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ТЕСАЛОНИКАЛИҚЛАРҒА 
ЙЕЗИЛҒАН БИРИНЧИ ХӘТ

Җамаәткә салам

1 1 Павлустин вә Силvанустин вә Тимотеустин Худа Атида вә Худавәндә 
Әйса Мәсиһтики тесалоникалиқларниң җамаитигә салам. Силәргә меһри-

шәпқәт вә аманлиқ болсун.  
2 Силәрни дуалиримизда яд қилип, силәр үчүн һемишә Худаға шүкүр 
ейтимиз.  3 Биз тохтимай Худа Атимизниң алдида иманиңларниң 
әмәллирини вә муһәббитиңларниң әмгикини вә Худавәндимиз Әйса 
Мәсиһтики үмүтүңларниң сәвирини яд қилимиз.  
4 Әй Худаниң амрақлири болған бурадәрлиримиз, илғанғиниңларниң 
қандақ екәнликини билимиз.  5 Биз йәткүзгән Инҗил ялғуз сөз билән силәргә 
кәлмәй, бәлки қувәт билән вә Муқәддәс Роһ билән вә камил етиқат билән 
кәлди. Чүнки силәрниң мәнпәитиңлар үчүн араңларда қандақ турғинимизни 
билисиләр.  
6 Силәр сөзни тола тәңликтә Муқәддәс Роһниң хушлуқи билән қобул 
қилип, бизгә вә Худавәндигә әгәштиңлар.  7 Шундақки, Македонийәдики 
вә Ахайәдики ишәнгәнләрниң һәммисигә нәмунә болдуңлар.  8 Чүнки 
силәрниң тәрипиңлардин Худаниң сөзи ялғуз Македонийәдә вә Ахайәдә 
аңланмиди, бәлки Худаға болған етиқатиңлар һәр йәрдә мәшһур болди. 
Шундақки, униң тоғрисида сөз қилишимиз лазим кәлмәйду.  9 Чүнки улар 
өзи силәрниң араңларда қандақ қарши елинғанлиқимиз тоғрисидин вә 
силәрниң һәқиқий тирик Худаға хизмәт қилмақ үчүн бутлардин Худа 
тәрипигә янғиниңлар тоғрисидин хәвәр берип,  10 Улар Худаниң өзи өлүкләр 
арисидин қопурған Оғлиниң, йәни бизни келидиған ғәзәптин қутқузидиған 
Әйсаниң асманлардин келидиғиниға мунтәзир турушуңларни баян қилиду.  

Павлусниң Тесалоникадики хизмити

2 1 Әй бурадәрләр, араңларға киргинимизниң бекар болмиғинини өзәңлар 
билисиләр.  2 Чүнки силәр билгәндәк биз илгири Филиппидә зәхмәт 

тартип урулған болсақму, тола мушәққәт тартип Худайимизниң қудритидә 
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ғәйрәт қилип, силәргә Худаниң Инҗилини йәткүздуқ.  3 Несиһәтимиз 
езиқтулуқтин я напаклиқтин әмәс вә я һейлә билән әмәс,  4 лекин Худа бизни 
Инҗилни аманәт елишқа лайиқ көргән вәҗидин сөз қилимиз. Адәмләрни 
рази қилмақ үчүн әмәс, бәлки көңүллиримизни тәптиш қилидиған 
Худаниң ризайи үчүн сөз қилимиз.  5 Силәргә мәлум болғандәк, силиқ сөз 
билән кәлмидуқ яки тәмәхорлуққа баһанә қилмидуқ. Худа бизгә гувадур.  
6 Мәсиһниң расуллириға ярашқидәк өзимизни улуқ саниялисақму, хаһи 
силәрдин, хаһи башқалардин болсун, адәмләр тәрипидин иззәт издимидуқ.  
7 Бәлки бир ана өз балилирини пәрвиш қилғандәк, араңларда меһриванлиқ 
билән турдуқ.  8 Силәрни шундақ дост тутуп, ялғуз Худаниң сөзини әмәс, 
бәлки өз җанлиримизни һәм силәргә бәргили арзу қилдуқ, чүнки силәргә 
амрақ болған едуқ.  9 Әй бурадәрләр, тартқан әмгикимиз вә мушәққитимиз 
ядиңларда бар. Мана силәргә Худаниң Инҗилини җакалап, һеч бириңларға 
йүк болмай, кечә вә күндүз ишләттуқ.  
10 Силәр ишәнгәнләр алдида қандақ пак вә адил вә әйипсиз турушимизға 
Худа вә һәм өзәңлар гувадурсиләр.  11 Билисиләрки, бир ата өз балилириға 
несиһәт бәргәндәк, биз һәр бириңларға несиһәт вә тәсәлли берип,  12 силәрни 
өз падишаһлиқиға вә шан-шәрипигә қичқарған Худаға лайиқ болғидәк 
йүргәйсиләр дәп тәкитләп, силәрни җүрәтләндүрәттуқ.  
13 Бу вәҗидин биз өзимиз тохтимай Худаға шүкүр ейтимиз, чүнки биз вәз ейтқан 
Худаниң сөзини аңлиғиниңларда, уни адәмниң сөзидәк әмәс, бәлки һәқиқәттә 
Худаниң сөзи болғандәк, уни Худаниң сөзи екән дәп қобул қилдиңлар.  14 Әй 
бурадәрләр, силәр Худаниң Йәһудийәдә Мәсиһ Әйсада болған җамаәтлиригә 
охшаш болдуңлар, чүнки улар йәһудийлардин зәхмәт тартқандәк силәр һәм 
өз жутлуқ хәлқиңлардин зәхмәт тарттиңлар.  15 Йәһудийлар өзи Худавәндә 
Әйсани вә пәйғәмбәрләрни өлтүрүп, бизни һәм қоғлиди. Улар Худаға мәқбул 
болмай, һәммә адәмләрниң дүшмәнлири болуп,  16 бизни таипиләрниң ниҗати 
үчүн сөз қилиштин тосап, һемишә өз гуналириниң өлчимини толтариду. 
Амма ғәзәп һөкүми наһайити көтирилип уларға йетип кәлгән.  

Павлусниң Тесалоникалиқларни йоқлаш арзуси

17 Лекин, әй бурадәрләр, биз көңүл билән әмәс, бәлки дидар билән силәрдин 
бир аз вақит айрилған болуп, чоң иштияқ билән йүзүңларни көргили 
ошуқрақ тириштуқ.  18 Бу вәҗидин биз, болупму мән Павлус, бир икки қетим 
алдиңларға кәлгили халидуқ, лекин шәйтан бизни тосиди.  19 Худавәндимиз 
Әйсаниң алдида, униң келишидә, бизниң үмүтүмиз вә хушлуқимиз вә 
пәхримизниң таҗи ким екән? Силәр өзәңлар әмәсму?  20 Чүнки силәр бизниң 
иззитимиз вә хушлуқимиздурсиләр.  
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3 1 Униң үчүн биз узунрақ чидиялмиғанда, өзимиз Афинада ялғуз 
қелишимизни мунасип көрүп,  2 Мәсиһниң Инҗилида Худаниң 

хизмәткари вә һәмкаримиз болған бурадиримиз Тимотеусни силәрни 
иманда мустәһкәм қилип, тәсәлли бәрмәк үчүн қешиңларға әвәттуқ.  
3 Нәтиҗидә һеч ким бу тәңликләрдә таймиғай, чүнки шундақ тәңликләргә 
учрайдиғинимизни билисиләр.  4 Силәр билән болғинимизда шундақ тәңлик 
тартидиғинимизни силәргә илгиридин ейтип бәрдуқ вә шундақ вәқә һәм 
болди. Буни өзәңлар билисиләр.  5 Бу вәҗидин мән узунрақ чидиялмиғанда 
Тимотеусни әвәттим. Синиғучи силәрни синиғини билән ишимиз бекар 
болдимикин дәп қорқуп, иманиңларни билгили халидим.  

Тимотеустин алған хуш хәвәр

6 Лекин әмди Тимотеус силәрниң қешиңлардин бизниң алдимизға 
кәлгәндә, силәрниң иманиңларни вә муһәббитиңларни вә һемишә бизни 
яхшилиқ билән яд қилғиниңларни вә биз силәрни көргили арзу қилғандәк 
бизни көргили арзу қилғиниңлар тоғрисидики хуш хәвәр бизгә бәрди.  7 Бу 
җәһәттин, әй бурадәрләр, силәр үчүн һәммә тәңликимиздә вә зәхмитимиздә 
силәрниң иманиңлар билән тәсәлли таптуқ.  8 Чүнки силәр Худавәндидә чиң 
турғандин кейин, йеңидин тирилгәндәк болдуқ.  9 Силәрниң җәһитиңлардин 
Худайимизниң алдида силәрдин тапқан хушлуқимиз үчүн купайә шүкүр 
ейталаймизму?  10 Силәрниң йүзүңларни көрүп, иманиңларниң кәмликини 
түзәтмәк үчүн кечә вә күндүз тола тәләп қилип дуа қилимиз.  
11 Лекин Худа Атимиз өзи вә Худавәндимиз Әйса Мәсиһ йолимизни силәргә 
түз қилсун.  12 Бизниң силәргә болған муһәббитимиздәк, Худавәндә 
силәрниң бир-бириңларға вә һәммә адәмләргә болған муһәббитиңларни 
зиядиләштүрүп ашурсунки,  13 Худавәндимиз Әйса өз муқәддәслири билән 
кәлгәндә көңүллириңлар Худа Атимизниң алдида муқәддәсликтә әйипсиз 
болуп, мустәһкәм болуп қалғай.  

Худаға мәқбул болуп йүрүш

4 1 Йәнә, әй бурадәрләр, силәргә ялвуруп, Худавәндә Әйсада несиһәт 
беримизки, бу чаққичә йүрүп, биздин тәлим алғиниңлардәк, Худаға 

мәқбул болуп йүрүшта техи зиядирәк ашқайсиләр.  2 Чүнки Худавәндә 
Әйса тәрипидин силәргә қайси буйруқлар бәргинимизни билисиләр.  
3 Чүнки Худаниң ирадиси шуки, силәр муқәддәс болуп, өзәңларни зинадин 
йиққайсиләр.  4 Һәр бириңлар муқәддәслик вә иппәтлик билән өзигә бир 
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хотун алсун.  5 Амма Худани тонумиған таипиләрдәк шәһвәтниң һәвәс билән 
хотун алмисун.  6 Һеч ким бурадири билән қилған муамилидә һеч хилаплиқ 
қилип, униңға зәрәр йәткүзмисун, чүнки илгиридин тәкитләп, силәргә 
ейтқинимиздәк Худавәндә шуниң һәммиси үчүн интиқам алғучидур.  
7 Чүнки у бизни напаклиққа қичқармай, бәлки муқәддәсликкә қичқарди.  
8 Буни рәт қилған киши инсанни рәт қилмай, бәлки силәргә өз Муқәддәс 
Роһини бәргән Худани рәт қилиду.  
9 Бурадәрчилик муһәббәт тоғрисида силәргә пүтмиким лазим кәлмәйду. 
Өзәңлар бир-бириңларни дост тутушни Худадин үгәнгәнсиләр.  10 Чүнки 
шуни барчә Македонийәдики һәммә бурадәрләргә қилдиңлар, лекин, әй 
бурадәрләр, шуниңда техи ашқайсиләр дәп, силәргә несиһәт беримән.  
11 Силәргә буйруғинимиздәк тинич туруп, өз ишиңларни қилип қоллириңлар 
билән ишләп турушқа тиришқайсиләр,  12 Шундақ қилип, ташқириқилар 
билән әдәплик тәриқидә муамилә қилғайсиләр вә һеч кимдин бир немә 
тәләп қилишқа һаҗитиңлар болмисун.  

Әйса Мәсиһниң қайта келиши

13 Әй бурадәрләр, үмүти йоқ болғанлардәк ғәмкин болмайсиләр дәп, 
өлүмдә ухлап кәткәнләр тоғрисида бехәвәр болмиқиңларни халимаймиз.  
14 Чүнки Әйсаниң өлүп тирилип қопқиниға ишәнсәк, билимизки, Худа 
шуниңға охшаш Әйсада өлүмдә ухлап кәткәнләрни униң билән биллә елип 
келиду.  
15 Худавәндиниң сөзи билән силәргә шуни ейтимизки, биз Худавәндиниң 
келишигичә яшап тирик қалғанлар өлүмдә ухлап кәткәнләрдин илгири 
чиқмаймиз.  16 Чүнки Худавәндә өзи асмандин назил болуп вә бир буйруқ 
хитаби вә бир улуқ пәриштиниң авази вә Худаниң канийи аңлиниду, вә 
Мәсиһтә өлгәнләр авал қопиду.  17 Андин биз яшап тирик қалғанлар Худавәндә 
билән асманда көрүшүш үчүн улар билән булутларда көккә көтирилимиз вә 
андин һемишә Худавәндә билән болимиз.  
18 Униң үчүн бу сөзләр билән бир-бириңларға тәсәлли бериңлар.  

5 1 Амма, әй бурадәрләр, бу вәқәниң заманлири вә вақитлири тоғрисида 
силәргә пүткили лазим кәлмәйду.  2 Чүнки өзәңлар Худавәндиниң күни 

оғриниң кечидә кәлгинидәк келидиғинини тәһқиқ билисиләр.  3 Улар: 
«Әмди теч-аманлиқтур» дәп ейтқан вақитта, толғақ һамилдар хотунниң 
үстигә кәлгәндәк туюқсиз һалакәт уларниң үстигә келиду вә улар қечип 
қутулмайду.  4 Лекин силәр, әй бурадәрләр, у күн бир оғриға охшаш 
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үстүңларға кәлгидәк қараңғулуқта әмәссиләр.  5 Чүнки һәммәңлар нурниң 
балилири вә күндүзниң балилиридурсиләр. Биз кечидин вә қараңғулуқтин 
әмәсмиз.  6 Униң үчүн башқилардәк ухлимай, ойғақ туруп һошияр болайли.  
7 Чүнки ухлиғучилар кечидә ухлайду вә мәст болғучилар кечидә мәст болиду.  
8 Лекин биз күндүздин болғанлар һошияр болуп, иманниң вә муһәббәтниң 
көкрәк қалқинини вә ниҗат үмүтиниң дубулғисини кийәйли.  9 Чүнки 
Худа бизни ғәзәп үчүн әмәс, бәлки Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң васитиси 
билән ниҗат тапмаққа тәйинлиғандур.  10 Биз, хаһи ойғақ турсақ, хаһи 
ухлисақ, униң билән яшиғаймиз дәп, Мәсиһ биз үчүн өлди.  11 Униң үчүн бу 
чаққичә қилғиниңлардәк бир-бириңларға тәсәлли берип, бир-бириңларни 
йетилдүрүп мустәһкәмләңлар.  

Ахирқи тәлим вә салам

12 Лекин, әй бурадәрләр, силәргә ялвуримизки, араңларда ишлигүчиләрни 
вә силәргә рәһбәрлик қилип несиһәт бәргүчиләрни әтиварлап,  13 өз ишлири 
үчүн уларға тола муһәббәт көрситиңлар. Бир-бириңлар билән енақ өтүңлар.  
14 Әй бурадәрләр, тәртипсиз болғанларға несиһәт бериңлар, җени кичик 
болғанларни җүрәтләндүрүңлар, зәипләрни йөләңлар, һәммә адәмләргә 
көңүл кәңлик қилиңлар дәп, силәргә несиһәт беримиз.  15 Сәгәк болуңларки, 
бирким йәнә биригә яманлиқ орниға яманлиқ қилмисун, лекин һәр вақит 
бир-бириңларға вә һәммә адәмләргә яхшилиқ қилғили тиришиңлар.  
16 Һемишә хуш болуңлар.  17 Тохтимай дуа қилиңлар.  18 Һәр ишта шүкүр 
қилиңлар. Чүнки Мәсиһ Әйсада силәргә нисбәтән Худаниң ирадиси 
шундақтур.  
19 Роһни өчүрмәңлар.  20 Пәйғәмбәрлик қилишни тәһқир қилмаңлар.  21 Һәр 
нәрсини синақ қилип яхшини илғаңлар.  
22 Һәр қандақ яманлиқтин қечиңлар.  23 Амма аманлиқниң Тәңриси өзи 
силәрни тамам пак-муқәддәс қилғай вә Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң 
келишидә роһлириңлар вә җанлириңлар вә бәдәнлириңлар тамамән әйипсиз 
тепилғай.  24 Силәрни қичқарғучи ишәшлик болуп, өз ишини пүткүзиду.  
25 Әй бурадәрләр, биз үчүн дуа қилиңлар.  
26 Һәммә бурадәрләргә бир муқәддәс сөйүш билән салам қилиңлар.  
27 Худавәндә билән силәргә ялвуримәнки, бу хәт һәммә бурадәрләргә 
оқулсун.  
28 Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң меһри-шәпқити силәр билән болсун.  


