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तीताला पतर्

पौलाने स्वतः तीताला िलिहलेल्या पतर्ाची ओळख केली,
त्याने स्वतःला परमेश्वराचा दास आिण येशू िखर्स्ताचा परे्िषत
म्हटले (1:1). तीताबरोबरच्या पौलाच्या संबंधांची सुरवात
रहस्यमय आहे, परंतु आम्ही ती एकितर्त करू शकतो की त्याने
पौलाच्या सेवाकायार्मध्ये रूपांतर केले असावे ज्याने तीताला
सामान्य िवश्वासाने माझे खरे मुल म्हटले (1:4). पौलाने
तीताला सुवातार् घोिषत करणारा एक िमतर् व सहकारी या
नात्याने, तीताची पर्शंसा करणे, त्याच्या िजव्हाळ्याची भावना,
आिण इतरांना सांत्वन देण्याबद्दल स्पष्ट आदर िदला.

साधारण इ.स. 63 - 65.
परे्िषतांची त्यांच्या पिहल्या रोम येथील तुरंुगातील

सुटकेनंतर, पौलाने िनकोपोिलसपासनू तीताला आपले पतर्
िलिहले. इिफस येथे तीमथ्याला तेथे जाण्यासाठी, पौल
तीतासह क्रेतेच्या बेटावर गेला.

तीता, दुसरा सहकारी आिण िवश्वासात मुलगा, जो क्रेतेमध्ये
होता.

क्रेतेच्या जुन्या मंडळीमधल्या काही दोषांची दुरुस्ती
करण्यासाठी सल्ला देणे, त्यांना संघिटत करणे आिण
अनुिचत वतर्नासह सदस्यांसह त्यांची कमतरता सुधारणे
(1) नवीन विरष्टांची नेमणकू करणे आिण (2) क्रेतेमध्ये
अिवश्वासणार्यांसमोर िवश्वासाची अिधक चांगली साक्ष
देण्यासाठी त्यांना तयार करणे. (1:5).
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आचरणाचे हस्तिलिखत
रूपरेषा
1. अिभवादन — 1:1-4
2. वडीलजणांची नेमणकू — 1:5-16
3. िविवध वयोगटांसंबंधी सचूना — 2:1-3:11
4. अंितम िटप्पणी — 3:12-15

1 देवाच्या िनवडलेल्यांच्या िवश्वासासाठी आिण
सुभक्तीनुसार असलेल्या सत्याच्या पणूर् ज्ञानासाठी नेमलेला
येशू िखर्स्ताचा परे्िषत आिण देवाचा दास पौल, ह्याच्याकडूनः
2 जे सवर्काळचे जीवन ज्याला असत्य बोलवत नाही त्या
देवाने युगाच्या काळापवूी र् देऊ केले, 3 त्या जीवनाची आशा
बाळगणार्या, देवाच्या िनवडलेल्या लोकांच्या िवश्वासासाठी
आिण सुभक्तीदायक सत्याच्या ज्ञानासाठी, त्यािवषयीचे वचन
त्याच आपल्या तारणार्या देवाच्या आजे्ञने मला सोपवलेल्या
घोषणेत यथाकाळी त्याने पर्कट केले. 4 आपल्या सामाईक
असलेल्या िवश्वासापर्माणे माझे खरे लेकरू तीत यास;
देविपत्यापासनू व आपला तारणारा पर्भू येशू िखर्स्त
याच्यापासनू कृपा, दया व शांती असो.

5 मी तुला क्रेत बेटावर ह्यासाठी ठेवनू आलो की, तू पणूर्
न झालेल्या गोष्टीचंी व्यवस्था करावी आिण मी तुला आज्ञा
केल्यापर्माणे तू पर्त्येक नगरांत वडील नेमावे. 6 ज्याला
नेमावयाचे तो िनदो र्ष असावा, एका स्तर्ीचा पती असावा,
त्याची मुले िवश्वास ठेवणारी असनू त्यांच्यावर बेतालपणा
केल्याचा आरोप आलेला नसनू ती अनावर नसावी. 7 अध्यक्ष हा
देवाचा कारभारी आहे म्हणनू तो िनदो र्ष असावा, तो स्वच्छंदी,
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रागीट, मद्यपी, मारका अनीतीने पैसे िमळिवणारा नसावा;
8 तर अितिथिपर्य, चांगुलपणाची आवड धरणारा; मयार्दशील,
नीितमान, पिवतर्, संयमी, 9 आिण िदलेल्या िशक्षणापर्माणे जे
िवश्वसनीय वचन त्यास धरुन राहणारा असा असावा; यासाठी
की त्याने सुिशक्षणाने बोध करावयास व उलट बोलणार्यास
कंुिठत करावयासही शक्तीमान व्हावे.

10 हे महत्त्वाचे आहे कारण पुष्कळ लोक बंड करणारे आहेत.
जे व्यथर् गोष्टीिवषयी बडबड करतात व लोकांस फसिवतात. मी
िवशेषेकरून, जे संुता झालेले आहेत त्यांना संबोधनू बोलत आहे.
11 त्यांची तोंडे बंद केली पािहजेत; त्यांनी िशकवू नयेत त्या
गोष्टी ते अयोग्य लाभासाठी िशकवतात आिण संपणूर् घराची
उलथापालथ करतात. 12 त्यांच्यामधील एका संदेष्ट ाने म्हणले
आहे की, ‘क्रेती लोक हे नेहमीच लबाड, पशंुसारखे खतरनाक,
आळशी व खादाड आहेत.’

13 ही साक्ष खरी आहे. तर त्यांनी िवश्वासात िस्थर
व्हावे म्हणनू तू त्यांचा िनषेध कर. 14 यासाठी की, त्यांनी
यहदूी कहाण्यांकडे आिण सत्याकडून वळिवणार् या, मनुष्यांच्या
आज्ञांकडे लक्ष देऊ नये. िवश्वासात खंबीर व्हावे. 15 जे शुद्ध
आहेत अशा लोकांस सवर् गोष्टी शुद्ध आहेत पण जे िवटाळलेले
आहेत आिण िवश्वास ठेवत नाहीत अशांना काहीच शुद्ध नाही
पण त्यांचे मन आिण िववेक हेही मलीन आहेत. 16 ते लोक ‘आम्ही
देवाला ओळखतो’ असे उघड सांगतात, पण ते कृतीत त्यास
नाकारतात. ते अमंगळ व अवमान करणारे आिण कोणत्याही
चांगल्या कामात कसोटीस न उतरलेले आढळतात.

2
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1 तू तर सुिशक्षणास शोभणार् या गोष्टी बोलत जा. 2 त्या
अशा की, वृद्ध पुरुषांनी संयमशील, गंभीर व समंजस व्हावे आिण
िवश्वास, पर्ीती व सहनशीलता ह्यात दृढ व्हावे.

3 वृद्ध िस्तर्यांनी, त्याचपर्माणे,आपल्या आचरणात पिवतरे्स
शोभणार्या असाव्या; चुगलखोर, मद्य िपणार्या नसाव्या;
चांगले िशक्षण देणार् या असाव्या; 4 आिण आपल्यातील तरुण
िस्तर्यांना असे िशक्षण द्यावे की, त्यांनी आपल्या पतीवंर व
मुलांवर परे्म करावे. 5 आिण त्यांनी समंजस, शुद्धाचरणी, घर
संभाळणार् या, ममताळू व पतीच्या अधीन राहणार् या व्हावे;
म्हणजे देवाच्या वचनाची िनंदा होणार नाही.

6 आिण तसेच तरुण पुरुषांनी समंजस मनाचे व्हावे म्हणनू, तू
त्यांना बोध कर.

7 तू सवर् गोष्टीतं चांगल्या कामांचे उदाहरण असे स्वतःला
दाखव; तुझ्या िशक्षणात िनमर्ळपणा, गंभीरता, 8 आिण िनरपवाद
चांगली िशकवण िदसू दे, म्हणजे तुझ्यावर िटका करणार् याला
तुझ्यािवषयी बोलण्यास काही वाईट न िमळून तो लिज्जत
व्हावा.

9आिण दासांनी सवर् गोष्टीतं त्यांच्या स्वामीच्या आजे्ञत रहावे,
त्यांना संतोष देणारे व्हावे आिण उलट बोलू नये; 10 त्यांनी चोर् या
करू नयेत तर सवर् गोष्टीतं चांगला िवश्वासपूणा दाखवावा;
आिण आपल्या तारक देवाच्या िशकवणीस, सवर् लोकात, त्यांनी
शोभा आणावी; असा तू त्यांना बोध कर.

11 कारण, सवर् लोकांस तारणारी देवाची कृपा पर्कट झाली
आहे. 12 ती आपल्याला असे िशकवते की, अभक्तीचा व जगीक
वासनांचा त्याग करून, आपण या आताच्या युगात संयमाने,
नीितने व सुभक्तीने वागले पािहजे. 13 आिण आपल्या धन्य
आशेची, म्हणजे आपला महान देव व तारणारा येशू िखर्स्त
ह्याच्या गौरवी आगमनाची पर्तीक्षा करावी; 14 आपल्यासाठी
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त्याने स्वतःचे दान केले ते ह्यासाठी की,आपली सवर् अनाचारातनू
सुटका करावी आिण चांगल्या कामात आवेशी असलेले आपले
स्वतःचे लोक आपणासाठी शुद्ध करावेत.

15 तू या गोष्टी समजावनू सांग, बोध कर आिण सवर् अिधकार
पवूर्क दोष पदरी घाल. कोणी तुझा उपहास करू नये.

3

1 त्यांना असे सुचव की त्यांनी सरकारी स ाधीश व अिधकारी
ह्यांच्या अधीन रहावे. त्यांच्या आज्ञा पाळाव्या, पर्त्येक
चांगल्या कामाला तयार असावे. 2 कोणाची िनंदा करू नये,
भांडखोर नसावे पण सहनशील होऊन सवार्नंा सवर् गोष्टीतं
सौम्यता दाखवावी, अशी त्यांना आठवण दे. 3 कारण आपणही
अगोदर अिवचारी, अवमान करणारे व बहकलेले होतो; नाना
वासनांचे व सुखांचे दास होतो, कुवृ ीत व मत्सरात होतो. आपण
अमंगळ मानले गेलो व एकमेकांचा दे्वष करणारे होतो; 4 पण
आपल्या तारक देवाची दया व मानवजातीवरील पर्ीती पर्कट
झाली, 5 तेव्हा आपण केलेल्या, नीितमत्त्वाच्या कामांमुळे नाही,
पण त्याने आपल्याला त्याच्या दयेमुळे, नव्या जन्माचे स्नान
घालनू पिवतर् आत्म्याच्या नवीिनकरणाने तारले. 6 आिण
आपल्या तारक येशू िखर्स्ताच्या द्वारे आपल्यावर तो आत्मा
िवपुलतेने ओतला. 7 म्हणजे आपण त्याच्या कृपेने नीितमान
ठरून सावर्कािलक जीवनाच्या आशेपर्माणे वारीस व्हावे.

8 हे एक िवश्वसनीय वचन आहे आिण माझी इच्छा आहे
की, तू या गोष्टी िनक्षनू सांगत जा. म्हणजे, ज्यांनी
देवावर िवश्वास ठेवला आहे त्यांनी चांगल्या कामात राहण्याची
काळजी घ्यावी. या गोष्टी चांगल्या असनू सवर् मनुष्यांसाठी
िहतकारक आहेत. 9 पण मखूर्पणाचे वाद, वंशावळ, कलह आिण
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िनयमशास्तर्ािवषयीची भांडणे टाळीत जा कारण या गोष्टी
िनरुपयोगी आिण व्यथर् आहेत. 10 तुमच्यामध्ये फुट पडणार्या
मनुष्यास एकदा व दोनदा बोध केल्यावर आपल्यापासनू दरू ठेव.
11 तू जाणतोस की, असा मनुष्य बहकलेला असतो व स्वतः पाप
करीत रािहल्याने त्याच्याकडून त्याचा स्वतःचा न्याय होतो.

12 मी अंतर्माला िकंवा तुिखकला तुझ्याकडे धाडून िदल्यावर,
तू माझ्याकडे िनकापलीस शहरास िनघनू येण्याचा पर्यत्न कर
कारण मी तेथे िहवाळा घालिवण्याचे ठरवले आहे. 13 जेना
शास्तर्ी व अपुल्लो ह्यांना काही उणे पडणार नाही अशापर्कारे
पोहोचते कर. 14 आिण आपल्या लोकांनी आपल्या आवश्यक
गरजांसाठी चांगली कामे करण्यास िशकण्याची काळजी घ्यावी;
म्हणजे ते िनष्फळ होणार नाहीत.

15 माझ्याबरोबरचे सगळे तुला नमस्कार सांगतात. जे
आपल्यावर िवश्वासामुळे पर्ीती करतात त्यांना माझा नमस्कार
सांग. तुम्हा सवार्बंरोबर कृपा असो.
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