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ПЕТРУС ЯЗҒАН
ИККИНЧИ ХӘТ

Иман тапқанларға салам

1 1 Әйса Мәсиһниң бәндиси вә расул болған Симон Петрустин Худайимизниң 
вә қутқузғучимиз Әйса Мәсиһниң адалити билән бизниңкидәк әвзәл иман 

тапқанларға салам.  2 Худаниң вә Худавәндимиз Әйса тоғрисидики мәрипити 
билән меһри-шәпқәт вә аманлиқ араңларда зиядиләшкәй.  

 Худаниң улуқ дәвитигә мувапиқ яшаш

3 Униң худалиқ қудрити өз шан-шәрипи вә пәзилитигә мувапиқ бизни 
қичқарғучи тоғрисидики мәрипити билән тириклик вә тәқвадарлиққа 
тәәллуқ болған һәммисини бизгә бәргән.  4 Бу шан-шәрәп вә пәзилити билән 
у әвзәл вә наһайити улуқ вәдиләрни бизгә ата қилди. Буларниң васитиси 
билән силәр яман шәһвәтләрниң сәвәбидин дунияда болған бузуқчилиқтин 
қечип қутулуп, худалиқ тәбиәттин һәссидар болғайсиләр.  
5 Буниң үчүн һәммә иҗтиһат билән иманиңларға пәзиләт, вә пәзиләткә 
билиш,  6 вә билишкә нәпс йиғмақлиқ, вә нәпс тартмақлиққа сәвир, вә сәвиргә 
тәқвадарлиқ,  7 вә тәқвадарлиққа бурадәрлик муһәббәт, вә бурадәрлик 
муһәббәткә умумий муһәббәт қошуп көрситиңлар.  8 Чүнки бу ишлар 
араңларда болуп ешип турса, Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң мәрипитидә 
силәрни әмәлсиз вә мевисиз қоймайду.  
9 Лекин бу ишлар биркимдә болмиса, у өзи кор болуп көрәлмәйду вә өз 
илгәрки гуналиридин пак қилинғинини унтуған болиду.  10 Униң үчүн, әй 
бурадәрләр, өз дәвитиңларни вә илғинишиңларни мустәһкәм қилишқа техи 
зиядә тиришиңлар, чүнки шундақ қилсаңлар, һеч вақит әсла таймайсиләр.  
11 Буниң билән Худавәндимиз вә қутқузғучимиз Әйса Мәсиһниң әбәдий 
падишаһлиқиға киришиңлар кәңричилик билән силәргә берилиду.  

Әйса Мәсиһ тоғрисидики сөзләрниң ишәшлики

12 Бу вәҗидин, шуни билип өзәңларда бар һәқиқәттә мустәһкәмләнгән 
болсаңларму, һемишә шуни ядиңларға кәлтүрмәкчимән.  13 Бу бәдинимниң 
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чедирида бар екәнликимдә, яд қилдурмақ билән силәрни бидар қилишни 
лайиқ көрдүм.  14 Чүнки Худавәндимиз Әйса Мәсиһ маңа мәлум қилғандәк, 
шу бәдинимниң чедирини пат йеқинда салидиғинимни билимән.  15 Иҗтиһат 
қилимәнки, мән аләмдин кәткәндин кейин бу ишларни һемишә ядиңларға 
кәлтүргәйсиләр.  
16 Чүнки Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң қудритини вә келишини силәргә 
билдүргинимиздә пәм билән ойдуруп чиқилған чөчәкләргә әгәшмидуқ, 
бәлки өз көзимиз билән униң улуқлуқини көргән гувалардурмиз.  17 Чүнки 
һәммидин әзим затниң тәрипидин униңға бир аваз келип: «Униң билән хуш-
ризайим бар. Амрақ Оғлум будур» дәп ейтқанда, Худа Атидин униңға иззәт 
вә шан-шәрәп берилди.  18 Биз униң билән муқәддәс тағда екәнликимиздә бу 
авазниң асмандин кәлгинини аңлидуқ.  
19 Шуниң билән, пәйғәмбәрлик сөзи әмди бизгә техи мустәһкәмрәк туриду. 
Таң етип сәһәр юлтузи көңүллириңларда чиққичилик, қараңғу йәрдики 
йоруйдиған бир чираққа қариғандәк, у сөзгә зеһин қойсаңлар, яхши 
қилисиләр.  20 Лекин авал билгәйсиләрки муқәддәс язмиларниң һеч бир 
пәйғәмбәрлик сөзи адәмниң өз қуввити билән баян қилинмайду.  21 Чүнки 
һеч бир пәйғәмбәрлик сөз инсанниң хаһиши билән әсла кәлмигәндур, бәлки 
адәмләр Муқәддәс Роһтин башлинип Худа тәрипидин илһам тепип сөз қилған.  

Сахта пәйғәмбәрләр

2 1 Лекин хәлиқниң арисида сахта пәйғәмбәрләр һәм қопқан еди вә 
шуниңдәк силәрниң араңларда һәм сахта муәллимләр қопуп, уларни 

сетивалған Худавәндә өзини инкар қилип, һалакәткә сәвәб болидиған 
бөлгүнчиликләр астиртин киргүзүп, туюқсиз өз үстигә һалакәт кәлтүриду.  
2 Толилар уларниң бузуқлуқиға әгишиду вә уларниң сәвәбидин һәқиқәтниң 
йоли дәшнәм қилиниду.  3 Улар тәмәхорлуқ қилип, һейлә сөз билән силәрдин 
өзигә пайда таптуриду. Лекин узундин бери уларға тәйинләнгән һөкүм тәхир 
қилмай йеқинлишиду вә уларниң һалакити ухлап ятмайду.  
4 Худа гуна қилған пәриштиләрни айимай, уларни дозаққа чүшүрүп һөкүмгә 
сақланмақ үчүн қараңғулуқниң зәнҗирлиригә тапшурди әмәсму?  5 Шундақ 
һәм у топанни пасиқларниң алимигә әвәткинидә адаләт җакалиғучи Нуһни 
йәттә киши билән сақлиған болсиму, қедимки дунияни айимиди.  6 вә у 
йәнә Содом билән Гоморра шәһәрлирини күл қилип уларни йоқитилишқа 
тәйинләп, келидиған вақшитики пасиқларға ибрәт қилип қойди.  7 Лекин 
у яманларниң бузуқ йүрүш-турушидин қийналған адил Лотни қутқузди.  
8 Чүнки у адил киши уларниң арисида олтирип аңлап көрүп, өз адил көңлидә 
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күндин күнгә уларниң пасиқ ишлардин қийнилатти.  9 Шуниңға охшаш 
Худавәндә тәқвадарларни синақлардин қутқузуп, һәқсизләргә җаза берип 
һөкүм күнигә сақлашни билиду.  10 Улар напак шәһвәтләрдә җисимгә мувапиқ 
йүрүп, роһий хоҗилиқни тәһқир қилиду. Улар бепәрва болуп, өзини чоң 
тутуп, әрваһ алиминиң улуқлирини дәшнәм қилиштин қорқмайду.  11 Лекин 
улардин қудрәт вә қувәттә улуқрақ болған пәриштиләр Худавәндиниң 
алдида уларниң үстигә бир дәшнәмниң һөкүмини қилмайду.  12 Лекин бу 
дәшнәм қилғучилар тәбиитигә мувапиқ шикар вә һалак қилинмақ үчүн 
туғулған әқилсиз һайванларға охшаш өз билмигинигә дәшнәм қилип, уларға 
охшаш һалак болуп,  13 һәқсизлиқиға мувапиқ уларға яндурулиду. Күндә 
әйш-ишрәтни ләззәт санап, өзәңлар билән қилған зияпәтләрдә олтарғанда 
улар йиргинчлик дағлар вә хиҗаләтниң дағлири болуп өз һейлилири 
билән сөйүниду.  14 Уларниң көзлири зина билән толғандур. Улар һемишә 
гунаға қарайду вә мустәһкәм болмиған җанларни езиқтуриду. Көңүллири 
тәмәхорлуққа көнгәч, ләнәтниң балилиридур.  
15 Улар түз йолдин кетип, һәқсизлиқ билән тапқан һәқни дост тутқан Беорниң 
оғли Биламниң йолиға чиқип езиқип кәткән.  16 Лекин у өзи, бир зувансиз 
улағ адәм авази билән сөзләп, уни һамақәтликтин тосиғинида, өз хилаплиқи 
җәһитидин әдәп йеди.  
17 Шундақ адәмләр сусиз булақлардәк, борандин һайдилип кәткән 
булутлардәктур. Уларға қоюқ қараңғулуқ сақлинип туриду.  18 Чүнки 
улар инавәтсизликниң һәддисиз йоған сөзлирини қилип, езиқтулуқта 
йүргәнләрдин аран қутулғанларни җисим шәһвәтлириниң вә бузуқлуқниң 
тузиқиға алдап тартиду  19 вә уларға азатлиқни вәдә қилип, өзи бузуқчилиқниң 
қуллиридур. Чүнки адәм ким тәрипидин бойсундурулған болса, шуниң қули 
болиду.  
20 Худавәндә қутқузғучимиз Әйса Мәсиһниң мәрипитиниң васитиси билән 
дунияниң напаклиқидин қутулғандин кейин, шуниңдин йәнә тутулуп 
бесилса, уларниң ахири авалқисидин яманрақ болиду.  21 Улар адаләтниң 
йолини билип, андин өзигә тапшурулған муқәддәс әмирдин йүз өрүмәктин 
уни әсла тонумиғини уларға яхширақ болатти.  22 «Ишт өз қусуқиға йенип 
келиду» вә «Жуюлған тоңғуз йәнә лайда жуймилиниду» дәп тәмсилдә раст 
ейтилғандәк уларға вәқә болди.  

Худаниң күни

3 1 Әй амрақлар, силәргә пүткән иккинчи хетим будур. Бу хәтләрдә есиңларға 
салған сөзләр билән сап зеһинлириңларни ойғанғили халидимки, 
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2 муқәддәс пәйғәмбәрләрниң илгиридин ейтқан сөзлирини вә Худавәндә 
қутқузғучиниң тәрипидин өз расуллириңларниң васитиси билән аңлиған 
әмирни яд қилғайсиләр.  3 Авал шуни билгәйсиләрки, ахирқи күнләрдә 
мәсқирә қилғучилар мәсқирә сөзләр билән келип, өз шәһвәтлиригә мувапиқ 
йүрүп:  4 «Униң келишиниң вәдиси қени? Чүнки ата-бовилар өлүп кәткәндин 
тартип, дәрвәқә мәвҗудатниң иптидасидин болғандәк, һәммә нәрсиләр 
бир хил болуп қалмақта» дәп ейтиду.  5 Улар буни ейтқанда унтуйдуки, 
асманлар муқәддәм вақиттин тартип бар еди вә йәр Худаниң сөзи васитиси 
билән судин вә су билән пәйда болди  6 вә у вақшитики аләм судин бесилип 
йоқалди.  7 Лекин һазирқи асманлар вә йәр у сөзгә мувапиқ отқа сақлинип, 
пасиқ адәмләрниң һөкүми вә һалакитиниң күнигичә сақлиниду.  
8 Лекин, әй амрақлар, бир немә силәрдин пинһан болмисун, йәни шуки, 
Худавәндиниң алдида бир күн миң йилдәк вә миң йил бир күндәктур.  
9 Бәзиләр у һаял болиду дегинидәк Худавәндә өз вәдисидин һаял болмайду. 
Лекин һеч кимниң һалак болушини халимай, һәммисиниң товваға келишини 
халиғач, силәргә көңүл кәңлики көрситиду.  10 Лекин Худавәндиниң күни 
кечидә кәлгән оғридәк келиду. У вақит асманлар гүлдүрлигән аваз билән 
йоқилиду вә җаһанлар иссиқлиқтин ерип кетиду. Йәр вә андаки ишлар 
көйдүрүлиду.  
11 Буниң һәммиси ерип кәтсә, силәр пак-муқәддәс йүрүш-турушта вә 
тәқвадарлиқта қандақ болмиқиңлар керәктур?  12 Дәрвәқә Худаниң күнигә 
мунтәзир туруп, уни алдиратқиниңларда қандақ болмиқиңлар керәктур? 
Мана у күндә асманлар от билән тозуп кетиду вә җаһанлар иссиқлиқтин 
ерип кетиду.  13 Лекин униң вәдисигә мувапиқ йеңи асманларға вә йеңи бир 
йәргә мунтәзирдурмиз. Уларда адаләт макан тутиду.  
14 Униң үчүн, әй амрақлар, буниңға мунтәзир болғандин кейин униң 
алдида аманлиқта дағсиз вә әйипсиз болушқа иҗтиһат қилиңлар  15 вә 
Худавәндимизниң сәвири ниҗатқа сәвәб болиду дәп санаңлар. Шуниңға 
охшаш амрақ бурадиримиз Павлус өзигә берилгән һекмәткә мувапиқ силәргә 
пүткән.  16 Шу нәрсиләр тоғрисида пүткәндә һәммә хәтлиридә шундақ язиду. 
Шу хәтләрдә тәслик билән уқалайдиған нәрсиләр бардур. Шуни вә һәм башқа 
муқәддәс язмилирини надан вә турақсиз адәмләр өз һалакитигә тәтүр 
толғайду.  
17 Әй амрақлар, силәр буни илгиридин билгәч агаһ болуңларки, 
әхлақсизларниң езиқтулуқиға әгишип, өз мустәһкәмлиқиңдин чүшүп 
кәтмигәйсиләр.  18 Лекин меһри-шәпқәттә вә Худавәндә қутқузғучимиз Әйса 
Мәсиһниң мәрипитидә өсүңлар. Униңға һазир вә әбәдий күнгичә шан-шәрәп 
болғай амин.  


