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پېترۇس يازغان 
بىرىنچى خەت

 ئىلغانغانالرغا ساالم

1 ئەيسا مەسىھنىڭ روسۇلى پېترۇستىن خۇدا ئاتىنىڭ ئەزەلىي بىلىشىگە مۇۋاپىق، روھ 1 

قېنىنىڭ  مەسىھنىڭ  ئەيسا  ۋە  قىلىشقا  ئىتائەت  قىلىنىپ،  پاك-مۇقەددەس  تەرىپىدىن 
ۋە  ئاسىيادا  كاپادوكىيادا،  گاالتىيادا،  2 پونتۇستا،  ئىلغىنىپ،   چېچىلىشىغا  ئۈستۈڭالرغا 
ئامانلىق  ۋە  مېھىر-شەپقەت  سىلەرگە  ساالم.  مۇساپىرالرغا  كەتكەن  تارىلىپ  بىتىنىيەدە 

زىيادىلەشكەي.  

ھاياتلىق ئۈمىدىمىز

چوڭ  ئۆزى  ئۇ  بولسۇن.  ھەمدۇسانا  خۇداغا  ئاتىسى  مەسىھنىڭ  ئەيسا  3 خۇداۋەندىمىز 

بىلەن  4 سىلەر  ئارىسىدىن قوپۇرۇلمىقى  مەرھەمىتىگە مۇۋاپىق ئەيسا مەسىھنىڭ ئۆلۈكلەر 
مىراس  بۇزۇلمايدىغان  بولۇپ  داغسىز  بولمايدىغان  زايە  ساقلىنىپ،  ئاسمانالردا  ئۈچۈن 
تېپىشىمىزغا بىزنى تىرىك ئۈمىدكە يېڭىدىن تۇغدۇردى.  5 دەرۋەقە سىلەرگە، يەنى ئاخىرقى 
ئارقىلىق  ئىمان  بىلەن  قۇدرىتى  خۇدانىڭ  نىجاتقا  بولغان  تەييار  قىلىنماققا  ئاشكارا  زاماندا 
قوغدالغانالرغا، شۇ مىراس ساقلىنىپ قويۇلغاندۇر.  6 ئەگەر الزىم بولسا ئەمدى باشقا-باشقا 
سىناقالر بىلەن ئازغىنا ۋاقىت غەمكىن بولساڭالرمۇ، ئاخىرى شادلىق قىلىسىلەر.  7 بۇنىڭ 
ئەۋزەلرەك  توال  ئالتۇندىن  قىلىنىدىغان  سىناق  بىلەن  ئوت  سىنىشى  ئىمانىڭالرنىڭ  بىلەن 
بولۇپ، ئەيسا مەسىھنىڭ ئاشكارا بولۇشىدا ھەمد، شان-شەرەپ ۋە ئىززەتكە سەۋەب بولىدۇ.  

كۆرمىسەڭالرمۇ،  ئەمدى  ئۇنى  تۇتىسىلەر.  دوست  بولساڭالرمۇ،  كۆرمىگەن  ئۆزىنى  8 ئۇنىڭ 

شادلىق  بىلەن  خۇشلۇق  بولغان  شەرەپلىك  ۋە  ئېيتالمايدىغان  ۋە  ئىشىنىسىلەر  ئۇنىڭغا 
قىلىپ،  9 ئىمانىڭالرنىڭ مەقسىتىگە، يەنى جانلىرىڭالرنىڭ نىجاتىغا يېتىشىسىلەر.  

10 سىلەرگە تەيىنلەنگەن مېھىر-شەپقەت توغرىسىدا ۋەھىي بىلەن سۆزلىگەن پەيغەمبەرلەر ئۆزى 

شۇ نىجات توغرىسىدا تەپتىش قىلىپ، ئىجتىھات بىلەن ئويالپ تۇرغانىدى.  11 ئۇالر مەسىھنىڭ 
ئۇالردا ماكان تۇتقان روھى مەسىھنىڭ ئۆزىگە بولىدىغان زەخمەتلەر ۋە ئاندىن كېيىن كېلىدىغان 
شان-شەرىپى توغرىسىدا خەۋەر بېرىپ، ئاشكارا قىلىپ كۆرسەتكەن ۋاقىتنىڭ قاچان بولۇپ، 
قانداق ئىكەنلىكىنى تەپتىش قىلىپ تۇراتتى.  12 بۇنىڭ بىلەن ئۇالرنىڭ ئۆز-ئۆزىگە خىزمەت 
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قىلماي، بەلكى سىلەرگە خىزمەت قىلغىنى ئۇالرغا مەلۇم بولدى. بۇ ئىشالر ئۆزى ئاسماندىن 
ئەۋەتىلگەن روھ بىلەن سىلەرگە ئىنجىلنى ۋەز ئېيتقان كىشىلەرنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ئەمدى 

سىلەرگە يەتكۈزۈلدى. شۇ نەرسىلەرگە پەرىشتىلەر ھەم نەزەر سالغىلى ئارزۇ قىلىدۇ.  

پاك-مۇقەددەس ياشاڭالر

13 بۇنىڭ ئۈچۈن زېھىنلىرىڭالرنىڭ بەللىرىنى باغالپ سالماق بولۇپ، ئەيسا مەسىھنىڭ ئاشكارا 

باغالڭالر.  14 ئىتائەتلىك  ئۈمىد  كامىل  مېھىر-شەپقەتكە  تېگىدىغان  سىلەرگە  قىلىنىشىدا 
ئەگەشمەڭالر.  15 بەلكى  شەھۋەتلەرگە  ئىلگىرىكى  جاھالىتىڭالردىكى  بولۇپ،  بالىالردەك 
يۈرۈش-تۇرۇشۇڭالردا  ھەممە  ئۆزۈڭالر  ئەگىشىپ،  زاتقا  مۇقەددەس  قىچقارغان  سىلەرنى 
مۇقەددەس  ئۈچۈن  ئۇنىڭ  مۇقەددەستۇرمەن،  ئۆزۈم  »مەن  بولۇڭالر.  16 چۈنكى:  مۇقەددەس 
بولۇڭالر« دەپ پۈتۈلگەندۇر.  17 ئەگەر يۈز-خاتىرە قىلماي، ھەركىمنىڭ ئەمىلىگە قاراپ ھۆكۈم 
يۈرۈڭالر.   بىلەن  قورقۇنچ  ۋاقتىڭالردا  غېرىبچىلىق  قىلساڭالر،  ئىلتىجا  دەپ  ئاتا  قىلغۇچىغا 
نەرسىلەر  پانىي  يۈرۈش-تۇرۇشۇڭالردىن  ئىناۋەتسىز  قالغان  ئاتا-بوۋىالردىن  18 بىلىڭالركى، 

بىلەن، يەنى كۈمۈش ياكى ئالتۇن بىلەن خاالس قىلىنمىدىڭالر.  19 بەلكى داغسىز ۋە ئەيىبسىز 
قوزىنىڭكىدەك بىر قان بىلەن، يەنى مەسىھنىڭ قىممەت باھا قېنى بىلەن خاالس قىلىندىڭالر.  
ئاخىرىدا  ۋاقىتالرنىڭ  قىلىنىپ،  تەقدىر  ئىلگىرى  ئۇلى سېلىنغىنىدىن  دۇنيانىڭ  ئۆزى  20 ئۇ 

ئۇنى  دەپ،  بولسۇن  خۇداغا  ئۈمىدىڭالر  ۋە  قىلىندى.  21 ئىمانىڭالر  ئاشكارا  ئۈچۈن  سىلەر 
ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن قوپۇرۇپ، ئۇنىڭغا شان-شەرەپ بەرگەن خۇداغا ئۇنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن 

ئىشەندىڭالر.  
ئىتائىتى  ھەقىقەتنىڭ  مۇۋاپىق  مۇھەببىتىگە  بۇرادەرچىلىك  رىياسىز  جانلىرىڭالرنى  22 ئۆز 

بىلەن پاكىز قىلىپ، ساپ كۆڭۈلدىن بىر-بىرىڭالرنى چىن مۇھەببەت بىلەن دوست تۇتۇڭالر.  
تىرىك  قالىدىغان  باقىي  بولماي،  پانىي  خۇدانىڭ  بەلكى  ئەمەس،  ئۇرۇقتىن  پانىي  23 مانا 

سۆزىدىن يېڭىدىن تۇغۇلدۇڭالر.  
24 ھەممە ئادەم يەر ئوتىدەكتۇر ۋە ئۇنىڭ ھەممە شان-شەرىپى ئوتنىڭ گۈلىدەكتۇر. يەر ئوتى 

قۇرۇيدۇ ۋە گۈل توزۇپ كېتىدۇ.  25 لېكىن خۇداۋەندىنىڭ سۆزى ئەبەدكىچە تۇرىدۇ. سىلەرگە 
بىر خۇش خەۋەردەك يەتكۈزۈلگەن سۆز شۇدۇر.  

بىر روھىي ئۆينىڭ قۇرۇشىدا ئىشلىتىلىدىغان تىرىك تاشالر

1 ئۇنىڭ ئۈچۈن ھەر يامانلىقنى ۋە ھەر ھىيلىنى ۋە رىيانى ۋە ھەسەتنى ۋە ھەر غەيۋەتنى 2 

بولۇڭالركى،  ئارزۇمەن  سۈتكە  ساپ  ۋە  روھىي  بالىالردەك  تۇغۇلغان  2 يېڭى  تاشالپ،  
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ئىكەنلىكىنى  ياخشى  خۇداۋەندىنىڭ  3 چۈنكى  ئۆسكەيسىلەر.   يېتىپ  نىجاتقا  بىلەن  ئۇنىڭ 
تېتىپ باققان ئەمەسمۇسىلەر؟  4 سىلەر ئادەملەردىن رەت قىلىنىپ خۇدا تەرىپىدىن ئىلغانغان 
ۋاسىتىسى  مەسىھنىڭ  ئەيسا  ھەم  5 ئۆزۈڭالر  كېلىپ،   زاتقا  بولغان  تاش  تىرىك  ۋە  ئەۋزەل 
بىلەن خۇدانىڭ ئالدىدا مەقبۇل قۇربانلىقالر ئۆتكۈزىدىغان بىر مۇقەددەس كاھىنلىق بولۇپ، 
مۇقەددەس  ئۈچۈن  6 ئۇنىڭ  ياسالغايسىلەر.   تاشالردەك  تىرىك  قۇرۇشىدا  ئۆينىڭ  روھىي  بىر 
يازمىدا: »مانا سى'وندا ئىلغانغان بىر قىممەت باھا بۇرجەك تېشى قويىمەن ۋە كىمكى ئۇنىڭغا 

ئىشەنسە، خىجالەت بولمايدۇ« دەپ پۈتگەندۇر. 
 7 سىلەر ئىشەنگەنلەرگە ئەۋزەلدۇر، لېكىن ئىشەنمىگەنلەرگە تامچىالر رەت قىلغان تاش ئۆزى 

بۇرجەك تېشى ۋە پۇتلىكاشاڭ ۋە تايدۇرماقلىق قورام تېشى بولدى.  
8 چۈنكى ئۇالر توغرىسىدىن تەيىنلەنگەندەك، سۆزگە ئىتائەت قىلمىغىنى ئۈچۈن ئۆزىنى تاشقا 

پۇتلىشىدۇ.  
بايان  پەزىلەتلىرىنى  قىچقارغاننىڭ  نۇرىغا  ئاجايىپ  ئۆز  قاراڭغۇلۇقتىن  سىلەرنى  9 لېكىن 

قىلمىقىڭالر ئۈچۈن، ئۆزۈڭالر ئىلغانغان بىر نەسىل، بىر پادىشاھلىق كاھىنلىقى ۋە مۇقەددەس 
بىر مىللەت ۋە خاس بىر قوۋمدۇرسىلەر.  10 سىلەر ئىلگىرى بىر قوۋم بولماي، ئەمدى خۇدانىڭ 

قوۋمى بولدۇڭالر. سىلەر ئىلگىرى مەرھەمەت تاپماي، ئەمدى مەرھەمەت تاپتىڭالر.  
11 ئەي ئامراقالر، سىلەرگە نەسىھەت بېرىمەنكى، سىلەر مېھمان ۋە مۇساپىرالر بولۇپ، جانغا 

قارشى جەڭ قىلغان جىسمانىي شەھۋەتلەردىن ئۆزۈڭالرنى يىغقايسىلەر.  12 يۈرۈش-تۇرۇشۇڭ 
قىلسا،  غەيۋەت  ئۈستۈڭالردا  نېمىدە  بىر  ئۇالر  بولسۇنكى،  ياخشى  ئارىسىدا  تائىپىلەرنىڭ 
يوقاليدىغان  ئۇالرنى  خۇدا  سەۋەبىدىن  بۇالرنىڭ  قاراپ،  ئەمەللىرىڭالرغا  ياخشى  سىلەرنىڭ 

كۈنىدە ئۇنىڭغا ھەمد ئېيتقايالر.  

 ئادەملەرنىڭ ھەربىر تۈزۈمىگە بويسۇنۇش

ئۇلۇغى  ھەممىدىن  خاھى  سۇنۇڭالر،  بويۇن  ئۈچۈن  خۇداۋەندە  تۈزۈمىگە  ھەر  13 ئادەملەرنىڭ 

پادىشاھ ئۆزى بولسۇن،  14 خاھى ئۇنىڭ تەرىپىدىن يامانلىق قىلغۇچىالردىن ئىنتىقام ئالغىلى 
بويۇن  ھەممىسىگە  بولسۇن،  ھاكىمالر  ئەۋەتىلگەن  داڭلىغىلى  قىلغۇچىالرنى  ياخشىلىق  ۋە 
نادان  قىلىپ،  ئەمەللەر  ياخشى  سىلەر  شۇنداقكى،  ئىرادىسى  خۇدانىڭ  سۇنۇڭالر.  15 چۈنكى 
ئازادلىقنى  بىلەن  بولغىنىڭالر  تۇۋاقلىغايسىلەر.  16 ئازاد  ئېغىزلىرىنى  ئادەملەرنىڭ  ۋە جاھىل 
يامانلىققا پەردىدەك تۇتماي، خۇدانىڭ قۇللىرىدەك بولۇڭالر.  17 ھەممىسىگە ھۆرمەت قىلىڭالر، 

بۇرادەرلەرنى دوست تۇتۇڭالر، خۇدادىن قورقۇڭالر، پادىشاھقا ئىززەت قىلىڭالر.  
18 ئەي خىزمەتكارالر، ئۆز خوجىلىرىڭالرغا تولۇق ھۆرمەت ۋە ئەيمىنىش بىلەن بويۇن سۇنۇڭالر. 

سۇنۇڭالر.   بويۇن  ھەم  بولغانالرغا  بەدخۇي  بەلكى  ئەمەس،  ياۋاشالرغا  ۋە  ياخشىالرغا  يالغۇز 
19 چۈنكى بىركىم خۇدا ئالدىدا ئۆز ۋىجدانى ئۈچۈن ناھەق تارتقان غەملىك ۋە زەخمەتلەرگە سەۋر-
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تاقەت قىلسا، خۇدانىڭ ئالدىدا مەقبۇلدۇر.  20 ئەگەر گۇناھ قىلىپ، ئۇرۇلغىنىڭالرغا سەۋر-تاقەت 
قىلساڭالر، نېمە ئىززەت بولىدۇ؟ ئەمما ئەگەر ياخشىلىق قىلىپ، زەخمەت تارتقىنىڭالردا سەۋر-
مەسىھ  ۋە  قىچقىرىلدىڭالر  بۇنىڭغا  مەقبۇلدۇر.  21 چۈنكى  ئالدىدا  قىلساڭالر، خۇدانىڭ  تاقەت 
ھەم ئۆز ئىزلىرىغا ئەگەشمىكىڭالر ئۈچۈن سىلەرگە بىر نەمۇنە بېرىپ، ئۆزۈڭالر ئۈچۈن زەخمەت 
تارتتى.  22 ئەمما ئۇ ئۆزى گۇناھ قىلمىدى ۋە ئاغزىدا ھېچ ھىيلە تېپىلمىدى.  23 ئۆزى دەشنەم 
ھۆكۈم  ئادىل  سالماي،  تەھدىت  تارتىپ  زەخمەت  ئۆزى  قىلمايتتى.  دەشنەم  ئورنىغا  قىلىنىپ 
ياشىمىقىمىز  ئۈچۈن  ئادالەت  ئۆلۈپ  گۇناھالردىن  بىز  تاپشۇراتتى.  24 ئۇ،  ئۆزىنى  قىلغۇچىغا 
ئۈچۈن، گۇناھلىرىمىزنى ئۆز بەدىنىدە كرېستنىڭ ياغىچىغا كۆتۈردى. ئۇنىڭ زەخمەتلىرى بىلەن 
جانلىرىڭالرنىڭ  ئۆز  ئەمدى  لېكىن  ئىدىڭالر،  قويالردەك  ئازغان  تاپتىڭالر.  25 چۈنكى  شىپا 

پادىچىسىغا ۋە يېتەكچىسىگە ياندۇرۇلدۇڭالر.  

 ئەر-خوتۇننىڭ مۇناسىۋىتى

بىلەن سۆزگە 3  بويۇن سۇنۇڭالر. شۇنىڭ  ئەرلىرىڭالرغا  ئۆز  ئەي خوتۇنالر،  1 شۇنداق ھەم، 

ئىتائەت قىلمىغان ئەرلەر خوتۇنالرنىڭ يۈرۈش-تۇرۇشى بىلەن ئىمانغا سۆزسىز تارتىلغاي.  
2 ئۇالر ھۆرمەت قىلىشىڭالرنى ۋە ئىپپەتلىك يۈرۈش-تۇرۇشۇڭالرنى كۆرسە، شۇنداق بولىدۇ.  

3 زىننىتىڭالر زاھىرقى چاچ ئۆرۈملىرى ۋە ئالتۇن زىننەتلىرى ۋە چىرايلىق ئېگىنلەر كىيىش 

پانىي  روھنىڭ  تىنچ  ۋە  ياۋاش  ۋە  ئادىمى  يوشۇرۇن  كۆڭۈلنىڭ  4 بەلكى  بولمىسۇن،   بىلەن 
ئەۋزەلدۇر.   ئالدىدا  خۇدانىڭ  زىننەت  شۇنداق  چۈنكى  بولسۇن.  بىلەن  زىننىتى  بولمايدىغان 
5 خۇداغا ئۈمىدىنى باغلىغان قەدىمكى مۇقەددەس خوتۇنالر ئۆز ئەرلىرىگە بويۇن سۇنۇپ، ئۆزىنى 

شۇنداق زىننەتلەندۈردى.  6 سارە ئۆزى ئىبراھىمنى خوجا دەپ ئۇنىڭغا ئىتائەت قىالتتى. ئەگەر 
سىلەر ھېچ زۇلۇمدىن قورقماي ياخشىلىق قىلىپ تۇرساڭالر، ئۇنىڭ بالىلىرى بولىسىلەر.  

7 شۇنداق ھەم، ئەي ئەرلەر، خوتۇن زەئىپ قاچىدەك بولغاچ خوتۇنلىرىڭالر بىلەن ئەقىللىق 

تەرىقىدە تۇرۇشۇپ، سىلەر بىلەن تىرىكلىك مېھىر-شەپقىتىگە ۋارىسداش بولغاندىن كېيىن، 
ئۇالرغا ئىززەت بېرىڭالر. شۇنداق قىلىپ، دۇئالىرىڭالر توسۇلمىغاي.  

 ئادالەت ۋە ئەيسا مەسىھنىڭ ئىسمى ئۈچۈن زەخمەت تارتىش

كۆرسىتىپ،  مۇھەببەت  بۇرادەرلەرگە  بولۇپ،  ھەمدەرد  ۋە  پىكىرداش  ھەممەڭالر  8 ئاخىرى 

ئورنىغا  دەشنەم  ياندۇرماڭالر،  يامانلىق  ئورنىغا  بولۇڭالر.  9 يامانلىق  كەمتەر  ۋە  رەھىمدىل 
قىچقىرىلغاندىن  بولۇشقا  ۋارىس  بەخت-بەرىكەتكە  ئۆزۈڭالر  بەلكى  ياندۇرماڭالر،  دەشنەم 
كېيىن، بەخت-بەرىكەت تىلەڭالر.  10 چۈنكى كىمكى ھاياتىنى ياخشى كۆرۈپ، خۇش كۈنلەر 



پېترۇس يازغان 1-خەت  7 

كۆرگىلى خالىسا، تىلىنى ياماندىن ۋە لەۋلىرىنى ھىيلە سۆزلەشتىن ساقلىسۇن.  
ئىجتىھات  تاپقىلى  ئۇنى  ئىزدەپ  ئامانلىق  قىلسۇن،  ياخشىلىق  ئۆرۈلۈپ  ياماندىن  11 ئۇ 

قىلسۇن.  
12 خۇداۋەندىنىڭ كۆزلىرى ئادىلالرنىڭ تەرىپىگە ۋە قۇالقلىرى ئۇالرنىڭ دۇئاسىغىدۇر. لېكىن 

خۇداۋەندىنىڭ يۈزى يامانلىق قىلغۇچىالرغا زىتتۇر.  
قىالاليدۇ؟   يامانلىق  سىلەرگە  كىم  قىلساڭالر،  غەيرەت  ئۈچۈن  ياخشىلىق  13 ئەگەر 

14 لېكىن ئادالەت ئۈچۈن زەخمەت تارتساڭالرمۇ مۇبارەكتۇرسىلەر. ئۇالردىن ھېچ قورقماڭالر 

تۇتۇڭالر.  مۇقەددەس  مەسىھنى  خۇداۋەندە  كۆڭۈللىرىڭالردا  ھودۇقماڭالر،  15 بەلكى  ۋە 
سىلەردە بولغان ئۈمىدنىڭ سەۋەبىنى سورىغان ھەر كىشىگە ياۋاشلىق ۋە ھۆرمەت بىلەن 
بىلەن  شۇنىڭ  بولسۇن.  پاك  بولۇڭالر.  16 ۋىجدانىڭالر  تەييار  ھەمىشە  بەرگىلى  جاۋاب 
قىلغان  تۆھمەت  ئۈستۈڭالردا  قىلغۇچىالر  دەشنەم  يۈرۈش-تۇرۇشۇڭالرنى  مەسىھتىكى 
بولسا،  شۇنداق  ئىرادىسى  خۇدانىڭ  بولغاي.  17 چۈنكى  خىجالەت  ئۆزى  نەرسىلەردە 
تارتقىنىڭالردىن، ياخشىلىق قىلغىنىڭالر ئۈچۈن  يامانلىق قىلغىنىڭالر ئۈچۈن زەخمەت 

زەخمەت تارتقىنىڭالر ياخشىراقتۇر.  
ئاسىيالر  بولۇپ  زات  ئادىل  ئۇ  ئۆلدى.  ئۈچۈن  گۇناھالر  مەرتىۋە  بىر  ئۆزى  مەسىھ  18 چۈنكى 

ئۈچۈن، بىزنى خۇداغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن ئۆلدى. جىسىمچە ئۆلتۈرۈلگەن بولسا ھەم، روھچە 
تىرىلدۈرۈلدى.  19 ئۇ روھتا ھەم بېرىپ، زىنداندىكى روھالرغا ۋەز ئېيتتى،  20 يەنى بىر ۋاقىت 
ۋاقىتتا  بەرگەن  مۆھلەت  ئۇالرغا  سەۋرى  خۇدانىڭ  ياسالغىنىدا  كېمە  كۈنلىرىدە  نۇھنىڭ 
ئىتائەتسىز بولغانالرغا ۋەز ئېيتتى. ئۇ ۋاقىت ئاران بىرنەچچە، يەنى سەككىز جان سۇ بىلەن 

قۇتقۇزۇلدى.  
ئۆزى  چۆمۈلدۈرۈش  قۇتقۇزىدۇ.  سىلەرنى  چۆمۈلدۈرۈشتە  ئەمدى  سۇ  ئوخشاش  21 شۇنىڭغا 

جىسىمنىڭ ناپاكلىقىنىڭ يۇيۇلمىقى ئەمەس، بەلكى بىر پاك ۋىجدان ئۈچۈن ئەيسا مەسىھنىڭ 
تىرىلىپ قوپمىقى بىلەن خۇداغا بىر تىلەكتۇر.  22 مەسىھ ئۆزى ئاسمانغا چىقىپ، پەرىشتىلەر ۋە 

سەلتەنەتلەر ۋە قۇدرەتلەر ئۇنىڭغا بويۇن سۇنغاندىن كېيىن، خۇدانىڭ ئوڭ يېنىدىدۇر.  

1 ئۇنىڭ ئۈچۈن مەسىھ جىسىمچە زەخمەت تارتقاندىن كېيىن، سىلەر ھەم شۇ نىيەت بىلەن 4 

ئۆزۈڭالرنى قورالالندۇرۇڭالر. چۈنكى جىسىمچە زەخمەت تارتقان كىشى گۇناھ قىلىشتىن 
ئۆزىنى توختاتقان بولىدۇ.  2 شۇنداقكى، ئۇ جىسىمدە ياشىغىلى قالغان ۋاقتىدا ئادەملەرنىڭ 
شەھۋەتلىرىگە مۇۋاپىق ياشىماي، خۇدانىڭ ئىرادىسىگە مۇۋاپىق ياشايدۇ.  3 چۈنكى ئۆتكەن 
ۋاقىتتا تائىپىلەرنىڭ ئىرادىسىنى قىلىپ بۇزۇقلۇقتا، شەھۋەتلەردە، شاراب ئىچىشتە، ئەيش ۋە 
ئىشرەتتە، مەستلىكتە ۋە ھارام بولغان بۇتپەرەسلىكتە يۈرگىنىڭالر كۇپايىدۇر.  4 بۇ ۋەجىدىن 
ئۇالر  ئۈچۈن  يۈگۈرمىگىنىڭالر  يەنە  بىللە  بىلەن  ئۇالر  دەرياسىغا  بۇزۇقلۇقنىڭ  شۇ  سىلەر 
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قىلغىلى  ئۆلگەنلەرنى ھۆكۈم  ۋە  تىرىكلەرنى  5 ئەمما ئۇالرنىڭ  بېرىدۇ.   ئەجەبلىنىپ دەشنەم 
تەييار بولغاننىڭ ئۆزىگە ھېساب بېرىشى تېخى بولىدۇ.  

6 شۇنىڭ ئۈچۈن ئىنجىل ھەم ئۆلگەنلەرگە يەتكۈزۈلدىكى، ئۇالر ئادەم ھېسابىچە جىسىمچە 

نەرسىنىڭ  ھەر  قالغاي.  7 ئەمما  تىرىك  روھچە  ھېسابىچە  خۇدا  لېكىن  قىلىنغاي،  ھۆكۈم 
تۇرۇڭالر.  8 ھەممىدىن  ئويغاق  دۇئادا  بولۇپ،  ھوشيار  ئۈچۈن  ئۇنىڭ  يېقىنالشتى.  ئاخىرى 
مۇھىمى شۇكى بىر-بىرىڭالرغا مۇھەببەت كۆرسەتكەيسىلەر، چۈنكى مۇھەببەت توال گۇناھالرنى 
يوشۇرىدۇ.  9 غۇدۇرىماي بىر-بىرىڭالرغا مېھمان دوستلۇق قىلىڭالر.  10 ھەربىرىڭالرغا بېرىلگەن 
مېھىر-شەپقەت ھەدىيەسىگە مۇۋاپىق، خۇدانىڭ خىلمۇخىل مېھىر-شەپقىتى ئۈستىگە ياخشى 
سۆزىگە  خۇدانىڭ  ئېيتسا،  ۋەز  قىلىڭالر.  11 كىم  خىزمەت  بىر-بىرىڭالرغا  بولۇپ،  ۋەكىللەر 
مۇۋاپىق بولغۇدەك سۆز ئېيتسۇن. كىم خىزمەت قىلسا، خۇدادىن كۈچ تاپقىنىدەق قىلسۇن. 
بۇنىڭ بىلەن خۇدا ئۆزى ئەيسا مەسىھنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ھەر ئىشتا ئۇلۇغالنغاي. ئۇنىڭغا 

ئەبەدلەرنىڭ ئەبەدىگىچە شان-شەرەپ ۋە قۇدرەت بولسۇن. ئامىن.  
سىلەرگە  توغرىسىدا،  ئوتى  سىناق  ئاراڭالردىكى  ئۈچۈن  سىنالمىقىڭالر  ئامراقالر،  12 ئەي 

ئاجايىپ بىر ۋەقە بولغاندەك ئەجەبلەنمەڭالر.  13 بەلكى قانچىكى مەسىھنىڭ زەخمەتلىرىگە 
شان-شەرىپىنىڭ  ئۇنىڭ  قىلىپ،  شۇنداق  قىلىڭالر.  خۇشلۇق  شۇنچە  بولساڭالر،  شېرىك 
ئىسمى  مەسىھنىڭ  بولغايسىلەر.  14 ئەگەر  خۇشال  قىلىپ  شادلىق  قىلىنىشىدىمۇ  ئاشكارا 
روھى  خۇدانىڭ  ۋە  شان-شەرەپنىڭ  چۈنكى  مۇبارەكتۇرسىلەر.  تارتساڭالر،  ھاقارەت  ئۈچۈن 

ئۈستۈڭالردا توختايدۇ. 
 

قىلغۇچىدەك  يامانلىق  يا  ئوغرىدەك  يا  قىلغۇچىدەك  قاتىللىق  ھېچبىرىڭالر  15 لېكىن 

مەسىھىي  بىركىم  تارتمىسۇن.  16 لېكىن  زەخمەت  ئارىالشقۇچىدەك  ئىشىغا  باشقىالرنىڭ  يا 
بولغىنى ئۈچۈن زەخمەت تارتسا، خىجالەت بولماي، شۇ ئىسىم ئۈچۈن خۇداغا ھەمد ئېيتسۇن.  
17 چۈنكى ھۆكۈم خۇدانىڭ ئۆيى بىلەن باشلىنىدىغان ۋاقتى كەلدى. ئەگەر بىز بىلەن باشالنسا، 

خۇدانىڭ ئىنجىلىغا ئىتائەت قىلمىغانالرنىڭ ئاخىرى قانداق بولىدۇ؟  18 ئەگەر ئادىل ئادەم 
ئۈچۈن  بولىدۇ؟  19 ئۇنىڭ  قانداق  گۇناھكارغا  ۋە  پاسىق  تاپسا،  نىجات  بىلەن  قىيىنلىق 
جانلىرىنى  ئۆز  قىلىپ،  ئەمەللەر  ياخشى  تارتقانالر  زەخمەت  مۇۋاپىق  ئىرادىسىگە  خۇدانىڭ 

ئىشەنچلىك ياراتقۇچىغا تاپشۇرسۇن.  

يېتەكچىلەر ۋە ياشالرغا نەسىھەت 

ۋە 5  ئاقساقال  بىر  ھەم  مەن  چۈنكى  بېرىمەن،  نەسىھەت  ئاقساقالالرغا  1 ئاراڭالردىكى 

مەسىھنىڭ زەخمەتلىرىگە گۇۋاھ بولۇپ، ئاشكارا بولىدىغان شان-شەرەپكە شېرىكتۇرمەن.  
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بەلكى  ئەمەس،  زورالنغاندەك  بولۇڭالر،  پادىچىالر  پادىسىغا  قولۇڭالردىكى  ئۆز  2 خۇدانىڭ 

بەلكى  ئەمەس،  ئۈچۈن  پايدا  ناھەق  بىلەن،  مەيلىڭالر  ئۆز  مۇۋاپىق  ئىرادىسىگە  خۇدانىڭ 
كۆڭۈل خۇشلۇقىدىن پادىنى بېقىڭالر.  3 جامائەتلەرنىڭ ئۈستىگە خوجىدەك بولماي، بەلكى 
سوالشمايدىغان  شان-شەرەپنىڭ  بولغاندا  ئاشكارا  پادىچى  باش  4 ۋە  بولۇڭالر   نەمۇنە  پادىغا 

تاجىنى تاپىسىلەر.  
بىلەن  بىر-بىرىڭالر  ھەممەڭالر  ۋە  سۇنۇڭالر  بويۇن  قېرىالرغا  ياشالر،  ئەي  ھەم،  5 شۇنداق 

زىت  مۇتەكەببۇرالرغا  باغالڭالر. چۈنكى خۇدا  بەل  بىلەن  كەمتەرلىك  قىلغىنىڭالردا  مۇئامىلە 
تۇرىدۇ، لېكىن كەمتەرلەرگە مېھىر-شەپقەت ئاتا قىلىدۇ.  6 ئۇنىڭ ئۈچۈن خۇدانىڭ قۇدرەت 
ئېگىزلەندۈرگەي.   ۋاقتىدا سىلەرنى  ئۆز  ئۇ  تۇتۇڭالركى،  تۆۋەن  ئۆزۈڭالرنى  ئاستىدا  قولىنىڭ 

7 ھەممە ئەندىشەڭالرنى ئۇنىڭغا سېلىڭالر، چۈنكى ئۇ سىلەردىن خەۋەر ئالىدۇ.  

8 ھوشيار بولۇپ ئويغاق تۇرۇڭالر. مانا سىلەرگە زىت تۇرغۇچى بولغان ئىبلىس بىر ھۇۋاليدىغان 

يۈرىدۇ.  9 ئىماندا  ئىزدەپ  دەپ،  يۇتاي  ئۇنى  ئۇچرىسا،  كىمكى  يۈرۈپ،  ئايلىنىپ  شىردەك 
مۇستەھكەم بولۇپ ئۇنىڭغا زىت تۇرۇپ، دۇنيادىكى بۇرادەرلىرىڭالرنىڭ ئوخشاش زەخمەتلەر 

تارتقىنىنى بىلىڭالر.  
10 ئەمما مەسىھ بىلەن سىلەرنى ئۆز ئەبەدىي شان-شەرەپكە قىچقارغان پۈتۈن مېھىر-شەپقەتنىڭ 

تەڭرىسى ئۆزى بىر ئاز ۋاقىتقىچە زەخمەت تارتقىنىڭالردىن كېيىن، سىلەرنى كامىل قىلىپ، 
قۇدرەت  ئەبەدىگىچە  ئەبەدلەرنىڭ  قىلغاي.  11 ئۇنىڭغا  مۇستەھكەم  قۇۋۋەتلەندۈرۈپ،  يۆلەپ، 

بولغاي. ئامىن.  

 ئاخىرقى ساالمالر

12 مەن ئىشەنچلىك بۇرادىرىڭالر سانىغان سىلvانۇسنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن قىسقا سۆز بىلەن 

پۈتۈپ نەسىھەت بېرىپ، شۇ ئۆزى خۇدانىڭ ھەق مېھىر-شەپقەتتۇر دەپ گۇۋاھلىق بەردىم. شۇ 
مېھىر-شەپقەتتە تۇرۇڭالر.  

13 بابىلدا بار، سىلەر بىلەن ئىلغانغان جامائەت ۋە ئوغلۇم ماركۇس سىلەرگە ساالم ئېيتىدۇ.  

14 مۇھەببەتلىك سۆيۈش بىلەن بىر-بىرىڭالرغا ساالم قىلىڭالر. مەسىھتە بولغان ھەممەڭالرغا 

ئامانلىق بولسۇن.  


