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The Epistle of Paul to Titus
ତୀତସ ନିକଟକୁ େପ୍ର ରିତ ପାଉଲ ର

ପତ୍ର
େଲଖକ
ତୀତସ ନିକଟକୁ ପତ୍ର େର, ପାଉଲ ନିଜକୁ ଖ୍ର ୀ ର ଜେଣ

େପ୍ର ରିତ େବାଲି ପ୍ର କାଶ କରି (ତୀତ. 1:1)। ତୀତସ ସହିତ
ପାଉଲ ସ କର୍ ର ଉ ି ରହସ୍ୟମୟ ଅେଟ, ହୁ ଏତ ପାଉଲ
େସବାକାଯର୍ ୍ୟେର େସ ପରିବ ର୍ ନ େହାଇଥିେବ, ଯାହା ୁ ପାଉଲ
ବି ାସେର େମାର ସତ୍ୟ ସ ାନ େବାଲି ପ୍ର କାଶ କରି (ତୀତ. 1:4)।
ପାଉଲ ଭାେବ ତୀତସ ୁ ନିଜର ଏକ ବୁ ଏବଂ ସୁସମାଚାର
ପ୍ର ଚାର କରିବାେର ଏକ ସହକମର୍ ୀ େବାଲି ସେ ାଧନ କରି, ତୀତସ ୁ
ଅନ୍ୟମାନ ନିମେ ତାହା ର େ ହ, ଆ ରିକତା ଏବଂ ସା ନା
େଦବା େହତୁ ପ୍ର ଶଂସା କରି ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 63-65 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
େପ୍ର ରିତ ପାଉଲ େରାମର ତାହା ର ପ୍ର ଥମ କାରାବାସରୁ

ମୁକୁଳିଲା ପେର ଏହି ପତ୍ର ନୀକପଲିରୁ ତୀତସ ନିକଟକୁ
େଲଖିଥିେଲ, ଏଫିସୀୟେର ପାଉଲ ତୀମଥି ୁ େସବାକାଯର୍ ୍ୟ କରିବା
ନିମେ ଛାଡ଼ି େସ ତୀତସ ସହ କ୍ର ୀତୀ ଦ୍ବ ୀପକୁ ଆସି ଥିେଲ।

ପ୍ର ାପକ
ତୀତସ ନିକଟକୁ ପାଉଲ ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ ଯିଏ ତାହା ର

ସହକମର୍ ୀ ଏବଂ ବି ାସେର ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଏବଂ େସ କ୍ର ୀତୀ ୀପେର
ଥିେଲ।

ଉେ ଶ୍ୟ
କ୍ର ୀତୀ ୀପେର ଥିବା ମ ଳୀେର ଯୁବକମାନ ଅଭାବକୁ

ସୁଧାରିବାକୁ ଏବଂ େସଠାେର ଥିବା ବ୍ୟବ ାର ଅଭାବକୁ ଏବଂ
ସଦସ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟେର ଅନୁଶାସନ ବିହିନ ଆଚରଣ ସୁଧାରିବାକୁ
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େସମାନ ୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମେ (1) ନୂତନ ପ୍ର ାଚୀନମାନ ୁ
ନିଯୁି ଏବଂ (2) ଅବି ାସୀମାନ ନିକଟେର ଏକ ଉ ମ ସାକ୍ଷ୍ୟ
େଦବାକୁ େସମାନ ୁ ପ୍ର ୁତ କରିବାକୁ ପାଉଲ ତୀତସ ୁ ଉପେଦଶ
େଦବା ନିମେ ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ।

ବିଷୟବ ୁ
ଆଚରଣର ଏକ ପିୁ କା

ରୂ ପେରଖା
1. ଅଭିବାଦନ — 1:1-4
2. ପ୍ର ାଚୀନମାନ ନିଯୁି — 1:5-16
3. ବିଭି ବୟସର େଲାକ ବିଷୟେର ଉପେଦଶ — 2:1-3:11
4. େଶଷ ମ ବ୍ୟ — 3:12-15

ଅଭିବାଦନ
1 ପାଉଲ, ଈଶ୍ବ ର ଦାସ ଓ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ର ଜେଣ େପ୍ର ରିତ,

ବି ାସର ସହଭାଗିତା ଅନୁସାେର ଯଥାଥର୍ ପୁତ୍ର ତୀତସ ନିକଟକୁ
ପତ୍ର , 2ଈଶ୍ବ ର ମେନାନୀତ େଲାକମାେନ ଅନ ଜୀବନର ଭରସା
ପ୍ର ା େହାଇ, େଯପରି ବି ାସ ଓ ଭି ସହିତ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନେର ବୃି
ପାଆି , ଏଥିନିମେ ମୁଁ େପ୍ର ରିତ େହାଇଅଛି; 3 େସହି ଅନ ଜୀବନ
ସତ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର, ଅନାଦିକାଳ ପୂେବର୍ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରି ଯଥା ସମୟେର
ଆପଣା ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର ାରା ପ୍ର କାଶ କେଲ; େସହି ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର
କରିବାର ଭାର ଆ ମାନ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ଈଶ୍ବ ର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େମାʼ
ଠାେର ସମପ ତ େହାଇଅଛି। 4 ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଓ ଆ ମାନ
ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ଶାି େହଉ।

ପ୍ର ାଚୀନ ପଦର େଯାଗ୍ୟତା
5େମାହରଆେଦଶାନୁସାେରଅସ ୂ ର୍ କାଯର୍ ୍ୟସବୁ ସ ୂ ର୍ କରିବାକୁ

ପୁଣି, ପ୍ର େତ୍ୟକ ନଗରେର ପ୍ର ାଚୀନମାନ ୁ ନିଯୁ କରିବାକୁ ମୁଁ
କ୍ର ୀତୀେର ତୁ କୁ ଛାଡ଼ି ଆସି ଲି; 6 େଯଉଁ ବ୍ୟି ନିେ ର୍ ାଷ ଓ
ଏକ ୀର ାମୀ, ଯାହା ସ ାନମାେନ ବି ାସୀ ଅଟି ଓ
କଦାଚରଣ କି ା ଅବାଧ୍ୟ ନୁହଁି , ତାହା ୁ ନିଯୁ କର। 7 କାରଣ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଈଶ୍ବ ର େବବ ର୍ ା ରୂ େପ ନିେ ର୍ ାଷ େହବା ଆବଶ୍ୟକ;
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େସ େ ାଚାରୀ କି ଆଶୁେକ୍ର ାଧୀ କି ମଦ୍ୟପାୟୀ କି ବିବାଦ-ପି୍ର ୟ
କି କିୁ ତ ଧନେଲାଭର ଅଭିଳାଷୀ ନ େହାଇ ଅ◌ାତିଥ୍ୟପି୍ର ୟ,
8 ଉ ମ ବିଷୟର ଅନୁରାଗୀ, ସୁବୁ ି , ନ୍ୟାୟ-ପରାୟଣ, ସାଧୁ ଓ
ମିତାଚାରୀ େହଉ ,ୁ 9 ପୁଣି, େଯପରି େସ ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷା େଦଇ
ଉ ାହ େଦବାକୁ ଓ ବିପକ୍ଷବାଦୀମାନ ୁ ଅନୁେଯାଗ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ
ହୁ ଅି , ଏଥିନିମେ ପ୍ର ା ଶିକ୍ଷାନୁଯାୟୀ ବି ାସେଯାଗ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ
ଦୃଢ ଭାବେର ଧର ।ୁ 10 କାରଣ ଅେନେକ ଅବାଧ୍ୟ େଲାକ,
ଅସାର ବାକ୍ୟବାଦୀ ଓ ପ୍ର ବ କ ଅଛି , ବିେଶଷେର ସୁ ତ ପ୍ର ା
େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଅଛି ; 11 େସମାନ ର ମୁଖ ବ କରିବାର
ଆବଶ୍ୟକ। େସମାେନ କିୁ ତ ଧନଲାଭ ନିମେ ଅନୁପଯୁ ଶିକ୍ଷା
େଦଇ େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ପରିବାରକୁ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ପଥଭ୍ର
କରି । 12 େସମାନ ର ଜେଣ ଜାତୀୟ ଭାବବାଦୀ କହିଅଛି ,
କ୍ର ୀତୀବାସୀମାେନ ସବର୍ ଦା ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ହିଂସକ ପଶୁ ତୁ ଲ୍ୟ ଓ
ଅଳସୁଆ େପଟୁ କ ଅଟି । 13 ଏହି ଉି ଟି ସତ୍ୟ। ଏଣୁ େସମାେନ
େଯପରି ଯିହୁ ଦୀମାନ କି ତ ଗ ପୁଣି, ସତ୍ୟରୁ ବିମୁଖ େହାଇଥିବା
େଲାକମାନ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ତି ମେନାେଯାଗୀ ନ େହାଇ ବି ାସେର
ସବଳ ହୁ ଅି , 14ଏଥିପାଇଁ େସମାନ ୁ ଦୃଢ ରୂ େପ ଅନୁେଯାଗ କର।
15 ଶୁଚି େଲାକମାନ ନିମେ ସମ ହିଁ ଶୁଚି; କି ୁ କଳୁଷିତ
ଓ ଅବି ାସୀମାନ ନିମେ େକୗଣସି ବିଷୟ ଶୁଚି ନୁେହଁ। ବରଂ
େସମାନ ମନ ଓ ବିେବକ ଉଭୟ ହିଁ କଳୁଷିତ। 16 େସମାେନ
ଈଶ୍ବ ର ୁ ଜାଣି େବାଲି ୀକାରକରି , କି ୁ େସମାେନଆପଣା କମର୍
ାରା ତାହା ୁ ଅସ୍ବ ୀକାର କରି ; େସମାେନ ଘୃଣ୍ୟ ଓ ଅବାଧ୍ୟ ପୁଣି,

ସମ ସ ମର୍ ର ଅେଯାଗ୍ୟ।

2
ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷା

1 କି ୁ ତୁ େ ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷାର ଉପଯୁ କଥା କୁହ। 2 ବୃ
ପୁରୁ ଷମାନ ୁ ମିତେଭାଗୀ, ଗ ୀର, ସୁବୁ ି ପୁଣି, ବି ାସ, େପ୍ର ମ ଓ
ସହି ୁତାେର ସବଳ େହବାକୁ, 3 ପୁଣି, ବୃ ୀମାନ ୁ େସହିପରି
ପରନି ୁ କା ଓ ମଦ୍ୟପାନେର ଆସ ା ନ େହାଇ ଶୁ ାଚାରିଣୀ
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େହବାକୁ ଓ ସୁଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଅନୁେରାଧ କର; 4 ଈ ର ବାକ୍ୟ
େଯପରି ନି ି ତ ନ ହୁ ଏ, ଏଥିନିମେ େସମାେନ ଯୁବତୀମାନ ୁ
ପତିବ୍ର ତା,

5 ସ ାନବ ଳା, ଆ ସଂଯମୀ, ସତୀ, ସୁଗୃହିଣୀ, ସୁଶୀଳା ଓ
ଆପଣା ଆପଣା ାମୀର ବଶୀଭୂ ତା େହବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ୁ।

6 େସହିପରି ଯୁବକମାନ ୁ ସବର୍ ବିଷୟେର ସୁବୁ ି େହବା ପାଇଁ
ଉ ାହ ଦିଅ; 7 ତୁ େ ନିେଜ ଆପଣା ଆଚରଣେର ସ ମର୍ ର
ଆଦଶର୍ େଦଖାଅ, ଶିକ୍ଷାେର ନି ପଟ ଓ ଗଭୀର ଭାବ ଏବଂ
ହିତଜନକ ଅଖ ନୀୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ର କାଶ କର, 8 େଯପରି ବିପକ୍ଷ
େଲାକ*, ଆ ମାନ ବିଷୟେର େକୗଣସି ମ କଥା କହି ନ
ପାରି ଲି ତ େହବ। 9 ଦାସମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ େଯ, େସମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା କ ର୍ ାମାନ ର ବଶୀଭୂ ତ େହାଇ ରୁ ହ ୁ, ସମ
ବିଷୟେର େସମାନ ର ସେ ାଷଭାଜନ ହୁ ଅ ୁ, 10 ପ୍ର ତିବାଦ ନ
କର ୁ, କିଛି ହିଁ େଚାରି ନ କରି ବରଂ ସ ୂ ର୍ ବି ତା ପ୍ର କାଶ
କର ୁ, େଯପରି େସମାେନ ସବୁ ବିଷୟେରଅ◌ା ମାନ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା
ଈଶ୍ବ ର ଶିକ୍ଷାର ଅଳ ାର ରୂ ପ ହୁ ଅି । 11 କାରଣ ସମ
ମାନବର ପରିତ୍ର ାଣ ନିମେ ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହ ପ୍ର କାଶିତ େହାଇଅଛି,
12 ପୁଣି, ଆେ ମାେନ େଯପରି ଅଧମର୍ ଓ ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷ
ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏହି ବ ର୍ ମାନ ଯୁଗେର ସୁବୁ ି , ଧାମ କ ଓ ଭ
ଭାବେର ଜୀବନଯାପନ କରୁ , 13ଆଉ େସହି ଆନ ଦାୟକ ଭରସା
ପୁଣି, ଆ ମାନ ମହାନ ଈଶ୍ବ ର ଓ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ
େଗୗରବର ପ୍ର କାଶ ଅେପକ୍ଷାେର ରହୁ , ଏଥିନିମେ ଶିକ୍ଷା େଦଉଅଛି।
14 େସହି ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଆ ମାନ ୁ ସମ ଅଧମର୍ ରୁ ମୁ କରିବାକୁ ଓ
ଆପଣା ନିମେ ସ ମର୍ େର ଉଦ୍ େଯାଗୀ ନିଜ େଲାକ ରୂ େପ ଶୁ
କରିବାକୁ ଆ ମାନ ନିମେ ଆପଣାକୁ େଦେଲ। 15 ଏହି ସମ
କଥା କହି ପୂ ର୍ କ୍ଷମତା ସହ ଉ ାହ ଦିଅ ଓ ଅନୁେଯାଗ କର। େକହି
ତୁ କୁ ତୁ ନ କରୁ ।

* 2:8 ବିପକ୍ଷ େଲାକ ଅଥାତ୍ ସୁସମାଚାର ବିେରାଧୀମାେନ ଅଟି
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3
ସମ ସ ମର୍ ନିମେ ପ୍ର ୁତି

1 ଶାସନକ ର୍ ା ଏବଂ ତାହାର ଅଧିକାରୀମାନ ର ବଶୀଭୂ ତ ଓ
ବାଧ୍ୟ େହବାକୁ ପୁଣି, ସମ ପ୍ର କାର ସ ମର୍ କରିବା ନିମେ ପ୍ର ୁତ
େହବାକୁ, 2କାହାରି ନି ା ନକରିବାକୁ,କାହାରି ବିେରାଧୀ ନ େହବାକୁ,
ମୃଦୁଶୀଳ େହବାକୁ ପୁଣି, ସମ େଲାକ ପ୍ର ତି ସବର୍ ପ୍ର କାେର
େକାମଳ ଭାବ େଦଖାଇବାକୁ େସମାନ ୁ ରଣ କରାଅ। 3 କାରଣ
ପୂେବର୍ ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ ନିେବର୍ ାଧ, ଅବାଧ୍ୟ, ଭ୍ର ା ପୁଣି, ନାନା
ପ୍ର କାର କୁଅଭିଳାଷ ଓ ସୁଖେଭାଗର ଦାସ ଥିଲୁ, ହିଂସା ଓ ଈଷର୍ ାେର
କାଳେକ୍ଷପଣ କରୁ ଥିଲୁ, ଆଉ ଘୃଣାର ପାତ୍ର େହାଇ ପର ରକୁ
ଘୃଣା କରୁ ଥିଲୁ। 4 କି ୁ େଯେତେବେଳ ଆ ମାନ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା
ଈଶ୍ବ ର ଦୟା ଓ ମାନବଜାତି ପ୍ର ତି ତାହା େପ୍ର ମ ପ୍ର କାଶିତ
େହଲା, 5 େସେତେବେଳ େସ ଆ ମାନ କୃତ ଧମର୍ କମର୍ ସକାେଶ
ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଆପଣାର ଦୟାନୁସାେର ନୂତନ ଜନ୍ମ ର ପ୍ର କ୍ଷାଳନ
ଓ ପବିତ୍ର ଆ ା ନୂତନୀକରଣ ାରା ଆ ମାନ ୁ ପରିତ୍ର ାଣ
କରିଅଛି ; 6େସହି ପବିତ୍ର ଆ ା ୁ େସଆ ମାନ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ଯୀଶୁ
ଖ୍ର ୀ ାରା ପ୍ର ଚୁ ର ରୂ େପ ଆ ମାନ ଉପେର ଢାଳି େଦେଲ,
7େଯପରିଆେ ମାେନତାହା ଅନୁଗ୍ର ହେରଧାମ କଗଣିତ େହାଇ
ଭରସାନୁସାେର ଅନ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ େହବୁ। 8 ଏହି କଥା
ବି ାସ୍ୟ, ଆଉ େଯପରି ଈଶ୍ବ ର ଠାେର ବି ାସକାରୀମାେନ ସମ
ସ ମର୍ େର ପ୍ର ବୃ ରହିବାକୁ ମେନାେଯାଗୀ ହୁ ଅି , ଏଥିନିମେ ଏହି
ସମ ବିଷୟେର ଦୃଢ ରୂ େପ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ େବାଲି େମାହର ଇ ା। ଏହି
ସମ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟମାନ ପକ୍ଷେର ଉ ମ ଓ ହିତଜନକ। 9 କି ୁ
ବିତ ା ବାଦାନୁବାଦ, ବଂଶାବଳୀ, ବିେରାଧ ଓ େମାଶା ବ୍ୟବ ା
ବିଷୟକ ବାଗ୍ ଯୁ ରୁ ଅ ର ହୁ ଅ, କାରଣ ଏହିସବୁ କ୍ଷତିଜନକ ଓ
ଅସାର। 10 େଯଉଁ େଲାକ ଭ୍ର ା ଶିକ୍ଷା ାରା ବିଭାଜନ କରିବାକୁ
େଚ ା କରି , ତାହାକୁ ଥେର, ଦୁଇ ଥର ଅନୁେଯାଗ କଲା ଉ ାେର
ତାହାଠାରୁ ପୃଥକ୍ େହାଇ ରୁ ହ; 11 ଏହିପରି େଲାକ େଯ ପଥଭ୍ର
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େହାଇଅଛି ଓ ପାପ କରି ଆପଣାକୁ ଆେପ େଦାଷୀ କେର, ଏହା ତ
ତୁ େ ଜାଣ।

େଶଷ ପରାମଶର୍ ଓ ସ ାଷଣ
12 େଯେତେବେଳ ମୁଁ ତୁ ନିକଟକୁ ଆେ ର୍ ମା କି ା ତୁ ଖିକକୁ

ପଠାଇବି, େସେତେବେଳ ନୀକପଲି ସହରେର େମା ପାଖକୁ ଆସି ବା
ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କର, କାରଣ େସଠାେର ଶୀତକାଳ େକ୍ଷପଣ କରିବାକୁ
ମୁଁ ି ର କରିଅଛି। 13 ବ୍ୟବ ାଶା ଜ୍ଞ ଜୀନା ଓ ଆପ ୁ ଯ
ପୂବର୍ କ ବାଟ ବଳାଇଦିଅ, େଯପରି େସମାନ ର େକୗଣସି ଅଭାବ ନ
ହୁ ଏ। 14ଆ ମାନ େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ ପ୍ର େୟାଜନୀୟ ଉପକାର
ନିମେ ସ ମର୍ େର ପ୍ର ବୃ ରହିବାକୁ ଶିଖ ୁ, େଯପରି େସମାେନ
ଫଳହୀନନହୁ ଅି । 15େମା ସ େର ଥିବା ସମେ ତୁ କୁ ନମ ାର
ଜଣାଉଅଛି । ବି ାସ ସ େର େଯଉଁମାେନ ଆ ମାନ ୁ େପ୍ର ମ
କରି , େସମାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଅ।
ତୁ ସମ ପ୍ର ତି ଅନୁଗ୍ର ହ ବ ର୍ୁ ।
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