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، 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

 


