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1 ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ೌಲನು, ಇದು ಅ ಸ್ತಲ ಾದ
ೌಲನಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ ಎಂದು 1 ತಿ ಥೆಯನ ಗ್ರಂಥವು
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, “ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರ ನಮ್ಮ ನಿರೀ ಗೆ
ಆ ಾರ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಆ ಯ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲನು” (1 ತಿ . 1:1). ಆದಿ
ಸಭೆಯು ಇದನು್ನ ೌಲನ ಯ ಾಥರ್ ಾದ ಪತಿ್ರಕೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ
ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 62-64 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ೌಲನು ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ತಿ ಥೆಯನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ ್ಕ

ಹೋದನು,ಅಲಿ್ಲಂದಆತನುಅವನಿಗೆಈಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದನು. (1
ತಿ . 1:3; 3:14,15).
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ೌಲನ ಪ್ರ ಾಣದ ಸಂಗಡಿಗನು ಮತು್ತ ಅವನ ಮಿಷನರಿ

ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ಸ ಾಯಕನು ಆಗಿದ್ದ ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ ಸಂಬೋಧಿಸಿ
ಬರೆಯ ಾಗಿರುವುದ್ದರಿಂದ ದಲ ತಿ ಥೆಯನ ಪುಸ್ತಕಕೆ ್ಕ ಅವನ
ಹೆಸರನು್ನ ಇಡ ಾಗಿದೆ. ತಿ ಥೆಯನು ಮತು್ತ ಇಡೀ ಸಭೆಯು 1
ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಓದುಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ದೇವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ

ತಿ ಥೆಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಲು (3:14-15) ಮತು್ತ ತಿ ಥೆಯನು ಈ
ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು.
ಈ ವಚನಗಳು 1 ತಿ ಥೆಯನ ಪುಸ್ತಕದ ೌಲನ ಉದೆ್ದೕಶದ
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ಹೇಳಿಕೆ ಾಗಿ ಾಯರ್ನಿವರ್ಹಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ
ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ಸ್ತಂಭವೂ ಆ ಾರವೂ ಆಗಿರುವ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ
ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಜನರು ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ
ಇದನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ಅವನು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಈ ಾಕ್ಯ ಾಗವು
ೌಲನು ಪತಿ್ರಕೆಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ಸಭೆಗಳನು್ನ ಹೇಗೆ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು
ಮತು್ತ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಗೋಚರಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಯುವ ಶಿಷ ್ಯನಿಗೆ ಆದೇಶಗಳು

ಪರಿವಿಡಿ
1. ಸೇವೆ ಾಗಿರುವ ಅ ಾ್ಯಸಗಳು— 1:1-20
2. ಸೇವೆ ಾಗಿರುವ ತತ್ವಗಳು— 2:1-3:16
3. ಸೇವೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಗಳು— 4:1-6:21

1 ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರ *ನಮ್ಮ ನಿರೀ ಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿರುವ
ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಆ ಯ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ
†ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲನು 2 ‡ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನಿಜಕು ಾರ ಾಗಿರುವ ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ,
§ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಕರುಣೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ
ಉಂಟಾಗಲಿ.
ಸುಳು್ಳಬೋಧನೆಯಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

3 ಾನು ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ನೀನು ಎಫೆಸದಲೆ್ಲೕ
ಇದು್ದಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲರುವ ಕೆಲವರಿಗೆ, *ನೀವು ಬೇರೆ

* 1:1 1:1 ಕೊಲೊ 1:27 † 1:1 1:1 2 ಕೊರಿ 1:1 ‡ 1:2 1:2 ತೀತ 1:4
§ 1:2 1:2 2 ತಿ 1:2; 2 ಾ 3;ಯೂದ 2 * 1:3 1:3 1 ತಿ 6:3 ಗ ಾ
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ಉಪದೇಶವನು್ನ ಾಡ ಾರದೆಂತಲೂ, 4 †ಕಲಿ್ಪತಕಥೆಗಳಿಗೂ,
ಕೊನೆ ದಲಿಲ್ಲದ ವಂ ಾವಳಿಗಳಿಗೂ ಲಕ್ಷ ್ಯ ಕೊಡ ಾರದೆಂತಲೂ,
ಆ ಾಪಿಸಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ನಿನಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರ
ಈಗಲೂ ಹೇಳುತಿ್ತದೇನೆ. ಅಂತಹ ಕಥೆಗಳೂ, ‡ವಂ ಾವಳಿಗಳೂ
§ವಿ ಾದಕೆ್ಕ ಎಡೆ ಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ದೇವರ

ೕಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ
ಾತ್ರ ಅದು ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ. 5 *ಶುದ್ಧಹೃದಯ, †ಒಳೆ್ಳಯ

ಮನ ಾ್ಸ , ‡ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾದ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬಿವುಗಳಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ
ಪಿ್ರೕತಿಯೇ ದೇ ಾ ಯ ಗುರಿ ಾಗಿದೆ. 6 ಕೆಲವರು ಈ ಗುರಿಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ §ವ್ಯಥರ್ ಾದ ವಿಚಾರಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
7 ಅವರು ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತಿ್ತದ್ದರೂ ಾವು
ಹೇಳುವು ಾಗಲಿ, * ಾವು ದೃಢ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವ ವಿಷಯ ಾಗಲಿ
ಇಂಥದೆಂದು ತಿಳಿಯದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 8 †ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು
ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ಬಲೆ್ಲವು. ಆದರೆ ಅದನು್ನ ಅದರಉದೆ್ದೕಶಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕ ಾಗೆ
ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು. 9 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ‡ನೀತಿವಂತರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಕ್ರಮ ಾರರು, ಅವಿಧೇಯರು, ಭಕಿ್ತಹೀನರು,
ಾಪಿಷ್ಠರು, ಅಪವಿತ್ರರು, ಾ್ರಪಂಚಿಕರು, ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವವರು, ನರಹತ್ಯ ಾಡುವವರು, 10 ಜಾರರು,
ಸಲಿಂಗ ಾಮಿಗಳು, ನರಚೋರರು, ಸುಳು್ಳ ಾರರು, ಅಸತ್ಯ ಾದಿಗಳು,
§ಸ್ವಸ್ಥಬೋಧನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವಂಥವುಗಳನು್ನ ಾಡುವವರು,
ಈ ದ ಾದ ಅನೀತಿವಂತರಿ ಾಗಿ ನೇಮಕ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ
† 1:4 1:4 1 ತಿ 4:7; 2 ತಿ 4:4; ತೀತ 1:14; 2ಪೇತ್ರ 1:16 ‡ 1:4 1:4 ತೀತ
3:9 § 1:4 1:4 1 ತಿ . 6:4 * 1:5 1:5 2 ತಿ . 2:22 † 1:5 1:5 1
ಪೇತ್ರ. 3:16, 21 ‡ 1:5 1:5 2 ತಿ 1:5 § 1:6 1:6 ತೀತ 1:10 * 1:7
1:7 1 ತಿ 6:4; ಕೊಲೊ 2:18 † 1:8 1:8 ರೋಮ 7:16 ‡ 1:9 1:9 ಗ ಾ
5:23 § 1:10 1:10 2 ತಿ 4:3; ತೀತ 1:9; 2:1; 1 ತಿ 6:3; 2 ತಿ 1:13;
ತೀತ 1:13, 2:2
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ತಿಳಿದಿದೆ. 11 ಈ ಬೋಧನೆಯು * ಾಗ ್ಯವಂತ ಾದ †ದೇವರ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸುವ ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿದೆ. ‡ಈ
ಸು ಾತೆರ್ಯ ಸೇವೆಯು ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

12-13 §ನನಗೆ ಬಲವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದವನು ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೇ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ದಲು ದೂಷಕನೂ, *ಹಿಂಸಕನೂ, ಕೇಡು ಾಡುವವನೂ

ಆಗಿದ್ದ ನನ್ನನು್ನ ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನೆಂದು ಎಣಿಸಿ, †ತನ್ನ ಸೇವೆಗೆ
ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಾನು ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ಅ ಾನಿ ಾಗಿ ‡ತಿಳಿಯದೆ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಆ
ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ §ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ಕರುಣೆ
ಉಂಟಾಯಿತು; 14ಆದರೆ *ನಮ್ಮ ಕತರ್ನ ಕೃಪೆಯು ಅತ್ಯಧಿಕ ಾಗಿದು್ದ
ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ †ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಉಕಿ್ಕಸಿತು್ತ. 15 ‡ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸು ಾಪಿಗಳನು್ನ ರ ಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದನು ಎಂಬ ಾಕ್ಯವು §ನಂಬತಕ್ಕ ಾ್ದಗಿಯೂ
ಸ ಾರ್ಂಗೀ ಾರಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾದ ಾ್ದಗಿಯೂ ಇದೆ, ಾಕೆಂದರೆ
*ಆ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಿಗಳಲಿ್ಲ ಾನೇ ಪ್ರಮುಖನು. 16 ಆದರೆ ಇನು್ನ
ಮುಂದೆ ನಿತ್ಯಜೀವ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವವರಿಗೆ,
ತನ್ನ ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯ ದೃ ಾ್ಟಂತವಿರಬೇಕೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವು
ಾಪಿಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿದ್ದ ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸಿ, ನನ್ನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಪೂಣರ್
ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿದನು. 17 †ಸವರ್ಯುಗಗಳ
* 1:11 1:11 1 ತಿ 6:15 † 1:11 1:11 2 ಕೊರಿ 4:4 ‡ 1:11 1:11
ತೀತ 1:3,4; ಗ ಾ 2:7 § 1:12-13 1:12-13 ಆ. ಕೃ 9:22; ಫಿಲಿ 4:13; 2 ತಿ
4:17 * 1:12-13 1:12-13 ಆ. ಕೃ 8:3 † 1:12-13 1:12-13 2 ಕೊರಿ 3:6
‡ 1:12-13 1:12-13ಆ. ಕೃ. 3:17 § 1:12-13 1:12-13 1 ಕೊರಿ 7:25; 2 ಕೊರಿ
4:1 * 1:14 1:14 ರೋಮ 5:20 † 1:14 1:14 ಲೂಕ 7:47, 50; 1 ಥೆಸ. 1:3
‡ 1:15 1:15ಮ ಾ್ತ 9:13; ೕ ಾ 3:17; ರೋಮ 4:25 § 1:15 1:15 1 ತಿ
3:1; 4:9; 2 ತಿ . 2:11; ತೀತ 3:8 * 1:15 1:15 1 ಕೊರಿ 15:9 † 1:17
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ಅರಸನೂ, ‡ಅಮರನೂ, §ಅದೃಶ್ಯನೂ ಆಗಿರುವ *ಏಕ ದೇವರಿಗೆ
ಘನವೂ ಮಹಿಮೆಯೂ ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿ.
ಆಮೆನ್.

18 ಮಗ ಾದ ತಿ ಥೆಯನೇ, †ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದಲು
ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, ‡ನೀನು
ಅವುಗಳಿಂದ ಧೈಯರ್ಹೊಂದಿ ಒಳೆ್ಳಯಯುದ್ಧವನು್ನ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು
ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 19 §ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ
ಮನ ಾ್ಸ ಯನೂ್ನ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರು. ಕೆಲವರು
ಒಳೆ್ಳಯ ಮನ ಾ್ಸ ಯನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟು್ಟ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಹಡಗು ಒಡೆದು, ನಷ್ಟಪಟ್ಟವರಂತೆ ಇ ಾ್ದರೆ. 20 *ಹುಮೆ ಾಯನೂ
†ಅಲೆ ಾ್ಸಂದರನೂ ಇಂಥವರೇ. ಇವರು ದೇವದೂಷಣೆ
ಾಡ ಾರದೆಂಬುದನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ‡ಇವರನು್ನ ಸೈ ಾನನಿಗೆ

ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟೆ್ಟನು.

2
ಸಭೆಯ ಾ್ರಥರ್ನೆಮತು್ತ ಆ ಾಧನೆ

1 ಎ ಾ್ಲದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ
ವಿ ಾಪನೆಗಳನೂ್ನ, ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನೂ್ನ, ಮನವಿಗಳನೂ್ನ,
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಗಳನೂ್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 2 ನಮಗೆ
ಸುಖಸ ಾ ಾನಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಾವು ಪೂಣರ್ಭಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ,
ೌರವದಿಂದಲೂ ಜೀವಿಸುವಂತೆ, *ಅರಸುಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ಎ ಾ್ಲ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ವಿ ಾಪನೆಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು. 3 ಾಗೆ
ಾಡುವುದು ನಮ್ಮ †ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದು,
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ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗಿಯೂ ಇದೆ. 4 ‡ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ
ಸತ್ಯದ ಾನಕೆ್ಕ ಸೇರಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆತನ ಚಿತ್ತ ಾಗಿದೆ. 5 ಏಕೆಂದರೆ
§ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ, ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ ್ಯರಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥನು ಒಬ್ಬನೇ,
ಆತನು ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವೇ. 6 *ಆತನು ಎಲ್ಲರ
ವಿ ೕಚ ಾಥರ್ ಾಗಿ ತನ್ನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಇದೇ ತಕ್ಕ
ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಹೇಳಬೇ ಾದ ಾ ಾಗಿದೆ. 7 ಆ ಾ ಯನು್ನ
ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ † ಾನು ಸಂದೇಶಕ ಾಗಿಯೂ,
ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿಯೂ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ
‡ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವವ ಾಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಾನು
§ಸು ಾ್ಳಡದೇ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

8 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಪುರುಷರು *ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಕೋಪವೂ
ಾ ಾ್ವದವೂ ಇಲ್ಲದವ ಾಗಿ, ಭಕಿ್ತಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಕೈಗಳನೆ್ನತಿ್ತ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. 9 ಾಗೆಯೇ †ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
ಾನಸೆ್ಥಯ ಾಗಿಯೂ, ಸಭ್ಯತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೂ ಇದು್ದ, ೌರವಕೆ್ಕ

ತಕ ್ಕ ಉಡುಪನೂ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವರು ಜಡೆಯನು್ನ ಹೆಣೆಯುವುದು, ಚಿನ್ನ, ಮುತು್ತ, ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ
ವಸ್ತ ್ರ 10 ಮುಂ ಾದವುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನು್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ
ದೇವಭಕೆ್ತಯರೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ ಯುಕ್ತ ಾಗಿರುವ ಪ್ರ ಾರ
ಸತಿ್ಕ ್ರಯೆಗಳಿಂದಲೇ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 11 ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
ೌನ ಾಗಿದು್ದ ಪೂಣರ್ ಅಧೀನತೆಯಿಂದ ಉಪದೇಶವನು್ನ

ಕಲಿಯಬೇಕು. 12 ‡ಉಪದೇಶ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಪುರುಷರ
ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರ ನಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ ಾನು ಅಪ್ಪಣೆ
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ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ೌನ ಾಗಿರಬೇಕು. 13 § ದಲು
ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟವನು ಆ ಾಮನಲ್ಲವೇ, *ಆಮೇಲೆ ಹವ್ವಳು. 14 ಇದಲ್ಲದೆ
ಆ ಾಮನು ವಂಚಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ,† ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ವಂಚಿಸಲ್ಪಟು್ಟ
ಅಪ ಾಧಿ ಾದಳು. 15 ಆದರೂ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಸ್ವಸ್ಥಬುದಿ್ಧಯಿಂದ
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲಯೂ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ‡ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆರುವುದರಲಿ್ಲ ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವರು.

3
ಸ ಾಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಸ ಾಸೇವಕರೂ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿರಬೇಕು

1 *ಸ ಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವವನು
ಒಳೆ್ಳಯ ಕೆಲಸವನು್ನ ಅಪೇ ಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂಬ ಾತು
ನಂಬತಕ್ಕ ಾ್ದಗಿದೆ. 2 †ಸ ಾಧ್ಯಕ್ಷನು ದೋ ಾರೋಪಣೆಯಿಲ್ಲದವನೂ,
ಏಕಪತಿ್ನಯುಳ್ಳವನೂ, ‡ ಾಂತನೂ, ಜಿತೇಂದಿ್ರಯನೂ, ಾನಸ್ಥನೂ,
§ಅತಿಥಿಸ ಾ್ಕರ ಾಡುವವನೂ, *ಬೋಧಿಸಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿರಬೇಕು.
3 ಅವನು ಕುಡಕನು, ಜಗಳ ಾಡುವವನೂ ಆಗಿರದೆ, † ಾತಿ್ವಕನೂ,
ಹೊಡೆ ಾಡದವನೂ ‡ದ್ರ ಾ್ಯಶೆಯಿಲ್ಲದವನೂ ಆಗಿರಬೇಕು.
4 ಪೂಣರ್ ೌರವದಿಂದ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು,
ಸ್ವಂತ ಮನೆಯವರನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ನಡೆಸುವವ ಾಗಿರಬೇಕು. 5 §ಸ್ವಂತ
ಮನೆಯವರನು್ನ ನಡೆಸುವುದಕೆ್ಕ ತಿಳಿಯದವನು ದೇವರ ಸಭೆಯನು್ನ
ಹೇಗೆ ಪ ಾಂಬರಿಸುವನು? 6 ಅವನು ಹೊಸ ಾಗಿ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ
ಸೇರಿದವ ಾಗಿರ ಾರದು,ಅಂಥವ ಾದರೆಉಬಿ್ಬಕೊಂಡು ಸೈ ಾನನಿಗೆ
ಾ್ರಪ್ತ ಾದ ಶಿ ಾವಿಧಿಗೆ ಒಳ ಾ ಾನು. 7 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು
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*ಹೊರಗಣವರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯವನೆನಿ್ನಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವನು ಮತು್ತ †ಸೈ ಾನನ ತಂತ್ರಗ ಳಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕಬಿ ಾ್ದನು.

8ಅದೇ ರೀತಿ ಾಗಿ ‡ಸ ಾಸೇವಕರು ೌರವವುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಅವರು ಎರಡು ಾತಿನವರೂ, §ಮ ಾ್ಯಸಕ್ತರೂ, *ನೀಚ ಾಭವನು್ನ
ಅಪೇ ಸುವವರೂ ಆಗಿರದೆ, 9 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಾಗಿರುವ
†ಸ ಾ್ಯಥರ್ವನು್ನ ಶುದ್ಧ ಮನ ಾ್ಸ ಯಿಂದ ಕೈಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿರಬೇಕು.
10 ಇದಲ್ಲದೆ ‡ಅವರು ದಲು ಪರೀ ಸಲ್ಪಡಬೇಕು, ತರು ಾಯ
ಅವರ ಮೇಲೆ ಾರೂ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸದಿದ್ದರೆ ಸ ಾಸೇವಕರ
ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಿ. 11 ಾಗೆಯೇ §ಸ ಾಸೇವಕಿಯ ಾದ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೂ * ೌರವವುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು,ಚಾಡಿಹೇಳುವವ ಾಗಿರದೆ,
ಸ್ವಸ್ಥಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವರೂ, ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಯೂ
ಇರಬೇಕು. 12 ಸ ಾಸೇವಕರು ಏಕಪತಿ್ನಯುಳ್ಳವರೂ, †ತಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಮನೆಯವರನೂ್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ನಡಿಸುವವರೂ ಆಗಿರಬೇಕು.
13 ‡ಸ ಾಸೇವಕ ಾಗಿಚೆ ಾ್ನಗಿ ಕೆಲಸ ಾಡಿರುವವರು ತಮಗೆಒಳೆ್ಳಯ
ಪದವಿಯನೂ್ನ, ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ
ಬಹುಧೈಯರ್ವನೂ್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
ಮ ಾ ರಹಸ್ಯ

14 ಬೇಗನೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆನೆಂಬ ನಿರೀ ಯಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ
ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 15 ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಾನು
ತಡ ಾಡಿದರೂ, §ದೇವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ
ದೇವರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ ರೀತಿಯು ನಿನಗೆ
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ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂದು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. ಾಕೆಂದರೆ
ಸಭೆಯು ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ಸ್ತಂಭವೂಆ ಾರವೂಆಗಿದೆ.

16 ದೇವಭಕಿ್ತಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿರುವ ಸ ಾ್ಯಥರ್ದ ರಹಸ್ಯವು
ಗಂಭೀರ ಾದದೆ್ದಂಬುದನು್ನ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ,
ಅದೇನಂದರೆ,
*ಕಿ್ರಸ್ತನು ಶರೀರ ಾರಿ ಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದನು,

ಆತ್ಮಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ನೀತಿವಂತನೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು,

ದೇವದೂತರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು,
†ಅನ್ಯಜನರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾರಲ್ಪಟ್ಟನು,

‡ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಂಬಲ್ಪಟ್ಟನು,
§ಮಹಿಮೆ ಂದಿಗೆ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು.

4
ದುಬೋರ್ಧಕರು

1 ಆದರೂ *ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು †ವಂಚಿಸುವ
ಆತ್ಮಗಳ ನುಡಿಗಳಿಗೂ, ದೆವ್ವಗಳ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೂ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಟು್ಟ
ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟ ಾಗುವರೆಂದು ದೇವ ಾತ್ಮನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ
ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 2 ‡ಕಪಟದಿಂದ ಸು ಾ್ಳಡುವವರು, ಸ್ವಂತ
ಮನ ಾ್ಸ ಯ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಾಕಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿದು್ದ, 3 ಅವರು
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ §ಮದುವೆ ಾಗ ಾರದೆಂತಲೂ, ಾರು
ನಂಬುವವ ಾಗಿದು್ದ ಸತ್ಯವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದರೋ, *ಅವರು
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿ, ತಿನು್ನವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ †ದೇವರುಉಂಟು ಾಡಿದ

* 3:16 3:16 ೕಹ 1:14; 1 ಪೇತ್ರ 1:20; 1 ೕ ಾ 1:2,3,4,5,8 † 3:16
3:16 ಗ ಾ 2:2 ‡ 3:16 3:16 2 ಥೆಸ 1:10 § 3:16 3:16 ಅ. ಕೃ 1:2
* 4:1 4:1 2 ಥೆಸ. 2:3-9; 2 ತಿ . 3:1; ಕೊರಿ 11:19 † 4:1 4:1 1 ಾ.
4:6 ‡ 4:2 4:2 1 ಥೆಸ. 2:3; 2 ಥೆಸ. 2:11 § 4:3 4:3 ಇಬಿ್ರ. 13:4 * 4:3
4:3 ರೋ ಾ. 14:6 14, 20 † 4:3 4:3 ಆದಿ 1:29; 9:3
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‡ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದೆಂತಲೂ ಹೇಳುವರು. 4 §ದೇವರು
ಉಂಟು ಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಒಳೆ್ಳಯದೇ, ಾವು ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಾವ ಆ ಾರವನು್ನ *ತಿರಸ ್ಕರಿಸಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ.
5 ದೇವರ ಾಕ್ಯದಿಂದಲೂ ಾ್ರಥರ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಆ ಆ ಾರವು
ಪವಿತ್ರ ಾಗುತ್ತದ ಾ್ಲ.

6 †ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ, ನೀನು
ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರುವ ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯ ಮತು್ತ ಸುಬೋಧನೆಯ
ಾಕ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಯಸಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ, ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಒಳೆ್ಳಯ
ಸೇವಕ ಾಗಿರುವಿ. 7 ಅಜಿ್ಜ ಕಥೆಗಳನೂ್ನ ‡ ಾ್ರಪಂಚಿಕ ಾದ
ಆ ಕಥೆಗಳನೂ್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟು್ಟ, ನೀನು ದೇವಭಕಿ್ತಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
§ ಾಧನೆ ಾಡಿಕೋ. 8 *ದೇಹ ಾಧನೆಯು ಸ್ವಲ್ಪಮಟಿ್ಟಗೆ
ಪ್ರ ೕಜನ ಾಗಿದೆ, †ಭಕಿ್ತ ಾದರೋ ಎ ಾ್ಲ ವಿಧದಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ೕಜನ ಾದದು್ದ. ‡ಅದಕೆ್ಕ ಇಹಪರಗಳಲಿ್ಲನ ಜೀವನಕೆ್ಕ ಾ ಾ್ದನ
ಉಂಟು. 9 §ಈ ಾಕ್ಯವು ನಂಬತಕ್ಕ ಾ್ದಗಿಯೂ ಸ ಾರ್ಂಗೀ ಾರಕೆ್ಕ

ೕಗ ್ಯ ಾದ ಾ್ದಗಿಯೂ ಇದೆ. 10ಇದ ಾ್ಕಗಿ ಾವು ಕಷ್ಟಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ,
ಪ್ರ ಾಸಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ, ಾಕೆಂದರೆ *ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರಿಗೂ,
ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ನಂಬುವವರಿಗೆ, ರಕ್ಷಕ ಾಗಿರುವ ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರ
ಮೇಲೆ ಾವು ನಿರೀ ಯನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

11 †ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀನು ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ
ಬೋಧಿಸಬೇಕು. 12 ‡ನಿನ್ನ ೌವನವನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಾರಿಗೂ ಆಸ್ಪದ ಾಡಿಕೊಡದೆ, ನಂಬುವವರಿಗೆ ನಡೆ, ನುಡಿ, ಪಿ್ರೕತಿ,

‡ 4:3 4:3 ಕೊಲೊ 2:16 § 4:4 4:4 ಆದಿ 1:31 * 4:4 4:4 ಅ. ಕೃ. 10:15
† 4:6 4:6 2 ತಿ . 3:14, 15 ‡ 4:7 4:7 1 ತಿ . 1:4 § 4:7 4:7 ಇಬಿ್ರ.
5:14 * 4:8 4:8 ದೇಹದಂಡನೆ; ಕೊಲೊ 2:23 † 4:8 4:8 1 ತಿ . 6:6
‡ 4:8 4:8 ಕೀತರ್ 37:4,9,11; 84:11; 145:19; ಾ. 19:23;ಮ ಾ್ತ 6:33; ಾಕರ್
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ನಂಬಿಕೆ, ಶುದ್ಧತ್ವ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ §ನೀನೇ ಾದರಿ ಾಗಿರು.
13 ಾನು ಬರುವ ತನಕ ವೇದ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಓದಿ ಹೇಳುವುದರಲಿ್ಲಯೂ,
ಪ್ರಬೋಧಿಸುವುದರಲಿ್ಲಯೂ, ಉಪದೇಶಿಸುವುದರಲಿ್ಲಯೂ
ಆಸಕ್ತ ಾಗಿರು. 14 *ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಕೃ ಾವರವನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಬೇಡ,
ಆ ವರವು †ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರು ‡ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಸಹಿತ ಾಗಿ
ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ §ಹಸ್ತಗಳನಿ್ನಟಾ್ಟಗ, ಅದು ನಿನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತ ಾ್ಲ.
15 ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಧಿಸು ಾ್ತ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಮಗ್ನ ಾಗಿರು.
ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗುವುದು*.
16 †ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರು. ನೀನು ಈ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗಿರು, ಆಗ
ನೀನು ‡ನಿನ್ನನೂ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶ ಕೇಳುವವರನೂ್ನ ರ ಸುವಿ.

5
ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಂದಿಗಿನ ಕತರ್ವ್ಯಗಳು

1 *ವೃದ್ಧರನು್ನ ಗದರಿಸದೆ ತಂದೆಯೆಂದು ಾವಿಸಿ ಬುದಿ್ಧಹೇಳು.
ೌವನಸ್ಥರನು್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೆಂದೂ, 2 ವೃದ್ಧಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ
ಾಯಿಯಂತೆಯೂ, ೌವನಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನಪೂಣರ್ಶುದ್ಧ ಾವದಿಂದ
ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರೆಂದೂ ಎಣಿಸಿ ಅವರವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಾಗೆ ಬುದಿ್ಧಹೇಳು.

3-4 ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಸಂರ ಸು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ
ವಿಧವೆಗೆ ಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ ಮ್ಮಕ ್ಕ ಾಗಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರೇ † ದಲು
ತಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಭಕಿ್ತತೋರಿಸುವುದಕೂ್ಕ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ
ಪ್ರತು್ಯಪ ಾರ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲಿ. ‡ಇದು ದೇವರ
§ 4:12 4:12 ತೀತ 2:7; 1ಪೇತ್ರ 5:3 * 4:14 4:14 2 ತಿ . 1:6; 1ಥೆಸ. 5:19
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ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗಿದೆ. 5 ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದೆ ಒಬೊ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿರುವ
ವಿಧವೆಯು, ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿರೀ ಯನಿ್ನಟು್ಟ, §ಹಗಲಿರುಳು
ವಿ ಾಪನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಳು.
6 ಆದರೆ ಸುಖಭೋಗದಲಿ್ಲರುವ ವಿಧವೆಯು *ಬದುಕಿದ್ದರೂ
ಸತ್ತಂತೆಯೇ. 7 ವಿಧವೆಯರು ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗದಂತೆ †ಈ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಆ ಾಪಿಸು. 8 ಾವ ಾದರೂ ಸ್ವಂತ ಜನರನು್ನ,
‡ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯವರನು್ನ ಸಂರ ಸದೆ ಹೋದರೆ
ಅವನು ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದವನೂ ನಂಬದವನಿಗಿಂತ
ಕೀ ಾದವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. 9 ವಯಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅರುವತು್ತ ವಷರ್
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ, ವಿಧವೆಯನು್ನ ವಿಧವೆಯರ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಅಂಥವ ಾದರೂ §ಒಬ್ಬ ಗಂಡನಿಗೆ ಾತ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿದ್ದವ ಾಗಿ,
10 ಸತಿ್ಕ ್ರಯೆಗಳನು್ನ ಾಡುವವಳೆಂದು ಹೆಸರುಗೊಂಡವಳೂ
ಆಗಿದ್ದಲಿ್ಲ, ಅವರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು, ಅತಿಥಿಸ ಾ್ಕರವನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತ, *ದೇವಜನರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಾಡಿದವ ಾಗಲಿ,

ಸಂಕಟದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತ ಎ ಾ್ಲ ಸ ಾ ್ಕಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಆಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಲಿ.

11 ೌವನ ಾ್ರಯದ ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಬೇಡ,
ಅವರು ದೈಹಿಕ ಆಸೆಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟು್ಟ, ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ
ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಇಷ್ಟಪಟಾ್ಟರು.
12 ಅಂಥವರು ಾವು ದಲು ಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಯನು್ನ
ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ತೀಪಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿರುವರು. 13 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು
ಮನೆಮನೆಗೆ ತಿರು ಾಡು ಾ್ತ ಮೈಗಳ್ಳತನವನು್ನ ಕಲಿಯು ಾ್ತರೆ.
ಮೈಗಳ್ಳ ಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, †ಹರಟೆ ಾತ ಾಡುವವರೂ, ‡ಇತರರ
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ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ತಲೆ ಾಕುವವರೂ ಆಗಿ ಆಡ ಾರದ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತರೆ. 14 ಆದ್ದರಿಂದ ೌವನ § ಾ್ರಯದ

ವಿಧವೆಯರು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತು್ತ ಮನೆಯನು್ನ
ನಿವರ್ಹಿಸುವವ ಾಗಿರುವುದು ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿ ತೋಚುತ್ತದೆ.
ಾಗೆ ಾಡುವುದರಿಂದ *ವಿರೋಧಿಗಳ ನಿಂದೆಗೆ ಆಸ್ಪದಕೊಡದೆ

ಇರುವರು. 15ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಕೆಲವರು ಅಡ್ಡ ಾರಿ ಹಿಡಿದು ಸೈ ಾನನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 16ನಂಬುವವ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಬಂಧು ಾಂಧವರಲಿ್ಲ
ವಿಧವೆಯರಿದ್ದರೆ ಆಕೆಯೇ ಅವರನು್ನ ಸಂರ ಸಲಿ. ಸಭೆಯು ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ
ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಕೆಯು ಆ
ಾರವನು್ನ ಸಭೆಯಮೇಲೆ ಾಕ ಾರದು.
ಹಿರಿಯರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಬೇ ಾದ ರೀತಿ

17 ಚೆ ಾ್ನಗಿ †ಅಧಿ ಾರ ನಡಿಸುವ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರನು್ನ,
ಅವರೊಳಗೆ ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಾರುವುದರಲಿ್ಲಯೂ
ಉಪದೇಶಿಸುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಕಷ್ಟಪಡುವವರನು್ನ ಎರಡುಪಟು್ಟ
ೌರವಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯರೆಂದು ಎಣಿಸಬೇಕು. 18 ‡“ಕಣತುಳಿಯುವ
ಎತಿ್ತನ ಾಯಿ ಕಟ್ಟ ಾರದು,” ಮತು್ತ “§ಆಳು ತನ್ನ ಕೂಲಿಗೆ

ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದೆಯ ಾ್ಲ. 19 ಸಭೆಯ
ಹಿರಿಯನ ಮೇಲೆ ಾ ಾದರೂ ದೂರು ಹೇಳಿದರೆ ಇಬ್ಬರು
ಮೂವರು ಾ ಗಳಿದ್ದ ಹೊರ ಾಗಿ ಅದನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಬೇಡ.
20 ಾಪದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವವರನು್ನ *ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆಯೇ ಗದರಿಸು.
†ಇವರಿಂದ ಉಳಿದವರಿಗೂ ಭಯವುಂಟಾಗುವುದು. 21 ನೀನು
ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ದಲೇ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸದೆಯೂ, ಪಕ್ಷ ಾತದಿಂದ
ಏನೂ ಾಡದೆಯೂ, ಾನು ಹೇಳಿರುವ ಾತುಗಳ ಪ್ರ ಾರವೇ
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ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ದೇವರ ಮುಂದೆಯೂ, ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ
ಮುಂದೆಯೂ, ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ದೇವದೂತರ ಮುಂದೆಯೂ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 22 ‡ಅವಸರದಿಂದ § ಾರ ತಲೆಯ
ಮೇಲೆ ಾದರೂ *ಹಸ್ತವನಿ್ನಟು್ಟ ಸಭೆಯ ಾಯಕತ್ವಕೆ ್ಕ ನೇಮಿಸಬೇಡ.
†ಮತೊ್ತಬ್ಬರು ಾಡಿದ ಾಪದಲಿ್ಲ ನೀನು ಾಲು ಾರ ಾಗದೆ, ನೀನು
ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಾಗೆ ನೋಡಿಕೋ. 23 ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನೀರನು್ನ ಾತ್ರ
ಕುಡಿಯುವವ ಾಗಿರದೆ, ನಿನ್ನ ಅಜೀಣರ್ದ ಮತು್ತ ನಿನಗೆ ಆ ಾಗೆ್ಗ
ಉಂಟಾಗುವಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ‡ಸ್ವಲ್ಪ ಾಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊ. 24 ಕೆಲವರ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳು ತೀಪಿರ್ಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ
ಬಯ ಾಗುತ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಕೆಲವರ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳು ಮರೆ ಾಗಿದು್ದ
ತರು ಾಯ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತವೆ. 25 ಾಗೆಯೇ ಕೆಲವು ಸತಿ್ಕ ್ರಯೆಗಳು
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿವೆ, ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ್ಕ ್ರಯೆಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಾರದಿ್ದದ್ದರೂ
§ಮರೆ ಾಗಿರ ಾರವು.

6
1 * ಾಸತ್ವ ನೊಗದಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವವರು ತಮ್ಮಯಜ ಾನರನು್ನ

ಪೂಣರ್ ೌರವಕೂ್ಕ ೕಗ ್ಯರೆಂದೆಣಿಸಲಿ, †ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇವರ
ಾಮಕೂ್ಕ ಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಉಪದೇಶಕೂ್ಕ ನಿಂದನೆ
ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 2 ಾರಿ ಾದರೂ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನಂಬುವವ ಾದ
ಯಜ ಾನರಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಆಯಜ ಾನರನು್ನ ‡ಸಹೋದರರೆಂದು
ಉ ಾಸೀನ ಾಡದೆ, ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವವರು,
ನಂಬಿಗಸ್ತರು, ಪಿ್ರಯರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವರಿಗೆ
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ಇನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚದ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು. §ಈ
ಉಪದೇಶವನು್ನ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸು.
ತ ಾ್ಪದ ಬೋಧನೆಯೂ ನಿಜ ಾದ ಐಶ್ವಯರ್ವೂ

3 ಾವ ಾದರೂ *ಭಿನ್ನ ಾದ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಾಡಿ
ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ †ಸ್ವಸ್ಥ ಾದ ಾತುಗಳಿಗೂ,
ಭ ಾ್ತನು ಾರ ಾದ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೂ ಸಮ್ಮತಿಸದೆ ಹೋದರೆ,
4 ಅವನು ಅಹಂ ಾವಿಯೂ ಅ ಾನಿಯೂ ಆಗಿದು್ದ, ‡ನಿಂದನೆ
§ ಾ ಾ್ವದಗಳನು್ನಂಟು ಾಡುವ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಇವುಗಳಿಂದ
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ, ಜಗಳ, ದೂಷಣೆ, ದುಸ್ಸಂಶಯ ಮುಂ ಾದವುಗಳು
ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. 5 ಇದಲ್ಲದೆ ಬುದಿ್ಧಗೆಟು್ಟ ಸತ್ಯವಿಹೀನ ಾಗಿದು್ದ
*ದೇವಭಕಿ್ತಯನು್ನ ಾಭ ಾಧನವೆಂದೆಣಿಸುವ ಈ ಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲ
ನಿತ್ಯ ಾದ ಕಚಾ್ಚಟಗಳುಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.

6 †ಸಂತುಷಿ್ಟಸಹಿತ ಾದ ಭಕಿ್ತಯು ದೊಡ್ಡ ಾಭವೇ
ಸರಿ. 7 ‡ ಾವು ಲೋಕದೊಳಕೆ್ಕ ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬರಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ, ಅದರೊಳಗಿಂದ ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗ ಾರೆವು. 8 §ನಮಗೆ ಅನ್ನ ವಸ್ತ ್ರಗಳಿದ್ದರೆ ಾಕು,
ಾವು ಸಂತುಷ್ಟ ಾಗುತ್ತವೆ. 9 *ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ಮನಸು್ಸ ಾಡುವವರು ದುಷೆ್ಟ ್ರೕರಣೆಯೆಂಬ ಬಲೆಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡು,
ಬುದಿ್ಧಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಾನಿಕರ ಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಅನೇಕ
ಆಸೆಗಳಲಿ್ಲ ಬೀಳು ಾ್ತರೆ. ಇಂಥ ಆಸೆಗಳು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಸಂ ಾರ
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ವಿ ಾಶಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸುತ್ತವೆ. 10 †ಹಣ ಾಸೆಯು ಸಕಲವಿಧ ಾದ
ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ ಮೂಲ ಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಆತುರಪಟು್ಟ,
ಅದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಅಲೆ ಾಡಿ ಅನೇಕ
ವೇದನೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನು್ನ ತಿವಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
ವೈಯುಕಿ್ತಕ ಸಲಹೆಗಳು

11 ಎಲೈ, ‡ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನೇ, ನೀ ಾದರೋ §ಇವುಗಳಿಗೆ
ದೂರ ಾಗಿರು. ನೀತಿ,ಭಕಿ್ತ, ನಂಬಿಕೆ,ಪಿ್ರೕತಿ, ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗೂ ಾತಿ್ವಕತ್ವ
ಇವುಗಳನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಸಪಡು. 12*ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯ
†ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಹೋ ಾಟವನು್ನ ಾಡು, ‡ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೋ.
§ಅದ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ ಮತು್ತ ನೀನು ಅನೇಕ
ಾ ಗಳ ಮುಂದೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಪ್ರತಿ ಯನು್ನ ಾಡಿದಿಯ ಾ್ಲ. 13 ಸವರ್
ಸೃಷಿ್ಟಗೆ ಜೀ ಾ ಾರಕ ಾದ ದೇವರ ಮುಂದೆಯೂ, ಂತ್ಯ ಪಿ ಾತನ
* ಾಲದಲಿ್ಲ †ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಪ್ರತಿ ಯನು್ನ ಾನೇ ಾ ಾಗಿದು್ದ ಾ್ಥಪಿಸಿದ ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆಯೂ ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವುದೇನಂದರೆ,
14 ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ‡ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ತನಕ ನೀನು
ಈ ಆ ಯನು್ನ ನಿಷ ್ಕಳಂಕ ಾಗಿಯೂ ನಿಂ ಾರಹಿತ ಾಗಿಯೂ
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 15 § ಾಗ ್ಯವಂತ ಾದ ಏ ಾಧಿಪತಿಯು
ಾನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲೆ್ಲೕ ಆತನನು್ನ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪಡಿಸುವನು. ಆ ಏ ಾಧಿಪತಿಯು, * ಾಜಾಧಿ ಾಜನೂ,
ಕ ಾರ್ಧಿಕತರ್ನೂ, 16 † ಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಮರತ್ವವುಳ್ಳವನೂ
ಅಗಮ್ಯ ಾದ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
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‡ಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಆತನನು್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ, ಾರೂ ಾಣ ಾರರು.
ಆತನಿಗೆ ಾನವೂನಿ ಾ್ಯಧಿಪತ್ಯವೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರಲಿ. ಆಮೆನ್.

17 §ಇಹಲೋಕ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಐಶ್ವಯರ್ವುಳ್ಳವರು
*ಅಹಂ ಾರಿಗ ಾಗಿರದೆ, †ಅಸಿ್ಥರ ಾದ ಐಶ್ವಯರ್ದ ಮೇಲೆ
‡ನಿರೀ ಯನಿ್ನಡದೆ, ನಮ್ಮ ಅನುಭೋಗಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ನಮಗೆ §ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಹೇರಳ ಾಗಿ ದಯ ಾಲಿಸುವ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿರೀ ಯನಿ್ನಡಬೇಕು.
18-19 ಾಸ್ತವ ಾದ ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಅವರು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವವರೂ, *ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರೂ, ಉ ಾರಶೀಲರೂ,

†ಪರೋಪ ಾರ ಾಡುವವರೂ ಆಗಿದು್ದ, ‡ಮುಂದಿನ ಾಲಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳ
ಅಸಿ್ತ ಾರ ಾಗುವಂಥವುಗಳನು್ನ ತಮಗೆ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸು.

20 ಎಲೈ ತಿ ಥೆಯನೇ, ಾನೋಪದೇಶವೆಂದು ಸು ಾ್ಳಗಿ
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವ ಬೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, § ಾ್ರಪಂಚಿಕ ಾದ ಆ
ಹರಟೆ ಾತುಗಳಿಗೂ, ವಿ ಾದಗಳಿಗೂ ನೀನು ದೂರ ಾಗಿದು್ದ *ನಿನ್ನ
ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೋ. 21 ಕೆಲವರು ಆ ಸು ಾ್ಳದ
ಾನವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟ ಾಗಿ ಹೋದರು.

†ಕೃಪೆಯು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.
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ರೋ ಾ. 11:20; 12:3, 16 † 6:17 6:17 ಾ. 23:5 ‡ 6:17 6:17 ಾಕರ್
10:24 § 6:17 6:17 ಅ. ಕೃ. 14:17 * 6:18-19 6:18-19 ಲೂಕ 12:21
† 6:18-19 6:18-19 ರೋ ಾ. 12:13 ‡ 6:18-19 6:18-19ಮ ಾ್ತ 6:19, 20
§ 6:20 6:20 2 ತಿ 2:16 * 6:20 6:20 2 ತಿ . 1:12,14 † 6:21 6:21
ಕೊಲೊ 4:18
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