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ِرَساِلْة بُوِلْس ْلتِيُطْس
تيطس ما كانش يهودي آما ولّى مسيحي وولّى يخدم مع بولس ويعاون فيه في خدمتو في التّبشير. تيطس موجود في كريت، وقعد الغادي

 بعد الميالد باش يحكي على ثالثة حاجات مهّمين.64باش يمّشي الخدمة في الكنيسة. بولس بعثلو الّرسالة هاذي في عام 
أّول حاجة، بولس يذّكر تيطس كيفاش القادة متاع الكنيسة يلزمهم يتصّرفوا. مباعد، ينصح تيطس كيفاش يعلّم النّاس الّي في الكنيسة، الرجال
الكبار في الّسن، الشباب، العبيد والنساء الكبار الّي هوما زادا باش يعلّموا البنات الصغار. في اإلخر، بولس يعطي نصايح كيفاش المسيحي يلزمو

يتصّرف، باألخص يلزمو يكون هادي وطيّب، ويبعد على الحقد والعناد والفرقة في الكنيسة.

تَِحيَّة

ْوُهوَما ِعْنْدُهْم َرَجاْء 2ِمْن بُولُْس َعْبْد هللْا ْوَرُسوْل يَُسوْع الَمِسيْح بَاْش يِْهِدي الِّي ْختَاْرُهْم هللْا ِلِإِليَماْن ِوْلَمْعِرْفْة الَحْق الِّي تَْوافِْق التَّْقَوى  1 

ْنيَا،  ْل الدِّ اِدْق ِمْن أَّوِ ْنْت ْعِليَها ِكيْف َما أَْمْر هللْا 3فِي الَحيَاةْ األَبَِديَّة الِّي ْوِعْد بِيَها هللْا الصَّ ْر ِكْلْمتُو فِي َوْقتَْها ِبالْبَشاَرة الِّي آنَا تِّمِ ْوَظّهِ

ْلتِيُطْس ِوْلِدي الَحقَّانِي فِي اإِليَماْن الِّي أَْحنَا ِمتَْشاْرِكيْن فِيْه. النِّْعَمة ِوالسَّالَْم ْعِليْك ِمْن هللْا اآلْب ِوالَمِسيْح يَُسوْع ُمَخلِّْصنَا. 4ُمَخلِّْصنَا، 

1
تِيُطْس فِي ْكِريْت

يتِْك،  5 ْم الَحاَجاْت النَّاْقَصة ِوتُْحْط ْشيُوْخ فِي ُكْل ْمِدينَة ِكيْف َما َوّصِ ْل تْنَّظِ تُْحْط الِّي َما ْعِليِهْش لُوْم، وَراِجْل ْمَرا َوْحدَة، 6َخلِّيتِْك فِي ْكِريْت بَاْش تَْكّمِ

األُْسقُْف يِْلْزُمو ْيُكوْن ْوِكيْل ْعلَى ِخْدِمْة هللْا ْويِْلْزُمو ْيُكوْن َما ْعِليِهْش لُوْم، ِكيْف ِإِْنَساْن 7ِوْوالَدُو ُمْْؤْمنِيْن ْوَما ُهْمْش َمتُْهوِميْن بِالْخالََعة ِوالِعْصيَاْن. 

ْبْح الْحَراْم،  ة ِوالَّ َطاِمْع فِي الّرِ ْف ْبقُوَّ آَما ِيْلْزُمو ْيُكوْن ْيَضيِّْف الْبَراْينِيَّة 8ْمَكلّْفُو هللْا ْوَما يِْلْزُموْش ْيُكوْن ِمتَْكبِّْر ْوالَ ُمْغَشاْش ْوالَ ُسكَّاْرِجي ِوالَّ يِتَْصّرِ

ْم فِي ُروُحو  اِدْق الِّي ْيَوافِْق الْوَصايَا ْمتَاْعنَا، بَاْش ْيُكوْن قَاِدْر بَاْش يُوِعْظ 9ِوْيِحْب الِخيْر ِوْرِزيْن ْوَعاِدْل ْوتَِقي ْويِتَْحّكِ ِوْيِشْد ْصِحيْح فِي الْكالَْم الصَّ

ة بَْرَشة نَاْس َما يِْسْمعُوْش الْكالَْم، ْوُهوَما يِْخْدُعوا فِي النَّاْس بِالْكالَْم الفَاِرْغ، ْوبِاألََخْص ِمْن 10ْعلَى التَّْعِليْم الْصِحيْح ِوْيُرْد ْعلَى الْمعَاْرِضيْن.  َراُهو ثَمَّ

ْبْح 11بِيْن الْيُهوْد،  ُروا فِي ْبيُوْت ْبُكْلَها َوْقتِلِّي ْيعَلُّْموا َحاَجاْت َما ِعْنْدُهْمْش الَحْق بَاْش ْيعَلُّْموَها ْعلَى َخاِطْر الّرِ ِرْلُهْم افَّاْمُهْم، َراُهْم ْيدَّمْ يِْلْزِمْك تَْسّكْ

َهادَة َهاِذي 13ْوَواِحْد ِمْنُهْم ْوُهَو نَبِي ْمتَاْعُهْم قَاْل ْعِليُهْم: »الَكِريتِيِّيْن َكذَّابِيْن ْوُهوَما ُوُحوْش َخاْيبَة يَاْكلُوا بَْرَشة ْويُْرْقدُوا بَْرَشة.«  12الْحَراْم.  ِوالّشْ

ة بَاْش ِإِيَماْنُهْم ِيتَْصلِّْح،  االَ يِْلْزِمْك تَْوبِّْخُهْم ْبقُوَّ ُكْل َشْيء 15ْوَما يِتْْلَهاْوْش بِْخَرافَاْت ْمتَاْع الْيُهوْد وْوَصايَا ْمتَاْع نَاْس بِْعدُوا ْعلَى الَحْق.  14َصاْدقَة، ِإِمَّ

يَدَِّعيْو الِّي ُهوَما 16َطاِهْر ِللنَّاْس الطَّاْهِريْن، ْوَحتَّى َشْيء َما ُهو َطاِهْر ِللَمْنُزوِسيْن ِولِّي َما ُهْمْش ُمْْؤْمنِيْن، َحتَّى ِمْن ْعقُوْلُهْم ْوَضَمايِْرُهْم َمْنُزوَسة. 

يَْعْرفُوا هللْا، آَما يُْنْكُروْه فِي أَْعَماْلُهْم. ُهوَما َمْنُزوِسيْن َعاِصيْن َما ُهْمْش قَاْدِريْن بَاْش يَْعْملُوا أَْي َحاَجة َصاْلَحة.

ْوَصايَا ِللُمْْؤْمنِيْن

َخلِّي الْكبَاْر ْيُكونُوا فَاْيِقيْن ْوَمْحتَْرِميْن ِوْرَزاْن، ْوِإِيَماْنُهْم ِوْمَحبِّتُْهْم ْوَصْبْرُهْم 2آَما ِإِْنِت تَْكلِّْم بِالشَّْيء الِّي ْيَوافِْق التَّْعِليْم الْصِحيْح.  1 

فُوا ِكيْف َما ْيِليْق ِبْنَساء يِْمِشيْو فِي ْطِريْق القَدَاَسة، َما يَْحِكيْوْش ْعلَى النَّاْس ْوَما يِْسْكُروْش ْويَْهِديْو ِللِخيْر، 3ْصِحيْح.  ِوالْعَزايِْز َزادَا ِيتَْصّرْ

فُوا فِي ْبيُوتُْهْم، َطيّْبِيْن ِوْيِطيعُوا ْرَجاْلُهْم، بَاْش َحتَّى 5ْيعَلُّْموا الْنَساء الْصغَاْر ِكيفَاْش ْيِحبُّوا ْرَجاْلُهْم ِوْوالَْدُهْم،  4 ْرَزاْن ْوَطاْهِريْن يَْعْرفُوا ِكيفَاْش يِتَْصّرْ

َواِحْد َما يَْحِقْر ْكالَْم هللْا.
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ْد ْعلَى الشَّبَاْب َزادَا بَاْش ْيُكونُوا ْرَزاْن.  6 ي الِّي اْنِت ْرِزيْن ِوْصِحيْح فِي التَّْعِليْم 7ْوأَّكِ اْلَحة، ْوَوّرِ ْوِإِْنِت بِيِدْك ُكوْن ِمثَاْل ِليُهْم فِي األَْعَماْل الصَّ

ْش ْعِلينَا َحتَّى َحاَجة َخاْيبَة. 8ْمتَاِعْك.  ْك يِْحِشْم ْعلَى ُروُحو ْوَما ْيِشدِّ ْوَخلِّي ْكالَِمْك ْيُكوْن ْصِحيْح َما ْعِليِهْش لُوْم، ِولِّي َجاْي ِضدِّ

ْوَما يِْسْرقُوْلُهْمْش َحتَّى َشْيء، آَما ِديَما يِْخْدُموُهْم ْبَأََمانَة، 10ِوالعَبِيْد بَاْش ْيِطيعُوا ْسيَاْدُهْم ِوْيَخلِّيْوُهْم يَْرَضاْو ْعِليُهْم فِي ُكْل َشْيء، ْوَما ْيَخاْلفُوُهْمْش  9

يْو الِّي الْوَصايَا ْمتَاْع هللْا ُمَخلِّْصنَا ْعِظيَمة فِي ُكْل َشْيء. ْوَهكَّا ْيَوّرِ

ْنيَا َهاِذي بَاْش ْنِعيُشوا ْرَزاْن 12ْونِْعِمْة هللْا، الِعيْن ْمتَاْع الَخالَْص ِللنَّاْس الُكْل، ُظْهِرْت  11 بَاْش تْعَلِّْمنَا ِإِنَّا نِْبْعدُوا ْعلَى الُكْفْر ِوالْشَهاِوي ْمتَاْع الدِّ

َجاْء الُمبَاَرْك ْوانُّو يُْظُهْر َمْجْد هللْا الْعِظيْم ْوُمَخلِّْصنَا يَُسوْع الَمِسيْح  13ْوَصاْلِحيْن ِوْنَخافُوا َربِّي فِي العَالَْم َهاذَا،  ى ْبُروُحو ْعلَى 14ونِْستَنَّاْو الرَّ الِّي َضحَّ

اْلَحة. ْس لألْعَماْل الصَّ ْرنَا ِوْيُردّْنَا َشْعْب ْمتَاُعو ُهَو ِمتَْحّمِ َخاِطْرنَا بَاْش ِيْفِدينَا ِمْن ُكْل َشْر ِوْيَطّهِ

َهكَّا اتَْكلِّْم ْوأَْوِعْظ ْوَوبِّْخ بِالسُّْلَطة الِّي ِعْنِدْك. ْوَما تَْخلِّيْش َحتَّى َواِحْد يَْحْقِرْك. 15

يَرة ْمتَاْع الَمِسيِحيِِّيْن السِِّ

اْلَحة الُكْلَها، 1  يْن بَاْش يَْعْملُوا األَْعَماْل الصَّ ْر الُمْْؤْمنِيْن بَاْش يِْسْمعُوا ْكالَْم الُحكَّاْم ِوالنَّاْس الِّي ِعْنْدُهْم ُسْلَطة ِوْيِطيعُوُهْم ِوْيُكونُوا ُمْستْعَدِّ ذَّكِ

فُوا ْمَع النَّاْس الُكْلُهْم بِْسيَاَسة.  2 َرانَا أَْحنَا َزادَا ْقبَْل ُكنَّا 3ْوَما ْيِسبُّوْش َحتَّى َحْد ْوَما يِتْعَاْرُكوْش ْمَع َحتَّى َحْد، آَما ْيُكونُوا َطيّْبِيْن يِتَْصّرْ

يَخاْت الُكْلَها، ْنِعيُشوا فِي الُخْبْث ِوالُحْسْد، َمْكُروِهيْن ْونَْكْرُهوا ْبعَْضنَا.  ْوَوْقتِلِّي ْظُهْر لُْطْف هللْا 4َجاْهِليْن َعاِصيْن ْوَضالِّيْن، َعبِيْد ْمتَاْع الْشَهاِوي ِوالّشِ

وْح 5ُمَخلِّْصنَا وِإِْحَسانُو ْمَع البََشْر،  َخلِّْصنَا، ُموْش ْعلَى َخاِطْر َحاَجة َصاْلَحة ْعَمْلنَاَها، آَما ْعلَى َخاْطُرو َحْب ْبَرْحْمتُو ِوْبغَْسالَْن الْوالَدَة الثَّاْنيَة ِوالرُّ

ْدنَا  َجاْء ْمتَاْع الَحيَاةْ 7الِّي هللْا َخالَّْه ْيِفيْض ْعِلينَا بَْرَشة ْبيَُسوْع الَمِسيْح ُمَخلِّْصنَا،  6القُدُْس الِّي َجدِّ بَاْش نِتْبََرُروا ْبنِْعِمْة الَمِسيْح ِوْنَولِّيْو َواْرثِيْن بِالرَّ

األَبَِديَّة.
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ْوَصايَا ْلتِيُطْس

اْلَحة، َراُهو الشَّْيء َهاذَا بَاِهي ْوفِيْه فَاْيدَة 8 الْكالَْم َهاذَا ْصِحيْح، ِوْنِحبِّْك تُْكوْن ْصِعيْب فِي الَحاَجة َهاِذي بَاْش الُمْْؤْمنِيْن بِاهلل يِتْْلَهاْو بِاألَْعَماْل الصَّ

ِولِّي 10آَما النِّقَاَشاْت الفَاْرَغة ِوْحَكايَاْت األَْصْل ْمتَاْع العَاْيالَْت ِوالعَْرْك ِوالنِّقَاْش ْعلَى الشَِّريعَة تَْجنِّْبَها ْعلَى َخاِطْرَها َما تِْفيِدْش ْوَما ِتْنفَْعْش.  9ِللنَّاْس. 

تِيْن،  ة ْوَمّرْ ْوِإِْنِت تَْعِرْف ِإِنُّو النَّاْس الِّي ِكيفُو ْيِضيعُوا ْويَْعْملُوا الْذنُوْب ْويُْحُكُموا ْعلَى ْرَواْحُهْم. 11ْيِجيْب ْحَكايَاْت َغاْلَطة اْبِعْد ْعِليْه بَْعْد َما تْنَبُّْهو َمرَّ

ي الْشتَاء ْلغَاِدي. 12 ْوَوْقتِلِّي نَْبِعثِْلْك أَْرتِيَماْس ِوالَّ تِيِخيُكْس ِإِيَجا فِيَسْع ْوتَبَّْعنِي ْلنِيُكوبُوِليْس ْعلَى َخاِطْرنِي قَِرْرْت بَاْش ْنعَدِّ

ُروا ْرَواْحُهْم ِللْسفَْر ْوَما يُْنقُْصُهْم َحتَّى َشْيء.  13 ِوْجَماِعتْنَا الُمْْؤْمنِيْن ِيْلِزْمُهْم يِتْعَلُّْموا 14َعاِوْن ِزينَاْس الُمَحاِمي ْوأَبُلُّوْس ْعلَى قَْدْر َما تِْقِدْر بَاْش ْيَحّضْ

اْلَحة بِالبَاِهي بَاْش ْيتََمُموا الَحاَجاْت الالَّْزَمة، بَاْش ْحيَاتُْهْم َما تُْكونِْش فَاْرَغة. ِكيفَاْش يَْعْملُوا الَحاَجاْت الصَّ

ْيَسْلُموا ْعِليْك الِّي ْمعَايَا الُكْلُهْم. َسلِّْم ْعلَى ْحبَاْبنَا فِي اإِليَماْن. ِوالنِّْعَمة تُْكوْن ْمعَاُكْم الُكْلُكْم. 15


