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ತೀತನಿಗೆ
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ೌಲನು ತನ್ನನು್ನ ಾನು ತೀತನ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು

ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡನು, ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ದೇವರ ಸೇವಕನು
ಮತು್ತ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲನು ಎಂದು (1:1)
ಕರೆದುಕೊಂಡನು. ತೀತನೊಂದಿಗಿನ ೌಲನ ಸಂಬಂಧದಉಗಮವು
ಗೂಢರಹಸ್ಯ ಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವನು ೌಲನ ಸೇವೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ
ಪರಿವತರ್ನೆಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರಬಹುದು,ಹುದು ಾದ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ನಿಜಕು ಾರ ಾಗಿರುವ ತೀತನು ಎಂದು ಅವನನು್ನ ೌಲನು ಕರೆದನು
(1:4). ೌಲನು ತೀತನನು್ನ ಸು ಾತೆರ್ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಸೆ್ನೕಹಿತನು ಮತು್ತ
ತೆ ಕೆಲಸದವನು ಎಂದು ಬಹು ೌರವವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ

ಎಣಿಸಿದನು, ಅವನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಗಿ, ಅವನ ಶ್ರದೆ್ಧ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಇತರರಿಗೆ
ಾಂತ್ವನವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವಂಥಅವನ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ತೀತನನು್ನ
ಪ್ರಶಂಸಿದನು.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 63-65 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ೌಲನು ತನ್ನ ದಲ ರೋಮನ್ ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ

ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡನಂತರ,ನಿಕೊ ಲಿಯಿಂದತೀತನಿಗೆಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ
ಬರೆದನು. ೌಲನು ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ತಿ ಥೆಯನನು್ನ ಸೇವೆ ಾಡಲು
ಬಿಟು್ಟ, ತೀತನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕೆ್ರೕತ್ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ಕೆ್ರೕತ್ ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲರುವ, ತೆಕೆಲಸದವನು ಮತು್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ

ಮಗನು ಆದ, ತೀತನಿಗೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
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ಕೆ್ರೕತ್ದಿ್ವೕಪದನೂತನಸಭೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವುಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನು್ನ,
ಸಂಘಟನೆಯ ಕೊರತೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಆಶಿಸಿ್ತನ ವತರ್ನೆಯುಳ್ಳ
ಸದಸ್ಯರನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲು, (1) ಹೊಸ ಹಿರಿಯರನು್ನ ನೇಮಕ
ಾಡುವಂತೆಮತು್ತ (2)ಕೆ್ರೕತ್ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲರುವಅವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಮುಂದೆ

ನಂಬಿಕೆಯಉತ್ತಮ ಾ ಯನು್ನ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆಅವರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಲು ತೀತನಿಗೆಸಲಹೆಯನು್ನ ನೀಡಲುಬರೆದನು (1:5).
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ನಡವಳಿಕೆಯ ಕೈಪಿಡಿ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ವಂದನೆಗಳು— 1:1-4
2. ಹಿರಿಯರ ನೇಮ ಾತಿ— 1:5-16
3. ವಿವಿಧ ವ ೕ ಾನದವರ ಕುರಿ ಾದ ಆದೇಶ— 2:1-3:11
4. ಅಂತಿಮ ಾತುಗಳು— 3:12-15
1 ದೇವರ ಸೇವಕನೂ, *ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲನೂ

ಆಗಿರುವ ೌಲನು, ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೆ ಹುದು ಾದ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ನಿಜಕು ಾರ ಾಗಿರುವ ತೀತನಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ. 2 ತಂದೆ ಾದ
ದೇವರಿಂದ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೃಪೆ,
ಕರುಣೆಮತು್ತ ಾಂತಿ ದೊರಕಲಿ.

3 ಸು ಾ್ಳಡದ ದೇವರು, ಅ ಾದಿ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ
ನಿತ್ಯಜೀವದ ನಿರೀ ಯನು್ನ, ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಮತು್ತ ದೈವ ಭಕಿ್ತಯನು್ನ ಸತ್ಯದ ಾನಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಲು
ಾನು ಾಯರ್ನಿವರ್ಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 4 ಾಗು,ಆಸಂದೇಶವನು್ನ ಾರುವ
ಜ ಾ ಾ್ದರಿಯು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರ ಆ ಯ ಅನು ಾರ ಾಗಿ
ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ ಾಗು ಸೂಕ್ತ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಾರುವುದರಮೂಲಕ ತನ್ನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಸಭೆಯಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಇರಬೇ ಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು

* 1:1 1:1 2 ಕೊರಿ 1:1
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5 ಕೆ್ರೕತ್ ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಕ್ರಮಕೆ್ಕ ಾರದಿರುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಕ್ರಮಪಡಿಸಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಹಿರಿಯರನು್ನ ನೇಮಿಸಬೇಕೆಂದು
ಾನು ನಿನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟು್ಟ ನಿನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ ಬಂದೆ.

6 †ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯನು ದೋಷರಹಿತನೂ, ಏಕಪತಿ್ನಯುಳ್ಳವನೂ
ಆಗಿರಬೇಕು; ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಕತರ್ನನು್ನ ನಂಬಿದವ ಾಗಿರಬೇಕು;
ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ದು ಾರ್ಗಿರ್ಗಳೂ ಮತು್ತ ಅವಿಧೇಯತೆಯ
ಆರೋಪವಿಲ್ಲದವರು ಆಗಿರಬೇಕು. 7 ಏಕೆಂದರೆ, ಸ ಾಧ್ಯಕ್ಷನು
ದೇವರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೋಷರಹಿತ ಾಗಿರಬೇಕು;
ಅವನು ಸೆ್ವೕಚೆ್ಛ ಾಗಿ ನಡೆಯುವವನೂ, ಮುಂಗೋಪಿಯೂ,
ಕುಡುಕನೂ, ಜಗಳಗಂಟನೂ, ‡ಅತಿ ಾಭವನು್ನ ಅಪೇ ಸುವವನೂ
ಆಗಿರದೆ, 8 ಅತಿಥಿಸ ಾ್ಕರ ಾಡುವವನೂ, ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನೂ, ವಿವೇಕಿಯು, ನೀತಿವಂತನೂ, ದೈವಭಕ್ತನು,
§ಜಿತೇಂದಿ್ರಯನೂ ಆಗಿದು್ದ, 9 ಾನು *ಸ್ವಸ್ಥಬೋಧನೆಯಿಂದ
ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದಕೂ್ಕ, ಸು ಾ ಾರ್ ವಿರೋಧಿಗಳ ಾಯಿ
ಕಟು್ಟವುದಕೂ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವಂತೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ಅನು ಾರ ಾಗಿ
†ನಂಬತಕ್ಕ ವಚನಗಳನು್ನ, ದೃಢ ಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದವ ಾಗಿರಬೇಕು.

10 ಅನೇಕರು, ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿ ‡ಸುನ್ನತಿಹೊಂದಿದವರು, §ಬರೀ
ಾತು ಾರರೂ, ೕಸ ಾರರೂ, ಅಧಿ ಾರಕೆ್ಕ ಒಳಪಡದವರು

ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. 11 ಅವರು *ಅತಿ ಾಭವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾಡ ಾರದ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಾಡಿ †ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬಗಳನೆ್ನೕ
ಾಳು ಾಡು ಾ್ತ ಾದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಾಯಿ ಮುಚಿ್ಚಸಬೇ ಾಗಿದೆ.

12 “ಕೆ್ರೕತ್ ದಿ್ವೕಪದವರು ಾ ಾಗಲೂ ಸುಳು್ಳ ಾರರೂ,
ದುಷ್ಟಮೃಗಗಳೂ, ಸೋ ಾರಿಗ ಾದ ಹೊಟೆ್ಟ ಾಕರೂ”
† 1:6 1:6 1 ತಿ . 3:1-4 ‡ 1:7 1:7 1 ತಿ . 3:8; 1 ಪೇತ್ರ 5:2 § 1:8
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ಆಗಿ ಾ್ದರೆಂದು ‡ಅವರ ಸ್ವಂತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 13ಈ ಾ ಯು ನಿಜವೇ ಆಗಿದೆ; ಆದ ಾರಣ ಅವರು
§ಯೆಹೂದ್ಯರ ಕಟು್ಟಕಥೆಗಳಿಗೂ, ಸತ್ಯಭ್ರಷ್ಟ ಾದ *ಮನುಷ ್ಯರ
ವಿಧಿಗಳಿಗೂ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಡದೆ, 14 †ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತ ಾಗಿರುವಂತೆ
‡ಅವರನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ ತಿಳಿಸು.

15 §ಶುದ್ಧರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಶುದ್ಧವೇ; ಆದರೆ ಅಶುದ್ಧರಿಗೂ,
*ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರಿಗೂ ಾವುದೂ ಶುದ್ಧವಲ್ಲ; ಅವರ ಬುದಿ್ಧಯೂ
ಮನ ಾ್ಸ ಯೂ ಎರಡೂ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ. 16 †ಅವರು ಾವು
ದೇವರನು್ನ ಅರಿತವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ; ಆದರೆ ಅವರ
ನಡತೆ ತದಿ್ವರುದ್ಧ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅಸಹ್ಯ ಕೃತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ
ಾಗವಹಿಸುವವರೂ, ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ
ದೇವರನು್ನ ತಮ್ಮ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲಗಳೆಯು ಾ್ತರೆ ಾಗು
ಸ ಾ ್ಕಯರ್ವನು್ನ ಾಡಲು ಅ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂದು
ಾಬಿತುಪಡಿಸು ಾ್ತರೆ.

2
ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಸನ್ನಡತೆಯವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಸ್ವಸ್ಥ ಬೋಧನೆ

1 ನೀ ಾದರೋ ಸ್ವಸ್ಥ ಬೋಧನೆಗೆ ಅನುಗುಣ ಾಗಿ
ಉಪದೇಶ ಾಡು. 2 ವೃದ್ಧರು ಮ ಾ್ಯಸಕಿ್ತಯಿಲ್ಲದವರೂ,
ೌರವವುಳ್ಳವರೂ, ಜಿತೇಂದಿ್ರಯರೂ, ನಂಬಿಕೆ, ಪಿ್ರೕತಿ,
ಾಳೆ್ಮಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಸ್ಥರು ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸು. 3 ಾಗೆಯೇ,
ವೃದ್ಧ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು *ಚಾಡಿಹೇಳುವವರೂ †ಮದ್ಯಕೆ ್ಕ ಅಧೀನರು

‡ 1:12 1:12 ಅ. ಕೃ. 17:28 § 1:13 1:13 1 ತಿ . 1:4 * 1:13 1:13
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ಆಗಿರದೆ ‡ದೇವಭಕೆ್ತಯರಿಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದ ನಡತೆಯುಳ್ಳವರೂ,
ಸದೊ್ಬೕಧಕಿಯರು ಆಗಿರಬೇಕು. 4 ಇದಲ್ಲದೆ, ವೃದ್ಧ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
ಾ್ರಯದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ ಾದರಿ ಾಗಿ, §ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ದೇವರ
ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ದೂಷಣೆ ಾಗದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ತಿಳಿಸು.
ಾ್ರಯದಸಿ್ತ ್ರಯರು ಗಂಡಂದಿರನೂ್ನ, ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರೂ,
ವಿವೇಕವುಳ್ಳವರೂ, ಕ್ಷ ಾಶಿಲರೂ, ಪತಿವ್ರತೆಯರೂ 5 *
ಸ್ವಂತಮನೆ ಾಗಿ ಕೆಲಸ ಾಡುವವರೂ, ಸುಶೀಲೆಯರೂ ಆಗಿ †ತಮ್ಮ
ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬುದಿ್ಧಹೇಳಬೇಕೆಂದು
ನೀನು ವೃದ್ಧ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ ಬೋಧಿಸು. 6 ಾಗೆಯೇ ೌವನಸ್ಥರನು್ನ
ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸು‡.
7 ಸ ಾ್ಕಯರ್ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ನೀನೇ ಾದರಿ ಾಗಿರು.
ನೀನು ಾಡುವ ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲ §ಸತ್ಯವೂ * ೌರವವೂ
ಆ ೕಪಣೆಗೆ ಅವ ಾಶವಿಲ್ಲದಂಥ †ಸುಬುದಿ್ಧಯೂ ಇರಬೇಕು;
8 ‡ಆಗ ನಮಗೆ ಎದು ಾಳಿಗ ಾಗಿರುವವರು ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕನೂ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲದೆ ಾಚಿಕೊಳು್ಳವರು.
9 §ಸೇವಕರು ತಮ್ಮ ಯಜ ಾನರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದ
ಅವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನಪಡು ಾ್ತ ಎದುರುತ್ತರಕೊಡದೆ,
10 ಾವುದನೂ್ನ ಕದಿ್ದಟು್ಟಕೊಳ್ಳದೆ ಒಳೆ್ಳಯ ನಂಬಿಗಸ್ತರೆಂದು
ಹೆಸರನು್ನ ಹೊಂದಲು, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ
ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ * ೌರವ ತರುವಂತೆ ವತಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು
ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸು. 11 ಏಕೆಂದರೆ †ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ
ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನಂಟು ಾಡುವ ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ‡ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಯಿತು;
‡ 2:3 2:3 1 ತಿ . 2:9 § 2:4 2:4 1 ತಿ . 6:1 * 2:5 2:5 1 ತಿ .
5:14 † 2:5 2:5 ಆದಿ 3:16 ‡ 2:6 2:6 1 ತಿ 5:1 § 2:7 2:7 2 ಕೊರಿ
11:3 * 2:7 2:7 1 ತಿ 2:2 † 2:7 2:7 1 ತಿ 6:3 ‡ 2:8 2:8 ನೆಹೆ
5:9; 1 ತಿ 5:14; 1ಪೇತ್ರ 2:12; 3:16 § 2:9 2:9 1ಪೇತ್ರ 2:18; ಕೊಲೊ 3:22
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12 ಅದು ಭಕಿ್ತಹೀನತೆಯನೂ್ನ, ಲೋಕದ ಆಸೆಗಳನೂ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ
ಾಗ ್ಯಕರ ಾದ §ನಿರೀ ಯನು್ನ, 13 ಅಂದರೆ ಮ ಾ ದೇವರ
ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಪೂಣರ್ ಾದ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನು್ನ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ಇಹಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ, ನೀತಿವಂತ ಾಗಿಯೂ, ಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೂ
ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. 14 *ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಸಕಲ ಅಧಮರ್ಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ †ಸತಿ್ಕ ್ರಯೆಗಳಲಿ್ಲ
ಆಸಕ್ತ ಾದ ‡ಸ್ವಕೀಯಜನರನು್ನ ತನ ಾಗಿ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ §ನಮಗೋಸ ್ಕರ ತನ್ನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು.
15 ಈ ಾಯರ್ಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸು ಾ್ತ, ಎಚ್ಚರಿಸು ಾ್ತ,

ಪೂಣರ್ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ *ಖಂಡಿಸು ಾ್ತ ಇರು. † ಾರೂ ನಿನ್ನನು್ನ
ತಿರಸ ್ಕರಿಸದ ಾಗೆ ನೋಡಿಕೋ.

3
ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಒಳೆ್ಳ ನಡತೆ ಬೋಧನೆ

1 *ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ, ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಅಧೀನ ಾಗಿ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕಂತಲೂ, ಸಕಲಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ, 2 ಾರನೂ್ನ ದೂಷಿಸದೆ,

†ಕುತಕರ್ ಾಡದೆ ‡ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಪೂಣರ್ಸದು್ಗಣವನು್ನ
ತೋರಿಸು ಾ್ತ ಾತಿ್ವಕ ಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ, ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿಸು.
3 §ಏಕೆಂದರೆ ಾವು ಸಹ, ದಲು ಅವಿವೇಕಿಗಳೂ,
ಅವಿಧೇಯರೂ, ೕಸಹೋದವರೂ, ಾ ಾ ವಿಧ ಾದ
§ 2:12 2:12ತೀತ1:2 * 2:14 2:14ಕೀತರ್130:8; 1ಪೇತ್ರ1:18-19 † 2:14
2:14 ತೀತ 3:8;ಎಫೆ 2:10 ‡ 2:14 2:14ಯೆಹೆ 37:23;ವಿ ೕ 19:5 § 2:14
2:14 1 ತಿ 2:6 * 2:15 2:15 ತೀತ 1:13; 1 ತಿ 5:20 † 2:15 2:15 1
ತಿ 4:12 * 3:1 3:1 ರೋ ಾ 13:1; 1 ಪೇತ್ರ 2:13 † 3:2 3:2 1 ತಿ
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ದು ಾಶೆಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಭೋಗಗಳಿಗೆ ಅಧೀನರೂ, ಕೆಟ್ಟತನ,
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಗಳಲಿ್ಲ ಾಲಕಳೆಯುವವರೂ, ಅಸಹ್ಯರೂ,
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಹಗೆ ಾಡುವವರೂ ಆಗಿದೆ್ದವು. 4 ಆದರೆ ನಮ್ಮ
ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರ *ದಯೆಯೂ, ಪಿ್ರೕತಿಯೂ, ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ, 5 † ಾವು ಾಡಿದಪುಣ್ಯ ಾಯರ್ಗಳ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲ್ಲ
‡ಪುನಜರ್ನ್ಮವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ ದೀ ಾ ಾ್ನನದ ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೂ,
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ §ನವೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೂ ಆತನು *ತನ್ನ
ಕರುಣೆಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿದನು. 6-7 ಾವು ನಮ್ಮ
ರಕ್ಷಕ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೀತಿವಂತರೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಟು್ಟ †ನಿತ್ಯಜೀವದ ನಿರೀ ಗೆ ‡ ಾಧ್ಯ ಾಗುವಂತೆ
ದೇವರು ಆತನ ಮೂಲಕ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರಳ ಾಗಿ
§ಸುರಿಸಿದನು. 8 *ಇದು ನಂಬತಕ್ಕ ಾ ಾಗಿದೆ; ದೇವರಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆ ಇಟಿ್ಟರುವವರು ಸತಿ್ಕ ್ರಯೆಗಳನು್ನ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ
ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರುವಂತೆ ನೀನು ಈ ಎ ಾ್ಲ ಾತುಗಳನು್ನ
ದೃಢ ಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅದು ಉತ್ತಮವೂ,
ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರ ೕಜನ ಾರಿಯೂ ಆಗಿವೆ. 9ಆದರೆ ಬುದಿ್ಧಯಿಲ್ಲದ
†ತಕರ್ಗಳಿಂದಲೂ, ‡ವಂ ಾವಳಿಗಳಿಂದಲೂ, ಜಗಳಗಳಿಂದಲೂ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಾ ಾ್ವದಗಳಿಂದಲೂ ದೂರ ಾಗಿರು;
§ಅವು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕವೂ ವ್ಯಥರ್ವೂ ಆಗಿವೆ. 10 ಸಭೆಯಲಿ್ಲ
ಭಿನ್ನಭೇದಗಳನು್ನಂಟು ಾಡುವ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ *ಒಂದೆರಡು ಾರಿ
ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಬಿಟು್ಟ ಬಿಡು; 11 ಅಂಥವನು ಸ ಾ್ಮಗರ್ದಿಂದ
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ದೂರ ಾದವನೂ ಾಪ ಾಡುವವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ; ಾನು ಶಿ ಗೆ
ಅಹರ್ನೆಂದು ಅವನಮನಸೆ್ಸೕ ನಿಣರ್ಯ ಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಡೆ ಾತುಗಳು

12 ಾನು †ನಿಕೊ ಲಿಯಲಿ್ಲ ಚಳಿ ಾಲವನು್ನ ಕಳೆಯಬೇಕೆಂದು
ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅತೆರ್ಮನ ಾ್ನಗಲಿ ‡ತುಖಿಕನ ಾ್ನಗಲಿ
ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ ಅಲಿ್ಲಗೆ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸು. 13 ಾ್ಯಯ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಾದ ಜೇನನನೂ್ನ ಮತು್ತ
§ಅ ಲೊ್ಲೕಸನನೂ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು; ಅವರಿಗೇನೂ
ಕೊರತೆ ಾಗ ಾರದು. 14 ನಮ್ಮ ಜನರು ಸತಿ್ಕ ್ರಯೆಹೀನ ಾಗದಂತೆ
ಬೋಧಿಸು. ತಮ್ಮ ಸಹ ಾನವರ ಕೊರತೆಗಳನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ ನೆರವು
ನೀಡಲಿ. ಪರೋಪ ಾರವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಾಥರ್ಕ ಜೀವನ
ನಡೆಸಲಿ. 15ನನೊ್ನಂದಿಗಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಿಗೆ
ವಂದನೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸು.

* ಕೃಪೆಯು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ.
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