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БИРИНЧИ ХӘТ

Илғанғанларға салам

1 1 Әйса Мәсиһниң расули Петрустин Худа атиниң әзәлий билишигә 
мувапиқ, Роһ тәрипидин пак-муқәддәс қилинип, итаәт қилишқа вә Әйса 

Мәсиһниң қениниң үстүңларға чечилишиға илғинип,  2 Понтуста, Галатияда, 
Кападокияда, Асияда вә Битинийәдә тарилип кәткән мусапирларға салам. 
Силәргә меһри-шәпқәт вә аманлиқ зиядиләшкәй.  

Һаятлиқ үмүтүмиз

3 Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң Атиси Худаға һәмдусана болсун. У өзи 
чоң мәрһәмитигә мувапиқ Әйса Мәсиһниң өлүкләр арисидин қопурулмиқи 
билән  4 силәр үчүн асманларда сақлинип, зайә болмайдиған дағсиз болуп 
бузулмайдиған мирас тепишимизға бизни тирик үмүткә йеңидин туғдурди.  
5 Дәрвәқә силәргә, йәни ахирқи заманда ашкарә қилинмаққа тәйяр болған 
ниҗатқа Худаниң қудрити билән иман арқилиқ қоғдалғанларға, шу мирас 
сақлинип қоюлғандур.  6 Әгәр лазим болса әмди башқа-башқа синақлар 
билән азғина вақит ғәмкин болсаңларму, ахири шатлиқ қилисиләр.  7 Буниң 
билән иманиңларниң синиши от билән синақ қилинидиған алтундин 
тола әвзәлрәк болуп, Әйса Мәсиһниң ашкарә болушида һәмд, шан-шәрәп вә 
иззәткә сәвәб болиду.  
8 Униң өзини көрмигән болсаңларму, дост тутисиләр. Уни әмди 
көрмисәңларму, униңға ишинисиләр вә ейталмайдиған вә шәрәплик 
болған хушлуқ билән шатлиқ қилип,  9 иманиңларниң мәхситигә, йәни 
җанлириңларниң ниҗатиға йетишисиләр.  
10 Силәргә тәйинләнгән меһри-шәпқәт тоғрисида вәһий билән сөзлигән 
пәйғәмбәрләр өзи шу ниҗат тоғрисида тәптиш қилип, иҗтиһат билән ойлап 
турған еди.  11 Улар Мәсиһниң уларда макан тутқан Роһи Мәсиһниң өзигә 
болидиған зәхмәтләр вә андин кейин келидиған шан-шәрипи тоғрисида 
хәвәр берип, ашкарә қилип көрсәткән вақитниң қачан болуп, қандақ 
екәнликини тәптиш қилип туратти.  12 Буниң билән уларниң өз-өзигә хизмәт 
қилмай, бәлки силәргә хизмәт қилғини уларға мәлум болди. Бу ишлар өзи 
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асмандин әвәтилгән Роһ билән силәргә Инҗилни вәз ейтқан кишиләрниң 
васитиси билән әмди силәргә йәткүзүлди. Шу нәрсиләргә пәриштиләр һәм 
нәзәр салғили арзу қилиду.  

Пак-муқәддәс яшаңлар

13 Буниң үчүн зеһинлириңларниң бәллирини бағлап салмақ болуп, 
Әйса Мәсиһниң ашкарә қилинишида силәргә тегидиған меһри-шәпқәткә 
камил үмүт бағлаңлар.  14 Итаәтлик балилардәк болуп, җаһалитиңлардики 
илгәрки шәһвәтләргә әгәшмәңлар.  15 Бәлки силәрни қичқарған муқәддәс 
затқа әгишип, өзәңлар һәммә йүрүш-турушуңларда муқәддәс болуңлар.  
16 Чүнки: «Мән өзәм муқәддәстурмән, униң үчүн муқәддәс болуңлар» дәп 
пүтүлгәндур.  17 Әгәр йүз-хатирә қилмай, һәр кимниң әмилигә қарап һөкүм 
қилғучиға Ата дәп илтиҗа қилсаңлар, ғерибчилиқ вақтиңларда қорқунуч 
билән йүрүңлар.  18 Билиңларки, ата-бовилардин қалған инавәтсиз йүрүш-
турушуңлардин паний нәрсиләр билән, йәни күмүч яки алтун билән халас 
қилинмидиңлар.  19 Бәлки дағсиз вә әйипсиз қозиниңкидәк бир қан билән, 
йәни Мәсиһниң қиймәт баһа қени билән халас қилиндиңлар.  20 У өзи 
дунияниң ули селинғинидин илгири тәғдир қилинип, вақитларниң ахирида 
силәр үчүн ашкарә қилинди.  21 Иманиңлар вә үмүтүңлар Худаға болсун 
дәп, уни өлүкләр арисидин қопуруп, униңға шан-шәрәп бәргән Худаға униң 
васитиси билән ишәндиңлар.  
22 Өз җанлириңларни риясиз бурадәрчилик муһәббитигә мувапиқ 
һәқиқәтниң итаити билән пакиз қилип, сап көңүлдин бир-бириңларни чин 
муһәббәт билән дост тутуңлар.  23 Мана паний уруқтин әмәс, бәлки Худаниң 
паний болмай, бақий қалидиған тирик сөзидин йеңидин туғулдуңлар.  
24 Һәммә адәм йәр отидәктур вә униң һәммә шан-шәрипи отниң гүлидәктур. 
Йәр оти қуруйду вә гүл тозуп кетиду.  25 Лекин Худавәндиниң сөзи әбәдкичә 
туриду. Силәргә бир хуш хәвәрдәк йәткүзүлгән сөз шудур.  

Бир роһий өйниң қурушида ишлитилидиған тирик ташлар

2 1 Униң үчүн һәр яманлиқни вә һәр һейлини вә рияни вә һәсәтни вә һәр 
ғәйвәтни ташлап,  2 йеңи туғулған балилардәк роһий вә сап сүткә арзумән 

болуңларки, униң билән ниҗатқа йетип өскәйсиләр.  3 Чүнки Худавәндиниң 
яхши екәнликини тетип баққан әмәсмусиләр?  4 Силәр адәмләрдин рәт 
қилинип Худа тәрипидин илғанған әвзәл вә тирик таш болған затқа келип,  
5 өзәңлар һәм Әйса Мәсиһниң васитиси билән Худаниң алдида мәқбул 
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қурбанлиқлар өткүзидиған бир муқәддәс каһинлиқ болуп, бир роһий өйниң 
қурушида тирик ташлардәк ясалғайсиләр.  6 Униң үчүн муқәддәс язмида: 
«Мана Си'онда илғанған бир қиймәт баһа бурҗәк теши қойимән вә кимки 
униңға ишәнсә, хиҗаләт болмайду» дәп пүтгәндур.  

 7 Силәр ишәнгәнләргә әвзәлдур, лекин ишәнмигәнләргә тамчилар рәт қилған 
таш өзи бурҗәк теши вә путликашаң вә тайдурмақлиқ қорам теши болди.  
8 Чүнки улар тоғрисидин тәйинләнгәндәк, сөзгә итаәт қилмиғини үчүн 
өзини ташқа путлишиду.  
9 Лекин силәрни қараңғулуқтин өз әҗайип нуриға қичқарғанниң 
пәзиләтлирини баян қилмиқиңлар үчүн, өзәңлар илғанған бир нәсил, бир 
падишаһлиқ каһинлиқи вә муқәддәс бир милләт вә хас бир хәлиқтурсиләр.  
10 Силәр илгири бир хәлиқ болмай, әмди Худаниң хәлқи болдуңлар. Силәр 
илгири мәрһәмәт тапмай, әмди мәрһәмәт таптиңлар.  
11 Әй амрақлар, силәргә несиһәт беримәнки, силәр меһман вә мусапирлар 
болуп, җанға қарши җәң қилған җисманий шәһвәтләрдин өзәңларни 
йиққайсиләр.  12 Йүрүш-турушуң таипиләрниң арисида яхши болсунки, 
улар бир немидә үстүңларда ғәйвәт қилса, силәрниң яхши әмәллириңларға 
қарап, буларниң сәвәбидин Худа уларни йоқлайдиған күнидә униңға һәмд 
ейтқайлар.  

Адәмләрниң һәр бир түзүмигә бойсунуш

13 Адәмләрниң һәр түзүмигә Худавәндә үчүн боюн сунуңлар, хаһи һәммидин 
улуқи падишаһ өзи болсун,  14 хаһи униң тәрипидин яманлиқ қилғучилардин 
интиқам алғили вә яхшилиқ қилғучиларни даңлиғили әвәтилгән һакимлар 
болсун, һәммисигә боюн сунуңлар.  15 Чүнки Худаниң ирадиси шундақки, 
силәр яхши әмәлләр қилип, надан вә җаһил адәмләрниң еғизлирини 
тувақлиғайсиләр.  16 Азат болғиниңлар билән азатлиқни яманлиққа пәрдидәк 
тутмай, Худаниң қуллиридәк болуңлар.  17 Һәммисигә һөрмәт қилиңлар, 
бурадәрләрни дост тутуңлар, Худадин қорқуңлар, падишаһқа иззәт қилиңлар.  
18 Әй хизмәткарлар, өз хоҗилириңларға толуқ һөрмәт вә әйминиш билән боюн 
сунуңлар. Ялғуз яхшиларға вә явашларға әмәс, бәлки бәдхуй болғанларға һәм 
боюн сунуңлар.  19 Чүнки бирким Худа алдида өз виҗдани үчүн наһәқ тартқан 
ғәмлик вә зәхмәтләргә сәвир-тақәт қилса, Худаниң алдида мәқбулдур.  20 Әгәр 
гуна қилип, урулғиниңларға сәвир-тақәт қилсаңлар, немә иззәт болиду? 
Амма әгәр яхшилиқ қилип, зәхмәт тартқиниңларда сәвир-тақәт қилсаңлар, 
Худаниң алдида мәқбулдур.  21 Чүнки буниңға қичқирилдиңлар вә Мәсиһ һәм 
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өз излириға әгәшмикиңлар үчүн силәргә бир нәмунә берип, өзәңлар үчүн 
зәхмәт тартти.  22 Амма у өзи гуна қилмиди вә ағзида һеч һейлә тепилмиди.  
23 Өзи дәшнәм қилинип орниға дәшнәм қилмайтти. Өзи зәхмәт тартип тәһдит 
салмай, адил һөкүм қилғучиға өзини тапшуратти.  24 У, биз гуналардин 
өлүп адаләт үчүн яшимиқимиз үчүн, гуналиримизни өз бәдинидә чапрас 
яғачниң яғичиға көтәрди. Униң зәхмәтлири билән шипа таптиңлар.  25 Чүнки 
азған қойлардәк едиңлар, лекин әмди өз җанлириңларниң падичисиға вә 
йетәкчисигә яндурулдуңлар.  

Әр-хотунниң мунасивити

3 1 Шундақ һәм, әй хотунлар, өз әрлириңларға боюн сунуңлар. Шуниң 
билән сөзгә итаәт қилмиған әрләр хотунларниң йүрүш-туруши билән 

иманға сөзсиз тартилғай.  2 Улар һөрмәт қилишиңларни вә иппәтлик йүрүш-
турушуңларни көрсә, шундақ болиду.  3 Зиннитиңлар заһирқи чач өрүмлири 
вә алтун зиннәтлири вә чирайлиқ кийимләр кийиш билән болмисун,  4 бәлки 
көңүлниң йошурун адими вә яваш вә тинич роһниң паний болмайдиған 
зиннити билән болсун. Чүнки шундақ зиннәт Худаниң алдида әвзәлдур.  
5 Худаға үмүтини бағлиған қедимки муқәддәс хотунлар өз әрлиригә боюн 
сунуп, өзини шундақ зиннәтләндүрди.  6 Сарә өзи Ибраһимни хоҗа дәп 
униңға итаәт қилатти. Әгәр силәр һеч зулумдин қорқмай яхшилиқ қилип 
турсаңлар, униң балилири болисиләр.  
7 Шундақ һәм, әй әрләр, хотун зәип қачидәк болғач хотунлириңлар билән 
әқиллиқ тәриқидә турушуп, силәр билән тириклик меһри-шәпқитигә 
варисдаш болғандин кейин, уларға иззәт бериңлар. Шундақ қилип, 
дуалириңлар тосалмиғай.  

Адаләт вә Әйса Мәсиһниң исми үчүн зәхмәт тартиш

8 Ахири һәммәңлар пикирдаш вә һәмдәрд болуп, бурадәрләргә муһәббәт 
көрситип, рәһимдил вә кәмтәр болуңлар.  9 Яманлиқ орниға яманлиқ 
яндурмаңлар, дәшнәм орниға дәшнәм яндурмаңлар, бәлки өзәңлар бәхит-
бәрикәткә варис болушқа қичқирилғандин кейин, бәхит-бәрикәт тиләңлар.  
10 Чүнки кимки һаятини яхши көрүп, хуш күнләр көргили халиса, тилини 
ямандин вә ләвлирини һейлә сөзләштин сақлисун.  
11 У ямандин өрүлүп яхшилиқ қилсун, аманлиқ издәп уни тапқили иҗтиһат 
қилсун.  
12 Худавәндиниң көзлири адилларниң тәрипигә вә қулақлири уларниң 
дуасиғидур. Лекин Худавәндиниң йүзи яманлиқ қилғучиларға зиттур.  
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13 Әгәр яхшилиқ үчүн ғәйрәт қилсаңлар, ким силәргә яманлиқ қилалайду?  
14 Лекин адаләт үчүн зәхмәт тартсаңларму мубарәктурсиләр. Улардин 
һеч қорқмаңлар вә һодуқмаңлар,  15 бәлки көңүллириңларда Худавәндә 
Мәсиһни муқәддәс тутуңлар. Силәрдә болған үмүтниң сәвәбини сориған 
һәр кишигә явашлиқ вә һөрмәт билән җавап бәргили һемишә тәйяр 
болуңлар.  16 Виҗданиңлар пак болсун. Шуниң билән Мәсиһтики йүрүш-
турушуңларни дәшнәм қилғучилар үстүңларда төһмәт қилған нәрсиләрдә 
өзи хиҗаләт болғай.  17 Чүнки Худаниң ирадиси шундақ болса, яманлиқ 
қилғиниңлар үчүн зәхмәт тартқиниңлардин, яхшилиқ қилғиниңлар үчүн 
зәхмәт тартқиниңлар яхширақтур.  
18 Чүнки Мәсиһ өзи бир мәртивә гуналар үчүн өлди. У адил зат болуп асийлар 
үчүн, бизни Худаға кәлтүрүш үчүн өлди. Җисимчә өлтүрүлгән болса һәм, 
роһчә тирилдүрүлди.  19 У роһта һәм берип, зиндандики роһларға вәз ейтти,  
20 йәни бир вақит Нуһниң күнлиридә кемә ясалғинида Худаниң сәвири 
уларға мөһләт бәргән вақитта итаәтсиз болғанларға вәз ейтти. У вақит аран 
бир нәччә, йәни сәккиз җан су билән қутқузулди.  
21 Шуниңға охшаш су әмди чөмүлдүрүштә силәрни қутқузиду. Чөмүлдүрүш 
өзи җисимниң напаклиқиниң жуюлмиқи әмәс, бәлки бир пак виҗдан үчүн 
Әйса Мәсиһниң тирилип қопмиқи билән Худаға бир тиләктур.  22 Мәсиһ 
өзи асманға чиқип, пәриштиләр вә сәлтәнәтләр вә қудрәтләр униңға боюн 
сунғандин кейин, Худаниң оң йенидидур.  

4 1 Униң үчүн Мәсиһ җисимчә зәхмәт тартқандин кейин, силәр һәм шу нийәт 
билән өзәңларни қуралландуруңлар. Чүнки җисимчә зәхмәт тартқан киши 

гуна қилиштин өзини тохтатқан болиду.  2 Шундақки, у җисимдә яшиғили 
қалған вақтида адәмләрниң шәһвәтлиригә мувапиқ яшимай, Худаниң 
ирадисигә мувапиқ яшайду.  3 Чүнки өткән вақитта таипиләрниң ирадисини 
қилип бузуқлуқта, шәһвәтләрдә, шараб ичиштә, әйш вә ишрәттә, мәстликтә 
вә һарам болған бутпәрәсликтә йүргиниңлар купайидур.  4 Бу вәҗидин силәр 
шу бузуқлуқниң дәриясиға улар билән биллә йәнә жүгүрмигиниңлар үчүн 
улар әҗәблинип дәшнәм бериду.  5 Амма уларниң тирикләрни вә өлгәнләрни 
һөкүм қилғили тәйяр болғанниң өзигә һесаб бериши техи болиду.  
6 Шуниң үчүн Инҗил һәм өлгәнләргә йәткүзүлдики, улар адәм һесабичә 
җисимчә һөкүм қилинғай, лекин Худа һесабичә роһчә тирик қалғай.  
7 Амма һәр нәрсиниң ахири йеқинлашти. Униң үчүн һошияр болуп, дуада 
ойғақ туруңлар.  8 Һәммидин муһими шуки бир-бириңларға муһәббәт 
көрсәткәйсиләр, чүнки муһәббәт тола гуналарни йошуриду.  9 Гудуримай 
бир-бириңларға меһман достлуқ қилиңлар.  10 Һәр бириңларға берилгән 
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меһри-шәпқәт һәдийәсигә мувапиқ, Худаниң хилмухил меһри-шәпқити 
үстигә яхши вәкилләр болуп, бир-бириңларға хизмәт қилиңлар.  11 Ким вәз 
ейтса, Худаниң сөзигә мувапиқ болғидәк сөз ейтсун. Ким хизмәт қилса, 
Худадин күч тапқинидәқ қилсун. Буниң билән Худа өзи Әйса Мәсиһниң 
васитиси билән һәр ишта улуқланғай. Униңға әбәдләрниң әбәдигичә шан-
шәрәп вә қудрәт болсун. Амин.  
12 Әй амрақлар, синалмиқиңлар үчүн араңлардики синақ оти тоғрисида, 
силәргә әҗайип бир вәқә болғандәк әҗәбләнмәңлар.  13 Бәлки қанчики 
Мәсиһниң зәхмәтлиригә шерик болсаңлар, шунчә хушлуқ қилиңлар. 
Шундақ қилип, униң шан-шәрипиниң ашкарә қилинишидиму шатлиқ 
қилип хошал болғайсиләр.  14 Әгәр Мәсиһниң исми үчүн һақарәт тартсаңлар, 
мубарәктурсиләр. Чүнки шан-шәрәпниң вә Худаниң Роһи үстүңларда 
тохтайду. 
 
15 Лекин һеч бириңлар қатиллиқ қилғучидәк я оғридәк я яманлиқ қилғучидәк 
я башқиларниң ишиға арилашқучидәк зәхмәт тартмисун.  16 Лекин бирким 
мәсиһий болғини үчүн зәхмәт тартса, хиҗаләт болмай, шу исим үчүн Худаға 
һәмд ейтсун.  17 Чүнки һөкүм Худаниң өйи билән башлинидиған вақти 
кәлди. Әгәр биз билән башланса, Худаниң Инҗилиға итаәт қилмиғанларниң 
ахири қандақ болиду?  18 Әгәр адил адәм қийинлиқ билән ниҗат тапса, пасиқ 
вә гунакарға қандақ болиду?  19 Униң үчүн Худаниң ирадисигә мувапиқ 
зәхмәт тартқанлар яхши әмәлләр қилип, өз җанлирини ишәшлик яратқучиға 
тапшурсун.  

Йетәкчиләр вә яшларға несиһәт 

5 1 Араңлардики ақсақалларға несиһәт беримән, чүнки мән һәм бир ақсақал 
вә Мәсиһниң зәхмәтлиригә гува болуп, ашкарә болидиған шан-шәрәпкә 

шериктурмән.  2 Худаниң өз қолуңлардики падисиға падичилар болуңлар, 
зорланғандәк әмәс, бәлки Худаниң ирадисигә мувапиқ өз мәйлиңлар 
билән, наһәқ пайда үчүн әмәс, бәлки көңүл хушлуқидин падини беқиңлар.  
3 Җамаәтләрниң үстигә хоҗидәк болмай, бәлки падиға нәмунә болуңлар  
4 вә баш падичи ашкарә болғанда шан-шәрәпниң солашмайдиған таҗини 
таписиләр.  
5 Шундақ һәм, әй яшлар, қериларға боюн сунуңлар вә һәммәңлар бир-
бириңлар билән муамилә қилғиниңларда кәмтәрлик билән бәл бағлаңлар. 
Чүнки Худа мутәкәббурларға зит туриду, лекин кәмтәрләргә меһри-шәпқәт 
ата қилиду.  6 Униң үчүн Худаниң қудрәт қолиниң астида өзәңларни төвән 
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тутуңларки, у өз вақтида силәрни егизләндүргәй.  7 Һәммә әндишәңларни 
униңға селиңлар, чүнки у силәрдин хәвәр алиду.  
8 Һошияр болуп ойғақ туруңлар. Мана силәргә зит турғучи болған иблис 
бир һувлайдиған ширдәк айлинип йүрүп, кимки учриса, уни жутай дәп, 
издәп йүриду.  9 Иманда мустәһкәм болуп униңға зит туруп, дуниядики 
бурадәрлириңларниң охшаш зәхмәтләр тартқинини билиңлар.  
10 Амма Мәсиһ билән силәрни өз әбәдий шан-шәрәпкә қичқарған пүтүн 
меһри-шәпқәтниң Тәңриси өзи бир аз вақитқичә зәхмәт тартқиниңлардин 
кейин, силәрни камил қилип, йөләп, қувәтләндүрүп, мустәһкәм қилғай.  
11 Униңға әбәдләрниң әбәдигичә қудрәт болғай. Амин.  

Ахирқи саламлар

12 Мән ишәшлик бурадириңлар саниған Силvанусниң васитиси билән 
қисқа сөз билән пүтүп несиһәт берип, шу өзи Худаниң һәқ меһри-шәпқәттур 
дәп гувалиқ бәрдим. Шу меһри-шәпқәттә туруңлар.  
13 Бабилда бар, силәр билән илғанған җамаәт вә оғлум Маркус силәргә салам 
ейтиду.  
14 Муһәббәтлик сөйүш билән бир-бириңларға салам қилиңлар. Мәсиһтә 
болған һәммәңларға аманлиқ болсун.  


