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ತೀತನಿಗೆ
ಬರೆದ ಪತ್ರ

1 ದೇವರ ಸೇವಕ ಾದ ಮತು್ತ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲ ಾದ
ೌಲನು ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ. ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ವೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ
ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸ ಾಯಿತು. ದೇವರ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಹೇಗೆ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಆ ಸತ್ಯವು ತೋಪರ್ಡಿಸುತಿ್ತದೆ.
2 ನಿತ್ಯಜೀವದ ಮೇಲೆ ನಮಗಿರುವ ನಿರೀ ಯಿಂದಲೇ ಆ ನಂಬಿಕೆ
ಮತು್ತ ಾನಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ. ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವು ಾಗಿ
ದೇವರು ನಮಗೆ ಅ ಾದಿ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು.
ದೇವರು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 3 ತಕ್ಕ ಾಲ ಬಂ ಾಗ ದೇವರು
ಆ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ನನಗೊಪಿ್ಪಸಿರುವ
ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರ ಆ ಗನು ಾರ ಾಗಿ
ಾರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
4 ಾನು ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ತೀತನಿಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಮೆ್ಮಲ್ಲರ

ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ ನೀನು ನನಗೆ ನಿಜ ಾದಮಗನಂತಿರುವೆ.
ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ

ಯೇಸುವಿನಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ಲಭಿಸಲಿ.

ಕೆ್ರೕತದಲಿ್ಲ ತೀತನ ಾಯರ್
5 ಇನೂ್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿಲ್ಲದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ

ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಸ ಾಹಿರಿಯರನು್ನ ಆರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೆ್ರೕತದಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ ಬಂದೆನು. 6 ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯ ಾಗುವವನು
ಅಪ ಾಧಿಯೆಂಬನಿಂದನೆಗೆಗುರಿ ಾಗಿರ ಾರದು. ಅವನಿಗೆಒಬ್ಬಳೇ
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ಪತಿ್ನಯಿರಬೇಕು. ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾಗಿರಬೇಕು; ಅವರು
ದುಷ್ಟರೆಂ ಾಗಲಿ ಅವಿಧೇಯರೆಂ ಾಗಲಿ ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿರ ಾರದು.
7 ಸ ಾಹಿರಿಯನು ದೇವರ ಸೇವೆಯ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಯನು್ನ ಹೊತು್ತ
ಕೊಂಡವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅಪ ಾಧಿಯೆಂಬ
ನಿಂದನೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿರ ಾರದು; ಗವಿರ್ಷ್ಠ ಾಗಿರ ಾರದು;
ಾ್ವಥಿರ್ ಾಗಿರ ಾರದು ಮತು್ತ ಮುಂಗೋಪಿ ಾಗಿರ ಾರದು;
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಅತಿ ಾಗಿ ಕುಡಿಯುವವ ಾಗಿರ ಾರದು;
ಜಗಳಗಂಟ ಾಗಿರ ಾರದು; ಜನರನು್ನ ವಂಚಿಸಿ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವ ಾಗಿರ ಾರದು. 8 ಸ ಾಹಿರಿಯನು ಜನರನು್ನ ತನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಆ ಾ್ವನಿಸಿ ಅತಿಥಿಸ ಾ್ಕರ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು; ಾನಿ ಾಗಿರಬೇಕು;
ಾ್ಯಯವಂತ ಾಗಿರಬೇಕು; ಪವಿತ್ರ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನು ತನ್ನನು್ನ
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 9 ಾವು ಬೋಧಿಸುವ
ಸತ್ಯ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಅವನು ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
ಸತ್ಯ ಾದ ಮತು್ತ ೕಗ ್ಯ ಾದ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಅವನು ಜನರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡುವವ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನು ಸತ್ಯಬೋಧನೆಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ತಪ್ಪನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವ ಾಮಥ್ಯರ್
ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು.

10 ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವ ಜನರು ಅನೇಕರಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು
ನಿರಥರ್ಕ ಾದುದನು್ನ ಕುರಿತು ಾತ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ
ಉಳಿದ ಜನರನು್ನ ತಪು ್ಪ ಾರಿಗೆ ಎಳೆಯು ಾ್ತರೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸುವ ಜನರ
ಬಗೆ್ಗಯೇ ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು. 11 ಆ ಜನರ ಬೋಧನೆ
ತಪೆ್ಪಂದು ನಿರೂಪಿಸಲು ಮತು್ತ ಉಪ ೕಗವಿಲ್ಲದ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಬೋಧಿಸದಂತೆ ಾಡಲು ಸ ಾಹಿರಿಯನು ಸಮಥರ್ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಅವರು ಉಪದೇಶ ಾಡ ಾರದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ
ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಗಳನೆ್ನೕ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶಗೊಳಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
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ಅವರು ಜನರನು್ನ ವಂಚಿಸಿ, ಹಣವನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 12 ಅವರ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನು, “ಕೆ್ರೕತದ ಜನರು ಾ ಾಗಲೂ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಅವರು
ದುಷ್ಟ ಮೃಗಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ; ಸೋ ಾರಿತನದಿಂದ ಕೆಲಸವನೆ್ನೕ ಾಡದೆ
ಹೊಟೆ್ಟ ಾಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ”ಎಂದುಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 13ಪ್ರ ಾದಿಯುಹೇಳಿದ
ಾತುಗಳು ಸತ್ಯ ಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾಡುತಿ್ತರುವ

ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ನೀನು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಕಟು್ಟನಿಟಾ್ಟಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ದೃಢ ಾಗಿದು್ದ, 14 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಕಟು್ಟಕಥೆಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ
ಮತು್ತ ಸತ್ಯವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳದ ಜನರಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

15 ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಜನರಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಾಪಗಳನೆ್ನೕ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತು್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಾವುದೂ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜ ಾಗಿಯೂ, ಅವರ ಮನಸು್ಸಗಳು
ಮತು್ತ ಮನ ಾ್ಸ ಗಳು ಮಲಿನ ಾಗಿವೆ. 16 ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ತಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆಯೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರೂ ಅವರು ದೇವರನು್ನ
ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಅವರು ಭಯಂಕರ ಾದ ಜನರು ಮತು್ತ ಅವಿಧೇಯರು. ಾವ
ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಅವರು ೕಗ ್ಯರಲ್ಲ.

2
ಸತ್ಯಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿರಿ

1 ಸತ್ಯಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಜನರು ಾಡಬೇ ಾದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ನೀನು ತಿಳಿಸು. 2 ವೃದ್ಧ ಾದವರು,
ಜಿತೇಂದಿ್ರಯರೂ ಗಂಭೀರ ಸ್ವ ಾವದವರೂ ವಿವೇಕವುಳ್ಳವರೂ
ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸು. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ, ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ
ಮತು್ತ ಾಳೆ್ಮಯಲಿ್ಲ ಬಲ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸು.
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3 ಅಂತೆಯೇ ವೃದ್ಧ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಸಭ್ಯ ಾಗಿ ವತಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವರು
ಚಾಡಿ ಹೇಳ ಾರದು; ಮ ಾ್ಯಸಕ್ತ ಾಗಿರ ಾರದು. ಅವರು
ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು. 4ಅವರು ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ
ಗಂಡಂದಿರನು್ನ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. 5 ಾನವುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ,
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಕೆಲಸವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ,
ದಯೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ”
ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು. ಆಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದ
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಟೀಕಿಸಲು ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

6ಇದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲಯುವಕರಿಗೆ ಾನಿಗ ಾಗಿರಲು ತಿಳಿಸು. 7ನೀನು
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಯುವಕರಿಗೆ ಸವರ್ವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ
ಾದರಿ ಾಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲ ಯ ಾಥರ್ತೆಯನು್ನ

ಮತು್ತ ಗಂಭೀರತೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡು. 8 ನೀನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ
ಾತ ಾಡು. ಆಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಟೀಕಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ

ವಿರೋಧಿಗಳುಅಪ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವರು.
9 ಗು ಾಮರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸು: ಅವರು ತಮ್ಮ

ಯಜ ಾನರಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದ ಅವರನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಕು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಯಜ ಾನರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾ್ವದ ಾಡ ಾರದು; 10 ಅವರು ವಸು್ತಗಳನು್ನ

ಕದಿಯ ಾರದು; ಮತು್ತ ಾವು ನಂಬಿಗಸ್ತರೆಂಬುದನು್ನ
ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಗು ಾಮರು ಹೀಗೆ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ,
ಅವರು ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕೆಲಸದಲಿ್ಲಯೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ
ದೇವರ ಉಪದೇಶವು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದದೆ್ದಂದು ತೋಪರ್ಡಿಸಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ.
11 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಕೊಡುವ ದೇವರ ಕೃಪೆಯು

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿದೆ. 12 ಾವು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಜೀವಿಸದಂತೆಯೂ
ಲೋಕದ ಜನರು ಾಡಲಪೇ ಸುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡದಂತೆಯೂ ಅದು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಾವು ದೇವರ
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ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ನೀತಿವಂತ ಾಗಿಯೂ ಾನಿಗ ಾಗಿಯೂ ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಈಗ ಾಳಬೇಕೆಂದು ಅದು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. 13 ನಮ್ಮ
ಮ ಾದೇವರು ಮತು್ತ ರಕ್ಷಕ ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನು್ನ
ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತರುವ ಾವು ಆ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಾಳಬೇಕು.
ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಮ ಾ ನಿರೀ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ತನ್ನ
ಮಹಿಮೆ ಂದಿಗೆ ಬರು ಾ್ತನೆ. 14 ಆತನು ನಮಗೋಸ ್ಕರ ತನ್ನನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. ನಮ್ಮನು್ನ ಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಲು ಮತು್ತ
ಾ ಾಗಲೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾಡ ಬಯಸುವ ತನ್ನ

ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ಆತನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು.
15 ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ನಿನಗೆ ಸಂಪೂಣರ್

ಅಧಿ ಾರವಿದೆ. ಜನರನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಈ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ
ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಅವರು ಾಡಬೇ ಾದುದನು್ನ ತಿಳಿಸು. ನೀನು
ಮುಖ್ಯ ಾದವನಲ್ಲವೆಂದು ಾರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊ.

3
ಜೀವಿಸಲು ೕಗ ್ಯ ಾದ ಾಗರ್

1 ನೀನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ನಿಮ್ಮ
ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಅಧೀನ ಾಗಿರಿ; ಸಕಲ
ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ. 2 ಾರನೂ್ನ ದೂಷಿಸದೆ,
ಾರೊಂದಿಗೂ ಜಗಳ ಾಡದೆ ಮೃದು ಾಗಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ
ೌಜನ್ಯದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
3 ದಲು ಾವು ಸಹ ಅವಿವೇಕಿಗ ಾಗಿದೆ್ದವು. ಾವು

ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಾವು ೕಸಹೋಗಿದೆ್ದವು. ಅನೇಕ
ಬಗೆಯ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಭೋಗಗಳಿಗೆ ಾಸ ಾಗಿದೆ್ದವು; ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಾಡುವವರೂ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಳ್ಳವರೂ ಆಗಿದೆ್ದವು. ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ

ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತದೆ್ದವು. 4 ಆಗ



ತೀತನಿಗೆ 3:5 vi ತೀತನಿಗೆ 3:11

ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯೂ ಕೃಪೆಯೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದವು.
5 ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿದು್ದ ತನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೇ ಹೊರತು
ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು ಾವು ಾಡಿದ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲ್ಲ.
ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಾ್ನನದ ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ
ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೂ ಹೊಸಬರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ರ ಸಿದನು. 6 ನಮ್ಮ
ರಕ್ಷಕ ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ನಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿ ಸುರಿಸಿದನು. 7 ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ
ನಮ್ಮನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಾವು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಪಡೆಯುವಂತೆ ಆತನು ನಮಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಅದೇ
ನಮ್ಮ ನಿರೀ . 8ಈಬೋಧನೆಯು ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ.
ನೀನು ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಒತಿ್ತಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಾನು

ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ, ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟಿ್ಟರುವವರು
ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿದು್ದ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವರು. ಇವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿತಕರ ಾಗಿವೆ ಮತು್ತ

ಪ್ರ ೕಜನಕರ ಾಗಿವೆ.
9 ಬುದಿ್ಧಯಿಲ್ಲದೆ ಕುತಕರ್ ಾಡುವ ಜನರಿಂದ, ನಿರಥರ್ಕ ಾದ

ವಂ ಾವಳಿಗಳ ಚರಿತೆ್ರಯ ಬಗೆ್ಗ ಾತ ಾಡುವ ಜನರಿಂದ,
ೕಶೆಯು ಬರೆದಿರುವ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲರುವ ನಿಯಮಗಳ ಬಗೆ್ಗ

ತೊಂದರೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ಮತು್ತ ಾ ಾ್ವದ ಾಡುವ
ಜನರಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಾವ ಬೆಲೆಯೂ
ಇಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಾವ ಪ್ರ ೕಜನವೂ ಇಲ್ಲ.
10 ಾವ ಾದರೂ ಭೇದ ಹುಟಿ್ಟಸುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡು.
ಅವನಿನೂ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡು. ಆದರೂ
ಅವನು ಕೇಳದೆಹೋದರೆ ಅವನ ಸಹ ಾಸವನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡು.
11 ಅಂಥವನು ಕೆಟ್ಟವನೂ ಾಪಪೂರಿತನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು
ನಿನಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವ ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೇ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂಬ
ತೀಪರ್ನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ.
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ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಡಬೇ ಾದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು
12 ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಅತೆರ್ಮನನು್ನ ಮತು್ತ ತುಖಿಕನನು್ನ

ಕಳುಹಿಸಿ ಾಗ, ನಿಕೊ ಲಿಯಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು
ಆದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸು. ಾನು ಈ ಚಳಿ ಾಲವನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಕಳೆಯಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 13ವಕೀಲ ಾದ ಜೇನನೂ ಅ ಲೊ್ಲೕಸನೂ
ಅಲಿ್ಲಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಅವರ ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ನಿನಿ್ನಂದ
ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಸ ಾಯ ಾಡು. ಅವರಿಗೆ ಾವ ಕೊರತೆಯೂ
ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊ. 14 ನಮ್ಮ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವು
ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗದಂತೆ ಪರೋಪ ಾರವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡು
ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆಉಪ ಾರ ಾಡಬೇಕು.

15ಇಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಡನೆಇರುವಜನರೆಲ್ಲರೂನಿನಗೆವಂದನೆಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವ ಾಗಿದು್ದ ನಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ
ವಂದನೆ ತಿಳಿಸು.
ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.
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ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್,ಈಸಿ ಓದುವಿಕೆ ಆವೃತಿ್ತ
The Holy Bible, Easy Reading Version, in the Kannada

language of India
copyright © 1992-2010 World Bible Translation Center

Language: ಕನ್ನಡ (Kannada)

Translation by: World Bible Translation Center

License Agreement for Bible Texts World Bible Translation Center Last
Updated: September 21, 2006 Copyright© 2006 byWorld Bible Translation
Center All rights reserved. These Scriptures: • Are copyrighted by World
Bible Translation Center. • Are not public domain. • May not be altered or
modified in any form. • May not be sold or offered for sale in any form.
• May not be used for commercial purposes (including, but not limited to,
use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online
add space). • May be distributed without modification in electronic form
for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind
of server (including a Web or ftp server) without written permission. A
copy of this license (without modification) must also be included. • May
be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission.
However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor
should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted.
A copyright notice must appear on the title or copyright page using this
pattern: “Taken from theHOLYBIBLE: EASY-TO-READVERSIONTM©2006
by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission.” If the
text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title
of the actual text quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-
READ VERSIONTM.” The copyright notice must appear in English or be
translated into another language. When quotations fromWBTC’s text are
used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service,
posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is
not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-
to-Read VersionTM in English) must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For
additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC’s text
on aWeb site, or for clarification of any of the above, please contactWorld
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center P.O. Box 820648 Fort Worth, Texas 76182,
USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE E-mail:

http://www.wbtc.org
http://www.ethnologue.org/language/kan


ix

info@wbtc.com WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web
site: http://www.wbtc.org

2013-11-06

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source files
dated 9 Oct 2020
6c905e49-cf79-5e7a-8ee9-7082c3baacf0


	ತೀತನಿಗೆ

