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तीतसलाई
पावलको प

1 परमशेवरको सवेक र यशे ू ी का े रत पावलको णाम। परमे रले छानकेा
मािनसहरूको िव ासलाई सहायता गन ुर् अिन मािनसहरूलाई सत्य बताउनकुो
िन म्त मलाई पठाइएको हो। परमे रको सवेा कसरी गन त्यो सत्यले मािनसलाई
िसकाउँछ। 2 त्यो िव ास र त्यो ज्ञान अनन्त जीवनको हा ो आशाबाट उत्पन्न
हुन्छ। त्यो जीवन िदने वचन परमे रले हामीलाई अनािद कालमै िदन ु भएको हो
परमे र किहल्यै झटूो बोल्न ु हुदँनै। 3 ठीक समयमा परमे रले ससंारलाई त्यो
जीवन बारे जान्न िदनभुयो। परमे रले त्यसलाई चार ारा जान्न िदन ु भयो। त्यो
काम परमे रले मलाई समु्पन ुभयो। मलैे त्यो हा ो म ु दाता परमे रको आदशेमा
चार गरें।
4 तीतसलाई णाम। हा ो साझा िव ासमा ितमी मरेा साँच्चो छोरा हौ।
िपता परमे र र हा ा म ु दाता ी यशेबूाट शा न्त र अन ु ह रहोस।्

े टमा िततसको काम
5 मलैे ितमीलाई े टमा यसकारणले छाडें िक त्यहाँ बाँकी रहकेो काम पणूर्

होस।् अिन हरेक शहरमा धमर्-गरुूहरूलाई पिन िनय ु गन ुर् भनी मलैे छाडें। 6 धमर्-
गरुू यस्तो मािनस हुनपुछर् जो गलत जीवन िबताइरहकेो अिभय ु नहोस।् उसको
एउटै मा प ी हुन ु पछर्। उसका केटा-केटीहरू िव ासी हुन ु पछर्, असभ्य जीवन
बाँचकेो वा आज्ञाकारी नभएको अिभय ु हुन ु हुदँनै। 7 धमर्गरुूको कायर् परमे र
ित कामको ख्याल रा ु हो। यसथर् कुनै गलत कमर्को िन म्त उनी अिभय ु हुन ु
हुदँनै। उनी घमण्डी अिन स्वाथ हुन ु हुदँनै वा झ रसाउने हुन ु हुदँनै। ऊ िपयक्कड
हुन ु हुदँनै। ऊ झगड़ाल ुअिन ठगरे धनी हुने आकांक्ष भएको हुन ु हुदँनै। 8 धमर्-गरुूले
मानिसहरूलाई आफ्नो घरमा लगरे सहायता गन ुर् पछर्। उसले जे असल छ त्यसलाई
मे गन ुर् पछर्, ज्ञानी हुन ु पछर्, सही अिन पिव जीवन िजउन ु पछर्। उिसत आत्मा
सयंम हुन ु पछर्। 9धमर्-गरुूले हामीले िसकाएको सत्य िव ासपवूर्क मान्न ु पछर्। ऊ,
सही अिन सत्य िशक्षाको उपयोग ारा मािनसहरूलाई सहायता गनर् समथर् हुनपुछर्
अिन मािनसहरू जो सत्य िशक्षाको िवरू छन ् ितनीहरू गलत छन ्भनी मािणत
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गनर् समथर् हुन ु पछर्। 10आज्ञापालन नगन धरैे छन।् ितनीहरू थर्का कुराहरू गछर्न ्
अिन मािनसहरूलाई गलत त रकाले अगवुाई गछर्न।् म िवशषे गरी ितनीहरूका
बारेमा कुरा गदछु जो यहूदी मतबाट बािहर भएका छन।् धमर्-गरुूले मािनसहरू
भलूमा छन ् भनी दखेाउन ु पछर् अिन ितनीहरूलाई त्यस्तो थर्का कुराबाट रोक्न ु
पछर्। 11 ितनीहरूले निसकाउन ु पन कुराहरू िसकाएर त्यस्ता मािनसहरूले ठग्न ुअिन
पसैा कमाउन ु मा ितनीहरू त्यस्तो िशक्षा िदन्छन।् 12 ितनीहरूका आफ्नै एकजना
दशेवासी जो ितनीहरूका अगमव ाले भन,े “ े टका मािनसहरू सधैंझटूो बोल्छन।्
ती जङ्गली पशहुरू जस्तै छन ्अिन ितनीहरू अल्छे छन,् ितनीहरूले कसरी खान ु
त्यो मा जानकेा छन।्” 13 अगमव ाले भनकेा ती कुराहरू ठीक हुन,् यसथर्
ितमीले ितनीहरूलाई दखेाउन ु पछर् िक ितनी गलत छन।् ितमी ितनीहरूिसत कठोर
बन्नपुछर् जसमा िक ितनीहरूले सत्य िव ास अनसुरण गनछन।् 14 तब ितनीहरूले
यहूदी कथाहरू सनु्ने अिन ती मािनसहरूका आदशे मान्ने छैनन ् जसले सत्यलाई
तचु्छ सम्झन्छन।् 15 शु हृदय हुनहेरूलाई सबै कुरा श ु ै हुन्छ। तर ितनीहरूका
िन म्त केही पिन स ु हुदँनै। साँच्च,ै ितनीहरूको िवचारै खराब भइसकेको छ
अिन उिचत के हो त्यो िचन्ने ितनीहरूको श न भइसकेको छ। 16 ितनीहरू
परमे रलाई जान्दछौं भनरे दावी गछर्न,् तर ितनीहरूको कमर् ारा यो स्प हुन्छ िक
ितनीहरू उहाँलाई मान्दनैन।् ितनीहरू भयकंर मािनसहरू हुन,् ितनीहरू अनाज्ञाकारी
छन ्अिन ितनीहरू कुनै िकिसमको रा ो कामको िन म्त लायकका छैनन।्

2
साँचो िशक्षाको अनसुरणगन ुर्

1 तर, ितमीले मािनसहरूलाई साँचो िशक्षाको अनसुरण गनर् ितनीहरूले के-के
गन ुर् पछर् त्यो बताउन ु पछर्। 2 पाका मािनसहरूलाई आत्मा सयंमी, गम्मभीर र ज्ञानी
बन्ने कुरा िसकाऊ। ितनीहरू िव ासमा, मेमा र धयैर्मा दढृ बन्नपुछर्।

3 व ृ ीहरूलाई पिन आफ्ना जीवन मागर्मा पिव रहन िसकाऊ। ितनीहरूले
अकार्को िवरू कुरा गन ुर् हुदँनै अिन ज्यादा दाखरस िपउने बानी गन ुर् हुदँनै। ती
ीहरूको लािग के रा ो हुन्छ त्यो िसकाऊ। 4 त्यही कारले ितनीहरूले जवान
ीहरूलाई आफ्ना पित र बालकहरूलाई माया गनर् िसकाउन ु पछर्। 5 ितनीहरूलाई

ब ु मानी र पिव हुन, आफ्नो घरको ख्याल रा ,ु आफ्ना पितहरू ित दयाल ु
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अिन आज्ञकारी हुन ु भनी िसकाउनै पछर्। यस्तो स्थितमा परमे रले हामीलाई िदन ु
भएको िशक्षाको बारेमा कुनै आलोचना हुने छैन।

6 त्यसरी नै नवयवुाहरूलाई ज्ञानी बन्ने उत्साह िदन।ु 7 ती नवयवुाहरूका िन म्त
हरेक कुरामा असल-असल काम गद ितमी एक उदाहरण बन्न ु पछर्। जब ितमी
ितनीहरूलाई िसकाउँछौ इमान्दार अिन गम्भीर बन। 8 जब ितमी सत्य बोल्छौ,
यस्तो कारले बोल, जसमा िक कसलैे ित ो आलोचना गन छैन अिन तब ित ो
िवरोधमा हुने कुनै मािनस आफैं ल ज्जत भएको अनभुव गन छ। िकन िक हा ो
िवरोधमा बोल्ने उिसत केही हुनछैेन।

9 अिन यी कुराहरू दासहरूलाई पिन भन। ितनीहरूले सधैं आफ्ना
मा लकहरूलाई खशुी रा े कोिशश गरून,् ितनीहरूले आफ्ना मा लकहरूिसत
तकर् गन ुर् हुदँनै, 10 ितनीहरूले मा लकको कुनै कुरा चोरी गन ुर् हुदँनै अिन आफ्ना
मा लकले ितनीहरूमािथ पणूर् िव ास गनर् सक्छन ् भनरे दखेाउन ु पछर्। यिद
दासहरूले यस्तो गरे ितनीहरूका त्यके कामले हा ो म ु दाता परमे रको िशक्षा
रा ो रहछे भन्ने माण गनछ।

11 हामी यसरी िजउन ु पछर् िकन िक परमे रको अन ु ह हामीकहाँ पगुकेोछ।
त्यो दयाले हरेकलाई बचाउन ु सक्छ। अिन त्यो दया हामीलाई िदइएकोछ।

12 त्यही अन ु हले हामीलाई परमे रको िवरु नबाँच्न ु भन्ने िसकाउँछ अिन
ससंारले चाहकेो जस्तो कुकमर् गनर्बाट हामीलाई रोक्छ। त्यो अन ु हले हामलीई
पथृ्वीमा ज्ञानी अिन सही त रकाले हा ो जीवन िजउन िसकाउँछ जसले हामी
परमे रको सवेा गछ ं भन्ने दखेाउछँ। 13 हा ा परमे र र म ु दाता यशे ू ी को
आगमनलाई प खर्दंा हामीले हा ो जीवन यसरी नै बाँच्नपुछर्। उहाँ हा ा महान
आशा हुनहुुन्छ, उहाँ आफ्ना मिहमा सिहत आउनु हुनछे। 14 उहाँले स्वयलंाई जम्मै
दषु् ाइँबाट हामीलाई म ु िदन समपणर् गन ुर् भयो। हामीलाई केवल उहाँका मािनस
तलु्याउन अिन जो सदवै असल कुराहरू गनर् उत्सकु रहने तलु्याउन उहाँले ाण
त्याग्न ु भयो।

15 यी कुराहरू मािनसहरूलाई भन। ित ो पणू र् अिधकार छ। यसकारण
मािनसहरूलाई सदुढृ तलु्याउन अिन ितनीहरूले के गन ुर् पछर् भनी ितनीहरूलाई भन्न
त्यो अिधकार योग गर। अिन सावधान बन िक कसलैे पिन ितमीलाई महत्वहीन
सम्झरे त्यस्तै वहार नगरून।्
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3
िजउने असल त रका

1मािनसहरूलाई यी कुरा गनर् नभलु्न,ु भनी भन, शासक र सरकारी अगवुाहरूको
अिधकारमा रहन,ु ती अिधकारीहरूको आज्ञा पालन गन ुर् अिन सबै िकिसमको रा ो
कामका िन म्त तयार ब ,ु 2कसकैो िवरू नरा ो कुरा नगन ुर्, अरूहरूिसत शा न्तले
ब ,ु अन्य मािनसहरू ित सहनशील अिन अित भ बन्न।ु िव ासीहरूलाई सबै
मािनसहरूिसत यसो गन ुर् भनी भन।

3अिघ-अिघ हामी मखूर् िथयौं। हामीले आज्ञा पालन गरेनौं, हामी गलत िथयौं
अिन आफ्नो शरीरको वश िथयौं, जसले नरा ा कुरा गनर् चाहन्थ।े हामीले द ु ता
अिन इष्यार्को जीवन बाँच्यौं। मािनसहरूले घणृा गरेको जीवन बाँच्दै िथयौं अिन
हामीले ितनीहरूलाई घणृा गय ं। 4 तर तब हा ा म ु दाता परमे ले मािनसहरूको
लािग उहाँको दया अिन मे हामीलाई जनाउन ु भयो। 5 उहाँले हामीलाई आफ्नो
दया ारा नै बचाउन ु भयो-परमे र ित सही हुन्छौं भनी हामीले गरेका असल
कामको कारणले होइन। उहाँले हामीलाई धोएर बचाँउन ु भयो जसले हामीलाई
नयाँ मािनस तलु्यायो। उहाँले हामीलाई पिव आत्मा ारा नयँा तलु्याएर हामीलाई
बचाउन ु भयो। 6 परमे रले त्यो पिव आत्मा हा ा म ु दाता यशे ू ी ारा
हामीमािथ पणूर्रूपले खन्याउन ु भयो। 7 उहाँको अन ु हले हामी धम ठह रयौं।
अिन परमे रले हामीलाई अनन्त जीवन ा गनर् आत्मा िदनभुयो। हामी त्यसकैो
आशामा िथयौं। 8 त्यो िशक्षा साँचो हो।

अिन म चाहन्छु िक मािनसहरूले यी कुराहरू बझु्न ु पछर् भनी िन त गर। तब
परमे रका मािनसहरूले ितनीहरूको जीवनमा असल कायर् गनर् ितनीहरू स्वयलंाई
अपर्ण गनछन ्यी कुरा असल छन ्अिन यी कुराहरूले मािनसहरूलाई असल बन्नमुा
सहयोग िदनछे।

9 मखूर्तापणू र् बहस गन, वशंावली कथाहरू भन्न,े वस्थाले िसकाउने कुराहरू
बारे तकर् गनहरूबाट अलग बस। यस्ता िनरथर्क कुराहरूले कसलैाई लाभ गदन।
10 यिद कसलैे तकर् गन चाह,े उसलाई चतेावनी दऊे। यिद अझै पिन तकर् ग ररहे
उसलाई फे र छािडदऊे। 11 यस णेीको मािनस नरा ो अिन पापी हुन ्भनी ितमीले
जान्न ु पछर्। उसको पापले ऊ गलत छ भन्ने माण िदन्छ।

याद गन ुर्पन कुराहरू
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12 अि र्मास र टाइिककसलाई म ितमी भएकहाँ पठाउँदछुै। ितनीहरूलाई
पठाए पिछ िनकोपो लसमा मलाई भटे्ने ितमी सक्दो कोिशश गर। यो िहउदँ
मलैे त्यहाँ िबताउने िन य गरेकोछु। 13 वकील जीनस र अपोल्लसले आफ्ना
या ा यहाँद े ख जा ररा े छन।् ितनीहरूको या ाका िन म्त ितमीले जितसक्छौ
ितनीहरूलाई सघाऊ। ितनीहरूलाई चािहने सबै थोकको वस्था होस।् 14असल
काम गरेर अिनआवश्यक परेकाहरूलाई सहायता गरेरआफ्नो जीवन िजउने त रका
हा ा मािनसहरूले िसक्न ु पछर्। जब ितनीहरू त्यसो गछर्न ् तब ितनीहरूको जीवन
फलहीन हुनछैेन।

15 ती सबै जो मिसत छन ि्तमीलाई णाम जनाएका छन।् त्यहाँका ती मािनसहरू
सबलैाई जो िव ासमा मे गछर्न,् हा ो अिभवादन छ।

ितमीहरू सबै ित परमे रबाट अन ु ह रहोस।्
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