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Pavel, rob al lui Dumnezeu,
şi apostol al lui Isus Hristos po-
trivit credinţei aleşilor lui Dum-
nezeu şi cunoştinţeia* adevărului
care este potrivit** evlaviei, în
speranţa* vieţii eterne pe care
Dumnezeu, care nu** poate să
mintă, a promis-o mai înainte de
timpurile veacurilorb�; dar* a ară-
tat la timpul lui Cuvântul Său în
predicarea care** mi-a fost în-
credinţată mie, după� porunca lui
Dumnezeu, Mântuitorul nostru;
către Tit*, adevăratul** meu copil
potrivit credinţei� noastre comu-
ne: Har�� şi pacec de la Dumne-
zeu Tatăl şi de la Hristos Isusd,
Mântuitorul nostru!

Pentru aceasta te-am lăsat în
Creta, ca să pui în ordine* mai
departe cele rămase neorânduite
şi să rânduieşti** bătrâni în
fiecare cetate, după cum ţi-am
poruncit: dacă* este cineva fără
vină, soţ** al unei singure soţii,
având� copii credincioşi, nu sub
acuzaţie de destrăbălare sau  ne-
supuşi. Pentru că supravegheto-
rul trebuie să fie fără vină, ca*
administrator al lui Dumnezeu, nu
încăpăţânat, nu mânios, nu de-
dat** la vin, nu bătăuş, nu dori-
tor� de câştig josnic, ci* primitor
de oaspeţie, iubitor de bine, chib-
zuit, drept, evlavios, cumpătat,
ţinându-se* de Cuvântul** ade-
văratf, potrivit învăţăturii, ca să
fie capabil să încurajeze prin în-
văţătura� sănătoasă şi să-i mustre
pe cei împotrivitori. Pentru că sunt
mulţig nesupuşi*, palavragii şi
amăgitori**, mai ales cei din
circumcizieh, cărora* trebuie să li
se închidă gura; care răstoarnă**
casei întregi, învăţându-i pe alţii
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ce nu trebuie, pentru� câştig ru-
şinos. Unul* dintre ei, un profet
de-al lor, a spus: �Cretanii sunt în-
totdeauna mincinoşi, fiare rele,
pântece leneşe�. Mărturia aceasta
este adevărată; motiv* pentru care
mustră-i aspru, ca să fie sănătoşi**
în credinţă, să nu* ia seama la mi-
turi iudaice şi la porunci** ale
oamenilor care se abat de la ade-
văr. Toate* sunt curate pentru cei
curaţi; dar, pentru cei** necuraţi
şi necredincioşi, nimic nu este
curat, ci şi mintea lor şi conştiinţa
le sunt necurate. Ei mărturisesc că
Îl cunosc pe Dumnezeu, dar prin*
fapte Îl tăgăduiesc, fiind urâcioşi
şi nesupuşi şi găsiţi nevrednici**
pentru orice faptă bună.

Dar tu vorbeşte cele cuvenite
învăţăturii* sănătoase: ca bărbaţii
în vârstă să fie cumpătaţi, demni,
chibzuiţi, sănătoşi în credinţă, în
dragoste, în răbdare; de asemenea,
ca* femeile în vârstă să fie în toa-
tă purtarea lor, aşa cum se cuvine
femeilor sfinte, nu defăimătoare,
nu robite de vin mult, învăţând
de bine, ca să le deprindă pe cele
tinere să-şi* iubească soţii, să
iubească şi copiii, să fie chibzu-
ite, curate, gospodine, bune, su-
puse* soţilor lor, ca** să nu fie
vorbit de rău Cuvântul lui Dum-
nezeu. Pe cei mai tineri, la fel,
îndeamnă-i să fie chibzuiţi, în*
toate fiind tu însuţij un model de
fapte bune; în învăţătură, nestri-
căciune; seriozitate, kvorbire* să-
nătoasă necondamnabilă, încât**
cel împotrivitor să� se ruşineze,
neavând nimic rău de spus
despre noil. Robii* să fie supuşi
stăpânilor lor, să fie plăcuţim

în** toate, necontrazicând, nefu-
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rânda, ci arătând toată buna cre-
dincioşie, ca* în toate să împo-
dobeascăb învăţăturac Dumnezeu-
lui nostrud Mântuitor. Pentru că
harul* lui Dumnezeu, care aduce
mântuire tuturor oamenilor, s-a
arătate**, învăţându-ne* ca, după
ce am tăgăduit neevlavia şi**
poftele lumeşti, să trăim cu cum-
pătare şi cu dreptate şi cu evlavie
în veacul prezentf, aşteptând* fe-
ricita speranţă** şi arătarea� glo-
riei marelui nostru Dumnezeu şi
Mântuitor, Isus Hristos, care S-a*
dat pe Sine Însuşi pentru noi, ca
să ne răscumpere din orice fărăde-
lege şi să-Şi curăţească** un
popor� pentru Sine, plin de râv-
nă�� pentru fapte bune. Vorbeşte
acestea şi îndeamnă şi mustră* cu
toată autoritatea. Nimeni** să nu
te dispreţuiască.

Aminteşte-le să* fie supuşi
conducătorilor şig autorităţilor,
să** fie ascultători, să fie gata
pentru orice lucrare bună, să* nu
vorbească de rău pe nimeni, să nu
fie certăreţi**, să fie îngăduitori�,
arătând toată blândeţea faţă de
toţi oamenii. Pentru că şi noi eram*
altădată fără minte, neascultători,
rătăciţi, robiţi diferitelor pofte
şi plăceri, trăind în răutate şi în
invidie, vrednici de a fi urâţi şi
urându-ne unii pe alţii. Dar, când
s-a arătat bunătatea* şi dragostea
de oameni a lui Dumnezeu**,
Mântuitorul nostru, El ne-a mân-
tuit, nu* pentru fapte, împlinite
în dreptate, pe care le-am făcut

noi, ci după propria Sa îndurare,
prin spălarea** naşterii din nouh

şi prin înnoirea Duhului Sfânt, pe
care L-a* turnat din belşug peste
noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul
nostru, pentru ca*, îndreptăţiţi
prin harul Său, să devenim**
moştenitori ai vieţii eterne potri-
vit speranţeii�. Cuvântul este
vrednic de încredere* şi vreau ca
tu să insişti asupra acestor lucruri,
încât cei care L-au crezut pe
Dumnezeu să aibă grijă să fie
cei dintâi** în fapte bune. Acestea
sunt bune şi de folos oamenilor.
Dar fereşte-te de* întrebări ne-
chibzuite şi de genealogii şi de
controverse şi de certuri privi-
toare la lege, pentru că** sunt
nefolositoare şi zadarnice. Res-
pinge-l* pe omul rătăcitj, după**
prima şi a doua mustrare, ştiind
că unul ca acesta este stricat
şi păcătuieşte, condamnându-se
singur*.

Când voi trimite la tine pe
Artema sau pe Tihic*, strădu-
ieşte-te să vii la mine, la Nicopole,
pentru că acolo m-am hotărât să
iernez. Ai grijă cu sârguinţă
de Zena, învăţătorul legii, şi de
Apolo*, ca să nu le lipsească ni-
mic pentru călătorie. Şi să înve-
ţe şi ai noştri să dea atenţie lu-
crărilor bune pentru trebuinţele
neapărate, ca să nu* fie nerodi-
tori. Toţi cei care sunt cu mine
te salută. Salută pe cei care ne
iubesc în credinţă. Harul fie cu
voi toţi! Aming.
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