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1. 

ΠΑΥΛΟΥ 

ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Η ΠΡΟΣ 

ΤΙΤΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ 

  

     Παῦλος, δοῦλος Θεοῦ, καὶ ἀπό- 

στολος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ 

τὴν πίστιν τῶν ἐκλεκτῶν τοῦ Θεοῦ 

καὶ τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, ὁ- 

ποὺ εἶναι κατὰ τὴν εὐσέβειαν, 

2.      εἰς τὴν ἐλπίδα τῆς αἰωνίου ζω- 

ῆς, τὴν ὁποίαν ἔταξεν ὁ ἀψευδὴς 

Θεὸς πρωτύτερα ἀπὸ χρόνους αἰωνίους, καὶ τὴν ἐφανέ- 

ρωσεν εἰς καιροὺς διορισμένους, 

3.      ἤγουν τὸν λόγον του εἰς τὸ κήρυγμα τὸ ὁποῖον 

τὸ ἐμπιστεύθηκα ἐγώ, μὲ πρόσταξιν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν 

Θεοῦ· 

4.      εἰς τὸν Τίτον, τὸ γνήσιον τέκνον κατὰ τὴν κοινὴν 

πίστιν, ἂς εἶναι χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς 

καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν. 

5.      Διὰ τούτην τὴν ἀφορμὴν σὲ ἄφησα εἰς τὴν Κρή- 

την, διὰ νὰ διορθώσεις ἐκεῖνα ὁποὺ λείπουσι καὶ νὰ κατα- 

στήσεις εἰς κάθε πόλιν πρεσβυτέρους, καθὼς ἐγὼ σὲ ὀρδί- 

νιασα, 

6.      ἐὰν εἶναι κανένας ἀκατηγόρητος, μιᾶς γυναικὸς 

ἄνδρας, καὶ ἔχει τέκνα πιστά, ὄχι κατηγορημένα ἀσωτεί- 

ας ἢ ἀνυπότακτα. 

7.      Διατὶ ἀναγκαῖον εἶναι ὁ ἐπίσκοπος νὰ εἶναι ἀκα- 

τηγόρητος, ὡσὰν οἰκονόμος τοῦ Θεοῦ· νὰ μὴν ἀρέσκει τοῦ 

λόγου του, νὰ μὴν εἶναι ὀξύθυμος, νὰ μὴν εἶναι ὑβριστής, 

νὰ μὴν κτυπᾶ, νὰ μὴν ἀγαπᾶ κακὰ κέρδη· 

8.      ἀλλὰ νὰ ἀγαπᾶ τοὺς ξένους, νὰ ἀγαπᾶ τὸ καλόν, 

νὰ εἶναι σώφρων, δίκαιος, ὅσιος, ἐγκρατής· 

9.      νὰ κρατεῖ τὸν πιστὸν λόγον τῆς διδαχῆς, διὰ νὰ 
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δύνεται καὶ νὰ νουθετᾶ τοὺς ἄλλους μὲ τὴν διδασκαλίαν 

τὴν ὑγιὴ καὶ νὰ ἐλέγχει ἐκείνους ὁποὺ ἐναντιοῦνται. 

10.      Διατὶ εἶναι πολλοὶ ἀνυπότακτοι, ματαιολόγοι καὶ 

ὁποὺ ἀπατοῦσι τοὺς λογισμούς, μάλιστα ἐκεῖνοι ὁποὺ εἶ- 

ναι ἀπὸ τὴν περιτομήν, 

11.      τοὺς ὁποίους πρέπει νὰ τοὺς ἀποστομώνομεν· οἱ 

ὁποῖοι ὁλάκερα σπίτια γυρίζουσιν ἄνω κάτω, ἔστοντας νὰ 

διδάσκουσιν ἐκεῖνα ὁποὺ δὲν πρέπει, διὰ ἄσχημον κέρ- 

δος. 

12.      Κάποιος ἀπ’ αὐτούς, ἴδιός τους προφήτης, εἶ- 

πεν: «Οἱ Κρητικοὶ πάντα εἶναι ψεῦστες, κακὰ θηρία, κοι- 

λίες ἀκαμάτρες». 

13.      Ἡ μαρτυρία ἐτούτη εἶναι ἀληθινή· διὰ τοῦτο ἔ- 

λεγχέ τους σκληρά, διὰ νὰ εἶναι γεροὶ εἰς τὴν πίστιν· 

14.      νὰ μὴν ἔχουν τὸν νοῦν τους εἰς μύθους ἰουδαϊκοὺς 

καὶ παραγγελίες ἀνθρώπων ὁποὺ ἀποστρέφονται τὴν ἀλή- 

θειαν. 

15.      Ὅλα εἶναι καθαρὰ εἰς τοὺς καθαρούς· ἀμὴ εἰς 

τοὺς μεμιασμένους καὶ ἀπίστους δὲν εἶναι κανένα [πράγ- 

μα] καθαρόν, ἀλλὰ εἶναι μεμιασμένος καὶ ὁ νοῦς τους καὶ 

ἡ συνείδησίς τους. 

16.      Ὁμολογοῦν νὰ ἐγνωρίζουν τὸν Θεόν, ἀμὴ μὲ τὰ 

ἔργα τὸν ἀρνοῦνται, ἔστοντας νὰ εἶναι σιχαντοὶ καὶ ἀπει- 

θεῖς καὶ εἰς κάθε ἔργον ἀγαθὸν ἀνεπιτήδειοι. 

  

  

  

1. 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄ 

  

     Ἀμὴ ἐσὺ λάλει ἐκεῖνα ὁποὺ πρέπουσι τὴν ὑγιὴ διδα- 

σκαλίαν. 

2.      Οἱ γέροντες νὰ εἶναι ἀμέθυσ<τ>οι, νὰ εἶναι τιμη- 

μένοι, σώφρονες, ὑγιεῖς εἰς τὴν πίστιν, εἰς τὴν ἀγάπην, 

εἰς τὴν ὑπομονήν. 

3.      Ὁμοίως καὶ τὰς γερόντισσας νὰ εἶναι μὲ ἐνδύματα 

ὁποὺ νὰ πρέπει τὴν ἁγιοσύνην, νὰ μὴν εἶναι καταλαλῆ- 

τρες, νὰ μὴν δουλώνουνται εἰς πολὺν κρασί, νὰ εἶναι δι- 

δάσκαλοι τῆς καλοσύνης, 

4.      διὰ νὰ σωφρονίζουν τὰς νέας, νὰ ἀγαποῦσι τοὺς ἄν- 
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δρες τους καὶ τὰ παιδιά τους, 

5.      νὰ εἶναι σωφρονισμένες, καθαρές, νὰ φυλάγουν τὸ 

σπίτι, νὰ εἶναι ἀγαθές, νὰ ὑποτάσσονται εἰς τοὺς ἰδί- 

ους τους ἄνδρας, διὰ νὰ μὴν βλασφημεῖται ὁ λόγος τοῦ 

Θεοῦ. 

6.      Τὸν αὐτὸν τρόπον νουθέτα καὶ τοὺς νεοτέρους νὰ 

σωφρονοῦσι, 

7.      εἰς ὅλα δίδε τοῦ λόγου σου ξόμπλι τῶν καλῶν ἔρ- 

γων, [ὄντας] εἰς τὴν διδασκαλίαν ἀδιάφθορος καὶ σεμνός, 

8.      καὶ ἔχοντας λόγον ὑγιὴ καὶ ἀκατάγνωστον· διὰ νὰ 

ἐντραπεῖ ὁ ἐναντίος νὰ μὴν ἔχει νὰ λέγει τίποτες κακὸν 

διὰ λόγου σας. 

9.      Οἱ δοῦλοι νὰ ὑποτάσσονται τοὺς ἰδίους τους αὐ- 

θεντάδες, εἰς ὅλα νὰ εἶναι εὐάρεστοι, νὰ μὴν ἀντιλέγουσι· 

10.      νὰ μὴν κλέπτουν, ἀλλὰ νὰ δείχνουσι κάθε λογῆς 

πίστιν καλήν, διὰ νὰ στολίζουσιν εἰς ὅλα τὴν διδασκαλίαν 

τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ. 

11.      Διατὶ ἐφανερώθη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος 

πᾶσιν ἀνθρώποις, 

12.      ὁποὺ μᾶς διδάσκει διὰ νὰ ἀρνηθοῦμεν τὴν ἀσέ- 

βειαν καὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας καὶ νὰ ζοῦμεν σωφρό- 

νως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς εἰς τοῦτον τὸν αἰώνα, 

13.      ἀπαντεχαίνοντες τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφά- 

νειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰ- 

ησοῦ Χριστοῦ· 

14.      ὁ ὁποῖος ἔδωκε τὸν ἑαυτόν του διὰ λόγου μας, 

διὰ νὰ μᾶς ἐξαγοράσει ἀπὸ κάθε λογῆς ἀνομίαν καὶ νὰ 

καθαρίσει εἰς τοῦ λόγου του λαὸν ἐδικόν του ὁποὺ νὰ 

σπουδάζει τὰ καλὰ ἔργα. 

15.      Ἐτοῦτα λάλει καὶ νουθέτα καὶ ἔλεγχε μὲ κάθε 

λογῆς ἐξουσίαν· καὶ κανένας ἂς μὴν σὲ καταφρονᾶ. 

  

  

  

1. 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ 

  

     Ἀναθύμιζέ τους νὰ ὑποτάσσονται εἰς τὲς ἀρχὲς 

καὶ τὲς ἐξουσίες, νὰ ὑπακούουσι, νὰ εἶναι ἕτοιμοι εἰς 

κάθε ἔργον καλόν· 
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2.      κανένα νὰ μὴν βλασφημοῦσι, νὰ εἶναι ἄμαχοι, ἱ- 

λαροί, δείχνοντας κάθε πραότητα εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώ- 

πους. 

3.      Διατὶ καὶ ἐμεῖς ἕνα καιρὸν ἤμεσταν ἀνόητοι, ἀπει- 

θεῖς, πλανώμενοι, καὶ ἐδουλεύαμεν τὲς ἐπιθυμίες καὶ ἡ- 

δονὲς πολλῶν λογιῶν, ἀπερνῶντες εἰς κακίαν καὶ φθόνον, 

μισημένοι καὶ μισοῦντες ἕνας τὸν ἄλλον. 

4.      Ἀμὴ ὅταν ἐφανερώθη ἡ καλοσύνη καὶ ἡ φιλαν- 

θρωπία τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ, 

5.      ὄχι ἀπὸ ἔργα δίκαια ὁποὺ ἐκάμαμεν ἐμεῖς, ἀλλὰ 

κατὰ τὴν ἐλεημοσύνην του, μᾶς ἔσωσε διὰ μέσου τοῦ λου- 

σίματος τῆς ἐξαναγεννήσεως καὶ τῆς ἀνακαινώσεως τοῦ 

Ἁγίου Πνεύματος, 

6.      τὸ ὁποῖον ἔχυσεν εἰς ἐμᾶς πλουσίως, διὰ τοῦ Ἰησοῦ 

Χριστοῦ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν· 

7.      διὰ νὰ γενοῦμεν κληρονόμοι, κατὰ τὴν ἐλπίδα τῆς 

αἰωνίου ζωῆς, μὲ τὸ νὰ ἐδικαιώθημεν μὲ τὴν χάριν ἐκεί- 

νου. 

8.      Ὁ λόγος ἐτοῦτος εἶναι πιστός· καὶ ἐτοῦτα θέλω νὰ 

τὰ βεβαιώνεις, διὰ νὰ φροντίζουσι νὰ ὑπερέχουσιν εἰς τὰ 

καλὰ ἔργα ἐκεῖνοι ὁποὺ ἐπίστευσαν εἰς τὸν Θεόν· ἐτοῦτα 

εἶναι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα εἰς τοὺς ἀνθρώπους. 

9.      Ἀμὴ τὰ μωρὰ ζητήματα καὶ τὰς γενεαλογίας καὶ 

τὲς φιλονικίες καὶ τὲς μάχες τὲς νομικές, ἀποστρέφου τες· 

διατὶ εἶναι ἀνωφελεῖς καὶ μάταιες. 

10.      Τὸν ἄνθρωπον τὸν αἱρετικόν, ὕστερα ἀπὸ μίαν 

καὶ δεύτερην νουθεσίαν, ἄφηνέ τον, 

11.      ἠξεύροντας ὅτι ὁ τοιοῦτος εἶναι διεστραμμένος 

καὶ ἁμαρτάνει, ὄντας αὐτοκατάκριτος. 

12.      Ὅταν πέμψω εἰς ἐσένα τὸν Ἀρτεμᾶν ἢ τὸν Τυ- 

χικόν, σπούδασε νὰ ἔλθεις εἰς ἐμένα εἰς τὴν Νικόπολιν, 

διατὶ ἐκεῖ ἀποφάσισα νὰ ξεχειμάσω. 

13.      Τὸν Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ τὸν Ἀπολλὼ παρά- 

βγαλέ τους, φροντίζοντας νὰ μὴν τοὺς λείψει τίποτες. 

14.      Καὶ ἂς μαθαίνουσι καὶ οἱ ἐδικοί μας νὰ ὑπερέχου- 

σιν εἰς τὰ καλὰ ἔργα, διὰ τὲς ἀναγκαῖες χρεῖες, διὰ νὰ μὴν 

εἶναι ἄκαρποι. 
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15.      Ὅλοι ἐκεῖνοι ὁποὺ εἶναι μαζί μου σὲ χαιρετοῦσι. 

Χαιρέτισε ἐκείνους ὁποὺ μᾶς ἀγαποῦσι μὲ πίστιν. Ἡ χά- 

ρις ἂς εἶναι μὲ ὅλους σας· ἀμήν. 

  

Πρὸς Τίτον, τῆς τῶν Κρητῶν ἐκκλησίας πρῶτον ἐπίσκοπον χειρο- 

τονηθέντα, ἐγράφη ἀπὸ Νικοπόλεως τῆς Μακεδονίας. 
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