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तीतसलाई पावलको प
1 परमशे् वरका सवेक र यशे ू ीष् टका े रत पावल परमशे् वर ारा चिुनएका

मािनसहरूको िवश् वासलाई स्थािपत गनर् र सत्यताको ज्ञानलाई स्थािपत गनर् जनु
भ क् तिसत सहमत हुदँछ, 2 अनन्त जीवनको िनश् चयतामा, झटुरिहत परमशे् वरले
समयका सबै यगुभन्दा पिहले ितज्ञा गन ुर्भयो । 3 ठक समयमा, हा ा म ु क् तदाता
परमशे् वरको आदशेअनसुार मलाई चार गनर् स ु म्पएको सन्दशे ारा उहाँले आफ्नो
वचन स्ट पान ुर्भयो । 4 हा ो साझा िवश् वासमा साँचा छोरा तीतसलाई । िपता
परमशे् वर र हा ा म ु क् तदाता यशे ू ीष् टबाट अन ु ह, कृपा र शा न्त । 5 अझै परुा
नभएका कुराहरूलाई ितमीले व स्थत गर र मलैे ितमीलाई िनदशन गरेबमोिजम
हरेक सहरमा एल्डरहरू िनयकु् त गर भन् ने उ ेश्यले मलैे ितमीलाई े टमा छोडे ँ
। 6 एल्डर दोषरिहत, एकै पत् नीका पित, दषु् ट वा अनशुासनहीनहरूको सचूीमा
नपन िवश् वासयोग्य छोराछोरीहरू भएको हुनपुछर् । 7 परमशे् वरको घरानाका

वस्थापकको रूपमा िबशप हुनका लािग दोषरिहत, नझकर् ने वा िनय न् त, ोिधत
नहुन,े म को लत नलागकेो, झझैगडा नगन र लोभ नगन हुन ु आवश् यक छ ।
8 तर ितनी अितिथ सत्कार गन, जे असल छ सोको िम , सवंदेनशील, धम ,
भक् त र आत्म-सयंमी हुनपुछर् । 9 ितनी भरोसा गनर् सक् ने वचनको िस ान्तमा
द ोसगँ लाग् नपुछर्, तािक ितनले जे उिचत छ त्यस िस ान्त ारा उत्साह िदन
सकून ् र ितनको िवरोध गनहरूलाई हप् काउन सकून ् । 10 िकनिक त्यहाँ धरैे
अनसुाशनहीन मािनसहरू छन,् िवशषे गरी ती खतना गरेकाहरू । ितनीहरूका
वचनहरू मलू्यहीन छन ्। ितनीहरूले मािनसहरूलाई छल गदर्छन ् र गलत मागर्मा
डोर् याउछँन ्। 11 ितनीहरूलाई रोक् न आवश्यक छ । ितनीहरूले िनलर्ज् ज लाभका
िन म्त िसकाउन ु नहुने कुरा िसकाउँछन ्र सम्पणूर् प रवारलाई बवार्द पा र िदन्छन ्।
12 ितनीहरूमध्यकेा ब ु मान मािनसले भनकेा छन,् “ े टका मािनसहरू नरोिककन
झटुो बोल्नहेरू, खराब र खतरनाक जनावर अथार्त ् अल्छी पटे भएकाहरू हुन ्
।” 13 यो भनाई सत्य छ, ितनीहरूलाई कडाइका साथ सधुार, तािक ितनीहरू
िवश् वासमा ठक हुन सकून ् । 14 यहूदीहरूका दन्त्य कथामा र सत्यताबाट तकर
गएका मािनसहरूका आदशेहरूमा समय खरे नफाल । 15शु हुनहेरूका िन म्त सबै



1:16 ii तीतस 2:14

थोक शु हुन्छन,् तर दिूषत र िवश् वास नगनहरूका िन म्त भने केही पिन श ु हुदनै
। बरु ितनीहरूका िन म्त मन र िववके समते दिूषत भएका हुन्छन ्। 16 ितनीहरूले
परमशे् वरलाई िचनकेो छु त भन्छन,् तर ितनीहरूका कामले उहाँलाई इन्कार गदर्छ ।
ितनीहरू घिृणत र अनाज्ञाकारी हुन्छन ्अिन कुनै पिन असल कामका लािग योग्यका
ठह रदनैन ्।

2
1 तर ितमीले उिचत िस ान्तसगँ िमल्ने कुरो मा भन् न ू । 2 व ृ परुुषहरू सयंम,्

ित ष् ठत, समझदार, िवश् वासमा, मेमा र धयैर्मा पक् का हुनपुछर् । 3 त्यसगैरी
व ृ ा स् ीहरू कुरौटे होइन, सदवै आफँैलाई आदरणीय स्ततु गन ुर्पछर् । ितनीहरूले
म िपइरहन ु हुदनै । 4 तजवान स् ीहरूलाई ितनीहरूको सोचमा सन्त ु लत हुन
आ ान गनर्, ितनीहरूका आफ्ना पितहरू र बालबा लकाहरूलाई मे गनर् उत्साह
िदन, समझदार हुन, 5 शु , असल गिृहणी र ितनीहरूका पितहरूका आज्ञा पालन
गनर् ितनीहरूले जे असल छ त्यही िसकाउनपुछर्, तािक परमशे् वरको वचनको
िनन्दा नग रयोस ् । 6 त्यसै गरी जवान परुुषहरूलाई समझदार हुनलाई आ ान
गर । 7 सबै कुरामा आफैलाई असल कामहरूको एउटा नमनुाको रूपमा स्ततु
गर, ितमीले िसकाउँदा श ु ता, ितष् ठा र िनन्दा गनर् नसक् ने बोली-वचन दखेाऊ
। 8 सच्याउन ु नै नपन शब्दहरू बोल, तर यिद उनले ित ो िवरोध गनर् यास
गरे भने हामी बारे भन् ने कुनै पिन खराब कुरा नभएकोले त्यसले कसमैािथ शमर्
ल्याओस ् । 9 दासहरूले हरेक कुरामा ितनीहरूका मा लकहरूका आज्ञा पालन
गरून ् । ितनीहरूले उनीहरूलाई खसुी पानर् यास गन ुर्पछर्, र ितनीहरूसगँ िववाद
नगरून,् 10 र कुनै पिन थोक नचोरून,् तर ितनीहरूले असल िवश् वास कट
गरून,् तािक ितनीहरूले हा ा म ु क् तदाता परमशे् वरबारेको हा ो िशक्षालाई हरतरहले
आकषर्क बनाऊन ्। 11 हरे, हामीले खसुीसाथ आशा ग ररहकेा अथार्त ्हा ा महान ्
परमशे् वर र म ु क् तदाता यशे ू ीष् टको मिहमा कट हुने कुरालाई हामीले ाप् त
गनर् ितक्षा गदार्, हरेककहाँ म ु क् त ल्याउन सक्षम परमशे् वरको अन ु ह दखेा परेको
छ, 12 र हामीलाई अधािमर्कता र ससंा रक इच्छाहरूलाई इन्कार गनर् अिन यस
यगुमा समझदार, 13 धािमर्क र ईश् वरीय जीवन िजउन ता लम िदन्छ । 14 यशेलूे
हामीलाई अधािमर्कताबाट स्वतन् पानर्, र आफ्नै िन म्त जे असल छ त्यही गनर्
इच्छुक मलू्यवान मािनसहरू अथार्त ्श ु बनाउन आफँैलाई हा ो िन म्त िदनभुयो ।
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15 यी कुराहरू भन, र उत्साह दऊे, र सारा अिधकारसिहत सच्याऊ । ितमीलाई
कसलैे अनादर नगरोस ्।

3
1 शासकहरू र अिधकारीहरूका अिधनमा रहन, ितनीहरूका आज्ञा मान् न र

हरेक असल कामका लािग तयार बस् न, 2कसकैो िनन्दा गनर्, तकर् िवतकर् बाट अलग
रहन,अरू मािनसहरूलाई आ-आफ्ना मागर्मा चल्न िदन र सबै मािनसहरू ित न ता
दखेाउन याद िदलाऊ । 3 िकनभने एक पटक हामीहरू पिन लापरवाह,अनाज्ञाकारी
िथयौँ । हामी बरा लएका र धरैे कारका खराब इच्छाहरू र िवलािसताको दासत्वमा
िथयौँ । हामी दषु् टता र ईष्यार्मा िजउँथ्यौँ । हामी घिृणत र एक अकार्लाई घणृा गन
मािनस िथयौँ । 4 तर जब परमशे् वर हा ा उ ारकको दया र मानवजाित ित उहाँको
मे दखेा पर् यो, 5 हामीले धािमर्कतामा गरेका कामहरू ारा होइन, तर उहाँको

कृपाअनसुार नयाँ जन्मको स् नान र पिव आत्माको निवकरण ारा उहाँले हामीलाई
बचाउनभुयो । 6 परमशे् वरले हा ा उ ारक यशे ू ीष् ट ारा हामीमािथ पिव आत्मा
शस्त मा ामा खन्याउनभुयो । 7 तािक उहाँको अन ु ह ारा धम ठह रएर हामी

अनन्त जीवनको पक् का उ रािधकारीहरू भयौँ । 8 यी वचनहरू िवश् वासयोग्य छन ्
। ितमी यी कुराहरूबारे  दढृतासाथ बलकेो म चाहन्छु, तािक परमशे् वरमा भरोसा
गनहरूले उहाँले ितनीहरूका साम ु राख् नभुएको असल कामहरूितर ितनीहरूका
मन लगाऊन ् । यी कुराहरू सबै मािनसहरूका लािग असल र फाइदाजनक छन ्
। 9 तर वस्थाबारेको मखूर्तापणू र् वादिववादहरू, वशंावलीहरू, झगडा र न्दबाट
अलग रहन ू । ती कुराहरू मलू्यहीन र बफेाइदाका छन ्। 10 एक या दईु पटकको
चतेावनी पश् चात ितमीहरूका िबचमा िवभाजन गराउने जो-कोहीलाई इन्कार गर,
11 र जान, िक यस्तो मिनस सही मागर्बाट भड्केको छ, पाप गद छ र आफँैलाई
दोष्याउछँ । 12 जब म अितर्मास वा त ु खकसलाई ितमीकहाँ पठाउँछु, चाँडो गर,
र िनकोपो लसमा आऊ, जहाँ मलै े िहउदँ िबताउने िनणर्य गरेको छु । 13 चाँडो गर,
र काननुका ज्ञाता जनेास र अपोल् लोसलाई ितनीहरूलाई चािहने सबै थोक िदएर
पठाऊ । 14 हा ा मािनसहरू अत्यावश् यक खाँचाहरू परुा गन असल कामहरूमा
आफँै लाग् न िसक् नपुछर्, तािक ितनीहरू िनष्फल नहोऊन ् । 15 मसगँ भएका
सबलैे ितमीलाई अिभवादन पठाएका छन ्। िवश् वासमा हामीलाई मे गनहरूलाई
अिभवादन भिनदऊे । ितमीहरू सबसैगँ अन ु ह रहोस ्। आमने ्।
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