
  

Ang Sulat Ni Pablo Kang  

TITO  

Chapter 1  
1-4

 Ako si Pablo nga alagad sa Dios ug apostol ni Jesu-Cristo. Nangumusta ako kanimo Tito nga giisip 
kong akong anak tungod kay ikaw nagatuo man kang Cristo sama kanako. Hinaut nga madawat mo ang 
grasya ug kalinaw gikan sa Dios nga Amahan ug kang Cristo Jesus nga atong Manluluwas. Gipili ako sa 
Dios ug gipadala niyaa

                                                          

 aron lig-onon ang pagtuo sa iyang mga pinili ug tudloan sila sa pagsabot sa 
kamatuoran mahitungod sa pagtuman kaniya. Mao kini ang nagahatag kanato ug paglaom nga kita may 
kinabuhi nga walay kataposan. Sa wala pa ang kalibotan, nagsaad na ang Dios nga hatagan niya kita ug 
kinabuhi nga walay kataposan, ug ang Dios dili gayod mamakak. Karon mao na ang panahon nga iyang 
gitakda aron isaysay ang mahitungod niining kinabuhi. Ug ako ang gitugyanan sa Dios nga atong 
Manluluwas sa pagsugilon niini ngadto sa mga tawo.  

Ang Buluhaton ni Tito sa Creta  
5
 Gibilin ko ikaw sa Creta aron padayonon mo ang atong buluhaton nga wala pa mahuman ug aron 

makapili ka ug mga pangulo alang sa mga tumutuo sa matag lungsod. 6 Ayaw kalimti ang akong gipanugon 
kanimo nga ang angay mong pilion mao ang mga tawo nga dili salawayon, usa lang ang ilang asawa, ug 
kinahanglan nga ang ilang mga kabataan mga tumutuo usab ug dili kapasanginlan nga nagapatuyang lang 
sa ilang kinabuhi. 7 Ang tigdumala sa mga tumutuo mao ang gitugyanan sa buluhaton sa Dios, busa 
kinahanglan gayod nga dili salawayon, dili garboso, dili daling masuko, dili palahubog, dili palaaway, ug 
dili hakog ug kuwarta. 8

 Kinahanglan maabiabihon siya sa mga bisita, gustong mobuhat ug maayo, 
makatimbang-timbang kon unsa ang maayo o dili, matarong, diosnon, ug makapugong sa iyang 
kaugalingon. 9 Kinahanglan nga huptan niya pag-ayo ang matuod nga pagtulon-an aron makadasig siya sa 
uban pinaagi niini ug makabadlong siya sa mga nagasupak niini.  

10
 Kay daghan ang dili motuo sa matuod nga mga pagtulon-an, labi na gayod kadtong mga tawo nga 

gikan sa relihiyon sa mga Judio. Gilimbongan nila ang uban pinaagi sa mga pagtulon-an nga walay 
kapuslanan. 11

 Kinahanglan gayod nga santaon sila sa ilang gibuhat, kay gisamok nila ang mga panimalay 
pinaagi sa ilang mga pagtulon-an nga dili angayng itudlo, ug ang ilang katuyoan makauulaw tungod kay 
nanapi lamang sila. 12

 Usa sa ilang mga propeta nga taga-Creta mismo ang nag-ingon, “Ang mga taga-Creta 
mga bakakon ug mga daotan sama sa mga mabangis nga mananap, mga tapolan ug gusto lang mokaon.” 
13

 Tinuod gayod ang iyang giingon, busa angay nga badlongon mo sila sa walay lipodlipod aron malig-on 
ang ilang pagtuo, 14

 ug aron dili na sila motagad sa mga tinumotumo nga pagtulon-an sa mga Judio ug sa 
mga sugo nga binuhat lang sa mga tawo nga nagsalikway sa kamatuoran. 15

 Alang sa mga tawong limpyo 
ug hunahuna, ang tanang butang limpyo, apan alang sa mga tawong hugaw ug hunahuna, ug walay pagtuo 
sa Dios, ang tanan hugaw, tungod kay hugaw man ang ilang konsensya ug hunahuna. 16

 Nagaingon sila nga 
nakaila sila sa Dios, apan dili kini makita diha sa ilang binuhatan. Talamayon sila! Masupilon! Dili sila 
makahimo ug bisan unsa nga maayo.  

Chapter 2  
Ang Husto nga Pagtulon-an  

1
 Apan ikaw Tito, kinahanglan nga magtudlo ka sumala sa husto nga pagtulon-an. 2 Tudloi ang mga 

hamtong nga mga lalaki sa pagpugong sa ilang kaugalingon. Kinahanglan nga mahimo silang talahuron, 

 
a 1-4 Gipili ako sa Dios ug gipadala niya: Mao ang buot ipasabot sa “apostol”. 

 1 



TITO    Chapter 3   

makatimbang-timbang sila kon unsa ang maayo o dili, lig-on ang ilang pagtuo, mahigugmaon sa ilang 
isigkatawo, ug mainantuson sa tanan nga higayon. 3

 Ug tudloi usab ang mga hamtong nga mga babaye nga 
kinahanglan nga maayo ang ilang paggawi isip mga tumutuo sa Dios. Kinahanglan nga dili sila mga 
libakira o palainom. Kinahanglan nga itudlo nila ang maayo, 4 aron makatuon ang mga batan-on nga mga 
babaye kon unsaon nila paghigugma ang ilang mga bana ug mga kabataan, 5 ug kon unsaon nila 
pagtimbang-timbang kon unsa ang maayo o dili, ug aron sila makatuon sa pagkinabuhi nga putli, sa 
pag-atiman sa panimalay, sa pagbinuotan, ug sa pagpasakop sa ilang bana, aron nga walay makasulti ug 
daotan batok sa pulong sa Dios nga atong ginatudlo.  

6
 Dasiga usab ang mga batan-on nga mga lalaki nga magtimbang-timbang kon unsa ang maayo o dili. 

7
 Kinahanglan nga mahimo ka nilang panig-ingnan sa pagbuhat ug maayo. Magmatinud-anon ka ug seryoso 

sa imong pagtudlo. 8 Siguroha nga ang imong gipanulti husto ug dili masaway, aron ang mga tawo nga 
nakigbatok kanato maulawan, ug wala silay ikasulti nga daotan mahitungod kanato.  

9
 Tudloi usab ang mga ulipon nga kinahanglang magmatinumanon sila kanunay aron malipay ang ilang 

mga agalon. Dili sila magsupak-supak o magtubag-tubag. 10
 Ingna usab sila nga dili mangawat sa butang sa 

ilang agalon, hinuon magpakita nga sila maayo ug kasaligan, aron nga pinaagi sa tanan nilang mga gibuhat 
moingon ang mga tawo nga maayo gayod ang atong mga pagtulon-an mahitungod sa Dios nga atong 
Manluluwas.  

11
 Kay gipakita na sa Dios sa tanang matang sa katawhan ang iyang grasya nga nagahatag ug 

kaluwasan. 12
 Ug kini nga grasya nagatudlo kanato nga kinahanglang isalikway na nato ang pagkinabuhi 

nga dili diosnon ug ang mga kalibotanon nga mga pangibog. Kinahanglan magkinabuhi kita dinhi niining 
kalibotan nga mahibalo motimbang-timbang kon unsa ang maayo o dili. Ug kinahanglan nga matarong ug 
diosnon ang atong binuhatan 13

 samtang nagahulat kita sa malipayon nga adlaw nga atong ginalaoman nga 
mao ang katingalahang pagbalik ni Jesu-Cristo nga atong Manluluwas ug makagagahom nga Dios. 
14

 Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron maluwas kita gikan sa tanan natong mga sala, ug aron mahimo 
kitang iyang katawhan, nga hinlo ug madasigon gayod sa pagbuhat ug maayo.  

15
 Itudlo mo kini nga mga butang kanila, ug gamita ang imong katungod samtang ginadasig mo ug 

ginabadlong ang mga nagapamati kanimo. Ayaw buhata ang bisan unsa nga mahimong hinungdan nga 
tamayon ka sa uban.  

Chapter 3  
Ang Kristohanong Pamatasan  

1
 Pahinumdomi ang mga tumutuo nga magpasakop sila ug motuman sa gobyerno ug sa mga opisyal. 

Kinahanglan nga andam sila kanunay sa pagbuhat sa bisan unsa nga maayo. 2 Ingna usab sila nga dili 
mangaway o mosulti ug daotan batok kang bisan kinsa, hinuon magbinuotan sila ug magmaluloy-on 
kanunay sa tanang mga tawo. 3 Kay kaniadto, wala man kita masayod sa kamatuoran mahitungod sa Dios 
ug dili kita matinumanon. Gipahisalaag kita ug nahimong ulipon sa mga kailibgon ug tanang matang sa 
kahilayan. Naghari kanato ang daotan nga mga tinguha ug kasina. Gidumtan kita sa uban ug kita usab 
nagdumot kanila. 4 Apan miabot ang panahon nga gipakita sa Dios nga atong Manluluwas ang iyang kaayo 
ug gugma kanato. 5

 Giluwas niya kita dili tungod sa atong maayong binuhatan, kondili tungod sa iyang 
kaluoy kanato. Ug gibuhat niya kini pinaagi sa Espiritu Santo nga naghugas kanato ug naghatag ug bag-o 
nga kinabuhi. 6

 Madagayaong gihatag kanato sa Dios ang Espiritu Santo pinaagi kang Jesu-Cristo nga atong 
Manluluwas, 7 aron pinaagi sa iyang grasya nga nagpakamatarong kanato, maangkon nato ang kinabuhi nga 
walay kataposan nga mao ang atong ginalaoman. 8 Kini nga mga pagtulon-an tinuod gayod.  
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Buot ko nga itudlo mo gayod kining mga butanga aron nga ang mga motuo sa Dios magtinguha gayod 
sa pagbuhat ug maayo. Maayo gayod kini ug mapuslanon alang sa mga tawo. 9

 Apan likayi ang walay 
kapuslanan nga mga panaglalis, ang pagsubay sa inyong mga katigulangan, ang mga paglantugi ug 
panag-away mahitungod sa Kasugoan. Kini nga mga butang walay kapuslanan kay wala gayod kamoy 
makuha niini. 10

 Kon adunay usa kaninyo nga maoy mahimong hinungdan sa pagkabahin-bahin, angay mo 
siyang pahimangnoan. Apan human sa ikaduha nga pahimangno, kon dili pa gayod siya mamati, isalikway 
ninyo siya. 11

 Kay nasayod ka nga kanang tawhana daotan, tungod kay bisan nasayod na siya nga sayop ang 
iyang ginabuhat nagapadayon pa gayod siya.  

Kataposang Pahimangno  
12

 Inig-padala ko diha kanimo kang Artemas o kaha kang Tiquico, moadto ka dayon sa Nicapolis ug 
makigkita kanako, kay nakahukom ako nga didto lang una magpabilin sa panahon sa tingtugnaw. 13

 Tabangi 
gayod ang abogado nga si Zenas ug si Apolos aron makagikan na sila. Siguroha nga dili sila kulangon sa 
ilang mga kinahanglanon. 14

 Tudloi ang atong mga igsoon diha nga maninguha sa pagtrabaho ug tarong 
aron dili sila kulangon sa ilang mga kinahanglanon. Niini nga paagi dili sila magakinabuhi nga walay 
kapuslanan.  

15
 Nangumusta kanimo ang akong mga kauban dinhi. Ipaabot mo usab ang among mga pagpangumusta 

sa atong kauban sa pagtuo diha nga nagahigugma kanamo.  

Hinaut nga panalanginan kamong tanan sa Dios.  


