Lukanyň hoş habary
1-nji bap
Giriş
1 Hormatly

Teofilus! Ençeme adamlar aramyzda bolup geçen
wakalaryň taryhyny ýazmaga girişdiler. 2 Şol wakalary bize
ilkibaşdan gözleri bilen gören şaýatlar we Hudaýyň Hoş Habarynyň
hyzmatçylary ýetirdi. 3 Şonuň üçin, eý gadyrly Teofilus, meniň
özüm hem bolup geçen wakalaryň anygyna ýetip, saňa hemmesini
jikme-jik ýazmagy ýüregime düwdüm. 4 Indi sen özüňe öwredilen
zatlaryň hakykatdygyna göz ýetirersiň.
Çümdüriji Ýahýanyň dogulmagy
5 Ýahuda

patyşasy Hirodesiň döwründe Zekarýa atly bir ruhany
bardy. Ol Abyýanyň ruhanylar toparyndandy, onuň aýaly Elizabet
hem Harunyň neslindendi. 6 Bu är-aýalyň ikisi-de Hudaýyň öňünde
dogruçyl adamlar bolup, olar Rebbiň ähli buýruklarydyr parzlaryny
birkemsiz berjaý ederdiler. 7 Emma Elizabetiň önelgesizdigine
görä, olaryň perzendi ýokdy. Olaryň ikisi-de eýýäm garrylyk ýaşyna
ýetipdi.
8 Bir gün Zekarýa öz toparynyň nobatçylyk gezeginde, Hudaýyň
huzurynda ruhanylyk hyzmatyny berjaý edýärdi. 9 Şonda
ruhanylyk adaty boýunça, ýakymly ysly tütetgi tütetmek üçin,
Rebbiň ybadathanasyna girmek onuň bijesine düşdi. 10 Tütetgi
tütetmeli pursaty geldi, ähli jemagat daşarda Hudaýa doga okap
durdy.
11 Şol wagt tütetgi sypasynyň sagynda duran Rebbiň bir
perişdesi Zekarýa göründi. 12 Zekarýa ony görüp, özüni ýitirdi, ony
gorky gaplady. 13 Emma perişde oňa şeýle diýdi: «Eý, Zekarýa,
gorkma, sebäbi seniň Hudaýdan eden dilegiň kabul boldy. Aýalyň
Elizabet saňa bir ogul dogrup berer, sen onuň adyna Ýahýa
dakarsyň. 14 Bu saňa uly şatlyk getirer, onuň doglanyna köp
adamlar şatlanar. 15 Çünki ol Rebbiň nazarynda beýik bolar.
Ol hiç haçan agzyna şerap we içgi almaz. Ol heniz enesiniň
göwresindekä, Mukaddes Ruhdan dolar. 16 Ol ysraýyl halkyndan
köp adamy özleriniň Hudaýy Rebbe tarap öwrer. 17 Ýahýa
atalary ogullary bilen ýaraşdyrmak, boýun egmezekleri dogrularyň
düşünjesine gönükdirmek üçin, Ylýasyň ruhundan we gudratyndan
dolar, Reb Isa Mesihiň öňünden ýörär. Ol Rebbiň göwnünden
turjak halky taýýarlar». 18 Zekarýa perişdä: «Men muny nähili
bileýin? Men bir goja, aýalym-da garrylyk ýaşyna ýeten» diýdi.
19 Perişde oňa: «Men — Hudaýyň huzurynda durýan Jebraýyl.
Men seniň bilen gepleşip, saňa bu hoş habary gowşurmak üçin
iberildim. 20 Sen meniň bellenen wagtda amala aşjak sözlerime
ynanmadyň. Şonuň üçin hem seniň diliň tutulyp, şu zatlaryň amala
aşjak gününe çenli gepläp bilmersiň» diýip jogap berdi.
21 Şol wagt Zekarýa garaşyp duran halk onuň ybadathanada
eglenenine geň galdy. 22 Zekarýa daşary çykanda, olar bilen
gepleşip bilmedi. Şonda olar ybadathanada onuň bir görnüş
görendigine göz ýetirdiler, sebäbi Zekarýa olara üm bilen yşarat
edýärdi, emma gepleşip bilmeýärdi.
23 Hyzmat etmeli wagty tamamlanansoň, Zekarýa öýüne gaýtdy.
24 Aradan köp wagt geçmänkä, onuň aýaly Elizabet göwreli boldy.
Ol bäş aýlap hiç ýere çykmady, öýünde boldy. 25 Ol: «Muny
meniň üçin eden Rebdir. Indi Ol maňa nazar salyp, il arasyndaky
utanjymdan dyndardy» diýýärdi.
Isanyň doguljagy öňünden aýdylýar
26 Elizabetiň

göwreliliginiň altynjy aýynda Hudaý Jebraýyl
perişdäni Jeliläniň Nasyra şäherine, 27 Dawudyň neslinden Ýusup
atly adamyň adaglysy bolan bir boý gyzyň ýanyna iberdi. Ol
gyzyň ady Merýemdi. 28 Perişde onuň ýanyna gelip: «Salam, eý,
ýalkanan gyz! Reb seniň bilendir!» diýdi. 29 Merýem bu sözlere

ör-gökden gelip, bu salamyň näme aňladýandygyny biljek bolup
pikire batdy. 30 Perişde oňa ýüzlenip: «Gorkma, Merýem, sen
Hudaýyň nazarynda merhemet tapdyň. 31 Sen göwreli bolup, bir
Ogul dograrsyň. Onuň adyna Isa dakarsyň. 32 Ol beýik bolar, Oňa
Beýik Hudaýyň Ogly diýler. Taňry Hudaý Oňa atasy Dawudyň
tagtyny berer. 33 Ol Ýakubyň nesliniň üstünden ebedilik şalyk
sürer, patyşalygynyň soňy bolmaz» diýdi. 34 Merýem perişdä:
«Bu nähili bolar? Men heniz durmuşa çykamok ahyry» diýdi.
35 Perişde oňa: «Mukaddes Ruh seniň üstüňe iner, Beýik Hudaýyň
gudraty seniň üstüňe kölege salar. Şonuň üçin hem doguljak
çaga Mukaddes saýylar, Oňa Hudaýyň Ogly diýler. 36 Anha, seniň
garyndaşyň Elizabetiň hem garrydygyna garamazdan, göwresinde
çaga bar. Önelgesiz diýilýän bu aýal eýýäm alty aý bäri göwrelidir.
37 Çünki Hudaýyň ýanynda mümkin däl zat ýokdur» diýip jogap
berdi. 38 Merýem: «Men bir Rebbiň gyrnagydyryn. Goý, maňa seniň
aýdyşyň ýaly bolsun» diýdi. Onsoň perişde onuň ýanyndan gitdi.
Merýem Elizabetiň ýanyna gidýär
39 Şol

günlerde Merýem ýol şaýyny tutup, gyssanmaç
Ýahudanyň daglyk ülkesindäki bir şähere gitdi. 40 Ol ýerde
Zekarýanyň öýüne baryp, Elizabete salam berdi. 41 Merýemiň
salamyny eşiden badyna, göwresindäki çaga gymyldap, Elizabet
Mukaddes Ruhdan doldy. 42 Ol batly gygyryp: «Sen aýallar
arasynda ýalkanansyň, göwräňdäki çaga hem ýalkanandyr!
43 Rebbimiň enesi meniň ýanyma geler ýaly, men nädip beýle
ýalkandymkam? 44 Salamyň gulagyma gelip ýeten badyna,
göwrämdäki çaga begençden ýaňa gymyldady. 45 Rebbiň
aýdanlarynyň amala aşjakdygyna iman eden aýal bagtlydyr!»
diýdi.
Merýemiň aýdymy
46 Merýem

şeýle diýdi:
«Janym Rebbi beýgeldýär, 47
ruhum Halasgärim Hudaýa şatlanýar.
48 Ol men pespäl gyrnagyna nazaryn saldy.
Mundan beýläk ähli nesiller maňa bagtly diýerler.
49 Gudratygüýçli meniň üçin beýik işler etdi.
Onuň ady mukaddesdir.
50 Ol nesillerboýy Özünden gorkýanlara merhemet eder.
51 Ol güýji bilen beýik işleri amala aşyrdy,
öwünjeňleri olaryň ähli içki pikirleri bilen dargatdy.
52 Hökümdarlary tagtyndan düşürip,
pespäl adamlary beýgeltdi.
53 Açlary näzi-nygmatdan doýrup,
baýlary bolsa boş gaýtardy.
54–55 Atalarymyza söz berşi ýaly,
Ybraýym bilen onuň nesline
rehimdarlyk etmegi hiç unutman,
guly Ysraýyla ýardam etdi».
56 Merýem Elizabetiň öýünde üç aýa golaý bolup, soň öýüne
gaýtdy.
Çümdüriji Ýahýanyň dogulmagy
57 Elizabetiň

aýy-güni dolup, bir ogul dogurdy. 58 Goňşularydyr
dogan-garyndaşlary Rebbiň oňa beýik merhemet edendigini
eşidip, onuň bilen şatlandylar. 59 Sekizinji gün çagany sünnet
etmäge geldiler. Oňa kakasy Zekarýanyň adyny dakjak
boldular. 60 Emma ejesi muňa garşy bolup: «Ýok, onuň ady
Ýahýa bolmalydyr» diýdi. 61 Olar oňa: «Seniň garyndaşlaryňyň
arasynda öň Ýahýa atlysy ýok ahyry» diýdiler. 62 Onsoň olar
çaganyň kakasyna üm bilen düşündirip, onuň adyna näme
dakmakçydygyny soradylar. 63 Zekarýa hem ýazar ýaly bir
tagtajyk tapyp, oňa «Ady Ýahýa» diýip ýazdy. Hemmeler haýran
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galdy. 64 Şol wagt Zekarýanyň dili açylyp, Hudaýa öwgi aýdyp,
geplemäge başlady. 65 Goňşularyň hemmesini gorky gaplady.
Ýahuda daglygynyň ähli ýerinde bu bolan wakalaryň barysy
hakda gürrüň edildi. 66 Muny eşidenleriň bary bu zatlar hakda
oý-pikire batyp: «Bu çaga näme bolarka?» diýişýärdi. Çünki
Rebbiň güýji onuň bilendi.
Zekarýanyň pygamberligi
67 Çaganyň

kakasy Zekarýa Mukaddes Ruhdan dolup, şeýle
pygamberlik etdi:
68 «Ysraýylyň Hudaýy Rebbe öwgüler bolsun!
Çünki Ol Öz halkyna nazaryn salyp, halas etdi.
69–71 Öňki zamanda
pygamberler arkaly söz berşi ýaly,
duşmanlarymyzdan bizi halas etmäge,
ýigrenýänleriň ählisinden dyndarmaga,
Ol biziň üçin Öz guly Dawudyň neslinden
bir güýçli Halasgär çykardy.
72 Ol muny atalarymyza rehimdarlyk etmek üçin,
Öz mukaddes ähtini ýatda saklamak üçin etdi.
73 Atamyz Ybraýyma ant içip, şeýle söz berdi:
74–75 Duşmanlarymyzyň elinden bizi halas etmäge,
ömrümiz boýy huzurynda gorkusyz,
mukaddeslik hem dogrulyk bilen
gulluk etmäge mümkinçilik berdi.
76 Eý, balam, sen hem Beýik Hudaýyň pygamberi diýen ady
alarsyň!
Rebbe ýol taýýarlamak üçin, Onuň öňünden ýörärsiň.
77 Günäleriniň bagyşlanmagy arkaly
Onuň halkyna gutulyş taglymatyny mälim edersiň.
78 Hudaýymyz mähir-şepagatdan doludyr:
Ol üstümize Gün şöhlesini dökdürer.
79 Tümlükde we ölüm kölegesinde oturanlara nur saçylar,
aýaklarymyz parahatlyk ýoluna gönükdiriler».
80 Şunlukda, çaga ösýärdi we ruhy taýdan güýçlenýärdi. Ol ysraýyl
halkyna görünmeli günlerine çenli çölde ýaşady.

2-nji bap
Isanyň dogluşy
1 Şol

günlerde Rim imperatory Awgustus tutuş imperiýada ilat
ýazuwyny geçirmek barada perman çykardy. 2 Bu ilkinji ilat ýazuwy
bolup, ol Kiriniusyň Siriýa hökümdarlyk eden döwründe geçirildi.
3 Ilat ýazuwyndan geçmek üçin, her kim öz şäherine gitdi.
4 Şeýlelikde, Ýusup hem Jeliledäki Nasyra şäherinden çykyp,
Ýahudadaky Beýtullaham diýen Dawudyň şäherine gitdi, sebäbi
ol Dawudyň urugyndan bolup, onuň nesline degişlidi. 5 Ýusup
ýazylmak üçin ol ýere göwreli adaglysy Merýemi hem alyp gitdi.
6–7 Olar Beýtullahamdakalar, Merýemiň aýy-güni dolup, nowbahar
ogluny dogurdy. Merýem Ony gundaga dolady-da, bir ahyrda
ýatyrdy, sebäbi olar myhmanhanadan ýer tapmandylar.
Çopanlar we perişdeler
8 Şol

2

15 Perişdeler
çopanlaryň
ýanyndan
aýrylyp,
göge
göterilenlerinde, çopanlar biri-birlerine: «Ýörüň, Beýtullahama
gideliň. Rebbiň bize aýan eden bu wakasyny göreliň» diýişdiler.
16 Şeýlelikde, olar gyssanmaç gidip, Merýemi, Ýusuby we ahyrda
ýatan çagany tapdylar. 17 Olar Isany görenlerinde, bu çaga
hakda eşidenlerini olara gürrüň berdiler. 18 Çopanlaryň gürrüňlerini
eşidenleriň bary haýran galdy. 19 Merýem bolsa bu zatlaryň bary
hakda çuňňur pikire batyp, olary ýüreginde saklaýardy. 20 Çopanlar
hemme görüp-eşidenleriniň özlerine aýdylyşy ýaly bolandygy üçin,
Hudaýy şöhratlandyrdylar, öwgüler aýdyp, yzlaryna dolandylar.

Isanyň Hudaýa bagyş edilmegi
21 Sekizinji

gün çagany sünnetlemeli bolanda, Onuň adyna
Isa dakdylar. Bu Onuň enesiniň göwresinde galmazdan öň,
perişdäniň Oňa beren adydy. 22 Musanyň kanuny boýunça
geçirilýän päklenme däp-dessurlaryň berjaý edilmeli döwri ýetip
gelende, Ýusup bilen Merýem Iýerusalime gitdiler. Olar Isany
Rebbe bagyş etmek üçin, ony hem ýanlaryna aldylar. 23 Kanunda:
«Ilkinji doglan her bir erkek göbekli Rebbe bagyş edilmeli» diýip
ýazylandyr. 24 Olar Kanunda ýazylyşy ýaly, iki gumryny ýa-da
kepderini hem gurbanlyk hökmünde hödür etmelidiler.
25 Şol wagt Iýerusalimde Simun atly bir dogruçyl takwa adam
ýaşaýardy. Ol ysraýyl halkynyň azat edilmegine garaşýardy,
Mukaddes Ruh onuň üstündedi. 26 Oňa Rebbiň Mesihini görmezden
öň ölmejekdigi Mukaddes Ruh tarapyndan aýan bolupdy. 27 Simun
Mukaddes Ruhuň ugrukdyrmagy bilen ybadathananyň howlusyna
geldi. Isanyň ene-atasy Kanunda ýazylan adaty berjaý etmek
üçin, çagany içeri salanlarynda, 28 Simun Ony gujagyna alyp,
Hudaýa alkyş okap, şeýle diýdi: 29 «Ýa Hökmürowan Reb, Öz
beren sözüňe görä, indi guluň arkaýyn amanadyny tabşyryp biler.
30–31 Ine, Seniň ähli halklaryň öňünde taýýarlan Halasgäriňi gözüm
bilen gördüm. 32 Keseki milletlere aýanlyk berjek, halkyň ysraýyly
şöhratlandyrjak nury gördüm».
33 Çaga barada aýdylýan sözlere onuň ene-atasy haýran galdy.
34 Simun olara ak pata berip, enesi Merýeme: «Bu çaga Ysraýylda
köp adamlaryň peselmegine we beýgelmegine sebäpkär bolar.
Ol Hudaý tarapyndan berlen alamat bolup, ynsanlar oňa garşy
çykarlar. 35 Şonda ençeme ýürekleriň syrly pikirleri aýan bolar.
Seniň kalbyňa hem hasrat ýiti gylyç kimin sanjylar» diýdi.
36–37 Ol ýerde segsen dört ýyldan bäri dul ýaşaýan Hanna atly
garry pygamber aýal hem bardy. Ol aşer tiresinden Panuýeliň
gyzydy. Ol durmuşa çykandan soňra äri bilen ýedi ýyl ýaşaşyp, dul
galypdy. Bu aýal hemişe ybadathananyň howlusynda bolup, agyz
bekläp, doga okap, gije-gündiz Hudaýa ybadat edýärdi. 38 Hanna
hem edil şol pursat gelip, Rebbe öwgi aýdyp, Iýerusalimiň halas
bolmagyna garaşýanlaryň baryna bu çaga hakda gürrüň berdi.
39 Ýusup bilen Merýem Musanyň kanuny boýunça ähli zady berjaý
edenlerinden soňra, Jelilä, özleriniň Nasyra şäherine dolandylar.
40 Çaga ulalyp, güýçde we akyldarlykda ösüp barýardy. Hudaýyň
merhemeti Onuň üstündedi.
Isa din mugallymlary bilen
ene-atasy her ýyl Pesah baýramynda Iýerusalime
gidýärdiler. 42 Isa on iki ýaşyna ýetende, olar baýramçylyk adaty
boýunça ýene Iýerusalime gitdiler. 43 Baýramçylyk gutarandan
soň, olar öýlerine dolandylar. Ýetginjek Isa bolsa Iýerusalimde
galdy, emma Onuň ene-atasynyň mundan habary ýokdy. 44 Olar
Ony ýolagçylaryň arasyndadyr öýdüp, bir günlük ýoly geçdiler.
Onsoň Ony dogan-garyndaşlarynyň, dost-ýarlarynyň arasyndan
gözläp başladylar. 45 Ony gözläp tapmansoňlar, yzlaryna
Iýerusalime dolandylar. 46 Üç günden soň, Ony ybadathananyň
howlusyndan tapdylar. Ol din mugallymlarynyň arasynda oturyp,
olary diňläp, soraglar berýärdi. 47 Isany diňleýänleriň bary Onuň
paýhasyna, berýän jogaplaryna haýran galýardylar. 48 Ene-atasy
Ony görenlerinde geň galdylar. Ejesi Oňa: «Oglum! Näme üçin
beýtdiň? Kakaň ikimiz gaty gaýgy edip, Seni gözledik» diýdi. 49 Isa
olara: «Meni näme üçin gözlediňiz? Siz Meniň Atamyň öýünde
41 Isanyň

gije Beýtullahamyň golaýynda käbir çopanlar sürülerini
goraýardylar. 9 Birdenkä olaryň öňünde Rebbiň bir perişdesi
peýda boldy we Rebbiň ýalkymy daş-töweregi ýagtyltdy. Çopanlar
gaty gorkdular. 10 Perişde olara: «Gorkmaň! Men size ähli halky
begendirjek şatlykly Hoş Habary yglan edýärin: 11 Şu gün Dawudyň
şäherinde siziň üçin Halasgär doguldy. Ol Rebbimiz Mesihdir.
12 Ine, bu size bir alamat bolar: siz gundaga dolangy, ahyrda
ýatan bir çagany taparsyňyz» diýdi. 13 Birdenkä perişde bilen
birlikde gögüň san-sajaksyz goşuny göründi. Olar Hudaýy öwüp
şöhratlandyrdylar:
14 «Gökler gögünde Hudaýa şöhrat bolsun!
Hudaýdan merhemet tapan ýerdäki ynsanlara parahatlyk
bolsun!» diýýärdiler.
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bolmalydygymy bilmeýärdiňizmi?» diýdi. 50 Emma olar Onuň
näme diýjek bolýandygyna düşünmediler. 51 Onsoň Isa ene-atasy
bilen Nasyra gaýtdy, olaryň sözüne gulak asdy. Emma Onuň ejesi
bu gürrüňleriň ählisini ýüreginde saklaýardy. 52 Isa akyldarlykda,
boýda ösüp, Hudaýyň hem adamlaryň mährini gazanýardy.

3-nji bap
Çümdüriji Ýahýanyň wagzy
1 Rim

imperatory Tiberiýusyň hökümdarlygynyň on bäşinji
ýylynda, Pontius Pilatus Ýahudanyň häkimi döwründe Hirodes —
Jeliläni, onuň dogany Filipus — Iturea bilen Trahonitis welaýatyny,
Lisaniýas-da Abilini dolandyrýardy. 2 Hanan bilen Kaýafa hem baş
ruhanydy. Şonda Zekarýanyň ogly Ýahýa Hudaýyň sözi geldi. Ol
çölde ýaşaýardy. 3 Ýahýa Iordan derýasynyň töweregindäki ähli
ýerlere aýlanyp, adamlara günäleriniň bagyşlanmagy üçin toba
edip, suwa çümdürilmeklerini wagyz edýärdi. 4 Işaýa pygamber öz
kitabynda şeýle ýazypdyr:
«Çölde bir ses gygyrýar:
„Rebbiň ýoluny taýýarlaň!
Onuň ýodalaryny dogrulaň!
5 Ähli dereler doldurylar,
ähli dag-depeler peseldiler,
egrem-bugram ýollar dogrulanar,
büdür-südür ýodalar tekizlener.
6 Şonda ähli ynsanlar Hudaýyň halas edişini görerler"».
7 Bir uly mähelle suwa çümdürilmek üçin, Ýahýanyň ýanyna
geldi. Ýahýa olara şeýle ýüzlendi: «Eý, alahöwrenler nesli! Geljek
gazapdan gaçyp gutulyp bileris öýdýäňizmi? 8 Mundan beýläk
eden tobaňyza mynasyp miwe beriň. Öz-özüňize: „Biziň atamyz
Ybarýymdyr" diýip oýlamaň. Men size şuny aýdaýyn: Hudaý
Ybraýym üçin şu daşlardan hem perzent ýaradyp bilýändir. 9 Ine,
palta eýýäm agaçlaryň düýbünde ýatyr: oňat miwe bermeýän her
bir agaç çapylyp, oda taşlanar».
10 Halk ondan: «Eýsem, biz näme etmeli?» diýip sorady. 11 Ol:
«Iki köýnekli birini köýneksize bersin. Iýmiti bolan hem şonuň
ýaly etsin» diýip jogap berdi. 12 Salgytçylar-da çümdürilmek
üçin onuň ýanyna gelip: «Mugallym, biz näme etmeli?» diýip
soradylar. 13 Ýahýa olara: «Özüňize buýrulandan artyk almaň»
diýdi. 14 Onsoň esgerler-de: «Biz näme etmeli?» diýip soradylar.
Olara: «Hiç kimden zorluk bilen pul almaň, nähak ýere töhmet
atmaň, öz hakyňyza kaýyl boluň» diýdi.
15 Halk Mesihe umyt bilen garaşýardy we hemmeler Ýahýa
hakda ýüreklerinde: «Ýahýa şol Mesih dälmikä?" diýip oýlanýardy.
16 Ýahýa olara: «Men sizi suwa çümdürýärin, emma menden soňra
has güýçli Biri geler. Men Onuň çarygynyň bagyny çözmäge-de
mynasyp däldirin. Ol sizi Mukaddes Ruha hem-de oda çümdürer.
17 Onuň harman sowurýan çarşagy elindedir. Ol harman ýerini
süpürip, bugdaýy ammaryna üýşürer, samany bolsa sönmez otda
ýakar» diýdi. 18 Ol başga-da köp öwüt-ündew edip, halka Hoş
Habary wagyz edýärdi.
19 Emma baş häkim Hirodes öz doganynyň aýaly Hirodiýa
öýleneni üçin we başga-da köp erbet işleri edeni üçin, Ýahýanyň
käýinjine sezewar boldy. 20 Ol Ýahýany zyndana salmak bilen öňki
eden ähli pislikleriniň üstüne ýene bir pislik goşdy.

Isanyň nesil daragty
23

Isa Öz hyzmatyna başlan wagty otuz ýaşlaryndady.
Ol Ýusubyň ogly hasaplanýardy. Ýusup Eliýiň ogly, 24 Eliý
Mattadyň, Mattat Lewiniň, Lewi Melkiniň, Melki Ýannaýyň,
Ýannaý Ýusubyň, 25 Ýusup Mattatýanyň, Mattatýa Amosyň, Amos
Nahumyň, Nahum Esliniň, Esli Nagaýyň, 26 Nagaý Mahadyň, Mahat
Mattatýanyň, Mattatýa Şimiýiň, Şimiý Ýosehiň, Ýoseh Ýodanyň,
27 Ýoda Ýohananyň, Ýohanan Resanyň, Resa Zerubabylyň,
Zerubabyl Şeýaltyýeliň, Şeýaltyýel Neriniň, 28 Neri Melkiniň, Melki
Addynyň, Addy Kosamyň, Kosam Elmadamyň, Elmadam Eriň,
29 Er Ýeşuwanyň, Ýeşuwa Elgezeriň, Elgezer Ýorymyň, Ýorym
Mattatyň, Mattat Lewiniň, 30 Lewi Şimgonyň, Şimgon Ýahudanyň,
Ýahuda Ýusubyň, Ýusup Ýonamyň, Ýonam Elýakimiň, 31 Elýakim
Meleýanyň, Meleýa Mennanyň, Menna Mattatanyň, Mattata
Natanyň, Natan Dawudyň, 32 Dawut Ýessäniň, Ýesse Obediň, Obet
Bowazyň, Bowaz Salanyň, Sala Nahşonyň, 33 Nahşon Eminadabyň,
Eminadap Admynyň, Admyn Arnynyň, Arny Hesronyň, Hesron
Peresiň, Peres Ýahudanyň, 34 Ýahuda Ýakubyň, Ýakup Yshagyň,
Yshak Ybraýymyň, Ybraýym Teranyň, Tera Nahoryň, 35 Nahor
Serugyň, Seruk Reguwyň, Reguw Pelegiň, Pelek Eberiň, Eber
Şelanyň, 36 Şela Keýnanyň, Keýnan Arpakşadyň, Arpakşat Samyň,
Sam Nuhuň, Nuh Lemegiň, 37 Lemek Metuşelanyň, Metuşela
Hanogyň, Hanok Ýerediň, Ýeret Mahalaleliň, Mahalalel Keýnanyň,
38 Keýnan Enoşyň, Enoş Şisiň, Şis Adamyň ogludy, Adam bolsa
Hudaýyň ogludy.

4-nji bap
Isa synaga salynýar
1 Isa

Mukaddes Ruhdan dolup, Iordan derýasyndan yzyna
dolandy. Mukaddes Ruh Ony çöle alyp gitdi. 2 Ol ýerde Isa kyrk
günläp iblis tarapyndan synaga salyndy. Şol günleriň dowamynda
Ol hiç zat iýmedi, kyrk günden soň bolsa ajykdy.
3 Iblis Oňa: «Eger Sen Hudaýyň Ogly bolýan bolsaň, bu daşyň
çörege öwrülmegini buýur» diýdi. 4 Isa: «„Ynsan diňe bir çörek
bilen ýaşamaýar“ diýip ýazylandyr» diýip jogap berdi.
5 Soňra iblis Isany bir belent ýere çykaryp, Oňa dünýäniň
ähli şalyklaryny görkezdi. 6 Iblis Isa: «Men bularyň ählisiniň
hökümdarlygyny we şan-şöhratyny Saňa bereýin. Bular maňa
berildi, men hem ony islänime berip bilýärin. 7 Şonuň üçin Sen
maňa sežde etseň, bularyň bary Seniňki bolar» diýdi. 8 Isa oňa:
«„Hudaýyňyz Rebbe sežde ediň, diňe Oňa gulluk ediň" diýip hem
ýazylgydyr» diýip jogap berdi.
9 Soňra iblis Isany Iýerusalime getirdi. Ony ybadathananyň çür
depesine çykaryp: «Eger Sen Hudaýyň Ogly bolsaň, Özüňi şu
ýerden aşak okla. 10–11 Çünki şeýle ýazylandyr:
„Seni ähli ýollaryňda goramak üçin,
Ol perişdelerine Sen babatda emr eder.
Aýagyň daşa büdremez ýaly,
olar Seni ellerinde göterer“» diýdi.
12 Isa oňa: «„Hudaýyňyz Rebbi synamaň“ diýip hem ýazylgydyr»
diýip jogap berdi.
13 Iblis Isany synaglaryň hemmesinden geçirip gutarandan soň,
amatly pursat gelýänçä, Onuň ýanyndan gitdi.

Isa suwa çümdürilip çykarylýar
21

3

Nasyrada Isadan ýüz öwürýärler

Ähli halk suwa çümdürilip çykarylandan soň, Isa-da
çümdürilip çykaryldy. Ol Hudaýa doga edýärkä, gökler açylyp,
22 Mukaddes Ruh kepderi görnüşde Onuň üstüne indi. Gökden:
«Sen Meniň söwer Oglumsyň. Men Senden köp razydyryn» diýen
owaz geldi.

14 Isa

Mukaddes Ruhuň güýji bilen Jelilä dolanyp geldi.
Ol hakdaky gürrüňler etrabyň çar tarapyna ýaýrady. 15 Ol
ýehudylaryň sinagogalarynda ahalka öwretmäge başlady,
hemmeler Oňa öwgi aýdýardylar. 16 Bir gün Isa Öz dogduk
mekany bolan Nasyra gitdi. Ol Sabat güni adatdaky ýaly sinagoga
baryp, Mukaddes Ýazgylardan okamak üçin ýerinden turdy.

a4:15 Sinagoga — bu ýehudylaryň Köne Äht ýazgylaryny okamaga ýygnanyşýan ýeridir. Sözlüge seret.

2.51: Lk 2.19.
2.52: Lk 1.80; 2.40.
3.1: Lk 23.1; 9.7; 13.31; 23.7.
3.2: Ýah 18.13; 11.49; Res.işl. 4.6; Mt 26.3.
3.3-9: Mt 3.1-10; Mk 1.1-5; Ýah
1.6,23.
3.4-6: Işa 40.3-5.
3.6: Lk 2.30.
3.7: Mt 12.34; 23.33.
3.8: Ýah 8.33,39.
3.9: Mt 7.19; Ýewr. 6.7-8.
3.11: Lk 66.29.
3.15:
Res.işl. 13.25; Ýah 1.19-22.
3.16-18: Mt 3.11-12; Mk 1.7-8; Ýah 1.26-27,33; Res.işl. 1.5; 11.16; 19.4.
3.19-20: Mt 14.3-4; Mk 6.17-18.
3.21-22:
Mt 3.13-17; Mk 1.9-11,35; Ýah 1.29-34.
3.21: Lk 5.16; 6.12; 9.18,28; 11.1.
3.22: Zeb 2.7; Işa 42.1; Lk 9.35; Res.işl. 10.38; 2 Pet 1.17.
3.23-38:
Mt 1.1-17; Gel.çyk 5.3-32; 11.10-26; Rut 4.18-22; 1 Ýyl ýazg. 1.1-4,24-28; 2.1-15.
3.23: Ýah 8.57; Lk 1.27.
4.1-13: Mt 4.1-11; Mk 1.12-13.
4.2: Kan.tagl. 9.9; 1 Patyş. 19.8.
4.4: Kan.tagl. 8.3.
4.6: 1 Ýah 5.19.
4.8: Kan.tagl. 6.13.
4.10-11: Zeb 90.11-12.
4.12: Kan.tagl. 6.16.
4.13: Lk 22.28.
4.14: Mt 4.12; Mk 1.14; Mt 9.26; Lk 4.37.
4.15: Mt 4.23; 9.35; 11.1.
4.16-30: Mt 13.53-58; Mk 6.1-6; Res.işl. 13.14-16.

25/09/2012: 5-nji garalama

Luka 4 –5
17 Oňa

Işaýa pygamberiň kitabyny berdiler. Ol hem kitaby açyp,
şu sözleriň ýazylan ýerini tapdy:
18–19 «Rebbiň ruhy üstümdedir.
Garyplara Hoş Habary bildirmegim üçin,
Ol Meni seçip saýlady;
tussaglara azatlygy,
körlere gözüniň açyljakdygyny yglan etmäge Ol Meni iberdia.
Zulum astyndakylary azatlyga çykarmaga,
Rebbiň merhemet ýylyny jar etmäge Meni iberdi».
20 Onsoň kitaby ýapyp, ony yzyna – hyzmatkäre berdi-de oturdy.
Sinagogadakylaryň barynyň gözi Oňa dikildi. 21 Isa olara: «Siziň
eşiden bu mukaddes ýazgyňyz şu gün berjaý boldy» diýip,
gürrüňe başlady. 22 Hemmeler Isany öwüp, Onuň agzyndan çykan
ajaýyp sözlere haýran galyp: «Bu Ýusubyň Ogly dälmi?» diýip
soradylar. 23 Isa olara: «Siziň Maňa: „Eý, tebip, ilki özüňe şypa
ber!“ diýen nakyly aýtjakdygyňyzy bilip durun. Siz: „Kapernaumda
eden işleriňi eşitdik. Olary şu ýerde, Öz ýurduňda-da berjaý etdä" diýersiňiz» diýdi. 24 Ol ýene şeýle diýdi: «Size dogrusyny
aýdýaryn, hiç bir pygamber öz ýurdunda kabul edilmeýär. 25 Size
hakykaty aýdýaryn: Ylýasyň döwründe üç ýyl alty aýlap asmandan
ýekeje damja-da ýagyş damman, ähli ýurda elhenç açlyk düşende,
Ysraýylda köp dul aýallar bardy. 26 Emma Ylýas olaryň hiç
biriniň ýanyna iberilmän, diňe Sidondaky Sarepat şäherinde
bolan bir keseki dul aýalyň ýanyna iberildi. 27 Şeýle hem, Elýaşa
pygamberiň döwründe Ysraýylda deri keselli köp adamlar bardy.
Emma Elýaşa diňe siriýaly keseki Nagamanyň ýanyna iberildi we
ondan başga hiç kim tämiz bolmady». 28 Bu sözleri eşidenlerinde,
sinagogadakylaryň bary gahar-gazaba mündi. 29 Olar aýaga galyp,
Isany şäherden kowdular. Nasyra şäheri depede ýerleşýärdi. Olar
Ony şol depäniň çür başyna çykaryp, aşak taşlajak boldular.
30 Emma Isa olaryň arasyndan geçip, ol ýerden çykyp gaýtdy.
Isa arwah-jyny kowýar
31 Onsoň

Isa Jeliläniň Kapernaum şäherine gelip, Sabat güni
halka öwretmäge başlady. 32 Halk Onuň taglymatyna haýran galdy,
sebäbi Ol ygytýarlylyk bilen gepleýärdi. 33 Sinagogada arwahjyn eýelän bir adam bardy. Ol batly ses bilen gygyryp: 34 «Eý,
nasyraly Isa! Biziň bilen näme işiň bar? Bizi ýok etmäge geldiňmi?
Men Seniň kimdigiňi bilýärin, Sen Hudaýyň Mukaddesisiň» diýip
gygyrdy. 35 Isa arwah-jyna käýäp: «Sem bol! Bu adamdan çyk!»
diýip buýruk berdi. Şonda arwah-jyn ol adamy hemmeleriň öňünde
ýere ýykdy-da, hiç zyýan ýetirmän, ondan çykdy. 36 Hemmeler
haýran galyp, biri-birlerine: «Bu nähili söz? Ol ygtyýar hem gudrat
bilen arwah-jynlara buýruk berýär. Olar hem çykýarlar» diýişdiler.
37 Isa hakyndaky habar bu etrabyň çar tarapyna ýaýrady.
Isa köp hassalara şypa berýär
38 Isa

sinagogadan çykyp, Simunyň öýüne bardy. Simunyň
gaýynenesini gyzzyrma tutup ýatyrdy. Muňa Isadan kömek
soradylar. 39 Isa onuň başujunda durup, gyzdyrma käýedi welin,
onuň gyzdyrmasy aýryldy. Ol aýal dessine ýerinden turdy-da,
olara hyzmat etmäge başlady. 40 Gün batanda, adamlar her
dürli kesellileri Isanyň ýanyna getirdiler. Isa hem olaryň her
biriniň üstüne elini goýup şypa berdi. 41 Köpüsinden arwah-jynlar:
«Sen Hudaýyň Oglusyň!» diýip gygyryşyp çykýardy. Emma Isa
olara käýäp, geplemeklerine ýol bermeýärdi, sebäbi olar Onuň
Mesihdigini bilýärdiler.
42 Ertesi gün daň atanda, Isa öýden çykyp, bir çola ýere gitdi.
Halk hem Onuň gözlegine çykdy. Olar Isany tapanlarynda, Ony öz
ýanlarynda alyp galmaga dyrjaşdylar. 43 Isa olara: «Men Hudaýyň
Şalygynyň Hoş Habaryny beýleki şäherlerde-de wagyz etmeli,
hut şonuň üçin hem iberildim» diýdi. 44 Şeýdip, Ol Ýahudanyň
sinagogalarynda wagyz etmegini dowam etdirdi.
a4:18 Käbir soňky golýazmalarda döwlen
aGinnesaret — bu Jelile üçin başga at.
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5-nji bap
Isanyň ilkinji şägirtleri
1 Bir gün Isa Ginnesareta kölüniň kenarynda wagyz edýärkä, halk

Hudaýyň sözüni diňlemek üçin, Onuň daşyna üýşdi. 2 Şonda Isa
kölüň ýakasynda duran iki gaýygy gördi. Balykçylar gaýyklardan
düşüp, torlaryny ýuwup durdular. 3 Isa gaýyklaryň birine münüp,
gaýygyň eýesi Simundan kenardan biraz uzaklaşmagy haýyş etdi.
Onsoň Ol gaýykda oturan ýerinden halka öwretmäge durdy. 4 Isa
sözüni tamamlandan soň, Simuna: «Kölüň çuň ýerine gidiň-de,
balyk tutmak üçin torlaryňyzy suwa taşlaň» diýdi. 5 Simun Oňa:
«Halypa! Bütin gije jan etsek-de, hiç zat tutup bilmedik, ýöne
Seniň sözüň hatyrasyna torlary ýene taşlaýyn» diýdi. 6 Muny
aýdylyşy ýaly edenlerinde, olar şeýle bir köp balyk tutdular
welin, torlary-da ýyrtylyp başlady. 7 Şoňa görä olar beýleki
gaýykdaky ýoldaşlarynyň gelip kömekleşmekleri üçin, ellerini bulap
yşarat etdiler. Olar gelip, iki gaýygy-da balykdan doldurdylar.
Gaýyklar tas suwa batypdy. 8 Simun Petrus muny görende, Isanyň
aýagyna ýykylyp: «Ýa Reb! Meniň ýanymdan aýryl, men bir
günäli adam!» diýdi. 9 Tutan balyklarynyň köpdügine onuň özi
we ýanyndakylaryň hemmesi haýran galdy. 10 Simunyň ýanyndaky
Ýakup bilen Ýohanna atly Zebedeýiň ogullary hem muňa haýran
galdy. Isa Simuna: «Gorkma, sen mundan beýläk balyk deregine
ynsanlary tutarsyň» diýdi. 11 Şeýlelikde, olar gaýyklaryny kenara
çykaryp, bar zady taşlap, Onuň yzyna düşdüler.
Isa deri kesellini sagaldýar
12 Isa

şäherleriň birindekä, deri keseline ýolugan bir adam Onuň
ýanyna geldi. Ol Isany görende, dyzyna çöküp, Oňa: «Ýa Reb,
eger isleseň, meni bu keselden tämizläp bilersiň» diýip ýalbardy.
13 Isa hem elini uzatdy-da, oňa degrip: «Bolýar, tämiz bol!» diýdi.
Ol adam şobada deri keselinden gutuldy. 14 Soňra Isa oňa: «Muny
hiç kime aýtmagyn. Ýöne git-de, ruhana görün we deri keselinden
saplanandygyňy hemmelere subut eder ýaly, Musanyň buýran
sadakasyny ber» diýip buýurdy. 15 Emma Isa hakyndaky habarlar
barha ýaýraýardy. Isany diňlemek we kesellerinden saplanmak
üçin, Onuň ýanyna uly mähelle ýygnanýardy. 16 Isa bolsa, köplenç
ýeke Özi çola ýerlere gidip, Hudaýa doga okaýardy.
Isa bir ysmazy sagaldýar
17 Bir

gün Isa halka öwredip otyrka, Jeliläniň ähli obalaryndan,
Ýahudadyr Iýerusalimden gelen fariseýler abilen dindarlar-da şol
ýerdediler. Isa Rebbiň gudraty arkaly hassalara şypa berýärdi.
18 Şol wagt birnäçe adam bir ysmazy düşegi bilen göterip
getirdi. Olar ony jaýyň içine salyp, Isanyň öňünde ýatyrjak
boldular. 19 Emma üýşen mähelleden ýaňa ony içeri salmaga ýol
tapmansoňlar, jaýyň üstüne çykyp, üçegi söküp açdylar. Onsoň
ysmazy düşegi bilen üçekden sallap, Isanyň öňüne düşürdiler.
20 Isa olaryň imanyny görüp, ysmaza: «Dost, seniň günäleriň
ötüldi» diýdi. 21 Dindarlar bilen fariseýler: «Hudaýa dil ýetirýän
bu adam kim? Günäleri ýeke-täk Hudaýdan başga kim ötüp
biler?» diýip, içini gepletmäge başladylar. 22 Emma Isa olaryň
näme pikir edýändiklerini bilip, olara: «Näme üçin hyýalyňyzda
beýle pikirler edýärsiňiz? 23 Haýsyny aýtmak aňsat: „Günäleriň
ötüldi" diýmekmi ýa-da: „Tur-da, ýöre" diýmek? 24 Emma siz
Ynsan Oglunyň ýer ýüzünde günäleri ötmäge-de ygtyýarynyň
bardygyny bilip goýuň» diýdi. Soňra Ol ysmaza: «Saňa diýýärin,
tur, düşegiňi al-da, öýüňe gaýt» diýdi. 25 Ol hem hemmäniň
gözüniň alnynda dessine ýerinden turdy we düşegini ýygnady,
Hudaýy şöhratlandyryp, öýüne gitdi. 26 Ähli adamlar haýran galyp,
Hudaýy şöhratlandyrdylar. Olary gorky gaplap aldy, olar: «Bu gün
şeýle bir geň zatlar gördük» diýişdiler.

ýürekleri bejermäge diýen jümle bar

a2.16 Fariseýler: — bular aýratyn bir dindarlar topary. Sözlüge seret.

4.18-19: Işa 61.1-2.
4.22: Ýah 6.42; 7.15.
4.23: Mk 1.21; 2.1; Ýah 4.46.
4.24: Ýah 4.44.
4.25: 1 Patyş. 17.1,8-16; 18.1; Ýakup 5.17-18.
4.27: 2 Patyş. 5.1-14.
4.29: Res.işl. 7.58; Çölde 15.35.
4.30: Ýah 8.59; 10.39.
4.31-37: Mk 1.21-28.
4.32: Mt 7.28; 13.54; 22.33; Mk 11.18; Ýah 7.46.
4.37: Lk 4.14; 5.15; Mt 9.26.
4.38-41: Mt 8.14-17; Mk 1.29-34.
4.42-43: Mk 1.35-38.
4.44: Mt 4.23; Mk 1.39; Mt 9.35.
5.1-11: Mt 4.18-22; Mk 1.16-20; Ýah 1.40-42; 21.1-19.
5.3: Mt 13.1-2; Mk 4.1.
5.5: Lk 8.24,45; 9.33,49; 17.13.
5.12-16: Mt 8.1-4; Mk 1.40-45; Lk 17.11-19.
5.14: Lew 13.49; 14.2-32.
5.15: Lk 4.14,37; Mt 9.26.
5.16: Lk 3.21; 6.12; 9.18,28; 11.1.
5.17-26: Mt 9.1-8; 15:1; Mk 2.1-12; 5:30; Ýah 5.1-9; Lk 6.19.
5.20: Lk 7.48-49.

25/09/2012: 5-nji garalama

Luka 5 –6
Isa Lewini çagyrýar
27 Şundan soň Isa daşary çykanda, salgyt ýygnap oturan
Lewini görüp, oňa: «Meniň yzyma düş!» diýdi. 28 Ol hem
ýerinden turdy-da, ähli zady taşlap, Onuň yzyna düşdi. 29 Lewi
öz öýünde Isa üçin bir uly meýlis gurady. Saçagyň başynda olar
bilen birtopar salgytçylar we başga-da köp adamlar nahar iýip
otyrdylar. 30 Fariseýler bilen dindarlar Onuň şägirtlerine: «Näme
üçin salgytçylardyr günäkärler bilen bile iýip-içýärsiňiz?» diýip
hüňürdeşdiler. 31 Isa olara: «Lukman saglara däl-de, hassalara
gerekdir. 32 Men dogrulary däl-de, günäkärleri toba çagyrmaga
geldim» diýip jogap berdi.

Agyz bekleme barada sorag
33

Olar Isa: «Ýahýanyň şägirtleri ýygy-ýygydan agyz bekläp,
doga-dileg edýärler, fariseýleriň şägirtleri hem şeýle, emma
Seniň şägirtleriň iýip-içip ýörler» diýdiler. 34 Isa: «Toýda giýew
dostlarynyň ýanyndaka, siz onuň myhmanlaryna agyz bekledip
bilersiňizmi? 35 Emma giýewiň olardan alynjak günleri geler, şonda
olar agyz beklärler» diýip jogap berdi.
36 Isa olara şu tymsaly aýdyp berdi: «Hiç kim täze eşikden
ýyrtyp, köne eşige ýama salmaz. Beýtse, täze eşik hem ýyrtylar,
täze eşikden alnan ýama-da köne eşige gelişmez. 37 Hiç kim
täze şeraby köne meşiklere guýmaz. Ýogsa täze şerap meşikleri
böwsüp, şerap ýere döküler, meşikler-de zaýalanar. 38 Täze şerap
täze meşiklere guýulmalydyr. 39 Hiç kim köne şeraby içenden soň
täzäni küýsemez. „Könesi oňat" diýer».

6-njy bap

Bagtlylar we bagtsyzlar
20 Onsoň

Isa şägirtlerine nazaryny dikip, şeýle diýdi:
«Eý, garyplar, siz bagtlysyňyz,
çünki Gögüň Şalygy siziňkidir!
21 Eý, şu wagt açlyk çekýänler, siz bagtlysyňyz,
çünki doýarsyňyz.
Şindi aglaýanlar, siz bagtlysyňyz,
çünki şatlykdan gülersiňiz.
22 Ynsan Ogly sebäpli adamlar sizi ýigrenip, aralaryndan kowan
wagty, size sögüp, adyňyzy garalan wagty bagtlysyňyz! 23 Şol gün
şatlanyň, begençden bökjekläň, sebäbi göklerde aljak sylagyňyz
uludyr. Olaryň ata-babalary-da pygamberlere şeýle daradylar.
24 Emma waý halyňyza, eý, baýlar!
Çünki siz eýýäm teselliňizi alansyňyz.
25 Waý halyňyza, eý, şu wagt doklar!
Çünki siz açlyk çekersiňiz.
Waý halyňyza, eý, şu wagt gülýänler!
Çünki siz ýas tutup aglarsyňyz.
26 Ähli adamlar sizi taryplan mahaly waý halyňyza!
Çünki ata-babalary-da galp pygamberlere şeýle etdiler.
Duşmanlaryňyzy söýüň

Sabat güni barada gürrüň
Bir Sabat günia Isa bugdaýlygyň arasyndan geçip barýardy.
Onuň şägirtleri bugdaý başlaryny ýolup, aýalarynda owup
iýýärdiler. 2 Fariseýleriň käbiri olardan: «Näme üçin Sabat güni
gadagan işi edýärsiňiz?» diýip sorady. 3 Isa olara: «Dawut bilen
ýanyndakylar aç galanlarynda, siz Dawudyň näme edendigini asla
okamadyňyzmy? 4 Ol Hudaýyň öýüne girip, Hödür çöreklerini alyp
iýdi, ýanyndakylara hem berdi. Bu olar üçin gadagandy, diňe
ruhanylara rugsat berlendi» diýdi. 5 Isa olara ýene-de: «Ynsan
Ogly hatda Sabat gününiň-de hökümdarydyr» diýdi.
6 Başga bir Sabat güni Isa sinagoga baryp, halka öwretmäge
durdy. Ol ýerde sag eli şel açan bir adam bardy. 7 Dindarlar bilen
fariseýler Isany aýyplamakçy boldular. Sabat güni hassa şypa
berermikä diýip, Ony aňtadylar. 8 Isa olaryň pikirlerini bilip, eli şel
açan adama: «Ýeriňden tur-da, orta çyk!» diýdi. Ol hem ýerinden
turup, ortada durdy. 9 Onsoň Isa olardan: «Size bir sowalym
bar: „Kanun boýunça Sabat güni ýagşylyk etmek dogrumy ýada ýamanlyk? Biriniň janyny halas etmek dogrumy ýa-da heläk
etmek?"» diýip sorady. 10 Isa töweregindäkileriň hemmesine göz
gezdirip çykdy-da, ýaňky adama: «Eliňi uzat!» diýdi. Ol hem elini
uzatdy welin, eli doly sagaldy. 11 Olar bolsa gahar-gazaba münüp,
Isany näme etmelidigi barada öz aralarynda maslahatlaşmaga
başladylar.
On iki şägirdiň saýlanmagy
Şol günlerde Isa doga okamak üçin daga çykdy we bütin
gijäni Hudaýa doga okap geçirdi. 13 Gün doganda, şägirtlerini
ýanyna çagyrdy. Olardan on iki sanysyny saýlap, olary resullyga
belledi. Olar şulardyr: 14–16 Simun (Isa oňa Petrus lakamyny berdi),
onuň dogany Andreýas, Ýakup, Ýohanna, Filipus, Bartolomeýus,
Matta, Tomas, Alfeýusyň ogly Ýakup, watançy Simun, Ýakubyň
ogly Ýahuda we Isa haýynlyk eden Ýuda Iskariýot.
17 Isa Özüniň on iki şägirdi bilen dagdan aşak düşüp, bir
tekiz ýerde durdy. Ol ýerde Onuň başga-da ençeme şägirtleri
a6:1Bir Sabat güniKäbir soňky golýazmalarda

üýşüp, tutuş Ýahudadan, Iýerusalimden, Sur bilen Sidonyň
kenar ýakalaryndan san-sajaksyz adamlar gelipdi. 18 Olar Isany
diňlemäge we kesellerine şypa tapmaga gelipdiler. Arwahjynlardan ejir çekýänler-de şypa tapýardylar. 19 Ähli adamlar Isa
el degirjek bolup dyrjaşýardy, sebäbi Ondan çykýan güýç olaryň
hemmesine şypa berýärdi.

27 Emma,

1

12

5

eý, Meni diňleýänler, size şeýle diýýärin:
Duşmanlaryňyzy söýüň, özüňizi ýigrenýänlere ýagşylyk ediň.
28 Özüňize gargaýanlar üçin ýagşylyk diläň, özüňizi ynjydýanlar
üçin Hudaýa doga okaň. 29 Bir ýaňagyňa urana beýleki
ýaňagyňy-da tut. Donuňy alandan eşigiňi hem gaýgyrma.
30 Saňa dileg salana ber, özüňden bir zat alandan yzyna sorama.
31 Adamlaryň özüňize näme etmegini isleýän bolsaňyz, siz-de
olara şeýle ediň. 32 Siz özüňizi söýýänleri söýýän bolsaňyz,
munuň bilen näme hormat gazanýarsyňyz? Günäkärlär-de
özlerini söýýänleri söýýärler ahyryn. 33 Siz özüňize ýagşylyk
edýänlere ýagşylyk edýän bolsaňyz, munuň bilen näme hormat
gazanýarsyňyz? Günäkärler-de şeýle edýändirler. 34 Yzyna
almak tamasy bilen karz berýän bolsaňyz, munuň bilen näme
hormata mynasypsyňyz? Günäkärler-de doly yzyna almak niýeti
bilen günäkärlere karz berýändirler. 35 Duşmanlaryňyzy söýüň,
ýagşylyk ediň, yzyna almasyz karz beriň. Şonda siziň sylagyňyz
uly bolup, Beýik Hudaýyň ogullary bolarsyňyz, sebäbi Ol gadyr
bilmezlere-de, pislere-de mähirlidir. 36 Gökdäki Ataňyzyň rehimli
bolşy ýaly, siz-de rehimli boluň.
Başgalary ýazgarmaň
37 Başgalary

ýazgarmaň, şonda siz hem ýazgarylmarsyňyz. Hiç
kimi günäkärlemäň, şonda size-de günä ýöňkelmez. Bagyşlaň,
siz-de bagyşlanarsyňyz. 38 Beriň, size-de berler. Hyryn-dykyn
doldurylyp, püre-pür edilip, gujagyňyzy dolup-daşýan ölçeg bilen
doldurylyp berler. Haýsy ölçeg bilen ölçeseňiz, size-de şol ölçeg
bilen ölçeler».
39 Isa olara bir tymsal hem aýdyp berdi: «Kör köri idip bilermi?
Ikisi hem çukura gaçmazmy?! 40 Şägirt öz halypasyndan üstün
däldir, emma kämilleşensoň, her kes öz halypasy ýaly bolar.
41 Näme üçin sen doganyňyň gözündäki çöpi görýärsiň-de, öz
gözüňdäki agajy saýgarmaýarsyň? 42 Nädip sen öz gözüňdäki
agajy görmän, doganyňa: „Dogan! Gel, gözüňdäki çöpi çykaraýyn"
diýjek? Eý, ikiýüzli, ilki öz gözüňdäki agajy çykar, şonda doganyňyň
gözündäki çöpi çykarmak üçin oňat saýgararsyň».

Pesah baýramyndan iki gün geçensoň, ilkinji Sabat güni diýen jümle bar.

5.27-32: Mt 9.9-13; Mk 2.13-17.
5.30: Lk 15.1-2.
5.32: 1 Tim 1.15.
5.33-38: Mt 9.14-17; Mk 2.18-22.
5.33: Lk 7.18; 11.1; Ýah 3.25-26.
5.35: Lk 9.22; 17.22.
6.1-5: Mt 12.1-8; Mk 2.23-28.
6.1: Kan.tagl. 23.25.
6.2: Çyk. 20.10; 23.12; Kan.tagl. 5.14.
6:3-4 1Sa.21:1-6
6:4 Lew.24:9
6.6-11: Mt 12.9-14; Mk 3.1-6.
6.12-16: Mk 3.13-19; Mt 10.2-4; Res.işl. 1.13.
6.12: Lk 3.21; 5.16; 9.18,28; 11.1.
6.17-19: Mt 5.1-2; 4.24-25; Mk 3.7-12.
6.19: Mk 3.10; Mt 9.21; 14.36; Lk 5.17.
6.20-23: Mt 5.3-12.
6.22: 1 Pet 4.14; Ýah 9.22; 16.2.
6.24-26: Lk 10.13-15; 11.38-52; 17.1; 21.23; 22.22.
6.24: Lk 16.25; Ýakup 5.1-5; Mt 6.2.
6.27-30: Mt 5.39-44; Rim 12.17; 1 Korint. 6.7.
6.31: Mt 7.12.
6.32-36: Mt 5.44-48.
6.35: Mt 5.9.
6.37-38: Mt 7.1-2; Rim 2.1.
6.38: Mk 4.24; Res.işl. 20.35.
6.39: Mt 15.14.
6.40: Mt 10.24-25; Ýah 13.16; 15.20.
6.41-42: Mt 7.3-5.
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Luka 6 –7
Agaç we onuň miwesi
43 «Oňat agajyň erbet miwe bermeýşi ýaly, erbet agaç-da
oňat miwe bermez. 44 Agaç öz miwesinden tanalýandyr. Sebäbi
ýandakdan injir, çalydan-da üzüm ýygylýan däldir. 45 Ýagşy adam
ýüreginiň ýagşylyk hazynasyndan ýagşylyk çykarýandyr, ýaman
adam ýüreginiň ýamanlyk hazynasyndan ýamanlyk çykarýandyr.
Ynsanyň dili ýüreginden joşanyny sözleýändir. 46 Näme üçin Maňa:
„Ýa Reb! Ýa Reb!" diýip-de, aýdanlarymy etmeýärsiňiz? 47 Meniň
ýanyma gelýän, sözlerimi eşidip, olary berjaý edýän adamyň kime
meňzeýändigini size beýan edeýin: 48 Ol öý salmak üçin ýeri çuň
gazyp, onuň binýadyny gaýanyň üstünde tutan adama meňzeýär.
Sil gelende, derýa joşup, bu öýe urulsa-da, ony sarsdyryp bilmez,
sebäbi ol berk salnypdya. 49 Emma Meniň sözlerimi eşidip-de,
berjaý etmedik kişi topragyň üstünde binýatsyz öý salan adam
ýalydyr. Derýa joşup, ol öýe uran badyna, öý ýykylar. Onuň
dargaýşy-da gorkunç bolar».

7-nji bap
Ýüzbaşynyň imany
1 Isa

Özüni diňleýän halka bu sözleriň ählisini aýdyp bolandan
soň, Kapernaum şäherine gitdi. 2 Bu ýerde bir ýüzbaşynyň ezizläp
hormatlaýan hyzmatkäri keselläp, ölüm ýassygynda ýatyrdy.
3 Ýüzbaşy Isa hakynda eşidende, öz hyzmatkärine şypa bermegini
sorap, Onuň ýanyna birnäçe ýehudy ýaşulularyny iberdi. 4–5 Olar
Isanyň ýanyna gelip, Oňa ýürekden ýalbaryp: «Bu adam Seniň
kömek etmegiňe mynasyp, sebäbi ol biziň halkymyzy söýýär, hatda
bize sinagoga hem gurup berdi» diýdiler. 6 Şeýlelikde, Isa olar bilen
gitdi.
Olar
ýüzbaşynyň
öýüne
ýakynlaşanlarynda,
ýüzbaşy
dostlaryndan Oňa şeýle habar iberdi: «Agam, azara galma,
sebäbi Seniň öýüme gelmegiňe men mynasyp däl. 7 Şonuň üçin
hem men özümi Seniň ýanyňa barmaga mynasyp saýmadym.
Diňe birje söz aýtsaň bes, meniň hyzmatkärim sagalar. 8 Men
hem buýruk astyndaky adamdyryn, ygtyýarymda esgerlerim bar.
Birisine „Git" diýsem gidýär, başgasyna „Gel" diýsem gelýär.
Hyzmatkärime „Şuny et!" diýsem edýär».
9 Isa bulary eşidip, ýüzbaşa haýran galdy. Ol yzyna düşüp gelýän
mähellä tarap öwrülip: «Size şuny aýdaýyn: Men hatda Ysraýyldada şeýle beýik imany görmedim» diýdi. 10 Onsoň iberilen adamlar
yzyna öwrülip baranlarynda, hyzmatkär sagalan eken.
Isa dul aýalyň ogluny dirildýär
11 Mundan

biraz soňra Isa Naýin diýen şähere gitdi. Şägirtleri
bilen uly mähelle hem Onuň yzyna düşüp gitdi. 12 Isa şäher
derwezesine golaýlan wagty bir dul aýalyň ýalňyz ogluny
jaýlamaga alyp barýan ekenler. Şäherden gelen uly mähelle hem
bu aýalyň ýanyndady. 13 Reb bu aýaly görüp, oňa ýüregi awady.
Ol aýala: «Aglama!» diýdi.
14 Onsoň Isa baryp, tabyda elini degirdi, ony göterip barýanlar
saklandylar. Isa: «Eý, ýaş ýigit, saňa diýýärin, tur!» diýdi. 15 Şonda
merhum turup, geplemäge başlady. Isa ony ejesine gaýtaryp
berdi. 16 Hemmeleri gorky basdy. Olar: «Aramyzda beýik bir
pygamber peýda boldy!», «Alla Öz halkyna nazar saldy» diýip,
Hudaýy şöhratlandyrdylar. 17 Isa baradaky bu habar tutuş Ýahuda
we daş-töwerekdäki etraplara ýaýrady.
Isa bilen Ýahýa çümdüriji
18–19 Ýahýanyň

şägirtleri bu wakalaryň baryny oňa gürrüň
berdiler. Ýahýa olardan ikisini ýanyna çagyryp: «Gelmeli Şol Senmi
ýa-da biz başga birine garaşmalymy?» diýip, Rebden soramak üçin
olary iberdi. 20 Olar Isanyň ýanyna gelip: «Bizi Ýahýa çümdüriji
iberdi. Ol Senden: „Şol gelmeli Mesih Senmi ýa-da biz başga birine
garaşmalymy?" diýip soraýar» diýdiler.
a6.48 sebäbi ol berk salnypdy. Käbir gadymy golýazmalarda
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21 Şol wagtlar Isa köp keselleri, hassalary, erbet ruh eýelänleri
bejeripdi, ençeme körleriň gözlerini açypdy. 22 Şunlukda, Isa
habarçylara: «Baryň-da, görüp-eşidenleriňizi Ýahýa habar beriň.
Körler görýär, agsaklar ylgaýar, deri keselliler tämizlenýär, kerler
eşidýär, ölüler dirilýär, garyplara Hoş Habar wagyz edilýär.
23 Menden ýüz döndermedik adam bagtlydyr!» diýip jogap berdi.
24 Ýahýanyň ilçileri gidenden soň, Isa mähellä Ýahýa barada
gürrüň bermäge başlady: «Çöle näme görmäge gitdiňiz? Şemala
yranýan ýylgynymy? 25 Eýsem, siz näme görmäge gitdiňiz?
Nepis lybaslar geýen adamymy? Emma gymmatbahaly lybaslara
beslenip, şady-horramlykda ýaşaýanlar şa köşklerindedir. 26 Ýeri,
siz näme görmäge gitdiňiz? Bir pygamberimi? Hawa, Men size
şuny aýdýaryn, ol gören kişiňiz hatda pygamberden hem artykdyr.
27 „Öňüňden ýol taýýarlar ýaly, ine, Men Öz wekilimi iberýärin“
diýip ýazylan sözler hem hut şoňa degişlidir. 28 Size şuny
aýdýaryn, aýaldan doglanlaryň arasynda Ýahýadan beýigi ýokdur,
emma Hudaýyň Şalygynda iň kiçisi hem ondan beýikdir. 29 Ähli
halk, hatda salgyt ýygnaýjylar hem Ýahýanyň sözlerini eşidip,
Ýahýa tarapyndan suwa çümdirilmek bilen Hudaýyň ýolunyň
dogrudygyny tassykladylar. 30 Emma fariseýlerdir dindarlar Ýahýa
tarapyndan suwa çümdürilmekden boýun gaçyrmak bilen Hudaýyň
özleri üçin niýetlän maksadyndan ýüz öwürdiler. 31 Isa sözüni
dowam etdirdi: «Men bu nesli kime meňzedeýin? Olar kime
meňzeýär? 32 Olar bazarda oturyp, biri-birilerine: „Size tüýdük
çaldyk, tans etmediňiz; agy aýtdyk, aglamadyňyz" diýip gygyrýan
çagalara meňzeýärler. 33 Ine, Ýahýa çümdüriji geldi, ol iýenogam,
içenogam. Siz bolsa oňa „jynly“ diýýärsiňiz. 34 Ynsan Ogly geldi,
Ol iýýärem, içýärem, siz Oňa: „Ine, bu horana, arakhora serediň!
Ol salgytçylar we günäkärler bilen dost boldy!“ diýýärsiňiz.
35 Emma danalygyň hakdygy onuň zürýatlarynyň ählisi tarapyndan
tassyklanar».

Günäli aýal Isa ýag çalýar
36

Bir gün fariseýlerden biri Isany nahara çagyrdy. Ol hem
fariseýiň öýüne baryp, saçak başynda oturdy. 37 Şol şäherde
günäkär bir aýal bardy. Ol aýal Isanyň fariseýiň öýünde
naharlanýandygyny bilip, çüýşe gapda hoşboý ysly ýag getirdi.
38 Aýal Isanyň öňünde dyzyna çöküp aglap, gözýaşlary bilen Onuň
aýaklaryny ýuwmaga başlady. Soňra aýaklaryny saçy bilen süpürip
öpdi we hoşboý ysly ýag çaldy. 39 Isany çagyran fariseý muny
görüp: «Eger bu adam pygamber bolýan bolsa, Özüni elleýän
aýalyň kimdigini, nähilidigini bilerdi. Bu aýal günäkär ahyryn»
diýip, içini gepletdi. 40 Munuň üçin Isa oňa: «Simun, Meniň saňa
aýtmaly zadym bar» diýdi. Ol hem: «Aýdyber, Mugallym» diýdi.
41 «Bir adam iki adama karz pul beripdir: birine — bäş ýüz kümüş
teňňe, beýlekisine — elli kümüş teňňe. 42 Bergisini bermäge hiç
pullarynyň ýokdugy üçin, ol bularyň ikisiniň hem bergisini geçipdir.
Munuň üçin olaryň haýsysy ony has köp söýer?». 43 Simun: «Meniň
pikirimçe, bergisi köp geçilen adam» diýip jogap berdi. Isa: «Dogry
pikir etdiň» diýdi.
44 Onsoň Isa aýala tarap öwrülip, Simuna şeýle diýdi: «Bu
aýaly görýäňmi? Men seniň öýüňe geldim, sen bolsa aýaklarymy
ýuwmaga suw-da bermediň, emma bu aýal aýaklarymy gözýaşy
bilen ýuwup, saçy bilen süpürdi. 45 Sen Meni öpmediň, emma
bu aýal Men öýe girenimden bäri aýaklarymy öpüp otyr. 46 Sen
başyma ýag çalmadyň, emma bu aýal aýaklaryma hoşboý ysly
ýag çaldy. 47 Şonuň üçin hem Men saňa aýdýaryn: bu aýalyň
köp günäleri bagyşlanandyr. Çünki onuň söýgüsi köpdür. Günäleri
az bagyşlananlaryň bolsa söýgüsi azdyr». 48 Onsoň Isa ol aýala:
«Seniň günäleriň geçildi» diýdi. 49 Isa bilen bir saçakda oturanlar
öz aralarynda: «Günäleri-de bagyşlaýan bu kimkä?» diýişmäge
başladylar. 50 Isa bolsa aýala: «Seni imanyň halas etdi, arkaýyn
gidiber» diýdi.

onuň binýady gaýanyň üstünde tutulypdy

6.43-45: Mt 7.18-19; 12.33-35; Ýakup 3.11-12.
6.45: Mk 7.20.
6.46: Mt 7.21.
6.47-49: Mt 7.24-27; Ýakup 1.22-25.
7.1-10: Mt 8.5-10,13; Ýah 4.46-53.
7.5: Res.işl. 10.2.
7.11-17: Mk 5.21-24,35-43; Ýah 11.1-44; 1 Patyş. 17.17-24; 2 Patyş. 4.32-37.
7.13: Lk 7.19; 10.1; 11.39; 12.42; 13.15; 17.5-6; 18.6; 19.8; 22.61; 24.3.
7.16: Lk 7.39; 24.19; Mt 21.11; Ýah 6.14.
7.18-35: Mt 11.2-19.
7.21: Mt 4.23; Mk 3.10.
7.22: Işa 29.18-19; 35.5-6; 61.1; Lk 4.18-19.
7.27: Mal 3.1; Mk 1.2.
7.29-30: Mt 21.32; Lk 3.12.
7.33: Lk 1.15.
7.34: Lk 5.29; 15.1-2; 7.36-50.
7.36-50: Mt 26.6-13; Mk 14.3-9; Ýah 12.1-8.
7.36: Lk 11.37; 14.1.
7.39: Lk 7.16; 24.19; Mt 21.11; Ýah 6.14.
7.42: Mt 18.25.
7.43: Lk 10.28.
7.48: Mt 9.2: Mk 2.5; Lk 5.20.
7.50: Mt 9.22; Mk 5.34; Lk 8.48.
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8-nji bap
Ekin tymsaly
1 Bu

wakadan soňra Isa şäherleri we obalary aýlanyp, Hudaýyň
Şalygy baradaky Hoş Habary wagyz etmäge başlady. On iki
şägirdi hem Onuň ýanyndady. 2–3 Şeýle hem, erbet ruhlardan we
kesellerden halas bolan birnäçe aýallar, içinden ýedi arwah-jyn
çykan madgalaly Merýem hem-de Hirodesiň öýüni dolandyrýan
Huzanyň aýaly Ýuhanna, Suzanna, başga-da birtopar aýallar
Isanyň ýanyndady. Bu aýallar öz emläkleri bilen olara kömek
edýärdiler.
4 Uly bir mähelle üýşüp, ähli şäherlerden adamlar Isanyň ýanyna
geldi. Şonda Isa olara şu tymsaly gürrüň berdi: 5 «Bir daýhan
ekin ekmäge çykýar. Ekip ýörkä, tohumlaryň birnäçesi ýoluň
üstüne düşüp, aýak astynda depelenýär we guşlar gelip, ony
çokýarlar. 6 Birnäçe tohum daşly ýere düşýär. Olar gögeren badyna
suwsuzlykdan gurap gidýärler. 7 Birnäçesi tikenekligiň arasyna
düşýär. Tohum bilen gögeren tikenler olary basýar. 8 Birnäçesi-de
gowy topraga düşýär. Olar gögerip çykyp, her biri ýüz esse hasyl
berýär». Bulary gürrüň berenden soň, Isa: «Eşitmäge gulagy bar
adam eşitsin!» diýip gygyrdy. 9 Şägirtleri Ondan: «Bu tymsalyň
manysy näme?» diýip soradylar. 10 Ol şeýle diýdi: «Hudaýyň
Şalygynyň syrlaryna düşünme ukyby size berildi, emma başgalar
seredip görmesinler, eşidip düşünmesinler diýip, olara tymsallar
arkaly aýdylýar. 11 Tymsalyň manysy şeýle: Tohum Hudaýyň
sözüdir. 12 Ýoluň üstüne düşen däneler sözi eşidýän adamlardyr.
Emma şeýtan gelip, iman getirmesinler, halas bolmasynlar diýip,
olaryň kalbyndan sözi sogrup alýar. 13 Daşly ýere düşenler
bolsa sözi eşidenlerinde, şatlyk bilen kabul edýän adamlardyr.
Ýöne olar kök urmandygy üçin, az wagtlaýyn iman edip, synag
wagty imandan dänýärler. 14 Tikenekligiň arasyna düşenler bolsa
sözi eşidýänlerdir, emma durmuşyň aladalary, baýlyklary, keýpisapasy olary barha bogýar, olar hasyl bermeýärler. 15 Gowy
topraga düşenler bolsa, sözi eşidip, ony ýagşy hem päk ýürekde
saklaýanlardyr. Olar çydamlylyk bilen miwe berýändirler.
Çyra tymsaly
16 Hiç

kim çyrany ýakyp, onuň üstüni gap bilen örtýän däldir ýada ony çarpaýanyň aşagynda goýýan däldir. Gaýtam, içeri girenler
yşygy görer ýaly, ony çyradanyň üstünde goýýandyr. 17 Çünki belli
bolmajak gizlin zat ýokdur, bilinmejek, üsti açylmajak ýaşyryn zat
ýokdur. 18 Şonuň üçin hem eşidýäniňize üns beriň. Kimde bar
bolsa, oňa ýene berler, ýöne kimde ýok bolsa, özüniňki hasap
edýän zady hem elinden alnar».
Isanyň ejesi bilen doganlary
19 Isanyň

ejesi bilen doganlary Ony görmäge geldiler, emma
üýşen mähelleden ýaňa Onuň ýanyna girip bilmediler. 20 Oňa:
«Ejeň bilen doganlaryň Seni görmek üçin daşarda garaşyp durlar»
diýip habar berdiler. 21 Emma Isa: «Meniň ejem, doganlarym —
Hudaýyň sözüni diňläp, ony berjaý edýänlerdir» diýip jogap berdi.
Isa tupany ýatyrýar
22 Bir

gün Isa şägirtleri bilen bir gaýyga münüp, olara: «Geliň,
kölüň beýleki tarapyna geçeliň» diýdi. Şeýdip, olar ýola düşdüler.
23 Olar gaýykda ýüzüp barýarkalar, Isa uka gitdi. Kölde birden
güýçli tupan turdy. Gaýyk bolsa suwdan dolup başlady, olar howply
ýagdaýa düşdüler. 24 Şägirtler baryp, Isany oýaryp: «Halypa!
Halypa, biz heläk bolup barýarys!» diýdiler. Isa turup, ýele hem
möwç alýan tolkunlara käýedi. Tupan ýatyp, doly imi-salalyk
aralaşdy. 25 Isa şägirtlerine: «Siziň imanyňyz hany?» diýip sorady.
Olar bolsa gorkuşyp hem geň galyp, biri-birlerinden: «Bu Adam
kimkä? Ol ýele hem suwa buýruk berýär, olar-da Oňa gulak asýar!»
diýişdiler.
Arwah-jyn eýelän adamyň sagaldylyşy
26 Olar Jeliläniň garşysynda ýerleşýän gerasalylaryň aýurduna
geldiler. 27 Isa kenarda gaýykdan düşende, Oňa arwah-jyn eýelän

bir adam gabat geldi. Ol adam köpden bäri hiç hili egin-eşik
geýmeýärdi, öýünde ýaşaman, mazarlaryň arasynda ýaşaýardy.
28 Ol Isany görende, gygyryp goýberdi. Onuň öňünde ýere ýüzin
ýykylyp, batly ses bilen: «Eý, Isa, Beýik Hudaýyň Ogly! Meniň
bilen näme işiň bar? Ýalbarýan, meni gynama» diýdi. 29 Çünki
Isa arwah-jyna ol adamdan çykmagy buýrupdy. Arwah-jyn ony
ýygy-ýygydan tutýardy. Munuň üçin ol adamy zynjyrlap, gandallap
saklardylar, emma ol zynjyrlaryny gyryp taşlardy, arwah-jyn ony
çöllere äkiderdi. 30 Isa ondan: «Adyň näme?» diýip sorady. Ol hem:
«Legiýon»b diýip jogap berdi, sebäbi oňa san-sajaksyz arwahjyn giripdi. 31 Arwah-jynlar özlerine dowzaha gitmegi buýurmasyn
diýip, Isa ýalbardylar. 32 Şol ýerdäki dagyň eteginde ullakan bir
doňuz sürüsi otlap ýördi. Arwah-jynlar doňuzlaryň içine girmäge
rugsat etmegini sorap, Isa ýalbardylar. Ol hem rugsat etdi.
33 Olar ýaňky adamdan çykyp, doňuzlara girdiler. Şondan soň
süri uçutdan aşak zyňyp, kölde paýyrdaşyp gark boldy. 34 Bolan
zady görenlerinde, çopanlar gaçyp, şäherdir obalara muny habar
berdiler. 35 Halk bolan wakany görmek üçin geldi. Olar Isanyň
ýanyna gelenlerinde, içinden arwah-jyn çykan adamyň geýnip,
Isanyň aýagujunda oturandygyny, akylynyň hem ýerindedigini
görüp gorkdular. 36 Bu wakany görenler bolsa, olara arwahjyn eýelän adamyň nähili sagalandygy barada gürrüň berdiler.
37 Onsoň gerasalylaryň ähli ilaty Isadan öz ýanlaryndan gitmegini
haýyş etdiler, sebäbi olary uly gorky gaplap alypdy. Isa hem
gaýyga münüp, yzyna gaýtdy. 38 Emma içinden arwah-jyn çykan
adam Isadan Özi bilen gitmäge rugsat sorap ýalbardy. 39 Isa bolsa:
«Bar, öýüňe gaýt, Hudaýyň saňa nämeler edendigini gürrüň ber»
diýip, ony ugratdy. Ol hem gidip, Isanyň özüne edenlerini tutuş
şähere jar etdi.
Direlen gyz, sagalan aýal
40 Isa yzyna dolanyp gelende, halk Ony gyzgyn garşylady, sebäbi

hemmeler Oňa garaşýardy. 41 Şol wagt sinagoga ýolbaşçylaryndan
Ýaýrus atly bir adam gelip, Isanyň aýagyna ýykyldy we Ondan
öýüne barmagyny haýyş etdi. 42 Munuň sebäbi onuň on iki
ýaşlaryndaky ýekeje gyzy ölüm ýassygynda ýatyrdy. Isa ol ýere
gidip barýarka, mähelle Ony her ýandan gysyp-gowrup barýardy.
43 Mähelläniň içinde on iki ýyldan bäri gan akma keselli bir aýal
hem bardy. Olç hiç zatdan haýyr tapmandy. 44 Ol Isanyň arka
tarapyndan baryp, Onuň donunyň syýyna elini degirdi welin,
şobada onuň gan akmasy kesildi. 45 Isa: «Maňa kim elini degirdi?»
diýip sorady. Hiç kim boýun almady. Şonda Petrus: «Halypa!
Halk daşyňy alyp, Seni gysyp-gowrup barýar, Sen bolsa: „Maňa
kim elini degirdi?" diýýärsiň» diýdi. 46 Emma Isa: «Maňa biri elini
degirdi, sebäbi Men Özümden bir güýjüň çykanyny duýdum» diýdi.
47 Aýal eden işiniň mundan aňry gizlin galmajakdygyny bilensoň,
titräp gelip, Isanyň aýagyna ýykyldy. Ähli halkyň öňünde özüniň
näme üçin Isa elini degrendigini, şobada hem şypa tapandygyny
gürrüň berdi. 48 Isa oňa: «Eý, naçar, imanyň saňa şypa berdi.
Arkaýyn gidiber» diýdi. 49 Isa bu sözleri aýdyp durka, sinagoga
baştutanynyň öýünden gelen bir adam Ýaýrusa: «Gyzyň öldi.
Mugallymy artykmaç biynjalyk etme» diýdi. 50 Emma Isa muny
eşidip, oňa: «Gorkma, diňe iman et, gyzyň gutular» diýdi. 51 Isa
onuň öýüne gelende, Petrus, Ýohanna, Ýakup we gyzyň eneatasyndan başga hiç kime Özi bilen içeri girmäge rugsat etmedi.
52 Hemmeler aglaşyp, ýas tutup otyrdylar. Emma Isa: «Aglamaň, ol
ölenok, uklap ýatyr» diýdi. 53 Adamlar gyzyň ölendigini bilýändikleri
üçin Onuň üstünden güldiler. 54 Emma Isa hemmäni daşary kowup,
gyzyň elinden tutdy-da, gygyryp: «Gyzym, tur!» diýdi. 55 Oňa
jan girip, gyz şobada ýerinden turdy. Onsoň Isa gyza nahar
bermeklerini buýurdy. 56 Gyzyň ene-atasy haýran galdy. Isa bolsa
olara bolup geçen hadysany hiç kime aýtmazlygy tabşyrdy.

9-njy bap
Isa on iki şägirdini iberýär
1 Isa

on iki şägirdini ýanyna çagyryp, olara ähli arwah-jynlary
çykarmaga, her dürli keselleri bejermäge güýç we ygtyýar berdi.
2 Onsoň olary Hudaýyň Şalygyny wagyz etmäge we hassalara

aGerasalylar Käbir soňky golýazmalarda „gadaralylar". Seret Mat 8:28
bLegiýon — bu at grekçe düzüminde alty müň esger bolan goşuny aňladýar
ç8:43 Käbir soňky golýazmalarda
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bary-ýoguny lukmanlara sarp edip, diýen jümle bar
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Luka 9
şypa bermäge iberdi. 3 Isa olara: «Ýol üçin hiç zat almaň:
ýanyňyzda ne hasa, ne torba, ne çörek, ne pul, ne artykmaç
eşik — hiç zat bolmasyn. 4 Haýsy öýe girseňiz, tä ol şäherden
çykyp gaýdýançaňyz, şol öýde boluň. 5 Eger adamlar sizi kabul
etmeseler, olaryň şäherinden çykyp gaýdanyňyzda, olara garşy
şaýatlyk hökmünde aýagyňyzyň tozuny kakyň» diýdi. 6 Şeýdip,
olar ýola düşdüler, her bir baran ýerinde Hoş Habary wagyz edip,
hassalary sagaldyp, obama-oba aýlandylar.
7 Şol wagt Hirodes han bolan wakalaryň baryny eşidip, gaty
aljyrady. Sebäbi käbir adamlar: «Ýahýa dirilipdir!» diýýärdiler.
8 Käbirleri: «Ylýas peýda bolupdyr!», başga birileri hem: «Gadymy
pygamberleriň biri dirilipdir!» diýişýärdiler. 9 Hirodes bolsa: «Men
Ýahýanyň başyny çapdyrdym, onda bu adam kimkä? Ol hakda
üýtgeşik habarlar eşidýän» diýdi. Ol Isany görmäge jan etdi.
Isa bäş müň adamy doýurýar
10 Resullar

yzyna gelensoň, öz eden işlerini Isa habar berdiler.
Ol hem olary ýanyna alyp, Betsaýda diýen şäheriň golaýyndaky
bir çola ýere gitdi. 11 Emma mähelle muny bilip, Onuň yzyndan
bardy. Ol hem olary oňat garşylap, Hudaýyň Şalygy hakda gürrüň
berdi we şypa mätäç adamlary sagaltdy. 12 Gün ýaşyp barýarka,
Onkiler Isanyň ýanyna gelip: «Bu mähelläni goýber, töwerekdäki
obalara gidip, ýatara ýer we azyk tapsynlar, sebäbi biz bir çola
ýerde ahyry» diýdiler. 13 Emma Isa: «Olara iýmäge zady siz beriň»
diýdi. Olar hem: «Biz munça mähelle üçin iýmit satyn almaga
gidelimi? Biziň bäş çörek bilen iki balykdan başga zadymyz ýok
ahyry» diýdiler. 14 Ol ýerde bäş müňe golaý erkekler bardy. Emma
Isa şägirtlerine: «Olary elli-elliden topar-topar edip oturdyň» diýip
tabşyrdy. 15 Olar hem şeýle edip, hemmeleri oturtdylar. 16 Isa
bolsa bäş çörek bilen iki balygy alyp, gözlerini göge dikip şükür
etdi. Soňra bulary halka paýlar ýaly bölüşdirip şägirtlerine berdi.
17 Hemmeler iýip doýdular, artyp galan çörek böleklerini ýygnap,
on iki sebedi doldurdylar.
Petrusyň Mesihi ykrar etmegi
18 Bir

gün Isa ýekelikde Hudaýa doga okaýardy, şägirtleri hem
Onuň ýanyndady. Isa olardan: «Halk Maňa kim diýýär?» diýip
sorady. 19 Olar: «Käbirleri Ýahýa çümdüriji, käbirleri Ylýas, başga
birleri bolsa gadymy pygamberlerden biri dirilipdir diýýär» diýip
jogap berdiler. 20 Isa olardan: «Siz Maňa kim diýýärsiňiz?» diýip
sorady. Petrus: «Sen Hudaýyň Mesihisiň» diýip jogap berdi. 21 Isa
bolsa muny hiç kime aýtmazlygy olara berk tabşyrdy. 22 Ol sözüni
dowam edip: «Ynsan Ogly köp görgi görmeli, ýaşulular, ýolbaşçy
ruhanylar we dindarlar tarapyndan ret edilmeli, öldürilmeli we
üç günden soň dirilmelidir» diýdi. 23 Isa olaryň hemmesine şeýle
diýdi: «Kim Meniň yzyma eýermek isleýän bolsa, özüni inkär etsinde, her gün haçyny alyp, yzyma düşsün. 24 Kim janyny halas
etmek islese, ony ýitirer, ýöne kim janyny Meniň ugrumda ýitirse,
ony halas eder. 25 Ynsan tutuş dünýäni gazanybam, janyndan
mahrum bolsa, oňa näme peýdasy bar? 26 Kim Menden we
Meniň sözlerimden utansa, Ynsan Ogly-da Özüniň, Atasynyň we
mukaddes perişdeleriň şöhraty bilen gelen mahaly ondan utanar.
27 Emma size dogrusyny aýdýaryn: bu ýerde duranlaryň käbiri
Hudaýyň Şalygyny gelýänini görmezden ölmezler».

33 Musa

bilen Ylýas Isanyň ýanyndan aýrylyp barýarkalar, Petrus
näme diýýänini özi-de bilmän, Oňa: «Halypa! Bize bu ýerde bolmak
ýakymly, üç çadyr dikeli: biri — Saňa, biri — Musa, biri —
Ylýasa» diýdi. 34 Petrus bulary aýdyp durka, bir bulut gelip, olaryň
üstüni örtdi. Özlerini bulut gurşap alanda, olar gaty gorkdular.
35 Bulutdan: «Bu Meniň Oglumdyr, Saýlap-seçenimdir! Oňa gulak
asyň» diýen ses geldi. 36 Bu ses kesilen wagty, Isa ýeke galdy.
Şägirtler bolsa dymyp, gören zatlary barada şol günlerde hiç kime
gürrüň bermediler.
Arwah-jyn eýelän oglanyň sagaldylyşy
37 Şol

günüň ertesi dagdan aşak düşen wagty, bir uly mähelle
Isany garşylady. 38 Mähelläniň içinden bir adam gygyryp, şeýle
diýdi: «Mugallym! Ýalbarýan, meniň ogluma nazaryňy sal, ol
meniň ýalňyz çagam. 39 Ine, ony bir arwah-jyn eýeleýär, ol birden
çygyryp başlaýar. Ol ruh onuň agzyndan ak köpük gelýänçä
silterleýär, bedenine ýara salyp gynandan soň, ondan zordan
aýrylýar. 40 Şägirtleriňe ony çykaryp ber diýip ýalbardym, emma
olar başarmadylar». 41 Isa: «Eý, imansyz hem ýoldan çykan nesil!
Men haçana çenli siziň bilen bolup, size çydaýyn? Ogluňy bärik
getir» diýdi. 42 Çaga Isanyň ýanyna gelýärkä, arwah-jyn ony
ýere urup, köp silterledi. Emma Isa arwah-jyna käýäp, çagany
sagaldyp, atasyna gowşurdy. 43 Hemme Hudaýyň beýikdigine
haýran galdy.
Hemmeler Isanyň eden işlerine geň galdy. Isa Öz şägirtlerine:
44 «Bu sözler gulagyňyzda galsyn: Ynsan Ogly ynsanlaryň eline
tabşyrylar» diýdi. 45 Emma olar bu söze düşünmediler. Bu sözüň
manysy olar üçin gizlin bolup galdy, olar bu barada Isadan
soramaga-da gorkdular.
Iň beýik kim?
46 Şägirtleriň

arasynda olardan kimiň iň beýikdigi barada jedel
ýüze çykdy. 47 Isa olaryň ýüregindäki pikiri aňyp, bir çagany aldyda, ýanynda duruzdy. 48 Onsoň olara: «Kim şunuň ýaly bir çagany
Meniň adymdan kabul etse, Meni kabul etdigidir. Meni kabul eden
bolsa, Meni Ýollany kabul edýändir. Araňyzda kim hemmeden pes
bolsa, iň beýik şoldur» diýdi. 49 Ýohanna Isa ýüzlenip: «Halypa!
Biz Seniň adyň bilen arwah-jynlary çykarýan bir adamy gördük,
ýöne onuň biziň bilen bile däldigi üçin, ony togtatmak isledik»
diýdi. 50 Isa oňa: «Ony togtatmaň! Kim size garşy bolmasa, ol siziň
tarapyňyzdadyr» diýdi.
Samariýalylar Isa garşy bolýarlar
51 Göge

alynmaly mahaly golaýlanda, Isa Iýerusalime gitmegi
ýüregine düwüp, ymykly ýola düşdi. 52 Ol Özünden öň birnäçe
ilçini ýollady. Olar hem Onuň gelerine taýýarlyk görmek üçin,
samariýalylaryň bir obasyna girdiler. 53 Emma samariýalylar Isany
kabul etmediler, sebäbi Onuň ugry Iýerusalime tarapdy. 54 Isanyň
şägirtleri Ýakup bilen Ýohanna muny görüp, Ondan: «Ýa Reb!
Olary ýok etmek üçina gökden ot ýagdyrmagymyzy isleýärsiňmi?»
diýip soradylar. 55–56 Emma Isa öwrülip, olara käýedi.b Onsoň olar
başga oba gitdiler.
Isanyň yzyna eýermek
57 Ýolda

Isanyň keşbi üýtgeýär
28 Bu
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sözleri aýdanyndan sekiz gün geçensoň, Isa Petrusy,
Ýohannany we Ýakuby ýanyna alyp, Hudaýa doga okamak üçin
daga çykdy. 29 Doga okap otyrka, Onuň ýüz keşbi üýtgäp, eginbaşy
lowurdap ap-ak boldy. 30 Ine, iki adam Onuň bilen gürrüňleşip
durdy. Bu Musa bilen Ylýasdy. 31 Olar şöhrat içinde peýda bolup,
Isanyň dünýäden alynmaly pursaty barada gürrüň edýärdiler.
Bu pursat Iýerusalimde amala aşmalydy. 32 Petrus bilen onuň
ýanyndakylary uky basmarlaýardy, emma olar ukudan açylyp,
Isanyň şöhratyny hem Onuň ýanynda duran iki adamy gördüler.

barýarkalar, bir adam Isa: «Nirä gitseň, men hem
Seniň yzyňa düşjek» diýdi. 58 Isa oňa: «Tilkileriň süreni, guşlaryň
höwürtgesi bardyr, ýöne Ynsan Oglunyň başyny goýara-da ýeri
ýokdur» diýdi. 59 Başga birine: «Meniň yzyma düş» diýdi. Emma
ol: «Agam! Rugsat et, öňürti gidip, kakamy jaýlaýyn» diýdi.
60 Emma Isa oňa: «Goý, ölülerini ölüleriň özleri jaýlabersinler,
ýöne sen git-de, Hudaýyň Şalygyny wagyz et» diýdi. 61 Ýene birisi:
«Agam! Seniň yzyňa düşeýin, ýöne rugsat ber, öňürti maşgalam
bilen hoşlaşaýyn» diýdi. 62 Isa oňa: «Eline azaly alansoň, yzyna
seredýän adam Hudaýyň Şalygyna mynasyp däldir» diýdi.

a9:54 Käbir golýazmalarda: Ylýasyň edişi ýaly diýen jümle bar
b9:55 Käbir golýazmalarda: “Siz haýsy ruha degişlidigiňizi bilmeýärsiňiz.56

Çünki Ynsan Ogly adamlary ýok etmäge däl-de, eýsem olary

halas etmäge gelendir" diýen jümle bar.
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