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ТИМОТЕУСҚА ЙЕЗИЛҒАН 
БИРИНЧИ ХӘТ

Тимотеусқа салам

1 1 Қутқузғучимиз Худаниң вә үмүтүмиз Мәсиһ Әйсаниң әмригә мувапиқ 
Мәсиһ Әйсаниң расули болған Павлустин  2 иманда һәқиқий балам 

Тимотеусқа салам. Атимиз Худадин вә Худавәндимиз Мәсиһ Әйсадин меһри-
шәпқәт вә мәрһәмәт вә аманлиқ болсун.  

Сахта муәллимләр тоғрисида агаһландуруш

3 Македонийәгә барғинимда саңа буйруғандәк, әмди йәнә буйруймәнки, 
сән Әфәсуста қелип, бәзиләргә, ят тәлим үгәтмисун 4 вә Худаниң имандин 
болған йетилип мустәһкәмлинишкә мәнпәәт йәткүзмәй, музакирә қилишқа 
сәвәб болидиған әпсаниләргә вә һәддисиз нәсәбнамиләргә етивар қилмисун 
дәп, несиһәт бәргәйсән.  5 Әмди несиһәтниң муддиаси пак көңүлдин вә сап 
виҗдандин вә риясиз имандин болған муһәббәттур.  6 Буниңдин бәзиләр 
езиқип, беһудә сөзләргә майил болди.  7 Улар Тәврат қануниниң муәллимлири 
болғили халиғини билән, хаһи немә ейтқинини, хаһи җекилигән нәрсилири 
немә екәнликини уқмайду.  8 Тәврат қануни өзи Тәврат қануни тәриқисидә 
ишлитилсә, яхши болғинини билимиз.  9 Шуни билимизки, Тәврат қануни 
адиллар үчүн тохтитилған әмәс, бәлки асийлар вә итаәтсизләр үчүн, 
худасизлар вә гунакарлар үчүн, напаклар вә пасиқлар үчүн, атисини 
өлтүргүчиләр вә анисини өлтүргүчиләр вә қатиллиқ қилғучилар үчүн,  
10 зинахорлар вә бәччивазлар үчүн, адәм сатқучилар вә ялғанчилар вә ялған 
ант ичкүчиләр үчүн вә я сап тәлимгә қарши болған башқа бир иш болса 
шуниң үчүн Тәврат қануни тохтитилғандур.  11 Бу һәммиси, мубарәк Худаниң 
улуқлуки тоғрисида болған вә маңа аманәт берилгән Инҗилға мувапиқтур.  

Худаниң Павлусқа көрситилгән меһри-шәпқити

12 Маңа қудрәт бәргән Худавәндимиз Мәсиһ Әйсаға шүкүр қилимән, 
чүнки у мени ишәшлик санап, хизмәткә салған.  13 Мән илгири күпүрлүк 
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қилип җамаәтни қоғлап зулум қилғучи болған болсамму, у маңа мәрһәмәт 
берилди. Чүнки бу ишларни имансизлиқта туруп билмәй қилдим.  14 Амма 
Худавәндимизниң меһри-шәпқити, Мәсиһ Әйсадики муһәббәт вә иман 
билән тола зиядилашқандур.  15 Бу сөз садиқ вә һәр вәҗи билән қобул 
қилинғидәктурки, Мәсиһ Әйса гунакарларни қутқузғили дунияға кәлди 
вә уларниң биринчиси мәндурмән.  16 Лекин униң үчүн маңа мәрһәмәт 
берилдики, Әйса Мәсиһ һәммә көңүл кәңликини авал мәндә ашкарә қилип, 
мени әбәдий тириклик тапмақ үчүн өзигә ишәнгәнләрниң нәмуниси қилғай.  
17 Әзәлий вә әбәдий падишаһқа, йәни өзгәрмәйдиған вә көзгә көрүнмәйдиған 
йеганә Худаға әбәдләрниң әбәдигичә һәмд вә шан-шәрәп болсун. Амин.  
18 Әй балам Тимотеус, бу буйруқни саңа беримәнки, сән тоғрилиқ илгиридин 
ейтилған пәйғәмбәрлик сөзләргә мувапиқ яхши җәңдә күришип,  19 иманни 
вә пак виҗданни сақлиғайсән. Мана бәзиләр буни ташлап, имани кемидәк 
ғәриқ болди.  20 Һименеус вә Искәндәр булардиндур. Күпүрлүк қилмаслиқни 
үгәнсун дәп, уларни шәйтанға тапшурдум.  

Дуа вә ибадәт

2 1 Һәммидин авал несиһәт берәрмәнки, һәммә адәмләр үчүн, падишаһлар 
вә мәнсипи бар һәммиси үчүн мураҗиәт вә дуа-тилавәт қилинип, 

шүкүр ейтилсунки,  2 толуқ тәқвадарлиқта вә әдәпликтә теч-аманлиқ 
билән өмүр өткүзгәймиз.  3 Шундақ қилмиқимиз қутқузғучимиз Худаниң 
алдида яхши вә мәқбулдур.  4 Чүнки у һәммә адәмләрниң ниҗат тепип, 
һәқиқәтниң мәрипитигә йетишини халайду.  5 Ялғуз бир Худа бардур 
вә Худа билән адәмләрниң арисида ялғуз бир васитичи, йәни у адәм 
Мәсиһ Әйса бардур.  6 Өз тәйинлик вақтида гувалиқ берилгәндәк, у өзини 
һәммиләр үчүн пида қилди.  7 Мән өзәм шуниңға Инҗилни йәткүзгүчи вә 
расул болуп тәйинләндим, иманда вә һәқиқәттә таипиләрниң муәллими 
болдум. Шуни дәп, ялған ейтмай һәқиқәтни ейтимән.  
8 Униң үчүн халаймәнки, әр кишиләр аччиқлиқ вә талаш-тартиш қилмай, 
һәр йәрдә пак қоллар көтирип дуа қилсун.  
9 Шуниңға охшаш халаймәнки, хотунлар мунасип кийимләр кийип, өзини 
әдәп вә иппәт билән зиннәтләндүрүп, чач өрүмлири, алтун я мәрвайитлар 
я қиймәт баһа кийимләр билән әмәс,  10 бәлки өзини тәқвадар саниған 
хотунларға келишкидәк яхши әмәлләр билән өзини зиннәтләндүрсун.  
11 Хотун өзи толуқ итаәт вә течлиқ билән тәлим алсун.  12 Лекин хотунларни 
тәлим бәргили вә әр кишиләр үстигә һөкүм йүргили қоймаймән, лекин 
өзи течлиқ билән турсун.  13 Чүнки авал Адәм, андин кейин Һава яритилди  
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14 вә Адәм өзи алданмиди, лекин Һава алдинип хилаплиққа чүшти.  
15 Амма хотун иманда, муһәббәттә вә пак-диянәтликтә иппәтлик билән 
мустәһкәм туруп қалса, өзи бала туғуп, ниҗат тапиду.  

Мәсиһийләр җамаитиниң йетәкчилири вә хизмәтчилири

3 1 Бу сөз расттурки, бирким йетәкчи мәнсипини тәләп қилса, у өзи яхши 
бир ишни халайду.  2 Йетәкчи әйипсиз болсун. Өзи бир хотунниң ери 

болуп, салмақ, һошияр, әдәплик, меһмандост вә яхши тәлим берәләйдиған 
болсун.  3 Шарабқа майил болмисун вә урушқақ болмай, бәлки мулайим 
болсун. Җедәлчи вә тәмәхор болмай,  4 өз өйини убдан беқип, чиңлиқ билән 
өз балилирини итаәттә тәрбийә қилсун.  5 Чүнки өз өйини беқишни билмигән 
киши Худаниң җамаитини қандақ бақалайду?  6 Йетәкчи өзи йоғанлиқ қилип, 
шәйтанниң һөкүмигә чүшмисун дәп, иманға йеңи кәлгән киши болмисун.  
7 Лекин ташқириқилар тәрипидин униң яхши гувалиқи болсун. Болмиса у 
һақарәткә вә шәйтанниң тузиқиға чүшүши мүмкин.  
8 Шундақ һәм җамаәт хизмәтчилири йосунлуқ болсун. Улар икки тиллиқ 
болмисун, шараб ичишкә мәйли болмисун вә қәбиһ пайдиға тәмәхор 
болмай,  9 пак виҗдан билән иманниң сирини сақлисун.  10 Амма булар авал 
синақ қилинип, әйипсиз тепилса, хизмәт қилсун.  11 Шундақ һәм уларниң 
хотунлири ғәйвәт қилмай, әдәплик туруп, салмақ вә һәр ишта ишәшлик 
болсун.  12 Җамаәт хизмәтчилириниң һәр бири ялғуз бир хотунниң ери болуп, 
өз балилирини вә өйини яхши бақсун.  13 Чүнки убдан хизмәт қилғанлар 
өзигә яхши мәртивә тепип, Мәсиһ Әйсаниң иманида тола җүрәт қилалайду.  
14 Пат йеқинда сениң қешиңға кәлгили үмүт қилип, буни саңа пүттүм.  
15 Лекин һаял болсам, Худаниң өйидә өзәңни қандақ тутуш керәк болғинини 
билгәйсән. Мана у өзи тирик Худаниң җамаити болуп, һәқиқәтниң түврүки 
вә улидур.  16 Тәқвадарлиқниң сири һәқиқәтән улуқ екәнлики мәлумдур: У 
өзи җисимдә ашкарә болуп, Роһта адиллиқини испатлинип, пәриштиләргә 
көрүнүп, хәлиқләрниң арисида вәз ейтилип, дунияда ишинилип, шан-
шәрәпкә көтирилди.  

Сахта муәллимләр

4 1 Лекин Роһ рошән ейтидуки: «Кейинки вақитларда бәзиләр имандин 
езиқип, аздурғучи роһларға вә яман роһларниң тәлимигә әгишиду.  

2 Виҗданлири дағлинип, ялған вәз ейтқучиларниң рияси билән шундақ болуп,  
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3 адәмләрни өйләнмәктин тосап, Худа өзи ишәнгәнләрниң вә һәқиқәтни 
тонуғанларниң шүкүр билән қобул қилмиқи үчүн яратқан таамдин пәрһиз 
қилишни буйруйду.  4 Худа яратқан һәр нәрсә өзи яхшидур вә шүкүр билән 
қобул қилинса, һеч нәрсә рәт қилинғидәк әмәс,  5 чүнки Худаниң сөзи вә дуа 
билән пак-муқәддәс қилиниду.  

Әйса Мәсиһниң яхши хизмәткари

6 Буни бурадәрләрниң хатирисигә салсаң, Мәсиһ Әйсаниң яхши 
хизмәткари болуп, өзәң диққәт билән әгәшкән иманниң вә яхши тәлимниң 
сөзи билән қувәтлинип, тәрбийә тапқайсән.  7 Лекин кәмпирләрниң беһудә 
әпсанилирини рәт қилип, өзәңни тәқвадарлиққа көндүргин.  8 Чүнки 
бәдәнниң көндүрүлүши аз ишқа пайдилиқтур, лекин тәқвадарлиқ һәр ишқа 
пайдилиқ болуп, һазирқи вә келидиған һаят үчүн вәдиси бар.  
9 Бу садиқ сөз вә һәр вәҗи билән қобул қилинғидәктур.  10 Һәммә адәмләрниң, 
болупму мөминләрниң қутқузғучиси болған тирик Худаға үмүтүмизни 
бағлап, шу сөзниң җәһитидин ишләп күришимиз.  11 Буни буйруп тәлим 
бәргин.  
12 Һеч ким сени яш дәп саңа сәл қаримисун, бәлки сөздә, йүрүш-турушуңда, 
муһәббәттә, иманда вә паклиқта мөминләргә нәмунә болғин.  13 Мән кәлгичә, 
оқуп бәргили, несиһәт бәргили, вә тәлим бәргили көңүл қойғин.  14 Сәндә 
болуп җамаәт ақсақаллири үстүңгә қол қойғинида пәйғәмбәрлик сөз билән 
саңа берилгән меһри-шәпқәт һәдийәсидин ғапил болмиғин.  15 Тәрәққий 
қилишиң һәммигә ашкарә болмақ үчүн, бу ишларни ойлап, көңүл қоюп 
қилғин. туруп яшиғин.  16 Өзәңгә вә тәлимиңгә диққәт қилип, бу ишларни 
тохтимай қилип турғин. Чүнки шундақ қилсаң, өзәңни вә сени аңлиғанларни 
қутқузисән.  

Тул хотунлар

5 1 Қерирақ кишигә қаттиқлиқ қилмай, бир атиға сөзлигәндәк униңға 
несиһәт бәргин. Йигитләргә бурадәрләргә сөзлигәндәк несиһәт бәргин.  

2 Қерирақ хотунларға аниларға сөзлигәндәк вә яш хотунларға һәмшириләргә 
сөзлигәндәк паклиқ билән несиһәт бәргин.  
3 Қара тул хотунларға һөрмәт қилғин.  4 Лекин бир тул хотунниң балилири 
яки нәврилири болса, булар авал өз өй хәлқигә һөрмәт қилип, ата-анилириға 
яхшилиқ яндурушни билсун Чүнки шундақ қилиш Худаниң алдида 
мәқбулдур.  5 Лекин ялғуз қалған һәқиқий тул хотун болса өз үмүтини Худаға 
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бағлап, кечә-күндүз дуа вә тәләптә туриду.  6 Амма өзини әйш вә ишрәтгә 
бәргән тул хотун тирик турғини билән өлүктәктур.  7 Улар әйипсиз болмақ 
үчүн, шундақ тәлим берип буйруғин.  8 Бирким өзиниңкиләрни, болупму өз 
өй хәлқини бақмиса, у киши өз иманини инкар қилип, имансиз кишидин 
яманрақтур.  
9 Бир тул хотун атмиш яштин төвән болмиса вә ялғуз бир әрниң хотуни 
болған болса,  10 вә яхши әмәллири үчүн мәшһур болуп, өзи балилар тәрбийә 
қилип, мусапирларни қондуруп, муқәддәсләрниң путлирини жуюп, тәңлик 
тартқанларға ярдәм берип, һәр яхши әмәлгә әгәшкән болса, хәтләнсун.  
11 Лекин яш тул хотунларни қобул қилмиғин, чүнки уларниң өз шәһвәтлиригә 
мәйли болғанда, Мәсиһтин тартилип кәтсә, әргә тәккили халайду.  12 вә 
улар авалқи садақәтликини ташлиғини үчүн һөкүмгә гириптар болиду.  
13 Буниңдин башқа улар һорунлуқни үгинип, өйдин өйгә кирип йүриду. 
Улар ялғуз бекар йүрмәй, бәлки гәп тошуп, сухәнчилик қилип налайиқ сөз 
қилиду.  14 Униң үчүн халаймәнки, яш тул хотунлар әргә тегип, бала туғуп, 
өйни беқип, зит турғучиниң дәшнәм қилишиға бир баһанә бәрмисун  15 Мана 
бәзиләр йенип, шәйтанниң кәйнидин барди.  
16 Әгәр ишәнгән әр кишиниңкидә яки ишәнгән хотун кишиниңкидә туллар 
бар болса, уларни җамаәткә йүк қилмай бақсун вә җамаәт ялғуз һәқиқий тул 
хотунлардин хәвәр алсун.  

Йетәкчиләр һөрмәткә сазавәр

17 Яхши пишивалиқ қилған ақсақаллар, болупму сөздә вә тәлимдә 
ишлигүчиләр һөрмәтниң икки һәссисигә лайиқ саналсун.  18 Чүнки: «Хаманға 
қошқан калиниң ағзини боғмиғин» вә: «Ишлигүчи өз һәччигә лайиқтур» дәп 
муқәддәс язмиларда ейтилиду.  19 Икки яки үч гувайи болмиса, җамаәтниң 
бир ақсақалиниң үстидики әрзни қобул қилмиғин.  20 Қалғанлар қорқсун 
дәп, гуна қилғанларға һәммисиниң алдида тәнбиһ бәргин.  21 Худаниң вә 
Мәсиһ Әйсаниң алдида вә илғанған пәриштиләрниң алдида саңа чиң несиһәт 
беримәнки, буни һеч кишигә йүз-хатирә қилмай, ян басмай қилғайсән.  
22 Алдирап бир кишиниң үстигә қол қоймиғин. Башқиларниң гуналириға 
шерик болмиғин. Өзәңни пак сақлиғин.  
23 Мундин кейин ялғуз су ичмигин, бәлки мәйдәң үчүн вә пат-пат ағриқ 
болғиниң үчүн азғина шараб ишләткин.  
24 Бәзи адәмләрниң гуналири ашкарә болуп, қилғучилиридин илгири 
һөкүмгә бариду. Бәзиләрниңки кейинрәк ашкарә болиду.  25 Шуниңға охшаш 
яхши әмәлләр һәм ашкаридур вә ашкарә болмисиму, пинһан қалалмайду.  
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Хизмәткарлар вә хоҗилири

6 1 Боюнтуруқ тегидики хизмәткарлар, Худаниң исми вә тәлими 
һақарәтлинмисун дәп, өз хоҗилирини һәммә иззәткә лайиқ санисун.  

2 Хоҗилири мөмин болса, хизмәткарлар уларға бурадәр дәп сәл қаримай, 
бәлки яхшилиқ қилғили тиришип, амрақ мөминләр болғини үчүн, уларға 
убданрақ хизмәт қилсун. Шундақ тәлим берип несиһәт қилғин.  

Ялған тәлим вә пулпәрәсликниң ақивити

3 Бирким Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң сап сөзигә вә тәқвадарлиққа 
мувапиқ болған тәлимгә итаәт қилмай, ят тәлим үгәтсә,  4 у өзи һечнемә 
уқмай, мутәкәббур болғандур. У һәсәт, җедәл, дәшнәм вә яман гуманлар пәйда 
қилидиған бәс-муназирә вә сөз талаштурмақлиққа һерис болуп, әқилдин езип,  
5 адәмләрниң арисида урушмақлиқ чиқириду. Шундақ адәмләр зеһинлирини 
бузуп, һәқиқәттин мәһрум қелип, тәқвадарлиқ җисманий пайда үчүндур дәп 
хиял қилиду.  6 Дәрвәқә, қанаәт билән болған тәқвадарлиқ тола пайдилиқтур.  
7 Чүнки биз дунияға һеч нәрсә елип келәлмидуқ вә һәқиқәтән униңдин һеч 
нәрсә елип кетәлмәймиз.  8 Лекин рисқимиз вә кийимимиз болса, униң билән 
қанаәт қилайли.  9 Амма бай болушни халиғанлар өзи адәмләрни вәйранлиққа 
вә һалакәткә гириптар қилидиған синақларға вә тузақларға вә тола ахмақ вә 
зәрәрлик шәһвәтләргә чүшиду.  
10 Чүнки һәммә яманлиқниң йилтизи пулни дост тутмақлиқтур вә бәзиләр 
буниңға һерис болуп имандин езиқип, өзигә тола дәрд йәткүзгән.  
11 Лекин сән, әй Худаниң адими, шундақ ишлардин қечип, адаләткә, 
тәқвалиққа, иманға, муһәббәткә, сәвиргә вә мулайимлиққа әгәшкин.  
12 Иманниң яхши җеңини қилип, әбәдий тирикликни тапқили күрәшқин. 
Униң өзигә қичқирилип, яхши етирапни тола гуваларниң алдида етирап 
қилдиң.  13 Һәммисини тирилдүргүчи Худаниң алдида вә Понтиюс 
Пилатусниң қешида яхши гувалиқни бәргән Мәсиһ Әйсаниң алдида саңа 
буйруймәнки,  14 Худавәндимиз Әйса Мәсиһ заһир болғичилик, әмирни 
дағсиз вә әйипсиз сақлиғайсән.  15 Униң өзини мубарәк йеганә сәлтәнәт 
қилғучи, йәни падишаһларниң падишаһи вә Худавәндиләрниң Худавәндиси, 
өз вақтида бизгә көрситиду.  16 У өлүмсизликниң йеганә егиси болуп, һеч 
ким йеқин келәлмәйдиған нур ичидә яшап, һеч бир адәмгә көрүнмигән вә 
көрүнәлмәйдиған Худа өзигә иззәт вә әбәдий қудрәт болсун. Амин.  
17 Бу дунияда дөләтмән болғанларға буйруғинки, мутәкәббур болмисун вә 
бақий қалмайдиған дөләткә үмүт бағлимай, бәлки ишлитип сөйүнмикимиз 
үчүн бизгә берилгән һәр немәтни кәңричилик билән бәргән Худаға үмүтини 
бағлисун.  18 Улар яхшилиқ қилип, яхши әмәлләргә дөләтмән болуп, 
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үләштүрүшкә майил болуп, көңли кәң болсун.  19 Шундақ қилип, һәқиқий 
тирикликни тапқили, келидиған вақит үчүн өзигә яхши бир ул селип, ғәзинә 
йиғсун.  
20 Әй Тимотеус, саңа тапшурулғанни сақлап, ялғандин илим аталған 
хияллардин чиққан напак вә беһудә сөзләрдин вә мухалип ишлардин йүз 
өрүгин.  21 Бәзиләр шундақ ишларға қайил болуп, имандин езиқип кәтти. 
Меһри-шәпқәт силәр билән болсун.  


