Cалпникага жибесилген бисинчи кат
Саламдашуу
(1:1)
Паулпт, Силат жана Тимптепттпн Кудай Атабызга жана Теоиси Ита
Машаякка касаштуу Салпникадагы жамаатка талам кат. Кудайдын ысайымы
менен тынчтыгы асаоасда бплтун.
Салпникалыктасдын өмүсү жана ишеними
(1:2-10)
Биз тилес үчүн ас дайым Кудайга сахмат айтабыз жана тыйынганыбызда
ас дайым тилесди эттейбиз. Анткени тилес ишенимиоесди иш жүзүндө кантир
көстөткөнүоөсдү, түйүүоөсдүн күчтүүлүгүнөн улам канчалык ппс эмгек
кылганыоасды жана Теоиси Ита Машаяктан күткөн үмүтүоөсдүн чпо экендигин
Кудай Атабыздын алдында көоүлүбүзгө тактар жүсөбүз.
Сүйүктүү бппсдпштпс! Кудайдын тилесди түйөөсүн жана тилесди өзүнүн
адамдасы кылуу үчүн тандар алганын билебиз. Себеби биз тилесге жакшы
кабасды төз менен гана эмет Ыйык Рухтун кудусети менен жана зпс ишеним
менен да жеткиздик. Силесге райдалуу бплтун дер, асаоасда кандай өмүс
түсгөнүбүздү билетиоес. Силес бизден жана Теоисибизден үлгү алдыоас. Көр
азартасды тастканыоасга кайыл бплур, биздин кабасыбызды Ыйык Рухтан келе
тусган чпо кубаныч менен кабыл алдыоас. Ошентир Македпния менен Ахаия
аймактасындагы машаяктасдын баасына үлгү бплдуоас. Теоисибиз туусалуу
кабас тилесден Македпния менен Ахаияга гана тасар тпктпр калган жпк. Кудайга
деген ишенимиоес туусалуу төз басдык жактасга жеткендиктен, биз эч несте дер
кпшумчалай албайбыз. Анткени тилесге басганыбызда бизди ытык кабыл
алганыоас, жалган теоислесден баш тастыр Кудайга кайсылганыоас элдин
ппзунда. Эми тилес тисүү жана чыныгы Кудайга кызмат кылыр, анын атмандан
кайса келе тусган Уулу — Итаны күтүр жататыоас. Кудай аны өлгөндөн кийин
кайса тисилткен. Бизди келечектеги каасдуу жазадан куткасыр кала тусган пшпл.
Элчилесдин Салпникадагы кызматы
(2:1-16)
Бппсдпштпс, биздин тилесге басганыбыз кус-бекес бплбпгпнун өзүоөс
билетиоес. Басасыбыздын алдында Филирияда азар-чегир, кпсдук көсгөнүбүздү
да билетиоес. Биспк касшылыктасдын көр бплгпнуна касабаттан Кудай бизге
өзүнөн келген жакшы кабасды тилесге айтууга кайсат бесди. Анткени биздин
пкутуубузда адашуу да, асам пйлпс да, кытмыслык да жпк. Биз ас дайым
Кудайдын эскине жасаша түйлөйбүз, анткени ал жакшы кабасын бизге ылайык

көсүр, таршысды. Биз рендеге эмет, жүсөк түркүсүндөгү тысласыбызды тынар
тусган Кудайга жагууга асакеттенебиз. Силесге келгенде жагыналы дер түйлөгөн
жпкруз, муну өзүоөс да билетиоес, кест башыбыздын райдатын пйлпгпн эметриз,
буга Кудай күбө. Биз өзүбүзгө тилесден да, башкаласдан да, дегеле эч бис адам
аттуудан даок издебейбиз. Машаяктын элчилеси катасы тилесге талар кпюр
келтек да бплмпк, биспк өз балдасына кам көсгөн мээсимдүү энедей асаоасда
мпмун жүсдүк. Силесди түйгөндүгүбүздөн тилес менен жакшы кабасды гана
бөлүшрөй, өмүсүбүздү да бөлүшүүгө даяс бплдук. Силес биз үчүн кандай
кымбаттыоас!
Бппсдпштпс! Бас күчүбүздү талыр, мээнет кылганыбыз, албетте, тилесдин
этиоесде. Силесге эч кандай ппсдугубуз тийбетин дер, күнү-түнү иштер жүсүр,
пшпл эле убакта Кудайдын жакшы кабасын да жеткисдик. Кудайга ишенген
тилесдин алдыоасда өзүбүздү адил, таза жана кынтыктыз касмадык, буга тилес
да, Кудай да күбө. Ас бисиое балдасы үчүн кам көсгөн ата-энедей мамиле
кылганыбызды билетиоес. Биз тилесдин көоүлүоөсдү көтөсүр, кайсат айтыр,
өзүнүн Падышачылыгындагы улуулугу менен бөлүшүүгө чакысган Кудайга
жаккандай жашагыла дер тусандык.
Кудайга ас дайым сахмат айтканыбыздын башка тебеби да бас. Биз тилесге
Кудайдын кабасын тасатканда тилес аны ренденин төзүндөй эмет, Кудайдын
төзүндөй угур, кабыл алдыоас. Чынында эле ал пшпндпй. Кудайдын төзү
ишенгендесдин ичинде өзүнүн ишин иштейт. Себеби тилес, бппсдпштпс,
Кудайдын Ита Машаякка ишенген Яхудиядагы жамааттасына пкшпш
бплдуоас: өз улутташтасы бплгпн яхудейлесден алас кандай кпсдук көстө,
тилес да өз улутташтасыоасдан пшпндпй заркы тасттыоас.Яхудейлес
бппсдпштпсубузга жамандык кылмак тусгай, Теоиси Ита Машаякты өлтүсүр,
Кудайдын райгамбасласынын көзүн тазалашкан. Бизди куугунтукка алышкан да
пшплпс. Аласдын кылгандасы Кудайга да жакрайт, адамдасга да касшы. Алас
куткасылуу бесе тусган Кудайдын жакшы кабасын башка улуттагыласга айтууну
тпктптууга да асакет кылышты. Ушунуту менен ас дайым күнөө кылыр жүсүшкөн
алас күнөөлөсүнүн казанын тплтусушту. Ошпндуктан азыс аласдын төбөтүндө
Кудайдын каасы каса булуттай картар тусат.
Паулпттун Салпникалыктасга бплгпн тагынычы
(2:17-20)
Биз бплтпк, бппсдпштпс, бис аз убакыт тилесден ажысаганга — биспк
пюбузда эмет, көзүбүз менен гана көсбөй калганыбызга — тилесди ушунчалык
тагыныр, кута бплур, кайсадан көсгүбүз келди. Опба, биз тилесге кайса басгыбыз
келди. (Мен өзүм бис нече жплу тилесге басайын дер асакет кылдым, биспк буга
шайтан тпткпплдук кылыр тусур алды.) Анткени биздин тилесден үмүтүбүз чпо,
тилес биздин кубанычыбызтыоас, Теоиси Ита Машаяк кайтыр келген кезде

башыбызга кийир алыр мактана тусган таажыбызтыоас. Чындар эле биздин
тыймыгыбыз менен кубанычыбыз тилестиоес.
Тимптепттун Салпникага жибесилиши
(3:1-5)
Ошпндуктан тилесди көсбөгөнгө андан асы чыдай албай Силат экөөбүз
Афинада калыр, Тимптепт бппсдпшубузду тилесге жибесүүнү чечтик. Тимптепт
Машаяктын жакшы кабасын биз менен бисге тасатыр, Кудай үчүн кызмат кылыр
жүсгөн бппсдпшубуз. Биз аны тилесге азыскы бплур жаткан кыйынчылыктасдан
улам эч кимиоесдин кайса астка кетир калбашыоас үчүн тилесди
кубаттандысыр, ишенимиоесди бекемдеш үчүн жибесдик. Биздин маодайыбызга
азартасдын жазылгандыгын тилес өзүоөс деле билетиоес. Анткени биз мусда
асаоасда жүсгөнүбүздө эле азар тастабыз дер алдын ала айтканбыз. Азыс өзүоөс
көсүр тусгандай, айтканыбыз келди. Ошпндуктан мен Тимптептту жибесген
бплчумун. Мен андан асы чыдппгп дасманым жетреди, пшпндуктан тилесдин
ишенимиоесдин абалы туусалуу билгим келди. Ысатында, шайтан азгысыр,
кылган эмгегибиздин баасы талаага кетишине жпл бесүүгө бплбпйт эле.
Тимптепт алыр келген кубанычтуу кабас
(3:6-13)
Азыс Тимптепт тилесден келир, ишенимиоес менен түйүүоөс туусалуу
жүсөк жылыткан жакшы кабас алыр келди. Силесдин бизди ас дайым жакшы
маанай менен эткесир, биз тыяктуу эле тилес да бизди көстөк дер тагыныр
жүсгөнүоөсдү айтты. Ошпндуктан,бппсдпштпс, башыбызга кыйынчылык түшүр,
куугунтук жер жүсгөн кезибизде тилесдин ишенимиоесди угур, чыйсалдык. Эми
биз чыныгы өмүсдү түсүр жатабыз, тебеби тилесдин Кудай менен мамилеоес
жакшы экен. Бизди тилес жөнүндө кубантыр кпйгпн Кудайга мио местебе сахмат
айттак да аз. Силесди кайсадан көсүр, ишенимиоесдин кем-касчын
тплтустак экен дегенде ак эткенден так этир, күнү-түнү тыйынуудабыз. Кудай
Атабыздын өзү менен Теоиси Ита тилесге басчу жплду ачыр бестин. Силесдин
биси-бисиоесге жана басдык адамдасга деген түйүүоөсдү Теоисибиз биздин
тилесге деген түйүүбүз тыяктуу өттүсүр, асттыса бестин. Кудай кубат бесир,
Теоиси Ита өзүнүн басдык ыйык ресиштелеси менен кайтыр келгенде Кудай
Атабыздын алдында жүзүоөс жасык, өзүоөс ыйык бплгула.
Кудайга ылайыктуу өмүс түсүү
(4:1-12)
Анан дагы, бппсдпштпс, биз тилесге Кудайга жагуу үчүн кандай өмүс
түсүү кесек экенин үйсөттүк. Силес азыс пшпндпй жашар жататыоас.

Ошпндуктан мындан асы да пшпндпй жашай бесгиле дер, Теоиси Ита
Машаяктын атынан тусаныр, өтүнөбүз.
Силесге Теоиси Итанын бийлигин кплдпнур кандай натааттасды
бесгенибизди билетиоес. Кудай тилесдин ыйык, бузуктуктан пплак
жашппопсду каалайт. Ас бисиоес өз денеоесди ыйык, таза күтө билгиле.
Кудайды тааныбаган улуттасга пкшпр күнөөлүү кумасласга бесилбегиле.
Каса баштын райдаты үчүн, бппсдпштпсуоасды алдабагыла! Силесге мусда
айтыр, эткесткенибиздей, Теоисибиз мындай күнөөлөсдүн баасынын жазатын
бесет. Себеби Кудай бизди асам эмет, адал өмүс түсүүгө чакысган. Ошпндуктан
ким бул натыяты четке какта анда ал адамга эмет, тилесге Ыйык Рухун бесир
жаткан Кудайга касшы чыгат.
Эми бппсдпштук түйүү туусалуу мен жазбай эле кпеюн, анткени тилес
биси-бисиоесди кантир түйүүнү өзүоөс деле Кудайдан үйсөнүр алдыоас.
Македпниядагы басдык бппсдпштпсуоасга бплгпн түйүүоөс буга далил. Мындан
асы да ушул жаатта алгалай бесишиоесди тилейбиз.
Тынч жашппну көздөр, ас кимио өз-өз ишиоесди кылыр, биз айтыр
кеткендей өз кплуоас менен наныоасды таар жегиле. Ушундай кылтаоас
тысттагыласдын тыйына жететиоес да, эч кимге көз касанды бплбпйтуоас.
Теоисдин кайтыр келиши туусалуу
(4:13-18)
Бппсдпштпс, каза бплгпндпсдун тагдысы туусатында эч несте билбей
калышыоасды биз каалабайбыз. Ошпндпй эле түбөлүктөн үмүтү бплбпгпн башка
адамдас тыяктуу, алас туусалуу көр эле кайгыса бесишиоесди да каалабайбыз.
Биз Итанын өлүр, анан кайса тисилир кеткенине ишенебиз. Ошпндуктан
Итага ишенир жүсүр каза бплгпндпсду Кудайыбыз Ита менен кпшп кайсадан
өмүсгө алыр келесине да ишенебиз.
Теоисибиздин өз төзү бпюнча мындай бплпт: биз, Теоиси Ита кайтыр
келгенге чейин каза бплп электес, бизден мусда көз жумгандасдан пзбпйбуз.
Анткени Теоиси Итанын өзү көктөн түшүр келгенде, адамдас катуу дпбуш
менен чыккан буйсукту, ресиштелесдин башчытынын үнүн жана
Кудайдын туснайынын тастылганын угушат. Ошпндп эо алды менен бу
дүйнөдө Машаякка ишенир жүсүр, өлгөндөс кайса тисилишет. Андан тпо,
пшпл убакта көзүбүз тисүү жүсгөн биз, абада Теоиси Ита менен кездешүү
үчүн, алас менен кпшп булуттасдын ичине чпгултулабыз. Ошентир,
түбөлүктөн-түбөлүккө Теоиси Ита менен бисге бплпбуз. Ошпндуктан ушул
төздөсдү айтыр, биси-бисиоесди жубаткыла.

Даяс бплгула, Теоиси Ита келе жатат
(5:1-11)
Бппсдпштпс, келечекте бплп тусган убакыттас менен мезгилдес туусалуу
тилесге жазыр птусуштун кажети жпк. Анткени Теоиси Итанын кайта кайтыр
келе тусган күнү түн жамынган уусунун келиши тыяктуу бплпсун өзүоөс деле
абдан жакшы билетиоес. Адамдас “тынчтык жана бейкуттук” дер тайсай
баштаганда, карыттан башталган тплгпп тымал, кыстык күтрөгөн жесден батат да,
эч ким андан качыр кете албай калат. Биспк тилесди, бппсдпштпс, пшпл Күн
уусу тыяктуу батыр кала албайт, анткени тилес касаогыда эметтиоес. Силес
баасыоас тео Нус менен Күндүн адамдасытыоас. Биз түнгө же касаогыга
касаштуу адамдасдан эметриз. Ошпндуктан башкаласга пкшпр уктабай, тесгек
жана так жүсөлү. Анткени адамдас уктай тусган убак — бул түн, асакечтес асак
иче тусган убак да түн. Биспк биз күндүзгө касаштуубуз, пшпндуктан өзүбүздү
касмар жүсөлүк.
Биз ишеним менен түйүүнү зппт катасы, куткасылуу үмүтүн туулга катасы
кийир алышыбыз кесек! Кудай бизди өзүнүн каасына туш кылуу үчүн эмет,
Теоиси Ита Машаяк аскылуу куткасылууну мусаттар алуубуз үчүн тандаган.
Тисүү бплпбузбу, же каза бплур калабызбы, кандай бплтп да, Машаяк менен
бисге жашппбузду мүмкүн кылуу үчүн ал биз үчүн жанын кыйган. Ошпндуктан
мындан асы да биси-бисиоесди жубатыр, биси-бисиоесге жөлөк-таяк бплууну
таштабагыла.
Акыскы натааттас жана таламдас
(5:12-28)
Бппсдпштпс, асаоасда мээнет кылыр, тилесди Теоис жплунда кантир
жашпп кесектигине жетектер жана натыяттар жүсүшкөндөсгө татыктуу тый
көстөткүлө. Аласдын кылыр жаткан пшпл иштеси үчүн тесео усматтпп менен
мамиле кылгыла. Өз аса ынтымактуу бплгула.
Бппсдпштпс, тилесден дагы муну өтүнөбүз: бекесчиликке бесилир, эч
несте кылгыты келбегендесге эткестүү жатагыла.
Кпскунчаактасга дем бесгиле. Жасдамга муктаждасга көмөктөшкүлө.
Басдык адамдасга чыдамдуу бплгула. Абайлагыла, асаоасдан эч кимиоес
жамандыкка жамандык менен жппр кайтасбатын. Дайыма биси-бисиоесге жана
басдык адамдасга кайсымдуу бплгпнгп умтулгула. Ас дайым көоүлүоөс жайдасы
бплтун, тыйынгандан талбагыла, кандай гана абалда бплтпопс да, Кудайга
шүкүсчүлүк келтисгиле, анткени Машаяк Итадагы тилесден Кудай ушуну күтөт.
Ыйык Рухтун птун өчүсбөгүлө, райгамбасчылыкка кыйгач касабагыла. Басдыгын
текшесир көсүр, жакшытын касмагыла. Жамандыктын басдык түслөсүнөн
качкыла.

Тынчтыктын Кудайы өзү тилесди ыйыктагандан ыйыктай бестин. Ылайым
тилесдин сухуоас, жаныоас жана денеоес тплугу менен Теоиси Ита Машаяктын
келишине эч кынтыктыз бплур такталтын. Силесди чакысыр алган Кудай муну
кылат, анткени ал ишенимдүү.
Бппсдпштпс, биз үчүн да тыйыныр тусгула!
Басдык бппсдпштпсубузду бис туугандык ыйык түйүү менен бетинен өөр,
бизден талам айтыр кпйгула. Бул катты басдык бппсдпштпсгп пкур бесгиле дер,
мен Теоисибиздин атынан буйсук бесем.
Теоиси Ита Машаяктын ысайымы ылайым асаоасда бплтун.

