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مۇقەددەسلەرگە ساالم

 1خۇدانىڭ ئىرادىسى بىلەن مەسىھ ئەيسانىڭ روسۇلى بولغان پاۋلۇستىن ئەفەسۇستىكى
مۇقەددەسلەرگە ،يەنى مەسىھ ئەيسادا ئىشەنگەنلەرگە ساالم 2 .ئاتىمىز خۇدادىن ۋە
خۇداۋەندىمىز ئەيسا مەسىھتىن سىلەرگە مېھىر-شەپقەت ۋە ئامانلىق بولسۇن.

ئەيسا مەسىھتىكى روھىي بەرىكەتلەر
 3خۇداۋەندىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ ئاتىسى خۇداغا ھەمدۇسانا بولسۇن .ئۇ ئۆزى بىزنى مەسىھتە
ساماۋى ئالەمنىڭ ھەممە روھىي بەرىكىتى بىلەن بەرىكەتلىگەن 4 .چۈنكى دۇنيانىڭ ئۇلى
سېلىنغىنىدىن ئىلگىرى بىزنى ئۆز ئالدىدا مۇقەددەس ۋە ئەيىبسىز بولغىلى ئۇنىڭدا ئىلغىدى.
 5ئۇ ئۆز خاھىشىنىڭ خۇش-رىزايىغا مۇۋاپىق ئۆز مۇھەببىتىدە بىزنى ئەيسا مەسىھنىڭ
ۋاسىتىسى بىلەن ئۆزىگە ئوغۇللۇققا تايىن قىلدى 6 .ئۆز ئامرىقىدا بىزگە ئىنئام قىلغان
مېھىر-شەپقەت شان-شەرىپىنىڭ ھەمدى ئۈچۈن شۇنى قىلغان.
 7ئۇنىڭ ئۆزىدە قېنىنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن قۇتقۇزۇلۇپ ،مېھىر-شەپقىتىنىڭ غەنىيلىكىگە
مۇۋاپىق گۇناھالرنىڭ مەغپىرىتىنى تاپتۇق 8 .بۇ مېھىر-شەپقىتىنى ھەر ھېكمەت ۋە پەم
بىلەن بىزگە ئاشۇرۇپ 9 ،ئۆز خۇش-رىزايىغا مۇۋاپىق ئۆز-ئۆزىدە توختاتقان ئىرادىسىنىڭ
سىرىنى بىزگە بىلدۈرۈپ 10 ،زامانالر تامام بولغىنىدا ھەممىسىنى خاھى ئاسماندىكى خاھى
يەردىكى ھەممە نەرسىنى مەسىھتە بىرلىككە يىغىدىغان تەدبىرىنى ئاشكارا قىلىبدۇر.
 11ھەر نەرسىنى ئۆز ئىرادىسىنىڭ ئىختىيارىيچە قىلغۇچىنىڭ تەقدىرىگە مۇۋاپىق مەسىھتە
مىراس نېسىپىنى ئېلىشقا ئىلگىرىدىن تەيىنلىنىشتۇق 12 .بۇنىڭ بىلەن بىز مەسىھكە
ئىلگىرى ئۈمىد باغلىغانالر ئۇنىڭ شان-شەرىپىنىڭ ھەمدىگە سەۋەب بواليلى.
 13ئۇنىڭدا سىلەر ھەم نىجاتىڭالرنىڭ ئىنجىلنىڭ ھەقىقەت سۆزىنى ئاڭلىغىنىڭالردا ئىشىنىپ
ۋەدە قىلىنغان مۇقەددەس روھ بىلەن مۆھۈرلەندىڭالر 14 .ئۇ ئۆزى خۇدانىڭ شان-شەرىپىنىڭ
ھەمدى ۋە ئۆز قوۋمىنىڭ قۇتقۇزۇلغۇچە مىراسىمىزنىڭ كاپالەتلىكى بولدى.
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پاۋلۇسنىڭ مەسىھىيلەر ئۈچۈن قىلغان دۇئاسى
 15ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۆزۈم خۇداۋەندە ئەيساغا بولغان ئېتىقادىڭالرنى ۋە مۇقەددەسلەرنىڭ
ھەممىسىگە قىلغان مۇھەببىتىڭالرنى ئاڭالپ 16 ،توختىماي سىلەرنىڭ جەھىتىڭالردىن شۈكۈر
ئېيتىپ ،سىلەرنى دۇئالىرىمدا ياد قىلىمەن 17 .خۇداۋەندىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ تەڭرىسى،
شان-شەرەپنىڭ ئاتىسى ئۆزىنى تونۇتماق ئۈچۈن سىلەرگە ھېكمەتنىڭ ۋە ئىلھامنىڭ روھىنى
بېرىپ 18 ،ئۆز دەۋىتىنىڭ ئۈمىدى نېمە ئىكەنلىكىنى ۋە مۇقەددەسلەرنىڭ ئارىسىدا ئۇنىڭ
مىراسىنىڭ شان-شەرىپىنىڭ غەنىيلىكى نېمە ئىكەنلىكىنى  19ۋە بىز ئىشەنگەنلەر ئۈچۈن
بولغان كۈچىنىڭ قۇۋۋىتىگە مۇۋاپىق ئىشلىگەن قۇدرىتىنىڭ ھەددىسىز ئۇلۇغلۇقىنىڭ نېمە
ئىكەنلىكىنى بىلمىكىڭالر ئۈچۈن كۆڭۈللىرىڭالرنىڭ كۆزلىرىنى ئاچقاي دەپ ،دۇئا قىلىمەن.
 20ئۇ شۇ قۇدرەتنى مەسىھتە ئاشكارا قىلىپ ،ئۇنى ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن قوپۇرۇپ ،ئاسمانالردا
ئۆز ئوڭ يېنىدا ئولتۇرغۇزۇپ 21 ،ھەر سەلتەنەت ۋە ھەر ھۆكۈمەت ۋە ھەر قۇدرەت ۋە ھەر
خوجىلىق ئۈستىگە ،يالغۇز بۇ دۇنيادا ئەمەس ،بەلكى كېلىدىغان ئالەمدە ھەم زىكىر قىلىنغان
ھەر نامنىڭ ئۈستىگە قويدى 22 .ئۇ ھەممىسىنى ئۇنىڭ پۇتلىرىنىڭ تېگىگە قويۇپ ،ئۇنى ھەر
ئىشتا جامائەتنىڭ بېشى قىلىپ بەردى 23 .جامائەت ئۆزى ئۇنىڭ بەدىنى بولۇپ ،ھەممىسىنى
ھەر نېمەت بىلەن تولدۇرغۇچى تەرىپىدىن تولۇقالندى.
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خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتى ئارقىلىق قۇتقۇزۇلدۇڭالر

 1سىلەر خاتا ۋە گۇناھلىرىڭالردا ئۆلگەنلەرنى خۇدا تىرىلدۈردى 2 .ئۇ ئىشالردا سىلەر بىر
ۋاقىت بۇ دۇنيانىڭ يوللىرىدا يۈرۈپ ،ھاۋادىكى ھۆكۈمەتنىڭ ئەمىرىگە ،يەنى بۇگۇنكى كۈندە
ئىتائەتسىزلىكنىڭ بالىلىرىدا ئىشلەپ تۇرغان روھقا ئەگەشتىڭالر 3 .بىز بولساقمۇ ھەممىمىز
بىر ۋاقىت ئۇالرنىڭ ئارىسىدا جىسمىمىزنىڭ شەھۋەتلىرىدە يۈرۈپ ،جىسىمنىڭ ۋە خىيالالرنىڭ
خاھىشىدەك قىلىپ ،باشقىالرغا ئوخشاش تەبىئەتتە غەزەپنىڭ بالىلىرى ئىدۇق 4 .لېكىن خۇدا
مەرھەمىتىدە غەنىي بولۇپ ،ئۆز چوڭ مۇھەببىتى ئۈچۈن بىزنى دوست تۇتۇپ 5 ،ھەتتا گۇناخالردا
ئۆلگىنىمىزدە بىزنى مەسىھ بىلەن تىرىلدۈردى .مېھىر-شەپقەت بىلەن قۇتقۇزۇلدۇڭالر!  6مانا
ئۇ بىزنى ئۇنىڭ بىلەن تىرىلدۈرۈپ قوپۇرۇپ ،مەسىھ ئەيسا بىلەن ئاسمانالردا ئورۇنالشتۇرۇپ
ئولتۇرغۇزدى 7 .مېقسىتى شۇكى ،كېلىدىغان دەۋرلەردە مەسىھ ئەيسادا بىزگە مېھرىبانلىقى
بىلەن ئۆز پەزىلەتلىك شەپقىتىنىڭ غەنىيلىكىنى ئاشكارا قىلىشتۇر 8 .چۈنكى مېھىر-شەپقەت
ئارقىلىق ئىماننىڭ ۋاسىتىسى بىلەن قۇتقۇزۇلدۇڭالر .لېكىن بۇ ئىش ئۆزلۈكتىن ئەمەس ،بەلكى
خۇدانىڭ ھەدىيەسىدۇر 9 .ۋە ئەمەللەردىن ئەمەس .شۇنىڭ ئۈچۈن ھېچكىم پەخىرلەنمىسۇن.
 10چۈنكى بىز ئۇنىڭ ئىجادىيىتى بولۇپ ،ياخشى ئەمەللەر قىلغىلى مەسىھ ئەيسادا يارىتىلغانمىز.
شۇنداق ئەمەللەردە يۈرمىكىمىز ئۈچۈن خۇدا ئۇالرنى ئىلگىرىدىن تەيىنلىدى.

5

ئەفەسۇسلۇقالرغا يېزىلغان خەت
ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق بىر بەدەن بولۇش

 11ئۇنىڭ ئۈچۈن سىلەر بىر ۋاقىت جىسىمچە تائىپىلەر بولۇپ ،جىسىمدە قول بىلەن قىلىنغان
خەتنىسى بار كىشىلەر تەرىپىدىن خەتنىسىز دەپ ئاتالغىنىڭالرنى يادىڭالرغا كەلتۈرۈڭالر.
 12ئۇ ۋاقىت مەسىھسىز بولۇپ ،ئىسرائىلنىڭ مىللىتىدىن تاشقىرى تۇرۇپ ،ۋەدىنىڭ
ئەھدىسىدىن غېرىب بولۇپ ،دۇنيادا ئۈمىدسىز ۋە خۇداسىز ئىدىڭالر 13 .لېكىن ئەمدى مەسىھ
ئەيسادىدۇرسىلەر .سىلەر بىر ۋاقىت يىراق تۇرغانالر مەسىھنىڭ قېنى بىلەن يېقىن كەلدىڭالر.
 14بىزنىڭ ئامانلىقىمىز ئۇدۇر .چۈنكى ئۇ ئۆزى ئىككىلىسىنى بىرلەشتۈرۈپ ،ئوتتۇرىدىكى
ئايرىما توسۇقنى ،يەنى ئاداۋەتنى يوقاتتى 15 .ئۇ ئۆز جىسمىدە ئەمر-پەرمانلىرى ئۆز ئىچىگە
ئالغان تەۋرات قانۇنىنى بىكار قىلىشى بىلەن ئۇ ئامانلىق پەيدا قىلىپ ،ئىككىنى ئۆزىدە
يېڭى بىر ئادەم قىلىپ ياراتتى 16 .ئۇ كرېست بىلەن ئاداۋەتنى ئۆلتۈرۈپ ،ئىككىلىسىنى بىر
بەدەندە خۇدا بىلەن ياراشتۇردى 17 .ئۇ ئۆزى كېلىپ سىلەر يىراقتىكىلەرگە ۋە يېقىندىكىلەرگە
ئامانلىقنى جاكارلىدى 18 .چۈنكى ئۇنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ئىككىلىمىز ئاتىنىڭ ئالدىغا
بىر روھتا يول تاپتۇق 19 .مۇندىن كېيىن سىلەر مۇساپىر ۋە مېھمان ئەمەس ،بەلكى
مۇقەددەسلەرنىڭ مىللەتداشلىرى ۋە خۇدانىڭ ئەھلى بەيتلىرىدۇرسىلەر 20 .روسۇلالرنىڭ ۋە
پەيغەمبەرلەرنىڭ ئۇلى ئۈستىدە ياسالدىڭالر .ئۇ بىنانىڭ بۇرجەك تېشى مەسىھ ئەيسا ئۆزىدۇر.
 21ئۇنىڭدا ئىمارەتنىڭ ھەممىسى قوشۇلۇپ ئۆسۈپ ،خۇداۋەندىدە بىر مۇقەددەس بەيت بولىدۇ.
 22ئۇنىڭدا سىلەر ھەم روھتا خۇداغا بىر ماكان بولماق ئۈچۈن باشقىالر بىلەن قوشۇلۇپ
ياسالغانسىلەر.
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پاۋلۇس يات تائىپىلەرگە ئىنجىلنى جاكارلىغۇچى

 1بۇ سەۋەبتىن سىلەر تائىپىلەر ئۈچۈن مەن مەسىھ ئەيسانىڭ مەھبۇسى بولغان پاۋلۇس
ئۆزۈم تىزلىرىمنى پۈكىمەن 2 .سىلەر ئۈچۈن خۇدانىڭ ماڭا بەرگەن مېھىر-شەپقەت
خىزمىتى توغرىسىدىن ئاڭلىغانسىلەر 3 ،يەنى مەن ئىلگىرى قىسقا سۆز بىلەن پۈتكەندەك ئۇ
سىر ئىلھام بىلەن ماڭا بىلدۈرۈلدى 4 .بۇنى ئوقۇغىنىڭالردا مەسىھنىڭ سىرى توغرىسىدىكى
بىلىشلىكىمنى ئۇقااليسىلەر 5 .ئۇ سىر ئۆتكەن نەسىللەرنىڭ ۋاقىتلىرىدا ئادەم بالىلىرىغا بايان
قىلىنماي ،ئەمدى روھنىڭ ئىلھامى بىلەن ئۇنىڭ مۇقەددەس روسۇللىرىغا ۋە پەيغەمبەرلىرىگە
ئاشكارا قىلىندى 6 ،يەنى ئۇ سىركى ،تائىپىلەر ئىنجىلنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن بىز بىلەن
ۋارىسداش ۋە بىر بەدەن بولۇپ مەسىھتىكى ۋەدىگە شېرىك بولدى 7 .مەن ئۆزۈم خۇدانىڭ
قۇدرىتى ۋاسىتىسى بىلەن ماڭا ئاتا قىلىنغان مېھىر-شەپقىتىنىڭ ھەدىيەسىگە مۇۋاپىق ئۇ
ئىنجىلنىڭ خىزمەتكارى بولدۇم 8 .ماڭا ،ھەممە مۇقەددەسلەرنىڭ ھەممىدىن تۆۋەن بولغان
ماڭا مېھىر-شەپقەت كۆرسىتىلىپ ،مەسىھنىڭ ھېچ ئەقىل يېتىشەلمەيدىغان غەنىيلىكىنى
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تائىپىلەرگە جاكارلىشى ئاتا قىلىندى 9 .دەرۋەقە ھەممىسىنى ياراتقۇچى خۇدانىڭ ئۆزىدە
ئەزەلدىن بېرى يوشۇرۇنغان سىرنىڭ مەسلىھەتى نېمە ئىكەنلىكىنى ئاشكارا قىلىشى
ماڭا بەردى 10 .چۈنكى خۇدا جامائەتنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ئۆز ھېكمىتىنىڭ تولىلىقىنى
ئاسمانالردىكى ئەمىرلەرگە ۋە قۇدرەتلىكلەرگە ئاشكارا قىلىشنى خالىدى 11 .ئۆزىنىڭ ئەزەلدىن
بېرى توختىتىپ خۇداۋەندىمىز مەسىھ ئەيسادا ئەمەلگە كەلتۈرگەن مەسلىھەتى شۇنداق
ئىدى 12 .چۈنكى مەسىھنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن جۈرئەت تېپىپ ،ئۇنىڭغا ئىشەنگەندىن كېيىن
خاتىرجەملىك بىلەن خۇدانىڭ ئالدىغا كىرەلەيمىز.
 13بۇ ۋەجىدىن ئۆزۈڭالر ئۈچۈن تارتقان زەخمەتلىرىمنىڭ جەھىتىدىن جۈرئەتسىز بولماڭالر،
چۈنكى بۇالر سىلەرنىڭ ئىززىتىڭالر بولىدۇ.

ئەيسا مەسىھنىڭ مۇھەببىتى
 14ئۇنىڭ ئۈچۈن ئاتىغا تىزىمنى پۈكىمەن 15 .دەرۋەقە ئاسماندا ۋە يەردە ئاتا دەپ ئاتالغان
ھەممىسىگە نام بەرگەننىڭ ئۆزىگە تىز پۈكۈپ 16 ،ئۇنىڭ شان-شەرىپىنىڭ غەنىيلىكىگە
مۇۋاپىق ئۆز روھىنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ئىچكى ئادىمىڭالرنىڭ قۇۋۋەتلىنىشى ئۈچۈن سىلەرگە
ئىلتىپات قىلسۇن دەپ ،دۇئا قىلىمەن 17 .شۇنداق قىلىپ ،مەسىھ ئىماننىڭ ۋاسىتىسى بىلەن
كۆڭۈللىرىڭالردا ماكان تۇتقاي ۋە ئۆزۈڭالر مۇھەببەتتە يىلتىزلىنىپ ئۇلدىنىپ 18 ،مەسىھنىڭ
ئەقىلدىن ئۈستۈن بولغان مۇھەببىتىنى بىلىپ ،ھەممە مۇقەددەسلەر بىلەن  19ئۇ مۇھەببەتنىڭ
كەڭلىكى ۋە ئۇزۇنلۇقى ۋە چوڭقۇرلۇقى ۋە ئېگىزلىكىنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى ئۇقۇشقا قۇدرەت
تېپىپ ،خۇدانىڭ ھەممە كامالىتىگە تولدۇرۇلغايسىلەر» دەپ دۇئايىم بار.
 20ئەمدى ئىچىمىزدە كارغا كېلىپ ئىشلەيدىغان قۇدرىتىگە مۇۋاپىق تىلىگىنىمىزدىن ۋە پىكىر
قىلغىنىمىزنىڭ ھەممىسىدىن قانچە زىيادىرەك قىلىشقا قادىر بولغۇچىغا — 21 ،ئۇنىڭغا
جامائەتتە مەسىھ ئەيسانىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ھەممە ئەسىرلەرگىچە ئەبەدىلئەبەد شان-شەرەپ
بولسۇن .ئامىن.

4

ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق روھىي بىرلىك

 1شۇنىڭ ئۈچۈن مەن ،خۇداۋەندە ئۈچۈن مەھبۇس بولۇپ ،سىلەرگە نەسىھەت بېرىمەنكى،
قىچقىرىلغان دەۋىتىڭالرغا اليىق ئەمەل قىلىپ 2 ،ھەممە كەمتەرلىك ۋە ياۋاشلىق ۋە سەۋر
بىلەن مۇھەببەتتە بىر-بىرىڭالرغا سەۋر-تاقەت قىلىپ 3 ،روھنىڭ بىرلىكىنى ئامانلىقنىڭ
رىشتىسى بىلەن ساقلىغىلى تىرىشقايسىلەر 4 .قىچقىرىلغان دەۋىتىڭالرنىڭ ئۈمىدى بىر
بولغاندەك ،بىر بەدەندۇرسىلەر 5 .روھ بىر ،خۇداۋەندە بىر ،ئىمان ۋە چۆمۈلدۈرۈش بىردۇر
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 6ۋە ھەممىسىنىڭ ئاتىسى خۇدا بىردۇر .ئۆزى ھەممىسىنىڭ ئۈستىدە ۋە ھەممىسى بىلەن ۋە
ھەممىسىدىدۇر.
 7لېكىن ھەربىرىمىزگە مەسىھ بەرگەن ھەدىيەسىنىڭ مىقدارىغا مۇۋاپىق مېھىر-شەپقەت ئاتا
قىلىندى 8 .ئۇنىڭ ئۈچۈن« :ئېگىزلىككە چىقىپ ئەسىرلەر ئېلىپ ،ئادەملەرگە ھەدىيەلەر
بەردى» دەپ ئېيتىلغان.
 9لېكىن «ئۇ چىقتى» دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى نېمىدۇر؟ ئۇ ئاۋۋال يەردىن تۆۋەنرەك جايالرغا
چۈشكەنىدى ئەمەسمۇ؟  10دەرۋەقە ئۇ چۈشكەن زات ھەممىسىنى قۇدرىتى بىلەن تولدۇرماق
ئۈچۈن ھەممە ئاسمانالردىن ئېگىز يەرگە چىققاننىڭ ئۆزىدۇر.
 11ئۇ ئۆزى بەزىلەرنى روسۇل ،بەزىلەرنى پەيغەمبەر ،بەزىلەرنى ئىنجىلنى يەتكۈزگۈچى ،بەزىلەرنى
پادىچى ۋە مۇئەللىم قىلىپ تەيىنلەپ بەردى 12 .مەسىھنىڭ بەدىنى تەمىر قىلىنمىقى ئۈچۈن
خىزمەت قىلىشقا ئۇ مۇقەددەسلەرنى قابىل قىلغىلى خالىدى 13 ،شۇنداق قىلىپ ،ھەممىمىز
ئىماننىڭ بىرلىكىگە ۋە ئىبن ئالالنىڭ مەرىپىتىگە ۋە كامىل ئادەم بولۇشىغىچە ،يەنى مەسىھنىڭ
كامالىتىنىڭ ئۆلچىمىگىچە يېتىشكەيمىز 14 .مۇندىن كېيىن ئادەملەرنىڭ ھىيلىسى ۋە مىكرى
بىلەن ئېزىقتۇلۇقنىڭ تۇزىقىغا تۇتۇلۇپ ،تەلىمنىڭ ھەر شامال بىلەن ئۇ يانغا بۇ يانغا چايقىلىپ
كۆتۈرۈلۈپ ،بالىالردەك بولمىغايمىز 15 .بەلكى ھەقىقەتكە ئىتائەت قىلىپ ،ھەر ئىشتا مۇھەببەت
بىلەن بېشىمىز بولغان مەسىھكە باغلىنىپ ئۆسكەيمىز 16 .ئۇنىڭ ئۆزىدىن پۈتۈن بەدەن زىچ
ماسالشقان ھالدا بولۇپ شەكىلگە كېلىپ ،ھەربىر ئەزاغا بېرىلگەن ئىشى بىلەن ۋە ھەر بېغىش
قىلغان ياردىمى بىلەن مۇھەببەتتە تەمىر قىلىنىپ ئۆسۈپ تۇرىدۇ.

يېڭى ئادەم
 17ئەمدى بۇنى ئېيتىپ ،خۇداۋەندىدە سىلەرگە نەسىھەت بېرىمەنكى ،مۇندىن كېيىن تائىپىلەر
ئۆز زېھىنلىرىنىڭ ئىناۋەتسىزلىكىدە يۈرگەندەك يۈرمىگەيسىلەر 18 .چۈنكى ئۇالر ئۆز
كۆڭۈللىرىنىڭ قاتتىقلىقى بىلەن جاھالەتلىكىدە يۈرۈپ ،خۇدانىڭ تىرىكلىكىدىن مەھرۇم
قالغىنى بىلەن پىكىرلىرى قاراڭغۇ بولۇپ قالغاندۇر 19 .ئۇالر گال بولۇپ ئۆزىنى بۇزۇقلۇققا
تاشالپ ،تەمەخورلۇقتا ھەر ناپاكلىقنى قىلىپ تۇرىدۇ 20 .لېكىن سىلەر مەسىھ تەرىپىدىن
ئۇنداق تەلىم ئالمىدىڭالر 21 .ئەيسادىكى ھەقىقەتكە مۇۋاپىق ئۇنىڭ توغرىسىدىن ئاڭالپ،
ئۇنىڭدىن تەلىم ئالدىڭالر ئەمەسمۇ؟  22شۇنداقكى ،بۇرۇنقى يۈرۈش-تۇرۇشۇڭالردەك بولغان
ئېزىقتۇلۇقنىڭ شەھۋەتلىرى بىلەن بۇزۇلغان كونا ئادەمنى سېلىۋېتىپ 23 ،زېھنىڭالرنىڭ
روھى بىلەن يېڭىلىنىپ 24 ،ئادالىتىدە ۋە ھەققىقىي دىيانىتىدە خۇداغا مۇۋاپىق يارىتىلغان
يېڭى ئادەمنى كىيىڭالر.
 25ئۇنىڭ ئۈچۈن يالغاننى تاشالپ ،ھەربىرىڭالر ئۆز ھەقەمسايىسى بىلەن راست سۆزلىسۇن.
چۈنكى بىر-بىرىمىزنىڭ ئەزالىرىدۇرمىز 26 .غەزەپلىنىڭالر ،ئەمما گۇناھ قىلماڭالر .غەزىپىڭالر
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ئۈستىگە كۈن پاتمىسۇن 27 .شەيتانغا جاي بەرمەڭالر 28 .ئوغرىلىق قىلغان كىشى مۇندىن
كېيىن ئوغرىلىمىسۇن ،بەلكى موھتاجقا بەرگىلى بىر نەرسە تاپماق ئۈچۈن ئۆز قوللىرى بىلەن
ياخشى ئىش قىلىپ ئىشلىسۇن 29 .ئېغىزلىرىڭالردىن ھېچبىر پاسكىنا گەپ چىقمىسۇن،
بەلكى ئاڭلىغۇچىالرغا بەرىكەت يەتكۈزۈپ ،تەمىر قىلىنىشقا يارىغۇدەك مېھىر-شەپقەتلىك سۆز
قىلىڭالر 30 .خۇدانىڭ مۇقەددەس روھىنى غەمكىن قىلماڭالر ،چۈنكى ئۇنىڭ بىلەن نىجات
كۈنى ئۈچۈن مۆھۈرلەندىڭالر 31 .ھەر ئاچچىقلىق ۋە كەھر ۋە غەزەپ ۋە توۋلىماقلىق ۋە
تۆھمەت ۋە ھەر يامانلىقنى ئاراڭالردىن چىقىرىپ 32 ،بىر-بىرىڭالرغا مۇاليىم ۋە رەھىمدىل
بولۇپ ،خۇدا مەسىھتە سىلەرنى ئەپۇ قىلغاندەك بىر-بىرىڭالرنى ئەپۇ قىلىڭالر.

5

 1ئامراق بالىالردەك خۇداغا ئوخشاپ 2 ،مۇھەببەتتە يۈرۈڭالر .شۇنداقكى ،مەسىھ
سىلەرگە مۇھەببەت كۆرسىتىپ ،ئۆزىنى بىز ئۈچۈن خۇداغا بىر خۇشبۇي ھەدىيە ۋە
قۇربانلىقتەك تاپشۇردى.
 3لېكىن مۇقەددەسلەرگە ۋاجىپ بولغۇدەك ئاراڭالردا زىنانىڭ ۋە ھېچ پاسكىنىلىقنىڭ ۋە يا
تەمەخورلۇكنىڭ گېپى ھەم ئاڭالنمىسۇن 4 .كېلىشمىگۈدەك قەبىھ ئىشالر يا ئەپسانە سۆز
ۋە يا چاكىنا گەپ بولمىسۇن ،بەلكى ئورنىغا تەشەككۈرلەر ئاڭالنسۇن 5 .چۈنكى شۇنى
بىلىسىلەركى ،ھېچبىر زىناخور يا ناپاك كىشى يا ھېچبىر تەمەخور ،ئۇ ئۆزى بۇتپەرەستەك
بولغاچ ،مەسىھنىڭ ۋە خۇدانىڭ پادىشاھلىقىدا مىراس تاپمايدۇ.
 6ھېچكىم سىلەرنى بىھۇدە سۆزلەر بىلەن ئازدۇرمىسۇن ،چۈنكى ئۇنداق ئىشالرنىڭ
سەۋەبىدىن خۇدانىڭ غەزىپى ئىتائەتسىزلىكنىڭ ئوغۇللىرىنىڭ ئۈستىگە كېلىدۇ 7 .ئۇنىڭ
ئۈچۈن ئۇالرغا شېرىك بولماڭالر 8 .چۈنكى سىلەر بىر ۋاقىت قاراڭغۇلۇق بولۇپ ،ئەمدى
خۇداۋەندىدە يورۇقلۇق بولدۇڭالر .نۇرنىڭ بالىلىرىدەك يۈرۈڭالر 9 .چۈنكى نۇرنىڭ مېۋىسى
بارچە ياخشىلىقتا ۋە ئادالەتتە ۋە ھەقىقەتتە ئىپادىلىنىدۇ 10 .نېمە خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا
مەقبۇل ئىكەن دەپ تەھقىق قىلىڭالر 11 .قاراڭغۇلۇقنىڭ مېۋىسىز ئەمەللىرىگە شېرىك
بولماي ،بەلكى ئۇالرنى پاش قىلىڭالر 12 .چۈنكى شۇنداقالرنىڭ پىنھاندا قىلغان ئەمەللىرى
توغرىسىدا سۆزلىمەك ھەم ئەيىبتۇر.
 13لېكىن پاش قىلىنغان ھەر ئىش نۇر بىلەن ئاشكارا بولىدۇ ،چۈنكى ئاشكارا قىلىنغان ھەر
ئىش يورۇقتۇر 14 .ئۇنىڭ ئۈچۈن« :ئەي ئۇخلىغۇچى ئويغىنىپ ،ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن قوپقىن
ۋە مەسىھ ساڭا يورۇقلۇق بېرىدۇ» دەپ ئېيتىلىدۇ.
 15ئۇنىڭ ئۈچۈن يۈرۈشۈڭالرغا ئاگاھ بولۇپ ،ئەقىلسىزالردەك ئەمەس ،بەلكى داناالردەك
يۈرۈڭالر 16 .پۇرسەتتىن پايدىلىنىڭالر ،چۈنكى كۈنلەر ياماندۇر 17 .شۇ ۋەجىدىن پەمسىز
بولماي ،خۇداۋەندىنىڭ ئىرادىسى نېمە ئىكەنلىكىنى ئۇقۇڭالر 18 .شاراب ئىچىپ مەست
بولماڭالر ،چۈنكى شۇنىڭدىن بۇزۇقلۇق چىقىدۇ .بەلكى روھ بىلەن تولدۇرۇلغان بولۇڭالر.
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 19بىر-بىرىڭالرغا زەبۇرنىڭ كۈيلىرى ۋە مەدھىيىلەر ۋە روھىي ناخشىالر بىلەن سۆز قىلىپ،
كۆڭۈللىرىڭالردا خۇداۋەندىنى مەدھىيىلەپ ناخشا ئېيتىپ ،نەغمە قىلىڭالر 20 .ھەر ۋاقىت
ھەممە نېمەت ئۈچۈن خۇداۋەندىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ ئىسمى بىلەن خۇدا ئاتىغا شۈكۈر
قىلىڭالر 21 .مەسىھنىڭ قورقۇنچى بىلەن بىر-بىرىڭالرغا بويۇن سۇنۇڭالر.

ئەر-خوتۇننىڭ مۇناسىۋىتى
 22ئەي خوتۇنالر ،خۇداۋەندىگە بويۇن سۇنغاندەك ئەرلىرىڭالرغا بويۇن سۇنۇڭالر 23 .مەسىھ ئۆزى
جامائەتنىڭ بېشى ۋە بەدەننىڭ قۇتقۇزغۇچىسى بولغاندەك ،ئەر خوتۇننىڭ بېشى بولىدۇ 24 .شۇنىڭ
ئۈچۈن جامائەت مەسىھكە بويۇن سۇنغاندەك ،خوتۇنالر ھەر ئىشتا ئۆز ئەرلىرىگە بويۇن سۇنسۇن.
 25ئەي ئەرلەر ،سىلەر ئۆز خوتۇنلىرىڭالرنى دوست تۇتۇڭالر ،خۇددى مەسىھ جامائەتنى دوست
تۇتۇپ ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۆزىنى پىدا قىلغاندەك 26 .ئۇ ئۇنى سۇ يۇيۇشى بىلەن پاك قىلىپ،
سۆزنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن پاك-مۇقەددەس قىلىش ئۈچۈن شۇنداق قىلدى 27 .چۈنكى ئۇ
جامائەتنى داغدىن ۋە ئەيىبتىن ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش نەرسىلەردىن پاك قىلىپ ،ئۇنى ئۆز
ئالدىدا مۇقەددەس ۋە خاتاسىز ۋە شەرەپلىك تۇرغۇزغىلى خالىدى.
 28شۇنىڭغا ئوخشاش ئەرلەرگە خوتۇنلىرىنى ئۆز بەدەنلىرىدەك دوست تۇتۇش ۋاجىپتۇر .ئۆز
خوتۇنىنى دوست تۇتقان كىشى ئۆزىنى دوست تۇتىدۇ 29 .چۈنكى ھېچكىم ئەسال ئۆز جىسمىنى
يامان كۆرمەيدۇ ،بەلكى ئۇ ئۇنى بېقىپ پەرۋىش قىلىدۇ ،مەسىھ جامائەتنى پەرۋىش قىلغاندەك.
 30چۈنكى بىز ئۇنىڭ بەدىنىنىڭ ئەزالىرىدۇرمىز.
 31ئۇنىڭ ئۈچۈن كىشى ئۆز ئاتىسىنى ۋە ئانىسىنى قويۇپ ،خوتۇنى بىلەن بىر بولسۇن ۋە
ئىككىلىسى بىر جىسىم بولسۇن 32 .بۇ سىر ئۇلۇغدۇر ،لېكىن بۇنى مەسىھ ۋە جامائەت
توغرىسىدا ئېيتىمەن 33 .لېكىن سىلەرنىڭ ھەربىرىڭالرمۇ ئۆز خوتۇنىنى ئۆزىدەك دوست
تۇتسۇن ۋە خوتۇن ئۆز ئېرىگە ھۆرمەت قىلسۇن.

6

ئاتا-ئانىالر بىلەن بالىلىرى

 1ئەي بالىالر خۇداۋەندىدە ئاتا-ئانىلىرىڭالرغا ئىتائەت قىلىڭالر ،چۈنكى شۇنداق
قىلمىقىڭالر ئادالەتكە مۇۋاپىقتۇر« 2 .ئاتاڭغا ۋە ئاناڭغا ھۆرمەت قىلغىن» دەپ ۋەدىسى بار
ئاۋۋالقى ئەمردۇر 3 .يەنى« :شۇنىڭ بىلەن ساڭا ياخشى بولۇپ ،يەردە ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرىسەن»
دەپ ۋەدىسى بار.
 4سىلەر ،ئەي ئاتىالر ،ئۆز بالىلىرىڭالرنى ئاچچىقالندۇرماڭالر ،بەلكى خۇداۋەندىنىڭ تەلىمى ۋە
نەسىھەتى بىلەن ئۇالرنى تەربىيە قىلىڭالر.
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خىزمەتكارالر بىلەن خوجىلىرى
 5ئەي خىزمەتكارالر ،مەسىھكە ئىتائەت قىلغىنىڭالردەك جىسمانىي خوجىلىرىڭالرغا كۆڭۈلنىڭ
ساددىلىقىدا ئەيمىنىش ۋە تىترەش بىلەن ئىتائەت قىلىڭالر 6 .كۆزگە كۆرۈنۈپ ئادەملەرنى
رازى قىلماق ئۈچۈن ئەمەس ،بەلكى مەسىھنىڭ خىزمەتكارلىرىدەك كۆڭۈلنىڭ مەيلى بىلەن
خۇدانىڭ ئىرادىسىنى قىلىپ 7 ،ئادەملەرگە خىزمەت قىلغاندەك ئەمەس ،بەلكى خۇداۋەندىنىڭ
بەندىلىرىدەك ياخشى نىيەت بىلەن خىزمەت قىلىڭالر 8 .بىلگەيسىلەركى ،ھەركىم نېمە ياخشىلىق
قىلسا ،خاھى قۇل بولسۇن ،خاھى ھۆر بولسۇن ئۆز قىلغىنى خۇداۋەندىدىن ئۇنىڭغا ياندۇرۇلىدۇ.
 9سىلەر ،ئەي خوجىالر ،خىزمەتكارالرغا ھەم شۇنداق قىلىپ ،ئاسمانالردا يۈز-خاتىرە قىلمايدىغان
ئۇالرنىڭ ۋە سىلەرنىڭ خوجاڭالر بار ئىكەنلىكىنى بىلىپ قاتتىق سۆز ئىشلىتىشنى تاشالڭالر.

روھىي ساۋۇت-ياراغالر
 10ئاخىرى ،ئەي بۇرادەرلىرىم ،خۇداۋەندىدە ۋە ئۇنىڭ ئۇلۇغ قۇدرىتىدە قۇۋۋەتلىنىڭالر.
 11ئىبلىسنىڭ ھىيلە مىكرىگە زىت تۇرالمىقىڭالر ئۈچۈن خۇدانىڭ پۈتۈن ساۋۇت-يارىغىنى
كىيىڭالر 12 .چۈنكى جېڭىمىز قان ۋە جىسىم بىلەن ئەمەس ،بەلكى چوڭالر بىلەن ۋە
سەلتەنەتلەر بىلەن ۋە قاراڭغۇلۇقنىڭ جاھانگىرلىرى بىلەن ۋە ئاسمانالردىكى يامانلىقنىڭ روھ
قوشۇنلىرى بىلەن جەڭ قىلىمىز 13 .شۇ ۋەجىدىن يامانلىق كۈنىدە دۈشمەنگە زىت تۇرۇپ ،ھەر
ئىشنى ياخشى پۈتكۈزۈپ مۇستەھكەم تۇرمىقىڭالر ئۈچۈن خۇدانىڭ پۈتۈن ساۋۇت-يارىغىنى
كىيىڭالر.
 14ئۇنىڭ ئۈچۈن بەللىرىڭالرنى ھەقىقەت بىلەن باغالپ ،ئادالەتنىڭ كۆكرەك قالقىنىنى
كىيىپ 15 ،پۇتلىرىڭالرغا ئامانلىقنىڭ ئىنجىلىنىڭ تەييارلىقىنى سېپىپ 16 ،ھەممىسىنىڭ
ئۈستىگە ئىماننىڭ سىپىرىنى كۆتۈرۈڭالر ،چۈنكى ئۇنىڭ بىلەن يامان بولغۇچىنىڭ ھەممە
ئوتلۇق ئوقلىرىنى ئۆچۈرەلەيسىلەر 17 .ۋە نىجاتنىڭ دۇبۇلغىسىنى ۋە روھنىڭ قىلىچىنى،
يەنى خۇدانىڭ سۆزىنى ،قوبۇل قىلىڭالر 18 .ھەر ۋاقىت دۇئادا ۋە تەلەپتە تۇرۇپ ،ھەمىشە روھتا
دۇئا قىلىپ ،بىدار بولۇپ ھەممە مۇقەددەسلەر ئۈچۈن غەيرەت بىلەن دۇئا قىلىڭالر 19 .مەن
ئۈچۈن ھەم دۇئا قىلىڭالركى ،ئاغزىمنى ئاچسام ،ئىنجىلنىڭ سىرىنى جۈرئەت بىلەن بايان
قىلغىلى ماڭا سۆز بېرىلگەي 20 .ئۇ ئىنجىلنىڭ سىرى ئۈچۈن زەنجىرلەردە بىر ئەلچىدۇرمەن.
دۇئا قىلىڭالركى ،جۈرئەتلىنىپ ئۇنىڭ توغرىسىدا اليىقىدا سۆز قىاللىغايمەن.
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ئەفەسۇسلۇقالرغا يېزىلغان خەت
ئاخىرقى ساالمالر

 21سىلەر مېنىڭ ئىشلىرىم توغرىسىدىن ئاڭالپ ئەھۋالىمنى بىلمىكىڭالر ئۈچۈن خۇداۋەندىنىڭ
سادىق خىزمەتكارى بولغان ئامراق تىكىكۇس كېلىپ ،سىلەرگە ھەممىسىنى بىلدۈرىدۇ 22 .بۇ
جەھىتىدىن بىزنىڭ توغرىمىزدىن خەۋەر تاپمىقىڭالر ئۈچۈن ۋە ئۇ ئۆزى كۆڭۈللىرىڭالرغا
تەسەللى بەرسۇن دەپ ئۇنى قېشىڭالرغا ئەۋەتتىم.،
 23خۇدا ئاتىدىن ۋە خۇداۋەندە ئەيسا مەسىھتىن بۇرادەرلەرگە ئامانلىق ۋە مۇھەببەت بىلەن
ئىمان بولسۇن 24 .خۇداۋەندىمىز ئەيسا مەسىھنى دائىم دوست تۇتقانالرنىڭ ھەممىسىگە
مېھىر-شەپقەت بولسۇن.

