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كولوسسىلىقالرغا يېزىلغان خەت

مۇقەددەسلەرگە ساالم

بۇرادەر 1  ۋە  پاۋلۇستىن  بولغان  روسۇلى  ئەيسانىڭ  مەسىھ  بىلەن  ئىرادىسى  1 خۇدانىڭ 

تىموتېئۇستىن  2 كولوسسىدىكى مۇقەددەسلەرگە ۋە مەسىھتە مۆمىن بۇرادەرلەرگە ساالم. 
سىلەرگە ئاتىمىز خۇدادىن مېھىر-شەپقەت ۋە ئامانلىق بولسۇن.  

شۈكۈر ۋە دۇئا

ھەمىشە  ئېيتىپ،  شۈكۈر  خۇداغا  ئاتىسى  مەسىھنىڭ  ئەيسا  خۇداۋەندىمىز  ئۈچۈن  3 سىلەر 

ھەممە  ۋە  توغرىسىدىن  ئىمانىڭالر  ئەيسادىكى  مەسىھ  تۇرىمىز.  4 چۈنكى  قىلىپ  دۇئا 
ئاڭلىدۇق.  5 ئاسمانالردا سىلەر ئۈچۈن  مۇقەددەسلەرگە بولغان مۇھەببىتىڭالر توغرىسىدىن 
ساقالنغان ئۈمىدنىڭ جەھىتىدىن خۇداغا شۈكۈر ئېيتىمىز. شۇ ئۈمىد توغرىسىدىن ئىنجىلنىڭ 
ھەقىقەت سۆزىنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ئىلگىرىدىن ئاڭلىغانسىلەر.  6 بۇ ئىنجىل بارچە دۇنياغا 
مېھىر-شەپقىتىنى،  خۇدانىڭ  ئاڭالپ  ئۆزۈڭالر  كېلىپ،  ھەم  سىلەرگە  ئەمدى  يېيىلغاندەك، 
ھەقىقەت بىلەن تونۇغان كۈندىن تارتىپ، ئاراڭالردا مېۋە كەلتۈرۈپ ئۆسكەندەك، پۈتۈن دۇنيادا 
ئامراق  بولغان  خىزمەتكارى  سادىق  مەسىھنىڭ  ئۈچۈن  ئۆسىدۇ.  7 سىلەر  كەلتۈرۈپ  مېۋە 
خىزمەتدىشىمىز ئېپافراستىن ھەم شۇنداق ئۆگەنگەنسىلەر.  8 ئۇ ئۆزى سىلەرنىڭ روھتىكى 

مۇھەببىتىڭالرنى بىزگە خەۋەر بەردى.  
9 بۇ سەۋەبتىن بىز ئۆزىمىز ئاڭلىغان كۈندىن تارتىپ، توختىماي سىلەر ئۈچۈن دۇئا قىلىپ، 

دەپ  تولغايسىلەر  مەرىپىتىدىن  ئىرادىسىنىڭ  خۇدانىڭ  پەمدە  ۋە  ھېكمەتتە  روھىي  ھەممە 
تىلەيمىز.  10 بۇنىڭ بىلەن خۇداۋەندىگە اليىق ھەممە ئىشتا ئۇنىڭ خۇش-رىزايىغا مۇۋاپىق 
كەلتۈرگەيسىلەر.   مېۋە  ئىشتا  ياخشى  ھەر  ئۆسۈپ،  بىلەن  مەرىپىتى  خۇدانىڭ  ماڭىپ، 
11 ئۇنىڭ ئۇلۇغلۇكىنىڭ قۇدرىتىگە مۇۋاپىق تولۇق سەۋر ۋە تاقەت قىلىشقا ھەممە قۇدرەت 

بىلەن قۇۋۋەتلىنىپ، خۇشلۇق بىلەن ئاتىغا شۈكۈر ئېيتقايسىلەر.  12 ئۇ ئۆزى سىلەرنى نۇردا 
بىزنى  ئۇ  قىلدى.  13 چۈنكى  اليىق  بولۇشقا  ھەسسىدار  نېسىپىگە  مىراس  مۇقەددەسلەرنىڭ 
يۆتكەپ  پادىشاھلىقىغا  ئوغلىنىڭ  ئامراق  ئۆز  قۇتقۇزۇپ،  ھۆكۈمىتىدىن  قاراڭغۇلۇقنىڭ 

قويدى.  14 ئۇنىڭدا قۇتقۇزۇش ۋە گۇناھالرنىڭ ئەپۇسى بىزگە بېرىلدى.  
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ئەيسا مەسىھ خۇدانىڭ ئوبرازىدۇر
15 ئۇ ئۆزى كۆرۈنمەس خۇدانىڭ سۈرىتىدۇر ۋە ھەممە مەخلۇقاتتىن ئىلگىرى بولۇپ، تۇنجىدۇر.  

يارىتىلدى.  بىلەن  ۋاسىتىسى  ئۇنىڭ  ھەممىسى  يەردىكىنىڭ  ۋە  ئاسمانالردىكى  16 چۈنكى 

تەخت  ئاسماندىكى  خاھى  بولسۇن،  نەرسىلەر  كۆرۈنمىگەن  خاھى  نەرسىلەر،  كۆرۈنگەن  خاھى 
پەرىشتىلىرى يا خوجىلىقالر يا سەلتەنەتلەر يا ھۆكۈمەتلەر بولسۇن، ھەممىسى ئۇنىڭ ۋاسىتىسى 
بىلەن ۋە ئۇنىڭ ئۆزىگە يارىتىلغاندۇر.  17 ئۇ ئۆزى ھەممىسىدىن ئىلگىرىدۇر ۋە ھەممىسى ئۇنىڭدا 
بىر-بىرىگە باغلىنىپ مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ  18 ۋە ئۇ ئۆزى بەدەننىڭ بېشى، يەنى جامائەتنىڭ 
قوپقانالرنىڭ  ئارىسىدىن  ئۆلۈكلەر  ئۈچۈن،  بولماق  بىرىنچىسى  ھەممىسىنىڭ  ئۇ  بېشىدۇر. 
تۇنجىسى بولدى.  19 چۈنكى ھەممە كامالەت ئۇنىڭدا ماكان تۇتسۇن دەپ خۇدانىڭ خۇش-رىزايى 
ئىدى.  20 ئۇ ئۇنىڭ كرېستىدىكى قېنى ۋاسىتىسى بىلەن سۈلھى تۇزغاندىن كېيىن ھەممىسىنى 
ۋە  يەردىكى  بىلەن  ۋاسىتىسى  ئۇنىڭ  دەرۋەقە  ياراشتۇرۇپ،  ئۆزىگە  بىلەن  ۋاسىتىسى  ئۇنىڭ 

ئاسمانالردىكىنىڭ ھەممىسىنى ئۆزىگە ياراشتۇرغىلى مۇناسىپ كۆردى.  
يامان ئەمەللەر قىلىپ، پىكرىڭالردا دۈشمەن بولۇپ ئۇنىڭدىن مەھرۇم قالغان  21 بىر ۋاقىت 

سىلەرنىمۇ، 22 ئۇ ئۆز ئالدىدا مۇقەددەس، داغسىز ۋە ئەيىبسىز تۇرغۇزۇش ئۈچۈن، جىسمانىي 
ئاڭلىغان  سىز  ياراشتۇردى.  23 ئەگەر  يەنە  ئۆزىگە  بىلەن  ۋاسىتىسى  ئۆلۈمنىڭ  بەدىنىدە 
ئىنجىلدىكى ئۈمىدتىن مىدىرلىماي، مەھكەم تۇرۇپ ئۇلدىنىپ، ئىماندا چىڭ تۇرۇپ قالساڭالر، 
سىلەرگە شۇنداق بولىدۇ. بۇ ئىنجىل ئاسماننىڭ تېگىدىكى پۈتۈن كائىناتقا جاكارالنغان. مەن 

پاۋلۇسمۇ شۇ ئىنجىلنىڭ خىزمەتكارى بولدۇم. 

 پاۋلۇسنىڭ مەسىھىيلەر جامائىتى ئۈچۈن قىلغان خىزمىتى

24 ئەمدى مەن سىلەر ئۈچۈن تارتقان زەخمەتلىرىمدە شادلىق قىلىپ، مەسىھنىڭ زەخمەتلىرىنىڭ 

كەملىكىنى ئۇنىڭ بەدىنى ئۈچۈن، يەنى جامائەت ئۈچۈن ئۆز جىسمىمدە تولۇقاليمەن.  

25 چۈنكى خۇدا سىلەر ئۈچۈن ماڭا بەرگەن ۋەكىللىككە مۇۋاپىق، ھەر يەردە خۇدانىڭ سۆزىگە 

ئادەم  ۋە  خىزمەتكارىدۇرمەن.  26 دەۋرلەرنىڭ  جامائەتنىڭ  ئۆزۈم  ئۈچۈن  قىلىش  ئەمەل 
نەسىللىرىنىڭ ئىپتىداسىدىن بېرى يوشۇرۇنغان سىر ئەمدى ئۇنىڭ مۇقەددەسلىرىگە ئاشكارا 
قانداق  ئارىسىدا  تائىپىلەرنىڭ  شان-شەرىپى  سىرنىڭ  بۇ  ئۇالرغا  خۇدا  قىلىندى.  27 چۈنكى 
غەنىي ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگىلى خالىدى. ئۇ سىر سىلەرنىڭ ئاراڭالردا شان-شەرەپنىڭ ئۈمىدى 
بولغان مەسىھ ئۆزىدۇر.  28 بىز ئۇنى جاكارالپ، ھەر ئادەمنى مەسىھتە كامىل تۇرغۇزايلى دەپ، 
ھەممە ھېكمەت بىلەن ھەر ئادەمگە نەسىھەت قىلىپ، ھەر ئادەمگە تەلىم بېرىمىز.  29 ئۇنىڭ 
تىرىشىپ  مۇۋاپىق  قىلدۇرغىنىغا  ئىشلىگۈچىنىڭ  بىلەن  قۇدرەت  ئۆزۈمدە  ھەم  مەن  ئۈچۈن 

ئىشلەيمەن.  
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1 خااليمەنكى، سىلەر ئۈچۈن ۋە الئودىكىيادىكىلەر ئۈچۈن ۋە جىسىمچە يۈزۈمنى كۆرمىگەن 2 

باشقىالرنىڭ ھەممىسى ئۈچۈن قانداق توال ئىجتىھات قىلغىنىمنى بىلگەيسىلەر.  2 چۈنكى 
ئۇالر مۇھەببەتتە بىرلەشكىنى بىلەن ئۆز كۆڭۈللىرىگە تەسەللى تېپىپ، پەمنىڭ ھەممە بىلىشىنىڭ 
غەنىيلىكىگە، دەرۋەقە خۇدانىڭ سىرىنى بىلمەكلىككە يەتكەي دەپ ئارزۇيۇم بار. ئۇ سىر مەسىھ 

ئۆزىدۇر.  3 چۈنكى ھېكمەتنىڭ ۋە مەرىپەتنىڭ ھەممە خەزىنىلىرى ئۇنىڭدا ساقالنغاندۇر.  

ناتوغرا تەلىملەردىن ئاگاھالندۇرۇش

4 ھېچ كىشى سىلەرنى سىلىق سۆزلەر بىلەن ئالدىمىسۇن دەپ، شۇنى ئېيتىمەن.  5 چۈنكى 

جىسىمچە يىراقتا بولساممۇ، روھچە سىلەر بىلەن بولۇپ، سىلەرنىڭ تەرتىپىڭالرنى ۋە مەسىھكە 
بولغان ئىمانىڭالرنىڭ مەھكەملىكىنى كۆرۈپ خۇشتۇرمەن.  

6 خۇداۋەندە مەسىھ ئەيسانى قوبۇل قىلغىنىڭالردەك، ئۇنىڭدا يۈرۈپ،  

7 يىلتىز سېلىپ ئۇنىڭدا تەمىر قىلىنىپ، ئىماندا مەھكەملىنىپ، ئۆگەنگىنىڭالردەك، شۈكۈر 

قىلىشتا ئېشىڭالر.  8 ئېھتىيات قىلىڭالركى، مەسىھكە مۇۋاپىق بولماي، بۇ دۇنيانىڭ قائىدە-
قانۇنىيەتلىرى بويىچە، ئادەملەرنىڭ رەسمىگە مۇۋاپىق بولغان پەلسەپە ۋە بىمەنە ئالدامچىلىك 
بىلەن ھېچكىم سىلەرنى ئازدۇرۇپ ئەسىر قىلمىسۇن.  9 چۈنكى خۇدالىقنىڭ ھەممە كامالىتى 
جىسىمچە مەسىھتە ماكان تۇتۇپ تۇرىدۇ  10 ۋە ئۇنىڭدا كامالەتكە شېرىك بولدۇڭالر. ئۇ ئۆزى 

ئاسماندىكى ھەممە سەلتەنەت ۋە ھۆكۈمەتلەرنىڭ بېشىدۇر.  
11 ئۇنىڭ ئۆزىدە قول بىلەن بولمىغان بىر خەتنە بىلەن خەتنە قىلىنىپ، مەسىھنىڭ خەتنىسى 

بىللە  بىلەن  ئېگىندەك سالدىڭالر.  12 ئۇنىڭ  بىر  بەدىنىڭالرنى  گۇناھ  ئۆز جىسمانىي  بىلەن 
قۇدرىتىگە  خۇدانىڭ  قوپۇرغان  ئارىسىدىن  ئۆلۈكلەر  ئۇنى  قىلىنىپ،  دەپنە  چۆمۈلدۈرۈشتە 
ئىشىنىپ ئۇنىڭ بىلەن تىرىلدۈرۈلدۈڭالر.  13 ئۇ سىلەر گۇناھلىرىڭالرنىڭ ۋە جىسمىڭالرنىڭ 
خەتنىسىزلىكىدە ئۆلگەنلەرنى ئۇنىڭ بىلەن تىرىلدۈرۈپ، ھەممە گۇناھلىرىمىزنى ئەپۇ قىلدى.  
14 بىزگە زىت بولۇپ يولىمىزنى توسىدىغان قائىدە خەتنى يوقىتىپ، ئۇنى كرېستكە مىخالپ 

ئوتتۇرىدىن كۆتۈردى.  15 سەلتەنەتلەرنى ۋە ھۆكۈمرانالرنى ياراغسىزالندۇرۇپ، ئۇالر ئۈستىدىن 
مەسىھ بىلەن غالىب بولۇپ، ئۇالرنى ئاشكارا رەسۋا قىلدى.  

16 ھېچكىم يېمەك يا ئىچمەك جەھىتىدىن يا ھېيت جەھىتىدىن يا يېڭى ئاي يا شابات جەھىتىدىن 

سىلەرنى ھۆكۈم قىلمىسۇن.  17 چۈنكى بۇالر كېلىدىغاننىڭ سايىسى بولىدۇ. لېكىن ھەقىقىي 
ئىبادەت  پەرىشتىلەرگە  كۆرسىتىپ  كەمتەر  ئۆزىنى  مەسىھتىدۇر.  18 ھېچكىم  ئۆزى  جىسىم 
قىلىپ، كۆرگەن روھىي كۆرۈنۈشلىرى ئۈچۈن پەخىرلىنىپ، سەۋەبسىز ئۆز جىسمانىي زېھنىدە 
يوغانلىق قىلىپ تۇرۇپ، نۇسرەت مۇكاپاتىنى سىلەردىن ئالمىسۇن.  19 شۇنداقالر باش بولغان 
ياردىمى  پەيلەرنىڭ  ۋە  بېغىشالر  بەدەن  پۈتۈن  مەسىھتىن  ئەمەس.  باغالقلىق  ئۆزىگە  مەسىھ 

بىلەن بىرلىشىپ، خۇدا بەرگەن ئۆسۈشى بىلەن ئۆسىدۇ.  
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تېخى  نېمىشقا  بولساڭالر،  ئۆلگەن  نىسبەتەن  قائىدە-قانۇنىيەتلەرگە  دۇنيانىڭ  بىلەن  20 مەسىھ 

دۇنيادا ياشىغاندەك شۇنداق قائىدىلەرگە،  21 يەنى »تۇتمىغىن«، »تېتىمىغىن« ياكى »تەگمىگىن« 
ۋە  ئەمرلىرى  ئادەملەرنىڭ  ھەممىسى  سۇنىسىلەر؟  22 بۇنىڭ  بويۇن  قائىدىلەرگە  دەيدىغان 
تەلىملىرىگە مۇۋاپىق بولۇپ، ئىشلىتىشتە بارا-بارا يوقىلىدۇ.  23 بۇ قائىدىلەر ئۆزلۈكتىن بولغان 
ئىبادەت ۋە كەمتەرلىك ۋە بەدەننى قىينىماقلىق بىلەن بولۇپ، »ھېكمەت« دەپ ئاتىلىدۇ. لېكىن 

مۇنداق ئىشالر ھېچ نەرسىگە ئەرزىمەي، بەلكى نەپسنى تويدۇرماق ئۈچۈن بولىدۇ.  

ئەيسا مەسھتىن كەلگەن يېڭى ھايات

چۈنكى 3  ئىزدەڭالر،  نەرسىلەرنى  يۇقىرىدىكى  بولساڭالر،  قوپقان  تىرىلىپ  بىلەن  1 مەسىھ 

ئاندا مەسىھ خۇدانىڭ ئوڭىدا ئولتۇرىدۇ.  2 يەردىكى نەرسىلەرنى ئەمەس، ئەمما يۇقىرىدىكى 
تىرىكلىكىڭالر خۇدادا مەسىھ  ۋە  ئۆلگەنسىلەر  3 چۈنكى سىلەر  قىلىڭالر.   پىكىر  نەرسىلەرنى 
ۋاقىتتا  بولىدىغان  ئاشكارا  ئۆزى  بولغان مەسىھ  4 تىرىكلىكىمىز  تۇرىدۇ.   يوشۇرۇلۇپ  بىلەن 

سىلەر ھەم ئۇنىڭ بىلەن شان-شەرەپتە ئاشكارا بولىسىلەر.  
5 ئۇنىڭ ئۈچۈن زېمىنىي ئەزالىرىڭالرنى، يەنى زىنانى، ناپاكلىقنى، ھاۋايى-ھەۋەسنى، شەھۋەتنى 

ۋە بۇتپەرەسلىكتەك بولغان تەمەخورلۇقنى ئۆلتۈرۈڭالر.  6 چۈنكى شۇنداق ئىشالر سەۋەبىدىن 
ئۇالردا  ياشىغىنىڭالردا  گۇناھالردا  بۇ  ئىلگىرى  ھەم  كېلىدۇ.  7 سىلەر  غەزىپى  خۇدانىڭ 
يۈرەتتىڭالر.  8 لېكىن ئەمدى ئۆزۈڭالردىن شۇنىڭ ھەممىسىنى، يەنى غەزەپنى، ئاچچىقنى ۋە 
يامانلىقنى تاشالپ، ھاقارەت ۋە نااليىق گەپتىن ئاغزىڭالرنى يىغىڭالر.  9 بىر-بىرىڭالرغا يالغان 
سۆزلىمەڭالر، چۈنكى كونا ئادەمنى ئەمەللىرى بىلەن بىر ئېگىندەك سېلىپ،  10 يېڭى ئادەمنى 
كىيدىڭالر. ئۇ ئۆزى ياراتقۇچىسىنىڭ سۈرىتىگە مۇۋاپىق مەرىپەتتە يېڭىلىنىدۇ.  11 مۇندا نە 
يۇنانىي ۋە نە يەھۇدىي، نە خەتنىلىك ۋە نە خەتنىسىزلىك، نە باربار نە ئىسكىت، نە قۇل نە ھۆر، 

بەلكى مەسىھ ھەر نەرسە بولۇپ، ھەممىسىدىدۇر.  
شەپقەتلىكىنى،  كۆڭۈل  ئامراقلىرىدەك  ۋە  مۇقەددەس  ئىلغانغان  خۇدانىڭ  ئۈچۈن  12 ئۇنىڭ 

مۇاليىملىقنى، كەمتەرلىكنى، ياۋاشلىقنى ۋە سەۋرنى كىيىپ،  13 بىر-بىرىڭالرغا سەۋر-تاقەت 
قىلىپ، بىر-بىرىڭالرنى ئەپۇ قىلىڭالر. ئەگەر بىرىڭالرنىڭ يەنە بىرىگە شىكايىتى بار بولسا، 
ھەممىسىنىڭ  بۇنىڭ  كەچۈرۈڭالر.  14 ئەمما  ھەم  سىلەر  كەچۈرگەندەك،  سىلەرنى  مەسىھ 

ئۈستىگە كامالەتنىڭ رىشتىسى بولغان مۇھەببەتنى كىيىڭالر.  
ئۆزىگە  ئۇنىڭ  چۈنكى  قىلسۇن،  سەلتەنەت  كۆڭۈللىرىڭالردا  ئامانلىقى  15 مەسىھنىڭ 

سۆزى  بولۇڭالر.  16 مەسىھنىڭ  شۈكرانىلىك  ۋە  بولدۇڭالر،  بەدەندەك  بىر  قىچقىرىلىپ، 
ئىچىڭالردا كەڭرىچىلىك بىلەن ماكان تۇتسۇن، زەبۇرنىڭ كۈيلىرى ۋە مەدھىيىلەر ۋە روھىي 
شېئىرالر بىلەن بىر-بىرىڭالرغا ھەممە ھېكمەتتە تەلىم بېرىپ، نەسىھەت قىلىپ، شۈكرانىلىك 
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بىلەن،  سۆز  خاھى  قىلساڭالر،  ئوقۇڭالر.  17 ھەرنېمە  ھەمد  خۇداغا  كۆڭۈللىرىڭالردا  بىلەن 
خاھى ئەمەل بىلەن قىلساڭالر، ھەممىسىنى خۇداۋەندە ئەيسانىڭ ئىسمى بىلەن قىلىپ، ئۇنىڭ 

ۋاسىتىسى بىلەن خۇدا ئاتىغا شۈكۈر قىلىڭالر.  

 ئۆز-ئارا مۇناسىۋەتلەر

18 ئەي خوتۇنالر، خۇداۋەندىدىكىلەرگە اليىق بولغاندەك ئۆز ئەرلىرىڭالرغا بويۇن سۇنۇڭالر.  

19 ئەي ئەرلەر، خوتۇنلىرىڭالرنى دوست تۇتۇپ، ئۇالرغا ئاچچىقالنماڭالر.  

شۇنداق  چۈنكى  قىلىڭالر،  ئىتائەت  ئاتا-ئانىلىرىڭالرغا  ئۆز  ئىشتا  ھەر  بالىالر،  20 ئەي 

قىلمىقىڭالر خۇداۋەندىگە مەقبۇلدۇر.  
21 ئەي ئاتىالر، جۈرئەتسىز بولمىسۇن دەپ، ئۆز بالىلىرىڭالرنى ئاچچىقالندۇرماڭالر.  

كۆزگە  قىلىڭالر،  ئىتائەت  خوجىلىرىڭالرغا  جىسمانىي  ئۆز  ئىشتا  ھەر  خىزمەتكارالر،  22 ئەي 

ۋە خۇداۋەندىنىڭ  بەلكى كۆڭۈلنىڭ مەيلى  ئەمەس،  قىلماق ئۈچۈن  رازى  ئادەملەرنى  كۆرۈنۈپ 
قورقۇنچىسى بىلەن ئىتائەت قىلىڭالر.  23 ھەرنېمە قىلساڭالر كۆڭۈلنىڭ خۇشلۇقى بىلەن قىلىپ، 
ئادەملەرگە قىلغاندەك ئەمەس، بەلكى خۇداۋەندىگە قىلغاندەك خىزمەت قىلىپ،  24 خۇداۋەندىدىن 
مىراس ئىنئامىنى ئالىدىغىنىڭالرنى بىلىڭالر. سىلەر خىزمەت قىلىدىغان خوجا مەسىھ ئۆزىدۇر.  
25 يامانلىق قىلغان كىشى ئۆزى قىلغان يامانلىقنى تاپىدۇ. چۈنكى يۈز-خاتىرە قىلىش يوقتۇر.  

1 ئەي خوجىالر، ئاسماندا سىلەرنىڭ بىر خوجاڭالر بار بولغىنىنى بىلىپ، خىزمەتكارلىرىڭالرغا 4 

ھەقلىق ۋە ئىنساپ كۆرسىتىڭالر.  
2 توختىماي دۇئا قىلىپ، دۇئادا شۈكۈر بىلەن ئويغاق تۇرۇڭالر.  3 مەسىھنىڭ سىرىنى بايان 

قىلغىلى خۇدا بىزگە سۆزنىڭ ئىشىكىنى ئاچقاي دەپ، بىز ئۈچۈن ھەم دۇئا قىلىڭالر. ئۇ سىر 
ئۈچۈن مەن ئۆزۈم زەنجىرلەر بىلەن باغالنغانمەن. 4 دۇئا قىلىڭالركى، ئۇ سىرنى كېلىشىملىك 

سۆز بىلەن بايان قىاللىغايمەن.  
5 تاشقىرىدىكىلەر بىلەن يۈرۈشتە پەملىك بولۇپ، پۇرسەتتىن پايدىلىنىڭالر.  6 سۆز قىلىشىڭالر 

يېقىشلىق بولۇپ، تۇز بىلەن تەڭشەكلىك بولسۇن. ھەر كىشىگە قانداق جاۋاب بېرىشىڭالرنى 
بىلگەيسىلەر.  

 ئاخىرقى سۆز ۋە ساالم

7 ئامراق بۇرادەر بولۇپ ئىشەنچلىك خىزمەتكار ۋە خۇداۋەندىدە خىزمەتدىشىم بولغان تىكىكۇس 

مېنىڭ ھەممە ئەھۋالىمنى سىلەرگە بىلدۈرىدۇ.  8 بۇ جەھىتىدىن بىزنىڭ توغرىمىزدىن خەۋەر 
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بېرىدۇ.   تەسەللى  كۆڭۈللىرىڭالرغا  ئۆزى  ئۇ  ئەۋەتتىم.  قېشىڭالرغا  ئۇنى  ئۈچۈن  تاپمىقىڭالر 
بىرگە  بىلەن  ئۇنىڭ  ھەم  ئونېسىمۇسنى  بۇرادەر  ئامراق  ۋە  ئىشەنچلىك  بولغان  9 سىلەردىن 

ئەۋەتتىم. بۇالر بۇ يەردىكى ھەممە ئىشالر توغرىسىدىن خەۋەر بېرىدۇ.  
بارناباسنىڭ  ۋە  ئېيتىدۇ  ساالم  سىلەرگە  ئارىستارخۇس  بولغان  ئەسىر  ھەم  بىلەن  10 مەن 

تاپتىڭالر،  بۇيرۇق  ئىلگىرى  توغرىسىدىن  ئۇنىڭ  ئېيتىدۇ.  ساالم  ماركۇس  تۇغقىنى  ئىككى 
ئېيتىدۇ.  ساالم  ھەم  ئەيسا  دېگەن  قىلىڭالر.  11 يۇستۇس  قوبۇل  ئۇنى  كەلسە،  قېشىڭالرغا 
خەتنىلىكلەردىن يالغۇز بۇالر خۇدانىڭ پادىشاھلىقى ئۈچۈن مېنىڭ ھەمكارلىرىم بولۇپ، ماڭا 

تەسەللى كەلتۈرگەندۇر.  
ئۇ  ئېيتىدۇ.  ساالم  سىلەرگە  ئېپافراس  بولغان  خىزمەتكارى  مەسىھنىڭ  بولۇپ  12 سىلەردىن 

ئۆزى سىلەرنىڭ خۇدانىڭ ھەممە ئىرادىسىنى كامىل ۋە شەكسىز بىلىپ، چىڭ تۇرمىقىڭالر 
تۇرىدۇ.  13 چۈنكى  قىلىپ  ئىجتىھات  دۇئادا  ھەمىشە  جەھىتىڭالردىن  سىلەرنىڭ  ئۈچۈن 
ۋە  ئۈچۈن  الئودىكىيادىكىلەر  ۋە  ئۈچۈن  ئۇ سىلەر  بېرىمەنكى،  گۇۋاھلىق  توغرىسىدا  ئۇنىڭ 

ھېيراپولىستىكىلەر ئۈچۈن توال غەيرەت قىلىدۇ.  
14 ئامراق تېۋىپ لۇقا ۋە دېماس سىلەرگە ساالم ئېيتىدۇ.  

15 الئودىكىيادىكى بۇرادەرلەرگە ۋە نىمفاغا ۋە ئۇنىڭ ئۆيىدىكى جامائەتكە ساالم ئېيتىڭالر.  

16 بۇ خەت سىلەرنىڭ ئاراڭالردا ئوقۇلغاندىن كېيىن، ئۇنى الئودىكىيادىكىلەرنىڭ جامائىتىدە 

ھەم ئوقۇتقۇزۇڭالر ۋە سىلەر ھەم الئودىكىيادىكىلەرنىڭكىنى ئوقۇغايسىلەر.  
17 ئاركىپۇسقا: »سەن خۇداۋەندىدە قوبۇل قىلغان خىزمىتىڭگە كۆڭۈل قويۇپ پۈتكۈزگەيسەن« 

دەپ ئېيتىڭالر.  
18 مەن پاۋلۇس ئۆز قولۇم بىلەن ساالمنى پۈتتۈم. زەنجىرلىرىمنى ياد قىلىڭالر. مېھىر-شەپقەت 

سىلەر بىلەن بولسۇن.  


