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தீத்து
ஆச ரியர்
தீத்துவுக்கு எழுதப்பட்ட நருபத்தன்

ஆச ரியர் என பவுல் தன்ைன
அைடயாளப்படுத்துகறார், ேமலும் அவர்
தன்ைன ேதவனுக்கு ஒரு கட்டப்பட்ட
அடிைம ஊழியனாகவும், இேயசு
க றஸ்துவன் அப்ேபாஸ்தலனாகவும்
தன்ைன அைழத்தார் (1: 1).
தீத்துவுடனான பவுலின் உறவன் ஆரம்பம்
இரகச யமாக மூடி மைறக்கப்பட்டிருக்க றது,
என்றாலும் பவுல் ஊழியத்தனால் அவர்
மனமாற்றமைடந்தருக்கலாம் என்று
கருதலாம், அவர் தீத்துைவ ஒரு ெபாதுவான
வசுவாசத்தல் என் உண்ைமயான மகன்
என்று (1: 4) அைழத்தார். பவுல் ெதளிவாக
தீத்துைவஒருநண்பனாகவும்சுவ ேசஷத்தல்
சக ஊழியனாகவும் புகழ்ெபற்றவராகவும்,
தீத்துைவ அவனுைடய பாசத்த ற்காகவும்,
ஆர்வத்துக்காகவும், மற்றவர்களிடம்
ஆறுதல்படுத்துவதற்காகவும்பாராட்டினார்.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய க ப . 63-65 க்கு இைடயல்

எழுதப்பட்டது.
அப்ேபாஸ்தலனுைடய முதல் ேராம

சைறயல் இருந்து வடுவக்கப்பட்ட ப றகு
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பவுல் தன்னுைடய கடிதத்ைத தீத்துவற்கு
ந க்ேகாெபாலிஸிலிருந்து எழுதனார்.
எேபசுவல் தீேமாத்ேதயுைவ ஊழியம்
ெசய்வதற்காக வ ட்டுவந்த ப றகு பவுல்
தீத்துவுடன் ேசர்ந்து க ேரத்தா தீவுக்குச்
ெசன்றார்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
க ேரத்தாவலிருந்த வசுவாசத்தல் மகனும்

இன்ெனாரு சக ஊழியக்காரனுமான,
தீத்துவுக்குஎழுதப்பட்டது.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
க ேரத்தாவலுள்ள இளம் சைபகளில்

சல குைறபாடுகைள சரிெசய்ய தீத்துைவ
அறவுறுத்துதல், ஒழுங்கைமத்தல் மற்றும்
ஒழுங்கற்ற நடத்ைதயுைடய உறுப்பனர்கள்
ஆக ேயாருக்கு உதவுவதற்காக, (1)
புதய மூப்பர்கைள நயமித்தல், (2)
க ேரத்தாவலுள்ள அவசுவாச களுக்கு
முன்பாக வசுவாசத்தன் ச றந்த சாட்ச கைள
ெகாடுப்பதற்கு அவர்கைள தயார்படுத்துதல்
(1: 5).
ைமயக்கருத்து
நடத்ைதக்கானஒருைகேயடு
ெபாருளடக்கம்
1. வாழ்த்துக்கள்— 1:1-4
2.மூப்பர்களின்நயமனம்— 1:5-16
3. பல்ேவறுவயதனைரப்பற்றயஅறவுைர
— 2:1-3:11
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4.முடிவுைரகுற ப்புகள்— 3:12-15
1 ேதவனுைடய ஊழியக்காரனும்,

இேயசுக றஸ்துவனுைடயஅப்ேபாஸ்தலனுமாகய
பவுல், ெபாதுவான வசுவாசத்தன்படி உத்தம
மகனாகய தீத்துவற்கு எழுதுகறதாவது:
2 ப தாவாகய ேதவனாலும், நம்முைடய
இரட்சகராக இருக்க ற கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவனாலும், கருைபயும்
இரக்கமும் சமாதானமும் உண்டாவதாக.
3 ெபாய்யுைரயாத ேதவன் ஆரம்பகாலமுதல்
ந த்தயஜீவைனக்குறத்து வாக்குத்தத்தம்
ெசய்துஅைதக்குறத்த நம்ப க்ைகையப்பற்ற
ேதவபக்த க்ேகதுவான சத்தயத்ைத
அறகற அறவும் வசுவாசமும் ேதவனால்
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்களுக்கு
உண்டாகும்படி, 4 ஏற்றகாலங்களிேல
நம்முைடய இரட்சகராக ய ேதவனுைடய
கட்டைளயன்படி எனக்கு ஒப்புவக்கப்பட்ட
ப ரசங்கத்தனாேல தமது வார்த்ைதைய
ெவளிப்படுத்தனார்.
க ேரத்தா தீவல்தீத்துவன்பணி

5 நீ குைறவாயருக்க றைவகைள
ஒழுங்குபடுத்தும்படிக்கும், நான் உனக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிேய, பட்டணங்கள்ேதாறும்
மூப்பர்கைள ஏற்படுத்தும்படிக்கும்,
உன்ைனக் க ேரத்தா தீவ ேல வ ட்டுவந்ேதன்.
6 குற்றஞ்சாட்டப்படாதவனும், ஒேர
மைனவையயுைடய புருஷனும்,
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துன்மார்க்கர்கெளன்றும்அடங்காதவர்கெளன்றும்
ெபயெரடுக்காத வசுவாசமுள்ள
பள்ைளகைள உைடயவனுமாகய
ஒருவன் இருந்தால் அவைனேய
மூப்பராக ஏற்படுத்தலாம். 7 ஏெனன்றால்,
கண்காணியானவன் ேதவனுைடய
ேமற்பார்ைவக்காரனுக்குரியவ தமாக,
குற்றஞ்சாட்டப்படாதவனும், தன் இஷ்டப்படி
ெசய்யாதவனும், முற்ேகாபமில்லாதவனும்,
மதுபானப்ப ரியமில்லாதவனும்,
அடிக்காதவனும், இழிவான ஆதாயத்ைத
இச்ச க்காதவனும், 8 அந்நயர்கைள
உபசரிக்க றவனும், நல்லைவகள்ேமல்
ப ரியமுள்ளவனும், ெதளிந்த
புத்தயுள்ளவனும், நீத மானும்,
பரிசுத்தவானும், இச்ைசயடக்கமுள்ளவனும்,
9 ஆேராக்கயமான உபேதசத்தனாேல
புத்த ெசால்லவும்,எத ர்த்துேபசுக றவர்கைளக்
கடிந்துெகாள்ளவும் வல்லவனுமாக
இருக்கும்படி, தான் ேபாத க்கப்பட்டதற்ேகற்ற
உண்ைமயான வசனத்ைத நன்றாகப்
பற்ற க்ெகாள்ளுகறவனுமாக
இருக்கேவண்டும். 10 அேநகர்,
வேசஷமாக வருத்தேசதனமுள்ளவர்கள்,
அடங்காதவர்களும்,வீண்ேபச்சுக்காரர்களும்,
மனைத மயக்குகறவர்களுமாக
இருக்க றார்கள். 11 அவர்களுைடய வாைய
அடக்கேவண்டும்; அவர்கள் இழிவான
ஆதாயத்த ற்காகத் தகாதைவகைள
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உபேதச த்து, முழுக்குடும்பங்கைளயும்
கவழ்த்துப்ேபாடுக றார்கள். 12 க ேரத்தா
தீைவச்ேசர்ந்தவர்கள் ஓயாத
ெபாய்யர்கள், காட்டுமிராண்டிகள்,
ெபருந்தீனிச் ேசாம்ேபற கள்
என்று அவர்களில் ஒருவனாகய
அவர்கள் தீர்க்கதரிச யானவேன
ெசால்லியருக்க றான். 13 இந்தச் சாட்ச
உண்ைமயாக இருக்க றது; எனேவ, அவர்கள்
யூதர்களுைடய கட்டுக்கைதகளுக்கும்,
சத்தயத்ைதவ ட்டு வலகுகற
மனிதர்களுைடய கட்டைளகளுக்கும்
ெசவெகாடுக்காமல், 14 வசுவாசத்த ேல
ஆேராக்கயமுள்ளவர்களாக இருக்கும்படி,
நீ அவர்கைளக் கண்டிப்பாய்க் கடிந்துெகாள்.
15சுத்தமுள்ளவர்களுக்குச் சகலமும் சுத்தமாக
இருக்கும்; அசுத்தமுள்ளவர்களுக்கும்
அவசுவாசமுள்ளவர்களுக்கும்
ஒன்றும் சுத்தமாக இருக்காது;
அவர்களுைடய புத்தயும் மனச்சாட்ச யும்
அசுத்தமாக இருக்கும். 16 அவர்கள்
ேதவைன அறந்தருக்க ேறாெமன்று
அறக்ைகபண்ணுகறார்கள்,
ெசயல்களினாேலா அவைர
மறுதலிக்கறார்கள்; அவர்கள்
அருவருக்கப்படத்தக்கவர்களும்,
கீழ்ப்படியாதவர்களும், எந்த
நல்ல ெசயல்கைளயும் ெசய்ய
தகுதயற்றவர்களுமாகஇருக்க றார்கள்.
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அத்த யாயம் 2
தீத்துவற்குஅறவுைரகள்

1 நீேயா ஆேராக்கயமான
உபேதசத்த ற்குரியைவகைளப்
ேபாத க்கேவண்டும். 2 முத ர்வயதுள்ள
ஆண்கள் ஜாக்க ரைதயுள்ளவர்களும்,
நல்ெலாழுக்கமுள்ளவர்களும், ெதளிந்த
புத்தயுள்ளவர்களும், வசுவாசத்தலும்
அன்பலும் ெபாறுைமயலும்
ஆேராக்கயமுள்ளவர்களுமாக இருக்கும்படி
புத்த ெசால்லு. 3முத ர்வயதுள்ளெபண்களும்
அப்படிேய பரிசுத்தத்த ற்குரியவ தமாக
நடக்க றவர்களும்,அவதூறுபண்ணாதவர்களும்,
மதுபானத்த ற்கு அடிைமப்படாதவர்களுமாக
இருக்கவும், 4ேதவவசனம்தூஷக்கப்படாதபடிக்கு
வாலிபப் ெபண்கள் தங்களுைடய
கணவர்களிடமும், தங்களுைடய
பள்ைளகளிடமும் அன்புள்ளவர்களும்,
5 ெதளிந்த புத்தயுள்ளவர்களும்,
கற்புள்ளவர்களும்,வீட்டில்தரித்தருக்க றவர்களும்,
நல்லவர்களும், தங்களுைடய
கணவர்களுக்குக் கீழ்ப்படிக றவர்களுமாக
இருக்கும்படி, அவர்களுக்குக்
கற்றுக்ெகாடுக்கத்தக்க நல்லகாரியங்கைளப்
ேபாத க்க றவர்களுமாக இருக்கவும்
முத ர்வயதுள்ள ெபண்களுக்குப்
புத்த ெசால்லு. 6 அப்படிேய, இைளஞர்களும்
ெதளிந்த புத்தயுள்ளவர்களாக
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இருக்கவும் நீ புத்த ெசால்லி, 7 நீேய
எல்லாவற்றலும் உன்ைன நல்ல
ெசயல்களுக்கு மாத ரியாகக் காண்பத்து,
8 எத ரியானவன் உங்கைளக்குறத்துப்
ெபால்லாங்கு ெசால்லுகறதற்கு
ஒன்றுமில்லாமல் ெவட்கப்படத்தக்கதாக,
உபேதசத்த ேல ேவறுபாடில்லாதவனும்,
நல்ெலாழுக்கமுள்ளவனும் குற்றம்
கண்டுபடிக்க முடியாத ஆேராக்கயமான
வசனத்ைதப் ேபசுக றவனுமாக இருப்பாயாக.
9 ேவைலக்காரர்கள் நம்முைடய
இரட்சகராக ய ேதவனுைடய உபேதசத்ைத
எல்லாவதத்தலும் கவரக்கூடியதாக்கும்படி,
10 தங்களுைடய எஜமான்களுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தருந்து எத ர்த்துப்ேபசாமல்,
எல்லாவற்றலும் ப ரியமுண்டாக
நடந்துெகாள்ளவும், தருடாமலிருந்து,
எல்லாவதத்தலும் உண்ைமையயும்
ேநர்ைமையயும் காண்பக்கும்படி
புத்த ெசால்லு. 11 ஏெனன்றால், எல்லா
மனிதர்களுக்கும் இரட்ச ப்ைப அளிக்கத்தக்க
ேதவகருைபயானது ெவளிப்பட்டது. 12 நாம்
அவபக்தையயும் உலக இச்ைசகைளயும்
ெவறுத்து, ெதளிந்த புத்தயும் நீதயும்
ேதவபக்தயும் உள்ளவர்களாக இந்த
உலகத்த ேல வாழ்ந்து, 13 நாம்
நம்பயருக்க ற ஆனந்தபாக்கயத்த ற்கும்,
மகா ேதவனும் நமது இரட்சகருமாகய
இேயசுக றஸ்துவனுைடய மகைமயன்
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வருைகக்காகஎத ர்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்படி
நமக்குப் ேபாத க்க றது. 14 அவர்
நம்ைம எல்லா அக்க ரமங்களிலிருந்து
மீட்டுக்ெகாண்டு, தமக்குரிய ெசாந்த
மக்களாகவும், நல்லெசயல்கைளச் ெசய்ய
பக்தைவராக்கயம் உள்ளவர்களாகவும்
நம்ைமச் சுத்த கரிக்கும்படி, நமக்காகத்
தம்ைமத்தாேம ஒப்புக்ெகாடுத்தார்.
15 இைவகைள நீ ேபச , ேபாத த்து,
எல்லா அத காரத்ேதாடும் கடிந்துெகாள்.
ஒருவனும் உன்ைன அசட்ைடபண்ண
இடங்ெகாடுக்காதருப்பாயாக.

அத்த யாயம் 3
நன்ைமயானைதச்ெசய்தல்

1 தைலவர்களுக்கும் அதகாரங்களுக்கும்
கீழ்ப்படிந்து அடங்கயருக்கவும்,
எல்லாவதமான நல்ல ெசயல்கைளயும்
ெசய்ய ஆயத்தமாக இருக்கவும்,
2 ஒருவைனயும் அவமத க்காமலும்,
சண்ைடபண்ணாமலும்,ெபாறுைமயுள்ளவர்களாக
எல்லா மனிதர்களுக்கும் சாந்தகுணத்ைதக்
காண்பக்கவும் அவர்களுக்கு நைனப்பூட்டு.
3 ஏெனன்றால், முற்காலத்த ேல நாமும்
புத்தயீனர்களும், கீழ்ப்படியாதவர்களும்,
வழிதப்ப நடக்க றவர்களும், பலவதமான
இச்ைசகளுக்கும் இன்பங்களுக்கும்
அடிைமப்பட்டவர்களும், துர்க்குணத்ேதாடும்
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ெபாறாைமேயாடும் வாழ்க றவர்களும்,
பைகக்கப்படத்தக்கவர்களும்,
ஒருவைரெயாருவர் பைகக்க றவர்களுமாக
இருந்ேதாம். 4 நம்முைடய இரட்சகராக ய
ேதவனுைடய தயவும் மனிதர்கள்ேமலுள்ள
அன்பும் ெவளிப்பட்டேபாது, 5 நாம் ெசய்த
நீதயன் ெசயல்களினிமித்தம் அவர் நம்ைம
இரட்ச க்காமல், தமது இரக்கத்தன்படிேய,
மறுபறப்பு முழுக்கனாலும், பரிசுத்த
ஆவயானவருைடய புத தாக்குதலினாலும்
நம்ைமஇரட்ச த்தார். 6தமதுகருைபயனாேல
நாம் நீத மான்களாக்கப்பட்டு, ந த்தய
ஜீவனுண்டாகும் என்கற நம்ப க்ைகயன்படி
சுதந்த ரராகத்தக்கதாக, 7 அவர் நமது
இரட்சகராக ய இேயசுக றஸ்துவன்
மூலமாக, அந்தப் பரிசுத்த ஆவயானவைர
நம்ேமல் சம்பூரணமாகப் ெபாழிந்தருளினார்.
8 இந்த வார்த்ைத உண்ைமயுள்ளது;
ேதவைன வசுவாச க்க றவர்கள் நல்ல
ெசயல்கைளச்ெசய்ய ஜாக்க ரைதயாக
இருக்கும்படி நீ இைவகைளக்குறத்துத்
த ட்டமாகப் ேபாத க்கேவண்டுெமன்று
வரும்புக ேறன்; இைவகேள
நன்ைமயும் மனிதர்களுக்குப்
ப ரேயாஜனமுமானைவகள். 9 புத்தயீனமான
தர்க்கங்கைளயும், வம்சவரலாறுகைளயும்,
சண்ைடகைளயும்,நயாயப்ப ரமாணத்ைதக்குறத்து
உண்டாக ற வாக்குவாதங்கைளயும்
வ ட்டுவலகு;அைவகள்ப ரேயாஜனமில்லாததும்
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வீணானதாகவும் இருக்கும்.
10 ேவதப்புரட்டனாக இருக்க ற ஒருவனுக்கு
நீ இரண்ெடாருமுைற புத்த ெசான்னபன்பு
அவைனவட்டு வலகு. 11 அப்படிப்பட்டவன்
நைலதவற , தன்னிேலதாேன
ஆக்கைனத்தீர்ப்புைடயவனாகப் பாவம்
ெசய்க றவெனன்றுஅறந்தருக்க றாேய.
இறுத அறவுைரகள்

12 நான் அர்த்ெதமாைவயாவது
தீக க்குைவயாவது உன்னிடத்தல்
அனுப்பும்ேபாது நீ ந க்ெகாப்ேபாலிக்கு
என்னிடத்தல் வருவதற்குத்
தீவ ரப்படு; குளிர்காலத்த ேல அங்ேக
தங்கும்படி தீர்மானித்தருக்க ேறன்.
13 நயாயப்பண்டிதனாகய ேசனாவற்கும்,
அப்ெபால்ேலாவற்கும்ஒருகுைறவுமில்லாதபடிக்கு
அவர்கைள ஜாக்க ரைதயாக வ சாரித்து
வழியனுப்பு. 14 நம்முைடயவர்களும்
கனியற்றவர்களாக இல்லாதபடி
மற்றவர்களுைடய அன்றாட
ேதைவகைள நைறவுெசய்யும்
முைறயல் நல்ல ெசயல்கைளச் ெசய்யப்
பழக க்ெகாள்ளட்டும். 15 என்ேனாடு
இருக்கற அைனவரும் உனக்கு வாழ்த்துதல்
ெசால்லுகறார்கள். வசுவாசத்த ேல
நம்ைமச்ச ேநக க்க றவர்களுக்குவாழ்த்துதல்
ெசால்லு. கருைபயானது உங்கள்
அைனவேராடும்இருப்பதாக.ஆெமன்.
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