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ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ
ಬರೆದ ದಲನೆ ಪತ್ರ

1 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲನು ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ
ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ
ನಿರೀ ಗೆ ಆ ಾರ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಆ ಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾನು
ಅ ಸ್ತಲ ಾದೆನು.

2 ನೀನು ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ನಿಜ ಾದ
ಮಗನಂತಿರುವೆ.
ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ

ಯೇಸುವಿನಿಂದಕೃಪೆಯೂಕರುಣೆಯೂ ಾಂತಿಯೂನಿನಗೆಲಭಿಸಲಿ.

ದುಬೋರ್ಧನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
3 ಾನು ಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ, ನೀನು ಎಫೆಸದಲೆ್ಲೕ

ಇರು ಎಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವರು ಅಲಿ್ಲ
ಸುಳು್ಳ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ನೀನು ಅದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 4ಕಲ್ಪ ಾಕಥೆಗಳಿಗೂ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ವಂ ಾವಳಿಗಳಿಗೂ
ಗಮನಕೊಡ ಾರದೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸು. ಆ ಸಂಗತಿಗಳು
ಾದವಿ ಾದಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ತರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ದೇವರ
ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಪ್ರ ೕಜನವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ ಾಯರ್ವನು್ನ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಾಡಬೇಕು. 5 ಪಿ್ರೕತಿಯೇ ಈ ಆ ಯ
ಗುರಿ ಾಗಿದೆ. ಈ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು
ಶುದ್ಧಹೃದಯ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು; ೕಗ ್ಯ ಾದ ಾಯರ್ವನೆ್ನೕ
ಾಡುವವ ಾಗಿರಬೇಕು; ಮತು್ತ ನಿಷ ್ಕಪಟ ಾದ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ

ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರಬೇಕು. 6 ಕೆಲವರು ಈ ಗುರಿತಪಿ್ಪ
ನಿರಥರ್ಕ ಾದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 7 ಾವು
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ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ಅಪೇ . ಆದರೆ ಾವು
ಏನು ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದೇ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ತಮಗೆ
ಖಚಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಾವು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳನೂ್ನ ಅವರು
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

8 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಒಳೆ್ಳಯದೇ. ಆದರೆ ಅದನು್ನ
ನಿಷೆ್ಠಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 9 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ರೂಪಿಸಿದು್ದ ಒಳೆ್ಳಯವರಿ ಾಗಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಅದನು್ನ ರೂಪಿಸಿದು್ದ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಮತು್ತ
ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಒಪ್ಪದಿರುವ ಜನರಿಗಷೆ್ಟೕ. ದೇವರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಜನರಿಗೆ ಮತು್ತ ಾಪಿಷ್ಠರಿಗೆ, ಅಧಮಿರ್ಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ
ಪರಿಶುದ್ಧರಲ್ಲದವರಿಗೆ, ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲವವರಿಗೆ ಮತು್ತ
ಕೊಲೆ ಾರರಿಗೆ, 10 ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುವವರಿಗೆ,
ಸಲಿಂಗ ಾಮಿಗಳಿಗೆ, ಗು ಾಮರನು್ನ ಾ ಾಟ ಾಡುವವರಿಗೆ,
ಸುಳ್ಳನು್ನ ಹೇಳುವವರಿಗೆ, ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮೀರುವ ಜನರಿಗೆ,
ದೇವರ ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಏನನು್ನ ಬೇ ಾದರೂ
ಾಡುವವರಿಗೆ ಅದನು್ನ ರೂಪಿಸ ಾಗಿದೆ. 11 ಈ ಉಪದೇಶವು

ಜನರಿಗೆತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿದೇವರುನನಗೆಕೊಟ್ಟ ಸು ಾತೆರ್ಯಒಂದು
ಾಗ ಾಗಿದೆ. ಾಗ ್ಯವಂತ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೇ ಈ ಮಹಿಮೆಯ
ಸು ಾತೆರ್ಯು ಬಂದಿತು.

ದೇವರ ಕರುಣೆ ಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು
12 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ,

ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡುವಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಾನು ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆತನು ನನ್ನನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ. 13 ದಲು, ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿರುದ್ಧ
ಾತ ಾಡಿದೆ್ದನು. ಆತನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದೆ್ದನು. ಆತನಿಗೆ

ನೋ ಾಗುವಂಥ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದನು. ಆದರೆ ಾನೇನು
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ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ ದೇವರು
ನನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿದನು. ನಂಬದಿರು ಾಗ ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಾಡಿದೆನು. 14 ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಕೃಪೆಯು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ

ನನಗೆ ಲಭಿಸಿತು. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ನಂಬಿಕೆ ಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿಗಳು
ಆ ಕೃಪೆ ಂದಿಗೆ ಬಂದವು.

15 ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಂಗತಿ ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀವು ಅದನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದೇನೆಂದರೆ:
ಾಪಿಗಳನು್ನ ರ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದನು. ಆ ಾಪಿಗಳಲಿ್ಲ ಾನೇ ಮುಖ್ಯನು. 16 ಆದರೆ
ನನಗೆ ಕರುಣೆ ದೊರೆಯಿತು. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸು ತನ್ನ ಅಮಿತ ಾದ
ಾಳೆ್ಮಯನು್ನ ನನ್ನಲಿ್ಲ ತೋಪರ್ಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇನನಗೆ ಕರುಣೆಯನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. ಾಪಿಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ನನಗೆ
ಕಿ್ರಸ್ತನು ತನ್ನ ಾಳೆ್ಮಯನು್ನ ತೋರಿದನು. ನಿತ್ಯಜೀವ ಾ್ಕಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯನಿ್ನಡುವ ಜನರಿಗೆ ಾನು ದೃ ಾ್ಟಂತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದೇ
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸಿದನು. 17 ಸ ಾ ಾಲ ಆಳುವ ಅರಸನಿಗೆ
ೌರವವೂ ಮಹಿಮೆಯೂ ಇರಲಿ. ಆತನಿಗೆ ಲಯವೆಂಬುದೇ
ಇಲ್ಲ. ಆತನು ಅದೃಶ್ಯ ಾಗಿರುವನು. ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ ಾದ ಆತನಿಗೆ
ೌರವವೂಮಹಿಮೆಯೂಉಂಟಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.
18 ತಿ ಥೆಯನೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಮಗನಂತಿರುವೆ. ಾನು

ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ದಲು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ತಿಳಿಸ ಾದ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣ ಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯ ದಿವ್ಯ
ಹೋ ಾಟವನು್ನ ಾಡು. 19 ನಂಬಿಕೆಯು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಅಚಲ ಾಗಿರಲಿ,
ನಿನಗೆ ೕಗ ್ಯವೆನಿಸಿದ್ದನೆ್ನೕ ಾಡು. ಕೆಲವುಜನರುಹೀಗೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯೆಲ್ಲವೂ ಾಶ ಾಯಿತು. 20 ಹುಮೆ ಾಯನು
ಮತು್ತ ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡರನು ಾಗೆ ಾಡಿದರು. ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡಕೂಡದೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೆಂದೇ ಅವರನು್ನ

ಸೈ ಾನನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆನು.
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2
ಾ್ರಥರ್ನೆಮತು್ತ ಸ ಾಕೂಟಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು

1 ಟ್ಟ ದಲನೆಯ ಾಗಿ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿ ಾಗಿ ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ, ವಿ ಾಪಿಸಿರಿ, ಅವರ
ಅಗತ್ಯಕೆ ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ ಬಿನ್ನಹ ಾಡಿರಿ ಮತು್ತ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
ಾಡಿರಿ. 2 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಂತಿ ಸ ಾ ಾನಗಳು ನೆಲಸಿ ಾವು

ದೇವರನು್ನ ಪೂಣರ್ಭಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ೌರವದಿಂದಲೂ ಆ ಾಧಿಸಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗುವಂತೆ ಅರಸರಿ ಾಗಿಯೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿ ಾಗಿಯೂ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 3 ಇದು ಒಳೆ್ಳಯದೂ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರಿಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆಕರವೂಆಗಿದೆ.

4 ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ರ ಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದು, ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದು
ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸು ಾ್ತನೆ. 5 ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ.
ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ ್ಯರಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ತನು ಒಬ್ಬನೇ. ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿರುವ
ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಆತನು. 6ಯೇಸುವು ಜನರೆಲ್ಲರ ಾಪಗಳಿಗೆ ತನ್ನನೆ್ನೕ
ಉಚಿತ ಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ
ದೇವರ ಅಪೇ ಗೆ ಯೇಸುವು ತಕ್ಕ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾ ನೀಡಿದನು.
7 ಆದ ಾರಣವೇ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ
ಅ ಸ್ತಲ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ
ಬೋಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ನನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು.
(ಇದು ಸತ್ಯ, ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.) ಸತ್ಯವನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ ನಂಬಬೇಕೆಂತಲೂ ಾನು ಅವರಿಗೆ
ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಪುರುಷರಿಗೆಮತು್ತ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆಗಳು
8 ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಪುರುಷರು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದು

ನನ್ನ ಅಪೇ . ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವ ಅವರು
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ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಾ ಾ್ವದ ಾಡುವವರೂ
ಕೋಪಗೊಳು್ಳವವರೂ ಆಗಿರ ಾರದು.

9 ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ತಮಗೆ ೕಗ್ಯ ಾದ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ಾನು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರ
ಉಡುಪುಗಳು ಅವರು ಾನಸೆ್ಥಯರು ಎಂಬುದನು್ನ
ತೋರಿಸುವಂಥವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ತಮ್ಮ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ
ಹೆಚಿ್ಚಸಲು ತಲೆಕೂದಲನು್ನ ಅಲಂ ಾರಿಕ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಕೊಳ್ಳಕೂಡದು;
ಬಂ ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಮುತು್ತಗಳನು್ನ ತೊಟು್ಟಕೊಳ್ಳಕೂಡದು ಮತು್ತ
ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಕೂಡದು. 10 ಆದರೆ
ಅವರು ೕಗ ್ಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ
ೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ
ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ತಮ್ಮನು್ನ ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ
ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

11 ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಮತು್ತ
ವಿಧೇಯ ಾಗಲು ಪೂಣರ್ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. 12 ಅವರು
ಪುರುಷರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರ
ಚ ಾಯಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಾನು ಸಮ್ಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು
ೌನ ಾಗಿರಬೇಕು. 13 ಏಕೆಂದರೆ ದಲು ನಿಮಿರ್ತ ಾದವನು

ಆ ಾಮ. ಅನಂತರ ನಿಮಿರ್ತ ಾದದು್ದ ಹವ್ವಳು. 14 ಅಲ್ಲದೆ
ಸೈ ಾನನಿಂದ ವಂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ ಆ ಾಮನಲ್ಲ. ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ವಂಚನೆಗೆ
ಬಲಿ ಾಗಿ ಾಪಿ ಾದಳು. 15 ಆದರೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ,
ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಸರಿ ಾದ ನಡವಳಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ದೃಢ ಾಗಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆರು ಾಗ ರ ಸಲ್ಪಡುವರು.

3
ಸ ಾ ಾಯಕರು
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1 ಾನು ಹೇಳುವ ಈ ಸಂಗತಿ ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ. ಅದೇನೆಂದರೆ,
ಸ ಾಧ್ಯಕ್ಷ ಾಗಲು ಬಹಳ ಾಗಿ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವನು ಒಳೆ್ಳಯ
ಕೆಲಸವನೆ್ನೕ ಅಪೇ ಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 2 ಅವನು ಜನರ
ಟೀಕೆಗೆ ಒಳ ಾಗದಷು್ಟ ಉತ್ತಮ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ
ಪತಿ್ನಯಿರಬೇಕು. ಅವನು ಜಿತೇಂದಿ್ರಯನೂ ಾನಿಯೂ ಆಗಿರಬೇಕು;
ಜನರ ೌರವಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ಾಗಿರಬೇಕು; ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಾ್ವಗತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು; ಒಳೆ್ಳಯ
ಉಪದೇಶಕ ಾಗಿರಬೇಕು; 3 ಮದ್ಯ ಾನದಲಿ್ಲ ಆಸ್ತಕ ಾಗಿರ ಾರದು
ಮತು್ತ ಹಿಂ ಾತ್ಮಕ ಾಗಿರ ಾರದು. ಅವನು ಾತಿ್ವಕನೂ ಾಂತನೂ
ಆಗಿರಬೇಕು;ಹಣ ಾಸೆಉಳ್ಳವ ಾಗಿರ ಾರದು. 4ಅವನುತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯಕ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನಮಕ್ಕಳುಅವನಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದ ಪೂಣರ್ ೌರವವನು್ನ ನೀಡುವಂತಿರಬೇಕೆಂಬುದು
ಇದರ ಅಥರ್. 5 (ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಆಳಲು ತಿಳಿಯದವನು
ದೇವರ ಸಭೆಯನು್ನ ಪ ಾಮರಿಸಲು ಸಮಥರ್ನಲ್ಲ.)

6ಅವನು ಹೊಸ ವಿ ಾ್ವಸಿ ಾಗಿರ ಾರದು. ಹೊಸ ವಿ ಾ್ವಸಿಯನು್ನ
ಸ ಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರೆ, ಅವನು ಗವಿರ್ಷ್ಠ ಾಗುವನು.
ಸೈ ಾನನು ತನ್ನ ಗವರ್ದ ನಿಮಿತ್ತ ಶಿ ಗೆ ಒಳ ಾದಂತೆ ಇವನೂ
ಶಿ ಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವನು. 7 ಸ ಾಧ್ಯಕ್ಷನು ಸಭೆಯಲಿ್ಲಲ್ಲದ ಜನರ
ೌರವಕೆ್ಕ ಸಹ ಾತ್ರ ಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಅವನು ಇತರರ ಟೀಕೆಗೆ
ಗುರಿ ಾಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಸೈ ಾನನ ವಂಚನೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವುದೂ
ಇಲ್ಲ.

ವಿಶೇಷ ಸೇವಕರು
8 ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಸೇವಕ ಾದವರು ತಮ್ಮ

ನಡತೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಇತರರಿಂದ ೌರವ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಾ ಾಡುವಂಥವ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು
ಮದ್ಯ ಾನದಲಿ್ಲ ಆಸ್ತಕ ಾಗಿದು್ದ ತಮ್ಮ ಾಲವನು್ನ
ಕಳೆಯುವವ ಾಗಿರ ಾರದು; ಾ ಾಗಲೂ ಇತರರನು್ನ
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ೕಸಗೊಳಿಸಿ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವ ಾಗಿರ ಾರದು;
9 ದೇವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಸತ್ಯವನು್ನ ಶುದ್ಧ ಮನ ಾ್ಸ ಯಿಂದ
ಾಡುವವ ಾಗಿರಬೇಕು. 10ಅವರನು್ನ ನೀನು ದಲು ಪರೀ ಸು.

ಅವರು ಕಳಂಕರಹಿತ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೇವಕ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡಬಹುದು.
11 ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಸೇವಕಿಯ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಜನರ
ೌರವಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಇತರ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಹೇಳುವಂಥವ ಾಗಿರ ಾರದು. ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರಬೇಕು; ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಬೇಕು.

12 ಸ ಾಸೇವಕರು ಏಕ ಪತಿ್ನ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯಕ ಾಗಿರಬೇಕು.
13 ೕಗ ್ಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಜನರು ತಮಗೆ
ೌರವಯುತ ಾದ ಾ್ಥನವನು್ನ ಪಡೆಯುವರು. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ತಮಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ಭರವಸೆ
ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ.
ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ರಹಸ್ಯ

14 ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಹುಬೇಗ ಬರುವೆನೆಂಬ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಈಗ ಾನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 15 ನಂತರ
ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬೇಗ ಾರದೆ ಇದ್ದರೂ, ದೇವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಜನರು ಾಡಲೇಬೇ ಾದ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆ
ಮನೆಯು ಜೀವಂತ ದೇವರ ಸಭೆ. ಅದು ಸತ್ಯದ ಅಡಿ ಾಯವೂ
ಆ ಾರವೂ ಆಗಿದೆ. 16 ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಆ ಾಧ ಾ
ಜೀವಿತದ ರಹಸ್ಯವುಮಹೋನ್ನತ ಾದದು್ದ:

ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾನವ ದೇಹದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದನು.
ಆತನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನಿರೂಪಿಸಿದನು.
ದೇವದೂತರಿಗೆ ಆತನು ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.
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ಆತನನು್ನ ಕುರಿತ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳವರಿಗೆಲ್ಲ
(ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ) ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸ ಾಯಿತು.

ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು.
ಆತನು ಮಹಿಮೆ ಂದಿಗೆ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು.

4
ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

1 ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಜನರು ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಯನು್ನ
ನಂಬುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
ಆ ಜನರು ಸು ಾ್ಳಡುವ ದು ಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವರು;
ದೆವ್ವಗಳ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವರು. 2 ಆ ಬೋಧನೆಗಳು
ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವ ಮತು್ತ ವಂಚಿಸುವ ಜನರ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತವೆ.
ಅವರು ಸರಿತಪು ್ಪಗಳ ಭೇದವನು್ನ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಾದ
ಕಬಿ್ಬಣದಿಂದ ಸುಟು್ಟ ಬೂದಿ ಾಗುವಂತೆ ಅವರ ವಿವೇಕವು
ಾಶಗೊಂಡಿದೆ. 3ಜನರು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆಂದೂ ಕೆಲವು
ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದೆಂದೂ ಅವರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರು ಮತು್ತ ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವವರು
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿ ಆ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾತನು ದೇವರೇ. 4 ಆತನು ನಿಮಿರ್ಸಿದ
ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಉತ್ತಮ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
ಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಾವುದನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ ನಿಷಿದ್ಧವೆಂದು

ತಿರಸ ್ಕರಿಸ ಾರದು. 5 ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಾಕ್ಯದಿಂದ ಮತು್ತ
ಾ್ರಥರ್ನೆಯಿಂದ ಅದು ಪವಿತ್ರ ಾಗಿದೆ.
ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕ ಾಗಿರು

6 ಅಲಿ್ಲರುವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದರೆ, ನೀನು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕ ಾಗಿರುವೆ
ಎಂಬುದನೂ್ನ ನಂಬಿಕೆಯ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಉತ್ತಮ
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ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಲಗೊಂಡಿರುವೆ
ಎಂಬುದನೂ್ನ ತೋರಿಸಿದಂ ಾಗುತ್ತದೆ. 7 ದೇವರ ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ
ಹೊಂದಿಕೆ ಾಗದ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಥೆಗಳನು್ನ ಜನರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಆ
ಕಥೆಗಳ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಡ. ದೇವರಿಗೆ ನಿಜ ಾದ
ಸೇವೆ ಾಡಲು ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಬೋಧಿಸಿಕೊ. 8 ನೀನು ದೇಹವನು್ನ
ಪಳಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿನಗೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಯಕ ಾಗುವುದು.
ಆದರೆ ದೇವರ ಸೇವೆಯು ನಿನಗೆ ಎ ಾ್ಲ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೂ
ಸ ಾಯಕ ಾಗುವುದು. ದೇವರ ಸೇವೆಯು ಇಹಪರಗಳೆರಡರಲೂ್ಲ
ನಿನಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದು. 9ಈ ಸಂಗತಿಯು
ನಂಬತಕ್ಕದೂ್ದ ಸ ಾರ್ಂಗಿ ಾರಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾದದೂ್ದ ಆಗಿದೆ.
10 ಆದ ಾರಣವೇ, ಾವು ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಮೇಲೆ
ನಿರೀ ಯಿಟು್ಟ ದುಡಿಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ಹೋ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಆತನು
ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ತನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ
ಆತನು ವಿಶೇಷ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ರಕ್ಷಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

11 ಇವುಗಳನು್ನ ಆ ಾಪಿಸು ಮತು್ತ ಬೋಧಿಸು. 12 ನೀನು
ೌವನಸ್ಥ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಪ್ರಮುಖನಲ್ಲವೆಂದು

ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡಲು ಾರಿಗೂ ಅವ ಾಶಕೊಡದಿರು.
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಕೆ್ಕ ನೀನೇ ಅವರಿಗೆ
ಾದರಿ ಾಗಿರು. ನಡೆನುಡಿಗಳಲಿ್ಲ, ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ, ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ

ಮತು್ತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ನೀನೇ ಅವರಿಗೆ ಾದರಿ ಾಗಿರು.
13 ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಓದಿಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಬಲಪಡಿಸು

ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸು. ಾನು ಬರುವತನಕ ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತರು. 14 ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ವರವನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರು.

ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರು ಪ್ರ ಾದನೆಗ ಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ
ಮೇಲಿಟಾ್ಟಗ ಆ ವರವು ನಿನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 15ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರು. ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ನಿನ್ನ ಜೀವನವನು್ನ

ಮುಡಿ ಾಗಿಡು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಾಯರ್ವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದನು್ನ
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ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುವರು. 16 ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನ
ಬೋಧನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರು. ೕಗ ್ಯ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸು ಾ್ತ ಬೋಧಿಸು. ಆಗ ನೀನು, ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಬೋಧನೆ
ಕೇಳುವವರನೂ್ನ ರ ಸುವೆ.

5
1ವೃದ್ಧ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಕೋಪದಿಂದ ಾ ಾಡದೆಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ

ತಂದೆಯೆಂದು ಾವಿಸಿಅವರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು. ೌವನಸ್ಥರನು್ನ
ಸಹೋದರರಂತೆಯೂ 2 ವೃದ್ಧ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಾಯಿಗಳಂತೆಯೂ
ೌವನಸೆ್ಥಯರನು್ನ ಸಹೋದರಿಯರಂತೆಯೂ ಪರಿಗಣಿಸು.
ಾ ಾಗಲೂ ಅವರೊಡನೆ ಒಳೆ್ಳಯ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊ.

ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಹೇಗೆ ೕಷಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮಗಳು
3 ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸು. 4 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಗೆ

ಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ, ಮ್ಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಅವರು ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ೌರವವನು್ನ
ತೋರಬೇಕು. ಅವರು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ, ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ
ಮತು್ತ ಅಜ್ಜಅಜಿ್ಜಯರಿಗೆ ಪ್ರತು್ಯಪ ಾರ ಾಡಿದಂ ಾಗುವುದು.
ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದದು್ದ. 5 ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಸ ಾಯಕರಿಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ
ಆಕೆಯು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡುವಳು.
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಹಗಲು ಾತಿ್ರಯೆಲ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವಳು. ಅವಳು ದೇವರ
ಸ ಾಯವನು್ನ ಬೇಡುವಳು. 6 ಆದರೆ ವಿಧವೆ ಾದವಳು ತನ್ನ
ಇಚೆ್ಛಪೂರೈಕೆ ಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವಿತವನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ ಅವಳು
ಬದುಕಿದ್ದರೂ ಸತ್ತಂತೆಯೇ. 7 ಜನರು ನಿಂದೆನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗದಂತೆ
ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸು. ಆಗ ಾರೂ ಅವರನು್ನ
ನಿಂದಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 8 ಾವ ಾದರೂ ಸ್ವಂತ ಜನರನು್ನ
ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸದೆ ಹೋದರೆ
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ಅವನು ಸತ್ಯಬೋಧನೆಯನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು
ನಂಬದವನಿಗಿಂತ ತುಂ ಾ ಕೀ ಾದವನು.

9 ವಿಧವೆಯರ ಪಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಧವೆಯರು ವಯಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ
ಅರವತು್ತ ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟಿ್ಟರಬೇಕು. ಅವಳು ತನ್ನ
ಗಂಡನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದವಳೆಂದೂ 10 ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದವಳೆಂದೂ ಹೆಸರನು್ನ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಅವಳು

ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಾಕಿಸಲಹಿದವಳೂ, ಅತಿಥಿಗಳನು್ನ ಸತ್ಕರಿಸಿದವಳೂ,
ದೇವಜನರ ಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆದವಳೂ, ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದವಳೂ ಮತು್ತ ತನಿ್ನಂ ಾದಷು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದವಳೂಆಗಿರಬೇಕು.
11ಆದರೆ ಾ್ರಯದವಿಧವೆಯರನು್ನ ಆಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸ ಾರದು.

ಅವರು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ತಮ್ಮನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ದೈಹಿಕ ಬಯಕೆಗಳ
ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪದೇಪದೇ ಆತನಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗು ಾ್ತರೆ. ನಂತರ
ಅವರು ಮತೆ್ತ ಮದುವೆ ಾಗಲು ಆಸಕ್ತ ಾಗು ಾ್ತರೆ. 12 ಾವು
ಕೊಟ್ಟ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಮೀರಿದವರೆಂಬ ತೀಪುರ್ ಅವರಿ ಾಗುತ್ತದೆ.
13 ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಮನೆಮನೆಗೆ ಅಲೆಯು ಾ್ತ ತಮ್ಮ ಾಲವನು್ನ
ಕಳೆಯ ಾರಂಭಿಸು ಾ್ತರೆ; ಹರಟೆ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತ ಇತರರ
ಜೀವನದಲಿ್ಲ ತಲೆ ಾಕಿ ಾಲಹರಣ ಾಡು ಾ್ತರೆ; ಹೇಳ ಾರದ
ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 14 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯಲಿ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ

ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಆಗ ಅವರನು್ನ ಟೀಕಿಸಲು ನಮ್ಮ ಶತು್ರವಿಗೆ ಾವ
ಾರಣವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 15 ಆದರೆ ಈ ಾಗಲೇ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ
ಾರಿಯನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿ ಸೈ ಾನನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
16 ವಿ ಾ್ವಸಿ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ವಿಧವೆಯರಿದ್ದರೆ,

ಆಕೆಯೇ ಅವರನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸಲಿ. ಅವರನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವಂಥ
ಜ ಾ ಾ್ದರಿಯನು್ನ ಸಭೆಗೆ ಕೊಡಕೂಡದು. ಆಗ ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ
ವಿಧವೆಯರನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಭೆಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು.
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ಹಿರಿಯರಮತು್ತ ಇನಿ್ನತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚಿ್ಚನ ಬೋಧನೆ
17 ಸಭೆಯನು್ನ ಉತ್ತಮ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವ ಹಿರಿಯರು
ೌರವಕೂ್ಕ ಸಂಬಳಕೂ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಪ್ರಸಂಗ
ಾಡುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಉಪದೇಶ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲಯೂ

ನಿರತ ಾಗಿರುವಹಿರಿಯರುಉನ್ನತ ಾದ ೌರವವನು್ನ ಪಡೆಯು ಾ್ತರೆ.
18 ಏಕೆಂದರೆ “ಕಣ ತುಳಿಯುವ ಎತಿ್ತನ ಾಯನು್ನ ಕಟ್ಟ ಾರದು”✡
ಎಂಬು ಾಗಿಯೂ “ದುಡಿಯುವ ಆಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಕೂಲಿ ದೊರೆಯಬೇಕು”
ಎಂಬು ಾಗಿಯೂ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

19 ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕುರಿತು ಾವ ಾದರೂ ದೂರು
ಹೇಳಿದರೆ ಇಬ್ಬರು ಅಥ ಾ ಮೂವರು ಾ ಗಳಿಲ್ಲದ ಹೊರತು
ಅವನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡ. 20 ಾಪ ಾಡುವ ಜನರನು್ನ
ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಗದರಿಸು. ಆಗ ಇತರರಿಗೂ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದಂ ಾಗುವುದು.

21 ನೀನು ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರ, ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮತು್ತ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವದೂತರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾನು
ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ
ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡಬೇಡ. ಾರಿಗೂ ಪಕ್ಷ ಾತ ತೋರಬೇಡ.

22 ನೀನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಗಳನು್ನ ಾರ ಮೇ ಾದರೂ ಇಟು್ಟ ಅವನನು್ನ
ಸ ಾಹಿರಿಯನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಗಮನವಿಟು್ಟ
ಆಲೋಚನೆ ಾಡು. ಇತರ ಜನರ ಾಪಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗದೆ
ಶುದ್ಧ ಾಗಿರು.

23 ತಿ ಥೆಯನೇ, ನೀನು ನೀರನು್ನ ಾತ್ರ ಕುಡಿಯದೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಸಹ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಜೀಣರ್ಶಕಿ್ತಯು
ಹೆಚು್ಚವುದರಿಂದ ಪದೇಪದೇ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

24 ಕೆಲವು ಜನರ ಾಪಗಳು ಎದು್ದ ಾಣುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ
ಾ್ಯಯತೀ ಾರ್ಗುವುದೆಂಬುದನು್ನ ಅವರ ಾಪಗಳೇ

✡ 5:18: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 25:4. ಲೂಕ 10:7.
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ತೋಪರ್ಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇತರ ಕೆಲವು ಜನರ ಾಪಗಳು
ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದನಂತರತಿಳಿದುಬರುತ್ತವೆ. 25 ಾಗೆಯೇ, ಕೆಲವರಒಳೆ್ಳಯ
ಾಯರ್ಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿವೆ. ಇನು್ನ ಕೆಲವರ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳು
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವುಮರೆ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

6
ಗು ಾಮರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದಉಪದೇಶ

1 ಗು ಾಮರು ತಮ್ಮ ಯಜ ಾನರಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ೌರವ
ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ದೇವರ ಹೆಸ ಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಉಪದೇಶ ಾಗಲಿ
ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 2 ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾದ
ಯಜ ಾನರಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಗು ಾಮರು ಮತು್ತ
ಯಜ ಾನರು ಸಹೋದರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ
ಯಜ ಾನರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ೌರವ ಕೊಡದೆ ತಮ್ಮ ಯಜ ಾನರ
ಸೇವೆಯನು್ನ ಇನೂ್ನ ಉತ್ತಮ ಾಗಿ ಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ
ಅವರು ಒಳೆ್ಳಯ ಕೆಲಸಗಳಿ ಾಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಳು್ಳವ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.*
ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವಂತೆ ನೀನು ಜನರಿಗೆ

ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ತಿಳಿಸಬೇಕು.
ದುಬೋರ್ಧನೆಮತು್ತ ನಿಜ ಾದ ಶಿ್ರೕಮಂತಿಕೆ

3 ಕೆಲವು ಜನರು ಸುಳು್ಳಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆ
ಜನರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಯನು್ನ
ಒಪು ್ಪವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಸತ್ಯಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ
ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಅವರು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

4 ದುಬೋರ್ಧಕನು ಗವರ್ದಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ
ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಅಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕುತಕರ್ ಾ ಾ್ವದ
ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ, ಜಗಳ,

* 6:2: ಅಥ ಾ “ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಾವು ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೇ ಸ ಾಯ
ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.”
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ನಿಂದನೆ ಮತು್ತ ದುಸ್ಸಂಶಯಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. 5 ಇದಲ್ಲದೆ
ಕೆಡುಕರಲಿ್ಲ ಾದವಿ ಾದಗಳು ಹುಟು್ಟತ್ತವೆ. ಆ ಜನರು ಸತ್ಯವನು್ನ
ತೊರೆದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ದೇವರ ಸೇವೆಯು ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಗಳಿಸುವ
ಾಗರ್ವೆಂಬುದು ಅವರ ಆಲೋಚನೆ.
6 ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡುವವನು ತನ್ನಲಿ್ಲರುವುದರಲಿ್ಲ

ಸಂತುಷ್ಟ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಶಿ್ರೕಮಂತನೇ ಸರಿ.
7 ಾವು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಏನನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬರಲಿಲ್ಲ. ಾವು ಾಯು ಾಗ ಏನನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ಊಟ ಬಟೆ್ಟಗಳಿದ್ದರೆ ಾಕು,
ಾವು ಸಂತುಷ್ಟ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ. 9 ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಬೇಕೆನು್ನವವರು
ತಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರು
ಉಲಿರ್ನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಂಡವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಾನಿಕರ ಾದ
ಅನೇಕ ಮೂಖರ್ ಆಸೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವರು. ಅವು ಜನರನು್ನ
ಾಳು ಾಡಿ, ಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. 10 ಹಣ ಾಸೆಯು ಎ ಾ್ಲ

ವಿಧ ಾದ ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ ಮೂಲ ಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು
ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಹಣವನು್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶವನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ ಹೆಚು್ಚ ವೇದನೆಗೆ
ಗುರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

ನೀವು ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಡಬೇ ಾದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು
11 ಆದರೆ ನೀನು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎ ಾ್ಲ

ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರು. ದೇವರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ
ಉತ್ತಮ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸು; ನಂಬಿಕೆ, ಪಿ್ರೕತಿ,
ಾಳೆ್ಮ, ಾತಿ್ವಕತೆಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರು. 12 ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ದೃಢ ಾಗಿರುವುದು ಓಟದ ಸ್ಪಧೆರ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ಓಟದ
ಸ್ಪಧೆರ್ಯಲಿ್ಲ ಗೆಲ್ಲಲು ನಿನಿ್ನಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸು.
ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರ ಾಸಪಡು. ಅದನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನಂಬಿಕೆಯ
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ಕುರಿ ಾದ ಸತ್ಯವನು್ನ ನೀನು ಅನೇಕ ಜನರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡೆಯ ಾ್ಲ. 13 ಂತ್ಯ ಪಿ ಾತನ ಮುಂದೆ ಾ
ನೀಡಿದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಸವರ್ಸೃಷಿ್ಟಗೆ
ಜೀವ ಾಯಕ ಾದ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ನಿನಗೆ
ಆ ಾಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, 14 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನು
ಮತೆ್ತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವ ಾಲದವರೆಗೆ ನೀನು ಆ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ತಪಿ್ಪಲ್ಲದೆ, ನಿಂ ಾರಹಿತ ಾಗಿ ಾಡುತಿ್ತರು. 15 ದೇವರು ತಕ್ಕ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವನು. ಆತನು ಾಗ ್ಯವಂತ ಾದ
ಏ ಾಧಿಪತಿಯೂ ಾಜಾಧಿ ಾಜನೂಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭುವೂಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
16 ಾವಿಲ್ಲದವನು ಆತನೊಬ್ಬನೇ. ಆತನು ಉಜ್ವಲ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಜನರು ಹೋಗಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆತನನು್ನ ಇದುವರೆಗೆ ಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ; ನೋಡಲು
ಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ೌರವವೂ ಅಧಿಪತ್ಯವೂ ಸ ಾ ಾಲವಿರಲಿ.
ಆಮೆನ್.

17 ಇಹಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ
ಈ ಆ ಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸು. ಗವರ್ಪಡದಂತೆಯೂ ಹಣವನು್ನ
ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವರಲೆ್ಲೕ ನಿರೀ ಯಿಡುವಂತೆಯೂ ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿಸು. ಹಣವು ಭರವಸೆಗೆ ೕಗ ್ಯವಲ್ಲ. ದೇವ ಾದರೋ
ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಾ್ಕಗಿ ಸಮಸ್ತವನು್ನ ನಮಗೆ ಾ ಾಳ ಾಗಿ
ದಯ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ. 18 ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಶಿ್ರೕಮಂತರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದರಲೆ್ಲೕ
ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಪರೋಪ ಾರದಲೂ್ಲ
ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವುದರಲೂ್ಲ ಸಂತಸಪಡಲು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು.
19 ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಒಂದು ನಿಧಿಯನು್ನ ಅವರು ಕೂಡಿಟು್ಟ
ಕೊಂಡಂ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಧಿಯೇ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವಿತಕೆ್ಕ
ಭದ್ರ ಾದ ಅಸಿ್ತ ಾರ ಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ನಿಜ ಾದ ಜೀವಿತವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.
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20ತಿ ಥೆಯನೇ,ನಿನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಡ ಾಗಿರುವಸದೊ್ಬೕಧನೆಯನು್ನ
ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾ ಾಡು. ಾ್ರಪಂಚಿಕ ಾದ ಮೂಖರ್ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಹೇಳುವ ಜನರಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾದ ಾಡುವ
ಜನರಿಂದಲೂ ದೂರ ಾಗಿರು. ಅವರು ಅದನು್ನ ಾನವೆಂದು
ಕರೆದರೂ ಅದು ನಿಜ ಾದ ಾನವಲ್ಲ. 21 ಕೆಲವರು ತಮಗೆ
ಾನ ಇದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿ ಕೊಂಡರೂ ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶವನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ.
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