Pawlusyň Titusa haty
Giriş

Pawlus Hoş Habary Asiýada we Gresiýada wagyz eden döwründe, Titus onuň bilen işläpdi. Olar Krit adasynda
mesihiler ýygnagynyň düýbüni tutanlaryndan soň, Pawlus ýygnaga gözegçilik etmek üçin Titusy şol ýerde goýup
gaýdýar. Soňra ol esasy üç mesele boýunça şu haty ýazýar.
Birinjiden, Titusa ýygnagyň ýolbaşçylygyna belleniljek adamyň nähili bolmalydygy barada ýatladylýar. Ikinjiden,
ýygnakdaky dürli toparlara: gojalara, garry aýallara (olar bolsa öz gezeginde ýaş gelinlere), ýigitlere, gullara nädip
öwretmelidigi barada Titusa maslahatlar berilýär. Üçünjiden, awtor Titusa mesihilik häsiýetleri barada ýazýar. Ol
parahat, mähirli bolmalydygy, ýygnakda bölünişikleriň döremezligi üçin ýigrençden we jedellerden gaça durmagy
aýratyn ündeýär.
Mazmuny

Salamlar we doga-dilegler 1:1-4
Ýygnak ýolbaşçysy 1:5-16
Ýygnakdaky dürli toparlaryň wezipeleri 2.1-15
Öwütler we duýduryşlar 3:1-11 Jemleme 3:12-15

1-nji bap

1 Hudaýyň guly we Isa Mesihiň resuly men Pawlusdan
dogaýy salam! Hudaý Öz saýlan adamlarynyň iman
getirmegi we Onuň ýörelgesine gönükdirýän hakykaty
bilmegi üçin meni resullyga belledi. 2 Hudaýyň bu
ýörelgesi baky ýaşaýyş umydyny berýär. Sözünde asla
ýalan bolmadyk Hudaý bu ýaşaýşy dünýä ýaradylmazdan
öň wada berip, 3 ony Hoş Habar arkaly Öz bellän wagtynda
aýan etdi. Halasgärimiz Hudaý bu Hoş Habaryny wagyz
etmegi maňa tabşyrdy. 4 Eý, Titus, imanymyzyň bir
bolandygy üçin, men seni hakyky oglum saýýaryn.
Goý, Atamyz Hudaýyň we Halasgärimiz Isa Mesihiň
merhemeti1 we parahatlygy saňa ýar bolsun!

Titusyň Krit adasyndaky wezipesi
buýruşym ýaly, tamamlanylmadyk işleri
bitir, her şäherdäki imanlylar ýygnagyna ýolbaşçylary
belle. Ine, hut şu maksat bilen men seni Krit adasynda
goýup gaýdandyryn. 6 Ýygnagyň ýolbaşçysy edip
belleniljek adam müýnsüz we aýalyna biwepalyk etmeýän
bolmalydyr. Onuň çagalary hem iman edýän, azgynlykda,
bitabynlykda aýyplanmaýan bolmalydyr. 7 Ýygnagyň
ýolbaşçysy Hudaýa hyzmat edýär. Şoňa görä-de, ol
müýnsüz bolmalydyr. Ol özdiýenli, gyzma, şeraba
5 Saňa

11:4 Käbir golýazmalarda

meýilli, uruşgan bolmaly däl, gara nebsine çapman,
8 eýsem myhmansöýer, ýagşylyk etmäge höwesjeň,
parasatly, adalatly, takwa, nebsine buýrup bilýän
bolmalydyr. 9 Ol özüne öwredilen ygtybarly taglymata
sadyklyk bilen eýermelidir. Başgalara hem bu taglymata
laýyklykda öwüt-ündew berip, oňa garşy çykýanlaryň
ýalňyşýandyklaryny subut etmeli. 10 Sebäbi pitneçiler,
ýaňralar we kezzaplar diýseň köpdür. Şeýle adamlar,
esasan-da, halas bolmak üçin sünnet edilmelidigini
ündeýänleriň arasynda bardyr. 11 Olaryň agzyny baglamak
gerek. Çünki olar ýygnaklarda öwretmesiz zatlary
öwredip, maşgalalary bütinleý dargadýarlar. Iň erbedi-de,
olar bulary pul gazanmak üçin öwredýärler. 12 Olaryň bir
akyldary şeýle diýipdir: «Krit adasynyň halky elmydama
ýalan sözleýär; olar ýyrtyjy haýwanlar, asla garny
doýmaýar». 13 Bu gaty jaýdar aýdylan sözlerdir. Şonuň
üçin-de, sagdyn imanly bolmaklary üçin, olary paş et.
14 Goý, olar ýahudy rowaýatlaryna we hakykaty ret
edýänleriň buýruklaryna gulak gabartmasynlar. 15 Kalby
päkler üçin hemme zat päkdir, ýöne azgynlar we iman
getirmedikler üçin ýekeje-de päk zat ýokdur. Olaryň
aň-düşünjeleri-de, ynsaplary-da murdar bolandyr. 16 Olar
Hudaýy tanaýarys diýseler-de, edýän işlerinde Ony ret
edýändirler. Olar nejis, boýunegmezek bolup, ýagşylyk
etmäniň nämedigini-de bilmeýärler.

rehimdarlygy diýen söz hem bar.
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