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തീേത്താസിന് എഴുതിയ
േലഖനം

1-4ൈദവത്തിെന്റദാസനുംേയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
അെപ്പാസ്തലനുമായ പൗേലാസ,് നമുക്കു
െപാതുവായുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ എെന്റ യഥാർഥ
പു്രതതുല്യനായതീേത്താസിന,്എഴുതുന്നത:്

നിനക്കു പിതാവായ ൈദവത്തിൽനിന്നും
നമ്മുെട രക്ഷകനായ ്രകിസ്തുേയശുവിൽനിന്നും
കൃപയുംസമാധാനവും ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

ൈദവം െതരെഞ്ഞടുത്തവർ വിശ്വസിക്കാനും
ഭക്തിയിേലക്കു നയിക്കുന്ന സത്യത്തിെന്റ
പരിപൂർണജ്ഞാനം അവർക്കു ലഭിക്കാനുമായി
നിത്യജീവെന്റ ്രപത്യാശ അവിടെത്ത
വചനത്തിെന്റ ്രപേഘാഷണത്തിലൂെട അവർക്കു
െവളിെപ്പടുത്താൻ നമ്മുെട രക്ഷകനായ ൈദവം
എെന്ന ഭരേമൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ്രപത്യാശ
വ്യാജംപറയാത്ത ൈദവം കാലാരംഭത്തിനു
മുേമ്പ വാഗ്ദാനം െചയ്തതും നിയുക്തസമയത്ത്
െവളിെപ്പടുത്തിയതുമാണ.്

സഭാമുഖ്യന്മാെര നിയമിക്കുകഎന്നദൗത്യം
5 ഞാൻ കൽപ്പിച്ച്രപകാരം ന്യ നതകൾ
പരിഹരിക്കാനും എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും
സഭാമുഖ്യന്മാെര അധികാരെപ്പടുത്താനും
ആയിരുന്നു ഞാൻ നിെന്ന േ്രകത്തയിൽ
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വിട്ടിട്ട േപാന്നത.് 6 സഭാമുഖ്യൻ
കുറ്റമില്ലാത്തവനും ഏകപത്നീ്രവതനും
ആയിരിക്കണം. അേദ്ദഹത്തിെന്റ മക്കൾ
വിശ്വാസികള ം വഴിപിഴച്ചവർ എന്ന
കുറ്റാേരാപണേമാ അനുസരണേക്കേടാ
ഇല്ലാത്തവരും ആകണം. 7 അധ്യക്ഷൻ
ൈദവത്തിെന്റ കാര്യസ്ഥനാണ.് അതുെകാണ്ട്
അേദ്ദഹം കുറ്റാേരാപിതനായിരിക്കരുത.്
ശാഠ്യബുദ്ധിക്കാരനും മുൻേകാപിയും മദ്യാസക്തി
ഉള്ളവനും അ്രകമവാസനയുള്ളവനും
അത്യാ്രഗഹിയും ആകരുത.് 8 എന്നാൽ,
അതിഥിെയ സൽക്കരിക്കുന്നവനും
നല്ലതിഷ്ടെപ്പടുന്നവനും സ്വയം
നിയ്രന്തിക്കുന്നവനും നീതിമാനും ഭക്തനും
ജിേത്രന്ദിയനും ആയിരിക്കണം അധ്യക്ഷൻ.
9 നിർമേലാപേദശംെകാണ്ട് മറ്റ ള്ളവെര
േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കാനും അതിെന
എതിർക്കുന്നവെരഖണ്ഡിക്കാനുംകഴിേയണ്ടതിന്
തനിക്കു ലഭിച്ച വിശ്വാസേയാഗ്യമായസേന്ദശം
മുറുെകപ്പിടിക്കുന്നവനുംആയിരിക്കണം.

നന്മ െചയ്യന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നവെര
ശാസിക്കുക

10 കാരണം, വായാടികള ം വഞ്ചകരുമായ
അേനകംേപർ ഉണ്ട്. അവർ
നിയ്രന്തണവിേധയരല്ല. ്രപേത്യകിച്ച് പരിേച്ഛദനം*
ആവശ്യെമന്നു വാദിക്കുന്നവരാണിവർ.
11 ഇവെര നിശ്ശബ്ദരാക്കണം. കാരണം,
അവർ അരുതാത്തത് ഉപേദശിച്ച്

* 1:10 അതായത്,സുന്നത്ത്
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കുടുംബങ്ങെള മുഴുവൻ തകിടംമറിച്ച്
ലാേഭച്ഛയ്ക്കായി നടക്കുന്നവരാണ.്
12 “േ്രകത്തർ നുണയരും മൃഗീയരും അലസരും
അമിതഭക്ഷണ്രപിയരുമാെണന്ന,്” അവരിൽ
ഒരാൾ—അവരുെടതെന്ന ഒരു ്രപവാചകൻ—
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 13ഈ സാക്ഷ്യം ശരിയാണ്.
അവെര ശക്തമായി ശാസിക്കുക. അവർ
വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരെപ്പേടണ്ടതിനും,
14 െയഹൂദഐതിഹ്യങ്ങൾക്കും സത്യത്തിൽനിന്ന്
അകറ്റ ന്നവരുെട കൽപ്പനകൾക്കും
െചവിെകാടുക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനും
ആണിത.് 15 ശുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് എല്ലാം
ശുദ്ധമാണ.് എന്നാൽ, അശുദ്ധർക്കും
അവിശ്വാസികൾക്കും ഒന്നും ശുദ്ധമല്ല. അവരുെട
മനസ്സ ം മനസ്സാക്ഷിയും അശുദ്ധമാണ.്
16 അവർ ൈദവെത്ത അറിയുെന്നന്ന്
വാദിക്കുെന്നങ്കിലും ്രപവൃത്തികളാൽ
അവിടെത്ത നിേഷധിക്കുന്നു. അവർ
േമ്ലച്ഛരും അനുസരണയില്ലാത്തവരും യാെതാരു
സൽ്രപവൃത്തിക്കും െകാള്ളരുതാത്തവരുമാണ.്

2
സേത്യാപേദശം

1 എന്നാൽ, നിർമേലാപേദശത്തിന്
േയാഗ്യമായതുമാ്രതം നീ പഠിപ്പിക്കുക.
2 നിെന്നക്കാൾ ്രപായമുള്ള പുരുഷന്മാർ
സമചിത്തരും ബഹുമാന്യരും ബുദ്ധിപൂർവം
്രപവർത്തിക്കുന്നവരും അചഞ്ചലമായ
വിശ്വാസവും സ്േനഹവും സഹിഷ്ണുതയും
ഉള്ളവരുംആയിരിക്കാൻനീ ഉപേദശിക്കുക.
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3 അങ്ങെനതെന്ന, നിെന്നക്കാൾ
്രപായമുള്ള സ്്രതീകള ം ജീവിതത്തിൽ
നല്ല െപരുമാറ്റമുള്ളവരും പരദൂഷണം
പറയാത്തവരും മദ്യപിക്കാത്തവരും നല്ലതു
പഠിപ്പിക്കുന്നവരുമായിരിക്കാൻ ഉപേദശിക്കുക.
4 ൈദവവചനം അപകീർത്തിെപ്പടാെത
ഇരിേക്കണ്ടതിന് സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാെരയും
മക്കെളയും സ്േനഹിക്കുന്നവരും
5 ആത്മനിയ്രന്തണമുള്ളവരും നിർമലരും
വീട്ട കാര്യങ്ങൾ നന്നായി േനാക്കുന്നവരും
ദയാശീലരും തങ്ങള െട ഭർത്താക്കന്മാർക്കു
വിേധയെപ്പടുന്നവരുംആയിരിക്കാൻയുവതികെള
േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുക.

6 അതുേപാെലതെന്ന, യുവാക്കന്മാെരയും
അവർ ആത്മനിയ്രന്തണമുള്ളവരായിരിക്കാൻ
േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുക. 7സകലസൽ്രപവൃത്തികൾക്കും
നീ മാതൃക കാണിക്കുക. നിെന്റ ഉപേദശങ്ങൾ
നിർവ്യാജവും ഗൗരവേമറിയതും 8 നിെന്റ
സംഭാഷണംഅപവാദങ്ങൾക്കിടവരുത്താത്തതും
ആയിരിക്കണം. അേപ്പാൾ എതിരാളികൾ
നമ്മിൽ ഒരു അധാർമികതയും ആേരാപിക്കാൻ
അവസരമില്ലാെതലജ്ജിതരാകും.

9 അടിമകൾ തങ്ങള െട യജമാനന്മാർക്ക്
എല്ലാറ്റിലും വിേധയരായിരിക്കണം.
യജമാനന്മാെര ്രപീതിെപ്പടുത്തുന്നവരും
എതിരുപറയാത്തവരും ആയിരിക്കണം. 10 ധനം
അപഹരിക്കാെത, നമ്മുെട രക്ഷകനായ
ൈദവത്തിെന്റ ഉപേദശത്തിന് എല്ലാ
ബഹുമതിയും ലഭിക്കത്തക്കവിധം സകലത്തിലും
നല്ല വിശ്വസ്തത പുലർത്താനും അവെര
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േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുക.
11 സകലമനുഷ്യരുെടയും രക്ഷയ്ക്കായി
ൈദവകൃപ ്രപത്യക്ഷെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
12 ഭക്തിയില്ലായ്മയും ലൗകികേമാഹങ്ങള ം
ഉേപക്ഷിച്ച,് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ
ആത്മനിയ്രന്തണവും നീതിയും
ൈദവഭക്തിയുമുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ അത്
നെമ്മ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു. 13 അനുഗൃഹീത
്രപത്യാശയ്ക്കായും ഉന്നതനായ നമ്മുെട
ൈദവവും രക്ഷകനുമായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
മഹത്ത്വ്രപത്യക്ഷതയ്ക്കായും നാം
കാത്തിരിക്കുന്നു. 14 അവിടന്ന് നെമ്മ എല്ലാ
ദുഷ്ടതകളിൽനിന്നും വിേമാചിതരാക്കാനും
സൽ്രപവൃത്തികൾ െചയ്യന്നതിൽ
അത്യ ത്സാഹമുള്ള ഒരു ജനതതിെയ തനിക്കായി
ശുദ്ധീകരിക്കാനുംേവണ്ടിസ്വയംസമർപ്പിച്ച .

15 നീ ഇവ ്രപസംഗിക്കുകയും
ഉദ്േബാധിപ്പിക്കുകയും പൂർണഅധികാരേത്താെട
ശാസിക്കുകയുംെചയ്യ ക. ആരും നിെന്ന
ആേക്ഷപിക്കാതിരിക്കെട്ട.

3
നന്മെചയ്യ ക

1 ഭരണാധികാരികൾക്കും േമധാവികൾക്കും
വിേധയരും അനുസരണശീലമുള്ളവരുമായി
നല്ലകാര്യങ്ങൾ െചയ്യന്നതിൽ ഉത്സാഹം
കാണിക്കാൻ വിശ്വാസികെള നീ ഓർമിപ്പിക്കുക.
2 ആെരക്കുറിച്ച ം അപവാദം പറയാെതയും
തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയും സൗമ്യശീലരായി
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എല്ലാവേരാടും വിനയേത്താെട െപരുമാറുവാനും
നീഓർമിപ്പിക്കുക.

3 കാരണം, നാമും ഒരുകാലത്ത്
അജ്ഞരും അനുസരണെകട്ടവരും
മറ്റ ള്ളവരാൽ വഞ്ചിക്കെപ്പട്ടവരും പലതരം
പാപേമാഹങ്ങൾക്കും സുഖേഭാഗങ്ങൾക്കും
അടിമകള ം െവറുപ്പിലും അസൂയയിലും
ജീവിച്ചവരും പരസ്പരംഏറ്റവും െവറുക്കുന്നവരും
ആയിരുന്നു. 4എന്നാൽ, നമ്മുെട രക്ഷിതാവായ
ൈദവത്തിെന്റ ദയയും മനുഷ്യേരാടുള്ള
സ്േനഹവും ്രപത്യക്ഷമായേപ്പാൾ, 5 നാം
െചയ്ത നീതികർമങ്ങളാലല്ല, മറിച്ച്
അവിടെത്ത കരുണയാൽത്തെന്ന, പുതിയ
ജന്മം നൽകുന്ന ശുദ്ധീകരണത്താലും
പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂെടയുള്ള നവീകരണത്താലും
അവിടന്ന് നെമ്മ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 6 നമ്മുെട
രക്ഷകനായ േയശു്രകിസ്തുവിലൂെടയാണ്
ൈദവം പരിശുദ്ധാത്മാവിെന നമ്മുെടേമൽ
സമൃദ്ധമായി െചാരിഞ്ഞത.് 7 േയശുവിെന്റ
കൃപയാൽ നാം നീതീകരിക്കെപ്പടാനും
്രപത്യാശയായ നിത്യജീവെന്റ അവകാശികൾ
ആകാനും ആണ് ഇങ്ങെന െചയ്തത്.
8 ഇത് വിശ്വാസേയാഗ്യമായ വചനമാണ.്
ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവർഊർജസ്വലതേയാെട
സൽ്രപവൃത്തികളിൽ വ്യാപൃതരാകാനായി
ഇക്കാര്യങ്ങൾെക്കല്ലാം നീ ്രപാധാന്യം
നൽകണെമന്ന് ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. ഇത്
നല്ലതും മനുഷ്യർെക്കല്ലാം ഉപകാര്രപദവുമാണ.്

9 േനേരമറിച്ച,് അർഥശൂന്യമായ തർക്കങ്ങൾ,
കുടുംബേ്രശഷ്ഠതെയപ്പറ്റിയുള്ള സംസാരം,
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ലഹളകൾ, ന്യായ്രപമാണസംബന്ധമായ
തർക്കവിതർക്കങ്ങൾ എന്നിവയിൽനിന്നു
പിന്മാറുക. ഇവ വ്യർഥവും നിഷ്ഫലവുമാണ.്
10 അന്തഃഛി്രദം ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തിെയ
ഒന്നുരണ്ടുതവണ ഗുണേദാഷിച്ചേശഷം
ഒഴിവാക്കുക. 11വഴിെതറ്റിക്കുന്നവനുംപാപത്തിൽ
ആണ്ടുേപായവനും എന്ന് അയാൾ സ്വയം
വിധിച്ചിരിക്കുന്നതായി നിനക്കറിയാമേല്ലാ.

സമാപനവാക്കുകൾ
12 ഞാൻ അർേത്തമാസിെനേയാ
തിഹിെക്കാസിെനേയാനിെന്റഅടുേത്തക്കയയ്ക്കുേമ്പാൾ
നിെക്കാെപ്പാലിസിൽ വന്ന് എെന്ന കാണാൻ
പരമാവധിപരി്രശമിക്കുക.ശീതകാലത്ത്അവിെട
താമസിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു,
13 നിയമജ്ഞനായ േസനാസിെനയും
അെപ്പാേല്ലാസിെനയും ഒരു കുറവുംകൂടാെത
ഉത്സാഹേത്താെട നീ യാ്രതയാക്കുക.

14 നമ്മുെട ജനങ്ങൾ സൽ്രപവൃത്തികളിൽ
വ്യാപൃതരായി അത്യാവശ്യക്കാെര
സഹായിക്കാൻ പഠിക്കെട്ട. അേപ്പാൾ അവർ
്രപേയാജനമില്ലാത്തവർആകുകയില്ല.

15 എേന്നാടുകൂെടയുള്ളവരുെട അഭിവാദനം
അറിയിക്കുന്നു.
വിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങെള സ്േനഹിക്കുന്നവെര
ഞങ്ങള െടഅഭിവാദനംഅറിയിക്കുക.
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നിങ്ങൾെക്കല്ലാവർക്കും കൃപ
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.
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