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पौलाचे तीतास पत्र

1

परमे�राचा सेवक व येशूंचा प्रे�षत पौल यातफेर् मला पाठ�वले गेले �याचे कारण असे होते, क� परमे�राने
�नवडले�या लोकां कडे जाऊन, मी पौलाने �व�ास व स�ेपणाची समज यापयर्ंत �यां ना पोचवावे, जेणक
े रून
2
�नवडले�यां ना एक खरे व यो�य प्रकारचे जीवन जगता यावे. परमे�र (जो) खोटे बोलू च शकत नाही, �याने दु�नये�या
आरं भापू वीर्च �या अनं त जीवना�या आशेची प्र�त�ा केली आहे. 3 परमे�र व तारका�या आदेशानुसार ऐ�तहा�सक दृ��ने
एका यथायो�य (ठरा�वक-समय) वेळ�, मला (पौलाला) �या येश-ु वातच
ेर् ी घोषणा करावयाचे कायर् (सेवा) �दले गेले.
4
तीत �व�ासा�या सहभा�गतेतील माझा स�ा मुलगा (पुत्र) आहे. लाड�या तीता, परमे�र बाप व आपले तारक
�ख्र�त येशू यां �यापासू न तुला कृपा व शां �त �मळो.
5
क्रेत येथे मी तुला ठे वून आलो होतो. तुला अपू णर् रा�हले�या बाबींची सुधारणा (�यव��थत करा�या) करता यावी
आ�ण मी �दले�या आ�ेप्रमाणे, प्र�येक शहरात वडील नेमता यावेत �हणू न मी तुला तेथेचे ठे �वले होते. 6 पुढारी (प्राचीन)
असे असावे: कोण�याही आरोपा�वना, एकाच प�नीचा प�त आ�ण सं यम बाळगू न वागणारा असावे, �यां ची मुलब
े ाळें
7
�व�ासीं अथार्त मु��चा अनुभव आलेली अशी असावयासच हवीत. राखण करणा�याने (अ�य�) तो परमे�राचा
भं डारी (देखरेखकतार्) अस�यामुळे �नदोर्ष पुरुष असावयास हवे. हट्टीपणा, रागीटपणा, दारुबाजीचा गुलाम असलेला,
भां डखोरपणाची सवय असलेला, पैसे �मळ�व�याची लोभी वृ�� बाळगणारा असे दुगूर्ण �या�याम�ये नसावेत.
8
या�वपिरत अ�य�, आ�त�य (पाहु�यां ची सेवा) करणारा, भलेपणाची कृ�येक
ं र�याचे सद्गुण बाळगणारा व
चां ग�ु यां ची आवड धरणारा, असा पुरुष असावा. �याची समज व �वचार कर�याची शैली (यो�य�वचार) उ�म असावी.
यो�य �वचार, स�ेपणा, प�वत्रता व सं यमही �या�या जीवनात अव�य असावाच. 9 �याने �व�सनीय वचन प�े धरून
ठे वावे अथार्त जसे �याला �शक�व�यात आले होते तसेच, �हणजे असे होईल, क� �या अचू क �सद्धां ता�या साहा�याने
(आधारे) तो लोकां ना �शकवू शकेल आ�ण �यामुळे वचना�या �वरोधात बकवाद आ�ण चचार्-वाद करणा�या लोकां ना,
�व�ास व खात्री दे�या�या यो�य सं �धचा लाभ �याला घेता येईल (श�य होईल).
10
अनेक (बहुतां शी) लोक अ�नयं �त्रत अस�यामुळे �यथर् (पोकळ) वटवट करणारे, �नरथर्क वाद�ववाद करणारे व
फस�वणारे (धोकेबाज) आहेत, असे लोक �वशेषतः सुंता झाले�यां पक
ै �च आहेत. 11 अशा बकवादी लोकां ची तोंडें बं द
केली जाणे गरजेचे आहे. ते लोक �यां चा फायदा �हावा �हणू न, जे �शकवू नये नेमके तेच �शक�वतात. पिरणामी �यां �या
चुक��या �शकवणीमुळे ते सं पूणर् घरा�या�या �व�ासाचाच नाश करणारे ठरतात. 12 �यां �यापैक�च एक सं द�
े ा �हणतो,
13
‘‘क्रेतीय नेहमीच खोटे, लबाड, दु� पशू , आळशी व खादाड (पेटू) असतात”. ही गो� स�य (खरी) आहेही. �हणू न
�यां �यावर कडकपणे रागे भर, तुझा �यां �यावर ओरडा होणे यो�य आहे, जेणक
े रून �यां �या �व�ासाठायी �यां नी भ�म
14
होऊन मजबू त रहावे. �यां नी यहू दी कथा-कहा�यां कडे व जे लोक स�यापासू न बहकले-भटकले आहेत, �या
माणसां �या आ�ां कडे ही ल� देऊ नये, फ� �व�ासा�वषयी गां भीयर् पाळावे. 15 पहा, तीता, जे लोक प�वत्र (शुद्ध)
आहेत, �यां �याकिरता सवर् काही प�वत्र (शुद्ध) आहे, परं त,ु जे अशुद्ध व अ�व�ासी लोक आहेत, �यां �यासाठ� काहीही
शुद्ध नाहीये. �यां ची बु�द्ध आ�ण �यां चा �ववेक ही दो�हीं देखील अशुद्ध आहेत. 16 �वमुखाने, मोठ्या �दमाखाने
परमे�राला ओळख�याचा ते दावा किरतात, परं त,ु ते �याला नाकबू ल (अमा�य) किरतात, कारण �यां ची कायेर्ं (कृ�त)
पा�हली तर असे मुळ�च �दसत नाही. ते अ�तशय घृणामय, घाणीने भरलेले, आ�ा भं ग करून वारं वार ती मोडणारे, आ�ण
भ�या-भलेपणाची कृ�यें बाबतीत मात्र, केवळ नालायकच आहेत.
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तीता, �या गो�ी स��या �शकवणीनुसार, यथायो�य व बरोबर आहेत, �याच बोलत रहा. 2 जी �हातारी (वृद्ध)
पुरुष-चचर् आहे, �तने गं भीर असावे. आदरणीय असावे; �याबरोबरच सं यम राखणारे, �व�ासात, प्रेमात व धीर या सवार्ंत
खं बीर (दृढ) व मजबू त असावे. 3 �हाता�या ��त्रयां नी सुद्धा �यवहारात आदरणीय, बदनामी कर�यापासू न दू र, दारुपासू न
दू र (�यसन/लतमु�) आ�ण �व�सनीयतेने फ� चां ग�या गो�ींची �शकवण देणा�या असावे. 4 ते अशासाठ� क� �यां नी
तरुण म�हलां ना �यां �या पतींवर व मुलां बाळां वर प्रेम करणे �शकवावे, �या�वषयीचे �यव��थत �श�ण द्यावे.
5
याबरोबरच , सं यमी, प�वत्र, घराची देखरेख, �यव�था करणा�या व पतींची आ�ा पाळणा�या का असावे याचेही
�श�ण द्यावे, जेणक
े रून प्रभू �या सं देश-वचनां ची �नदां नाल�ती (बदनामी) होऊ नये.
6
याच प्रकारे तरुण पुरुषां नी सं यमी (डोके शां त) अस�याची �शकवण (�श�ण) देत रहा. 7 प्र�येक पिरसीमेत
(�ेत्र-मयार्दा) दुस�या लोकां साठ� एक उ�म व आदशर् नमू ना हो. �श�णात ईमानदारी, गं भीरपणा, प�वत्रता, 8 वाजवी व
यो�य बोलचाल (सद्भाषण-शैली), अथार्त अशी, क� कोणी ती अयो�य व वाईट �हणावयास धजू (�हमं त करू नये) नये.
ते अशासाठ� क� �या�वये तुझा �वरोध करणा�या लोकां ना लाज वाटावी, आ�ण तु�या�वरुद्ध कसलेही गैरभाषण (वाईट
बोलणे) कर�यासाठ� �यां �याजवळ काहीही नसावे.
9
पहा, नोकरां ना (सेवक) �प� आदेश दे, क� �यां नी �यां �या �वामींचे ऐकावे (आ�ापालन) व प्र�येक बाबतीत (सवर्
प्रकारे) �यां ना सं पूणर्री�तने प्रस� (समाधानी) ठे वावे, आ�ण उलट उ�र न देता �यां �याप्रत आधीन असावे. 10 सेवकां ना
�शक�व क� �यां नी चोरी करू नये, परं त ु �व�सनीय-सेवक �हावे, यासाठ� क� आप�या परमे�रा�या व उद्धारक�यार्�या
�शकवणीची सुंदरता (शोभा) वाढत जावी.
11
कारण परमे�री कृपा �ज�याद्वारे मु�� आहे, ती सवर् लोकां साठ� प्रगट झाली आहे, 12 तीच कृपा आपणास बोध
(�शक�वते) किरते क� आपण कशा प्रकारे दु�ाईचा व दु�नये�या अ�भलाषां चा �याग करावा (अ�वीकार), आ�ण
�याऐवजी गं भीरपणा, स�ेपणा व परमे�री �वभाव बाळगू न, �याच �वभावासह वतर्मान युगात जगावे-वागावे. 13 आ�ण
परमे�री �वभावासह, एक मोठ� आशा अथार्त परमे�र व मु��दाता येशूं�या म�हमामय �द्वतीय आगमनाची (प्रगट होणे)
वाट पाहणारे �हावे. 14 होय, �याच येशूंची, �यां नी �वतःस आप�यासाठ� देऊन टाकले, जेणक
े रून �याद्वारे आपणास
सवर् प्रकार�या दु�ाईपासू न सोडवू न (मु�-सुटका) व प�वत्र करून, आप�या �वतःसाठ� �वशेष (हमखास) लोक तयार
करावेत. यासाठ�च क� �या मु� झाले�या खास लोकां नी, केवळ स�कृ�यें कर�यासाठ� उ�मऊजेर्न-े तडफदार (उ�साही)
असावे.
15
या उ�म (आदशर्मय) गो�ी �शकवीत रहा, �यां ची �हं मत वाढीव, सं पूणर् अ�धकाराने यथायो�य ओरडा कर,
खडसावू न सां ग, रागे भर. तीता, सावध�गरीने वतर्न कर; कोणीही तुला तु�छ लेखता कामा (कमी समजू ) नये.
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जे शासनकत ेर् वा अ�धकारीगण आहेत, �यां �याप्रत लोकां नी कसे आ�ाधारक असावे व �हतकायेर्ं (चां गली)
कर�यासं बंधी कसे आवेशी (तयार) असावे याची नीटशी �शकवण �यां ना दे. 2 �यां ना याचेही �श�ण दे, क� �यां नी
कोणा�वषयी वाईट बोलू नये, भां डखोर होऊ नये परं त,ु �याऐवजी कोमल (प्रेमळ) �वभाव �वतःठायी राखू न, सवर्
लोकां शी नम्रतेनच
े �यवहार (वागावे) करावा.
3
कारण जु�या जीवनात (पू वीर्चे) आ�हीही मू खर्,बु�द्ध नस�यागत, आ�ापालन न करणारे होतो. धो�यां म�ये, सग�या
अ�भलां षां म�ये म�न होतो. आ�हां ला देखील सुख�वलासाची चाह होतीच. कडू पणाचे (कटुता) ईषार्खोर व द्वेषपू णर् जीवन
जगणारेही (�य�तत करणारे) होतो. 4 परं त,ु आपला परमे�र व मु��तदा�याची दया व प्रेम जे�हा लोकां वर प्रगट झाले,
5
ु े न�हे, परं त,ु �या�याच कृपेद्वारे नवीन ज�माचे �ान
ते�हा �याने आ�हां स मु�� �दली, ते तारण आम�या धमर्-कमार्ंमळ
6
व प�वत्र आ��या�या नवीनीकरणाद्वारे झाले होते. जो (आ�मा) �याने आपले उद्धारक येशू यां �याद्वारे �वपुल प्रमाणात
1
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ु े धा�मर्क (�नदोर्षी) ठर�वले गे�याने, आपण
आप�यावर ओतला आहे. 7 ते अशासाठ� क� �या�या कृपेमळ
ु ार (प्रमाणे) अं त नसणा�यां जीवनाचे वारीस �हावे.
अनं तजीवना�या आशेनस
8
ही गो� वा�त�वक पाहाता खरी आहे �हणू न माझ� अशी इ�छाही आहे, क� तू या वचनां ची लगातार (�नरं तर)
घोषणा करीत जावी, क� �या लोकां नी परमे�रावर भरं वसा ठे वला आहे, �या सवर् लोकां नी फ� चां ग�या व इतरां �या
क�याणा�या कायार्ंतच सतत �य�त असावे. या गो�ी उ�म आहेत व लोकां साठ� फायद्या�याही (लाभदायक) आहेत.
9
परं त,ु मू खर्पणाचे �ववाद, वं शाव�यां चे व �नयमशा�त्रासं बंधीचे मतभेद असणा�यां �वषयां पासू न व
भां डण-तं ट्यां पासू न �यां नी दू र रहावे. �या बकवादी गो�ी कु चकामा�या �बनफायद्या�या व �यथर् आहेत. 10 �याला
एकदां -दोनदां मनाई केली, परं त,ु जो मनु�य स�याबरोबरच, खोट्या�याही भेसळ�त �टकूनच असतो, (अथार्त लबाडी
�यागू न स�या�या प�ाचा नसतो), �याला समजा�व�यावर देखील समज येत नाही अशा मनु�यापासू न दू र रहा.
11
नीट-�यव��थत-खात्रीने समजू न ओळखू न घे क� असा मनु�य वाकडा �यवहार करणारा (सरळ नाहीये) आहे, तो
अपराधां म�ये कायम आहे आ�ण �हणू न तो �वतःच दोषी ठरला आहे.
12
�या वेळ� मी अतर्माला वा तु�खकाला तु�याकडे पाठवीन, �या वेळ� तू माझ� भेट घे�याचा हरेक प्रय�न कर,
कारण �हवा�यात मी तेथेच राह�याचा इरादा (�नधार्र) केला आहे. 13 जेना वक�ल, व अपु�ो यां ना, �यां �या यात्रेसाठ�
श�य �तत�या घाईने रवाना कर, ते यासाठ� क� �यां ना कोण�याच व�तू ची उणीव भासू नये. 14 आम�या लोकां नीही
�वतःस चां ग�या कायार्त गुं तवू न ठे वणे �शकावे, गरजा भाग�व�यासाठ�, आव�यकतां �या पू तीर्साठ��या हेतूने �यां नी
यो�य व �या�य अशा कायार्ंत रमू न राह�याचे �शकावे, जेणक
े रून �यां चे जीवन �यथर् व फळहीन नसावे.
15
मा�यासोबत�या सवार्ंकडू न तुला आशीवार्द �मळो, आ�ण जे आम�यावर प्रेम करतात, �यां ना आशीवार्द. आमेनहोय, असेच होवो.
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