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١نيحِ: مسـى الْميسوِل عسراِهللا، و دبع ولُسِإلَى . بانِ، واُهللا ِإلَى اِإليم مهاخْتَار ينالَّذ يدلْتُ َألهسَأنَا ُأر
 عنِ الرجاء في حياة الْخُلُود الَّتي وعد اُهللا بِها من قَبِل بدء ورِسالَتي هي٢. معرِفَة الْحقِّ الَّذي يقُود ِللتَّقْوى

بكْذال ي وهنِ، وما٣. الزبِه شِّرُأب بَِأن نْهرٍ مي بَِأمكَلَّفَنو ،تَهمذُنَا كَلنْقاُهللا م لَنَأع ،ددحالْم قْتي الْوفَف.  
علَيك النِّعمةُ والسالم من اِهللا َأبِينَا . ب ِإلَى تيتُوس، ابني الْحقيقي في اِإليمانِ الَّذي لَنَا كُلِّنَا نَصيب فيهوَأنَا َأكْت٤ُ

 .والْمسيحِ عيسى منْقذنَا
 في كريت خدمة تيتوس

٥ وراُألم تِّبتُر رِيتَ، ِلكَيي كف كْتُكَأنَا تَر ،ينَةدي كُلِّ مف ةاعموخًا ِللْجشُي يمتُق ِلكَييبٍ، وتِإلَى تَر تَاجي تَحالَّت
تُكيصا َأو٦. كَم دَأح مهتَّهِمال يو يننْؤمم هالدَأو كُونيةٌ، وداحةٌ وجوز مٍ، لَهخُ بِال لَوالشَّي كُوني َأن جِبفَي

بِالْخَالعدرَأوِ التَّم ال ٧. ةو يدنع رمٍ، غَيبِال لَو كُوني َأن جِبِل اِهللا، فَيمع نُئوٌل عسم ةاعمالْج ياعر ا َأنبِمو
حبا ِللْخَيرِ، يضبِطَ بْل يجِب َأن يكُون كَرِيما، م٨. غَضوبٍ وال سكِّيرٍ وال عنيف وال يسعى ِإلَى الربحِ الْحرامِ

بِذَِلك يكُون قَادرا َأن يشَجع اآلخَرِين بِالْعقيدة . ويتَمسك بِالرسالَة الْحقِّ كَما نُعلِّمها٩نَفْسه، صاِلحا، تَقيا، عاقال، 
ينارِضعلَى الْمع دري َأنو ،ةيملالس.  

هُؤالء يجِب سد ١١. بِالْكَالمِ الْفَارِغِ ثيرِين، خَاصةً من جماعة الْختَانِ، يتَمردون ويخْدعون النَّاسَألن ك١٠َ
ِل الرَأج نم ذَِلكو ،حال تَص اءيمِ َأشْيلا، بِتَعهلبَِأكْم اِئالتع ونمدهي مَألنَّه ،هِماهامَِأفْورحِ الْح١٢. ب داحقَاَل و

بِهِم خَاص نَبِي وه ،منْهم" :ونالَى شَرِهكَسخَبِيثَةٌ، و اِئمهب مه ،ونا كَذَّاباِئمد ونيرِيت١٣." الْكيححص ذَا الْكَالمه .
انُهِإيم كُوني ِلكَي ،ةدبِش مخَهبتُو َأن جِبذَا يا ِلهيملس ١٤م اِئضال ِإلَى فَرو ،ةيودهي افَاتوا ِإلَى خُرنْتَبِهال يو

كُلُّ شَيء طَاهر ِللطَّاهرِين، َأما ِللنَّجِسين وغَيرِ الْمْؤمنين، فَال يوجد شَيء ١٥. يسنُّها الَّذين يرفُضون الْحقَّ
فَهم . يقُولُون ِإنَّهم يعرِفُون اَهللا، لَكنَّهم بَِأعماِلهِم يكْفُرون بِه١٦. رهم وضماِئرهم نَجِسةٌطَاهر، َألن َأفْكَا

  .مكْروهون، وغَير مطيعين، وغَير نَافعين في َأي عمٍل صاِلحٍ
 



 العقيدة السليمة

٢ 

١َأن جِبا َأنْتَ، فَيَأمةيملالس ةيدقالْع عقُ متَّفا يبِم لِّم٢:  تُع ،قُورِينو ،ينلاقكُونُوا عي َأن نالس ارباَل كجلِّمِ الرع
ضا، َأن تَعيشَ كُلُّ واحدة وعلِّمِ النِّساء الْعجاِئز َأي٣. يضبِطُون َأنْفُسهم، وَأصحاء في اِإليمانِ والْمحبة والصبرِ

فَتَنْصح الزوجات ٤منْهن في الصالحِ، وال تَفْتَرِي علَى النَّاسِ، وال تُدمن الْخَمر، بْل تُرشد ِإلَى الصالحِ، 
سها، وتَكُون طَاهرةً، تَعتَني بِبيتها، لَطيفَةً، تَخْضع وتَضبِطَ نَف٥ْالشَّابات َأن تُحب كُلُّ واحدة زوجها وَأوالدها، 

  .ِلزوجِها، ِلكَي ال يسيء َأحد ِإلَى كَلمة اِهللا
٦مهبِطُوا َأنْفُسضي ا َأنضَأي انالشُّب دش٧. َأررَل الْخَيمتَع بَِأن ،ءي كُلِّ شَيف مثَاال لَهَأنْتَ م تَكُون َأن جِبيو . كُن

كيملي تَعا فادجا وصخْل٨. م قُولُهيًئا يدًئا رشَي جِدال ي نَا َألنَّهمَل خَصخْجي بٍ، ِلكَييبِال عا ويملس ككَالم كُنِلي
  .ضدنَا

٩ ،مخَاِلفُوهال يو ،ءي كُلِّ شَيف موهضري َأنو ،هِمتادِلس بِيدالْع عخْضي َأن جِبنُوا ١٠ييبْل يب ،منْهرِقُوا مسال يو
  .عنِ اِهللا منْقذنَابِهذَا يظْهِرون في كُلِّ ما يعملُونَه جماَل التَّعليمِ الَّذي . َأنَّهم ُأمنَاء جِدا

وهي تُعلِّمنَا َأن نَمتَنع عن كُلِّ شَر وعن شَهوات الدنْيا، وَأن ١٢. ظَهرتْ نعمةُ اِهللا، وفيها نَجاةُ كُلِّ النَّاس١١ِ
بينَما نَنْتَظر َأن يتَحقَّقَ َأملُنَا السعيد، بِمجِيء ِإلَهِنَا ١٣نَعيشَ حياةَ ضبط النَّفْسِ والصالحِ والتَّقْوى في هذَا الْعالَمِ، 

الِلهي جيحِ فسى الْميسيمِ عظنَا الْعذنْقملَنَا ١٤. وعجيو ،كُلِّ شَر ننَا ميفْدي نَا ِلكَيلَأج نم هى بِنَفْسحي ضالَّذ وفَه
  .خَاصا لَه، ومتَحمسا ِلعمِل الْخَيرِشَعبا طَاهرا 

١٥مخَهبتُو َأو مهعتُشَج لَةَ ِلكَيالْكَام لْطَتَكْل سمتَعاسو ،اءاَألشْي هذه مهلِّمع .بِك تَهِينسي َأن دَألح حمال تَس.  
 

 سلوك المؤمن

٣ 

وال يتَكَلَّموا ٢ِللْحكَّامِ والْقَادة ويطيعوهم، وَأن يكُونُوا داِئما مستَعدين ِلعمِل الْخَيرِ، ذَكِّرِ اِإلخْوةَ َأن يخْضعوا ١
ةاعدالنَّاسِ بِكُلِّ و يعمج لُونامعي كُونُوا لُطَفَاءْل يكُوا، بارتَعال يو ،دلَى َأحع وءبِالس.  

٣ضَأي ني نَحيشُ فنَع ،فَةخْتَلم لَذَّاتمو اتوِلشَه يندبتَعسم ،الِّينض ،ينيعطم رغَي ،اءي كُنَّا َأغْبِياضي الْما ف
َأنْقَذَنَا، ال ٥حبتُه ِللنَّاسِ، فَلَما ظَهر لُطْفُ اِهللا منْقذنَا وم٤. الْخُبث والْحسد، وكُنَّا نَكْره النَّاس والنَّاس يكْرهونَنَا

يمحر ْل َألنَّها، بلْنَاهمع ةاِلحاٍل صمبِ َأعببِس .وسوحِ الْقُدنَا بِالرددجي، والثَّان يالدلَنَا بِالْمغَس فََأنْقَذَنَا بَِأن .
فَهو اعتَبرنَا صاِلحين بِنعمته، وَأعطَانَا نَصيبا ٧.  الْمسيحِ منْقذنَاوَأفَاض الروح علَينَا بِغَزارة بِواسطَة عيسى٦



الْخُلُود اةيي حف اءجرو هعق٨ٌّ. مح ذَا كَالمنُوا بِاِهللا . هآم ينالَّذ تَهِدجي ذَا، ِلكَيلَى هع رتُص َأن كُأرِيدو
  .فَهذَا حسن ومفيد ِللْكُلِّ. فُسهم ِلعمِل الْخَيرِويكَرسوا َأنْ

ابتَعد عنِ الْمنَاقَشَات الْغَبِية، والْبحث في اَألنْسابِ، والْخصامِ، والنِّزاعِ بِشَْأنِ الشَّرِيعة، َألن هذه تَضر وال ٩
١٠. تَنْفَع يرثي يالَّذ ةًالشَّخْصيةً ثَانرم ةً ثُمرم هذِّرح ،عالْبِد .بِه القَتَكع اقْطَع ذَِلك دع١١. ب وذَا هكَه شَخْص

هلَى نَفْسع كَمحٌئ وخَاطالٌّ وض يدبِالتَّْأك. 
 تعليمات أخيرة

١٢ذُْل كُلَّ جاُب ،يدَأوِ الشَّد يمتَأر ُل لَكسا ُأرمنْدع الشِّتَاء يَأقْض تُ َأنرَألنِّي قَر ،لُسي نُقُوبف ِإلَي رضِلتَح كده
نَاكانِ ١٣. هتَاجحا يا بِكُلِّ ممهزهجفَرِ، وانِ ِللسدتَعسا يمهو لُّوسَأبو يامحالْم نيالز داعِلتُس كدهذُْل كُلَّ جاُب
هفَال ١٤. ِإلَي ،ةيموالْي اتاجيتاالح درِ، ِلسِل الْخَيمي عوا فتَهِدجي وا َأنلَّمتَعي َأن جِبنَا يتاعمج نم مه ينالَّذ

ةعنَاف راةً غَيييشُوا حعي.  
١٥كلَيع ونلِّمسي يعم يني. كُلُّ الَّذاِئي فبلَى َأحع لِّمانِسا.  اِإليميعمج كُمعةُ ممالنِّع. 
  


