Pawlusyň Timoteosa birinji haty
Giriş

Timoteos Pawlus nirä gitse, onuň bilen bile gidýärdi, ähli işlerinde oňa kömek berýärdi (Rim 16:21; 1 Kor 16:10; Fil
2:19). Imanlary bir bolany üçin, Pawlus ony öz ogly kimin görýärdi (1:2). Timoteos Pawlusyň iň sadyk egindeşleriniň
biri bolansoň, ol öz hatlarynda Timoteosy köp ýatlaýar.
Bu hatyň Timoteosa ýazylandygyna garamazdan, Pawlus onda tutuş ýygnaga degişli meselelere garap geçýär. Ol
ýygnagyň ýolbaşçylaryny we hyzmatçylaryny saýlamakda nämä esaslanmalydygyny aýdýar (3: 1-13, 5:17-20). Pawlus
mesihileriň ählisine hemmeler üçin doga-dileg edip, şuny ýatda saklamagy tabşyrýar: «Çünki ýeke-täk bir Hudaý
bardyr. Hudaý bilen adamlaryň arasynda hem ýeke-täk bir Töwellaçy bardyr. Ol hem ynsan bolan Isa Mesihdir» (2:5).
Mazmuny

Salamlar 1:1,2
Ýygnagyň durmuşy üçin öwüt-ündewler 1:3—3:13
Imanymyzyň syry 3:14—4:5
Pawlusyň Timoteosa beren öwütleri 4:6—6:21

1-nji bap

1 Halasgärimiz Hudaýyň we umydymyz bolan Isa
Mesihiň buýrugyna görä Onuň resuly men Pawlusdan
2 Timoteosa dogaýy salam! Eý, Timoteos, sen öz imanyň
arkaly maňa hakyky ogul bolansyň. Goý, Atamyz Hudaýyň
we Rebbimiz Isa Mesihiň merhemeti, rehim-şepagaty,
parahatlygy saňa ýar bolsun!
3 Men

Ýalan taglymatlardan ägä boluň!

Makedoniýa ugranymda, Efes şäherinde
galmagyňy haýyş edipdim. Sen ol ýerdäki adamlaryň
käbirine ýalan taglymatlary ýaýratmazlygy buýur. 4 Goý,
olar gadymy rowaýatlara, tükeniksiz nesil şejerelerine
ýykgyn etmesinler. Bular dawa-jenjelleriň döremegine
sebäp bolup, Hudaýyň tabşyrygynyň iman arkaly
amala aşyrylmagyna päsgel berýändir. 5 Buýrugymyň
esasy maksady imanlylara biri-birini sap ýürekden,
päk wyždandan, hakyky imandan döreýän söýgi bilen
söýmegine ýardam bermekdir. 6 Käbir adamlar mundan
dänip, howaýy gürrüňlere baş urdular. 7 Olar Mukaddes
Kanuny öwretmekçi bolýarlar, ýöne ne öz aýdýanlaryna,
ne-de wagyz edýän zatlaryna düşünýärler. 8 Biz Kanunyň
ony dogry ulanýanlar üçin ýagşydygyny bilýäris. 9 Mundan
başga-da, bu Kanunyň dogry adamlar üçin däl-de, ony
bozýanlar we bitabynlar, hudaýsyzlar we günäkärler,
adamlary sylamaýanlar we imansyzlar, ata-enesini
öldürýänler, ganhorlar, 10 zynahorlar, biri-biri bilen ýatýan
erkekler, gul söwdagärleri, ýalançylar, ähtiýalanlar,
umuman, sagdyn taglymata garşy çykýanlaryň ählisi

üçindigini bilýäris. 11 Hawa, beýik we şöhratly Hudaýyň
maňa ynanan Hoş Habary hut şeýle öwredýändir.
Pawlus Hudaýa şükür edýär
Rebbimiz Isa Mesihiň maňa gujur-gaýrat
berendigi üçin şükür edýärin. Ol meni sadyk saýyp,
Özüne hyzmat etmäge belledi. 13 Men ozallar Isa Mesihe
dil ýetirip, azar berip, zalymlyk baryny edipdim. Ýöne
men bularyň baryny bilmezlikden we imansyzlykdan
edenim üçin, maňa rehim edildi. 14 Rebbimiz Isa Mesihiň
çäksiz merhemeti, söýgüsi we Onuň beren imany
üstüme boldan-bol ýagdy. 15 Şoňa görä-de: «Isa Mesih
günäkärleri halas etmäge geldi» diýen sözler dogry
we her jähtden kabul ederlikdir. Şol günäkärleriň iň
günäkäri-de mendirin. 16 Emma Isa Mesih maňa Öz çäksiz
rehim-şepagatyny görkezdi. Hawa, Ol maňa rehim etdi
we Özüne iman edip, baky ýaşaýşa gowuşjaklaryň ählisi
üçin meni mysal hökmünde ulandy. 17 Ebediligiň Şasy,
ölmez we göze görünmez ýeke-täk Hudaýa baky hormat
we şöhrat bolsun! Omyn.
12 Men

Ökde söweşiji kimin söweşmek
oglum Timoteos, sen barada aýdylan
pygamberlikleri nazara alyp, saňa şuny berk tabşyrýaryn:
bu pygamberliklere daýanyp, ökde söweşiji kimin söweş,
19 imanda berk durup, ynsabyňy päk sakla. Käbir adamlar
ynsaplaryny ýuwdandygy üçin, imanlary gaýa urlan gämi
kimin çym-pytrak boldy. 20 Himeneý bilen Isgender-de
şeýle adamlara degişlidir. Men Hudaýa dil ýetirmezligi
öwrensinler diýip, olary şeýtana tabşyrdym.
18 Eý,
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