
муқәддәс китап

Тимотеусқа
йезилған 

иккинчи хәт

55



ТИМОТЕУСҚА ЙЕЗИЛҒАН 
ИККИНЧИ ХӘТ

Муқәддәс Китап - Йеңи ӘҺдә (Инҗил) 
16-қисим

1950-жилидики «Муқәддәс Китап»ниң 
уйғурчә тәрҗимиси 

һазирқи заман уйғур тилиға 
өзгәртилди

2013 
Дәсләпки нусха

www.dunyaningnuri.com



ТИМОТЕУСҚА ЙЕЗИЛҒАН 
ИККИНЧИ ХӘТ

Тимотеусқа салам

1 1 Мәсиһ Әйсадики тирикликниң вәдисигә мувапиқ Худаниң ирадиси 
билән Мәсиһ Әйсаниң расули болған Павлустин амрақ балам Тимотеусқа 

салам.  2 Худа Атидин вә Худавәндимиз Мәсиһ Әйсадин меһри-шәпқәт, 
мәрһәмәт вә аманлиқ болсун.  

Шүкүр вә несиһәт

3 Ата-бовилиримдин тартип пак виҗдан билән өзәм ибадәт қилған Худаға 
шүкүр қилип, тохтимай кечә-күндүз сени өз дуалиримда яд қилимән.  
4 Сениң көз яшлириңни ядимға кәлтүрүп, хушлуқтин толуп сени көргили 
сеғинимән.  5 Авал чоң анаң Лоистә вә анаң Әвникәдә бар болған риясиз 
иманиңни яд қилип, сәндә һәм бар екәнликини билип хатирҗәмдурмән.  
6 Бу сәвәбтин ядиңға салимәнки, қоллиримниң сениң үстүңгә қоюлғини 
билән Худадин сәндә болған меһри-шәпқәт һәдийәсини ялқунлитип җари 
қилғайсән.  
7 Чүнки Худа бизгә қорқунучақ роһини бәрмиди, бәлки қудрәтниң, 
муһәббәтниң вә интизамниң роһини бәрди.  8 Униң үчүн Худавәндимизниң 
шаһадитидин вә мән униң әсиридин уятмиғин, бәлки сән һәм Худаниң 
қудритигә мувапиқ Инҗил үчүн мушәққәт тартқин.  9 Худа өзи, бизниң 
әмәллиримизгә қаримай өз тәғдиригә мувапиқ, әзәлий вақитлардин илгири 
Мәсиһ Әйсада бизгә ата қилинған меһри-шәпқәткә қарап, бизни муқәддәс 
дәвәт билән қичқирип қутқузди.  10 Худаниң тәғдири қутқузғучимиз Мәсиһ 
Әйса заһир болғини билән әмди ашкарә болди. Чүнки у өзи өлүмни йоқитип, 
Инҗилниң васитиси билән һаятлиқ вә чиримәксизликни йоруқлуққа 
кәлтүрди.  
11 Мән өзәм у Инҗилниң әлчиси вә расули вә муәллими болушқа 
тәйинләндим.  12 Униң үчүн бу зәхмәтни тартимән. Лекин уятмаймән, 
чүнки кимгә ишәнгинимни билип, униң өзәмгә тапшурулғинини у күнгичә 
сақлиғили қадир болғиниға хатирҗәмдурмән.  13 Мәсиһ Әйсада болған 
муһәббәт вә иман билән, мәндин аңлиған сағлам сөзләрни нәмунидәк 
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чиң тутқин.  14 Биздә макан тутқан Муқәддәс Роһниң васитиси билән саңа 
тапшурулған яхши аманәтни сақлиғин.  
15 Асиядикиләрниң һәммиси мәндин йүз өрүгинини билисән. Уларниң 
арисида Фигелус вә Ермогенес бар.  16 Худавәндә Онесифорусниң өйигә 
мәрһәмәт қилғай, чүнки у пат-пат мени раһәтләндүрүп, зәнҗирлиримдин 
уятмай,  17 бәлки Римға кәлгәндә мени иҗтиһат билән издәп тапти.  
18 Худавәндә униңға у күндә Рәб тәрипидин мәрһәмәт таптурғай. Униң 
Әфәсуста қилған хизмитини өзәң яхши билисән.  

Мәсиһ Әйсаниң ишәшлик әскири

2 1 Сән, әй балам, Мәсиһ Әйсадики меһри-шәпқәт билән қувәтлинип,  
2 тола гуваларниң алдида мәндин аңлиғиниңни башқиларға тәлим 

берәләйдиған ишәшлик кишиләргә тапшурғин.  
3 Сән һәм Мәсиһ Әйсаниң яхши сипаһидәк мушәққәт тартқин.  4 Әскәрлик 
қилғучи болса: Өз сәрдаримни рази қилай дәп, һеч бири тирикчиликниң 
әндишилиригә арилашмайду  5 вә челишқучи қаидә билән челишмиса, 
таҗланмайду.  6 Иш қилған деханниң авал мевидин һәссидар болмиқи 
керәктур.  
7 Немә ейтқинимни яхши ойлиғин вә Худавәндә саңа һәр ишта пәм бериду.  
8 Давутниң уруқ-әвлатидин болуп, өзәм йәткүзгән Инҗилға мувапиқ өлүкләр 
арисидин қопурулған Әйса Мәсиһни яд қилғин.  9 Инҗилниң хизмитидә 
гунакардәк зәхмәт тартип, зәнҗирдә туримән. Лекин Худаниң сөзи бағлақлиқ 
әмәс.  10 Бу вәҗидин илғанғанлар үчүн, улар һәм Мәсиһ Әйсадики ниҗатни 
вә әбәдий шан-шәрәпни тапқай дәп, һәр нәрсигә сәвир-тақәт қилимән.  
11 Бу сөз садиқтур, чүнки Мәсиһ билән өлгән болсақ, униң билән биллә һәм 
тирик туримиз.  12 Сәвир қилсақ, униң билән һөкүмранлиқ һәм қилимиз. 
Инкар қилсақ, у һәм бизни инкар қилиду.  13 Әгәр биз садақәтсиз болсақ, у 
садақәтлик болуп қалиду, чүнки у өз-өзини инкар қилалмайду.  

Беһудә талаш-тартишлар тоғрисида агаһландуруш

14 Буни уларниң ядиға селип, Худаниң алдида уларға чиң несиһәт бәргинки, 
сөз тоғрисида талашмисун. Чүнки шундақ ишлар һеч мәнпәәт йәткүзмәй, 
аңлиғучиларниң һалак болушиға сәвәб болиду.  15 Уятмай һәқиқәтниң 
сөзини растлиқ билән чүшәндүридиған ишлигүчидәк өзәң Худаниң алдида 
мәқбул болушқа тиришқин.  
16 Напак беһудә сөзләрдин нери турғин, чүнки шундақ сөзлигүчиләр 
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барғансери пасиқрақ болиду  17 вә уларниң сөзлири мәрәздәк чөрисини 
йәйду. Шундақ адәмләрниң арисида Һименеус вә Филетус бар.  
18 Булар, өлүмдин тирилиш болуп өтти дәп, бәзиләрниң иманини хараб 
қилиду.  
19 Лекин Худаниң мәһкәм ули муқим туриду вә униң мөһүри шудурки, 
Худавәндә өзиниңкиләрни тонуйду вә һәр ким Худавәндиниң исмини 
қичқарса, яманлиқтин қол үзсун. 20 Лекин бир чоң өйдә ялғуз алтун вә күмүч 
қачилири болмай, бәлки яғачтин вә сапалдин қачилар һәм бардур, бәзилири 
иззәт үчүн, бәзилири һақарәт үчүндур.  21 Әгәр бирким өзини шундақ 
ишлардин пак сақлиса, у өзи муқәддәс, иззәтлик бир қачидәк, өз хоҗисиға 
мәнпәәтлик вә һәр яхши ишқа яриғидәк болиду.  
22 Яшлиқниң шәһвәтлиридин қечип, Худавәндини пак көңүл билән 
қичқарғанларниң һәммиси билән адаләткә, иманға, муһәббәткә вә 
аманлиққа әгәшкин.  
23 Лекин ахмақ вә бемәнә муназириләр җедәл пәйда қилидиғинини билип, 
уларни рәт қилғин.  24 Худавәндиниң бир бәндиси җедәл қилмай, бәлки 
һәммисигә мулайимлиқ болуп, тәлим беришкә ярап, зулум тартишта 
сәвир қилип,  25 зит турғучиларға явашлиқ билән несиһәт бәрсун, шайәтки 
Худа уларға һәқиқәтни тонуғили товини несип қилғай.  26 Шундақки, улар 
һошияр болуп, иблисниң тузиқидин қутулғай. Чүнки улар униңдин тутулуп, 
хаһишини қилиду.  

Ахир замандики һамақәт кишиләр

3 1 Лекин буни билгинки, ахирқи күнләрдә тәс вақитлар келиду.  2 Чүнки 
адәмләр өзини дост тутқучи, пулни дост тутқучи, йоған гәп қилғучи, 

тәкәббурлуқ қилғучи, күпүрлүк қилғучи болуп, ата-аниға итаәт қилмай, 
нашүкүр вә напак болуп,  3 муһәббәтсиз, вапасиз, ғәйвәт қилғучи, нәпсини 
тартмайдиған, өзини тохтатмайдиған, яхшилиқни дост тутмайдиған болуп,  
4 хиянәт қилғучи, бепәрвалиқ қилғучи, йоғанлиқ қилғучи вә Худани дост 
тутуштин ләззәтни зиядирәк дост тутқучи болиду.  5 Улар сиртқи қияпәттә 
тәқвадарлиқ болуп, униң қудритини инкар қилиду. Шундақлардин йүз 
өрүгин.  
6 Чүнки өйләргә киривелип,  7 гуналар билән йүклинип хилмухил 
шәһвәтләргә муптила болуп, һемишә тәлим елип һәргиз һәқиқәтниң 
мәрипитигә йетәлмәйдиған хотунларни әсир қилғучилар шундақлардур.  
8 Яннис билән Ямбрис Мусаға зит турғандәк, булар һәм һәқиқәткә зит туриду. 
Улар иманда ярамлиқ болмай, зеһинлири бузуқ адәмләрдур.  9 Лекин улар 



ТИМОТЕУСҚА ЙЕЗИЛҒАН 2-ХӘТ 6

йәнә илгири баралмайду. Мәзкурларниң һамақәтлики ашкарә болғандәк, 
буларниң һамақәтлики һәммиләргә ашкарә болиду.  

Павлусниң вәсийәтлири вә Худаниң сөзиниң әһмийити

10 Лекин сән мениң тәлимгә, йүрүш-турушумға, мәхситимгә, иманимға, 
сәвиримгә, муһәббитимгә, тақитимгә,  11 қоғланмақлиқлиримға, 
зәхмәтлиримгә, болупму Антакяда, Коняда вә Листрада тартқан 
зәхмәтлиримгә охшаш зәхмәтләргә әгәштиң. Мана шундақ зәхмәтләр 
тартқанмән. амма һәммисидин Худавәндә мени қутқузди.  12 Лекин Мәсиһ 
Әйсада тәқвадарлиқ билән өмүр өткүзидиғанларниң һәммиси қоғлиниду.  
13 Чүнки яман адәмләр вә сәхтипәзләр барғансери яманрақ болуп, өзлири 
езиқип кетип, башқиларни аздуриду.  
14 Лекин сән болсаң кимдин тәлим алғиниңни билип, үгәнгиниңдә вә етиқат 
қилғиниңда чиң туруп қалғин.  15 Мәсиһ Әйсаға болған иманиң билән сени 
ниҗатқа дана қилидиған муқәддәс язмиларни кичикликиңдин бери билисән.  
16 Худаниң илһами билән болған пүтүн муқәддәс язма тәлим бәргили, тәнбиһ 
бәргили, түзәткили вә адаләттики әдәпни үгәткили пайдилиқтур,  17 Шулар 
арқилиқ Худаниң адими тәйярлинип, һәр яхши ишқа яриғидәк болғай.  

4 1 Худаниң алдида вә тирикләр билән өлгәнләрни һөкүм қилидиған 
Мәсиһ Әйсаниң алдида, дәрвәқә униң ашкарә болуши үстидә вә униң 

падишаһлиқи үстидә саңа чиң несиһәт беримәнки,  2 сөзни вәз ейтип, 
мунасип вақитта вә мунасип әмәс вақитта чиқип пәнд берип несиһәт қилип, 
һәммә сәвир-тақәт билән тәнбиһ берип тәлим бәргәйсән.  
3 Адәмләр сап тәлимгә сәвир-тақәт қилмай, өз қулақлири қимирлишичә өз 
шәһвәтлиригә мувапиқ өзигә муәллимләр йиғидиған вақит келиду.  4 Улар 
қулақлирини һәқиқәттин тосап, әпсаниләргә майил болиду.  
5 Лекин сән һәр ишта ойғақ турғин. Мушәққәткә сәвир-тақәт қилғин. Бир 
Инҗилни йәткүзгүчиниң ишини қилғин. Хизмитиңни пүткүзгин.  
6 Чүнки мән әмди бир қурбанлиқтәк тәқдим қилиниватимән вә әҗилимниң 
вақти йетип кәлди.  7 Мән яхши күрәшни қилип болуп, сәпиримни пүткүзүп, 
иманни сақлидим.  8 Әмди мән үчүн адаләтниң таҗи тәйяр туруп сақланмақта. 
Униң өзини у күндә адил һөкүм қилғучи Худавәндә маңа бериду. Амма ялғуз 
маңа әмәс, бәлки униң ашкарә болушиға хошал болғанларниң һәммисигә һәм 
бериду.  
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Ахирқи сөз вә саламлар
9 Алдирап пат қешимға кәлгин.  10 Чүнки Демас бу дунияни дост тутуп, 

мени ташлап Тесалоникаға кәтти вә Крескинс Галатияға вә Титус Далматияға 
кәтти.  
11 Ялғуз Луқа мән биләндур. Маркусни өзәң билән елип кәлгин. Чүнки у өзи 
хизмәткә маңа пайдилиқтур.  12 Тикикусни Әфәсусқа әвәттим.  
13 Келишиңдә мән Троастики Карпусниң йенида қоюп кәткән йепинчини вә 
китапларни, болупму орам терә язмиларни алғач кәлгин.  
14 Мискәр Искәндәр маңа тола яманлиқ қилди. Худавәндә униңға өз 
қилғиниға мувапиқ яндуриду.  15 Сән һәм униңдин еһтият қилғин, чүнки у 
бизниң сөзлиримизгә тола зитлиқ қилди.  
16 Авалқи сорақта һеч ким мениң ярдимимгә кәлмәй, һәммиси мени 
ташлиди. Бу әйип уларға саналмисун.  17 Лекин Худавәндә йенимда туруп, 
мени қувәтләндүрди. Нәтиҗидә һәммә таипиләрниң аңлимиқи үчүн 
Инҗилниң җакари мениң васитәм билән һәр йәрдә толуқ аңланғай. Униң 
үчүн ширниң ағзидин қутулдум.  18 Дәрвәқә Худавәндә мени һәр яман иштин 
қутқузуп, өз самави падишаһлиқиға йәткүзүп маңа ниҗат бериду. Униңға 
әбәдләрниң әбәдигичә шан-шәрәп болсун. Амин.  
19 Прискаға вә Аквилаға вә Онесифорусниң өйигә салам ейтқин.  
20 Арастус Коринтуста қалди. Трофимусни Милетуста кесәл қойдум.  
21 Қиш болмаста алдирап кәлгин. Аполлос вә Пуденс вә Линус вә Клавдия вә 
бурадәрләрниң һәммиси саңа салам ейтиду.  
22 Худавәндә сениң роһуң билән болсун. Меһри-шәпқәт силәр билән болсун.  


