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ГАЛАТИЯЛИҚЛАРҒА 
ЙЕЗИЛҒАН ХӘТ

Саламлар

1 1 Адәмләрниң тәрипидин яки адәмләрниң васитиси билән әмәс, бәлки 
Әйса Мәсиһниң вә уни өлүкләр арисидин қопурған Худа Атиниң васитиси 

билән расул болған Павлустин  2 вә мән билән биллә болған бурадәрләрниң 
һәммисидин Галатиядики җамаәтләргә салам.  3 Силәргә Худа Атидин вә 
Худавәндимиз Әйса Мәсиһтин меһри-шәпқәт вә аманлиқ болғай.  4 У өзи 
Худа Атимизниң ирадисигә мувапиқ бизни шу яман дуниядин қутқузғили 
гуналиримиз үчүн өзини пида қилди.  5 Униңға әбәдләрниң әбәдигичә шан-
шәрәп болсун амин.  

Бәргән Инҗилдин башқа Инҗил йоқ

6 Мәсиһниң меһри-шәпқити билән қичқарғучидин йенип, башқа Инҗилға 
ундақ пат йөткәлгиниңларға әҗәблинимән.  7 Лекин шу әсла башқа Инҗил 
әмәстур. Амма силәрни езиқтуруп Мәсиһниң Инҗилини илишаңғу қилип 
турған бәзи кишиләр бар.  8 Лекин биз өзимиз яки асмандин бир пәриштә, 
биз силәргә йәткүзгән Инҗилдин башқисини вәз ейтса, мәлун болсун.  9 Мән 
илгири ейтқандәк әмди йәнә ейтимәнки, бир киши силәр қобул қилған 
Инҗилдин башқисини вәз ейтса, мәлун болсун.  
10 Әмди адәмләрниң ризайиғиму яки Худаниң ризайиға сөз қилимәнму? Яки 
техи адәмләргә мәқбул болғили тиришимәнму? Әгәр техи адәмләргә мәқбул 
болғили халисам, Мәсиһниң хизмәткари болмайттим.  

Худа өзи Павлусни расуллуқ хизмитигә қичқарған

11 Лекин, әй бурадәрлирим, мән силәргә йәткүзгән Инҗил инсанчә 
әмәс дәп, силәргә билдүримән.  12 Чүнки мән өзәм уни адәм тәрипидин 
қобул қилмидим яки үгәнмидим, лекин Әйса Мәсиһниң илһами васитиси 
билән маңа кәлди.  13 Мениң йәһудийлиқта қилған йүрүш-турушумниң 
тоғрисидин аңлап, мениң Худаниң җамаитини қандақ һәддидин зиядә 
қоғлап вәйран қилғинимни билисиләр.  14 Дәрвәқә йәһудийлиқта тәрәққий 
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қилип хәлқимдики тәңтушлиримниң толисидин өтүп, ата-бовилиримниң 
буйруқлирида ғәйрәт қилаттим.  
15 Лекин мени анамниң қосиқидики вақтидин бери илғап, өз меһри-шәпқити 
билән қичқарған Худа  16 таипиләргә Инҗилни йәткүзмиким үчүн, өз Оғлини 
мәндә ашкарә қилғили мунасип көргәндә, җисим вә қан билән мәслиһәт 
қилмидим.  17 вә Йерусалимға мәндин илгири расул болғанларниң қешиға 
чиқмай, Әрәбистанға берип, андин йәнә Дәмәшиққә йенип кәлдим.  
18 Үч йилдин кейин Кифас билән тонуш болмақ үчүн Йерусалимға чиқип, он 
бәш күн униң қешида қалдим.  19 Лекин Худавәндиниң бурадири Яқубтин 
башқа расулларниң һеч бирини көрмидим.  20 Мана силәргә бу пүткинимниң 
ялған болмиғини Худаниң алдида ашкаридур.  21 Андин кейин Сүрийә вә 
Киликийәниң әтраплириға кәлдим.  22 Лекин Йәһудийәдики җамаәтләр 
мени йүздин тонумайтти.  23 Улар «Бизни бир вақит қоғлиған киши өзи 
илгири йоқатқили қәстлигән иманниң Инҗилини әмди вәз ейтиду» дәп, мән 
тоғрилиқ ялғуз шу хәвәрни аңлап,  24 мениң җәһитимдин Худаға һәмд ейтти.  

Расулларниң Павлусни қобул қилиши

2 1 Он төрт йилдин кейин Титусни һәмраһ қилип, Барнабас билән 
Йерусалимға йәнә чиқтим.  2 Бир илһамға мувапиқ чиққан едим. 

Андакиләргә өзәм таипиләргә җакалиған Инҗилни дәп бәрдим, лекин 
мөтивәрләргә йүзмуйүз һәммисини баян қилип, һазирқи жүгүрүшүм яки 
илгәрки жүгүргиним бекар болмисун дәп, улар билән мәслиһәт қилиштим.  
3 Амма мән билән һәмраһ болған Титус юнаний болғини билән хәтнә 
қилинғили зорланмиди.  4 Болмиса бир нәччә сахта бурадәрләр җамаәткә 
қошулған еди. Улар бизни қул қилмақ үчүн Мәсиһ Әйсадики азатлиқимизни 
чарлиғили җамаәткә киривалған еди.  5 Лекин Инҗилниң һәқиқити 
араңларда қалсун дәп, бир саатчәму уларға итаәт қилғили унимидуқ.  
6 Лекин мөтивәр саналғанлар бир немә болған болса яки болмиса, буниң билән 
мениң карим йоқтур. Худа адәмгә йүз-хатирә қилмайду. Һәр қандақ болса, 
мөтивәрләр маңа бир немә буйрумиди.  7 Бәлки улар Петрусқа хәтниликләргә 
Инҗилниң йәткүзүши тапшурулғандәк, маңа хәтнисизләргә йәткүзүши 
тапшурулғинини көрди.  8 Чүнки Петрус хәтниликләр арисида расуллуқ қилип 
турғинида, униңға ярдәм бәргүчи өзи маңа һәм таипиләрниң арисида ярдәм 
бәргән еди.  9 Түврүкләрдәк саналған Яқуб вә Кифас вә Юһанна маңа берилгән 
меһри-шәпқәтни билип: «Биз хәтниликләргә вә силәр таипиләргә барғайсиләр» 
дәп маңа вә Барнабасқа шерикликкә оң қолини бәрди.  10 Лекин улар пеқирларни 
яд қилишимизни халиди вә мән шуни қилишип бәргили тириштим.  
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Павлусниң Кифасниң (йәни Петрусниң) әйиплиши
11 Лекин Кифас Антакяға кәлгәндә хата қилғини үчүн униңға йүзмуйүз 

қоптум.  12 Чүнки Яқубтин кишиләр кәлмәстә у таипиләр билән таам 
йеди. Лекин улар кәлгәндин кейин хәтниликләрдин қорқуп, өзини нери 
тартип таипиләрдин айрилди.  13 Қалған йәһудийлар һәм униң билән рия 
қилди. Шундақки, Барнабас һәм уларниң риясиға тартилди.  14 Лекин мән 
уларниң Инҗилниң һәқиқитигә мувапиқ түз иш қилмиғинини көргәндә, 
һәммисиниң алдида Кифасқа ейттимки: «Сән йәһудий болуп йәһудийдәк 
яшимай, таипиләрдәк яшисаң, немә үчүн таипиләрни йәһудийдәк яшиғили 
зорлайсән?  
15 Биз өзимиз йәһудий болуп, таипиләрниң тәриқисидә гунакар әмәсмиз.  
16 Һеч бир адәмниң қанун әмәллири билән адил болалмай, бәлки Мәсиһ 
Әйсаға иман кәлтүрмики билән адил қилинмиқини билип, биз һәм Мәсиһ 
Әйсаға ишәндуқ. Тәврат қануниға әмәл қилмақ билән әмәс, бәлки Мәсиһкә 
ишәнмикимиз билән адил қилинғаймиз. Чүнки һеч бир адәм Тәврат 
қануниниң әмәллири билән адил қилинмайду.  
17 Лекин әгәр биз Мәсиһтә адил болушни издәп, өзимизниң һәм гунакар 
екәнликимиз ениқ болса, Мәсиһ гунаниң хизмитидә болмидиму? Яқ һәргиз.  
18 Чүнки өз йиқитқинимни йәнә ясисам, өзәмни хилаплиқ қилғучидәк 
көрситимән.  19 Чүнки мән болсам Худа үчүн яшиғили Тәврат қануниниң 
васитиси билән Тәврат қануниға нисбәтән өлдүм. Мәсиһ билән биллә чапрас 
яғачқа тартилдим.  20 Лекин мундин кейин мән өзәм яшимаймән, бәлки Мәсиһ 
мәндә яшайду. Амма әмди җисимчә яшисамму, мени дост тутуп мән үчүн 
өзини пида қилған Ибн Алланиң имани билән яшаймән.  21 Худаниң меһри-
шәпқитини инавәтсиз қилмаймән, чүнки әгәр адаләт Тәврат қанунидин 
болса еди, Мәсиһ бекар өлгән еди.  

Иман вә Тәврат қануни

3 1 Әй әқилсиз галатиялиқлар, чапрас яғачқа тартилған Әйса Мәсиһ өз 
көзлириңларниң алдида баян қилинғандин кейин, ким силәрни алдиған 

екән?  2 Ялғуз шуни силәрдин билгили халаймән: Роһни Тәврат қануниға әмәл 
қилиш билән қобул қилдиңларму яки аңлап иман кәлтүрүш билән уни қобул 
қилдиңларму?  3 Шундақ әқилсиз болдуңларму? Роһ билән башлиғандин 
кейин, җисим билән тамам қилисиләрму?  4 Шу нәччә тола зәхмәтни бекар 
тарттиңларму? Дәрвәқә бекар болдиму? 5 Силәргә Роһни берип, араңларда 
қудрәтлик әмәл қилғучи шуни Тәврат қануниниң әмәллири үчүн қилдиму 
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яки аңлап иман кәлтүрүш үчүн қилдиму?  
6 Шундақ һәм Ибраһим Худаға ишәнди вә ишиниши униңға адаләттәк 
саналди.  7 Билиңларки, имандин болғанларниң өзи Ибраһимниң 
балилиридур.  8 Лекин муқәддәс язмилар Худаниң таипиләргә иман билән 
адил қилидиғинини илгиридин көргәч: «Сәндә һәммә таипиләр бәхит-
бәрикәт тапиду» дәп Ибраһимға илгиридин Инҗилни бешарәт бәрди.  9 Униң 
үчүн имандин болғанлар өзи ишәнгән Ибраһим билән биллә бәхит-бәрикәт 
тапиду.  
10 Амма Тәврат қануниниң әмәллиригә таянғанларниң һәммиси ләнәт 
тегидидур, чүнки һәр ким Тәврат қануниниң китапида пүтүлгәнниң 
һәммисини дайим тутмиса, мәлундур.  11 Һеч кимниң Тәврат қануни билән 
Худаниң алдида адил қилинмайдиғини ашкаридур, чүнки адил киши иман 
билән яшайду.  12 Амма Тәврат қануни имандин әмәс, бәлки уни тутқан киши 
униң билән тирик қалиду.  13 Мәсиһ биз үчүн ләнәт қилинип, бизни Тәврат 
қануниниң ләнәтидин азат қилди. Чүнки һәр ким яғачқа есилса, мәлундур» 
дәп пүтүлгәндур.  14 Ибраһимниң мубарәклики таипиләргә йетип, өзимиз 
иманниң васитиси билән вәдә қилинған Роһни қобул қилмиқимиз үчүн азат 
қилиндуқ.  

Тәврат қануни вә Худаниң вәдиси

15 Әй бурадәрләр, инсанчә сөзләп ейтимәнки, бир адәмниң вәсийити 
тәстиқ қилинғандин кейин, һеч ким уни инавәтсиз қилалмайду яки униңға 
бир немә қошалмайду.  16 Амма Ибраһимға вә униң уруқиға вәдиләр берилди. 
Толиға ейтқандәк «уруқлар» демиди, бәлки биргә ейтқандәк «уруқуң» дәйду 
вә у уруқ Мәсиһтур.  17 Лекин шуни ейтимәнки, Худа илгиридин тохтатқан 
әһдини төрт йүз оттуз йилдин кейин берилгән Тәврат қануни өзи вәдини 
йоқатқидәк инавәтсиз қилалмайду.  18 Әгәр мирас қанундин болса еди, 
вәдидин болмайтти. Лекин Худа уни Ибраһимға вәдә билән бәргән еди.  
19 Ундақ болса, Тәврат қануни немә үчүн берилди? У өзи вәдә қилинған уруқ 
кәлгичә хилаплиқниң ашкарә болуши үчүн қошулуп, пәриштиләр васитиси 
билән берилип, бир васитичиниң қолиға тапшурулди.  20 Лекин васитичи 
ялғуз бир тәрәпниң васитичиси әмәс, амма Худа бирдур.  21 Ундақта Тәврат 
қануни Худаниң вәдисигә зитму? Яқ ундақ әмәс. Чүнки һаятлиқ йәткүзидиған 
қанун берилгән болса еди, дәрвәқә адаләт қанундин болатти.  22 Лекин Әйса 
Мәсиһниң иманидин болған вәдә ишәнгәнләргә берилсун дәп, муқәддәс 
язмилар һәммисини гунаниң тегигә солап қойди.  
23 Амма иман кәлмәстә у ашкарә болидиған иманниң вақтиғичә биз 
Тәврат қануниниң тегидә сақланған едуқ.  24 Буниң билән иман билән 
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адил қилинмиқимиз үчүн Тәврат қануни бизни Мәсиһкә кәлтүридиған 
муәллимимиз болди.  25 Амма иман кәлгәндин кейин муәллимниң тегидә 
әмәсмиз.  

Худаниң оғуллири

26 Чүнки һәммәңлар Мәсиһ Әйсадики иман билән Худаниң 
оғуллиридурсиләр.  27 Чүнки Мәсиһкә чөмүлдүрүлгән һәммәңлар Мәсиһни 
кийивалған болдуңлар.  28 Мунда нә йәһудий вә нә юнаний, мунда нә қул вә 
нә һөр, мунда нә әр киши вә нә хотун киши, чүнки һәммәңлар Мәсиһ Әйсада 
бирдурсиләр.  29 Амма Мәсиһниңки болсаңлар, Ибраһимниң уруқ-әвлати 
болуп, вәдигә мувапиқ варистурсиләр.  

4 1 Ейтмақчимәнки, варис бала екән вақтида һәммисиниң егиси болғини 
билән, униң билән бир қулниң арисида һеч бир пәриқи йоқтур.  2 Бәлки 

атиси тайин қилған вақитқичә у баққучилар вә вәкилләрниң тегидә 
туриду.  3 Шундақ биз һәм балағәткә йәтмәстә дунияниң қудрәтлириниң 
тегидә қуллуқ қилип турдуқ.  4 Лекин вақит тамам болғанда Худа өз Оғлини 
әвәтти.  5 Бизгә оғуллуқ һәққини таптуруп Тәврат қануниниң тегидикиләрни 
азатлиққа сетивалмақ үчүн у өзи хотундин туғулуп шТәврат қануниниң 
тегидә болуп кәлди.  
6 Лекин оғуллар болғинимиз үчүн, Худа көңүллиримизгә өз Оғлиниң 
«Абба, әй Ата» дәп қичқиридиған Роһини әвәтти.  7 Мундин кейин қул 
әмәс, бәлки оғулдурсән вә оғул болсаң, Худа тәрипидин варис болисән.  
8 Амма Худани тонумиған вақтиңларда әсли Тәңри болмиған тәңриләргә 
қуллуқ қилаттиңлар.  9 Лекин әмди Худани тонуп, дәрвәқә униң тәрипидин 
тонулғандин кейин, у аҗиз бечарә қудрәтләргә қандақ йенип, йәнә қуллуқ 
қилалайсиләр?  10 Тайин күнләр вә айлар вә вақитлар вә йилларни улуқ билип 
сақлайсиләр.  11 Силәрниң җәһитиңлардин тартқан зәхмитим бекармикин 
дәп, силәр үчүн қорқимән.  

Павлусниң галатиялиқлардин әндишә қилиши

12 Әй бурадәрләр, силәргә ялвуримәнки, мән силәрдәк болғандин кейин, 
силәр мәндәк болуңлар. Маңа һеч бир зәрәр йәткүзмигән едиңлар.  13 Лекин 
билисиләрки, бәдиним зәип болған сәвәбидин авалқи мәртивә силәргә 
Инҗилни вәз ейттим.  14 Бәдинимдики зәиплик силәргә синақ болунғидәк 
болған болсиму, мени тәһқир қилип йиргинчлик көрмәй, Худаниң бир 
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пәриштисидәк, дәрвәқә Әйса Мәсиһниң өзидәк мени қобул қилдиңлар.  
15 Әмди өзәңларни хошал ейтқиниңлар нә йәрдидур? Чүнки силәр тоғрилиқ 
гувалиқ беримәнки, әгәр мүмкин болса еди, өз көзлириңларни оюп маңа 
берәттиңлар.  16 Әмди силәргә растни ейтқиним үчүн дүшминиңлар 
болдумму?  17 Улар силәр үчүн ғәйрәт қилиду, лекин шуни яхши тәриқидә 
қилмай, бәлки силәрни өзигә ғәйрәтлик қилдурмақ үчүн силәрни биздин 
тосайду.  18 Ялғуз мән араңларда болған вақитта әмәс, бәлки яхши ишта 
һемишә ғәйрәт қилиниш әлвәттә яхши болатти.  19 Әй балилирим, Мәсиһ 
силәрдә сүрәтләнгичә силәр үчүн йәнә толғақ тартимән.  20 Әмди силәрниң 
араңларда болуп башқичә аваз билән сөзлигили халаттим, чүнки силәр үчүн 
илаҗсиздурмән.  

Һагар вә Сарәниң мисали

21 Әй Тәврат қануниниң тегидә турушни халиғучилар, маңа дәп 
бериңлар: Тәврат қанунини аңлимидиңларму?  22 Чүнки Ибраһимниң 
икки оғли бар еди. Бири дедәктин вә бири һөр хотундин еди дәп 
пүтүлгәндур  23 Лекин дедәкниң оғли җисимгә мувапиқ туғулди, амма 
һөр хотунниң оғли вәдигә мувапиқ туғулди.  24 Амма бу ишниң башқа 
мәниси бар, чүнки бу хотунлар икки әһдиниң мисали болиду. Уларниң 
бири Синай теғидин болуп, өз балилирини қуллуққа туғиду вә шуниң 
мисали Һагардур.  25 Чүнки Синай теғи Әрәбистанда Һагар дәп атилип, 
һазирқи Йерусалимниң мисалидур. Чүнки Йерусалим өз балилири билән 
қуллуқта туриду.  26 Лекин самави Йерусалим һөр болуп бизниң анимиз 
болиду.  27 Чүнки пүтүлгәнки: «Әй туғмайду болуп бала туғмиғучи, 
шатлиқ қилғин, әй толғақ тартмиғучи, хушлуқтин үнлүк аваз билән 
қичқарғин, чүнки ери болмиғанниң балилири ери болғанниңкидин тола 
болиду.  
28 Әмди силәр, әй бурадәрлирим, Исһақтәк вәдиниң балилиридурсиләр.  
29 Лекин у вақитта җисимгә мувапиқ туғулған өзи Роһқа мувапиқ туғулғанни 
қоғлиғандәк, әмди һәм шундақ болиду.  30 Амма муқәддәс язма немә ейтиду? 
Дедәкни вә оғлини чиқарғин. Дедәкниң оғли һөр хотунниң оғли билән мирас 
елишмисун» дәп ейтиду.  31 Униң үчүн, әй бурадәрлирим, бизләр дедәкниң 
балилири әмәс, бәлки һөр хотунниң балилиридурмиз.  
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Әйса Мәсиһтики азатлиқимиз

5 1 Азат болмиқимиз үчүн Мәсиһ бизни азат қилди. Униң үчүн чиң туруп, 
қуллуқ боюнтуруқниң астиға кирмәңлар.  

2 Мана мән Павлус силәргә ейтимәнки, әгәр өзәңларни хәтнә қилдурсаңлар, 
Мәсиһ силәргә һеч пайда қилмайду.  3 Өзини хәтнә қилдуридиған һәр адәмгә 
гувалиқ беримәнки, у барчә Тәврат қанунини тутқили қәриздар болиду.  4 Әй 
Тәврат қануни билән адил болғили халиғанлар, Мәсиһтин айрилип, меһри-
шәпқәттин чиқип чүшкәнсиләр.  5 Чүнки биз Роһ билән имандин болған 
адаләтниң үмүтигә мунтәзир туримиз.  6 Чүнки Мәсиһ Әйсада хәтниниңму 
пайдиси йоқ, хәтнисизликниңму пайдиси йоқ, бәлки муһәббәтни карға 
кәлтүридиған бир иман лазимдур.  
7 Яхши жүгүрүватқан едиңлар. Һәқиқәткә итаәт қилиштин ким силәрни 
тосиди?  8 Бу унитиш силәрни дәвәт қилғанниң тәрипидин кәлмиди.  
9 Кичиккина хемиртуруч хемирниң һәммисини ечитиду.  10 Мән Худавәндидә 
силәргә шу ишәшим барки, башқа пикиргә киришмигәйсиләр. Лекин силәрни 
езиқтурғучи өзи ким болса болсун, у өз һөкүмини тапиду.  
11 Амма мән болсам, әй бурадәрләр, техи хәтнини вәз ейтсам, немә үчүн 
қоғлинимән? Хәтнини вәз ейтсам, чапрас яғачтики путликашаң йоқ болуп 
кетәтти.  12 Кашки силәрни қутратқанлар өз-өзини ахта қилса еди.  
13 Әй бурадәрләр, силәр азатлиққа қичқирилдиңлар. Бирақ азатлиқиңларни 
җисим пурсәт тапқидәк ишләтмәңлар, лекин муһәббәт билән бир-
бириңларға хизмәт қилиңлар.  14 Чүнки Тәврат қануниниң һәммиси бир 
сөздә, йәни: «Хошнаңни өзәңдәк дост тутқин» дегән сөздә әмәл қилиниду.  
15 Лекин араңларда чишлишип бир-бириңларни йесәңлар, агаһ болуңларки, 
бир-бириңларни йәп кәтмигәйсиләр.  

Муқәддәс Роһниң васитиси билән яшаш

16 Шуни ейтмақчимәнки, Роһ билән йүрүңлар вә җисимниң шәһвитини 
беҗа кәлтүрмәңлар.  17 Чүнки җисим Роһқа зит вә Роһ җисимгә зит болған 
ишларни арзу қилиду вә буларниң иккилиси бир-биригә зит туриду. 
Нәтиҗидә, өз халиғиниңларни қилалмайсиләр.  18 Лекин Роһ билән 
йетәкләнсәңлар, Тәврат қануниниң тегидә әмәссиләр.  
19 Әмди җисимниң әмәллири ашкаридур вә улар өзи: Зинахорлуқ, напаклиқ, 
бузуқлуқ,  20 бутпәрәслик, сеһиргәрлик, адавәт, хусумәт, аччиқ, ғәзәп, 
мухалиплиқ, тәрәпдарлиқ, бөлгүнчилик,  21 һәсәт, қатиллиқ, шарабхорлуқ, 
һарақ мәҗлисләр вә буларға охшаш ишлар болиду. Шундақ ишлар тоғрисида 
илгири ейтқандәк йәнә ейтимәнки, ундақ ишларни қилғучилар Худаниң 
падишаһлиқиға варис болмайду.  
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22 Амма Роһниң мевиси муһәббәт, хушлуқ, аманлиқ, көңүл кәңлики, 
меһриванлиқ, яхшилиқ, садақәтлик,  23 явашлиқ вә нәпс тартмақлиқтур. 
Ундақ ишларға қарши һеч қандақ қанун йоқтур.  24 Лекин Мәсиһ Әйсаниңки 
болғанлар җисимни хаһиши вә шәһвәтлири билән чапрас яғачқа тартқан 
болиду.  25 Әмди Роһниң васитиси билән тириклик тапқан болсақ, Роһқа 
мувапиқ йүрәйли.  26 Бир-биримизни ғәзәпкә кәлтүрүп, бир-биримизгә һәсәт 
қилип, бекар иззәт издимәйли.  

Бир-бириңларниң хизмитидә болуңлар

6 1 Әй бурадәрләр, әгәр бир киши хатаға чүшүп кәтсә, силәр роһий болғанлар 
шундақни яваш роһ билән оңлаңлар. Өзәңгә қариғинки, өзәң синаққа 

чүшмигәйсән.  
2 Бир-бириңларниң йүклирини көтирип, Шундақ қилсаңлар Мәсиһниң 
қануниға әмәл қилған болисиләр.  3 Бирким бир немә болмай, өзини бир 
немә хиял қилса, өз-өзини алдайду.  4 Лекин һәр ким өз ишини синақ қилсун. 
Шундақ қилса, башқиси тоғрисида пәхирләнмәй, ялғуз өз иши тоғрисида 
пәхир болиду.  5 Чүнки һәр кимниң көтиридиған өз йүки бардур.  
6 Худаниң сөзидә тәлим алғучи тәлим бәргүчисини һәр яхши немитигә 
шерик қилсун.  
7 Езиқмаңлар, Худа өзини мәсқирә қилғили қоймайду. Адәм немә териса, 
шуни һәм ориду.  8 Чүнки өз җисмигә териған киши җисимдин һалакәт ориду 
вә Роһқа териған киши Роһтин әбәдий тириклик ориду.  9 Лекин яхшилиқ 
қилғинимизда һармайли. Чүнки зерикмисәк, өз вақтида ораймиз.  
10 Шуниң үчүн пурситимиз бар вақитта һәммисигә, бәлки зиядирәк әһли 
иман болғанларға яхшилиқ қилайли.  

Ахирқи сөз вә салам

11 Өз қолум билән силәргә пүтүп шунчә чоң һәрипләр язғинимға қараңлар.  
12 Җисимчә мөтивәр болғили халиғанларниң һәммиси, өзимиз Мәсиһниң 
чапрас яғачи үчүн қоғланмаймиз дәп, силәрни хәтнә қилдурушқа зорлайду.  
13 Чүнки хәтнә қилинғанлар өзи Тәврат қанунини тутмай, силәрниң 
җисмиңлар билән пәхирләнгили халап, силәрни хәтнә қилдурғуси бар.  
14 Лекин мән болсам Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң чапрас яғачидин башқа 
нәрсә билән һәргиз пәхирләнмигәймән. У чапрас яғачниң васитиси билән 
дуния өзәмдин вә өзәм дуниядин чапрас яғачқа тартилған болиман.  15 Чүнки 
хәтниниңму пайдиси йоқ яки хәтнисизликниңму пайдиси йоқ, лекин 
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йеңи яритилғучи болмақ лазимдур.  16 Бу қаидигә мувапиқ йүргәнләрниң 
һәммисигә вә Худаниң Исраилиға аманлиқ вә меһри-шәпқәт болсун.  
17 Мундин кейин һеч ким мени беарам қилмисун, чүнки мениң өз бәдинимдә 
Әйсаниң бәлгүлири бардур.  18 Әй бурадәрләр, Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң 
меһри-шәпқити силәрниң роһуңлар билән болсун амин.  


