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ТЕСАЛОНИКАЛИҚЛАРҒА 
ЙЕЗИЛҒАН ИККИНЧИ ХӘТ

Җамаәткә салам

1 1 Павлустин вә Силvанустин вә Тимотеустин Атимиз Худада вә Худавәндә 
Әйса Мәсиһтики тесалоникалиқларниң җамаитигә салам.  2 Худа Атидин 

вә Худавәндә Әйса Мәсиһтин силәргә меһри-шәпқәт вә аманлиқ болсун.  

Шүкүр вә дуа

3 Әй бурадәрләр, силәрниң җәһитиңлардин һемишә лайиқ болғидәк шүкүр 
ейтмақ бизгә ваҗиптур, чүнки етиқатиңлар тола өсүп, һәр бириңларниң бир-
бириңларға болған муһәббити зиядә болмақта.  4 Униң үчүн биз өзимиз силәр 
чидиған һәммә қоғланмаклиқиңларда вә тәңликлириңларда қилған сәвир 
вә иманиңлар үчүн Худаниң җамаәтлиридә силәр билән пәхирлинәләймиз.  
5 Буниң һәммиси билән Худаниң һөкүми адил екәнлики ашкарә болиду. 
Буниң билән Худаниң падишаһлиқиға лайиқ саналғайсиләр. У падишаһлиқ 
үчүн зәхмәт һәм тартисиләр.  6 Чүнки силәргә тәңлик йәткүзгүчиләргә 
тарлиқ қайтурмиқи Худаниң адалитигә мувапиқтур.  7 Лекин силәр, зәхмәт 
тартқучилар, Худавәндә Әйса өз қудритиниң пәриштилири билән асмандин 
ашкарә болғанда биз билән арам таписиләр.  8 У өзи от ялқунида келип, 
Худани тонумиғанлардин вә Худавәндимиз Әйсаниң Инҗилиға итаәт 
қилмиғанлардин интиқам алиду.  9 У вақит булар Худавәндиниң йүзидин 
вә униң қудритиниң улуқлукидин мәһрум қелип, җаза тартип әбәдий 
һалакәткә гириптар болиду.  10 У күндә Худавәндә өз муқәддәслиридә шан-
шәрәп тапқили вә һәммә ишәнгәнләрдә өзини әҗайип көрсәткили келиду. 
Чүнки силәргә бәргән гувалиқимизға ишәндиңлар.  
11 Бу вәҗидин биз һемишә силәр үчүн дуа қилимизки, Худайимиз силәрни 
өз дәвитигә лайиқ санап, яхшилиқ қилишқа һәммә нийәтни вә етиқатниң 
һәммә ишини қудрәт билән әмәлгә ашуруп камил қилғай,  12 Буниң билән 
Худавәндимиз Әйсаниң исми силәрдә шан-шәрәп тапқай вә өзәңлар 
Худайимизниң вә Худавәндә Әйса Мәсиһниң меһри-шәпқитигә мувапиқ 
униңда шан-шәрәп тапқайсиләр.  
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Гуна адиминиң ашкарә болуши

2 1 Лекин, әй бурадәрләр, Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң келиши вә униң 
алдиға җәм қилинмиқимизниң җәһитидин силәргә ялвуримизки,  2 хаһи 

роһлар билән, хаһи бизниң тәрипимиздин кәлгәндәк болған бир сөз яки хәт 
билән Худавәндиниң күни кәлди дәп пат зеһниңлардин силкинип паракәндә 
вә пәришан болмаңлар.  3 Һеч ким силәрни һәр қандақ усул билән алдимисун, 
чүнки авал тайишниң кәлмики вә гуна адими, йәни һалакәт оғлиниң ашкарә 
болмиқи керәктур.  4 У өзи һәр тәңри яки мәбуд аталғанниң үстигә зит қопуп, 
Худаниң бәйтидә олтиривелип, өзини «Тәңри» дәп ейтиду.  
5 Мән силәрниң йениңларда болғанда буни силәргә ейтқинимни яд 
қилмидиңларму?  6 Әмди у өз вақтида ашкарә болғичилик уни тосайдиған 
немә екәнликини билисиләр.  7 Чүнки исянчилиқниң сири аллиқачан 
ишләп турмақта, лекин тосап турғучиниң оттуридин көтирилгәндин 
кейин.  8 исянчи өзи ашкарә болиду. Амма Худавәндә Әйса уни өз ағзиниң 
нәписи билән йоқитип, өз келишиниң ашкарә болмиқи билән уни һалак 
қилиду.  9 У исянчиниң келиши шәйтанниң қилдурғинидәк һәр хил қудрәт 
вә аламәт вә ялған мөҗизиләр билән болиду.  10 У һалак болидиғанлар 
ниҗат тапалғидәк һәқиқәтниң муһәббитигә җай бәрмигини үчүн, уларни 
алдатқили һәқсизлиқниң һәр һейлиси билән келиду.  11 Бу вәҗидин Худа өзи 
улар ялғанға ишәнсун дәп, уларға қаттиқ езиқтулуқ әвәтиду,  12 Нәтиҗидә 
һәқиқәткә ишәнмәй, һәқсизлиққа хуши бар болғанларниң һәммиси һөкүм 
қилинғай.  

Иманда чиң туруш

13 Лекин, әй Худавәндиниң амрақлири болған бурадәрлиримиз, силәр 
үчүн һемишә Худаға шүкүр қилмақ бизгә ваҗиптур, чүнки Худа дәсләптин 
Роһ тәрипидин пак-муқәддәс қилинмақ билән вә һәқиқәткә ишәнмәк билән 
ниҗат тапмиқиңлар үчүн силәрни илғиди.  14 Дәрвәқә Худавәндимиз Әйса 
Мәсиһниң шан-шәрипини тапмиқиңлар үчүн бизниң Инҗилимизниң 
васитиси билән силәрни ниҗатқа қичқарди.  
15 Униң үчүн, әй бурадәрләр, чиң туруп, хаһи сөз билән, хаһи бизниң хетимиз 
билән өзәңлар үгәнгән тәлимни мәһкәм тутуңлар.  
16 Худавәндимиз Әйса Мәсиһ өзи вә бизни дост тутуп меһри-шәпқәт 
билән бизгә әбәдий тәсәлли вә яхши үмүт ата қилған Атимиз Худа өзи  
17 көңүллириңларға тәсәлли берип, силәрни һәр яхши әмәлдә вә сөздә 
мустәһкәм қилғай.  
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Биз үчүн дуа қилиңлар

3 1 Ахири, әй бурадәрләр, биз үчүн дуа қилиңларки, Худавәндиниң сөзи 
силәрниң араңлардикидәк йейилип, шан-шәрәп тапқай  2 вә биз өзимиз 

һәм осал яман адәмләрдин қутулғаймиз, чүнки иман һәммә адәмдә 
болмайду.  
3 Лекин силәрни мустәһкәм қилип, яман болғучидин сақлиғучи Худавәндә 
өзи ишәшликтур.  4 Амма Худавәндидә силәргә ишәшимиз барки, силәргә 
буйруғинимизни қилисиләр вә мундин кейин һәм қилғиңлар бар.  
5 Худавәндә силәрниң көңүллириңларни Худаниң муһәббитигә вә Мәсиһниң 
сәвиригә башлиғай.  

Тәртипсизлик билән йүрүп ишлимәйдиған 

бурадәрләрдин агаһландуруш
6 Әй бурадәрлиримиз, Худавәндә Әйса Мәсиһниң исми билән силәргә 

буйруймизки, биздин алған тәлимгә мувапиқ йүрмәй, тәртипсизлик билән 
йүргән һәр бурадәрдин нери турғайсиләр.  7 Чүнки бизгә охшимиқиңлар 
өзәңларға ваҗип болғинини билисиләр. Өзимиз араңларда тәртипсизлик 
билән йүрмидуқ  8 вә һеч кимниң ненини пулсиз йемидуқ. Бәлки һеч 
бириңларға йүк болмиғаймиз дәп, кечә күндүз җәбир-җапа тартип 
ишләйттуқ.  9 Һәққимиз болмиған үчүн әмәс, амма бизгә охшимиқиңлар 
үчүн өзимизни силәргә бир нәмунә көрситип бәрдуқ.  10 Чүнки араңларда 
болғинимизда: «Бирким иш қилғили унимиса, нан һәм йемисун» дәп 
силәргә әмир қилдуқ.  11 Чүнки бәзилириңлар тәртипсизлик билән йүрүп, 
өзи иш қилмай, башқиларниң ишлириға арилишип йүргинини аңлаймиз.  
12 Амма шундақларға Худавәндә Әйса Мәсиһ нами билән буйруп, несиһәт 
беримизки, улар течлиқ билән иш қилип өз ненини йесун.  
13 Лекин, әй бурадәрләр, яхшилиқ қилиштин зерикмигәйсиләр.  14 Әгәр 
бирким бу хәттики сөзимизгә итаәт қилмиса, хиҗаләт болсун дәп, уни 
хәтләп қоюп, униң билән арилашмаңлар.  15 Лекин уни дүшмәндәк санимай, 
униңға бурадәрдәк несиһәт бериңлар.  

Ахирқи салам

16 Саламәтликниң Худавәндиси өзи һемишә һәр тәриқидә силәргә аманлиқ 
бәрсун. Худавәндә һәммәңлар билән болсун.  
17 Мән Павлус өз қолум билән салимимни пүттүм. Бу һәр хетимниң 
бәлгүсидур. Шундақ пүтимән.  
18 Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң меһри-шәпқити һәммәңлар билән болсун.  


