikkinqi karamət yoⱪ. 30 Yunus pəyƣəmbərdə yüz bərgən
ixlar Ninəwi xəⱨiridiki həlⱪⱪə bir mɵjizilik alamət bolƣiniƣa ohxax,
məndə – Insan'oƣlida yüz beridiƣan ixlarmu bu əwladⱪa yənə xundaⱪ
mɵjizilik alamət bolidu.①
29

Bu ayəttə ⱨəzriti Əysa Yunus pəyƣəmbərning yoƣan bir beliⱪning iqidə üq kün
turup saⱪ qiⱪⱪanliⱪini tilƣa elix arⱪiliⱪ ɵziningmu ɵlüp, üqinqi küni tirilidiƣanliⱪini
aldin eytⱪan.
①
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Ⱪiyamət küni Ərəbistandiki Xəba padixaⱨliⱪining ayal padixaⱨi
ornidin turup, silərning üstünglardin xikayət ⱪilidu. Qünki, u padixaⱨ
Sulaymanning aⱪilanə sɵzlirini anglax üqün, uzun yollarni besip kəlgən.
Mana, ⱨazir bu yərdə padixaⱨ Sulaymandinmu uluƣi bar. 32 Ⱪiyamət
küni, Ninəwi xəⱨiridiki həlⱪmu ⱪopup, silərning üstünglardin xikayət
ⱪilidu. Qünki, ular Yunus pəyƣəmbərning təlimini anglap, yaman yoldin
ⱪaytⱪan. Biraⱪ, bu yərdə Yunus pəyƣəmbərdinmu uluƣ birsi silərni
yaman yoldin ⱪaytixⱪa qaⱪirsa, ⱪulaⱪ salmidinglar.
Hudaning kɵrsətkən yoruⱪluⱪini ⱪandaⱪ kɵrgili bolidu
– Ⱨeqkim qiraƣni yeⱪip, uni kɵrünməs yərgə yaki das astiƣa
yoxurup ⱪoymaydu. Əksiqə, ɵygə kirgənlər eniⱪ kɵrəlisun dəp, uni
qiraƣdanning üstigə ⱪoyidu, əlwəttə.
34
Silərning kɵzünglar teninglarning qiriƣidur. Əgər kɵzünglar yahxi
bolsa, yəni kɵzünglar Hudada bolsa, pütün wujudunglar yoruⱪluⱪ bilən
tolidu. Əgər kɵzünglar yaman bolsa, pütün wujudunglarni ⱪarangƣuluⱪ
basidu. 35 Xuning üqün, ⱨoxyar bolunglarki, wujudunglardiki
«yoruⱪluⱪ» yoruⱪluⱪ əməs, ⱪarangƣuluⱪ bolmisun. 36 Əgər pütün
wujudunglar yoruⱪluⱪ bilən tolup, uningda ⱪarangƣuluⱪtin ⱪilqə əsər
bolmisa, huddi nurluⱪ qiraƣ silərni yorutup turƣandək, ⱨayatinglar
pütünləy yoruⱪluⱪta bolidu.
33

Pərisiylər bilən Təwrat ustazlirining sahtipəzliki
Ⱨəzriti Əysa sɵzlirini ayaƣlaxturƣandin keyin, bir Pərisiy uni ɵyigə
tamaⱪⱪa təklip ⱪildi. Ⱨəzriti Əysa ɵygə kirip, dastihanda olturdi.
38
Ⱨeliⱪi Pərisiy uning tamaⱪtin ilgiri ⱪol yuyux diniy ⱪa'idisini ada
ⱪilmiƣanliⱪini kɵrüp, intayin ⱨəyran boldi. 39 Ⱨəzriti Əysa uningƣa:
– Silər Pərisiylər texila pakiz yuyulƣan qinə-ⱪaqilarƣa ohxaysilər.
Ⱪolliringlarni yahxi yuyisilər, biraⱪ iqinglar aqkɵzlük wə yamanliⱪ bilən
tolƣan. 40 Əy nadanlar, texini yaratⱪan Huda iqigimu ⱪarap ⱨesab
almasmu?! 41 Xunga, kəmbəƣəllərgə kɵngül bɵlüp, ɵzünglar aqkɵzlük
bilən besip yatⱪan tə'əlluⱪatliringlarni eⱨtiyajliⱪ bolƣanlarƣa beringlar.
Xu qaƣdila, iqinglar ⱨəm texinglar pak bolidu.
42
Ⱨalinglarƣa way, əy Pərisiylər! Silər ⱨətta yalpuz, suzap ⱪatarliⱪ
dora-dərmanlarning ondin bir ülüxini Hudaƣa ataysiləryu, biraⱪ
ⱨəⱪⱪaniyliⱪ wə Hudaƣa bolƣan muⱨəbbətkə səl ⱪaraysilər. Aldi bilən bu
ixlarni orundixinglar kerək. Baxⱪa ixlarƣa kəlsək, ularƣimu səl ⱪaraxⱪa
37
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bolmaydu.
43
Ⱨalinglarƣa way, əy Pərisiylər! Silər ibadəthanida alaⱨidə orunda
olturuxⱪa, bazarlarda baxⱪilarning ɵzünglarƣa salam berip ⱨɵrmətlixigə
amraⱪ. 44 Silərgə way! Silər huddi kixilər ɵtüp ketiwetip, dəssəp selipmu
sezəlməydiƣan, sesip kətkən ⱪəbrisiz yərlikkə ohxaysilər!② – dedi.
45
Məlum bir Təwrat ustazi ⱨəzriti Əysaƣa:
– Ustaz, bu sɵzliringiz bizgimu ⱨaⱪarət boldi! – dedi.
46
Ⱨəzriti Əysa uningƣa mundaⱪ jawab bərdi:
– Silərgimu way, əy Təwrat ustazliri! Silər ⱪattiⱪ diniy ⱪa'idənglar
arⱪiliⱪ kɵtürgili bolmaydiƣan eƣir yüklərni baxⱪilarning zimmisigə
yükləysiləryu, ɵzünglar birər barmiⱪinglarnimu midirlitip ⱪoymaysilər.
47
Silərgə way! Silər ata-bowiliringlar ɵltürgən pəyƣəmbərlərning
abidilirini qirayliⱪ yasidinglar. 48 Bu silərning ata-bowanglarning
ⱪilmixlirini yaⱪliƣininglardin derək beridu. Qünki, ular pəyƣəmbərlərni
ɵltürgən bolsa, silər u pəyƣəmbərlərning ⱪəbrilirini yasap turup, ularƣa
ixənmidinglar. 49 Xuning üqün, Huda ɵzining danaliⱪi bilən mundaⱪ
degən: «Mən ularƣa pəyƣəmbər wə əlqilirimni əwətimən. Bəziliri ular
təripidin ɵltürülidu, bəziliri ularning ziyankəxlikigə uqraydu.»
50-51
Xuning üqün, aləm apiridə bolƣandin buyanⱪi pəyƣəmbərlərni
ɵltürüx gunaⱨlirining ⱨəmmisigə, yəni Ⱨabilning ɵltürülüxidin tartip taki
roⱨaniy Zikiriyaning mərkiziy ibadəthanidiki muⱪəddəs jay bilən
ⱪurbanliⱪ supisining ariliⱪida ɵltürülüxigiqə bolƣan ⱪan ⱪərzlərning
ⱨəmmisigə muxu zamanning adəmliri jawabkar bolidu. Xundaⱪ,
bularning ⱨəmmisi üqün silər jazaƣa tartilisilər.
52
Ⱨalinglarƣa way, əy Təwrat ustazliri! Ⱨəⱪiⱪət həzinisining aqⱪuqini
ⱪolunglarƣa eliwelip, ɵzünglar uning iqigə kirmidinglar, ⱨətta kirixni
haliƣanlarnimu kirgüzmidinglar.
53-54
Ⱨəzriti Əysa u yərdin kətkəndin keyin, Təwrat ustazliri bilən
Pərisiylər uni ⱪattiⱪ sɵküp, uningƣa ⱪiyin so'allarni ⱪoyup, sɵzidin
tutuwelip ziyankəxlik ⱪilixⱪa pursət kütüxti.

Yəⱨudiylar arisida «yərlikkə dəssəp salƣan adəm napak bolup ⱪalidu» degən ⱪarax
bolƣaqⱪa, ⱪəbrə selinip, ularning üsti aⱪlap ⱪoyulatti. Ⱨəzriti Əysaning deməkqi
bolƣini, huddi yərlikkə dəssəp salƣan adəm napak bolup ⱪalƣanƣa ohxax,
Pərisiylərning təsirigə uqriƣan adəmmu napak bolidu, deyilməkqi.
②
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12-bab
Sahtipəzliktin ⱨoxyar bolux
Mingliƣan kixilər ⱪista-ⱪistangqiliⱪtin bir-birini dəssiwətküdək
boluxup kətkənidi. Ⱨəzriti Əysa xagirtliriƣa ⱪarap:
– Silər Pərisiylərning eqitⱪusidin, yəni sahtipəzlikidin ⱨoxyar
bolunglar. 2 Qawisi qitⱪa yeyilmaydiƣan ⱨeqⱪandaⱪ yoxurun ix,
axkarilanmaydiƣan ⱨeqⱪandaⱪ məhpiyətlik yoⱪtur. 3 Demək, silərning
məhpiy ⱪilƣan sɵzliringlar oquⱪ-axkara anglinidu. Ɵyning iqidə
hupiyanə piqirlaxⱪan gəpliringlarmu tɵt tamdin ɵtüp, həlⱪi'aləmgə pur
ketidu, – dedi.
1

Hudadinla ⱪorⱪux kerək
Ⱨəzriti Əysa yənə mundaⱪ dedi:
– Dostlar, jeninglarni teninglardin juda ⱪilixtin baxⱪa ziyankəxlik
ⱪolidin kəlməydiƣanlardin ⱪorⱪmanglar. 5 Kimdin ⱪorⱪux kerəklikini
kɵrsitip ⱪoyay. Jeninglarni alƣandin keyin, dozahⱪa taxlaxⱪa ⱨoⱪuⱪluⱪ
bolƣan Hudadin ⱪorⱪunglar. Ⱪorⱪuxⱪa tegixliki ənə xu.
6
Bəx ⱪuxⱪaqni ikki tənggigə setiwalƣili bolsimu, lekin ularning
birinimu Huda untup ⱪalƣini yoⱪ. 7 Ⱨətta silərning ⱨərbir tal
qeqinglarningmu ⱨesabi bar. Xundaⱪ ikən, ⱪorⱪmanglar, qünki silər
Huda üqün nurƣunliƣan ⱪuxⱪaqtinmu ⱪimmətlik-də!
4

Ⱨəzriti Əysani etirap ⱪilix wə ⱪilmasliⱪ
– Kɵngül ⱪoyup anglanglar! – dedi ⱨəzriti Əysa gepini
dawamlaxturup, – ⱨazir kɵpqilik aldida meni etirap ⱪilƣanlarni keyin
Insan'oƣlimu Hudaning pərixtiliri aldida etirap ⱪilidu. 9 Biraⱪ, kɵpqilik
aldida meni rət ⱪilƣanlar Hudaning pərixtiliri aldidimu rət ⱪilinidu.
10
Insan'oƣliƣa ⱪarxi sɵz ⱪilƣanlar kəqürümgə erixələydu. Biraⱪ,
Muⱪəddəs Roⱨⱪa kupurluⱪ ⱪilƣanlar kəqürümgə erixəlməydu.
11
Kixilər silərni, «bu adəm ⱨəzriti Əysaƣa əgəxkən» dəp ibadəthaniƣa
yaki ⱨɵkümdarlarning aldiƣa elip berip soraⱪⱪa tartⱪanda, «ɵzümni
ⱪandaⱪ aⱪlisam bolar?» yaki «nemə desəm bolar?» dəp əndixə
ⱪilmanglar. 12 Qünki, nemə deyixinglarni Muⱪəddəs Roⱨ xu waⱪitta
silərgə ɵgitidu.
8
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Əⱪilsiz bay ⱨəⱪⱪidiki təmsil
Kɵpqilik iqidin bir kixi ⱨəzriti Əysaƣa:
– Ustaz, akamƣa atimizdin ⱪalƣan mirastin manga tegixlikini berixni
buyrusingiz, – dedi.
14
– Buradər, kim manga silərning aranglarda ⱪaziliⱪ ⱪilix yaki
mirasinglarni ayrip berix ⱨoⱪuⱪini beriptu? – dedi ⱨəzriti Əysa uningƣa.
15
Keyin, u kɵpqilikkə:
– Ⱨər hil aqkɵzlüktin pəhəs bolunglar wə saⱪlininglar. Qünki, kixi
ⱨərⱪanqə bay bolup kətsimu, uning ⱨayati mal-mülkining kɵplükigə
baƣliⱪ əməs, – dedi 16 ⱨəmdə ularƣa mundaⱪ bir təmsilni sɵzləp bərdi:
– Bir bayning yeri mol ⱨosul beriptu. 17 U kɵnglidə: «Bunqiwala
ⱨosulni ⱪoyidiƣan yerim yoⱪ. Ⱪandaⱪ ⱪilixim kerək? 18 Toƣra, ⱨazirⱪi
ambarlirimni buzup, kengəytip ⱪurup, axliⱪ wə baxⱪa mal-mülüklirimni
xu yərgə ⱪoymamdimən?!» dəp oylaptu. 19 U yənə ɵz-ɵzigə: «Way-wuy,
sən nemidegən bəhtlik adəm! Kɵp yil yətküdək mal-mülküng bar.
Yəp-iqip, turmuxungni huxal-huram, raⱨət ɵtküzməmsən?!» dəptu.
20
Lekin, Huda uningƣa: «Əy əhməⱪ, bügün keqila amanətni
tapxurisən, undaⱪta topliƣan barliⱪ bayliⱪing əmdi kimgə ⱪalar?» dəptu.
21
Ⱨəzriti Əysa yəkünləp mundaⱪ dedi:
– Ɵzigə bayliⱪ topliƣan, əmma Hudaning nəziridə bay bolmiƣan
kixining aⱪiwiti mana xundaⱪ bolidu.
13

Hudaƣa tayinix
Andin, ⱨəzriti Əysa xagirtliriƣa mundaⱪ dedi:
– Xunga bilip ⱪoyunglarki, turmuxunglarƣa kerəklik yemək-iqmək
yaki uqanglarƣa kiyidiƣan kiyim-keqəktin ƣəm ⱪilmanglar. 23 Qünki,
ⱨayatliⱪ yemək-iqməktin, tən kiyim-keqəktin kɵp əzizdur. 24 Ⱪaƣilarni
oylanglar! Ular terimaydu, yiƣmaydu, ularning ambar, iskilatlirimu yoⱪ.
Huda ularnimu aq ⱪoymiƣan yərdə, silərning rizⱪinglarni qoⱪum beridu.
Qünki, silər xu ⱪuxlardin kɵp əziz əməsmu?
25
Aranglarda ⱪaysinglar ƣəm-ⱪayƣu bilən ɵmrünglarni kiqikkinə
uzartalaysilər? 26 Mana xunqilik kiqik ixnimu ⱪilalmisanglar, baxⱪa ixlar
üqün ƣəm ⱪilixinglarning nemə ⱨajiti?! 27 Yawa güllərning ⱪandaⱪ
ɵsidiƣanliⱪiƣa ⱪarap beⱪinglar! Ular ixmu ⱪilmaydu, kiyimmu
tikməydu. Lekin silərgə xuni eytayki, ⱨətta uluƣ padixaⱨ Sulaymanning
ⱨəxəmətlik tonlirimu bu yawa güllərning güzəllikigə təng keləlməydu.
28
Əy ixənqi ajizlar! Daladiki bügüni eqilsa, ətisi ⱪurup oqaⱪⱪa
22
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ⱪalinidiƣan axu gül-giyaⱨlarni axunqə bezigən Huda silərni tehimu
kiyindürməsmu? 29 Xundaⱪ ikən, yemək-iqmək, kiyim-keqək üqün bax
ⱪaturmanglar. Ⱨeqnemidin ənsirimənglar. 30 Bu dunyaning adəmliri
mana xu nərsilər üqün izdinidu. Biraⱪ, ərxtiki atanglar silərning bu
nərsilərgə moⱨtajliⱪinglarni bilidu. 31 Xuning üqün, silər Hudaning
padixaⱨliⱪi ⱨəⱪⱪidə izdininglar. U qaƣda, Huda silərgə mana bularning
ⱨəmmisini ⱪoxup təⱪdim ⱪilidu.
Ⱨəⱪiⱪiy bayliⱪ toplax
– Ⱪozilirim, ⱪorⱪmanglar! Silər az wə ajiz bolsanglarmu, atanglar ɵz
padixaⱨliⱪidin silərningmu bəⱨrimən boluxunglarni layiⱪ kɵrdi.
33
Mal-mülkünglarni setip, kəmbəƣəllərgə sədiⱪə beringlar. Ɵzünglarƣa
uprimaydiƣan ⱨəmyan ⱨazirlanglar. Xundaⱪ ⱪilsanglar, oƣri
almaydiƣan, küyə yeməydiƣan jay – ərxtə həzinə topliƣan bolisilər.
34
Bayliⱪinglar ⱪəyərdə bolsa, ⱪəlbinglarmu xu yərdə bolidu.
32

Ⱨəzriti Əysaning kelixigə təyyar bolunglar!
– Huddi belini qing baƣlap, qiraƣlirini yandurup, 36 hojayinining toy
ziyapitidin ⱪaytip kelixini kütüp turƣan qakarlardək, ⱨər da'im təyyar
turunglar. Hojayin kelip ixikni ⱪaⱪⱪanda, qakarlar dərⱨal qiⱪip ixikni
eqixi kerək. 37 Hojayin ⱪaytip kəlgəndə qakarlirining oyƣaⱪ wə təyyar
turƣanliⱪini kɵrsə, bu qakarlarning bəhtidur! Bilip ⱪoyunglarki, buni
kɵrgən hojayin qakarlarning hizmitidə bolup, ularni dastihanƣa
olturƣuzup, xəhsən ɵzi kütüwalidu. 38 Ⱨətta hojayin yerim keqidə yaki
səⱨərdə kəlsun, u qakarlirining oyƣaⱪliⱪini kɵrsə, bu qakarlarning
bəhtidur!
39
Bilip ⱪoyunglarki, əgər ɵy igisi oƣrining keqisi ⱪaqan
kelidiƣanliⱪini bilsə, oƣrining ɵygə buzup kirixigə ⱨərgiz yol
ⱪoymaydu, əlwəttə! 40 Xuningƣa ohxax, silərmu ⱨər da'im təyyar
turunglar. Qünki, Insan'oƣli silər oylimiƣan qaƣda ⱪaytip kelidu.
41
– I Rəbbim, bu təmsillərni bizgila ⱪaritip eyttingizmu yaki
kɵpqilikkə ⱪaritipmu? – dəp soridi Petrus.
42
Ⱨəzriti Əysa mundaⱪ dedi:
– Kim ixənqlik wə zerək qakar bolsa, hojayin uni baxⱪa qakarliri
üstidin kɵzitip, hojayinning ozuⱪ-tülükini ularƣa waⱪti-waⱪtida təⱪsim
ⱪilip berixkə ⱪoyidu. 43 Hojayin səpiridin ⱪaytip kelip, qakirining
xunqilik sadaⱪət bilən hizmət ⱪiliwatⱪinini kɵrsə, bu qakarning bəhti!
35
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Bilip ⱪoyunglarki, hojayin uni pütün tə'əlluⱪatini baxⱪuruxⱪa ⱪoyidu.
Lekin, əgər bu qakar kɵnglidə «hojayinim keqikip ⱪaytip kelidiƣu»
dəp, baxⱪa ər, ayal qakarlarƣa noqiliⱪ ⱪilsa wə yəp-iqip məst bolsa,
46
hojayin kütülmigən bir küni, oylimiƣan bir waⱪitta ⱪaytip kelip, uni
urup qala ɵlük ⱪilip, etiⱪadsizlar bilən ohxax təⱪdirgə duqar ⱪilidu.
47
Hojayinining nemə tələp ⱪilƣanliⱪini bilip turup, ruslinip turmiƣan
wə hojayinining deginini ⱪilmiƣan qakar ⱪattiⱪ tayaⱪ yəydu. 48 Biraⱪ,
hojayinining təlipini bilməy turup, tayaⱪ yeyixkə tegixlik ixni ⱪilƣan
qakar yenikrək tayaⱪ yəydu. Huda kimgə kɵp bərsə, uningdin kɵp
kütidu. Qünki, kimgə kɵp amanət ⱪoyulƣan bolsa, uningdin tələp
ⱪilinidiƣinimu kɵp bolidu.
45

Ⱨəzriti Əysa – bɵlünüxning səwəbqisi
– Mən dunyaƣa ot yeⱪixⱪa kəldim. Bu otning yenip ketixini nəⱪədər
arzu ⱪilimən-ⱨə! 50 Mən aldi bilən azabliⱪ «qɵmüldürüx»tin ɵtüxüm
kerək. Bu qɵmüldürüx əməlgə axⱪuqə intayin ⱪiyniliwatimən. 51 Silər
meni dunyaƣa tinqliⱪ elip kəldimikin, dəp oylap ⱪalmanglar. Mən tinqliⱪ
əməs, bɵlünüx elip kəldim! 52 Buningdin keyin, bir a'ilidikilər bir-birsigə
ⱪarxi turidu. 53 «U Əysaning əgəxküqisi» dəp, ata oƣliƣa, oƣul atisiƣa,
ana ⱪiziƣa, ⱪiz anisiƣa, ⱪeynana kelinigə, kelin ⱪeynanisiƣa ⱪarxi
turidu.
49

Hudaning ƣəzipidin agaⱨlanduridiƣan bexarətlər
Ⱨəzriti Əysa kɵpqilikkə yənə mundaⱪ dedi:
– Silər künpetix tərəptə bulut kɵrünsə, «yamƣur yaƣidu» dəysilər.
Jənub tərəptin xamal qiⱪsa, «ⱨawa issiydu» dəysilər. Dərwəⱪə xundaⱪ
bolidu. 56 Əy sahtipəzlər! Silər asman-zeminning rənggini
qüxəndürələysiləryu, ⱨazirning nemə waⱪit ikənlikini
qüxəndürəlməmsilər?! 57 Nemining toƣra ikənlikigə silər ɵzünglar
nemixⱪa ⱨɵküm ⱪilip baⱪmaysilər?! 58 Əgər biri üstünglardin ərz ⱪilip,
silərni sotⱪa elip barmaⱪqi bolsa, imkaniyətning bariqə, aldin'ala uning
bilən yarixiwelinglar. Bolmisa, u silərni sotqiƣa, sotqi bolsa ⱪarawulƣa
tapxurup, zindanƣa solitiwetidu. 59 Bilip ⱪoyunglarki, silərgə ⱪoyulƣan
jərimanining bir tiyininimu ⱪoymay tɵlimigüqə, zindandin
qiⱪalmaysilər!
54-55
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13-bab
Towa ⱪilix yaki ⱨalak bolux
Xu qaƣda, birnəqqə kixi kelip, ⱨəzriti Əysaƣa bir ⱪisim
Jəliliyiliklərning mərkiziy ibadəthanida ⱪurbanliⱪ ⱪiliwatⱪinida, waliy
Pilatus təripidin ɵltürülüp, ularning ⱪenining ⱪurbanliⱪning ⱪeni bilən
arilixip kətkənlikini eytti. 2 Ⱨəzriti Əysa mundaⱪ dedi:
– Bu Jəliliyiliklərning baxⱪa Jəliliyiliklərdin kɵprək gunaⱨi bolƣanliⱪi
üqün xunqilik japa qəkti, dəp ⱪaramsilər? 3 Yaⱪ, undaⱪ əməs!
Gunaⱨliringlarƣa towa ⱪilmisanglar, silərmu axulardək ⱨalak bolisilər.
4
Siloⱨa məⱨəllisidiki munar ɵrülüp qüxkəndə tegidə ⱪelip ɵlgən on
səkkiz kixini ⱪandaⱪ dəysilər? Ularni Yerusalemdiki baxⱪa kixilərdinmu
yaman, dəp ⱪaramsilər? 5 Undaⱪ əməs! Bilip ⱪoyunglarki,
gunaⱨliringlarƣa towa ⱪilmisanglar, silərmu ⱨalak bolisilər.
1

Towa ⱪilmasliⱪning aⱪiwiti
Andin, ⱨəzriti Əysa bu təmsilni sɵzləp bərdi:
– Bir kixining beƣida bir tüp ənjür dərihi bar ikən. U kixi bu dərəhtin
mewə kütüptu, lekin dərəh mewə bərməptu. 7 U kixi baƣwəngə: «Ⱪara,
üq yildin beri xunqə kütsəm, bir talmu mewə bərmidi, uni kesiwət!
Uning bu yərdə yər igiləp turuxining nemə ⱨajiti» dəptu. 8 «Hojayin,
yənə bir yil waⱪit bering. Uning tüwidiki topilarni yumxitip, oƣutlap
baⱪay. 9 Əgər kelər yili mewə bərsə, tehi yahxi. Bərmisə, kesiwetəyli»
dəptu baƣwən.
6

Dəm elix küni dok ayalni saⱪaytix
Bir dəm elix küni, ⱨəzriti Əysa bir ibadəthanida kixilərgə təlim
beriwatatti. 11 U yərdə u, jin qaplaxⱪili on səkkiz yil bolƣan bir ayalni
kɵrdi. Bu ayalning beli pükülgən bolup, ruslinip tik turalmaytti. 12 Ⱨəzriti
Əysa uni kɵrgəndə, yeniƣa qaⱪirip:
– Hanim, kesilingiz saⱪaydi! – dəp, 13 ⱪolini uning uqisiƣa ⱪoyuwidi,
ⱨeliⱪi ayal dərⱨal ruslinip tik turup, Hudaƣa mədⱨiyə oⱪudi.
14
Ⱨəzriti Əysaning dəm elix küni kesəl saⱪaytⱪanliⱪini kɵrgən
ibadəthana məs'uli ƣəzəp bilən kɵpqilikkə:
– Ix waⱪtimiz altə kün. Xipaliⱪ izdigüqilər dəm elix künidin baxⱪa xu
altə kün iqidə kelixi kerək, – dedi.
15
Rəbbimiz Əysa uningƣa mundaⱪ jawab bərdi:
10
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– Əy sahtipəzlər, dəm elix küni ɵküz wə exikinglarni oⱪurdin yexip,
suƣarƣili elip barisilərƣu!? Bu ⱨərikitinglarni ix dəp ⱨesablimamsilər?!
16
Əjdadimiz Ibraⱨimning əwladliridin bolƣan bu ayal on səkkiz yildin
beri Xəytanning sirtmiⱪida turuptu. Əmdi dəm elix küni bolsimu uni
sirtmaⱪtin boxitiwətsəm yaman boptumu?!
17
Ⱨəzriti Əysaning bu sɵzi rəⱪiblirini hijalət ⱪildi. Kɵpqilik bolsa
uning yaratⱪan ajayip mɵjiziliridin hursən boldi.
Uruⱪ wə hemirturuq toƣrisidiki təmsillər
Ⱨəzriti Əysa təlim berixni dawamlaxturup mundaⱪ dedi:
– Hudaning padixaⱨliⱪi zadi ⱪandaⱪ? Mən uni ⱪandaⱪ sürətləp berəy?
19
U goya bir tal ⱪiqa uruⱪiƣa ohxaydu. Gərqə ⱪiqa uruⱪi kiqik bolsimu,
kixi uni terisa, ɵsüp yetilip kɵqət③ bolidu. Ⱪuxlar kelip uning xahlirida
uwulaydu.
20-21
Uningdin baxⱪa, Hudaning padixaⱨliⱪini nemigə ohxitay? U huddi
hemirturuqⱪa ohxaydu. Ayal hemirturuqni bir halta unƣa ⱪoxup
yuƣursa, bu hemirturuq pütün hemirni bolduralaydu.
18

Ərxning tar ixiki
Ⱨəzriti Əysa Yerusalemƣa ketiwetip, nurƣun xəⱨər-yezilardin
ɵtkəq, təlim berip mangdi. 23 Birəylən uningdin:
– I təⱪsir, ⱪutⱪuzulidiƣanlarning sani azmu? – dəp soridi.
Ⱨəzriti Əysa kɵpqilikkə mundaⱪ jawab bərdi:
24
– Az bolsun, kɵp bolsun, silər tar ixiktin kirixkə tirixinglar. Qünki,
nurƣun kixilər bu ixiktin kirəy desimu, kirəlməydu. 25 Ɵyning hojayini
ixikni taⱪiƣan waⱪtida, silər taxⱪirida turup: «Təⱪsir, ixikni eqing!» dəp
ixikni ⱪaⱪsanglar, u: «Yaⱪ! Aqmaymən, qünki silərni tonumaymən»
dəydu. 26 Silər: «Biz siz bilən ⱨəmdastihan bolƣan, sizmu bizning
koqilirimizda təlim bərgən» desənglar, 27 u silərgə yənə bir ⱪetim:
«Silərni tonumaymən, kɵzümdin yoⱪilinglar, əy yamanliⱪ ⱪilƣuqilar!»
dəydu. 28 Silər Ibraⱨim, Is’ⱨaⱪ, Yaⱪup wə barliⱪ pəyƣəmbərlərni
Hudaning padixaⱨliⱪi iqidə, ɵzünglarni bolsa sirtⱪa ⱪoƣliwetilgən ⱨalda
kɵrgininglarda, ⱨəsrəttə yiƣlap, qixliringlarni ƣuqurlitisilər. 29 U qaƣda,
dunyaning ⱨəmmə jayliridin nurƣun Yəⱨudiy əməslərning
22

Bu yərdə tilƣa elinƣan ⱪiqa Ottura Xərⱪtə ɵsidiƣan, yahxi ɵskəndə ⱨətta üq
metirdin exip ketidiƣan ɵsümlükni kɵrsitidu.
③
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dɵlətliridinmu nurƣun kixilər kelixip, Hudaning padixaⱨliⱪida
ⱨəmdastihan bolidu. 30 Xundaⱪ ⱪilip, kəynidikilər aldiƣa ɵtüp, aldidikilər
kəynidə ⱪalidu.
Ⱨəzriti Əysaning Yerusalemƣa bolƣan meⱨir-muⱨəbbiti
Dəl xu qaƣda, birnəqqə Pərisiylər ⱨəzriti Əysaning aldiƣa kelip:
– Bu yərdin baxⱪa jayƣa keting. Ⱨirod han sizni ɵltürməkqi, – dedi.
32
Ⱨəzriti Əysa unimastin:
– Silər berip u tülkigə mening dawamliⱪ jinlarni ⱨəydəydiƣanliⱪim wə
kesəllərni saⱪaytidiƣanliⱪimni, uzun ɵtməyla Yerusalemda wəzipəmni
tamamlaydiƣanliⱪimni dənglar. 33 Xundaⱪ ikən, xu waⱪitⱪiqə yolumni
dawamlaxturmisam bolmaydu. Qünki, bir pəyƣəmbər üqün elip
eytⱪanda, Yerusalemdin baxⱪa yərdə ɵltürülüx muwapiⱪ əməstur.
34
Əy Yerusalemliⱪlar! Pəyƣəmbərlər wə Huda əwətkən əlqilərni
qalma-kesək ⱪilip ɵltürgən Yerusalemliⱪlar! Goya mekiyan ɵz qüjilirini
ⱪanat astiƣa alƣandək, mənmu silərni ⱪanqə ⱪetim ɵz ⱪoynumƣa
almaⱪqi boldum, lekin silər unimidinglar. 35 Mana, əmdi Huda
ibadəthananglardin ayrilip, silərni taxlap ketidu. Xuni bilip ⱪoyunglarki,
silər: «Rəbbimiz əwətkən ⱪutⱪuzƣuqiƣa mubarək bolsun!» dəp manga
ixənmigüqə, meni ⱪaytidin kɵrəlməysilər, – dedi.
31

14-bab
Dəm elix künidə kesəl saⱪaytix
Bir dəm elix küni, ⱨəzriti Əysa muⱨim bir Pərisiy aⱪsaⱪilining ɵyigə
tamaⱪⱪa bardi. Bəzilər uni tutux koyida uning sɵz-ⱨərikətlirini
kɵzitiwatatti. 2 U yərdə suluⱪ ixxiⱪ kesiligə giriptar bolƣan bir adəm bar
idi. 3 Ⱨəzriti Əysa u yərdiki Təwrat ustazliri wə Pərisiylərdin:
– Təwratta dəm elix küni kesəl saⱪaytixⱪa ruhsət ⱪilinƣanmu-yoⱪ? –
dəp soridi.
4
Biraⱪ, ular gəp ⱪilmidi. Ⱨəzriti Əysa bolsa ⱨeliⱪi kesəlgə ⱪolini
təgküzüp, saⱪaytip yolƣa saldi. 5 Andin, kɵpqilikkə:
– Balanglar yaki kalanglar ⱪuduⱪⱪa qüxüp kətsə, dəm elix küni deməy,
uni dərⱨal tartip qiⱪiriwalmamsilər?! – dedi.
6
Biraⱪ, ⱨeqkim ⱨəzriti Əysaning bu so'aliƣa jawab berəlmidi.
1
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Huda kimni yuⱪiri ⱪilidu?
Bəzi meⱨmanlarning tɵr talixiwatⱪanliⱪiƣa diⱪⱪət ⱪilƣan ⱨəzriti
Əysa kɵpqilikkə təmsil bilən mundaⱪ dedi:
8
– Təklip bilən toy ziyapitigə ⱪatnaxⱪan waⱪtingizda, tɵrgə
qiⱪiwalmang. Sizdinmu ⱨɵrmətlik bir meⱨman qaⱪirilƣan boluxi
mumkin. 9 U qaƣda, saⱨibhana sizgə: «Bu yaⱪⱪa orun bərgəysiz!» dəp
ⱪalsa, intayin hijalətqiliktə pəgaⱨⱪa qüxüxkə məjbur bolisiz. 10 Lekin, siz
təklipkə bina'ən kelip, pəgaⱨta olturƣan waⱪtingizda, saⱨibhana sizgə:
«Dostum, yuⱪiriƣa qiⱪing!» desə, meⱨmanlarning aldida abroyingiz
bolidu. 11 Qünki, Huda ɵzini üstün tutⱪanni tɵwən ⱪilidu, ɵzini tɵwən
tutⱪanni üstün ⱪilidu.
7

Meⱨmandostluⱪning yoli
Ⱨəzriti Əysa ɵzini meⱨmanƣa qaⱪirƣan saⱨibhaniƣa mundaⱪ dedi:
– Meⱨman qaⱪirƣiningizda dost-buradər, ⱪerindax, uruⱪ-tuƣⱪan yaki
bay ⱪolum-ⱪoxniliringiznila qaⱪirmang. Undaⱪta, ularningmu sizni
qaⱪirip, adəmgərqilikingizni ⱪayturuwetixigə toƣra kelidu. 13 Xuning
üqün, ziyapət bərməkqi bolsingiz, ƣerib-ƣurwa, meyip-nakar,
aⱪsaⱪ-qolaⱪ, kor-əmalarni qaⱪiring. 14 Buning bilən bəhtlik bolisiz,
qünki u kixilərning yahxiliⱪingizni ⱪayturux iⱪtidari yoⱪ. Lekin, Huda
ⱨəⱪⱪaniy kixilərni ⱪayta tirildürgəndə, bu yahxiliⱪingizni ɵzi ⱪayturidu.
12

Katta ziyapət toƣrisidiki təmsil
Ⱨəzriti Əysa bilən bir dastihanda olturƣanlardin biri bu sɵzlərni
anglap, uningƣa:
– Hudaning padixaⱨliⱪidiki ziyapəttə olturidiƣanlar nemidegən
bəhtlik-ⱨə! – dedi.
16
Biraⱪ, ⱨəzriti Əysa mundaⱪ bir təmsilni sɵzləp bərdi:
– Bir kixi katta ziyapət ⱨazirlap, nurƣun meⱨman qaⱪiriptu. 17 Dastihan
selinƣan küni, qakirini əwətip, qaⱪirilƣan meⱨmanlarƣa: «Mərⱨəmət,
ⱨəmmə nərsə təyyar boldi!» dəp eytiptu. 18 Biraⱪ, meⱨmanlar
barmasliⱪⱪa bir-birləp baⱨanə kɵrsitiptu. Birinqisi: «Mən ⱨeli bir parqə
yər setiwalƣanidim, berip kɵrüp kəlmisəm bolmaydu. Kəqürüng,
baralmaymən» dəptu. 19 Yənə biri: «Mən on ɵküz setiwaldim, ⱨazir berip
kɵzdin kəqürüp kelixim kerək. Kəqürgəysiz, ziyapətkə dahil
bolalmaydiƣan boldum» dəptu. 20 Yənə birəylən: «Mən yengi ɵyləngən,
xunga baralmaymən» dəptu.
15
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Qakar ⱪaytip kelip, ⱨəmmə əⱨwalni hojayiniƣa məlum ⱪiptu.
Hojayin ƣəzəpləngən ⱨalda qakiriƣa: «Dərⱨal xəⱨərning qong-kiqik
koqiliriƣa kirip, ƣerib-ƣurwa, meyip-nakar, kor-əma, aⱪsaⱪ-qolaⱪlarni
yiƣip kəl» dəptu. 22 Uzun ɵtməy, qakar ⱪaytip kelip: «Hojayin,
buyruⱪingizni ada ⱪildim. Yənə birmunqə box orun bar!» dəptu.
23
«Yezidiki qong-kiqik arⱪa koqilarni arilap, tapⱪan adimingni zorlap
əkelip ɵyümni toldur! 24 Qünki, baxta qaⱪirilƣan adəmlərning
ⱨeqⱪaysisini dastihinimda olturƣuzmaymən» dəptu hojayin uningƣa.
Xagirt bolux xərtliri
Nurƣunliƣan kixilər ⱨəzriti Əysa bilən billə ketiwatatti. Ⱨəzriti Əysa
ularƣa ⱪarap mundaⱪ dedi:
26
– Manga əgəxkənlər meni ata-anisi, bala-qaⱪisi, aka-ukiliri,
aqa-singilliri, ⱨətta ɵz jenidinmu əziz kɵrmisə, mening xagirtim boluxⱪa
layiⱪ əməs. 27 Ɵzining krestini yüdüp, manga əgəxmigənlərmu xagirtim
boluxⱪa layiⱪ əməs.
28
Əgər aranglardiki biri munar salmaⱪqi bolsa, aldi bilən bu ⱪuruluxni
pütküzüx üqün yətküdək pul barmu-yoⱪ dəp, ⱪanqə pul ketidiƣanliⱪini
inqikə ⱨesablimay ⱪalamdu?! 29 Undaⱪ ⱪilmiƣanda, munarning asasini
ⱪurup ⱪoyup, uni pütküzəlmisə, buni kɵrgənlər, 30 «bu adəm ⱪuruluxni
baxlap ⱪoyup, ayiƣini qiⱪiralmidi» dəp zangliⱪ ⱪilmay ⱪalmaydu.
31
Xuningƣa ohxax, əgər bir padixaⱨning on ming kixilik ⱪoxuni
bolup, yigirmə ming kixilik ⱪoxunni baxlap keliwatⱪan ikkinqi bir
padixaⱨ bilən uruxⱪili barmaⱪqi bolsa, u jəzmən aldi bilən ɵz küqini
sinap, rəⱪibigə taⱪabil turalaydiƣan yaki turalmaydiƣanliⱪini mɵlqərləp
kɵridu əməsmu?! 32 Əgər «taⱪabil turalmaymən» degən ⱪararƣa kəlsə,
düxmən ⱪoxuni tehi yiraⱪtiki waⱪtida əlqi əwətip, ular bilən tinqliⱪ
xərtnamisi tüzüxni ɵtünidu. 33 Xuningƣa ohxax, ⱪaysinglar bolsun
bar-yoⱪunglardin waz kəqmisənglar, mening xagirtim bolalmaysilər.
25

Xagirtlar tüz bolux rolini yoⱪatmasliⱪi kerək
Tuz yahxi nərsə. Biraⱪ, tuz ɵz küqidin ⱪalsa, uni ⱪandaⱪ əsligə
kəltürgili bolidu? 35 Uni topiƣa yaki oƣutⱪa selixⱪimu yarimay,
taxliwetixkə toƣra kelidu. Bu sɵzlərni ⱪuliⱪinglarda qing tutunglar!
34
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15-bab
Yoⱪalƣan ⱪoy toƣrisidiki təmsil
Bajgirlar wə baxⱪa gunaⱨkar dəp ⱪaralƣanlar ⱨəmixə ⱨəzriti
Əysaning ətrapiƣa olixip, uning təlimini anglaytti. 2 Pərisiylər bilən
Təwrat ustazliri ƣotuldixip:
– Bu adəm nemixⱪa da'im gunaⱨkarlarni ⱪarxi alidu wə ular bilən bir
dastihanda olturidu? – deyixti. 3 Xunga, ⱨəzriti Əysa bu ⱨəⱪtə ularƣa
mundaⱪ bir təmsilni sɵzləp bərdi:
4
– Əgər iqinglarda birəylənning yüz tuyaⱪ ⱪoyi bolup, uningdin biri
yoⱪilip kətkən bolsa, u ⱪandaⱪ ⱪilidu? U jəzmən ⱪalƣan toⱪsan toⱪⱪuz
ⱪoyni otlaⱪⱪa taxlap, ⱨeliⱪi yoⱪalƣan ⱪoyini tepilƣuqə izdəydu.
5
Tepiwalƣanda, intayin hursən bolup, ⱪoyni mürisigə artip, 6 ɵyigə elip
kelidu. Andin, ⱪolum-ⱪoxna, yar-buradərlirini qaⱪirip, ularƣa:
«Yoⱪalƣan ⱪoyumni tepiwalƣinimƣa intayin huxalmən! Təbrikləyli!»
dəydu. 7 Mana xuningƣa ohxax, towa ⱪilƣan bir gunaⱨkar üqün
bolidiƣan ərxtiki hursənlik towa ⱪilixi ⱨajətsiz bolƣan toⱪsan toⱪⱪuz adil
kixi üqün bolidiƣan ərxtiki hursənliktin qong bolidu.
1

Yoⱪalƣan tənggə toƣrisidiki təmsil
– Xuningƣa ohxax, əgər bir ayalning on danə ⱪimmətlik kümüx
tənggisi bolup, uningdin birini yoⱪitip ⱪoysa, ⱪandaⱪ ⱪilidu? U jəzmən
qiraƣni yandurup, ɵyni süpürüp taki tənggə tepilƣuqə ⱨəmmə yərni zən
ⱪoyup ahturup qiⱪidu. 9 Nawada tepiwalsa, ⱪolum-ⱪoxna,
yar-buradərlirini qaⱪirip, ularƣa: «Yoⱪitip ⱪoyƣan tənggəmni
tepiwalƣinimƣa intayin huxalmən! Təbrikləyli!» dəydu. 10 Mana
xuningƣa ohxax, Hudaning pərixtilirimu ⱨərbir gunaⱨkarning towa
ⱪilƣini üqün intayin huxal bolidu.
8

Meⱨir-xəpⱪətlik ata toƣrisidiki təmsil
Ⱨəzriti Əysa sɵzini dawamlaxturup mundaⱪ dedi:
– Bir adəmning ikki oƣli bar ikən. 12 Kiqik oƣli atisiƣa: «Ata, manga
tegixlik miraslarni ⱨazirla bərgəysiz» dəptu. Atisi mal-mülüklirini ikki
oƣliƣa bɵlüp beriptu. 13 Birnəqqə kündin keyin, kiqik oƣli ɵzigə təgkən
mal-mülüklərni yiƣixturup, yiraⱪ bir dɵlətkə berip, u yərdə
mal-dunyasini haliƣiniqə buzup-qeqip, əyx-ixrətlik turmux kəqürüptu.
14
Uning puli tügəp bexiƣa kün qüxkəndə, dəl u yərdimu eƣir aqarqiliⱪ
11
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yüz beriptu. 15 Xunga, u ⱪorsaⱪ beⱪix üqün, xu yərlik bir kixigə mədikar
boluxⱪa məjbur boluptu. U kixi uni ɵz ⱪoruⱪida qoxⱪa baⱪturuptu. 16 U
qoxⱪiƣa berilidiƣan purqaⱪ posti bilən ⱪorsiⱪini toydurmaⱪqi boptu,
lekin unimu ⱨeqkim bərməptu.
17
Keyin, u əⱪligə kelip: «Atamning mədikarlirining ⱨəmmisining
yemək-iqmiki exip-texip turuptu. Mən bolsam bu yərdə aqliⱪtin
ɵləmdimən? 18 Ornumdin turup, atamning aldiƣa berip: ‘Ata, mən
Hudaning aldidimu, sizning aldingizdimu gunaⱨkarmən. 19 Əmdi sizning
oƣlingiz boluxⱪa layiⱪ əməsmən. Meni mədikarliⱪⱪa ⱪobul ⱪilƣaysiz!’
dəymən» dəp oylaptu. 20 Xuning bilən u atisining aldiƣa ⱪaytip beriptu.
Atisi oƣlini yiraⱪtin kɵrüp, uningƣa iqi aƣrip, aldiƣa yügürüp qiⱪip,
uni qing ⱪuqaⱪlap sɵyüp ketiptu. 21 Oƣli: «Ata, mən Hudaning aldidimu,
sizning aldingizdimu gunaⱨkarmən. Əmdi sizning oƣlingiz boluxⱪa
layiⱪ əməsmən» dəptu. 22 Biraⱪ, atisi qakarliriƣa: «Dərⱨal əng esil tonni
əkelip uningƣa kiydürünglar, ⱪoliƣa üzük selinglar, putliriƣa ayaƣ
kiydürünglar. 23 Andin, rasa bordalƣan torpaⱪni əkelip soyunglar. Uni
ziyapət ⱪilip kütüwalayli! 24 Qünki, oƣlum ɵlüp tirildi, yoⱪilip tepildi!»
dəptu. Buning bilən, ⱨəmməylən huxal-huram yəp-iqixip, kɵngül
eqixiptu.
25
Bu qaƣda, qong oƣli etizƣa kətkənikən. U ⱪaytip keliwetip ɵygə
yeⱪin kəlgəndə, nəƣmə-nawa awazini anglaptu. 26 U qakarlardin birini
qaⱪirip, uningdin nemə ix bolƣanliⱪini soraptu. 27 Qakar: «Iningiz ⱪaytip
kəldi, dadingiz uning tinq-aman ⱪaytip kəlgənlikini kɵrüp, bordalƣan
torpaⱪni soydi» dəptu. 28 Biraⱪ, qong oƣli intayin hapa bolup, ɵygə
kirixni halimaptu. Atisi qiⱪip uni ɵygə kirixkə ündəptu. 29 Lekin, u
atisiƣa: «Ⱪarang sizni, mən sizgə xunqə yil ⱪuldək ixləp kəldim,
buyruⱪliringizƣa hilapliⱪ ⱪilmidim, siz manga nemə bərdingiz?
Əl-aƣinilirim bilən birər ⱪetim oynap-külüxkə birər oƣlaⱪmu soyup
bərginingiz yoⱪⱪu! 30 Lekin, mal-mülükliringizni paⱨixigə buzup-qeqip
tügitip ⱪaytip kəlgən u oƣlingizƣa bordalƣan torpaⱪni soyupsiz» dəptu.
31
«Əy oƣlum, sən da'im mening yenimda. Mening barliⱪim seningki.
32
Lekin, sening ining ɵlüp tirildi, yoⱪilip tepildi. Uni ziyapət ⱪilip
kütüweliximizƣa tegixlik» dəptu atisi uningƣa.
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16-bab
Dunyadiki bayliⱪni ⱪandaⱪ ixlitix kerək?
Ⱨəzriti Əysa xagirtliriƣa mundaⱪ dedi:
– Bir bayning bir ƣojidari bar ikən. Birsi bayƣa: «Bu ƣojidaringiz
mal-mülkingizni buzup qaqti» dəp xikayət ⱪiptu. 2 Bay ƣojidarni qaⱪirip,
uningƣa: «Mening angliƣanlirim ⱪandaⱪ gəp? Əmdi hizməttin
boxitilisən, ⱨesab-kitabni tapxur» dəptu. 3 Ⱨeliⱪi ƣojidar iqidə
«Hojayinim meni hizməttin boxitiwətsə, bundin keyin ⱪandaⱪ ⱪilarmən?
Etizda ixləxkə küqüm yoⱪ, tiləmqilik ⱪilay desəm, nomus ⱪilimən. 4 Ⱨə
rast, ixsiz ⱪalƣan waⱪtimda kixilərning meni ɵyliridə turƣuzuxi üqün
ⱪandaⱪ ⱪilix kerəklikini bilimən!» dəp oylaptu.
5
Xuning bilən, u hojayiniƣa ⱪərzdarlarni bir-birləp qaⱪirip kelip,
birinqisidin: «Hojayinimƣa ⱪanqilik ⱪərz boldung?» dəp soraptu. 6 «Yüz
tung zəytun yeƣi» dəp jawab beriptu u. Ƣojidar: «Mana, bu sening
ⱨesabat dəptiring, dərⱨal olturup əllikkə ɵzgərtiwət!» dəptu. 7 U yənə
biridin: «Sənqu, ⱪanqilik ⱪərz boldung?» dəp soraptu. «Ming taƣar
buƣday» dəp jawab beriptu u. Ƣojidar uningƣa: «Mana bu sening
ⱨesabat dəptiring. Səkkiz yüzgə ɵzgərtiwət!» dəptu.
8
Bay bu ixni bilgəndin keyin, bu səmimiyətsiz ƣojidarining
zerəklikigə ⱪayil boptu. Qünki, u ɵz kəlgüsini oylap təyyarliⱪ
ⱪilƣanikən.④ Dərwəⱪə, bu dunyaning imansiz adəmliri ɵz mənpə'itigə
kəlgəndə, Hudaning yoruⱪluⱪida yaxaydiƣan adəmlərdin zerək.
9
Xunga, ɵz bayliⱪinglar bilən yardəmgə moⱨtaj bolƣanlarƣa yardəm
berip, ularni dost tutunglar. Undaⱪ ⱪilsanglar, bayliⱪ tügigəndə, baⱪiy
dunyada kütüwelinisilər.
10
Kiqik ixlarda ixənqlik bolƣan kixi qong ixlardimu ixənqlik bolidu.
Kiqik ixlarda ixənqsiz bolƣan kixi qong ixlardimu ixənqsiz bolidu.
11
Əgər silər bu dunyadiki bayliⱪlarni bir tərəp ⱪilixta səmimiyətsiz
bolsanglar, Huda ⱪandaⱪmu jənnəttiki ⱨəⱪiⱪiy bayliⱪni silərgə ata
ⱪilsun? 12 Əgər silər baxⱪilarning nərsilirigə ⱪara sanisanglar, ɵz
nesiwinglarni silərgə kim bərsun?!
1

Əlwəttə, ⱨəzriti Əysa bu ƣojidarning səmimiyətsizliki wə uning ɵz hojayinini
aldiƣanliⱪini ⱪobul kɵrmigən. Ⱨəzriti Əysa bu təmsilni etiⱪadqilarning bu ƣojidarning
hata usulidin əməs, bəlki uning ɵz kəlgüsini oylap təyyarliⱪ ⱪilƣanliⱪidin sawaⱪ elixi
kerəkliki təkitləx məⱪsitidə ixlətkən.
④
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Ikki hojayinƣa hizmət ⱪilalaydiƣan ⱨeqⱪandaⱪ qakar yoⱪ. U yaki
buni yaman kɵrüp, uni yahxi kɵridu, yaki buningƣa etibar berip,
uningƣa səl ⱪaraydu. Xuningƣa ohxax, silərning birla waⱪitta ⱨəm
Hudaning, ⱨəm mal-dunyaning ⱪuli boluxunglar mumkin əməs.
14
Bu sɵzlərni angliƣan pulƣa amraⱪ Pərisiylər ⱨəzriti Əysani məshirə
ⱪilixti. 15 Ⱨəzriti Əysa ularƣa mundaⱪ dedi:
– Silər kixilərning aldida ɵzünglarni aliyjanab ⱪilip kɵrsitisilər. Lekin,
Huda kɵnglünglarni yahxi bilidu. Insanlarning ⱪədirləydiƣini Hudaning
nəziridə yirginqliktur.
16
Yəⱨya pəyƣəmbərning zamaniƣiqə, Təwrat ⱪanuni wə
pəyƣəmbərlərning təlimatliri silərgə yetəkqi idi. Biraⱪ, Yəⱨya kəlgəndin
beri Hudaning padixaⱨliⱪi toƣrisidiki hux həwər tarⱪalmaⱪta wə nurƣun
adəm tirixip-tirmixip uningƣa kirməktə. 17 Ⱨalbuki bu, Təwrat ⱪanuni
inawətsiz degənlik əməs. Əksiqə, asman-zemin yoⱪalsimu, Təwrat
ⱪanunining bir qekitimu bikar ⱪilinmaydu, – dedi.
18
Ⱨəzriti Əysa yənə:
– Ayalini talaⱪ ⱪilip, baxⱪa birini əmrigə alƣan kixi zina ⱪilƣan bolidu.
Talaⱪ ⱪilinƣan ayalni əmrigə elixmu zina ⱪilƣanliⱪ bolidu, – dedi.
Bay bilən tiləmqi
Ⱨəzriti Əysa mundaⱪ dedi:
– Burunlarda da'im ⱨəxəmətlik kiyimlərni kiyip, əyx-ixrətlik turmux
kəqüridiƣan bir bay ɵtkənikən. 20-21 Yənə pütün əzayini jaraⱨət besip
kətkən Lazar isimlik bir tiləmqimu bar ikən. Kixilər uni bayning
dastihinidin axⱪan nərsilərni terip yəp jan baⱪsun dəp, ⱨəmixə uni
bayning ixik aldiƣa əkelip ⱪoyidikən. U yərdə yatⱪinida, ⱨətta itlar kelip
uning yarilirini yalaydikən.
22
Keyin, bu tiləmqi ɵlüp ketiptu. Pərixtilər uni jənnətkə elip kirip
əjdadimiz Ibraⱨimning yeniƣa apiriptu. Uningdin keyin, baymu ɵlüp,
yərlikkə ⱪoyuluptu. 23 U yər astida ⱪattiⱪ azab qekiptu. U bexini kɵtürüp,
yiraⱪ bir jayda əjdadimiz Ibraⱨimni wə uning yenidiki Lazarni kɵrüp:
24
«I bowam Ibraⱨim, manga rəⱨim ⱪilƣaysən! Lazarni əwətkəysən. U
barmiⱪining uqi bilən su temitip, tilimni nəmdəp ⱪoyƣay, qünki mən bu
ot yalⱪunining iqidə intayin azabliniwatimən!» dəp warⱪiraptu.
25
«Əy oƣlum» dəptu əjdadimiz Ibraⱨim, «ⱨayat waⱪtingda ⱨalawətni
yətküqə kɵrdüngƣu! Lazar bolsa ⱨəmmə japani tartti. Əmdi u bu yərdə
raⱨət kɵrüwatidu, sən bolsang azabliniwatisən. 26 Uning üstigə,
19
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ikkimizning arisini tegi yoⱪ ⱨang ayrip turidu. Xunga, bu yərdin sən
turƣan yərgə berixmu mumkin əməs. U yərdin bu yərgə kelixmu
mumkin əməs.» 27 Bay mundaⱪ dəptu: «I bowa, undaⱪ bolsa, Lazarni
atamning ɵyigə əwətixingizni ɵtünimən. 28 U yərdə mening bəx
ⱪerindixim bar. Ularning bu azab-oⱪubətlik yərgə kəlməsliki üqün,
ularni agaⱨlandurup ⱪoysun.»
29
«Ⱪerindaxliringƣa Musa wə baxⱪa pəyƣəmbərlərning
agaⱨlanduruxliri bar. Ular xuni anglisun» dəptu əjdadimiz Ibraⱨim.
30
«I bowam Ibraⱨim» dəptu bay, «bu kupayə ⱪilmaydu, ular bək tərsa.
Əgər ɵlgən birər adəm tirilip ularning aldiƣa barsa, ular towa ⱪilip toƣra
yolƣa mangatti» 31 Lekin, əjdadimiz Ibraⱨim uningƣa: «Ular Musa wə
baxⱪa pəyƣəmbərlərning sɵzini anglimisa, ɵlgən adəm tirilsimu,
ixənməydu» dəptu.

17-bab
Gunaⱨ wə etiⱪad toƣrisida
Ⱨəzriti Əysa xagirtliriƣa mundaⱪ dedi:
– Kixilərni gunaⱨ sadir ⱪilduridiƣan səwəblərning boluxi muⱪərrər.
Lekin, bu səwəblərni pəyda ⱪilƣanlarning ⱨaliƣa way! 2 Bundaⱪ
adəmning boyniƣa yoƣan tügmən texi esilƣan ⱨalda dengizƣa
taxliwetilgini əwzəl. Qünki, bu jaza manga yengidin ixəngənlərning
birini azdurƣan kixigə berilidiƣan jazadin yahxiraⱪ. 3 Xunga, silərmu
nemə ⱪiliwatⱪininglarƣa pəhəs bolunglar!
Biraⱪ, ⱪerindixinglar gunaⱨ ⱪilƣan bolsa, nəsiⱨət ⱪilinglar. U towa
ⱪilsa, uni kəqürüm ⱪilinglar. 4 Mubada u bir kün iqidə silərgə yəttə ⱪetim
gunaⱨ sadir ⱪilip, ⱨər ⱪetim kelip towa ⱪilsa, gunaⱨlirining ⱨəmmisini
kəqürüm ⱪilinglar.
5
On ikki xagirti ⱨəzriti Əysaƣa:
– Etiⱪadimizni küqəytkəysiz, – deyixti.
6
Ⱨəzriti Əysa ularƣa mundaⱪ dedi:
– Silərdə ⱪiqa uruⱪidək qongluⱪta bolsimu etiⱪad bolsidi, awu üjmə
dərihigə: «Yiltizingdin ⱪomurulup, dengizƣa kɵq!» desənglar, u silərgə
boysunup, dengizƣa kɵqkən bolatti.
1
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Ⱪulning wəzipisi
– Əgər məlum biringlarning teriⱪqiliⱪ ⱪilidiƣan yaki ⱪoy baⱪidiƣan
ⱪulunglar bolup, u ⱪoruⱪtin ⱪaytip kəlgəndə: «Tezrək kelip tamiⱪingni
yəwal» dərsilərmu? 8 Yaⱪ! Bəlki uningƣa: «Pərtuⱪni tart, awwal kəqlik
tamaⱪ təyyarlap, meni ƣizalandurƣin, andin berip tamiⱪingni yə»
dəysilər. 9 Ⱪulunglar buyruⱪunglarni bəja kəltürsə, uningƣa rəⱨmət
eytamsilər? Qoⱪum eytmaysilər. 10 Silərmu xuningƣa ohxax, Huda
buyruƣan ⱨərⱪandaⱪ bir ixni orundiƣininglarda: «Biz ərziməs ⱪulliring,
pəⱪət ɵz wəzipimiznila orundiduⱪ» dənglar.
7

Ⱨəzriti Əysaning on kesəlni saⱪaytixi
Ⱨəzriti Əysa Yerusalemƣa berix səpiridə Samariyə bilən Jəliliyə
ɵlkiliri qegrilinidiƣan rayonlardin ɵtüp ketiwetip, 12 bir yeziƣa kirginidə,
uning aldiƣa mahaw kesiligə giriptar bolƣan on adəm kəldi. Ular napak
bolƣaqⱪa, yeⱪin kəlməy yiraⱪta tohtap:
13
– I ustazimiz Əysa, bizgə rəⱨim ⱪilƣaysiz! – dəp warⱪiridi. 14 Ⱨəzriti
Əysa ularni kɵrüp:
– Roⱨaniylarƣa berip kɵrününglar. Silərning əmdi
paklanƣanliⱪinglarni təkxürsun, – dedi.
Ular yolda ketiwatⱪanda mahawdin saⱪaydi. 15 Ularning iqidə birəylən
ɵzining saⱪiyip kətkənlikini kɵrüp, dərⱨal yuⱪiri awaz bilən Hudaƣa
mədⱨiyə oⱪup, kəynigə ⱪaytti 16 wə ⱨəzriti Əysaning ayiƣiƣa yiⱪilip
təxəkkür eytti. Bu adəm Yəⱨudiylar yaman kɵridiƣan Samariyiliklərdin
idi.
17
Ⱨəzriti Əysa buni kɵrüp turƣanlarƣa:
– Saⱪayƣanlar on adəm əməsmidi? Ⱪalƣan toⱪⱪuzəylən ⱪeni?
18
Yəⱨudiy bolmiƣan bu Samariyiliktin baxⱪa, Hudaƣa xükür eytidiƣan
kixi yoⱪmu?! – dedi.
19
Andin, ⱨəzriti Əysa ⱨeliⱪi adəmgə:
– Ornungdin tur, kətkin. Manga ixəngənliking üqün Huda seni saⱪaytti,
– dedi.
11

Hudaning padixaⱨliⱪining namayan boluxi
Bəzi Pərisiylər ⱨəzriti Əysadin Hudaning padixaⱨliⱪining ⱪaqan
namayan bolidiƣanliⱪini soridi. Ⱨəzriti Əysa ularƣa mundaⱪ jawab
bərdi:
– Hudaning padixaⱨliⱪining namayan boluxi kɵz bilən kɵrgili
20
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bolidiƣan ix əməs. 21 «Ⱪaranglar, u mana bu yərdə!» yaki «u yərdə!» dəp
ⱨeqkim deyəlməydu. Qünki, Hudaning padixaⱨliⱪi dilinglardidur.
22
Keyin, xagirtliriƣa yənə mundaⱪ dedi:
– Xundaⱪ künlər keliduki, silər mening, yəni Insan'oƣlining ⱪaytip
kelip, ⱨɵküm süridiƣan künlirining birərsini kɵrüxkə təxna bolisilər,
əmma kɵrəlməysilər. 23 Bəzilər silərgə: «Ⱪaranglar, ⱪutⱪuzƣuqi u
yərdə!» yaki «ⱪaranglar, u bu yərdə!» desə, qiⱪip ⱪarimanglar wə
ularning kəynidin yügürmənglar. 24 Qünki, qaⱪmaⱪ qeⱪip, asmanni bu
qetidin u qetigiqə ⱪandaⱪ yorutⱪan bolsa, Insan'oƣlining yetip kelidiƣan
künimu xundaⱪ bolidu. 25 Lekin, u awwal nurƣun azab-oⱪubətlərni
tartixi wə bu əwlad Yəⱨudiylar təripidin rət ⱪilinixi kerək.
26
Nuⱨ pəyƣəmbərning zamanida ⱪandaⱪ bolƣan bolsa, Insan'oƣlining
kelidiƣan zamanidimu xundaⱪ bolidu. 27 U zamanning kixiliri Nuⱨ
pəyƣəmbər kemigə olturƣan küngiqə, bəhiraman yəp-iqip,
ɵylük-oqaⱪliⱪ bolup kəlgənidi. Tuyuⱪsizla topan kelip, kemigə
qüxmigənlərning ⱨəmmisini ⱨalak ⱪildi. 28 Yənə xuningdək, əjdadimiz
Ibraⱨimning jiyəni Lutning zamanidimu kixilər bəhiraman yəp-iqip,
soda-setiⱪ ⱪilip, teriⱪqiliⱪ ⱪilatti wə ɵylərni salatti. 29 Lekin, Lut Sodom
xəⱨiridin ayrilƣan küni, asmandin ot bilən günggürt yeƣip, Sodom
xəⱨiridikilərning ⱨəmmisini kɵydürüp ⱨalak ⱪildi. 30 Insan'oƣlining
ⱪaytip kelidiƣan künimu ənə xundaⱪ bolidu.
31
U küni, ɵgzidikilər ɵyidiki nərsə-kerəklirini almay ⱪaqsun. Etizlarda
ixləwatⱪanlarmu mal-mülüklirini eliwelix üqün ɵyigə ⱪaytmay ⱪeqip
kətsun. 32 Lutning ayalining mal-mülkigə kɵzi ⱪiymay kəynigə ⱪarap, tax
tuzƣa aylinip ⱪalƣanliⱪi esinglarda bolsun! 33 Qünki, ɵzi üqünla
yaxaydiƣanlar əksiqə ⱨayatidin məⱨrum bolidu. Biraⱪ, ɵz haⱨixidin waz
keqip, mening üqün yaxaydiƣanlar ⱨayatini saⱪliyalaydu.
34
Bilip ⱪoyunglarki, mən ⱪaytip kelidiƣan keqə bir orunda yatⱪan ikki
kixining biri ⱪaldurulup, yənə biri ərxkə elip ketilidu. 35 Tügmən texi
bilən un tartiwatⱪan ikki ayalning biri ⱪaldurulup, yənə biri ərxkə elip
ketilidu. 36 Etizdiki ikki kixidin biri elip ketilip, yənə biri ⱪaldurulidu.
37
– I Rəbbimiz, bu wəⱪələr ⱪəyərdə yüz beridu? – dəp soridi xagirtlar.
– Jəsət ⱪəyərdə bolsa, ⱪuzƣunlar xu yərgə toplinidu, – dəp jawab bərdi
ⱨəzriti Əysa.
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18-bab
Huda bəndilirining dərdigə yetidu
Ⱨəzriti Əysa xagirtliriƣa boxaxmastin, ⱨəmixə du'a ⱪilip turux
kerəkliki toƣrisida yənə bir təmsil sɵzləp bərdi:
2
– Məlum xəⱨərdə bir ⱪazi bar ikən. U Hudadinmu ⱪorⱪmaydikən,
adəmlərnimu ⱨɵrmət ⱪilmaydikən. 3 Xu xəⱨərdiki bir tul ayal ⱨəmixə
uning aldiƣa berip: «Birsi manga uwal ⱪildi, siz adil ⱨɵküm qiⱪirip,
manga atidarqiliⱪ ⱪilsingiz» dəp tələp ⱪiptu. 4 Lekin, ⱪazi bu ixni bək
kəynigə sɵrəwetiptu, biraⱪ keyin iqidə «mən Hudadin ⱪorⱪmaymən,
adəmlərnimu ⱨɵrmət ⱪilmaymən, 5 lekin, bu tul ayal da'im ixikim aldidin
kətməy meni zeriktürüwətti. Uningdin ⱪutulux üqün ⱨal-dərdini anglap,
dərdigə yətkinim tüzük ohxaydu» dəp oylaptu.
6
Rəbbimiz Əysa təmsilni qüxəndürüp mundaⱪ dedi:
– Bu adalətsiz ⱪazining sɵzliridin sawaⱪ elinglar. 7 Bir adalətsiz ⱪazi
xundaⱪ ⱪilƣan yərdə, Huda ɵzidin keqə-kündüz yardəm tiligən
bəndilirining dərdigə yətməsmu? Ularƣa ⱪilidiƣan xapa'itini
keqiktürərmu? 8 Yaⱪ! Əksiqə, Huda jəzmən tezdin ularning ⱨaliƣa
yetidu. Dərwəⱪə, Insan'oƣli asmandin ⱪaytip kəlgəndə, yər yüzidin ɵzigə
ixinidiƣanlarni tapalarmu?
1

Pərisiy bilən bajgir
Ⱨəzriti Əysa, ɵzlirini adalətqi dəwelip, baxⱪilarni kɵzigə ilmaydiƣan
kixilərgə ⱪaritip, yənə bir təmsil eytti:
10
– Ikki kixi du'a ⱪilix üqün mərkiziy ibadəthaniƣa beriptu. Ularning
biri Pərisiy, yənə biri bajgir ikən. 11 Pərisiy həlⱪning aldida ɵrə turup
məƣruranə ⱨalda: «I Huda! Mening baxⱪilardək aldamqi, gunaⱨkar,
zinahorlardin bolup ⱪalmiƣinimƣa, bolupmu bu bajgirƣa
ohximiƣinimƣa xükür. 12 Mən ⱨər ⱨəptidə ikki kün roza tutimən wə
pütün ix ⱨəⱪⱪimning ondin bir ülüxini Huda yolida sədiⱪə ⱪilimən» dəp
du'a ⱪiptu.
13
Biraⱪ, ⱨeliⱪi bajgir baxⱪilardin neri ⱨalda ibadəthanining bir
bulungida turup, bexini kɵtürüp asmanƣa ⱪaraxⱪimu jür'ət ⱪilalmay,
məyüsləngən ⱨalda məydisigə urup: «I Hudayim, mən gunaⱨkar. Manga
rəⱨim ⱪilƣaysən» dəptu. 14 Anglap ⱪoyunglarki, Hudaning nəziridə bu
ikkiyləndin ⱨeliⱪi Pərisiy əməs, bəlki bajgir kəqürümgə erixip ɵygə
9
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ⱪaytiptu, qünki Huda ɵzini üstün tutⱪanni tɵwən ⱪilidu, ɵzini tɵwən
tutⱪanni üstün ⱪilidu.
Ⱨəzriti Əysaning kiqik balilarƣa bəht tilixi
Ⱪolini təgküzüp bəht tilisun dəp, kixilər kiqik balilirini ⱨəzriti
Əysaning aldiƣa elip kəldi. Buni kɵrgən xagirtlar ularni əyiblidi.
16
Lekin, ⱨəzriti Əysa balilarni qaⱪirip:
– Balilar aldimƣa kəlsun, ularni tosmanglar. Qünki, Hudaning
padixaⱨliⱪiƣa kiridiƣanlar dəl muxularƣa ohxaxlardur. 17 Bilip
ⱪoyunglarki, kimdəkim Hudaning padixaⱨliⱪini səbiy balilardək ⱪobul
ⱪilmisa, uningƣa ⱨərgiz kirəlməydu, – dedi.
15

Mülükdardiki müxkülat
Yəⱨudiylarning baxliⱪliridin bolƣan bir bay ⱨəzriti Əysadin:
– Yahxi ustaz, mən ⱪandaⱪ ⱪilsam mənggülük ⱨayatⱪa eriximən? – dəp
soridi.
19
– Meni nemixⱪa yahxi dəysiz? – dedi ⱨəzriti Əysa, – yeganə Hudadin
baxⱪa yahxi yoⱪ. 20 Siz Təwratta buyrulƣan: «Zina ⱪilma, ⱪatilliⱪ ⱪilma,
oƣriliⱪ ⱪilma, yalƣan guwaⱨliⱪ bərmə, ata-anangni ⱨɵrmət ⱪil» degən
pərzlərni ada ⱪiling.
21
– Bularƣa kiqikimdin tartip əməl ⱪilip keliwatimən, – dəp jawab
bərdi ⱨeliⱪi kixi.
22
Bu gəpni angliƣan ⱨəzriti Əysa uningƣa yənə mundaⱪ dedi:
– Sizdə ⱪilixⱪa tegixlik yənə bir ix kəm. Pütün mal-mülkingizni setip,
pulini kəmbəƣəllərgə bering. Xundaⱪ ⱪilsingiz, ərxtə həziningiz bolidu.
Andin kelip manga əgixing.
23
Ⱨeliⱪi kixi bu gəpni anglap kɵngli intayin bi'aram boldi, qünki u
naⱨayiti bay idi.
24
Bu ⱨalni kɵrgən ⱨəzriti Əysa:
– Mal-dunyasi kɵplərning Hudaning padixaⱨliⱪiƣa kirixi nemidegən
təs-ⱨə! 25 Ularning Hudaning padixaⱨliⱪiƣa kirixi tɵgining yingnə
tɵxükidin ɵtüxidinmu təs ikən! – dedi.
26
Buni angliƣanlar:
– Undaⱪta, kim ⱪutⱪuzuxⱪa erixələydu? – deyixti.
27
– Insanlar ⱪadir bolmiƣanƣa Huda ⱪadirdur, – dedi ⱨəzriti Əysa.
28
Bu qaƣda, Petrus:
– Mana biz barliⱪimizni taxlap sizgə əgəxtuⱪ. Sizqə, biz
18
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ⱪutⱪuzulamduⱪ? – dedi.
29
– Bilip ⱪoyunglarki, Hudaning padixaⱨliⱪini dəp, ɵyi, ayali,
aka-ukiliri, ata-anisi yaki bala-qaⱪiliridin 30 waz kəqkənlərning ⱨəmmisi,
ⱨəm bu dunyada ⱨəssiləp kɵp bayliⱪⱪa, ⱨəm u dunyada mənggülük
ⱨayatⱪa erixidu, – dedi ⱨəzriti Əysa jawab berip.
Ⱨəzriti Əysaning ɵz ɵlümini üqinqi ⱪetim aldin eytixi
Ⱨəzriti Əysa on ikki xagirtini bir qətkə tartip, ularƣa:
– Mana biz ⱨazir Yerusalemƣa ketiwatimiz. Pəyƣəmbərlərning
Insan'oƣli toƣruluⱪ yazƣanlirining ⱨəmmisi xu yərdə əməlgə axurulidu.
32
U Rimliⱪlarning ⱪoliƣa tapxurulidu. Ular uni məshirə ⱪilip,
ⱨaⱪarətləydu, yüzigə tüküridu 33 wə uni ⱪamqilaydu, ɵltüridu. Lekin, u
üqinqi küni ⱪayta tirilidu, – dedi.
34
Biraⱪ, xagirtliri ⱨəzriti Əysaning sɵzliridin ⱨeqnemə qüxinəlmidi.
Qünki, bu sɵzlərning mənisi ⱪəstən yoxurulƣan bolup, ular ⱨəzriti
Əysaning nemə deməkqi bolƣinini biləlmidi.
31

Ⱨəzriti Əysaning ⱪariƣu tiləmqini saⱪaytixi
Ⱨəzriti Əysa Eriha xəⱨirigə yeⱪin kəlgəndə, bir ⱪariƣu yol boyida
olturup tiləmqilik ⱪiliwatatti. 36 U bu yərdin ɵtüp ketiwatⱪan
kɵpqilikning awazini anglap, nemə wəⱪə bolƣanliⱪini sürüxtürdi. 37 Biri
uningƣa:
– Nasirəlik Əysa bu yərdin ɵtüp ketiwatidu, – dəp uⱪturdi.
38
– I padixaⱨ Dawutning əwladi⑤ Əysa, manga rəⱨim ⱪilƣaysiz! – dəp
warⱪirap kətti u.
39
Ⱨəzriti Əysaning aldida keliwatⱪan kixilər tiləmqini əyibləp, uning
ün qiⱪarmasliⱪini eytti. Lekin, u:
– I padixaⱨ Dawutning əwladi, manga rəⱨim ⱪilƣaysiz! – dəp tehimu
ⱪattiⱪ warⱪiridi.
40
Ⱨəzriti Əysa ⱪədimini tohtitip, ⱪariƣuni aldiƣa əkelixni buyrudi.
Ⱪariƣu yeⱪin kəlgəndə, ⱨəzriti Əysa uningdin:
41
– Məndin nemə tələp ⱪilisən? – dəp soridi.
– I Rəbbim, kɵzümning eqilixini tələp ⱪilimən! – dedi ⱪariƣu.
42
– Kɵzliring eqildi! Manga baƣliƣan ixənqing seni saⱪaytti, – dedi
35

Dawut padixaⱨning əwladi – bu nam Yəⱨudiylar arisida ular kütüwatⱪan
ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨni kɵrsitətti.
⑤
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ⱨəzriti Əysa uningƣa.
43
Ⱪariƣuning kɵzi xu'an eqilip, ⱨəzriti Əysaƣa əgixip, yol boyi
Hudaƣa xükür eytip mangdi. Bu ixni kɵrgən halayiⱪmu Hudani
mədⱨiyiləp mangdi.

19-bab
Ⱨəzriti Əysa bilən Zakay
Ⱨəzriti Əysa eriha xəⱨirigə kirip ɵtüp kətməkqi boldi. 2 U yərdə
Zakay isimlik bir bajgirlar baxliⱪi bolup, u naⱨayiti bay idi. 3 U ⱨəzriti
Əysaning ⱪandaⱪ adəm ikənlikini kɵrüxni arzu ⱪilatti, lekin boyi pakar
bolƣaqⱪa, kixilər topi iqidin uni kɵrəlmidi. 4 Xunga, u yügürüp
halayiⱪning aldiƣa ɵtüp, bir tüp üjmə dərihigə qiⱪiwaldi. Qünki, ⱨəzriti
Əysa bu yoldin ɵtətti. 5 Ⱨəzriti Əysa u yərgə kəlgəndə, bexini kɵtürüp
Zakayƣa ⱪarap:
– Zakay, qapsan qüx! Bügün mən qoⱪum sening ɵyüngdə ⱪonimən, –
dedi.
6
Zakay dərⱨal qüxüp, intayin huxal bolƣan ⱨalda ⱨəzriti Əysani ɵyigə
apirip meⱨman ⱪildi. 7 Buni kɵrgən jama'ət:
– Bu adəm gunaⱨkarning ɵyidə meⱨman boldi! – dəp ƣotuldixip kətti.
8
Zakay ornidin turup Rəbbimiz Əysaƣa:
– Ya Rəbbim, mən mal-mülkümning yerimini kəmbəƣəllərgə
üləxtürüp berimən. Əgər mən birər kixini aldap ⱨəⱪⱪini yəwalƣan
bolsam, uningƣa tɵt ⱨəssə ⱪatlap ⱪayturimən, – dedi.
9
– Bügün bu adəm ⱪutⱪuzuldi. Qünki, u etiⱪad bilən ɵzining
Ibraⱨimning pərzənti ikənlikini kɵrsətti. 10 Insan'oƣli uningƣa ohxax
azƣan adəmlərni izdəp ⱪutⱪuzƣili kəldi, – dedi ⱨəzriti Əysa.
1

Sadaⱪət boluxning lazimliⱪi
U qaƣda, ⱨəzriti Əysa paytəht Yerusalemƣa yetip kelixkə azla
ⱪalƣanliⱪi üqün, jama'ət hata ⱨalda uning Hudaning padixaⱨliⱪini
tiklixigə az ⱪaldi, dəp ⱪaraytti. 12 Biraⱪ, ⱨəzriti Əysa ularƣa mundaⱪ bir
təmsilni eytip bərdi:
– Bir aⱪsɵngək padixaⱨliⱪ təhtigə igə bolup kelix üqün, yiraⱪ bir yərgə
ⱪarap yolƣa qiⱪiptu.
13
Yolƣa qiⱪixtin ilgiri, on qakirini aldiƣa qaⱪirip, ⱨərbirigə birdin tilla
11
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berip: «Mən ⱪaytip kəlgüqə, buning bilən tijarət ⱪilinglar, ⱪeni, ⱪanqilik
pul tapidikənsilərkin» dəptu. 14 Biraⱪ, yurtidikilər bu aⱪsɵngəkkə ɵq
bolƣaqⱪa, kəynidin adəm əwətip: «Bu adəmning bizgə padixaⱨ boluxini
halimaymiz» dəptu.
15
Aⱪsɵngək padixaⱨ bolup ⱪaytip kəlgəndin keyin, dərⱨal ⱨeliⱪi
qakarlirini qaⱪirip, ⱨərⱪaysisining oⱪət ⱪilip ⱪanqilik pul tapⱪanliⱪini
bilməkqi boluptu. 16 Baxta kəlgini: «Hojayin, mən siz bərgən tillani
ixlitip on tilla taptim» dəptu. 17 «Naⱨayiti yahxi! Sən yahxi qakar
ikənsən. Mən sanga ⱨawalə ⱪilƣan kiqikkinə ixta ixənqlik bolup
qiⱪⱪanliⱪing üqün, mən seni on xəⱨərni baxⱪuruxⱪa təyinləymən» dəptu
hojayin. 18 Ikkinqi qakar kelip: «Hojayin, mən siz bərgən tillani ixlitip
bəx tilla taptim» dəptu. 19 «Sənmu bəx xəⱨərni baxⱪurisən» dəptu
hojayin.
20
Biraⱪ, üqinqi qakar kelip: «Hojayin, bərgən tillayingiz mana turuptu.
Mən uni ⱪol yaƣliⱪimƣa yɵgəp ɵydə saⱪlidim. 21 Mən sizdin ⱪorⱪimən,
qünki siz ⱪattiⱪ adəm, baxⱪilarƣa amanət ⱪoysingiz, uning kɵpiyixini,
ɵzingiz terimisingizmu, uning ⱨosulini kütisiz» dəptu. 22 «Əy yaman
qakar, seni aƣzingdin qiⱪⱪan sɵzliring boyiqə jazalaymən. Sən mening
terimay turup yiƣiwalidiƣan, ɵzümning bolmiƣanni eliwalidiƣan ⱪattiⱪ
adəm ikənlikimni bilip turup, 23 yənə nemə üqün pulumni həziniqilərgə
amanət ⱪoymiding? Mən ⱪaytip kəlgəndə ɵsümi bilən almasmidim?»
dəptu hojayin. 24 Keyin, u yenidikilərgə: «Uningdiki tillani elip, on tilla
tapⱪan qakarƣa beringlar!» dəp buyruⱪ ⱪiptu. 25 «Hojayin, uning on
tillasi tursa!» deyixiptu ular. 26 «Xundaⱪ» dəptu hojayin, «berilgənni
toluⱪ ixlətkənlərgə tehimu kɵp berilidu-də, buning bilən ulardiki tehimu
kɵpiyidu. Lekin, berilgənni ixlətmigənlərgə kəlsək, ularning barimu elip
ketilidu. 27 Mening padixaⱨ boluxumni halimiƣan düxmənlirimgə
kəlsək, ularni aldimƣa elip kelip, kallisini elinglar!»
Ⱨəzriti Əysaning təntənə bilən Yerusalemƣa kirixi
Ⱨəzriti Əysa bu sɵzlərni ⱪilƣandin keyin, topning aldida mengip,
Yerusalemƣa ⱪarap yürüp kətti. 29 Zəytun teƣining etikidiki Bəytpaji wə
Bəytaniya degən yezilarƣa yetip keləy degəndə, ikki xagirtini 30 mundaⱪ
dəp aldin əwətti:
– Silər aldimizdiki yeziƣa beringlar. Yeziƣa kirgininglarda, tehi
minilip baⱪmiƣan bir təhəyning baƣlaⱪliⱪ turƣanliⱪini kɵrisilər. Uni
yexip, bu yərgə yetiləp kelinglar. 31 Əgər biri silərdin: «Təhəyni nemixⱪa
28
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yexisilər?» dəp sorap ⱪalsa, «Rəbbimizning uningƣa ⱨajiti qüxti»
dənglar.
32
Ular berip ⱪarisa, dəl ⱨəzriti Əysaning eytⱪinidək bolup qiⱪti. 33 Ular
təhəyni yexiwatⱪanda, igiliri:
– Təhəyni nemixⱪa yexisilər? – dəp soridi.
34
– Rəbbimizning uningƣa ⱨajiti qüxti, – dəp jawab bərdi ular. 35 Igiliri
maⱪul bolƣandin keyin, xagirtlar təhəyni ⱨəzriti Əysaning aldiƣa yetiləp
kelip, ɵz qapanlirini üstigə selip, ⱨəzriti Əysani yɵləp mindürdi.
36
Ⱨəzriti Əysa mangƣanda, həlⱪlər qapanlirini yolƣa payandaz ⱪilip
saldi.
37
Ⱨəzriti Əysa zəytun teƣidin qüxüp Yerusalemƣa yeⱪin ⱪalƣanda,
uning nurƣun xagirtliri ɵz kɵzi bilən kɵrgən ⱨəmmə ajayip mɵjizilər
üqün hursənlik bilən warⱪirap, Hudaƣa mədⱨiyə oⱪuxⱪa baxlidi:
38

«Pərwərdigarimizning namida kəlgən padixaⱨⱪa mubarək bolsun!
Insan Huda bilən yaraxturulƣusi, ərxi'əladiki Hudaƣa xan-xərəp
bolsun!»
39

Topning iqidə bəzi Pərisiylər ⱨəzriti Əysaƣa:
– Ustaz, xagirtliringizning undaⱪ gəp ⱪilmay, jim boluxini
buyruƣaysiz! – deyixti.
40
– Ular jim turƣan təⱪdirdimu, bu taxlar qeƣida Hudani mədⱨiyiləp
quⱪan selixⱪan bolatti, – dedi ⱨəzriti Əysa ularƣa.
Yerusalem üqün ⱨəsrət qekip yiƣlax
Ⱨəzriti Əysa Yerusalemƣa yetip kəlgəndə, xəⱨərni kɵrüp, ⱨəsrəttə
kɵz yexi ⱪilip:
42
– Əy Yerusalemliⱪlar! Nemining silərgə amanliⱪ kəltüridiƣanliⱪini
bügün bilgən bolsanglar! Əmma, u ⱨazir kɵzliringlardin yoxurundur.
43
Xundaⱪ künlər keliduki, düxmənliringlar xəⱨiringlarning ətrapiƣa
ⱪorƣan ⱪurup, silərni tɵt tərəptin ⱪorxiwelip, 44 silərni wə baliliringlarni
yər bilən yəksan ⱪilidu, ⱨətta bir tal ul texinimu jayida ⱪaldurmaydu.
Qünki, Huda silərgə xapa'ət ⱪilƣan pursətni pərⱪ etəlmidinglar, – dedi.
41

Ⱨəzriti Əysaning mərkiziy ibadəthanini tərtipkə selixi
Ⱨəzriti Əysa mərkiziy ibadəthana ⱨoyliliriƣa kirip, u yərdə
elim-setim ⱪiliwatⱪanlarni ⱨəydəp qiⱪirip, 46 ularƣa:
45
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– Muⱪəddəs yazmilarda Hudaning: «Mening ɵyüm du'a-tilawəthana
bolsun» degən sɵzi yezilƣan. Lekin, silər buni bulangqilarning uwisiƣa
aylanduruwapsilər! – dedi.
47
Xu künlərdə, ⱨəzriti Əysa ⱨər küni mərkiziy ibadəthanida təlim
bərdi. Aliy roⱨaniylar, Təwrat ustazliri wə aⱪsaⱪallar uni
ujuⱪturuwətməkqi boluxti. 48 Lekin, ⱪandaⱪ ⱪol selixni bilməytti. Qünki,
pütün həlⱪ ⱨəzriti Əysaning təlimini anglaxⱪa xunqilik huxtar idiki,
uning ⱨərbir eƣiz sɵzini ⱪaldurmay, kɵngül ⱪoyup anglaytti.

20-bab
Ⱨəzriti Əysaning ⱨoⱪuⱪi
Bir küni, ⱨəzriti Əysa mərkiziy ibadəthana ⱨoylilirida həlⱪⱪə təlim
berip, hux həwərni yətküzüwatatti. Aliy roⱨaniylar, Təwrat ustazliri wə
aⱪsaⱪallar uning aldiƣa kelip:
2
– Eytip bering, siz ⱪiliwatⱪan ixlarni ⱪaysi ⱨoⱪuⱪⱪa tayinip
ⱪiliwatisiz? Sizgə bu ⱨoⱪuⱪni kim bərgən? – dəp soridi.
3
Ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Mən awwal silərdin bir so'al soray. Eytinglarqu, 4 Yəⱨya
pəyƣəmbərgə qɵmüldürüx ⱨoⱪuⱪini Huda bərgənmu yaki insanlarmu? –
dedi.
5
Ular ɵz'ara talixixⱪa baxlap:
– Əgər: «Huda bərgən» desək, u: «Undaⱪta silər nemə üqün Yəⱨyaƣa
ixənmidinglar?» dəydu. 6 Əgər: «Insanlar bərgən» desək, halayiⱪ bizni
qalma-kesək ⱪilip ɵltüridu. Qünki, ularning ⱨəmmisi Yəⱨyaning
pəyƣəmbər ikənlikigə ixinidu, – deyixti.
7
Buning bilən, ular:
– Yəⱨyaning ⱨoⱪuⱪining ⱪəyərdin kəlgənlikini bilməymiz, – dəp jawab
berixti.
8
– Undaⱪta, mənmu bu ixlarni ⱪaysi ⱨoⱪuⱪⱪa tayinip
ⱪiliwatⱪanliⱪimni eytmaymən, – dedi ⱨəzriti Əysa ularƣa.
1

Yaman ijarikəxlər ⱨəⱪⱪidiki təmsil
Ⱨəzriti Əysa sɵzini dawamlaxturup, ularƣa bu təmsilni sɵzləp bərdi:
– Bir kixi bir üzümzarliⱪ bərpa ⱪilip, uni ijarigə berip, ɵzi yiraⱪ bir
yərgə ketiptu wə u yərdə uzun waⱪit turuptu. 10 Üzümlərni üzidiƣan
9
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məzgil kəlgəndə, u ⱪulliridin birini ɵzigə tegixlik ülüxni elip kelixkə
əwətiptu. Lekin, ijarikəxlər ⱨeliⱪi ⱪulni dumbalap, ⱪuruⱪ ⱪol ⱪayturuptu.
11
Hojayin yənə bir ⱪulini əwətiptu. Ijarikəxlər unimu xundaⱪ urup,
ⱨaⱪarətləp, yənə ⱪuruⱪ ⱪol ⱪayturuptu. 12 Üqinqi ⱪetim hojayin yənə
baxⱪa bir ⱪulini əwətiptu. Ijarikəxlər unimu urup yarilandurup, baƣdin
ⱨəydəp qiⱪiriwetiptu. 13 Ahirda, üzümzarliⱪning hojayini, «Ⱪandaⱪ
ⱪilsam bolar? Sɵyümlük oƣlumni əwətsəm, ⱨeqbolmiƣanda uni ⱨɵrmət
ⱪilar» dəp oƣlini əwətiptu. 14 Lekin, ijarikəxlər hojayinning oƣlini kɵrüp
bir-birigə: «Bu bolsa hojayinning mirashori. Uni ɵltürüwetəyli,
üzümzarliⱪ bizgə ongqə ⱪalsun!» deyixiptu. 15 Xuning bilən, ular uni
üzümzarliⱪning sirtiƣa sɵrəp aqiⱪip ɵltürüwetiptu. Bundaⱪ əⱨwalda
üzümzarliⱪning hojayini bu ijarikəxlərni ⱪandaⱪ ⱪilidu? 16 Jəzmən ularni
ɵltürüp, üzümzarliⱪini baxⱪilarƣa ijarigə beridu.
Kɵpqilik buni anglap:
– Bundaⱪ ixlar ⱨərgiz yüz bərmisun! – deyixti.
17
Biraⱪ, ⱨəzriti Əysa ularƣa kɵzlirini tikip mundaⱪ dedi:
– Zəburda ⱪutⱪuzƣuqi ⱨəⱪⱪidə:
«Tamqilar taxliwətkən tax
ⱪuruluxning ul texi bolup ⱪaldi.»
dəp eniⱪ yezilƣan tursa! 18 Bu «tax»ⱪa yiⱪilƣan kixi parə-parə bolup
ketidu. «Tax» kimning üstigə qüxsə, xuni kukum-talⱪan ⱪilidu.
Baj tapxurux məsilisi
Təwrat ustazliri bilən aliy roⱨaniylar bu təmsilning ɵzlirigə ⱪaritip
eytilƣanliⱪini qüxinip yetip, ⱨəzriti Əysani xu qaƣdila tutmaⱪqi boldi.
Lekin, ular həlⱪtin ⱪorⱪuxti. 20 Xunga, ⱨəzriti Əysani diⱪⱪət bilən kɵzitix
üqün, paylaⱪqilarni əwətti. Bu paylaⱪqilar səmimiy ⱪiyapətkə kiriwelip,
ⱨəzriti Əysadin so'allarni sorap, uni ɵz sɵzliri bilən tuzaⱪⱪa qüxürüp,
Rimliⱪ waliyning jazalixiƣa tapxurmaⱪqi boluxti. 21 Ular ⱨəzriti Əysaƣa
mundaⱪ dedi:
– Ustaz, bizgə məlumki, sizning təlimatliringizning ⱨəmmisi ⱨəⱪ,
xuningdək siz yüz-hatir ⱪilmay, ⱨaman Hudaning yolini sadiⱪliⱪ bilən
ɵgitip kəldingiz. 22 Sizqə Rim imperatori ⱪəysərgə baj tapxuruximiz
19
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Təwrat ⱪanunimizƣa hilapmu, ⱪandaⱪ?⑥
23
Ularning ⱨiylisini qüxəngən ⱨəzriti Əysa:
24
– Manga bir danə kümüx tənggə kɵrsitinglar. Buning üstidiki sürət
wə isim kimning? – dedi.
– Rim imperatori ⱪəysərning, – dəp jawab bərdi ular.
25
– Undaⱪ bolsa, ⱪəysərning ⱨəⱪⱪini ⱪəysərgə, Hudaning ⱨəⱪⱪini
Hudaƣa tapxurunglar, – dedi ⱨəzriti Əysa ularƣa.
26
Ular halayiⱪning aldida ⱨəzriti Əysaning sɵzliridin tutuwalidiƣan
birər putaⱪ qiⱪiralmidi. Ⱨəzriti Əysaning jawabiƣa ⱨəyran bolup, zuwani
tutuldi.
Tirilixkə munasiwətlik məsilə
Ɵlgənlər tirilməydu, dəp ⱪaraydiƣan Saduⱪiy diniy eⱪimidikilərdin
bəziliri ⱨəzriti Əysaning aldiƣa kelip, uningdin mundaⱪ dəp soridi:
28
– Ustaz, Musa pəyƣəmbər Təwratta: «Bir kixi ɵlüp ketip, ayali tul
ⱪelip, pərzənt kɵrmigən bolsa, ɵlgüqining aka yaki inisi tul ⱪalƣan
yənggisini əmrigə elip, ⱪerindixi üqün nəsil ⱪalduruxi lazim» dəp
yazƣan. 29 Burun yəttə aka-uka ɵtkənikən, qongi ɵylinip, pərzənt kɵrməy
aləmdin ɵtüptu. 30 Kəynidiki inisimu tul ⱪalƣan yənggisini əmrigə elip,
aləmdin ɵtüptu. 31 Andin uni üqinqi inisi eliptu. Xundaⱪ ⱪilip
yəttinqisigiqə ⱨəmmisi uni elip qiⱪiptu. Lekin, ⱨeqⱪaysisi pərzənt
kɵrməy aləmdin ɵtüptu. 32 Ahir, u ayalmu aləmdin ɵtüptu. 33 Əmdi
soraydiƣinimiz xuki: ⱪiyamət küni bu ayal kimning ayali bolup tirilidu?
Qünki, yəttə ⱪerindaxning ⱨəmmisi uni hotunluⱪⱪa alƣan-də!
34
Ⱨəzriti Əysa ularƣa mundaⱪ jawab bərdi:
– Bu dunyaning adəmliri hotun alidu, ərgə tegidu. 35 Biraⱪ, ɵlgəndin
keyin tirilip, ərxtə yaxaxⱪa layiⱪ ⱨesablanƣanlar hotunmu almaydu,
ərgimu təgməydu. 36 Ular pərixtilərgə ohxax mənggü yaxaydu. Ular
Hudaning pərzəntliri bolƣaqⱪa, ɵlgəndin keyin tirilidu. 37 Biraⱪ,
«ɵlgəndin keyin tirilix barmu-yoⱪ?» degən so'alƣa kəlsək, tirilixning
barliⱪini Musa pəyƣəmbər ɵzi ispatlap bərdi. Qünki, gərqə əjdadlirimiz
Ibraⱨim, Is’ⱨaⱪ wə Yaⱪuplar Musa pəyƣəmbərgə ⱪariƣanda alliburun
27

⑥ Əyni waⱪitta, Yəⱨudiylar Rimliⱪlarning zulmi astida yaxawatⱪan bolup, əgər ⱨəzriti
Əysa: «Rim imperatoriƣa baj tapxurux toƣra» desə, bu gəp azadliⱪni istigən kixilərgə
yaⱪmaytti. Nawada kixilərni baj tapxurmasliⱪⱪa qaⱪirsa, Rim imperiyisigə ⱪarxi qiⱪⱪan
bolatti. Ular muxundaⱪ so'allarni sorax arⱪiliⱪ ⱨəzriti Əysani gepidin tutuwelip,
Rimliⱪlarning ⱪoliƣa tapxurup, uningƣa ziyankəxlik ⱪilmaⱪqi boluxⱪan.
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aləmdin ɵtkən bolsimu, Təwrattiki «tikənlikning kɵyüxi» ⱨəⱪⱪidiki
bayanda Musa pəyƣəmbər mundaⱪ yazƣan: «Huda: ‘mən Ibraⱨim,
Is’ⱨaⱪ wə Yaⱪuplar etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda bolimən!’ degən.»
38
Demək, Huda ɵlgənlərning əməs, tiriklərning Hudasidur. Hudaning
nəziridə ularning ⱨəmmisi ⱨayattur.
39
Bəzi Təwrat ustazliri:
– Ustaz, yahxi eyttingiz! – dedi.
40
Xuningdin keyin, ular ⱨəzriti Əysadin so'al soraxⱪa petinalmidi.
Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨning salaⱨiyiti
Keyin, ⱨəzriti Əysa ulardin so'al soridi:
– Kixilər Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨni padixaⱨ Dawutning əwladi, dəp
turuwalsa ⱪandaⱪ bolidu? 42-43 Dawut ɵzi Zəburda Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ
toƣrisida mundaⱪ degənƣu:
41

«Pərwərdigar hojayinimƣa eyttiki:
‘mən sening düxmənliringni
ayiƣing astida dəssətküqə,
mening ong yenimda olturƣin!’»
44

Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ padixaⱨ Dawutning əwladi bolsimu, lekin
padixaⱨ Dawut Məsiⱨni «hojayinim» degən yərdə Məsiⱨ uningdin uluƣ
bolmamdu?!
Ⱨəzriti Əysaning Təwrat ustazlirini əyiblixi
Jama'ət ⱪulaⱪ selip anglawatⱪanda, ⱨəzriti Əysa xagirtliriƣa mundaⱪ
dedi:
46
– Təwrat ustazliridin pəhəs bolunglar. Ular uzun tonlarni
kiyixiwelip, ƣadiyip yürüxkə amraⱪ kelidu. Bazarlarda baxⱪilarning
ɵzlirigə salam berip ⱨɵrmətlixini, ibadəthanilarda alaⱨidə orunda
olturuxni, ziyapətlərdimu tɵrdə olturuxni yahxi kɵridu. 47 Ular tul
ayallardin nəp elip, ularning mal-mülkini yəwelip, andin ətəy baxⱪilar
kɵrsun dəp, uzundin-uzun du'a ⱪilidu. Ular jəzmən tehimu ⱪattiⱪ jazaƣa
tartilidu!
45
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21-bab
Tul ayalning i'anisi
Ⱨəzriti Əysa bexini kɵtürüp ⱪariwidi, mərkiziy ibadəthanidiki i'anə
yiƣilidiƣan jayƣa ɵz sədiⱪilirini taxlawatⱪan birnəqqə bayni kɵrdi. 2 U
yənə bir namrat tul ayalningmu ikkila tənggini taxlawatⱪanliⱪini kɵrüp:
3
– Bilip ⱪoyunglarki, bu namrat tul ayalning i'anisi Hudaning nəziridə
ⱨəmməylənningkidin kɵp. 4 Qünki, baxⱪilar ɵzlirining axⱪan
bayliⱪliridin i'anə ⱪildi. Lekin, bu ayal namrat turuⱪluⱪ, ɵzining barliⱪ
tirikqilik ⱪilidiƣinini i'anə ⱪildi, – dedi.
1

Kəlgüsi toƣrisidiki bexarət
Xagirtlardin bəziliri mərkiziy ibadəthanining nəpis taxlar wə Hudaƣa
atalƣan nərsilər bilən bezəlgənliki toƣrisida sɵzlixiwatatti. Ⱨəzriti Əysa:
6
– Xundaⱪ bir waⱪit keliduki, silər bu yərdə kɵrüwatⱪan ⱨəmmə nərsə
gumran ⱪilinidu, ⱨətta bir tal ul teximu jayida ⱪaldurulmaydu, – dedi.
7
Ular ⱨəzriti Əysadin:
– Ustaz, bu degənliringiz ⱪaqan yüz beridu? Bularning yüz
beridiƣanliⱪini bildüridiƣan ⱪandaⱪ bexarət bolidu? – dəp soridi.
8
Ⱨəzriti Əysa mundaⱪ dedi:
– Azdurulup ketixtin ⱨoxyar bolunglar. Qünki, nurƣun kixilər mening
namimni setip: «Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ mən bolimən!» wə «ⱪiyamət küni
yeⱪinlap ⱪaldi!» dəydu. Silər undaⱪ kixilərgə əgəxmənglar. 9 Urux wə
topilangning tiwixini angliƣan waⱪtinglardimu ⱪorⱪup kətmənglar.
Qünki, bu ixlarning dəsləptə yüz berixi muⱪərrər. Lekin, bu zaman ahiri
yetip kəldi, degənlik əməs.
10
Ⱨəzriti Əysa sɵzini dawamlaxturup yənə mundaⱪ dedi:
– Bir millət yənə bir millət bilən urux ⱪilidu. Bir dɵlət yənə bir dɵlətkə
ⱨujum ⱪilidu. 11 Xiddətlik yər təwrəxlər, aqarqiliⱪlar yüz beridu,
yuⱪumluⱪ kesəllər tarⱪilidu wə asmanda ⱪorⱪunqluⱪ alamətlər kɵrünidu.
12
Biraⱪ bu wəⱪələr yüz berixtin ilgiri, silər tutⱪun ⱪilinip ziyankəxlikkə
uqraysilər. Kixilər silərni ibadəthanilarning soraⱪ ⱪilixiƣa tapxuridu,
zindanlarƣa taxlaydu. Manga ixəngənlikinglar üqün silərni padixaⱨ wə
waliylarning aldiƣa elip baridu. 13 Mana, bu silərning ularning aldida
mening guwaⱨqilirim bolux pursitinglardur. 14 Xunga, ularning
so'al-soraⱪliriƣa ⱪandaⱪ jawab berix toƣrisida aldin'ala bax ⱪaturup
5
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kətmənglar. 15 Qünki, mən silərgə düxmənliringlar ⱪarxi qiⱪalmiƣudək
wə rət ⱪilalmiƣudək sɵz ⱪabiliyiti wə əⱪil-parasət ata ⱪilimən. 16 Silər
ziyankəxlikkə uqriƣan waⱪitta, ata-ana, aka-uka, uruⱪ-tuƣⱪan,
yar-buradərliringlarmu silərgə ha'inliⱪ ⱪilidu. Aranglardiki bəzi
kixilərmu ɵltürülidu. 17 Manga ixəngənlikinglar üqün ⱨəmmə adəm
silərgə ɵqmənlik ⱪilidu, 18 ⱨalbuki ular bir tal qeqinglarƣimu
qeⱪilalmaydu! 19 Qidamliⱪ bolƣininglarda, mənggülük ⱨayatⱪa
erixisilər.
Yerusalemning wəyran ⱪilinixidin bexarət
– Yerusalemning düxmən ⱪoxunliri təripidin ⱪorxiwelinƣanliⱪini
kɵrgininglarda, uning wəyran boluxⱪa az ⱪalƣanliⱪini bilinglar. 21 U
qaƣda, Yəⱨudiyə ɵlkisidiki aⱨalilər taƣlarƣa ⱪaqsun, Yerusalemliⱪlar
xəⱨərdin qiⱪip kətsun, yezilardikilər xəⱨərgə kirmisun. 22 Qünki, xu qaƣ
Hudaning həlⱪni jazalaydiƣan künliridur. Xuning bilən, muⱪəddəs
yazmilarda bu toƣruluⱪ yezilƣanlarning ⱨəmmisi əməlgə axurulidu.
23
U künlərdə, ⱪeqixi əpsiz bolƣan ⱨamilidar ayallar wə bala
emitidiƣan anilarning ⱨaliƣa way! Qünki, bu yərdiki kixilərgə eƣir apət
kelidu. Ular Hudaning ƣəzipigə uqrap, 24 ⱪiliq astida ɵlidu yaki tutⱪun
ⱪilinip, qət dɵlətlərgə ⱨəydilidu. Hudaning Yəⱨudiy əməslərgə bəlgiləp
bərgən waⱪti toxⱪuqə, ular Yerusalemni ayaƣ asti ⱪilidu.
20

Ⱨəzriti Əysaning kelidiƣanliⱪi ⱨəⱪⱪidə
– Mən kelixtin burun, ⱪuyax, ay, yultuzlar ƣəyriy tüs alidu. Yər
yüzidiki əllər dengiz-okyanlarning ƣəzəplik xawⱪunidin alaⱪzadə
bolidu. 26 Asman jisimliri lərzigə kelidu. Xuning bilən, insanlar dunyaƣa
kelidiƣan apətlərni esigə elip, wəⱨimə iqidə ƣal-ƣal titrəp əs-ⱨoxini
yoⱪitidu. 27 U qaƣda, Insan'oƣlining küq-ⱪudrət wə uluƣ xan-xərəp
bilən bulut iqidə keliwatⱪanliⱪini kɵrisilər.
28
Xunga, bundaⱪ alamətlər kɵrüngən qaƣda, silər bexinglarni kɵtürüp
ⱪəddinglarni ruslanglar, qünki bu, silərning ⱪutⱪuzuluxunglarƣa az ⱪaldi
degənliktur.
25

Ənjür dərihidin sawaⱪ elix
Ⱨəzriti Əysa ularƣa mundaⱪ bir təmsilni sɵzləp bərdi:
– Ənjür dərihi wə baxⱪa dərəhlərgə ⱪaranglar. 30 Ularning yengi
yopurmaⱪ qiⱪarƣanliⱪidin yazning yetip kelixigə az ⱪalƣanliⱪini
29
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bilisilər. 31 Xuningdək, mən baya degən alamətlərning yüz
beriwatⱪanliⱪini kɵrgininglarda, Hudaning padixaⱨliⱪining namayan
bolux aldida turuwatⱪanliⱪini bilinglar. 32 Bilip ⱪoyunglarki, mana bu
alamətlərning ⱨəmmisi əməlgə axurulmay turup, bu əwlad⑦ kixilər
aləmdin ɵtməydu. 33 Asman-zemin yoⱪilidu, biraⱪ mening sɵzlirim
yoⱪalmay mənggü inawətlik bolidu.
Ⱨoxyar bolunglar
– Ⱨoxyar bolunglar! Ɵzünglarni əyx-ixrət wə turmuxning
ƣəm-əndixiliri bilən bihudlaxturmanglar. Ⱪiyamət küni silərgə goya
tosattin bexinglarƣa taxlanƣan tordək kəlmisun. 35 Qünki, u apətlər yər
yüzidiki pütün insanlarning bexiƣa kelidu. 36 Ⱨər waⱪit ⱨoxyar
bolunglar, yüz beridiƣan bu alamətlərdin aman-esən ɵtəlixinglar wə
ⱪiyamət küni Insan'oƣli aldida ⱪorⱪmay turalixinglar üqün ⱨər da'im du'a
ⱪilinglar, – dedi.
37
Ⱨəzriti Əysa kündüzliri mərkiziy ibadəthanida təlim berip, ahxamliri
xəⱨərdin qiⱪip, keqini Zəytun teƣida ɵtküzətti. 38 Jama'ət uning təlimini
anglax üqün, tang səⱨərdə ibadəthaniƣa ⱪarap mangatti.
34

22-bab
Ⱨəzriti Əysani ɵltürüx suyiⱪəsti
Yəⱨudiylarning Petir Nan ⱨeyti, yəni Ɵtüp Ketix ⱨeyti kelixkə az
ⱪalƣanidi. 2 Aliy roⱨaniylar wə Təwrat ustazliri ⱨəzriti Əysani bir amal
ⱪilip ɵltürüwetixning qarisini izdidi. Biraⱪ, ular uni ⱪollaydiƣan həlⱪtin
ⱪorⱪⱪanliⱪtin, uni məhpiy ⱨalda tutmaⱪqi boluxti.
3
Xu künlərdə, ⱨəzriti Əysaning on ikki xagirtining biri bolƣan Yəⱨuda
Ixⱪariyotning kɵngligə Xəytan kirdi. 4 U aliy roⱨaniylar wə mərkiziy
ibadəthana ⱪarawullirining baxliⱪliri bilən ⱨəzriti Əysani ularƣa ⱪandaⱪ
tutup berix üstidə məsliⱨətləxti. 5 Ularning gülⱪəⱪəliri eqilip, Yəⱨudaƣa
1

⑦ Əgər tilƣa elinƣan alamət Yerusalemning wəyran boluxiƣa (21-bab 6-ayət)
ⱪaritilƣan bolsa, undaⱪta «əwlad» sɵzi təbi'iyki xu dəwrdə yaxap ɵtkən adəmlərni
kɵrsitidu. Əgər Əysa Məsiⱨning dunyaƣa ⱪaytip kelixigə (21-bab 27-ayət) ⱪaritilƣan
bolsa, «əwlad» sɵzi bəlkim pütün Yəⱨudiyə həlⱪini yaki bu ayətlərdə eytilƣan
wəⱪələrning baxlinix waⱪtida yaxawatⱪan əwladni kɵrsitidu. Bu ⱨərgiz ⱨəzriti Əysada
«dunyaƣa dərⱨal ⱪaytip kelimən» degən hata qüxənqining barliⱪini bildürməydu.
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pul berixkə wədə bərdi. 6 Yəⱨuda maⱪul bolup, ⱨəzriti Əysani jama'əttin
haliy ⱪalƣanda ularƣa tutup berix üqün, pursət izdəxkə baxlidi.
Ɵtüp ketix ⱨeytining kəqlik tamiⱪi
Petir Nan ⱨeytining ⱪoy ⱪurbanliⱪ ⱪilinidiƣan küni⑧ yetip kəlgənidi.
Ɵtüp Ketix ⱨeyti dəp atalƣan bu küni, Yəⱨudiylar ɵyliridə ⱪoy soyup,
petir nan bilən yəytti. 8 Xunga, ⱨəzriti Əysa Petrus bilən Yuⱨannaƣa:
– Birgə ƣizaliniximiz üqün, silər berip Ɵtüp Ketix ⱨeytining tamiⱪini
təyyarlanglar, – dəp ularni əwətti.
9
– Ⱪəyərdə təyyarliximizni halaysiz? – dəp soridi ular.
10
Ⱨəzriti Əysa mundaⱪ dedi:
– Yerusalemƣa kirsənglar, u yərdə kozida su toxuwatⱪan bir ər kixini
uqritisilər. Uning kəynidin mengip, u kirgən ɵygə kiringlar 11 wə ɵy
igisigə: «Ustazimiz: ‘xagirtlirim bilən Ɵtüp Ketix ⱨeytining tamiⱪini
yəydiƣan meⱨmanliⱪ ɵy ⱪəyərdə ikən?’ dəp sorawatidu» dənglar. 12 U
silərni üstünki ⱪəwəttiki jabdup ⱪoyulƣan bir eƣiz qong ɵygə baxlap
qiⱪidu. Mana xu ɵydə Ɵtüp Ketix ⱨeytining tamiⱪini təyyar ⱪilinglar.
13
Petrus bilən Yuⱨanna barsa, ⱨəmmə ixlar ⱨəzriti Əysaning
eytⱪinidək bolup qiⱪti. Ular Ɵtüp Ketix ⱨeytining tamiⱪini təyyarlaxⱪa
kirixti.
14
Tamaⱪ waⱪtida, ⱨəzriti Əysa əlqiliri bilən billə kelip, dastihanda
olturdi. 15 Andin, u əlqilirigə mundaⱪ dedi:
– Mən azab qekixtin ilgiri, Ɵtüp Ketix ⱨeytining bu tamiⱪida silər bilən
bir dastihanda boluxⱪa intizar bolup kəlgənidim. 16 Qünki, bu ⱨeytning
ⱨəⱪiⱪiy mənisi Hudaning padixaⱨliⱪida əməlgə axurulmiƣuqə, mən
bundaⱪ ⱨeytliⱪ tamaⱪni ⱪayta yeməymən.
17
Andin, ⱨəzriti Əysa bir jamni ⱪoliƣa elip, Hudaƣa xükür eytti wə
xagirtliriƣa:
– Buningdin iqinglar. 18 Xuni eytayki, Hudaning padixaⱨliⱪi toluⱪ
namayan bolmiƣuqə, ⱨərgiz bundaⱪ xarabni iqməymən, – dedi.
19
Andin, u bir nanni ⱪoliƣa elip, Hudaƣa xükür eytti wə uni oxtup
turup, ularƣa berip:
– Bu mening silər üqün pida bolidiƣan tenimdur. Meni əsləp turux
üqün buningdin yənglar, – dedi.
7

Petir Nan ⱨeyti yəttə kün bolup, uxbu ⱨeytning birinqi küni Ɵtüp Ketix ⱨeyti dəp
atilidu. Bu küni Yəⱨudiylar ɵyliridə ⱪoy soyup, gɵxini petir nan bilən yəydu.
⑧
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Tamaⱪtin keyin, u yənə jamni ⱪoliƣa elip mundaⱪ dedi:
– Bu jamdiki xarab mening silər üqün tɵkülidiƣan ⱪenim bilən
tüzülidiƣan Hudaning yengi əⱨdisining bəlgisidur. 21 Biraⱪ xuni bilip
ⱪoyunglarki, bu yərdə mən bilən bir dastihanda olturƣanlardin biri
manga satⱪunluⱪ ⱪilidu! 22 Dərwəⱪə, Insan'oƣli Hudaning iradisi bilən
aləmdin ɵtidu. Lekin, uningƣa satⱪunluⱪ ⱪilidiƣan kixining ⱨaliƣa way!
23
Xagirtlar bir-biridin:
– Bundaⱪ ⱪilidiƣan zadi kimdu? – dəp soraxti.
Xagirtlarning mərtiwə ⱨəⱪⱪidə munazirilixixi
Xagirtlar ɵz iqidə zadi kimning mərtiwisi ⱨəmmidin yuⱪiri dəp,
talax-tartix ⱪilixⱪa baxlidi.
25
Ⱨəzriti Əysa ularƣa mundaⱪ dedi:
– Bu dunyadiki padixaⱨlar ⱨɵkümran süpitidə ⱪol astidiki həlⱪni
baxⱪuridu ⱨəm ɵzini həlⱪpərwər ⱪilip kɵrsitidu. 26 Lekin, silər bundaⱪ
ⱪilmanglar. Aranglardiki əng mərtiwiliklər ɵzlirini ərziməs kixilərdək
tutsun. Baxliⱪ bolƣininglar baxⱪilarƣa hizmət ⱪilinglar. 27 Adəttə kim
mərtiwilik? Dastihanda olturƣanmu yaki hizmətkarmu? Əlwəttə,
dastihanda olturƣan əməsmu? Biraⱪ manga kəlsək, gərqə mən silərning
ustazinglar bolsammu, aranglarda hizmətkarƣa ohxaxmən.
28
Mən sinaⱪlarni beximdin ɵtküzgəndə, silər baxtin-ahir mən bilən
billə boldunglar. 29 Huddi Atam manga padixaⱨliⱪ ⱨoⱪuⱪi təⱪdim
ⱪilƣandək, silərgimu xuni təⱪdim ⱪilimən. 30 Silər mening
padixaⱨliⱪimda mən bilən ⱨəmdastihan bolisilər wə təhtlərdə olturup,
Isra'illarning on ikki ⱪəbilisigə ⱨɵkümranliⱪ ⱪilisilər.
24

Ⱨəzriti Əysaning Petrusning ɵzidin tanidiƣanliⱪini aldin eytixi
Ⱨəzriti Əysa yənə mundaⱪ dedi:
– Əy Simun, Simun! Xəytanning ⱨəmminglarni sinax təlipigə Huda
maⱪul boldi. U silərni huddi buƣday tasⱪiƣandək sinimaⱪqi. 32 Lekin,
manga bolƣan etiⱪading yoⱪalmisun dəp, sanga du'a ⱪildim. Xəytanƣa
sinilip, yolumƣa ⱪaytⱪandin keyin, ⱪerindaxliringning etiⱪadini
mustəⱨkəmlə.
33
– I Rəbbim, mən siz bilən billə zindanƣa taxlinip, billə ɵlüxkə
təyyarmən! – dedi Petrus.
34
– Petrus, – dedi ⱨəzriti Əysa, – bilip ⱪoyƣinki, ətə səⱨərdə horaz
qilliƣuqə, sən məndin üq ⱪetim tanisən.
31
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Ⱨəzriti Əysaning xagirtlirini agaⱨlanduruxi
Andin, ⱨəzriti Əysa xagirtliridin:
– Burun mən silərni səpərgə əwətkəndə, ⱨəmyan, hurjun wə ayaƣ
almanglar, degənidim. U qaƣda, birər nərsənglar kəm bolup ⱪalƣanmu?
– dəp soridi.
– Yaⱪ, – dəp jawab berixti xagirtlar.
36
– Lekin, əmdi ⱨəmyan, hurjuni barlar eliwelinglar. Ⱪiliqi yoⱪlar
qapininglarni setip, birdin ⱪiliq elinglar, – dedi ⱨəzriti Əysa, 37 – Qünki
muⱪəddəs yazmilarda mən toƣruluⱪ: «U jinayətqilər ⱪatariƣa
kirgüzülidu» dəp hatiriləngən sɵz qoⱪum əməlgə axurulidu. Əməliyəttə,
mən toƣruluⱪ yezilƣanlarning ⱨəmmisi əməlgə exixⱪa az ⱪaldi.
38
– I Rəbbim, ⱪarang, bu yərdə ikki ⱪiliq bar ikən, – dedi xagirtlar.
– Boldi, yetidu! – dedi ⱨəzriti Əysa ularƣa.
35

Ⱨəzriti Əysaning Zəytun teƣida du'a ⱪilixi
Tamaⱪtin keyin, ⱨəzriti Əysa xagirtlar bilən billə xəⱨərdin qiⱪip,
aditi boyiqə Zəytun teƣiƣa kətti. 40 U yərgə yetip barƣandin keyin,
ularƣa:
– Eziⱪturulmasliⱪinglar üqün du'a ⱪilinglar, – dedi.
41
Andin, ⱨəzriti Əysa neriraⱪ berip, tizlinip turup:
42
– I Ata, halisang, bu azab ⱪədiⱨini məndin yiraⱪlaxturƣaysən. Lekin,
bu ix mening əməs, bəlki sening iradəng boyiqə bolsun, – dəp du'a ⱪildi.
43
U du'a ⱪiliwatⱪanda, asmandin kəlgən bir pərixtə uningƣa kɵrünüp,
mədət bərdi. 44 Ⱨəzriti Əysa qongⱪur ⱪayƣu iqidə tehimu ihlas bilən du'a
ⱪiliwatⱪanda, uning tərliri yərgə tɵkülgən ⱪan tamqiliridək qüxüxkə
baxlidi.
45
Du'adin keyin, ⱨəzriti Əysa ornidin turup, xagirtlirining yeniƣa
kelip, ularning ƣəmgə qɵkkənlikidin mügdəp ⱪalƣanliⱪini kɵrdi.
46
– Uhlap ⱪalƣininglar nemisi? Eziⱪturuluxtin saⱪlinix üqün ⱪopup
du'a ⱪilinglar, – dedi ⱨəzriti Əysa ularni oyƣitip.
39

Ⱨəzriti Əysaning tutⱪun ⱪilinixi
Ⱨəzriti Əysaning sɵzi ayaƣlaxmastinla, on ikki xagirtining biri
bolƣan Yəⱨuda bir top adəmni baxlap kəldi. U ⱨəzriti Əysaning aldiƣa
kelip, sɵyüp salam bərdi.
48
Ⱨəzriti Əysa uningƣa:
– Əy Yəⱨuda, Insan'oƣlini sɵyüp ⱪoyupmu, yənə uningƣa satⱪunluⱪ
47
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ⱪilamsən? – dedi.
49
Ⱨəzriti Əysaning yenidiki xagirtlar əⱨwalning qataⱪliⱪini kɵrüp:
– I Rəbbim, ular bilən elixsaⱪ ⱪandaⱪ dəysiz? – dedi. 50 Xagirtlarning
biri ⱪiliqini kɵtürüp, bax roⱨaniyning qakiriƣa urdi. Ⱪiliq qakarning ong
ⱪuliⱪiƣa tegip, uni xilip qüxürüwətti.
51
Biraⱪ, ⱨəzriti Əysa:
– Bəs! – dedi wə ⱪolini uzitip qakarning ⱪuliⱪiƣa təgküzüp ⱪoyuwidi,
xu'an saⱪiyip kətti.
52
Ⱨəzriti Əysa ɵzini tutⱪili kəlgən aliy roⱨaniylar, ibadəthana
ⱪarawullirining baxliⱪliri wə aⱪsaⱪallarƣa:
– Silər ⱪiliq-toⱪmaⱪlarni kɵtürüp meni tutⱪili kəpsilər, meni ⱪaraⱪqi
kɵrüwatamsilər? 53 Mən ⱨər küni silər bilən mərkiziy ibadəthana
ⱨoylisida bolƣanda, manga ⱪol salmidinglar. Biraⱪ, əmdi ⱪol salidiƣan
waⱪit-sa'itinglar yetip kəldi. Bu Xəytan ⱨɵküm süridiƣan ⱪarangƣu
waⱪittur, – dedi.
Petrusning ⱨəzriti Əysadin tenixi
Ⱪarawullar ⱨəzriti Əysani tutup, bax roⱨaniyning ɵyigə elip berixti.
Petrus yiraⱪtin əgixip mangƣanidi. 55 Ular ⱨoylining otturisiƣa ot yeⱪip,
qɵrisidə issinip olturƣanda, Petrusmu ularning arisiƣa kiriwaldi.
56
Uning issinip olturƣinini kɵrgən bir dedək uningƣa tikilip ⱪarap turup:
– Bu adəmmu Əysa bilən bir! – dedi.
57
– Yaⱪ! Mən uni tonumaymən! – dəp tandi Petrus.
58
Uzun ɵtməy, yənə birəylən uni tonup ⱪelip:
– Sənmu uning adimiƣu! – dedi.
– Ⱪara seni, mən ular bilən bir əməs! – dedi Petrus.
59
Birər sa'ət ɵtkəndin keyin, yənə bir adəm:
– Xübⱨisizki, bu adəm Əysa bilən bir. Tələppuzidin uningmu Jəliliyilik
ikənliki qiⱪip turmamdu?! – dəp qing turuwaldi.
60
Lekin, Petrus:
– Ⱪara buni, nemə dəp biljirlawatisən! – dedi.
Uning sɵzi ayaƣlaxmastinla horaz qillidi. 61 Rəbbimiz Əysa kəynigə
burulup, Petrusⱪa tikilip ⱪaridi. Petrus Rəb Əysaning: «Ətə səⱨərdə
horaz qilliƣuqə, sən məndin üq ⱪetim tanisən» degən sɵzini esigə elip,
62
taxⱪiriƣa qiⱪip ⱪattiⱪ yiƣlap kətti.
54
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Ⱨəzriti Əysaning aliy kengəxmidə sotlinixi
Ⱨəzriti Əysaƣa ⱪarawatⱪan ⱪarawullar uni məshirə ⱪilatti. 64 Uning
kɵzini tengip ⱪoyƣandin keyin, uni urup turup:
– Pəyƣəmbər bolsang, eytip baⱪⱪina, seni kim urdi? – dəp soraxti 65 wə
uningƣa buningdin baxⱪa yənə nurƣun ⱨaⱪarətlərni yaƣduruxⱪa baxlidi.
66
Tang atⱪanda, Yəⱨudiylarning aliy kengəxmisidiki aⱪsaⱪallar, aliy
roⱨaniylar wə Təwrat ustazliri jəm boluxti. Ⱨəzriti Əysa ularning aldiƣa
elip kelindi. 67 Ular ⱨəzriti Əysadin:
– Eytⱪin, sən Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨmu? – dəp soraxti.
ⱨəzriti Əysa mundaⱪ jawab bərdi:
– Silərgə eytsammu, ixənməysilər. 68 Silərdin birər so'al sorisam, jawab
bərməysilər. 69 Lekin, Insan'oƣlining ⱪadir Hudaning ong yenida
olturidiƣiniƣa az ⱪaldi.
70
– Undaⱪta, sən Hudaning Oƣli ikənsən-də? – deyixti ular.
– Silərning degininglardək! – dəp jawab bərdi ⱨəzriti Əysa.
71
Xuning bilən, ular:
– Əmdi baxⱪa ⱨeqⱪandaⱪ ərz ⱪilƣuqining ⱨajiti ⱪalmidi. Qünki,
ɵzining aƣzidin kupur sɵzlərni angliduⱪ! – deyixti.
63

23-bab
Ⱨəzriti Əysaning waliy Pilatusning aldida sotlinixi
Kengəxmə ⱨəy'ətlirining ⱨəmmisi ornidin turuxup, ⱨəzriti Əysani
waliy Pilatusning aldiƣa elip berixti. 2 U yərdə uning üstidin xikayət
ⱪilip:
– Biz bu adəmning Yəⱨudiy həlⱪini azdurup, Rim imperatoriƣa baj
tapxurmasliⱪⱪa ⱪutratⱪanliⱪini wə ɵzini Yəⱨudiylarning Ⱪutⱪuzƣuqi –
Məsiⱨi, yəni padixaⱨi dəp atiwalƣanliⱪini kɵrduⱪ, – deyixti.
3
– Sən Yəⱨudiylarning padixaⱨimu? – dəp soridi Pilatus ⱨəzriti
Əysadin.
– Eytⱪiningizdək, – dəp jawab bərdi ⱨəzriti Əysa.
4
Andin, Pilatus aliy roⱨaniylar bilən kɵpqilikkə:
– Bu adəmdin birər jinayət tapalmidim, – dedi.
5
Lekin, ular tehimu ⱪət'iy türdə:
– U ɵz təlimliri bilən pütün Yəⱨudiylar zeminidiki ammini ⱪutritip,
1
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Jəliliyə ɵlkisidin baxlap taki bu yərgiqə kəldi, – deyixti.
Ⱨəzriti Əysa Ⱨirod hanning aldida
Buni angliƣan Pilatus:
– Bu adəm Jəliliyilikmu? – dəp soridi. 7 U ⱨəzriti Əysaning Ⱨirod
hanning ⱪol astidiki ɵlkidin kəlgənlikidin həwər tepip, uni Ⱨirodⱪa
yollap bərdi. (U qaƣda Ⱨirodmu Yerusalemda idi.)
8
Ⱨirod han ⱨəzriti Əysani kɵrüp, intayin huxal boldi. Qünki, u uzundin
beri ⱨəzriti Əysaƣa da'ir ixlarni anglap, «mening aldimdimu birər mɵjizə
kɵrsitip baⱪsun!» dəp, uning bilən kɵrüxməkqi bolup yürətti. 9 Xunga, u
ⱨəzriti Əysadin birmunqə so'allarni soridi. Lekin, ⱨəzriti Əysa bir
eƣizmu jawab bərmidi.
10
Aliy roⱨaniylar wə Təwrat ustazliri ⱨəzriti Əysaning üstidin ⱨə dəp
ərz-xikayət ⱪiliwatatti. 11 Ⱨirod han wə uning ləxkərliri ⱨəzriti Əysani
ⱨaⱪarətləp məshirə ⱪilixti. Andin keyin, uningƣa padixaⱨlarqə
ⱨəxəmətlik ton kiydürüp, uni yənə Pilatusning aldiƣa ⱪayturdi.
12
Mana xu kündin baxlap, Ⱨirod han bilən waliy Pilatus dost bolup
ⱪaldi. Uningdin burun, ular bir-birigə düxmən idi.
6

Ⱨəzriti Əysaning ɵlümgə ⱨɵküm ⱪilinixi
Waliy Pilatus aliy roⱨaniylarni, Yəⱨudiy aⱪsaⱪallarni wə jama'ətni
yiƣip, 14 ularƣa:
– Silər bu adəmni aldimƣa ⱨəydəp kəldinglar. Uning üstidin həlⱪni
azdurup ⱪutratti, dəp xikayət ⱪildinglar. Biraⱪ, mən uni silərning
aldinglarda soraⱪ ⱪilip, silər xikayət ⱪilƣan jinayətlərdin birinimu
tapalmidim. 15 Ⱨirod hanmu uningdin gunaⱨ tapalmay, manga
ⱪayturuwetiptu. Qünki, uningda ɵlümgə layiⱪ ⱨeqⱪandaⱪ jinayət yoⱪ
ikən. 16 Əmdi, mən uni ⱪamqilitip, ⱪoyup berimən, – dedi. 17 Uning
mundaⱪ deyixining səwəbi: u ⱨər ⱪetimliⱪ Ɵtüp Ketix ⱨeytida, Yəⱨudiy
jinayətqiliridin birini ⱪoyup berətti.
18
Biraⱪ, kɵpqilik bir eƣizdin quⱪan selixip:
– Uni ɵltürüng! Barabbasni ⱪoyup bering! – deyixti. 19 (Barabbas
Yerusalemda topilang kɵtürüp, adəm ɵltürüp, zindanƣa taxlanƣan bir
jinayətqi idi.)
20
Pilatus ⱨəzriti Əysani ⱪoyup bərməkqi bolup, kɵpqilikkə ⱪayta
nəsiⱨət ⱪildi. 21 Lekin, ular ⱨə dəp:
– Uni krestkə mihliting, krestkə mihliting! – dəp quⱪan selixti.
13

1081
Luⱪa bayan ⱪilƣan hux həwər
22

Pilatus üqinqi ⱪetim ularƣa:
– Nemixⱪa? U zadi nemə jinayət ɵtküzdi? Mən uningdin ɵlümgə layiⱪ
jinayət tapalmidim. Uni ⱪamqilitip, ⱪoyup berimən, – dedi.
23
Biraⱪ, kɵpqilik dawamliⱪ quⱪan selixip, ⱨəzriti Əysani krestkə
mihlap esip ɵltürsun dəp, qing turuwaldi. Ularning quⱪanliri ahir ƣəlibə
ⱪildi. 24 Pilatus ularning təlipi boyiqə ⱨɵküm qiⱪardi. 25 Topilang kɵtürüp
zindanƣa taxlanƣan ⱨeliⱪi ⱪatilni ⱪoyup berip, ⱨəzriti Əysani
Yəⱨudiylarning ɵz haⱨixi boyiqə bir tərəp ⱪilix üqün ləxkərlərgə
tapxurup bərdi.
Ⱨəzriti Əysaning krestkə mihlinixi
Ləxkərlər krestni kɵtürgən ⱨəzriti Əysani elip ketiwatⱪanda, yolda
yezidin keliwatⱪan Kirini xəⱨirilik Simun isimlik bir kixini uqratti. Ular
bu kixini tutuwelip krestni uningƣa kɵtürgüzüp, ⱨəzriti Əysaning
kəynidin ⱨəydəp mangdi. Qünki, ⱨəzriti Əysa ⱨalsirap kətkənidi.
27
Nurƣun kixilər ⱨəzriti Əysaning kəynidin əgixip mangdi. Ularning
iqidə ⱨəzriti Əysaƣa eqinip yiƣa-zar ⱪilixip mangƣan ayallarmu bar idi.
28
Ⱨəzriti Əysa kəynigə burulup ularƣa mundaⱪ dedi:
– Əy Yerusalem ayalliri! Mən üqün yiƣlimanglar. Ɵzünglar wə
pərzəntliringlar üqün yiƣlanglar! 29 Qünki, silərgə xundaⱪ eƣir künlər
keliduki, kixilər: «Pərzənt kɵrmigən, ⱨamilidar bolmiƣan, bala
emitmigən ayallar nemidegən bəhtlik!» dəydu. 30 U qaƣda, kixilər
Hudaning ƣəzipidin ⱪeqix üqün taƣlarƣa: «Üstimizgə ɵrül!»,
dɵnglüklərgimu: «Üstimizni yap!» dəp yalwuridu. 31 Yapyexil dərəh otta
kɵydürülgən yərdə, ⱪurup kətkən dərəh tehimu kɵydürülməsmu?!
Xuningdək, mən azab qəkkən yərdə, silər gunaⱨkar Yəⱨudiylar tehimu
azab qəkməmsilər?!
32
Ləxkərlər ⱨəzriti Əysa bilən birgə ikki jinayətqinimu ular üstidin
ɵlüm jazasini bejirixkə elip kelixkənidi. 33 Ular Yerusalemning sirtidiki
«Bax Sɵngək» dəp atalƣan jayƣa berip, u yərdə ⱨəzriti Əysani krestkə
mihlidi. Ikki jinayətqiningmu birini ⱨəzriti Əysaning ong təripigə, yənə
birini sol təripigə mihlidi wə krestlərni tikləp ⱪoydi. 34 Ⱨəzriti Əysa:
– I Ata, ularni kəqürüm ⱪilƣin, qünki ular ɵzining nemə
ⱪiliwatⱪanliⱪini bilməydu, – dedi.
Ləxkərlər qək taxlixip, ⱨəzriti Əysaning kiyimlirini bɵlüxüwaldi.
35
Halayiⱪ ⱪarap turuwatⱪanda, Yəⱨudiy aⱪsaⱪallar uni məshirə ⱪilip:
– U baxⱪilarni ⱪutⱪuzuptikən! Əgər rasttin Huda təyinligən
26
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Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ bolƣan bolsa, ɵzini ⱪutⱪuzup baⱪmisunmu! –
deyixti.
36
Ləxkərlərmu uni məshirə ⱪilixip, uningƣa ərzan üzüm xarabi
təngləp:
37
– Əgər sən Yəⱨudiylarning padixaⱨi bolsang, ɵzüngni ⱪutⱪuzup baⱪ!
– deyixti.
38
Ⱨəzriti Əysaning üstidiki tahtiƣa: «Bu kixi Yəⱨudiylarning
padixaⱨi» dəp yezilƣanidi. 39 Ⱨəzriti Əysa bilən billə krestkə mihlanƣan
ikki jinayətqining biri uni ⱨaⱪarətləp:
– Sən Huda əwətkən ⱪutⱪuzƣuqi əməsmiding? Əmdi ɵzüngnimu,
biznimu ⱪutⱪuzmamsən?! – dedi.
40
Yənə biri bolsa ⱨeliⱪi jinayətqini əyibləp:
– Sənmu uningƣa ohxax jazaliniwatⱪan turuⱪluⱪ, Hudadin
ⱪorⱪmidingmu? 41 Bizning jazaliniximiz ⱨəⱪliⱪ. Biz ɵz ⱪilmixlirimizning
jazasini tarttuⱪ, lekin u ⱨeqⱪandaⱪ yamanliⱪ ⱪilmiƣanƣu! – dedi.
42
Andin, u ⱨəzriti Əysaƣa:
– I Əysa, padixaⱨliⱪing bilən kəlginingdə, meni untumiƣaysən, – dedi.
43
– Bilip ⱪoyki, bügün sən mən bilən billə jənnəttə bolisən, – dedi
ⱨəzriti Əysa uningƣa.
Ⱨəzriti Əysaning ɵlümi
Qüx waⱪtida, ⱪuyax nuri ƣayib bolup, pütün zeminni ⱪarangƣuluⱪ
basti. Bu əⱨwal üq sa'ət dawam ⱪildi. 45 Mərkiziy ibadəthanidiki pərdə
tosattin ikki parqə bolup yirtildi.⑨ 46 Ⱨəzriti Əysa ⱪattiⱪ awaz bilən:
– I Ata! Roⱨimni ⱪolungƣa tapxurdum, – dedi-də, tiniⱪi tohtap, jan
üzdi.
47
U yərdə buni kɵrüp turƣan yüzbexi Hudadin ⱪorⱪⱪan ⱨalda:
– Bu adəm ⱨəⱪiⱪətən durus adəm ikən! – dəp Hudani mədⱨiyilidi.
48
Bu wəⱪəni kɵrüx üqün yiƣilƣan halayiⱪ ⱪayƣu bilən məydisigə
urup, ɵylirigə ⱪaytixti. 49 Ⱨəzriti Əysani tonuydiƣan kixilər wə Jəliliyə
ɵlkisidin uningƣa əgixip kəlgən ayallar wəⱪəning jəryanini yiraⱪtin
kɵrüp turdi.
44

Bu pərdə ibadəthanining əng muⱪəddəs jay dəp atalƣan ⱪismini muⱪəddəs jay dəp
atalƣan ⱪismidin ayrip turidiƣan pərdə bolup, uning yirtilixi ⱨəzriti Əysaning
insanlarning Hudaning aldiƣa baridiƣan yolini aqⱪanliⱪini bildüridu.
⑨
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Ⱨəzriti Əysaning dəpnə ⱪilinixi
Yəⱨudiyə ɵlkisidiki Aramatiya degən xəⱨərdin kəlgən Yüsüp
isimlik bir kixi bar idi. U aⱪ kɵngül, durus adəm bolup, Hudaning
padixaⱨliⱪining namayan boluxini intizarliⱪ bilən kütətti. U
Yəⱨudiylarning aliy kengəxmisining əzaliridin biri bolsimu, ularning
ⱨəzriti Əysa ⱨəⱪⱪidiki bu ⱪarari wə ⱨərikətlirigə ⱪoxulmiƣanidi.
52
Yüsüp waliy Pilatusning aldiƣa berip, ⱨəzriti Əysaning jəsitini berixni
tələp ⱪildi. 53 Pilatus ⱪoxulƣandin keyin, u jəsətni kresttin qüxürüp,
kəndir rəht bilən kepənləp, yengidin oyulƣan qong ⱪoram taxliⱪ ⱪəbrigə
dəpnə ⱪildi.
54
Bu wəⱪələr ⱨeytning ⱨarpisi yüz bərgən bolup, dəm alidiƣan xənbə
künigə az ⱪalƣanidi. 55 Xunga, Jəliliyə ɵlkisidin ⱨəzriti Əysa bilən billə
kəlgən ayallar Yüsüp bilən billə berip, ⱪəbrini wə jəsətning ⱪandaⱪ
ⱪoyulƣanliⱪini kɵzdin kəqürdi. 56 Andin, ɵylirigə ⱪaytip berip, jəsətkə
qaqidiƣan hux puraⱪliⱪ buyumlar bilən ətirlərni təyyarlidi. Dəm elix
küni, Hudaning əmri boyiqə, ular dəm elixti.
50-51

24-bab
Ⱨəzriti Əysaning tirilixi
Yəkxənbə küni tang yoruxi bilən təng, ayallar ɵzliri təyyarliƣan hux
puraⱪliⱪ buyumlirini elip, ⱨəzriti Əysaning ⱪəbrisigə bardi. 2 Ular
ⱪəbrining aƣzidiki taxning domilitiwetilgənlikini kɵrdi. 3 Ⱪəbrigə kirip
ⱪarisa, ⱨəzriti Əysaning jəsiti yoⱪ turatti! 4 Ular kɵzlirigə ixənməy
turƣinida, tosattin ularning yenida kiyimliridin nur qaⱪnap turidiƣan ikki
kixi pəyda boldi. 5 Ayallar intayin alaⱪzadə bolup, baxlirini yərgə egixti.
U pərixtilər ayallarƣa:
– Silər nemə üqün tirik adəmni ɵlgənlərning arisidin izdəysilər? 6 U bu
yərdə əməs, u tirildi. U Jəliliyə ɵlkisidə turƣan waⱪtida, silərgə nemə
degənlikini əsləp beⱪinglar. 7 U: «Insan'oƣli yaman niyətlik kixilərning
ⱪoliƣa tapxurulidu, krestkimu mihlinip ɵltürülidu. Biraⱪ, üqinqi küni
ⱪayta tirilidu» degən əməsmu?! – dedi.
8
Ular ⱨəzriti Əysaning rast xundaⱪ degənlikini esigə elixip, 9 ⱪəbrə
yenidin ⱪaytixti. Ular kɵrgənlirining ⱨəmmisini on bir əlqi wə baxⱪa
xagirtlarƣa yətküzdi. 10 Bu ixlarni əlqilərgə yətküzgüqi ayallar –
Məjdəllik Məryəm, Yo'anna, Yaⱪupning anisi Məryəm wə baxⱪa ayallar
1
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idi. 11 Lekin, əlqilər bu ayallarning eytⱪanlirini ⱪuruⱪ gəp dəp ⱪarap,
ularning sɵzlirigə ixənmidi. 12 Biraⱪ, Petrus ornidin turup, mazarƣa
yügürüp berip, ⱪəbrining iqigə ⱪariƣinida, ⱨeliⱪi kəndir kepəndin baxⱪa
ⱨeq nərsə kɵrmidi. Umu bu ixlarƣa intayin ⱨəyran bolup ⱪaytip kətti.
Emayus yezisiƣa baridiƣan yolda
Xu küni, xagirtlardin ikkiylən Yerusalemdin on bir qaⱪirim
yiraⱪliⱪtiki Emayus degən yeziƣa bardi. 14 Ular yol boyi yeⱪinda yüz
bərgən wəⱪələr toƣrisida sɵzlixip ketiwatatti. 15 Dəl xu qaƣda, ⱨəzriti
Əysa ɵzi ularƣa yeⱪinlap kelip, ular bilən billə mangdi. 16 Ular ⱨəzriti
Əysani kɵrgən bolsimu, ⱪandaⱪtur uni tonuxⱪa ⱪurbi yətmidi.
17
– Nemə toƣruluⱪ paranglixip ketiwatisilər? – dəp soridi ⱨəzriti Əysa
ulardin.
Ular ⱪayƣuluⱪ ⱨalda ⱪədimini tohtatti. 18 Ulardin Kliyopas isimlik biri
ⱨəzriti Əysadin:
– Sənzə, Yerusalemda turupmu, yeⱪinda yüz bərgən wəⱪələrdin ⱪilqə
həwiring yoⱪmu nemə? – dəp soridi.
19
– Nemə wəⱪə ikən? – dedi ⱨəzriti Əysa.
– Nasirəlik Əysaning wəⱪəsiqu! – dedi ular, – u Hudaning aldidimu,
həlⱪning aldidimu sɵz-ⱨərikətlirining küqi bar bir pəyƣəmbər idi. 20 Aliy
roⱨaniylar wə aⱪsaⱪallirimiz uni waliy Pilatusning aldiƣa yalap apirip,
ɵlüm jazasiƣa ⱨɵküm ⱪildurup, krestkə mihlatti. 21 Biz əslidə uni
Isra'illarƣa azadliⱪ elip kelidiƣan kixi dəp, intizarliⱪ bilən kütüp
kəlgəniduⱪ. Biraⱪ, bundaⱪ bolmay, ⱨazir uning aləmdin ɵtkinigə üq kün
boldi. 22 Lekin ⱪiziⱪ yeri xuki, bügün ətigəndə arimizdiki birnəqqə ayal
bizni alaⱪzadə ⱪilip, bizgə mundaⱪ bir həwərni yətküzdi: ular səⱨərdə
ⱪəbrigə berip ⱪarisa, 23 ⱨəzriti Əysaning jəsiti kɵrünməptu! Pərixtilər
ularƣa kɵrünüp, ⱨəzriti Əysaning ⱪayta tirilgənlikini eytiptu. 24 Buning
bilən, bizdin birnəqqəylən ⱪəbrigə berip, əⱨwalning ayallarning
eytⱪinidək ikənlikini, ⱨəzriti Əysaning jəsitining dərwəⱪə yoⱪ
turƣanliⱪini kɵrüp kəldi.
25
Ⱨəzriti Əysa ularƣa mundaⱪ dedi:
– Əy nadanlar! Pəyƣəmbərlərning eytⱪan sɵzlirigə nemanqə təstə
ixinisilər? 26 Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ Hudaning xan-xəripigə erixixtin
burun, mana xu jəbir-japalarni bexidin kəqürüxi kerək əməsmidi?
27
Andin, u muⱪəddəs yazmilarda Musa wə baxⱪa barliⱪ
pəyƣəmbərlərning ɵzi ⱨəⱪⱪidə aldin yezilƣanlirini ularƣa sɵzləp
13
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qüxəndürdi.
28
Ular baridiƣan yezisiƣa yeⱪinlaxⱪanda, ⱨəzriti Əysa səpirini yənə
dawamlaxturidiƣandək turatti. 29 Ular uni tutuwelip:
– Kün olturdi. Ⱨeli ⱪarangƣu qüxidu. Biz bilən billə ⱪonup ⱪeling, –
dəp ɵtündi.
Ⱨəzriti Əysa ular bilən ⱪonmaⱪqi bolup ɵygə kirdi. 30 Ular tamaⱪⱪa
olturƣanda, ⱨəzriti Əysa nanni ⱪoliƣa elip, Hudaƣa xükür eytti, andin
nanni oxtup ularƣa sundi. 31 Xu qaƣda, ularning kɵzliri eqilƣandək
bolup, ⱨəzriti Əysani tonudi, lekin u uxtumtut ƣayib boldi. 32 Ular
bir-birigə:
– U yolda biz bilən paranglixip, muⱪəddəs yazmilarni qüxəndürgəndə,
ⱪəlbimiz goya ottək yanmidimu?! – deyixti.
33-34
Ular dərⱨal yolƣa qiⱪip, Yerusalemƣa ⱪaytip kəldi. U yərdə baxⱪa
əlqilər wə xagirtlarning bir yərgə yiƣilip: «Rəbbimiz rasttin tiriliptu. U
Simunƣa kɵrünüptu!» deyixiwatⱪanliⱪini anglidi. 35 Xuning bilən, bu
ikkiylənmu yolda yüz bərgən ixlarni wə ⱨəzriti Əysa nanni
oxtuwatⱪanda, ɵzlirining uni ⱪandaⱪ tonup ⱪalƣanliⱪini kɵpqilikkə
sɵzləp bərdi.
Ⱨəzriti Əysaning xagirtliriƣa kɵrünüxi
Xagirtlar bu wəⱪə üstidə sɵzlixiwatⱪanda, tosattin ⱨəzriti Əysa ɵzi
ularning arisida pəyda bolup:
– Silərgə amanliⱪ bolsun, – dedi.
37
Ular birər roⱨni uqrattuⱪmu nemə dəp, alaⱪzadə boluxup kətti.
38
Ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Nemigə xunqə ⱪorⱪuxup kəttinglar? Nemidin gumanlinisilər?
39
Ⱪolum bilən putumƣa ⱪarap beⱪinglar! Bu mən! Tutup baⱪsanglar
bilisilər, roⱨning gɵx-ustihini yoⱪ. Ⱪaranglar, mening bar, – dedi.
40
Ⱨəzriti Əysa xundaⱪ degəq put-ⱪolini kɵrsətti. 41 Ular yənila
ixənməy, bir hux bolsa, bir ⱨəyran boluxup turatti. Xuning bilən, ⱨəzriti
Əysa ulardin:
– Silərdə yəydiƣan nərsə barmu? – dəp soridi. 42 Ular bir parqə beliⱪ
kawipini sunuwidi, 43 ⱨəzriti Əysa elip ularning aldida yedi.
44
Andin, ularƣa mundaⱪ dedi:
– Bu ixlarning ⱨəmmisini mən ilgiri silər bilən billə bolƣan waⱪtimda
eytⱪanidim. Mən: «Musa hatiriligən Təwrat, baxⱪa pəyƣəmbərlərning
yazmiliri wə Zəburda bayan ⱪilinƣan manga da'ir ixlarning ⱨəmmisi
36
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qoⱪum əməlgə axurulidu» degən əməsmu?
45
Xuningdin keyin, ⱨəzriti Əysa ularning muⱪəddəs yazmilarni
qüxinixi üqün, ularning zeⱨnini eqip, 46 mundaⱪ dedi:
– Muⱪəddəs yazmilarda aldin mundaⱪ hatiriləngən: Ⱪutⱪuzƣuqi –
Məsiⱨ azab qekip, ɵltürülüp, üqinqi küni ɵlümdin tirilidu.
47
«Gunaⱨliriƣa towa ⱪilƣanlarning ⱨəmmisi u arⱪiliⱪ kəqürüm ⱪilinidu»
degən hux həwər Yerusalemdin baxlap pütün əllərgə tarⱪitilidu. 48 Silər
əmdi bu wəⱪələrning guwaⱨqiliri bolisilər. 49 Atam berimən, dəp wədə
ⱪilƣan Muⱪəddəs Roⱨni silərgə ata ⱪilimən. Biraⱪ, silər ərxtin kəlgən
Muⱪəddəs Roⱨning küq-ⱪudritigə toldurulƣuqə, Yerusalemda kütüp
turunglar.
Ⱨəzriti Əysaning asmanƣa kɵtürülüxi
Ⱨəzriti Əysa ularni Yerusalemning sirtidiki Bəytaniya yezisiƣiqə
baxlap bardi wə ⱪollirini kɵtürüp ularƣa bəht tilidi. 51 U bəht tiləwetip,
ulardin ayrilip asmanƣa kɵtürüldi. 52 Xagirtlar ⱨəzriti Əysaƣa ibadət
ⱪilixti wə intayin huxal-huramliⱪ iqidə Yerusalemƣa ⱪaytip kelip,
53
ⱨəmixə mərkiziy ibadəthanida Hudaƣa mədⱨiyə oⱪuxup turdi.
50
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Yuⱨanna bayan ⱪilƣan hux həwər
(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
Bu kitabning mu'əllipi beliⱪqi Zəbədiyning oƣli Yuⱨannadur. U Petrus
wə ɵz ⱪerindixi Yaⱪup bilən bir ⱪatarda ⱨəzriti Əysaning əng yeⱪin
xagirti bolup ⱨesablinidu. U bu kitabta ɵz ismini ixlətməy, ɵzini ⱨəzriti
Əysaning yahxi kɵridiƣan xagirti dəp tilƣa alƣan (13-bab 23-ayət).
Mu'əllip bu kitabni kixilərning ⱨəzriti Əysaning Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ
ikənlikigə ixinixi ⱨəm bu arⱪiliⱪ uningƣa baƣlinip ⱨayatliⱪⱪa erixixi
üqün yazƣan.
Mu'əllip kitabini əzəldin məwjut bolƣan «Kalam», yəni adəm tenidə
insanlar arisiƣa kəlgən ⱨəzriti Əysa ⱨəⱪⱪidiki məlumattin baxliƣan. U
ⱨəzriti Əysaning kɵrsətkən mɵjiziliri ⱨəmdə uning bu mɵjizilər arⱪiliⱪ
ⱨəⱪiⱪətni qüxəndürgənlikini təswirligən. U ⱨəzriti Əysaning xagirtliri
bilən billə bolƣan əng ahirⱪi kəqlik tamiⱪi ⱨəⱪⱪidə kɵprək məlumat
bərgəndin keyin, uning ɵltürülüxi wə tirilixini hatiriligən. Mu'əllip
ⱨəzriti Əysa tirilgəndin keyin uning xagirtliri bilən bolƣan birⱪanqə
ⱪetimliⱪ uqrixixini təswirləx bilən kitabini tamamliƣan.
Bu kitabta mu'əllip ⱨəzriti Əysaning ɵzini «ⱨayatliⱪ neni», «ⱨayatliⱪ
süyi», «dunyaning nuri», «yahxi ⱪoyqi», «yol, ⱨəⱪiⱪət wə ⱨayatliⱪ»,
«üzüm teli» wə «insanlarni ɵlümdin tirildürgüqi wə ⱨayatliⱪ bərgüqi»
dəp tilƣa alƣanliⱪini hatiriləx bilən ⱨəzriti Əysaning dəl insanlar moⱨtaj
bolƣan ⱪutⱪuzƣuqi ikənlikini kɵrsitip bərgən.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tezis:
Kalam – ⱨəzriti Əysadur (1-bab 1-ayəttin 18-ayətkiqə)
Yəⱨya pəyƣəmbərning ⱨəzriti Əysaƣa guwaⱨliⱪ berixi (1-bab
19-ayəttin 34-ayətkiqə)
Ⱨəzriti Əysaning dəsləpki xagirtliri (1-bab 35-ayəttin 51-ayətkiqə)
Ⱨəzriti Əysaning alaⱨidə yəttə mɵjizisi (2-babtin 11-babⱪiqə)
Ⱨəzriti Əysaning bu dunyadiki ⱨayatining ahirⱪi ⱨəptisi (12-babtin
19-babⱪiqə)
Ⱨəzriti Əysaning tirilixi wə xagirtliriƣa kɵrünüxi (20-, 21-bablar)

Yuⱨanna bayan ⱪilƣan
hux həwər

Ⱨəzriti Əysa – Hudaning kalamidur
Ⱨəmmidin burun «Kalam»① məwjut idi. U Huda bilən billə idi ⱨəm
ɵzi Huda idi. 2 U, aləm yaritilixtin burunla Huda bilən billə idi. 3 U arⱪiliⱪ
barliⱪ məwjudatlar yaritildi. Ⱨeqⱪandaⱪ məwjudat uningsiz yaritilƣan
əməs. 4 «Kalam» ⱨayatliⱪning mənbəsi bolup, bu ⱨayatliⱪ insanlarƣa nur
elip kəldi. 5 Nur ⱪarangƣuluⱪni yorutidu. Ⱪarangƣuluⱪ bolsa nurni
ⱨərgiz besip qüxəligən əməs.
6
Waⱪit-sa'iti kəlgəndə, bir adəm Huda təripidin məydanƣa kəldi.
Uning ismi Yəⱨya idi. 7 U insanlarning ɵzi arⱪiliⱪ «ⱨəⱪiⱪiy nur»ƣa
ixinixi üqün, uningƣa guwaⱨliⱪ berixkə kəlgənidi. 8 Yəⱨya pəyƣəmbər
ɵzi «ⱨəⱪiⱪiy nur» əməs, u pəⱪət «ⱨəⱪiⱪiy nur»ƣa guwaⱨliⱪ bərgüqidur.
9
Dunyaƣa kelidiƣan bu «ⱨəⱪiⱪiy nur» pütkül insanni yorutidiƣan
nurdur.
10
Dunya «Kalam» arⱪiliⱪ yaritilƣan bolsimu, «Kalam» bu dunyaƣa
kəlgəndə, dunya uni tonumidi. 11 U ɵz tupriⱪiƣa kəlgən bolsimu, biraⱪ
uni ɵz həlⱪi ⱪobul ⱪilmidi. 12 Xundaⱪtimu, u ɵzini ⱪobul ⱪilip, ɵzigə
etiⱪad ⱪilƣanlarning ⱨəmmisigə Hudaning pərzənti bolux ⱨoⱪuⱪini
bərdi. 13 Bu ⱨoⱪuⱪⱪa erixkənlər ya ⱪandin, ya jinsiy tələptin, ya insan
1

①

Kalam – «sɵz» degən mənidə bolup, ⱨəzriti Əysaning bir namidur.
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haⱨixidin əməs, bəlki Hudaning iradisidin ⱪayta tɵrəlgən bolidu.
14
«Kalam» insan boldi ⱨəm arimizda yaxidi. U meⱨir-xəpⱪət wə
ⱨəⱪiⱪətkə tolƣan bolup, biz uning uluƣluⱪini, yəni atimiz Hudaning
birdinbir yeganə oƣlining uluƣluⱪini kɵrduⱪ.
15
Yəⱨya pəyƣəmbər uningƣa guwaⱨliⱪ berip, halayiⱪⱪa yuⱪiri awaz
bilən mundaⱪ dedi:
– Mən silərgə: «Məndin keyin kəlgüqi məndin uluƣdur, qünki u mən
tuƣuluxtin burunla məwjut» degənidimƣu. U dəl muxu kixidur!
16
Uning meⱨir-xəpⱪiti qəksiz bolƣaqⱪa, ⱨəmmimiz ⱨər da'im bəht
üstigə bəhtkə erixip kəlduⱪ. 17 Qünki, Təwrat ⱪanuni Musa pəyƣəmbər
arⱪiliⱪ yətküzülgən bolsa, Hudaning meⱨir-xəpⱪiti wə ⱨəⱪiⱪiti Əysa
Məsiⱨ② arⱪiliⱪ yətküzüldi. 18 Hudani ⱨeqkim kɵrüp baⱪⱪan əməs. Biraⱪ,
uni atimiz Hudaning ⱨəmraⱨi wə yeganə oƣli, xundaⱪla ɵzi Huda bolƣan
Əysa Məsiⱨ bizgə bildürdi.
Yəⱨya pəyƣəmbərning sɵzi
Yerusalemdiki Yəⱨudiy aⱪsaⱪalliri Hudaning əwətidiƣan
ⱪutⱪuzƣuqisining Yəⱨya pəyƣəmbər yaki əməslikini bilix üqün,
roⱨaniylar bilən mərkiziy ibadəthanida ixləydiƣan Lawiylarni
Yəⱨyaning aldiƣa əwətti. 20 Yəⱨya pəyƣəmbər ikkilənməstin:
– Mən Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ əməsmən, – dəp eniⱪ jawab bərdi.
21
Ular uningdin:
– Undaⱪta ɵzüng kim bolisən? Ilyas pəyƣəmbər bolamsən? – dəp
soridi.
– Yaⱪ! Mən Ilyas pəyƣəmbər əməsmən, – dedi u.
– Əmisə, Musa pəyƣəmbər aldin eytⱪan pəyƣəmbərmusən? – dəp
soridi ular. Yəⱨya pəyƣəmbər yənə:
– Yaⱪ! – dəp rət ⱪildi.
22
Ahirda, ular:
– Undaⱪta, sən zadi kim bolisən? Bizni əwətkənlərgə eytⱪudək bir
jawab bərgin. Eytⱪina. Sən ⱪandaⱪ adəmsən? – dəp soridi.
23
Yəⱨya pəyƣəmbər mundaⱪ jawab bərdi:
– Yəxaya pəyƣəmbər burun eytⱪan, Huda əwətidiƣan ⱪutⱪuzƣuqi
kelixtin ilgiri qɵldə, «Rəbbimizning kelixigə tüz yol təyyar ⱪilinglar»
19

Məsiⱨ – pəyƣəmbərlər aldin eytⱪan, Huda təripidin tallanƣan, ⱨaman bir küni kelip
mənggü ⱨɵkümranliⱪ ⱪilidiƣan padixaⱨni kɵrsitidu.
②
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dəp towlaydiƣan kixi məndurmən!
24-25
Yerusalemdin əwətilgən bəzi Pərisiylərmu③ Yəⱨya
pəyƣəmbərning aldiƣa kelip, uningdin:
– Sən ya Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ, ya Ilyas yaki Musa pəyƣəmbər aldin
eytⱪan pəyƣəmbər bolmisang, nemixⱪa kixilərni Hudaning yoliƣa
qaⱪirip, suƣa qɵmüldürisən?④ – dəp soridi.
26
Yəⱨya pəyƣəmbər ularƣa mundaⱪ dəp jawab bərdi:
– Mən kixilərni suƣila qɵmüldürimən, lekin aranglarda silər
tonumaydiƣan biri bar. 27 U məndin keyin kəlgüqi bolup, mən ⱨətta
uning ayiƣining yiplirini yexixkimu layiⱪ əməsmən!
28
Mana bu ixlar I'ordan dəryasining xərⱪiy ⱪetidiki Bəytaniya degən
yezida, yəni Yəⱨya pəyƣəmbər kixilərni dəryada qɵmüldürüwatⱪan
yərdə yüz bərgənidi.
Hudaning ⱪozisi
Ətisi, Yəⱨya pəyƣəmbər ⱨəzriti Əysaning ɵzigə ⱪarap
keliwatⱪanliⱪini kɵrüp mundaⱪ dedi:
– Mana bu, pütkül dunyadiki insanlarning gunaⱨidin azad ⱪilinixi üqün
ⱨazirlanƣan Hudaning ⱪozisidur! 30 Mən silərgə: «Məndin keyin kəlgüqi
məndin uluƣdur, qünki u mən tuƣuluxtin burunla məwjut idi»
degənidim. Mana bu dəl mən tilƣa alƣan axu kixidur! 31 Mən burun
uning kimlikini bilmisəmmu, bu ⱪutⱪuzƣuqi Isra'illarƣa ayan bolsun
dəp, silərni suƣa qɵmüldürgili kəldim. 32 Yəⱨya pəyƣəmbər yənə
guwaⱨliⱪ berip mundaⱪ dedi:
– Mən Hudaning Roⱨining kəptər ⱨalitidə asmandin qüxüp, uning
üstigə ⱪonƣanliⱪini kɵrdüm. 33 Mən uning Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ
ikənlikini bilmigənidim. Biraⱪ, meni kixilərni suƣa qɵmüldürüxkə
əwətkən Huda manga: «Sən Hudaning Roⱨining qüxüp, birining üstigə
ⱪonidiƣanliⱪini kɵrisən. U, kixilərni Hudaning Muⱪəddəs Roⱨiƣa
qɵmüldüridiƣan ⱪutⱪuzƣuqidur!» degənidi. 34 Ⱨazir rasttinla bu wəⱪəni
ɵz kɵzüm bilən kɵrgənlikim üqün, uning xəksiz Hudaning Oƣli⑤
29

③ Pərisiylər – Yəⱨudiy diniƣa təwə bolƣan, Təwrat tüzümlirigə ⱪattiⱪ ri'ayə ⱪilidiƣan
məⱬəptiki kixilər.
④ Bu yərdə tilƣa elinƣan qɵmüldürüx kixilərning ɵz gunaⱨliriƣa towa ⱪilip,
ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨning kelixigə təyyarliⱪ kɵrüxidin ibarət murasimni kɵrsitidu.
⑤ Hudaning Oƣli – bu nam ⱨərgizmu Huda bilən ⱨəzriti Əysa otturisidiki jismaniy
jəⱨəttiki ata-baliliⱪ munasiwətni əməs, bəlki roⱨiy jəⱨəttiki munasiwətni bildüridu.
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ikənlikigə guwaⱨliⱪ berimən!
Ⱨəzriti Əysaning dəsləpki xagirtliri
Ətisi, Yəⱨya pəyƣəmbər ikki xagirti bilən yənə xu yərdə idi. 36 U, u
yərdin ɵtüp ketiwatⱪan ⱨəzriti Əysani kɵrüp:
– Ⱪaranglar! Hudaning ⱪurban ⱪilinidiƣan ⱪozisi! – dedi.
37
Bu sɵzni angliƣan ikki xagirt ⱨəzriti Əysaning kəynidin mengixti.
38
Ⱨəzriti Əysa kəynigə burulup, əgixip keliwatⱪanlardin:
– Nemigə ⱨajitinglar qüxüp ⱪaldi? – dəp soridi.
ular:
– Rabboni (bu Ibraniyqə sɵz bolup, «ustaz» degən mənidə), ⱪəyərdə
turisiz? – dedi.
39
– Kelip kɵrünglar, – dedi ⱨəzriti Əysa. Xuning bilən, ular berip uning
ⱪəyərdə turidiƣanliⱪini kɵrdi. Bu, qüxtin keyin sa'ət tɵtlər bolƣan waⱪit
bolup, ular u künni ⱨəzriti Əysa bilən billə ɵtküzdi.
40
Yəⱨya pəyƣəmbərning sɵzini anglap, ⱨəzriti Əysaning kəynidin
mangƣan ikki kixining biri Simun Petrusning inisi Əndər idi. 41 Əndər
dərⱨal ɵz akisi Simunni tepip, uningƣa:
– Biz «Məsiⱨ»ni taptuⱪ! – dedi. («Məsiⱨ» Ibraniyqə sɵz bolup, «Huda
təyinligən ⱪutⱪuzƣuqi» degən mənidə.)
42
Əndər akisini ⱨəzriti Əysaning aldiƣa elip bardi. Ⱨəzriti Əysa
uningƣa ⱪarap:
– Yuⱨannaning oƣli Simun, buningdin keyin sening isming «Kifas»
bolsun, – dedi. («Kifas» Grek tilidiki «Petrus» degən sɵz bilən mənidax
bolup, «ⱪoram tax» degən mənini bildüridu.)
35

Filip wə Natanyəlning qaⱪirtilixi
Ətisi, ⱨəzriti Əysa Jəliliyə ɵlkisigə berixni ⱪarar ⱪildi. U Filipni
tepip, uningƣa:
– Manga əgixip mang! – dedi.
44
Filip Bəytsaydaliⱪ bolup, Əndər bilən Petrusning yurtdixi idi.
45
Filip Natanyəlni tepip, uningƣa:
– Musa pəyƣəmbər Təwratta aldin eytⱪan, baxⱪa pəyƣəmbərlərmu
tilƣa alƣan Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨni taptuⱪ. U, Yüsüpning oƣli Nasirəlik
Əysa ikən! – dedi.
46
Biraⱪ, Natanyəl:
– Nasirəlikmu?! Axu kiqik bir xəⱨərdin mundaⱪ yahxi ix qiⱪarmu? –
43

1092
Yuⱨanna bayan ⱪilƣan hux həwər

dedi.
– Kelip kɵrüp baⱪ! – dedi Filip.
47
Ⱨəzriti Əysa Natanyəlning ɵzining aldiƣa keliwatⱪanliⱪini kɵrüp, u
toƣruluⱪ:
– Mana bu, iqidə ⱪilqə ⱨiylə-mikrisi yoⱪ ⱨəⱪiⱪiy bir Isra'il! – dedi.
48
– Mening ⱪandaⱪ adəm ikənlikimni ⱪəyərdin bildingiz? – dəp soridi
Natanyəl ⱨəyran bolup.
Ⱨəzriti Əysa:
– Filip seni qaⱪirixtin awwal, sening ənjür dərihining tüwidə
olturƣanliⱪingni kɵrgənidim, – dəp jawab bərdi.
49
Natanyəl ⱨəzriti Əysaning baxⱪilar kɵrəlməydiƣan ixlarni
kɵrələydiƣanliⱪidin ⱨəyran bolup:
– Ustaz, siz xəksizki Hudaning Oƣli, Isra'illarning padixaⱨi ikənsiz! –
dəp etirap ⱪildi.
50
Ⱨəzriti Əysa uningƣa mundaⱪ dedi:
– Seni ənjür dərihining tüwidə kɵrgənlikimni eytⱪanliⱪim üqün
ixiniwatamsən? Buningdinmu qong ixlarni kɵrisən tehi!
51
Andin, xagirtliriƣa yənə:
– Bilip ⱪoyunglarki, silər asmanning eqilip, Hudaning pərixtilirining
Insan'oƣlining⑥ yeniƣa qüxüp-qiⱪip yüridiƣanliⱪini kɵrisilər! – dedi.

2-bab
Kana yezisidiki toy ziyapiti
Ikki kündin keyin, Jəliliyə ɵlkisining Kana yezisida bir toy boldi.
Ⱨəzriti Əysaning anisi Məryəm u yərdə idi. 2 Ⱨəzriti Əysa wə uning
xagirtlirimu toyƣa təklip ⱪilinƣanidi.
3
Toyda xarab tügəp ⱪalƣanda, Məryəm ⱨəzriti Əysaƣa:
– Ularning xarabliri tügəp ⱪaptu, – dedi.
4
– Ana, meni arilaxturmisingiz. Mening waⱪtim tehi kəlmidi, – dedi
ⱨəzriti Əysa.
5
Anisi qakarlarƣa:
– U silərgə nemə ⱪil desə, xuni ⱪilinglar, – dedi.
1

Muⱪəddəs yazmilarda «Insan'oƣli»din ibarət əwətilgüqining Hudaning küq-ⱪudriti
wə xan-xəripi bilən ərxtin qüxüp, pütkül insanlarni mənggü baxⱪuridiƣanliⱪi aldin
eytilƣan. Ⱨəzriti Əysa bu namni ɵzi ⱨəⱪⱪidə ixlətkən.
⑥
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U ɵydə Yəⱨudiylarning tazilinix diniy ⱪa'idisini ada ⱪilix üqün
ixlitilidiƣan, ⱨərbirigə səkkiz-toⱪⱪuz qeləktin su siƣidiƣan altə tax küp
ⱪoyulƣanidi.
7
Ⱨəzriti Əysa qakarlarƣa:
– Küplərgə su toldurunglar, – dedi.
Ular küplərni aƣziƣiqə tolduruxti. 8 Andin, ⱨəzriti Əysa ularƣa yənə:
– Əmdi buningdin bir qinə elip, ziyapət baxⱪurƣuqiƣa beringlar, –
dedi.
Ular bəja kəltürüxti.
9
Ziyapət baxⱪurƣuqi sudin ɵzgərgən xarabni tetip kɵrüp, uning
ⱪəyərdin kəltürülgənlikini bilmidi, əmma buni su toxuƣanlar bilixətti.
Xuning bilən, ziyapət baxⱪurƣuqi küy'oƣulni qaⱪirip, 10 uningƣa:
– Bu xarab bək yahxi ikən! Baxⱪa saⱨibhanilar yahxi xarabni toyning
bexida ⱪuyidu. Meⱨmanlar heli ⱪanƣuqə iqkəndin keyin, naqirini
ⱪuyidu. Əjəb, sən əng yahxi xarabni muxu qaƣⱪiqə saⱪlapsən! – dedi.
11
Bu, ⱨəzriti Əysaning dəsləpki mɵjizisi⑦ bolup, Jəliliyining Kana
yezisida kɵrsitilgənidi. Buning bilən, ⱨəzriti Əysa ɵzining uluƣluⱪini
ayan ⱪildi. Uning xagirtliri uni Hudaning əwətkənlikigə ixəndi. 12 Bu
ixtin keyin, ⱨəzriti Əysa anisi, iniliri wə xagirtliri bilən Kəpərnaⱨum
xəⱨirigə berip, u yərdə birnəqqə kün turdi.
Oⱪətqilərning qong ibadəthanidin ⱪoƣlinixi
Yəⱨudiylarning Ɵtüp Ketix ⱨeytiƣa⑧ az ⱪalƣanda, ⱨəzriti Əysa
Yerusalemƣa bardi. 14 U, mərkiziy ibadəthana⑨ ⱨoylilirida ⱪurbanliⱪ
üqün ixlitilidiƣan kala, ⱪoy wə kəptər satⱪuqilarni ⱨəm u yərdə olturup
pul tegixidiƣan kixilərni kɵrüp ⱪaldi 15 wə tanidin ⱪamqa yasap, ularning
ⱨəmmisini ⱪoy-kaliliri bilən ⱪoxup ibadəthanidin ⱨəydəp qiⱪardi. Pul
tegixidiƣanlarning xirəlirini ɵrüp, pullirini qeqiwətti 16 wə kəptər
satⱪuqilarƣa:
13

Mɵjizə – Grekqidə «mɵjizilik bəlgə» degən mənidə bolup, ⱨəzriti Əysa mɵjizə
arⱪiliⱪ ɵzining ⱨəⱪiⱪiy kimlikini axkarilimaⱪqi bolƣan.
⑧ Ɵtüp Ketix ⱨeyti – Bu, Yəⱨudiylarning Musa pəyƣəmbərning yetəklixi arⱪiliⱪ
ɵzlirining Misirdiki ⱪulluⱪ ⱨayatidin ⱪutulƣan künini hatiriləx ⱨeyti bolup, əyni waⱪitta
Yəⱨudiy ərlərning ⱨəmmisi Yerusalemƣa berip, mərkiziy ibadəthanida ⱪurbanliⱪ ⱪilip,
bu ⱨeytni ɵtküzüxi kerək idi.
⑨ Mərkiziy ibadəthana – Əyni qaƣda, Yəⱨudiylarning nurƣun ibadəthaniliri bolup, bu
Yəⱨudiylarning əng kɵp yiƣilip ibadət ⱪilidiƣan jayi idi. Hudaning əmri boyiqə, pəⱪət
Yerusalemdiki mərkiziy ibadəthanidila ⱪurbanliⱪ ⱪilix toƣra bolatti.
⑦
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– Nərsiliringni bu pak yərdin kɵtürüx, Huda'atamning ɵyini bazarƣa
aylanduruxma! – dedi.
17
Buni kɵrgən xagirtliri Zəburda yezilƣan bu sɵzni esigə elixti:
«I Huda! Sening ɵyüng üqün kɵrsətkən ⱪizƣin muⱨəbbitim huddi
kɵyüwatⱪan otning ɵzidur.»
18

Yəⱨudiy aⱪsaⱪalliri ⱨəzriti Əysaƣa:
– Bundaⱪ ⱪilixⱪa nemə ⱨoⱪuⱪung bar? Seni Huda əwətkən bolsa, buni
ispatlax üqün bizgə bir karamət kɵrsitip baⱪmamsən, ⱪeni?! – dəp so'al
ⱪoydi.
19
Ⱨəzriti Əysa mundaⱪ jawab bərdi:
– Silərgə kɵrsitidiƣan karamitim xuki, bu ibadəthanini wəyran
ⱪilsanglar, üq kün iqidə uni yengiwaxtin yasap qiⱪimən.
20
Yəⱨudiylar ⱨəzriti Əysaning jawabini qüxənməy:
– Bu ibadəthanining yasilixi üqün ⱨazirƣiqə ⱪiriⱪ altə yil kətkən tursa,
sən uni ⱪandaⱪsigə üq kündila yasap qiⱪalaysən? – dəp uni məshirə
ⱪilixti. 21 Ⱨalbuki, ⱨəzriti Əysa eytⱪan «ibadəthana» uning ɵz teni idi.
22
Xunga, ⱨəzriti Əysa ɵlüp üqinqi küni tirilgəndin keyin, xagirtliri uning
bu sɵzini esigə aldi wə muⱪəddəs yazmilarda ⱪutⱪuzƣuqining tirilixi
ⱨəⱪⱪidə yezilƣan sɵzlər ⱨəmdə ⱨəzriti Əysa eytⱪan sɵzlərning tegigə
yetip, etiⱪadi tehimu küqəydi.
23
Ɵtüp Ketix ⱨeyti jəryanida ⱨəzriti Əysaning Yerusalemda kɵrsətkən
karamət wə mɵjizilirini kɵrgən nurƣun kixilər uningƣa etiⱪad ⱪilixti.
24
Lekin, ⱨəzriti Əysa pütkül insanlarning ⱪəlbini bilgəqkə, ularƣa
ixənməytti. 25 Insan təbi'iti ⱨəⱪⱪidə ⱨeqkimning uningƣa bir nərsə dəp
berixiningmu ⱨajiti yoⱪ idi. Qünki, u ɵzi kixilərning kɵnglidə nemə bar
ikənlikini bilətti.

3-bab
Ⱪaytidin tɵrilix
Yəⱨudiylarning Nikodim isimlik bir kengəxmə kattiwexi bar idi.
Pərisiylərdin bolƣan bu adəm bir keqisi ⱨəzriti Əysaning aldiƣa kelip:
– Təⱪsir, sizning Huda əwətkən bir ustaz ikənlikingizni bilimiz. Qünki,
Huda bilən billə bolmiƣan adəm siz kɵrsətkən bu karamət wə mɵjizilərni
1-2
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ⱪət'iy kɵrsitəlməydu, – dedi.
3
Ⱨəzriti Əysa:
– Bilip ⱪoyungki, ⱨeqkim ⱪaytidin tɵrəlmigüqə, Hudaning
padixaⱨliⱪini kɵrəlməydu! – dedi.
4
Nikodim:
– Yaxinip ⱪalƣan adəm ⱪandaⱪmu ⱪaytidin tɵrəlsun? Anisining
ⱪorsiⱪiƣa kirip ⱪayta tɵrilixi mumkinmu?! – dəp soridi.
5
Ⱨəzriti Əysa mundaⱪ jawab bərdi:
– Bilip ⱪoyungki, ⱨəm sudin, ⱨəm Hudaning Roⱨidin tɵrəlmigüqə,
ⱨeqkim Hudaning padixaⱨliⱪiƣa kirəlməydu! 6 Ata-anisidin tɵrəlgənlər
jismaniy ⱨayatliⱪⱪila igə bolidu. Biraⱪ, Hudaning Roⱨidin tɵrəlgənlər
roⱨiy ⱨayatliⱪⱪimu igə bolidu. 7 Sizgə: «Ⱪaytidin tɵrilixinglar kerək»
desəm, ⱨəyran bolmang. 8 Xamal haliƣan yeridə qiⱪidu, siz uning
awazini anglaysiz, lekin ⱪəyərdin kelip, ⱪəyərgə ketidiƣanliⱪini
biləlməysiz. Xuningƣa ohxax, Hudaning Roⱨining kixilərgə ⱪandaⱪ
ⱪilip ⱨayatliⱪ ata ⱪilidiƣanliⱪinimu biləlməysiz.
9
Nikodim ⱨəzriti Əysadin:
– Bu ix ⱪandaⱪmu mumkin bolar? – dəp soridi.
10
Ⱨəzriti Əysa uningƣa mundaⱪ dedi:
– Siz Isra'illarning muⱨim ustazi turuⱪluⱪ, bunimu qüxənməmsiz?
11
Bilip ⱪoyungki, biz bilidiƣinimizni wə kɵrginimizni eytsaⱪmu, silər
yənila bizning guwaⱨliⱪimizni ⱪobul ⱪilmaywatisilər. 12 Silərgə bu
dunya toƣrisidiki ixlarni eytsam ixənmigən yərdə, ərx toƣrisidiki ixlarni
eytsam ⱪandaⱪmu ixinisilər? 13 Ⱨeqkim ərxtiki ixlarning ⱪandaⱪ
ikənlikini bilməydu. Qünki, ⱨeqkim ərxtin qüxkən əməs. Lekin,
Insan'oƣli bularni bilidu. Qünki, u ərxtin qüxkən. 14 Tuqtin yasalƣan
yilan Musa pəyƣəmbər təripidin qɵldə ɵlüwatⱪanlarning ⱪutulduruluxi
üqün limda egiz kɵtürülginidək, Insan'oƣli bolƣan mənmu xundaⱪ egiz
kɵtürülüxüm kerək. 15 Xundaⱪ bolƣanda, manga etiⱪad ⱪilƣanlarning
ⱨəmmisi mənggülük ⱨayatⱪa erixələydu.
16
Qünki Huda dunyadiki insanlarni xu ⱪədər sɵyiduki, ɵzining
birdinbir yeganə Oƣliƣa etiⱪad ⱪilƣan ⱨərbir kixi ⱨalak bolmay,
mənggülük ⱨayatⱪa erixixi üqün, uni ⱪurban boluxⱪa əwətip bərdi.
17
Huda Oƣlini dunyadiki insanlarni soraⱪⱪa tartixⱪa əməs, bəlki ularni
ⱪutⱪuzuxⱪa əwətti. 18 Uningƣa etiⱪad ⱪilƣanlar soraⱪⱪa tartilmaydu.
Etiⱪad ⱪilmiƣanlar bolsa alliburun soraⱪⱪa tartilƣan bolidu. Qünki, ular
Hudaning yəkkə-yeganə Oƣliƣa etiⱪad ⱪilmiƣanidi. 19 Ular da'im
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yamanliⱪ ⱪilƣaqⱪa, «ⱨəⱪiⱪiy nur» dunyaƣa kəlgən bolsimu, ular bu
nurni əməs, zulmətni yahxi kɵrdi. Xunga, ular jazaƣa tartilidu.
20
Kimdəkim yamanliⱪ ⱪilsa, nurƣa ɵq bolidu wə ⱪilƣan-ətkənlirim
axkara bolup ⱪalmisun dəp, nurdin ⱪaqidu. 21 Lekin, kimdəkim ⱨəⱪiⱪət
boyiqə ix ⱪilsa, ixlirimni Hudaƣa tayinip ⱪilƣanliⱪim məlum bolsun dəp,
nurƣa yeⱪin kelidu.
Yəⱨya pəyƣəmbərning guwaⱨliⱪi
Bu ixtin keyin, ⱨəzriti Əysa xagirtliri bilən Yəⱨudiyə ɵlkisigə bardi.
Ⱨəzriti Əysa ular bilən billə u yərdə bir məzgil turup, kixilərni
qɵmüldürdi. 23 Xu qaƣda, Salim yezisining yenidiki Aynon degən yərdə
Yəⱨya pəyƣəmbərmu kixilərni qɵmüldürüwatatti. Qünki, u yərning süyi
mol idi. kixilər uning aldiƣa kelixip qɵmüldürüxni ⱪobul ⱪilixatti. 24 Bu,
Yəⱨya pəyƣəmbər tehi zindanƣa qüxmigən waⱪit idi. 25 Yəⱨya
pəyƣəmbərning xagirtliri bir Yəⱨudiy bilən tazilinix diniy ⱪa'idisi
toƣrisida talixip ⱪaldi. 26 Xagirtlar Yəⱨya pəyƣəmbərning yeniƣa kelip:
– Ustaz, ɵtkəndə I'ordan dəryasining u ⱪetida siz bilən birgə bolƣan,
ɵzingiz «bu adəm məndin uluƣ» dəp guwaⱨliⱪ bərgən kixi ⱨazir
baxⱪilarni qɵmüldürüwatidu. Əmdi ⱨəmmisi bizdin ⱪeqip, uning yeniƣa
ketiwatidu, – dedi.
27
Yəⱨya pəyƣəmbər mundaⱪ jawab bərdi:
– Huda bərmisə, insan ⱨeqnemigə erixəlməydu. 28 Mən silərgə: «Mən
Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ əməs, pəⱪət uning aldida kəlgən yol ⱨazirliƣuqi»
degən. Buningƣa silər ɵzünglarmu guwaⱨliⱪ berələysilər. 29 Ⱪiz qoⱪum
ɵzi bilən toy ⱪilidiƣan yigitkə mənsup bolidu. Ⱪoldax bolsa yigitning
təyyarliⱪini ⱪilip, uning kelixini kütidu ⱨəm uning awazini anglap hursən
bolidu. Xuningƣa ohxax, mənmu ⱨəzriti Əysaning kelixidin huxallinip,
ⱪin-ⱪinimƣa patmay ⱪaldim. 30 Əmdi uning xɵⱨriti ɵsüxi, mening bolsa
tɵwənlixi kerək.
31
U ərxtin kəlgüqi bolup, ⱨəmmidin üstündur. Mən bolsam bu
dunyadin kəlgüqi, xunga ⱪilidiƣan sɵzlirimmu bu dunyadiki ixlar bilənla
qəklinidu. Ərxtin kəlgüqi ⱨəmmidin üstün bolup, 32 u ɵzining ərxtə
kɵrgən wə angliƣanliriƣa guwaⱨliⱪ beridu. Biraⱪ, uning guwaⱨliⱪiƣa
ixinidiƣanlar naⱨayiti az bolidu. 33 Ⱨalbuki, uning guwaⱨliⱪiƣa
ixinidiƣanlar Hudaning ⱨəⱪ ikənlikigimu guwaⱨliⱪ beridu. 34 Huda
əwətkən ⱪutⱪuzƣuqi Hudaning sɵzini sɵzləydu, qünki Huda ɵz roⱨini
uningƣa ayimastin berip kəlməktə. 35 Ərxtiki atimiz Oƣlini sɵyidu wə
22
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ⱨəmmə ixlarni uning ⱪoliƣa tapxurƣan. 36 Hudaning Oƣliƣa etiⱪad
ⱪilƣan kixi mənggülük ⱨayatⱪa erixkən bolidu. Lekin, uni rət ⱪilƣan kixi
mənggülük ⱨayattin məⱨrum ⱪalidu-də, Hudaning ƣəzipi mana
xundaⱪlardin mənggü neri bolmaydu.

4-bab
Ⱨəzriti Əysa bilən Samariyilik ayal
Ⱨəzriti Əysa Yəⱨya pəyƣəmbərdinmu kɵp xagirt ⱪobul ⱪilip, ularni
qɵmüldürüwetiptu degən həwər Pərisiylərgə yətti. 2 (Əməliyəttə ⱨəzriti
Əysa ɵzi əməs, xagirtliri qɵmüldürətti.) 3 Ularning həwər tapⱪinini uⱪⱪan
ⱨəzriti Əysa Yəⱨudiyə ɵlkisidin qiⱪip yənə Jəliliyigə kətti. 4 Yol üstidə
Samariyə ɵlkisidin ɵtüxkə toƣra kəldi. 5 Buning bilən, ⱨəzriti Əysa
Samariyining Siⱨar degən yezisiƣa kəldi. Siⱨar burunⱪi zamanda Yaⱪup
ɵz oƣli Yüsüpkə miras ⱪilƣan yərgə yeⱪin bolup, 6 «Yaⱪup ⱪuduⱪi»
degən ⱪuduⱪmu xu yərdə idi. Ⱨəzriti Əysa səpərdə qarqiƣanliⱪi üqün
ⱪuduⱪning yeniƣa kelip olturdi. Bu qüx waⱪti bolup, 7-8 ⱨəzriti Əysaning
xagirtliri yeməklik setiwelix üqün, xəⱨərgə kirip kətkənidi.
Xu qaƣda, Samariyilik bir ayal suƣa kəldi. Ⱨəzriti Əysa uningƣa:
– Manga bir'az ussuluⱪ bərgəysiz, – dedi.
9
Yəⱨudiylarning Samariyiliklərni kapir dəp, ⱨətta ularning
qinə-ⱪaqilirinimu ixlətməydiƣanliⱪini bilidiƣan ayal:
– Ɵzingiz Yəⱨudiy turup, məndək Samariyilik ayaldin ⱪandaⱪlarqə su
tələp ⱪilip ⱪaldingiz? – dəp soridi.
10
Ⱨəzriti Əysa mundaⱪ jawab bərdi:
– Əgər siz Hudaning sowƣitining nemiliki wə sizdin ussuluⱪ soriƣan
kixining kim ikənlikini bilsingizidi, undaⱪta siz uningdin xuni
tiləyttingiz-də, umu sizgə ⱨayatliⱪ süyini berətti.
11
Ayal:
– Təⱪsir, ⱪuduⱪ qongⱪur, uning üstigə su tartidiƣan əswablar yoⱪ
tursa, ⱨayatliⱪ süyini nədin tapalaysiz? 12 Bu ⱪuduⱪni əjdadimiz Yaⱪup
koliƣan. Uningdin ɵzi, oƣulliri wə mal-waranlirimu su iqkən. Əjəba, siz
bu sudinmu yahxi su berimən dəp, ɵzingizni əjdadimiz Yaⱪuptin uluƣ
deməkqimu?! – dəp soridi.
13
Ⱨəzriti Əysa mundaⱪ dəp jawab bərdi:
– Bu suni iqkənlər yənə ussaydu. 14 Əmma, mən beridiƣan suni
1
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iqkənlər mənggü ussimaydiƣan bolidu. Mən beridiƣan su, iqkən
kixilərning ⱪəlbidə etilip qiⱪidiƣan bir bulaⱪⱪa aylinip, ularƣa
mənggülük ⱨayatliⱪ beridu.
15
– Təⱪsir, manga bu sudin bərgəysiz. Xu su bilən təxnaliⱪimni
ⱪandurup, ⱪuduⱪⱪa ikkinqi kəlməydiƣan bolay, – dedi ayal.
16
Ⱨəzriti Əysa:
– Berip eringizni baxlap keling, – dedi.
17
– Erim yoⱪ, – dəp jawab bərdi ayal.
– Erim yoⱪ dəp, rastini eyttingiz. 18 Bəx ərgə təgkənidingiz, ⱨazir siz
bilən billə yaxawatⱪan adəm eringiz bolmaydu. Buni toƣra eyttingiz! –
dedi ⱨəzriti Əysa.
19
– Təⱪsir, əmdi qüxəndim, siz əslidə pəyƣəmbər ikənsiz! 20 Xunga
eytip bərsingiz, əjdadlirimiz bu taƣda ibadət ⱪilip kəlgən, lekin silər
Yəⱨudiylar nemə üqün «ibadətni Yerusalemda ⱪilix kerək!» dəp qing
turisilər, – dedi ayal.
21
Ⱨəzriti Əysa uningƣa mundaⱪ dedi:
– Hanim, sɵzlirimgə ixining, xundaⱪ bir waⱪit keliduki, Hudaƣa ibadət
ⱪilix üqün, kixilərning bu taƣⱪa yaki Yerusalemƣa berixining ⱨajiti
ⱪalmaydu. 22 Silər Samariyiliklər Hudaƣa ibadət ⱪilƣan bilən uni
bilməysilər. Biraⱪ, biz Yəⱨudiylar kimgə ibadət ⱪilƣinimizni bilimiz.
Qünki, ⱪutⱪuzulux Yəⱨudiylar arⱪiliⱪ dunyaƣa kelidu. 23 Lekin xundaⱪ
bir waⱪit kelidu, xundaⱪla kelip ⱪaldiki, kixilər roⱨi bilən wə Huda
axkariliƣan ⱨəⱪiⱪət boyiqə uningƣa ibadət ⱪilidu. Ərxtiki atimiz ɵzigə
ənə xundaⱪ ⱨəⱪiⱪiy ibadət ⱪilƣuqilarni izdiməktə. 24 Huda – Roⱨtur.
Uningƣa ibadət ⱪilƣuqilar roⱨi bilən wə Huda axkariliƣan ⱨəⱪiⱪət
boyiqə uningƣa ibadət ⱪilixi kerək.
25
Ayal ⱨəzriti Əysaƣa:
– Məsiⱨning, yəni ⱪutⱪuzƣuqining kelidiƣanliⱪini bilimən. U
kəlgəndə, bizgə ⱨəⱪiⱪətni toluⱪ qüxəndürüp beridu, – dedi.
26
– Siz bilən sɵzlixiwatⱪan mən, u bolimən! – dedi ⱨəzriti Əysa.
27
Dəl xu qaƣda, ⱨəzriti Əysaning xagirtliri ⱪaytip kəldi. Ular uning bir
Samariyilik ayal bilən sɵzlixiwatⱪanliⱪiƣa ⱨang-tang ⱪelixti, lekin,
ⱨeqⱪaysisi ⱨəzriti Əysadin: «Siz uningdin nemə sorimaⱪqisiz?» yaki
«Siz nemixⱪa uning bilən sɵzlixisiz?» dəpmu sorimidi.
28
Xuning bilən, ayal kozisini taxlap, xəⱨərgə ⱪaytip berip, kixilərgə:
29
– Yürünglar, ⱨayatimda ⱪilƣan ixlirimning ⱨəmmisini manga eytip
bərgən adəmni kɵrüp kelinglar. Əjəba, Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ xumidu? –
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dedi.
30
Buning bilən, kixilər xəⱨərdin qiⱪip, ⱨəzriti Əysaning aldiƣa kelixkə
baxlidi.
31
Xu waⱪitning ɵzidə xagirtliri ⱨəzriti Əysaƣa:
– Ustaz, azraⱪ bir nərsə yəwalsingizqu? – dəp ɵtünüxti.
32
Lekin, ⱨəzriti Əysa:
– Mening silər bilməydiƣan bir yeməklikim bar, – dedi.
33
Xagirtlar bir-birigə:
– Əjəba, biri ustazƣa yeməklik əkelip bərgənmidu? – deyixti.
34
– Mening yeməklikim – meni əwətkən Hudaning iradisini əməlgə
axurux wə uning manga tapxurƣan ixini tamamlaxtur, – dedi ⱨəzriti
Əysa.
35
Ⱨəzriti Əysa xəⱨərdin keliwatⱪanlarni kɵzdə tutup sɵzini
dawamlaxturup, xagirtliriƣa mundaⱪ dedi:
– Silər: «Ⱨosul yeƣixⱪa yənə tɵt ay bar» dəysilər. Əmma silərgə
eytimənki, bexinglarni kɵtürüp etizlarƣa ⱪaranglar, zira'ətlər sarƣiyip
oruxⱪa təyyar bolƣandək, bu kixilərmu etiⱪad ⱪilixⱪa təyyar boldi!
36
Huddi ⱨosul yiƣⱪuqi ⱨəⱪⱪini eliwatⱪandək, bu kixilərni manga
etiⱪad ⱪilixⱪa yetəkləwatⱪanlarmu Hudadin tegixlik in'am eliwatidu.
Ularning yiƣⱪan ⱨosuli bolsa mənggülük ⱨayatⱪa erixkən kixilərdur.
Xundaⱪ ⱪilip, «teriⱪqi» wə «ormiqi» təng huxallinidu. 37 «Biri teriydu,
yənə biri yiƣidu» degən təmsil toƣridur. 38 Mən silərni ɵzünglar əməs,
baxⱪilar əmgək singdürgən bir «ⱨosul»ni yiƣixⱪa əwəttim. Xuning üqün,
silər təyyar bolƣan bu «ⱨosul»ni yiƣⱪuqisilər.
39
Siⱨar yezisidiki nurƣun Samariyiliklər ⱨeliⱪi ayalning: «Ⱨayatimda
ⱪilƣan ixlirimning ⱨəmmisini manga eytip bərdi!» degən sɵzini anglap,
ⱨəzriti Əysaƣa etiⱪad ⱪildi. 40 Xunga, ular ⱨəzriti Əysaning aldiƣa kelip,
uning ɵzliri bilən billə turuxini tələp ⱪilixti. Xuning bilən, ⱨəzriti Əysa u
yərdə ikki kün turdi.
41
Uning təlimi arⱪiliⱪ tehimu kɵp adəm uningƣa etiⱪad ⱪildi. 42 Ular
ayalƣa:
– Bizning etiⱪad ⱪiliximiz əmdi pəⱪət sizning sɵzliringiz səwəbidinla
əməs, bəlki ɵzimizning angliƣanliⱪidinmu boldi. Uning ⱨəⱪiⱪətən
dunyaning ⱪutⱪuzƣuqisi ikənlikini bilduⱪ! – deyixti.
43

Bir əməldarning oƣlining saⱪaytilixi
Ikki kündin keyin ⱨəzriti Əysa Jəliliyə ɵlkisigə ⱪarap yol aldi. 44 U
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ɵzi burun: «Ⱨeqⱪandaⱪ pəyƣəmbər ɵz yurtida ⱨɵrmətkə sazawər
bolmaydu» degən. 45 Jəliliyigə kəlginidə, Jəliliyiliklər uni ⱪarxi elixti,
qünki ularmu Ɵtüp Ketix ⱨeytini Yerusalemda ɵtküzgən wə ⱨəzriti
Əysaning u yərdə yaratⱪan mɵjizə ⱨəm karamətlirini kɵrgənidi.
46
Ⱨəzriti Əysa Jəliliyə ɵlkisidə turƣan waⱪtida, Kana yezisiƣa yənə
bardi. (U dəl xu yezidiki bir toyda suni xarabⱪa aylandurƣanidi.) Xu
künlərdə, Kəpərnaⱨum xəⱨiridə oƣli kesəl bolup yatⱪan bir orda
əməldari bar idi. 47 U ⱨəzriti Əysaning Yəⱨudiyidin Jəliliyigə
kəlgənlikini anglap, uning aldiƣa bardi wə:
– Ɵyümgə berip, səkratta yatⱪan oƣlumni saⱪaytip bərsingiz! – dəp
ɵtündi.
48
Xuning bilən, ⱨəzriti Əysa uningƣa:
– Silər Jəliliyiliklər mɵjizə wə karamətlərni kɵrmigüqə, manga etiⱪad
ⱪilmaydiƣan ohxaysilər! – dedi.
49
Orda əməldari ⱨəzriti Əysaƣa:
– Ⱨəzrətliri, balam ɵlməstə barƣaysiz! – dedi.
50
– Ɵyingizgə ⱪayting, oƣlingiz ⱨayat ⱪalidu! – dedi ⱨəzriti Əysa.
Ⱨeliⱪi adəm ⱨəzriti Əysaning eytⱪan sɵzigə ixinip, ɵyigə ⱪarap
mangdi. 51 Yolda qakarliri uning aldiƣa qiⱪip, oƣlining ⱨayat ⱨəm
salamət ikənlikini uⱪturdi.
52
Əməldar ulardin oƣlining ⱪaqandin baxlap yahxilinixⱪa
yüzləngənlikini soriƣinida, ular:
– Tünügün qüxtin keyin sa'ət birdə ⱪizitmisi yandi, – deyixti.
53
Balining atisi buning dəl ⱨəzriti Əysaning ɵzigə: «Oƣlingiz ⱨayat
ⱪalidu!» degən waⱪit ikənlikini esigə aldi. Xuning bilən, u wə pütün
a'ilisidikilər ⱨəzriti Əysaƣa etiⱪad ⱪilixti.
54
Bu, ⱨəzriti Əysaning Yəⱨudiyidin Jəliliyigə kelip kɵrsətkən ikkinqi
mɵjizisi idi.

5-bab
Kɵlqək boyidiki paləqning saⱪaytilixi
Buningdin uzun ɵtməy, Yəⱨudiylarning bir ⱨeyti yetip kəldi. Xunga,
ⱨəzriti Əysa Yerusalemƣa bardi. 2 Yerusalemdiki «Ⱪoy Dərwazisi»ning
yenida Ibraniy tilida «Bəytəsta» dəp atilidiƣan bir kɵlqək bolup, uning
ətrapida bəx pexaywan bar idi. 3 Bu pexaywanlar astida bir top ⱪariƣu,
1
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tokur wə paləqlər yetixatti. {ular yetip kɵlqəkning süyining qayⱪilixini
kütətti. 4 Qünki, Hudaning bir pərixtisi turup-turup kɵlqəkkə qüxüp suni
qayⱪaydikən, suning qayⱪilixidin keyin kɵlqəkkə birinqi bolup kirgən
kixi ⱨərⱪandaⱪ kesəldin halas bolidikən.} 5 u yərdə ottuz səkkiz yil kesəl
tartⱪan bir bimar bar idi. 6 Ⱨəzriti Əysa bu tokur adəmni kɵrdi wə uning
uzundin beri xu əⱨwalda ikənlikini bilip, uningdin:
– Saⱪiyip ketixni halamsən? – dəp soridi.
7
Bimar mundaⱪ jawab bərdi:
– Ⱨəzrətliri, su qayⱪalƣanda meni suƣa qüxüridiƣan adimim yoⱪ. Mən
qüxəy degüqə, baxⱪilar mening aldimda qüxüwalidu.
8
Ⱨəzriti Əysa uningƣa:
– Ornungdin tur, orun-kɵrpəngni yiƣixturup mang! – dedi.
9
Ⱨeliⱪi adəm xu'an saⱪiyip, orun-kɵrpisini yiƣixturup mengixⱪa
baxlidi.
Bu, Yəⱨudiylarning dəm elix küni① idi. 10 Xunga, bəzi Yəⱨudiy
aⱪsaⱪalliri saⱪayƣan adəmgə:
– Bügün dəm elix küni tursa, Təwrat ⱪanunimizda dəm elix küni ix
ⱪilix mən'i ⱪilinƣanliⱪini bilip turup, yənə orun-kɵrpəngni kɵtürüp
yürisənƣu! – dedi.
11
Lekin, bimar ularƣa mundaⱪ jawab bərdi:
– Meni saⱪaytⱪan kixi manga: «Orun-kɵrpəngni yiƣixturup mang»
degən tursa!
12
– Sanga: «Orun-kɵrpəngni yiƣixturup mang» degən zadi kim ikən u?
– dəp soraxti ular.
13
Biraⱪ, saⱪayƣan adəm ⱨəzriti Əysaning kim ikənlikini bilməytti. U
yərdə adəm kɵp bolƣanliⱪtin, ⱨəzriti Əysa ɵzini daldiƣa elip, astiƣina
ketip ⱪaldi.
14
Bu ixtin keyin, ⱨəzriti Əysa ⱨeliⱪi adəmni mərkiziy ibadəthanida
kɵrüp:
– Kesilingdin saⱪayding. Əmdi gunaⱨ sadir ⱪilma, bexingƣa tehimu
qong bala-ⱪaza kelip ⱪalmisun! – dedi.
15
Ⱨeliⱪi adəm Yəⱨudiy aⱪsaⱪallirining ⱪexiƣa berip, ɵzini saⱪaytⱪan
ⱨəzriti Əysa ikənlikini uⱪturdi. 16 Ⱨəzriti Əysa bu ixlarni dəm elix küni
ⱪilƣanliⱪi üqün, Yəⱨudiy aⱪsaⱪalliri uningƣa ziyankəxlik ⱪilixⱪa
Dəm elix küni – bu, Yəⱨudiylarning ibadət ⱪilidiƣan muⱪəddəs künini kɵrsitidu. U
küni ixləx ⱪət'iy mən'i ⱪilinƣan.
①
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baxlidi. 17 Lekin, ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Huda'atam ta ⱨazirƣiqə tohtimastin ix ⱪilip kəlməktə, mənmu xundaⱪ
ⱪilixim kerək! – dedi.
18
Xundaⱪ ⱪilip, Yəⱨudiy aⱪsaⱪallirining uni ɵltürüx niyiti tehimu
küqəydi. Qünki, u dəm elix künining ⱪa'idisini buzupla ⱪalmastin,
Hudaning ɵz atisi ikənlikini eytix bilən, ɵzini Hudaƣa təng ⱪilƣanidi.
Ⱨəzriti Əysaning ⱨoⱪuⱪi
Ⱨəzriti Əysa bu xikayətlərgə jawabən Yəⱨudiy aⱪsaⱪalliriƣa
mundaⱪ dedi:
– Bilip ⱪoyunglarki, Oƣli ɵzlükidin ⱨeqnemə ⱪilalmaydu. Pəⱪət ərxtiki
Atisining nemə ⱪiliwatⱪanliⱪini kɵrüp, andin xu ixni ⱪilalaydu. Atisi
nemə ⱪilsa, umu xuni ⱪilidu. 20 Qünki, Atisi uni sɵyidu wə ɵzining
ⱪilidiƣan barliⱪ ixlirini uningƣa kɵrsitidu ⱨəm Oƣli arⱪiliⱪ silərni
ⱨəyran ⱪaldurƣudək, tehimu zor wə uluƣ ixlarni ayan ⱪilidu.
21
Ɵlgənlərni Atisi ⱪandaⱪ tirildürüp, ularƣa ⱨayatliⱪ ata ⱪilƣan bolsa,
Oƣlimu xuningƣa ohxax ɵzi haliƣan kixilərgə mənggülük ⱨayat ata
ⱪilidu. 22 Xundaⱪla, Atisi ⱨeqkimni soraⱪⱪa tartmaydu, bəlki Oƣli
tartidu. Qünki, soraⱪⱪa tartixning pütün ⱨoⱪuⱪini Oƣliƣa bərgəndur.
23
Buningdin məⱪsət, insanlarning ɵzini ⱨɵrmətliginidək, Oƣlinimu
ⱨɵrmətlixi üqündur. Oƣlini ⱨɵrmətlimigənlər uni əwətküqi Atisinimu
ⱨɵrmətlimigənlərdin bolidu. 24 Bilip ⱪoyunglarki, sɵzümni anglap, meni
əwətküqigə ixəngənlər mənggülük ⱨayatⱪa erixkən bolidu. Bundaⱪ adəm
soraⱪⱪa tartilmaydu, xundaⱪla ɵlümdin ⱨayatliⱪⱪa ɵtkən bolidu.
25
Bilip ⱪoyunglarki, roⱨi ɵlüklərning Hudaning Oƣlining awazini
anglaydiƣan waⱪit-sa'iti yetip kəlməktə, xundaⱪla kelip ⱪaldiki, anglap
ixəngənlər ⱨayatliⱪⱪa igə bolidu. 26 Qünki, Atisi ɵzi ⱪandaⱪ ⱨayatliⱪ
mənbəsi bolsa, Oƣlinimu xundaⱪ ⱨayatliⱪ mənbəsi ⱪildi. 27 Yənə
uningƣa soraⱪ ⱪilix ⱨoⱪuⱪinimu bərdi, qünki u Insan'oƣlidur.
28
Buningƣa ⱨəyran bolmanglar. Ɵlgənlərning ⱨəmmisi mening
awazimni anglaydiƣan waⱪit kelidu 29 wə ular yərlikliridin qiⱪixidu.
Yahxiliⱪ ⱪilƣanlar tirilip, mənggülük ⱨayatⱪa erixidu, yamanliⱪ
ⱪilƣanlar tirilip soraⱪⱪa tartilidu. 30 Mən ɵzlükümdin ⱨeqnemə
ⱪilalmaymən, pəⱪət Atamning eytⱪini boyiqə soraⱪ ⱪilimən. Mening
ⱨɵkümüm adildur. Qünki, mening niyitim mening iradəmni əməs, bəlki
meni əwətküqining iradisini ixⱪa axuruxtur.
19
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Hudaning ⱨəzriti Əysaƣa bərgən guwaⱨliⱪi
– Əgər ɵzüm üqün ɵzüm guwaⱨliⱪ bərsəm, guwaⱨliⱪim bikar bolidu.
32
Lekin, mən üqün guwaⱨliⱪ beridiƣan baxⱪa biri bar. Uning manga
ⱪilidiƣan guwaⱨliⱪining rastliⱪini bilimən. 33 Yəⱨya pəyƣəmbərgə adəm
əwətkən əməsmidinglar?! U ⱨəⱪiⱪətkə guwaⱨliⱪ bərgən. 34 Əməliyəttə,
manga bir insanning guwaⱨliⱪi kerək əməs. Silərni Yəⱨya
pəyƣəmbərning guwaⱨliⱪiƣa ixinip, ⱪutⱪuzulsun dəp, bularni
eytiwatimən. 35 Yəⱨya pəyƣəmbər nur qeqip turƣan bir qiraƣⱪa
ohxaydu. Silər uning yoruⱪluⱪidin waⱪitliⱪ bolsimu bəⱨrimən boluxni
halidinglar. 36 Lekin, Yəⱨya pəyƣəmbərning mən üqün bərgən
guwaⱨliⱪidinmu qong bir guwaⱨliⱪ bar. U bolsimu mening yaratⱪan
mɵjizilirim, yəni Atam mening orundixim üqün manga tapxurƣan
ixlardur. Bular Atamning meni əwətkənlikigə guwaⱨliⱪ beridu. 37 Meni
əwətkən Atam ɵzimu mən üqün guwaⱨqidur. Silər ⱨeqⱪaqan uning
awazini anglimidinglar, ⱪiyapitini kɵrmidinglar. 38 Uning sɵzliri
silərning ⱪəlbinglardin orun almidi, qünki meni uning əwətkinigə
ixənmidinglar.
39
Muⱪəddəs yazmilarni tətⱪiⱪ ⱪilisilər, qünki uningdin mənggülük
ⱨayatⱪa igə boluxning yolini tapalaymiz, dəp ⱪaraysilər. Əjəba, bu
yazmilar meni Huda əwətidiƣan ⱪutⱪuzƣuqi dəp tonuxturƣan əməsmu?!
40
Xundaⱪ turuⱪluⱪ, silər yənə mening yenimƣa kelip, ⱨayatliⱪⱪa
erixixni halimaysilər.
41
Mən insanlarning mahtixini izdiməymən. 42 Lekin, mən silərni
bilimən. Ⱪəlbinglarda Hudaƣa bolƣan muⱨəbbitinglar yoⱪ. 43 Mən
atamning nami bilən kəlsəm, silər meni ⱪobul ⱪilmaysilər. Ⱨalbuki,
baxⱪilar ɵz nami bilən kəlsə, uni ⱪobul ⱪilisilər. 44 Silər bir-biringlarning
mahtixini ⱪobul ⱪilisiləryu, yeganə Hudaning mahtixiƣa igə boluxⱪa
tirixmaysilər. Bu ⱨalda manga ⱪandaⱪmu etiⱪad ⱪilalaysilər?!
45
Biraⱪ, meni üstimizdin Atamƣa xikayət ⱪilidu, dəp oylimanglar.
Üstünglardin xikayət ⱪilidiƣan mən əməs, bəlki silər ümid baƣliƣan
Musa pəyƣəmbərdur. 46 Əgər silər rasttin Musa pəyƣəmbərgə ixəngən
bolsanglar, mangimu ixəngən bolattinglar. Qünki, muⱪəddəs yazmilarda
Musa pəyƣəmbər mən toƣruluⱪ yazƣan. 47 Lekin, uning muⱪəddəs
yazmilarda yazƣan sɵzlirigə ixənmisənglar, mening sɵzlirimgə
ⱪandaⱪmu ixinisilər?!
31
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6-bab
Bəx ming adəmning toyduruluxi
Bir məzgildin keyin, ⱨəzriti Əysa Jəliliyə kɵli (Tiberiyə kɵli dəpmu
atilidiƣan kɵl)ning u ⱪetiƣa ɵtti. 2 Zor bir top halayiⱪ uning kəynidin
əgixip mangdi, qünki ular uning kesəllərni saⱪaytⱪan mɵjizilirini
kɵrgənidi. 3 Ⱨəzriti Əysa taƣⱪa qiⱪip, u yərdə xagirtliri bilən billə
olturdi. 4 Bu, Yəⱨudiylarning Ɵtüp Ketix ⱨeytiƣa az ⱪalƣan waⱪit idi.
5
Ⱨəzriti Əysa bexini kɵtürüp, zor bir top halayiⱪning ɵzining aldiƣa
keliwatⱪanliⱪini kɵrüp, Filiptin:
– Xunqə kɵp adəmni toydurƣudək nanni nədin tapimiz? – dəp soridi.
6
Ⱨəzriti Əysa bu sɵzni uni sinax üqün eytⱪanidi. Əməliyəttə, ⱪandaⱪ
ⱪilixni ɵzi bilətti.
7
Filip jawabən:
– Ⱨəmməylənning bir burdidin nan yeyixi üqün, yerim yilliⱪ kirimmu
yətməydu! – dedi.
8
Xagirtlardin yənə biri, yəni Simun Petrusning inisi Əndər ⱨəzriti
Əysaƣa:
9
– Bu yərdə bir kiqik bala bolup, uningda bəx arpa nan bilən ikki beliⱪ
bar. Lekin, bunqiwala adəm üqün bu nemigə yətsun?! – dedi.
10
– Kɵpqilikni olturƣuzunglar, – dedi ⱨəzriti Əysa.
U yər kəng kətkən qimənzarliⱪ idi. Halayiⱪning ⱨəmmisi olturdi. U
yərdiki ərlərning sanila bəx mingqə bar idi. 11 Ⱨəzriti Əysa nanlarni
ⱪoliƣa elip, Hudaƣa xükür eytⱪandin keyin, olturƣanlarƣa bɵlüp bərdi.
Beliⱪlarnimu xundaⱪ ⱪildi. Kɵpqilik haliƣanqə yedi. 12 Ⱨəmməylən yəp
toyƣanda, ⱨəzriti Əysa xagirtliriƣa:
– Exip ⱪalƣinini yiƣinglar, ⱨeq nərsə zayə bolmisun, – dedi.
13
Xuning bilən, ular kɵpqilikning bəx arpa nandin yəp exip ⱪalƣinini
on ikki sewətkə toldurup yiƣiwaldi.
14
Halayiⱪ ⱨəzriti Əysaning kɵrsətkən bu mɵjizisini kɵrüp: «Dunyaƣa
kelixini Musa pəyƣəmbər aldin eytⱪan pəyƣəmbər ⱨəⱪiⱪətən muxu
ikən!» deyixti. 15 Ⱨəzriti Əysa ularning ɵzini Isra'illarning padixaⱨi
boluxⱪa məjburlaydiƣanliⱪini bilip, ulardin ayrilip, ⱪaytidin taƣⱪa tənⱨa
qiⱪip kətti.
1
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Ⱨəzriti Əysaning su üstidə mengixi
Kəqⱪurun, ⱨəzriti Əysaning xagirtliri kɵl boyiƣa kelixti. 17 Gərqə
ⱪarangƣu qüxüp kətkən bolsimu, ⱨəzriti Əysa tehiqə ularning yeniƣa
kəlmigənidi. Xuning bilən, ular bir kemigə olturup, kɵlning u ⱪetidiki
Kəpərnaⱨum xəⱨirigə ⱪarap yol elixti. 18 Ⱪattiⱪ boran qiⱪip, kɵldə
dolⱪun kɵtürülüwatatti. 19 Xagirtlar palaⱪ urup tɵt-bəx qaⱪirim yərgiqə
barƣandin keyin, ⱨəzriti Əysaning kɵl üstidə mengip kemigə
yeⱪinlixiwatⱪanliⱪini kɵrüp ⱪorⱪuxup kətti. 20 Lekin, ⱨəzriti Əysa
ularƣa:
– Ⱪorⱪmanglar, bu mən! – dedi.
21
Buning bilən, ular ⱨəzriti Əysani kemigə qiⱪixⱪa ündidi. U kemigə
qiⱪⱪandin keyinla, ular barmaⱪqi bolƣan yerigə berip ⱪaldi.
16

Ⱨəzriti Əysa – roⱨiy ozuⱪtur
Ikkinqi küni, kɵlning u ⱪetida ⱪalƣan halayiⱪ tünügünki kündə u
yərdə pəⱪət birla kemining barliⱪini, ⱨəzriti Əysaning ɵz xagirtliri bilən
billə u kemigə olturmiƣanliⱪini, xagirtlirining yalƣuz kətkənlikini esigə
aldi. 23 Birnəqqə kemə Tiberiyə xəⱨiridin ⱨəzriti Əysa du'a ⱪilip
halayiⱪⱪa nan tarⱪitip bərgən yərgə yeⱪin kelip tohtidi. 24 Ⱨəzriti
Əysaning wə xagirtlirining u yərdə əməslikini bilgən halayiⱪ u kemilərgə
olturup, Kəpərnaⱨum xəⱨirigə ⱨəzriti Əysani izdigili mangdi.
25
Halayiⱪ uni kɵlning u ⱪetida tapⱪandin keyin:
– Ustaz, bu yərgə ⱪaqan kəldingiz? – dəp soraxti.
26
Ⱨəzriti Əysa mundaⱪ jawab bərdi:
– Bilip ⱪoyunglarki, silər meni mɵjizilirimni kɵrüp qüxəngənlikinglar
üqün əməs, bəlki nanlardin haliƣanqə yəp toyƣanliⱪinglar üqün
izdidinglar. 27 Biraⱪ, silər buzulidiƣan ozuⱪluⱪ üqün əməs,
buzulmaydiƣan, mənggülük ⱨayatliⱪ beridiƣan ozuⱪluⱪ üqün jan tikip
ixlənglar! Buni silərgə Insan'oƣli – ɵzüm berimən, qünki mening bundaⱪ
ⱪiliximni Huda'atam təstiⱪliƣan.
28
Ular:
– Ⱪandaⱪ ⱪilƣanda Hudaning hizmitidə bolalaymiz? – dəp soraxti.
29
– Hudaning hizmiti – Hudaning əwətkinigə etiⱪad ⱪilixtur, – dəp
jawab bərdi ⱨəzriti Əysa.
30
Ular yənə:
– Siz ⱪandaⱪ mɵjizə yaritix bilən bizni ɵzingizgə ixəndürisiz? Bizgə
nemə ⱪilip bərməkqisiz? 31 Əjdadlirimiz qɵldə yürgəndə, «manna» dəp
22
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atalƣan nan yegən. Bu ⱨəⱪtə Zəburda: «U ularƣa ərxtin qüxürülgən nan
təⱪdim ⱪildi» deyilgən. Siz bizgə nemə təⱪdim ⱪilmaⱪqisiz? – deyixti.
32
Biraⱪ, ⱨəzriti Əysa ularƣa mundaⱪ dedi:
– Bilip ⱪoyunglarki, əjdadliringlarƣa asmandin qüxkən nanni Musa
pəyƣəmbər əməs, bəlki Huda'atam bərgən. Mana ⱨazirmu silərgə
asmandin qüxkən ⱨəⱪiⱪiy nanni Huda'atam beriwatidu. 33 Bu nan ərxtin
qüxkəndur wə pütün dunyaƣa ⱨayatliⱪ bərgüqidur.
34
– Təⱪsir, ⱨəmixə bizgə bundaⱪ nan berip turƣaysiz! – deyixti ular.
35
Ⱨəzriti Əysa mundaⱪ dedi:
– Ⱨayatliⱪ beridiƣan nan ɵzümdurmən! Mening yenimƣa kəlgənlər
ⱨərgiz aq ⱪalmaydu. Manga etiⱪad ⱪilƣanlar ⱨeqⱪaqan ussimaydu.
36
Lekin silərgə eytⱪinimdək, silər meni kɵrgən bolsanglarmu, manga
etiⱪad ⱪilmaywatisilər.
37
Huda'atam manga tapxurƣanlarning ⱨəmmisi mening yenimƣa
kelidu. Mening yenimƣa kəlgənlərni ⱨərgiz taxliwətməymən. 38 Qünki,
mən ɵz iradəmni əməs, meni əwətküqining iradisini əməlgə axurux üqün
ərxtin qüxtüm. 39 Meni əwətküqining iradisi bolsa uning manga
tapxurƣanliridin birinimu yoⱪatmasliⱪim, xundaⱪla ⱪiyamət küni
ularning ⱨəmmisini tirildürüp, mənggülük ⱨayatⱪa erixtürüxümdin
ibarət. 40 Qünki, mening Atamning iradisi oƣlini, yəni meni tonuƣan wə
manga etiⱪad ⱪilƣanlarning ⱨəmmisini mənggülük ⱨayatⱪa erixtürüxtur.
Mən ularni ⱪiyamət küni tirildürüp, mənggülük ⱨayatⱪa erixtürimən.
41
Ⱨəzriti Əysa: «Ərxtin qüxkən ‘nan’ ɵzümdurmən!» degənliki üqün,
Yəⱨudiylar uningƣa narazi bolup ƣodungxixⱪa baxlidi. 42 «Bu
Yüsüpning oƣli Əysa əməsmu? Atisinimu, anisinimu tonuydiƣan tursaⱪ,
yənə ⱪandaⱪlarqə: ‘ərxtin qüxtüm!’ deyəlisun?» deyixətti ular.
43
– Manga ƣodungximanglar, – dedi ⱨəzriti Əysa, – 44 meni əwətkən
Huda'atam ɵzi kixilərning ⱪəlbigə salmisa, ular mening yenimƣa
keləlməydu. Mening yenimƣa kəlgən kixilərni ⱪiyamət küni
tirildürimən. 45 Pəyƣəmbərlərning yazmilirida mundaⱪ yezilƣan:
«Ularning ⱨəmmisigə Huda təripidin təlim berilidu.» Xunga, Atamning
təlimini angliƣan wə uningdin ɵgəngən kixilər mening yenimƣa kelidu.
46
Bu, Atamni bir kixi kɵrgən degənlik əməs. Atamni pəⱪət uning yenidin
kəlgüqi mənla kɵrgən.
47
Bilip ⱪoyunglarki, manga etiⱪad ⱪilƣanlar mənggülük ⱨayatⱪa
alliⱪaqan erixkən bolidu. 48 Ⱨayatliⱪ beridiƣan «nan» ɵzümdurmən.
49
Gərqə əjdadliringlar qɵllərdə manna yegən bolsimu, yənila ɵldi.
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Lekin, ərxtin qüxkən xundaⱪ bir «nan» barki, uni yegənlər ɵlməydu.
Ərxtin qüxkən, «ⱨayatliⱪ beridiƣan nan» ɵzümdurmən. Kimdəkim bu
«nan»din yesə, mənggü yaxaydu. Bu «nan» mening tenimdur. Mən
dunyadiki insanlar ⱨəⱪiⱪiy ⱨayatⱪa igə bolsun dəp, uni atimaⱪqi.
52
Bu sɵz bilən ular hapa boluxup:
– Bu adəm bizning yeyiximizgə ɵz tenini ⱪandaⱪ berələydu? – deyixip,
talax-tartix ⱪilixⱪa baxlidi.
53
Ⱨəzriti Əysa ularƣa mundaⱪ dedi:
– Bilip ⱪoyunglarki, Insan'oƣlining tenini yemigüqə wə ⱪenini
iqmigüqə, silərdə mənggülük ⱨayatliⱪ bolmaydu. 54 Tenimni yegən wə
ⱪenimni iqkən kixi mənggülük ⱨayatⱪa erixkən bolidu. Mən u kixini
ⱪiyamət küni tirildürimən. 55 Qünki, tenim ⱨəⱪiⱪiy yeməklik, ⱪenim
bolsa ⱨəⱪiⱪiy iqimliktur. 56 Tenimni yegən wə ⱪenimni iqkən kixi məndə
yaxaydu. Mənmu uningda yaxaymən.
57
Ⱨayatliⱪning mənbəsi bolƣan Atam meni əwətti. Mən uning bar
bolƣanliⱪidin yaxaymən. Xuningƣa ohxax, mening tenimni yegən
kiximu mening bar bolƣanliⱪimdin yaxaydu. 58 Mana bu ərxtin qüxkən
«nan»dur. Əjdadliringlar «manna» dəp atalƣan nanni yegən bolsimu,
ɵldi, biraⱪ bu nanni yegənlər bolsa mənggü yaxaydu!
59
Ⱨəzriti Əysa bu sɵzlərni Kəpərnaⱨum xəⱨiridiki ibadəthanida təlim
bərginidə eytⱪanidi.
60
Nurƣun xagirtlar buni angliƣanda:
– Bu təlimni ⱨəzim ⱪilix bək təs ikən! Buni kim ⱪobul ⱪilalisun? –
deyixti.
61
Xagirtlirining ƣodungxiƣinini bilgən ⱨəzriti Əysa:
– Sɵzlirim qixinglarƣa tegiwatamdu? 62 Mubada Insan'oƣlining əsli
kəlgən jayi – asmanƣa kɵtürülüwatⱪanliⱪini kɵrsənglar, nemə dəysilər?!
63
Insanƣa ⱨayatliⱪ bərgüqi – Hudaning Roⱨidur. Bu ix insanning ⱪolidin
kəlməydu. Silərgə eytⱪan sɵzlirim Hudaning Roⱨidin kəlgən bolup, u
ⱨayatliⱪ təⱪdim ⱪilidu. 64 Lekin, aranglarda etiⱪad ⱪilmiƣanlarmu bar, –
dedi. (Qünki, ⱨəzriti Əysa etiⱪad ⱪilmiƣanlarni wə ɵzigə satⱪunluⱪ
ⱪilmaⱪqi bolƣan kixining kim ikənlikini burundin bilətti.)
65
– Mən silərgə dedimƣu! Atam manga yeⱪinlaxturƣanlardin baxⱪa,
ⱨeqkim mening yenimƣa keləlməydu! – dedi ⱨəzriti Əysa yənə ⱪoxumqə
ⱪilip.
66
Buning bilən, əgəxküqiliridin heli kɵpi qekinip qiⱪip, uningƣa
əgəxməydiƣan boldi. 67 Ⱨəzriti Əysa on ikki xagirtidin:
51
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– Silərqu, silərmu məndin ayrilmaⱪqimu? – dəp soridi.
68
Simun Petrus mundaⱪ jawab ⱪayturdi:
– I Rəbbim, mənggü ⱨayatliⱪ beridiƣan sɵzlər pəⱪət sizdila tursa! Biz
kimning yeniƣa ketəttuⱪ? 69 Ixinimiz wə bilimizki, siz Huda əwətkən
muⱪəddəs bolƣuqisiz!
70
Ⱨəzriti Əysa jawabən:
– Mən silər on ikkinglarni tallidim, biraⱪ aranglarda biri Xəytanning
ilkididur! – dedi.
71
Ⱨəzriti Əysa Simunning oƣli Yəⱨuda Ixⱪariyotni deməkqi idi, qünki
Yəⱨuda on ikki xagirtning biri bolup turuⱪluⱪ, keyin ⱨəzriti Əysaƣa
satⱪunluⱪ ⱪilatti.

7-bab
Ⱨəzriti Əysaning inilirining uningƣa ⱪarxi turuxi
Xuningdin keyin, ⱨəzriti Əysa Jəliliyə ɵlkisidə kezip yürdi. Yəⱨudiy
aⱪsaⱪalliri uni ɵltürüxni məⱪsət ⱪilƣanliⱪi üqün, u Yəⱨudiyə ɵlkisidə
turuxni halimaytti. 2 Bu qaƣda, Yəⱨudiylarning Kəpə Tikix ⱨeytiƣa az
ⱪalƣanidi, 3 xunga, ⱨəzriti Əysaning iniliri uningƣa:
– Ⱨeyttin burun Yəⱨudiyigə bering, əgəxküqiliringizmu
karamətliringizni kɵrsun! 4 Qünki, ɵzini tonutmaⱪqi bolƣan kixi yoxurun
ix ⱪilmaydu. Bu ixlarni ⱪiliwatⱪanikənsiz, ɵzingizni insanlarƣa
kɵrsiting! – deyixti. 5 (Səwəbi, inilirimu uningƣa etiⱪad ⱪilmiƣanidi.)
6
Ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Mening waⱪit-sa'itim tehi kəlmidi. Lekin, silərgə ⱪaqanla bolsa
pursət bar. 7 Bu dunyadiki kixilər silərni ⱨərgiz ɵq kɵrməydu, lekin meni
ɵq kɵridu. Qünki, mən ularning ⱪilmixliri rəzil dəp, guwaⱨliⱪ
beriwatimən. 8 Silər ⱨeytⱪa beriweringlar. Mən ⱨazirqə barmaymən,
qünki mening waⱪit-sa'itim tehi yetip kəlmidi, – dedi.
9
Ⱨəzriti Əysa bu sɵzlərni ⱪilip, Jəliliyidə ⱪaldi.
1

Kəpə Tikix ⱨeytida
Ⱨəzriti Əysaning iniliri Yerusalemƣa ⱨeyt üqün kətkəndin keyin,
ⱨəzriti Əysa ɵzimu u yərgə bardi. Əmma axkara əməs, yoxurun bardi.
11
Ⱨeyt-ayəm künliridə Yəⱨudiy aⱪsaⱪalliri uni izdəp, halayiⱪtin:
«Əysani kɵrdünglarmu?» dəp soraxti.
10
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Kixilər arisida uningƣa munasiwətlik kɵp gəp-sɵzlər eⱪip yürdi.
Bəzilər uni: «Yahxi adəm!» desə, yənə bəzilər: «Yaⱪ, dəl əksiqə, həlⱪni
azduruwatidu!» deyixti. 13 Biraⱪ, ⱨeqkim uning yahxiliⱪi toƣruluⱪ
axkara sɵzliməytti, qünki Yəⱨudiy aⱪsaⱪalliridin ⱪorⱪatti.
14
Ⱨeytning yerimi ɵtkəndə, ⱨəzriti Əysa mərkiziy ibadəthana
ⱨoyliliriƣa kirip həlⱪⱪə təlim berixkə baxlidi. 15 Yəⱨudiy aⱪsaⱪalliri:
– Bu adəm ⱨeqⱪandaⱪ təlim almiƣan turuⱪluⱪ, uning ⱪandaⱪmu
munqə kɵp bilimi bolsun? – dəp ⱨang-tang ⱪelixti.
16
Ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Bu təlimlər mening əməs, bəlki meni əwətküqi Hudaningkidur.
17
Hudaƣa qin dilidin ita'ət ⱪilixni halaydiƣan kixi bu təlimlərning
Hudadin kəlgənlikini yaki ɵzlükümdin eytiwatⱪanliⱪimni bilələydu.
18
Ɵz aldiƣa sɵzligən kixi ɵz xan-xəripini izdəydu, lekin ɵzini
əwətküqining xan-xəripini izdəydiƣan kixi ⱨəⱪ sɵzləydu. Undaⱪ kixidə
ⱨəⱪsizliⱪ yoⱪtur. 19 Musa pəyƣəmbər silərgə Təwrat ⱪanunini ɵzi
yətküzgən, xundaⱪⱪu?! Lekin, ⱨeqⱪaysinglar bu ⱪanunƣa əməl
ⱪilmidinglar! Eytinglarqu, nemixⱪa meni ɵltürməkqi bolisilər? – dedi.
20
Kɵpqilik:
– Sizgə jin tegiptu! Sizni ɵltürməkqi bolƣan kim ikən? – deyixti.
21
– Mən dəm elix künidə bir mɵjizə yaritip ⱪoysam, ⱨəmminglar
ⱨang-tang ⱪelixtinglar, – dedi ⱨəzriti Əysa, 22 – biraⱪ, silərmu Musa
pəyƣəmbərning bala tuƣulup səkkizinqi küni hətnisini ⱪilix kerək degən
buyruⱪini ada ⱪilimiz dəp, dəm elix küni bolsimu, balilarning hətnisini
ⱪiliwerisilər. Əməliyəttə, hətnə ⱪilix Musa pəyƣəmbərdin əməs,
əjdadinglar Ibraⱨimdin ⱪalƣan. 23 Təwrat ⱪanuni buzulmisun deyilip
turup, dəm elix küni hətnə ⱪiliniduyu, bundaⱪ kündə bir adəmni
sapmusaⱪ ⱪilsam, nemə üqün manga aqqiⱪlinisilər? 24 Təkxürməy turup
ⱨɵküm ⱪilmanglar, ⱨɵkümünglar adil bolsun!
Ⱨəzriti Əysa ⱪutⱪuzƣuqimidu?
Yerusalemliⱪlarning bəziliri:
– Aⱪsaⱪallar ɵltürməkqi bolƣan adəm bu əməsmidi? 26 Axkara
sɵzləwatsimu, uningƣa ⱪarxi ⱨeq nərsə deməywatⱪinini! Aⱪsaⱪallar
uning Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ ikənlikigə ⱨəⱪiⱪətən kɵzliri yəttimu?
27
Ⱨalbuki, Məsiⱨ kəlgəndə, uning ⱪəyərdin kəlgənlikini ⱨeqkim
biləlməydiƣu. Biraⱪ, bu adəmning bolsa ⱪəyərdin kəlgənlikini eniⱪ
bilimiz, – deyixti.
25
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U qaƣda, mərkiziy ibadəthana ⱨoylilirida təlim beriwatⱪan ⱨəzriti
Əysa yuⱪiri awaz bilən mundaⱪ dedi:
– Silər meni tonuymiz ⱨəmdə mening ⱪəyərdin kəlgənlikimnimu
bilimiz, dəp ⱪaraysilər, xundaⱪmu? Biraⱪ, mən ɵzlükümdin əməs, mən
wəkillik ⱪilƣuqining əwətixi bilən kəldim. U ⱨəⱪtur, biraⱪ silər uni
tonumaysilər. 29 Mən uni tonuymən. Qünki mən uning yenidin kəldim,
meni u əwətti.
30
Xuning bilən, bəzilər ⱨəzriti Əysani tutmaⱪqi boluxti, lekin uningƣa
ⱪol salidiƣan adəm qiⱪmidi, qünki uning waⱪit-sa'iti tehi yetip
kəlmigənidi. 31 Halayiⱪ arisidiki nurƣun kixilərmu uningƣa etiⱪad ⱪildi.
Ular: «Məsiⱨ ⱪandaⱪmu uningdin kɵp mɵjizə yaritar?!» deyixti.
Ⱨəzriti Əysani tutux üqün ⱪarawullarning əwətilixi
Pərisiylər həlⱪ iqidə ⱨəzriti Əysa ⱨəⱪⱪidiki eⱪip yürgən gəp-sɵzlərni
anglap, aliy roⱨaniylar bilən məsliⱨətlixip, ⱨəzriti Əysani tutux üqün
ibadəthana ⱪarawullirini əwətti. 33 Ⱨəzriti Əysa:
– Yənə bir'az waⱪit silər bilən billə bolimən. Keyin, meni əwətküqining
yeniƣa ketimən. 34 Meni izdəysilər, lekin tapalmaysilər. Mən baridiƣan
yərgə baralmaysilər, – dedi.
35
Buning bilən, Yəⱨudiy aⱪsaⱪalliri bir-birigə:
– U biz tapalmiƣudək ⱪəyərlərgə ketər? Qət əldə turuwatⱪan Yəⱨudiy
muⱨajirlarning yeniƣa berip, Greklarƣa təlim berəmdiƣandu? 36 «Meni
izdəysilər, lekin tapalmaysilər. Mən baridiƣan yərgə baralmaysilər»
degini nemisidu? – deyixti.
32

Ⱨayatliⱪ süyi
Ⱨeytning ahirⱪi ⱨəm əng təntənilik küni, ⱨəzriti Əysa ornidin turup,
yuⱪiri awaz bilən mundaⱪ jakarlidi:
– Kimdəkim ussisa, mening yenimƣa kelip iqsun!② 38 Qünki,
muⱪəddəs yazmilarda manga etiⱪad ⱪilƣanlar ⱨəⱪⱪidə: «Ularning
kɵnglidin ⱨayatliⱪ süyining dəryaliri eⱪip qiⱪidu!» dəp yezilƣan.
39
U bu sɵzni ɵzigə etiⱪad ⱪilƣanlarƣa ata ⱪilinidiƣan Hudaning
Muⱪəddəs Roⱨiƣa ⱪarita eytⱪanidi. Hudaning Roⱨi tehi ⱨeqkimgə
37

Ⱨəzriti Əysa bu sɵzlərni ⱨeytning ahirⱪi küni, yəni dəl Hudaning Isra'il həlⱪi qɵldiki
waⱪtida Musa pəyƣəmbər arⱪiliⱪ ularni su bilən təminligən mɵjizisining əslitilidiƣan
küni degən.
②
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qüxmigənidi, qünki ⱨəzriti Əysa tehi Atisining ərxtiki xan-xəripigə
kirmigənidi.
Həlⱪning bɵlünüp ketixi
Həlⱪ iqidə bəzi kixilər bu sɵzlərni anglap:
– Musa pəyƣəmbər aldin eytⱪan pəyƣəmbər ⱨəⱪiⱪətən u ikən! –
deyixti.
41
Bəzilər: «Bu, Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ!» deyixətti. Yənə bəzilər bolsa:
«Undaⱪ əməstu! Məsiⱨ Jəliliyidin kəlməyttiƣu? 42 Muⱪəddəs yazmilarda
Məsiⱨning padixaⱨ Dawutning əwladidin ⱨəm padixaⱨ Dawutning yurti
Bəytləⱨəm yezisidin kelixi ⱨəⱪⱪidə deyilmigənmidi?» deyixti.
43
Buning bilən, halayiⱪ ⱨəzriti Əysaning wəjidin ikkigə bɵlünüp kətti.
44
Bəziliri uni tutuxni oyliƣan bolsimu, ⱨeqkim uningƣa ⱪol salmidi.
40

Yəⱨudiy aⱪsaⱪallirining etiⱪadsizliⱪi
Ibadəthana ⱪarawulliri ibadəthanidin ⱪaytip kəlgəndə, aliy
roⱨaniylar bilən Pərisiylər:
– Nemə üqün uni tutup kəlmidinglar? – dəp soraxti.
46
Ibadəthana ⱪarawulliri:
– Ⱨeqkim ⱨeqⱪaqan bu adəmdək sɵzligən əməs! – dəp jawab berixti.
47
Pərisiylər:
– Silərmu azdurulmiƣansilər? 48 Aⱪsaⱪallardin yaki Pərisiylərdin
uningƣa etiⱪad ⱪilƣanlar barmu nemə? 49 Uningƣa etiⱪad ⱪilƣan
guruⱨning Muⱪəddəs Yazmilardin həwiri yoⱪ, xunga u həⱪni Huda
uridu! – deyixti.
50
Ularning arisidin biri, yəni burun bir ahximi ⱨəzriti Əysaning aldiƣa
kəlgən Nikodim ularƣa:
51
– Təwrat ⱪanunimizda bir adəmning ɵz iⱪrarini anglimay wə
ⱪilmixlirini bilməy turup, uning üstidin ⱨɵküm qiⱪirixⱪa bolmaydu, dəp
yezilƣan, – dedi.
52
– Əjəba, sənmu Jəliliyilikmu nemə? – deyixti aⱪsaⱪallar, – muⱪəddəs
yazmilarni oⱪusang, Jəliliyidin pəyƣəmbər qiⱪmaydiƣanliⱪini
bilələysən!
{ 53 buning bilən, kɵpqilik ɵylirigə ⱪaytixti.
45
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8-bab
Zina ⱪilƣan ayal
Ⱨəzriti Əysa Zəytun teƣiƣa qiⱪip kətti. 2 Ətisi səⱨərdə, u yənə
mərkiziy ibadəthana ⱨoyliliriƣa kəldi. Pütün jama'ət uning yeniƣa
keliwalƣanidi. U olturup, ularƣa təlim berixkə baxlidi. 3 Xu qaƣda, bəzi
Təwrat ustazliri bilən Pərisiylər zina ⱪilip tutulup ⱪalƣan bir ayalni uning
aldiƣa elip kelixti. Ular ayalni otturiƣa qiⱪirip, 4 ⱨəzriti Əysadin:
– Ustaz, bu ayal zina üstidə tutuwelindi. 5 Musa pəyƣəmbər Təwrat
ⱪanunida zina ⱪilƣan ayallarni qalma-kesək ⱪilip ɵltürüxni buyruƣan.
Sizqə ⱪandaⱪ ⱪilix kerək? – dəp soraxti. 6 Ularning bundaⱪ deyixtiki
ƣərizi, ⱨəzriti Əysani tuzaⱪⱪa qüxürüp, uni gunaⱨkar dəp əyibləxkə
baⱨanə izdəx idi. Biraⱪ, ⱨəzriti Əysa engixip, ⱪoli bilən yərgə bir
nemilərni yazƣili turdi. 7 Ular xu so'alni sorawərdi, xunga ⱨəzriti Əysa
ruslinip, ularƣa:
– Aranglardiki gunaⱨsiz kixi bu ayalƣa birinqi taxni atsun! – dedi.
8
Andin, yənə engixip, yərgə yezixni dawamlaxturdi. 9 Ular bu sɵzlərni
anglap, aldi bilən yaxanƣanliri, andin keyin baxⱪiliri birining kəynidin
biri u yərdin qiⱪip ketixti. Ahirda, ⱨəzriti Əysa aldida ɵrə turƣan ⱨeliⱪi
ayal bilən yalƣuz ⱪaldi. 10 Ⱨəzriti Əysa ruslinip turup, uningƣa:
– Hanim, sizni xikayət ⱪilƣanlar ⱪeni? Sizni soraⱪⱪa tartidiƣan adəm
qiⱪmidimu? – dəp soridi.
11
– Qiⱪmidi, ⱨəzrətliri, – dedi ayal.
Ⱨəzriti Əysa:
– Mənmu sizni soraⱪ ⱪilmaymən. Ⱪayting, buningdin keyin gunaⱨ
ⱪilmang! – dedi.}
1

Ⱨəzriti Əysa dunyaning nuri
Ⱨəzriti Əysa yənə kɵpqilikkə mundaⱪ dedi:
– Dunyaning nuri ɵzümdurmən. Manga əgəxkənlər ⱪarangƣuluⱪta
ⱪalmaydu. Əksiqə, ⱨayatliⱪ nuriƣa erixidu.
13
Pərisiylər:
– Sən ɵzünggə ɵzüng guwaⱨliⱪ beriwatisən. Xunga sening gəpliringgə
ixəngili bolmaydu, – deyixti.
14
Ⱨəzriti Əysa ularƣa mundaⱪ dedi:
– Mən ɵzümgə guwaⱨliⱪ berip sɵzlisəmmu, sɵzlirim ⱨəⱪtur, qünki mən
12
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ɵzümning ⱪəyərdin kəlgənlikimni wə ⱪəyərgə ketidiƣanliⱪimni bilimən.
Lekin, silər buni bilməysilər. 15 Silər insanlarning ɵlqimi boyiqə ⱨɵküm
ⱪilisilər. Biraⱪ, mən ⱨeqkimgə ⱨɵküm ⱪilmaymən. 16 Ⱨɵküm ⱪilip
ⱪalsammu, ⱨɵkümüm toƣra bolatti, qünki ⱨɵküm ⱪilƣanda mən yalƣuz
əməs, bəlki meni əwətküqi Atam mən bilən billidur. 17 Silər ri'ayə
ⱪilidiƣan Təwrat ⱪanunida: «Ikki guwaⱨqining sɵzi ohxax qiⱪsa,
ularning sɵzliri toƣra» dəp yezilƣan. 18 Mən ɵzüm üqün ɵzüm guwaⱨliⱪ
berimən, meni əwətkən Atammu mən üqün guwaⱨqidur.
19
– Atang ⱪəyərdə? – dəp soraxti ular.
– Silər ya meni tonumaysilər, ya Atamni. Meni tonuƣan bolsanglar,
Atamnimu tonuyttunglar, – dəp jawab bərdi ⱨəzriti Əysa.
20
Ⱨəzriti Əysa bu təlimlərni mərkiziy ibadəthanidiki i'anə toplinidiƣan
yərdə eytⱪanidi. Biraⱪ, ⱨeqkim uni tutmidi, qünki uning waⱪit-sa'iti tehi
yetip kəlmigənidi.
Ⱨəzriti Əysaning etiⱪadsizlarni agaⱨlanduruxi
Ⱨəzriti Əysa ularƣa yənə:
– Mən bu yərdin ketimən, silər meni izdəysilər, biraⱪ tapalmaysilər.
Xundaⱪla, gunaⱨliringlar kəqürüm ⱪilinmayla ɵlisilər. Mən ketidiƣan
yərgə silər baralmaysilər, – dedi.
22
Buning bilən, Yəⱨudiy aⱪsaⱪalliri:
– U: «Mən ketidiƣan yərgə silər baralmaysilər» dəydu. Bu, ɵzümni
ɵltürüwalimən degənlikimidu? – deyixti.
23
Ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Silər bu yərlik bolup, bu dunyaƣa təwə. Mən bolsam ərxtin kəlgən
bolup, bu dunyaƣa təwə əməs. 24 Xuning üqün, silərgə: «Gunaⱨliringlar
kəqürüm ⱪilinmay ɵlisilər» dedim. Qünki, silər mening «mənggü bar
bolƣuqi»③ ikənlikimgə ixənmisənglar, gunaⱨliringlar kəqürüm
ⱪilinmay ɵlisilər, – dedi.
25
– Sən zadi kim? – dəp soraxti ular.
– Baxtin tartip silərgə nemə degən bolsam, mən xu. 26 Əsli mening
silərni soraⱪⱪa tartidiƣan nurƣun sɵzlirim bar idi. Xundaⱪ bolsimu, meni
əwətküqidin angliƣanlirimnila insanlarƣa uⱪturuwatimən, qünki u
ⱨəⱪtur, – dedi ⱨəzriti Əysa.
21

«Mənggü bar bolƣuqi» – bu, Hudaning Musa pəyƣəmbərgə axkariliƣan nami bolup
(«Misirdin Qiⱪix» 3-bab 14-ayət), ⱨəzriti Əysamu bu namni ɵzigə ⱪollanƣan.
③
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Ular ⱨəzriti Əysaning ɵzlirigə eytⱪanlirining atisi Huda toƣruluⱪ
ikənlikini qüxinəlmidi. 28 Xunga, ⱨəzriti Əysa mundaⱪ dedi:
– Silər Insan'oƣlini krestkə mihlap tikligəndin keyin, uning «mənggü
bar bolƣuqi» ikənlikini bilisilər. Xundaⱪla, ⱨeq ixni ɵzlükümdin
ⱪilmiƣanliⱪimni wə pəⱪət Atamning ɵgətkininila sɵzligənlikimnimu
bilisilər. 29 Meni əwətküqi mən bilən billidur, u meni ⱨərgiz yalƣuz
ⱪoymidi, qünki mən ⱨəmixə uni hux ⱪilidiƣan ixlarni ⱪilimən.
30
Ⱨəzriti Əysa bu sɵzlərni ⱪiliwatⱪan qaƣning ɵzidə, nurƣun kixilər
uningƣa etiⱪad ⱪildi.
Ⱨəⱪiⱪiy ərkinlikkə erixtürgüqi
Ⱨəzriti Əysa ɵzigə etiⱪad ⱪilƣan Yəⱨudiylarƣa:
– Əgər mening təlimim boyiqə ix kɵrsənglar, mening ⱨəⱪiⱪiy
xagirtlirim bolisilər. 32 Ⱨəⱪiⱪətni bilisilər wə ⱨəⱪiⱪət silərni ərkinlikkə
erixtüridu, – dedi.
33
– Biz Ibraⱨimning əwladlirimiz, – dəp jawab berixti ular, – ⱨeqkimgə
ⱨeqⱪaqan ⱪul bolmiduⱪ. Sizning: «Ⱨəⱪiⱪət silərni ərkinlikkə erixtüridu»
deginingizning mənisi zadi nemə?
34
– Bilip ⱪoyunglarki, gunaⱨ sadir ⱪilƣan kixi gunaⱨning ⱪulidur, –
dedi ⱨəzriti Əysa ularƣa, 35 – Ⱪul a'ilining mənggülük əzasi bolalmaydu.
Oƣul bolsa xu a'ilining mənggülük əzasidur. 36 Xuning üqün, Hudaning
Oƣli silərni ərkin ⱪilsa, ⱨəⱪiⱪiy ərkin bolisilər. 37 Silərning Ibraⱨimning
əwladi ikənlikinglarni bilimən. Biraⱪ, meni ɵltürməkqi boluwatisilər,
qünki mening təlimim silərning ⱪəlbinglarda orun almidi. 38 Mən
Atamning yenida kɵrgənlirimni silərgə eytiwatimən. Silər ɵz atanglardin
angliƣanliringlarni ⱪiliwatisilər!
39
– Bizning atimiz, əjdadimiz Ibraⱨim, – dəp jawab ⱪayturuxti ular.
– Ibraⱨimning pərzəntliri bolsanglar, Ibraⱨimning yahxi əməllirini
ⱪilƣan bolattinglar! 40 Biraⱪ, ⱨazir əksiqə meni, yəni Hudadin angliƣan
ⱨəⱪiⱪətni silərgə yətküzgən kixini ɵltürməkqi boluwatisilər. Əjdadinglar
Ibraⱨim ⱨərgiz undaⱪ ixni ⱪilmiƣan. 41 Silər ɵz atanglarning ⱪilƣinini
ⱪiliwatisilər! – dedi ⱨəzriti Əysa.
– Biz ⱨaramdin bolmiduⱪ. Bizning pəⱪət birla atimiz bar, u bolsa
Hudadur! – deyixti ular.
42
– Atanglar Huda bolƣan bolsa, meni sɵygən bolattinglar, – dedi
ⱨəzriti Əysa, – qünki mən Hudaning yenidin kəldim, xuning üqün bu
yərdimən. Ɵzlükümdin kəlgən əməsmən, bəlki u təripidin əwətilgənmən.
31
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Sɵzlirimni nemixⱪa qüxənməysilər? Eniⱪki, mening təlimim
ⱪuliⱪinglarƣa yaⱪmaywatidu! 44 Atanglar Xəytan bolƣaqⱪa, silərmu
uning ⱨəwəsliri boyiqə ix ⱪilisilər. U əzəldin ⱪatil ⱨəm ⱨəⱪiⱪəttə
turmaydu. Qünki, uningda ⱨəⱪiⱪət yoⱪtur. Yalƣan sɵzləx uning təbi'iy
hususiyiti, qünki u yalƣanqi wə yalƣanqiliⱪning piridur. 45 Mən bolsam
ⱨəⱪiⱪətni sɵzləymən, xunga manga ixənməysilər. 46 Ⱪaysinglar mening
gunaⱨim barliⱪini ispatlap berələysilər, ⱪeni? Ⱨəⱪiⱪətni sɵzlisəm, nemə
üqün manga ixənməysilər? 47 Hudaning pərzəntliri Hudaning sɵzlirini
anglaydu, silər Hudaning pərzəntliri bolmiƣanliⱪinglar üqün, uning
sɵzlirini anglimaysilər!
48
Yəⱨudiy aⱪsaⱪalliri ⱨəzriti Əysaƣa jawabən:
– Əjəba, bizning seni: «Samariyilik④ ⱨəm jin qaplaxⱪan adəmsən»
degən sɵzimiz toƣra əməsmu? – deyixti.
49
– Manga jin qaplaxⱪini yoⱪ, – dedi ⱨəzriti Əysa, – mən Atamni
ⱨɵrmət ⱪilimən. Lekin, silər manga biⱨɵrmətlik ⱪiliwatisilər. 50 Mening
ɵzümni uluƣliƣum yoⱪ, lekin mening uluƣ boluxumni halaydiƣan biri
bar. Uning ⱨɵkümi adildur. 51 Bilip ⱪoyunglarki, mening təlimim boyiqə
ix kɵrgən kixi mənggü ɵlməydu.
52
Ular ⱨəzriti Əysaƣa:
– Sanga jin qaplaxⱪanliⱪini əmdi eniⱪ bilduⱪ, – deyixti, – ⱨətta
əjdadimiz Ibraⱨim wə baxⱪa pəyƣəmbərlərmu ɵlgən tursa, sən
ⱪandaⱪqə: «Təlimim boyiqə ix kɵrgən kixi mənggü ɵlməydu!»
deyələysən? 53 Əjəba, sən aləmdin ɵtkən atimiz Ibraⱨimdin wə wapat
bolƣan baxⱪa pəyƣəmbərlərdinmu üstün turamsən? Sən ɵzüngni zadi
ⱪandaⱪ adəm dəp ⱨesablaysən?
54
Ⱨəzriti Əysa mundaⱪ jawab bərdi:
– Əgər mən ɵzümni uluƣlisam, mening uluƣluⱪum bikar bolatti.
Biraⱪ, meni uluƣliƣuqi – silər «Hudayimiz» dəp ataydiƣan Atamning
ɵzidur. 55 Silər uni tonup yetəlmidinglar, lekin mən uni tonuymən. Uni
tonumaymən desəm, silərdək yalƣanqi bolimən, biraⱪ mən uni
tonuymən wə uning sɵzi boyiqə ix kɵrimən. 56 Atanglar Ibraⱨim mening
keliximgə intizar bolƣan ⱨəm kəlgənlikimni aldin'ala kɵrüp, intayin
huxal bolƣan.
57
– Sən tehi əllik yaxⱪa kirmigən turup, əjdadimiz Ibraⱨimnimu
Samariyiliklər – Yəⱨudiylar kɵzgə ilmaydiƣan bir həlⱪ bolup, ularning kɵzⱪarixiqə
Samariyiliklər Hudaning sɵzini burmiliƣan wə jin təgkənlərdur.
④
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kɵrdüngmu? – deyixti ular.
58
Ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Bilip ⱪoyunglarki, mən Ibraⱨim tuƣulmastila bar idim! – dedi.
59
Buning bilən, ular yərdin tax elip, ⱨəzriti Əysani qalma-kesək
ⱪilmaⱪqi boluxti, lekin u ɵzini daldiƣa elip, mərkiziy ibadəthanidin qiⱪip
kətti.

9-bab
Ⱨəzriti Əysaning tuƣma ⱪariƣuni saⱪaytixi
Ⱨəzriti Əysa yolda ketiwetip, tuƣma ⱪariƣu bir adəmni kɵrdi.
2
Xagirtliri ⱨəzriti Əysadin:
– Ustaz, bu adəmning tuƣma ⱪariƣu boluxi kimning gunaⱨ sadir
ⱪilƣanliⱪidin bolƣan? Ɵziningmu yaki ata-anisiningmu? – dəp soraxti.
3
Ⱨəzriti Əysa mundaⱪ jawab bərdi:
– Ɵzi yaki ata-anisining gunaⱨ sadir ⱪilƣanliⱪidin əməs, bəlki
Hudaning ɵz ⱪudritini uning ⱨayatida ayan ⱪilmaⱪqi bolƣanliⱪidindur.
4
Künning yoruⱪ waⱪtida, meni əwətküqining bizgə tapxurƣan
wəzipisini ada ⱪiliximiz kerək. Kəq kirip ⱪarangƣu qüxüp kətsə, ⱨeqkim
ix ⱪilalmaydu. 5 Dunyada bolƣan məzgilimdə, dunyaning nuri
ɵzümdurmən.
6
Ⱨəzriti Əysa bu sɵzlərni ⱪilƣandin keyin, yərgə tükürüp, tükürük
bilən lay ⱪilip, layni ⱨeliⱪi adəmning kɵzlirigə sürüp ⱪoydi 7 wə uningƣa:
«Siloⱨa kɵlqikigə berip kɵzliringni yu» dedi. («Siloⱨa» Ibraniyqə sɵz
bolup, «əwətilgüqi» degən mənini beridu.)
Ⱨeliⱪi adəm ⱨəzriti Əysaning degini boyiqə ⱪildi wə kɵzliri eqilƣan
ⱨalda ⱪaytti. 8 Ⱪoxniliri wə tiləmqilik ⱪilƣinida uni kɵrgənlər:
– Bu, olturup tiləmqilik ⱪilidiƣan ⱨeliⱪi adəm əməsmu? – deyixti.
9
Bəzilər: «Ⱨə'ə, xu» desə, yənə bəzilər: «Yaⱪ, u əməs, əmma uningƣa
ohxaydikən» deyixti.
Biraⱪ, u ɵzi:
– Mən dəl xu kixi bolimən! – dedi.
10
– Undaⱪta kɵzliring ⱪandaⱪ eqildi? – dəp soraxti ular.
11
U mundaⱪ jawab bərdi:
– Əysa degən bir kixi tükürükidin lay ⱪilip kɵzlirimgə sürüp ⱪoyup,
manga: «Siloⱨa kɵlqikigə berip kɵzliringni yu» degənidi. Mən u yərgə
1
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berip yusam, kɵzlirim eqilip kətti.
12
– U ⱨazir ⱪəyərdə? – dəp soraxti ular.
– Bilməymən, – dedi u.
Pərisiylərning wəⱪəni sürüxtürüxi
Halayiⱪ ilgiri ⱪariƣu bolƣan bu adəmni Pərisiylərning yeniƣa elip
berixti. 14 Ⱨəzriti Əysa lay ⱪilip bu adəmning kɵzlirini saⱪaytⱪan kün –
dəl dəm elix küni idi. 15 Pərisiylər bu adəmdin kɵzlirining ⱪandaⱪ
eqilƣanliⱪini soriwidi, u: «U kɵzlirimgə lay sürüp ⱪoydi, andin yüzümni
yudum. Ⱨazir mana kɵrələydiƣan boldum!» dedi.
16
Xuning bilən, Pərisiylərdin bəziliri:
– U adəm Hudaning yenidin kəlgən əməs, qünki u dəm elix küni ix
ⱪilmasliⱪ əmrigə hilapliⱪ ⱪildi, – deyixti.
Yənə bəziliri:
– Gunaⱨkar bolsa, ⱪandaⱪlarqə bundaⱪ mɵjizilərni yaritalaydu? –
deyixti.
Buning bilən, ularning arisida bɵlünüx pəyda boldi. 17 Ular ⱪariƣu
adəmdin yənə:
– Kɵzliringni aqⱪan u adəm seningqə ⱪandaⱪ adəmdu? – dəp soraxti.
– U bir pəyƣəmbər, – dedi ⱨeliⱪi adəm.
18
Yəⱨudiy aⱪsaⱪalliri kɵzliri eqilƣan adəmning ata-anisini tepip
kəlmigüqə, burun uning ⱪariƣu ikənlikigə wə ⱨazir kɵzlirining
eqilƣanliⱪiƣa ixənməytti. Xunga, ular uning ata-anisini qaⱪirtip,
19
ulardin:
– Tuƣma ⱪariƣu degən oƣlunglar muxumu? Ⱨazir ⱪandaⱪlarqə
kɵrələydiƣan bolup ⱪaldi? – dəp soraxti.
20
– Uning bizning oƣlimiz ikənliki wə tuƣuluxidinla ⱪariƣu ikənliki
rast, 21 lekin ⱨazir ⱪandaⱪlarqə kɵrələydiƣan bolup ⱪalƣanliⱪini,
kɵzlirini kim aqⱪanliⱪini bilməymiz. Uni ɵzünglar soranglar, u qong
adəm tursa, ɵz ixini ɵzi sɵzləp bərsun, – dəp jawab bərdi uning ata-anisi.
22
Ular Yəⱨudiy aⱪsaⱪalliridin ⱪorⱪⱪanliⱪi üqün xundaⱪ deyixti, qünki
Yəⱨudiy aⱪsaⱪalliri ⱨəzriti Əysani Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ, dəp etirap
ⱪilƣanlarni ibadəthana jama'ətqilikidin ⱪoƣlap qiⱪirixni ⱪarar ⱪilƣanidi.
23
Xuning üqün, ⱨeliⱪi adəmning ata-anisi: «U qong adəm tursa, ɵzidin
soranglar» degənidi.
24
Pərisiylər ilgiri ⱪariƣu bolƣan u adəmni yənə qaⱪirip:
– Huda aldida ⱪəsəm ⱪil! Biz bu adəmning gunaⱨkar ikənlikini bilimiz,
13
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– deyixti.
25
U mundaⱪ jawab bərdi:
– Uning gunaⱨkar yaki əməslikini bilməymən. Mən pəⱪət birla ixni
bilimən, u bolsimu ⱪariƣu idim, ⱨazir kɵrələydiƣan boldum.
26
Bu qaƣda, ular:
– U seni ⱪandaⱪ ⱪildi? Kɵzliringni ⱪandaⱪ aqti? – dəp soraxti.
27
U jawabən:
– Silərgə eytsam, ⱪulaⱪ salmidinglar. Yənə ⱪandaⱪlarqə anglimaⱪqi
bolup ⱪaldinglar? Silərmu uning xagirtliri bolmaⱪqimu nemə?! – dedi.
28
Buning bilən, ular uni ⱨaⱪarətləp:
– Sən u əbləhning xagirti! Biz bolsaⱪ Musa pəyƣəmbərning xagirtliri.
29
Hudaning Musa pəyƣəmbərgə sɵzligənlikini bilimiz. Bu əbləhning
bolsa əng ⱪisⱪisi ⱪəyərdin kəlgənlikinimu bilməymiz, – deyixti.
30
Ⱨeliⱪi adəm ularƣa mundaⱪ jawab ⱪayturdi:
– Ajayip ixⱪu bu! U kɵzlirimni aqti. Xundaⱪtimu, silər uning ⱪəyərdin
kəlgənlikini bilmidinglar. 31 Biz bilimizki, Huda gunaⱨkarlarning təlipini
anglimaydu, bəlki ɵzigə ibadət ⱪilƣan wə iradisini ixⱪa
axurƣanlarningkini anglaydu. 32 Dunya apiridə bolƣandin beri, birər
kixining tuƣma ⱪariƣuning kɵzini aqⱪanliⱪini anglap baⱪⱪan əməsmiz.
33
Bu adəm Huda təripidin əwətilmigən bolsa, ⱨeqnemə ⱪilalmiƣan
bolatti.
34
Ular uni:
– Sən gunaⱨ iqidə tuƣulƣan turuⱪluⱪ, əmdi bizgə təlim
bərməkqimusən? – deyixip, ibadəthanidin ⱪoƣlap qiⱪirixti.
Roⱨiy ⱪariƣuluⱪ
Ⱨəzriti Əysa ularning ⱨeliⱪi adəmni ibadəthanidin ⱪoƣlap
qiⱪarƣanliⱪini anglap, uni izdəp tepip:
– Sən Insan'oƣliƣa etiⱪad ⱪilamsən? – dəp soridi.
36
– Ⱨəzrətliri, u kim? Eytip bərgəysiz, uningƣa etiⱪad ⱪilay, – dedi
ⱨeliⱪi adəm.
37
– Uni kɵrüp turupsən, ⱨazir sən bilən sɵzlixiwatⱪan dəl xuning ɵzi, –
dedi ⱨəzriti Əysa uningƣa.
38
Ⱨeliⱪi adəm:
– I Rəbbim, sanga etiⱪad ⱪildim! – dəp, ⱨəzriti Əysaƣa səjdə ⱪildi.
39
– Dunyadiki adəmlər üstidin ⱨɵküm qiⱪarƣili kəldim. Korlarni
kɵridiƣan ⱪilix, kɵrimən dəydiƣanlarƣa ularning kor ikənlikini kɵrsitix
35

1119
Yuⱨanna bayan ⱪilƣan hux həwər

üqün kəldim, – dedi ⱨəzriti Əysa.
40
Uning yenidiki bəzi Pərisiylər bu sɵzlərni anglap:
– Bu biznimu kor dəp ⱪariƣanliⱪ əməstu? – dəp soraxti.
41
– Kor bolƣan bolsanglar, gunaⱨkar bolmiƣan bolattinglar, – dedi
ⱨəzriti Əysa, – lekin ⱨazir, «kɵrüwatimiz» degənlikinglar üqün
gunaⱨkarsilər.

10-bab
Ⱨəzriti Əysa – «yahxi ⱪoyqi»dur
Ⱨəzriti Əysa mundaⱪ bir təmsilni eytip bərdi:
– Bilip ⱪoyunglarki, ⱪoyning ⱪotiniƣa ixiktin kirməy, temiƣa yamixip
kirgən kixi oƣri wə ⱪaraⱪqidur. 2 Ixiktin kiridiƣan kixi bolsa xu
ⱪoylarning ⱪoyqisidur. 3 Kɵzətqi ixikni ⱪoyqiƣa eqip beridu. Ⱪoylar
ⱪoyqining awazini tonuydu, umu ɵz ⱪoylirining isimlirini qaⱪirip ularni
sirtⱪa elip qiⱪidu. 4 Ⱪoyqi ⱪoylirining ⱨəmmisini sirtⱪa qiⱪirip bolup,
ularning aldida mangidu, ⱪoylarmu uning kəynidin əgixip mengixidu,
qünki uning awazini tonuydu. 5 Yat birining kəynidin mangmaydu,
əksiqə uningdin ⱪaqidu, qünki yatlarning awazini tonumaydu.
6
Ətrapidikilər ⱨəzriti Əysaning bu təmsilni sɵzləx arⱪiliⱪ ɵzlirigə
nemə deməkqi bolƣanliⱪini qüxənmidi. 7 Xunga, ⱨəzriti Əysa
qüxəndürüp, mundaⱪ dedi:
– Bilip ⱪoyunglarki, ⱪoylar kiridiƣan ixik ɵzümdurmən. 8 Məndin ilgiri
kəlgənlərning ⱨəmmisi oƣri wə ⱪaraⱪqidur,⑤ lekin ⱪoylar ularƣa boy
bərmidi. 9 Ixik ɵzümdurmən. Mən arⱪiliⱪ kirgini ⱪutⱪuzulidu ⱨəm
kirip-qiⱪip yürüp, yapyexil ot-qɵplərni tepip yeyələydu. 10 Oƣri bolsa
oƣrilax, ɵltürüx wə buzux üqünla kelidu. Mən bolsam adəmlər
ⱨayatliⱪⱪa erixsun wə u ⱨayatliⱪ mol bolsun, dəp kəldim.
11
Yahxi ⱪoyqi ɵzümdurmən. Yahxi ⱪoyqining ⱪoyliri üqün jeni
pidadur. 12 Mədikar undaⱪ ⱪilmaydu. U ⱪoylarning hojayini ⱨəm ⱪoyqisi
bolmiƣanliⱪi üqün, bɵrining kəlgənlikini kɵrsə, ⱪoylarni taxlap ⱪaqidu.
Xuning bilən, bɵrə ⱪoylarni tutuwelip tiripirən ⱪiliwetidu. 13 Mədikar
nemixⱪa ⱪaqidu? Qünki, u ⱪoylarning igisi əməs, xunglaxⱪa ularƣa
1

⑤

Bu yərdə kɵzdə tutulƣini Pərisiylər wə Yəⱨudiy aⱪsaⱪalliri bolup, Təwratta tilƣa
elinƣan pəyƣəmbərlər kɵzdə tutulmiƣan.
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kɵngül bɵlməydu.
14-15
Yahxi ⱪoyqi ɵzümdurmən. Atam meni wə mən Atamni – biz
bir-birimizni tonuƣinimizdək, mən ɵz ⱪoylirimni tonuymən, ularmu
meni tonuydu. Ⱪoylirim üqün jenim pida. 16 Bu ⱪotandin bolmiƣan
baxⱪa ⱪoylirimmu bar. Ularnimu qaⱪirixim kerək. Ularmu awazimni
anglaydu. Ⱨəmmə ⱪoylar bir pada boluxup, bir ⱪoyqiƣa əgixidu.
17
Atam meni sɵyidu. Qünki, mən ɵzümni ⱪurban ⱪilƣandin keyin
tirilixim üqün, jenimni pida ⱪilixni halaymən. 18 Jenimni ⱨeqkim
alalmaydu, mən uni ɵz ihtiyarim bilən pida ⱪilimən. Mən uni berixkə wə
ⱪayturuwelixⱪa ⱨoⱪuⱪluⱪ. Atam manga xundaⱪ ⱪilixni buyruƣan.
19
Bu sɵzlər tüpəylidin Yəⱨudiylar arisida yənə bɵlünüx qiⱪti.
20
Birmunqə kixilər:
– Uningƣa jin tegiptu, sarang bolup ⱪaptu, nemə üqün uning sɵzigə
ⱪulaⱪ salƣudəkmiz? – deyixətti.
21
Yənə bəzilər bolsa:
– Jin təgkən adəmning sɵzliri bundaⱪ bolmaydu. Jin təgkən adəm
ⱪandaⱪmu ⱪariƣularning kɵzlirini aqalisun?! – deyixti.
Ⱨəzriti Əysaning rət ⱪilinixi
Ⱪix pəsli bolup, Yerusalemda mərkiziy ibadəthanining ⱪayta
eqilƣanliⱪini hatiriləydiƣan bayram ɵtküzülüwatatti. 23 Ⱨəzriti Əysa
ibadəthanidiki «Sulayman padixaⱨning pexaywini» degən yərdə aylinip
yürətti. 24 Həⱪlər uning ətrapiƣa olixiwelip:
– Bizni yənə ⱪaqanƣiqə gumanda ⱪaldurisən? Əgər Ⱪutⱪuzƣuqi –
Məsiⱨ bolsang, bizgə oquⱪini eyt, – deyixti.
25
Ⱨəzriti Əysa mundaⱪ jawab bərdi:
– Mən silərgə eytⱪan, lekin manga etiⱪad ⱪilmidinglar. Atamning nami
bilən ⱪilƣan ixlirim mening kim ikənlikimgə guwaⱨliⱪ beridu. 26 Biraⱪ,
silər etiⱪad ⱪilmidinglar, qünki mening ⱪoylirimdin əməssilər. 27 Mening
ⱪoylirim gepimni anglaydu. Mən ularni tonuymən. Ular manga əgixidu.
28
Ularƣa mənggülük ⱨayat ata ⱪilimən. Ular əsla ⱨalak bolmaydu.
Ularni ⱨeqkim ⱪolumdin tartiwalalmaydu. 29 Ularni manga təⱪdim
ⱪilƣan Atam ⱨəmmidin üstündur. Ularni Atamning ⱪolidin tartiwelixⱪa
ⱨeqkimning küqi yətməydu. 30 Atam ikkimiz əslidə birmiz.
31
Buning bilən, Yəⱨudiylar yənə uni qalma-kesək ⱪilix üqün, yərdin
tax elixti.
32
– Atam manga buyruƣan nurƣun yahxi ixlarni aldinglarda kɵrsəttim.
22
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Bu ixlarning ⱪaysisi üqün meni qalma-kesək ⱪilmaⱪqisilər? – dedi ⱨəzriti
Əysa ularƣa.
33
– Seni yahxi ixliring üqün əməs, kupurluⱪ ⱪilƣanliⱪing üqün
qalma-kesək ⱪilimiz. Qünki, sən adəm turuⱪluⱪ, ɵzüngni Huda ⱪilip
kɵrsətting! – dəp jawab ⱪayturuxti halayiⱪ.
34
Ⱨəzriti Əysa mundaⱪ dedi:
– Muⱪəddəs yazmilarda Hudaning burunⱪi zamandiki Yəⱨudiy
yetəkqilərgə: «Silər ilaⱨlar» degini yezilƣan əməsmu? 35 Muⱪəddəs
yazmilarda eytilƣini mənggü ɵzgərməydu-də! Huda ɵzining sɵzlirini
yətküzgənlərni: «Ilaⱨlar» dəp atiƣanƣu! 36 Əmdi manga kəlsək, Atam
meni tallap paniy dunyaƣa əwətti. Xundaⱪ turuⱪluⱪ, nemə üqün
«Hudaning Oƣlimən» desəm, meni «kupurluⱪ ⱪilding!» dəysilər?
37
Əgər Atam buyruƣan ixlarni ⱪilmisam, manga etiⱪad ⱪilmanglar.
38
Lekin ⱪilsam, sɵzlirimgə ixənmigən ⱨaləttimu, ⱪilƣanlirimni kɵrüp,
ularning ⱨəⱪliⱪigə ixininglar. Buning bilən, Atamning məndə ikənlikini,
meningmu Atamda ikənlikimni ⱨəⱪ dəp bilip yetisilər.
39
Buning bilən, ular yənə uni tutmaⱪqi boldi, biraⱪ ⱨəzriti Əysa ɵzini
ulardin ⱪaqurup ⱪutuldi. 40 Andin, I'ordan dəryasining u ⱪetiƣa, yəni
burun Yəⱨya pəyƣəmbər adəmlərni qɵmüldürgən yərgə ketip, u yərdə
turdi.
41
Nurƣun kixilər uning yeniƣa kəldi. Ular:
– Yəⱨya pəyƣəmbər ⱨeq mɵjizə kɵrsətmigən, lekin bu adəm toƣrisida
eytⱪanlirining ⱨəmmisi toƣra qiⱪti! – deyixti. 42 Xundaⱪ ⱪilip,
nurƣunliƣan kixilər bu yərdə ⱨəzriti Əysaƣa etiⱪad ⱪildi.

11-bab
Lazarning ɵlümi
Lazar isimlik bir adəm kesəl bolup ⱪalƣanidi. U ⱨədiliri Məryəm wə
Marta bilən Yəⱨudiyə ɵlkisidiki Bəytaniya yezisida turatti. Məryəm
bolsa ⱨəzriti Əysaning putliriƣa hux puraⱪ yaƣ sürkəp, qaqliri bilən
ularni ertip ⱪurutⱪan ayal idi.
3
Lazarning ⱨədiliri ⱨəzriti Əysaƣa: «I Rəbbimiz, siz yahxi kɵridiƣan
dostingiz kesəl bolup ⱪaldi» dəp həwər berixti.
4
Ⱨəzriti Əysa buni anglap:
– Bu kesəllik Lazarning ɵlümi bilən ayaƣlaxmaydu. Əksiqə, bu arⱪiliⱪ
1-2
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Hudaning Oƣlining uluƣluⱪi ayan bolup, halayiⱪ Hudaƣa mədⱨiyə
oⱪuydu, – dedi.
5
Ⱨəzriti Əysa Marta, Məryəm wə Lazarni bək yahxi kɵrətti. 6 Gərqə u
Lazarning kesəl ikənlikini angliƣan bolsimu, ɵzi turuwatⱪan yərdə yənə
ikki kün turdi. 7 Andin keyin, xagirtliriƣa:
– Yəⱨudiyigə ⱪayta barayli! – dedi.
8
Xagirtliri uningƣa:
– Ustaz, yeⱪindila u yərdiki həⱪlər sizni qalma-kesək ⱪilmaⱪqi bolƣan
tursa, yənə u yərgə ⱪayta baramsiz? – deyixti.
9
Ⱨəzriti Əysa mundaⱪ dedi:
– Kündüz on ikki sa'ət əməsmu? Kündüzi yol mangƣan yiⱪilmas,
qünki u bu dunyaning yoruⱪini kɵridu. 10 Lekin, keqisi yol mangƣan
yiⱪilar, qünki uningda yoruⱪluⱪ yoⱪtur.
11
Ⱨəzriti Əysa bu sɵzlərni ⱪilƣandin keyin:
– Dostimiz Lazar uhlap ⱪaldi, mən uni oyƣatⱪili barimən, – dəp ⱪoxup
ⱪoydi.
12
Xagirtlar:
– Uhliƣan bolsa yahxi bolup ⱪalidu, i Rəbbimiz, – dedi.
13
Ⱨəzriti Əysa Lazarning ɵlümini deməkqidi, lekin ular adəttiki
uyⱪuni dəwatidu, dəp oylaxti. 14 Xuning bilən, ⱨəzriti Əysa ularƣa
oquⱪini eytip:
– Lazar aləmdin ɵtti, deməkqimən. 15 Silərni dəp, uning ⱪexida
bolmiƣanliⱪimƣa huxalmən. Qünki, bu silərning etiⱪadinglarning
küqəytilixi üqün, yənə bir pursət yaritip bərdi. Əmdi u bar yərgə barayli,
– dedi.
16
«Ⱪoxkezək» dəp atilidiƣan Tomas baxⱪa xagirtlarƣa:
– Bizmu uning bilən billə barayli ⱨəm uning bilən billə ɵləyli, – dedi.
Ⱨəzriti Əysaning Lazarni tirildürüxi
Ⱨəzriti Əysa xagirtliri bilən Bəytaniyaƣa barƣanda, Lazarning
yərlikkə ⱪoyulƣiniƣa tɵt kün bolƣanliⱪidin həwər tapti. 18 Bəytaniya
Yerusalemdin üq qaⱪirim yiraⱪliⱪta idi. 19 Nurƣun Yəⱨudiylar Marta
bilən Məryəmning inisining ɵlümigə təsəlli berix üqün, ularning yeniƣa
kəlgənidi. 20 Marta ⱨəzriti Əysaning keliwatⱪanliⱪidin həwər tepip, uning
aldiƣa qiⱪti. Məryəm bolsa ɵydə ⱪaldi.
21
– I Rəbbim, – dedi Marta ⱨəzriti Əysaƣa, – bu yərdə bolƣan
bolsingiz, inim ɵlməs idi. 22 Ⱨelimu, Hudadin nemə tilisingiz, uning
17
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sizgə xuni beridiƣanliⱪini bilimən.
23
– Iningiz tirilidu, – dedi ⱨəzriti Əysa.
24
Marta:
– Ⱪiyamət küni, uning jəzmən tirilidiƣanliⱪini bilimən, – dedi.
25
– Insanlarni ɵlümdin tirildürgüqi wə ⱨayatliⱪ bərgüqi ɵzümdurmən,
– dedi ⱨəzriti Əysa uningƣa, – manga etiⱪad ⱪilƣan kixi ɵlsimu, yənə
ⱨayat bolidu. 26 Manga etiⱪad ⱪilip, mənggülük ⱨayatⱪa erixkənlər əsla
ɵlməydu; buningƣa ixinəmsiz?
27
– Ixinimən Rəbbim, – dedi Marta, – sizning insanlar arisiƣa kelixkə
təyinləngən Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ, Hudaning Oƣli ikənlikingizgə
ixinimən.
28
Marta buni dəp bolƣandin keyin, ⱪaytip singlisi Məryəmni astiƣina
qaⱪirip:
– Ustazimiz kelip boldi. Seni qaⱪiriwatidu, – dedi.
29
Məryəm buni anglap, dərⱨal ornidin turup, ⱨəzriti Əysa bilən
kɵrüxkili mangdi.
30
U pəyttə ⱨəzriti Əysa tehi yeziƣa kirmigən bolup, Marta aldiƣa
qiⱪⱪan yərdə idi. 31 Ɵydə Məryəmgə təsəlli beriwatⱪan halayiⱪ
Məryəmning birdinla ornidin turup, sirtⱪa qiⱪip kətkənlikini kɵrüxti wə
uni ⱪəbristanliⱪⱪa yiƣa-zar ⱪilƣili mangdi dəp oylap, uning kəynidin
mengixti.
32
Biraⱪ, Məryəm ⱨəzriti Əysa bar yərgə bardi wə uni kɵrüp, ayiƣiƣa
yiⱪilip:
– I Rəbbim, bu yərdə bolƣan bolsingiz, inim ɵlməs idi! – dedi.
33
Məryəmning wə uning bilən billə kəlgən halayiⱪning yiƣa-zar
ⱪilixⱪinini kɵrgən ⱨəzriti Əysa ƣəzəplinip,⑥ kɵngli ⱪattiⱪ azablinixⱪa
baxlidi wə:
34
– Uni ⱪəyərgə ⱪoydunglar? – dəp soridi.
– I Rəbbimiz, kelip kɵrüng, – deyixti ular.
35
Ⱨəzriti Əysa kɵz yexi ⱪildi. 36 Həⱪlər:
– Ⱪaranglar, u Lazarni nemidegən yahxi kɵrgən! – deyixti.
37
Ularning iqidə bəziliri:
Bu yərdə ⱨəzriti Əysa ɵzi yahxi kɵridiƣan kixilərgə Xəytanning gunaⱨ wə ɵlüm elip
kəlgənlikidin uningƣa ƣəzəpləngən boluxi yaki ətrapidikilərning tutⱪan ⱨaziliridin
ularning Hudaning adəmlərni ɵlümdin tirildürələydiƣanliⱪiƣa ixənmigənlikigə
ƣəzəpləngən boluxi mumkin.
⑥
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– Ⱪariƣuning kɵzini aqⱪan kixi Lazarning ⱨayatini ɵlümdin saⱪlap
ⱪalalmayttimu? – deyixti.
38
Ⱨəzriti Əysa iqidə yənə ƣəzəplinip, yərlikning aldiƣa bardi. Yərlik
kirix aƣzi qong bir tax bilən tosulƣan ɵngkür idi. 39 Ⱨəzriti Əysa:
– Taxni eliwetinglar! – dedi.
Ɵlgüqining ⱨədisi Marta:
– I Rəbbim, aləmdin ɵtkinigə tɵt kün boldi, ⱨazir jəsiti purap kətkəndu,
– dedi.
40
Ⱨəzriti Əysa uningƣa:
– Mən sanga: «Etiⱪad ⱪilsang, Hudaning uluƣluⱪini kɵrisən»
degənidimƣu! – dedi.
41
Buning bilən, halayiⱪ taxni eliwətti, ⱨəzriti Əysa kɵzlirini asmanƣa
tikip, mundaⱪ du'a ⱪildi:
– I Ata, təlipimni anglaydiƣining üqün sanga xükür eytimən.
42
Tələplirimni ⱨəmixə anglaydiƣanliⱪingni bilimən. Xundaⱪ bolsimu,
ətrapimdiki halayiⱪ sening meni əwətkənlikinggə ixənsun dəp, buni
eytiwatimən.
43
Ⱨəzriti Əysa bu sɵzlərni ⱪilƣandin keyin, yuⱪiri awazda:
– Lazar, taxⱪiriƣa qiⱪ! – dəp towlidi.
44
Lazar ⱪol-putliri kepənləngən, engiki tengilƣan ⱨalda taxⱪiriƣa
qiⱪti. Ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Kepənlikni saldurup, uni ɵz məyligə ⱪoyuwetinglar! – dedi.
Ⱨəzriti Əysani ɵltürüx suyiⱪəsti
Məryəmning yeniƣa pətiləp kəlgən wə ⱨəzriti Əysa kɵrsətkən bu
mɵjizini kɵrgən nurƣun həⱪlər ⱨəzriti Əysaƣa etiⱪad ⱪildi. 46 Lekin,
ularning iqidə bəziliri Pərisiylərning yeniƣa berip, ⱨəzriti Əysaning
ⱪilƣan ixlirini məlum ⱪilixti. 47 Xunga, Pərisiylər wə aliy roⱨaniylar
Yəⱨudiylarning aliy kengəxmisini yiƣip:
– Ⱪandaⱪ ⱪilƣuluⱪ? Bu adəmning yaratⱪan nurƣun mɵjizilirigə ⱪarap
beⱪinglar. 48 Uni bundaⱪ ⱪoyup bərsək, ⱨəmmə adəm uningƣa etiⱪad
ⱪilip ketidu. Xundaⱪ bolƣanda, Rim ⱨɵkümiti ibadəthanimizni, ⱨətta
millitimizni wəyran ⱪiliwetidu! – deyixti.
49
Ularning iqidə biri, yəni xu yili bax roⱨaniy bolƣan Ⱪayapa:
– Silər ⱨeqnemini bilməydikənsilər! 50 Pütün həlⱪning ⱨalak
boluxining orniƣa, birla adəmning ular üqün ɵlüxining yahxi ikənlikini
qüxənməydikənsilər, – dedi.
45
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Bu sɵzni u ɵzlükidin eytmiƣanidi. U xu yili bax roⱨaniy bolƣaqⱪa,
ⱨəzriti Əysaning Yəⱨudiy həlⱪi üqün, xundaⱪla pəⱪət u həlⱪ üqünla
əməs, bəlki Hudaning ⱨər yanƣa qeqilip kətkən pərzəntlirining
ⱨəmmisini bir ⱪilip uyuxturux üqün ɵlidiƣanliⱪini aldin eytⱪanidi.
53
Xundaⱪ ⱪilip, ular xu kündin etibarən ⱨəzriti Əysani ɵltürüwetix
üqün suyiⱪəst ⱪilixⱪa baxlidi. 54 Xunga, ⱨəzriti Əysa əmdi Yəⱨudiylar
arisida axkara yürməy, u yərdin ayrilip qɵlgə yeⱪin rayondiki Əfrayim
xəⱨirigə ketip, xagirtliri bilən billə u yərdə turdi.
55
Yəⱨudiylarning Ɵtüp Ketix ⱨeytiƣa az ⱪalƣanidi. Nurƣun kixilər
tazilinix diniy ⱪa'idisini ada ⱪilix üqün, ⱨeyttin birⱪanqə kün ilgiri
yezilardin Yerusalemƣa kelixti. 56 Ular ⱨəzriti Əysani izdəytti. Ular
mərkiziy ibadəthanida yiƣilƣinida bir-birigə:
– Seningqə ⱪandaⱪ bolar, ⱨəzriti Əysa ⱨeytⱪa kəlməmdikin? –
deyixətti.
57
Aliy roⱨaniylar bilən Pərisiylər ⱨəzriti Əysani tutux üqün, uning
ⱪəyərdilikini bilidiƣanlarning ɵzlirigə məlum ⱪilixini buyruƣanidi.

12-bab
Gunaⱨkar ayalning ⱨəzriti Əysani ətirlixi
Ɵtüp Ketix ⱨeytidin altə kün ilgiri, ⱨəzriti Əysa ɵzi ɵlümdin
tirildürgən Lazar turƣan jay – Bəytaniyaƣa kəldi. 2 U yərdə uningƣa
ziyapət berildi. Marta u yərdə meⱨmanlarni kütüwatatti. Lazar ⱨəzriti
Əysa bilən ⱨəmdastihan bolƣanlardin biri idi. 3 Məryəm sap sumbuldin
yasalƣan intayin ⱪimmət baⱨaliⱪ ətirdin az kəm bir ⱪadaⱪ əkelip, ⱨəzriti
Əysaning putliriƣa ⱪuydi wə qaqliri bilən ətirni uning putliriƣa sürdi. Ɵy
ətirning hux puriⱪi bilən toldi. 4 Lekin, ⱨəzriti Əysaning xagirtliridin biri,
yəni keyin uningƣa satⱪunluⱪ ⱪilidiƣan Yəⱨuda Ixⱪariyot:
5
– Bu ətirning ⱪimmiti bir adəmning yilliⱪ kirimigə təng kelidikən!
Nemixⱪa bu ətir setilip, puli kəmbəƣəllərgə berilmidi? – dedi.
6
Bu sɵzni u kəmbəƣəllərgə kɵngül bɵlidiƣanliⱪi üqün əməs, oƣri
bolƣanliⱪi üqün degənidi. U xagirtlarning ortaⱪ pulini baxⱪuratti wə
oƣrilap həjləytti.
7
– Ayalning ihtiyariƣa ⱪoyuwət! – dedi ⱨəzriti Əysa, – u bu arⱪiliⱪ
mening dəpnə ⱪilinidiƣan künümgə təyyarliⱪ ⱪiliwatidu. 8 Kəmbəƣəllər
ⱨər da'im aranglarda, lekin mən ⱨər da'im aranglarda bolmaymən.
1
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Aliy roⱨaniylarning Lazarni ɵltürüx suyiⱪəsti
Zor bir türküm Yəⱨudiylar ⱨəzriti Əysaning Bəytaniyada ikənlikini
anglidi wə yalƣuz ⱨəzriti Əysani əməs, u ɵlümdin tirildürgən Lazarnimu
kɵrüx üqün u yərgə kəldi. 10 Aliy roⱨaniylar bolsa Lazarnimu ɵltürüxni
ⱪəstlidi. 11 Qünki, uning səwəbidin nurƣun Yəⱨudiylar ulardin yüz ɵrüp,
ⱨəzriti Əysaƣa etiⱪad ⱪiliwatatti.
9

Xərəp bilən Yerusalemƣa kirix
Ətisi, Ɵtüp Ketix ⱨeytini ɵtküzüxkə kəlgən zor bir türküm halayiⱪ
ⱨəzriti Əysaning Yerusalemƣa keliwatⱪanliⱪini anglidi. 13 Ular ⱪolliriƣa
horma xahlirini tutuxⱪan ⱨalda uni ⱪarxi alƣili qiⱪixti wə «Hudaƣa
xükür! Pərwərdigarning namida kəlgüqigə mubarək bolsun!
Isra'illarning padixaⱨiƣa mubarək bolsun!» dəp warⱪiraxti.
14
Ⱨəzriti Əysa bir təhəy tepip mindi. Bu ixni Zikiriya pəyƣəmbər heli
burun aldin eytip, mundaⱪ yazƣanidi:
15
«Əy Yerusalem həlⱪi, əmdi ⱪorⱪmanglar! Mana, padixaⱨinglar
təhəy minip keliwatidu.»
16
Uning xagirtliri u qaƣda buni qüxənmigənidi, lekin ⱨəzriti Əysa
tirilix wə asmanƣa qiⱪix bilən uluƣlanƣandin keyin, Zikiriya
pəyƣəmbər yazƣan bu sɵzlərni ⱨəmdə bu ix dəl pəyƣəmbər aldin
eytⱪandək qiⱪⱪanliⱪini tonup yətti.
17
Ⱨəzriti Əysaning Lazarni yərlikidin qaⱪirip tirildürgənlikini kɵrgən
kixilər bu mɵjizə toƣrisida baxⱪilarƣa tohtimastin həwər ⱪildi.
18
Halayiⱪ ⱨəzriti Əysaning yaratⱪan bu mɵjizisini angliƣaqⱪa, uni ⱪarxi
alƣili qiⱪixti. 19 Pərisiylər bolsa bir-birigə:
– Ⱪaranglar, bizning ⱪilƣinimiz bikar kətti! Mana əmdi pütün dunya
uningƣa əgixip kətməktə! – deyixti.
12

Greklarning ⱨəzriti Əysa bilən kɵrüxüxni tələp ⱪilixi
Ɵtüp Ketix ⱨeytida, Yerusalemƣa ibadət ⱪilƣili kəlgənlər iqidə
Yəⱨudiy diniƣa kirgən bəzi Greklarmu bar idi. 21 Bular Jəliliyining
Bəytsayda yezisidin bolƣan Filipning yeniƣa kelip:
– Janabliri, biz ⱨəzriti Əysa bilən kɵrüxməkqiduⱪ, – dəp tələp ⱪilixti.
22
Filip berip buni Əndərgə məlum ⱪildi. Andin, ular ikkisi ⱨəzriti
Əysaƣa həwər ⱪildi.
23
Ⱨəzriti Əysa mundaⱪ dedi:
– Insan'oƣlining xan-xərəpkə igə bolidiƣan waⱪit-sa'iti yeⱪinlixip
20

1127
Yuⱨanna bayan ⱪilƣan hux həwər

ⱪaldi. 24 Bilip ⱪoyunglarki, buƣday deni topiƣa taxlinip ⱪurban
bolmiƣuqə, yənila bir tal dan peti turidu. Ⱪurban bolsa, bih sürüp, kɵp
ⱨosul beridu. 25 Ⱨayatini ayiƣanlar uningdin məⱨrum bolidu. Lekin, bu
dunyada ⱨayatini ayimiƣanlar uni mənggü saⱪliyalaydu. 26 Kimdəkim
manga hizmət ⱪilixni halisa, manga əgəxsun. Mən ⱪəyərdə bolsam,
mening qakirim xu yərdə bolidu. Manga hizmət ⱪilƣuqilarni ərxtiki
Atam ⱨɵrmətləydu.
Ⱨəzriti Əysaning ɵz ɵlümi toƣrisida eytⱪanliri
– Ⱨazir kɵnglüm ⱪattiⱪ azabliniwatidu. Buningƣa nemə deyixim
kerək? «Ata, meni kelidiƣan azab-oⱪubətlik waⱪit-sa'əttin ⱪutⱪuz!»
dəymu? Yaⱪ! Mən xu waⱪit-sa'ətni beximdin ɵtküzüx üqün kəldim.
28
Ata, uluƣluⱪungni kɵrsətkin!
Xu waⱪitta, ərxtin bir awaz anglandi:
– Uluƣluⱪumni kɵrsəttim wə yənə kɵrsitimən.
29
Xu məydandiki buni angliƣan halayiⱪ:
– Ⱨawa güldürlidi, – deyixti.
Yənə bəzilər bolsa:
– Bir pərixtə uningƣa gəp ⱪildi, – deyixti.
Biraⱪ, ⱨəzriti Əysa:
30
– Bu sɵzlər meni dəp əməs, silərni dəp eytilƣan. 31 Bu dunya əmdi
soraⱪⱪa tartilidu. Bu dunyaning ⱨɵkümdari – Xəytanmu əmdi
aƣdurulidu. 32 Mən yərdin kɵtürülginimdə, pütkül insanlarni ɵzümgə
jəlp ⱪilimən, – dedi. 33 (U buni deyix arⱪiliⱪ ɵzining ⱪandaⱪ
ɵlidiƣanliⱪini uⱪturdi.)
34
Halayiⱪ bu gəplərni qüxənməy, ⱨəzriti Əysadin:
– Muⱪəddəs yazmilarda: «Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ ɵlməy mənggü ⱨayat
turidu» deyilgən tursa, siz ⱪandaⱪsigə «Insan'oƣli kɵtürülüxi kerək»
deyələysiz?! Insan'oƣli zadi kim bolidu? – dəp soridi.
35
– Nurning aranglarda qaⱪnaydiƣan waⱪti uzun əməstur. Xunga,
ⱪarangƣuluⱪning silərni besiwalmasliⱪi üqün, nur bar waⱪtida dawamliⱪ
menginglar. Ⱪarangƣuluⱪta mangƣan kixi ɵzining ⱪəyərgə
ketiwatⱪanliⱪini bilməydu. 36 Xunglaxⱪa, nur aranglarda bar waⱪitta,
uningƣa ixininglar. Buning bilən, nurning pərzəntliri bolisilər, – dedi
ⱨəzriti Əysa.
27
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Yəⱨudiylarning tərsaliⱪi
Ⱨəzriti Əysa bu sɵzlərni ⱪilƣandin keyin, halayiⱪtin ayrilip
yoxurunuwaldi. 37 Gərqə u halayiⱪning kɵz aldida xunqə mɵjizə kɵrsətkən
bolsimu, ular uningƣa etiⱪad ⱪilmidi. 38 Bu əⱨwal dəl Yəxaya
pəyƣəmbərning yazmisida aldin'ala kɵrsitilgəndək qiⱪti:
«I Pərwərdigar, biz yətküzgən sɵzlərgə kim ixəndi?
Sening küq-ⱪudriting kimgə kɵrsitildi?»
39-40

Halayiⱪ ⱨəzriti Əysaƣa etiⱪad ⱪilalmidi. Buning səwəbini Yəxaya
pəyƣəmbər aldin'ala qüxəndürüp bərgənidi:
«Pərwərdigar ularning kɵzlirini kor ⱪildi, ⱪəlbini bihudlaxturdi. Uning
nətijisidə, ularning kɵzliri kɵrməs, ⱪəlbi səzməs bolup ⱪaldi.
‘Ular gunaⱨliriƣa towa ⱪilip, manga ⱪaytixni halimaydu. Halisidi,
mən ularni saⱪaytattim’ dəydu Huda.»
41

Yəxaya pəyƣəmbər ⱨəzriti Əysaning uluƣluⱪini kɵrgənliki üqün, bu
sɵzlərni uningƣa ⱪarita aldin'ala eytⱪanidi.
42
Wəⱨalənki, nurƣunliƣan kixilər, ⱨətta Yəⱨudiy aⱪsaⱪallirimu ⱨəzriti
Əysaƣa etiⱪad ⱪildi. Lekin, ular ɵzlirining Pərisiylər təripidin ibadəthana
jama'ətqilikidin ⱪoƣlap qiⱪiriwetilməsliki üqün, etiⱪad ⱪilƣanliⱪini
axkarilimidi. 43 Buning səwəbi, ular insandin kelidiƣan mahtaxni Hudadin
kelidiƣan mahtaxtinmu yahxi kɵrətti.
44
Ⱨəzriti Əysa yuⱪiri awaz bilən mundaⱪ dedi:
– Manga etiⱪad ⱪilƣanlar mangila əməs, meni əwətküqigə etiⱪad ⱪilƣan
bolidu. 45 Meni kɵrgənlər meni əwətküqinimu kɵrgən bolidu. 46 Mən
manga etiⱪad ⱪilƣanlar ⱪarangƣuluⱪta ⱪalmisun dəp, dunyaƣa nur bolup
kəldim. 47 Sɵzlirimni anglap, sɵzlirimgə əməl ⱪilmiƣanlarni soraⱪⱪa
tartmaymən, qünki mən insanlarni soraⱪⱪa tartⱪili əməs, bəlki ularni
ⱪutⱪuzƣili kəldim. 48 Biraⱪ, meni rət ⱪilƣanlarni wə sɵzlirimni ⱪobul
ⱪilmiƣanlarni soraⱪⱪa tartⱪuqi bar. U bolsimu eytⱪan sɵzlirim bolup, u
ⱪiyamət küni kixilərni soraⱪⱪa tartidu. 49 Qünki, mən ɵzlükümdin
sɵzliginim yoⱪ. Nemini sɵzlixim wə ⱪandaⱪ sɵzlixim kerəklikini meni
əwətkən Atam manga buyrudi. 50 Uning buyruⱪining mənggülük ⱨayat
elip kelidiƣanliⱪini bilimən. Xunga, nemini sɵzlisəm, Huda'atamning
manga buyruƣinidək sɵzləymən.
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13-bab
Ⱨəzriti Əysaning ɵz xagirtlirining putini yuyup ⱪoyuxi
Ɵtüp Ketix ⱨeytining ⱨarpisi idi. Ⱨəzriti Əysa bu dunyadin ayrilip,
Atisining yeniƣa ketidiƣan waⱪitning yetip kəlgənlikini bildi. U bu
dunyadiki ɵz adəmlirigə bolƣan meⱨir-muⱨəbbitini burunla kɵrsətkən
bolup, uning ⱪanqilik qongⱪurluⱪini əmdi toluⱪ kɵrsətməkqidi.
2
Ⱨəzriti Əysa xagirtliri bilən kəqlik tamaⱪta billə boldi. Xəytan
alliburun Simunning oƣli Yəⱨuda Ixⱪariyotning kɵngligə ⱨəzriti Əysani
Yəⱨudiy aⱪsaⱪalliriƣa tutup berix wəswəsisini salƣanidi. 3 Ⱨəzriti Əysa
Atisining ⱨəmmə ⱨoⱪuⱪni ɵzigə amanət ⱪilƣanliⱪini, Atisi Hudaning
yenidin kelip, Hudaning yeniƣa ketidiƣanliⱪini bilətti. 4 U dastihandin
turup, tonini yexip, bir lɵnggə bilən belini baƣlidi. 5 Andin, bir jawurƣa
su ⱪuyup, xagirtlarning putlirini yuyuxⱪa wə beligə baƣliƣan lɵnggə
bilən ertip ⱪurutuxⱪa baxlidi. 6 Nɵwət Simun Petrusⱪa kəlgəndə, Petrus:
– I Rəbbim, putumni siz yusingiz ⱪandaⱪ bolƣini?! – dedi.
7
Ⱨəzriti Əysa uningƣa:
– Nemə ⱪiliwatⱪinimni ⱨazir qüxənməysən, lekin keyin qüxinisən, –
dedi.
8
– Mən putumni ⱨərgiz sizgə yuƣuzmaymən! – dedi Petrus.
– Putungni yumisam, sən mən bilən birgə bolalmaysən, – degən
jawabni ⱪayturdi ⱨəzriti Əysa.
9
Simun Petrus:
– I Rəbbim, undaⱪta putlirimnila əməs, ⱪollirimnimu, beximnimu
yuƣaysiz! – dedi.
10
Ⱨəzriti Əysa uningƣa:
– Yuyunup bolƣan adəmning ⱪayta yuyunuxining ⱨajiti yoⱪ. Pəⱪət
putlirini yusila, pütün əzasi pak bolidu. Silərmu gunaⱨliringlardin pak,
lekin ⱨəmminglar əməs, – dedi.
11
(Ⱨəzriti Əysa ɵzini kimning tutup beridiƣanliⱪini bilətti. Xuning
üqün, u ⱨəmmisiningla pak əməslikini degənidi.) 12 Ⱨəzriti Əysa ularning
putlirini yuyup bolƣandin keyin, tonini kiyip yənə dastihanƣa olturdi wə
ularƣa mundaⱪ dedi:
– Silər nemə ⱪilƣanliⱪimni qüxəndinglarmu? 13 Silər meni «Rəbbim»
wə «ustazim» dəysilər. Rast eytisilər, əməliyəttimu xundaⱪ. 14 Mən
Rəbbinglar wə ustazinglar turuⱪluⱪ putliringlarni yuƣandikin, silərmu
1
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bir-biringlarning putlirini yuyuxunglar kerək. 15 Bu silərningmu manga
ohxax baxⱪilarƣa hizmət ⱪilixinglar üqün kɵrsətkən ülgəmdur. 16 Bilip
ⱪoyunglarki, ⱪul hojayinidin üstün turmaydu, əlqimu ɵzini əwətküqidin
üstün turmaydu. 17 Bu ixlarni bilgənikənsilər, silərmu xundaⱪ ⱪilsanglar,
nəⱪədər bəhtliksilər!
Ⱨəzriti Əysaning satⱪunluⱪⱪa uqrixini aldin eytixi
«Silər gunaⱨliringlardin pak» degən sɵzüm ⱨəmminglarƣa
ⱪaritilƣan əməs. Mən talliƣanlirimni bilimən, lekin muⱪəddəs
yazmilarda aldin eytilƣan: «Mən bilən ⱨəmdastihan bolup, nenimni
yegən dostum məndin yüz ɵrüdi!» degən bu sɵz əməlgə axuruluxi kerək.
19
Silərgə bu ix yüz berixtin awwal eytip ⱪoyayki, u ixlar yüz bərgəndə
mening «mənggü bar bolƣuqi» ikənlikimgə ixinisilər. 20 Yənə xuni bilip
ⱪoyunglarki, mən əwətkən ⱨərⱪandaⱪ bir kixini ⱪobul ⱪilƣanlar meni
ⱪobul ⱪilƣan bolidu. Meni ⱪobul ⱪilƣanlar bolsa meni əwətküqi Hudani
ⱪobul ⱪilƣan bolidu.
21
Ⱨəzriti Əysa bu sɵzlərni ⱪilƣandin keyin, ⱪattiⱪ azablanƣan ⱨalda
oquⱪini eytti:
– Bilip ⱪoyunglarki, aranglarda birəylən manga satⱪunluⱪ ⱪilidu!
22
Xagirtlar kimni dəwatⱪanliⱪini qüxənməy, bir-birigə ⱪaraxti.
23
Ⱨəzriti Əysa intayin yahxi kɵridu dəp ⱪaralƣan xagirt uning yenida
yanpaxlap yatatti. 24 Simun Petrus uningƣa ⱨəzriti Əysadin kimni
deməkqi bolƣanliⱪini sorap beⱪixni ixarət ⱪildi.
25
Xunga, u ⱨəzriti Əysaƣa yeⱪin kelip, tɵwən awazda:
– I Rəbbim, sizgə satⱪunluⱪ ⱪilidiƣan kim? – dəp soridi.
26
Ⱨəzriti Əysa:
– Bir qixləm nanni axⱪa tɵgürüp kimgə sunsam, xu, – dəp jawab bərdi.
Keyin, u nanni axⱪa tɵgürüp, Simunning oƣli Yəⱨuda Ixⱪariyotⱪa sundi.
27
Yəⱨuda nanni elixiƣila iqigə Xəytan kirdi.
– Ⱪilidiƣiningni qapsan ⱪil, – dedi ⱨəzriti Əysa uningƣa.
28
Dastihanda olturƣanlarning ⱨeqⱪaysisi ⱨəzriti Əysaning Yəⱨudaƣa
bu sɵzlərni nemə üqün ⱪilƣanliⱪini qüxənmidi. 29 Ularning ortaⱪ puli
Yəⱨudada bolƣanliⱪtin, bəzilər ⱨəzriti Əysa uningƣa: «Ⱨeytliⱪ
nərsilərni elip kəl» yaki «kəmbəƣəllərgə bir nərsə bər» deməkqi bolsa
kerək, dəp oylaxti.
30
Yəⱨuda nanni elipla taxⱪiriƣa qiⱪip kətti. Bu qaƣ keqə idi.
18
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Yengi əmr
Yəⱨuda taxⱪiriƣa qiⱪip kətkəndin keyin, ⱨəzriti Əysa mundaⱪ dedi:
– Əmdi Insan'oƣlining xan-xəripi kɵrünidiƣan waⱪit-sa'ət yetip kəldi.
U arⱪiliⱪ Hudaning xan-xəripimu ayan bolidu. 32 Hudaning xan-xəripi u
arⱪiliⱪ ayan bolƣanikən, Huda ɵzimu Insan'oƣlining xan-xəripini dərⱨal
ayan ⱪilidu. 33 Balilirim, mening əmdi silər bilən billə bolidiƣan waⱪtim
az ⱪaldi. Keyin, silər meni izdəysilər, lekin Yəⱨudiy aⱪsaⱪalliriƣa
eytⱪinimdək silərgimu eytimənki, mən baridiƣan yərgə silər
baralmaysilər. 34 Ⱨazir silərgə yengi bir əmr berimən. «Bir-biringlarƣa
meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitinglar. Silərni sɵyginimdək, silərmu
bir-biringlarni sɵyünglar.» 35 Bir-biringlarƣa meⱨir-muⱨəbbitinglar
bolsa, ⱨəmməylən silərning mening xagirtlirim ikənlikinglarni tonuydu.
31

Ⱨəzriti Əysaning Petrusning tanidiƣanliⱪini eytixi
Simun Petrus ⱨəzriti Əysadin:
– I Rəbbim, ⱪəyərgə barisiz? – dəp soridi.
– Mən ketidiƣan yərgə ⱨazirqə əgixip baralmaysən, lekin keyin
barisən, – dəp jawab bərdi ⱨəzriti Əysa.
37
Petrus uningƣa:
– I Rəbbim, nemə üqün ⱨazir sizning kəyningizdin baralmaymən? Siz
üqün jenim pida! – dedi.
38
Ⱨəzriti Əysa mundaⱪ dedi:
– Mən üqün rasttinla jening pidamu? Bilip ⱪoyƣinki, horaz qillaxtin
burun, sən məndin üq ⱪetim tanisən!
36

14-bab
Ⱨəzriti Əysa – yol, ⱨəⱪiⱪət wə ⱨayatliⱪ
Ⱨəzriti Əysa xagirtliriƣa yənə mundaⱪ dedi:
– Kɵnglünglarni bi'aram ⱪilmanglar! Hudaƣa ixininglar, mangimu
ixininglar. 2 Huda'atamning dərgaⱨida nurƣun ɵy-makanlar bar. Undaⱪ
bolmisa, buni silərgə eytip yürmigən bolattim. Mən ⱨərbiringlarƣa orun
təyyarlax üqün, xu yərgə ketip barimən. 3 Mən təyyarliⱪ ⱪilƣili
baridiƣanikənmən, qoⱪum ⱪaytip kelip, silərni mən bilən billə elip
ketimən. Xundaⱪ bolƣanda, mən ⱪəyərdə bolsam, silərmu xu yərdə
bolisilər. 4 Silər mening ⱪəyərgə ketidiƣanliⱪimni wə u yərgə baridiƣan
1
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yolni bilisilər.
5
– I Rəbbim, sizning ⱪəyərgə ketidiƣanliⱪingizni bilməymiz. Xundaⱪ
turuⱪluⱪ, u yolni ⱪandaⱪ bilimiz? – dedi Tomas.
6
Ⱨəzriti Əysa uningƣa:
– Yol, ⱨəⱪiⱪət wə ⱨayatliⱪ ɵzümdurmən. Meningsiz ⱨeqkim
Huda'atamning yeniƣa baralmaydu. 7 Əgər meni tonuƣan bolsanglar,
Atamnimu tonuƣan bolattinglar. Ⱨazirdin baxlap uni tonudunglar ⱨəm
uni kɵrdünglar, – dedi.
8
– I Rəbbim, Atingizni kɵrsitip ⱪoysingizla, razi bolattuⱪ, – dedi Filip.
9
– Filip, – dedi ⱨəzriti Əysa, – silər bilən birgə bolƣinimƣa talay waⱪit
boldi, meni tehiqə tonumidingmu? Meni kɵrgən kixi Atam Hudani
kɵrgən bolidu. Xundaⱪ turuⱪluⱪ, sən nemixⱪa yənə: «Bizgə Atingizni
kɵrsiting» dəysən? 10 Mən Atamda, atam məndə ikənlikigə ixənməmsən?
Silərgə eytⱪan sɵzlirimni ɵzlükümdin eytⱪinim yoⱪ, bəlki mening Atam
eytⱪan. U məndə turup hizmətlirini ⱪiliwatidu. 11 «Mən Atamda, Atam
məndə» deginimgə ixininglar. Ⱨeqbolmiƣanda, mening ⱪilƣanlirimdin
manga ixininglar.
12
Bilip ⱪoyunglarki, manga ixəngən kixi mening əməliyitimdək
ⱪilalaydu. Mundaⱪ kixi buningdinmu uluƣ ixlarni ⱪilidu, qünki mən
Atamning yeniƣa ⱪaytip ketimən. 13 Mening namim bilən nemini
tilisənglar, ɵz Atamning uluƣluⱪi mən arⱪiliⱪ ayan bolsun üqün,
tiləkliringlarni ijabət ⱪilimən. 14 Mening namim bilən nemə tilisənglar,
mən silərgə xuni berimən.
Ⱨəzriti Əysaning Muⱪəddəs Roⱨni əwətixkə wədə berixi
Ⱨəzriti Əysa xagirtliriƣa yənə mundaⱪ dedi:
– Meni sɵysənglar, əmrlirimgə əməl ⱪilisilər. 16 Mənmu Huda'atamdin
silərgə baxⱪa bir yardəmqi ata ⱪilixni tiləymən. U silər bilən mənggü
birgə turidu. 17 U bolsimu ⱨəⱪiⱪətkə baxliƣuqi – Muⱪəddəs Roⱨtur. Uni
bu dunyaning adəmliri ⱪobul ⱪilalmaydu, qünki uni kɵrməydu,
tonumaydu. Biraⱪ, silər uni tonuysilər, qünki u da'im silər bilən billə
turidu ⱨəm silərdə yaximaⱪqi.
18
Mən silərdin ayrilƣanda, silərni yetim ⱪaldurmaymən. Silərning
yeninglarƣa yənə ⱪaytip kelimən. 19 Az waⱪittin keyin, bu dunyaning
adəmliri meni kɵrməydu, lekin silər kɵrisilər. Mən ⱨayat bolƣanliⱪim
üqün, silərmu ⱨayat bolisilər. 20 Xu waⱪit kəlgəndə bilisilərki, mən
Atamda bolimən, silər məndə bolisilər, mənmu ⱨəm silərdə bolimən.
15
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Kim əmrlirimni ⱪobul ⱪilip, uningƣa əməl ⱪilsa, meni sɵyidiƣan kixi
xu bolidu. Meni sɵyidiƣan kixini Atammu sɵyidu, mənmu uni sɵyimən
wə ɵzümni uningƣa ayan ⱪilimən.
22
Yəⱨuda isimlik baxⱪa bir xagirt (Yəⱨuda Ixⱪariyot əməs) ⱨəzriti
Əysadin:
– I Rəbbim, nemə üqün ɵzingizni bu dunyaning adəmlirigə ayan
ⱪilmay, bizgila ayan ⱪilisiz? – dəp soridi.
23
Ⱨəzriti Əysa uningƣa mundaⱪ jawab ⱪayturdi:
– Meni sɵyidiƣan kixi deginimni ⱪilidu, Atammu uni sɵyidu. Atam
bilən ikkimiz mundaⱪ kixining yeniƣa berip, uning bilən billə makan
ⱪurimiz. 24 Meni sɵyməydiƣan kixi deginimni ⱪilmaydu. Silər
anglawatⱪan sɵzlər mening əməs, bəlki meni əwətkən Atamningkidur.
25
Mən silər bilən billə boluwatⱪan qeƣimda, silərgə bularni dedim.
26
Lekin, Atam mening namim bilən əwətidiƣan yardəmqi, yəni ɵzining
Muⱪəddəs Roⱨi silərgə ⱨəmmini ɵgitidu ⱨəm mening eytⱪan ⱨəmmə
sɵzlirimni esinglarƣa salidu.
27
Silərgə amanliⱪ ⱪaldurimən, ɵz amanliⱪimni silərgə təⱪdim ⱪilimən.
Mening silərgə təⱪdim ⱪilƣinim bu dunyaning adəmlirining silərgə
bərginigə ohximaydu. Kɵnglünglarni bi'aram ⱪilmanglar, ⱪorⱪmanglar.
28
Silər mening: «Mən silərdin ayrilip ketimən, keyin silərning
yeninglarƣa ⱪaytip kelimən» degən sɵzümni anglidinglar. Meni
sɵysənglar, Atamning yeniƣa ketidiƣanliⱪim üqün huxal bolattinglar.
Qünki, Atam məndin uluƣdur. 29 Silərni bu ixlar yüz bərgəndə manga
ixənsun dəp, bularni silərdin ayrilixtin burun eyttim. 30 Silər bilən
sɵzlixidiƣan waⱪit kɵp ⱪalmidi. Qünki bu dunyaning ⱨɵkümdari –
Xəytan kelix aldida turidu. Uning meni besip qüxküdək ⱪudriti əsla
yoⱪtur. 31 Lekin, bu dunyaning adəmliri mening Atamni
sɵyidiƣanliⱪimni bilsun dəp, Atam manga əmr ⱪilƣan ixni əməlgə
axurimən. Turunglar, bu jaydin ketəyli.

15-bab
Ⱨəzriti Əysa – üzüm telidur
Ⱨəzriti Əysa xagirtliriƣa mundaⱪ dedi:
– Ⱨəⱪiⱪiy «üzüm teli» ɵzümdurmən, Atam Huda bolsa baƣwəndur.
2
Baƣwən məndiki mewə bərməydiƣan ⱨərbir xahni kesip taxlaydu.
1
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Mewə bərgənlirini bolsa tehimu kɵp mewə bərsun dəp, putap turidu.
3
Silər putalƣan xahlarƣa ohxax bolup, mən silərgə yətküzgən sɵzlər
arⱪiliⱪ alliburun pak boldunglar. 4 Silər məndə bolunglar. Mənmu silərdə
bolimən. Xah talda bolmay turup ɵzlükidin mewə berəlməydiƣinidək,
silərmu məndə bolmisanglar, mewə berəlməysilər.
5
«Üzüm teli» ɵzümdurmən. Silər bolsanglar xahlirisilər. Kim məndə
bolsa, mənmu uningda bolimən. Xundaⱪ bolƣanda, u kɵp mewə beridu.
Qünki, Huda yaⱪturidiƣan ⱨərⱪandaⱪ ixni mənsiz ⱪilalmaysilər. 6 Məndə
bolmiƣan kixi kerəksiz xahlarƣa ohxax taxliwetilip, ⱪurup ketidu.
Bundaⱪ xahlar yiƣip otⱪa taxlinidu.
7
Silər məndə bolsanglar wə sɵzlirim silərdə saⱪlansa, nemini tələp
ⱪilsanglar, xuningƣa erixisilər. 8 Silər kɵp mewə berixinglar arⱪiliⱪ
mening xagirtlirim ikənlikinglarni ispatlaysilər. Bu, Atamƣa xan-xərəp
elip kelidu. 9 Atam meni sɵyginidək, mənmu silərni sɵydüm, mening
meⱨir-muⱨəbbitimdə bolunglar. 10 Əgər əmrlirimgə əməl ⱪilsanglar,
huddi mən Atamning əmrlirigə əməl ⱪilƣan wə ⱨəmixə uning
meⱨir-muⱨəbbitidə bolƣinimdək, silərmu ⱨəmixə mening
meⱨir-muⱨəbbitimdə bolisilər.
11
Bularni silərgə huxalliⱪimdin bəⱨrimən bolsun wə huxalliⱪi tolup
taxsun, dəp eyttim. 12 Mening əmrim xuki, mən silərgə meⱨir-muⱨəbbət
kɵrsətkəndək, silərmu bir-biringlarƣa meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitinglar.
13
Ɵz dostliri üqün jenini pida ⱪilixtin qongⱪur meⱨir-muⱨəbbət yoⱪtur.
14
Silərgə buyruƣan əmrlirimni ada ⱪilsanglar, mening dostlirim
bolisilər. 15 Əmdi silərni «qakar» deməymən. Qünki, qakar hojayinining
nemə ⱪilidiƣanliⱪini bilməydu. Uning orniƣa silərni «dost» dəymən,
qünki Atamdin angliƣanlirimning ⱨəmmisini silərgə yətküzdüm. 16 Silər
meni talliƣininglar yoⱪ, əksiqə mən silərni tallidim. Mən silərni mewə
bərsun ⱨəmdə mewiliringlar mənggü saⱪlansun, dəp təyinlidim.
Muxundaⱪ mewə bərgininglarda, mening namim bilən Atamdin nemə
tilisənglar, Atam xuni beridu. 17 Silərgə xuni əmr ⱪilimənki,
bir-biringlarƣa meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitinglar.
Adəmlərning ⱨəzriti Əysaƣa bolƣan nəpriti
– Bu dunyaning adəmliri silərdin nəprətlənsə, silərdin awwal məndin
nəprətləngənlikini bilinglar. 19 Silərmu bu dunyaning adəmliridin bolƣan
bolsanglar, bu dunyaning adəmliri silərni ɵzining dəp, sɵygən bolatti.
Biraⱪ, mən silərni bu paniy dunyadin ayrip talliƣanliⱪim üqün, əmdi bu
18
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dunyaƣa mənsup əməssilər. Xuning üqün, bu dunyaning adəmliri
silərdin nəprətlinidu. 20 Mən silərgə eytⱪan sɵzni esinglarda tutunglar:
«Ⱪul hojayinidin üstün turmaydu.» Manga ziyankəxlik ⱪilƣanlar
silərgimu ziyankəxlik ⱪilidu. Mening sɵzümgə əməl ⱪilƣanlar
silərningkigimu əməl ⱪilidu.
21
Mening namim səwəbidin ular silərgə ziyankəxlik ⱪilidu, qünki ular
meni əwətküqini tonumaydu. 22 Əgər mən kelip ularƣa təlim bərmigən
bolsam, ularning gunaⱨliri gunaⱨ dəp ⱪaralmaytti. Lekin, ⱨazir ular ɵz
ⱪilmixlirining yaman ikənlikini bilmiduⱪ, deyəlməydu. 23 Ularning
məndin nəprətləngənliki Atamdinmu nəprətləngənliki bolidu. 24 Mən
ularning arisida baxⱪa ⱨeqkim ⱪilip baⱪmiƣan ixlarni ⱪilmiƣan bolsam,
ularning gunaⱨliri gunaⱨ dəp ⱪaralmaytti. Əməliyəttə, ular mening
ⱪilƣan ixlirimni kɵrgən, xundaⱪtimu yənə məndin wə Atamdin
nəprətləndi. 25 Lekin buning bilən, muⱪəddəs yazmilarda yezilƣan:
«Ⱨeqⱪandaⱪ səwəbsizla məndin nəprətləndi» degən sɵz əməlgə
axuruldi.
26
Mən silərgə Atamning yenidin yardəmqi, yəni ⱨəⱪiⱪətkə baxliƣuqi –
Muⱪəddəs Roⱨni əwətimən. U Atamning yenidin kelip, manga guwaⱨliⱪ
beridu. 27 Silərmu manga guwaⱨliⱪ berisilər, qünki silər baxtin tartip mən
bilən billə boldunglar.

16-bab
Etiⱪadinglar təwrənmisun!
– Bularni silərgə etiⱪadini taxlap ⱪoymisun, dəp eyttim. 2 Silər
ibadəthana jama'ətqilikinglardin ⱪoƣlap qiⱪiriwetilisilər ⱨəmdə xundaⱪ
bir waⱪit-sa'ətlər keliduki, silərni ɵltüridiƣanlar ɵzlirini Hudaƣa hizmət
ⱪiliwatimən, dəp ⱨesablaydu. 3 Ular bularni ya Atamni, ya meni
tonumiƣanliⱪi üqün ⱪilidu. 4 Xuning üqün eytimənki, ular silərgə
ziyankəxlik ⱪilƣanda, mening agaⱨlandurƣanliⱪimni esinglarƣa
kəltürünglar.
1

Hudaning Muⱪəddəs Roⱨining wəzipisi
– Mən dəsləptə bularni silərgə eytmidim, qünki silər bilən billə idim.
5
Lekin, əmdi meni əwətküqining yeniƣa ⱪaytip ketimən. Xundaⱪ
bolsimu, aranglardin ⱨeqkim məndin: «Nəgə ketisiz?» dəp
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sorimaywatidu. 6 Buning orniƣa, silərgə bularni eytⱪanliⱪim üqün,
ⱪəlbinglar ⱨəsrət bilən toldi. 7 Bilip ⱪoyunglarki, mening ketixim silərgə
paydiliⱪ. Kətmisəm, silərgə yardəmqi kəlməydu. Əmma kətsəm, uni
silərgə əwətimən. 8 U kəlgəndə, bu dunyadiki kixilərni ɵzlirining
gunaⱨkar ikənlikigə, mening ⱨəⱪⱪaniyliⱪimƣa wə ahirⱪi zamandiki
so'al-soraⱪning bolidiƣanliⱪiƣa ⱪayil ⱪilidu. 9 Ular gunaⱨkar ikənlikigə
ⱪayil bolidu. Qünki, ular manga etiⱪad ⱪilmidi. 10 Ular mening
ⱨəⱪⱪaniyliⱪimƣa ⱪayil bolidu. Qünki, mən ⱨəⱪⱪaniymən ⱨəm xunga
Atamning yeniƣa ⱪaytixⱪa layiⱪturmən. Xundaⱪ ⱪilip, silər meni
kɵrəlməysilər. 11 Ular ahirⱪi zamandiki so'al-soraⱪning qoⱪum
bolidiƣanliⱪiƣa ⱪayil bolidu. Qünki, Huda bu dunyaning ⱨɵkümdari
bolƣan Xəytanni soraⱪⱪa tartti.
12
Silərgə eytidiƣan yənə kɵp sɵzlirim bar idi. Biraⱪ, silər uningƣa
bərdaxliⱪ berəlməysilər. 13 Lekin, ⱨəⱪiⱪətkə baxliƣuqi – Muⱪəddəs Roⱨ
kəlgəndə, silərgə barliⱪ ⱨəⱪiⱪətni ɵgitidu. U ɵzlükidin sɵzliməydu;
əksiqə, Atam ikkimizning sɵzlirini angliƣandin keyin sɵzləydu wə
kəlgüsidə bolidiƣan ixlarni silərgə yətküzidu. 14 U məndə bar bolƣanni
silərgə yətküzüp, mening uluƣluⱪumni ayan ⱪilidu. 15 Atamda bar
bolƣanning ⱨəmmisi ⱨəm meningdur. Xuning üqün, Muⱪəddəs Roⱨ
məndə bar bolƣanni silərgə yətküzidu, dəp eyttim.
Ƣəm-ⱪayƣuliringlar huxalliⱪⱪa aylinidu
– Az waⱪittin keyin, meni kɵrməysilər. Yənə bir'az waⱪit ɵtkəndin
keyin, meni ⱪayta kɵrisilər.
17
Xagirtlarning bəziliri bir-birigə:
– Bu ⱪandaⱪ gəp? U bizgə: «Az waⱪittin keyin, meni kɵrməysilər.
Yənə bir'az waⱪit ɵtkəndin keyin, meni ⱪayta kɵrisilər» dəydu. U yənə:
«Qünki, mən Atamning yeniƣa ketimən» dəydu. 18 «Az waⱪittin keyin»
degən sɵzining mənisi zadi nemidu! Uning nemilərni dəwatⱪanlirini
biləlmiduⱪ, – deyixti.
19
Ⱨəzriti Əysa ularning sorimaⱪqi bolƣan so'alini bilip, mundaⱪ dedi:
– Mening «az waⱪittin keyin, meni kɵrməysilər. Yənə bir'az waⱪit
ɵtkəndin keyin, meni kɵrisilər» deginimning mənisini bir-biringlardin
sorawatamsilər? 20 Bilip ⱪoyunglarki, silər yiƣa-zar ⱪilip ⱪayƣurisilər,
lekin bu dunyaning adəmliri huxal boluxup ketidu. Silər bolsanglar,
ⱪayƣurisilər, lekin ⱪayƣuliringlar huxalliⱪⱪa aylinidu. 21 Ayal tuƣutta
azablinidu, qünki uning azab-oⱪubətlik waⱪit-sa'iti yetip kəlgən. Lekin,
16
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bowiⱪi tuƣulup bolƣandin keyin, bir pərzəntning dunyaƣa
kəlgənlikining huxalliⱪi bilən, tartⱪan azabini untup ⱪalidu. 22 Xuningƣa
ohxax, silərmu ⱨazir azabliniwatisilər, lekin mən silər bilən ⱪayta
kɵrüximən. Xu qaƣda, ⱪəlbinglar huxalliⱪⱪa qɵmidu. Huxalliⱪinglarni
ⱨeqkim silərdin tartiwalalmaydu. 23 Bilip ⱪoyunglarki, xu waⱪit
kəlgəndə, məndin ⱨeq nərsə sorixinglarning ⱨajiti yoⱪ. Qünki, mening
namim bilən Atamning ɵzidin nemini tilisənglar, u xuni beridu.
24
Ⱨazirƣiqə mening namim bilən ⱨeqnemə tilimidinglar. Əmdi tilənglar,
erixisilər. Buning bilən, huxalliⱪinglar tolup taxsun.
Bu dunya üstidin ƣəlibə ⱪilix
– Silərgə bularni təmsillər bilən bildürdum. Biraⱪ, xundaⱪ bir waⱪit
keliduki, u qaƣda təmsillər bilən sɵzliməymən, Atam toƣruluⱪ oquⱪ
eytimən. 26 Xu künlər kəlgəndə, tiləkliringlarni mening namim bilən
tiləysilər. Mən silər üqün Atamdin tələp ⱪilimən, deməkqi əməsmən.
27
Buning səwəbi, Atam ɵzimu silərni sɵyidu. Qünki, silər meni sɵyisilər
wə meni Atamning əwətkənlikigə ixəndinglar.
28
Mən Atamning yenidin bu dunyaƣa kəldim. Əmdi bu dunyadin
Atamning yeniƣa ketimən.
29
Xagirtliri:
– Əmdi təmsil kəltürməy, oquⱪ eyttingiz! 30 Biz sizning ⱨəmmini
bilidiƣanliⱪingizni əmdi qüxənduⱪ. Qünki, biz so'al sorimisaⱪmu, siz
kɵnglimizdikini bilidikənsiz. Buningdin sizning Hudaning yenidin
kəlgənlikingizgə ixənduⱪ, – deyixti.
31
Ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Ⱨazir ixəndinglar, xundaⱪmu? 32 Mana, xundaⱪ waⱪit keləy dəp
ⱪaldi, xundaⱪla kelip ⱪaldiki, ⱨəmminglar meni yalƣuz taxlap ɵz
yolliringlarƣa ketisilər. Biraⱪ, mən yalƣuz ⱪalmaymən, qünki Atam mən
bilən billidur. 33 Bularni silərgə mən arⱪiliⱪ amanliⱪ tapsun, dəp eyttim.
Bu dunyaning adəmliri silərni azab-oⱪubətkə salidu. Əmma, ƣəyrətlik
bolunglar! Qünki, mən bu dunya üstidin ƣəlibə ⱪildim!
25

17-bab
1

Ⱨəzriti Əysaning xagirtliriƣa du'a ⱪilixi
Ⱨəzriti Əysa bu sɵzlərni ⱪilƣandin keyin, kɵzlirini ərxkə tikip
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mundaⱪ du'a ⱪildi:
– I Ata, mening waⱪit-sa'itim yetip kəldi. Sən Oƣlungning uluƣluⱪini
ayan ⱪilƣin. Buning bilən Oƣlungmu uluƣluⱪungni ayan ⱪilsun.
2
Qünki, sən uningƣa pütkül insaniyəttin üstün ⱨoⱪuⱪ ata ⱪilding. Buning
bilən, u sən uningƣa bərgən adəmlərning ⱨəmmisigə mənggülük ⱨayat
ata ⱪilsun. 3 Mənggülük ⱨayat bolsa ⱨəⱪiⱪiy birdinbir Huda – seni wə sən
əwətkən Əysa Məsiⱨni tonuxtur. 4 Mən sən manga buyruƣan ⱨəmmə
ixlarni orundax bilən sening uluƣluⱪungni yər yüzidə ayan ⱪildim. 5 I
Ata, sening yeningƣa ⱪaytⱪinimda, dunya apiridə boluxtin burun biz
bəⱨrimən bolƣan uluƣluⱪtin meni ⱪayta bəⱨrimən ⱪilƣaysən.
6
Sən bu dunyadin manga tallap bərgənlərgə seni ayan ⱪildim. Ular
seningki idi. Ularni manga bərding, ular sening sɵzünggə əməl ⱪildi.
7
Ular sən manga bərgən ⱨəmmə nərsilərning seningdin kəlgənlikini
əmdi bildi. 8 Qünki, sən manga ⱪilƣan sɵzlərni ularƣa yətküzdüm,
ularmu ⱪobul ⱪildi. Səndin kəlgənlikimni ⱨəⱪ dəp bilip yətti ⱨəmdə meni
əwətkənlikinggimu ixəndi. 9 Bularƣa du'a ⱪilimən. Bu dunyaning
adəmlirigə əməs, bəlki sən manga bərgən adəmlərgə du'a ⱪilimən. Qünki
ular seningkidur. 10 Meningki seningkidur. Seningki bolsa meningkidur.
Mening uluƣluⱪum ular arⱪiliⱪ ayan boldi.
11
Mən əmdi ayrilix aldida turimən. Ularni bu dunyada ⱪaldurup,
sening yeningƣa ketiwatimən. I muⱪəddəs Ata, ularning sanga bolƣan
sadiⱪliⱪini saⱪliƣin. Biz ikkimiz bir bolƣandək, ularmu bir bolsun.
12
Mən ular bilən billə bolƣan waⱪtimda, ularning sanga bolƣan
sadiⱪliⱪini saⱪlidim ⱨəm ⱪoƣdidim. Ularning iqidə ⱨalakət yoliƣa
mangƣan kixidin baxⱪa birimu yoⱪalmidi. Muⱪəddəs yazmilardiki
manga satⱪunluⱪ ⱪilidiƣan kixi toƣruluⱪ eytilƣanlarning əməlgə
axuruluxi üqün, muxundaⱪ boldi. 13 Mana əmdi sening yeningƣa
ketimən. Ularning ⱪəlbidə mening huxalliⱪim tolup taxsun dəp, bu
sɵzlərni dunyadiki waⱪtimda sɵzlidim, 14 sɵzliringni yətküzdüm. Bu
dunyaning adəmliri ulardin nəprətləndi, qünki mən bu dunyaƣa mənsup
bolmiƣinimdək, ularmu bu dunyaƣa mənsup əməstur. 15 Ularni bu
dunyadin ayriwət dəp əməs, bəlki Xəytandin saⱪla, dəp tiləymən. 16 Mən
bu dunyaƣa mənsup bolmiƣinimdək, ularmu bu dunyaƣa mənsup
əməstur. 17 Ularni ⱨəⱪiⱪiting arⱪiliⱪ ɵzünggə atiƣuzƣaysən, qünki
sening sɵzliring ⱨəⱪtur. 18 Sən meni dunyaƣa əwətkiningdək, mənmu
ularni dunyaƣa əwəttim. 19 Ularmu ɵzlirini ⱨəⱪiⱪiy atisun dəp, ɵzümni
sanga ataymən.
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Mən ular üqünla əməs, yənə ularning yətküzidiƣan sɵzlirini anglap,
manga etiⱪad ⱪilidiƣanlar üqünmu du'a ⱪilimən. 21 Ularning ⱨəmmisi bir
bolsun. I Ata, sən məndə, mən səndə bolƣandək, ularmu bizdə bolsun.
Xu arⱪiliⱪ, bu dunyaning adəmliri meni sening əwətkənlikinggə ixənsun,
dəp du'a ⱪilimən. 22 Biz ikkimiz bir bolƣandək, ularmu bir bolsun dəp,
sən manga bərgən uluƣluⱪni ularƣa ata ⱪildim. 23 Mən ularda, sən
məndə; bu ularning ittipaⱪliⱪining mukəmməllixixi üqündur. Bu
dunyaning adəmliri xu arⱪiliⱪ meni əwətkənlikingni ⱨəm meni
sɵyginingdək manga etiⱪad ⱪilƣanlarnimu sɵyidiƣanliⱪingni bilsun.
24
I Ata, sən manga bərgən kixilərning ⱨəmmisining mən bilən bir
yərdə boluxini ⱨəm ularning uluƣluⱪumni kɵrüxini arzu ⱪilimən. Bu,
dunya apiridə boluxtin burun, meni sɵygənliking üqün manga bərgən
uluƣluⱪtur. 25 I adil Ata, bu dunyaning adəmliri seni tonumaydu, əmma
mən seni tonuymən. Xagirtlirimmu meni sening əwətkənlikingni bilidu.
26
Mən seni ularƣa ayan ⱪildim, yənə dawamliⱪ ayan ⱪilimən. Buning
bilən, manga bolƣan meⱨir-muⱨəbbiting ularda bolsun, ⱨəm mənmu
ularda bolay.

18-bab
Ⱨəzriti Əysaning tutⱪun ⱪilinixi
Ⱨəzriti Əysa bu du'ani ⱪilƣandin keyin, xagirtliri bilən billə taxⱪiriƣa
qiⱪip, Yerusalemning sirtidiki Kidron wadisining u ⱪetiƣa ɵtti. U yərdə
bir baƣqə bar idi. Ⱨəzriti Əysa bilən xagirtliri u baƣqigə kirdi. 2 Uningƣa
satⱪunluⱪ ⱪilidiƣan Yəⱨudamu u yərni bilətti, qünki ⱨəzriti Əysa
xagirtliri bilən pat-pat u yərdə jəm bolatti. 3 Xundaⱪ ⱪilip, Yəⱨuda bir
ⱪisim Rim ləxkərliri bilən aliy roⱨaniylar wə Pərisiylər əwətkən
ibadəthana ⱪarawullirini baxlap bu yərgə kəldi. Ularning ⱪollirida panus,
məx'əl wə ⱪorallar bar idi. 4 Ⱨəzriti Əysa bexiƣa kelidiƣanlarning
ⱨəmmisini bilip, ularning aldiƣa qiⱪip:
– Kimni izdəysilər? – dəp soridi.
5
– Nasirəlik Əysani, – dəp jawab berixti ular.
Ⱨəzriti Əysa ularƣa:
– Mana mən xu, – dedi.
Uningƣa satⱪunluⱪ ⱪilƣan Yəⱨudamu ularning ⱪatarida turatti.
6
Ⱨəzriti Əysa: «Mana mən xu» deyixigila, ular arⱪiliriƣa yenip yərgə
1
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yiⱪilixti. 7 Ⱨəzriti Əysa ulardin yənə bir ⱪetim:
– Kimni izdəysilər? – dəp soridi.
– Nasirəlik Əysani, – deyixti ular.
8
– Silərgə eyttimƣu, mana mən xu. Əgər menila izdigən bolsanglar,
bularni tutmanglar, – dedi ⱨəzriti Əysa.
9
Buning bilən, ɵzining: «Ata, sən manga bərgənlərdin ⱨeqⱪaysisini
yoⱪatmidim» degən sɵzi əməliyəttə ispatlandi.
10
Simun Petrus yenidiki ⱪiliqni ⱪoliƣa elip, bax roⱨaniyning Malkus
isimlik qakiriƣa urdi. Ⱪiliq qakarning ong ⱪuliⱪiƣa tegip, uni xilip
qüxürüwətti. 11 Ⱨəzriti Əysa Petrusⱪa:
– Ⱪiliqni ƣilipingƣa sal! Meni Atam əmr ⱪilƣan bu azab ⱪədiⱨini
iqməydu dəmsən? – dedi.
Ⱨəzriti Əysaning Ⱨannanning aldiƣa elip berilixi
Xuning bilən, ləxkər topi bilən ⱪomandani ⱨəm Yəⱨudiylar əwətkən
ibadəthana ⱪarawulliri ⱨəzriti Əysani tutup baƣlaxti. 13 Andin, uni aldi
bilən xu yili bax roⱨaniy bolup turƣan Ⱪayapaning ⱪeynatisi
Ⱨannanning aldiƣa elip berixti. 14 Burun Yəⱨudiy aⱪsaⱪalliriƣa: «Pütün
həlⱪning ⱨalak boluxidin saⱪlinix üqün, birla adəmning ɵlüxi əwzəl»
degən kixi dəl xu Ⱪayapa idi.
12

Petrusning ⱨəzriti Əysadin tenixi
Simun Petrus bilən yənə bir xagirt ⱨəzriti Əysaning kəynidin əgixip
mangƣanidi. U xagirt bax roⱨaniyning tonuxi bolƣanliⱪi üqün, ⱨəzriti
Əysa bilən bax roⱨaniyning ⱨoylisiƣa kirəlidi. 16 Simun Petrus bolsa
taxⱪirida, dərwazining yenida ⱪaldi. Xunga, bax roⱨaniyning tonuxi
bolƣan xagirt taxⱪiriƣa qiⱪip, dərwaziwən ⱪiz bilən sɵzlixip, Petrusni
iqkirigə baxlap kirdi. 17 Dərwaziwən ⱪiz Petrustin:
– Sizmu Əysaning xagirtliridin əməsmu? – dəp soridi.
– Yaⱪ, mən əməs, – dedi Petrus.
18
Ⱨawa soƣuⱪ bolƣanliⱪi üqün, bax roⱨaniyning qakarliri wə
ibadəthana ⱪarawulliri yaƣaq kɵmürdin yeⱪilƣan gülhanning qɵrisidə
issinip turuxatti. Petrusmu ularning yenida turup otⱪa ⱪaⱪlandi.
15

Bax roⱨaniyning ⱨəzriti Əysani soraⱪ ⱪilixi
Bax roⱨaniy ⱨəzriti Əysadin xagirtlirini wə uning təlim berixi bilən
munasiwətlik so'allarni soridi. 20 Ⱨəzriti Əysa uningƣa mundaⱪ jawab
19
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bərdi:
– Mən sɵzlirimni ⱨəmmə adəmlərgə axkara sɵzlidim, Yəⱨudiylar
yiƣilidiƣan yərlik ibadəthanilarda wə mərkiziy ibadəthanida da'im təlim
bərdim. Ⱨeqⱪandaⱪ məhpiy sɵz ⱪilmidim. 21 Bularni nemixⱪa məndin
soraysiz? Sɵzlirimni angliƣanlardin sorang, ular nemə degənlikimni
bilidu.
22
Ⱨəzriti Əysa bu sɵzlərni ⱪilƣanda, yenida turƣan ibadəthana
ⱪarawulliridin biri uni bir kaqat urup:
– Bax roⱨaniyƣa muxundaⱪ jawab ⱪayturamsən? – dedi.
23
– Əgər hata gəp ⱪilƣan bolsam, buni kɵpqilikning aldida kɵrsət.
Əmma, eytⱪanlirim toƣra tursa, meni nemə üqün urisən? – dedi ⱨəzriti
Əysa uningƣa.
24
Buning bilən, Ⱨannan uni baƣlaⱪliⱪ peti bax roⱨaniy Ⱪayapaƣa
yollidi.
Petrusning ⱨəzriti Əysadin ⱪayta-ⱪayta tenixi
Simun Petrus otning aldida issinip turuwatⱪanda, baxⱪilar:
– Sənmu Əysaning xagirtliridin əməsmu? – deyixti.
– Yaⱪ, mən əməs, – dəp tandi Petrus.
26
U yərdə bax roⱨaniyning qakarliridin biri, yəni Petrus ⱪuliⱪini qepip
taxliƣan adəmning tuƣⱪinimu bar idi. U Petrusⱪa:
– Baƣqidə seni Əysa bilən billə kɵrdümƣu! – dedi.
27
Petrus yənə tandi. Dəl xu qaƣda, horaz qillidi.
25

Ⱨəzriti Əysaning waliy Pilatus aldida soraⱪ ⱪilinixi
Tang yoruƣanda, ⱨəzriti Əysa Ⱪayapaning yenidin Rimliⱪ waliy
Pilatusning ordisiƣa elip kelindi. Uni elip kəlgən Yəⱨudiy aⱪsaⱪalliri
bolsa ɵzimizning etiⱪadini bulƣiwalmayli dəp, ordiƣa kirməy, sirtta
saⱪlap turatti. Bolmisa Ɵtüp Ketix ⱨeytining dastihiniƣa jəm
bolalmaytti.
29
Xunga, waliy Pilatus taxⱪiriƣa qiⱪip, ularning aldiƣa kelip:
– Bu adəmning üstidin nemə ix toƣruluⱪ ərz ⱪilisilər? – dəp soridi.
30
Ular:
– Bu adəm yaman ix ⱪilmiƣan bolsa, uni sizgə tapxurmiƣan bolattuⱪ, –
dəp jawab berixti.
31
– Uni ɵzünglar elip ketip, ɵz ⱪanununglar boyiqə soranglar, – dedi
waliy Pilatus ularƣa.
28
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Ular:
– Bizning ɵlüm jazasi berix ⱨoⱪuⱪimiz yoⱪ tursa, – deyixti.
32
Ⱨəzriti Əysaning ɵzining ⱪandaⱪ ɵlidiƣanliⱪi toƣrisidiki aldin
eytⱪinining əməlgə axuruluxi üqün, bu ixlar yüz bərdi.
33
Waliy Pilatus yənə ordisiƣa kirip, ⱨəzriti Əysani qaⱪirtip, uningdin:
– Sən Yəⱨudiylarning padixaⱨimu? – dəp soridi.
34
Ⱨəzriti Əysa uningƣa:
– Bu so'alni ɵzingiz ⱪoyuwatamsiz yaki baxⱪilar mən toƣruluⱪ sizgə
xundaⱪ eytⱪanmu? – dedi.
35
– Mən ya Yəⱨudiy bolmisam mundaⱪ so'allarni soraydiƣan! Seni
manga tapxurƣanlar ɵz həlⱪing wə aliy roⱨaniylarƣu! Nemə jinayət
ɵtküzgəniding? – dedi waliy Pilatus.
36
– Mening padixaⱨliⱪim bu dunyaƣa mənsup əməs. Əgər mənsup
bolsidi, xagirtlirim mening Yəⱨudiylarƣa tapxurulmasliⱪim üqün jəng
ⱪilƣan bolatti. Ⱨalbuki, mening padixaⱨliⱪim bu dunyadiki padixaⱨliⱪⱪa
ohximaydu, – dedi ⱨəzriti Əysa.
37
– Demək sən bir padixaⱨ, xundaⱪmu? – dedi waliy Pilatus.
– Eytⱪiningizdək, mən padixaⱨ, mən ⱨəⱪiⱪətkə guwaⱨliⱪ berix üqün
dunyaƣa kəldim, ⱨəⱪiⱪəttə turidiƣan kixilər mening sɵzlirimni
anglaydu, – dedi ⱨəzriti Əysa.
38
Waliy Pilatus uningdin:
– «Ⱨəⱪiⱪət» degən nemə? – dəp soridi.
Waliy Pilatus bundaⱪ dəp soriƣandin keyin, yənə taxⱪiriƣa qiⱪip
Yəⱨudiylarƣa:
– Mən uningdin ⱨeqⱪandaⱪ jinayət tapalmidim. 39 Lekin, silərning ⱨər
yili Ɵtüp Ketix ⱨeytida Yəⱨudiy məⱨbuslardin birni ⱪoyup berixni tələp
ⱪilix aditinglar bar. Xunga, əgər halisanglar, bu «Yəⱨudiylarning
padixaⱨi»ni ⱪoyup berəy? – dedi.
40
Ular yənə:
– Bu adəmni əməs, Barabbasni ⱪoyup bering! – dəp quⱪan selixti.
(Barabbas bir ⱪaraⱪqi idi.)

19-bab
1

Ⱨəzriti Əysaning ɵlümgə ⱨɵküm ⱪilinixi
Buning bilən, waliy Pilatus ⱨəzriti Əysani ⱪamqilatti. 2 Ləxkərlər
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tikən xahlirini ɵrüp, bir taj yasap, ⱨəzriti Əysaning bexiƣa kiydürüxti.
Andin, uningƣa xaⱨanə sɵsün rənglik ton kiydürüxti. 3 Ular yənə uning
aldiƣa kelixip:
– Yaxisun Yəⱨudiylarning «padixaⱨi»! – dəp məshirə ⱪilixip, uni
kaqatlaxti.
4
Waliy Pilatus yənə ordisidin qiⱪip, halayiⱪⱪa:
– Diⱪⱪət! Uningdin ⱨeqⱪandaⱪ jinayət tapalmiƣanliⱪimni bilixinglar
üqün, uni silərning aldinglarƣa elip qiⱪimən, – dedi.
5
Buning bilən, ⱨəzriti Əysa bexidiki tikənlik taj wə uqisidiki sɵsün
rənglik ton bilən taxⱪiriƣa elip qiⱪildi. Waliy Pilatus ularƣa:
– Mana, u adəm! – dedi.
6
Aliy roⱨaniylar wə ibadəthana ⱪarawulliri ⱨəzriti Əysani kɵrüp:
– Uni krestkə mihliting, krestkə mihliting! – dəp warⱪiraxti.
– Uni ɵzünglar mihlanglar! Mən uningdin ⱨeqⱪandaⱪ jinayət
tapalmidim! – dedi Pilatus.
7
Yəⱨudiylar mundaⱪ deyixti:
– Bizdə xundaⱪ bir ⱪanun bar. Xu ⱪanunƣa asasən, u ɵzini Hudaning
Oƣli dəp atiƣanliⱪi üqün, ɵltürülüxkə tegixlik.
8
Waliy Pilatus bu sɵzni anglap tehimu ⱪorⱪup, 9 yənə ordisiƣa kirip,
ⱨəzriti Əysadin:
– Sən zadi ⱪəyərdin kəlgən? – dəp soridi.
Ⱨəzriti Əysa jawab bərmidi.
10
– Sən manga gəp ⱪilmamsən? Seni ⱪoyup berixkə ⱨoⱪuⱪum
bolƣinidək, krestkə mihlaxⱪimu ⱨoⱪuⱪum barliⱪini bilməmsən? – dedi
waliy Pilatus.
11
– Sizgə ərxtin berilmigən bolsa, manga nisbətən ⱨeqⱪandaⱪ
ⱨoⱪuⱪingiz bolmiƣan bolatti. Xuning üqün, meni sizgə tapxurup bərgən
adəmning gunaⱨi tehimu eƣirdur, – dedi ⱨəzriti Əysa.
12
Xuning bilən, Pilatus ⱨəzriti Əysani ⱪoyuwətməkqi boldi, lekin
Yəⱨudiylar:
– Bu adəmni ⱪoyuwətsingiz, Rim imperatorining dosti bolmiƣan
bolisiz! Kim ɵzini padixaⱨ desə, u kixi imperatorƣa ⱪarxi qiⱪⱪan bolidu!
– dəp quⱪan selixti.
13
Waliy Pilatus bu sɵzlərni anglap, ⱨəzriti Əysani taxⱪiriƣa qiⱪardi wə
«tax yatⱪuzulƣan ⱨoyla» (Aramiy tilida «Ƣabbata») degən yərdiki
ⱨɵküm qiⱪirix ornida olturdi.
14
U küni Ɵtüp Ketix ⱨeytining ⱨarpisi bolup, sa'ət on ikkigə az
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ⱪalƣanidi. Waliy Pilatus Yəⱨudiylarƣa:
– Mana bu silərning padixaⱨinglar! – dedi.
15
– Yoⱪiting, yoⱪiting, uni krestkə mihliting! – dəp warⱪiraxti
Yəⱨudiylar.
– Meni padixaⱨinglarni krestkə mihlatsun dəmsilər? – dedi waliy
Pilatus.
Aliy roⱨaniylar:
– Rim Imperatoridin baxⱪa padixaⱨimiz yoⱪ! – dəp towlaxti.
16
Buning bilən, ⱨəzriti Əysa waliy Pilatusning buyruⱪi bilən krestkə
mihlinixⱪa tapxuruldi.
Ⱨəzriti Əysaning krestkə mihlinixi
Ləxkərlər ⱨəzriti Əysani elip mangdi. U ɵz krestini dümbisigə artip,
«Bax Sɵngək» (Aramiy tilida «Golgota») degən yərgə bardi. 18 Ular uni
xu yərdə krestkə mihlap, krestni tiklidi. Ⱨəzriti Əysaning ikki təripidə
yənə ikki jinayətqi bar bolup, ularmu uning bilən təng mihlandi. Ⱨəzriti
Əysaning kresti ikki jinayətqining otturisiƣa tikləngənidi.
19
Waliy Pilatus tahtiƣa «Nasirəlik Əysa – Yəⱨudiylarning padixaⱨi»
dəp yezip, krestkə asturup ⱪoydi. 20 Tahtidiki sɵzlər Ibraniyqə, Latinqə
wə Grekqə üq hil yeziⱪta yezilƣanliⱪi ⱨəmdə ⱨəzriti Əysa mihlanƣan yər
xəⱨərgə yeⱪin bolƣanliⱪi üqün, nurƣun Yəⱨudiylar tahtidiki sɵzlərni
oⱪuƣanidi. 21 Xunga, Yəⱨudiylarning aliy roⱨaniyliri waliy Pilatusⱪa:
– «Yəⱨudiylarning padixaⱨi» dəp yazmang. Ɵzini «mən
Yəⱨudiylarning padixaⱨi degən» dəp yezing, – deyixti.
22
Biraⱪ, waliy Pilatus ularƣa:
– Yazidiƣinimni yazdim! – dedi.
23
Ləxkərlər ⱨəzriti Əysani krestkə mihliƣandin keyin, uning
kiyimlirini elip, tɵtkə bɵlüp, ⱨərbiri bir ülüxtin elixti. Tonining iqidiki
uzun kɵngləknimu elixti. Bu kɵnglək tikilmigən bolup, üstidin astiƣa bir
yürüx toⱪulƣanidi. 24 Xuning bilən, ləxkərlər bir-birigə:
– Buni yirtmay, qək tartixayli, kimgə qiⱪsa xu alsun, – deyixti.
Buning bilən, muⱪəddəs yazmilardiki munu sɵzlər əməlgə axuruldi.
17

«Tonumni bɵlüxti ular,
kɵnglikim üqün tartixti qəklər.»
Dərwəⱪə, ləxkərlər xundaⱪ ⱪilixti.
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Ⱨəzriti Əysaning krestining yenida anisi, anisining singlisi,
Klopaning ayali Məryəm wə Məjdəllik Məryəmlər turatti. 26 Ⱨəzriti Əysa
anisi bilən ɵzi yahxi kɵridiƣan xagirtining birgə turƣanliⱪini kɵrüp,
anisiƣa:
– Ana, bu sizning oƣlingiz bolsun, – dedi.
27
Keyin, xagirtiƣa:
– Bu sening anang bolsun, – dedi.
Xu waⱪittin etibarən, ⱨəzriti Əysaning u xagirti Məryəmni ɵzining
ɵyidə turƣuzdi.
Ⱨəzriti Əysaning ɵlümi
Ⱨəzriti Əysa ⱨəmmə ixlirining tamamlanƣanliⱪini bildi. Andin:
– Ussidim! – dedi.
Buning bilən muⱪəddəs yazmilarda yezilƣan sɵzlər əməlgə axuruldi.
29
U yərdə ərzan üzüm xarabi bilən toldurulƣan bir küp bar idi. Ular
üzüm xarabiƣa qilanƣan bir parqə bulutni lepəkgül ƣoliƣa baƣlap,
ⱨəzriti Əysaning aƣziƣa uzatti. 30 Ⱨəzriti Əysa üzüm xarabini tetiƣandin
keyin:
– Tamam boldi! – dedi-də, bexini tɵwən qüxürüp, jan bərdi.
28

Ⱨəzriti Əysaning biⱪiniƣa nəyzə sanjilixi
U küni Ɵtüp Ketix ⱨeytining ⱨarpisi idi. Bu ⱨeyt dəm elix künigə
toƣra kəlgənidi. Yəⱨudiylar krestkə mihlanƣanlarning jəsitini dəm elix
künidə kresttə ⱪalduruxni toƣra tapmaytti. Xunga, Yəⱨudiy aⱪsaⱪalliri
jəsətlərni kresttin eliwetix məⱪsitidə, waliy Pilatustin mihlanƣanlarning
tezrək ɵlüxi üqün ularning putlirini qeⱪiwetixni tələp ⱪildi.
32
Xuning bilən, ləxkərlər berip ⱨəzriti Əysa bilən billə krestkə
mihlanƣan ⱨeliⱪi ikki adəmning putlirini qeⱪiwətti. 33 Lekin, ⱨəzriti
Əysaƣa kəlgəndə, uning alliⱪaqan ɵlgənlikini kɵrdi, xuning bilən uning
putini qaⱪmidi. 34 Biraⱪ, ləxkərlərdin biri uning biⱪiniƣa nəyzisini
sanjiwidi, xu'an ⱪan wə su eⱪip qiⱪti.
35
Silərni ixənsun dəp, buni kɵrgüqi guwaⱨliⱪ bərdi. Uning guwaⱨliⱪi
ⱨəⱪtur. Kɵrgüqi ɵzining eytⱪanlirining ⱨəⱪ ikənlikini bilidu. 36-37 Bu
ixlarning ⱨəmmisi muⱪəddəs yazmilarda: «Uning bir tal sɵngikimu
sunmaydu» wə «ular ɵzliri nəyzə sanjiƣan adəmgə ⱪarixip ⱪalidu» dəp
aldin eytilƣanlarni əməlgə axurdi.
31
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Ⱨəzriti Əysaning dəpnə ⱪilinixi
Bu ixlar yüz bərgəndin keyin, Aramatiyaliⱪ Yüsüp ⱨəzriti Əysani
dəpnə ⱪilix üqün, waliy Pilatustin uning jəsitini elip ketixni tələp ⱪildi.
(Yüsüp ⱨəzriti Əysaning əgəxküqisi idi. Lekin, Yəⱨudiy aⱪsaⱪalliridin
ⱪorⱪⱪinidin buni məhpiy tutatti.) Waliy Pilatus ruhsət bərgəndin keyin,
Yüsüp berip ⱨəzriti Əysaning jəsitini kresttin qüxürüp elip kətti. 39 Burun
bir keqisi ⱨəzriti Əysaning yeniƣa kəlgən Nikodimmu jəsətkə qaqidiƣan
səbrə arilax murməkki degən dora-dərmandin ottuz nəqqə kilo elip,
Yüsüp bilən billə kəldi. 40 Ikkiylən ⱨəzriti Əysaning jəsitini
Yəⱨudiylarning dəpnə ⱪilix aditi boyiqə dora-dərmanlarni qeqip, kəndir
rəht bilən orap kepənlidi. 41 Ⱨəzriti Əysa krestkə mihlanƣan yərdə bir
baƣ bolup, baƣning iqidə tehi ⱨeqkim ⱪoyulmiƣan yengi bir ɵngkür
yərlik bar idi. 42 Bu kün ⱨeytning ⱨarpisi ⱨəm bu yərlik yeⱪin jayda
bolƣanliⱪi səwəbidin, ular ⱨəzriti Əysani xu yərgə dəpnə ⱪildi.
38

20-bab
Ⱨəzriti Əysaning tirilixi
Yəkxənbə küni tang tehi yorumiƣanda, Məjdəllik Məryəm ⱨəzriti
Əysaning yərlikigə bardi wə ɵngkürning aƣzidiki taxning
eliwetilgənlikini kɵrdi. 2 U yügürgən peti Simun Petrus wə ⱨəzriti Əysa
yahxi kɵridiƣan ⱨeliⱪi xagirtning yeniƣa kelip, ularƣa:
– Rəbbimizni yərlikidin eliwetiptu, ⱪəyərgə ⱪoyƣanliⱪini bilmiduⱪ! –
dedi.
3
Petrus bilən ⱨeliⱪi xagirt taxⱪiriƣa qiⱪip, yərlikkə ⱪarap yol aldi.
4
Ikkiylən billə yügürüxüp mangdi, lekin ⱨeliⱪi xagirt Petrustin tez
yügürüp, yərlikkə birinqi bolup yetip bardi. 5 U engixip iqigə ⱪarap,
kəndir kepənning u yərdə yeyiⱪliⱪ turƣanliⱪini kɵrdi, lekin iqkirigə
kirmidi. 6 Kəynidin Simun Petrus yetip kelip yərlikkə kirdi wə u yərdə
yeyiⱪliⱪ turƣan kepənni kɵrdi. 7 Ⱨəzriti Əysaning bexiƣa qigilgən
yaƣliⱪnimu kɵrdi. Yaƣliⱪ kepən bilən bir yərdə əməs, bəlki ayrim yərdə
yɵgəklik turatti.
8
Andin, yərlikkə awwal kəlgən xagirtmu yərlikning iqigə kirip,
əⱨwalni kɵrüp, ⱨəzriti Əysaning tirilgənlikigə ixəndi. 9 Xundaⱪ bolsimu,
ular ⱨəzriti Əysaning ɵlüp ⱪayta tirilixi kerəkliki ⱨəⱪⱪidə muⱪəddəs
1
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yazmilarda yezilƣan sɵzlərni tehiqə qüxənmigənidi. 10 Xuningdin keyin,
ikkiylən ɵzliri turuwatⱪan jayƣa ⱪaytixti.
Ⱨəzriti Əysaning Məjdəllik Məryəmgə kɵrünüxi
Məryəm bolsa yərlikning sirtida turup yiƣlawatatti. U yiƣlap turup
yərlikning iqigə engixip ⱪariwidi, 12 aⱪ kiyim kiygən ikki pərixtini kɵrdi.
Ularning biri ⱨəzriti Əysaning jəsiti ⱪoyulƣan yərning bax təripidə, yənə
biri ayaƣ təripidə olturatti.
13
Ular Məryəmdin:
– Hanim, nemixⱪa yiƣlaysiz? – dəp soridi.
– Rəbbimni elip ketiptu, uni nəgə ⱪoyƣanliⱪini biləlməywatimən, –
dedi Məryəm.
14
U xu gəpni ⱪilipla kəynigə ⱪariwidi, birining u yərdə turƣinini kɵrdi.
U dəl ⱨəzriti Əysa idi. Lekin, u ⱨəzriti Əysa ikənlikini biləlmidi.
15
– Hanim, nemixⱪa yiƣlaysiz, kimni izdəysiz? – dəp soridi ⱨəzriti
Əysa.
Məryəm uni baƣwən dəp oylap:
– Təⱪsir, əgər uni siz yɵtkiwətkən bolsingiz, ⱪəyərgə ⱪoyƣanliⱪingizni
eytip bərgəysiz. Mən uni elip kəlsəm, – dedi.
16
– Məryəm! – dedi ⱨəzriti Əysa uningƣa.
Məryəm burulupla, Ibraniy tilida:
– Rabboni! – dedi. (Bu sɵz «ustaz» degən mənidə.)
17
– Manga esilmang! Qünki, mən tehi atamning yeniƣa ⱪaytip
qiⱪmidim. Berip ⱪerindaxlirimƣa eyting: «Silərningmu Atanglar bolƣan
Atamning, yəni Hudayinglar bolƣan Hudayimning yeniƣa ⱪaytip
qiⱪimən!» – dedi ⱨəzriti Əysa.
18
Xuning bilən, Məjdəllik Məryəm xagirtlarning yeniƣa berip, ularƣa:
– Rəbbimizni kɵrdüm! – dedi. Andin, ⱨəzriti Əysaning ɵzigə
eytⱪanlirini ularƣa sɵzləp bərdi.
11

Ⱨəzriti Əysaning xagirtliriƣa kɵrünüxi
Xu yəkxənbə küni kəqtə, xagirtlar jəm bolƣan yeridə Yəⱨudiylardin
ⱪorⱪⱪanliⱪidin ɵyning ixiklirini taⱪiwətkənidi. Xu pəyttə, ⱨəzriti Əysa
ularning arisida pəyda bolup, ɵrə turƣan ⱨalda ularƣa:
– Aman bolunglar! – dedi 20 wə arⱪidinla ⱪolliri wə biⱪinini ularƣa
kɵrsətti. Xagirtlar Rəbbini kɵrginidin ⱪin-ⱪiniƣa patmay huxal boluxup
kətti. 21 Ⱨəzriti Əysa ularƣa yənə:
19
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– Aman bolunglar! Atam meni əwətkinidək, mənmu silərni əwətimən,
– dedi.
22
Bu sɵzlərni ⱪilip bolƣandin keyin, ularƣa bir püwləp:
– Hudaning Muⱪəddəs Roⱨiƣa muyəssər bolunglar. 23 Kimning
gunaⱨlirini kəqürsənglar, uning gunaⱨliri kəqürüm ⱪilinidu! Kimning
gunaⱨlirini kəqürüm ⱪilmisanglar, uning gunaⱨliri kəqürüm
ⱪilinmaydu!⑦ – dedi.
Ⱨəzriti Əysaning Tomasⱪa kɵrünüxi
On ikki xagirttin biri, yəni «Ⱪoxkezək» dəp atilidiƣan Tomas ⱨəzriti
Əysa kəlgəndə ularning yenida əməs idi. 25 Keyin, ular uningƣa:
– Biz Rəbbimizni kɵrduⱪ! – deyixti. Lekin Tomas:
– Uning ⱪollirida mihning izini kɵrmigüqə, mihlarning iziƣa ɵz
barmiⱪimni wə biⱪiniƣa ɵz ⱪolumni təgküzüp baⱪmiƣuqə, ⱨərgiz
ixənməymən, – dedi.
26
Bir ⱨəptidin keyin, xagirtlar yənə xu ɵydə jəm bolƣan bolup,
Tomasmu ular bilən billə idi. Ixiklər taⱪaⱪliⱪ bolsimu, ⱨəzriti Əysa kirip
ularning arisida turup:
– Aman bolunglar! – dedi. 27 Andin, Tomasⱪa:
– Barmiⱪingni bu yərgə təgküzüp, ⱪollirimƣa ⱪara. Ⱪolungni uzitip,
biⱪinimƣa təgküzüp baⱪ. Guman ⱪilmay, manga ixən! – dedi.
28
– Sən mening Rəbbim ⱨəm Hudayimsən! – dedi Tomas uningƣa
jawabən.
29
Ⱨəzriti Əysa uningƣa:
– Meni kɵrgənliking üqün ixəndingmu? Kɵrməy turup ixəngənlər
nəⱪədər bəhtlik-ⱨə! – dedi.
24

Bu kitabtin məⱪsət
Ⱨəzriti Əysa xagirtlirining aldida, bu kitabta yezilmiƣan baxⱪa
nurƣun mɵjizilərnimu kɵrsətti. 31 Bu hatirilər silərni ⱨəzriti Əysaning
Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ, xundaⱪla Hudaning Oƣli ikənlikigə ixənsun ⱨəm
bu arⱪiliⱪ uningƣa baƣlinip ⱨayatliⱪⱪa erixsun, dəp yezildi.
30

Bu, əlqilərning kixilərning gunaⱨini kəqürüm ⱪilix ⱨoⱪuⱪi bar, degənlik əməs. Pəⱪət
Hudala gunaⱨni kəqürüm ⱪilalaydu. Bu yərdə əlqilərgə ⱨəzriti Əysaƣa etiⱪad
ⱪilƣanlarning gunaⱨining kəqürüm ⱪilinƣanliⱪini jakarlax imtiyazi berilgənliki
xərⱨləngən.
⑦
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21-bab
Ⱨəzriti Əysaning yəttə xagirtiƣa kɵrünüxi
Bu ixlardin keyin, ⱨəzriti Əysa Tiberiyə kɵlining boyida xagirtliriƣa
yənə bir ⱪetim kɵründi. Bu ⱪetimⱪi kɵrünüxning jəryani mundaⱪ boldi:
2
Simun Petrus, «Ⱪoxkezək» dəp atilidiƣan Tomas, Jəliliyidiki Kanaliⱪ
Natanyəl, Zəbədiyning oƣulliri wə baxⱪa ikki xagirt billə idi. 3 Simun
Petrus:
– Mən beliⱪ tutⱪili barimən, – dedi.
Kɵpqilik:
– Bizmu sən bilən billə barimiz, – deyixti.
Ular taxⱪiriƣa qiⱪip, kemigə olturdi, lekin keqiqə ⱨeq nərsə tutalmidi.
4
Tang atⱪanda, ⱨəzriti Əysa su boyida turatti, biraⱪ xagirtlar uning
ⱨəzriti Əysa ikənlikini bilmidi. 5 Ⱨəzriti Əysa:
– Balilar, silərdə beliⱪ yoⱪmu? – dəp soridi.
– Yoⱪ, – dəp jawab bərdi ular.
6
– Torni kemining ong təripigə taxlanglar, andin tutalaysilər, – dedi
ⱨəzriti Əysa.
Ular torni xu yaⱪⱪa taxlap, xundaⱪ kɵp beliⱪ tuttiki, ⱨətta torni tartip
qiⱪiralmay ⱪaldi. 7 Ⱨəzriti Əysaning yahxi kɵrgən xagirti Petrusⱪa:
– Bu Rəbbimizƣu! – dedi.
Simun Petrus uning ⱨəzriti Əysa ikənlikini anglap, seliwətkən qapinini
kiyip, suƣa səkridi. 8 Ⱪalƣanlar ⱪirƣaⱪtin anqə yiraⱪ əməs, təhminən yüz
metirqə yiraⱪliⱪta bolup, beliⱪ bilən tolƣan torni kemə bilən tartip
ⱪirƣaⱪⱪa kəldi. 9 Ular ⱪirƣaⱪⱪa qiⱪⱪanda, yaƣaq kɵmürdin yeⱪilƣan,
üstidə beliⱪ bar gülhanni wə nanni kɵrdi. 10 Ⱨəzriti Əysa:
– Əmdi tutⱪan beliⱪinglardin əkelinglar, – dedi.
11
Simun Petrus kemigə qiⱪip, torni ⱪirƣaⱪⱪa tartip qiⱪardi. Tor qong
beliⱪlar bilən tolƣan bolup, jəmiy bir yüz əllik üq beliⱪ bar idi. Beliⱪ
xunqə kɵp bolsimu, tor yirtilmiƣanidi. 12 Ⱨəzriti Əysa:
– Kelinglar, tamaⱪ yənglar, – dedi. Xagirtlarning iqidə birərsimu
uningdin:
– Siz kim bolisiz? – dəp soraxⱪa petinalmidi. Qünki, ular uning
ɵzlirining Rəbbi ikənlikini bildi. 13 Ⱨəzriti Əysa nan bilən beliⱪni əkelip
ularƣa bərdi. 14 Mana bu ⱨəzriti Əysaning ɵlgəndin keyin tirilip,
xagirtliriƣa üqinqi ⱪetimⱪi kɵrünüxi idi.
1

1150
Yuⱨanna bayan ⱪilƣan hux həwər

Ⱨəzriti Əysaning Petrus bilən sɵzlixixi
Tamaⱪtin keyin, ⱨəzriti Əysa Simun Petrustin:
– Yuⱨanna oƣli Simun, sən meni bulardinmu qongⱪur sɵyəmsən? –
dəp soridi.
– Xundaⱪ Rəbbim, mening sizni sɵyidiƣanliⱪimni siz bilisiz! – dedi
Petrus.
Ⱨəzriti Əysa uningƣa:
– Undaⱪta, ⱪozilirimni otlat! – dedi.
16
Ikkinqi ⱪetim yənə uningdin:
– Yuⱨanna oƣli Simun, meni sɵyəmsən? – dəp soridi.
Petrus yənə:
– Xundaⱪ, Rəbbim, mening sizni sɵyidiƣanliⱪimni bilisiz, – dedi.
Ⱨəzriti Əysa uningƣa:
– Undaⱪta, ⱪoylirimni baⱪ, – dedi.
17
Üqinqi ⱪetim yənə:
– Yuⱨanna oƣli Simun, meni sɵyəmsən? – dəp soridi.
Petrus ⱨəzriti Əysaning bu so'alni üq ⱪetim soriƣanliⱪiƣa kɵngli bir
ⱪisma bolup:
– Rəbbim, siz ⱨəmmini bilisiz, sizni sɵyidiƣanliⱪimnimu bilisiz, –
dedi.
Ⱨəzriti Əysa uningƣa:
– Undaⱪta, ⱪoylirimni otlat. 18 Bilip ⱪoyƣinki, yax waⱪtingda ɵz
bəlbeƣingni ɵzüng baƣlap, haliƣan yeringgə ketətting, lekin
yaxanƣanda, ⱪolliringni uzitip berisən. Baxⱪilar seni baƣlap, sən
halimaydiƣan yərgə elip ketidu, – dedi.
19
Ⱨəzriti Əysa bu sɵzni Petrusning ⱪandaⱪ ɵlüx arⱪiliⱪ Hudaƣa
xan-xərəp kəltüridiƣanliⱪini bildürüx üqün eytti. Andin, uningƣa yənə:
– Manga əgixiwər, – dedi.
20
Petrus kəynigə burulup, ⱨəzriti Əysaning yahxi kɵridiƣan
xagirtining əgixip keliwatⱪanliⱪini kɵrdi. (Bu, ⱨəzriti Əysaning ahirⱪi
kəqlik tamiⱪida uningƣa yeⱪin olturup: «I Rəbbim, sizni tutup bərməkqi
bolƣan kimdu?» dəp soriƣan xagirt idi.) 21 Petrus uni kɵrüp, ⱨəzriti
Əysadin:
– I Rəbbim, bu adəm kəlgüsidə ⱪandaⱪ bolar? – dəp soridi.
22
– Əgər mən ⱪayta kəlgüqə uning ⱨayat boluxini halisam, buning sən
bilən nemə munasiwiti bar?! Manga əgixiwər, – dedi ⱨəzriti Əysa
15

1151
Yuⱨanna bayan ⱪilƣan hux həwər

uningƣa.
23
Buning bilən, ⱪerindaxlar arisida ⱨeliⱪi xagirtning
ɵlməydiƣanliⱪiƣa da'ir gəp tarⱪaldi. Lekin, ⱨəzriti Əysa Petrusⱪa: «U
ɵlməydu» demigənidi. Pəⱪət: «Əgər mən ⱪayta kəlgüqə uning ⱨayat
boluxini halisam, buning sən bilən nemə munasiwiti bar?» degənidi.
Hatimə
Bu ixlarƣa guwaⱨliⱪ bərgüqi ⱨəmdə bu ixlarni hatiriligüqi ənə xu
xagirttur. Bizmu bilimizki, uning guwaⱨliⱪi ⱨəⱪtur.
25
Ⱨəzriti Əysa bulardin baxⱪa nurƣun ixlarnimu ⱪilƣanidi. Əgər
ularning ⱨəmmisi ayrim-ayrim yezilƣan bolsa, meningqə kitablar pütün
dunyaƣa siƣmaytti!
24
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(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
Bu, Luⱪa bayan ⱪilƣan hux həwərning dawami bolup, uningda
əlqilərning Muⱪəddəs Roⱨning küq-ⱪudriti wə yetəkqilikidə hux həwər
tarⱪatⱪanliⱪi wə etiⱪadqilar jama'ətqilikining ⱪurulƣanliⱪi asasliⱪ ⱪilip
hatiriləngən.
Bu kitabta Əysa Məsiⱨ ərxkə kɵtürülgəndin keyin əlqilərning hux
həwər tarⱪitix yolidiki hizmətliri, hux həwərning Yəⱨudiyə wə Samariyə
ɵlkiliridə wə yənə bir ⱪədəm ilgiriligən ⱨalda taki Rimƣiqə bolƣan
Ottura dengiz rayoniƣa tarⱪilixi bayan ⱪilinƣan. Bu kitabtin xuni
kɵrüwalalaymizki, hux həwər künsayin kəng tarⱪalƣan, xundaⱪla Əysa
Məsiⱨkə bolƣan etiⱪad dəsləptə Yəⱨudiylar arisida barliⱪⱪa kəlgən
bolup, keyin kɵpligən Yəⱨudiylarning inkar ⱪilixi ⱨəmdə nurƣunliƣan
Yəⱨudiy əməslərning ⱪobul ⱪilixi bilən bara-bara dunyawi etiⱪadⱪa
aylanƣan.
Tezis:
1. Dəsləpki etiⱪadqilar jama'ətqiliki (1-babtin 5-babⱪiqə)
2. Jama'ətqilikning kengiyixi wə ziyankəxliklərgə uqrixi (6-babtin
8-babⱪiqə)
3. Pawlusning etiⱪadqi boluxi wə hux həwər tarⱪitixi (9-bab 1-ayəttin
31-ayətkiqə)
4. Petrusning hux həwər tarⱪitix yolidiki ixliri (9-bab 32-ayəttin 12-bab
25-ayətkiqə)
5. Pawlusning birinqi ⱪetimliⱪ hizmət səpiri (13-, 14-bablar)
6. Əlqilər bilən yetəkqilərning Yerusalemdiki yiƣini (15-bab 1-ayəttin
35-ayətkiqə)
7. Pawlusning ikkinqi ⱪetimliⱪ hizmət səpiri (15-bab 36-ayəttin 18-bab
22-ayətkiqə)
8. Pawlusning üqinqi ⱪetimliⱪ hizmət səpiri (18-bab 23-ayəttin 21-bab
14-ayətkiqə)
9. Pawlusning Yerusalemƣa berixi wə ⱪolƣa elinixi (21-bab 15-ayəttin
26-babⱪiqə)
10. Pawlusning Rimƣa səpiri (27-, 28-bablar)

Ⱨəzriti Əysa
əlqilirining pa'aliyətliri

Muⱪəddimə
1

Ⱨɵrmətlik Te'ofilos,
Dəsləpki hetimdə, ⱨəzriti Əysa ɵzining wəzipisini baxliƣandin tartip
taki asmanƣa kɵtürülgüqə ⱪilƣan ⱨəmmə ixlirini wə bərgən barliⱪ
təlimlirini bayan ⱪilƣanidim. 2 U asmanƣa kɵtürülüxtin ilgiri, Hudaning
Muⱪəddəs Roⱨining küq-ⱪudriti bilən ɵzi talliƣan əlqilirigə
yolyoruⱪlarni bərgənidi. 3 U ɵlüp, tirilgəndin keyinki ⱪiriⱪ kün iqidə
ularƣa kɵp ⱪetim kɵrünüp, ɵzining tirildürülgənlikining xəksiz ikənlikini
nurƣun pakitlar bilən ispatliƣanidi wə Hudaning padixaⱨliⱪiƣa da'ir
sɵzlərni ⱪilƣanidi.
4
Bir ⱪetim ⱨəzriti Əysa əlqilər bilən ƣizaliniwatⱪanda, ularƣa
yolyoruⱪ berip mundaⱪ dedi:
– Yerusalem xəⱨiridin ayrilmay, mən silərgə eytⱪinimdək, Huda'atam
silərgə berixni wədə ⱪilƣan Muⱪəddəs Roⱨni kütünglar. 5 Qünki, Yəⱨya
pəyƣəmbər kixilərni suda qɵmüldürdi, silər bolsanglar birnəqqə kün
iqidə Hudaning Muⱪəddəs Roⱨiƣa qɵmüldürülisilər.
Ⱨəzriti Əysaning asmanƣa kɵtürülüxi
Əlqilər ⱨəzriti Əysa bilən jəm bolƣan waⱪitta, uningdin:
– I Rəbbimiz, xu waⱪitta Isra'iliyə padixaⱨliⱪini əsligə
6
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kəltürməkqimusiz? – dəp soridi.
7
Ⱨəzriti Əysa ularƣa mundaⱪ dedi:
– Huda'atam u waⱪit-sa'ətni ɵz ⱨoⱪuⱪiƣa asasən bəlgiligən. Silərning
buni bilixinglar tegixlik əməs. 8 Biraⱪ xuni bilixinglar kerəkki,
Muⱪəddəs Roⱨ wujudunglarƣa qüxkəndə, silər küq-ⱪudrətkə tolup,
Yerusalem, pütün Yəⱨudiyə wə Samariyə ɵlkiliri, ⱨətta dunyaning
bulung-puqⱪaⱪliriƣiqə manga guwaⱨqi bolisilər.
9
Ⱨəzriti Əysa bu sɵzlərni ⱪilip bolup, ularning kɵz aldidila asmanƣa
kɵtürüldi. Bir parqə bulutning oriwelixi bilən, u kɵpqilikning nəziridin
ƣayib boldi.
10
U asmanƣa kɵtürülgəndə, əlqilər kɵzlirini kɵkkə tikip ⱪarixip ⱪaldi,
tosattin ularning yenida aⱪ kiyim kiygən, adəm ⱪiyapitidiki ikki pərixtə
pəyda bolup:
11
– Əy Jəliliyiliklər, nemixⱪa bu yərdə asmanƣa ⱪarap turisilər?!
Ⱨəzriti Əysa ərxkə qiⱪip kətti. Biraⱪ, u ⱪandaⱪ kɵtürülgən bolsa,
kəlgüsidə yənə xundaⱪ ⱪaytip kelidu, – dedi.
Yəⱨudaning orniƣa tallanƣan kixi
Xuningdin keyin, əlqilər Yerusalemdin bir qaⱪirimqə yiraⱪliⱪtiki
Zəytun teƣi degən jaydin Yerusalemƣa ⱪaytip kəldi. 13 Ular xəⱨərgə
kirip, ɵzliri turuwatⱪan ɵyning üstünki ⱪəwitidiki ⱨujriƣa qiⱪti. Ularning
arisida Petrus, Yuⱨanna, Yaⱪup, Əndər, Filip, Tomas, Bartolomay,
Mətta, Ⱨalpayning oƣli Yaⱪup, wətənpərwər Simun wə baxⱪa bir
Yaⱪupning oƣli Yəⱨudalar bar idi. 14 Ular baxⱪa etiⱪadqilar bilən da'im
bir yərgə jəm bolup, bir niyəttə du'a-tilawət ⱪilixatti. Ularning iqidə
ⱨəzriti Əysaning anisi Məryəm, ⱨəzriti Əysaƣa əgəxkən ayallar wə uning
inilirimu bar idi.
15
Xu künlərning biridə, etiⱪadqilardin bir yüz yigirmigə yeⱪin kixi jəm
boluxti. Ularning iqidin Petrus ɵrə turup mundaⱪ dedi:
16
– Buradərlər! Ⱨəzriti Əysani tutup bərgən Yəⱨuda ⱨəⱪⱪidə
Muⱪəddəs Roⱨning burun padixaⱨ Dawut arⱪiliⱪ aldin eytⱪan muⱪəddəs
yazmilardiki sɵzliri əməlgə exixi kerək idi. 17 Yəⱨudamu bizdək bir əlqi
bolup, biz bilən billə Hudaning hizmitidə bolƣanidi.
18
(Yəⱨuda ⱪilƣan əskiliki bədiligə igə bolƣan pulƣa bir parqə yər
setiwelip, xu yərdə baxqilap yiⱪilip, üqəy-ⱪerini quwulup ɵldi. 19 Bu ixtin
həwər tapⱪan pütün Yerusalem aⱨalisi u yərni ɵz tili bilən «Ⱨəⱪəldəma»
dəp ataxti. Buning mənisi «ⱪan tɵkülgən yər» deməktur.)
12
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20

Petrus sɵzini dawamlaxturup mundaⱪ dedi:
– Zəburda padixaⱨ Dawutning Yəⱨudaƣa ⱪaritilƣan munu sɵzliri bar:
«Uning ɵyi qɵlgə aylansun,
uningda ⱨeqkim olturmisun!»
wə
«Uning wəzipisini baxⱪa bir kixi üstigə alsun!»
21-22

Xuning üqün, Rəbbimiz Əysaning tirilgənlikigə biz bilən təng
guwaⱨliⱪ berixi üqün, Yəⱨudaning orniƣa bir kixini talliximiz kerək. Bu
kixi ⱨəzriti Əysa Yəⱨya pəyƣəmbərdin qɵmüldürüxni ⱪobul ⱪilƣan
kündin baxlap taki asmanƣa kɵtürülgən küngiqə biz bilən baxtin-ahir
billə bolƣan kixilərdin bolsun, – dedi.
23
Xuning bilən, kɵpqilik Yüsüp (ləⱪimi Barsaba, Grekqə ismi Yustus)
bilən Matiya degən ikki kixini aldiƣa qiⱪirip, mundaⱪ du'a ⱪilixti:
24-25
– I Rəbbimiz, ⱨəmmə adəmning kɵnglidiki yoxurun oyi sanga
ayan. Yəⱨuda ɵzining wəzipisini taxlap ɵldi wə ɵzigə tegixlik yərgə
kətti. Əmdi u taxliwətkən əlqilik wəzipisigə igə bolƣuqiƣa bu
ikkiyləndin ⱪaysisini talliƣanliⱪingni kɵrsətkin.
26
Du'adin keyin, ular bu ikki kixigə qək taxliwidi, qək Matiyaƣa qiⱪti.
Xuning bilən, Matiya on bir əlqining ⱪatariƣa on ikkinqi bolup ⱪoxuldi.

2-bab
Muⱪəddəs Roⱨning etiⱪadqilarƣa qüxüxi
Ɵtüp Ketix ⱨeytidin keyinki əllikinqi küni kəlgən Orma ⱨeytida,
etiⱪadqilarning ⱨəmmisi Yerusalemda bir yərgə jəm bolƣanidi.
2
Asmandin tuyuⱪsiz goya ⱪattiⱪ xamal qiⱪⱪandək bir awaz anglinip, ular
olturƣan ɵyni ⱪaplidi. 3 Etiⱪadqilarning ⱨəmmisi ɵzlirining üstigə huddi
ot yalⱪunidək bir nərsining ayrim-ayrim qüxkənlikini kɵrdi. 4 Ularning
ⱨəmmisi Hudaning Muⱪəddəs Roⱨiƣa qɵmüp, u ata ⱪilƣan alaⱨidə
ⱪabiliyət bilən ɵzlirigə naməlum bolƣan tillarda Hudaƣa mədⱨiyə
oⱪuxⱪa baxlidi.
5
U qaƣda, Yerusalemda dunyadiki ⱨərⱪaysi dɵlətlərdin kəlgən nurƣun
ihlasmən Yəⱨudiylarmu bar idi. 6 Ular bu awazni anglap, etiⱪadqilar bar
yərgə jəm boluxti ⱨəmdə ɵzlirining tillirida sɵzlixiwatⱪan etiⱪadqilarni
1
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kɵrüp dang ⱪetip ⱪelixti. 7 Ular ⱨəyran bolup:
– Ⱪaranglar, sɵzlixiwatⱪanlar Jəliliyiliklər əməsmu? 8 Ular
ⱪandaⱪlarqə bizning tillirimizda sɵzlixələydu? 9 Arimizda Partiya,
Mediya, Elam, Mesopotamiyə, Yəⱨudiyə, Kapadokiya, Pontus, Asiya,
10-11
Frigiyə, Pamfiliyə, Misir, Liwiyining Kirinigə yeⱪin jayliridin
kəlgənlər, Krit wə Ərəbistandin kəlgənlərmu bar! Yənə Rim xəⱨiridin
kəlgən Yəⱨudiylar wə Yəⱨudiy diniƣa kirgən baxⱪa millətlərmu bar.
Əmma, ⱨəmmimiz ularning Hudaning ⱪilƣan uluƣ ixlirini bizning
tillirimizda mahtiƣanlirini anglawatimiz! – deyixti.
12
Ular tengirⱪap ⱪalƣanliⱪidin ⱨəyranliⱪ bilən bir-birigə:
– Bu zadi ⱪandaⱪ ixtu? – deyixti.
13
Bəzilər:
– Bular obdanla məs bolup ⱪaptu! – dəp məshirə ⱪilixti.
Petrusning qüxəndürüxi
Buni angliƣan Petrus baxⱪa on bir əlqi bilən billə ornidin turup,
yuⱪiri awaz bilən kɵpqilikkə:
– Əy Yerusalem aⱨaliliri wə baxⱪa Yəⱨudiy ⱪerindaxlar! Silərgə
əⱨwalni qüxəndürüp ɵtəy. Sɵzlirimgə ⱪulaⱪ selinglar. 15 Silər bizni məs
bolup ⱪaptu, dəwatamsilər? Undaⱪ əməs, tehi əmdi ətigən sa'ət toⱪⱪuz
boldi. 16 Ⱨalbuki, Huda burun bu ix ⱨəⱪⱪidə Yo'el pəyƣəmbər arⱪiliⱪ
aldin eytip mundaⱪ degən:
14

17

«Huda xuni wədə ⱪildiki:
‘mən ahir zamanda⑧ ⱨəmmə insanlarni Muⱪəddəs Roⱨimƣa
qɵmdürimən.
Oƣul-ⱪizliringlar mening wəⱨiylirimni yətküzidu. Sɵzlirim
yigitlərgə ƣayibanə alamətlər, yaxanƣanlarƣa qüxlər arⱪiliⱪ
yətküzülidu.
18
U künlərdə, barliⱪ ər-ayal hizmətkarlirim Roⱨimƣa qɵmüldürülüp,
məndin kəlgən wəⱨiylərni sɵzləydu.
19-20
Soraⱪ ⱪilidiƣan uluƣ kün kelixtin burun, kɵktə karamət
kɵrsitimən, yər yüzidimu mɵjizilərni yaritimən.
Yərdə ⱪan, ot wə ⱪapⱪara is-tütəklər kɵrünidu, kɵktə ⱪuyax nuri
zaman – məzkur ayəttə bu uⱪum Əysa Məsiⱨning birinqi ⱪetim bu dunyaƣa
kelixidin tartip, ikkinqi ⱪetim kelixigiqə bolƣan waⱪitni kɵrsitidu.
⑧ Ahir
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ⱪarangƣuluⱪⱪa qɵküp, aymu ⱪan rənggigə kiridu.
Pərwərdigardin nijatliⱪ tiləydiƣanlarning ⱨəmmisi ⱪutⱪuzulidu.’»

22

Əy Isra'il ⱪerindaxlar, sɵzlirimgə ⱪulaⱪ selinglar. Huda Nasirəlik
Əysa arⱪiliⱪ aranglarda kɵrsətkən mɵjizə wə karamətliri bilən ⱨəzriti
Əysani ɵzining əwətkənlikini ispatliƣan. Bu ix ⱨəmminglarƣa məlum.
23
Ⱨəzriti Əysa Hudaning aldin'ala bilixi wə pilani boyiqə silərgə
tapxuruldi. Silər uni Hudayimizƣa ixənmigən rəzil adəmlərgə tutup
berip, krestkə mihlitip ɵltürgüzdünglar. 24 Lekin, u ɵlgəndin keyin, Huda
uni ɵlümning ilkidin ⱪutⱪuzup, ⱪayta tirildürdi. Qünki, ɵlüm uni
qirmiwalalmidi. 25 Padixaⱨ Dawut Zəburda u ⱨəⱪⱪidə mundaⱪ aldin
eytⱪan:
«Mən Pərwərdigarning da'im yenimda turƣanliⱪini bildim.
Mən ⱨərgiz təwrənməymən. Qünki, u mening ong yenimda turup,
manga yardəm beridu.
26
Xunga, mən uningƣa huxalliⱪ bilən mədⱨiyə oⱪuymən.
Ɵlsəmmu, tenim ümid iqidə turidu.
27
Qünki, sən meni ɵlüklər diyarida taxlap ⱪoymaysən.
Sening sadiⱪ hizmətkaringning teniningmu qirixigə yol ⱪoymaysən.
28
Ⱨəⱪiⱪiy ⱨayatliⱪⱪa yetəkləydiƣan yolni manga kɵrsətting.
Əmdi sən meni ⱨuzurungda huxalliⱪⱪa qɵmdürisən.»
29

Ⱪerindaxlar, silərgə eniⱪ eytalaymənki, bu sɵzlər qoⱪum padixaⱨ
Dawutning ɵzigə ⱪaritilmaydu. Qünki, əjdadimiz Dawut aləmdin ɵtüp,
yərgə kɵmüldi. Uning ⱪəbrisi bügüngiqə bu yərdə saⱪlanmaⱪta. 30 U
bolsa pəyƣəmbər bolup, Hudaning uning təhtigə ɵz əwladidin birəylənni
warisliⱪ ⱪilduruxⱪa ⱪəsəm bilən wədə bərgənlikini bilətti. 31 Padixaⱨ
Dawut Hudaning aldin eytⱪanlirining qoⱪum əməlgə axurulidiƣanliⱪini
bilip, Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨning ɵlgəndin keyin tirildürülidiƣanliⱪini,
yəni ɵlüklər diyarida taxlap ⱪoyulmaydiƣanliⱪini wə tenining
qiriməydiƣanliⱪini eytⱪan. 32 Bu sɵz Huda ɵlümdin tirildürgən ⱨəzriti
Əysaƣa ⱪaritilƣan bolup, biz bu ixning guwaⱨqiliri. 33 Huda uni
tirildürüp ərxkə elip qiⱪip kətkəndin keyin, uni qong xan-xərəpkə igə
ⱪilip, ɵzining ong yenida olturƣuzdi. Ⱨəzriti Əysa Huda'ata wədə ⱪilƣan
Muⱪəddəs Roⱨni uningdin aldi wə ⱨazir kɵrüwatⱪan,
anglawatⱪanliringlardək, bu Roⱨni bizlərgə qüxürdi.
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Padixaⱨ Dawut ⱨərgiz ərxkə qiⱪmiƣan. Uning yazƣan munu
sɵzlirimu Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨkə ⱪaritilƣan:
«Pərwərdigar hojayinimƣa eyttiki:
‘mən sening düxmənliringni
ayiƣing astida dəssətküqə,
mening ong yenimda olturƣin!’»
36

Xuning üqün, əy Isra'il ⱪerindaxlar, xuni ⱪət'iy bilixinglar kerəkki,
Huda silər krestkə mihlap ɵltürgən ⱨəzriti Əysani ⱨəm Rəbbimiz, ⱨəm
bizni gunaⱨlirimizdin azad ⱪilidiƣan Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ ⱪilip
təyinlidi! – dedi.
37
Petrusning bu sɵzliri angliƣuqilarƣa yürəkkə sanjilƣan hənjərdək
küqlük təgdi. Ular ⱪayil bolƣinidin Petrus wə baxⱪa əlqilərdin:
– Ⱪerindaxlar, undaⱪta ⱪutⱪuzulux üqün ⱪandaⱪ ⱪiliximiz kerək? – dəp
soraxti.
38
Petrus ularƣa mundaⱪ jawab bərdi:
– Gunaⱨliringlarning kəqürüm ⱪilinixi üqün, yaman yolliringlardin
yenip, towa ⱪilinglar ⱨəmdə Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣanliⱪinglarni
kɵrsitix üqün qɵmüldürüxni ⱪobul ⱪilinglar. Xundaⱪ ⱪilsanglar, Huda
silərgə Muⱪəddəs Roⱨni ata ⱪilidu. 39 Bu wədigə silər wə silərning
əwladliringlar ⱨəmdə dunyaning bulung-puqⱪaⱪlirida yaxawatⱪanlarmu
erixələydu. Qünki, Rəbbimiz Huda ɵzi qaⱪirƣan kixilərning ⱨəmmisigə
ɵzining Roⱨini ata ⱪilidu.
40
Petrus yənə nurƣun sɵzlər bilən ularni agaⱨlandurdi wə ularƣa:
– Silər ɵzünglarni Hudaning bu zamanning qirip kətkən kixilirigə
kelidiƣan jazasidin ⱪutuldurunglar! – dəp agaⱨlandurdi. 41 Nurƣun
kixilər uning sɵzlirigə ixinip, qɵmüldürüxni ⱪobul ⱪildi. Xu küni, üq
mingqə kixi etiⱪadqilar jama'ətqilikigə ⱪoxuldi. 42 Ular baxⱪa etiⱪadqilar
bilən da'im jəm boluxup əlqilərning təlimini anglap, ⱨəzriti Əysani
hatiriləx üqün nanni bɵlüxüp yeyixətti wə du'a ⱪilixatti.
Etiⱪadqilar arisidiki inaⱪliⱪ
Əlqilər nurƣun mɵjizə wə karamətlərni kɵrsətti. Halayiⱪni ⱪorⱪunq
basti. 44 Pütün etiⱪadqilar dawamliⱪ billə inaⱪ yaxap, sening-mening
deyixməy, bariƣa dost boluxti. 45 Mal-mülüklirini setip, pulini
ⱨərkimning eⱨtiyajiƣa ⱪarap təⱪsim ⱪilixti. 46 Ⱨər küni, mərkiziy
43
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ibadəthana ⱨoylisiƣa kirip, ibadət ⱪilixatti. Ɵyliridimu huxal-huramliⱪ
wə aⱪ kɵngüllük bilən bir-birini meⱨman ⱪilixip, ⱨəzriti Əysani hatiriləx
üqün nanni bɵlüxüp yeyixətti. 47 Ular Hudaƣa mədⱨiyə oⱪuxup, pütün
xəⱨərdikilərning ⱨɵrmitigə sazawər boldi. Huda ⱨər küni yengi
etiⱪadqilarni ularning arisiƣa ⱪoxatti.

3-bab
Petrus bilən Yuⱨannaning tokur adəmni saⱪaytixi
Bir küni qüxtin keyin sa'ət üqlərdə, Yəⱨudiylar aditi boyiqə mərkiziy
ibadəthanida du'a ⱪilidiƣan waⱪitta, Petrus bilən Yuⱨannamu
ibadəthaniƣa bardi. 2 Ular mərkiziy ibadəthaniƣa yeⱪinlaxⱪanda, bir
tuƣma tokur adəmmu bu yərgə əkeliniwatⱪanidi. Ⱨər küni, kixilər uni
ibadəthaniƣa kirgənlərdin sədiⱪə tiləp jan baⱪsun dəp, mərkiziy
ibadəthanining «Güzəl dərwaza» dəp atilidiƣan ixiki aldiƣa əkelip
ⱪoyatti. 3 Tokur adəm Petrus bilən Yuⱨannaning mərkiziy ibadəthaniƣa
kirip ketiwatⱪinini kɵrüp, ulardin sədiⱪə tilidi. 4 Ular tokur adəmgə
diⱪⱪət bilən ⱪariƣandin keyin, Petrus:
– Bizgə ⱪara! – dedi.
5
Tiləmqi ulardin bir nərsə kütüp, kɵzlirini tikip ⱪarap turatti. 6 Biraⱪ,
Petrus uningƣa:
– Məndə altun yaki kümüx yoⱪ. Lekin, ⱪolumda barini sanga berəy.
Nasirəlik Əysa Məsiⱨning nami bilən buyruymənki, ornungdin turup
mang! – dedi-də, 7 uni ong ⱪolidin tartip, yɵləp turƣuzdi. U adəmning put
wə oxuⱪ beƣixliriƣa xu'an küq kirip, 8 ornidin qaqrap turup mengixⱪa
baxlidi. U mengip wə səkrəp, Hudaƣa mədⱨiyə oⱪuƣan ⱨalda ular bilən
billə mərkiziy ibadəthana ⱨoylisiƣa kirdi. 9 Uning mengip Hudaƣa
mədⱨiyə oⱪuƣanliⱪini kɵrgən jama'ət 10 uning mərkiziy ibadəthanining
«Güzəl dərwaza»si aldida tiləmqilik ⱪilip olturidiƣan ⱨeliⱪi kixi
ikənlikini tonup, dang ⱪetip ⱪelixti.
1

Petrusning mərkiziy ibadəthanidiki sɵzliri
Ⱨəmmə adəm ⱨeliⱪi puti saⱪayƣan adəmni kɵrüx üqün
ibadəthanidiki «Sulayman pexaywini» degən yərgə yügürüp kelixti. Ular
uning saⱪ peti Petrus bilən Yuⱨannaƣa qing esilip turuwalƣanliⱪini
kɵrüp, ⱨəyran boluxti. 12 Bu əⱨwalni kɵrgən Petrus halayiⱪⱪa mundaⱪ
11
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dedi:
– Isra'il ⱪerindaxlar! Bu ixⱪa nemanqə ⱨəyran bolisilər? Bizgə
nemanqə tikilip ⱪaraysilər? Silər bizni ɵz küq-ⱪudriti yaki ihlasmənlikigə
tayinip bu adəmni mangdurdi, dəp oylamsilər? 13 Ⱨərgiz undaⱪ əməs!
Wəⱨalənki, Ibraⱨim, Is’ⱨaⱪ, Yaⱪup ⱪatarliⱪ əjdadlirimiz etiⱪad ⱪilip
kəlgən Huda ɵzining hizmətkari bolƣan ⱨəzriti Əysaning xan-xəripini
namayan ⱪildi. Silər xu ⱨəzriti Əysani kengəxmigə tutup bərdinglar.
Waliy Pilatus uni ⱪoyup bərməkqi bolƣan bolsimu, silər Pilatusning
aldida uni rət ⱪilip, «ɵltürüx kerək!» dedinglar. 14 Muⱪəddəs wə adil
bolƣan ⱨəzriti Əysani rət ⱪilip, waliy Pilatustin uning orniƣa bir ⱪatilni
ⱪoyup berixni tələp ⱪildinglar. 15 Xundaⱪ ⱪilip, ⱨayatliⱪni yaratⱪuqini
ɵltürdünglar! Biraⱪ, Huda uni tirildürdi. Biz mana bu wəⱪəning
guwaⱨqiliri. 16 Mana xu ⱨəzriti Əysaƣa ⱪilƣan etiⱪadimiz bilən, bu tokur
adəmgə küq kirdi. Silər kɵrüp turƣan wə tonuydiƣan bu adəm ⱨəzriti
Əysaƣa bolƣan etiⱪad arⱪiliⱪ sapmusaⱪ boldi. Silərmu buni kɵrdünglar.
17
Ⱪerindaxlar, mən ixinimənki, silər wə baxliⱪliringlar ⱨəzriti Əysaƣa
xunqə yamanliⱪ ⱪilƣanda, ɵzünglarning nemə ⱪiliwatⱪanliⱪinglarni
bilməyttinglar. 18 Mana bu Hudaning Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨning
ziyankəxlikkə uqrap ɵlidiƣanliⱪi toƣrisida pəyƣəmbərlər arⱪiliⱪ aldin
eytⱪanlirining əməlgə axuruluxidur. 19 Xuning üqün, ⱨazir yaman
yolliringlardin yenip, towa ⱪilinglar! Hudaning yoliƣa ⱪaytinglar!
Xundaⱪ ⱪilƣanda, Huda gunaⱨliringlarni kəqürüm ⱪilidu. 20 U silərgə
yengi küq ata ⱪilip, ɵzi biz üqün təyinligən Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ bolƣan
Əysani ⱪexinglarƣa ⱪaytidin əwətidu. 21 Huda burunⱪi zamanlarda
muⱪəddəs pəyƣəmbərliri arⱪiliⱪ jakarliƣinidək, ⱨəmmə məwjudatlar
yengilinidiƣan waⱪit kəlmigüqə, ⱨəzriti Əysa ərxtə turidu. 22 Musa
pəyƣəmbər ⱨəzriti Əysa ⱨəⱪⱪidə mundaⱪ degənidi: «Pərwərdigaringlar
Huda ɵz ⱪerindaxliringlar arisidin manga ohxax bir pəyƣəmbər tikləydu.
Uning sɵzlirigə toluⱪ əməl ⱪilixinglar kerək! 23 Qünki, bu
pəyƣəmbərning sɵzini anglimaydiƣanlar Hudaning həlⱪi ⱪataridin
qiⱪirilip yoⱪitilidu.»
24
Dərwəⱪə, Samu'il pəyƣəmbər wə uningdin keyin kelip Hudaning
sɵzlirini yətküzgən pəyƣəmbərlərning ⱨəmmisi bu künlərdə ⱨəzriti Əysa
toƣrisida yüz beridiƣan ixlarnimu aldin eytⱪan. 25 Silər bu
pəyƣəmbərlərning əwladlirisilər wə Huda əjdadinglar bilən tüzgən
əⱨdining mirashorlirisilər. Qünki, Huda əjdadimiz Ibraⱨimƣa: «Sening
əwlading arⱪiliⱪ yər yüzidiki ⱨəmmə həlⱪlərgə bəht ata ⱪilimən» dəp
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wədə berip əⱨdə ⱪilƣan. 26 Xuning üqün, Huda ⱨərbiringlarni yaman
yolliringlardin ⱪayturup, bəht-sa'adətkə erixtürüx üqün, hizmətkari
ⱨəzriti Əysani tikləp, uni awwal silərgə əwətti.

4-bab
Petrus bilən Yuⱨannaning aliy kengəxmidə soraⱪ ⱪilinixi
Petrus bilən Yuⱨanna halayiⱪⱪa gəp ⱪiliwatⱪanda, birnəqqə moysipit
roⱨaniylar, mərkiziy ibadəthana ⱪarawullirining baxliⱪi wə Saduⱪiy
diniy eⱪimidiki birnəqqəylən kelip ⱪaldi. 2 Əlqilər halayiⱪⱪa: «Huda
ⱨəzriti Əysani asas ⱪilip, ɵlgənlərni tirildüridu» dəp təlim bərgənliki
üqün, bu kixilər intayin ƣəzəpləndi. 3 Xunga, ular Petrus bilən
Yuⱨannani tutⱪun ⱪildi. Kəq kirip ⱪalƣanliⱪi üqün, ular keqiqə tutup
turuldi. 4 Lekin, əlqilərning təlimlirini angliƣanlarning kɵpi ⱨəzriti
Əysaƣa etiⱪad ⱪildi. Xundaⱪ ⱪilip, ⱨəzriti Əysaƣa əgixidiƣan ərlərning
sanila bəx mingƣa yətti.
5
Ətisi, Yəⱨudiylarning kengəxmisidiki barliⱪ baxliⱪ, aⱪsaⱪal wə
Təwrat ustazliri Yerusalemda toplandi. 6 Ularning arisida bax roⱨaniy
Ⱨannan, Ⱪayapa, Yəⱨya, Iskəndər wə bax roⱨaniyning baxⱪa
tuƣⱪanlirimu bar idi. 7 Ular Petrus bilən Yuⱨannani aldiƣa qaⱪirtip:
– Silər bu ixni ⱪaysi küq-ⱪudrətkə tayinip, kimning nami bilən
ⱪildinglar? – dəp soridi.
8
Petrus Muⱪəddəs Roⱨⱪa qɵmgən ⱨalda mundaⱪ dedi:
– Həlⱪimizning ⱨɵrmətlik rəⱨbərliri wə aⱪsaⱪalliri! 9 Əgər biz bügün
bu tokur adəmgə kɵrsətkən yahxi ix ⱨəm uning ⱪandaⱪ saⱪaytilƣanliⱪi
səwəblik soraⱪⱪa tartilƣan bolsaⱪ, 10 silər wə pütün Isra'il həlⱪi xuni
bilixinglar kerəkki, uni pütünləy saⱪaytip aldinglarda turƣuzƣan
küq-ⱪudrət Nasirəlik Əysa Məsiⱨning küq-ⱪudritidur! Silər ⱨəzriti
Əysani krestkə mihlap ɵltürgən bolsanglarmu, lekin Huda uni ɵlümdin
tirildürdi.
11
Muⱪəddəs yazmilarda u ⱨəⱪⱪidə mundaⱪ yezilƣan:
1

«Tamqilar taxliwətkən bu tax
ⱪuruluxning ul texi bolup ⱪaldi.»
Ⱨəzriti Əysa dəl xu «tax»tur! 12 Pəⱪət ⱨəzriti Əysala bizni
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ⱪutⱪuzalaydu. Qünki, pütkül insaniyət dunyasida ⱨəzriti Əysadin baxⱪa,
Huda təyinligən ⱨeqⱪandaⱪ ⱪutⱪuzƣuqi yoⱪtur!
13
Petrus bilən Yuⱨannaning bu jür'itini kɵrgən kengəxmə ⱨəy'ətliri
ularning oⱪumiƣan adəttiki adəmlərdin ikənlikini bilip, ⱨəyran boluxti.
Ularning burun ⱨəzriti Əysa bilən billə bolƣanliⱪinimu bildi. 14 Lekin,
saⱪiyip kətkən ⱨeliⱪi adəm Petrus bilən Yuⱨannaning yenida pakit bolup
turuwatⱪanliⱪi üqün, ular ⱨeqⱪandaⱪ gəp yanduralmidi. 15 Xuning bilən,
kengəxmə ⱨəy'ətliri ularni kengəxmidin qiⱪixⱪa buyrudi. Andin:
16
– Bularni ⱪandaⱪ ⱪilimiz? Ular kɵrsətkən ajayip mɵjizini pütün
Yerusalem həlⱪi bilidikən, biz mundaⱪ ix bolmiƣan deyixkə amalsiz.
17
Lekin, bu ixning həlⱪ iqidə tehimu kəng tarⱪilip kətməsliki üqün,
ularƣa bundin keyin Əysa toƣrisida ⱨeqkimgə bir nemə deməslikkə
agaⱨlandurux berəyli! – dəp məsliⱨət ⱪilixti.
18
Xundaⱪ ⱪilip, ular əlqilərni qaⱪirtip, ⱪandaⱪ boluxidin ⱪət'iynəzər
bundin keyin ⱨəzriti Əysaning namida sɵzləp təlim bərməslikni buyrudi.
19
Lekin, Petrus bilən Yuⱨanna:
– Hudaning aldida silərgə boysunux toƣrimu yaki Hudaƣimu?
Buningƣa ɵzünglar bir nemə dənglar! 20 Əmma biz kɵrgən wə
angliƣanlirimizni eytmay turalmaymiz! – dəp jawab bərdi.
21
Kengəxmə ⱨəy'ətliri bolsa halayiⱪtin ⱪorⱪup, əlqilərni jazalaxⱪa
layiⱪ səwəb tapalmay, ularni tehimu ⱪattiⱪ agaⱨlandurup, ⱪoyup bərdi.
Qünki, halayiⱪ Hudaƣa mədⱨiyə oⱪuwatⱪan bolup, 22 buning səwəbi
ⱪiriⱪ yildin beri tokur ⱨeliⱪi adəmning saⱪiyip kətkənlikidin idi.
Etiⱪadqilarning bir niyəttə du'a ⱪilixi
Petrus bilən Yuⱨanna ⱪoyup berilgəndin keyin, baxⱪa
etiⱪadqilarning yeniƣa ⱪaytip kelip, kengəxmidiki aliy roⱨaniylar wə
aⱪsaⱪallarning ⱪilƣan sɵzlirini kɵpqilikkə uⱪturdi. 24 Etiⱪadqilar buni
angliƣanda, bir niyət, bir məⱪsəttə Hudaƣa mundaⱪ du'a ⱪildi:
– I Igimiz, asman-zemin, dengiz-okyanlarni wə ulardiki barliⱪ
məwjudatlarni yaratⱪan ɵzüng. 25 Sən Muⱪəddəs Roⱨ bilən hizmətkaring
bolƣan əjdadimiz padixaⱨ Dawut arⱪiliⱪ mundaⱪ degənƣu:
23

«Nemə üqün kapirlar Hudadin ƣəzəplinidiƣandu?
Nemə üqün həⱪlər bikardin-bikar suyiⱪəst ⱪilidiƣandu?
26
Dunyadiki padixaⱨlar səp tartip,
Huda wə u təyinligən ⱪutⱪuzƣuqisiƣa ⱪarxi jəm boluxti.»
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Dəl xu əⱨwal bizning xəⱨirimizdə yüz bərdi! Ⱨirod han bilən waliy
Pilatus Rimliⱪ ləxkərlər wə Isra'il həlⱪi bilən birlixip, muⱪəddəs
hizmətkaring, ɵzüng təyinligən ⱪutⱪuzƣuqi Əysaƣa ⱪarxi toplandi.
28
Ular bilməstinla ɵz küq-ⱪudriting wə iradəng bilən burunla
orunlaxturƣan ixlarni əməlgə axurdi.
29
I Rəbbimiz, əmdi ularning sening hizmətkarliring bolƣan bizgə
seliwatⱪan təⱨditlirini kɵrgəysən! Sɵzliringni yürəklik yətküzüximizgə
mədət bərgəysən. 30 Ɵz ⱪudritingni kɵrsitip, muⱪəddəs hizmətkaring
Əysaning namidin kesəllərni saⱪaytip, mɵjizə wə karamətlər
yaratⱪaysən.
31
Ularning du'aliri ayaƣlaxⱪanda, ularning turƣan yeri təwrinip kətti.
Ular Muⱪəddəs Roⱨⱪa qɵmüp, Hudaning sɵzlirini yürəklik yətküzüxkə
baxlidi.
Etiⱪadqilarning pul-malliridin təng paydilinixi
Etiⱪadqilar bir niyət, bir məⱪsəttə idi. Ⱨeqkim ɵzigə tegixlik
pul-melini «ɵzümning» deməytti, bariƣa ortaⱪ idi. 33 Əlqilər Hudaning
zor küq-ⱪudriti bilən Rəbbimiz Əysaning tirilgənlikigə guwaⱨliⱪ berətti.
Huda ularning ⱨəmmisigə mol bəht ata ⱪilƣanidi. 34 Ularning ⱨeqnemigə
ⱨajiti qüxməytti. Qünki, bəzilər yər-zemini, ɵy-jayini setip, 35 pulini
əlqilərgə tapxuratti. Əlqilər pulni ⱨərkimning eⱨtiyajiƣa ⱪarap təⱪsim
ⱪilatti.
36
Məsilən, mərkiziy ibadəthanida ixləydiƣan Lawiylardin Siprusta
tuƣulƣan Yüsüp isimlik bir etiⱪadqi bar idi. Əlqilər uni Barnaba, yəni
«riƣbətləndürgüqi» dəp ataytti. 37 Umu ɵzining bir parqə etizini setip,
pulini əlqilərgə tapxurdi.
32

5-bab
Ⱨananiya bilən Səpirə
Ⱨananiya isimlik yənə bir adəmmu ayali Səpirə bilən bir parqə yerini
satti. 2 Ⱨananiya bir ⱪisim pulni ɵzigə ⱪaldurdi. Axⱪan pulni,
«yerimizning ⱨəmmə puli muxu» dəp, əlqilərgə tapxurdi. Ayalimu
buningdin toluⱪ həwərdar idi.
3
Petrus uningƣa:
– Ⱨananiya, nemixⱪa ⱪorsiⱪingƣa Xəytanni kirgüzüp, yər satⱪan
1
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pulning bir ⱪismini ɵzünggə ⱪaldurux bilən Muⱪəddəs Roⱨⱪa yalƣan
eytting? 4 Yər setilmiƣanda, sening idi. Setilƣandin keyin, pulmu
ɵzüngning. Xundaⱪ turuⱪluⱪ, yənə nemixⱪa ƣərəzlik ⱨalda: «Pulning
ⱨəmmisi muxu» dəp kəlding? Sən insanƣila əməs, Hudaƣimu yalƣan
eytting! – dedi.
5
Ⱨananiya bu sɵzni angliƣan ⱨaman yiⱪilip, jan üzdi. Bu ixni
angliƣuqilar bək ⱪorⱪuxup kətti. 6 Yaxlardin birnəqqisi kirip, jəsətni
kepənləp, sirtⱪa apirip dəpnə ⱪildi.
7
Təhminən üq sa'əttin keyin, Ⱨananiyaning ayali kirip kəldi. Biraⱪ, u
bolƣan wəⱪədin tehi həwər tapmiƣanidi. 8 Petrus uningdin:
– Manga eyting, silər yər satⱪan pulning ⱨəmmisi muxumu? – dəp
soridi.
– Xundaⱪ, ⱨəmmisi xu, – dəp jawab bərdi u.
9
Petrus:
– Silər nemə üqün Muⱪəddəs Roⱨni sinap til biriktürdünglar? Ⱪarang,
eringizni dəpnə ⱪilip kəlgənlər ixik aldida turidu, ular siznimu əketidu! –
dedi.
10
Umu xu'an Petrusning aldiƣa yiⱪilip, jan bərdi. Ⱨeliⱪi yaxlar kirip,
uning ɵlgənlikini kɵrüp, unimu elip berip erining yeniƣa dəpnə ⱪildi.
11
Pütün etiⱪadqilar jama'ətqilikini wə bu ixni angliƣanlarni ⱪattiⱪ
ⱪorⱪunq basti.
Əlqilər yaratⱪan mɵjizilər
Əlqilər həlⱪ iqidə nurƣun mɵjizə wə karamətlərni kɵrsətti. Barliⱪ
etiⱪadqilar mərkiziy ibadəthanidiki «Sulayman pexaywini»da da'im jəm
bolatti. 13 Kixilər ularni ⱨɵrmətlisimu, biraⱪ ularƣa ⱪoxuluxⱪa jür'ət
ⱪilalmaytti. 14 Xundaⱪ bolsimu, Rəbbimiz Əysaƣa etiⱪad ⱪilip,
jama'ətqilikkə ⱪoxulƣan ər-ayallar barƣanseri kɵpəygili turdi.
15
Yaritilƣan mɵjizilər səwəbidin həⱪlər kesəl kixilərni koqilarƣa elip
qiⱪip, kɵrpə wə zəmbillərgə yatⱪuzup ⱪoyatti. Ular «Petrus yoldin
ɵtkəndə, kesəllərgə ⱪolini təgküzmisimu, ⱨeqbolmiƣanda sayisi qüxüp,
saⱪiyip kətsun!» dəp oylaytti. 16 Yənə top-top kixilər Yerusalem yenidiki
xəⱨər-yezilardin kesəllərni wə jin qaplixiwalƣan kixilərni elip kelətti.
Ularning ⱨəmmisi saⱪiyip ⱪaytixatti.
12

17

Əlqilərning ziyankəxlikkə uqrixi
Bax roⱨaniy wə uning xerikliri, yəni xu yərlik Saduⱪiy diniy
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eⱪimidikilər əlqilərni zadi kɵrəlməytti. 18 Xunga, ular əlqilərni tutup,
ⱨɵkümət zindaniƣa ⱪamidi. 19 Lekin xu keqə, Hudaning bir pərixtisi
zindanning ⱪatmuⱪat dərwazilirini eqip, əlqilərni elip qiⱪip, ularƣa:
20
– Silər mərkiziy ibadəthana ⱨoylisiƣa kirip, jama'ətkə yengi ⱨayat
toƣrisidiki təlimlərning ⱨəmmisini eytinglar, – dəp buyrudi.
21
Əlqilər bu sɵz boyiqə tang atⱪanda mərkiziy ibadəthana ⱨoylisiƣa
kirip, kixilərgə təlim berixkə baxlidi.
Bax roⱨaniy wə uning xerikliri əlqilərni soraⱪ ⱪilix üqün, Isra'illarning
barliⱪ aⱪsaⱪallirini aliy kengəxmining omumiy yiƣiniƣa qaⱪirdi. Andin,
zindandiki əlqilərni elip kelixkə adəm əwətti. 22 Lekin, ular zindanƣa
yetip barƣanda, əlqilərning u yərdə yoⱪluⱪini bayⱪap ⱪaytip berip,
kengəxmidikilərgə:
23
– Biz zindanƣa barsaⱪ, uning ixiki məⱨkəm ⱪuluplaⱪliⱪ turuptu.
Sirtida ⱪarawullarmu saⱪlap turuptu. Lekin, ixikni eqip ⱪarisaⱪ, iqidə
birmu adəm yoⱪ! – dəp məlumat bərdi.
24
Mərkiziy ibadəthana ⱪarawullirining baxliⱪi wə aliy roⱨaniylar bu
həwərni anglap, ganggirap ⱪelixti. «Əmdi bu ix ⱪandaⱪ bolar» dəp,
ɵz-ɵzidin soraxⱪa baxlidi. 25 Dəl xu qaƣda, bir kixi kirip:
– Silər zindanƣa taxliƣan adəmlər mərkiziy ibadəthana ⱨoylisida
jama'ətkə təlim beriwatidiƣu! – dəp həwər ⱪildi.
26
Buning bilən, ⱨeliⱪi ⱪarawullar baxliⱪi ⱪol astidikilərni baxlap berip,
əlqilərni elip kəldi. Biraⱪ, həlⱪning ɵzlirini qalma-kesək ⱪilixidin
ⱪorⱪup, ularƣa zorluⱪ ixlətmidi.
27
Ular əlqilərni elip kəlgəndin keyin, ularni kengəxmə ⱨəy'ətliri aldida
turƣuzdi. Bax roⱨaniy ularning üstidin xikayət ⱪilixⱪa baxlap:
28
– Biz silərni Əysa ⱨəⱪⱪidə kixilərgə təlim bərmənglar, dəp ⱪattiⱪ
qəkligəniduⱪ. Lekin, silər yənə xu təliminglarni pütün Yerusalemƣa
yaydinglar ⱨəmdə Əysaning ⱪan ⱪərzini bizgə artmaⱪqi boluwatisilər! –
dedi.
29
Petrus wə baxⱪa əlqilər jawab berip mundaⱪ dedi:
– Biz insanƣa əməs, Hudaƣa boysunuximiz kerək! 30 Silər ⱨəzriti
Əysani krestkə mihlap ɵltürdünglar. Lekin, əjdadlirimiz etiⱪad ⱪilip
kəlgən Huda uni tirildürdi. 31 Huda Isra'il həlⱪining gunaⱨliriƣa towa
ⱪilip, kəqürümgə erixix pursitigə igə boluxi üqün, ⱨəzriti Əysani yetəkqi
ⱨəm ⱪutⱪuzƣuqi ⱪilip ɵzining ong yeniƣa olturƣuzdi. 32 Biz bu ixlarning
guwaⱨqiliri. Huda ɵzigə ita'ət ⱪilƣuqilarƣa ata ⱪilƣan Muⱪəddəs Roⱨmu
bu ixlarni ispatlap beridu.

1166
Ⱨəzriti Əysa əlqilirining pa'aliyətliri
33

Aliy kengəxmə ⱨəy'ətliri bu sɵzlərni anglap intayin ƣəzəpləndi wə
əlqilərni ɵltürməkqi boluxti. 34 Lekin, ularning arisida pütün həlⱪning
ⱨɵrmitigə sazawər bolƣan Pərisiy diniy eⱪimidiki Ƣamaliyil isimlik bir
Təwrat ustazi bar idi. U ornidin turup:
– Ularni bir dəm sirtⱪa qiⱪirip turunglar, – dəp buyrudi.
35
Andin, u kengəxmə ⱨəy'ətlirigə mundaⱪ dedi:
– Əy Isra'illar, silər bu kixilərni bir tərəp ⱪilixta eⱨtiyat ⱪilinglar!
36
Ɵtkəndə, ⱨeliⱪi əbləh Təwdas otturiƣa qiⱪip, ɵzini qong tutup, wəⱪə
qiⱪardi. Uningƣa təhminən tɵt yüz adəm əgəxkənidi. Biraⱪ, u Rimliⱪlar
təripidin ɵltürüldi. Əgəxküqiliri tarⱪilip ketip, ixi yoⱪⱪa qiⱪti. 37 Keyin
nopus tizimlax waⱪtida, Jəliliyilik Yəⱨudamu bax kɵtürüp qiⱪip, bir top
kixini toplap ɵzigə əgəxtürgən. Umu ɵltürülüp, əgəxküqilirimu
tarⱪitiwetilgən. 38 Əmdi bu kixilərgə kəlsək, meningqə əng yahxisi ularni
ⱪoyup beringlar. Ular bilən karinglar bolmisun! Əgər ularning məⱪsiti
wə ⱪiliwatⱪini pəⱪət insanning ixi bolsila, jəzmən məƣlup bolidu.
39
Əgər Hudadin bolsa, silər ularni yoⱪitalmaysilər! Ⱨətta ɵzünglarni
Hudaƣa ⱪarxi orunƣa ⱪoyƣan bolisilər!
Aliy kengəxmə Ƣamaliyilning təklipini ⱪobul ⱪildi 40 wə əlqilərni
qaⱪirtip kirip, ularni ⱪamqilitip, ⱨərgiz ⱨəzriti Əysa toƣruluⱪ təlim
bərməslikni buyrudi. Andin, ularni ⱪoyup bərdi. 41 Əlqilər kengəxmidin
qiⱪip, Hudaning ɵzlirini ⱨəzriti Əysaning nami üqün horluⱪ azabi
qekixkə layiⱪ kɵrgənlikidin intayin hursən boluxti. 42 Ular yənila ⱨər
küni mərkiziy ibadəthana ⱨoylisida wə ɵyliridimu təlim berip, «ⱨəzriti
Əysa – Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨtur!» dəp, tohtimastin hux həwər
tarⱪitiwərdi.

6-bab
Hizmətkə tallanƣan yəttə kixi
Xu künlərdə, etiⱪadqilarning sani kündin-küngə kɵpiyip barmaⱪta idi.
Biraⱪ, Grekqə sɵzləydiƣan bəzi Yəⱨudiylar yərlik Yəⱨudiylardin rənjip
ⱪalƣanidi. Ularning deyixiqə, kündilik tamaⱪni təⱪsim ⱪilixta ularning
iqidiki tul ayallarƣa berilgən tamaⱪ baxⱪilarningkidin az ikən. 2 Xunga,
on ikki əlqi pütün etiⱪadqilarni yiƣip, ularƣa mundaⱪ dedi:
– Biz əlqilərning Hudaning sɵzini yətküzüx hizmitini taxlap ⱪoyup,
ozuⱪ-tülük təⱪsimləx bilən bolup ketiximiz toƣra əməs. 3 Xuning üqün
1
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ⱪerindaxlar, aranglardiki ⱨɵrmətkə sazawər bolƣan, Muⱪəddəs Roⱨⱪa
qɵmgən, dana kixidin yəttini tallanglar. Bu ixlarni xular baxⱪursun. 4 Biz
bolsaⱪ ɵzimizni du'a ⱪilix wə hux həwər ⱨəⱪⱪidə təlim berixkə
beƣixlayli.
5
Əlqilərning təklipigə ⱨəmməylən ⱪoxuluxti. Xuning bilən, kɵpqilik
imani kamil wə Muⱪəddəs Roⱨⱪa qɵmgən Istipan isimlik bir etiⱪadqini
tallidi. Uningdin baxⱪa, Filip, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas
ⱨəmdə burun Yəⱨudiy diniƣa kirgən Antakyaliⱪ Nikolaslarni tallap,
6
ularni əlqilərning aldiƣa elip qiⱪti. Əlqilər ularni bu hizmətkə təyinləx
üqün, ⱪollirini ularning uqisiƣa təgküzüp turup du'a ⱪilixti.
7
Hudaning sɵzi dawamliⱪ tarⱪalƣanseri, Yerusalemdiki
etiⱪadqilarning sanimu barƣanseri kɵpəydi. Nurƣun roⱨaniylarmu
ⱨəzriti Əysaƣa etiⱪad ⱪildi.
Istipanning tutⱪun ⱪilinixi
Hudaning meⱨir-xəpⱪiti wə küq-ⱪudritigə tolƣan Istipan həlⱪ iqidə
zor mɵjizə wə karamətlərni kɵrsətti. 9 Biraⱪ, Kirini wə Iskəndəriyə
xəⱨərliri ⱨəm Kilikiyə wə Asiya ɵlkiliridin kəlgən, ⱪulluⱪtin azad
bolƣanliⱪi üqün «Ⱨɵrlər» dəp atalƣan ibadəthanining əzaliri bolƣan
bəzi Yəⱨudiylar Istipanƣa ⱪarxi qiⱪip, uning bilən munazirə ⱪilixⱪa
baxlidi. 10 Lekin, Muⱪəddəs Roⱨ Istipanƣa əⱪil-parasət bərgəqkə, ular
uning sɵzlirigə taⱪabil turuxⱪa amalsiz ⱪaldi. 11 Buning bilən, ular bəzi
adəmlərning gelini yaƣlap:
– Biz bu adəmning Musa pəyƣəmbər wə Hudaƣa ⱪarita kupurluⱪ
sɵzligənlikini angliduⱪ, – dəp tɵⱨmət ⱪildurdi.
12
Ular muxu usul bilən həⱪni, aⱪsaⱪallarni wə Təwrat ustazlirini
ⱪutritip, Istipanni tutⱪun ⱪildurup, uni aliy kengəxmigə elip bardi.
13
Ularƣa setilƣan sahta guwaⱨqilar otturiƣa qiⱪip:
– Bu adəm ⱨəmixə bu muⱪəddəs mərkiziy ibadəthanimizƣa wə Təwrat
ⱪanunimizƣa ⱪarxi sɵzlərni ⱪilidu. 14 Biz uning: «Nasirəlik Əysa bu
ibadəthanini gumran ⱪilidu, Musa pəyƣəmbərdin miras ⱪalƣan ən'əniwi
ⱪa'idə-tüzümlirimizni ɵzgərtiwetidu!» degənlikini angliduⱪ, – dedi.
15
Kengəxmidə olturƣanlarning ⱨəmmisi Istipanƣa kɵz tikip
ⱪariƣinida, uning qirayining huddi pərixtining qirayiƣa ohxax
parⱪirawatⱪanliⱪini kɵrdi.
8
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7-bab
Istipanning ɵzini aⱪlixi
Bax roⱨaniy Istipandin:
– Ularning ərzliri rastmu? – dəp soridi.
2
Istipan mundaⱪ jawab bərdi:
– Atilar wə aka-ukilar, sɵzümgə ⱪulaⱪ selinglar! Əjdadimiz Ibraⱨim
tehi Mesopotamiyə rayonidin Ⱨaran xəⱨirigə kɵqüp barmiƣan waⱪitta,
xanuxəwkətlik Huda uningƣa kɵrünüp: 3 «Sən ɵz yurtung wə
uruⱪ-jəmətingdin ayrilip, mən kɵrsətməkqi bolƣan yərgə barƣin»
degənidi. 4 Buning bilən, əjdadimiz Ibraⱨim Kaldanlarning zemini
bolƣan ɵz yurtini taxlap, Ⱨaran xəⱨirigə berip orunlaxti. Atisi ɵlgəndin
keyin, Huda uni bu jayƣa, yəni silər ⱨazir turuwatⱪan jayƣa yɵtkəp
kəldi. 5 U waⱪitta, Huda uningƣa təwə bir ƣeriqmu yər bərmigənidi.
Biraⱪ, Ibraⱨimning tehiqə pərzənti bolmiƣan bolsimu, Huda wədə ⱪilip,
bu zeminni uningƣa wə uning əwladliriƣa bərməkqi boldi. 6 Huda
əjdadimiz Ibraⱨimƣa mundaⱪ dedi: «Sening əwladliring məlum bir qət
dɵləttə musapirliⱪta tɵt yüz yil ⱪul bolup horluⱪta yaxaydu. 7 Biraⱪ,
ularni ⱪul ⱪilƣan həlⱪⱪə jaza berimən. Uningdin keyin, əwladliring u
yərdin qiⱪip, bu yərdə manga ibadət ⱪilidu.»
8
Keyin, Huda Ibraⱨimƣa: «Sən bilən tüzgən əⱨdəmning bəlgisi hətnə
ⱪilix bolsun» dedi. Əjdadimiz Ibraⱨimdin Is’ⱨaⱪ tɵrəldi. U tuƣulup
səkkizinqi küni, hətnisi ⱪilindi. Is’ⱨaⱪtin Isra'illarning atisi bolƣan
Yaⱪup tɵrəldi. Yaⱪuptin Isra'illarning on ikki ⱪəbilisining bowiliri
bolƣan on ikki oƣul tɵrəldi. Ularningmu hətnisi ⱪilindi.
9
Keyin, əjdadimiz Yaⱪupning oƣulliri inisi Yüsüptin ⱨəsət ⱪilip, uni
Misirƣa baridiƣan sodigərlərgə ⱪul orunda setiwətti. Lekin, Huda uning
bilən billə bolƣaqⱪa, 10 uni pütün tartⱪan ⱪiyinqiliⱪidin ⱪutⱪuzup,
uningƣa danixmənlik ata ⱪilip, Misir padixaⱨining ⱨɵrmitigə erixtürdi.
Padixaⱨ uni Misirƣa bax wəzir wə ordining bax ƣojidari ⱪildi. 11 Keyin,
pütün Misir wə Kən'an yərliridə eƣir aqarqiliⱪ yüz berip, zor apət boldi.
Əjdadlirimiz ozuⱪ-tülüksiz ⱪaldi. 12 Misirning ambirida axliⱪ barliⱪini
angliƣan Yaⱪup oƣullirini, yəni əjdadlirimizni u yərgə əwətti. Birinqi
ⱪetim barƣanda, ular inimiz Yüsüp ɵlgən dəp, uni tonumiƣanidi.
13
Xunga, ikkinqi ⱪetim barƣanda, əjdadimiz Yüsüp akiliriƣa ɵzining
kim ikənlikini axkarilidi. Ularnimu padixaⱨⱪa tonuxturdi. 14 Xuning
1
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bilən, əjdadimiz Yüsüp atisi – əjdadimiz Yaⱪupning aldiƣa akilirini
əwətip, uni pütün a'ilə-jəməti bilən, jəmiy yətmix bəx kixini Misirƣa
təklip ⱪildi. 15 Əjdadimiz Yaⱪup Misirƣa berip, keyin əwladliri bilən xu
yərdə aləmdin ɵtti. 16 Ularning jəsətliri Xəkəm xəⱨirigə ⱪayturulup,
əjdadimiz Ibraⱨim burun Ⱨamurning oƣulliridin setiwalƣan yərlikkə
ⱪoyuldi.
17
Huda əjdadimiz Ibraⱨimƣa: «Sening əwladliringni ⱪulluⱪtin azad
ⱪilimən» degən wədisini əməlgə axuridiƣan waⱪit yetip kelixkə az
ⱪalƣanda, Misirdiki Yəⱨudiylarning nopusi heli kɵpəygənidi. 18 U
waⱪitta, əjdadimiz Yüsüpning Misir həlⱪigə ⱪilƣan yahxi ixliridin həwiri
bolmiƣan yengi bir padixaⱨ Misirda təhtkə qiⱪti. 19 Bu padixaⱨ
əjdadlirimizni ⱨiylə-mikirlər bilən ezip horlidi, ⱨətta ularni ɵz
bowaⱪlirini taxliwetixkə məjbur ⱪildi. 20 Musa pəyƣəmbər mana xu
qaƣlarda tuƣulƣanidi. U Hudaning nəziridə alaⱨidə bala idi. Ata-anisi
uni ɵydə üq ay baⱪⱪandin keyin, 21 sirtⱪa taxliwetixkə məjbur boldi.
Biraⱪ, padixaⱨning ⱪizi uni ⱪutⱪuzup, ɵz oƣli ⱪilip qong ⱪildi. 22 Musa
pəyƣəmbər Misirliⱪlarning aliy bilimliri bilən tərbiyilinip, sɵz ⱪabiliyiti
wə ix bejirix iⱪtidariƣa igə adəm bolup qiⱪti.
23
U ⱪiriⱪ yaxlarƣa kirgəndə, ɵz ⱪerindaxliri bolƣan Yəⱨudiylarning
ⱨalidin həwər elix ⱪarariƣa kəldi. 24 U bir Misirliⱪning bir Yəⱨudiy ⱪulni
səwəbsizla bozək ⱪiliwatⱪanliⱪini kɵrüp, uni ⱪoƣdap, yolsizliⱪ ⱪilƣan
Misirliⱪni ɵltürüp, uning intiⱪamini elip bərdi. 25 U, Hudaning mən
arⱪiliⱪ Yəⱨudiylarni ⱪutⱪuzidiƣanliⱪini Yəⱨudiy ⱪerindaxlirim
qüxinidiƣu dəp oyliƣanidi. Lekin, ular buni qüxənmidi. 26 Ətisi, Musa
pəyƣəmbər ikki Yəⱨudiy ⱪerindaxning uruxuwatⱪanliⱪini kɵrüp, ularni
yaraxturmaⱪqi bolup: «Silər ⱪerindax turup, nemixⱪa bir-biringlarƣa
yolsizliⱪ ⱪilisilər?» dedi.
27
Ⱪerindixini bozək ⱪilƣan kixi Musa pəyƣəmbərni ittiriwetip: «Kim
seni bizgə baxliⱪ yaki soraⱪqi bolsun dəptu!? 28 Menimu tünügünki
Misirliⱪni ɵltürgəndək ɵltürməkqimusən?» dedi. 29 Musa pəyƣəmbər bu
sɵzlərni anglap, bu ixni baxⱪilarmu bilidiƣan ohxaydu dəp ⱪorⱪup,
Misirdin Midyan rayoniƣa ⱪeqip bardi wə u yərdə musapir bolup turup
ⱪelip, ikki oƣulƣa ata boldi.
30
Ⱪiriⱪ yildin keyin, Musa pəyƣəmbərgə Sinay teƣining yenidiki
qɵldə kɵyüwatⱪan tikənlikning ot yalⱪunida bir pərixtə kɵründi. 31 Bu
ⱨalni kɵrgən Musa pəyƣəmbər intayin ⱨəyran bolup, tegi-təktini bilix
üqün tikənlikning yeniƣa bardi. Bu qaƣda, u Hudaning: 32 «Mən sening
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əjdadliring Ibraⱨim, Is’ⱨaⱪ wə Yaⱪup etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda bolimən»
degən awazini anglidi. Musa pəyƣəmbər ⱪorⱪunqta titrəp, ⱪaraxⱪimu
jür'ət ⱪilalmidi. 33 Huda uningƣa yənə: «Sən turuwatⱪan yər
muⱪəddəstur. Xunga, ayiƣingni seliwət! 34 Mən Misirdiki
bəndilirimning harliniwatⱪanliⱪini kɵrdüm. Ularning nalə-pəryadlirini
ⱨəⱪiⱪətən anglidim. Xunga, mən ularni ⱪutⱪuzƣili qüxtüm. Əmdi
barƣin. Mən seni Misirƣa əwətəy!» dedi.
35
Mana xu Musa pəyƣəmbərni ⱨeliⱪi Yəⱨudiylar: «Kim seni bizgə
baxliⱪ yaki soraⱪqi bolsun dəptu!?» dəp rət ⱪilƣanidi. Lekin, Musa
pəyƣəmbərgə Hudaning pərixtisi kɵyüwatⱪan tikənliktə kɵrünüp:
«Isra'il həlⱪini ⱪutⱪuzup, ularƣa yetəkqilik ⱪilisən» dəp, uni Misirƣa
əwətti. 36 Ənə xu Musa pəyƣəmbər həlⱪⱪə yetəkqilik ⱪilip, ularni
Misirdin qiⱪarƣanidi ⱨəmdə Misirda Ⱪizil dengizning boyida wə ⱪiriⱪ
yilni ɵtküzgən xu qɵllərdə ƣayət zor mɵjizə wə karamətlərni
kɵrsətkənidi. 37 Xu Musa pəyƣəmbər ɵzi ularƣa: «Huda ⱪerindaxlirimiz
arisidin manga ohxax bir pəyƣəmbərni tikləydu» degənidi. 38 U qɵllərdə
əjdadlirimizƣa baxqiliⱪ ⱪilƣan waⱪitlarda, Sinay teƣida Hudaning
pərixtisi uningƣa yənə kɵrünüp, sɵz ⱪildi. Musa pəyƣəmbər ⱨayatliⱪ
bəhx etidiƣan sɵzlərni anglap, uni əjdadlirimizƣa wə ular arⱪiliⱪ bizgə
yətküzdi.
39
Xundaⱪ bolsimu, əjdadlirimiz Musa pəyƣəmbərning gepigə kirməy,
uni rət ⱪilip, kɵnglidə Misirƣa ⱪaytixni arzu ⱪildi. 40 Musa pəyƣəmbər
Sinay teƣidin tehi qüxmigən waⱪitta, ular uning akisi Ⱨarunƣa: «Bizgə
yol baxlaydiƣan butlar yasap bering! Bizni Misirdin elip qiⱪⱪan ⱨeliⱪi
Musaning nemə bolup kətkənlikini biləlmiduⱪ» dedi. 41 Xuning bilən,
ular mozay süritidə bir but yasap, uningƣa atap ⱪurbanliⱪ ⱪilip, səjdə
ⱪildi. Ɵz ⱪolliri bilən yasiƣan bu butni huxal-huramliⱪ bilən təbrikləxti.
42
Buni kɵrgən Huda əjdadlirimizdin nəzirini yɵtkəp, ularni ɵz ihtiyariƣa
ⱪoyup bərdi. Ular asmandiki yultuzlarƣa qoⱪunuxⱪa baxlidi. Xuning
bilən, pəyƣəmbərlər muⱪəddəs yazmilarda hatiriligəndək, Huda ularni
mundaⱪ əyiblidi:
«Əy Isra'illar! Silər ⱪiriⱪ yil jəryanida qɵldə ⱪurbanliⱪ
ⱪilƣininglarda,
manga əməs, bəlki ɵz ⱪolliringlar bilən yasiƣan butlarƣa,
43
yəni ‘Molək’ning qediri wə ‘Rifan’ning yultuz xəkillik süritini
kɵtürüp mengip, ularƣa səjdə ⱪildinglar!
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Xunglaxⱪa, silərni Babil xəⱨirining qətlirigə ⱪoƣlap, sürgün
ⱪilimən!»
44

Əjdadlirimiz qɵldə yaxiƣan waⱪtida, əⱨdə qediri dəpmu atalƣan
ibadət qediri tikkənidi wə ⱪəyərgə barsa uni ɵzliri bilən billə yɵtkəp,
uningda Hudaƣa ibadət ⱪilatti. Ibadət qediri Huda Musa pəyƣəmbərgə
kɵrsətkən nusha boyiqə yasalƣanidi. 45 Əjdadlirimiz ibadət qediriƣa
əwladmu əwlad igidarqiliⱪ ⱪilƣan wə keyin Yoxuwaning yetəkqilikidə,
Huda ⱪoƣliƣan millətlərning zeminlirini besiwelip, ibadət qedirini bu
yərgə elip kəlgən. Ⱨətta padixaⱨ Dawutning zamaniƣiqə xu qedirda
Hudaƣa ibadət ⱪilƣan. 46 Padixaⱨ Dawut Hudaning, yəni Yaⱪup etiⱪad
ⱪilip kəlgən Hudaning xapa'itigə erixip, uning üqün bir ibadəthana
selixⱪa uning ɵzidin ijazət soriƣan. 47 Biraⱪ, Huda ⱪoxulmiƣan. Keyin,
padixaⱨ Sulayman Huda üqün bir ibadəthana salƣan.
48
Ⱨalbuki, uluƣ Huda adəm salƣan ibadəthanilarda turmaydu! Yəxaya
pəyƣəmbər arⱪiliⱪ Huda mundaⱪ degənidi:
49-50

«Ərx mening təhtim bolidu.
Zemin mening put ⱪoyidiƣan yerimdur.
Silər manga buningdinmu yahxi hana salalamsilər!?
Buningdinmu yahxi aramgaⱨ yasiyalamsilər!?
Asman zemindiki məwjudatlarni mən yarattimƣu!»
51

Istipan sɵzini ayaƣlaxturup:
– Əy, boyni, yüriki wə ⱪuliⱪi ⱪattiⱪlar! Silər hətnə ⱪilinmiƣan
kapirlarƣa ohxax jaⱨil! Silər əjdadliringlarƣa ohxax, Hudaning
Muⱪəddəs Roⱨiƣa da'im ⱪarxiliⱪ ⱪiliwatisilər! 52 Silərning əjdadliringlar
ziyankəxlik ⱪilmiƣan birər pəyƣəmbər barmu-ⱨə?! Ular «Hudaning
adalətqisi» bolƣan ⱨəzriti Əysaning kelidiƣanliⱪini aldin
jakarliƣanlarnimu ɵltürüxkən. Əmdi u ɵzi kəlgəndə, silər uningƣa
satⱪunluⱪ ⱪilip, unimu ɵltürdünglar. 53 Əjəb ix-ⱨə! Hudaning ⱪanunini
pərixtilər ɵzi silərgə yətküzgən bolsimu, silər uningƣa əməl
ⱪilmidinglar! – dedi.
Istipanning qalma-kesək ⱪilinixi
Istipanning bu sɵzlirini angliƣan aliy kengəxmə ⱨəy'ətliri intayin
ƣəzəplinip, uningƣa qixlirini ƣuqurlatti. 55 Muⱪəddəs Roⱨⱪa qɵmgən
54
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Istipan bolsa kɵzlirini kɵkkə tikip, Hudaning parlaⱪ nurini wə uning ong
yenida turƣan ⱨəzriti Əysani kɵrdi.
56
– Ⱪaranglar! Asman eqilip, Insan'oƣli ⱨəzriti Əysaning Hudaning
ong yenida turƣanliⱪini kɵrdüm! – dedi u.
57
Buni angliƣan ⱨəy'ətlər ⱪolliri bilən ⱪulaⱪlirini etiwelixip, quⱪan
selixti wə etilip berip, 58 uni xəⱨərning sirtiƣa ittirip qiⱪirip, qalma-kesək
ⱪilixⱪa baxlidi. Istipanni gunaⱨkar dəp guwaⱨliⱪ bərgənlər uni
qalma-kesək ⱪilixtin burun, qapanlirini Sa'ul isimlik bir yaxning yenida
ⱪoyup ⱪoyƣanidi. 59 Istipan yamƣurdək yeƣiwatⱪan taxning astida
turup:
– I Rəbbim Əysa, mening roⱨimni ⱪobul ⱪilƣaysən! – dəp warⱪiridi.
60
Keyin, u tizlinip turup ⱪattiⱪ awaz bilən:
– I Rəbbim, bu gunaⱨni dəp ularni jazalimiƣaysən, – dedi. U bu sɵzni
ⱪilip bolupla jan üzdi.

8-bab
Sa'ulning etiⱪadqilarƣa ziyankəxlik ⱪilixi
Istipanning ɵltürülüxini Sa'ulmu ⱪollaytti. Xu kündin baxlap,
Yerusalemdiki etiⱪadqilar jama'ətqiliki intayin dəⱨxətlik ziyankəxlikkə
uqraxⱪa baxlidi. Əlqilərdin baxⱪa pütün etiⱪadqilar Yəⱨudiyə wə
Samariyə ɵlkilirining ⱨərⱪaysi jayliriƣa tarⱪilip ketixti. 2 Bəzi ihlasmən
kixilər Istipanni dəpnə ⱪilip, uningƣa qong ⱨaza tutuxti. 3 Lekin, Sa'ul
etiⱪadqilar jama'ətqilikigə wəyranqiliⱪ selip, ər-ayal etiⱪadqilarni
ɵymu'ɵy izdəp tutup, zindanƣa taxlaxⱪa baxlidi.
1

Hux həwərning Samariyə ɵlkisigə yetip berixi
Etiⱪadqilar ⱪəyərgə tarⱪilixtin ⱪət'iynəzər, ular xu yərdə hux həwər
yətküzdi. 5 Məsilən, Filip Samariyə ɵlkisining məlum bir xəⱨirigə berip,
yərlik kixilərgə: «Ⱨəzriti Əysa – Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ» dəp jakarlidi.
6
Kɵpqilik buni anglap ⱨəmdə uning mɵjizilirini kɵrüp, pütün diⱪⱪiti
bilən uning sɵzlirigə ⱪulaⱪ saldi. 7 Jinlar ɵzliri qaplixiwalƣan kixilərning
tenidin ⱪattiⱪ warⱪiriƣan peti qiⱪip kətti. Nurƣun paləq, tokurlarmu
saⱪaytildi. 8 Xuning bilən, xu xəⱨərdiki kixilər qongⱪur huxalliⱪⱪa
qɵmdi.
9
U xəⱨərdə Ximon isimlik bir bahxi bolup, ɵzining seⱨirgərliki bilən
4
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xu jaydiki həlⱪni bir məzgil ⱨang-tang ⱪaldurƣanidi. U ɵzini ⱪaltis
ⱨesablap, bək mahtinatti. 10 Yuⱪiri wə tɵwən təbiⱪə kixiliri uning
sɵzlirini pütün diⱪⱪiti bilən anglaytti. Kɵpqilik: «Hudaning uluƣ
küq-ⱪudriti mana xu» deyixətti. 11 U uzundin beri seⱨirgərliki bilən
halayiⱪni ⱨang-tang ⱪaldurup kəlgənlikidin, kixilər uningƣa intayin
diⱪⱪət ⱪilip kəlgənidi. 12 Lekin, ular əmdi Filip yətküzgən Hudaning
padixaⱨliⱪi wə Əysa Məsiⱨkə da'ir hux həwərgə ixəndi. Xuning bilən,
ularning arisidin nurƣunliƣan ər-ayallar qɵmüldürüxni ⱪobul ⱪildi.
13
Ximon ɵzimu ixəndi wə qɵmüldürüldi. U ⱨəmixə Filip bilən billə boldi
ⱨəmdə Filip kɵrsətkən zor mɵjizə wə karamətlərni kɵrüp, intayin ⱨəyran
boldi.
14
Yerusalemdiki əlqilər Samariyiliklərning Hudaning sɵzini ⱪobul
ⱪilƣanliⱪini anglap, Petrus bilən Yuⱨannani ularƣa əwətti. 15 Ikkiylən u
yərgə berixi bilən etiⱪadqilarƣa Muⱪəddəs Roⱨning ata ⱪilinixi üqün
du'a ⱪildi. 16 Qünki, ular Rəbbimiz Əysaning nami bilən qɵmüldürülgən
bolsimu, ularning ⱨeqⱪaysisiƣa Muⱪəddəs Roⱨ tehi qüxmigənidi.
17
Petrus bilən Yuⱨanna ularning uqisiƣa ⱪolini təgküzüp turup du'a
ⱪilƣandin keyin, Muⱪəddəs Roⱨ ularƣa qüxti.
18
Əlqilər ⱪolini təgküzüp ⱪoyƣan kixilərgə Muⱪəddəs Roⱨning ata
ⱪilinƣanliⱪini kɵrgən Ximon əlqilərgə pul təngləp:
19
– Bu küq-ⱪudrəttin mangimu beringlar. Mənmu kixilərning uqisiƣa
ⱪollirimni təgküzəy, ular mən arⱪiliⱪmu Muⱪəddəs Roⱨni ⱪobul ⱪilsun, –
dedi.
20
Lekin, Petrus uningƣa mundaⱪ jawab bərdi:
– Hudaning bu sowƣitini pulƣa setiwalƣili bolidu, dəp oyliƣan
bolsang, pulung bilən billə ⱨalak bol! 21 Bizning iximizda sening ⱨəssəng
yoⱪ! Qünki, Huda aldida niyiting halis əməs! 22 Xunga, yaman
niyitingdin yenip, Hudadin kəqürüm tilə! Xundaⱪ ⱪilsang, Huda seni
kəqürər. 23 Qünki, sening ⱨəsətkə tolup, gunaⱨning torida ikənliking
manga məlum.
24
Ximon ularƣa:
– Mən üqün Hudadin tilənglarki, eytⱪanliringlardin birimu beximƣa
kəlmisun! – dedi.
25
Petrus bilən Yuⱨanna yənə xu xəⱨərdə ⱨəzriti Əysa ⱨəⱪⱪidə
guwaⱨliⱪ berip, Hudaning sɵzini yətküzgəndin keyin, Samariyining
nurƣun yeza-kəntlirigə berip hux həwər yətküzgəq, Yerusalemƣa ⱪaytip
kətti.
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Filip wə Efi'opiyilik əməldar
Xu waⱪitta, Hudaning bir pərixtisi Filipⱪa:
– Jənubⱪa ⱪarap Yerusalemdin Gaza xəⱨirigə mangidiƣan qɵldiki yolƣa
mang! – dedi. 27 Filip yolƣa qiⱪti. Yolda u Efi'opiyilik bir yuⱪiri dərijilik
əməldarni uqratti. Bu kixi Kandas isimlik Efi'opiyə ayal padixaⱨining bax
həziniqisi bolup, Yerusalemƣa Hudaƣa ibadət ⱪilƣili barƣanidi. 28 Ⱪaytix
yolida ɵz ⱨarwisida olturup, Yəxaya pəyƣəmbərning yazmisini oⱪup ketip
baratti. 29 Muⱪəddəs Roⱨ Filipⱪa:
– Ⱨarwiƣa yetixip mang, – dedi.
30
Filip yügürüp berip, əməldarning Yəxaya pəyƣəmbərning yazmisidin
oⱪuwatⱪanlirini anglap, uningdin:
– Oⱪuƣanliringizni qüxəndingizmu? – dəp soridi.
31
Əməldar uningƣa:
– Biri manga qüxəndürüp bərmisə, mən ⱪandaⱪmu qüxinələymən?! –
dəp, Filipni ⱨarwisiƣa qiⱪip yenida olturuxⱪa təklip ⱪildi.
32
Əməldar yazmining munu ⱪismini oⱪuwatatti:
26

«U goya boƣuzlaxⱪa elip berilƣan ⱪoydək, ⱪoy ⱪirⱪiƣuqi aldida yatⱪan
paⱪlandək ün-tin qiⱪarmay jim turidu.
33
u horlinidu, adilliⱪ bilən sotlanmaydu.
u əmdi pərzənt yüzi kɵrəlməydu, qünki uning yər yüzidiki ⱨayati elip
ketilidu.»
34

Efi'opiyilik əməldar Filiptin:
– Pəyƣəmbərning bu sɵzi kimgə ⱪaritilƣan bolƣiydi? Ɵzigimu yaki
baxⱪilarƣimu? – dəp soridi.
35
Filip qüxəndürüxkə baxlidi. U yazmining xu ⱪismidin baxlap,
əməldarƣa ⱨəzriti Əysaƣa da'ir hux həwərni sɵzləp bərdi. Xundaⱪ ⱪilip,
əməldar ⱨəzriti Əysaƣa etiⱪad ⱪildi.
36-37
Ular yolda ketiwetip, su bar bir yərgə kəlgəndə, əməldar:
– Bu yərdə su bar ikən. Muxu yərdila qɵmüldürülsəm bolmamdu? – dedi.
38
Əməldar ⱨarwini tohtitixni buyrudi. Filip uning bilən billə suƣa qüxüp,
uni qɵmüldürdi. 39 Ular sudin qiⱪⱪanda, Muⱪəddəs Roⱨ Filipni baxⱪa bir
xəⱨərgə elip kətti. Əməldar uni ⱪayta kɵrəlmigən bolsimu, huxal-huramliⱪ
bilən yolini dawamlaxturdi. 40 Filip bolsa ɵzining Axdod xəⱨiridə ikənlikini
bilgəndin keyin, u yərdin Ⱪəysəriyə xəⱨirigiqə bolƣan ⱨəmmə xəⱨərlərni
kezip, hux həwər yətküzdi.
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9-bab
Sa'ulning ⱨəzriti Əysaƣa etiⱪad ⱪilixi
Xu qaƣlarda, Sa'ul Rəbbimiz Əysaƣa etiⱪad ⱪilƣuqilarƣa dawamliⱪ
ɵlüm təⱨditi seliwatatti. U bax roⱨaniyning aldiƣa berip, 2 Dəməxⱪ
xəⱨiridiki Yəⱨudiy ibadəthaniliriƣa tonuxturux heti yezip berixni tələp
ⱪildi. Xundaⱪ ⱪilip, Sa'ul Dəməxⱪtiki Yəⱨudiylarning yardimini elip,
ⱨəzriti Əysaning yolida mangƣan ər-ayallarni tutⱪun ⱪilip, ularni
Yerusalemƣa soraⱪ ⱪilixⱪa elip kəlməkqi boldi.
3
Sa'ul hətlərni elip yolƣa qiⱪti. Dəməxⱪ xəⱨirigə yetip kelixkə az
ⱪalƣanda, tosattin asmandin küqlük bir nur qüxüp, Sa'ulning ətrapini
yorutuwətti.
4
Yərgə yiⱪilƣan Sa'ulƣa:
– Sa'ul, Sa'ul! Manga nemixⱪa ziyankəxlik ⱪilisən? – degən bir awaz
anglandi.
5
– I Rəbbim, sən kimsən? – dəp soridi u.
– Mən, sən ziyankəxlik ⱪiliwatⱪan Əysa. 6 Ornungdin turup, xəⱨərgə
kir, nemə ⱪilixing kerəklikini biri sanga eytip beridu, – degən jawab kəldi
ⱨeliⱪi awazdin.
7
Sa'ul bilən billə mangƣan kixilərning ⱪorⱪⱪinidin zuwanliri tutulup,
turƣan yeridə ⱪetipla ⱪaldi. Qünki, ular awazni anglisimu, gəp ⱪilƣan
birərsini kɵrəlmigənidi. 8 Sa'ul ornidin turup, kɵzlirini eqip ⱪaridi, lekin
ⱨeq nərsini kɵrəlmidi. Ⱨəmraⱨliri uning ⱪolidin yetiləp Dəməxⱪⱪə elip
kirdi. 9 Üq küngiqə ⱨeqnemini kɵrəlmigən Sa'ulning gelidin ⱨeq nərsə
ɵtmidi.
10
Dəməxⱪtə ⱨəzriti Əysaning Ⱨananiya isimlik bir etiⱪadqisi bar idi.
Uningƣa bir wəⱨiy kəldi. Rəbbimiz Əysa uni:
– Ⱨananiya! – dəp qaⱪirdi.
– I Rəbbim, mana mən, – dəp jawab bərdi u.
11
Rəbbimiz Əysa uningƣa:
– Sən dərⱨal «Tüz» koqisiƣa berip, Yəⱨudaning ɵyidin Tarsusluⱪ Sa'ul
isimlik birini tap, qünki xu tapta u du'a-tilawət ⱪiliwatidu. 12 Du'a
ⱪiliwatⱪinida, mən uningƣa Ⱨananiya isimlik bir kixining kelip uningƣa
ⱪolini təgküzüxi bilənla kɵzining əsligə kelidiƣanliⱪini ayan ⱪildim, –
dedi.
13
Ⱨananiya unimay, mundaⱪ jawab bərdi:
1
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– I Rəbbim, nurƣun kixilərning bu adəm ⱨəⱪⱪidə eytⱪanlirini anglidim.
U Yerusalemda sanga etiⱪad ⱪilƣuqilarƣa intayin rəⱨimsizlərqə
ziyankəxlik ⱪilƣan! 14 Ⱨazir u Dəməxⱪⱪə kelip, sanga ibadət ⱪilƣan
kixilərni tutux üqün aliy roⱨaniylardin ⱨoⱪuⱪ aptu.
15
Rəbbimiz Əysa uningƣa:
– Bariwər! Mən bu adəmni Yəⱨudiy əməslərgə wə ularning
padixaⱨliriƣa ⱨəm Isra'illarƣa meni tonuxturux üqün ɵzüm tallidim.
16
Mən uningƣa mening üqün jəzmən hilmuhil azab-oⱪubət tartixⱪa
toƣra kelidiƣanliⱪinimu kɵrsitimən, – dedi.
17
Buning bilən, Ⱨananiya ⱨeliⱪi ɵygə berip, ⱪollirini Sa'ulning uqisiƣa
təgküzüp:
– Ⱪerindixim Sa'ul, bu yərgə keliwatⱪiningda yolda sanga kɵrüngən
Rəbbimiz Əysa kɵzliring əsligə kəlsun wə seni Muⱪəddəs Roⱨⱪa
qɵmsun dəp, meni xəhsən ɵzi əwətti, – dedi.
18
Xu ⱨaman, Sa'ulning kɵzliridin beliⱪ ⱪasiriⱪidək nərsilər qüxüp,
kɵzliri eqilip kɵrələydiƣan boldi. U ornidin turup, qɵmüldürüxni ⱪobul
ⱪildi. 19 Tamaⱪ yegəndin keyin, jismaniy ⱪuwwitimu əsligə kəldi.
Sa'ulning Dəməxⱪtə hux həwər yətküzüxi
Sa'ul Dəməxⱪtiki etiⱪadqilarning yenida birnəqqə kün turdi wə
20
dərⱨal Yəⱨudiy ibadəthaniliriƣa berip, «ⱨəzriti Əysa Hudaning Oƣli»
dəp təlim berixkə baxlidi. 21 Angliƣuqilar uning sɵzliridin ⱨəyran
boluxup:
– Bu adəm Yerusalemda Əysaƣa etiⱪad ⱪilƣuqilarƣa wəⱨxiylərqə
ziyankəxlik ⱪilƣan ⱨeliⱪi adəm əməsmu? Bu yərgimu etiⱪadqilarni aliy
roⱨaniylarƣa tutup berix məⱪsitidə kəlgənmidu? – deyixti.
22
Lekin, Sa'ul tehimu ⱪayil ⱪilarliⱪ təlim berip, Dəməxⱪtiki
Yəⱨudiylarni ⱨəzriti Əysaning Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ ikənlikini rət ⱪilixⱪa
amalsiz ⱪaldurdi.
23
Bir məzgildin keyin, Yəⱨudiylar Sa'ulƣa suyiⱪəst ⱪilmaⱪqi boldi.
24
Sa'ulni tutup ɵltürüx üqün, ular keqə-kündüz xəⱨərning dərwazisida
uni kütti. Biraⱪ, biri ularning uni ⱪəstliməkqi bolƣinini Sa'ulƣa yətküzüp
ⱪoydi. 25 Xunga, uning xagirtliri bir küni keqidə uni qong sewətkə
olturƣuzup, sepil küngüridin artildurup qüxürdi.
26

Sa'ul Yerusalemda
Sa'ul Yerusalemƣa berip, u yərdiki etiⱪadqilarƣa ⱪoxulmaⱪqi boldi.
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Lekin, etiⱪadqilar uning ⱨəzriti Əysaƣa etiⱪad ⱪilƣanliⱪiƣa ixənməy,
uningdin ⱪorⱪti. 27 Biraⱪ, Barnaba uningƣa yardəmdə bolup, uni əlqilər
bilən kɵrüxtürdi. Ularƣa Sa'ulning Dəməxⱪ yolida Rəbbimiz Əysani
ⱪandaⱪ kɵrgənlikini, Rəbbimiz Əysaningmu uningƣa gəp ⱪilƣanliⱪini
qüxəndürdi wə Dəməxⱪtə uning ⱨəzriti Əysa ⱨəⱪⱪidə ⱪandaⱪ jür'ət bilən
təlim bərgənlikini uⱪturup, ularni ⱪayil ⱪildi. 28 Buning bilən, Sa'ul
Yerusalemda əlqilər bilən billə bolup, yürəklik ⱨalda Rəbbimiz Əysa
ⱨəⱪⱪidə təlim bərdi. 29 U yənə Grekqə sɵzlixidiƣan Yəⱨudiylar bilənmu
sɵzlixip, talixip ⱪaldi. Buning bilən, ular uni ɵltürüwətməkqi boldi.
30
Etiⱪadqilar bu ixtin həwər tepip, uni Ⱪəysəriyə xəⱨirigə elip berip, u
yərdin Tarsus degən xəⱨərgə yolƣa saldi.
31
U qaƣda, Yəⱨudiyə, Jəliliyə wə Samariyilərdiki etiⱪadqilar
jama'ətqiliki bir məzgil tinqliⱪⱪa erixti. Muⱪəddəs Roⱨning yardimi
bilən ularning etiⱪadi küqiyip, ⱨəmixə ihlasmənlik bilən Huda yolida
mangdi. Ularning sanimu kündin-küngə kɵpəydi.
Petrus Lidda wə Jaffa xəⱨərliridə
Xu waⱪitta, etiⱪadqilarni yoⱪlax üqün ⱨərⱪaysi jaylarni arilap yürgən
Petrus bir ⱪetim Lidda xəⱨiridə turidiƣan etiⱪadqilar bilən kɵrüxti. 33 U
yərdə u Əneyas isimlik bir adəmni uqratti. Bu adəm paləq bolup, orun
tutup yatⱪili səkkiz yil bolƣanikən. 34 Petrus uningƣa:
– Əneyas, Əysa Məsiⱨ seni saⱪaytti. Ornungdin turup, kɵrpəngni
yiƣixtur! – dedi.
Əneyas dərⱨal ornidin turdi. 35 Buni kɵrgən Lidda xəⱨiridiki wə Xaron
rayonidiki nurƣun adəmlər Rəbbimiz Əysaƣa etiⱪad ⱪildi.
36
Jaffa xəⱨiridə Tabita isimlik bir ayal etiⱪadqi bar idi. (Grekqə ismi
«Dorkas» bolup, «keyik» degən mənidə.) U ⱨər waⱪit yahxi ix ⱪilidiƣan
bolup, namratlarƣa yardəm ⱪilatti. 37 Bir küni, u kesəl bolup, ɵlüp kətti.
Kixilər jəsətni yuyup kepənləp, üstünki ⱪəwəttiki ɵygə yatⱪuzup ⱪoydi.
38
Jaffa xəⱨiri Lidda xəⱨirigə yeⱪin idi. Xunga, Jaffadiki etiⱪadqilar
Petrusning Liddada ikənlikini anglap, uning aldiƣa ikki adəm əwətip:
– Qapsan yetip keling! – dəp təklip ⱪildi. 39 Petrus dərⱨal yolƣa qiⱪip,
ular bilən billə Jaffaƣa kəldi.
Petrus Jaffaƣa yetip kelixi bilən üstünki ⱪəwəttiki ɵygə baxlap qiⱪildi.
Barliⱪ tul ayallar Petrusning ətrapiƣa olixip, yiƣa-zar ⱪilixti wə
Dorkasning ⱨayat waⱪtida ɵzlirigə tikip bərgən kiyimlirini uningƣa
kɵrsitixti.
32
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Petrus ⱨəmməylənni qiⱪiriwetip, tizlinip olturup du'a ⱪilƣandin
keyin, jəsətkə ⱪarap:
– Tabita, ornungdin tur! – dedi.
Tabita kɵzini eqip, Petrusni kɵrüp, bexini kɵtürüp olturdi. 41 Petrus
aldiƣa berip, uni yɵləp turƣuzdi wə tul ayallar bilən baxⱪa etiⱪadqilarni
qaⱪirip, Dorkasni ularƣa tirik tapxurup bərdi. 42 Bu həwər pütün Jaffaƣa
tarⱪilip, nurƣun kixilər rəbbimiz Əysaƣa etiⱪad ⱪildi. 43 Petrus Jaffada
Ximon isimlik bir terə əyligüqining ɵyidə bir məzgil turdi.

10-bab
Rimliⱪ yüzbexiƣa pərixtining kɵrünüxi
Ⱪəysəriyə xəⱨiridə Korniliy isimlik bir adəm bolup, u Rim ⱪoxunidiki
«Italiyə» dəp atalƣan ⱪisimning yüzbexi idi. 2 U təⱪwadar adəm bolup,
ɵzi wə ɵyidikilirining ⱨəmmisi Hudaƣa ibadət ⱪilatti. U gərqə
Yəⱨudiylarning huxi yoⱪ Rimliⱪlardin bolsimu, mərdlik bilən namrat
Yəⱨudiylarƣa pul berətti wə da'im Hudaƣa du'a ⱪilatti. 3 Bir küni qüxtin
keyin sa'ət üqlərdə, uningƣa bir ƣayibanə alamət kɵründi. U Hudaning
bir pərixtisining ɵzining yeniƣa kəlgənlikini oquⱪ kɵrdi. Pərixtə uni:
– Korniliy! – dəp qaⱪirdi.
4
Korniliy intayin qɵqügən ⱨalda uningƣa kɵzlirini tikip:
– Təⱪsir, nemə ix? – dəp soridi.
Pərixtə uningƣa:
– Sening du'aliring wə namratlarƣa ⱪilƣan həyr-sahawiting ⱨəⱪⱪidiki
həwərlər Hudaƣa yətti. 5 Əmdi sən Jaffaƣa adəm əwətip, Simun Petrus
isimlik kixini qaⱪirtip kəl. 6 U Ximon isimlik bir terə əyligüqining ɵyidə
meⱨman bolup turuwatidu. Ximonning ɵyi bolsa dengiz boyida, – dedi.
7
Uningƣa gəp ⱪilƣan pərixtə ƣayib bolƣandin keyin, Korniliy ɵy
hizmətqiliridin ikkini wə xəhsiy yardəmqiliri iqidiki ihlasmən bir
ləxkərni qaⱪirdi. 8 Bolƣan ixlarni uⱪturƣandin keyin, ularni Jaffaƣa
əwətti.
1

Petrusⱪa Hudadin wəⱨiy kelixi
Ətisi ular Jaffaƣa yeⱪin barƣanda, qüx waⱪti bolup, Petrus du'a ⱪilix
üqün ɵgzigə qiⱪti. 10 Uning ⱪorsiⱪi eqip, bir nərsə yegüsi kəlgənidi.
Tamaⱪ təyyarliniwatⱪanda, Petrusning kɵzigə bir ƣayibanə alamət
9
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kɵründi. 11 Asman yerilip, kəng dastihandək bir nərsining tɵt burjikidin
baƣlanƣan ⱨalda yər yüzigə qüxürülüwatⱪanliⱪidək bir ⱨalətni kɵrdi.
12
Dastihanda ⱨər hil tɵt putluⱪ ⱨaywanlar, yər beƣirliƣuqilar,
uqarⱪanatlarmu bar bolup, ularning arisida ⱨaram ⱨaywanlarmu bar idi.
13
Uningƣa:
– Ornungdin tur Petrus, ularni soyup yə! – degən awaz anglandi.
14
– I Rəbbim, ⱨərgiz bolmaydu! Mən ⱨeqⱪaqan ⱨeqⱪandaⱪ napak,
ⱨaram nərsini aƣzimƣa alƣan əməsmən! – dedi Petrus.
15
Biraⱪ, Petrusⱪa yənə:
– Huda ⱨalal degənni sən ⱨaram desəng bolmaydu! – degən awaz
anglandi.
16
Bu ix üq ⱪetim təkrarlinip, dastihanƣa ohxaydiƣan ⱨeliⱪi nərsə
asmanƣa elip qiⱪip ketildi.
17
Petrus kɵzigə kɵrüngən alamətning mənisini qüxinəlməy oylap
turƣanda, Korniliy əwətkən kixilər Ximonning ɵyini tepip, dərwaza
aldida turup:
18
– Simun Petrus isimlik bir meⱨman bu yərdə turamdu, ⱪandaⱪ? – dəp
towlidi.
19
Petrus tehiqə ⱨeliⱪi ƣayibanə alamətning mənisi zadi nemidu, dəp
oylawatatti. Muⱪəddəs Roⱨ uningƣa:
– Seni üq adəm izdəp kəldi. 20 Pəskə qüx! Ular Yəⱨudiy bolmisimu,
ularni kapir deməy, ikkilənməy ular bilən billə bar. Qünki, ularni mən
əwəttim! – dedi.
21
Petrus pəskə qüxüp, ⱨeliⱪi adəmlərgə:
– Silər izdigən kixi mən bolimən. Bu yaⱪⱪa kelixinglarning səwəbi
nemikin? – dedi.
22
– Bizni Rimliⱪ yüzbexi Korniliy əwətti. U Hudaƣa ibadət ⱪilidiƣan
durus adəm bolup, pütün Yəⱨudiy həlⱪining ⱨɵrmitigə sazawərdur.
Hudaning bir muⱪəddəs pərixtisi uningƣa, sizni ɵyigə qaⱪirtip,
təlimingizni anglaxni buyruƣan! – dəp jawab bərdi ular. 23 Bu sɵzlərni
angliƣan Petrus ularni ɵygə təklip ⱪilip, ⱪondurup meⱨman ⱪildi.
Ətisi Petrus ular bilən billə yolƣa qiⱪti. Jaffadiki etiⱪadqilarning
bəzilirimu ular bilən billə bardi. 24 Ikkinqi küni, ular Ⱪəysəriyigə yetip
bardi. Korniliy tuƣⱪanliri wə yeⱪin yar-buradərlirini ɵyigə yiƣip,
Petruslarni kütüp turatti. 25 Petrus ɵygə kirgəndə, Korniliy aldiƣa qiⱪip,
ayiƣiƣa bax ⱪoyup səjdə ⱪildi. 26 Petrus dərⱨal uni yɵləp turƣuzup:
– Orningizdin turung! Mənmu sizgə ohxaxla bir adəm! – dedi.

1180
Ⱨəzriti Əysa əlqilirining pa'aliyətliri
27

Petrus Korniliygə gəp ⱪilƣaq ɵygə kirdi. U ɵyning iqigə yiƣilƣan
jama'ətni kɵrüp, 28 ularƣa:
– Silərgə məlumki, biz Yəⱨudiylarning Yəⱨudiy əməslər bilən alaⱪə
ⱪiliximiz ən'əniwi ⱪa'idimizgə hilap, ⱨətta ɵyliringlarƣa kirsəkmu
bolmaydu. Lekin, Huda manga bir wəⱨiy arⱪiliⱪ ⱨərⱪandaⱪ kixini napak
deməslikim kerəklikini kɵrsətti. 29 Xuning üqün, silər adəm əwətip meni
qaⱪirƣanda, ikkilənməy aldinglarƣa kəldim. Əmdi mening sorimaⱪqi
bolƣinim, meni nemixⱪa qaⱪirdinglar? – dedi.
30
Korniliy mundaⱪ dedi:
– Tɵt künning aldida dəl muxu waⱪitta, yəni qüxtin keyin sa'ət üqlərdə,
mən ɵydə du'a ⱪiliwatattim. Tuyuⱪsiz kiyimliridin nur qaⱪnap turidiƣan
bir pərixtə adəm xəklidə aldimda pəyda bolup: 31 «Korniliy! Du'aying
Hudaƣa yətti. Huda namratlarƣa ⱪilƣan həyr-sahawitingdinmu
həwərdar. 32 Xunga, Jaffaƣa adəm əwətip, Simun Petrus isimlik adəmni
qaⱪirtip kəl. U terə əyligüqi Ximonning ɵyidə meⱨman bolup turidu.
Ximonning ɵyi dengiz boyida» dedi. 33 Xuning üqün, dərⱨal ɵzlirini
qaⱪirip kelixkə adəm əwətkənidim. Ɵzlirining ⱪədəm təxrip ⱪilƣanliri
tolimu obdan boldi. Əmdi biz ⱨəmməylən Huda ɵzlirigə degən barliⱪ
sɵzlərni anglax üqün Hudaning aldida təyyar turuptimiz.
Hudaning Yəⱨudiy əməslərnimu ⱪobul ⱪilixi
Petrus sɵzini baxlap mundaⱪ dedi:
– Hudaning ⱨərⱪandaⱪ adəmni, məyli u ⱪaysi milləttin boluxidin
ⱪət'iynəzər təng kɵridiƣanliⱪini, ihlasmən wə toƣra ix ⱪilidiƣan kixi
bolsila, Hudaning uni ⱪobul ⱪilidiƣanliⱪini əmdi qüxəndim. 36 Silər
Huda Isra'il həlⱪigə yətküzgən hux həwərni angliƣanƣu. Huda pütün
insanlarning Igisi bolƣan Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ bizni ɵzi bilən yaraxturdi.
37
Silərning Yəⱨya pəyƣəmbər qɵmüldürüx qaⱪiriⱪini yətküzgəndin
tartip, Jəliliyə ɵlkisidin baxlap pütün Yəⱨudiyə zeminlirida yüz bərgən
Nasirəlik Əysaƣa munasiwətlik zor wəⱪələrdin həwiringlar bar. 38 Huda
uni təyinləp, uningƣa ɵzining Muⱪəddəs Roⱨi wə küq-ⱪudritini ata ⱪildi.
U ⱨəmmə yərni kezip, yahxi ixlarni ⱪilip, Xəytanning ilkidə
bolƣanlarning ⱨəmmisini saⱪaytti, qünki Huda uningƣa yar idi. 39 Biz
əlqilər uning Yerusalem wə Isra'iliyining baxⱪa yərliridə ⱪilƣan pütün
ixlirining guwaⱨqiliri. Gərqə ⱨəzriti Əysa Yerusalemda krestkə mihlinip
ɵltürülgən bolsimu, 40-41 üqinqi küni, Huda uni ⱪayta tirildürüp kixilər
arisida namayan ⱪildi. Biraⱪ, ⱨəmmə kixigə əməs, pəⱪət ɵzi talliƣan
34-35
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guwaⱨqilar, yəni u ɵlümdin tirilgəndin keyin uning bilən bir dastihanda
olturƣan biz əlqilər arisida namayan ⱪildi. 42 U bizning hux həwər
yətküzüximizni, tiriklər wə ɵlgənlərning soraⱪqisi ⱪilinip təyinləngən
kixining ɵzi ikənlikini həlⱪⱪə jakarliximizni buyrudi.
43
Pəyƣəmbərlərning ⱨəmmisi u ⱨəⱪtə: «Ⱨəzriti Əysaƣa etiⱪad
ⱪilƣanlarning gunaⱨliri uning nami bilən kəqürüm ⱪilinidu» degən.
Muⱪəddəs Roⱨning Yəⱨudiy əməs millətlərgə qüxüxi
Petrus Hudaning bu sɵzlirini ⱪiliwatⱪanda, anglawatⱪan ⱨəmmə
kixining wujudiƣa Muⱪəddəs Roⱨ qüxti. 45 Petrus bilən billə Jaffadin
kəlgən, ⱨəzriti Əysaƣa etiⱪad ⱪilƣan Yəⱨudiylar Hudaning Muⱪəddəs
Roⱨni Yəⱨudiy əməslərgimu ata ⱪilƣinini kɵrüp bək ⱨəyran boluxti.
46
Ularning baxⱪilarning ɵzlirigimu naməlum bolƣan tillarda sɵzlixip,
Hudaning uluƣluⱪini mədⱨiyiləwatⱪanliⱪini angliƣanliⱪi xübⱨisiz idi.
Xunga, Petrus:
47
– Huda huddi bizgə ata ⱪilƣandək, ularƣimu Muⱪəddəs Roⱨni ata
ⱪilƣan tursa, ularni suƣa qɵmüldürüxni ⱪobul ⱪilixⱪa kim ⱪoxulmaytti?!
– dedi.
48
Xuning bilən, Petrus ularning Əysa Məsiⱨning namida
qɵmüldürülüxini buyrudi. Keyin ularning təlipi boyiqə, Petrus ular bilən
billə birnəqqə kün turdi.
44

11-bab
Petrusning baxⱪa millət kixilirining qɵmüldürülüxini aⱪlixi
Əlqilər wə pütün Yəⱨudiyə ɵlkisidiki baxⱪa etiⱪadqilar bəzi Yəⱨudiy
əməslərningmu Hudaning sɵzini ⱪobul ⱪilƣanliⱪini anglidi. 2 Xunga,
Petrus Yerusalemƣa ⱪaytⱪanda, ⱨəzriti Əysaƣa etiⱪad ⱪilƣan
Yəⱨudiylarning bəziliri uni əyibləp:
3
– Sening hətnə ⱪilinmiƣan Yəⱨudiy əməslərning ɵyidə meⱨman
bolup, ular bilən ⱨəmdastihan bolƣining zadi ⱪandaⱪ ix?! – dedi.
4
Petrus pütün ixning jəryanini ularƣa bir-birləp qüxəndürdi. 5 U
mundaⱪ dedi:
– Jaffa xəⱨiridə du'a ⱪiliwatⱪinimda, bir ƣayibanə alamətni kɵrdüm.
Kəng dastihandək bir nərsə tɵt burjikidin baƣlanƣan ⱨalda asmandin
qüxüp, mening yenimda tohtap ⱪaldi. 6 Səp selip ⱪarisam, uning iqidə ⱨər
1
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hil tɵt putluⱪ ⱨaywanlar, yawayi ⱨaywanatlar, yər beƣirliƣuqilar,
uqarⱪanatlarmu bar ikən. 7 Keyin, manga: «Ornungdin tur Petrus, ularni
soyup yə!» degən awaz anglandi. 8 Mən: «I Rəbbim, ⱨərgiz bolmaydu!
Mən ⱨeqⱪaqan ⱨərⱪandaⱪ napak, ⱨaram nərsini aƣzimƣa alƣan
əməsmən!» dedim. 9 Biraⱪ, manga yənə: «Huda ⱨalal degənni sən ⱨaram
demə!» degən awaz anglandi. 10 Bu ix üq ⱪetim xundaⱪ təkrarlinip, ahir
ⱨeliⱪi nərsə asmanƣa elip qiⱪip ketildi. 11 Dəl xu qaƣda, Ⱪəysəriyidin
meni qaⱪirixⱪa əwətilgən üq kixi mən turƣan ɵyning dərwazisining
aldiƣa kəldi. 12 Muⱪəddəs Roⱨ meni, gərqə ular Yəⱨudiy bolmisimu,
ikkilənməy ular bilən billə berixⱪa buyrudi. Jaffadin kəlgən bu altə
ⱪerindaxmu mən bilən billə bardi. Ⱪəysəriyigə yetip kelip, Korniliy
isimlik adəmning ɵyigə kirduⱪ. 13 Korniliy bizgə ɵzining ɵyidə bir
pərixtini ⱪandaⱪ kɵrgənlikini eytti. Pərixtə uningƣa: «Sən Jaffaƣa adəm
əwətip, Simun Petrus isimlik bir adəmni qaⱪirtip kəl, 14 u sanga sening
wə a'iləngning ⱪutⱪuzulux yolini sɵzləp beridu» degənikən.
15
Mən gəp ⱪilixⱪa baxliƣanda, Muⱪəddəs Roⱨ huddi burun bizning
wujudimizƣa qüxkinidək, ularƣimu qüxti.
16
Xu qaƣda, Rəbbimiz Əysaning: «Yəⱨya pəyƣəmbər kixilərni suƣa
qɵmüldürgən, lekin silər Muⱪəddəs Roⱨⱪa qɵmüldürülisilər» deginini
esimgə aldim. 17 Naⱨayiti roxənki, biz Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣanliⱪtin,
Huda bizgə ɵzining Roⱨini ata ⱪilƣiniƣa ohxax, uni Yəⱨudiy
əməslərgimu ata ⱪildi! Xundaⱪ tursa, mən Hudaƣa ⱪandaⱪmu tosⱪunluⱪ
ⱪilalayttim?!
18
Ular bu sɵzlərni angliƣanda, Petrusni əyibləxni tohtitip, Hudaƣa
mədⱨiyə oⱪup:
– Yəⱨudiy əməslərmu yaman yolliridin yenip towa ⱪilsa, Huda
ularƣimu mənggülük ⱨayatⱪa erixix pursiti yaritip beridikən! – deyixti.
Antakya xəⱨiridiki etiⱪadqilar
U qaƣda, Istipanning ɵltürülüx wəⱪəsidin kelip qiⱪⱪan ziyankəxlik
tüpəylidin ⱨərⱪaysi jaylarƣa tarⱪilip kətkən etiⱪadqilarning bəziliri ⱨətta
Fənikiyə rayoni, Siprus arili wə Suriyidiki Antakya xəⱨiri degən jaylarƣa
ketixti. Ular Hudaning sɵzini pəⱪət Yəⱨudiylarƣila yətküzətti. 20 Lekin,
Siprus arili wə Kirini xəⱨiridin kəlgən bəzi etiⱪadqilar Antakya xəⱨirigə
berip, Rəbbimiz Əysa ⱨəⱪⱪidiki hux həwərni Yəⱨudiy əməslərgimu
yətküzdi. 21 Rəbbimizning küq-ⱪudriti ular bilən billə bolƣaqⱪa, nurƣun
kixilər ularning sɵzlirigə ixinip, Rəbbimiz Əysaƣa etiⱪad ⱪildi.
19
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Bu həwər Yerusalemdiki etiⱪadqilar jama'ətqilikigə yetip kəldi. Ular
bilip beⱪix üqün Barnabani Antakyaƣa əwətti. 23 Barnaba yetip berip,
Hudaning u yərdiki həlⱪⱪə bəht ata ⱪilƣanliⱪini kɵrüp, huxal boldi. U
kɵpqilikni jan-dili bilən Rəbbimiz Əysaƣa sadiⱪ boluxⱪa riƣbətləndürdi.
24
U Muⱪəddəs Roⱨⱪa qɵmgən, imani kamil, yahxi bir adəm bolup, uning
türtkisidə nurƣun adəm Rəbbimiz Əysaƣa etiⱪad ⱪildi.
25
Keyin, Barnaba Tarsus xəⱨirigə Sa'ulni izdəp berip, 26 uni tepip
Antakyaƣa elip kəldi. Ikkiylən etiⱪadqilar jama'ətqiliki bilən billə saⱪ bir
yil turup, nurƣun adəmgə ⱨəzriti Əysa ⱨəⱪⱪidə təlim bərdi. Etiⱪadqilarni
«Hristi'anlar»⑨ dəp atax Antakyadin baxlandi.
27
U künlərdə, Yerusalemdin Antakyaƣa bəzi pəyƣəmbərlər kəldi.
28
Bulardin Agabus isimlik birəylən Muⱪəddəs Roⱨning təsiri bilən
otturiƣa qiⱪip, pütün Rim dunyasida ⱪattiⱪ aqarqiliⱪ bolidiƣanliⱪini
aldin eytti. (Bu aqarqiliⱪ dərwəⱪə Klawdiyus padixaⱨ ⱨɵküm sürgən
yillarda yüz bərdi.) 29 Buning bilən, Antakyadiki etiⱪadqilar ⱨərbiri ɵz
əⱨwaliƣa ⱪarap, pul i'anə ⱪilip, Yəⱨudiyə ɵlkisidə yaxaydiƣan
etiⱪadqilarƣa yardəm berixni ⱪarar ⱪildi. 30 Ular bu ⱪararni əməlgə
axurup, topliƣan i'anilirini Barnaba wə Sa'ul arⱪiliⱪ Yəⱨudiyidiki
etiⱪadqilar jama'ətqilikining yetəkqilirigə yətküzüp bərdi.

12-bab
Etiⱪadqilarning tehimu kɵp ziyankəxliklərgə uqrixi
Xu qaƣlarda, Ⱨirod han etiⱪadqilar jama'ətqilikidiki bəzi kixilərni
tutup, ularƣa ziyankəxlik ⱪilixⱪa baxlidi. 2 U Yuⱨannaning akisi
Yaⱪupning kallisini aldurdi. 3 Ɵzining bu ⱨərikitidin Yəⱨudiylarning razi
bolƣanliⱪini kɵrüp, Petrusni tutⱪun ⱪilixni buyrudi. Bu wəⱪə Petir Nan
ⱨeyti məzgilidə yüz bərdi. 4 Petrusni tutⱪandin keyin, uni zindanƣa
taxlap, ⱨərbiri tɵt ləxkərdin təxkil tapⱪan tɵt nɵwətqi ⱪarawullar topiƣa
tapxurdi. Ⱨeyttin keyin, Ⱨirod han uni oquⱪ sot ⱪilip ɵltürməkqi boldi.
5
Petrus zindanda tutup turuldi. Lekin, etiⱪadqilar jama'ətqilikidiki
ⱪerindaxlar uning üqün Hudaƣa səmimiy du'a ⱪilixti.
1

Yəⱨudiylar kütkən ⱪutⱪuzƣuqi Ibraniy tilida «Məsiⱨ», ⱪədimki Grek tilida
«Hristos» dəp atalƣanidi. Xunga, ⱨəzriti Əysaƣa etiⱪad ⱪilƣanlar «hristi'anlar» dəp
atalƣan.
⑨
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Petrusning zindandin ⱪutⱪuzuluxi
Ⱨirod han Petrusni elip qiⱪip sot ⱪilixning aldinⱪi keqisi, Petrus ikki
zənjir bilən baƣlanƣan bolup, ikki ⱪarawulning otturisida uhlawatatti.
Ixikning sirtiƣimu ⱪarawul ⱪoyulƣanidi. 7 Tuyuⱪsiz kamerƣa küqlük bir
yoruⱪ nur qüxüp, Hudaning bir pərixtisi kɵründi. Pərixtə Petrusning
mürisigə ⱪeⱪip:
– Tez tur! – dəp oyƣatti.
Petrusning ⱪolliridiki zənjir xu'an boxap qüxüp kətti. 8 Pərixtə
uningƣa:
– Kiyimingni kiyiwal! Ayiƣingnimu kiy! – dedi.
Petrus uning deginini ⱪildi. Pərixtə yənə:
– Qapiningni yepinqaⱪlap kəynimdin mang! – dedi.
9
Petrus uningƣa əgixip kamerdin qiⱪti. Biraⱪ, u pərixtining
ⱪiliwatⱪinining rastliⱪini bilməy, bir ƣayibanə alamət kɵrüptimən, dəp
oyliƣanidi. 10 Ular birinqi wə ikkinqi ⱪarawul postidin ɵtüp, zindanning
xəⱨərgə qiⱪidiƣan tɵmür dərwazisiƣa barƣanda, dərwaza ɵzlükidin
eqilip kətti. Ular dərwazidin qiⱪip, bir koqidin ɵtkəndə, pərixtə tuyuⱪsiz
Petrusning yenidin ƣayib boldi.
11
Xu qaƣda, Petrus esigə kelip, ɵzigə: «Əmdi mən bu ixning rastliⱪini
bildim. Rəbbim bir pərixtə əwətip, meni Ⱨirod hanning ⱪolidin wə
Yəⱨudiylarning manga ⱪilmaⱪqi bolƣan barliⱪ ziyankəxlikidin
ⱪutⱪuzuptu» dedi.
12
Petrus bu əⱨwalni qüxinip, Markus dəpmu atalƣan Yuⱨannaning
anisi Məryəmning ɵyigə bardi. U yərdə nurƣun kixilər yiƣilip
du'a-tilawət ⱪiliwatatti. 13 Petrus dərwazini ⱪaⱪⱪanda, Roda isimlik bir
dedək awazni anglap qiⱪti. 14 U Petrusning awazini tonup, huxalliⱪidin
ixiknimu aqmay yügürüp berip, kɵpqilikkə:
– Petrus dərwaza aldida ikən! – dəp həwər ⱪildi.
15
– Sarang bolup ⱪaldingmu?! – deyixti ular. Lekin, dedək rast, dəp
turuwaldi. Ular:
– U uning roⱨi bolsa kerək! – deyixti.
16
Petrus dərwazini ⱪeⱪiwərgəndin keyin, ular qiⱪip dərwazini eqip
ⱪarisa, dərwəⱪə u ikən! Ⱨəmməylən ⱨang-tang boluxti. 17 Petrus
kɵpqilikkə awaz qiⱪarmasliⱪⱪa ⱪol ixariti ⱪilip, ularƣa Hudaning ɵzini
zindandin ⱪandaⱪ elip qiⱪⱪanliⱪini qüxəndürdi. Andin keyin, u:
6
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– Bu həwərni Yaⱪupⱪa① wə baxⱪilarƣa uⱪturup ⱪoyunglar, – dəp, ɵzi
u yərdin baxⱪa yərgə kətti.
18
Tang atⱪanda, ⱪarawullar patiparaⱪ boluxup kətti. Ular Petrusning
ⱪandaⱪ qiⱪip kətkənlikini biləlmidi. 19 Ⱨirod han uni izdəxkə əmr ⱪildi,
lekin uning iz-derikini tapalmidi. Xuning bilən, u ⱪarawullarni soraⱪ
ⱪilip, ularƣa ɵlüm jazasi berixni buyrudi. Uningdin keyin, Ⱨirod han
Yəⱨudiyə ɵlkisidin Ⱪəysəriyə xəⱨirigə ⱪaytip kətti.
Ⱨirod Agrippa hanning ɵlümi
Keyin, Ⱨirod han Tir wə Sidon həlⱪigə ⱪattiⱪ aqqiⱪlandi. Bu həlⱪlər
axliⱪni hanning ilkidiki jaylardin alidiƣan bolƣaqⱪa, ular birlixip, Ⱨirod
bilən yarixiwelix üqün uning aldiƣa wəkil əwətti. Ular aldi bilən
Wilastus isimlik muⱨim əməldarning ⱨesdaxliⱪini ⱪolƣa kəltürdi.
21
Bəlgiləngən kɵrüxüx künidə Ⱨirod hanliⱪ tonini kiyip, təhtidə
olturup, ularƣa nutuⱪ sɵzlidi. 22 Ular:
– Bu, adəmning sɵzliri əməs, bəlki hudalarning birining sɵzidur! – dəp
yuⱪiri awaz bilən uni mahtaxti.
23
Ⱨirod Hudaƣa tə'əlluⱪ xan-xərəpni ɵzining ⱪiliwalƣanliⱪi üqün,
Hudaning pərixtisi xu'an uni urdi. Nətijidə, u ⱪurtlap ɵldi.
24
Lekin, Hudaning sɵzi dawamliⱪ tarⱪilip, uningƣa etiⱪad
ⱪilƣuqilarning sani kɵpəyməktə idi. 25 Barnaba bilən Sa'ul Yerusalemda
i'anilirini tapxurup bərgəndin keyin, Antakyaƣa ⱪaytip kətti. Ular
Yuⱨanna (Markus)ni billə elip kətti.
20

13-bab
Muⱪəddəs Roⱨning Barnaba bilən Sa'ulni əwətixi
Antakyadiki etiⱪadqilar jama'ətqilikidə bəzi pəyƣəmbərlər wə təlim
bərgüqilər bar idi. Ular Barnaba, «Ⱪara» ləⱪəmlik Ximon, Kirinilik Luki,
Ⱨirod han bilən billə qong bolƣan Menaⱨen wə Sa'ul ⱪatarliⱪlar idi. 2 Bir
küni ular Hudaƣa ibadət ⱪilip roza tutuwatⱪan waⱪtida, Muⱪəddəs Roⱨ
ularƣa:
– Barnaba bilən Sa'ulni mən qaⱪirƣan hizmətlərni ⱪilixⱪa ajritinglar, –
dedi.
1

①

Yaⱪup – ⱨəzriti Əysaning inisi wə etiⱪadqilar jama'ətqilikining bax yetəkqisi.
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Xuning bilən, ular yənə azraⱪ waⱪit roza tutup du'a ⱪilƣandin keyin,
Barnaba bilən Sa'ulni ajritix üqün, ularning uqisiƣa ⱪollirini təgküzüp
ularni uzitip ⱪoydi.
Barnaba bilən Sa'ul Siprusta
Muⱪəddəs Roⱨning buyruⱪi bilən yolƣa qiⱪⱪan Barnaba bilən Sa'ul
Sələkiyə xəⱨirigə berip, u yərdin kemigə olturup, Siprus degən aralƣa
ⱪarap yolƣa qiⱪti. 5 Ular Salamis xəⱨirigə yetip kelip, Yəⱨudiy
ibadəthanilirida Hudaning sɵzlirini yətküzüxkə baxlidi. Yuⱨanna
(Markus) ularning ixliriƣa yardəmləxti.
6
Ular pütün aralni arilap qiⱪip, Pafos xəⱨirigə kəldi. Ular u yərdə ɵzini
pəyƣəmbər dəp atiwalƣan Baryəxu isimlik bir Yəⱨudiy seⱨirgər bilən
uqrixip ⱪaldi. 7 U seⱨirgər bu aralning bilimlik Rimliⱪ waliysi Sergiyus
Pa'ulning tonuxi idi. Waliy Sergiyus Barnaba bilən Sa'ulni qaⱪirtip,
Hudaning sɵzlirini anglimaⱪqi boldi. 8 Lekin, ⱨeliⱪi seⱨirgər (uning
Grekqə ismi Əlimas bolup, «seⱨirgər» degən mənidə) ⱪarxi qiⱪip,
waliyni bu etiⱪadni ⱪobul ⱪilixtin tosuxⱪa tirixti. 9 Biraⱪ, Muⱪəddəs
Roⱨⱪa qɵmgən Sa'ul (Grekqə ismi Pawlus②) ⱨeliⱪi seⱨirgərgə tikilip
ⱪarap, 10 uningƣa:
– Əy Xəytanning oƣli! Ⱨəmmə adilliⱪning düxminisən. Ⱪəlbing ⱨər
hil ⱨiyligərlik wə aldamqiliⱪ bilən tolƣan. Hudaning toƣra yollirini
burmilaxni zadi tohtatmamsən?! 11 Əmdi Huda seni jazaƣa tartidu!
Kɵzliring kor bolup, bir məzgil künning yoruⱪini kɵrəlməysən! – dedi.
Xu'an, Əlimas kɵzlirini bir ⱪara tuman tosⱪanliⱪini səzdi. U ⱪollirini
uzitip, baxⱪilarning yetəklixini ɵtündi. 12 Yüz bərgən əⱨwalni kɵrgən
waliy ularning Rəbbimiz Əysa ⱨəⱪⱪidiki təlimlirigə ⱨəyran bolup, ⱨəzriti
Əysaƣa etiⱪad ⱪildi.
4

Pawlusning Yəⱨudiylarƣa ⱨəzriti Əysa ⱨəⱪⱪidə eytⱪanliri
Pawlus bilən uning ⱨəmraⱨliri kemigə olturup, Pafostin Pamfiliyə
ɵlkisining Pərgə xəⱨirigə bardi. U yərdə Yuⱨanna (Markus) ulardin
ayrilip Yerusalemƣa ⱪaytti. 14 Pawluslar bolsa Pərgə xəⱨiridin səpirini
dawamlaxturup, Pisidiyə rayonidiki Antakya xəⱨirigə berip, dəm elix
küni Yəⱨudiylarning ibadəthanisiƣa kirdi. 15 Təwrat wə
13

Sa'ul Yəⱨudiy əməslərning arisida hux həwər tarⱪatⱪanda, ɵzining Grekqə ismi
«Pawlus»ni ⱪollanƣan.
②
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pəyƣəmbərlərning təlimliri oⱪulƣandin keyin, ibadəthanining məs'ulliri
ularni qaⱪirtip:
– Ⱪerindaxlar, əgər jama'ətni riƣbətləndüridiƣan gəp-sɵzünglar bolsa,
eytinglar, – dedi.
16
Pawlus ornidin turup, ⱪolini kɵtürüp, halayiⱪni tinqitip, mundaⱪ
dedi:
– Əy Isra'illar wə Yəⱨudiy əməs təⱪwadarlar, ⱪulaⱪ selinglar!
17
Isra'illar əzəldin beri etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda əjdadlirimizni tallidi.
Ular Misirda yaxiƣan məzgildə, Huda ularni uluƣ bir millət ⱪildi. Huda
küq-ⱪudritini kɵrsitip, ⱪulluⱪ əⱨwalƣa qüxüp ⱪalƣan ularni Misirdin
ⱪutⱪuzup qiⱪti wə 18 qɵldə ularƣa təhminən ⱪiriⱪ yil ƣəmhorluⱪ ⱪildi.
19
U Kən'an zeminidiki yəttə millətni yoⱪitip, ularning zeminlirini Isra'il
həlⱪigə zeminliⱪⱪa bərdi. 20 Bu ixlarƣa ilgiri-ahir bolup 450 yil kətti.
Keyin Huda Samu'il pəyƣəmbərning zamaniƣiqə ularƣa batur
yetəkqilərni tikləp bərdi. 21 Keyin, ular Samu'il pəyƣəmbərdin bir
padixaⱨ təyinləxni tələp ⱪilƣanidi. Xunga, Huda ularƣa Binyamin
ⱪəbilisidin Kix isimlik adəmning oƣli Sa'ulni tallap bərdi. Sa'ul ⱪiriⱪ yil
padixaⱨliⱪ ⱪildi. 22 Biraⱪ, Huda Sa'ulni təhtidin qüxürüp, Dawutni
padixaⱨ ⱪilip bərdi. Huda padixaⱨ Dawut ⱨəⱪⱪidə mundaⱪ degənidi:
«Yixayning oƣli Dawut meni bək hux ⱪildi. U mən nemə desəm, xuni
ⱪilidu!» 23 Huda burun wədə bərginidək, Dawut padixaⱨning
əwladliridin Isra'illarƣa bir ⱪutⱪuzƣuqi təyinlidi. U – ⱨəzriti Əysaning
ɵzidur! 24 Ⱨəzriti Əysa ɵzining wəzipisini baxlaxtin burun, Yəⱨya
pəyƣəmbər qiⱪip, Isra'il həlⱪini gunaⱨliriƣa towa ⱪilip qɵmüldürüxni
ⱪobul ⱪilixⱪa dəwət ⱪildi. 25 Yəⱨya pəyƣəmbər wəzipini tamamlax
aldida, halayiⱪⱪa mundaⱪ degənidi: «Silər meni kim dəysilər? Meni
Huda əwətidiƣan ⱪutⱪuzƣuqi dəmsilər? Yaⱪ! Mən silər kütkən adəm
əməsmən. U məndin keyin kelidu, mən ⱨətta uning ayiƣining yiplirini
yexixkimu layiⱪ əməsmən!»
26
Əy Ibraⱨimning əwladliri bolƣan ⱪerindaxlar wə Yəⱨudiy dinini
yaⱪlaydiƣan Yəⱨudiy əməslər, ⱪulaⱪ selinglar! Huda ⱨəmmimizni
ⱪutⱪuzulsun dəp, bu hux həwərni yətküzdi. 27 Yerusalem həlⱪi wə
ularning baxliⱪliri ⱨər dəm elix küni ibadəthanida pəyƣəmbərlərning
ⱨəzriti Əysa toƣrisidiki sɵzlirining oⱪuluxini anglisimu, qüxənməytti,
ⱨəzriti Əysaning ⱪutⱪuzƣuqi ikənlikini tonup yətmigənidi. Ularning
ⱨəzriti Əysani ɵlüm jazasiƣa layiⱪ deyixi bilən, pəyƣəmbərlərning aldin
eytⱪanliri əməlgə axti. 28 Ular ⱨəzriti Əysani ɵlüm jazasiƣa ⱨɵküm
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ⱪilixⱪa birər gunaⱨ tapalmiƣan bolsimu, waliy Pilatustin yənila uningƣa
ɵlüm jazasi berixni tələp ⱪildi. Pilatus ⱪoxuldi. 29 Ular bu ixlarni
pəyƣəmbərlərning ⱪutⱪuzƣuqi ⱨəⱪⱪidə aldin eytⱪanlirini bilməstin ⱪildi.
Ⱨəzriti Əysa ɵlgəndin keyin, uning jəsiti kresttin qüxürülüp, dəpnə
ⱪilindi. 30 Lekin, Huda ⱨəzriti Əysani ɵlümdin tirildürdi! 31 Tirilgəndin
keyin, ⱨəzriti Əysa burun ɵzi bilən billə Jəliliyə ɵlkisidin Yerusalemƣiqə
əgixip kəlgənlərgə kɵp ⱪetim kɵründi. Ⱨazir bu kixilər Isra'il həlⱪigə
ⱨəzriti Əysaning guwaⱨqisi boluwatidu!
32-33
Bizmu ⱨazir bu hux həwərni silərgə yətküzüwatimiz. Huda ⱨəzriti
Əysani tirildürüx bilən, əjdadlirimizƣa ⱪilƣan wədisini bizning
dəwrimizdə əməlgə axurdi! Bu ⱨəⱪtə padixaⱨ Dawut Zəburning ikkinqi
nəzmisidə aldin mundaⱪ hatiriligən: «Sən mening oƣlum. Bügün sening
atang ikənlikimni jakarlidim.»③ 34 Hudaning ⱨəzriti Əysani mənggü
qiriməs ⱪilip tirildürgənliki ⱨəⱪⱪidə muⱪəddəs yazmilarda aldin mundaⱪ
yezilƣan: «Padixaⱨ Dawutⱪa ⱪilƣan wədəmdə turup, silərgə muⱪəddəs
wə muⱪərrər bəht ata ⱪilimən!» 35 Bu ⱨəⱪtə Zəburning yənə bir yeridə
tehimu aydinglaxturulup mundaⱪ yezilƣan: «Huda, sən sadiⱪ
hizmətkaringning teniningmu qirixigə yol ⱪoymaysən.»
36
Bu yərdiki «sadiⱪ hizmətkar» degən sɵz padixaⱨ Dawutⱪa ⱪaritilƣan
əməs. Qünki, padixaⱨ Dawut ɵzining zamanida Hudaning iradisi boyiqə
hizmət ⱪilip, aləmdin ɵtüp yərgə kɵmülgən. Uning teni qirip kətkən.
37
Ⱨəzriti Əysa bolsa Huda təripidin tirildürüldi. Uning teni pəⱪət
qirimidi. 38 Xunga ⱪerindaxlar, xuni bilixinglar kerəkki, bizning silərgə
yətküzüwatⱪan gunaⱨtin kəqürüm ⱪilinix yoli ⱨəzriti Əysaning ⱪilƣanliri
arⱪiliⱪla mumkin bolidu! 39 Musa pəyƣəmbərgə qüxürülgən Təwrat
ⱪanuniƣa boysunuxⱪa ⱨərⱪanqə tirixsanglarmu, gunaⱨliringlar kəqürüm
ⱪilinmaydu. Huda pəⱪət ⱨəzriti Əysa arⱪiliⱪla silərni ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp
ⱪaraydu. 40 Xunga, pəyƣəmbərlər aldin eytⱪan balayi'apət bexinglarƣa
kelip ⱪalmasliⱪ üqün, eⱨtiyat ⱪilip ularning sɵzlirigə diⱪⱪət ⱪilinglar!:
41

«Ⱪulaⱪ selinglar, əy meni mazaⱪ ⱪiliwatⱪanlar!
Alaⱪzadilikkə qüxüp ɵlisilər!
Qünki, mening zamaninglarda ⱪilmaⱪqi bolƣan ixlirimni
Ⱪədimki zamanlarda Isra'iliyidə bir kixi padixaⱨ ⱪilip təyinləngəndə, Hudaning
Oƣli dəp atilatti. Əyni waⱪitta Isra'il padixaⱨiƣa ⱪaritilƣan bu sɵz bu yərdə nəⱪil
kəltürülüp, Hudaning Əysa Məsiⱨni tirildürgənliki bilən, uni ərxtə təhtkə olturƣuzup,
padixaⱨ ⱪilƣanliⱪi kɵrsitilidu.
③
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kɵrgininglarda,
kixilər uni silərgə qüxəndürsimu, ixənməysilər!»
42

Pawlus bilən Barnaba ibadəthanidin qiⱪiwatⱪanda, jama'ət ularni kelərki
dəm elix küni bu ixlar ⱨəⱪⱪidə yənə təlim berixkə təklip ⱪildi. 43 Jama'ət
tarⱪalƣanda, nurƣun Yəⱨudiylar wə ularning dinini yaⱪlaydiƣan Yəⱨudiy
əməslərmu Pawlus bilən Barnabaƣa əgəxti. Bu ikkisi ularƣa sɵz ⱪilip,
«Hudaning meⱨir-xəpⱪitidə yaxaxni dawamlaxturunglar!» dəp
riƣbətləndürdi.
Pawlusning Yəⱨudiy əməslərgə yüzlinixi
Keyinki dəm elix küni, pütün xəⱨər həlⱪi degüdək Rəbbimiz Əysa
ⱨəⱪⱪidiki sɵzlərni angliƣili kelixti. 45 Biraⱪ, bunqə kɵp adəmlərni kɵrgən bir
ⱪisim Yəⱨudiylar ⱨəsət ⱪilixⱪa baxlidi. Ular Pawlusning sɵzlirini rət ⱪildi wə
uni ⱨaⱪarətlidi. 46 Lekin, Pawlus bilən Barnaba tehimu yürəklik ⱨalda
mundaⱪ dedi:
– Biz Hudaning sɵzlirini aldi bilən Yəⱨudiy ⱪerindaxlirimizƣa
yətküzüximiz kerək idi. Lekin, silər Yəⱨudiylar uni ⱪobul ⱪilmidinglar.
Ɵzünglarni mənggülük ⱨayatⱪa erixixkə layiⱪ kɵrmidinglar. Xunga, biz
silərdin ayrilidiƣan bolduⱪ. Əmdi biz hux həwərni Yəⱨudiy əməslərgə
yətküzimiz! 47 Qünki, muⱪəddəs yazmilarda Huda bizgə mundaⱪ buyruƣan:
44

«Yər yüzining bu qetidin u qetigiqə barliⱪ insanlarning ⱪutⱪuzuluxi
üqün,
seni Yəⱨudiy əməslərgə nur ⱪilip əwəttim.»
48

Yəⱨudiy əməslər bu sɵzni anglap, huxal boluxti wə ⱨəzriti Əysa
ⱨəⱪⱪidiki bu təlimlər üqün Hudaƣa mədⱨiyə oⱪuxti. Huda təripidin
mənggülük ⱨayatni ⱪobul ⱪilixⱪa tallanƣanlarning ⱨəmmisi ⱨəzriti Əysaƣa
etiⱪad ⱪildi.
49
Xundaⱪ ⱪilip, Rəbbimiz Əysa ⱨəⱪⱪidiki hux həwər pütün zeminƣa kəng
tarⱪaldi. 50 Biraⱪ, Yəⱨudiylar xəⱨər baxliⱪlirini wə abroyluⱪ dindar ayallarni
Pawlus bilən Barnabaƣa ⱪarxi turuxⱪa ⱪutratti. Ular u ikkisigə ziyankəxlik
ⱪilƣuzup, ularni ɵz yərliridin ⱪoƣlap qiⱪardi. 51 Xunga, Pawlus bilən
Barnaba ⱨeliⱪi Yəⱨudiylarni əyibləx üqün ayaƣliridiki topini ⱪeⱪiwetip,
Konya xəⱨirigə ketip ⱪaldi. 52 Antakyadiki etiⱪadqilar bolsa huxalliⱪⱪa
ⱨəmdə Muⱪəddəs Roⱨning küq-ⱪudritigə qɵmdi.
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14-bab
Pawlus bilən Barnaba Konya xəⱨiridə
Pawlus bilən Barnaba Konya xəⱨiridimu aditi boyiqə Yəⱨudiylarning
ibadəthanisiƣa kirdi. Ular jama'ətkə xundaⱪ sɵzlidiki, nətijidə nurƣun
Yəⱨudiylar wə Yəⱨudiy əməslərmu ⱨəzriti Əysa ⱨəⱪⱪidiki hux həwərgə
ixəndi. 2 Biraⱪ, ixənmigən Yəⱨudiylar baxⱪa Yəⱨudiy əməslərning
idiyisini zəⱨərləp, ularni etiⱪadqilarƣa ⱪarxi turuxⱪa ⱪutratti. 3 Pawlus
bilən Barnaba u yərdə heli uzun turup, Rəbbimiz Əysaning meⱨir-xəpⱪiti
toƣrisidiki hux həwərni yürəklik ⱨalda yətküzdi. Rəbbimiz Əysamu
ularƣa mɵjizə wə karamətlərni kɵrsitix iⱪtidarini berip, ular yətküzgən
hux həwərning rast ikənlikini ispatlidi. 4 Buning bilən, xəⱨər həlⱪi ikkigə
bɵlünüp kətti. Bəziliri ⱨəzriti Əysaƣa ixənməydiƣan Yəⱨudiylar tərəptə,
bəziliri bolsa əlqilər tərəptə turdi. 5 Ahirda, ⱨəzriti Əysaƣa
ixənməydiƣan Yəⱨudiylar bilən Yəⱨudiy əməslər ɵz baxliⱪliri bilən
birliktə əlqilərni ⱪiynap, qalma-kesək ⱪilip ɵltürməkqi boldi. 6-7 Bu ixtin
həwər tapⱪan Pawlus bilən Barnaba bu xəⱨərdin ⱪeqip, Likawunya
rayonidiki Listra wə Dərbə xəⱨərliri ⱨəmdə ətraptiki jaylarƣa berip, hux
həwərni dawamliⱪ tarⱪitiwərdi.
1

Listra wə Dərbə xəⱨərliridə
Xu qaƣda, Listra xəⱨiridə bir tuƣma paləq bar idi. 9 Bu adəm
Pawlusning sɵzlirigə ⱪulaⱪ selip olturatti. Uni diⱪⱪət bilən kɵzətkən
Pawlus uning ⱨəzriti Əysaƣa ixəngənlikini wə saⱪaytilip ketixkə ixənqi
barliⱪini sezip, 10 yuⱪiri awaz bilən:
– Ornungdin tur! – dedi.
Ⱨeliⱪi adəm xu'an dəs turup mengixⱪa baxlidi. 11 Pawlusning bu
karamitini kɵrgən kɵpqilik Likawunya tili bilən:
– Hudalar insan ⱪiyapitidə arimizƣa kəptu! – dəp warⱪirixip kətti.
12
Ular Barnabani ilaⱨ Ze'us, dəp ataxti. Pawlus kɵprək sɵzligənliki üqün,
uni ilaⱨ Ⱨermis,④ dəp ataxti. 13 Xəⱨərning sirtida «Ze'us ilaⱨ»ning
buthanisi bar idi. Xu buthanida ixləydiƣan roⱨaniy həlⱪ bilən billə
əlqilərgə atap ⱪurbanliⱪ ⱪilmaⱪqi bolup, xəⱨər dərwazisiƣa ɵküz wə gül
qəmbirəklərni elip kəldi.
8

Ze'us wə Ⱨermis – Ze'us ⱪədimki Greklarning əng qong Hudasi. Ⱨermis bolsa
Ze'usning hususiy yardəmqisi wə natiⱪi.
④
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Barnaba bilən Pawlus ularning ⱪilmaⱪqi bolƣan ixini anglap,
yirgəngən ⱨalda, naraziliⱪ bildürüx üqün kɵngləklirini yirtip,
kɵpqilikning arisiƣa yügürüp kirip, warⱪirap mundaⱪ dedi:
15
– Undaⱪ ⱪilmanglar! Bizmu adəm, silərgə ohxax insan! Biz silərgə
hux həwər yətküzüxkə kəlduⱪ. Hux həwər xuki: ərziməs nərsilərgə
qoⱪunmay, mənggü ⱨayat bolƣan birdinbir Hudaƣila ibadət ⱪilinglar! U
asman-zemin, dengiz-okyan wə uningdiki barliⱪ məhluⱪlarni yaratⱪan
Hudadur! 16 Burunⱪi zamanlarda, Huda ⱨərⱪaysi əllərning adəmlirini
ɵzliri talliƣan yolda mengixiƣa ⱪoyup bərgən. 17 Xundaⱪtimu, u ɵzining
məwjutluⱪini ⱨəmixə ispatlap kəlgən. U ⱨəmixə ⱨəmmimizgə xapa'ət
ⱪilip, yamƣurni ɵz waⱪtida yaƣdurup mol ⱨosul beƣixlap, rizⱪimizni
berip, ⱪəlbimizni huxalliⱪⱪa qɵmdürdi. Xundaⱪ əməsmu?
18
Ular bu sɵzlərni ⱪilƣan bolsimu, halayiⱪning ularƣa atap ⱪurbanliⱪ
ⱪilixini tosup ⱪalalmiƣili tasla ⱪaldi. 19 Lekin, Antakya wə Konya
xəⱨərliridin kəlgən bəzi Yəⱨudiylar kixilərni ⱪutratti. Nətijidə, həlⱪ
Pawlusni qalma-kesək ⱪildi. Ular Pawlusni ɵldi dəp oylap, xəⱨər sirtiƣa
sɵrəp apirip taxliwətti. 20 Lekin, etiⱪadqilar uning ətrapiƣa toplanƣanda,
Pawlus ornidin turup, xəⱨərgə ⱪaytip kirdi. Ətisi, u Barnaba bilən billə
Dərbə xəⱨirigə kətti.
Pawlusning Antakyaƣa ⱪaytip kelixi
Pawlus bilən Barnaba Dərbə xəⱨiridə hux həwər yətküzüp, nurƣun
adəmlərni ⱨəzriti Əysaƣa etiⱪad ⱪilixƣa yetəklidi. Keyin, ikkiylən
Listra, Konya wə Antakya xəⱨərlirigə ⱪaytip bardi. 22 Ular u yərlərdə
etiⱪadqilarning etiⱪadini küqəytip, ularni Rəbbimiz Əysaƣa dawamliⱪ
sadiⱪ boluxⱪa riƣbətləndürdi.
Ular etiⱪadqilarƣa mundaⱪ dedi:
– Biz Hudaning padixaⱨliⱪiƣa kirix üqün, qoⱪum nurƣun japalarni
beximizdin ɵtküzüximizgə toƣra kelidu.
23
Pawlus bilən Barnaba yənə ⱨərⱪaysi etiⱪadqilar jama'ətqilikigə
yetəkqilərni bəlgiləp, du'a ⱪilix wə roza tutux arⱪiliⱪ ularni ɵzliri etiⱪad
ⱪilidiƣan Rəbbimiz Əysaƣa tapxurdi. 24 Ikkiylən Pisidiyə rayonidin ɵtüp
Pamfiliyə ɵlkisigə kəldi. 25 Ular Pərgə xəⱨiridə Hudaning sɵzlirini
yətküzgəndin keyin, dengiz boyidiki Antalya xəⱨirigə bardi. 26 Andin, u
yərdin kemigə olturup, Suriyidiki Antakyaƣa ⱪaytti. Ular ɵzliri
tamamliƣan bu wəzipini ada ⱪilixtin burun, Antakyadiki etiⱪadqilarning
du'asini alƣan bolup, etiⱪadqilar ularni Hudaƣa tapxurup, xu qət
21
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zeminlarƣa hux həwər yətküzüxkə əwətkənidi. 27 Ular Antakyaƣa ⱪaytip
kelip, etiⱪadqilarni bir yərgə jəm ⱪilip, ularƣa Hudaning ɵzliri arⱪiliⱪ
ⱪandaⱪ ixlarni ⱪilƣanliⱪini wə Hudaning Yəⱨudiy əməslərgə ⱪandaⱪ yol
eqip, ularnimu etiⱪadi arⱪiliⱪ ⱪutⱪuzƣanliⱪini sɵzləp bərdi. 28 Ular u
yərdə etiⱪadqilar bilən billə uzun məzgil turdi.

15-bab
Yerusalemdiki yiƣin
Ⱨəzriti Əysaƣa etiⱪad ⱪilƣan bəzi Yəⱨudiylar Yəⱨudiyə ɵlkisidin
kelip, Antakyadiki Yəⱨudiy əməs etiⱪadqilarƣa:
– Silər Musa pəyƣəmbər arⱪiliⱪ qüxürülgən Təwrattiki hətnə ⱪilinix
ⱨəⱪⱪidiki bəlgilimini ⱪobul ⱪilmisanglar, ⱪutⱪuzulmaysilər! – dəp təlim
berixkə baxlidi.
2
Bu məsilə toƣrisida Pawlus bilən Barnaba ikkiylən ular bilən kəskin
munazirə wə talax-tartix ⱪilixti. Xunga, Antakyadiki etiⱪadqilar Pawlus
bilən Barnabaƣa birnəqqə adəm ⱪoxup: «Bu məsilini ⱨəl ⱪilix üqün
Yerusalemƣa berip, baxⱪa əlqilər wə etiⱪadqilar jama'ətqilikining
yetəkqiliri bilən kɵrüxünglar» dəp ⱪarar ⱪildi.
3
Xundaⱪ ⱪilip, Antakyadiki etiⱪadqilar Pawluslarni yolƣa saldi. Ular
səpiridə Fənikiyə rayoni wə Samariyə ɵlkisini besip ɵtüp, barƣanla
yeridə Yəⱨudiy əməslərningmu yaman yolliridin yenip, ⱨəzriti Əysaƣa
yüzləngənlik wəⱪəsini sɵzlidi. Bu həwərni angliƣan pütün etiⱪadqilar
naⱨayiti hursən boluxti. 4 Pawluslar Yerusalemƣa kəlginidə, əlqilər,
yetəkqilər wə baxⱪa etiⱪadqilarning ⱪarxi elixiƣa muyəssər boldi. Ular
kɵpqilikkə Hudaning ɵzliri arⱪiliⱪ ⱪilƣan ixlirini yətküzdi. 5 Lekin,
Pərisiy diniy eⱪimidikilərdin ⱨəzriti Əysaƣa etiⱪad ⱪilƣan bəzilər
ornidin turuxup:
– Ⱨəzriti Əysaƣa etiⱪad ⱪilƣan Yəⱨudiy əməslərmu hətnə ⱪilinmisa
bolmaydu! Uningdin baxⱪa, Təwrattiki barliⱪ tüzümgə əməl ⱪilixi kerək!
– dedi.
6
Xunga, əlqilər bilən yetəkqilər bu məsilini muzakirə ⱪilix üqün jəm
boluxti. 7 Uzun sɵⱨbətlixixtin keyin, Petrus ornidin turup mundaⱪ dedi:
– Ⱪerindaxlar, Hudaning meni birnəqqə yil burun silərning iqinglardin
Yəⱨudiy əməslərgə hux həwər yətküzüp, ularni ⱨəzriti Əysaƣa etiⱪad
ⱪilduruxⱪa talliƣanliⱪidin həwiringlar bar. 8 Insanlarning ⱪəlbini
1
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bilidiƣan Huda ɵzining roⱨini bizgə ata ⱪilƣinidək, Yəⱨudiy
əməslərgimu ata ⱪildi. Buning bilən, Huda Yəⱨudiy əməslərnimu ⱪobul
ⱪilidiƣanliⱪini bildürdi. 9 Huda ularni biz bilən təng kɵrdi. Ularning
ⱨəzriti Əysaƣa bolƣan etiⱪadi arⱪiliⱪ Huda ularning ⱪəlblirini pak ⱪildi.
10
Əⱨwal mana xundaⱪ ikən, əmdi silər nemə üqün Yəⱨudiy əməslərning
boyunliriƣa xunqə eƣir yükni artmaⱪqi bolisilər? Uni ɵzimiz wə
əjdadlirimizmu kɵtürəlmigən tursa! Undaⱪ ⱪilsanglar, Hudaning yolini
siniƣan bolmamsilər?! 11 Yaⱪ! Undaⱪ ⱪilmanglar! Biz Yəⱨudiylar
Rəbbimiz Əysaning meⱨir-xəpⱪitigə tayinip, etiⱪadimiz arⱪiliⱪ
ⱪutⱪuzulƣandək, ularmu xundaⱪ ⱪutⱪuzulidu!
12
Petrus gepini ayaƣlaxturƣandin keyin, ɵydə jimjitliⱪ ⱨɵküm sürdi.
Andin, Barnaba bilən Pawlus qiⱪip, Hudaning ɵzliri arⱪiliⱪ Yəⱨudiy
əməslərning arisida kɵrsətkən barliⱪ mɵjizə wə karamətlirini bayan ⱪildi.
13
Ular sɵzləp bolƣandin keyin, Yaⱪup mundaⱪ dedi:
– Ⱪerindaxlar, ⱪulaⱪ selinglar! 14 Bayatin Petrus Hudaning Yəⱨudiy
əməslərgimu kɵngül bɵlidiƣanliⱪini, Yəⱨudiy əməslərning arisidinmu
adəm tallap, ɵzining həlⱪi ⱪilƣanliⱪini qüxəndürüp ɵtti.
15
Pəyƣəmbərlərning eytⱪanlirimu buningƣa pütünləy uyƣun kelidu.
Muⱪəddəs yazmilarda Hudaning Amos pəyƣəmbərgə eytⱪan munu
sɵzliri yezilƣan:
16

«Keyin, mən ⱪaytip kelip, padixaⱨ Dawutning wəyran bolƣan
padixaⱨliⱪini ⱪaytidin ⱪurup qiⱪimən.
Uni harabiliktin ⱪayta bina ⱪilip, əsligə kəltürimən.
17
Xundaⱪ ⱪilip, baxⱪa ⱨərⱪandaⱪ adəm, jümlidin mən ɵz həlⱪim
boluxⱪa qaⱪirƣan Yəⱨudiy əməslərmu meni tapidu.
Mən – silərning Pərwərdigaringlar, 18 huddi burunla wədə
ⱪilƣinimdək, bu ixlarni əməlgə axurimən!»
19

Yaⱪup sɵzini hulasiləp, mundaⱪ dedi:
– Xuning üqün, meningqə Hudaƣa etiⱪad ⱪilƣan Yəⱨudiy əməslərgə
orunsiz tələp ⱪoymasliⱪimiz kerək! 20 Pəⱪət ularƣa: «Butlarƣa atap nəzir
ⱪilinƣan gɵxlərni yemənglar, jinsiy əhlaⱪsizliⱪ ⱪilmanglar, ⱪanni wə
boƣup ɵltürülgən ⱨaywanning gɵxlirinimu yemənglar!» dəp tapilap, bir
parqə hət yazayli. 21 Qünki, Yəⱨudiylar Musa pəyƣəmbər arⱪiliⱪ
qüxürülgən Təwrat ⱪanunidiki bu təlimlərni uzundin beri ⱨər dəm elix
küni ⱨərⱪaysi xəⱨərdiki ibadəthanilarda yiƣilip, ɵginip kəlgən.
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Yəⱨudiy əməs etiⱪadqilarƣa yezilƣan hət
Xundaⱪ ⱪilip, əlqilər, yetəkqilər wə Yerusalemdiki baxⱪa pütün
etiⱪadqilar ɵzlirining arisidin birnəqqə adəmni tallap, ularni Pawlus wə
Barnaba bilən billə Antakyaƣa əwətixni ⱪarar ⱪildi. Yəⱨuda (Barsaba
dəpmu atilidu) bilən Silas buningƣa tallandi. Bu ikkiylən burundin
etiⱪadqilarning ⱨɵrmitigə sazawər bolup kəlgənidi. Həttə mundaⱪ
yezilƣan:
22

23

«Ⱨɵrmətlik Antakya, Süriyə wə Kilikiyə ɵlkiliridiki barliⱪ
Yəⱨudiy əməs etiⱪadqilar! Yerusalemdiki ⱪerindaxliringlardin,
yəni biz əlqilər bilən yetəkqilərdin silərgə salam!
24
Bizdin yeninglarƣa barƣan bəzi kixilərning sɵzlirining
silərni bi'aram wə parakəndə ⱪilip ⱪoyƣanliⱪini angliduⱪ. Lekin,
biz ularƣa undaⱪ sɵzlərni ⱪilixni tapxurmiƣaniduⱪ. 25 Xu
səwəbtin, biz bu ixni muzakirə ⱪilƣandin keyin, arimizdin
birnəqqə kixini tallap, ularni ⱪədirdan dostlirimiz Barnaba wə
Pawlus bilən billə yeninglarƣa əwətixni ⱪarar ⱪilduⱪ. 26 Bu
ikkiylən ⱨayatining hətərgə uqrixiƣa ⱪarimay, Rəbbimiz Əysa
Məsiⱨning hizmitidə bolƣan kixilərdur. 27 Xunga, biz Yəⱨuda
bilən Silasnimu hetimizdiki ⱪararlirimizni silərgə ɵz aƣzi bilən
sɵzləp bərsun dəp, yeninglarƣa əwətixni ⱪarar ⱪilduⱪ.
28
Məⱪsətkə kəlsək, biz Muⱪəddəs Roⱨning yardimi bilən zɵrür
bolƣan ikki-üq bəlgilimidin sirt, silərgə ⱨərⱪandaⱪ bir eƣir yük
yükliməslikni ⱪarar ⱪilduⱪ. 29 Zɵrür bolƣan bəlgilimilər
tɵwəndikiqə: butlarƣa atap nəzir ⱪilinƣan gɵxlərni yemənglar.
Ⱪanni wə boƣup ɵltürülgən ⱨaywanning gɵxlirinimu yemənglar.
Jinsiy əhlaⱪsizliⱪ ⱪilmanglar. Silər muxu birnəqqə ixtin haliy
bolsanglar, yahxi ⱪilƣan bolisilər.
silərgə amanliⱪ tiləymiz!»
30

Wəkillər yolƣa qiⱪip, Barnaba wə Pawlus bilən billə Antakyaƣa
bardi. U yərdə pütün etiⱪadqilarni yiƣip, hətni ularƣa tapxurdi. 31 Ular
həttiki mədət beridiƣan sɵzlərni oⱪup, intayin hursən boluxti. 32 Yəⱨuda
wə Silaslar pəyƣəmbər bolup, etiⱪadqilarƣa nurƣun sɵzlərni ⱪilip, ularni
riƣbətləndürüp, etiⱪadini küqəytti. 33 Yerusalemdin kəlgənlər u yərdə
azraⱪ waⱪit turup, Yerusalemdiki ɵzlirini əwətkən etiⱪadqilarning
ⱪexiƣa ⱪaytti. Antakyadiki etiⱪadqilar ularni uzitip, səpirigə amanliⱪ
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tilidi. 34-35 Lekin, Pawlus wə Barnaba Antakyada yənə bir məzgil turup,
baxⱪa nurƣun kixilər bilən billə Rəbbimiz Əysa toƣrisidiki təlimni
yətküzüp turdi.
Pawlus bilən Barnabaning ayrilip ketixi
Aridin az waⱪit ɵtkəndin keyin, Pawlus Barnabaƣa:
– Biz burun Rəbbimizning hux həwirini yətküzgən ⱨəmmə
xəⱨər-yezilarƣa berip, etiⱪadqilarning əⱨwalini kɵrüp keləyli, – dedi.
37
Barnaba maⱪul kɵrüp, Yuⱨanna (Markus)ni billə elip barmaⱪqi
bolƣanidi. 38 Biraⱪ, Pawlus buni dana pikir əməs, dəp ⱪaridi. Qünki,
Markus aldinⱪi ⱪetim ular bilən billə ixləxni dawamlaxturmay, Pamfiliyə
ɵlkisidə ulardin ayrilip kətkənidi. 39 Pawlus bilən Barnaba bu ix yüzisidin
ⱪattiⱪ talax-tartix ⱪilixip, ahir bir-biridin ayrilip ketixti. Barnaba
Markusni elip, kemigə olturup Siprus ariliƣa kətti. 40 Pawlus bolsa
Silasni tallap, etiⱪadqilarning ɵzi bilən Silasni Hudaƣa amanət ⱪilixi
bilən ulardin ayrilip yolƣa qiⱪti. 41 Pawluslar Süriyə wə Kilikiyə
ɵlkilirini arilap, ⱨərⱪaysi jaylarda etiⱪadqilar jama'ətqilikidiki
kixilərning etiⱪadini küqəytti.
36

16-bab
Timotiyning Pawlus bilən billə ixlixi
Pawluslar Dərbə wə Listra xəⱨərlirigimu kirip ɵtti. Listrada Timotiy
isimlik bir etiⱪadqi bar idi. Uning anisi Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣan
Yəⱨudiy ayal idi, atisi bolsa Grek idi. 2 Listra wə Konya xəⱨərliridiki
etiⱪadqilarning ⱨəmmisi Timotiyni mahtixatti. 3 Xunga, Pawlus uni ɵzi
bilən billə elip mangmaⱪqi boldi. Biraⱪ, bu yərdiki Yəⱨudiylarning
ⱨəmmisi Timotiyning atisining Grek ikənlikini bilgəqkə, Pawlus
Yəⱨudiylarning uni ⱪobul ⱪilmasliⱪining aldini elix üqün, uni hətnə
ⱪildurdi. 4 Ular xəⱨər-yezilardin ɵtkəq, Yerusalemdiki əlqilər bilən
yetəkqilər bəlgiligən Yəⱨudiy əməslərgə munasiwətlik, ri'ayə ⱪilixⱪa
tegixlik bolƣan ⱪararlarni etiⱪadqilarƣa yətküzdi. 5 Xundaⱪ ⱪilip,
ⱨərⱪaysi jama'ətqiliktikilərning etiⱪadi küqəytilip, etiⱪadqilarning
sanimu kündin-küngə kɵpəydi.
1
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Makedoniyilikning qaⱪiriⱪi
Pawluslar Frigiyə wə Galatiya rayonliriƣa kirip ɵtüp kətti. Qünki bu
waⱪitta, Muⱪəddəs Roⱨ ularning Asiya ɵlkisidə hux həwər tarⱪitixiƣa
yol ⱪoymiƣanidi. 7 Ular Misiyə rayoniƣa kəlgəndin keyin, Bitiniyə
ɵlkisigə kirməkqi boldi. Biraⱪ, ⱨəzriti Əysaning Roⱨi ularning kirixigə
yənə bir ⱪetim yol ⱪoymidi. 8 Xuning bilən, ular Misiyidin ɵtüp, dengiz
boyidiki Tro'as xəⱨirigə bardi. 9 Xu küni kəqtə, Pawlusⱪa bir ƣayibanə
alamət kɵrünüp, Makedoniyilik bir kixi uning aldida ɵrə turup:
– Dengizdin ɵtüp, Makedoniyə ɵlkisigə kelip, bizgə yardəm bərsingiz!
– dəp tələp ⱪildi.
10
Pawlus bu alamətni kɵrgəndin keyin, biz⑤ dərⱨal Makedoniyigə
berixⱪa təyyarlanduⱪ. Qünki, Hudaning bizni u kixilərning ⱪexiƣa berip,
hux həwər yətküzüxkə qaⱪirƣanliⱪini qüxəngəniduⱪ.
6

Lidyaning etiⱪad ⱪilixi
Biz kemigə olturup, Tro'astin yolƣa qiⱪip, Semadirəg ariliƣa ⱪarap
yol elip, ətisi Makedoniyidiki Ne'apolis xəⱨirigə barduⱪ. 12 U yərdin
iqkiriləp, Makedoniyining xu rayonidiki Filipi degən muⱨim xəⱨərgə
ɵttuⱪ. Bumu Rimliⱪlar orunlixiwalƣan wə ular baxⱪuruwatⱪan xəⱨər idi.
Biz bu yərdə birnəqqə kün turduⱪ. 13 Dəm elix küni, xəⱨər sirtidiki dərya
saⱨiligə barduⱪ. Huddi oyliƣinimizdək, u yərdə Yəⱨudiylar du'a-tilawət
ⱪilidiƣan bir jayni taptuⱪ. Biz olturup, u yərgə toplanƣan ayallar bilən
sɵⱨbətləxtuⱪ. 14 Angliƣuqilar iqidə Tiyatira xəⱨiridin kəlgən Lidya
isimlik bir ayal bar idi. Sɵsün rənglik rəht satidiƣan Lidya gərqə
Yəⱨudiy bolmisimu, Hudaƣa ibadət ⱪilatti. Hudaning uning ⱪəlbini
yorutuxi bilən, u Pawlusning təlimini ⱪobul ⱪildi. 15 U a'ilisidikilər bilən
qɵmüldürülgəndin keyin, bizni ɵyigə təklip ⱪilip:
– Əgər silər meni Rəbbimiz Əysaƣa etiⱪad ⱪildi, dəp ⱪarisanglar,
mening ɵyümgə berip turup ketinglar! – dəp qing turuwaldi.
Xuning bilən, biz uningƣa maⱪul bolup, ɵyigə barduⱪ.
11

Pawlus bilən Silasning zindanƣa taxlinixi
Bir küni biz Yəⱨudiylar du'a ⱪilidiƣan jayƣa yənə bir ⱪetim
barƣanda, aldimizƣa bir dedək qiⱪti. Bu ⱪizƣa jin qaplixiwalƣan bolup,
16

Mu'əllip Luⱪa bu yərdə «biz» degən sɵzni ixlitix arⱪiliⱪ ɵzining muxu waⱪittin
baxlap Pawluslar bilən billə hux həwər yətküzgənlikini ipadiligən.
⑤
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bu roⱨ uni baxⱪilarning kəlgüsidiki ixliriƣa pal salidiƣan ⱪilip
ⱪoyƣanidi. U hojayinliriƣa pal selix arⱪiliⱪ nurƣun pul tepip bərgənidi.
17
U yol boyi Pawlus wə bizgə əgixip:
– Bu kixilər uluƣ Hudaning hizmətkarliri, ular silərgə ⱪutⱪuzulux
yolini yətküzidu! – dəp warⱪirap mangdi.
18
U heli kɵp kün uda xundaⱪ warⱪiriƣanidi. Buningdin intayin bizar
bolƣan Pawlus ⱪizƣa jin qaplixiwalƣanliⱪini bilip, uningƣa burulup,
ⱨeliⱪi jinƣa:
– Əysa Məsiⱨning nami bilən buyruymənki, uning tenidin qiⱪ! –
deyixigila, jin xu'an qiⱪip kətti.
19
Dedək pal salalmaydiƣan bolup ⱪalƣandin keyin, hojayinliri pul
tepix hiyallirining yoⱪⱪa qiⱪⱪanliⱪini bilixip, Pawlus bilən Silasni tartip
qiⱪip, ularni xəⱨər məydaniƣa, baxliⱪlarning aldiƣa elip bardi. 20 Ular
Pawlus bilən Silasni Rim əməldarlirining aldiƣa qiⱪirip:
– Bu Yəⱨudiylar xəⱨirimizni ⱪalaymiⱪanlaxturuwətti. 21 Ular
ⱪanunimizƣa hilap ⱪa'idə-tüzümlərni tarⱪitiwatidu! Biz Rimliⱪ
bolƣandikin, ularning tarⱪatⱪanlirini ⱪobul ⱪilsaⱪ wə ijra ⱪilsaⱪ
bolmaydu! – dəp xikayət ⱪildi.
22
Kɵpqilikmu ularƣa ⱪoxulup, ⱨujumƣa ɵtkənidi. Əməldarlar Pawlus
bilən Silasning kiyimlirini yirtip yalingaqlap, kaltək bilən uruxⱪa əmr
qüxürdi. 23 Ular ⱪattiⱪ urulƣandin keyin, zindanƣa taxlandi.
Gundipayƣa ⱪattiⱪ kɵzitix buyruldi. 24 Bu buyruⱪ bilən gundipay ularni
zindanning iqkiridiki kameriƣa solap, putliriƣa ixkəl saldi.
25
Tün yerimiƣa yeⱪin, Pawlus bilən Silas du'a ⱪilip, Hudaƣa mədⱨiyə
nahxilirini eytiwatatti. Baxⱪa məⱨbuslar bolsa ⱪulaⱪ selip anglawatatti.
26
Tuyuⱪsiz ⱪattiⱪ yər təwrəp, zindanning ullirimu silkinip kətti.
Zindanning pütün ixikliri eqilip, məⱨbuslardiki kixənlərmu qüxüp kətti.
27
Uyⱪudin oyƣinip zindanning ixiklirining oquⱪ turƣanliⱪini kɵrgən
gundipay ⱨəmmə məⱨbuslar ⱪeqip kətsə, əməldarlar qoⱪum meni
ɵltüridu dəp, ⱪiliqini suƣurup elip, ɵzini ɵltürüwalmaⱪqi boldi.
28
Lekin, Pawlus:
– Jeningƣa zamin bolma, ⱨəmmimiz bar! – dəp ⱪattiⱪ warⱪiridi.
29
Gundipay qiraƣ əkəldürüp, Pawlus bilən Silasning aldiƣa yügürüp
kirip, titrigən ⱨalda ularning ayiƣiƣa yiⱪildi. 30 Keyin, ularni taxⱪiriƣa
elip qiⱪip:
– Ⱪutⱪuzulux üqün ⱪandaⱪ ⱪilixim kerək? – dəp soridi.
31
– Rəbbimiz Əysaƣa etiⱪad ⱪilixing kerək. Xundaⱪ ⱪilsang, ɵzüng
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ⱨəm a'iləngdikilərmu ⱪutⱪuzulidu! – dedi ular.
32
Xuning bilən, ikkiylən uningƣa wə uning a'ilisidikilərgə Rəbbimiz
Əysa ⱨəⱪⱪidə qüxənqə bərdi. 33 Xu waⱪitning ɵzidila gundipay ularni
baxlap qiⱪip, yarilirini yuyup tazilidi. U dərⱨal a'ilisidikilər bilən
qɵmüldürüxni ⱪobul ⱪildi. 34 U Pawlus bilən Silasni ɵz ɵyigə baxlap
kelip, aldiƣa dastihan saldi. Ular Hudaƣa etiⱪad ⱪilƣanliⱪtin a'ilə boyiqə
huxalliⱪⱪa qɵmgənidi.
35
Ətisi ətigəndə, Rim əməldarliri zindanƣa yasawullarni əwətip:
– U ikkiylənni ⱪoyuwetinglar! – dəp buyrudi.
36
Gundipay Pawlusⱪa:
– Əməldarlar Silas ikkinglarni ⱪoyuwetix əmrini bərdi. Silər əmdi
zindandin qiⱪsanglar bolidu. Tinq-aman ⱪaytinglar, – dedi.
37
Biraⱪ, Pawlus yasawullarƣa:
– Biz Rim puⱪraliri bolsaⱪmu, əməldarlar bizni soraⱪ ⱪilmayla
halayiⱪning aldida ⱪanunsiz ⱨalda kaltək bilən urup, zindanƣa taxlidi.
Əmdi ular bizni oƣriliⱪqə ⱪoƣlimaⱪqimu? Bundaⱪ ⱪilsa bolmaydu.
Bizni Rim əməldarliri ɵzi kelip elip kətsun! – dedi.
38-39
Yasawullar bu sɵzlərni Rim əməldarliriƣa yətküzdi. Ular Pawlus
bilən Silasning Rim puⱪrasi ikənlikini anglap ⱪorⱪup kətti wə zindanƣa
berip ulardin kəqürüm soridi. Ularni zindandin elip qiⱪⱪandin keyin,
xəⱨərdin qiⱪip ketixni tələp ⱪildi.
40
Zindandin qiⱪⱪan Pawlus bilən Silas Lidyaning ɵyigə berip, u yərdə
ⱪerindaxliri bilən kɵrüxüp, ularni riƣbətləndürüp, xəⱨərdin qiⱪip kətti.

17-bab
Salonika xəⱨiridiki topilang
Pawlus bilən uning ⱨəmraⱨliri səpirini dawamlaxturup, Amfipolis wə
Apolloniya xəⱨərliridin ɵtüp, Salonika xəⱨirigə kəldi. U yərdə
Yəⱨudiylarning ibadəthanisi bar idi. 2-3 Pawlus aditi boyiqə ibadəthaniƣa
kirip, uda üq dəm elix küni u yərdə jəm bolƣan kixilər bilən muⱪəddəs
yazmilarni asas ⱪilƣan ⱨalda munazirilixip, ularƣa Ⱪutⱪuzƣuqi –
Məsiⱨning Hudaning iradisi bilən ɵltürülüp, andin ɵlümdin
tirildürülgənlikini eniⱪ qüxəndürüp bərdi.
– Mən silərgə jakarliƣan ⱨəzriti Əysa dəl Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨning
ɵzi! – dedi u.
1
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Yəⱨudiylarning iqidin bəzilər ⱪayil bolup, Pawlus bilən Silasⱪa
əgixip, ⱨəzriti Əysaƣa etiⱪad ⱪildi. Yəⱨudiy dinini yaⱪlaydiƣan nurƣun
Grek ər wə yuⱪiri təbiⱪidiki Grek ayallarmu ⱨəzriti Əysaƣa ixəndi.
5
Biraⱪ, Yəⱨudiylar buningƣa ⱨəsəthorluⱪ ⱪildi. Ular koqida bikar
yüridiƣan aⱪnanqilarni toplap, xəⱨərdə topilang kɵtürdi. Yəⱨudiylar
Pawlus bilən Silasni tutup, topilangqilarƣa tapxurup berix məⱪsitidə
Yasun isimlik bir etiⱪadqining ɵyigə basturup kirdi. 6 Lekin, ular Pawlus
bilən Silasni tapalmay, Yasun wə baxⱪa birnəqqə etiⱪadqilarni yərlik
əməldarlarning aldiƣa tartip apirip:
– Ⱨəmmə jaylarda aləmni astin-üstün ⱪilmaⱪqi bolƣan ⱨeliⱪi adəmlər
xəⱨirimizgimu yetip kəldi. 7 Yasun ularni ɵyigə ⱪobul ⱪildi. Ular Əysa
isimlik baxⱪa bir padixaⱨ bar dəp, Rim imperatorining pərmaniƣa
hilapliⱪ ⱪiliwatidu! – dəp quⱪan selip, yalƣan xikayət ⱪildi.
8
Bu sɵzlər yərlik əməldarlar bilən halayiⱪni dəkkə-dükkigə selip
ⱪoydi. 9 Yərlik əməldarlar Yasun wə billə tutup kelingən etiⱪadqilardin
kapalət puli alƣandin keyinla, andin ularni ⱪoyuwətti.
Beriya xəⱨiridə
Etiⱪadqilar Pawlus bilən Silasni xu küni kəq kirix bilənla, Beriya
xəⱨirigə əwətiwətti. Ular u yərgə berip, Yəⱨudiylarning ibadəthanisiƣa
kirdi. 11 U yərning adəmliri Salonikadikilərgə ⱪariƣanda kallisi eqilƣan
bolup, ular Pawlus bilən Silasning ⱨəzriti Əysa ⱨəⱪⱪidə bərgən təlimini
ⱪiziⱪip anglidi wə ularning eytⱪanlirining toƣra-hataliⱪini bilix üqün,
ⱨər küni muⱪəddəs yazmilarni izdinip ɵgəndi. 12 Nətijidə, nurƣun
Yəⱨudiylar, uningdin baxⱪa heli kɵp Grek ərlər wə yuⱪiri təbiⱪidiki Grek
ayallarmu ⱨəzriti Əysaƣa etiⱪad ⱪildi. 13 Lekin, Salonikadiki Yəⱨudiylar
Pawlusning Beriyada ⱨəzriti Əysa ⱨəⱪⱪidiki hux həwərni
yətküzgənlikini anglap, u yərgə berip Pawlusⱪa ziyankəxlik ⱪilix
məⱪsitidə topilang kɵtürüp, ammini ⱪutratti. 14 Xunga, etiⱪadqilar
Pawlusni dərⱨal dengiz boyidiki jaylarƣa əwətiwətti. Silas bilən Timotiy
bolsa Beriyada ⱪaldi. 15 Pawlusⱪa ⱨəmraⱨ bolup mangƣanlar uni Afina
xəⱨirigiqə elip berip, andin Beriyaƣa ⱪaytip kəldi. Ular Pawlusning
«Silas bilən Timotiy mumkinⱪədər mening yenimƣa tezrək kəlsun»
degən sɵzini elip kəldi.
10

16

Afina xəⱨiridə
Pawlus Afina xəⱨiridə Silas bilən Timotiyni kütüp turƣanda,
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xəⱨərning ⱨəmmə yerini but ⱪaplap kətkənlikini kɵrüp, intayin bi'aram
boldi. 17 Xunga, u Yəⱨudiylarning ibadəthanisida Yəⱨudiylar wə
ularning dinini yaⱪlaydiƣan Yəⱨudiy əməslər bilən sɵⱨbətlixətti ⱨəm ⱨər
küni bazarda uqriƣanla kixilər bilən bu toƣruluⱪ munazirilixətti.
18
«Epikurlar» wə «Sto'iklar» dəp tonulƣan bəzi pəylasoplarmu uning
bilən munazirilixixkə baxlidi. Bəzilər:
– Bu jaⱨankəzdi poqi nemə dəp jɵylüwatidu? – deyixti.
Yənə bəzilər Pawlusning ⱨəzriti Əysaning ɵlüp tirildürülgənliki
ⱨəⱪⱪidiki təlimlirini anglap:
– U qət əlliklərning Hudalirini təxwiⱪ ⱪiliwatsa kerək! – deyixti.
19
Xunga, ular Pawlusni «Are'opagus» degən qong kengəx məydaniƣa
elip berip:
– Sən tarⱪitiwatⱪan yengi təlimatliringdin biznimu az-tola həwərdar
ⱪilip ⱪoysang ⱪandaⱪ? 20 Bəzi ixlarni anglap intayin ⱨəyran bolduⱪ, zadi
nemə deməkqi bolƣiningni bilməkqimiz, – deyixti. 21 (Afinaliⱪlar wə u
yərdə turuwatⱪan qət əlliklərning ⱨəmmisi kɵp waⱪtini yengi
oy-pikirlərni anglaxⱪa wə almaxturuxⱪa sərp ⱪilixatti.) 22 Xunga, Pawlus
aldiƣa qiⱪip mundaⱪ dedi:
– Əy Afina həlⱪi! Silərning küqlük etiⱪadiy ⱪizƣinliⱪinglarning
barliⱪini bilimən. 23 Qünki, xəⱨər iqidə ⱨəmmə yərni arilap, silərning
ibadət ⱪilidiƣan jayliringlarni kɵzdin kəqürginimdə, ⱪurbanliⱪ
supilirining birining üstidə «məlum bolmiƣan Hudaƣa» dəp beƣixlima
yezilƣanliⱪini kɵrdüm. Mən ⱨazir dəl silərgə məlum bolmiƣan, lekin
silər ibadət ⱪiliwatⱪan mana xu Hudani silərgə tonuxturay.
24
Pütkül dunyani wə uningdiki barliⱪ məwjudatlarni yaratⱪan Huda
pütün aləmning igisidur. U insanlarning ⱪoli bilən bina ⱪilinƣan
buthanilarda turmaydu. 25 Uning insanlarƣa ⱨeqⱪandaⱪ ⱨajiti qüxməydu.
Əksiqə, insanlarƣa ⱨayatliⱪ, nəpəs, xundaⱪla ular eⱨtiyajliⱪ bolƣan
ⱨərⱪandaⱪ nərsini ata ⱪilip, ularning eⱨtiyajlirini ⱪanduridu. 26 U bir
adəmdin pütkül millətlərni yaratti, ularni pütün yər yüzigə orunlaxturup,
ularning güllinixi wə zawalliⱪⱪa yüzlinixi ⱨəmdə turidiƣan jaylirini
aldin bəlgiləp bərdi. 27 U: «Insanlar meni izdəp tapsun» dəp, xundaⱪ
ⱪildi. Əməliyəttə, u bizlərdin yiraⱪ əməs. 28 Biz u arⱪiliⱪ yaxaymiz,
ⱨərikət ⱪilimiz, məwjutmiz. Aranglardiki bəzi xa'irlar yazƣandək: «Biz
Hudaning pərzəntliri!» 29 Biz Hudaning pərzəntliri bolƣaqⱪa, uni
ⱨünərwənning maⱨariti bilən oyup yasalƣan altun-kümüx yaki tax
butlarƣa ohxatmasliⱪimiz kerək! 30 Burunⱪi zamanlarda, Huda: «Butⱪa
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ixinidiƣanlar ⱨazirqə mening yollirimni bilməydu» dəp, ularning
ⱨərikətlirini kɵrməskə saldi. Lekin bügünki kündə, u pütün insanlarni
gunaⱨliriƣa towa ⱪilip, uning yoliƣa ⱪaytixⱪa buyrumaⱪta! 31 Qünki, u
ɵzi talliƣan adəm arⱪiliⱪ pütün dunyani adilliⱪ bilən soraⱪ ⱪilidiƣan
ⱪiyamət künini bəlgilidi. Hudaning uni ɵlümdin tirildürgənliki bu ixning
muⱪərrər ikənlikini ispatlidi.
32
Pawlusning ɵlgənlərning tirilixi ⱨəⱪⱪidə eytⱪanlirini angliƣan bəzi
kixilər uni məshirə ⱪilixⱪa baxlidi. Yənə bəzilər:
– Bu ixni yənə bir anglaxni arzu ⱪilimiz, – dedi.
33
Buning bilən, Pawlus kengəxmə məydanidin ⱪaytip qiⱪti. 34 Bəzilər
uningƣa ⱪoxulup, ⱨəzriti Əysaƣa etiⱪad ⱪildi. Buning iqidə kengəxmə
ⱨəy'ətliridin Diyonisiyus, Damaris isimlik bir ayal wə baxⱪa birⱪanqə
kiximu bar idi.

18-bab
Korint xəⱨiridə
Bu ixlardin keyin, Pawlus Afina xəⱨiridin Korint xəⱨirigə bardi.
2
Pawlus u yərdə Pontus ɵlkisidə tuƣulƣan Akwila isimlik bir Yəⱨudiy
bilən uning ayali Priskilani uqratti. Ular Rimliⱪ Klawdiyus padixaⱨning
pütün Yəⱨudiylarning Rim xəⱨiridin qiⱪip ketixi toƣrisidiki buyruⱪi
səwəblik yeⱪinda Italiyidin kəlgənidi. Pawlus ular bilən kɵrüxüp,
3
ularning yenida ⱪelip ixlidi. Qünki, burundin qedir yasax bilən turmux
kəqüridiƣan Pawlus ular bilən kəsipdax qiⱪip ⱪaldi. 4 Yəⱨudiylarning
ⱨərbir dəm elix künidə, Pawlus ibadəthaniƣa berip, Yəⱨudiylar wə
Greklar bilən sɵzlixip, ularni ɵz təlimining rast ikənlikigə ⱪayil ⱪilixⱪa
tirixatti.
5
Silas bilən Timotiy Makedoniyidin kəlgəndin keyin, Pawlus barliⱪ
waⱪtini Hudaning hux həwirini yətküzüxkə sərp ⱪilip, Yəⱨudiylarƣa
ⱨəzriti Əysaning Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ ikənlikigə guwaⱨliⱪ bərdi.
6
Lekin, ular uningƣa ⱪarxi qiⱪti wə uni ⱨaⱪarətlidi. Buning bilən Pawlus
pexini ⱪeⱪip, ularƣa:
– Əgər silər ⱪutⱪuzulmisanglar, mən jawabkar əməs, ɵzünglar
jawabkar. Bügündin baxlap, mən hux həwərni silərgə əməs, Yəⱨudiy
əməslərgə yətküzimən, – dedi.
7
Buning bilən, Pawlus ulardin ayrilip, Titiyus Yustus isimlik bir
1
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kixining ɵyigə berip turdi. U Yəⱨudiy bolmisimu, Yəⱨudiy dinini
yaⱪlaydiƣan adəm bolup, uning ɵyi ibadəthanining yenida idi.
8
Ibadəthanining məs'uli Krispus pütün a'ilisidikilər bilən Rəbbimiz
Əysaƣa etiⱪad ⱪildi. Yənə nurƣun Yəⱨudiy əməs Korintliⱪlarmu
Pawlusning sɵzlirini anglap, ⱨəzriti Əysaƣa etiⱪad ⱪilixⱪa baxlidi wə
qɵmüldürüxni ⱪobul ⱪildi.
9
Bir keqə, Pawlusⱪa bir ƣayibanə alamət kɵründi. Bu alaməttə
Rəbbimiz Əysa uningƣa:
– Ⱪorⱪma, süküt ⱪilmay sɵzlə. 10 Mən sən bilən billə. Sanga ⱨeqkim
ziyankəxlik ⱪilalmaydu. Qünki, bu xəⱨərdə nurƣun kixilirim bar! – dedi.
11
Xuning bilən, Pawlus u yərdə bir yerim yil turup, u yərdiki kixilərgə
Hudaning sɵzlirini yətküzdi.
12
Ƣalliyo Yunan ɵlkisining waliysi bolƣan waⱪtida, Yəⱨudiylar
birlixip Pawlusni tutup sotⱪa apirip, uning üstidin:
13
– Bu adəm kixilərni ⱪanunƣa hilap ⱨalda Hudaƣa ibadət ⱪilixⱪa
ⱪutratti! – dəp xikayət ⱪildi.
14
Pawlus sɵz baxlay dəp turuxiƣa, waliy Ƣalliyo ularƣa:
– Əy Yəⱨudiylar! Əgər silərning xikayitinglar bir naⱨəⱪliⱪ yaki birər
eƣir jinayət toƣrisida bolsidi, əlwəttə səwrqanliⱪ bilən silərgə ⱪulaⱪ
seliximƣa toƣra kelətti. 15 Biraⱪ, talax-tartixinglar diniy ⱪanununglardiki
bəzi isimlar wə sɵzlər toƣrisida ikən, uni ɵzünglar ⱨəl ⱪilinglar. Mən
bundaⱪ kiqik ixlarni soraⱪ ⱪilmaymən! – dedi.
16
Buning bilən, ular sottin ⱨəydəp qiⱪirildi. 17 Halayiⱪ Yəⱨudiy
ibadəthanisining məs'uli Sostenisni tartip qiⱪip, soraⱪhanining aldida
ⱪattiⱪ urdi. Biraⱪ, waliy Ƣalliyo bu ixⱪa ⱪilqə pisənt ⱪilmidi.
Pawlusning Antakya xəⱨirigə ⱪaytip kelixi
Pawlus Korint xəⱨiridə etiⱪadqilar bilən yənə bir məzgil turdi.
Keyin, ular bilən hoxlixip, Priskila wə Akwilalar bilən kemigə olturup,
Süriyə ɵlkisigə kətti. Yolƣa qiⱪixtin ilgiri, u dengiz boyidiki Kenⱨeriyə
xəⱨiridə qaqlirini kəstürüwətti. Qünki, u Hudaƣa bir ⱪəsəm ⱪilƣanidi.
19
Ular Əfəs xəⱨirigə barƣandin keyin, Pawlus Priskila wə Akwila
bilənmu hoxlaxti. U ketixtin burun ibadəthaniƣa berip, Yəⱨudiylar bilən
ⱨəzriti Əysa ⱨəⱪⱪidə sɵⱨbətləxti. 20 Ular uni birnəqqə kün uzunraⱪ
turuxⱪa təklip ⱪildi, lekin Pawlus ⱪoxulmidi. 21 Pawlus u yərdin ayrilix
waⱪtida, ularƣa:
– Huda buyrusa, silərning yeninglarƣa yənə kelimən, – dedi, andin
18
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Əfəstin kemə bilən yolƣa qiⱪti.
22
Pawlus Ⱪəysəriyə xəⱨiridə kemidin qüxüp, Yerusalemƣa bardi. U
yərdiki etiⱪadqilar bilən kɵrüxkəndin keyin, Antakya xəⱨirigə kətti. 23 U
Antakyada etiⱪadqilar bilən heli kɵp waⱪit turup, yənə yolƣa qiⱪti wə
Galatiya wə Frigiyə rayonlirini arilap, barƣanla yeridə etiⱪadqilarning
etiⱪadini küqəytti.
Apollosning Əfəs wə Korint xəⱨərliridə təlim berixi
Bu arida, Iskəndəriyə xəⱨiridə tuƣulƣan Apollos isimlik bir Yəⱨudiy
Əfəs xəⱨirigə kəldi. Uning sɵz ⱪabiliyiti üstün bolup, muⱪəddəs
yazmilardin heli sawati bar idi. 25 Rəbbimizning yoli toƣruluⱪ məlum
dərijidə təlim alƣan Apollos Rəbbimiz Əysa ⱨəⱪⱪidə ⱪizƣin sɵzləp təlim
berətti. Uning təlimi toƣra bolsimu toluⱪ əməs idi. Qünki u
qɵmüldürülüx toƣruluⱪ Yəⱨya pəyƣəmbərning suƣa qɵmüldürüxidinla
bilətti. 26 Apollos ibadəthanida yürəklik sɵzləxkə baxlidi.
Anglawatⱪanlardin Priskila bilən Akwila uni ɵyigə təklip ⱪilip, uningƣa
Hudaning yolini tehimu toluⱪ qüxəndürdi. 27 Keyin Apollos Yunan
ɵlkisigə barmaⱪqi bolƣanda, Əfəslik etiⱪadqilar uningƣa yardəmdə
bolup, Yunandiki etiⱪadqilarƣa hət yezip, ulardin Apollosni kütüwelixni
soridi. Apollos Yunanƣa berip, Hudaning meⱨir-xəpⱪiti arⱪiliⱪ ⱨəzriti
Əysaƣa etiⱪad ⱪilƣanlarƣa qong yardəmdə boldi. 28 U jama'ət aldida
Yəⱨudiylar bilən munazirilixip, ularƣa küqlük rəddiyə bərdi ⱨəmdə
muⱪəddəs yazmilarni asas ⱪilip, ⱨəzriti Əysaning Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ
ikənlikini eniⱪlap bərdi.
24

19-bab
Pawlus Əfəs xəⱨiridə
Apollos Korint xəⱨiridiki waⱪtida, Pawlus səpər ⱪilip, iqki ⱪuruⱪluⱪ
arⱪiliⱪ Əfəs xəⱨirigə kəldi. U yərdə mərⱨum Yəⱨya pəyƣəmbərning bəzi
xagirtliri bilən uqrixip, 2 ulardin:
– Silər Hudaning yoliƣa mengixⱪa baxliƣanda, uning Muⱪəddəs Roⱨi
silərgə ata ⱪilinƣanmu? – dəp soridi.
– Yaⱪ, biz Muⱪəddəs Roⱨ bar degənni zadi anglimaptikənmiz, – dəp
jawab bərdi ular.
3
Pawlus yənə:
1
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– Undaⱪta, silər qɵmüldürülgəndə, uning mənisini nemə dəp
qüxəndinglar? – dəp soridi.
– Bizning qüxənqimiz Yəⱨya pəyƣəmbər bərgən təlimgə asas
ⱪilinƣan, – dəp jawab bərdi ular.
4
– Xu qaƣda, Yəⱨya pəyƣəmbər kixilərgə qɵmüldürüxni ⱪobul
ⱪilƣanlarning gunaⱨiƣa towa ⱪilip, Hudaƣa yüzlinix niyitini ipadilixi
kerəklikini ⱨəm ɵzidin keyin kəlgüqigə, yəni ⱨəzriti Əysaƣa ixinixi
kerəklikini tapiliƣan, – dedi Pawlus.
5
Ular bu gəpni angliƣandin keyin, Rəbbimiz Əysaƣa etiⱪad ⱪilip,
uning nami bilən qɵmüldürüxni ⱪobul ⱪildi. 6 Pawlus ⱪolini ularƣa
təgküzüp turup du'a ⱪiliwatⱪanda, ularning wujudiƣa Muⱪəddəs Roⱨ
qüxti. Buning bilən, ular ɵzlirigə naməlum bolƣan tillarda Hudaƣa
mədⱨiyə oⱪuxti ⱨəm Hudadin kəlgən wəⱨiylərni yətküzüxkə baxlidi.
7
Ular təhminən on ikki kixi idi.
8
Üq ay dawamida, Pawlus Əfəs xəⱨiridiki Yəⱨudiylar ibadəthanisiƣa
kirip, ular bilən yürəklik sɵzlixip, ularni Hudaning padixaⱨliⱪi
toƣrisidiki təlimgə ⱪayil ⱪilixⱪa tirixti. 9 Lekin, bəziliri jaⱨilliⱪ ⱪilip
ixənməy, jama'ət aldida Rəbbimiz Əysa yoliƣa ⱨaⱪarət kəltürdi. Xunga,
Pawlus etiⱪadqilarni elip ulardin ayrildi wə ⱨər küni Tirannus isimlik
adəmning məktipidə sɵⱨbətlixixni dawamlaxturdi. 10 Bu hizmət ikki yil
dawamlaxti. Nətijidə, Asiya ɵlkisidiki pütün həlⱪ, Yəⱨudiylar yaki
Yəⱨudiy əməslər bolsun, ⱨəmməylən Rəbbimiz Əysa ⱨəⱪⱪidiki sɵzlərdin
həwərdar boldi.
Skewaning oƣulliri
Huda Pawlus arⱪiliⱪ ajayip mɵjizilərni yaratti. 12 Bəzilər ⱨətta ⱪol
yaƣliⱪ wə lɵnggilirini Pawlusning teniƣa təgküzüp, andin kesəllərning
yeniƣa apirip, ularning uqisiƣa yepip ⱪoyatti. Nətijidə, kesəllər saⱪiyip,
jinlar ularning tenidin qiⱪip ketətti. 13 Xu ətrapta ayət oⱪup jin ⱪoƣlaxni
kəsip ⱪiliwalƣan bəzi Yəⱨudiylarmu bar idi. Ular Rəbbimiz Əysaƣa
etiⱪad ⱪilmiƣan bolsimu, uning namini ixlitip, jinlarni ⱨəydiwətməkqi
boluxatti. Ular jinlarƣa: «Pawlus eytⱪan Əysaning namidin
buyruymənki, qiⱪip ketinglar!» dəydiƣan boldi. 14 Bu ixni ⱪilƣanlarning
arisida Skewa isimlik bir Yəⱨudiy aliy roⱨaniyning yəttə oƣlimu bar idi.
15
Bir küni ular jin qaplixiwalƣan bir kixining tenidiki jinni ⱪoƣlimaⱪqi
bolƣanda, jin qiⱪixⱪa unimay, ulardin:
– Mən Əysani tonuymən, Pawlusning kim ikənlikinimu bilimən, biraⱪ
11
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ɵzünglarqu? Ɵzünglar kim bolisilər? – dəp soridi.
16
Xuning bilən, jin qaplixiwalƣan kixi xiddətlik ⱨujumƣa ɵtüp, jin
ⱪoƣliƣuqilarni yər bilən yəksan ⱪiliwətti. Ular yarilinip, kiyimliri
yirtilip, yalingaq ⱨalda ɵydin ⱪeqip qiⱪip kətti.
17
Əfəs xəⱨiridə yaxaydiƣan pütün Yəⱨudiylar wə Yəⱨudiy əməslərmu
bu ixni anglap, naⱨayiti ⱪorⱪuxti. Xuningdin keyin, Rəbbimiz Əysaning
nami bu yərdimu kɵp ⱨɵrmətkə sazawər boldi. 18 Nətijidə, nurƣun
etiⱪadqilar burun ⱪilƣan yamanliⱪlirini oquⱪ etirap ⱪilixⱪa baxlidi.
19
Seⱨirgərlik ⱪilƣan birmunqə adəmlər ɵzlirining seⱨirgərlik toƣrisidiki
kitablirini əkelip bir yərgə dɵwiləp, kɵpqilikning aldida kɵydürüxti. Bu
kitablarning ⱪimmiti jəmiy əllik ming kümüx tənggigə yetətti. 20 Xundaⱪ
ⱪilip, Rəbbimizning təlimi omumyüzlük tarⱪilip, zor təsir pəyda ⱪildi.
Əfəs xəⱨiridiki topilang
Bu ixlardin keyin, Pawlus Makedoniyə wə Yunan ɵlkisi arⱪiliⱪ
Yerusalemƣa ⱪaytix ⱪarariƣa kəldi. U:
– U yərgə barƣandin keyin, Rim xəⱨirigə berixim kerək, – dedi.
22
Buning bilən, u yardəmqiliridin Timotiy bilən Erast ikkiylənni
ɵzining berixiƣa təyyarliⱪ ⱪilix üqün, Makedoniyə ɵlkisigə əwətiwetip,
ɵzi yənə bir məzgil Asiya ɵlkisidə ⱪaldi.
23
Dəl xu qaƣda, Əfəs xəⱨiridə Rəbbimiz Əysa yoliƣa ⱪarxi eƣir
ⱪalaymiⱪanqiliⱪ yüz bərdi. 24 Ayal ilaⱨ Artemisning xəripigə yasalƣan
buthanining kümüx ⱨəykəllirini yasiƣan Dimitriy isimlik bir zərgər bar
idi. Uning ⱨünərwənliri bu ⱨünər bilən kɵp payda alƣanidi. 25 Dimitriy
ⱨünərwənliri wə ɵz hizmitigə munasiwətlik ustilarni yiƣip, ularƣa:
– Ⱪerindaxlar, bizning rawaj tepiximizning ⱨünirimizgə baƣliⱪ
ikənlikini bilisilər. 26 Ⱨazir ⱨeliⱪi Pawlus degən əbləhning nemə ixlarni
ⱪilip yürgənlikini angliƣan ⱨəm kɵrgən boluxunglar kerək. U, «ⱪol bilən
yasiwalƣan butliringlar Huda əməs» deyix bilən, Əfəs wə pütün Asiya
ɵlkisidiki nurƣunliƣan kixilərni ⱪaymuⱪturup, tuyuⱪ yolƣa
baxlawatidu. 27 Bundaⱪ bolƣanda, bizning bu kəspimizning namiƣa daƣ
qüxüx həwpi bolupla ⱪalmay, bəlki uluƣ ayal hudayimiz Artemisning
buthanisimu ⱪədirlənməy, ⱨətta Asiya ɵlkisi wə pütün yər yüzidikilər
ibadət ⱪilip kəlgən ayal hudayimizning xan-xəripining yoⱪilix həwpimu
bolidu! – dedi.
28
Bu sɵzlərni angliƣan kɵpqilikning ƣəzipi ɵrləp, ⱪayta-ⱪayta:
– Biz Əfəsliklərning ayal hudasi Artemis uluƣdur! – dəp quⱪan selixⱪa
21
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baxlidi.
29
Buning bilən, pütün xəⱨər astin-üstün bolup kətti. Topilangqilar
Pawlusning səpərdaxliridin Makedoniyilik Gayus wə Aristarhuslarni
tutuwelip, aldiƣa selip, üsti oquⱪ tiyatirhaniƣa elip bardi. 30 Pawlus
topilangqilar arisiƣa kirip sɵzliməkqi boluwidi, lekin etiⱪadqilar uni
kirixtin tosidi. 31 Ⱨətta Pawlusning dostliri bolƣan bəzi yuⱪiri dərijilik
əməldarlarmu Pawlusⱪa adəm əwətip, uni tiyatirhaniƣa berix həwpigə
təwəkkül ⱪilmasliⱪⱪa ündidi.
32
Bu qaƣda, pütün tiyatirhanining iqi warang-qurungƣa tolƣan bolup,
biri birnemə dəp warⱪirisa, yənə biri yənə birnemə dəp warⱪiraytti. Kɵp
sandiki kixilər ɵzlirining nemigə yiƣilƣanliⱪinimu bilməytti.
33
Yəⱨudiylar ɵzlirining Pawlusning tərəpdarliri əməslikini kɵrsitix
üqün, Iskəndər isimlik adəmni ɵzlirini aⱪlax məⱪsitidə aldiƣa qiⱪardi.
Iskəndər kɵpqilikkə ⱪol ixariti ⱪilip, Yəⱨudiylarni aⱪlaxⱪa baxlidi.
34
Biraⱪ, kɵpqilik uning Yəⱨudiy ikənlikini bilgəndə, bu ixta uningmu
məs'uliyiti bar ohxaydu, dəp ⱪaldi. Xunga, kɵpqilik təngla:
– Hudayimiz Artemis uluƣdur! – dəp ikki sa'ətqə quⱪan selixti.
35
Ahirda, xəⱨərning yərlik əməldari halayiⱪni tinqlandurup mundaⱪ
dedi:
– Əy Əfəs həlⱪi! Biz Əfəsliklərning uluƣ Artemis buthanisining wə
uning asmandin qüxkən muⱪəddəs texining ⱪoƣdiƣuqisi ikənlikini
bilməydiƣan kixi barmu?! 36 Bu ixlarni ⱨeqkim yoⱪⱪa qiⱪiriwetəlməydu.
Xunga, silər ɵzünglarni besiwelixinglar, oylimay birər kɵngülsiz ix
qiⱪirip ⱪoymasliⱪinglar kerək. 37 Silər bu kixilərni bu yərgə soraⱪ ⱪilixⱪa
elip kəldinglar. Lekin, ular ya buthanining birər nərsisini oƣrilap kətkini,
ya bizning ayal hudayimizƣa kupurluⱪ ⱪilƣini yoⱪ. 38 Əgər Dimitriy wə
uning kəsipdaxlirining ⱨərⱪandaⱪ bir kixining üstidin xikayiti bolsa,
soraⱪhanilar oquⱪ. Soraⱪqilarmu bar. Xikayitini xu yərgə berip ⱪilsun.
39
Baxⱪa məsililiringlar bolsimu, ⱪanuniy sorunlarƣa berip, bir tərəp
ⱪilixinglar lazim. 40 Rimliⱪlar bügünki wəⱪəni topilang dəp, bizgə jaza
berixi eⱨtimalƣa naⱨayiti yeⱪin. Bu ⱪalaymiⱪanqiliⱪning ⱨeq səwəbi
bolmiƣanikən, ⱨesabinimu berəlməymiz-də!
41
Bu sɵzlərni ⱪilƣandin keyin, u həlⱪni tarⱪitiwətti.
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20-bab
Pawlusning Makedoniyə wə Yunanƣa ⱪayta kelixi
Topilang besiⱪⱪandin keyin, Pawlus etiⱪadqilarni qaⱪirip, ularni
riƣbətləndürdi wə ular bilən hoxlixip, Makedoniyə ɵlkisigə kətti. 2 U xu
ətraptiki jaylarni arilap, etiⱪadqilarni riƣbətləndüridiƣan nurƣun
sɵzlərni ⱪilƣandin keyin, Yunanƣa berip, 3 u yərdə üq ay turdi. Pawlus
kemigə olturup Süriyə ɵlkisigə ⱪaytmaⱪqi bolup turƣanda,
Yəⱨudiylarning uni ɵltürüx suyiⱪəstidə ikənlikidin həwər tepip,
Makedoniyə ɵlkisidin ɵtüp, ⱪuruⱪluⱪ bilən ⱪaytip ketix ⱪarariƣa kəldi.
4
Uning bilən billə bolƣanlar, Beriyaliⱪ Pirus oƣli Sopater,
Salonikaliⱪlardin Aristarhus bilən Sekundus, Dərbəlik Gayus, Timotiy
wə Asiya ɵlkisidin Tikikus bilən Trofimlar idi. 5 Ular baxta Tro'as
xəⱨirigə kemə bilən berip, bizning yetip beriximizni kütüp turdi. 6 Petir
Nan ⱨeytidin keyin, biz Filipi xəⱨiridin kemigə olturup, bəx kündin keyin
Tro'asⱪa kelip, ular bilən uqraxtuⱪ wə u yərdə bir ⱨəptə turduⱪ.
1

Pawlusning Tro'asni ahirⱪi ⱪetim kɵrüxi
Yəkxənbə küni, biz nanni bɵlüxüp, ⱨəzriti Əysani hatiriləx üqün bir
yərgə jəm bolduⱪ. Pawlus ətisi kətməkqi bolƣaqⱪa, kɵpqilikkə tün
yerimgiqə təlim bərdi. 8 Biz jəm bolƣan yuⱪiriⱪi ⱪəwəttiki ⱨujrida
nurƣun may qiraƣlar yenip turatti. 9 Əftikus isimlik bir yigit derizidə
olturƣanidi. Pawlusning sɵzi dawamlaxⱪanseri may qiraƣning isi ⱨujrini
ⱪaplap, ⱨeliⱪi yigitni mügdək basti. Keyin, u ⱪattiⱪ uyⱪuƣa ketip, üqinqi
ⱪəwəttin yərgə yiⱪilip qüxti. Kɵpqilik uni yərdin kɵtürüp ⱪarisa, u ɵlüp
boptikən. 10 Pawlus pəskə qüxüp, ɵzini uning üstigə etip, ⱪuqaⱪlap turup:
– Ⱨoduⱪmanglar, u tirik! – dedi. 11 Keyin, üstünki ⱪəwətkə qiⱪip,
ⱨəzriti Əysani hatiriləx üqün nanni bɵlüxüp yəp, ibadət ⱪilduⱪ. Pawlus
tang atⱪuqə sɵzini dawamlaxturƣandin keyin, biz bu yərdin yolƣa
qiⱪtuⱪ. 12 Tro'astiki etiⱪadqilar bolsa ⱨeliⱪi yigitni ɵyigə ⱨayat apirip
ⱪoydi. Kɵpqilik bu wəⱪədin qongⱪur təsəlli tapti.
7

Pawlusning hoxlixix nutⱪi
Pawlus Tro'as xəⱨiridin Asos xəⱨirigə piyadə barmaⱪqi boldi.
Xunga, u bizning kemə bilən aldin yürüp, u xəⱨərgə uningdin burun yetip
berip, u yərdə bizning uning bilən uqrixiximizni orunlaxturƣanidi.
14
Keyin, Asosta uqraxtuⱪ wə kemigə qüxüp, Midilli xəⱨirigə kəlduⱪ.
13
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Andin, yənə yolƣa qiⱪip, ətisi Hiyos arilining yeniƣa kəlduⱪ. Üqinqi
küni, Əfəstin ɵtüp, Samos ariliƣa kəlduⱪ wə uning ətisi kemə bilən Milet
xəⱨirigə barduⱪ. 16 Asiya ɵlkisidə kɵp waⱪitni ɵtküzüwətməslik üqün,
Pawlus Əfəstə tohtimasliⱪni ⱪarar ⱪilƣanidi. U Yəⱨudiylarning orma
ⱨeytini mumkinⱪədər Yerusalemda ɵtküzüx üqün aldiraytti. 17 Pawlus
Milet xəⱨiridin Əfəskə adəm əwətip, etiⱪadqilar jama'ətqiliki
yetəkqilirini qaⱪirdi. 18 Ular kəlgəndin keyin, Pawlus ularƣa mundaⱪ
dedi:
– Mən Asiya ɵlkisigə ayaƣ basⱪan birinqi kündin tartip, silər bilən
ⱪandaⱪ ɵtkənlikim ⱨərbiringlarƣa məlum. 19 Yəⱨudiylarning suyiⱪəstliri
tüpəylidin tartⱪan azablar iqidə, kɵzümdin yax üzülmigən ⱨalda
kəmtərlik bilən Rəbbimiz Əysaning hizmitidə boldum. 20 Məyli ammiwi
sorunlarda bolsun yaki ɵyliringlarda bolsun, silərgə təlim bərgən
waⱪitlirimda, silərgə paydiliⱪ bolƣanla nərsilərni eytmay ⱪoymidim.
21
Yəⱨudiylar wə Yəⱨudiy əməslərni towa ⱪilip, Hudaƣa yüzlinixkə wə
Rəbbimiz Əysaƣa etiⱪad ⱪilixⱪa ündidim.
22
Ⱨazir Muⱪəddəs Roⱨning əmrigə asasən Yerusalemƣa ketiwatimən.
U yərdə ⱪandaⱪ ixlarƣa duq kelidiƣanliⱪimni uⱪmaymən. 23 Pəⱪət xuni
bilimənki, Muⱪəddəs Roⱨ mən baridiƣanla xəⱨərlərdə meni zindan wə
azablarning kütüp turidiƣanliⱪini aldin eytip kəlməktə. 24 Lekin, mən ɵz
musapəmni tamamlixim, Rəbbimiz Əysaning tapxurƣan hizmitini
muwəppəⱪiyətlik orundixim, yəni Hudaning meⱨir-xəpⱪiti toƣrisidiki
hux həwərning guwaⱨqisi boluxum üqün, ɵz ⱨayatimni ⱪilqə ayimay,
Yerusalemƣa ketiwatimən.
25
Mən silər bilən arilixip, ⱨərbiringlarƣa Hudaning padixaⱨliⱪi
ⱨəⱪⱪidə qüxəndürdüm. Əmdi manga məlumki, buningdin keyin silər
meni ⱪayta kɵrəlməysilər. 26 Xuning üqün, bügün silərgə xuni jiddiy
eytip ⱪoyayki, aranglarda ⱨərⱪandaⱪ bir kixi ⱪutⱪuzulmisa, mən
jawabkar əməsmən. 27 Qünki, mən Hudaning iradisini ⱪilqə elip ⱪalmay
silərgə toluⱪ yətküzdüm. 28 Ɵzünglarƣa pəhəs bolunglar, Muⱪəddəs Roⱨ
silərning baxlamqiliⱪ ⱪilixinglarƣa tapxurƣan barliⱪ
ⱪerindixinglarƣimu pəhəs bolunglar! Padiqi ⱪoylirini baⱪⱪandək,
silərmu Hudaning jama'ətqilikini beⱪinglar, qünki Huda ularni ɵz
oƣlining ⱪeniƣa setiwalƣan! 29 Manga ayanki, mən kətkəndin keyin,
qilbɵrilər padini ⱪalaymiⱪanlaxturƣanƣa ohxax, 30 silərning
aranglardinmu bəzilər etiⱪadqilarni ɵzlirigə əgəxtürüx üqün, hata təlim
tarⱪitidu. 31 Xunga, ⱨoxyar bolunglar. Mening üq yil keqə-kündüz
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deməy, silərgə yax aⱪⱪuzup nəsiⱨət bərgənlikimni esinglarda tutunglar.
32
Əmdi mən silərni Hudaƣa wə uning meⱨir-xəpⱪətlik sɵzlirigə
tapxurdum. Bu sɵzlər arⱪiliⱪ Huda etiⱪadinglarni küqəytidu wə ɵzining
muⱪəddəs həlⱪigə atiƣan mirastin silərni bəⱨrimən ⱪilidu. 33 Silərgə
məlumki, mən ⱨeqⱪaqan ⱨərⱪandaⱪ kixining kiyimlirigə yaki
altun-kümüxigə kɵz ⱪirimnimu salmidim. 34 Mən ikki bilikimgə tayinip,
ɵzümning wə ⱨəmraⱨlirimning ⱨajitidin qiⱪtim. 35 Ⱨərⱪandaⱪ ixta silərgə
muxundaⱪ əjir arⱪiliⱪ ⱨajətmənlərgə yardəm berix lazimliⱪini kɵrsəttim.
Xundaⱪ ⱪilsanglar, Rəbbimiz Əysa ɵzi eytⱪan: «Bərmək almaⱪtinmu zor
bəht» deginini esinglardin qiⱪarmaysilər!
36
Pawlus bu sɵzlərni ⱪilip bolƣandin keyin, ⱨəmməylən bilən birliktə
tizlinip olturup du'a ⱪildi. 37 Kɵpqilik kɵz yexi ⱪilixip, uning bilən
ⱪuqaⱪlixip, sɵyüxüp hoxlaxti. 38 Ularni əng məyüsləndürgini
Pawlusning, «buningdin keyin meni ⱪayta kɵrəlməysilər» degən sɵzi
boldi. Keyin, ular uni kemigə qiⱪirip uzitip ⱪoydi.

21-bab
Pawlusning Yerusalemƣa berixi
Biz ular bilən hoxlixip, kemə bilən udul Ⱪos ariliƣa ⱪarap yol alduⱪ.
Ətisi, Rodos ariliƣa, u yərdin Pataraya xəⱨirigə barduⱪ. 2 Patarayada
Fənikiyə rayoniƣa baridiƣan bir kemini tepip, uningƣa olturup yolƣa
qiⱪtuⱪ. 3 Siprus arili kɵrüngəndin keyin, uning jənubidin aylinip ɵtüp,
Süriyə ɵlkisigə ⱪarap mengip, Tir xəⱨiridə ⱪuruⱪluⱪⱪa qiⱪtuⱪ. Qünki,
kemə bu yərdə yükini qüxürətti. 4 Bu yərdiki etiⱪadqilardin bəzilirini
tepip, ularning yenida yəttə kün turduⱪ. Muⱪəddəs Roⱨ ularƣa
Pawlusning Yerusalemda tartidiƣan azabliridin həwər bərgənidi, xunga
ular uningƣa Yerusalemƣa barma, dəp nəsiⱨət ⱪildi. 5 Biraⱪ, biz u yərdə
bir ⱨəptə turƣandin keyin, səpirimizni dawamlaxturduⱪ. Etiⱪadqilar wə
ularning hotun-balilirining ⱨəmmisi bizni xəⱨərning sirtiƣa uzitip qiⱪti.
Ⱨəmməylən dengiz boyida tizlinip olturup billə du'a ⱪilduⱪ.
6
Hoxlaxⱪandin keyin, biz kemigə qiⱪtuⱪ, ular ɵylirigə ⱪaytixti.
7
Tir xəⱨiridin dengiz səpirimizni dawamlaxturup, Pitolimay xəⱨirigə
kəlduⱪ. U yərdiki etiⱪadqilar bilən kɵrüxüp, ularning yenida bir kün
turduⱪ. 8 Ətisi, u yərdin ayrilip, kemə bilən Ⱪəysəriyə xəⱨirigə kelip, hux
həwər yətküzgüqi Filipning ɵyigə berip ⱪonduⱪ. U burun Yerusalemdiki
1
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etiⱪadqilar təripidin hizmətkə tallanƣan yəttə kixining biri idi. 9 Bu
kixining Hudaning wəⱨiylirini yətküzələydiƣan, tehi talaliⱪ bolmiƣan
tɵt ⱪizi bar idi. 10 Biz u yərdə birnəqqə kün turƣandin keyin, Yəⱨudiyə
ɵlkisidin Agabus isimlik bir pəyƣəmbər kəldi. 11 Bu kixi bizning
aldimizƣa kelip, Pawlusning bəlweƣini ⱪoliƣa elip, ɵzining put-ⱪolini
baƣlap:
– Muⱪəddəs Roⱨ dediki, bu bəlwaƣning igisi Yerusalemda Yəⱨudiylar
təripidin muxundaⱪ baƣlinip, Rimliⱪlarning soraⱪ ⱪilinixiƣa
tapxurulidu! – dedi.
12
Biz bu sɵzni angliƣandin keyin, xu yərlik kixilər bilən birliktə
Pawlusni Yerusalemƣa barmasliⱪⱪa ündiduⱪ. 13 Lekin, Pawlus:
– Silər nemixⱪa bunqiwala ⱪayƣurup, yürikimni ezisilər? Mən
Yerusalemda Rəbbimiz Əysa üqün tutⱪun boluxⱪila əməs, u yərdə
ɵlüxkimu təyyarmən, – dəp jawab bərdi.
14
Biz uni ⱪayil ⱪilalmay, boldi ⱪilduⱪ wə:
– Hudaning haliƣinidək bolsun! – deduⱪ.
15
U yərdə birnəqqə kün turup, yük-taⱪimizni yiƣixturup,
Yerusalemƣa barduⱪ. 16 Ⱪəysəriyilik etiⱪadqilardin birnəqqisi biz bilən
ⱨəmsəpər bolup, Yerusalemda bizni Minason isimlik bir Siprusluⱪning
ɵyigə baxlap bardi. Bu kixi kona etiⱪadqilardin idi.
Pawlusning Yaⱪup bilən kɵrüxüxi
Yerusalemda etiⱪadqilar bizni ⱪizƣin ⱪarxi aldi. 18 Ətisi, biz Pawlus
bilən billə Yaⱪupni kɵrgili barduⱪ. Yaⱪup bilən etiⱪadqilar
jama'ətqilikidiki baxⱪa yetəkqilərning ⱨəmmisi u yərgə yiƣilƣanidi.
19
Pawlus ular bilən amanlaxⱪandin keyin, Hudaning Yəⱨudiy əməslər
iqidə ɵzi arⱪiliⱪ ⱪilƣan pütün ixlirini ularƣa təpsiliy məlum ⱪildi.
20
Bularni angliƣan kɵpqilik Hudaƣa mədⱨiyə oⱪup, Pawlusⱪa:
– Əy ⱪerindax, Yerusalemda əⱨwal mundaⱪ: Yəⱨudiylar iqidə nəqqə
mingliƣan kixi ⱨəzriti Əysaƣa etiⱪad ⱪilidu. Ularning ⱨəmmisi Təwrat
ⱪanuniƣa ⱪattiⱪ əməl ⱪilidu. 21 Ularning anglixiqə, siz Yəⱨudiy
əməslərning arisida yaxiƣan pütün Yəⱨudiylarƣa balilirini hətnə
ⱪildurmasliⱪini, Yəⱨudiylarning baxⱪa ən'ənilirigə ri'ayə ⱪilixning ⱨajiti
yoⱪluⱪini ɵgitip, Təwratni qɵrüwetipsiz! 22 Xunga, bu yərdiki
Yəⱨudiylar sizning bu yərgə kəlgənlikingizni anglisa, sizgə qoⱪum
ziyankəxlik ⱪilmay ⱪalmaydu! Əmdi ⱪandaⱪ ⱪilix kerək? 23 Bizningqə
mundaⱪ ⱪilsingiz: arimizda Hudani razi ⱪilix üqün ⱪəsəm bərgən tɵt
17
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adəm⑥ bar. 24 Siz ularni elip, ular bilən birliktə Təwrattiki tazilinix diniy
ⱪa'idisidin ɵtüng, ularning ⱪurbanliⱪ qiⱪimlirini ɵzingiz kɵtürüng.
Ⱪurbanliⱪ ⱪilƣandin keyin, ular ⱪəsəmlirining ada bolƣanliⱪini kɵrsitix
üqün qaqlirini qüxüridu. Buning bilən, halayiⱪ siz toƣruluⱪ
angliƣanlirining əməliyətkə uyƣun əməslikini qüxinidu ⱨəmdə
ɵzingizningmu Təwratⱪa ri'ayə ⱪilidiƣanliⱪingizni kɵridu. 25 Yəⱨudiy
əməs etiⱪadqilarƣa kəlsək, ular Yəⱨudiylarning ən'ənilirigə ri'ayə
ⱪilmisimu bolidu. Pəⱪətla ɵtkənki hetimizdə tapiliƣinimizdək, butⱪa
atap ⱪurbanliⱪ ⱪilinƣan yeməkliklərni yemisun, ⱪanni wə boƣup
ɵltürülgən ⱨaywanning gɵxinimu yemisun, jinsiy əhlaⱪsizliⱪ ⱪilmisun, –
deyixti.
26
Buning bilən, Pawlus u tɵt kixini elip, ətisi ular bilən billə tazilinix
diniy ⱪa'idisini ɵtküzüxkə bardi. U mərkiziy ibadəthaniƣa kirip,
roⱨaniylarƣa ɵzlirining paklinix mudditining toxup, ⱨərⱪaysisi üqün
ⱪurbanliⱪ ⱪilinidiƣan künni məlum ⱪilip ⱪoydi.
Pawlusning mərkiziy ibadəthanida tutⱪun ⱪilinixi
Yəttə künlük muddət toxuxⱪa az ⱪalƣanda, Asiya ɵlkisidin kəlgən
bəzi Yəⱨudiylar Pawlusni mərkiziy ibadəthanida kɵrüp, jama'ətni
ⱪutritip, uningƣa ⱪol selip:
28
– Əy Isra'illar, yardəmdə bolunglar! Bu adəm ⱨəmmə yərdə
həlⱪimizgə, Təwrat ⱪanunimizƣa wə mərkiziy ibadəthanimizƣa ⱪarxi
sɵzlərni tarⱪitiwatidu. Əmdiliktə, u Yəⱨudiy əməslərni mərkiziy
ibadəthanimizƣa baxlap kirip, bu muⱪəddəs jayni bulƣimaⱪta! – dəp
quⱪan kɵtürdi. 29 (Ularning bundaⱪ deyixining səwəbi, buningdin burun
ular Yəⱨudiy əməs Əfəslik Trofimni Pawlus bilən billə xəⱨərdə kɵrüp,
Pawlus uni mərkiziy ibadəthaniƣa baxlap kirdi, dəp hata oyliƣanidi.)
30
Xuning bilən, pütün xəⱨər təwrəp kətti. Tərəp-tərəptin yügürüp
kəlgən halayiⱪ Pawlusni tutup, mərkiziy ibadəthanidin sɵrəp elip qiⱪti.
Ibadəthana ⱪarawulliri ibadəthanida ⱪalaymiⱪanqiliⱪ qiⱪmisun dəp,
ibadəthanining dərwazilirini dərⱨal taⱪiwətti. 31 Topilangqilar Pawlusni
urup ɵltürüwətməkqi bolup turƣanda, pütün Yerusalemning
ⱪalaymiⱪanqiliⱪ iqidə ⱪalƣanliⱪi toƣrisidiki həwər u yərdə turuxluⱪ Rim
27

Bu kixilər ɵzlirini Hudaƣa waⱪitliⱪ atiƣanlar bolup, ular ⱨaraⱪ iqixtin saⱪlinatti,
qaqlirini uzun ⱪoyuwetətti. Waⱪit toxⱪandin keyin, Hudaƣa ⱪurbanliⱪ ⱪilip qaqlirini
kəstürüwetətti.
⑥
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ləxkərlirining ⱪomandaniƣa yetip bardi. 32 Ⱪomandan dərⱨal ləxkər wə
birⱪanqə yüzbexini elip, topilang boluwatⱪan yərgə yügürüp kəldi.
Ularni kɵrgən halayiⱪ Pawlusni uruxni tohtatti. 33 Ⱪomandan aldiƣa
ɵtüp, ləxkərlərni Pawlusni tutup, ikki zənjir bilən baƣlaxⱪa buyrudi.
Keyin, u:
– Bu adəm kim? U nemə gunaⱨ ⱪildi? – dəp soridi.
34
Topilangqilarning iqidə bəzilər uni desə, bəzilər buni deyixip,
ⱪalaymiⱪanqiliⱪ bolup kətti. Xunga, ⱨəⱪiⱪiy əⱨwalni eniⱪlaxⱪa amalsiz
ⱪalƣan ⱪomandan ahir Pawlusni yandiki ⱪəl'əgə elip ketixni buyrudi.
35
Pawlus ⱪəl'əning pələmpiyigə kəlgəndə, topilangqilar tehimu
zorawanlixip kətti. Xuning bilən, ləxkərlər uni ⱪəl'əgə kɵtürüp əketixkə
məjbur boldi. 36 Ularning kəynidin əgixip mangƣan halayiⱪ:
– Uni ɵltürünglar! – dəp warⱪirixatti.
Pawlusning ɵzini aⱪlixi
Ləxkərlər Pawlusni ⱪəl'əgə əkirip ketixkə az ⱪalƣanda, Pawlus Grek
tilida ⱪomandandin:
– Bir eƣiz sɵzüm bar idi, eytsam bolamdikin? – dəp soridi.
– Grekqə bilidikənsən! 38 Undaⱪta, ilgiri ⱪalaymiⱪanqiliⱪ qiⱪirip,
hənjərlik tɵt ming topilangqini baxlap qɵlgə ⱪeqip kətkən ⱨeliⱪi Misirliⱪ
sən ohximamsən? – dəp soridi ⱪomandan.
39
– Yaⱪ! Mən Yəⱨudiy! Kilikiyə ɵlkisining Tarsus xəⱨiridə tuƣulƣan.
Xu muⱨim xəⱨərning puⱪrasimən. Halayiⱪⱪa birnəqqə eƣiz sɵz
ⱪiliximƣa ijazət ⱪilsingiz! – dedi Pawlus.
40
Ⱪomandan ijazət ⱪildi. Pawlus pələmpəydə turup, halayiⱪⱪa ⱪol
ixariti ⱪildi. Kɵpqilik tinqiƣanda, u Aramiy tilida sɵzləxkə baxlidi.
37

22-bab
1

– Ⱨɵrmətlik Yəⱨudiy atilar wə aka-ukilar! Əmdi ɵzümni aⱪlaydiƣan
sɵzlirimgə ⱪulaⱪ selinglar, – dedi Pawlus.
2
Ular Pawlusning Aramiy tilida sɵzliginini anglap, tehimu jim boluxti.
Pawlus sɵzini dawamlaxturdi:
3
– Mənmu bir Yəⱨudiy, Kilikiyə ɵlkisining Tarsus xəⱨiridə tuƣuldum,
lekin Yerusalemda qong boldum. Dangliⱪ Təwrat ustazi Ƣamaliyildin
təlim elip, əjdadlirimizdin ⱪalƣan Təwrat ⱪanuniƣa ⱪattiⱪ ri'ayə ⱪilip

1213
Ⱨəzriti Əysa əlqilirining pa'aliyətliri

kəldim. Silərgə ohxax, Huda yolida pütün wujudum bilən ⱪizƣin
ixligənidim. 4 Ⱨəzriti Əysa yolida mangƣanlarƣa ziyankəxlik ⱪilip,
ularning ɵlüxigə səwəbqi boldum. Ⱨəzriti Əysaƣa əgəxkənlərni ər-ayal
deməy tutup, zindanƣa taxlattim. 5 Bu toƣruluⱪ bax roⱨaniy wə pütün
aliy kengəxmə mening sɵzlirimning rastliⱪini ispatlap berələydu. Mən
ulardin Dəməxⱪtiki Yəⱨudiy baxliⱪlarƣa yezilƣan hətlərni elip, u
yərdiki ⱨəzriti Əysaƣa etiⱪad ⱪilidiƣanlarni jazalax üqün Yerusalemƣa
kixənləp elip kelix niyitidə yolƣa qiⱪⱪanidim. 6 Qüxkə yeⱪin, Dəməxⱪⱪə
yetip kelixkə az ⱪalƣinimda, tosattin asmandin küqlük bir nur qüxüp,
ətrapimni yorutuwətti. 7 Yərgə yiⱪildim. Andin, «Sa'ul, Sa'ul manga
nemixⱪa ziyankəxlik ⱪilisən?» degən awazni anglidim. 8 «I Rəbbim, sən
kimsən?» dəp sorisam, u, «mən sən ziyankəxlik ⱪiliwatⱪan Nasirəlik
Əysa!» dedi. 9 Mən bilən billə ketiwatⱪanlar u nurni kɵrgən bolsimu,
lekin manga ⱪilƣan sɵzlərni qüxənməptu. 10 Mən yənə, «I Rəbbim, mən
nemə ⱪilay?» dəp sorisam, u manga, «ornungdin tur, Dəməxⱪⱪə kir,
Huda sanga tapxurƣan ixlarning ⱨəmmisini u yərdə uⱪisən!» dedi.
11
Ⱨeliⱪi küqlük nurdin kɵzlirim kɵrməs bolup ⱪaldi. Xunga,
yenimdikilər ⱪolumdin yetəkləp, Dəməxⱪⱪə elip kirdi.
12
U yərdə Ⱨananiya isimlik bir kixi bar idi. U Hudaƣa ihlasmən,
Təwrat ⱪanunimizƣa ⱪattiⱪ əməl ⱪilidiƣan kixi bolup, Dəməxⱪtiki pütün
Yəⱨudiylarning ⱨɵrmitigə sazawər idi. 13 U kelip, yenimda turup:
«Ⱪerindixim Sa'ul, kɵzliring əsligə kəlsun!» dedi. Xu'an kɵzlirim əsligə
kelip, uni kɵrdüm. 14 U manga: «Əjdadlirimiz etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda
seni ɵzining iradisini bilixinggə tallidi. U yənə ɵzining adil hizmətkari
bolƣan ⱨəzriti Əysani kɵrüxüng wə uning aƣzidin qiⱪⱪan sɵzlərni
anglixing üqün seni tallidi. 15 Qünki, sən kɵrgən-angliƣanliringni pütün
insanlarƣa yətküzisən! 16 Xundaⱪ ikən, sən yənə nemini saⱪlap turisən?
Ornungdin turup qɵmüldürülgin wə Rəbbimizgə du'a ⱪilip,
gunaⱨliringdin paklan!» dedi.
17
Keyin, Yerusalemƣa ⱪaytip kəldim. Mərkiziy ibadəthanida du'a
ⱪiliwatⱪinimda, kɵzümgə bir ƣayibanə alamət kɵründi. 18 Bu alaməttə
mən rəbbim Əysani kɵrdüm. U manga, «Yerusalemdin dərⱨal kət.
Qünki, bu yərning adəmliri sening manga ⱪilƣan guwaⱨliⱪingni ⱪobul
ⱪilmaydu!» dedi. 19 Mən, «I Rəbbim, ular mening ⱨəmmə yərdə
ibadəthanilarƣa kirip, sanga etiⱪad ⱪilƣanlarni tutⱪun ⱪilip,
urƣanliⱪimni bilidu. 20 Həlⱪni sanga etiⱪad ⱪilixⱪa dəwət ⱪilƣan Istipan
ɵltürülgəndə, mənmu xu yərdə idim! Uni ɵltürgənlərning kiyimlirini

1214
Ⱨəzriti Əysa əlqilirining pa'aliyətliri

saⱪlap, ⱪilmixliriƣa ⱪoxulƣanidim! Mən bu yərdə tursam, ular mening
gepimgə qoⱪum ixinidu» dedim. 21 Biraⱪ, Rəbbim Əysa manga yənə,
«Yerusalemdin qiⱪip kət! Seni yiraⱪ jaylarƣa, Yəⱨudiy əməslərning
arisiƣa əwətimən!» dedi.
22
Pawlusning sɵzlirigə baxtin-ayaƣ ⱪulaⱪ seliwatⱪan halayiⱪ uning
Yəⱨudiy əməslər ⱨəⱪⱪidiki sɵzini anglax bilənla:
– Uni yoⱪitix kerək! Ɵltürüx kerək! U ɵlüxkə tegixlik! – dəp quⱪan
selixti. 23 Ular bir tərəptin quⱪan selip, bir tərəptin kiyimlirini pulanglitip,
topa sorup, qang qiⱪiriwətti. 24 Rim ⱪomandani Pawlusni ⱪəl'əgə əkirip
ketixkə əmr ⱪildi wə halayiⱪning uningƣa nemə üqün bundaⱪ quⱪan
salidiƣanliⱪini təkxürməkqi bolup, ləxkərlirigə uni ⱪamqilap soraⱪ
ⱪilixni buyrudi. 25 Ular Pawlusni tüwrükkə baƣlap ⱪamqilimaⱪqi
bolƣanda, Pawlus yenida turƣan yüzbexiƣa:
– Bir Rim puⱪrasini sotlimayla ⱪamqilixinglar ⱪanunƣa uyƣunmu? –
dedi.
26
Bu sɵzni angliƣan yüzbexi ⱪomandanning aldiƣa berip:
– U kixi Rim puⱪrasi ikən. Siz nemə ix ⱪiliwatⱪanliⱪingizni
bilməmsiz?! – dedi.
27
Ⱪomandan Pawlusning aldiƣa berip, uningdin:
– Eytⱪin, sən rasttinla Rim puⱪrasimu? – dəp soridi.
– Rast, – dəp jawab bərdi Pawlus.
28
– Mən nurƣun pul həjləp, aran puⱪraliⱪ salaⱨiyitigə igə boldum, –
dedi ⱪomandan.
Pawlus:
– Mən tuƣuluxumdin xundaⱪ! – dedi.
29
Xuning bilən, Pawlusni soraⱪⱪa tartmaⱪqi bolƣan ləxkərlər dərⱨal
ɵzini qətkə aldi. Uni baƣlatⱪan ⱪomandanmu uning Rim puⱪrasi
ikənlikini bilip, ⱪorⱪup kətti. Qünki, u bir Rim puⱪrasini ⱪanunsiz ⱨalda
baƣlap, ⱪamqilaxⱪa əmr ⱪilƣanidi.
Pawlusning aliy kengəxmidə ɵzini aⱪlixi
Ⱪomandan Yəⱨudiylarning Pawlusning üstidin ⱪilƣan xikayitining
səwəbini ⱨəⱪiⱪiy bilix üqün, ətisi uni yexiwetip, aliy roⱨaniylar wə pütün
Yəⱨudiy aliy kengəxmisidikilərning bir yərgə yiƣilixini buyrudi. Andin,
Pawlusni elip kelip, ularning aldiƣa turƣuzdi.
30
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23-bab
1

Pawlus aliy kengəxmə ⱨəy'ətlirigə tikilip turup:
– Ⱪerindaxlar, mən bügüngiqə Hudaning aldida pak wijdanim bilən
yaxap kəldim, – dedi.
2
Buni angliƣan bax roⱨaniy Ⱨananiya Pawlusning yenida turƣanlarƣa
uning aƣziƣa uruxni buyrudi. 3 Pawlus uningƣa:
– Əy texi pal-pal sahtipəz! Seni Huda uridu! Sən u yərdə olturup, meni
Təwrat ⱪanuni boyiqə soraⱪⱪa tartmaⱪqi, lekin meni urƣuzup, ɵzüng
Təwrat ⱪanuniƣa hilapliⱪ ⱪiliwatisən! – dedi.
4
– Sən Hudaning bax roⱨaniysiƣa ⱨaⱪarət kəltürüwatamsən?! – deyixti
yenida turƣanlar. 5 Pawlus:
– Meni kəqürünglar! Mən uning bax roⱨaniy ikənlikini bilgən bolsam,
undaⱪ deməyttim. Qünki Təwratta: «Həlⱪingni idarə ⱪilidiƣan baxliⱪⱪa
tɵⱨmət ⱪilma!» deyilgən, – dedi.
6
Pawlus bu bir top kixilərning iqidə bəziliri Saduⱪiy diniy
eⱪimidikilər, yənə bəziliri Pərisiy diniy eⱪimidikilər ikənlikini bilip,
ularni talax-tartixⱪa selix üqün, aliy kengəxmidə yuⱪiri awaz bilən:
– Ⱪerindaxlar, mən bolsam Pərisiylərdin bolimən wə bir Pərisiyning
oƣlimən. Mən ɵlgənlərning ⱪayta tirilixini ümid ⱪilƣanliⱪim üqünla
bügün bu yərdə soraⱪⱪa tartiliwatimən! – dəp warⱪiridi.
7
Bu sɵz uning aƣzidin qiⱪixi bilən təng, Pərisiylər bilən Saduⱪiylar
talax-tartix ⱪilixip kətti. Kengəxmidikilər ikkigə bɵlünüp kətti. 8 Qünki,
Saduⱪiylar ɵlgənlərning ⱪayta tirilixigə, pərixtə wə roⱨlarning
məwjutluⱪiƣa ixənməydu. Lekin, Pərisiylər bularƣa ixinidu. 9 Buning
bilən, quⱪan-sürən barƣanseri küqəydi. Pərisiy eⱪimidiki bəzi Təwrat
ustazliri ornidin turup:
– Biz bu adəmdin ⱨeqⱪandaⱪ hataliⱪ tapalmiduⱪ! Eⱨtimal rasttin bir
roⱨ yaki pərixtə uning bilən sɵzləxkən bolsa əjəb əməs! – dəp, ⱪattiⱪ
munaziriləxti.
10
Talax-tartix əwj elip kətti. Yəⱨudiylarning Pawlusni tartip
parqə-parqə ⱪiliwetixtin ⱪorⱪup ⱪalƣan ⱪomandan ləxkərlirining zalƣa
kirip, kixilərning arisidin Pawlusni zorluⱪ bilən tartip qiⱪip, ⱪəl'əgə
əkirip ketixini buyrudi.
11
Xu küni keqisi, Rəbbimiz Əysa Pawlusning yenida turup:
– Ƣəyrətlik bol! Sən Yerusalemda mən üqün guwaⱨliⱪ bərginingdək,
əmdi Rim xəⱨiridimu xundaⱪ ⱪilixing kerək! – dedi.
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Pawlusni ɵltürüx suyiⱪəsti
Ətisi ətigəndə, bəzi Yəⱨudiylar məhpiy suyiⱪəst pilanlap, Pawlusni
ɵltürmigüqə ⱨeq nərsə yeməymiz, iqməymiz, dəp ⱪəsəm ⱪilixti. 13 Bu
suyiⱪəstni pilanliƣuqilar ⱪiriⱪ nəqqə kixi idi. 14 Ular aliy roⱨaniylar wə
Yəⱨudiy aⱪsaⱪallarning aldiƣa berip:
– Biz Pawlusni ɵltürmigüqə ⱨeq nərsə yeməymiz, dəp ⱪattiⱪ ⱪəsəm
ⱪilduⱪ. 15 Ⱨazir silər wə aliy kengəxmə Pawlusning ixlirini tehimu
təpsiliy təkxürüx baⱨanisi bilən uni kengəxmigə elip kelixni Rim
ⱪomandanidin tələp ⱪilinglar. Biz təyyar turup, uni kengəxmigə elip
kelinixtin ilgirila jayliwetimiz, – dedi.
16
Biraⱪ, bu suyiⱪəsttin həwər tapⱪan Pawlusning singlisining oƣli
dərⱨal ⱪəl'əgə kirip, Pawlusⱪa həwər ⱪilip ⱪoydi. 17 Buning bilən, Pawlus
yüzbexiliridin birini qaⱪirtip, uningƣa:
– Bu yaxni ⱪomandan bilən kɵrüxtürüp ⱪoysingiz. Uning ⱪomandanƣa
məlum ⱪilidiƣan ixi bar ikən, – dedi.
18
Yüzbexi bu yaxni ⱪomandanning aldiƣa baxlap kirip:
– Məⱨbus Pawlus meni qaⱪirtip, bu yaxni siz bilən kɵrüxtürüp
ⱪoyuxumni tələp ⱪildi. Qünki, uning sizgə məlum ⱪilidiƣan ixi bar ikən,
– dedi.
19
Ⱪomandan uni ⱪolidin tutup, bir qətkə tartip:
– Məlum ⱪilidiƣan nemə ixing bar? – dəp soridi.
20
U jawabən mundaⱪ dedi:
– Yəⱨudiy aⱪsaⱪallar Pawlusning ixlirini təpsiliy təkxürüx baⱨanisi
bilən ɵzliridin ətə uni Yəⱨudiy aliy kengəxmisigə elip berixni tələp
ⱪilixⱪa kelixti. 21 Ularƣa maⱪul bolmiƣaysiz, qünki ⱪiriⱪ nəqqə adəm uni
yoxurun kütüp turidu. Ular Pawlusni ɵltürmigüqə ⱨeq nərsə yeməymiz,
iqməymiz, dəp ⱪəsəm ⱪilixiptu. Ⱨazir ɵzlirining ularning təlipigə
ⱪoxuluxlirini kütüp turidu.
22
Ⱪomandan uningƣa:
– Bu ixni manga məlum ⱪilƣanliⱪingni ⱨeqkim uⱪmisun! – dəp tapilap,
uni ⱪayturdi.
12

Pawlusning waliy Felikskə tapxuruluxi
Ⱪomandan yüzbexidin ikkini qaⱪirtip:
– Ikki yüz piyadə ləxkər, yətmix atliⱪ ləxkər wə ikki yüz nəyziwaz
ləxkər ⱨazirlap, bügün keqə sa'ət toⱪⱪuzda Ⱪəysəriyə xəⱨirigə ⱪarap
yolƣa qiⱪinglar! 24 Xuning bilən billə, Pawlusni waliy Feliksning yeniƣa
23
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saⱪ-salamət yətküzüx üqün, uningƣa ulaƣ təyyarlanglar! – dəp buyrudi.
25
Ⱪomandan Lisiyas Pawlus ⱨəⱪⱪidə Felikskə yənə mundaⱪ bir hət
yazdi:
26

«Ⱨɵrmətlik waliy Feliks janabliriƣa Klawdiyus Lisiyastin
eⱨtiram bilən salam!
27
Məⱪsətkə kəlsəm, bu kixini Yəⱨudiylar tutuwalƣan bolup,
ɵltürməkqi bolƣanidi. Lekin, uning Rim puⱪrasi ikənlikini bilip
ⱪelip, ləxkər baxlap berip uni ⱪutⱪuzdum. 28 Mən ularning bu kixi
üstidin ⱪilƣan xikayitining səwəbini təkxürüp eniⱪlimaⱪqi bolup,
uni Yəⱨudiylarning aliy kengəxmisigə elip bardim. 29 Nətijidə,
mən ularning uning üstidin ⱪilƣan xikayitining diniy ⱪanuniƣa
da'ir məsililərdin baxⱪa nərsə əməs ikənlikini bayⱪidim.
Uningdin ɵlüm jazasi berixkə yaki zindanƣa taxlaxⱪa layiⱪ birər
jinayət tapalmidim. 30 Keyin, mən bəzi Yəⱨudiylarning uni
ɵltürüwetix ⱪəstidə boluwatⱪanliⱪidin həwər tepip, dərⱨal uni
janabliriƣa yollaxni toƣra taptim. Xuning bilən billə, ərz
ⱪilƣuqilarning xikayətlirini ɵzlirining aldida ⱪilixini buyrudum.»
31

Ləxkərlər buyruⱪ boyiqə Pawlusni keqiləp Antipatris xəⱨirigə
yətküzdi. 32 Ətisi, Pawlus atliⱪ ləxkərlərning elip berixiƣa tapxuruldi.
Piyadə ləxkərlər bolsa Yerusalemdiki ⱪəl'əgə ⱪaytip kəldi. 33 Atliⱪlar
Ⱪəysəriyigə berip, hətni waliyƣa sundi wə Pawlusnimu tapxurdi.
34
Waliy hətni oⱪuƣandin keyin, Pawlusning ⱪaysi ɵlkidin ikənlikini
sorap, uning ɵz baxⱪuruxidiki Kilikiyidin kəlgənlikini bilip, 35 uningƣa:
– Seni üstüngdin ərz ⱪilƣuqilar kəlgəndə bir tərəp ⱪilimən, – dedi wə
ləxkərlərgə uni Ⱨirod han salƣan ordidiki bir ɵygə nəzərbənd ⱪilip
ⱪoyuxni buyrudi.

24-bab
Yəⱨudiylarning Pawlus üstidin xikayət ⱪilixi
Bəx kündin keyin, bax roⱨaniy Ⱨananiya wə aⱪsaⱪallardin
birnəqqəylən Tərtulus isimlik bir adwokat bilən Ⱪəysəriyigə kelip,
Pawlus toƣrisidiki xikayətlirini waliy Felikskə sundi. 2 Pawlus qaⱪirtildi.
Tərtulus uning üstidin xikayət ⱪilip mundaⱪ dedi:
1
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– Ⱨɵrmətlik Feliks janabliri! Biz ɵzlirining ⱪoli astida uzundin buyan
aman-esən yaxap kəlməktimiz, həlⱪimizdə naqar illətlər tügitilip, qong
ɵzgirixlər barliⱪⱪa kəldi. 3 Buningdin ⱨər waⱪit, ⱨər jayda qəksiz
minnətdarmiz. 4 Mənki Tərtulus ɵzlirini artuⱪqə awarə ⱪilixni
halimaymən. Ⱪisⱪiƣina ərzlirimizni səwrqanliⱪ bilən anglaxlirini ɵtünüp
soraymən. 5 Biz xuni tonup yəttuⱪki, bu jedəlhor pütün dunyadiki
Yəⱨudiylar arisida ⱪalaymiⱪanqiliⱪ pəyda ⱪilip, ularni Rim ⱨakimiyitigə
ⱪarxi qiⱪixⱪa küxkürtüwatⱪan bɵlgünqi wə xundaⱪla «Nasirəliklər» dəp
atalƣan bir guruⱨning kattiwaxliridin biridur. 6-7 U bizning mərkiziy
ibadəthanimiznimu bulƣimaⱪqi bolƣanidi. Xunga, biz uni tutuwalduⱪ.
8
Uni soraⱪ ⱪilip kɵrsilə, bizning ərzlirimizning toƣriliⱪini
qüxinələydila!
9
Sorunda bolƣan Yəⱨudiylarmu bir eƣizdin xikayət ⱪilixip, uning
eytⱪanlirini təstiⱪlaxti.
Pawlusning ɵzini aⱪlixi
Pawlus waliy Feliksning ruhsitini alƣandin keyin, sɵz ⱪilip mundaⱪ
dedi:
– Janablirining uzun yillardin beri Yəⱨudiy həlⱪini sorap kəlgənlikidin
həwirim bar. Xunga, aldilirida ɵzümni aⱪlaxⱪa razimən. 11 Asanla
bilələydiliki, mən Yerusalemƣa ibadət ⱪilixⱪa barƣinimdin ⱨazirƣiqə
pəⱪət on ikki künla ɵtti. 12 Mening mərkiziy ibadəthanida birər adəm
bilən talax-tartix ⱪilƣanliⱪimni kɵrgən kixi yoⱪ wə mening baxⱪa
ibadəthanilarda yaki xəⱨərning baxⱪa jaylirida ammini
ⱪutratⱪanliⱪimnimu kɵrgən kixi yoⱪ. 13 Ular janabliriƣa mening
üstümdin ⱪilƣan xikayətlirigə ispat kɵrsitip berəlməydu.
14
Biraⱪ birla ixni etirap ⱪilimənki: mən Yəⱨudiylar hata eⱪim dəp
ⱪariƣan ⱨəzriti Əysa yoli bilən mengip, əjdadlirimiz əzəldin etiⱪad
ⱪilƣan Hudaƣa ibadət ⱪilimən. Təwratta wə baxⱪa pəyƣəmbərlərning
yazmilirida yezilƣanlarningmu ⱨəmmisigə ixinimən. 15 Muxu
Yəⱨudiylarƣa ohxax, mənmu pütün insanlarning yahxi-yaman boluxidin
ⱪət'iynəzər, ⱨəmmisining ɵlgəndin keyin soraⱪ ⱪilinix üqün ⱪayta
tirildürülidiƣanliⱪiƣa ixinimən. 16 Xu səwəbtin, ɵzüm ⱨəmixə Huda
aldidimu, insanlar aldidimu pak wijdanliⱪ boluxⱪa tiriximən. 17 Mən
Yerusalemdin ayrilƣili heli yillar bolƣan bolup, bu ⱪetim u yərgə
Yəⱨudiy ⱪerindaxlirimƣa yardəm puli yətküzüp bərgili wə Hudaƣa
ⱪurbanliⱪ ⱪilƣili barƣanidim. 18 Üstümdin xikayət ⱪilƣan Yəⱨudiylar
10
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meni mərkiziy ibadəthana ⱨoylisida uqratⱪinida, mən tazilinix diniy
ⱪa'idisidin ɵtüp sədiⱪəmni sunuwatattim, ətrapimƣa adəm topliƣinimmu
yoⱪ. Ⱪalaymiⱪanqiliⱪ qiⱪarƣinimmu yoⱪ. 19 Asiya ɵlkisilik axu
Yəⱨudiylarning mening üstümdin xikayətliri bolsa, əsli ular ɵzliri kelip,
janablirining aldida deyixi kerək idi. 20 Bolmisa, ⱪeni muxu sorundikilər
Yerusalemdiki Yəⱨudiy aliy kengəxmisidə soraⱪ ⱪilinƣan waⱪtimda,
meningdin ⱪandaⱪ jinayət tepilƣanliⱪini eytip baⱪsun. 21 Pəⱪət xuni
etirap ⱪilimənki, Yəⱨudiy aliy kengəxmisidə soraⱪ ⱪilinƣan waⱪtimda,
«bügün ɵlgənlərning ⱪayta tirilixigə ixəngənlikim üqünla silərning
soriⱪinglarƣa tartiliwatimən!» dəp warⱪiriƣanidim. Buningda nemə
gunaⱨ bar?!
22
Rəbbimizning yoliƣa nisbətən heli bilimi bolƣan Feliks soraⱪni
tohtitip, ularƣa:
– Dəwayinglar toƣrisidiki ⱨɵkümni ⱪomandan Lisiyas kəlgəndə
qiⱪirimən, – dedi.
23
U yüzbexiƣa Pawlusni dawamliⱪ tutup turuxni, lekin uningƣa bir'az
kəng mu'amilə ⱪilip, dost-buradərlirining uning turmux eⱨtiyajini
təminləp turuxiƣa yol ⱪoyuxni buyrudi.
Pawlus waliy Feliks bilən Drusilaning aldida
Birnəqqə kündin keyin, waliy Feliks Yəⱨudiy ayali Drusila bilən
billə kelip, Pawlusni qaⱪirtip, uningdin Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ Əysaƣa
etiⱪad ⱪilix yolini anglidi. 25 Pawlus Hudaning aldida ⱨəⱪⱪaniy yaxax,
ɵzini tutuwelix, ⱪiyamət künidiki so'al-soraⱪ ⱪilinix ⱪatarliⱪlar toƣrisida
tohtalƣanda, wəⱨimigə qüxkən Feliks uningƣa:
– Ⱨazirqə ⱪaytip tursingizmu bolidu. Keyin waⱪtim qiⱪⱪanda, yənə
qaⱪirtimən, – dedi.
26
U Pawlusning para berixini kütətti. Xuning üqün, uni pat-pat
qaⱪirtip, uning bilən sɵzlixətti. 27 Ikki yildin keyin, waliy Feliksning
orniƣa Porkiyus Festus waliy boldi. Feliks Yəⱨudiylarƣa yahxi kɵrünüx
üqün Pawlusni solaⱪta ⱪaldurdi.
24

25-bab
1

Pawlusning waliy Festusning aldida soraⱪ ⱪilinixi
Festus Feliksning orniƣa waliy bolup, Yəⱨudiyə ɵlkisidiki
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Ⱪəysəriyigə kelip, üq kündin keyin Yerusalemƣa barƣanidi. 2 Aliy
roⱨaniylar bilən Yəⱨudiylarning aⱪsaⱪalliri Festusⱪa Pawlusning üstidin
xikayət ⱪilip, uningdin Pawlusni 3 Yerusalemƣa əwətip berixni ɵtünüp
soridi. Qünki, ular yol üstidə Pawlusni ɵltürüxni ⱪəstligənidi. 4 Lekin,
Festus ularƣa:
– Pawlus ⱨazir Ⱪəysəriyidə solaⱪta. Mən yeⱪinda u yərgə ⱪaytip
ketimən. 5 Silərning aⱪsaⱪalliringlar mən bilən billə barsun. Əgər uning
birər ⱪanunsiz ⱪilmixliri bolsa, ular xu yərdə xikayət ⱪilsa bolidu, – dəp
jawab bərdi.
6
Festus ularning arisida on künqə turup, Ⱪəysəriyigə ⱪaytip kəldi. Ətisi
sot eqip, Pawlusni sot məydaniƣa elip kelixni buyrudi. 7 Pawlus
kirgəndin keyin, Yerusalemdin kəlgən Yəⱨudiylar uning ətrapiƣa olixip,
uningƣa nurƣun eƣir jinayətlərni artip, uning üstidin xikayət ⱪildi.
Biraⱪ, ⱨeqⱪaysisiƣa ispat kɵrsitip berəlmidi. 8 Xuning bilən, Pawlus
ɵzini aⱪlap:
– Mən Yəⱨudiylarning ⱪanuniƣa, mərkiziy ibadəthanisiƣa yaki Rim
imperatoriƣa ⱪarxi ⱨeqⱪandaⱪ jinayət ɵtküzmidim, – dedi.
9
Lekin, Festus Yəⱨudiylarƣa yahxi kɵrünüx üqün, Pawlustin:
– Seni Yerusalemƣa apirip, u yərdə bu xikayətlərgə asasən sotlisam
ⱪandaⱪ? – dəp soridi.
10
– Bolmaydu! – dəp jawab bərdi Pawlus, – mən ⱨazir Rim imperatori
ⱪəysərning ⱨoⱪuⱪi bilən təyinləngən soraⱪqi aldida turimən. Meni soraⱪ
ⱪilixⱪa tegixlik yər mana muxu. Ɵzingizgə məlum, mən Yəⱨudiylarƣa
ⱪarxi ⱨeqⱪandaⱪ jinayət ɵtküzmidim. 11 Əgər jinayitim bolsa wə ɵlümgə
layiⱪ birər ix ⱪilƣan bolsam, meni jazalimang, dəp tələp ⱪilmiƣan
bolattim. Ularning mening üstümdin ⱪilƣan xikayətliri əməliyətkə
uyƣun əməs. Xuning üqün, ⱨeqkimning meni ularƣa tapxurup berixkə
ⱨəⱪⱪi yoⱪ. Mən Rim imperatoriƣa ərz ⱪilimən! Ɵzi meni soraⱪ ⱪilsun!
12
Waliy Festus məsliⱨətqiliri bilən məsliⱨətləxkəndin keyin,
Pawlusⱪa:
– Sən Rim imperatori ⱪəysərning soraⱪ ⱪilixini tələp ⱪilding. Xunga,
uning aldiƣa elip berilisən, – dedi.
Waliy Festusning Agripa hanƣa Pawlus toƣrisida eytⱪanliri
Birnəqqə kündin keyin, Agripa han bilən singlisi Bərniki Festusning
waliyliⱪ mənsipigə olturƣanliⱪini təbrikləx üqün, Ⱪəysəriyigə kəldi. 14 U
yərdə birnəqqə kün turƣandin keyin, Festus Pawlus toƣrisida Agripaƣa
13
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mundaⱪ dedi:
– Bu yərdə Feliks ⱪaldurup kətkən bir məⱨbus bar idi. 15 Mən
Yerusalemƣa barƣinimda, Yəⱨudiy aliy roⱨaniyliri bilən aⱪsaⱪalliri
uning üstidin xikayət ⱪilip, məndin uni jazalaxni tələp ⱪilixti. 16 Mən
ularƣa, Rimliⱪlarning ⱪanuni boyiqə soraⱪ ⱪilinƣuqi ərz ⱪilƣuqi bilən
yüzləxtürülüxtin wə uningƣa ɵzini aⱪlax pursiti berilixtin ilgiri, uning
üstidin ⱨɵküm qiⱪirixⱪa bolmaydiƣanliⱪini eyttim. 17 Ular bu yərgə
kəlgəndin keyin, mən waⱪitni keqiktürməy, ətisila soraⱪni baxlap, u
kixini soraⱪⱪa əkelixni buyrudum. 18 Ərz ⱪilƣuqilar orunliridin turup
uning üstidin xikayət ⱪilixti. Lekin, ularning xikayətliri mening
oyliƣinimdək jinayət ⱨəⱪⱪidə əməs idi. 19 Əksiqə, ularning bu kixi bilən
talax-tartix ⱪilixⱪini ɵz dini ⱨəⱪⱪidiki məsililər wə Əysa isimlik bir kixi
ⱨəⱪⱪidə idi. U kixi ɵlgən bolup, Pawlus bolsa u tirildi dəydikən. 20 Bu
məsilini mən zadi ⱪandaⱪ eniⱪlaxni bilmidim. Xuning üqün, mən
Pawlustin Yerusalemƣa berip, u yərdə bu xikayətlərgə asasən soraⱪⱪa
tartilixⱪa razi bolux-bolmasliⱪini soriƣanidim. 21 Ⱨalbuki, Pawlus
Rimda, Rim imperatorining aldida soraⱪ ⱪilinixni tələp ⱪildi. Xunga,
mən uni imperatorining aldiƣa əwətkəngə ⱪədər, solaⱪta tutup turuxni
buyrudum.
22
Agripa Festusⱪa:
– Mənmu bu kixining sɵzlirini anglap baⱪay, – dedi.
– Ətə anglaysiz, – dedi Festus.
23
Ətisi, Agripa bilən Bərniki ⱨəywətlik təntənə bilən yiƣin zaliƣa kirip
kəldi. Ⱨərⱪaysi ⱪomandan wə xəⱨər kattiwaxlirimu ular bilən billə
kelixti. Festusning əmr berixi bilən Pawlus elip kirildi.
24
Waliy Festus mundaⱪ dedi:
– Agripa han aliyliri wə sorunƣa ⱪatnaxⱪan janablar! Bu kixini kɵrüp
turupsilər. Pütün Yəⱨudiylar bu yərdə wə Yerusalemda ɵlüm jazasi
berixni ⱪattiⱪ tələp ⱪilƣan kixi mana xu. 25 Lekin, mən uningdin ɵlüm
jazasi berixkə tegixlik birər jinayət tapalmidim. Ⱨazir u, «meni Rim
imperatori soraⱪ ⱪilsun» dəp iltimas ⱪildi. Xuning bilən, uni Rimƣa
əwətixni ⱪarar ⱪildim. 26 Biraⱪ, bu kixi ⱨəⱪⱪidə məndə padixaⱨⱪa məlum
ⱪilƣudək oquⱪ məlumat yoⱪ. Xunga, əⱨwalni təkxürüx arⱪiliⱪ birər
məlumatⱪa igə bolux məⱪsitidə uni ⱨərbirlirining aldiƣa, bolupmu
Agripa han aliylirining aldiƣa elip kəldim. 27 Qünki meningqə, məⱨbusni
Rimƣa əwətip, uning üstidin ⱪilinƣan xikayəttin təpsiliy məlumat
bərməslik toƣra əməs.
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26-bab
Pawlusning Agripa han aldida ɵzini aⱪlixi
Xuning bilən, Agripa han Pawlusⱪa:
– Ɵzüngni aⱪlixingƣa ruhsət, – dedi.
Pawlus ⱪolini kɵtürüp ɵzini aⱪlaxⱪa baxlidi:
2
– I Agripa han, bügün aldilirida Yəⱨudiylar mening üstümdin xikayət
ⱪilƣan pütün ixlardin ɵzümni aⱪlax pursitigə igə bolƣanliⱪim üqün,
ɵzümni bəhtlik ⱨes ⱪilimən! 3 Bolupmu huxallinarliⱪ yeri xuki, ɵzliri
Yəⱨudiylarning ən'əniliri wə talax-tartix ⱪilidiƣan məsililirini yahxi
bilidila. Xuning üqün, ərz-ⱨalimni səwrqanliⱪ bilən anglap beⱪixlirini
ɵtünimən.
4
Mening dəsləptə ɵz yurtumda ⱨəmdə keyin Yerusalemda ⱪandaⱪ
yaxap kəlgənlikim ⱨəmmə Yəⱨudiylarƣa ayan. 5 Ular mening uzundin
beri Yəⱨudiy dinining Pərisiy namliⱪ əng küqlük eⱪimiƣa mənsup
ikənlikimni bilidu. Əgər halisa, guwaⱨliⱪ berələydu. 6 Huda
əjdadlirimizƣa wədə ⱪilƣinini ümid ⱪilƣinim üqün, əmdi bügün
ɵzlirining aldida sotliniwatimən. 7 Bizning həlⱪimizning on ikki
ⱪəbilisidiki pütün ⱪerindaxlarmu keqə-kündüz Hudaƣa ibadət ⱪilip,
uning ularƣa ⱪilƣan dəl muxu wədisini əməlgə axuruxini intizarliⱪ bilən
kütüp kəldi. I Han, Yəⱨudiylarning mening üstümdin xikayət ⱪilixi dəl
mana xu ümid bilən munasiwətlik. 8 Silər nemixⱪa Hudaning ɵlgənlərni
tirildürələydiƣanliⱪiƣa ixənməydiƣansilər?
9
Burun mənmu Nasirəlik Əysaning namiƣa pütün küqüm bilən ⱪarxi
turuxum kerək, dəp ⱪarayttim 10 wə Yerusalemda mana xundaⱪ
ⱪilƣanidim. Aliy roⱨaniylardin alƣan ⱨoⱪuⱪum bilən, nurƣun
etiⱪadqilarni zindanƣa tutup bərgən, ular ɵlümgə ⱨɵküm ⱪilinƣandimu,
ⱨɵkümgə ⱪoxulƣanidim. 11 Mən ⱨərⱪaysi ibadəthanilarda ularni izdəp,
kɵp ⱪetim ularni jazalitip, ularni etiⱪadidin waz keqixkə məjburlaxⱪa
tirixⱪanidim. Mən ularƣa xu ⱪədər ɵq idimki, ⱨətta baxⱪa dɵlətlərdiki
xəⱨərlərgə berip, ularƣa ziyankəxlik ⱪilƣan.
12
I Han, bir küni aliy roⱨaniylar bərgən ⱨoⱪuⱪ bilən, ⱨəzriti Əysaƣa
əgəxkənlərgə ziyankəxlik ⱪilƣili Dəməxⱪ xəⱨirigə ⱪarap yolƣa qiⱪtim.
13
Qüx waⱪtida yolda ketiwetip, asmandin qüxkən ⱪuyax nuridinmu
küqlük bir nurning ətrapimni wə billə ketiwatⱪanlarni
yorutuwətkənlikini kɵrdüm. 14 Ⱨəmmimiz yərgə yiⱪilduⱪ. Mən Aramiy
1
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tilida eytilƣan, «Sa'ul, Sa'ul! Manga nemixⱪa ziyankəxlik ⱪilisən? Sən
huddi hojayini ursimu mangmiƣan jaⱨil exəkkə ohxax, ɵzüng ziyan
tartisən!» degən bir awazni anglidim. 15 «I Rəbbim, sən kimsən?» dəp
soridim mən. Rəbbim Əysa jawabən, «Mən, sən ziyankəxlik ⱪiliwatⱪan
Əysa! 16 Ornungdin tur! Seni ɵzümgə hizmət ⱪilixⱪa ⱨəm guwaⱨliⱪ
berixkə talliƣanliⱪim üqün, sanga kɵründüm. Sən bügün meningdin
kɵrgən ixlarni ⱨəm kəlgüsidə sanga kɵrsitidiƣan ixlirimni baxⱪilarƣa
yətküzisən. 17 Mən seni Yəⱨudiylarningmu wə Yəⱨudiy əməslərningmu
ⱪolidin ⱪutⱪuzimən. Mən seni Yəⱨudiy əməslərning yeniƣa
əwətməkqimən. 18 Sən ⱪarangƣuluⱪta yaxawatⱪanlarning kɵzlirini eqip,
ularni zulməttin yoruⱪluⱪⱪa, Xəytanning ilkidin Hudaning
padixaⱨliⱪiƣa baxlaysən. Buning bilən, ularning gunaⱨliri kəqürüm
ⱪilinidu. Xundaⱪla, ular manga etiⱪad ⱪilix arⱪiliⱪ pak ⱪilinƣanlarning
arisidin orun alidu!» dedi.
19
I Agripa han, xuning üqün mən Hudadin kəlgən ƣayibanə alaməttə
kɵrüngən ⱨəzriti Əysaƣa ⱪattiⱪ ita'ət ⱪildim. 20 Aldi bilən Dəməxⱪ
həlⱪigə, Yerusalem xəⱨiridiki Yəⱨudiylarƣa, pütün Yəⱨudiyə ɵlkisidiki
kixilərgə, andin Yəⱨudiy əməslərgimu hux həwər yətküzdüm. Ularƣa,
«Yaman yolliringlardin yenip, Huda yoliƣa ⱪaytinglar! ‘towa ⱪilduⱪ!’
desənglar, uni sɵz bilən əməs, yahxi əməliyitinglar bilən ispatlanglar!»
dəp, ularnimu towa ⱪilixⱪa dəwət ⱪildim. 21 Xu səwəbtin, Yəⱨudiylar
meni mərkiziy ibadəthana ⱨoylisida tutup, ɵltürüwətməkqi boluxti.
22
Biraⱪ, Huda bügüngiqə manga yardəm ⱪilip, meni ⱪoƣdidi. Xuning
üqün, bügün bu yərdiki qong-kiqik ⱨəmməylənning aldidimu ⱨəzriti
Əysaƣa guwaⱨliⱪ berimən. Mening eytⱪanlirim Musa wə baxⱪa
pəyƣəmbərlərning kelidiƣan Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨ ⱨəⱪⱪidə aldin
eytⱪanliridin baxⱪa nərsə əməs. 23 Ular Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨning jəzmən
ɵltürülüp, ⱨəmmidin burun ɵlümdin mənggügə tirildürülüp, ɵz həlⱪi ⱨəm
pütkül dunya həlⱪigə nijatliⱪ nurini elip kəlgənlikini aldin eytⱪanidi.
24
Pawlus ɵzini mana xundaⱪ aⱪliƣanda, waliy Festus yuⱪiri awaz bilən
uningƣa:
– Pawlus, sarang bolupsən! Yuⱪiri biliming əⱪlingni azduruptu! – dedi.
25
– Ⱨɵrmətlik waliy Festus! – dedi Pawlus, – mən sarang bolƣinim
yoⱪ, mening eytⱪanlirim rast wə əⱪilgə muwapiⱪ. 26 Bu ixlardin Agripa
hanningmu həwiri bar. Xunga, mən hanƣa oquⱪ eytalaymən. Bu
ixlarning ⱨəmmisigə hanning diⱪⱪət ⱪilidiƣanliⱪiƣa ixinimən. Qünki,
ⱨəzriti Əysaning bexidin ɵtkən ixlar adəm kɵrməydiƣan
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bulung-puqⱪaⱪlarda bolƣan ixlar əməstə!
27
Andin, Pawlus Agripa hanƣa ⱪarap, mundaⱪ dedi:
– I Han, ɵzliri pəyƣəmbərlərning ⱪutⱪuzƣuqi ⱨəⱪⱪidə eytⱪanliriƣa
ixinəmdila? Ixinidiƣanliⱪlirini bilimən!
28
Agripa han Pawlusⱪa:
– Sən meni muxunqilik ⱪisⱪiƣina waⱪitta Əysaƣa etiⱪad ⱪilixⱪa ⱪayil
ⱪilalaymən, dəp oylawatamsən? – dedi.
29
Pawlus:
– Məyli baldur yaki keyin bolsun, ɵzlirining wə bügün mening
sɵzümni angliƣuqilarning ⱨəmmisining manga ohxax ⱨəzriti Əysaƣa
etiⱪad ⱪilixi üqün du'a ⱪilimən. Pəⱪətla manga ohxax, zənjirdə
boluxunglarni halimaymən! – dedi.
30
Xuning bilən, Agripa han, waliy Festus, Agripaning singlisi Bərniki
wə baxⱪilar orunliridin turup, 31 u yərdin qiⱪip kətkəndin keyin,
bir-birigə:
– Bu kixining ɵlümgə yaki türmigə solaxⱪa tegixlik birər jinayiti yoⱪ
ikən! – deyixti.
32
Agripa han Festusⱪa:
– Bu adəm, «Meni Rim imperatori ɵzi soraⱪ ⱪilsun» demigən bolsa,
ⱪoyup berilsə bolidikəntuⱪ! – dedi.

27-bab
Pawlusning Rim xəⱨirigə ⱪilƣan dengiz səpiri
Bizning su yoli bilən Italiyining Rim xəⱨirigə beriximiz ⱪarar
ⱪilinƣandin keyin, Rimliⱪ əməldarlar Pawlus bilən baxⱪa məⱨbuslarni
xaⱨanə ⱪoxundiki Yuliyus isimliⱪ bir yüzbexiƣa tapxurup bərdi. 2 Biz
Ədrəmit xəⱨiridin Asiya ɵlkisining dengiz boyliridiki xəⱨərlərgə
baridiƣan kemigə olturup, səpərgə atlanduⱪ. Makedoniyə ɵlkisining
Salonika xəⱨiridin bolƣan Aristarhus isimlik bir kixi biz bilən ⱨəmsəpər
boldi. 3 Ətisi, Sidon xəⱨirigə yetip kəlduⱪ. Yuliyus Pawlusⱪa kəngqilik
ⱪilip, eⱨtiyajlirini ⱨəl ⱪilixi üqün, uning xu yərdiki dost-buradərlirining
yeniƣa berixiƣa ruhsət ⱪildi. 4 Biz u yərdin yənə yolƣa qiⱪtuⱪ. Ⱪarxi
təripimizdin xamal qiⱪⱪanliⱪi üqün, Siprus arilining xamalƣa dalda
təripi bilən mangduⱪ. 5 Kilikiyə wə Pamfiliyə ɵlkilirining dengiz
təwəlikidin ɵtüp, Likiyə ɵlkisidiki Mira xəⱨirigə kəlduⱪ. 6 Biz u yərdə
1
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kemidin qüxtuⱪ. Yuliyus Iskəndəriyə xəⱨiridin Italiyigə baridiƣan
kemini tepip, bizni elip uningƣa qüxti.
7
Dengizdiki səpirimiz naⱨayiti asta boldi. Birnəqqə kündin keyin,
naⱨayiti təsliktə Kinidos xəⱨirining boyiƣa kəlduⱪ. Xamalƣa ⱪarxi
mangƣanliⱪimiz üqün, burunⱪi yɵniliximiz boyiqə ilgiriliyəlmiduⱪ.
Xunga, Krit arilining xamalƣa dalda təripi bilən mengip, Salmoniy
yerim arilidin ɵtüp, 8 dengiz ⱪirƣiⱪini boylap, naⱨayiti təsliktə ilgiriliduⱪ
wə Laseya xəⱨirigə yeⱪin bolƣan «Aramgaⱨ» dəp atilidiƣan bir yərgə
kəlduⱪ.
9
Səpirimiz heli waⱪit kəynigə sürülüp, küz pəsli bolup ⱪalƣanidi.
Oninqi aydin keyin boran kɵp bolƣanliⱪtin, dengizda səpər ⱪilix hətərlik
idi. Xunga, Pawlus kɵpqilikkə:
10
– Ⱪerindaxlar, meningqə bu yərdin səpərni dawamlaxturux naⱨayiti
hətərlik. Mal wə kemə ziyanƣa uqrapla ⱪalmay, ⱨayatimizni saⱪlap
ⱪelixmu təs! – dəp agaⱨlandurdi.
11
Biraⱪ, yüzbexi Yuliyus bolsa kemə hojayini bilən kemə baxliⱪining
sɵzigə ixinip, Pawlusning sɵzigə ixənmidi. 12 Uning üstigə, bu yərmu
ⱪixlap ⱪelixⱪa muwapiⱪ jay əməs idi. Xunga, kɵpqilik səpərni
dawamlaxturup, mumkinⱪədər Feniks xəⱨirigə yetiwelip xu yərdə
ⱪixlaxni ⱪuwwətlidi. Qünki, Krit arilidiki bu yahxi port xəⱨirigə pəⱪət
xərⱪiy jənub wə xərⱪiy ximal xamili tegidiƣan bolup, u xəⱨər ⱪixlaxⱪa
naⱨayiti muwapiⱪ jay idi.
Dengizdiki boran-qapⱪun
Jənubtin məyin xamal qiⱪip turatti, kɵpqilik əsli pilan boyiqə
mangsaⱪ bolidu dəp, dengizdin lənggərni qiⱪirip, kemini ⱨəydəp yolƣa
qiⱪti wə Krit arilini boylap mangdi. 14 Uzun ɵtməy, araldin ⱪattiⱪ xərⱪiy
ximal borini qiⱪip kəldi. 15 Kemə boranning ⱨujumiƣa uqriƣanliⱪtin,
alƣa ilgiriləxkə amalsiz ⱪalduⱪ. Xuning bilən, kemini boranning ⱨəydəp
mengixiƣa ⱪoyup bərduⱪ. 16 Kawda degən bir kiqik aralning xamalƣa
dalda təripigə ɵtüwelip, ⱪolwaⱪni kemigə qiⱪiriwelix arⱪiliⱪ, uni
naⱨayiti təstə saⱪlap ⱪalaliduⱪ. 17 Kemiqilər kemə parqilinip kətmisun
dəp, kemini arƣamqa bilən sirtidin orap baƣliwaldi. Kemining Liwiyə
dɵlitigə yeⱪin yərdə dengiz astidiki ⱪum dɵwisigə petip ⱪelixidin
ənsirəp, yəlkənlərni qüxürüp, kemini mengixiƣa ⱪoyup bərdi.
18
Xiddətlik boran tohtimiƣanidi. Ətisi, ular kemini yeniklitix üqün,
malni dengizƣa taxlaxⱪa baxlidi. 19 Uning ətisi kemidiki
13
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ⱪoral-saymanlarnimu dengizƣa taxliwətti. 20 Biz birⱪanqə künlərgiqə
kün wə yultuzlarnimu kɵrəlmiduⱪ. Boran-qapⱪun yənila xiddətlik
dawamlixiwərdi. Ahir, ⱪutulup ⱪelix ümidimizdinmu waz kəqtuⱪ.
21
Kemidikilər birnərsə yemiginigə heli künlər bolƣanidi. Pawlus
ularning aldida turup:
– Ⱪerindaxlar, silər baldurla mening «Krittin yolƣa qiⱪmayli» degən
sɵzümni angliƣan bolsanglar, bu ziyan-zəhmətlərgə uqrimiƣan bolattuⱪ.
22
Lekin, əmdi silərning ƣəyrətlik boluxunglarni ɵtünimən. Kemə ƣərⱪ
bolƣan təⱪdirdimu, ⱨeqⱪaysinglarning ⱨayati ziyanƣa uqrimaydu.
23
Qünki, mening Igəm bolƣan wə mən hizmət ⱪilip kəlgən Huda
tünügün keqə bir pərixtisini yenimƣa əwətti, 24 pərixtə manga: «Pawlus,
ⱪorⱪma! Sən Hudaƣa guwaⱨliⱪ berix üqün, Rim imperatorining aldiƣa
berixing kerək. Meⱨriban Huda du'ayingni ⱪobul ⱪilip, sən bilən billə
səpər ⱪilƣanlarning ⱨəmmisini ⱪutⱪuzidu!» dedi. 25 Xuning üqün,
ⱨəmminglar ƣəyrətlik bolunglar, ixinimənki Huda manga ⱪilƣan
sɵzlirini jəzmən əməlgə axuridu. 26 Biraⱪ, biz ⱪirƣaⱪⱪa urulup ketixtin
saⱪlinalmaymiz.
27
Səpirimizning on tɵtinqi küni keqisi, kemimiz tehiqə Adri'atik
dengizida ləyləp yürətti. Yerim keqidə, kemiqilər ⱪuruⱪluⱪⱪa yeⱪinlap
ⱪalduⱪ, dəp ⱪarap, 28 dengizƣa arƣamqa taxlap, suning qongⱪurluⱪini
ɵlqəp kɵrgənidi, ⱪiriⱪ metir qiⱪti. Səl aldiƣa mengip yənə ɵlqiwidi, ottuz
metir qiⱪti. 29 Ular kemining hada taxlarƣa urulup ketixidin ⱪorⱪup,
kemini tohtitix üqün kemining kəynidin tɵt lənggər taxlap, tang etixni
intizarliⱪ bilən kütüp turdi. 30 Kemidin ⱪaqmaⱪqi bolƣan kemiqilər
kemining bexidinmu lənggər taxlaymiz dəp baⱨanə tepip, ⱪolwaⱪni
dengizƣa qüxürdi. 31 Lekin, Pawlus yüzbexi Yuliyus wə ləxkərlərgə:
– Bu kemiqilər kemidə ⱪalmisa, silər ⱪutulalmaysilər! – dedi.
32
Buning bilən, ləxkərlər kemidiki ⱪolwaⱪning arƣamqisini kesip, uni
dengizƣa taxliwətti. 33 Tang etixⱪa az ⱪalƣanda, Pawlus kɵpqilikni bir'az
ƣizaliniwelixⱪa qaⱪirdi. U:
– Silərning ƣəm-ⱪayƣu iqidə aq yürgininglarƣa on tɵt kün boldi.
34
Əmdi bir'az ƣizalinixinglarni ɵtünimən. Ⱨayat ⱪelixinglar üqün
muxundaⱪ ⱪilix kerək. Ⱨeqⱪaysinglarning bir tal moyimu ziyanƣa
uqrimaydu! – dedi.
35
Pawlus bu sɵzni ⱪilip bolup, ⱪoliƣa bir parqə nanni elip,
kɵpqilikning aldida Hudaƣa xükür eytip nanni oxtup yedi. 36 Buni
kɵrgən ⱨəmməylən ƣəyrətlinip, ƣizalinixⱪa baxlidi. 37 Kemidə biz jəmiy
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ikki yüz yətmix altə kixi iduⱪ. 38 Ⱨəmməylən ⱪorsaⱪni toydurƣandin
keyin, kemiqilər kemini yeniklitix üqün, kemidiki buƣdaylarnimu
dengizƣa taxliwətti.
Kemining ƣərⱪ boluxi
Tang atⱪanda, kemiqilər ⱪuruⱪluⱪni kɵrdi. Ular u yərning nəlikini
eniⱪ biləlmigən bolsimu, biraⱪ uningdiki bir ⱪumluⱪ ⱪoltuⱪni bayⱪap,
kemini bir amal ⱪilip xu yərdə ⱪuruⱪluⱪⱪa qiⱪarmaⱪqi boldi. 40 Ular aldi
bilən lənggərlərning arƣamqisini kesip, lənggərlərni dengizƣa
taxliwətti. Xuning bilən bir waⱪitta, kemini yənə ⱨəydəx üqün, kemining
yɵnilixini baxⱪuridiƣan ikki tahtayning yipini boxitip, tahtaylarni
dengizƣa qüxürüwətti. Andin, kemining bexidiki yəlkənni qiⱪirip,
xamalning yardimi bilən kemini ⱪirƣaⱪⱪa yeⱪinlatti. 41 Lekin, kemə
ⱪirƣaⱪⱪa yətküqə, dengiz astidiki ⱪum dɵwisigə urulup petip ⱪaldi.
Kemining bexi ⱪumƣa petip, midirliyalmay ⱪaldi, kemining arⱪa təripi
dolⱪunlarning zərbisi bilən quwulup ketixkə baxlidi.
42
Ləxkərlər məⱨbuslarning suƣa səkrəp ⱪeqip ketixidin saⱪlinix üqün,
ⱨəmmisini ɵltürüwətməkqi boldi. 43 Lekin, Pawlusni ⱪutⱪuzuxni haliƣan
yüzbexi ləxkərlərning bundaⱪ ⱪilixiƣa yol ⱪoymidi. U aldi bilən su
üzüxni bilidiƣanlarning suƣa səkrəp ⱪirƣaⱪⱪa qiⱪixini, 44 andin
ⱪalƣanlarning kemining quwulup kətkən tahtayliriƣa wə yaƣaqlarƣa
esiliwelip, ⱪirƣaⱪⱪa qiⱪixini buyrudi. Xundaⱪ ⱪilip, ⱨəmməylən
ⱪuruⱪluⱪⱪa saⱪ-salamət qiⱪiwaldi.
39

28-bab
Malta arilida
Biz ⱪutulup ⱪirƣaⱪⱪa qiⱪⱪandin keyin, u aralning Malta ikənlikini
bilduⱪ. 2 Aral həlⱪi bizgə intayin yahxi mu'amilə ⱪildi. U qaƣda, yamƣur
yeƣip, ⱨawa soƣuⱪ bolƣaqⱪa, ular gülhan yeⱪip bizni kütüwaldi.
3
Pawlus bir baƣlam otun terip kelip otⱪa taxliwidi, issiⱪtin ⱪaqⱪan bir
zəⱨərlik yilan uning ⱪoliƣa yepixiwaldi. 4 Yərliklər Pawlusning ⱪoliƣa
yepixip turƣan yilanni kɵrüp, bir-birigə:
– Bu adəm jəzmən bir ⱪatil! Dengizdin ⱪutulup qiⱪⱪan bolsimu,
«təⱪdir» uning yaxixiƣa yol ⱪoymidi, – deyixti.
5
Lekin, Pawlus ⱪolini silkip, yilanni otning iqigə atti, ɵzi bolsa
1
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ⱨeqⱪandaⱪ zəhim yemidi. 6 Həlⱪ Pawlusning bədinining ixxip ketixini
yaki uning tuyuⱪsiz yiⱪilip ɵlüxini kütətti. Lekin, bir dəm kütüp, uning
ⱨeqnemə bolmiƣanliⱪini kɵrüp, hiyalini ɵzgərtip:
– Bu bir Huda bolsa kerək! – deyixti.
7
U yərdin anqə yiraⱪ bolmiƣan jayda, aral baxliⱪi Publiyusning bir
parqə yeri bar idi. U bizni ɵyigə baxlap, qin kɵngli bilən üq kün kütti. 8 U
qaƣda, Publiyusning atisi tolƣaⱪ kesiligə giriptar bolup, ⱪizitmisi ɵrləp,
orun tutup yetip ⱪalƣanikən. Pawlus uning ⱨujrisiƣa kirip, du'a ⱪilip
uqisiƣa ⱪolini təgküzüp, saⱪaytip ⱪoydi. 9 Buning bilən, araldiki
kesəllərning ⱨəmmisi Pawlusning aldiƣa kelixip saⱪiyip ⱪaytixti. 10 Ular
bizni ⱨɵrmətləp, nurƣun sowƣatlarni əkelixti. Üq aydin keyin, bu yərdin
ketidiƣan waⱪtimizda, bizni yolda lazimliⱪ nərsə-kerəklər bilən
təminlidi.
Maltadin Rim xəⱨirigə berix
Malta arilida Iskəndəriyidin kəlgən, bexiƣa Rimliⱪlarning ⱪoxkezək
Hudaliri Kastor bilən Polluksning nəⱪixliri oyulƣan bir kemə
ⱪixliƣanidi. Ⱪix pəslidin keyin, biz bu kemə bilən yolƣa qiⱪtuⱪ.
12
Sirakoza xəⱨirigə kelip, u yərdə üq kün turduⱪ. 13 Andin səpirimizni
yənə dawamlaxturup, Italiyidiki Regiyum xəⱨirigə kəlduⱪ. Ətisi,
jənubtin qiⱪⱪan xamalning yardimi bilən ikki kündə Puteyoli xəⱨirigə
yetip kəlduⱪ. 14 U yərdə uqratⱪan etiⱪadqilarning təklipi bilən bir ⱨəptə
turduⱪ. Andin, Rim xəⱨirigə ⱪarap yolƣa qiⱪtuⱪ. 15 Rimƣa
keliwatⱪanliⱪimizdin həwər tapⱪan Rimdiki etiⱪadqilar bizni ⱪarxi elix
üqün Rimdin qiⱪip, əllik nəqqə qaⱪirim yol besip, bəziliri «Üq Saray»
degən yərgiqə wə bəziliri tehimu yiraⱪ yol mengip, Apiyus baziriƣiqə
kəlgənidi. Ularni kɵrgən Pawlus Hudaƣa rəⱨmət eytip, tehimu
ƣəyrətləndi.
11

Pawlus Rim xəⱨiridə
Rim xəⱨirigə kirginimizdə, Pawlusning birla kɵzətküqi ləxkər bilən
bir ɵydə turuxiƣa ruhsət ⱪilindi. 17 Üq kündin keyin, Pawlus u yərdiki
Yəⱨudiylarning kattiwaxlirini ɵzi bilən kɵrüxüxkə təklip ⱪildi. Ular
kəlgəndə, Pawlus mundaⱪ dedi:
– Ⱪerindaxlar! Mən həlⱪimizgə yaki əjdadlirimizdin ⱪalƣan
ən'ənilərgə ⱪarxi ⱨeqⱪandaⱪ ix ⱪilmiƣan bolsammu, Yerusalemda
yəⱨudiylar təripidin solaⱪⱪa tutulup, Rimliⱪlarning ⱪoliƣa tapxuruldum.
16
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Rimliⱪlar meni soraⱪⱪa tartⱪandin keyin, ⱪoyuwətməkqi boldi. Qünki,
məndə ɵlüm jazasi berixkə tegixlik birər jinayət yoⱪ idi. 19 Lekin,
Yəⱨudiylar buningƣa ⱪarxiliⱪ bildürgəqkə, gərqə ɵz həlⱪim üstidin birər
xikayitim bolmisimu, Rim imperatoriƣa ərz ⱪilixⱪa məjbur boldum.
20
Xu səwəbtin, mən ⱨərbiringlar bilən yüz kɵrüxüx wə bu ⱨəⱪtə sɵzlixix
üqün, silərni bu yərgə təklip ⱪildim. Xuni bilixinglar kerəkki, həlⱪimiz
kütüp kəlgən ⱪutⱪuzƣuqiƣa ixəngənlikim üqünla, bu zənjir bilən
baƣlinip, tutⱪun bolup ⱪaldim.
21
Ular Pawlusⱪa:
– Yəⱨudiyidin sən toƣruluⱪ hət almiduⱪ. U yərdin kəlgən
ⱪerindaxlarning ⱨeqⱪaysisimu sən toƣruluⱪ birər yaman həwər əkəlmidi
yaki yaman gepingni ⱪilmidi. 22 Lekin, sening pikirliringni anglap
baⱪmaⱪqimiz. Qünki, sən tə'əlluⱪ bolƣan bu eⱪimning ⱨəmmə yərdə
ⱪarxiliⱪⱪa uqrawatⱪanliⱪidin həwirimiz bar! – deyixti.
23
Xuning bilən, ular Pawlus bilən kɵrüxüxkə bir künni bəlgilidi. U
küni, Pawlusning turƣan yerigə tehimu kɵp kixi kəlgənidi. Pawlus
ətigəndin kəqkiqə ularƣa Hudaning padixaⱨliⱪi ⱨəⱪⱪidə qüxəndürüx
berip, Təwrat ⱨəm pəyƣəmbərlərning yazmiliridin nəⱪil kəltürüp, ularni
ⱨəzriti Əysaning Yəⱨudiylar kütüp kəlgən ⱪutⱪuzƣuqi ikənlikigə ⱪayil
ⱪilixⱪa tirixti. 24 Uning sɵzlirigə bəzilər ixəndi, bəzilər ixənmidi. 25 Ular
ɵz'ara kelixəlməy, ⱪaytmaⱪqi bolƣanda, Pawlus ularƣa mundaⱪ dedi:
– Muⱪəddəs Roⱨning əjdadliringlarƣa eytⱪan sɵzliri silərgimu toƣra
kelidu! Muⱪəddəs Roⱨ Yəxaya pəyƣəmbərgə mundaⱪ degənidi:
26

«Berip bu həlⱪⱪə mening sɵzlirimni eytⱪin:
‘sɵzlirimni anglaysilər, anglaysilər, qüxənməysilər.
Ⱪilƣanlirimƣa ⱪaraysilər, ⱪaraysilər, mənisini uⱪmaysilər.
27
Qünki, bu həlⱪning zeⱨni zə'ipləxkən.
Ular ⱪulaⱪlirini etiwalƣan, kɵzlirinimu yumuwalƣan.
Undaⱪ bolmisidi, kɵzliri kɵrətti, ⱪulaⱪlirimu anglaytti,
zeⱨni oyƣinip, manga ⱪaytatti. Mənmu ularni saⱪaytattim.’»
28-29

Andin, Pawlus:
– Xunga bilixinglar kerəkki, Hudaning ⱪutⱪuzuxi Yəⱨudiy
əməslərgimu berilməktə. Ular uni ⱪobul ⱪilmay ⱪalmaydu! – dedi.
30
Pawlus ɵzi ijarigə alƣan ɵydə ikki yil turdi wə bu yərdə uning bilən
kɵrüxüxkə kəlgən ⱨəmmə kixilərni ⱪobul ⱪilip, 31 Hudaning padixaⱨliⱪi
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toƣrisidiki hux həwərni yürəklik tarⱪitip, Rəbbimiz Əysa Məsiⱨkə da'ir
ⱨəⱪiⱪətlərnimu yətküzdi, uningƣa ⱨeqkim tosⱪunluⱪ ⱪilmidi.
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(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
Bu hətning mu'əllipi əlqi Pawlustur. U bu hətni Rimdiki etiⱪadqilar
jama'ətqilikini ziyarət ⱪilixⱪa təyyarliⱪ ⱪilix yüzisidin yazƣan. Bu,
Pawlusning ɵzi tarⱪitiwatⱪan hux həwərni əng təpsiliy qüxəndürgən bir
hetidur. Uningda Əysa Məsiⱨkə bolƣan etiⱪad, xundaⱪla bu etiⱪadning
etiⱪadqilar əməliyitidə ⱪandaⱪ ipadilinixi təswirləngən.
Pawlus bu hetidə pütkül insanlarning gunaⱨkar ikənliki, ⱪutⱪuzuluxⱪa
moⱨtajliⱪi, pəⱪət Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilix arⱪiliⱪla ⱪutⱪuzulidiƣanliⱪi
wə Əysa Məsiⱨkə baƣlinix bilənla Hudaƣa yeⱪinlixalaydiƣanliⱪi,
etiⱪadqilarning ⱪəlbidiki Muⱪəddəs Roⱨ ularƣa küq-ⱪudrət
beridiƣanliⱪi, ularning etiⱪadqilarƣa layiⱪ yaxixi wə baxⱪilarƣa
meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitixi kerəklikini nuⱪtiliⱪ təkitligən.
Mu'əllip Yəⱨudiylarning Əysa Məsiⱨni rət ⱪilƣanliⱪi bilən Yəⱨudiy
əməslərning Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilixining Hudaning insanlarni
ⱪutⱪuzux pilaniƣa mas kəlgənlikini otturiƣa ⱪoyux bilən birgə
waⱪit-sa'iti kəlgəndə Yəⱨudiylarningmu ⱪutⱪuzulidiƣanliⱪini
qüxəndürgən.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tezis:
Du'ayisalam (1-bab 1-ayəttin 17-ayətkiqə)
Insanlarning gunaⱨkar təbi'iti (1-bab 18-ayəttin 3-bab 20-ayətkiqə)
Hudaning insanlarni ⱪutⱪuzux yoli (3-bab 21-ayəttin 4-babning
ahiriƣiqə)
Etiⱪadqilarning Əysa Məsiⱨkə baƣlanƣan yengi ⱨayati (5-babtin
8-babⱪiqə)
Yəⱨudiylar wə Hudaning insanlarni ⱪutⱪuzux pilani (9-babtin
11-babⱪiqə)
Etiⱪadqilarning Hudaƣa atilip yaxixi (12-babtin 15-bab
13-ayətkiqə)
Ahirⱪi sɵzlər (15-bab 14-ayəttin 16-babning ahiriƣiqə)

Rimliⱪlarƣa
yezilƣan hət

Muⱪəddimə
Əlqi boluxⱪa qaⱪirilip, Hudaning hux həwirini tarⱪitixⱪa tallanƣan,
Əysa Məsiⱨning hizmətkari bolƣan mənki Pawlustin salam!
2
Bu hux həwərni Huda əlmisaⱪta ɵz pəyƣəmbərliri arⱪiliⱪ muⱪəddəs
yazmilarda wədə ⱪilƣanidi. 3 Bu hux həwər Hudaning ɵz oƣli, yəni
Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ toƣrisididur. Jismaniy jəⱨəttin, Əysa Məsiⱨ
Dawut padixaⱨning əwladidin tuƣulƣan. 4 Lekin roⱨiy jəⱨəttin, uning
Hudaning Oƣli ikənliki uning ɵlümdin tirildürülüxi arⱪiliⱪ zor ⱪudrət
bilən ispatlanƣan. 5 Huda Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ manga meⱨir-xəpⱪət
kɵrsitip, meni əlqilikkə tallidi. Xunga, mən ⱨər millət kixilirini Hudaƣa
ita'ət ⱪilsun dəp, ularni Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilixⱪa qaⱪirimən. Bu, Əysa
Məsiⱨning namiƣa xan-xərəp kəltürüx üqündur. 6 Əysa Məsiⱨkə mənsup
bolƣan silərmu Huda təripidin qaⱪirilƣanlar ⱪataridisilər.
7
Mən bu hətni ⱨəmminglarƣa, yəni Huda meⱨir-muⱨəbbət kɵrsətkən
wə u muⱪəddəs həlⱪim, dəp qaⱪirƣan silər Rimliⱪlarƣa yeziwatimən.
Huda'atimiz wə Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ silərgə meⱨir-xəpⱪət wə amanliⱪ
ata ⱪilƣay!
1

8

Pawlusning Rimƣa berixni arzu ⱪilixi
Aldi bilən Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ ⱨəmminglar üqün Hudaƣa xükür
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eytimən. Qünki, etiⱪadinglar dunyaning ⱨəmmila yeridə sɵzlənməktə.
9-10
Mən qin ⱪəlbim bilən hizmət ⱪilip keliwatⱪan Huda mening ɵz oƣli
toƣrisidiki hux həwərni yətküzüx yolida silərni du'alirimda da'im əsləp
turuwatⱪanliⱪimƣa guwaⱨtur. Hudaning iradisi bilən silərning
yeninglarƣa berixim üqün, ahir bir pursətning boluxini uningdin
tiləymən. 11 Qünki, silərgə etiⱪadinglarni mustəⱨkəmləxtə birər yardəm
berix üqün, silər bilən kɵrüxüxni intayin arzu ⱪilimən. 12 Demək, mən
aranglarda bolsam, bir-birimizning etiⱪadidin ɵz'ara ilⱨam alalaymiz.
13
Ⱪerindaxlar, xuni bilixinglar kerəkki, mən yeninglarƣa berixni kɵp
ⱪetim pilanliƣan bolsammu, lekin bügüngiqə tosalƣuƣa uqrap kəldim.
Əysa Məsiⱨ toƣrisidiki hux həwərni yətküzüx yolida baxⱪa Yəⱨudiy
əməslərning arisida yahxi nətijilərgə erixkinimdək, silərning
aranglardimu yahxi nətijilərgə erixixni arzu ⱪilip kəldim. 14 Qünki, mən
ⱨərⱪandaⱪ adəmgə, məyli u mədəniyətlik yaki mədəniyətsiz bolsun,
bilimlik yaki bilimsiz bolsun, ⱨəmmisigə bu hux həwərni yətküzüxkə
ⱪərzdarmən. 15 Xuning üqün, silər Rimliⱪlarƣimu bu hux həwərni
yətküzüxkə təxnamən.
Hux həwərning küq-ⱪudriti
Bu hux həwərdin nomus ⱪilmaymən. Qünki, bu hux həwər arⱪiliⱪ
Hudaning küq-ⱪudriti ayan bolup, Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣan ⱨərbir
kixi ⱪutⱪuzulidu. Bu hux həwər awwal Yəⱨudiylarƣa, keyin Yəⱨudiy
əməslərgə tarⱪitilƣan. 17 Bu hux həwərdə Hudaning insanlarni nemigə
asasən ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlaydiƣanliⱪi⑦ axkarilanƣan. Bundaⱪ
jakarlax baxtin-ahir etiⱪadⱪa asaslanƣandur. Bu huddi muⱪəddəs
yazmilarda yezilƣinidək: «Adəm etiⱪad bilən ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp
jakarlinip, ⱨayatliⱪⱪa erixidu.»
16

Insanlarning gunaⱨliri
Huda ərxtin adəmlərning barliⱪ gunaⱨkarliⱪ wə yamanliⱪliriƣa ⱪarxi
ɵz ƣəzipini bildürdi. Səwəbi, ular adalətsiz ixliri arⱪiliⱪ Hudaning
ⱨəⱪiⱪitini bilixni tosuwatidu. 19 Ular haliƣan bolsidi, Hudani bilələytti.
18

⑦ Ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlinix – pütkül insan gunaⱨkar bolup, ⱨeqkim ⱨəⱪⱪaniy
adəm dəp ⱨesablinalmaydu. Lekin, bir adəm Huda təripidin ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp
jakarlanƣan bolsa, u adəmning gunaⱨi kəqürülüp, Hudaning jazasiƣa tartilmaydu.
Bəlki Hudaning nəziridə u adəm ⱨəⱪⱪaniy dəp ⱨesablinip, Huda bilən yaraxturulux
imtiyaziƣa erixidu.
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Qünki, Huda toƣrisidiki ixlar ularning kɵz aldida turuptu. Huda bularni
ularƣa oquⱪ kɵrsitip bərgən. 20 Dunya yaritilƣandin beri, Hudaning
kɵzgə kɵrünməs ɵzgiqilikliri, yəni uning mənggülük ⱪudriti wə birdinbir
Huda ikənliki ɵzi yaratⱪan məwjudatlar arⱪiliⱪ oquⱪ kɵrsitilməktə. Xu
səwəbtin, insanlar Hudani bilməymiz, dəp baⱨanə kɵrsitəlməydu.
21
Lekin, insanlar Hudani bilsimu, uni Huda, dəp uluƣlimidi wə
uningƣa xükür eytmidi. Əksiqə, ularning Huda toƣrisidiki oy-pikirliri
bimənə bolup, nadan ⱪəlbi ⱪarangƣuluⱪⱪa toldi. 22 Gərqə ular ɵzlirini
əⱪilliⱪ ⱨesablisimu, lekin əⱪilsiz bolup qiⱪti. 23 Ular mənggü ⱨayat
bolƣan xanuxəwkətlik Hudaƣa ibadət ⱪilixning orniƣa, adəmzatⱪa,
ⱪuxlarƣa, tɵt putluⱪ wə yər beƣirliƣuqi ⱨaywanlarƣa ohxaydiƣan
butlarƣa qoⱪundi.
24
Xu səwəbtin, Huda ularni ⱪəlbidiki xəⱨwaniy ⱨəwəslirigə ⱪoyup
bərdi. Buning bilən, ular ⱨər hil napakliⱪlarni ⱪildi. Ⱨətta bir-birining
tənlirini bulƣaxⱪa baxlidi. 25 Huda toƣrisidiki ⱨəⱪiⱪətlərgə ixinixning
orniƣa, yalƣan gəplərgə ixinixkə baxlidi. Yaratⱪuqi Hudaƣa ita'ət
ⱪilixning orniƣa, yaritilƣan nərsilərgə qoⱪunup, xularni mədⱨiyilidi.
Ⱨalbuki, pütkül məwjudat təripidin mənggü mədⱨiyilinixkə layiⱪ
bolƣini yaratⱪuqimiz Hudadur, amin!
26
Mana xuning üqün, Huda ularni ɵzlirining pəskəx ⱨəwəslirigə ⱪoyup
bərdi. Ayallar təbi'iy jinsiy munasiwətni təbi'iy bolmiƣan munasiwətkə,
yəni ohxax jinsliⱪlar munasiwitigə aylandurdi. 27 Huddi xuningdək,
ərlərmu ayallar bilən bolidiƣan təbi'iy jinsiy munasiwətni taxlap, baxⱪa
ərlərgə xəⱨwaniy ⱨəwəslər bilən kɵyüp pixidiƣan boldi. Ərlər ərlər bilən
xərməndə jinsiy munasiwətlərgə kirixti. Xuning bilən, ular ɵz tənliridə
bu ⱪilmixliriƣa layiⱪ jazani tartti.
28
Ular Hudani bilixni rət ⱪilƣanliⱪi üqün, Huda ularni yaman
niyətlirigə ⱪoyup bərdi. Buning bilən ular ⱪilmasliⱪi kerək bolƣan ixlarni
ⱪilixⱪa kirixti. 29 Ularning ⱨayati ⱨər hil rəzillik, yamanliⱪ, aqkɵzlük,
ɵqmənlik, ⱨəsəthorluⱪ, ⱪatilliⱪ, uruxⱪaⱪliⱪ, ⱨiyligərlik, suyiⱪəst wə
iƣwagərqilik bilən toldi. 30 Ular tɵⱨməthor, Hudaƣa nəprətlinidiƣan,
zorawanliⱪ ⱪilidiƣan, təkəbbur, mahtanqaⱪ, ⱨər hil əskiliklərni oylap
qiⱪiridiƣan, ata-anisining sɵzini anglimaydiƣan, 31 nadan, wədisidə
turmaydiƣan, kɵyümsiz wə rəⱨimsiz insanlardur. 32 Ular Hudaning
bundaⱪ ixlarni ⱪilƣanlarni ɵlümgə məⱨkum ⱪilidiƣanliⱪini bilip
tursimu, bu əskiliklərni ɵzliri ⱪilipla ⱪalmay, baxⱪilarningmu xundaⱪ
ⱪilixini ⱪollap-ⱪuwwətləydu.
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2-bab
Huda ayrimiqiliⱪ ⱪilmaydu
Xunga, sən bundaⱪ rəzil ixlarni ⱪilƣuqilar üstidin ⱨɵküm ⱪilixing
mumkin. Biraⱪ əy buradər, sənmu bundaⱪ ixlarni ⱪiliwatisənƣu!
Undaⱪta, sening kim boluxungdin ⱪət'iynəzər, Huda soraⱪ ⱪilidiƣan axu
kündə ɵzüngni aⱪlaxⱪa baⱨanə kɵrsitəlməysən. Qünki, baxⱪilar üstidin
mundaⱪ ixlarda ⱨɵküm ⱪilsang, ɵz üstüngdimu xu ixlardin ⱨɵküm
ⱪilƣan bolisən. 2 Bizgə məlumki, Hudaning bundaⱪ ixlarni ⱪilƣanlar
üstidin qiⱪarƣan ⱨɵkümi ⱨəⱪtur. 3 Biraⱪ əy buradər, sənmu bundaⱪ
ixlarni ⱪilip turup, yənila baxⱪilar üstidin ⱨɵküm ⱪilsang, Hudaning
ⱨɵkümidin ⱪaqalaymən, dəp oylamsən? 4 Hudaning sanga kɵrsətkən
qongⱪur meⱨribanliⱪi, kəngqiliki wə mol səwr-taⱪitini səl
qaƣlawatamsən? Uning sanga meⱨribanliⱪ kɵrsitixtiki məⱪsitining seni
towa ⱪilidiƣan yolƣa baxlax ikənlikini bilməmsən? 5 Gunaⱨingƣa towa
ⱪilmay, jaⱨilliⱪ ⱪilixing bilən Hudaning ƣəzipini tehimu ⱪozƣaysən.
Huda ƣəzəpkə kelip, ɵzining adil ⱨɵkümini yürgüzidiƣan küni, sən ɵz
bexingƣa ɵzüng qiⱪⱪan bolisən. 6 Huda ⱨərkimning əməliyitigə ⱪarap ix
kɵridu, 7 ⱨəmixə səwrqanliⱪ bilən yahxi əməllərni ⱪilip, Hudadin
xan-xərəp, ⱨɵrmət-eⱨtiram wə ɵzining mənggülük məwjutluⱪini
izdigənlərgə u mənggülük ⱨayat beridu. 8 Lekin, ⱨəⱪiⱪətni rət ⱪilip,
yamanliⱪⱪa əgəxkən xəhsiyətqilərgə u ƣəzəp-nəprət yaƣduridu. 9 Huda
barliⱪ yamanliⱪ ⱪilƣuqilarƣa, bolupmu aldi bilən ɵz həlⱪi bolƣan
Yəⱨudiylarƣa, andin Yəⱨudiy əməslərgə ohxaxla eƣir künlər wə
dərd-ələm kəltüridu. 10 Biraⱪ, barliⱪ yahxiliⱪ ⱪilƣuqilarƣa, aldi bilən
Yəⱨudiylarƣa, andin Yəⱨudiy əməslərgə ohxaxla xan-xərəp,
ⱨɵrmət-eⱨtiram wə aman-esənlik ata ⱪilidu. 11 Qünki, Huda ⱨəmmə
insanlarƣa ohxax mu'amilə ⱪilidu.
12
Təwrat ⱪanuni Yəⱨudiy əməslərgə qüxürülmigənliktin, ular uni
bilməydu. Xundaⱪtimu, ular gunaⱨ sadir ⱪilsa, soraⱪⱪa tartilidu. Təwrat
ⱪanuni qüxürülgən Yəⱨudiylar bolsa uni puhta bilidu. Lekin, ularmu
gunaⱨ sadir ⱪilsa, ohxaxla soraⱪⱪa tartilidu. 13 Qünki, Hudaning aldida
ⱪanunni bilgənlər əməs, bəlki ⱪanunning barliⱪ əmrlirigə əməl ⱪilƣanlar
ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlinidu. 14 (Təwrat ⱪanunini bilməydiƣan
Yəⱨudiy əməslər təbi'iy ⱨalda bu ⱪanunƣa uyƣun ixlarni ⱪilsa, ular
gərqə bu ⱪanundin həwərsiz bolsimu, bu ⱪanun ularning ɵz ⱪanunidək
1
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bolidu. 15 Qünki, ularning ɵz ⱪəlbidə nemining toƣra, nemining hata
ikənlikini biləlixi bu ⱪanunning əmrliri ⱪəlbigə pütüklük ikənlikini
kɵrsitidu. Wijdanimu buningƣa guwaⱨliⱪ beridu. Qünki, ularning
wijdani ular hataliⱪ ɵtküzgəndə ularni əyibləydu, toƣra ⱪilƣanda bolsa
ularni aⱪlaydu.) 16 Mən yətküzüp keliwatⱪan bu hux həwər boyiqə,
Hudaning Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ insanlarning yoxurun ixliri üstidin ⱨɵküm
qiⱪiridiƣan künidə, yuⱪirida eytilƣan ixlar qoⱪum yüz beridu.
Yəⱨudiylar wə Təwrat ⱪanuni
Undaⱪta sənqu, sən ɵzüngni Yəⱨudiy dəysən wə Təwrat ⱪanuniƣa
igə bolƣanliⱪing üqün, mən Huda bilən yeⱪin, dəp mahtinisən. 18 Sanga
Təwrat ⱪanuni ɵgitilgənliktin Hudaning iradisini bilisən ⱨəm ⱨəⱪ bilən
naⱨəⱪni pərⱪ etələysən. 19-20 Təwrat ⱪanunidiki ⱨəmmə bilim wə
ⱨəⱪiⱪətlərni bilimən dəp ⱪarap, ɵzüngni korlarning yol baxliƣuqisi,
ⱪarangƣuda ⱪalƣanlarning qiriƣi, nadanlarning yetəkqisi, gɵdəklərning
ustazi, dəp ɵzünggə ixinisən. 21 Sən baxⱪilarƣa Huda toƣrisida təlim
berip turup, ɵzünggə bərməmsən? Baxⱪilarƣa oƣriliⱪ ⱪilma dəp turup,
ɵzüng oƣriliⱪ ⱪilamsən? 22 Baxⱪilarƣa zina ⱪilma dəp turup, ɵzüng zina
ⱪilamsən? Butlardin bizar bolup turup, ɵzüng buthanilardiki nərsilərni
oƣrilamsən? 23 Biz Yəⱨudiylar Təwrat ⱪanuniƣa igə bolduⱪ, dəp
mahtinip turup, ɵzüng dəl xu ⱪanunƣa hilapliⱪ ⱪilip, Hudaning namiƣa
daƣ kəltürəmsən? 24 Huddi muⱪəddəs yazmilarda deyilginidək:
«Silərning ⱪilmixinglar tüpəylidin Yəⱨudiy əməslər Hudaƣa kupurluⱪ
ⱪilmaⱪta.»
25
Təwrat ⱪanuniƣa əməl ⱪilsang, hətnə ⱪilinƣiningning əⱨmiyiti
bolidu. Lekin, uningƣa hilapliⱪ ⱪilsang, hətnə ⱪilinƣiningning
ⱪilqilikmu əⱨmiyiti bolmaydu, hətnə ⱪilinmiƣan adəmdin ⱨeq pərⱪing
ⱪalmaydu. 26 Xuningƣa ohxax, hətnə ⱪilinmiƣan Yəⱨudiy əməslər
ⱪanunning əmrlirigə əməl ⱪilsa, Huda təripidin yənila hətnə ⱪilinƣan
bolup ⱨesablinidu. 27 Sən Təwrat ⱪanunidin həwərdar ⱨəm hətnə
ⱪilinƣan turuⱪluⱪ, xu ⱪanunƣa əməl ⱪilmisang, jismaniy jəⱨəttə hətnə
ⱪilinmiƣan, lekin Təwrat ⱪanuniƣa əməl ⱪilidiƣan Yəⱨudiy əməslər seni
gunaⱨkar, dəp əyibliməmdu?
28
Pəⱪət sirtⱪi kɵrünüxtə Yəⱨudiy bolƣanning ⱨəmmisinila ⱨəⱪiⱪiy
Yəⱨudiy degili bolmaydu. Pəⱪət jismaniy jəⱨəttə hətnə ⱪilinixiƣa
ⱪarapla, uni ⱨəⱪiⱪiy hətnə degili bolmaydu. 29 Ⱪəlbidə Hudaning yolini
tutⱪan adəm ⱨəⱪiⱪiy Yəⱨudiydur. Uning ⱨəⱪiⱪiy hətnisi yazma ⱪanunƣa
17
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esiliwelix arⱪiliⱪ əməs, bəlki Muⱪəddəs Roⱨ təripidin ɵzgərtilgən ⱪəlb
arⱪiliⱪ bolidu. Bundaⱪ adəm insanlar təripidin əməs, bəlki Huda təripidin
mahtilixⱪa sazawər bolidu.

3-bab
1

Undaⱪta, Yəⱨudiylarning Yəⱨudiy əməslərdin nemə artuⱪqiliⱪi bar,
yaki hətnə ⱪilinixning nemə əⱨmiyiti bar? 2 Əlwəttə, ularning ⱨər jəⱨəttin
kɵp artuⱪqiliⱪi bar. Birinqidin, Hudaning sɵzi Yəⱨudiylarƣa amanət
ⱪilinƣan. 3 Bəzi Yəⱨudiylar Hudaƣa sadaⱪətsizlik ⱪildimu dəyli.
Undaⱪta, ularning sadaⱪətsizliki səwəbidin Huda ɵzining ularƣa bərgən
wədisidə turmamdu? 4 Yaⱪ, ⱨərgiz undaⱪ ⱪilmaydu! Ⱨəmmə insan
yalƣanqi bolƣan təⱪdirdimu, Huda yənila rastqildur. Bu ⱨəⱪtə Zəburda
mundaⱪ deyilgən:
«Sɵzliginingdə adil bolup ispatlinisən,
əyiblinixkə uqriƣiningda ƣəlibə ⱪilisən.»
5

Lekin, biz Yəⱨudiylarning adalətsizliki Hudaning adilliⱪini tehimu
eniⱪ kɵrsitip bərsə, buningƣa nemə dəymiz? Huda bizni jazalisa, uni adil
əməs, desək bolamdu? (Bəzilər xundaⱪ dəp, oylap yüridikən!) 6 Yaⱪ,
mundaⱪ deyixkə ⱨərgiz bolmaydu! Əgər Huda biz Yəⱨudiylarni adilliⱪ
bilən jazalimaydiƣan bolsa, ⱪiyaməttə ⱪandaⱪmu dunya üstidin ⱨɵküm
qiⱪiralaydu?
7
Lekin, bəzilər: «Mening sadaⱪətsizlikim Hudaning rastqilliⱪini
tehimu eniⱪ kɵrsitip, uning uluƣluⱪini yorutup bərsə, mən yənə nemə
üqün gunaⱨkar, dəp ⱪarilip soraⱪⱪa tartilimən?» deyixi mumkin. 8 Əgər
xundaⱪ bolsa, «yamanliⱪ ⱪilayli, buningdin yahxiliⱪ qiⱪidu!» degən
mənə kelip qiⱪmamdu? Bəzilər bizni muxundaⱪ dedi, dəp tɵⱨmət ⱪilidu.
Mundaⱪ tɵⱨmət ⱪilƣanlarning jazaƣa tartilixi ⱨəⱪliⱪtur.
Gunaⱨsiz adəm yoⱪtur
Undaⱪta, Hudaning soraⱪ ⱪilidiƣan künidə biz Yəⱨudiylar Yəⱨudiy
əməslərdin üstün turamduⱪ? Yaⱪ, əlwəttə undaⱪ əməs! Qünki, mən
ⱨəmmimizning, məyli Yəⱨudiy bolayli yaki bolmayli, gunaⱨning ilkidə
ikənlikimizni yuⱪirida kɵrsitip ɵttüm. 10 Muⱪəddəs yazmilarda
yezilƣinidək:
9
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«Ⱨəⱪⱪaniy adəm yoⱪtur, ⱨətta birimu,
11
ⱨəⱪ-naⱨəⱪni qüxinidiƣinimu yoⱪtur.
Hudani izdəydiƣinimu ⱨəm.
12
Qətnidi ⱨəmmə adəm Huda yolidin,
ⱪaldi kirip tuyuⱪ yolƣa.
Yahxiliⱪ ⱪilƣuqi yoⱪtur, ⱨətta birimu.»
13
«Eƣizliridiki gəp oquⱪ ⱪəbridək sesiⱪ,
kazzapliⱪ ⱪilidu ⱨəm tilliri.
Ləwliri huddi yilanning zəⱨərhəndisi.»
14
«Zuwani lənət wə zərdigə tolƣan.»
15
«Ular aldiraydu ⱪan tɵküxkə,
16
ⱪilidu barƣanla yeridə wəyranqiliⱪ wə paji'ə.
17
Yoⱪtur həwiri amanliⱪ yolidin ⱪilqə.»
18
«Bilməydu Hudadin ⱨəm ⱪorⱪuxni.»
19

muⱪəddəs yazmilardiki bu ayətlərning Təwrat ⱪanuni astida
yaxaydiƣan Yəⱨudiylarƣa ⱪarita eytilƣanliⱪini bilimiz. Xundaⱪ
bolƣanda, Yəⱨudiylar ⱨəm Yəⱨudiy əməslərning baⱨanə kɵrsitidiƣan
eƣizliri tuwaⱪlinidu wə pütkül dunyadiki insanlar Hudaning ⱨɵkümi
astida turidu. 20 Demək, ⱨərⱪandaⱪ kixi Hudaning aldida Təwrat
ⱪanuniƣa əməl ⱪilix bilən ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlanmaydu. Bəlki, xu
ⱪanunƣa toluⱪ əməl ⱪilalmaydiƣanliⱪini bilip, ɵzining gunaⱨkar
ikənlikini tonup yetidu.
Hudaning insanlarni ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlixi
Lekin, ⱨazir Hudaning ⱪandaⱪ yol bilən insanlarni ⱨəⱪⱪaniy adəm
dəp jakarlaydiƣanliⱪi oquⱪ axkarilandi. Bu, Təwrat ⱪanuniƣa əməl
ⱪilixⱪa baƣliⱪ əməs. Buningƣa Təwrat ⱪanuni wə pəyƣəmbərlərning
təlimatlirimu guwaⱨliⱪ bərgən. 22 Huda adəmlərni ularning Əysa
Məsiⱨkə bolƣan etiⱪadi arⱪiliⱪ ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlaydu. Huda
Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣan ⱨəmmə adəmgə xundaⱪ mu'amilə ⱪilidu, bu
yərdə ayrimiqiliⱪ yoⱪtur. 23 Qünki, ⱨəmmə adəm gunaⱨ sadir ⱪilip,
Hudaning insanlarni yaratⱪanda ata ⱪilƣan xan-xəripidin məⱨrum
ⱪalƣan. 24 Lekin, Huda bizgə meⱨir-xəpⱪət kɵrsitip, bizni bədəlsiz ⱨalda
ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlidi. Bu, Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ əməlgə axuruldi.
Qünki, u bizni gunaⱨning ⱪulluⱪidin azad ⱪildi. 25 Huda insanlarning
21

1239
Rimliⱪlarƣa yezilƣan hət

gunaⱨlirining kəqürüm ⱪilinixi üqün, ularni jazalaxning orniƣa, Əysa
Məsiⱨni ⱪurban boluxⱪa əwətip bərdi. Əysa Məsiⱨning kresttə aⱪⱪuzƣan
ⱪeni arⱪiliⱪla, Huda Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣanlarni ɵzi bilən
yaraxturdi. Huda Əysa Məsiⱨni ⱪurban boluxⱪa əwətix bilən, ɵzining
burunⱪi zamandiki kixilərning gunaⱨliriƣa səwr-taⱪətlik bolup, ularni
dərⱨal jazalimiƣanliⱪining adilliⱪ ikənlikini kɵrsətti. Qünki, Əysa Məsiⱨ
ularningmu gunaⱨliri üqün ⱪurban boldi. 26 Mana ⱨazirmu Huda yənə
ɵzining adilliⱪini kɵrsitiwatidu. Qünki, insanlar gunaⱨkar bolsimu, Əysa
Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣanliⱪi üqün, Huda ularni yənila adilliⱪ bilən
kəqüridu.
27
Xundaⱪ ikən, biz Təwrat ⱪanuniƣa əməl ⱪilix bilən Huda təripidin
ⱪobul ⱪilinduⱪ, dəp mahtinimizmu? Yaⱪ! Bizning mahtiniximizning orni
yoⱪ. Nemə səwəbtin? Qünki, insanlar Təwrat ⱪanuniƣa əməl ⱪilix arⱪiliⱪ
əməs, bəlki Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilix arⱪiliⱪla kəqürümgə erixidu.
28
Demək, Hudaning bizni Təwrat ⱪanuniƣa əməl ⱪiliximiz bilən əməs,
bəlki Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪiliximiz bilən ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp
jakarlaydiƣanliⱪiƣa ixinimiz. 29 Silər Huda pəⱪət Təwrat ⱪanuniƣa igə
bolƣan Yəⱨudiylarnila ⱪobul ⱪilidu, dəp oylamsilər? Yaⱪ, əlwəttə undaⱪ
əməs! U Yəⱨudiy əməslərnimu ⱪobul ⱪilidu. 30 Qünki, Huda birdur. U
hətnə ⱪilinƣan Yəⱨudiylarni, xundaⱪla hətnə ⱪilinmiƣan Yəⱨudiy
əməslərnimu birla yol bilən, yəni ularning Əysa Məsiⱨkə bolƣan etiⱪadi
bilən ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlaydu. 31 Undaⱪta, biz etiⱪadimiz arⱪiliⱪ
Təwrat ⱪanunini bikar ⱪilamduⱪ? Yaⱪ, dəl buning əksiqə, biz etiⱪadimiz
arⱪiliⱪ Təwrat ⱪanunining toƣra ikənlikini ispatlaymiz.

4-bab
Ibraⱨim toƣrisida misal
Undaⱪta, biz Yəⱨudiy əwladliri atimiz Ibraⱨimning ⱨəⱪⱪaniy adəm
dəp jakarlanƣanliⱪidin nemilərni biliweliximiz kerək? 2 Əgər Ibraⱨim
yahxi əməlliri arⱪiliⱪ ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlanƣan bolsa, uning
mahtinixⱪa ⱨəⱪⱪi bolatti. Lekin, Hudaning aldida uning mahtinixⱪa
ⱨəⱪⱪi yoⱪ. 3 Qünki, muⱪəddəs yazmilarda mundaⱪ deyilgən: «Ibraⱨim
Hudaning sɵzlirigə ixəndi. Huda uning etiⱪadini kɵrüp, uni ⱨəⱪⱪaniy
adəm dəp ⱨesablidi.» 4 Əmgək ⱪilƣuqining alƣini sowƣat əməs, bəlki
ɵzining erixixkə tegixlik ⱨəⱪⱪi bolup ⱨesablinidu. 5 Lekin, bir adəm
1
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Huda təripidin ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlanƣan bolsa, bu uning yahxi
əməlliridin əməs, bəlki uning etiⱪadidin bolƣan. Qünki, bu adəm
gunaⱨkarlarni ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarliƣuqi Hudaƣa etiⱪad ⱪilidu.
6
Dawut padixaⱨmu Huda bir adəmdə yahxi əməllərning bar-yoⱪluⱪiƣa
ⱪarimastin uni ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp ⱨesablisa, u adəmning nəⱪədər bəhtlik
bolidiƣanliⱪi toƣrisida muⱪəddəs yazmilarda mundaⱪ degən:
7

«Səwənlikliri kəqürüm ⱪilinƣan,
gunaⱨliri əpu ⱪilinƣanlar nəⱪədər bəhtlik!
8
Pərwərdigar ularning gunaⱨlirini ⱨesablimisa, ular nəⱪədər
bəhtlik!»
9

Buningdin ⱪariƣanda, bu bəht yalƣuz hətnə ⱪilinƣanlar, yəni
Yəⱨudiylarƣila mənsupmu? Yaⱪ, undaⱪ əməs. U, hətnə ⱪilinmiƣan, yəni
Yəⱨudiy əməslərgimu mənsuptur. Qünki, biz eytⱪandək: «Huda
Ibraⱨimning etiⱪadini kɵrüp uni ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp ⱨesablidi.» 10 Bu ix
ⱪaqan bolƣan? Huda Ibraⱨimni ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp ⱨesabliƣan qaƣda,
Ibraⱨim hətnə ⱪilinƣanmu yaki ⱪilinmiƣan? Bu ixlar Ibraⱨim tehi hətnə
ⱪilinmiƣan waⱪitta bolƣanidi. 11 Uning hətnə ⱪilinixi keyin boldi. Bu,
uning Huda təripidin alliⱪaqan ⱪobul ⱪilinƣanliⱪini kɵrsitidu.
Ibraⱨimning burunla etiⱪadi bar bolup, hətnə pəⱪət uning ⱨəⱪⱪaniy adəm
dəp ⱨesablanƣanliⱪining bəlgisi boldi. Buning bilən, Ibraⱨim hətnə
ⱪilinmiƣan, lekin Hudaƣa etiⱪad ⱪilip ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlanƣan
Yəⱨudiy əməslərning atisi boldi. 12 Əgər hətnə ⱪilinƣanlar, yəni
Yəⱨudiylar ɵzlirining hətnə ⱪilinƣanliⱪiƣa tayanmay, əjdadimiz
Ibraⱨimƣa ohxax, uning hətnə ⱪilinmiƣan waⱪtidiki etiⱪadi boyiqə
yaxisa, Ibraⱨim ularningmu atisi bolidu.
13
Huda Ibraⱨim wə uning əwladliriƣa ularning bu dunyaƣa warisliⱪ
ⱪilidiƣanliⱪiƣa wədə bərgənidi. Bu, ularning Təwrat ⱪanuniƣa əməl
ⱪilƣanliⱪidin əməs, bəlki ularning Hudaƣa etiⱪad ⱪilip, ⱨəⱪⱪaniy adəm
dəp jakarlanƣanliⱪidin bolƣan. 14 Əgər Təwrat ⱪanuniƣa əməl ⱪilix
arⱪiliⱪ Hudaning wədilirigə erixkili bolsidi, u qaƣda etiⱪadning
ⱨeqⱪandaⱪ ⱪimmiti ⱪalmiƣan, Hudaning wədisiningmu əⱨmiyiti
bolmiƣan bolatti. 15 Təwrat ⱪanuni bu ⱪanunning əmr-pərmanliriƣa əməl
ⱪilmiƣanlarƣa Hudaning ƣəzipini elip kelidu. Ⱪanun bolmisa, ⱪanunƣa
hilapliⱪ ⱪilixmu bolmaydu.
16
Xuning üqün, etiⱪadimiz arⱪiliⱪ Hudaning bizgə wədə ⱪilƣan
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bəht-sa'aditigə eriximiz. Bu, biz erixixkə tegixlik ⱨəⱪ əməs, bəlki
Hudaning meⱨir-xəpⱪitidin kəlgən. Bu wədə Ibraⱨimning pütkül
əwladliri, yəni Ibraⱨimƣa ohxax etiⱪad yolida mangƣanlar üqün
berilgəndur. Məyli ular Yəⱨudiy əməslər bolsun yaki Təwrat ⱪanunidiki
ⱪa'idilər boyiqə yaxaydiƣan Yəⱨudiylar bolsun, bu wədə ⱨəmmisining
bu bəht-sa'adətkə erixidiƣanliⱪiƣa kapalətlik ⱪilidu. Qünki, Ibraⱨim
barliⱪ etiⱪadqilarning atisidur. 17 Bu huddi muⱪəddəs yazmilarda Huda
Ibraⱨimƣa: «Seni nurƣun millətlərning atisi ⱪildim» dəp eytⱪinidək.
Hudaning nəziridə Ibraⱨim ⱨəmmimizning atisidur. Qünki, Ibraⱨim
ɵlgənlərni tirildüridiƣan, məwjudatni yoⱪluⱪtin barliⱪⱪa kəltüridiƣan
Hudaƣa ixənq baƣlidi. 18 Ata bolux mumkinqiliki yoⱪ əⱨwaldimu,
Ibraⱨim yənila ümidini üzməy, Hudaƣa dawamliⱪ ixənq baƣlidi.
Nətijidə, u nurƣun millətlərning atisi boldi. Bu toƣrisida Huda uningƣa
mundaⱪ degən: «Sening əwlading yultuzlardək san-sanaⱪsiz bolidu.»
19
Ibraⱨim ɵzining yüz yaxⱪa yeⱪinlap, pərzənt tepix iⱪtidaridin
ⱪalƣanliⱪini, xundaⱪla ayali Sarəningmu pərzənt kɵrüx iⱪtidaridin
ⱪalƣanliⱪini bilgən bolsimu, lekin u yənila Hudaƣa bolƣan ixənqini
ajizlaxturmidi. 20 U Hudaning wədisidin gumanlanmidi. Əksiqə, uning
ixənqi tehimu küqiyip, Hudani uluƣlidi. 21 U, Hudaning ɵz wədisini
əməlgə axurux ⱪudritigə igə ikənlikigə pütünləy ixəndi. 22 Xunga,
muⱪəddəs yazmilarda: «Huda uni ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp ⱨesablidi» dəp
yezilƣan. 23-24 Bu ayət yalƣuz Ibraⱨim üqünla əməs, bəlki ⱨəⱪⱪaniy
adəm dəp ⱨesablinidiƣan bizlər, yəni Rəbbimiz Əysani tirildürgən
Hudaƣa etiⱪad ⱪilidiƣan bizlər üqünmu yezilƣan. 25 Əysa Məsiⱨ
gunaⱨlirimizning kəqürülüxi üqün ⱪurbanliⱪ süpitidə ɵlümgə
tapxurulup, bizning ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarliniximiz üqün tirildürüldi.

5-bab
Huda bilən inaⱪ munasiwəttə bolux
Xunga, biz etiⱪadimiz arⱪiliⱪ ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlinip,
Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ Huda bilən inaⱪ munasiwəttə bolduⱪ.
2
Etiⱪadimiz bolƣaqⱪa, Əysa Məsiⱨ bizni biz ⱨazir bəⱨrimən boluwatⱪan
bu meⱨir-xəpⱪətkə igə ⱪildi. Xunga, biz Hudaning xan-xəripigə erixix
ümididə xad-huram bolmaⱪtimiz. 3 Biz ⱪiyin əⱨwallardimu yənila
xad-huram bolimiz. Qünki, bizgə məlumki, ⱪiyinqiliⱪ səwrqanliⱪni
1

1242
Rimliⱪlarƣa yezilƣan hət

kəltürüp qiⱪiridu, 4 səwrqanliⱪimiz bizni Hudani hursən ⱪilidiƣan
etiⱪadqilardin ⱪilidu; Hudani hursən ⱪilidiƣan etiⱪadqilardin bolsaⱪ,
bizdə təwrənməs ümid pəyda bolidu. 5 Bu ümid bizni ⱨərgiz uyatta
ⱪaldurmaydu. Qünki, Huda bizgə ata ⱪilƣan Muⱪəddəs Roⱨ arⱪiliⱪ
ɵzining meⱨir-muⱨəbbitini ⱪəlbimizgə singdürgən.
6
Biz gunaⱨtin ⱪutuluxⱪa amalsiz ⱪalƣanda, Əysa Məsiⱨ biz
gunaⱨkarlar üqün Huda bəlgiligən waⱪitta ɵzini pida ⱪildi. 7 Durus adəm
üqün jenini pida ⱪilidiƣanlarning tepilixi natayin. Lekin, alaⱨidə yahxi
adəmlər üqün jenini pida ⱪilidiƣanlarning tepilixi mumkin. 8 Əysa Məsiⱨ
biz tehi gunaⱨkar waⱪtimizdila, biz üqün ɵz jenini pida ⱪildi. Mana bu
arⱪiliⱪ Huda ɵzining bizgə bolƣan meⱨir-muⱨəbbitini ispatlidi. 9 Biz
Əysa Məsiⱨning ⱪurbanliⱪ ⱪeni arⱪiliⱪ ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlanduⱪ.
Xundaⱪ ikən, Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ Hudaning ƣəzipidin ⱪutuluximiz
tehimu eniⱪtur. 10 Biz burun Hudaƣa düxmən iduⱪ. Biraⱪ, Huda ɵz
oƣlining ⱪurban ⱪilinixi arⱪiliⱪ bizni ɵzi bilən yaraxturdi. Biz Huda bilən
yarixiwalƣanikənmiz, undaⱪta Əysa Məsiⱨning ɵlümdin tirildürülgən
ⱨayati arⱪiliⱪ Hudaning jazasidin qoⱪum ⱪutuldurulimiz. 11 Buning
bilənla ⱪalmay, bizni Huda bilən yaraxturƣan Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ
arⱪiliⱪ Huda bilən bolƣan yengi munasiwitimizdimu xad-huram bolimiz.
Adəm'ata wə Əysa Məsiⱨ
Gunaⱨ dunyada bir adəm, yəni Adəm'ata arⱪiliⱪ pəyda bolƣandək,
ɵlümmu Adəm'atining gunaⱨi arⱪiliⱪ pəyda boldi. Nətijidə, ɵlüm pütkül
insan iqigə tarⱪaldi, qünki ⱨəmmə adəm gunaⱨ sadir ⱪildi. 13 Gunaⱨ
Təwrat ⱪanuni Musa pəyƣəmbərgə qüxürülüxtin ilgirila dunyada bar idi.
Biraⱪ, u qaƣda ⱨəⱪ-naⱨəⱪni ayriydiƣan Təwrat ⱪanuni bolmiƣanliⱪtin,
gunaⱨning ⱨesabi elinmaytti. 14 Xundaⱪ bolsimu, ɵlüm Adəm'atidin taki
Musa pəyƣəmbərgiqə insanlarƣa ⱨɵkümranliⱪ ⱪildi. Ⱨətta Adəm'atining
gunaⱨidək gunaⱨ sadir ⱪilmiƣan insanlarmu ɵlümdin haliy bolalmidi.
Adəm'ata pütkül insanƣa təsir kɵrsətkinidək, keyin kəlgən Məsiⱨmu
pütkül insanƣa təsir ⱪildi. 15 Wəⱨalənki, Adəm'ata təripidin ɵtküzülgən
gunaⱨ Hudaning bərgən meⱨir-xəpⱪətlik sowƣitiƣa pütünləy
ohximaydu. Qünki, bir adəm, yəni Adəm'atining gunaⱨ ɵtküzüxi bilən
nurƣun adəm ɵlgən bolsa, ohxaxla bir adəm, yəni Əysa Məsiⱨning
meⱨir-xəpⱪiti arⱪiliⱪ Huda insanlarƣa tehimu kɵp meⱨir-xəpⱪət kɵrsitip,
kəqürülüx sowƣitini nurƣun adəmgə ata ⱪildi. 16 Hudaning sowƣitining
nətijisi Adəm'atining gunaⱨining aⱪiwitigə pütünləy ohximaydu. Qünki,
12
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Adəm'atining bir ⱪetimliⱪ gunaⱨi arⱪiliⱪ biz ⱨəmmimiz gunaⱨkar, dəp
ⱨɵküm ⱪilinduⱪ. Əmma Hudaning meⱨir-xəpⱪətlik sowƣiti arⱪiliⱪ biz
gunaⱨkarlar gərqə nurƣun gunaⱨ ɵtküzgən bolsaⱪmu, ⱨəⱪⱪaniy adəm
dəp jakarlanduⱪ. 17 Bir adəmning gunaⱨi tüpəylidin ɵlüm insanlarƣa
ⱨɵkümranliⱪ ⱪilƣan yərdə, Hudaning mol meⱨir-xəpⱪiti wə ⱨəⱪⱪaniy
bolux sowƣitiƣa erixkən kixilər yənə bir adəm, yəni Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ
ⱨayatida gunaⱨ wə ɵlüm üstidin ƣəlibə ⱪilmasmu?
18
Demək, bir ⱪetimliⱪ gunaⱨ pütkül insanni gunaⱨⱪa məⱨkum ⱪilƣan
bolsa, bir ⱪetimliⱪ ⱨəⱪⱪaniy əməliyət, yəni Əysa Məsiⱨning ⱪurban
boluxi arⱪiliⱪ pütkül insan ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlinip, mənggülük
ⱨayatⱪa erixələydu. 19 Bir adəmning ita'ətsizliki tüpəylidin nurƣun
insanlar gunaⱨkar bolup kətkinidək, bir adəmning ita'ətmənliki bilənmu
nurƣun insanlar ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlinidu. 20 Təwrat ⱪanunining
berilixi kixilərgə ɵz gunaⱨining intayin kɵplükini oquⱪ kɵrsitix üqündur.
Lekin, ⱪəyərdə gunaⱨ kɵp bolsa, Hudaning meⱨir-xəpⱪitimu xu yərdə
ⱨəssiləp axti. 21 Demək, gunaⱨ insanlarƣa ⱨɵkümranliⱪ ⱪilip, ularni
ɵlümgə aparƣan bolsa, Hudaning meⱨir-xəpⱪiti insanlarƣa ⱨɵkümranliⱪ
ⱪilip, Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ ularni ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlap,
ularƣa mənggülük ⱨayat elip kəldi.

6-bab
Əysa Məsiⱨkə baƣlinip, yengi ⱨayatⱪa erixix
Undaⱪta, biz nemə dəymiz? Hudaning meⱨir-xəpⱪiti tehimu axsun
dəp, dawamliⱪ gunaⱨ iqidə yaxaymizmu? 2 Yaⱪ, əlwəttə undaⱪ əməs!
Gunaⱨⱪa nisbətən biz alliⱪaqan ɵlgən. Xundaⱪ ikən, biz yənə dawamliⱪ
gunaⱨ iqidə yaximasliⱪimiz kerək. 3 Silər qoⱪum xuni bilixinglar
kerəkki, biz qɵmüldürülüxni ⱪobul ⱪilƣinimizda, Əysa Məsiⱨkə
baƣlanƣanliⱪimiz üqün, uning ɵlümi bilənmu baƣlanduⱪ. 4 Xuning
üqün, biz qɵmüldürülüx arⱪiliⱪ Əysa Məsiⱨ bilən billə ɵlüp, billə
kɵmülduⱪ. Huda'atimizning bundaⱪ orunlaxturuxtiki məⱪsiti xuki, Əysa
Məsiⱨni ɵzining uluƣ küq-ⱪudriti arⱪiliⱪ tirildürgəndək, biznimu yengi
ⱨayatⱪa erixtürüxtur.
5
Biz Əysa Məsiⱨkə baƣlinip, uningƣa ohxax ɵlgənikənmiz, undaⱪta
biz qoⱪum uningƣa ohxax tirildürülimiz. 6 Xuni biliximiz kerəkki, kona
təbi'itimiz Əysa Məsiⱨ bilən billə krestkə mihlandi. Xuning üqün,
1
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gunaⱨkar nəpsimizning ilkidə bolmay, gunaⱨning ⱪulluⱪidin ⱪutulduⱪ.
7
Qünki, Əysa Məsiⱨ bilən billə ɵlgən ⱨərⱪandaⱪ kixi gunaⱨning küqidin
halas bolƣan bolidu. 8 Əysa Məsiⱨ bilən billə ɵlgənikənmiz, undaⱪta
uningƣa baƣlinip, yengi ⱨayatⱪa erixiximizgimu ixinimiz. 9 Bizgə
məlumki, Əysa Məsiⱨ tirilgəndin keyin ⱪayta ɵlməydu. Ɵlüm əmdi Əysa
Məsiⱨkə ɵz küqini kɵrsitəlməydu. 10 Əysa Məsiⱨ ɵzining birla ⱪetimliⱪ
ɵlümi arⱪiliⱪ gunaⱨ üstidin ƣəlibə ⱪildi. U ⱨazir ⱨayat bolup, uning
ⱨayatliⱪi Hudaƣa xan-xərəp kəltürüx üqündur. 11 Xuningƣa ohxax,
silərmu ⱨazir Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣanliⱪinglar üqün, ɵzünglarni
gunaⱨⱪa nisbətən ɵlgən, lekin Hudaƣa hizmət ⱪilixⱪa nisbətən tirik
ⱨesablanglar.
12
Xundaⱪ ikən, gunaⱨ ⱨərgizmu ⱨaman ɵlidiƣan teninglarni
baxⱪurmisun. Bolmisa, arzu-ⱨəwəslərgə berilip ketisilər.
13
Teninglarning ⱨərⱪandaⱪ bir əzasini yaman ixlarƣa ⱪoral ⱪilip,
gunaⱨⱪa tutup bərmənglar. Əksiqə, ɵzünglarni Hudaƣa atanglar. Qünki,
silər ɵlümdin tirildürüldünglar. Teninglarning ⱨərbir əzasini ⱨəⱪⱪaniy
ixlarning ⱪorali ⱪilinglar. 14 Gunaⱨ silərning ⱨɵkümraninglar əməs.
Qünki, silər Təwrat ⱪanunining ilkidə əməs, bəlki Hudaning bizni
gunaⱨning küqidin halas ⱪilidiƣan meⱨir-xəpⱪiti astida yaxawatisilər.
Ⱨəⱪⱪaniyliⱪning ⱪuli
Undaⱪta, ⱪandaⱪ ⱪilix kerək? Təwrat ⱪanunining ilkidə əməs,
Hudaning meⱨir-xəpⱪiti astida yaxawatimiz dəp, gunaⱨ sadir ⱪiliwərsək
bolamdu? Yaⱪ, əlwəttə bolmaydu. 16 Kimgə boysunsanglar, xuning ⱪuli
bolidiƣanliⱪinglarni bilməmsilər? Gunaⱨⱪa boy əgsənglar, u silərni
ɵlümgə elip baridu. Hudaƣa boysunsanglar, u ⱨəⱪⱪaniy ⱨayatliⱪⱪa elip
baridu. 17-18 Hudaƣa xükür! Gərqə silər burun gunaⱨning ⱪuli bolƣan
bolsanglarmu, lekin ⱨazir gunaⱨning küqidin ərkin ⱪilinip,
ⱨəⱪⱪaniyliⱪning ⱪulliri boldunglar. Qünki, Huda silərgə bərgən təlimgə
qin dilinglardin boysundunglar. 19 Mən silərning təbi'itinglardiki
ajizliⱪlarni bilgəqkə, bularni silərgə adəttiki misal bilən eytiwatimən.
Ilgiri silər gunaⱨning ⱪuli bolup, teninglardiki əzalarni napak wə Təwrat
ⱪanuniƣa hilap ixlarƣa beƣixliƣanidinglar. Əmdi pak boluxunglar
üqün, ɵzünglarni ⱨəⱪⱪaniyliⱪning ⱪuli boluxⱪa beƣixlanglar.
20
Silər gunaⱨning ⱪuli bolƣan waⱪtinglarda, ⱨəⱪⱪaniy ⱨayat kəqürüx
bilən karinglar yoⱪ idi. 21 Silər ⱨazir nomus dəp ⱪariƣan burunⱪi ixlardin
xu qaƣda zadi nemə payda tapⱪanidinglar? U ixlarning aⱪiwiti ɵlümdur.
15
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Biraⱪ, ⱨazir silər gunaⱨning ⱪulluⱪidin ərkin ⱪilinip, Hudaning
hizmətkarliri boldunglar. Bu, ⱨayatinglarƣa paydiliⱪ bolup, silərni pak
yaxaxⱪa yetəkləydu. Əng ahirida silər mənggülük ⱨayatⱪa erixisilər.
23
Qünki, gunaⱨning bədili ɵlüm. Biraⱪ, Hudaning Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ
arⱪiliⱪ bizgə ata ⱪilƣan sowƣiti mənggülük ⱨayatliⱪtur.

7-bab
Nikaⱨ munasiwiti toƣrisida misal
Ⱪerindaxlar, silər ⱪanunni qüxinisilər. Xunga, xunimu esinglarƣa
selip ⱪoyayki, ⱪanun pəⱪət ⱨayat adəmgila ⱨɵkümranliⱪ ⱪilalaydu.
2
Məsilən, eri bar ayal eri ⱨayatla bolidikən, ⱪanun boyiqə erigə
baƣlinidu. Lekin, eri ɵlüp kətsə, nikaⱨ ⱪanunining qəklimisigə
uqrimaydu. 3 Xuning üqün, ayal eri ⱨayat waⱪtida baxⱪa bir ər bilən birgə
bolsa, buzuⱪ ayal, dəp ⱪarilidu. Lekin, eri ɵlüp kətsə, ayal nikaⱨ
ⱪanunidin ərkin bolidu. U qaƣda, baxⱪa bir ərgə təgsə, zina ⱪilƣan
bolmaydu. 4 Huddi xuningdək, ⱪerindaxlirim, silər Əysa Məsiⱨning
ⱪurban boluxi bilən Təwrat ⱪanuniƣa nisbətən ɵldünglar. Silər ⱨazir
baxⱪa birigə baƣlandinglar, yəni ɵlümdin tirilgən Əysa Məsiⱨkə mənsup
boldunglar. Buning bilən, silər Hudaning hizmitidə bolup, uningƣa
xan-xərəp kəltürələysilər. 5 Burun biz gunaⱨkar təbi'itimizning ilkidə
bolƣaqⱪa, bizni gunaⱨⱪa elip baridiƣan ⱨəwəslirimizning kəynigə kirip
kəttuⱪ. Bu ⱨəwəslirimiz Təwrat ⱪanunini biliximiz bilən tehimu
ⱪozƣilip, tenimizdiki əzalarni ⱪutratti. Nətijidə, biz ɵzimizni ɵlümgə elip
baridiƣan ixlarni ⱪilduⱪ. 6 Lekin, ⱨazir biz Təwrat ⱪanunining ⱨɵkümidin
azad ⱪilinduⱪ. Qünki, biz ɵzimizni boƣup turidiƣan bu ⱪanunƣa
nisbətən ɵlgən. Biz kona usul boyiqə, yəni Təwrat ⱪanuniƣa burunⱪidək
əməl ⱪilix arⱪiliⱪ əməs, bəlki yengi usul boyiqə, yəni Muⱪəddəs Roⱨning
yetəkqilikidə yaxax arⱪiliⱪ Hudaƣa hizmət ⱪilimiz.
1

Təwrat ⱪanuni wə gunaⱨ
Undaⱪta, biz nemə dəymiz? Təwrat ⱪanunining ɵzi gunaⱨning
mənbəsi bolamdu? Yaⱪ, əlwəttə undaⱪ əməs! Gunaⱨ Təwrat ⱪanunida
kɵrsitilmigən bolsa, mən ⱪilmixlirimning gunaⱨ ikənlikini bilməyttim.
Məsilən, Təwrat ⱪanunida: «Baxⱪilarning tə'əlluⱪatliriƣa kɵz ⱪiringni
salma» deyilmigən bolsa, undaⱪ ⱪilixning gunaⱨ ikənlikini bilmigən
7
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bolattim. 8 Lekin, gunaⱨ Təwrat ⱪanunining bu əmri arⱪiliⱪ pursət tepip,
iqimdiki ⱨər hil aqkɵzlüklərni ⱪozƣidi. Bu ⱪanun bolmisa, gunaⱨning
bundaⱪ küqimu bolmaytti.⑧ 9-10 Təwrat ⱪanunining məndin nemini tələp
ⱪilidiƣanliⱪini qüxənməydiƣan waⱪtimda, ɵzümdin razi bolup, ɵzümni
ərkin-azadə ⱨes ⱪilattim. Lekin, Təwrat ⱪanunini ⱨəⱪiⱪiy qüxinixim
bilənla, ɵzümning gunaⱨkar ikənlikimni wə roⱨiy jəⱨəttə ɵlgənlikimni
eniⱪ bildim. Təwrat ⱪanuni insanlarni ⱨayatliⱪⱪa yetəkləx üqün berilgən.
Wəⱨalənki, bu ⱪanunƣa boysunalmaydiƣanliⱪimdin uning manga
ɵlümni elip kelidiƣanliⱪini bayⱪidim. 11 Gunaⱨ Təwrat ⱪanunining
əmrliridin pursət tepip, meni azdurup, ɵlümgə duqar ⱪildi.
12
Demək, Təwrat ⱪanuni ⱨəⱪiⱪətən paktur. Uningdiki əmrlərmu pak,
toƣra wə yahxidur. 13 Xundaⱪ turuⱪluⱪ, bu yahxi ⱪanun meni ɵlümgə
duqar ⱪildimu? Yaⱪ, əlwəttə undaⱪ əməs! Bəlki, ənə xu gunaⱨ bu yahxi
ⱪanundiki əmrlərdin paydilinip, meni ɵlümgə duqar ⱪildi. Biz əmdi
gunaⱨning ⱨəⱪiⱪiy ⱪiyapitini tonuwalalaymiz. Qünki, Təwrat ⱪanunidiki
əmrlər arⱪiliⱪ gunaⱨning ⱪanqilik ⱪəbiⱨ ikənliki axkarilandi.
Insan ⱪəlbidiki toⱪunux
Təwrat ⱪanuni Hudadin qüxürülgən bolƣaqⱪa, uning yahxi
ikənlikini bilimiz. Biraⱪ, gunaⱨkar təbi'itimning baxⱪuruxida bolƣan
mən bolsam gunaⱨning ⱪulluⱪididurmən. 15 Ɵzümning nemə
ⱪiliwatⱪinimni bilməymən. Qünki, ɵzüm niyət ⱪilƣan ixlarni
ⱪilmaymən, əksiqə nəprətlinidiƣan ixlarni ⱪilimən. 16 Əgər mən yaman
ixlarni ⱪilixni halimay turup, yənila ularni ⱪilƣan bolsam, u qaƣda
wijdanim Təwrat ⱪanunining yahxi ikənlikini etirap ⱪilƣan bolidu.
17
Xunga, bu ixlarni ⱪilduruwatⱪini mən əməs, bəlki iqimdə yaxawatⱪan
gunaⱨ. 18 Iqimdə, yəni gunaⱨkar təbi'itimdə yahxiliⱪning yoⱪluⱪini
bilimən. Qünki, yahxiliⱪ ⱪilix niyitim bar bolsimu, iⱪtidarim yoⱪ.
19
Xuning üqün, ɵzüm niyət ⱪilƣan yahxi ixlarni ⱪilmay, əksiqə niyət
ⱪilmiƣan yaman ixlarni ⱪilimən. 20 Ɵzüm niyət ⱪilmiƣan ixni ⱪilsam,
buni ⱪilduruwatⱪini mən əməs, bəlki iqimdə yaxawatⱪan gunaⱨtur.
21
Buningdin ɵzümdiki xu ⱪanuniyətni qüxəndimki, yahxi ixlarni
ⱪilmaⱪqi bolsammu, yamanliⱪ manga ⱨaman ⱨəmraⱨ bolup turƣaqⱪa,
mən yənila yaman ixlarni ⱪilimən. 22 Hudaning ⱪanunidin iq-iqimdin
14

Təwrat ⱪanuni pəⱪət adəmning gunaⱨini kɵrsitip beripla ⱪalmastin, ularni gunaⱨ
ⱪilixⱪa ⱪiziⱪturidu. Qünki, mən'i ⱪilinƣan ixlarni ⱪilixⱪa ⱪiziⱪix adəmning təbi'itidur.
⑧
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sɵyünimən. 23 Biraⱪ, tenimdə baxⱪa bir ⱪanuniyətni sezimən. Bu
ⱪanuniyət ⱪəlbimdin ⱪayil bolƣan ⱪanun bilən jəng ⱪilip, tən əzalirimni
gunaⱨ sadir ⱪildurƣanliⱪtin, meni gunaⱨⱪa əsir ⱪilidu. 24 Mən nemidegən
biqarə adəmmən-ⱨə! Gunaⱨning əsiri bolƣan wə ɵlümgə elip baridiƣan
bu tenimdin kimmu meni ⱪutⱪuzar?! 25 Hudaƣa xükür, Huda meni
Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ ⱪutⱪuzidu!
Mening əⱨwalim mana mundaⱪ: ⱪəlbim bilən Hudaning ⱪanuniƣa
ita'ət ⱪilixni halaymən, lekin əməliyitimdə gunaⱨkar təbi'itim səwəbidin
gunaⱨning ⱪuli bolimən.

8-bab
Muⱪəddəs Roⱨning yetəkqilikidə yaxax
Yiƣinqaⱪlap eytsaⱪ, Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣanlar əmdi gunaⱨⱪa
məⱨkum ⱪilinmaydu. 2 Qünki, ⱨayatliⱪ elip kelidiƣan Muⱪəddəs
Roⱨning küq-ⱪudriti bizni ɵlümgə məⱨkum ⱪilidiƣan gunaⱨning küqidin
Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ halas ⱪildi. 3 Gunaⱨkar təbi'itimiz tüpəylidin Təwrat
ⱪanuni bizni gunaⱨning asaritidin azad ⱪilalmidi. Biraⱪ, Huda ɵz oƣlini
biz gunaⱨkar insanlarning tenidək tən bilən yər yüzigə əwətip, uning
gunaⱨsiz tenidə gunaⱨlirimizning jazasini tartixi bilən bizni
baxⱪuruwatⱪan gunaⱨning küqini bikar ⱪildi. 4 Buning bilən, gunaⱨkar
təbi'itimizgə əməs, bəlki Muⱪəddəs Roⱨⱪa boysunidiƣan bizlər arⱪiliⱪ
Təwrat ⱪanunining adil tələpliri əməlgə axurulidu. 5 Gunaⱨkar təbi'itigə
boysunidiƣanlar xu təbi'itigə has arzu-ⱨəwəslərni oylaydu. Muⱪəddəs
Roⱨⱪa boysunidiƣanlar bolsa Muⱪəddəs Roⱨⱪa has ixlarni oylaydu. 6 Bir
adəmning gunaⱨkar təbi'iti uning oy-pikirlirini baxⱪursa, bu u adəmgə
mənggülük ɵlüm elip kelidu. Əmma u adəmning oy-pikirlirini Muⱪəddəs
Roⱨ baxⱪursa, bu uningƣa ⱨayatliⱪ wə amanliⱪ elip kelidu. 7 Bir
adəmning gunaⱨkar təbi'iti uning oy-pikirlirini baxⱪursa, u adəm Huda
bilən düxmənləxkən bolidu. Qünki, u Hudaning ⱪanuniƣa boysunmaydu
ⱨəm boysunalmaydu. 8 Gunaⱨkar təbi'iti təripidin baxⱪurulidiƣanlar
Hudani hursən ⱪilalmaydu.
9
Biraⱪ silərgə kəlsək, Hudaning Roⱨi ⱨəⱪiⱪətən ⱪəlbinglarda
yaxiƣanliⱪtin, gunaⱨkar təbi'itinglarning baxⱪuruxida əməs, bəlki
Muⱪəddəs Roⱨning baxⱪuruxida turuwatisilər. Ⱪəlbidə Muⱪəddəs Roⱨ,
yəni Əysa Məsiⱨning Roⱨi bolmiƣan adəm Əysa Məsiⱨkə mənsup
1
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əməstur. 10 Teninglar gunaⱨ tüpəylidin ɵlümning ilkidə bolsimu, əmma
ⱪəlbinglarda Əysa Məsiⱨ bolƣanliⱪi üqün, silər Huda təripidin ⱨəⱪⱪaniy
adəm dəp jakarlinip, roⱨinglar ⱨayat boldi. 11 Hudaning Roⱨi Əysa
Məsiⱨni ɵlümdin tirildürdi. Bu Roⱨ silərning ⱪəlbinglarda yaxaydu.
Əysa Məsiⱨni ɵlümdin tirildürgən Huda ⱪəlbinglardiki ɵz Roⱨi arⱪiliⱪ
silərning qirip ketidiƣan teninglarƣa ⱨayatliⱪ ata ⱪilidu.
12
Xuning üqün, ⱪerindaxlirim, gunaⱨkar təbi'itimizgə boysunup
yaxaxⱪa əməs, Muⱪəddəs Roⱨⱪa boysunuxⱪa ⱪərzdarmiz. 13 Qünki,
gunaⱨkar təbi'itinglarƣa boysunup yaxisanglar, mənggülük ⱨalak
bolisilər. Lekin, Muⱪəddəs Roⱨⱪa tayinip, gunaⱨkar təbi'itinglar arzu
ⱪilƣan gunaⱨtin ⱪol üzsənglar, mənggülük ⱨayatliⱪⱪa erixisilər.
14
Hudaning Roⱨining yetəkqilikidə yaxiƣanlarning ⱨəmmisi Hudaning
pərzəntliridur. 15 Əmdi silər ⱪobul ⱪilƣan Muⱪəddəs Roⱨ silərni ⱪul
ⱪilip, ⱪul hojayinidin ⱪorⱪⱪandək ⱪorⱪunqⱪa salmaydu. Əksiqə, silər bu
Muⱪəddəs Roⱨ arⱪiliⱪ Hudaning ətiwarlap beⱪiwalƣan pərzəntliri bolup,
Hudani «I sɵyümlük Ata!» dəp qaⱪiralaydiƣan boldunglar. 16 Bu
Muⱪəddəs Roⱨ ⱪəlb roⱨimiz bilən billə bizning Hudaning pərzəntliri
ikənlikimizgə guwaⱨliⱪ beridu. 17 Hudaning pərzəntliri ikənmiz, uning
wədə ⱪilƣan ⱨəⱪiⱪiy bayliⱪiƣa mirashormiz, xundaⱪla uningƣa Əysa
Məsiⱨ bilən billə mirashorluⱪ ⱪilimiz. Kəlgüsidə Əysa Məsiⱨ bilən
birliktə Hudaning xan-xəripidin bəⱨrimən bolux üqün, bizmu ⱨazir Əysa
Məsiⱨkə ohxax, azab-oⱪubətlərni tartiwatimiz.
Kəlgüsidə xan-xərəpkə erixix
Meningqə, ⱨazir biz tartiwatⱪan azab-oⱪubətlər kəlgüsidə bizdə ayan
bolidiƣan xan-xərəpkə selixturƣanda ⱨeq nərsigə ərziməydu.
19
Yaritilƣan pütkül məwjudat Hudaning ɵz pərzəntlirini ayan ⱪilixini
intizarliⱪ bilən kütməktə. 20-21 Qünki, pütkül məwjudat ɵzi ⱨəⱪⱪidiki
kɵzligən məⱪsitigə erixəlmigənidi. Bu, məwjudatning ɵz ihtiyari bilən
əməs, bəlki uni yaratⱪan Hudaning iradisi bilən bolƣan. Xundaⱪ
bolsimu, yaritilƣan pütkül məwjudatta qirip tügəxtin ⱪutulup, Huda
pərzəntlirigə beridiƣan xərəplik ərkinliktin bəⱨrimən bolux ümidi bar
idi. 22 Ta ⱨazirƣiqə pütkül məwjudatlarning huddi tolƣaⱪ azabi
tartiwatⱪan ayaldək aⱨ uruwatⱪanliⱪini bilimiz. 23 Pəⱪət pütkül
məwjudatla əməs, ⱨətta Muⱪəddəs Roⱨning ⱪəlbimizgə selinixi bilən
Hudaning kəlgüsidə beridiƣan xan-xəripini tetip baⱪⱪan bizlərmu
dilimizda aⱨ urmaⱪtimiz. Hudaning pərzəntliri ikənlikimiz ayan ⱪilinixi
18
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bilən birgə yengi təngə erixixni kütməktimiz. 24 Ⱪutⱪuzulƣandin beri
bizdə muxundaⱪ ümid bolup kəlməktə. Ümid əməliyətkə aylanƣanda, u
ümid boluxtin ⱪalidu. Kimmu əməliyətkə aylanƣanni ⱪayta ümid ⱪilsun?
25
Biraⱪ, biz tehi əməliyətkə aylanmiƣanƣa ümid baƣliƣanikənmiz, uni
səwrqanliⱪ bilən kütimiz.
26
Uning üstigə, Muⱪəddəs Roⱨ bizning ajizliⱪimizni bilip, bizgə
yardəm ⱪilidu. Biz ⱪandaⱪ du'a ⱪiliximiz kerəklikini bilməymiz. Lekin,
Muⱪəddəs Roⱨning ɵzi sɵz bilən ipadiligüsiz aⱨ urux arⱪiliⱪ biz üqün
Hudaƣa muraji'ət ⱪilidu. 27 Insanlarning ⱪəlbini kɵzitip turidiƣan Huda
Muⱪəddəs Roⱨning nemə dəwatⱪanliⱪini qüxinidu. Qünki, Muⱪəddəs
Roⱨ Hudaning iradisi boyiqə Hudaning muⱪəddəs həlⱪi üqün muraji'ət
ⱪilidu. 28 Hudaning ɵzini sɵyidiƣanlarning, yəni ɵzining iradisi boyiqə
qaⱪirilƣanlarning ⱨayatida məyli ⱪandaⱪ ixlar yüz bərsun, ularning
pütkül ixlirini maslaxturup, ⱨəmmini xularning mənpə'iti üqün
orunlaxturidiƣanliⱪini bilimiz. 29 Qünki, Huda əlmisaⱪtila bu kixilərni
bilgən. U, bu kixilərning kəlgüsidə ɵz oƣliƣa ohxax boluxini aldin
bəlgiligən. Buningdin məⱪsət, Əysa Məsiⱨni bu nurƣun ⱪerindaxlarning
arisida tunji oƣli ⱪilix idi. 30 Huda aldin bəlgiligən bu kixilərni qaⱪirdi
wə ɵzi qaⱪirƣan bu kixilərni ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlidi. Ⱨəⱪⱪaniy
adəm dəp jakarlanƣan bu kixilərgə Huda qoⱪum xan-xərəp ata ⱪilidu.
Hudaning meⱨir-muⱨəbbiti
Undaⱪta, biz buningƣa nemə dəymiz? Huda biz tərəptə turƣanikən,
kimmu bizgə ⱪarxi qiⱪalisun? 32 Ɵz oƣlinimu ayimay, uni ⱨəmmimiz
üqün ⱪurban boluxⱪa əwətkən Huda barliⱪini bizgə ata ⱪilmay ⱪalamdu?
33
Kimmu Hudaning talliƣan bəndiliri üstidin xikayət ⱪilalisun? Ⱨeqkim!
Qünki, biz Huda təripidin ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlanƣan. 34 Kim bizni
gunaⱨⱪa məⱨkum ⱪilalaydu? Ⱨeqkim! Qünki, Əysa Məsiⱨ biz
gunaⱨkarlar üqün ɵldi. Uning üstigə, u tirildürülüp, Hudaning ong yenida
ⱨoⱪuⱪ tutup, biz üqün muraji'ət ⱪilmaⱪta. 35 Ⱨeqkim bizni Əysa
Məsiⱨning meⱨir-muⱨəbbitidin ayriwetəlməydu! Ⱨərⱪandaⱪ ⱪiyin
əⱨwal, japa-muxəⱪⱪət, ziyan-zəhmət, aq-yalingaqliⱪ wə heyimhətər,
ⱨətta ⱪiliqmu bizni uningdin ayriwetəlməydu! 36 Huddi muⱪəddəs
yazmilarda yezilƣinidək:
31

«Seni dəp kün boyi ɵlüm girdabida turuwatimiz.
soyulidiƣan ⱪoylar ornida ⱪariliwatimiz.»
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Lekin, bizni sɵyidiƣan Hudaning küqi bilən bularning ⱨəmmisi
üstidin pütünləy ƣəlibə ⱪilimiz. 38 Xuningƣa ⱪət'iy ixinimənki, ɵlüm
yaki ⱨayatliⱪ bolsun, pərixtilər yaki jin-xəytanlar bolsun, ⱨazirⱪi yaki
kəlgüsidiki ⱨərⱪandaⱪ ixlar bolsun, yaki roⱨlar dunyasidiki ⱨərⱪandaⱪ
küqlər bolsun, 39 yaki pütkül ka'inatta yaritilƣan baxⱪa ⱨərⱪandaⱪ bir
xəy'i bolsun, məyli biz egiz asmanda yaki qongⱪur ⱨangning tegidə
bolayli, bizni Hudaning Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ ata ⱪilƣan
meⱨir-muⱨəbbitidin ayriwetəlməydu.

9-bab
Huda bilən Isra'illarning munasiwiti
Mən Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣanliⱪim üqün, ⱨəⱪiⱪətni sɵzləymən,
yalƣan sɵzliməymən. Muⱪəddəs Roⱨning yetəkqilikidə bolƣan
wijdanimmu buningƣa ispat bolalaydu. 2 Deməkqi bolƣinim, Isra'illar,
yəni Yəⱨudiylarning Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilmiƣanliⱪiƣa kəlsək, mən
ular üqün intayin kɵp ƣəm-ⱪayƣu ⱪiliwatimən, ⱪəlbimmu ⱨəmixə azab
iqidə ɵrtiniwatidu. 3 Əgər mening Huda təripidin lənət astida ⱪelip, Əysa
Məsiⱨtin ayrilip ⱪelixim ⱪerindaxlirim wə janjigərlirim bolƣan
Isra'illarning ⱪutⱪuzuluxi üqün yardəm berəlisə, mən mundaⱪ ⱪelixⱪimu
razi bolattim. 4 Isra'illar bolsa Hudaning talliƣan həlⱪidur. Huda ularƣa
pərzəntlik salaⱨiyitini bərdi, ɵz uluƣluⱪini kɵrsətti, ular bilən əⱨdilərni
tüzüp, ularƣa Təwrat ⱪanunini ata ⱪildi. Isra'illar Hudaƣa ⱨəⱪiⱪiy ibadət
ⱪilixni ɵginip, Hudaning wədilirigə erixti. 5 Ular Ibraⱨim, Is’ⱨaⱪ wə
Yaⱪuplarning əwladliridur. Əysa Məsiⱨmu ularning əwladi bolup, bu
dunyaƣa insan tenidə kəldi. U barliⱪ məwjudat üstidin ⱨɵküm süridiƣan,
mənggü mədⱨiyilinidiƣan Hudadur, amin!
6
Mən ⱨərgizmu Isra'illarning Əysa Məsiⱨni rət ⱪilƣanliⱪi bilən
Hudaning ularƣa ⱪilƣan wədisi bikar boldi, deməkqi əməsmən. Qünki,
Hudaning nəziridə Isra'ilning əwladi bolƣanlarning ⱨəmmisila ⱨəⱪiⱪiy
Isra'il ⱨesablanmaydu. 7 Gərqə ular Ibraⱨimning əwladliri bolsimu,
Hudaning nəziridə ularning ⱨəmmisila Ibraⱨimning pərzəntliri
ⱨesablanmaydu. Muⱪəddəs yazmilarda Huda əjdadimiz Ibraⱨimƣa:
«Mən sanga wədə ⱪilƣan əwladliring Is’ⱨaⱪtin kelip qiⱪidu» degən.
8
Demək, jismaniy jəⱨəttin, Ibraⱨimning əwladlirining ⱨəmmisila
1
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Hudaning pərzəntliri boluwərməydu. Pəⱪət Hudaning Ibraⱨimƣa ⱪilƣan
wədisigə asasən tuƣulƣan əwladlarla Hudaning pərzəntliridur. 9 Qünki,
Is’ⱨaⱪning tuƣuluxi toƣrisida Huda əjdadimiz Ibraⱨimƣa wədə bərgən.
Bu wədə mundaⱪ idi: «Kelər yili bu qaƣda ⱪaytip kelimən. Xu qaƣda,
ayaling Sarə bir oƣulƣa ana bolidu.»
10
Buningdin baxⱪa, Ribəⱪa əjdadimiz Is’ⱨaⱪtin ⱪoxkezəkgə ⱨamilidar
bolƣanda, 11-12 Huda uningƣa: «Qongi kiqikigə hizmət ⱪilidu» degənidi.
Qünki, bir atidin bolƣan bu ⱪoxkezəklər, yəni Əsaw bilən Yaⱪup tehi
tuƣulmiƣan, demək ular birər yahxi yaki yaman ixmu ⱪilmasta, Huda
alliⱪaqan ulardin birni talliƣanidi. Buningdin xuni kɵrüwalƣili boliduki,
Hudaning adəmlərni tallixi ularning ⱪilƣan əməliyitigə əməs, pəⱪət
ɵzining iradisigə, yəni ɵz qaⱪiriⱪiƣa asaslanƣan. 13 Bu huddi muⱪəddəs
yazmilarda: «Yaⱪupni tallidim, Əsawni rət ⱪildim» dəp yezilƣinidək.
14
Undaⱪta, bularƣa nemə dəymiz? Bu yərdə Hudani adil əməs
dəymizmu? Yaⱪ, əlwəttə undaⱪ əməs! 15 Qünki, Huda Musa
pəyƣəmbərgə mundaⱪ degən:
«Kimgə meⱨribanliⱪ ⱪilƣum kəlsə, xuningƣa meⱨribanliⱪ ⱪilimən,
kimgə iq aƣritⱪum kəlsə, xuningƣa iq aƣritimən.»
16

Demək, Huda kimgə rəⱨimdillik kɵrsitixni ɵzi tallaydu. Bu,
insanning iradisigə yaki ularning tirixqanliⱪiƣa baƣliⱪ əməs, bəlki
Hudaning rəⱨimdillikigə baƣliⱪtur. 17 Huda muⱪəddəs yazmilarda
Misirning padixaⱨiƣa mundaⱪ degən: «Mening seni tikliximdiki məⱪsət,
pəⱪət sening üstüngdə küqümni ayan ⱪilip, namimni pütün yər-zeminƣa
tarⱪitixtur.» 18 Demək, Huda haliƣiniƣa rəⱨim ⱪilidu, haliƣinini
jaⱨillaxturidu.
Hudaning ƣəzipi wə rəⱨmi
Bundaⱪ bolƣanda, bəlkim aranglardin bəzilər manga: «Ⱨəmmə ixni
Huda bəlgiləydiƣan tursa ⱨəmdə biz uning iradisigə ⱪarxi
qiⱪalmaydiƣan tursaⱪ, Huda nemə üqün yənə bizni əyibləydu?» deyixi
mumkin. 20 Biraⱪ, əy insan, Huda bilən takallixidiƣan sən kimsən? Bir
sapal ⱪaqa ɵzini yasiƣan humdanqiƣa: «Meni nemə üqün bundaⱪ
yasiding?» deyələmdu? 21 Humdanqining bir kallək laydin alaⱨidə
ixlitilidiƣan yaki adəttə ixlitilidiƣan ⱪaqa yasax ⱨoⱪuⱪi yoⱪmu?
22
Hudada ənə xundaⱪ ⱨoⱪuⱪ yoⱪmu?! Huda gunaⱨ sadir ⱪilƣanlarƣa əsli
19
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ɵz ƣəzipini wə küq-ⱪudritini kɵrsətməkqi bolƣanidi. Lekin, u bu ⱨalakət
girdabiƣa berip ⱪalƣanlarƣa ƣəzipini kɵrsətməy, bəlki səwrqanliⱪ bilən
ularƣa kəngqilik ⱪildi. 23 Hudaning məⱪsiti ɵzining rəⱨim-xəpⱪitining
nixani bolƣan bizlərgə ɵzining yüksək uluƣluⱪini kɵrsitix üqündur.
Qünki, biz bu uluƣluⱪⱪa erixixkə aldin tallanƣan. 24 Biz Huda təripidin
qaⱪirilƣanlar bolup, Yəⱨudiylar arisidinla əməs, bəlki Yəⱨudiy əməslər
arisidinmu qaⱪirilƣanmiz. 25 Bu huddi muⱪəddəs yazmilarda Hudaning
Ⱨoxiya pəyƣəmbər arⱪiliⱪ eytⱪinidək:
«Əsli həlⱪim ⱨesablanmiƣan həlⱪni həlⱪim,
əsli sɵygənlirim ⱨesablanmiƣanlarni sɵygənlirim dəymən.»
Ⱨoxiya pəyƣəmbər yənə eytⱪanki:
26

«Burun Huda ularni: ‘silər mening həlⱪim ⱨesablanmaysilər’
degən bolsimu,
lekin kəlgüsidə Huda ularƣa ‘mənggü ⱨayat Hudaning pərzəntliri’
dəp, nam beridu.»
27

Yəxaya pəyƣəmbərmu Isra'illar toƣrisida mundaⱪ jakarliƣanidi:
«Isra'illarning sani dengiz saⱨilidiki ⱪumdək kɵp bolsimu, lekin
ularning naⱨayiti az bir ⱪismi ⱪutⱪuzulidu.
28
Qünki, Pərwərdigar bu dunya üstidin qiⱪarƣan ⱨɵkümlərni
təltɵküs wə tez ijra ⱪilidu.»

29

Yəxaya pəyƣəmbər yənə aldin eytⱪinidək:
«Əgər ⱨəmmigə ⱪadir Pərwərdigar bizning nəslimizni saⱪlap
ⱪalmiƣan bolsa,
bizmu Huda ot yaƣdurup yoⱪ ⱪiliwətkən Sodom wə Gomora
xəⱨiridikilərdək bolattuⱪ.»

Isra'illarning etiⱪadsizliⱪi
Undaⱪta, buni mundaⱪ yiƣinqaⱪlaymiz: ⱨəⱪⱪaniyliⱪni izdimigən
Yəⱨudiy əməslər Huda təripidin ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlandi, ular
Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilix arⱪiliⱪ buningƣa erixti. 31 Təwrat ⱪanuniƣa
əməl ⱪilix arⱪiliⱪ ⱨəⱪⱪaniyliⱪni izdigən Isra'illar, yəni Yəⱨudiylar bolsa
30
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uningƣa erixəlmidi. 32 Bu nemə üqün? Qünki, ular etiⱪadⱪa əməs, bəlki
yahxi əməllirigə tayinip ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlinixⱪa tirixti. Buning
bilən, ular taxⱪa, yəni Əysa Məsiⱨkə putlixip yiⱪilip qüxti. 33 Bu huddi
Huda muⱪəddəs yazmilarda eytⱪandək:
«Həlⱪ putlixidiƣan,
həlⱪni yiⱪitidiƣan,
bir tax Si'onƣa⑨ ⱪoydum.
Biraⱪ, uningƣa etiⱪad ⱪilƣanlar ⱨərgiz na'ümidtə ⱪalmaydu.»

10-bab
1

Ⱪerindaxlar, mən janjigirim Isra'illarning ⱪutⱪuzuluxini bəkmu arzu
ⱪilimən ⱨəmdə buni Hudadin da'im tiləymən. 2 Xuningƣa guwaⱨliⱪ
berimənki, ularda Hudaƣa nisbətən ⱨəⱪiⱪətənmu ⱪizƣinliⱪ bar. Biraⱪ,
ularning bu ⱪizƣinliⱪi ⱨəⱪiⱪiy bilimgə asaslanmiƣan. 3 Qünki ular
Hudadin kəlgən ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlinix yolini bilməy, Təwrat
ⱪanuniƣa əməl ⱪilixi bilən ɵzlirining ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlinixiƣa
tirixidu. Buning bilən, ular Hudadin kəlgən uxbu yolni ⱪobul ⱪilmaydu.
4
Wəⱨalənki, Əysa Məsiⱨ Təwrat ⱪanunining məⱪsitini əməlgə axurdi.
Nətijidə, uningƣa etiⱪad ⱪilƣan ⱨəmmə adəm Huda aldida ⱨəⱪⱪaniy
adəm dəp jakarlinidu.
5
Təwrat ⱪanuniƣa əməl ⱪilix arⱪiliⱪ ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlinixⱪa
nisbətən Musa pəyƣəmbər mundaⱪ yazƣan: «Ⱪanunƣa boysunƣanlar
uning əmrlirigə toluⱪ əməl ⱪilix bilən ⱨayatliⱪ tapalaydu.» 6-7 Lekin,
etiⱪad arⱪiliⱪ ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlinixⱪa nisbətən muⱪəddəs
yazmilarda mundaⱪ deyilgən: «Ɵz-ɵzünglardin: ‘asmanƣa kim qiⱪidu?’
(yəni Əysa Məsiⱨni elip qüxüx üqün) yaki bolmisa ‘gɵrgə kim qüxidu?’
(yəni Əysa Məsiⱨni ɵlüklər arisidin elip qiⱪix üqün)» dəp sorap
yürmənglar. 8 Ularning deməkqi bolƣini dəl «Hudaning sɵzi sanga
yeⱪindur, u tilingda wə dilingdidur.» Mana bu, ⱨəm biz yətküzüwatⱪan
etiⱪad toƣrisidiki sɵzlərdur. 9 Demək, Əysa Məsiⱨning Rəb ikənlikini ɵz
aƣzing bilən etirap ⱪilsang wə Hudaning uni tirildürgənlikigə qin
ⱪəlbingdin ixənsəng, ⱪutⱪuzulisən. 10 Qünki, insan qin ⱪəlbidin etiⱪad
ⱪilix arⱪiliⱪ ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlinidu, ɵz aƣzi bilən etirap ⱪilix
⑨

Si'on – ⱪədimki Isra'iliyining paytəhti Yerusalemning yənə bir atilixidur.
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arⱪiliⱪ ⱪutⱪuzulidu. 11 Muⱪəddəs yazmilarda: «Uningƣa etiⱪad
ⱪilƣanliki kixi na'ümidtə ⱪalmaydu» deyilgən. 12 Bu jəⱨəttə, Yəⱨudiylar
bilən Yəⱨudiy əməslərning pərⱪi yoⱪ. Əysa Məsiⱨ ⱨər ikkisining
Rəbbidur. U ɵzigə iltija ⱪilƣanlarning ⱨəmmisigə meⱨir-xəpⱪət
yaƣduridu. 13 Dəl muⱪəddəs yazmilarda yezilƣinidək: «Rəbbimizgə
iltija ⱪilƣanlarning ⱨəmmisi ⱪutⱪuzulidu.» 14 Lekin, uningƣa
ixənmigənlər uningƣa ⱪandaⱪmu iltija ⱪilsun? U toƣruluⱪ
anglimiƣanlar uningƣa ⱪandaⱪmu ixənsun? U toƣrisida həwər
yətküzgüqilər bolmisa, kixilər ⱪandaⱪmu angliyalisun? 15 Hux həwər
yətküzgüqilər əwətilmisə, hux həwər ⱪandaⱪ yətküzülsun? Muⱪəddəs
yazmilarda yezilƣinidək: «Hux həwərni yətküzgənlərning ⱪədimi
nəⱪədər mubarək-ⱨə!» 16 Biraⱪ, huddi Yəxaya pəyƣəmbərning: «I
Pərwərdigar, biz yətküzgən sɵzlərgə kimmu ixəndi?» deginidək ⱨəmmə
adəm hux həwərni ⱪobul ⱪilƣan əməs. 17 Etiⱪad hux həwərni anglaxtin
kelidu; hux həwər bolsa Əysa Məsiⱨ toƣrisididur.
18
Lekin silərdin xuni soraymənki, Isra'illar bu hux həwərni
anglimiƣandimu? Əlwəttə anglidi. Bu huddi muⱪəddəs yazmilarda
yezilƣinidək:
«Ularning sadasi pütün dunyaƣa,
sɵzliri zeminning bulung-puqⱪaⱪliriƣa yətti.»
19

Silərdin yənə xuni soraymənki, Isra'illar hux həwərni
qüxənmigəndimu? Baxⱪa həlⱪlər qüxəngən yərdə, ular qoⱪum qüxəndi.
Qünki, Huda Musa pəyƣəmbər arⱪiliⱪ alliburun mundaⱪ eytⱪan:
«Ɵz həlⱪim bolmiƣan bir həlⱪ arⱪiliⱪ
silər Isra'illarda ⱨəsət ⱪozƣaymən,
silər əⱪilsiz dəp ⱪaraydiƣan həlⱪ arⱪiliⱪ
ƣəzipinglarni ⱪozƣaymən.»
20

Keyin, Yəxaya pəyƣəmbər tehimu yürəklik ⱨalda Hudaning sɵzlirini
yətküzüp, mundaⱪ dedi:
«Meni izdimigənlər meni tapti,
meni sorimiƣanlarƣa ɵzümni kɵrsəttim.»
21

Lekin, Isra'illar ⱨəⱪⱪidə Huda Yəxaya pəyƣəmbər arⱪiliⱪ mundaⱪ
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dedi:
«Mən boysunmas wə jaⱨil bir həlⱪⱪə
kün boyi ⱪollirimni uzitip turdum.»

11-bab
Huda ɵz həlⱪini untumaydu
Undaⱪta, xuni sorimaⱪqimən: Huda ɵz həlⱪi Isra'illardin waz
kəqtimu? Yaⱪ, ⱨərgiz undaⱪ əməs! Mənmu Ibraⱨim əwladidin, yəni
Binyamin ⱪəbilisidin bolƣan bir Isra'ilƣu! 2 Huda əlmisaⱪtila talliƣan ɵz
həlⱪidin waz kəqkini yoⱪ. Muⱪəddəs yazmilarning Ilyas pəyƣəmbər
ⱨəⱪⱪidiki ⱪismida nemə deyilgənliki silərgə ayan. Ilyas pəyƣəmbər
Isra'illardin aƣrinip, Hudaƣa yalwurup: 3 «I Pərwərdigar, ular sening
pəyƣəmbərliringni ɵltürüxti, ⱪurbanliⱪ supiliringni qeⱪixti; pəⱪət ɵzüm
yalƣuzla ⱪaldim, ular yənə meningmu jenimƣa zamin bolmaⱪqi
boluxuwatidu» degən. 4 Huda uningƣa ⱪandaⱪ jawab ⱪayturƣan? Huda
uningƣa: «Ba'alƣa① qoⱪunmiƣan səndin baxⱪa yənə yəttə ming adəmni
ɵzümgə elip ⱪaldim» degən. 5 Huddi xuningdək, bügünki kündə Huda ɵz
meⱨir-xəpⱪiti bilən talliƣan Isra'illardinmu az bir ⱪismi yənila bar.
6
Bularning tallinixi ɵzliri ⱪilƣan yahxi əməlliri bilən əməs, bəlki
Hudaning meⱨir-xəpⱪiti bilən bolƣan. Undaⱪ bolmiƣanda, bu
meⱨir-xəpⱪətni meⱨir-xəpⱪət degili bolmaytti.
7
Nətijidə ⱪandaⱪ boldi? Isra'illar izdiginigə, yəni ⱪutⱪuzuluxⱪa
erixəlmidi. Pəⱪət tallanƣanlarning az bir ⱪismila uningƣa erixti.
Ⱪalƣanlar bolsa ⱪəlbliri bihudlaxturulup, Hudaning qaⱪiriⱪiƣa ⱪulaⱪ
salmidi. 8 Bu huddi muⱪəddəs yazmilarda yezilƣinidək:
1

«Huda ularning ⱪəlbini ƣəpləttə ⱪaldurdi,
bügüngiqə kɵzlirini kɵrməs,
ⱪulaⱪlirini anglimas ⱪildi.»
9

Huddi xuningdək, Dawut padixaⱨmu ɵz düxmənliri toƣrisida
mundaⱪ degən:
①

Ba'al – bir hil ⱪədimki butning nami.
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«Ularning dastihini ɵzlirigə ⱪapⱪan wə tor bolsun,
ular putlixip yiⱪilsun, jazalansun!
10
Kɵzliri ⱪarangƣulixip, kɵrəlmisun,
bəlliri pükülüp, mənggü ruslanmisun!»
11

Undaⱪta, xuni sorayki: Isra'illar putlixip xu yiⱪilƣiniqə pütünləy
gumran boldimu? Yaⱪ, ⱨərgiz undaⱪ əməs! Lekin, Isra'illar ita'ətsizlik
ⱪilƣanliⱪtin, Huda Yəⱨudiy əməslərni nijatliⱪⱪa erixtürdi. Buningdin
məⱪsət, Isra'illarning ularƣa bolƣan ⱨəsəthorluⱪini ⱪozƣaxtur.
12
Demək, Isra'illarning gunaⱨi, yəni ularning Əysa Məsiⱨni rət
ⱪilƣanliⱪi Yəⱨudiy əməslərgə bəht elip kəlgənikən, undaⱪta Huda
talliƣan barliⱪ Isra'illar ⱪutⱪuzuluxⱪa erixkəndə, dunyaƣa tehimu qong
bəht elip kəlməmdu?
Yəⱨudiy əməslər mahtanmasliⱪi kerək
Əmdi Yəⱨudiy əməs bolƣan silərgə xuni eytayki, silərgə əlqi
bolƣanliⱪim üqün, bu wəzipəmni uluƣ ⱨesablaymən. 14 Buning bilən,
bəlkim hux həwərni rət ⱪilƣan janjigərlirim Isra'illarning ⱨəsət otlirini
ⱪozƣap, ularning bəzilirini ⱪutⱪuzulux yoliƣa baxliyalarmən. 15 Qünki,
ularning rət ⱪilinixi arⱪiliⱪ dunyadiki baxⱪa millətlər Huda bilən
yaraxturulƣan bolsa, undaⱪta ularning Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilip, Huda
təripidin ⱪobul ⱪilinixi ɵlümdin tirilgənlik bolmay nemə? 16 Əgər
dəsləpki ⱨosuldin pixurulup Hudaƣa sunulƣan nan muⱪəddəs bolsa, u
nandin ⱪalƣan hemirmu muⱪəddəstur. Xuningdək, əgər bir dərəhning
yiltizi muⱪəddəs bolsa, xahlirimu muⱪəddəstur.②
17
Huddi yawa zəytun dərihining xahliri baƣdiki xahliri
sunduruwetilgən zəytun dərihigə ulanƣanƣa ohxax, Yəⱨudiy əməs
silərmu sunduruwetilgən axu xahlarning, yəni Yəⱨudiylarning orniƣa
etiⱪadinglar arⱪiliⱪ ulandinglar. Demək, silər bu dərəhning yiltizidin
ozuⱪluⱪ elip, xirnisidin bəⱨrimən boluwatⱪandək, Huda Ibraⱨimƣa wədə
ⱪilƣan bəhttin bəⱨrimən boluwatisilər.
18
Xundaⱪ ikən, silər sunduruwetilgən axu xahlar aldida
mahtanmanglar. Əgər mahtansanglar, xuni untumanglarki, silər yiltizni
əməs, bəlki yiltiz silərni beⱪiwatidu. 19 Silər: «Mening ulinixim üqün, bu
13

Isra'illarning ata-bowiliri Hudaƣa təwə bolƣinidək, ularning əwladlirimu Hudaƣa
təwə bolidu. Demək, Huda sɵzidə turup, ularni ⱪaytidin ⱪobul ⱪilidu.
②

1257
Rimliⱪlarƣa yezilƣan hət

xahlar sunduruwetildi» deyixinglar mumkin. 20 Toƣra, bu xahlar, yəni
Yəⱨudiylar Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilmiƣanliⱪtin sunduruldi. Silər
bolsanglar Əysa Məsiⱨkə bolƣan etiⱪadinglar bilən ulandinglar, xunga
silər məƣrurlanmanglar, əksiqə Hudadin ⱪorⱪunglar! 21 Qünki,
etiⱪadsizliⱪ ⱪilsanglar, dərəhning əslidiki xahlirini, yəni Yəⱨudiylarni
ayimiƣan Huda silərnimu ayimaydu. 22 Buningdin Hudaning
meⱨribanliⱪi, xundaⱪla uning ⱪattiⱪ ⱪol ikənlikini kɵrüwalƣili bolidu. U
ɵz yolidin qətnigənlərgə ⱪattiⱪ ⱪoldur. Lekin, silər dawamliⱪ uning
meⱨribanliⱪida tursanglar, u silərgə meⱨribandur. Undaⱪ bolmiƣanda,
silərmu kesip taxlinisilər. 23 Yəⱨudiylar etiⱪadsizliⱪidin waz keqip, Əysa
Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilsa, ularmu əslidiki dərəhkə ulinidu. Qünki, Huda
ularni ⱪayta ulaxⱪa ⱪadirdur. 24 Yəⱨudiy əməs silər yawa zəytun
dərihidin kesip elinip, ⱪanuniyətkə hilap ⱨalda tüjüpiləp ɵstürülgən
zəytun dərihigə ulanƣan yərdə, əslidiki xahlarning ɵz dərihigə ulinixi
tehimu asan əməsmu?
Hudaning meⱨribanliⱪi pütkül insanlar üqündur
Ⱪerindaxlar, ɵzünglarni Yəⱨudiylardin üstün tutuxtin saⱪlinixinglar
üqün, mundaⱪ bir sirdin həwərsiz ⱪelixinglarni halimaymən. Bu sir
bolsa: bir ⱪisim Isra'illar Huda əwətkən ⱪutⱪuzƣuqini ⱨazirƣiqə tərsaliⱪ
bilən rət ⱪilsimu, biraⱪ bu əⱨwal pəⱪətla ⱪutⱪuzulƣan Yəⱨudiy
əməslərning sani toluⱪlanƣuqə dawamlixidu. 26 Keyin, pütün Isra'illar
ⱪutⱪuzulidu. Bu toƣruluⱪ muⱪəddəs yazmilarda mundaⱪ deyilgən:
25

«Ⱪutⱪuzƣuqi Si'ondin kelip,
Yaⱪupning əwladlirining gunaⱨkarliⱪini yoⱪitiwetidu.
27
Mana bu, ular bilən tüzidiƣan əⱨdəmdur,
u qaƣda, ularning gunaⱨini kɵtürüwetimən.»
28

Yəⱨudiylar hux həwərni rət ⱪilƣanliⱪi üqün, Hudaƣa düxmən bolup
ⱪaldi. Bu, Yəⱨudiy əməs silərgə kɵp mənpə'ət yətküzdi. Lekin,
Yəⱨudiylar Hudaning talliƣan həlⱪidur. Huda ularning əjdadliri bilən
əⱨdə tüzgənliktin, yənila ularni sɵyidu. 29 Qünki, Huda ɵzi bərgən
sowƣatlirini wə qaⱪiriⱪini ⱪayturuwalmaydu. 30 Yəⱨudiy əməs silər bir
qaƣlarda Hudaƣa ita'ət ⱪilmayttinglar. Lekin, Yəⱨudiylar Hudaƣa
ita'ətsizlik ⱪilƣanliⱪi üqün, silər ⱨazir Hudaning rəⱨim-xəpⱪitigə
erixtinglar. 31 Yəⱨudiylar bolsa ita'ət ⱪilmay keliwatidu. Lekin xundaⱪ
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nətijə boliduki, Huda silərgə rəⱨim-xəpⱪət kɵrsətkəndək,
Yəⱨudiylarƣimu rəⱨim-xəpⱪət kɵrsitidu. 32 Qünki, Huda rəⱨim-xəpⱪitini
pütkül insanƣa kɵrsitix üqün, ⱨəmməylənni, yəni Yəⱨudiylar wə
Yəⱨudiy əməslərni ɵzlirining ita'ətsizlikikə ⱪoyuwətti.
Hudaƣa mədⱨiyə
Aⱨ! Hudaning əⱪil-parasiti wə ilim-ⱨekmiti nemidegən mol,
nemidegən qongⱪur-ⱨə! Uning ⱨɵkümlirini kimmu qüxinəlisun? Uning
yollirini kimmu oylap yetəlisun? Muⱪəddəs yazmilarda yezilƣinidək:
33

34

«Kimmu Pərwərdigarning oy-pikrini qüxənsun?
Kimmu uning məsliⱨətqisi bolalisun?
35
Kimmu uningƣa birnərsə berip,
uni ⱪərzdar ⱪilalisun?»
36

Ⱨeqkim! Qünki, Pərwərdigarimiz barliⱪ məwjudatning
yaratⱪuqisidur, barliⱪ məwjudat u arⱪiliⱪ məwjut bolup turidu wə uning
üqün məwjuttur. Barliⱪ xan-xərəp əbədil'əbəd uningƣa mənsup bolƣay,
amin!

12-bab
Ɵzini Hudaƣa beƣixlax
Xunga, əy ⱪerindaxlar, Huda bizgə xundaⱪ rəⱨim-xəpⱪət
kɵrsətkənikən, ɵzünglarni Hudani hursən ⱪilidiƣan, uningƣa atalƣan
tirik ⱪurbanliⱪ süpitidə uningƣa beƣixlixinglarni ɵtünimən. Mana bu,
silərning Hudaƣa ⱪilidiƣan ⱨəⱪiⱪiy ibaditinglardur. 2 Bu dunyaning
eⱪimliriƣa əgixip yürmənglar, əksiqə oy-pikringlar Hudaning yengilixi
bilən pütünləy ɵzgərsun. Xu qaƣda, Hudaning ⱨayatinglarƣa bolƣan
iradisini ⱨəmdə bu iradining nəⱪədər yahxi, nəⱪədər hursən ⱪilarliⱪ wə
nəⱪədər mukəmməl ikənlikini bilələysilər.
3
Hudaning meⱨir-xəpⱪiti manga ata ⱪilinƣanliⱪi üqün, ⱨərbiringlarƣa
xuni eytimənki, ɵzünglarni artuⱪqə baⱨalimanglar. Əksiqə, eƣir-besiⱪliⱪ
bilən Huda silərgə bərgən etiⱪad jəⱨəttiki ⱪabiliyitinglarƣa ⱪarap,
ɵzünglarni dəngsəp kɵrünglar. 4 Bizning tenimiz kɵpligən əzalardin
tərkib tapⱪan ⱨəmdə ⱨərbir əzayimizning ohxax bolmiƣan roli bar.
1
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Xuningƣa ohxax, biz etiⱪadqilar kɵp bolsaⱪmu, Əysa Məsiⱨkə mənsup
bolƣanliⱪimiz üqün ⱨəmmimiz bir tən bolup, bir-birimizgə baƣlinip
turimiz 6 ⱨəmdə Hudaning bizgə ata ⱪilƣan meⱨir-xəpⱪitigə asasən
ⱨərbirimizdə ohxax bolmiƣan ⱪabiliyətlər bar bolidu. Əgər Hudaning
silərgə bərgən ⱪabiliyiti ɵzining wəⱨiysini yətküzüx bolsa, uning silərgə
wəⱨiy arⱪiliⱪ sɵzləwatⱪanliⱪiƣa ixəngininglardək, ixənq bilən bu
wəⱨiyni baxⱪilarƣa yətküzünglar. 7 Hudaning silərgə bərgən ⱪabiliyiti
baxⱪilarƣa hizmət ⱪilix bolsa, hizmət ⱪilinglar; Huda toƣrisida təlim
berix bolsa, təlim beringlar; 8 riƣbətləndürüx bolsa, riƣbətləndürünglar;
i'anə berix bolsa, qin kɵnglünglar bilən i'anə beringlar; baxlamqiliⱪ ⱪilix
bolsa, məs'uliyətqanliⱪ bilən baxlamqiliⱪ ⱪilinglar; rəⱨim ⱪilix bolsa,
huxalliⱪ bilən ⱪilinglar.
9
Meⱨir-muⱨəbbitinglar sahta bolmisun. Yamanliⱪtin yirgininglar,
yahxi ixlarda qing turunglar. 10 Bir-biringlarni ⱪerindaxlarqə sɵyüp,
ɵz'ara ⱪizƣin bolunglar. Baxⱪilarni ɵzünglardin yuⱪiri kɵrüp, ularni
ⱨɵrmətlənglar. 11 Ⱪizƣinliⱪinglar sowup kətmisun. Əksiqə, ottək ⱪizƣin
ⱪəlbinglar bilən Rəbbimizgə hizmət ⱪilinglar. 12 Ümid iqidə xad-huram
yaxanglar, ⱪiyinqiliⱪlarƣa bərdaxliⱪ beringlar. Ⱨər waⱪit du'ada
bolunglar. 13 Hudaning muⱪəddəs həlⱪi arisidin eⱨtiyaji qüxkənlərgə
yardəm ⱪilinglar wə ularƣa meⱨmandost bolunglar.
14
Silərgə ziyankəxlik ⱪilƣuqilarƣa bəht tilənglar. Ularƣa pəⱪət bəht
tilənglarki, ularni ⱪarƣimanglar. 15 Huxal bolƣanlar bilən billə huxal
bolunglar, ⱪayƣurƣanlar bilən billə ⱪayƣurunglar. 16 Ɵz'ara inaⱪ
ɵtünglar, məƣrurlanmanglar. Əksiqə, tɵwən təbiⱪidiki kixilər bilən
berix-kelix ⱪilinglar. Ⱨərgiz bilərmən boluwalmanglar.
17
Ⱨeqkimning yamanliⱪiƣa yamanliⱪ bilən jawab ⱪayturmanglar,
kɵpqilik yahxi dəp ⱪariƣan ixlarni kɵngül ⱪoyup ⱪilinglar.
18
Imkaniyətning bariqə kɵpqilik bilən inaⱪ ɵtünglar. 19 Ⱪədirlik dostlar,
intiⱪam almanglar, buni Hudaƣa tapxurunglar. Qünki, muⱪəddəs
yazmilarda mundaⱪ yezilƣan: «Pərwərdigar dəyduki, intiⱪam alƣuqi
məndurmən, uni mən qoⱪum ⱪilimən.» 20 Muⱪəddəs yazmilarda yənə
mundaⱪ yezilƣan: «Düxmining aq bolsa, uni toydur, ussiƣan bolsa,
ⱪandur. Bundaⱪ ⱪilix bilən uning yüzini qimilditip, uni hijalətqiliktə
ⱪaldurisən.» Silərmu intiⱪam elixning orniƣa xundaⱪ ⱪilinglar.
21
Demək, yamanliⱪ aldida tiz pükmənglar, yamanliⱪni yahxiliⱪ bilən
yenginglar.
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13-bab
Ⱨɵkümət aldidiki məs'uliyitimiz
Ⱨəmmə adəm ⱨɵkümətkə boysunuxi kerək. Qünki, ⱨərⱪandaⱪ
ⱨakimiyət Hudadin kəlgən ⱨəm ⱨɵkümətni Huda ɵzi tikligən. 2 Xuning
üqün, ⱨɵkümətkə ⱪarxiliⱪ ⱪilƣuqilar Hudaning orunlaxturuxiƣa ⱪarxiliⱪ
ⱪilƣan bolidu. Bundaⱪ ⱪarxiliⱪ ⱪilƣuqilar ⱨɵkümət təripidin jazaƣa
tartilidu. 3 Toƣra yolda mangƣanlar ⱨɵkümət əməldarliridin ⱪorⱪmaydu.
Lekin, yaman yolda mangƣanlar uningdin ⱪorⱪidu. Ⱨɵkümət
əməldarliridin ⱪorⱪuxni halimaymən desəng, undaⱪta toƣra yolda mang.
U qaƣda, ⱨɵkümət əməldarlirining mahtixiƣa sazawər bolisən. 4 Qünki,
ⱨɵkümət əməldarliri Hudaning hizmətqiliri bolup, ular sening
mənpə'iting üqün ixləydu. Lekin, yaman yolda mangsang, əlwəttə
ⱪorⱪuxung kerək. Qünki, ⱨɵkümət əməldarlirining jazalax ⱨoⱪuⱪi
bar-də! Ular Hudaning hizmətqisi bolup, yaman yolda mangƣuqilarni
jazalaxⱪa təyinləngən. 5 Xuning üqün, ⱨɵkümət əməldarliriƣa boysunux
kerək. Bu, pəⱪət jazalinixtin saⱪlinix üqünla əməs, bəlki Huda aldidimu
wijdanliⱪ bolux üqündur.
6
Baj tapxuruxunglarning səwəbimu mana xudur. Ⱨɵkümət əməldarliri
bolsa Hudaning məhsus bu ixlarni baxⱪurup beridiƣan hizmətkarliridur.
7
Ⱨərkimgə ɵzigə tegixlik ⱨəⱪⱪini tɵlənglar. Ƣəllə-paraⱪ yiƣⱪuqiƣa
ƣəllə-paraⱪni, baj yiƣⱪuqiƣa bajni tapxurunglar, ⱨɵrmət ⱪilixⱪa tegixlik
bolƣanlarni ⱨɵrmət ⱪilinglar, izzətləxkə tegixlik bolƣanlarni
izzətlənglar.
1

Baxⱪilar aldidiki məs'uliyitimiz
Meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitixtə ɵz'ara bir-biringlarƣa ⱪərzdar bolƣandin
baxⱪa, ⱨeqkimgə ⱨeqⱪandaⱪ ⱪərzdar bolmanglar. Qünki, baxⱪilarni
sɵygən kixi Təwrat ⱪanunining təlipini əməlgə axurƣan bolidu. 9 «Zina
ⱪilma, ⱪatilliⱪ ⱪilma, oƣriliⱪ ⱪilma, baxⱪilarning tə'əlluⱪatliriƣa kɵz
ⱪiringni salma» degən pərzlər wə buningdin baxⱪa barliⱪ pərzlər
«ⱪoxnangni ɵzüngni sɵygəndək sɵy» degən bu əmrgə yiƣinqaⱪlanƣan.
10
Baxⱪilarni sɵygən kixi ularƣa yamanliⱪ ⱪilmaydu. Xuning üqün,
meⱨir-muⱨəbbət Təwrat ⱪanunining təlipini əməlgə axuridu.
11
Ⱨazir muⱨim bir dəwrdə yaxawatⱪanliⱪimizni bilip, bularni silərgə
dəwatimən. Uyⱪudin oyƣinidiƣan waⱪtinglar yetip kəldi. Qünki,
8
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bizning dəsləpki etiⱪad ⱪilƣan waⱪtimizƣa ⱪariƣanda, əng ahirⱪi
üzül-kesil ⱪutⱪuzulux künimiz tehimu yeⱪinlap ⱪaldi. 12 Ⱪarangƣu keqə
ɵtüp kətti, kündüz, yəni Əysa Məsiⱨning ⱪaytip kelidiƣan küni yeⱪinlap
ⱪaldi. Xunga, ⱪarangƣuluⱪning ixlirini taxlap, yoruⱪluⱪning sawutini
kiyinglar. 13 Əyx-ixrət wə xarabhorluⱪⱪa, zina wə buzuⱪqiliⱪ, uruxⱪaⱪliⱪ
wə ⱨəsəthorluⱪⱪa berilmənglar. Yoruⱪluⱪtiki kixilərdək pak ⱨayat
kəqürünglar. 14 Əysa Məsiⱨning təbi'itini ɵzünglarƣa ɵzləxtürünglar.
Gunaⱨkar təbi'itinglardiki arzu-ⱨəwəslərni ⱪanduruxni oylimanglar.

14-bab
Ⱪerindaxlarni əyiblimənglar
Etiⱪadi ajiz ⱪerindaxlarning③ pikirliri üstidə ⱨɵküm ⱪilmay, ularni
ⱪobul ⱪilinglar. 2 Bəzi etiⱪadqilar ⱨərⱪandaⱪ yeməkliklərni yeyixkə
bolidiƣanliⱪiƣa ixinidu. Lekin, bəzilərning etiⱪadi ajiz bolƣanliⱪi üqün,
gɵx yeməydu. 3 Ⱨərⱪandaⱪ yeməkliklərni yəydiƣanlar gɵx
yeməydiƣanlarni kəmsitmisun ⱨəmdə gɵx yeməydiƣanlarmu ⱨərⱪandaⱪ
yeməkliklərni yəydiƣanlar üstidin ⱨɵküm ⱪilmisun. Qünki, Huda ularni
ⱪobul ⱪilƣan. 4 Hudaning hizmətkari üstidin ⱨɵküm ⱪilidiƣan sən kim
iding? Ularƣa igisi bolƣan Huda ɵzi məs'ul. Hizmətkari üstidin ⱨɵküm
ⱪilix yaki uni aⱪlax Hudaning ixidur. Huda uni əyibsiz ⱪilalaydu. Qünki,
Rəbbimiz bundaⱪ ⱪilixⱪa ⱪadirdur.
5
Bəzilər məlum künlərni baxⱪa künlərdin muⱨim dəp ⱪaraydu,④ yənə
bəzilər ⱨəmmə künni ohxax dəp ⱪaraydu. Bu ixta ⱨərkim ɵz wijdani
boyiqə ⱪarar qiⱪarsun. 6 Bəzilər məlum bir künni ⱪədirləp, buning bilən
Rəbbimizgə bolƣan ⱨɵrmitini ipadiləydu. Bəzilər, yəni ⱨərⱪandaⱪ
yeməkliklərni yəydiƣanlarmu xu yegən yeməklikliri arⱪiliⱪ ɵzining
Rəbbimizgə bolƣan ⱨɵrmitini ipadiləydu. Qünki, ular Huda bərgən rizⱪi
1

③ Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣuqilar ilgiri Yəⱨudiy wə baxⱪa ⱨər hil ƣəyriy dinlarƣa
ixinətti. Ularning kɵp ⱪisimlirida Hudani «hursən ⱪilix» üqün yeməklik jəⱨəttə küqlük
ⱪa'idilər bar idi. Lekin, hux həwərdə bolsa mundaⱪ ⱪa'idilər yoⱪ. Qünki, adəm yahxi
əməllər arⱪiliⱪ əməs, bəlki etiⱪad arⱪiliⱪ ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlinidu. Biraⱪ, bir
ⱪisim etiⱪadqilar bu yengi «ərkinlik»ni toluⱪ qüxənmigəqkə, kona adətliri boyiqə
yaxaxni dawam ⱪildi. Pawlus mundaⱪ etiⱪadqilarni «etiⱪadi ajiz ⱪerindaxlar» dəp atidi.
④ Etiⱪadqilarning bir ⱪismi Yəⱨudiy bolup, ular yənila Təwratta bəlgiləngən
ⱨeyt-bayram wə dəm elix künlirini burunⱪidək dawamlaxturux kerək, dəp ⱪaraytti.
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üqün xükür eytidu. Gɵx yeməydiƣanlarmu Huda bərgən rizⱪi üqün
Hudaƣa xükür eytidu. 7 Ⱨeqⱪaysimiz pəⱪətla ɵzimiz üqün yaximaymiz
wə ⱨeqⱪaysimiz pəⱪətla ɵzimiz üqün ɵlməymiz. 8 Bəlki, yaxisaⱪmu,
ɵlsəkmu Rəbbimiz üqündur, ⱪisⱪisi, ⱪandaⱪla bolsaⱪ, Rəbbimizgə
mənsupmiz. 9 Əysa Məsiⱨ ⱨəm ɵlgənlərning, ⱨəm tiriklərning Rəbbi
bolux üqün ɵlüp tirildi. 10 Undaⱪta, gɵx yeməydiƣan sən nemə üqün
ⱨəmmə yeməkliklərni yəydiƣan ⱪerindixing üstidin ⱨɵküm ⱪilisən?
Ⱨəmmə yeməkliklərni yəydiƣan sənmu nemə üqün gɵx yeməydiƣan
ⱪerindixingni kəmsitisən? Ⱨəmmimizning Hudaning ⱨɵküm təhtining
aldida ⱨesab beridiƣanliⱪimizni bilməmsən? 11 Bu huddi muⱪəddəs
yazmilarda yezilƣinidək:
«Pərwərdigar dəyduki:
Mənggü məwjutluⱪum bilən ⱪəsəm ⱪilimənki,
pütkül insan aldimda tizlinip səjdə ⱪilidu,
pütkül insan mening Huda ikənlikimni etirap ⱪilidu.»
12

Demək, ⱨərbirimiz Huda aldida ɵzimizdin ⱨesab berimiz.

Ⱨərbir adəm wijdan bilən yaxixi kerək
Xuning üqün, bir-biringlarni əyibləxni tohtitinglar. Ⱪerindixinglarni
toƣra yoldin azdurup, ularni gunaⱨⱪa yiⱪitixⱪa səwəb bolidiƣan
ⱨərⱪandaⱪ ix ⱪilmasliⱪni ⱪarar ⱪilinglar. 14 Rəbbimiz Əysaƣa mənsup
bolƣanliⱪimiz üqün, mən xuningƣa ⱨəⱪiⱪiy ixinimənki, ⱨərⱪandaⱪ
yeməklikning ɵzi ⱨaram əməstur. Lekin, məlum yeməklikni ⱨaram dəp
ⱪariƣan kixi üqün, u yeməklik ⱨaramdur. 15 Əgər silər yeməklikinglar
səwəbidin etiⱪadi ajiz bolƣan ⱪerindixinglarni ɵz wijdani
kɵtürməydiƣan ixlarƣa dəwət ⱪilsanglar, meⱨir-muⱨəbbət yolida
mangmiƣan bolisilər. Silər bu ⱪerindixinglarni yeməklik səwəbidin
nabut ⱪilmanglar. Qünki, Əysa Məsiⱨ uning üqünmu ɵz jenini pida
ⱪilƣan. 16 Əgər silər ɵzünglar yahxi dəp ⱪariƣan ixlarni ⱪilƣanda
baxⱪilarning əyiblixigə uqrisanglar, undaⱪta bundaⱪ ixlarni ⱪilmanglar!
17
Qünki, Hudaning padixaⱨliⱪida yemək-iqmək ⱪa'idilirigə ri'ayə ⱪilip
yaxax əməs, bəlki ⱨəⱪⱪaniyliⱪ, inaⱪliⱪ wə Muⱪəddəs Roⱨ ata ⱪilƣan
xad-huramliⱪ iqidə yaxax muⱨimdur. 18 Mundaⱪ yaxax bilən Əysa
Məsiⱨkə hizmət ⱪilƣan kixi Hudani hursən ⱪilidu wə insanlarning
mahtixiƣa sazawər bolidu.
13

1263
Rimliⱪlarƣa yezilƣan hət
19

Xuning üqün, ɵzimizni inaⱪliⱪni ilgiri süridiƣan wə bir-birimizning
etiⱪadini mustəⱨkəmləydiƣan ixlarƣa atayli. 20 Yeməklik səwəbidin,
Hudaning ⱪiliwatⱪan ixlirini buzmayli. Əlwəttə, ⱨəmmə yeməklik
ⱨalaldur. Biraⱪ, bir adəm ɵzining yeməkliki səwəbidin baxⱪilarning
gunaⱨ ɵtküzüxigə səwəbqi bolup ⱪalsa, bu durus bolmaydu. 21 Xuning
üqün, gɵx yeyix, xarab iqix, xundaⱪla baxⱪa ixlarni ⱪilixinglar
ⱪerindixinglarning gunaⱨ ɵtküzüxigə səwəbqi bolsa, bularni
ⱪilmiƣininglar tüzük. 22 Silərning ⱪiliwatⱪan ixinglarning toƣra
ikənlikigə bolƣan ixənqinglar ɵzünglar bilən Huda otturisida bolsun. Ɵzi
toƣra dəp ⱪariƣan ixlarni ⱪilip, ɵzi üstidin ⱨɵküm ⱪilmiƣan kixi
nemidegən bəhtlik-ⱨə! 23 Lekin, birər yeməklikkə xək kəltürüp turup,
yənə xu yeməklikni yegən kixi wijdanining əyiblixigə uqraydu. Qünki u
kixi ɵzi yegən yeməklikning toƣra ikənlikigə ixənq ⱪilalmidi. Toƣra
ikənlikigə ixənq yoⱪ ⱨalda ⱪilinƣan ⱨərⱪandaⱪ ix gunaⱨtur.

15-bab
Ɵzimizni ⱪana'ətləndürüxnila oylimayli
Etiⱪadimiz küqlük bolƣan bizlər ⱨərⱪandaⱪ ix ⱪilƣanda, ɵzimizni
ⱪana'ətləndürüxnila oylimastin, etiⱪadi ajiz ⱪerindaxlirimizƣimu kɵngül
bɵlüximiz kerək. 2 Ⱨərbirimiz ⱪerindaxlirimizning etiⱪadining
mustəⱨkəmlinixi üqün ularning mənpə'itini nəzərdə tutup, ularni hursən
ⱪiliximiz kerək. 3 Əysa Məsiⱨmu ɵzini əməs, Huda'atisini hursən ⱪilixni
oylidi. Bu toƣrisida muⱪəddəs yazmilarda mundaⱪ deyilgən: «I Huda,
sən ⱨaⱪarət ⱪilinƣan qaƣlarda, ɵzüm ⱨaⱪarət ⱪilinƣandək boldum.»
4
Muⱪəddəs yazmilardiki sɵzlərning ⱨəmmisi bizgə təlim bolsun dəp
burunla yezip ⱪaldurulƣan. Hudaning wədisigə erixkəngə ⱪədər u sɵzlər
bizni riƣbətləndüridu wə səwr-taⱪətlik ⱪilidu. 5 Səwr-taⱪət wə riƣbət ata
ⱪilidiƣan Huda silərning Əysa Məsiⱨni ülgə ⱪilip, ɵz'ara inaⱪ
yaxixinglar üqün yardəm ⱪilƣay. 6 Buning bilən, silər Hudani, yəni
Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning atisini bir niyət, bir məⱪsəttə wə bir eƣizdin
uluƣliƣaysilər.
1

Bir-biringlarni ⱪobul ⱪilinglar
Xunga, Əysa Məsiⱨ silərni ⱪobul ⱪilƣinidək, silərmu bir-biringlarni
ⱪobul ⱪilinglar. Xundaⱪ bolƣanda, Hudaƣa xan-xərəp elip kelisilər.
7
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Silərgə xuni eytmaⱪqimənki, Əysa Məsiⱨ Hudaning ɵz wədisidə, yəni
Ibraⱨim, Is’ⱨaⱪ wə Yaⱪuplarƣa ⱪilƣan wədisidə turidiƣanliⱪini kɵrsitix
üqün, Yəⱨudiylarning hizmətkari boldi. 9 U Yəⱨudiy əməslərningmu
Hudaning meⱨribanliⱪini kɵrüp, Hudani mədⱨiyilixi üqün xundaⱪ ⱪildi.
Bu huddi muⱪəddəs yazmilarda: «Xunga, seni baxⱪa millətlər arisida
mədⱨiyiləymən wə namingni küyləymən» deginidək boldi. 10 Muⱪəddəs
yazmilarning bir yeridə: «Əy baxⱪa millətlər, Hudaning talliƣan həlⱪi
bilən billə xad-huram bolunglar!» deyilgən bolsa, 11 yənə bir yeridə: «Əy
baxⱪa millətlər, Rəbbimizni mədⱨiyilənglar, əy pütkül həlⱪlər, uni
uluƣlanglar!» deyilgən. 12 Yəxaya pəyƣəmbərmu muⱪəddəs yazmilarda
mundaⱪ degən:
«Yixayning⑤ əwladidin biri qiⱪip,
baxⱪa millətlərgə ⱨakimliⱪ ⱪilidu.
Yəⱨudiy əməslər uningƣa ümid baƣlaydu.»
13

Etiⱪad yolida mangƣininglarda, ümidning mənbəsi bolƣan Huda
ⱪəlbinglarni xad-huramliⱪ wə tinq-amanliⱪⱪa toldurƣay! Buning bilən,
silər Muⱪəddəs Roⱨning küq-ⱪudriti arⱪiliⱪ ümidkə tolup taxⱪaysilər.
Pawlusning ɵz hizmiti toƣrisida sɵzligənliri
Ⱪerindaxlar, mən silərning kɵnglünglarning yahxiliⱪⱪa tolƣanliⱪiƣa
wə ɵzünglarƣa kerəklik bilimgə toluⱪ igə bolup, bir-biringlarƣa nəsiⱨət
berələydiƣanliⱪinglarƣa ⱪayilmən. 15 Xundaⱪ bolsimu, bəzi ixlarni
silərning səminglarƣa selix üqün, bu hetimni jür'ətlik ⱨalda oquⱪ
yazdim. Mən Huda manga ata ⱪilƣan meⱨir-xəpⱪət arⱪiliⱪ 16 Hudaning
hux həwirini yətküzüx hizmitidə Yəⱨudiy əməslər üqün huddi
roⱨaniylardək Əysa Məsiⱨning hizmətkari boldum. Buningdin məⱪsət,
Yəⱨudiy əməslərning Muⱪəddəs Roⱨ arⱪiliⱪ paklinip, huddi Hudani
hursən ⱪilidiƣan ⱪurbanliⱪtək, Huda təripidin ⱪobul ⱪilinixi üqündur.
17
Xunga, Əysa Məsiⱨkə tayinip, Huda üqün ⱪilƣan hizmitimdin
pəhirlinimən. 18-19 Yəⱨudiy əməslərning Hudaƣa ita'ət ⱪilixi üqün, Əysa
Məsiⱨning mən arⱪiliⱪ ⱪilƣan ixliridin baxⱪa ⱨeqnərsə toƣruluⱪ
mahtinixⱪa jür'ət ⱪilalmaymən. Yəⱨudiy əməslər mening eytⱪan
sɵzlirim, ⱪilƣan ixlirim wə kɵrsətkən mɵjizilirim arⱪiliⱪ Muⱪəddəs
14

⑤

Yixay – Dawut padixaⱨning atisi.
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Roⱨning küq-ⱪudritini kɵrüp, hux həwərni ⱪobul ⱪildi. Mən
Yerusalemdin baxlap Illiriyə ɵlkisigiqə bolƣan ⱨəmmə yərdə Əysa
Məsiⱨ toƣrisidiki bu hux həwərni tarⱪattim.
20
Baxⱪa kixilər salƣan ulning üstigə bina salmasliⱪ üqün, Əysa
Məsiⱨning nami əzəldin anglanmiƣan yərlərdə bu hux həwərni tarⱪitixⱪa
tirixip kəldim. 21 Bu toƣrisida muⱪəddəs yazmilarda yezilƣinidək:
«Hudadin həwərsizlər uni tonuydu, anglimiƣanlar anglap qüxinidu.»
Pawlusning Rimƣa berix pilani
Yeninglarƣa berixni kɵp ⱪetim oyliƣan bolsammu, lekin mana xu
hizmətlirim səwəbidin baralmidim. 23-24 Ⱨazir bu yərlərdə hux həwər
yətküzüx hizmitini orundap boldum. Uning üstigə, kɵp yillardin beri,
silərni yoⱪlap berix arzuyum bar idi. Xunga, mən Ispaniyigə
ketiwatⱪinimda yol üstidə silərgə yoluⱪⱪaq, bir məzgil silər bilən billə
turmaⱪqimən. Andin, silərning yardəm ⱪilip, yolƣa selip ⱪoyuxunglarni
ümid ⱪilimən. 25 Biraⱪ, ⱨazir Yerusalemƣa berip, u yərdiki etiⱪadqilarƣa
ⱨədiyini tapxurup beriximgə toƣra keliwatidu. 26 Qünki, Makedoniyə wə
Yunan ɵlkiliridiki etiⱪadqilar jama'ətqiliki i'anə toplap, Yerusalemdiki
etiⱪadqilar arisidiki yoⱪsullarƣa yardəm berixni layiⱪ tapti. 27 Ular bu
ixni ɵz ihtiyari bilən ⱪildi. Əməliyəttə, bu ularningmu ⱪərzi idi. Qünki,
Yəⱨudiy əməslər Yəⱨudiylarƣa has bolƣan roⱨiy jəⱨəttiki bəhttin
bəⱨrimən bolƣanikən, undaⱪta Yəⱨudiy ⱪerindaxlirimizmu ularning
maddiy jəⱨəttiki yardimigə erixixkə layiⱪtur. 28 Mən bu i'anini ularƣa
tinq-aman tapxurup bolƣandin keyin, silərgə yoluⱪup, andin Ispaniyigə
barimən. 29 Manga məlumki, yeninglarƣa barƣinimda, Əysa Məsiⱨ mən
arⱪiliⱪ silərgə mol bəht ata ⱪilidu.
30
Ⱪerindaxlar, silərning hizmitimni ⱪollax yüzisidin mən üqün
Hudaƣa du'a ⱪilixinglarni ɵtünimən. Rəbbimiz Əysa Məsiⱨkə mənsup
bolƣanliⱪimiz wə Muⱪəddəs Roⱨ ata ⱪilƣan meⱨir-muⱨəbbətkə igə
bolƣanliⱪimiz üqün, xundaⱪ ⱪilƣaysilər. 31 Mening Yəⱨudiyə ɵlkisidiki
Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilmiƣanlarning ziyankəxlikigə uqrimasliⱪim wə
mən alƣaq baridiƣan bu i'anini Yerusalemdiki etiⱪadqilarning ⱪobul
ⱪilixi üqün, du'a ⱪilƣaysilər. 32 Xundaⱪ ⱪilsanglar, Huda buyrusa,
xad-huramliⱪ bilən yeninglarƣa berip, silər bilən billə istiraⱨət
ⱪilalaymən. 33 Amanliⱪ bərgüqi Huda ⱨəmminglar bilən billə bolƣay,
amin!
22
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16-bab
Pawlusning Salimi
Kenⱨeriyə xəⱨiridiki etiⱪadqilar jama'ətqilikining hizmətqisi bolƣan
singlimiz Fibini silərgə tonuxturimən. 2 Silər uni Rəbbimizgə mənsup
dəp ⱪarap, Hudaning muⱪəddəs həlⱪidə boluxⱪa tegixlik ⱪizƣinliⱪ bilən
kütüwalƣaysilər. Uning silərdin kütkən ⱨərⱪandaⱪ eⱨtiyajiƣa yardəm
ⱪilƣaysilər. Qünki, u nurƣun kixilərgə, xuningdək mangimu qong
yardəm ⱪilƣan.
3
Əysa Məsiⱨkə hizmət ⱪilix yolida birgə ixligən hizmətdaxlirim
Priskila bilən eri Akwilaƣa salam eytⱪaysilər. 4 Ular mən üqün ɵz
ⱨayatining heyimhətərgə uqrixiƣa ⱪarimidi. Yalƣuz mənla əməs,
Yəⱨudiy bolmiƣan ⱨəmmə etiⱪadqilar jama'ətqilikimu ulardin
minnətdardur. 5 Ularning ɵyidə jəm bolidiƣan etiⱪadqilar
jama'ətqilikigimu salam eytⱪaysilər.
Asiya ɵlkisidə birinqi bolup Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣan sɵyümlük
Epənitkə salam eytⱪaysilər. 6 Silər üqün kɵp əjir singdürgən Məryəmgə
salam eytⱪaysilər. 7 Zindanda mən bilən billə yatⱪan Yəⱨudiy
ⱪerindaxlirim Andronik wə Yuniyəgə salam eytⱪaysilər. Ular məndin
burun Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣan bolup, tonulƣan əlqilərdur.
8
Rəbbimizgə mənsup bolƣan ⱪədirlik ⱪerindixim Ampiliyatⱪa salam
eytⱪaysilər. 9 Əysa Məsiⱨkə hizmət ⱪilix yolida birgə ixligən
hizmətdiximiz Urban wə ⱪədirlik Stahislarƣa salam eytⱪaysilər.
10
Sinaⱪlardin ɵtkən, Əysa Məsiⱨkə baxtin-ahir sadiⱪ bolup kəlgən
Apelisⱪa salam eytⱪaysilər. Aristowulning a'ilisidiki etiⱪadqilarƣa salam
eytⱪaysilər. 11 Yəⱨudiy ⱪerindixim Ⱨirodiyonƣa, Narkisning
a'ilisidikilərdin Rəbbimizgə mənsup bolƣanlarƣa salam eytⱪaysilər.
12
Rəbbimizning hizmitidə japaliⱪ ixləwatⱪan Trifena wə Trifosa
hanimlarƣa salam eytⱪaysilər. Rəbbimizning hizmitidə japaliⱪ
ixləwatⱪan ⱪədirlik dostum Persis hanimƣa salam eytⱪaysilər.
13
Rəbbimizning hizmitidə alaⱨidə tonulƣan Rufusⱪa wə uning manga
aniliⱪ meⱨrini yətküzgən anisiƣa salam eytⱪaysilər. 14 Asinkrit, Filigon,
Ⱨermis, Patrowas, Ⱨermis wə ular bilən da'im jəm bolidiƣan
ⱪerindaxlarƣa salam eytⱪaysilər. 15 Filolog wə Yulyaƣa, Neriy wə uning
singlisiƣa, Olimpas wə ular bilən da'im jəm bolidiƣan barliⱪ
etiⱪadqilarƣa salam eytⱪaysilər. 16 Bir-biringlar bilən meⱨribanlarqə
1
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salamlixinglar. Bu yərdiki Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣan ⱨəmmə
jama'ətqiliktin silərgə salam.
Ahirⱪi nəsiⱨət
Ⱪerindaxlar, silərdin xuni ɵtünimənki, silər ɵgəngən təlimgə zit təlim
berix bilən, aranglarda bɵlünüx wə etiⱪadinglarda təwrinix pəyda
ⱪilidiƣan kixilərdin pəhəs bolunglar, ulardin yiraⱪlixinglar. 18 Bundaⱪ
kixilər Rəbbimiz Əysa Məsiⱨkə əməs, bəlki ɵz nəpsi üqün hizmət ⱪilidu.
Ular siliⱪ-sipayə gəplər wə huxamətqilik ⱪilix bilən sadda adəmlərning
kallisini ⱪaymuⱪturidu. 19 Silərning Rəbbimizgə ita'ətmən
ikənlikinglardin ⱨəmməylən həwər tapti. Xunga, silərdin naⱨayiti
hursənmən. Biraⱪ, yahxi ixlarni ⱪilixta aⱪil boluxunglarni, yaman
ixlardin haliy boluxunglarni halaymən. 20 Amanliⱪ bərgüqi Huda uzun
ɵtməy Xəytanni ayaƣ astinglarda ezidu. Rəbbimiz Əysaning
meⱨir-xəpⱪiti silərgə yar bolƣay.
21
Hizmətdixim Timotiy wə Yəⱨudiy ⱪerindaxlirim Luki, Yasun ⱨəm
Sosipaterlardin silərgə salam. 22 (Mənki uxbu hətni Pawlusning
eytⱪanliri boyiqə yezip beriwatⱪan Tertiymu Rəbbimiz yolida silərgə
salam yollaymən.) 23 Mənki Pawlusⱪa wə ɵz ɵyidə jəm bolidiƣan pütün
etiⱪadqilar jama'ətqilikigə saⱨibhaniliⱪ ⱪilidiƣan Gayustin silərgə salam.
Xəⱨərning həziniqisi Erast wə ⱪerindiximiz Kwartlardin silərgə salam. {
24
Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning meⱨir-xəpⱪiti silərgə yar bolƣay, amin!}
17

Du'a wə mədⱨiyə
25

Barliⱪ xan-xərəp Hudaƣa mənsup bolƣay! Huda mən yətküzgən hux
həwər arⱪiliⱪ etiⱪadinglarni mustəⱨkəmləydu. Bu hux həwər Əysa Məsiⱨ
toƣrisidiki hux həwər bolup, u ⱪədimdin beri saⱪlinip kəlgən sirdur.
26
Əmdi bu sir Hudaning əmri boyiqə wə burunⱪi pəyƣəmbərlərning
yazmilirida yezilƣinidək axkarilandi ⱨəmdə Yəⱨudiy əməslərning Əysa
Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilip, uningƣa ita'ət ⱪilixi üqün ularƣa yətküzülməktə.
27
Barliⱪ xan-xərəp Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ dana wə yeganə Hudaƣa
əbədil'əbəd mənsup bolƣay, amin!

1268

Korintliⱪlarƣa yezilƣan birinqi hət
(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
Bu hətning mu'əllipi əlqi Pawlustur. U Korint xəⱨiridiki etiⱪadqilar
jama'ətqilikidə yüz bərgən turmux wə etiⱪadⱪa munasiwətlik məsililərni
ⱨəl ⱪilix üqün bu hətni yazƣan. Pawlus ikkinqi ⱪetimliⱪ hizmət səpiridə
Korint xəⱨirigə berip, bu yərdə hux həwər tarⱪitix wə təlim berix üqün
bir yerim yil turƣan («Əlqilər» 18-bab 1-ayəttin 18-ayətkiqə).
Əyni waⱪitta Korint xəⱨiri (bügünki Gretsiyidə) Rim imperiyisigə təwə
Yunan ɵlkisining mərkizi bolup, soda-sana'ət, mədəniyət tərəⱪⱪiy ⱪilƣan,
xuning bilən birgə əhlaⱪsizliⱪ əwj alƣan wə hilmuhil diniy tüs ⱪapliƣan
xəⱨər idi. Xu səwəbtin, bəzi etiⱪadqilar məlum dərijidə bu xəⱨərning
təsirigə uqriƣan bolup, ularning arisida jinsiy əhlaⱪsizliⱪ wə baxⱪa
ⱪalaymiⱪanqiliⱪlarmu kɵrülgən. Ular nikaⱨ məsilisi wə butⱪa atap nəzir
ⱪilinƣan gɵxni yeyix yaki yeməslik məsililirini otturiƣa ⱪoyƣan ⱨəmdə
Pawlustin Muⱪəddəs Roⱨ ata ⱪilƣan ⱨədiyilər wə ɵlümdin tirilix
toƣruluⱪ so'allarni soriƣan.
Pawlus Muⱪəddəs Roⱨning ilⱨami bilən bu hetidə ularƣa Əysa Məsiⱨ
toƣrisidiki hux həwərning bu məsililərgə ⱪandaⱪ jawab beridiƣanliⱪini
kɵrsətkən.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tezis:
Du'ayisalam (1-bab 1-ayəttin 9-ayətkiqə)
Etiⱪadqilar jama'ətqiliki iqidiki bɵlünüxlər (1-bab 10-ayəttin
4-babning ahiriƣiqə)
Əhlaⱪsizliⱪ wə dəwalar (5-, 6-bablar)
Nikaⱨ məsililiri (7-bab)
Etiⱪadqilarning turmuxi wə ibaditi (8-babtin 14-babⱪiqə)
Əysa Məsiⱨning tirilixi wə ɵlgənlərning tirilixi (15-bab)
Yəⱨudiyidiki etiⱪadqilar üqün i'anə toplax (16-bab 1-ayəttin
4-ayətkiqə)
Ahirⱪi sɵzlər (16-bab 5-ayəttin 24-ayətkiqə)

Korintliⱪlarƣa yezilƣan
birinqi hət

1-2

Hudaning iradisi bilən Əysa Məsiⱨning əlqisi boluxⱪa qaⱪirilƣan
mənki Pawlustin wə mən arⱪiliⱪ ⱪerindiximiz Sostenistin Korint
xəⱨiridiki Hudaƣa mənsup bolƣan etiⱪadqilar jama'ətqilikigə salam.
Əysa Məsiⱨkə ibadət ⱪiliwatⱪan ⱨərⱪaysi jaydiki kixilərgə ohxax,
silərmu bizning wə ularning rəbbi bolƣan Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ Huda
təripidin pak ⱪilinip, Hudaning muⱪəddəs həlⱪi boluxⱪa qaⱪirildinglar.
3
Huda'atimiz wə rəbbimiz Əysa Məsiⱨ silərgə meⱨir-xəpⱪət wə amanliⱪ
ata ⱪilƣay!
Hudaning kɵrsətkən iltipati
Silər Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣanliⱪinglar üqün, Huda silərgə
meⱨir-xəpⱪət ata ⱪildi. Xu səwəbtin, mən silər üqün da'im Hudaƣa xükür
eytimən. 5 Qünki, silər Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣanliⱪinglar üqün,
Huda silərgə kɵp iltipat kɵrsitip, silərni ɵzi ⱨəⱪⱪidə mol bilimgə wə bu
bilimni baxⱪilarƣa yətküzidiƣan sɵz ⱪabiliyitigə igə ⱪildi. 6 Bu, mən
silərgə yətküzgən Əysa Məsiⱨ toƣrisidiki hux həwərning ⱨəⱪiⱪiy
ikənlikini ispatlaydu. 7 Silər Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning ⱪayta kelixini
intizarliⱪ bilən kütüwatⱪan muxu künlərdə, Muⱪəddəs Roⱨ ata ⱪilƣan
ⱨeqⱪandaⱪ ⱨədiyidin kəm ⱪalmidinglar. 8 Silərning Əysa Məsiⱨ ⱪayta
kəlgən kündə əyibsiz boluxunglar üqün, Huda etiⱪadinglarni ta ahirƣiqə
4
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mustəⱨkəmləydu. 9 Silərni oƣli, yəni rəbbimiz Əysa Məsiⱨ bilən ziq
baƣlinixⱪa qaⱪirƣan Huda qoⱪum xundaⱪ ⱪilidu, qünki u ixənqliktur.
Etiⱪadqilar jama'ətqilikidiki bɵlünüx
Ⱪerindaxlar, Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning nami bilən ⱨəmminglarni
ittipaⱪlixixⱪa, bɵlünməslikkə, bir niyət, bir məⱪsəttə birlixixkə
ündəymən. 11 Ⱪerindaxlirim, Klowining a'ilisidikilərdin angliximqə,
etiⱪadqilar jama'ətqilikinglarda talax-tartixlar bar ikən. 12 Deməkqi
bolƣinim, anglisam bəziliringlar «mən Pawlus tərəpdari», bəziliringlar
«mən Apollos tərəpdari», bəziliringlar bolsa «mən Petrus tərəpdari»,
yənə bəziliringlar «mən Əysa Məsiⱨ tərəpdari» dəp yürüpsilər. 13 Əjəba,
Əysa Məsiⱨni parqilax mumkinmu? Silər üqün krestkə mihlanƣan adəm
mənmidim? Silər mening namim bilən qɵmüldürülgənmidinglar? 14 Mən
aranglardin Krispus bilən Gayustin baxⱪa ⱨeqⱪaysinglarni
qɵmüldürmigənlikim üqün, Hudaƣa xükür eytimən. 15 Xuning üqün,
ⱨeqkim Pawlusning nami bilən qɵmüldürüldüm, deyəlməydu. 16 Durus,
yənə Istipanasning a'ilisidikilərnimu qɵmüldürdüm. Bulardin baxⱪilarni
qɵmüldürgən-qɵmüldürmigənlikimni əsliyəlməymən. 17 Əysa Məsiⱨ
meni kixilərni qɵmüldürüxkə əməs, bəlki hux həwərni yətküzüxkə
əwətti. Mən bu wəzipini orunlaxta natiⱪliⱪ ⱪilip, insan təripidin dana
sanalƣan sɵzlərni ixlətmidim. Əgər mən bundaⱪ sɵzlərni ixlətsəm, Əysa
Məsiⱨning kresttiki ⱪurbanliⱪi toƣrisidiki hux həwərning küq-ⱪudriti
yoⱪilip kətkən bolatti.
10

Ⱪutⱪuzulux insanning danaliⱪidin əməs, Hudaning xəpⱪitidin
kelidu
18
Əysa Məsiⱨning kresttiki ⱪurbanliⱪi toƣrisidiki bu hux həwər
mənggülük ɵlümgə yüz tutⱪanlarƣa nisbətən bir əhmiⱪaniliktur. Lekin,
ⱪutⱪuzulux yolida mengiwatⱪan bizlər üqün, u Hudaning bizni
ⱪutⱪuzidiƣan küq-ⱪudritidur. 19 Muⱪəddəs yazmilarda mundaⱪ
yezilƣan:
«Ɵzlirini danixmən sanaydiƣanlarning danaliⱪini yoⱪⱪa qiⱪirimən,
ɵzlirini əⱪilliⱪ qaƣlaydiƣanlarning əⱪlini bikar ⱪilimən.»
20

Undaⱪta, ⱪeni u, insan təripidin dana sanalƣanlar? Ⱪeni u, ɵzini
əⱪilliⱪ sanaydiƣan ɵlimalar? Ⱪeni u, bu zamandiki pəylasoplar? Huda bu
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dunyadiki danaliⱪning əməliyəttə əhmiⱪanilik ikənlikini kɵrsitip bərgən
əməsmu? 21 Qünki, Huda ɵzining danaliⱪi bilən xuni bəlgiligənki,
insanlar ɵz əⱪil-parasitigə tayinip, ⱨərgiz Hudani tonuyalmaydu.
Hudaning iradisi bolsa «əhmiⱪanilik» dəp ⱪaralƣan bu hux həwər
arⱪiliⱪla ɵzigə etiⱪad ⱪilƣanlarni ⱪutⱪuzuxtur. 22 Yəⱨudiylar bu hux
həwərning rastliⱪining mɵjizilər arⱪiliⱪ ispatlinixini tələp ⱪilidu. Greklar
bolsa bu dunyadiki danaliⱪni ⱪoƣlaxⱪaqⱪa, bu hux həwər ularni jəlp
ⱪilalmaydu. 23 Xundaⱪtimu, biz yətküzüwatⱪan hux həwər yənila Əysa
Məsiⱨning krestkə mihlinip ⱪurban boluxidin ibarəttur. Yəⱨudiylar uni
ⱨaⱪarət dəp ⱪarisa, Greklar uni əhmiⱪanilik dəp ⱪaraydu. 24 Ⱨalbuki,
məyli Yəⱨudiy yaki Yəⱨudiy əməslər bolsun, Huda təripidin
qaⱪirilƣanlarning ⱨəmmisi Əysa Məsiⱨning krestkə mihlinip ɵlüxini
Hudaning küq-ⱪudriti wə danaliⱪi, dəp bilidu. 25 Qünki, Hudaning bu
danaliⱪini insanlar nadanliⱪ dəp ⱨesabliƣan bolsimu, bu «nadanliⱪ»
ularning danaliⱪidin üstün, Hudaning bu küq-ⱪudritini insanlar ajiz dəp
ⱨesabliƣan bolsimu, bu «ajizliⱪ» ularning küq-ⱪudritidin küqlüktur.
26
Ⱪerindaxlar, Huda təripidin qaⱪirilƣan waⱪittiki əⱨwalinglarni əsləp
kɵrünglar. Kɵpqilikinglar bu dunyaning ɵlqimi boyiqə ⱪariƣanda,
aⱪillar, küqlüklər yaki aⱪsɵngəklərdin əməs idinglar. 27 Lekin, Huda bu
dunyaning ɵlqimi boyiqə aⱪil sanalƣanlarni hijalətqiliktə ⱪaldurux üqün,
insanlarning iqidiki nadan ⱨesablanƣanlarni tallidi. Bu dunyaning ɵlqimi
boyiqə küqlük sanalƣanlarni hijalətqiliktə ⱪaldurux üqün, Huda insanlar
ajiz dəp ⱪariƣanlarni tallidi. 28 Huda, bu dunyada muⱨim dəp ⱪaralƣan
ixlarning ɵzining nəziridə ⱨeq nərsə əməslikini kɵrsitix üqün,
əⱨmiyətsiz, ⱪədirsiz dəp ⱪaralƣan wə kɵzgə ilinmaydiƣan ixlarni tallidi.
29
Buningdiki məⱪsət, Hudaning aldida ⱨeqⱪandaⱪ adəmning «mən
tallinixⱪa ərziymən» dəp mahtinalmasliⱪidur. 30 Silər Hudaning iradisi
boyiqə Əysa Məsiⱨkə mənsup boldunglar. Huda uni bizning
danaliⱪimizning mənbəsi ⱪildi. Biz Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ Huda aldida
ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlanduⱪ. U bizni pak ⱪilip, gunaⱨning ⱪulluⱪidin
azad ⱪildi. 31 Xuning üqün, muⱪəddəs yazmilarda: «Mahtinidiƣanlar
rəbbimiz bilən mahtansun» dəp yezilƣan.
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2-bab
Əysa Məsiⱨning ⱪurbanliⱪi ⱨəⱪⱪidiki təlim
Ⱪerindaxlar, mən yeninglarƣa berip, Hudaning sɵzlirini silərgə
jakarliƣinimda, natiⱪliⱪ ⱪilƣinim yoⱪ, insanlar dana dəp ⱨesabliƣan
sɵzlərnimu ixlətkinim yoⱪ. 2 Qünki, aranglardiki waⱪtimda pəⱪət Əysa
Məsiⱨ wə uning krestkə mihlanƣanliⱪidin baxⱪa birnərsə deməslikni
ⱪarar ⱪilƣanidim. 3 Silərning yeninglarƣa barƣinimda, ajizliⱪimdin bu
wəzipini ⱪandaⱪ orunlarmən dəp ⱪorⱪup, ⱨətta titrəp kətkənidim. 4 Mən
silərgə hux həwər yətküzüp, təlim bərginimdə, insanlar dana dəp
ⱨesablaydiƣan, silərni ⱪayil ⱪilalaydiƣan sɵzlərni ixlətmidim. Lekin,
Muⱪəddəs Roⱨ ɵzining küq-ⱪudritini kɵrsitip, mən yətküzgən hux
həwərning ⱨəⱪiⱪətən Hudadin kəlgənliki ⱨəⱪⱪidə silərgə ixənq bərdi.
5
Bundaⱪ ⱪilixtiki məⱪsitim, etiⱪadinglar insanlarning danaliⱪiƣa əməs,
bəlki Hudaning küq-ⱪudritigə asaslansun degəndin ibarət idi.
1

Hudaning danaliⱪi
Əlwəttə, Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣuqilar⑥ bizning
yətküzüwatⱪanlirimizda danaliⱪning barliⱪini tonup yetələydu. Biraⱪ, bu
danaliⱪ dunyaning danaliⱪi əməs, xundaⱪla bu dunyaning zawalliⱪⱪa yüz
tutⱪan ⱨoⱪuⱪdarlirining danaliⱪimu əməs; 7 əksiqə, Hudaning insanlarƣa
burun axkarilimiƣan danaliⱪidur. Bu danaliⱪni Huda dunyani yaritixtin
ilgiri, bizning ərxtiki xan-xərəpkə erixiximiz üqün aldin'ala bəlgiligən.
8
Bu danaliⱪni bu dunyaning ⱨoⱪuⱪdarliridin ⱨeqⱪaysisi qüxinip yətmidi.
Qüxinip yətkən bolsidi, uluƣluⱪning igisi bolƣan rəbbimizni krestkə
mihlimiƣan bolatti. 9 Ⱨalbuki, muⱪəddəs yazmilarda yezilƣinidək:
6

«Hudani sɵygənlərgə Hudaning təyyarliƣanliri
dəl ⱨeqⱪandaⱪ kɵz kɵrüp baⱪmiƣan,
ⱨeqⱪandaⱪ ⱪulaⱪ anglap baⱪmiƣan,
ⱨeqⱪandaⱪ adəm oylap baⱪmiƣan nərsilərdur.»
10

Lekin, Huda bu sirlarni bizgə Muⱪəddəs Roⱨ arⱪiliⱪ axkarilidi.
Qünki, Muⱪəddəs Roⱨ ⱨəmmə ixni, ⱨətta Hudaning qongⱪur
oy-pikirlirinimu bilidu. 11 Bir adəmning ⱪəlbidiki oylirini xu adəmdin
⑥

Yaki «etiⱪadta yetilgənlər».
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baxⱪa ⱨeqkim biləlmiginidək, Hudaning ⱪəlbidiki oylirinimu Hudaning
Roⱨidin baxⱪa ⱨeqkim biləlməydu. 12 Biz bolsaⱪ bu dunyaning aⱪilliⱪini
əməs, bəlki Hudaning Muⱪəddəs Roⱨini ⱪobul ⱪilduⱪ. Xunga, biz
Hudaning bizgə sehiyliⱪ bilən ata ⱪilƣan meⱨir-xəpⱪitini qüxinələymiz.
13
Bu meⱨir-xəpⱪət toƣrisida sɵzliginimizdə, dunyadiki danalardin
ɵgəngən sɵzlərni əməs, bəlki Muⱪəddəs Roⱨ arⱪiliⱪ ɵgəngən sɵzlərni
ixlitimiz. Biz bundaⱪ sɵzlər bilən Hudadin kəlgən ⱨəⱪiⱪətlərni
qüxəndürimiz. 14 Lekin, ⱪəlbidə Hudaning Roⱨi bolmiƣan kixilər
Hudaning Roⱨi ata ⱪilƣan bu ⱨəⱪiⱪətlərni ⱪobul ⱪilalmaydu, xundaⱪla
bu ixlar ularƣa bimənə tuyulidu. Bundaⱪ kixilər bu ixlarni
qüxinəlməydu. Qünki, bu ixlarni pəⱪət Hudaning Roⱨining yardimi
arⱪiliⱪla qüxəngili bolidu. 15 Ⱪəlbidə Hudaning Roⱨi bar bolƣan kixi
ⱨəmmə ixⱪa baⱨa berələydu. Lekin, uningƣa ⱪəlbidə Hudaning Roⱨi
bolmiƣan ⱨeqⱪandaⱪ kixi baⱨa berəlməydu. 16 Muⱪəddəs yazmilarda
mundaⱪ yezilƣan:
«Pərwərdigarning oy-pikirlirini kim biləlisun?
Uningƣa kim yol kɵrsitəlisun?»
Lekin, biz bolsaⱪ Hudaning oy-pikirlirini qüxinələymiz. Qünki,
bizning oy-pikrimiz Əysa Məsiⱨningkigə ohxaxtur.

3-bab
Huda yolidiki hizmətdaxlar
Ⱪerindaxlar, mən aranglarda bolƣan qeƣimda, silərgə Muⱪəddəs
Roⱨning yetəkqilikidə yaxawatⱪanlarƣa təlim bərgəndək təlim
berəlmidim. Əksiqə, silərgə gunaⱨning ilkidə yaxawatⱪanlarƣa yaki
etiⱪad jəⱨəttə huddi bowaⱪlarƣa ohxax adəmlərgə sɵzligəndək sɵzləxkə
məjbur boldum. 2 Mən silərgə bərgən təlim qonglarning ozuⱪi əməs,
bəlki u huddi bowaⱪlar iqidiƣan sütkə ohxaydu. Bundaⱪ ⱪiliximdiki
səwəb, silər yirik yeməklikni yeyəlməyttinglar, ⱨazirmu
yeyəlməywatisilər. 3 Qünki, silər tehiqə gunaⱨning ilkidə yaxawatisilər.
Aranglardiki ⱨəsəthorluⱪ wə jedəl-majiralarning boluxi buni
ispatlimamdu? Bu yənə silərning Əysa Məsiⱨkə mənsup bolmiƣan
kixilərdək yaxawatⱪininglarni kɵrsətməmdu? 4 Biringlar: «Mən Pawlus
1

1274
Korintliⱪlarƣa yezilƣan birinqi hət

tərəpdari», yənə biringlar: «Mən Apollos tərəpdari» desənglar, Əysa
Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilmiƣan kixilərdin nemə pərⱪinglar bolsun?
5
Apollos yaki mənki Pawlus silərning bɵlünüxünglarƣa səwəb
bolƣudək muⱨim kixilərdin əməsmiz. Biz pəⱪət Huda yolida silərni
Rəbbimizgə etiⱪad ⱪilixⱪa baxlaydiƣan hizmətkarlarmiz. Rəbbimiz
ⱨərbirimizgə birdin wəzipə bərgən. 6 Mən silərgə hux həwər yətküzüx
bilən etiⱪad uruⱪini teridim, Apollos silərgə təlim berix arⱪiliⱪ uni
suƣardi, biraⱪ ⱪəlbinglardiki uruⱪni ɵstürgüqi yənila Hudadur. 7 Demək,
muⱨimi teriƣuqi yaki suƣarƣuqi əməs, bəlki uni ɵstürgüqi Hudadur.
Qünki, pəⱪət Hudala silərni etiⱪad jəⱨəttə pixip yetildürələydu.
8
Teriƣuqi bilən suƣarƣuqining ixi ɵz'ara maslaxⱪan bolup, ikkisining
məⱪsiti birdur wə ⱨər ikkisi ⱪilƣan əjrigə yarixa Hudaning in'amiƣa
erixidu. 9 Biz ikkimiz Huda üqün ixləydiƣan hizmətdaxlar. Silər
bolsanglar goya biz ixləwatⱪan, Hudaƣa mənsup bolƣan etizƣa
ohxaysilər.
Xundaⱪla, silər yənə biz arⱪiliⱪ seliniwatⱪan Hudaning imaritigə
ohxaysilər. 10 Mən Huda manga ata ⱪilƣan meⱨir-xəpⱪət bilən bu hux
həwərni yətküzüx arⱪiliⱪ bu imarətning ulini huddi bir usta ⱪuruluxqidək
ⱪoydum. Baxⱪilar silərgə təlim berix arⱪiliⱪ bu ulning üstigə imarət
seliwatidu. Biraⱪ, ⱨərkim bu imarətning toƣra selinixiƣa diⱪⱪət ⱪilsun.
11
Qünki, ⱨeqkim ⱪoyulup bolƣan uldin, yəni Əysa Məsiⱨ toƣrisidiki
hux həwərdin baxⱪa ⱨeqⱪandaⱪ ul ⱪoyalmaydu. 12 Bir kixi toƣra təlim
bərsə, u huddi ul üstigə altun, kümüx yaki baxⱪa qidamliⱪ wə ⱪimmətlik
taxlarni ⱪoyƣandək ix ⱪilƣan bolidu. Lekin, bir kixi namuwapiⱪ təlim
bərsə, u huddi ul üstigə yaƣaq, saman yaki ⱪomuxtin ibarət asan kɵyüp
ketidiƣan nərsilərni ⱪoyƣandək ix ⱪilƣan bolidu. 13 Ⱪiyamət küni,
ⱨərkimning singdürgən əjrining ⱪandaⱪliⱪi axkara bolidu. U küni,
ⱨəmmə adəmning singdürgən əjrining ⱪimmiti otta sinilidu. 14 Əgər bir
kixining ul üstigə ⱪoyƣan materiyalliri otⱪa bərdaxliⱪ berəlisə, u kixi
Hudadin in'am alidu. 15 Ⱪoyƣan materiyalliri kɵyüp kətsə, u in'amdin
məⱨrum bolidu. Ⱨalbuki, u Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣanliⱪi üqün,
ⱪutⱪuzulidu. Lekin, u huddi ot iqidin ⱪutulup qiⱪⱪan adəmgə ohxaydu.
16
Əjəba, silər ɵzünglarning Hudaning ibadəthanisi ikənlikinglarni wə
Hudaning Roⱨining silərning aranglarda bolidiƣanliⱪini bilməmsilər?
17
Əgər bir kixi Hudaning ibadəthanisini harab ⱪilsa, Hudamu uni harab
ⱪilidu. Qünki, Hudaning ibadəthanisi Hudaƣa beƣixlanƣandur. Silər
ⱨəmminglar, yəni Hudaƣa mənsup bolƣan etiⱪadqilar jama'ətqiliki dəl
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Hudaning ibadəthanisi.
18
Silər ɵzünglarni baxⱪilardin dana qaƣlap, ɵz-ɵzünglarni
aldimanglar. Əgər aranglardin birərsi Hudani tonumaydiƣanlarning kɵz
ⱪarixi boyiqə ɵzini dana dəp ⱨesablisa, undaⱪta u bu danaliⱪidin waz
kəqsun. Bundaⱪ bolƣanda, u gərqə Hudani tonumaydiƣanlarning
nəziridə «nadan» dəp ⱪaralsimu, lekin Hudaning nəziridə dana
ⱨesablinidu. 19 Qünki, Hudani tonumaydiƣanlar nemini danaliⱪ dəp
ⱨesablisa, Hudaning nəziridə bu hil «danaliⱪ» əⱪilsizliⱪtur. Muⱪəddəs
yazmilarda bundaⱪ danalar toƣrisida: «Huda ɵzlirini dana dəp
sanaydiƣanlarni ɵzlirining ⱨiylə-mikirliri bilən ɵzlirining ⱪapⱪiniƣa
dəssitidu» dəp yezilƣan. 20 Muⱪəddəs yazmilarning yənə bir yeridə:
«Huda danixmənlərning oy-pikrining biⱨudə hiyal ikənlikini bilidu» dəp
yezilƣan. 21-22 Xuning üqün, ⱨeqkim: «Mən bu kixi yaki u kixining
tərəpdari» dəp mahtanmisun. Qünki, məyli Pawlus, Apollos yaki
Petruslar bolsun, ularning ⱨəmmisi Huda təripidin əwətilgən, silər üqün
ixləwatⱪan kixilərdur. Ⱨətta bu dunya, ⱨayat-mamatliⱪ, ⱨazir yaki
kəlgüsi bolsun, ⱨəmmisi silərgə mənsuptur. 23 Silər bolsanglar Əysa
Məsiⱨkə, Əysa Məsiⱨ bolsa Hudaƣa mənsuptur.

4-bab
Əysa Məsiⱨning əlqiliri
Xundaⱪ ikən, silər bizni pəⱪət Əysa Məsiⱨning hizmətkarliri, dəp
ⱪarixinglar kerək. Huda bizgə ɵzining burun axkarilimiƣan ⱨəⱪiⱪətlirini
silərgə qüxəndürüx wəzipisini tapxurƣan. 2 Birər wəzipini ijra
ⱪilƣuqilardin tələp ⱪilinidiƣini ixənqlik boluxtur. 3 Silər eytinglarqu,
mən ixənqlik hizmətkarmu? Kixilər manga ⱪandaⱪ baⱨa bərsə
beriwərsun. Ixⱪilip, ularning baⱨasi manga nisbətən ərziməs bir ixtur.
Ⱨətta ɵzümmu ɵzümgə baⱨa bərməymən. 4 Mən ɵz hizmitimdə hataliⱪ
yoⱪ dəp ⱪarisammu, lekin bu pikrim ɵzümni aⱪliyalmaydu. Hizmitimni
baⱨaliƣuqi pəⱪət Rəbbimdur. 5 Xuning üqün, Rəbbimiz ⱪaytip
kəlmigüqə, baxⱪilarning hizmitigə baⱨa bərmənglar. Qünki, u ⱪaytip
kəlgəndə, kixilərning ⱪarangƣuluⱪ iqidə yoxurunƣan barliⱪ ixlirini
yoruⱪluⱪⱪa qiⱪiridu wə insanlarning ⱪəlbidiki məⱪsətlirini axkarilaydu.
U qaƣda, Huda ⱨərkimni ɵzigə tegixlik mahtaxⱪa sazawər ⱪilidu.
6
Ⱪerindaxlar, silərning mənpə'itinglar üqün bu ixlarƣa ɵzümni wə
1
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Apollosni misal ⱪildim. Mening məⱪsitim, silərning «muⱪəddəs
yazmilarda yezilƣanlarƣa hilapliⱪ ⱪilmanglar» degən sɵzning mənisini
qüxinip, birimizni yənə birimizdin üstün baⱨalap mahtanmasliⱪinglar
üqündur. 7 Nemixⱪa silər ɵzünglarni baxⱪilardin üstün dəp ⱪaraysilər?
Əjəba, silərdə bar bolƣan barliⱪ iltipatlar Huda təripidin berilmigənmu?
Undaⱪta, silər nemixⱪa bu iltipatlarƣa huddi ɵzünglarƣa tayinip
erixkəndək mahtinisilər?
8
Silər ⱨazir biz moⱨtaj bolƣan ⱨəmmə iltipatlarƣa igə bolduⱪ, etiⱪad
jəⱨəttiki barliⱪ ⱪabiliyətlərgə erixtuⱪ, dəp oylaydikənsilər-də!? Silər
ɵzünglarqə kɵrəngləp, bizni kɵzgə ilmay, ɵzünglarla padixaⱨtək
boluwapsilər-də!? Mən ⱨəⱪiⱪətənmu silərning Hudaning padixaⱨliⱪida
ⱨɵküm sürüxünglarni ümid ⱪilimən. Qünki, rasttinla xundaⱪ bolƣan
bolsanglar, bizmu silər bilən billə ⱨɵküm sürgən bolattuⱪ! 9 Lekin
meningqə, Huda biz əlqilərni əng tɵwən orunƣa ⱪoydi. Qünki, biz huddi
ɵlümgə ⱨɵküm ⱪilinip, sazayi ⱪilinƣan məⱨbuslardək, pütkül ka'inat,
yəni pərixtilər wə insanlar aldida tamaxiƣa ⱪalduⱪ. 10 Biz Əysa Məsiⱨkə
mənsup bolƣanliⱪimiz üqün, kɵpqilik təripidin nadanlar dəp ⱪaralduⱪ,
lekin silər bolsanglar Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣanliⱪinglar üqün,
ɵzünglarni «əⱪilliⱪ» dəp ⱪarawatisilər. Biz ajiz dəp ⱪaralduⱪ. Lekin, silər
bolsanglar ɵzünglarni etiⱪadimiz «küqlük» dəp ⱨesablawatisilər. Silər
ⱨɵrmətkə sazawər boldunglar, lekin biz bolsaⱪ kəmsitilduⱪ! 11 Biz ta
ⱨazirƣiqə pat-patla aq-yalingaq, urup-soⱪulux, sərsanliⱪ-sərgərdanliⱪta
yürüwatimiz. 12 Ikki bilikimizgə tayinip, ixləp jan beⱪiwatimiz. Bizgə
til-aⱨanət ⱪilƣanlarƣa bəht tiləwatimiz, ziyankəxlikkə uqrisaⱪ, bərdaxliⱪ
beriwatimiz. 13 Tɵⱨmət ⱪilinsaⱪ, meⱨribanlarqə jawab ⱪayturuwatimiz.
Biz ta ⱨazirƣiqə dunyaning əhliti, insanlarning süpüründisi, dəp
ⱪariliwatimiz.
14
Bu sɵzlərni yezixtiki məⱪsitim, silərni hijil ⱪilix əməs, bəlki silərni
sɵyümlük pərzəntlirim dəp ⱪarap, silərgə təlim berixtur. 15 Əysa Məsiⱨkə
baƣlanƣan yengi ⱨayatinglarda silərgə təlim bərgüqilər kɵp bolsimu,
lekin atanglar pəⱪət mən birla. Qünki, silər mən yətküzgən hux həwərni
ⱪobul ⱪilƣanda, mən silərning etiⱪad jəⱨəttiki atanglar boldum.
16
Xuning üqün, silərning meni ülgə ⱪilixinglarni ɵtünimən. 17 Etiⱪad
yolida ɵz oƣlumdək ⱪədirlik wə ixənqlik bolƣan Timotiyni muxundaⱪ
ⱪilixinglarƣa yardəm bərsun dəp, yeninglarƣa əwətimən. U silərgə
mening Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣan yengi ⱨayatimni ⱪandaⱪ
ɵtküzgənlikimni əslitidu. Bu dəl mening ⱨərⱪaysi jaylardiki
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jama'ətqilikkə ɵgətkənlirim bilən birdək.
18
Aranglarda bəzilər meni yenimizƣa kəlməydu dəp oylap,
təkəbburluⱪ ⱪiliwatidu. 19 Lekin, Huda buyrusa, yeⱪinda qoⱪum
yeninglarƣa barimən. U qaƣda, bu ⱨakawurlarning nemini
sɵzləydiƣanliⱪini əməs, bəlki ularda Muⱪəddəs Roⱨning
küq-ⱪudritining zadi bar yaki yoⱪluⱪini kɵrüp baⱪimən. 20 Qünki,
Hudaning padixaⱨliⱪi sɵz arⱪiliⱪla əməs, bəlki Muⱪəddəs Roⱨning
küq-ⱪudriti arⱪiliⱪ ayan bolidu. 21 Silərgə tayaⱪ elip baraymu yaki
meⱨir-muⱨəbbət wə mulayimliⱪmu? Ⱪaysisini halaysilər?

5-bab
Etiⱪadqilar jama'ətqilikidiki əhlaⱪ məsilisi
Mən ⱨəⱪiⱪətən aranglarda jinsiy əhlaⱪsizliⱪning bar ikənlikini
anglidim. Bu hil əhlaⱪsizliⱪ ⱨətta butpərəslərning iqidimu uqrimaydu.
Biri ɵgəy anisi bilən dawamliⱪ bir orunda yetiptu! 2 Xundaⱪ turuⱪluⱪ,
silər yənə etiⱪadimiz kamalətkə yətti, dəp mahtinip yürisilər. Silər bu
ixⱪa ⱪattiⱪ ⱪayƣurup, bundaⱪ ⱪilƣuqini aranglardin ⱪoƣlap qiⱪirixinglar
kerək əməsmu? 3 Mən silərdin yiraⱪta bolsammu, ⱪəlbim silər bilən billə.
Huddi mən aranglarda turƣandək, bu gunaⱨni sadir ⱪilƣuqini Rəbbimiz
Əysaning nami bilən kɵnglümdə soraⱪⱪa tarttim. 4 Xunga, silər ⱨəmmə
etiⱪadqilarni qaⱪirip, Rəbbimiz Əysaning nami bilən bir yərgə jəm
bolƣanda, menimu silər bilən billə dəp ⱪarap, Rəbbimiz Əysaning
küq-ⱪudriti bilən 5 u adəmni etiⱪadqilar jama'ətqilikidin ⱪoƣlap qiⱪirip,
Xəytanning ilkigə ⱪayturunglar. Buning bilən, u yaman yoldin yenip,
gunaⱨkar təbi'itining küqidin ⱪutulup, rəbbimiz Əysa ⱪayta kəlgən küni
ⱪutⱪuzulsun. 6 Silərning mahtinixinglar toƣra əməs. «Kiqikkinə
hemirturuq pütün hemirni bolduralaydu» degən sɵzni yahxi bilisilərƣu?
7
Xunga, jama'ətqilikning pak boluxi üqün, bundaⱪ gunaⱨkarni
aranglardin qiⱪiriwetinglar. Silər alliburun paklanƣansilər. Qünki, Ɵtüp
Ketix ⱨeytining ⱪurbanliⱪ ⱪozisi bolƣan Əysa Məsiⱨ bizning
gunaⱨlirimizning kəqürüm ⱪilinixi üqün ⱪurbanliⱪ ⱪilinƣan. 8 Xuning
üqün, huddi Yəⱨudiylar Ɵtüp Ketix ⱨeytini ɵtküzüxtin ilgiri ɵylirini
hemirturuqtin haliy ⱪilƣandək, bizmu burunⱪi ⱨayatimizdiki
hemirturuqni, yəni yamanliⱪ wə ɵqmənlikni taxlap, Əysa Məsiⱨkə
baƣlanƣan yengi ⱨayatimizni səmimiylik wə ⱨəⱪiⱪət iqidə
1
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xad-huramliⱪta ɵtküzəyli.
9
Aldinⱪi hetimdə silərgə xəⱨwaniy ⱨəwəslərgə berilgən əhlaⱪsiz
adəmlər bilən alaⱪə ⱪilmasliⱪ toƣrisida yazƣanidim. 10 Xübⱨisizki, mən
Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilmaydiƣanlar arisidiki xəⱨwaniy ⱨəwəslərgə
berilgən əhlaⱪsizlar, aqkɵzlüklər, aldamqilar yaki butpərəslər bilən alaⱪə
ⱪilmanglar, deməkqi əməsmən. Əgər xundaⱪ degən bolsam, bu dunyadin
ayrilixⱪa məjbur bolattinglar. 11 Lekin, ⱨazir mən ɵzini etiⱪadqi dəp
atiwalƣan, əməliyəttə xəⱨwaniy, aqkɵz, butpərəs, tɵⱨməthor, ⱨaraⱪkəx
yaki aldamqi kixilər bilən alaⱪə ⱪilmasliⱪinglarni, ⱨətta ular bilən
ⱨəmdastihanmu bolmasliⱪinglarni yazdim. 12-13 Qünki, etiⱪadqilar
jama'ətqilikining əzasi əməslərni soraⱪ ⱪilixⱪa bizning nemə ⱨoⱪuⱪimiz
bar? Ularni Huda ɵzi soraⱪ ⱪilidu. Lekin, etiⱪadqilar jama'ətqilikining
əzalirini soraⱪ ⱪilixⱪa bizning ⱨoⱪuⱪimiz bar. Xunga, muⱪəddəs
yazmilarda yezilƣinidək: «Yamanliⱪ ⱪilƣuqini aranglardin ⱪoƣlap
qiⱪiringlar.»

6-bab
Etiⱪadqilar arisidiki dəwalar
Aranglarda bir etiⱪadqining yənə bir etiⱪadqi üstidin dəwaliri bolsa,
uni etiⱪadqilarning bir tərəp ⱪilixiƣa tapxurmay, Hudani tonumaydiƣan
soraⱪqiƣa ərz ⱪilip barƣini ⱪandaⱪ bolƣini? 2 Əysa Məsiⱨ ⱪaytip
kəlgəndin keyin bu dunyani soraⱪ ⱪilidiƣanlarning Hudaning muⱪəddəs
həlⱪi ikənlikini bilməmsilər? Silər dunyani soraⱪ ⱪilidiƣanlardin
ikənsilər, undaⱪta bundaⱪ kiqikkinə dəwalarni bir tərəp ⱪilixⱪa
yarimamsilər? 3 Kəlgüsidə pərixtilərni soraⱪ ⱪilidiƣanliⱪinglarni
bilməmsilər?! Xundaⱪ ikən, ⱨazirⱪi turmuxunglarda etiⱪadqilar arisidiki
kiqik dəwalarni ⱨəl ⱪilixni qoⱪum bilixinglar kerək. 4 Xundaⱪ turuⱪluⱪ,
aranglarda dəwalar kɵrülginidə, nemixⱪa uni ⱨəl ⱪilix üqün Əysa
Məsiⱨni tonumaydiƣan, etiⱪadqilar jama'ətqiliki bilən ohximaydiƣan
kɵzⱪaraxta bolƣan soraⱪqilarƣa barisilər? 5 Bu nemidegən xərməndə
ix-ⱨə! Etiⱪadqilar arisida bu dəwalarni ⱨəl ⱪilƣudək parasətlik birər kixi
yoⱪmu? 6 Yənə kelip, silər ⱪerindaxlar bir-biringlar bilən
dəwalixiwatisilər, yənə kelip etiⱪadsizlar aldida dəwalixiwatisilər!
7
Əməliyəttə, bir-biringlar üstidin dəwalixix silər üqün qong
məƣlubiyəttur. Undaⱪ ⱪilixtin kɵrə, ɵz'ara bəzibir naⱨəⱪliⱪkə
1
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uqrisanglar yaki az-tola aldansanglar nemə boptu? 8 Biraⱪ silər
naⱨəⱪliⱪkə uqrimay, əksiqə ɵzünglar naⱨəⱪliⱪ ⱪiliwatisilər wə baxⱪilarni
aldawatisilər, ⱨətta ⱪerindaxliringlarƣimu xundaⱪ ⱪiliwatisilər!
9
Yamanliⱪ ⱪilƣuqilarning Hudaning padixaⱨliⱪiƣa kirəlməydiƣanliⱪini
bilməmsilər? Silər ɵz-ɵzünglarni aldimanglar! Barliⱪ jinsiy əhlaⱪsizliⱪ
ⱪilƣuqilar, butpərəslər, zinahorlar, ⱨəziləklər, ər bilən ər yaki ayal bilən
ayal ara jinsiy munasiwət ⱪilƣuqilar, 10 oƣrilar, aqkɵzlər, ⱨaraⱪkəxlər,
tɵⱨməthorlar wə aldamqilarƣa Hudaning padixaⱨliⱪida urun yoⱪ.
11
Bəziliringlar burun mana xundaⱪlardin idinglar. Lekin, Rəbbimiz Əysa
Məsiⱨning küq-ⱪudriti wə Hudaning Roⱨi arⱪiliⱪ gunaⱨinglar yuyulup,
Hudaƣa ataldinglar wə Huda təripidin ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp
jakarlandinglar.
Teninglarni Hudani uluƣlaxⱪa atanglar
Bəzilər: «Huda təripidin mən'i ⱪilinmiƣan bolsa, nemə ⱪilimən
desəm ɵz ihtiyarim» deyixi mumkin. Lekin, ⱨəmmə ix paydiliⱪ
boluwərməydu. «Nemə ⱪilimən desəm, ɵz ihtiyarim» deyilsimu, lekin
ⱨeq nərsigə ⱪul bolmasliⱪimiz kerək. 13 «Tamaⱪ ⱪorsaⱪ üqün, ⱪorsaⱪ
tamaⱪ üqün» degənlik toƣra. Lekin bəzilər huddi xuningdək, jinsiy
əhlaⱪsizliⱪmu tən üqündur, dəp ⱪaraydu. Bundaⱪ ⱪarax toƣra əməs.
Ⱪorsaⱪ wə tamaⱪ pəⱪət bu dunyadila bolup, Huda ⱨər ikkilisini yoⱪitidu.
Tenimiz bolsa u dunyadimu bolidu. Bilixinglar kerəkki, tenimiz u jinsiy
əhlaⱪsizliⱪ üqün əməs, bəlki rəbbimiz üqündur. Rəbbimiz bolsa
tenimizning eⱨtiyajini təminləydu. 14 Huda ɵz ⱪudriti bilən Rəbbimizni
tirildürginidək, biznimu tirildüridu. 15 Bizning tenimizning Əysa
Məsiⱨning tenining əzaliri ikənlikini bilməmsilər? Undaⱪta, aranglarda
biri Əysa Məsiⱨning tenining əzasi bolƣan ɵz tenini, bir paⱨixə ayalning
teni bilən birləxtürsə bolamdu? Ⱨərgiz bolmaydu! 16 Paⱨixə ayal bilən
birgə bolƣan kixining uning bilən bir tən bolidiƣanliⱪini bilməmsilər?
Qünki, muⱪəddəs yazmilarda ər-ayal toƣruluⱪ: «Ikkisi bir tən bolidu»
deyilgən. 17 Wəⱨalənki, Rəbbimiz bilən birləxkən kixi bolsa uning bilən
roⱨiy jəⱨəttə bir bolidu.
18
Xuning üqün, jinsiy əhlaⱪsizliⱪtin yiraⱪ bolunglar. Insanlar sadir
ⱪilƣan baxⱪa gunaⱨlarning ⱨəmmisi tənning sirtida bolidu. Lekin, jinsiy
əhlaⱪsizliⱪ ⱪilƣuqi ɵz tenigə ⱪarxi gunaⱨ ⱪilƣan bolidu. 19 Teninglarning
Muⱪəddəs Roⱨning ibadəthanisi ikənlikini bilməmsilər? Huda silərgə ata
ⱪilƣan Muⱪəddəs Roⱨ ⱪəlbinglarda yaxaydu. Silər ɵzünglarƣa əməs,
12
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bəlki Hudaƣa mənsupsilər. 20 Qünki, u silərni Əysa Məsiⱨning
ⱪimmətlik ⱪeni bilən ɵzigə mənsup ⱪildi. Xuning üqün, teninglarni
Hudani uluƣlaxⱪa atanglar.

7-bab
Nikaⱨ məsilisi
Əmdi silər hetinglarda otturiƣa ⱪoyƣan məsililərgə keləyli. Silər
«Ərlərning ɵz ayalliriƣa yeⱪinlaxmasliⱪi yahximu?» dəp sorapsilər.
2
Mening jawabim xuki, aranglarda yüz bərgən jinsiy əhlaⱪsizliⱪtin
saⱪlinix üqün, ⱨərbir jüp ər-ayal ɵz ⱨəmraⱨliri bilən bir orunda yatsun.
3
Ər ayaliƣa nisbətən ərlik məjburiyitini ada ⱪilixi, ayalmu erigə nisbətən
ayalliⱪ məjburiyitini ada ⱪilixi kerək. 4 Ayalning teni pəⱪət ɵzigila əməs,
erigimu tə'əlluⱪtur. Xuningƣa ohxaxla, ərning tenimu ɵzigila əməs,
ayaliƣimu tə'əlluⱪtur. 5 Ər-ayal bir-birining jinsiy təlipini rət ⱪilmasliⱪi
kerək. Pəⱪət pütün zeⱨninglar bilən du'a ⱪilix məⱪsitidə ɵz
maⱪulluⱪunglar bilən waⱪitliⱪ birgə yatmasliⱪⱪa kelixkəndin baxⱪa
waⱪitlarda bir-biringlardin ayrilip yatmanglar. Bolmisa, Xəytan silərning
ɵzünglarni tutuwalalmiƣanliⱪinglardin paydilinip, silərni zinahorluⱪ
ⱪilixⱪa azdurup ketixi mumkin. 6 Waⱪitliⱪ ayrilip turux toƣrisidiki bu
sɵzlirim pəⱪətla bir təklip, buyruⱪ əməs. 7 Əlwəttə, ⱨəmminglarning
manga ohxax toy ⱪilmasliⱪinglarni halayttim. Lekin, bu ixta ⱨəmmə
adəm ohxax əməs. Qünki, Huda iltipat kɵrsitip, bəzilərgə toy ⱪilixni,
bəzilərgə bolsa toy ⱪilmay ɵtüxni bərgən.
8
Əmdi jorisi ɵlüp kətkən ər wə ayallarƣa kəlsək, silərgə xuni eytip
ⱪoyayki, silərning manga ohxax toy ⱪilmay yaxiƣininglarni yahxi
dəymən. 9 Lekin, ɵzünglarni tutuwalalmisanglar, nikaⱨlininglar. Qünki,
xəⱨwət otida kɵygəndin kɵrə, nikaⱨliⱪ bolƣan yahxidur.
10
Nikaⱨliⱪ bolƣan etiⱪadqilarƣa kəlsək, ularƣa xuni buyruymənki,
ayal eridin ajraxmisun. Bu meningla əməs, bəlki Rəbbimizningmu
buyruⱪidur. 11 Ajraxⱪan bolsa, ⱪayta toy ⱪilmisun yaki ɵz eri bilən
ⱪaytidin yarixiwalsun. Ərmu ayalini ⱪoyuwətmisun.
12
Ⱪalƣanliringlarƣa kəlsəm, gərqə bu toƣruluⱪ Rəbbimizdin
ⱨeqⱪandaⱪ buyruⱪ almiƣan bolsammu, lekin mən silərgə xuni
eytimənki, əgər toy ⱪilƣandin keyin ər Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilip, ayali
etiⱪad ⱪilmiƣan bolsa biraⱪ dawamliⱪ birgə yaxaxⱪa razi bolsa, u qaƣda
1
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eri uni ⱪoyuwətmisun. 13 Əgər toy ⱪilƣandin keyin ayal Əysa Məsiⱨkə
etiⱪad ⱪilip, eri etiⱪad ⱪilmiƣan bolsa biraⱪ dawamliⱪ birgə yaxaxⱪa razi
bolsa, u qaƣda ayali uningdin ajraxmisun. 14 Qünki, Əysa Məsiⱨkə etiⱪad
ⱪilmiƣan ⱨəmraⱨi uning etiⱪadqi eri yaki ayali arⱪiliⱪ Huda təripidin
ⱪobul ⱪilinip, ularning nikaⱨi Hudaning nəziridə yənila pak bolidu.⑦
Undaⱪ bolmiƣanda, ularning pərzəntliri napak bolatti, əməliyəttə paktur.
15
Biraⱪ, etiⱪad ⱪilmiƣan tərəp ayrilimən desə, ayrilsun. Etiⱪadqi ər
bolsun yaki ayal bolsun, bundaⱪ əⱨwalda ɵz nikaⱨini zorlap
dawamlaxturuxining ⱨajiti yoⱪ. Wəⱨalənki, Huda silərni ⱨəmraⱨinglar
bilən inaⱪliⱪta yaxaxⱪa qaⱪirƣan. 16 Əy etiⱪadqi ayal, bəlkim ering sən
arⱪiliⱪ Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilip, ⱪutⱪuzuluxi mumkin. Əy etiⱪadqi ər,
bəlkim ayaling sən arⱪiliⱪ Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilip, ⱪutⱪuzuluxi
mumkin.
Etiⱪad yoliƣa qaⱪirilƣan waⱪittiki salaⱨiyət məsilisi
Ⱨərkim Huda təripidin qaⱪirilƣanda Rəbbimiz Əysa uningƣa ata
ⱪilƣan salaⱨiyət boyiqə yaxawərsun. Buni ⱨəmmə etiⱪadqilar
jama'ətqilikigə buyruymən. 18 Məsilən, bir kixi Huda təripidin
qaⱪirilixtin burun Yəⱨudiy diniƣa kirix üqün hətnə ⱪilinƣan bolsa, u
buni yoxurmisun. Bir kixi Huda təripidin qaⱪirilƣanda hətnə ⱪilinmiƣan
bolsa, xundaⱪ turuwərsun. 19 Etiⱪad ⱪilƣuqining hətnə ⱪilinƣan yaki
ⱪilinmiƣanliⱪi muⱨim əməs, əng muⱨimi uning Hudaning əmrlirigə
əməl ⱪilixidur. 20 Ⱨərkim Huda təripidin qaⱪirilƣanda ⱪandaⱪ salaⱨiyəttə
bolƣan bolsa, xu salaⱨiyətni saⱪlisun. 21 Əgər sən Huda təripidin
qaⱪirilƣanda ⱪul bolƣan bolsang, ɵzüngning ⱪul bolƣanliⱪingdin
ⱪayƣurma. Lekin, ⱨɵr bolalisang, pursətni ⱪoldin bərmə. 22 Huda
təripidin qaⱪirilƣan kixi ⱪul bolsa, u rəbbimiz Əysaƣa mənsup
bolƣanliⱪidin roⱨiy jəⱨəttə azad ⱪilinƣan ərkin adəmgə aylinidu.
Xuningdək, Huda təripidin qaⱪirilƣan kixi ərkin adəm bolsa, u Əysa
Məsiⱨkə ita'ət ⱪilƣanliⱪidin uning ⱪuliƣa aylinidu. 23 Huda Əysa
Məsiⱨning ⱪimmətlik ⱪeni bilən silərni gunaⱨning ilkidin ⱨɵrlükkə
qiⱪardi. Xunga, əmdi silər Hudaƣa ita'ət ⱪilinglar, insanlarning
oy-pikirlirigə ⱪul bolmanglar. 24 Ⱪerindaxlar, ⱨərkim Huda təripidin
17

Bəzilər «bir etiⱪadqi ər yaki ayalning ⱨəmraⱨi Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilmiƣan bolsa,
ularning nikaⱨi bulƣanƣan bolidu, xunga ular ajrixixi kerək» dəp ⱪaraytti. Bundaⱪ
kɵzⱪarax hata.
⑦
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qaⱪirilƣanda ⱪandaⱪ salaⱨiyəttə bolƣan bolsa, Hudaƣa baƣlanƣan
yengi ⱨayatida xu boyiqə yaxisun.
Nikaⱨlixix wə nikaⱨlaxmasliⱪ məsilisi
Hetinglardiki boyiƣa yətkən ⱪizlar məsilisigə kəlsək, Rəbbimizdin
ular toƣrisida birər əmr almidim. Xundaⱪtimu, ɵz pikirlirimni otturiƣa
ⱪoymaⱪqimən. Rəbbimiz manga rəⱨim-xəpⱪət kɵrsətkənliki üqün,
mening sɵzlirim ixənqliktur. 26 Mən xundaⱪ ⱪaraymənki, bügünki
ⱪiyinqiliⱪlarƣa nəzər salƣanda, ⱨərkim Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣan
qaƣdiki salaⱨiyitidə ⱪalƣini yahxi. 27 Ɵyləngən bolsang, ayalingni
ⱪoyuwetixni oylima. Ɵylənmigən bolsang, ɵylinimən demə. 28 Lekin,
ɵylənsəngmu gunaⱨ ⱪilƣan bolmaysən. Boyiƣa yətkən ⱪizlarmu ərgə
təgsə, gunaⱨ ⱪilƣan bolmaydu. Biraⱪ, nikaⱨliⱪ bolƣanlarning kündilik
turmuxta hilmuhil ⱪiyinqiliⱪliri bolidu. Mən silərning bu ⱪiyinqiliⱪlardin
saⱪlinixinglarni halaymən.
29
Ⱪerindaxlar, xuni deməkqimənki, Hudaƣa hizmət ⱪilidiƣan
waⱪtimiz ⱪistur. Bundin keyin, Hudaƣa hizmət ⱪilixta ɵyləngən ərlər
ɵylənmigəndək, pütün niyiti bilən Hudaƣa hizmət ⱪilsun. 30 Matəm
tutux, huxal bolux yaki bay bolux Hudaƣa hizmət ⱪilixta ⱨərgiz tosalƣu
bolmisun. 31 Bu dunya bayliⱪliridin bəⱨrimən boluwatⱪanlarmu bayliⱪⱪa
berilip kətmisun. Qünki, bu dunya ɵtkünqidur.
32
Ƣəmsiz boluxunglarni ümid ⱪilimən. Ɵylənmigən ər Rəbbimizni
hursən ⱪilix üqün, Rəbbimizning ixlirining ƣemini ⱪilidu. 33 Lekin,
ɵyləngən ər ayalini hursən ⱪilix üqün, bu dunyaning ixlirining ƣemini
ⱪilidu. 34 Xuning bilən, uning kɵngli ikkigə bɵlünüp ketidu. Ərsiz ayal
yaki nikaⱨliⱪ bolmiƣan ⱪiz bolsa jismaniy wə roⱨiy jəⱨəttə ɵzini
Hudaƣa atax məⱪsitidə Rəbbimizning ixlirining ƣemini ⱪilidu. Lekin,
nikaⱨlanƣan ayal bolsa erini hursən ⱪilix üqün, bu dunyaning ixlirining
ƣemini ⱪilidu.
35
Buni silərning put-ⱪolunglarni qüxəp ⱪoyux üqün əməs, bəlki silərgə
paydisi bolsun wə kɵnglini ikkigə bɵlməy, ɵzlirini Rəbbimizgə atap,
uning üqün yaxisun, dəp eytiwatimən. 36 Əgər bir kixi wədiləxkən ⱪizini
artuⱪqə saⱪlitip ⱪoyup, uning bilən toy ⱪilmiƣan bolsa wə xu səwəbtin
bu ⱪizƣa yüz keləlməydiƣanliⱪini ⱨes ⱪilsa, undaⱪta tegixlik dəp
ⱪariƣan ixni ⱪilsun, yəni uni əmrigə alsun. Bundaⱪ ⱪilix gunaⱨ ⱪilƣanliⱪ
bolmaydu. 37 Biraⱪ, bir kixi besim astida əməs, ɵz iradisi bilən
wədiləxkən ⱪizini əmrigə almasliⱪⱪa ⱪarar ⱪilƣan bolsa ⱨəmdə xəⱨwitini
25
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besiwalalaydiƣan bolsa, yahxi ⱪilƣan bolidu. 38 Ⱪisⱪisi, toy ⱪilix yahxi,
toy ⱪilmasliⱪ tehimu yahxi.
39
Eri ⱨayat qaƣda ayali erigə nikaⱨta baƣlanƣan bolidu. Lekin eri ɵlüp
kətsə, haliƣan kixi bilən nikaⱨlinixⱪa ərkindur. Lekin, u kixi etiⱪadqi
boluxi kerək. 40 Biraⱪ, tul ayal tul peti tursa, tehimu bəhtlik bolidu. Bu
mening kɵzⱪarixim. Lekin mən oylaymənki, bu kɵzⱪariximƣa Hudaning
Roⱨi yetəkqilik ⱪildi.

8-bab
Ⱪerindixi üqün ɵz haⱨixidin waz keqix
1
Əmdi hetinglardiki butⱪa atap nəzir ⱪilinƣan gɵxni⑧ yeyix yaki
yeməslik məsilisigə keləyli. Silər ⱨəmmimizning bu məsiligə nisbətən
bilimimiz bar, dəp ⱪaraysilər. Biraⱪ, bilimi kɵp bolƣan adəm
təkəbburlixip ketixi mumkin. Lekin, meⱨir-muⱨəbbiti kɵp bolƣan adəm
bolsa ⱪerindixining etiⱪadini mustəⱨkəmləxkə pursət izdəydu. 2 Ɵzini
bilərmən qaƣlaydiƣan kixi əməliyəttə bilixkə tegixlik nərsilərni
bilməydu. 3 Lekin, Hudani sɵygən kixi Hudaning nəziridə ⱨəⱪiⱪətən
bilimgə igə adəm bolidu.
4
Hox, əmdi butⱪa atap nəzir ⱪilinƣan gɵx məsilisigə keləyli. Bizgə
məlumki, kɵp adəmlər qoⱪunuwatⱪan butlar Huda əməstur. Yeganə
Hudadin baxⱪa ilaⱨ yoⱪtur. 5 Gərqə bəzilər dunyada nurƣun ilaⱨlar bar,
ular zemin wə asmanda yaxaydu dəp ⱪariƣan ⱨəmdə ularni ɵzining
hudasi wə rəbbi dəp etirap ⱪilƣan bolsimu, 6 biraⱪ biz üqün pəⱪətla
yeganə Huda, yəni ərxtiki Huda'atimizla bardur. U pütkül məwjudatning
yaratⱪuqisidur, biz uning üqün yaxaymiz. Xuningƣa ohxax, biz üqün
yeganə bir Rəb, yəni Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ bardur. Pütkül məwjudat u
arⱪiliⱪ məwjuttur. Bizmu u arⱪiliⱪ yengi ⱨayatⱪa igə bolduⱪ. 7 Lekin,
ⱨəmmə etiⱪadqilar bundaⱪ bilimni tonup yətmidi. Ularning bəziliri
etiⱪadqi boluxtin burun butpərəslik adətlirigə kɵnüp ⱪalƣaqⱪa, ⱨazirmu
butⱪa atap nəzir ⱪilinƣan gɵxni yeyixni butⱪa qoⱪunux bilən barawər
⑧ Korintliⱪlar butpərəs bolup, ular butlarƣa qoⱪunux üqün, butⱪa atap nəzir ⱪilinƣan
gɵxni yəytti. Korintliⱪlarning toy wə baxⱪa murasimlirimu buthanilarda ɵtküzülüp,
butⱪa atap nəzir ⱪilinƣan gɵxlər dast hanƣa ⱪoyulatti. U qaƣda, bundaⱪ gɵxni
yeyix-yeməslik yaki buthanida ɵtküzülgən murasimlarƣa ⱪatnixix-ⱪatnaxmasliⱪ
etiⱪadqilar üqün qong bir məsilə bolƣanidi.
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dəp ⱪaraydu. Xunga, ular bu gɵxni yeyixkə jür'ət ⱪilalmaydu. Əgər ular
bu gɵxni yəp ⱪalƣan bolsa, ɵzlirini bulƣanduⱪ dəp ⱨes ⱪilip, wijdani
azablinidu. 8 Əməliyəttə, ⱨərⱪandaⱪ yeməklikni yeyix-yeməslik bilən
ɵzimizni Hudaƣa yeⱪinlaxturƣili bolmaydu. Uni yesək, Hudaƣa
yeⱪinlixip ⱪalmaymiz, yemisəkmu Hudadin yiraⱪlixip kətməymiz.
9
Lekin eⱨtiyat ⱪilinglarki, silərning məlum yeməklikni yeyix-yeməslik
ərkinlikinglar bundaⱪ bilimni tonup yətmigən etiⱪadqi
ⱪerindaxliringlarning gunaⱨ ⱪilixiƣa səwəb bolup ⱪalmisun. 10 Qünki,
bundaⱪ bilimni tonup yətmigən bir etiⱪadqi butning Huda əməslikini
bilidiƣan silərning buthanida ɵtküzülüwatⱪan ziyapəttə butⱪa atap nəzir
ⱪilinƣan gɵxni yəwatⱪanliⱪinglarni kɵrsə, silərgə əgixip, ɵz wijdaniƣa
ⱪarxi ⱨalda u gɵxni yeyixi mumkin. Undaⱪta, silər uning ɵz wijdaniƣa
ⱪarxi ⱨalda gunaⱨ ⱪilixiƣa dəwət ⱪilƣan bolup ⱪalmamsilər?
11
Aⱪiwəttə, bundaⱪ bilimni tonup yətmigən bu ⱪerindiximizning etiⱪadi
silərning biliminglar tüpəylidin wəyran boluxi mumkin. Ⱨalbuki, Əysa
Məsiⱨ uning üqünmu ⱪurban bolƣan. 12 Silər ⱪerindaxlarni ɵzliri hata,
dəp ⱪariƣan ixlarni ⱪilixⱪa dəwət ⱪilsanglar, ⱪerindaxlar aldida gunaⱨ
ɵtküzüp, ularning wijdanini jaraⱨətləpla ⱪalmastin, Əysa Məsiⱨ aldidimu
gunaⱨ ⱪilƣan bolisilər. 13 Xuning üqün, əgər yegən gɵximiz tüpəylidin
bundaⱪ bilimni tonup yətmigən ⱪerindiximizning etiⱪadi buzulƣudək
bolsa, biz bu gɵxni ⱪət'iy yeməyla ⱪoyayli.

9-bab
Pawlusning ɵzining əlqi ikənlikini ispatlixi
Mən baxⱪilarning mening üstümdin uni ⱪil, buni ⱪil deyixidin ərkin
əməsmu? Mən Hudaning əlqisi əməsmu? Mən Rəbbimiz Əysani ɵz
kɵzüm bilən kɵrgən əməsmu? Silərning etiⱪadinglar mening Rəbbimiz
üqün ⱪilƣan hizmitimning nətijisi əməsmu? 2 Gərqə baxⱪilar meni əlqi
dəp ⱨesablimisimu, lekin mən silər üqün ⱨəⱪiⱪətən Əysa Məsiⱨning
əlqisi. Qünki, silərning məndin hux həwərni anglap, Rəbbimizgə etiⱪad
ⱪilƣininglar mening əlqi ikənlikimning ispati.
3
Mening əlqi ikənlikimdin gumanlinidiƣanlarƣa beridiƣan jawabim
mundaⱪ: 4 biz əlqi bolƣanikənmiz, etiⱪadqilar təripidin yemək-iqmək
bilən təminlinix ⱨoⱪuⱪimiz yoⱪmu? 5 Rəbbimiz Əysaning ɵz iniliri
ⱨəmdə Petrus wə baxⱪa əlqilərdək bizningmu səpərdə biz bilən ohxax
1
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etiⱪadi bar ayallirimizni ⱨəmraⱨ ⱪilip yürüx ⱨəⱪⱪimiz yoⱪmu? 6 Əjəba,
pəⱪət Barnaba bilən mənla etiⱪadqilar təripidin təminlənməy, ɵz
əmgikimiz bilən kün kəqürüximiz kerəkmu? 7 Kim ɵz puli bilən ləxkərlik
ⱪilidu? Kim kɵqət tikip, uning mewisini yeməydu? Kim mal beⱪip, uning
sütini iqməydu? 8 Mən bularni pəⱪət insanning kɵzⱪarixi boyiqə
dedimmu? Yaⱪ, bu ⱨəⱪtə Təwrat ⱪanunidimu ohxax deyilgənƣu!
9-10
Musa pəyƣəmbərgə qüxürülgən Təwrat ⱪanunida: «Haman təpkən
ɵküzning aƣzini boƣma» dəp yezilƣan. Bu yərdə Hudaning kɵngül
bɵlgini pəⱪət ɵküzlərmu yaki buni məhsus biz üqün eytⱪanmu? Bu
xübⱨisiz biz üqünmu yezilƣandur. Qünki, yərgə uruⱪ teriƣuqimu, haman
təpküqimu ɵzigə tegixlik ülüxini elix ümidi bilən ixləydu. 11 Xuning
üqün, aranglarda hux həwərni yətküzüx arⱪiliⱪ roⱨiy uruⱪ qeqip, silərdin
maddiy jəⱨəttə ⱨosul elix ⱨəddidin exip kətkənlik bolamdu? 12 Baxⱪa
təlim bərgüqilərning silərdin təminlinix ⱨoⱪuⱪi bolƣan yərdə, bizning
təminlinix ⱨoⱪuⱪimiz tehimu bolmamdu?
Lekin, biz bu ⱨoⱪuⱪimizdin paydilanmiduⱪ. Əksiqə, Əysa Məsiⱨ
toƣrisidiki hux həwərning tarⱪilixiƣa tosalƣu bolup ⱪalmasliⱪimiz
üqün, ⱨərⱪandaⱪ ixⱪa bərdaxliⱪ beriwatimiz. 13 Yerusalemdiki qong
ibadəthanida ixləydiƣanlarning kixilərning ibadəthaniƣa elip kəlgənliri
bilən təminlinidiƣanliⱪini wə ⱪurbanliⱪ supisida wəzipidə
bolƣanlarningmu ⱪilinƣan ⱪurbanliⱪlardin ülüxi barliⱪini bilməmsilər?
14
Xuningƣa ohxax, Rəbbimiz hux həwərni tarⱪitidiƣanlarning turmuxi
hux həwərni ⱪobul ⱪilƣanlar təripidin ⱪamdalsun, dəp buyruƣanidi.
15
Lekin, mən bu ⱨoⱪuⱪning ⱨeqⱪaysisidin paydilanmidim. Ⱨazirmu
mən bu hətni bu ⱨoⱪuⱪumdin paydilinay, dəp yeziwatⱪinim yoⱪ. Mən
ɵlüxkə razimənki, biraⱪ bu ix üqün mahtiniximning ⱪuruⱪ sɵz bolup
ⱪelixiƣa yol ⱪoymaymən. 16 Hux həwərni tarⱪatⱪanliⱪimƣa kəlsək,
uning bilən mahtinalmaymən, əlwəttə. Qünki, hux həwərni tarⱪitix
mening burqum. Uni tarⱪatmisam bolmaydu! 17 Əgər hux həwərni ɵz
ihtiyarim bilən tarⱪatⱪan bolsam, Hudadin ⱨəⱪ elixim kerək idi. Lekin,
Huda bu wəzipini manga tapxurƣanikən, mən buni bir məs'uliyət, dəp
orundaymən. 18 Undaⱪta, alidiƣan ⱨəⱪⱪim nemə? U bolsimu hux həwər
yətküzüxtə elixⱪa tegixlik ⱨəⱪni tələp ⱪilix ⱨoⱪuⱪumdin paydilanmay,
kixilərni hux həwərgə ⱨəⱪsiz igə ⱪilixtur.
19
Mən ⱨeqkimdin ⱨəⱪ almiƣanliⱪim üqün, ularning tələpliridin ərkin.
Lekin, tehimu kɵp adəmning Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilixi üqün,
kɵpqilikning ⱪulidək yaxap kəldim. 20 Yəⱨudiylarning Əysa Məsiⱨkə
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etiⱪad ⱪilixi üqün, Yəⱨudiylar arisida bolƣinimda Yəⱨudiylardək
yaxawatimən. Təwrat ⱪanunining ilkidin azad ⱪilinƣan bolsammu,
Təwrat ⱪanunining ilkidə yaxaydiƣanlarning Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilixi
üqün, xu kixilərdək yaxawatimən. 21 Xuningƣa ohxax, Təwrat ⱪanuni
bilən munasiwiti yoⱪ Yəⱨudiy əməslər arisida bolƣinimda, xu kixilərgə
ohxax yaxawatimən. Bu, Hudaning ⱪanunidin qətnəp kəttim degənlik
əməs, qünki mən Əysa Məsiⱨning ⱪanuniƣa ita'ət ⱪilip yaxawatimən.
22
Huda toƣrisidiki bilimni tonup yətmigənliktin wijdani asanla
azablinidiƣan etiⱪadqilarning arisida ularƣa ohxax yaxawatimən.
Bundaⱪ ⱪiliximdiki məⱪsət, ularning etiⱪadini mustəⱨkəmləxtur. Barliⱪ
qarilərni ixlitip tehimu kɵp kixilərning ⱪutⱪuzuluxi üqün, məyli mən
ⱪandaⱪla kixilərning arisida bolay, Huda mən'i ⱪilmiƣanla bolsa, xu
kixilərning adətliri boyiqə yaxaymən. 23 Mən tehimu kɵp kixilərning bu
hux həwərni ⱪobul ⱪilip, uningdin kelidiƣan bəhttin mən bilən billə təng
bəⱨrimən boluxi üqün, bu ixlarni ⱪiliwatimən.
24
Yügürüx musabiⱪisigə qüxkənlərning ⱨəmmisi yügürgən bolsimu,
mukapatni yalƣuz birla kixining alidiƣanliⱪini bilisilər. Silərmu
Hudaning mukapatiƣa erixix üqün yengip qiⱪⱪan tənⱨərikətqidək
yügürüxünglar kerək. 25 Musabiⱪigə qüxkən ⱨərbir tənⱨərikətqi waⱪitliⱪ
mukapatⱪa igə bolux üqün ⱪattiⱪ məxiⱪ ⱪilidu. Biz bolsaⱪ mənggü
qiriməydiƣan mukapatⱪa igə bolux üqün məxiⱪ ⱪilimiz. 26 Xuning üqün,
mən nixansiz yügürüwatⱪan kixidək yügürüwatⱪinim yoⱪ. Xundaⱪla,
huddi boksqiƣa ohxax atⱪan muxtumni box kətküzüwatⱪinim yoⱪ.
27
Hux həwərni yətküzüp bolƣandin keyin, Hudaning aldida mukapatⱪa
erixixkə layaⱪətsiz bolup ⱪalmasliⱪim üqün, tenimni etiⱪad yolida
yaxaxⱪa ⱪattiⱪ kɵndürüp, ɵzümni tizginləwatimən.

10-bab
Butpərəsliktin ⱨoxyar bolunglar
Ⱪerindaxlar, Musa pəyƣəmbər zamanidiki əjdadlirimizning
Misirdin qiⱪⱪanda qɵl-bayawanda bexidin ɵtküzgən kəqürmixlirini toluⱪ
qüxinixinglarni ümid ⱪilimən. Ularning ⱨəmmisi xu qaƣda Huda ata
ⱪilƣan yol baxliƣuqi bulutning yetəklixi astida bolup, Hudaning mɵjizisi
arⱪiliⱪ Ⱪizil dengizdin saⱪ-salamət mengip ɵtti. Ularning Ⱪizil dengizdin
ɵtüxi huddi etiⱪadqilarning qɵmüldürüxni ⱪobul ⱪilƣinidək bolup,
1-2
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ularning ⱨəmmisi Musa pəyƣəmbərgə əgəxküqilərdin boldi. 3-4 Ularning
ⱨəmmisi Huda ata ⱪilƣan ohxax bir yeməklikni yegən wə «roⱨiy tax»tin
qiⱪⱪan ohxax bir suni iqkən. Ularƣa ⱨəmraⱨ bolup kəlgən bu «roⱨiy tax»
dəl Əysa Məsiⱨ idi. 5 Xundaⱪtimu, ularning kɵpinqisi Hudani hursən
ⱪilmidi. Xunga, ular ɵlüp, jəsətliri qɵl-bayawanda ⱪaldi.
6
Ulardək yaman ixlarƣa berilməslikimiz üqün, bu wəⱪələrdin ibrət
eliximiz kerək. 7 Silər ularning bəziliridək butⱪa qoⱪunidiƣanlardin
bolmanglar. Huddi muⱪəddəs yazmilarda yezilƣandək, ɵzliri
qoⱪunidiƣan butlarni huxal ⱪilix üqün, «ular keyin olturup haliƣanqə
yəp-iqixip, kəyp-sapa ⱪilixti.» 8 Biz ularning bəziliridək jinsiy
əhlaⱪsizliⱪ ⱪilmayli. Ular mana xundaⱪ ⱪilip, yigirmə üq mingi bir
kündila ⱨalak boldi. 9 Biz ularning bəziliridək məⱪsətlik ⱨalda gunaⱨ
ⱪilip, Rəbbimiz bizni jazalamdu-jazalimamdu, dəp uni sinimayli. Xu
qaƣda, undaⱪ ⱪilƣanlarni zəⱨərlik yilanlar qeⱪip ɵltürgənidi. 10 Biz
ularning bəziliridək Hudadin narazi bolup, uningdin aƣrinmayli. Xu
qaƣda, bundaⱪ ⱪilƣanlar Huda əwətkən jan alƣuqi pərixtə təripidin
ɵltürülgənidi. 11 Bu wəⱪələr bizlərgə sawaⱪ bolux üqün ularning bexiƣa
kəlgənidi. Xundaⱪla, bu wəⱪələr ahir zamanda yaxawatⱪan bizlərning
ulardək bolup ⱪalmasliⱪimiz ⱨəⱪⱪidə agaⱨlandurux üqün hatiriləngənidi.
12
Xuning üqün, ɵzini etiⱪadta put tirəp turuwatimən, dəp
ⱨesablaydiƣanlar yiⱪilip qüxüxtin pəhəs bolsun. 13 Silər duq kəlgən
sinaⱪlarƣa baxⱪa adəmlərmu ohxax duq kəlgən. Huda ixənqliktur! U
silərni bərdaxliⱪ berix qekinglardin ⱨalⱪiƣan sinaⱪlarƣa uqratmaydu.
Huda silərning sinaⱪⱪa duq kəlgəndə put tirəp turalixinglar üqün,
azduruluxtin saⱪlinix yolini eqip beridu.
14
Xu səwəbtin, ⱪədirlik ⱪerindaxlirim, butpərəsliktin saⱪlininglar.
15
Silərni əⱪil-ⱨoxi jayida kixilər dəp ⱪarap, buni eytiwatimən.
Eytⱪanlirimƣa ɵzünglar baⱨa beringlar. 16 Biz Rəbbimizni hatiriləx üqün
ɵtküzülüwatⱪan dastihanda jəm bolup, Hudaƣa xükür eytip jamdiki
xarabni iqkəndə wə bir nanni bɵlüxüp yegəndə, Əysa Məsiⱨning biz
üqün ⱪurban bolƣan teni wə ⱪenining ⱨesabiƣa kəlgən iltipatidin ortaⱪ
bəⱨrimən bolimiz. 17 Biz etiⱪadqilar kɵp bolsaⱪmu, ⱨəmmimiz birla
nanni bɵlüxüp yegənlikimiz üqün, roⱨiy jəⱨəttə bir tən bolimiz.
18
Isra'illarƣa ⱪaranglar, ular Yerusalemdiki qong ibadəthanida
Hudaƣa ⱪurbanliⱪ ⱪilinƣan gɵxni yeyix bilən ibaditini ipadiləydu.
19
Mən bundaⱪ deyix arⱪiliⱪ «butⱪa atap ⱪurbanliⱪ ⱪilinƣan nərsining
birər əⱨmiyiti bar» yaki «but ⱨəⱪiⱪiy Huda» deməkqimənmu? 20 Ⱨərgiz
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undaⱪ əməs! Deməkqi bolƣinim xuki, butpərəslər ⱪurbanliⱪlirini
Hudaƣa əməs, jinlarƣa ataydu. Silərning jinlar bilən xerik boluxunglarni
halimaymən. 21 Silər ⱨəm Rəbbimizning jamidikidin, ⱨəm jinlarning
jamidikidin iqsənglar bolmaydu. Ⱨəm Rəbbimizning dastihiniƣa, ⱨəm
jinlarning dastihiniƣa dahil bolsanglar bolmaydu. 22 Bundaⱪ ⱪilsaⱪ,
Rəbbimizning ƣəzipini ⱪozƣaymiz. Uning jazalixidin ⱪeqip ⱪutuluxⱪa
küqimiz yetəmdu?!
23
Bəzilər: «Huda təripidin mən'i ⱪilinmiƣan bolsa, nemə ⱪilimən
desəm ɵz ihtiyarim» deyixi mumkin. Lekin, ⱨəmmə ix paydiliⱪ
boluwərməydu. «Nemə ⱪilimən desəm, ɵz ihtiyarim» degən bu sɵz toƣra
bolsimu, lekin ⱨəmmə ix ⱪerindaxlirining etiⱪad jəⱨəttə küqlük bolup
yetilixigə yardəm berəlməydu. 24 Ⱨərkim pəⱪət ɵz mənpə'itinila əməs,
baxⱪilarningmu mənpə'itini kɵzlisun.
25
Gɵx dukinida setilƣan gɵxlərni butⱪa atap nəzir
ⱪilinƣanmu-ⱪilinmiƣanmu, dəp sürüxtürüp yürməy, pak wijdan bilən
yəweringlar. 26 Qünki, muⱪəddəs yazmilarda yezilƣinidək: «Yər yüzi wə
uningdiki ⱨəmmə nərsə Rəbbimizgə tə'əlluⱪtur.» 27 Əgər Əysa Məsiⱨkə
etiⱪad ⱪilmiƣan bir kixi silərni ziyapətkə qaⱪirsa wə silərmu barmaⱪqi
bolsanglar, aldinglarƣa ⱪoyulƣan ⱨəmmə nərsini butⱪa atap nəzir
ⱪilinƣanmu-ⱪilinmiƣanmu, dəp sürüxtürməy, pak wijdan bilən
yəweringlar. 28 Lekin, baxⱪa biri silərgə: «Bu nəzir ⱪilinƣan gɵx» desə, u
kixining etiⱪadini oylap u gɵxni yemənglar. Qünki, bu gɵxni yeyix uning
nəziridə gunaⱨ bolidu. 29 Bu yərdə silərning wijdaninglarni əməs, bəlki u
kixining wijdanini deməkqimən.
Undaⱪta, nemə üqün baxⱪilarning wijdani mening ərkinlikimni
qəklisun? 30 Əgər mən Hudaƣa xükür eytip bundaⱪ ziyapətkə ⱪatnaxsam,
yənə nemə üqün xükür eytip yegən bu yeməklikim səwəbidin əyiblinixkə
uqrixim kerək? 31 Muⱨimi, nemə yəp, nemə iqixinglar, ⱪandaⱪla ix
ⱪilixinglardin ⱪət'iynəzər, uni pəⱪət Hudaning uluƣlinixi üqün ⱪilinglar.
32
Baxⱪilarni, məyli ular Yəⱨudiylar, Yəⱨudiy əməslər yaki Hudaƣa
mənsup jama'ətqiliktiki etiⱪadqilar bolsun, gunaⱨⱪa baxlaydiƣan ixni
ⱪilmanglar. 33 Ɵzümmu silərgə degənlirim boyiqə ix ⱪilimən. Mən
ⱨərⱪaysi jəⱨəttin ⱨəmmə adəmni hursən ⱪilixⱪa tiriximən. Qünki, mən ɵz
mənpə'itim üqün əməs, bəlki kɵpqilikning ⱪutⱪuzuluxi üqün ularning
mənpə'itini kɵzləymən.
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11-bab
1

Mən Əysa Məsiⱨni ɵzümgə ülgə ⱪilƣinimdək, silərmu meni
ɵzünglarƣa ülgə ⱪilinglar.
Ibadət ⱪa'idiliri
Da'im meni əsləp turƣanliⱪinglar wə mən silərgə yətküzgən
təlimlərgə əməl ⱪilƣanliⱪinglar üqün silərni mahtaymən. 3 Lekin,
xunimu bilixinglarni ümid ⱪilimənki, ⱨəmmə ərning bexi Əysa Məsiⱨtur.
Ayalning bexi ər, Əysa Məsiⱨning bexi bolsa Hudadur. 4 Xunga,
ibadətkə ⱪatnaxⱪanda bir ər bexiƣa birnemə artip du'a ⱪilsa yaki
Hudaning wəⱨiysini yətküzsə, u ɵz bexi bolƣan Əysa Məsiⱨkə
ⱨɵrmətsizlik ⱪilƣan bolidu. 5 Bir ayal bexiƣa birnərsə artmay du'a ⱪilsa
yaki Hudaning wəⱨiysini yətküzsə, umu ɵz bexi, yəni ɵz erigə
ⱨɵrmətsizlik ⱪilƣan bolidu. Bundaⱪ ayalning qeqi qüxürüwetilgən
ayaldin pərⱪi yoⱪtur. 6 Əgər ayal bexiƣa birnərsə artixni halimisa,
undaⱪta u qeqini kəsküzüwətsun. Wəⱨalənki, bir ayalning qeqining
kesilixi yaki qüxürülüxi nomus ix bolƣanikən, undaⱪta u ayal ibadətkə
ⱪatnaxⱪanda bexiƣa birnemə artsun. 7 Ərlər bolsa ibadətkə ⱪatnaxⱪanda,
bexiƣa birnərsə artmasliⱪi kerək. Qünki, ər Hudaning obrazida
yaritilƣan bolup, Hudaning xan-xəripini əks əttüridu. Ayal bolsa ərning
xan-xəripini əks əttüridu. 8 Qünki, insan yaritilƣan qaƣda, ər ayaldin
əməs, ayal ərdin yaritilƣan. 9 Xundaⱪla, ər ayal üqün əməs, ayal ər üqün
yaritilƣan. 10 Xuning üqün, ayallarning bexiƣa birnərsə artix yaki
artmasliⱪ ⱨoⱪuⱪi bar bolsimu, buni muwapiⱪ ixlətsun.⑨ bu ⱨəm
pərixtilər üqündur. 11 Ⱨalbuki, Rəbbimizgə baƣlanƣan yengi
ⱨayatimizda ayallar ərlərdin mustəsna əməs, ərlərmu ayallardin
mustəsna əməs. 12 Qünki, ayal ərdin yaritilƣan bolsimu, lekin ərmu
ayaldin tuƣulidu. Ⱨər ikkilisi pütkül məwjudatni yaratⱪan Huda təripidin
yaritilƣan.
13
Silər ɵzünglar eytinglarqu, ayallarning bexiƣa birnərsə artmay turup,
Hudaƣa du'a ⱪilixi toƣrimu? 14 Silər ərlərning uzun qaq ⱪoyuxining
ɵzliri üqün nomus ikənlikini təbi'iy ⱨalda bilisilərƣu? 15 Lekin,
2

⑨

Bu ayətning yənə ikki hil mənisi boluxi mumkin: «Xuning üqün ayallar bexiƣa
birnərsə artip, ərlərgə boysunidiƣanliⱪini ipadilisun» yaki «xuning üqün, ayallar
yiƣilixlarda bexiƣa bir nərsə artip, Hudaning ularƣa bərgən ibadətkə ⱪatnixix ⱨoⱪuⱪini
ipadilisun».
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ayallarning uzun qeqi Hudaning ularƣa yapⱪuq ⱪilip bərgən
güzəllikidur. 16 Əgər kimdəkim bu sɵzlərgə ⱪarxi qiⱪsa, mən xundaⱪ
deyələymənki, bu biz əzəldin əməl ⱪilip keliwatⱪan ⱪa'idə. Hudaƣa
mənsup bolƣan ⱨərⱪaysi jama'ətqilikmu buni toƣra, dəp ⱪaraydu.
Rəbbimizni hatiriləx üqün ɵtküzülidiƣan dastihan
Tɵwəndiki ixlarƣa kəlsək, mən bu toƣrisida silərni
mahtiyalmaymən. Qünki, silərning jəm boluxunglarning paydisidin
ziyini kɵp boluwatidu. 18 Birinqidin, silər ibadətkə jəm bolƣininglarda,
aranglarda guruⱨlarƣa bɵlünüxlər bolƣanliⱪini anglidim. Bu gəpkə
ⱪismən ixəndim. 19 Aranglarda bɵlünüxlərning pəyda boluxidin
saⱪlanƣili bolmaydu. Lekin muxundaⱪ bolƣanda, zadi kimning Hudani
hursən ⱪilidiƣanliⱪini kɵrüwalƣili bolidu. 20 Silər Rəbbimizni hatiriləx
məⱪsitidə ɵtküzülidiƣan dastihanƣa jəm bolimiz, dəysilər. Əməliyəttə,
buning üqün jəm bolmaydikənsilər. 21 Qünki, silər bir-biringlarni
saⱪlimay, ɵzünglar elip kəlgən tamaⱪni ɵzünglar yəweridikənsilər-də,
bəzilər ⱪanƣuqə yəp-iqidikən, yənə bəzilər aq ⱪalidikən. 22 Yəp-iqixkə
ɵz ɵyliringlar bar əməsmu? Yaki bu yərgə Hudaƣa mənsup bolƣan
etiⱪadqilar jama'ətqilikini kɵzgə ilmay, yəydiƣan nərsisi yoⱪlarni hijil
ⱪilixⱪa jəm boldunglarmu? Silərgə nemə desəm bolar? Silərni
mahtaymu? Yaⱪ, bu ixta silərni ⱨərgiz mahtiyalmaymən!
23
Rəbbimizning dastihini toƣruluⱪ mən silərgə yətküzgən təlimlərni
Rəbbimizdin alƣanmən. Rəbbimiz Əysa satⱪun təripidin tutup berilgən
keqə, ⱪoliƣa bir nan elip, 24 Hudaƣa xükür eytip, nanni oxtup turup: «Bu
mening silər üqün pida bolidiƣan tenimdur. Meni əsləp turux üqün
buningdin yənglar» dedi. 25 Huddi xuningdək, tamaⱪtin keyin u yənə
jamni ⱪoliƣa elip: «Bu jamdiki xarab mening ⱪenim bilən tüzülidiƣan
Hudaning yengi əⱨdisining bəlgisidur. Ⱨər ⱪetim bundaⱪ xarabtin
iqkininglarda meni əsləp turunglar» dedi. 26 Xuning üqün, taki Rəbbimiz
ⱪaytip kəlgüqə, ⱨər ⱪetim bu nandin yegininglarda wə ⱨər ⱪetim bu
jamdikidin iqkininglarda, Rəbbimizning ⱪurban bolƣanliⱪini jakarliƣan
bolisilər.
27
Xuning üqün, Rəbbimizning dastihiniƣa dahil bolƣan ⱨərbir kixi
namuwapiⱪ ⱨalda nandin yəp, jamdikidin iqsə, u Rəbbimizning biz üqün
ⱪurban ⱪilƣan teni wə aⱪⱪuzƣan ⱪeniƣa yüz keləlməydiƣan gunaⱨ
ⱪilƣan bolidu. 28 Xunga, ⱨərkim awwal bu ixlar üstidə ɵz-ɵzini təkxürüp
kɵrsun. Andin, nandin yəp, jamdikidin iqsun. 29 Qünki, etiⱪadqilar
17
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rəbbimizning dastihiniƣa dahil bolux bilən ɵzlirining Əysa Məsiⱨning
teni ikənlikini ipadiləydu.① Buni pərⱪləndürməy turup, nandin yegən wə
jamdikidin iqkən kixi ɵzini Hudaning jazasiƣa məⱨkum ⱪilidu. 30 Mana
xu səwəbtin, birmunqinglar jismaniy jəⱨəttin ⱨalsiz wə aƣriⱪ bolup
ⱪaldinglar, ⱨətta bəzilər ɵlüp kətti. 31 Əgər ɵz-ɵzimizni təkxürgən
bolsaⱪiduⱪ, bundaⱪ jazalarƣa uqrimiƣan bolattuⱪ. 32 Lekin, gunaⱨⱪa
tolƣan bu dunyaning adəmliri bilən birliktə jazalanmasliⱪimiz üqün,
Rəbbimiz bizni muxundaⱪ jazalap tərbiyiləwatidu.
33
Xunga, ⱪerindaxlar, Rəbbimizni hatiriləx məⱪsitidə ɵtküzülidiƣan
dastihanƣa dahil bolux üqün bir yərgə jəm bolƣininglarda, ⱨəmməylən
toluⱪ kəlgüqə bir-biringlarni saⱪlanglar. 34 Bundaⱪ yiƣilix silərning
jazaƣa uqrixinglarƣa səwəb bolup ⱪalmasliⱪi üqün, ⱪorsiⱪi aqlar
ⱪorsiⱪini ɵyidə toydurup kəlsun. Baxⱪa məsililərgə kəlsək, yeninglarƣa
barƣinimda sɵzliximiz.

12-bab
Muⱪəddəs Roⱨ ata ⱪilƣan ⱨədiyilər
Ⱪerindaxlar, Muⱪəddəs Roⱨ ata ⱪilƣan ⱨədiyilərgə kəlsək, bularni
toluⱪ qüxinixinglarni halaymən. 2 Silərgə məlumki, silər Əysa Məsiⱨkə
etiⱪad ⱪilixtin ilgiri azdurulup, jansiz butlarƣa qoⱪundunglar. 3 Xunga,
yənə azdurulup kətməslikinglar üqün xuni bilixinglarni halaymənki,
Hudaning Roⱨining yetəkqilikidə sɵzligən ⱨərⱪandaⱪ kixi: «Əysaƣa
lənət!» deməydu. Muⱪəddəs Roⱨning yetəkqilikisizmu ⱨeqkim: «Əysa
Məsiⱨ mening Rəbbimdur» deyəlməydu.
4
Muⱪəddəs Roⱨ ata ⱪilƣan ⱨədiyilər hilmuhildur, lekin bu ⱨədiyilərni
ata ⱪilƣuqi Muⱪəddəs Roⱨ birdur. 5 Rəbbimiz üqün ⱪilinidiƣan
hizmətlər hilmuhildur, lekin biz hizmət ⱪilidiƣan Rəbbimiz birdur.
6
Hudaning bizning ⱨayatimizda ⱪiliwatⱪan ixliri hilmuhildur, lekin biz
arⱪiliⱪ ularni ⱪiliwatⱪan Huda birdur. 7 Pütün jama'ətqilikning mənpə'iti
üqün Muⱪəddəs Roⱨ ⱨərbirimizgə alaⱨidə ⱪabiliyət ata ⱪilidu.
8
Muⱪəddəs Roⱨ bir kixigə aⱪilanə sɵz ⱪilix ⱪabiliyitini beridu. Yənə bir
1

Bu ayətning: «Bu dastihanning ⱨəⱪiⱪiy mənisi Rəbbimizning biz üqün ⱪurban
ⱪilƣan teni bilən munasiwətlik ikənlikini ipadiləydu» degəndin ibarət yənə bir mənisi
boluxi mumkin.
①
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kixigə bolsa birər ix toƣruluⱪ Hudadin kəlgən alaⱨidə bilim beridu.
9
Ohxaxla, xu Muⱪəddəs Roⱨ birigə Hudaƣa bolƣan alaⱨidə ixənq, yənə
birigə kesəllərni saⱪaytix ⱪudritini beridu. 10 Yənə xu Roⱨ birigə
mɵjizilər yaritix ⱪabiliyitini bərsə, yənə birigə Hudaning wəⱨiysini
yətküzüx ⱪabiliyitini beridu. Birigə birsining yətküzgən sɵzlirining
Muⱪəddəs Roⱨtin kəlgən yaki kəlmigənlikini pərⱪləndürüx, birigə ɵzigə
naməlum bolƣan tillarda sɵzləx, yənə birigə bolsa bu tillarni qüxəndürüx
ⱪabiliyitini beridu. 11 Bu ⱪabiliyətlərning ⱨəmmisini yürüxtürgən
birdinbir Muⱪəddəs Roⱨtur. Muⱪəddəs Roⱨ ɵz iradisi boyiqə bu
ⱪabiliyətlərni ⱨərbir kixigə ayrim-ayrim təⱪsim ⱪilip beridu.
Etiⱪadqilar jama'ətqiliki Əysa Məsiⱨning tenidur
Gərqə bizning tenimizdiki əzalar kɵp bolsimu, ular ɵz'ara ⱪoxulup
birla tənni təxkil ⱪilidu. Xuningdək, Əysa Məsiⱨning teni, yəni
etiⱪadqilar jama'ətqiliki nurƣun etiⱪadqilardin təxkil tapⱪan bolup,
ularmu birla təndur. 13 Qünki, Yəⱨudiy yaki Yəⱨudiy əməs bolsun, ⱪul
yaki ⱨɵr bolsun, ⱨəmmimiz ohxax Muⱪəddəs Roⱨ təripidin
qɵmüldürülüp, bir tənning, yəni Əysa Məsiⱨning tenining tərkibiy ⱪismi
bolup, Muⱪəddəs Roⱨtin bəⱨrimən bolduⱪ.
14
Tən birla əzadin əməs, nurƣun əzalardin təxkil tapidu. 15 Əgər put:
«Ⱪol bolmiƣanliⱪim üqün təngə mənsup əməsmən» desə, bu uni təndin
ayriwetələmdu? 16 Əgər ⱪulaⱪ: «Kɵz bolmiƣanliⱪim üqün təngə mənsup
əməsmən» desə, bumu uni təndin ayriwetələmdu? 17 Pütün tən kɵz bolsa,
u ⱪandaⱪmu angliyalaydu? Pütün tən ⱪulaⱪ bolsa, u puraⱪni ⱪandaⱪmu
sezələydu? 18 Ⱨalbuki, Huda tenimizdiki ⱨərbir əzani ɵz haⱨixi boyiqə
orunlaxturƣan. 19 Əgər ⱨəmmisi ohxax birla əza bolƣan bolsa, uni
ⱪandaⱪmu tən degili bolatti? 20 Əməliyəttə, əza kɵp bolsimu, lekin pəⱪət
bir tənnila təxkil ⱪilidu.
21
Xunga, kɵz ⱪolƣa: «Sanga eⱨtiyajim yoⱪ» deyəlməydu. Yaki bax
putⱪa: «Silərgə eⱨtiyajim yoⱪ!» deyəlməydu. 22 Dəl əksiqə, tənning ajiz
dəp ⱨesablanƣan əzaliri kəm bolsa bolmaydu. 23 Tənning bi'əp dəp
ⱪaralƣan əzaliriƣa tehimu kɵprək əⱨmiyət berimiz. Uyatliⱪ dəp
ⱪaralƣan əzalirimizni tehimu diⱪⱪət-etibar bilən yapimiz. 24 Uyatliⱪ
bolmiƣan əzalirimizni yoxuruxning ⱨajiti yoⱪtur. Huda tenimizdiki ⱪədri
az dəp ⱨesablanƣan əzalarning tehimu ⱪədirlinixi üqün, xundaⱪ
orunlaxturƣan. 25 Buningdiki məⱪsət, təndə parqilinix bolmisun, əksiqə
əzalar bir-birigə ohxax etibar bərsun, degəndin ibarət. 26 Əgər bir əzaƣa
12
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dərd kəlsə, pütkül əzalar təng dərd tartidu, bir əza ⱪədirlənsə, pütkül
əzalar təng huxal bolidu.
27
Demək, ⱨəmminglar Əysa Məsiⱨning tenini təxkil ⱪilƣansilər.
Ⱨərbiringlar bu tənning ohximiƣan ayrim-ayrim əzasisilər. 28 Xunga,
Huda etiⱪadqilar jama'ətqilikidə baxta əlqilərni, ikkinqisigə Hudaning
wəⱨiysini yətküzgüqilərni, üqinqisigə Huda toƣrisida təlim bərgüqilərni,
uningdin keyin mɵjizə kɵrsətküqilərni, kesəllərni saⱪaytix ⱪabiliyitigə
igə bolƣanlarni, baxⱪilarƣa yardəm bərgüqilərni, baxⱪurux ⱪabiliyiti
bolƣanlarni ⱨəmdə ɵzlirigə naməlum bolƣan tillarda
sɵzliyələydiƣanlarni təyinlidi. 29 Etiⱪadqilarning ⱨəmmisi əlqimu?
Ⱨəmmisi Hudaning wəⱨiysini yətküzgüqimu? Ⱨəmmisi təlim
bərgüqimu? Ⱨəmmisi mɵjizə kɵrsətküqimu? 30 Ⱨəmmisi kesəllərni
saⱪaytix ⱪabiliyitigə igimu? Ⱨəmmisi ɵzlirigə naməlum bolƣan tillarda
sɵzliyələmdu? Ⱨəmmisi bu tillarning mənisini qüxəndürələmdu? Yaⱪ,
əlwəttə undaⱪ əməs. 31 Silər kɵpqilik üqün əng paydiliⱪ bolƣan
ⱪabiliyətlərni ⱪoƣlixinglar. Lekin, silərning bu ⱪabiliyətlərni yahxi
ixlitixinglar üqün, mən awwal silərgə ⱨəmmidin yahxi bir yolni kɵrsitəy.

13-bab
Meⱨir-muⱨəbbət ⱨəmmidin uluƣdur
Gərqə mən yər-yüzidiki ⱨərⱪandaⱪ tilda, ⱨətta pərixtilərning tillirida
sɵzliyəlisəmmu, lekin baxⱪilarƣa meⱨir-muⱨəbbitim bolmisa, sɵzlirim
ⱪulaⱪⱪa hux yaⱪmaydiƣan daⱪa-dumbaⱪ yaki yeⱪimsiz ⱪongƣuraⱪ
awazidək bolup ⱪalidu. 2 Gərqə Hudaning wəⱨiysini yətküzüx
ⱪabiliyitim bolsimu, dunyaning pütkül sirlirini bilsəmmu, Hudadin
kəlgən alaⱨidə bilimlərgə igə bolsammu wə taƣlarni ornidin
ⱪozƣitalaydiƣan kamil ixənqim bolsimu, lekin baxⱪilarƣa
meⱨir-muⱨəbbitim bolmisa, ⱨeqnemigə ərziməs bir adəm bolup ⱪalimən.
3
Gərqə pütün melimni sədiⱪə ⱪilip beriwətsəmmu, ⱨətta Hudaning
hizmitidə jenimni ⱪurban ⱪilip, tenimning otta kɵydürülüxigə razi
bolsammu, lekin baxⱪilarƣa meⱨir-muⱨəbbitim bolmisa, bu
ⱪilƣanlirimning manga ⱨeq paydisi yoⱪtur.
4
Meⱨir-muⱨəbbət səwrqan wə meⱨribandur. Meⱨir-muⱨəbbət
ⱨəsəthorluⱪ ⱪilmaydu, mahtanqaⱪliⱪ wə təkəbburluⱪmu ⱪilmaydu.
5
Meⱨir-muⱨəbbət ədəpsizlik ⱪilmaydu, xəhsiy mənpə'ətni kɵzliməydu,
1
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asan aqqiⱪlanmaydu wə adawət saⱪlimaydu. 6 Meⱨir-muⱨəbbət
naⱨəⱪqiliktin hursən bolmaydu, əksiqə ⱨəⱪiⱪəttin huxal bolidu.
7
Meⱨir-muⱨəbbət ⱨəmmigə bərdaxliⱪ beridu, ⱨəmmigə ixənq bilən
ⱪaraydu, ⱨəmmə ixta ümidwar wə qidamliⱪ bolidu.
8
Meⱨir-muⱨəbbət mənggü dawamlixidu. Lekin, Hudaning wəⱨiysini
yətküzidiƣan ⱪabiliyət bolsa ⱨaman ahirlixidu. Muⱪəddəs Roⱨning küqi
bilən ɵzigə naməlum bolƣan tilda sɵzləx ahir tohtaydu, Hudadin kəlgən
alaⱨidə bilimlərmu ahirlixidu. 9 Qünki, bu alaⱨidə bilimlər qəkliktur.
Xundaⱪla, Hudaning wəⱨiysini yətküzüx ⱪabiliyitimizmu qəkliktur.
10
Bu dunyaning ahirlixixi kəlgəndə, bundaⱪ qəklik ⱪabiliyətlərningmu
ⱨajiti ⱪalmaydu. 11 Bu huddi baliliⱪ waⱪtimizda balilarqə sɵzləp,
balilarqə oylap, balilarqə muⱨakimə ⱪilip, qong bolƣinimizda
baliliⱪimizni taxliƣinimizƣa ohxaxtur. 12 Biz sus kɵrünidiƣan əynək
arⱪiliⱪ kɵrüwatⱪanliⱪimiz üqün, ⱨəmmə nərsini ƣowa kɵrimiz. Lekin,
kəlgüsidə bolsa yüzmuyüz kɵrimiz. Ⱨazir mening Huda toƣrisida
bilidiƣinim qəkliktur, u waⱪit yetip kəlgəndə Huda meni toluⱪ
bilgəndək, mənmu ⱨəmmini toluⱪ bilidiƣan bolimən. 13 Mana bu
dunyada etiⱪad, ümid wə meⱨir-muⱨəbbəttin ibarət bu üqi dawamliⱪ
məwjut bolup turidu. Bularning iqidə əng uluƣ bolƣini
meⱨir-muⱨəbbəttur.

14-bab
Muⱪəddəs Roⱨ ata ⱪilƣan ⱨədiyilərdin paydilinix
Xunga, meⱨir-muⱨəbbətni ⱪoƣlixinglar ⱨəmdə Muⱪəddəs Roⱨ ata
ⱪilƣan ⱨədiyilərgə, bolupmu Hudaning wəⱨiysini yətküzüx ⱪabiliyitigə
ⱪizƣinliⱪ bilən intilinglar. 2 Bir kixi Muⱪəddəs Roⱨning küqi bilən ɵzigə
naməlum bolƣan tilda sɵzlisə, u baxⱪilarƣa əməs, bəlki Hudaƣa
sɵzləydu. Qünki, uning sɵzini ⱨeqkim qüxinəlməydu. U Muⱪəddəs
Roⱨning küqi bilən türlük sirliⱪ ixlarni sɵzləydu. 3 Hudaning wəⱨiysini
yətküzgüqilər bolsa baxⱪilarning etiⱪadta ɵsüp yetilixi, riƣbətlinixi wə
təsəlli tepixi üqün sɵzləydu. 4 Naməlum tilda sɵzligüqi etiⱪadta ɵz-ɵzini
yetildüridu. Lekin, Hudaning wəⱨiysini yətküzgüqi bolsa pütün
etiⱪadqilar jama'ətqilikining etiⱪadta yetilixigə yardəm beridu.
5
Ⱨəmminglarning Muⱪəddəs Roⱨning küqi bilən ɵzünglarƣa naməlum
bolƣan tillarda sɵzlixinglarni ümid ⱪilimən. Lekin, silərning Hudaning
1
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wəⱨiysini yətküzüxünglarni tehimu ümid ⱪilimən. Qünki, naməlum
bolƣan tillarda sɵzləngən sɵzlərni qüxəndürüp, etiⱪadqilar
jama'ətqilikining etiⱪadini yetildürüxigə yardimi bolidiƣan birərsi
bolmisa, u qaƣda naməlum tillarda sɵzləxtin, Hudaning wəⱨiysini
yətküzüx ⱪabiliyiti kɵp əwzəl bolidu.
6
Əmdi ⱪerindaxlar, əgər mən yeninglarƣa berip, ɵz tilinglarda silərgə
Huda təripidin axkarilanƣan ⱨəⱪiⱪətni, Hudadin kəlgən alaⱨidə bilim,
wəⱨiy yaki birər təlim yətküzməy, pəⱪətla Muⱪəddəs Roⱨning küqi bilən
bundaⱪ naməlum tilda sɵzlisəm, silərgə nemə paydam bolsun?
7
Xuningdək, awaz qiⱪiralaydiƣan jansiz nərsilər, məsilən nəy yaki
qiltarmu eniⱪ aⱨang qiⱪarmisa, ⱨeqkim uning qeliniwatⱪan muzika
ikənlikini biləlməydiƣu? 8 Jəng kaniyimu bəlgilik bir aⱨangda qelinmisa,
ⱨeqkim jənggə ⱨazirlanmaydiƣu? 9 Xuningdək, silərmu qüxinixlik tilda
sɵzlimisənglar, nemə deməkqi bolƣininglarni kim qüxinələydu? U
qaƣda, ⱨawaƣa gəp ⱪilƣandək bolisilər. 10 Xübⱨisizki, dunyada hilmuhil
tillar bar ⱨəm ularning ⱨeqⱪaysisi qüxiniksiz əməs. 11 Biraⱪ, məlum bir
adəmning tilini qüxənmisəm, u manga yat bolidu, mənmu uningƣa yat
bolimən. 12 Xunga, silər Muⱪəddəs Roⱨ ata ⱪilƣan ⱪabiliyətlərgə igə
boluxⱪa ⱪizƣinliⱪ bilən intilgənikənsilər, etiⱪadqilar jama'ətqilikining
etiⱪadta yetilixigə yardəm beridiƣan ⱪabiliyətlərni igiləxkə tehimu kɵp
intilinglar.
13
Xunga, ɵzigə naməlum bolƣan tilda sɵzliyələydiƣan kixi ɵzining
sɵzligənlirini qüxəndürüx ⱪabiliyitigə igə bolux üqün du'a ⱪilsun.
14
Qünki, bir kixi undaⱪ tilda du'a ⱪilsa, uning roⱨi Muⱪəddəs Roⱨ arⱪiliⱪ
Hudaƣa du'a ⱪilƣan bolidu. Lekin, u ɵz əⱪil-idraki bilən bu du'ani
qüxinəlməydu. 15 Undaⱪta, u ⱪandaⱪ ⱪilixi kerək? U bəzidə Muⱪəddəs
Roⱨ arⱪiliⱪ bundaⱪ tilda sɵzləx bilən, bəzidə əⱪil-idraki bilən du'a ⱪilsun.
Xundaⱪla, u bəzidə Muⱪəddəs Roⱨ arⱪiliⱪ, bəzidə əⱪil-idraki bilən
Hudaƣa mədⱨiyə nahxilirini eytsun. 16 Əgər Muⱪəddəs Roⱨ arⱪiliⱪ
ɵzünggə naməlum bolƣan bundaⱪ tildila Hudaƣa xükür eytsang,
jama'ətqilik sening nemə dəwatⱪanliⱪingni qüxənməy, eytⱪan xükür
du'aliringƣa ⱪandaⱪmu: «Amin» deyəlisun? 17 Xunga, sən ⱨərⱪanqə
yahxi xükür eytsangmu, lekin bu du'alar ⱨeqkimning etiⱪadta yetilixigə
yardəm berəlməydu. 18 Mən bundaⱪ naməlum tilda xəhsən
ⱨəmminglardin kɵp sɵzləydiƣanliⱪim üqün, Hudaƣa xükür eytimən.
19
Lekin, etiⱪadqilar jama'ətqilikidə baxⱪilarning təlim elixi üqün,
naməlum tilda on ming eƣiz sɵzligəndin kɵrə, ⱨəmmə adəm qüxinidiƣan
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tilda bəx eƣiz sɵzliginim yahxidur.
20
Ⱪerindaxlar, yamanliⱪ ⱪilixni bilməydiƣan səbiy balilardək
bolunglar, lekin bu ixlarƣa kəlgəndə oy-pikringlar kiqik balilardək əməs,
bəlki qonglardək bolsun. 21 Muⱪəddəs yazmilarda Huda mundaⱪ degən:
«Ƣəyriy tillarda sɵzləydiƣanlar arⱪiliⱪ,
yat millətlərning eƣizi arⱪiliⱪ sɵzləymən həlⱪimgə.
Biraⱪ, ular yənila ita'ət ⱪilmas manga.»②
22

Bu ayəttin ⱪariƣanda, ɵzigə naməlum bolƣan tilda sɵzləx Hudaning
ɵzigə etiⱪad ⱪilidiƣanlarƣa əməs, bəlki ⱪilmaydiƣanlarƣa ⱪaritilƣan bir
bəlgisidur. Hudaning wəⱨiysini yətküzüx bolsa Hudaning ɵzigə etiⱪad
ⱪilmaydiƣanlarƣa əməs, bəlki ⱪilidiƣanlarƣa ⱪaritilƣan, Hudaning ular
bilən billə ikənlikining bir bəlgisidur. 23 Əgər pütün etiⱪadqilar
jama'ətqilikinglar jəm bolup, ⱨəmmə adəm ɵz aldiƣa bundaⱪ naməlum
tilda sɵzləwərgəndə buningdin həwiri bolmiƣanlar yaki Əysa Məsiⱨkə
etiⱪad ⱪilmaydiƣanlar aranglarƣa kirip ⱪalsa, «Silər sarang bolup
ⱪapsilər!» deyixməmdu? 24 Lekin, etiⱪadqilar jama'ətqilikinglar ohxax
bir tilda Hudaning wəⱨiysini yətküzüwatⱪanda etiⱪad ⱪilmiƣan yaki
əⱨwaldin həwiri bolmiƣan biri aranglarƣa kirip ⱪalsa, u ⱨəmminglarning
eytⱪan sɵzliringlardin ɵzining gunaⱨkar ikənlikini qüxinip, wijdani
azablinidu. 25 Iqidiki yoxurun oy-pikirliri axkarilinip, buning bilən
«Huda ⱨəⱪiⱪətən silər bilən billə ikən» dəp etirap ⱪilip, yərgə bax ⱪoyup
Hudaƣa səjdə ⱪilidu.
Etiⱪadqilar jama'ətqiliki əməl ⱪilixⱪa tegixlik ⱪa'idilər
Ⱪerindaxlar, mən hulasə ⱪilay, silər Hudaƣa ibadət ⱪilix üqün bir
yərgə jəm bolƣininglarda, bəziliringlar mədⱨiyə nahxilirini eytisilər,
bəziliringlar təlim berisilər, bəziliringlar Hudaning wəⱨiysini
yətküzisilər, bəziliringlar ɵzünglarƣa naməlum bolƣan tilda sɵzləysilər,
baxⱪilar bolsa bu tilni qüxəndüridu. Ⱨəmmə ix jama'ətqilikning etiⱪadini
yetildürüx üqün bolsun. 27 Əgər ɵzigə naməlum bolƣan tilda sɵzliməkqi
bolƣanlar bolsa, əng kɵp bolƣanda ikki yaki üq kixi nɵwət bilən
sɵzlisun. Baxⱪa biri bu sɵzlərni qüxəndürsun. 28 Yiƣilixinglarda buni
26

Ⱪədimki zamanda Isra'illar Hudaƣa ita'ət ⱪilmiƣanliⱪi üqün, Yəxaya pəyƣəmbər
ularni agaⱨlandurup, bu ayətni eytⱪan. U, Huda «ƣəyriy tillarda sɵzlixidiƣan» ⱪoxunlar
arⱪiliⱪ silərni jazalaydu, degən. Keyin Yəxaya pəyƣəmbər degəndək bolƣan.
②
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qüxəndürələydiƣan kixi bolmisa, ular jama'ətqiliktə bundaⱪ tilda
sɵzliməy, ɵz-ɵzigə wə Hudaƣa sɵzlisun. 29 Hudaning wəⱨiysini
yətküzüxtimu ikki yaki üq kixi sɵzlisun, baxⱪilar ularning
sɵzligənlirining Hudadin kəlgən yaki kəlmigənlikini pərⱪ ətsun. 30 Bu
yiƣilixta olturƣanlarning birigə Hudadin bir wəⱨiy kəlsə, sɵzləwatⱪan
kixi jim bolup, nɵwətni uningƣa bərsun. 31 Qünki, ⱨəmminglarning təlim
elixinglar wə riƣbətləndürülüxünglar üqün, Hudaning wəⱨiysini
yətküzgüqilərning ⱨəmmisi wəⱨiyni nɵwət bilən yətküzsə bolidu.
32
Hudaning wəⱨiysini yətküzidiƣan adəm ɵzini tutuwelip, nɵwət kütüp
turalaydu. 33 Jəm bolup ibadət ⱪilƣininglarda, ⱪalaymiⱪanqiliⱪ bolmisun.
Qünki, Huda ⱪalaymiⱪanqiliⱪ salƣuqi əməs, bəlki tinqliⱪ bərgüqidur.
Mən bilidiƣan ⱨərⱪaysi etiⱪadqilar jama'ətqiliki ənə xundaⱪtur.
34
Ayallar jama'ətqilik yiƣilixlirida ⱪalaymiⱪan sɵzləxməy, xük
oltursun. Qünki, ularning xundaⱪ sɵzlixigə ruhsət ⱪilinmiƣan. Təwrat
ⱪanunida bəlgiləngəndək, ular tərtipkə ri'ayə ⱪilsun. 35 Ular bilməkqi
bolƣan birər nərsə bolsa, ɵydə ɵz ərliridin sorisun. Qünki, yiƣilixta
tərtipni buzup sɵzləx ayallarƣa yaraxmaydu.
36
Huda toƣrisidiki təlimni silər ɵzünglardin qiⱪⱪan yaki yalƣuz
silərgila yetip kəlgən, dəp oylaydikənsilər. Bu durus əməs! 37 Əgər
silərdin biringlar ɵzini Hudaning wəⱨiysini yətküzgüqi yaki etiⱪad
jəⱨəttə yetilgən dəp ⱪarisa, u mening silərgə yazƣanlirimning
Rəbbimizning əmri ikənlikini etirap ⱪilixi kerək. 38 Əgər silər bu əmrgə
pərwa ⱪilmisanglar, silərmu Huda təripidin pərwa ⱪilinmaysilər.
39
Xuning üqün, ⱪerindaxlirim, Hudaning wəⱨiysini yətküzüxkə
ⱪizƣinliⱪ bilən intilinglar. Muⱪəddəs Roⱨning küqi bilən ɵzünglarƣa
naməlum bolƣan tilda sɵzləxnimu qəklimənglar. 40 Lekin, ⱨəmmə ix
tərtip-ⱪa'idilik bolsun.

15-bab
Əysa Məsiⱨning tirilixi
Ⱪerindaxlar, ilgiri mən silərgə yətküzgən, silərmu ⱪobul ⱪilip
etiⱪadinglarning asasi ⱪilƣan hux həwərni esinglarƣa salmaⱪqimən.
2
Mən silərgə yətküzgən Hudaning bu ⱨəⱪiⱪitidə qing tursanglar, u
arⱪiliⱪ ⱪutⱪuzulisilər. Undaⱪ bolmiƣanda, biⱨudə etiⱪad ⱪilƣan
bolisilər.
1
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Mən ⱪobul ⱪilƣan əng muⱨim təlimni silərgə yətküzdüm. Bu təlim
xuki, muⱪəddəs yazmilarda aldin yezilƣinidək, Əysa Məsiⱨ
gunaⱨlirimizning kəqürülüxi üqün ⱪurban boldi. U dəpnə ⱪilinip, üqinqi
küni bolƣanda ɵlümdin tirilip, 5 awwal Petrusⱪa, andin keyin on ikki
əlqining iqidiki baxⱪilarƣimu kɵründi. 6 Keyin, birla waⱪitta bəx yüzdin
artuⱪ ⱪerindaxⱪa kɵründi. Bu ⱪerindaxlarning bəziliri aləmdin ɵtkən
bolsimu, kɵpqiliki tehi ⱨayat. 7-8 Əysa Məsiⱨ keyin inisi Yaⱪupⱪa,
uningdin keyin ⱨəmmə əlqilərgə, əng ahirida huddi waⱪitsiz tuƣulƣan
bowaⱪtək kɵrümsiz bolƣan mangimu kɵründi. 9 Mən əlqilər arisidiki əng
ərziməs əlqimən ⱨəmdə Hudaning jama'ətqilikigə ziyankəxlik
ⱪilƣanliⱪim üqün, əlqi dəp atilixⱪimu layiⱪ əməsmən. 10 Lekin, ⱨazir əlqi
boluxum Hudaning manga kɵrsətkən meⱨir-xəpⱪiti arⱪiliⱪ boldi. Uning
manga ⱪilƣan meⱨir-xəpⱪiti bikarƣa kətmidi. Qünki, Hudaning
hizmitidə əlqilərning ⱨəmmisidin kɵp əjir singdürdüm. Əməliyəttə, mən
ɵz küq-ⱪabiliyitim bilən əməs, bəlki manga meⱨir-xəpⱪət kɵrsətkən
Hudaning küqi bilən ixlidim. 11 Demək, məyli mən yaki baxⱪa əlqilər
bolsun, ⱨəmmimizning yətküzgənliri ohxax bolup, u dəl silər ixinip
ⱪobul ⱪilƣan hux həwərdur.
Ɵlüp kətkən etiⱪadqilarning tirilixi
Əysa Məsiⱨning ɵlümdin tirilgənliki silərgə yətküzülgən turuⱪluⱪ,
yənə nemə üqün aranglarda bəzilər: «Ɵlgənlər ⱪayta tirilməydu» dəydu?
13
Əgər ɵlgənlər ⱪayta tirilidiƣan ix bolmisa, Əysa Məsiⱨning tiriliximu
mumkin bolmiƣan bolatti. 14 Əysa Məsiⱨ tirilmigən bolsa, bizning
yətküzgən təlimlirimiz wə silərning etiⱪadinglar biⱨudə bolup ketətti.
15
Ⱨətta bizning Huda toƣrisidiki guwaⱨliⱪimizmu yalƣan bolƣan
bolatti. Qünki, biz Hudaning Əysa Məsiⱨni ɵlümdin tirildürgənlikigə
guwaⱨliⱪ bərduⱪ. Əgər ⱨəⱪiⱪətən ɵlümdin tirilix bolmisa, Hudamu Əysa
Məsiⱨni ɵlümdin tirildürmigən bolatti. 16 Əgər ɵlgənlər ⱪayta tirilidiƣan
ix bolmisa, Əysa Məsiⱨningmu tirilixi mumkin əməs idi. 17 Əysa Məsiⱨ
tirilmigən bolsa, etiⱪadinglar əⱨmiyətsiz bolup, gunaⱨliringlar tehiqə
kəqürülmigən bolatti. 18 U qaƣda, Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣan ⱨəm
tügəp kətkən ⱪerindaxlarmu dozahⱪa qüxkən bolatti. 19 Əgər pəⱪət
bügünki ⱨayat üqünla Əysa Məsiⱨkə ümid baƣliƣan bolsaⱪ, u qaƣda biz
bu dunyadiki ⱨərⱪandaⱪ biqarə kixilərdinmu biqarə bolup ⱪalƣan
bolimiz.
20
Lekin, əməliyəttə Əysa Məsiⱨ ɵlümdin tirildi. Uning tirilixi
12
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ɵlgənlərning ⱪayta tirilidiƣanliⱪiƣa kapalətlik ⱪilidu. 21 Qünki, ɵlüm bir
adəm, yəni Adəm'ata arⱪiliⱪ dunyada pəyda bolƣinidək, ɵlümdin
tirilixmu bir adəm, yəni Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ pəyda boldi. 22 Pütkül insan
Adəm'atining əwladi bolƣanliⱪi üqün, uningƣa ohxaxla ɵlümgə
məⱨkum ⱪilindi. Lekin, Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣan bizlər Əysa
Məsiⱨkə ohxax ɵlümdin tirilimiz. 23 Biraⱪ, ⱨərbir adəmning ɵz nɵwiti
bar. Aldi bilən kapalətqi bolƣan Əysa Məsiⱨ tirildi, andin keyin Əysa
Məsiⱨ ⱪayta kəlgəndə uningƣa mənsup bolƣanlar tirilidu. 24 Andin,
ⱪiyamət küni kelidu. Xu qaƣda, Əysa Məsiⱨ yaman roⱨlardin ibarət
bolƣan barliⱪ ⱨɵkümranlar, ⱨoⱪuⱪdarlar wə küqlüklərni yoⱪitip,
padixaⱨliⱪini atimiz Hudaƣa tapxurup beridu. 25 Əysa Məsiⱨ pütkül
düxmənlirini məƣlup ⱪilip, ularni ɵzining ayiƣi astida tiz püktürgüqə
ⱨɵküm sürüxi kerək. 26 Yoⱪitilidiƣan əng ahirⱪi düxmən ɵlümdur.
27
Muⱪəddəs yazmilarda: «Huda ⱨəmmini uning ayiƣi astida tiz
püktürdi» deyilidu. Bu yərdə eytilƣan «barliⱪini uning ayiƣi astida tiz
püktürdi» degən sɵzning Hudani ɵz iqigə almaydiƣanliⱪi eniⱪtur.
28
Pütkül məwjudat Əysa Məsiⱨkə tiz pükkəndə, Hudaning Oƣli, yəni
Əysa Məsiⱨmu pütkül məwjudatni ɵzigə tiz püktürüp bərgən Hudaƣa tiz
pükidu. Xu qaƣda, Huda ⱨəmmisigə nisbətən ⱨəⱪiⱪətən baxⱪurƣuqi
bolidu.
29
Ɵlümdin tirilix bolmisa, bəzilərning ɵlgənlər üqün qɵmüldürülüxini
ⱪandaⱪ qüxinix kerək? Ɵlgənlər zadi tirilmisə, kixilərning ular üqün
qɵmüldürülgini bikar bolidu. 30 Biz nemə üqün ⱨər da'im ɵzimizni
hətərgə ataymiz? 31 Mening ⱨər küni ɵlümgə duq keliwatⱪinim rast!
Ⱪerindaxlar, Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning silərning ⱨayatinglarda xundaⱪ
kɵp ixlarni ⱪilƣanliⱪi bilən pəhirlənginimning rastliⱪiƣa ohxax, bu
sɵzümningmu ⱨərgiz yalƣan yeri yoⱪtur. 32 Mən Əfəs xəⱨiridə yirtⱪuq
ⱨaywanlarƣa ohxax axu rəⱪiblər bilən elixtim. Ɵlümdin tirilix bolmisa,
mening xundaⱪ ⱪilƣinimning nemə paydisi bolatti? Əgər ɵlgənlər
tirilmisə, undaⱪta: «Bəribir ətə ɵlüp ketidiƣan bolƣandin keyin, yəp-iqip
yürüwalayli» degən sɵz yolluⱪ bolatti!
33
Mundaⱪ sɵzlərgə aldanmanglar, qünki: «Yaman bilən dost bolsang,
yahxi əhlaⱪni buzar.» 34 Əⱪil-ⱨoxunglarni tepip, gunaⱨ ⱪilixtin ⱪol
üzünglar. Bəziliringlar Hudani tehiqə tonumaysilər. Bu sɵzni silərni hijil
bolsun, dəp eytiwatimən.
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Tirilgəndin keyinki tən
Lekin bəzilər: «Ɵlgənlər ⱪandaⱪ tirilidu? Əgər ɵlgən adəm tirilsə,
uning teni ⱪandaⱪ bolidu?» dəp sorixi mumkin. 36 Nemidegən əhmiⱪanə
so'al! Ɵlgənlərning tirilixi huddi uruⱪning topiƣa taxlinip ⱪurban bolup,
ⱪayta bih sürüp qiⱪⱪiniƣa ohxaydu. 37 Deⱨⱪan uruⱪni teriƣinida, ünüp
qiⱪidiƣan ɵsümlükning ɵzini əməs, pəⱪət uruⱪini, məsilən buƣday yaki
baxⱪa bir ɵsümlükning uruⱪini teriydu. 38 Huda bolsa ɵz haⱨixi boyiqə
axu ⱨərbir uruⱪning ɵz nəsligə has tənlirini beridu. 39 Ⱨərbir uruⱪning
teni ohxax bolmiƣandək, ⱨəmmə janliⱪlarning tenimu bir-birigə ohxax
bolmaydu. Insanlarning, ⱨaywanlarning, ⱪuxlarning wə beliⱪlarning teni
bir-birigə ohxax əməs. 40 Asmanda jisimlar bar, yərdimu jisimlar bar.
Asmandiki jisimlarning güzəlliki baxⱪidur, yərdiki jisimlarningmu
güzəlliki baxⱪidur. 41 Ⱪuyaxning güzəlliki, ayning güzəlliki wə
yultuzlarning güzəllikimu baxⱪa-baxⱪidur. Güzəlliktə yultuzmu
yultuzdin pərⱪlinidu.
42
Xuningƣa ohxax, tirildürülgəndin keyinki tenimiz ɵlgəndin keyinki
tenimizgə ohximaydu. Kɵmülgən tenimiz qirip ketidu, lekin tirildürülgən
tenimiz bolsa mənggü qiriməydu. 43 Tenimiz xərəpsiz ⱨalda ajizliⱪta
kɵmülidu lekin, xan-xərəp wə ⱪudrəttə tirildürülidu. 44 Tenimiz jismaniy
tən ⱨalitidə kɵmülidu. Lekin, alaⱨidə bir tən ⱨalitidə tirildürülidu. Bu
dunyaƣa has jismaniy tenimiz bolƣinidək, u dunyaƣa has alaⱨidə
tenimizmu bar bolidu. 45 Bu dunyaƣa has tən toƣruluⱪ muⱪəddəs
yazmilarda: «Tunji insan, yəni Adəm'atiƣa ⱨayatliⱪ berildi» dəp
yezilƣan. Ahirⱪi Adəm'ata, yəni Əysa Məsiⱨ bolsa u dunyada yaxiximiz
üqün bizgə mənggülük ⱨayatliⱪ bərdi. 46 Əng awwal pəyda bolƣan tən u
dunyaƣa has tən əməs, bəlki bu dunyaƣa has təndur. Keyin pəyda
bolƣan tən bolsa u dunyaƣa has alaⱨidə bir təndur. 47 Dəsləpki insan
yərdin, yəni topidin yaritildi. Keyinki insan, yəni Əysa Məsiⱨ ərxtin
kəldi. 48 Bu dunyada yaxawatⱪan insanlar topidin yaritilƣan Adəm'atiƣa
ohxaydu. Mənggülük ⱨayatⱪa erixidiƣanlar bolsa ərxtin kəlgən Əysa
Məsiⱨkə ohxaydiƣan bolidu. 49 Bizlər topidin yaritilƣan Adəm'atiƣa
ⱪandaⱪ ohxax bolsaⱪ, kəlgüsidə ərxtin kəlgən Əysa Məsiⱨkimu xundaⱪ
ohxax bolimiz.
50
Ⱪerindaxlar, xuni deməkqimənki, bizning gɵx wə ⱪandin tɵrəlgən
jismaniy tenimiz Hudaning padixaⱨliⱪiƣa kirəlməydu. Bizning ɵlüp
qiriydiƣan tenimiz mənggü yaxiyalmaydu. 51 Əmdi Huda manga
35
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axkariliƣan ⱨəⱪiⱪətni silərgə eytay. Ⱨəmmimizla ɵlməymiz, biraⱪ
ⱨəmmimiz pütünləy ɵzgirimiz. 52 Bu ix əng ahirⱪi Kanay qelinƣanda,
kɵzni yumup aqⱪuqə bir dəmdila yüz beridu. Kanay qelinixi bilənla,
ɵlgən etiⱪadqilar qiriməs tən bilən tirilidu, bizlərmu ɵzgirimiz. 53 Qünki,
bu qiriydiƣan tenimiz qiriməydiƣan təngə, bu ɵlidiƣan tenimiz
ɵlməydiƣan təngə aylinixi kerək. 54 Qiriydiƣan wə ɵlidiƣan tenimiz
qiriməydiƣan wə ɵlməydiƣan təngə aylanƣanda, muⱪəddəs
yazmilardiki aldin eytⱪan bu sɵzlər əməlgə axurulidu:
«Ɵlüm yengilip, yoⱪ boldi!»
55
«Əy ɵlüm, ƣəlibəng yoⱪ əmdi!
əy ɵlüm, nəxtiring yoⱪ əmdi!»
56

Ɵlümning nəxtiri – gunaⱨtur. Gunaⱨning küqi bolsa bizning Təwrat
ⱪanuniƣa əməl ⱪilmiƣanliⱪimizdin pəyda bolidu. 57 Lekin, Hudaƣa
xükür! Qünki Huda Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ bizni ɵlüm wə gunaⱨ
üstidin ƣəlibigə erixtürdi.
58
Xuning üqün, ⱪədirlik ⱪerindaxlirim, etiⱪadinglarda təwrənməy,
qing turunglar. Rəbbimizgə əstayidilliⱪ bilən hizmət ⱪilinglar. Rəbbimiz
üqün ⱪilƣan hizmitinglarning ⱨərgiz biⱨudə kətməydiƣanliⱪini
qüxininglar.

16-bab
Yerusalemdiki etiⱪadqilarƣa i'anə berix toƣrisida
Hetinglarda yazƣan Yerusalemdiki etiⱪadqilarƣa berilidiƣan i'anə
ixiƣa kəlsək, silərmu Galatiya ɵlkisidiki jama'ətqiliklərgə eytⱪinimdək
ⱪilinglar. 2 Ⱨər yəkxənbə küni, ⱨərbiringlar ⱨəptilik tapawitinglarƣa
ⱪarap, uning məlum ⱪismini i'anigə ajritip toplanglar. Xundaⱪ ⱪilsanglar,
yeninglarƣa barƣinimda pul toplinip bolƣan bolidu. 3 Mən yeninglarƣa
barƣinimda, i'anənglarni elip berix üqün ɵzünglar talliƣan kixilərni
tonuxturux hetim bilən Yerusalemdiki jama'ətqilikning yetəkqilirigə
əwətimən. 4 Əgər ɵzümning berixiƣa toƣra kəlsə, ular bilən billə
barimən.
1
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Pawlusning pilanliri
Makedoniyə ɵlkisigə barƣandin keyin, yeninglarƣa barimən. Qünki,
Makedoniyidin ɵtməkqimən. 6 Bəlkim yeninglarda bir məzgil turuxum
wə ⱨətta ⱪixni silər bilən billə ɵtküzüxümmu mumkin. Keyin ⱪəyərgə
barmaⱪqi bolsam, silər yardəm ⱪilip, meni yolƣa selip ⱪoyarsilər. 7 Bu
ⱪetim silərni yol üstidila kɵrüp Ɵtüp Ketixni halimaymən. Huda buyrusa,
silər bilən uzunraⱪ waⱪit billə bolimən.
8
Lekin, orma ⱨeytiƣiqə Əfəs xəⱨiridə dawamliⱪ turmaⱪqimən.
9
Qünki, bu yərdə hux həwərni yətküzüx üqün manga ixik kəng oquⱪtur.
Kɵp kixilər uni ⱪobul ⱪiliwatidu. Lekin, hux həwərgə ⱪarxi
turuwatⱪanlarmu kɵp boluwatidu.
10
Timotiy yeninglarƣa berip, silər bilən billə turƣanda, uning
ⱪorⱪmay, ərkin-azadə boluxiƣa kɵngül bɵlünglar. Qünki, umu manga
ohxax, Rəbbimiz üqün hizmət ⱪiliwatidu. 11 Ⱨeqkim uningƣa səl
ⱪarimisun. Ⱨəmminglar uningƣa yardəm berip, uni yenimƣa
saⱪ-salamət yolƣa selip ⱪoyunglar. Qünki, uning baxⱪa ⱪerindaxlar bilən
billə kelixini kütməktimən.
12
Ⱪerindiximiz Apollosⱪa kəlsək, uni ⱪerindaxlar bilən billə silərning
yeninglarƣa berixⱪa kɵp dəwət ⱪildim. Lekin, uning ⱨazir ⱨeq barƣusi
yoⱪ. Keyin pursət pixip yetilgəndə baridu.
5

Ahirⱪi sɵzlər
Ⱪerindaxlar, etiⱪad yolida ⱨoxyar bolunglar, etiⱪadinglarda qing
turunglar, mərdanə wə ⱪəysər bolunglar. 14 Ⱨəmmə ixni meⱨir-muⱨəbbət
bilən ⱪilinglar.
15-16
Yunan ɵlkisidiki əng dəsləptə etiⱪad ⱪilƣan Istipanas wə uning
a'ilisidikilərning ɵzlirini etiⱪadqilarning hizmitigə qin dili bilən
atiƣanliⱪini bilisilər. Ⱪerindaxlar, silərdin ɵtünimənki, bundaⱪ
kixilərning wə ular bilən birliktə Rəbbimizgə hizmət ⱪiliwatⱪanlarning
sɵzlirigə kiringlar.
17
Yeninglardin Istipanas, Fortunat wə Ahayikning bu yərgə meni
yoⱪlap kəlgənlikigə naⱨayiti hux boldum. Qünki, ⱨazir silər mən bilən
billə bolalmiƣininglar üqün, ular silərning ornunglarda manga yardəm
ⱪildi. 18 Ular silərni roⱨlandurƣandək, mening ⱪəlbimnimu roⱨlandurdi.
Bundaⱪ kixilərni ⱪədirlənglar.
19
Bu yərdiki, yəni Asiya ɵlkisidiki jama'ətqiliklərdin silərgə salam.
Akwila bilən ayali Priskila wə ularning a'ilisidə jəm bolidiƣan
13
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jama'ətqilik silərgə Rəbbimizning nami bilən səmimiy salam yollidi.
20
Bu yərdiki barliⱪ ⱪerindaxlar silərgə salam eytti. Bir-biringlar bilən
meⱨribanlarqə salamlixinglar.
21
Mana ⱨazir bu ahirⱪi salamlarni mənki Pawlus ɵz ⱪolum bilən
yeziwatimən.
22
Rəbbimizni sɵymigənlərgə lənət bolsun. I Rəbbimiz, kəlgəysən!
23
Rəbbimiz Əysaning meⱨir-xəpⱪiti silərgə yar bolƣay. 24 Ⱨəmmimiz
Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣanliⱪimiz üqün, silərni qin dilimdin
sɵyimən, amin!
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Korintliⱪlarƣa yezilƣan ikkinqi hət
(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
Əlqi Pawlus bu hətni Korinttiki etiⱪadqilar jama'ətqiliki bilən kəskin
munasiwəttə bolƣan, yəni Korinttiki bəzi etiⱪadqilar Pawlusⱪa ⱨər
tərəptin ⱨujum ⱪilƣan qaƣda yazƣan. Pawlusning ularning
jama'ətqilikigə berix pilanini ɵzgərtkənlikidin, bəzi etiⱪadqilar uningdin
aƣrinip, uni turaⱪsiz, ixənqlik əməs desə, az bir ⱪisim etiⱪadqilar uni əlqi
əməs, dəp ⱨaⱪarətligən, ⱨətta uningƣa i'anə topliƣan pulƣa hiyanət
ⱪilƣan, degən tɵⱨmətni qapliƣan.
Xunga, Pawlus uxbu hətning aldinⱪi bablirida ɵzining Korinttiki
etiⱪadqilar jama'ətqiliki bilən bolƣan munasiwitini təⱨlil ⱪilip, ɵzining
nemixⱪa etiⱪadqilar jama'ətqilikidə ɵzigə ⱪarxi turƣan adəmlərgə ⱪattiⱪ
mu'amilə ⱪilƣanliⱪini qüxəndürgən wə bu hil ⱪattiⱪ pozitsiyidə boluxning
ularƣa puxayman wə yarixix elip kəlgənlikidin huxal bolƣanliⱪini
bildürgən. Keyinki bablirida, Pawlus bu jama'ətqilikning Yəⱨudiyə
ɵlkisidiki kəmbəƣəl etiⱪadqilarƣa yardəm ⱪilix üqün baxliƣan i'anə
toplax ixining ahirini qiⱪirixini soriƣan ⱨəmdə ɵzining əlqilik ⱨoⱪuⱪini
yaⱪliƣan.

1.
2.
3.
4.
5.

Tezis:
Du'ayisalam (1-bab 1-ayəttin 11-ayətkiqə)
Pawlus wə Korinttiki etiⱪadqilar jama'ətqiliki (1-bab 12-ayəttin
7-babning ahiriƣiqə)
Yəⱨudiyidiki etiⱪadqilar üqün i'anə toplax (8-, 9-bablar)
Pawlusning ɵzining əlqilik ⱨoⱪuⱪini yaⱪlixi (10-babtin 13-bab
10-ayətkiqə)
Ahirⱪi tiləklər (13-bab 11-ayəttin 13-ayətkiqə)

Korintliⱪlarƣa yezilƣan
ikkinqi hət

1

Hudaning iradisi bilən Əysa Məsiⱨkə əlqi boluxⱪa qaⱪirilƣan mənki
Pawlus wə ⱪerindiximiz Timotiydin Korint xəⱨiridiki Hudaƣa mənsup
bolƣan etiⱪadqilar jama'ətqilikigə, jümlidin Yunan ɵlkisining ⱨərⱪaysi
jayliridiki Hudaning barliⱪ muⱪəddəs həlⱪigə salam. 2 Huda'atimiz wə
Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ silərgə meⱨir-xəpⱪət wə amanliⱪ ata ⱪilƣay!
Huda – təsəllining mənbəsi
Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning atisi, yəni barliⱪ təsəllining mənbəsi
bolƣan rəⱨimdil Atimiz Hudaƣa mədⱨiyilər oⱪulƣay! 4 Ⱨərⱪandaⱪ
müxküllükkə uqriƣinimizda, Huda bizgə təsəlli berip kəldi. Xunga,
bizmu Hudadin alƣan təsəlli bilən müxkül əⱨwalda ⱪalƣanlarƣa təsəlli
berələymiz. 5 Biz Əysa Məsiⱨ üqün kɵp azab-oⱪubət qəkkən bolsaⱪ, u
arⱪiliⱪ yənə kɵp təsəllimu tapimiz. 6 Bizning azab-oⱪubət qekiximiz
silərning təsəlli tepixinglar wə ⱪutⱪuzuluxunglar üqündur. Bizning
təsəlli tepiximiz silərningmu təsəlli tepixinglar üqündur. Bu təsəlli
arⱪiliⱪ, silər biz beximizdin ɵtküzgəndək azab-oⱪubətkə duq kəlgəndə,
səwr-taⱪət bilən bərdaxliⱪ berələysilər. 7 Xunga, silərning bərdaxliⱪ
berələydiƣanliⱪinglarƣa ixənqimiz kamil. Qünki biz bilimizki, silər biz
qəkkən azab-oⱪubətni qəkkəngə ohxax, biz erixkən təsəlligimu erixisilər.
8
Ⱪerindaxlar, bizning Asiya ɵlkisidə qəkkən azab-oⱪubətlirimizdin
3
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həwərdar boluxunglarni toƣra taptuⱪ. U waⱪitlarda, qidiƣusiz eƣir
besim astida ⱨətta ⱨayatimizdinmu ümid üzgəniduⱪ. 9 Kɵnglimizdə
ⱨəⱪiⱪətənmu ɵlümgə məⱨkum bolduⱪ, dəp oyliƣaniduⱪ. Buningdin biz
ɵzimizgə əməs, ɵlüklərni tirildüridiƣan Hudaƣila tayiniximiz
lazimliⱪini tonup yəttuⱪ. 10 Huda bizni qong bir ɵlüm həwpidin
ⱪutuldurƣan wə ⱪutulduridu. Ümidimiz bizni kəlgüsidə yənə
ⱪutulduridiƣan Hudaƣa baƣlanƣan. 11 Silərmu bizgə du'a
ⱪiliwatⱪanliⱪinglar səwəbidin biz üqün ⱪilinƣan tehimu kɵp du'alar
Hudaƣa yetip, Huda bizni ɵlüm həwpidin ⱪutulduridu. Buning bilən,
kɵpligən kixilər Hudaƣa xükürlər eytidu.
Pawlusning ziyarət pilanini ɵzgərtixi
Bu dunyaning danaliⱪiƣa əməs, bəlki Hudaning xəpⱪitigə tayinip,
yürüx-turuximizda bolupmu silər bilən bolƣan munasiwitimizdə
səmimiy wə aⱪ kɵngül bolƣanliⱪimizƣa wijdanimiz guwaⱨtur. Biz mana
buning bilən pəhirlinimiz. 13 Bizning silərgə yazƣanlirimizda ⱨeqⱪandaⱪ
yoxurun mənə yaki silər qüxinəlmigüdək yər yoⱪtur. 14 Mən xuni arzu
ⱪilimənki, gərqə silər bizni ⱨazirƣiqə toluⱪ qüxənmisənglarmu,
kəlgüsidə toluⱪ qüxəngəysilər. Xundaⱪ bolƣanda, huddi biz silər bilən
pəhirlənginimizdək, Rəbbimiz Əysa ⱪayta kəlgən küni silərmu biz bilən
pəhirlinisilər.
15-16
Mən bularƣa ixənq bilən ⱪariƣaqⱪa, silərgə ⱪox bəht elip kelixni
oylap, Makedoniyə ɵlkisigə berixta aldi bilən silərgə yoluⱪup ɵtüxni,
ⱪaytiximda yənə bir yoluⱪup, silərning meni Yəⱨudiyə ɵlkisigə yolƣa
selip ⱪoyuxunglarni niyət ⱪilƣanidim. 17 Biraⱪ ⱪaytiximda, silərgə
yoluⱪalmidim. Bu, niyitimning biⱪarar ikənlikini kɵrsitərmu!? Yaki mən
pilan ⱪilƣanda, xəhsiy ƣərizigə yetix üqün bir dəm «ⱨə'ə», bir dəm
«yaⱪ» dəydiƣan adəmlərdək bolup ⱪaldimmu!? 18 Silərgə eytⱪan
sɵzlirim huddi Huda ixənqlik bolƣandək ixənqliktur. Sɵzlirim ⱨərgizmu
birdəm «ⱨə'ə» birdəm «yaⱪ» dəp ɵzgirip turmaydu. 19 Mən Silas wə
Timotiylar bilən silərgə hux həwirini yətküzgən Hudaning Oƣli Əysa
Məsiⱨ bir dəm «ⱨə'ə», bir dəm «yaⱪ» dəydiƣanlardin əməstur. U
Hudaning pütün wədiliridiki «ⱨə'ə»dur. 20 Hudaning pütün wədiliri Əysa
Məsiⱨ arⱪiliⱪ əməlgə axurulidu. Xuning üqün, biz Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ
«amin» dəp, Hudani uluƣlaymiz. 21 Silər bilən bizni Əysa Məsiⱨkə
baƣlap, etiⱪadta mustəⱨkəm ⱪilƣuqi Hudadur. U bizni ɵzi üqün tallidi.
22
Ⱪəlbimizgə Muⱪəddəs Roⱨni selix bilən bizgə igidarqiliⱪ mɵⱨrini
12
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besip, uni ɵz wədisining toluⱪ əməlgə axidiƣanliⱪining kapaliti ⱪildi.
23
Huda manga guwaⱨqi bolsunki, Korint xəⱨirigə ⱪayta
barmiƣanliⱪimning səwəbi silərgə ⱪattiⱪ ⱪolluⱪ ⱪilip ⱪoyuxumdin
saⱪlinix üqündur. 24 Biz silərning etiⱪadinglar üstidin ⱨɵkümranliⱪ
ⱪilmaⱪqi əməsmiz. Qünki xuni bilimizki, silər Hudaƣa tayinip, etiⱪadta
mustəⱨkəm turuwatisilər. Biz pəⱪət silərning huxal boluxunglar üqün,
silər bilən birgə hizmət ⱪilmaⱪqimiz.

2-bab
1

Xunga, xu qaƣda mən yeninglarƣa barmasliⱪni ⱪarar ⱪildim. Qünki,
silərni ɵtkənkidək ƣəm-ⱪayƣuƣa selixni halimidim. 2 Silərni
ƣəm-ⱪayƣuƣa salsam, meni hux ⱪilalaydiƣan adəmlərni ⱪayƣuƣa
salƣan bolmamdimən? Undaⱪta, kim meni hux ⱪilalisun? 3 Xuning üqün,
yeninglarƣa berixning orniƣa hət yazdim. Məⱪsitim, yeninglarƣa
barƣan waⱪtimda meni huxal ⱪilixⱪa tegixlik bolƣan silərning əksiqə
meni ⱪayƣuƣa salmasliⱪinglar üqündur. Mən ixinimənki, mening
huxalliⱪim silərning huxalliⱪinglardur. 4 U hətni silərni ƣəm-ⱪayƣuƣa
selix üqün əməs, bəlki mening silərgə bolƣan qongⱪur muⱨəbbitimni
qüxinixinglar üqün, ⱪattiⱪ ⱪayƣu-ələm iqidə kɵz yaxlirimni tɵküp turup
yazƣanidim.
Gunaⱨkarni ⱪobul ⱪilix
Əgər birərsi ⱪayƣu elip kəlgən bolsa, u mangila əməs, pütün
jama'ətqilikinglarƣa məlum dərijidə ⱪayƣu elip kəldi desəm, bu
kɵptürgənlik bolmaydu. 6 Kɵpinqinglar u kixini yətküqə
jazaliƣanidinglar. 7 Əmdi uni kəqürünglar wə uningƣa təsəlli beringlar.
Bolmisa, u ⱨəddidin ziyadə ⱪayƣurup ketidu. 8 Xuning üqün, uningƣa
muⱨəbbitinglarni kɵrsitixinglarni soraymən. 9 Aldinⱪi hetimni
yeziximdiki səwəb silərning ⱨərⱪandaⱪ ixta mening sɵzümni
anglaydiƣan-anglimaydiƣanliⱪinglarni sinax üqün idi. 10 Silər u kixini
kəqürsənglar, mənmu uni kəqürimən. Mən kimni kəqürsəm, buni Əysa
Məsiⱨ aldida silər üqün ⱪildim. 11 Buningdiki məⱪsət, Xəytan təripidin
azdurulup kətməslikimiz üqündur. Qünki, biz Xəytanning
ⱨiylə-mikirlirini yahxi bilimiz.
5
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Yengi əⱨdining hizmətkari
Əysa Məsiⱨ toƣrisidiki hux həwərni yətküzüx məⱪsitidə Tro'as
xəⱨirigə barƣinimda Rəbbimiz üqün hizmət ⱪilixⱪa pursət berilgən
bolsimu, 13 silərning həwiringlarni elip kəlməkqi bolƣan ⱪerindixim
Titus u yərgə tehi kəlmigənliki üqün, kɵnglüm təxwixkə qüxüp, u
yərdikilər bilən hoxlixipla Makedoniyə ɵlkisigə uni izdəp kəttim.
14
Hudaƣa xükür! Huda ⱨəmixə bizni Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ ɵzining zəpər
ⱪoxunida boluxⱪa muyəssər ⱪilip, biz arⱪiliⱪ hux həwər yətküzüx bilən
uni tonuxning hux puriⱪini ⱨəmmə yərdə qaqmaⱪta. 15 Mana biz
ⱪutⱪuzulidiƣanlarƣimu, ⱨalak bolidiƣanlarƣimu qeqilidiƣan, Əysa
Məsiⱨning Hudaƣa atiƣan hux puriⱪidurmiz. 16 Bu hux puraⱪ ⱨalak
bolidiƣanlar üqün ɵlüm puriⱪi bolsa, ⱪutⱪuzulidiƣanlar üqün ⱨayatliⱪ
puriⱪidur. Bundaⱪ zor wəzipining ⱨɵddisidin kim qiⱪalaydu? 17 Əlwəttə,
Hudaning sɵzini payda kɵzləp burmilaydiƣanlar ⱨərgiz bundaⱪ
wəzipining ⱨɵddisidin qiⱪalmaydu. Biz bolsaⱪ, undaⱪ adəmlərdin
əməsmiz. Biz Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣanlar ⱨəm Huda təripidin
əwətilgənlər bolƣaqⱪa, Huda aldida Hudaning sɵzini səmimiy
yətküzüwatⱪanlardurmiz.
12

3-bab
Yengi əⱨdining hizmətkarliri
Bundaⱪ deyix bilən yənə ɵzimizni kɵrsitixkə baxliduⱪmu? Yaki
bəzilərdək, silərgə tonuxturux heti elip beriximiz yaki silərdin
tonuxturux heti eliximiz kerəkmu? 2 Silər ɵzünglar bizning tonuxturux
hetimizdursilər. Qünki, əməliyitinglardin ⱨəmmə kixi bizni ⱨəm bizning
aranglarda ⱪilƣan yahxi hizmitimizni tonuwalalaydu. Demək, bu hət
ⱪəƣəzgə əməs, bəlki ⱪəlbgə yezilƣandur. 3 Eniⱪki, silər hizmitimizning
mewisi. Silər siyaⱨ bilən əməs, mənggü ⱨayat Hudaning Roⱨi bilən; tax
tahtilarƣa əməs, insanlarning ⱪəlbigə yezilƣan, Əysa Məsiⱨ təyyarliƣan
həttursilər.
4
Yuⱪirida eytⱪanlirimizƣa Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ Huda aldida jəzm
ⱪilalaymiz. 5 Biz ⱨəmmə ixni ɵz iⱪtidarimiz bilən ⱪilalaymiz, deməkqi
əməsmən. Qünki, bizning iⱪtidarimiz Hudadin kəlgəndur. 6 U bizni yengi
əⱨdining hizmətkarliri ⱪilix üqün iⱪtidarliⱪ ⱪildi. Bu əⱨdə yeziⱪ bilən
1

1309
Korintliⱪlarƣa yezilƣan ikkinqi hət

hatiriləngən Təwrat ⱪanuniƣa əməs, bəlki Muⱪəddəs Roⱨⱪa asaslanƣan.
Qünki, yeziⱪ bilən hatiriləngən Təwrat ⱪanuniƣa ⱨeqkim toluⱪ ri'ayə
ⱪilalmiƣaqⱪa, u insanlarƣa mənggülük ɵlüm elip kelidu. Muⱪəddəs Roⱨ
bolsa gunaⱨiƣa towa ⱪilƣanlarƣa mənggülük ⱨayatliⱪ ata ⱪilidu. 7 Tax
üstigə ⱨərplər bilən oyulƣan Təwrat ⱪanuni insanlarƣa mənggülük ɵlüm
elip kəlsimu, bu ⱪanun Musa pəyƣəmbər arⱪiliⱪ Hudaning parlaⱪ nuri
iqidə qüxürülgəndə, Musa pəyƣəmbərning qirayi xundaⱪ parliƣanidiki,
gərqə nur asta-asta yoⱪalƣan bolsimu, Isra'il həlⱪi uning qirayiƣa ⱪarap
turalmiƣanidi. 8 Bu ⱪanunning qüxürülüxi xundaⱪ uluƣ bolƣan yərdə,
Muⱪəddəs Roⱨning elip kelidiƣini tehimu uluƣ bolmamdu!? 9 Yəni
insanƣa jaza elip kelidiƣan Təwrat ⱪanuni uluƣ bolƣan yərdə, insanni
ⱨəⱪⱪaniy ⱪilidiƣan yengi əⱨdə tehimu uluƣ bolmamdu!? 10 Əməliyəttə,
burunⱪi uluƣluⱪni ⱨazirⱪi tehimu xanliⱪ uluƣluⱪ bilən selixturƣanda,
ⱨeqⱪanqə əməstur. 11 Waⱪitliⱪ yürgüzülgini uluƣ bolƣan yərdə, mənggü
yürgüzülidiƣini tehimu uluƣ bolmamdu!?
12
Bizdə xundaⱪ bir ümid bolƣaqⱪa, yürəklik ⱨalda hux həwərni
yətküzüwatimiz. 13 Biz yüzidiki nurning asta-asta ɵqüp ketiwatⱪanliⱪini
Isra'illarning kɵrüp ⱪalmasliⱪi üqün yüzigə qümpərdə tartiwalƣan Musa
pəyƣəmbərgə ohximaymiz. 14 U waⱪitta, Isra'illarning əⱪli bihudlixip
kətkənidi. Ular taki bügüngiqə kona əⱨdə, yəni Təwratni oⱪuƣinida, əⱪli
goya xu qümpərdə bilən yepiwelinƣandək turmaⱪta. Qünki, bu
qümpərdə pəⱪət Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪla eliwetilidu. 15 Xundaⱪ, bügünki
kündimu ular Musa pəyƣəmbər arⱪiliⱪ qüxürülgən Təwratni oⱪuƣanda,
xu qümpərdə yənila ularning ⱪəlbini yepiwalmaⱪta. 16 Biraⱪ, ular ⱪaqan
Rəbkə yüzlənsə, u qümpərdə xu qaƣda elip taxlinidu. 17 Bu yərdiki
«Rəb» degənlik Muⱪəddəs Roⱨtur. Kimning ⱪəlbidə Rəbning Roⱨi
bolsa, uningda ⱨɵrlük bolidu. 18 Bizlərdiki qümpərdilər eliwetilgəqkə,
Rəbbimizning uluƣluⱪini kɵrüwatimiz. Buning bilən, biz Rəbbimizgə
ohxax boluxⱪa ɵzgərtilip, bara-bara uning uluƣluⱪini tehimu əks
əttürüwatimiz. Bu Rəbbimizdin, yəni Muⱪəddəs Roⱨtindur.

4-bab
Ⱪudrətlik Huda wə ajiz insan
Huda rəⱨim-xəpⱪiti bilən bu hizmətni bizgə bərgənikən, jasaritimizni
yoⱪatmaymiz. 2 Uyatliⱪ, hupiyanə ixlarni ⱪilixtin yiraⱪ turup,
1
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ⱨiylə-mikirlik ⱪilmaymiz, Hudaning sɵzini burmilimaymiz. Əksiqə,
ⱨəⱪiⱪətni ɵz peti eytimiz. Buning bilən, biz ɵzimizni Huda aldida ⱨəmmə
kixigə bildürimiz, ularmu ɵz ⱪəlbidə bizning ⱪandaⱪ adəm ikənlikimizni
bilidu. 3 Biz yətküzüwatⱪan hux həwərning mənisi yoxurun deyilsə, u
ⱨalak bolidiƣanlar üqünla yoxurundur. 4 Qünki, bu dunyaning
ⱨɵkümrani bolƣan Xəytan Hudaning obrazi bolƣan Əysa Məsiⱨning
uluƣluⱪini bildüridiƣan hux həwərning nuri etiⱪadsizlarning dilini
yorutmisun dəp, ularning əⱪlini ixliməs ⱪilip ⱪoydi. 5 Biz ⱪəyərgə barsaⱪ,
ɵzimizni əməs, bəlki Rəbbimiz Əysa Məsiⱨni jakarlaymiz. Ɵzimizgə
kəlsək, biz pəⱪət Əysa Məsiⱨ üqün silərning hizmətkaringlarmiz.
6
Qünki, dunyani yaratⱪanda «nur ⱪarangƣuluⱪtin qaⱪnisun» dəp əmr
ⱪilƣan Huda bizning ɵzining Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ ayan ⱪilƣan uluƣluⱪini
tonup yetiximiz üqün, hux həwərning nuri bilən ⱪəlbimizni yorutti.
7
Hudaning bizgə ata ⱪilƣini hux həwərning nuridin ibarət bolƣan bibaⱨa
həzinidur. Biz goya bu həzinə ⱪaqilanƣan sapal idix. Mana buningdin
kixilər bizdiki uluƣ ⱪudrətning ɵzimizdin əməs, bəlki Hudadin
kəlgənlikini bilələydu. 8 Mana biz ⱨər tərəptin ⱪiyin əⱨwalda ⱪalduⱪ,
əmma yəksan bolmiduⱪ. Təmtirəp ⱪalduⱪ, əmma ümidsizlənmiduⱪ.
9
Ⱪoƣliniwatimiz, ⱨalbuki Huda təripidin taxliwetilmiduⱪ. Yiⱪitilduⱪyu,
əmma yoⱪitilmiduⱪ. 10 Əysa Məsiⱨkə ohxax azab-oⱪubətlərgə, ⱨətta
ɵlüm həwpigə duq keliwatimiz, lekin Əysa Məsiⱨ da'im bizgə
küq-ⱪudrət berip turuwatidu. Buning bilən, kixilər wujudimizdin uning
ⱨayat ikənlikini kɵrüwalalaydu. 11 Xundaⱪ, Əysa Məsiⱨkə
əgəxkənlikimiz səwəbidin ⱨəmixə ɵlümgə duqar ⱪilinmaⱪtimiz. Kixilər
buningdin Əysa Məsiⱨning ⱨayatini bizdə kɵrüwalalaydu. 12 Demək, biz
ⱨəmixə ɵlümgə duqar boluwatimiz; silər bolsanglar buning bilən
ⱨayatliⱪⱪa erixiwatisilər. 13 Biz yənila hux həwərni tarⱪitiwatimiz, qünki
muⱪəddəs yazmilarda yezilƣan «etiⱪad ⱪildim, xu wəjidin sɵzlidim»
degüqidə bar bolƣan etiⱪad bizdimu bardur. 14 Qünki, Rəbbimiz Əysani
ɵlümdin tirildürgən Hudaning biznimu uningƣa ohxax
tirildüridiƣanliⱪini wə silər bilən billə ɵz ⱨuzuriƣa kəltüridiƣanliⱪini
bilimiz. 15 Biz tartiwatⱪan müxkülqiliklərning ⱨəmmisi silər üqündur. Bu
arⱪiliⱪ Hudaning meⱨir-xəpⱪiti tehimu kɵp kixilərgə yətküzülidu.
Xundaⱪ bolƣanda, ularning təxəkkürliri Hudaƣa eytilip, Huda tehimu
uluƣlinidu. 16 Xunga, jasaritimizni yoⱪatmaymiz. Tenimiz barƣanseri
harab bolsimu, roⱨimiz kündin-küngə yengilanmaⱪta. 17 Biz uqrawatⱪan
bu waⱪitliⱪ wə ərziməs azab-oⱪubətlər bizgə təngdaxsiz wə mənggülük
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xan-xərəp elip kelidu. 18 Xunga, kɵzimiz kɵrünidiƣanda əməs, bəlki
kɵrünməydiƣandidur. Qünki, kɵrünidiƣini ɵtkünqidur, kɵrünməydiƣini
bolsa mənggülüktur.

5-bab
Ərxtiki makanimiz
Bizgə məlumki, biz yaxawatⱪan bu dunyadiki qedir ɵrülüp qüxkəndə,
yəni tenimizdin ayrilƣanda, adəm ⱪoli bilən yasalƣan əməs, bəlki ərxtə
Huda bizgə ⱨazirlap ⱪoyƣan bir turalƣuƣa, yəni mənggü məwjut
bolidiƣan bir təngə igə bolimiz. 2 Biz ⱨazirⱪi tenimizdə
yaxawatⱪanliⱪimizdin ⱨəsrət qekip, ərxtiki tenimizning uning ornini
elixiƣa intizar bolmaⱪtimiz. 3 Qünki, xundila roⱨimiz tənsiz ⱪalmaydu.
4
Ⱨazirⱪi tenimizdə yaxawatⱪan bizlər eƣir yüklər astida ⱨəsrət
qəkməktimiz. Qünki, biz ⱨazirⱪi tenimizdin ⱪutulup, ɵlüxkə əməs, bəlki
qiriməs təngə igə bolup, mənggülük ⱨayatning ɵtkünqi ⱨayatimizning
ornini elixiƣa intizar bolmaⱪtimiz. 5 Bizni biz intizar bolƣan ⱨayatliⱪⱪa
erixtürüx üqün təyyarliƣuqi, xundaⱪla buning kapaliti süpitidə bizgə
Muⱪəddəs Roⱨni ata ⱪilƣuqi dəl Hudaning ɵzidur.
6
Xuning üqün, ⱨazirⱪi təndə yaxiƣinimizda, Rəbbimizning makanida
bolalmaydiƣanliⱪimizni bilimiz. Wəⱨalənki, Hudaning bizgə yengi tən
beridiƣanliⱪidin ibarət ⱨəⱪiⱪətkə ixənqimiz kamil. 7 Qünki, kɵz bilən
kɵrgili bolidiƣanƣa əməs, etiⱪadⱪa tayinip yaxaymiz. 8 Ixənqkə igə
ikənmiz, ⱨazirⱪi tenimizdin waz keqip, Rəbbimizning makanida boluxⱪa
razimiz. 9 Ⱪisⱪisi, məyli bu təndə yaxayli yaki bu təndin waz keqəyli,
nixanimiz yənila Rəbbimizni hursən ⱪilixtur. 10 Qünki, ⱨərbirimiz ⱨazirⱪi
tenimizdə yaxiƣan waⱪtimizdiki yahxi-yaman əməliyitimizgə yarixa
qoⱪum Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨning soraⱪ təhti aldida ⱨesab berip jawabⱪa
eriximiz.
1

Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ Huda bilən yarixix
Rəbbimizdin əyminixni bilgənikənmiz, insanlarni bu ⱨəⱪtə ⱪayil
ⱪilixⱪa tiriximiz. Bizning ⱪandaⱪ adəm ikənlikimiz Hudaƣa ayan.
Wijdaninglarningmu bizning ⱪandaⱪ adəm ikənlikimizni tonup yetixini
ümid ⱪilimən. 12 Bəziliringlar eytⱪandək, ɵzimizni yənə mahtimaⱪqi
əməsmiz. Bəlki silərgə bizdin mahtinix pursitini bərməkqimiz. Buning
11
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bilən, ataⱪta Hudaning hizmitini ⱪilidiƣan, texi pal-pal, iqi ƣal-ƣal axu
mahtanqaⱪ kixilərgə jawab berələysilər. 13 Bəzilərgə nisbətən biz elixip
ⱪalƣandək kɵrüngən bolsaⱪ, kerək yoⱪ. Qünki, Huda bizning ⱨərⱪandaⱪ
ixni uning üqün ⱪilidiƣanliⱪimizni bilidu. Silərgə nisbətən bizning
əⱪlimiz jayida, qünki silərning mənpə'itinglar üqün hizmət
ⱪiliwatⱪanliⱪimizni bilisilər. 14 Bizni xundaⱪ ⱪilixⱪa ⱪistawatⱪini Əysa
Məsiⱨning muⱨəbbitidur. Biz Əysa Məsiⱨning ⱨəmmimiz üqün
ɵlgənlikigə ixəngənikənmiz, ɵzimizning burun yaxap kəlgən
ⱨayatimizƣa nisbətən ɵlgənlikimizgimu ixinimiz. 15 Əysa Məsiⱨ pütkül
insanlar üqün ɵldi. Məⱪsət, u ata ⱪilƣan yengi ⱨayatⱪa erixkənlərning
ɵzliri üqün əməs, bəlki ularni dəp ɵlgən wə ɵlümdin tirilgən Əysa Məsiⱨ
üqün yaxisun, degənliktin ibarət.
16
Xuning üqün, biz buningdin keyin ⱨeqkimgə bu dunyaning kɵzⱪarixi
bilən ⱪarimaymiz. Gərqə biz burun muxu kɵzⱪarax bilən Əysa Məsiⱨni
pəⱪətla bizgə ohxax bir insan dəp ⱪariƣan bolsaⱪmu, əmdi undaⱪ dəp
ⱪarimaymiz. 17 Bir kixi Əysa Məsiⱨkə mənsup bolidikən, u yengidin
yaralƣan adəmdur. Uning kona ⱨayati ahirlixip, yengisi baxlanƣan
bolidu. 18 Bularning ⱨəmmisi Hudadindur. Huda Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ
bizni ɵzi bilən yaraxturdi, xundaⱪla bizgə kixilərni ɵzi bilən yarixixⱪa
qaⱪirix wəzipisini tapxurdi. 19 Demək, Huda insanlarning gunaⱨliridin
ⱨesab almay, ularni Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ ɵzi bilən yaraxturdi, xundaⱪla ɵzi
bilən yaraxturulux ⱨəⱪⱪidiki bu hux həwərni bizgə amanət ⱪildi.
20
Xunga, biz Əysa Məsiⱨning wəkilliri uningƣa wakalitən silərni
xuningƣa ündəymizki, Huda bilən yarixinglar. Bəjayiki, bu Hudaning
biz arⱪiliⱪ silərni muraji'ət ⱪilƣinidur. 21 Huda bizning Əysa Məsiⱨ
arⱪiliⱪ ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarliniximiz üqün, gunaⱨsiz Məsiⱨni
gunaⱨimizning ⱪurbani ⱪildi.

6-bab
1

Biz Huda bilən billə hizmət ⱪilƣuqi süpitidə Hudaning
meⱨir-xəpⱪitining silərdə bikarƣa kətməslikini ɵtünimiz. 2 Qünki, Huda
mundaⱪ dəydu:
«Waⱪit-sa'iti kəlgəndə, sanga ⱪulaⱪ salimən,
ⱪutⱪuzulux künidə sanga xapa'ət ⱪilimən.»
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Silərgə eytip ⱪoyayki, Hudaning «waⱪit-sa'iti» degini ⱨazirdur,
Hudaning ⱪutⱪuzux küni bügündur.
3
Baxⱪilarning etiⱪadiƣa tosalƣu bolidiƣan ixlarni ⱪilip, əlqilik
hizmitimizgə daƣ kəltürməywatmiz. 4 Bəlki ⱨəmmə ixta Hudaning
hizmətkarliri ikənlikimizni kɵrsitip, ⱨər hil müxküllük, awariqilik wə
japa-muxəⱪⱪətlərgə bərdaxliⱪ beriwatimiz. 5 Tayaⱪ yeduⱪ, zindanda
yattuⱪ, topilangqilarning parakəndiqiliklirigə duq kəlduⱪ, ⱨalimizdin
kətküdək ixliduⱪ, uyⱪusiz ⱪalduⱪ wə aqarqiliⱪlarƣa uqriduⱪ.
6
Pakliⱪimiz, əⱪil-parasitimiz, səwr-taⱪitimiz, meⱨribanliⱪimiz, səmimiy
muⱨəbbitimiz wə Muⱪəddəs Roⱨtin kəlgən küq bilən ɵzimizning
Hudaning hizmətkarliri ikənlikimizni kɵrsəttuⱪ. 7 Hudaning ⱨəⱪiⱪitini
yətküzduⱪ, Hudaning ⱪudritining biz bilən billə ikənlikini namayan
ⱪilduⱪ. Ⱨəⱪⱪaniyliⱪni ɵzimizgə ⱪoral ⱪilip, türlük ⱨujumlarƣa zərbə
berix bilən birgə ɵzimiznimu ⱪoƣdiduⱪ. 8 Ⱨɵrmətkimu sazawər bolduⱪ,
ⱨaⱪarətlərgimu uqriduⱪ. Əyibkimu buyrulduⱪ, mahtaxⱪimu muyəssər
bolduⱪ. Kixilər bizni aldamqimu dedi, biraⱪ biz durus kixilərmiz.
9
Tonulmiƣan ərziməs kixilərdək ⱪaralsaⱪmu, lekin ⱨəmmigə tonuxmiz.
Ɵlüm girdabida bolsaⱪmu, lekin yənila ⱨayatmiz. Tayaⱪ yegən
bolsaⱪmu, ɵltürülmiduⱪ. 10 Ⱪayƣu-ələmdə bolsaⱪmu, ⱨəmixə
xad-hurammiz. Namrat bolsaⱪmu, nurƣun kixilərni roⱨiy jəⱨəttə bay
ⱪiliwatimiz. Ⱨeq nərsimiz yoⱪ bolsimu, ⱨəmmigə igimiz.
11
Əy Korintliⱪlar, silərgə oquⱪ-axkara sɵzliduⱪ, silərgə baƣrimizni
kəng aqtuⱪ. 12 Silərdin muⱨəbbitimizni ayimiduⱪ, lekin silər bizdin
muⱨəbbitinglarni ayidinglar. 13 Mən silərgə ɵz pərzəntlirimgə eytⱪandək
eytayki, kəng ⱪorsaⱪ bolup, bizgə huddi biz silərgə mu'amilə ⱪilƣandək
mu'amilə ⱪilinglar.
Etiⱪadsizlarning təsiridin saⱪlinix
Etiⱪadsizlar bilən bir boyunturuⱪⱪa kirmənglar. Qünki, ⱨəⱪⱪaniyliⱪ
bilən ⱨəⱪⱪaniysizliⱪning otturisida ⱪandaⱪmu ortaⱪliⱪ bolsun!?
Yoruⱪluⱪ bilən ⱪarangƣuluⱪ ⱪandaⱪmu qiⱪixalisun!? 15 Məsiⱨ bilən
Xəytan③ ⱪandaⱪmu kelixəlisun!? Etiⱪadqilar bilən etiⱪadsizlarning
nemə ortaⱪliⱪi bolsun!? 16 Hudaning ibadəthanisi bilən butlar arisida
ⱪandaⱪmu birlik bolsun!? Biz mənggü ⱨayat Hudaning ibadəthanisi.
14

Əsli tekisttə «Bəliyal» dəp elinƣan bolup, uning Ibraniy tilidiki mənisi «ərziməs,
osal».
③
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Huddi Hudaning eytⱪinidək:
«Həlⱪim iqidə turimən,
ularning arisida yürimən.
Ularning Hudasi bolimən,
ularmu mening həlⱪim bolidu.»
17

Xuning üqün, Pərwərdigar mundaⱪ dəydu:
«Etiⱪadsizlardin ayrilip neri turunglar.
Napak ixlarƣa yeⱪin yolimanglar,
xunda, mən silərni ⱪobul ⱪilimən.»
«Ⱨəmmigə ⱪadir Pərwərdigar yənə:
18
‘Silərgə ata bolimən.
Silərmu mening oƣul-ⱪizlirim bolisilər.’ dəydu.»

7-bab
1

Ⱪədirlik ⱪerindaxlar, bu wədilərgə erixkənikənmiz, tənni wə roⱨni
bulƣaydiƣan ⱨərⱪandaⱪ nərsilərdin yiraⱪ turup ɵzimizni pak tutayli.
Hudadin əyməngən ⱨalda ɵzimizni pütünləy Hudaƣa atayli.
Pawlusning Korintliⱪlarƣa bolƣan ixənqi
Ⱪəlbinglardin bizgə orun beringlar. Biz ⱨeqkimgə naⱨəⱪliⱪ ⱪilmiduⱪ,
ⱨeqkimni etiⱪad yolidin azdurmiduⱪ, ⱨeqⱪaqan ɵzimizning mənpə'itigə
qoƣ tartmiduⱪ. 3 Mən bu sɵzlərni ⱪilix arⱪiliⱪ silərni tənⱪidliməkqi
əməsmən. Burun eytⱪinimdək, ⱪəlbimizdin xundaⱪ orun aldinglarki, biz
silər bilən ⱨayat-mamatta birgə bolimiz. 4 Silərgə ixənqim kamil ⱨəm
silərdin pəhirlinimən. Eƣir müxkülqiliklərdə ⱪalƣanda, silər arⱪiliⱪ
təsəlli tepip, qəksiz huxalliⱪⱪa qɵmgənidim.
5
Makedoniyə ɵlkisigə barƣandin keyin, kɵnglimiz əmin tapmay,④
hilmuhil ⱪiyinqiliⱪlarƣa duq kəlduⱪ. Sirtta jedəl-majira, iqimizdə
ⱪorⱪunq boldi. 6 Lekin roⱨi qüxkənlərgə təsəlli beridiƣan Huda Titusni
yenimizƣa əwətix arⱪiliⱪ bizgə təsəlli bərdi. 7 Biz pəⱪət uning kelixi
bilənla əməs, bəlki uning silərdin alƣan təsəllisi bilənmu təsəlli taptuⱪ. U
2

④

2-bab 13-ayətkə ⱪaralsun.
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silərning manga bolƣan seƣinixinglarni, ɵtküzgən səwənlikinglarƣa
ⱪilƣan puxaymininglarni wə manga bolƣan ⱪizƣinliⱪinglarni bizgə
eytⱪanda, huxalliⱪim tehimu axti.
8
Ilgiriki hetimning silərgə bir məzgil ⱪayƣu elip kəlgənlikidin həwər
tapⱪinimda, puxayman ⱪilƣan bolsammu, lekin ⱨazir puxayman
ⱪilmaymən. 9 Ⱨazir huxalmən. Silərni ⱪayƣuƣa salƣanliⱪimƣa əməs, bu
ⱪayƣuning silərni towa ⱪilixⱪa elip barƣanliⱪiƣa huxalmən. Qünki,
silərning bundaⱪ ⱪayƣuƣa qɵküxünglar Hudaning iradisi boyiqə boldi.
Xunga eytalaymənki, biz silərni ⱪayƣuƣa salƣan bolsaⱪmu, uningdin
ⱨeqⱪandaⱪ ziyan tartmidinglar. 10 Qünki, Hudaning iradisi bilən qəkkən
ⱪayƣu kixini towa ⱪildurup, uni ⱪutⱪuzuluxⱪa elip baridu. Bu hil towa
ⱪilix kixini puxayman ⱪildurmaydu. Lekin, bu dunyaning ⱨələkqiliki
üqün bolƣan ⱪayƣu bolsa kixini towa ⱪilduruxⱪa əməs, bəlki ɵlümgə
elip baridu. 11 Hudaning iradisi bilən qəkkən ənə xu ⱪayƣularning silərdə
ⱪandaⱪ yahxi mewilərni bərgənlikini oylanglar: əstayidilliⱪ bilən
hataliⱪinglarni tüzitip, ɵzünglarni aⱪlidinglar, aranglardiki gunaⱨkarning
ⱪilmixidin ƣəzəpləndinglar ⱨəmdə bu ⱪilmixning dawamlixixi bilən
Hudaning jazasining silərgə kelixidin ⱪorⱪtunglar, mən bilən kɵrüxüxkə
intizar boldunglar, mening əlqilik ⱨoⱪuⱪumni ⱨɵrmətləp, manga ⱪizƣin
boldunglar, gunaⱨkarni jazalax arⱪiliⱪ adalətpərwərlikinglarni
kɵrsəttinglar. Mana bular arⱪiliⱪ silərning bu ixta toƣra ⱪilƣanliⱪinglar
eniⱪ boldi.
12
Ɵtkən ⱪetimliⱪ hətni yeziximdiki asasliⱪ məⱪsət, kimning azar
bərgənliki wə kimning azar yegənlikini bekitix üqün əməs, bəlki
silərning Huda aldida biz üqün nəⱪədər ⱪizƣin ikənlikinglarni
ɵzünglarƣa bildürüx üqün idi. 13 Biz silərning xu ⱪizƣinliⱪinglardin
təsəlli taptuⱪ. Xuning bilən bir waⱪitta, Titusning huxalliⱪini kɵrüp,
huxalliⱪimiz tehimu axti. Qünki, silərning səwəbinglardin uning roⱨi
kɵtürənggü idi. 14 Silərni uningƣa mahtap bərgənidim, silərmu meni
yərgə ⱪaritip ⱪoymidinglar. Huddi silərgə ɵgətkənlirimning ⱨəmmisi rast
bolƣinidək, silərni Titusⱪa mahtap eytⱪanlirimningmu rast ikənliki
əməliyitinglar arⱪiliⱪ ispatlinip qiⱪti. 15 Xunga, Titus ⱨəmminglarning
uningƣa ⱪandaⱪ ita'ətmən bolƣanliⱪinglarni, uni xunqə qong kɵrüp,
ⱨɵrmət bilən kütüwalƣanliⱪinglarni əsliginidə, uning silərgə bolƣan
muⱨəbbiti tehimu qongⱪurlaxmaⱪta. 16 Silərgə ⱨər jəⱨəttin ixənq
ⱪilaliƣanliⱪim üqün huxalmən.

1316
Korintliⱪlarƣa yezilƣan ikkinqi hət

8-bab
Sehiyliⱪ bilən i'anə ⱪilixⱪa ilⱨamlandurux
Ⱪerindaxlar, silərgə Hudaning Makedoniyə ɵlkisidiki etiⱪadqilar
jama'ətqilikliridə kɵrsətkən meⱨir-xəpⱪiti toƣrisida eytmaⱪqimiz. 2 Ular
bexidin ɵtküzgən müxkül külpətlər arⱪiliⱪ ⱪattiⱪ sinaldi. Xundaⱪtimu,
ularning huxalliⱪi tolup texip, ɵzlirining intayin kəmbəƣəllikigə
ⱪarimay, ⱪoli oquⱪluⱪ wə mərdlik ⱪildi. 3 Ularning ɵzlükidin küqining
yetixiqə, ⱨətta ɵzigə ⱪalmisimu i'anə ⱪilƣanliⱪiƣa guwaⱨliⱪ berimən.
4
Ular Yəⱨudiyə ɵlkisidiki etiⱪadqilarƣa ⱪilinidiƣan yardəmgə
ɵzliriningmu ⱨəssə ⱪoxuxini bizdin ɵtünüp soraxti. 5 Bu ⱨəⱪiⱪətən
bizning ulardin kütkinimizdin kɵp exip kətti. Ular aldi bilən ɵzlirini
Rəbbimizgə atidi, andin Hudaning iradisi boyiqə bizgə atidi. 6 Titus heli
burun silərning bu mərdlərqə i'anə ⱪilixni baxlixinglarƣa yardəm
ⱪilƣanikən, uningdin bu ixning ahirini qiⱪirixinglarƣa yardəm berixni
ɵtünduⱪ. 7 Silər ⱨəmmə ixta – etiⱪad yolida, sɵz ⱪabiliyitidə, Huda
ⱨəⱪⱪidiki bilim wə baxⱪilarƣa yardəm berixkə bolƣan ⱪizƣinliⱪta wə
bizgə bolƣan meⱨir-muⱨəbbəttə aldida turƣandək, bu ⱪetimliⱪ i'anə
ⱪilixtimu aldida turunglar. 8 Bu sɵzlirimni silərgə buyruⱪ təriⱪisidə
eytⱪinim yoⱪ. Mən meⱨir-muⱨəbbitinglarning səmimiylikini
Makedoniyidiki jama'ətqiliklərning i'anə toplax jəryanida kɵrsətkən
meⱨir-muⱨəbbiti bilən selixturux arⱪiliⱪ sinap kɵrməkqimən. 9 Rəbbimiz
Əysa Məsiⱨning nəⱪədər meⱨir-xəpⱪətlik ikənlikini bilisilər. Gərqə u
bay bolsimu, silər üqün namrat boldi. Məⱪsət, ɵzi namrat bolux arⱪiliⱪ
silərni roⱨiy jəⱨəttin bay ⱪilix idi.
10
Mən silərgə paydiliⱪ bolƣan bir təklipni berəy. Silər ɵtkən yili pəⱪət
i'anə berixni otturiƣa ⱪoyupla ⱪalmay, bəlki uni ihtiyar bilən əməlgə
axuruxtimu ⱨəmmining aldida boldunglar. 11 Əmdi bu hizmətning
ayiƣini qiⱪiringlar. Silər bu ixni dəsləptə pilanliƣan waⱪtinglardikidək
ⱪizƣinliⱪ bilən tamamlanglar ⱨəmdə ɵzünglarning iⱪtisadi yar bərgən
xara'it astida yardəm ⱪolunglarni sununglar. 12 Bir kixi razimənlik bilən
qamisining yetixiqə bərsə, bu ix Hudani hursən ⱪilidu. Huda ⱨərgizmu
birkimdin ɵzidə yoⱪinimu berixni tələp ⱪilmaydu.
13
Baxⱪilarning yükini yeniklitix üqün ɵzünglarni ⱪiynanglar, deginim
yoⱪ. Əksiqə, ikkila tərəptə barawərlik bolsun dəymən. 14 Silərdə artuⱪ
bolƣini ⱨazirqə ularning kəm yerini toldurƣinidək, ularda artuⱪ bolƣini
1
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künlərning biridə silərning kəm yeringlarni tolduridu. Mana xundaⱪ
bolƣanda, barawərlik bolƣan bolidu. 15 Huddi muⱪəddəs yazmilarda
yezilƣinidək:
«Kɵprək yiƣiwalƣanlarning exip ⱪalmidi,
az yiƣiwalƣanlarningmu kemip ⱪalmidi.»
Titus wə uning hizmətdaxliri
Mening silərgə bolƣan ⱪizƣinliⱪimdək ⱪizƣinliⱪni Titusning
ⱪəlbigə salƣan Hudaƣa xükürlər bolƣay! 17 Titusning yeninglarƣa
barmaⱪqi bolƣini pəⱪət bizning təlipimiz bilənla əməs, bəlki uning ɵz
ihtiyari wə silərgə bolƣan ⱪizƣinliⱪi bilən boldi. 18 Biz bir
ⱪerindiximizni uningƣa ⱪoxup ⱪoymaⱪqimiz. U ⱪerindiximiz hux
həwərni yətküzüx yolida pütün etiⱪadqilar jama'ətqiliklirining mahtixiƣa
sazawər bolƣan. 19 Yənə kelip, u toplanƣan i'anilarni Yerusalemƣa
apirix səpiridə biz bilən ⱨəmsəpər bolux üqün, etiⱪadqilar jama'ətqilikliri
təripidin təyinləngənidi. Bizning məⱪsitimiz i'anə toplax arⱪiliⱪ
Rəbbimizni uluƣlax wə yardəmgə təyyar ikənlikimizni kɵrsitixtur.
20
Baxⱪilarning ⱪusur tepixining aldini elix üqün, mərdlərqə berilgən bu
i'anilarni baxⱪuruxta eⱨtiyat ⱪilip, u ⱪerindiximizni billə elip berixni
layiⱪ taptuⱪ. 21 Yaman ataⱪⱪa ⱪalmasliⱪ üqün, pəⱪət Rəbbimizning
nəziridə əməs, insanlarning nəziridimu toƣra dəp ⱪaralƣan ixlarni
ⱪilixⱪa diⱪⱪət ⱪilip keliwatimiz.
22
Biz kɵp ⱪetim wə kɵp ixlarda sinax arⱪiliⱪ baxⱪilarƣa yardəm
berixtə ⱪizƣin dəp ⱪariƣan yənə bir ⱪerindiximiznimu ular bilən billə
əwətməkqimiz. U silərning bu i'anə ixini bir baxⱪa elip
qiⱪalaydiƣanliⱪinglarƣa ixəndi. Bu ixənq uning silərgə yardəm berixtiki
ⱪizƣinliⱪini ⱨəssiləp axurdi. 23 Titusⱪa kəlsək, u mening ⱨəmraⱨim wə
aranglarda ⱪiliwatⱪan ixlirimda hizmətdiximdur. Baxⱪa ikki
ⱪerindiximiz bolsa jama'ətqiliklərning wəkilliri bolup, ular Əysa
Məsiⱨkə xan-xərəp kəltürgüqilərdindur. 24 Xunga, silər ⱨərⱪaysi
jama'ətqiliklər aldida ularƣa muⱨəbbitinglarni kɵrsitinglar. Xuning
bilən, jama'ətqiliklər bizning silərdin mahtiniximizning orunluⱪ
ikənlikini bilsun.
16
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9-bab
Sehiy boluxⱪa ündəx
Etiⱪadqilar üqün toplinidiƣan bu i'anə toƣruluⱪ silərgə hət
yeziweriximning ⱨajiti yoⱪ. 2 Qünki, yardəm berixtə ⱪizƣin
ikənlikinglarni bilimən. Mən Makedoniyidiki etiⱪadqilar aldida Yunan
ɵlkisidiki silərning ɵtkən yildin beri i'anə berixkə təyyar ikənlikinglardin
mahtinip kəldim. Dəl silərning bu ⱪizƣinliⱪinglar ularning kɵpqilikini
i'anə toplax üqün ⱪozƣatti. 3 Bu ixta silər bilən mahtiniximning ⱪuruⱪ
gəp bolup ⱪalmasliⱪi üqün, silərni mening eytⱪinim boyiqə təyyarliⱪ
ⱪilip tursun dəp, bu üq ⱪerindaxni yeninglarƣa əwətməkqimən. 4 Nawada
Makedoniyidiki bəzi ⱪerindaxlar mən bilən billə berip, silərning
təyyarliⱪ ⱪilmiƣanliⱪinglarni kɵrsə, silər bir yaⱪta ⱪelip, silərgə bolƣan
küqlük ixənqim wəjidin mən hijalət bolup ⱪelixim turƣan gəp. 5 Xu
səwəbtin, silərning berixkə wədə ⱪilƣan mərdlərqə i'anənglarni aldin'ala
təyyar ⱪilixinglar üqün, bu ⱪerindaxlarning yeninglarƣa bizdin awwal
berixini zɵrür taptim. Xundaⱪ bolƣanda, i'anənglarning
təyyarlanƣanliⱪini ⱨəmdə ularning məjburiy əməs, bəlki razimənlik
bilən ⱪilinƣanliⱪini kɵrüwalƣili bolidu. 6 Esinglarda bolsunki, az teriƣan
az alidu, kɵp teriƣan kɵp alidu. 7 Ⱨərkim ⱪiynilip turup yaki məjburiy
ⱨalda əməs, ɵz kɵnglidə niyət ⱪilƣini boyiqə bərsun. Qünki, Huda
huxalliⱪ bilən bərgüqini yahxi kɵridu. 8 Huda silərning eⱨtiyajinglarni
ⱪanduruxⱪa ⱪadirdur. Xundaⱪ bolƣaqⱪa, ⱨər da'im, ⱨərⱪandaⱪ əⱨwal
astida eⱨtiyajinglar ⱪandurulup, baxⱪilarƣa həyr-sahawətlik bolalaysilər.
9
Muⱪəddəs yazmilarda yezilƣinidək:
1

«U yoⱪsullarƣa mərdlərqə sədiⱪə berər
uning həyr-sahawətliki mənggü untulmas.»
10

Deⱨⱪanƣa teriƣili uruⱪ, yegili ozuⱪ ata ⱪilƣan Huda silərning
ⱨajətmənlərgə tehimu mərdlik bilən berəlixinglar üqün, silərdə barni
kɵpəytidu. 11 Silərning ⱨəmixə mərdlik bilən baxⱪilarƣa yardəm
ⱪilixinglar üqün, Huda silərni ⱨərⱪaysi jəⱨətlərdin bərikətlik ⱪilidu. Biz
silərning i'anənglarni eⱨtiyajliⱪ bolƣanlarƣa bərginimizdə, ular Hudaƣa
təxəkkürlər eytidu. 12 Silər ⱪilƣan bu yardəm Yerusalemdiki
etiⱪadqilarning eⱨtiyajini ⱪandurupla ⱪalmay, ularning Hudaƣa bolƣan
xükürlirini tehimu axuridu. 13 Silərning bu ⱪetimⱪi i'anənglar
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etiⱪadinglarning ⱨəⱪiⱪiy ikənlikining ispatidur. Kixilər silərning
ɵzünglar etirap ⱪilƣan Əysa Məsiⱨ ⱨəⱪⱪidiki hux həwərgə sadiⱪ
bolƣanliⱪinglar, xundaⱪla mal-mülkünglarni ɵzliri wə kɵpqilik bilən
mərdlərqə ortaⱪlaxⱪanliⱪinglar üqün, Hudani uluƣlaydu. 14 Ular Huda
silərgə ata ⱪilƣan pəwⱪul'addə meⱨir-xəpⱪət səwəbidin silərgə ixtiyaⱪ
baƣlap, silərgə du'a ⱪilmaⱪta. 15 Til bilən təswirligili bolmaydiƣan
iltipati, yəni ɵz oƣlini ata ⱪilƣini üqün, Hudaƣa xükürlər bolƣay!

10-bab
Pawlusning əlqilik ⱨoⱪuⱪini aⱪlixi
R@dio10Silər bilən billə bolƣanda mu'amilisi yumxaⱪ, lekin billə
bolmiƣanda silərgə ⱪarita ⱪattiⱪ ⱪol dəp ⱪaralƣan mənki Pawlus Əysa
Məsiⱨtək mulayimliⱪ wə rəⱨimdillik bilən silərdin xuni ɵtünüp tələp
ⱪilimənki, 2 yeninglarƣa barƣinimda, bizni bu dunyaning arzu-ⱨəwəsliri
boyiqə yaxaydiƣanlar dəp ⱪaraydiƣan bəzi kixilərgə ⱪilmaⱪqi bolƣan
ⱪattiⱪ mu'amilini silərgimu ⱪiliximizƣa məjbur ⱪilmanglar. 3 Bu
dunyada yaxisaⱪmu, bu dunyaning arzu-ⱨəwəsliri boyiqə
yaxaydiƣanlardək jəng ⱪilmaymiz. 4 Qünki, jəng ⱪorallirimiz bu
dunyaƣa has ⱪorallar əməs, bəlki Xəytanning mustəⱨkəm ⱪəl'əlirini
gumran ⱪilidiƣan, Hudaning küq-ⱪudritigə igə bolƣan ⱪorallardur. 5 Biz
bu ⱪorallar bilən bimənə səpsətilərni wə Hudani tonuxⱪa tosⱪunluⱪ
ⱪilidiƣan ⱨər hil kɵrəng kɵzⱪaraxlarni bitqit ⱪilimiz ⱨəmdə kixilərning
ɵz oy-pikirlirini Əysa Məsiⱨkə beⱪindurup, uningƣa ita'ət ⱪilixi üqün,
ularni ⱪayil ⱪilimiz. 6 Silər Əysa Məsiⱨkə toluⱪ ita'ət ⱪilƣandin keyin,
aranglardiki ⱨər hil ita'ətsizliktə turuwalƣuqilarni jazalaxⱪa təyyarmiz.
7
Silər pəⱪət sirtⱪi kɵrünüxkila ⱪaraydikənsilər. Əgər biri ɵzini Əysa
Məsiⱨkə wəkillik ⱪilimən dəp ⱪarap, meni inkar ⱪilƣan bolsa, yənə
yahxiraⱪ oylinip, meningmu Əysa Məsiⱨkə wəkillik ⱪilidiƣanliⱪimni
etirap ⱪilsun. 8 Rəbbimiz təripidin manga berilgən əlqilik ⱨoⱪuⱪi silərni
nabut ⱪilix üqün əməs, bəlki roⱨiy jəⱨəttə yetildürüx üqün berilgən.
Xunga, bu ⱨoⱪuⱪ bilən ziyadə mahtansammu, ⱨərgiz hijalət bolmaymən.
9
Silər hətlirimni bizni ⱪorⱪutux üqün yazdi, dəp oylap ⱪalmanglar.
10
Dərwəⱪə bəzilər, «Pawlusning hətliri ⱨəm ⱪattiⱪ ⱨəm küqlük, biraⱪ
ɵzini kɵrsingiz iⱪtidarsiz, sɵzliri tuturuⱪsiz» deyixidu. 11 Bu kixilər xuni
bilsunki, yiraⱪtin silərgə yazƣan hətlirimdə nemə ⱪilimən degən bolsam,
1
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yeninglarƣa barƣandimu xuni ⱪilimən.
12
Ɵzini ⱪaltis qaƣlaydiƣan kixilər bilən ɵzimizni bir ⱪatarda ⱪoyuxⱪa
wə ular bilən selixturuxⱪa ⱪandaⱪmu jür'ət ⱪilayli? Ular ɵzlirini
ɵzlirining ɵlqimi bilən ɵlqəydu, ɵzlirini ɵzliri bilən selixturidu. Mana bu
ularning əⱪilsizliⱪini kɵrsitidu. 13 Lekin, biz ɵzimizdə bar bolmiƣan
ⱨoⱪuⱪlar bilən mahtinip yürginimiz yoⱪ. Mahtansaⱪmu, Hudaning pilani
da'irisidə hizmət ⱪilix bilən mahtinimiz. Bu pilan hux həwərni silərgimu
yətküzüxni ɵz iqigə alƣan. 14 Əgər biz hux həwərni silərgə tunji
yətküzgənlərdin bolmisaⱪiduⱪ, undaⱪta xu ⱨoⱪuⱪlirimizdin
mahtiniximiz bizning ɵz da'irimizning sirtiƣa qiⱪip kətkənlikimiz dəp
ⱨesablansa bolatti. Lekin, Əysa Məsiⱨ toƣrisidiki hux həwərni yiraⱪtiki
silərgə dəsləp yətküzgən biz bolduⱪ. 15 Ⱪisⱪisi, ɵz hizmət da'irimizdin
qiⱪip, baxⱪilarning hizmiti bilən mahtanƣinimiz yoⱪ. Biz pəⱪət
etiⱪadinglarning tehimu küqiyip, aranglarda ⱪilƣan hizmitimizning
tehimu kengiyixini ümid ⱪilimiz. 16 Xundaⱪ bolƣanda, biz silərdinmu
yiraⱪ bolƣan, tehi hox həwər yətküzülmigən jaylarƣa berip, hox həwər
yətküzələymiz. Təyyarƣa ⱨəyyar bolup, baxⱪilarning ɵz hizmət
da'irisidə ⱪilƣan əjri bilən mahtinix bizgə yattur. 17 Muⱪəddəs
yazmilarda yezilƣinidək, «mahtinidiƣanlar Rəbbimiz bilən mahtansun.»
18
Qünki, ɵz-ɵzini mahtaydiƣan əməs, bəlki Rəbbimizning mahtixiƣa
muyəssər bolƣan kixi ⱨəⱪiⱪiy mahtaxⱪa ərziydu.

11-bab
Pawlusning ɵzini sahta əlqilər bilən selixturuxi
Mahtinixim bilən bir'az əhməⱪliⱪ ⱪilip ⱪoysammu, eƣir almiƣaysilər!
Yənila səwrqan bolƣaysilər. 2 Mən silərni sahta əlqilərdin ⱪizƣinimən.
Bu, Hudaƣa bolƣan meⱨir-muⱨəbbitimdin kəlgən. Mən goya bir pak
ⱪizni yatliⱪ ⱪilƣandək, silərni «yeganə ər»gə – Əysa Məsiⱨkə təⱪdim
ⱪildim. 3 Biraⱪ, Ⱨawa'anining ⱨiyligər yilan təripidin azdurulƣinidək,
silərningmu sahta əlqilər təripidin azdurulup, Əysa Məsiⱨkə bolƣan
səmimiy wə pak ⱪəlbinglarning bulƣinixidin ənsirəymən. 4 Qünki,
silərning yeninglarƣa berip, Əysa Məsiⱨ toƣrisida mən yətküzgəngə
ohximaydiƣan baxⱪa bir təlimni yətküzgənlərgə oquⱪtin-oquⱪ yol
ⱪoydunglar. Silər ⱪobul ⱪilƣan Muⱪəddəs Roⱨtin baxⱪa bir roⱨ wə silər
ⱪobul ⱪilƣan hux həwərdin baxⱪa bir hux həwər toƣrisida
1
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eytilƣanlarnimu siƣdurdunglar. 5 Ⱨalbuki, mən ɵzümni ⱨeqⱪandaⱪ ixta
silər dərijidin taxⱪiri dəp ⱪariƣan axu əlqilərdin tɵwən dəp ⱪarimaymən!
6
Gəp ⱪilixta maⱨir bolmisammu, lekin bilimim bar. Ⱪiliwatⱪan ⱨərbir
hizmitim buni ⱨər jəⱨəttin oquⱪ ispatlap turuptu.
7
Mening silərni qong kɵrüp, ɵzümni tɵwən tutup, Hudaning hux
həwirini silərgə ⱨəⱪ tələp ⱪilmay yətküzginim gunaⱨ boldimu?⑤ 8 Mən
silərgə hizmət ⱪilix üqün, baxⱪa jama'ətqiliklərdin ⱨəⱪ elip, ularƣa
«uwal» ⱪildim. 9 Silər bilən billə bolƣan waⱪitlirimda, eⱨtiyajim
bolsimu, ⱨeqⱪaysinglarƣa eƣirimni salmidim. Qünki, Makedoniyə
ɵlkisidin kəlgən ⱪerindaxlar kəm-kütimni toluⱪlap bərdi. Ⱨeqⱪandaⱪ ixta
silərgə yük bolmay kəldim, buningdin keyinmu yük bolmaymən.
10
Ⱪəlbimdiki Əysa Məsiⱨning ⱨəⱪiⱪiti bilən eytimənki, mening bu
mahtiniximni pütün Yunanda ⱨərⱪandaⱪ adəm tosup ⱪalalmaydu.
11
Nemə üqün silərdin ⱨəⱪ almidim? Silərni sɵyməydiƣanliⱪimdinmu?
Hudaƣa ayanki, silərni sɵyimən! 12 Atalmix əlqilərning «bizning
ⱪiliwatⱪinimiz bilən ularning ⱪiliwatⱪinida ⱨeqⱪandaⱪ pərⱪ yoⱪ» dəp
mahtinixiƣa pursət tapalmasliⱪi üqün, silərdin ⱨəⱪ almay ⱪiliwatⱪan
halis ixlirimni dawamlaxturimən. 13 Qünki, bundaⱪlar sahta əlqilər,
ⱨiyligərlər bolup, ɵzlirini Əysa Məsiⱨning əlqisi, dəp
pərdazliwalƣanlardur. 14 Əməliyəttə, bu ⱨəyran ⱪalarliⱪ ix əməs, qünki
Xəytan ɵzini yoruⱪluⱪ pərixtisi, dəp pərdazliwalƣandur. 15 Xunga, uning
bu qakarlirimu ɵzlirini adilliⱪning hizmətkarliri dəp pərdazliwalsa,
əjəblinərlik əməs. Ularning aⱪiwiti ɵzlirining əməliyitigə layiⱪ bolidu.
Pawlusning tartⱪan azab-oⱪubətliri
Yənə xuni eytimənki, ⱨeqⱪaysinglar meni əhməⱪ, dəp ⱪalmanglar.
Əgər əhməⱪ dəp ⱪarisanglar, bir əhməⱪni ⱪobul ⱪilƣanqilik bolsimu
meni ⱪobul ⱪilinglar. Xuning bilən, mənmu bir'az mahtiniwalay. 17 Bu
sɵzlirim Rəbbimiz məndin tələp ⱪilƣan sɵzlər əməs. Mening bundaⱪ
mahtinixim pəⱪətla bir əhməⱪning yürəklik po atⱪanliⱪidur, halas.
18
Nurƣun kixilər bu dunyadiki ixliri bilən mahtinip ketidikən, mənmu
mahtinip baⱪay. 19 Qünki, silər ɵzünglarni xunqə əⱪilliⱪ qaƣlaysiləryu,
bu sahta əlqilərning əhmiⱪanə təlimlirigə yol ⱪoyuwerisilər! 20 Ularning
16

Pawlus etiⱪadqilarƣa ɵz eƣirini salmasliⱪ üqün, ɵz ⱨünirigə tayinip, turmuxini
ⱪamdiƣan. Biraⱪ, bəzilər «Pawlus ⱨəⱪiⱪiy əlqi bolƣan bolsa, etiⱪadqilarning iⱪtisadiy
yardimigə tayanƣan bolatti» dəp, uning əlqilik ⱨoⱪuⱪini inkar ⱪilƣanidi.
⑤
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silərni ⱪul ornida kɵrüxigə, ⱨəⱪⱪinglarni yeyixigə, silərdin nəp elixiƣa,
silərgə qongqiliⱪ ⱪilixiƣa wə silərning yüzünglarni qüxürüxigə yol
ⱪoyisilər. 21 Bizning silərgə xundaⱪ mu'amilə ⱪilixⱪa ajiz kəlgənlikimizni
hijilliⱪ iqidə etirap ⱪilimən. Lekin, ulardin birliri birər ixtin mahtinixⱪa
jür'ət ⱪilƣan yərdə (yənə əhməⱪlərqə eytay), mənmu xu ixtin mahtinixⱪa
jür'ət ⱪilalaymən. 22 Ular sepi ɵzidin Ibraniymu? Mənmu xundaⱪ. Ular
Isra'illarmu? Mənmu Isra'il. Ular əjdadimiz Ibraⱨimning əwladidinmu?
Mənmu uning əwladidin. 23 Ular Əysa Məsiⱨning hizmətkarlirimu?
Əⱪildin azƣanlardək eytsam, mən ulardin tehimu yuⱪiri turidiƣan bir
hizmətkari. Mən tehimu japaliⱪ ixlidim, zindanda tehimu kɵp yattim.
Kürming ⱪetim ⱪamqa yedim, ⱪayta-ⱪayta ɵlüm həwplirigə duq kəldim.
24
Yəⱨudiylarning ottuz toⱪⱪuz ⱪamqa jazasiƣa bəx ⱪetim tartildim.
25
Üq ⱪetim Rim ⱨɵkümranliridin tayaⱪ yedim, bir ⱪetim qalma-kesək
ⱪilindim, üq ⱪetim kemə ⱨadisisigə uqridim, bir keqə-kündüzni dengizda
ɵtküzdüm. 26 Kɵp ⱪetim uzun səpərlərdə bolup, dəryalarda ⱨəm
ⱪaraⱪqilarning, ɵz həlⱪimning, Yəⱨudiy əməslərning arisida
heyim-hətərlərgə yoluⱪtum. Xəⱨərlərdə, qɵllərdə, dengizlarda wə sahta
ⱪerindaxlarning arisida həwplik künlərni baxtin kəqürdüm.
27
Hizmitimni tirixip-tirmixip ixlidim. Talay keqilərni uyⱪusiz
ɵtküzdüm, aqliⱪ wə ussuzluⱪning dərdini tetidim. Yəydiƣanƣa tamaⱪ,
kiyidiƣanƣa kiyim tapalmay, aq-yalingaq ⱪaldim. 28 Bulardin baxⱪa, ⱨər
küni degüdək pütün etiⱪadqilar jama'ətqiliklirining ƣemini yedim.
29
Mən ⱪaqan ajizlarƣa ⱨesdaxliⱪ ⱪilmidim?! Xəytanning tuziⱪiƣa
qüxüp, ezip kətkənlər üqün iqim ⱪaqan ɵrtəlmidi?! 30 Əgər
mahtiniximƣa toƣra kəlsə, ɵz ajizliⱪimni kɵrsitidiƣan ixlar bilən
mahtinimən. 31 Rəbbimiz Əysaning Atisi, mənggü mədⱨiyiləxkə
ərziydiƣan Hudaƣa ayanki, yalƣan eytmidim. 32 Dəməxⱪ xəⱨiridə
padixaⱨ Aretasning ⱪol astidiki bir waliy meni tutux üqün, pütün xəⱨərni
ⱪattiⱪ nazarət astiƣa alƣanidi. 33 Lekin, mən sepildiki bir kamardin sewət
bilən pəskə qüxürülüp, uning ⱪolidin ⱪutuldum.

12-bab
Pawlusⱪa kəlgən wəⱨiy
Mahtinixning paydisi bolmisimu, mahtanmisam bolmaydu. Əmdi
Rəbbimizdin kəlgən ƣayibanə alamətlər wə wəⱨiylər üstidə tohtilay.
1
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Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣan bir adəmni⑥ tonuymən. U on tɵt yil
ilgiri ərxi'əlaƣa kɵtürüldi. U kɵtürülgəndə, teni kɵtürüldimu yaki roⱨi
kɵtürüldimu bilməymən, buni Huda ɵzi bilidu. 3 Ixⱪilip, bu adəmning
jənnətkə kirip qiⱪⱪanliⱪini bilimən. Teni kɵtürüldimu yaki roⱨi
kɵtürüldimu bilməymən, buni Huda ɵzi bilidu. 4 U jənnəttə til bilən
ipadiligili bolmaydiƣan, insanlarƣa eytix mən'i ⱪilinƣan ajayip ixlarni
anglidi. 5 Xundaⱪ bir adəm bilən mahtinimən, ɵzüm ⱨəⱪⱪidə bolsa
ajizliⱪlirimni etirap ⱪilmaⱪtin baxⱪa birər ix bilən mahtinalmaymən.
6
Əməliyəttə, baxⱪa ixlardin mahtanƣan bolsammu, əhməⱪ
ⱨesablanmayttim; qünki undaⱪ ⱪilƣinimda ⱨəⱪiⱪətni sɵzligən bolattim.
Lekin, kixilər meni kɵrginidin yaki angliƣinidin üstün oylap ⱪalmisun
dəp, mahtinixtin ɵzümni neri tutimən.
7
Hudadin manga kəlgən wəⱨiylərning ajayip-ƣarayipliⱪi bilən
kɵrəngləp kətməslikim üqün, tenimgə tikən sanjilƣandək bir azab
yepixip, huddi Xəytanning yalaⱪqisining ⱪiynaxliridək meni ⱪiynidi. Bu,
mening kɵrəngləp kətməslikim üqün idi. 8 Azabtin ⱪutulux üqün,
Rəbbimizgə üq ⱪetim yelinip du'a ⱪildim. 9 Lekin, u manga:
«Meⱨir-xəpⱪitim sanga yetərlik; mening küq-ⱪudritim ajiz qaƣliringda
toluⱪ ipadilinidu» dedi. Xunga, ⱨayatimda Əysa Məsiⱨning ⱪudriti
ipadilənsun dəp, ajizliⱪlirimdin hursənlik bilən mahtinimən. 10 Əysa
Məsiⱨ üqün ajizliⱪlarni, ⱨaⱪarətlərni, azab-oⱪubətlərni, ziyankəxliklərni
wə ⱪiyinqiliⱪlarni huxalliⱪ dəp bilimən. Qünki, ⱪaqan ajiz bolsam, xu
qaƣda Əysa Məsiⱨning ⱪudritigə tolup, küqlük bolimən.
Pawlusning Korint jama'ətqilikigə kɵngül bɵlüxi
Əhməⱪⱪə ohxap ⱪaldim, mening bundaⱪ boluxumƣa silər səwəbqi.
Mən əslidə silərning mahtixinglarƣa erixixim kerək idi. Qünki, ⱨərⱪanqə
bolsammu, silər dərijidin taxⱪiri dəp ⱪariƣan axu əlqilərdin ⱨər tərəptin
ⱪelixmaymən. 12 Mən aranglarda bolƣan qaƣda əlqilikimni
ispatlaydiƣan ixlarni, yəni mɵjizə, karamət wə ⱪudrəklik ixlarni
səwrqanliⱪ bilən ⱪildim. 13 Baxⱪa etiⱪadqilar jama'ətqiliki arisida ⱪilƣan,
biraⱪ silərning aranglarda ⱪilmiƣan birdinbir «hataliⱪim» silərning
iⱪtisadiy yardiminglarni almiƣanliⱪimdur. Bu «adalətsizlik»imni əpu
11

Bu adəm dəl Pawlusning ɵzi bolup, u Huda uningƣa bərgən wəⱨiy wə ƣayibanə
alamətlər bilən mahtinixni ⱪilqə halimiƣan. Əksiqə, ɵzini tɵwən tutuxⱪa tirixip, 3-xəhs
tilida sɵzligən.
⑥
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ⱪilƣaysilər!
14
Ⱨazir mən yeninglarƣa üqinqi ⱪetim berixⱪa təyyarmən. Silərgə
ⱨeqⱪandaⱪ eƣirimni salƣum yoⱪ. Qünki, manga keriki silərning
bayliⱪinglar əməs, ɵzünglardursilər. Pərzəntlər ata-anilar üqün əməs,
bəlki ata-anilar pərzəntlər üqün mal-mülük yiƣixi kerək. 15 Silər üqün,
mən barliⱪimni sərp ⱪilixⱪa, ⱨətta jenimni ⱪurban ⱪilixⱪimu razimən.
Əjəba, mən silərni ⱪanqə kɵp sɵysəm, silərning muⱨəbbitinglarƣa xunqə
az erixəmdimən?
16
Boldila, ⱪisⱪisi mən silərgə yük bolƣan əməsmən. Biraⱪ, bəzilər
meni ⱨiyligərlik ⱪilip, yalƣan sɵzləp, silərdin nəp ündürüwalidu, deyixip
yüridu. 17 Əjəba, mən silərgə əwətkən adəmlərning birərsi arⱪiliⱪ silərdin
nəp aldimmu? 18 Titusni silərning yeninglarƣa berixⱪa ündidim wə yənə
bir ⱪerindaxnimu uning bilən billə əwəttim. Titusning silərdin nəp elip
baⱪⱪan yeri barmu? U mən bilən bir niyəttə, bir yolda hizmət
ⱪiliwatidiƣu!
19
Yaki silər bizni: «aldimizda əzəldin beri ɵzini aⱪlap keliwatidu» dəp
oylawatamsilər? Biz undaⱪ ⱪilmiduⱪ. Biz pəⱪət Əysa Məsiⱨkə mənsup
bolƣan kixilər süpitidə Huda aldida sɵzləwatimiz. Sɵyümlük
ⱪerindaxlar, biz ⱪiliwatⱪan ⱨəmmə ix silərning etiⱪadta yetixixinglar
üqündur. 20 Yeninglarƣa barƣinimda, silərning kütkən yerimdin qiⱪmay
ⱪelixinglardin, xuning bilən mening silərgə bolƣan mu'amiləmningmu
silərning kütkən yeringlardin qiⱪmay ⱪelixidin ənsirəymən. Silərdə
jedəlhorluⱪ, ⱨəsəthorluⱪ, ƣəzəplinix, xəhsiyətqilik, tɵⱨməthorluⱪ,
ƣəywəthorluⱪ, təkəbburluⱪ wə parakəndiqiliklərning boluxidin
ənsirəymən. 21 Bu ⱪetim silərning yeninglarƣa barƣinimda, aranglardiki
napak, əhlaⱪsiz wə xəⱨwaniy ixlarni ⱪilƣan, taki bügüngə ⱪədər towa
ⱪilmiƣan nurƣun gunaⱨkarlar səwəblik Hudaning meni aldinglarda
hijalət ⱪilip ⱪoyuxidin ənsirəymən. Ularning hata yoldin ⱪaytmiƣanliⱪi
üqün, matəm tutmay turalmaymən.

13-bab
Ahirⱪi agaⱨlandurux wə salamlar
Bu yeninglarƣa üqinqi ⱪetim berixim bolidu. Əgər aranglardiki
birərsini jazalax toƣra kəlsə, muⱪəddəs yazmilardiki: «Ⱨərⱪandaⱪ
ərzning rast-yalƣanliⱪi az degəndə ikki yaki üq guwaⱨqining guwaⱨliⱪi
1
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bilən ispatlinixi kerək» degən ayət boyiqə ⱪilimən. 2 Yeninglarƣa ikkinqi
ⱪetim barƣinimda, burun gunaⱨ sadir ⱪilƣanlarni agaⱨlandurƣanidim.
Ⱨazir yeninglarda bolmisammu, yənə agaⱨlandurmaⱪqimənki, əmdi
barƣinimda, barliⱪ gunaⱨ sadir ⱪilƣuqilarƣa kəngqilik ⱪilmaymən.
3
Kəngqilik ⱪilmasliⱪimdiki səwəb, aranglardiki bəzilər Əysa Məsiⱨning
mən arⱪiliⱪ sɵzləwatⱪanliⱪiƣa ispat tələp ⱪilip keliwatidu. Buning
ispatini bu ⱪetim yeninglarƣa berip gunaⱨkarlarni bir tərəp ⱪilƣinimda
kɵrisilər. Qünki, Əysa Məsiⱨ aldinglarda ajiz əməs, bəlki intayin
ⱪudrətliktur. 4 U ⱪarimaⱪⱪa ajizliⱪ iqidə krestkə mihlanƣan bolsimu,
lekin Hudaning ⱪudriti bilən yənila ⱨayattur. Bizmu uningƣa ohxax
ⱪarimaⱪⱪa ajiz bolsaⱪmu, Hudaning ⱪudriti bilən uningƣa baƣlinip
yaxap, silərgə hizmət ⱪilmaⱪtimiz.
5
Etiⱪadinglarning ⱨəⱪiⱪiy yaki əməslikini bilix üqün ɵz-ɵzünglarni
təkxürüp kɵrünglar, sinap beⱪinglar. Əysa Məsiⱨning aranglarda
ikənlikini bilixinglar kerək. Undaⱪ bolmiƣanda, bu silərning sinaⱪtin
ɵtəlmigininglar bolmamdu?! 6 Mening əlqilik siniⱪidin ɵtkənlikimni
bilip ⱪelixinglarni ümid ⱪilimən. 7 Silərning ⱨeqⱪandaⱪ yaman ix
ⱪilmasliⱪinglar üqün Hudaƣa du'a ⱪilimən. Bu, mening əlqilik siniⱪidin
ɵtti dəp ⱪarilixim üqün əməs. Ⱨətta sinaⱪtin ɵtmidi, dəp ⱪaralsammu,
məyli. Muⱨimi silərning toƣra ix ⱪilixinglardur. 8 Biz ⱨəⱪiⱪətkə zit
ixlarni ⱪilmastin, ⱨəⱪiⱪət boyiqə ix ⱪiliximiz kerək.
9
Etiⱪadinglar küqiyip, silərni əyibləxkə «ajiz» kɵrünsəm, huxal
bolattim. Biz xundaⱪ du'a ⱪilimizki, silər ⱨəmmə ixta toluⱪ yetilgəysilər.
10
Rəbbimiz manga silərni bərbat ⱪilix üqün əməs, yetixtürüx üqün
bərgən ⱨoⱪuⱪ bilən yeninglarƣa barƣinimda silərgə ⱪattiⱪ mu'amilidə
bolup ⱪalmasliⱪim üqün, yeninglarƣa berixtin burun bu hətni yazdim.
11
Əng ahirda, ⱪerindaxlar, huxal-huram bolunglar, etiⱪadta yetilgən
adəm bolup qiⱪix üqün tirixinglar. Nəsiⱨətlirimni ⱪobul ⱪilip, bir niyət,
bir məⱪsəttə inaⱪ ɵtünglar. Meⱨir-muⱨəbbət wə amanliⱪ mənbəsi bolƣan
Huda silər bilən billə bolƣay!
12
Bir-biringlar bilən meⱨribanlarqə salamlixinglar.
13-14
Hudaning barliⱪ muⱪəddəs həlⱪidin silərgə salam.
Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning meⱨir-xəpⱪiti, Hudaning meⱨir-muⱨəbbiti
wə Muⱪəddəs Roⱨning ⱨəmraⱨliⱪi silərgə yar bolƣay!
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(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
Bu hətning mu'əllipi əlqi Pawlus bolup, u bu hətni əyni qaƣdiki Rim
imperiyisigə təwə bolƣan Galatiya ɵlkisidiki (bügünki Türkiyidə)
etiⱪadqilar jama'ətqiliklirigə yazƣan. Pawlus birinqi ⱪetimliⱪ hizmət
səpiridə Galatiya ɵlkisigə berip hux həwər tarⱪatⱪan wə u yərdiki
etiⱪadqilar jama'ətqiliklirining asasini salƣan («Əlqilər» 13-babtin
14-babⱪiqə).
Əysa Məsiⱨ ⱨəⱪⱪidiki hux həwərning Yəⱨudiy əməslər arisida kəng
tarⱪilixi wə ⱪarxi elinixiƣa əgixip, etiⱪadqilar jama'ətqiliki iqidə ⱨəⱪiⱪiy
etiⱪadqi bolux üqün qoⱪum Musa pəyƣəmbər arⱪiliⱪ qüxürülgən Təwrat
ⱪanuniƣa boysunux kerək, degən hata təlimlər pəyda bolup, kixilər u
ⱨəⱪtə talax-tartix ⱪilixⱪa baxliƣan.
Pawlus xu hil hata təlimlər təripidin azdurulƣanlarni ⱨəⱪiⱪiy etiⱪadⱪa
ⱪayturup kelix məⱪsitidə bu hətni yazƣan. U aldi bilən ɵzining əlqilik
ⱨoⱪuⱪini yaⱪliƣan. Təwrat ⱪanuni bilən etiⱪadning munasiwitini eniⱪ
qüxəndürüx üqün, Pawlus muⱪəddəs yazmilardin nəⱪil kəltürüp,
insanlarning etiⱪad arⱪiliⱪla Hudaning meⱨir-xəpⱪiti bilən ⱨəⱪⱪaniy
adəm dəp jakarlinidiƣanliⱪini kɵrsətkən. U ahirida, ⱨəⱪiⱪiy ərkinlikkə
pəⱪət etiⱪad arⱪiliⱪla erixkili bolidiƣanliⱪini wə etiⱪadqilarning kündilik
turmuxta bu ərkinlikni baxⱪilarƣa meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitix bilən
ipadilixi kerəklikini təkitligən.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tezis:
Salam wə agaⱨlandurux (1-bab 1-ayəttin 10-ayətkiqə)
Pawlusning əlqilik ⱨoⱪuⱪining asasi (1-bab 11-ayəttin 2-babning
ahiriƣiqə)
Təwrat ⱪanuni wə etiⱪad (3-bab)
Hudaning pərzəntliri (4-bab)
Etiⱪadqilarning ərkinliki ⱨəm məs'uliyiti (5-babtin 6-bab
10-ayətkiqə)
Agaⱨlandurux wə salam (6-bab 11-ayəttin 18-ayətkiqə)

Galatiyaliⱪlarƣa
yezilƣan hət

1

Insanlar təripidin əməs, yaki Hudaning insanlarni wasitə ⱪilixi
arⱪiliⱪmu əməs, bəlki Əysa Məsiⱨ wə uni ɵlümdin tirildürgən
Huda'atimiz təripidin əlqi boluxⱪa tallanƣan mənki Pawlustin 2 wə mən
bilən billə turuwatⱪan barliⱪ ⱪerindaxlardin Galatiya ɵlkisidiki
etiⱪadqilar jama'ətqiliklirigə salam.
3
Huda'atimiz wə Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ silərgə meⱨir-xəpⱪət wə
amanliⱪ ata ⱪilƣay! 4 Əysa Məsiⱨ Huda'atimizning iradisi boyiqə
gunaⱨlirimiz üqün ɵzini pida ⱪilip, bizni bu rəzil dunyadin ⱪutⱪuzdi.
5
Barliⱪ xan-xərəp Hudaƣa əbədil'əbəd mənsup bolƣay, amin!
Dunyada birla hux həwər bar
Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ silərgə meⱨir-xəpⱪət kɵrsitip, silərni ɵzigə
qaⱪirƣan Hudadin xunqə tez waz keqip, baxⱪiqə bir hil hux həwərgə
əgixip ketiwatⱪanliⱪinglarƣa ⱨəyranmən. 7 Əməliyəttə, əgəxkininglar
ⱨəⱪiⱪiy hux həwər əməs, bəlki bəzi adəmlərning silərni ⱪaymuⱪturup
eytⱪanliridur. Ular Əysa Məsiⱨ ⱨəⱪⱪidiki hux həwərni burmilimaⱪqi.
8
Lekin, məyli arimizdiki birəylən bolsun yaki ərxtin qüxkən pərixtə
bolsun, biz silərgə yətküzgən hux həwərgə ohximaydiƣan baxⱪa bir
«hux həwər»ni yətküzsə, uningƣa lənət yaƣsun. 9 Burun eytⱪanlirimizni
yənə təkrarlaymizki, kimdəkim silərgə ⱪobul ⱪilƣininglarƣa
6
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ohximaydiƣan baxⱪiqə bir hil hux həwərni yətküzsə, uningƣa lənət
yaƣsun!
10
Mening bundaⱪ deyixim insanlarni hursən ⱪilix üqünmu? Yaⱪ,
mening bundaⱪ deyixim Hudani hursən ⱪilix üqündur. Əgər mən
insanlarni hursən ⱪilixni istigən bolsam, Əysa Məsiⱨning sadiⱪ
hizmətkari bolmiƣan bolattim.
Pawlusning əlqi boluxⱪa qaⱪirilixi
Ⱪerindaxlirim, mən yətküzgən bu hux həwərning kixilər təripidin
toⱪup qiⱪirilmiƣanliⱪini bilixinglarni ümid ⱪilimən. 12 Mən bu hux
həwərni insandin ⱪobul ⱪilƣinim yaki birər kixidin ɵgənginim yoⱪ.
Bəlki, Əysa Məsiⱨ bu hux həwərni manga wəⱨiy arⱪiliⱪ yətküzgən.
13
Silər mening ilgiri Yəⱨudiy diniƣa etiⱪad ⱪilƣan waⱪtimda ⱪandaⱪ
ⱨayat kəqürgənlikimni angliƣanidinglar. Mən u qaƣda Hudaƣa mənsup
bolƣan etiⱪadqilar jama'ətqilikigə əxəddiy ziyankəxlik ⱪilƣan wə ularni
yoⱪitiwetixkə tirixⱪanidim 14 ⱨəmdə Yəⱨudiy dini yolida nurƣun
təngtuxlirimdin helila aldida turattim. Əjdadlirimizning ən'ənilirini
ⱪoƣdaxta pütün wujudum wə ⱪizƣinliⱪim bilən ixləyttim. 15 Lekin, Huda
meni anamning ⱪorsiⱪidiki waⱪtimdila tallidi wə ɵzining meⱨir-xəpⱪiti
bilən qaⱪirdi. 16 U mening ɵz oƣli Əysa Məsiⱨ toƣrisidiki hux həwərni
Yəⱨudiy əməslərgə yətküzüxüm üqün, Əysa Məsiⱨni manga axkarilaxni
halidi. Huda uni manga axkariliƣan qaƣda, mən bu ix toƣruluⱪ
ⱨeqⱪandaⱪ kixigə məsliⱨət salmidim 17 ⱨəmdə Yerusalemdiki məndin
ilgiri əlqi bolƣanlarning yeniƣimu barmay, udul Ərəbistanƣa atlandim,
keyin Dəməxⱪ xəⱨirigə ⱪaytip kəldim.
18
Üq yildin keyin, əlqi Petrus bilən kɵrüxüx üqün Yerusalemƣa
bardim wə uning yenida on bəx kün turdum. 19 Bu jəryanda, əlqilərdin
pəⱪət Petrus wə Rəbbimiz Əysaning inisi Yaⱪup bilən kɵrüxtüm.
Əlqilərdin baxⱪa birərsini kɵrmidim. 20 Huda guwaⱨ bolsunki, silərgə
yeziwatⱪanlirim yalƣan əməs. 21 Keyin, Süriyə wə Kilikiyə ɵlkilirigə
bardim. 22 U qaƣda Yəⱨudiyə ɵlkisidiki Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣan
etiⱪadqilar jama'ətqilikliri xəhsən meni tonumaytti. 23 Ular pəⱪət
baxⱪilarning: «Burun bizgə ziyankəxlik ⱪilƣan adəm əmdi bolsa ɵzi
yoⱪitiwətməkqi bolƣan etiⱪadni tarⱪitiwatidu» degənlikini angliƣanidi.
24
Xunga, ular məndə bolƣan bu ɵzgirixlər səwəbidin Hudani tehimu
uluƣlidi.
11
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2-bab
Baxⱪa əlqilərning Pawlusni ⱪarxi elixi
On tɵt yildin keyin, mən Barnaba bilən billə yənə Yerusalemƣa
bardim. Titusnimu billə eliwaldim. 2 Mən u yərgə Hudadin kəlgən
wəⱨiygə bina'ən barƣanidim. U yərdə mən etiⱪadqilar jama'ətqilikining
yetəkqiliri bilən ayrim sɵzlixip, ɵzüm Yəⱨudiy əməslər arisida tarⱪitip
keliwatⱪan hux həwərning məzmunining ularningkigə ohxax ikənlikini
qüxəndürdüm. Bundaⱪ ⱪilixim burunⱪi yaki kəlgüsidiki hizmətlirimning
bikar bolup kətməsliki üqün idi. 3 Nətijidə, ular eytⱪanlirimdin razi boldi.
Ⱨətta mən bilən billə barƣan Titus Yəⱨudiy bolmisimu, ular uni hətnə
ⱪilduruxⱪa məjburlimidi. 4 Biraⱪ, Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣuqilar
ⱪiyapitigə kiriwalƣan bəzilər uning hətnə ⱪilduruluxini tələp ⱪildi. Ular
arimizƣa suⱪunup kiriwelip, Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ erixkən ərkinlikimizni
nazarət ⱪildi. Ularning məⱪsiti bizni ɵzlirining diniy ⱪa'idə-yosunliriƣa
ⱪul ⱪilixtur. 5 Lekin, hux həwər ⱨəⱪiⱪitining aranglarda saⱪlinixi üqün,
biz ularƣa ⱪilqimu yol ⱪoymiduⱪ.
6
Etiⱪadqilar jama'ətqilikidə muⱨim dəp ⱪaralƣanlar (ularning
mərtiwisining ⱪandaⱪ boluxi manga muⱨim əməs, qünki Huda ⱨəmmə
adəmgə təng ⱪaraydu) mən yətküzgən hux həwərgə yənə məzmun ⱪoxux
kerək, demidi. 7 Dəl əksiqə, ular Hudaning Petrusⱪa Yəⱨudiylarƣa hux
həwər yətküzüx wəzipisini tapxurƣinidək, mangimu Yəⱨudiy əməslərgə
bu hux həwərni yətküzüxni tapxurƣanliⱪini tonup yətti. 8 Petrusning
Yəⱨudiylarƣa əlqi boluxiƣa küq-ⱪudrət ata ⱪilƣan Huda mening
Yəⱨudiy əməslərgə əlqi boluxumƣimu küq-ⱪudrət ata ⱪildi.
9
Jama'ətqilikning tüwrüki ⱨesablanƣan Yaⱪup, Petrus wə Yuⱨannalar bu
wəzipining Hudaning manga ⱪilƣan iltipati ikənlikini tonup yətkinidə,
ular meni wə Barnabani ⱪobul ⱪilip, ⱨəmkarlixidiƣanliⱪini bildürdi.
Buning bilən, Yəⱨudiy əməslər arisida biz hizmət ⱪilidiƣan, Yəⱨudiylar
arisida bolsa ular hizmət ⱪilidiƣan bolup kelixtuⱪ. 10 Ular pəⱪət bizdin
ɵzlirining arisidiki kəmbəƣəl etiⱪadqilarning ⱨalidin həwər elixni
esimizdin qiⱪarmasliⱪimizni tələp ⱪildi. Mənmu əslidə dəl xundaⱪ
ⱪilixⱪa tirixip keliwatattim.
1

11

Pawlusning Antakyada Petrusni əyiblixi
Biraⱪ, keyin Petrus Antakya xəⱨirigə kəlgəndə, uning ɵtküzgən
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hataliⱪi tüpəylidin mən uni yüzturanə əyiblidim. 12 Yaⱪupning ⱪexidin
bəzi adəmlər kelixtin burun, Petrus Yəⱨudiy əməs etiⱪadqilar bilən da'im
ⱨəmdastihan bolup turatti. Lekin, bu adəmlər kəlgəndin keyin, Petrus
Yəⱨudiy əməslərdin ɵzini tartip, ular bilən ⱨəmdastihan bolmaydiƣan
boldi. Qünki, u Yəⱨudiy əməslərmu hətnə ⱪilinixi kerək, dəp oylaydiƣan
bu Yəⱨudiy ⱪerindaxlarning əyiblixidin ⱪorⱪⱪanidi. 13 Xuning bilən,
baxⱪa Yəⱨudiy etiⱪadqilarmu uningƣa ohxax sahtipəzlik ⱪilixti. Ⱨətta
Barnabamu təsirgə uqrap, ularning sahtipəzlikigə xerik boldi. 14 Mən
ularning hux həwərning ⱨəⱪiⱪiti boyiqə ix ⱪilmiƣanliⱪini kɵrüp,
ⱨəmməylənning aldidila Petrusⱪa: «Sən Yəⱨudiy bolsangmu, biraⱪ
ⱨəzriti Əysaƣa etiⱪad ⱪilƣandin beri Yəⱨudiylarning adətliri boyiqə
yaximay, bəlki Yəⱨudiy əməslərdək yaxap kəlding. Xundaⱪ turuⱪluⱪ,
yənə nemixⱪa Yəⱨudiy əməs etiⱪadqilardin Yəⱨudiylarning adətliri
boyiqə yaxaxni tələp ⱪilisən?» dedim.
15
Biz ikkimiz tuƣuluximizdinla Yəⱨudiymiz, gunaⱨkar dəp ⱪaralƣan
Yəⱨudiy əməslərdin əməsmiz. 16 Lekin, biz insanlarning Təwrat
ⱪanuniƣa əməl ⱪilix arⱪiliⱪ əməs, bəlki Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilix arⱪiliⱪ
ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlinidiƣanliⱪini bilimiz. Xu səwəbtin, biz
Yəⱨudiylarmu Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilduⱪ. Ⱨeqkim Təwrat ⱪanuniƣa
əməl ⱪilix arⱪiliⱪ ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlinalmaydu. 17 Biz Əysa
Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilix arⱪiliⱪ ɵzimizningmu Yəⱨudiy əməslərgə ohxaxla
gunaⱨkar ikənlikimizni tonup yəttuⱪ. Undaⱪta, Əysa Məsiⱨ bizni gunaⱨ
yoliƣa baxlidi, desək bolamdu? Yaⱪ, ⱨərgiz bundaⱪ degili bolmaydu!
18
Meni ⱪutⱪuzuluxⱪa erixtürəlməydiƣan Təwrat ⱪanunidin ümidimni
üzgən turuⱪluⱪ keyin uningƣa ⱪayta esiliwalsam, u qaƣda mən
ɵzümning gunaⱨkar ikənlikimni ispatliƣan bolmamdimən?! 19 Mən
Təwrat ⱪanuniƣa əməl ⱪilalmiƣanliⱪimdin ⱪanunƣa nisbətən ɵlgən dəp
ⱨesablandim. Buningdin məⱪsət, Huda üqün yaxaxtur. Mən Əysa Məsiⱨ
bilən billə krestkə mihlandim. 20 Ⱨazir mening tenimdə yaxawatⱪan mən
əməs, bəlki Əysa Məsiⱨtur. Meni sɵygən wə mən üqün ɵzini pida ⱪilƣan
Hudaning Oƣliƣa bolƣan etiⱪadim bilən yaxaymən. 21 Mən Hudaning
insanlarni ⱪutⱪuzux üqün kɵrsətkən meⱨir-xəpⱪitini əⱨmiyətsiz, dəp
ⱪaraydiƣanlardin əməsmən. Əgər bir adəm Təwrat ⱪanuniƣa əməl ⱪilix
arⱪiliⱪ ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlinalaydiƣan bolsa, u qaƣda Əysa
Məsiⱨning krestkə mihlinixi əⱨmiyətsiz bolup ⱪalatti.
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3-bab
Təwrat ⱪanuni wə etiⱪad
Əy nadan Galatiyaliⱪlar! Silər ⱪandaⱪlarqə eziⱪturulup, baxⱪilarning
damiƣa qüxüp kəttinglar? Əysa Məsiⱨning krestkə mihlanƣanliⱪi huddi
kɵz aldinglarda yüz bərgəndək eniⱪ yətküzülgənƣu! 2 Silərdin xunila
sorimaⱪqimənki, Muⱪəddəs Roⱨ silərgə Təwrat ⱪanuniƣa əməl
ⱪilƣanliⱪinglar üqün ata ⱪilindimu? Yaⱪ, silər hux həwərni anglap, Əysa
Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣanliⱪinglar üqün, Muⱪəddəs Roⱨ silərgə ata
ⱪilinƣan. 3 Silər xunqə nadanmu? Muⱪəddəs Roⱨ ⱨayatinglarda
baxliƣan ixni silər ɵz küq-ⱪudritinglarƣa tayinip tamamlimaⱪqi
boluwatamsilər? 4 Undaⱪta, silərning hux həwər yolida tartⱪan
azab-oⱪubətliringlarning ⱨəmmisi bikar ketərmu? 5 Hudaning silərgə
Muⱪəddəs Roⱨni ata ⱪilixi wə aranglarda mɵjizilər yaritixi silərning
Təwrat ⱪanuniƣa əməl ⱪilƣanliⱪinglardin əməs, bəlki silərning hux
həwərni anglap, Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣanliⱪinglardindur.
6
Muⱪəddəs yazmilarda: «Ibraⱨim Hudaning sɵzlirigə ixəndi.
Pərwərdigar uning etiⱪadini kɵrüp, uni ⱨəⱪⱪaniy adəm, dəp ⱨesablidi»
deyilgən. 7 Xuning üqün, xuni bilixinglar kerəkki, pəⱪət Hudaƣa etiⱪad
ⱪilƣuqilarla Ibraⱨimning ⱨəⱪiⱪiy əwladliridur. 8 Muⱪəddəs yazmilarda
Hudaning Yəⱨudiy əməslərning ɵzigə etiⱪad ⱪilixi səwəbidin ularni
ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlaydiƣanliⱪi aldin deyilgən. Huda Ibraⱨimƣa:
«Ⱨəmmə millətlərgə sən arⱪiliⱪ bəht ata ⱪilimən» dəp, bu hux həwər
toƣruluⱪ aldin eytⱪan. 9 Xuning üqün, Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣanlar
Hudaƣa etiⱪad ⱪilƣan Ibraⱨimƣa ohxax bəht tapidu.
10
Təwrat ⱪanuniƣa əməl ⱪilix bilən ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlinimən,
dəydiƣanlarning ⱨəmmisi lənətkə ⱪalidu. Muⱪəddəs yazmilarda mundaⱪ
yezilƣan: «Təwrat ⱪanunida yezilƣan ⱨəmmə əmrlərgə toluⱪ əməl
ⱪilmiƣan kixi lənətkə ⱪalidu.» 11 Roxənki, ⱨeqkim Hudaning aldida
ⱪanunƣa əməl ⱪilix bilən ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlinalmaydu.
Muⱪəddəs yazmilarda: «Adəm etiⱪad bilən ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp
jakarlinip, ⱨayatliⱪⱪa erixidu» dəp yezilƣan. 12 Bu etiⱪad yoli Təwrat
ⱪanuniƣa əməl ⱪilix yoli bilən pütünləy ohximaydu. Təwrat ⱪanuniƣa
əməl ⱪilix yoli huddi muⱪəddəs yazmilarda: «Təwrat ⱪanunining
əmrlirigə toluⱪ əməl ⱪilƣanlar xu ⱪanunƣa tayinip ⱨayatliⱪⱪa erixidu.»
dəp yezilƣiniƣa ohxaxtur. 13 Ⱨalbuki, Əysa Məsiⱨ bizni Təwrat
1
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ⱪanuniƣa toluⱪ əməl ⱪilalmiƣanliⱪimizdin pəyda bolƣan lənəttin
ⱪutuldurup ⱪelip, u lənətni ɵz üstigə aldi. Bu ⱨəⱪtə muⱪəddəs
yazmilarda: «Yaƣaqⱪa esilƣan kixi lənətkə ⱪalƣan kixidur» dəp
yezilƣan. 14 Əysa Məsiⱨning krestkə mihlinip ⱪurban boluxi arⱪiliⱪ
Yəⱨudiy əməslərmu Ibraⱨimƣa wədə ⱪilinƣan bəhttin təng bəⱨrimən
bolalaydu. Xundaⱪla, ular biz bilən billə Huda wədə ⱪilƣan Muⱪəddəs
Roⱨni etiⱪad bilən ⱪobul ⱪilalaydu.
Təwrat ⱪanuni wə Hudaning wədisi
Ⱪerindaxlar, kündilik turmuxtin bir misal kɵrsitəy. Ikki tərəp
otturisida imzalanƣan əⱨdinamini ⱨeqkim yoⱪⱪa qiⱪiriwetəlməydu yaki
uningƣa birər nərsimu ⱪoxalmaydu. Xuningdək, Huda Ibraⱨim wə uning
əwladi bilən tüzgən əⱨdinimu ⱨeqkim ɵzgərtəlməydu. Hudaning
Ibraⱨimƣa bərgən bu wədisidiki «sening əwladingƣa» degən sɵz nurƣun
kixini əməs, yalƣuz birsini, yəni Əysa Məsiⱨni kɵrsitidu. 17 Xuni
deməkqimənki, Hudaning Ibraⱨim bilən aldin tüzgən bu əⱨdisini tɵt yüz
ottuz yildin keyin qüxürülgən Təwrat ⱪanunimu əməldin ⱪalduralmaydu.
Demək, Təwrat ⱪanuni Hudaning bu wədisini bikar ⱪilalmaydu.
18
Qünki, Huda wədə ⱪilƣan Mirasⱪa ⱪanunƣa əməl ⱪilix arⱪiliⱪla
erixkili bolsa, undaⱪta bu miras Hudaning wədisidin kəlmigən bolatti.
Biraⱪ, Huda bu mirasni ɵz wədisigə bina'ən Ibraⱨimƣa ata ⱪilƣan.
19
Undaⱪta, Təwrat ⱪanunini qüxürüxtiki məⱪsət nemə? U bolsimu Huda
əwətixkə wədə ⱪilƣan Ibraⱨimning əwladi, yəni Əysa Məsiⱨ kəlgüqə
gunaⱨning nemə ikənlikini kɵrsitip berixtur. Təwrat ⱪanuni pərixtilər
arⱪiliⱪ Musa pəyƣəmbərgə, Musa pəyƣəmbərning wasitisi bilən
kixilərgə qüxürülgən. 20 Ikki adəm kelixim tüzgəndə, bir wasitiqi bolux
kerək. Lekin, Huda ɵz əⱨdisini Ibraⱨimƣa bərgəndə, uni wasitiqisiz
bərgən.
21
Undaⱪta, Təwrat ⱪanuni Hudaning wədisigə zitmu? Yaⱪ, ⱨərgiz
undaⱪ əməs! Əgər bu ⱪanun insanlarni ⱨayatliⱪⱪa erixtürələydiƣan
bolsa, u qaƣda insanlar ⱪanunƣa əməl ⱪilix arⱪiliⱪ ⱨəⱪⱪaniy adəm
bolalaytti. 22 Ⱨalbuki, muⱪəddəs yazmilar pütkül insanlarning gunaⱨning
ilkidə yaxaydiƣanliⱪini kɵrsətti. Buningdiki məⱪsət, Əysa Məsiⱨkə
bolƣan etiⱪad arⱪiliⱪ erixilidiƣan bu wədining uningƣa etiⱪad
ⱪilƣanlarƣa berilixidur.
23
Bu etiⱪad yoli axkara bolƣuqə, ⱪanun bizni ⱪoƣdax yüzisidin ⱪamap
ⱪoyƣanidi. 24 Baxⱪiqə eytⱪanda, Təwrat ⱪanuni «tərbiyiligüqimiz»
15-16
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bolup, bizni Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilixⱪa yetəklidi. Buningdiki məⱪsət,
bizning etiⱪad arⱪiliⱪ ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarliniximizdur. 25 Əmdi biz
bundaⱪ «tərbiyiligüqi»ning nazaritidə əməsmiz. Qünki, bu etiⱪad yoli
axkara boldi.
Hudaning pərzəntliri
Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilix arⱪiliⱪ ⱨəmminglar Hudaning pərzəntliri
boldunglar. 27 Qünki, silər qɵmüldürülüxni ⱪobul ⱪilip Əysa Məsiⱨkə
baƣlanƣininglarda, uning təbi'itini ɵzünglarƣa ɵzləxtürdünglar. 28 Məyli
Yəⱨudiy yaki Yəⱨudiy əməs bolsun, ⱪul yaki ⱨɵr bolsun, ər yaki ayal
bolsun, ⱨəmminglar Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣanliⱪinglar üqün,
Hudaning nəziridə barawər boldunglar. 29 Demək, Əysa Məsiⱨkə mənsup
bolƣanikənsilər, silərmu Ibraⱨimning əwladi bolisilər wə Ibraⱨimƣa
wədə ⱪilinƣan bəht-sa'adətkə erixisilər.
26

4-bab
1-2

Yənə eytmaⱪqi bolƣinim: gərqə bir bala pütün mülükning igisi
bolsimu, u taki atisi bəlgiligən mirasⱪa warisliⱪ ⱪilix yexiƣa toxmiƣuqə,
u balining ɵyning ⱪulidin pərⱪi bolmaydu. Qünki, u yənila hojidar wə
baliƣa ⱪariƣuqilarning baxⱪuruxida bolidu. 3 Xuningƣa ohxax, bizmu
gɵdək waⱪtimizda, yəni Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilixtin burun, bu
dunyadiki yaman roⱨiy küqlərgə⑦ ⱪul bolƣaniduⱪ. 4 Lekin, Huda ɵzi
bəlgiligən waⱪit yetip kəlgəndə, ɵz oƣlini bu dunyaƣa əwətti. U bir
ayaldin tuƣulƣan bolup, Təwrat ⱪanuniƣa boysunup yaxidi.
5
Buningdiki məⱪsət, Huda Təwrat ⱪanuniƣa ⱪul bolƣan bizlərni bədəl
tɵləp ⱨɵrlükkə qiⱪirip, bizni ɵzining pərzənti ⱪilixtur. 6 Silər Hudaning
pərzəntliri bolƣanliⱪinglar üqün, Huda ɵz oƣlining Roⱨini ⱪəlbinglarƣa
saldi. Bu Roⱨ silərni Hudani «i sɵyümlük Ata» dəp qaⱪirtidu. 7 Xuning
üqün, əmdi silər ⱪul əməs, bəlki Hudaning pərzəntlirisilər. Hudaning
pərzəntliri bolƣanikənsilər, Hudaning wədə ⱪilƣanliriƣa mirashor
bolisilər.
8

⑦

Pawlusning Galatiyaliⱪlardin əndixə ⱪilixi
Burun, Hudani tonumaydiƣan waⱪtinglarda yalƣan ilaⱨlarƣa
Yaki «bu dunyadiki artuⱪqə ⱪa'idə-yosunlarƣa».
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qoⱪunup, ularning ⱪuli bolƣanidinglar. 9 Əmdiliktə, ⱨəⱪiⱪiy Hudani
tonudunglar. Tehimu eniⱪraⱪ ⱪilip eytⱪanda, Huda təripidin
tonuldunglar. Xundaⱪ ikən, yənə nemə üqün bu dunyadiki ajiz, kerəksiz
ⱪa'idə-yosunlarning ⱪulluⱪiƣa yengiwaxtin ⱪaytmaⱪqi bolisilər? 10 Silər
yənila məlum kün, ay, pəsil wə yillarni hatiriləwatisilər. 11 Mən ilgiri
silərgə singdürgən əjrimning bikar ketixidin ənsirəwatimən.
12
Ⱪerindaxlar, gərqə mən Yəⱨudiy bolsammu, əmdi Təwrat
ⱪanunining əsiri bolmay, silər Yəⱨudiy əməslərdək uningdin
mustəsnamən. Silərdin xuni ɵtünüp soraymənki, bu jəⱨəttə manga ohxax
bolunglar. Silər manga ⱨeq azar yətküzmigənidinglar. 13 Silərgə
məlumki, kesəl səwəbidin Galatiyada dəm eliwatⱪan waⱪtimda, bu hux
həwərni silərgə birinqi ⱪetim yətküzgənidim. 14 U qaƣda, kesilim silər
üqün bir awariqilik bolsimu, lekin silər meni kəmsitmidinglar, rət
ⱪilmidinglar. Əksiqə, meni Huda əwətkən bir pərixtini, ⱨətta Əysa
Məsiⱨni kütkəndək kütüwaldinglar. 15 U qaƣdiki huxalliⱪinglar əmdi
nəgə kətti?! Jəzm ⱪilip eytalaymənki, u qaƣda silər mumkin bolsa,
manga kɵzliringlarni oyup berixkimu razi idinglar. 16 Əmdiliktə, silərgə
ⱨəⱪiⱪətni sɵzligənlikim üqün, düxmininglarƣa aylinip ⱪaldimmu?
17
Mən eytip ɵtkən ⱨeliⱪi adəmlər silərni ɵzigə ⱪaritiwelixⱪa
tirixmaⱪta. Ularning niyiti toƣra əməs. Ular silərni bizdin ayriwetip,
ɵzlirigə ⱪaritiwalmaⱪqi. 18 Məyli mən silər bilən billə bolay yaki bolmay,
silərgə ⱪiziⱪiwatⱪan bu kixilərning niyiti toƣra bolsila, yahxi bolatti,
əlwəttə. 19 Balilirim! Etiⱪadinglar ɵsüp yetilip, Əysa Məsiⱨning təbi'iti
silərdə gəwdiləngüqə, mən silər üqün yənə bir ⱪetim huddi tolƣaⱪ
azabini tartiwatⱪan anidək azabliniwatimən. 20 Mening ⱨazirla
yeninglarƣa berip, silərgə mulayimliⱪ bilən nəsiⱨət ⱪilƣum keliwatidu.
Qünki, silərning bu əⱨwalinglarni anglap, ⱪandaⱪ ⱪilixni rasttinla
bilməywatimən!
Ⱨəjər bilən Sarəning misali
Təwrat ⱪanunining ilkidə yaxaxni halaydiƣan silərdin xuni sorap
baⱪay, silər Təwratta nemə deyilgənlikini bilməmsilər? 22 Təwratta
Ibraⱨimning ikki oƣli barliⱪi hatiriləngən. Ularning biri ⱪul ayal
Ⱨəjərdin, yənə biri ɵz ayali Sarədin bolƣan. 23 Ⱪul ayaldin bolƣan oƣul
pərzənt ⱪaldurux ⱪanuniyiti boyiqə, ɵz ayalidin bolƣan oƣul bolsa
21
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Hudaning wədisi boyiqə dunyaƣa kəlgən.⑧ 24 Bu yərdə mundaⱪ bir
ohxitix bar. Bu ikki ayal Hudaning insanlar bilən tüzgən ikki əⱨdisining
wəkilidur. Təwrat ⱪanuni dəl Sinay teƣida qüxürülgən bolup, bu ⱪanun
Yəⱨudiylarni ɵzining ⱪuli ⱪilidu. Ⱨəjərning ɵzi ⱪul bolup, balilirimu ⱪul
bolidu. Xunga u Sinay teƣiƣa wəkillik ⱪilidu. 25 Ⱨalbuki, Ərəbistandiki
Sinay teƣiƣa simwol ⱪilinƣan Ⱨəjərni bügünki Yerusalemƣimu
ohxitixⱪa bolidu. Qünki, u xəⱨər ɵz həlⱪi bilən ⱨazirmu Təwrat
ⱪanunining ⱪulluⱪida turmaⱪta. 26 Ibraⱨimning ɵz ayali Sarə bolsa ərkin
ayal bolƣaqⱪa, ərxtiki Yerusalemƣa wəkillik ⱪilidu. Xunga, ərxtiki
Yerusalemni bizning animiz deyixkə bolidu. 27 Qünki, muⱪəddəs
yazmilarda mundaⱪ yezilƣan:
«Huxal bol, əy pərzənt kɵrmigən tuƣmas ayal!
Təntənə ⱪil yuⱪiri awazing bilən tolƣaⱪ azabini kɵrmigən ayal!
Qünki, dəsləptə tuƣmas bolƣan ayalning pərzəntliri
baxⱪa ayallarning pərzəntliridinmu kɵp boldi.»
28

Ⱪerindaxlar, silər Hudaning pərzəntliri boldunglar. Qünki, huddi
Is’ⱨaⱪ Hudaning wədisi boyiqə Sarədin tuƣulƣandək, silərmu Hudaning
wədisi boyiqə tuƣuldunglar. 29 U qaƣda, pərzənt ⱪaldurux ⱪanuniyiti
boyiqə tuƣulƣan Isma'il Muⱪəddəs Roⱨ ata ⱪilƣan xapa'ət bilən
tuƣulƣan Is’ⱨaⱪⱪa ⱪandaⱪ ziyankəxlik ⱪilƣan bolsa, ⱨazir Təwrat
ⱪanuniƣa ⱪul bolƣanlar Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣuqi bizlərgə xundaⱪ
ziyankəxlik ⱪiliwatidu. 30 Lekin, muⱪəddəs yazmilarda nemə dəp
yezilƣan? Uningda: «Sən bu dedək ayalingni oƣli bilən ⱪoxup ⱨəydiwət!
Qünki dedək ayalingning oƣli ⱨərgiz ərkin ayalingdin bolƣan oƣul bilən
mirasⱪa ortaⱪ bolup ⱪalmisun» dəp yezilƣan. 31 Demək, ⱪerindaxlar, biz
ⱪul ayalning əməs, bəlki ərkin ayalning pərzəntlirimiz.

⑧ Huda Ibraⱨimƣa «mən sening əwladliringni uluƣ bir həlⱪ ⱪilimən» dəp wədə
ⱪilƣanidi. Biraⱪ, Ibraⱨim bilən tuƣmas ayali Sarə ⱪerip kətküqə pərzənt kɵrmidi.
Xuning üqün, Ibraⱨim ⱪul ayali Ⱨəjərdin Isma'ilni tapti. Bu, «pərzənt ⱪaldurux
ⱪanuniyiti boyiqə tuƣulƣan» bala boldi. Ahirda, Hudaning mɵjizə kɵrsitixi bilən
Ibraⱨim Sarədin Is’ⱨaⱪni tapti. Bu bala «Hudaning wədisi boyiqə tuƣulƣan» oƣuldur.
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5-bab
Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣuqilarning ərkinliki
Əysa Məsiⱨ bizni ərkinliktə yaxisun dəp, azad ⱪildi. Xuning üqün,
ⱪəddinglarni ruslanglar, Təwrattiki ⱪa'idə-yosunlar silərgə yənə
boyunturuⱪ bolmisun.
2
Mənki Pawlus xuni eytip ⱪoyayki, əgər silər ⱨəⱪⱪaniyliⱪni izdəp
turup, yənila hətnigə tayansanglar, u qaƣda Əysa Məsiⱨning silərgə
ⱨeqⱪandaⱪ paydisi ⱪalmaydu. 3 Mən hətnigə tayanmaⱪqi bolƣanlarni
yənə bir ⱪetim agaⱨlandurimənki, əgər silər hətnini ⱪobul ⱪilsanglar,
Təwrattiki pütün ⱪa'idə-yosunlarƣa toluⱪ boysunuxunglar kerək. 4 Silər
bularƣa boysunuxⱪa tayinip ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlinixⱪa
tirixsanglar, u qaƣda silər Əysa Məsiⱨtin ayrilip ⱪalisilər, xundaⱪla
Hudaning meⱨir-xəpⱪitini rət ⱪilƣan bolisilər. 5 Lekin, etiⱪad arⱪiliⱪ
ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlanƣan bizlər bolsaⱪ, Muⱪəddəs Roⱨⱪa tayinip,
Hudaning bizgə wədə ⱪilƣan bəht-sa'adətlirini intizarliⱪ bilən
kütməktimiz. 6 Biz Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣanliⱪimiz üqün, hətnə
ⱪilix yaki ⱪilmasliⱪ muⱨim əməs, pəⱪət meⱨir-muⱨəbbət arⱪiliⱪ
ipadiləngən etiⱪadla muⱨim, dəp ⱪaraymiz.
7
Silər etiⱪad yolida alƣa besiwatⱪanidinglar, biraⱪ kim silərning
ⱨəⱪiⱪətkə ita'ət ⱪilixinglarƣa tosalƣu boldi? 8 U əlwəttə silərni ɵzigə
qaⱪirƣan Huda əməs! 9 Esinglarda bolsunki, kiqikkinə hemirturuq pütün
hemirni boldurƣinidək, bir adəmning hata təlimimu nurƣun adəmni
azduridu. 10 Silərmu bu ixta manga ohxax oylaydiƣan bolisilər, dəp
Hudaƣa bolƣan etiⱪadim bilən ixinimən. Silərni ⱪutritiwatⱪan kim
boluxidin ⱪət'iynəzər, u qoⱪum Hudaning jazasini tartidu.
11
Ⱪerindaxlar, əgər mən ular eytⱪandək «hətnə ⱪilinix kerək» dəp
dawamliⱪ təlim berip yürgən bolsam, undaⱪta mən bügünki kündə yənə
nemə üqün Yəⱨudiylarning ziyankəxlikigə uqraymən? Əgər xundaⱪ
ⱪilƣan bolsam, u qaƣda «ⱪutⱪuzulux pəⱪət Əysa Məsiⱨning kresttiki
ⱪurbanliⱪidinla kelidu» demigən bolattim ⱨəm ularning ƣəzipinimu
ⱪozƣimiƣan bolattim. 12 Silərni ⱪutratⱪan bu adəmlər ɵzlirini ahta
ⱪiliwətsun!
13
Ⱪerindaxlar, silər ərkinlikkə qaⱪirildinglar. Lekin, bu ərkinlikinglar
gunaⱨkar təbi'itinglarning arzulirini ⱪanduruxning baⱨanisi bolup
ⱪalmisun. Əksiqə, buni bir-biringlarƣa meⱨir-muⱨəbbət bilən hizmət
1
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ⱪilixning pursiti, dəp bilinglar. 14 Qünki, pütün təwrat ⱪanuni «ⱪoxnangni
ɵzüngni sɵygəndək sɵy» degən əmrgə yiƣinqaⱪlanƣan. 15 Lekin pəhəs
bolunglarki, bir-biringlarni qixləp tartip yürsənglar, ɵzünglarnimu
wəyran ⱪilisilər.
Muⱪəddəs Roⱨ wə bizning gunaⱨkar təbi'itimiz
Xuni deməkqimənki, Muⱪəddəs Roⱨning yetəkqilikidə yaxanglar.
Xu qaƣda, gunaⱨkar təbi'itinglarning arzu-ⱨəwəslirigə yol ⱪoymaysilər.
17
Qünki, insanning gunaⱨkar təbi'iti Muⱪəddəs Roⱨⱪa zit bolƣan ixlarni
arzu ⱪilƣinidək, Muⱪəddəs Roⱨmu insanning gunaⱨkar təbi'itigə zit
bolƣan ixlarni arzu ⱪilidu. Ular bir-birigə ⱪarimuⱪarxidur, bu
ⱪarimuⱪarxiliⱪ ɵzünglar arzu ⱪilƣan ixlarni ⱪilixta toⱪunux pəyda ⱪilidu.
18
Wəⱨalənki, silər Muⱪəddəs Roⱨning yetəkqilikidə bolsanglar, u qaƣda
Təwrat ⱪanunining ilkidə bolmaysilər.
19
Insanning gunaⱨkar təbi'itigə bax egixi jinsiy əhlaⱪsizliⱪ, napakliⱪ,
xəⱨwaniyliⱪ, 20 butpərəslik, seⱨirgərlik, ɵqmənlik, uruxⱪaⱪliⱪ,
ⱪizƣanquⱪluⱪ, ƣəzəplinix, xəhsiyətqilik, bɵlgünqilik, guruⱨwazliⱪ,
21
ⱨəsəthorluⱪ, ⱨaraⱪkəxlik, əyx-ixrət ⱪatarliⱪ gunaⱨlarni kəltürüp
qiⱪiridu. Burunⱪidək yənə bir ⱪetim agaⱨlandurimənki, bu ixlarni
ⱪilƣuqilarƣa Hudaning padixaⱨliⱪida urun yoⱪ.
22
Wəⱨalənki, Muⱪəddəs Roⱨning yetəkqilikidə yaxaxning beridiƣan
mewiliri meⱨir-muⱨəbbət, huxal-huramliⱪ, tinq-amanliⱪ, səwr-taⱪət,
meⱨribanliⱪ, yahxiliⱪ, sadiⱪliⱪ, 23 mulayimliⱪ wə ɵzini tutuwelixlardin
ibarəttur. Bular ⱨeqⱪandaⱪ ⱪanunƣa zit əməstur. 24 Əysa Məsiⱨkə
mənsup bolƣanlar ɵzining gunaⱨkar təbi'iti wə uningdiki barliⱪ yaman
ⱨəwəslərni krestkə mihliƣan bolidu. 25 Muⱪəddəs Roⱨ bizning yengi
ⱨayatimizning mənbəsi bolƣanikən, uning yetəkqilikidə mangayli.
26
Təkəbburluⱪ ⱪilmayli, bir-birimizni rənjitməyli, bir-birimizgə ⱨəsət
ⱪilmayli.
16

6-bab
Bir-biringlarƣa yardəm ⱪilinglar
Ⱪerindaxlar, əgər aranglarda birining ⱨazirmu gunaⱨ sadir
ⱪiliwatⱪanliⱪi bayⱪalƣan bolsa, etiⱪadta pixip yetilgən silər uni
mulayimliⱪ bilən toƣra yolƣa ⱪayturup kelinglar. Xuning bilən bir
1
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waⱪitta, ɵzünglarningmu azdurulup kətməslikinglarƣa diⱪⱪət ⱪilinglar.
2
Bir-biringlarning eƣirqiliⱪini kɵtürünglar. Xundaⱪ ⱪilsanglar, Əysa
Məsiⱨning ⱪanuniƣa əməl ⱪilƣan bolisilər. 3 Əgər kimdəkim ɵzini ⱪaltis
qaƣlap, baxⱪilarƣa yardəm bərmisə, ɵzini ɵzi aldiƣan bolidu. Bundaⱪ
adəm əməliyəttə ⱪaltis əməs. 4 Ⱨərkim ɵzining əməliyitigə ⱪarap baⱪsun.
Pəhirlinixkə tegixlik bolsa, pəhirlənsun. Ɵzini baxⱪilar bilən
selixturmisun. 5 Ⱨərbir adəm ɵzining ixiƣa ɵzi məs'ul boluxi kerək.
6
Hudaning sɵzidin təlim eliwatⱪan kixi ɵzigə təlim bərgüqini ɵzidə bar
bolƣan yahxi nərsilər bilən bəⱨrimən ⱪilsun.
7
Ɵz-ɵzünglarni aldimanglar, ɵz-ɵzünglarni aldiƣan bilən, Hudani
aldiyalmaysilər. Kim nemə terisa, xuni alidu. 8 Ɵzining gunaⱨkar
təbi'itining arzu-ⱨəwəslirini ⱪandurux üqün uruⱪ qaqⱪan kixi uningdin
ⱨalakət ⱨosuli alidu. Muⱪəddəs Roⱨni hursən ⱪilix üqün uruⱪ qaqⱪan kixi
bolsa uningdin mənggülük ⱨayat ⱨosuli alidu. 9 Xunga, yahxi ixlarni
ⱪilixtin boxaxmayli. Xundaⱪ ⱪilsaⱪ, waⱪti kəlgəndə qoⱪum mol ⱨosul
alalaymiz. 10 Xuning üqün, pursət bolsila, baxⱪilarƣa, bolupmu etiⱪadqi
ⱪerindaxlirimizƣa yahxi ixlarni ⱪilip berəyli.
Agaⱨlandurux wə salam
Ⱪaranglar! Tɵwəndiki bu ⱪurlarni ɵz ⱪolumda alaⱨidə qong hətlər
bilən yeziwatimən. 12 Yəⱨudiylarning mahtixiƣa huxtar kixilər silərni
hətnə ⱪilduruxⱪa zorlaydu. Ular ⱪutⱪuzulux pəⱪət Əysa Məsiⱨning kresttə
ⱪurban bolƣanliⱪidinla kelidu desə, Yəⱨudiylarning ziyankəxlikigə
uqraydu. 13 Əməliyəttə, bundaⱪ kixilərning ɵzlirimu Təwrat ⱪanuniƣa
toluⱪ əməl ⱪilmaydu. Biraⱪ, ular silərning hətnini ⱪobul ⱪilƣanliⱪinglar
bilən mahtinix üqün, hətnə ⱪilduruxunglarni tələp ⱪilidu. 14 Ɵzümni elip
eytsam, Rəbbimiz Əysaning kresttiki ɵlümidin baxⱪa ⱨeqⱪandaⱪ ix bilən
mahtanmaymən. Qünki, uning kresttiki ɵlümi səwəbidin bu dunya mən
üqün ɵlgəndur, mənmu bu dunya üqün alliburun ɵlgən. 15 Hudaning
nəziridə hətnə ⱪilix yaki ⱪilmasliⱪ muⱨim əməs, muⱨimi Əysa Məsiⱨ
arⱪiliⱪ yengi adəm boluxtur. 16 Mundaⱪ kɵzⱪarax bilən yaxaydiƣanlarƣa
– Hudaning ⱨəⱪiⱪiy həlⱪigə amanliⱪ wə rəⱨim-xəpⱪət yar bolƣay!
17
Buningdin keyin, ⱨeqkim yuⱪirida deyilgən ixlar bilən meni awarə
ⱪilmisun! Qünki, bədinimdə ⱪalƣan yara izliri mening Əysa Məsiⱨ üqün
hux həwər tarⱪitix yolida tartⱪan azab-oⱪubətlirimning iznasidur.
18
Ⱪerindaxlar, Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning meⱨir-xəpⱪiti silərgə yar
bolƣay, amin!
11
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(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
Uxbu hətning mu'əllipi əlqi Pawlus bolup, u bu hətni türmidiki waⱪtida
Əfəs xəⱨiridiki etiⱪadqilarƣa yazƣan. Əfəs xəⱨiri əyni waⱪittiki Asiya
ɵlkisining (bügünki Türkiyidə) mərkizi idi. Pawlus bu xəⱨərdə hux həwər
yətküzüx wə təlim berix hizmiti bilən ikki yildin artuⱪ turƣan («Əlqilər»
19-bab 10-ayət).
Mu'əllip bu hetidə birər alaⱨidə hata təlim üstidə əməs, bəlki Hudaning
meⱨir-xəpⱪiti üstidə tohtilip, Hudaning insanlarƣa axkariliƣan pilanini
toluⱪ qüxəndürgən. Mu'əllip birinqi babta bu pilanning nixani, yəni
Hudaning waⱪit-sa'iti kəlgəndə pütkül məwjudatlarni birliktə Əysa
Məsiⱨning baxⱪuruxiƣa ⱪoyidiƣanliⱪini təkitligən. Xuning bilən birgə,
insanlarning gunaⱨlirining Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ kəqürüm
ⱪilinidiƣanliⱪini ⱨəm kəqürüm ⱪilinƣan adəmlərning ⱪəlbidiki Muⱪəddəs
Roⱨ ularning kəlgüsidiki üzül-kesil ⱪutⱪuzuluxiƣa kapalət
beridiƣanliⱪini kɵrsətkən.
U yənə etiⱪadqilarni ɵzlirining Hudaning pərzəntliri ikənlikini ⱨəmdə
jama'ətqilikining birliki wə meⱨir-muⱨəbbiti arⱪiliⱪ Əysa Məsiⱨkə
baƣlanƣanliⱪini ɵz ⱨayatida əks əttürüxkə qaⱪirƣan.
Pawlus etiⱪadqilar jama'ətqilikini bir təngə, bir imarətkə wə bir
ayalƣa ohxatsa, ⱨəzriti Əysani bu tənning bexiƣa, bu imarətning uliƣa
wə bu ayalning yoldixiƣa ohxitix arⱪiliⱪ etiⱪadqilar jama'ətqiliki bilən
ⱨəzriti Əysa otturisidiki alaⱨidə munasiwətni qüxəndürgən.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tezis:
Salam (1-bab 1-ayəttin 2-ayətkiqə)
Hudaning pilani wə etiⱪadqilarning ⱪutⱪuzuluxi (1-bab 3-ayəttin
2-babning ahiriƣiqə)
Pawlusning hizmiti wə du'asi (3-bab)
Etiⱪadqilar jama'ətqilikining birliki (4-bab 1-ayəttin 16-ayətkiqə)
Etiⱪadqilarning Hudaning kütkinidək yaxixi (4-bab 17-ayəttin 6-bab
9-ayətkiqə)
Etiⱪadqilarƣa berilgən ⱪoƣdinix ⱪoralliri (6-bab 10-ayəttin
24-ayətkiqə)

Əfəsliklərgə
yezilƣan hət

1

Hudaning iradisi bilən Əysa Məsiⱨning əlqisi boluxⱪa tallanƣan
mənki Pawlustin Hudaning Əfəs xəⱨiridiki muⱪəddəs həlⱪi – Əysa
Məsiⱨning sadiⱪ əgəxküqilirigə salam. 2 Huda'atimiz wə Rəbbimiz Əysa
Məsiⱨ silərgə meⱨir-xəpⱪət wə amanliⱪ ata ⱪilƣay!
Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ ata ⱪilinƣan roⱨiy bəht
Hudaƣa, yəni Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning atisiƣa mədⱨiyilər
oⱪulƣay! Biz Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣanliⱪimiz üqün, Huda bizgə
ərxtiki barliⱪ roⱨiy bəhtni ata ⱪildi. 4-5 Huda ɵzining aldida bizning pak
wə əyibsiz boluximiz üqün, dunyani yaritixtin burunla, bizni Əysa
Məsiⱨkə baƣliniximiz arⱪiliⱪ tallidi. Huda bizni sɵygəqkə, bizning Əysa
Məsiⱨ arⱪiliⱪ ɵzigə pərzənt boluximizni ɵz hux rayi boyiqə aldin'ala
bəlgilidi. Bu, uning iradisidur. 6 Xunga, uning qongⱪur meⱨir-xəpⱪitigə
mədⱨiyilər oⱪuymiz. Biz Hudaning sɵyümlük Oƣliƣa mənsup
bolƣanliⱪimiz üqün, Huda bundaⱪ ƣayət zor meⱨir-xəpⱪətni bizgə
xərtsiz ata ⱪildi. 7 Əysa Məsiⱨning ⱪurbanliⱪ ⱪeni gunaⱨlirimiz bədiligə
tɵkülgəqkə, biz gunaⱨning ⱪulluⱪidin ərkin bolduⱪ. Gunaⱨlirimiz
kəqürüm ⱪilindi. Bu, Hudaning bizgə kɵrsətkən qongⱪur meⱨir-xəpⱪiti
arⱪiliⱪ boldi. 8 Huda bizgə bu meⱨir-xəpⱪətni qəksiz əⱪil-idrak bilən
yaƣdurup, 9 burun axkarilimiƣan pilanini bizgə axkarilidi. Huda hux rayi
3
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bilən bu pilanning Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ əməlgə axuruluxini aldin bekitti.
10
Huda buni ɵzi bəlgiligən waⱪti yetip kəlgəndə ixⱪa axurup, bu dunya wə
u dunyadiki pütkül məwjudatni birliktə Əysa Məsiⱨning baxⱪuruxiƣa
ⱪoyidu.
11
Ⱨəmmə ix Hudaning iradisi boyiqə orunlaxturulƣan bolup, biz
etiⱪadqilar Hudaning aldin bəlgiligən pilani boyiqə Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ
Hudaƣa tə'əlluⱪ boluxⱪa tallanduⱪ. 12 Buningdin məⱪsət, ümidimizni Əysa
Məsiⱨkə əng awwal baƣliƣan bizlər arⱪiliⱪ xanuxəwkətlik Hudaƣa
mədⱨiyilər elip kelixtur. 13 Silər Yəⱨudiy əməslərmu ⱨəⱪiⱪətni, yəni
ɵzünglarning ⱪutⱪuzuluxunglar toƣrisidiki hux həwərni anglap, Əysa
Məsiⱨkə ixəndinglar ⱨəm wədə ⱪilinƣan Muⱪəddəs Roⱨ bilən
mɵⱨürləndinglar. Bu, Hudaƣa mənsup bolƣanliⱪinglarning bəlgisidur.
14
Hudaƣa tə'əlluⱪ bolƣan biz ⱨəmmimiz taki üzül-kesil ⱪutⱪuzulƣuqə,
ⱪəlbimizdiki Muⱪəddəs Roⱨ Huda bizgə wədə ⱪilƣan Mirasⱪa erixiximizgə
kapalətlik ⱪilidu. Buningdin məⱪsət, xanuxəwkətlik Hudaƣa mədⱨiyilər
elip kelixtur.
Pawlusning etiⱪadqilar üqün ⱪilƣan du'asi
Rəbbimiz Əysaƣa bolƣan etiⱪadinglarni wə Hudaning barliⱪ
muⱪəddəs həlⱪigə bolƣan meⱨir-muⱨəbbitinglarni angliƣinimdin buyan,
mən du'alirimda dawamliⱪ silər üqün Hudaƣa xükür eytip, silərni ⱨəmixə
əsliməktimən. 17 Mən xundaⱪ du'a ⱪilimənki, Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning
Huda'atisi, yəni xanuxəwkətlik Huda'atimiz Muⱪəddəs Roⱨ arⱪiliⱪ silərgə
danaliⱪ wə qongⱪur qüxənqə ata ⱪilip, ɵzini tehimu tonutⱪay! 18 Ⱪəlbinglar
roxən bolup, Hudaning bizni ⱪandaⱪ ümidkə qaⱪirƣanliⱪini wə ɵzining
muⱪəddəs həlⱪigə wədə ⱪilƣan mirasning ⱪanqilik mol wə xanliⱪ ikənlikini
qüxəngəysilər. 19-20 Xundaⱪla, Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣuqi bizlər üqün
Hudaning küq-ⱪudritining nəⱪədər ⱪudrətliklikinimu qüxəngəysilər. Bu, dəl
Huda Əysa Məsiⱨni ɵlümdin tirildürüp, ərxtə ɵzining ong təripigə
olturƣuzƣanda namayan ⱪilƣan büyük küq-ⱪudrəttur. 21 Huda Əysa
Məsiⱨni pəⱪət bu dunyadila əməs, bəlki u dunyadimu barliⱪ ⱨɵkümranlar,
ⱨoⱪuⱪdarlar, rəzil küqlər, mənsəpdarlar wə tilƣa alƣili bolidiƣanliki
əməllərning üstigə qiⱪardi. 22 Huda ka'inattiki barliⱪ məwjudatni Əysa
Məsiⱨning ayiƣi astida tiz püktürüp, etiⱪadqilar jama'ətqiliki üqün uni
barliⱪ məwjudatⱪa bax ⱪilip bərdi. 23 Etiⱪadqilar jama'ətqiliki Əysa
Məsiⱨning teni bolup, bu tən u təripidin toluⱪlinip turidu. Əysa Məsiⱨning
ɵzi pütkül ka'inatning ⱨər jəⱨəttin toluⱪliƣuqisidur.
15-16
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2-bab
Ɵlümdin ⱨayatliⱪⱪa
Silər burun Hudaƣa ita'ətsizlik ⱪilip, gunaⱨ iqidə yaxiƣanliⱪinglar
səwəbidin roⱨiy jəⱨəttə ɵlük idinglar. 2 U qaƣlarda, silər bu dunyaning
yaman yollirida mangƣanidinglar, yaman roⱨlarning ⱨɵkümrani bolƣan
ⱨəmdə kixilərni Hudaƣa ita'ətsizlik ⱪilixⱪa azduridiƣan Xəytanƣa
boysunup yaxidinglar. 3 Burun ⱨəmmimiz ⱨəm xundaⱪ yaxiƣaniduⱪ. Ɵz
gunaⱨkar təbi'itimizning arzu-ⱨəwəslirigə berilip, xəhsiyətqilikkə tolƣan
oy-hiyallirimiz boyiqə yaxayttuⱪ. Xunga, bizmu Hudaning jazasiƣa
uqraxⱪa layiⱪ iduⱪ.
4
Lekin, intayin rəⱨim-xəpⱪətlik bolƣan Huda bizni xu ⱪədər sɵygəqkə,
5
gərqə biz gunaⱨlirimiz tüpəylidin roⱨiy jəⱨəttə ɵlgən bolsaⱪmu, Huda
bizni Əysa Məsiⱨkə baƣliƣan ⱨalda yengi ⱨayatⱪa erixtürdi. Esinglarda
bolsunki, silər pəⱪət uning meⱨir-xəpⱪiti arⱪiliⱪ ⱪutⱪuzuldunglar. 6 Biz
Əysa Məsiⱨkə baƣlanƣanliⱪimiz üqün, Huda biznimu uning bilən billə
tirildürüp, bizgə ərxtiki təhttə uning bilən billə olturux ⱨoⱪuⱪini bərdi.
7
Hudaning bundaⱪ ⱪilixtiki məⱪsiti xuki, Huda ɵzi Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ
bizgə ata ⱪilƣan meⱨir-xəpⱪətning təngdaxsiz ikənlikini əbədil'əbəd
kɵrsitixtur. 8 Silər Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilip, Hudaning meⱨir-xəpⱪiti
arⱪiliⱪ ⱪutⱪuzuldunglar. Bu silərning əjringlardin kəlgən əməs, bəlki
Hudadin kəlgən iltipattur. 9 Silər ⱨərgizmu yahxi əməllər bilən
ⱪutⱪuzulmidinglar, xunga silərning mahtinixⱪa ⱨəⱪⱪinglar yoⱪ. 10 Qünki,
biz ⱨəmmimiz Hudaning ijadiyiti bolup, Huda burunla təyyarliƣan yahxi
əməllərni ⱪiliximiz üqün Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ yengidin yaritilduⱪ.
1

Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ bir tən bolux
Esinglarda bolsunki, tuƣuluxunglardin Yəⱨudiy əməs silər ɵz
hətnisidin pəhirlinidiƣan Yəⱨudiylar təripidin «hətnisizlər» dəp
kəmsitildinglar. Wəⱨalənki, ularning hətnisi pəⱪət jismaniy jəⱨəttiki
hətnidur. 12 U qaƣlarda, silər Əysa Məsiⱨkə mənsup əməs idinglar,
xundaⱪla Hudaning həlⱪi bolƣan Isra'illar ⱪataridimu əməs idinglar,
Huda ɵz həlⱪigə wədə ⱪilƣan əⱨdining sirtida turattinglar ⱨəmdə Hudani
tonumay, ümidsiz yaxayttinglar. 13 Silər xu qaƣlarda Hudadin yiraⱪ
bolsanglarmu, lekin ⱨazir Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣanliⱪinglar üqün,
Əysa Məsiⱨning ⱪurbanliⱪ ⱪeni bilən Hudaƣa yeⱪinlaxturuldunglar.
11
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Əysa Məsiⱨ biz Yəⱨudiylar bilən silər Yəⱨudiy əməslərni
inaⱪlaxturuxning mənbəsi. U bizlərni birləxtürüp, bir-birimizni
ayriwətkən düxmənlik tosuⱪni buzup taxlidi. 15 Əysa Məsiⱨ ɵzining
tenini ⱪurban ⱪilix arⱪiliⱪ Yəⱨudiy əməslərni qətkə ⱪaⱪidiƣan Təwrat
ⱪanuni wə uning əmr-pərmanlirini küqidin ⱪaldurdi. Buningdin məⱪsət,
Yəⱨudiylar wə Yəⱨudiy əməslərni ɵzigə mənsup bolƣan yengi insan
ⱪilip qiⱪix wə ularni inaⱪlaxturuxtur. 16 U krestkə mihlinip ⱪurban bolux
arⱪiliⱪ bir tən ⱪilip birləxtürülgən ikki tərəp arisidiki düxmənlikni
yoⱪitip, ularni Huda bilən yaraxturdi. 17 Əysa Məsiⱨ Hudadin yiraⱪ
bolƣan silər bilən Hudaƣa yeⱪin bolƣan biz Yəⱨudiylarƣa inaⱪliⱪ
toƣrisidiki hux həwərni elip kəldi. 18 Demək, Əysa Məsiⱨning wasitisi
bilən ⱨəmməylən ⱪəlbimizdiki ohxax bir Muⱪəddəs Roⱨⱪa tayinip
Huda'atimizning aldiƣa baralaymiz.
19
Xuning üqün, silər Yəⱨudiy əməslər əmdi yat wə yaⱪa yurtluⱪlardin
əməs, bəlki Hudaning muⱪəddəs həlⱪi bilən birgə Huda padixaⱨliⱪining
əⱨliliridin, xundaⱪla Huda a'ilisining əzaliridin boldunglar. 20 Ⱨəmmimiz
Huda seliwatⱪan bina bolup, əlqilər bilən pəyƣəmbərlər bu binaning
asasi, Əysa Məsiⱨ bolsa uning ul texidur. 21 Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ biz
Rəbbimizgə beƣixlanƣan muⱪəddəs ibadəthana bolux üqün
birləxtürülüp, ɵsməktimiz. 22 Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ silər Yəⱨudiy
əməslərmu biz Yəⱨudiy etiⱪadqilar bilən birliktə Huda ɵz roⱨi arⱪiliⱪ
turidiƣan ibadəthana ⱪilip seliniwatisilər.

3-bab
Pawlusning Yəⱨudiy əməslər arisidiki hizmiti
Xunglaxⱪa, mənki Pawlus ⱨər da'im silərgə du'a ⱪilmaⱪtimən. Mən
silər Yəⱨudiy əməslərgə Əysa Məsiⱨ toƣrisidiki bu hux həwərni
yətküzgənlikim üqün məⱨbus boldum. 2 Silər bilisilər, Huda manga
iltipat kɵrsitip, bu hux həwərni silərgə yətküzüx wəzipisini ata ⱪildi.
3
Huda burun axkarilimiƣan pilanini, yəni Əysa Məsiⱨ toƣrisidiki sirni
wəⱨiy arⱪiliⱪ manga axkarilidi. Mən bu toƣruluⱪ muxu hetimning
aldinⱪi ⱪismida ⱪisⱪiqə bayan ⱪildim. 4 Silər bu hetimni oⱪuƣininglarda,
mening bu sir toƣruluⱪ nemilərni bilgənlikimni qüxiniwalalaysilər.
5
Ilgiri Huda bu sirni insanlarƣa ayan ⱪilmiƣanidi, əmma ⱨazir bolsa bu
sirni Muⱪəddəs Roⱨ arⱪiliⱪ ɵzi talliƣan əlqilərgə wə pəyƣəmbərlərgə
1
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ayan ⱪildi. 6 Bu sir Yəⱨudiy əməslərningmu bu hux həwərgə ixinix
arⱪiliⱪ Yəⱨudiylar bilən billə Huda ata ⱪilidiƣan ⱨəⱪiⱪiy bayliⱪⱪa
mirashor boluxini, xundaⱪla, ularning Yəⱨudiylar bilən birliktə bir
tənning əzaliri bolup, Hudaning Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ bərgən ⱪutⱪuzulux
toƣrisidiki wədisidin ortaⱪ bəⱨrimən boluxini ɵz iqigə alidu. 7 Mən
Hudaning meⱨir-xəpⱪiti wə küq-ⱪudriti bilən bu hux həwərni
yətküzidiƣan hizmətkar boldum. 8 Mən Hudaning muⱪəddəs həlⱪi
iqidiki əng ərziməs biri bolsammu, Huda manga meⱨir-xəpⱪət kɵrsitip,
meni Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ erixidiƣan wə insanlar təsəwwur
ⱪilalmaydiƣan ⱨəⱪiⱪiy bayliⱪni Yəⱨudiy əməslərgə yətküzüp berixkə
tallidi. 9 Pütkül məwjudatni yaratⱪan Huda yənə burundin tartip
axkarilimiƣan bu pilanining ⱪandaⱪ əməlgə axurulƣanliⱪini barliⱪ
insanlarƣa qüxəndürüx wəzipisini manga bərdi. 10 Hudaning məⱪsiti,
bügünki kündə Yəⱨudiylar wə Yəⱨudiy əməslərdin xəkilləngən
etiⱪadqilar jama'ətqiliki arⱪiliⱪ kɵp tərəplik danaliⱪini asmandiki
ⱨɵkümran wə ⱨoⱪuⱪdar bolƣan pərixtilərgə bildürüxtin ibarət. 11 Bu,
Hudaning dunya apiridə boluxtin ilgiri pilanliƣan wə ⱨazir Rəbbimiz
Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ əməlgə axurƣan iradisigə uyƣundur. 12 Biz Əysa
Məsiⱨkə mənsup bolƣanliⱪimiz ⱨəm uningƣa etiⱪad ⱪilƣanliⱪimizdin
yürikimiz toⱪ ⱨalda ixənq bilən Hudaning aldiƣa baralaymiz. 13 Xunga,
mening silər üqün tartⱪan azab-oⱪubətlirimdin roⱨsizlinip kətməy,
əksiqə buningdin pəhirlinixinglarni ɵtünimən.
Əysa Məsiⱨning meⱨir-muⱨəbbiti
Hudaning uxbu pilanini kɵz aldimƣa kəltürsəm, ərxtiki wə yər
yüzidiki pütkül məwjudatlarni yaratⱪan Huda'atimizƣa tizlinip du'a
ⱪilimənki, 16 Huda ɵzining uluƣluⱪining qəksizlikidin silərgə ⱪudrət
berip, Muⱪəddəs Roⱨ arⱪiliⱪ silərni iq-iqinglardin küqləndürgəy.
17
Xundaⱪ ⱪilip, Əysa Məsiⱨ etiⱪadinglar arⱪiliⱪ ⱨər da'im ⱪəlbinglarda
bolƣay, ⱨayatinglar Hudaning meⱨir-muⱨəbbitidə yiltiz tartip,
mustəⱨkəmləngəy. 18-19 Bu arⱪiliⱪ silər Hudaning barliⱪ muⱪəddəs həlⱪi
bilən billə Əysa Məsiⱨning meⱨir-muⱨəbbitining nəⱪədər mol, zor,
qongⱪur wə qəksiz ikənlikini qüxinələysilər. Gərqə Əysa Məsiⱨning
meⱨir-muⱨəbbiti insan təsəwwuridin ⱨəssiləp ⱨalⱪip kətkən bolsimu,
silər buni tonup yətkəysilər. Xundaⱪ bolƣanda, silər Hudaning mol
kamaliti bilən toldurulisilər.
20
Barliⱪ xan-xərəp Hudaƣa mənsup bolƣay! U ⱨayatimizda namayan
14-15
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boluwatⱪan uluƣ küq-ⱪudriti arⱪiliⱪ barliⱪ tilikimiz wə
oyliƣinimizdinmu kɵp ixlarni ⱪilalaydu. 21 Barliⱪ xan-xərəp etiⱪadqilar
jama'ətqiliki wə Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ Hudaƣa əbədil'əbəd mənsup
bolƣay, amin!

4-bab
Etiⱪadqilar jama'ətqilikining birliki
Xu səwəblərdin, Rəbbimizgə hizmət ⱪilix yolida məⱨbus bolƣan mən
silərdin Hudaning qaⱪiriⱪiƣa munasip yaxixinglarni ɵtünüp soraymən.
2
Silər ⱨəmixə kəmtər, mulayim, səwrqan bolup, meⱨir-muⱨəbbitinglar
bilən bir-biringlarƣa kəng ⱪorsaⱪ bolunglar. 3 Bir-biringlar bilən inaⱪ
ɵtüx arⱪiliⱪ Muⱪəddəs Roⱨning etiⱪadqilarƣa bərgən birlikini saⱪlaxⱪa
tirixinglar. 4 Biz ⱨəmmimiz bir tənning əzaliri, ⱪəlbimizdiki Muⱪəddəs
Roⱨmu bir. Xuningƣa ohxax, Huda bizni qaⱪirƣanda, bizgə bərgən
ümidmu birdur. 5 Rəbbimiz bir, etiⱪadimizmu bir bolup, ohxax bir
qɵmüldürülüxni ⱪobul ⱪilduⱪ. 6 Ⱨəmmimizning atisi bolƣan Huda
birdur. U ⱨəmmimizdin üstün turidu, ⱨəmmimiz arⱪiliⱪ ɵz iradisini ijra
ⱪilidu, xundaⱪla ⱨəmmimizning ⱪəlbididur. 7 Əysa Məsiⱨ sehiyliⱪ bilən
ⱨərbirimizgə iltipat kɵrsitip, ⱨədiyilərni ata ⱪildi. 8 Bu toƣruluⱪ
muⱪəddəs yazmilarda mundaⱪ deyilgən:
1

«U ərxkə qiⱪⱪanda,
nurƣunliƣan əsirlərni yetəklidi.
insanlarƣa ⱨədiyilərni ata ⱪildi.»
9

Bu yərdiki «qiⱪⱪanda» degən sɵz Əysa Məsiⱨning awwal tɵwəngə –
yər-yüzigə qüxkənlikini bildüridu. 10 Yərgə qüxkənmu u, ərxkə
qiⱪⱪanmu u. Buningdin məⱪsət, ɵz ⱨɵkümranliⱪini pütkül ka'inatⱪa
ornitixtur.
11
Əysa Məsiⱨ ɵzi etiⱪadqilar jama'ətqilikigə iltipat ⱪilip, bəzilərni əlqi,
bəzilərni pəyƣəmbər, bəzilərni hux həwər yətküzgüqi, yənə bəzilərni
jama'ətqilik məs'uli wə təlim bərgüqi ⱪildi. 12 Ularning wəzipisi
Hudaning muⱪəddəs həlⱪini Hudaning hizmitini ⱪilixⱪa wə Əysa
Məsiⱨning teni, yəni etiⱪadqilar jama'ətqilikini mustəⱨkəmləxkə
tərbiyiləxtin ibarət. 13 Bu wəzipə taki bizning Hudaning Oƣliƣa etiⱪad
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ⱪilixta birdək bolup, uni qongⱪur tonuximiz ⱨəmdə etiⱪad jəⱨəttə ɵsüp
yetilip, Əysa Məsiⱨkə ohxax boluximizƣa ⱪədər dawamlixidu.
14
Xundaⱪ bolƣanda, biz kixilərning ⱨiylə-mikirlirigə gɵdək balilardək
aldinip, ⱨər hil ƣəyriy təlimatlarning xamili wə dolⱪunliridin təwrinip
kətməymiz. 15 Əksiqə, meⱨir-muⱨəbbət bilən Hudaning ⱨəⱪiⱪitini
sɵzləp, tənning, yəni etiⱪadqilar jama'ətqilikining bexi bolƣan Əysa
Məsiⱨkə ⱨərⱪaysi jəⱨəttə ohxax bolup ɵsüp yetilimiz. 16 Əysa Məsiⱨning
yetəkqilikidə etiⱪadqilar jama'ətqilikining ⱨərⱪaysi əzaliri ziq maslixip,
ɵzlirining jari ⱪilixⱪa tegixlik rollirini toluⱪ jari ⱪildurƣanda, etiⱪadqilar
jama'ətqiliki meⱨir-muⱨəbbət iqidə saƣlam ɵsüp yetilidu.
Əysa Məsiⱨkə baƣlanƣan yengi ⱨayat
Rəbbimizning nami bilən agaⱨlandurimənki, əmdi Hudaƣa
ixənməydiƣanlardək ərziməs oy-pikirlər boyiqə yaximanglar. 18 Ular
Hudaƣa tərsaliⱪ ⱪilip, Huda ⱨəⱪⱪidə bilimsiz ⱪaldi. Nətijidə, ⱪəlbi
ⱪarangƣuluⱪta ⱪelip, Huda ata ⱪilƣan ⱨayatliⱪtin məⱨrum ⱪaldi. 19 Ular
ar-nomusni untup, xəⱨwaniyliⱪⱪa berilip, aqkɵzlük bilən ⱨər hil
napakliⱪlarni ⱪilidu.
20
Lekin, burun ɵgəngininglardək, bundaⱪ yaxax Əysa Məsiⱨning
təlimlirigə mas kəlməydu. 21 Silər Əysa Məsiⱨ toƣrisida jəzmən
anglidinglar ⱨəmdə uning təlimlirinimu ⱪobul ⱪildinglar. Qünki ⱨəⱪiⱪət
Əysa Məsiⱨtidur. 22 Undaⱪta, huddi kona kiyiminglarni taxliwətkəndək,
burunⱪi rəzil turmux adətliringlarni kona təbi'itinglar bilən birgə
taxliwetinglar. Qünki, u təbi'ət silərni azduridiƣan qakina ⱨəwəslər bilən
qirip kətkən. 23 Roⱨinglar wə oy-pikringlarmu yengilansun. 24 Yengi
təbi'ətni ɵzünglarƣa ɵzləxtürünglar. Bu yengi təbi'ət Hudaning təbi'itigə
mas bolup, u ⱨəⱪⱪaniyliⱪ wə ⱨəⱪⱪiⱪiy pakliⱪta ipadilinidu.
25
Xuning üqün, yalƣanqiliⱪni taxlap, bir-biringlarƣa rast gəp ⱪilinglar.
Qünki, ⱨəmmimiz bir tənning əzalirimiz. 26 Əgər aqqiⱪlansanglar,
aqqiⱪinglar silərni gunaⱨⱪa baxlimisun. Aqqiⱪinglardin ⱪaytmay, künmu
petip kətmisun. 27 Xundaⱪ ⱪilip, Xəytanƣa pursət bərmənglar. 28 Burun
oƣriliⱪ ⱪilƣanlar əmdi oƣriliⱪ ⱪilmisun. Əksiqə, ikki bilikigə tayinip
sadaⱪətmənlik bilən ixlisun. Tapⱪinidin ⱨajətmənlərgə üləxtürsun.
29
Aƣzinglardin ⱨərgiz yaman sɵzlər qiⱪmisun. Angliƣuqilarning
eⱨtiyajiƣa ⱪarap, ularƣa paydiliⱪ bolsun dəp, meⱨir-xəpⱪətlik sɵzlərni
ⱪilinglar. 30 Hudaning Muⱪəddəs Roⱨini ⱪayƣuƣa salmanglar. Qünki,
Muⱪəddəs Roⱨ bolsa silərning Hudaƣa mənsup bolƣanliⱪinglarning
17
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mɵⱨri bolup, üzül-kesil ⱪutⱪuzulidiƣan kününglarning yetip
kelidiƣanliⱪiƣa kapalətlik ⱪilidu. 31 Barliⱪ adawət tutux, aqqiⱪlinix,
ƣəzəplinix, jedəllixix, tɵⱨmət ⱪilixtin ibarət illətlərdin wə ⱨər hil
yamanliⱪlardin yiraⱪ turunglar. 32 Bir-biringlarƣa meⱨriban, mulayim
bolunglar. Huda silərni Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ kəqürginidək, silərmu
bir-biringlarni kəqürünglar.

5-bab
Hudaning yoruⱪluⱪida yaxanglar
Hudaning sɵyümlük pərzəntliri bolƣanikənsilər, Hudani ülgə
ⱪilinglar. 2 Əysa Məsiⱨ bizgə meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitip, biz üqün ɵzini
pida ⱪilƣandək, silərmu ⱨayatinglarda bir-biringlarƣa xundaⱪ
meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitinglar. Uning biz üqün ɵz jenini pida ⱪilixi huddi
hux puraⱪliⱪ kɵydürmə ⱪurbanliⱪⱪa ohxax, Hudani hursən ⱪildi.
3
Aranglarda jinsiy əhlaⱪsizliⱪ, napakliⱪ yaki aqkɵzlükkə ⱪət'iy yol
ⱪoyulmisun. Qünki, bundaⱪ ixlar Hudaning muⱪəddəs həlⱪigə mas
kəlməydu. 4 Xundaⱪla, xəⱨwaniy wə əhmiⱪanə sɵzləx, qakina qaⱪqaⱪ
ⱪilix silərgə yattur. Undaⱪ ⱪilixning orniƣa Hudaƣa xükür eytinglar.
5
Qünki, xuni eniⱪ bilinglarki, jinsiy əhlaⱪsizliⱪ, napakliⱪ yaki
aqkɵzlükkə berilgən ⱨərⱪandaⱪ adəmgə Əysa Məsiⱨning wə Hudaning
padixaⱨliⱪida orun yoⱪ. Aqkɵzlükkə berilgən adəm Hudaƣa ibadət
ⱪilixning orniƣa mal-mülükkə qoⱪunidu-də, butpərəslərdin
pərⱪlənməydu. 6 Bundaⱪ ixlarƣa baⱨanə kɵrsitələydiƣanlar
yalƣan-yawidaⱪ sɵzliri bilən silərni aldap kətmisun. Qünki, Hudaning
ƣəzipi bundaⱪ ixlarni sadir ⱪilip, Hudaƣa boysunmiƣanlarning üstigə
qüxidu. 7 Xuning üqün, bundaⱪlarning ⱪilmixliriƣa xerik bolmanglar.
8
Burun silər ⱪarangƣuluⱪta idinglar. Lekin, ⱨazir rəbbimizgə mənsup
bolƣanliⱪinglar üqün, yoruⱪluⱪⱪa qɵmdünglar. Xunga, sɵz-ⱨərikitinglar
qoⱪum yoruⱪluⱪtiki adəmlərningkidək bolsun. 9 Bu yoruⱪluⱪ
ⱨayatinglarda yahxiliⱪ, adilliⱪ wə ⱨəⱪiⱪəttin ibarət mol mewilərni
beridu. 10 Nemining Rəbbimizni hursən ⱪilidiƣanliⱪini bilixkə
tirixinglar. 11 Kixilərning ⱪarangƣuluⱪta ⱪilƣan əⱨmiyətsiz yaman
ixliriƣa xerik bolmanglar. Əksiqə, u ixlarni pax ⱪilinglar. 12 Ularning
yoxurun ⱪilƣan xumluⱪlirini tilƣa elixmu nomustur. 13 Nur ularƣa
qüxkəndə, ularning xumluⱪlirini axkara ⱪilidu. 14 Qünki, ⱨəmmə nərsini
1
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axkarilaydiƣini nurdur. Xunga, mundaⱪ deyilidu:
«Oyƣan, əy uhlawatⱪan insan,
tiril roⱨiy ɵlümdin.
Əysa Məsiⱨ sanga nur qaqar!»
15

Xuning üqün, sɵz-ⱨərikitinglarƣa eⱨtiyat ⱪilinglar. Bilimsiz
nadanlardək əməs, aⱪillardək yaxanglar. 16 Həyrlik ixlarni ⱪilix pursitini
ⱪoldin bərmənglar. Qünki, yaxawatⱪan bu dəwrimiz rəzil dəwrdur.
17
Xunga, əⱪilsiz bolmanglar, bəlki Rəbbimizning iradisini qüxinixkə
tirixinglar. 18 Ⱨaraⱪtin məs bolup yürmənglar. Qünki, bundaⱪ ⱪilix
adəmni zə'iplikkə elip baridu. Buning orniƣa, Muⱪəddəs Roⱨⱪa qɵmüp,
uning yetəkqilikidə bolunglar. 19 Silərning aranglarda Zəbur munajatliri,
Hudani mədⱨiyiləydiƣan wə Muⱪəddəs Roⱨning ilⱨamidin kəlgən
nahxilar yangrisun. Ⱪəlbinglarda bu nəƣmə sadaliri yangriƣandək, qin
ⱪəlbinglardin Rəbbimizni mədⱨiyilənglar. 20 Ⱨəmmə ixlarda Rəbbimiz
Əysa Məsiⱨning nami bilən ⱨəmixə Huda'atimizƣa xükür eytinglar.
Ər-ayalliⱪ munasiwət
Əysa Məsiⱨkə qongⱪur ⱨɵrmitinglar bar bolƣanliⱪtin,
bir-biringlarƣa ita'ət ⱪilinglar. 22 Əy ayallar, Rəbbimizgə ita'ət
ⱪilƣininglardək, ərliringlarƣa ita'ət ⱪilinglar. 23 Huddi etiⱪadqilar
jama'ətqilikining ⱪutⱪuzƣuqisi bolƣan Əysa Məsiⱨ ɵz tenining, yəni
etiⱪadqilar jama'ətqilikining bexi bolƣinidək, ərmu ɵz ayalining bexidur.
24
Huddi etiⱪadqilar jama'ətqiliki Əysa Məsiⱨkə ita'ət ⱪilƣinidək,
ayallarmu ⱨərⱪandaⱪ ixta ɵz ərlirigə ita'ət ⱪilsun.
25
Əy ərlər, Əysa Məsiⱨ etiⱪadqilar jama'ətqilikini ⱪandaⱪ sɵyüp, uning
üqün ɵzini ⱪandaⱪ ⱪurban ⱪilƣan bolsa, silərmu ayalliringlarni xundaⱪ
sɵyünglar. 26 Əysa Məsiⱨning ɵzini ⱪurban ⱪilixtiki məⱪsiti, etiⱪadqilar
jama'ətqilikini Hudaning sɵzi wə su bilən yuyux⑨ arⱪiliⱪ gunaⱨliridin
pak ⱪilixtur. 27 Uning bundaⱪ ⱪilixi etiⱪadqilar jama'ətqilikini ⱨərⱪandaⱪ
illət, gunaⱨ wə yetərsizliklərdin hali ⱪilip, uni xan-xərəplik ⱨalda ɵz
aldiƣa huddi toyda kɵqürülüxkə təyyarlanƣan güzəl ⱪizdək pak wə
əyibsiz elip kelix üqündur. 28 Əysa Məsiⱨ etiⱪadqilar jama'ətqilikini
xundaⱪ sɵygənikən, ərlərmu ɵz ayallirini ɵz tenini sɵygəndək sɵyüxi
21

⑨

Bu yərdiki «su bilən yuyux» etiⱪadqilarning paklinixini yaki qɵmüldürüx
murasimini kɵrsitixi mumkin.
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kerək. Ayalini sɵygən kixi ɵzini sɵygən bilən barawər. 29 Ⱨeqkim
ⱨeqⱪaqan ɵz tenidin nəprətlənməydu. Əksiqə, ɵz tenini asraydu wə
uningƣa kɵyünidu. Bu huddi Əysa Məsiⱨning ɵz teni bolƣan etiⱪadqilar
jama'ətqilikini asrap, uningƣa kɵyüngənlikigə ohxaydu. 30 Biz Əysa
Məsiⱨning tenining əzalirimiz. 31 Muⱪəddəs yazmilarda yezilƣinidək:
«Adəmning ata-anisidin ayrilip, ayali bilən birlixip, ikkisining bir tən
boluxi ənə xu səwəbtindur.» 32 Bu, intayin muⱨim bir sirdur. Mən bu
sɵzlərni Əysa Məsiⱨ bilən etiⱪadqilar jama'ətqilikining ziq munasiwitini
kɵzdə tutup eyttim. 33 Yənə bir ⱪetim xuni təkitləymənki, ⱨəmminglar
ayalinglarni ɵzünglarni sɵygəndək sɵyünglar, ayallarmu ərlirini
ⱨɵrmətlisun.

6-bab
Ata-ana wə pərzəntlik munasiwət
Əy balilar, Rəbbimizgə mənsup bolƣanliⱪinglar üqün,
ata-ananglarning sɵzini anglanglar. Bu, silərning burqunglardur. 2 Musa
pəyƣəmbər arⱪiliⱪ qüxürülgən «ata-anangni ⱨɵrmət ⱪil» degən pərzni
ada ⱪilinglar. Bu, Hudaning bir wədə bilən baƣlap bərgən dəsləpki
pərzidur. 3 Bu wədə xuki, uningƣa əməl ⱪilsanglar, «bəhtlik bolisilər wə
bu dunyada uzun ɵmür kɵrisilər.»
4
Əy atilar, pərzəntliringlarning aqqiⱪini kəltürüp, ɵqmənlik pəyda
ⱪilmanglar. Ularni Rəbbimizning təlimi boyiqə tərbiyilənglar.
1

Hojayin wə ⱪul otturisidiki munasiwət
Əy ⱪullar, bu dunyadiki hojayinliringlarƣa huddi Əysa Məsiⱨkə
boysunƣandək qongⱪur ⱨɵrmət wə qin ⱪəlb bilən boysununglar.
6
Hojayininglarni hursən ⱪilix üqün, pəⱪət ularning aldidila əməs, bəlki
ⱨəmixə ularƣa hizmət ⱪilinglar. Qünki, silər Əysa Məsiⱨning hizmətkari
bolux süpitinglar bilən Hudaning iradisigə qin dilinglardin əməl
ⱪilixinglar kerək. 7 Hojayininglarƣa razimənlik bilən hizmət ⱪilinglar.
Uni adəmlər üqün əməs, bəlki Rəbbimiz üqün ⱪilƣandək ⱪilinglar.
8
Esinglarda tutunglarki, məyli ⱪul yaki ⱨɵr bolsun, Rəbbimiz
ⱨərkimning ⱪilƣan ⱨərbir yahxiliⱪini ⱪayturidu.
9
Əy hojayinlar, silərmu ⱪulliringlarƣa yahxi mu'amilə ⱪilinglar.
Ularƣa təⱨdit salmanglar. Qünki, ərxtiki Huda silərning, xundaⱪla
5
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ularningmu hojayini ikənlikini bilisilər. Huda ⱨəmmə insanlarƣa ohxax
mu'amilə ⱪilidu.
Huda ata ⱪilƣan ⱪoƣdinix ⱪoralliri
Ahirda, mən silərning Rəbbimizgə wə uning zor ⱪudritigə tayinip,
küqlük boluxunglarni tiləymən. 11 Xəytanning ⱨiylə-mikirlirigə taⱪabil
turux üqün, Huda ata ⱪilƣan ⱪoƣdinix ⱪoralliri bilən ⱪorallininglar.
12
Qünki, biz insanlarƣa əməs, bəlki yaman roⱨiy küqlər dunyasidiki
ⱨɵkümranlarƣa, ⱨoⱪuⱪdarlarƣa, bu ⱪarangƣu dunyaning kɵrünməs
küqlirigə wə baxⱪa rəzil roⱨiy küqlərgə ⱪarxi jəng ⱪiliwatimiz. 13 Müxkül
künlərdə düxmənning ⱨujumiƣa taⱪabil turalixinglar ⱨəmdə jəngdin
keyinmu ⱪəddinglarni ruslap turalixinglar üqün, Huda ata ⱪilƣan
ⱪoƣdinix ⱪoralliri bilən toluⱪ ⱪorallininglar. 14 Bu jəngdə put tirəp
turalixinglar üqün, belinglarƣa ⱨəⱪiⱪət kəmirini, kɵksünglarƣa
ⱨəⱪⱪaniyliⱪ sawutini taⱪanglar. 15 Hudaning insanlarni ɵzi bilən
yaraxturux toƣrisidiki hux həwər qoruⱪini kiyip, təyyar turunglar.
16
Mana bularƣa ⱪoxup, Xəytanning barliⱪ ot tutaxturulƣan oⱪlirini
tosup ⱪalalaydiƣan etiⱪad ⱪalⱪinini ⱪolunglarƣa elinglar. 17 Huda ata
ⱪilƣan ⱪutⱪuzulux dubulƣisini kiyinglar wə Muⱪəddəs Roⱨ ⱪiliqi, yəni
Hudaning sɵzini məⱨkəm tutunglar. 18 Ⱨəmixə Muⱪəddəs Roⱨⱪa tayinip,
iltimasinglarni eytip du'a-tilawət ⱪilinglar. Xundaⱪla, səgək turup, barliⱪ
etiⱪadqilar üqün dawamliⱪ du'a ⱪilip turunglar. 19 Mən üqünmu du'a
ⱪilinglar. Hux həwərning sirini yürəklik yətküzüxüm üqün, Huda manga
toƣra sɵzlərni bərgəy. 20 Mən bu hux həwərni tarⱪitix səwəbidin
kixənləngən əlqimən. Mening hux həwərni yürəklik ⱨalda yətküzüxüm
üqün du'a ⱪilƣaysilər. Qünki, bu mening ⱪilixⱪa tegixlik iximdur.
10

Salam wə tiləklər
Silərning mening əⱨwalimni wə nemə ⱪiliwatⱪanliⱪimni
bilixinglar üqün, ⱪədirlik ⱪerindiximiz ⱨəm Rəbbimizning sadiⱪ
hizmətkari bolƣan Tikikusni aldinglarƣa əwətimən. U silərgə
əⱨwalimizni yətküzüp, silərni riƣbətləndüridu.
23
Huda'atimizdin wə Rəbbimiz Əysa Məsiⱨtin silərgə amanliⱪ,
meⱨir-muⱨəbbət wə ixənq tiləymən. 24 Rəbbimiz Əysa Məsiⱨni ɵqməs
meⱨir-muⱨəbbət bilən sɵygüqilərning ⱨəmmisigə Hudaning
meⱨir-xəpⱪiti yar bolƣay!
21-22
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Filipiliklərgə yezilƣan hət
(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
Bu hətning mu'əllipi əlqi Pawlus bolup, u bu hətni türmidiki waⱪtida
Filipi xəⱨiridiki (bügünki Gretsiyidə) etiⱪadqilar jama'ətqilikigə yazƣan.
Pawlus ikkinqi ⱪetimliⱪ hizmət səpiridə Filipi xəⱨirigə berip, hux həwər
tarⱪitix bilən bu yərdə etiⱪadqilar jama'ətqilikining asasini salƣan
(«Əlqilər» 16-bab 12-ayəttin 40-ayətkiqə).
Filipiliklər Pawlusning xu qaƣdiki əⱨwalini angliƣandin keyin,
uningƣa sowƣa-salamlar əwətkən. Pawlus buningƣa rəⱨmət eytix
yüzisidin uxbu hətni yazƣan. U hetidə ɵzining əⱨwalidin ularni həwərdar
ⱪilix bilən ularni ziyankəxlikkə uqriƣan məzgilliridimu etiⱪadida qing
turuxⱪa, ⱨərⱪandaⱪ xara'itta huxal-huram yaxaxⱪa qaⱪirƣan. U yənə
etiⱪadqilarni ittipaⱪ wə kəmtər boluxⱪa, sahta əlqilərdin ⱨəzər əyləxkə
ündigən. Bu həttə Pawlusning Filipiliklərgə bolƣan qongⱪur
meⱨir-muⱨəbbiti əks əttürülgən.
Türmidə turup yazƣan bu hetidə Pawlus huxal-huram boluxni kɵp
ⱪetim tilƣa alƣanliⱪidin, bu hət «huxal-huramliⱪ heti» dəp tonulƣan.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tezis:
Du'ayisalam (1-bab 1-ayəttin 11-ayətkiqə)
Pawlusning türmidiki əⱨwali (1-bab 12-ayəttin 26-ayətkiqə)
Əysa Məsiⱨkə baƣlanƣan ⱨayat (1-bab 27-ayəttin 2-bab
18-ayətkiqə)
Timotiy wə Epafrodit toƣrisidiki pilan (2-bab 19-ayəttin
30-ayətkiqə)
Nəsiⱨət wə agaⱨlandurux (3-bab 1-ayəttin 4-bab 9-ayətkiqə)
Təxəkkür wə ahirⱪi salam (4-bab 10-ayəttin 23-ayətkiqə)

Filipiliklərgə
yezilƣan hət

1

Əysa Məsiⱨning hizmətkari bolƣan mənki Pawlustin wə mən arⱪiliⱪ
Timotiydin, Filipi xəⱨiridiki Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣan muⱪəddəs
həlⱪⱪə, xundaⱪla ularning baxlamqiliri wə hizmətqilirigə salam.
2
Huda'atimiz wə Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ silərgə meⱨir-xəpⱪət wə amanliⱪ
ata ⱪilƣay!
Xükür wə du'a
Mən silərni ⱨər ⱪetim əsliginimdə Hudaƣa xükür eytimən. 4 Ⱨər
ⱪetim silər üqün du'a ⱪilƣinimda, ⱪəlbim hursənlikkə tolup taxidu.
5
Qünki, mən aranglarda hux həwərni yətküzüxkə baxliƣan birinqi
kündin ⱨazirƣiqə, silər mening bu hizmitimni ⱪollap kəldinglar.
6
Xuningƣa ⱪət'iy ixinimənki, silərni yengi ⱨayatliⱪ yoliƣa yetəkligən
Huda ɵzi baxliƣan bu yahxi ixni dawamlaxturup, Əysa Məsiⱨ ⱪayta
kelidiƣan küni tamamlaydu. 7 Mening bundaⱪ oylixim toƣra, dəp
ⱪaraymən. Qünki, silərning mening ⱪəlbimdin alƣan ornunglar naⱨayiti
muⱨim. Məyli mən zindanda kixənlinip yatⱪan waⱪtimda bolsun yaki
sirtta hux həwərni ⱪoƣdap, uningƣa guwaⱨliⱪ bərgən waⱪtimda bolsun,
ⱨəmminglar mən bilən billə Hudaning iltipatidin təng bəⱨrimən
boldunglar. 8 Mening silərni ⱪanqilik seƣinƣanliⱪimƣa ⱨəmdə Əysa
Məsiⱨ manga ata ⱪilƣan meⱨir-muⱨəbbət bilən silərni ⱪanqilik
3
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sɵyidiƣanliⱪimƣa Huda ɵzi guwaⱨtur.
9
Mən xuningƣa du'a ⱪilimənki, Huda toƣrisidiki biliminglar wə
aⱪilliⱪinglarning exixi arⱪiliⱪ meⱨir-muⱨəbbitinglar barƣanseri exip
barsun. 10 Xundaⱪ bolƣanda, silər Hudaning nemidin hursən bolup,
nemidin hursən bolmaydiƣanliⱪini pərⱪ etələysilər-də, Əysa Məsiⱨ
ⱪayta kəlgən kündə pak wə əyibsiz bolalaysilər. 11 Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ
ⱨayatinglar yənə ⱨəⱪⱪaniyliⱪ mewisi bilən tolup, Hudaƣa xan-xərəp wə
mədⱨiyilər elip kelisilər.
Ⱨayatliⱪ Əysa Məsiⱨ üqündur
Ⱪerindaxlar, xuni bilixinglarni halaymənki, beximƣa kəlgən bu
japa-muxəⱪⱪətlər hux həwərning tehimu kəng tarⱪilixiƣa türtkə boldi.
13
Saray muⱨapizətqiliri wə baxⱪilarning ⱨəmmisi mening Əysa Məsiⱨkə
hizmət ⱪilƣanliⱪim üqün kixənləngənlikimni bilixti. 14 Zindanƣa
taxlanƣanliⱪim səwəbidin nurƣunliƣan ⱪerindaxlarning Rəbbimizgə
bolƣan ixənqi küqəydi. Xuning bilən, ular Hudaning sɵzini tehimu
mərdanə wə yürəklik ⱨalda yətküzidiƣan boldi.
15
Dərwəⱪə, manga ⱨəsəthorluⱪ ⱪilip, mən bilən bəslixix məⱪsitidə hux
həwər tarⱪitiwatⱪanlarmu bar. Əmma baxⱪilar hux həwərni yahxi niyət
bilən yətküzüwatidu. 16 Bular mening hux həwərni ⱪoƣdaxⱪa
təyinləngənlikimni bilip, meni sɵygənliki üqün, bu hux həwərni
yətküzüwatidu. 17 Lekin, aldinⱪiliri bolsa hux həwərni yətküzüxtə
ɵzlirining xəhsiy mənpə'itini oylap, uni pak ⱪəlbi bilən əməs, bəlki
mening zindanda tartiwatⱪan azabimning üstigə yürək azabi ⱪoxux üqün
ⱪiliwatidu. 18 Məyli ⱪandaⱪ boluxidin ⱪət'iynəzər, yəni ularning
muddi'asi toƣra bolsun-bolmisun, pəⱪət Əysa Məsiⱨ tonutulsila
hursənmən. Buningdin keyinmu dawamliⱪ hursən bolimən. 19 Qünki,
Hudaning meni mən bilən ⱪarxilaxⱪuqilarning aldida aⱪlaydiƣanliⱪiƣa
ixinimən.① Bu, silərning du'aliringlar wə Əysa Məsiⱨning Roⱨi, yəni
Muⱪəddəs Roⱨning yardimi arⱪiliⱪ bolidu. 20 Əysa Məsiⱨkə yüz
keləlməydiƣan ixlarni ⱪilip, hijalətqiliktə ⱪalmasliⱪimni intizarliⱪ bilən
ümid ⱪilimən ⱨəmdə ⱨazirmu ilgirikigə ohxaxla, məyli mən ⱪandaⱪ
yaxay yaki ⱪandaⱪ ɵləy, Əysa Məsiⱨni baturluⱪ bilən uluƣlaymən.
21
Qünki, mən Əysa Məsiⱨ üqün yaxaymən. Ɵlsəmmu, ərxtə Əysa Məsiⱨ
12

Buni «Hudaning meni zindandin ⱪoyup beridiƣanliⱪiƣa ixinimən» dəp
qüxinixkimu bolidu.
①
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bilən billə bolimən. Bu, mən üqün tehimu yahxidur. 22 Lekin, ⱨayatla
bolidikənmən, ixinimənki Əysa Məsiⱨ üqün ⱪilƣan hizmitim nətijilik
bolidu. Ⱪaysini tallixim kerək? 23 Təngliktə ⱪaldim. Bu dunyadin ayrilip,
Əysa Məsiⱨ bilən billə boluxni arzu ⱪilimən, qünki buningdinmu yahxi
ix yoⱪtur, əlwəttə. 24 Biraⱪ, silər üqün mening ⱨayat turuxum zɵrürdur.
25
Xuningƣa ixinimənki, mən ⱨazirqə ɵlməymən. Əksiqə,
ⱨəmminglarning etiⱪadi tehimu mustəⱨkəmlinip, tehimu huxal
boluxunglar üqün, dawamliⱪ silər bilən billə bolimən. 26 Mən aman-esən
silərning ⱪexinglarƣa ⱪayta barƣinimda, mening kəlgənlikimdin
silərning Əysa Məsiⱨkə bolƣan hursənlikinglar tehimu tolup taxidu.
27
Nemə boluxidin ⱪət'iynəzər, əməliy ⱨərikitinglar Əysa Məsiⱨ
toƣrisidiki hux həwərgə layiⱪ bolsun. Xundaⱪ bolƣanda, məyli mən
yeninglarƣa berip, silər bilən didar kɵrüxəy yaki muxu yərdə turup,
silərning əⱨwalinglardin həwərdar bolay, silərning bir niyət, bir məⱪsəttə
ⱪət'iy təwrənməy, bu hux həwər elip kelidiƣan etiⱪad üqün birliktə kürəx
ⱪiliwatⱪanliⱪinglarni bilələymən. 28 Silərgə ⱪarxi turƣuqilardin ⱪilqə
ⱪorⱪmanglar. Silərdiki bu ƣəyrət ularning ⱨalak bolidiƣanliⱪining,
silərning bolsa Huda təripidin ⱪutⱪuzulidiƣanliⱪinglarning bəlgisidur.
29
Qünki, Huda silərgə pəⱪət Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilixningla əməs,
bəlki uning üqün azab-oⱪubət tartixningmu xəripini ata ⱪilƣan. 30 Mən
silər bilən billə bolƣan waⱪtimda, silər mening hux həwərgə ⱪarxi
turƣuqilar bilən kürəx ⱪilƣanliⱪimni kɵrdünglar. Ⱨazirmu mening bu
kürəxni dawamlaxturuwatⱪanliⱪimdin həwərdar boluwatisilər ⱨəmdə
silərmu bu kürəxni ⱪiliwatisilər.

2-bab
Əysa Məsiⱨni ülgə ⱪilinglar
Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣanliⱪinglar üqün, silər
riƣbətləndürüldünglar wə uning meⱨir-muⱨəbbitidin təsəlli taptinglar.
Muⱪəddəs Roⱨtin ortaⱪ bəⱨrimən boldunglar ⱨəmdə Əysa Məsiⱨning
meⱨribanliⱪi wə rəⱨimdillikini kɵrdünglar. 2 Xundaⱪ ikən, silər ohxax
oy-pikir, sap meⱨir-muⱨəbbət wə bir niyət, bir məⱪsəttə bolunglar.
Xundaⱪ bolƣanda, meni huxalliⱪⱪa qɵmdürisilər. 3 Ⱨərⱪandaⱪ ixta
xəhsiyətqilik wə ⱪuruⱪ xɵⱨrətkə berilmənglar. Əksiqə, kəmtər bolup,
baxⱪilarni ɵzünglardin üstün kɵrünglar. 4 Ɵz mənpə'itinglarnila əməs,
1
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baxⱪilarning mənpə'itinimu oylanglar. 5 Oy-pikringlarda Əysa Məsiⱨtək
bolunglar:
6

U təbi'iti jəⱨəttə Huda bolsimu,
Huda bilən təng orunda turuxum kerək, demidi.
7
Əksiqə, u ɵz ihtiyari bilən bu orundin waz keqip,
insan tenidə kelip, ɵzini ⱪuldək tutti.
8
U insan ⱪiyapitidə yaxap ɵzini tɵwən tutup,
taki ɵlgüqə Hudaƣa ita'ətmən boldi.
U ⱨətta krestkə mihlanƣandimu xundaⱪ ⱪildi.
9
Xuning üqünmu Huda uni əng yuⱪiri orunƣa kɵtürüp,
uningƣa ⱨəmmidin üstün nam-xɵⱨrətni bərdi.
10
Xunga, bu dunya wə u dunyadiki pütkül məwjudat
Əysa Məsiⱨning aldida tizlinip uningƣa səjdə ⱪilip,
11
uni rəbbim dəp etirap ⱪilidu.
Buning bilən, Huda'atimiz uluƣlinidu.
Aləmdə yoruⱪluⱪ bolunglar
Xunglaxⱪa, əziz ⱪerindaxlirim, mən aranglardiki waⱪtimda ⱨəmixə
sɵzümni angliƣininglardək, silərdin ayrilƣan muxu waⱪitlardimu
sɵzümni tehimu yahxi anglanglar. Hudadin ⱪorⱪup wə uni qongⱪur
ⱨɵrmətləp, Huda silərni ⱪutⱪuzƣanda ata ⱪilƣan yengi ⱨayatni
turmuxunglarƣa tətbiⱪlaxⱪa tirixinglar. 13 Qünki, Huda silərni ɵzgərtip,
silərgə ɵzining iradisini əməlgə axurux üqün arzu ⱨəm küq-ⱪudrət
beridu.
14
Ⱨərⱪandaⱪ ix ⱪilƣanda aƣrinmanglar, takallaxmanglar.
15-16
Muxundaⱪ bolƣanda, ⱨeqkim silərni əyibliyəlməydu. Silərmu bu
qiriklixip, rəzillixip kətkən insanlar arisida Hudaning ⱪusursiz, pak
pərzəntliridin bolisilər ⱨəmdə ⱨayatliⱪ elip kelidiƣan hux həwərni
yətküzgininglarda, bu zulmətlik dunyada huddi qaⱪnap turidiƣan
yultuzlarƣa ohxax qaⱪnap turisilər. Mana xundaⱪ bolƣanda, Əysa Məsiⱨ
ⱪayta kəlgən kündə pütün hizmitim wə əjrimning bikarƣa
kətmigənlikidin pəhirlinələymən. 17 Silərning Əysa Məsiⱨkə bolƣan
etiⱪadinglar wə uning üqün ⱪilƣan hizmitinglar Hudaƣa atalƣan
ⱪurbanliⱪ ⱨesablinidu. Əgər mən issiⱪ ⱪenimni silərning bu
ⱪurbanliⱪinglar üstigə qaqsam, yəni silər üqün ɵlsəm, hursən bolimən
ⱨəmdə silər bilən billə xadliⱪⱪa qɵmimən. 18 Xuningƣa ohxax, silərmu
12
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hursən bolunglar ⱨəmdə mən bilən billə xadliⱪⱪa qɵmünglar.
Timotiy wə Epafrodit
Rəbbimiz Əysa halisa, Timotiyni yeⱪinda yeninglarƣa əwətimən.
Buning bilən, ɵz'ara əⱨwalimizni uⱪuxup, kɵnglimiz aram tapidu.
20
Ⱨazir mening yenimda Timotiydin baxⱪa manga ohxax silərgə ⱨəⱪiⱪiy
kɵngül bɵlidiƣan adəm yoⱪ. 21 Baxⱪilar ɵz ixlirinila oylap, Əysa Məsiⱨni
hursən ⱪilidiƣan ixlarƣa anqə kɵngül bɵlməywatidu. 22 Silərgə məlumki,
Timotiy ɵzining yahxi bir yardəmqi ikənlikini ispatlidi. U huddi
oƣulning atisiƣa yardəm ⱪilƣiniƣa ohxax, hux həwər yətküzüx yolida
mən bilən billə ixlidi. 23 Xunga, mən zindandin qiⱪix iximning ⱪandaⱪ
bolidiƣanliⱪini bilgən ⱨaman, uni dərⱨal yeninglarƣa əwətimən.
24
Rəbbimizgə bolƣan ixənqim kamilki, pat arida ɵzümmu yeninglarƣa
barimən.
25
Mən yardəmgə moⱨtaj bolup turƣan waⱪtimda, silər manga uqurqi
Epafroditni əwəttinglar. Ⱨazir mən uni silərning yeninglarƣa əwətixni
ⱪarar ⱪildim. U mən bilən hux həwərni yətküzüx yolida mürini mürigə
tirəp kürəx ⱪilƣan ⱪerindixim ⱨəm hizmətdiximdur. 26 U ⱨəmminglarni
seƣindi ⱨəmdə ɵzining kesəl bolup ⱪalƣanliⱪidin həwər tapⱪanliⱪinglar
üqün bi'aram boldi. 27 Dərwəⱪə, u rasttinla kesəl bolup ⱪelip, ɵlüp
ketixkə tas ⱪalƣanidi. Lekin, u ɵlmidi, qünki Huda uningƣa rəⱨim ⱪildi.
Huda yalƣuz uningƣila əməs, dərd üstigə dərd bolmisun dəp, mangimu
rəⱨim ⱪildi. 28 Mana xuning üqün, silərning uning bilən ⱪayta kɵrüxüp
hursən boluxunglar üqün, uni tezla yolƣa salmaⱪqimən. Xundaⱪ ⱪilsam,
mən silərdin kɵp ənsirməydiƣan bolimən. 29 Xunga, uni ⱪerindixinglarni
kütüwalƣandək huxal-huramliⱪ bilən kütüwalƣaysilər ⱨəmdə bundaⱪ
kixilərni ⱨɵrmətligəysilər. 30 Qünki, u Əysa Məsiⱨkə hizmət ⱪilix üqün
ⱨayatining heyimhətərgə uqrixiƣa ⱪarimay, silər manga ⱪilalmiƣan
yardəmni ⱪilimən dəp, ɵlüxkə tas ⱪalƣanidi.
19

3-bab
Əysa Məsiⱨni tonux ⱨəmmidin muⱨimdur
Əmdi ⱪerindaxlirim, silər Rəbbimizgə mənsup bolƣanliⱪinglar üqün
xad-huram bolunglar. Silərgə burun eytⱪan sɵzlərni yənə ⱪaytilax manga
awariqilik əməs, qünki bu sɵzlər silərning ⱪoƣdilixinglar üqündur.
1
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Ⱪutⱪuzulux üqün qoⱪum hətnə ⱪilinix kerək, dəp yüridiƣan «tən
kəsküqilər»din ⱨoxyar bolunglar. Bu yamanliⱪ ⱪilƣuqilar ittin pərⱪi yoⱪ!
3
Hudaning nəziridə ⱨəⱪiⱪiy hətnə ⱪilinƣanlar ular əməs, bəlki bizlər.
Qünki, biz Muⱪəddəs Roⱨⱪa tayinip, Hudaƣa ibadət ⱪilip, Əysa Məsiⱨ
bilən mahtinimiz. Biz ⱪilqimu hətnigə wə ɵzimiz singdürgən əjirgə
tayanmaymiz. 4 Əgər ɵz əjrimgə tayinixⱪa toƣra kəlsidi, uningƣa
asaslirim yetərlik bolatti. Əgər bəzilər bundaⱪ ixlarƣa tayinip
ⱪutⱪuzulƣili bolidu dəp oylisa, u qaƣda mening asasim tehimu yetərlik
bolatti. 5 Qünki, mən tuƣulup səkkizinqi küni hətnə ⱪilinƣan Isra'il
əwladimən, yəni Binyamin ⱪəbilisidin bolƣan ⱪeni sap Yəⱨudiymən.
Təwrat ⱪanuniƣa əməl ⱪilixni ɵlqəm ⱪilix nuⱪtisidin eytⱪandimu, mən
ⱪil siƣmaydiƣan Pərisiy eⱪimidinmən. 6 Bu yoldiki ⱪizƣinliⱪim jəⱨəttin
eytⱪanda, mən ilgiri Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣuqilar Təwrat ⱪanunini
bikar ⱪilmaⱪqi dəp, ularƣa ziyankəxlik ⱪilƣan adəm idim. Əgər Təwrat
ⱪanuniƣa əməl ⱪilix ⱨəⱪⱪaniyliⱪ dəp ⱪaralsa, mən bu ɵlqəmgə əng layiⱪ
adəm bolattim. 7 Lekin, mən burun ⱪutⱪuzulux üqün muⱨim bilgən bu
ixlarni ⱨazir pütünləy əⱨmiyətsiz dəp ⱪaridim. 8-9 Mən ⱪət'iy xundaⱪ
ⱪaraymənki, Rəbbim Əysa Məsiⱨni tonuxning əwzəlliki aldida
ⱨərⱪandaⱪ ix ⱪədirsizdur. Əysa Məsiⱨni tonup yetixim wə uningƣa ziq
baƣlinixim üqün, ⱨəmmini taxliwəttim ⱨəmdə ularni əhlət, dəp
ⱪaraymən. Əmdi mening ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlinixim Təwrat
ⱪanuniƣa əməl ⱪilix arⱪiliⱪ əməs, bəlki Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilix arⱪiliⱪ
boldi. Qünki bu ⱨəⱪⱪaniyliⱪ etiⱪad arⱪiliⱪ Hudadin kəldi. 10 Mening
ⱨazirⱪi məⱪsitim, Əysa Məsiⱨni wə uning ɵlüp tirilix ⱪudritini, xundaⱪla
uning tartⱪan azab-oⱪubətlirini ɵz kəqürmixim arⱪiliⱪ qongⱪur tonup
yetip, uning ɵlümini ülgə ⱪilix 11 wə nemə boluxidin ⱪət'iynəzər ɵlümdin
Huda wədə bərgən tirilixkə yetixtur.
Nixanƣa ⱪarap ilgiriləx
Bundaⱪ deyix bilən, bu məⱪsətkə erixip boldum yaki kamalətkə
yəttim, deməkqi əməsmən. Lekin, Əysa Məsiⱨ meni nemə məⱪsət bilən
ⱪutⱪuzƣan bolsa, mənmu xu məⱪsət üqün qepip yürüwatimən.
13
Ⱪerindaxlar, mən ⱨərgiz ɵzümni bu məⱪsətkə yetip boldum, dəp
ⱪarimaymən. Lekin mən xundaⱪ ⱪilimənki, huddi yügürüx musabiⱪisidə
kəynigə ⱪarimay yügürüwatⱪan adəmdək, mənmu ɵtüp kətkən ixlarni
oylimay, kəlgüsidiki nixanƣa ⱪarap tiriximən. 14 Yəni, Huda Əysa Məsiⱨ
arⱪiliⱪ meni qaⱪirip, ərxtə mən üqün təyyarliƣan in'amƣa ⱪarap
12
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ilgiriləymən. 15 Xuning üqün, arimizdiki roⱨiy jəⱨəttə pixip
yetilgənlərning ⱨəmmisining muxundaⱪ oylixini ümid ⱪilimən. Əgər
baxⱪiqə oy-pikringlar bolsa, Huda bunimu silərgə oquⱪ kɵrsitip beridu.
16
Ⱪandaⱪ boluxidin ⱪət'iynəzər, biz Huda bizgə kɵrsitip bərgən
ⱨəⱪiⱪəttə qing turuximiz kerək.
17
Ⱪerindaxlar, meni ülgə ⱪilinglar, xundaⱪla silər bizni ülgə ⱪilƣan
kixilərdinmu ɵgininglar. 18 Qünki, silərgə kɵp ⱪetim eytⱪinimdək,
ⱨazirmu kɵz yaxlirimni tɵküp turup xuni ⱪayta eytimənki, ɵzlirini
etiⱪadqi dəwalƣan nurƣun kixilər Əysa Məsiⱨning kresttiki ⱪurbanliⱪini
kɵzgə ilmay, uning düxmənliridək yürməktə. 19 Bundaⱪlarning aⱪiwiti
mənggülük ⱨalakəttur. Ularning Hudasi ɵzining ⱪarnidur. Ularning
mahtinidiƣini nomussiz ixlardur. Ular pəⱪət bu dunyaning ixlirinila
oylaydu. 20 Ⱨalbuki, bizning ⱨəⱪiⱪiy makanimiz ərxtə. Biz ərxtiki
ⱪutⱪuzƣuqimiz bolƣan Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning ərxtin kelixini
intizarliⱪ bilən kütməktimiz. 21 Xu qaƣda, u pütkül məwjudatni ɵzigə
boysunduridiƣan ⱪudriti bilən bizning qirip ketidiƣan tenimizni
ɵzgərtip, uni ɵzining xan-xərəplik tenigə ohxax ⱪilidu.

4-bab
Pənd-nəsiⱨətlər
Əy sɵyümlük ⱪerindaxlirim, mən silərni sɵyimən, silərni kɵrüxkə xu
ⱪədər təxnamən! Silər mening huxalliⱪim ⱨəm pəhrimsilər. Rəbbimizgə
bolƣan etiⱪadinglarda ⱪilqə təwrənmənglar. 2 Ewodiya wə Sintihə
hanim, silərdin ɵtünimənki, Rəbbimizgə mənsup bolƣanliⱪinglar üqün
qiⱪixip ɵtünglar. 3 Əy sadiⱪ ⱨəmkarim, səndin xuni tələp ⱪilimənki, bu
ixta sənmu bu ikki hanimƣa yardəm ⱪil. Qünki, ular mən wə Klement
bilən, xundaⱪla nami ⱨayatliⱪ dəptirigə pütülgən baxⱪa hizmətdaxlirim
bilən billə hux həwərni tarⱪitix yolida ⱪan-tər singdürgən.
4
Rəbbimizgə mənsup bolƣanliⱪinglar üqün ⱨəmixə xad-huram
bolunglar. Yənə təkrarlaymənki, xad-huram bolunglar! 5 Hux
pe'illiⱪinglar pütkül insanƣa ayan bolsun. Esinglarda tutunglarki,
Rəbbimizning kelixigə az ⱪaldi. 6 Ⱨeq nərsidin ƣəm ⱪilmanglar. Əksiqə,
ⱨərⱪandaⱪ təlipinglar bolsa du'a-tilawət arⱪiliⱪ Hudadin tilənglar wə
xükür eytinglar. 7 Xundaⱪ ⱪilsanglar, Hudaning kixilərning
oyliƣinidinmu exip qüxidiƣan tinqliⱪi silərning ⱪəlbinglarni wə
1
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oy-pikringlarni Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ tinqlanduridu.
8
Ⱪerindaxlirim, sɵzümning ahirida xuni eytimənki, ⱨəⱪiⱪiy, mahtaxⱪa
ərziydiƣan, adil, pak, güzəl, xərəplik, əhlaⱪ-pəzilətlik wə mədⱨiyiləxkə
sazawər ⱨərⱪandaⱪ ixlarƣa kɵngül ⱪoyunglar. 9 Məndin ɵgəngən, ⱪobul
ⱪilƣan, angliƣan wə kɵrgənliringlarni əməliy ⱨərikitinglarda
kɵrsitinglar. Xundaⱪ bolƣanda, hatirjəmlik beridiƣan Huda silər bilən
billə bolidu.
Pawlusning təxəkküri
Manga yənə bir ⱪetim ƣəmhorluⱪ ⱪilƣininglar üqün intayin huxal
boldum wə Rəbbimizgə xükür eyttim. Ⱨəⱪiⱪətənmu silər manga əzəldin
ƣəmhorluⱪ ⱪilip kəldinglar, lekin uni ipadilixinglarƣa pəⱪət pursət
bolmay kəldi. 11 Buni birər eⱨtiyajim tüpəylidin eytiwatⱪinim yoⱪ, qünki
mən ⱨərⱪandaⱪ əⱨwalda bariƣa ⱪana'ət ⱪilixni ɵginiwaldim. 12 Mən
məyli namratliⱪ yaki bayaxatliⱪ bolsun, məyli toⱪqiliⱪ yaki aqarqiliⱪ
bolsun, məyli molqiliⱪ yaki ƣurbətqilik bolsun, ⱨərⱪaqan, ⱨərⱪandaⱪ
əⱨwalda ⱪana'ət ⱪilixni biliwaldim. 13 Mən manga küq-ⱪudrət ata ⱪilƣuqi
Rəbbimiz Əysa Məsiⱨkə tayinip, Huda məndin tələp ⱪilƣan ⱨərⱪandaⱪ
ixni ⱪilalaymən. 14 Xundaⱪtimu, silər ⱪiyinqiliⱪlirimƣa yardəm berip
yahxi ⱪildinglar.
15
Əy Filipiliklər, silərgə məlumki, mən silərgə bu hux həwərni
yətküzüxni baxliƣan wə Makedoniyə ɵlkisidin ayrilƣan qaƣlirimda,
silərdin baxⱪa ⱨeqⱪandaⱪ etiⱪadqilar jama'ətqiliki manga yardəm
bərmidi. 16 Salonika xəⱨiridiki waⱪtimdimu, silər manga birnəqqə ⱪetim
yardəm berip, eⱨtiyajimdin qiⱪtinglar. 17 Mening bundaⱪ deyixim,
silərdin birər sowƣat tələp ⱪilix əməs, bəlki silərning manga bərgən
yardiminglar üqün Hudaning silərgə zor bəht ⱪayturuxini ümid ⱪilixtur.
18
Mən silərning manga əwətkən barliⱪ sowƣitinglarni tapxuruwaldim.
Bu mening eⱨtiyajimdin exip kətti, əlwəttə. Epafrodit arⱪiliⱪ əwətkən
sowƣitinglarni elip, ⱨəmmə nərsəm tehimu toluⱪlinip kətti. Bu
sowƣatlar huddi hux puraⱪliⱪ kɵydürmə ⱪurbanliⱪtək, Hudani hursən
ⱪilidu. 19 Xuningƣa ohxax, silər Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣanliⱪinglar
üqün, manga ƣəmhorluⱪ ⱪilƣan Huda ɵzining mol bayliⱪi bilən
silərningmu ⱨəmmə eⱨtiyajinglarni ⱪanduridu. 20 Barliⱪ xan-xərəp
əbədil'əbəd Huda'atimizƣa mənsup bolƣay, amin!
10
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Ahirⱪi salam
Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣan barliⱪ muⱪəddəs həlⱪⱪə salam. Mən
bilən billə turuwatⱪan ⱪerindaxlardinmu silərgə salam. 22 Bu yərdiki
muⱪəddəs həlⱪtin, bolupmu Rim imperatorining ordisidiki hizmətkar
ⱪerindaxlardin silərgə salam.
23
Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning meⱨir-xəpⱪiti silərgə yar bolƣay!
21
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(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
Bu, əlqi Pawlusning Əfəs xəⱨirining xərⱪigə jaylaxⱪan kiqik bir xəⱨər
Kolosidiki etiⱪadqilar jama'ətqilikigə yazƣan hetidur. Gərqə Pawlus bu
yərdiki etiⱪadqilar jama'ətqilikini ɵzi ⱪurup qiⱪmiƣan bolsimu, əmma u
burun Əfəs xəⱨiridin u yərgə hizmətqilərni əwətkən bolƣaqⱪa, bu
jama'ətqilikkə nisbətən qong məs'uliyitining barliⱪini ⱨes ⱪilƣan. Xunga
bu jama'ətqiliktə sahta təlim bərgüqilərning pəyda bolƣanliⱪini anglap,
bu hətni ularƣa yazƣan.
Sahta təlim bərgüqilər roⱨiy küqlər dunyasidiki ⱨɵkümranlar wə
ⱨoⱪuⱪdarlarning təsiridin toⱪup qiⱪⱪan təlimlərni tərƣib ⱪilƣan. Ular
yənə hətnə ⱪilixⱪa ohxax alaⱨidə ɵrp-adətlərgə, xundaⱪla yemək-iqmək
wə baxⱪa tərəplərdiki bir ⱪisim ⱪa'idilərgə ri'ayə ⱪilixta ⱪattiⱪ turƣan.
Pawlus bu həttə Əysa Məsiⱨni naⱨayiti təpsiliy, eniⱪ qüxəndürüx bilən
Əysa Məsiⱨning ⱨəmmidin üstün turidiƣanliⱪini, toluⱪ ⱪutⱪuzuluxⱪa
pəⱪətla u arⱪiliⱪ erixkili bolidiƣanliⱪini, etiⱪadqilar uningƣa baƣlinip,
uning mukəmməllikidin toluⱪlinip turƣaqⱪa ularning bundaⱪ ⱪa'idilərgə
moⱨtaj əməslikini kɵrsitip, bu hil təlimlərni aƣdurup taxliƣan. Pawlus
yənə bu ⱨəⱪiⱪiy təlimning etiⱪadqilarning ⱨayatidiki əⱨmiyitini
qüxəndürüp ɵtkən.

1.
2.
3.
4.

Tezis:
Du'ayisalam (1-bab 1-ayəttin 14-ayətkiqə)
Əysa Məsiⱨning üstünlüki wə hizmiti (1-bab 15-ayəttin 2-bab
19-ayətkiqə)
Əysa Məsiⱨkə baƣlanƣan yengi ⱨayat (2-bab 20-ayəttin 4-bab
6-ayətkiqə)
Ahirⱪi salam (4-bab 7-ayəttin 18-ayətkiqə)

Kolosiliⱪlarƣa
yezilƣan hət

1

Hudaning iradisi bilən Əysa Məsiⱨning əlqisi boluxⱪa tallanƣan
mənki Pawlus wə mən arⱪiliⱪ ⱪerindiximiz Timotiydin 2 Kolosi
xəⱨiridiki Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣan sadiⱪ wə muⱪəddəs həlⱪⱪə
salam. Huda'atimiz silərgə meⱨir-xəpⱪət wə amanliⱪ ata ⱪilƣay!
Xükür du'asi
Biz silər üqün du'a ⱪilƣanda, ⱨəmixə Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning atisi
bolƣan Hudaƣa xükür eytimiz. 4 Qünki, biz silərning Əysa Məsiⱨkə
etiⱪad ⱪilƣininglardin wə Hudaning barliⱪ muⱪəddəs həlⱪigə
meⱨir-muⱨəbbət kɵrsətkininglardin həwər taptuⱪ. 5 Silərning
etiⱪadinglar wə meⱨir-muⱨəbbitinglar ərxtə silər üqün saⱪliniwatⱪan
ⱨəⱪiⱪiy bayliⱪⱪa bolƣan ümidinglardin kəlgən. Ⱨəⱪiⱪəttin ibarət bolƣan
hux həwər silərgə dəsləptə yətküzülgən qaƣdila bu ümid silərdə pəyda
bolƣan. 6 Hux həwər silərgə yətkəndə, silər Hudaning meⱨir-xəpⱪitini
ⱨəⱪiⱪiy tonup yəttinglar. Uxbu hux həwər aranglarda birinqi kündin
tartip mewə berip, ɵz təsirini kɵrsətkinidək, ⱨazirmu dunyaning nurƣun
jaylirida xundaⱪ ⱪilmaⱪta. 7 Silər Hudaning bu meⱨir-xəpⱪiti toƣruluⱪ
bizning ⱪədirlik hizmətdiximiz Epafiradin təlim aldinglar. U Əysa
Məsiⱨning sadiⱪ hizmətkari bolup, bizning ornimizda silər üqün hizmət
ⱪiliwatidu. 8 U yənə Muⱪəddəs Roⱨ silərgə ata ⱪilƣan
3
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meⱨir-muⱨəbbəttin bizni həwərdar ⱪildi.
Kolosiliⱪlarƣa ⱪilinƣan du'a
Xunga, biz silər toƣrisidiki bu həwərni angliƣan kündin baxlap, silər
üqün dawamliⱪ du'a ⱪilip turuwatimiz. Biz du'ayimizda Hudadin xuni
tiliduⱪki, silər Muⱪəddəs Roⱨ arⱪiliⱪ əⱪil-parasətkə tolup, Hudaning
iradisi toƣruluⱪ toluⱪ qüxənqigə erixkəysilər. 10 Xundaⱪ bolƣanda,
Rəbbimizning iradisigə munasip yaxap, ⱨər jəⱨəttin uni hursən
ⱪilalaysilər ⱨəmdə ⱨayatinglarda ⱨərbir yahxi ixta mewə berip, Hudani
tehimu qongⱪur tonup yetələysilər. 11 Biz yənə xuni tiliduⱪki, Huda
silərni ɵzining uluƣ ⱪudriti bilən küqləndürgəy. Xundaⱪ bolƣanda, silər
ⱨərⱪandaⱪ ixⱪa səwrqanliⱪ bilən bərdaxliⱪ berələysilər ⱨəmdə
huxal-huramliⱪⱪa qɵmüp, 12 Huda'atimizƣa xükür eytisilər. Qünki, Huda
silərni yoruⱪluⱪta yaxawatⱪan barliⱪ muⱪəddəs həlⱪining mirasidin
ortaⱪ bəⱨrimən boluxⱪa layiⱪ ⱪildi. 13 U bizni Xəytanning
zulum-zəhmitidin ⱪutuldurup, sɵyümlük oƣlining padixaⱨliⱪiƣa elip
kirdi. 14 Biz uning sɵyümlük oƣli arⱪiliⱪ gunaⱨning ⱪulluⱪidin ərkin
bolduⱪ, yəni gunaⱨlirimiz kəqürüm ⱪilindi.
9

Əysa Məsiⱨ wə uning wəzipisi
Əysa Məsiⱨ kɵz bilən kɵrgili bolmaydiƣan Hudaning obrazidur. U
barliⱪ məwjudatlardin burun məwjut bolƣan bolup, ulardin üstün turidu.
16
Qünki, məyli yər yüzidə yaki ərxtə bolsun, məwjudatlarning ⱨəmmisi
u arⱪiliⱪ yaritilƣan. Kɵrgili bolidiƣan məwjudatlar yaki kɵrgili
bolmaydiƣan ərxtiki ⱨərⱪandaⱪ mərtiwiliklər, mənsəpdarlar,
ⱨɵkümranlar wə ⱨoⱪuⱪdarlar bolsun, ⱨəmmisi u arⱪiliⱪ wə uning üqün
yaritilƣandur. 17 U barliⱪ məwjudatlardin burun məwjuttur. Barliⱪ
məwjudatlar u arⱪiliⱪla məwjut bolup turidu. 18 Əysa Məsiⱨ ɵz tenidin
ibarət bolƣan etiⱪadqilar jama'ətqilikining bexi wə uning bərpa
ⱪilƣuqisidur. Uning ⱨər jəⱨəttin pütkül məwjudatlardin üstün turuxi
üqün, u əng awwal ɵlümdin mənggülükkə tirildürülgən. 19 Huda ɵzining
barliⱪ mukəmməl təbi'itining uningda boluxidin sɵyündi 20 ⱨəmdə u
arⱪiliⱪ yər yüzi wə ərxtiki barliⱪ məwjudatni ɵzi bilən yaraxturup, uning
kresttə aⱪⱪuzƣan ⱪeni arⱪiliⱪ inaⱪliⱪni əsligə kəltürüxtinmu sɵyündi.
21
Ilgiri silərmu Hudadin ayrilip, ⱪilƣan yaman oy-pikringlar wə
ixliringlar səwəbidin uning bilən düxmənləxkənidinglar. 22 Biraⱪ, ⱨazir
Huda ɵz oƣli Əysa Məsiⱨning insan tenidə krestkə mihlinip ⱪurban
15
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boluxi arⱪiliⱪ silərni ɵzi bilən yaraxturdi. Buningdin məⱪsət, silərning
Hudaning aldida pak, ⱪusursiz wə əyibsiz boluxunglar üqündur. 23 Lekin,
silər qoⱪum etiⱪadinglarda təwrənməy, qing wə mustəⱨkəm turuxunglar,
hux həwər silərgə elip kəlgən ümidtin waz kəqməslikinglar kerək. Bu
hux həwər pütün yər-yüzidə yətküzülüwatⱪan bolup, mən Pawlusmu uni
yətküzüxkə təyinləndim.
Pawlusning etiⱪadqilar jama'ətqilikigə ⱪilƣan hizmiti
Mən ⱨazir silər üqün azab-oⱪubət tartiwatⱪinimƣa hursənmən.
Qünki, huddi Əysa Məsiⱨ azab-oⱪubət tartⱪanƣa ohxax, mən uning teni,
yəni etiⱪadqilar jama'ətqiliki üqün tartixⱪa tegixlik bolƣan
azab-oⱪubətning bir ⱪismini ɵz tenimda tartiwatimən. 25 Huda hux
həwərning silərgə yətküzülüxi üqün, meni etiⱪadqilar jama'ətqilikining
hizmətkari ⱪilip təyinlidi. 26 Bu hux həwər əlmisaⱪtin buyan
axkarilanmiƣan. Ⱨazir uning siri Hudaning muⱪəddəs həlⱪigə ayan
ⱪilindi. 27 Huda bu sirning silər Yəⱨudiy əməslərgimu ⱨəⱪiⱪiy uluƣluⱪ
elip kelidiƣanliⱪini ɵz muⱪəddəs həlⱪigə bildürüxtin sɵyündi. Bu sir dəl
Əysa Məsiⱨning ⱪəlbinglarda ikənlikidur. Bu silər ümid ⱪilƣan
uluƣluⱪⱪa kəlgüsidə erixixinglarning kapalitidur. 28 Xunga, biz Əysa
Məsiⱨ toƣrisidiki hux həwərni barliⱪ insanlarƣa yətküzüxkə, xundaⱪla
Huda bizgə ata ⱪilƣan barliⱪ əⱪil-parasət bilən ularƣa nəsiⱨət ⱪilip təlim
berixkə tirixiwatimiz. Buningdin məⱪsət, ularning Əysa Məsiⱨkə
mənsup bolup, uningƣa bolƣan etiⱪadining ⱨər jəⱨəttin toluⱪ yetilgən
ⱨalda Hudaning aldiƣa berixi üqündur. 29 Bu məⱪsətkə yetix üqün, Əysa
Məsiⱨtin kəlgən, ⱨayatimda namayan boluwatⱪan zor küqkə tayinip,
tirixip-tirmixip ixləwatimən.
24

2-bab
1

Mening silər wə La'odikiya xəⱨiridikilər ⱨəmdə meni tehi kɵrmigən
baxⱪa kixilər üqün ⱪandaⱪ tirixip-tirmixip ixləwatⱪanliⱪimni
bilixinglarni halaymən. 2 Mening bundaⱪ ixlixim silərning iq-iqinglardin
riƣbətlinip, bir-biringlarƣa meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitip, ɵz'ara
baƣlinixinglar üqündur. Xundaⱪ bolƣanda, ⱨəⱪiⱪətni qongⱪur
qüxinixtin kəlgən toluⱪ ixənqkə erixip, Huda axkariliƣan sirni, yəni
Əysa Məsiⱨni ⱨəⱪiⱪiy tonup yetələysilər. 3 Barliⱪ əⱪil-parasət wə bilim

1367
Kolosiliⱪlarƣa yezilƣan hət

Əysa Məsiⱨkə mujəssəmləngən. 4 Ⱨeqkimning silərni qirayliⱪ gəp-sɵzlər
bilən azdurup kətməsliki üqün, bularni eytiwatimən. 5 Qünki, mən silər
bilən bir yərdə bolmisammu, ⱪəlbim da'im silər bilən billə. Silərning
turmuxunglarning tərtiplik wə Əysa Məsiⱨkə bolƣan etiⱪadinglarning
mustəⱨkəm ikənlikini anglap, hursən bolmaⱪtimən.
Əysa Məsiⱨtin kəlgən yengi ⱨayat
Silər Əysa Məsiⱨni Rəbbimiz, dəp ⱪobul ⱪilƣanikənsilər, uningƣa
əgixip yaxanglar. 7 Uningƣa bolƣan etiⱪadinglar qongⱪur yiltiz tartⱪan
dərəhkə wə puhta ⱪurulƣan binaƣa ohxax mustəⱨkəm bolsun. Silərgə
tapxurulƣan ⱨəⱪiⱪəttə qing turunglar. Ⱪəlbinglar Hudaƣa bolƣan
minnətdarliⱪ bilən tolsun. 8 Eⱨtiyatqan bolunglar, ⱨeqkim silərni ⱪuruⱪ
pəlsəpə wə yalƣan səpsətilər bilən azdurup kətmisun. Bular Əysa
Məsiⱨning təlimidin əməs, bəlki insanlarning ən'əniliri wə bu dunyadiki
yaman roⱨiy küqlərning② təsirliridin kəlgən. 9 Hudaning barliⱪ
mukəmməl təbi'iti bu dunyaƣa insan tenidə kəlgən Əysa Məsiⱨtidur.
10
Silər roⱨiy küqlər dunyasidiki barliⱪ ⱨɵkümranlar wə ⱨoⱪuⱪdarlardin
üstün turƣuqi Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣanliⱪinglar üqün, uning
mukəmməllikidin toluⱪlinip turisilər.
11
Silər Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣanliⱪinglar üqün, jismaniy jəⱨəttiki
hətnini əməs, bəlki u ata ⱪilƣan roⱨiy jəⱨəttiki hətnini ⱪobul ⱪildinglar.
Bu, silərni gunaⱨkar təbi'itinglarning ilkidin ⱪutulduridiƣan hətnidur.
12
Qɵmüldürüxni ⱪobul ⱪilƣininglarda, silər Əysa Məsiⱨkə
baƣlanƣanliⱪinglar üqün, uning ɵlümi bilənmu baƣlinip, uning bilən
billə kɵmüldünglar wə uning bilən billə tirildürüldünglar. Bu, Əysa
Məsiⱨni ɵlümdin tirildürgən Hudaning küq-ⱪudritigə bolƣan ixənqinglar
arⱪiliⱪ boldi. 13 Silər burun gunaⱨ iqidə yaxiƣanliⱪinglar wə gunaⱨkar
təbi'itinglarning ilkidin ⱪutulmiƣanliⱪinglar üqün, roⱨiy jəⱨəttə ɵlük
idinglar. Biraⱪ, Huda silərni Əysa Məsiⱨkə baƣlap, yengi ⱨayatⱪa
erixtürdi wə pütün gunaⱨliringlarni kəqürüm ⱪildi. 14 Əysa Məsiⱨ krestkə
mihlanƣanda, Huda barliⱪ gunaⱨlirimiz hatiriləngən, bizgə ⱪarxi bolƣan
ⱨesab-kitabini xu krestkə mihlap, bikar ⱪildi. 15 Xundaⱪ ⱪilip, Huda roⱨiy
küqlər dunyasidiki yaman ⱨɵkümranlar wə ⱨoⱪuⱪdarlarni
ⱪoralsizlandurup, Əysa Məsiⱨning kresttiki ⱪurbanliⱪi arⱪiliⱪ ular
üstidin ƣəlibə ⱪilix bilən ularni pütkül aləm aldida nomusta ⱪaldurdi.
6

②

Yaki «bu dunyadiki artuⱪqə ⱪa'idə-yosunlarning».
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Xuning üqün, yemək-iqmək jəⱨəttə wə ⱨeyt-ayəm, ⱨilal ay
bayramliri yaki dəm elix künlirini ɵtküzüx-ɵtküzməslik jəⱨəttə
ⱨeqkimning silərni əyibləydiƣan ⱨoⱪuⱪi yoⱪ. 17 Bundaⱪ ⱪa'idə-yosunlar
pəⱪət Əysa Məsiⱨ əməlgə axuridiƣan ixlardin derək beridiƣan
kɵlənggidur. Bu ixlar Əysa Məsiⱨ təripidin əməlgə axurulup boldi.
18
Sahta kəmtərlik ⱪilixⱪa wə pərixtilərgə qoⱪunuxⱪa berilgən kixilərning
bundaⱪ ixlarda əyibləxlirigə pərwa ⱪilmanglar. Ular sahta, ƣayibanə
alamətlərgə esilixiwelip, ⱨər hil ham hiyallarda bolup, asassiz
təkəbburluⱪ ⱪilidu. 19 Ularning etiⱪadqilar jama'ətqilikining bexi bolƣan
Əysa Məsiⱨ bilən ⱨeqⱪandaⱪ munasiwiti yoⱪ. Etiⱪadqilar Əysa
Məsiⱨning baxⱪuruxi wə pərwixidə huddi bədəndiki boƣum wə pəylər
ɵz'ara qing tutaxⱪandək, ɵz'ara birlixip, Hudaning iradisi boyiqə ɵsüp
yetilidu.
20-21
Silər bu dunyaƣa nisbətən Əysa Məsiⱨ bilən billə ɵlüp, bu
dunyadiki yaman roⱨiy küqlərning təsirliridin azad bolƣanikənsilər,
yənə nemə üqün xularning «buni tutma», «awuni yemə», «buningƣa
təgmə» degəndək ⱪa'idə-yosunliriƣa yepixiwalisilər? 22 Bu
ⱪa'idə-yosunlarning ⱨəmmisi tügəydiƣan nərsilər toƣrisida bolup,
pəⱪətla insanlarning buyruⱪ wə təlimliridin pəyda bolƣan. 23 Roxənki,
kixilər ɵzliri ijad ⱪiliwalƣan dinlardiki mundaⱪ təⱪwadarliⱪ, sahta
kəmtərlik wə ɵz tenini azabⱪa salidiƣan ⱪa'idə-yosunlar danaliⱪtək
kɵrünsimu, əməliyəttə gunaⱨkar təbi'itimizdiki ⱨəwəslərni qəkləxtə
ⱨeqⱪandaⱪ paydisi yoⱪtur.

3-bab
Kona wə yengi ⱨayat
Əysa Məsiⱨ bilən billə tirilgənikənsilər, undaⱪta ərxtiki ixlarƣa
intilinglar. Əysa Məsiⱨ ərxtə Hudaning ong təripidə olturidu. 2 Silər bu
dunyadiki ixlarƣa əməs, bəlki ərxtiki ixlarƣa bax ⱪaturunglar. 3 Qünki,
silər bu dunyaƣa nisbətən ɵldünglar. Ⱨayatinglar Əysa Məsiⱨ bilən
Hudaning ⱨuzurida pinⱨandur. 4 Ⱨayatinglarning mənbəsi bolƣan Əysa
Məsiⱨ ⱪaytip kəlgəndə, silər uning bilən billə xan-xərəptə ayan bolisilər.
5
Xuning üqün, ɵzünglardiki bu dunyaƣa has arzu-ⱨəwəslərni, yəni
jinsiy əhlaⱪsizliⱪ, napakliⱪ, xəⱨwaniyliⱪ, rəzil ⱨəwəs wə aqkɵzlüklərni
taxlanglar. Aqkɵzlük butpərəsliktin pərⱪlənməydu. 6 Hudaning ƣəzipi
1
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muxundaⱪ ixlarni ⱪilƣuqilarning bexiƣa qüxidu. 7 Burun silərmu bundaⱪ
arzu-ⱨəwəslər iqidə yaxap, rəzil turmux kəqürgənidinglar.
8
Əmdi bundaⱪ yaman ixlarning ⱨəmmisini taxlanglar. Ƣəzəplinix,
aqqiⱪlinix, yaman niyəttə bolux, tɵⱨmət ⱪilix yaki ədəpsiz gəp-sɵzlərni
ⱪilixtək yaman ixlardin yiraⱪ turunglar. 9 Xundaⱪla, bir-biringlarƣa
yalƣan sɵzlimənglar. Qünki, silər kona təbi'itinglarni burunⱪi
ⱪilmixinglar bilən billə qɵrüp taxlap, 10 yengi təbi'ətkə igə boldunglar.
Silər yaratⱪuqi Hudaning obrazi boyiqə yengiliniwatⱪininglarda,
Hudaƣa bolƣan tonuxunglar qongⱪurlixidu. 11 Bu yengi ⱨayatta bizning
Yəⱨudiy yaki Yəⱨudiy əməs, hətnə ⱪilinƣan yaki ⱪilinmiƣan,
mədəniyətsiz ⱨətta yawayi,③ ⱪul yaki ⱨɵr boluximiz muⱨim əməs.
Muⱨimi Əysa Məsiⱨtur. U bolsa ⱨəmmimizning ⱪəlbididur.
12
Huda silərni sɵyüp, «ɵzümgə atiƣan həlⱪim» dəp talliƣanikən,
rəⱨimdil, meⱨriban, kəmtər, mulayim wə səwrqan bolunglar.
13
Bir-biringlarƣa kəng ⱪorsaⱪ bolunglar. Əgər aranglarda birkim
silərning kɵnglünglarni aƣritⱪan bolsa, uni kəqürünglar. Rəbbimiz
silərni kəqürginidək, silərmu baxⱪilarni kəqürünglar. 14 Əng muⱨimi,
meⱨir-muⱨəbbətlik bolunglar. Qünki, meⱨir-muⱨəbbət bir-birimizni
baƣlap, mukəmməl inaⱪliⱪⱪa baxlaydu. 15 Əysa Məsiⱨ ata ⱪilƣan
tinq-amanliⱪ ⱪəlbinglarni baxⱪursun. Qünki, silər bir tənning əzaliri
bolup, bu inaⱪliⱪ iqidə yaxaxⱪa qaⱪirildinglar. Ⱨəmixə Hudaƣa xükür
eytinglar. 16 Əysa Məsiⱨning təlimliri ⱪəlbinglardin toluⱪ orun alsun.
Bir-biringlarƣa Hudadin kəlgən barliⱪ əⱪil-parasət bilən təlim beringlar
wə nəsiⱨət ⱪilinglar. Minnətdarliⱪⱪa tolƣan ⱪəlbinglar bilən Hudaƣa
Zəbur munajatliri, mədⱨiyə nahxiliri wə Muⱪəddəs Roⱨning ilⱨamidin
kəlgən ƣəzəllərni eytinglar. 17 Məyli silər nemə dənglar yaki nemə
ⱪilinglar, ⱨəmmisini rəbbimiz Əysaning namining uluƣlinixi üqün
ⱪilinglar wə Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ Huda'atimizƣa xükür eytinglar.
Yengiqə kixilik munasiwətlər
Əy ayallar, Rəbbimizgə mənsup bolƣanliⱪinglar üqün, xuningƣa
munasip ⱨalda ərliringlarƣa ita'ət ⱪilinglar. 19 Əy ərlər, ayalliringlarni
sɵyünglar, ularƣa ⱪattiⱪ mu'amilə ⱪilmanglar. 20 Əy balilar, ⱨərⱪandaⱪ
18

Yawayi – Grekqə atilixi «skif» bolƣan, Ⱪara dengiz bilən Kaspi dengiz otturisida
yaxiƣan bir həlⱪni kɵrsitidu. Rimliⱪlar bilən Greklar uxbu həlⱪni naⱨayiti mədəniyətsiz
wə yawayi dəp atiƣan.
③
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ixta ata-ananglarning sɵzini anglanglar. Qünki bu, Rəbbimizni hursən
ⱪilidu. 21 Əy atilar, pərzəntliringlarƣa bolƣan mu'amilidə ularning
nəpritini ⱪozƣap ⱪoymanglar. Undaⱪ ⱪilsanglar pərzəntinglar
qüxkünlixip ketidu.
22
Əy ⱪullar, bu dunyadiki hojayinliringlarƣa ⱨəmmə ixta
boysununglar. Buni ularni hursən ⱪilix üqün pəⱪət ularning aldidila
əməs, bəlki ⱨəmixə qin ⱪəlbinglar wə Rəbbimizgə bolƣan qongⱪur
ⱨɵrmitinglar bilən ⱪilinglar. 23 Ⱨərⱪandaⱪ ix ⱪilƣanda, jan-dil bilən
ⱪilinglar. Buni adəmlər üqün əməs, Rəbbimiz üqün ⱪilƣandək ⱪilinglar.
24
Esinglarda bolsunki, Rəbbimiz ɵz həlⱪigə berixkə wədə ⱪilƣan
mirasni silərgə in'am ⱪilidu. Qünki, silər ⱨəⱪiⱪiy hojayininglar Rəbbimiz
Əysa Məsiⱨkə hizmət ⱪiliwatisilər. 25 Məyli kim boluxidin ⱪət'iynəzər,
yaman ix ⱪilsa, ⱪilƣan yaman ixiƣa yarixa Hudaning jazasiƣa tartilidu.
Qünki, Huda ⱨəmmə insanlarƣa ohxax mu'amilə ⱪilidu.

4-bab
1

Əy hojayinlar, ⱪulliringlarƣa toƣra wə adil mu'amilə ⱪilinglar.
Qünki, silərningmu ərxtə hojayininglar barliⱪini untup ⱪalmanglar.
Nəsiⱨətlər
Du'a ⱪilixni tohtatmanglar. Du'a ⱪilƣanda, pütün diⱪⱪitinglar bilən
du'a ⱪilinglar wə Hudaƣa xükür eytinglar. 3 Biz üqün yənə xundaⱪ du'a
ⱪilinglarki, Huda ɵz həwirini yətküzüximizgə yol eqip bərsun. Xundaⱪ
bolƣanda, Əysa Məsiⱨ ⱨəⱪⱪidiki axkariliƣan sirni jakarliyalaymiz. Mən
ⱨazir dəl muxu hux həwərni yətküzüx səwəbidin kixənləndim. 4 Mening
bu hux həwərni ⱪolumdin kelixqə eniⱪ qüxəndürüxüm üqünmu du'a
ⱪilinglar.
5
Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilmiƣanlar bilən alaⱪə ⱪilƣanda,
əⱪil-parasitinglarni ixlitip, ⱨərbir pursətni ⱪoldin bərməy, hux həwərni
yətküzünglar. 6 Ularƣa ⱪilƣan gəp-sɵzliringlar ⱨəmixə yeⱪimliⱪ,
ularning diⱪⱪitini tartidiƣan bolsun. Xundaⱪ bolƣanda, ⱨərbir adəmgə
ⱪandaⱪ yol bilən jawab berixni biliwalalaysilər.
2

Ahirⱪi salam
Rəbbimiz yolida mən bilən billə hizmət ⱪiliwatⱪan sadiⱪ hizmətkar,
sɵyümlük ⱪerindixim Tikikus mən toƣruluⱪ barliⱪ ixlarni silərgə sɵzləp
7
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beridu. 8 Uni əⱨwalimizni yətküzüx wə silərni riƣbətləndürüx üqün,
silərning aldinglarƣa əwətimən. 9 Sadiⱪ, sɵyümlük ⱪerindiximiz ⱨəm
yurtdixinglar bolƣan Onesimusnimu uning bilən birgə əwətimən. Ular
bu yərdə boluwatⱪan ⱨəmmə ixni silərgə sɵzləp beridu.
10
Mən bilən billə zindanda yetiwatⱪan buradirim Aristarhus, xundaⱪla
Barnabaning jiyəni Markustin silərgə salam. (Əgər Markus yeninglarƣa
berip ⱪalsa, uni tapiliƣinimdək kütüwelinglar.) 11 Yustus dəp atilip
kəlgən Isamu silərgə salam eytti. Hudaning padixaⱨliⱪi üqün ixləwatⱪan
hizmətdaxlirim iqidə Yəⱨudiylardin bolƣan etiⱪadqilar pəⱪət muxularla
bolup, ular manga qong təsəlli berixti.
12
Əysa Məsiⱨning hizmətkari wə yurtdixinglar bolƣan Epafiradin
silərgə salam. U silərning etiⱪadta pixip yetilixinglar, Hudaning pütkül
iradisigə bolƣan ixənqinglarda qing turuxunglar üqün, ⱨəmixə jan-dili
bilən du'a ⱪilmaⱪta. 13 Uning silər üqün ⱨəmdə La'odikiya wə Ⱨeyrapolis
xəⱨiridiki ⱪerindaxlar üqün kɵp əjir singdürüp kəlgənliki toƣrisida
silərgə guwaⱨliⱪ berimən. 14 Ⱪədirlik tewip Luⱪa wə Demasmu silərgə
salam eytti.
15
La'odikiyadiki ⱪerindaxlarƣa, bolupmu Nimfə hanimƣa wə uning
ɵyidə jəm bolidiƣan etiⱪadqilar jama'ətqilikigə salam eytⱪaysilər. 16 Bu
hət aranglarda oⱪulup bolƣandin keyin, La'odikiyadiki etiⱪadqilar
jama'ətqiliki iqidimu oⱪulsun. Silər yənə La'odikiyadiki etiⱪadqilar
jama'ətqilikigə yazƣan hetimnimu oⱪunglar. 17 Arkipusⱪa xuni
eytinglarki, Huda uningƣa tapxurƣan wəzipini qoⱪum ada ⱪilsun.
18
Mənki Pawlus bu ahirⱪi salamni ɵz ⱪolum bilən yeziwatimən.
Mening put-ⱪollirimning kixənlik ikənlikini untumanglar. Hudaning
meⱨir-xəpⱪiti silərgə yar bolƣay!
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(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
Salonika xəⱨiri (bügünki Gretsiyidə) əyni waⱪittiki Rim imperiyisi
ⱨɵkümranliⱪidiki Makedoniyə ɵlkisining mərkizi bolup, əlqi Pawlus
Filipi xəⱨiridin ayrilƣandin keyin, u yərdə hux həwər tarⱪitix bilən u
xəⱨərdiki etiⱪadqilar jama'ətqilikining asasini salƣan («Əlqilər» 17-bab
1-ayəttin 10-ayətkiqə). Biraⱪ, uzun ɵtməyla, Yəⱨudiylar Pawlusning
Yəⱨudiy diniƣa ⱪiziⱪip kəlgən nurƣun Yəⱨudiy əməslərni Əysa Məsiⱨkə
etiⱪad ⱪilixⱪa yetəkligənlikigə ⱨəsəthorluⱪ ⱪilƣan wə uningƣa ⱪarxi
qiⱪⱪan. Buning bilən, u Salonikadin ayrilixⱪa məjbur bolƣan. Keyinqə
Pawlus ɵzi əwətkən hizmətdixi Timotiy arⱪiliⱪ Salonikaliⱪlarning
əⱨwalidin həwər tepip, bu hətni ularƣa yazƣan.
Mu'əllip bu hetidə ularning etiⱪadi, meⱨir-muⱨəbbiti wə ⱪilƣan hizmiti
toƣrisida angliƣan yahxi həwərlərdin huxallanƣanliⱪini bildürüp,
ularni Hudani hursən ⱪilix üqün tehimu tirixixⱪa ündigən ⱨəmdə
ularning Əysa Məsiⱨning ⱪayta kelixi toƣrisidiki so'alliriƣa jawab
bərgən.
Tezis:
1. Salam (1-bab 1-ayət)
2. Pawlusning Salonikaliⱪlar üqün Hudaƣa xükür eytixi (1-bab
2-ayəttin 10-ayətkiqə)
3. Pawlusning ular arisidiki hizmiti (2-bab 1-ayəttin 16-ayətkiqə)
4. Pawlusning ularƣa bolƣan seƣinixi wə ənsirixi (2-bab 17-ayəttin
3-babning ahiriƣiqə)
5. Ihlasmən boluxⱪa ündəx (4-bab 1-ayəttin 12-ayətkiqə)
6. Əysa Məsiⱨning ⱪayta kelixi (4-bab 13-ayəttin 5-bab 11-ayətkiqə)
7. Ahirⱪi təlim wə salamlar (5-bab 12-ayəttin 28-ayətkiqə)

Salonikaliⱪlarƣa
yezilƣan birinqi hət

1

Mənki Pawlus wə mən arⱪiliⱪ Silas ⱨəmdə Timotiydin Huda'atimiz
wə Rəbbimiz Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣan, Salonika xəⱨiridiki
etiⱪadqilar jama'ətqilikigə salam. Huda silərgə meⱨir-xəpⱪət wə amanliⱪ
ata ⱪilƣay!
Salonikaliⱪlarning etiⱪadi
Biz du'alirimizda silər üqün da'im Hudaƣa xükür eytip, silərni yad
etip turuwatimiz. 3 Huda'atimizning aldida etiⱪadinglardin kəlgən yahxi
ixliringlarni, meⱨir-muⱨəbbitinglar bilən singdürgən əjringlarni wə
Rəbbimiz Əysa Məsiⱨkə baƣliƣan ümidinglardin kəlgən səwr-taⱪət
bilən bərdaxliⱪ bərgənlikinglarni da'im əsləp turuwatimiz. 4 Əy Huda
sɵygən ⱪerindaxlar, bizgə məlumki, Huda silərni tallidi. 5 Silərgə
yətküzgən bu hux həwərni biz sɵz bilənla əməs, bəlki Muⱪəddəs Roⱨtin
kəlgən küq-ⱪudrət bilən, xundaⱪla Hudaning bu hux həwər arⱪiliⱪ silərni
ⱪutⱪuzidiƣanliⱪiƣa bolƣan toluⱪ ixənqimiz bilən silərgə yətküzduⱪ. Biz
silər bilən billə bolƣan qaƣlarda ⱪandaⱪ yaxiƣanliⱪimizni silər bilisilər.
Bularning ⱨəmmisi silərning mənpə'itinglar üqün idi. 6 Silər bizdin,
xundaⱪla Rəbbimizdin ülgə aldinglar. Qünki, silər eƣir ⱪiyinqiliⱪlarƣa
ⱪarimay, Muⱪəddəs Roⱨ ata ⱪilƣan xad-huramliⱪ iqidə Hudaning sɵzini
ⱪobul ⱪildinglar. 7 Nətijidə, silərmu Makedoniyə wə Yunan ɵlkiliridiki
pütkül etiⱪadqilarƣa ülgə boldunglar. 8 Rəbbimiz ⱨəⱪⱪidiki sɵzlər
2
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silərdin baxlinip, Makedoniyə wə Yunanƣila əməs, ⱨəmmə yərgə
tarⱪiliptu. Biz u yərlərgə barƣinimizda, kixilərning silərning Hudaƣa
bolƣan etiⱪadinglardin alliⱪaqan həwiri barliⱪini uⱪtuⱪ. Xunga, bizning
etiⱪadinglar toƣrisida yənə eƣiz eqiximizning ⱨajiti yoⱪ. 9 Biz barƣan
jaydiki kixilər silərning bizni illiⱪ ⱪobul ⱪilƣanliⱪinglarni angliƣanidi.
Ular silərning butlarƣa qoⱪunuxtin waz keqip, ⱨayat bolƣan ⱨəⱪiⱪiy
Hudaƣa hizmət ⱪilix üqün uningƣa yüzləngənlikinglarni bizgə eytti.
10
Ular yənə bizgə silərning Hudaning Oƣlining, yəni Huda ɵlümdin
tirildürgən Əysa Məsiⱨning ərxtin ⱪayta kelixini kütüwatⱪanliⱪinglarni
eytti. Bizlərni Hudadin kelidiƣan ƣəzəptin Ⱪutⱪuzƣuqi dəl Əysa
Məsiⱨtur.

2-bab
Pawlusning Salonikadiki hizmiti
Ⱪerindaxlar, silərgə məlumki, bizning ⱪexinglarƣa barƣinimiz
bikarƣa kətmidi. 2 Silərgə yənə xumu məlumki, biz ⱪexinglarƣa berixtin
ilgiri Filipi xəⱨiridə turƣan waⱪtimizda, u yərdə azab qəktuⱪ wə
ⱨaⱪarətkə uqriduⱪ. Keyin, silərning xəⱨiringlardimu yənə ⱪattiⱪ
ⱪarxiliⱪlarƣa uqriduⱪ. Lekin, biz Hudaning yardimi bilən ƣəyrətkə
kelip, Hudaning hux həwirini silərgə yətküzduⱪ. 3 Biz bu hux həwərni
birər sahtiliⱪ, yaman niyət yaki ⱨiyligərlik bilən yətküzüwatⱪinimiz yoⱪ.
4
Əməliyəttə, Huda bizni layiⱪ kɵrüp, hux həwərni yətküzüx wəzipisini
bizgə tapxurdi. Biz hux həwərni insanlarni hursən ⱪilix üqün əməs, bəlki
bizning ⱪəlbimizni kɵzitiwatⱪan Hudani hursən ⱪilix üqün
yətküzüwatimiz. 5 Silərgə məlumki, biz ⱨeqⱪaqan silərning yeninglarƣa
huxamət ⱪilƣili yaki niⱪablinip təməhorluⱪ ⱪilƣili barmiduⱪ. Buningƣa
Huda guwaⱨtur. 6 Məyli silər bolunglar yaki baxⱪilar bolsun, biz
ⱨeqkimdin birər mahtax təmə ⱪilmiduⱪ. 7 Əysa Məsiⱨning əlqiliridin
bolƣanliⱪimiz üqün, yardiminglarni tələp ⱪilixⱪa ⱨəⱪliⱪ iduⱪ. Lekin,
silərgə huddi balilirini baƣriƣa basⱪan mulayim anidək mu'amilə ⱪilduⱪ.
8
Xu qaƣda, silərgə xundaⱪ muⱨəbbət baƣliƣaniduⱪki, biz Hudaning
hux həwirinila əməs, ɵz jenimiznimu təⱪdim ⱪilixⱪa razi iduⱪ. Qünki,
silərni xu ⱪədər yahxi kɵrəttuⱪ! 9 Ⱪerindaxlar, bizning ⱪandaⱪ
tirixip-tirmixip ixligənlikimiz jəzmən esinglarda bardur. Biz
ⱨeqⱪaysinglarƣa eƣirimizni salmasliⱪ üqün, bir tərəptin keqə-kündüzləp
1
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ixləp turmuximizni ⱪamdisaⱪ, yənə bir tərəptin Hudaning hux həwirini
silərgə yətküzduⱪ. 10 Etiⱪadqilardin bolƣan silərning aranglardiki əməliy
ⱨərikitimizning pak, ⱨəⱪⱪaniy wə əyibsiz ikənlikigə ɵzünglar guwaⱨliⱪ
berələysilər, buningƣa Hudamu guwaⱨtur. 11 Silərgə məlumki, biz
ⱨərbiringlarƣa ata pərzəntigə əjir singdürgəndək əjir singdürduⱪ, 12 silərgə
mədət bərduⱪ, təsəlli bərduⱪ. Silərni ɵz padixaⱨliⱪiƣa wə xan-xəripigə
qaⱪirƣan Hudaning pərzəntlirigə layiⱪ yaxaxⱪa dəwət ⱪilduⱪ.
13
Hudaƣa ⱨəmixə xükür eytiximizdiki yənə bir səwəb xuki, silər bizdin
Hudaning sɵzini anglap, uni ⱪobul ⱪilƣininglarda, bu sɵzni insanlarning
sɵzi əməs, bəlki Hudaning sɵzi dəp etirap ⱪildinglar. Əməliyəttimu, bu sɵz
Hudaning sɵzi bolup, u ⱨazir uningƣa ixinidiƣan silərgə küqlük təsir
kɵrsətməktə. 14 Ⱪerindaxlar, silərning əⱨwalinglarmu Hudaƣa etiⱪad
ⱪilƣan wə Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣan Yəⱨudiyə ɵlkisidiki etiⱪadqilar
jama'ətqiliklirigə ohxaydu. Qünki, ularning xu yərdiki Yəⱨudiylar
təripidin ziyankəxlikkə uqriƣiniƣa ohxax, silərmu ɵz yurtdaxliringlar
təripidin ziyankəxlikkə uqridinglar. 15-16 Burun Yəⱨudiylarning əjdadliri
pəyƣəmbərlərni ɵltürgən, keyin ularning əwladliri Rəbbimiz Əysani
ɵltürdi. Ⱨazir yənila bəzi Yəⱨudiylar bizgimu zulum selip, bizni biz hux
həwər tarⱪitiwatⱪan xəⱨərlərdin ⱪoƣlap qiⱪardi. Ularning bundaⱪ
ⱪilmixliri Hudaning ƣəzipini kəltüridu. Ular huddi pütkül insanlar bilən
düxmənləxkəndək, bizning Yəⱨudiy əməslərning ⱪutⱪuzuluxⱪa erixixi
üqün ularƣa bu hux həwərni tarⱪitiximizƣa tosⱪunluⱪ ⱪiliwatidu. Buning
bilən, ular gunaⱨlirini üzlüksiz kɵpəytip, qekigə yətküzməktə. Xuning
üqün, Hudaning ƣəzipi əmdi ularƣa qüxüx aldida turidu.
Pawlusning ənsirixi
Ⱪerindaxlar, biz amalsiz ⱨalda silərdin waⱪitliⱪ ayrilduⱪ. Biz silər
bilən billə bolmisaⱪmu, ⱪəlbimiz yənila silər bilən billə. Biz silər bilən
yənə bir ⱪetim didar kɵrüxüxkə intizar bolƣanliⱪimiz üqün, yeninglarƣa
berixⱪa intayin tirixtuⱪ! 18 Bizning yeninglarƣa barƣumiz kəlgənidi.
Bolupmu, mənki Pawlus nəqqə ⱪetim silərni yoⱪlap barmaⱪqi bolƣan
bolsammu, biraⱪ buningƣa Xəytan tosalƣu boldi. 19 Silərning
etiⱪadinglarda ahirƣiqə qoⱪum qing turidiƣanliⱪinglarƣa ixinimiz wə
silər üqün bək huxal bolimiz. Rəbbimiz Əysa ⱪayta kəlgəndə, uning aldida
pəhirlinidiƣan tajimiz dəl silər əməsmu? 20 Biz ⱨəⱪiⱪətən silərdin
pəhirlinimiz, silər bizning huxalliⱪimiz!
17
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3-bab
1-2

Biz silərning həwiringlarni alalmay, taⱪitimiz ⱪalmiƣanda, ɵzimiz
Afina xəⱨiridə yalƣuz ⱪelip, aldinglarƣa ⱪerindiximiz ⱨəm Huda yolida
biz bilən billə Əysa Məsiⱨ ⱨəⱪⱪidiki hux həwərni tarⱪitiwatⱪan
hizmətdiximiz Timotiyni əwətixni ⱪarar ⱪilduⱪ. 3 Bizning uni
əwətiximizdiki məⱪsitimiz, silərning kɵz aldinglardiki ⱪiyinqiliⱪlar
səwəbidin etiⱪadinglarning təwrinip ⱪalmasliⱪi ⱨəmdə silərni
riƣbətləndürüx wə etiⱪadinglarni küqəytixtur. Bizning qoⱪum
ⱪiyinqiliⱪⱪa uqraydiƣanliⱪimizmu silərgə məlum. 4 Biz silər bilən billə
bolƣan waⱪtimizda, ⱨəmmimizning ⱪiyinqiliⱪlarƣa
uqraydiƣanliⱪimizni silərgə aldin'ala eytⱪaniduⱪ. Əməliyəttimu
deginimizdək boldi. 5 Xu səwəbtin taⱪitim taⱪ bolup, etiⱪadinglarning
zadi ⱪandaⱪ ikənlikini bilix üqün, Timotiyni yeninglarƣa əwətkənidim.
Mən Xəytanning silərni azduruxi wə buning bilən bizning silərgə
singdürgən əjrimizning bikarƣa ketixidin ənsirigənidim.
6
Lekin, yeⱪinda yeninglardin ⱪaytip kəlgən Timotiy etiⱪadinglar wə
meⱨir-muⱨəbbitinglar toƣrisida bizgə yahxi həwər elip kəldi. U silərning
bizni ⱨər da'im hursənlik bilən əsləp turƣanliⱪinglarni, huddi bizning
silərni kɵrgümiz kəlgəndək, silərningmu bizni kɵrgünglar kəlgənlikini
eytti. 7 Ⱪerindaxlar, silərning etiⱪadinglar boxaxmaptu. Muxundaⱪ
japa-muxəⱪⱪət wə ⱪiyinqiliⱪlar iqidə turƣan biz buningdin qong ilⱨam
alduⱪ. 8 Qünki, Rəbbimizgə bolƣan etiⱪadinglar mustəⱨkəm bolƣanliⱪi
üqün, biz ⱨəⱪiⱪətən yengiwaxtin roⱨlanduⱪ, 9 silər üqün huxalliⱪⱪa
qɵmduⱪ. Bundaⱪ əⱨwalda biz Hudaning aldida silər üqün ⱪandaⱪmu
təxəkkür eytmay turalaymiz! 10 Silər bilən didar kɵrüxüx wə
etiⱪadinglardiki yetərsizliklərni tüzitixkə yardəm berəliximiz üqün,
keqə-kündüz qin ⱪəlbimizdin Hudaƣa du'a ⱪilmaⱪtimiz.
11
Atimiz Huda wə rəbbimiz Əysa bizning silər bilən kɵrüxüximizgə
yol aqⱪay. 12 Rəbbimiz Silərning bir-biringlarƣa wə ⱨəmmə adəmlərgə
bolƣan meⱨir-muⱨəbbitinglarni bizning silərgə bolƣan
meⱨir-muⱨəbbitimizdək tolup taxturƣay. 13 Ⱨəm xu arⱪiliⱪ, Rəbbimiz
Əysa ɵzigə mənsup bolƣan barliⱪ muⱪəddəs həlⱪi bilən billə ⱪaytip
kəlginidə, silərning atimiz Hudaning aldida əyibsiz wə pak boluxunglar
üqün iradənglarni mustəⱨkəm ⱪilƣay!
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4-bab
Hudani hursən ⱪilidiƣan ⱨayat yoli
Ⱪerindaxlar, ahirda biz yənə xuni deməkqimizki, Hudani hursən ⱪilix
üqün ⱪandaⱪ yaxax kerəklikini bizdin ɵginiwaldinglar ⱨəmdə silər
əməliyitinglardimu bizdin ɵgəngininglar boyiqə xundaⱪ yaxawatisilər.
Əmdi Hudani hursən ⱪilixⱪa tehimu tirixixinglarni Rəbbimiz Əysaning
nami bilən soraymiz. 2 Qünki, silər bizning Rəbbimiz Əysaning nami
bilən silərgə yətküzgən təlimlirimizni bilisilər. 3 Hudaning iradisi xuki,
pak bolunglar wə jinsiy əhlaⱪsizliⱪtin saⱪlininglar; 4-5 Ⱨərbiringlar
Hudani tonumaydiƣan adəmlərdək xəⱨwaniy ⱨəwəslərgə berilməy, bəlki
teninglardiki bu ⱨəwəslərni baxⱪurup, pak wə izzət-ⱨɵrmitinglar bilən
ⱨayat kəqürünglar.④ 6 Bu yaman ixlarda ⱪerindaxliringlarni aldap,
ulardin paydilinip kətmənglar. Ilgiri silərni agaⱨlandurƣinimizdək,
Rəbbimiz mana xundaⱪ gunaⱨlar tüpəylidin insanlarni jazalaydu.
7
Qünki, Huda bizni napak əməs, bəlki pak yaxaxⱪa qaⱪirdi. 8 Xuning
üqün, bu təlimni rət ⱪilƣan kixi insanni əməs, bəlki silərgə Muⱪəddəs
Roⱨ ata ⱪilƣan Hudani rət ⱪilƣan bolidu.
9
Ⱪerindaxliⱪ meⱨir-muⱨəbbitigə kəlsək, bu toƣrisida silərgə hət
yeziximizning ⱨajiti yoⱪ. Qünki, Huda bir-biringlarƣa meⱨir-muⱨəbbət
kɵrsitixni ɵgətkən. 10 Əməliyəttə, silər pütün Makedoniyə ɵlkisidiki
ⱪerindaxlarƣa xundaⱪ ⱪiliwatisilər. Xundaⱪ bolsimu, ⱪerindaxlar,
meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitixtə tehimu tirixixinglarni soraymiz. 11 Silərgə
tapiliƣinimizdək, tinq-aman ⱨayat kəqürüxkə, baxⱪilarning ixliriƣa
arilaxmay, ɵz ixinglar bilən boluxⱪa wə ikki bilikinglarƣa tayinip
yaxaxⱪa tirixinglar. 12 Mana xundaⱪ ⱪilsanglar, etiⱪadqilar
jama'ətqilikining sirtidiki kixilər aldida izzət-ⱨɵrmətkə igə bolup
yaxiyalaysilər wə iⱪtisad jəⱨəttə ⱨeqkimgə beⱪinmaysilər.
1

Əysa Məsiⱨning ⱪayta kelixi
Ⱪerindaxlar, silərning Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilmay ümidsizlik iqidə
yaxawatⱪan kixilərdək ⱨəsrət qəkməslikinglar üqün, biz, aləmdin ɵtkən
etiⱪadqilar toƣrisidiki ⱨəⱪiⱪəttin həwərdar boluxunglarni halaymiz.
13

Jümlining əng ahirⱪi bɵlikini «pakliⱪinglar wə izzət-ⱨɵrmitinglar bilən bir ayal
ⱨəmraⱨ tepinglar» yaki «pakliⱪinglar wə izzət-ⱨɵrmitinglarni saⱪlap, ayalinglar bilən
yaxanglar» dəpmu qüxinixkə bolidu.
④
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Əysa Məsiⱨning ɵlüp tirilgənlikigə ixəngənikənmiz, Əysa Məsiⱨ ⱪayta
kəlgəndə Hudaning aləmdin ɵtkən etiⱪadqilarni Əysa Məsiⱨ bilən billə
elip kelidiƣanliⱪiƣa ixiniximiz kerək. 15 Biz ⱨazir Rəbbimizning sɵzi
boyiqə silərgə xuni eytimizki, Rəbbimiz ⱪayta kəlgəndə, biz ⱨayat
yaxawatⱪanlar ⱨərgizmu ɵlüp kətkən etiⱪadqilardin awwal Rəbbimiz
bilən jəm bolalmaymiz. 16 Rəbbimiz ɵzi bir pərman arⱪiliⱪ bax
pərixtining awazi wə Huda yangratⱪan Kanay sadasi bilən asmandin
qüxidu. Əysa Məsiⱨkə mənsup bolup ɵlüp kətkənlər awwal tirilidu.
17
Keyin ⱨayat yaxawatⱪan bizlər, yəni bu dunyada ⱨayat
kəqürüwatⱪanlar axu ɵlgənlər bilən birliktə Rəbbimiz bilən asmanda
kɵrüxüx üqün, bulutlar arisiƣa kɵtürülimiz. Xuningdin keyin, Rəbbimiz
bilən mənggü birgə bolimiz. 18 Xunga, bir-biringlarni bu sɵzlər bilən
riƣbətləndürünglar.

5-bab
Rəbbimizning ⱪayta kelixini kütüwelix
Ⱪerindaxlar, silərgə bu ixlarning ⱪaqan yüz beridiƣanliⱪi toƣrisida
yezixim ⱨajətsiz. 2 Qünki, silərmu yahxi bilisilər, Rəbbimizning ⱪayta
kelidiƣan küni huddi keqidiki oƣrining kelixigə ohxax tuyuⱪsiz kelidu.
3
Kixilər «dunya tinq-aman» dəp turƣanda, tasadipiy ularƣa ⱨalakət
kelidu. Bu huddi ⱨamilidar ayalning tolƣiⱪi uxtumtut tutⱪiniƣa ohxax
bolup, uningdin ⱪeqip ⱪutulƣili bolmaydu. 4 Lekin, ⱪerindaxlar, silər
Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣanliⱪinglar üqün, ⱪarangƣuluⱪta əməssilər.
Xunga, u kün silərni oƣriƣa ohxax qɵqütüp kəlməydu. 5 Biz ⱨəmmimiz
kündüzning, yəni yoruⱪluⱪning pərzəntlirimiz. Ⱨəmmimiz keqining,
yəni gunaⱨning ⱪarangƣuluⱪiƣa mənsup əməsmiz. 6 Xuning üqün, Əysa
Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilmiƣanlardək uhlap yatmayli. Əksiqə, səgək wə
ⱨoxyar bolayli. 7 Uhlaydiƣanlar keqisi uhlaydu, məs bolidiƣanlarmu
keqisi məs bolidu. 8 Yoruⱪluⱪⱪa mənsup bolƣan bizlər bolsaⱪ üstimizgə
etiⱪad wə meⱨir-muⱨəbbət sawutini, beximizƣa ⱪutⱪuzulux ümidining
dubulƣisini kiyip, ɵzimizni səgək tutuximiz kerək. 9 Qünki, Huda bizni
ɵz ƣəzipigə uqrisun dəp əməs, bəlki Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ
ⱪutⱪuzulsun, dəp talliƣandur. 10 Əysa Məsiⱨ biz üqün ɵldi. Buningdiki
məⱪsət, u ⱪayta kəlgəndə, biz məyli ⱨayat yaki ɵlgən bolayli, bizning
uning bilən billə mənggü yaxiximiz üqündur. 11 Xuning üqün, ⱨazirmu
1
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bir-biringlarni burunⱪiƣa ohxax dawamliⱪ riƣbətləndürüp,
bir-biringlarning etiⱪadini küqəytinglar.
Ahirⱪi təlim wə salamlar
Ⱪerindaxlar, aranglarda japaliⱪ ixləwatⱪan wə Rəbbimizning yolida
silərgə yetəkqilik ⱪilip, nəsiⱨət ⱪiliwatⱪanlarni ⱪədirlixinglarni
soraymiz. 13 Ularning bu hizmətliri üqün ularƣa qongⱪur ⱨɵrmət wə
muⱨəbbitinglar bilən mu'amilə ⱪilinglar. Bir-biringlar bilən inaⱪ
ɵtünglar. 14 Ⱪerindaxlar, silərdin ɵtünimizki, bikar tələplərni oyƣitinglar,
yürəksizlərni riƣbətləndürünglar, ajizliⱪi bolƣanlarƣa yar-yɵlək
bolunglar wə ⱨəmmə adəmgə səwrqan bolunglar. 15 Ⱨeqⱪaysinglar
yamanliⱪⱪa yamanliⱪ ⱪayturmanglar. Əksiqə, bir-biringlarƣa wə barliⱪ
kixilərgə ⱨəmixə yahxiliⱪ ⱪilixni niyət ⱪilinglar.
16
Ⱨər da'im huxal-huram bolunglar. 17 Ⱨəmixə du'a ⱪilinglar.
18
Ⱨərⱪandaⱪ əⱨwalda Hudaƣa xükür eytinglar. Qünki, mana bular
Hudaning Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣan silərgə ⱪaratⱪan iradisidur.
19
Muⱪəddəs Roⱨning ⱪəlbinglardiki otini ɵqürmənglar. 20 Aranglarda
yətküzülgən wəⱨiylərgə səl ⱪarimanglar. 21 Ularning ⱨəmmisini təkxürüp
kɵrüp, ⱨəⱪiⱪətən Hudadin kəlgən yaki kəlmigənlikini pərⱪ etip, Hudadin
kəlgən wəⱨiyni ⱪobul ⱪilinglar. 22 Ⱨər hil yamanliⱪlardin yiraⱪ turunglar.
23
Bizgə amanliⱪ ata ⱪilƣuqi Huda ɵzi silərni təltɵküs pak ⱪilƣay.
Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ ⱪayta kəlgüqə Huda roⱨinglar, jeninglar wə
teninglarni əyibsiz saⱪliƣay. 24 Silərni qaⱪirƣan Huda jəzmən xundaⱪ
ⱪilidu. U ixənqliktur!
25
Ⱪerindaxlar, biz üqün du'a ⱪilinglar. 26 Ⱨəmmə ⱪerindaxlar bilən
meⱨribanlarqə salamlixinglar. 27 Rəbbimizning nami bilən silərning bu
hətni xu yərdiki ⱨəmmə ⱪerindaxlarƣa oⱪup berixinglarni tapilaymən.
28
Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning meⱨir-xəpⱪiti silərgə yar bolƣay!
12

1380

Salonikaliⱪlarƣa yezilƣan ikkinqi hət
(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
Əlqi Pawlus Salonikaliⱪlarƣa birinqi hetini əwətip uzun ɵtməyla, Əysa
Məsiⱨning ⱪayta kelixi ⱨəⱪⱪidiki munazirilər Salonikadiki etiⱪadqilarni
ⱪaymuⱪturƣanliⱪini anglap, bu hətni yezix arⱪiliⱪ ularning bu ⱨəⱪtiki
hata qüxənqilirini tüzitip bərgən. U Əysa Məsiⱨ ⱪayta kelixtin burun
«Hudaƣa ⱪarxi qiⱪⱪuqi»ning eziⱪturuxi bilən dunyadiki yamanliⱪ wə
əskilikning qekigə yetidiƣanliⱪini kɵrsitip bərgən.
U etiⱪadqilarni ⱨərⱪandaⱪ ⱪiyin xara'ittimu etiⱪadida qing turuxⱪa
ilⱨamlandurup, ularningmu ɵzi wə ⱪerindaxliriƣa ohxax ɵz əmgikigə
tayinip turmux kəqürüxini təkitləp, ⱨeq ix ⱪilmay laƣaylap yürgənlərni
agaⱨlandurƣan.
Tezis:
1. Xükür du'asi (1-bab)
2. Əysa Məsiⱨning ⱪaytip kelixidin burun yüz beridiƣan wəⱪələr (2-bab
1-ayəttin 12-ayətkiqə)
3. Etiⱪadqilarƣa ⱪilinƣan nəsiⱨət wə yolyoruⱪlar (2-bab 13-ayəttin
3-bab 15-ayətkiqə)
4. Ahirⱪi tiləklər (3-bab 16-ayəttin 18-ayətkiqə)

Salonikaliⱪlarƣa
yezilƣan ikkinqi hət

1

Mənki, Pawlus wə mən arⱪiliⱪ Silas ⱨəmdə Timotiydin Huda'atimiz
wə Rəbbimiz Əysa Məsiⱨkə mənsup bolup, Salonika xəⱨiridə
yaxawatⱪan etiⱪadqilar jama'ətqilikigə salam. 2 Huda'atimiz wə
Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ silərgə meⱨir-xəpⱪət wə amanliⱪ ata ⱪilƣay!
Azab-oⱪubət iqidə riƣbətləndürülüx
Ⱪerindaxlar, silər üqün Hudaƣa ⱨər da'im xükür eytixni burqimiz dəp
bilimiz. Qünki, etiⱪadinglar barƣanseri küqiyiwatidu, bir-biringlarƣa
bolƣan meⱨir-muⱨəbbitinglarmu qongⱪurlixiwatidu. 4 Xunga, biz
Hudaƣa mənsup bolƣan ⱨərⱪaysi etiⱪadqilar jama'ətqiliki arisida
silərdin pəhirlinimiz. Qünki, silər bexinglarƣa kəlgən ⱨər hil ziyankəxlik
wə ⱪiyin əⱨwallarƣa bərdaxliⱪ bərdinglar wə etiⱪadinglardin
təwrənmidinglar.
5
Silərning bundaⱪ ⱪiyin əⱨwallarda etiⱪadinglardin
təwrənmigənlikinglar Hudaning ⱪiyamət künidə qiⱪiridiƣan ⱨɵkümining
adil ikənlikini kɵrsitidu. Qünki, Huda silərning ⱪiyin əⱨwallardimu
etiⱪadinglarda qing turidiƣanliⱪinglardin silərni ɵz padixaⱨliⱪida
yaxaxⱪa layiⱪ ⱨesablaydu. Silər mana xu padixaⱨliⱪ üqün azab-oⱪubət
qekiwatisilər. 6 Huda adildur. U silərgə azab-oⱪubət kəltürgənlərning
tegixlik jazasini beridu. 7 Xundaⱪla, Rəbbimiz Əysa ⱪudrətlik pərixtilər
3
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wə yalⱪunluⱪ ot bilən ərxtin ⱪayta kəlgən qaƣda, Huda azab-oⱪubət
qəkkən silərgə wə bizgə aramliⱪ beridu. 8 Xu qaƣda, Rəbbimiz Əysa
Hudani tonuxni halimiƣanlarni wə ɵzi ⱨəⱪⱪidiki hux həwərni ⱪobul
ⱪilmiƣanlarni jazalaydu. 9 Bundaⱪ kixilərning jazasi mənggülük
ⱨalakəttin ibarət bolup, ular Rəbbimizdin wə uning uluƣ küq-ⱪudritidin
ayrilip ⱪalidu. 10 U waⱪitta, Rəbbimiz ɵzining muⱪəddəs həlⱪi təripidin
uluƣlinidu wə mədⱨiyilinidu. Xundaⱪla, silərmu biz yətküzgən hux
həwərgə ixəngənlikinglar üqün, Rəbbimizni mədⱨiyiligənlər arisida
bolisilər.
11
Xuning üqün, biz da'im xundaⱪ du'a ⱪilimizki, silərni qaⱪirƣan Huda
bu uluƣ qaⱪiriⱪiƣa munasip yaxixinglarƣa yardəm ⱪilƣay. U ɵz
küq-ⱪudriti bilən yahxi niyitinglarni ⱨəmdə etiⱪadinglar bilən ⱪilƣan
ⱨəmmə ixinglarni əməlgə axurƣay. 12 Buning bilən, Rəbbimiz Əysa
Məsiⱨ silər arⱪiliⱪ uluƣlinidu wə silərmu u arⱪiliⱪ xan-xərəpkə erixisilər.
Bu, Hudaning wə Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning meⱨir-xəpⱪitidin kelidu.

2-bab
Hudaƣa ⱪarxi qiⱪⱪuqi
Ⱪerindaxlar, Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning ⱪayta kelidiƣan ⱨəmdə
bizning uning bilən bir yərgə jəm bolidiƣan künimiz toƣrisida silərdin
xuni ɵtünüp soraymizki, 2 əgər silər: «Rəbbimizning ⱪaytip kelidiƣan
küni yetip kəldi» degən sɵzni anglisanglar, ⱨoduⱪup kətmənglar,
ⱪorⱪupmu kətmənglar. Bundaⱪ sɵzni ⱪilƣuqilar məyli uni Hudadin
kəlgən wəⱨiydin yaki baxⱪilarning təlimidin angliduⱪ yaki bolmisa
bizning namimizda yezilƣan hətlərdin kɵrduⱪ desimu, uningƣa
ixənmənglar. 3 Ⱨərⱪandaⱪ adəm ⱨərⱪandaⱪ usul bilən silərni aldap
kətmisun. Qünki, ahir zamanda Hudaƣa ⱪarxi qong topilang yüz
bərmigüqə wə mənggülük ⱨalakətkə məⱨkum ⱪilinƣuqi, yəni «Hudaƣa
ⱪarxi qiⱪⱪuqi» axkarilanmiƣuqə, bu kün yetip kəlməydu. 4 Hudaƣa ⱪarxi
qiⱪⱪuqi Huda dəp atalƣan yaki kixilər qoⱪunidiƣan nərsilərning
ⱨəmmisigə ⱪarxi qiⱪip, ɵzini ⱨəmmidin üstün ⱪilip kɵrsitidu, ⱨətta
Hudaning ibadəthanisida olturup, ɵzini Huda, dəp jakarlaydu.
5
Bularni mən silər bilən billə bolƣan waⱪtimda eytⱪanliⱪim esinglarda
bardu? 6 Hudaƣa ⱪarxi qiⱪⱪuqining axkarilinixini ⱨazirƣiqə nemining
tosup turuwatⱪanliⱪini bilisilər. U pəⱪət Huda bəlgiligən waⱪitta
1
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axkarilinidu. 7-8 Xəytanning küqi alliⱪaqan yoxurun ⱨərikət ⱪilixⱪa
baxlidi. Lekin, bu küqni tosup keliwatⱪan tosalƣu yɵtkiwetilgəndin
keyinla, Hudaƣa ⱪarxi qiⱪⱪuqi axkarilinidu. Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ bolsa
uni bir eƣiz sɵz bilənla ⱨalak ⱪiliwetidu wə yər yüzigə kəlgəndiki parlaⱪ
nuri bilən uni yoⱪitidu.
9
Hudaƣa ⱪarxi qiⱪⱪuqi Xəytanning küqi bilən kelip, ⱨər hil
küq-ⱪudrət, adəm azduridiƣan mɵjizə wə karamətlərni kɵrsitidu
10
ⱨəmdə mənggülük ⱨalakətkə yüzləngənlərni azdurux üqün ⱨər hil
ⱨiylə-mikirlərni ixlitidu. Ular mənggü ⱨalak bolux aldida turuwatidu,
qünki ular ɵzlirini ⱪutⱪuzuluxⱪa yetəkləydiƣan ⱨəⱪiⱪətni ⱪobul
ⱪilmaydu. 11 Xu səwəbtin, Huda ularƣa ⱨəⱪiⱪəttin qətnitidiƣan bir küq
əwətidu. Buning bilən, ular yalƣan gəplərgə ixinidu. 12 Nətijidə,
ⱨəⱪiⱪətkə ixənməy, yaman ixlarni ⱪilixni yahxi kɵridiƣanlarning
ⱨəmmisi jazaƣa məⱨkum ⱪilinidu.
Ⱪət'iy təwrənmənglar
Əy, Rəbbimiz sɵygən ⱪerindaxlar, silər üqün ⱨər da'im Hudaƣa
xükür eytixni burqimiz dəp bilimiz. Səwəbi, silərning Muⱪəddəs Roⱨ
təripidin pak ⱪilinixinglar wə ⱨəⱪiⱪətkə ixinixinglar arⱪiliⱪ Huda silərni
ⱪutⱪuzuluxⱪa aldin tallidi. 14 Huda silərni Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning
xan-xəripigə igə ⱪilix üqün, biz yətküzgən hux həwər arⱪiliⱪ
ⱪutⱪuzuluxⱪa qaⱪirdi. 15 Xuning üqün, ⱪerindaxlar, etiⱪadinglarda ⱪət'iy
təwrənmənglar, biz silərgə eƣizqə yaki hət arⱪiliⱪ yətküzgən təlimdə
qing turunglar!
16-17
Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ wə bizgə meⱨir-muⱨəbbət kɵrsətkən,
ɵzining meⱨir-xəpⱪiti bilən mənggülük riƣbət ⱨəm güzəl ümid ata
ⱪilƣan Huda'atimiz silərni riƣbətləndürgəy ⱨəmdə silərgə barliⱪ yahxi
ix, yahxi sɵzlərni ⱪilixⱪa küq-ⱪudrət bərgəy!
13

3-bab
Biz üqün du'a ⱪilinglar
Ⱪerindaxlar, sɵzimizning ahirida biz üqün du'a ⱪilixinglarni ümid
ⱪilimiz. Rəbbimiz ⱨəⱪⱪidiki hux həwər huddi silərgə yətkən qaƣdikigə
ohxax, ⱨərⱪandaⱪ yərdə tez tarⱪalsun wə ⱨɵrmət bilən ⱪobul ⱪilinsun.
2
Hudaning bizni rəzil wə yaman adəmlərdin ⱪutulduruxi üqünmu du'a
1
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ⱪilinglar. Qünki, ⱨəmmila adəm Rəbbimiz Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣini
yoⱪ. 3 Əmma, Rəbbimiz ixənqliktur. U silərni mustəⱨkəm ⱪilidu ⱨəm
Xəytanning yamanliⱪliridin saⱪlaydu. 4 Huda silərning
buyruƣanlirimizni ⱪiliwatⱪanliⱪinglar wə dawamliⱪ ⱪilidiƣanliⱪinglar
ⱨəⱪⱪidə bizgə ixənq bərdi. 5 Rəbbimiz Əysa silərni Hudaning
meⱨir-muⱨəbbitini tehimu qongⱪur qüxinixkə yetəkligəy wə silərni
ɵzigə ohxax qidamliⱪ ⱪilƣay.
Ixligən qixləydu
Ⱪerindaxlar, bizdin alƣan təlimlərgə ri'ayə ⱪilmay, kün boyi laƣaylap
yürgənlərdin yiraⱪ turuxunglarni Rəbbmiz Əysaning nami bilən
buyruymiz. 7 Bizdin ⱪandaⱪ ülgə elixinglar kerəklikini ɵzünglar bilisilər.
Qünki, biz silər bilən billə bolƣanda, ⱨurunluⱪ ⱪilip, laƣaylap
yürmigəniduⱪ. 8 Ⱨeqkimning nenini bikarƣa yemigəniduⱪ. Biz
ⱨeqⱪaysinglarƣa eƣirimizni salmasliⱪ üqün, tirixip-tirmixip,
keqə-kündüzləp ixligəniduⱪ. 9 Bundaⱪ ⱪiliximiz, silərdin yardəm
soraxⱪa ⱨəⱪliⱪ bolmiƣanliⱪimizdin əməs, bəlki silərgə yahxi ülgə
ⱪaldurux üqün idi. 10 Biz silərning yeninglarda bolƣinimizda, silərgə:
«Ixlimigən qixliməydu!» degəniduⱪ. 11 Lekin, aranglarda bəzilərning
ⱨeq ix ⱪilmay laƣaylap yürgənlikini angliduⱪ. Ular bikarqiliⱪta
baxⱪilarning ixliriƣa arilixip yürüptu. 12 Bundaⱪlarƣa Rəbbimiz Əysa
Məsiⱨning nami bilən xundaⱪ buyruymiz wə ulardin ɵtünüp soraymizki,
tinq yaxap, əmgikinglar bilən nan tepip yənglar. 13 Lekin silər,
ⱪerindaxlar, yahxi ixlarni ⱪilixtin boxaxmanglar. 14 Əgər uxbu
hetimizdiki sɵzlərni ⱪobul ⱪilmaydiƣanlar bolsa, ulardin ⱨəzər
əylənglar, ularni uyaldurux üqün ular bilən arilaxmanglar. 15 Biraⱪ, ularni
düxmən ⱪatarida kɵrməy, əksiqə ularƣa bir ⱪerindax süpitidə nəsiⱨət
ⱪilinglar.
6

Tiləklər
Amanliⱪning mənbəsi bolƣan Rəbbimiz ⱨər waⱪit ⱨər jayda silərgə
amanliⱪ ata ⱪilƣay. Rəbbimiz ⱨəmminglar bilən billə bolƣay!
17
Mənki Pawlus bu ahirⱪi Salimimni ɵz ⱪolum bilən yazdim. Bu,
mening ⱨəmmə hətlirimning ɵzigə has bəlgisidur. Mana bu, mening ɵz
ⱪəlimimdur. 18 Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning meⱨir-xəpⱪiti ⱨəmminglarƣa
yar bolƣay!
16
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(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
Bu hətning mu'əllipi əlqi Pawlus bolup, u bu hətni ɵz oƣlidək bolup
ⱪalƣan, yeⱪin hizmətdixi wə yardəmqisi Timotiyƣa yazƣan.
Timotiy Listraliⱪ (Listra xəⱨiri bügünki Türkiyidə) bolup, atisi Grek,
anisi Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣan Yəⱨudiy idi. U hux həwər tarⱪitix
hizmitidə Pawlus bilən billə bolup, Əfəs wə Korint xəⱨərliri ⱨəm
Makedoniyə ɵlkisigə barƣan. Yəⱨudiylar arisida hizmət ⱪilixta
tosalƣuƣa uqrap ⱪalmasliⱪi üqün, Pawlus ⱨətta uning hətnisini
ⱪildurƣan («Əlqilər» 16-bab 1-ayəttin 3-ayətkiqə). Timotiy gərqə əlqi
ⱨesablanmisimu, etiⱪadqilar jama'ətqiliki üqün kɵp hizmətlərni ⱪilƣan
ihlasmən etiⱪadqidur.
Pawlus bu həttə etiⱪadqilar jama'ətqilikidiki «maddiy dunyaning ɵzi
rəzil, ⱨəⱪiⱪiy ⱪutⱪuzuluxⱪa pəⱪət alaⱨidə məhpiy təlim, xundaⱪla məlum
yeməkliklərni yeməslik, toy ⱪilmasliⱪlarƣa əməl ⱪilix arⱪiliⱪ erixkili
bolidu» degən sahta təlimlərgə rəddiyə berix bilən birgə Timotiyni
bularning hata ikənlikini jama'ətqilikkə agaⱨlanduruxⱪa qaⱪirƣan.
Pawlus yənə etiⱪadqilar jama'ətqilikining baxlamqiliri wə
hizmətqilirigə ⱪoyulƣan tələplər, jama'ətqilikning məs'uliyiti wə ibadət
tərtipi ⱨəⱪⱪidə qüxəndürüx berip, Timotiyning Əysa Məsiⱨning sadiⱪ
hizmətkari ⱨəmdə etiⱪadqilarƣa yahxi ülgə boluxi üqün nəsiⱨət ⱪilƣan.

1.
2.
3.
4.
5.

Tezis:
Salam (1-bab 1-ayəttin 2-ayətkiqə)
Sahta təlim bərgüqilərdin ⱨoxyar bolux (1-bab 3-ayəttin 20-ayətkiqə)
Du'a ⱪilix wə ibadət tərtipi (2-bab)
Yetəkqi wə yardəmqilərgə ⱪoyulƣan tələplər (3-bab)
Timotiyning wə etiⱪadqilarning məs'uliyiti (4-babtin 6-babning
ahiriƣiqə)

Timotiyƣa yezilƣan
birinqi hət

1

Ⱪutⱪuzƣuqimiz Hudaning wə ümidimiz bolƣan Əysa Məsiⱨning
əmri bilən uning əlqisi boluxⱪa tallanƣan mənki Pawlustin 2 etiⱪad
yolida ɵz oƣlumdək bolup ⱪalƣan Timotiyƣa salam. Huda'atimiz wə
Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ sanga meⱨir-xəpⱪət, rəⱨimdillik wə amanliⱪ ata
ⱪilƣay!
Sahta təlimlərni tosux
Makedoniyə ɵlkisigə barƣanda sanga eytⱪinimdək, sening dawamliⱪ
Əfəs xəⱨiridə ⱪelip, aranglardiki bəzi kixilərning natoƣra təlimlərni
tarⱪitixini tosuxungni soraymən. 4 Ularƣa əpsanilər wə uzundin-uzunƣa
sozulƣan nəsəbnamilər bilən waⱪtini israp ⱪilmasliⱪini buyruƣin. Bular
pəⱪət bimənə talax-tartixlarni kəltürüp qiⱪiridu, xundaⱪla etiⱪad bilən
ⱪilinidiƣan Huda yolidiki ixlarni ⱪilixⱪa paydisiz bolidu. Huda yolida
mengix pəⱪət etiⱪad arⱪiliⱪla əməlgə axidu. 5 Bizning bundaⱪ buyruⱪ
ⱪiliximizdin məⱪsət, pak ⱪəlb, sap wijdan wə qin etiⱪadtin kelip qiⱪⱪan
meⱨir-muⱨəbbətni baxⱪilarƣa kɵrsitixinglar üqündur. 6 Bəzi kixilər bu
təlimdin qətnəp, bimənə gəplərni ⱪilip yüridu. 7 Ularning baxⱪilar
təripidin Təwrat ⱪanunining ɵlimasi, dəp atalƣusi bar. Biraⱪ, ular
ɵzlirining nemə dəwatⱪanliⱪini yaki ɵzlirining ixənq bilən eytⱪan
sɵzlirining nemə ikənlikini qüxənməydu.
3
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8

Bizgə məlumki, əgər kixilər Təwrat ⱪanunini toƣra ⱪollansa, u
paydiliⱪtur. 9 Biz yənə xuni biliximiz kerəkki, Təwrat ⱪanuni Hudaning
əmrlirigə boysunidiƣan adəmlər üqün əməs, bəlki natoƣra ixlarni
ⱪilƣuqilar üqün tüzülgəndur, yəni ⱪanunƣa hilapliⱪ ⱪilƣuqilar, boyni
ⱪattiⱪlar, Huda yolida mangmiƣanlar, gunaⱨkarlar, Hudaƣa bipərwaliⱪ
ⱪilƣuqilar, Hudani məshirə ⱪilƣuqilar, ata-anisini yaki baxⱪilarni ɵltürgən
ⱪatillar, 10 zinahorlar, ohxax jinstiki buzuⱪlar, ⱪul sodigərliri, yalƣanqilar,
ⱪəsəmhorlar wə baxⱪa ⱪilmixlar bilən toƣra təlimlərgə hilapliⱪ ⱪilƣan
kixilər üqün tüzülgəndur. 11 Bu təlimlər mədⱨiyiləxkə munasip bolƣan
Huda təripidin manga amanət ⱪilinƣan uluƣ hux həwərgə asaslanƣan.
Hudaning rəⱨimdillikigə xükür
Manga küq-ⱪudrət bərgən rəbbimiz Əysa Məsiⱨkə xükür eytimən.
Qünki, u meni ixənqlik dəp ⱪarap, ɵz hizmitigə təyinlidi. 13 Mən burun
Əysa Məsiⱨkə kupurluⱪ ⱪilip, uningƣa etiⱪad ⱪilƣuqilarƣa ziyankəxlik
ⱪilƣan rəⱨimsiz bir adəm bolsammu, u yənila manga rəⱨim ⱪildi. Qünki,
mən bu ixlarni nadanliⱪ wə Əysa Məsiⱨkə bolƣan etiⱪadsizliⱪtin
ⱪilƣanidim. 14 Rəbbimiz manga mol meⱨir-xəpⱪitini kɵrsitip, meni Əysa
Məsiⱨtin kelidiƣan etiⱪad wə meⱨir-muⱨəbbət bilən toldurdi. 15 «Əysa
Məsiⱨ gunaⱨkarlarni ⱪutⱪuzux üqün dunyaƣa kəldi» degən bu sɵz ⱨəⱪtur
wə uni ⱪobul ⱪilixⱪa pütünləy ərziydu. Mən gunaⱨkarlar iqidiki əng uqiƣa
qiⱪⱪan gunaⱨkar bolimən. 16 Lekin, Əysa Məsiⱨ manga rəⱨim-xəpⱪət
ⱪildi. Buningdin məⱪsət, u ɵzining məndək uqiƣa qiⱪⱪan bir gunaⱨkarƣa
qəksiz səwr-taⱪət kɵrsitixi arⱪiliⱪ baxⱪilarƣa ülgə ⱪalduruxtur, yəni bu
keyin ɵzigə etiⱪad ⱪilip, mənggülük ⱨayatⱪa erixidiƣanlarƣa berilgən
ülgidur. 17 Barliⱪ ⱨɵrmət wə xan-xərəp Hudaƣa əbədil'əbəd mənsuptur. U
mənggülük padixaⱨ, yəni ɵlməydiƣan wə kɵz bilən kɵrgili bolmaydiƣan
birdinbir Hudadur, amin!
18
Əy, oƣlum Timotiy, burun sən toƣruluⱪ eytilƣan wəⱨiylərgə asasən
bu buyruⱪlarni sanga tapxurimən. Bu wəⱨiylərni ⱪoral ⱪilsang, Rəbbimiz
üqün uluƣ kürəxlərni ⱪilalaysən. 19 Etiⱪadta wə pak wijdaningda qing tur.
Bəzilər pak wijdanini bir yaⱪⱪa ⱪayrip ⱪoydi. Nətijidə, ularning etiⱪadi
huddi hada taxⱪa urulƣan kemigə ohxax wəyran boldi. 20 Imeney wə
Iskəndərlər mana xundaⱪ kixilərdindur. Ularni kupurluⱪ ⱪilmasliⱪni
ɵgənsun dəp, Xəytanning ilkigə ⱪayturdum.⑤
12

⑤

Bu, etiⱪad yolidin qətnigən kixilərni etiⱪadqilar jama'ətqilikidin qiⱪiriwetix
degənliktur. Bundaⱪlar gunaⱨini tonumiƣuqə ⱪobul ⱪilinmaytti.
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2-bab
Du'a wə ibadət
Aldi bilən səndin wə barliⱪ etiⱪadqilardin pütkül insan üqün Hudadin
tiləklər tiləxni, Hudaƣa du'a-tilawət ⱪilixni, baxⱪilar üqün muraji'ət ⱪilixni
wə Hudaƣa xükürlər eytixni, 2 bolupmu padixaⱨlar wə barliⱪ əməldarlar
üqün du'a-tilawət ⱪilixni ɵtünimən. Bundaⱪ bolƣanda, biz aman-esən
ⱨayat kəqürələymiz. Xundaⱪla, ⱨayatimiz Hudaƣa bolƣan ihlasmənlik wə
ⱨɵrmət bilən tolidu. 3 Bundaⱪ du'a-tilawət ⱪilix yahxidur. U,
ⱪutⱪuzƣuqimiz Hudani hursən ⱪilidu. 4 Huda pütkül insanning ⱪutⱪuzuluxi
wə ularning ⱨəⱪiⱪətni tonuxini halaydu. 5 Qünki, Huda birdur, Huda bilən
insanlar arisidiki kelixtürgüqimu birdur. U bolsimu insan tenidə dunyaƣa
kəlgən Əysa Məsiⱨtur. 6 Insanlarning gunaⱨtin azad boluxi üqün, Əysa
Məsiⱨ ɵzini ⱪurban ⱪilip bədəl tɵlidi. Huda buningƣa dəl waⱪit-sa'itidə
guwaⱨliⱪ bərdi. 7 Mən Yəⱨudiy əməslərgə bu ixlarni yətküzüx üqün jakarqi
wə əlqi bolup təyinlinip, ularƣa etiⱪad wə ⱨəⱪiⱪətni ɵgitixkə əwətildim.
Mening bu sɵzlirimning ⱨəmmisi rast, mən yalƣan gəp ⱪilmidim.
8
Xunga, mən xuni ümid ⱪilimənki, etiⱪadqi ərlər məyli ⱪəyərdə bolsun,
ⱨər ⱪetim du'aƣa jəm bolƣanda baxⱪilarƣa ƣəzəplənməy, dətalax ⱪilmay,
toƣra əməllik ⱪollirini kɵtürüp du'a ⱪilsun. 9 Ayallar qakina kiyinməy,
muwapiⱪ wə əhlaⱪliⱪ kiyinixi kerək. Ularning ɵzlirini alaⱨidə yasiwalƣan
qaqliri, altun-kümüx, ünqə-mərwayit wə esil kiyim-keqəklər bilən əməs,
10
bəlki yahxi əməliyiti bilən pərdazlixini ümid ⱪilimən. Bu, Huda yolida
mangimən dəydiƣan ayallarƣa yarixidu. 11 Etiⱪadqilar jəm bolup təlim
alƣanda, ayallar tinq olturup, ita'ətmənlik bilən təlim alsun. 12 Ayallarning
ərlərgə təlim berixi yaki ular üstidin ⱨɵküm sürüxigə ruhsət ⱪilmaymən.
Əksiqə, ular tinq olturup təlim alsun. 13 Qünki, awwal Adəm'ata, keyin
Ⱨawa'ana yaritilƣan. 14 Awwal Xəytan təripidin azdurulƣan Adəm'ata
əməs, bəlki ⱨawa'ana bolup, u gunaⱨ sadir ⱪilƣan. 15 Lekin, ayallar
Ⱨawa'anining nəslidin tuƣulƣan Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ ⱪutⱪuzulidu.⑥ Biraⱪ,
ular qoⱪum etiⱪadta qing turup, meⱨir-muⱨəbbətlik bolup, pak wə əhlaⱪliⱪ
yaxixi kerək.
1

⑥

Bu ayətning birinqi jümlisini «lekin, ayallar bala tuƣux wə uni beⱪix jəryanida
etiⱪad arⱪiliⱪ erixidiƣan ⱪutⱪuzuluxtin bəⱨrimən bolalaydu» wə yaki «lekin, ayallar
Hudaning lənitigə uqriƣanliⱪtin tuƣuti ⱪiyin wə hətərlik bolsimu, uningdin saⱪ-salamət
ɵtüp ketidu» dəp qüxinixkimu bolidu.
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3-bab
Etiⱪadqilar jama'ətqilikining baxlamqiliri
«Əgər bir kixi etiⱪadqilar jama'ətqilikigə baxlamqi boluxⱪa intilsə, u
yahxi bir wəzipini arzu ⱪilƣan bolidu» degən bu sɵz ⱨəⱪtur.
2
Jama'ətqilik baxlamqisi bolsa əyiblinidiƣan təripi bolmiƣan, ayaliƣa
sadiⱪ, ɵzini tutuwalƣan, salmaⱪ, ⱨɵrmətkə sazawər, meⱨmandost,
baxⱪilarƣa Huda toƣrisida təlim berələydiƣan boluxi, 3 xundaⱪla,
ⱨaraⱪkəx wə zorawan bolmasliⱪi, hux pe'il, gəp talaxmaydiƣan, ɵzini
mal-dunyaƣa urmaydiƣan kixi boluxi, 4 ɵz a'ilisini yahxi
baxⱪuralaydiƣan boluxi, pərzəntlirini ɵz ata-anisiƣa ⱨɵrmət bilən
boysunidiƣan ⱪilip tərbiyiliyələydiƣan kixi boluxi kerək. 5 Qünki, ɵz
a'ilisini baxⱪuruxni bilməydiƣan kixi Hudaning jama'ətqilikining ⱨalidin
ⱪandaⱪmu həwər alalisun? 6 Jama'ətqilik baxlamqisi yengi etiⱪadqilardin
bolmasliⱪi kerək. Əgər undaⱪ bolsa, u təkəbburlixip ketixi mumkin.
Buning bilən, umu Xəytanƣa ohxax təkəbburlaxⱪanliⱪi üqün, Hudaning
soriⱪiƣa uqraydu. 7 U jama'ətqilikning sirtidimu ⱨɵrmətkə sazawər
boluxi kerək. Xundaⱪ bolƣanda, baxⱪilar uni əyibliyəlməydu wə
Xəytanmu uni aldam haltisiƣa qüxürəlməydu.
1

Etiⱪadqilar jama'ətqilikining hizmətqiliri⑦
8
Huddi jama'ətqilikning baxlamqilirigə ohxax, jama'ətqilikning
hizmətqilirimu esil pəzilətlik, səmimiy gəp ⱪilidiƣan, ⱨaraⱪ-xarabⱪa
berilməydiƣan, mal-dunyaƣa təməhor bolmaydiƣan kixilərdin boluxi,
9
pak wijdani bilən etiⱪadning qongⱪur ⱨəⱪiⱪitidə qing turalaydiƣan
boluxi lazim. 10 Bundaⱪ adəmlərni aldi bilən sinap kɵrüp, əyiblinidiƣan
tərəpliri bolmisa, andin wəzipigə ⱪoyux kerək. 11 Huddi xuningdək, bu
hizmətqilərning ayallirimu⑧ esil pəzilətlik, pitnə-pasat ⱪilmaydiƣan,
ɵzini tutuwalƣan wə ⱨərⱪandaⱪ ixta ixənqlik bolƣanlardin boluxi lazim.
12
Hizmətqilər ɵz ayaliƣa sadiⱪ, ɵz pərzəntliri wə ɵz a'ilisini yahxi
baxⱪuridiƣan kixilərdin bolsun. 13 Jama'ətqilik iqidə ɵz wəzipisini yahxi
orundiƣan hizmətqilər baxⱪilarning ⱨɵrmitigə sazawər bolidu, ularning
Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilixtiki ixənqimu zor axidu.
Hizmətqilər – etiⱪadqilar jama'ətqilikidə yetəkqining yardəmqisi bolup, u ⱨər hil
əməliy ixlarƣa məs'ul kixidur.
⑧ Yaki «ayal hizmətqilirimu...»
⑦
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Qongⱪur sir
Mən gərqə seni tezrək yoⱪlap berixni arzu ⱪilsammu, yənila bu hətni
yazdim. 15 Əgər mən yeningƣa waⱪtida baralmisam, bu hetim sanga
Hudaning a'ilisi iqidə ⱪandaⱪ yaxax kerəklikini kɵrsitip beridu. Bu a'ilə
bolsa mənggü ⱨayat Hudaƣa mənsup bolƣan etiⱪadqilar
jama'ətqilikidur. Bu jama'ətqilik ⱨəⱪiⱪətning tüwrüki wə asasidur.
16
Ⱨəmməyləngə məlumki, etiⱪadimizning siri büyüktur:
14

əysa Məsiⱨ insan tenidə ayan boldi,
Muⱪəddəs Roⱨ uning ⱨəⱪⱪaniyliⱪini ispatlidi,
u pərixtilərgə kɵründi,
u toƣrisidiki həwər pütkül millətlərgə jakarlandi,
insanlar uningƣa etiⱪad ⱪildi,
u uluƣluⱪ iqidə ərxkə kɵtürüldi.

4-bab
Sahta təlim bərgüqilər
Muⱪəddəs Roⱨ xuni bizgə oquⱪ eytiduki, ahir zamanda bəzilər
etiⱪadtin tenip, ⱨiyligər jinlar wə ularning sahta təlimlirigə əgixidu.
2
Bundaⱪ təlimlər wijdani yoⱪap kətkən yalƣanqi sahtipəzlər təripidin
dunyaƣa tarⱪilidu. 3 Bu yalƣanqilar nikaⱨlinixni wə bəzi yeməkliklərni
istemal ⱪilixni mən'i ⱪilidu. Ⱨalbuki, bu yeməkliklərni Huda ɵzigə etiⱪad
ⱪilƣan ⱨəm ⱨəⱪiⱪətni bilidiƣanlarning xükür eytip ⱪobul ⱪilixi üqün
yaratⱪan. 4 Huda yaratⱪan ⱨəmmə nərsə yahxidur. Ularning ⱨeqⱪaysisi
qəkləngən əməs, ularni xükür eytip ⱪobul ⱪilsa bolidu. 5 Qünki, ⱨəmmə
nərsə Hudaning sɵzi wə insanlarning du'asi bilən ⱨalal bolidu.
1

Əysa Məsiⱨning yahxi hizmətkari
Bu nəsiⱨətlərni ⱪerindaxliringning səmigə salsang, Əysa Məsiⱨning
yahxi hizmətkari bolƣan bolisən. Xundaⱪla, sening ɵzüng əgəxkən
etiⱪad toƣrisidiki ⱨəⱪiⱪət wə toƣra təlimlər bilən ozuⱪlanƣanliⱪing ayan
bolidu. 7 Hudaning ⱨəⱪiⱪitini burmilaydiƣan bimənə əpsanilərni rət
ⱪilip, ɵzüngni ihlasmənlik yolida yetildürgin. 8 Bədənni yetildürüxning
paydisi bar, əlwəttə. Lekin, ihlasmənlikni yetildürüxning paydisi tehimu
kɵptur. Qünki u, bu dunya wə u dunyadiki ⱨayat üqün bəht elip kelidu.
9
Bu sɵzlər ⱨəⱪtur wə pütünləy ⱪobul ⱪilixⱪa ərziydu. 10 Buning üqün əjir
6
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singdürüwatimiz wə kürəx ⱪiliwatimiz. Qünki, ümidimizni pütkül
insanning, bolupmu etiⱪad ⱪilƣuqilarning ⱪutⱪuzƣuqisi – mənggü ⱨayat
Hudaƣa baƣliduⱪ.
11
Bu ixlarni ⱪerindaxliringƣa tapiliƣin wə ɵgətkin. 12 Baxⱪilar seni
yax, dəp sanga səl ⱪarimisun. Sən sɵzliringdə, əməliyitingdə
meⱨir-muⱨəbbət, etiⱪad wə pakliⱪta etiⱪadqilarƣa ülgə bol. 13 Mən seni
yoⱪlap barƣuqə, ɵzüngni jama'ətqilikkə muⱪəddəs yazmilar oⱪup berix,
nəsiⱨət ⱪilix wə təlim berixkə beƣixliƣin. 14 Muⱪəddəs Roⱨ sanga ata
ⱪilƣan ⱪabiliyətkə bipərwaliⱪ ⱪilma. Bu ⱪabiliyət Hudaning wəⱨiysi wə
jama'ətqilik yetəkqilirining ⱪollirining uqangƣa tegixi⑨ arⱪiliⱪ sanga
berilgən. 15 Xuning üqün, bu ixlarni jan-diling bilən ⱪil. Ɵzüngni ularƣa
xundaⱪ atiƣinki, ⱨəmmə kixi sening alƣa basⱪanliⱪingni kɵrsun.
16
Ɵzünggə wə bərgən təliminggə diⱪⱪət ⱪil ⱨəmdə uni izqil
dawamlaxtur. Qünki, xundaⱪ ⱪilsang, ɵzüngmu wə sanga ⱪulaⱪ
salƣanlarmu ⱪutⱪuzulidu.

5-bab
Etiⱪadqilarning məs'uliyiti
Yaxanƣan ərlər səwənlik ɵtküzsə, ularni ⱪattiⱪ əyiblimigin. Əksiqə,
ularƣa atangni ⱨɵrmətligəndək ⱨɵrmət bilən nəsiⱨət bərgin. Xuningdək,
yax ərlərgə ɵz ⱪerindaxliringƣa mu'amilə ⱪilƣandək mu'amilə ⱪil.
2
Yaxanƣan ayallarƣa anangƣa mu'amilə ⱪilƣandək mu'amilə ⱪil. Yax
ayallarƣimu singilliringƣa mu'amilə ⱪilƣandək pak ⱪəlb bilən mu'amilə
ⱪil.
3
Eri ɵlüp kətkən, ⱨəⱪiⱪiy moⱨtajliⱪta ⱪalƣan tul ayallarni ⱨɵrmətləp,
ularning ⱨalidin həwər al. 4 Lekin, tul ayallarning pərzəntliri yaki
nəwriliri bolsa, u pərzəntlər aldi bilən ɵz a'ilisidin həwər elip, etiⱪadini
əməliyətkə maslaxturux arⱪiliⱪ ɵz ata-anisining əjrini yandursun. Qünki
bu, Hudani hursən ⱪilidu. 5 Eri ɵlüp kətkən igə-qaⱪisiz tul ayallar ümidini
Hudaƣa baƣliƣan bolup, ular keqə-kündüz du'a-tilawəttə bolidu.
6
Lekin, eri ɵlüp kətkən, ⱨuzur-ⱨalawət üqünla yaxaydiƣan tul ayallar
ⱨayat bolsimu, roⱨiy jəⱨəttə bəribir ɵlgəngə ⱨesab. 7 Etiⱪadqilarning
1

Jama'ətqilik yetəkqiliri etiⱪadqini birər wəzipigə təyinligəndə, ⱪollirini uning
uqisiƣa ⱪoyup turup du'a ⱪilidu.
⑨
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baxⱪilar təripidin əyiblinidiƣan əⱨwalƣa qüxüp ⱪalmasliⱪi üqün, sən
jama'ətqilikkə bu ixlar toƣrisida tərbiyə bərgin. 8 Bir kixi ɵz
tuƣⱪanliriƣa, bolupmu a'ilisidikilərgə ⱪarimisa, u Əysa Məsiⱨtin tanƣan
dəp ⱪarilip, ⱨətta etiⱪadsizlarqilikmu bolalmaydu.
9
Etiⱪadqilar jama'ətqilikidə yardəm berilidiƣan, eri ɵlüp kətkən tul
ayallarni tizimliƣanda, ular qoⱪum ɵz erigə sadiⱪ bolƣan boluxi wə yexi
atmixtin yuⱪiri boluxi kerək. 10 Ular yənə yahxiliⱪliri bilən tonulƣan
boluxi, yəni balilirini yahxi tərbiyiləp qong ⱪilƣan, meⱨmandost,
kəmtərlik bilən etiⱪadqilarning hizmitidə bolƣan, ⱪiyinqiliⱪta
ⱪalƣanlarƣa yardəm ⱪilƣan wə ɵzini ⱨər hil həyr-sahawət ixliriƣa
beƣixliƣan ayallar boluxi kerək.
11
Eri ɵlüp kətkən yax tul ayallarni tizimlima. Qünki, bundaⱪ
ayallarning jismaniy jəⱨəttiki arzuliri Əysa Məsiⱨkə bolƣan rixtini besip
kətsə, ular ⱪayta nikaⱨlinixni arzu ⱪilip, etiⱪadqilar jama'ətqilikidiki
hizmitini dawamlaxturuxni halimaydu. 12 Buning bilən, ular dəsləp
bərgən wədisigə① hilapliⱪ ⱪilix səwəblik əyiblinidu. 13 Ular yənə
ⱨurunluⱪni adət ⱪiliwelip, ɵymu ɵy doⱪurup yürüp, ƣəywət ⱪilip,
baxⱪilarning ixliriƣa arilixiwalidiƣan walaⱪtəkkürlərdin bolup ⱪelixi
mumkin. 14 Xuning üqün, bundaⱪ yax tul ayallarning nikaⱨlinip, pərzənt
kɵrüp, ɵy ixliri bilən xuƣullinixini nəsiⱨət ⱪilimən. Xundaⱪ ⱪilƣanda,
bizgə ⱪarxi turƣuqilarda ⱨərⱪandaⱪ pitnə-iƣwa tarⱪitix pursiti
bolmaydu. 15 Bundaⱪ deyiximdiki səwəb, bəzi tul ayallar alliburun
etiⱪadtin qətnəp, Xəytanning kəynigə kirip kətti. 16 Əgər etiⱪadi bar bir
ayalning tul ⱪalƣan tuƣⱪanliri bolsa, u ularƣa yardəm bərsun, yükni
etiⱪadqilar jama'ətqilikigə ittirip ⱪoymisun. Xundaⱪ bolƣanda,
jama'ətqilik ⱨəⱪiⱪiy igə-qaⱪisiz tul ayallarƣa yardəm ⱪilalaydu.
Yetəkqilər toƣrisida
Etiⱪadqilar jama'ətqilikini yahxi baxⱪuridiƣan yetəkqilər, bolupmu
Hudaning sɵzini yətküzüx wə təlim berixtə əjir singdürgən kixilər
qoⱪum qongⱪur ⱨɵrmətkə sazawər boluxi wə uningƣa layiⱪ ⱨəⱪ elixi
kerək. 18 Qünki, muⱪəddəs yazmilarda: «Haman təpkən ɵküzning aƣzini
boƣma», «ixqi ɵz ⱨəⱪⱪini elixⱪa ⱨəⱪliⱪtur» deyilgən. 19 Ikki yaki üq
guwaⱨqi bolmiƣuqə, jama'ətqilikning yetəkqisi üstidin ⱪilinƣan ərzni
17

Yəni ɵzlirining «pəⱪət Əysa Məsiⱨkə hizmət ⱪilip, yengidin toy ⱪilmaymən» degən
wədisi.
①
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ⱪobul ⱪilma. 20 Əgər u gunaⱨ ⱪilƣan bolsa, baxⱪilarningmu buningdin
ibrət elixi üqün, jama'ətqilik aldida əyiblənsun. 21 Hudaning, Əysa
Məsiⱨning wə Huda talliƣan pərixtilərning aldida sanga xuni
buyruymənki, sən bu sɵzlirimgə ⱪət'iy əməl ⱪil. Ayrimiqiliⱪ ⱪilma,
ⱨərⱪandaⱪ ixta bir tərəpkə yan basma. 22 Birawning uqisiƣa ⱪolungni
ⱪoyup, uni yetəkqilik wəzipisigə təyinləxkə aldirap kətmə, bolmisa
uning gunaⱨliriƣa xerik bolup ⱪelixing mumkin. Ɵzüngni pak tutⱪin.
23
(Axⱪaziningning yahxi bolmiƣanliⱪi, xundaⱪla da'im kesəl bolup
ⱪalidiƣanliⱪing üqün, sula iqməy, bir'az xarabmu iqip bərgin.) 24 Bəzi
kixilərning gunaⱨlirini asanla kɵrüwalƣili bolidu ⱨəm ularning qoⱪum
soraⱪⱪa tartilixi eniⱪ. Lekin, bəzi kixilərning gunaⱨliri bolsa keyin
axkara bolidu. 25 Huddi xuningƣa ohxax, bəzi kixilərning yahxi
əməliyitinimu asanla kɵrüwalƣili bolidu. Lekin, bəzi kixilərning yahxi
əməliyiti bolsa keyin məlum bolidu.

6-bab
1

Ⱪul etiⱪadqilarning ⱨəmmisi ɵz hojayinlirini ⱨɵrmətlisun. Xundaⱪ
ⱪilƣanda, Hudaning nami wə Hudadin kəlgən təlimning kupurluⱪⱪa
uqrap ⱪelixidin saⱪlanƣili bolidu. 2 Hojayinlirimu etiⱪadqi bolsa, ⱪullar:
«Biz ⱨəmmimiz Hudaning a'ilisidiki ⱪerindaxlarƣu» dəp, ularƣa
ⱨɵrmətsizlik ⱪilmisun. Əksiqə, hojayinliriƣa tehimu yahxi hizmət ⱪilsun.
Qünki, ularning yahxi hizmitidin bəⱨrimən bolidiƣan hojayinlar dəl
Hudaning yahxi kɵridiƣan bəndiliridur.
Yalƣan təlim wə pulpərəslikning aⱪiwiti
Sən etiⱪadqilarƣa bu təlimlərni ɵgətkin wə tapiliƣin. 3 Ohximaydiƣan
təlimlərni tərƣib ⱪilƣan kixi Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning ⱨəⱪ sɵzlirini,
xundaⱪla uning bizni ihlasmənlikkə yetəkləydiƣan təlimini ⱪobul
ⱪilmiƣan bolidu. 4 Bundaⱪ kixilər təkəbbur, ⱨeqnemə qüxənməydiƣan
kixilərdur. Ular ƣowƣa qiⱪirix wə gəp talixixⱪa intayin amraⱪ. Bundaⱪ
ixlar baxⱪilarning arisida ⱨəsəthorluⱪ, jedəl-majira, tɵⱨmət,
gumanhorluⱪ 5 ⱨəmdə da'imliⱪ sürkilix kəltürüp qiⱪiridu. Bu kixilərning
niyiti qirik bolup, ⱨəⱪiⱪəttin məⱨrum bolƣan. Ularning nəziridə
ihlasmənlik pəⱪətla bir tapawət yolidur, halas.
6
Dərwəⱪə, Hudaƣa razimənlik bilən ihlasmən bolƣan adəm ⱨəⱪiⱪiy
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ronaⱪ tapidu. 7 Biz bu dunyaƣa ⱨeqnemə elip kəlmiduⱪ wə bu dunyadin
ⱨeqnemə elip ketəlməymiz. 8 Xunga, yemək-iqmək wə kiyim-keqikimiz
toluⱪ bolsila, razi boluximiz kerək. 9 Bay boluxnila oylaydiƣanlar bolsa
ⱨaman azdurulup ketidu, ular insanlarni ⱪurutup ⱨalak ⱪilidiƣan nurƣun
ziyanliⱪ ⱨəm əhmiⱪanə ⱨəwəslərning toriƣa qüxüp ketidu. 10 Qünki,
pulpərəslik ⱨər hil yamanliⱪning yiltizidur. Bəzilər bay bolux ⱨəwisi
bilən etiⱪadtin qətnəp, ɵzigə tügiməs azab tepiwaldi.
Timotiyƣa nəsiⱨət
Əy Hudaning sadiⱪ bəndisi, sən bundaⱪ ixlardin yiraⱪ tur.
Ⱨəⱪⱪaniyliⱪ, ihlasmənlik, etiⱪad, meⱨir-muⱨəbbət, səwr-taⱪət wə
mulayimliⱪni izdə. 12 Etiⱪad yolida uluƣ kürəxlərni ⱪil. Huda ata ⱪilƣan
mənggülük ⱨayatni ⱪədirlə. Sən buning üqün qaⱪirilding ⱨəmdə
nurƣunliƣan guwaⱨqilar aldida bu mənggülük ⱨayatni alliburun oquⱪ
etirap ⱪilding. 13 Ⱨəmmigə ⱨayatliⱪ bərgüqi Hudaning, xundaⱪla Pontiy
Pilatusⱪa yürəklik ⱨalda uluƣ ⱨəⱪiⱪət toƣrisida guwaⱨliⱪ bərgən Əysa
Məsiⱨning aldida sanga xuni tapilaymənki, 14 rəbbimiz Əysa Məsiⱨ ⱪayta
kəlgüqə, Hudaning bu əmrlirigə toluⱪ əməl ⱪil, buning bilən ⱨeqkim seni
əyibliyəlmisun. 15-16 Mədⱨiyiləxkə munasip bolƣan birdinbir ⱨɵkümran,
yəni padixaⱨlarning padixaⱨi, Rəblərning Rəbbi, birdinbir mənggü
ɵlməs, adəm yeⱪinlixalmaydiƣan nur iqidə yaxaydiƣan, ⱨeqkim
kɵrmigən wə kɵrəlməydiƣan Huda waⱪit-sa'iti kəlgəndə, Əysa Məsiⱨni
ⱪayta əwətidu. Barliⱪ ⱨɵrmət wə küq-ⱪudrət Hudaƣa əbədil'əbəd
mənsup bolƣay, amin!
17
Bu dunyada bay bolƣanlarƣa məƣrurlanmasliⱪni, ɵtkünqi bayliⱪⱪa
ümid baƣlimasliⱪni buyruƣin. Ular ümidini biz bəⱨrimən boluxⱪa
tegixlik ⱨəmmini bizgə sehiyliⱪ bilən bərgüqi Hudaƣa baƣlisun.
18
Ularƣa baxⱪilarƣa yahxiliⱪ ⱪilixni wə həyr-sahawətlik ixlarni kɵp
ⱪilixni, mərd wə ⱪoli oquⱪ boluxni buyruƣin. 19 Bundaⱪ ⱪilƣanda, ular
ⱨəⱪiⱪiy ⱨayatⱪa erixix üqün keləqəktə ɵzlirigə puhta asas bolidiƣan bir
həzinə topliyalaydu.
20
Əy Timotiy, sanga amanət ⱪilinƣan bu təlimlərni yahxi saⱪla.
Hudaƣa bolƣan ihlasmənlikkə munasip kəlməydiƣan ⱪuruⱪ gəplərdin
ⱨəmdə bimənə bilimni bilim degüqilərning talax-tartixliridin saⱪlan.
21
Bəzilər muxundaⱪ bimənə bilimgə əgixip, etiⱪadtin qətnidi.
Hudaning meⱨir-xəpⱪiti silərgə yar bolƣay!
11
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Timotiyƣa yezilƣan ikkinqi hət
(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
Bu hətning mu'əllipi əlqi Pawlus bolup, u yax hizmətdixi wə yardəmqisi
Timotiyƣa ɵz nəsiⱨətlirini ⱪaldurux üqün bu hətni yazƣan. U bu hətni
yazƣan qaƣda kixənlinip, soƣuⱪ kamerƣa solinip, ɵzining hizmitining
ayaƣlixix aldida turuwatⱪanliⱪini, ⱨayatiningmu uzunƣa
barmaydiƣanliⱪini qongⱪur ⱨes ⱪilƣan.
Bu hətning asasiy temisi səwr-taⱪət toƣruluⱪ bolup, Pawlus Timotiyni
ⱨeqⱪandaⱪ ⱪiyinqiliⱪtin ⱪorⱪmay, Əysa Məsiⱨkə baxtin ahir sadiⱪliⱪ
bilən guwaⱨliⱪ berixkə, Əysa Məsiⱨ ⱨəⱪⱪidiki hux həwərning ⱨəⱪiⱪitidə
wə muⱪəddəs yazmilardiki təlimlərdə qing turuxⱪa, jama'ətqiliktiki
məs'uliyitini ada ⱪilixⱪa qaⱪirƣan.
Pawlus Timotiyƣa əhmiⱪanə wə biⱨudə talax-tartixlarƣa arilixixtin
saⱪlinixni əskərtkən. Pawlus ɵz ⱨayati, səwr-taⱪiti, meⱨir-muⱨəbbiti
ⱨəmdə basturuluxⱪa uqriƣandiki ⱪiyinqiliⱪⱪa taⱪət ⱪilixini, bolupmu
ɵzidiki etiⱪadni tilƣa elix bilən Timotiyƣa ülgə boluxni ümid ⱪilƣan.

1.
2.
3.
4.
5.

Tezis:
Salam (1-bab 1-ayəttin 2-ayətkiqə)
Xükür wə mədət (1-bab 3-ayəttin 18-ayətkiqə)
Nəsiⱨət wə agaⱨlandurux (2-bab 1-ayəttin 4-bab 5-ayətkiqə)
Pawlusning əⱨwali (4-bab 6-ayəttin 18-ayətkiqə)
Ahirⱪi salam (4-bab 19-ayəttin 22-ayətkiqə)

Timotiyƣa yezilƣan
ikkinqi hət

1-2

Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ yengi ⱨayatliⱪⱪa erixix wədisini jakarlax üqün,
Hudaning iradisi bilən Əysa Məsiⱨning əlqisi boluxⱪa tallanƣan mənki
Pawlustin ɵz oƣlumdək ⱪədirlik Timotiyƣa salam. Huda'atimiz wə
Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ sanga meⱨir-xəpⱪət, rəⱨimdillik wə amanliⱪ ata
ⱪilƣay!
Xükür wə mədət
Mən huddi əjdadlirimƣa ohxax, Hudaƣa pak wijdanim bilən hizmət
ⱪiliwatimən. Mən sən üqün Hudaƣa xükür eytimən. Məyli keqə yaki
kündüz bolsun, du'alirimda seni da'im əsləp turimən. 4 Ayrilƣan
waⱪtimizda aⱪⱪuzƣan kɵz yaxliringni əsliginimdə, sən bilən yənə bir
ⱪetim kɵrüxüxni intayin arzu ⱪilimən. Sən bilən kɵrüxüx meni intayin
huxal ⱪilidu. 5 Sening səmimiy etiⱪading esimdin qiⱪmaydu. Əng awwal
momang Lo'idə wə anang Əwnikidə bar bolƣan etiⱪadning əmdi
səndimu bar ikənlikigə qongⱪur ixinimən. 6 Xuning üqün mən xuni
yadingƣa salayki, ⱪollirimni uqangƣa ⱪoyƣan qaƣda, Huda sanga
bərgən ⱪabiliyətni toluⱪ ixlətkəysən. 7 Qünki, Huda bizgə ata ⱪilƣan
Muⱪəddəs Roⱨ bizni ⱪorⱪunqⱪa salmaydu, bəlki Hudaƣa hizmət
ⱪiliximiz üqün, bizni küq-ⱪudrət wə meⱨir-muⱨəbbət bilən toldurup,
ɵzimizni tutuweliximizƣa yardəm beridu.
3
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Xunga, Rəbbimiz ⱨəⱪⱪidə hux həwər yətküzüxtin wə uning üqün
hizmət ⱪilix yolida məⱨbus bolƣan məndin nomus ⱪilma. Əksiqə, Huda
sanga ata ⱪilƣan küq-ⱪudrətkə tayinip, hux həwər yətküzüx yolida mən
bilən billə azab-oⱪubət qekixkə təyyar tur. 9 Huda bizni ⱪutⱪuzup, pak
yaxaxⱪa qaⱪirdi. Bu, bizning ⱪilƣan yahxi əməllirimiz bilən əməs, bəlki
Hudaning iradisi wə meⱨir-xəpⱪiti bilən boldi. Huda bizgə Əysa Məsiⱨ
arⱪiliⱪ bu meⱨir-xəpⱪətni kɵrsitidiƣanliⱪini dunya apiridə boluxtin
ilgirila pilanliƣanidi. 10 Ⱨazir bu meⱨir-xəpⱪət Ⱪutⱪuzƣuqimiz Əysa
Məsiⱨning kelixi bilən ayan boldi. Əysa Məsiⱨ insanlarni iskənjigə
alƣan ɵlümning küqini bikar ⱪilip, hux həwər arⱪiliⱪ insanlarƣa
mənggülük ⱨayat yolini eqip bərdi.
11
Mən bu hux həwərning jakarqisi wə əlqisi, xundaⱪla u toƣrisida
təlim bərgüqi bolup təyinləngən. 12 Ⱨazirⱪi bu azab-oⱪubətlərni
tartiximning səwəbimu xu. Lekin, buningdin nomus ⱪilmaymən. Qünki,
mən kimgə etiⱪad ⱪilƣanliⱪimni bilimən ⱨəmdə Hudaning manga
amanət ⱪilƣan bu hux həwərni Rəbbimiz ⱪayta kəlgən küngiqə qoⱪum
ⱪoƣdaydiƣanliⱪiƣa ixinimən.②
13
Əysa Məsiⱨkə mənsup bolup, uningdin kəlgən etiⱪad wə
meⱨir-muⱨəbbət iqidə yaxap, məndin angliƣan ⱨəⱪiⱪiy təlimlərni nizam
ⱪilip, uningda qing tur. 14 Sanga amanət ⱪilinƣan bu ⱪimmətlik ⱨəⱪiⱪətni
ⱨəmmimizning ⱪəlbidə bar bolƣan Muⱪəddəs Roⱨning yardimi bilən
saⱪla. 15 Angliƣiningdək, Asiya ɵlkisidiki③ etiⱪadqilarning ⱨəmmisi
degüdək meni taxliwətti. Ularning arisida Figel wə Ermogenmu bar.
16
Rəbbimiz Onesiforning a'ilisidikilirigə rəⱨim-xəpⱪət ⱪilƣay. Qünki, u
kɵp ⱪetim meni yoⱪlap, kɵnglümni kɵtürdi. U mening məⱨbus
bolƣanliⱪimdin nomus ⱪilmidi. 17 Rim xəⱨirigə kəlginidə u meni tapⱪuqə
kɵp awarə boluptu. 18 Ⱪiyamət küni, uning Rəbbimizning
rəⱨim-xəpⱪitigə erixixini tiləymən. Əfəs xəⱨiridə uning manga ⱪilƣan
nurƣun hizmitidin seningmu obdan həwiring bar.

Uxbu ayətning ahirⱪi jümlisini «ⱨəmdə mening Hudaƣa amanət ⱪilƣanlirimni
Rəbbimiz ⱪayta kəlgən küngiqə qoⱪum ⱪoƣdaydiƣanliⱪiƣa ixinimən» dəp
qüxinixkimu bolidu.
③ Bu yərdiki Asiya ɵlkisi ⱨazirⱪi turkiyining ƣərbiy ⱪismini kɵrsitidu.
②
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2-bab
Əysa Məsiⱨning sadiⱪ jəngqisi
Əy oƣlum, sən Əysa Məsiⱨning meⱨir-xəpⱪitigə tayinip küqlük bol.
2
Sən məndin ɵgəngən təlimlərni kɵp etiⱪadqilar angliƣan wə bu
təlimlərning toƣra ikənlikigə guwaⱨliⱪ berip kəlgən. Əmdi bu təlimlərni
ixənqlik ⱨəmdə baxⱪilarƣa təlim berələydiƣan kixilərgə yətküzgin.
3
Əysa Məsiⱨning yahxi jəngqisi bolup, mən bilən birgə azab-oⱪubət
tartixⱪa təyyar tur. 4 Jəngqi bolƣan kixi ɵz ⱪomandanini razi ⱪilix üqün,
turmuxning uxxaⱪ-qüxxək ixliriƣa baxⱪa puⱪralardək arilaxmasliⱪi
kerək. 5 Musabiⱪigə ⱪatnaxⱪan tənⱨərikətqimu musabiⱪə ⱪa'idilirigə
ri'ayə ⱪilmisa, ƣəlibigə erixəlməydu. 6 Əjir singdürgən deⱨⱪan alƣan
ⱨosulidin əlwəttə birinqi bolup bəⱨrimən bolidu. 7 Bu ⱨekmətlik sɵzlərni
yahxi oyla, qünki Rəbbimiz sanga bu ixlarning ⱨəmmisidə əⱪil beridu.
8
Sən Dawut padixaⱨning əwladi bolƣan wə ɵlümdin tirilgən Əysa
Məsiⱨni esingdə tut. Mana bu, mən yətküzüwatⱪan hux həwər. 9 Bu hux
həwərni yətküzgənlikimdin kɵp azab-oⱪubət qəktim. Ⱨətta
jinayətqilərdək kixənlinip, zindanƣa taxlandim. Lekin, ⱨeqkim
Hudaning sɵzini kixənliyəlməydu. 10 Xuning üqün, Huda talliƣan
bəndilərning Əysa Məsiⱨ təripidin ⱪutⱪuzuluxi wə mənggülük
xan-xərəpkə erixixi üqün, ⱨərⱪandaⱪ azab-oⱪubətlərgə bərdaxliⱪ
beriwatimən. 11 Tɵwəndiki bu sɵzlər ixənqliktur: Əysa Məsiⱨ bilən billə
ɵlgənikənmiz, uning bilən yengi ⱨayatta billə yaxaymiz.
12
Ⱪiyinqiliⱪlarƣa bərdaxliⱪ bərsək, uning bilən billə ⱨɵküm sürimiz. Biz
uningdin tansaⱪ, umu bizdin tanidu. 13 Biz uningƣa sadaⱪətsizlik
ⱪilsaⱪmu, u yənila sadaⱪətliktur. Qünki, u qoⱪum ɵzining sɵzidə turmay
ⱪalmaydu.
1

Hudani hursən ⱪilidiƣan hizmətqi
Bu ixlarni dawamliⱪ etiⱪadqilarning səmigə sal. Huda aldida ularni
bimənə sɵzlər toƣrisida talax-tartix ⱪilmasliⱪⱪa buyruƣin. Bundaⱪ
talax-tartixlarning ⱨeqⱪandaⱪ paydisi bolmayla ⱪalmay, bəlki
angliƣuqilarning etiⱪadini wəyran ⱪilidu. 15 Hudaning ⱨəⱪiⱪitini toƣra
qüxəndürüp, ɵzüngni Huda aldida yərgə ⱪarap ⱪalmaydiƣan, bəlki
Hudani hursən ⱪilidiƣan hizmətqi ⱪilip yetixtürüxkə tirix. 16 Hudaƣa
bolƣan ihlasmənlikkə munasip kəlmigən ⱪuruⱪ gəplərdin saⱪlan. Qünki,
14
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bundaⱪ gəplərni ⱪilƣuqilar Hudadin tehimu yiraⱪlixidu. 17 Ularning
gəpliri huddi zəⱨərlik ɵsmidək tezla yamrap ketidu. Imeney wə
Filetlarmu mana xundaⱪ gəp-sɵzlərni ⱪilƣuqilardindur. 18 Ular
ɵlgənlərning tirilixidin ibarət bu ix alliⱪaqan yüz berip boldi dəp,④ ⱨəⱪ
yoldin qətnəp, bəzilərning etiⱪadiƣa buzƣunqiliⱪ ⱪilmaⱪta. 19 Biraⱪ,
Huda ⱪurƣan ul⑤ məzmut turmaⱪta. Uningda munu sɵzlər mɵⱨürlinip
yezilƣan: «Rəbbimiz ɵzigə mənsup kixilərni tonuydu», «ɵzlirini
Rəbbimizgə mənsup dəydiƣan kixilər yamanliⱪlardin ⱪol üzsun.» 20 Bay
a'ililərdə pəⱪət altun-kümüx ⱪaqilarla bolup ⱪalmay, yaƣaq, sapal
ⱪaqilarmu bolidu. Altun-kümüx ⱪaqilar alaⱨidə sorunlarda, baxⱪiliri
bolsa adəttiki sorunlarda ixlitilidu. 21 Əgər bir kixi ɵzini yuⱪiriⱪi yaman
ixlardin pak tutsa, u huddi alaⱨidə sorunlarda ixlitilidiƣan altun-kümüx
ⱪaqiƣa ohxaydu. Qünki, u pak bolidu ⱨəmdə hojayiniƣa, yəni Hudaƣa
yaramliⱪ kixi bolup, ⱨərⱪandaⱪ yahxi ixlarni ⱪilixⱪa təyyar turidu.
22
Xunga, yaxliⱪning arzu-ⱨəwəsliridin ɵzüngni tart. Pak ⱪəlb bilən
Rəbbimizni qaⱪirƣan baxⱪa kixilər bilən billə ⱨəⱪⱪaniyliⱪ, etiⱪad,
meⱨir-muⱨəbbət wə inaⱪliⱪni izdə. 23 Əhmiⱪanə wə biⱨudə
talax-tartixlarƣa arilixixni rət ⱪil. Qünki, bundaⱪ ixlarning jedəl
teriydiƣanliⱪini bilisən. 24 Rəbbimizning hizmətkari jedəlhor bolmasliⱪi,
əksiqə ⱨəmmigə meⱨriban wə təlim berixkə maⱨir, səwr-taⱪətlik boluxi
kerək. 25 Rəbbimizning təlimigə ⱪarxi turƣanlarƣimu mulayimliⱪ bilən
nəsiⱨət ⱪilix kerək. Bəlkim Huda ularƣa ⱨəⱪiⱪətni biliwelix üqün towa
ⱪilix pursitini beridu. 26 Buning bilən, ular uyⱪusini eqip, ɵzlirini tutⱪun
ⱪilip arzusiƣa yətməkqi bolƣan Xəytanning toridin ⱪutulalaydu.

3-bab
Ahir zaman
Xuni bilginki, ahir zamanda eƣir künlər bolidu. 2 U qaƣda, insanlar
ɵzinila oylaydiƣan, pulpərəs, mahtanqaⱪ, təkəbbur wə kupurluⱪ
ⱪilidiƣan, ata-anisining sɵzini anglimaydiƣan, wapaƣa japa ⱪilidiƣan,
1

④ Bu «bir adəm Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣanda, uning roⱨi alliⱪaqan Əysa Məsiⱨ bilən
billə ɵlüp tirilidu. Bu tirilix pəⱪət roⱨiy jəⱨəttə bolup, kəlgüsidə tən jəⱨəttə yüz
bərməydu» degən hata kɵzⱪaraxtur.
⑤ Ul – etiⱪadqilar jama'ətqilikini, Hudaning ⱨəⱪiⱪitini yaki Əysa Məsiⱨning ɵzini
kɵrsitixi mumkin.
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Hudaƣa bipərwaliⱪ ⱪilidiƣan, 3 kɵyümsiz, baxⱪilarni kəqürməydiƣan,
tɵⱨməthor, ɵzini tutalmaydiƣan, wəⱨxiy, xundaⱪla həyr-sahawətning
düxmini bolidu. 4 Ular satⱪun, təlwə wə ⱨakawur bolup, kəyp-sapani
Hudadin yahxi kɵridu. 5 Sirtⱪi ⱪiyapəttə ihlasmən boluwelip, əməliyəttə
kɵnglidə Hudaning ⱪudritini inkar ⱪilidu. Bundaⱪlardin yiraⱪ tur.
6
Ularning arisidiki bəzi kixilər baxⱪilarning ɵylirigə suⱪunup kiriwelip,
iradisi ajiz, gunaⱨⱪa patⱪan wə ⱨər hil arzu-ⱨəwəslərning ⱪuli bolup
ⱪalƣan ayallarni azduridu. 7 Bundaⱪ ayallar ⱨərⱪandaⱪ adəmning
təlimlirini anglaydu wə ⱨəⱪiⱪətni tonup yetəlməydu. 8 Yanni bilən
Yambiri⑥ Musa pəyƣəmbərgə ⱪandaⱪ ⱪarxi qiⱪⱪan bolsa, bu
azdurƣuqilarmu ⱨəⱪiⱪətkə xundaⱪ ⱪarxi qiⱪidu. Bu azdurƣuqilarning
ⱪəlbi qirip kətkən, etiⱪadi sahta bolup, ular Huda təripidin rət ⱪilinƣan
kixilərdur. 9 Ularning ⱪilmixliri uzunƣa dawamlixalmaydu. Qünki,
Yanni bilən Yambirining əⱪilsizliⱪi pax bolƣandək, bularning
əⱪilsizliⱪimu halayiⱪ aldida qoⱪum pax bolidu.
Pawlusning wəsiyətliri
Lekin, sən mening təlimim, yürüx-turuxum, ⱨayatliⱪ nixanim,
etiⱪadim, səwr-taⱪitim, meⱨir-muⱨəbbitim, qidamliⱪim ⱨəmdə uqriƣan
ziyankəxlikim wə tartⱪan azab-oⱪubətlirimgə diⱪⱪət-etibaringni ⱪaritip
kəlding. Bolupmu Antakya, Konya wə Listra xəⱨərliridə uqriƣan
ziyankəxliklərgə ⱪandaⱪ bərdaxliⱪ bərgənlikimdin ⱨəmdə Rəbbimizning
meni bu ixlarning ⱨəmmisidin ⱪutⱪuzƣanliⱪidin toluⱪ həwiring bar.
12
Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣan, Hudaƣa ihlasmənlik bilən ⱨayat
kəqürüxkə iradə baƣliƣanlarning ⱨəmmisi ziyankəxlikkə uqraydu.
13
Rəzil wə sahtipəz kixilərning əⱨwali burunⱪidinmu yamanlixip,
baxⱪilarni aldax bilən billə ɵzlirimu aldinip ketidu. 14 Lekin, sən
ⱨazirƣiqə ɵginip kəlgən wə qongⱪur ixəngən ⱨəⱪiⱪəttə dawamliⱪ qing
tur. Qünki, bu ⱨəⱪiⱪətni ixənqlik kixilərdin ɵgəngənlikingni bilisən.
15
Sən baliliⱪ qaƣliringdin tartipla muⱪəddəs yazmilarni ɵgənding. Bu
yazmilar sanga Əysa Məsiⱨkə bolƣan etiⱪad arⱪiliⱪ ⱪutⱪuzuluxⱪa elip
baridiƣan əⱪil-parasətni təⱪdim ⱪildi. 16 Pütün muⱪəddəs yazmilar
Hudaning kɵrsətmisi boyiqə yezilƣan bolup, u, ⱨəⱪiⱪət toƣrisida təlim
berix, hataliⱪlarni kɵrsitip berix, səwənliklərni tüzitix wə kixilərni
10-11

Yanni bilən Yambiri Isra'illarning Misirdin ⱪaytixidin burun Musa pəyƣəmbərgə
ⱪarxi turƣan Misir padixaⱨining seⱨirgərliridur.
⑥
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ⱨəⱪⱪaniyliⱪⱪa yetəkləxkə paydiliⱪtur. 17 U, Hudaƣa mənsup bolƣan
kixilərni toluⱪ ⱪorallandurup, ularni ⱨərⱪandaⱪ yahxi ixlarni ⱪilixⱪa
təyyar turƣuzalaydu.

4-bab
1

Mən tiriklər bilən ɵlgənlərni soraⱪ ⱪilidiƣan ⱨəmdə ɵz padixaⱨliⱪini
ⱪurux üqün ⱪayta kelidiƣan Əysa Məsiⱨning, xundaⱪla Hudaning aldida
sanga xundaⱪ buyruⱪ ⱪilimənki, 2 Pursət bolsun-bolmisun, ⱨər waⱪit
Hudaning sɵzini yətküzgin. Sən zor səwr-taⱪət wə yahxi təlim berix
bilən kixilərning hataliⱪlirini tüzətküz ⱨəmdə ularni agaⱨlandurƣin wə
riƣbətləndürgin. 3 Qünki, xundaⱪ bir zaman keliduki, u qaƣda insanlar
Huda toƣrisidiki toƣra təlimlərni anglaxni halimaydu. Bəlki, ular
ⱪulaⱪliriƣa hux yaⱪidiƣan sɵzlərni anglax üqün, ɵz ⱨəwəslirigə uyƣun
kelidiƣan təlim bərgüqilərni izdəydu. 4 Ⱨəⱪ sɵzlərni rət ⱪilip, bimənə
əpsanilərgə ⱪulaⱪ salidu. 5 Lekin, sən ⱨərⱪandaⱪ əⱨwalda ɵzüngni səgək
tut. Azab-oⱪubət tartixⱪa təyyar tur. Ⱨər waⱪit hux həwər yətküzüx
hizmitidə bolup, Huda sanga tapxurƣan wəzipini ada ⱪil. 6 Əmdi ɵzümgə
kəlsəm, ⱨayatim Hudaƣa ⱪurbanliⱪ ornida təⱪdim ⱪilinix aldida turidu.
Mening bu dunyadin ayrilidiƣinimƣa az ⱪaldi. 7 Mən Huda yolida
ahirƣiqə kürəx ⱪildim, yəni yügürüx musabiⱪisining pütün mənzilini
besip boldum, etiⱪadimda qing turup kəldim. 8 Ⱨazir ⱨəⱪⱪaniyliⱪ taji
meni kütüp turidu. Uni adil soraⱪ ⱪilidiƣan Rəbbimiz ⱪayta kəlgəndə,
manga kiydüridu. Xundaⱪla, uni yalƣuz mangila əməs, uning ⱪayta
kelixini intizarliⱪ bilən kütüp turƣanlarning ⱨəmmisigə kiydüridu.
Ahirⱪi sɵzlər
Yenimƣa tezdin yetip kelixkə tirix. 10 Qünki, ⱪerindiximiz Kiriski
Galatiya ɵlkisigə, Titus Dalmatiya ɵlkisigə kətti. Demas bolsa bu
dunyaning ixliriƣa berilip kətkənliki üqün, meni taxlap, Salonika
xəⱨirigə kətti. 11 Yenimda yalƣuz Luⱪa ⱪaldi. Markusni ɵzüng bilən billə
elip kəl. U hizmətlirimdə manga yardəmqi bolidu. 12 Tikikusni Əfəs
xəⱨirigə əwətiwəttim. 13 Kelixingdə Tro'as xəⱨiridə bolƣan waⱪtimda
Karpusning yenida ⱪaldurup ⱪoyƣan tonum bilən kitablarni, bolupmu
oram terə yazmilarni billə alƣaq kəlgin. 14 Miskər Iskəndər manga kɵp
ziyankəxlik ⱪildi. Rəbbimiz qoⱪum uningƣa ⱪilmixliriƣa layiⱪ jaza
9
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yanduridu. 15 Sənmu uningdin ⱨoxyar bol. Qünki, u biz yətküzgən hux
həwərgə küqining bariqə ⱪarxi qiⱪti. 16 Birinqi ⱪetim sotlanƣinimda,
manga yardəm ⱪilidiƣanlar qiⱪmidi, əksiqə ⱨəmmisi meni taxlap kətti.
Huda ularni kəqürüm ⱪilƣay. 17 Lekin, Huda mən bilən billə bolup,
manga hux həwərni toluⱪ jakarlaxⱪa mədət bərdi. Nətijidə, u yərdiki
ⱨəmmə Yəⱨudiy əməslər bu hux həwərni anglidi. Buning bilən, Huda
meni bu ⱪetimⱪi sottin, yəni yolwasning aƣzidin ⱪutⱪuzup qiⱪti.
18
Rəbbimiz meni ⱨər hil yamanliⱪlardin ⱪutⱪuzup, ərxtiki ɵz
padixaⱨliⱪiƣa bihətər yətküzgəy. Barliⱪ xan-xərəp Hudaƣa əbədil'əbəd
mənsup bolƣay, amin!
Ahirⱪi salam
Məndin Priskila bilən eri Akwilaƣa wə Onesiforning a'ilisidikilərgə
salam eyt. 20 Erast Korint xəⱨiridə ⱪaldi. Trofim kesəl bolup
ⱪalƣanliⱪtin, uni Milet xəⱨiridə ⱪaldurup ⱪoydum. 21 Ⱪix kirip kəlgüqə,
bu yərgə kelixkə tirixⱪin. Ewul, Pud, Lin, Klawdiya wə barliⱪ
ⱪerindaxlardin sanga salam. 22 Rəbbimiz silər bilən billə bolƣay.
Hudaning meⱨir-xəpⱪiti silərgə yar bolsun!
19
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Titusⱪa yezilƣan hət
(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
Bu hətning mu'əllipi əlqi Pawlus bolup, u bu hətni Krit arilidiki yax,
ixənqlik yardəmqisi Titusⱪa yazƣan. Titus Yəⱨudiy əməs etiⱪadqi bolup,
u Pawlus bilən Krit arilidikilərgə əng awwal hux həwər yətküzgən.
Pawlus Krit arilidin ayrilixtin burun, etiⱪadqilar jama'ətqilikini tərtipkə
selix üqün, Titusni xu yərdə ⱪaldurƣan.
Bu həttə Pawlus etiⱪadqilar jama'ətqilikining yetəkqiliridə boluxⱪa
tegixlik mijəz-hulⱪlarni tilƣa elip, Titusⱪa jama'ətqiliktiki yaxanƣan
ərlər, yaxanƣan ayallar, yax ərlər wə ⱪullarƣa təlim berix toƣrisida
nəsiⱨətlərni bərgən. Pawlus yənə Titusⱪa etiⱪadqilar ⱪilixⱪa tegixlik ixlar
wə ularda boluxⱪa tegixlik pozitsiyini ularning esigə selixni tapiliƣan.

1.
2.
3.
4.
5.

Tezis:
Salam (1-bab 1-ayəttin 4-ayətkiqə)
Jama'ətqilik yetəkqiliridə boluxⱪa tegixlik mijəz-hulⱪ (1-bab
5-ayəttin 16-ayətkiqə)
Jama'ətqilik əzalirining məs'uliyiti (2-bab)
Yolyoruⱪ wə agaⱨlandurux (3-bab 1-ayəttin 11-ayətkiqə)
Ahirⱪi sɵz (3-bab 12-ayəttin 15-ayətkiqə)

Titusⱪa
yezilƣan hət

1

Hudaning hizmətkari wə Əysa Məsiⱨning əlqisi bolƣan mənki
Pawlustin Titusⱪa salam. Mən Huda talliƣanlarƣa etiⱪad yolini
kɵrsitixkə wə ularni ihlasmənlikkə yetəkləydiƣan ⱨəⱪiⱪətni
qüxəndürüxkə təyinləndim. 2 Bu etiⱪad wə ⱨəⱪiⱪət bizdə mənggülük
ⱨayatⱪa erixix ümidini pəyda ⱪilidu. Yalƣanqiliⱪtin mustəsna bolƣan
Huda dunya apiridə boluxtin ilgirila bu mənggülük ⱨayatni wədə ⱪilƣan.
3
Huda bəlgiləngən waⱪitta bu mənggülük ⱨayat toƣrisidiki hux həwərni
axkarilidi. Ⱪutⱪuzƣuqimiz Huda ɵz əmri bilən bu hux həwərni yətküzüx
wəzipisini manga tapxurdi.
4
Huda'atimiz wə Ⱪutⱪuzƣuqimiz Əysa Məsiⱨkə bolƣan ortaⱪ etiⱪad
yolida ɵz oƣlumdək bolup ⱪalƣan sanga meⱨir-xəpⱪət wə amanliⱪ ata
ⱪilƣay!
Titusning Krit arilidiki hizmiti
Orundilip bolmiƣan ixlarni bir tərəp ⱪilix wə sanga burun
tapxurƣinimdək, ⱨərⱪaysi xəⱨərlərdiki etiⱪadqilar jama'ətqilikining
yetəkqilirini təyinləx üqün, seni Krit arilida ⱪaldurdum. 6 Yetəkqilikkə
təyinlinidiƣan kixi əyibsiz, ayaliƣa sadiⱪ bolƣan, pərzəntliri bolsa
Hudaƣa etiⱪad ⱪilidiƣan, kəyp-sapadin neri bolƣan ⱨəmdə ata-anisiƣa
boysunidiƣan kixilərdin boluxi kerək. 7 Etiⱪadqilar jama'ətqilikigə
5
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baxlamqi bolƣan bundaⱪ kixi Hudaning hizmitini zimmisigə alƣanliⱪi
üqün, xundaⱪ əyibsiz boluxi kerəkki, ⱨərgiz tərsa, qus mijəz, ⱨaraⱪkəx,
zorawan, mal-dunyaƣa təməhor bolmasliⱪi, 8 əksiqə meⱨmandost,
yahxiliⱪni sɵyidiƣan, ɵzini tutuwalƣan, adil, pak wə təmkin boluxi
lazim. 9 U ɵzigə ɵgitilgən ixənqlik təlimdə qing turuxi kerək. Xundaⱪ
ⱪilƣanda, u bu toƣra təlim arⱪiliⱪ baxⱪilarƣa nəsiⱨət ⱪilalaydu ⱨəm
təlimgə ⱪarxi qiⱪⱪuqilarning hataliⱪini tüzitələydu.
10
Nurƣun kixilər bu təlimgə ita'ət ⱪilmay, bimənə sɵzlər bilən
baxⱪilarni azduridu. Bolupmu ⱪutⱪuzulux üqün hətnə ⱪilinix zɵrür, dəp
turuwalƣuqilar xundaⱪ ⱪilidu. 11 Muxundaⱪ kixilərning aƣzini tuwaⱪlax
kerək. Qünki, ular mal-dunyaƣa igə bolux üqün kixilərgə sahta
təlimlərni ɵgitip, bəzi a'ililərning etiⱪadini pütünləy nabut ⱪilmaⱪta.
12
Krit arilidikilərning ɵz pəyƣəmbərliridin biri: «Kritlar ⱨəmixə yalƣan
sɵzləydu, ular wəⱨxiy ⱨaywanlar wə ⱨurun nan ⱪepilardur» degən. 13 Bu
ⱨəⱪiⱪəttur. Xunga, Krittiki etiⱪadqilarning etiⱪadining sap boluxi üqün,
ularni ⱪattiⱪ agaⱨlandurƣin. 14 Ular bimənə Yəⱨudiy əpsanilirigə wə
ⱨəⱪiⱪiy təlimdin qətnigənlərning diniy ⱪa'idə-yosunliriƣa ⱪulaⱪ
salmisun. 15 Pak kixilər üqün ⱨəmmə nərsə ⱨalaldur. Lekin, napak kixilər
wə etiⱪadsizlar üqün ⱨeqⱪandaⱪ nərsə ⱨalal əməstur. Ularning
oy-pikirlirimu, wijdanimu bulƣinip kətkən. 16 Ular Hudani tonuymiz,
dəp dawrang ⱪilsimu, lekin əməliyitidə uni rət ⱪilidu. Ular ⱨeqkimgə
boysunmaydiƣan yirginqlik kixilər bolup, ⱪolidin ⱨeqⱪandaⱪ yahxi ix
kəlməydu.

2-bab
Toƣra təlimgə layiⱪ yaxax
Titus, etiⱪadqilarƣa toƣra təlimgə layiⱪ yaxaxni ɵgitixing kerək.
2
Yaxanƣan ərlərni ɵzini tutuwalƣan, esil pəzilətlik, salmaⱪliⱪ, etiⱪadta
sap, meⱨir-muⱨəbbiti bilən səwr-taⱪiti tolup taxⱪan boluxⱪa qaⱪirƣin.
3
Xuningdək, yaxanƣan ayallarni ihlasmənlikigə layiⱪ yürüx-turuxⱪa
ⱨəmdə pitnə-pasat ⱪilmaydiƣan, ⱨaraⱪ-xarabⱪa berilməydiƣan boluxⱪa
qaⱪirƣin. Ular baxⱪilarƣa nemining yahxi ikənlikini ɵgətsun. 4 Buning
bilən, bu ayallar yax ayallarƣa təlim berip, ularƣa ɵz ərlirigə wə
baliliriƣa kɵyünüx, 5 ɵzini tutuwelix, pak bolux, ɵy ixliriƣa maⱨir bolux,
meⱨriban bolux wə ərlirigə ita'ət ⱪilixlarni ɵgitələydiƣan bolsun. Yax
1

1407
Titusⱪa yezilƣan hət

ayallar xundaⱪ yaxisa, Hudaning sɵzi ⱪarilanmaydu.
6
Yax ərlərnimu ɵzini tutuwalalaydiƣan boluxⱪa qaⱪirƣin. 7 Ɵzüngmu
ⱨərⱪandaⱪ ixta yahxi əməliyiting bilən ularƣa ülgə bol. Pak niyət,
salmaⱪliⱪ, 8 ⱨəmdə baxⱪilar ⱪusur tapalmaydiƣan toƣra sɵzlər bilən
təlim bərgin. Buning bilən, bizgə ⱪarxi qiⱪⱪuqilar yaman gepimizni
ⱪilixⱪa səwəb tapalmay uyalsun.
9-10
Ⱪullarƣa ⱨərⱪandaⱪ ixta hojayinliriƣa boysunuxni ɵgətkin. Ular
gəp yandurmay, oƣriliⱪ ⱪilmay, ɵzlirining ⱨəmmə ixta ixənqlik
ikənlikini kɵrsitip, hojayinlirini razi ⱪilsun. Xundaⱪ bolƣanda, ular
baxⱪilarni ⱪutⱪuzƣuqimiz Huda toƣrisidiki təlimlərgə ⱨər jəⱨəttin jəlp
ⱪilalaydu.
11
Səwəbi, Hudaning barliⱪ insanlarni ⱪutⱪuzidiƣan meⱨir-xəpⱪiti ayan
boldi. 12 Bu meⱨir-xəpⱪət bizni gunaⱨkarliⱪni wə bu dunyaning
arzu-ⱨəwəslirini rət ⱪilip, bu paniy dunyada toƣra, Hudaƣa ihlasmən wə
ɵzini tutuwalƣan ⱨalda yaxaxⱪa yetəkləydu. 13 Biz uluƣ Huda bolƣan
Ⱪutⱪuzƣuqimiz Əysa Məsiⱨning xan-xərəp bilən ⱪayta kelixidin ibarət
mubarək ümidimizning əməlgə exixini intizarliⱪ bilən kütimiz. 14 Əysa
Məsiⱨ biz üqün ⱪurban boldi. Buningdin məⱪsət, u bizni ⱨəmmə
rəzilliklərdin azad ⱪilix ⱨəmdə bizni pak ⱪilip, ɵzigə mənsup bolƣan,
yahxi əməllərni ⱪilixⱪa tirixidiƣan həlⱪ ⱪilix üqündur.
15
Sən bu təlimlərni etiⱪadqilar jama'ətqilikigə ɵgət. Ularƣa ilⱨam bər
ⱨəm pütün ⱨoⱪuⱪungni ixlitip, ularning yaman illətlirini tüzət. Ⱨeqkim
seni kəmsitmisun.

3-bab
Etiⱪadqilar ⱪilixⱪa tegixlik ixlar
Sən etiⱪadqilarƣa xuni əslitip turƣinki, ular ⱨɵkümət wə ⱨɵkümət
əməldarliriƣa boysunsun, ularning sɵzini anglap, ⱨərⱪandaⱪ yahxi
əməllərni ⱪilixⱪa təyyar tursun. 2 Etiⱪadqilar ⱨeqkimgə tɵⱨmət ⱪilmisun,
jedəlhor bolmisun, əksiqə hux pe'il bolsun. Ⱨərⱪandaⱪ kixi bilən
mu'amilə ⱪilƣanda ⱨəⱪiⱪiy kəmtərlikini kɵrsətsun.
3
Qünki, bir qaƣlarda bizmu nadan iduⱪ. Bizmu Hudaƣa
boysunmaydiƣan, azdurulƣan, ⱨər hil arzu-ⱨəwəslərning ⱪuli bolƣan,
yamanliⱪ wə ⱨəsəthorluⱪ iqidə yaxiƣan, bir-birimizgə ɵqmən kixilər
iduⱪ. 4 Lekin, ⱪutⱪuzƣuqimiz Huda insanlarƣa bolƣan meⱨribanliⱪi wə
1
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muⱨəbbitini oquⱪ ayan ⱪildi. 5 Biz yahxi əməllər bilən əməs, bəlki uning
rəⱨim-xəpⱪitidin ⱪutⱪuzulduⱪ. Huda bizning gunaⱨlirimizni yuyup,
Muⱪəddəs Roⱨ arⱪiliⱪ bizni ⱪaytidin tɵrəldürüp, yengi ⱨayatⱪa erixtürüx
bilən bizni ⱪutⱪuzdi. 6 Ⱪutⱪuzƣuqimiz Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ Huda
kəngqilik bilən Muⱪəddəs Roⱨni ⱪəlbimizgə tɵkti. 7 Buning bilən, biz
Hudaning meⱨir-xəpⱪitidin ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlinip, mənggülük
ⱨayatⱪa erixix ümidigə igə bolduⱪ. 8 Bu sɵzlirim ⱨəⱪtur. Ularni
təkitlixingni ümid ⱪilimən. Xundaⱪ ⱪilƣiningda, Hudaƣa etiⱪad
ⱪilƣanlar ɵzlirini da'im tirixqanliⱪ bilən yahxi əməllərni ⱪilixⱪa
beƣixlaydu. Bu təlimlər insanlar üqün yahxi ⱨəm paydiliⱪtur.
9
Əhmiⱪanə talax-tartixlar, nəsəbnamilər toƣrisidiki ⱪuruⱪ gəp-sɵzlər
wə Təwrat ⱪanuni bilən munasiwətlik jedəl-majiralardin saⱪlan. Qünki,
bu ixlar paydisiz wə əⱨmiyətsizdur. 10-11 Xundaⱪ ixlarni ⱪilip etiⱪadqilar
arisida guruⱨwazliⱪ pəyda ⱪilƣuqilarni agaⱨlandur. Bir-ikki ⱪetimliⱪ
agaⱨlanduruxtin keyin yənə guruⱨwazliⱪ ⱪilsa, ular bilən bolƣan
munasiwitingni üz. Bundaⱪ adəmlərning ⱨəⱪiⱪəttin qətnigən, gunaⱨkar
adəmlər ikənliki eniⱪtur. Ularning ⱪilƣan gunaⱨliri ɵzlirini jazaƣa
məⱨkum ⱪilidu.
Ahirⱪi sɵz
Artemasni yaki Tikikusni ⱪexingƣa əwətməkqi boluwatimən. Ⱪaysi
biri ⱪexingƣa barmisun, mumkinⱪədər Nikopolis xəⱨirigə tezrək kəlgin.
Qünki, u yərdə ⱪixlimaⱪqimən. 13 Ⱪanunxunas Zenas bilən Apollosning
səpirigə imkanⱪədər yardəmdə bolƣin. Ularning kəm-kütiliri bolsa, ⱨəl
ⱪilip bərgin. 14 Etiⱪadqi ⱪerindaxlirimiz ⱨajətmənlərgə yardəm ⱪilip,
ɵzlirini yahxi əməllərni ⱪilixⱪa beƣixlaxni ɵgənsun. Xundaⱪ bolƣanda,
ularning ⱨayati mewisiz bolmaydu. 15 Yenimdikilərning ⱨəmmisidin
sanga salam. Krit arilidiki bizni sɵyidiƣan etiⱪadqilarƣa salam eyt.
Hudaning meⱨir-xəpⱪiti ⱨəmminglarƣa yar bolƣay!
12
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Filimunƣa yezilƣan hət
(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
Bu hətning mu'əllipi əlqi Pawlus bolup, u bu hətni Kolosiliⱪlarƣa
yazƣan heti bilən asasən bir waⱪitta yazƣan bolup, uni Kolosi xəⱨiridə
turidiƣan etiⱪadqi Filimunƣa xu yərgə mangidiƣanlar arⱪiliⱪ əwətkən.
Filimunning Onesimus isimlik bir ⱪuli uning pulini elip, ⱪeqip ketip,
türmidə turuwatⱪan Pawlus bilən tonuxup ⱪalƣan ⱨəm u arⱪiliⱪ etiⱪadqi
bolƣan. Pawlus Onesimusni bu hət bilən billə Filimunning yeniƣa
ⱪayturup, uningdin Onesimusni kəqürüxni wə uningƣa etiⱪadqi
ⱪerindaxliriƣa mu'amilə ⱪilƣandək mu'amilə ⱪilixni soriƣan.
Tezis:
1.
2.
3.
4.

Salam (1-ayəttin 3-ayətkiqə)
Filimunni mahtax (4-ayəttin 7-ayətkiqə)
Onesimus üqün ɵtünüx (8-ayəttin 22-ayətkiqə)
Ahirⱪi sɵz (23-ayəttin 25-ayətkiqə)

Filimunƣa
yezilƣan hət

1

Əysa Məsiⱨkə hizmət ⱪilix yolida məⱨbus bolƣan mənki Pawlus wə
mən arⱪiliⱪ ⱪerindiximiz Timotiydin ⱪədirlik hizmətdiximiz bolƣan sən
Filimunƣa 2 wə singlimiz Afiyaƣa, biz bilən billə kürəx ⱪilƣan
Arkipusⱪa wə ɵyüngdə jəm bolidiƣan etiⱪadqilar jama'ətqilikigə salam!
3
Huda'atimiz wə Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ silərgə meⱨir-xəpⱪət wə amanliⱪ
ata ⱪilƣay!
Filimunning meⱨir-muⱨəbbiti wə etiⱪadi
Ⱪədirlik Filimun, du'alirimda ⱨəmixə seni yad etip, Hudaƣa xükür
eytimən. 5 Qünki, mən sening Rəbbimiz Əysaƣa bolƣan etiⱪading wə
barliⱪ etiⱪadqilarƣa bolƣan meⱨir-muⱨəbbiting toƣrisida ⱨər da'im
anglap turuwatimən. 6 Etiⱪading səwəblik Huda sanga təⱪdim
ⱪilƣanlarni baxⱪilar bilən mərdlərqə ortaⱪlixixing üqün du'a ⱪilimən.
Xundaⱪ ⱪilsang, bizning Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣanliⱪimizdin bizgə
berilgən bəhtlərning nəⱪədər mol ikənlikini tehimu qongⱪur
qüxinələysən. 7 Ⱪerindixim, sening etiⱪadqilarƣa bolƣan
meⱨir-muⱨəbbiting manga zor huxalliⱪ wə riƣbət elip kəldi. Qünki, sən
etiⱪadqilarning roⱨini kɵtürdüng.
4
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Filimunning ⱪuli Onesimus ⱨəⱪⱪidə iltimas
Xunga, mən Əysa Məsiⱨning əlqisi boluxum bilən əslidə sening
ⱪilixⱪa tegixlik ixni bejirixingni yürəklik ⱨalda buyruyalisammu, 9 lekin,
yənila sening meⱨir-muⱨəbbitinggə kɵrə iltimas ⱪilixni talliwaldim. Bu
iltimasni muxu yaxⱪa kirip ⱪalƣan ⱨəm Əysa Məsiⱨkə hizmət ⱪilix
yolida ⱨazir məⱨbus boluwatⱪan mənki Pawlustin dəp bilgin. 10 Səndin
ⱪulung Onesimus ⱨəⱪⱪidə iltimas ⱪilimən. U zindandiki waⱪtimda mən
arⱪiliⱪ etiⱪadqi bolƣanliⱪtin, ɵz oƣlumdək bolup ⱪalƣan. 11 U burun
sanga paydisiz bolsimu, əmma ⱨazir sangimu, mangimu paydiliⱪtur.⑦
12
Mən ⱨazir uni, yəni janjigirimni sening yeningƣa ⱪayturimən. 13 Hux
həwərni yətküzgənlikim üqün məⱨbus bolup zindanda yetiwatⱪan muxu
waⱪtimda, uni sening ornungda hizmitimdə bolux üqün yenimda elip
ⱪalƣum bar idi. 14 Biraⱪ, sening raziliⱪingni almiƣaqⱪa, bundaⱪ ⱪilixni
halimidim. Sening manga məjburiy əməs, bəlki razimənlik bilən yahxiliⱪ
ⱪilixingni ümid ⱪildim. 15 Hudaning ⱪulung Onesimusning waⱪtinqə
sening yeningdin ⱪeqixiƣa yol ⱪoyƣanliⱪi, bəlkim keyin sening uni
mənggü elip ⱪelixing üqündur. 16 Əmdi sən uni ⱪul ⱪatarida əməs, bəlki
ⱪuldin kɵp üstün – sɵyümlük bir etiⱪadqi ⱪerindixing ⱪatarida kɵrərsən.
U mən üqün intayin ⱪədirliktur. Sən üqün tehimu xundaⱪ boluxi kerək.
Qünki, sening ⱨazir uning bilən ⱪul-hojayinliⱪ munasiwiting bolupla
ⱪalmay, Rəbbimizgə etiⱪad ⱪilix jəⱨəttə ⱪerindaxliⱪ munasiwitingmu
bardur.
17
Xuning üqün, əgər sən meni Rəbbimizning hizmitidə səpdax dəp
ⱪarisang, uni meni ⱪobul ⱪilƣandək ⱪobul ⱪil. 18 Əgər burun u sanga birər
yolsizliⱪ ⱪilƣan bolsa yaki pulliringni oƣriliƣan bolsa, uni mening
ⱨesabimƣa yaz. 19 Mənki Pawlus bu sɵzlərni ɵz ⱪolum bilən
yeziwatimən: ⱨesabatni ɵzüm ⱪayturimən. Lekin, hux həwər arⱪiliⱪ
erixkən mənggülük ⱨayating üqün manga ⱪərzdar ikənlikingni tilƣa
eliximning ⱨajiti bolmisa kerək. 20 Xunga, əy ⱪerindixim, Rəbbimiz üqün
iltimasimni ⱪobul ⱪilƣin. Ikkilimiz Əysa Məsiⱨkə mənsup
bolƣanliⱪimiz üqün, roⱨimni kɵtür. 21 Sɵzümni anglaydiƣanliⱪingƣa wə
soriƣanlirimdin artuⱪ orunlaydiƣanliⱪingƣa qongⱪur ixinip, bu hətni
yazdim. 22 Yənə bir ix, manga turalƣu jay təyyarlap ⱪoyƣin. Qünki,
du'aliringlar arⱪiliⱪ zindandin azad bolup, yeninglarƣa ⱪaytip
baridiƣanliⱪimƣa ixinimən.
8

⑦

Onesimus – Grekqə «paydiliⱪ» degən mənidə.
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Ahirⱪi salam
Əysa Məsiⱨkə hizmət ⱪilƣanliⱪi üqün, mən bilən billə məⱨbus
bolƣan Epafira, 24 hizmətdaxlirim Markus, Aristarhus, Demas wə
Luⱪalardin sanga salam.
25
Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning meⱨir-xəpⱪiti silərgə yar bolƣay!
23
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Ibraniylarƣa yezilƣan hət
(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
Bu həttə mu'əllip ɵzi ⱨəⱪⱪidə ⱨeqⱪandaⱪ məlumat bərmigən. Biraⱪ,
həttiki hatirilərdin uning Təwrat ⱪanunini yahxi bilidiƣan Yəⱨudiy, ⱨəm
etiⱪadqilar jama'ətqiliki iqidə nopuzluⱪ ikənlikini biliwalƣili bolidu.
Mu'əllip uxbu hətni Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣan Yəⱨudiylarning
arisidiki bəzilərning Əysa Məsiⱨkə bolƣan etiⱪadidin boxixip, Yəⱨudiy
diniy etiⱪadiƣa ⱪaytix aldida turuwatⱪanliⱪini kɵzdə tutup, ularni Əysa
Məsiⱨkə bolƣan etiⱪadta ahirƣiqə qing turuxⱪa ilⱨamlandurux üqün
yazƣan.
Mu'əllip hetidə Əysa Məsiⱨning pərixtilər, burunⱪi pəyƣəmbərlər wə
roⱨaniylarning ⱨəmmisidin üstün ikənlikini kɵrsitip bərgən. U Əysa
Məsiⱨning Huda təripidin təyinləngən mənggülük bax roⱨaniy ikənlikini
ⱨəmdə bax roⱨaniy süpiti bilən ɵzini ⱪurban ⱪilix arⱪiliⱪ insanlarning
gunaⱨlirini yuyup, ularni mənggügə ⱪutⱪuzidiƣan bir ⱪetimliⱪ ⱪurbanliⱪ
bərgənlikini təkitligən. Mu'əllip yənə kona əⱨdə boyiqə ⱪilinƣan
ⱪurbanliⱪlarning Əysa Məsiⱨning ⱪurbanliⱪining kɵlənggisi bolƣaqⱪa
etiⱪadqilarning gunaⱨlar üqün dawamliⱪ ⱪurbanliⱪ ⱪilixning ⱨeqⱪandaⱪ
əⱨmiyiti ⱪalmiƣanliⱪini təkitləp, ularning yengi əⱨdining wasitiqisi
bolƣan Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilix yolini taxlax bilən ⱨərgizmu
ⱪutⱪuzulalmaydiƣanliⱪini agaⱨlandurƣan. Mu'əllip ahirida ularƣa
Hudani hursən ⱪilidiƣan ⱨayat kəqürüx ⱨəⱪⱪidə yolyoruⱪ bərgən.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tezis:
Əysa Məsiⱨning pərixtilərdin üstünlüki (1-, 2-bablar)
Əysa Məsiⱨning Musa wə Yoxuwadin üstünlüki (3-babtin 4-bab
13-ayətkiqə)
Əysa Məsiⱨning bax roⱨaniyliⱪining üstünlüki (4-bab 14-ayəttin
7-babning ahiriƣiqə)
Yengi əⱨdining üstünlüki (8-, 9-bablar)
Əysa Məsiⱨning ⱪurbanliⱪining üstünlüki (10-bab)
Etiⱪadning muⱨimliⱪi (11-, 12-bablar)
Hudani hursən ⱪilix (13-bab 1-ayəttin 19-ayətkiqə)
Tilək wə ahirⱪi sɵzlər (13-bab 20-ayəttin 25-ayətkiqə)

Ibraniylarƣa
yezilƣan hət

Oƣul pərixtilərdin üstündur
Ⱪədimki zamanlarda, Huda əjdadlirimizƣa pəyƣəmbərlər arⱪiliⱪ ⱨər
hil yollar bilən nurƣun ⱪetim sɵzligənidi. 2 Muxu ahirⱪi waⱪitlarda bolsa
bizgə ɵz Oƣli arⱪiliⱪ sɵzlidi. Huda ka'inatni Oƣli arⱪiliⱪ yaratti wə
Oƣlini pütkül məwjudatning Mirashori ⱪilip bekitti. 3 U Atisi Hudaning
uluƣluⱪidin parliƣan nur, atisining təbi'itining ⱨəⱪiⱪiy obrazidur. U ɵz
sɵzining ⱪudriti bilən pütkül ka'inatning məwjutluⱪini
dawamlaxturmaⱪta. U ɵzini ⱪurban ⱪilix bədiligə insanlarning
gunaⱨliridin paklinix yolini eqip bərgəndin keyin, ərxtiki Hudaning ong
yenida olturdi. 4 Demək, Oƣulƣa berilgən mərtiwə pərixtilərningkidin
kɵp üstün bolƣinidək, Oƣulning ɵzimu ulardin kɵp üstündur.
5
Qünki, muⱪəddəs yazmilarda mundaⱪ deylgən: «Sən mening
Oƣlumsən, bügün mən sening Atang ikənlikimni jakarlidim.» bu sɵzni
Huda ⱨərⱪandaⱪ bir pərixtisigə degən əməs, xundaⱪla Huda yənə
ⱨeqⱪandaⱪ bir pərixtə toƣruluⱪ: «Mən uningƣa Ata bolimən, umu
manga Oƣul bolidu.» degənmu əməs. 6 Ⱨalbuki, Huda ɵzining əng aliy
ⱨoⱪuⱪluⱪ birdinbir Oƣlini yər yüzigə əwətkəndə, «pütkül pərixtilər
uningƣa səjdə ⱪilsun» degən.
7
Huda pərixtilər ⱨəⱪⱪidə: «Huda hizmətkarliri bolƣan ɵz pərixtilirini
xamal ⱨəm ot yalⱪuni ⱪilar» degən bolsa, 8 Oƣliƣa:
1
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«Sən Hudasən, təhting mənggülüktur.
Sən adilliⱪ bilən ⱨoⱪuⱪ yürgüzisən.
9
Ⱨəⱪⱪaniyətni sɵydüng, naⱨəⱪliⱪtin nəprətlənding.
Xuning üqün, Huda – sening Igəngning sanga ata ⱪilƣan xan-xɵⱨrət
wə pəhriy xadliⱪi ⱨəmraⱨliringƣa ata ⱪilƣinidin kɵp ziyadidur»
degən.
10

Huda Oƣliƣa yənə mundaⱪ degən:
«I Rəb, sən ⱨəmmidin burun zeminning asasini salding,⑧
asmanmu sening ⱪolliringning ijadiyitidur.
11
Ular yoⱪilidu, lekin sən mənggü yoⱪalmaysən.
Asman-zemin kiyim-keqəktək koniraydu.
12
Ularni huddi kona qapanni yiƣixturƣandək pürləp yiƣixturisən.
Kiyim-keqək yənggüxləngəndək,
asman-zeminmu yənggüxlinidu.
Lekin, sən əsla ɵzgərməysən.
Ⱨayatliⱪing ahirlaxmaydu.»

13

Huda ɵz Oƣliƣa degən munu sɵzni pərixtilərning birərsigə dəp
baⱪⱪan əməs:
«Mən sening düxmənliringni
ayiƣing astida dəssətküqə,
mening ong yenimda olturƣin!»
14

Xundaⱪ ikən, pütkül pərixtilər pəⱪət Hudaning hizmətkarliridur.
Ular ⱪutⱪuzulidiƣanlarƣa hizmət ⱪilix üqün Huda təripidin əwətilgən
roⱨlardur.

2-bab
1

Ⱪutⱪuzuluxⱪa səl ⱪarimasliⱪ
Xunga, ⱨəⱪiⱪəttin yiraⱪlixip kətməslikimiz üqün, angliƣan ⱨəⱪiⱪəttə

Bu ayəttə Huda ⱨəzriti Əysani Rəb dəp, uning ɵzi bilən bir wə ohxax ikənlikini
təkitligən. «Kolosiliⱪlar» 1-bab, 15 – 17-ayətlərgə ⱪaralsun.
⑧
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tehimu qing turuximiz kerək. 2 Pərixtilər arⱪiliⱪ Musa pəyƣəmbərgə
yətküzülgən Təwrat ⱪanunining ⱨəⱪ ikənliki ispatlanƣan ⱨəm xu
ⱪanunƣa hilapliⱪ ⱪilƣanlar yaki ita'ət ⱪilixⱪa səl ⱪariƣanlarning ⱨəmmisi
tegixlik jazasini tartⱪan. 3 Xundaⱪ ikən, xunqə uluƣ ⱪutⱪuzuluxⱪa kɵz
yumsaⱪ, ⱪandaⱪmu xu jazadin ⱪeqip ⱪutulalaymiz?! Ⱪutⱪuzulux
həwirini dəsləptə Rəbbimiz uⱪturƣan, uni biwasitə angliƣanlar bu
ⱪutⱪuzuluxning ⱨəⱪliⱪi toƣrisida bizgə guwaⱨliⱪ bərgən. 4 Huda
kɵrsətkən ⱨər hil mɵjizə, karamət wə ⱪudrətlik ixlar, xundaⱪla ɵz iradisi
boyiqə etiⱪadqilarƣa Muⱪəddəs Roⱨning ⱨədiyilirini ata ⱪilix arⱪiliⱪ
buningƣa guwaⱨliⱪ bərdi.
Insanlarni ⱪutⱪuzulux yoliƣa baxliƣuqi
Mən dəwatⱪan kəlgüsi dunyani Huda pərixtilərning baxⱪuruxiƣa
ɵtküzüp bərgini yoⱪ. 6 Bu ⱨəⱪtə muⱪəddəs yazmilarning bir yeridə
mundaⱪ guwaⱨliⱪ berilgən:
5

«I Huda, adəm nemiti, sən uningƣa xunqə ƣəmhorluⱪ ⱪilƣudək?
Adəm balisi nemiti, sən uningƣa xunqə kɵngül bɵlgüdək?
7
Gərqə uni pərixtilərdin bir'az⑨ tɵwən ⱪilƣan bolsangmu,
xan-xərəp wə ⱨɵrmət tajini uningƣa kiydürüp,
8
barliⱪ məwjudatlarni uningƣa tiz püktürdüng.»
«Barliⱪ məwjudatlarni uningƣa tiz püktürdüng» degini, ⱨeqⱪandaⱪ
nərsə uning baxⱪuruxining sirtida əməs degənliktur. Biraⱪ, barliⱪ
məwjudatlarning uningƣa tiz püktürülginini tehi kɵrmiduⱪ. 9 Lekin,
ⱨazir biz ɵzini ⱪurban ⱪilix səwəbidin xan-xərəp wə ⱨɵrmət taji
kiydürülgən Əysa Məsiⱨni kɵrduⱪ. U Hudaning meⱨir-xəpⱪiti bilən
pütkül insanlarni dəp, bir məzgil pərixtilərdin tɵwən ⱪilinip, ɵlümning
təmini tetidi.
10
Pütkül məwjudatni ɵzi üqün wə ɵzi arⱪiliⱪ yaratⱪan Huda nurƣun
pərzəntlərni ɵzining xan-xəripidin bəⱨrimən ⱪilix üqün, ularni
ⱪutⱪuzuluxⱪa elip barƣuqi Əysa Məsiⱨni azab-oⱪubət arⱪiliⱪ kamalətkə
yətküzüxni muwapiⱪ kɵrdi. 11 Insanlarni pak ⱪilƣuqi Əysa Məsiⱨ bilən
pak ⱪilinƣan insanlar ⱨəmmisi bir Atidindur. Xuning üqün, Əysa Məsiⱨ
ularni «ⱪerindax» deyixtin nomus ⱪilmay, 12 huddi muⱪəddəs yazmilarda
⑨

Yaki «bir məzgil».
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yezilƣandək, Hudaƣa:
«Namingni ⱪerindaxlirimƣa jakarlaymən,
jama'ətqilik iqidə seni ⱪoxaⱪⱪa ⱪetip mədⱨiyiləymən» degən.
13

U yənə: «Mən sanga ixinimən» wə «ⱪaranglar, mana mən bu yərdə
Huda manga ata ⱪilƣan pərzəntlər bilən billə» degən.
14
Pərzəntlərning teni gɵx bilən ⱪanning gəwdisi bolƣaqⱪa, Əysa
Məsiⱨmu xu pərzəntlərningkigə ohxax gəwdidə boldi. Bundaⱪ ⱪilixtin
məⱪsət, u ɵz ɵlümi arⱪiliⱪ ɵlüm ⱨoⱪuⱪini tutⱪan Xəytanning küqini①
bikar ⱪilip, 15 ɵmür boyi ɵlüm ⱪorⱪunqining ⱪuli bolƣanlarning
ⱨəmmisini azadliⱪⱪa erixtürüx üqün idi. 16 Naⱨayiti roxənki, Əysa Məsiⱨ
pərixtilərgə əməs, Ibraⱨimning əwladliriƣa yardəm berixkə kəldi.
17
Xunga, u ⱨər jəⱨəttin ⱪerindaxliriƣa ohxax boluxi kerək idi. Xundaⱪ
bolƣanda, u Hudaning hizmitidə rəⱨimdil wə sadiⱪ bax roⱨaniy bolup,
insanlarning gunaⱨlirini Hudaning kəqürüxigə erixtüridiƣan ⱪurbanliⱪni
berələytti. 18 U sinaⱪlarni ɵz bexidin kəqürüp, azab qəkkəqkə, sinaⱪlarƣa
duq kəlgənlərgə yardəm berələydu.

3-bab
Əysa Məsiⱨ Musa pəyƣəmbərdin üstün
Xundaⱪ ikən, əy manga ohxax ərxkə qaⱪirilƣan, Hudaƣa atalƣan
ⱪerindaxlar, ɵzimiz etirap ⱪilƣan, Hudaning əlqisi wə bax roⱨaniysi
bolƣan Əysa Məsiⱨ toƣruluⱪ oylinip kɵrünglar. 2 Huddi Musa
pəyƣəmbər Hudaning a'ilisidə② hizmət ⱪilƣanda Hudaƣa sadiⱪ
bolƣandək, Əysa Məsiⱨmu ɵzini təyinləp hizmətkə ⱪoyƣan Hudaƣa
sadiⱪ boldi. 3 Lekin, ɵy salƣuqi ɵzi salƣan ɵydinmu artuⱪ mahtinixⱪa
sazawər bolƣinidək, Əysa Məsiⱨmu Musa pəyƣəmbərdin artuⱪ
xan-xərəpkə layiⱪtur. 4 Əlwəttə, ⱨəmmə ɵyning bərpa ⱪilƣuqisi bardur,
pütün məwjudatning bərpa ⱪilƣuqisi bolsa Hudadur. 5 Musa pəyƣəmbər
1

① Gərqə Xəytan insanlarni biwasitə ⱨalak ⱪilalmisimu, biraⱪ insanlarni gunaⱨ ⱪilixⱪa
azdurux arⱪiliⱪ ⱨalak ⱪilalaydu. Qünki, azduruxning aⱪiwiti gunaⱨ, gunaⱨning aⱪiwiti
bolsa mənggülük ɵlümdur.
② Hudaning a'ilisi – sɵzmusɵz tərjimisi «Hudaning ɵyi» bolup, Musa pəyƣəmbər
zamanida bu sɵz arⱪiliⱪ Isra'il həlⱪi kɵzdə tutulƣanidi. Ⱨəzriti Əysa kəlgəndin keyin
bolsa pütün etiⱪadqilar jama'ətqiliki kɵzdə tutulidu.
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bir hizmətkar bolux salaⱨiyiti bilən Hudaning a'ilisidə sadiⱪliⱪ bilən
hizmət ⱪilƣan. Uning hizmiti bolsa Hudaning keyinki waⱪitlarda
axkarilimaⱪqi bolƣan ⱨəⱪiⱪətlirigə zemin ⱨazirlaxtin ibarət idi. 6 Lekin,
Əysa Məsiⱨ bolsa Oƣul bolux salaⱨiyiti bilən Hudaning a'ilisini sadiⱪliⱪ
bilən baxⱪurdi. Əgər biz jasaritimizni wə iptiharlinidiƣan ümidimizni
ahirƣiqə dawamlaxtursaⱪ, Hudaning axu a'ilisigə təwə bolƣan bolimiz.
7-8

Etiⱪadsizliⱪ ⱨəⱪⱪidə agaⱨlandurux
Xunga, muⱪəddəs yazmilarda Muⱪəddəs Roⱨning deginidək,

«Bügün Hudaning awazini angliƣininglarda,
əjdadliringlar Hudaƣa asiyliⱪ ⱪilƣan
wə qɵldə uni siniƣan künlərdikidək jaⱨilliⱪ ⱪilmanglar.
9
Gərqə əjdadliringlar ⱪilƣanlirimni uda ⱪiriⱪ yilƣiqə kɵrgən
bolsimu,
yənila mening səwr-taⱪitimni siniƣanidi.
10
Xuning üqün, u zamanning kixilirigə ƣəzəpləndim
wə dedimki: ‘ularning ⱪəlbi məndin yiraⱪ.
Mening yolumni qüxənməydu.
11
Xunga, ƣəzəplənginimdə ⱪəsəm ⱪilƣinimdək,
ular aramliⱪimdin ⱨərgizmu bəⱨrimən bolalmaydu.’»
12

Əy ⱪerindaxlar, ⱨərⱪaysinglar ⱪəlbinglarning yaman niyət wə
etiⱪadsizliⱪⱪa tolup, mənggü ⱨayat Hudadin yüz ɵrüməslikigə diⱪⱪət
ⱪilinglar. 13 Ⱨeqⱪaysinglarning ⱪəlbining gunaⱨning azduruxi bilən
jaⱨillaxmasliⱪi üqün, «bügün»la bolidikən, bir-biringlarni
riƣbətləndürünglar. 14 Dəsləptiki ixənqimizni boxaxturmay ahirƣiqə
dawamlaxtursaⱪla, Əysa Məsiⱨ bilən billə ⱨəmmidin ortaⱪ bəⱨrimən
bolimiz.
15
Yuⱪirida eytilƣinidək,
«Bügün Hudaning awazini angliƣininglarda,
əjdadliringlar Hudaƣa asiyliⱪ ⱪilƣan künlərdikidək
jaⱨilliⱪ ⱪilmanglar.»
16

Hudaning awazini anglap turup, uningƣa asiyliⱪ ⱪilƣanlar kimlər
idi? Musa pəyƣəmbər ƣəlibilik ⱨalda Misirdin elip qiⱪⱪan axu
Isra'illarning ⱨəmmisi əməsmu? 17 Huda ⱪiriⱪ yil kimlərgə ƣəzəpləndi?
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Yənila xu gunaⱨ ɵtküzüp, jəsətliri qɵldə ⱪalƣanlarƣa əməsmu? 18 Huda
kimlərni ɵz aramliⱪidin bəⱨrimən ⱪilmasliⱪⱪa ⱪəsəm ⱪildi? Hudaƣa
ita'ət ⱪilmiƣanlarni əməsmu? 19 Bulardin kɵrüwalalaymizki, ular
etiⱪadsiz bolƣanliⱪi üqün, Hudaning aramliⱪidin bəⱨrimən bolalmidi.

4-bab
Hudaning aramliⱪi ⱨəⱪⱪidiki wədə
Biraⱪ, Hudaning aramliⱪidin bəⱨrimən bolux toƣrisidiki wədisi biz
üqün inawətliktur. Xunga, arimizdiki birərsiningmu qüxüp ⱪelixidin
eⱨtiyat ⱪilayli. 2 Hudaning aramliⱪi ⱨəⱪⱪidiki bu hux həwər huddi qɵldiki
Isra'illarƣa anglitilƣandək bizlərgimu anglitildi. Lekin, ularning
angliƣanliri etiⱪadi bilən yuƣurulmiƣanliⱪtin, ularƣa ⱨeqⱪandaⱪ
paydisi bolmiƣanidi. 3 Biz etiⱪadqilar bu aramliⱪtin bəⱨrimən
bolalaymiz. Lekin, ixənmigənlərgə kəlsək, dəl Hudaning eytⱪinidək:
1

«Xunga, ƣəzəplənginimdə ⱪəsəm ⱪilƣinimdək,
ular aramliⱪimdin ⱨərgiz bəⱨrimən bolalmaydu.»
Huda dunyani yaratⱪandila, ⱨəmmə ixni tamamliƣanidi. 4 Qünki,
yaritilixning yəttinqi küni ⱨəⱪⱪidə muⱪəddəs yazmilarning bir ayitidə
mundaⱪ deyilgən: «Yəttinqi küni kəlgəndə, Huda yaritix ixini tamamlap
aram aldi.» Demək, Hudaning aramliⱪi alliburun məwjut idi. 5 Biraⱪ,
yuⱪirida eytilƣandək Huda: «Ular aramliⱪimdin ⱨərgiz bəⱨrimən
bolalmaydu» degən.
6
Buningdin bilimizki, Hudaning aramliⱪi toƣrisidiki bu hux həwərni
awwal angliƣanlar Hudaƣa ita'ətsizlik ⱪilƣanliⱪi üqün, aramliⱪtin
bəⱨrimən bolalmidi. Lekin, bu aramliⱪtin qoⱪum bəⱨrimən
bolalaydiƣanlar bar. 7 Xuning üqün, Huda ənə xu aramliⱪtin bəⱨrimən
bolalaydiƣanlarni kɵzdə tutup, uzaⱪ waⱪittin keyin məlum bir künni
«bügün» dəp bekitip, burun eytⱪan tɵwəndiki sɵzlərni Dawut padixaⱨ
arⱪiliⱪ Zəburda yənə eytⱪan:
«Bügün Hudaning awazini angliƣininglarda,
jaⱨilliⱪ ⱪilmanglar.»
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8

Əgər Hudaning aramliⱪi əjdadimiz Yoxuwa③ Isra'illarni Huda
berixkə wədə ⱪilƣan Kən'an zeminiƣa baxlap kirgəndiki aramliⱪ bolsidi,
Huda keyin yənə aramliⱪ ⱨəⱪⱪidə tohtilip, «bügün» demigən bolatti.
9
Ⱪisⱪisi, Hudaning yəttinqi künidiki aramliⱪi Hudaning ɵz bəndilirini
kütüwatidu.
10
Hudaning aramliⱪiƣa kirgüqilər huddi Huda dunyani yaritix ixidin
aram alƣandək, ɵzlirining ixliridin aram alidu. 11 Xunga, Hudaƣa ənə xu
Isra'illardək ita'ətsizlik ⱪilip, yiⱪilip qüxməslikimiz üqün, ⱨərbirimiz bu
aramliⱪtin bəⱨrimən boluxⱪa tirixayli.
12
Hudaning sɵzi ⱨayatiy küqkə igə bolƣan ünümlük sɵzdur. U
ⱨərⱪandaⱪ ⱪox bisliⱪ ⱪiliqtinmu ittik bolup, jan bilən roⱨni, yilik bilən
boƣumlarni bir-biridin ayriwetəligüdək ɵtkürlük bilən kixilərning
kɵngligə kirip, ularning yoxurun arzu-ⱨəwəs wə oy-pikirlirini pax ⱪilidu.
13
Hudadin yoxurunalaydiƣan ⱨeqⱪandaⱪ məwjudat yoⱪtur. Biz ⱨesab
beridiƣan Huda aldida ⱨəmmə nərsə oquⱪ-axkaridur.
Bax roⱨaniyimiz Əysa Məsiⱨ
Hudaning Oƣli Əysa Məsiⱨ bizning ərxkə qiⱪip kətkən uluƣ bax
roⱨaniyimiz bolƣaqⱪa, etirap ⱪilƣan etiⱪadimizda qing turayli. 15 Qünki,
bizning bu bax roⱨaniyimiz ajizliⱪlirimizƣa ⱨesdaxliⱪ ⱪilmay ⱪalmaydu.
Umu bizgə ohxax ⱨər hil sinaⱪlarƣa duq kəlgən, lekin gunaⱨ sadir ⱪilip
baⱪmiƣandur. 16 Xunga, yürikimiz toⱪ ⱨalda meⱨir-xəpⱪətlik Hudaning
təhtigə yeⱪinlixayli. Buning bilən, Hudaning rəⱨim-xəpⱪitigə erixip,
eⱨtiyajliⱪ waⱪtimizda yardəmgə igə bolalaymiz.
14

5-bab
1

Ⱨər ⱪetimliⱪ bax roⱨaniy kixilər arisidin tallinip, ɵz həlⱪigə wakalitən
Hudaƣa hizmət ⱪilixⱪa təyinlinip, ularning Hudaƣa atalƣan ⱨədiyilirini
wə gunaⱨliri üqün ⱪilƣan ⱪurbanliⱪlirini Hudaƣa sunidu 2 wə Hudaning
yolini bilməy yoldin qətnigənlərgə mulayimliⱪ bilən mu'amilə ⱪilalaydu,
qünki uningmu nurƣun ajizliⱪliri bar. 3 Xuning üqün, u həlⱪining
gunaⱨliri üqünla əməs, ɵz gunaⱨliri üqünmu ⱪurbanliⱪ sunuxi kerək.
4
Ⱨeqbir kixi bax roⱨaniy mərtiwisigə ɵzlükidin erixəlməydu, pəⱪət
③

Yoxuwa Musa pəyƣəmbərning izbasari bolup, u Isra'il həlⱪini Huda wədə bərgən
zeminƣa baxlap barƣan.
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Ⱨarunƣa④ ohxax, Huda təripidin qaⱪirilƣandila bu mərtiwigə
erixələydu. 5 Huddi xuningdək Əysa Məsiⱨmu bax roⱨaniy mərtiwisigə
ɵzlükidin erixkən əməs. Bəlki Huda uni təyinləp, uningƣa:
«Sən mening Oƣlumsən,
bügün mən sening Atang ikənlikimni jakarlidim» degən.
6

Muⱪəddəs yazmilarning yənə bir yeridə Huda uningƣa:
«Sən Malkisidiⱪⱪa⑤ ohxax tərtiptə təyinləngən mənggülük
roⱨaniysən» degən.

7

Əysa Məsiⱨ yər yüzidiki waⱪtida, ɵzini ɵlümdin ⱪutⱪuzalaydiƣan
Hudaning aldida ⱪattiⱪ yiƣlap turup, kɵz yaxliri bilən du'a-tilawət
ⱪilƣan. Uning ihlasmənlikidin du'aliri Hudaƣa yətkənidi. 8 Gərqə u
Hudaning Oƣli bolsimu, azab qekix jəryanida ita'ətmən boluxni ɵgəndi.
9
U mana muxundaⱪ pütünləy ita'ətmən bolƣaqⱪa, mukəmməl bax
roⱨaniy bolux ⱨɵddisidin qiⱪip, ɵzigə ita'ət ⱪilƣuqilarning ⱨəmmisi üqün
mənggülük ⱪutⱪuzulux mənbəsi boldi. 10 U Huda təripidin huddi
Malkisidiⱪⱪa ohxax tərtiptə bax roⱨaniy ⱪilip jakarlandi.
Etiⱪadtin yanmasliⱪⱪa agaⱨlandurux
Bu ⱨəⱪtə eytixⱪa tegixlik nurƣun sɵzlirim bar, lekin qüxinəy deməy
anglapla ⱪoysanglar, buni silərgə qüxəndürüx təs. 12 Gərqə silər alliburun
təlim bərgüqi boluxⱪa tegixlik bolsanglarmu, biraⱪ əməliyəttə silər
yənila baxⱪilarning Hudaning sɵzi toƣrisidiki asasiy bilimlərni baxtin
ɵgitixigə moⱨtajsilər. Demək, silərgə yeməklik əməs, bəlki yənila süt
kerək. 13 Qünki, pəⱪət sütkila tayinidiƣanlar bowaⱪtin pərⱪsiz bolup,
ularda ⱨəⱪⱪaniyət ⱨəⱪⱪidiki təlimlərni igiləx təjribisi kəmdur.
14
Yeməklik bolsa yetilgənlər üqündur. Qünki, ularning engi yetilix
jəryanida yahxi-yamanni pərⱪ etixkə kɵngəndur.
11

④

«Misirdin qiⱪix» 28-bab 1-ayəttə hatirilənginidək, Huda Musa pəyƣəmbərgə akisi
Ⱨarunni Isra'illarning tunji bax roⱨaniysi ⱪilip təyinləx ⱨəⱪⱪidə əmr bərgən. Ⱨarun
Lawiy ⱪəbilisidin idi.
⑤ 7-bab 1-, 2-ayətlərgə ⱪaralsun.
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6-bab
1-2

Xuning üqün, ɵlümgə elip baridiƣan yamanliⱪlardin yenix, Hudaƣa
ixinix, qɵmüldürülüxni ⱪobul ⱪilix, baxⱪilarƣa ⱪol təgküzüp du'a ⱪilix,
tirildürülüx wə mənggülük ⱨɵküm ⱪatarliⱪ təlimlərgə ⱪayta asas salimiz,
dəp olturmayli. Əysa Məsiⱨ toƣrisidiki bu hil baxlanƣuq təlimlərdə
tohtap ⱪalmay, yetilixkə ⱪarap mangayli. 3 Huda halisa, biz xundaⱪ
ⱪilimiz.
4
Bəzi adəmlərni towa ⱪildurup, ⱪaytidin Huda yoliƣa baxlax mumkin
əməs. Qünki, ular bir qaƣlarda Hudaning nuri bilən yorutulƣan,
Hudaning iltipatidin bəⱨrimən bolƣan, Muⱪəddəs Roⱨⱪa ortaⱪ bolƣan,
5
Hudaning sɵzining yahxiliⱪini wə kelidiƣan zamanda Huda ayan
ⱪilidiƣan ⱪudrətlərni ⱨes ⱪilƣan bolsimu, 6 wəⱨalənki ular Hudadin waz
kəqti, Hudaning Oƣlini rət ⱪildi. Bu, Hudaning Oƣlini krestkə ⱪayta
mihliƣan ⱨəmdə uningƣa daƣ kəltürgən bilən barawərdur.
7
Pat-pat yaƣⱪan yamƣurdin teriƣuqilarƣa paydiliⱪ zira'ətlərni ɵstürüp
bərgən yər Hudadin bərikət alidu. 8 Əksiqə, tikən wə ⱪamƣaⱪ ɵstürgən
yər paydisizliⱪidin Hudaning lənitigə ⱪelip, ahiri kɵydürülidu.
9
Silərgə kəlsəm, ⱪədirlik ⱪerindaxlar, gərqə yuⱪiriⱪi ixlarni tilƣa
alƣan bolsammu, əⱨwalinglarning buningdin yahxi ikənlikigə wə
ⱪutⱪuzuluxⱪa elip baridiƣan yolda mengiwatⱪanliⱪinglarƣa ⱨəⱪiⱪiy
ixinimən. 10 Huda adalətsiz əməstur. U ⱨərgiz silərning uningƣa
singdürgən əjringlar wə etiⱪadqilarƣa ⱪilip keliwatⱪan hizmitinglar
arⱪiliⱪ kɵrsətkən meⱨir-muⱨəbbitinglarni untumaydu. 11 Pütün
ümidinglarning əməlgə exixi üqün, ⱨərbiringlarning ahirƣiqə xundaⱪ
ƣəyrət ⱪilixinglarni arzu ⱪilimiz. 12 Xundaⱪ bolƣanda, ⱪaxanglardin
bolmay, bəlki ɵz etiⱪadi wə səwrqanliⱪi bilən Hudaning wədisigə
erixidiƣanlarni ülgə ⱪilidiƣanlardin bolisilər.
Hudaning wədisi jəzmən əməlgə axidu
Hudadin üstün turidiƣan ⱨeqkim bolmiƣaqⱪa, Huda Ibraⱨimƣa
wədə ⱪilƣanda, ɵz nami bilən ⱪəsəm ⱪilip mundaⱪ dedi: 14 «Sanga
qoⱪum bəht ata ⱪilip, nurƣun əwladlarni berimən.» 15 Xuning bilən,
Ibraⱨim səwr-taⱪət bilən kütüp, Hudaning wədisigə erixti.
16
Insanlar ɵzliridin üstün turidiƣan birini tilƣa elip, ⱪəsəm ⱪilidu.
Ⱪəsəm ispat ⱨesablanƣanliⱪi üqün, ⱨər hil talax-tartixlarƣa hatimə
beridu. 17 Xuningdək, Huda ɵz wədisigə erixidiƣan kixilərgə ɵz
13
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iradisining ɵzgərməydiƣanliⱪini oquⱪ bildürüx üqün, wədə bərgəndə
ⱪəsəm ⱪildi. 18 Hudaning bizgə bərgən wədisi wə ⱪəsimi ⱨərgiz
ɵzgərməydu. Qünki, Huda yalƣan sɵzliməydu. Xunga, Hudadin
panaⱨliniwatⱪan bizlər uning wədisi wə ⱪəsimidin kɵp ilⱨamƣa erixip,
kɵz aldimizdiki ümidtə ixənq bilən qing turalaymiz. 19 Bu ümid
ⱨayatimizƣa nisbətən huddi qing ilinƣan kemə lənggiridək mustəⱨkəm
bolup, u bizni ərxtiki ibadəthana pərdisidin ɵtüp, əng muⱪəddəs jayƣa
kirixkə yetəkləydu. 20 Əysa Məsiⱨ bizgə yol eqix üqün, u yərgə bizdin
awwal kirgən bolup, bizlər üqün Malkisidiⱪⱪa ohxax tərtiptiki
mənggülük bax roⱨaniy boldi.

7-bab
Malkisidiⱪ ⱨəⱪⱪidə
Malkisidiⱪ Salim xəⱨirining padixaⱨi ⱨəm uluƣ Hudaning Roⱨaniysi
bolup, Ibraⱨim birⱪanqə padixaⱨni yengip jəngdin ⱪaytⱪan qaƣda, u
Ibraⱨim bilən kɵrüxkən wə uningƣa bəht tiligənidi. 2 Ibraⱨimmu erixkən
oljisining ondin bir ülüxini uningƣa atiƣanidi. Malkisidiⱪ degən
isimning mənisi «ⱨəⱪⱪaniyət padixaⱨi» degənliktur. U Salim xəⱨirining
padixaⱨi bolup, «Salim padixaⱨi» degənning mənisi «amanliⱪ padixaⱨi»
degənliktur. 3 Muⱪəddəs yazmilarda uning ata-anisi, uruⱪ-əwladi, nəsəbi
ⱨəmdə uning ⱨayatining baxlinixi wə ahirlixixi toƣrisida birər hatirə
yoⱪtur. U huddi Hudaning Oƣlidək mənggülük roⱨaniydur.
4
Malkisidiⱪ nemidegən uluƣ adəm-ⱨə! Ⱨətta əjdadimiz Ibraⱨimmu
oljisining ondin birini uningƣa atiƣan. 5 Lawiyning əwladliridin roⱨaniy
bolƣanlar Təwrat ⱪanuni boyiqə həlⱪtin, yəni ɵz ⱪerindaxliridin,
ularning ɵzigə ohxax Ibraⱨimning nəsli boluxiƣa ⱪarimay, tapⱪinining
ondin bir ülüxini yiƣixi kerək idi. 6 Lekin Malkisidiⱪⱪa kəlsək, u Lawiy
ⱪəbilisidin bolmisimu, Ibraⱨim erixkən oljining ondin bir ülüxini ⱪobul
ⱪilip, Ibraⱨimƣa – Hudaning wədisigə igə bolƣan bir adəmgə bəht
tiligən. 7 Xübⱨisizki, bəht tiligüqi bəhtkə erixküqidin üstündur. 8 Ondin
bir ülüxni yiƣidiƣan Lawiy roⱨaniylar bəribir ɵlidiƣanlardur. Biraⱪ,
Ibraⱨimdin ondin bir ülüxni ⱪobul ⱪilƣan Malkisidiⱪ bolsa muⱪəddəs
yazmilarda guwaⱨliⱪ berilgəndək yənila ⱨayattur. 9 Ⱨətta mundaⱪ
deyixkə boliduki, ondin bir ülüxni alidiƣan roⱨaniy Lawiylarmu əjdadi
Ibraⱨim arⱪiliⱪ Malkisidiⱪⱪa ondin bir ülüxni bərgən. 10 Qünki,
1
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Malkisidiⱪ Ibraⱨimni ⱪarxi alƣanda Lawiylar tehi tuƣulmiƣan bolsimu,
ularni yənila əjdadi Ibraⱨimning wujudida, dəp ⱪaraxⱪa bolidu. 11 Isra'il
həlⱪigə qüxürülgən Təwrat ⱪanunidiki roⱨaniyliⱪ tüzümi Lawiy
ⱪəbilisining roⱨaniyliri arⱪiliⱪ yürgüzülətti. Biraⱪ, əgər Hudaning
insanlarni gunaⱨtin pak ⱪilix məⱪsiti bu roⱨaniylar arⱪiliⱪ əməlgə axⱪan
bolsa, undaⱪta bu hil tüzüm asasida təyinləngən Ⱨarundək tərtiptiki
əməs, bəlki Malkisidiⱪtək tərtiptiki yənə bir roⱨaniyning kelixining nemə
ⱨajiti bar idi? 12 Roⱨaniyliⱪ tərtipi ɵzgərtilgəqkə, uningƣa munasiwətlik
roⱨaniyliⱪ tüzümimu ɵzgərtilixkə toƣra kelidu. 13 Bu eytiliwatⱪan sɵzlər
dəl Əysa Məsiⱨkə ⱪaritilƣan. U baxⱪa bir ⱪəbilidin bolup, bu ⱪəbilidin
ⱨeqkim ⱪurbanliⱪ supisida hizməttə bolup baⱪmiƣan. 14 Rəbbimiz
Əysaning Yəⱨuda ⱪəbilisidin ikənliki eniⱪ. Musa pəyƣəmbər roⱨaniylar
ⱨəⱪⱪidə tohtalƣanda, bu ⱪəbilə toƣrisida bir nərsə demigənidi.
Əysa Məsiⱨ Malkisidiⱪtək tərtiptiki roⱨaniydur
Malkisidiⱪtək tərtiptiki baxⱪa bir roⱨaniyning məydanƣa kelixi
roⱨaniyliⱪ tüzümining ɵzgərtilgənlikini tehimu eniⱪlaxturdi. 16 Uning
roⱨaniyliⱪⱪa təyinlinixi bolsa pütməs-tügiməs ⱨayatliⱪ ⱪudritigə igə
bolƣanliⱪidin bolup, ⱨərgiz roⱨaniy bolƣuqi Lawiy ⱪəbilisigə təwə
bolux kerək degən tüzüm boyiqə bolmidi. 17 Bu ⱨəⱪtə muⱪəddəs
yazmilarda: «Sən Malkisidiⱪⱪa ohxax tərtiptə təyinləngən mənggülük
roⱨaniysən» dəp guwaⱨliⱪ berilgən. 18 Aldinⱪi tüzüm ajizliⱪi wə
paydisizliⱪi tüpəylidin küqidin ⱪaldi. 19 Qünki, Təwrat ⱪanuni ⱨeq kixini
kamalətkə yətküzəlmidi. Xunga, uning orniƣa bizni Hudaƣa
yeⱪinlaxturidiƣan tehimu yahxi ümid berildi.
20
Uning üstigə, bu ümid Hudaning ⱪəsimi bilən kapalətkə igə ⱪilindi.
Ilgiri ɵtkən roⱨaniylar Hudaning ⱪəsimisiz roⱨaniy bolƣanidi. 21 Lekin,
Əysa Məsiⱨ bolsa Hudaning uningƣa:
15

«Pərwərdigaring ⱪəsəm ⱪildi,
u ⱪəsimidin ⱨərgiz yanmaydu,
sən mənggülük roⱨaniysən»
degən ⱪəsimi bilən roⱨaniy boldi. 22 Demək, Əysa Məsiⱨ tehimu yahxi
bir əⱨdining kepili ⱪilindi.
23
Yənə kelip, ilgiri ɵtkən kɵp roⱨaniylar ɵlüm tüpəylidin wəzipisini
dawamlaxturuxⱪa amalsiz ⱪalƣaqⱪa, birining orniƣa yənə biri qiⱪⱪan.
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Lekin, Əysa Məsiⱨ mənggü ⱨayat bolƣaqⱪa, uning roⱨaniyliⱪi
mənggülüktur. 25 Xu səwəbtin, Əysa Məsiⱨ ɵzi arⱪiliⱪ Hudaning aldiƣa
kəlgənlərni üzül-kesil ⱪutⱪuzuxⱪa ⱪadirdur. U mənggü ⱨayat bolup, ular
üqün Hudaƣa muraji'ət ⱪilidu.
26
Əysa Məsiⱨ dəl bizning ⱨajitimizdin qiⱪidiƣan bax roⱨaniydur. U
muⱪəddəs, əyibsiz, pak bolup, gunaⱨkarlardin ayriwetilip, ərxtiki əng
yuⱪiri orunƣa elip qiⱪildi. 27 U ilgiriki bax roⱨaniylardək ⱨər küni aldi
bilən ɵz gunaⱨliri üqün, keyin həlⱪning gunaⱨliri üqün ⱪurbanliⱪ
sunuxⱪa moⱨtaj əməs. Qünki, u ɵzini ⱪurban ⱪilƣanda, insanlarning
gunaⱨliri üqün ⱪilinidiƣan ⱪurbanliⱪni bir yolila ada ⱪildi. 28 Təwrat
ⱪanuni ajiz bolƣan insanni bax roⱨaniy ⱪilip təyinləytti, lekin Təwrat
ⱪanunidin keyin Huda ⱪəsəm bilən ⱪilƣan əⱨdisi arⱪiliⱪ, mənggülük
kamalətkə yətküzülgən oƣlini bax roⱨaniy ⱪilip təyinlidi.

8-bab
Bax roⱨaniyimiz Əysa Məsiⱨ
Eytⱪanlirimning asasiy nuⱪtisi xuki: ərxtiki uluƣ Hudaning təhtining
ong təripidə olturidiƣan bir bax roⱨaniyimiz bar. 2 U əng muⱪəddəs
jayda, yəni insan əməs, bəlki Pərwərdigarimiz Huda ⱪurƣan ⱨəⱪiⱪiy
ibadət qedirida hizmət ⱪilmaⱪta.
3
Ⱨərbir bax roⱨaniy Hudaƣa ⱨədiyə wə ⱪurbanliⱪlar sunux üqün
təyinlinidu. Xuning üqün, bizning bax roⱨaniyimizmu Hudaƣa birər
nərsə sunuxi kerək idi. 4 Əgər u yər yüzidə bolsidi, ⱨərgiz roⱨaniy
bolmaytti. Qünki, bu yərdə Təwrat ⱪanunining təlipi boyiqə Hudaƣa
ⱨədiyə sunidiƣan roⱨaniylar alliburunla bardur. 5 Bu roⱨaniylar hizmət
ⱪilidiƣan ibadət qediri wə uningda ⱪilinidiƣan hizmətlər pəⱪətla ərxtiki
qedirning wə uningda ⱪilinidiƣan hizmətlərning kɵqürülmə nushisi wə
kɵlənggisidur. Dərwəⱪə, Musa pəyƣəmbər dəl ibadət qedirini ⱪurmaⱪqi
boluwatⱪanda, Huda uningƣa: «Bularning ⱨəmmisi mən sanga taƣda
kɵrsətkən nusha boyiqə eⱨtiyat bilən yasalsun» dəp agaⱨlandurƣan.
6
Əysa Məsiⱨkə berilgən roⱨaniyliⱪ wəzipisi bolsa baxⱪa
roⱨaniylarningkidin kɵp üstündur. Xuningdək, Huda bilən insanlar
arisida u arⱪiliⱪ tüzülgən keyinki əⱨdə dəsləpki əⱨdidin kɵp üstündur.
Qünki, bu əⱨdə tehimu yahxi wədilər üstigə ⱪurulƣan.
7
Əgər dəsləpki əⱨdə nuⱪsansiz bolsa idi, keyinkisining ⱨeqⱪandaⱪ
1
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ⱨajiti bolmiƣan bolatti. 8 Lekin, Huda ɵz həlⱪini əyibləp mundaⱪ degən:
«Isra'iliyə wə Yəⱨudiyə həlⱪliri bilən
yengi bir əⱨdə tüzidiƣan künlər kelidu.
9
Bu əⱨdə mən ularning əjdadlirini Misirdin qiⱪirix üqün
ularning ⱪollirini tutup tüzgən əⱨdidək bolmaydu.
Qünki, ular əⱨdəmgə sadiⱪ bolmidi,
xunga, mənmu ulardin nəzirimni yɵtkidim.
10
U künlərdin keyin, Isra'il həlⱪi bilən tüzidiƣan əⱨdəm mundaⱪ:
Ⱪanunlirimni ularning əⱪligə salimən,
ⱪəlbigə pütimən.
Mən ularning Hudasi bolimən.
Ularmu mening həlⱪim bolidu.
11
Ⱨeqkimning ɵz yurtdixiƣa, ɵz ⱪerindixiƣa:
‘pərwərdigarni tonunglar’ dəp əⱪil ɵgitixining ⱨajiti ⱪalmaydu.
Qünki, gadaydin hanƣiqə
ⱨəmmisi meni tonuydu.
12
Yamanliⱪlirini kəqürimən,
gunaⱨlirini kɵnglümdə saⱪlimaymən.»
13

Demək, Huda bu əⱨdini «yengi» deyix arⱪiliⱪ burunⱪisining waⱪti
ɵtkənlikini kɵrsətti. Waⱪti ɵtkən, koniriƣan nərsə uzun ɵtməy yoⱪilidu.

9-bab
Kona əⱨdə dəwridiki ibadət
Kona əⱨdə dəwridə ibadət ⱪa'idiliri wə insanlar bərpa ⱪilƣan ibadət
jayi bar idi. 2 Ibadət jayida bir qedir tikilgən bolup, uning muⱪəddəs jay
dəp atalƣan bɵlümidə qiraƣdan, xirə, xirə üstidə bolsa Hudaƣa ⱨədiyə
ⱪilinƣan nanlar bolatti. 3 U yərdiki pərdining kəynidə əng muⱪəddəs dəp
atalƣan yənə bir bɵlüm bar idi. 4 Altun isriⱪdan wə pütünləy altun bilən
ⱪaplanƣan əⱨdə sanduⱪi u yərdə idi. Sanduⱪning iqidə altundin
yasalƣan, manna⑥ selinƣan komzək, Ⱨarunning bihliƣan ⱨasisi⑦ wə
1

⑥
⑦

Manna – «Misirdin qiⱪix» 16-bab 31-ayətkə ⱪaralsun.
Huda Ⱨarunni rəⱨbər ⱪilip talliƣanliⱪini kɵrsitix üqün, uning ⱨasisini bihlatⱪanidi.
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pərzlər yezilƣan ikki tax tahta bar idi. 5 Xan-xərəplik «kerub»lar
«meⱨir-xəpⱪət təhti» dəp atalƣan sanduⱪ aƣzi üstigə ornitilƣan bolup,
ⱪanatliri bilən uni yepip turatti. Əmdi mən bularni tehimu təpsiliy
qüxəndürüp olturmaymən.
6
Ⱨəmmə nərsə mana xundaⱪ orunlaxturulƣandin keyin, roⱨaniylar
qedirning «muⱪəddəs jay» dəp atalƣan bɵlümigə da'im kirip, ibadət
hizmitini ⱪilatti. 7 Biraⱪ, «əng muⱪəddəs jay» dəp atalƣan ikkinqi
bɵlümgə pəⱪət bax roⱨaniy yilda bir ⱪetimla kirətti. Roⱨaniy u yərgə ɵz
gunaⱨliri wə həlⱪning nadanliⱪi tüpəylidin ɵtküzgən gunaⱨliri üqün
atalƣan ⱪurbanliⱪ ⱪenini almay kirməytti. 8 Bu ibadət hizmətlirining elip
berilixi bilən, Muⱪəddəs Roⱨ bizgə xuni kɵrsitip bərdiki, ibadət qediri,
xundaⱪla u wəkillik ⱪilƣan ibadət hizmətliri barla bolidikən, əng
muⱪəddəs jayƣa baridiƣan yol awam həlⱪⱪə ⱨərgiz eqilmaytti. 9 Mana
bular ⱨazirⱪi zaman üqün bir təjribə sawaⱪtur. Buningdin xuni
kɵrüwelixⱪa boliduki, Hudaƣa sunulƣan ⱨədiyə wə ⱪurbanliⱪlar ibadət
ⱪilƣuqini pak wijdanliⱪ ⱪilalmaydu. 10 Ular pəⱪət ⱨalal wə ⱨaram
yemək-iqmək wə boyini suƣa selix rəsmiyətliri bilən munasiwətlik
bolup, Huda yengi tərtipni ornatⱪuqə küqkə igə bolƣan sirtⱪi kɵrünüx
jəⱨəttiki ⱪa'idə-nizamlardur.
11
Lekin, Əysa Məsiⱨ bolsa güzəl ixlarni əməlgə axurƣan bax roⱨaniy
bolup, adəm ⱪoli bilən yasalmiƣan, bu dunyaƣa mənsup bolmiƣan,
ərxtiki tehimu uluƣ wə tehimu mukəmməl ibadət qediriƣa kirdi. 12 U bu
əng muⱪəddəs jayƣa ɵqkə yaki mozaylarning ⱪurbanliⱪ ⱪenini əməs,
bəlki ɵzining ⱪurbanliⱪ ⱪenini tɵküx arⱪiliⱪ birla ⱪetim kirdi. Muxundaⱪ
ⱪilip, u insanlarning gunaⱨlirini yuyup, insanlarni mənggügə azad ⱪildi.
13
Kona əⱨdə dəwridə ɵqkə wə buⱪilarning ⱪeni ⱨəm inəkning küli
napaklarning uqisiƣa sepilsə, ular sirtⱪi jəⱨəttə tazilinip pak bolatti.
14
Undaⱪta, Əysa Məsiⱨning ⱪeniqu? U wijdanimizni ɵlümgə elip
baridiƣan ⱪilmixlardin pak ⱪilip, bizni mənggü ⱨayat Hudaƣa ibadət
ⱪilixⱪa tehimu yetəkliməmdu?! U Hudaning mənggülük roⱨi arⱪiliⱪ
ɵzini kəm-kütisiz ⱪurbanliⱪ süpitidə bizning gunaⱨlirimiz üqün Hudaƣa
atidiƣu!
15
Xuning üqün, Əysa Məsiⱨ Huda bilən insanlar otturisida tüzülgən
yengi əⱨdining wasitiqisidur. U arⱪiliⱪ Huda təripidin qaⱪirilƣanlar
wədə ⱪilinƣan mənggülük mirasⱪa erixələydu. Qünki, u ularni gunaⱨ
sadir ⱪilix səwəblik kona əⱨdə təripidin bekitilgən mənggülük ɵlümdin
ibarət jazadin ⱪutⱪuzux üqün ɵldi.
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Əgər wəsiyət ⱪaldurulsa, wəsiyət ⱪaldurƣuqi ɵlmigüqə, wəsiyət
küqkə igə bolmaydu. 17 Qünki, wəsiyət pəⱪət ɵlümdin keyin küqkə igə
bolidu. Wəsiyət ⱪaldurƣuqi ⱨayatla bolsa, wəsiyitining ⱨeqⱪandaⱪ küqi
bolmaydu. 18 Xuning üqün, dəsləpki əⱨdimu ⱪan eⱪitilƣandila, andin
küqkə igə bolƣan. 19 Musa pəyƣəmbər Təwrat ⱪanunining ⱨərbir əmrini
pütün həlⱪⱪə uⱪturƣandin keyin, mozay wə ɵqkilərning suƣa
arilaxturulƣan ⱪenini ⱪizil yung yipta baƣlanƣan marjangül bilən ⱪanun
dəsturiƣa wə pütün həlⱪⱪə səpti. 20 Andin, u: «Bu ⱪan əⱨdə ⱪenidur. U
Huda əməl ⱪilixinglarƣa əmr ⱪilƣan əⱨdini küqkə igə ⱪilidu» dedi. 21 U
yənə ibadət qediriƣa wə qedirda ⱪurbanliⱪ ⱪilixⱪa ixlitilidiƣan pütkül
saymanlarning üstigə ⱪan səpti. 22 Dərwəⱪə, Təwrat ⱪanuni boyiqə
ⱨəmmə nərsə degüdək ⱪan bilən paklinidu. Ⱪurbanliⱪ ⱪeni tɵkülməy,
gunaⱨlar kəqürüm ⱪilinmaydu.
23
Xu səwəbtin, ərxtikigə təⱪlid ⱪilip yasalƣan bu nərsilər muxu usul
bilən paklinixi kerək idi. Biraⱪ, ərxtiki nərsilər bolsa bulardin kɵp yahxi
ⱪurbanliⱪlar bilən paklinixi kerək. 24 Xunga, Əysa Məsiⱨ Hudaning
ⱨuzurida bolup bizgə wəkillik ⱪilix üqün, ərxtiki ibadət jayiƣa təⱪlid
ⱪilinƣan, adəm ⱪoli bilən yasalƣan muⱪəddəs jayƣa əməs, bəlki ərxning
ɵzigə kirdi.
25
U Yəⱨudiylarning bax roⱨaniysidək, yilmuyil ⱪurbanliⱪ ⱪilinƣan
ⱨaywanlarning ⱪenini elip, əng muⱪəddəs jayƣa ⱪayta-ⱪayta kirgini yoⱪ.
26
Əgər xundaⱪ ⱪilixning zɵrüriyiti bolƣan bolsa, dunya yaritilƣandin
beri Əysa Məsiⱨning ⱪayta-ⱪayta azab qekip ⱪurban boluxiƣa toƣra
kelətti. Lekin, Əysa Məsiⱨ mana bu ahir zamanda insanlarni gunaⱨtin
azad ⱪilix üqün, bir yolila otturiƣa qiⱪip ɵzini ⱪurban ⱪildi. 27 Ⱨəmmə
adəmning bir ⱪetim ɵlüxi wə ɵlgəndin keyin soraⱪⱪa tartilixi bekitilgən.
28
Xuningdək, Əysa Məsiⱨmu nurƣun kixilərning gunaⱨlirini ɵz üstigə
elix üqün, birla ⱪetim ⱪurban boldi. U ⱪayta kəlgəndə, insanlarning
gunaⱨlirining bədiligə ⱪurban bolux üqün əməs, bəlki ɵzini kütkənlərni
üzül-kesil ⱪutⱪuzux üqün kelidu.

10-bab
Əysa Məsiⱨning bir ⱪetimliⱪ ⱪurbanliⱪi
Təwrat ⱪanuni Əysa Məsiⱨ kəlgüsidə elip kelidiƣan güzəl ixlarning
ɵz əynini əməs, bəlki uning kɵlənggisinila sürətləp beridu. Xu səwəbtin,
1
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Təwrat ⱪanuni ɵzigə əməl ⱪilip, yilmuyil ohxax ⱪurbanliⱪlarni atax
arⱪiliⱪ Hudaƣa ibadət ⱪilidiƣan adəmlərni ⱨərgizmu gunaⱨliridin pak
ⱪilalmaydu. 2 Əgər pak ⱪilaliƣan bolsa, ⱪurbanliⱪ ⱪilix ahirlixatti-də,
ibadət ⱪilƣuqilarmu gunaⱨliridin biraⱪla paklinip, wijdani yənə ɵz
gunaⱨliri tüpəylidin azablanmaytti. 3 Ⱨalbuki, u ⱪurbanliⱪlar ularƣa ɵz
gunaⱨlirini ⱨər yili əslitip turidu. 4 Qünki, buⱪa wə ɵqkilərning ⱪeni
insanlarni gunaⱨtin ⱨərgiz pak ⱪilalmaydu. 5 Xuning üqün, Əysa Məsiⱨ
dunyaƣa kəlgəndə mundaⱪ degən:
«Insanlardin ⱪurbanliⱪ wə ⱨədiyilərni tələp ⱪilmiding,
lekin mən üqün bir tən ⱨazirliding.
6
Kɵydürmə ⱪurbanliⱪ wə gunaⱨ üqün sunulƣan baxⱪa
ⱪurbanliⱪlardinmu hursən bolmiding.
7
Xunga dedimki, ‘i Huda, sening ⱪanun dəsturungda mən toƣruluⱪ
yezilƣinidək,
sening iradəngni ixⱪa axurux üqün kəldim.’»
8

Əysa Məsiⱨ aldi bilən Hudaƣa: «Ⱪurbanliⱪ wə ⱨədiyilərni tələp
ⱪilmiding. Kɵydürmə ⱪurbanliⱪ wə gunaⱨ üqün sunulƣan baxⱪa
ⱪurbanliⱪlardinmu hursən bolmiding» degən. Bu ⱪurbanliⱪlar Təwrat
ⱪanunining təlipi boyiqə ⱪilinsimu, u yənila xundaⱪ degən. 9 Andin
keyin, yənə: «Sening iradəngni ixⱪa axurux üqün kəldim» degən.
Demək, Huda keyinki ⱪurbanliⱪni küqkə igə ⱪilix üqün, burunⱪi
ⱪurbanliⱪ ⱪilix ⱪa'idisini əməldin ⱪaldurdi. 10 Hudaning bu iradisi boyiqə
Əysa Məsiⱨning ɵz tenining bir yolila ⱪurban ⱪilinixi arⱪiliⱪ biz gunaⱨtin
paklinip, Hudaƣa atalduⱪ.
11
Roⱨaniylar ⱨər küni ⱪurbanliⱪ supisi aldida turup, ibadət hizmitini
ⱪilix üqün gunaⱨlarni yuyalmaydiƣan ohxax hildiki ⱪurbanliⱪlarni
Hudaƣa ⱪayta-ⱪayta sunidu. 12 Biraⱪ, bizning roⱨaniyimiz bolsa ɵzini
ⱪurban ⱪilix bilən gunaⱨlarni yuyidiƣan birla ⱪetimliⱪ, mənggü
inawətlik ⱪurbanliⱪni Hudaƣa sundi. Andin u Hudaning ong yenida
olturup, 13 düxmənlirining ɵz ayiƣi astida tiz püktürülüxini kütməktə.
14
U muxu bir ⱪurbanliⱪ bilən ɵzini Hudaƣa atiƣan kixilərni Hudaning
aldida mənggü mukəmməl ⱪildi. 15 Muⱪəddəs yazmilarda
hatiriləngəndək, Muⱪəddəs Roⱨmu bu ⱨəⱪtə bizgə guwaⱨliⱪ beridu. U
awwal mundaⱪ dəydu:
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«U künlərdin keyin, ular bilən tüzidiƣan əⱨdəm mundaⱪ:
Ⱪanunlirimni ularning ⱪəlbigə salimən, əⱪligə ⱪuyimən.»
17

Andin, yənə mundaⱪ dəydu:
«Ularning gunaⱨi wə yamanliⱪlirini
kɵnglümdə ⱪayta saⱪlimaymən.»

18

Xunga, gunaⱨlar kəqürüm ⱪilinƣanikən, yənə gunaⱨlar üqün
ⱪurbanliⱪ ⱪilixning ⱨajiti ⱪalmaydu.
Hudaƣa yeⱪinlixayli
Xuning üqün, əy ⱪerindaxlar, Əysa Məsiⱨning ⱪurbanliⱪ ⱪeni arⱪiliⱪ
ərxtiki əng muⱪəddəs jayƣa yürikimiz toⱪ ⱨalda kirələymiz. 20 Qünki,
Əysa Məsiⱨ ɵz tenining ⱪurban boluxi arⱪiliⱪ ərxtiki ibadəthana
pərdisidin ɵtüp, bizdin awwal u yərgə kirgən bolup, u ⱨayatliⱪⱪa
yetəkləydiƣan yengi bir yolni bizgə eqip bərdi. 21 Hudaning a'ilisigə,
yəni etiⱪaqilar jama'ətqilikigə məs'ul bir bax roⱨaniyimiz bolƣan ikən,
22
mustəⱨkəm ixənq wə səmimiy ⱪəlb bilən Hudaƣa yeⱪinlixayli. Qünki,
dillirimiz Əysa Məsiⱨning ⱪenining sepilixi bilən wijdan azabidin halas
bolƣan wə bədinimiz pakiz su bilən yuyulƣandək paklanƣan. 23 Baxⱪilar
aldida etirap ⱪilƣan ümidimizdə ikkilənməy qing turayli. Qünki, wədə
bərgüqi Huda ixənqliktur. 24 Meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitix wə yahxi ix ⱪilix
üqün bir-birimizni ⱪandaⱪ riƣbətləndürüxni oylayli. 25 Bəzilərdək,
etiⱪadqilar jama'ətqilikidə jəm bolux wə Hudaƣa ibadət ⱪilixtin bax
tartmayli. Əksiqə, da'im jəm bolup, bir-birimizni ilⱨamlandurayli.
Bolupmu Əysa Məsiⱨning ⱪayta kelidiƣan künining az ⱪalƣanliⱪini
bilgənikənmiz, tehimu xundaⱪ ⱪilayli.
26
Ⱨəⱪiⱪətni tonup turup, yənila ⱪəstən gunaⱨ⑧ ɵtküzüwərsək, u qaƣda
gunaⱨlar üqün sunulidiƣan baxⱪa bir ⱪurbanliⱪ yoⱪtur. 27 Bizgə
ⱪalidiƣini pəⱪət soraⱪ wə Huda bilən ⱪarxilixidiƣanlarni ɵrtəp
tügitidiƣan yalⱪunluⱪ otni ⱪorⱪunq iqidə kütüxtur. 28 Təwrat ⱪanuniƣa
hilapliⱪ ⱪilƣan kixi ikki yaki üq guwaⱨqining ispati bolsila, kəngqilik
ⱪilinmay ɵltürülətti. 29 Undaⱪta, bir kixi Hudaning Oƣlini dəpsəndə
ⱪilsa, Hudaning əⱨdisini küqkə igə ⱪilƣan wə ɵzini pakliƣan ⱪanƣa səl
ⱪarisa, ɵzigə xəpⱪət ⱪilƣan Muⱪəddəs Roⱨni ⱨaⱪarət ⱪilsa, tehimu eƣir
19

⑧

Bu yərdiki gunaⱨ Əysa Məsiⱨtin tenixⱪa ⱪaritilƣan.
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jazaƣa layiⱪ bolmamdu?! 30 Qünki, Təwratta «intiⱪam mening, jazasini
ɵzüm berimən» wə «Pərwərdigar ɵz həlⱪini soraⱪⱪa tartidu» degüqining
Huda ikənlikini bilimiz. 31 Mənggü ⱨayat Huda təripidin jazaƣa tartilix
nemidegən ⱪorⱪunqluⱪ-ⱨə!
32
Huda ⱪəlbinglarni yorutⱪan axu künlərni esinglarda tutunglar. Xu
waⱪitlarda, azab-oⱪubətlik kürəxlərgə bərdaxliⱪ berip, etiⱪadinglarda
qing turdunglar. 33 Bəzidə həlⱪi'aləm aldida ⱨaⱪarət wə harlinixlarƣa
uqridinglar. Bəzidə ɵzünglarƣa ohxax mu'amiligə uqriƣanlar tərəptə
turdunglar. 34 Məⱨbus etiⱪadqilarning dərdigə ortaⱪ boldunglar.
Mal-mülkünglar bulanƣandimu, kəlgüsidə tehimu güzəl, baⱪiy bayliⱪⱪa
igə bolidiƣanliⱪinglarni bilgəqkə, huxalliⱪ bilən ⱪobul ⱪildinglar.
35
Xuning üqün, jasaritinglarni yoⱪatmanglar. Bu jasarətning in'ami
intayin zordur. 36 Hudaning iradisi boyiqə ix ⱪilip, uning wədə
ⱪilƣanliriƣa muyəssər bolux üqün, səwr ⱪilixinglarƣa toƣra kelidu.
37
Qünki, muⱪəddəs yazmilarda Huda mundaⱪ degən:
«Kəlgüqi pat yeⱪinda kelidu, keqikməydu.
38
Mən ‘ⱨəⱪⱪaniy’ degən adəm, etiⱪadi bilən yaxaydu.
Əgər u etiⱪadidin yansa, uningdin hursən bolmaymən.»
39

Biraⱪ, biz etiⱪadidin yenip ⱨalak bolidiƣanlardin əməs, bəlki etiⱪad
ⱪilip ⱪutⱪuzuluxⱪa erixidiƣanlardindurmiz.

11-bab
Etiⱪad
Etiⱪad Hudaning wədisigə baƣlanƣan ümidning əməlgə
axidiƣanliⱪiƣa bolƣan ixənq, kɵrünməydiƣan məwjutluⱪⱪa bolƣan
ⱪayilliⱪtur. 2 Əjdadlirimiz mana muxundaⱪ etiⱪad bilən Hudaning
mahtixiƣa sazawər bolƣan.
3
Biz etiⱪad arⱪiliⱪ ka'inatning Hudaning əmri bilən yaritilƣanliⱪini,
biz kɵrələydiƣan məwjudatlarning kɵrgili bolidiƣandin bərpa
bolmiƣanliⱪini qüxinələymiz.
4
Ⱨabilning Ⱪabilningkidinmu yahxi bir ⱪurbanliⱪni Hudaƣa atixi
etiⱪadi wəjidin boldi. Ⱨabilning etiⱪadi wəjidin, Huda uni ⱨəⱪⱪaniy
adəm dəp jakarlidi wə uning atiƣanlirini ⱪobul ⱪildi. Ⱨabil gərqə ɵlgən
1
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bolsimu, etiⱪadi bilən yənila bizgə sɵzləwatⱪandək turmaⱪta.
5
Etiⱪadi wəjidin, Ⱨanuh ɵlməy turupla ərxkə kɵtürüldi. Ⱨeqkim uni
tapalmidi, qünki Huda uni ɵz yeniƣa elip kətkənidi. Ərxkə kɵtürülüxtin
ilgiri, uning Hudani hursən ⱪilƣan adəm ikənliki jakarlanƣanidi.
6
Demək, etiⱪad bolmay turup, Hudani hursən ⱪilix mumkin əməs.
Qünki, Hudaning aldiƣa kelidiƣan kixi uning bar ikənlikigə wə uni
izdigənlərgə izdəx əjrini ⱪayturidiƣanliⱪiƣa ixinixi kerək.
7
Etiⱪadi wəjidin, Nuⱨ pəyƣəmbər tehi kɵrülüp baⱪmiƣan wəⱪələr
ⱨəⱪⱪidə Huda təripidin agaⱨlandurulƣanda, Hudaning sɵzigə ita'ət ⱪilip,
pütün a'ilisidikilərni ⱪutⱪuzux üqün bir kemə yasidi. Ⱨəmdə etiⱪadi
arⱪiliⱪ dunyadiki adəmlərning ⱪilmixlirining jazalinixⱪa layiⱪ ikənlikini
kɵrsitip bərdi. Etiⱪadi wəjidin, u Huda təripidin ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp
jakarlandi.
8
Etiⱪadi wəjidin, Ibraⱨim Huda uningƣa bərməkqi bolƣan zeminƣa
qaⱪirilƣanda, u Hudaƣa ita'ət ⱪilip, ⱪəyərgə baridiƣanliⱪini bilməy turup
yolƣa qiⱪti. 9 U wədə ⱪilinƣan jayƣa berip, bu yaⱪa yurtta qedirlarda
turup, etiⱪadi bilən yaxidi. Hudaning Ibraⱨimƣa ⱪilƣan wədisining
mirashorliri bolƣan Is’ⱨaⱪ wə Yaⱪuplarmu xundaⱪ qedirlarda turdi.
10
Ibraⱨimning xundaⱪ ⱪilixidiki səwəb, u Huda təripidin layiⱨilinip
selinƣan, uli mustəⱨkəm mənggülük xəⱨərni kütkənidi.
11
Gərqə Ibraⱨim yaxinip ⱪalƣan, ayali Sarə bolsa tuƣut yexidin ɵtkən
bolsimu, Ibraⱨimning etiⱪadi wəjidin, Huda uningƣa pərzənt kɵrüx
xəripini ata ⱪildi. U ɵzigə wədə ⱪilƣan Hudaning ixənqlik ikənlikini
bilətti. 12 Buning bilən bir adəmdin, bolupmu yexi bir yərgə berip ⱪalƣan
adəmdin asmandiki yultuzlardək kɵp wə dengiz saⱨilidiki ⱪumdək sansiz
əwladlar barliⱪⱪa kəldi.
13
Etiⱪadi bar bu kixilər Huda wədə ⱪilƣanlarƣa muyəssər bolmay
turupla aləmdin ɵtti. Biraⱪ, ular ⱨayat waⱪtida etiⱪadi bilən yiraⱪni
kɵrüp, bu wədilərning kəlgüsidə əməlgə exixini hursənlik bilən kütkən
wə ɵzlirining yər yüzidə yaⱪa yurtluⱪ wə musapir ikənlikini etirap
ⱪilixⱪanidi. 14 Ularning bundaⱪ etirap ⱪilixi ɵzliri təwə bolƣan makanƣa
təxna boluwatⱪanliⱪini ipadiligənliktur. 15 Ular ɵz yurtini seƣinƣan
bolsa, ⱪaytip ketix pursiti bolƣan bolatti. 16 Lekin, ular tehimu yahxisiƣa,
yəni ərxtiki makaniƣa təlpündi. Xuning üqün, Huda ularning Hudasi dəp
atilixtin nomus ⱪilmaydu. Hudaning ərxtə ular üqün bir xəⱨər
ⱨazirliƣanliⱪining ɵzi buning ispatidur.
17-18
Ibraⱨim Huda təripidin sinalƣinida, etiⱪadi wəjidin oƣli Is’ⱨaⱪni
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ⱪurbanliⱪ süpitidə Hudaƣa atidi. Gərqə Huda uningƣa, «mən sanga
wədə ⱪilƣan əwladliring Is’ⱨaⱪtin kelip qiⱪidu» degən bolsimu, u yənila
birdinbir oƣlini ⱪurban ⱪilixⱪa təyyar idi. 19 Ibraⱨim Is’ⱨaⱪ ɵlgən
təⱪdirdimu, Hudaning uni tirildürələydiƣanliⱪiƣa ixəndi. Mundaⱪqə
eytⱪanda, Ibraⱨimƣa nisbətən Huda Is’ⱨaⱪni ɵlümdin tirildürüp,
ⱪayturup bərdi.
20
Etiⱪadi wəjidin, Is’ⱨaⱪ oƣulliri Yaⱪup bilən Əsawning kəlgüsi üqün
həyrlik du'a ⱪildi.
21
Etiⱪadi wəjidin, Yaⱪup aləmdin ɵtüx aldida Yüsüpning ikki oƣli
üqün həyrlik du'a ⱪilip, ⱨasisiƣa tayinip turup Hudaƣa səjdə ⱪildi.
22
Etiⱪadi wəjidin, Yüsüp səkratⱪa qüxüp ⱪalƣanda, Isra'illarning
Misirdin qiⱪip ketidiƣanliⱪini aldin eytti ⱨəmdə ketixidə ɵzining
ustihanlirinimu elip ketixni tapilidi.
23
Etiⱪadi wəjidin, Musa pəyƣəmbər tuƣulƣanda, uning ata-anisi uni
üq ay yoxurdi. Qünki, ular Musaning adəttiki bala əməs ikənlikini kɵrdi,
padixaⱨning pərmanidinmu ⱪorⱪmidi. 24 Etiⱪadi wəjidin, Musa
pəyƣəmbər qong bolƣandin keyin, Misir padixaⱨining ⱪizining oƣli
bolux salaⱨiyitini rət ⱪildi. 25 U gunaⱨliⱪ ixlarni ⱪilixtin kelidiƣan
waⱪitliⱪ huxalliⱪtin bəⱨrimən boluxning orniƣa, Hudaning həlⱪi bilən
billə azab qekixni tallidi. 26 U Huda əwətixkə wədə ⱪilƣan Ⱪutⱪuzƣuqi –
Məsiⱨ üqün harlinixni, Misirning həzinisidiki bayliⱪⱪa igə boluxtinmu
əwzəl bildi. Qünki, u ərxtiki in'amni kütüwatatti. 27 Etiⱪadi wəjidin, u
Misirdin ayrildi. Qünki, u kɵzgə kɵrünməydiƣan Hudani kɵrüp
turƣandək uningƣa ixinip, padixaⱨning ƣəzipidinmu ⱪorⱪmay, ɵz
yoliƣa mengiwərdi. 28 Etiⱪadi wəjidin, u Hudaning əmri boyiqə
Isra'illarƣa «ɵtüp ketix» keqisining tamiⱪini⑨ təyyarlax wə
boƣuzlanƣan ⱪurbanliⱪlarning ⱪenini ixik kexəklirigə sürkəxni buyrudi.
Uning bundaⱪ ⱪilixi jan alƣuqi pərixtining Isra'illarning tunji
tuƣulƣanliriƣa təgməsliki üqün idi.
29
Etiⱪadi wəjidin, Isra'illar Ⱪizil dengizdin ⱪuruⱪluⱪta mangƣandək
mengip ɵtti. Biraⱪ, ularni ⱪoƣlap kəlgən Misirliⱪlar uxbu dengizdin
ɵtməkqi bolƣanda, su ularni ƣərⱪ ⱪildi.
30
Etiⱪadi wəjidin, Isra'illar yəttə kün Eriha① xəⱨər sepilini
«Misirdin qiⱪix» 12-babⱪa ⱪaralsun.
Eriha – Isra'illar Misirdiki ⱪulluⱪtin ⱪutulup, Huda berixkə wədə ⱪilƣan Kən'an
zeminida jəng ⱪilmay turup igiligən tunji xəⱨər.
⑨
①
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aylanƣandin keyin, sepil ɵrüldi.
31
Etiⱪadi wəjidin, paⱨixə ayal Raⱨab Isra'il qarliƣuqilirini dostlarqə
kütüwalƣaqⱪa, Hudaƣa ita'ət ⱪilmiƣan ɵz xəⱨiridikilər bilən birliktə
ɵltürülmidi.
32
Yənə nemə dəy? Gid'on, Baraⱪ, Ximxon, Yiftaⱨ, Dawut, Samu'il wə
baxⱪa pəyƣəmbərlər toƣrisida eytip kəlsəm waⱪit yətməydu. 33 Ular
etiⱪadi bilən ətrapidiki dɵlətlərni boysundurdi, adilliⱪ bilən dɵlət
baxⱪurdi, Huda wədə ⱪilƣanlarƣa erixti, xirlar üstidin ƣalib kəldi,②
34
dəⱨxətlik otni ɵqürdi, ⱪiliqtin ⱪeqip ⱪutuldi, ajizliⱪtin küqəydi,
jənglərdə baturluⱪ kɵrsətti, düxmən ⱪoxunlirini məƣlup ⱪildi. 35 Etiⱪadi
wəjidin, bəzi ayallar ɵlüp kətkən uruⱪ-tuƣⱪanlirini ɵlümdin
ⱪayturuwaldi.
Bəzi kixilər bolsa kəlgüsidə ɵlümdin tirilip tehimu yahxi bir ⱨayatliⱪⱪa
erixix üqün, iskənjilərgə bərdaxliⱪ berip ɵlüxkə razi boldiki, etiⱪadidin
waz keqip zindandin azad boluxni halimidi. 36 Yənə bəzilər məshirilərgə
uqrap ⱪamqilandi, bəzilər ⱨətta kixənlinip zindanƣa taxlandi,
37
qalma-kesək ⱪilip ɵltürüldi, ⱨərə bilən ⱨərilinip parqilandi, ⱪiliqlinip
ɵltürüldi, ⱪoy-ɵqkə terilirini yepinqa ⱪilƣan ⱨalda sərsan bolup yürdi,
namratliⱪta yaxidi, ziyankəxliklərgə uqridi, horlandi. 38 Qɵllərdə wə
taƣlarda sərgərdan bolup, ɵngkürlərdə wə gəmilərdə yoxurunup yürdi.
Ular bu dunyaƣa zayə kətkənidi.
39
Ularning ⱨəmmisi etiⱪadi bilən Hudani hursən ⱪilƣan bolsimu,
ularning iqidə birərsimu ⱨayat waⱪtida Huda wədə ⱪilƣanlarning
ⱨəmmisigə toluⱪ erixkini yoⱪ. 40 Qünki, Hudaning tehimu yahxi bir
pilani boyiqə bizmu Huda təripidin kamalətkə yətküzülidiƣanlarning
iqidə bolƣaqⱪa, ular biz bilən billə Hudaning kamalətkə yətküzüx
wədisigə erixidu.

12-bab
Huda ɵz pərzəntlirini tərbiyiləydu
Bizgə etiⱪad bilən yaxaxning nemə ikənlikini kɵrsətkən axu kixilər
huddi guwaⱨqilardək ətrapimizda bolƣanikən, bizgə tosⱪunluⱪ ⱪilidiƣan
1

Bir ⱪetim Daniyal pəyƣəmbər xir uwisiƣa taxlanƣan, biraⱪ u Hudaƣa bolƣan
etiⱪadi wəjidin ⱪutulup ⱪalƣan.
②
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ⱨər hil ixlardin wə bizni qirmiwalƣan gunaⱨlardin ⱪol üzüp, aldimizdiki
musapini qidamliⱪ bilən besip ɵtəyli. 2 Kɵzimiz etiⱪadimizning asasqisi
wə mukəmməlləxtürgüqisi bolƣan Əysa Məsiⱨtə bolsun. U ɵzini kütkən
huxalliⱪ üqün, kresttiki azabⱪa bərdaxliⱪ bərdi ⱨəm bundaⱪ ⱨaⱪarətlik
ɵltürülüxkə pisənt ⱪilmidi. Xuningdin buyan, u Hudaning təhtining ong
təripidə olturmaⱪta.
3
Roⱨinglar qüxüp, jasaritinglarni yoⱪatmasliⱪinglar üqün, Əysa
Məsiⱨning gunaⱨkarlarning xunqə horlaxliriƣa ⱪandaⱪ bərdaxliⱪ
bərgənlikini oylap kɵrünglar. 4 Gunaⱨⱪa ⱪarxi kürixinglarda tehi ⱪan
aⱪⱪuzux dərijisigə berip yətmidinglar. 5 Hudaning silərni ɵz pərzəntlirim
dəp ilⱨamlanduridiƣan muⱪəddəs yazmilardiki munu sɵzlirini
untudunglarmu?
«Pərzəntim, Pərwərdigarning tərbiyisigə səl ⱪarima,
əyiblixidin roⱨsizlanma,
6
qünki, Pərwərdigar sɵygənlirigə tərbiyə beridu,
pərzəntim dəp ⱪobul ⱪilƣanlarni qiwiⱪlaydu.»
7

Azab qəkkininglarni Hudaning tərbiyisi dəp bilip, uningƣa bərdaxliⱪ
beringlar. Qünki, silərning tərbiyə elixinglarning ɵzi Hudaning silərni
pərzəntim dəp mu'amilə ⱪilidiƣanliⱪini kɵrsitidu. Ⱪaysi pərzənt atisi
təripidin tərbiyilənmisun? 8 Xuning üqün, Hudaning pərzəntlirining
ⱨəmmisi Huda təripidin tərbiyilinidu. Əgər Hudaning pərzəntliri
alidiƣan tərbiyidin məⱨrum bolsanglar, ⱨəⱪiⱪiy pərzəntkə əməs, bəlki
ata tərbiyisi kɵrmigən ⱨaramdin bolƣan pərzəntkə ohxap ⱪalisilər.
9
Yər-yüzidiki atimizning tərbiyisini ⱪobul ⱪilip, ularni ⱨɵrmətləp
kəlduⱪ. Xundaⱪ ikən, ərxtiki Atimizƣa tehimu ita'ət ⱪilip, yaxiximiz
kerək əməsmu?
10
Yər-yüzidiki atimiz bizni pəⱪət ɵzi muwapiⱪ kɵrgən yol boyiqə
waⱪitliⱪ tərbiyiləydu. Lekin, Hudaning tərbiyisi ⱨəmixə bizning
paydimiz üqündur. U bizni ɵz pakliⱪidin bəⱨrimən ⱪilix üqün
tərbiyiləydu. 11 Ⱪattiⱪ tərbiyə bilən tüzitilgən adəm tüzitix berilgən
waⱪitning ɵzidə huxal bolmaydu, kɵngli buzulidu. Biraⱪ, keyin u bundaⱪ
tüzitix bilən tawlinip, amanliⱪ wə ⱨəⱪⱪaniyliⱪ yolida mangidu.
12
Xuning üqün, talƣan ⱪolunglarƣa mədət berip, pükülgən tizinglarni
ruslanglar. 13 Silərgə əgəxkən «aⱪsaⱪ»larning yiⱪilip qüxməsliki üqün
mangƣan yolunglar tüz bolsun. Buning bilən silər ularning xipa tepixiƣa
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yardəm berələysilər.
Eⱨtiyat bilən yaxanglar
Kixilər bilən inaⱪ ɵtüxkə wə pak yaxaxⱪa tirixinglar. Qünki, pak
yaximiƣan kixi Rəbkə yeⱪinlixalmaydu. 15 Diⱪⱪət ⱪilinglarki, ⱨeqkim
Hudaning meⱨir-xəpⱪitidin məⱨrum ⱪalmisun. Silərgə ziyan
yətküzidiƣan wə kɵpqilikni zəⱨərləydiƣan, adawətning giyaⱨi
aranglarda yiltiz tartmisun. 16 Ⱨeqkim jinsiy əhlaⱪsizliⱪ ⱪilmisun yaki
tunji oƣulluⱪ miras ⱨoⱪuⱪini bir wah tamaⱪⱪa satⱪan Əsawƣa ohxax,
Hudaƣa biⱨɵrmətlik ⱪilmisun. 17 Silərgə məlumki, Əsaw keyin atisining
həyrlik du'asini elixni oylisimu, rət ⱪilindi. U puxayman ⱪilip, du'a elix
üqün ⱨətta kɵz yaxlirini eⱪitip yalwurƣan bolsimu, keqikkənidi.
18
Silər Isra'illar Təwrat ⱪanunini ⱪobul ⱪilƣan, ⱪol bilən tutⱪili
bolidiƣan, yalⱪunlap ot yenip turuwatⱪan ⱨəmdə ⱪara bulut,
ⱪarangƣuluⱪ, ⱪara boran ⱪapliƣan Sinay teƣiƣa kəlmidinglar. 19 U jayda
qaⱪiriⱪ kaniyining sadasi bilən sɵzligən awazni angliƣanlar: «Bundaⱪ
sɵzlər əmdi bizgə eytilmisikən!» dəp Hudaƣa yalwurƣanidi. 20 Qünki,
«Əgər bu taƣⱪa ⱨətta birər ⱨaywan yeⱪin kəlsimu, qalma-kesək ⱪilip
ɵltürülsun» degən əmr ularƣa naⱨayiti eƣir kəlgənidi. 21 U kɵrünüx
xundaⱪ ⱪorⱪunqluⱪ idiki, ⱨətta Musa pəyƣəmbərmu: «Bək ⱪorⱪup titrəp
kəttim» degənidi.
22
Silər Si'on teƣiƣa, yəni mənggü ⱨayat Hudaƣa tə'əlluⱪ – ərxtiki
Yerusalemƣa kəldinglar. U ⱨeyt-mərikə huxalliⱪiƣa qɵmgən on
mingliƣan pərixtilər yiƣilƣan, 23 isimliri ərxtə yezilƣan tunji
tuƣulƣanlar③ jəm bolidiƣan, pütün insanlarning soraⱪqisi Huda bar
bolƣan, kamalətkə yətküzülgən ⱨəⱪⱪaniy kixilərning roⱨliri məwjut
bolƣan, 24 yengi əⱨdining wasitiqisi Əysa Məsiⱨ ⱨəm uning sepilgən
ⱪeni bolƣan jaydur. Bu sepilgən ⱪan Ⱨabilning ⱪenidək intiⱪam dəp
ⱨɵrkirəp yiƣlaxning orniƣa, gunaⱨlarni kəqürdüm, dəp kapalət beridu.
25
Silərgə bularni eytⱪan Hudadin yüz ɵrüməslikkə diⱪⱪət ⱪilinglar.
Qünki, bu aləmdə ɵzlirini agaⱨlandurƣuqi Musa pəyƣəmbərni rət ⱪilƣan
Isra'illar bundaⱪ ⱪilixning jazasidin ⱪutulalmiƣan yərdə, ərxtiki bizni
agaⱨlandurƣuqini rət ⱪilsaⱪ, u jazadin biz ⱪandaⱪmu ⱪutulalaymiz!?
26
Huda Sinay teƣidin sɵzligəndə, uning awazi zeminni zilziligə
14

Tunji tuƣulƣanlar – bu yərdə ⱨəzriti Əysaƣa etiⱪad ⱪilip, Hudaning pərzənti dəp
ⱨesablanƣanlarni kɵrsitidu.
③
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kəltürgənidi. Lekin, əmdi u: «Yənə bir ⱪetim zeminnila əməs,
asmannimu zilziligə kəltürimən» dəp wədə ⱪildi. 27 «Yənə bir ⱪetim»
degən bu sɵz zilziligə kəltürülidiƣanlarning, yəni yaritilƣan nərsilərning
zilzilə bilən yoⱪitilip, zilziligə kəltürülməydiƣanlarning mənggü
saⱪlinixidin ibarət mənini bildüridu.
28
Xuning üqün, zilziligə kəltürülməydiƣan bir padixaⱨliⱪⱪa muyəssər
bolƣinimizdin minnətdar bolup, Hudani hursən ⱪilidiƣan ⱨɵrmət wə
əyminix bilən Hudaƣa ibadət ⱪilayli. 29 Qünki, Hudayimiz ⱨəmmini
ⱨalak ⱪilalaydiƣan otⱪa ohxaydu.

13-bab
Hudani hux ⱪilix
Bir-biringlarƣa ⱨəmixə ⱪerindaxlarqə meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitinglar.
2
Natonux kixilərgə meⱨmandost boluxni untumanglar. Qünki, bəzilər
meⱨmandostluⱪ bilən bilməstin pərixtilərni meⱨman ⱪilƣan. 3 Zindanƣa
taxlanƣan etiⱪadqilarni ular bilən billə zindanda turƣandək yad etip,
yardəm ⱪilinglar. Horlanƣanlarni huddi ɵzünglarmu horlanƣandək ⱨes
ⱪilip, yad etip turunglar.
4
Ⱨəmmə adəm nikaⱨⱪa ⱨɵrmət ⱪilsun. Ər-hotun bir-birigə sadiⱪ
bolsun. Qünki, Huda nikaⱨsiz jinsiy munasiwəttə bolƣanlar wə jorisiƣa
sadiⱪ bolmiƣanlardin ⱨesab alidu. 5 Ɵzünglarni mal-dunyaƣa urmanglar.
Bariƣa ⱪana'ət ⱪilinglar. Təwratta Huda mundaⱪ degən:
1

«Səndin əsla ayrilmaymən,
seni əsla taxlimaymən.»
6

Xunga, Zəburda yezilƣandək yürəklik eytalaymizki:
«Ⱪorⱪmaymən, Rəbbim yardəmqimdur.
Kixilər meni nemə ⱪilalisun?»

7

Hudaning sɵzini silərgə yətküzgən yetəkqilərni esinglarda tutunglar.
Ularning ⱨayatining nəⱪədər yahxi mewilərni bərgənlikini əsləp,
ularning etiⱪadidin ülgə elinglar.
8
Əysa Məsiⱨ tünügün, bügün wə mənggü ɵzgərməydu. 9 Xuning üqün,
ⱨər hil ƣəyriy təlimlərning azduruxiƣa berilip, tuyuⱪ yolƣa kirip
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ⱪalmanglar. Ɵzünglarni yeməkliklər toƣrisidiki ⱪa'idilərgə ri'ayə ⱪilix
bilən əməs, Hudaning meⱨir-xəpⱪiti bilən mustəⱨkəmlənglar. Qünki,
bundaⱪ ⱪa'idilərgə ri'ayə ⱪilixning ⱨeqⱪandaⱪ ⱪimmiti yoⱪtur.
10
Bizlərning xundaⱪ bir ⱪurbanliⱪ supimiz④ barki, biz uningdiki
gunaⱨlarning bədili üqün atalƣan ⱪurbanliⱪtin bəⱨrimən bolalaymiz.
Əyni qaƣda ibadət qedirida hizməttə bolƣan roⱨaniylar bolsa
gunaⱨlarning bədili üqün atalƣan ⱪurbanliⱪlardin bəⱨrimən bolalmaytti.
11
Bu gunaⱨlarni kəqürüm ⱪilixning kapaliti süpitidə ɵltürülgən
ⱨaywanlarning ⱪeni bax roⱨaniy təripidin əng muⱪəddəs jayƣa elip
kirilətti, teni bolsa ⱪarargaⱨning sirtida kɵydürülətti. 12 Xunga, Əysa
Məsiⱨmu ɵz ⱪeni bilən həlⱪni pak ⱪilip, Hudaƣa atax üqün, xəⱨər
dərwazisining sirtida azab qekip ɵldi. 13 Xundaⱪ ikən, bizmu
ⱪarargaⱨning sirtiƣa qiⱪip,⑤ uning yeniƣa berip, u ⱨaⱪarətlərgə
uqriƣinida bərdaxliⱪ bərginidək, bizmu ⱨaⱪarətlərgə bərdaxliⱪ berəyli.
14
Yər-yüzidə mənggü məwjut bolidiƣan xəⱨirimiz yoⱪ. Biz kəlgüsidiki
xəⱨərgə intilməktimiz. 15 Xu wəjidin, ⱨəmixə Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ
Hudaƣa mədⱨiyilirimizni ⱪurbanliⱪ süpitidə atayli, yəni ɵz aƣzimiz
bilən uning namini etirap ⱪilayli. 16 Yahxiliⱪ ⱪilixni wə baxⱪilarni
ɵzimizdə bar bolƣandin təng bəⱨrimən ⱪilixni untumayli. Qünki, Huda
bundaⱪ ⱪurbanliⱪlardin hursən bolidu.
17
Yetəkqiliringlarƣa boysununglar. Ularning sɵzini anglanglar.
Qünki, ular ɵz hizmitidin Hudaƣa ⱨesab bərgəqkə, ⱨəmixə silərgə agaⱨ
bolup turidu. Ularning hizmitining ƣəm-əndixə bilən əməs,
huxal-huramliⱪ bilən elip berilixi üqün, ularning gepigə kiringlar.
18
Biz üqün du'a ⱪilip turunglar. Wijdanimizning pak ikənlikigə
ixinimiz, ⱨər jəⱨəttə toƣra yolda mengixni ümid ⱪilimiz. 19 Yeninglarƣa
pat arida ⱪaytip berixim üqün, du'a ⱪilixinglarni alaⱨidə ɵtünimən.
20

Du'a
Amanliⱪ bərgüqi, yəni mənggülük əⱨdining ⱪeni arⱪiliⱪ ⱪoy

④ Bu, ⱨəzriti Əysa insanlarning gunaⱨi üqün mihlinip ɵltürülgən krestni kɵrsitidu.
Ⱪurbanliⱪtin bəⱨrimən bolux bolsa Əysa Məsiⱨ ata ⱪilƣan yengi ⱨayattin bəⱨrimən
bolux deməktur.
⑤ Ⱪarargaⱨning sirtiƣa qiⱪix Yəⱨudiy diniy əⱪidiliridin waz keqixkə ⱪaritilƣan bolup,
bu bəkmu ⱨaⱪarətlik ix idi. Huddi Əysa Məsiⱨ Yerusalem xəⱨər dərwazisining sirtida
mihlanƣanda ⱨaⱪarətkə ⱪarimiƣanƣa ohxax, kitabhanlarmu Yəⱨudiy diniy əⱪidiliridin
waz keqixi tüpəylidin uqraydiƣan ⱨaⱪarətkə ⱪarimay, Əysa Məsiⱨkə yüzlinixi kerək.
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padisining katta ⱪoyqisi bolƣan Rəbbimiz Əysani ɵlümdin tirildürgən
Huda, 21 silərni silər eⱨtiyaj bolƣan barliⱪ yahxi nərsilər bilən təminləp,
ɵz iradisining ijraqiliri ⱪilƣay! Əbədil'əbəd xan-xərəpkə layiⱪ bolƣan
Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ silərni ɵzini hursən ⱪilidiƣan ixlarni ⱪilixⱪa
yetəkligəy, amin!
Ahirⱪi sɵz
Ⱪerindaxlirim, silərdin ɵtünimənki, bu ⱪisⱪiƣina həttiki
nəsiⱨətlirimni razimənlik bilən ⱪobul ⱪilƣaysilər. 23 Ⱪerindiximiz
Timotiyning zindandin ⱪoyup berilgənlikidin həwərdar bolƣaysilər.
Yeⱪinda yenimƣa kelip ⱪalsa, uning bilən billə silərni yoⱪlap barimən.
24
Barliⱪ yetəkqiliringlar wə baxⱪa etiⱪadqilarƣa salam eytⱪaysilər.
Italiyidin kəlgən ⱪerindaxlar silərgə salam yollidi. 25 Hudaning
meⱨir-xəpⱪiti ⱨəmminglarƣa yar bolƣay!
22
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Yaⱪup yazƣan hət
(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
Mu'əllip hetidə ɵz ismining Yaⱪup ikənlikini tilƣa alƣan. U
Yerusalemdiki etiⱪadqilar jama'ətqilikining yetəkqisi («Əlqilər» 15-bab
1-ayəttin 21-ayətkiqə), Əysa Məsiⱨning inisi Yaⱪup dəp ⱪarilip kəlgən.
Əysa Məsiⱨ ɵlümdin tirilixtin burun, Yaⱪup uningƣa ixənmigən ⱨəm
uning hizmitini ⱪollimiƣan. Keyin, u Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilip,
Yerusalemdiki etiⱪadqilar jama'ətqilikining tüwrüki bolup ⱪalƣan.
Mu'əllip bu hətni ⱨeqkimning ɵz etiⱪadini əməliyitidə ipadilixining
ⱨajiti yoⱪ, dəydiƣan hata kɵzⱪaraxni tüzitip berix wə etiⱪadqilarƣa
ⱪandaⱪ yaxax kerəklikini kɵrsitix məⱪsitidə yezip qiⱪⱪan. U məƣrurlinix,
kəmsitix, aqkɵzlük, nəpsaniyətqilik, sahtipəzlik wə tɵⱨməthorluⱪ ⱨəⱪⱪidə
mulaⱨizə yürgüzgən. Mu'əllip ⱨəⱪiⱪiy etiⱪadning kixilərning əməliyitidə
ispatlinidiƣanliⱪini birnəqqə misal bilən qüxəndürgən wə buni mewə
dərihining pəⱪət ɵzigə has mewə beridiƣanliⱪi bilən selixturƣan. Ⱪisⱪisi,
u bu həttə etiⱪadⱪa yarixa yaxax kerəklikini təkitligən.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tezis:
Sinilix wə azdurulux (1-bab 1-ayəttin 18-ayətkiqə)
Anglax wə ijra ⱪilix (1-bab 19-ayəttin 27-ayətkiqə)
Ayrimiqiliⱪ ⱪilmasliⱪ (2-bab 1-ayəttin 13-ayətkiqə)
Etiⱪad wə əməliyət (2-bab 14-ayəttin 26-ayətkiqə)
Tilni tizginləx (3-bab)
Bu dunyada yaxax (4-bab 1-ayəttin 5-bab 6-ayətkiqə)
Səwrqan bolux wə du'a ⱪilix (5-bab 7-ayəttin 20-ayətkiqə)

Yaⱪup
yazƣan hət

1

Hudaning wə Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning hizmətkari bolƣan mənki
Yaⱪuptin dunyaning nurƣun jayliriƣa tarⱪalƣan, Əysa Məsiⱨkə etiⱪad
ⱪilidiƣan Yəⱨudiylarƣa salam.
Etiⱪad wə sinaⱪ
Ⱪerindaxlar, ⱨər hil sinaⱪlarƣa duq kəlgəndə, uni zor huxalliⱪ, dəp
bilinglar. 3 Qünki silərgə məlumki, bundaⱪ sinaⱪlar arⱪiliⱪ etiⱪadinglar
sinilip, qidamliⱪ bolisilər. 4 Xunga, ⱨərⱪandaⱪ sinaⱪlarƣa bərdaxliⱪ
berip, qidamliⱪinglarni yetildürünglar. Xundaⱪ ⱪilsanglar, Hudaning
kütkinidək etiⱪadta pixⱪan, kəm-kütisiz adəmlərdin bolisilər. 5 Əgər
aranglardiki biri əⱪil-parasətkə moⱨtaj bolsa, ⱨəmmigə sehiyliⱪ bilən
beridiƣan wə malal kɵrməydiƣan Hudadin tilisun. Xundila, uningƣa
erixidu. 6 Biraⱪ, u əⱪil-parasət tiligəndə, Hudadin ⱪilqimu gumanlanmay,
toluⱪ ixənq bilən tilixi kerək. Qünki, gumanlanƣan kixi huddi dengiz
dolⱪuniƣa ohxax, xamal qiⱪsila təwrinip ketidu. 7-8 Bundaⱪ kixi ɵzining
barliⱪ ixlirida biⱪarar wə turaⱪsiz kelidu. Xunga, bundaⱪ adəm Hudadin
tiligən nərsilirigə eriximən, dəp oylimisun.
2

9-10

Namratliⱪ wə bayliⱪ
Namrat etiⱪadqilar Hudaning aldida ɵzlirining naⱨayiti ⱪimmətlik
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ikənlikidin huxal bolsun. Bay etiⱪadqilar Hudaning ɵzlirini kəmtər
tutⱪuzƣanliⱪidin huxal bolsun. Qünki ular xuni bilsunki, ularning bu
dunyadiki ⱨayati huddi yawa ot-qɵplərdiki qeqəklərdək tez ahirlixidu.
11
Kün ⱪiziƣanda bu ot-qɵplər ⱪurup, uning qeqəkliri tozup ketidu-də,
güzəlliki yoⱪilidu. Bay adəmlər huddi xuningƣa ohxax, ɵz ⱨələkqilikidə
yoⱪilidu.
Sinilix wə azdurulux
Sinaⱪlarƣa səwrqanliⱪ bilən bərdaxliⱪ bərgən kixi nəⱪədər
bəhtlik-ⱨə! Qünki, u sinaⱪtin ɵtkəndin keyin, Huda ɵzini sɵygənlərgə
wədə ⱪilƣan mənggülük ⱨayat tajiƣa muyəssər bolidu. 13 Azduruluxⱪa
duq kəlgən adəm «Huda meni azduruwatidu» dəp oylimisun. Qünki,
Huda azdurulmaydu ⱨəm baxⱪilarni azdurmaydu. 14 Kimdəkim ɵz
ⱨəwəslirining kəynigə kirsə, u azidu. 15 Bundaⱪ adəmning ⱨəwəsliri uni
gunaⱨⱪa baxlaydu. Gunaⱨ uningda ɵsüp yetilsə, uni mənggülük ɵlümgə
elip baridu.
16
Xunga ⱪədirlik ⱪerindaxlirim, aldinip ⱪalmanglar! 17 Ⱨərⱪandaⱪ esil
wə kəm-kütisiz iltipat Hudadin kelidu. Asmandiki pütkül yoruⱪluⱪlarni
yaratⱪan Huda yoruⱪluⱪtin pəyda bolƣan kɵlənggilərdək ɵzgirixqan
əməs. 18 Huda ɵz iradisi boyiqə bizni ⱨəⱪiⱪəttin ibarət bolƣan sɵzi arⱪiliⱪ
yengi ⱨayatⱪa erixtürdi. Buning bilən, huddi dəsləpki ⱨosulning mewisi
Hudaƣa atalƣinidək, biz etiⱪadqilar pütkül insanlar iqidə tunji bolup
Hudaƣa atalduⱪ.
12

Anglax wə ijra ⱪilix
Ⱪədirlik ⱪerindaxlirim, xuni esinglarda tutunglarki, ⱨərkim anglaxta
zerək bolsun, sɵzləxkə aldirimisun, asan ƣəzəplənmisun. 20 Qünki,
ƣəzəplənsənglar, Hudani hursən ⱪilidiƣan ⱨəⱪⱪaniy ixlarni
ⱪilalmaysilər. 21 Xuning üqün, ⱨər hil iplasliⱪlarni wə barliⱪ yaman
ⱪilmixlarni taxlanglar. Ⱪəlbinglarƣa selinƣan, silərni ⱪutⱪuzalaydiƣan
sɵzni kəmtərlik bilən ɵzləxtürünglar.
22
Hudaning sɵzini anglap ⱪoysamla bolidu dəp, ɵzünglarni
aldimanglar. Əksiqə, uni ijra ⱪilƣuqilardin bolunglar. 23 Hudaning sɵzini
anglap ⱪoyupla, uni ijra ⱪilmiƣan kixi huddi əynəkkə ⱪarap, yüzigə ⱪara
sürtülgənlikini kɵrsimu, uni sürtüwətmigən kixigə ohxaydu. 24 Bundaⱪ
kixi əynəktin yiraⱪlaxsila, ɵz əptini untup ⱪalidu. 25 Gunaⱨ ⱪilixtin ərkin
ⱪilidiƣan mukəmməl ⱪanunni dawamliⱪ əstayidilliⱪ bilən ɵgəngüqi
19

1443
Yaⱪup yazƣan hət

angliƣinini untup ⱪalmay, bəlki uni ijra ⱪilsa, u ⱨəmmə ixlirida bəhtlik
ⱪilinidu.
26
Ɵzini Hudaƣa ihlasmən adəm dəp ⱪariƣan, lekin tilini tizginlimigən
kixi ɵzini ɵzi aldaydu. Bundaⱪ ihlasmənlikning ⱪilqə ⱪimmiti yoⱪtur.
27
Huda'atimizning nəziridiki pak wə əyibsiz ihlasmənlik bolsa
ⱪiyinqiliⱪta ⱪalƣan yetim-yesir, eri ɵlüp kətkən tul hotunlarƣa
ƣəmhorluⱪ ⱪilix wə ɵzimizni dunyaning bulƣixidin saⱪlaxtur.

2-bab
Ayrimiqiliⱪ ⱪilmasliⱪ
Ⱪerindaxlirim, silər uluƣ rəbbimiz Əysa Məsiⱨkə etiⱪad
ⱪilƣanikənsilər, baxⱪilarƣa ikki hil kɵz bilən ⱪarimanglar. 2 Silərning
Hudaƣa ibadət ⱪilidiƣan yiƣilixinglarƣa puzur kiyiniwalƣan bir bay wə
jul-jul kiyiniwalƣan bir kəmbəƣəl kəlsə, 3 silər bay kixigə «tɵrgə
qiⱪsila!», kəmbəƣəlgə, «u yərdə tur!» yaki «tɵwəndə oltur!» desənglar,
4
silərning bundaⱪ ohximaydiƣan mu'amilənglar niyitinglarning yaman
ikənlikini eniⱪ kɵrsitip bərməmdu?
5
Ⱪədirlik ⱪerindaxlirim, ⱪulaⱪ selinglar! Huda bu dunyadiki
kəmbəƣəllərni etiⱪad jəⱨəttə bay ⱪilix ⱨəmdə ularni ɵzini sɵygənlərgə
berixkə wədə ⱪilƣan padixaⱨliⱪiƣa erixtürüx üqün, tallidi. 6 Biraⱪ, silər
kəmbəƣəllərni harlidinglar! Silərni əzgən wə sotⱪa sɵrigənlər əməliyəttə
baylar əməsmu? 7 Silər mənsup bolƣan Əysa Məsiⱨning aliyjanab
namiƣa kupurluⱪ ⱪiliwatⱪanlar yənə xu baylar əməsmu?
8
Muⱪəddəs yazmilardiki «ⱪoxnangni ɵzüngni sɵygəndək sɵy» degən
əmrgə, yəni Hudaning padixaⱨliⱪining bu ⱪanuniƣa ⱨəⱪiⱪiy əməl
ⱪilsanglar, yahxi ⱪilƣan bolisilər. 9 Lekin, baxⱪilarƣa ikki hil kɵz bilən
ⱪarisanglar, gunaⱨ ⱪilƣan bolisilər. Qünki, silər Hudaning axu ⱪanuniƣa
hilapliⱪ ⱪildinglar. 10 Əgər bir kixi Hudaning pütün ⱪanuniƣa əməl
ⱪildim dəp turup, uningdiki birər pərmanƣa hilapliⱪ ⱪilip ⱪalsa, u
Hudaning nəziridə pütün ⱪanunƣa hilapliⱪ ⱪilƣan adəmgə ohxax
gunaⱨkar ⱨesablinidu. 11 Huda: «zina ⱪilma» degən ⱨəm «ⱪatilliⱪ
ⱪilma»mu degən. Xunga, əgər silər zina ⱪilmisanglarmu, lekin ⱪatilliⱪ
ⱪilƣan bolsanglar, yənila pütün Təwrat ⱪanuniƣa hilapliⱪ ⱪilƣan bilən
təng bolisilər. 12 Silər silərni gunaⱨ ⱪilixtin ərkin ⱪilidiƣan ⱪanun boyiqə
soraⱪ ⱪilinisilər. Xunga, sɵz-ⱨərikitinglar bu ⱪanunƣa uyƣun bolsun.
1
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Qünki, silər baxⱪilarƣa rəⱨim ⱪilmisanglar, soraⱪ ⱪilinƣanda Huda
silərgimu rəⱨim ⱪilmaydu. Baxⱪilarƣa rəⱨim ⱪilƣan bolsanglar,
Hudaning jazasiƣa əməs, rəⱨim ⱪilixiƣa erixələysilər.
Etiⱪad wə əməliyət
Ⱪerindaxlirim! Əgər bir kixi aƣzida: «Mən Əysa Məsiⱨkə etiⱪad
ⱪilimən» dəp turup, uni ɵz əməliyitidə kɵrsətmisə, uning nemə paydisi?
U bundaⱪ etiⱪad bilən ⱪutⱪuzuluxⱪa erixələmdu? 15-16 Əgər
ⱪerindaxliringlardin biri aq-yalingaq ⱪalsa, uningƣa: «Huda ⱪorsiⱪingni
toⱪ, kiyimingni pütün ⱪilsun, aman bol!» dəp ⱪoyupla, ⱨajitidin
qiⱪmisanglar, buning nemə paydisi? 17 Xunga, pəⱪət etiⱪadla bolup, ɵz
etiⱪadiƣa mas kelidiƣan əməliyiti bolmisa, bundaⱪ etiⱪadning
ⱨeqⱪandaⱪ əⱨmiyiti yoⱪtur.
18
Lekin, bəzilər: «Məndə etiⱪad bolsila boldi» desə, bəzilər: «Etiⱪad
bilən əməliyət birgə boluxi kerək» dəp ɵz'ara talixixi mumkin. Mən axu
«məndə etiⱪad bolsila boldi» degüqilərgə: «Əgər sening əməliyiting
bolmisa, ɵz etiⱪadingni namayan ⱪilalmaysən. Biraⱪ, mən əməliyitim
arⱪiliⱪ ɵz etiⱪadimni namayan ⱪilalaymən» dəp jawab berimən. 19 Sən
Hudaning bir ikənlikigə ixənsəngla kupayə ⱪilamdu? Hudaning bir
ikənlikigə ⱨətta jinlarmu ixinidu ⱨəm uningdin ⱪorⱪup dir-dir titrəydu.
20
Əy nadan! Əməliyiti yoⱪ etiⱪadning əⱨmiyətsiz ikənlikini ⱪaqanmu
bilərsən? 21 Hudaning əmrigə ita'ət ⱪilix üqün əjdadimiz Ibraⱨim ɵz oƣli
Is’ⱨaⱪni ⱪurbanliⱪ ⱪilmaⱪqi bolƣan wə bu əməliyiti arⱪiliⱪ u Huda
təripidin ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlanƣan əməsmu? 22 Demək, uning
əməliyiti uning etiⱪadiƣa mas kəlgən. Xundaⱪ ⱪilip, uning etiⱪadi
əməliyiti arⱪiliⱪ toluⱪlandi. 23 Buning bilən, Təwratta eytilƣan: «Ibraⱨim
Hudaning sɵzlirigə ixəndi. Huda uning etiⱪadini kɵrüp, uni ⱨəⱪⱪaniy
adəm dəp ⱨesablidi» degən sɵz ispatlandi wə Ibraⱨim Hudaning dosti,
dəp ataldi. 24 Biz buningdin xuni kɵrüwalalaymizki, Huda etiⱪadila bolup
əməliyiti bolmiƣan adəmni əməs, bəlki etiⱪadi bilən əməliy ⱨərikiti
birdək bolƣan adəmni ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlaydu. 25 Bu toƣruluⱪ
yənə bir misal bar. Paⱨixə ayal Raⱨab Isra'il qarliƣuqilirini ɵz ɵyidə
yoxurup, ularning baxⱪa yol bilən ⱪeqip ketixigə yardəm bərgən əməliy
ⱨərikiti üqün ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlanƣan əməsmu? 26 Roⱨi yoⱪ tən
ɵlük bolƣinidək, əməliyiti yoⱪ etiⱪadmu ɵlüktur.
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3-bab
Tilni tizginləx
Ⱪerindaxlirim, etiⱪadqilar jama'ətqilikidə ⱨəmminglarla təlim
bərgüqi boluwalmanglar! Silərgə məlumki, Huda biz təlim bərgüqilərni
baxⱪilardin tehimu eƣir soraⱪⱪa tartidu. 2 Ⱨəmmimiz kɵp hataliximiz.
Ⱨalbuki, tilda hatalaxmiƣan kixi ɵzini ⱨər jəⱨəttin tizginləp, pixip
yetilgən kixi bolidu. 3 Biz atlarni tizginləx üqün, ularning aƣziƣa yügən
salimiz; buning bilən ularni haliƣan yerimizgə mangduralaymiz. 4 Yənə
məsilən, kemə xunqilik qong bolsimu, yənə kelip küqlük boran uningƣa
xunqə ⱪattiⱪ urulsimu, lekin rolqi kiqikkinə rol arⱪiliⱪ uni haliƣan yerigə
ⱨəydiyələydu. 5 Xuningƣa ohxax, gərqə til tenimizning kiqik bir əzasi
bolsimu, lekin qong ixlarƣa səwəb bolalaydu. Kiqikkinə bir ot
uqⱪunining qong ormanƣa ot ⱪoyuwetələydiƣanliⱪini oylap beⱪinglar.
6
Til dəl xu ot uqⱪuniƣa ohxaydu. U ⱨər hil ⱪilmixning mənbəsi wə
əzalirimiz iqidiki buzƣunqi bolup, pütün bədinimizni bulƣiyalaydu. Bu
ot dozah otidin yeⱪilsa, ⱨayatimizni wəyran ⱪiliwetələydu. 7 Insanlar
yawayi ⱨaywanatlar, uqarⱪanatlar, yər beƣirliƣuqi ⱨaywanlar wə su
məhluⱪatlirini tizginliyələydu ⱨəmdə ularni alliburun tizginlidi. 8 Əmma
tilni ⱨeqkim tizginliyəlməydu. Til tizginligili bolmaydiƣan bir osal nərsə
bolup, u huddi janƣa zamin bolidiƣan zəⱨərgə ohxaydu. 9 Biz tilimiz
bilən Huda'atimizni mədⱨiyiləymiz, yənə xu tilimiz bilən Huda ɵz
obraziƣa ohxax ⱪilip yaratⱪan insanlarni ⱪarƣaymiz. 10 Demək, bir
eƣizdin ⱨəm mədⱨiyə, ⱨəm lənət qiⱪidu. Ⱪerindaxlirim, bundaⱪ
bolmasliⱪi kerək! 11 Bir bulaⱪtin xərbətmu, zərdapmu qiⱪamdu?
12
Ⱪerindaxlirim, ənjür dərihi zəytunning mewisini bərməydu, üzüm teli
ənjürning mewisini bərməydu. Xərbət buliⱪidin zərdapmu qiⱪmaydu.
1

Hudadin kəlgən əⱪil-parasət
Aranglarda kim əⱪil-parasətlik bolsa, u ɵz ⱨayatida kəmtərlik bilən
ⱪilƣan yahxi ixliri arⱪiliⱪ ɵzining əⱪil-parasitini kɵrsətsun. 14 Lekin,
ⱪəlbinglarda ⱨəsəthorluⱪ wə xəhsiyətqilik bolsa, əⱪil-parasətlikmən, dəp
ɵzünglardin mahtanmanglar. Əgər mahtansanglar, yalƣan sɵzləp,
ⱨəⱪiⱪətni yoⱪⱪa qiⱪarƣan bolisilər. 15 Bu dunyaƣa wə insan təpəkkürigə
has bolƣan bundaⱪ «əⱪil-parasət» Hudadin kəlgən əməs, bəlki
Xəytandin kəlgən. 16 Ⱨəsəthorluⱪ wə xəhsiyətqilik bolƣanla yərdə
13
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ⱪalaymiⱪanqiliⱪ wə ⱨər hil rəzilliklər bolidu. 17 Lekin, bir adəmdə
Hudadin kəlgən əⱪil-parasət bolsa, u aldi bilən pak, andin tinqliⱪpərwər,
hux pe'il, kəmtər wə rəⱨimdil bolup, uning ⱨayati yahxi mewilər bilən
tolƣan bolidu. U yənə ayrimiqiliⱪ wə sahtipəzlik ⱪilmaydu. 18 Tinqliⱪ
izdigüqilər tinqliⱪ uruⱪini qaqidu wə uningdin adalət mewisini alidu.

4-bab
Bu dunyani dost tutmasliⱪ
Aranglardiki toⱪunux wə majiralarning mənbəsi nemə? Bu dəl
ⱪəlbinglarni qirmiwalƣan arzu-ⱨəwəsliringlar əməsmu? 2 Silər ɵzünglar
arzu ⱪilƣan nərsilərgə erixəlmigəndə, adəm ɵltürüxtin yanmaysilər.
Wəⱨalənki, arzu ⱪilƣan nərsiliringlarƣa erixəlməy, jedəl-majira
qiⱪirisilər. Silər Hudadin tilimigənlikinglar üqün erixəlməysilər.
3
Tilisənglarmu erixəlməysilər, qünki niyitinglar yaman bolup, ɵz
arzu-ⱨəwəsliringlarni ⱪandurux üqünla tiləysilər. 4 Əy Hudaƣa
wapasizlar! Bu dunya bilən dostlixixning əməliyəttə Huda bilən
düxmənlixix ikənlikini bilməmtinglar? Əgər silər bu dunyani dost
tutmaⱪqi bolsanglar, Hudaning düxminigə aylinisilər. 5 Muⱪəddəs
yazmilarda: «Huda ⱪəlbimizgə salƣan Muⱪəddəs Roⱨ bizning Hudaƣa
sadaⱪətmən boluximizni naⱨayiti arzu ⱪilidu» deyilgən. Silərqə, bu
ⱪuruⱪ sɵzmu? 6 Yaman arzu-ⱨəwəslirimiz üstidin ƣəlibə ⱪiliximiz üqün,
Huda bizgə kɵp küq-ⱪudrət beridu. Bu huddi muⱪəddəs yazmilarda:
«Huda ⱪarxidur təkəbburlarƣa, meⱨir-xəpⱪət ⱪilar kəmtərlərgə» dəp
yezilƣinidəktur.
7
Xuning üqün, Hudaƣa ita'ətmən bolunglar. Xəytanƣa ⱪarxi turunglar.
Xu qaƣdila, Xəytan silərdin ⱪaqidu. 8 Hudaƣa yeⱪinlixinglar, Hudamu
silərgə yeⱪinlixidu. Əy gunaⱨkarlar, gunaⱨtin ⱪol üzünglar. Əy ⱨəm
Hudani, ⱨəm dunyani dost tutimiz degüqilər, ⱪəlbinglarni pak ⱪilinglar.
9
Ⱪilƣan gunaⱨliringlar üqün ⱪayƣu-ⱨəsrət qekinglar, ⱨaza tutup
yiƣlanglar, külkənglarni matəmgə, huxalliⱪinglarni ⱪayƣuƣa
aylandurunglar. 10 Hudaning aldida ɵzünglarni tɵwən tutunglar. Xu
qaƣda, Huda silərni üstün ⱪilidu.
1
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yaki uning üstidin ⱨɵküm ⱪilsanglar, Hudaning «bir-biringlarni
sɵyünglar» degən ⱪanuninimu sɵkkən wə uning üstidin ⱨɵküm ⱪilƣan
bolisilər. Qünki, silər Hudaning ⱪanunining toƣra yaki hataliⱪini ⱪarar
ⱪilidiƣan sotqi əməssilər. Silərning wəzipənglar Hudaning ⱪanuniƣa
boysunuxtin ibarət. 12 Pəⱪət Hudala ⱪanun tüzgüqi wə ⱨɵküm
ⱪilƣuqidur, ⱪutⱪuzux wə ⱨalak ⱪilix pəⱪət Hudaning küq-ⱪudritidin
kelidu. Xundaⱪ ikən, baxⱪilar üstidin ⱨɵküm ⱪilixⱪa silərning nemə
ⱨoⱪuⱪunglar bar?!
Mahtanmasliⱪ
Bəzilər: «Bügün yaki ətə palan xəⱨərgə barimiz. U yərdə bir yil
turimiz, tijarət ⱪilip, kɵp pul tapimiz» dəydu. Bundaⱪ dəydiƣanlar
manga ⱪulaⱪ selinglar, 14 ətə nemə bolidiƣanliⱪini biləmsilər? Silərning
ⱨayatinglar huddi bir dəmdila pəyda bolup yoⱪap ketidiƣan tumanƣa
ohxaydu. 15 Xuning üqün, «Huda buyrusa, ɵlmisəkla, uni ⱪilimiz, buni
ⱪilimiz» dənglar. 16 Biraⱪ, ⱨazir silər ɵzünglarning pilaninglardin
məƣrurluⱪ bilən mahtinisilər. Bundaⱪ ⱪilix toƣra əməs. 17 Esinglarda
tutunglarki, ⱪilixⱪa tegixlik yahxi ixni bilip turup ⱪilmiƣanlar gunaⱨ
ⱪilƣan bolidu.
13

5-bab
Baylarni agaⱨlandurux
Əy baylar, ⱪulaⱪ selinglar! Bexinglarƣa kelidiƣan palakətlər üqün
dad-pəryad ⱪilip yiƣlanglar. 2 Bayliⱪinglar qirip ketidu,
kiyim-keqikinglarni küyə yəp ketidu, 3 altun-kümüxliringlarni bolsa
ⱨaman dat basidu. Bu dat ⱪiyamət künidə xəhsiyətqilikinglarƣa
guwaⱨliⱪ berip, dozahta kɵyüxünglarƣa səwəb bolidu. Qünki, silər bu
ahir zamanda bayliⱪ toplax bilənla bolup ketiwatisilər. 4 Silər
etizliⱪinglarda ixləwatⱪanlarning ix-ⱨəⱪlirigə ⱨiylə-mikir ixlitip
kəldinglar. Ular üstünglardin xikayət ⱪiliwatidu. Silərgə ⱨosul yiƣip
beriwatⱪan bu kixilərning aⱨ-zari ⱨəmmigə ⱪadir Hudaning ⱪuliⱪiƣa
yətti. 5 Silər bu dunyada bayaxat wə əyx-ixrət iqidə yaxawatisilər. Ⱪoylar
boƣuzlinidiƣan küngə ⱪədər bordalƣanƣa ohxax, silərmu ⱪiyamət
künigə ⱪədər ɵzünglarni bordawatisilər. 6 Silərgə ⱪarxi qiⱪⱪudək küqimu
bolmiƣan gunaⱨsiz kixilərni gunaⱨⱪa məⱨkum ⱪilip, ularni ɵltürüp
1
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kəldinglar.
Səwr-taⱪət wə du'a
Xunga, ⱪerindaxlar, Rəbbimiz Əysa ⱪayta kelidiƣan küngiqə
səwr-taⱪət ⱪilip turunglar. Deⱨⱪanlar mol ⱨosul elix üqün baⱨar wə küz
yamƣurlirini səwr-taⱪət bilən kütkinigə ohxax, silərmu Əysa Məsiⱨning
ⱪayta kelixini səwr-taⱪət bilən kütünglar. Iradənglar mustəⱨkəm bolsun.
Qünki, Rəbbimiz Əysaning ⱪayta kelixigə az ⱪaldi.
9
Ⱪerindaxlar, Hudaning jazasidin saⱪlinix üqün, bir-biringlardin
aƣrinmanglar; soraⱪ ⱪilƣuqi kelix aldida turidu. 10 Huda əwətkən
pəyƣəmbərlərning azab-oⱪubətlərgə ⱪandaⱪ səwr-taⱪət ⱪilƣanliⱪidin
ülgə elinglar. 11 Biz mana muxundaⱪ səwr-taⱪət bilən bərdaxliⱪ
bərgənlərni bəhtlik ⱨesablaymiz. Ayupning ɵz bexiƣa kəlgən ⱨər hil eƣir
azab-oⱪubətkə ⱪandaⱪ səwr-taⱪət bilən bərdaxliⱪ bərgənlikini, xundaⱪla
ahirda Hudaning uning ⱨayatini ⱪandaⱪ yahxi orunlaxturƣanliⱪini
bilisilər. Huda ⱨəⱪiⱪətənmu naⱨayiti xəpⱪətlik wə rəⱨimdildur.
12
Ⱪerindaxlirim, əng muⱨimi, ⱪəsəm ⱪilmanglar! Asman, zemin wə
baxⱪa nərsilərning nami bilən ⱪəsəm ⱪilƣuqi bolmanglar. Jawabinglar
tüzla «ⱨə'ə» yaki «yaⱪ» bolsun. Xundaⱪ ⱪilƣanda, Hudaning jazasiƣa
tartilmaysilər.
13
Aranglarda japa tartiwatⱪan kixi bar bolsa, u Hudaƣa du'a ⱪilsun.
Huxal boluwatⱪan kixi bar bolsa, u Hudaƣa mədⱨiyə nahxilirini eytsun.
14
Aƣriⱪ-silaⱪlar bar bolsa, etiⱪadqilar jama'ətqilikining yetəkqilirini
qaⱪirtip kəlsun. Ular Rəbbimizning nami bilən bu aƣriⱪlarning bexiƣa
yaƣ sürkəp⑥ du'a ⱪilsun. 15 Rəbbimiz toluⱪ ixənq bilən ⱪilinƣan du'a
arⱪiliⱪ aƣriⱪni saⱪaytidu wə uni ornidin turƣuzidu. Əgər bimar gunaⱨ
ⱪilƣan bolsa, kəqürüm ⱪilinidu. 16 Xunga, xipaliⱪ tepix üqün, ɵtküzgən
gunaⱨliringlarni ɵz'ara iⱪrar ⱪilinglar wə bir-biringlar üqün du'a
ⱪilinglar. Ⱨəⱪⱪaniy adəmning du'asi zor küq wə ünümgə igidur. 17 Ilyas
pəyƣəmbərmu bizgə ohxax adəm idi. U Isra'iliyidə yamƣur yaƣmasliⱪ
üqün ihlas bilən du'a ⱪilƣanidi. Nətijidə, üq yerim yil yamƣur yaƣmidi.
18
Keyin, ⱪayta yamƣur yeƣix üqün du'a ⱪilƣanidi, yamƣur yeƣip,
yərmu ⱨosul bərdi.
19
Ⱪerindaxlirim, aranglarda ⱨəⱪiⱪəttin qətnigən kixi bolsa, uni
7-8

Bu yərdiki yaƣ sürkəxning məⱪsiti bimarƣa Hudaning ƣəmhorluⱪini əslitip,
Hudaning uni saⱪaytalaydiƣanliⱪiƣa bolƣan ixənqini küqəytixtin ibarət.
⑥
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ⱨəⱪiⱪətkə ⱪayturup əkelixkə tirixinglar. 20 Xuni bilinglarki, gunaⱨkar
kixini ⱨəⱪiⱪətkə ⱪayturup əkəlgən adəm xu kixining mənggülük ɵlümdin
ⱪutuluxiƣa wə nurƣun gunaⱨlirining kəqürüm ⱪilinixiƣa səwəbqi
bolidu.
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Petrus yazƣan birinqi hət
(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
Bu hət Əysa Məsiⱨning əlqilirining biri bolƣan Petrus təripidin
yezilƣan.
Miladiyə birinqi əsirdə, nurƣun etiⱪadqilarƣa nisbətən eytⱪanda,
Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilix ziyankəxlikkə uqrax degənlik idi. Xunga,
Petrus ziyankəxlikkə uqriƣan etiⱪadqilarƣa təsəlli berix wə ularni
ilⱨamlandurux üqün, bu hətni yazƣan.
Petrus hetidə Əysa Məsiⱨning ɵlümi, ɵlümdin tirilixi ⱨəmdə bu tirilix
elip kelidiƣan ümidning ⱪanqilik bibaⱨa ikənlikini etiⱪadqilarƣa xərⱨləp
ɵtkən. U Əysa Məsiⱨningmu ziyankəxlikkə uqriƣanliⱪini təkitləx arⱪiliⱪ
etiⱪadqilarƣa təsəlli bərgən wə ularni tehimu kɵp ziyankəxlikkə uqrax
eⱨtimalliⱪiƣa təyyar turuxⱪa qaⱪirƣan. Mu'əllip bu hil sinaⱪta ularning
etiⱪadining tawlinip, pixip yetilidiƣanliⱪini təkitligən. U yənə
etiⱪadqilarni etiⱪadsizlar arisida Hudaning muⱪəddəs həlⱪigə layiⱪ
yaxax arⱪiliⱪ Əysa Məsiⱨkə guwaⱨliⱪ berixkə qaⱪirƣan.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tezis:
Salam (1-bab 1-ayəttin 2-ayətkiqə)
Ⱨayatliⱪ ümidi (1-bab 3-ayəttin 12-ayətkiqə)
Pak yaxax kerək (1-bab 13-ayəttin 2-bab 10-ayətkiqə)
Etiⱪadqilarning məs'uliyiti (2-bab 11-ayəttin 4-babning ahiriƣiqə)
Yetəkqilər wə yaxlarƣa nəsiⱨət (5-bab 1-ayəttin 11-ayətkiqə)
Ahirⱪi salam (5-bab 12-ayəttin 14-ayətkiqə)

Petrus yazƣan
birinqi hət

1

Əysa Məsiⱨning əlqisi bolƣan mənki Petrustin Pontus, Galatiya,
Kapadokiya, Asiya wə Bitiniyə ɵlkiliridə yaxawatⱪan ⱨəmdə bu
dunyaƣa musapir bolƣan, Hudaning talliƣan bəndilirigə salam.
2
Huda'atimiz ɵzining aldin orunlaxturuxi boyiqə silərni tallidi,
Muⱪəddəs Roⱨ silərni pak ⱪildi. Buningdin məⱪsət, silərning Əysa
Məsiⱨkə ita'ət ⱪilip, uning ⱪurbanliⱪ ⱪeni bilən gunaⱨliringlardin
yuyuluxunglar üqündur. Huda silərgə ⱨəssiləp meⱨir-xəpⱪət wə amanliⱪ
ata ⱪilƣay!
Ⱨayatliⱪ ümidi
Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning atisi bolƣan Hudaƣa mədⱨiyilər oⱪulƣay!
U bizgə qəksiz rəⱨimdillik kɵrsitip, Əysa Məsiⱨning ɵlümdin tirilixi
arⱪiliⱪ bizni yengidin tuƣuldurup, ɵqməs bir ümidkə igə ⱪildi. 4 Uning
pərzəntliri bolƣan bizlər üqün ərxtə tügiməs, qiriməs, solmas miras
saⱪlanmaⱪta. 5 Huda aldin təyyarlap ⱪoyƣan bu üzül-kesil ⱪutⱪuzuxni
ahir zamanda axkara ⱪilƣuqə, ɵzining ⱪudriti bilən silərni etiⱪadinglar
arⱪiliⱪ ⱪoƣdaydu. 6 Xuning üqün, ⱨazir silərning ⱨər hil sinaⱪlar
tüpəylidin waⱪitliⱪ azab-oⱪubət tartip, ⱨəsrət qekixinglarƣa toƣra
kəlsimu, xad-huramliⱪⱪa qɵmünglar. 7 Bundaⱪ azab-oⱪubət
qekixinglarning səwəbi etiⱪadinglarning sapliⱪini ispatlaxtur. Ⱨəⱪiⱪiy
3
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sap etiⱪad bolsa altundinmu ⱪimmətliktur. Gərqə altunning sapliⱪini otta
tawlax arⱪiliⱪ ispatliƣili bolsimu, u biz üqün bəribir mənggülük
bolalmaydu. Etiⱪadinglar sap bolsa, Əysa Məsiⱨ ⱪayta kəlgən qaƣda bu
etiⱪad silərgə mədⱨiyə, xan-xərəp wə ⱨɵrmət elip kelidu. 8 Silər burun
Əysa Məsiⱨni kɵrüp baⱪmiƣan bolsanglarmu, uni sɵyüp kəldinglar.
Ⱨazir uni kɵrmigən təⱪdirdimu uningƣa yənila ixinisilər. Xunga,
ⱪəlbinglar til bilən ipadiləp bərgili bolmaydiƣan qəksiz xad-huramliⱪⱪa
qɵmdi. 9 Qünki, silər ⱨazir etiⱪadinglarning nixani bolƣan ⱪutⱪuzuluxtin
bəⱨrimən boluwatisilər.
10
Bu ⱪutⱪuzulux toƣrisida ilgiriki pəyƣəmbərlər təpsiliy izdəngən, uni
qüxinixkə tirixⱪan ⱨəmdə silərgə ata ⱪilinƣan bu meⱨir-xəpⱪət toƣrisida
aldin eytⱪanidi. 11 Əysa Məsiⱨning Roⱨi ularning ⱪəlbidə bolup, bu Roⱨ
ularƣa Huda əwətməkqi bolƣan ⱪutⱪuzƣuqi qekidiƣan azab-oⱪubətlər
wə uning bu azab-oⱪubətlərni qəkkəndin keyin erixidiƣan xan-xəripi
toƣrisida aldin'ala məlumat bərgən. Ular bu ixlarning ⱪaqan wə ⱪandaⱪ
yüz beridiƣanliⱪi üstidə izdəngən. 12 Huda bu pəyƣəmbərlərgə ularning
bu ixlarni aldin eytixining ɵzliri üqün əməs, bəlki silər üqün ikənlikini
bildürdi. Bügünki kündə hux həwərni yətküzgüqilər ərxtin əwətilgən
Muⱪəddəs Roⱨning küqi bilən bu ixlarni silərgə yətküzdi. Ⱨətta
pərixtilərmu bu ixlarning əməlgə axurulƣanliⱪini kɵrüxkə təlpünidu.
Pak yaxanglar
Xunga, əⱪil-ⱨoxunglarni yiƣip, ɵzünglarni səgək tutunglar,
ümidinglarni Əysa Məsiⱨ ⱪayta kəlgən künidə silərgə elip kelidiƣan
bəht-sa'adətkə pütünləy baƣlanglar. 14 Hudaning ita'ətmən pərzəntliridin
bolunglar. Əysa Məsiⱨni tonumiƣan qaƣliringlardikidək bolmiƣur
ⱨəwəslərgə berilmənglar. 15 Əksiqə, ⱨəmmə ixliringlarda pak bolunglar,
qünki silərni qaⱪirƣan Huda paktur. 16 Huda muⱪəddəs yazmilarda: «Pak
bolunglar, qünki mən pakturmən» degən.
17
Silər kixilərning ix-ⱨərikitigə ⱪarap adilliⱪ bilən soraⱪ ⱪilidiƣan
Hudani «Ata» degənikənsilər, undaⱪta bu dunyada musapir bolup
yaxawatⱪan waⱪtinglarni Hudani qongⱪur ⱨɵrmətləx bilən ɵtküzünglar.
18
Qünki silərgə məlumki, silər əjdadliringlardin ⱪalƣan əⱨmiyətsiz
turmux yolining ⱪulluⱪidin azad boldunglar. Bu, ⱪimmitini ⱨaman
yoⱪitidiƣan altun yaki kümüxtək nərsilər bilən əməs, 19 bəlki Huda
əwətkən kəm-kütisiz ⱪozining, yəni Əysa Məsiⱨning ⱪimmətlik ⱪenining
bədiligə kəldi. 20 Əysa Məsiⱨ dunya yaritilixtin ilgirila Huda təripidin
13
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insanlarning ⱪutⱪuzƣuqisi bolux üqün tallanƣan. U muxu ahirⱪi
waⱪitlarda⑦ silər üqün bu dunyaƣa əwətilip, axkara ⱪilindi. 21 Silər Əysa
Məsiⱨ arⱪiliⱪ Hudaƣa etiⱪad ⱪiliwatisilər. Huda Əysa Məsiⱨni ɵlümdin
tirildürüp, uningƣa xan-xərəp bərdi. Xuning üqün, silərning etiⱪadinglar
wə ümidinglar Hudaƣa baƣlanƣan.
22
Silər ⱨəⱪiⱪətkə ita'ət ⱪilƣanliⱪinglardin ⱪəlbinglar pak ⱪilinip,
etiⱪadqilarni sɵyidiƣan səmimiy meⱨir-muⱨəbbətkə igə boldunglar.
Xunga, bir-biringlarni qin ⱪəlbinglardin ⱪizƣin sɵyünglar. 23 Qünki, silər
yengiwaxtin tuƣuldunglar. Bu yengi ⱨayat ⱨaman ɵlüp ketidiƣan
insanlar arⱪiliⱪ əməs, bəlki Hudaning sɵzi, yəni Hudaning ⱨayatiy küqkə
igə wə mənggü məwjut sɵzi arⱪiliⱪ boldi. 24 Huddi muⱪəddəs yazmilarda
yezilƣinidək:
«Pütkül insan gül-giyaⱨⱪa ohxaydu,
ularning xan-xəripi ƣazang bolidiƣan qeqəkkə ohxaydu.
Giyaⱨlar ⱪurup, güllər solixip ɵlidu,
25
biraⱪ, Rəbbimizning sɵzi mənggü məwjut bolidu!»
Biz silərgə yətküzgən hux həwər dəl Rəbbimizning sɵzidur.

2-bab
1

Xuning üqün, barliⱪ yamanliⱪ, ⱨiyligərlik, sahtipəzlik, ⱨəsəthorluⱪ
wə tɵⱨməthorluⱪlarni taxlanglar. 2-3 Silər Rəbbimizning
meⱨir-xəpⱪitidin bəⱨrimən bolƣanikənsilər, huddi yengi tuƣulƣan
bowaⱪ anining sütigə təxna bolƣandək, silərmu Hudaning sap sɵzigə
təxna bolunglar. Buning bilən, silər üzül-kesil ⱪutⱪuzulƣuqə, etiⱪadta
ɵsüp yetələysilər.
4
Əysa Məsiⱨ Hudaning salmaⱪqi bolƣan ibadəthanisining tirik ul
texidur. Kixilər uni rət ⱪilƣan bolsimu, lekin Huda uni tallidi wə
ⱪədirlidi. Xunga, silər Əysa Məsiⱨkə yeⱪinlixinglar. 5 Xundaⱪ ⱪilsanglar,
silərmu Hudaning ibadəthanisining selinixiƣa ixlitilidiƣan tirik taxlardin
bolisilər. Silər Hudaƣa atalƣan roⱨaniylar bolup, Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ
Hudaƣa hizmət ⱪilix wə mədⱨiyə oⱪux ⱪatarliⱪ Hudani hursən ⱪilidiƣan
Ahirⱪi waⱪitlar – Əysa Məsiⱨning birinqi ⱪetim bu dunyaƣa kelixidin tartip, ikkinqi
ⱪetim kelixigiqə bolƣan waⱪitni kɵrsitidu.
⑦
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ⱪurbanliⱪlarni berələysilər. 6 Muⱪəddəs yazmilarda mundaⱪ deyilgən:
«Ⱪaranglar, tallanƣan bir ⱪimmətlik ul texini Si'onƣa⑧ ⱪoydum.
Uningƣa etiⱪad ⱪilƣanlar ⱨərgiz na'ümidtə ⱪalmaydu.»
7-8

Silər Əysa Məsiⱨtin ibarət bu ul texiƣa etiⱪad ⱪilƣanliⱪinglar üqün,
bu ul texi silərgə nisbətən ⱪimmətliktur. Lekin, uningƣa etiⱪad
ⱪilmaydiƣanlarƣa nisbətən bu ul texi dəl muⱪəddəs yazmilarda
deyilginidək:
«Tamqilar taxliwətkən bu tax
ⱪuruluxning mərkiziy ul texi bolup ⱪaldi!»
«Bu tax kixilər putlixidiƣan tax boldi,
adəmni yiⱪitidiƣan tax boldi.»
Ular Hudaning Əysa Məsiⱨ toƣrisidiki hux həwirini rət ⱪilƣanliⱪi
üqün, bu taxⱪa putlixidu. Ularning bundaⱪ boluxi aldin bəlgiləngən.
9
Lekin, silər bolsanglar Hudaning talliƣanliri, uning padixaⱨliⱪining
roⱨaniyliri, Hudaƣa atalƣan həlⱪ, xundaⱪla Hudaƣa mənsup
bolƣanlarsilər. Silərni ⱪarangƣuluⱪtin ɵzining parlaⱪ yoruⱪluⱪiƣa
qaⱪirƣan Huda ɵzining uluƣluⱪini baxⱪilarƣa yətküzüxünglar üqün,
silərni tallidi. 10 Burun silər Hudaning həlⱪi əməs idinglar. Lekin, əmdi
Hudaning həlⱪisilər. Burun silər Hudaning rəⱨim-xəpⱪitigə
erixmigənidinglar, lekin əmdi erixtinglar.
Hudaning sadiⱪ hizmətkarliri bolunglar
Ⱪədirlik ⱪerindaxlirim, silər bu dunyaƣa pəⱪət musapir wə
meⱨmansilər. Xunga silərdin ɵtünüp soraymənki, ɵzünglarni silər bilən
ⱪarxilixidiƣan yaman ⱨəwəslərdin tutuwelinglar. 12 Əysa Məsiⱨkə etiⱪad
ⱪilmaydiƣanlar aldida esil pəzilət bilən yaxanglar. Muxundaⱪ ⱪilƣanda,
gərqə ular silərni yaman adəm dəp tɵⱨmət ⱪilsimu, lekin silərning yahxi
əməliyitinglarni kɵrüp, rəbbimiz Əysa ⱪayta kəlgən küni Hudani
uluƣlaydu.
13-14
Rəbbimizni ⱨɵrmətləx üqün, insanlar arisidiki ⱨoⱪuⱪdarlarƣa,
yəni əng yuⱪiri mənsəptiki padixaⱨ wə uning ⱪol astidiki waliylarƣa
11
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Si'on – ⱪədimki Isra'iliyining paytəhti Yerusalemning yənə bir atilixidur.

1455
Petrus yazƣan birinqi hət

boysununglar. Bu ⱨoⱪuⱪdarlar yaman ix ⱪilƣuqilarni jazaƣa tartix, yahxi
ix ⱪilƣuqilarni ⱨɵrmətkə sazawər ⱪilix üqün təyinləngən. 15 Hudaning
iradisi xuki, silərning üstünglardin xikayət ⱪilidiƣan nadan adəmlərning
zuwanini yahxi əməliyitinglar arⱪiliⱪ tuwaⱪlaxtur. 16 Silər ərkin adəm
bolup, ⱨeqkim silərning undaⱪ yaki bundaⱪ ⱪilix-ⱪilmasliⱪinglarni mən'i
ⱪilalmaydu. Lekin, bu ərkinlikni yaman ixlarni ⱪilixning baⱨanisi
ⱪiliwalmay, Hudaning sadiⱪ hizmətkarliri bolup yaxanglar, 17 barliⱪ
insanlarni ⱨɵrmətlənglar, etiⱪadqi ⱪerindaxliringlarƣa meⱨir-muⱨəbbət
kɵrsitinglar, Hudadin ⱪorⱪunglar, padixaⱨni ⱨɵrmətlənglar.
Əysa Məsiⱨ səwr ⱪilixning ülgisidur
Əy ⱪullar, hojayinliringlarni ⱨɵrmətləp, ularƣa boysununglar. Silər
yahxi wə hux pe'il hojayinlarƣila əməs, bəlki ⱪattiⱪ ⱪol hojayinlarƣimu
boysununglar. 19 Əgər aranglardin biri naⱨəⱪ azab-oⱪubət qəksə ⱨəmdə
bu azab-oⱪubətkə səwr-taⱪət ⱪilix Hudaning iradisi ikənlikini bilip,
uningƣa səwr-taⱪət ⱪilsa, u Hudani hursən ⱪilidu. 20 Əgər hataliⱪ
ɵtküzüp, tegixlik jazaƣa tartilƣanda uningƣa bərdaxliⱪ bərsə, buning
mahtinidiƣan ⱨeq yeri yoⱪ! Lekin, yahxi ixlarni ⱪilip azab-oⱪubət qəksə
ⱨəmdə uningƣa bərdaxliⱪ bərsə, u Hudani hursən ⱪilidu. 21 Qünki, silər
mana xundaⱪ azab-oⱪubətkə qaⱪirildinglar. Əysa Məsiⱨmu silər üqün
azab-oⱪubət qekip, silərni ɵzining izidin mangsun dəp, silərgə ülgə
ⱪaldurdi. 22 Muⱪəddəs yazmilarda yezilƣinidək: «U gunaⱨ ⱪilmiƣan,
aƣzidin birər eƣizmu ⱨiylə-mikirlik sɵz qiⱪmiƣan.» 23 Əysa Məsiⱨ
ⱨaⱪarətkə uqriƣanda, til ⱪayturmaytti. Azab-oⱪubət qəkkəndə, ⱨeqkimgə
təⱨdit salmaytti. Əksiqə, ɵzini adil ⱨɵküm ⱪilidiƣan Hudaƣa tapxuratti.
24
U bizning gunaⱨning ilkidə yaximasliⱪimiz, bəlki ⱨəⱪⱪaniyliⱪ yolida
mengiximiz üqün, gunaⱨlirimizni ɵz zimmisigə elip krestkə mihlinip
ⱪurban boldi. Silər uning yariliri bilən xipa taptinglar. 25 Qünki, burun
silər yoldin azƣan ⱪoylarƣa ohxayttinglar, lekin ⱨazir ɵzünglarni
ⱪoƣdaydiƣan ⱪoyqining, yəni Əysa Məsiⱨning yeniƣa ⱪaytip
kəldinglar.
18

3-bab
1-2

Ər-ayalliⱪ munasiwət
Əy ayallar, silərmu ərliringlarƣa ita'ət ⱪilinglar. Xundaⱪ ⱪilsanglar,
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Hudaning sɵzigə ixənməydiƣan ərlər ɵz ayalining bu pəzilitidin
təsirlinip, Hudaƣa etiⱪad ⱪilixi mumkin. Silərning ularƣa artuⱪqə gəp
ⱪilixinglarning ⱨajiti yoⱪ. Qünki, ular silərning Hudaƣa bolƣan qongⱪur
ⱨɵrmitinglar wə pak pəzilitinglarni kɵrələydu.
3
Güzəllikinglar sirtⱪi kɵrünüxtiki alaⱨidə yasiwalƣan qaqliringlar,
taⱪiƣan altun zibuzinnətliringlar wə esil kiyimliringlardin ibarət əməs,
4
bəlki ⱪəlbinglardiki ɵqməs güzəllik, yəni mulayimliⱪ wə
təmkinlikinglardin ibarət bolsun qünki, bundaⱪ güzəllik Hudaning aldida
intayin ⱪimmətliktur. 5 Burunⱪi qaƣlarda, ümidini Hudaƣa baƣliƣan
ihlasmən ayallar dəl muxundaⱪ güzəllik bilən ɵzlirini zinnətləp, ərlirigə
ita'ət ⱪilatti. 6 Məsilən, Sarə Ibraⱨimni «hojayin» dəp atap, uning
sɵzlirigə boysunatti. Silər ⱨeqnemidin ⱪorⱪmay, toƣra ixlarni ⱪilsanglar,
silərmu Sarəning pərzəntliri bolƣan bolisilər.
7
Əy ərlər, xuningƣa ohxax, silərmu ayalliringlar bilən bolƣan
turmuxta ularning silərdin ajiz ikənlikini qüxinip, ularƣa kɵyününglar
wə ularni ⱨɵrmətlənglar. Qünki, ularmu silərgə ohxax, Huda ata ⱪilƣan
yengi ⱨayattin ortaⱪ bəⱨrimən bolƣuqilardur. Xundaⱪ ⱪilsanglar,
du'aliringlar tosalƣuƣa uqrimaydu.
Ⱨəⱪⱪaniyliⱪ üqün azab qekix
Yiƣinqaⱪlap eytⱪanda, ⱨəmminglar bir niyət, bir məⱪsəttə bolunglar,
bir-biringlarƣa ⱨesdaxliⱪ ⱪilinglar, bir-biringlarni ⱪerindaxlarqə
sɵyünglar, meⱨriban wə kəmtər bolunglar. 9 Yamanliⱪⱪa yamanliⱪ,
aⱨanətkə aⱨanət bilən əməs; əksiqə, bəht tiləx bilən jawab ⱪayturunglar.
Qünki, Huda silərni baxⱪilarƣa bəht tiləxkə qaⱪirdi. Bundaⱪ ⱪilsanglar,
Huda silərnimu bəhtlik ⱪilidu. 10 Huddi muⱪəddəs yazmilarda
yezilƣinidək:
8

«Ⱨayatni sɵyüp, yahxi kün kəqürüxni halaydiƣanlar
tilini yamanliⱪtin, aƣzini ⱨiylə-mikirlik sɵzlərdin yiraⱪ tutsun.
11
Yamanliⱪni taxlap, yahxi ixlarni ⱪilsun,
ⱨəmməylən bilən inaⱪ yaxaxⱪa tirixsun.
12
Qünki, Pərwərdigarning kɵzi ⱨəⱪⱪaniylardidur,
ⱪulaⱪliri ularning du'asididur.
lekin, Rəbbimizning nəpriti yamanliⱪ ⱪilƣuqilardidur.»
13

Əgər silər da'im yahxi ixlarni ⱪilixⱪa tirixsanglar, baxⱪilar silərgə
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yamanliⱪ ⱪilmaydu. 14 Lekin, ⱨəⱪⱪaniyliⱪ yolida azab-oⱪubət
qəksənglarmu, nəⱪədər bəhtliksilər! Baxⱪilarning təⱨditidin
ⱪorⱪmanglar wə ənsirəp kətmənglar. 15 Bəlki, ⱪəlbinglarning qongⱪur
ⱪatlimidin Rəbbimiz Əysaƣa orun berip, ɵzünglarni uningƣa atanglar.
Silərning mənggülük ⱨayatⱪa bolƣan ümidinglarning səwəbini
soriƣanlarƣa jawab berixkə ⱨər da'im təyyar turunglar. 16 Buni
mulayimliⱪ wə ⱨɵrmət bilən eytinglar. Wijdaninglarni sap tutunglar-də,
silərgə tɵⱨmət ⱪilƣuqilar silərning Əysa Məsiⱨkə mənsup
bolƣanliⱪinglardin yetilgən pəzilitinglarni kɵrüp, ɵzliri ⱪilƣan
tɵⱨmətlərdin hijil bolsun. 17 Əgər azab-oⱪubət qekiximiz Hudaning
iradisi bolsa, undaⱪta yahxi ixlarni ⱪilip azab-oⱪubət qekiximiz yaman
ixlarni ⱪilip azab-oⱪubət qekiximizdin əwzəldur. 18 Esinglarda bolsunki,
Əysa Məsiⱨ gunaⱨ ⱪilip baⱪmiƣan bolsimu, azab-oⱪubət qekip,
ⱨəmmimizni Huda bilən yaraxturux məⱪsitidə biz gunaⱨkarlarning
ornida ɵldi. Uning birla ⱪetimliⱪ ⱪurbanliⱪ ⱪilinixi bilən barliⱪ
gunaⱨlirimiz yuyuldi. Uning teni ɵlgən bolsimu, lekin uning roⱨi
tirildürüldi. 19 U solap ⱪoyulƣan roⱨlarning yeniƣa muxu roⱨiy ⱨayatliⱪi
bilən berip, ɵzining bu ƣəlibisini jakarlidi. 20 Solap ⱪoyulƣan bu roⱨlar
burunⱪi zamanda Nuⱨ pəyƣəmbər kemə yasawatⱪan məzgildə Huda
səwrqanliⱪ bilən ularning towa ⱪilixini kütsimu, Hudaning sɵzigə ⱪulaⱪ
salmiƣan kixilərning roⱨliridur. Nuⱨ pəyƣəmbər yasiƣan kemidə pəⱪət
birⱪanqə kixila, yəni jəmiy səkkiz kixi bolup, ular su arⱪiliⱪ ⱪutⱪuzuldi.
21
Bu, bizning ⱨazirⱪi ⱪutⱪuzulƣanliⱪimizni bildüridiƣan suƣa
qɵmüldürüximizning aldin bexariti bolidu. Qɵmüldürülüximiz
bədinimizning kirdin tazilinixi əməs, bəlki ɵzimizni Əysa Məsiⱨning
tirildürülüxi arⱪiliⱪ pak wijdan bilən Hudaƣa beƣixliximizdur.
22
Tirildürülgən Əysa Məsiⱨ ərxkə qiⱪip, Hudaning ong yenida
olturmaⱪta. Pərixtilər, ərxtiki ⱨoⱪuⱪdarlar wə baxⱪa barliⱪ küqlüklər
uningƣa tiz pükməktə.

4-bab
Huda yolida yaxax
Əysa Məsiⱨ jismaniy jəⱨəttə azab-oⱪubət qəkkənikən, silərmu
xundaⱪ iradə bilən ɵzünglarni ⱪorallandurunglar. Qünki, Huda yolida
jismaniy jəⱨəttə azab-oⱪubət qəkkən kixi gunaⱨ ⱪilixni tohtitixⱪa bəl
1
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baƣliƣan bolidu. 2 Buning bilən, keyinki ⱨayatinglarni yaman
ⱨəwəslərgə berilix bilən əməs, bəlki Hudaning iradisigə muwapiⱪ
ɵtküzisilər. 3 Burun silər Hudaƣa etiⱪad ⱪilmaydiƣanlar yahxi kɵridiƣan
ixlarni ⱪilip, kɵp waⱪtinglarni ɵtküzüwəttinglar. Silər buzuⱪqiliⱪ,
xəⱨwaniyliⱪ, ⱨaraⱪkəxlik, əyx-ixrət, aqkɵzlərqə yəp-iqix wə yirginqlik
butpərəslik iqidə yaxap kəlgənidinglar. 4 Hudaƣa etiⱪad ⱪilmaydiƣan
adəmlər ⱨazir silərning ɵzlirigə ohxax xəⱨwaniy turmuxⱪa
berilmigənlikinglarƣa əjəblinip, silərni ⱨaⱪarətliməktə. 5 Lekin, ular bu
ⱪilmixliri üqün soraⱪ ⱪilixⱪa təyyar turƣan Hudaƣa ⱨesab beridu.
Kəlgüsidə Huda pütkül insanni, məyli tiriklər yaki ɵlgənlər bolsun, soraⱪ
ⱪilidu. 6 Xu səwəbtin, Hudaning hux həwiri ɵlgənlərgimu, ular ɵlməstin
burun yətküzülgənidi. Nətijidə, hux həwərni ⱪobul ⱪilƣanlar gərqə
jismaniy jəⱨəttə baxⱪa insanlarƣa ohxax, Hudaning ⱨɵkümi bilən ɵlgən
bolsimu, lekin ularning roⱨi Huda ata ⱪilidiƣan mənggülük ⱨayat bilən
yaxaydu.
Hudaning sadiⱪ hizmətqisi
Dunyaning ahirlixidiƣan küni yeⱪinlaxmaⱪta. Xunga, silər
eƣir-besiⱪliⱪ wə səgəklik bilən du'a ⱪilinglar. 8 Ⱨəmmidin muⱨimi,
bir-biringlarƣa səmimiy meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitinglar. Qünki,
meⱨir-muⱨəbbət nurƣun gunaⱨlarni kəqürgüzüwetidu. 9 Bir-biringlardin
narazi bolmay, meⱨmandost ɵtünglar. 10 Huda təripidin ⱨərbiringlarƣa
hilmuhil ⱨədiyə süpitidə ata ⱪilinƣan ⱪabiliyətlərni yahxi ⱪollinip,
bir-biringlarƣa hizmət ⱪilinglar. 11 Kimgə Huda toƣrisida təlim berix
ⱪabiliyiti ata ⱪilinƣan bolsa, u Hudaning sɵzlirini sɵzlisun, kimgə
baxⱪilarƣa hizmət ⱪilix ⱪabiliyiti ata ⱪilinƣan bolsa, u Hudaning bərgən
küq-ⱪudriti bilən hizmət ⱪilsun. Buning bilən, ⱨəmmə ixta Huda Əysa
Məsiⱨ arⱪiliⱪ mədⱨiyilinidu. Barliⱪ xan-xərəp wə küq-ⱪudrət Hudaƣa
əbədil'əbəd mənsup bolƣay, amin!
7

Etiⱪadqilarning azab-oⱪubətkə səwr ⱪilixi
Ⱪədirlik ⱪerindaxlirim, silər ⱪattiⱪ sinaⱪlarƣa duq kəlgininglarda,
ajayip bir ixⱪa yoluⱪup ⱪaldim, dəp ⱨəyran bolmanglar. 13 Əksiqə, Əysa
Məsiⱨning azab-oⱪubətlirigə ortaⱪ bolƣanliⱪinglardin huxal bolunglar.
U xan-xərəp bilən ⱪaytip kəlgəndə, silərmu xad-huramliⱪⱪa qɵmisilər.
14
Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣanliⱪinglar səwəbidin ⱨaⱪarətkə uqrisanglar,
nəⱪədər bəhtliksilər! Qünki, Hudaning uluƣ roⱨi silərning ⱪəlbinglardin
12
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orun alƣan. 15 Aranglardin birining azab-oⱪubət qekixi ⱨərgizmu ⱪatilliⱪ,
oƣriliⱪ wə yamanliⱪlarni ⱪilix yaki baxⱪilarning ixiƣa arilixix səwəbidin
bolmisun. 16 Lekin, aranglardin biri Əysa Məsiⱨkə əgəxküqi dəp
atalƣanliⱪi səwəbidin azab-oⱪubət qəksə, u buningdin nomus ⱪilmisun.
Əksiqə, xu nam bilən atalƣanliⱪi üqün Hudani mədⱨiyilisun. 17 Qünki,
soraⱪ waⱪti baxlandi. Bu soraⱪ aldi bilən Hudaning pərzəntliri, yəni
etiⱪadqilarning etiⱪadini sinaxtin baxlinidu. Əgər bu biz etiⱪadqilar üqün
ⱪiyin bolsa, u ⱨalda Hudaning sɵzigə ⱪulaⱪ salmiƣanlarning aⱪiwiti
ⱪandaⱪ bolar? 18 Dəl muⱪəddəs yazmilarda yezilƣinidək:
«Əgər adil adəmlərning ⱪutⱪuzuluxi təs bolsa,
Huda yolida mangmiƣanlar wə baxⱪa gunaⱨkarlarning aⱪiwiti
ⱪandaⱪ bolar?»
19

xuning üqün, Hudaning iradisi bilən azab-oⱪubət qəkkənlər jenini
ixənqlik yaratⱪuqiƣa amanət ⱪoyup, yahxi ixlarni ⱪilixni
dawamlaxtursun.

5-bab
Yetəkqilər wə yaxlarƣa ⱪilinƣan nəsiⱨət
Ⱨazir mən aranglardiki etiⱪadqilar jama'ətqilikining yetəkqilirigə bir
eƣiz sɵz ⱪilmaⱪqimən. Qünki, mənmu silərgə ohxax bir yetəkqi ⱨəmdə
Əysa Məsiⱨning kresttə qəkkən azab-oⱪubətlirining guwaⱨqisi, u ⱪaytip
kəlgəndə uning namayan ⱪilidiƣan xan-xəripidin bəⱨrimən bolƣuqimən.
Yetəkqi süpitimdə silər yetəkqilərdin xuni ɵtünimənki, 2 ⱪoyqi ⱪoyliriƣa
yahxi ⱪariƣiniƣa ohxax, silərmu Huda silərgə amanət ⱪilƣan etiⱪadqilar
jama'ətqilikining ⱨalidin həwər elinglar. Buni məjburən əməs, bəlki
Hudaning iradisi boyiqə razimənlik bilən ⱪilinglar; pul tepix üqün əməs,
ⱪizƣinliⱪ bilən ⱪilinglar. 3 Silərgə amanət ⱪilinƣan bu etiⱪadqilar
jama'ətqilikining ⱨɵkümrani boluwalmanglar, əksiqə bu jama'ətqilikkə
ülgə bolunglar. 4 Xundaⱪ ⱪilsanglar, bax ⱪoyqi Əysa Məsiⱨ ⱪaytip
kəlgəndə, mənggü qeqəkləp turidiƣan xan-xərəp tajiƣa erixisilər.
5
Əy yigitlər, silərmu yetəkqilərgə boysununglar. Ⱨəmminglar
bir-biringlarƣa kəmtər bolunglar. Qünki, muⱪəddəs yazmilarda
yezilƣinidək: «Huda ⱪarxidur təkəbburlarƣa, meⱨir-xəpⱪət ⱪilar
1
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kəmtərlərgə.» 6 Ɵzünglarni Hudaning ⱪudrətlik ⱪoli astida tɵwən
tutunglar. Xundaⱪ ⱪilsanglar, waⱪti kəlgəndə Huda silərni üstün ⱪilidu.
7
Barliⱪ ƣəm-ⱪayƣuliringlarni Hudaƣa tapxurunglar. Qünki, u silərgə
ƣəmhorluⱪ ⱪilidu.
8
Ɵzünglarni ⱨoxyar wə səgək tutunglar. Qünki, düxmininglar bolƣan
Xəytan huddi eqirⱪap kətkən xirdək aranglardiki etiⱪadqilarni yutmaⱪqi
bolup, ⱪatrap yüridu. 9 Silər mustəⱨkəm etiⱪadinglar bilən Xəytanƣa
taⱪabil turunglar. Qünki esinglarda bolsunki, dunyaning ⱨərⱪaysi
jayliridiki ⱪerindaxliringlarmu silərgə ohxax, azab-oⱪubət qekiwatidu.
10
Pütkül meⱨir-xəpⱪətning mənbəsi bolƣan Huda silərni Əysa Məsiⱨ
arⱪiliⱪ ɵzining mənggülük xan-xəripigə qaⱪirƣan. Silər waⱪitliⱪ
azab-oⱪubət qəkkininglardin keyin, Huda silərni dəs turƣuzup, silərni
qidamliⱪ ⱪilip, etiⱪadinglarni mustəⱨkəm wə təwrənməs ⱪilidu. 11 Barliⱪ
küq-ⱪudrət Hudaƣa əbədil'əbəd mənsup bolƣay, amin!
Ahirⱪi salam
Mən Huda yolidiki sadiⱪ ⱪerindixim Silasning yardimi bilən bu
ⱪisⱪiƣina hətni yazdim. Uxbu hətni yeziximdiki məⱪsət, silərni
riƣbətləndürüx wə Hudaning ⱨəⱪiⱪiy meⱨir-xəpⱪiti ⱨəⱪⱪidə guwaⱨliⱪ
berixtin ibarəttur. Bu meⱨir-xəpⱪəttə qing turunglar.
13
Silər bilən billə Huda təripidin tallanƣan Babildiki⑨ etiⱪadqilar
jama'ətqilikidin wə Huda yolidiki oƣlum Markustin silərgə salam.
14
Bir-biringlar bilən meⱨribanlarqə salamlixinglar.
Silərgə, yəni Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣan ⱨəmminglarƣa amanliⱪ
yar bolƣay!
12

⑨

Babil – xu waⱪittiki etiⱪadqilar arisida rim xəⱨiri məhpiy ⱨalda Babil, dəp atilatti.
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(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
Bu, əlqi Petrusning ⱨayatining ahirⱪi məzgilliridə (mu'əllip miladiyə
68-yildin burun, yəni Rim imperatori Neroning zulmətlik ⱨɵkümranliⱪi
dəwridə etiⱪadi səwəblik ɵltürülgən) yazƣan hetidur.
Mu'əllip bu hət arⱪiliⱪ etiⱪadqilarni Əysa Məsiⱨ toƣrisida yətküzülgən
ⱨəⱪiⱪəttə qing turuxⱪa ⱨəmdə Hudaning ɵzlirini talliƣanliⱪini ⱨayatida
ispatlaxⱪa qaⱪirƣan. Mu'əllip ularni bir ⱪisim sahta təlim bərgüqilərdin
agaⱨlandurup, ularning təlimatlirini wə bu hil təlimlərning təsiridin
pəyda bolƣan əhlaⱪsizliⱪni ⱪamqiliƣan.
Mu'əllip yənə Əysa Məsiⱨ ⱪaytip kəlməydu, dəydiƣan təlimatning hata
ikənlikini təkitligən. U Əysa Məsiⱨning ⱨazirƣiqə kəlməsliki Hudaning
«ⱨeqkimning mənggü ⱨalak bolmay, barliⱪ insanlarning ɵz gunaⱨliriƣa
towa ⱪilixini» istigənlikidin ikənlikini kɵrsitip bərgən. Ahirida u
etiⱪadqilarni Əysa Məsiⱨning ⱪayta kelixini intizarliⱪ bilən kütüp, pak
yaxax bilən Hudaƣa hizmət ⱪilixⱪa ündigən.

1.
2.
3.
4.

Tezis:
Salam (1-bab 1-ayəttin 2-ayətkiqə)
Etiⱪadta yetilixning yolliri (1-bab 3-ayəttin 21-ayətkiqə)
Sahta təlim bərgüqilərdin ⱨəzər əyləx (2-bab)
Əysa Məsiⱨning ⱪaytip kelixi (3-bab)

Petrus yazƣan
ikkinqi hət

1

Əysa Məsiⱨning hizmətkari wə əlqisi bolƣan mənki Simun Petrustin
silərgə salam! Silər bizning Hudayimiz wə ⱪutⱪuzƣuqimiz bolƣan Əysa
Məsiⱨning adilliⱪi arⱪiliⱪ biz bilən ohxax ⱪimmətlik bir etiⱪadⱪa
muyəssər boldunglar. 2 Silər Hudani wə rəbbimiz Əysani tonuƣanseri,
Hudaning silərgə kɵrsitidiƣan meⱨir-xəpⱪiti wə amanliⱪi tehimu axⱪay!
Əysa Məsiⱨkə bolƣan tonuxni qongⱪurlaxturux
Biz Əysa Məsiⱨni ⱨəⱪiⱪiy tonuƣanliⱪimizdin, u ɵzining küq-ⱪudriti,
yəni Hudaning küq-ⱪudriti arⱪiliⱪ bizgə Hudaning iradisi boyiqə ⱨayat
kəqürüximiz üqün eⱨtiyajliⱪ bolƣan ⱨəmmə nərsini ata ⱪildi. U bizni
ɵzining uluƣluⱪi wə esil pəziliti bilən qaⱪirdi. 4 U ɵzining uluƣluⱪi wə
esil pəziliti arⱪiliⱪ bizgə naⱨayiti uluƣ wə ⱪimmətlik wədilərni bərdi.
Bular arⱪiliⱪ biz bu dunyadiki insanlarning bolmiƣur ⱨəwəsliridin kelip
qiⱪⱪan əhlaⱪsizliⱪtin ⱪutulup, Hudaning təbi'itigə ohxax təbi'ətkə igə
bolalaymiz. 5 Xunga, silər pütün küqünglar bilən etiⱪadinglarƣa esil
pəzilətni, esil pəzilitinglarƣa Huda toƣrisidiki bilimni, 6 biliminglarƣa
ɵzünglarni baxⱪuruxni, ɵzünglarni baxⱪuruxunglarƣa səwrqanliⱪni,
səwrqanliⱪinglarƣa Hudaƣa bolƣan ihlasmənlikni,
7
ihlasmənlikinglarƣa ⱪerindaxlarni sɵyüxni, ⱪerindaxlarni
sɵyüxünglarƣa baxⱪilarƣa meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitixni ⱪoxuxⱪa
3
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tirixinglar. 8 Qünki, silər bu hususiyətlərgə igə bolsanglar, xundaⱪla bu
hususiyətlərni ⱨayatinglarda tehimu yetildürsənglar, silərning Rəbbimiz
Əysa Məsiⱨkə bolƣan tonuxunglar əⱨmiyətsiz bolmaydu, əksiqə
ⱨayatinglarda yahxi nətijilər barliⱪⱪa kelidu. 9 Bu hususiyətlərgə igə
bolmiƣan kixi pəⱪət burnining uqinila kɵrələydiƣan yaki kor kixigə
ohxaydu. Undaⱪ kixi burunⱪi gunaⱨliridin pak ⱪilinƣanliⱪini untuƣan
bolidu.
10
Əy ⱪerindaxlar, Huda silərni ɵzining muⱪəddəs həlⱪi boluxⱪa tallidi
wə qaⱪirdi. Xuning üqün, silər ɵz ⱨayatinglarda buni ispatlaxⱪa
tirixinglar. Mana xundaⱪ ⱪilsanglar, ⱨeqⱪaqan etiⱪad yolidin qətnəp
kətməysilər. 11 Rəbbimiz bolƣan Ⱪutⱪuzƣuqimiz Əysa Məsiⱨning
mənggülük padixaⱨliⱪidimu ⱪizƣin ⱪarxi elinisilər.
12
Xunga, gərqə silər bu ixlarni bilgən ⱨəmdə ɵzünglarƣa yətküzülgən
ⱨəⱪiⱪəttə qing turuwatⱪan bolsanglarmu, mən yənila ⱨər da'im bu ixlarni
esinglarƣa salmaⱪqimən. 13 Ⱨayat waⱪtimda bularni səminglarƣa selip,
silərni oyƣitip turuxni layiⱪ kɵrdüm. 14 Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning burun
manga ayan ⱪilƣinidək, ⱨayatimning pat arida ahirlixidiƣanliⱪini bilip
turuwatimən. 15 Silərning bu ixlarni mən bu dunyadin kətkəndin keyinmu
ⱨər da'im esinglardin qiⱪarmasliⱪinglar üqün küqümning bariqə
tirixiwatimən.
Muⱪəddəs yazmilardiki sɵzlərgə əməl ⱪilix
Biz əlqilər silərgə uⱪturƣan Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning küq-ⱪudriti
wə ⱪayta kelidiƣanliⱪi toƣrisidiki ⱨəⱪiⱪətni ⱨərgizmu ɵzimiz oydurup
qiⱪmiduⱪ. Biz Əysa Məsiⱨning xan-xɵⱨritini ɵz kɵzimiz bilən
kɵrgənmiz. 17 Əysa Məsiⱨ muⱪəddəs taƣda Huda'atimizdin xan-xərəp
wə uluƣluⱪⱪa erixkəndə, uluƣ Hudaning: «Bu mening sɵyümlük oƣlum,
mən uningdin hursənmən» degən awazi anglandi. 18 Xu qaƣda, biz
muⱪəddəs taƣda Əysa Məsiⱨ bilən billə bolƣaqⱪa, ərxtin kəlgən bu
awazni ɵz ⱪuliⱪimiz bilən angliduⱪ.① 19 xuning bilən, biz burunⱪi
pəyƣəmbərlərning Əysa Məsiⱨ ⱨəⱪⱪidə eytⱪan sɵzlirining ixənqlik
ikənlikini ⱨəⱪiⱪiy qüxənduⱪ. U sɵzlərgə ⱪulaⱪ salsanglar, yahxi ⱪilƣan
bolisilər. Qünki, tang süzülgüqə, yəni tang yultuzi Əysa Məsiⱨ kelip,
ⱪəlbinglarni toluⱪ yorutⱪuqə, bu sɵzlər huddi ⱪarangƣuluⱪta yolni
yorutup beridiƣan qiraƣⱪa ohxax qaⱪnap turidu. 20 Xuni əng muⱨim dəp
16

①
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bilinglarki, muⱪəddəs yazmilardiki wəⱨiylərni pəyƣəmbərlər ɵzliri
oylap qiⱪⱪan əməs. 21 Qünki, ⱨərⱪandaⱪ wəⱨiy insanlarning iradisidin
kəlməydu. Əksiqə, ular Hudaning sɵzliri bolup, Muⱪəddəs Roⱨning
təsirləndürüxi bilən yətküzülgən.

2-bab
Sahta pəyƣəmbərlər wə sahta təlim bərgüqilər
Burun Isra'il həlⱪi iqidə sahta pəyƣəmbərlər bolƣinidək, silərning
aranglardimu sahta təlim bərgüqilər məydanƣa qiⱪidu. Ular adəmlərni
ⱨalak ⱪilidiƣan sahta təlimlərni aranglarƣa yoxurun kirgüzidu. Ular
ⱨətta ɵzlirining gunaⱨlirining bədilini tɵləp jenini ⱪurban ⱪilƣan
Rəbnimu rət ⱪilidu. Buning bilən, ular tezla ɵz bexiƣa ⱨalakət kəltüridu.
2
Nurƣun kixilər ularning xərməndilikigə əgixip ketidu. Bu sahta təlim
bərgüqilər səwəbidin Əysa Məsiⱨ wə uning ⱨəⱪiⱪət yoli ⱨaⱪarətkə
uqraydu. 3 Ular aqkɵz bolƣaqⱪa, oydurma sɵzlər bilən mal-mülkünglarni
talan-taraj ⱪilidu. Hudaning ularƣa beridiƣan jazasi burundin təyyardur,
ularning ⱨalakiti bolsa keqiktürülməydu.
4
Huda gunaⱨ sadir ⱪilƣan pərixtilərni ayap ⱪoymidi. Bəlki, ularni
dozahⱪa taxlap, ularni soraⱪⱪa tartⱪuqə, ⱪarangƣu ɵngkürlərdə solap
ⱪoydi. 5 Huda ⱪədimki zamanlarda yaxiƣan kixilərnimu ayap ⱪoymidi.
Ular gunaⱨⱪa berilgən bolƣaqⱪa, Huda dunyani kəlkün bilən ƣərⱪ ⱪilip,
ularni jazalidi. Huda pəⱪət xu zamandiki kixilərni ⱨəⱪⱪaniyliⱪ yoliƣa
mengixⱪa dəwət ⱪilƣan Nuⱨ pəyƣəmbər wə uning a'ilisidiki yəttə kixini
saⱪlap ⱪaldi. 6 Huda keyin yənə Sodom wə Gomora xəⱨiridiki kixilərni
jazalap, ularning xəⱨərlirini kɵydürüp kül ⱪiliwətti. Huda muxundaⱪ
ⱪilix arⱪiliⱪ gunaⱨ yolida mangƣanlarning ⱪandaⱪ jazalarƣa
uqraydiƣanliⱪi toƣrisida keyinki əwladlarƣa ibrət bərdi. 7 Lekin, Huda
bu ikki xəⱨərdiki kixilərni jazalax bilən bir waⱪitta, ularning
xəⱨwaniyliⱪliridin yirgəngən ⱨəm toƣra yolda mangƣan Lutni
ⱪutⱪuzƣanidi. 8 Axundaⱪ kixilərning iqidə yaxiƣan bu durus adəmning
ⱪəlbi angliƣan wə kɵrgən rəzil ixlar tüpəylidin ⱨər küni azablinatti.
9
Xuningdin kɵrüwalalaymizki, Huda toƣra yolda mangƣanlarni ular
duq kəlgən sinaⱪlardin ⱪandaⱪ ⱪutⱪuzidiƣanliⱪini bilidu. Xuningdək,
Huda soraⱪ künigiqə gunaⱨ yolida mangƣanlarni jazalaxni ⱪandaⱪ
dawamlaxturuxni, 10 bolupmu qirik ⱨəwəslərgə berilgən wə Hudaning
1
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ⱨoⱪuⱪiƣa səl ⱪariƣan ⱨeliⱪi sahta təlim bərgüqilərni ⱪandaⱪ jazalaxni
bilidu.
Ular ɵzini qong tutup, məƣrurlarqə ix ⱪilidu ⱨəm ərxtiki uluƣlarƣa
ⱨaⱪarət ⱪilixtin ⱪorⱪmaydu. 11 Ⱨətta küq-ⱪudrəttə bu sahta təlim
bərgüqilərdin ⱨəssiləp üstün bolƣan pərixtilərmu Hudaning aldida
ərxtiki bu uluƣlarƣa tɵⱨmət qaplap ularni əyibliməydu. 12 Lekin, bu
sahta təlim bərgüqilər ɵzliri qüxənməydiƣan ixlar üstidə haliƣanqə
kupurluⱪ ⱪilidu. Bu kixilər huddi owlinip boƣuzlinix üqün tuƣulƣan
yawayi ⱨaywanatlardək əⱪilsiz kelidu ⱨəmdə bu yawayi ⱨaywanatlarƣa
ohxax ⱨalak ⱪilinidu. 13 Bu kixilər baxⱪilarƣa ⱪilƣan naⱨəⱪqilikigə
tuxluⱪ jazaƣa uqraydu. Ular ⱨətta kündüzi oquⱪ-axkara ⱨalda əyx-ixrət
ⱪilixnimu ləzzət, dəp ⱨesablaydu. Bu kixilər silər bilən bir dastihanda
olturƣinida, silərni aldiƣanliⱪidin zoⱪlinidu ⱨəmdə silərgə nomus wə
daƣ kəltüridu. 14 Ularning ⱪəlbi zinahorluⱪ ⱨəwəsliri bilən tolƣan bolup,
tohtimastin gunaⱨ sadir ⱪilip turidu wə etiⱪadta ajiz kixilərni azduridu.
Ularning ⱪəlbi aqkɵzlükkə kɵnüp kətkən bolup, ular Hudaning lənitigə
kətkənlərdur. 15 Ular Bi'orning oƣli Bil'amning yoliƣa mengip, toƣra
yoldin qətnəp kətti. Bil'am pulpərəs bolƣaqⱪa, yamanliⱪ ⱪildi. 16 Uning
ⱪilƣan gunaⱨliri tüpəylidin Huda uni əyiblidi. Huda uning exikini
zuwanƣa kəltürüp, bu «pəyƣəmbər»ning ⱪilmaⱪqi bolƣan əhməⱪlərqə
ixini tosidi.②
17
Bu sahta təlim bərgüqilər ⱪurup kətkən bulaⱪlarƣa wə güldüri bar,
yamƣuri yoⱪ bulutlarƣa ohxaydu. Huda ularƣa ⱪapⱪarangƣuluⱪta jay
ⱨazirlap ⱪoydi. 18 Qünki, ular yalƣan-yawidaⱪ sɵzlər bilən mahtinip,
ɵzini hata yoldin yengila tartⱪanlarning xəⱨwaniy ⱨəwəslirini ⱪozƣitix
bilən ularni azduridu. 19 Ular azdurulƣanlarƣa: «Silər bizgə ohxax
muxundaⱪ ⱪilsanglar, ⱨəⱪiⱪiy ərkin bolisilər» dəp wədə ⱪilidu. Lekin,
ular əməliyəttə qiriklikning ⱪulliridur. Qünki, adəm nemə təripidin
boysundurulƣan bolsa, xuning ⱪuli bolidu. 20 Əgər biri Rəbbimiz bolƣan
Ⱪutⱪuzƣuqi Əysa Məsiⱨni tonux arⱪiliⱪ bu dunyaning napakliⱪliridin
ⱪutulup, keyin xundaⱪ napak ixlarƣa yənə ⱪayta kirixip ⱪelip xu
② Bi'orning oƣli Bil'am – Musa pəyƣəmbər Isra'illarni Misirdin Huda wədə ⱪilƣan
zeminƣa baxlap ketiwatⱪanda, yol üstidiki padixaⱨlarning ⱪarxiliⱪiƣa uqraydu. Axu
padixaⱨlardin biri Bi'orning oƣli Bil'amni tepip, əgər u Isra'illarƣa lənət oⱪusa,
uningƣa kɵp pul bərməkqi bolidu. Lekin, Huda Bil'amning undaⱪ ⱪilixiƣa ruhsət
ⱪilmaydu. Xundaⱪtimu, Bil'am pulni dəp Hudaƣa boysunmay, ularƣa lənət oⱪumaⱪqi
bolidu. Biraⱪ, Hudaning tosuxi bilən lənət oⱪuyalmaydu.
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napakliⱪlarning ⱪuli bolup ⱪalsa, uning keyinki ⱨali dəsləpkisidinmu
yaman bolidu. 21 Qünki, ⱨəⱪⱪaniyliⱪ yolini bilip turup, ɵzigə yətküzülgən
muⱪəddəs əmrdin yüz ɵrügəndin kɵrə, bu yolni zadila bilmigən yahxi.
22
Uning yaman yolƣa ⱪaytⱪini dəl ⱨekmətlik sɵzlərdə eytilƣiniƣa
ohxaydu: «It aylinip ɵz ⱪusuⱪini yər» wə yənə: «Qoxⱪa yuyunup qiⱪipla
patⱪaⱪta eƣinar.»

3-bab
Rəbbimizning kelidiƣan küni
Ⱪədirlik ⱪerindaxlar, ⱨazir silərgə yeziwatⱪinim ikkinqi hetimdur.
Ⱨər ikki hetimdə bu ixlarni səminglarƣa selip, silərni toƣra pikir ⱪilixⱪa
yetəkləxkə tirixtim. 2 Muⱪəddəs pəyƣəmbərlirimiz burun eytⱪan sɵzlərni
wə ⱪutⱪuzƣuqimiz, yəni Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ əlqilər arⱪiliⱪ bərgən
əmrlərni esinglarda tutuxunglarni soraymən.
3
Əng muⱨimi xuni bilixinglar kerəkki, ahir zamanda ɵzining yaman
ⱨəwəslirining kəynigə kiridiƣan, silərni məshirə ⱪilidiƣan kixilər qiⱪidu.
4
Ular silərni: «Rəbbinglar mən ⱪayta kelimən degənƣu! U ⱪeni? U
ⱪaytip kəlmidiƣu! Bowilirimiz aləmdin ɵtüp taki ⱨazirƣiqə ⱨəmmə ixlar
ohxax bolup, dunya apiridə bolƣan waⱪittikidin ⱨeqⱪandaⱪ pərⱪi
yoⱪtur» dəp məshirə ⱪilixidu. 5 Ⱨalbuki, ular əng ⱪədimki zamanda
Hudaning ɵz əmri bilən asmanni yaratⱪanliⱪini wə yərning sudin ⱨəm su
arⱪiliⱪ barliⱪⱪa kəlgənlikini ⱪəstən untuydu. 6 Huda su bilən, yəni kəlkün
süyi bilən Nuⱨ pəyƣəmbər yaxiƣan dunyani ƣərⱪ ⱪilƣanidi. 7 Huda
yənila ɵz əmri bilən ɵzining yolida mangmiƣanlarning soraⱪⱪa tartilip
ⱨalak ⱪilinidiƣan axu kündə asman bilən zeminning otta kɵydürülüxini
bəlgilidi. Xunga, asman bilən zemin ta xu künigiqə saⱪlinidu.
8
Ⱪədirlik ⱪerindaxlirim, xuni untumanglarki, Rəbbimiz waⱪitning
qəklimisigə uqrimiƣaqⱪa, uning nəziridə bir kün ming yildək, ming yil
bir kündəktur. 9 Rəbbimiz ⱨərgizmu bəzilərning oyliƣinidək ɵzining
ⱪayta kelixi toƣrisidiki wədisini orundaxni keqiktürgini yoⱪ. Bəlki, u
silərgə kəngqilik ⱪilix səwəbidin tehi ⱪayta kəlmidi. Huda ⱨeqkimning
mənggü ⱨalak boluxini halimaydu, bəlki u barliⱪ insanlarning towa
ⱪilixini halaydu.
10
Lekin, Rəbbimiz Əysa qoⱪum ⱪaytip kelidu. Bu künning kelixi huddi
oƣrining kelixidək kütülmigən waⱪitta bolidu. U küni pütün asman
1
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ⱪattiⱪ güldürligən awaz bilən ƣayib bolidu. Asman jisimliri kɵyüp
tügəydu. Zemin wə uningdiki pütkül nərsilərmu kɵyüp gumran bolidu.
11
Ⱨəmmə nərsə mana xundaⱪ yoⱪilidu. Undaⱪta, silər ⱪandaⱪ
adəmlərdin boluxunglar kerək? Silər pak yaxap, Huda yolida
mangidiƣan adəmlərdin boluxunglar kerək. 12 Silər ⱪiyamət künini
intizarliⱪ bilən kütüp, u künning tezrək kelixi üqün bar küqünglar bilən
Hudaƣa hizmət ⱪilinglar. U künning kelixi bilən pütün asman kɵyüp
tügəydu, asman jisimlirimu xiddətlik otta erip yoⱪaydu. 13 Lekin, biz
Huda wədə ⱪilƣan yengi asman-zeminni intizarliⱪ bilən kütüwatimiz. U
yərdə pəⱪət ⱨəⱪⱪaniyliⱪ yolida mangidiƣanlarla yaxiyalaydu.
14
Xuning üqün, əy ⱪədirlik ⱪerindaxlirim, bu ixlarni
kütüwatⱪanikənsilər, Hudaning aldida əyibsiz wə ⱪusursiz yaxaxⱪa
ⱨəmdə Huda bilən inaⱪliⱪni saⱪlap ⱪelixⱪa tirixinglar. 15 Rəbbimizning
kəngqilik ⱪilixini kɵp adəmlərning ⱪutⱪuzulux pursiti, dəp bilinglar. Bu
dəl ⱪədirlik ⱪerindiximiz Pawlusning ɵzigə ata ⱪilinƣan əⱪil-parasət
bilən silərgə yazƣiniƣa ohxaxtur. 16 U barliⱪ hətliridə bu ixlar ⱨəⱪⱪidə
tohtalƣan. Uning hətliridə qüxinix təs bolƣan bəzi jaylar bar. Huda
toƣrisidiki bilimi az wə etiⱪadta ajiz kixilər muⱪəddəs yazmilarning
baxⱪa ⱪisimlirini burmiliƣandək, uning hətliridiki qüxinix təs bolƣan
jaylarnimu burmilap qüxəndüridu. Muxundaⱪ ⱪilƣanlar ɵzigə ⱨalakət
elip kelidu.
17
Ⱪədirlik ⱪerindaxlirim, bu sahta təlim bərgüqilər toƣrisidiki ixlarni
aldin'ala bilgənikənsilər, bu rəzil adəmlərning hata təlimigə əgixip,
mustəⱨkəm məydaninglarni yoⱪitip ⱪoyuxtin ⱨoxyar bolunglar.
18
Əksiqə, etiⱪadinglar Rəbbimiz bolƣan Ⱪutⱪuzƣuqimiz Əysa
Məsiⱨning meⱨir-xəpⱪiti wə uningƣa bolƣan tonuxunglar arⱪiliⱪ
dawamliⱪ ɵsüp barsun.
Barliⱪ xan-xərəp Rəbbimizgə əbədil'əbəd mənsup bolƣay!
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Yuⱨanna yazƣan birinqi hət
(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
Bu hətning mu'əllipi dəl «Yuⱨanna bayan ⱪilƣan hux həwər», Yuⱨanna
yazƣan ikkinqi wə üqinqi hətning mu'əllipi Yuⱨanna bolup, u Əysa
Məsiⱨning əlqilirining biri idi.
Uning bu hətni yezixtiki məⱪsiti etiⱪadqilarni Əysa Məsiⱨkə baƣlinip,
Hudaƣa yeⱪin yaxaxⱪa qaⱪirix bilən sahta təlimgə əgəxməslikkə
agaⱨlanduruxtin ibarət.
Bu yərdə deyilgən sahta təlim xuningdin ibarətki: maddiy dunya rəzil;
jismaniy tən bu maddiy dunyaƣa təwə bolƣaqⱪa, Əysa Məsiⱨning insan
tenidə kelixigə bolmaydu, xundaⱪla insanlarning ⱪutⱪuzuluxⱪa erixixi
maddiy dunyadiki ⱨayatⱪa baƣliⱪ bolmiƣaqⱪa, ⱪutⱪuzulƣanlarning
əhlaⱪliⱪ boluxining wə meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitixining zɵrüriyiti yoⱪ.
Mu'əllip bundaⱪ sahta təlimgə rəddiyə berix üqün, Əysa Məsiⱨning
ⱨəⱪiⱪiy insan tenidə kəlgənlikini eniⱪ kɵrsitip berix bilən birgə, Əysa
Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilimən, Hudani sɵyimən, degüqilərning Hudaƣa
boysunup yaxixi wə bir-birigə meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitixi kerəklikini
təkitligən.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tezis:
Ⱨayatliⱪ kalami (1-bab 1-ayəttin 4-ayətkiqə)
Yoruⱪluⱪ wə ⱪarangƣuluⱪ (1-bab 5-ayəttin 2-babning ahiriƣiqə)
Hudaning pərzəntliri (3-bab)
Ⱨəⱪiⱪət wə yalƣanqiliⱪ (4-bab 1-ayəttin 6-ayətkiqə)
Meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitix (4-bab 7-ayəttin 21-ayətkiqə)
Etiⱪad arⱪiliⱪ ƣəlibə ⱪilix (5-bab)

Yuⱨanna yazƣan
birinqi hət

Əysa Məsiⱨ – ⱨayatliⱪ kalamidur
Biz bu hetimizdə silərgə əzəldin bar bolƣan ⱨayatliⱪ kalami toƣrisida
bayan ⱪilmaⱪqimiz. Biz bu ⱨayatliⱪ kalamini ɵz ⱪuliⱪimiz bilən
angliƣan, ɵz kɵzimiz bilən kɵrgən wə kɵzətkən ⱨəmdə uni ɵz ⱪollirimiz
bilən tutⱪan. 2 Bu ⱨayatliⱪ bizgə ayan boldi. Biz uni kɵrduⱪ. Xunga, bu
ⱨəⱪtə guwaⱨliⱪ berimiz ⱨəmdə əslidə ərxtiki Atimiz bilən billə bolup,
keyin bizgə ayan bolƣan bu mənggülük ⱨayatni silərgə bayan ⱪilimiz.
3
Silərningmu biz bilən ⱪerindax boluxunglar üqün, kɵrgən wə
angliƣanlirimizni silərgə yətküzüwatimiz. Biz bundaⱪ ⱪerindaxliⱪtin
billə bəⱨrimən bolalaymiz. Qünki, biz ⱨəmmimiz birliktə atimiz wə
uning oƣli Əysa Məsiⱨkə baƣlanduⱪ. 4 Ⱨəmmimizning huxalliⱪi tolup
taxsun dəp, bularni silərgə yeziwatimiz.
1

Hudaning yoruⱪluⱪida pak yaxiximiz kerək
Biz Əysa Məsiⱨtin angliƣan ⱨəm silərgə yətküzməkqi bolƣan həwər
dəl xuningdin ibarətki, Huda yoruⱪluⱪtur, uningda ⱨeqⱪandaⱪ
ⱪarangƣuluⱪ bolmaydu. 6 Əgər ɵzimizni Hudaƣa yeⱪin dəp turup, yənila
gunaⱨ ɵtküzüp, ⱪarangƣuluⱪta mengiwərsək, yalƣan eytⱪan wə
ⱨəⱪiⱪətkə əməl ⱪilmiƣan bolimiz. 7 Xunga, Huda yoruⱪluⱪta bolƣinidək,
bizmu yoruⱪluⱪta bolsaⱪ, bir-birimizgə yeⱪin bolimiz ⱨəm Hudaning
5
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Oƣli Əysa Məsiⱨning ⱪurbanliⱪ ⱪeni bizni barliⱪ gunaⱨtin pak ⱪilidu.
8
Gunaⱨimiz yoⱪ desək, ɵz-ɵzimizni aldiƣan bolimiz wə ⱨəⱪiⱪət
ⱪəlbimizdin orun almiƣan bolidu. 9 Gunaⱨlirimizni iⱪrar ⱪilsaⱪ, ixənqlik
wə adil Huda gunaⱨlirimizni kəqürüm ⱪilip, bizni barliⱪ gunaⱨlirimizdin
pak ⱪilidu. 10 Gunaⱨ ⱪilmiduⱪ desək, Hudani yalƣanqi ⱪilip ⱪoyƣan
bolimiz wə uning sɵzi ⱪəlbimizdin orun almiƣan bolidu.

2-bab
Əysa Məsiⱨ – aⱪliƣuqimizdur
Əziz balilirim, mən silərni gunaⱨ sadir ⱪilmisun dəp, bu sɵzlərni
yazmaⱪtimən. Mubada birimiz gunaⱨ sadir ⱪilsaⱪ, aⱪliƣuqimiz bolƣan
adil Əysa Məsiⱨ ərxtiki atimizning aldida bizni aⱪlaydu. 2 Əysa Məsiⱨ
gunaⱨlirimizning kəqürüm ⱪilinixi üqün ⱪilinƣan ⱪurbanliⱪtur. Uning ɵz
jenini ⱪurban ⱪilixi pəⱪət bizning gunaⱨlirimiz üqünla əməs, bəlki pütkül
dunyadiki insanlarning gunaⱨliri üqündur.
3
Hudaning əmrlirigə əməl ⱪilsaⱪ, u qaƣda Hudani tonuƣanliⱪimizni
bilələymiz. 4 «Hudani tonuymən» dəp turup, uning əmrlirigə əməl
ⱪilmiƣan kixi yalƣanqidur, uningda ⱨəⱪiⱪət yoⱪtur. 5 Lekin, Hudaning
sɵzigə əməl ⱪilsaⱪ, Hudaƣa bolƣan meⱨir-muⱨəbbitimizni ⱨəⱪiⱪətən
mukəmməl ipadiligən bolimiz. Ɵzimizning Hudaƣa baƣlinip
yaxawatⱪanliⱪimizni ənə xuningdin bilələymiz. 6 «Hudaƣa baƣlinip
yaxaymən» degən kixi Əysa Məsiⱨkə ohxax yaxixi kerək.
1

Ⱪerindaxlarƣa meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitiximiz kerək
Ⱪədirlik ⱪerindaxlar, silərgə burun anglap baⱪmiƣan yengi bir əmrni
əməs, bəlki burundin tartip silər ⱪobul ⱪilip keliwatⱪan kona əmrni
yazmaⱪtimən. Bu əmr Hudaning silər burundinla anglap keliwatⱪan
sɵzidur. 8 Lekin, bu əmrni yengi əmr desəkmu bolidu. Qünki, uning
ⱨəⱪiⱪət ikənliki Əysa Məsiⱨning ⱨayatida wə silərning ⱨayatinglarda
namayan boldi. Ⱪarangƣuluⱪ ahirlaxmaⱪta, ⱨəⱪiⱪiy yoruⱪluⱪ bolsa ɵz
nurini qeqixⱪa baxlimaⱪta. 9 Kimdəkim ɵzini «yoruⱪluⱪta yaxawatimən»
dəp turup, ⱪerindixiƣa ɵqmənlik ⱪilsa, u yənila ⱪarangƣuluⱪta
turuwatⱪan bolidu. 10 Ⱪerindixiƣa meⱨir-muⱨəbbət kɵrsətkən kixi
yoruⱪluⱪta yaxaydu, uningda gunaⱨⱪa baxlaydiƣan ⱨeqnemə ⱪalmaydu.
11
Lekin, ⱪerindixiƣa ɵqmənlik ⱪilƣan kixi ⱪarangƣuluⱪtidur. U
7
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ⱪarangƣuluⱪta mangidu wə ⱪəyərgə ketiwatⱪanliⱪini bilməydu, qünki
ⱪarangƣuluⱪ uning kɵzlirini kor ⱪiliwətkən.
12

Əziz balilirim, mən bu hetimni silərgə yeziwatimən,
qünki gunaⱨliringlar Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ kəqürüm ⱪilindi.
13
Atilar, buni silərgə yeziwatimən,
qünki silər əzəldin bar bolƣuqini tonudunglar.
Yigitlər, buni silərgə yeziwatimən,
qünki silər Xəytan üstidin ƣəlibə ⱪildinglar.
14
Əziz balilirim, buni silərgə yeziwatimən,
qünki silər ərxtiki atimizni tonudunglar.
Atilar, buni silərgə yeziwatimən,
qünki silər əzəldin bar bolƣuqini tonudunglar.
Yigitlər, buni silərgə yeziwatimən,
qünki etiⱪadinglar küqlük,
Hudaning sɵzi ⱪəlbinglarda yaxaydu,
Xəytan üstidinmu ƣəlibə ⱪildinglar.
15

Bu dunyani wə bu dunyadiki ixlarni sɵymənglar. Bu dunyani
sɵysənglar, ərxtiki atimizni sɵymigən bolisilər. 16 Qünki, bu dunyadiki
ixlar, yəni jismaniy ⱨəwəs, aqkɵzlük wə məƣrurluⱪⱪa ohxaxlarning
ⱨəmmisi bu dunyaƣa mənsup bolup, ular ⱨərgizmu ərxtiki atimizdin
kəlgən əməs. 17 Bu dunya wə uningdiki ⱨəwəslərning ⱨəmmisi ɵtüp
ketidu. Lekin, Hudaning iradisigə əməl ⱪilƣan kixi mənggü yaxaydu.
Əysa Məsiⱨning rəⱪibi
Əziz balilirim, zaman ahiri bolup ⱪaldi. Silər Əysa Məsiⱨning
rəⱪibining ahir zamanda kelidiƣanliⱪini angliƣan. Əməliyəttə, ⱨazirning
ɵzidila nurƣunliri məydanƣa qiⱪti. Buningdin zaman ahiri bolup
ⱪalƣanliⱪi bizgə məlum. 19 Ular arimizdin qiⱪti, lekin ular bizning
kixilirimizdin əməs. Qünki, bizning kixilirimizdin bolƣan bolsa, bizdin
ayrilmiƣan bolatti. Ularning ayrilip ketixi ⱨeqⱪaysisining rasttinla
bizning kixilirimizdin əməslikini kɵrsitip bərdi.
20
Silər bolsanglar Əysa Məsiⱨtin Muⱪəddəs Roⱨni ⱪobul ⱪildinglar.
Xuning üqün, ⱨəmminglar ⱨəⱪiⱪətni bilisilər. 21 Silərgə bu hətni
yeziximdiki səwəb, silərning ⱨəⱪiⱪətni bilmigənlikinglar üqün əməs,
bəlki ⱨəⱪiⱪətni bilip, yalƣanqiliⱪning ⱨəⱪiⱪəttin kelip
18
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qiⱪmaydiƣanliⱪini qüxəngənlikinglar üqündur.
22
Əmisə, kim uqiƣa qiⱪⱪan yalƣanqi? Ⱨəzriti Əysani rət ⱪilip, uni
«Məsiⱨ, yəni ⱪutⱪuzƣuqi əməs» dəp ⱪariƣan adəm uqiƣa qiⱪⱪan
yalƣanqidur! Ərxtiki atimizni wə uning oƣli Əysa Məsiⱨni rət ⱪilƣan
kixi Əysa Məsiⱨning rəⱪibidur. 23 Huda ɵz oƣlini rət ⱪilƣanlarning atisi
bolmaydu. Əksiqə, uni etirap ⱪilƣanlarning atisi bolidu.
24
Burundin anglap keliwatⱪan təlimni dawamliⱪ ⱪəlbinglarda
saⱪlanglar. Xundaⱪ ⱪilsanglar, silərmu dawamliⱪ ərxtiki Atimiz wə
uning oƣliƣa baƣlinip yaxawatⱪan bolisilər. 25 Əysa Məsiⱨning bizgə
ⱪilƣan wədisi bizni mənggü ⱨayatliⱪⱪa erixtürüxtur.
26
Silərni azdurmaⱪqi bolƣanlarni kɵzdə tutup, bularni silərgə yazdim.
27
Silərgə kəlsək, Əysa Məsiⱨ silərgə ata ⱪilƣan Muⱪəddəs Roⱨ
ⱪəlbinglarda bolƣaqⱪa, silər baxⱪilarning yengi təlimigə moⱨtaj
əməssilər. Muⱪəddəs Roⱨ silərgə ⱨəmmə ⱨəⱪiⱪətni ɵgitidu. Qünki, u
ⱨəⱪtur, yalƣan əməstur. Xunga, muxu ⱨəⱪiⱪət boyiqə dawamliⱪ Əysa
Məsiⱨkə baƣlinip yaxanglar.
28
Demək, əziz balilirim, dawamliⱪ Əysa Məsiⱨkə baƣlinip yaxanglar.
Xundaⱪ ⱪilsanglar, u ⱪaytip kəlgəndə yürikimiz toⱪ turidu ⱨəm uning
aldida hijalətqiliktə ⱪalmaymiz. 29 Hudaning adil ikənlikini
bilgənikənsilər, adilliⱪⱪa əməl ⱪilƣuqilarning uning pərzəntliri
ikənlikinimu bilələysilər.

3-bab
Biz Hudaning pərzəntliri
Ⱪaranglar, ərxtiki Atimiz bizgə nəⱪədər meⱨir-muⱨəbbət
kɵrsətkən-ⱨə! Uning meⱨir-muⱨəbbiti xunqilik qongⱪurki, u bizni
«pərzəntlirim» dəp atidi. Ⱨəⱪiⱪətənmu biz Hudaning pərzəntlirimiz.
Biraⱪ, Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilmiƣanlar ərxtiki atimizni
tonumiƣanliⱪtin, bizning Hudaning pərzəntliri ikənlikimiznimu tonup
yetəlməydu. 2 Ⱪədirlik ⱪerindaxlar, biz ⱨazir Hudaning pərzəntlirimiz,
lekin kəlgüsidə ⱪandaⱪ bolidiƣanliⱪimiz tehi bizgə oquⱪ ayan
ⱪilinmiƣan. Biraⱪ, Əysa Məsiⱨ ⱪaytip kəlgəndə, uningƣa ohxax
bolidiƣanliⱪimizni bilimiz. Qünki, xu qaƣda u ⱪandaⱪ bolsa, biz uni xu
peti kɵrimiz. 3 Əysa Məsiⱨkə bu ümidni baƣliƣan ⱨərⱪandaⱪ kixi ɵzini
pak tutidu. Qunki, Əysa Məsiⱨ paktur.
1
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Gunaⱨ sadir ⱪilƣan kixi Hudaning ⱪanuniƣa hilapliⱪ ⱪilƣan bolidu.
Qünki, gunaⱨ sadir ⱪilƣanliⱪ Hudaning ⱪanuniƣa hilapliⱪ ⱪilƣanliⱪtur.
5
Ⱨalbuki, silər Əysa Məsiⱨning insanlarni gunaⱨidin azad ⱪilix üqün
dunyaƣa kəlgənlikini wə uning gunaⱨsiz ikənlikini bilisilər. 6 Xunga,
Əysa Məsiⱨkə baƣlinip yaxawatⱪan kixi gunaⱨ sadir ⱪiliwərməydu.
Gunaⱨ sadir ⱪiliweridiƣan kixi Əysa Məsiⱨni qüxənmigən wə uni tonup
yətmigən bolidu.
7
Əziz balilirim, kixilər silərni aldap kətmisun. Ⱨəⱪⱪaniyliⱪⱪa əməl
ⱪilƣan kixi Əysa Məsiⱨ ⱨəⱪⱪaniy bolƣinidək ⱨəⱪⱪaniydur. 8 Lekin,
gunaⱨ sadir ⱪiliweridiƣan kixi Xəytanƣa mənsuptur. Qünki, Xəytan
əlmisaⱪtin tartip gunaⱨ sadir ⱪilip kəlməktə. Hudaning Oƣli Əysa
Məsiⱨning dunyaƣa kelixtiki məⱪsiti Xəytanning ⱪilmixlirini yoⱪitixtur.
9
Hudaning pərzənti bolƣan kixi gunaⱨ sadir ⱪiliwərməydu. Uningda
Hudaning təbi'iti məwjut bolƣaqⱪa, gunaⱨ sadir ⱪiliwerəlməydu.
10
Ⱨəⱪⱪaniy yol tutmaydiƣan yaki ⱪerindixiƣa meⱨir-muⱨəbbət
kɵrsətməydiƣan kixi Hudaning pərzənti əməstur. Hudaning pərzəntliri
bilən Xəytanning pərzəntliri mana muxuning bilən pərⱪlinidu.
Bir-birimizgə meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitəyli
Bir-birimizgə meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitəyli! Mana bu, silər burundin
anglap keliwatⱪan təlim. 12 Xəytanƣa mənsup bolup, inisini ɵltürgən
Ⱪabilƣa ohxax bolmanglar! Ⱪabil nemixⱪa inisiƣa ɵqmənlik ⱪilip, uni
ɵltürdi? U ɵzining ⱪilƣanliri naⱨəⱪ, inisining ⱪilƣanliri ⱨəⱪ bolƣanliⱪi
üqün xundaⱪ ⱪilƣan. 13 Xunga, ⱪerindaxlar, Əysa Məsiⱨkə etiⱪad
ⱪilmiƣanlar silərgə ɵqmənlik ⱪilsa, buningƣa ⱨəyran ⱪalmanglar. 14 Biz
ⱪerindaxlarƣa meⱨir-muⱨəbbət kɵrsətkənlikimizdin, ɵlümdin
mənggülük ⱨayatⱪa ɵtkənlikimizni bilimiz. Meⱨir-muⱨəbbətlik
bolmiƣan kixi ɵlümning ilkidə ⱪalidu. 15 Ⱪerindixiƣa ɵqmənlik ⱪilƣan
kixi Hudaning nəziridə ⱪatildur. Ⱨeqⱪandaⱪ bir ⱪatilning mənggülük
ⱨayatⱪa igə bolalmaydiƣanliⱪini bilisilər. 16 Biz meⱨir-muⱨəbbətning
nemə ikənlikini, Əysa Məsiⱨning biz üqün ɵz jenini pida ⱪilƣanliⱪidin
bilələymiz. Xunga, bizmu ⱪerindaxlirimiz üqün ɵz jenimizni pida ⱪilixⱪa
təyyar turuximiz kerək. 17 Əgər mal-dunyasi bar bolƣan kixi
ⱪerindixining eⱨtiyajini kɵrüp turup, uningƣa yardəm ⱪilmisa, bundaⱪ
kixidə nədimu Hudaning meⱨir-muⱨəbbiti bolsun? 18 Əziz balilirim,
ⱪuruⱪ sɵz bilən əməs, bəlki əməliyət wə ⱨəⱪiⱪət bilən baxⱪilarƣa
meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitəyli.
11
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Huda aldida yürikimiz toⱪ bolsun
Biz ⱪerindaxlirimizƣa meⱨir-muⱨəbbət kɵrsətkənlikimizdin
ɵzimizning ⱨəⱪiⱪətkə mənsup ikənlikimizni bilələymiz wə Hudaning
aldida ɵzimizni hatirjəm ⱪilalaymiz. 20 Xundaⱪtimu, bəzidə wijdanimiz
yənila azablansa, xuni biliximiz kerəkki, Huda wijdanimizdin uluƣ wə
ⱨəmmini bilgüqidur. 21 Ⱪədirlik ⱪerindaxlar, əgər wijdanimiz
azablanmisa, yürikimiz toⱪ ⱨalda Hudaning aldiƣa baralaymiz.
22
Xundaⱪla, Hudaning əmrlirigə əməl ⱪilip, uni hursən ⱪilidiƣan ixlarni
ⱪilƣanliⱪimizdin, uningdin tiligənlirimizgə erixələymiz. 23 Hudaning
əmri xuki, uning oƣli Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪiliximiz ⱨəmdə Əysa
Məsiⱨning bizgə buyruƣinidək, bir-birimizgə meⱨir-muⱨəbbət
kɵrsitiximizdin ibarəttur. 24 Hudaning əmrlirigə əməl ⱪilƣan kixi
Hudaƣa baƣlinip yaxiƣan wə Huda uning ⱪəlbidə yaxiƣan bolidu.
Hudaning ⱪəlbimizdə yaxaydiƣanliⱪini uning bizgə ata ⱪilƣan
Muⱪəddəs Roⱨidin bilimiz.
19

4-bab
Sahta pəyƣəmbərlərdin ⱨəzər əylənglar
Ⱪədirlik ⱪerindaxlar, «Muⱪəddəs Roⱨ arⱪiliⱪ wəⱨiy yətküzdum»
dəydiƣanlarning ⱨəmmisigila ixənmənglar. Ularning roⱨining Hudadin
kəlgən-kəlmigənlikini pərⱪləndürüx üqün, ularni sinanglar. Qünki,
nurƣun sahta pəyƣəmbərlər dunyaning ⱨəmmə jaylirida pəyda boldi.
2
Bir kixidə Hudaning Roⱨining bar yaki yoⱪluⱪini mundaⱪ
pərⱪləndürüxkə bolidu: Əysa Məsiⱨning dunyaƣa insan tenidə
kəlgənlikini etirap ⱪilƣan kixidə Hudaning Roⱨi bar bolidu. 3 Biraⱪ, buni
etirap ⱪilmiƣan kixidə③ Hudaning Roⱨi yoⱪ bolidu. Bundaⱪlarda Əysa
Məsiⱨning rəⱪibining roⱨi bardur. Bu roⱨning kelidiƣanliⱪi toƣruluⱪ
angliƣanidinglar. Dərwəⱪə, u ⱨazirmu dunyada məwjuttur.
4
Əziz balilirim, silər bolsanglar Hudaƣa mənsup, silər sahta
pəyƣəmbərlər üstidin ƣəlibə ⱪildinglar. Qünki, silərdiki Muⱪəddəs
Roⱨning küq-ⱪudriti bu dunyadiki Xəytanning küqidin uluƣdur. 5 Sahta
pəyƣəmbərlər bu dunyaƣa mənsup. Xunga, ular bu dunyaning sɵzlirini
1

Xu waⱪitlarda, bəzilər Əysa Məsiⱨni «insan əməs, bəlki bir hil roⱨ» dəp, hata təlim
bərgənidi.
③
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ⱪilidu, Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilmiƣanlarmu ularning sɵzlirini anglaydu.
6
Biz bolsaⱪ Hudaƣa mənsup. Xunga, Hudani tonuƣan kixi bizning
sɵzlirimizni anglaydu. Hudaƣa mənsup bolmiƣan kixi bolsa bizning
sɵzlirimizni anglimaydu. Mana buningdin bir kixidə ⱨəⱪiⱪətkə
yetəkləydiƣan Roⱨ yaki yalƣanqiliⱪⱪa azduridiƣan roⱨning barliⱪini
bilgili bolidu.
Huda ɵzi meⱨir-muⱨəbbəttur
Ⱪədirlik ⱪerindaxlar, bir-birimizgə meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitəyli.
Qünki, meⱨir-muⱨəbbətning ɵzi Hudadin kelidu. Meⱨir-muⱨəbbət
kɵrsətkən kixi Hudaning pərzənti bolƣan bolidu wə Hudani tonuydu.
8
Meⱨir-muⱨəbbət kɵrsətmigən kixi Hudani tonumiƣan bolidu. Qünki,
Huda ɵzi meⱨir-muⱨəbbəttur. 9 Huda bizni mənggülük ⱨayatⱪa erixtürüx
üqün ɵzining birdinbir yeganə oƣlini bu dunyaƣa əwətti wə buning bilən
bizgə bolƣan meⱨir-muⱨəbbitini kɵrsətti. 10 Ⱨəⱪiⱪiy meⱨir-muⱨəbbət
bizning Hudaƣa kɵrsətkən meⱨir-muⱨəbbitimiz əməs, bəlki Hudaning
bizgə kɵrsətkən meⱨir-muⱨəbbitidur. Qünki, u bizning gunaⱨlirimizning
kəqürüm ⱪilinixi üqün, ɵz oƣlini ⱪurban boluxⱪa əwətti.
11
Ⱪədirlik ⱪerindaxlar, Huda bizgə xu ⱪədər meⱨir-muⱨəbbət
kɵrsətkən yərdə, bizmu bir-birimizgə meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitiximiz
kerək. 12 Ⱨeqkim ⱨeqⱪaqan Hudani kɵrgən əməs, lekin bir-birimizgə
meⱨir-muⱨəbbət kɵrsətsək, Huda ⱪəlbimizdə yaxaydu wə uning
meⱨir-muⱨəbbiti ⱨayatimizda mukəmməl ipadiləngən bolidu. 13 Hudaƣa
baƣlinip yaxawatⱪanliⱪimizni wə Hudaning bizning ⱪəlbimizdə
yaxawatⱪanliⱪini uning ɵz Roⱨini bizgə ata ⱪilƣanliⱪidin bilimiz.
14
Ərxtiki atimiz ɵz oƣli Əysa Məsiⱨni bu dunyadiki insanlarning
ⱪutⱪuzƣuqisi boluxⱪa əwətti. Buni biz kɵrduⱪ ⱨəm buningƣa guwaⱨliⱪ
berimiz. 15 Əgər kimdəkim Əysa Məsiⱨning Hudaning Oƣli ikənlikini
oquⱪ etirap ⱪilsa, Huda uningda, umu Hudada yaxaydu. 16 Buning bilən,
Hudaning bizgə bolƣan meⱨir-muⱨəbbitini tonup yetimiz wə buningdin
gumanlanmaymiz. Huda ɵzi meⱨir-muⱨəbbəttur. Xunga,
meⱨir-muⱨəbbət iqidə yaxiƣan kixi Hudada yaxaydu, Hudamu uningda
yaxaydu. 17 Muxundaⱪ bolƣanda, meⱨir-muⱨəbbət bizdə
mukəmməllixidu. Ⱪiyamət küni, Hudaning aldida yürikimiz toⱪ bolidu.
Qünki, Əysa Məsiⱨ Hudaning meⱨir-muⱨəbbitidin bəⱨrimən
boluwatⱪandək, ⱨazir bizmu bu dunyada xu meⱨir-muⱨəbbəttin
bəⱨriməndurmiz. 18 Meⱨir-muⱨəbbəttə ⱪorⱪunq bolmaydu.
7
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Meⱨir-muⱨəbbət mukəmməl bolsa, ⱪorⱪunqni yoⱪⱪa qiⱪiridu. Qünki,
ⱪorⱪunq Hudaning jazasi bilən baƣlinixliⱪ bolup, ⱪorⱪunq bar kixidə
meⱨir-muⱨəbbət mukəmməl əməstur.
19
Bizning ⱪəlbimiz meⱨir-muⱨəbbətlik, qünki Huda aldi bilən bizgə
meⱨir-muⱨəbbətlik boldi. 20 Əgər biri, «Hudani sɵyimən» dəp turup,
ⱪerindixiƣa ɵqmənlik ⱪilsa, u yalƣanqidur. Qünki, kɵzigə kɵrünüp
turƣan ⱪerindixiƣa meⱨir-muⱨəbbət kɵrsətmigən kixi kɵrüp baⱪmiƣan
Hudani ⱪandaⱪmu sɵysun? 21 Xunga, Huda bizgə: «Hudani sɵygən kixi
ⱪerindixinimu sɵysun» dəp əmr ⱪilƣan.

5-bab
Etiⱪadimiz arⱪiliⱪ Xəytan üstidin ƣəlibə ⱪilimiz
Əysaning Məsiⱨ, yəni ⱪutⱪuzƣuqi ikənlikigə ixəngən kixi Hudaning
pərzənti bolƣan bolidu. Atisini sɵyidiƣan kixi uning pərzəntlirinimu
sɵyidu. 2 Biz ɵzimizning Hudaning pərzəntlirini sɵyidiƣanliⱪimizni
ⱪandaⱪ bilimiz? Hudani sɵyüp, uning əmrlirigə əməl ⱪiliximiz arⱪiliⱪ
bilimiz. 3 Hudani sɵyüx uning əmrlirigə əməl ⱪilix deməktur. Uning
əmrlirimu eƣir əməs. 4 Qünki, Hudaning pərzənti bolƣanlarning
ⱨəmmisi Əysa Məsiⱨkə bolƣan etiⱪadi arⱪiliⱪ bu dunyadiki yamanliⱪ
üstidin ƣəlibə ⱪilidu. 5 Bu dunyadiki yamanliⱪ üstidin ƣəlibə ⱪilƣuqilar
zadi kimlər? Ular pəⱪət Əysa Məsiⱨni Hudaning Oƣli, dəp uningƣa
etiⱪad ⱪilƣanlardur.
1

Əysa Məsiⱨkə berilgən guwaⱨliⱪ
Əysa Məsiⱨ dunyaƣa kəlgəndə, suda qɵmüldürüx rəsmiyitinimu,
krestkə mihlinip ⱪan tɵküxnimu bexidin ɵtküzdi. U kəlgəndə, pəⱪət suda
qɵmüldürüx rəsmiyitidin ɵtüpla ⱪalmastin, bəlki ɵz ⱪenini tɵküp
ⱪurbanliⱪnimu bərdi. Muⱪəddəs Roⱨning ɵzimu buningƣa guwaⱨliⱪ
beridu. Qünki, Hudaning Roⱨi ⱨəⱪiⱪəttur.④ 7 Əysa Məsiⱨ toƣruluⱪ üq
guwaⱨliⱪ bar. 8 Bular: Muⱪəddəs Roⱨ, qɵmüldürüx süyi wə Əysa
Məsiⱨning tɵkkən ⱪenidin ibarət. Bu üqining guwaⱨliⱪi birdəktur. 9 Biz
6

Mu'əllip bu ayət arⱪiliⱪ ⱨəzriti Əysa pəⱪət suƣa qɵmüldürülgəndin tartip taki
krestkə mihlinix ⱨarpisiƣiqə bolƣan ariliⱪta Hudaning Oƣli bolƣan, degən yalƣan
təlimlərgə rəddiyə berip, Hudaning Oƣli ⱨəzriti Əysaning pəⱪət suƣa qɵmüldürülüpla
ⱪalmay, yənə krestkimu mihlanƣanliⱪini təkitligən.
④

1477
Yuⱨanna yazƣan birinqi hət

insanlarning guwaⱨliⱪini ixənqlik, dəp ⱪariƣan yərdə, Hudaning
guwaⱨliⱪi tehimu ixənqliktur. Huda ɵz oƣli Əysa Məsiⱨ toƣrisida
xundaⱪ guwaⱨliⱪ bərgən. 10 Hudaning Oƣliƣa etiⱪad ⱪilƣan kixi
Hudaning guwaⱨliⱪini ⱨəⱪ, dəp bilidu. Biraⱪ, Hudaning guwaⱨliⱪiƣa
ixənmigən kixi Hudani yalƣanqi, dəp ⱪariƣan bolidu. Qünki u,
Hudaning ɵz oƣli toƣruluⱪ bərgən guwaⱨliⱪiƣa ixənmigən bolidu. 11 Bu
guwaⱨliⱪ xuki, Huda bizgə mənggülük ⱨayatni ata ⱪildi. Bu ⱨayatliⱪ
bizgə uning oƣli arⱪiliⱪ kəldi. 12 Xunga, Hudaning Oƣlini ⱪobul ⱪilƣan
kixi ⱨayatliⱪⱪa igə bolƣan bolidu. Biraⱪ, Hudaning Oƣlini ⱪobul
ⱪilmiƣan kixi ⱨayatliⱪⱪa igə bolmiƣan bolidu.
Mənggülük ⱨayat
Mən bularni Hudaning Oƣliƣa etiⱪad ⱪilƣan silərgə mənggülük
ⱨayatⱪa igə bolƣanliⱪini bilsun, dəp yazdim. 14 Hudaning aldida
yürikimiz xundaⱪ toⱪki, Hudaning iradisigə uyƣun nemini tilisək, u
du'a-tilawitimizni qoⱪum anglaydu. 15 Uning anglaydiƣanliⱪini
bilgənikənmiz, nemini tilisək, xuni beridiƣanliⱪinimu bilimiz.
16
Biri ⱪerindixining mənggülük ɵlümgə elip barmiƣudək gunaⱨ sadir
ⱪilƣanliⱪini kɵrsə, uning üqün du'a ⱪilsun. Buning bilən, Huda uning bu
ⱪerindixiƣa ⱨayatliⱪ ata ⱪilidu. Bu, ɵlümgə elip barmiƣudək gunaⱨ
ɵtküzgənlərgə ⱪarita eytilƣan. Lekin, mənggülük ɵlümgə elip barƣudək
gunaⱨmu bar. Mən silərni bundaⱪ gunaⱨ sadir ⱪilƣanlar üqün du'a
ⱪilinglar deməymən. 17 Ⱨəmmə adalətsizlik gunaⱨtur. Lekin mənggülük
ɵlümgə elip barmaydiƣan gunaⱨmu bar. 18 Hudaning pərzənti bolƣan
kixining gunaⱨ sadir ⱪiliwərməydiƣanliⱪini bilimiz. Qünki, Hudaning
Oƣli Əysa Məsiⱨ bundaⱪ kixini ⱪoƣdap ⱪalidu. Xunga, Xəytanmu
uningƣa tegəlməydu. 19 Bizgə məlumki, biz Hudaƣa mənsupmiz. Əysa
Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilmiƣanlar bolsa Xəytanning baxⱪuruxididur. 20 Yənə
bizgə məlumki, Hudaning Oƣli dunyaƣa kəldi wə ⱨəⱪiⱪiy Hudani
tonuximiz üqün, u bizgə əⱪil-parasət ata ⱪildi. Biz ⱨəⱪiⱪiy Hudaƣa
baƣlinip yaxawatimiz. Qünki, biz uning oƣli Əysa Məsiⱨkə
baƣlanƣanmiz. Əysa Məsiⱨ ⱨəⱪiⱪiy Hudadur wə mənggülük ⱨayattur!
21
Əziz balilirim, Hudaƣa beƣixlanƣan ⱪəlbinglardiki orunni
ⱨərⱪandaⱪ nərsilərning igiliwelixidin saⱪlininglar.
13
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Yuⱨanna yazƣan ikkinqi hət
(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
Mu'əllip bu hetini «Huda təripidin tallanƣan hanimƣa wə uning
pərzəntlirigə», yəni məlum bir ⱨəⱪiⱪiy etiⱪadqi hanimƣa yaki məlum bir
etiⱪadqilar jama'ətqilikigə yazƣan. U bu hetidə etiⱪadqilarni bir-birigə
meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitixkə, Əysa Məsiⱨ ⱨəⱪⱪidiki təlimlərdə qing
turuxⱪa wə Əysa Məsiⱨning insan tenidə kəlgənlikini etirap ⱪilmaydiƣan
sahta təlim bərgüqilərdin ⱨəzər əyləxkə qaⱪirƣan. Mu'əllip ɵzining xu
etiⱪadqilar bilən tezrək kɵrüxüx arzusini ipadiləx bilən hetini
tamamliƣan.
Tezis:
1.
2.
3.
4.

Salam (1-ayəttin 3-ayətkiqə)
Meⱨir-muⱨəbbətlik ⱨayat (4-ayəttin 6-ayətkiqə)
Sahta təlim bərgüqilərni rət ⱪilix (7-ayəttin 11-ayətkiqə)
Ahirⱪi sɵz (12-, 13-ayətlər)

Yuⱨanna yazƣan
ikkinqi hət

1

Huda təripidin tallanƣan hanimƣa⑤ wə uning pərzəntlirigə mənki
etiⱪadqilar jama'ətqilikining yetəkqisidin salam! Mən qin kɵnglümdin
silərni sɵyimən. Silərni yalƣuz mənla əməs, Hudaning ⱨəⱪiⱪitini tonup
yətkənlərning ⱨəmmisi sɵyidu. 2 Qünki, bu ⱨəⱪiⱪət ⱪəlbimizdə
yaximaⱪta wə mənggü bizgə yar bolidu. 3 Ərxtiki atimiz wə uning oƣli
Əysa Məsiⱨ ⱨəⱪiⱪət wə meⱨir-muⱨəbbət iqidə yaxaydiƣan bizlərgə
meⱨir-xəpⱪət, rəⱨimdillik wə amanliⱪ ata ⱪilƣay!
Ⱨəⱪiⱪət wə meⱨir-muⱨəbbət
Pərzəntliringizdin bəzilirining ərxtiki atimizdin alƣan əmr boyiqə
ⱨəⱪiⱪət yolida mangƣanliⱪini kɵrüp, intayin hursən boldum. 5 Ⱨɵrmətlik
hanim, əmdi mən sizdin xuni ɵtünimənki, biz ⱨəmmimiz bir-birimizgə
meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitiximiz kerək. Mən sizgə yeziwatⱪanlirim yengi
bir əmr əməs, bəlki biz burundin tartip ⱪobul ⱪilip keliwatⱪan əmrdur.
6
Meⱨir-muⱨəbbət Hudaning əmrlirigə əməl ⱪilip yaxax deməktur.
Hudaning əmri bolsa silər burundin tartip anglap keliwatⱪandək,
meⱨir-muⱨəbbət yolida mengixtur.
7
Nurƣun sahta təlim bərgüqilər dunyaning ⱨəmmə jaylirida pəyda
4

Hanim – bir jəⱨəttin ⱨəⱪiⱪiy bir ayal hanimni kɵrsitixi, yənə bir jəⱨəttin bir
etiⱪadqilar jama'ətqilikini kɵrsitixi mumkin.
⑤
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boldi. Ular Əysa Məsiⱨning dunyaƣa insan tenidə kəlgənlikini etirap
ⱪilmaydu. Bundaⱪlar dəl aldamqi wə Əysa Məsiⱨning rəⱪibidur. 8 Huda
yolida singdürgən əjringlarni yoⱪitip ⱪoymay, Hudaning toluⱪ in'amiƣa
igə boluxunglar üqün, ɵzünglarƣa agaⱨ bolunglar. 9 Əysa Məsiⱨning
təlimliridə qing turmay, uningdin qətnigənlər Huda'atiƣa baƣlanmiƣan
bolidu. Əysa Məsiⱨning təlimliridə qing turƣanlar bolsa ərxtiki Atimiz
wə uning Oƣliƣa baƣlinip yaxawatidu. 10 Əgər birər kixi silərning
jama'ətqilikinglarƣa Əysa Məsiⱨning təlimlirini əməs, bəlki baxⱪiqə
təlim elip kəlgən bolsa, uni ɵyünglarƣa təklip ⱪilmanglar ⱨəm uni ⱪarxi
almanglar. 11 Qünki, undaⱪ adəmni ⱪarxi alƣan kixi uning yaman
ixliriƣa xerik bolƣuqidur.
Ahirⱪi sɵz
Silərgə dəydiƣan yənə kɵp sɵzlirim bar idi. Lekin, ⱪəƣəz bilən
siyaⱨni ixlətkəndin kɵrə, huxalliⱪimizning tolup texixi üqün,
yeninglarƣa berip didar kɵrüxüp sɵzlixixni əwzəl bildim. 13 Huda
təripidin tallanƣan ⱨədingizning pərzəntliridin⑥ sizgə salam!
12

Ⱨədingizning pərzəntliri – Yuⱨanna turƣan jaydiki etiⱪadqilar jama'ətqilikini
kɵrsitixi mumkin.
⑥
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Yuⱨanna yazƣan üqinqi hət
(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
Mu'əllip bu hətni etiⱪadqilar jama'ətqilikining Gayus isimlik
yetəkqisigə yazƣan bolup, u hetidə Gayusning etiⱪadqilarƣa ⱪizƣinliⱪ
bilən yardəm ⱪilƣanliⱪidin uni mahtax bilən birgə Di'otirip isimlik bir
kixini əyibligən.

1.
2.
3.
4.
5.

Tezis:
Du'ayisalam (1-ayttin 4-ayətkiqə)
Gayusni mahtax (5-ayttin 8-ayətkiqə)
Di'otiripning ⱪilmixliri (9-, 10-ayətlər)
Demitrning yahxi ixliri (11-, 12-ayətlər)
Ahirⱪi sɵz (13-ayttin 15-ayətkiqə)

Yuⱨanna yazƣan
üqinqi hət

1

Ⱪədirlik Gayusⱪa, mənki etiⱪadqilar jama'ətqilikining yetəkqisidin
salam! Mən qin kɵnglümdin seni sɵyimən. 2 Ⱪədirlik dostum, ⱪəlbing
saƣlam bolƣandək, ⱨəmmə ixliringning onguxluⱪ wə teningning
salamət boluxiƣa tiləkdaxmən. 3 Bəzi ⱪerindaxlar kelip, sening
Hudaning ⱨəⱪiⱪitidə qing turƣanliⱪingni, yəni ⱨəⱪiⱪət yolida dawamliⱪ
mengiwatⱪanliⱪingni eytⱪanda, mən bək hursən boldum. 4 Mən üqün,
pərzəntlirimning ⱨəⱪiⱪət yolida mengiwatⱪanliⱪini anglaxtinmu qong
huxalliⱪ yoⱪtur.
Hudaning hizmitidə bolidiƣanlarƣa yardəm berix
Ⱪədirlik dostum, Əysa Məsiⱨkə hizmət ⱪilix yolida kəlgən
ⱪerindaxlarning bəziliri ⱨətta sanga natonux bolsimu, sən ularƣa yardəm
berip kəlding. Bu sening Hudaƣa bolƣan sadaⱪətmənlikingni kɵrsitidu.
6
Ular bu yərdiki etiⱪadqilar jama'ətqiliki aldida sening bu
meⱨir-muⱨəbbitinggə guwaⱨliⱪ bərdi. Ularni buningdin keyinmu
dawamliⱪ kütüwelip, Hudani hursən ⱪilƣan ⱨalda ularning səpirigə
yardəm bərsəng, yahxi ⱪilƣan bolisən. 7 Qünki, ular bu səpərdə etiⱪad
ⱪilmiƣanlarning ⱨərⱪandaⱪ yardimini ⱪobul ⱪilmay, Əysa Məsiⱨning
hizmitidə yolƣa qiⱪti. 8 Xunga, biz bundaⱪ ihlasmən kixilər bilən birliktə
ⱨəⱪiⱪət yolida hizmət ⱪilix üqün, ularni ⱪollap-ⱪuwwətliximiz kerək.
5
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9

Bu toƣruluⱪ jama'ətqilikkə bir parqə hət yazƣanidim. Lekin, ularning
arisida ɵzini qong tutuwalƣan, jama'ətqilikkə baxliⱪ bolux təməsidə
bolƣan Di'otirip bizning sɵzimizgə kirmidi. 10 Xuning üqün, mən
barƣanda, uning ⱪilƣan əskiliklirini yüzigə salimən. U bizgə rəzil sɵzlər
bilən ⱨujum ⱪiliwatidu. U buning bilənla qəklinip ⱪalmay, Əysa
Məsiⱨning hizmitini ⱪilix üqün kəlgən ⱪerindaxlirimiznimu ⱪobul
ⱪilmaywatidu. Ⱨətta bu ⱪerindaxlirimizni ⱪobul ⱪilmaⱪqi bolƣan
kixilərni tosup, ularni jama'ətqiliktin ⱪoƣlap qiⱪiriwatidu.
11
Ⱪədirlik dostum, yamanliⱪtin əməs, yahxiliⱪtin ülgə al. Yahxiliⱪ
ⱪilƣan kixi Hudaƣa mənsuptur. Yamanliⱪ ⱪilƣan kixi Hudani tonup
yətmigəndur.
12
Demitrgə kəlsək, ⱨəmməylən uni yahxi adəm, dəp mahtimaⱪta. Buni
uning ⱨəⱪiⱪət yolida ⱪandaⱪ mangƣanliⱪidinmu bilgili bolidu. Bizmu
uningƣa guwaⱨliⱪ berimiz. Guwaⱨliⱪimizning rastliⱪini sənmu bilisən.
Ahirⱪi sɵz
Sanga dəydiƣan yənə kɵp sɵzlirim bar idi. Lekin, ⱪələm bilən
siyaⱨni ixlətkəndin kɵrə, 14 sən bilən pat arida didar kɵrüxüxni əwzəl
bildim. Xu qaƣda sɵzlixərmiz. 15 Amanliⱪ sanga yar bolsun!
Dostliringdin sanga salam. Sənmu u yərdiki dostlirimizning ⱨəmmisigə
məndin salam eytⱪaysən.
13

1484

Yəⱨuda yazƣan hət
(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
Bu hətning mu'əllipi Əysa Məsiⱨning inisi Yəⱨudadur.
Bu hət Petrus yazƣan ikkinqi hət bilən məzmun jəⱨəttə ohxax bolup,
mu'əllipning bu hətni yezixidiki məⱪsiti etiⱪadqilarni ɵzlirini etiⱪadqi dəp
atiwalƣan sahta təlim bərgüqilərdin agaⱨlanduruxtur.
Mu'əllipning bu hətni ⱪəyərdiki etiⱪadqilarƣa yazƣanliⱪi eniⱪ əməs.
Biraⱪ, hətning məzmuni naⱨayiti eniⱪ bolup, u etiⱪadqilarni ɵzlirining
arisiƣa suⱪunup kiriwalƣan sahta təlim bərgüqilərdin ⱨəzər əyləxkə,
ularƣa wə ularning təlimlirigə ⱪarxi turuxⱪa qaⱪirƣan. U yənə
etiⱪadqilarni etiⱪadida qing turuxⱪa ⱨəmdə etiⱪadida təwrəngüqilərgə
yardəm berixkə ündigən.
Tezis:
1.
2.
3.
4.

Salam (1-ayəttin 2-ayətkiqə)
Sahta təlim bərgüqilər ⱨəⱪⱪidə (3-ayəttin 16-ayətkiqə)
Agaⱨlandurux wə tapilax (17-ayəttin 23-ayətkiqə)
Hudaƣa mədⱨiyilər (24-ayəttin 25-ayətkiqə)

Yəⱨuda
yazƣan hət

1

Əysa Məsiⱨning hizmətkari, Yaⱪupning inisi mənki Yəⱨudadin,
Huda'atimiz təripidin qaⱪirilƣan, uning meⱨir-muⱨəbbitigə erixkən,
Əysa Məsiⱨ təripidin ⱪoƣdap ⱪelinƣanlarƣa salam. 2 Huda silərgə
ⱨəssiləp rəⱨimdillik, amanliⱪ wə meⱨir-muⱨəbbət ata ⱪilƣay!
Sahta təlim bərgüqilərning gunaⱨliri wə ularning aⱪiwiti
Ⱪədirlik ⱪerindaxlirim, mən əsli silərgə ⱨəmmimiz bəⱨrimən
boluwatⱪan ⱪutⱪuzulux toƣrisida yezixⱪa intizar bolup kəlgənidim.
Biraⱪ, ⱨazir buning orniƣa silərni hux həwərning ⱨəⱪiⱪitini saⱪlax üqün
kürəx ⱪilixⱪa riƣbətləndürüx məⱪsitidə bu hətni yezix kerəklikimni ⱨes
ⱪildim. Huda bu ɵzgərməs ⱨəⱪiⱪətni bir yolila ɵzining muⱪəddəs həlⱪigə
amanət ⱪilƣan. 4 Bu hətni qoⱪum yezixim kerək, qünki Huda yolida
mangmiƣan bəzi kixilər aranglarƣa suⱪunup kiriwelip, buzuⱪqiliⱪ
ⱪiliwərsəkmu Hudaning meⱨir-xəpⱪiti bilən kəqürülimiz, degəndək
təlimlərni berip, birdinbir Igimiz wə Rəbbimiz bolƣan Əysa Məsiⱨni rət
ⱪilmaⱪta. Ularning soraⱪⱪa tartilixi ⱨəⱪⱪidə muⱪəddəs yazmilarda
burunla pütülgən.
5
Burun Rəbbimiz ɵz həlⱪi bolƣan Isra'illarni Misirdiki ⱪulluⱪtin
ⱪutⱪuzdi. Lekin, ularning iqidiki ɵzigə ixənmigənlərni keyin ⱨalak ⱪildi.
Bularning ⱨəmmisidin həwiringlar bolsimu, mən uni yənila esinglarƣa
3

1486
Yəⱨuda yazƣan hət

selixni toƣra taptim. 6 Yənə xunimu esinglarda tutunglarki, ɵz
wəzipisining ⱨɵddisidin qiⱪixni halimay, ɵz orunlirini taxlap kətkən
pərixtilərni Rəbbimiz uluƣ ⱪiyamət künining soriⱪiƣiqə mənggü
eqilmaydiƣan kixənlər bilən kixənləp ⱪarangƣuluⱪⱪa taxlidi. 7 Sodom,
Gomora wə ularning ətrapidiki xəⱨərlərning həlⱪlirinimu yadinglardin
qiⱪarmanglar. Ular huddi Hudaƣa boysunmiƣan pərixtilərgə ohxax,
Hudaƣa boysunmay, jinsiy əhlaⱪsizliⱪ wə ƣəyriy xəⱨwaniyliⱪlarƣa
berilip ketip, ahiri otta kɵydürülgən. Bu həlⱪlər yamanliⱪ ⱪilƣuqilarning
aⱪiwitining mənggülük ottin ibarət ikənlikigə ibrət ⱪilindi.
8
Aranglarƣa kiriwalƣan bu adəmlər: «Hudadin wəⱨiy kəldi» dəp,
buzuⱪluⱪ ⱪilip, xu təriⱪidə ɵz tənlirini bulƣimaⱪta. Ular Hudaning
ⱨoⱪuⱪiƣa pisənt ⱪilmay, ərxtiki uluƣlarƣa kupurluⱪ ⱪilmaⱪta. 9 Ⱨətta
bax pərixtə Mika'ilmu Musaning jəsiti toƣrisida Xəytan bilən talax-tartix
ⱪilƣanda, uni ⱨaⱪarətlik sɵzlər bilən əyibləxkə petinalmiƣan, pəⱪət:
«seni Pərwərdigar əyiblisun» dəpla ⱪoyƣan. 10 Lekin, bu kixilər ɵzliri
qüxənməydiƣan ixlar üstidə kupurluⱪ ⱪilidu. Ular əⱪilsiz ⱨaywanlardək,
ɵz təbi'itining inkasi boyiqə yaxap, xu arⱪiliⱪ ɵzlirini ⱨalak ⱪilidu.
11
Bularning ⱨaliƣa way! Qünki, ular ɵz inisini ɵltürgən Ⱪabilning yoli
bilən mangdi. Pul tepix üqün, Bil'amƣa ohxax ⱨərⱪandaⱪ yaman ixni
ⱪildi. Koraⱨ Hudaƣa ⱪarxi isyan kɵtürüp ⱨalak bolƣandək, ularmu ahir
ⱨalak bolidu.
12
Dostanə ziyapətliringlarda tartinmay, silər bilən Rəbbimizning
dastihiniƣa dahil bolƣan bu kixilər silərgə daƣ kəltüridu. Ular ɵz
nəpsinila oylap, xamal ⱨəydigən yamƣursiz bulutlardək bolup, pütünləy
ⱪurup ketip, yiltizidin ⱪomurup taxlanƣan kəq küzning mewisiz
dərəhlirigə ohxaydu. 13 Huddi dengizning dəⱨxətlik dolⱪunliri
məynətqilikni ⱪirƣaⱪⱪa urup qiⱪarƣandək, ular ɵz buzuⱪqiliⱪining
qawisini qitⱪa yayidu. Ular huddi eⱪip qüxkən yultuzlarƣa ohxax bolup,
mənggülük ⱨazirlap ⱪoyulƣan ⱪapⱪarangƣuluⱪⱪa yüzlinidu.
14
Adəm'atining yəttinqi əwladi bolƣan Ⱨanuh bu kixilər toƣrisida
mundaⱪ dəp aldin eytⱪan:
«Ⱪaranglar, Rəbbimiz tümənmingliƣan muⱪəddəs pərixtiliri
bilən kəlməktə. 15 U pütkül insanlarni soraⱪ ⱪilip, uning yolida
mangmiƣan ⱨərbir insanning Hudaƣa ⱪarxi ⱨalda ⱪilƣan
yamanliⱪliri, xundaⱪla bu gunaⱨkarlarning Rəbbimizgə ⱪarxi
ⱪilƣan barliⱪ kupurluⱪliri tüpəylidin ularni jazalaydu.»
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16

Bu kixilər ⱨaman ƣotuldap, aƣrinip yüridu. Ɵz ⱨəwəslirining
kəynigə kiridu, mahtinip sɵzləydu, ɵz mənpə'iti üqün baxⱪilarƣa
huxamətqilik ⱪilidu.
Agaⱨlandurux wə tapilax
Ⱪədirlik ⱪerindaxlirim, silər Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning əlqilirining
aldin eytⱪan sɵzlirini esinglarda tutunglar. 18 Ular silərgə: «Ahir
zamanda, gunaⱨⱪa patⱪan ⱨəwəslirining kəynigə kirip, Hudani mazaⱪ
ⱪilidiƣanlar qiⱪidu» degənidi. 19 Ular aranglarƣa bɵlgünqilik salidiƣan,
ɵz təbi'iti təripidin idarə ⱪilinƣan, ⱪəlbidə Muⱪəddəs Roⱨ bolmiƣan
kixilərdur.
20
Lekin silər, ⱪədirlik ⱪerindaxlirim, ɵzünglarni intayin muⱪəddəs
bolƣan etiⱪadinglarning uli üstidə ɵsüp yetildürünglar wə Muⱪəddəs
Roⱨⱪa tayinip du'a ⱪilinglar. 21 Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning rəⱨimdillik
bilən silərgə beridiƣan mənggülük ⱨayatini kütüp, Hudaning
meⱨir-muⱨəbbiti iqidə yaxanglar. 22 Etiⱪadida təwriniwatⱪanlarƣa rəⱨim
ⱪilinglar. 23 Bəzi kixilərni huddi ottin ⱪutuldurƣandək, Hudaning
jazasidin ⱪutulduruwelinglar. Yənə bəzilərgə rəⱨim ⱪilinglar. Biraⱪ, silər
huddi bir adəmning bulƣanƣan kiyimidin yirgəngəndək, ularning ⱪilƣan
gunaⱨliridin ⱨəm yirgininglar.
17

Mədⱨiyə du'asi
Ⱨəmmimizni ⱪutⱪuzƣan yeganə Huda silərni yiⱪilip qüxüxtin
saⱪlap, əyibsiz wə huxal-huram ⱨalda ɵzining uluƣwar ⱨuzuriƣa elip
kelixkə ⱪadirdur. Barliⱪ xan-xərəp, uluƣluⱪ, ⱪudrət wə ⱨoⱪuⱪ Rəbbimiz
Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ əzəldin ta ⱨazirƣiqə wə əbədil'əbəd Hudaƣa mənsup
bolƣay, amin!
24-25
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Wəⱨiylər
(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)
Əyni waⱪitta, Rim ⱨɵkümranlirining zorluⱪ-zombuluⱪi astida
etiⱪadqilar Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣanliⱪi üqün, xiddətlik ziyankəxlikkə
uqrap, ⱨətta bəzi etiⱪadqilar ɵltürülgənidi. Bu kitabning mu'əllipi
bolƣan Yuⱨannamu Hudaning hux həwirini yətküzgənliki üqün, Patmos
ariliƣa sürgün ⱪilinƣan. Dəl muxu waⱪitta, Yuⱨannaƣa Hudadin
wəⱨiylər kelip, Yuⱨanna Hudaning əmri boyiqə ularni yəttə etiⱪadqilar
jama'əuqilikigə (ularning ⱨəmmisi bügünki Türkiyidə) yezip ⱪaldurƣan.
Bu kitabtiki hatiriləngən wəⱨiylər kəlgüsidə bolidiƣan ixlarni,
bolupmu Hudaning jazasini (insanlar duq kelidiƣan ⱨər hil
balayi'apətlərni wə japa-muxəⱪⱪətlərni) kɵrsitidu. Bu wəⱨiylərning
simwolluⱪ tilda ipadiləngən kɵp ⱪisimliri bəlkim əyni qaƣdiki
etiⱪadqilarƣa qüxinixlik bolsimu, lekin bügünki kitabhanlarƣa sir bolup
ⱪalƣan. Əmma kitabning mərkiziy idiyisi intayin eniⱪ bolup, Hudaning
Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ Xəytanni ɵz iqigə alƣan barliⱪ düxmənliri
üstidin ahiri ƣəlibə ⱪilip, ɵzining sadiⱪ həlⱪigə yengi asman, yengi zemin
ata ⱪilixidin ibarəttur.
Tezis:
1. Muⱪəddimə (1-bab 1-ayəttin 8-ayətkiqə)
2. Dəsləpki alamətlər (1-bab 9-ayəttin 20-ayətkiqə)
3. Etiⱪadqilar jama'ətqiliklirigə yezilƣan yəttə parqə hət (2-, 3-bablar)
4. Yəttə mɵⱨür bilən peqətləngən oram yazma (4-bab 1-ayəttin 8-bab
1-ayətkiqə)
5. Yəttə kanay (8-bab 2-ayəttin 11-babning ahiriƣiqə)
6. Yəttə baxliⱪ əjdiⱨa wə ikki diwə (12-, 13-bablar)
7. Kɵrüngən baxⱪa alamətlər (14-, 15-bablar)
8. Yəttə qinə (16-bab)
9. Babil, sahta pəyƣəmbər, diwə wə Iblisning tartⱪan jazasi (17-bab
1-ayəttin 20-bab 10-ayətkiqə)
10. Ahirⱪi ⱨɵküm (20-bab 11-ayəttin 15-ayətkiqə)
11. Yengi asman, yengi zemin (21-bab 1-ayəttin 22-bab 5-ayətkiqə)
12. Hatimə (22-bab 6-ayəttin 21-ayətkiqə)

Wəⱨiylər

1

Məzkur kitab Əysa Məsiⱨning wəⱨiysidur. Huda yeⱪin kəlgüsidə yüz
berixi muⱪərrər bolƣan wəⱪələrni ɵz hizmətkarliriƣa kɵrsitix üqün,
Əysa Məsiⱨkə bu wəⱨiyni qüxürdi. Məsiⱨ buni ɵz pərixtisi arⱪiliⱪ
hizmətkari Yuⱨannaƣa ayan ⱪildi. 2 Yuⱨanna Hudaning sɵzi – Əysa
Məsiⱨ bərgən guwaⱨliⱪⱪa, kɵrgənlirining ⱨəmmisigə guwaⱨliⱪ bərdi.
3
Bu wəⱨiylərni oⱪup bərgən wə uni anglap əməl ⱪilƣanlar nəⱪədər
bəhtlik! Qünki, bu ixlarning əməlgə axidiƣan waⱪti yeⱪindur.
Yuⱨannaning yəttə etiⱪadqilar jama'ətqilikigə salam yollixi
Mənki Yuⱨannadin Asiya ɵlkisidiki yəttə etiⱪadqilar jama'ətqilikigə
salam! Ⱨazir wə əzəldin bar bolƣan ⱨəm kəlgüsidə kəlgüqidin, uning
təhtining aldidiki yəttə Roⱨtin,⑦ 5 sadiⱪ guwaⱨqi, ɵlümdin tunji tirilgüqi,
dunya padixaⱨlirining ⱨɵkümrani bolƣan Əysa Məsiⱨtin silərgə
meⱨir-xəpⱪət wə amanliⱪ bolƣay.
U bizni sɵydi, ɵz ⱪeni bilən bizni gunaⱨlirimizdin azad ⱪildi, 6 bizni bir
padixaⱨliⱪ ⱪilip uyuxturup, ɵz Atisi Hudaning hizmitidiki roⱨaniy ⱪildi.
Barliⱪ xan-xərəp wə küq-ⱪudrət uningƣa mənggü mənsup bolƣay, amin!
7
Mana, u bulutlar üstidə kəlməktə. Ⱨəmmə kɵzlər, ⱨətta uning tenini
4

⑦

«Yəttə» degən sanning kamalətkə yətkən, mukəmməl degən mənisi bar bolup,
«yəttə Roⱨ» Hudaning Muⱪəddəs Roⱨini kɵrsitidu.
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nəyziligənlərmu uni kɵridu. Yər yüzidiki pütkül həlⱪlər uning üqün ⱨaza
tutidu. Bu ix jəzmən bolidu, amin!
8
Pərwərdigar Huda dəyduki: «Bax wə ahir ɵzümdurmən. Ⱨazir wə
əzəldin bar bolƣan ⱨəm mənggü bar bolƣuqimən, xundaⱪla ⱨəmmigə
ⱪadirdurmən.»
Tirilgən Məsiⱨning Yuⱨannaƣa kɵrünüxi
Mən ⱪerindixinglar Yuⱨannamən. Biz Əysa Məsiⱨkə mənsup
bolƣanliⱪimiz üqün azab-oⱪubətkə, Hudaning padixaⱨliⱪiƣa wə
səwr-taⱪətkə ortaⱪmiz. Hudaning sɵzi wə Əysa Məsiⱨning ⱪilƣan
guwaⱨliⱪini tarⱪatⱪanliⱪim üqün, bir məzgil Patmos arilida məⱨbus
bolup turup ⱪalƣandim. 10 Rəbbimizning künidə⑧ Muⱪəddəs Roⱨning
meni ilkigə elixi bilən, kəynimdin kəlgən kanay awaziƣa ohxap
ketidiƣan ünlük bir awazni anglidim. 11 Bu awaz: «Kɵridiƣanliringni
kitab ⱪilip yaz wə uni yəttə etiⱪadqilar jama'ətqilikigə, yəni Əfəs, Izmir,
Pərgama, Tiyatira, Sardis, Filadelfiyə wə La'odikiya xəⱨərlirigə əwət»
degənidi.
12
Manga sɵzligüqini kɵrüx üqün kəynimgə buruldum. Burulƣinimda,
kɵzümgə yəttə altun qiraƣdan 13 wə ularning otturisida uqisidiki toni
oxuⱪiƣiqə qüxüp turidiƣan, kɵksigə altun kəmər baƣliƣan Insan'oƣliƣa
ohxaydiƣan biri kɵründi. 14 Uning qeqi aⱪ yung wə ⱪardək ap'aⱪ idi.
Kɵzliri goya yalⱪunlap turƣan ottək idi. 15 Putliri oqaⱪta tawlinip
parⱪiriƣan tuqⱪa ohxaytti, awazi xarⱪirap eⱪiwatⱪan suning xawⱪunidək
idi. 16 U ong ⱪolida yəttə yultuz tutⱪan bolup, aƣzidin ikki bisliⱪ ɵtkür bir
ⱪiliq qiⱪip turatti. Qirayi huddi qingⱪi qüx waⱪtidiki ⱪuyaxtək parlaⱪ idi.
17
Uni kɵrginimdə, ayiƣiƣa ɵlüktək yiⱪildim. U ong ⱪolini uqamƣa
ⱪoyup mundaⱪ dedi:
– Ⱪorⱪma, tunji wə ahirⱪi mən bolimən. 18 Ⱨayat bolƣuqi
ɵzümdurmən. Mən ɵlgənidim, lekin əmdi mənggü ⱨayat yaxaymən.
Ɵlüm wə ɵlüklər diyarining aqⱪuqi mening ⱪolumda. 19 Xuning üqün,
kɵrgənliringni, yəni ⱨazir boluwatⱪan wə kəlgüsidə bolidiƣan ixlarni
yezip ⱪaldur. 20 Yəttə altun qiraƣdan wə sən ong ⱪolumda kɵrgən yəttə
yultuzning siriƣa kəlsək, yəttə yultuz yəttə etiⱪadqilar jama'ətqilikining
pərixtiliri. Yəttə qiraƣdan bolsa yəttə jama'ətqiliktur.
9

«Rəbbimizning küni» ⱨəptining baxlinix künini, yəni yəkxənbə künini kɵrsitidu. Bu
kündə Əysa Məsiⱨ ɵlümdin tirilgən.
⑧
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2-bab
Əfəstiki etiⱪadqilar jama'ətqilikigə yezilƣan hət
– Əfəstiki etiⱪadqilar jama'ətqilikining pərixtisigə⑨ mundaⱪ yaz:
«Ong ⱪolida yəttə yultuzni tutup, yəttə altun qiraƣdanning otturisida
mangƣuqi mundaⱪ dəydu: 2 sening əməliyitingni, tirixqanliⱪingni,
səwr-taⱪitingni bilimən. Rəzil adəmlərning ⱪilmixliriƣa qidap
turalmaydiƣanliⱪingni, əlqi bolmisimu ɵzlirini əlqi, dəp atiwalƣanlarni
sinap, ularning sahtiliⱪini tonuƣanliⱪingnimu bilimən. 3 Xundaⱪ, sən
səwr-taⱪət ⱪilding, manga etiⱪad ⱪilƣanliⱪing səwəblik kelip qiⱪⱪan
japa-muxəⱪⱪətkə bərdaxliⱪ bərding wə ⱨarmiding. 4 Lekin sanga bir
etirazim barki, u bolsimu meⱨir-muⱨəbbiting dəsləpkidin suslaxti.
5
Xuning üqün, ⱪanqilik ⱨalətkə qüxüp ⱪalƣanliⱪingƣa nəzər sal! Towa
ⱪil wə dəsləpki əməliyitingni əsligə kəltür. Əgər towa ⱪilmisang, mən
kelip qiraƣdiningni ornidin elip ketimən. 6 Biraⱪ, sening bir artuⱪqiliⱪing
barki, u bolsimu, sənmu manga ohxax Nikolas① tərəpdarlirining
ⱪilmixliridin nəprətlənding.
7
Muⱪəddəs Roⱨning jama'ətqiliklərgə degənlirini ⱪuliⱪingda qing tut!
Ƣəlibə ⱪilƣuqilarƣa Hudaning jənnitidiki ⱨayatliⱪ dərihining mewilirini
yeyix ⱨoⱪuⱪini berimən.»
1

Izmirdiki etiⱪadqilar jama'ətqilikigə yezilƣan hət
– Izmirdiki etiⱪadqilar jama'ətqilikining pərixtisigə mundaⱪ yaz:
«Tunji wə ahirⱪi, ɵlüp tirilgüqi mundaⱪ dəydu: 9 sening
azab-oⱪubətliringni wə namratliⱪingni bilimən, lekin əməliyəttə sən bay.
Ɵzlirini Yəⱨudiy dəwalƣanlarning tɵⱨmətlirini bilimən. Əməliyəttə, ular
Yəⱨudiy əməs, bəlki Xəytanning guruⱨidikilərdur. 10 Kəlgüsidə
qekidiƣan azab-oⱪubətlərdin ⱪorⱪma. Bilip ⱪoyƣinki, Xəytan
aranglardin bəzilərni yeⱪinda zindanƣa taxlitip sinimaⱪqi. Silər on
küngiqə ⱪiynilisilər. Taki ɵlgüqə manga sadiⱪ bol. Xu qaƣda, mən sanga
ⱨayatliⱪ tajini kiydürimən.
11
Muⱪəddəs Roⱨning jama'ətqiliklərgə degənlirini ⱪuliⱪingda qing tut.
Ƣəlibə ⱪilƣuqilar ikkinqi ɵlümning ziyiniƣa ⱨərgiz uqrimaydu.»
8

⑨

Etiⱪadqilar jama'ətqilikining baxlamqisi kɵrsitilixi mumkin.
Bu adəm ⱪutⱪuzulƣanlarning butpərəslik wə əhlaⱪsizliⱪ ⱪilix ərkinlikining barliⱪini
tərƣib ⱪilatti.
①
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Pərgamadiki etiⱪadqilar jama'ətqilikigə yezilƣan hət
– Pərgamadiki etiⱪadqilar jama'ətqilikining pərixtisigə mundaⱪ yaz:
«Ikki bisliⱪ ɵtkür ⱪiliqi bar bolƣuqi mundaⱪ dəydu: 13 sening
Xəytanning təhti orunlaxⱪan yərdə turidiƣanliⱪingni bilimən.
Xundaⱪtimu, sən mening namimƣa sadiⱪ bolup kəlding. Ⱨətta arangdiki
ixənqlik guwaⱨqim Antipa muxu Xəytanning makanida ⱪətl ⱪilinƣan
künlərdimu manga etiⱪad ⱪilƣanliⱪingni inkar ⱪilmiding. 14 Lekin, sanga
bir etirazim bar, u bolsimu aranglarda Bil'amning təlimigə əgəxkənlər
bolmaⱪta. Bil'am Balaⱪ degən adəmgə Isra'illarni butⱪa atap nəzir
ⱪilinƣan gɵxni yeyix wə jinsiy əhlaⱪsizliⱪ ⱪilixⱪa azduruxni ɵgətkənidi.
15
Xuningƣa ohxax, silərning aranglarda Nikolas tərəpdarlirining
təlimigə əgəxkənlərmu bar. 16 Xuning üqün, towa ⱪil. Undaⱪ ⱪilmisang,
yeningƣa dərⱨal berip, aƣzimdiki ⱪiliqim bilən sanga zərbə berimən.
17
Muⱪəddəs Roⱨning jama'ətqiliklərgə degənlirini ⱪuliⱪingda qing tut.
Ƣəlibə ⱪilƣuqilarƣa saⱪlaⱪliⱪ mannadin② berimən. Ularƣa yənə birdin
aⱪ tax wə bu taxlarning üstigə yezilƣan yengi bir isimni, yəni buni ⱪobul
ⱪilƣuqilardin baxⱪa ⱨeqkim bilməydiƣan bir isimni berimən.»
12

Tiyatiradiki etiⱪadqilar jama'ətqilikigə yezilƣan hət
– Tiyatiradiki etiⱪadqilar jama'ətqilikining pərixtisigə mundaⱪ yaz:
«Hudaning kɵzliri yalⱪunliƣan otⱪa wə putliri parⱪiraⱪ tuqⱪa
ohxaydiƣan Oƣli mundaⱪ dəydu: 19 sening əməliyitingni,
meⱨir-muⱨəbbitingni, etiⱪadingni, əjringni wə səwr-taⱪitingni bilimən.
Ⱨazirⱪi əməliyitingning dəsləpki əməliyitingdin exip
qüxüwatⱪanliⱪinimu bilimən. 20 Lekin, sanga bir etirazim bar, u bolsimu
ɵzini pəyƣəmbər dəp tonuxturƣan Izəbəl isimlik hotunƣa yol
ⱪoyuwatisən. Bu hotun həlⱪimgə təlim berip, ularni jinsiy əhlaⱪsizliⱪ
ⱪilixⱪa wə butⱪa atap nəzir ⱪilinƣan gɵxni yeyixkə azdurmaⱪta. 21 Mən
uning towa ⱪilixi üqün pursət bərgənidim, lekin u jinsiy əhlaⱪsizliⱪiƣa
towa ⱪilixni halimidi. 22 Əmdi uni eƣir kesəl ⱪilip yatⱪuzuwetimən.
Uning bilən zina ⱪilƣanlar ⱪilmixliriƣa towa ⱪilmisa, ularnimu eƣir
azabⱪa muptila ⱪilimən. 23 Uning pərzəntlirini əjəllik kesəl bilən ⱨalak
ⱪilimən. U qaƣda, pütkül etiⱪadqilar jama'ətqiliklirigə kixilərning
oy-pikri wə ⱪəlbini yahxi bilgüqining ɵzüm ikənlikimni bildürimən
18

«Misirdin Qiⱪix» 16-bab, 32 – 36-ayətlərgə wə «Yuⱨanna» 6-bab, 48 – 58-ayətlərgə
ⱪaralsun.
②
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ⱨəmdə ⱨərbiringlarƣa ⱪilƣan əməliyitinglarƣa yarixa yandurimən.
24-25
Lekin, Tiyatiradiki bu təlimni ⱪobul ⱪilmiƣan wə Xəytanning
atalmix «qongⱪur sirliri»ni ɵgənmigən silərgə xuni eytimənki:
ɵzünglarda bar bolƣanni mən kəlgüqə qing saⱪlanglar. Silərgə buningdin
baxⱪa tələp ⱪoymaymən. 26 Kim ƣəlibə ⱪilsa, yəni əmrlirimgə ahirƣiqə
əməl ⱪilsa, uningƣa pütkül həlⱪlərgə ⱨakim bolux ⱨoⱪuⱪini berimən.
27
Mana bu, Atam manga bərgən ⱨoⱪuⱪⱪa ohxax ⱨoⱪuⱪtur. Zəburda
yezilƣandək:
«U ularni③ tɵmür kaltək bilən baxⱪurup,
sapal ⱪaqilarni urup qaⱪⱪandək tarmar ⱪilidu.»
28

Ƣəlibə ⱪilƣuqilarƣa yənə tang yultuzini ata ⱪilimən. 29 Muⱪəddəs
Roⱨning jama'ətqiliklərgə degənlirini ⱪuliⱪinglarda qing tutunglar!»

3-bab
Sardistiki etiⱪadqilar jama'ətqilikigə yezilƣan hət
– Sardistiki etiⱪadqilar jama'ətqilikining pərixtisigə mundaⱪ yaz:
«Hudaning yəttə Roⱨiƣa wə yəttə yultuzƣa igə bolƣuqi mundaⱪ
dəydu: sening əməliyitingni bilimən. Ⱨayat jama'ətqilik, dəp nam
elipsən, lekin ɵlüksən. 2 Xunga, uyⱪungni eqip, kiqikkinə ⱨəm yoⱪap
ketix aldida turƣan etiⱪadingni küqəyt. Qünki, Hudayim aldida
əməliyitingning tehi tügəl əməslikini bildim. 3 Xuning üqün, angliƣan
wə ⱪobul ⱪilƣan təlimlərni esingdə tut. Ularƣa əməl ⱪil, towa ⱪil. Əgər
oyƣanmisang, mening kelixim sanga huddi oƣrining kütülmigən waⱪitta
kəlginidək tuyuⱪsiz bilinidu. Mening kelidiƣan waⱪit-sa'itimni ⱨərgiz
biləlməysən.
4
Lekin, aranglarda ɵzlirigə daƣ təgküzmigən yənə birnəqqəylən bar.
Ular aⱪ ton kiyip, mən bilən billə yüridu. Qünki, ular buningƣa layiⱪtur.
5
Ƣəlibə ⱪilƣuqilar mana xundaⱪ aⱪ ton kiyidu. Ularning namini ⱨayatliⱪ
dəptiridin ⱨərgiz ɵqürməymən. Ularning namini Atam Hudaning wə
uning pərixtilirining aldida oquⱪ etirap ⱪilimən. 6 Muⱪəddəs Roⱨning
1

③

Bu ayət Zəbur 2-bab 9-ayəttin elinƣan bolup, bu yərdiki «ular» Huda bilən
ⱪarxilaxⱪuqilarni kɵrsitidu.
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jama'ətqiliklərgə degənlirini ⱪuliⱪinglarda qing tutunglar!»
Filadelfiyidiki etiⱪadqilar jama'ətqilikigə yezilƣan hət
– Filadelfiyidiki etiⱪadqilar jama'ətqilikining pərixtisigə mundaⱪ yaz:
«Muⱪəddəs wə ixənqlik, ⱪolida Dawutning aqⱪuqi④ bolƣan, ixikni
aqsam ⱨeqkim yapalmaydu, yapsam ⱨeqkim aqalmaydu degüqi mundaⱪ
dəydu: 8 sening əməliyitingni bilimən. Küqüng ajiz bolsimu, təlimimgə
əməl ⱪilding wə namimni inkar ⱪilmiding. Xuning üqün, aldingda
ⱨeqkim yapalmaydiƣan bir ixikni eqip ⱪoydum. 9 Ⱪara, Xəytan
guruⱨidikilərgə, ɵzlirini Yəⱨudiy dəp atiwalƣan, əməliyəttə Yəⱨudiy
əməs aldamqilarni xundaⱪ aⱪiwətkə ⱪaldurimənki, ular kelip sening
ayiƣingƣa yiⱪilidu wə mening seni yahxi kɵridiƣanliⱪimni kɵridu.
10
Bərdaxliⱪ berix ⱨəⱪⱪidiki əmrimgə əməl ⱪilƣanliⱪing üqün, bu
dunyadiki insanlarni sinax məⱪsitidə pütün yər yüzigə balayi'apət
qüxürülidiƣan waⱪitta seni uningdin ⱪoƣdap ⱪalimən.
11
Tuyuⱪsiz kelimən. Tajingni baxⱪilarning tartiwalmasliⱪi üqün,
ɵzüngdə bar bolƣanni qing saⱪla. 12 Ƣəlibə ⱪilƣuqini Hudaning
ibadəthanisiƣa tüwrük ⱪilimən. Bundaⱪ adəm u yərdin əsla kətməydu.
Uning wujudiƣa Hudayimning namini, Hudayimning xəⱨirining namini,
yəni ərxtin – Hudaning yenidin qüxidiƣan yengi Yerusalemning namini
wə mening yengi namimni yazimən. 13 Muⱪəddəs Roⱨning
jama'ətqiliklərgə degənlirini ⱪuliⱪinglarda qing tutunglar!»
7

La'odikiyadiki etiⱪadqilar jama'ətqilikigə yezilƣan hət
– La'odikiyadiki etiⱪadqilar jama'ətqilikining pərixtisigə mundaⱪ
yaz:
«Amin atalƣuqi,⑤ yəni sadiⱪ wə ixənqlik guwaⱨqi, Huda yaratⱪan
məwjudatlarning mənbəsi mundaⱪ dəydu: 15 sening əməliyitingni
bilimən. Sən etiⱪadta soƣuⱪmu əməs, ⱪizƣinmu əməs. Ya soƣuⱪ, ya
ⱪizƣin bolsangqu kaxki. 16 Sən ya soƣuⱪ ya ⱪizƣin əməs, bəlki ilman
sudək bolƣanliⱪing üqün, seni aƣzimdin tükürüp qiⱪiriwetimən.
17
Baymən, bayaxatliⱪta yaxawatimən, ⱨeq nərsigə ⱨajət əməsmən
14

④ Əysa Məsiⱨ jismaniy jəⱨəttə Dawut padixaⱨning əwladi bolup, u Hudaning
padixaⱨliⱪiƣa kirix dərwazisining aqⱪuqidur.
⑤ «Amin» sɵzining mənisi «xundaⱪ bolsun» bolup, bu yərdə Əysa Məsiⱨning
Hudaning barliⱪ wədə wə pilanlirining «amin»i, yəni ularning əməlgə exixining kapaliti
ikənliki təkitləngən.
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dəysən. Lekin, biqarə, eqinixliⱪ, namrat, kor wə yalingaq ikənlikingni
bilməysən. 18 Xunga, bay boluxung üqün ot bilən tawlanƣan altun,
yalingaqliⱪ əyibingni yepixing üqün kiyidiƣan aⱪ kiyim-keqək,
kɵrüxüng üqün kɵzliringgə sürtidiƣan məlⱨəmlərni məndin
setiwelixingni təwsiyə ⱪilimən. 19 Mən ɵzüm yahxi kɵridiƣan kixilərning
ⱨəmmisini əyibini kɵrsitip tərbiyiləymən. Xuning üqün, ⱪizƣin bolup,
gunaⱨliringƣa towa ⱪil. 20 Ⱪara, mən ⱨazir ixik aldida turup, ixikni
ⱪeⱪiwatimən. Əgər biri awazimni anglap ixikni aqsa, uning yeniƣa
kirimən. Mən uning bilən, umu mən bilən billə ƣizalinidu. 21 Mən ƣəlibə
ⱪilip, Atamning təhtidə uning bilən billə olturdum. Xuning üqün, mənmu
ƣəlibə ⱪilƣuqilarƣa təhtimdə mən bilən birgə olturux ⱨoⱪuⱪini berimən.
22
Muⱪəddəs Roⱨning jama'ətqiliklərgə degənlirini ⱪuliⱪinglarda qing
tutunglar!»

4-bab
Ərxtiki ibadət
Andin, asmanda oquⱪ bir ixikni kɵrdüm. Mən burun angliƣan kanay
awaziƣa ohxap ketidiƣan awaz: «Bu yaⱪⱪa qiⱪ, sanga buningdin keyin
yüz berixi muⱪərrər bolƣan wəⱪələrni kɵrsitəy» dedi. 2 Muⱪəddəs
Roⱨning meni dərⱨal ilkigə elixi bilən ərxtə bir təht wə uningda olturƣan
birini kɵrdüm. 3 Təhttə olturƣuqining ⱪiyapiti yexil ⱪaxtax wə ⱪizil
kwartsⱪa ohxaytti. Zumrətni əslitidiƣan bir ⱨəsən-ⱨüsən təhtni orap
turatti. 4 Təhtning ətrapida yənə yigirmə tɵt təht bar idi. Təhtlərdə
baxliriƣa altun taj kiygən, aⱪ tonƣa oranƣan yigirmə tɵt yetəkqi
olturatti. 5 Təhttin qaⱪmaⱪlar qeⱪip, güldürmamining güldür-ⱪarasliri
anglinip turatti. Təhtning aldida yalⱪunlap turƣan yəttə məx'əl bar idi.
Bular Hudaning yəttə Roⱨi idi. 6 Təhtning aldida yənə huddi hrustaldək
parⱪirap turidiƣan, əynəktək süzük dengizƣa ohxaydiƣan bir nərsə bar
idi. Təhtning ⱨərbir təripining ottura ⱪismida aldi wə kəynidə nurƣun
kɵzliri bar tɵt tirik məhluⱪ turatti. 7 Birinqi məhluⱪ xirƣa, ikkinqi məhluⱪ
buⱪiƣa ohxaytti. Üqinqi məhluⱪning yüzi adəmning qirayiƣa ohxaytti.
Tɵtinqi məhluⱪ uquwatⱪan bürkütkə ohxaytti. 8 Tɵt tirik məhluⱪning
ⱨərbirining altidin ⱪaniti bar bolup, ularning pütün bədini, ⱨətta ⱪanat
astimu kɵzlər bilən tolƣanidi. Ular keqə-kündüz tinmay mundaⱪ
deyixətti:
1
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«Muⱪəddəs, muⱪəddəs, muⱪəddəstur,
əzəldin bar bolƣan, ⱨazirmu bar ⱨəm kəlgüsidə kəlgüqi
ⱨəmmigə ⱪadir Pərwərdigar Huda!»
9

Tirik məhluⱪlar təhttə olturƣan əbədil'əbəd ⱨayat bolƣuqini uluƣlap,
uningƣa ⱨɵrmət wə təxəkkür iⱬar ⱪilƣinida, 10 yigirmə tɵt yetəkqi
əbədil'əbəd yaxaydiƣan təhttə olturƣuqining ayiƣiƣa bax ⱪoyup səjdə
ⱪilatti. Tajlirini təhtning aldiƣa ⱪoyuxup, mundaⱪ deyixətti:
11

«Pərwərdigarimiz wə Hudayimiz!
Xan-xərəp, ⱨɵrmət wə ⱪudrətkə layiⱪsən.
qünki, ⱨəmmini sən yaratting.
Ⱨəmmə xəy'i haⱨixing bilən yaritilip wujudⱪa kəldi.»

5-bab
Ⱪozining oram yazmini ⱪoliƣa elixi
Andin təhttə olturƣuqining ong ⱪolida ⱨər ikki yüzigə hət yezilƣan
wə yəttə mɵⱨür bilən peqətləngən bir oram yazmini kɵrdüm. 2 Yuⱪiri
awaz bilən: «Oram yazma wə peqətlərni eqixⱪa kim layiⱪtur?» dəp
towliƣan küqlük bir pərixtinimu kɵrdüm. 3 Lekin, nə ərxtə, nə yər
yüzidə, nə yər astida oram yazmini eqip oⱪuyalaydiƣan birərsi qiⱪmidi.
4
Oram yazmini eqix wə oⱪuxⱪa layiⱪ birərsi qiⱪmiƣaqⱪa, ⱪattiⱪ
yiƣliwəttim. 5 Buning bilən, yetəkqilərdin biri manga:
– Yiƣlima! Ⱪara, Yəⱨuda ⱪəbilisidin kəlgən xir – Dawutning notisi⑥
ƣəlibə ⱪildi. Oram yazmini wə uning yəttə peqitini eqixⱪa u ⱪadir, –
dedi.
6
Andin, bir ⱪozining yetəkqilər ⱪorxap turƣan təht bilən tirik
məhluⱪlarning ariliⱪida turƣanliⱪini kɵrdüm. Ⱪarimaⱪⱪa, u burun
boƣuzlanƣandək ⱪilatti. Ⱪozining yəttə münggüzi wə yəttə kɵzi bar
bolup, bu kɵzlər Hudaning pütkül duniyaƣa əwətkən yəttə Roⱨi idi.
7
Ⱪoza berip, təhttə olturƣuqining ong ⱪolidin oram yazmini aldi.
8
Yazmini alƣanda, tɵt tirik məhluⱪ wə yigirmə tɵt yetəkqi uning
ayiƣiƣa bax ⱪoydi. Ularning ⱨərbirining ⱪolida qiltar⑦ wə isriⱪ bilən
1

Bu atalƣu dəsləp Təwratta tilƣa elinƣan bolup, keyin kelidiƣan ⱪutⱪuzƣuqi –
Məsiⱨning Dawut padixaⱨning əwladidin ikənlikini kɵrsitidu.
⑦ Qiltar – bir hil tarliⱪ qalƣu əswab.
⑥
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tolƣan altun tawaⱪ bar idi. Bu isriⱪ Hudaning muⱪəddəs həlⱪining
du'aliri idi. 9 Ular yengi bir ⱪoxaⱪ eytixti:
«Oram yazmini elixⱪa
wə peqətlərni eqixⱪa layiⱪsən.
Qünki boƣuzlanding
wə ⱨər ⱪəbilidin, ⱨər tildin,
ⱨər milləttin, ⱨər həlⱪtin bolƣan insanlarni
ɵz ⱪening bədili bilən Hudaƣa mənsup ⱪilding.
10
Ularni bir padixaⱨliⱪ ⱪilip uyuxturup,
Hudayimizning hizmitidiki roⱨaniy ⱪilding.
Ular yər yüzidə ⱨɵküm sürgüsi.»
11

Andin, təhtning, tirik məhluⱪlarning wə yetəkqilərning ətrapida
mingliƣan, on mingliƣan pərixtilərni kɵrdüm wə ularning awazlirini
anglidim. 12 Ular ünlük awaz bilən mundaⱪ deyixətti:
«Boƣuzlanƣan ⱪoza
ⱪudrət, bayliⱪ, danaliⱪ, küq-ⱪuwwət,
ⱨɵrmət, xan-xərəp wə mədⱨiyigə layiⱪtur.»
13

Mən yənə ərx, yər yüzi, yər asti, dengizlar wə ka'inattiki pütün
janliⱪlarning:
«Mədⱨiyə, ⱨɵrmət, xan-xərəp wə ⱪudrət,
təhttə olturƣuqiƣa wə ⱪoziƣa mənggü mənsup bolsun!» deginini
anglidim.
14

Tɵt tirik məhluⱪ «amin!» dəp jawab ⱪayturatti, yetəkqilər yərgə bax
ⱪoyup, təhttə olturƣuqiƣa wə ⱪoziƣa səjdə ⱪilatti.

6-bab
Ⱪozining altə peqətni eqixi
Andin, ⱪozining yəttə peqətning birinqisini aqⱪanliⱪini kɵrdüm. Xu
qaƣda, tɵt tirik məhluⱪtin birining güldürmamidək awaz bilən: «Kəl!»
deginini anglidim. 2 Ⱪariwidim, bir aⱪ atni kɵrdüm. Atⱪa mingüqining
1
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ⱪolida bir sadaⱪ bar idi. Uningƣa bir taj berildi. U ƣəlibə ⱪilƣuqi
süpitidə zəpər ⱪuqux üqün jənggə atlandi.
3
Ⱪoza ikkinqi peqətni aqⱪanda, ikkinqi məhluⱪning: «Kəl!» deginini
anglidim. 4 U qaƣda, yənə bir at otturiƣa qiⱪti, uning rənggi ⱪizil idi.
Atⱪa mingüqigə yər yüzidiki tinqliⱪni elip ketix wə insanlarni ɵz'ara
ⱪirƣinqiliⱪⱪa selix ⱨoⱪuⱪi berildi. Uningƣa yənə qong bir ⱪiliq berildi.
5
Ⱪoza üqinqi peqətni aqⱪanda, üqinqi məhluⱪning: «Kəl!» deginini
anglidim. Ⱪariwidim, bir ⱪara atni kɵrdüm. Atⱪa mingüqining ⱪolida bir
taraza bar idi. 6 Tɵt tirik məhluⱪning arisidin: «Bir künlük ix ⱨəⱪⱪi üqün
pəⱪət bir tawaⱪ buƣday yaki bolmisa üq tawaⱪ arpila berilidu. Zəytun
dərihi bilən üzüm teliƣa təgmə!» degəndək bir awazni anglidim.
7
Ⱪoza tɵtinqi peqətni aqⱪanda, tɵtinqi məhluⱪning: «Kəl!» degən
awazini anglidim. 8 Ⱪariwidim, bir tatirang atni kɵrdüm. Atⱪa
mingüqining ismi «Ɵlüm» idi. Uning kəynidin ɵlüklər diyari əgixip
keliwatatti. Bularƣa yər yüzining tɵttin birigə ⱨɵkümranliⱪ ⱪilip, ⱪiliq,
aqarqiliⱪ, waba wə yər yüzidiki yirtⱪuq ⱨaywanlar arⱪiliⱪ adəm ɵltürüx
ⱨoⱪuⱪi berildi.
9
Ⱪoza bəxinqi peqətni aqⱪanda, Hudaning sɵzini yətküzgənliki wə
bərgən guwaⱨliⱪi wəjidin ɵltürülgənlərning janlirini ⱪurbanliⱪ
supisining tegidə kɵrdüm. 10 Ular ⱪattiⱪ awaz bilən quⱪan selixip:
«Muⱪəddəs wə ixənqlik Igimiz! Yər yüzidə yaxawatⱪan insanlarni ⱪaqan
soraⱪ ⱪilip, ulardin ⱪenimizning intiⱪamini elip berisən?» deyixətti.
11
Ularning ⱨərbirigə birdin aⱪ ton berilgən bolup, Hudaƣa hizmət
ⱪilƣan, ɵzlirigə ohxax ɵltürülidiƣan etiⱪadqi ⱪerindaxlirining sani
toxⱪuqə azƣinə waⱪit kütüxi tələp ⱪilinƣanidi. 12 Andin, ⱪozining altinqi
peqətni aqⱪanliⱪini kɵrdüm. Bu waⱪitta, zemin ⱪattiⱪ təwrinip, ⱪuyax
bə'əyni ⱪapⱪara kɵmürning, ay bolsa ⱪanning rənggigə kirdi. 13 Ənjür
dərihining ⱪattiⱪ boranda silkinixidin tong ənjürlər yərgə tɵkülgəndək,
asmandiki yultuzlarmu yər yüzigə tɵküldi. 14 Asman huddi oram
yazmidək orilip ƣayib boldi, pütkül taƣlar wə arallar ornidin yɵtkəldi.
15
Dunyaning padixaⱨliri, ⱨɵkümranliri, sərdarliri, bayliri, ⱨoⱪuⱪdarliri,
ⱪulliri wə ⱨɵrlirining ⱨəmmisi ɵngkürlərgə wə taƣlarning kamarliriƣa
yoxurundi. 16 Ular taƣ-dawanlarƣa mundaⱪ dəp jar saldi: «Üstimizgə
qüxünglar! Bizni təhttə olturƣuqining siymasidin wə ⱪozining ƣəzipidin
tosup ⱪelinglar! 17 Qünki, ularning ƣəzipi tutⱪan dəⱨxətlik kün kəldi.
Uningƣa kimmu bərdaxliⱪ berəlisun?»
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7-bab
Mɵⱨürləngən 144,000 kixi
Uningdin keyin, yər yüzining tɵt bulungida turƣan tɵt pərixtini
kɵrdüm. Ular ⱪuruⱪluⱪ, dengiz ⱨəm dəl-dərəhlərni boran urmasliⱪi üqün,
yər yüzining tɵt təripidin kelidiƣan boranni tizginləp turatti. 2 Mənggü
ⱨayat Hudaning mɵⱨrini elip künqiⱪixtin kəlgən baxⱪa bir pərixtinimu
kɵrdüm. U ⱪattiⱪ awaz bilən ⱪuruⱪluⱪ wə dengizlarni buzup taxlax
ⱨoⱪuⱪi berilgən axu tɵt pərixtigə: 3 «Biz Hudaning hizmətkarlirining
pexanisigə mɵⱨür basⱪuqə, ⱪuruⱪluⱪ, dengiz wə dəl-dərəhlərni buzup
taxlimanglar» dəp warⱪiridi. 4 Andin, mən mɵⱨürləngənlərning sanini
anglidim. Isra'illarning pütün ⱪəbililiridin 144,000 kixi, yəni:
1

5

Yəⱨuda ⱪəbilisidin 12,000 kixi,
Ruben ⱪəbilisidin 12,000 kixi,
Gad ⱪəbilisidin 12,000 kixi,
6
Axer ⱪəbilisidin 12,000 kixi,
Naftali ⱪəbilisidin 12,000 kixi,
Manassə ⱪəbilisidin 12,000 kixi,
7
Ximon ⱪəbilisidin 12,000 kixi,
Lawiy ⱪəbilisidin 12,000 kixi,
Issakar ⱪəbilisidin 12,000 kixi,
8
Zəbulun ⱪəbilisidin 12,000 kixi,
Yüsüp ⱪəbilisidin 12,000 kixi,
Binyamin ⱪəbilisidin 12,000 kixi mɵⱨürləngənidi.
Aⱪ kiyimlik halayiⱪ
Andin, ⱨər həlⱪ, ⱨər ⱪəbilə, ⱨər milləttin bolƣan, ⱨər hil tillarda
sɵzlixidiƣan sanap tügətküsiz zor bir top halayiⱪning təhtning wə
ⱪozining aldida turƣanliⱪini kɵrdüm. Ularning ⱨəmmisi aⱪ ton kiygən
bolup, ⱪollirida horma xahliri tutⱪanidi. 10 Ular ünlük awaz bilən:
«Nijatliⱪ təhttə olturƣan Hudayimizdin wə ⱪozidin kelidu» dəp
warⱪirixatti. 11 Pütün pərixtilər təhtning, yetəkqilərning wə tɵt tirik
məhluⱪning ətrapiƣa olixiwalƣanidi. Ular təhtning aldida yərgə bax
ⱪoyup, Hudaƣa səjdə ⱪilip mundaⱪ deyixətti:
9

12

«Amin! Mədⱨiyə, xan-xərəp,
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danaliⱪ wə təxəkkür,
ⱨɵrmət wə küq-ⱪudrət
Hudayimizƣa mənggü mənsup bolsun. Amin!»
13

Xu qaƣda, yetəkqilərdin biri məndin:
– Aⱪ ton kiygən bu kixilər kim bolidu, ⱪəyərdin kəldi? – dəp soridi.
14
– Təⱪsir, mən bilməymən, bu ɵzlirigə məlumdur, – dedim.
U manga:
– Bular dəⱨxətlik balayi'apətlərni bexidin ɵtküzüp kəlgənlərdur. Ular
tonlirini ⱪozining ⱪenida yuyup, ap'aⱪ ⱪilƣan. 15 Xuning üqün, ular
Hudaning təhtining aldida turup, Hudaning ibadəthanisida keqə-kündüz
uning hizmitidə bolidu. Təhttə olturƣuqi Huda ularƣa sayiwəndur.
16
Ular əmdi aq ⱪalmaydu, ussimaydu, ularƣa nə aptap, nə ⱪattiⱪ issiⱪ
ɵtməydu. 17 Qünki, ularni təhtning otturisidiki ⱪoza baⱪidu wə ⱨayatliⱪ
süyining bulaⱪliriƣa elip baridu. Huda ularning kɵzliridiki pütün
yaxlarni sürtidu, – dedi.

8-bab
Ⱪozining yəttinqi peqətni eqixi
Ⱪoza yəttinqi peqətni aqⱪanda, ərxtə yerim sa'ətqə jimjitliⱪ ⱨɵküm
sürdi. 2 Andin, Hudaning aldida turƣan yəttə pərixtini kɵrdüm. Ularƣa
yəttə kanay berildi.
3
Altun isriⱪdan tutⱪan yənə bir pərixtə kelip, ⱪurbanliⱪ supisining
aldida turdi. Təhtning aldidiki altun ⱪurbanliⱪ supisida Hudaning barliⱪ
muⱪəddəs həlⱪining du'aliri bilən billə atax üqün, uningƣa kɵp isriⱪ
berildi. 4 Isriⱪtin qiⱪⱪan tütünlər bilən muⱪəddəs həlⱪning du'aliri
pərixtining ⱪolidin Hudaning aldiƣa kɵtürüldi. 5 Andin, pərixtə
isriⱪdanni ⱪoliƣa elip, uni ⱪurbanliⱪ supisidiki ot bilən toldurup, yər
yüzigə atti. U qaƣda, güldürmamining güldür-ⱪarasliri anglandi.
Qaⱪmaⱪlar qeⱪip, yər-zemin təwrəndi.
1

Pərixtilərning kanay qelixi
Andin keyin, ⱪolliriƣa birdin kanay tutⱪan yəttə pərixtə kanaylirini
qelixⱪa ⱨazirlandi.
7
Birinqi pərixtə kaniyini qalƣanda, mɵldür bilən ot ⱪanƣa arilaxⱪan
6
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ⱨalda yaƣduruldi. Zeminning üqtin biri, dəl-dərəhlərning üqtin biri wə
pütkül yexil ot-qɵplər kɵyüp kətti.
8
Ikkinqi pərixtə kaniyini qalƣanda, goya lawuldap kɵyüwatⱪan qong
bir taƣdək ƣayət zor bir jisim dengizƣa taxlandi. Dengizning üqtin biri
ⱪanƣa aylandi. 9 Dengizdiki janiwarlarning üqtin biri ɵldi wə
kemilərning üqtin biri wəyran boldi.
10
Üqinqi pərixtə kaniyini qalƣanda, asmandin məx'əldək yalⱪunlap
yanƣan qong bir yultuz dəryalarning üqtin birining wə bulaⱪlarning
üstigə qüxti. 11 Bu yultuzning ismi «Ⱪeriⱪ» idi. Sularning üqtin biri ⱪeriⱪ
bolup ketip, bu suni iqkən nurƣun adəm ɵlüp kətti.
12
Tɵtinqi pərixtə kaniyini qalƣanda, ⱪuyaxning, ayning wə
yultuzlarning üqtin biri zərbigə uqridi. Nətijidə, ⱪuyax, ay wə
yultuzlarning yoruⱪluⱪining üqtin biri ɵqti. Kündüzning üqtin biri
ⱪarangƣuluⱪⱪa aylandi, keqining üqtin biridə yoruⱪluⱪ yoⱪaldi.
13
Yənə ⱪariwidim, asmanning ⱪəridə uqup ketiwatⱪan bir bürkütning
ⱪattiⱪ awaz bilən: «Baxⱪa üq pərixtə qalidiƣan kanay awazlirining
dəstidin yər yüzidə yaxaydiƣanlarning ⱨaliƣa way, ⱨaliƣa way, ⱨaliƣa
way!» deginini anglidim.

9-bab
1

Bəxinqi pərixtə kaniyini qalƣanda, asmandin yərgə qüxüp kətkən bir
yultuzni kɵrdüm. Tegi yoⱪ ⱨangƣa⑧ baridiƣan ləhmining aqⱪuqi
uningƣa berildi. 2 U tegi yoⱪ ⱨangni aqⱪanda, ⱨangdin yoƣan oqaⱪning
isidək tütün etilip qiⱪti. Ⱨangning tütünidin ⱪuyax wə asmanni
ⱪarangƣuluⱪ basti. 3 Tütünning iqidin yər yüzigə qekətkə yaƣdi. Ularƣa
qayanlardək qeⱪix küqi berilgənidi. 4 Qekətkilərgə yər yüzidiki
ot-qɵplərgə wə ⱨərⱪandaⱪ ɵsümlük yaki dəl-dərəhlərgə əməs, pəⱪət
pexanisidə Hudaning mɵⱨri bolmiƣan insanlarƣila ziyan yətküzüx
buyrulƣanidi. 5 Ularƣa bu insanlarni ɵltürüx əməs, pəⱪət bəx ay
muddətlik ⱪiyin-ⱪistaⱪⱪa elix buyruⱪila berilgənidi. Bu ⱪiyin-ⱪistaⱪ
qayan adəmni qaⱪⱪan waⱪittiki ⱪattiⱪ aƣriⱪ azabiƣa ohxaytti. 6 U
künlərdə, insanlar ɵlümni izdəydu, lekin tapalmaydu; ɵlümni seƣinidu,
lekin ɵlüm ulardin ⱪaqidu.
7
Qekətkilərning ⱪiyapiti huddi jənggə ⱨazirlanƣan atlarƣa ohxaytti.
⑧

Tegi yoⱪ ⱨang – jinlar ⱪamilidiƣan yər.
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Baxlirida bolsa altun tajƣa ohxaydiƣan bir nərsə bar idi. Qirayi
adəmningkigə ohxaytti. 8 Qaqliri ayallarning qeqiƣa, qixliri xirning
qixiƣa ohxaytti. 9 Kɵkrəkliri tɵmür sawutlarƣa ohxaytti. Ⱪanatlirining
awazi jənggə atlanƣan nurƣun at-ⱨarwilarning awaziƣa ohxaytti.
10
Qayanlarningkigə ohxax qaⱪidiƣan ⱪuyruⱪliri bar idi. Ⱪuyruⱪliridiki
zəⱨərlik nəxtiridə adəmni bəx ay azabⱪa salƣudək küq bar idi. 11 Ularni
baxⱪuridiƣan padixaⱨ tegi yoⱪ ⱨangning pərixtisi idi. Bu pərixtining
Ibraniyqə ismi Awaddon; Grekqə ismi Apoliyon, yəni ⱨalak ⱪilƣuqi idi.
12
Birinqi balayi'apət ɵtüp kətti. Əmdi buningdin keyin yənə ikki
balayi'apət kelidu.
13
Altinqi pərixtə kaniyini qalƣanda, Hudaning aldidiki altun ⱪurbanliⱪ
supisining tɵt münggüzidin qiⱪⱪan bir awazni anglidim. 14 Bu awaz
altinqi pərixtigə: «Qong Firat dəryasining yenida baƣlaⱪliⱪ tɵt pərixtini
boxat» dedi. 15 Dəl xu yil, xu ay, xu kün wə xu sa'ət üqün ⱨazirlap
ⱪoyulƣan bu tɵt pərixtə insanlarning üqtin birini ⱨalak ⱪilix üqün
baƣlaⱪtin boxitildi. 16 Bularning atliⱪ ləxkərlirining sani ikki yüz milyon
idi. Ularning sanining jakarlanƣanliⱪini anglidim.
17
Ƣayibanə alaməttə kɵzümgə kɵrüngən at wə atliⱪlar mana mundaⱪ
idi: atliⱪlarning kɵkrək ⱪalⱪanliri qoƣdək ⱪizil, kɵk yaⱪuttək kɵk wə
günggürttək seriⱪ idi. Atlarning baxliri xirning bexiƣa ohxaytti.
Eƣizliridin ot, tütün wə günggürt pürkülətti. 18 Insanlarning üqtin biri
bularning aƣzidin pürkülgən ot, tütün wə günggürttin ibarət bu üq apəttin
ɵldi. 19 Atlarning küqi eƣizlirida wə ⱪuyruⱪlirida idi. Ⱪuyruⱪlirining
yilanƣa ohxax bexi bolup, bular bilən adəmni zəhimləndürətti.
20
Ⱪalƣan insanlar, yəni bu balayi'apətlərdin aman ⱪalƣuqilar ɵz
ⱪilmixliriƣa towa ⱪilmidi. Jinlarƣa, kɵrəlməs, angliyalmas wə
mangalmas altun, kümüx, tuq wə yaƣaq butlarƣa qoⱪunuxtin waz
kəqmidi. 21 Ular ⱪatilliⱪ, seⱨirgərlik, jinsiy əhlaⱪsizliⱪ wə
oƣriliⱪliriƣimu towa ⱪilmidi.

10-bab
Pərixtə wə kiqik oram yazma
Andin keyin, ərxtin qüxüwatⱪan yənə bir küqlük pərixtini kɵrdüm. U
bir parqə bulutni yepinƣan bolup, bexining üstidə bir ⱨəsən-ⱨüsən bar
idi. Yüzi ⱪuyaxⱪa, putliri bolsa ot tüwrükigə ohxaytti. 2 Ⱪolida bir kiqik
1
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oquⱪ oram yazma bar idi. U ong putini dengiz üstigə, sol putini bolsa
ⱪuruⱪluⱪⱪa ⱪoyup turup, 3 xirning ⱨɵrkirixigə ohxax ⱪattiⱪ awaz bilən
warⱪiridi. U warⱪiriƣanda, yəttə güldürmama ɵz güldür-ⱪarasliri bilən
jawab ⱪayturdi. 4 Yəttə güldürmama jawab ⱪayturƣanda, ularning
sɵzlirini hatiriliwalmaⱪqi bolup turattim. Biraⱪ, asmandin: «Yəttə
güldürmamining eytⱪanlirini hatirilimə. Ularni məhpiy tut» degən bir
awazni anglidim.
5
Dengiz ⱨəm ⱪuruⱪluⱪning üstidə turƣan, mən kɵrgən u pərixtə ong
ⱪolini asmanƣa kɵtürüp, 6 asman, yər, dengiz wə ulardiki məwjudatlarni
yaratⱪuqi, yəni əbədil'əbəd yaxiƣuqining nami bilən ⱪəsəm ⱪilip: «Əmdi
keqiktürülməydu; 7 əksiqə, yəttinqi pərixtə kaniyini qalƣanda, Huda ɵz
hizmətkarliri bolƣan pəyƣəmbərlərgə jakarliƣan sir əməlgə axidu» dedi.
8
Mən asmandin angliƣan awaz manga yənə: «Berip, dengiz ⱨəm
ⱪuruⱪluⱪning üstidə turƣan pərixtining ⱪolidiki oquⱪ oram yazmini al»
dedi.
9
Mən berip, pərixtining kiqik oram yazmini manga berixini soridim. U
manga:
– Buni elip yə! Aƣzingda ⱨəsəldək tatliⱪ bolidu, biraⱪ məydəngni
eqixturidu, – dedi.
10
Kiqik oram yazmini pərixtining ⱪolidin elip yedim, aƣzimda
ⱨəsəldək tatliⱪ tetidi. Lekin, uni yutⱪinimda məydəm eqixip kətti.
11
Keyin, pərixtə manga:
– Sən Hudaning kɵp millətlər, həlⱪlər, ⱨər hil tillarda sɵzlixidiƣan
kixilər wə padixaⱨlar toƣrisidiki wəⱨiylirini yənə bir ⱪetim jakarlixing
lazim, – dedi.

11-bab
Ikki guwaⱨqi
Manga ɵlqigüq ornida ixlitixkə ⱪomux berildi wə bir awaz manga
mundaⱪ dedi: «Berip, Hudaning ibadəthanisi wə ⱪurbanliⱪ supisini ɵlqə,
u yərdə ibadət ⱪiliwatⱪanlarni sana. 2 Ibadəthanining taxⱪiriⱪi ⱨoylisini
ɵlqiməy ⱪoy, qünki u yər Yəⱨudiy əməslərgə berildi. Ular muⱪəddəs
xəⱨərni 42 ay dəpsəndə ⱪilidu. 3 Mən ikki guwaⱨqimƣa ⱪudrət berimən.
Ular ⱪariliⱪ kiyim kiyip, Hudaning wəⱨiysini bekitilgən ənə xu 1260
kündə yətküzidu.»
1
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4

Dunyaning Rəbbi aldida turƣan ikki tüp zəytun dərihi wə ikki
qiraƣdan mana xu guwaⱨqilardur. 5 Birərsi ularni zəhimləndürməkqi
bolsa, ular eƣizliridin ot pürküp, u düxmənni kɵydürüp taxlaydu. Ularni
zəhimləndürməkqi bolƣanlar mana xundaⱪ ɵltürülidu. 6 Ular Hudaning
wəⱨiysini jakarlaydiƣan künlərdə yamƣur yaƣmasliⱪi üqün, asmanni
yepiwetix ⱪudritigə igə. Ular sularni ⱪanƣa aylandurux wə ⱨər hil
balayi'apətlər bilən yər yüzigə haliƣan waⱪitta zərbə berix ⱪudritigimu
igə.
7
Guwaⱨliⱪ wəzipiliri ayaƣlaxⱪanda, tegi yoⱪ ⱨangdin qiⱪidiƣan diwə
ular bilən elixidu wə ularni yengip ɵltüridu. 8 Jəsətliri katta xəⱨərning
ƣol yoliƣa taxlinidu. Bu xəⱨər Sodom yaki Misir degən simwolluⱪ nam
bilən atalƣan bolup, ularning Rəbbimu u yərdə krestkə mihlanƣanidi.
9
Ⱨər milləttin, ⱨər ⱪəbilidin wə ⱨər hil tilda sɵzlixidiƣan həlⱪlərdin
kixilər kelixip, ularning jəsətlirigə üq yerim kün tikilip ⱪaraydu wə
jəsətlərning yərlikkə ⱪoyuluxiƣa ruhsət ⱪilmaydu. 10 Yər yüzidə
yaxaydiƣanlar ularning bu əⱨwalidin huxalliⱪⱪa qɵmüp, ⱨeyt-bayram
ɵtküzidu, bir-birigə ⱨədiyilər əwətixidu, qünki bu ikki pəyƣəmbərning
sɵzi insanlarning wijdanliriƣa tikəndək sanjilip, ularƣa ⱪaⱪxatⱪuq zərbə
bərgənidi.
11
Üq yerim kündin keyin, ikki pəyƣəmbərning tenigə Hudadin kəlgən
ⱨayatliⱪ nəpisi kirdi, wə ular ornidin turdi. Ularni kɵrgənlər intayin
alaⱪzadə bolup ketixti. 12 Ikki pəyƣəmbər ərxtin kəlgən jarangliⱪ bir
awazning: «Bu yaⱪⱪa qiⱪ!» degənlikini anglidi wə rəⱪiblirining kɵz
aldida bir bulut iqidə asmanƣa kɵtürüldi. 13 Dəl xu qaƣda, zemin
xiddətlik təwrəndi, xəⱨərning ondin biri gumran bolup, yəttə ming kixi
ⱨalak boldi. Ⱪalƣanliri intayin ⱪorⱪuxup, ərxtiki Hudani uluƣlaxti.
14
Ikkinqi balayi'apət ɵtüp kətti. Əmdi üqinqi balayi'apət kelixkə az
ⱪaldi.
Yəttinqi pərixtining kanay qelixi
Uningdin keyin, yəttinqi pərixtə kaniyini qaldi. Ərxtin kəlgən
jarangliⱪ awazlar mundaⱪ dəytti:
15

«Dunyaning padixaⱨliⱪi Pərwərdigarimiz wə uning Məsiⱨigə
mənsup boldi. U əbədil'əbəd ⱨɵküm sürgüsi.»
16

Hudaning aldidiki ɵz təhtliridə olturƣan yigirmə tɵt yetəkqi yərgə
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bax ⱪoyup, Hudaƣa səjdə ⱪilip mundaⱪ deyixti:
17

«Ⱨazir wə əzəldin bar bolƣan
ⱨəmmigə ⱪadir Pərwərdigar Huda,
xükürlər bolsun sanga.
Qünki, uluƣ ⱪudriting bilən,
ⱨɵkümüngni yürgüzüxkə baxliding.
18
Həlⱪlər ƣəzəpləngənidi.
Əmdi sening ƣəziping yetip kəldi!
Ɵlüklərni soraⱪ ⱪilix,
hizmətkarliring bolƣan pəyƣəmbərlərni
wə Hudaning muⱪəddəs həlⱪi,
xundaⱪla ərziməs yaki katta bolsun,
namingni qongⱪur ⱨɵrmətligənlərni in'amƣa igə ⱪilix,
yər yüzini gumran ⱪilƣanlarni ⱨalak ⱪilix waⱪti kəldi.»
19

Andin, Hudaning ərxtiki ibadəthanisi eqildi wə uning əⱨdə sanduⱪi u
yərdə kɵründi. Xu'an qaⱪmaⱪlar qeⱪip, güldürmamining güldür-ⱪarasliri
anglandi. Zemin təwrinip, dəⱨxətlik mɵldür yeƣip kətti.

12-bab
Ayal wə əjdiⱨa
U qaƣda, ərxtə ajayip zor bir karamət, yəni ⱪuyaxni yepinqaⱪliƣan
bir ayal kɵründi. Uning putlirining astida ay, bexida on ikki yultuzluⱪ taj
bar idi. 2 Bu ayalning ay-küni toxup ⱪalƣan bolup, tolƣaⱪ iqidə
dad-pəryad ⱪilatti. 3 Andin, ərxtə yənə bir karamət, yəni yəttə baxliⱪ, on
münggüzlük, qong bir ⱪizil əjdiⱨa kɵründi. Uning yəttə bexida yəttə taj
bar idi. 4 U asmandiki yultuzlarning üqtin birini ⱪuyruⱪi bilən sürüp, yər
yüzigə qüxürüwətti. Andin, ayal yənggigən ⱨaman uning balisini yalmap
yutuwətməkqi bolup, tuƣut üstidiki ayalning aldida turdi. 5 Ayal bir bala,
yəni pütün əllərni tɵmür kaltək bilən baxⱪuridiƣan bir oƣul tuƣdi. Bala
təhttə olturƣan Hudaning aldiƣa dərⱨal elip qiⱪildi. 6 Ayal bolsa qɵlgə
ⱪaqti. U yərdə uning 1260 kün beⱪilixi üqün uningƣa Huda təripidin
ⱨazirlap ⱪoyulƣan bir jay bar idi.
7
Uningdin keyin, ərxtə jəng boldi. Bax pərixtə Mika'il wə uning
1
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pərixtiliri əjdiⱨaƣa ⱪarxi jəng ⱪildi. Əjdiⱨamu ɵz pərixtiliri bilən ularƣa
etildi, 8 lekin elixalmidi. Buning bilən, ular ərxtiki ornidin məⱨrum ⱪaldi.
9
Qong əjdiⱨa, yəni Iblis yaki Xəytan dəp atalƣan, pütün dunyani
azdurƣan ⱨeliⱪi ⱪədimiy yilan ɵz pərixtiliri bilən billə yər yüzigə
taxlandi.
10
Xuningdin keyin, ərxtə jarangliⱪ bir awazning mundaⱪ degənlikini
anglidim:
«Hudayimizning nijatliⱪi, ⱪudriti, padixaⱨliⱪi wə u təyinligən
Məsiⱨning ⱨoⱪuⱪi namayan boldi.
Qünki, Hudayimizning aldida ⱪerindaxlirimizni keqə-kündüz
əyibligüqi ərxtin taxliwetildi.
11
Ⱪerindaxlirimiz ⱪozining ⱪeni wə uning ⱪilƣan guwaⱨliⱪi bilən
əjdiⱨani yəngdi.
Ular ⱨətta ɵlüm aldidimu ɵz jenini ayimidi.
12
Xuning üqün, əy ərx wə ərxtə yaxiƣuqilar, huxal bolunglar!
Lekin, ⱨalinglarƣa way, əy yər wə dengizlar! Qünki, iblis
üstünglarƣa taxlandi.
U ɵz waⱪtining az ⱪalƣanliⱪini bilip, dərƣəzəpkə kəldi.»
13

Əjdiⱨa ɵzining yər yüzigə taxlanƣanliⱪini kɵrüp, oƣul balini tuƣⱪan
ayalni ⱪoƣlaxⱪa baxlidi. 14 Ayalning əjdiⱨadin daldilinip, qɵldiki üq
yerim yil beⱪilidiƣan makanƣa uqup ketixi üqün, uningƣa yoƣan bir
bürkütning ikki ⱪaniti berildi. 15 Əjdiⱨa ayalning arⱪisidin aƣzi bilən
dəryadək su pürküp, uni səlgə basturup eⱪitip kətməkqi boldi. 16 Lekin,
zemin ayalƣa yardəm ⱪilip, aƣzini eqip, əjdiⱨaning aƣzidin etilip qiⱪⱪan
dəryani yutti. 17 Buning bilən, əjdiⱨa ayalƣa dərƣəzəp bolup, uning
baxⱪa pərzəntliri, yəni Hudaning əmrlirini tutup, Əysa Məsiⱨning bərgən
guwaⱨliⱪida turƣanliri bilən jəng ⱪilƣili kətti.
18
Ⱨeliⱪi əjdiⱨa dengiz boyida tikilip turatti.

13-bab
Dengizdin qiⱪⱪan diwə
Andin, on münggüzlük, yəttə baxliⱪ bir diwining dengizdin
qiⱪiwatⱪanliⱪini kɵrdüm. Uning ⱨərbir münggüzidə birdin taj bar idi,
1
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ⱨərbir bexida Hudaƣa kupurluⱪ kəltüridiƣan ibarə yezilƣanidi. 2 Mən
kɵrgən bu diwə yilpizƣa ohxaytti, putliri eyiⱪning putliriƣa, aƣzi bolsa
xirning aƣziƣa ohxaytti. Əjdiⱨa diwigə ɵz ⱪudriti, təhti wə zor ⱨoⱪuⱪini
bərdi. 3 Diwining baxliridin biri əjəllik yarilanƣandək turatti. Lekin, bu
əjəllik yara saⱪayƣanidi. Pütün dunya ⱨəyranliⱪ iqidə diwigə əgəxti.
4
Ular diwigə bundaⱪ ⱨoⱪuⱪ bərgən əjdiⱨaƣa qoⱪunuxti. Ular yənə
diwigimu qoⱪunup, «diwigə təng kelələydiƣanlar barmu? Uning bilən
kimmu elixalisun?» dedi.
5
Diwigə təkəbburluⱪ wə kupurluⱪ ⱪilidiƣan eƣiz ⱨəmdə 42 ay
yürgüzələydiƣan ⱨoⱪuⱪ berildi. 6 U Hudaƣa, Hudaning namiƣa wə
uning dərgaⱨiƣa, yəni u yərdə yaxaydiƣanlarƣa kupurluⱪ ⱪilix üqün
aƣzini aqti. 7 Uning Hudaning muⱪəddəs həlⱪigə ⱪarxi jəng ⱪilip, ularni
yengixigə yol ⱪoyuldi. Ⱨər ⱪəbilə, ⱨər millət, ⱨər hil tilda sɵzlixidiƣan
həlⱪlərgə ⱨɵkümranliⱪ ⱪilix ⱨoⱪuⱪi berildi. 8 Dunya yaritilƣandin buyan,
boƣuzlanƣan ⱪozining ⱨayatliⱪ dəptirigə nami yezilƣanlardin baxⱪa,
yər yüzidə yaxaydiƣan ⱨəmmə insan uningƣa qoⱪunidu.
9
Munu sɵzni ⱪuliⱪinglarda qing tutunglar:
10

«Hudaning ‘tutⱪun bolidu’ degini qoⱪum tutⱪun bolidu.
Hudaning ‘ⱪiliqlinidu’ degini qoⱪum ⱪiliqlinip ɵlidu.»
Xuning üqün, Hudaning muⱪəddəs həlⱪi səwr ⱪilixi, etiⱪadta qing
turuxi lazim.
Yərdin qiⱪⱪan diwə
Uningdin keyin, yərdin qiⱪiwatⱪan yənə bir diwini kɵrdüm. Uning
ⱪoziningkidək kiqik ikki münggüzi bar idi, lekin awazi əjdiⱨaningkidək
qiⱪatti. 12 U birinqi diwigə wakalitən pütün ⱨoⱪuⱪni yürgüzüp, yər yüzini
wə uningda yaxaydiƣanlarni əjəllik yarisi saⱪayƣan birinqi diwigə
qoⱪunuxⱪa məjburlaytti. 13 U qong karamətlərni kɵrsitətti, ⱨətta
insanlarning kɵz aldida asmandin yər yüzigə ot yaƣduratti. 14 U birinqi
diwigə wakalitən kɵrsitixkə ⱨoⱪuⱪlandurulƣan karamətlər bilən yər
yüzidə yaxaydiƣanlarni azdurdi. Ularƣa ⱪiliq bilən qepilƣan, lekin aman
ⱪalƣan birinqi diwining ⱨɵrmiti üqün bir ⱨəykəl tikləxni buyrudi.
15
Yərdin qiⱪⱪan diwigə dengizdin qiⱪⱪan diwining ⱨəykiligə ⱨayatliⱪ
nəpisi berip, uni sɵzliyələydiƣan ⱪilix wə uningƣa qoⱪunmiƣanlarning
ⱨəmmisini ɵltürüx ⱪudriti berildi. 16 U katta wə ərziməs, bay wə
11
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kəmbəƣəl, ⱨɵr wə ⱪullarning ⱨəmmisini ong ⱪoli yaki pexanisigə bir
bəlgə urƣuzuxⱪa məjburlidi. 17 Bu bəlgə barlar, yəni ⱪoli yaki pexanisidə
diwining nami yaki uning namiƣa wəkillik ⱪilidiƣan rəⱪəm
besilƣanlardin baxⱪa ⱨeqkim bir nərsə setiwalalmaytti yaki satalmaytti.
18
Bu yərdə bir ⱨekmət bar. Əⱪil-parasiti barliki kixilər diwining
rəⱪimini ⱨesablap qiⱪalaydu, qünki bu rəⱪəm bir adəmgə wəkillik ⱪilidu.
Uning rəⱪimi 666 dur.

14-bab
Ⱪutⱪuzuwelinƣanlarning ⱪoxiⱪi
1
Andin, ⱪozining Si'on⑨ teƣi üstidə turƣanliⱪini kɵrdüm. Uning
yenida pexanisigə ⱪozining wə uning atisining ismi yezilƣan 144,000
kixi bar idi. 2 Asmandin huddi xarⱪirap eⱪiwatⱪan sularning wə
güldürmamining ⱪattiⱪ güldürlixidək bir awazni anglidim. Mən angliƣan
awaz yənə qiltarqilar orundiƣan nəƣmə awaziƣimu ohxaytti. 3 Ⱨeliⱪi
144,000 kixi təhtning, tɵt tirik məhluⱪning wə yetəkqilərning aldida
yengi bir nahxa eytixti. Bu nahxini gunaⱨlirining bədili tɵlinip bu
dunyadin azad ⱪilinƣan kixilərdin baxⱪa ⱨeqkim ɵginixkə ⱪadir əməs
idi. 4 Ular huddi zina ⱪilip baⱪmiƣan kixilərdək pak bolup, ⱪoza nəgə
barsa, ularmu uningƣa əgixip xu yərgə baridu. Ular insanlar arisidin
bədəl bilən ⱪutⱪuzuwelinƣanlar bolup, huddi dəsləp pixⱪan mewə
Hudaƣa atalƣinidək, ular Hudaƣa wə ⱪoziƣa atalƣanlardur. 5 Ularning
aƣzidin yalƣan sɵz qiⱪmaydu. Ular əyibsizdur.
Üq pərixtə elip kəlgən həwərlər
Buning kəynidin, asmanning ⱪəridə uqup yürgən baxⱪa bir pərixtini
kɵrdüm. Bu pərixtə yər yüzidə yaxaydiƣanlarƣa, yəni ⱨərbir həlⱪ, ⱪəbilə
wə ⱨər hil tilda sɵzlixidiƣan millətlərgə yətküzidiƣan mənggülük hux
həwərni elip kəlgənidi. 7 U jarangliⱪ awaz bilən: «Hudadin ⱪorⱪunglar!
Uni uluƣlanglar! Qünki, uning insanlarni soraⱪ ⱪilidiƣan waⱪti yetip
kəldi. Asmanni, zeminni, dengizni wə bulaⱪlarni yaratⱪuqiƣa səjdə
6

Si'on – Yerusalemning yənə bir ismi bolup, Dawut padixaⱨning waⱪtidila
Isra'iliyining paytəhti idi. «Wəⱨiylər»də Si'on Hudaning wə uning ⱪutⱪuzuwelinƣan
həlⱪining ərxtiki mənggülük makaniƣa simwol ⱪilinƣan.
⑨
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ⱪilinglar!» dəytti.
8
Uning kəynidin kəlgən ikkinqi pərixtə mundaⱪ dedi: «Gumran boldi! Ɵz
zinasining küqlük xarabini pütkül həlⱪlərgə iqküzgən katta xəⱨər Babil
gumran boldi!»
9
Aldinⱪi ikki pərixtining kəynidin üqinqi pərixtə ⱪattiⱪ awaz bilən mundaⱪ
dedi: «Kimdəkim dengizdin qiⱪⱪan diwigə wə uning ⱨəykiligə qoⱪunsa,
uning bəlgisini pexanisigə yaki ⱪoliƣa urƣuzsa, 10 Hudaning ƣəzipining sap
ⱨəm küqlük xarabini Hudaning ƣəzipi bilən tolƣan ⱪədəⱨtə iqidu. U
muⱪəddəs pərixtilərning wə ⱪozining aldida ot wə günggürttə azablinidu.
11
Uni ⱪiyniƣan otning is-tütəkliri mənggü purⱪirap turidu. Diwigə wə uning
ⱨəykiligə qoⱪunup, uning ismining bəlgisini urƣuzƣanlarƣa keqə-kündüz
aramliⱪ bolmaydu.» 12 Xuning üqün, Hudaning əmrlirini tutⱪan wə Əysaƣa
sadiⱪ bolƣan həlⱪ səwr-taⱪətlik boluxi lazim.
13
Mən yənə asmanda mundaⱪ bir awazni anglidim: «Bu sɵzni yaz:
‘buningdin keyin, Rəbbimizgə mənsup bolup ɵlgənlər nəⱪədər bəhtlik!’»
Muⱪəddəs Roⱨ: «Durus, ular ɵz ixlirini tügitip aram alidu. Qünki, ⱪilƣan
yahxi əməllirining nətijisi ular bilən billə bolidu» dedi.
Zemindiki orma
Uningdin keyin, bir parqə aⱪ bulutni kɵrdüm. Bulutning üstidə bexiƣa
altun taj kiygən, ⱪolida ɵtkür bir orƣaⱪ tutⱪan, Insan'oƣliƣa ohxaydiƣan biri
olturatti. 15 Ibadəthanidin qiⱪⱪan baxⱪa bir pərixtə bulutning üstidə
olturƣuqiƣa yuⱪiri awaz bilən: «Orƣiⱪingni sal wə or! Qünki, orma waⱪti
kəldi, zemindiki zira'ətlər pixip yetildi» dedi. 16 Bulut üstidə olturƣuqi
zeminƣa orƣaⱪ saldi. Yərdiki zira'ətlər oruldi.
17
Ərxtiki ibadəthanidin yənə bir pərixtə qiⱪti. Uningmu ɵtkür bir orƣiⱪi bar
18
idi. Arⱪidinla, otni baxⱪuridiƣan yənə bir pərixtə ⱪurbanliⱪ supisi tərəptin
qiⱪip, ɵtkür orƣaⱪ tutⱪan pərixtigə yuⱪiri awaz bilən: «Ɵtkür orƣiⱪingni
selip, yər yüzidiki üzüm tallirining sapaⱪlirini yiƣiwal, qünki üzümlər pixip
yetildi» dedi. 19 Buning bilən, pərixtə orƣiⱪini yər yüzigə saldi wə yərdiki
üzüm tallirining mewilirini yiƣip, Hudaning ƣəzipining xarab kɵlqikigə
taxlidi.① 20 Xəⱨərning sirtidiki xarab kɵlqikidiki üzümlər dəssilip, xərbətliri
ⱪan bolup, atning tizginigə kelidiƣan egizliktə üq yüz qaⱪirim yiraⱪliⱪⱪa aⱪti.
14

Yiƣilƣan mewilərning xarab kɵlqikigə taxlinixi Hudaƣa ⱪarxi turƣuqilarning
uning jazasiƣa tartilixiƣa simwol ⱪilinidu.
①
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15-bab
Pərixtilər wə keyinki balayi'apətlər
Asmanda zor ⱨəm ⱨəyran ⱪalarliⱪ yənə bir karamətni, yəni ahirⱪi
yəttə hil balayi'apətni elip kelidiƣan yəttə pərixtini kɵrdüm. Hudaning
ƣəzipi bu balayi'apətlər bilən ahirlixatti.
2
Mən yənə ot arilax hrustal dengizidək bir kɵrünüxni kɵrdüm. Uning
yenida diwə üstidin ƣəlibə ⱪilƣanlar, yəni diwigə wə uning ⱨəykiligə
qoⱪunmiƣan ⱨəm uning namiƣa wəkillik ⱪilidiƣan rəⱪəm bilən
mɵⱨürlənmigənlər turatti. Ularning ⱪollirida Huda bərgən qiltarlar bolup,
3
ular Hudaning hizmətkari Musaning nahxisini ⱨəm ⱪoza ⱨəⱪⱪidiki
nahxini eytixatti:
1

«Ⱨəmmigə ⱪadir Pərwərdigar Huda,
ⱪilƣanliring uluƣ wə karaməttur.
I pütkül həlⱪlərning padixaⱨi,
yolliring adil wə ⱨəⱪtur.
4
I Pərwərdigar, səndin ⱪorⱪmaydiƣan kim bar,
namingni mədⱨiyiliməydiƣan?
Qünki, yeganə muⱪəddəs ɵzüngdursən.
Kelip pütkül həlⱪlər,
sanga səjdə ⱪilƣusi.
Qünki, axkara bolƣaq
ⱪilƣanliringning ⱨəⱪⱪaniyliⱪi.»
5

Uningdin keyin, ərxtiki ibadəthanining, yəni əⱨdə qedirining
eqilƣanliⱪini kɵrdüm. 6 Yəttə hil balayi'apətni ɵz ilkidə tutⱪan yəttə
pərixtə pakiz ⱨəm parⱪirap turidiƣan kəndir rəhttin ton kiygən, kɵksigə
altun kəmər baƣliƣan ⱨalda ibadəthanidin qiⱪti. 7 Tɵt tirik məhluⱪning
biri yəttə pərixtigə əbədil'əbəd yaxaydiƣan Hudaning ƣəzipi bilən
tolƣan yəttə altun qinini bərdi. 8 Ibadəthana Hudaning uluƣluⱪi wə
ⱪudritidin tütün bilən toldi. Yəttə pərixtining yəttə balayi'apiti tamam
bolmiƣuqə, ⱨeqkim ibadəthaniƣa kirəlmidi.
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16-bab
Hudaning ƣəzipi bilən tolƣan yəttə qinə
Xuningdin keyin, ibadəthanidin kɵtürülgən jarangliⱪ bir awazning
yəttə pərixtigə: «Beringlar, Hudaning ƣəzipi bilən tolƣan yəttə
qinidikini yər yüzigə tɵkünglar!» degənlikini anglidim.
2
Birinqi pərixtə berip qinidikini ⱪuruⱪluⱪⱪa tɵkti. Buning bilən, tenidə
diwining bəlgisi bolƣan wə uning ⱨəykiligə qoⱪunƣanlarning bədinini
yirginqlik yiringliⱪ yarilar ⱪaplap kətti.
3
Ikkinqi pərixtə qinidikini dengizƣa tɵkti. Dengiz süyi ɵlükning
ⱪeniƣa ohxax ⱪanƣa aylandi wə iqidiki pütün janliⱪlar ɵldi.
4
Üqinqi pərixtə qinidikini dərya wə bulaⱪlarƣa tɵkti. Ularning süyimu
ⱪanƣa aylandi. 5 Andin, su pərixtisining mundaⱪ degənlikini anglidim:
1

«Ⱨazir wə əzəldin bar bolƣan muⱪəddəs Huda!
Qiⱪarƣan ⱨɵkümliring durus wə adildur.
6
Yaman adəmlər sening muⱪəddəs həlⱪing wə pəyƣəmbərlər ⱪenini
tɵkkənliki üqün,
sən ularƣa iqkili ⱪan bərding. Ular muxu jazaƣa layiⱪtur.»
7

Yənə ⱪurbanliⱪ supisidin kəlgən bir awazning:
«I ⱨəmmigə ⱪadir Pərwərdigar Huda, ⱨɵkümliring ⱨəⱪ wə adildur»
degənlikini anglidim.

8

Tɵtinqi pərixtə qinidikini ⱪuyaxning yüzigə tɵkti. Buning bilən,
ⱪuyaxⱪa insanlarni ottək ⱪiziⱪi bilən ɵrtəx ⱪudriti berildi. 9 Insanlar
dəⱨxətlik issiⱪta ɵrtəldi. Biraⱪ, ular towa ⱪilix wə bu balayi'apətlərni
kəltürüx ⱪudritigə igə bolƣan Hudaƣa ⱨəmdusanalar oⱪuxning orniƣa
uni ⱪarƣaxti.
10
Bəxinqi pərixtə qinidikini diwining təhtigə tɵkti. Diwining
padixaⱨliⱪini ⱪarangƣuluⱪ basti. Insanlar azabtin tillirini qixləxti. 11 Ular
aƣriⱪ azabi wə yarilirining dəstidin ərxtiki Hudani ⱪarƣaxti. Biraⱪ,
ⱪilmixliriƣa towa ⱪilixmidi.
12
Altinqi pərixtə qinidikini uluƣ Firat dəryasiƣa tɵkti. Xu ⱨaman
dəryaning süyi ⱪuridi. Buning bilən, künqiⱪixtin kelidiƣan
padixaⱨlarning yoli eqildi. 13 Xuningdin keyin, əjdiⱨaning, diwining wə
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sahta pəyƣəmbərning eƣizliridin qiⱪⱪan paⱪiƣa ohxaydiƣan üq yaman
roⱨni kɵrdüm. 14 Bular karamətlər kɵrsitidiƣan jinlarning roⱨliri bolup,
pütün dunyadiki padixaⱨlarni ⱨəmmigə ⱪadir Hudaning uluƣ künidiki
jənggə toplaxⱪa ketiwatatti.
15
Əysa mundaⱪ dedi: «Ⱪaranglar, oƣrining kelixidək tuyuⱪsiz
kelimən. Yalingaq ⱪelip, nomusⱪa ⱪalmasliⱪ üqün, kiyimlirini yeniƣa
ⱪoyup, səgək yatⱪanlar nəⱪədər bəhtlik-ⱨə!»
16
Üq yaman roⱨ padixaⱨlarni Ibraniyqə «Armagedon» deyilidiƣan
yərgə toplidi.
17
Yəttinqi pərixtə qinidikini ⱨawaƣa tɵkti. Ərxtiki ibadəthanining
təhtidin kɵtürülgən jarangliⱪ bir awaz: «Ix tamam!» dedi. 18 Xu əsnada
qaⱪmaⱪlar qeⱪildi, güldürmamining güldür-ⱪarasliri anglandi.
Yər-zemin xunqilik təwrəndiki, insanlar yaritilƣandin beri bundaⱪ ⱪattiⱪ
təwrinix bolmiƣanidi. 19 Katta xəⱨər Babil üqkə bɵlündi. Ⱨərⱪaysi
əllərdiki xəⱨərlərmu yər bilən yəksan boldi. Xu katta xəⱨər Babildin
ⱨesab elinix üqün, Hudaning ⱪattiⱪ ƣəzipi bilən tolƣan ⱪədəⱨ uningƣa
berildi. 20 Pütün arallar ƣayib boldi, taƣlar yoⱪaldi. 21 Asmandin
insanlarning üstigə ⱨərbir danisi ⱪiriⱪ bəx kilo qamisida kelidiƣan
mɵldür yaƣdi. Bu mɵldür apiti xundaⱪ ⱪorⱪunqluⱪ boldiki, insanlar bu
balayi'apətning dəstidin Hudani ⱪarƣaxti.

17-bab
Dangliⱪ paⱨixə ayal
Yəttə qinisi bar yəttə pərixtining biri kelip, manga:
– Bu yərgə kəl, sular üstidə olturƣan, dangⱪi qiⱪⱪan paⱨixə ayalning
tartidiƣan jazasini sanga kɵrsitip ⱪoyay. 2 Dunyaning padixaⱨliri uning
bilən zina ⱪilixti, yər yüzidə yaxaydiƣanlar uning zinasining xarabidin
məst boluxti, – dedi.
3
Uningdin keyin, pərixtə meni bir qɵlgə elip kətti. Xu qaƣda,
Muⱪəddəs Roⱨ meni ɵz ilkigə alƣanidi. U yərdə yəttə baxliⱪ, on
münggüzlük, pütün əzayini kupurluⱪ namliri ⱪapliƣan bir toⱪ ⱪizil
diwining üstidə olturƣan bir ayalni kɵrdüm. 4 Ayal sɵsün wə toⱪ ⱪizil
rənglik kiyim kiygən bolup, altun, ⱪimmət baⱨaliⱪ tax wə
ünqə-mərwayitlar bilən bezəlgənidi. Ⱪolida yirginqlik nərsilər wə ɵz
zinasining məynətqilikliri bilən tolƣan bir altun ⱪədəⱨ bar idi.
1
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5

Pexanisigə «katta Babil – paⱨixilərning wə dunyadiki pütkül
yirginqliklərning anisi» degən bir sirliⱪ nam yezilƣanidi. 6 Mən ayalning
Hudaning muⱪəddəs həlⱪi, yəni Əysaƣa guwaⱨliⱪ berip ⱪurban
bolƣanlarning ⱪeni bilən məst bolƣanliⱪini kɵrdüm. Uni kɵrüp intayin
ⱨəyran boldum. 7 Pərixtə manga mundaⱪ dedi:
– Nemigə ⱨəyran boluwatisən? Ayalning wə u minip turƣan yəttə
baxliⱪ, on münggüzlük diwining sirini sanga eytip berəy. 8 Sən kɵrgən
diwə bir zamanlarda bar idi, ⱨazir yoⱪ. U keyin tegi yoⱪ ⱨangdin qiⱪip,
ⱨalakətkə yüzlinidu. Yər yüzidə yaxaydiƣan, əmma dunya yaritilƣandin
buyan nami ⱨayatliⱪ dəptirigə pütülmigən kixilər diwini kɵrüp intayin
ⱨəyran ⱪalidu. Qünki, u bir zamanlarda bar idi, ⱨazir yoⱪ, lekin yənə
pəyda bolidu.
9
Buni qüxinix üqün əⱪil-parasət kerək. Yəttə bax u ayal olturƣan yəttə
taƣⱪa, xundaⱪla yəttə padixaⱨⱪa wəkillik ⱪilidu. 10 Bularning bəxi
aƣdurulƣan, biri bar, yənə biri tehi kəlmidi. U kəlgəndə azla waⱪit
turalaydu. 11 Burun bar, lekin ⱨazir bolmiƣan diwining ɵzi səkkizinqi
padixaⱨtur. U ⱨəm yəttə padixaⱨning ⱪatarida ⱨalakətkə yüzlinidu.
12
Sən kɵrgən diwining on münggüzi tehi ⱨɵküm sürmigən on
padixaⱨtur. Lekin, bularƣa diwə bilən billə bir sa'ətlik padixaⱨliⱪ ⱨoⱪuⱪi
berilidu. 13 Bu padixaⱨlar ɵz ⱪudriti wə ⱨoⱪuⱪlirini bir niyət, bir məⱪsəttə
diwigə berixidu. 14 Diwə wə padixaⱨlar birlixip ⱪoziƣa ⱪarxi jəng ⱪilidu.
Ⱪoza ƣəlibə ⱪilidu, qünki ⱪoza rəblərning Rəbbi, padixaⱨlarning
Padixaⱨidur. Uning bilən bir səptikilər qaⱪirilƣan, tallanƣan wə uningƣa
sadiⱪ bolƣanlardur.
15
Pərixtə manga yənə:
– Paⱨixə ayal boyida olturƣan, sən kɵrgən sularning ɵzi millətlər,
ⱪowmlar, həlⱪlər wə ⱨər hil tillarda sɵzlixidiƣan kixilərdur. 16 Sən
kɵrgən diwə wə on münggüz bu paⱨixə ayaldin nəprətlinidu, uni
talan-taraj ⱪilip yalingaqlap ⱪoyidu, uning gɵxini yəp, ɵzini otta
kɵydüridu. 17 Qünki, Huda axu on padixaⱨning ⱪəlbini əsir ⱪilip, ularning
ɵz məⱪsətlirini əməlgə axurƣuzidu. Xuning bilən, bu padixaⱨlar
Hudaning sɵzliri əməlgə axⱪuqə, ⱨɵkümranliⱪ ⱨoⱪuⱪini diwigə ɵtünüp
berixtə birlikkə kelidu. 18 Sən kɵrgən ayal dunyaning padixaⱨliri üstidin
ⱨɵkümranliⱪ ⱪilidiƣan katta xəⱨər – Babildur, – dedi.
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18-bab
Babilning gumran boluxi
Uningdin keyin, qong ⱨoⱪuⱪluⱪ yənə bir pərixtining ərxtin
qüxüwatⱪanliⱪini kɵrdüm. Yər yüzi uning parlaⱪ nuri bilən yorup kətti.
2
Pərixtə jarangliⱪ awaz bilən mundaⱪ warⱪiridi:
1

«Gumran boldi, katta xəⱨər Babil gumran boldi!
Əmdi u jinlarning makani,
ⱨər hil yaman roⱨlarning uwisi,
ⱨər hil iplas wə yirginqlik ⱪuxlarning qanggisidur.
3
Qünki, iqixti ⱨərⱪaysi həlⱪlər
uning əhlaⱪsizliⱪining küqlük xarabidin.
Zina ⱪilixti dunyaning padixaⱨliri uning bilən,
beyixti dunyaning sodigərliri
uning bayaxatqiliⱪining ziyadilikidin.»
4

Asmandin yənə bir awazni anglidim:
«U yərdin qiⱪinglar, əy həlⱪim!
Bolmisa xerik bolisilər u xəⱨərning gunaⱨliriƣa.
Uqraysilər uning bexiƣa qüxidiƣan balayi'apətlərgə.
5
Qünki, pələkkə yətti uning ⱪatmuⱪat gunaⱨliri,
Hudaning yadiƣa yətti uning rəzil ⱪilmixliri.
6
Yandurunglar uning silərgə ⱪilƣiniƣa muwapiⱪ.
Ⱪayturunglar uning ⱪilmixliriƣa ⱪoxlap.
Sununglar ikki barawər toldurup,
uning xarab bərgən ⱪədiⱨini.
7
Əyx-ixrəttə ⱨəxəmətqilik bilən yaxisa ⱪandaⱪ,
beringlar uningƣa azab wə ələm xundaⱪ.
Qünki mahtiniduki u ɵz kɵnglidə:
‘olturimən hanixtək təhttə,
tul əməsmən. Tutmasmən əsla matəm!’
8
Bu wəjidin
uning bexiƣa kelidiƣan balayi'apət,
yəni ɵlüm, aqarqiliⱪ wə matəm,
kelidu ⱨaman bir kün iqidila.
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Ɵrtilidu u ot iqidə.
Qünki, soraⱪ ⱪilidu uni
ⱪudrətlik Pərwərdigar Huda!»
9

Uning bilən zina ⱪilƣan wə əyx-ixrəttə yaxiƣan dunyaning
padixaⱨliri uni ɵrtigən otning is-tütəklirini kɵrgəndə, uning ⱨaliƣa eqinip
yiƣa-zar ⱪilixidu. 10 Uning tartiwatⱪan azabidin ⱪorⱪup, yiraⱪta turup
dəyduki:
«Isit, isit, katta xəⱨər!
Aⱨ Babil, küqlük xəⱨər!
Tartilding jazaƣa, bir sa'ət iqidila!»
11

Dunyadiki sodigərlərmu uning ⱨaliƣa eqinip yiƣa-zar ⱪilixidu.
Qünki, əmdi ularning mallirini, 12 yəni altun-kümüx, ⱪimmət baⱨaliⱪ tax,
ünqə-mərwayit, esil kəndir rəht, sɵsün tawar-durdun, yipək, toⱪ ⱪizil
rənglik gəzmal, ⱨər türlük huxbuy yaƣaqlar, pil qixi, əng esil yaƣaq, tuq,
tɵmür wə mərmərlərdin ixləngən hilmuhil buyumlar, 13 xuningdək
güldarqin, dora-dərmək, isriⱪ, murməkki, məstək, xarab, zəytun yeƣi, aⱪ
un, buƣday, kala, ⱪoy, at, ⱨarwa wə ⱪullirini, yəni adəmlirini
setiwalidiƣan kixi yoⱪtur.
14
Bu sodigərlər Babilƣa:
«Sən məstanə bolƣan esil nərsilər səndin kətti;
pütün esil mal-dunyaliring ƣayib boldi.
Sən ularni əmdi tapalmassən» dəydu.
15

Babilda bu mallarni setip beyiƣan sodigərlər xəⱨərning tartiwatⱪan
azab-oⱪubətliridin ⱪorⱪup, yiraⱪta turup, uning ⱨaliƣa eqinip yiƣa-zar
ⱪilixip deyixiduki:
16

«Isit, isit katta xəⱨər!
Oralƣaniding esil kəndir rəhtlərgə, sɵsün wə toⱪ ⱪizil rənglik
gəzmallarƣa,
bezəlgəniding altun, ⱪimmət baⱨaliⱪ tax wə ünqə-mərwayitlarƣa!
17
Bərbat boldung xunqə katta bayliⱪlar bilən bir sa'ət iqidila.»
Barliⱪ kemə baxliⱪliri, kemidiki yoluqilar, kemiqilər wə dengizƣa
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tayinip jan baⱪidiƣanlarning ⱨəmmisi yiraⱪta turup, 18 uni ɵrtigən otning
is-tütəklirini kɵrüp: «Bu katta xəⱨərning yənə bir təngdixi barmidu?»
dəp pəryad ⱪilixidu. 19 Ular baxliriƣa topa tɵküxüp, matəm tutup, ⱨəsrət
bilən ün selip mundaⱪ dəp yiƣlixidu:
«Isit, isit, katta xəⱨər!
Beyiƣanidi uning bayliⱪidin dengizda kemisi barlar,
ⱨalbuki wəyran boldi xəⱨər bir sa'ət iqidila!»
20
«Əy ərx, əy Hudaning muⱪəddəs həlⱪi, əlqilər wə pəyƣəmbərlər!
Hux bolunglar uning bexiƣa kəlgənlərdin!
Qünki, jazalap Huda uni,
elip bərdi silərning dərdinglarni.»
21

Andin, küqlük bir pərixtə tügmən texiƣa ohxax yoƣan bir taxni
kɵtürüp, dengizƣa taxlap mundaⱪ dedi:
«Taxlinidu mana xundaⱪ xiddət bilən, katta xəⱨər Babil,
kɵrünməydu ⱪayta.
22
Əmdi anglanmaydu awazi uningda,
qiltarqining, nahxiqining, kanayqining, sunayqining.
Əmdi tepilmaydu uningda ⱨeqⱪandaⱪ ⱪol ⱨünərwən.
Əmdi anglanmaydu awazi tügmənqining.
23
Əmdi parlimaydu qiraƣ yoruⱪi uningda,
anglanmaydu mungdixixliri yengi ər-hotunlarning.
Dunyaning əng mərtiwilik kixiliri idi uning sodigərliri,
azdi seⱨri bilən pütün həlⱪi'aləm.
24
Tɵküldi, bu xəⱨərdə ⱪanliri,
pəyƣəmbərlər, Hudaning muⱪəddəs həlⱪi, yər yüzidə ⱪirƣin
bolƣanlarning.»

19-bab
Ərxtiki ⱨəmdusanalar
Xuningdin keyin, ərxtə nurƣun halayiⱪning warⱪiraxliridək bir
awazni anglidim. Ular:
1
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«Ⱨəmdusana!
Nijatliⱪ, uluƣluⱪ wə ⱪudrət Hudayimizƣa mənsuptur.
2
Qünki, uning ⱨɵkümliri ⱨəⱪ wə adildur.
U yər yüzini ɵz zinasi bilən buzƣan dangliⱪ paⱨixini soraⱪⱪa tartip,
ɵz hizmətkarlirining ⱪenining intiⱪamini aldi» deyixətti.
3

ular yənə:
«Ⱨəmdusana!
Paⱨixini ɵrtigən otning is-tütəkliri
purⱪiraydu əbədil'əbəd!» deyixti.

4

Yigirmə tɵt yetəkqi wə tɵt tirik məhluⱪ yərgə bax ⱪoyup: «Amin!
Ⱨəmdusana!» dəp, təhttə olturƣan Hudaƣa səjdə ⱪilixti.
5

Ⱪozining toy ziyapiti
Uningdin keyin, təhttin kɵtürülgən bir awaz mundaⱪ dedi:
«Əy Hudaning pütkül hizmətkarliri,
uni qongⱪur ⱨɵrmətligən katta wə ərziməslərning ⱨəmmisi uni
mədⱨiyilənglar!»

6

Andin, sularning xarⱪirixiƣa, ⱪattiⱪ güldürmamining güldürlixigə wə
nurƣun halayiⱪning awaziƣa ohxax bir awazni anglidim. Ular:
«Ⱨəmdusana! Ⱨəmmigə ⱪadir Pərwərdigarimiz Huda ⱨɵkümrandur.
7
Xad-huramliⱪ bilən təntənə ⱪilayli!
Uni mədⱨiyiləp uluƣlayli!
Qünki, ⱪozining toy küni yetip kəldi,
ⱪiz ɵzini təyyar ⱪildi.
8
Uningƣa kiyix üqün pakiz wə yaltirap turidiƣan esil kəndir ton
berildi» dəp warⱪiraxti.
(Esil kəndir Hudaning muⱪəddəs həlⱪining həyrlik ixliriƣa wəkillik
ⱪilidu.)
9

Andin, pərixtə manga:
– Munu sɵzlərni hatiriliwal: «Ⱪozining toy ziyapitigə təklip
ⱪilinƣanlar nəⱪədər bəhtlik!» – dedi.
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U manga yənə:
– Bular Hudaning ⱨəⱪiⱪiy sɵzliridur. – dedi.
10
Uningƣa səjdə ⱪilix üqün ayiƣiƣa bax ⱪoydum. Lekin, u:
– Ⱨərgiz undaⱪ ⱪilma! Mənmu Hudaning sən wə Əysaƣa guwaⱨliⱪ
bərgən ⱪerindaxliringƣa ohxax hizmətkarimən. Hudaƣila ibadət ⱪil!
Qünki, Əysa Məsiⱨ ⱨəⱪⱪidə guwaⱨliⱪ berix Hudaning wəⱨiysini
yətküzüxning ⱨəⱪiⱪiy maⱨiyitidur, – dedi.
Aⱪ atⱪa mingüqi
Uningdin keyin, asmanning eqilƣanliⱪini wə u yərdə turƣan bir aⱪ
atni kɵrdüm. Atⱪa mingüqining ismi «Sadiⱪ» wə «Ⱨəⱪ» idi. U adil
ⱨɵküm wə adil jəng ⱪilatti. 12 Uning kɵzliri yalⱪunlap turƣan otⱪa
ohxaytti. Bexida nurƣun taji bar bolup, bədinigə ɵzidin baxⱪa ⱨeqkim
bilməydiƣan bir isim yezilƣanidi. 13 Uqisiƣa ⱪanƣa miləngən ton kiygən
bu atⱪa mingüqining ismi «Hudaning Kalami» idi. 14 Pakiz wə ap'aⱪ esil
kəndir ton kiygən ərxtiki ⱪoxunlar aⱪ atlarƣa minip, uning kəynidin
əgixip keliwatatti. 15 Uning aƣzidin ⱨərⱪaysi həlⱪlərgə zərbə berix üqün
ɵtkür bir ⱪiliq qiⱪip turatti. U həlⱪlərni tɵmür kaltək bilən baxⱪuratti. U
Hudaƣa ⱪarxi turƣuqilarni huddi üzümlərni xarab kɵlqikidə dəssəp
mijiƣandək, ⱨəmmigə ⱪadir Hudaning otluⱪ ƣəzipi bilən ⱨalak ⱪilatti.
16
Uning toni wə yotisida «padixaⱨlarning Padixaⱨi wə rəblərning
Rəbbi» degən nami yezilƣanidi.
17
Andin, ⱪuyaxning iqidə turƣan bir pərixtini kɵrdüm. U asmanning
ⱪəridə uquwatⱪan barliⱪ ⱪuxlarƣa ⱪattiⱪ awaz bilən: «Kelinglar,
Hudaning katta ziyapitigə yiƣilinglar! 18 Padixaⱨlarning, sərdarlarning
wə ⱪudrətliklərning, xundaⱪla atlarning wə uningƣa mingənlərning,
ⱪullarning wə ⱨɵrlərning, kattilarning wə ərziməslərning gɵxlirini
yənglar!» dedi.
19
Uningdin keyin, diwə, dunya padixaⱨliri wə ularning ləxkərlirining
atⱪa mingüqi ⱨəm uning ⱪoxuni bilən jəng ⱪilix üqün jəm bolƣanliⱪini
kɵrdüm. 20 Diwə wə uningƣa wakalitən mɵjizilər kɵrsətkən sahta
pəyƣəmbər ikkilisi tutuldi. Sahta pəyƣəmbər xu mɵjizilər arⱪiliⱪ tenidə
diwining bəlgisi bolƣan ⱨəmdə diwining ⱨəykiligə qoⱪunƣanlarni
azdurup yürgənidi. Ularning ⱨər ikkilisi günggürt yeniwatⱪan ot kɵligə
tirik taxlandi. 21 Ularning ləxkərliri atⱪa mingüqining aƣzidin qiⱪⱪan
ⱪiliq bilən qepildi. Pütün uqarⱪanatlar bularning gɵxini yəp toydi.
11
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20-bab
Ming yil
Uningdin keyin, ⱪolida tegi yoⱪ ⱨangning aqⱪuqi wə yoƣan bir kixən
tutⱪan bir pərixtining asmandin qüxüwatⱪanliⱪini kɵrdüm. 2 Pərixtə
əjdiⱨani, yəni Iblis yaki Xəytan deyilgən ⱨeliⱪi ⱪədimiy yilanni tutup,
ming yilliⱪ kixənlidi. 3 Ⱨərⱪaysi həlⱪlərning ming yil toxⱪuqə ⱪayta
azdurulmasliⱪi üqün, uni tegi yoⱪ ⱨangƣa taxlidi. Andin, ⱨangning
aƣzini yepip peqətliwətti. Ming yil toxⱪandin keyin, əjdiⱨa waⱪitliⱪ
ⱪoyup berilixi kerək idi.
4
Andin, təhtlərni wə ularda olturƣanlarni kɵrdüm. Ularƣa ⱨɵküm ⱪilix
ⱨoⱪuⱪi berilgənidi. Uningdin baxⱪa, Əysaƣa guwaⱨliⱪ bərgənliki wə
Hudaning sɵzini yətküzgənliki üqün kallisi elinƣanlarning janlirinimu
kɵrdüm. Ular diwigə wə uning ⱨəykiligə qoⱪunmiƣan, uning bəlgisi
pexanisigə wə ⱪolliriƣa urulmiƣanlar idi. Ularning ⱨəmmisi tirilip,
Məsiⱨ bilən birliktə ming yil ⱨɵküm sürətti. 5 Bu dəsləpki tirilix idi.
Ɵlüklərning ⱪalƣanliri ming yil toxmiƣuqə tirilməytti. 6 Dəsləpki
tirilixtin bəⱨrimən bolƣanlar bəhtlik wə muⱪəddəstur. Ikkinqi ɵlümning
bularni ilkigə elix ⱨoⱪuⱪi yoⱪtur. Ular Hudaning wə Məsiⱨning
roⱨaniyliri bolidu wə Məsiⱨ bilən birliktə ming yil ⱨɵküm süridu.
1

Xəytanning məƣlup boluxi
Ming yil toxⱪanda, Xəytan zindandin boxitilip, 8 yər yüzining tɵt
bulungidiki həlⱪlərni, yəni Yəjüj bilən Məjüjlərni② azdurux wə ularni
jəng ⱪilix üqün bir yərgə toplaxⱪa qiⱪidu. Toplinidiƣanlarning sani
dengiz saⱨilidiki ⱪumdək sanaⱪsizdur. 9 Ular pütün yər yüzini kezip,
Hudaning muⱪəddəs həlⱪining bargaⱨini, yəni u sɵyidiƣan xəⱨərni
muⱨasirigə alidu. Lekin, asmandin ot yeƣip, ularni kül ⱪilidu. 10 Ularni
azdurƣan Iblis bolsa diwə bilən sahta pəyƣəmbər kɵyüwatⱪan ot wə
günggürt kɵligə taxlinip, u yərdə keqə-kündüz mənggü azablinidu.
7

Ahirⱪi ⱨɵküm
Uningdin keyin, qong bir aⱪ təht wə uningda olturƣuqini kɵrdüm.
Asman bilən zemin uning aldidin ⱪeqip, ƣayib boldi. 12 Mən yənə
11

Yəjüj bilən Məjüj – yəni «Gog bilən Magog». Ular Hudaning əziz həlⱪigə
Xəytanning baxqiliⱪida ⱨujum baxlaydiƣan düxmənlərdur.
②
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ɵlüklərni kɵrdüm. Katta yaki ərziməs bolsun, ⱨəmmisi təhtning aldida
turatti. Kitablar eqildi. «Ⱨayatliⱪ Dəptiri» deyilgən yənə bir kitabmu
eqildi. Ɵlüklər kitablarda hatiriləngənlər boyiqə ɵz əməliyitigə ⱪarap
ⱨɵküm ⱪilindi. 13 Dengiz ɵzidiki ɵlüklərni, ɵlüm wə ɵlüklər diyarimu
ɵzliridiki ɵlüklərni tapxuruxti. Ⱨərkim ɵz əməliyitigə ⱪarap ⱨɵküm
ⱪilindi. 14 Andin, ɵlüm wə ɵlüklər diyari ot kɵligə taxlandi. Mana bu ot
dengizi ikkinqi ɵlümdur. 15 Ismi ⱨayatliⱪ dəptiridə yezilmiƣanlarning
ⱨəmmisi ot kɵligə taxlandi.

21-bab
Yengi asman wə yengi zemin
Andin, yengi asman wə yengi zeminni kɵrdüm, qünki burunⱪi asman
wə zemin ƣayib bolƣanidi. Dengizmu yoⱪalƣanidi. 2 Muⱪəddəs
xəⱨərning, yəni Huda nazil ⱪilƣan yengi Yerusalemning ərxtin huddi ɵz
yigitigə pərdazlinip ⱨazirlanƣan ⱪizdək qüxüwatⱪanliⱪini kɵrdüm.
3
Təhttin kɵtürülgən jarangliⱪ bir awazning mundaⱪ degənlikini
anglidim: «Mana, Hudaning makani insanlarning arisididur, Huda
ularning arisida yaxaydu, ular Hudaning həlⱪi bolidu. Huda ɵzimu
ularning arisida turup, ularning Hudasi bolidu, 4 u ularning kɵzliridiki
ⱨərbir tamqə yaxlirini ertidu. Əmdi ɵlüm əsla bolmaydu, nə matəm, nə
yiƣa-zar, nə ⱪayƣu-ələm bolmaydu, qünki burunⱪi aləm ɵtüp kətti.»
5
Bu qaƣda, təhttə olturƣuqi mundaⱪ dedi: «Mana, ⱨəmmini
yengilaymən!» U manga yənə: «Bularni hatiriliwal, qünki bu sɵzlər
ixənqlik wə ⱨəⱪtur» dedi. 6 U yənə: «Tamam boldi. Bax wə ahir,
muⱪəddəm wə tamam ɵzümdurmən. Ussiƣanlarƣa ⱨayatliⱪ süyining
buliⱪidin ⱨəⱪsiz su berimən. 7 Ƣəlibə ⱪilƣanlar bularƣa mirashorluⱪ
ⱪilidu. Mən ularning Hudasi bolimən. Ularmu mening pərzəntlirim
bolidu. 8 Lekin, ⱪorⱪunqaⱪ, etiⱪadsiz, qirik, ⱪatil, zinahor, seⱨirgər,
butpərəs wə yalƣanqilarƣa kəlsək, ularning ⱪismiti günggürt bilən
yanƣan ot kɵlidur. Mana bu ikkinqi ɵlümdur.»
1

Yengi Yerusalem
Ahirⱪi yəttə balayi'apət bilən tolƣan yəttə qinini tutⱪan yəttə
pərixtidin biri kelip, manga:
– Kəl! Ⱪoziƣa ⱨəmraⱨ bolidiƣan ⱪizni sanga kɵrsitip ⱪoyay, – dedi.
9
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Andin, Muⱪəddəs Roⱨning meni ɵz ilkigə elixi bilən, pərixtə meni
qong wə egiz bir taƣⱪa elip qiⱪti. U yərdin manga ərxtin Huda nazil
ⱪilƣan muⱪəddəs xəⱨər Yerusalemning qüxüwatⱪanliⱪini kɵrsətti.
11
Xəⱨər Hudaning uluƣluⱪi bilən tolƣan bolup, uning julasi intayin esil
bir gɵⱨərning, yexil ⱪaxtaxtək yaltiriƣan hrustalning julasiƣa ohxaytti.
12
Xəⱨərning qong ⱨəm egiz sepili wə on ikki dərwazisi bar idi. Ⱨərbir
dərwazini birdin pərixtə saⱪlaytti. Ⱨərbir dərwazining üstigə
Isra'illarning on ikki ⱪəbilisidin birining ismi yezilƣanidi. 13 Künqiⱪixta
üq dərwaza, künpetixta üq dərwaza, küngəydə üq dərwaza wə təskəydə
üq dərwaza bar idi. 14 Xəⱨərni ⱪorxap turƣan sepilning on ikki ul texi bar
bolup, ularning üstigə ⱪozining on ikki əlqisining isimliri yezilƣanidi.
15
Manga gəp ⱪilƣan pərixtining ⱪolida xəⱨərni wə xəⱨərning
dərwaziliri bilən sepilini ɵlqəydiƣan bir altun ɵlqigüq bar idi. 16 Xəⱨər
tɵt qasa bolup, uzunluⱪi bilən kəngliki ohxax idi. Pərixtə xəⱨərni ɵlqigüq
bilən ɵlqidi. Ⱨərbir təripi ikki ming ikki yüz qaⱪirim kəldi. Uzunluⱪi,
kəngliki wə egizliki bir-birigə təpmu-təng idi. 17 Pərixtə sepilnimu ɵlqidi.
Sepilning ⱪelinliⱪi u ixlətkən insanlarning ɵlqigüqi boyiqə atmix bəx
metir kəldi. 18 Sepil yexil ⱪaxtaxtin, xəⱨər əynəktək süzük sap altundin
bina ⱪilinƣanidi. 19 Xəⱨər sepilining uli ⱨər hil esil taxlar bilən
bezəlgənidi. Birinqi ul tax yexil ⱪaxtax, ikkinqisi kɵk yaⱪut, üqinqisi
ⱨeⱪiⱪ, tɵtinqisi zumrət, 20 bəxinqisi ⱪizil ⱨeⱪiⱪ, altinqisi ⱪizil kwarts,
yəttinqisi seriⱪ kwarts, səkkizinqisi rəngsiz yaⱪut, toⱪⱪuzinqisi topaz,
oninqisi yexil kwarts, on birinqisi sɵsün yaⱪut wə on ikkinqisi sɵsün
kwarts idi. 21 On ikki dərwaza on ikki mərwayit idi, yəni dərwazilarning
ⱨərbiri birdin mərwayittin yasalƣanidi. Xəⱨərning ƣol yoli əynəktək
süzük sap altundin idi.
22
Xəⱨərdə ⱨeqⱪandaⱪ ibadəthana kɵrmidim, qünki ⱨəmmigə ⱪadir
Pərwərdigar Huda wə ⱪoza xəⱨərning ibadəthanisidur. 23 Xəⱨərning
yorutuluxi üqün ⱪuyax yaki ay ⱨajətsiz bolup, uni Hudaning parlaⱪ nuri
yorutup turidu. Ⱪoza uning qiriƣi bolidu. 24 Dunyadiki həlⱪlər xəⱨərdiki
yoruⱪluⱪta yaxaydu. Dunyaning padixaⱨliri xanuxəwkitini u yərgə elip
kelidu. 25 Xəⱨərning dərwaziliri mənggü taⱪalmay kün boyi oquⱪ turidu,
qünki u yərdə zadi keqə bolmaydu. 26 Ⱨərⱪaysi həlⱪlər xanuxəwkitini wə
izzitini u yərgə elip kelidu. 27 U yərgə ⱨərⱪandaⱪ napak nərsilər wə
yirginqlik ixlarni ⱪilidiƣan yalƣanqi kixilər kirəlməydu; pəⱪət nami
ⱪozining ⱨayatliⱪ dəptiridə yezilƣanlarla kirələydu.
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22-bab
1

Uningdin keyin, pərixtə manga Hudaning wə ⱪozining təhtidin
baxlanƣan, hrustaldək süzük ⱨayatliⱪ süyi eⱪiwatⱪan dəryani kɵrsətti.
2
Xəⱨərning ƣol yolining otturisida eⱪiwatⱪan bu dəryaning ikki təripidə
on ikki ⱪetim mewigə kiridiƣan, yəni ⱨər ayda mewə beridiƣan ⱨayatliⱪ
dərihi bolup, dərəhning yopurmaⱪliri pütkül həlⱪlərgə xipa idi. 3 Lənətkə
uqraydiƣan ixlar ⱪalmaydu. Hudaning wə ⱪozining təhti xəⱨərning iqidə
bolup, Hudaning hizmətkarliri u yərdə ibadət ⱪilidu. 4 Ular Hudaning
jamalini kɵridu, Hudaning nami ularning pexanilirigə yezilidu. 5 U yərdə
əsla keqə bolmaydu, nə qiraƣ nuriƣa, nə ⱪuyax nuriƣa ⱨajiti qüxməydu.
Qünki, Pərwərdigar Huda ularning yoruⱪluⱪi bolup, ular əbədil'əbəd
ⱨɵküm süridu.
6
Pərixtə manga:
– Bu sɵzlər ixənqlik wə ⱨəⱪtur. Pəyƣəmbərlərning roⱨiƣa ilⱨam
bərgən Pərwərdigar Huda yeⱪin kəlgüsidə yüz berixi muⱪərrər bolƣan
wəⱪələrni ɵz hizmətkarliriƣa kɵrsitix üqün, pərixtisini əwətti, – dedi.
Əysa Məsiⱨning ⱪayta kelixi
Əysa Məsiⱨ mundaⱪ dedi: «Mana, pat yeⱪinda kelimən! Bu kitabtiki
bexarətlik sɵzlərgə əməl ⱪilƣanlar nəⱪədər bəhtlik!»
8
Bularni angliƣuqi wə kɵrgüqi mən Yuⱨannamən. Bu ixlarni
angliƣinimda wə kɵrginimdə, bularni manga kɵrsətkən pərixtigə səjdə
ⱪilix üqün uning ayiƣiƣa bax ⱪoydum. 9 Lekin, u manga:
– Ⱨərgiz undaⱪ ⱪilma! Mən sanga, pəyƣəmbər bolƣan sening
ⱪerindaxliringƣa ⱨəm bu kitabtiki sɵzlərgə əməl ⱪilƣanlarƣa ohxax
Hudaning hizmətkarimən. Hudaƣila ibadət ⱪil! – dedi.
10
U manga yənə:
– Bu kitabtiki bexarətlik sɵzlərni peqətləp məhpiy tutma, qünki bu
ixlarning əməlgə axidiƣan waⱪti yeⱪindur. 11 Yamanliⱪ ⱪilƣuqilar
yamanliⱪini ⱪiliwərsun, pəskəxlər pəskəxlikini dawamlaxturuwərsun,
ⱨəⱪⱪaniylar ⱨəⱪⱪaniyliⱪini dawamlaxturuwərsun, Hudaƣa atilip pak
bolƣanlar pakliⱪta yaxawərsun, – dedi
7

12

Əysa Məsiⱨ mundaⱪ dedi: «Mana, pat yeⱪinda kelimən!
Ⱨərkimning əməliyitigə ⱪarap, beridiƣinimni ɵzüm bilən billə
elip kelimən. 13 Bax wə ahir, tunji wə ahirⱪi, muⱪəddəm wə
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tamam mən bolimən.»
14

Ⱨayatliⱪ dərihining mewiliridin bəⱨrimən bolux wə xəⱨər
dərwaziliridin kirix ⱨoⱪuⱪiƣa erixix üqün tonlirini yuyup taziliƣanlar
nəⱪədər bəhtlik! 15 Pəskəxlər, seⱨirgərlər, zinahorlar, ⱪatillar,
butpərəslər, yalƣanqilar wə yalƣanqiliⱪ ⱪilixⱪa huxtarlarning ⱨəmmisi
xəⱨərning sirtida ⱪalidu.
16

«Mənki Əysa Məsiⱨ etiⱪadqilar jama'ətqiliklirigə bu ixlarni
yətküzüx üqün, pərixtəmni əwəttim. Dawutning notisi ⱨəm
əwladi mən bolimən. Parlaⱪ tang yultuzi mən bolimən.»
17

Muⱪəddəs Roⱨ wə toyi bolidiƣan ⱪiz③: «Kəl!» dedi.
Angliƣanlarning ⱨəmmisimu: «Kəl!» desun. Ussiƣan kəlsun, haliƣan
kixi ⱨayatliⱪ süyidin ⱨəⱪsiz iqsun.
Hatimə
Mənki Yuⱨanna bu kitabtiki bexarətlik sɵzlərni angliƣanlarni jiddiy
agaⱨlandurimənki: kimdəkim bu sɵzlərgə bir nərsə ⱪoxsa, Huda uningƣa
bu kitabta yezilƣan balayi'apətlərni kəltüridu. 19 Kimdəkim bu bexarətlik
kitabtiki birər sɵzni qiⱪiriwətsə, Hudamu uni bu kitabta yezilƣan
ⱨayatliⱪ dərihidin wə muⱪəddəs xəⱨərdin berilidiƣan nesiwisidin
məⱨrum ⱪilidu.
20
Mana bularƣa guwaⱨliⱪ bərgüqi Əysa Məsiⱨ mundaⱪ dəydu:
«Xundaⱪ, pat yeⱪinda kelimən!»
«Amin! Kəl, ya Rəbbim Əysa!»
21
Rəbbimiz Əysaning meⱨir-xəpⱪiti Hudaning muⱪəddəs həlⱪi bilən
billə bolƣay, amin!
18

③

Bu, etiⱪadqilar jama'ətqilikini kɵrsitidu. 19-bab 7-, 8-ayətlərgə ⱪaralsun.
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Təbirlər
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(Uxbu təbirlər elipbə tərtipi boyiqə tizildi.)
aliy kengəxmə – Bu, Yəⱨudiylarning əng aliy diniy, siyasiy wə ⱪanuniy
orgini bolup, u bax roⱨaniy, aliy roⱨaniylar, Təwrat ustazliri wə
aⱪsaⱪallardin təxkil tapⱪan. Bu kengəxmə Yerusalemƣa orunlaxⱪan.
Rim imperiyisi dəwridə, uning ⱨoⱪuⱪi qong bolup, sot aqatti. Uning
jəm'iy 71 əzasi bolup, bax roⱨaniy ularning rə'isi idi. Aliy kengəxmining
əzaliri pərisiy wə saduⱪiylardin ibarət ohximaydiƣan diniy eⱪimlardin
bolƣaqⱪa, ular da'im ohximaydiƣan pikirlərni otturiƣa ⱪoyatti.
amin – «Xundaⱪ bolsun!» degən mənidə bolup, Hudani mədⱨiyələx, du'a
ⱪilix wə bəht tiləxlərdə eytilƣanlarni təstiⱪlaxni bildüridu.
Awƣustus – Miladiyədin burunⱪi 27-yildin miladiyə 14-yilƣiqə Rim
imperiyisidə ⱨɵkümranliⱪ ⱪilƣan imperator.
ərxning padixaⱨliⱪi – «Hudaning padixaⱨliⱪi»ƣa ⱪaralsun.
əlqi – Bu, Əysa Məsiⱨning alaⱨidə talliƣan on ikki xagirtining atilixi.
Əlqilər Əysa Məsiⱨning ⱨayatini eniⱪ bilgən, təlimini angliƣan,
mɵjiziliri, kresttiki ɵlümi ⱨəmdə uning ɵlümdin tirilixini ɵz kɵzi bilən
kɵrgən bolup, ularning wəzipisi bularƣa guwaⱨliⱪ berix bilən hux həwər
tarⱪitix wə etiⱪadqilar jama'ətqilikigə asas selixtur. Keyinqə, on ikki
xagirttin baxⱪa Pawlus, Barnaba, Yaⱪup wə baxⱪa etiⱪadqilarmu əlqi
dəp atalƣan («Mətta» 10:1 – 4; «Əlqilər» 1:21 – 22).
əⱨdə – Ikki tərəp otturisida tüzülgən tohtam. Ⱪədimki zamanda Huda
insanlar bilən əⱨdə tüzgəndə, əⱨdining inawətlik boluxi üqün ⱪan
aⱪⱪuzulux kerək idi.
1. Kona Əⱨdə: Hudaning Musa pəyƣəmbər arⱪiliⱪ Isra'il həlⱪi bilən
ularning ərkək malning ⱪenini aⱪⱪuzuxi arⱪiliⱪ tüzgən əⱨdisidur
(«Qiⱪix» 24:3 – 8). Kona əⱨdə boyiqə Yəⱨudiylar Təwrat ⱪanuniƣa
toluⱪ əməl ⱪilƣandila Hudaning wədə ⱪilƣan bəht-sa'aditigə erixələtti.
Bolmisa, Hudaning lənitigə uqraytti.
2. Yengi Əⱨdə: Hudaning insanlar bilən Əysa Məsiⱨning ⱪurbanliⱪ
ⱪeni arⱪiliⱪ tüzgən əⱨdisidur («Mətta» 26:28). Bu əⱨdə boyiqə Hudaning
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wədisigə Təwrat ⱪanuniƣa əməl ⱪilix arⱪiliⱪ əməs, bəlki etiⱪad ⱪilix
arⱪiliⱪ erixkili bolidu. Huda Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣuqilarning
gunaⱨlirini kəqürüp, ularƣa Muⱪəddəs Roⱨ ata ⱪilip, ɵz ⱪanunlirini
ularning əⱪligə selip, ⱪəlbigə pütidu («Ibraniylar» 8:8 – 13 wə 9:15).
əⱨdə sanduⱪi – Iqidə Hudaning Isra'il həlⱪi bilən tüzgən əⱨdisigə
wəkillik ⱪilƣan on pərz yezilƣan ikki tax tahta selinƣan sanduⱪ. Bu
sanduⱪni Hudaning əmri bilən Musa pəyƣəmbər yasatⱪan bolup, u
yaƣaqtin yasilip, pütünləy sap altundin ⱪaplanƣan ⱨəm ibadət qedirining
iqidiki əng muⱪəddəs jayƣa ⱪoyulƣan («Qiⱪix» 25:10 – 22); keyin
manna selinƣan komzək wə ⱨarunning bihliƣan ⱨasisimu bu sanduⱪta
saⱪlandi («Ibraniylar» 9:4). Bu əⱨdə sanduⱪi Hudaning Isra'il həlⱪigə
bərgən wədisini ularning esigə selip, Hudaning ular bilən billə ikənlikigə
simwol ⱪilinƣan.
Babil xəⱨiri – Firat dəryasining boyiƣa orunlaxⱪan xəⱨər bolup, uning
həlⱪi ɵz dangⱪini qiⱪirix üqün bu xəⱨərdə «asmanƣa taⱪaxⱪudək» egiz
bir munar yasaxⱪa baxliƣan. Biraⱪ, ularning yaman niyitini bilgən Huda
ularning tilini ⱪalaymiⱪanlaxturuwetip, u yərdiki adəmlərni dunyaning
ⱨəmmə yerigə tarⱪitiwətkən («Yaritilix» 11:1 – 9). Keyin, bu xəⱨər uluƣ
Babil imperiyisining paytəhtigə aylanƣan. Miladiyədin burunⱪi 6-əsirdə
Hudaning həlⱪi bolƣan Yəⱨudiylar zorluⱪ-zombuluⱪ bilən Babilƣa
sürgün ⱪilinƣanliⱪi üqün, Babil xəⱨiri Hudaning ƣəzipigə uqrap,
düxminining ⱪolida yengilip wəyran bolƣan. Yengi Əⱨdə dəwridə
etiⱪadqilar bəzidə Rim xəⱨirini «Babil» dəp atiƣan. Babil Hudaƣa
ⱪarxilixidiƣan mədəniyətkə simwol ⱪilinƣan («Wəⱨiylər» 17:5).
bajgir – Miladiyədin burunⱪi 63-yili Rim imperiyisi Isra'iliyini
besiwalƣandin keyin, Isra'illar Rim ⱨɵkümitigə baj tɵləxkə məjbur
bolƣan. Bu yərdiki «bajgir» əyni qaƣda ɵz həlⱪidin baj yiƣⱪuqi
Yəⱨudiylarni kɵrsitidu. Bu bajgirlar ɵz həlⱪi təripidin gunaⱨkarlar dəp
ⱨesablinatti wə kəmsitilətti. Qünki, Yəⱨudiylar bir tərəptin bu
bajgirlarning sahta ilaⱨlarƣa səjdə ⱪilidiƣan yat millətlərgə hizmət
ⱪilƣanliⱪiƣa ⱪattiⱪ nəprətlənsə, yənə bir tərəptin ularning kɵp ⱨallarda
ɵz nəpsi üqün bəlgilimidin artuⱪ baj yiƣiwalidiƣanliⱪiƣa narazi bolatti.
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Bəytləⱨəm – Yerusalemning səkkiz kilometir jənubiƣa jaylaxⱪan bir
yeza. Bu jayda Dawut padixaⱨ tuƣulup qong bolƣan. Huddi Mika
pəyƣəmbər Muⱪəddəs Kitabta aldin eytⱪandək, Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨmu
muxu yərdə tuƣulƣan.
pərisiy – Mutə'əssip Yəⱨudiy diniy məⱬipi. Ular Təwrat ⱪanunidiki
əmrlərni wə Yəⱨudiy diniy ustazlirining u əmrlərgə ⱪoxⱪan yüzligən
ⱪa'idilirini toluⱪ orunlaxⱪa tirixⱪan. Uar xundaⱪ ⱪilsaⱪ, Huda bizning
həlⱪimizgə bəht ata ⱪilidu, dəp ixinətti.
pərixtə – Hudaning hizmitidə bolidiƣan, xundaⱪla uning həwərlirini
insanlarƣa yətküzidiƣan roⱨiy məwjudattur.
Pontiy Pilatus – Rimliⱪlar təripidin Isra'iliyining jənubiy ⱪismiƣa
jaylaxⱪan yəⱨudiyə ɵlkisini baxⱪuruxⱪa təyinləngən waliy. U miladiyə
26-yildin 36-yilƣiqə ⱨoⱪuⱪ tutⱪan bolup, wəⱨxiyliktə uning dangⱪi ⱨətta
Rimliⱪlar arisidimu qiⱪⱪan. Uning ⱨɵkümranliⱪiƣa bolƣan naraziliⱪlar
kɵp bolƣaqⱪa, Rim imperatori uni Rimƣa qaⱪirtip kətkən wə uni baxⱪa
yərgə paliwətkən. U buningdin uzun ɵtməy ɵlgən.
petir nan ⱨeyti – «Ɵtüp ketix ⱨeyti»ƣa ⱪaralsun.
Təwrat – Tar mənidin eytⱪanda, Təwrat Musa pəyƣəmbər arⱪiliⱪ Isra'il
həlⱪigə qüxürülgən «Aləmning yaritilixi», «Misirdin qiⱪix»,
«Lawiylar», «Qɵldiki Sanaⱪ» wə «Ⱪanun Xərⱨi»din ibarət bəx ⱪisimni
ɵz iqigə alidu. Kəng mənidin eytⱪanda, Təwrat Zəburdin baxⱪa, Kona
Əⱨdə dəwridə Musa pəyƣəmbər wə baxⱪilar arⱪiliⱪ qüxürülgən 38
ⱪisimni ɵz iqigə alidu. Bular Zəbur bilən ⱪoxulup «Kona Əⱨdə» dəpmu
atilidu.
Təwrat ⱪanuni – Ⱪədimki zamanda Huda Musa pəyƣəmbər arⱪiliⱪ
Isra'il həlⱪigə qüxürgən pərz wə ⱪa'idə-tüzümlərning omumiy atilixi.
Ular Təwratta hatiriləngən bolup, Hudaning ɵz həlⱪi Isra'illar bilən
bolƣan munasiwitining asasi, xundaⱪla Isra'illarning kündilik turmuxini
rətkə salidiƣan ⱪanun toplimi idi.
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Təwrat ustazi – Muⱪəddəs Kitabning Təwrat, Zəbur wə pəyƣəmbərlər
yazmilirini ɵginip, kɵqürüp, həlⱪⱪə təlim beridiƣan diniy ustaz.
Tiberiyus – U imperator Awƣustustin keyin, miladiyə 14-yildin
37-yilƣiqə ⱨɵkümranliⱪ ⱪilƣan imperator.
Jəbra'il – Muⱨim pərixtilərning biri bolup, u qɵmüldürgüqi Yəⱨya wə
Ⱨəzriti Əysaning tuƣuluxi toƣrisidiki wəⱨiyni yətküzgən. Jəbra'il «Huda
ⱪudrətlik» degən mənini bildüridu.
jin – Da'im Xəytanning hizmitidə bolidiƣan yaman roⱨlardur. Ular
ⱨərⱪaqan Hudaƣa ⱪarxi turidu ⱨəmdə Huda yolida mangƣanlarƣa kaxila
ⱪilidu.
qɵmüldürüx – Əyni qaƣda, kixilər gunaⱨlirini tonup, towa ⱪilip, durus
yaxax niyitini kɵrsətsə, qɵmüldürgüqi Yəⱨya ularni suƣa qɵmüldürgən.
Uning məⱪsiti, ularni Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨning kelixigə təyyarlax idi.
Əysa Məsiⱨtin keyin, etiⱪadqilar ɵz gunaⱨliriƣa towa ⱪilip, uningƣa
etiⱪad ⱪilƣanliⱪini kɵrsitix üqün, qɵmüldürüxni ⱪobul ⱪilƣan.
hətnə ⱪilix – Huda bilən Ibraⱨim otturisida tüzülgən əⱨdining bəlgisi
bolup, bu bəlgə Ibraⱨim wə uning əwladlirining Hudaning ɵz həlⱪi
bolƣanliⱪini bildüridu. Xuning bilən, Ibraⱨim Hudaning əmri boyiqə
a'ilisidiki ərlərning ⱨəmmisini hətnə ⱪildurƣan («Yaritilix» 17-bab).
Ibraⱨim əwladlirining ɵz oƣullirini hətnə ⱪilixtin ibarət adətni
dawamlaxturuxi üqün, bu əmrni oƣulliriƣa yətküzgən.
Hudaning padixaⱨliⱪi – Ərxning padixaⱨliⱪi dəpmu atilidu. Yəⱨudiylar
pəyƣəmbərlərning wəⱨiylirigə asasən, Huda kəlgüsidə
Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨni əwətix bilən padixaⱨ Dawutning təhtini əsligə
kəltürüp, ɵzining padixaⱨliⱪini ⱪuridu, dəp ⱪariƣan. Dərwəⱪə, Əysa
Məsiⱨning bu dunyaƣa birinqi ⱪetim kelixi bilən Hudaning padixaⱨliⱪi
namayan boldi. Bu padixaⱨliⱪ Yəⱨudiylar oyliƣandək ularni Rim
ⱨɵkümranliⱪidin azad ⱪilip, ularning arisida tiklinidiƣan bu dunyadiki
padixaⱨliⱪ əməs, bəlki Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣuqilarning ⱪəlbidə, yəni
etiⱪadqilar ⱨayatida tiklinidiƣan padixaⱨliⱪtur. Əysa Məsiⱨ ikkinqi ⱪetim
kəlgəndə, pütkül ka'inatⱪa ⱨɵkümranliⱪ ⱪilidiƣan padixaⱨliⱪ tiklinidu.
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Hudaning Roⱨi – «Muⱪəddəs Roⱨ» ⱪa ⱪaralsun.
Hudaning Oƣli – Ibraniy tilida «...ning oƣli» degən ipadiləx xəkli
selixturulƣan obyektning alaⱨidiliki wə təbi'itining birawda barliⱪini
kɵrsitidu, məsilən «Amanliⱪning oƣli», «Təsəllining oƣli» wə
«Güldürmamining oƣli». Əysa Məsiⱨ «Hudaning Oƣli» dəp atalƣanda,
bu nam ⱨərgizmu jismaniy jəⱨəttiki munasiwətni kɵrsətməydu. Bu nam
Əysa Məsiⱨtə Hudaƣa has süpətning məwjutluⱪini kɵrsitidu.
Dawut padixaⱨ – Miladiyədin burunⱪi 11-əsirning ahirida Isra'iliyigə
padixaⱨ bolƣan adəm. U ⱨəm katta padixaⱨ, ⱨəm uluƣ pəyƣəmbər
bolup, Zəburning kɵp ⱪismini, yəni Hudaƣa beƣixliƣan nəzmilərni
yezip qiⱪⱪan.
Dawutning əwladi – Bu, Əysa Məsiⱨning yənə bir atilixi. Huda Dawut
padixaⱨⱪa keləqəktə uning əwladidin qiⱪidiƣan küqlük birining
Isra'illarning padixaⱨi bolidiƣanliⱪi ⱨəmdə uning padixaⱨliⱪining
mənggü dawamlixidiƣanliⱪi ⱨəⱪⱪidə aldin eytⱪan. Xu səwəbtin,
«Dawutning əwladi» degən nam Isra'il həlⱪini düxmənliridin
ⱪutulduruxⱪa kelidiƣan məsiⱨni kɵrsətkən.
dəm elix küni – Huda aləmni yaritip bolup, yəttinqi küni dəm
alƣanliⱪtin, bu künni dəm elix küni ⱪilip bekitti. Huda Musa pəyƣəmbər
arⱪiliⱪ Yəⱨudiylarƣa bu kündə ix ⱪilmay dəm elix ⱨəⱪⱪidə əmr ⱪilƣan
(«Qiⱪix» 20:8 – 11). Əysa Məsiⱨning waⱪtida Təwrat ustazliri «ix
ⱪilma» degən bu əmrgə toluⱪ əməl ⱪilix üqün, kɵp bəlgilimilərni tüzüp
qiⱪⱪan. Ⱨəzriti Əysa Təwrat qüxürülgəndin keyin ⱪetilƣan bu
tüzümlərgə ⱪoxulmiƣan. Yəⱨudiylarning dəm elix küni bügünki kündiki
xənbə bolup, jümə küni kün patⱪanda baxlinip, xənbə küni kəqtə
ahirlixidu.
roⱨaniy – Huda bilən insanlar otturisidiki wasitiqiliⱪⱪa təyinlinip, ɵzi wə
həlⱪi üqün ⱪurbanliⱪ ⱪilidiƣan, du'a-tilawət ⱪilidiƣan, xundaⱪla
həlⱪning Hudaƣa ita'ət ⱪilixi üqün ularƣa Təwrat ⱪanunini qüxəndürüp,
uningƣa əməl ⱪilixⱪa dəwət ⱪilidiƣan adəm. Roⱨaniylar Hudaning əmri
boyiqə qoⱪum Lawiy ⱪəbilisidin bolƣan ⱨarun (Musa pəyƣəmbərning
akisi)ning əwladliridin tallinatti. Əysa Məsiⱨning zamanida roⱨaniylar
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bax, aliy wə adəttiki roⱨaniylardin dəp üqkə bɵlüngənidi. Ularning
hizmiti tɵwəndikidək idi:
1. Bax roⱨaniy aliy roⱨaniylar iqidiki əng ⱨoⱪuⱪluⱪi bolup, kündilik
aliy roⱨaniyliⱪ wəzipisini ada ⱪilixtin sirt, yilda bir ⱪetim mərkiziy
ibadəthanidiki əng muⱪəddəs jayƣa kirip, ⱨəm ɵzining ⱨəm həlⱪning
gunaⱨi üqün ⱪilinƣan ⱪurbanliⱪlarni hudaƣa ataytti.
2. Aliy roⱨaniylar pütün kün ibadəthanida Hudaƣa hizmət ⱪilatti.
3. Adəttiki roⱨaniylar bolsa ɵzlirining hizmiti bilən xuƣullinatti. Pəⱪət
bəlgilik ⱪisⱪa waⱪitta, ɵzining hizmitini taxlap, ibadəthaniƣa kelip
Hudaƣa hizmət ⱪilatti.
Rim imperiyisi – Təhminən miladiyədin burunⱪi 200-yildin miladiyə
400-yilƣiqə məwjut bolƣan imperiyidur. U Rim xəⱨirini mərkəz ⱪilƣan
ⱨalda ƣərbtə ispaniyigiqə, jənubta Misir wə Afriⱪining ximaliy
ⱪismiƣiqə, ximalda Germaniyə, Fransiyidin taki büyük Britaniyigiqə,
xərⱪtə Isra'iliyə, Süriyə, Liwan wə ⱨazirⱪi Türkiyigiqə bolƣan jaylarƣa
ⱨɵkümranliⱪ ⱪilƣan. Rim armiyisining ⱪattiⱪ ⱪolluⱪi bu imperiyining
birlikini saⱪlap, uning 600 yil məwjut boluxida muⱨim rol oyniƣan.
Gərqə Rimliⱪlar Latinqə sɵzlisimu, imperiyidə omumlaxⱪan til Grekqə
bolup, bu til hux həwərning tarⱪitilixiƣa ⱪulayliⱪ elip kəlgən. Injil muxu
tilda yezilƣan.
Zəytun teƣi – Yerusalemning xərⱪigə jaylaxⱪan, təhminən üq kilometir
kelidiƣan taƣ tizmisidiki bir taƣning ismi.
saduⱪiy – Yəⱨudiy diniy məⱬipi. Ular baylar wə jəm'iyətning yuⱪiri
ⱪatlimidiki kixilərgə wəkillik ⱪilidiƣanlar bolup, siyasiy məⱪsət üqün
ƣəyriy dindiki ⱨoⱪuⱪluⱪ Rimliⱪlar bilən murəssə ⱪilatti. Saduⱪiylar
pəⱪət Muⱪəddəs Kitabning aldinⱪi bəx ⱪismiƣila, yəni Musa pəyƣəmbər
arⱪiliⱪ qüxürülgən Təwratⱪila etibar berətti. Ular tirilix bilən ⱪiyaməttiki
so'al-soraⱪ, ərx bilən dozah, pərixtə wə jinlarning bar ikənlikigə
ixənməytti.
Samariyilik – Yəⱨudiyə bilən Jəliliyə ɵlkilirining otturisidiki Samariyə
ɵlkisidə yaxaydiƣan həlⱪning atilixi. Isra'iliyə miladiyədin burunⱪi
930-yili ximaliy Isra'iliyə wə Yəⱨudiyə dəp ikkigə bɵlüngən bolup,
ximaliy Isra'iliyidə yaxiƣan on ⱪəbilining qong bir ⱪismi miladiyədin
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burunⱪi 722-yili Assur imperiyisi təripidin baxⱪa yərgə yɵtkiwetilgən.
Ularning orniƣa baxⱪa millətlər yɵtkəp kelingən. Ⱪalƣan Yəⱨudiylar
yərlik kixilər bilən toy ⱪilip kɵpiyip, xu yərning nami bilən Samariyilik
dəp atalƣan.
Ular Yəⱨudiylarning diniy ɵrp-adətlirining kɵpini orunlimaytti.
Xuning bilən bir waⱪitta, Yerusalemda əməs, Xəkəm xəⱨirining yenidiki
Gerizim teƣida Hudaƣa ibadət ⱪilatti («Yuⱨanna» 4:20). Yəⱨudiylar
Samariyiliklərni sap əməs dəp kɵzgə ilmay, ular bilən bardi-kəldi
ⱪilmaytti, ⱨətta Yerusalemƣa barƣanda Samariyini kesip ɵtməytti.
Si'on – Yerusalemning bir atilixi bolup, bəzidə «Si'on teƣi» dəpmu tilƣa
elinƣan. Keyinki dəwrlərdə bu isim ərxtiki Yerusalem, yəni ərxning
ɵzini kɵrsətkən («Ibraniylar» 12:22).
ⱪəysər – Rim imperiyisining padixaⱨlirining omumiy nami.
ⱪurbanliⱪ supisi – Ⱪədimki zamandiki kixilərning ⱪurbanliⱪlarni
kɵydürüx üqün topidin yaki taxtin məhsus yasiƣan egizrək təkxilikni
kɵrsitidu. Ibadət jayi yasalƣanda, uning ⱪurbanliⱪ supisi yaƣaqtin
yasilip, tuq bilən ⱪaplanƣan («Qiⱪix» 20:24 – 25 wə 27:1 – 8). Ⱪurbanliⱪ
supisining üstidə Hudaƣa atap ⱪurbanliⱪ ⱪilinƣan mallarning bəlgilik
əzaliri kɵydürülətti.
kalam – Grek tilidiki «logos»ning tərjimisi bolup, mənisi «sɵz»
degənliktur. Əlqi Yuⱨanna bayan ⱪilƣan hux həwər wə Yazƣan birinqi
hetidiki «kalam» dəl Əysa Məsiⱨkə ⱪaritilƣan. Əysa Məsiⱨ insan tenidə
bu dunyaƣa kəlgəndə, ɵzining ⱨayati wə təlimi arⱪiliⱪ Hudaning təbi'iti
wə iradisini insanlarƣa axkara ⱪilƣaqⱪa, u muxu nam bilənmu atalƣan
(«Yuⱨanna» 1:1 – 18).
kəpə tikix ⱨeyti – Isra'illarning Hudaning ɵzlirini Misirdin elip qiⱪⱪan
waⱪittiki qedirlarda turƣan künlirini hatiriləx üqün, kəpidə yəttə kün
turup ɵtküzidiƣan ⱨeytidur. Bu ⱨeyt ⱨosullarni ambarƣa yiƣidiƣan küz
pəslidə ɵtküzülgəqkə, «Ⱨosul Yiƣix Ⱨeyti» dəpmu atalƣan.
krestkə mihlax – Ⱪədimki Rim ⱨɵkümitining ɵlümgə ⱨɵküm
ⱪilinƣanlarƣa ɵlüm jazasini ijra ⱪilix usullirining biri. Aldi bilən,

1533
Təbirlər

jinayətqi bir yaƣaqni yüdügən ⱨalda jaza məydaniƣa elip kelinətti.
Andin, ləxkərlər jinayətqini u yaƣaqning üstigə mihlap, yaƣaqni
məydandiki yaƣaqⱪa krest xəklidə biriktürüp, jinayətqini egizgə
kɵtürüp, esip ⱪoyatti. Nətijidə, jinayətqi nəqqə küngiqə ussuzluⱪ wə
aƣriⱪ azabini tartip, nəpəs alalmay ɵlətti. Bəzidə ləxkərlər jinayətqining
putini qaⱪatti. Muxundaⱪ bolƣanda, jinayətqining nəpəs elix üqün ɵzini
üstigirək kɵtürüxi mumkin bolmaytti. Xundaⱪ ⱪilip ləxkərlər uning
nəpəs elixini ⱪiyinlaxturux arⱪiliⱪ, uning ɵlümini tezlitətti. Pəskəx dəp
ⱪaralƣan jinayətqilər, ⱪozƣilangqilar, tutulƣan ⱪaqⱪunlar wə jinayət
ɵtküzgən ⱪullar muxu hil usul bilən jazalinatti.
kerub – Pərixtigə ohxap ketidiƣan ⱪanatliⱪ məhluⱪ («Yaritilix» 3:24).
gunaⱨ – Hudaning ⱪanuniƣa hilap bolƣan, uning iradisigə uyƣun
kəlməydiƣan ⱨərⱪandaⱪ sɵz-ⱨərikət wə oy-pikirlərni kɵrsitidu.
Muⱪəddəs Kitabta gunaⱨning Adəm Atining Hudaƣa
boysunmiƣanliⱪidin kelip qiⱪⱪanliⱪi bayan ⱪilinƣan («Yaritilix» 3-bab).
Muⱪəddəs Kitabta yənə gunaⱨning pütkül insanlarni ɵz ilkigə alƣanliⱪi,
xu səwəbtin insanlarning Huda bilən bolƣan munasiwitining
buzulƣanliⱪi wə gunaⱨning insanlarƣa ɵlüm jazasi elip kelidiƣanliⱪi
təkitlinidu («Rimliⱪlar» 3:23 wə 6:23).
Lawiylar – Isra'illarning on ikki ⱪəbilisining biri. Bu ⱪəbilidin bolƣan
ⱨarunning əwladliri roⱨaniyliⱪⱪa, baxⱪa Lawiylar bolsa ibadət qedirida
məhsus hizmət ⱪilixⱪa təyinlinətti. Isra'illar Misirdin qiⱪip, qɵldə
yaxiƣan məzgildə ular ibadət qedirida Hudaƣa hizmət ⱪilatti. Keyin,
Yerusalemdiki mərkiziy ibadəthanida Hudaning hizmitidə boldi.
manna – Isra'illar Misirdin qiⱪip qɵldə ⱪiriⱪ yil yaxiƣanda Huda ularƣa
ata ⱪilƣan alaⱨidə bir hil tatliⱪ yeməklik. Huda ⱨər yəttinqi künidin
baxⱪa künliri ətigəndə pütün yərni nepiz ⱪapliƣan bu yeməklik bilən
Isra'il həlⱪini ⱪiriⱪ yil təminligən («Qiⱪix» 16-bab).
Məsiⱨ – Bu, Ibraniyqə sɵz bolup «yaƣ sürkəlgən» degən mənidə.
Ⱪədimki Isra'iliyidə padixaⱨlar təyinləngəndə, ularning Huda təripidin
tallanƣanliⱪi ularning bexiƣa yaƣ sürkilix bilən bildürülətti.
Miladiyədin birⱪanqə əsir burun, Hudaning pəyƣəmbərliri Ⱪutⱪuzƣuqi
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– Məsiⱨning ⱨaman bir küni kelidiƣanliⱪini ⱨəm uning mənggü
ⱨɵkümranliⱪ ⱪilidiƣan padixaⱨ bolidiƣanliⱪini aldin eytⱪan. Bu
ⱪutⱪuzƣuqi dəl Ⱨəzriti Əysa idi. («Dawutning əwladi» wə
«Insan'oƣli»ƣa ⱪaralsun.)
muⱪəddəs jay – Bu atalƣu dəsləptə Musa pəyƣəmbər Isra'illarni
Misirdin elip qiⱪⱪanda qɵllərdə selinƣan ibadət qedirining bir ⱪismini
kɵrsətkən bolsa, keyin Yerusalemdiki mərkiziy ibadəthanining bir
ⱪismini kɵrsətkən («Qiⱪix» 26:33). Bu ibadəthanining «muⱪəddəs jay»
wə «əng muⱪəddəs jay» degən ⱪisimliri bar bolup, ular qong pərdə bilən
bir-biridin ayrilƣan. Bax roⱨaniy yilda bir ⱪetim həlⱪning wə ɵzining
gunaⱨliri üqün atalƣan ⱪurbanliⱪ ⱪenini elip kiridiƣan jay «əng
muⱪəddəs jay» dur («Ibraniylar» 9:2 – 8). Roⱨaniylar isriⱪdanda hux
puraⱪliⱪ isriⱪlarni kɵydürüp, Hudaƣa səjdə ⱪilidiƣan jay «muⱪəddəs»
tur («Luⱪa» 1:9). U yərdiki xirədə Hudaƣa atalƣan, pəⱪət roⱨaniylar
yesə bolidiƣan nanlar bolatti.
muⱪəddəs həlⱪ – Bu, Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣuqilarning bir atilixidur.
Muⱪəddəs Kitabta «muⱪəddəs» degən sɵz «Hudaƣa toluⱪ atalƣan»
degən mənini bildüridu. Huda talliƣanlirining ɵzigə mənsup boluxi ⱨəm
ɵzigə atilixi üqün, ularni muⱪəddəs həlⱪ ⱪildi.
muⱪəddəs həlⱪning mirasi – Hudaning ɵz həlⱪigə, yəni pərzəntlirigə
wədə ⱪilƣan kəlgüsidiki padixaⱨliⱪ, mənggülük ⱨayat, üzül-kesil
ⱪutⱪuzulux, ⱨəⱪiⱪiy bayliⱪ wə bəht-sa'adət ⱪatarliⱪlarni ɵz iqigə alidu
(«Mətta» 25:34; «Əfəsliklər» 1:18).
Muⱪəddəs Roⱨ – Hudaning Roⱨini kɵrsitidu. Kona Əⱨdə dəwridə Huda
Roⱨini ɵz hizmitidə boluwatⱪan pəyƣəmbərlər, roⱨaniylar, padixaⱨlar
wə talliƣan baxⱪa adəmlirigila ata ⱪilatti. Yengi Əⱨdə dəwridə bolsa
Huda barliⱪ etiⱪadqilarƣa ɵz roⱨini ata ⱪilidu («Yuⱨanna» 14:26;
«Əfəsliklər» 1:13; «Korintliⱪlarƣa 1-hət» 12:13).
Ⱨirod – Muⱪəddəs Kitabta «Ⱨirod» isimlik tɵwəndiki bəx kixi
tonuxturulidu.
1. Ⱨirod: «uluƣ Ⱨirod» wə «Yəⱨudiyə padixaⱨi» dəp nam alƣan bu
kixi Yəⱨudiyə ɵlkisining ⱪanunluⱪ baxⱪurƣuqisi bolƣan. Uning oƣli wə
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nəwrisimu a'ilə familisi boyiqə Ⱨirod dəp atalƣan. U idumeyiliⱪ bolup,
Yəⱨudiy əməs idi, xunga u Yəⱨudiylar təripidin kəmsitilgən. Xundaⱪ
bolsimu, u Yəⱨudiylarni huxal ⱪilix üqün, Yerusalemdiki mərkiziy
ibadəthanini ⱪayta yasap, uni əyni waⱪitta dunya boyiqə əng ⱨəxəmətlik
imarət ⱪilip ⱪurup qiⱪⱪan. U ɵz ornining baxⱪilar təripidin
tartiwelinixidin ⱪorⱪup, bu orunni igiliwelix eⱨtimalliⱪi bolƣanlarni
ɵltürüwətkən («Mətta» 2:1 – 18). U ⱨətta ɵz oƣulliridin üqni xu səwəb
bilən ɵltürgüzgən. U miladiyədin burunⱪi 4-yili ɵlgən.
Uning padixaⱨliⱪi ɵzidin keyin üqkə bɵlünüp, oƣulliridin Arhelas
Yəⱨudiyə, Samariyə wə Idom ɵlkilirigə; Ⱨirod Antipas Jəliliyə bilən
Periya ɵlkilirigə; Filip bolsa Ituriyə wə Trahonitis ɵlkilirigə ⱨɵkümranliⱪ
ⱪilƣan.
2. Ⱨirod Arhelas: U miladiyədin ilgiriki 4-yildin miladiyə 6-yilƣiqə ɵz
atisi «uluƣ Ⱨirod»ning orniƣa qiⱪip, Yəⱨudiyidə ⱨɵküm sürgən
(«Mətta» 2:22). Uning ⱨɵkümranliⱪi wəⱨxiyliktə ⱨəddidin axⱪanliⱪi
üqün, u ahirda aƣduruwetilgən. Uningdin keyin, Yəⱨudiyə Rim
imperiyisining bir ɵlkisigə aylinip, Rimdiki imperatorlar təyinligən
waliylar təripidin baxⱪurulƣan.
3. Ⱨirod Antipas: «uluƣ Ⱨirod»ning oƣli bolup, u Jəliliyə wə Periyaƣa
ⱨɵkümranliⱪ ⱪilƣan. U qɵmüldürgüqi Yəⱨyaning bexini aldurƣan ⱨəm
Əysa Məsiⱨni so'al-soraⱪ ⱪilƣan («Mətta» 14:1 – 10; «Luⱪa» 23:8 – 12).
U miladiyə 41-yili imperator Kaligula təripidin sürgün ⱪilinƣan.
4. Ⱨirod Agrippa I: «uluƣ Ⱨirod»ning nəwrisi bolup, miladiyə 37-yili
Rim imperatori Kaligula uningƣa suriyigə ⱨɵkümranliⱪ ⱪilix ⱨoⱪuⱪini
bərgən. Ⱨirod huxamətqilik ⱪiliwatⱪan həlⱪning ɵzini «Huda» dəp ibadət
ⱪilixiƣa ⱪarxiliⱪ bildürmigənliki üqün, ⱪorsiⱪiƣa ⱪurt qüxüp, miladiyə
44-yili ɵlgən («Əlqilər» 12:21 – 23).
5. Ⱨirod Agrippa II: Ⱨirod Agrippa I ning oƣli. U hux həwərgə atisidək
ⱪarxi qiⱪmiƣan bolup, Pawlusning Ⱨəzriti Əysa ⱨəⱪⱪidiki guwaⱨliⱪini
angliƣan («Əlqilər» 26-bab).
ondin bir ülüx – Musa pəyƣəmbər arⱪiliⱪ qüxürülgən Təwrat ⱪanuniƣa
asasən, Hudaning həlⱪining kirimining ondin biri Hudaƣa atilixi kerək
idi. Kixilər yilda bir ⱪetim, bəzidə üq yilda bir ⱪetim ɵz ⱨosuli, qarwa
malliri wə baxⱪa kirimlirining ondin bir ülüxini bəlgilimə boyiqə
roⱨaniylarƣa wə ⱪalƣan Lawiylarƣa tapxuratti.
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Ɵtüp Ketix Ⱨeyti – Yəttə kün ɵtküzülidiƣan Petir Nan Ⱨeytining birinqi
küni «Ɵtüp Ketix Ⱨeyti» dəpmu atilidu. Bu ⱨeytta Isra'il həlⱪi Hudaning
ɵz ata-bowilirini Misirdiki ⱪulluⱪtin ⱪutuldurup, azad ⱪilƣanliⱪini
hatiriləytti. Əyni waⱪitta, ⱨərbir Isra'il a'ilisi Hudaning əmri boyiqə
birdin ⱪoy ⱪurbanliⱪ ⱪilƣanidi. Keyinki əwladlarmu Ɵtüp Ketix
Ⱨeytining ⱨarpa keqisidə ⱪoy boƣuzlap, Hudaning meⱨir-xəpⱪitini
mədⱨiyiləytti. Əyni waⱪitta Huda Isra'illarning Misirdin tezliktə ayrilixi
üqün, ularning petir nan yeyixini buyruƣan. Hudaning əmri boyiqə bu
ⱨeytta ⱨərⱪandaⱪ bir a'ilidə yəttə küngiqə petir nan yeyilətti. Xunga, bu
ⱨeyt «Petir Nan Ⱨeyti» dəpmu atalƣan («Qiⱪix» 12-bab).
ɵlüm – Injil wə Təwratta «ɵlüm» insanning ⱨəm tən jəⱨəttiki ɵlüxini ⱨəm
Huda bilən bolƣan munasiwitining üzülüp Hudadin yiraⱪlixixini, yəni
roⱨiy jəⱨəttiki ɵlüxini kɵrsitidu («Yaritilix» 2:17; «Rimliⱪlar» 8:6).
Ⱨəmmə adəm ɵlidu wə ɵlgəndin keyin soraⱪⱪa tartilidu. Muⱪəddəs
Kitabta tilƣa elinƣan «ikkinqi ɵlüm», yəni mənggülük ɵlüm soraⱪⱪa
tartilƣandin keyin Hudadin mənggü ayrilip, ot kɵlidə jazalinixni
kɵrsitidu («Wəⱨiylər» 21:8).
ɵlümdin tirilix – Əysa Məsiⱨning krestkə mihlinip ɵlgəndin keyin,
üqinqi küni tirilixi ɵlgənlərning ɵlümdin tirilidiƣanliⱪiƣa kapalətlik
ⱪilidu («Korintliⱪlarƣa 1-hət» 15:20; «Rimliⱪlar» 8:11). U bu dunyaƣa
ⱪayta kəlgəndə, ɵlgən etiⱪadqilarning ⱨəmmisini tirildüridu
(«Salonikaliⱪlarƣa 1-hət» 4:16). Ularning tirildürülgən teni huddi uning
tirildürülgən tenidək qiriməydiƣan, xan-xərəplik wə küqlük tən bolidu
(«Korintliⱪlarƣa 1-hət» 15:42 – 53). Hudaƣa etiⱪad ⱪilmiƣanlarmu
ⱪiyamət küni tirildürülidu, lekin ular Hudaning ⱪattiⱪ soti wə jazasiƣa
uqraydu («Wəⱨiylər» 20:11 – 15).
etiⱪadqilar jama'ətqiliki – Əysa Məsiⱨning teni dəpmu atilidu. Uningƣa
etiⱪad ⱪilƣuqilarning ⱨəmmisi Muⱪəddəs Roⱨ təripidin uning tenining
əzaliri ⱪilinidu («Korintliⱪlarƣa 1-hət» 12:12 – 13). Bu, kəng mənidə
pütün jaⱨandiki etiⱪadqilar jama'ətqilikini kɵrsitidu. Tar mənidə bolsa,
məyli ⱪəyərdə bolsun, Hudaning sɵzi asasiƣa ⱪurulƣan yərlik
etiⱪadqilarning uyuxmisini kɵrsitidu.
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ibadəthana – Tɵwəndikidək tonuxturulidu:
1. mərkiziy ibadəthana: Yəⱨudiylarning əng kɵp yiƣilidiƣan wə əng
muⱨim jayi bolup, bu Yerusalemƣa jaylaxⱪan. Yəⱨudiylarning
buningdin baxⱪa nurƣun ibadəthaniliri bolsimu, Hudaning əmri boyiqə
pəⱪət mərkiziy ibadəthanidila ⱪurbanliⱪ ⱪilix toƣra bolatti. Əng dəsləpki
mərkiziy ibadəthana miladiyədin burunⱪi 10-əsirning bexida Sulayman
padixaⱨ təripidin paytəht Yerusalemda yasalƣan bolup, miladiyədin
burunⱪi 586-yili Babilliⱪlar təripidin gumran ⱪilinƣan bolup, Yəⱨudiylar
Babilƣa sürgün ⱪilinƣan. Miladiyədin burunⱪi 536-yili bir ⱪisim
Yəⱨudiylar Isra'iliyigə ⱪaytip kəlgəndin keyin, uxbu ibadəthanini
ⱪaytidin yasaxⱪa baxliƣan. Miladiyədin burunⱪi 37-yili Ⱨirod han
ⱨɵkümranliⱪ təhtigə olturƣandin keyin, ibadəthanini tehimu qong wə
güzəl ⱪilip yasap qiⱪip, xu arⱪiliⱪ Yəⱨudiylarning ⱪollixini ⱪolƣa
kəltürməkqi bolƣan. U ibadəthana xu waⱪitlardiki əng ⱨəxəmətlik imarət
ⱨesablanƣan. Mərkiziy ibadəthana Isra'illar Misirdin qiⱪⱪanda Huda
Musa pəyƣəmbərgə eytⱪan ibadət qedirining nushisida yasalƣan bolup,
mərkiziy ibadəthana ⱨoylisidiki ⱪurbanliⱪ supisida roⱨaniylar ⱪurbanliⱪ
kɵydürətti, muⱪəddəs jayda roⱨaniylar isriⱪ kɵydürətti, əng muⱪəddəs
jayƣa bax roⱨaniy yilda bir ⱪetim kirip, gunaⱨni kəqürüm ⱪilalaydiƣan
ⱪurbanliⱪ ⱪanlirini ataytti.
2. ibadəthana: Ibadəthana Yəⱨudiylarning Hudaƣa ibadət ⱪilidiƣan
jayi bolup, bu yərdə Təwrat, Zəbur, pəyƣəmbərlər yazmiliri oⱪulup,
Hudaning yoli toƣruluⱪ təlim berilətti ⱨəm balilarning sawati qiⱪirilatti.
Dəsləptə Sulayman padixaⱨ təripidin yasalƣan mərkiziy ibadəthana
gumran ⱪilinƣandin keyin, Yəⱨudiylar əsir bolƣan jaylarda bundaⱪ
ibadəthanilarni ⱪurƣan.
Ibraⱨim – Samning əwladi, Təraⱨning oƣli, Sarəning yoldixi bolup,
Is’ⱨaⱪning atisi bolux bilən Yəⱨudiylarning əjdadi ⱨəmdə Isma'ilning
atisi bolux bilən Ərəblərning əjdadi bolƣan.Uning əsli ismi «Ibram»
bolup, u «uluƣ ata» degən mənididur. Uning ikkinqi ismi, yəni
«Ibraⱨim»ni Huda ⱪoyƣan bolup, u «nurƣun əwladlarning atisi» degən
mənidə. Ibraⱨim alaⱨidə küqlük etiⱪadi bilən yad etilip kəlgən
(«Ibraniylar» 11:8 – 19).
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Is’ⱨaⱪ – Huda Ibraⱨimƣa uning ayali Sarə arⱪiliⱪ berixkə wədə bərgən
oƣul bolup, u Ribəⱪaning yoldixi, Yaⱪup wə Əsawning atisidur. Huda
Ibraⱨimƣa Is’ⱨaⱪ arⱪiliⱪ uning əjdadlirini bəhtlik ⱪilidiƣanliⱪi ⱨəⱪⱪidə
wədə bərgən. Is’ⱨaⱪ degən isim «külkə» degən mənidə.
Isra'il – Yaⱪupning yənə bir ismi bolup, bu isimni Huda uningƣa
ⱪoyƣan («Yaritilix» 32:28). Yaⱪupning on ikki oƣli bolup, bu
oƣullarning Nurƣunliƣan əwladliri bolƣan ⱨəm bular «Isra'il ⱪəbililiri»
dəp atalƣan. Xuningdin tartip, Isra'il degən bu nam pütkül Isra'il
millitining nami bolup ⱪalƣan.
Ilyas pəyƣəmbər – Kona Əⱨdə dəwridiki uluƣ pəyƣəmbərlərning biri. U
miladiyədin burunⱪi 9-'əsirdə Isra'iliyining ximaliy təripidə Hudaning
wəⱨiylirini yətküzgən.
Insan'oƣli – Əysa Məsiⱨni kɵrsitidiƣan bu nam Daniyal
pəyƣəmbərning yazmisida kɵzgə qeliⱪidu. Miladiyədin burunⱪi
6-'əsirdə yaxiƣan Daniyal pəyƣəmbər ƣayibanə alamət arⱪiliⱪ
«Insan'oƣli» degən zatning Huda aldiƣa kelip, Hudadin yər yüzidiki
barliⱪ əllər bilən millətlərni baxⱪurux ⱨoⱪuⱪini wə qəksiz uluƣluⱪni
ⱪobul ⱪilƣanliⱪini kɵridu. Yəⱨudiylar arisida bu ƣayibanə alaməttə tilƣa
elinƣan «Insan'oƣli» degən uⱪum keyinki əsirlərdə Hudaning wədisi
boyiqə asmandin qüxüp, barliⱪ həlⱪlərgə ⱨɵkümranliⱪ ⱪilidiƣan
padixaⱨning namiƣa aylanƣan.
Yunus pəyƣəmbər – Miladiyədin burunⱪi 8-əsirdə Isra'iliyidə yaxiƣan
pəyƣəmbər. U Ninəwi xəⱨirigə berip, u xəⱨərdikilərni Hudadin
kelidiƣan jazadin agaⱨlanduruxⱪa əwətilgən. U dəsləptə Hudaƣa
boysunmay, baxⱪa yərgə baridiƣan kemigə qüxkən. Dengizda ⱪattiⱪ
boran qiⱪⱪandin keyin, baxⱪilar uning Hudaƣa boysunmiƣanliⱪini
anglap, uni dengizƣa taxliwətkən. Dengizda yoƣan bir beliⱪ uni
yutuwelip, üq kündin keyin ⱪuruⱪluⱪⱪa yanduruwətkən. Andin, u
Hudaning dəsləpki əmri boyiqə Ninəwi xəⱨirigə berip, u yərdikilərni
towa ⱪilip yaman yoldin ⱪaytixⱪa qaⱪirƣan.
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Yerusalem – Muⱪəddəs xəⱨər bolup, əsli ismi Salim (tinqliⱪ degən
mənidə). Miladiyədin burunⱪi 11-əsirdə padixaⱨ Dawut bu xəⱨərni
igiləp, uni Isra'iliyining paytəhti ⱪilƣan. Padixaⱨ Sulayman bu xəⱨərdə
tunji ibadəthanini saldurƣan. Bu xəⱨər miladiyədin burunⱪi 586-yili,
Babil imperiyisi təripidin wəyran ⱪilinƣan wə miladiyədin burunⱪi
537-yildin baxlap ⱪayta yasalƣan. Huddi Ⱨəzriti Əysa aldin eytⱪandək,
bu xəⱨər miladiyə 70-yili Rim ⱪoxuni təripidin mərkiziy ibadəthana
bilən ⱪoxup wəyran ⱪilinƣan.
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