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తీతుకు రాసిన పతిక
గంథకర
తీతుకు రాసిన లేఖ రచయితగా పౌలు తనను చెపుప్కునాన్డు.

“దేవుని దాసుడు, యేసు కీసుత్ అపోసత్లుడు” గా తనను
అభివరిణ్ంచుకునాన్డు (తీతు 1:1). పౌలుకు, తీతుకు మధయ్
పరిచయం గురించి అసప్షట్త ఉంది. అతడు పౌలు పరిచరయ్లో
ర్సత్వుడుఅయాయ్డనిమనంఅరథ్ం చేసుకోవచుచ్. ఎందుకంటే “మన
అందరి విశావ్స విషయములో నా నిజ కుమారుడగు తీతుకు” అని
పౌలు రాశాడు (1:4). పౌలు తీతును సేన్హితునిగాను, సువారలో
జత పనివానిగాను ఎంతో గౌరవించాడు. అతని అపేకష్, శదధ్ ,
ఇతరులకు అతడు చేకూరిచ్న ఆదరణల నిమితత్ం మెచుచ్కునాన్డు.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 63 - 65
పౌలు ఈ ఉతత్రం నికొపొలి నుండి తీతుకు రాశాడు. అపోసత్లుని

మొదటి రోమ్ చెర అనంతరం విడుదల అయిన తరువాత రాశాడు.
ఎఫెసులో పరిచరయ్ తిమోతిని పంపి పౌలు తీతుతోకలిసి కేతు
లంకకు వెళాళ్డు.

సీవ్కర
కేతులోఉనన్మరొకఆతీమ్యకుమారుడు,సాటిపనివాడుఅయిన

తీతు.
పయోజనం
కేతులో అపుప్డే ఏరప్డిన సంఘాలోల్ ని లోపాలను సరిదిదద్డం.

అందులోని ర్సత్వులు కమశికష్ణ లేకుండా ఒక పధధ్తి అనేది లేకుండా
ఉనాన్రు. వారికి సహాయంఅవసరం. (1)సంఘాలోల్ కొటట్గా పెదద్లను
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ఏరాప్టు చెయాయ్లి. (2) కేతులో ఉనన్ ర్సత్వేతరుల ఎదుట మంచి
విశావ్స సాకష్ ం ఇవవ్డానికి వారిని సిదధ్ పరచాలి.

ముఖాయ్ంశం
పవరన నియమావళి

విభాగాలు
1. అభివాదం— 1:1-4
2. పెదద్ల నియామకం— 1:5-16
3. వివిధ వయోబృందాల గురించిన సూచనలు— 2:1-3:11
4. అంతిమ పలుకులు— 3:12-15

సాథ్ నిక సంఘాలోల్ వ కమం
1 దేవుడు ఎనున్కునన్ వారి విశావ్సానిన్ సిథ్రపరచడం కోసం, వారు
వ భకికి అనుగుణ న సతయ్ం గురించిన ఎరుకలో నిలకడగా
ఉండేలా, 2అబదధ్మాడలేని దేవుడు కాలానికిముందేవాగాద్ నం చేసిన
శాశవ్త జీవం గురించిన నిశచ్యతలో పౌలు అనే నేను దేవుని
సేవకుణిణ్ , యేసు కీసుత్ అపొసత్లుణిణ్ . 3 స న సమయంలో ఆయన
ఇపుప్డు మన రకష్కు న దేవుని ఆజఞ్ పకారం నాకు అపప్గించిన
సందేశం వలన తనవాకుక్ను వెలల్డి చేశాడు.

4 మన అందరి ఉమమ్డి విశావ్సం విషయంలో నా సొంత
కుమారుడు తీతుకు రాసుత్ నన్ లేఖ. తండి న దేవుని నుండీ, మన
రకష్కు న కీసుత్ యేసు నుండీ కృప, కరుణ,శాంతి సమాధానాలు నీకు
కలుగు గాక.

5 నేను నీకు ఆదేశించినటుట్ నువువ్ ఇంకా కమపరచని వాటిని
కమపరచి, పతి పటట్ణంలోని కీసుత్ పభువు సంఘంలో పెదద్లను
నియమించడం కోసం నేను నినున్ కేతులో విడిచి వచాచ్ను.

6సంఘపెదద్ నిందకుచోటివవ్నివాడూఒకేభారయ్ కలవా ఉండాలి.
అతని పిలల్లు లెకక్లేనితనంగా కమశికష్ణ లేనివారు అనే పేరు
లేకుండా విశావ్సు ఉండాలి. 7 అధయ్కష్ుడు దేవుని ఇంటి సేవ
నిరవ్హించేవాడు కాబటిట్ నిందారహితుడుగా ఉండాలి. అతడు
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అహంకారి, ముకోక్పి, దాకష్ మదాయ్నికి అలవాటు పడినవాడు,
దెబబ్లాడేవాడు, దురాశపరుడు అయి ఉండకూడదు. 8 అతిథి
పియుడు, మంచిని పేమించేవాడు, ఇంగిత జాఞ్ నం గలవాడు,
నీతిపరుడు, పవితుడు, ఆశలను అదుపులో ఉంచుకొనేవాడు,
9నమమ్దగినబోధను సిథ్రంగాచేపటట్డందావ్రా మకర నసిదాధ్ ంతం
బోధిసూత్ పజలను హెచచ్రించడంలో, ఎదిరించే వారి వాదాలను
ఖండించడంలో సమరుధ్ డుగా ఉండాలి.

10ఎందుకంటే అకమకారులు,ముఖయ్ంగా సునన్తి పొందిన వారు
చాలామంది ఉనాన్రు. వారిమాటలు ఎందుకూ పనికి రానివి. వారు
మనుషులను తపుప్దారి పటిట్సాత్ రు. 11వారి నోళ ళ్ మూయించడం
అవసరం. వారు సిగుగ్ కర న సవ్లాభంకోసంబోధించకూడనివాటిని
బోధిసూత్ , కుటుంబాలను పాడు చేసుత్ నాన్రు.

12 వారిలో ఒకడు, వారి సవ్ంత పవకే ఇలా అనాన్డు, ‘కేతు
పజలు ఎంతసేపూ అబదిధ్కులు, పమాదకర న దుషట్మృగాలు,
సోమరు న తిండిబోతులు.’ 13-14ఈమాటలు నిజమే. అందుచేత
వారు యూదుల కలిప్త గాథలనూ, సతయ్ం నుండి మళిళ్న వారి
ఆజఞ్ల గురించి సమయం వయ్రథ్ం చేసుకోకుండా పటిట్ంచుకోకుండా
విశావ్సంలో సిథ్రపడడం కోసం వారిని కఠినంగామందలించు.

15 పవితులకు అనీన్ పవితమే. కానీ అపవితులకు,
అవిశావ్సులకు ఏదీ పవితం కాదు. కానీ వారి హృదయం, వారి
మనసాస్ కూడా అపవితాలే. 16 దేవుడు తమకు తెలుసని వారు
చెపుప్కొంటారు గాని తమ కియల వలన దేవుడెవరో తమకు
తెలియదు అనన్టుట్ ఉనాన్రు. నిజానికి వారు అసహ య్లు,
అవిధేయులు, ఎలాంటి సతాక్రయ్ం విషయంలోనూ పనికి రానివారు.

2
కాపరి పరిచరయ్
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1 అయితే నీవు ఆరోగయ్కర న ఉపదేశానికి అనుకూల న
సంగతులను బోధించు. 2వృదుధ్ లు నిగహం కలిగి, గౌరవపూరవ్కంగా,
వివేకంతో మెలుగుతూ విశావ్సం, పేమ, సహనంలో శుదధ్ంగా
ఉండాలి.

3 అలాగే వృదధ్ సీలు గౌరవపదంగా, పుకారుల్ పుటిట్ంచేవారుగా
కాకుండా ఉండాలి. అసత్మానం మదయ్పానంలో మునిగి తేలుతూ
ఉండకూడదు. నడవడిలో భయభకులు గలిగి మంచి విషయాలు
నేరుప్తూ ఉండాలి. 4-5 దేవుని వాకాయ్నికి చెడడ్ పేరు రాకుండేలా
తమ భరలను, పిలల్లను పేమతో చూసుకోవాలని యువతులను
పోతస్హిసూత్ , మనసును అదుపులో ఉంచుకుంటూ, శీలవతులుగా,
తమఇంటినిశదధ్గాచకక్బెటుట్ కొనేవారుగా,తమభరలకులోబడుతూ
ఉండాలని వృదధ్ సీలు వారికి బోధించాలి.

6 అలానే మనసు అదుపులో ఉంచుకోవాలని యువకులను
హెచచ్రించు. 7 నినున్ వయ్తిరేకించేవాడు నీ గురించి చెడడ్ మాటలేవీ
చెపప్లేక సిగుగ్ పడే విధంగా అనిన్ మంచి పనుల విషయంలో నినున్
నీవే ఆదరశ్ంగా కనపరచుకో. 8 నీ ఉపదేశం యథారథ్ంగా,
మరాయ్దపూరవ్కంగా, విమరశ్కు చోటియయ్నిదిగా ఉండాలి.

9-10 మన రకష్కు న దేవుని గూరిచ్న బోధ అందరికీ
ఆమోదయోగయ్ంగా ఉండేలా దాసులు అనిన్విషయాలోల్ తమ
యజమానులకు విధేయు ఉండాలి. తమ యజమానులను
ఎదిరించక అనిన్ విషయాలోల్ వారిని సంతోషపెటాట్ లి. పనివారు
యజమానులకు ఎదురు చెపప్కూడదు. దొంగతనం చేయకూడదు.
సంపూరణ్ విశావ్సపాతులుగా ఉండాలి. మన రకష్కు న దేవుని
ఉపదేశానిన్ ఇతరులకు ఆకరష్ణీయంగా చేయాలి. ఈ సంగతులు
వారికి బోధించు.

11 చూడు, ఎందుకంటే మానవాళికి రకష్ణ కారక న దేవుని కృప
వెలల్డి అయింది. 12-13 మంగళకర న నిరీకష్ణ నిమితత్ం మహా
దేవుడు, రకష్కుడు అయిన యేసు కీసుత్ మహిమ పతయ్కష్త కోసం
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ఎదురు చూసూత్ భకిహీనతనూ, ఈ లోక సంబంధ న దురాశలనూ
వీడి, ఈ యుగంలో నీతితో, భకితో జీవించమని అది మనకు
నేరుప్తుంది.

14 ఆయన సమసత్ న విచచ్లవిడి పనుల నుండి మనలను
విమోచించి, మంచి పనులు చేయడంలో ఆసకిగల పజలుగా
పవితపరచి తన సొతుత్ గా చేసుకోడానికి తనను తానే మన కోసం
అరిప్ంచుకునాన్డు. 15 వీటిని గూరిచ్ బోధించు. సంపూరణ్ న
అధికారంతో హెచచ్రించు, ఖండించు. ఎవరూ నినున్ నిరల్కష్ ం
చేయకుండా చూసుకో.

3
యోగయ్ న కాపరి పరిచరయ్

1 పరిపాలకులకూ, అధికారులకూ లోబడి ఉండాలనీ పతి మంచి
పనీ చేయడానికి సిదధ్ంగా ఉండాలనీ వారికి గురు చెయియ్. 2వారు
ఎవరినీ దూషించకుండా, వాదనలు పెటుట్ కోకుండా, పశాంతంగా
మనుషులందరి పటాల్ సంపూరణ్ న మరాయ్ద కలిగి జీవించాలి.
3ఎందుకంటేమనం కూడాగతంలోబుదిధ్హీనులుగా,అవిధేయులుగా
ఉనాన్ం. అటు ఇటు చెదరిపోయినానా విధా న విషయవాంఛలకు
బానిసలుగా దుషట్తవ్ంలో, అసూయతో జీవిసూత్ , అసహ య్లుగా
దేవ్షానికి గురి అవుతూ దేవ్షిసూత్ ఉండేవాళళ్ం.

4 అయితే మన రకష్కు న దేవుని దయ, మానవుల పటల్ ఆయన
పేమవెలల్ నపుప్డు 5మననీతికియలమూలంగాకాక,తన కనికరం
మూలంగా నూతన జనమ్ సంబంధ న సాన్నం దావ్రా, పరిశుదాధ్ తమ్
మనకు నూతన సవ్భావం కలిగించడం దావ్రా దేవుడు మనలను
ర ంచాడు. 6-7 దేవుడు తన కృప దావ్రా మనం నీతిమంతులుగా
తీరచ్బడి నితయ్జీవానిన్ గూరిచ్న నిరీకష్ణ బటిట్ వారసులు కావడం
కోసం, మన రకష్కుడు యేసు కీసుత్ దావ్రా తన పరిశుదాధ్ తమ్ను మన
మీదధారాళంగా కుమమ్రించాడు.
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8ఈ మాట నమమ్దగింది కాబటిట్ దేవునిలో విశవ్సించేవారు తమ
ఎదుటఉంచబడినమంచిపనులు శదధ్గా చేయడంలోమనసు లగన్ం
చేయమని నీవు ఈ సంగతులను గూరిచ్ గటిట్గా చెపాప్లని నేను
కోరుతునాన్ను. ఇవిమంచివి,మనుషులకు పయోజనకర నవి.

9 అంతేగానీ, అరథ్ం పరధ్ంలేని వాదాలు, వంశావళ లను గూరిచ్న
వాదోపవాదాలు, కలహాలు, ధరమ్శాసం గురించిన వివాదాల వలన
పయోజనం శూనయ్ం. అవి ఎందుకూ కొరగానివి కాబటిట్ వాటికి
దూరంగా ఉండు. 10 మీలో విభేదాలు కలిగించే వారిని ఒకటి
రెండుసారుల్ హెచచ్రించిన తరువాత వారితో తెగతెంపులు చేసుకో.
11 నీకు తెలుసు, అలాటివాడు దారి తపిప్పోయి పాపం చేసి తనకు
తానే శికష్ విధించుకుంటునాన్డు.

12 నేను నికొపొలిలో చలికాలం గడపాలని నిరణ్యించుకునాన్ను.
కాబటిట్ నేను అరెమానుగాని, తుకికునుగాని నీ దగగ్రకి పంపినపుప్డు
నువువ్ నికొపొలికి రావడానికి పయతన్ం చెయియ్. 13 నాయ్యవాది
జేనానూ అపొలోల్ నూ తవ్రగా పంపించు. వారికేమీ తకుక్వ కాకుండా
చూడు.

14 మన వారు నిషఫ్లులు కాకుండా, ముఖయ్ అవసరాలను
సమకూరుచ్కోగలిగేలా మంచి పనులు శదధ్గా చేయడం నేరుచ్కోవాలి.
15 నాతో ఉనన్వారంతా నీకు అభివందనాలు చెబుతునాన్రు.
విశావ్సానిన్ బటిట్ మమమ్లిన్ పేమించేవారికి మా అభివందనాలు
చెపుప్.
కృప మీ అందరికీ తో ఉండుగాక.



vii

ఇండియన్ రి జ్డ్ వెరష్న్ (IRV) - తెలుగు -2019
The Indian Revised Version Holy Bible in the Telugu

language of India
copyright © 2017, 2019 Bridge Connectivity Solutions

Language: తెలుగు (Telugu)

Translation by: Bridge Connectivity Solutions

Contributor: Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd.

This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If youmake any changes to the text, youmust indicate that you did so in

a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily
endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.

2023-04-19

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source files
dated 19 Apr 2023
03e76403-1eaf-5ad5-8fac-cb9ce6f2c24b

https://bridgeconn.com/
http://www.ethnologue.org/language/tel
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	తీతుకు రాసిన పత్రిక

