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ِيطُس ت إلَى ُ الرِّسالَة
يمانَ إ لُِأَشجـِّـَع أرَسلَنِي المَِسيِح. يَسُوعَ وَرَُسوِل اللهِ خادِِم بُولَُس مِْن ١
ْقوَى، َّ الت َ َحياة يَعيشوا لـِكَي الكامِلَةَ، َ المَعرِفَة فِيهِمُ وَُأنَمِّي يَن، ُختارِ الم ِ الله أولادِ
يَكذُِب، لا الَّذِي ُ الله بِها وَعَدَ َّتِي ال َياةِ الح الأبَدِ، إلَى َياةِ بِالح ُ جاء َّ الر وَلَهُمُ ٢
َّتِي ال ِ البِشارَة ِ بِواِسطَة ُ رِسالَتَه ُ الله أعلََن المُلاِئِم، الوَقِت وَفِي ٣ مَِن. َّ الز بَدءِ قَبَل

ُمخَلِِّصنا. ِ الله بِأمرِ عَلَيها َمَنَنِي ائت
ٌ نِعمَة لََك لِتَكُْن بَينَنا. المُشتَرَِك الإيماِن فِي الحَقِيقِّيَ ابنِيَ ِيطَُس، ت إلَى ٤

ُمخَلِِّصنا. يَسُوعَ المَِسيِح وَمَِن الآِب، ِ الله مَِن وََسلامٌ
كرِيْت فِي تَيطَُس ُ ِخدمَة

تَكتَمِْل لَْم َّتِي ال الُأمُورِ تَرتِيَب تُكمِلَ لـِكَي يَْت كرِ ِ ِيرَة جَز فِي تَرَكتَُك لَقَْد ٥
فَيَنبَغِي يُخ الّشَ أمّا ٦ أوَصيتَُك. َكما ٍ مَدِينَة كُّلِ فِي ُشيُوخاً* تُعَيِّنَ وَلـِكَي بَعدُ،
بِسُلُوٍك هَمينَ مُتَّ ُ غَير مُؤمِنُونَ ُ وَأولاده واِحدَةٍ، اْمرأةٍ زَوَج ِبَةٍ، شائ بِلا يَكُونَ أْن
عَلَى مُوكٌَل ُ ه َّ لِأن ِبَةٍ، شائ بِلا المُشرُِف يَكُونَ أْن يَنبَغي ٧ دٍ. ُّ تَمَر أْو أخلاقِيٍّ غَيرِ
عَلَى ً مُدمِنا أْو الغََضِب، يَع سَرِ أْو مُتَكَبِّراً، يَكُونَ أْن يَنْبَغِي لا َكما اللهِ. عَمَِل

١:٥ *
ويُدعَونَ . ّبِ َّ الر بشعب وَالاهتمام الـكنيسة لِقيادة اختيارُهُْم ُّ يَتم الَّذين الرِّجال من مجموعة شيوخ.

9. 7، :1 تيطس 11، :4 أفسس 28، :20 ُّسل الر أعمال انظر »رعاة.» و »مشرفونَ« ً أيضا
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ً ُمحِبّا َباءِ، ًلِلغُر مُضيفا بَْل ٨ نِيءِ، الدَّ ًلِلمَكسَِب ُمحِبّا أْو العُنِف، ًإلَى مَيّالا أْو َمرِ، الخ
ِ بِالرِّسالَة ً مُتَمَّسِكا ٩ نَفِسهِ، َضبِط عَلَى ً وَقادِرا ً سا مُقَّدَ عادِلاً، حَِكيماً، لِلخَيرِ،
ِحيِح، الّصَ علِيِم َّ بِالت النّاَس يُشَّجِــَع أْن يَستَطِيُع وَهَكَذا مناها. َّ تَسَل َّتِي ال ِ الّصادِقَة

المُقاوِمِينَ. عَلَى يَرُدَّ وَأْن
وََيخدَعُونَ باطِلَةً، َ تَعالِيم يُعَلِّمُونَ الَّذِيَن المُتَمَرِّدِيَن مَِن ُ الـَكثِير فَهُناكَ ١٠
أْن فَيَنبَغِي ١١ الخِتاِن. ِ بِضَرورَة يُنادُونَ الَّذِيَن ُأولَئَِك أقِصدُ وَأنا ِيَن. الآخَر
أجِل مِْن خاطِئَةٍ، ُأمُوٍر ِتَعلِيِم ب بِأكمَلِها عائِلاٍت يُدَمِّرُونَ هُْم لِأّنَ أفواهُهُْم، تُسَّدَ

قاَل: لَهُْم، ً نَبِيّا ُ يَعتَبِرُونَه مِنهُْم، ً واِحدا إّنَ ى َّ َحت ١٢ دَنِيئَةٍ. مَكاِسَب

دائِماً، كَذّابُونَ كرِيَْت »أهُل
يرَةٌ، شِرِّ وُُحوٌش

وَُكسالَى«! شَرِهُونَ

. الحَقِيقِّيَ الإيمانَ يَتبَعُوا لـِكَي ةٍ بِِشّدَ خَهُْم وَّبِ لِذَلَِك صادِقَةٌ. ٌ شِهادَة ِ وَهَذِه ١٣
يََضعُها ةٍ َّ ي بَشَرِ بِوَصايا أْو ةٍ، َّ يَهُودِي ِبخُرافاٍت بَعْدُ فِيما يَنْشَغِلوا أْن يَنبَغي فَلا ١٤
ِجِسينَ، َّ لِلن ِ بِالنِّسبَة أمّا يَن. لِلّطاهِرِ ِ بِالنِّسبَة ٌ طاهِر شَيءٍ فَكُّلُ ١٥ الحَّقِ. رافِضوا
يُؤَكِّدُونَ ١٦ أيضاً. سَْت َّ تَنَج قَْد وََضمائِرَهُْم عُقُولَهُْم إّنَ بَْل طاهِرٍ، شَيءٍ مِْن َما ف
مُطِيعِينَ، ُ غَير رَدِيئُونَ فَهُْم بِأعمالِهِْم. ذَلَِك يُنكِرُونَ هُْم لـَِكنَّ اللهَ، يَعرِفُونَ هُْم أّنَ

. صاِلحٍ شَيءٍ أّيِ عَمَِل عَْن وَعاِجزِونَ
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٢
ِحيح الّصَ ُ علِيم َّ الت

ِ وَعَلِّم ٢ ِحيَح. الّصَ َ علِيم َّ الت يُوافُِق بِما ً دائِما ْم َّ فَتَكَل ِيطُُس، ت يا أنَت أمّا ١
كُوا َمَّسَ يَت أْن عَلِّمهُْم وَالحِْكمَةِ. ةِ َّ وَالجِّدِي فِس َّ الن بَِضبِط وا َّ يَتَحَل أْن الكِبارَ الرِّجاَل
َ العَجائِز ِ عَلِّم كَذَلَِك ٣ برِ. وَالّصَ ةِ َّ َحَب الم فِي َ ياء أقوِ يَكُونُوا وَأْن ، الحَقِيقِّيِ بِالإيماِن
مِْن الإكثارِ وَعَِن ِ َّمِيمَة الن عَِن فَيَبتَعِدنَ ساٍت، مُقَّدَ بِنِساءٍ َلِيُق ًي ُسلُوكا يَسلـُكَن أْن
الّشابّاِت بَن يُدَرِّ لـِكَي وَذَلَِك ٤ ًصاِلحاً، تَعليما ياِت َ الُأخر يُعَلِّمَْن وَ َمرِ، الخ شُرِب
مُهتَمّاٍت طاهِراٍت، مُتَعَّقِلاٍت، ٥ ، وَأولادِهِّنَ لِأزواِجهِّنَ ُمحِبّاٍت يَكُّنَ أْن عَلَى

اللهِ. َ رِسالَة أحَدٌ يَنتَقِدَ لِئَلّا ، لِأزواِجهِّنَ مُطِيعاٍت صاِلحاٍت، ، بِبُيُوتِهِّنَ
نَفسَُك أنَت وَُكْن ٧ مُتَعَّقِلِينَ. يَكُونُوا أْن عَلَى باَب الّشَ َشجـِّـِع كَذَلِْك ٦

ْم َّ فَتَكَل ٨ وَجادّاً. ً نَقِيّا تَعلِيمَُك لِيَكُْن لُوِك. الّسُ َجوانِِب كُّلِ فِي لَهُْم ً قُدوَة
هُْم لِأّنَ المُقاوِمُونَ، َيخجَُل وَهَكَذا يَنتَقِدَهُ. أْن لِأحَدٍ ُمِكُن ي لا ً َصحِيحا ً كَلاما

نا. ِضّدَ ُ يَقُولُونَه ما َيجِدُوا لَْن
وَلا يُرُضوهُْم وَأْن شَيءٍ، كُّلِ فِي لِسادَتِهِْم َيخَضعُوا أْن العَبِيدَ ِ وَعَلِّم ٩
أمانَتَهُْم، يُظهِرُوا أْن بَْل مِنهُْم، ً َشيئا يَسرِقُوا أْو ١٠ احتِراٍم، بِعَدَِم بُوهُْم ُيجاوِ

ُمخَلِِّصنا. ِ الله تَعلِيِم جَماَل يُظهِرُونَ وَهَكَذا
ِ هَذِه تُعَلِّمُنا ١٢ َلاَص. الخ َتجلُِب َّتِي ال ِ الله ُ نِعمَة النّاِس َمِيِع ِلج َظهَرَْت فَقَْد ١١
إلَيها، ُ العالَم يَسعَى َّتِي ال هَواِت َّ الش وَعَِن اللهِ، ِ مُقاوَمَة عَْن َف َّ نَتَوَق أْن ُ النِّعمَة
ذَلَِك َ نَنتَظِر وَأْن اللهَ، ُ َنخدِم بَينَما ٍ ِبحِكمَة الحاضِرِ العالَِم هَذا فِي نَعِيَش وَأْن ١٣
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العَظِيِم وَُمخَلِِّصنا لإلَهِنا َجِيدِ الم هُورِ الّظُ يَومَ بِرَجاءٍ، ُ عُه َّ نَتَوَق الَّذِي َ المُبارَك اليَومَ
لِنَكُونَ يُطَهِّرَنا وَ شَرٍّ، كُّلِ مِْن يَْفدينا لـِكَي بنَفِسهِ ى َّ َضح الَّذِي ١٤ المَِسيِح يَسُوعَ
بِهَذا ْم َّ تَكَل ١٥ . صاِلحٍ عَمٍَل لِكُّلِ مُتََحمِِّسينَ بِالكامِِل، ُ وَحدَه ُ لَه ً سا مُقَّدَ ً َشعبا

أحَدٌ. بَِك يَستَهِْن لا كامٍِل. بِسُلطاٍن ً خا َّبِ وَمُو ً مُشَّجِعا ً دائِما علِيِم َّ الت
٣

الاستِقامَة ُ َحياة
يَكُونُوا وَأْن فَيُطِيعُوهُْم، لُطاِت وَالّسُ لِلحُّكاِم َيخَضعُوا بِأْن ً دائِما النّاَس ِ ذَكِّر ١
مُسالِمِينَ يَكُونُوا بَْل أحَدٍ، َ سُمعَة يُشَوِّهُوا لا وَأْن ٢ . صاِلحٍ عَمٍَل لِكُّلِ مُستَعِّدِيَن
ً أيضا َنحُن نا َّ لِأن هَذا أقُوُل ٣ النّاِس. جَمِيِع أمامَ أدٍَب كُّلَ يَن مُظهِرِ لُطَفاءَ،
وَمَلَذّاٍت لِشَهَواٍت ً عَبِيدا كُنّا وََمخدُوعِينَ. طائِعِينَ َ غَير َ أغبِياء يَوٍم ذاَت كُنّا
أبغََض وََنحُن أبغَُضونا، الآخَرونَ وَالحَسَدِ. ُبِث الخ فِي عِشنا نَوٍع. كُّلِ مِْن
َصنا َّ خَل ٥ للبَشَرِ، ُ تُه َّ وََمحَب ُمخَلِِّصنا ِ الله لُطُف ُأعلَِن عِندَما لـَِكْن ٤ بَعضاً. بَعُضنا
الغُسِل ِ بِواِسطَة َصنا َّ خَل لَقَْد بِرَحمَتِهِ. بَْل عَمِلناها، ةٍ بارَّ أعماٍل بِسَبَِب لا اللهُ،
في ً بِغِنَى عَلَينا ُ الله ُ َسَكبَه الَّذِي ٦ القُدُِس وِح ُّ بِالر دَنا وَجَّدَ ِيَةً، ثان ِ بِه ُ نُولَد الَّذِي
بَعدَ ةِ، َّ الأبَدِي لِلحَياةِ ً وَرَثَة نَكُونَ بِأْن َ جاء َّ الر وَمَنََحنا ٧ ُمخَلِِّصنا. المَِسيِح يَسُوعَ

اللهِ. ِ نِعمَة بِسَبَِب ً أبْرارا ُحِسبنا أْن
لـِكَي الُأمُورِ ِ هَذِه عَلَى َ تُؤَكِّد أْن مِنَك يدُ وَُأرِ بِالثِّقَةِ. ٌ جَدِير كَلامٌ هَذا ٨
ُ النّافِعَة الأعماُل ِهيَ ِ فَهَذِه صاِلحَةً. ً أعمالا ُمارِسوا ي بأْن ِ بِالله آمَنُوا الَّذِيَن َّ يَهتَم

لِلنّاِس. ُ وَالمُفِيدَة
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وَالمُنازَعاِت سَِب، َّ الن ُسلالاِت َحوَل ةِ َّ الغَبِي ُجادَلاِت الم ِب َّ َتجَن لـَِكْن ٩
وَتافِهَةٌ. ٍ نافِعَة ُ غَير ُأمُورٌ ها لِأّنَ مُوسَى، ِ يعَة شَرِ مَسائِِل َحوَل وَالّشِجاراِت
فَأنَت ١١ الأقَّلِ. عَلَى تَينِ مَّرَ ُ تُنذِرَه أْن بَعدَ الانقِسامَ يُسَبُِّب الَّذي عَِن ابتَعِْد ١٠
ةِ، َّ الخَطِي ارتِكاِب فِي ٌ ّ مُستَمِر ُ ه َّ وَأن انحَرََف، قَدِ خِص الّشَ ذَلَِك مِثَل أّنَ ُ تَعلَم

نَفِسهِ. عَلَى بِذَلَِك فَحـَكَمَ
ٌ تَذِكير

لِلقُدُوِم وُْسعَِك فِي ما ابذُْل تِيخِيكَُس، أْو أرتِيماَس إلَيَك ُأرِسُل عِندَما ١٢
هُناكَ. َ تاء الّشِ أقضِي أْن رُت َّ قَر فَقَْد َلَتِي، ِمُقاب ل بُولِيَس ِيكُو ن ِ مَدِينَة إلَى

ما كُّلِ فِي وَس ُّ وَأبُل يناَس زِ ُحاِمي الم ِ ِمُساعَدَة ل وُْسعَِك في ما اعمَْل ١٣
مُوا َّ يَتَعَل أْن المُؤمِنِينَ عَلَى ١٤ شَيءٌ. يَنقُصَهُما لا لـِكَي فَرِ، لِلّسَ ِ إلَيه َيحتاجاِن
لِلنّاِس َ العاِجلَة الحاجاِت وا يَسُّدُ لـِكَي ِ الّصاِلحَة الأعماِل بِمُمارََسةِ الاهتِمامَ

يَن. مُثمِر فَيَكُونُوا
الإيماِن. فِي ونَنا ُّ ُيحِب الَّذِيَن عَلَى َسلِّْم عَلَيَك. يُسَلِّمُونَ مَعِي الَّذِيَن جَمِيُع ١٥

جَمِيعاً. مَعَكُْم اللهِ ُ نِعمَة وَلْتَكُْن
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