
Tito 1:1 i Tito 1:7

Tito
1 Si Pablo, usa ka sulugoon sa Dios ug usa ka

apostol ni Jesu-Cristo, kay ang pagtuo sa mga
piniling katawhan sa Dios ug ang kahibalo sa
kamatuoran nga nag-uyon uban ang pagkadios-
non. 2Kini adunay pagsalig sa walay kataposang
kinabuhi nga ang Dios, dili mamakak, misaad sa
wala pa ang tanang kaliwatan. 3 Sa tukmang
panahon, iyang gipadayag ang iyang pulong
pinaagi sa mensahe nga iyang gisalig kanako
nga ipahayag. Ako nagahimo niini pinaagi sa
mando sa Dios nga atong manluluwas. 4 Ngadto
kang Tito, usa ka tinuod nga anak sa atong
managsama nga pagtuo. Ang grasya, kaluoy, ug
kalinaw nga gikan sa Dios nga Amahan ug kang
Cristo Jesus nga atong manluluwas. 5Alang niini
nga katuyoan ikaw akong ibilin sa Creta, aron
ikaw mamahimong maghan-ay sa mga butang
nga wala pa nahuman ug magtudlo sa mga
pangulo sa matag siyudad ingon sa akong gisugo
kanimo. 6 Ang usa ka pangulo kinahanglan
walay ikasaway, ang bana sa usa ka asawa,
uban ang matinud-anon nga mga anak dili ma-
pasanginlan sa pagkadaotan o wala mamatuto.
7 Kini kinahanglan alang sa maglalantaw, in-
gon nga tigdumala sa panimalay sa Dios, nga
mahimong dili salawayon. Siya kinahanglan
nga dili gayod sabaan o walay pagpugong. Siya
kinahanglan nga dili dali masuko, dili hinginom
ug bino, dili palaaway, ug dili hakog nga tawo.
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8Hinuon, kinahanglan siya maabiabihon, higala
sa kung unsa ang maayo. Siya maalamon,
matarong, diosnon, ug adunay pagpugong sa
kaugalingon. 9 Kinahanglan nga siya gayod
nagahupot ug hugot sa kasaligan nga mensahe
nga gipanudlo, aron nga siya makahimo sa pag-
dasig uban sa maayong pagpanudlo ug tul-iron
kadtong misupak kaniya. 10 Tungod kay adunay
daghang masinupakon nga katawhan, ilabina
niadtong mga tinuli. Ang ilang mga pulong
walay pulos. Ilang gilimbongan ug gigiyahan ang
katawhan sa sayop nga dalan. 11 Kinahanglan
gayod nga pahunongon sila. Nagatudlo sila sa
dili nila angay nga itudlo alang sa makauulaw
nga pagpaginansiya ug nagbungkag sa tibuok
panimalay. 12 Ang usa kanila, ang maalamon
nga tawo alang kanila, miingon, “Ang mga Cre-
tanhon walay hunong sa pagkabakakon, daotan
ug makuyaw nga mananap, tapolan nga mga
tiyan.” 13 Kini nga pahayag matuod, mao nga
tul-ira sila pag-ayo aron sila mamaayo sa pagtuo.
14 Ayaw paghatag ug bisan unsang pagtagad
sa mga tinuohan sa Judio o sa kasugoan sa
tawo nga mitalikod sa kamatuoran. 15 Alang
niadtong putli, ang tanang mga butang putli.
Apan niadtong namansahan ug dili matinuohon,
walay putli. Kay ang ilang mga hunahuna ug
konsensiya namansahan. 16 Sila nag-angkon nga
nakaila sila sa Dios, apan ila siyang gisalikway
pinaagi sa ilang mga binuhatan. Sila salawayon
ug masinupakon. Sila wala mahiuyon sa bisan
unsa nga maayong buhat.
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2
1 Apan ikaw, isulti unsa ang nahiuyon sa

matinud-anon nga pagpanudlo. 2 Ang mga tigu-
lang nga lalaki kinahanglan adunay pagpugong
sa kaugalingon, maligdong, mabination, insakto
sa pagtuo, sa gugma, ug sa pagkamalahutayon.
3 Ang mga tigulang nga babaye sa samang
paagi kinahanglan mopakita kanunay sa ilang
mga kaugalingon ingon nga angay tahuron, dili
tabian. Kinahanglan dili sila magpaulipon sa
sobra nga bino. Kinahanglan itudlo nila unsa
ang maayo 4 aron sa pagbansay sa mga batan-
on nga mga kababayen-an sa maalamon nga
paghigugma sa ilang kaugalingon nga mga bana
ug mga anak. 5 Kinahanglan ila silang bansayon
nga mahimong maalamon, putli, maayo nga
moatiman sa panimalay, ug matinumanon sa
ilang kaugalingon nga mga bana. Kinahanglan
nga buhaton nila kining mga butanga aron ang
pulong sa Dios dili matamay. 6 Sa samang
paagi, dasiga ang mga batan-on nga lalaki nga
magmaalamon. 7 Sa tanan nga paagi ipakita
ang imong kaugalingon ingon nga maayong
sumbanan sa maayong mga buhat; ug sa dihang
ikaw manudlo, ipakita ang pagkamatarong ug
pagkamaligdong. 8 Isulti ang mga pulong nga
maayo ug walay ikasaway, aron nga si bisan
kinsa nga mosupak maulawan, tungod kay wala
siya'y daotan nga ikasulti mahitungod kanato.
9Ang mga ulipon kinahanglan motuman sa ilang
mga agalon sa tanang mga butang. Kinahanglan
sila mopahimuot kanila ug dili makiglalis uban
kanila. 10 Dili sila angay manghilabot. Hinuon,
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kinahanglan ilang ipakita ang maayong pagtuo,
aron nga sa matag paagi ilang madayeg ang
atong pagtulon-an mahitungod sa Dios nga atong
manluluwas. 11 Tungod kay ang grasya sa
Dios gipakita man sa tanang mga tawo. Kini
mobansay kanato sa pagdumili sa dili pagkadios-
non ug sa kalibotanon nga mga pagbati. 12 Kini
mobansay kanato sa pagpuyo nga maalamon,
pagkamatarong, ug sa diosnon nga mga paagi ni-
ining panahona 13 samtang kita nagahulat sa un-
ahan aron modawat sa atong mahimayaon nga
paglaom, ang pagpadayag sa himaya sa atong
bantugang Dios ug Manluluwas nga si Cristo
Jesus. 14 Si Jesus naghatag sa iyang kaugalingon
alang kanato aron sa pagtubos kanato gikan
sa tanan nga pagkamalapason sa balaod ug sa
paghimo nga putli, alang sa iyang kaugalingon,
ang pinasahi nga mga katawhan nga madasigon
sa pagbuhat sa maayong mga binuhatan. 15 Isulti
ug idasig kining mga butanga. Ihatag ang
pagbadlong uban sa tanan nga katungod. Ayaw
itugot nga dunay usa nga mosalikway kanimo.

3
1 Pahinumdomi sila sa pagpailalom ngadto sa

mga magmamando ug sa mga nangatungdanan,
aron tumanon nila, aron maandam alang sa
matag maayong buhat. 2 Pahinumdomi sila
sa dili pagpakiglantugi kang bisan kinsa, aron
malikayan ang panaglalis, ug tugotan ang ubang
tawo sa ilang kaugalingong paagi, ug aron ika-
pakita ang pagkamapaubsanon ngadto sa tanang
mga tawo. 3 Kay sa makausa kita sa atong
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mga kaugalingon walay panghunahuna ug dili
matinumanon. Nahisalaag kita ug nahimong
ulipon pinaagi sa nagkadaiyang mga pagbati ug
mga kalipay. Nagpuyo kita sa pagkadaotan ug
kaibog. Kita mga salawayon ug nagdinumtanay
sa matag usa. 4 Apan sa dihang ang kamaayo
sa Dios nga atong manluluwas ug ang iyang
gugma alang sa katawhan mitungha, 5 dili kini
pinaagi sa mga buhat sa pagkamatarong nga
atong nahimo, apan tungod sa iyang kaluoy nga
iya kitang giluwas. Giluwas kita niya pinaagi
sa paghugas sa bag-ong pagkatawo ug kabag-
ohan pinaagi sa Balaang Espiritu. 6 Ang Dios
madagayaon nga mibubo sa Balaang Espiritu
kanato pinaagi sa atong Manluluwas nga si Jesu-
Cristo. 7 Gibuhat niya kini kay aron nga, human
gimatarong pinaagi sa iyang grasya, mamahimo
kitang kabahin diha sa pagsalig sa kinabuhing
walay kataposan. 8 Kini nga pulong kasaligan.
Buot ako nga kamo masaligon nga mosulti mahi-
tungod niining mga butanga, aron nga kadtong
nagsalig sa Dios mahimong matinud-anon sa
maayong mga buhat nga iyang gibutang diha
kanila. Kini nga mga butang maayo ug mapus-
lanon alang sa tanang katawhan. 9 Apan likayi
ang binuang nga mga pagpakiglantugi ug ang
mga gigikanan ug panaglalis ug panagbingkil
mahitungod sa balaod. Kadtong mga butanga
walay bili ug dili mapuslanon. 10 Isalikway
si bisan kinsa nga maghimog hinungdan sa
pagkabahin-bahin diha kaninyo, human sa una
ug ikaduha nga pagpasidaan, 11 ug hibaloi nga
kanang usa nga motalikod gikan sa hustong



Tito 3:12 vi Tito 3:15

dalan ug nagpakasala ug nanghimaraot sa iyang
kaugalingon. 12 Sa dihang ipadala ko diha
kanimo si Artemas o Tychicus, pagdali ug anhi
dayon kanako sa Nicopolis, diin nakahukom ako
nga magpuyo panahon sa tingtugnaw. 13 Pagdali
ug ipadala si Zenas, ang hanas sa balaod, ug si
Apollos, sa paagi nga sila dili makulangan. 14Ang
atong katawhan kinahanglan nga makakat-on
nga makiglambigit sa maayong mga buhat nga
nagatagbo sa dinalian nga panginahanglan aron
dili sila mahimong dili mabungahon. 15 Ang
tanan nga uban kanako nangumusta kaninyo.
Kumustaha kadtong naghigugma kanato diha sa
pagtuo. Ang grasya magauban kaninyong tanan.
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