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 1اصحاح 

، الَِّذي ُهَو حَ  1 ِ  َسُب التَّْقَوى،بُولُُس، َعْبُد هللاِ، َوَرُسوُل يَُسوَع اْلَمِسيحِ، ألَْجِل إِيَماِن ُمْختَاِري هللاِ َوَمْعِرفَِة اْلَحق 

هُ َعِن اْلَكِذِب، قَْبَل األَْزِمنَِة األََزِليَِّة،َعلَى َرَجاِء اْلَحيَاةِ  2  األَبَِديَِّة، الَّتِي َوَعَد بَِها هللاُ اْلُمنَزَّ

ِة، بِاْلِكَراَزةِ الَّتِي اْؤتُِمْنُت أَنَا َعلَْيَها، بَِحَسِب أَمْ  3  ِر ُمَخل ِِصنَا هللاِ،َوإِنََّما أَْظَهَر َكِلَمتَهُ فِي أَْوقَاتَِها اْلَخاصَّ

4  ِ ب  ِريحِ َحَسَب اإِليَماِن اْلُمْشتََرِك: نِْعَمةٌ َوَرْحَمةٌ َوَسالٌَم ِمَن هللاِ اآلِب َوالرَّ  .يَُسوَع اْلَمِسيحِ ُمَخل ِِصنَاإِلَى تِيُطَس، االْبِن الصَّ

َل تَْرِتيَب األُُموِر النَّاقَِصِة، وَ  5  .تُِقيَم فِي ُكل ِ َمِدينٍَة ُشيُوًخا َكَما أَْوَصْيتُكَ ِمْن أَْجِل هذَا تََرْكتَُك فِي ِكِريَت ِلَكْي تَُكم ِ

ِدينَ إِْن َكاَن أََحٌد باِلَ لَْوٍم، بَْعَل اْمَرأَةٍ َواِحَدةٍ، لَهُ أَْوالٌَد ُمْؤِمنُوَن، لَْيُسوا فِي ِشَكايَِة اْلَخالََعِة وَ  6  .الَ ُمتََمر ِ

اٍب، َوالَ َطاِمعٍ فِي الألَنَّهُ يَِجُب أَْن يَُكوَن األُْسقُُف ِبالَ لَوْ  7 ْبحِ اْلقَبِيحِ،ٍم َكَوِكيِل هللاِ، َغْيَر ُمْعِجٍب ِبَنْفِسِه، َوالَ َغُضوٍب، َوالَ ُمْدِمِن اْلَخْمِر، َوالَ َضرَّ  ر ِ

ا، َوِرًعا، َضابًِطا ِلنَْفِسِه، 8  بَْل ُمِضيفًا ِلْلغَُربَاِء، ُمِحبًّا ِلْلَخْيِر، ُمتَعَق ِالً، بَارًّ

ِحيحِ ُمالَ  9 اِدقَِة الَّتِي بَِحَسِب التَّْعِليِم، ِلَكْي يَُكوَن قَاِدًرا أَْن يَِعَظ بِالتَّْعِليِم الصَّ ََ اْلُمنَاقِِضينَ ِزًما ِلْلَكِلَمِة الصَّ  . َويَُوب ِ

ِديَن يَتََكلَُّموَن بِاْلبَاِطِل، َويَْخَدُعوَن اْلعُقُولَ  10  ، َوالَِسيََّما الَِّذيَن ِمَن اْلِختَاِن،فَإِنَّهُ يُوَجُد َكثِيُروَن ُمتََمر ِ

ْبحِ اْلقَبِيحِ الَِّذيَن يَِجُب َسدُّ أَْفَواِهِهْم، فَإِنَُّهْم يَْقِلبُوَن بُيُوتًا بُِجْملَِتَها، ُمعَل ِِميَن َما الَ يَِجُب، ِمْن أَْجلِ  11  . الر ِ

12 : الَةٌ اْلكِ »قَاَل َواِحٌد ِمْنُهْم، َوُهَو نَبِيٌّ لَُهْم َخاصٌّ  .«ِريتِيُّوَن َدائًِما َكذَّابُوَن. ُوُحوٌش َرِديَّةٌ. بُُطوٌن بَطَّ

اَء فِي اإِليَماِن، 13  هِذِه الشََّهاَدةُ َصاِدقَةٌ. فَِلهذَا السَّبَِب َوب ِْخُهْم بَِصَراَمٍة ِلَكْي يَُكونُوا أَِصحَّ

يَن َعِن اْلَحق ِ الَ يُْصغُوَن إِلَى ُخَرافَاٍت يَُهوِديٍَّة، َوَوَصايَا أُ  14  .نَاٍس ُمْرتَد ِ

ا ِللنَِّجِسيَن َوَغْيِر اْلُمْؤِمنِيَن فَلَْيَس َشْيٌء َطاِهًرا، بَْل قَْد تَنَجَّ  15  .َس ِذْهنُُهْم أَْيًضا َوَضِميُرُهمْ ُكلُّ َشْيٍء َطاِهٌر ِللطَّاِهِريَن، َوأَمَّ

 .ُهْم بِاألَْعَماِل يُْنِكُرونَهُ، إِْذ ُهْم َرِجُسوَن َغْيُر َطائِِعيَن، َوِمْن ِجَهِة ُكل ِ َعَمل َصاِلحٍ َمْرفُوُضونَ يَْعتَِرفُوَن بِأَنَُّهْم يَْعِرفُوَن هللاَ، َولِكنَّ  16

 

 

 2اصحاح 

ِحيحِ  1 ا أَْنَت فَتََكلَّْم بَِما يَِليُق بِالتَّْعِليِم الصَّ  :َوأَمَّ

ْبرِ أَْن يَُكوَن األَْشيَاُخ َصاِحيَن، ذَِوي َوقَاٍر،  2 اَء فِي اإِليَماِن َواْلَمَحبَِّة َوالصَّ ِليَن، أَِصحَّ  .ُمتَعَق ِ

،َكذِلَك اْلعََجائُِز فِي ِسيَرةٍ تَِليُق بِاْلقََداَسِة، َغْيَر ثَاِلبَاٍت، َغْيَر ُمْستَْعبََداٍت ِلْلَخْمِر اْلَكثِيِر، ُمعَ  3 ََ الَ  ل َِماٍت الصَّ

، ِلَكْي يَْنَصْحَن اْلَحَدثَاِت أَنْ  4  يَُكنَّ ُمِحبَّاٍت ِلِرَجاِلِهنَّ َويُْحبِْبَن أَْوالََدُهنَّ

، ِلَكْي الَ يَُجدََّف َعلَى َكلِ  5 ، َصاِلَحاٍت، َخاِضعَاٍت ِلِرَجاِلِهنَّ  .َمِة هللاِ ُمتَعَق ِالٍَت، َعِفيفَاٍت، ُمالَِزَماٍت بُيُوتَُهنَّ

لِ  6  يَن،َكذِلَك ِعِظ األَْحَداَث أَْن يَُكونُوا ُمتََعق ِ
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ًما فِي التَّْعِليِم نَقَاَوةً، َوَوقَاًرا،  7 ًما َنْفَسَك فِي ُكل ِ َشْيٍء قُْدَوةً ِلألَْعَماِل اْلَحَسنَِة، َوُمقَد ِ  َوإِْخالًَصا،ُمقَد ِ

 .ْنُكمْ َوَكالًَما َصِحيًحا َغْيَر َملُوٍم، ِلَكْي يُْخَزى اْلُمَضادُّ، إِْذ لَْيَس لَهُ َشْيٌء َرِديٌء يَقُولُهُ عَ  8

 َواْلعَبِيَد أَْن يَْخَضعُوا ِلَساَدتِِهْم، َويُْرُضوُهْم فِي ُكل ِ َشْيٍء، َغْيَر ُمنَاقِِضيَن، 9

ِميَن ُكلَّ أََمانٍَة َصاِلَحٍة، ِلَكْي يَُزي ِنُوا تَْعِليَم ُمَخل ِِصنَا هللاِ فِي ُكل ِ  10  .َشْيءٍ َغْيَر ُمْختَِلِسيَن، بَْل ُمقَد ِ

 ْد َظَهَرْت نِْعَمةُ هللاِ اْلُمَخل َِصةُ، ِلَجِميعِ النَّاِس،ألَنَّهُ قَ  11

 ى فِي اْلعَالَِم اْلَحاِضِر،ُمعَل َِمةً إِيَّانَا أَْن نُْنِكَر اْلفُُجوَر َوالشََّهَواِت اْلعَالَِميَّةَ، َونَِعيَش بِالتَّعَقُِّل َواْلبِر ِ َوالتَّْقوَ  12

َجاَء اْلُمبَ  13  اَرَك َوُظُهوَر َمْجِد هللاِ اْلعَِظيِم َوُمَخل ِِصنَا يَُسوَع اْلَمِسيحِ،ُمْنتَِظِريَن الرَّ

ا َغيُوًرا فِي 14 َر ِلنَْفِسِه َشْعبًا َخاصًّ  .أَْعَمال َحَسنَةٍ  الَِّذي بَذََل نَْفَسهُ ألَْجِلنَا، ِلَكْي يَْفِديَنَا ِمْن ُكل ِ إِثٍْم، َويَُطه ِ

َْ بُِكل ِ ُسْلَطاٍن. الَ يَْستَِهْن بَِك أََحدٌ تََكلَّْم بِهِذِه، َوِعْظ، وَ  15  .َوب ِ

 

 

 3اصحاح 

يَن ِلُكل ِ َعَمل َصاِلحٍ، 1 يَاَساِت َوالسَّالَِطيِن، َويُِطيعُوا، َوَيُكونُوا ُمْستَِعد ِ ْرُهْم أَْن يَْخَضعُوا ِللر ِ  ذَك ِ

 .لََماَء، ُمْظِهِريَن ُكلَّ َوَداَعٍة ِلَجِميعِ النَّاِس َوالَ يَْطعَنُوا فِي أََحٍد، َويَُكونُوا َغْيَر ُمَخاِصِميَن، حُ  2

ُمْبِغِضيَن تَِلفٍَة، َعائِِشيَن فِي اْلُخْبِث َواْلَحَسِد، َمْمقُوتِيَن، ألَنَّنَا ُكنَّا نَْحُن أَْيًضا قَْبالً أَْغبِيَاَء، َغْيَر َطائِِعيَن، َضال ِيَن، ُمْستَْعبَِديَن ِلَشَهَواٍت َولَذَّاٍت ُمخْ  3
 .بَْعُضنَا بَْعًضا

  َولِكْن ِحيَن َظَهَر لُْطُف ُمَخل ِِصنَا هللاِ َوإِْحَسانُهُ  4

وَِ اْلقُُدِس، الَ بِأَْعَمال فِي بِر  َعِمْلنَاَها نَْحُن، بَْل بُِمْقتََضى َرْحَمتِِه  5  َخلََّصنَا بِغُْسِل اْلِميالَِد الثَّانِي َوتَْجِديِد الرُّ

 .َسَكبَهُ بِِغنًى َعلَْينَا بِيَُسوَع اْلَمِسيحِ ُمَخل ِِصنَا الَِّذي 6

ْرنَا بِنِْعَمتِِه، نَِصيُر َوَرثَةً َحَسَب َرَجاِء اْلَحيَاةِ األَبَِديَّةِ  7  .َحتَّى إِذَا تَبَرَّ

َر هِذِه األُُموَر، ِلَكْي يَْهتَمَّ الَّ  8  .ِذيَن آَمنُوا بِاهللِ أَْن يَُماِرُسوا أَْعَماالً َحَسنَةً. فَإِنَّ هِذِه األُُموَر ِهَي اْلَحَسنَةُ َوالنَّافِعَةُ ِللنَّاِس َصاِدقَةٌ ِهَي اْلَكِلَمةُ. َوأُِريُد أَْن تُقَر ِ

ا اْلُمبَاَحثَاُت اْلغَِبيَّةُ، َواألَْنَساُب، َواْلُخُصوَماُت، َواْلُمنَاَزَعاُت النَّاُموِسيةُ فَاْجتَنِْبَها، ألَنَّ  9  .ا َغْيُر نَافِعٍَة، َوبَاِطلَةٌ هَ َوأَمَّ

تَْيِن، أَْعِرْض َعْنهُ  10 ةً َوَمرَّ ُجُل اْلُمْبتَِدُع بَْعَد اإِلْنذَاِر َمرَّ  .اَلرَّ

 .َعاِلًما أَنَّ ِمثَْل هذَا قَِد اْنَحَرَف، َوُهَو يُْخِطُئ َمْحُكوًما َعلَْيِه ِمْن نَْفِسهِ  11

 .أَْرتِيَماَس أَْو تِيِخيُكَس، بَاِدْر أَْن تَأْتَِي إِلَيَّ إِلَى نِيُكوبُوِليَس، ألَن ِي َعَزْمُت أَْن أَُشت َِي ُهنَاكَ ِحينََما أُْرِسُل إِلَْيَك  12

ْز ِزينَاَس النَّاُموِسيَّ َوأَبُلُّوَس بِاْجتَِهاٍد ِللسَّفَِر َحتَّى الَ يُْعِوَزُهَما َشْيءٌ  13  .َجه ِ
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ُروِريَِّة، َحتَّى الَ يَُكونُوا باِلَ ثََمرٍ َوْليَتَعَلَّْم َمْن لَنَ 14  .ا أَْيًضا أَْن يَُماِرُسوا أَْعَماالً َحَسنَةً ِلْلَحاَجاِت الضَّ

ْم َعلَى الَِّذيَن يُِحبُّونَنَا فِي اإِليَماِن. اَلن ِْعَمةُ َمَع َجِميِعكُ  15 ُم َعلَْيَك الَِّذيَن َمِعي َجِميعًا. َسل ِ  .ْم. آِمينَ يَُسل ِ

 


