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ЙЕЗИЛҒАН ИККИНЧИ ХӘТ

Муқәддәсләргә салам

1 1 Худаниң ирадиси билән Мәсиһ Әйсаниң расули болғили Павлустин 
вә бурадәр Тимотеустин Худаниң Коринтустики җамаитигә вә барчә 

Ахайәдики муқәддәсләргә салам.  2 Силәргә Атимиз Худадин вә Худавәндә 
Әйса Мәсиһтин меһри-шәпқәт вә аманлиқ болсун.  

Тәсәлли беридиған Худа

3 Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң Атиси, йәни мәрһәмәтниң Атиси вә һәр 
тәсәллиниң Тәңриси Худаға һәмдусана болсун.  4 У өзи һәммә тәңликимиздә 
бизгә тәсәлли бериду. Шундақки, Худа тәрипидин өзимизгә берилгән 
тәсәлли билән биз һәм һәр тәңликтә болғанларға тәсәлли берәләймиз.  
5 Чүнки Мәсиһниң зәхмәтлири бизниң үстимизгә зиядиләшкәндәк, 
Мәсиһниң васитиси билән тәсәллимиз һәм зиядилишиду.  6 Тәңлик 
тартсақму, силәрниң тәсәллиңлар вә ниҗатиңлар үчүн болиду. Тәсәлли 
тапсақму, силәрниң тәсәллиңлар үчүн болиду. Бу биз өзимиз тартип турған 
зәхмәтләргә охшаш зәхмәт тартқиниңларда чидамлиқ һасил қилидиған 
бир тәсәлли болиду. Силәрниң тоғраңларда үмүтүмиз шәксиздур.  7 Чүнки 
билимизки, зәхмәтлиримизгә шерик болғиниңлардәк, тәсәллимизгә һәм 
шерик болисиләр.  
8 Әй бурадәрләр, Асияда бизгә вәқә болған тәңликимиздин бехәвәр 
болмиқиңларни халимаймиз. Һәддидин зиядә тақәт қилалмиғидәк, дәрвәқә 
тирикликтин үмүтүмиз үзүлгидәк тәңлик тарттуқ.  9 өзимизгә таянмай, 
өлгәнләрни тирилдүридиған Худаға таянмиқимиз үчүн, өз ичимиздә өлүмгә 
һөкүм қилинғандәк болдуқ.  10 Худа өзи бизни ундақ өлүм тәңликидин 
қутқузди вә мундин кейин һәм бизни қутқузиду, дәрвәқә бизни мундин кейин 
қутқузиду дәп, униңға үмүтүмизни бағлидуқ.  11 Силәр һәм дуалириңлар 
билән бизгә ярдәм берип турисиләр. Шундақ қилип толиларниң васитиси 
билән бизгә көрситилгән илтипат үчүн, тола кишиләр тәрипидин бизниң 
җәһитимиздин шүкүр ейтилиду. 
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 Павлусниң зиярәт планини өзгәртиши

12 Чүнки пәхримиз шуки, биз җисманий һекмәт билән әмәс, Худаниң 
меһри-шәпқити билән вә Худадин болған диянәтлик вә паклиқ билән бу 
дунияда вә болупму силәрниң араңларда йүрдуқ. Буниңға виҗданимиз 
һәм гувалиқ бериду.  13 Биз силәрниң оқуялайдиғиниңлардин вә 
уқалайдиғиниңлардин башқа һеч нәрсә силәргә пүтмәймиз вә үмүтүмиз 
барки, бизни қисмән чүшүнгиниңлардәк тамамән чүшүнгәйсиләр.  14 Чүнки 
Худавәндимиз Әйсаниң күнидә биз силәрниң пәхриңлар вә силәр бизниң 
пәхримиз болисиләр.  
15 Шу үмүтни қилип, силәргә йәнә бир меһри-шәпқәт йәткүзмәк үчүн 
авал силәрниң қешиңларға келәй дәп,  16 Македонийәгә беришимда 
шәһириңлардин өтүп, андин Македонийәдин йәнә алдиңларға келип, 
силәр тәрипидин Йәһудийәгә йолға селип қоюлмиқимни нийәт қилдим.  
17 Шундақ нийәт қилғинимда йениклик билән қарар қилдимму? Яки 
ейтқиним бир йоли «бәрһәқ, бәрһәқ» вә «яқ, яқ» болғидәк қараримни 
җисимчә тохтитимәнму?  18 Лекин Худа өзи ишәшликтур вә силәргә ейтқан 
сөзимиз һәм «бәрһәқ» вә «яқ» әмәс.  19 Чүнки бизниң васитимиз билән, йәни 
мениң, Силvанусниң вә Тимотеусниң васитиси билән вәз ейтилған Мәсиһ 
Әйса Ибн Алла өзи «бәрһәқ» вә «яқ» болуп кәлмиди, бәлки униңда «бәрһәқ» 
еди.  20 Чүнки Худаниң вәдилириниң һәммиси униң билән «бәрһәқ»тур вә 
Худа бизниң васитимиз билән шан-шәрәп тапмиқи үчүн униң билән һәм 
аминдур.  21 Лекин һәм бизни, һәм силәрни Мәсиһтә мустәһкәм қилип, 
бизни мәсиһлиғучи Худа өзидур.  22 У һәм бизни мөһүрләп, көңүллиримизгә 
Роһини капалат қилип бәрди.  
23 Лекин мән өз җенимға Худани гува қичқиримәнки, силәрни айиғач 
техи Коринтусқа бармидим.  24 Биз силәрниң иманиңларниң үстидә хоҗа 
болғандәк әмәс, бәлки силәр иманда турғач, биз һәмкарлириңлар болуп 
хошаллиқиңлар үчүн шуни ейтимиз.  

2 1 Силәргә йәнә ғәмлик кәлтүрмәй дәп, өз ичимдә қарар қилдим.  2 Чүнки 
мән силәрни ғәмкин қилсам, ким өзәмни хуш қилиду? Өзәм ғәмкин 

қилған кишиләрмикин?  3 Мән кәлсәм, өзәмгә хушлуқ кәлтүридиғанлардин 
маңа ғәмлик болмисун дәп, пүткинимни пүттүм. Чүнки һәммәңлардин шу 
үмүтүм барки, мениң хушлуқум һәммәңларниң хушлуқи болиду.  4 Гәмкин 
болмиқиңлар үчүн әмәс, бәлки силәргә болған муһәббитимниң зиядиликини 
билмикиңлар үчүн тола ғәмлик вә көңлүмниң дәрди вә тола көз яшлири 
билән силәргә пүттүм.  
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Гунакарни әпу қилип қайтидин қобул қилиш

5 Лекин бир киши ғәмликкә сәвәб болған болса, мени ғәмкин қилмиди, 
бәлки мән ашурувәткили халимай, у һәммәңларни анчә-мунчә ғәмкин 
қилди дәймән.  6 Ундақ кишигә толилириңларниң тәрипидин болған 
җаза йетиду.  7 Шуниң орнида әмди уни әпу қилип, у киши зиядә чоң 
ғәмдин жутулуп кәтмисун дәп, униңға тәсәлли бәргәйсиләр.  8 Униң үчүн 
силәргә ялвуримәнки, униңға муһәббәт көрситишни араңларда қарар 
тохтитишқайсиләр.  9 Чүнки силәрниң мустәһкәм қәдәмлик болуп, һәр 
ишта итаәт қилғиңлар барму дәп билмәк үчүн һәм пүттүм.  10 Һәр кимгә әпу 
қилсаңлар, мән һәм уни әпу қилимән. Чүнки бир немә әпу қилған болсам, 
әпу қилғинимни Мәсиһниң алдида силәр үчүн қилдим.  11 Шәйтан өзи бизгә 
күчлүк кәлмисун, чүнки униң қәстлиридин бехәвәр әмәсмиз.  

Йеңи әһдниң хизмәткарлири

12 Мәсиһниң Инҗилини йәткүзгили Троасқа кәлгинимдә, маңа Худавәндә 
тәрипидин бир ишик ечилған еди.  13 Амма бурадирим Титусни тапмиғач 
роһумда беарам болуп, андакиләр билән хошлишип Македонийәгә чиқтим.  
14 Лекин Худаға шүкүр болғайки, у һемишә бизни Мәсиһ билән нусрәт 
дәбдәбисидә елип берип, бизниң васитимиз билән һәр йәрдә өз мәрипитиниң 
хуш буйини ашкарә қилиду.  15 Чүнки өзимиз ниҗат тапқучилар арисида 
вә һалак болғучилар арисида Худаниң алдида Мәсиһниң хуш буйидурмиз.  
16 Буларға өлүмдин өлүмгә вә уларға тирикликтин тирикликкә бир 
буйдурмиз. Лекин ким шу ишқа ярайду?  17 Чүнки биз өз мәнпәити үчүн 
Худаниң сөзини тәтүр толғиған тола кишиләрдәк әмәс, бәлки сап нийәттин, 
дәрвәқә Худа тәрипидин чиққандәк, Мәсиһтә Худаниң алдида сөз қилимиз.  

3 1 Әмди йәнә өз гепимизни қилғили туримизму? Яки бәзиләрдәк силәргә 
яки силәрдин тәвсийә хетини лазим қилимизму?  2 Бизниң хетимиз силәр 

өзәңлардурсиләр. Силәр көңлимизгә йезилип, һәммә адәмләрдин тонулуп 
оқулидиған бир хетимиздурсиләр.  3 Мана силәр сияһ билән таш тахтилириға 
пүтүлмәй, тирик Худаниң Роһи билән көңүлниң гөш тахтилириға пүтүлүп, 
Мәсиһниң бизниң хизмитимиз билән қилинған хети екәнликиңлар ашкарә 
болди.  
4 Мәсиһниң васитиси билән Худаға қилған етимадимиз шундақтур.  5 Лекин 
биз өзимиздин бир нәрсини қилалаймиз дәп хиял қилғидәк өзимиздә 
иқтидар йоқ. Бәлки бизниң иқтидаримиз Худадиндур.  6 У өзи бизни йеңи 
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әһдиниң хизмәткарлири болушқа, йәни һәрипниңки әмәс, бәлки Роһниң 
хизмәткарлири болушқа қабил қилди. Чүнки һәрип өзи өлтүриду амма Роһ 
тирилдүриду.  

Йеңи әһдниң шан-шәрипи

7 Лекин өлүмниң хизмити, йәни ташларға оюлған һәрипләрниң хизмити 
өзи шан-шәрәп билән кәлгән болса, шундақки, Мусаниң йүзидики йитип 
кетидиған шан-шәрипи үчүн бәни-Исраил униң чирайиға қариялмиғидәк 
болған болса,  8 Роһниң хизмити қанчә зиядирәк шан-шәрәп билән болмамду?  
9 Чүнки һөкүмниң хизмити шәрәплик болған болса, адаләтниң хизмити 
шан-шәрәптә қанчә зиядилишиду.  10 Буниңға қарап бу һәддидин улуқ шан-
шәрәп җәһитидин шәрәплик болған һәрнемә шәрәпсиздәк болиду.  11 Чүнки 
йоқилидиған хизмәт шәрәплик болған болса, бақий қалидиған хизмәтниң 
шан-шәрипи қанчә зиядирәк болиду.  
12 Шундақ үмүтүмиз бар болғандин кейин, ашкарә иш қилип ғәйрәтлик 
болимиз.  13 Муса: бәни-Исраил йүзүмдики шан-шәрәпниң йитип 
кетидиғинини көрмисун дәп, өз йүзигә пәрдә тутқандәк қилмаймиз.  
14 Амма уларниң зеһинлири қетип кәтти вә бу күнгичә кона әһдиниң 
китапи оқулғанда шу пәрдә ечилмай турмақта, лекин Мәсиһтә көтирилиду.  
15 Һәтта бу күнгичә Мусаниң китапи оқулғинида уларниң көңүллиригә бир 
пәрдә қоюқлуқтур.  16 Лекин улар Худавәндигә янидиған вақтида у пәрдә 
көтирилиду.  17 Худавәндә роһтур вә Худавәндиниң Роһи нә йәрдә болса, анда 
азатлиқ бардур.  18 Лекин биз пәрдисиз йүз билән бир әйнәккә қариғандәк 
Худавәндиниң улуқлукини көргәнләрниң һәммиси униң сүритигә 
өзгәртилип, роһ болған Худавәндә васитиси билән болғандәк шәрәптин 
шәрәпкә баримиз.  

Сапал қачидики ғәзинә

4 1 Әмди биз мәрһәмәт тепип, бу хизмәттә турғандин кейин җүрәтсиз 
болмаймиз  2 вә хиҗаләтниң пинһан ишлирини ташлап, һейлә билән 

йүрмәймиз. Худаниң сөзигә хиянәтчилик қилмай, һәқиқәтни баян 
қилмиқимиз билән өзимизни Худаниң алдида һәр адәмниң виҗданиға 
тәрип қилимиз.  
3 Лекин Инҗилимиз йошурулған болса, һалак болидиғанлардин 
йошурулғандур.  4 Худаниң сүрити болған Мәсиһниң шан-шәрипиниң 
Инҗилидики нур уларға йоруқлуқ бәрмисун дәп, бу заманниң тәңриси 
ишәнмигәнләрниң зеһинлирини кор қилип қойди.  
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5 Чүнки биз өзимизни вәз ейтмай, Мәсиһ Әйсани Худавәндә ейтип, өзимизни 
силәрниң хизмәткарлириңлар дәп вәз ейтимиз.  6 «Қараңғулуқтин бир нур 
чиқип йорусун» дәп буйруған Худа, Мәсиһниң йүзидин өз шан-шәрипиниң 
мәрипәт нури билән көңүллиримизни йорутти.  
7 Қудрәтниң пәзилити биздин болмай, Худа өзидин болмиқи үчүн, бу 
хәзинини сапал қачида сақлаймиз.  8 Һәр тәрипидин қистилимиз, лекин 
илаҗсиз әмәс, паракәндидурмиз лекин үмүтсиз әмәс,  9 қоғлинимиз лекин 
ташланған әмәс, йәргә йиқитилимиз лекин һалак әмәсмиз.  10 Әйсаниң 
тириклики бәдинимиздә ашкарә болмақ үчүн, һемишә Әйсаниң өлүмини 
бәдәндә көтирип йүримиз.  11 Чүнки Әйсаниң тириклики өлүмлүк 
җисмимиздә ашкарә болмиқи үчүн, биз тирик қалғанлар Әйса үчүн һемишә 
өлүмгә тапшурулимиз.  12 Әмди өлүм биздә ишләйду, амма силәрдә тириклик 
ишләйду.  13 Лекин «Ишәндим, униң үчүн сөз қилдим» дәп пүтүлгәндәк, биздә 
һәм у иманниң роһи болғини үчүн, өзимиз ишинип сөз қилимиз.  14 Чүнки 
билимизки, Худавәндә Әйсани тирилдүрүп қопурғучи бизни һәм Әйса 
билән тирилдүрүп қопуруп, силәр билән биллә һузуриға кәлтүриду.  15 Бу 
һәммә ишлар силәр үчүн болиду. Буниң билән меһри-шәпқәт өзи толиларға 
йәткүзүлгини билән ешип, Худаниң шан-шәрипи үчүн шүкүр етишниң 
зиядиләштүрүшигә сәвәб болсун.  
16 Шуниң үчүн җүрәтсиз болмаймиз, бәлки заһирдики адимимиз хараб болса 
һәм, ички адимимиз күндин-күнгә йеңиланмақта.  17 Чүнки бир дәмлик 
болуп йеник болған тәңликимиз бизгә, йәни көрүнгән нәрсиләрни көзлимәй, 
көрүнмигәнни көзлигүчиләргә, һәддидин зиядилишип миқдардин ошуқ 
болған дәриҗидә еғир вәзинлик әбәдий бир шан-шәрәп пәйда қилиду.  
18 Чүнки көрүнгән нәрсиләр бир вақитқичилик, амма көрүнмигән нәрсиләр 
әбәдкичә қалиду.  

Асмандики маканимиз

5 1 Билимизки, зиминий бәдән чедиримиз йиқитилса, Худа тәрипидин 
болуп, қол билән ясалмиған әбәдий бир маканимиз асманларда бардур.  

2 Униң үчүн у асмандин болған маканимизни үстимизгә кийгили арзу қилип 
аһ тартимиз.  3 Чүнки уни кийгән болсақ, ялаңғач болуп қалмаймиз.  4 Биз 
бу чедиримизда яшап турғинимизда сиқилип кетип аһ тартимиз, чүнки 
ялаңғачлинишни халимай, өлүмлүк өзи тирикликтин жутулуп кетилсун 
дәп, кийиндүрүлүшни халаймиз.  5 Лекин бизни шу һаләткә кәлтүрүп, бизгә 
өз Роһини капалат қилип бәргүчи Худадур.  
6 Униң үчүн һемишә хатирҗәмдурмиз. Амма билимизки, бәдәндә макан 
тутқинимизда Худавәндидин йирақ болуп ғериблиқтидурмиз.  7 Чүнки 
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көрүнүш билән йүрмәй, иман билән йүримиз.  8 Лекин бизләр хатирҗәм 
болуп, бәдәндин кетип Худавәндиниң алдиға берип, анда вәтән тутқили 
ошуқрақ халаймиз.  9 Униң үчүн бәдәндә һазир болсақ яки ғайип болсақ, 
униң алдида мәқбул болғили ғәйрәт қилимиз.  10 Чүнки һәр ким өмридә 
бәдини билән немә әмәл қилған болса, хаһи яхшилиқ болсун, хаһи яманлиқ 
болсун, барчиси өзигә яндурулсун дәп, һәммимиз Мәсиһниң сорақ тәхтиниң 
алдида ашкарә болмиқимиз лазимдур.  

Яраштуруш хизмити

11 Биз Худавәндиниң дәһшитини билип, адәмләрни унитимиз. 
Лекин Худаниң алдида ашкарә болдуқ вә үмүт қилимәнки, силәрниң 
виҗданлириңларда һәм ашкарә болдуқ.  12 Силәрниң алдиңларда йәнә 
өзимизни тәрип қилмаймиз, бәлки көңүлдики иш билән пәхирләнмәй, 
заһирдики ишлар билән пәхирләнгүчиләрниң алдида пәхирләнгили бир 
сәвәбиңлар болмақ үчүн буни ейтимиз.  13 Ич-ичимизгә сиғмай қалған 
болсақ, Худа үчүн шундақ болдуқ. Оң болсақ, силәр үчүн шундақ болдуқ.  
14 Мәсиһниң муһәббити бизни зорлайду. Чүнки бири һәммиси үчүн өлди. 
Униң үчүн һәммиси өлгәндур дәп санаймиз.  15 У өзи һәммиси үчүн өлдики, 
һаят болғанлар өз-өзи үчүн яшимай, бәлки уларниң өзи үчүн өлүп тирилип 
қопурулғучи үчүн яшисун.  
16 Мундин кейин һеч кимни бәдән һесабичә тонумаймиз, Мәсиһни бәдән 
һесабичә тонуған болсақму, мундин кейин уни ундақ тонумаймиз.  17 Униң 
үчүн бирким Мәсиһтә болса, у өзи йеңи яритилғучи болди. Кониси өтти, 
мана һәммә нәрсә йеңи болди.  18 Лекин һәммиси бизни Мәсиһниң васитиси 
билән өзи билән яраштуруп, бизгә яраштурмақлиқниң хизмитини бәргән 
Худадиндур.  19 Демәк, Худа өзи Мәсиһтә дунияни өзи билән яраштуруп, 
уларға хилаплиқлирини санимиди, шундақла яраштурмақлиқниң сөзини 
бизгә тапшурди.  
20 Мәсиһ үчүн әлчиләрдурмиз. Худа бизниң васитимиз билән несиһәт 
бериду: «Худа билән яришиңлар» дәп Мәсиһниң орнида ялвуримиз.  21 Биз 
униң билән Худаниң адиллири болғаймиз дәп, у гунани билмигән кишини 
биз үчүн гунаниң өзи қилди. 

6 1 Униң һәмкарлири болуп ялвуримизки, Худаниң меһри-шәпқитини 
бекар қобул қилмиғайсиләр.  2 Чүнки у «Мәқбул вақитта сени аңлап, 

ниҗат күнидә саңа ярдәм бәрдим. Мана әмди мәқбул вақиттур, мана әмди 
ниҗат вақтидур» дәп ейтиду.  
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Павлусниң тартқан җапа-мушәққити
3 Амма хизмәт дәшнәм берилмисун дәп, һеч ишта биркимгә тайиш сәвәби 

болмай,  4 һәммә ишта өзимизни Худаниң хизмәткарлиридәк көрситимиз. 
Дәрвәқә тола сәвирдә, зәхмәттә, тәңликтә, көңүл дәрдидә,  5 таяқ урулушта, 
солиништа, ғәлвиләрдә, әмгәкләрдә, уйқасизлиқта, роза тутушта,  
6 паклиқта, мәрипәттә, көңүл кәңликтә, меһриванлиқта, Муқәддәс Роһта, 
риясиз муһәббәттә,  7 һәқиқәт сөзидә, Худаниң қудритидә, оң билән чәп 
қолда адаләт яриғини тутушта,  8 иззәт билән һақарәттә, бәднам билән яхши 
сүпәтлиништә, тоғра болуп алдиғучидәк санилишта,  9 мәлум болуп намәлум 
болушта, мана тирик болуп өлүктәк санилишта, таяқ йәп өлтүрүлмигидәк 
турушта,  10 һемишә хошал болуп ғәмкиндәк турушта, толиларни ғәний 
қилип пеқирдәк турушта, һәр нәрсигә егә болуп һеч нәрсиси йоқ кишиләрдәк 
болуп, һәр ишта өзимизни Худаниң хизмәткарлиридәк көрситимиз.  
11 Әй коринтуслуқлар, ағзимизни ечип силәргә очуқ сөзләймиз, көңлимиз 
силәргә кәңрип туриду.  12 Бизниң көңлимиздә җайиңлар тар әмәс, лекин 
силәрниң көңлүңларда җай тардур.  13 Мән балиларға сөзлигәндәк силәргә: 
«Охшашқа охшашни яндап, силәр һәм көңүллириңларни кәңритиңлар» 
дәймән.  

Имансизлар билән бир боюнтуруқ тегигә кирмәңлар

14 Имансизлар билән биллә мунасип болмиған боюнтуруқ тегигә 
кирмәңлар. Адаләтниң һәқсизлиқ билән немә иши бар? Яки нурниң 
қараңғулуқ билән немә шериклики бар.  15 Мәсиһниң Бәлиал билән немә 
иттипақлиқи бар? Яки мөминниң имансиз киши билән немә ортақлиқи бар?  
16 Худаниң бәйтиниң бутлар билән немә арилишиши бар? Мана биз тирик 
Худаниң бәйтидурмиз, чүнки Худа шундақ ейтқанки: «Мән уларда макан 
тутуп, уларниң арисида йүрүп, уларниң Тәңриси болимән вә улар мениң 
хәлқим болиду.  
17 Униң үчүн Худавәндә ейтидуки: «Уларниң оттурисидин чиқип айриңлар 
вә напак нәрсигә тәгмәңлар. Шунда мән силәрни қобул қилимән  
18 вә мән силәргә Ата болимән вә силәр маңа оғуллар вә қизлар болисиләр» 
дәп Худавәндә Қадир-Мутләқ ейтиду.  

7 1 Әй амрақлар, шу вәдилиримиз бар болғандин кейин, җисимни вә 
роһни чиркин қилидиған һәр нәрсидин өзимизни пакиз қилип, Худаниң 

қорқунучида диянәтни камаләткә йәткүзәйли  
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Павлусниң хушлуқи
2 Бизгә көңүллириңларда җай бериңлар. Һеч кимгә зулум қилмидуқ, һеч 

кимгә зәрәр йәткүзмидуқ, һеч кимниң һәққини йемидуқ.  3 Силәрни һөкүм 
қилмақ үчүн буни ейтмаймән, чүнки: «Силәр билән өлүп, силәр билән 
яшиғидәк көңлимиздидурсиләр» дәп илгири силәргә ейттим.  4 Силәрниң 
җәһитиңлардин тола хатирҗәмликим бар. Силәрниң җәһитиңлардин тола 
пәхрим бар. Тәсәлли билән толғанмән. Һәммә тәңликимиздә хушлуқтин 
тешип кәткәнмән.  
5 Биз Македонийәгә кәлгәндә җисмимиздә һеч арам тапмай, һәр тәрипидин 
қистилип турдуқ, ташқиридин уруш билән вә көңлимиздин қорқунуч билән 
қисталдуқ.  6 Лекин кәмтәрләргә тәсәлли бәргүчи Худа Титусниң кәлгини 
билән бизгә тәсәлли бәрди.  7 Лекин ялғуз униң келиши билән әмәс, бәлки 
у өзи силәрдин тапқан тәсәлли билән тәскин таптуқ. Чүнки у силәрниң 
иштияқ бағлиғиниңларни, ғемиңларни вә мән үчүн ғәйрәт қилғиниңларни 
дәп бәргәндә, техи хуш болдум.  
8 Амма силәрни өз хетим билән ғәмкин қилған болсамму, әмди пушайман 
болмаймән. У хәт силәрни бир вақитқичә ғәмкин қилғинини көрүп, 
пушайман болған болсамму,  9 әмди хуштурмән. Гәмкин болғиниңлар үчүн 
әмәс, бәлки товва қилғидәк ғәмкин болғиниңлар үчүн хуш болдум. Биздин 
һеч зәрәр тартмай, бәлки Худаниң ирадисигә мувапиқ ғәмкин болдуңлар.  
10 Чүнки Худаниң ирадисигә мувапиқ болған ғәмкинлик өзи пушайман 
қилмайдиған ниҗатқа башлайдиған товини һасил қилиду, лекин дунияниң 
ғәмкинлики өлүм һасил қилиду.  11 Чүнки Худаниң ирадисигә мувапиқ 
ғәмкин болғиниңлар өзи қанчә чоң иҗтиһат араңларда пәйда қилди, қанчә 
өзрихәһлиқ, қанчә ғәзәп, қанчә қорқунуч, қанчә иштияқ, қанчә ғәйрәт, 
қанчә тәнбиһ пәйда қилди. Һәр тәриқә билән шу ишта өзәңларни пакиз 
көрсәттиңлар.  
12 Силәргә пүткинимдә наһәқлиқ қилған киши үчүн яки наһәқлиқ тартқан 
киши үчүн пүтмәй, бәлки биз үчүн болған араңлардики ғәйритиңлар Худаниң 
алдида ашкарә болсун дәп, силәргә пүттүм.  13 Униң үчүн тәсәлли таптуқ. 
амма тәсәллимизниң үстидә Титусниң хушлуқи билән техи чоңрақ хушлуқ 
таптуқ, чүнки униң роһи һәммәңлардин истираһәт тапти.  14 Әгәр униң 
алдида силәрниң җәһитиңлардин пәхирләнгән болсам, хиҗаләт болмидим. 
Бәлки силәргә ейтқинимизниң һәммиси раст болғандәк, Титусниң алдида 
қилған пәхримиз һәм раст чиқти.  15 У һәммәңларниң итаәт қилғиниңларни 
вә силәрниң әймәнгән вә титригән һалда уни қобул қилғиниңларни ядиға 
кәлтүргәндә, силәргә бар муһәббити техи ешиду.  16 Мән һәр ишта силәрниң 
тоғраңларда хатирҗәм болғиним үчүн хуштурмән.  
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Йәрусалимдики мәсиһийләргә ианә бериш тоғрисида

8 1 Лекин, әй бурадәрләр, Худаниң Македонийәдики җамаәтләргә бәргән 
меһри-шәпқитини силәргә билдүримиз.  2 Улар тола тәңликтин қистилип, 

өз чоң пеқирлиқида турсиму, хушлуқиниң зиядиликидин улар кәңричилик 
вә көңүл саддилиқи билән бәрди.  3 Чүнки улар өз имканийитичә бәрди, 
гувалиқ беримәнки, һәтта өз ихтияри билән имканийәтләрдин зиядирәк 
бәрди.  4 Муқәддәсләргә болидиған хизмәткә шерик болушиға биздин 
илтипат сорап тола ялвурди.  5 Улар үмүт қилғинимиздин ешип, Худаниң 
ирадиси билән өзини авал Худавәндигә, андин бизгә бәрди.  6 Шуңа, у өзи 
илгири башлиғандәк, силәрниң араңларда бу мәрһәмәт ишни һәм пүткүзсун 
дәп, Титустин тәләп қилдуқ.  7 Һәр ишта ашқиниңлардәк, йәни иманда, сөздә, 
мәрипәттә, һәммә ғәйрәттә, вә бизгә муһәббәт көрситиштә ашқиниңлардәк 
бу мәрһәмәт ишта һәм ешиңлар.  
8 Шуни бир буйруқтәк ейтмаймән, бәлки башқиларниң ғәйритини дәп 
бәргиним билән силәрниң муһәббитиңларниң растлиқини синап бақмақ 
үчүн һәм шуни ейтимән.  9 Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң меһри-шәпқитини 
билисиләр. У өзи ғәний еди, амма силәр униң пеқирлиқи билән ғәний 
болғайсиләр дәп, у силәр үчүн пеқир болди.  10 Буниң билән силәргә бир 
мәслиһәт көрситимән, чүнки бу иш силәргә пайдилиқтур. Өзәңлар өткән йил 
ялғуз шу ишни әмәлгә кәлтүргили башлимай, бәлки авал униң тоғрисидики 
мәслиһәтини тохтатқучиси едиңлар.  11 Бу ишқа мәйлиңлар болғандәк, әмди 
бу ишни қолуңлардин кәлгиничә әмәлгә кәлтүрүп пүткүзүңлар.  12 Әгәр 
кишиниң бәргүси бар болса, өзиниң йоқиға әмәс, бәлки өз бариға қарап 
бериши мәқбул болиду.  13 Чүнки башқиларға раһәт болуп, силәргә тәңлик 
болмақ үчүн әмәс, бәлки тәңшәлмәк үчүн шу вақитта силәрниң ошуқ 
нәрсәңлар уларниң кәмликини тәңшисун  14 вә уларниң ошуқ нәрсилири 
бир вақит силәрниң кәмликиңларни тәңшисун. Буниң билән баравәрлик 
болиду.  15 Худди: «Тола йиққучиға ешип қалмиди, амма аз йиққучиға кемип 
қалмиди» дәп пүтүлгәндәк болғай.  
16 Лекин силәр үчүн бу иҗтиһатни Титусниң көңлигә салған Худаға шүкүр 
болсун.  17 Чүнки тәлипимизгә раст мақул болди, дәрвәқә өзи ундақ қизғин 
екәнки, өз көңлиниң мәйли билән алдиңларға кәтти.  18 Униң билән биллә 
Инҗил үчүн иҗтиһат қилип, һәммә җамаәтләрдә даңланған бир бурадәрни 
әвәттуқ.  19 Буниңдин башқа у өзи Худаниң шан-шәрипи үчүн болуп, бизниң 
мәйлимизни мәлум қилидиған ианини елип беришимизда бизгә һәмраһ 
болғили җамаәтләрдин илғанған.  20 Бизниң хизмитимиз билән йиғилған 
ианиниң толилиқи үчүн һеч ким бизни әйиплигили сәвәб тапмисун 
дәп, еһтият қилдуқ.  21 Чүнки ялғуз Худавәндиниң алдида әмәс, бәлки 
адәмләрниң алдида һәм яхшилиқ қилғили тиришимиз.  22 Улар билән биллә 
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йәнә бир бурадәрни әвәттуқ. Униң тола ишларда ғәйрәтлик болғинини пат-
пат көрдуқ, амма әмди силәргә қилған чоң етимади билән техи зиядирәк 
ғәйрәтлик болди.  23 Титус болса, у мениң шериким вә хизмитиңларда болған 
һәмкаримдур. Башқа бурадәрлиримиз болса, улар Мәсиһниң шан-шәрипи 
үчүн җамаәтләрниң әлчилиридур.  24 Шуңа уларға өз муһәббитиңларниң вә 
тоғраңлардики пәхримизниң испатини җамаәтләрниң алдида көрситиңлар.  

9 1 Муқәддәсләргә берилидиған ианә тоғрисида силәргә пүтүшүм һаҗити 
йоқ  2 Чүнки мәйлиңларни билип, Ахайәдикиләр өткән йилдин тартип 

тәйяр екән вә силәрниң ғәйритиңлар толиларни ғәйрәткә кәлтүрди дәп, 
Македонийәликләрниң алдида силәрниң тоғраңларда пәхирлинимән.  
3 Силәрдин қилған пәхримиз бу ишта бекар болмисун дәп, өзәм ейтқандәк тәйяр 
болмиқиңлар үчүн шу бурадәрләрни әвәттим.  4 Болмиса Македонийәликләр 
мән билән келип, силәрни тәйярлиқсиз тапса, силәрни демисәмму, өзимиз 
бу етимадимизда хиҗаләт болимиз.  5 Силәрниң тәрипиңлардин илгиридин 
вәдә қилинған ианә тәйяр болуп, ачкөзлүк тәриқисидә болмай, бәрикәтлик 
тәриқисидә болсун дәп, бурадәрләргә мәндин илгири алдиңларға барғили 
буйрушни лазим көрдүм.  
6 Лекин шуни ейтимән: Кимки аяп аз териса, аз ориду вә кимки кәңричилик 
билән териса, кәңричилик билән ориду.  7 Һәр ким бәрсә, қийиқлиқ билән 
яки қийинлиқ билән бәрмәй, өз көңлиниң мәйличә бәрсун. Чүнки Худа хуш 
дил билән бәргүчини яхши көриду.  8 Худа өзи һемишә силәргә һәр тәриқидә 
һәммисини йәткидәк таптуруп, өзәңларни һәр яхши ишқа кәңричилик 
билән берәлигидәк қилип, силәргә меһри-шәпқәт тешип кәткидәк бәргили 
қадирдур.  9 Шундақ һәм: «У үләштүрүп, пеқирларға бәргән. Униң адалити 
әбәдкичә туриду» дәп пүтүлгәндур.  
10 Лекин териғучиға териғили уруқ вә йегили нан бәргүчи өзи уруқуңларни 
зиядиләштүрүп берип, адалитиңларниң мевисини ашурғини билән  
11 силәрни һәр ишта ғәний қилиду. Шундақки, бизниң васитимиз билән 
берилгән садда диллиқ ианиңлар өзи Худаниң һәмд-шүкригә сәвәб 
болғай.  12 Чүнки бу ярдәм бериш өзи ялғуз муқәддәсләрниң кәмликини 
толтармай, бәлки Худаға тола һәмд вә шүкүр ейтишини һасил қилғини 
билән ешип кетиду.  13 Улар хизмитиңларниң саддилиқини билип, өзәңлар 
Мәсиһниң Инҗилиға боюн сунуп етирап қилип, уларниң өзигә вә һәммисигә 
бериштә сахавәтлик болғиниңлар үчүн Худаға һәмд ейтиду.  14 Худа 
тәрипидин силәрниң үстүңларда болған чәксиз меһри-шәпқити үчүн, улар 
силәргә иштияқ бағлап, силәр үчүн дуа қилиду.  15 Худаға өз тил билән 
тәсвирлинәлмәйдиған һәдийәси үчүн шүкүр болсун.  
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Павлусниң расуллуқ һуқуқини ақлиши

10 1 Мән силәрниң араңларда йүзмуйүз болсам яваш туруп, нери болсам 
силәргә җүрәтлик болған Павлус өзәм Мәсиһниң мулайимлиқи вә 

меһриванлиқи билән несиһәт беримән.  2 Лекин силәргә ялвуримәнки, 
силәргә йүзмуйүз турғинимда җүрәт көрситиш маңа лазим кәлмисун. Мана 
бизни җисимчә йүриду дәп гуман қилған бәзи кишиләрдин қорқмай җүрәт 
көрсәткүм бар.  
3 Биз җисимчә йүрсәкму, җисимчә җәң қилмаймиз.  4 Чүнки җәң яриғимиз 
җисманий әмәс, бәлки Худаниң алдида қорғанларни йиқитишқа 
қудрәтликтур.  5 Худаниң мәрипитигә қарши тиклигән муназириләрни вә 
һәр егиз тосалғуни йиқитип, һәр пикирни әсир қилип Мәсиһниң итаитигә 
кәлтүримиз.  6 Силәрниң итаитиңлар камил болғанда, һәммә итаәтсизликниң 
җазасини бәргили тәйярдурмиз.  
7 Һәммисиниң көзи алдида ашкарә болған ишқа қараңлар! Бирким 
Мәсиһниңкидурмән дәп өзидә етимад болса, өзини Мәсиһниңки билгәндәк, 
бизни һәм Мәсиһниңкидур дәп өз көңлидә билсун.  8 Худавәндә силәрниң 
йиқитилмиқиңлар үчүн әмәс, бәлки йетилип мустәһкәмлинишиңлар үчүн 
бизгә бәргән қудритимиз билән азғина зиядирәк пәхирләнсәмму хиҗаләт 
болмаймән.  9 Хәтлирим билән силәрни қорқутқандәк көрүнмигәймән.  
10 Хәтлири еғир вә күчлүк екән, лекин өзи җисимчә һазир болса көрүнүши 
аҗиз вә сөзи етиварсиз» дәп ейтишиду әмәсму?  11 Шундақ хиял қилғучи 
билсунки, йирақта болуп хәтләр билән сөзимизчә қандақ болсақ, һазир 
болуп әмәл билән һәм шундақ болимиз.  
12 Биз өзимизни өз-өзини даңлиғучиларниң арисида санап, өзимизни улар 
билән тәңләштүргили җүрәт қилмаймиз. Лекин улар пәмсиз болуп, өзини 
өзи билән өлчәп, өзини өзи билән тәңләштүриду.  13 Амма биз өлчәмдин 
ташқири пәхирләнмәймиз. Бәлки Худа бизгә өлчәп берип тәқсим қилған 
миқдарниң һәддигә мувапиқ, силәргә һәм йетип пәхирлинимиз.  14 Силәргә 
йәткинимиз билән һәддимиздин ашмидуқ, чүнки Мәсиһниң Инҗилини 
йәткүзүп силәргичә йетип кәлдуқ.  15 Һәддидин ешип, башқиларниң 
әмгәклиридин пәхирләнмәймиз. Лекин иманиңлар өскән сери бизгә 
тәйинләнгән чәкләрниң ичидә араңларда ишләп кәңритилип раваҗлиқ 
болуп,  16 башқиларниң йеридә тәйяр болған ишлар билән пәхирләнмәй, 
силәрниң у тәрипиңлардики жутлардиму Инҗилни йәткүзгили үмүт 
қилимиз.  
17 Лекин пәхирләнгүчи Худавәндә билән пәхирләнсун.  18 Чүнки өзини 
даңлиғучи ярамлиқ әмәс, лекин Худавәндә даңлиған киши өзи ярамлик.  
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Павлусниң өзини сахта расуллар билән селиштуруши

11 1 Кашки әқилсизлиқимға азғина сәвир-тақәт қилсаңлар еди. Дәрвәқә 
маңа сәвир-тақәт қилисиләр.  2 Мана силәр үчүн Худаниң ғәйрити 

билән ғәйритим бар, чүнки силәрни Мәсиһниң алдида бир пак қиздәк 
турғузмақ үчүн силәрни бир әргә, йәни Мәсиһкә вәдиләштүрдүм.  
3 Лекин илан өз һейлиси билән Һавани алдиғандәк, зеһинлириңлар 
Мәсиһтики саддилиқтин кетип бузулидиғандин қорқимән.  4 Әгәр бир киши 
келип, биз вәз ейтқан Әйсадин башқа Әйсани я силәр қобул қилған Роһтин 
башқа бир роһни вә я силәр қобул қилған Инҗилдин башқа бир Инҗилни вәз 
ейтса, шуни көтирип турисиләр.  
5 Мана бу һәддисиз улуқ расуллардин һеч ишта өзәмни кам санимаймән.  6 Сөз 
қилишта хам болсамму, билиштә ундақ әмәсмән. Бәлки һәр тәриқидә вә һәр 
ишта өз билишимизни силәргә ашкарә қилдуқ.  7 Силәрниң көтирилмикиңлар 
үчүн өзәмни пәс тутуп, силәргә Худаниң Инҗилини халис йәткүзгинимдә 
гуна қилдимму?  
8 Силәргә хизмәт қилмақ үчүн башқа җамаәтләрни зорлап һәқ алдим.  
9 Араңларда туруп муһтаҗлиқ тартқинимда һәм һеч кишигә йүк болмидим. 
Чүнки бурадәрләр Македонийәдин кәлгәндә улар һаҗитимни түзәтти вә һәр 
тәриқидә өзәмни силәргә йүк болуштин еһтият қилдим вә еһтият қилғум 
бар.  10 Мәсиһниң һәқиқити мәндә раст болғандәк бу пәхрим Ахайәдики 
жутларда мәндин үзүлмисун.  11 Немишкә? Силәрни дост тутмаймәнмикин? 
Дост тутқинимни Худа өзи билиду.  
12 Лекин пәхир тоғрисида биз билән тәң болушқа пурсәт издигүчиләр бизгә 
охшаш болушқа пурсәт тапмисун дәп, қилғинимни мундин кейин һәм 
қилимән.  13 Чүнки мундақлар ялған расуллар вә һейлә билән ишлигүчиләр 
болуп, Мәсиһниң расуллириниң қияпитигә киривелип келиду.  14 Улар 
шундақ қилғини әҗайип әмәс, чүнки шәйтан өзи нур пәриштисиниң 
қияпитигә киривелип келиду.  15 Ундақ болса, униң хизмәткарлири һәм 
адаләтниң хизмәткарлириниң қияпитигә киривелип кәлсә, әҗайип әмәс. 
Амма уларниң ахири әмәллиригә мувапиқ болиду.  

Павлусниң тартқан азаблири

16 Йәнә ейтимәнки, һеч ким мени әқилсиз көрмисун. Мени шундақ 
көрсәңларму, мени әқилсиздәк болсиму қобул қилиңлар. Шуниң билән мән 
һәм азғина пәхирләнгәймән.  17 Өзәмни җүрәт билән даңлап, һазир ейтидиған 
сөзүмни Худавәндиниң илһами билән болғидәк ейтмай, бәлки әқилсиз 
кишидәк сөзләймән.  18 Тола киши җисимчә пәхирлинишкәндин кейин, мән 
һәм пәхирлинәй.  19 Чүнки өзәңлар ақил болуп, әқилсизларға сәвир-тақәт 
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қилисиләр.  20 Әгәр бир киши силәрни қул қилса, силәрниң мелиңларни йесә, 
силәрни әсир қилса, силәргә йоғанлиқ қилса яки силәрниң йүзиңларға урса, 
шуниңға сәвир-тақәт қилисиләр.  21 «Шундақ ишқа аҗиз кәлдуқ» дәп хиҗаләт 
билән ейтимән. Әқилсизлиқ тәриқисидә сөзләп шуни ейтимәнки, башқилар 
йоғанлиқ қилған һәр ишта мән һәм йоғанлиқ қилалаймән.  
22 Улар ибраний болса мән һәм шундақ, улар исраилий болса мән һәм 
шундақ, улар Ибраһимниң уруқ-әвлати болса мән һәм шундақтурмән.  
23 Улар Мәсиһниң хизмәткарлири болса, мән ахмақтәк сөзләп ейтимәнки, 
мән улардин зиядирәк Мәсиһниң хизмәткаридурмән. Зиядирәк ишлидим, 
толирақ соландим, ошуқрақ урулдум, пат-пат өлүм хәтиридә болдум.  
24 Йәһудийлардин бәш мәртивә бир кам қириқтин таяқ йедим,  25 үч мәртивә 
қамчиландим, бир мәртивә чалма-кесәк қилиндим, үч мәртивә кемәм парә 
болғини билән деңиз хәтиридә едим, бир кечә-күндүз деңиз чоңқурида 
қалдим.  26 Пат-пат сәпәрдә болуп, дәрияларда хәтәргә чүшүп булаңчилар 
арисида хәтәрдә болдум. Өз хәлқимдин хәтәр, бутпәрәсләрдин хәтәр, 
шәһәрләрдә хәтәр, баяванларда хәтәр, деңизда хәтәр, сахта бурадәрләрдин 
хәтәр үстүмгә чүшти.  27 Ишта вә әмгәктә, пат-пат уйқасизлиқта, ачлиқ билән 
уссузлиқта, пат-пат роза тутушта, соғуқта, вә ялаңғачлиқта туруп кәлдим.  
28 Буниңдин башқа һәммә җамаәтләрниң әндишилири һәр күн үстүмгә бесип 
туриду.  29 Бирким аҗиз болса, мән һәм аҗиз болмаймәнму? Бирким тайса, 
мениң ичим көймәмду?  
30 Пәхирләнмиким лазим кәлсә, зәипликим билән пәхирлинимән.  31 Бу 
ейтқинимниң ялған болмиғинини Худавәндә Әйсаниң Атиси Худа билиду. 
У өзи әбәдиләбәд мубарәктур.  32 Дәмәшиқтә Аретас падишаһниң валийси 
мени тутқили қәстләп, дәмәшиқлиқларниң шәһирини қаравулчилар билән 
сақлиғанда,  33 сепил үстидики бир кичик ишиктин бир севәттә төвәнгә 
чүшүрүлүп, униң қолидин қутулуп қачтим.  

Павлусниң роһий көрүнүши

12 1 Пәхирлинишим маңа мәнпәәтлик болмиса һәм, әмди Худавәндә 
тәрипидин маңа кәлгән роһий көрүнүш вә вәһийләр тоғрисида сөзләй.  

2 Мәсиһтики бир адәмни билимән, у өзи он төрт йил илгири бәдәндә едиму 
билмәймән, бәдәндин ташқири едиму билмәймән, Худа өзи билиду. У адәм 
үчинчи асманға көтирилди.  3 У адәмни билимән, амма бәдәндә едиму яки 
бәдәндин ташқири едиму мән билмәймән, Худа өзи билиду.  4 У өзи беһишкә 
елинип, ейтилалмайдиған вә ейтиши адәмгә җайиз болмайдиған сөзләр 
аңлиди.  5 Шу адәмниң җәһитидин пәхирлинимән. Лекин өз җәһитимдин 
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пәхирләнсәм, өз зәипликлиримдин башқа бир нәрсә билән пәхирләнмәймән  
6 вә әгәр пәхирлинәй десәм, әқилсиз болмай, растни ейтаттим. Лекин һеч ким 
мән тоғрилиқ өзи мәндә көрүп мәндин аңлиғинидин ошуқ хиял қилмисун 
дәп, өзәмни пәхирлиништин йиғдим.  7 Һәддисиз улуқ вәһийлирим 
җәһитидин тәкәббур қилмаслиқим үчүн бәдинимдә бир шоха вә өзәмни 
чоң тутмаслиқим үчүн мени качатлайдиған бир шәйтан пәриштиси маңа 
берилди.  8 Униң тоғрисида мәндин кәтсун дәп, үч мәртивә Худавәндигә 
ялвурдим.  9 Амма у маңа: «Мениң меһри-шәпқитим саңа йетиду, чүнки 
мениң қудритим зәипликтә камил болиду» дәп ейтти. Шуңа Мәсиһниң 
қудрити мениң үстүмдә қалсун дәп, чоң хушлуқ билән зәипликлиримдин 
техиму зиядә пәхирлинимән.  10 Шуниң үчүн Мәсиһ үчүн зәипликкә, 
дәшнәмгә, тәңликкә, қоғланмақлиққа вә тарлиққа разидурмән, чүнки қачан 
аҗиз болсам, күчлүктурмән.  

Павлусниң Коринтустики җамаәттин әндишә қилиши

11 Әмди пәхирлинип әқилсиздәк болдум. Силәр өзәңлар мени шуниңға 
зорлидиңлар. Өзәм һечнемә болмисамму, һеч ишта у һәддисиз улуқ 
расуллардин қелишмидим. Униң үчүн силәрдин даңлансам болатти.  
12 Аламәт вә мөҗизиләр вә қудрәтлик әмәлләр билән бир расулниң 
аламәтлири араңларда һәммә сәвир билән қилинған.  13 Башқа җамаәтләрдин 
силәрни немидә кәйнидә қойдум? Пәқәт силәргә йүк артип қоймидим. Шу 
һәқсизлиқимни маңа кәчүрүңлар.  
14 Мана үчинчи мәртивә силәргә кәлгили тәйярдурмән, амма силәргә йүк 
артмаймән. Чүнки силәрниңкини халимай, бәлки өзәңларни халаймән. Ата-
аниси үчүн ғәзинә йиғиш балиларға пәрз әмәс, бәлки балилири үчүн йиғиш 
ата-аниларға пәрздур.  15 Мән болсам, җанлириңлар үчүн һәммә йеримни 
вә өзәмни хушлуқ билән пида қилғум бар. Мән ошуқрақ муһәббәт қилсам, 
силәрдин кәмрәк муһәббәт көримәнму?  16 Лекин өзәм силәргә йүк артмиған 
болсамму, мән һейлигәрчилик қилип силәрни һейлә билән туттуммикин?  
17 Мән өзәм әвәткән кишиләрниң бири билән силәрдин бир пайда таптимму?  
18 Мән Титусқа илтимас қилип, униң билән бир бурадәрни әвәттим. Титус 
силәрдин бир пайда алдиму? Биз иккәйлән бир роһта йүрмидуқму, бир 
йолда йүрмидуқму?  
19 Йәнә бизни улар өзини бизниң алдимизда адил көрсәткили туриду дәп 
гуман қиларсиләрмикин. Мәсиһтә Худаниң алдида сөз қилимиз, лекин, әй 
амрақлар, һәммиси силәрниң йетилип мустәһкәмлинишиңлар үчүндур.  
20 Чүнки қорқимәнки, келишимдә силәрни халиғинимдәк тапмаймән вә 
мән өзәм силәргә халиғиниңлардәк көрүнмәймәнмикин? Җедәл, һәсәт, 
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аччиқлиқ, тәрәпдарлиқ, ғәйвәт, гәп тошумақлиқ, йоғанлиқ вә қаидисизлик 
араңларда тепилиду дәп қорқимән.  21 Силәргә йәнә кәлгинимдә Худайим 
мени силәрниң җәһитиңлардин хиҗаләт қилиду вә илгиридин гуна қилип, 
өз напаклиқидин вә зинасидин вә бузуқлуқидин товва қилмиған тола киши 
үчүн ғәм йәймән дәп қорқимән.  

Ахирқи агаһландуруш вә саламлар

13 1 Үчинчи мәртивә әмди силәрниң қешиңларға келимән. Һәр иш икки 
яки үч гуваниң ағзи билән тохтитилсун.  2 Илгири гуна қилғанларға 

вә қалғанларниң һәммисигә балдур иккинчи мәртивә қешиңларда турғанда 
ейтқинимдәк, әмди йәнә қешиңларға кәлмәстә йоқлиқимда ейтимәнки, 
йенип кәлсәм, һеч бирини айимаймән.  3 Мәсиһниң мәндә сөзлигининиң 
дәлилини издәйсиләр әмәсму? У өзи силәрниң араңларда аҗиз әмәс, бәлки 
қудрәтликтур.  4 Чүнки у өзи аҗизлиқтин чапрас яғачқа тартилған болсиму, 
йәнә Худаниң қудрити билән тириктур. Биз өзимиз униңда аҗиз болсақму, 
униң билән силәр үчүн Худаниң қудрити билән тирик қалимиз.  
5 Өзәңларни синап беқиңлар. Иманда туримизму дәп, өзәңларни синақ 
қилиңлар. Әйса Мәсиһ өзәңларда болғинини ениқ билмәмсиләр? Ундақ 
болмиғанда синақтин ярамлиқ чиқмайсиләр.  6 Лекин бизни синақтин 
ярамлиқ чиқмиған кишиләрдәк тапмиғайсиләр дәп, үмүт қилимән.  
7 Худаға дуа қилимизки, һеч бир яман иш қилмиғайсиләр. Бизниң мәқбул 
көрүнүшимиз үчүн әмәс, бәлки силәр яхшилиқни қилғайсиләр дәп, шуни 
ейтимән вә бизләр мәқбул көрүнмисәк һәм, разидурмиз.  8 Чүнки һәқиқәткә 
қарши бир ишни қилалмаймиз, лекин һәқиқәт үчүн бир немә қилалаймиз.  
9 Чүнки қачан өзимиз зәип болуп, силәр күчлүк болсаңлар, хуштурмиз. Камил 
болмиқиңлар үчүн дуа һәм қилимиз.  10 Униң үчүн буни йоқлиқимда язимән. 
Шундақ қилип, һазирлиқимда Худавәндиниң маңа йиқитиш үчүн әмәс, 
бәлки йетилдүрүп мустәһкәмләш үчүн бәргән қудритигә мувапиқ қаттиқлиқ 
ишлитиш лазим кәлмисун.  11 Ахири, әй бурадәрләр, хошал болуңлар, камил 
болуңлар, тәсәлли тепиңлар, иттипақ болушуңлар, аманлиқ билән яшаңлар 
вә муһәббәтниң вә аманлиқниң Тәңриси силәр билән болиду.  
12 Муқәддәс сөйүш билән бир-бириңларға салам қилиңлар.  
13 Муқәддәсләрниң һәммиси силәргә салам ейтиду.  
14 Худавәндә Әйса Мәсиһниң меһри-шәпқити вә Худаниң муһәббити вә 
Муқәддәс Роһниң шериклики һәммәңлар билән болғай.  


