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തീെത്താസ്
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
തീേത്താസിനു എഴുതെപ്പട്ട ഈ
കത്തിൽ പൗേലാസ് സ്വയം തെന്നക്കുറിച്ച്
െവളിെപ്പടുത്തുന്നത് “ൈദവത്തിൻെറ ദാസനും
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ അേപ്പാസ്തലനുമായ”
എന്നാണ് (1:1). തീേത്താസുമായുള്ള
പൗേലാസിന ്െറ ബന്ധത്തിന ്െറ തുടക്കം
അജ്ഞാതമാണ് പൗേലാസിന ്െറ
ശു്രശൂഷയിലൂെട ്രകിസ്തു വിശ്വാസത്തിേലക്ക്
വ്യക്തിയാണ് അതുെകാണ്ട് പൗേലാസ്
“െപാതുവിശ്വാസത്തിൽ നിജ പു്രതനായ
തീേത്താസ്” എന്ന് അഭിസംേബാധന െചയ്യന്നത.്
(1:4). സുവിേശഷത്തിന് സഹകാരിയും
സുഹൃത്തുമായ തിേത്താസിെന വളെര
ബഹുമാനേത്താടു കൂടിയാണ് പൗേലാസ്
കണ്ടിരുന്നത് തിേത്താസിെന്റ സ്േനഹവും,
അചഞ്ചലതെയയും അേപ്പാസ്തലന ്
ശ്ലാഘിക്കുന്നു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം. ്രകിസ്താബ്ദം 63 - 65.
േറാമിെല തൻെറ ആദ്യെത്ത കാരാ്രഗഹ
വാസത്തിനുേശഷം പുറത്തുവന്ന പൗേലാസ്
നിേക്കാേപാളിസ് എന്ന സ്ഥലത്തു വച്ചാണ്
ഈ േലഖനം എഴുതിയത.് ശു്രശൂഷയ്ക്കായി
എേഫേസാസിൽ തിേമാെഥേയാസിെന
വിട്ടിട്ട േപാരുന്ന പൗേലാസ് േ്രകത്തദ്വീപിൽ
തീേത്താസിെന േചര് ത്ത് ്രപവർത്തിക്കുന്നു.
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സ്വീകര ്ത്താവ്
തീേത്താസ് േ്രകത്തയിെല ഒരു
സഹ്രപവർത്തകനും വിശ്വാസത്താല ് നിജ
പു്രതനുമാണ.്
ഉേദ്ദശം
േ്രകത്തയിെല പുതിയ സഭകളിൽ ഉള്ള
ചില േപാരായ്മകൾ നികത്തുവാനും
െതറ്റായ വ്യവസ്ഥിതിയും അംഗങ്ങള െട
അച്ചടക്കമില്ലായ്മയും മാറ്റ ന്നതിന് പുതിയ
മൂപ്പന്മാെര നിയമിക്കുവാനും നല്ല സാക്ഷ്യവും
മാതൃകയും മുൻനിർത്തി അവെര േവലയ്ക്കു
മുതൽക്കൂട്ടായി തീർക്കുവാനും നിർേദ്ദശം
നൽകുന്നു.
്രപേമയം
െപരുമാറ്റത്തിലുള്ളചട്ടങ്ങൾ
സംേക്ഷപം
1.അഭിവാദനം — 1:1-4
2. മൂപ്പന്മാരുെട നിയമനം — 1:5-16
3. വിവിധ ്രപായക്കാർക്കുള്ള നിർേദ്ദശങ്ങൾ —
2:1-3:11

4.സമാപനസേന്ദശം — 3:12-15
1 നമ്മുെട രക്ഷിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ
കല്പന്രപകാരം എെന്ന ഭരേമല്പിച്ച ്രപസംഗത്താൽ
തക്കസമയത്ത് തെന്റ വചനം െവളിെപ്പടുത്തിയ,
2 േഭാഷ്ക് പറയാത്തൈദവം സകലകാലത്തിനും
മുെമ്പ വാഗ്ദത്തം െചയ്ത നിത്യജീവെന്റ
്രപത്യാശയിൽ 3 താൻ തിരെഞ്ഞടുത്തവരുെട
വിശ്വാസത്തിനും ഭക്തിക്കനുസാരമായ
സത്യത്തിെന്റ പരിജ്ഞാനത്തിനുമായി,
ൈദവത്തിെന്റ ദാസനും േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
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അെപ്പാസ്തലനുമായ പൗെലാസ,് 4 നമ്മുെട
െപാതുവിശ്വാസത്തിൽ യഥാർത്ഥപു്രതനായ
തീെത്താസിന് എഴുതുന്നത:് പിതാവായ
ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും നമ്മുെട രക്ഷിതാവായ
്രകിസ്തുേയശുവിങ്കൽനിന്നും നിനക്ക് കൃപയും
സമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.

തീേത്താസിെന്റ േ്രകത്തയിെല ദൗത്യം
5 ഞാൻ േ്രകത്തയിൽ നിെന്ന വിട്ടിട്ട േപാന്നത:്
േശഷിച്ച കാര്യങ്ങെള ്രകമത്തിലാേക്കണ്ടതിനും
ഞാൻ നിേന്നാട് ആജ്ഞാപിച്ചതുേപാെല എല്ലാ
പട്ടണത്തിലും മൂപ്പന്മാെര നിയമിേക്കണ്ടതിനും
തെന്ന. 6 മൂപ്പൻ കുറ്റമില്ലാത്തവനും
ഏകഭാര്യയുള്ളവനും ദുർന്നടപ്പിെന്റ ്രശുതിേയാ
അനുസരണേക്കേടാ ഇല്ലാത്ത വിശ്വാസികളായ
മക്കളള്ളവനും ആയിരിക്കണം. 7അദ്ധ്യക്ഷൻ
ൈദവത്തിെന്റ ഗൃഹവിചാരകനാകയാൽ
കുറ്റമില്ലാത്തവനായിരിേക്കണം;
തന്നിഷ്ടക്കാരനും മുൻേകാപിയും മദ്യ്രപിയനും
കലഹക്കാരനും ദുർല്ലാഭേമാഹിയും അരുത.്
8 എന്നാൽ അതിഥി്രപിയനും സൽഗുണ്രപിയനും
സുേബാധശീലനും നീതിമാനും നിർമ്മലനും
ഇ്രന്ദിയജയമുള്ളവനും 9 ആേരാഗ്യകരമായ
ഉപേദശത്താൽ ്രപേബാധിപ്പിക്കുവാനും
വിേരാധികൾക്കു േബാധം വരുത്തുവാനും
ശക്തനാേകണ്ടതിന്, ഉപേദശ്രപകാരമുള്ള
വിശ്വാസ്യവചനം മുറുെകപ്പിടിക്കുന്നവനും
ആയിരിക്കണം.

10 വൃഥാവാചാലന്മാരും, ജനങ്ങെള
വഞ്ചിക്കുന്നവരുമായ കീഴടങ്ങാത്ത പലരും ഉണ്ട്;
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വിേശഷാൽപരിേച്ഛദനക്കാർതെന്ന. 11അവരുെട
വായ് അടയ്േക്കണ്ടതാകുന്നു. അവർ
ദുരാദായത്തിനു േവണ്ടി, ഉപേദശിക്കരുതാത്തത്
ഉപേദശിച്ച െകാണ്ട് കുടുംബങ്ങെള മുഴുവനും
മറിച്ച കളയുന്നു. 12 “േ്രകത്തർ സദാ
നുണയന്മാരും, ദുഷ്ടജന്തുക്കള ം മടിയന്മാരായ
െപരുവയറന്മാരും അേ്രത” എന്ന് അവരിൽ
ഒരുവൻ, അവരുെട ഒരു ്രപവാചകൻ തെന്ന,
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 13 ഈ സാക്ഷ്യം സത്യം
തെന്ന; അതുെകാണ്ട് അവർ വിശ്വാസത്തിൽ
ആേരാഗ്യമുള്ളവരായിത്തീേരണ്ടതിനും
14 െയഹൂദെകട്ട കഥകെളയും സത്യം
വിട്ടകലുന്ന മനുഷ്യരുെട കല്പനകെളയും
്രശദ്ധിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനും അവെര
കഠിനമായി ശാസിക്കുക. 15 ശുദ്ധിയുള്ളവർക്കു്
എല്ലാം ശുദ്ധം തെന്ന; എന്നാൽ
മലിനന്മാർക്കും അവിശ്വാസികൾക്കും
ഒന്നും ശുദ്ധമല്ല; അവരുെട ഹൃദയവും
മനസ്സാക്ഷിയും മലിനമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
16 അവർ ൈദവെത്ത അറിയുവാൻ
്രപഖ്യാപിക്കുന്നുെവങ്കിലും ്രപവൃത്തികളാൽ
അവെന നിേഷധിക്കുന്നു. അവർ
അറപ്പ ളവാക്കുന്നവരും അനുസരണംെകട്ടവരും
യാെതാരുനല്ലകാര്യത്തിനുംെകാള്ളരുതാത്തവരുമാകുന്നു.

2
ആേരാഗ്യകരമായ ഉപേദശം

1 നീേയാ ആേരാഗ്യകരമായ ഉപേദശത്തിന്
േയാഗ്യമായത് ്രപസ്താവിക്കുക. 2 വൃദ്ധന്മാർ
സമചിത്തരും ആദരണീയരും സുേബാധം
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ഉള്ളവരും വിശ്വാസത്തിലും സ്േനഹത്തിലും
സഹിഷ്ണുതയിലും ദൃഢതയുള്ളവരും
ആയിരിക്കണം എന്നും 3 വൃദ്ധമാരും അങ്ങെന
തെന്ന സ്വഭാവത്തിൽ മാന്യതയുള്ളവരും
ഏഷണി പറയാത്തവേരാ വീഞ്ഞിന്
അടിമെപ്പടാത്തവേരാ ആയിരിക്കണം എന്നും
4 ൈദവവചനം ദുഷിക്കെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിന്
യൗവനക്കാരത്തികെള തങ്ങള െട
ഭർത്താക്കന്മാേരയും കുട്ടികെളയും
സ്േനഹിക്കുന്നവരായും 5 സുേബാധവും
പാതി്രവത്യവുമുള്ളവരും വീട്ട കാര്യം
േനാക്കുന്നവരും ദയയുള്ളവരും തങ്ങള െട
സ്വന്ത ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴ്െപടുന്നവരും
ആയിരിക്കുവാൻ പരിശീലിപ്പിേക്കണ്ടതിന്
നന്മ ഉപേദശിക്കുന്നവരായിരിക്കണം
എന്നും ്രപേബാധിപ്പിക്കുക. 6 അ്രപകാരം
യൗവനക്കാെരയുംസുേബാധമുള്ളവരായിരിക്കുവാൻ
്രപേബാധിപ്പിക്കുക. 7 വിേരാധി നെമ്മെക്കാണ്ട്
ഒരു തിന്മയും പറയുവാൻ വകയില്ലാെത
ലജ്ജിേക്കണ്ടതിന് സകലത്തിലും നിെന്നത്തെന്ന
സൽ്രപവൃത്തികൾക്ക് മാതൃകയാക്കി
കാണിക്കുകയും, 8 നിെന്റ ഉപേദശത്തിൽ
സത്യസന്ധതയും ഗൗരവവും വാക്കുകളിൽ
ആേക്ഷപിക്കാൻ കഴിയാത്ത കൃത്യതയും
േവണം. 9 ദാസന്മാർ നമ്മുെട രക്ഷിതാവായ
ൈദവത്തിെന്റ ഉപേദശെത്ത സകലത്തിലും
അലങ്കരിേക്കണ്ടതിന് യജമാനന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങി
സകലവിധത്തിലും ്രപസാദം വരുത്തുന്നവരും
10 എതിർ പറയുകേയാ വഞ്ചിെച്ചടുക്കുകേയാ
െചയ്യാെത, എന്നാൽ സകലത്തിലും നല്ല
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വിശ്വസ്തത കാണിക്കുന്നവരുമായിരിക്കണം.
11 സകലമനുഷ്യർക്കും രക്ഷാകരമായ
ൈദവകൃപ ഉദിച്ച വേല്ലാ; 12 ഭാഗ്യകരമായ
്രപത്യാശക്കായിട്ട ം നമ്മുെട മഹാൈദവവും
രക്ഷിതാവുമായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
േതജസ്സിെന്റ ്രപത്യക്ഷതയ്ക്കായിട്ട ം
നാം കാത്തുെകാണ്ട,് 13 ഭക്തിേകടും
ലൗകികേമാഹങ്ങള ം വർജ്ജിക്കുവാനും, ഈ
േലാകത്തിൽ സുേബാധേത്താടും നീതിേയാടും
ൈദവഭക്തിേയാടുംകൂെട ജീവിക്കുവാനും അത്
നെമ്മ ശിക്ഷിച്ച വളർത്തുന്നു. 14 അവൻ
നെമ്മ സകല അധർമ്മത്തിൽനിന്നും
വീെണ്ടടുക്കുവാനും സൽ്രപവൃത്തികളിൽ
ശുഷ്കാന്തിയുെള്ളാരു സ്വന്തജനമായി
തനിക്ക് ശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിനും തെന്നത്താൻ
നമുക്കുേവണ്ടി െകാടുത്തു.

15 ഇത് പൂർണ്ണ അധികാരേത്താെട
്രപസംഗിക്കുകയും ്രപേബാധിപ്പിക്കുകയും
ശാസിക്കുകയും െചയ്ക. ആരും നിെന്ന
തുച്ഛീകരിക്കരുത.്

3
സൽ്രപവൃത്തികൾെചയ്യ ക

1 ഭരണകർത്താക്കൾക്കും അധികാരികൾക്കും
കീഴടങ്ങുവാനും അനുസരിക്കുവാനും
സകലസൽ്രപവൃത്തിക്കും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുവാനും
2 ആെരയും കുറിച്ച് ദൂഷണം
പറയാെതയും കലഹിക്കാെതയും
ശാന്തന്മാരായി സകലമനുഷ്യേരാടും
പൂർണ്ണസൗമ്യത കാണിക്കുവാനും അവെര
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ഓർമ്മെപ്പടുത്തുക. 3 മുെമ്പ നാമും േഭാഷന്മാരും
അനുസരണമില്ലാത്തവരും വഞ്ചിക്കെപ്പട്ടവരും
നാനാേമാഹങ്ങൾക്കും േഭാഗങ്ങൾക്കും
അധീനരും വിേദ്വഷത്തിലും അസൂയയിലും
കാലം കഴിക്കുന്നവരും നിന്ദിതരും അേന്യാന്യം
െവറുക്കുന്നവരും ആയിരുന്നുവേല്ലാ. 4എന്നാൽ
നമ്മുെട രക്ഷിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ
ദയയും മനുഷ്യേനാടുള്ള സ്േനഹവും
ഉദിച്ചേപ്പാൾ, 5 അവൻ നെമ്മ നാം െചയ്ത
നീതി്രപവൃത്തികളാലല്ല, തെന്റ കാരുണ്യം
െകാണ്ടും വീണ്ടും ജനനത്തിെന്റ ശുദ്ധീകരണം
െകാണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലുള്ള
നവീകരണം െകാണ്ടുമേ്രത രക്ഷിച്ചത്. 6 നാം
അവെന്റ കൃപയാൽ നീതീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ട്
നിത്യജീവെന്റ ്രപത്യാശ്രപകാരം
അവകാശികളായിത്തീേരണ്ടതിന,് 7 നമ്മുെട
രക്ഷിതാവായ േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരം
നമ്മുെടേമൽ അേത പരിശുദ്ധാത്മാവിെന
ധാരാളമായി പകർന്നു. 8 ഈ വചനം
വിശ്വാസേയാഗ്യം; ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവർ
സൽ്രപവൃത്തികളിൽ ഉത്സാഹികളായിരിക്കുവാൻ
കരുേതണ്ടതിന് നീ ഇത് ഉറപ്പിച്ച പറേയണം
എന്ന് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. ഇത് ശുഭവും
മനുഷ്യർക്കു് ഉപകാരവും ആകുന്നു. 9എന്നാൽ
മൂഢതർക്കവും വംശാവലികള ം കലഹവും
ന്യായ്രപമാണെത്തക്കുറിച്ച ള്ള വാദവും
ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുക. ഇവ നിഷ്്രപേയാജനവും
വ്യർത്ഥവുമേല്ലാ. 10 നിങ്ങൾക്കിടയിൽ
ഭിന്നത വരുത്തുന്ന മനുഷ്യേനാട് ഒന്നുരണ്ട്
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വട്ടം മുന്നറിയിപ്പ് െകാടുത്തേശഷം അവെന
ഒഴിവാക്കുക; 11 ഇങ്ങെനയുള്ളവൻ വ്രകത
കാണിച്ച ം പാപം െചയ്തും തെന്നത്താൻ കുറ്റം
വിധിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്ന് നിനക്ക്അറിയാമേല്ലാ.

12 ഞാൻ അർെത്തമാസിെനേയാ
തിഹിെക്കാസിേനേയാ അേങ്ങാട്ട്
അയയ്ക്കുേമ്പാൾ നിെക്കാെപ്പാലിസിൽ
വന്ന് എേന്നാട് േചരുവാൻ ആവതും
്രശമിക്കുക. എെന്തന്നാൽ അവിെട
ഞാൻ ശീതകാലം കഴിക്കുവാൻ
നിശ്ചയിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. 13 ന്യായശാസ്്രതിയായ
േസനാസിനും അെപ്പാേല്ലാസിനും
ഒന്നിനും കുറവില്ലാെതയിരിക്കുവാൻ
ഉത്സാഹിച്ച് യാ്രത അയയ്ക്കുക.
14 നമുക്കുള്ളവരും ഫലമില്ലാത്തവർ
ആകാെത, അത്യാവശ്യസംഗതികളിൽ
ഉപകരിേക്കണ്ടതിന് സൽ്രപവൃത്തികൾക്ക്
ഉത്സാഹികളായിരിക്കുവാൻപഠിക്കെട്ട.
സ്േനഹവന്ദനം

15എേന്നാടുകൂെടയുള്ളവർ എല്ലാവരും നിനക്ക്
വന്ദനം െചാല്ല ന്നു. ഞങ്ങെള വിശ്വാസത്തിൽ
സ്േനഹിക്കുന്നവർക്ക് വന്ദനം െചാല്ല ക.
കൃപ നിങ്ങേളാെടല്ലാവേരാടുംകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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