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تىتۇسقا يېزىلغان خەت
تىتۇسقا ساالم

1 خۇدانىڭ ئىلغانغانلىرىنىڭ ئىمانى ئۈچۈن ۋە تەقۋادارلىققا مۇۋاپىق بولغان ھەقىقەتنىڭ 1 

مەرىپىتى ئۈچۈن خۇدانىڭ بەندىسى ۋە ئەيسا مەسىھنىڭ روسۇلى بولغان پاۋلۇستىن  2 — 
بۇ ئىمان ۋە ھەقىقەتكە ئاساسەن ئەبەدىي تىرىكلىككە باغالنغان ئۈمىد پەيدا بولىدۇ. يالغان 
قىلغان.   ۋەدە  تىرىكلىكنى  ئەبەدىي  بۇ  ئىلگىرى  ۋاقىتالردىن  ئەزەلىي  خۇدا  ئېيتالمايدىغان 
ئۆز سۆزىنى ئاشكارا قىلدى. قۇتقۇزغۇچىمىز  ئارقىلىق  ۋاقتىدا جاكارالش  ئۆز  3 لېكىن خۇدا 

خۇدانىڭ بۇيرۇقىغا مۇۋاپىق ماڭا بۇ جاكارالش خىزمىتى تاپشۇرۇلغان —  4 ئورتاق ئىمانىمىزغا 
ئەيسادىن  مەسىھ  قۇتقۇزغۇچىمىز  ۋە  ئاتىدىن  خۇدا  ساالم.  تىتۇسقا  باالم  ھەقىقىي  مۇۋاپىق 

مېھىر-شەپقەت ۋە ئامانلىق بولسۇن.  

تىتۇسنىڭ كرىتتە ئارىلىدىكى خىزمىتى

ئىشالرنى  بولمىغان  جايىدا  ئىدىكى،  شۇ  سەۋەبى  كەتكىنىمنىڭ  قويۇپ  كرىتتە  5 سېنى 

تەيىنلىگەيسەن.   ئاقساقاللىرى  جامائەت  شەھەردە  ھەر  بۇيرۇغىنىمدەك  ساڭا  توغرىالپ، 
بۇزۇقلۇق  بولسا،  ئېرى  خوتۇننىڭ  بىر  يالغۇز  ئۆزى  بولسا،  ئەيىبسىز  بىركىم  6 ئەگەر 

ئۇنى  بولسا،  بالىلىرى  مۆمىن  بولمىغان  بەدنامى  جەھىتىدىن  ئىتائەتسىزلىك  ۋە 
تەيىنلىگەيسەن.  

7 چۈنكى يېتەكچى ئۆزى خۇدانىڭ ۋەكىلىدەك ئەيىبسىز بولۇپ، ئۆزىنى چوڭ تۇتمايدىغان، 

پايدىغا  قەبىھ  ئۇرۇشمايدىغان،  بولمايدىغان،  مەيلى  شارابقا  ئاچچىقالنمايدىغان،  پات 
دوست  ياخشىلىقنى  بولۇپ،  مېھماندوست  بولسۇن.  8 بەلكى  كىشى  قىلمايدىغان  تەمە 
سۆزنى  سادىق  مۇۋاپىق  سالماق،  9 تەلىمگە  مۇقەددەس،  ئادىل،  ھوشيار،  تۇتقۇچى، 
مۇۋاپىق  تەلىمگە  ساپ  ئۇ  بولۇپ،  كىشى  شۇنداق  بولسۇن.  كىشى  تۇتىدىغان  مەھكەم 

نەسىھەت بەرگىلى ۋە زىت تۇرغۇچىالرغا ئەدەپ بەرگىلى قادىر بولغاي.  
ئالدىغۇچىالر  ۋە  سۆزلىگۈچىلەر  بىھۇدە  ۋە  قىلغۇچىالر  ئىتائەتسىزلىك  توال  10 چۈنكى 

ئاغزىنى  ئىكەن.  11 شۇنداقالرنىڭ  شۇنداق  بولغانالر  خەتنىلىكتىن  بولۇپمۇ  باردۇر، 
ئۆيلەر  ئۆگىتىپ،  تەلىملەر  بىھۇدە  ئۈچۈن  پايدا  قەبىھ  چۈنكى  كېرەكتۇر،  تۇۋاقلىماق 

تامامەن خاراب قىلىدۇ.  
12 ئۇالردىن بىرى، يەنى ئۆز پەيغەمبەرلىرىنىڭ بىرى: »كرىتلىكلەر ھەمىشە يالغانچى ۋە 

يامان ھايۋان بولىدۇ. ئۇالر ھۇرۇن يېتىپ، قېرىنلىرىنى توشتۇرىدۇ« دەپ ئېيتقان.  
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13 ئۇشبۇ گۇۋاھلىق راستتۇر. بۇ ۋەجىدىن ئۇالرغا قاتتىق تەنبىھ بەرگىنكى، ئۇالر ئىماندا 

ئادەملەرنىڭ  ئۆرۈگەن  يۈز  ھەقىقەتتىن  ۋە  ئەپسانىلىرىگە  بولۇپ،  14 يەھۇدىيالرنىڭ  ساغالم 
بۇيرۇقلىرىغا قۇالق سالمىغاي.  

نەرسە  ئىمانسىزالرغا ھېچ  ۋە  بولغانالرغا  ناپاك  لېكىن  پاكتۇر،  نەرسە  بولغانالرغا ھەر  15 پاك 

پاك ئەمەس، بەلكى ھەم زېھىنلىرى، ھەم ۋىجدانلىرى بۇلغىنىپ كەتكەن.  16 ئۇالر: »خۇدانى 
تونۇيمىز« دەپ ئېتىراپ قىلىدۇ، لېكىن ئەمەللىرى بىلەن بۇنى ئىنكار قىلىدۇ. چۈنكى ئۇالر 

يىرگىنچلىك ۋە ئىتائەتسىز بولۇپ، ھېچ ياخشى ئىشقا يارىمايدۇ.  

ساپ تەلىمگە اليىق ياشاش

1 لېكىن سەن ساپ تەلىمگە اليىق بولغاننى سۆزلىگىن.  2 

2 قېرى ئادەملەرگە: »سالماق، ئەدەپلىك، ھوشيار بولۇپ، ئىماندا ۋە مۇھەببەتتە ۋە سەۋردە 

ساغالم بولۇپ تۇرۇڭالر« دەپ نەسىھەت بەرگىن.  3 شۇنداق ھەم قېرى خوتۇنالرغا: »مۇقەددەسلەرگە 
اليىق يۈرۈپ، غەيۋەت قىلغۇچى ۋە توال شارابخورلۇققا قۇل بولماي، ياخشىلىقنىڭ مۇئەللىملىرى 
بولۇڭالر« دەپ نەسىھەت بەرگىن،  4 بۇنىڭ بىلەن، ئۇالر ياش خوتۇنالرغا ئۆز ئەر ۋە بالىلىرىنى 
دوست تۇتۇپ،  5 خۇدانىڭ سۆزىگە دەشنەم بېرىلمىسۇن دەپ، ھوشيار ۋە ئىپپەتلىك بولۇپ ئۆز 

ئۆيىدىن ئوبدان خەۋەر ئېلىپ، ئۆز ئېرىگە ئىتائەت قىلغىلى نەسىھەت بەرسۇن.  
بېرىپ،  7 ھەر  نەسىھەت  دەپ  بولۇڭالر«  ھوشيار  ئىشتا  »ھەر  يىگىتلەرگە:  ھەم  6 شۇنداق 

تەرىقىدە ياخشى ئەمەللەردە ئۆزۈڭنى بىر نەمۇنىدەك كۆرسەتكىن. تەلىمىڭ خالىس پاكلىق، 
سۆز  يامان  ئۈستىمىزدە  تۇرغۇچى  زىت  بولسۇن،  8 بىزگە  بىلەن  راستچىللىق  ۋە  ئەدەپلىك 
ئېيتالماي، خىجالەت بولغاي دەپ، ھېچكىم قۇسۇر تاپالمايدىغان ساغالم سۆزلەرنى يەتكۈزگىن. 
ھەر  ئۇالرنى  سۇنۇپ،  بويۇن  خوجىلىرىغا  ئۆز  ئۇالر  بەرگىنكى،  نەسىھەت  9 خىزمەتكارالرغا 

ھەر  بەلكى  قىلماي،  خىيانەت  ئۇالر  ياندۇرمىسۇن.  10 شۇنىڭدەك  سۆز  قىلىپ،  رازى  ئىشتا 
ئىشتا ئۆزىنىڭ ساداقەتلىك ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ، قۇتقۇزغۇچىمىز خۇدانىڭ تەلىمىگە ھەر 

نەرسىدە زىننەت بەرگەي.  
11 چۈنكى خۇدانىڭ ھەممە ئادەملەرگە نىجات يەتكۈزىدىغان مېھىر-شەپقىتى ئاشكارا بولۇپ،  

12 بىزنى تەربىيە قىلىپ، تەلىم بېرىدۇكى، بىز پاسىقلىقنى ۋە دۇنياۋى شەھۋەتلەرنى رەت قىلىپ، 

ئۈمىدىمىزگە  ياشاپ،  13 مۇبارەك  بىلەن  تەقۋادارلىق  ۋە  ئادالەت  ۋە  ھوشيارلىق  دۇنيادا  بۇ 
بولۇشىغا  ئاشكارا  ئەيسانىڭ شان-شەرىپىنىڭ  مەسىھ  قۇتقۇزغۇچىمىز  ۋە  ئەزىم خۇدانىڭ  ۋە 
ئەمەللەردە  ياخشى  ئۆزىگە  قۇتقۇزۇپ،  ھەقسىزلىقتىن  ھەممە  بولغايمىز.  14 بىزنى  مۇنتەزىر 

غەيرەتلىك خاس بىر قوۋم پاك قىلىش ئۈچۈن، ئۇ ئۆزىنى بىز ئۈچۈن پىدا قىلدى.  
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15 بۇنى سۆز قىلىپ، نەسىھەت بېرىپ، ھەممە قۇدرەت بىلەن تەنبىھ بەرگىن. ھېچ كىشى سېنى 

تەھقىر قىلمىسۇن.  

ھەر 3  سۇنۇپ،  بويۇن  ھۆكۈمەتلەرگە  ۋە  سەلتەنەت  ئۇالر  كەلتۈرگىنكى،  يادىغا  1 ئۇالرنىڭ 

ياخشى ئىشقا تەييار بولغاي،  2 شۇنىڭدەك ئۇالر ھېچكىمنى دەشنەم قىلماي، تىنچ تۇرۇپ، 
ۋاقىت  بىر  ھەم  بولساق  3 بىز  كۆرسەتكەي.   مۇاليىملىق  ئادەملەرگە  ھەممە  بولۇپ،  ياۋاش 
قۇلچىلىق  لەززەتلەرگە  ۋە  كېتىپ، خىلمۇخىل شەھۋەتلەرگە  ئېزىقىپ  ئىتائەتسىز،  جاھىل، 

قىلىپ، يامانلىقتا ۋە ھەسەتتە ياشاپ، ئۆچمەن بولۇپ، بىر-بىرىمىزنى يامان كۆرەتتۇق.  
ئاشكارا  مۇھەببىتى  بولغان  ئىنسانغا  ۋە  مېھرىبانلىقى  خۇدانىڭ  قۇتقۇزغۇچىمىز  4 لېكىن 

بولغاندا بىزنى قۇتقۇزدى.  5 ئۆزىمىز قىلغان ئادالەت ئەمەللىرىمىزنىڭ جەھىتىدىن ئەمەس، 
مۇقەددەس  ۋە  بىلەن  يۇيۇشى  تۇغۇلۇشنىڭ  يېڭىدىن  مۇۋاپىق  مەرھەمىتىگە  ئۆز  ئۇ  بەلكى 
روھتا يېڭىالنمىقىمىز بىلەن بىزنى قۇتقۇزدى.  6 ئۇ روھنى قۇتقۇزغۇچىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ 
ۋاسىتىسى بىلەن ئۈستىمىزگە كەڭرىچىلىك بىلەن تۆكتى.  7 بۇنىڭ بىلەن ئەبەدىي تىرىكلىكنىڭ 
ئۈمىدىگە مۇۋاپىق ئۇنىڭ مېھىر-شەپقىتى ۋاسىتىسى بىلەن ئادىل قىلىنىپ، ۋارىس بولدۇق.  
8 بۇ سۆز سادىقتۇر ۋە خااليمەنكى، خۇداغا ئىشەنگەنلەر ئۆزىنى ياخشى ئەمەللەرگە كۆندۈرسۇن 

پايدىلىقتۇر.   ۋە  ياخشى  ئادەملەرگە  ئىشالر  بۇ  بىلەن جېكىلىگەيسەن.  ئۇالرغا چىڭلىق  دەپ، 
جېدەل  توغرىسىدا  قانۇنى  تەۋرات  ۋە  نەسەبنامىلەردىن  ۋە  بەس-مۇنازىرىلەردىن  9 ئەخمەق 

قىلىش ۋە ئۇرۇشماقتىن نېرى تۇرغىن، چۈنكى شۇ ئىشالر پايدىسىز ۋە بىكاردۇر.  10 لېكىن 
قىلغاندىن  نەسىھەت  قېتىم  ئىككى  ياكى  بىر  ئۇنىڭغا  بولسا،  قىلغۇچى  پەيدا  بۆلگۈنچىلىك 
ھۆكۈم  ئۆزىگە  قىلىپ،  گۇناھ  ئېزىقىپ  ئادەمنىڭ  قىلغىن.  11 شۇنداق  رەت  ئۇنى  كېيىن 

كەلتۈرگىنىنى بىلىسەن.  

 ئاخىرقى سۆز ۋە ساالمالر

نىكوپولىسگە  ئالدىراپ  ئەۋەتكىنىمدە  قېشىڭغا  سېنىڭ  تىكىكۇسنى  ياكى  12 ئارتېماسنى 

بېرىپ، مېنىڭ ئالدىمغا كەلگىن، چۈنكى قىشنى ئاندا ئۆتكۈزۈشنى قارار قىلدىم.  
13 قانۇن ئۇستازى زېناسنىڭ ۋە ئاپوللوسنىڭ سەپەر جابدۇقىنى ھېچ نەرسىسى كەم بولمىغۇدەك 

تەييار قىلغىلى تىرىشىپ، ئۇالرنى يولغا سالغىن.  
ئەمەللەر  ياخشى  يەردە  بولغان  الزىم  ئۈچۈن  قالماسلىقى  مېۋىسىز  ئۆزى  14 بۇرادەرلىرىمىز 

قىلىشنى ئۆگەنسۇن.  
15 مەن بىلەن بولغانالرنىڭ ھەممىسى ساڭا ساالم ئېيتىدۇ. ئىماندا بىزنى دوست تۇتقانالرنىڭ 

ھەممىسىگە ساالم ئېيتقىن. مېھىر-شەپقەت ھەممەڭالر بىلەن بولسۇن.  


