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ФИЛИППИЛИҚЛАРҒА 
ЙЕЗИЛҒАН ХӘТ

Муқәддәсләргә салам

1 1 Мәсиһ Әйсаниң бәндилири болған Павлустин вә Тимотеустин Мәсиһ 
Әйсаниң Филиппидики һәммә муқәддәслири вә йетәкчиләр вә җамаәт 

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

Шүкүр вә дуа

3 Силәрни қачан яд қилсам, Худайимға шүкүр ейтип,  4 һәр вақит һәммә 
дуалиримда хушлуқ билән һәммәңлар үчүн дуа қилимән.  5 Чүнки авалқи 
күндин тартип бу вақитқичә Инҗилниң ишиға шерик болуп кәлдиңлар. 
6 Тайин билимәнки, силәрдә бир яхши ишни башлиғучи Мәсиһ Әйсаниң 
күнигичә уни давамлаштуруп пүткүзиду.  7 Һәммәңлар тоғрисида шундақ 
ойлаш маңа лайиқтур, чүнки зәнҗирләрдә турсам яки Инҗилниң сөзини 
испат қилсам, силәр көңлүмдидурсиләр вә һәммәңлар меһри-шәпқәттә 
мениң шериклиримдурсиләр.  8 Чүнки Мәсиһ Әйсаниң муһәббити билән 
силәрни сеғинидиғинимға Худа өзи маңа гувадур.  
9 Шуни дуа қилимәнки, муһәббитиңлар мәрипәттә вә һәммә пәмдә техи 
ешип зиядиләшкәй.  10 Шундақки, немә һәқ екәнликини айрип, Мәсиһниң 
күнигичә сап вә әйипсиз болуп,  11 Худаниң шан-шәрипи вә һәмди үчүн Әйса 
Мәсиһниң васитиси билән болған мевә билән толғайсиләр.  

Павлус Әйса Мәсиһ үчүн зәнҗиргә тартилған

12 Лекин, әй бурадәрләр, халаймәнки, маңа вәқә болған ишларниң 
Инҗилниң раваҗиға сәвәб болғинини билгәйсиләр.  13 Шундақки, Мәсиһ үчүн 
зәнҗиргә тартилғиним һөкүмәт һойлисидикиләрниң һәммисигә вә һәммә 
башқиларға ашкарә болди.  14 Бурадәрләрниң толиси Худавәндигә тайинип, 
зәнҗирлирим билән җүрәт тепип, қорқмай Худаниң сөзини йәткүзиду.  
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15 Бәзиләр һәсәттин вә җедәлдин Мәсиһни вәз ейтиду. Амма бәзиләр хуш-
ризаликтин уни вәз ейтиду.  16 Булар Инҗилниң муһапизити үчүн мәһбус 
болғинимни билип, муһәббәттин Мәсиһни вәз ейтиду.  17 Амма башқилар өз 
зәнҗирлиримдә маңа ғәмлик йәткүзгили халап, хусумәттин Мәсиһни вәз 
ейтиду.  
18 Һәр қандақ болса, хаһи баһанә билән болсун, хаһи һәқиқәт билән болсун, 
Мәсиһ һәр тәриқидә вәз ейтилиду. Униң үчүн хуш болдум вә хуш болимән.  
19 Чүнки билимәнки, буниң һәммиси силәрниң дуайиңлар билән вә Әйса 
Мәсиһниң Роһиниң ярдими билән мениң ниҗатимға мәдәт болиду.  20 Мениң 
иштияқим вә үмүтүм шуки, һеч ишта хиҗаләт болмай, бәлки һемишә 
болғандәк, әмди һәм, хаһи тириклик билән, хаһи өлүм билән болса һәммә 
җүрәт билән Мәсиһ мениң бәдинимдә шан-шәрәп тапқай.  21 Чүнки маңа һаят 
екәнликим Мәсиһтур вә өлмиким маңа пайдидур.  22 Лекин бәдәндә тирик 
қалмиқим ишимға мевә кәлтүридиған болса, қайсини илғайдиғинимни 
билмәймән.  23 Амма бу иккисиниң арилиқида қалдим. Берип Мәсиһ билән 
болғили арзуюм бар, чүнки анда болмиқим тола яхширақ болатти.  24 Лекин 
бәдәндә қалмиқим силәр үчүн лазимдур.  25 Шуниңға ишанчим барки, 
иманда алға илгирилишиңлар вә хуш болушуңлар үчүн һәммәңлар билән 
биллә қалимән,  26 Шуңа алдиңларға йенип кәлмиким билән Мәсиһ Әйсада 
пәхриңлар мән үчүн ешип зиядиләшкәй.  
27 Пәқәт, Мәсиһниң Инҗилиға ярашқидәк әмәл қилиңларки, хаһи келип 
силәрни көрсәм, хаһи йирақта болсам, Инҗилниң имани үчүн биллә иҗтиһат 
қилишип, бир роһта бир җандәк чиң турушуңларни тоғраңлардин аңлиғаймән.  
28 вә зит турғучилардин һеч ишта қорқмиғайсиләр. Чүнки шундақ турушуңлар 
уларниң һалакәткә баридиғиниға бир аламәт, лекин силәрниң ниҗатқа 
баридиғиниңларға Худадин болған бир аламәттур.  29 Чүнки ялғуз Мәсиһкә 
ишәнмәк әмәс, бәлки униң үчүн зәхмәт тартмақ һәм силәргә берилғандур. 
30 Чүнки силәр илгири мәндә көрүп, әмди һәм қиливатқанлиқимни аңлиған 
күрәшни өзәңлар һәм қилисиләр.  

Әйса Мәсиһниң өзини кәмтәр тутуши

2 1 Әгәр Мәсиһтә несиһәт болса я муһәббәт тәсәллиси болса вә роһта 
шериклик болса я шәпқәт вә мәрһәмәт бар болса,  2 силәр бир пикирдә 

болуп, бир муһәббәттин толуп, бир җандәк бир райда турмиқиңлар билән 
хушлуқумни камил қилиңлар.  3 Һеч ишни тәрәпдарлиқ яки қуруқ пәхир 
үчүн қилмай, бәлки мулайимлиқ билән бир-бириңларни өзәңлардин әвзәл 
санаңлар.  4 Һәр бириңлар ялғуз өзиниңкини көзлимәй, һәр бириңлар 
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башқиларниңкини һәм көзлисун.  5 Мәсиһ Әйсадики пикир силәрдә һәм 
болсун.  6 У өзи Худаниң шәклидә болғини билән Худаға тәң болушини бир 
олҗидәк санап тутувалмай,  7 өзини халий қилип өзигә қулниң шәклини 
елип, адәмниң охшашлиқиға кирди.  8 У қияпәттә адәмдәк болуп, өзини 
төвән тутуп өлүмгича, һәтта чапрас яғачниң өлүмигича итаәт қилди.  9 Униң 
үчүн Худа уни наһайити улуқландуруп, униңға һәр исимдин улуқрақ бир 
исимни бәрдики,  10 асмандики вә йәрдики вә йәрниң тегидикиләр болса һәр 
тизи Әйсаниң исмиға пүкүлгәй.  11 вә һәр тил Әйса Мәсиһни «Худавәндә» дәп 
Худа Атиниң шан-шәрипи үчүн етирап қилғай.  

Самавий нурлардәк йоруңлар

12 Униң үчүн, әй амрақлирим, ялғуз мән һазир болғанда әмәс, бәлки 
һемишә итаәт қилғиниңлардәк, әмди техи зиядирәк йирақта болғинимда 
қорқунуч вә титрәк билән өз ниҗатиңларни әмәлгә ашуруңлар.  13 Чүнки 
өз хуш-ризайи үчүн силәрдә, һәм хаһиш, һәм әмәл пәйда қилғучи Худа 
өзидур.  14 Готулдаш вә талаш-тартиш қилмай һәр ишни қилиңлар.  15 Шуниң 
билән силәр әйипсиз вә сап болуп, тәтүр вә бузуқ бир нәсил арисида бу 
дунияда самави нурлардәк йоруп, Худаниң дағсиз балилири болғайсиләр.  
16 Тириклик сөзини мәһкәм тутуңлар. Бекар жүгүрмигинимгә вә беһудә 
ишлимигинимгә гува болуп, Мәсиһниң күнидә мениң пәхрим болуңлар.  
17 Лекин иманиңларниң қурбанлиқи вә хизмитидә өзәм қурбанлиқ 
қилинсамму, хуш болуп силәр билән хошаллиқ қилимән.  18 Силәр һәм хуш 
болуп,мән билән хошал болуңлар.  

Тимотеус вә Епафродитус

19 Лекин әһвалиңларни билип, өзәм хатирҗәм болмақ үчүн Тимотеусни 
пат алдиңларға әвәткили Худавәндә Әйсада үмүт қилимән.  20 Чүнки 
әһвалиңлардин сап көңүл билән әндишә қилидиған башқа пикирдишим 
йоқтур.  21 Һәммиси өзиниңкини издәйду, Мәсиһ Әйсаниңкини әмәс.  22 Силәр 
униң мустәһкәм қәдәмликини билип, бир бала атисиға хизмәт қилғандәк, 
Инҗил үчүн мән билән хизмәт қилғинини билисиләр.  23 Өз ишимниң немә 
болидиғинини көргәндин кейин, дәрһал уни әвәтәй дәп, үмүт қилимән.  
24 Өзәм һәм пат йеқинда қешиңларға барай дәп, Худавәндидә етимадим бар.  
25 Лекин мән билән һәмкар вә сәпдаш болуп, силәрниң әлчиңлар вә 
мениң һаҗитим үчүн хизмәт қилғучи болған бурадирим Епафродитусни 
қешиңларға әвәтишни лазим көрдүм.  26 Чүнки униң кесәл болғинини 
аңлиғиниңлар үчүн өзи әнсирәп, һәммәңларни сеғинип қалди.  27 Дәрвәқә 
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у өлүмгә йеқин кесәл болған еди. Амма Худа униңға мәрһәмәт қилди вә 
ялғуз униңға әмәс, лекин ғәм үстидә ғемим болмаслиқи үчүн Худа маңа һәм 
мәрһәмәт қилди.  28 Бу сәвәбтин силәр уни йәнә көрүп, хуш болмиқиңлар 
үчүн вә мениң ғемим кәмрәк болмиқи үчүн уни силәрниң қешиңларға 
әвәткили алдиридим.  29 Униң үчүн уни Худавәндидә һәммә хушлуқ билән 
қобул қилип, ундақ кишиләрни иззәтлик тутуңлар.  30 Чүнки силәрниң маңа 
қилидиған хизмитиңларниң кәмликини түзәтмәк үчүн у өз җенини хәтәргә 
селип, Мәсиһниң иши үчүн өлүм һалитигә йеқин болған еди.  

Әйса Мәсиһкә әгишиш һәммидин муһимдур

3 1 Ахири, әй бурадәрлирим, Худавәндидә хошал болуңлар. Силәргә йәнә бу 
ишлар тоғрисида пүтмиким маңа еғир әмәс вә силәргә аманлиқтур.  

2 У иштлардин еһтият қилиңлар, яман ишлигүчиләрдин еһтият қилиңлар, 
кесилиштин еһтият қилиңлар.  3 Чүнки биз җисимгә таянмай, Худаниң Роһи 
билән ибадәт қилип, Мәсиһ Әйса билән пәхирләнгәнләр болсақ, өзимиз әсли 
хәтниликләрдурмиз.  
4 Мән болсамму җисимгә тайиналаттим. Башқа кишиниң җисимгә таянғили 
һәққи болса мениң чоңрақ һәққим бар.  5 Сәккизинчи күнүмдә хәтнә қилинип, 
Исраил нәслидин Бәняминниң қәбилисидин болуп, ибранийлардин 
бир ибраний, Тәврат қануни җәһәттин пәрисий  6 ғәйрәт җәһитидин 
җамаәтни қоғлиғучи, Тәврат қанунидин болған адаләткә мувапиқ әйипсиз 
едим.  7 Лекин маңа пайда болғанни Мәсиһ үчүн зиян санидим.  8 Дәрвәқә 
Худавәндәм Мәсиһ Әйсаниң мәрипитиниң пәзилитигә тәңләштүрүп, һәр 
нәрсини зиян санаймән. Униң үчүн һәммисидин мәһрум қелип, Мәсиһни 
тапмақ үчүн һәммисини әхләттәк санаймәнки,  9 өзәм униңда тепилип, 
Тәврат қанунидин болған өз адалитим билән адил болмай, Мәсиһкә ишәнмәк 
билән Худаниң имандин болған адалитини тапқаймән.  10 Чүнки уни вә униң 
тирилип қопушиниң қудритини билип, зәхмәтлириниң шерикликини туюп, 
униң өлүми билән бирдәк болғили халаймән.  11 Шайәтки өлүкләр арисидин 
қопушиға йәткәймән.  
12 «Мән техи шуниңға йетип, камил болдум» демәймән, лекин мән өзәм 
Мәсиһтин тутулғандәк уни тапай дәп, мәхсәткә йәткили жүгүримән.  13 Әй 
бурадәрләр, өзәмни униңға йетип тутувалдим дәп санимаймән, лекин буни 
ейтимәнки, кәйнимдикини унтуп алдимдикигә йетиш үчүн тиришимән.  
14 Худаниң Мәсиһ Әйсаниң васитиси билән болған алий дәвитиниң нусрәт 
инамиға қарап нишанға жүгүримән.  
15 Әмди биз һәммә камил болғанлар шу пикирдә болғаймиз вә силәр бир ишта 
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башқа пикир қилсаңлар, Худа шуни һәм силәргә ашкарә қилиду.  16 Лекин биз 
алдиға маңғандәк, шундақ давам қилип, бир пикирдә болуп маңайли.  17 Әй 
бурадәрләр, мени үлгә қилиңлар вә биз силәргә көрсәткән нәмунә бойичә 
йүргәнләргә диқкәт билән қараңлар.  18 Мән тола киши тоғрисида силәргә 
тола мәртивә ейтқандәк, әмди йәнә йиғлап ейтимәнки, улар Мәсиһниң 
чапрас яғачиниң дүшмәнлиридәк йүриду.  19 Буларниң ахири һалакәт болиду. 
Уларниң тәңриси қосақлиридур, иззити уларниң хиҗалитидур вә уларниң 
пикирлири дунияви ишлар тоғрисидидур.  20 Амма бизниң вәтинимиз 
асмандидур вә андин қутқузғучи Худавәндә Әйса Мәсиһкә мунтәзирдурмиз.  
21 У өзи һәммә нәрсини өзигә итаәт қилдуридиған қудритигә мувапиқ, 
бизниң пәс бәдәнлиримизниң шәклини өз шәрәплик бәдининиң сүритигә 
өзгәртиду.  

4 1 Униң үчүн, әй амрақ вә сеғинишлиқ бурадәрлирим, әй мениң 
хошаллиқим вә таҗим болған амрақлирим, шу пикир билән Худавәндидә 

чиң туруңлар.  
2 «Худавәндидә бир пикирдә болуңлар» дәп, Евудиясқа несиһәт беримән, 
Синтихәгә һәм несиһәт беримән.  3 Саңа һәм, әй һәқиқий һәмраһим, 
Инҗилда мән билән күрәшкән бу хотунларға ярдәм бәргин» дәп ялвуримән. 
Мана булар Клемент билән вә исимлири тириклик китапида бар башқа 
һәмкарлирим билән тәңтуш туруп, иҗтиһат қилған.  
4 Худавәндидә һемишә шатлиқ қилиңлар, йәнә ейтимән: Шатлиқ қилиңлар.  
5 Явашлиқиңлар һәммә адәмләргә мәлум болсун. Худавәндә йеқиндур.  6 Һеч 
әндишә қилмаңлар, бәлки һәр ишта һәммә хаһишлириңлар ялвуруш вә дуа 
вә шүкүр билән Худаға мәлум қилиңлар.  7 Худаниң һәммә әқилдин үстүн 
болған аманлиқи силәрниң көңлүңларни вә пикирлириңларни Мәсиһ 
Әйсада сақлисун.  
8 Ахири, әй, бурадәрләр һәрнемә раст болса, һәрнемә һөрмәтлик болса, 
һәрнемә адил болса, һәрнемә пак болса, һәрнемә сөйүнгүлүк болса, һәрнемә 
яхши аңланғидәк болса, пәзиләтлик бир иш болса вә я даңланғидәк бир иш 
болса, униң тоғрисида пикир қилиңлар.  9 Һәрнемә үгинип, қобул қилип, 
аңлап, мәндә көргән болсаңлар, шуниңдәк қилиңлар вә аманлиқниң Тәңриси 
силәр билән болиду.  

Ахирқи сөз вә салам

10 Мениң әһвалимни йоқлиғили йәнә йәткидәк назу-немәт тапқиниңлар 
үчүн Худавәндидә хуш болдум. Илгири һәм йоқлиғили халаттиңлар амма 
пурситиңлар йоқ еди.  11 Йоқлуқ җәһитидин буни ейтмаймән, чүнки һәр нә 
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һалда болсам, шуниңда қанаәт қилғили үгинивалдим.  12 Пәс әһвалда турушни 
билимән вә һәм кәңричиликтә турушни билимән. Һәр ишта вә һәр әһвалда 
яшашни үгинивалдим. Тоқ туралаймән, ач туралаймән, кәңричиликтә 
туралаймән, муһтаҗлиқта туралаймән.  13 Маңа қудрәт бәргүчиниң васитиси 
билән һәрнемини қилалаймән.  14 Лекин тәңликимдә маңа шериклик 
қилғиниңлар билән яхши қилдиңлар.  
15 Амма, әй филиппиликләр, Инҗилни йәткүзүшниң башланғинида 
Македонийәдин чиққинимда силәрдин башқа һеч бир җамаәт бериштә вә 
елишта маңа шериклик қилмиди.  16 Чүнки Тесалоникада турғинимда бир 
икки мәртивә маңа зөрүр болғанни әвәттиңлар.  17 Совғиниң өзини халиғиним 
үчүн әмәс, бәлки силәрниң яхшилиқиңлар үчүн ешип туридиған мевисини 
халаймән.  
18 Лекин һәммисини тешип кәткидәк тапшурувалдим. Силәрдин 
Епафродитусниң қоли билән әвәткиниңларни қобул қилғандин кейин 
кәңричиликим бар. Бу бәргиниңлар бир хушбуй вә Худаниң алдида мәқбул вә 
ярашқидәк қурбанлиқтур.  
19 Худайим силәрниң һәммә һаҗәтликиңларни өз ғәнийликигә мувапиқ 
Мәсиһ Әйсаниң васитиси билән шан-шәрәптә толтариду.  20 Худа Атимизға 
әбәдләрниң әбәдигичә шан-шәрәп болсун. Амин.  
21 Мәсиһ Әйсадики һәммә муқәддәсләргә салам ейтиңлар. Мән билән болған 
бурадәрләр силәргә салам ейтиду.  
22 Һәммә муқәддәсләр вә толирақ қәйсәрниң өйидин болғанлар силәргә 
салам ейтиду.  
23 Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң меһри-шәпқити силәрниң роһуңлар билән 
болсун.  


