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تېسالونىكالىقالرغا يېزىلغان 
ئىككىنچى خەت

جامائەتكە ساالم

ئەيسا 1  خۇداۋەندە  ۋە  خۇدادا  ئاتىمىز  تىموتېئۇستىن  ۋە  سىلvانۇستىن  ۋە  1 پاۋلۇستىن 

مەسىھتىكى تېسالونىكالىقالرنىڭ جامائىتىگە ساالم.  2 خۇدا ئاتىدىن ۋە خۇداۋەندە ئەيسا 
مەسىھتىن سىلەرگە مېھىر-شەپقەت ۋە ئامانلىق بولسۇن.  

شۈكۈر ۋە دۇئا

3 ئەي بۇرادەرلەر، سىلەرنىڭ جەھىتىڭالردىن ھەمىشە اليىق بولغۇدەك شۈكۈر ئېيتماق بىزگە 

ۋاجىپتۇر، چۈنكى ئېتىقادىڭالر توال ئۆسۈپ، ھەربىرىڭالرنىڭ بىر-بىرىڭالرغا بولغان مۇھەببىتى 
زىيادە بولماقتا.  4 ئۇنىڭ ئۈچۈن بىز ئۆزىمىز سىلەر چىدىغان ھەممە قوغالنماكلىقىڭالردا ۋە 
بىلەن  سىلەر  جامائەتلىرىدە  خۇدانىڭ  ئۈچۈن  ئىمانىڭالر  ۋە  سەۋر  قىلغان  تەڭلىكلىرىڭالردا 
ئاشكارا  ئىكەنلىكى  ئادىل  ھۆكۈمى  خۇدانىڭ  بىلەن  ھەممىسى  پەخىرلىنەلەيمىز.  5 بۇنىڭ 
بولىدۇ. بۇنىڭ بىلەن خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا اليىق سانالغايسىلەر. ئۇ پادىشاھلىق ئۈچۈن 
قايتۇرمىقى  تارلىق  يەتكۈزگۈچىلەرگە  تەڭلىك  سىلەرگە  تارتىسىلەر.  6 چۈنكى  ھەم  زەخمەت 
خۇدانىڭ ئادالىتىگە مۇۋاپىقتۇر.  7 لېكىن سىلەر، زەخمەت تارتقۇچىالر، خۇداۋەندە ئەيسا ئۆز 
قۇدرىتىنىڭ پەرىشتىلىرى بىلەن ئاسماندىن ئاشكارا بولغاندا بىز بىلەن ئارام تاپىسىلەر.  8 ئۇ 
ئۆزى ئوت يالقۇنىدا كېلىپ، خۇدانى تونۇمىغانالردىن ۋە خۇداۋەندىمىز ئەيسانىڭ ئىنجىلىغا 
ئىتائەت قىلمىغانالردىن ئىنتىقام ئالىدۇ.  9 ئۇ ۋاقىت بۇالر خۇداۋەندىنىڭ يۈزىدىن ۋە ئۇنىڭ 
قۇدرىتىنىڭ ئۇلۇغلۇكىدىن مەھرۇم قېلىپ، جازا تارتىپ ئەبەدىي ھاالكەتكە گىرىپتار بولىدۇ.  
ئىشەنگەنلەردە  ھەممە  ۋە  تاپقىلى  شان-شەرەپ  مۇقەددەسلىرىدە  ئۆز  خۇداۋەندە  كۈندە  10 ئۇ 

ئۆزىنى ئاجايىپ كۆرسەتكىلى كېلىدۇ. چۈنكى سىلەرگە بەرگەن گۇۋاھلىقىمىزغا ئىشەندىڭالر.  
11 بۇ ۋەجىدىن بىز ھەمىشە سىلەر ئۈچۈن دۇئا قىلىمىزكى، خۇدايىمىز سىلەرنى ئۆز دەۋىتىگە 

قۇدرەت  ئىشىنى  ھەممە  ئېتىقادنىڭ  ۋە  نىيەتنى  ھەممە  قىلىشقا  ياخشىلىق  ساناپ،  اليىق 
ئىسمى  ئەيسانىڭ  خۇداۋەندىمىز  بىلەن  قىلغاي،  12 بۇنىڭ  كامىل  ئاشۇرۇپ  ئەمەلگە  بىلەن 
سىلەردە شان-شەرەپ تاپقاي ۋە ئۆزۈڭالر خۇدايىمىزنىڭ ۋە خۇداۋەندە ئەيسا مەسىھنىڭ مېھىر-

شەپقىتىگە مۇۋاپىق ئۇنىڭدا شان-شەرەپ تاپقايسىلەر.  
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گۇناھ ئادىمىنىڭ ئاشكارا بولۇشى

1 لېكىن، ئەي بۇرادەرلەر، خۇداۋەندىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ كېلىشى ۋە ئۇنىڭ ئالدىغا جەم 2 

قىلىنمىقىمىزنىڭ جەھىتىدىن سىلەرگە يالۋۇرىمىزكى،  2 خاھى روھالر بىلەن، خاھى بىزنىڭ 
تەرىپىمىزدىن كەلگەندەك بولغان بىر سۆز ياكى خەت بىلەن خۇداۋەندىنىڭ كۈنى كەلدى دەپ 
پات زېھنىڭالردىن سىلكىنىپ پاراكەندە ۋە پەرىشان بولماڭالر.  3 ھېچكىم سىلەرنى ھەرقانداق 
ئۇسۇل بىلەن ئالدىمىسۇن، چۈنكى ئاۋۋال تايىشنىڭ كەلمىكى ۋە گۇناھ ئادىمى، يەنى ھاالكەت 
ئوغلىنىڭ ئاشكارا بولمىقى كېرەكتۇر.  4 ئۇ ئۆزى ھەر تەڭرى ياكى مەبۇد ئاتالغاننىڭ ئۈستىگە 

زىت قوپۇپ، خۇدانىڭ بەيتىدە ئولتۇرۇۋېلىپ، ئۆزىنى »تەڭرى« دەپ ئېيتىدۇ.  
5 مەن سىلەرنىڭ يېنىڭالردا بولغاندا بۇنى سىلەرگە ئېيتقىنىمنى ياد قىلمىدىڭالرمۇ؟  6 ئەمدى 

ئۇ ئۆز ۋاقتىدا ئاشكارا بولغۇچىلىك ئۇنى توسىدىغان نېمە ئىكەنلىكىنى بىلىسىلەر.  7 چۈنكى 
ئىسيانچىلىقنىڭ سىرى ئاللىقاچان ئىشلەپ تۇرماقتا، لېكىن توسۇپ تۇرغۇچىنىڭ ئوتتۇرىدىن 
كۆتۈرۈلگەندىن كېيىن.  8 ئىسيانچى ئۆزى ئاشكارا بولىدۇ. ئەمما خۇداۋەندە ئەيسا ئۇنى ئۆز 
ھاالك  ئۇنى  بىلەن  بولمىقى  ئاشكارا  كېلىشىنىڭ  ئۆز  يوقىتىپ،  بىلەن  نەپىسى  ئاغزىنىڭ 
قىلىدۇ.  9 ئۇ ئىسيانچىنىڭ كېلىشى شەيتاننىڭ قىلدۇرغىنىدەك ھەر خىل قۇدرەت ۋە ئاالمەت 
ۋە يالغان مۆجىزىلەر بىلەن بولىدۇ.  10 ئۇ ھاالك بولىدىغانالر نىجات تاپالغۇدەك ھەقىقەتنىڭ 
مۇھەببىتىگە جاي بەرمىگىنى ئۈچۈن، ئۇالرنى ئالداتقىلى ھەقسىزلىقنىڭ ھەر ھىيلىسى بىلەن 
كېلىدۇ.  11 بۇ ۋەجىدىن خۇدا ئۆزى ئۇالر يالغانغا ئىشەنسۇن دەپ، ئۇالرغا قاتتىق ئېزىقتۇلۇق 
ئەۋەتىدۇ،  12 نەتىجىدە ھەقىقەتكە ئىشەنمەي، ھەقسىزلىققا خۇشى بار بولغانالرنىڭ ھەممىسى 

ھۆكۈم قىلىنغاي.  
 ئىماندا چىڭ تۇرۇش

ھەمىشە  ئۈچۈن  سىلەر  بۇرادەرلىرىمىز،  بولغان  ئامراقلىرى  خۇداۋەندىنىڭ  ئەي  13 لېكىن، 

خۇداغا شۈكۈر قىلماق بىزگە ۋاجىپتۇر، چۈنكى خۇدا دەسلەپتىن روھ تەرىپىدىن پاك-مۇقەددەس 
قىلىنماق بىلەن ۋە ھەقىقەتكە ئىشەنمەك بىلەن نىجات تاپمىقىڭالر ئۈچۈن سىلەرنى ئىلغىدى.  
بىزنىڭ  ئۈچۈن  تاپمىقىڭالر  شان-شەرىپىنى  مەسىھنىڭ  ئەيسا  خۇداۋەندىمىز  14 دەرۋەقە 

ئىنجىلىمىزنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن سىلەرنى نىجاتقا قىچقاردى.  
خېتىمىز  بىزنىڭ  خاھى  بىلەن،  سۆز  خاھى  تۇرۇپ،  چىڭ  بۇرادەرلەر،  ئەي  ئۈچۈن،  15 ئۇنىڭ 

بىلەن ئۆزۈڭالر ئۆگەنگەن تەلىمنى مەھكەم تۇتۇڭالر.  
بىزگە  بىلەن  مېھىر-شەپقەت  تۇتۇپ  دوست  بىزنى  ۋە  ئۆزى  مەسىھ  ئەيسا  16 خۇداۋەندىمىز 

ئەبەدىي تەسەللى ۋە ياخشى ئۈمىد ئاتا قىلغان ئاتىمىز خۇدا ئۆزى  17 كۆڭۈللىرىڭالرغا تەسەللى 
بېرىپ، سىلەرنى ھەر ياخشى ئەمەلدە ۋە سۆزدە مۇستەھكەم قىلغاي.  
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بىز ئۈچۈن دۇئا قىلىڭالر

1 ئاخىرى، ئەي بۇرادەرلەر، بىز ئۈچۈن دۇئا قىلىڭالركى، خۇداۋەندىنىڭ سۆزى سىلەرنىڭ 3 

يامان  ئوسال  ھەم  ئۆزىمىز  بىز  2 ۋە  تاپقاي   شان-شەرەپ  يېيىلىپ،  ئاراڭالردىكىدەك 
ئادەملەردىن قۇتۇلغايمىز، چۈنكى ئىمان ھەممە ئادەمدە بولمايدۇ.  

ئۆزى  خۇداۋەندە  ساقلىغۇچى  بولغۇچىدىن  يامان  قىلىپ،  مۇستەھكەم  سىلەرنى  3 لېكىن 

ئىشەنچلىكتۇر.  4 ئەمما خۇداۋەندىدە سىلەرگە ئىشەنچىمىز باركى، سىلەرگە بۇيرۇغىنىمىزنى 
كۆڭۈللىرىڭالرنى  سىلەرنىڭ  بار.  5 خۇداۋەندە  قىلغىڭالر  ھەم  كېيىن  مۇندىن  ۋە  قىلىسىلەر 

خۇدانىڭ مۇھەببىتىگە ۋە مەسىھنىڭ سەۋرىگە باشلىغاي.  

تەرتىپسىزلىك بىلەن يۈرۈپ ئىشلىمەيدىغان 
بۇرادەرلەردىن ئاگاھالندۇرۇش

بۇيرۇيمىزكى،  سىلەرگە  بىلەن  ئىسمى  مەسىھنىڭ  ئەيسا  خۇداۋەندە  بۇرادەرلىرىمىز،  6 ئەي 

بىزدىن ئالغان تەلىمگە مۇۋاپىق يۈرمەي، تەرتىپسىزلىك بىلەن يۈرگەن ھەر بۇرادەردىن نېرى 
بىلىسىلەر.  بولغىنىنى  ۋاجىپ  ئۆزۈڭالرغا  ئوخشىمىقىڭالر  بىزگە  تۇرغايسىلەر.  7 چۈنكى 
پۇلسىز  نېنىنى  ھېچكىمنىڭ  يۈرمىدۇق  8 ۋە  بىلەن  تەرتىپسىزلىك  ئاراڭالردا  ئۆزىمىز 
تارتىپ  جەبىر-جاپا  كۈندۈز  كېچە  دەپ،  بولمىغايمىز  يۈك  ھېچبىرىڭالرغا  بەلكى  يېمىدۇق. 
ئۈچۈن  ئوخشىمىقىڭالر  بىزگە  ئەمما  ئەمەس،  ئۈچۈن  بولمىغان  ئىشلەيتتۇق.  9 ھەققىمىز 
بولغىنىمىزدا:  ئاراڭالردا  بەردۇق.  10 چۈنكى  كۆرسىتىپ  نەمۇنە  بىر  سىلەرگە  ئۆزىمىزنى 
»بىركىم ئىش قىلغىلى ئۇنىمىسا، نان ھەم يېمىسۇن« دەپ سىلەرگە ئەمر قىلدۇق.  11 چۈنكى 
ئىشلىرىغا  باشقىالرنىڭ  قىلماي،  ئىش  ئۆزى  يۈرۈپ،  بىلەن  تەرتىپسىزلىك  بەزىلىرىڭالر 
ئارىلىشىپ يۈرگىنىنى ئاڭاليمىز.  12 ئەمما شۇنداقالرغا خۇداۋەندە ئەيسا مەسىھ نامى بىلەن 

بۇيرۇپ، نەسىھەت بېرىمىزكى، ئۇالر تىنچلىق بىلەن ئىش قىلىپ ئۆز نېنىنى يېسۇن.  
13 لېكىن، ئەي بۇرادەرلەر، ياخشىلىق قىلىشتىن زېرىكمىگەيسىلەر.  14 ئەگەر بىركىم بۇ خەتتىكى 

بىلەن  ئۇنىڭ  قويۇپ،  خەتلەپ  ئۇنى  دەپ،  بولسۇن  خىجالەت  قىلمىسا،  ئىتائەت  سۆزىمىزگە 
ئارىالشماڭالر.  15 لېكىن ئۇنى دۈشمەندەك سانىماي، ئۇنىڭغا بۇرادەردەك نەسىھەت بېرىڭالر.  

 ئاخىرقى ساالم

بەرسۇن.  ئامانلىق  سىلەرگە  تەرىقىدە  ھەر  ھەمىشە  ئۆزى  خۇداۋەندىسى  16 ساالمەتلىكنىڭ 

خۇداۋەندە ھەممەڭالر بىلەن بولسۇن.  
17 مەن پاۋلۇس ئۆز قولۇم بىلەن سالىمىمنى پۈتتۈم. بۇ ھەر خېتىمنىڭ بەلگىسىدۇر. شۇنداق پۈتىمەن.  

18 خۇداۋەندىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ مېھىر-شەپقىتى ھەممەڭالر بىلەن بولسۇن.  


