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ӘФӘСУСЛУҚЛАРҒА 
ЙЕЗИЛҒАН ХӘТ

Муқәддәсләргә салам

1 1 Худаниң ирадиси билән Мәсиһ Әйсаниң расули болған Павлустин 
Әфәсустики муқәддәсләргә, йәни Мәсиһ Әйсада ишәнгәнләргә салам.  

2 Атимиз Худадин вә Худавәндимиз Әйса Мәсиһтин силәргә меһри-шәпқәт 
вә аманлиқ болсун.  

Әйса Мәсиһтики роһий бәрикәтләр

3 Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң Атиси Худаға һәмдусана болсун. У өзи 
бизни Мәсиһтә самави аләмниң һәммә роһий бәрикити билән бәрикәтлигән.  
4 Чүнки дунияниң ули селинғинидин илгири бизни өз алдида муқәддәс вә 
әйипсиз болғили униңда илғиди.  
5 У өз хаһишиниң хуш-ризайиға мувапиқ өз муһәббитидә бизни Әйса 
Мәсиһниң васитиси билән өзигә оғуллуққа тайин қилди.  6 Өз амриқида 
бизгә инам қилған меһри-шәпқәт шан-шәрипиниң һәмди үчүн шуни қилған.  
7 Униң өзидә қениниң васитиси билән қутқузулуп, меһри-шәпқитиниң 
ғәнийликигә мувапиқ гуналарниң мәғпиритини таптуқ.  8 Бу меһри-
шәпқитини һәр һекмәт вә пәм билән бизгә ашуруп,  9 өз хуш-ризайиға 
мувапиқ өз-өзидә тохтатқан ирадисиниң сирини бизгә билдүрүп,  10 заманлар 
тамам болғинида һәммисини хаһи асмандики хаһи йәрдики һәммә нәрсини 
Мәсиһтә бирликкә йиғидиған тәдбирини ашкарә қилибдур.  
11 Һәр нәрсини өз ирадисиниң ихтиярийчә қилғучиниң тәғдиригә мувапиқ 
Мәсиһтә мирас несипини елишқа илгиридин тәйинлиништуқ.  12 Буниң 
билән биз Мәсиһкә илгири үмүт бағлиғанлар униң шан-шәрипиниң һәмдигә 
сәвәб болайли.  
13 Униңда силәр һәм ниҗатиңларниң Инҗилниң һәқиқәт сөзини 
аңлиғиниңларда ишинип вәдә қилинған Муқәддәс Роһ билән 
мөһүрләндиңлар.  14 У өзи Худаниң шан-шәрипиниң һәмди вә өз хәлқиниң 
қутқузулғичә мирасимизниң капаләтлики болди.  
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Павлусниң мәсиһийләр үчүн қилған дуаси
15 Униң үчүн өзәм Худавәндә Әйсаға болған етиқатиңларни вә 

муқәддәсләрниң һәммисигә қилған муһәббитиңларни аңлап,  16 тохтимай 
силәрниң җәһитиңлардин шүкүр ейтип, силәрни дуалиримда яд қилимән.  
17 Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң Тәңриси, шан-шәрәпниң Атиси өзини 
тонутмақ үчүн силәргә һекмәтниң вә илһамниң Роһини берип,  18 өз дәвитиниң 
үмүти немә екәнликини вә муқәддәсләрниң арисида униң мирасиниң шан-
шәрипиниң ғәнийлики немә екәнликини  19 вә биз ишәнгәнләр үчүн болған 
күчиниң қуввитигә мувапиқ ишлигән қудритиниң һәддисиз улуқлуқиниң 
немә екәнликини билмикиңлар үчүн көңүллириңларниң көзлирини ачқай 
дәп, дуа қилимән.  20 У шу қудрәтни Мәсиһтә ашкарә қилип, уни өлүкләр 
арисидин қопуруп, асманларда өз оң йенида олтарғузуп,  21 һәр сәлтәнәт вә 
һәр һөкүмәт вә һәр қудрәт вә һәр хоҗилиқ үстигә, ялғуз бу дунияда әмәс, 
бәлки келидиған аләмдә һәм зикир қилинған һәр намниң үстигә қойди.  22 У 
һәммисини униң путлириниң тегигә қоюп, уни һәр ишта җамаәтниң беши 
қилип бәрди.  23 Җамаәт өзи униң бәдини болуп, һәммисини һәр немәт билән 
толтарғучи тәрипидин толуқланди.  

Худаниң меһри-шәпқити арқилиқ қутқузулдуңлар

2 1 Силәр хата вә гуналириңларда өлгәнләрни Худа тирилдүрди.  2 У ишларда 
силәр бир вақит бу дунияниң йоллирида йүрүп, һавадики һөкүмәтниң 

әмригә, йәни бугунки күндә итаәтсизликниң балилирида ишләп турған 
роһқа әгәштиңлар.  3 Биз болсақму һәммимиз бир вақит уларниң арисида 
җисмимизниң шәһвәтлиридә йүрүп, җисимниң вә хиялларниң хаһишидәк 
қилип, башқиларға охшаш тәбиәттә ғәзәпниң балилири едуқ.  
4 Лекин Худа мәрһәмитидә ғәний болуп, өз чоң муһәббити үчүн бизни дост 
тутуп,  5 һәтта гунахларда өлгинимиздә бизни Мәсиһ билән тирилдүрди. 
Меһри-шәпқәт билән қутқузулдуңлар!  6 Мана у бизни униң билән тирилдүрүп 
қопуруп, Мәсиһ Әйса билән асманларда орунлаштуруп олтарғузди.  
7 Меқсити шуки, келидиған дәвирләрдә Мәсиһ Әйсада бизгә меһриванлиқи 
билән өз пәзиләтлик шәпқитиниң ғәнийликини ашкарә қилиштур.  8 Чүнки 
меһри-шәпқәт арқилиқ иманниң васитиси билән қутқузулдуңлар. Лекин 
бу иш өзлүктин әмәс, бәлки Худаниң һәдийәсидур.  9 вә әмәлләрдин әмәс. 
Шуниң үчүн һеч ким пәхирләнмисун.  10 Чүнки биз униң иҗадийити болуп, 
яхши әмәлләр қилғили Мәсиһ Әйсада яритилғанмиз. Шундақ әмәлләрдә 
йүрмикимиз үчүн Худа уларни илгиридин тәйинлиди.  
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Әйса Мәсиһ арқилиқ бир бәдән болуш
11 Униң үчүн силәр бир вақит җисимчә таипиләр болуп, җисимдә қол билән 

қилинған хәтниси бар кишиләр тәрипидин хәтнисиз дәп аталғиниңларни 
ядиңларға кәлтүрүңлар.  12 У вақит Мәсиһсиз болуп, Исраилниң миллитидин 
ташқири туруп, вәдиниң әһдисидин ғериб болуп, дунияда үмүтсиз вә 
худасиз едиңлар.  13 Лекин әмди Мәсиһ Әйсадидурсиләр. Силәр бир вақит 
йирақ турғанлар Мәсиһниң қени билән йеқин кәлдиңлар.  
14 Бизниң аманлиқимиз удур. Чүнки у өзи иккилисини бирләштүрүп, 
оттуридики айрима тосуқни, йәни адавәтни йоқатти.  15 У өз җисмидә әмир-
пәрманлири өз ичигә алған Тәврат қанунини бекар қилиши билән у аманлиқ 
пәйда қилип, иккини өзидә йеңи бир адәм қилип яратти. 16 У чапрас яғач 
билән адавәтни өлтүрүп, иккилисини бир бәдәндә Худа билән яраштурди.  
17 У өзи келип силәр йирақтикиләргә вә йеқиндикиләргә аманлиқни 
җакалиди.  18 Чүнки униң васитиси билән иккилимиз Атиниң алдиға бир 
Роһта йол таптуқ.  19 Мундин кейин силәр мусапир вә меһман әмәс, бәлки 
муқәддәсләрниң милләтдашлири вә Худаниң әһли бәйтлиридурсиләр.  
20 Расулларниң вә пәйғәмбәрләрниң ули үстидә ясалдиңлар. У бенаниң 
бурҗәк теши Мәсиһ Әйса өзидур.  21 Униңда имарәтниң һәммиси қошулуп 
өсүп, Худавәндидә бир муқәддәс бәйт болиду.  22 Униңда силәр һәм Роһта 
Худаға бир макан болмақ үчүн башқилар билән қошулуп ясалғансиләр.  

Павлус ят таипиләргә Инҗилни җакалиғучи

3 1 Бу сәвәбтин силәр таипиләр үчүн мән Мәсиһ Әйсаниң мәһбуси болған 
Павлус өзәм тизлиримни пүкимән.  2 Силәр үчүн Худаниң маңа бәргән 

меһри-шәпқәт хизмити тоғрисидин аңлиғансиләр,  3 йәни мән илгири 
қисқа сөз билән пүткәндәк у сир илһам билән маңа билдүрүлди.  4 Буни 
оқуғиниңларда Мәсиһниң сири тоғрисидики билишликимни уқалайсиләр.  
5 У сир өткән нәсилләрниң вақитлирида адәм балилириға баян қилинмай, 
әмди Роһниң илһами билән униң муқәддәс расуллириға вә пәйғәмбәрлиригә 
ашкарә қилинди,  6 йәни у сирки, таипиләр Инҗилниң васитиси билән 
биз билән варисдаш вә бир бәдән болуп Мәсиһтики вәдигә шерик болди.  
7 Мән өзәм Худаниң қудрити васитиси билән маңа ата қилинған меһри-
шәпқитиниң һәдийәсигә мувапиқ у Инҗилниң хизмәткари болдум.  
8 Маңа, һәммә муқәддәсләрниң һәммидин төвән болған маңа меһри-
шәпқәт көрситилип, Мәсиһниң һеч әқил йетишәлмәйдиған ғәнийликини 
таипиләргә җакалиши ата қилинди.  9 Дәрвәқә һәммисини яратқучи Худаниң 
өзидә әзәлдин бери йошурунған сирниң мәслиһәти немә екәнликини 
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ашкарә қилиши маңа бәрди.  10 Чүнки Худа җамаәтниң васитиси билән өз 
һекмитиниң толилиқини асманлардики әмирләргә вә қудрәтликләргә 
ашкарә қилишни халиди.  11 Өзиниң әзәлдин бери тохтитип Худавәндимиз 
Мәсиһ Әйсада әмәлгә кәлтүргән мәслиһәти шундақ еди.  12 Чүнки Мәсиһниң 
васитиси билән җүрәт тепип, униңға ишәнгәндин кейин хатирҗәмлик билән 
Худаниң алдиға кирәләймиз.  
13 Бу вәҗидин өзәңлар үчүн тартқан зәхмәтлиримниң җәһитидин җүрәтсиз 
болмаңлар, чүнки булар силәрниң иззитиңлар болиду.  

Әйса Мәсиһниң муһәббити

14 Униң үчүн Атиға тизимни пүкимән.  15 Дәрвәқә асманда вә йәрдә ата дәп 
аталған һәммисигә нам бәргәнниң өзигә тиз пүкүп,  16 униң шан-шәрипиниң 
ғәнийликигә мувапиқ өз Роһиниң васитиси билән ички адимиңларниң 
қувәтлиниши үчүн силәргә илтипат қилсун дәп, дуа қилимән.  17 Шундақ 
қилип, Мәсиһ иманниң васитиси билән көңүллириңларда макан тутқай вә 
өзәңлар муһәббәттә йилтизлинип улдинип,  18 Мәсиһниң әқилдин үстүн болған 
муһәббитини билип, һәммә муқәддәсләр билән  19 у муһәббәтниң кәңлики вә 
узунлуқи вә чоңқурлуқи вә егизликиниң немә екәнликини уқушқа қудрәт 
тепип, Худаниң һәммә камалитигә толтирилғайсиләр» дәп дуайим бар.  
20 Әмди ичимиздә карға келип ишләйдиған қудритигә мувапиқ 
тилигинимиздин вә пикир қилғинимизниң һәммисидин қанчә зиядирәк 
қилишқа қадир болғучиға,  21 — униңға җамаәттә Мәсиһ Әйсаниң васитиси 
билән һәммә әсирләргичә әбәдиләбәд шан-шәрәп болсун. Амин.  

Әйса Мәсиһ арқилиқ роһий бирлик

4 1 Шуниң үчүн мән, Худавәндә үчүн мәһбус болуп, силәргә несиһәт 
беримәнки, қичқирилған дәвитиңларға лайиқ әмәл қилип,  2 һәммә 

кәмтәрлик вә явашлиқ вә сәвир билән муһәббәттә бир-бириңларға сәвир-
тақәт қилип,  3 Роһниң бирликини аманлиқниң риштиси билән сақлиғили 
тиришқайсиләр.  4 Қичқирилған дәвитиңларниң үмүти бир болғандәк, бир 
бәдәндурсиләр.  5 Роһ бир, Худавәндә бир, иман вә чөмүлдүрүш бирдур  6 вә 
һәммисиниң Атиси Худа бирдур. Өзи һәммисиниң үстидә вә һәммиси билән 
вә һәммисидидур.  
7 Лекин һәр биримизгә Мәсиһ бәргән һәдийәсиниң миқдариға мувапиқ 
меһри-шәпқәт ата қилинди.  8 Униң үчүн: «Егизликкә чиқип әсирләр елип, 
адәмләргә һәдийәләр бәрди» дәп ейтилған.  
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9 Лекин «У чиқти» дегән сөзниң мәниси немидур? У авал йәрдин төвәнрәк 
җайларға чүшкән еди әмәсму?  10 Дәрвәқә у чүшкән зат һәммисини қудрити 
билән толтармақ үчүн һәммә асманлардин егиз йәргә чиққанниң өзидур.  
11 У өзи бәзиләрни расул, бәзиләрни пәйғәмбәр, бәзиләрни Инҗилни 
йәткүзгүчи, бәзиләрни падичи вә муәллим қилип тәйинләп бәрди.  
12 Мәсиһниң бәдини йетилип мустәһкәмлиниши үчүн хизмәт қилишқа 
у муқәддәсләрни қабил қилғили халиди,  13 Шундақ қилип, һәммимиз 
иманниң бирликигә вә Ибн Алланиң мәрипитигә вә камил адәм болушиғичә, 
йәни Мәсиһниң камалитиниң өлчимигичә йетишкәймиз.  14 Мундин кейин 
адәмләрниң һейлиси вә микри билән езиқтулуқниң тузиқиға тутулуп, 
тәлимниң һәр шамал билән у янға бу янға чайқилип көтирилип, балилардәк 
болмиғаймиз.  15 Бәлки һәқиқәткә итаәт қилип, һәр ишта муһәббәт билән 
бешимиз болған Мәсиһкә бағлинип өскәймиз.  16 Униң өзидин пүтүн бәдән 
зич маслашқан һалда болуп шәкилгә келип, һәр бир әзаға берилгән иши 
билән вә һәр беғиш қилған ярдими билән муһәббәттә мустәһкәмлинип өсүп 
туриду.  

Йеңи адәм

17 Әмди буни ейтип, Худавәндидә силәргә несиһәт беримәнки, 
мундин кейин таипиләр өз зеһинлириниң инавәтсизликидә йүргәндәк 
йүрмигәйсиләр.  18 Чүнки улар өз көңүллириниң қаттиқлиқи билән 
җаһаләтликидә йүрүп, Худаниң тирикликидин мәһрум қалғини билән 
пикирлири қараңғу болуп қалғандур.  19 Улар гал болуп өзини бузуқлуққа 
ташлап, тәмәхорлуқта һәр напаклиқни қилип туриду.  20 Лекин силәр Мәсиһ 
тәрипидин ундақ тәлим алмидиңлар.  21 Әйсадики һәқиқәткә мувапиқ 
униң тоғрисидин аңлап, униңдин тәлим алдиңлар әмәсму?  22 Шундақки, 
бурунқи йүрүш-турушуңлардәк болған езиқтулуқниң шәһвәтлири билән 
бузулған кона адәмни селиветип,  23 зеһниңларниң роһи билән йеңилинип,  
24 адалитидә вә һәққиқий диянитидә Худаға мувапиқ яритилған йеңи адәмни 
кийиңлар.  
25 Униң үчүн ялғанни ташлап, һәр бириңлар өз хошниси билән раст сөзлисун. 
Чүнки бир-биримизниң әзалиридурмиз.  26 Гәзәплиниңлар, амма гуна 
қилмаңлар. Гәзипиңлар үстигә күн патмисун.  27 Шәйтанға җай бәрмәңлар.  
28 Оғрилиқ қилған киши мундин кейин оғрилимисун, бәлки муһтаҗқа 
бәргили бир нәрсә тапмақ үчүн өз қоллири билән яхши иш қилип ишлисун.  
29 Еғизлириңлардин һеч бир паскина гәп чиқмисун, бәлки аңлиғучиларға 
бәрикәт йәткүзүп, йетилип мустәһкәмлинишкә яриғидәк меһри-шәпқәтлик 
сөз қилиңлар.  30 Худаниң Муқәддәс Роһини ғәмкин қилмаңлар, чүнки 
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униң билән ниҗат күни үчүн мөһүрләндиңлар.  31 Һәр аччиқлиқ вә кәһр вә 
ғәзәп вә товлимақлиқ вә төһмәт вә һәр яманлиқни араңлардин чиқирип,  
32 бир-бириңларға мулайим вә рәһимдил болуп, Худа Мәсиһтә силәрни әпу 
қилғандәк бир-бириңларни әпу қилиңлар.  

5 1 Амрақ балилардәк Худаға охшап,  2 муһәббәттә йүрүңлар. Шундақки, 
Мәсиһ силәргә муһәббәт көрситип, өзини биз үчүн Худаға бир хушбуй 

һәдийә вә қурбанлиқтәк тапшурди.  
3 Лекин муқәддәсләргә ваҗип болғидәк араңларда зинаниң вә һеч 
паскинилиқниң вә я тәмәхорлукниң гепи һәм аңланмисун.  4 Келишмигидәк 
қәбиһ ишлар я әпсанә сөз вә я чакина гәп болмисун, бәлки орниға тәшәк-
күрләр аңлансун.  5 Чүнки шуни билисиләрки, һеч бир зинахор я напак 
киши я һеч бир тәмәхор, у өзи бутпәрәстәк болғач, Мәсиһниң вә Худаниң 
падишаһлиқида мирас тапмайду.  
6 Һеч ким силәрни беһудә сөзләр билән аздурмисун, чүнки ундақ ишларниң 
сәвәбидин Худаниң ғәзипи итаәтсизликниң оғуллириниң үстигә келиду.  
7 Униң үчүн уларға шерик болмаңлар.  8 Чүнки силәр бир вақит қараңғулуқ 
болуп, әмди Худавәндидә йоруқлуқ болдуңлар. Нурниң балилиридәк 
йүрүңлар.  9 Чүнки нурниң мевиси барчә яхшилиқта вә адаләттә вә 
һәқиқәттә ипадилиниду.  10 Немә Худавәндиниң алдида мәқбул екән дәп 
тәһқиқ қилиңлар.  11 Қараңғулуқниң мевисиз әмәллиригә шерик болмай, 
бәлки уларни паш қилиңлар.  12 Чүнки шундақларниң пинһанда қилған 
әмәллири тоғрисида сөзлимәк һәм әйиптур.  
13 Лекин паш қилинған һәр иш нур билән ашкарә болиду, чүнки ашкарә 
қилинған һәр иш йоруқтур.  14 Униң үчүн: «Әй ухлиғучи ойғинип, өлүкләр 
арисидин қопқин вә Мәсиһ саңа йоруқлуқ бериду» дәп ейтилиду.  
15 Униң үчүн йүрүшүңларға агаһ болуп, әқилсизлардәк әмәс, бәлки 
даналардәк йүрүңлар.  16 Пурсәттин пайдилиниңлар, чүнки күнләр 
ямандур.  17 Шу вәҗидин пәмсиз болмай, Худавәндиниң ирадиси немә 
екәнликини уқуңлар.  18 Шараб ичип мәст болмаңлар, чүнки шуниңдин 
бузуқлуқ чиқиду. Бәлки Роһ билән толтирилған болуңлар.  19 Бир-
бириңларға Зәбурниң күйлири вә мәдһийиләр вә роһий нахшилар билән 
сөз қилип, көңүллириңларда Худавәндини мәдһийиләп нахша ейтип, нәғмә 
қилиңлар.  20 Һәр вақит һәммә немәт үчүн Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң 
исми билән Худа Атиға шүкүр қилиңлар.  21 Мәсиһниң қорқунучи билән 
бир-бириңларға боюн сунуңлар.  
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Әр-хотунниң мунасивити

22 Әй хотунлар, Худавәндигә боюн сунғандәк әрлириңларға боюн сунуңлар.  
23 Мәсиһ өзи җамаәтниң беши вә бәдәнниң қутқузғучиси болғандәк, әр 
хотунниң беши болиду.  24 Шуниң үчүн җамаәт Мәсиһкә боюн сунғандәк, 
хотунлар һәр ишта өз әрлиригә боюн сунсун.  
25 Әй әрләр, силәр өз хотунлириңларни дост тутуңлар, худди Мәсиһ җамаәтни 
дост тутуп униң үчүн өзини пида қилғандәк.  26 У уни су жуюши билән пак 
қилип, сөзниң васитиси билән пак-муқәддәс қилиш үчүн шундақ қилди.  
27 Чүнки у җамаәтни дағдин вә әйиптин вә шуниңға охшаш нәрсиләрдин пак 
қилип, уни өз алдида муқәддәс вә хатасиз вә шәрәплик турғузғили халиди.  
28 Шуниңға охшаш әрләргә хотунлирини өз бәдәнлиридәк дост тутуш 
ваҗиптур. Өз хотунини дост тутқан киши өзини дост тутиду.  29 Чүнки һеч ким 
әсла өз җисмини яман көрмәйду, бәлки у уни беқип пәрвиш қилиду, Мәсиһ 
җамаәтни пәрвиш қилғандәк.  30 Чүнки биз униң бәдининиң әзалиридурмиз.  
31 Униң үчүн киши өз атисини вә анисини қоюп, хотуни билән бир болсун вә 
иккилиси бир җисим болсун.  32 Бу сир улуқдур, лекин буни Мәсиһ вә җамаәт 
тоғрисида ейтимән.  33 Лекин силәрниң һәр бириңларму өз хотунини өзидәк 
дост тутсун вә хотун өз еригә һөрмәт қилсун.  

Ата-анилар билән балилири

6 1 Әй балилар Худавәндидә ата-анилириңларға итаәт қилиңлар, чүнки 
шундақ қилмиқиңлар адаләткә мувапиқтур.  2 «Атаңға вә анаңға һөрмәт 

қилғин» дәп вәдиси бар авалқи әмирдур.  3 Йәни: «Шуниң билән саңа яхши 
болуп, йәрдә узун өмүр көрисән» дәп вәдиси бар.  
4 Силәр, әй атилар, өз балилириңларни аччиқландурмаңлар, бәлки 
Худавәндиниң тәлими вә несиһәти билән уларни тәрбийә қилиңлар.  

Хизмәткарлар билән хоҗилири

5 Әй хизмәткарлар, Мәсиһкә итаәт қилғиниңлардәк җисманий 
хоҗилириңларға көңүлниң саддилиқида әйминиш вә титрәш билән итаәт 
қилиңлар.  6 Көзгә көрүнүп адәмләрни рази қилмақ үчүн әмәс, бәлки Мәсиһниң 
хизмәткарлиридәк көңүлниң мәйли билән Худаниң ирадисини қилип,  
7 адәмләргә хизмәт қилғандәк әмәс, бәлки Худавәндиниң бәндилиридәк яхши 
нийәт билән хизмәт қилиңлар.  8 Билгәйсиләрки, һәр ким немә яхшилиқ 
қилса, хаһи қул болсун, хаһи һөр болсун өз қилғини Худавәндидин униңға 
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яндурулиду.  9 Силәр, әй хоҗилар, хизмәткарларға һәм шундақ қилип, 
асманларда йүз-хатирә қилмайдиған уларниң вә силәрниң хоҗаңлар бар 
екәнликини билип қаттиқ сөз ишлитишни ташлаңлар.  

Роһий савут-ярағлар

10 Ахири, әй бурадәрлирим, Худавәндидә вә униң улуқ қудритидә 
қувәтлиниңлар.  11 Иблисниң һейлә микригә зит туралмиқиңлар үчүн 
Худаниң пүтүн савут-яриғини кийиңлар.  12 Чүнки җеңимиз қан вә җисим 
билән әмәс, бәлки чоңлар билән вә сәлтәнәтләр билән вә қараңғулуқниң 
җаһангирлири билән вә асманлардики яманлиқниң роһ қошунлири билән 
җәң қилимиз.  13 Шу вәҗидин яманлиқ күнидә дүшмәнгә зит туруп, һәр ишни 
яхши пүткүзүп мустәһкәм турмиқиңлар үчүн Худаниң пүтүн савут-яриғини 
кийиңлар.  
14 Униң үчүн бәллириңларни һәқиқәт билән бағлап, адаләтниң көкрәк 
қалқинини кийип,  15 путлириңларға аманлиқниң Инҗилиниң тәйярлиқини 
сепип,  16 һәммисиниң үстигә иманниң сипирини көтириңлар, чүнки 
униң билән яман болғучиниң һәммә отлуқ оқлирини өчүрәләйсиләр.  17 вә 
ниҗатниң дубулғисини вә Роһниң қиличини, йәни Худаниң сөзини, қобул 
қилиңлар.  18 Һәр вақит дуада вә тәләптә туруп, һемишә Роһта дуа қилип, 
бидар болуп һәммә муқәддәсләр үчүн ғәйрәт билән дуа қилиңлар.  19 Мән 
үчүн һәм дуа қилиңларки, ағзимни ачсам, Инҗилниң сирини җүрәт билән 
баян қилғили маңа сөз берилгәй.  20 У Инҗилниң сири үчүн зәнҗирләрдә бир 
әлчидурмән. Дуа қилиңларки, җүрәтлинип униң тоғрисида лайиқида сөз 
қилалиғаймән.  

Ахирқи саламлар

21 Силәр мениң ишлирим тоғрисидин аңлап әһвалимни билмикиңлар 
үчүн Худавәндиниң садиқ хизмәткари болған амрақ Тикикус келип, 
силәргә һәммисини билдүриду.  22 Бу җәһитидин бизниң тоғримиздин 
хәвәр тапмиқиңлар үчүн вә у өзи көңүллириңларға тәсәлли бәрсун дәп уни 
қешиңларға әвәттим,.  
23 Худа Атидин вә Худавәндә Әйса Мәсиһтин бурадәрләргә аманлиқ вә 
муһәббәт билән иман болсун.  24 Худавәндимиз Әйса Мәсиһни дайим дост 
тутқанларниң һәммисигә меһри-шәпқәт болсун.  


