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   فىلىپپىلىقالرغا يېزىلغان خەت

مۇقەددەسلەرگە ساالم

ئەيسانىڭ 1  مەسىھ  تىموتېئۇستىن  ۋە  پاۋلۇستىن  بولغان  بەندىلىرى  ئەيسانىڭ  1 مەسىھ 

يېتەكچىلەر ۋە جامائەت خىزمەتچىلىرىگە ساالم.   ۋە  فىلىپپىدىكى ھەممە مۇقەددەسلىرى 
ئامانلىق  ۋە  مېھىر-شەپقەت  مەسىھتىن  ئەيسا  خۇداۋەندە  ۋە  خۇدادىن  ئاتىمىز  2 سىلەرگە 

بولسۇن.  

شۈكۈر ۋە دۇئا

دۇئالىرىمدا  ۋاقىت ھەممە  ئېيتىپ،  4 ھەر  قىلسام، خۇدايىمغا شۈكۈر  ياد  قاچان  3 سىلەرنى 

بۇ  تارتىپ  كۈندىن  ئاۋۋالقى  قىلىمەن.  5 چۈنكى  دۇئا  ئۈچۈن  ھەممەڭالر  بىلەن  خۇشلۇق 
بىر  سىلەردە  بىلىمەنكى،  كەلدىڭالر. 6 تايىن  بولۇپ  شېرىك  ئىشىغا  ئىنجىلنىڭ  ۋاقىتقىچە 
پۈتكۈزىدۇ.   داۋامالشتۇرۇپ  ئۇنى  كۈنىگىچە  ئەيسانىڭ  مەسىھ  باشلىغۇچى  ئىشنى  ياخشى 
ياكى  تۇرسام  زەنجىرلەردە  چۈنكى  اليىقتۇر،  ماڭا  ئويالش  شۇنداق  توغرىسىدا  7 ھەممەڭالر 

مېھىر- ھەممەڭالر  ۋە  كۆڭلۈمدىدۇرسىلەر  سىلەر  قىلسام،  ئىسپات  سۆزىنى  ئىنجىلنىڭ 
شەپقەتتە مېنىڭ شېرىكلىرىمدۇرسىلەر.  8 چۈنكى مەسىھ ئەيسانىڭ مۇھەببىتى بىلەن سىلەرنى 

سېغىنىدىغىنىمغا خۇدا ئۆزى ماڭا گۇۋاھتۇر.  
9 شۇنى دۇئا قىلىمەنكى، مۇھەببىتىڭالر مەرىپەتتە ۋە ھەممە پەمدە تېخى ئېشىپ زىيادىلەشكەي.  

10 شۇنداقكى، نېمە ھەق ئىكەنلىكىنى ئايرىپ، مەسىھنىڭ كۈنىگىچە ساپ ۋە ئەيىبسىز بولۇپ،  

11 خۇدانىڭ شان-شەرىپى ۋە ھەمدى ئۈچۈن ئەيسا مەسىھنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن بولغان مېۋە 

بىلەن تولغايسىلەر.  

پاۋلۇس ئەيسا مەسىھ ئۈچۈن زەنجىرگە تارتىلغان

راۋاجىغا  ئىنجىلنىڭ  ئىشالرنىڭ  بولغان  ۋەقە  ماڭا  خااليمەنكى،  بۇرادەرلەر،  ئەي  12 لېكىن، 

سەۋەب بولغىنىنى بىلگەيسىلەر.  13 شۇنداقكى، مەسىھ ئۈچۈن زەنجىرگە تارتىلغىنىم ھۆكۈمەت 
بولدى.  14 بۇرادەرلەرنىڭ  ئاشكارا  باشقىالرغا  ھەممە  ۋە  ھەممىسىگە  ھويلىسىدىكىلەرنىڭ 
تولىسى خۇداۋەندىگە تايىنىپ، زەنجىرلىرىم بىلەن جۈرئەت تېپىپ، قورقماي خۇدانىڭ سۆزىنى 
يەتكۈزىدۇ.  15 بەزىلەر ھەسەتتىن ۋە جېدەلدىن مەسىھنى ۋەز ئېيتىدۇ. ئەمما بەزىلەر خۇش-
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رىزالىكتىن ئۇنى ۋەز ئېيتىدۇ.  16 بۇالر ئىنجىلنىڭ مۇھاپىزىتى ئۈچۈن مەھبۇس بولغىنىمنى 
ماڭا  زەنجىرلىرىمدە  ئۆز  باشقىالر  ئېيتىدۇ.  17 ئەمما  ۋەز  مەسىھنى  مۇھەببەتتىن  بىلىپ، 

غەملىك يەتكۈزگىلى خاالپ، خۇسۇمەتتىن مەسىھنى ۋەز ئېيتىدۇ.  
مەسىھ  بولسۇن،  بىلەن  ھەقىقەت  خاھى  بولسۇن،  بىلەن  باھانە  خاھى  بولسا،  18 ھەرقانداق 

بولىمەن.  19 چۈنكى  خۇش  ۋە  بولدۇم  خۇش  ئۈچۈن  ئۇنىڭ  ئېيتىلىدۇ.  ۋەز  تەرىقىدە  ھەر 
روھىنىڭ  مەسىھنىڭ  ئەيسا  ۋە  بىلەن  دۇئايىڭالر  سىلەرنىڭ  ھەممىسى  بۇنىڭ  بىلىمەنكى، 
ياردىمى بىلەن مېنىڭ نىجاتىمغا مەدەت بولىدۇ.  20 مېنىڭ ئىشتىياقىم ۋە ئۈمىدىم شۇكى، 
ھېچ ئىشتا خىجالەت بولماي، بەلكى ھەمىشە بولغاندەك، ئەمدى ھەم، خاھى تىرىكلىك بىلەن، 
خاھى ئۆلۈم بىلەن بولسا ھەممە جۈرئەت بىلەن مەسىھ مېنىڭ بەدىنىمدە شان-شەرەپ تاپقاي.  
21 چۈنكى ماڭا ھايات ئىكەنلىكىم مەسىھتۇر ۋە ئۆلمىكىم ماڭا پايدىدۇر.  22 لېكىن بەدەندە 

تىرىك قالمىقىم ئىشىمغا مېۋە كەلتۈرىدىغان بولسا، قايسىنى ئىلغايدىغىنىمنى بىلمەيمەن.  
23 ئەمما بۇ ئىككىسىنىڭ ئارىلىقىدا قالدىم. بېرىپ مەسىھ بىلەن بولغىلى ئارزۇيۇم بار، چۈنكى 

بەدەندە قالمىقىم سىلەر ئۈچۈن الزىمدۇر.   ئاندا بولمىقىم توال ياخشىراق بوالتتى.  24 لېكىن 
ئۈچۈن  بولۇشۇڭالر  خۇش  ۋە  ئىلگىرىلىشىڭالر  ئالغا  ئىماندا  باركى،  ئىشانچىم  25 شۇنىڭغا 

ھەممەڭالر بىلەن بىللە قالىمەن،  26 شۇڭا ئالدىڭالرغا يېنىپ كەلمىكىم بىلەن مەسىھ ئەيسادا 
پەخرىڭالر مەن ئۈچۈن ئېشىپ زىيادىلەشكەي.  

سىلەرنى  كېلىپ  خاھى  قىلىڭالركى،  ئەمەل  ياراشقۇدەك  ئىنجىلىغا  مەسىھنىڭ  27 پەقەت، 

بىر  قىلىشىپ،  ئىجتىھات  بىللە  ئىمانى ئۈچۈن  ئىنجىلنىڭ  بولسام،  يىراقتا  كۆرسەم، خاھى 
روھتا بىر جاندەك چىڭ تۇرۇشۇڭالرنى توغراڭالردىن ئاڭلىغايمەن.  28 ۋە زىت تۇرغۇچىالردىن 
ھېچ ئىشتا قورقمىغايسىلەر. چۈنكى شۇنداق تۇرۇشۇڭالر ئۇالرنىڭ ھاالكەتكە بارىدىغىنىغا بىر 
ئاالمەت، لېكىن سىلەرنىڭ نىجاتقا بارىدىغىنىڭالرغا خۇدادىن بولغان بىر ئاالمەتتۇر.  29 چۈنكى 
سىلەرگە  ھەم  تارتماق  زەخمەت  ئۈچۈن  ئۇنىڭ  بەلكى  ئەمەس،  ئىشەنمەك  مەسىھكە  يالغۇز 
بېرىلغاندۇر. 30 چۈنكى سىلەر ئىلگىرى مەندە كۆرۈپ، ئەمدى ھەم قىلىۋاتقانلىقىمنى ئاڭلىغان 

كۈرەشنى ئۆزۈڭالر ھەم قىلىسىلەر.  

ئەيسا مەسىھنىڭ ئۆزىنى كەمتەر تۇتۇشى

شېرىكلىك 2  روھتا  ۋە  بولسا  تەسەللىسى  مۇھەببەت  يا  بولسا  نەسىھەت  مەسىھتە  1 ئەگەر 

بولسا يا شەپقەت ۋە مەرھەمەت بار بولسا،  2 سىلەر بىر پىكىردە بولۇپ، بىر مۇھەببەتتىن 
تولۇپ، بىر جاندەك بىر رايدا تۇرمىقىڭالر بىلەن خۇشلۇقۇمنى كامىل قىلىڭالر.  3 ھېچ ئىشنى 
بىر-بىرىڭالرنى  بىلەن  مۇاليىملىق  بەلكى  قىلماي،  ئۈچۈن  پەخىر  قۇرۇق  ياكى  تەرەپدارلىق 
ھەربىرىڭالر  كۆزلىمەي،  ئۆزىنىڭكىنى  يالغۇز  4 ھەربىرىڭالر  ساناڭالر.   ئەۋزەل  ئۆزۈڭالردىن 
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باشقىالرنىڭكىنى ھەم كۆزلىسۇن.  5 مەسىھ ئەيسادىكى پىكىر سىلەردە ھەم بولسۇن.  6 ئۇ ئۆزى 
خۇدانىڭ شەكلىدە بولغىنى بىلەن خۇداغا تەڭ بولۇشىنى بىر ئولجىدەك ساناپ تۇتۇۋالماي،  
7 ئۆزىنى خالىي قىلىپ ئۆزىگە قۇلنىڭ شەكلىنى ئېلىپ، ئادەمنىڭ ئوخشاشلىقىغا كىردى.  8 ئۇ 

قىياپەتتە ئادەمدەك بولۇپ، ئۆزىنى تۆۋەن تۇتۇپ ئۆلۈمگىچا، ھەتتا كرېستنىڭ ئۆلۈمىگىچا 
ئىتائەت قىلدى.  9 ئۇنىڭ ئۈچۈن خۇدا ئۇنى ناھايىتى ئۇلۇغالندۇرۇپ، ئۇنىڭغا ھەر ئىسىمدىن 
ئۇلۇغراق بىر ئىسىمنى بەردىكى،  10 ئاسماندىكى ۋە يەردىكى ۋە يەرنىڭ تېگىدىكىلەر بولسا 
ھەر تىزى ئەيسانىڭ ئىسمىغا پۈكۈلگەي.  11 ۋە ھەر تىل ئەيسا مەسىھنى »خۇداۋەندە« دەپ 

خۇدا ئاتىنىڭ شان-شەرىپى ئۈچۈن ئېتىراپ قىلغاي.  

ساماۋىي نۇرالردەك يورۇڭالر

ھەمىشە  بەلكى  ئەمەس،  بولغاندا  ھازىر  مەن  يالغۇز  ئامراقلىرىم،  ئەي  ئۈچۈن،  12 ئۇنىڭ 

تىترەك  ۋە  قورقۇنچ  بولغىنىمدا  يىراقتا  زىيادىرەك  تېخى  ئەمدى  قىلغىنىڭالردەك،  ئىتائەت 
ئۆز خۇش-رىزايى ئۈچۈن سىلەردە،  ئاشۇرۇڭالر.  13 چۈنكى  ئەمەلگە  نىجاتىڭالرنى  ئۆز  بىلەن 
ھەم خاھىش، ھەم ئەمەل پەيدا قىلغۇچى خۇدا ئۆزىدۇر.  14 غوتۇلداش ۋە تاالش-تارتىش قىلماي 
ھەر ئىشنى قىلىڭالر.  15 شۇنىڭ بىلەن سىلەر ئەيىبسىز ۋە ساپ بولۇپ، تەتۈر ۋە بۇزۇق بىر 
نەسىل ئارىسىدا بۇ دۇنيادا ساماۋى نۇرالردەك يورۇپ، خۇدانىڭ داغسىز بالىلىرى بولغايسىلەر.  
ئىشلىمىگىنىمگە  بىھۇدە  ۋە  يۈگۈرمىگىنىمگە  بىكار  تۇتۇڭالر.  16 تىرىكلىك سۆزىنى مەھكەم 

گۇۋاھ بولۇپ، مەسىھنىڭ كۈنىدە مېنىڭ پەخرىم بولۇڭالر.  17 لېكىن ئىمانىڭالرنىڭ قۇربانلىقى 
ۋە خىزمىتىدە ئۆزۈم قۇربانلىق قىلىنساممۇ، خۇش بولۇپ سىلەر بىلەن خۇشاللىق قىلىمەن.  

18 سىلەر ھەم خۇش بولۇپ،مەن بىلەن خۇشال بولۇڭالر.  

تىموتېۇئس ۋە ئېپافرودىتۇس

19 لېكىن ئەھۋالىڭالرنى بىلىپ، ئۆزۈم خاتىرجەم بولماق ئۈچۈن تىموتېئۇسنى پات ئالدىڭالرغا 

ئەۋەتكىلى خۇداۋەندە ئەيسادا ئۈمىد قىلىمەن.  20 چۈنكى ئەھۋالىڭالردىن ساپ كۆڭۈل بىلەن 
ئەندىشە قىلىدىغان باشقا پىكىردىشىم يوقتۇر.  21 ھەممىسى ئۆزىنىڭكىنى ئىزدەيدۇ، مەسىھ 
ئەيسانىڭكىنى ئەمەس.  22 سىلەر ئۇنىڭ مۇستەھكەم قەدەملىكىنى بىلىپ، بىر باال ئاتىسىغا 
بىلىسىلەر.  23 ئۆز  قىلغىنىنى  خىزمەت  بىلەن  مەن  ئۈچۈن  ئىنجىل  قىلغاندەك،  خىزمەت 
ئىشىمنىڭ نېمە بولىدىغىنىنى كۆرگەندىن كېيىن، دەرھال ئۇنى ئەۋەتەي دەپ، ئۈمىد قىلىمەن.  

24 ئۆزۈم ھەم پات يېقىندا قېشىڭالرغا باراي دەپ، خۇداۋەندىدە ئېتىمادىم بار.  

مېنىڭ ھاجىتىم  ۋە  ئەلچىڭالر  بولۇپ، سىلەرنىڭ  ۋە سەپداش  بىلەن ھەمكار  مەن  25 لېكىن 

الزىم  ئەۋەتىشنى  قېشىڭالرغا  ئېپافرودىتۇسنى  بۇرادىرىم  بولغان  قىلغۇچى  خىزمەت  ئۈچۈن 
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ئەنسىرەپ،  ئۆزى  ئۈچۈن  ئاڭلىغىنىڭالر  بولغىنىنى  كېسەل  ئۇنىڭ  كۆردۈم.  26 چۈنكى 
ھەممەڭالرنى سېغىنىپ قالدى.  27 دەرۋەقە ئۇ ئۆلۈمگە يېقىن كېسەل بولغانىدى. ئەمما خۇدا 
ئۇنىڭغا مەرھەمەت قىلدى ۋە يالغۇز ئۇنىڭغا ئەمەس، لېكىن غەم ئۈستىدە غېمىم بولماسلىقى 
كۆرۈپ، خۇش  يەنە  ئۇنى  قىلدى.  28 بۇ سەۋەبتىن سىلەر  مەرھەمەت  ماڭا ھەم  ئۈچۈن خۇدا 
بولمىقىڭالر ئۈچۈن ۋە مېنىڭ غېمىم كەمرەك بولمىقى ئۈچۈن ئۇنى سىلەرنىڭ قېشىڭالرغا 
قوبۇل  بىلەن  خۇشلۇق  ھەممە  خۇداۋەندىدە  ئۇنى  ئۈچۈن  ئالدىرىدىم.  29 ئۇنىڭ  ئەۋەتكىلى 
قىلىدىغان  ماڭا  سىلەرنىڭ  تۇتۇڭالر.  30 چۈنكى  ئىززەتلىك  كىشىلەرنى  ئۇنداق  قىلىپ، 
خىزمىتىڭالرنىڭ كەملىكىنى تۈزەتمەك ئۈچۈن ئۇ ئۆز جېنىنى خەتەرگە سېلىپ، مەسىھنىڭ 

ئىشى ئۈچۈن ئۆلۈم ھالىتىگە يېقىن بولغانىدى.  

ئەيسا مەسىھكە ئەگىشىش ھەممىدىن مۇھىمدۇر

ئىشالر 3  بۇ  يەنە  سىلەرگە  بولۇڭالر.  خۇشال  خۇداۋەندىدە  بۇرادەرلىرىم،  ئەي  1 ئاخىرى، 

توغرىسىدا پۈتمىكىم ماڭا ئېغىر ئەمەس ۋە سىلەرگە ئامانلىقتۇر.  
2 ئۇ ئىتالردىن ئېھتىيات قىلىڭالر، يامان ئىشلىگۈچىلەردىن ئېھتىيات قىلىڭالر، كېسىلىشتىن 

ئېھتىيات قىلىڭالر.  3 چۈنكى بىز جىسىمگە تايانماي، خۇدانىڭ روھى بىلەن ئىبادەت قىلىپ، 
مەسىھ ئەيسا بىلەن پەخىرلەنگەنلەر بولساق، ئۆزىمىز ئەسلى خەتنىلىكلەردۇرمىز.  

بولسا  تايانغىلى ھەققى  باشقا كىشىنىڭ جىسىمگە  تايىناالتتىم.  بولساممۇ جىسىمگە  4 مەن 

مېنىڭ چوڭراق ھەققىم بار.  5 سەككىزىنچى كۈنۈمدە خەتنە قىلىنىپ، ئىسرائىل نەسلىدىن 
جەھەتتىن  قانۇنى  تەۋرات  ئىبرانىي،  بىر  ئىبرانىيالردىن  بولۇپ،  قەبىلىسىدىن  بەنيامىننىڭ 
پەرىسىي  6 غەيرەت جەھىتىدىن جامائەتنى قوغلىغۇچى، تەۋرات قانۇنىدىن بولغان ئادالەتكە 
سانىدىم.   زىيان  ئۈچۈن  مەسىھ  بولغاننى  پايدا  ماڭا  ئىدىم.  7 لېكىن  ئەيىبسىز  مۇۋاپىق 
8 دەرۋەقە خۇداۋەندەم مەسىھ ئەيسانىڭ مەرىپىتىنىڭ پەزىلىتىگە تەڭلەشتۈرۈپ، ھەر نەرسىنى 

ئۈچۈن  تاپماق  مەسىھنى  قېلىپ،  مەھرۇم  ھەممىسىدىن  ئۈچۈن  ئۇنىڭ  سانايمەن.  زىيان 
بولغان  قانۇنىدىن  تەۋرات  تېپىلىپ،  ئۇنىڭدا  سانايمەنكى،  9 ئۆزۈم  ئەخلەتتەك  ھەممىسىنى 
بولغان  ئىماندىن  خۇدانىڭ  بىلەن  ئىشەنمەك  مەسىھكە  بولماي،  ئادىل  بىلەن  ئادالىتىم  ئۆز 
بىلىپ،  قۇدرىتىنى  قوپۇشىنىڭ  تىرىلىپ  ئۇنىڭ  ۋە  ئۇنى  تاپقايمەن.  10 چۈنكى  ئادالىتىنى 
خااليمەن.   بولغىلى  بىردەك  بىلەن  ئۆلۈمى  ئۇنىڭ  تۇيۇپ،  شېرىكلىكىنى  زەخمەتلىرىنىڭ 

11 شايەتكى ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن قوپۇشىغا يەتكەيمەن.  

مەسىھتىن  ئۆزۈم  مەن  لېكىن  دېمەيمەن،  بولدۇم«  كامىل  يېتىپ،  شۇنىڭغا  تېخى  12 »مەن 

ئۆزۈمنى  بۇرادەرلەر،  يۈگۈرىمەن.  13 ئەي  يەتكىلى  مەقسەتكە  دەپ،  تاپاي  ئۇنى  تۇتۇلغاندەك 
ئۇنىڭغا يېتىپ تۇتۇۋالدىم دەپ سانىمايمەن، لېكىن بۇنى ئېيتىمەنكى، كەينىمدىكىنى ئۇنتۇپ 
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بىلەن  ۋاسىتىسى  ئەيسانىڭ  مەسىھ  تىرىشىمەن.  14 خۇدانىڭ  ئۈچۈن  يېتىش  ئالدىمدىكىگە 
بولغان ئالىي دەۋىتىنىڭ نۇسرەت ئىنئامىغا قاراپ نىشانغا يۈگۈرىمەن.  

15 ئەمدى بىز ھەممە كامىل بولغانالر شۇ پىكىردە بولغايمىز ۋە سىلەر بىر ئىشتا باشقا پىكىر 

ماڭغاندەك،  ئالدىغا  بىز  قىلىدۇ.  16 لېكىن  ئاشكارا  سىلەرگە  ھەم  شۇنى  خۇدا  قىلساڭالر، 
شۇنداق داۋام قىلىپ، بىر پىكىردە بولۇپ ماڭايلى.  17 ئەي بۇرادەرلەر، مېنى ئۈلگە قىلىڭالر 
قاراڭالر.  18 مەن  بىلەن  دىقكەت  يۈرگەنلەرگە  بويىچە  نەمۇنە  كۆرسەتكەن  سىلەرگە  بىز  ۋە 
ئېيتىمەنكى،  يىغالپ  يەنە  ئەمدى  ئېيتقاندەك،  مەرتىۋە  توال  سىلەرگە  توغرىسىدا  كىشى  توال 
ئۇالر مەسىھنىڭ كرېستىنىڭ دۈشمەنلىرىدەك يۈرىدۇ.  19 بۇالرنىڭ ئاخىرى ھاالكەت بولىدۇ. 
پىكىرلىرى  ئۇالرنىڭ  ۋە  ئۇالرنىڭ خىجالىتىدۇر  ئىززىتى  قورساقلىرىدۇر،  تەڭرىسى  ئۇالرنىڭ 
دۇنياۋى ئىشالر توغرىسىدىدۇر.  20 ئەمما بىزنىڭ ۋەتىنىمىز ئاسماندىدۇر ۋە ئاندىن قۇتقۇزغۇچى 
ئىتائەت  ئۆزىگە  نەرسىنى  ھەممە  ئۆزى  مۇنتەزىردۇرمىز.  21 ئۇ  مەسىھكە  ئەيسا  خۇداۋەندە 
شەرەپلىك  ئۆز  شەكلىنى  بەدەنلىرىمىزنىڭ  پەس  بىزنىڭ  مۇۋاپىق،  قۇدرىتىگە  قىلدۇرىدىغان 

بەدىنىنىڭ سۈرىتىگە ئۆزگەرتىدۇ.  

1 ئۇنىڭ ئۈچۈن، ئەي ئامراق ۋە سېغىنىشلىق بۇرادەرلىرىم، ئەي مېنىڭ خۇشاللىقىم ۋە 4 

تاجىم بولغان ئامراقلىرىم، شۇ پىكىر بىلەن خۇداۋەندىدە چىڭ تۇرۇڭالر.  
2 »خۇداۋەندىدە بىر پىكىردە بولۇڭالر« دەپ، ئېۋۇدىياسقا نەسىھەت بېرىمەن، سىنتىخەگە ھەم 

نەسىھەت بېرىمەن.  3 ساڭا ھەم، ئەي ھەقىقىي ھەمراھىم، ئىنجىلدا مەن بىلەن كۈرەشكەن بۇ 
خوتۇنالرغا ياردەم بەرگىن« دەپ يالۋۇرىمەن. مانا بۇالر كلېمېنت بىلەن ۋە ئىسىملىرى تىرىكلىك 

كىتابىدا بار باشقا ھەمكارلىرىم بىلەن تەڭتۇش تۇرۇپ، ئىجتىھات قىلغان.  
4 خۇداۋەندىدە ھەمىشە شادلىق قىلىڭالر، يەنە ئېيتىمەن: شادلىق قىلىڭالر.  5 ياۋاشلىقىڭالر 

بەلكى  قىلماڭالر،  ئەندىشە  يېقىندۇر.  6 ھېچ  خۇداۋەندە  بولسۇن.  مەلۇم  ئادەملەرگە  ھەممە 
مەلۇم  خۇداغا  بىلەن  شۈكۈر  ۋە  دۇئا  ۋە  يالۋۇرۇش  خاھىشلىرىڭالر  ھەممە  ئىشتا  ھەر 
قىلىڭالر.  7 خۇدانىڭ ھەممە ئەقىلدىن ئۈستۈن بولغان ئامانلىقى سىلەرنىڭ كۆڭلۈڭالرنى ۋە 

پىكىرلىرىڭالرنى مەسىھ ئەيسادا ساقلىسۇن.  
8 ئاخىرى، ئەي، بۇرادەرلەر ھەرنېمە راست بولسا، ھەرنېمە ھۆرمەتلىك بولسا، ھەرنېمە ئادىل 

بولسا، ھەرنېمە پاك بولسا، ھەرنېمە سۆيۈنگۈلۈك بولسا، ھەرنېمە ياخشى ئاڭالنغۇدەك بولسا، 
پىكىر  توغرىسىدا  ئۇنىڭ  بولسا،  ئىش  بىر  داڭالنغۇدەك  يا  ۋە  بولسا  ئىش  بىر  پەزىلەتلىك 
قىلىڭالر.  9 ھەرنېمە ئۆگىنىپ، قوبۇل قىلىپ، ئاڭالپ، مەندە كۆرگەن بولساڭالر، شۇنىڭدەك 

قىلىڭالر ۋە ئامانلىقنىڭ تەڭرىسى سىلەر بىلەن بولىدۇ.  
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 ئاخىرقى سۆز ۋە ساالم
ئۈچۈن خۇداۋەندىدە  تاپقىنىڭالر  نازۇنېمەت  يەتكۈدەك  يەنە  يوقلىغىلى  ئەھۋالىمنى  10 مېنىڭ 

خۇش بولدۇم. ئىلگىرى ھەم يوقلىغىلى خاالتتىڭالر ئەمما پۇرسىتىڭالر يوق ئىدى.  11 يوقلۇق 
قىلغىلى  قانائەت  شۇنىڭدا  بولسام،  ھالدا  نە  ھەر  چۈنكى  ئېيتمايمەن،  بۇنى  جەھىتىدىن 
ئۆگىنىۋالدىم.  12 پەس ئەھۋالدا تۇرۇشنى بىلىمەن ۋە ھەم كەڭرىچىلىكتە تۇرۇشنى بىلىمەن. 
تۇرااليمەن،  ئاچ  تۇرااليمەن،  توق  ئۆگىنىۋالدىم.  ياشاشنى  ئەھۋالدا  ھەر  ۋە  ئىشتا  ھەر 
كەڭرىچىلىكتە تۇرااليمەن، موھتاجلىقتا تۇرااليمەن.  13 ماڭا قۇدرەت بەرگۈچىنىڭ ۋاسىتىسى 
بىلەن  قىلغىنىڭالر  شېرىكلىك  ماڭا  تەڭلىكىمدە  قىالاليمەن.  14 لېكىن  ھەرنېمىنى  بىلەن 

ياخشى قىلدىڭالر.  
15 ئەمما، ئەي فىلىپپىلىكلەر، ئىنجىلنى يەتكۈزۈشنىڭ باشالنغىنىدا ماكېدونىيەدىن چىققىنىمدا 

سىلەردىن باشقا ھېچبىر جامائەت بېرىشتە ۋە ئېلىشتا ماڭا شېرىكلىك قىلمىدى.  16 چۈنكى 
تېسالونىكادا تۇرغىنىمدا بىر ئىككى مەرتىۋە ماڭا زۆرۈر بولغاننى ئەۋەتتىڭالر.  17 سوۋغىنىڭ 
ئۆزىنى خالىغىنىم ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى سىلەرنىڭ ياخشىلىقىڭالر ئۈچۈن ئېشىپ تۇرىدىغان 

مېۋىسىنى خااليمەن.  
18 لېكىن ھەممىسىنى تېشىپ كەتكۈدەك تاپشۇرۇۋالدىم. سىلەردىن ئېپافرودىتۇسنىڭ قولى 

بىر  بەرگىنىڭالر  بۇ  بار.  كەڭرىچىلىكىم  كېيىن  قىلغاندىن  قوبۇل  ئەۋەتكىنىڭالرنى  بىلەن 
خۇشبۇي ۋە خۇدانىڭ ئالدىدا مەقبۇل ۋە ياراشقۇدەك قۇربانلىقتۇر.  

19 خۇدايىم سىلەرنىڭ ھەممە ھاجەتلىكىڭالرنى ئۆز غەنىيلىكىگە مۇۋاپىق مەسىھ ئەيسانىڭ 

ۋاسىتىسى بىلەن شان-شەرەپتە تولدۇرىدۇ.  20 خۇدا ئاتىمىزغا ئەبەدلەرنىڭ ئەبەدىگىچە شان-
شەرەپ بولسۇن. ئامىن.  

بۇرادەرلەر  بولغان  بىلەن  مەن  ئېيتىڭالر.  مۇقەددەسلەرگە ساالم  ئەيسادىكى ھەممە  21 مەسىھ 

سىلەرگە ساالم ئېيتىدۇ.  
22 ھەممە مۇقەددەسلەر ۋە تولىراق قەيسەرنىڭ ئۆيىدىن بولغانالر سىلەرگە ساالم ئېيتىدۇ.  

23 خۇداۋەندىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ مېھىر-شەپقىتى سىلەرنىڭ روھۇڭالر بىلەن بولسۇن.  




