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КОЛОССИЛИҚЛАРҒА 
ЙЕЗИЛҒАН ХӘТ

Муқәддәсләргә салам

1 1 Худаниң ирадиси билән Мәсиһ Әйсаниң расули болған Павлустин вә 
бурадәр Тимотеустин  2 Колоссидики муқәддәсләргә вә Мәсиһтә мөмин 

бурадәрләргә салам. Силәргә Атимиз Худадин меһри-шәпқәт вә аманлиқ 
болсун.  

Шүкүр вә дуа

3 Силәр үчүн Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң Атиси Худаға шүкүр 
ейтип, һемишә дуа қилип туримиз.  4 Чүнки Мәсиһ Әйсадики иманиңлар 
тоғрисидин вә һәммә муқәддәсләргә болған муһәббитиңлар тоғрисидин 
аңлидуқ.  5 Асманларда силәр үчүн сақланған үмүтниң җәһитидин Худаға 
шүкүр ейтимиз. Шу үмүт тоғрисидин Инҗилниң һәқиқәт сөзиниң васитиси 
билән илгиридин аңлиғансиләр.  6 Бу Инҗил барчә дунияға йейилғандәк, 
әмди силәргә һәм келип, өзәңлар аңлап Худаниң меһри-шәпқитини, һәқиқәт 
билән тонуған күндин тартип, араңларда мевә кәлтүрүп өскәндәк, пүтүн 
дунияда мевә кәлтүрүп өсиду.  7 Силәр үчүн Мәсиһниң садиқ хизмәткари 
болған амрақ хизмәтдишимиз Епафрастин һәм шундақ үгәнгәнсиләр.  8 У өзи 
силәрниң Роһтики муһәббитиңларни бизгә хәвәр бәрди.  
9 Бу сәвәбтин биз өзимиз аңлиған күндин тартип, тохтимай силәр үчүн дуа 
қилип, һәммә роһий һекмәттә вә пәмдә Худаниң ирадисиниң мәрипитидин 
толғайсиләр дәп тиләймиз.  10 Буниң билән Худавәндигә лайиқ һәммә ишта 
униң хуш-ризайиға мувапиқ маңип, Худаниң мәрипити билән өсүп, һәр 
яхши ишта мевә кәлтүргәйсиләр.  11 Униң улуқлукиниң қудритигә мувапиқ 
толуқ сәвир вә тақәт қилишқа һәммә қудрәт билән қувәтлинип, хушлуқ билән 
атиға шүкүр ейтқайсиләр.  12 У өзи силәрни нурда муқәддәсләрниң мирас 
несипигә һәссидар болушқа лайиқ қилди.  13 Чүнки у бизни қараңғулуқниң 
һөкүмитидин қутқузуп, өз амрақ Оғлиниң падишаһлиқиға йөткәп қойди.  
14 Униңда қутқузуш вә гуналарниң әпуси бизгә берилди.  
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Әйса Мәсиһ Худаниң образидур
15 У өзи көрүнмәс Худаниң сүритидур вә һәммә мәхлуқаттин илгири 

болуп, тунҗидур.  16 Чүнки асманлардики вә йәрдикиниң һәммиси униң 
васитиси билән яритилди. Хаһи көрүнгән нәрсиләр, хаһи көрүнмигән 
нәрсиләр болсун, хаһи асмандики тәхт пәриштилири я хоҗилиқлар я 
сәлтәнәтләр я һөкүмәтләр болсун, һәммиси униң васитиси билән вә униң 
өзигә яритилғандур.  17 У өзи һәммисидин илгиридур вә һәммиси униңда 
бир-биригә бағлинип мәвҗут болуп туриду  18 вә у өзи бәдәнниң беши, йәни 
җамаәтниң бешидур. У һәммисиниң биринчиси болмақ үчүн, өлүкләр 
арисидин қопқанларниң тунҗиси болди.  19 Чүнки һәммә камаләт униңда 
макан тутсун дәп Худаниң хуш-ризайи еди.  20 У униң чапрас яғачидики қени 
васитиси билән сүлһи тузғандин кейин һәммисини униң васитиси билән 
өзигә яраштуруп, дәрвәқә униң васитиси билән йәрдики вә асманлардикиниң 
һәммисини өзигә яраштурғили мунасип көрди.  
21 Бир вақит яман әмәлләр қилип, пикриңларда дүшмән болуп униңдин 
мәһрум қалған силәрниму, 22 у өз алдида муқәддәс, дағсиз вә әйипсиз 
турғузуш үчүн, җисманий бәдинидә өлүмниң васитиси билән өзигә йәнә 
яраштурди.  23 Әгәр сиз аңлиған Инҗилдики үмүттин мидирлимай, мәһкәм 
туруп улдинип, иманда чиң туруп қалсаңлар, силәргә шундақ болиду. Бу 
Инҗил асманниң тегидики пүтүн каинатқа җакаланған. Мән Павлусму шу 
Инҗилниң хизмәткари болдум. 

 Павлусниң мәсиһийләр җамаити үчүн қилған хизмити

24 Әмди мән силәр үчүн тартқан зәхмәтлиримдә шатлиқ қилип, Мәсиһниң 
зәхмәтлириниң кәмликини униң бәдини үчүн, йәни җамаәт үчүн өз 
җисмимдә толуқлаймән.  

25 Чүнки Худа силәр үчүн маңа бәргән вәкилликкә мувапиқ, һәр йәрдә 
Худаниң сөзигә әмәл қилиш үчүн өзәм җамаәтниң хизмәткаридурмән.  
26 Дәвирләрниң вә адәм нәсиллириниң иптидасидин бери йошурунған сир 
әмди униң муқәддәслиригә ашкарә қилинди.  27 Чүнки Худа уларға бу сирниң 
шан-шәрипи таипиләрниң арисида қандақ ғәний екәнликини билдүргили 
халиди. У сир силәрниң араңларда шан-шәрәпниң үмүти болған Мәсиһ 
өзидур.  28 Биз уни җакалап, һәр адәмни Мәсиһтә камил турғузайли дәп, 
һәммә һекмәт билән һәр адәмгә несиһәт қилип, һәр адәмгә тәлим беримиз.  
29 Униң үчүн мән һәм өзәмдә қудрәт билән ишлигүчиниң қилдурғиниға 
мувапиқ тиришип ишләймән.  
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2 1 Халаймәнки, силәр үчүн вә Лаодикиядикиләр үчүн вә җисимчә йүзүмни 
көрмигән башқиларниң һәммиси үчүн қандақ тола иҗтиһат қилғинимни 

билгәйсиләр.  2 Чүнки улар муһәббәттә бирләшкини билән өз көңүллиригә 
тәсәлли тепип, пәмниң һәммә билишиниң ғәнийликигә, дәрвәқә Худаниң 
сирини билмәкликкә йәткәй дәп арзуюм бар. У сир Мәсиһ өзидур.  3 Чүнки 
һекмәтниң вә мәрипәтниң һәммә хәзинилири униңда сақланғандур.  

Натоғра тәлимләрдин агаһландуруш

4 Һеч киши силәрни силиқ сөзләр билән алдимисун дәп, шуни ейтимән.  
5 Чүнки җисимчә йирақта болсамму, роһчә силәр билән болуп, силәрниң 
тәртипиңларни вә Мәсиһкә болған иманиңларниң мәһкәмликини көрүп 
хуштурмән.  
6 Худавәндә Мәсиһ Әйсани қобул қилғиниңлардәк, униңда йүрүп,  
7 йилтиз селип униңда йетилип мустәһкәмлинип, иманда мәһкәмлинип, 
үгәнгиниңлардәк, шүкүр қилишта ешиңлар.  8 Еһтият қилиңларки, Мәсиһкә 
мувапиқ болмай, бу дунияниң қаидә-қанунийәтлири бойичә, адәмләрниң 
рәсмигә мувапиқ болған пәлсәпә вә бемәнә алдамчилик билән һеч ким 
силәрни аздуруп әсир қилмисун.  9 Чүнки худалиқниң һәммә камалити 
җисимчә Мәсиһтә макан тутуп туриду  10 вә униңда камаләткә шерик 
болдуңлар. У өзи асмандики һәммә сәлтәнәт вә һөкүмәтләрниң бешидур.  
11 Униң өзидә қол билән болмиған бир хәтнә билән хәтнә қилинип, Мәсиһниң 
хәтниси билән өз җисманий гуна бәдиниңларни бир кийимдәк салдиңлар.  
12 Униң билән биллә чөмүлдүрүштә дәпнә қилинип, уни өлүкләр арисидин 
қопурған Худаниң қудритигә ишинип униң билән тирилдүрүлдүңлар.  13 У 
силәр гуналириңларниң вә җисмиңларниң хәтнисизликидә өлгәнләрни 
униң билән тирилдүрүп, һәммә гуналиримизни әпу қилди.  14 Бизгә зит болуп 
йолимизни тосайдиған қаидә хәтни йоқитип, уни чапрас яғачқа миқлап 
оттуридин көтәрди.  15 Сәлтәнәтләрни вә һөкүмранларни ярағсизландуруп, 
улар үстидин Мәсиһ билән ғалиб болуп, уларни ашкарә рәсва қилди.  
16 Һеч ким йемәк я ичмәк җәһитидин я һейт җәһитидин я йеңи ай я шабат 
җәһитидин силәрни һөкүм қилмисун.  17 Чүнки булар келидиғанниң сайиси 
болиду. Лекин һәқиқий җисим өзи Мәсиһтидур.  18 Һеч ким өзини кәмтәр 
көрситип пәриштиләргә ибадәт қилип, көргән роһий көрүнүшлири үчүн 
пәхирлинип, сәвәбсиз өз җисманий зеһнидә йоғанлиқ қилип туруп, нусрәт 
мукапатини силәрдин алмисун.  19 Шундақлар баш болған Мәсиһ өзигә 
бағлақлиқ әмәс. Мәсиһтин пүтүн бәдән беғишлар вә пәйләрниң ярдими 
билән бирлишип, Худа бәргән өсүши билән өсиду.  
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20 Мәсиһ билән дунияниң қаидә-қанунийәтләргә нисбәтән өлгән болсаңлар, 
немишкә техи дунияда яшиғандәк шундақ қаидиләргә,  21 йәни «тутмиғин», 
«тетимиғин» яки «тәгмигин» дәйдиған қаидиләргә боюн сунисиләр?  
22 Буниң һәммиси адәмләрниң әмирлири вә тәлимлиригә мувапиқ болуп, 
ишлитиштә бара-бара йоқилиду.  23 Бу қаидиләр өзлүктин болған ибадәт вә 
кәмтәрлик вә бәдәнни қийнимақлиқ билән болуп, «һекмәт» дәп атилиду. 
Лекин мундақ ишлар һеч нәрсигә әрзимәй, бәлки нәпсни тойдурмақ үчүн 
болиду.  

Әйса Мәсһтин кәлгән йеңи һаят

3 1 Мәсиһ билән тирилип қопқан болсаңлар, жукиридики нәрсиләрни 
издәңлар, чүнки анда Мәсиһ Худаниң оңида олтариду.  2 Йәрдики 

нәрсиләрни әмәс, амма жукиридики нәрсиләрни пикир қилиңлар.  3 Чүнки 
силәр өлгәнсиләр вә тирикликиңлар Худада Мәсиһ билән йошурулуп 
туриду.  4 Тирикликимиз болған Мәсиһ өзи ашкарә болидиған вақитта силәр 
һәм униң билән шан-шәрәптә ашкарә болисиләр.  
5 Униң үчүн зиминий әзалириңларни, йәни зинани, напаклиқни, һавайи-
һәвәсни, шәһвәтни вә бутпәрәсликтәк болған тәмәхорлуқни өлтүрүңлар.  
6 Чүнки шундақ ишлар сәвәбидин Худаниң ғәзипи келиду.  7 Силәр һәм 
илгири бу гуналарда яшиғиниңларда уларда йүрәттиңлар.  8 Лекин әмди 
өзәңлардин шуниң һәммисини, йәни ғәзәпни, аччиқни вә яманлиқни 
ташлап, һақарәт вә налайиқ гәптин ағзиңларни йиғиңлар.  9 Бир-бириңларға 
ялған сөзлимәңлар, чүнки кона адәмни әмәллири билән бир кийимдәк 
селип,  10 йеңи адәмни кийдиңлар. У өзи яратқучисиниң сүритигә мувапиқ 
мәрипәттә йеңилиниду.  11 Мунда нә юнаний вә нә йәһудий, нә хәтнилик вә 
нә хәтнисизлик, нә барбар нә Искит, нә қул нә һөр, бәлки Мәсиһ һәр нәрсә 
болуп, һәммисидидур.  
12 Униң үчүн Худаниң илғанған муқәддәс вә амрақлиридәк көңүл 
шәпқәтликини, мулайимлиқни, кәмтәрликни, явашлиқни вә сәвирни кийип,  
13 бир-бириңларға сәвир-тақәт қилип, бир-бириңларни әпу қилиңлар. Әгәр 
бириңларниң йәнә биригә шикайити бар болса, Мәсиһ силәрни кәчүргәндәк, 
силәр һәм кәчүрүңлар.  14 Амма буниң һәммисиниң үстигә камаләтниң 
риштиси болған муһәббәтни кийиңлар.  
15 Мәсиһниң аманлиқи көңүллириңларда сәлтәнәт қилсун, чүнки униң 
өзигә қичқирилип, бир бәдәндәк болдуңлар, вә шүкранилик болуңлар.  
16 Мәсиһниң сөзи ичиңларда кәңричилик билән макан тутсун, Зәбурниң 
күйлири вә мәдһийиләр вә роһий шеирлар билән бир-бириңларға һәммә 
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һекмәттә тәлим берип, несиһәт қилип, шүкранилик билән көңүллириңларда 
Худаға һәмд оқуңлар.  17 Һәрнемә қилсаңлар, хаһи сөз билән, хаһи әмәл 
билән қилсаңлар, һәммисини Худавәндә Әйсаниң исми билән қилип, униң 
васитиси билән Худа Атиға шүкүр қилиңлар.  

Өз-ара мунасивәтләр

18 Әй хотунлар, Худавәндидикиләргә лайиқ болғандәк өз әрлириңларға 
боюн сунуңлар.  
19 Әй әрләр, хотунлириңларни дост тутуп, уларға аччиқланмаңлар.  
20 Әй балилар, һәр ишта өз ата-анилириңларға итаәт қилиңлар, чүнки шундақ 
қилмиқиңлар Худавәндигә мәқбулдур.  
21 Әй атилар, җүрәтсиз болмисун дәп, өз балилириңларни аччиқландурмаңлар.  
22 Әй хизмәткарлар, һәр ишта өз җисманий хоҗилириңларға итаәт қилиңлар, 
көзгә көрүнүп адәмләрни рази қилмақ үчүн әмәс, бәлки көңүлниң мәйли вә 
Худавәндиниң қорқунучиси билән итаәт қилиңлар.  23 Һәрнемә қилсаңлар 
көңүлниң хушлуқи билән қилип, адәмләргә қилғандәк әмәс, бәлки Худавәндигә 
қилғандәк хизмәт қилип,  24 Худавәндидин мирас инамини алидиғиниңларни 
билиңлар. Силәр хизмәт қилидиған хоҗа Мәсиһ өзидур.  25 Яманлиқ қилған 
киши өзи қилған яманлиқни тапиду. Чүнки йүз-хатирә қилиш йоқтур.  

4 1 Әй хоҗилар, асманда силәрниң бир хоҗаңлар бар болғинини билип, 
хизмәткарлириңларға һәқлиқ вә инсап көрситиңлар.  

2 Тохтимай дуа қилип, дуада шүкүр билән ойғақ туруңлар.  3 Мәсиһниң 
сирини баян қилғили Худа бизгә сөзниң ишикини ачқай дәп, биз үчүн һәм 
дуа қилиңлар. У сир үчүн мән өзәм зәнҗирләр билән бағланғанмән. 4 Дуа 
қилиңларки, у сирни келишимлик сөз билән баян қилалиғаймән.  
5 Ташқиридикиләр билән йүрүштә пәмлик болуп, пурсәттин пайдилиниңлар.  
6 Сөз қилишиңлар йеқишлиқ болуп, туз билән тәңшәклик болсун. Һәр кишигә 
қандақ җавап беришиңларни билгәйсиләр.  

Ахирқи сөз вә салам

7 Амрақ бурадәр болуп ишәшлик хизмәткар вә Худавәндидә хизмәтдишим 
болған Тикикус мениң һәммә әһвалимни силәргә билдүриду.  8 Бу җәһитидин 
бизниң тоғримиздин хәвәр тапмиқиңлар үчүн уни қешиңларға әвәттим. У 
өзи көңүллириңларға тәсәлли бериду.  9 Силәрдин болған ишәшлик вә амрақ 
бурадәр Онесимусни һәм униң билән биргә әвәттим. Булар бу йәрдики 
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һәммә ишлар тоғрисидин хәвәр бериду.  
10 Мән билән һәм әсир болған Аристархус силәргә салам ейтиду вә 
Барнабасниң икки туққини Маркус салам ейтиду. Униң тоғрисидин илгири 
буйруқ таптиңлар, қешиңларға кәлсә, уни қобул қилиңлар.  11 Юстус дегән 
Әйса һәм салам ейтиду. Хәтниликләрдин ялғуз булар Худаниң падишаһлиқи 
үчүн мениң һәмкарлирим болуп, маңа тәсәлли кәлтүргәндур.  
12 Силәрдин болуп Мәсиһниң хизмәткари болған Епафрас силәргә салам 
ейтиду. У өзи силәрниң Худаниң һәммә ирадисини камил вә шәксиз билип, 
чиң турмиқиңлар үчүн силәрниң җәһитиңлардин һемишә дуада иҗтиһат 
қилип туриду.  13 Чүнки униң тоғрисида гувалиқ беримәнки, у силәр үчүн 
вә Лаодикиядикиләр үчүн вә Һейраполистикиләр үчүн тола ғәйрәт қилиду.  
14 Амрақ тевип Луқа вә Демас силәргә салам ейтиду.  
15 Лаодикиядики бурадәрләргә вә Нимфаға вә униң өйидики җамаәткә салам 
ейтиңлар.  
16 Бу хәт силәрниң араңларда оқулғандин кейин, уни Лаодикиядикиләрниң 
җамаитидә һәм оқутқузуңлар вә силәр һәм Лаодикиядикиләрниңкини 
оқуғайсиләр.  
17 Аркипусқа: «Сән Худавәндидә қобул қилған хизмитиңгә көңүл қоюп 
пүткүзгәйсән» дәп ейтиңлар.  
18 Мән Павлус өз қолум билән саламни пүттүм. Зәнҗирлиримни яд қилиңлар. 
Меһри-шәпқәт силәр билән болсун.  


