
Η ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ

1 παῦλος δοῦλος ϑεοῦ ἀπόστολος δὲ ἰησοῦ χριστοῦ κατὰ πίστιν ἐκλε-

2 κτῶν ϑεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς κατ’ εὐσέβειαν. ἐπ’ ἐλπίδι

ωῆς αἰωνίου ἣν ἐπηγγείλατο ὁ ἀψευδὴς ϑεὸς πρὸ χρόνων αἰωνίων.

3 ἐφανέρωσεν δὲ καιροῖς ἰδίοις τὸν λόγον αὐτοῦ ἐν κηρύγµατι ὃ ἐπι-

4
✁

στεύθην ἐγὼ κατ’ ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆρος ἡµῶν ϑεοῦ. τίτῳ γνησίῳ

τέκνῳ κατὰ κοινὴν πίστιν χάρις ἔλεος εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς καὶ κυ-

5
✁

̺ίου ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡµῶν. τούτου χάριν κατέλιπόν σε ἐν

κρήτῃ ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορθώσῃ καὶ καταστήσῃς κατὰ πόλιν πρεσβυ-

6 τέρους ὡς ἐγώ σοι διεταξάµην. εἴ τίς ἐστιν ἀνέγκλητος µιᾶς γυναικὸς

7 ἀνήρ τέκνα ἔχων πιστά µὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἢ ἀνυπότακτα. δεῖ

γὰρ τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι ὡς ϑεοῦ οἰκονόµον µὴ αὐθάδη µὴ

8 ὀργίλον µὴ πάροινον µὴ πλήκτην µὴ αἰσχροκερδῆ. ἀλλὰ ϕιλόξενον

9 ϕιλάγαθον σώφρονα δίκαιον ὅσιον ἐγκρατῆ. ἀντεχόµενον τοῦ κατὰ τὴν

διδαχὴν πιστοῦ λόγου ἵνα δυνατὸς ᾖ καὶ παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκα-

10
✁

λίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν. εἰσὶν γὰρ πολλοὶ

καὶ ἀνυπότακτοι µαταιολόγοι καὶ ϕρεναπάται µάλιστα οἱ ἐκ περιτοµῆς.

11 οὓς δεῖ ἐπιστοµίζειν οἵτινες ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσιν διδάσκοντες ἃ

12 µὴ δεῖ αἰσχροῦ κέρδους χάριν. εἶπέν τις ἐξ αὐτῶν ἴδιος αὐτῶν προφή-

13 της κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται κακὰ ϑηρία γαστέρες ἀργαί. ἡ µαρτυρία αὕτη

ἐστὶν ἀληθής δι’ ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόµως ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν

14 τῇ πίστει. µὴ προσέχοντες ἰουδαϊκοῖς µύθοις καὶ ἐντολαῖς ἀνθρώπων

15
✁

ἀποστρεφοµένων τὴν ἀλήθειαν. πάντα µὲν καθαρὰ τοῖς καθαροῖς τοῖς

δὲ µεµιασµένοις καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν ἀλλὰ µεµίανται αὐτῶν

16 καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ συνείδησις. ϑεὸν ὁµολογοῦσιν εἰδέναι τοῖς δὲ ἔργοις

ἀρνοῦνται ̙δελυκτοὶ ὄντες καὶ ἀπειθεῖς καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν

ἀδόκιµοι.

2, 2
✁

σὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ. πρεσβύτας νη-

1 v.4 τιτω γνησιω τεκνω κατα κοινην πιστιν χαρις και ✄ ελεος
☎

,

✂
, ✆ ειρηνη απο ϑεου πατρος

και κυριου
☎

,

✂
, ✆ ιησου

☎
,

✂
, ✆ χριστου ιησου ✄ του σωτηρος ηµων. v.5 τουτου χαριν απελιπον ✄

κατελιπον
☎

,

✂
, ✆ σε εν κρητη ινα τα λειποντα επιδιορθωση και καταστησης κατα πολιν πρεσβυτερους ως

εγω σοι διεταξαµην. v.10 εισιν γαρ πολλοι [και] ✄ και
☎

,

✂
, ✆ ανυποτακτοι µαταιολογοι και ϕρεναπαται

µαλιστα οι εκ της ✄ περιτοµης. v.15 παντα µεν
☎

,

✂
, ✆ καθαρα τοις καθαροις τοις δε µεµιαµµενοις ✄

µεµιασµενοις
☎

,

✂
, ✆ και απιστοις ουδεν καθαρον αλλα µεµιανται αυτων και ο νους και η συνειδησις.

2
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ϕαλίους εἶναι σεµνούς σώφρονας ὑγιαίνοντας τῇ πίστει τῇ ἀγάπῃ τῇ

ὑποµονῇ. πρεσβύτιδας ὡσαύτως ἐν καταστήµατι ἱεροπρεπεῖς µὴ δια- 3

̙όλους µὴ οἴνῳ πολλῷ δεδουλωµένας καλοδιδασκάλους. ἵνα σωφρονί- 4

ωσιν τὰς νέας ϕιλάνδρους εἶναι ϕιλοτέκνους. σώφρονας ἁγνάς οἰκου- 5
✁

̺ούς ἀγαθάς ὑποτασσοµένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ἵνα µὴ ὁ λόγος τοῦ

ϑεοῦ ̙λασφηµῆται. τοὺς νεωτέρους ὡσαύτως παρακάλει σωφρονεῖν. 6

περὶ πάντα σεαυτὸν παρεχόµενος τύπον καλῶν ἔργων ἐν τῇ διδασκαλίᾳ 7
✁

ἀδιἀφθορίαν σεµνότητα ἀφθαρσιαν. λόγον ὑγιῆ ἀκατάγνωστον ἵνα ὁ 8
✁

ἐξ ἐναντίας ἐντραπῇ µηδὲν ἔχων περὶ ὑµῶν λέγειν ϕαῦλον. δούλους 9

ἰδίοις δεσπόταις ὑποτάσσεσθαι ἐν πᾶσιν εὐαρέστους εἶναι µὴ ἀντιλέγον-

τας. µὴ νοσφιζοµένους ἀλλὰ πίστιν πᾶσαν ἐνδεικνυµένους ἀγαθήν ἵνα 10
✁

τὴν διδασκαλίαν τοῦ σωτῆρος ὑµῶν ϑεοῦ κοσµῶσιν ἐν πᾶσιν. ἐπεφάνη 11
✁

γὰρ ἡ χάρις τοῦ ϑεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις. παιδεύουσα ἡµᾶς 12

ἵνα ἀρνησάµενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσµικὰς ἐπιθυµίας σωφρόνως

καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ήσωµεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι. προσδεχόµενοι τὴν 13

µακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ µεγάλου ϑεοῦ καὶ σωτῆ-

̺ος ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ. ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡµῶν ἵνα λυτρώσηται 14

ἡµᾶς ἀπὸ πάσης ἀνοµίας καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον ηλω-

τὴν καλῶν ἔργων. ταῦτα λάλει καὶ παρακάλει καὶ ἔλεγχε µετὰ πάσης 15

ἐπιταγῆς µηδείς σου περιφρονείτω.

ὑποµίµνῃσκε αὐτοὺς ἀρχαῖς καὶ ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι πειθαρχεῖν 3 !

πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίµους εἶναι. µηδένα ̙λασφηµεῖν ἀµάχους 2
✁

εἶναι ἐπιεικεῖς πᾶσαν ἐνδεικνυµένους πρᾳότητα πρὸς πάντας ἀνθρώ-

πους. ἦµεν γάρ ποτε καὶ ἡµεῖς ἀνόητοι ἀπειθεῖς πλανώµενοι δου- 3

λεύοντες ἐπιθυµίαις καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις ἐν κακίᾳ καὶ ϕθόνῳ διάγον-

τες στυγητοί µισοῦντες ἀλλήλους. ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ ϕιλανθρω- 4

πία ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἡµῶν ϑεοῦ. οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ 5
✁

v.2 πρεσβυτας νηφαλεους
✂

νηφαλιους
☎

, ✆ , ✄ ειναι σεµνους σωφρονας υγιαινοντας τη πιστει τη αγαπη

τη υποµονη. v.5 σωφρονας αγνας οικουργους ✄ οικουρους
☎

,

✂
, ✆ αγαθας υποτασσοµενας τοις ιδιοις

ανδρασιν ινα µη ο λογος του ϑεου ̙λασφηµηται. v.7 περι παντα σεαυτον παρεχοµενος τυπον καλων

εργων εν τη διδασκαλια αφθοριαν ✄ αδιαφθοριαν
☎

,

✂
, ✆ σεµνοτητα αφθαρσιαν

☎
,

✂
, ✆ . v.8 λογον υγιη

ακαταγνωστον ινα ο εξ εναντιας εντραπη µηδεν εχων περι
☎

,

✂
, ✆ ηµων

✂
υµων

☎
, ✆ λεγειν περι ✄ ηµων ✄

ϕαυλον. v.10 µη νοσφιζοµενους αλλα πιστιν
☎

,

✂
, ✆ πασαν πιστιν ✄ ενδεικνυµενους αγαθην ινα την

διδασκαλιαν την ✄ του σωτηρος ηµων ✆ ,

✂
, ✄ υµων

☎
ϑεου κοσµωσιν εν πασιν. v.11 επεφανη γαρ η

χαρις του ϑεου η
☎

,

✂
, ✆ σωτηριος πασιν ανθρωποις. 3 v.1 υποµιµνησκε αυτους αρχαις και

☎
,

✂
, ✆

εξουσιαις υποτασσεσθαι πειθαρχειν προς παν εργον αγαθον ετοιµους ειναι. v.2 µηδενα ̙λασφηµειν

αµαχους ειναι επιεικεις πασαν ενδεικνυµενους πραυτητα ✄ πραοτητα
☎

,

✂
, ✆ προς παντας ανθρωπους.

v.5 ουκ εξ εργων των εν δικαιοσυνη α ✄ ων
☎

,

✂
, ✆ εποιησαµεν ηµεις αλλα κατα το ✄ τον

☎
,

✂
, ✆ αυτου

ελεος ✄ ελεον
☎

,

✂
, ✆ εσωσεν ηµας δια λουτρου παλιγγενεσιας και ανακαινωσεως πνευµατος αγιου.
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ὧν ἐποιήσαµεν ἡµεῖς ἀλλὰ κατὰ τὸν αὐτοῦ ἔλεον ἔσωσεν ἡµᾶς διὰ λου-

6 τροῦ παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως πνεύµατος ἁγίου. οὗ ἐξέχεεν ἐφ’

7
✁

ἡµᾶς πλουσίως διὰ ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡµῶν. ἵνα δικαιωθέν-

τες τῇ ἐκείνου χάριτι κληρονόµοι γενώµεθα κατ’ ἐλπίδα ωῆς αἰωνίου.

8
✁

πιστὸς ὁ λόγος καὶ περὶ τούτων ̙ούλοµαί σε διαβεβαιοῦσθαι ἵνα ϕρον-

τίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ ϑεῷ ταῦτά ἐστιν

9 τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιµα τοῖς ἀνθρώποις. µωρὰς δὲ ητήσεις καὶ γενεαλο-

γίας καὶ ἔρεις καὶ µάχας νοµικὰς περιΐστασο εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ

10 µάταιοι. αἱρετικὸν ἄνθρωπον µετὰ µίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραι-

11 τοῦ. εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁµαρτάνει ὢν αὐτοκατάκρι-

12 τος. ὅταν πέµψω ἀρτεµᾶν πρὸς σὲ ἢ τυχικόν σπούδασον ἐλθεῖν πρός µε

13
✁

εἰς νικόπολιν ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειµάσαι. ηνᾶν τὸν νοµικὸν καὶ

14 ἀπολλῶ σπουδαίως πρόπεµψον ἵνα µηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. µανθανέτωσαν

δὲ καὶ οἱ ἡµέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας

15
✁

ἵνα µὴ ὦσιν ἄκαρποι. ἀσπάζονταί σε οἱ µετ’ ἐµοῦ πάντες ἄσπασαι τοὺς

ϕιλοῦντας ἡµᾶς ἐν πίστει ἡ χάρις µετὰ πάντων ὑµῶν ἀµήν πρός τίτον

τῆς κρητῶν ἐκκλησίας πρῶτον ἐπίσκοπον χειροτονηθέντα ἐγράφη ἀπό

νικοπόλεως τῆς µακεδονίας.

v.7 ινα δικαιωθεντες τη εκεινου χαριτι κληρονοµοι γενηθωµεν ✄ γενωµεθα
☎

,

✂
, ✆ κατ ελπιδα ωης

αιωνιου. v.8 πιστος ο λογος και περι τουτων ̙ουλοµαι σε διαβεβαιουσθαι ινα ϕροντιζωσιν καλων

εργων προιστασθαι οι πεπιστευκοτες τω
☎

, ✆ ϑεω ταυτα εστιν τα
☎

,

✂
, ✆ καλα και ωφελιµα τοις ανθρωποις.

v.13 ηναν τον νοµικον και απολλων ✄ απολλω
☎

,

✂
, ✆ σπουδαιως προπεµψον ινα µηδεν αυτοις λειπη.

v.15 ασπαζονται σε οι µετ εµου παντες ασπασαι τους ϕιλουντας ηµας εν πιστει η χαρις µετα παντων

υµων αµην
☎

,

✂
, ✆ .


