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  صفحتان فقط من أصل٢صفحة رقم  

   تيطسرسالة بولس إلى
  المقدمة

 ورسالة بولس إلى تيطس .آان تيطس غير یهودي، هداه بولس إلى اإلیمان بالمسيح واختاره رفيًقا ومعاوًنا له
   .إیضاح للمهمة التي ترآه في آریت ألجلها، وهي تنظيم الكنيسة هناك

 أن یتحلى بها رعاة الكنائس، وخصوًصا األول تذآر تيطس بالصفات التي یجب: تتناول الرسالة ثالثة أمور
:  والثاني إرشاد تيطس إلى طریقة تعليم مختلف الفئات في الكنيسة.لما ُعرف عن أهل آریت من سوء السمعة

 والثالث تذآير تيطس بما یجب أن تكون عليه السيرة المسيحية من سالم .الشيوخ والعجائز، ثم الشباب والعبـيد
   .والجدل والشقاقومودة وابتعاد عن البغض 

 مضمون الرسالة
 ) 4-1: 1 (.مقدمة. 1
 ) 16-5: 1 (.صفات رعاة الكنيسة. 2
 ) 15-1: 2 (.نصائح وإرشاد لمختلف فئات الكنيسة. 3
 ) 11-1: 3 (.تشجيع وتحذیر. 4
) 15-12: 3 (.خاتمة. 5
 

  تحية
  ١الفصل 

سيِح ِلـَيهِدَي ِمْن بوُلَس َعبِد اِهللا وَرسوِل َیسوَع الَم١
ختاَرُهُم اُهللا إلى اإلیماِن وإلى َمعِرَفِة الَحقِّ  الذیَن ا

على َرجاِء الحياِة األَبدیَِّة التي َوَعَد 2الُمواِفَقِة ِللتَّقوى 
فأظَهَر َآِلَمَتُه في حيِنها 3اُهللا الصاِدُق ِبها ُمنُذ األَزِل، 

إلى 4 ُمَخلِِّصنا، ئُتِمنُت عَليها ِبأمِر اِهللا ِبالِبشاَرِة التي ا
عَليَك . بني الَحقيقيِّ في إیماِننا الُمشَتَرِك تيُطَس ا

النِّعَمُة والسَّالُم ِمَن اِهللا اآلِب والَمسيِح َیسوَع 
  . ُمَخلِّصنا

  إرسالية تيطس في آریت
َترْآُتَك في آریَت حتى ُتكِمَل َتدبـيَر اُألموِر وُتقيَم 5

ُتقيُم َمْن آاَن 6ُشيوًخا في ُآلِّ مدینٍة آما َأوَصيُتَك، 
مَرأٍة واحَدٍة، وأوالُدُه  ُمنزًَّها َعِن اللَّوِم، وَزوَج ا

ألنَّ 7. ُمْؤِمنوَن ال َیــتَِّهُمُهم أَحٌد ِبالَخالعِة والُعقوِق
اُألسُقَف، وهَو َوآيُل اِهللا، یِجُب أْن یكوَن ُمنزًَّها َعِن 

يَر ُمتَكبٍِّر وال َغضوٍب وال سكِّيٍر وال َعنيٍف اللَّوِم، َغ
َبْل َیِجُب عَليِه 8وال طاِمـٍع في المكَسِب الَخسيِس، 

أْن یكوَن ِمضياًفا ُمِحّبا ِللَخيِر، ُمَتَعقًِّال عاِدًال َتِقـّيا، 
ویَتَمسَُّك ِبالكالِم الّصاِدِق المواِفِق 9َیضُبُط َنفَسُه 

ًرا على الَوعِظ في التَّعليِم لَتعاليِمنا، ِلـيكوَن قاِد
  . الصَّحيِح والرَّدِّ على الُمعاِرضيَن

فُهناَك آثيٌر ِمَن الُمَتَمرِّدیَن الذیَن َیخَدعوَن النـاَس 10
ِبالكالِم الباِطِل، وُخصوًصا َبيَن الذیَن ُهم ِمَن الَيهوِد، 

فعَليَك أْن َتُسدَّ أفواَهُهم ألنَُّهم ُیَخرِّبوَن ُبيوًتا 11
اِمِلها حيَن ُیَعلِّموَن ما ال َیجوُز َتعليُمُه ِمْن أجِل ِبك

وقاَل فيِهم واِحٌد ِمنُهم وهَو 12. َمكَسٍب َخسيس
أهُل آریَت َآّذابوَن أبًدا ُوُوحوّش َخبـيَثٌة «: َنِبـيُُّهم

وهِذِه شهاَدٌة صاِدَقٌة، فعَليَك أْن 13. »وُبطوُن َآسالى
َفال 14إیماُنُهم َصحيًحا، ُتـَوبَِّخُهم ِبِشدٍَّة حتى یكوَن 

یَتَمسَّكوَن ِبُخرافاٍت َیهوِدیٍَّة َوَوصایا َقوٍم َیرُفضوَن 

ُآلُّ شيٍء طاِهٌر ِلألطهاِر، وما ِمْن شيٍء 15. الَحقَّ
طاِهٍر ِلألنجاِس وَغيِر الُمْؤِمنيَن، حتى إنَّ ُعقوَلُهم 

، َیدَّعوَن أنَُّهم َیعِرفوَن اَهللا16. وَضماِئَرُهم َنِجَسٌة
َفُهم أرجاّس ُعصاٌة . ولِكنَُّهم ُینِكروَنه في أعماِلِهم

  . عاِجزوَن َعْن ُآلِّ َعَمل صاِلـٍح

  التعليم الصحيح
  ٢الفصل 

َعلِِّم 2. أمَّا أنَت فَتَكلَّْم ِبما ُیواِفُق التَّعليَم الصَّحيَح١
الِكباَر أْن یَتحلَّْوا ِبالَيَقَظِة والَوقاِر والرَّصاَنِة، 

وَعلِِّم الَعجاِئَز 3. وِبَسالمِة اإلیماِن والَمحبَِّة والصَّبِر
آذِلَك أْن یَتَصرَّْفَن آما َیليُق ِبنساٍء َیسُلْكَن طریَق 

الَقداَسِة، َغيَر َنّماماٍت وال ُمدِمناٍت ِللَخمِر، هاِدیاٍت 
ُیَعلِّمَن الشـاّباِت َمحبََّة أزواِجِهنَّ وأوالِدِهنَّ، 4خيِر، ِلل
ُمَتَعقِّالٍت َعفيفاٍت ُیْحِسنَّ الِعناَیَة بُبيوِتِهنَّ، ُمطيعاٍت 5

  . ألزواِجِهنَّ، ِلَئالَّ َیسَتهيَن أَحٌد ِبكالِم اِهللا
وُآْن أنَت 7. وآذِلَك ِعِظ الشُّّباَن ليكونوا ُمَتَعقِّليَن6

دَوًة َلُهم في الَعَمِل الّصاِلـِح، وَرزیًنا وُمنزًَّها َنفُسَك ُق
ولَيُكْن آالُمَك َصحيًحا ال َیناُلُه َلوٌم، 8. في َتعليِمَك

  . فَيخَزى َخصُمَك وال َیِجُد ُسوًءا ِفـينا
وَعلِِّم الَعبـيَد أْن ُیطيعوا أسياَدُهم وینالوا ِرضاُهم 9

 َیسِرقوا ِمنُهم وال10في ُآلِّ شيٍء، وأْن ال ُیخاِلفوُهم 
شيًئا، َبْل ُیظِهروا لُهم ُآلَّ أماَنٍة، فُيعظِّموا في ُآلِّ 

  . شيٍء َتعاليَم اِهللا ُمَخلِِّصنا
َفِنعمُة اِهللا، َینبوِع الَخالِص ِلَجميِع الَبَشر، 11

ِلُتَعلَِّمنا أْن َنمَتِنـَع َعن الُكفِر وَشَهواِت 12 ¸ظَهَرْت
َعقُّل وَصالٍح وَتقوى في العاَلِم هِذِه الدُّنيا ِلَنعيَش ِبَت

ُمنَتِظریَن اليوَم الُمباَرَك الذي َنرجوُه، 13الحاِضِر، 
یوَم ُظهوِر َمجِد إلِهنا الَعظيِم وُمَخلِِّصنا َیسوَع 

الذي ضحَّى ِبَنفِسِه ألجِلنا حتى َیفَتدَینا 14 ¸الَمسيِح
 الَغيوَر ِمْن ُآلِّ شرٍّ وُیَطهَِّرنا وَیْجَعَلنا َشعَبُه الخاصَّ

  . على الَعَمِل الّصاِلـِح
.  وَوبِّْخ ِبما لَك ِمْن ُسلطان تامvٍّهكذا تَكلَّْم َوِعظ15

  . وال َیسَتِخفَّ بَك أَحٌد
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  السيرة المسيحية
  ٣الفصل 

ذآِِّر الُمْؤِمنيَن أْن َیخَضعوا ِللُحكـاِم وأصحاِب ١
 ُمسَتِعدِّیَن ِلُكلِّ َعَمل السُّلَطِة وُیطيعوُهم ویكونوا

فال َیشُتموا أَحًدا وال یكونوا ُمماِحكيَن، َبْل 2صاِلـٍح، 
فَنحُن 3. ُلَطفاَء ُیعاِملوَن جميَع النـاِس ِبُكلِّ وداَعٍة

أیًضا ُآنـا فيما َمضى أغِبـياَء ُمَتَمرِّدیَن ضالِّيَن، 
يُش في َعبـيًدا ِللشََّهواِت وِلجميِع أنواِع الَمَلّذاِت، َنع

. الُخبِث والَحَسِد، َمكروهيَن ُیبِغُض َبعُضنا َبعًضا
فلمَّا ظَهَر َحناُن اِهللا ُمخلِِّصنا وَمَحبَُّتُه ِللَبَشِر، 4
َخلََّصنا، ال أليِّ عَمل صاِلـٍح َعِملناُه، َبْل ألنَُّه شاَء 5

ِبَرحمِتِه أْن ُیَخلَِّصنا ِبَغسِل الميالِد الثاني ِلحياٍة َجدیدٍة 
الذي أفاَضُه اُهللا عَلينا واِفًرا 6 ¸وِح الُقُدِسبالرُّ

حتى َنَتبرََّر ِبِنعَمِة 7بـَيسوَع الَمسيِح ُمَخلِِّصنا، 
  . الَمسيِح وَنِرَث الحياَة األبدیََّة التي َنرجوها

  توصيات لتيطس
هذا َقوّل صاِدٌق، وُأریُد أْن تكوَن حاِزًما في هذا 8

تى َینَصِرَف الُمؤِمنوَن ِباِهللا إلى الَعَمِل األمِر ح
أمَّا الُمجاَدَلُة 9. الّصاِلـِح، فهذا َحَسٌن وُمفيٌد ِللنـاِس

السَّخيَفُة وِذآُر األنساِب والِخالُف والُمناَقَشُة في 
وأمَّا 10. الشَّریَعِة فَتَجنَّْبها ألنَّها ال ُتفيُد وال َتنَفُع

ُه َبعَد أْن ُتنِذَرُه َمرًَّة أو صاِحُب الِبَدِع فَأعِرْض َعن
فأنَت َتعِرُف أنَّ َمْن آاَن ِمثَلُه َضلَّ 11َمرَّتيِن، 

  . وأخطَأ وحَكَم على َنفِسِه

  توصيات ختامّية
وحيَنما ُأرِسُل إَليَك أْرتيماَس أو ِتـيخيُكَس أسِرْع 12
 أْن أقِضـَي تَبْعني إلى نيُكوُبولـيَس ألنِّي َأنوي وا

  . الشِّتاَء ُهناَك
ساِعْد َقْدَر إمكاِنَك ِزیناَس عاِلَم الشَّریَعِة وأبلُّوَس 13

.  في االسِتعداِد ِللسََّفِر حتى ال َینُقَصُهما شيٌء¸
وَیجُب على جماَعِتنا الُمؤِمنيَن أْن َیَتعلَّموا ُحْسَن 14

 الَضروِریََّة، الِقـياِم بالَعَمِل الّصاِلـِح ِلـَيُسدُّوا الحاجاِت
  . فال تكوَن حياُتُهم َعقيَمًة

َسلِّْم على أِحبَّاِئنا . ُیَسلُِّم عَليَك جميُع الذیَن َمعي15
  . وْلَتُكِن النِّعَمُة َمعُكم جميًعا. في اإلیماِن
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