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پېترۇس يازغان
 ئىككىنچى خەت

 ئىمان تاپقانالرغا ساالم

ۋە 1  خۇدايىمىزنىڭ  پېترۇستىن  سىمون  بولغان  روسۇل  ۋە  بەندىسى  مەسىھنىڭ  1 ئەيسا 

قۇتقۇزغۇچىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ ئادالىتى بىلەن بىزنىڭكىدەك ئەۋزەل ئىمان تاپقانالرغا 
ساالم.  2 خۇدانىڭ ۋە خۇداۋەندىمىز ئەيسا توغرىسىدىكى مەرىپىتى بىلەن مېھىر-شەپقەت ۋە 

ئامانلىق ئاراڭالردا زىيادىلەشكەي.  

 خۇدانىڭ ئۇلۇغ دەۋىتىگە مۇۋاپىق ياشاش

قىچقارغۇچى  بىزنى  مۇۋاپىق  پەزىلىتىگە  ۋە  شان-شەرىپى  ئۆز  قۇدرىتى  خۇدالىق  3 ئۇنىڭ 

توغرىسىدىكى مەرىپىتى بىلەن تىرىكلىك ۋە تەقۋادارلىققا تەئەللۇق بولغان ھەممىسىنى بىزگە 
بەرگەن.  4 بۇ شان-شەرەپ ۋە پەزىلىتى بىلەن ئۇ ئەۋزەل ۋە ناھايىتى ئۇلۇغ ۋەدىلەرنى بىزگە 
ئاتا قىلدى. بۇالرنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن سىلەر يامان شەھۋەتلەرنىڭ سەۋەبىدىن دۇنيادا بولغان 

بۇزۇقچىلىقتىن قېچىپ قۇتۇلۇپ، خۇدالىق تەبىئەتتىن ھەسسىدار بولغايسىلەر.  
بىلىش،  6 ۋە  پەزىلەتكە  ۋە  پەزىلەت،  ئىمانىڭالرغا  بىلەن  ئىجتىھات  ھەممە  ئۈچۈن  5 بۇنىڭ 

تەقۋادارلىق،  7 ۋە  سەۋرگە  ۋە  سەۋر،  تارتماقلىققا  نەپس  ۋە  يىغماقلىق،  نەپس  بىلىشكە 
تەقۋادارلىققا بۇرادەرلىك مۇھەببەت، ۋە بۇرادەرلىك مۇھەببەتكە ئومۇمىي مۇھەببەت قوشۇپ 
ئەيسا  خۇداۋەندىمىز  تۇرسا،  ئېشىپ  بولۇپ  ئاراڭالردا  ئىشالر  بۇ  كۆرسىتىڭالر.  8 چۈنكى 

مەسىھنىڭ مەرىپىتىدە سىلەرنى ئەمەلسىز ۋە مېۋىسىز قويمايدۇ.  
ئىلگىرىكى  ئۆز  ۋە  كۆرەلمەيدۇ  بولۇپ  كور  ئۆزى  ئۇ  بولمىسا،  بىركىمدە  ئىشالر  بۇ  9 لېكىن 

ئۆز  بۇرادەرلەر،  ئەي  ئۈچۈن،  بولىدۇ.  10 ئۇنىڭ  ئۇنتۇغان  قىلىنغىنىنى  پاك  گۇناھلىرىدىن 
چۈنكى  تىرىشىڭالر،  زىيادە  تېخى  قىلىشقا  مۇستەھكەم  ئىلغىنىشىڭالرنى  ۋە  دەۋىتىڭالرنى 
ۋە  خۇداۋەندىمىز  بىلەن  تايمايسىلەر.  11 بۇنىڭ  ئەسال  ۋاقىت  ھېچ  قىلساڭالر،  شۇنداق 
بىلەن  كەڭرىچىلىك  كىرىشىڭالر  پادىشاھلىقىغا  ئەبەدىي  مەسىھنىڭ  ئەيسا  قۇتقۇزغۇچىمىز 

سىلەرگە بېرىلىدۇ.  
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ئەيسا مەسىھ توغرىسىدىكى سۆزلەرنىڭ ئىشەنچلىكى
بولساڭالرمۇ،  مۇستەھكەملەنگەن  ھەقىقەتتە  بار  ئۆزۈڭالردا  بىلىپ  شۇنى  ۋەجىدىن،  12 بۇ 

ھەمىشە شۇنى يادىڭالرغا كەلتۈرمەكچىمەن.  13 بۇ بەدىنىمنىڭ چېدىرىدا بار ئىكەنلىكىمدە، 
ياد قىلدۇرماق بىلەن سىلەرنى بىدار قىلىشنى اليىق كۆردۈم.  14 چۈنكى خۇداۋەندىمىز ئەيسا 
سالىدىغىنىمنى  يېقىندا  پات  چېدىرىنى  بەدىنىمنىڭ  شۇ  قىلغاندەك،  مەلۇم  ماڭا  مەسىھ 
بىلىمەن.  15 ئىجتىھات قىلىمەنكى، مەن ئالەمدىن كەتكەندىن كېيىن بۇ ئىشالرنى ھەمىشە 

يادىڭالرغا كەلتۈرگەيسىلەر.  
16 چۈنكى خۇداۋەندىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ قۇدرىتىنى ۋە كېلىشىنى سىلەرگە بىلدۈرگىنىمىزدە 

پەم بىلەن ئويدۇرۇپ چىقىلغان چۆچەكلەرگە ئەگەشمىدۇق، بەلكى ئۆز كۆزىمىز بىلەن ئۇنىڭ 
ئۇلۇغلۇقىنى كۆرگەن گۇۋاھالردۇرمىز.  17 چۈنكى ھەممىدىن ئەزىم زاتنىڭ تەرىپىدىن ئۇنىڭغا 
ئېيتقاندا،  دەپ  بۇدۇر«  ئوغلۇم  ئامراق  بار.  خۇش-رىزايىم  بىلەن  »ئۇنىڭ  كېلىپ:  ئاۋاز  بىر 
خۇدا ئاتىدىن ئۇنىڭغا ئىززەت ۋە شان-شەرەپ بېرىلدى.  18 بىز ئۇنىڭ بىلەن مۇقەددەس تاغدا 

ئىكەنلىكىمىزدە بۇ ئاۋازنىڭ ئاسماندىن كەلگىنىنى ئاڭلىدۇق.  
تاڭ  تۇرىدۇ.  مۇستەھكەمرەك  تېخى  بىزگە  ئەمدى  سۆزى  پەيغەمبەرلىك  بىلەن،  19 شۇنىڭ 

بىر  يورۇيدىغان  يەردىكى  قاراڭغۇ  چىققۇچىلىك،  كۆڭۈللىرىڭالردا  يۇلتۇزى  سەھەر  ئېتىپ 
ئاۋۋال  قىلىسىلەر.  20 لېكىن  ياخشى  قويساڭالر،  زېھىن  سۆزگە  ئۇ  قارىغاندەك،  چىراغقا 
بىلگەيسىلەركى مۇقەددەس يازمىالرنىڭ ھېچبىر پەيغەمبەرلىك سۆزى ئادەمنىڭ ئۆز قۇۋۋىتى 
بىلەن بايان قىلىنمايدۇ.  21 چۈنكى ھېچبىر پەيغەمبەرلىك سۆز ئىنساننىڭ خاھىشى بىلەن 
ئىلھام  تەرىپىدىن  خۇدا  باشلىنىپ  روھتىن  مۇقەددەس  ئادەملەر  بەلكى  كەلمىگەندۇر،  ئەسال 

تېپىپ سۆز قىلغان.  

ساختا پەيغەمبەرلەر

1 لېكىن قوۋمنىڭ ئارىسىدا ساختا پەيغەمبەرلەر ھەم قوپقانىدى ۋە شۇنىڭدەك سىلەرنىڭ 2 

ئاراڭالردا ھەم ساختا مۇئەللىملەر قوپۇپ، ئۇالرنى سېتىۋالغان خۇداۋەندە ئۆزىنى ئىنكار 
تۇيۇقسىز  كىرگۈزۈپ،  ئاستىرتىن  بۆلگۈنچىلىكلەر  بولىدىغان  سەۋەب  ھاالكەتكە  قىلىپ، 
ئۇالرنىڭ  ۋە  ئەگىشىدۇ  بۇزۇقلۇقىغا  ئۇالرنىڭ  2 تولىالر  كەلتۈرىدۇ.   ھاالكەت  ئۈستىگە  ئۆز 
سۆز  ھىيلە  قىلىپ،  تەمەخورلۇق  3 ئۇالر  قىلىنىدۇ.   دەشنەم  يولى  ھەقىقەتنىڭ  سەۋەبىدىن 
تەيىنلەنگەن ھۆكۈم  ئۇالرغا  بېرى  ئۇزۇندىن  لېكىن  تاپتۇرىدۇ.  پايدا  ئۆزىگە  بىلەن سىلەردىن 

تەخىر قىلماي يېقىنلىشىدۇ ۋە ئۇالرنىڭ ھاالكىتى ئۇخالپ ياتمايدۇ.  
4 خۇدا گۇناھ قىلغان پەرىشتىلەرنى ئايىماي، ئۇالرنى دوزاخقا چۈشۈرۈپ ھۆكۈمگە ساقالنماق 

توپاننى  ئۇ  ھەم  ئەمەسمۇ؟  5 شۇنداق  تاپشۇردى  زەنجىرلىرىگە  قاراڭغۇلۇقنىڭ  ئۈچۈن 
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پاسىقالرنىڭ ئالىمىگە ئەۋەتكىنىدە ئادالەت جاكارلىغۇچى نۇھنى يەتتە كىشى بىلەن ساقلىغان 
بولسىمۇ، قەدىمكى دۇنيانى ئايىمىدى.  6 ۋە ئۇ يەنە سودوم بىلەن گوموررا شەھەرلىرىنى كۈل 
قىلىپ  ئىبرەت  پاسىقالرغا  ۋاقىتتىكى  كېلىدىغان  تەيىنلەپ،  يوقىتىلىشقا  ئۇالرنى  قىلىپ 
قويدى.  7 لېكىن ئۇ يامانالرنىڭ بۇزۇق يۈرۈش-تۇرۇشىدىن قىينالغان ئادىل لوتنى قۇتقۇزدى.  
كۆڭلىدە  ئادىل  ئۆز  كۆرۈپ،  ئاڭالپ  ئولتۇرۇپ  ئارىسىدا  ئۇالرنىڭ  ئادىل كىشى  ئۇ  8 چۈنكى 

خۇداۋەندە  ئوخشاش  قىينىالتتى.  9 شۇنىڭغا  ئىشالردىن  پاسىق  ئۇالرنىڭ  كۈنگە  كۈندىن 
ساقالشنى  كۈنىگە  ھۆكۈم  بېرىپ  جازا  ھەقسىزلەرگە  قۇتقۇزۇپ،  سىناقالردىن  تەقۋادارالرنى 
تەھقىر  روھىي خوجىلىقنى  يۈرۈپ،  مۇۋاپىق  ناپاك شەھۋەتلەردە جىسىمگە  بىلىدۇ.  10 ئۇالر 
دەشنەم  ئۇلۇغلىرىنى  ئالىمىنىڭ  ئەرۋاھ  تۇتۇپ،  چوڭ  ئۆزىنى  بولۇپ،  بىپەرۋا  ئۇالر  قىلىدۇ. 
قىلىشتىن قورقمايدۇ.  11 لېكىن ئۇالردىن قۇدرەت ۋە قۇۋۋەتتە ئۇلۇغراق بولغان پەرىشتىلەر 
قىلمايدۇ.  12 لېكىن  ھۆكۈمىنى  دەشنەمنىڭ  بىر  ئۈستىگە  ئۇالرنىڭ  ئالدىدا  خۇداۋەندىنىڭ 
تۇغۇلغان  ئۈچۈن  قىلىنماق  ھاالك  ۋە  شىكار  مۇۋاپىق  تەبىئىتىگە  قىلغۇچىالر  دەشنەم  بۇ 
ھاالك  ئوخشاش  ئۇالرغا  قىلىپ،  دەشنەم  بىلمىگىنىگە  ئۆز  ئوخشاش  ھايۋانالرغا  ئەقىلسىز 
بولۇپ،  13 ھەقسىزلىقىغا مۇۋاپىق ئۇالرغا ياندۇرۇلىدۇ. كۈندە ئەيش-ئىشرەتنى لەززەت ساناپ، 
خىجالەتنىڭ  ۋە  داغالر  يىرگىنچلىك  ئۇالر  ئولتۇرغاندا  زىياپەتلەردە  قىلغان  بىلەن  ئۆزۈڭالر 
داغلىرى بولۇپ ئۆز ھىيلىلىرى بىلەن سۆيۈنىدۇ.  14 ئۇالرنىڭ كۆزلىرى زىنا بىلەن تولغاندۇر. 
كۆڭۈللىرى  ئېزىقتۇرىدۇ.  جانالرنى  بولمىغان  مۇستەھكەم  ۋە  قارايدۇ  گۇناھقا  ھەمىشە  ئۇالر 

تەمەخورلۇققا كۆنگەچ، لەنەتنىڭ بالىلىرىدۇر.  
15 ئۇالر تۈز يولدىن كېتىپ، ھەقسىزلىق بىلەن تاپقان ھەقنى دوست تۇتقان بېئورنىڭ ئوغلى 

ئادەم  زۇۋانسىز ئۇالغ  بىر  ئۇ ئۆزى،  يولىغا چىقىپ ئېزىقىپ كەتكەن.  16 لېكىن  بىلئامنىڭ 
ئەدەپ  جەھىتىدىن  خىالپلىقى  ئۆز  توسقىنىدا،  ھاماقەتلىكتىن  ئۇنى  سۆزلەپ،  بىلەن  ئاۋازى 

يېدى.  
ئۇالرغا  بۇلۇتالردەكتۇر.  كەتكەن  ھەيدىلىپ  بوراندىن  بۇالقالردەك،  سۇسىز  ئادەملەر  17 شۇنداق 

يوغان  ھەددىسىز  ئىناۋەتسىزلىكنىڭ  ئۇالر  تۇرىدۇ.  18 چۈنكى  ساقلىنىپ  قاراڭغۇلۇق  قويۇق 
سۆزلىرىنى قىلىپ، ئېزىقتۇلۇقتا يۈرگەنلەردىن ئاران قۇتۇلغانالرنى جىسىم شەھۋەتلىرىنىڭ ۋە 
بۇزۇقلۇقنىڭ تۇزىقىغا ئالداپ تارتىدۇ  19 ۋە ئۇالرغا ئازادلىقنى ۋەدە قىلىپ، ئۆزى بۇزۇقچىلىقنىڭ 

قۇللىرىدۇر. چۈنكى ئادەم كىم تەرىپىدىن بويسۇندۇرۇلغان بولسا، شۇنىڭ قۇلى بولىدۇ.  
دۇنيانىڭ  بىلەن  ۋاسىتىسى  مەرىپىتىنىڭ  مەسىھنىڭ  ئەيسا  قۇتقۇزغۇچىمىز  20 خۇداۋەندە 

ئاخىرى  ئۇالرنىڭ  بېسىلسا،  تۇتۇلۇپ  يەنە  شۇنىڭدىن  كېيىن،  قۇتۇلغاندىن  ناپاكلىقىدىن 
ئۆزىگە  ئاندىن  بىلىپ،  يولىنى  ئادالەتنىڭ  بولىدۇ.  21 ئۇالر  يامانراق  ئاۋۋالقىسىدىن 
تاپشۇرۇلغان مۇقەددەس ئەمردىن يۈز ئۆرۈمەكتىن ئۇنى ئەسال تونۇمىغىنى ئۇالرغا ياخشىراق 
بوالتتى.  22 »ئىت ئۆز قۇسۇقىغا يېنىپ كېلىدۇ« ۋە »يۇيۇلغان توڭگۇز يەنە اليدا يۇمىلىنىدۇ« 

دەپ تەمسىلدە راست ئېيتىلغاندەك ئۇالرغا ۋەقە بولدى.  
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خۇدانىڭ كۈنى

1 ئەي ئامراقالر، سىلەرگە پۈتكەن ئىككىنچى خېتىم بۇدۇر. بۇ خەتلەردە ئېسىڭالرگە سالغان 3 

سۆزلەر بىلەن ساپ زېھىنلىرىڭالرنى ئويغانغىلى خالىدىمكى، 2 مۇقەددەس پەيغەمبەرلەرنىڭ 
ئىلگىرىدىن ئېيتقان سۆزلىرىنى ۋە خۇداۋەندە قۇتقۇزغۇچىنىڭ تەرىپىدىن ئۆز روسۇللىرىڭالرنىڭ 
ۋاسىتىسى بىلەن ئاڭلىغان ئەمرنى ياد قىلغايسىلەر.  3 ئاۋۋال شۇنى بىلگەيسىلەركى، ئاخىرقى 
مۇۋاپىق  شەھۋەتلىرىگە  ئۆز  كېلىپ،  بىلەن  سۆزلەر  مەسخىرە  قىلغۇچىالر  مەسخىرە  كۈنلەردە 
تارتىپ،  ئاتا-بوۋىالر ئۆلۈپ كەتكەندىن  يۈرۈپ:  4 »ئۇنىڭ كېلىشىنىڭ ۋەدىسى قېنى؟ چۈنكى 
قالماقتا«  بولۇپ  خىل  بىر  نەرسىلەر  ھەممە  بولغاندەك،  ئىپتىداسىدىن  مەۋجۇداتنىڭ  دەرۋەقە 
دەپ ئېيتىدۇ.  5 ئۇالر بۇنى ئېيتقاندا ئۇنتۇيدۇكى، ئاسمانالر مۇقەددەم ۋاقىتتىن تارتىپ بار ئىدى 
ۋە يەر خۇدانىڭ سۆزى ۋاسىتىسى بىلەن سۇدىن ۋە سۇ بىلەن پەيدا بولدى  6 ۋە ئۇ ۋاقىتتىكى 
ئالەم سۇدىن بېسىلىپ يوقالدى.  7 لېكىن ھازىرقى ئاسمانالر ۋە يەر ئۇ سۆزگە مۇۋاپىق ئوتقا 

ساقلىنىپ، پاسىق ئادەملەرنىڭ ھۆكۈمى ۋە ھاالكىتىنىڭ كۈنىگىچە ساقلىنىدۇ.  
8 لېكىن، ئەي ئامراقالر، بىر نېمە سىلەردىن پىنھان بولمىسۇن، يەنى شۇكى، خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا 

بىر كۈن مىڭ يىلدەك ۋە مىڭ يىل بىر كۈندەكتۇر.  9 بەزىلەر ئۇ ھايال بولىدۇ دېگىنىدەك خۇداۋەندە 
ئۆز ۋەدىسىدىن ھايال بولمايدۇ. لېكىن ھېچكىمنىڭ ھاالك بولۇشىنى خالىماي، ھەممىسىنىڭ توۋاغا 
كېلىشىنى خالىغاچ، سىلەرگە كۆڭۈل كەڭلىكى كۆرسىتىدۇ.  10 لېكىن خۇداۋەندىنىڭ كۈنى كېچىدە 
جاھانالر  ۋە  يوقىلىدۇ  بىلەن  ئاۋاز  گۈلدۈرلىگەن  ئاسمانالر  ۋاقىت  ئۇ  كېلىدۇ.  ئوغرىدەك  كەلگەن 

ئىسسىقلىقتىن ئېرىپ كېتىدۇ. يەر ۋە ئانداكى ئىشالر كۆيدۈرۈلىدۇ.  
تەقۋادارلىقتا  ۋە  يۈرۈش-تۇرۇشتا  پاك-مۇقەددەس  سىلەر  كەتسە،  ئېرىپ  ھەممىسى  11 بۇنىڭ 

ئۇنى  تۇرۇپ،  مۇنتەزىر  كۈنىگە  خۇدانىڭ  كېرەكتۇر؟  12 دەرۋەقە  بولمىقىڭالر  قانداق 
ئالدىراتقىنىڭالردا قانداق بولمىقىڭالر كېرەكتۇر؟ مانا ئۇ كۈندە ئاسمانالر ئوت بىلەن توزۇپ 
كېتىدۇ ۋە جاھانالر ئىسسىقلىقتىن ئېرىپ كېتىدۇ.  13 لېكىن ئۇنىڭ ۋەدىسىگە مۇۋاپىق يېڭى 

ئاسمانالرغا ۋە يېڭى بىر يەرگە مۇنتەزىردۇرمىز. ئۇالردا ئادالەت ماكان تۇتىدۇ.  
14 ئۇنىڭ ئۈچۈن، ئەي ئامراقالر، بۇنىڭغا مۇنتەزىر بولغاندىن كېيىن ئۇنىڭ ئالدىدا ئامانلىقتا 

نىجاتقا  سەۋرى  خۇداۋەندىمىزنىڭ  قىلىڭالر  15 ۋە  ئىجتىھات  بولۇشقا  ئەيىبسىز  ۋە  داغسىز 
سەۋەب بولىدۇ دەپ ساناڭالر. شۇنىڭغا ئوخشاش ئامراق بۇرادىرىمىز پاۋلۇس ئۆزىگە بېرىلگەن 
ھېكمەتكە مۇۋاپىق سىلەرگە پۈتكەن.  16 شۇ نەرسىلەر توغرىسىدا پۈتكەندە ھەممە خەتلىرىدە 
شۇنداق يازىدۇ. شۇ خەتلەردە تەسلىك بىلەن ئۇقااليدىغان نەرسىلەر باردۇر. شۇنى ۋە ھەم باشقا 

مۇقەددەس يازمىلىرىنى نادان ۋە تۇراقسىز ئادەملەر ئۆز ھاالكىتىگە تەتۈر تولغايدۇ.  
ئەخالقسىزالرنىڭ  بولۇڭالركى،  ئاگاھ  بىلگەچ  ئىلگىرىدىن  بۇنى  سىلەر  ئامراقالر،  17 ئەي 

كەتمىگەيسىلەر.  18 لېكىن  چۈشۈپ  مۇستەھكەملىقىڭدىن  ئۆز  ئەگىشىپ،  ئېزىقتۇلۇقىغا 
ئۆسۈڭالر.  مەرىپىتىدە  مەسىھنىڭ  ئەيسا  قۇتقۇزغۇچىمىز  خۇداۋەندە  ۋە  مېھىر-شەپقەتتە 

ئۇنىڭغا ھازىر ۋە ئەبەدىي كۈنگىچە شان-شەرەپ بولغاي ئامىن.  


