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تىموتېۇئسقا ساالم

 1مەسىھ ئەيسادىكى تىرىكلىكنىڭ ۋەدىسىگە مۇۋاپىق خۇدانىڭ ئىرادىسى بىلەن مەسىھ
ئەيسانىڭ روسۇلى بولغان پاۋلۇستىن ئامراق باالم تىموتېئۇسقا ساالم 2 .خۇدا ئاتىدىن ۋە
خۇداۋەندىمىز مەسىھ ئەيسادىن مېھىر-شەپقەت ،مەرھەمەت ۋە ئامانلىق بولسۇن.

شۈكۈر ۋە نەسىھەت
 3ئاتا-بوۋىلىرىمدىن تارتىپ پاك ۋىجدان بىلەن ئۆزۈم ئىبادەت قىلغان خۇداغا شۈكۈر قىلىپ،
توختىماي كېچە-كۈندۈز سېنى ئۆز دۇئالىرىمدا ياد قىلىمەن 4 .سېنىڭ كۆز ياشلىرىڭنى يادىمغا
كەلتۈرۈپ ،خۇشلۇقتىن تولۇپ سېنى كۆرگىلى سېغىنىمەن 5 .ئاۋۋال چوڭ ئاناڭ لوئىستە ۋە
ئاناڭ ئەۋنىكەدە بار بولغان رىياسىز ئىمانىڭنى ياد قىلىپ ،سەندە ھەم بار ئىكەنلىكىنى بىلىپ
خاتىرجەمدۇرمەن 6 .بۇ سەۋەبتىن يادىڭغا سالىمەنكى ،قوللىرىمنىڭ سېنىڭ ئۈستۈڭگە
قويۇلغىنى بىلەن خۇدادىن سەندە بولغان مېھىر-شەپقەت ھەدىيەسىنى يالقۇنلىتىپ جارى
قىلغايسەن.
 7چۈنكى خۇدا بىزگە قورقۇنچاق روھىنى بەرمىدى ،بەلكى قۇدرەتنىڭ ،مۇھەببەتنىڭ ۋە
ئىنتىزامنىڭ روھىنى بەردى 8 .ئۇنىڭ ئۈچۈن خۇداۋەندىمىزنىڭ شاھادىتىدىن ۋە مەن ئۇنىڭ
ئەسىرىدىن ئۇياتمىغىن ،بەلكى سەن ھەم خۇدانىڭ قۇدرىتىگە مۇۋاپىق ئىنجىل ئۈچۈن
مۇشەققەت تارتقىن 9 .خۇدا ئۆزى ،بىزنىڭ ئەمەللىرىمىزگە قارىماي ئۆز تەقدىرىگە مۇۋاپىق،
ئەزەلىي ۋاقىتالردىن ئىلگىرى مەسىھ ئەيسادا بىزگە ئاتا قىلىنغان مېھىر-شەپقەتكە قاراپ،
بىزنى مۇقەددەس دەۋەت بىلەن قىچقىرىپ قۇتقۇزدى 10 .خۇدانىڭ تەقدىرى قۇتقۇزغۇچىمىز
مەسىھ ئەيسا زاھىر بولغىنى بىلەن ئەمدى ئاشكارا بولدى .چۈنكى ئۇ ئۆزى ئۆلۈمنى يوقىتىپ،
ئىنجىلنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ھاياتلىق ۋە چىرىمەكسىزلىكنى يورۇقلۇققا كەلتۈردى.
12
 11مەن ئۆزۈم ئۇ ئىنجىلنىڭ ئەلچىسى ۋە روسۇلى ۋە مۇئەللىمى بولۇشقا تەيىنلەندىم .ئۇنىڭ
ئۈچۈن بۇ زەخمەتنى تارتىمەن .لېكىن ئۇياتمايمەن ،چۈنكى كىمگە ئىشەنگىنىمنى بىلىپ،
ئۇنىڭ ئۆزۈمگە تاپشۇرۇلغىنىنى ئۇ كۈنگىچە ساقلىغىلى قادىر بولغىنىغا خاتىرجەمدۇرمەن.
 13مەسىھ ئەيسادا بولغان مۇھەببەت ۋە ئىمان بىلەن ،مەندىن ئاڭلىغان ساغالم سۆزلەرنى
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نەمۇنىدەك چىڭ تۇتقىن 14 .بىزدە ماكان تۇتقان مۇقەددەس روھنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ساڭا
تاپشۇرۇلغان ياخشى ئامانەتنى ساقلىغىن.
 15ئاسىيادىكىلەرنىڭ ھەممىسى مەندىن يۈز ئۆرۈگىنىنى بىلىسەن .ئۇالرنىڭ ئارىسىدا فىگېلۇس
ۋە ئېرموگېنېس بار 16 .خۇداۋەندە ئونېسىفورۇسنىڭ ئۆيىگە مەرھەمەت قىلغاي ،چۈنكى ئۇ
پات-پات مېنى راھەتلەندۈرۈپ ،زەنجىرلىرىمدىن ئۇياتماي 17 ،بەلكى رىمغا كەلگەندە مېنى
ئىجتىھات بىلەن ئىزدەپ تاپتى 18 .خۇداۋەندە ئۇنىڭغا ئۇ كۈندە رەب تەرىپىدىن مەرھەمەت
تاپتۇرغاي .ئۇنىڭ ئەفەسۇستا قىلغان خىزمىتىنى ئۆزۈڭ ياخشى بىلىسەن.

2

مەسىھ ئەيسانىڭ ئىشەنچلىك ئەسكىرى

 1سەن ،ئەي باالم ،مەسىھ ئەيسادىكى مېھىر-شەپقەت بىلەن قۇۋۋەتلىنىپ 2 ،توال
گۇۋاھالرنىڭ ئالدىدا مەندىن ئاڭلىغىنىڭنى باشقىالرغا تەلىم بېرەلەيدىغان ئىشەنچلىك
كىشىلەرگە تاپشۇرغىن.
4
 3سەن ھەم مەسىھ ئەيسانىڭ ياخشى سىپاھىدەك مۇشەققەت تارتقىن .ئەسكەرلىك قىلغۇچى
بولسا :ئۆز سەردارىمنى رازى قىالي دەپ ،ھېچبىرى تىرىكچىلىكنىڭ ئەندىشىلىرىگە ئارىالشمايدۇ
 5ۋە چېلىشقۇچى قائىدە بىلەن چېلىشمىسا ،تاجالنمايدۇ 6 .ئىش قىلغان دېھقاننىڭ ئاۋۋال
مېۋىدىن ھەسسىدار بولمىقى كېرەكتۇر.
8
 7نېمە ئېيتقىنىمنى ياخشى ئويلىغىن ۋە خۇداۋەندە ساڭا ھەر ئىشتا پەم بېرىدۇ .داۋۇدنىڭ
ئۇرۇق-ئەۋالدىدىن بولۇپ ،ئۆزۈم يەتكۈزگەن ئىنجىلغا مۇۋاپىق ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن قوپۇرۇلغان
ئەيسا مەسىھنى ياد قىلغىن 9 .ئىنجىلنىڭ خىزمىتىدە گۇناھكاردەك زەخمەت تارتىپ ،زەنجىردە
تۇرىمەن .لېكىن خۇدانىڭ سۆزى باغالقلىق ئەمەس 10 .بۇ ۋەجىدىن ئىلغانغانالر ئۈچۈن ،ئۇالر
ھەم مەسىھ ئەيسادىكى نىجاتنى ۋە ئەبەدىي شان-شەرەپنى تاپقاي دەپ ،ھەر نەرسىگە سەۋر-
تاقەت قىلىمەن 11 .بۇ سۆز سادىقتۇر ،چۈنكى مەسىھ بىلەن ئۆلگەن بولساق ،ئۇنىڭ بىلەن
بىللە ھەم تىرىك تۇرىمىز 12 .سەۋر قىلساق ،ئۇنىڭ بىلەن ھۆكۈمرانلىق ھەم قىلىمىز .ئىنكار
قىلساق ،ئۇ ھەم بىزنى ئىنكار قىلىدۇ 13 .ئەگەر بىز ساداقەتسىز بولساق ،ئۇ ساداقەتلىك
بولۇپ قالىدۇ ،چۈنكى ئۇ ئۆز-ئۆزىنى ئىنكار قىاللمايدۇ.

بىھۇدە تاالش-تارتىشالر توغرىسىدا ئاگاھالندۇرۇش
 14بۇنى ئۇالرنىڭ يادىغا سېلىپ ،خۇدانىڭ ئالدىدا ئۇالرغا چىڭ نەسىھەت بەرگىنكى ،سۆز
توغرىسىدا تاالشمىسۇن .چۈنكى شۇنداق ئىشالر ھېچ مەنپەئەت يەتكۈزمەي ،ئاڭلىغۇچىالرنىڭ
ھاالك بولۇشىغا سەۋەب بولىدۇ 15 .ئۇياتماي ھەقىقەتنىڭ سۆزىنى راستلىق بىلەن

5

تىموتېئۇسقا يېزىلغان -2خەت

چۈشەندۈرىدىغان ئىشلىگۈچىدەك ئۆزۈڭ خۇدانىڭ ئالدىدا مەقبۇل بولۇشقا تىرىشقىن.
 16ناپاك بىھۇدە سۆزلەردىن نېرى تۇرغىن ،چۈنكى شۇنداق سۆزلىگۈچىلەر بارغانسېرى
پاسىقراق بولىدۇ  17ۋە ئۇالرنىڭ سۆزلىرى مەرەزدەك چۆرىسىنى يەيدۇ .شۇنداق ئادەملەرنىڭ
ئارىسىدا ھىمېنېئۇس ۋە فىلېتۇس بار.
 18بۇالر ،ئۆلۈمدىن تىرىلىش بولۇپ ئۆتتى دەپ ،بەزىلەرنىڭ ئىمانىنى خاراب قىلىدۇ.
 19لېكىن خۇدانىڭ مەھكەم ئۇلى مۇقىم تۇرىدۇ ۋە ئۇنىڭ مۆھۈرى شۇدۇركى ،خۇداۋەندە
ئۆزىنىڭكىلەرنى تونۇيدۇ ۋە ھەركىم خۇداۋەندىنىڭ ئىسمىنى قىچقارسا ،يامانلىقتىن قول
ئۈزسۇن 20 .لېكىن بىر چوڭ ئۆيدە يالغۇز ئالتۇن ۋە كۈمۈش قاچىلىرى بولماي ،بەلكى
ياغاچتىن ۋە ساپالدىن قاچىالر ھەم باردۇر ،بەزىلىرى ئىززەت ئۈچۈن ،بەزىلىرى ھاقارەت
ئۈچۈندۇر 21 .ئەگەر بىركىم ئۆزىنى شۇنداق ئىشالردىن پاك ساقلىسا ،ئۇ ئۆزى مۇقەددەس،
ئىززەتلىك بىر قاچىدەك ،ئۆز خوجىسىغا مەنپەئەتلىك ۋە ھەر ياخشى ئىشقا يارىغۇدەك بولىدۇ.
 22ياشلىقنىڭ شەھۋەتلىرىدىن قېچىپ ،خۇداۋەندىنى پاك كۆڭۈل بىلەن قىچقارغانالرنىڭ
ھەممىسى بىلەن ئادالەتكە ،ئىمانغا ،مۇھەببەتكە ۋە ئامانلىققا ئەگەشكىن.
 23لېكىن ئەخمەق ۋە بىمەنە مۇنازىرىلەر جېدەل پەيدا قىلىدىغىنىنى بىلىپ ،ئۇالرنى رەت
قىلغىن 24 .خۇداۋەندىنىڭ بىر بەندىسى جېدەل قىلماي ،بەلكى ھەممىسىگە مۇاليىملىق
بولۇپ ،تەلىم بېرىشكە ياراپ ،زۇلۇم تارتىشتا سەۋر قىلىپ 25 ،زىت تۇرغۇچىالرغا ياۋاشلىق
بىلەن نەسىھەت بەرسۇن ،شايەتكى خۇدا ئۇالرغا ھەقىقەتنى تونۇغىلى توۋىنى نېسىپ قىلغاي.
 26شۇنداقكى ،ئۇالر ھوشيار بولۇپ ،ئىبلىسنىڭ تۇزىقىدىن قۇتۇلغاي .چۈنكى ئۇالر ئۇنىڭدىن
تۇتۇلۇپ ،خاھىشىنى قىلىدۇ.

3

ئاخىر زاماندىكى ھاماقەتلىك كىشىلەر

 1لېكىن بۇنى بىلگىنكى ،ئاخىرقى كۈنلەردە تەس ۋاقىتالر كېلىدۇ 2 .چۈنكى ئادەملەر
ئۆزىنى دوست تۇتقۇچى ،پۇلنى دوست تۇتقۇچى ،يوغان گەپ قىلغۇچى ،تەكەببۇرلۇق
قىلغۇچى ،كۇپۇرلۇق قىلغۇچى بولۇپ ،ئاتا-ئانىغا ئىتائەت قىلماي ،ناشۈكۈر ۋە ناپاك بولۇپ،
 3مۇھەببەتسىز ،ۋاپاسىز ،غەيۋەت قىلغۇچى ،نەپسىنى تارتمايدىغان ،ئۆزىنى توختاتمايدىغان،
ياخشىلىقنى دوست تۇتمايدىغان بولۇپ 4 ،خىيانەت قىلغۇچى ،بىپەرۋالىق قىلغۇچى ،يوغانلىق
قىلغۇچى ۋە خۇدانى دوست تۇتۇشتىن لەززەتنى زىيادىرەك دوست تۇتقۇچى بولىدۇ 5 .ئۇالر سىرتقى
قىياپەتتە تەقۋادارلىق بولۇپ ،ئۇنىڭ قۇدرىتىنى ئىنكار قىلىدۇ .شۇنداقالردىن يۈز ئۆرۈگىن.
 6چۈنكى ئۆيلەرگە كىرىۋېلىپ 7 ،گۇناھالر بىلەن يۈكلىنىپ خىلمۇخىل شەھۋەتلەرگە مۇپتىال
بولۇپ ،ھەمىشە تەلىم ئېلىپ ھەرگىز ھەقىقەتنىڭ مەرىپىتىگە يېتەلمەيدىغان خوتۇنالرنى
ئەسىر قىلغۇچىالر شۇنداقالردۇر 8 .ياننىس بىلەن يامبرىس مۇساغا زىت تۇرغاندەك ،بۇالر
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ھەم ھەقىقەتكە زىت تۇرىدۇ .ئۇالر ئىماندا ياراملىق بولماي ،زېھىنلىرى بۇزۇق ئادەملەردۇر.
 9لېكىن ئۇالر يەنە ئىلگىرى بارالمايدۇ .مەزكۇرالرنىڭ ھاماقەتلىكى ئاشكارا بولغاندەك،
بۇالرنىڭ ھاماقەتلىكى ھەممىلەرگە ئاشكارا بولىدۇ.

پاۋلۇسنىڭ ۋەسىيەتلىرى ۋە خۇدانىڭ سۆزىنىڭ ئەھمىيىتى
 10لېكىن سەن مېنىڭ تەلىمگە ،يۈرۈش-تۇرۇشۇمغا ،مەقسىتىمگە ،ئىمانىمغا ،سەۋرىمگە،
مۇھەببىتىمگە ،تاقىتىمگە 11 ،قوغالنماقلىقلىرىمغا ،زەخمەتلىرىمگە ،بولۇپمۇ ئانتاكيادا،
كونيادا ۋە لىسترادا تارتقان زەخمەتلىرىمگە ئوخشاش زەخمەتلەرگە ئەگەشتىڭ .مانا شۇنداق
زەخمەتلەر تارتقانمەن .ئەمما ھەممىسىدىن خۇداۋەندە مېنى قۇتقۇزدى 12 .لېكىن مەسىھ ئەيسادا
تەقۋادارلىق بىلەن ئۆمۈر ئۆتكۈزىدىغانالرنىڭ ھەممىسى قوغلىنىدۇ 13 .چۈنكى يامان ئادەملەر
ۋە سەختىپەزلەر بارغانسېرى يامانراق بولۇپ ،ئۆزلىرى ئېزىقىپ كېتىپ ،باشقىالرنى ئازدۇرىدۇ.
 14لېكىن سەن بولساڭ كىمدىن تەلىم ئالغىنىڭنى بىلىپ ،ئۆگەنگىنىڭدە ۋە ئېتىقاد
قىلغىنىڭدا چىڭ تۇرۇپ قالغىن 15 .مەسىھ ئەيساغا بولغان ئىمانىڭ بىلەن سېنى نىجاتقا دانا
قىلىدىغان مۇقەددەس يازمىالرنى كىچىكلىكىڭدىن بېرى بىلىسەن 16 .خۇدانىڭ ئىلھامى بىلەن
بولغان پۈتۈن مۇقەددەس يازما تەلىم بەرگىلى ،تەنبىھ بەرگىلى ،تۈزەتكىلى ۋە ئادالەتتىكى
ئەدەپنى ئۆگەتكىلى پايدىلىقتۇر 17 ،شۇالر ئارقىلىق خۇدانىڭ ئادىمى تەييارلىنىپ ،ھەر ياخشى
ئىشقا يارىغۇدەك بولغاي.

4

 1خۇدانىڭ ئالدىدا ۋە تىرىكلەر بىلەن ئۆلگەنلەرنى ھۆكۈم قىلىدىغان مەسىھ ئەيسانىڭ
ئالدىدا ،دەرۋەقە ئۇنىڭ ئاشكارا بولۇشى ئۈستىدە ۋە ئۇنىڭ پادىشاھلىقى ئۈستىدە ساڭا
چىڭ نەسىھەت بېرىمەنكى 2 ،سۆزنى ۋەز ئېيتىپ ،مۇناسىپ ۋاقىتتا ۋە مۇناسىپ ئەمەس
ۋاقىتتا چىقىپ پەند بېرىپ نەسىھەت قىلىپ ،ھەممە سەۋر-تاقەت بىلەن تەنبىھ بېرىپ تەلىم
بەرگەيسەن.
 3ئادەملەر ساپ تەلىمگە سەۋر-تاقەت قىلماي ،ئۆز قۇالقلىرى قىمىرلىشىچە ئۆز شەھۋەتلىرىگە
مۇۋاپىق ئۆزىگە مۇئەللىملەر يىغىدىغان ۋاقىت كېلىدۇ 4 .ئۇالر قۇالقلىرىنى ھەقىقەتتىن
توسۇپ ،ئەپسانىلەرگە مايىل بولىدۇ.
 5لېكىن سەن ھەر ئىشتا ئويغاق تۇرغىن .مۇشەققەتكە سەۋر-تاقەت قىلغىن .بىر ئىنجىلنى
يەتكۈزگۈچىنىڭ ئىشىنى قىلغىن .خىزمىتىڭنى پۈتكۈزگىن.
 6چۈنكى مەن ئەمدى بىر قۇربانلىقتەك تەقدىم قىلىنىۋاتىمەن ۋە ئەجىلىمنىڭ ۋاقتى يېتىپ كەلدى.
 7مەن ياخشى كۈرەشنى قىلىپ بولۇپ ،سەپىرىمنى پۈتكۈزۈپ ،ئىماننى ساقلىدىم 8 .ئەمدى مەن
ئۈچۈن ئادالەتنىڭ تاجى تەييار تۇرۇپ ساقالنماقتا .ئۇنىڭ ئۆزىنى ئۇ كۈندە ئادىل ھۆكۈم قىلغۇچى
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خۇداۋەندە ماڭا بېرىدۇ .ئەمما يالغۇز ماڭا ئەمەس ،بەلكى ئۇنىڭ ئاشكارا بولۇشىغا خۇشال
بولغانالرنىڭ ھەممىسىگە ھەم بېرىدۇ.

ئاخىرقى سۆز ۋە ساالمالر
 9ئالدىراپ پات قېشىمغا كەلگىن 10 .چۈنكى دېماس بۇ دۇنيانى دوست تۇتۇپ ،مېنى تاشالپ
تېسالونىكاغا كەتتى ۋە كرېسكىنس گاالتىياغا ۋە تىتۇس دالماتىياغا كەتتى.
 11يالغۇز لۇقا مەن بىلەندۇر .ماركۇسنى ئۆزۈڭ بىلەن ئېلىپ كەلگىن .چۈنكى ئۇ ئۆزى
خىزمەتكە ماڭا پايدىلىقتۇر 12 .تىكىكۇسنى ئەفەسۇسقا ئەۋەتتىم.
 13كېلىشىڭدە مەن تروئاستىكى كارپۇسنىڭ يېنىدا قويۇپ كەتكەن يېپىنچىنى ۋە كىتابالرنى،
بولۇپمۇ ئورام تېرە يازمىالرنى ئالغاچ كەلگىن.
 14مىسكەر ئىسكەندەر ماڭا توال يامانلىق قىلدى .خۇداۋەندە ئۇنىڭغا ئۆز قىلغىنىغا مۇۋاپىق
ياندۇرىدۇ 15 .سەن ھەم ئۇنىڭدىن ئېھتىيات قىلغىن ،چۈنكى ئۇ بىزنىڭ سۆزلىرىمىزگە توال
زىتلىق قىلدى.
 16ئاۋۋالقى سوراقتا ھېچكىم مېنىڭ ياردىمىمگە كەلمەي ،ھەممىسى مېنى تاشلىدى .بۇ ئەيىب
ئۇالرغا سانالمىسۇن 17 .لېكىن خۇداۋەندە يېنىمدا تۇرۇپ ،مېنى قۇۋۋەتلەندۈردى .نەتىجىدە
ھەممە تائىپىلەرنىڭ ئاڭلىمىقى ئۈچۈن ئىنجىلنىڭ جاكارى مېنىڭ ۋاسىتەم بىلەن ھەر يەردە
تولۇق ئاڭالنغاي .ئۇنىڭ ئۈچۈن شىرنىڭ ئاغزىدىن قۇتۇلدۇم 18 .دەرۋەقە خۇداۋەندە مېنى ھەر
يامان ئىشتىن قۇتقۇزۇپ ،ئۆز ساماۋى پادىشاھلىقىغا يەتكۈزۈپ ماڭا نىجات بېرىدۇ .ئۇنىڭغا
ئەبەدلەرنىڭ ئەبەدىگىچە شان-شەرەپ بولسۇن .ئامىن.
 19پرىسكاغا ۋە ئاكۋىالغا ۋە ئونېسىفورۇسنىڭ ئۆيىگە ساالم ئېيتقىن.
 20ئاراستۇس كورىنتۇستا قالدى .تروفىمۇسنى مىلېتۇستا كېسەل قويدۇم.
 21قىش بولماستا ئالدىراپ كەلگىن .ئاپوللوس ۋە پۇدېنس ۋە لىنۇس ۋە كالۋدىيا ۋە
بۇرادەرلەرنىڭ ھەممىسى ساڭا ساالم ئېيتىدۇ.
 22خۇداۋەندە سېنىڭ روھۇڭ بىلەن بولسۇن .مېھىر-شەپقەت سىلەر بىلەن بولسۇن.

