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ТИТУСҚА ЙЕЗИЛҒАН ХӘТ
Титусқа салам

1 1 Худаниң илғанғанлириниң имани үчүн вә тәқвадарлиққа мувапиқ 
болған һәқиқәтниң мәрипити үчүн Худаниң бәндиси вә Әйса Мәсиһниң 

расули болған Павлустин  2 — Бу иман вә һәқиқәткә асасән әбәдий 
тирикликкә бағланған үмүт пәйда болиду. Ялған ейталмайдиған Худа 
әзәлий вақитлардин илгири бу әбәдий тирикликни вәдә қилған.  3 Лекин 
Худа өз вақтида җакалаш арқилиқ өз сөзини ашкарә қилди. Қутқузғучимиз 
Худаниң буйруқиға мувапиқ маңа бу җакалаш хизмити тапшурулған —  
4 ортақ иманимизға мувапиқ һәқиқий балам Титусқа салам. Худа атидин вә 
қутқузғучимиз Мәсиһ Әйсадин меһри-шәпқәт вә аманлиқ болсун.  

Титусниң Криттә арилидики хизмити

5 Сени Криттә қоюп кәткинимниң сәвәби шу едики, җайида болмиған 
ишларни тоғрилап, саңа буйруғинимдәк һәр шәһәрдә җамаәт ақсақаллири 
тәйинлигәйсән.  6 Әгәр бирким әйипсиз болса, өзи ялғуз бир хотунниң ери 
болса, бузуқлуқ вә итаәтсизлик җәһитидин бәднами болмиған мөмин 
балилири болса, уни тәйинлигәйсән.  
7 Чүнки йетәкчи өзи Худаниң вәкилидәк әйипсиз болуп, өзини чоң 
тутмайдиған, пат аччиқланмайдиған, шарабқа мәйли болмайдиған, 
урушмайдиған, қәбиһ пайдиға тәмә қилмайдиған киши болсун.  8 бәлки 
меһмандост болуп, яхшилиқни дост тутқучи, һошияр, адил, муқәддәс, салмақ,  
9 тәлимгә мувапиқ садиқ сөзни мәһкәм тутидиған киши болсун. Шундақ 
киши болуп, у сап тәлимгә мувапиқ несиһәт бәргили вә зит турғучиларға 
әдәп бәргили қадир болғай.  
10 Чүнки тола итаәтсизлик қилғучилар вә беһудә сөзлигүчиләр вә алдиғучилар 
бардур, болупму хәтниликтин болғанлар шундақ екән.  11 Шундақларниң 
ағзини тувақлимақ керәктур, чүнки қәбиһ пайда үчүн беһудә тәлимләр 
үгитип, өйләр тамамән хараб қилиду.  
12 Улардин бири, йәни өз пәйғәмбәрлириниң бири: «Критликләр һемишә 
ялғанчи вә яман һайван болиду. Улар һурун йетип, қеринлирини тоштуриду» 
дәп ейтқан.  
13 Шу гувалиқ расттур. Бу вәҗидин уларға қаттиқ тәнбиһ бәргинки, улар 
иманда сағлам болуп,  14 йәһудийларниң әпсанилиригә вә һәқиқәттин йүз 
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өрүгән адәмләрниң буйруқлириға қулақ салмиғай.  

15 Пак болғанларға һәр нәрсә пактур, лекин напак болғанларға вә имансизларға 
һеч нәрсә пак әмәс, бәлки һәм зеһинлири, һәм виҗданлири булғинип кәткән.  
16 Улар: «Худани тонуймиз» дәп етирап қилиду, лекин әмәллири билән буни 
инкар қилиду. Чүнки улар йиргинчлик вә итаәтсиз болуп, һеч яхши ишқа 
яримайду.  

Сап тәлимгә лайиқ яшаш

2 1 Лекин сән сап тәлимгә лайиқ болғанни сөзлигин.  
2 Қери адәмләргә: «Салмақ, әдәплик, һошияр болуп, иманда вә муһәббәттә 

вә сәвирдә сағлам болуп туруңлар» дәп несиһәт бәргин.  3 Шундақ һәм 
қери хотунларға: «Муқәддәсләргә лайиқ йүрүп, ғәйвәт қилғучи вә тола 
шарабхорлуққа қул болмай, яхшилиқниң муәллимлири болуңлар» дәп 
несиһәт бәргин,  4 Буниң билән, улар яш хотунларға өз әр вә балилирини дост 
тутуп,  5 Худаниң сөзигә дәшнәм берилмисун дәп, һошияр вә иппәтлик болуп 
өз өйидин убдан хәвәр елип, өз еригә итаәт қилғили несиһәт бәрсун.  
6 Шундақ һәм йигитләргә: «Һәр ишта һошияр болуңлар» дәп несиһәт 
берип,  7 һәр тәриқидә яхши әмәлләрдә өзәңни бир нәмунидәк көрсәткин. 
Тәлимиң халис паклиқ, әдәплик вә растчиллиқ билән болсун,  8 Бизгә зит 
турғучи үстимиздә яман сөз ейталмай, хиҗаләт болғай дәп, һеч ким қусур 
тапалмайдиған сағлам сөзләрни йәткүзгин. 
9 Хизмәткарларға несиһәт бәргинки, улар өз хоҗилириға боюн сунуп, уларни 
һәр ишта рази қилип, сөз яндурмисун.  10 Шуниңдәк улар хиянәт қилмай, 
бәлки һәр ишта өзиниң садақәтлик екәнликини көрситип, қутқузғучимиз 
Худаниң тәлимигә һәр нәрсидә зиннәт бәргәй.  
11 Чүнки Худаниң һәммә адәмләргә ниҗат йәткүзидиған меһри-шәпқити 
ашкарә болуп,  12 бизни тәрбийә қилип, тәлим беридуки, биз пасиқлиқни 
вә дунияви шәһвәтләрни рәт қилип, бу дунияда һошиярлиқ вә адаләт 
вә тәқвадарлиқ билән яшап,  13 мубарәк үмүтүмизгә вә әзим Худаниң вә 
қутқузғучимиз Мәсиһ Әйсаниң шан-шәрипиниң ашкарә болушиға мунтәзир 
болғаймиз.  14 Бизни һәммә һәқсизлиқтин қутқузуп, өзигә яхши әмәлләрдә 
ғәйрәтлик хас бир хәлиқ пак қилиш үчүн, У өзини биз үчүн пида қилди.  
15 Буни сөз қилип, несиһәт берип, һәммә қудрәт билән тәнбиһ бәргин. Һеч 
киши сени тәһқир қилмисун.  
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3 1 Уларниң ядиға кәлтүргинки, улар сәлтәнәт вә һөкүмәтләргә боюн сунуп, 
һәр яхши ишқа тәйяр болғай,  2 шуниңдәк улар һеч кимни дәшнәм қилмай, 

тинич туруп, яваш болуп, һәммә адәмләргә мулайимлиқ көрсәткәй.  3 Биз 
болсақ һәм бир вақит җаһил, итаәтсиз, езиқип кетип, хилмухил шәһвәтләргә 
вә ләззәтләргә қулчилиқ қилип, яманлиқта вә һәсәттә яшап, өчмән болуп, 
бир-биримизни яман көрәттуқ.  
4 Лекин қутқузғучимиз Худаниң меһриванлиқи вә инсанға болған муһәббити 
ашкарә болғанда бизни қутқузди.  5 Өзимиз қилған адаләт әмәллиримизниң 
җәһитидин әмәс, бәлки у өз мәрһәмитигә мувапиқ йеңидин туғулушниң 
жуюши билән вә Муқәддәс Роһта йеңиланмиқимиз билән бизни қутқузди.  6 У 
Роһни қутқузғучимиз Әйса Мәсиһниң васитиси билән үстимизгә кәңричилик 
билән төкти.  7 Буниң билән әбәдий тирикликниң үмүтигә мувапиқ униң 
меһри-шәпқити васитиси билән адил қилинип, варис болдуқ.  
8 Бу сөз садиқтур вә халаймәнки, Худаға ишәнгәнләр өзини яхши әмәлләргә 
көндүрсун дәп, уларға чиңлиқ билән җекилигәйсән. Бу ишлар адәмләргә 
яхши вә пайдилиқтур.  9 Ахмақ бәс-муназириләрдин вә нәсәбнамиләрдин вә 
Тәврат қануни тоғрисида җедәл қилиш вә урушмақтин нери турғин, чүнки 
шу ишлар пайдисиз вә бекардур.  10 Лекин бөлгүнчилик пәйда қилғучи болса, 
униңға бир яки икки қетим несиһәт қилғандин кейин уни рәт қилғин.  
11 Шундақ адәмниң езиқип гуна қилип, өзигә һөкүм кәлтүргинини билисән.  

Ахирқи сөз вә саламлар

12 Артемасни яки Тикикусни сениң қешиңға әвәткинимдә алдирап 
Никополисгә берип, мениң алдимға кәлгин, чүнки қишни анда өткүзүшни 
қарар қилдим.  
13 Қанун устази Зенасниң вә Аполлосниң сәпәр җабдуқини һеч нәрсиси кам 
болмиғидәк тәйяр қилғили тиришип, уларни йолға салғин.  
14 Бурадәрлиримиз өзи мевисиз қалмаслиқи үчүн лазим болған йәрдә яхши 
әмәлләр қилишни үгәнсун.  
15 Мән билән болғанларниң һәммиси саңа салам ейтиду. Иманда бизни дост 
тутқанларниң һәммисигә салам ейтқин. Меһри-шәпқәт һәммәңлар билән 
болсун.  


