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1

مۇقەددەسلەرگە ساالم

 1خۇدانىڭ ئىرادىسى بىلەن قىچقىرىلىپ ،مەسىھ ئەيسانىڭ روسۇلى بولغان پاۋلۇستىن
ۋە بۇرادەر سوستېنىستىن  2خۇدانىڭ كورىنتۇستىكى جامائىتىنىڭ مەسىھ ئەيسادا
پاك-مۇقەددەس قىلىنىپ ،قىچقىرىلغان مۇقەددەسلىرىگە ۋە ھەر يەردە ئۇالرنىڭ ۋە بىزنىڭ
خۇداۋەندىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ ئىسمىغا ئىلتىجا قىلغۇچىالرنىڭ ھەممىسىگە ساالم 3 .سىلەرگە
ئاتىمىز خۇدادىن ۋە خۇداۋەندە ئەيسا مەسىھتىن مېھىر-شەپقەت ۋە ئامانلىق بولسۇن.

شۈكرانە
 4خۇدانىڭ مەسىھ ئەيسادا سىلەرگە ئاتا قىلىنغان مېھىر-شەپقىتى ئۈچۈن سىلەرنىڭ
جەھىتىڭالردىن ھەمىشە خۇدايىمغا شۈكۈر ئېيتىمەن 5 .چۈنكى ئۇنىڭ ئۆزىدە ھەممە ئىشتا،
ھەر سۆزدە ۋە ھەر بىلىشتە غەنىي بولدۇڭالر 6 .مەسىھنىڭ شاھادىتى كۆڭلۈڭالردا ئۇنداق
مۇستەھكەملەندىكى 7 ،خۇداۋەندىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ ئاشكارا بولۇشىغا مۇنتەزىر بولۇپ،
ھېچبىر مېھىر-شەپقەت ھەدىيەسىدە ئۆكسۈك ئەمەسسىلەر 8 .ئۇ ئۆزى خۇداۋەندىمىز ئەيسا
مەسىھنىڭ كۈنىدە ئەيىبسىز بولمىقىڭالر ئۈچۈن ،سىلەرنى ئاخىرغىچە مۇستەھكەملەيدۇ.
 9سىلەرنى ئۆز ئوغلى خۇداۋەندىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ شېرىكلىكىگە قىچقارغان خۇدا ئۆزى
ئىشەنچلىكتۇر.

كورىنتۇسنىڭ جامائىتىدىكى بۆلۈنۈش
 10ئەي بۇرادەرلەر ،خۇداۋەندىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ ئىسمى بىلەن سىلەرگە نەسىھەت بېرىمەنكى،
ھەممەڭالر بىر ئېغىزلىق بولۇپ ،ئاراڭالردا پىرقىلەر چىقارماي ،بىر پىكىر ۋە بىر رايدا كامىل
بىرلەشتۈرۈلۈڭالر 11 .چۈنكى ،ەي بۇرادەرلىرىم ،ئاراڭالردا خۇسۇمەت بار بولغىنى ماڭا كلوۋىنىڭ
ئۆي خەلقىدىن خەۋەر بېرىلدى 12 .شۇنى ئېيتىمەنكى ،ئاراڭالردا بىرى« :مەن پاۋلۇسنىڭكى
ئىكەنمەن» ،يەنە بىرى« :مەن ئاپوللوسنىڭ» ،يەنە بىرى« :مەن كىفاسنىڭ» ۋە يەنە بىرى:
«مەن مەسىھنىڭكى ئىكەنمەن» دەپ ئېيتىشار ئىكەن 13 .ئەجەبا مەسىھ تەقسىم قىلىندىمۇ؟
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پاۋلۇس سىلەر ئۈچۈن كرېستكە تارتىلدىمۇ ياكى پاۋلۇسنىڭ ئىسمى بىلەن چۆمۈلدۈرۈلدۈڭالرمۇ؟
 14كرىسپۇس بىلەن گايۇستىن باشقا ھېچبىرىڭالرنى چۆمۈلدۈرمىگىنىم ئۈچۈن خۇداغا شۈكۈر
ئېيتىمەن 15 .شۇنىڭ ئۈچۈن ھېچكىم مېنى« :ئۇنىڭ ئىسمى بىلەن چۆمۈلدۈرۈلدۈم» دەپ
ئېيتالمايدۇ 16 .مانا ئىستىفاناسنىڭ ئۆي خەلقىنى ھەم چۆمۈلدۈرگەن ئىدىم .لېكىن بۇالردىن
باشقا بىراۋنى چۆمۈلدۈرگىنىمنى بىلمەيمەن 17 .چۈنكى مەسىھ مېنى ئادەملەرنى چۆمۈلدۈرگىلى
ئەۋەتمەي ،بەلكى ئىنجىلنى ۋەز ئېيتقىلى مېنى ئەۋەتتى .شۇنى قىلىپ ،مەسىھنىڭ كرېستىنىڭ
قۇۋۋىتى بىكار بولمىسۇن دەپ ،ھېكمەت سۆزلىرى بىلەن ۋەز ئېيتمايمەن.

خۇدانىڭ ھېكمىتى ۋە بۇ دۇنيانىڭ ھېكمىتى
 18چۈنكى كرېست توغرىسىدىكى سۆز ھاالك بولغۇچىالرنىڭ ئالدىدا جاھالەتتەكتۇر .لېكىن
بىز نىجات تاپقۇچىالر ئۈچۈن خۇدانىڭ قۇدرىتىدۇر 19 .چۈنكى« :داناالرنىڭ ھېكمىتىنى
يوقىتىپ ،ئاقىلالرنىڭ ئەقلىنى ئىناۋەتسىز قىلىمەن» دەپ پۈتۈلگەندۇر.
 20قېنى داناالر ،قېنى كاتىپالر ،قېنى بۇ دۇنيانىڭ بەس-مۇنازىرە قىلغۇچىلىرى؟ خۇدا بۇ
دۇنيانىڭ ھېكمىتىنى ھاماقەتلىككا ئايالندۇرمىدىمۇ؟  21چۈنكى خۇدانىڭ ئۆز ھېكمىتى
بىلەن بېكىتكىنى بويىچە دۇنيا ئۆز ھېكمىتى بىلەن خۇدانى تونۇمىغاچ ،خۇدا ئىشەنگۈچىلەرنى
نادانلىق دەپ قارالغان ۋەز بىلەن قۇتقۇزغىلى مۇناسىپ كۆردى 22 .چۈنكى يەھۇدىيالر ئاالمەت
تەلەپ قىلىدۇ ۋە يۇنانىيالر ھېكمەت ئىزدەيدۇ 23 .لېكىن بىز بولساق يەھۇدىيالرغا تايىشتەك
ۋە تائىپىلەرگە ھاماقەتلىكتەك بولۇپ ،كرېستكە تارتىلغان مەسىھنى ۋەز ئېيتىمىز 24 .لېكىن
بىز ۋەز ئېيتقان مەسىھ قىچقىرىلغانالرنىڭ ئۆزىگە ،خاھى يەھۇدىيالر ،خاھى يۇنانىيالر بولسا،
خۇدانىڭ قۇدرىتى ۋە خۇدانىڭ ھېكمىتىدۇر 25 .چۈنكى خۇدادىن كەلگەن جاھالەتلىك نەرسە
ئادەملەردىن دانادۇر ۋە خۇدادىن كەلگەن ئاجىز نەرسە ئادەملەردىن كۈچلۈكتۇر.
 26ئەي بۇرادەرلەر ،دەۋىتىڭالرغا قاراڭالركى ،جىسمانىي داناالردىن ۋە قۇدرەتلىكلەردىن ۋە يا
ئېسىلزادىلەردىن توال كىشىلەر قىچقىرىلغان ئەمەس 27 .لېكىن خۇدا داناالرنى خىجالەت
قىلماق ئۈچۈن ،دۇنيادا نادان سانالغانالرنى ئىلغىدى .ئۇ قۇدرەتلىكلەرنى خىجالەت قىلماق
ئۈچۈن ،دۇنيادا زەئىپ سانالغانالرنى ئىلغىدى  28ۋە بىر نېمە بولغاننى ھېچنېمىدەك قىلماق
ئۈچۈن دۇنيادا ئېسىلزادە بولمىغانالرنى ۋە تەھقىر بولغانالرنى ،دەرۋەقە ھېچنېمىدەك
سانالغانالرنى خۇدا ئىلغىغانكى 29 ،ھېچبىر ئادەم خۇدانىڭ ئالدىدا پەخىرلەنمىسۇن 30 .لېكىن
سىلەر ئۇنىڭدىن بولۇپ ،خۇدا تەرىپىدىن بىزگە ھېكمەت ۋە ئادالەت ،پاك-مۇقەددەسلىك ۋە
پىدا بولغان مەسىھ ئەيسادىدۇرسىلەر 31 .شۇنىڭ ئۈچۈن« :پەخىرلەنگۈچى خۇداۋەندە بىلەن
پەخىرلەنسۇن» دەپ پۈتۈلگەندەك بولغاي.
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پاۋلۇسنىڭ خىزمىتى — خۇدانىڭ ھېكمىتى ۋە قۇدرىتى بىلەن

 1ئەي بۇرادەرلەر ،مەن سىلەرنىڭ قېشىڭالرغا كەلگەندە سىلەرگە خۇدانىڭ شاھادىتىنى
سۆزنىڭ ۋە ھېكمەتنىڭ پەزىلىتى بىلەن بايان قىلمىدىم 2 .چۈنكى ئاراڭالردا ئەيسا
مەسىھنى ۋە ئۇنىڭ كرېستكە تارتىلغىنىدىن باشقا ھېچنېمىنى بىلمەي دەپ ،كۆڭلۈمدە قارار
قىلغانىدىم 3 .لېكىن زەئىپلىك ۋە قورقۇنچ ۋە توال تىترىمەكلىك بىلەن سىلەرنىڭ يېنىڭالردا
ئىدىم 4 .سۆز قىلىش بىلەن ۋەز ئېيتىشىم ھېكمەتنىڭ ئۇنىتىدىغان سۆزلىرى بىلەن بولماي،
بەلكى روھنىڭ ۋە قۇدرەتنىڭ نامايان قىلىنىشى بىلەن ئىدى 5 ،شۇنداق قىلىپ ،ئىمانىڭالر
ئىنسان ھېكمىتى بىلەن بولماي ،خۇدانىڭ قۇدرىتى بىلەن بولغاي.
 6لېكىن كامىلالر ئارىسىدا ھېكمەت سۆزلەيمىز ،ئەمما بۇ دۇنيانىڭ ھېكمىتىنى ئەمەس ياكى
بۇ زاماننىڭ پانىي بولىدىغان چوڭلىرىنىڭ ھېكمىتىنى ئەمەس 7 .بەلكى خۇدا بىزنىڭ شان-
شەرەپ تاپمىقىمىز ئۈچۈن دەۋرلەردىن ئىلگىرى تايىن قىلغان يوشۇرۇن سىرىنىڭ ھېكمىتىنى
سۆزلەيمىز 8 .ئۇنىڭ ئۆزىنى بۇ زاماننىڭ چوڭلىرىدىن ھېچبىرى بىلمىدى ،چۈنكى ئۇالر بۇ
سىرنى بىلگەن بولسا ،شان-شەرەپنىڭ خۇداۋەندىنى كرېستكە تارتمايتتى 9 .بەلكى« :كۆز
كۆرمىگەننى ۋە قۇالق ئىشىتمىگەننى ۋە ھېچبىر ئادەمنىڭ كۆڭلىگە كەلمىگەننى ،خۇدا
ئۆزىنى دوست تۇتقۇچىالرغا تەييار قىلغاندۇر» دەپ پۈتۈلگەندەك سۆز قىلىمىز.
 10لېكىن خۇدا روھنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن بىزگە شۇنى ئاشكارا قىلدى .مانا روھ ئۆزى ھەرنېمىنى،
ھەتتا خۇدانىڭ چوڭقۇرلۇقىنى تەپتىش قىلىدۇ 11 .چۈنكى ئىنساننىڭ كۆڭلىدىكىنى ئۇنىڭ
ئىچىدە بار روھىدىن باشقا ھېچكىم بىلمىگەندەك ،خۇدادا نېمە بار ئىكەنلىكىنى ئۇنىڭ ئۆز
روھىدىن باشقا ھېچكىم بىلمەيدۇ.
 12ئەمدى بىزگە دۇنيانىڭ روھى بېرىلمىدى ،بەلكى خۇدا تەرىپىدىن بىزگە بېرىلگەننى
بىلمىكىمىز ئۈچۈن خۇدادىن بولغان روھ بىزگە بېرىلدى 13 .بىزگە بىلدۈرۈلگەننى
سۆزلىگىنىمىزدە ئىنسانچە ھېكمەت ئۆگەتكەن سۆزلەر بىلەن ئەمەس ،بەلكى روھ ئۆگەتكەن
سۆزلەر بىلەن ،روھىي نەرسىلەرنى روھىي نەرسىلەر بىلەن تەڭلەشتۈرۈپ ،سۆز قىلىمىز 14 .ئەمما
تەبىئىي ئادەم خۇدانىڭ روھىغا تەئەللۇق نەرسىنى قوبۇل قىلمايدۇ .چۈنكى ئۇنىڭ كۆز ئالدىدا
ھاماقەتلىكتەكتۇر ۋە بۇنى پەملىيەلمەيدۇ .چۈنكى شۇنداق نەرسىلەر روھىي تەرىقىدە تەپتىش
قىلىنىدۇ 15 .لېكىن روھىي ئادەم ھەر نەرسىنى تەپتىشلىيەلەيدۇ ،ئەمما ئۆزى ھېچكىمدىن
تەپتىشلىنەلمەيدۇ 16 .چۈنكى خۇداۋەندىنىڭ پىكرىنى كىم بىلىپ ،ئۇنىڭغا تەلىم بېرەلەيدۇ؟
ئەمما بىزدە مەسىھنىڭ پىكرى بار.

3

جىسمانىي ياكى روھانىي تەرىقىدە ئۇلنىڭ ئۈستىدە قۇرۇش

 1ئەي بۇرادەرلەر ،مەن روھانىيالرغا سۆز قىلغاندەك سىلەرگە سۆز قىاللمىدىم ،بەلكى
جىسمانىي بولغانالرغا ۋە مەسىھتە كىچىك باال بولغانالرغا سۆز قىلغاندەك سىلەرگە سۆزلىدىم.
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 2تائام بەرمەي ،سىلەرگە سۈت ئىچۈردۈم .چۈنكى ئۇ ۋاقىت تائام سىڭدۈرەلمەيتتىڭالر ،ھازىرمۇ
تېخى سىڭدۈرەلمەيسىلەر 3 .مانا تېخى جىسمانىيدۇرسىلەر .چۈنكى ئاراڭالردا ھەسەت ۋە جېدەل
بولسا ،جىسىمچە بولۇپ ئىنسانچە يۈرمەمسىلەر؟  4ئاراڭالردا بىرى« :مەن پاۋلۇسنىڭكى
ئىكەنمەن» ،يەنە بىرى« :مەن ئاپوللوسنىڭكى ئىكەنمەن» دېگەندە جىسمانىي ئەمەسمۇسىلەر؟
 5ئاپوللوس نېمە؟ پاۋلۇس نېمىدۇر؟ خۇداۋەندە ھەرقايسىسىغا تەقسىم قىلغاندەك ،ئىمانغا
كەلتۈرۈلگىنىڭالرغا ۋاسىتە بولغان خىزمەتكارالر ئەمەسمۇ؟  6مەن تېرىدىم ،ئاپوللوس
سۇغاردى ،لېكىن خۇدا ئۆزى ئۆستۈردى 7 .نە تېرىغۇچى ،نە سۇغارغۇچى ھېچنېمە ،لېكىن
ئۆستۈرگۈچى بولغان خۇدا ئۆزى ھەرنېمىدۇر 8 .ئەمما تېرىغۇچى ۋە سۇغارغۇچى بىردەكتۇر،
لېكىن ھەربىرى ئۆز ئىشىچە ئىنئامىنى ئالىدۇ 9 .چۈنكى بىز بولساق خۇدانىڭ ھەمكارلىرى
ئىكەنمىز .سىلەر بولساڭالر خۇدانىڭ ئېكىن يېرى ۋە خۇدانىڭ ئىمارىتى ئىكەنسىلەر.
 10خۇدا ماڭا ئاتا قىلغان مېھىر-شەپقىتىنىڭ ھېسابىچە بىر دانا تامچىدەك ئۇلنى سالدىم.
باشقىسى ئۇلنىڭ ئۈستىگە ياسايدۇ ،ئەمما ھەربىرى ئۇنىڭ ئۈستىگە قانداق ياسىغىنىغا
قارىسۇن 11 .چۈنكى سېلىنغان ئۇلدىن ،يەنى ئەيسا مەسىھتىن باشقا بىر ئۇل ھېچكىم
سااللمايدۇ 12 .لېكىن بىر كىشى ئۇلنىڭ ئۈستىگە ئالتۇن يا كۈمۈش يا قىممەت تاشالر بىلەن
ۋە يا ياغاچ يا سامان يا قومۇش بىلەن ياسىسا 13 ،ھەربىرىنىڭ ئىشى ئاشكارا بولىدۇ .چۈنكى ئۇ
كۈن ئوت بىلەن زاھىر بولۇپ ،شۇنى ئاشكارا قىلىدۇ .ھەربىرىنىڭ ئىشى قانداق ئىكەنلىكىنى
ئوت ئۆزى ئايرىيدۇ 14 .ئەگەر بىر كىشىنىڭ ئۇ ئۇلنىڭ ئۈستىگە ياسىغان ئىشى مۇقىم تۇرۇپ
قالسا ،ئۇ ئۆزى ئىنئام تاپىدۇ 15 .ئەمما ئەگەر بىر كىشىنىڭ ئىشى كۆيۈپ كەتسە ،ئىنئامىنى
يىتتۈرىدۇ ئەمما ئۆزى ئوتتىن ئۆتۈپ قۇتۇلغاندەك نىجات تاپىدۇ.
 16ئەجەبا خۇدانىڭ بەيتى بولغىنىڭالرنى ۋە خۇدانىڭ روھى ئىچىڭالردا ماكان تۇتقىنىنى
بىلمەمسىلەر؟  17ئەگەر بىر كىشى خۇدانىڭ بەيتىنى بۇزسا ،خۇدا ئۇنى بۇزىدۇ .چۈنكى
خۇدانىڭ بەيتى مۇقەددەستۇر ۋە سىلەر ئۇنىڭ بەيتىدۇرسىلەر.
 18ھېچكىم ئۆزىنى ئالدىمىسۇن .ئەگەر ئاراڭالردا بىرى ئۆزىنى بۇ دەۋردە دانا دەپ سانىسا ،دانا
بولماق ئۈچۈن ئەخمەقتەك بولسۇن 19 .بۇ دۇنيانىڭ ھېكمىتى خۇدانىڭ ئالدىدا ھاماقەتلىكتۇر.
چۈنكى« :ئۇ داناالرنى ئۆز ھىيلىلىرىدە تۇتىدۇ»
 20ۋە يەنە« :خۇداۋەندە داناالرنىڭ پىكىرلىرى ئىناۋەتسىز ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ» دەپ
پۈتۈلگەندۇر.
 21ئۇنىڭ ئۈچۈن ھېچكىم ئادەملەر بىلەن پەخىرلەنمىسۇن ،چۈنكى ھەممىسى سىلەرنىڭكىدۇر.
 22خاھى پاۋلۇس ،خاھى ئاپوللوس ،خاھى كىفاس ،خاھى دۇنيا ،خاھى ھاياتلىق ،خاھى ئۆلۈم،
خاھى ھازىرقى ،خاھى كېلىدىغان نەرسە بولسا ،دەرۋەقە ھەرنېمە بولسا سىلەرنىڭكىدۇر.
 23لېكىن سىلەر مەسىھنىڭكى ۋە مەسىھ خۇدانىڭكىدۇر.
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ئەيسا مەسىھنىڭ خىزمەتكارلىرى

 1ھەر كىشى بىزنى مەسىھنىڭ خىزمەتكارلىرىدەك ۋە خۇدانىڭ سىرلىرىنىڭ ۋەكىللىرىدەك
سانىسۇن 2 .ئەمدى ۋەكىل بولغان كىشىلەردىن ھەربىرىنىڭ ئىشەنچلىك بولۇشىنى تەلەپ
قىلىنىدۇ 3 .سىلەر ياكى باشقا ئادەملەر مېنى ھۆكۈم قىلسا ،ماڭا ئەرزىمەس بىر ئىشتەك
كۆرۈنىدۇ .مەن ھەتتە ئۆزۈمنى ھۆكۈم قىلمايمەن 4 .چۈنكى ئۆزۈمدە بىر ئەيىب بىلمىدىم.
ئەمما بۇنىڭ بىلەن ئۆزۈمنى ئادىل دېمەيمەن ،بەلكى مېنى ھۆكۈم قىلغۇچى خۇداۋەندە ئۆزىدۇر.
 5ئۇنىڭ ئۈچۈن قاراڭغۇلۇقنىڭ پىنھان ئىشلىرىنى يورۇقلۇققا چىقىرىپ ،كۆڭۈللەرنىڭ
پىكىرلىرىنى ئاشكارا قىلىدىغان خۇداۋەندە كەلمىگۈچە ،ھېچ ھۆكۈم قىلماڭالر .ئۇ ۋاقىت
ھەركىمنىڭ ئىززىتى خۇدادىن بولىدۇ.
 6ئەي بۇرادەرلەر ،كىتابتا پۈتۈلگەندىن تاشقىرى چىقماي ،بىرى ئۆز ئۇستازى ئۈچۈن يوغىناپ
كېتىپ ،يەنە بىرىگە يوغانلىق قىلمىسۇن دەپ ،بىزگە قاراپ ئۆگەنمىكىڭالر ئۈچۈن مەزكۇرنى
مېنىڭ ۋە ئاپوللوس توغرىسىدا مىسال كەلتۈرۈپ ئېيتتىم 7 .كىم سېنى باشقىالردىن پەرق
قىلىدۇ؟ ساڭا بېرىلگەندىن باشقا سەندە نېمە بار؟ ئەمدى ساڭا بېرىلگەن بولسا ،نېمىشقا
ساڭا بېرىلمىگەندەك يوغانلىق قىلىسەن؟  8توق بولدۇڭالر ،باي بولدۇڭالر ،بىزسىز پادىشاھ
بولۇپ ھۆكۈم سۈردۈڭالر! كاشكى راست پادىشاھ بولۇپ ھۆكۈم سۈرگەن بولساڭالرىدىكى ،بىز
ھەم سىلەر بىلەن پادىشاھ بولۇپ ھۆكۈم سۈرگەن بوالتتۇق 9 .خۇدا بىز روسۇلالرنى ئۆلۈمگە
ھۆكۈم قىلىنغانالرغا ئوخشاش ئەڭ ئاخىرغا قويغاندەك ماڭا كۆرۈنىدۇ ،چۈنكى دۇنياغا،
يەنى ھەم پەرىشتەلەرگە ،ھەم ئادەملەرگە تاماشىدەك بولدۇق 10 .بىزلەر مەسىھ ئۈچۈن
ئەخمەقلەردەك بولدۇق ،لېكىن سىلەر مەسىھتە داناالردەكتۇرسىلەر .بىزلەر زەئىپلەردەكتۇرمىز،
لېكىن سىلەر كۈچلۈكلەردەكتۇرسىلەر .سىلەر ئىززەتلىك كىشىلەردەكتۇرسىلەر ،لېكىن بىزلەر
مەنسىتىلمەيدىغان كىشىلەردەكتۇرمىز 11 .بۇ ۋاقىتقىچە ئاچ قېلىپ ئۇسسايمىز ،يالىڭاچ
يۈرۈپ ئۇرۇلىمىز ۋە ئولتۇراقلىق جايىمىز يوقتۇر 12 .ئۆز قوللىرىمىز بىلەن ئىشلەپ جاپا
تارتىمىز .دەشنەم قىلىنغىنىمىزدا دۇئايىخەير ئېيتىمىز ،قوغالنغىنىمىزدا سەۋر-تاقەت قىلىمىز.
 13ھاقارەت قىلىنغىنىمىزدا ياخشى سۆز قىلىمىز .بۇ ۋاقىتقىچە دۇنيانىڭ ئەخلىتىدەك ۋە ھەر
نەرسىنىڭ قىرىندىسىدەك قارىلىۋاتىمىز.
 14سىلەرنى خىجالەت قىلماق ئۈچۈن بۇنى پۈتمىدىم ،بەلكى سىلەر ئامراق بالىلىرىم دەپ
سىلەرگە نەسىھەت بېرىمەن 15 .ئەگەر مەسىھتە ئون مىڭ مۇئەللىمىڭالر بولسا ھەم ،توال
ئاتىلىرىڭالر يوقتۇر .چۈنكى مەن ئۆزۈم مەسىھ ئەيسادا ئىنجىل بىلەن سىلەرنى تۇغقاندۇرمەن.
 16ئۇنىڭ ئۈچۈن سىلەرگە« :ماندىن ئۈلگە ئېلىڭالر» دەپ يالۋۇرىمەن 17 .ئۇنىڭ ئۈچۈن
خۇداۋەندىدە ئىشەنچلىك بولغان ئامراق ئوغلۇم تىموتېئۇسنى سىلەرنىڭ قېشىڭالرغا
ئەۋەتتىم .ئۇ ئۆزى مېنىڭ مەسىھ ئەيسادىكى يوللىرىمنى ۋە ھەر يەردە ھەر جامائەتتە قانداق
ئۆگەتكىنىمنى يادىڭالرغا كەلتۈرىدۇ.
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 18لېكىن بەزىلەر مېنى :ئالدىمىزغا كەلمەسمىكىن دەپ ،يوغىناپ كەتكەندۇر 19 .لېكىن
خۇداۋەندە خالىسا ،پات پۇرسەتتە قېشىڭالرغا كېلىپ ،يوغانلىق قىلغانالرنىڭ سۆزلىرىنى
ئەمەس ،بەلكى ئۇالرنىڭ قۇدرىتىنى كۆرۈپ باقىمەن 20 .چۈنكى خۇدانىڭ پادىشاھلىقى سۆز
بىلەن ئەمەس ،بەلكى قۇدرەت بىلەندۇر 21 .نېمە خااليسىلەر؟ ئالدىڭالرغا تاياق بىلەن كېلەيمۇ
ياكى مۇھەببەت ۋە مۇاليىم روھ بىلەن كېلەيمۇ؟

5

زىنا قىلغۇچىنى جامائەتتىن چىقىرىش

 1ئاراڭالردا زىنا بارلىقىنىڭ خەۋىرى ھەر تەرىپىدىن ئىشىتىلىدۇ ۋە تائىپىلەر ئارىسىدا
ھەم بولمىغان زىنا بار ئىكەن .شۇنداقكى ،بىركىم ئۆز ئاتىسىنىڭ خوتۇنىنى ئېلىپتۇ.
 2سىلەر بولسا يوغانلىق قىلىپ ،شۇ ئىشنى قىلغان كىشىنى ئوتتۇراڭالردىن چىقارغۇدەك
غەمكىن بولمىدىڭالر 3 .مەن بەدەن جەھەتتە يىراقتا بولغىنىم بىلەن روھچە ھازىر بولۇپ،
شۇنداق ئىشنى قىلغان كىشىنى ھازىر بولغىنىمدەك ھۆكۈم قىلدىم 4 .سىلەر ۋە مېنىڭ
روھۇم خۇداۋەندە ئەيسانىڭ ئىسمى بىلەن بىر يەردە جەم بولۇشقاندا خۇداۋەندەڭالر ئەيسا
مەسىھنىڭ قۇدرىتى بىلەن ھۆكۈم قىلىپ 5 ،شۇنداق كىشىنى جىسىمنىڭ ھاالك بولۇشى
ئۈچۈن شەيتانغا تاپشۇرغايمىز .بۇنىڭ بىلەن روھى خۇداۋەندە ئەيسانىڭ كۈنىدە نىجات تاپقاي.
 6سىلەر پەخىرلەنگەن ئىشىڭالر ياخشى ئەمەس .كىچىككىنا خېمىرتۇرۇچ ھەممە خېمىرنى
ئېچىتقىنىنى بىلمەمسىلەر؟  7يېڭى خېمىر بولمىقىڭالر ئۈچۈن كونا خېمىرتۇرۇچنى
چىقىرىپ ئاتىڭالر .چۈنكى پېتىردۇرسىلەر ۋە پاسئخا قوزىمىز ،يەنى مەسىھ بىز ئۈچۈن
قۇربانلىق قىلىنغاندۇر 8 .ئۇنىڭ ئۈچۈن كونا خېمىرتۇرۇچ بىلەن ئەمەس ياكى يامانلىقنىڭ
ۋە ناپاكلىقنىڭ خېمىرتۇرۇچى بىلەن ئەمەس ،بەلكى پاكلىقنىڭ ۋە ھەقىقەتنىڭ پېتىرى بىلەن
ھېيت قىاليلى.
10
« 9زىنا قىلغۇچىالر بىلەن ئارىالشماڭالر» دەپ سىلەرگە بىر خەتتە يازدىم .لېكىن بۇ دۇنيانىڭ
زىناخورلىرى يا ئاچكۆزلىرى يا ئالدامچىلىرى ۋە يا بۇتپەرەسلىرى توغرىسىدىن يازمىدىم.
چۈنكى ئۇنداق بولسا ،بۇ دۇنيادىن چىقمىقىڭالر الزىم بوالتتى 11 .لېكىن« :بۇرادەر ئاتالغان
بىر كىشى زىناخور يا ئاچكۆز يا بۇتپەرەس يا دەشنەم بەرگۈچى يا شارابخور ۋە يا ئالدامچى
بولسا ،شۇنداق كىشى بىلەن ئارىالشماڭالر .ھەتتا ئۇنىڭ بىلەن تائام ھەم يېمەڭالر» دەپ
يازغان ئىدىم 12 .چۈنكى تاشقىرىدىكىلەرنى ھۆكۈم قىلغىلى مېنىڭ نېمە ھەققىم بار؟ يالغۇز
جامائەتتىكىلەرنى ھۆكۈم قىلىسىلەرغۇ؟  13لېكىن تاشقىرىدىكىلەرنى خۇدا ئۆزى ھۆكۈم
قىلىدۇ .ئۆز ئاراڭالردىن ياماننى كەتكۈزۈڭالر.
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مەسىھىيلەر ئارىسىدىكى داۋاالر

 1ئاراڭالردا بىراۋنىڭ يەنە بىرى بىلەن دەۋاسى بولسا ،مۇقەددەسلەرنىڭ ئالدىغا سالماي،
بۇ دۇنيانىڭ ھاكىملىرىنىڭ ئالدىغا سالسا ،قانداق توغرا كېلىدۇ 2 .مۇقەددەسلەر دۇنيانى
ھۆكۈم قىلىدىغىنىنى بىلمەمسىلەر؟ سىلەر دۇنيانى ھۆكۈم قىلىدىغان بولساڭالر ،كىچىككىنا
بىر ئىشقا ھۆكۈم قىلغىلى اليىقلىقىڭالر يوقمۇ؟  3پەرىشتىلەرنى ھۆكۈم قىلىدىغىنىمىزنى
بىلمەمسىلەر؟ قانچە زىيادىرەك دۇنياۋى ئىشالرغا ھۆكۈم قىاللمىغايمىزمۇ؟  4لېكىن
دۇنياۋى ئىشالر توغرىسىدا دەۋايىڭالر بولسا ،جامائەتتىكى ئېتىبارى يوق كىشىلەرنى ھاكىم
قىلىپ قويامسىلەر؟  5سىلەرنى خىجالەتكە قالدۇرۇش ئۈچۈن بۇنى ئېيتىمەن .بۇرادەرلەر
ئارىسىغا چۈشۈپ ،دەۋاالرنى ھەل قىالاليدىغان بىرەر دانا كىشى ئاراڭالردا يوقمۇ؟  6ئەمدى
بۇرادەر بۇرادەر بىلەن دەۋالىشىپ ،ئىمانسىزالرنىڭ ئالدىغا چۈشەمدۇ؟  7مانا بىر-بىرىڭالر
بىلەن دەۋاالشمىقىڭالر ئۆزى سىلەرگە بىر ئەيىب بولىدۇ .نېمىشقا قويۇپ ،سىلەرگە بولغان
ھەقسىزلىققا سەۋر-تاقەت قىلمايسىلەر؟ نېمىشقا قويۇپ ،سىلەرگە بولغان ئالدامچىلىققا
سەۋر قىلمايسىلەر؟  8لېكىن ئەمدى ئۆزۈڭالر ناھەقلىق ۋە ئالدامچىلىق قىلىپ ،دەرۋەقە
بۇرادەرلەرگە شۇنداق قىلىسىلەر.
 9ھەقسىزلىك قىلغۇچىالر خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا ۋارىس بولمايدىغىنىنى بىلمەمسىلەر؟
ئېزىقىپ كەتمەڭالر! نە پاسىقالر ،نە بۇتپەرەسلەر ،نە زىناخورالر ،نە شەھۋەتپەرەسلەر،
نە بەچچىۋازالر 10 ،نە ئوغرىالر ،نە تەمەخورالر ،نە شارابخورالر ،نە دەشنەم بەرگۈچىلەر ،نە
ئالدامچىلىق قىلغۇچىالر خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا ۋارىس بولمايدۇ 11 .بەزىلىرىڭالر شۇنداقالر
ئىدى ،لېكىن يۇيۇنۇپ پاك-مۇقەددەس بولۇپ ،خۇداۋەندە ئەيسا مەسىھنىڭ ئىسمى بىلەن ۋە
خۇدايىمىزنىڭ روھى بىلەن ئادىل قىلىندىڭالر.

بەدەن مۇقەددەس روھنىڭ بەيتى
 12ھەر نەرسە ماڭا ھااللدۇر ،لېكىن ھەر نەرسە مۇۋاپىق ئەمەس .ھەر نەرسە ماڭا ھااللدۇر،
لېكىن مەن ھېچنېمىگە قۇل بولمىغايمەن 13 .تائام قورساق ئۈچۈن ۋە قورساق تائام ئۈچۈندۇر.
لېكىن خۇدا ھەم ئۇنى ،ھەم بۇنى يوقىتىدۇ .ئەمما بەدەن ئۆزى زىنا ئۈچۈن ئەمەس ،بەلكى
خۇداۋەندە ئۈچۈن ۋە خۇداۋەندە بەدەن ئۈچۈندۇر 14 .خۇدا ئۆزى خۇداۋەندىنى تىرىلدۈرۈپ
قوپۇرغاندەك بىزنى ھەم ئۆز قۇدرىتى بىلەن تىرىلدۈرۈپ قوپۇرىدۇ 15 .سىلەرنىڭ بەدەنلىرىڭالر
مەسىھنىڭ ئەزالىرى بولغىنىنى بىلمەمسىلەر؟ ئۇنداقتا مەسىھنىڭ ئەزالىرىنى ئېلىپ ،بىر
پاھىشىنىڭ ئەزالىرى قىاليمۇ؟ ياق ،ھەرگىز بولمايدۇ!  16پاھىشە بىلەن بىللە بولغان ئادەم
ئۇنىڭ بىلەن بىر بەدەن بولغىنىنى بىلمەمسىلەر؟ چۈنكى ئىككىلىسى بىر بەدەن بولىدۇ» دەپ
ئېيتىلغاندۇر 17 .لېكىن خۇداۋەندە بىلەن بولغان ئادەم ئۇنىڭ بىلەن بىر روھ بولىد
ۇ.
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 18زىنادىن قېچىڭالر! مانا ئادەم قىلغان ھەر گۇناھى بەدەندىن تاشقىرىدۇر ،لېكىن زىنا قىلغۇچى
ئۆز بەدىنىگە گۇناھ قىلىدۇ 19 .بەدەنلىرىڭالر خۇدادىن سىلەرگە بېرىلىپ ،ئىچىڭالردا ماكان
تۇتقان مۇقەددەس روھنىڭ بەيتى ئىكەنلىكىنى بىلمەمسىلەر؟ ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۆزۈڭالرنىڭكى
ئەمەسسىلەر 20 .مانا قىممەت باھاغا سېتىۋېلىندىڭالر .ئۇنداق بولغاندىن كېيىن بەدىنىڭالر
بىلەن خۇداغا شان-شەرەپ بېرىڭالر.

7

نىكاھ توغرىسىدا

 1ئەمدى سىلەر پۈتكەن سوئاللىرىڭالرغا ئۇچۇرىم شۇكى ،ئەر كىشى خوتۇن ئالمىسا،
ئۇنىڭغا ياخشى بوالتتى 2 .لېكىن زىنادىن ساقالنماق ئۈچۈن ھەر ئەر كىشىنىڭ ئۆز
خوتۇنى بولسۇن ۋە ھەر خوتۇننىڭ ئۆز ئېرى بولسۇن 3 .ئەر خوتۇننىڭ ھەققىنى ۋە خوتۇن
ئەرنىڭ ھەققىنى قايتۇرسۇن 4 .خوتۇننىڭ ئۆز بەدىنىگە ئىگىدارچىلىق قىلىشى يوق،
بەلكى ئېرىنىڭ بار .شۇنداق ھەم ئەرنىڭ ئۆز بەدىنىگە ئىگىدارچىلىق قىلىشى يوق ،بەلكى
خوتۇنىنىڭ بار 5 .بىر ۋاقىتقىچىلىك توسۇلماي دۇئاغا مەشغۇل بولماق ئۈچۈن بولمىسا ۋە
ھەر ئىككىال تەرىپىدىن رىزالىق بىلەن بولمىسا ،بىر-بىرىڭالرنى مەھرۇم قويماڭالر .شۇنىڭدىن
كېيىن يەنە بىرگە بولۇڭالر .بولمىسا ئۆزۈڭالرنى توختىتالمىساڭالر ،شەيتان پۇرسەت تېپىپ
سىلەرنى سىناپ قېلىشى مۈمكىن 6 .بۇنى بۇيرۇق تەرىقىسىدە ئەمەس ،بەلكى ئىجازەت
تەرىقىسىدە ئېيتىمەن 7 .لېكىن ھەممە ئادەملەرنىڭ ئۆزۈمدەك بولۇشىنى خااليتتىم .ئەمما
ھەركىمگە خۇدا تەرىپىدىن تەيىنلىك ھەدىيەسى بېرىلىپ ،بىرىنىڭ ئۇنداق ،بىرىنىڭ مۇنداق
ھەدىيەسى باردۇر.
 8ئەمدى ئۆيلەنمىگەنلەرگە ۋە تۇلالرغا ئېيتىمەنكى ،ئۆيلەنمەي ئۆزۈمدەك قالسا ،ئۇالرغا ياخشى
بوالتتى 9 .ئەمما ئۆزىنى توختىتالمىسا ،ئۆيلەنسۇن ،چۈنكى كۆيۈشتىن ئۆيلىنىش ياخشىدۇر.
 10لېكىن ئۆيلەنگەنلەرگە بۇيرۇيمەن ،ئەمما مەن ئەمەس ،بەلكى خۇداۋەندە ئۆزى ئەمر
قىلىدۇكى ،خوتۇن ئۆز ئېرىدىن ئايرىلمىسۇن 11 .ئەمما ئايرىلغان بولسا ،يالغۇز قالسۇن ياكى
ئۆز ئېرى بىلەن ياراشسۇن ،ۋە ئەر ھەم ئۆز خوتۇنىنى قويۇپ بەرمىسۇن.
 12ئەمما قالغانالرغا خۇداۋەندە ئەمەس ،بەلكى مەن ئېيتىمەنكى ،ئەگەر بىر بۇرادەرنىڭ
ئىمانسىز خوتۇنى بولسا ۋە ئۇ ئۇنىڭ بىلەن ئۆي تۇتقىلى خالىسا ،ئۇنى قويۇپ بەرمىسۇن.
 13شۇنىڭدەك بىر خوتۇننىڭ ئىمانسىز ئېرى بولسا ۋە ئۇ ئۇنىڭ بىلەن ئۆي تۇتقىلى خالىسا،
ئۇنى قويۇپ كەتمىسۇن 14 .چۈنكى ئىمانسىز ئەر ئۆز خوتۇنى بىلەن مۇقەددەس بولىدۇ ۋە
ئىمانسىز خوتۇن ئۇ بۇرادەر بىلەن مۇقەددەس بولىدۇ .بولمىسا بالىلىرىڭالر ناپاك بوالتتى،
لېكىن ئەمدى ئۇالر مۇقەددەستۇر 15 .ئەمما ئىمانسىز تەرەپ ئۆي تۇتقىلى ئۇنىمىسا ،ئايرىلسۇن.
شۇنداق ھالەت بولسا بىر بۇرادەر يا ھەمشىرە قۇللۇققا گىرىپتار ئەمەس .مانا خۇدا بىزنى
ئامانلىققا قىچقارغان 16 .ئەي خوتۇن ،ئۆز ئېرىڭنى قۇتقۇزااليدىغىنىڭنى بىلىسەنمۇ؟ ئەي ئەر،
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خوتۇنۇڭنى قۇتقۇزااليدىغىنىڭنى بىلىسەنمۇ؟
 17خۇداۋەندە ھەربىرىگە قىسمەت قىلغاندەك ،يەنى خۇدا ھەربىرىنى قايسى ھالەتتە قىچقارغان
بولسا ،شۇنداق ياشىسۇن دەپ ،ھەممە جامائەتلەرگە شۇنداق قائىدە توختىتىپ بۇيرۇيمەن.
 18بىركىم خەتنىلىك ھالىتىدە قىچقىرىلغان بولسا ،خەتنىسىزلەردەك بولمىسۇن ۋە بىركىم
خەتنىسىز ھالىتىدە قىچقىرىلغان بولسا ،خەتنە قىلىنمىسۇن 19 .خەتنىلىك ھېچنېمە ئەمەس،
خەتنىسىزلىك ھەم ھېچنېمە ئەمەس ،لېكىن خۇدانىڭ ئەمرلىرىنى تۇتماق ۋاجىپتۇر 20 .ھەركىم
قايسى ھالىتىدە قىچقىرىلغان بولسا ،شۇنىڭدا قالسۇن 21 .قۇل ھالىتىدە قىچقىرىلغان
بولساڭ ،شۇنىڭ ئۈچۈن غەم يېمىگىن .ئەمما ھۆر بواللىساڭ ،شۇنى ئىختىيار قىلساڭ بولىدۇ.
 22چۈنكى ھەركىم قۇل بولۇپ خۇداۋەندىدە قىچقىرىلغان بولسا ،خۇداۋەندىنىڭ ئازاد ئادىمى
بولدى .شۇنداق ھەم ھەركىم ئازاد بولۇپ قىچقىرىلغان بولسا ،مەسىھنىڭ قۇلى بولدى 23 .مانا
قىممەت باھاغا سېتىۋېلىندىڭالر .ئىنسانغا قۇل بولماڭالر 24 .ئەي بۇرادەرلەر ،ھەربىرىڭالر نېمە
ھالىتىدە قىچقىرىلغان بولسا ،خۇدانىڭ ئالدىدا شۇنىڭدا قالسۇن.
 25ئەمدى پاك قىزالر توغرىسىدىن خۇدا تەرىپىدىن بىر ئەمرىم يوقتۇر ،ئەمما ئىشەنچلىك بولۇشقا
خۇداۋەندىدىن مەرھەمەت تاپقان بىر كىشىدەك مەسلىھەت بېرىمەن 26 .ھازىرقى تەڭلىككە
قارىسام ،ئادەم ئۆز تۇرغان ھالىتىدە قالسا ،ئۇنىڭغا ياخشىدۇر دەپ خىيال قىلىمەن 27 .خوتۇن
بىلەن باغالقلىق بولساڭ ،ئايرىلىشنى تەلەپ قىلمىغىن ،خوتۇنۇڭ بولمىسا ،خوتۇن تەلەپ
قىلمىغىن 28 .لېكىن ئۆيلەنسەڭ ،گۇناھ قىلمايسەن ۋە پاك قىز ئەرگە تەگسە ،گۇناھ قىلمايدۇ.
ئەمما شۇنداقالرغا جىسىمچە تەڭلىك بولىدۇ .مەن بولسام سىلەرنى ئايىغىلى خااليمەن.
 29ئەي بۇرادەرلەر ،بۇنى ئېيتىمەنكى ،ۋاقىت قىسقىدۇر .مۇندىن كېيىن خوتۇنى بولغانالر
خوتۇنى بولمىغاندەك بولسۇن 30 .يىغالپ تۇرغانالر يىغلىمىغاندەك ،خۇش بولغانالر شادلىق
قىلمىغاندەك بولسۇن ،مال-مۈلۈك سېتىۋالغۇچىالر مال-مۈلۈككە ئىگە بولمىغاندەك،
 31دۇنيانىڭ بايلىقلىرىدىن بەھرىمەن بولۇۋاتقانالر ئۇنىڭدىن پايدىالنمىغاندەك بولسۇن،
چۈنكى بۇ دۇنيانىڭ قىياپىتى يوقىلىدۇ.
 32ئەمما ئەندىشىسىز بولمىقىڭالرنى خااليمەن .ئۆيلەنمىگەن كىشى قانداق قىلىپ خۇداۋەندىنى
خۇرسەن قىالي دەپ ،خۇداۋەندىنىڭكىنى ئەندىشە قىلىدۇ 33 .لېكىن ئۆيلەنگەن كىشى قانداق
قىلىپ خوتۇنۇمنى خۇرسەن قىالي دەپ ،دۇنيانىڭكىنى ئەندىشە قىلىدۇ 34 .ئەرگە تەگكەن
خوتۇن بىلەن پاك قىزنىڭ ئىشى باشقا-باشقا بولىدۇ .ئەرگە تەگمىگەن خوتۇن بەدەن جەھەتتە
ۋە روھچە مۇقەددەس بوالي دەپ ،خۇداۋەندىنىڭكىنى ئەندىشە قىلىدۇ .لېكىن ئەرگە تەگكەن
خوتۇن قانداق قىلىپ ئېرىمنى خۇرسەن قىلسام دەپ ،دۇنيانىڭكىنى ئەندىشە قىلىدۇ.
 35لېكىن ئۈستۈڭالرغا بىر بەند قويماق ئۈچۈن ئەمەس ،بەلكى ئېسىل بولۇپ ،خۇداۋەندىگە
بېرىلىپ تەۋرەنمەي تۇرغايسىلەر دەپ ،ئۆز مەنپەئىتىڭالر ئۈچۈن بۇنى ئېيتتىم.
 36لېكىن بىركىم ئۆز قىزى توغرىسىدا« :نىكاھالنماي يېشى ئۆتۈپ كەتسە ،ئۇنىڭغا ناھەق
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بولىدۇ» دەپ ئويالپ ،شۇ بويىچە قىلىشنى الزىم كۆرسە ،ئۆزى خالىغاندەك قىلسۇن .شۇنداق
قىلىپ گۇناھ قىلمايدۇ .ئۇالر نىكاھ قىلسۇن 37 .لېكىن بىركىم ئۆز كۆڭلىدە مەھكەم بولۇپ،
بىر نېمىدىن زورالنماي ،ئۆز ئىرادىسىدەك قىلغىلى قادىر بولۇپ ،قىزىمنى ساقالي دەپ ،ئۆز
كۆڭلىدە قارار قىلغان بولسا ،ياخشى قىلىدۇ 38 .ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۆز قىزىنى ئەرگە بەرگەن
كىشى ياخشى قىلىدۇ ،لېكىن ئۇنى ئەرگە بەرمىگەن كىشى ياخشىراق قىلىدۇ.
 39بىر خوتۇن ئېرى ھايات بولغۇچىلىك ئۇنىڭغا باغالقلىقتۇر .لېكىن ئېرى ئۆلسە ،كىمگە تەگكىلى
خالىسا ئۆز ئىختىيارىدۇر .ئەمما شۇنى قىلسا ،خۇداۋەندىدا بولسۇن 40 .لېكىن تۇل قالسا،
سائادەتلىكرەك بولىدۇ دەپ خىيالىم بار ۋە مەندە ھەم خۇدانىڭ روھىنىڭ بارلىقىغا ئىشىنىمەن.

8

بۇتالرغا ئاتالغان تائامالر

 1لېكىن بۇتالرغا قۇربانلىق قىلىنغان گۆش توغرىسىدا بولسا ،ئۇنىڭ توغرىسىدا
ھەممىمىزنىڭ بىلىشى بار ئىكەنلىكىنى بىلىمىز .ئەمما بىلىش ئۆزى يوغانلىق پەيدا
قىلىدۇ ،لېكىن مۇھەببەت تەمىر قىلىدۇ 2 .بىركىم مېنىڭ بىلىشىم بار دەپ خىيال قىلسا،
ئۆزىگە ۋاجىپ بولغان بىلىشلىككە تېخى يەتمىگەندۇر 3 .لېكىن بىر كىشى خۇدانى دوست
تۇتسا ،ئۇ ئۆزى خۇدادىن تونۇلغاندۇر.
 4ئەمما بۇتالرغا قۇربانلىق قىلىنغان گۆش توغرىسىدا بولسا ،بىلىمىزكى ،بۇت دەپ تەڭرى
دۇنيادا يوقتۇر ۋە يېگانە خۇدادىن باشقا ئەسال تەڭرى يوقتۇر 5 .چۈنكى ئاسماندا ۋە يەردە تەڭرى
ئاتالغانالر بولسا ھەم دەرۋەقە تەڭرى ۋە خۇداۋەندە دېگەنلەر توال بولسا ھەم 6 ،بىزگە يېگانە بىر
خۇدايىمىز ،يەنى ئاتا باردۇر ،ھەر نەرسە ئۇنىڭدىن باردۇر ۋە ئۆزىمىز ئۇنىڭغىدۇرمىز .ۋە يېگانە
بىر خۇداۋەندىمىز ،يەنى ئەيسا مەسىھ باردۇر ،ھەممە نەرسە ئۇنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن باردۇر ۋە
بىز ئۆزىمىز ئۇنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن باردۇرمىز.
 7لېكىن ھەممىسىدە بۇ بىلىش يوقتۇر .بەزىلەر بۇتنى بىر نېمە ساناپ گۆشنى ،بۇتالرغا
قۇربانلىق قىلىندى دەپ يېسە ،ۋىجدانلىرى ئاجىز بولغاچ داغلىنىدۇ 8 .ئەمما تائام بىزنى
خۇدانىڭ ئالدىدا قوبۇل قىلىنغۇدەك ياكى قوبۇل قىلىنمىغۇدەك قىلمايدۇ .يېسەك ياخشىراق
بولمايمىز ،يېمىسەك ئۆكسۈك بولمايمىز 9 .لېكىن ئېھتىيات قىلىڭالركى ،شۇ ئازادلىقىڭالر
ئاجىزالرنىڭ تايدۇرۇشىغا سەۋەب بولمىسۇن 10 .ئەمما بىركىم سەندەك بىلىشلىك بىرىنىڭ
بۇتخانىغا كىرىپ ،داستىخاندا ئولتۇرغىنىنى كۆرسە ،ئۇ ۋىجدانى ئاجىز كىشى ئۆزى بۇتالرغا
قۇربانلىق قىلىنغان گۆشنى يېگىلى جۈرئەت تاپمايمۇ؟  11شۇنداقتا ئۇ ئاجىز كىشى سېنىڭ
بىلىشلىكىڭ بىلەن ھاالك بولىدۇ ،يەنى مەسىھ ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۆلگەن بۇرادىرىڭ ھاالك بولىدۇ.
 12بۇرادەرلەرگە شۇنداق گۇناھ قىلىپ ئاجىز ۋىجدانلىرىنى زەخىملەندۈرگىنىڭالردا مەسىھنىڭ
ئۆزىگە گۇناھ قىلىسىلەر 13 .ئۇنىڭ ئۈچۈن ئەگەر غىزا بۇرادىرىمنى تايدۇرسا ،ئۆز بۇرادىرىمگە
بىر تايدۇرۇش بولۇپ قالماي دەپ ،ھېچ ۋاقىت گۆش يېمەيمەن.
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پاۋلۇسنىڭ روسۇلالرنىڭ ھەقلىرىدىن ۋاز كېچىشى

 1مەن ئازاد ئەمەسمۇ؟ مەن روسۇل ئەمەسمۇ؟ مەن خۇداۋەندىمىز ئەيسانى كۆرگەن
ئەمەسمۇ؟ سىلەر خۇداۋەندىدە مېنىڭ ئىشىم ئەمەسمۇ؟  2باشقىالرغا روسۇل بولمىساممۇ،
سىلەرگە روسۇل بولىمەن .چۈنكى سىلەر خۇداۋەندىدە روسۇللۇقۇمنىڭ مۆھۈرىدۇرسىلەر.
 3ئۈستۈمدىن ھۆكۈم قىلغانالرغا جاۋابىم شۇدۇر 4 .يەپ-ئىچكىلى ھەققىمىز يوقمۇ؟  5باشقا
روسۇلالردەك ۋە خۇداۋەندىنىڭ بۇرادەرلىرىدەك ۋە يا كىفاستەق ئىماندا ھەمشىرە بولغان بىر
خوتۇننى ئېلىپ بارغىلى ھەققىمىز يوقمۇ؟  6ياكى قول بىلەن ئىش قىلماي تۇرۇشقا يالغۇز
مېنىڭ ۋە بارناباسنىڭ ھەققى يوقمۇ؟  7كىم ئۆز ھەققىنى ئۆزى تۆلەپ ئەسكەرلىك قىلىدۇ؟
كىم بىر ئۈزۈمزارلىق سېلىپ ،مېۋىسىدىن يېمەيدۇ؟ ياكى كىم بىر پادىنى بېقىپ ،پادىنىڭ
سۈتىدىن ئىچمەيدۇ؟  8شۇنى ئىنسانچە سۆزلەيمەنمۇ؟ تەۋرات قانۇنى ئۆزى شۇنداق دېمەمدۇ؟
 9چۈنكى مۇسانىڭ قانۇنىدا« :خامانغا قوشقان ئۇينىڭ ئاغزىنى بوغمىغىن» دەپ پۈتۈلگەندۇر.
خۇدا ئۇي توغرىسىدىن شۇنداق ئەندىشە قىلىدۇمۇ؟  10ياكى ئۇ بۇنى بىز ئۈچۈن دېمىدىمۇ؟
چۈنكى قوش ھەيدىگۈچى ئۈمىد بىلەن ھەيدىسۇن ۋە خامان ھەيدىگۈچى ئۇنىڭغا ھەسسىدار
بوالي دەپ ،ئۈمىد بىلەن ھەيدىسۇن 11 .بىز سىلەرگە روھىي نېمەتلەر تېرىغان بولساق،
سىلەرنىڭ جىسمانىي نېمەتلىرىڭالردىن ئورساق ،چوڭ بىر ئىشمۇ؟  12سىلەردە باشقىالرنىڭ
ئۇنداق ھەققى بولسا ،بىزنىڭ ھەققىمىز چوڭراق ئەمەسمۇ؟ لېكىن بۇ ھەققىمىزنى تەلەپ
قىلمىدۇق ،بەلكى مەسىھنىڭ ئىنجىلىنى توسمايلى دەپ ،ھەرنېمىگە سەۋر-تاقەت قىلىمىز.
 13بىلمەمسىلەركى ،مۇقەددەس خىزمەت قىلغۇچىالر بەيت-مۇقەددەستىن تىرىكچىلىكىنى
تاپىدۇ ۋە قۇربانگاھتا خىزمەت قىلغۇچىالر قۇربانگاھقا ئاتالغان نەرسىلەردىن ھەسسىدار
بولىدۇ 14 .شۇنىڭغا ئوخشاش خۇداۋەندە ئۆزى ئىنجىلنى جاكارلىغۇچىالرنىڭ ئىنجىلدىن
تىرىكچىلىك تېپىشىنى تەيىنلىگەندۇر.
 15مەن بولسام ،شۇ ھەققىمنىڭ ھېچبىرىنى تەلەپ قىلمىدىم .ئەمدى ماڭا بېرىلسۇن دەپ،
شۇنداق يازمىدىم .شۇنداق تەلەپ قىلىشتىن ئۆلمىكىم ياخشى بوالتتى — ھېچكىم مېنىڭ
پەخرىمنى يوق قىلمىسۇن 16 .ئىنجىلنى جاكارلىسام ،ماڭا پەخىر بولمايدۇ ،چۈنكى گەدىنىمگە
ۋاجىپ قويۇلغاندۇر .ۋاي ماڭا ،ئەگەر ئىنجىلنى جاكارلىمىسام 17 .بۇنى ئىختىيار بىلەن
قىلسام ،ئەجرىم ماڭا ياندۇرۇلىدۇ .لېكىن ئىختىيار بىلەن قىلمىساممۇ ماڭا تاپشۇرۇلغان ئىش
بىر ۋەكىلنىڭكىدەكتۇر 18 .ئەمدى ئىنئامىم نېمىدۇر؟ مانا ئىنئامىم شۇكى ،جاكارلىغىنىمدا
ئىنجىلدىكى ھەققىمنى تەلەپ قىلماي ،ھەقسىز جاكارالپ تۇرىمەن.
 19ھەممىسىدىن ئازاد بولغىنىم بىلەن تولىلىرىنى قۇتقۇزماق ئۈچۈن ئۆزۈمنى ھەممىسىگە
قۇل قىلدىم 20 .يەھۇدىيالرنى قۇتقۇزماق ئۈچۈن يەھۇدىيالرغا يەھۇدىي بولدۇم .ئۆزۈم تەۋرات
قانۇنىنىڭ تېگىدە بولمىسام ھەم ،تەۋرات قانۇنى تېگىدىكىلەرنى قۇتقۇزماق ئۈچۈن تەۋرات
قانۇنى تېگىدىكىلەرگە تەۋرات قانۇنى تېگىدىكى كىشىدەك بولدۇم 21 .خۇدانىڭ ئالدىدا
تەۋرات قانۇنىسىز بولماي ،مەسىھنىڭ قانۇنىدا تۇرغىنىم بىلەن تەۋرات قانۇنى بولمىغانالرنى
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قۇتقۇزماق ئۈچۈن ئۆزۈم قانۇنسىز كىشىدەك بولدۇم 22 .زەئىپلەرنى قۇتقۇزماق ئۈچۈن
زەئىپلەرگە زەئىپ كىشىدەك بولدۇم .ھەرقانداق قىلغىنىم بىلەن بىرنەچچىسىنى قۇتقۇزاي
دەپ ،ھەممىسىگە ھەر خىل بولدۇم 23 .ئىنجىلنىڭ نېمىتىگە شېرىك بوالي دەپ ،ھەممىسىنى
ئىنجىل ئۈچۈن قىلىمەن.
 24بىلمەمسىلەركى يۈگۈرۈش مەيدانىدا يۈگۈرگۈچىلەرنىڭ ھەممىسى يۈگۈرگىنى بىلەن ،يالغۇز
بىرى نۇسرەتنى ئالىدۇ .ئۇنى تاپماق ئۈچۈن ئۇنىڭدەك يۈگۈرۈڭالر 25 .شۇنداق يۈگۈرۈشكە
كىرىدىغان ھەركىم ھەر تەرىقىدە ئۆز نەپسىنى يىغىدۇ .ئۇالر بولسا بىر پانىي بولىدىغان تاج
تاپماق ئۈچۈن شۇنداق قىلىدۇ ،لېكىن بىز پانىي بولمايدىغان بىر تاج تاپماق ئۈچۈن كۈرىشىمىز.
 26ئۇنىڭ ئۈچۈن بىتايىن تەرەپكە يۈگۈرمەيمەن ياكى ھاۋاغا سالغاندەك مۇشت ئاتمايمەن.
 27بەلكى باشقىالرغا ۋەز ئېيتىپ ئۆزۈم يارىمىغۇدەك بولماي دەپ ،ئۆز بەدىنىم يىغىپ ئىتائەتكە
كەلتۈرىمەن.

10

ئىسرائىلنىڭ تارىخىدىن ساۋاق ئېلىشى

 1ئەي بۇرادەرلەر ،ئاتا-بوۋىلىرىمىزنىڭ ھەممىسى بۇلۇتنىڭ ئاستىدا بولۇپ،
ھەممىسى دېڭىزدىن ئۆتكىنىدىن بىخەۋەر بولمىقىڭالرنى خالىمايمەن 2 .ھەممىسى
بۇلۇتتا ۋە دېڭىزدا مۇساغا ئەگىشىپ چۆمۈلدۈرۈلۈپ 3 ،ھەممىسى بىر روھىي تائامدىن
يەپ 4 ،ھەممىسى بىر روھىي ئىچىملىكنى ئىچتى .چۈنكى ئۇالر ئۆزلىرى بىلەن بارغان بىر
روھىي قورام تاشتىن ئىچتى ۋە ئۇ قورام تاش ئۆزى مەسىھ ئىدى 5 .لېكىن خۇدا ئۇالرنىڭ
تولىسىدىن رازى ئەمەس ئىدى .ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر چۆلدە يوقىتىلدى.
 6ئۇالرنىڭ يامان ئىشالرغا مەيلى بولغاندەك ،بىزنىڭ يامان ئىشالرغا مەيلىمىز بولماي ،بۇ
ئىشالردىن ئىبرەت ئالمىقىمىز ئۈچۈن مەزكۇر ۋەقەلەر بولغاندۇر« 7 .خەلق ئولتۇرۇپ ،تائام
يەپ-ئىچىپ ،ئوينىغىلى قوپتى» دەپ پۈتۈلگەندەك ،ئۇالرنىڭ بەزىلىرى بولغاندەك بۇتپەرەس
بولماڭالر 8 .ئۇالرنىڭ بەزىلىرى قىلغاندەك زىنا قىلماڭالر .مانا ئۇالر زىنا قىلىپ ،بىر كۈندە
يىگىرمە ئۈچ مىڭى يوقالدى 9 .ئۇالرنىڭ بەزىلىرىدەك خۇداۋەندىنى سىنىماڭالر .مانا ئۇالر
خۇداۋەندىنى سىناپ ،يىالنالردىن چېقىلىپ ھاالك بولدى 10 .يەنە ئۇالرنىڭ بەزىلىرىدەك
غۇدۇرىماڭالر .مانا ئۇالر غۇدۇراپ ،ھاالك قىلغۇچىدىن ئۆلتۈرۈلدى 11 .لېكىن ئىبرەت
بولسۇن دەپ ،بۇنىڭ ھەممىسى ئۇالرغا ۋەقە بولۇپ ،بىز دەۋرلەرنىڭ ئاخىرىدا ياشىغۇچىالرغا
نەسىھەت بولماق ئۈچۈن يېزىلغاندۇر 12 .ئۇنىڭ ئۈچۈن پۇت تىرەپ تۇرىمەن دەپ خىيال
قىلغۇچى يىقىلىپ چۈشۈشىدىن ئېھتىيات قىلسۇن 13 .ئىنسانغا ئۇچرايدىغان سىناقالردىن
باشقا ھېچبىر سىناق سىلەرگە ئۇچرىمىدى .خۇدا ئىشەنچلىك بولۇپ ،كۈچۈڭالردىن زىيادە
سىناق قىلىنمىقىڭالرنى قويماي ،بەلكى سىناقنى ئەۋەتىشىدە كۆتۈرىدىغان كۈچۈڭالرنى ھەم
يەتكۈزۈپ ،ئۆتۈپ قۇتۇلۇش يولىنى يارىتىپ بېرىدۇ.
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خۇداۋەندىنىڭ پىيالىسى ۋە يامان روھالرنىڭ پىيالىسى

 14ئەي ئامراقلىرىم ،بۇتپەرەسلىكتىن قېچىڭالر 15 .داناالرغا ئېيتقاندەك سىلەرگە ئېيتىمەنكى،
سىلەر ئۆزۈڭالر ئېيتىدىغىنىمنى تەپتىش قىلىڭالر.
 16بىز مۇبارەكلىگەن مۇبارەكلىك جامى مەسىھنىڭ قېنىغا شېرىك بولۇش ئەمەسمۇ؟ بىز
ئوشتۇغان نان مەسىھنىڭ بەدىنىگە شېرىك بولۇش ئەمەسمۇ؟  17ئۇ نان بىردۇر ۋە بىز تولىالر
بىر بەدەندۇرمىز ،چۈنكى ھەممىمىز بىر ناندىن ھەسسىدار بولىمىز 18 .جىسمانىي ئىسرائىلغا
قاراڭالر .قۇربانلىقتىن يېگەنلەر قۇربانگاھقا شېرىك ئەمەسمۇ؟
 19ئەمدى نېمە ئېيتاي؟ بۇتقا قۇربانلىق قىلىنغان نەرسە بىر نېمىمۇ ئىكەن؟ ياكى بۇت ئۆزى بىر
نېمىمۇ ئىكەن؟  20ئۇنداق ئەمەس .لېكىن تائىپىلەر قۇربانلىق قىلىدىغىنىنى خۇداغا تەقدىم
قىلماي ،يامان روھالرغا تەقدىم قىلىدۇ .لېكىن يامان روھالرغا شېرىك بولمىقىڭالرنى خالىمايمەن.
 21سىلەر ھەم خۇداۋەندىنىڭ ،ھەم يامان روھالرنىڭ جامىنى ئىچەلمەيسىلەر .ھەم خۇداۋەندىنىڭ
داستىخىنىغا ،ھەم يامان روھالرنىڭ داستىخىنىغا ھەسسىدار بواللمايسىلەر 22 .خۇداۋەندىنىڭ
غەزىپىنى كەلتۈرمەكچىمىزمۇ؟ بىز ئۇنىڭدىن كۈچلۈكمۇ؟

مەسىھىيلەرنىڭ ئازادلىقى ۋە باشقىالرنىڭ ۋىجدانى
 23ھەر نەرسە ھااللدۇر ،لېكىن ھەر نەرسە مۇۋاپىق ئەمەس .ھەر نەرسە ھااللدۇر ،لېكىن ھەر
نەرسە تەمىر قىلمايدۇ 24 .ھېچكىم ئۆز نەپىنى ئىزدىمەي ،بەلكى باشقىسىنىڭكىنى ئىزدىسۇن.
 25قاسساپ دۇكىنىدا ھەرنېمە سېتىلسا ،ۋىجدان ئۈچۈن تەپتىش قىلماي يەڭالر 26 .چۈنكى يەر
ئۆزى ۋە ئانداكى ھەممىسى خۇداۋەندىنىڭكىدۇر 27 .تائىپىلەردىن بىرى سىلەرنى قىچقارسا،
ۋە بارغىلى ئىختىيار قىلساڭالر ،ئالدىڭالرغا ھەرنېمە قويۇلسا ،ۋىجدان جەھىتىدىن تەپتىش
قىلماي يەڭالر 28 .لېكىن بىرى سىلەرگە« :بۇ ئۆزى بۇتالرغا ئاتىلىپ قۇربانلىق قىلىنغان»
دېسە ،شۇنى بىلدۈرگەن كىشى ئۈچۈن ۋە ۋىجدان جەھىتىدىن يېمەڭالر 29 .ۋىجدان دېسەم،
ئۆز ۋىجدانىڭنى ئەمەس ،بەلكى يەنە بىرىنىڭكىنى دەيمەن ،چۈنكى مېنىڭ ئازادلىقىم نېمىشقا
باشقىنىڭ ۋىجدانىدىن ھۆكۈم قىلىنغاي؟  30ئەگەر مەن شۈكۈر بىلەن بىر نېمىدىن يېسەم،
نېمىشقا شۈكۈر بىلەن يېگەن تائامىم ئۈچۈن دەشنەم قىلىنىمەن؟
 31ئۇنىڭ ئۈچۈن يېسەڭالر يا ئىچسەڭالر ۋە يا نېمە قىلساڭالر ،ھەممىسىنى خۇدانىڭ
شان-شەرىپى ئۈچۈن قىلىڭالر 32 .خاھى يەھۇدىيالرغا ،خاھى يۇنانىيالرغا ،خاھى خۇدانىڭ
جامائىتىگە تايدۇرۇش سەۋەبى بولماڭالر 33 .مەن ھەم ئۆز مەنپەئىتىمنى ئىزدىمەي ،تولىالرنىڭ
مەنپەئىتىنى ئىزدەپ ،نىجات تاپسۇن دەپ ،ھەر ئىشتا ھەممىسىگە كېلىشىملىك بولىمەن.
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خوتۇننىڭ بېشى ئېرى ۋە ئەرنىڭ بېشى مەسىھتۇر

 1مەن مەسىھكە ئەگەشكەندەك ،ماڭا ئەگىشىڭالر 2 .ئەي بۇرادەرلەر ،ھەر ئىشتا مېنى
ياد قىلىپ ،ئۆزۈڭالرغا تاپشۇرغىنىمدەك تەلىملەرنى ساقلىغىنىڭالر ئۈچۈن سىلەرنى
داڭاليمەن.
 3لېكىن ھەر ئەرنىڭ بېشى مەسىھتۇر ،خوتۇننىڭ بېشى ئېرىدۇر ۋە مەسىھنىڭ بېشى خۇدادۇر
دەپ بىلگىنىڭالرنى خااليمەن 4 .ھەر ئەر كىشى دۇئا ياكى پەيغەمبەرلىك قىلغىنىدا ئۆز بېشىنى
ياپسا ،بېشىنى تەھقىر قىلىدۇ 5 .لېكىن ھەر خوتۇن كىشى دۇئا ياكى پەيغەمبەرلىك قىلغىنىدا
ئۆز بېشىنى ياپمىسا ،چېچىنى چۈشۈرگەندەك ئۆز بېشىنى تەھقىر قىلىدۇ 6 .بىر خوتۇن بېشىنى
ياپمىسا ،ئۆز چېچىنى قىرقىسۇن .ئەمما خوتۇنغا چېچىنى قىرقىماق ياكى چۈشۈرمەك ئەيىب بولسا،
ئۆزىنى ياپسۇن 7 .بىر ئەر كىشى خۇدانىڭ سۈرىتى ۋە ئىززىتى بولغاچ ،ئۆز بېشىنى ياپمىسۇن.
لېكىن خوتۇن ئەرنىڭ ئىززىتىدۇر 8 .چۈنكى ئەر خوتۇندىن ئەمەس ،بەلكى خوتۇن ئەردىندۇر.
 9شۇنداقال ئەر ئۆزى خوتۇن ئۈچۈن يارىتىلماي ،بەلكى خوتۇن ئەر ئۈچۈن يارىتىلدى 10 .ئۇنىڭ
ئۈچۈن پەرىشتىلەر جەھىتىدىن خوتۇننىڭ بېشىدا بىر ھۆكۈمنىڭ بەلگىسى بولسۇن 11 .لېكىن
خۇداۋەندىدە ئەر كىشى ئۆزى خوتۇندىن جۇدا بولۇپ ئۆزىگە قاراشلىق ئەمەس ۋە يا خوتۇن كىشى
ئەر كىشىدىن جۇدا بولۇپ ئۆزىگە قاراشلىق ئەمەس 12 .چۈنكى خوتۇن ئەردىن بولغاندەك ئەر
خوتۇننىڭ ۋاسىتىسى بىلەندۇر .لېكىن ھەممىسى خۇدادىندۇر 13 .ئۆز ئۆزۈڭالردا ھۆكۈم قىلىڭالر:
بىر خوتۇن بېشىنى ياپماي ،خۇداغا دۇئا قىلسا ،كېلىشەمدۇ؟  14بىر ئەر كىشىنىڭ چېچى ئۇزۇن
بولسا ،ئۇنىڭغا ھاقارەت بولىدۇ دەپ ،تەبىئەت ئۆزىدىن سىلەرگە مەلۇم بولمامدۇ؟  15لېكىن بىر
خوتۇننىڭ چېچى ئۇزۇن بولسا ،ئۇنىڭغا ئىززەت بولمامدۇ؟ چۈنكى چاچ ئۇنىڭغا ياپىدىغان بېزەك
بولسۇن دەپ بېرىلگەندۇر 16 .ئەمما بىر كىشى مۇخالىپلىق قىالي دېسە ،بىلسۇنكى ،بىزنىڭ
ئۇنداق ئادىتىمىز يوق ،خۇدانىڭ جامائىتىنىڭ ھەم ئۇنداق ئادىتى يوقتۇر.

خۇداۋەندىنىڭ زىياپىتىدە جەم بولۇش
 17شۇنى سىلەرگە بۇيرۇغىنىمدا ،جەم بولغىنىڭالرنىڭ نەتىچىسى پايدىلىق ئەمەس ،بەلكى
زىيانلىق بولغىنى ئۈچۈن سىلەرنى داڭلىمايمەن 18 .ئاۋۋال شۇ ئىش باركى« :جامائەتتە جەم
بولغىنىڭالردا ئاراڭالردا بۆلۈنمەكلىكلەر بار ئىكەن» دەپ ئاڭالپ ،ئانچە-مۇنچە ھەم ئىشىنىمەن.
 19چۈنكى ياراملىقالرنىڭ ئاشكارا قىلىنىشى ئۈچۈن ئاراڭالردا پىرقىلەرنىڭ بولمىقى كېرەكتۇر.
 20بىر يەردە جەم بولغىنىڭالردا خۇداۋەندىنىڭ زىياپىتىدىن يېگىلى بولمايدۇ 21 .چۈنكى
يېگىنىڭالردا ھەربىرى ئىلگىرى ئۆز تائامىنى يەيدىكەن .بۇنىڭ بىلەن بىرى ئاچ قالىدۇ ،يەنە
بىرى زىيادە يەپ-ئىچىدۇ 22 .يەپ-ئىچكىلى ئۆز ئۆيلىرىڭالر يوقمۇ؟ ياكى خۇدانىڭ جامائىتىنى
كۆزگە ئىلماي ،بىر نەرسىسى يوق بولغانالرنى خىجالەت قىلىسىلەرمۇ؟ سىلەرگە نېمە ئېيتاي؟
سىلەرنى داڭاليمۇ؟ ياق بۇ ئىش ئۈچۈن سىلەرنى داڭلىمايمەن.
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 23چۈنكى مەن خۇداۋەندىدىن تاپشۇرۇۋالغىنىمنى سىلەرگە خەۋەر بەردىمكى ،خۇداۋەندە ئەيسا
ئۆزى تۇتۇپ بېرىلىدىغان كېچىدە بىر ناننى ئېلىپ 24 ،شۈكۈر قىلىپ ،ئۇنى ئوشتۇپ ئېيتتى:
«بۇ سىلەر ئۈچۈن بېرىلگەن بەدىنىمدۇر ،مېنى ياد قىلماق ئۈچۈن بۇنى قىلىڭالر» 25 .شۇنداق
ھەم تائامدىن كېيىن جامنى ئېلىپ ،ئېيتتى« :بۇ جام مېنىڭ قېنىم بىلەن بولغان يېڭى
ئەھدىدۇر .ھەرقاچان بۇنى ئىچسەڭالر ،مېنى ياد قىلماق ئۈچۈن قىلىڭالر» 26 .ھەرقاچان شۇ
نېنىنى يەپ ،جامدىن ئىچسەڭالر ،خۇداۋەندە كەلگۈچە ئۇنىڭ ئۆلۈمىنى بايان قىلىسىلەر.
 27بۇ ۋەجىدىن ھەركىم اليىق بولمىغان تەرىقىدە شۇ ناننى يېسە ،ياكى خۇداۋەندىنىڭ
جامىدىن ئىچسە ،خۇداۋەندىنىڭ بەدىنىگە ۋە قېنىغا گۇناھ قىلغان بولىدۇ 28 .لېكىن ئادەم
ئۆزىنى سىناپ ،ئاندىن ئۇ ناندىن يەپ ،ئۇ جامدىن ئىچسۇن 29 .چۈنكى كىمكى يەپ-
ئىچىپ ،خۇداۋەندىنىڭ بەدىنىنى باشقا تائامدىن پەرق ئەتمىسە ،ئۆزىگە ھۆكۈم تەگكۈدەك
يەپ-ئىچىدۇ 30 .ئۇنىڭ ئۈچۈن ئاراڭالردا توال زەئىپ ۋە ئاغرىقالر باردۇر ۋە تولىالر ئۆلۈمدە
ئۇخالپ كەتتى.
32
 31لېكىن ئۆزىمىزنى ھۆكۈم قىلساق ،ھۆكۈم قىلىنمايتتۇق .ئەمما ھۆكۈم قىلىنغىنىمىزدا
دۇنيا بىلەن ھاالكەتكە ھۆكۈم قىلىنماسلىقىمىز ئۈچۈن خۇداۋەندە تەرىپىدىن ئەدەپ بېرىلىپ
تەربىيىلىنىمىز 33 .ئۇنىڭ ئۈچۈن ،ئەي بۇرادەرلەر ،ئاخشاملىق يېگىلى جەم بولغاندا بىر-
بىرىڭالرنى ساقالپ تۇرۇڭالر 34 .جەم بولۇشۇڭالر سىلەرگە ھۆكۈم كەلتۈرمىسۇن دەپ ،بىركىم
ئاچ بولسا ،ئۆيدە يېسۇن .لېكىن قالغان ئىشالر بولسا ،ئۆزۈم كەلگەندە تەرتىپكە سالىمەن.

12

مۇقەددەس روھ ئاتا قىلغان ھەدىيەلەر

 1ئەي بۇرادەرلەر ،روھىي ھەدىيەلەر توغرىسىدىن بىخەۋەر بولمىقىڭالرنى خالىمايمەن.
 2بۇتپەرەس ئىكەن ۋاقتىڭالردا گاچا بۇتالرغا بىئىختىيار باشالنغىنىڭالرنى بىلىسىلەر.
 3شۇنىڭ ئۈچۈن سىلەرگە بىلدۈرىمەنكى ،ھېچكىم خۇدانىڭ روھى بىلەن سۆزلەپ« :ئەيسا
مەلئۇندۇر» دەپ ئېيتالمايدۇ ۋە ھېچكىم مۇقەددەس روھ بىلەن بولمىسا« :ئەيسا خۇداۋەندىدۇر»
دەپ ئېيتالمايدۇ.
5
 4مېھىر-شەپقەت ھەدىيەلىرى باشقا-باشقا بولىدۇ ،لېكىن روھ ئۆزى بىردۇر .خىزمەتلەر
باشقا-باشقا بولىدۇ ،لېكىن خۇداۋەندە ئۆزى بىردۇر 6 .قۇدرەتلىك ئەمەللەر باشقا-باشقا بولىدۇ،
لېكىن ھەممىسىنى ھەممىلەردە كارغا كەلتۈرگۈچى خۇدا ئۆزى بىردۇر 7 .ئەمما ھەربىرىگە
روھنىڭ ئىزھارى مەنپەئەت ئۈچۈن بېرىلىدۇ.
 8چۈنكى بىرىگە روھنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ھېكمەت سۆزلىگىلى بېرىلىدۇ ،يەنە بىرىگە ئۇ
روھقا مۇۋاپىق مەرىپەت سۆزلىگىلى بېرىلىدۇ 9 .يەنە بىرىگە شۇ روھ بىلەن ئېتىقاد ھەدىيەسى
ۋە يەنە بىرىگە ساقايتىش ھەدىيەلىرى ئۇ روھ بىلەن بېرىلىدۇ 10 ،ۋە يەنە بىرىگە قۇدرەتلىك
ئەمەللەر قىلغىلى ۋە يەنە بىرىگە پەيغەمبەرلىك قىلغىلى ۋە يەنە بىرىگە روھالرنى تەپتىش
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قىلغىلى ۋە يەنە بىرىگە باشقا-باشقا تىلالر بىلەن سۆزلىگىلى ۋە يەنە بىرىگە تىلالر بىلەن
ئېيتىلغاننى تەرجىمە قىلغىلى بېرىلىدۇ 11 .لېكىن بۇنىڭ ھەممىسىنى قىلىپ ،ئۆزى
خالىغاندەك ھەربىرىگە تەقسىم قىلغۇچى ئۇ بىر روھ ئۆزىدۇر.

ئەيسا مەسىھنىڭ بەدىنىنىڭ بىرلىكى
 12ئەزالىرى توال بولغىنى بىلەن ،بەدەن ئۆزى بىر بولغاندەك ۋە بەدەننىڭ ئەزالىرى توال بولۇپ،
ھەممىسى بىر بەدەن بولغاندەك مەسىھ ھەم شۇنداقتۇر 13 .يەھۇدىي ياكى يۇنانىي بولساق،
قۇل ياكى ھۆر بولساق ،ھەممىمىز بىر بەدەن بولماق ئۈچۈن بىر روھ بىلەن چۆمۈلدۈرۈلۈپ،
ھەممىمىز بىر روھنى قوبۇل قىلدۇق 14 .چۈنكى بەدەن ئۆزى بىر ئەزا بىلەن تامام بولماي،
بەلكى توال ئەزاالردىن تەركىب تاپىدۇ 15 .ئەگەر پۇت ئۆزى« :قۇل بولمىغىنىم ئۈچۈن بەدەندىن
ئەمەسمەن» دېسە ،بۇنىڭ بىلەن بەدەندىن بولمامدۇ؟  16ئەگەر قۇالق« :كۆز بولمىغىنىم
ئۈچۈن بەدەندىن ئەمەسمەن» دېسە ،بۇنىڭ بىلەن بەدەندىن بولمامدۇ؟  17ھەممە بەدەن كۆز
بولسا ،ئاڭلىماقلىق قايدا بوالتتى؟ ھەممىسى ئاڭلىماقلىق بولسا پۇرىماقلىق قايدا بوالتتى؟
 18لېكىن ئەمدى خۇدا ئەزاالرنىڭ ھەربىرىنى ئۆزى خالىغاندەك بەدەندە بۆلەك-بۆلەك قويغاندۇر.
 19ئەمما ھەممىسى بىر ئەزا بولسا بەدەن ئۆزى قايدا بوالتتى؟  20ئەمدى ئەزاالر توال ،لېكىن بەدەن
ئۆزى بىردۇر 21 .كۆز قولغا« :ساڭا ھاجىتىم يوق» دېيەلمەيدۇ .ياكى باش پۇتالرغا« :سىلەرگە
ھاجىتىم يوق» دېيەلمەيدۇ 22 .بەلكى بەدەننىڭ زەئىپرەك كۆرۈنگەن ئەزالىرى زۆرۈررەكتۇر  23ۋە
بەدەننىڭ بىزگە ئېتىبارسىزراق كۆرۈنگەن ئەزالىرىغا چوڭراق ھۆرمەت بېرىمىز ۋە بىزنىڭ
ئۇياتلىق ئەزالىرىمىزنى چوڭراق ئەدەپ بىلەن كىيدۈرىمىز 24 .ئەمما ئەدەپلىك ئەزالىرىمىزنىڭ
ئۇنداق ھاجىتى يوقتۇر .لېكىن خۇدا بەدىنىنى تەرتىپ قىلغىنىدا ،پەسرەك ئەزاغا چوڭراق
ئىززەت بەرگەن 25 .شۇنداق قىلىپ ،بەدەندە مۇخالىپلىق بولماي ،ئەزالىرى ئىتتىپاق بىلەن بىر-
بىرلىرى ئۈچۈن ئەندىشە قىلغاي 26 .ئەگەر بىر ئەزا زەخمەت تارتسا ،ھەممە ئەزاالر ئۇنىڭ بىلەن
زەخمەت تارتىدۇ ۋە يا بىر ئەزا ئىززەت تاپسا ،ھەممە ئەزاالر ئۇنىڭ بىلەن خۇش بولىدۇ 27 .ئەمدى
سىلەر مەسىھنىڭ بەدىنى ۋە ئۇنىڭ باشقا-باشقا ئەزالىرىدۇرسىلەر.
 28خۇدا جامائەتتە ئاۋۋال بىرنەچچىنى روسۇل قىلىپ قويدى ،ئىككىنچى بىرنەچچىنى پەيغەمبەر،
ئۈچىنچى بىرنەچچىنى مۇئەللىم ،ئاندىن بىرنەچچىنى قۇدرەتلىك ئەمەللەر قىلغىلى قويدى ۋە
بەزىلەرگە ساقايتىش ھەدىيەلىرى ،بەزىلەرگە بىچارىلەردىن خەۋەر ئېلىشنى ،بەزىلەرگە رەھبەرلىك
قىلىشنى ۋە بەزىلەرگە باشقا-باشقا تىلالر بىلەن سۆز قىلىشنى بەردى 29 .ھەممىسى روسۇلمۇ؟
ھەممىسى پەيغەمبەرمۇ؟ ھەممىسى مۇئەللىممۇ؟ ھەممىسى قۇدرەتلىك ئەمەل قىلغۇچىمۇ؟
 30ھەممىسىنىڭ ساقايتىش ھەدىيەلىرى بارمۇ؟ ھەممىسى تىلالر بىلەن سۆزلىيەلەمدۇ؟ ھەممىسى
شۇنداق سۆزلىگىنىنى تەرجىمە قىالالمدۇ؟  31لېكىن سىلەر ئۇلۇغراق ھەدىيەلەرنى تاپقىلى
غەيرەت قىلىڭالر ۋە ئەمدى سىلەرگە ھەممىدىن ئەۋزەل بىر يولنى كۆرسىتەي.
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مۇھەببەت ھەممىدىن ئۇلۇغتۇر

 1ئەگەر مەن ئادەملەرنىڭ ۋە پەرىشتىلەرنىڭ تىللىرى بىلەن سۆز قىلسام ،لېكىن
مۇھەببىتىم بولمىسا ،ئون بېرىدىغان مىستەك ياكى جىرىڭاليدىغان بىر داڭدەك
بوالتتىم.
 2ئەگەر پەيغەمبەرلىك ھەدىيەم بولسا ،ھەممە سىرالرنى ۋە ھەممە مەرىپەتنى بىلسەم ۋە تاغالرنى
يۆتكىيەلىگۈچىلىك كامىل ئېتىقادىم بولسا ،لېكىن مۇھەببىتىم بولمىسا ،مەن ھېچنېمە
بولمايتتىم.
 3ئەگەر ھەممە مېلىمنى پېقىرالرغا يېگۈزسەم ،دەرۋەقە بەدىنىمنى كۆيدۈرگىلى تاپشۇرسام،
لېكىن مۇھەببىتىم بولمىسا ،ماڭا ھېچ مەنپەئەت يەتكۈزمەيتتى.
 4مۇھەببەت ئۆزى كۆڭلى كەڭدۇر ،مۇھەببەت مېھرىبانلىقتۇر ،مۇھەببەت ھەسەت قىلمايدۇ،
مۇھەببەت پەخىرلەنمەيدۇ ،يوغانلىق قىلمايدۇ،
 5ئەدەبسىزلىك ئىش قىلمايدۇ ،ئۆزىنىڭكىنى ئىزدىمەيدۇ ،ئاچچىقى كەلمەيدۇ ،ئاداۋەت
تۇتمايدۇ،
 6ناھەقلىققا خۇش بولماي ،بەلكى ھەقىقەت بىلەن خۇش بولىدۇ.
 7ھەر نەرسىگە سەۋر-تاقەت قىلىدۇ ،ھەر نەرسىگە ئىشىنىدۇ ،ھەر نەرسىگە ئۈمىد قىلىدۇ ،ھەر
نەرسىگە سەۋر قىلىدۇ.
 8مۇھەببەت ھېچ ۋاقىت تۈگىمەيدۇ .پەيغەمبەرلىك ھەدىيەلىرى بىكار بولىدۇ ،تىلالر بىلەن
سۆزلىمەكلىك تۈگەپ كېتىدۇ ،مەرىپەت يوقىلىدۇ.
 9چۈنكى مەرىپىتىمىز مۇكەممەلسىز ۋە پەيغەمبەرلىك قىلىشىمىز مۇكەممەلسىزدۇر.
 10لېكىن كامالەت ئۆزى كەلگەندە مۇكەممەلسىزلىك بىكار بولىدۇ.
 11كىچىك باال ئىكەن ۋاقتىمدا بالىدەك سۆزلەپ ،بالىدەك پەملەپ ،بالىدەك ئوياليتتىم .لېكىن
باالغەت بولغىنىمدا بالىلىقنىڭ ئالىمى ئۆتتى.
 12بىز ئەمدى بىر ئەينەككە قارىغاندەك غۇۋا تەرىقىدە كۆرىمىز ،لېكىن ئۇ ۋاقىت يۈزمۇيۈز
كۆرىمىز .ئەمدى مۇكەممەلسىز بىلىمەن ،لېكىن ئۆزۈم بىلىنگەندەك ئۇ ۋاقىت كامىل بىلىمەن.
 13لېكىن ئىمان ،ئۈمىد ،مۇھەببەت ،شۇ ئۈچى مەۋجۇت بولۇپ قالىدۇ .ئەمما بۇالرنىڭ
ئۇلۇغراقى مۇھەببەتتۇر.

14

مۇقەددەس روھ ئاتا قىلغان پەيغەمبەرلىك
ۋە تىلالر بىلەن سۆزلەش ھەدىيەسى

 1مۇھەببەتكە ئەگىشىڭالر ،روھىي ھەدىيەلەرنى تېپىشقا غەيرەت قىلىڭالر ،ئەمما
ئوشۇقراق پەيغەمبەرلىك قىلىشقا تىرىشىڭالر 2 .چۈنكى تىلالر بىلەن سۆزلىگەن كىشى
ئادەملەرگە ئەمەس ،بەلكى خۇداغا سۆز قىلىدۇ .چۈنكى ھېچكىم ئۇنىڭ سۆزىنى ئۇقمايدۇ،
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ئەمما ئۇ ئۆزى روھ بىلەن سىر سۆزلەيدۇ 3 .لېكىن پەيغەمبەرلىك قىلغۇچى ئادەملەرگە
ئۇالرنىڭ تەمىر قىلىنىشى ،نەسىھەت ۋە تەسەللى تېپىشى ئۈچۈن سۆزلەيدۇ 4 .تىلالر بىلەن
سۆزلىگۈچى ئۆزىنى تەمىر قىلىدۇ ،لېكىن پەيغەمبەرلىك قىلغۇچى جامائەتنى تەمىر قىلىدۇ.
 5ھەممەڭالرنىڭ تىلالر بىلەن سۆزلىشىنى خالىساممۇ ،پەيغەمبەرلىك قىلىشىڭالرنى ئوشۇقراق
خااليمەن .تىلالر بىلەن سۆزلىگۈچى جامائەتنىڭ تەمىر قىلىنىشى ئۈچۈن تەرجىمە قىلمىسا،
ئۇنىڭدىن پەيغەمبەرلىك قىلغۇچى ئۇلۇغراقتۇر.
 6ئەمدى ،ئەي بۇرادەرلەر ،مەن قېشىڭالرغا كېلىپ ،سىلەرگە ۋەھىينىڭ يا مەرىپەتنىڭ يا
پەيغەمبەرلىكنىڭ يا تەلىمنىڭ سۆزى بىلەن گەپ قىلماي ،تىلالر بىلەن سۆز قىلسام ،سۆزلەرگە
نېمە مەنپەئەت يەتكۈزەتتىم 7 .ھەتتا ئاۋاز چىقىرىدىغان جانسىز نەرسىلەر ،خاھى نەي ،خاھى
تانبۇر بولسا ،ئۇالرنىڭ ئاھاڭلىرىنىڭ بىر-بىرىدىن پەرقى بولمىسا  ،نەي ياكى تانبۇردا
چېلىنغىنىنى قانداق ئايرىغىلى بولىدۇ 8 .شۇنداق ھەم بىر كاناي روشەن ئاۋاز چىقارمىسا،
كىم سوقۇشقا قوپىدۇ 9 .شۇنىڭغا ئوخشاش ،سىلەر ھەم تىللىرىڭالر بىلەن ئۇقۇملۇق سۆز
قىلمىساڭالر ،سۆزلىگىنىڭالرغا قانداق چۈشىنەلەيدۇ؟ ھاۋاغا گەپ قىلغاندەك بولىسىلەر
ئەمەسمۇ؟  10دۇنيادا شۇنچە توال تىلالر بار ئەمەسمۇ؟ ئۇالرنىڭ ھېچبىرى ئاۋازسىز ئەمەس.
 11ئەگەر مەن پاالن تىلنىڭ مەنىسىنى بىلمىسەم ،سۆز قىلغۇچىنىڭ ئالدىدا بىگانىدەك
بولىمەن ۋە سۆز قىلغۇچى مېنىڭ ئالدىمدا بىگانىدەك بولىدۇ 12 .ئۇنىڭ ئۈچۈن سىلەر روھىي
ھەدىيەلەرنى تېپىشقا غەيرەت قىلغىنىڭالردا جامائەتنىڭ تەمىر قىلىنىشى ئۈچۈن ئاشقايمىز
دەپ ،تىرىشىڭالر.
 13بۇ ۋەجىدىن تىلالر بىلەن سۆزلىگۈچى ،سۆزلىگىنىمنى تەرجىمە قىاللىسام دەپ ،دۇئا
قىلسۇن 14 .چۈنكى دۇئا قىلغىنىمدا تىلالر بىلەن سۆزلىسەم ،روھۇم ئۆزى دۇئا قىلىدۇ ،لېكىن
زېھنىم مېۋىسىز قالىدۇ 15 .ئۇنداق بولسا ،قانداق بولىدۇ؟ مانا روھ بىلەن دۇئا قىالي ،لېكىن
ھەم زېھىن بىلەن دۇئا قىالي ،روھ بىلەن شېئىر ئوقۇياي ،لېكىن ھەم زېھىن بىلەن ئوقۇياي.
 16روھ بىلەن ھەمدۇسانا ئېيتساڭ ،ئامما خەلقنىڭ قاتارىدا ئولتۇرغۇچى ئېيتقىنىڭنى
ئۇقمىسا ،شۈكرۈڭگە قانداق ئامىن دېيەلەيدۇ 17 .سەن ياخشى شۈكۈر ئېيتساڭمۇ ،يەنە بىرى
تەمىر قىلىنالمايدۇ 18 .مەن ھەممەڭالردىن تىلالر بىلەن تولىراق سۆز قىلغىنىم ئۈچۈن خۇداغا
شۈكۈر قىلىمەن 19 .لېكىن باشقىالرغا تەلىم بېرەي دەپ ،جامائەتتە تىلالر بىلەن ئون مىڭ سۆز
قىلىشىمدىن زېھنىم بىلەن بەش سۆز قىلسام ،ياخشىدۇر.
 20ئەي بۇرادەرلەر ،ئەقىلدا باال بولماي ،يامانلىقتا باال بولۇڭالر .لېكىن ئەقىلدا كامىل بولۇڭالر.
 21تەۋراتتا پۈتۈلگەنكى« :ياتالرنىڭ تىللىرى بىلەن ۋە بىگانىلەرنىڭ لەۋلىرى بىلەن بۇ قوۋمغا
سۆز قىلىمەن ،ئەمما بۇنىڭ ھەممىسى بىلەن مېنى ئاڭلىمايدۇ» دەپ خۇداۋەندە ئېيتىدۇ.
 22ئۇنىڭ ئۈچۈن تىلالر بىلەن سۆزلەش ئىشەنگەنلەر ئۈچۈن ئەمەس ،بەلكى ئىشەنمىگەنلەر
ئۈچۈن بىر ئاالمەتتۇر .لېكىن پەيغەمبەرلىك قىلىش ئىشەنمىگەنلەر ئۈچۈن ئەمەس ،بەلكى
ئىشەنگەنلەر ئۈچۈندۇر.
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 23ئەگەر جامائەتنىڭ ھەممىسى بىر يەردە جەم بولۇپ ،ھەممىسى تىلالر بىلەن سۆزلەشسە ،ئامما
كىشىلەر ياكى ئىشەنمىگەنلەر كىرسە« :سىلەر ساراڭ بولۇپسىلەر» دەپ ئېيتمامدۇ؟  24لېكىن
ھەممىسى پەيغەمبەرلىك قىلغىنىدا ئىشەنمىگەنلەردىن ياكى ئامما كىشىلەردىن بىرى كىرسە،
ئۇ ئۆزى ھەممىسىدىن تەپتىشلىنىپ ،ھەممىسىدىن ھۆكۈم قىلىنىپ 25 ،كۆڭلىنىڭ سىرلىرى
ئاشكارا بولغاندا يۈز تۆۋەن يىقىلىپ« :ھەقىقەتەن خۇدا سىلەرنىڭ ئاراڭالردىدۇر» دەپ خۇداغا
سەجدە قىالتتى.

جامائەت جەم بولۇشتا ھەممىسى ئەدەپ ۋە تەرتىپ بىلەن بولۇشى
 26ئەي بۇرادەرلەر ،ئۇنداق بولسا ،قانداق بولىدۇ؟ مانا جەم بولغىنىڭالردا ھەربىرىڭالرنىڭ
ئېيتىدىغان سۆزى بار :بىرىنىڭ ھەمد شېئىرى بار ،بىرىنىڭ تەلىمى بار ،بىرىنىڭ ۋەھىيسى
بار ،بىرىنىڭ تىل بىلەن سۆزلىشى بار ،بىرىنىڭ تەرجىمىسى باردۇر .ھەممىسى تەمىر قىلىنىش
ئۈچۈن بولسۇن 27 .ئەگەر تىلالر بىلەن سۆزلەيدىغان نىيىتىڭالر بولسا ،ئىككى ياكى ئەڭ كۆپ
بولغاندا ئۈچ كىشى بىردىن-بىردىن سۆز قىلسۇن ۋە بىرى تەرجىمە قىلسۇن 28 .ئەمما تەرجىمە
قىلغۇچى بولمىسا ،تىلالر بىلەن سۆزلىگۈچى جامائەتتە شۈك تۇرۇپ ،خاس ئۆزى ئۈچۈن ۋە
خۇدا ئۈچۈن سۆز قىلسۇن.
 29پەيغەمبەرلىك قىلغۇچىالر بولسا ئىككى ياكى ئۈچى سۆز قىلسۇن ۋە قالغانالر ئېيتقىنىنى
تەپتىش قىلسۇن 30 .لېكىن ئولتۇرغانالرنىڭ بىرىگە بىر ئىلھام بېرىلسە ،سۆز قىلىپ تۇرغۇچى
سۆزىنى توختاتسۇن 31 .ھەممەڭالر تەلىم ئېلىپ ،تەسەللى تاپمىقىڭالر ئۈچۈن ھەربىرىڭالر
نۆۋەت بىلەن پەيغەمبەرلىك قىلغىلى پۇرسەت تاپقايسىلەر 32 .پەيغەمبەرلەرنىڭ روھلىرى
پەيغەمبەرلەرگە ئىتائەت قىلىدۇ 33 .چۈنكى خۇدا تەرتىپسىزلىكنىڭ تەڭرىسى ئەمەس ،بەلكى
ئامانلىقنىڭ تەڭرىسىدۇر.
 34مۇقەددەسلەرنىڭ ھەممە جامائەتلىرىدىكىدەك خوتۇنلىرىڭالر جامائەتلەردە شۈك تۇرسۇن.
سۆز قىلغىلى ئۇالرغا ئىجازەت يوقتۇر ،بەلكى تەۋرات قانۇنى بۇيرۇغاندەك ئىتائەت قىلسۇن.
 35لېكىن ئۇالر بىر نەرسىنى ئۆگەنگىلى خالىسا ،ئۆيلىرىدە ئەرلىرىدىن سورىسۇن .چۈنكى
خوتۇننىڭ جامائەتتە سۆز قىلىشى ئەيىبتۇر 36 .خۇدانىڭ سۆزى سىلەردىن چىقتىمۇ؟ ياكى
يالغۇز سىلەرگە كەلدىمۇ؟  37بىر كىشى ئۆزىنى پەيغەمبەر ياكى روھانىي سانىسا ،سىلەرگە
يازغىنىمنىڭ ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ بۇيرۇقى ئىكەنلىكىنى بىلسۇن 38 .بىركىم بۇنى بىلگىنى
ئۇنىمىسا ،ئۆز-ئۆزىگە بولسۇن.
 39ئۇنىڭ ئۈچۈن ،ئەي بۇرادەرلىرىم ،پەيغەمبەرلىك قىلىشقا غەيرەت قىلىڭالر ۋە تىلالر بىلەن
سۆز قىلىشنى توسماڭالر 40 .ئەمما ھەر ئىش ئەدەپ ۋە نىزام بىلەن بولسۇن.
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ئەيسا مەسىھنىڭ تىرىلىشى

 1ئەي بۇرادەرلەر ،مەن سىلەرگە يەتكۈزگەن ئىنجىلنى يادىڭالرغا كەلتۈرىمەن .ئۇنىڭ
ئۆزىنى قوبۇل قىلىپ ،ئۇنىڭدا چىڭ تۇرۇۋاتىسىلەر 2 .مەن سىلەرگە جاكارلىغان سۆزنى
ساقلىساڭالر ،ئۇ ئىنجىلنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن نىجات تاپىسىلەر .دەرۋەقە بىھۇدە ئىشەنمىگەن
بولساڭالر ،شۇنداق بولىدۇ 3 .مەن ئۆزۈم قوبۇل قىلىپ ،سىلەرگە تاپشۇرغىنىمنىڭ بىرنەچچىسى
شۇكى ،مۇقەددەس يازمىالرغا مۇۋاپىق مەسىھ گۇناھلىرىمىز ئۈچۈن ئۆلۈپ 4 ،دەپنە قىلىنىپ،
مۇقەددەس يازمىالرغا مۇۋاپىق ئۈچىنچى كۈنىدە تىرىلىپ قوپۇپ 5 ،كىفاسقا ۋە ئاندىن ئون
ئىككىلەرگە كۆرۈندى 6 .ئاندىن ئۇ بەش يۈزدىن زىيادىرەك بۇرادەرلەرگە بىر ۋاقىتتا كۆرۈندى.
بۇالرنىڭ تولىسى بۇ ۋاقىتقىچىلىك ھايات ئىكەن ،لېكىن بەزىسى ئۆلۈمدە ئۇخالپ كەتكەن.
 7ئاندىن كېيىن ئۇ ياقۇبقا ۋە كېيىن روسۇلالرنىڭ ھەممىسىگە كۆرۈندى.
9
 8ۋە ھەممىسىدىن كېيىن ئۇ مەن تولۇقسىز تۇغۇلغانغا ھەم كۆرۈندى .چۈنكى مەن
روسۇلالرنىڭ ھەممىدىن تۆۋىنىدۇرمەن ،دەرۋەقە خۇدانىڭ جامائىتىنى قوغلىغىنىم ئۈچۈن
روسۇل دەپ ئاتالغىلى اليىق ئەمەسمەن 10 .لېكىن ھەرنېمە بولسام ،خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتى
بىلەن بولدۇم ۋە ماڭا ئاتا قىلىنغان مېھىر-شەپقىتى بىكار بولمىدى ،بەلكى مەن ئۇالرنىڭ
ھەممىسىدىن ئوشۇقراق ئىش قىلدىم .لېكىن مەن ئۆزۈم ئەمەس ،بەلكى مەن بىلەن بولغان
خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتى شۇنى قىلدى 11 .مانا ،خاھى مەن بولسام ،خاھى ئۇالر بولسا،
شۇنداق ۋەز ئېيتىمىز ۋە بۇنىڭ بىلەن سىلەر ئىمانغا كەلتۈرۈلگەندۇرسىلەر.

ئۆلگەن مەسىھىيلەرنىڭ تىرىلىشى
 12ئەمدى« :مەسىھ ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن قوپۇرۇلغاندۇر» دەپ ۋەز ئېيتىلسا ،سىلەردىن
بەزىلىرى« :ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن قوپۇرۇلۇشى يوقتۇر» دەپ قانداق ئېيتااليدۇ؟  13ئەگەر
ئۆلگەنلەرنىڭ تىرىلىپ قوپۇشى بولمىسا ،مەسىھ ھەم تىرىلىپ قوپمىغان 14 .لېكىن مەسىھ
تىرىلىپ قوپمىغان بولسا ،بىزنىڭ ۋەزىمىز بىكار ۋە سىلەرنىڭ ئىمانىڭالر ھەم بىكاردۇر  15ۋە
بىزلەر ھەم خۇدانىڭ يالغان گۇۋاھلىرى بولۇپ قالىمىز .چۈنكى خۇدا توغرىسىدا« :مەسىھنى
تىرىلدۈرۈپ قوپۇردى» دەپ گۇۋاھلىق بەردۇق .ئەمما ئۆلگەنلەر تىرىلىپ قوپۇرۇلمىسا ،ئۇ
ئۇنى ھەم تىرىلدۈرۈپ قوپۇرمىغان 16 .چۈنكى ئەگەر ئۆلگەنلەر تىرىلىپ قوپۇرۇلمىسا ،مەسىھ
ھەم تىرىلىپ قوپۇرۇلمىغان 17 .ئەگەر مەسىھ تىرىلىپ قوپمىغان بولسا ،ئىمانىڭالر بىكاردۇر ۋە
تېخى گۇناھلىرىڭالردىدۇرسىلەر 18 .ئۇنداق بولسا ،مەسىھنىڭ ئىمانى بىلەن ئۆلۈمدە ئۇخالپ
كەتكەنلەر ھاالك بوالتتى 19 .ئەگەر يالغۇز بۇ ئۆمرىمىزدە مەسىھكە ئۈمىدىمىزنى باغلىغان
بولساق ،ھەممە ئادەملەردىن بىچارە بوالتتۇق.
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 20لېكىن ئەمدى مەسىھ ئۆلۈمدە ئۇخالپ كەتكەنلەرنىڭ ئارىسىدا ھاياتنىڭ تۇنجىسى بولۇپ،
ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن قوپۇرۇلغان 21 .بىر ئادەمنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ئۆلۈم كەلگەندەك،
ئۆلگەنلەرنىڭ تىرىلىپ قوپۇشى ھەم بىر ئادەمنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن بولىدۇ 22 .چۈنكى ئادەمدە
ھەممىسى ئۆلگەندەك ،ھەممىسى مەسىھتە تىرىلدۈرۈلىدۇ 23 .لېكىن ھەربىرى ئۆز ئورنىدا،
ئاۋۋال مەسىھ ئۆزى ،ئاندىن مەسىھنىڭ كېلىشىدە ئۆزىنىڭكىلەر تىرىلدۈرۈلىدۇ 24 .ئاندىن
كېيىن ھەر ئىشنىڭ ئاخىرى بولىدۇ .ئۇ ۋاقىت ئۇ ھەر سەلتەنەتنى ۋە ھەر ھۆكۈمەتنى ۋە ھەر
قۇدرەتنى بىكار قىلىپ ،پادىشاھلىقنى خۇدا ئاتىغا تاپشۇرىدۇ.
 25چۈنكى ئۇ ھەممە دۈشمەنلەرنى ئۆز پۇتلىرىنىڭ تېگىگە قويغۇچىلىك پادىشاھلىق قىلمىقى
كېرەكتۇر 26 .يوقىتىلىدىغان ھەممىدىن ئاخىرقى دۈشمەن ئۆلۈمدۇر 27 .چۈنكى بارچىسىنى
مەسىھنىڭ پۇتلىرىنىڭ تېگىگە قويغان .لېكىن ھەممىسى ئۇنىڭغا بويۇن سۇندى دېيىلگەندە،
ئۇنىڭغا ،ھەممىسىنى بويۇن سۇندۇرغۇچىدىن باشقا ،ھەممىسىنىڭ ئۇنىڭغا بويۇن سۇنغىنى
مەلۇم بولىدۇ 28 .لېكىن ھەممىسى ئۇنىڭغا بويۇن سۇنغاندا ،خۇدا ھەممىلەردە ھەممىسى
بولغاي دەپ ،ئوغۇلغا ھەممىسىنى بويۇن سۇندۇرغان خۇداغا ئوغۇل ئۆزى ھەم قاراقلىق
بولىدۇ.
 29ئەگەر ئۆلگەنلەر پەقەت تىرىلىپ قوپمىسا ،نېمىشقا بەزىلەر ئۆلگەنلەر ئۈچۈن چۆمۈلدۈرۈلىدۇ؟
ئۇنداق بولمىسا ،ئۆلگەنلەر ئۈچۈن چۆمۈلدۈرۈلگەنلەرنىڭ ئىشى قانداق بولىدۇ؟  30بىز
بولساق نېمىشقا ھەر ۋاقىت ئۆزىمىزنى خەتەرگە تاشاليمىز؟  31ئەي بۇرادەرلەر ،خۇداۋەندىمىز
مەسىھ ئەيسادا سىلەردىن پەخىرلىنىشىم راست بولغاندەك ،دەرۋەقە ھەر كۈن ئۆلىمەن 32 .ئەگەر
مەن ئىنسان تەرىقىسىدە ئەفەسۇستا ۋەھشىي ھايۋانالر بىلەن چېلىشقان بولسام ،چېلىشقىنىم
ماڭا نېمە پايدا يەتكۈزەتتى؟ ئەگەر ئۆلگەنلەر تىرىلىپ قوپۇرۇلمىسا ،يەپ-ئىچەيلى ،چۈنكى
ئەتە ئۆلىمىز 33 .ئېزىقىپ كەتمەڭالر .يامان مۇئامىلە ياخشى ئەخالقنى بۇزىدۇ 34 .ئويغىنىپ
بىدار بولۇپ ،گۇناھ قىلماڭالر .بەزىلىرىڭالر خۇدانى تونۇمايدۇ .ئۇياتىڭالرنى كەلتۈرمەك ئۈچۈن
بۇنى ئېيتىمەن.

زېمىنىي بەدەنلەر ۋە ساماۋىي بەدەنلەر
 35بىركىم« :ئۆلگەنلەر قانداق تىرىلىپ قوپۇرۇلىدۇ؟ ياكى ئۇالر قانداق بەدەن بىلەن كېلىدۇ؟»
دەپ سورارمىكىن 36 .ئەي ئەقىلسىز ،سەن تېرىغان نەرسە ئۆزى ئۆلمىسە ،تىرىلمەيدۇ  37ۋە
سەن بىر نېمە تېرىساڭ ،ئۈنۈپ چىقىدىغان گىياھنىڭ ئۆزىنى تېرىماي ،بۇغداينىڭ ياكى باشقا
داننىڭ يالىڭاچ بىر ئۇرۇقىنى تېرىسەن 38 .لېكىن خۇدا ئۆزى خالىغاندەك ئۇنىڭغا بىر تەن
بېرىپ ،ھەر خىل ئۇرۇققا ئۆز خاس تېنىنى بېرىدۇ.
 39ھەممە تەن بىر خىل ئەمەس ،بەلكى ئادەمنىڭ تېنى باشقا ۋە باققان ھايۋانالرنىڭ تېنى
باشقا ۋە ئۇچارقاناتالرنىڭ تېنى باشقا ۋە بېلىقالرنىڭكى ھەم باشقا بولىدۇ 40 .ساماۋى بەدەنلەر
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بار ۋە زېمىنىي بەدەنلەر باردۇر .لېكىن ساماۋى بەدەنلەرنىڭ شان-شەرىپى باشقا ۋە زېمىنىي
بەدەنلەرنىڭ شان-شەرىپى باشقا بولىدۇ 41 .ئاپتاپنىڭ شان-شەرىپى باشقا ۋە ئاينىڭ شان-
شەرىپى باشقا ۋە يۇلتۇزالرنىڭ شان-شەرىپى باشقا بولىدۇ .چۈنكى بىر يۇلتۇزدىن يەنە بىر
يۇلتۇز شان-شەرەپتە ئېشىدۇ 42 .ئۆلگەنلەرنىڭ تىرىلىپ قوپۇرۇلۇشى ھەم شۇنداق بولىدۇ.
چىرىمەكلىكتە تېرىلىدۇ ،چىرىمەكسىزلىكتە تىرىلىپ قوپۇرۇلىدۇ.
 43ئۇياتلىق ئىچىدە تېرىلىدۇ ،شان-شەرەپتە تىرىلىپ قوپۇرۇلىدۇ .ئاجىزلىقتا تېرىلىدۇ
قۇۋۋەتتە تىرىلىپ قوپۇرۇلىدۇ 44 .مۇندا جىسمانىي بەدەن تېرىلىدۇ ،ئاندا روھىي بەدەن تىرىلىپ
قوپۇرۇلىدۇ .جىسمانىي بەدەن باردۇر ۋە روھىي بەدەن باردۇر 45 .شۇنداق ھەم پۈتۈلگەنكى:
«ئاۋۋالقى ئىنسان ،يەنى ئادەم تىرىك بىر جان بولدى» ،ئەمما ئاخىرقى ئادەم تىرىلدۈرىدىغان
بىر روھ بولدى 46 .لېكىن ئاۋۋال بولغىنى روھىي ئەمەس ،بەلكى جىسمانىي .ئاندىن كېيىن
روھىي بولغىنى كېلىدۇ 47 .ئاۋۋالقى ئىنسان يەردىن بولۇپ زېمىنىيدۇر .ئىككىنچى ئىنسان
ئاسماندىندۇر 48 .زېمىنىي بولغىنى قانداق بولسا ،زېمىنىيلەر ھەم شۇنداقتۇر .ساماۋى بولغىنى
قانداق بولسا ،ساماۋىالر ھەم شۇنداقتۇر 49 .زېمىنىي بولغىنىنىڭ سۈرىتىنى كىيگىنىمىزدەك
ساماۋى بولغىنىنىڭ سۈرىتىنى ھەم كىيگەيمىز.
 50ئەي بۇرادەرلەر ،بۇنى ئېيتىمەنكى ،جىسىم ۋە قان خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنى مىراس ئااللمايدۇ
ۋە چىرىمەكلىك چىرىمەكسىزلىكنى مىراس ئااللمايدۇ 51 .مانا سىلەرگە بىر سىر ئېيتىمەنكى،
بىز ھەممىمىز ئۆلۈمدە ئۇخالپ كەتمەيمىز ،لېكىن ھەممىمىز ئۆزگەرتىلىمىز 52 .شۇ ئىش
بىر دەمدە ،بىر كۆز يۇمۇپ ئاچقۇچىلىكتا ئاخىرقى كاناي چېلىنغىنىدا بولىدۇ .چۈنكى كاناي
چېلىنىدۇ ۋە ئۆلگەنلەر چىرىمەكسىزلىككە تىرىلىپ قوپۇرۇلىدۇ ۋە بىزلەر ئۆزگەرتىلىمىز.
 53چۈنكى بۇ چىرىمەكلىكنىڭ چىرىمەكسىزلىكنى كىيمىكى كېرەكتۇر ۋە بۇ ئۆلۈملۈكنىڭ
ئۆلۈمسىزلىكنى كىيمىكى كېرەكتۇر.
 54لېكىن بۇ چىرىمەكلىك چىرىمەكسىزلىكنى كىيىپ ،بۇ ئۆلۈملۈك ئۆلۈمسىزلىكنى
كىيگەندە« :ئۆلۈم ئۆزى غالىبىيەت تەرىپىدىن يۇتۇلۇپ كەتتى» دەپ پۈتۈلگەن سۆز بەجا
كەلتۈرۈلىدۇ.
 55ئەي ئۆلۈم ،سېنىڭ غالىبەڭ قېنى؟ ئەي ئۆلۈم ،سېنىڭ نەشتىرىڭ قېنى؟
 56ئۆلۈمنىڭ نەستىرى گۇناھ ۋە گۇناھنىڭ كۈچى تەۋرات قانۇنىدۇر 57 .لېكىن خۇداۋەندىمىز
ئەيسا مەسىھنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن بىزگە غالىبىنى بەرگۈچى خۇداغا شۈكۈر بولسۇن.
 58ئۇنىڭ ئۈچۈن ،ئەي ئامراق بۇرادەرلىرىم ،ئىشىڭالرنىڭ خۇداۋەندىدە بىكار بولمىغىنىنى
بىلىپ ،چىڭ تۇرۇپ ،تەۋرەنمەس بولۇپ ھەمىشە خۇداۋەندىنىڭ ئىشىدا ئېشىڭالر.
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يەرۇسالىمدىكى مەسىھىيلەرگە ئىائنە بېرىش توغرىسىدا

16

 1ئەمما مۇقەددەسلەرگە يىغىدىغان ئىئانە توغرىسىدا بولسا ،مەن گاالتىيادىكى
جامائەتلەرگە بۇيرۇغاندەك سىلەر ھەم شۇنداق قىلىڭالر 2 .كېلىشىمدە يىغىشنى
باشلىماي ،ھەربىرىڭالر ھەپتىنىڭ ئاۋۋالقى كۈنى ئۆز ئۆيىدە قولىدىن كەلگىنىچە بىر
نەرسە ئېلىپ قويسۇن 3 .كەلگىنىمدە ئۆزۈڭالر مۇناسىپ كۆرۈپ تەيىنلىگەن كىشىلەردىن
ئىئانەڭالرنى يېرۇسالېمغا ئېلىپ بارغىلى خەت بىلەن ئەۋەتەي 4 .لېكىن مېنىڭ ھەم بېرىشىم
مۇناسىپ كەلسە ،ئۇالر مەن بىلەن بىللە بارسۇن.

ئاخىرقى سۆز ۋە ساالمالر
 5ماكېدونىيەدىن ئۆتۈپ كەتكەندىن كېيىن سىلەرنىڭ قېشىڭالرغا كېلىمەن ،چۈنكى
ماكېدونىيەدىن ئۆتمەچىمەن 6 .لېكىن سىلەرنىڭ قېشىڭالردا بىر ۋاقىتقىچە توختاپ قېلىپ،
قىشنى ئۆتكۈزەرمەنمىكىن .ئاندىن نە يەرگە بارسام ،سىلەر مېنى يولغا سېلىپ ،ئۇزىتىپ
قويغايسىلەر 7 .چۈنكى ئەمدى يالغۇز ئۆتۈشۈمدە سىلەر بىلەن كۆرۈشكىلى خالىمايمەن ،لېكىن
خۇداۋەندە ئىجازەت بەرسە ،ئاراڭالردا بىر ۋاقىتقىچە تۇراي دەپ ،ئۈمىد قىلىمەن 8 .ئەمما ئورما
ھېيتىغىچە ئەفەسۇستا قالىمەن 9 .چۈنكى ئىش قىلىشقا ماڭا چوڭ بىر ئىشىك ئېچىلدى.
ئەمما توال قارشى تۇرغۇچىالر باردۇر.
 10تىموتېئۇس ئالدىڭالرغا كەلسە ،ئاراڭالردا قورقماي تۇرالىشىدىن خەۋەر ئېلىڭالر ،چۈنكى
ئۇ مەندەك خۇداۋەندىنىڭ ئىشىنى قىلىپ تۇرىدۇ 11 .ھېچكىم ئۇنى تەھقىر قىلمىسۇن،
بەلكى ئۇنى ئامانلىق بىلەن مېنىڭ ئالدىمغا ئەۋەتىڭالر .چۈنكى ئۇنىڭ بۇرادەرلەر بىلەن بىللە
كېلىشىنى ساقالپ تۇرىمەن.
 12ئەمما بۇرادەر ئاپوللوس بولسا ئۆزى بۇرادەرلەر بىلەن بىللە قېشىڭالرغا بارغىلى ئۇنىڭغا
توال يالۋۇردىم .ھازىر ئالدىڭالرغا بارغىلى خالىمىدى ،لېكىن مۇناسىپ پۇرسەت تاپقاندا بارىدۇ.
 13بىدار بولۇپ ،ئىماندا چىڭ تۇرۇڭالر .ئەردەك تۇرۇپ ،كۈچلۈك بولۇڭالر.
 14ھەر ئىشىڭالر مېھىر-مۇھەببەت بىلەن قىلىنسۇن 15 .ئەي بۇرادەرلەر ،ئاخايەنىڭ تۇنجى
ھوسۇلى بولۇپ ،ئۆزىنى مۇقەددەسلەرنىڭ خىزمىتىگە تۇتقان ئىستىفاناسنىڭ ئۆي خەلقىنى
بىلىسىلەر 16 .سىلەرگە يالۋۇرىمەنكى ،شۇنداقالرغا ۋە ئۇالرغا ھەمكارلىق قىلىپ ئىشلىشىپ
تۇرغانالرنىڭ ھەربىرىگە بويۇن سۇنغايسىلەر.
 17ئىستىفاناس ۋە فورتۇناتۇس ۋە ئاخايكۇس كەلگىنى ئۈچۈن خۇشتۇرمەن .چۈنكى ئۇالر سىلەر
تەرەپتىن كەم بولغانلىرىنى تولۇقالپ بەردى 18 .ئۇالر مېنىڭ روھۇمنى ۋە سىلەرنىڭكىنى
سۆيۈندۈردى .ئۇنىڭ ئۈچۈن شۇنداقالرنى ئەۋزەل بىلىڭالر 19 .ئاسىيا يۇرتىدىكى جامائەتلەر
سىلەرگە ساالم ئېيتىدۇ .ئاكۋىال ۋە پرىسكىلال ئۆز ئۆيىدىكى جامائەت بىلەن خۇداۋەندىدە
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سىلەرگە توال ساالم ئېيتىدۇ 20 .بۇرادەرلەرنىڭ ھەممىسى سىلەرگە ساالم ئېيتىدۇ .مۇقەددەس
سۆيۈش بىلەن بىر-بىرىڭالرغا ساالم قىلىڭالر 21 .مەن پاۋلۇس ئۆز قولۇم بىلەن سالىمىمنى
يازدىم.
 22بىر كىشى خۇداۋەندىنى دوست تۇتمىسا ،مەلئۇن بولسۇن .ماراناتا 23 .خۇداۋەندە ئەيسانىڭ
مېھىر-شەپقىتى سىلەر بىلەن بولسۇن 24 .مېنىڭ مۇھەببىتىم مەسىھ ئەيسادا ھەممەڭالر
بىلەن بولسۇن .ئامىن.

