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Tytusa
Pozdrowienie
Ja, Paweł, piszę do ciebie jako sługa Boga i apostoł
Jezusa Chrystusa. Zostałem bowiem powołany do tego,
aby głosić wiarę ludziom wybranym przez Boga i pomóc
im poznać prawdę. Dlatego nauczam ich, jak mają żyć, aby
podobać się Bogu. 2 Wiara ta daje ludziom niepodważalną
nadzieję na życie wieczne, które Bóg obiecał już przed
wiekami—a On nigdy nie kłamie. 3 Teraz zaś, w ustalonym
przez siebie czasie, Bóg—nasz Zbawiciel—objawił światu
dobrą nowinę i zlecił mi głoszenie jej.
4 Tytusie, dzięki naszej wspólnej wierze, jesteś mi jak
rodzony syn. Niech Bóg Ojciec i Chrystus Jezus, nasz
Zbawiciel, obdarzają cię swoją łaską i pokojem!
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Zadanie Tytusa na Krecie
Zostawiłem cię na Krecie, abyś dokończył to, co
jeszcze zostało do zrobienia, i byś we wszystkich miastach
wyznaczył spośród wierzących starszych, którzy będą
kierować miejscowymi kościołami. Jak już ci wcześniej
powiedziałem, 6 muszą to być ludzie nienaganni: wierni
swoim żonom i mający wierzące dzieci, którym nie można
zarzucić niemoralności i nieposłuszeństwa. 7 Przywódca,
który w imieniu Boga zarządza Jego kościołem, musi
być bowiem bez zarzutu. Nie może to być człowiek
zarozumiały, impulsywny, pijak, awanturnik ani ktoś, kto
jest zachłanny. 8 Przeciwnie, powinien być gościnny,
kochający dobro, rozsądny, prawy, pobożny i opanowany.
9 Powinien wiernie trzymać się prawdy i umieć—poprzez
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zdrową naukę —zachęcać innych wierzących, a także
wykazywać błędy tym, którzy się jej sprzeciwiają.
10 Wielu jest bowiem takich, którzy nie okazują
posłuszeństwa, a poprzez bezsensowne dyskusje zwodzą
innych ludzi, szczególnie tych, którzy wywodzą się z judaizmu. 11 Takich trzeba zdecydowanie uciszać, bo swoim
złym nauczaniem przynoszą szkodę całym rodzinom.
Tym, co ich naprawdę interesuje, są pieniądze. 12 Nawet
ich własny prorok powiedział o nich: „Kreteńczycy to
kłamcy, złe bestie i lenie”. 13 I miał rację! Dlatego zwracaj
Kreteńczykom uwagę na ich grzechy i prowadź ich do
zdrowej wiary, 14 aby nie słuchali żydowskich opowiadań
i przykazań wymyślonych przez ludzi, którzy odrzucają
prawdę.
15 Dla tych, którzy mają czyste serce, wszystko jest
czyste i dobre. Dla tych zaś, którzy mają w sercach zło i
nie wierzą w prawdę, nie ma nic czystego. Ich sumienie
i umysł są bowiem pogrążone w grzechu. 16 Twierdzą, że
znają Boga, ale ich życie zdecydowanie temu zaprzecza.
Ludzie ci budzą odrazę, nie są bowiem zdolni do okazania
posłuszeństwa Bogu i czynienia jakiegokolwiek dobra.

2

Wskazówki dla różnych grup
Ty zaś wzywaj wszystkich do życia zgodnego z zasadami zdrowej nauki. 2 Starsi mężczyźni mają być
trzeźwi, godni szacunku, rozsądni oraz dojrzali w wierze,
miłości i wytrwałości. 3 Starsze kobiety mają również zachowywać się godnie. Powinny unikać plotkowania oraz
pijaństwa i dawać innym dobry przykład. 4 Niech nauczają
młode mężatki miłości do mężów i dzieci, 5 rozsądku,
unikania grzechu, dbania o dom oraz uległości wobec
mężów. Dzięki temu nikt nie będzie mógł krytykować
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słowa Bożego, twierdząc, że ludzie, którzy go słuchają,
czynią zło.
6 Młodych mężczyzn zachęcaj do tego, aby byli
rozsądni. 7 We wszystkim bądź dla innych wzorem dobrego postępowania. Nauczając, trzymaj się prawdy i
zachowuj powagę. 8 W tym, co mówisz, bądź czysty i bez
zarzutu, aby twoi przeciwnicy zamilkli, nie mogąc cię o
nic oskarżyć.
9 Niewolnicy niech będą całkowicie poddani swoim
panom. Niech chętnie im służą, nie sprzeciwiają się im 10 i
niech ich nie okradają. We wszystkim niech będą godni
pełnego zaufania. Dzięki takiej postawie pokażą bowiem
innym, jak wspaniała i prawdziwa jest nauka naszego
Boga i Zbawiciela.
11 On okazał światu wielką łaskę, oferując swoje zbawienie wszystkim ludziom. 12 On również wzywa nas, byśmy
porzucili to, co Mu się nie podoba, i nie ulegali złym pragnieniom, ale zaczęli prowadzić rozsądne, prawe i pobożne
życie. 13 Oczekujemy bowiem wspaniałej chwili, w której
ukaże się chwała wielkiego Boga i naszego Zbawiciela,
Jezusa Chrystusa. 14 On oddał swoje życie, aby nas oczyścić i uwolnić od wszelkiego grzechu. Pragnął bowiem,
byśmy stali się Jego wybranym ludem, pełnym zapału do
czynienia dobra. 15 Tego właśnie nauczaj innych ludzi.
Zachęcaj ich również do prawego życia, a w razie potrzeby
zwracaj im uwagę na ich grzechy. Nie pozwalaj, aby cię
lekceważono.
O czynieniu dobra
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1 Przypominaj wierzącym, że mają być poddani władzy,
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wywołują kłótni, ale niech będą dla wszystkich życzliwi
i uprzejmi. 3 My też kiedyś byliśmy przecież bezmyślni
i nieposłuszni Bogu. Błądziliśmy i żyliśmy zaspokajając
nasze złe pragnienia oraz szukając przyjemności. Byliśmy
pełni złości i zazdrości. Ludzie nienawidzili nas, a my
nienawidziliśmy ich. 4 Lecz mimo to, Bóg, nasz Zbawiciel,
który objawił swoją dobroć i miłość do ludzi, 5 uratował
nas! Uczynił to jednak nie z powodu naszych czynów,
ale dlatego, że jest pełen miłości. Oczyścił nas i przez
Ducha Świętego uczynił nowymi ludźmi. 6 Dzięki Jezusowi
Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi, Duch z całą mocą
działa bowiem w naszym życiu. 7 Dzięki łasce Boga,
zostaliśmy uniewinnieni, abyśmy mogli otrzymać dar
życia wiecznego. Ono stało się naszą nadzieją! 8 Wszystko,
co ci powiedziałem, jest w pełni wiarygodne. Pragnę więc,
abyś trzymał się tego i nauczał wierzących, aby z całych sił
starali się czynić dobro. Jest to bowiem właściwa postawa,
niosąca pożytek innym ludziom.
9 Unikaj natomiast bezsensownych dociekań i genealogicznych poszukiwań, a także wszelkich sporów
oraz kłótni na temat Prawa Mojżesza. Wszystko to są
bowiem tylko bezwartościowe i puste dyskusje. 10 Temu
zaś, kto powoduje wśród was rozłamy, zwróć uwagę. Jeśli
nie posłucha za pierwszym razem, ostrzeż go po raz drugi.
A jeśli to nie pomoże, zerwij z nim wszelki kontakt, 11 jest
to bowiem człowiek pełen obłudy i grzechu, który swoim
postępowaniem sam ściąga na siebie potępienie.
Końcowe polecenia
Zamierzam wysłać do ciebie Artemasa lub Tychika.
Gdy któryś z nich dotrze do ciebie, wtedy ty jak najszybciej postaraj się przybyć do Nikopolis, gdzie postanowiłem spędzić zimę. 13 Jak najlepiej przygotuj do podróży
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Zenasa, prawnika, i Apollosa. Dopilnuj, żeby im niczego
nie brakowało. 14 Czyniąc to, pokażesz wierzącym, że
powinni z całych sił czynić dobro, troszcząc się o potrzeby
innych i robiąc coś pożytecznego.
15 Wszyscy wierzący, którzy są ze mną, przesyłają
ci swoje pozdrowienia. Pozdrów naszych przyjaciół w
wierze.
Niech Bóg obdarza was wszystkich swoją łaską!

6

Biblica® Słowo Życia, otwarty dostęp

Polish: Biblica® Słowo Życia, otwarty dostęp (New Testament)

copyright © 2016 Biblica, Inc.
Language: Polski
Contributor: Biblica, Inc.

Biblica® Open Polish Living New Testament™
Copyright © 1991, 2005, 2016 by Biblica, Inc.
“Biblica” is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office
by Biblica, Inc. Used with permission.
All content on open.bible is made available under a Creative Commons AttributionShareAlike 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
You are free to:
Share — copy and redistribute the material in any medium or format
Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even
commercially
Under the following conditions:
Attribution — You must attribute the work as follows: “Original work available for
free at www.biblica.com and open.bible” Attribution statements in derivative
works should not in any way suggest that we endorse you or your use of this
work.
ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must
distribute your contributions under the same license as the original.
Use of trademarks: Biblica® is a trademark registered in the United States Patent
and Trademark Office by Biblica, Inc. and may not be included on any derivative
works. Unaltered content from open.bible must include the Biblica® trademark when
distributed to others. If you alter the content in any way, you must remove the Biblica®
trademark before distributing your work.
This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons
Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and
to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:
You include the above copyright and source information.
If you make any changes to the text, you must indicate that you did so in a way
that makes it clear that the original licensor is not necessarily endorsing your
changes.
If you redistribute this text, you must distribute your contributions under the same
license as the original.

7
Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for
use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective
copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a
great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.
2021-11-18
PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 14 Jun 2022 from source files dated 30 Nov
2021
71ec66fc-681a-5212-832b-93ecd2061126

