
سوِل إىل تيطُسالر ِرسالَةُ بولُس  
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على 2بولُس، عبد اِهللا، ورسولُ يسوع املَسيِح، ألجِل إمياِن مختاري اِهللا ومعِرفَِة احلَق، الَّذي هو حسب التقوى، 1

وإنما أظهر كِلمته يف أوقاِتها اخلاصِة، 3 األزليِة، رجاِء احلياِة األبديِة، الَّيت وعد ا اُهللا املُنزه عن الكَِذِب، قَبلَ األزِمنِة
ِنعمةٌ : إىل تيطُس، اِلابِن الصريِح حسب اإلمياِن املُشترِك4بالِكرازِة الَّيت اؤتِمنت أنا علَيها، حبسِب أمِر مخلِِّصنا اِهللا، 

  .ملَسيِح مخلِِّصناورمحةٌ وسالم ِمن اِهللا اآلِب والرب يسوع ا
  مهمة تيطس يف كريت

5كيتا كما أوصيوخيف كُلّ مدينٍة ش قيمِة، وتاِقصاُألموِر الن لَ ترتيبكَمت لكَي يف ِكريت ككتأجِل هذا تر إنْ 6. ِمن
ألنه يِجب أنْ 7. العِة وال متمردينكانَ أحد بال لوٍم، بعلَ امرأٍة واِحدٍة، له أوالد مؤِمنونَ، لَيسوا يف ِشكايِة اخلَ

اٍب، وال طاِمٍع يف : يكونَ اُألسقُفردِمِن اخلَمِر، وال ضفِسِه، وال غَضوٍب، وال معِجٍب بنم كيِل اِهللا، غَريبال لوٍم كو
مالِزما للكَِلمِة الصاِدقَِة الَّيت 9ِرعا، ضاِبطًا لنفِسِه، بل مضيفًا للغرباِء، مِحبا للخِري، متعقِّالً، بارا، و8الربِح القَبيِح، 

املُناِقضني خبحيِح ويوعليِم الصِعظَ بالتا أنْ ييكونَ قاِدر عليِم، لكَيِب التس10. حب دينرمتكثريونَ م ديوج هفإن
الَّذين يِجب سد أفواِهِهم، فإنهم يقِلبونَ بيوتا 11الَّذين ِمن اِخلتاِن، يتكَلَّمونَ بالباِطِل، ويخدعونَ العقولَ، والسيما 

الِكريتيونَ دائما : "قالَ واِحد ِمنهم، وهو نيب هلُم خاص12. جبملَِتها، معلِّمني ما ال يِجب، ِمن أجِل الربِح القَبيِح
فلهذا السبِب وبخهم بصرامٍة لكَي يكونوا أِصحاَء . هِذِه الشهادةُ صاِدقَة13ٌ". طّالَةٌبطونٌ ب. وحوش رديةٌ. كذّابونَ

كُلُّ شيٍء طاِهر للطّاِهرين، وأما 15. ال يصغونَ إىل خرافاٍت يهوديٍة، ووصايا أُناٍس مرتدين عن احلَق14يف اإلمياِن، 
وغَِري املؤِمنني ِجسنيللنمهمريا وضأيض مهِذهن سجا، بل قد تنيٌء طاِهرعِرفونَ اَهللا، 16.  فليس شي مهِرفونَ بأنعتي

  .ولِكنهم باألعماِل ينِكرونه، إذ هم رِجسونَ غَري طائعني، وِمن ِجهِة كُلّ عمٍل صاِلٍح مرفوضونَ
  
  
  

  وصايا للفئات املختلفة من املؤمنني
2 
صاحني، ذَوي وقاٍر، متعقِّلني، أِصحاَء يف اإلمياِن : أنْ يكونَ األشياخ2: وأما أنت فتكَلَّم مبا يليق بالتعليِم الصحيِح1

علِّماٍت يف سريٍة تليق بالقَداسِة، غَري ثاِلباٍت، غَري مستعبداٍت للخمِر الكَثِري، م: كذلك العجائز3. واملَحبِة والصِرب
 ،الح4الص ،نهأوالد حِبنبوي اٍت لِرجاِلِهنِحبم كُنثاِت أنْ ياحلَد حننصي الِزماٍت 5لكَيفيفاٍت، مقِّالٍت، ععتم

متعقِّلني، وا كذلك ِعِظ األحداثَ أنْ يكون6. بيوتهن، صاِلحاٍت، خاِضعاٍت لِرجاِلِهن، لكَي ال يجدف على كِلمِة اِهللا
وكَالما صحيحا 8مقَدما نفسك يف كُلّ شيٍء قُدوةً لألعماِل احلَسنِة، ومقَدما يف التعليِم نقاوةً، ووقارا، وإخالصا، 7

عنكُم ديٌء يقولُهيٌء رش إذ ليس له ،ى املُضادخزي لوٍم، لكَيم عوا لس9. غَريخضأنْ ي بيديف والع مرضوهوي ،ِتِهماد
 ،ناِقضنيم يٍء، غَريلِِّصنا اِهللا يف كُلّ 10كُلّ شخم نوا تعليميزي ٍة، لكَيٍة صاِلحكُلَّ أمان منيقَدبل م ،ِلسنيختم غَري



انا أنْ ننِكر الفُجور والشهواِت العالَميةَ، معلِّمةً إي12ألنه قد ظَهرت ِنعمةُ اِهللا املُخلِّصةُ جلميِع الناِس، 11. شيٍء
منتِظرين الرجاَء املُبارك وظُهور مجِد اِهللا العظيِم ومخلِِّصنا 13ونعيش بالتعقُِّل والِبر والتقوى يف العالَِم احلاِضِر، 

 ِمن كُلّ إٍمث، ويطَهر لنفِسِه شعبا خاصا غَيورا يف أعماٍل الَّذي بذَلَ نفسه ألجِلنا، لكَي يفدينا14يسوع املَسيِح، 
  .ال يستِهن بك أحد. تكَلَّم ِذِه، وِعظْ، ووبخ بكُلّ سلطاٍن15. حسنٍة

  
  
  

  عمل كل ما هو صاحل
3 
وال يطعنوا يف أحٍد، 2 لكُلّ عمٍل صاِلٍح، مستِعدين ذَكِّرهم أنْ يخضعوا للرياساِت والسالطِني، ويطيعوا، ويكونوا1

ألننا كُنا نحن أيضا قَبالً أغبياَء، غَري طائعني، 3. ويكونوا غَري مخاِصمني، حلَماَء، مظِهرين كُلَّ وداعٍة جلميِع الناِس
ِلفٍَة، عائشنيختواٍت ولَذّاٍت مهلش دينعبستم ،ايف اخلُبِث  ضالِّنيعضنا بعضب بِغضنيم ،مقوتنيِد، مولكن 4. واحلَس

 هلِِّصنا اِهللا وإحسانخم لُطف رظَه ِتِه 5 -حنيمحى رضقتبل مب ،حنِملناها نع سِل امليالِد -ال بأعماٍل يف برنا بغلَّصخ 
حتى إذا تبررنا بِنعمِتِه، نصري ورثَةً 7. سوع املَسيِح مخلِِّصناالَّذي سكَبه بِغنى علَينا بي6الثّاين وجتديِد الروِح القُدِس، 
وأُريد أنْ تقَرر هِذِه اُألمور، لكَي يهتم الَّذين آمنوا باِهللا أنْ . صاِدقَةٌ هي الكَِلمة8ُ. حسب رجاِء احلياِة األبديِة
وأما املُباحثات الغبيةُ، واألنساب، 9. مور هي احلَسنةُ والناِفعةُ للناِسفإنَّ هِذِه اُأل. يماِرسوا أعماالً حسنةً

اَلرجلُ املُبتِدع بعد اإلنذاِر مرةً ومرتِني، 10. واخلُصومات، واملُنازعات الناموسيةُ فاجتِنبها، ألنها غَري ناِفعٍة، وباِطلَةٌ
عنه ا 11. أعِرضفِسِهعاِلمن ا علَيِه ِمنحكومخِطئُ موهو ي ،فأنَّ ِمثلَ هذا قد احنَر.  

  مالحظات ختامية
12هناك يتأنْ أُش متزي عألن ،إىل نيكوبوليس أنْ تأيتَ إلَي باِدر ،أو تيخيكُس أرتيماس ما أُرِسلُ إلَيك13. حين زهج

  وليتعلَّم من لنا أيضا أنْ يماِرسوا أعماالً حسنة14ً. سفَِر حتى ال يعِوزهما شيٌءزيناس الناموسي وأبلّوس باجِتهاٍد لل
 

سلِّم على الَّذين يِحبوننا يف . يسلِّم علَيك الَّذين معي مجيعا15. للحاجاِت الضروريِة، حتى ال يكونوا بال ثَمٍر
  .آمني. كُماَلنعمةُ مع مجيِع. اإلمياِن


