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1 ಪೇತ್ರನು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಆರಂಭಿಕ ವಚನವು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ಪೇತ್ರನು

ಗ್ರಂಥಕತರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲನೆಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡನು (1 ಪೇತ್ರ. 1:1). ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಸಂಕಟದ ಬಗೆ್ಗ ಪದೇ ಪದೇ ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸುವ ಆತನ ಉಲೆ್ಲೕಖಗಳು
(2: 21-24; 3:18; 4:1; 5:1), ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ
ಸೇವಕನ ಚಿತ್ರಣವು ಅವನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಆಳ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾವಬೀರಿದೆ
ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವನು ಾಕರ್ನನು್ನ ತನ್ನ “ಮಗ” ಎಂದು
ಕರೆದನು (5:13), ಈ ಯುವಕನ ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ
ಮೇಲಿರುವ ತನ್ನ ಮಮತೆಯನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡನು (ಅ.ಕೃ.
12:12). ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ಪೇತ್ರನು ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ
ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಾ್ವ ಾವಿಕ ಾಗಿ ಕೊಂಡೊ್ಯಯುತ್ತದೆ.

ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 60-64 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
5:13 ರಲಿ್ಲ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯಿಂದ

ವಂದನೆಯನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯ ಉತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚದುರಿರುವ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರ

ಗುಂಪಿಗೆ ಪೇತ್ರನು ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದನು. ಬಹುಶಃಯೆಹೂದ್ಯರು
ಮತು್ತ ಅನ್ಯಜನರು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ಜನರ ಸಮೂಹಕೆ್ಕ ಅವನು
ಬರೆದನು.
ಉದೆ್ದೕಶ
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ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಾಗಿ ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದ್ದ ತನ್ನ
ಓದುಗರನು್ನ ಉತೆ್ತೕಜಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇದನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ
ಎಂಬ ಾರಣವನು್ನ ಪೇತ್ರನು ತಿಳಿಸಿದನು. ಅವರು ದೇವರ
ಕೃಪೆಯು ಕೆ್ರ ೖಸ್ತತ್ವದಲಿ್ಲ ಾತ್ರವೇ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿಭರವಸೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದುಮತು್ತ ಆದ್ದರಿಂದ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡ ಾರದು ಎಂದು ಅವನು ಬಯಸಿದ್ದನು.
ಇದು 1 ಪೇತ್ರ 5:12 ರಲಿ್ಲ ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವಂತೆ, ನಿಮ್ಮನು್ನ
್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಇದೇ ದೇವರ ನಿಜ ಾದ ಕೃಪೆ ಎಂದು
ಾ ಹೇಳುವುದಕೂ್ಕ ಾನು ಸಂ ೕಪ ಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದರಲಿ್ಲ
ದೃಢ ಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವನ ಓದು ಾರರಲಿ್ಲ ಈ ಹಿಂಸೆಯು
ಾ್ಯಪಕ ಾಗಿ ಹರಡಿತು್ತ. ಉತ್ತರ ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆ ಾದ್ಯಂತ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರಿಗೆ
ಉಂಟಾದಹಿಂಸೆಯನು್ನ 1 ಪೇತ್ರನ ಪತಿ್ರಕೆಯು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಸ್ಪಂದನೆ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ವಂದನೆಗಳು— 1:1-2
2. ದೇವರ ಕೃಪೆ ಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ— 1:3-12
3. ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರಬೋಧನೆಗಳು— 1:13-5:12
4. ಅಂತಿಮವಂದನೆಗಳು— 5:13-14

ಪೀಠಿಕೆ
1 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ಪೇತ್ರನು ಂತ,

ಗ ಾತ್ಯ, ಕಪ್ಪದೋಕ್ಯ, ಆಸ್ಯ, ಬಿಥೂನ್ಯ ಎಂಬ ಸೀಮೆಗಳಲಿ್ಲ
*ಚದುರಿಹೋಗಿರುವಂಥ ಪರದೇಶಸ್ಥ ಾದ ದೇವಜನರಿಗೆ ಅಂದರೆ,
2 †ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ, ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ,
‡ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ರಕ್ತದಿಂದ ್ರೕ ತ ಾಗಿ, §ತಂದೆ ಾದ
* 1:1 1:1 ಾಕೋಬ. 1:1. † 1:2 1:2 1 ಥೆಸ. 4:3 ‡ 1:2 1:2 ಇಬಿ್ರ.
10:22; 12:24: § 1:2 1:2ಅ. ಕೃ. 2:23; ರೋ ಾ. 8:29; 11:2.
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ದೇವರ ಭವಿಷ ್ಯದ ಾ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ
ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ *ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ
ಉಂಟಾಗಲಿ.
ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರಿಗೆ ಇರುವಉತ್ಕ ೃಷ್ಟ ಾದ ನಿರೀ

3 †ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ತಂದೆಯೂ ದೇವರೂ
ಆಗಿರು ಾತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ‡ಆತನು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿದ್ದರಲಿ್ಲ, §ತನ್ನ ಮ ಾ ಕರುಣಾನು ಾರ ಾಗಿ
*ನಮ್ಮನು್ನ ತಿರುಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಾಡಿಜೀವಕರ ಾದನಿರೀ ಯನು್ನ
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟಸಿ, 4 ನಮ್ಮನು್ನ ಲಯ, ಕಳಂಕ, † ಾಶಗಳಿಲ್ಲದ
‡ ಾಧ್ಯತೆಯನು್ನ ಎದುರು ನೋಡುವವರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
ಆ ಾಧ್ಯತೆಯು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ §ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
5 ಅಂತ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ *ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ರಕ್ಷಣೆಯು
ನಂಬುವವ ಾದ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ
ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 6 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸದ್ಯಕೆ ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ
ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲಿ್ಲ † ಾ ಾ ವಿಧ ಕಷ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ದುಃಖಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರೂ,
ಹಷಿರ್ಸುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 7 ಾಶ ಾಗುವಂತಹದೂ್ದ, ‡ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಶೋಧಿಸುವಂತಹದೂ್ದ ಆಗಿರುವ ಬಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಬಹು
ಅಮೂಲ್ಯ ಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಈ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ
§ಶೋಧಿತ ಾಗಿ *ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗು ಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೀತಿರ್,
ಾನ,ಮಹಿಮೆಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವಂತಹ ಾ್ದಗಿದೆ. 8-9 †ನೀವು

* 1:2 1:2 2 ಪೇತ್ರ. 1:2. † 1:3 1:3 2 ಕೊರಿ 1:3; ಎಫೆ 1:3. ‡ 1:3 1:3
1 ಕೊರಿ 15:20; 1 ಪೇತ್ರ. 3:21. § 1:3 1:3 ತೀತ 3:5. * 1:3 1:3 ಅಥ ಾ,
ನಮಗೆಪುನಜರ್ನ್ಮವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ;ವ. 23 † 1:4 1:4 1ಪೇತ್ರ. 5:4: ‡ 1:4 1:4
ರೋ ಾ. 8:17: § 1:4 1:4 ಕೊಲೊ 1:5; 2 ತಿ . 4:8: * 1:5 1:5ಅಥ ಾ,
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ. ವ. 20. 2 ಕೊರಿ 6:2. ರೋ ಾ. 8:18: † 1:6 1:6 ಾಕೋಬ. 1:2;
1 ಪೇತ್ರ. 4:12: ‡ 1:7 1:7 ಾ. 17:3; 1 ಕೊರಿ 3:13: § 1:7 1:7 ಾಕೋಬ.
1:3: * 1:7 1:7 ರೋ ಾ. 2:7,10; 1 ಕೊರಿ 4:5: † 1:8-9 1:8-9 1 ೕ ಾ
4:20:
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ಆತನನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಾದರೂ ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತೕರಿ.
‡ನೀವು ಈಗ ಆತನನು್ನ ಾಣದಿದ್ದರೂ ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ,
ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ §ಅಂತ್ಯಫಲ ಾಗಿರುವ ಆತ್ಮಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ
ಹೊಂದುವವ ಾಗಿ ಹೇಳಲ ಾಧ್ಯ ಾದಂತಹ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಷಿರ್ಸುತಿ್ತೕರಿ.

10ದೇವರು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಮುಂತಿಳಿಸಿದ
*ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಈ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ
ಪರಿಶೋಧನೆ ಾಡಿದರು. 11 †ತಮ್ಮಲಿ್ಲದ್ದ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಆತ್ಮನು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ
ಬರಬೇ ಾದ ಾಧೆಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ತರು ಾಯ ಉಂಟಾಗುವ
‡ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ಮುಂ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಾಗ ಆತನು ಾವ
ಾಲವನು್ನ ಇಲ್ಲವೆ ಎಂಥ ಾಲವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವನೆಂಬುದನು್ನ
ಅವರು ಪರಿಶೋಧನೆ ಾಡಿದರು. 12 ಆದರೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಮುಂತಿಳಿಸುವುದರಲಿ್ಲ §ತಮಗೋಸ ್ಕರವಲ್ಲ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರವೇ
ಸೇವೆ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟ ಾಯಿತು.
ಅವರು ಮುಂ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಈಗ ಸಂಭವಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತವೆ
ಎಂಬ ವತರ್ ಾನವು *ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ
ಬಲದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿದವರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ
ಪ್ರಸಿದಿ್ಧ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ದೇವದೂತರೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯವಿಟು್ಟ
ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತಕೆ್ಕ ಆ ಾ್ವನ

13 ಆದ್ದರಿಂದ †ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಂಡು,
‡ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತ ಾಗಿದು್ದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗು ಾಗ ನಿಮಗೆ

‡ 1:8-9 1:8-9 ಇಬಿ್ರ. 11:27; ೕ ಾ 20:29: § 1:8-9 1:8-9 ರೋ ಾ.
6:22: * 1:10 1:10 2 ಪೇತ್ರ. 1:19;ಮ ಾ್ತ 13:17; ಲೂಕ 10:24: † 1:11
1:11 ರೋ ಾ. 8:9; ಅ. ಕೃ. 16:7: ‡ 1:11 1:11ಯೆ ಾ 52:13-53; 1 ಕೊರಿ
15:3;ಮ ಾ್ತ 13:17: § 1:12 1:12 ಇಬಿ್ರ. 11:39,40. * 1:12 1:12ಅ. ಕೃ.
2:2-4: † 1:13 1:13 ಲೂಕ 12:35; ಎಫೆ 6:14: ‡ 1:13 1:13 1 ಪೇತ್ರ. 4:7;
1 ಥೆಸ. 5:6,8; 2 ತಿ . 4:5:
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ದೊರಕುವ ಕೃಪೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಇಡಿರಿ. 14 ವಿಧೇಯತ್ವವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನಡೆಯಿರಿ, §ನೀವು
ದಲು ಅ ಾನಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದಗ *ನಿಮಗಿದ್ದ ದು ಾಶೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ

ನಡೆದಂತೆ ಇನು್ನ ನಡೆಯುವವ ಾಗಿರದೆ, 15 †ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆ ಾತನು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಪ್ರ ಾರವೇ ನೀವೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದ ಆತನಿಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ನಡವಳಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಿ. 16 ಏಕೆಂದರೆ,
‡“ ಾನುಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದರಿಂದನೀವೂಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು”
ಎಂದು ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ.

17 §ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ ನಡತೆಯನು್ನ ನೋಡಿ *ಪಕ್ಷ ಾತವಿಲ್ಲದೆ
ತೀಪುರ್ ಾಡು ಾತನನು್ನ ನೀವು ತಂದೆಯೆಂದು
ಕರೆಯುವವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲನ ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರ ಾಸ ಾಲವನು್ನ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಕಳೆಯಿರಿ. 18 ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಂದ ಬಂದಿರುವ ವ್ಯಥರ್ ಾದ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳ
†ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಂದ ‡ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನಂಟು ಾಡಿದು್ದ ಬೆಳಿ್ಳ,
ಬಂ ಾರ ದ ಾದ ನಶಿಸಿಹೋಗುವ ವಸು್ತಗಳಿಂದಲ್ಲ. 19ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ §ನಿಷ ್ಕಳಂಕವೂ, ನಿಮರ್ಲವೂ ಆದ *ಕುರಿಮರಿಯ
†ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ಎಂದು ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಲ್ಲವೇ.
20 ‡ಆತನು ಜಗದುತ್ಪತಿ್ತಗೆ ದಲೇ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿದು್ದ ಈ
§ಅಂತ್ಯ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ ಾಗಿ *ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದನು. 21 †ಆತನನು್ನ
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ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿ ‡ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಲಿ್ಲ
ನೀವು ಆತನ ಮೂಲಕ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯೂ ನಿರೀ ಯೂ ದೇವರಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ.

22 ನೀವು ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ
ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ §ನಿಷ ್ಕಪಟ ಾದ ಸಹೋದರ
ಪಿ್ರೕತಿಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರತಕ್ಕದು್ದ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರು
ಶುದ್ಧಹೃದಯದಿಂದಲೂ, ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ.
23 ಏಕೆಂದರೆ *ನೀವು ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟರುವಂಥದು್ದ † ಾಶ ಾಗುವ
‡ ಾಕ್ಯದಿಂದದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾಶ ಾಗದಂಥ § ಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ.
ಅದು *ಸ ಾ ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಯಿತು.
24ಏಕೆಂದರೆ ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ:
†“ನರಜಾತಿಯೆ ಾ್ಲ ಹುಲಿ್ಲನ ಾಗಿದೆ.

ಅದರಮಹಿಮೆಯೆ ಾ್ಲ ಹುಲಿ್ಲನ ಹೂವಿನಂತಿದೆ.
ಹುಲು್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಅದರ ಹೂವು ಉದುರಿ

ಹೋಗುವುದು.
25ಆದರೆ ‡ಕತರ್ನ ಾತೋ ಸ ಾ ಾಲವೂಇರುವುದು.”

ಆ ಾತು ಾವುದೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಾರಲ್ಪಟ್ಟ §ಸು ಾ ಾರ್ ಾಕ್ಯವೇ.

2
ಪವಿತ್ರ ಜ ಾಂಗಮತು್ತ ಸಜೀವ ಕಲು್ಲ

1 ಆದ ಾರಣ *ಎ ಾ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನವನೂ್ನ, ಎ ಾ್ಲ ವಂಚನೆಯನೂ್ನ,
ಕಪಟವನೂ್ನ, ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚ್ಚನೂ್ನ, ಎ ಾ್ಲ ತರದ ದೂಷಣೆಯನು್ನ
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ವಿಸಜಿರ್ಸಿರಿ. 2 †ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದ ಶಿಶುಗಳಂತೆ ‡ನೀವು ದೇವರ
ಾಕ್ಯವೆಂಬ ಶುದ್ಧ ಾದ ಆತಿ್ಮೕಕ ಾಲನು್ನ ಬಯಸಿರಿ. ಆದರಿಂದ
ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವಿರಿ. § 3ಏಕೆಂದರೆ ಕತರ್ನು ದ ಾಪರನೆಂದು
ನೀವುಅನುಭವಿಸಿ ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ. 4ನೀವುಜೀವವುಳ್ಳ ಕ ಾ್ಲಗಿರು ಾತನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ. *ಆ ಕಲ್ಲನು್ನ ಜನರು ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು ಆದರೆಅದು
ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟದು ಮತು್ತ ಆತನಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದದು್ದ
ಆಗಿದೆ. 5 †ನೀವು ಸಹ ಜೀವವುಳ್ಳ ಕಲು್ಲಗ ಾಗಿದು್ದ ‡ಆತಿ್ಮೕಕ ಾದ
ಮಂದಿರ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡು ಾ್ತ ಇದಿ್ದೕರಿ. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ §ಸಮಪರ್ಕ ಾದ *ಆತಿ್ಮೕಕ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ †ಪವಿತ್ರ ಾಜಕ ವಗರ್ದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
6 ‡“ಇಗೋ, ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಮೂಲೆಗಲ್ಲನು್ನ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ.

ಅದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟದೂ್ದ ಮತು್ತ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಾದದೂ್ದ.
§ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವವನು ಅವ ಾನಪಡುವುದೇ
ಇಲ್ಲ”

ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. 7 ಆದ್ದರಿಂದ
ನಂಬುವವ ಾದ ನಿಮಗೇ ಈ ಕಲು್ಲ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಾದುದು. ಆದರೆ
ನಂಬದೆಯಿರುವವರಿಗೆ,
*“ಮನೆಕಟು್ಟವವರು ಬೇಡವೆಂದು ತಿರಸ ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ

ಮುಖ್ಯ ಾದಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಯಿತು”
8 †ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಇನೊ್ನಂದೆಡೆ ಬರೆದಿರುವುದೇನಂದರೆ,
“ಅದು ಜನರು ಎಡವುವ ಕಲು್ಲ
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§ 2:5 2:5 ರೋ ಾ. 15:16; ಫಿಲಿ. 4:18: * 2:5 2:5ಯೆ ಾ 56:7; ಮ ಾ.
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1 ಪೇತ್ರನು 2:9 viii 1 ಪೇತ್ರನು 2:12

ಮುಗ್ಗರಿಸುವ ಬಂಡೆ.”
ಅವರು ದೇವರ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಅವಿಧೇಯ ಾದ್ದರಿಂದ ಎಡವಿ ಬೀಳು ಾ್ತರೆ.
‡ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಅವರನು್ನ ನೇಮಿಸ ಾಗಿದೆ.

9 §ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕತ್ತಲೆ ಳಗಿನಿಂದ *ತನ್ನ
ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಕರೆ ಾತನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಪ್ರಚಾರ ಾಡುವವ ಾಗುವಂತೆ †ನೀವುದೇವರಿಂದಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ
ಜ ಾಂಗವೂ, ‡ ಾಜವಂಶಸ್ಥ ಾದ § ಾಜಕರೂ, *ಪರಿಶುದ್ಧ
ಜ ಾಂಗವೂ, †ದೇವರ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರೂ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ.
10 ‡ ದಲು ನೀವು ಪ್ರಜೆ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಾದರೂ
ದೇವರ ಸ್ವಕೀಯಪ್ರಜೆ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ದಲು ನೀವು
ಕರುಣೆ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಾದರೂ ಕರುಣೆ
ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

ದೇವರ ಾಸರು
11 ಪಿ್ರಯರೇ, §ಪ್ರ ಾಸಿಗಳು ಮತು್ತ ಪರದೇಶಸ್ಥರು ಆಗಿರುವ

ನೀವು *ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವ † ಾರೀರಿಕ
ದು ಾಶೆಗಳಿಗೆ ದೂರ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 12 ‡ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯು ಅನ್ಯಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ

ೕಗ ್ಯ ಾಗಿರಲಿ, ಆಗ ಅವರು ಾವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕುರಿ ಾಗಿ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೆಟ್ಟವರೆಂದು ನಿಂದಿಸು ಾ್ತರೋ ಆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೇ
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§ನಿಮ್ಮ ಸತಿ್ಕ ್ರಯೆಗಳನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡು *ಆತನ ಬರೋಣದ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಅವರು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು. 13 †ಮನುಷ ್ಯರು ನೇಮಿಸಿರುವ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಅಧಿ ಾರಕೂ್ಕ ಕತರ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ನೀವು ಅಧೀನ ಾಗಿರಿ.
ಸ ಾರ್ಧಿ ಾರಿ ಾಗಿರುವ ಅರಸನಿ ಾಗಲಿ 14 ಅಥ ಾ
ಅರಸನಿಂದ ‡ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯುಳ್ಳವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಒಳೆ್ಳ
ನಡತೆಯುಳ್ಳವರನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಪಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ
ಅಧಿಪತಿಗಳಿ ಾಗಲಿ ನೀವು ಅಧೀನ ಾಗಿರಿ. 15 ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ
ಾತ ಾಡುವಮೂಢ ಜನರ ಾಯನು್ನ §ನೀವು ಒಳೆ್ಳ ನಡತೆಯಿಂದ

ಮುಚಿ್ಚಸಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ. 16 *ಸ್ವತಂತ್ರರಂತೆ
ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಮರೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮ
ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯವನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ, ಆದರೆ †ನೀವು ದೇವರ
ಾಸರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 17 ‡ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಿರಿ.

§ಸಹೋದರರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. *ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಿರಿ. ಅರಸನನು್ನ
ೌರವಿಸಿರಿ.
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶ್ರಮೆಗಳ ಆದಶರ್

18 †ಸೇವಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಯಜ ಾನರಿಗೆ ಪೂಣರ್ ೌರವದಿಂದ
ಅಧೀನ ಾಗಿರಿ. ಒಳೆ್ಳಯವರೂ ಾತಿ್ವಕರೂ ಆಗಿರುವವರಿಗೆ
ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಕ್ರಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವರಿಗೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. 19 ‡ಒಬ್ಬನು

ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ಾಧೆಪಡುವವ ಾಗಿದು್ದ ದೇವರು ನೋಡು ಾ್ತನೆಂದು
ಅರಿತು ಆ ಕಷ್ಟವನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಾ್ಲಘ್ಯ ಾಗಿದೆ.
20 ತಪು ್ಪ ಾಡಿ ಗುದು್ದ ತಿನು್ನವುದರಲಿ್ಲ ನೀವು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ
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ಅದರಿಂದೇನು ಕೀತಿರ್? §ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿ
ಾಧೆಪಡುವುದರಲಿ್ಲ ನೀವು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ದೇವರ ಮುಂದೆ
ಾ್ಲಘ್ಯ ಾಗಿದೆ. 21 *ಇದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ನೀವು ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ.
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಹ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಧೆಯನ್ನನುಭವಿಸಿ †ನೀವು ಆತನ
ಹೆಜೆ್ಜಯ ಜಾಡಿಲಿ್ಲ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಾದರಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಿ
ಹೋದನು. 22 ‡ಆತನು ಾವ ಾಪವನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆತನ
ಾಯಲಿ್ಲ ಾವ ವಂಚನೆಯೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 23 §ಬಯು್ಯವವರನು್ನ
ಆತನು ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಬಯ್ಯಲಿಲ್ಲ, ಆತನು ಾಧೆಯನ್ನನುಭವಿಸಿ ಾಗ
ಾರನೂ್ನ ಬೆದರಿಸದೆ, * ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ ಾಡು ಾತನಿಗೆ

ತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. 24 † ಾವು ಾಪದ ಾಲಿಗೆ
ಸತು್ತ ‡ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ §ಆತನು ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ
ಾನೇ ತನ್ನ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಏರಿ ಮರಣ
ಹೊಂದಿದನು. *ಆತನ ಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು.
25 †ನೀವು ಾರಿತಪಿ್ಪದ ಕುರಿಗಳಂತೆ ಇದ್ದವರು. ಆದರೆ ಈಗ
ನೀವು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ‡ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳ ಕುರುಬನೂ ಾಲಕನೂ
ಆಗಿರು ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ.

3
ಸತಿಪತಿಯರು
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1-2 ಅದೇ ರೀತಿ ಾಗಿ ಪತಿ್ನಯರೇ, *ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯರಿಗೆ
ಅಧೀನ ಾಗಿರಿ. ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ದೇವರ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ
ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ನಿಮರ್ಲ ಾಗಿಯೂ, ೌರವದಿಂದಲೂ
ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ಅವರು ನೋಡಿ † ಾಕೊ್ಯೕಪದೇಶವಿಲ್ಲದೆ
ತಮ್ಮ ಪತಿ್ನಯ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯ ನಡತೆಗಳಿಂದಲೇ
ಸ ಾ್ಮಗರ್ಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾರು. 3 ‡ಜಡೆ ಹೆಣೆದುಕೊಳು್ಳವುದೂ, ಚಿನ್ನದ
ಒಡವೆಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವುದೂ, ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೂ ಈ ದ ಾದ ಹೊರಗಣ ಶೃಂ ಾರವೇ
ನಿಮ್ಮ ಅಲಂ ಾರ ಾಗಿರ ಾರದು. 4 ಆದರೆ ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಅಮೂಲ್ಯ ಾದದೂ್ದ ಮತು್ತ ಾಶ್ವತ ಾದದೂ್ದ ಆಗಿರುವ § ಾತಿ್ವಕತೆ
ಮತು್ತ ಾಂತಮನಸು್ಸ ಎಂಬ ಆಂತಯರ್ದ ಭೂಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ
ಅಲಂ ಾರ ಾಗಿರಲಿ. 5 ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಮೇಲೆ
ನಿರೀ ಯನಿ್ನಟಿ್ಟದ್ದ ಭಕೆ್ತಯ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೂ ಸಹ ಹೀಗೆಯೇ
ತಮ್ಮನು್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ *ಅಧೀನ ಾಗಿದ್ದರು. 6 ಾರಳು ಾಗೆಯೇ
ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದ †ಅವನನು್ನ ಯಜ ಾನ ಎಂದು
ಕರೆದಳು. ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ‡ ಾವ ಭೀತಿಗೂ
ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀವು ಆಕೆಯ ಕುವರಿಯರೇ ಆಗುವಿರಿ.

7 §ಅದೇ ರೀತಿ ಾಗಿ ಪತಿಯರೇ, ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ನಿಮ್ಮಗಿಂತ
ಬಲಹೀನಳೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಪತಿ್ನಯರ ಸಂಗಡ
ವಿವೇಕದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಅವರು ನಿತ್ಯಜೀವ ವರಕೆ್ಕ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಾಧ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವರಿಗೆ ೌರವವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ. ಹೀಗೆ
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ಾವ ಭೀತಿಗೂ ಾಬರಿಪಡದೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಾರಳ ಕು ಾತೆರ್ಯರೇ. † 3:6 3:6
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ಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನೀತಿ ಾಗಿ ಾಧೆಯನ್ನನುಭವಿಸುವುದು
8 ಕಡೆಗೆ *ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏಕಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ, ಪರಸ್ಪರ

ಅನುಕಂಪವುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ, †ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ, ‡ಕರುಣೆಯೂ, §ದೀನ ಾವವೂ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ.
9 *ಅಪ ಾರಕೆ್ಕ ಅಪ ಾರವನು್ನ, ನಿಂದೆಗೆ ನಿಂದೆಯನು್ನ ಾಡದೇ
†ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರಿ. ‡ಇದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ.
ಹೀಗೆ ಾಡುವು ಾದರೆ ನೀವು ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಾಧ್ಯ ಾಗಿ
ಹೊಂದುವಿರಿ. 10ಏಕೆಂದರೆ ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ,
§“ಜೀವವನು್ನ ಬಯಸು ಾ್ತ

ಸುದಿನಗಳನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಾದಿರು ಾತನು
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನುಡಿಯದಂತೆ
ತನ್ನ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ವಂಚನೆಯ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡದಂತೆ
ತುಟಿಗಳನು್ನ ಬಿಗಿಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.

11ಅವನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಒಳೆ್ಳದನು್ನ ಾಡಲಿ.
ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಾರೈಸಿ ಅದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನಪಡಲಿ.

12ಏಕೆಂದರೆ ಕತರ್ನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕಟಾ ಸು ಾ್ತನೆ
ಮತು್ತ ಆತನು ಅವರ ವಿ ಾಪನೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು ಾ್ತನೆ.
ಆದರೆ ಕೆಡುಕರಿಗೋ ಕತರ್ನು ವಿಮುಖ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.”

13 ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ
ಕೇಡು ಾಡುವವರು ಾರಿ ಾ್ದರೆ? 14 ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು
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*ನೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಾಧೆಪಟ್ಟರೆ ನೀವು ಧನ್ಯರೇ. †ಅವರ
ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ‡ಕಳವಳಪಡಬೇಡಿರಿ. 15 ಆದರೆ
§ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಕತರ್ನೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ನಿರೀ ಗೆ ಆ ಾರವೆನೆಂದು ಕೇಳುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ
*ಉತ್ತರ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ. ಆದರೆ ಅದನು್ನ
ಾತಿ್ವಕತ್ವದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ೌರವದಿಂದಲೂ ಹೇಳಿರಿ. 16 †ಒಳೆ್ಳಯ
ಮನ ಾ್ಸ ಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ ‡ಆಗ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ §ಒಳೆ್ಳಯ
ನಡತೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡುವವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನಿಂದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾಚಿಕೆಪಡುವರು. 17 ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ
ಾಧೆಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಒಳೆ್ಳ ನಡತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೇ ದೇವರ
ಚಿತ್ತದ ಪ್ರ ಾರ ಾಧೆಪಡುವುದು ಉತ್ತಮ. 18 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಹ
ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದು್ದ ಅನೀತಿವಂತರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಣ ಕೊಟು್ಟ
*ನಮ್ಮನು್ನ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ †ಒಂದೇ ಾರಿ
ಾಪನಿ ಾರಣೆಗೋಸ ್ಕರ ‡ ಾಧೆಪಟು್ಟ ಸತ್ತನು. §ಆತನು
ಶರೀರಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ, ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿ
ಬದುಕುವವ ಾದನು. 19 *ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಆತ್ಮರೂಪ ಾಗಿ
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಆತ್ಮಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿದನು.
20 ಅಂದರೆ ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ †ನೋಹನು ಾವೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತರಲು
‡ದೇವರು ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯಿಂದ ಾದಿ ಾ್ದಗ ಅವರು ಆತನಿಗೆ
* 3:14 3:14 1 ಪೇತ್ರ. 2:19, 20; 4:14, 16; ಮ ಾ್ತ 5:10: † 3:14 3:14
ಅಥ ಾ,ಅವರು ಾವುದಕೆ್ಕ ಹೆದರು ಾ್ತರೋ ಅದಕೆ್ಕ ನೀವುಹೆದರದೆ; ವ. 6;ಯೆ ಾ 8:12,
13;ಮ ಾ್ತ 10:28: ‡ 3:14 3:14 ೕ ಾ 14:1, 27: § 3:15 3:15ಯೆ ಾ
8:13; 29:23: * 3:15 3:15 ಕೊಲೊ 4:6: † 3:16 3:16 ಇಬಿ್ರ. 13:18:
‡ 3:16 3:16 1ಪೇತ್ರ. 2:12: § 3:16 3:16 1ಪೇತ್ರ. 2:20; 1ಪೇತ್ರ. 4:15, 16:
* 3:18 3:18 ರೋ ಾ. 5:2: † 3:18 3:18 ಇಬಿ್ರ. 9:26, 28: ‡ 3:18 3:18
1 ಪೇತ್ರ. 2:21; 4:1; ರೋ ಾ. 4:25: § 3:18 3:18 1 ಪೇತ್ರ. 4:1; ಕೊಲೊ 1:22:
* 3:19 3:19ಅಥ ಾ, ಇದಲ್ಲದೆ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವ ಆತ್ಮಗಳುಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ನಂಬದೆ ಇ ಾ್ದಗ,
ಅಂದರೆ ನೋಹನು ಾದಿ ಾ್ದಗ ಆತನು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಾಗಿಯೇ ಅವುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ.
† 3:20 3:20 ಇಬಿ್ರ. 11:7: ‡ 3:20 3:20 ಆದಿ 6:3, 5, 13, 14:
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ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಾವೆ ಳಗೆ ಸೇರಿದ §ಎಂಟು
ಜನರು ಾತ್ರ ನೀರಿನೊಳಗಿನಿಂದ ರ ಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 21 ಆ ನೀರಿಗೆ
ಅನುರೂಪ ಾದ ದೀ ಾ ಾ್ನನವು *ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪುನರು ಾ್ಥನದ
ಮೂಲಕ †ಈಗ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುತ್ತದೆ. ಅದು ದೇಹದ ಮೇಲಿನ
ಕೊಳೆಯನು್ನ ಹೊಗ ಾಡಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ‡ಒಳೆ್ಳಯ ಮನ ಾ್ಸ
ಬೇಕೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ವಿ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂಥ ಾಗಿದೆ. 22 §ಆತನು
ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ, *ದೇವದೂತರು,
ಅಧಿ ಾರಿಗಳುಮತು್ತ ಶಕಿ್ತಗಳೂಆತನ ಾ್ವಧೀನ ಾಗಿವೆ.

4
ಪರಿವತರ್ನೆಗೊಂಡ ಜೀವಿತಗಳು

1 *ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮಗೋಸ ್ಕರ ತನ್ನ ಶರೀರದಲಿ್ಲ ಾಧೆಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ
ನೀವು ಸಹ †ಅದೇ ಮನೋ ಾವವುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ಾಧೆಪಡಲು
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ‡ಶರೀರದಲಿ್ಲ ಾಧೆಪಟ್ಟವನು § ಾಪ
ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 2 ಆದ್ದರಿಂದ ಉಳಿದಿರುವ

ತನ್ನ ಜೀವ ಾನ ಾಲದಲಿ್ಲ *ಇನೂ್ನ ಮನುಷ ್ಯರ ಅಭಿ ಾಷೆಗಳ
ಪ್ರ ಾರ ಬದುಕದೆ †ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರ ಾರ ಬದುಕುವುದಕೆ್ಕ
‡ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡುವನು. 3 ನೀವು ಬಂಡುತನ, ದು ಾಶೆ, ಕುಡುಕತನ,
ದುಂ ೌತಣ, ಮದ್ಯ ಾನ ಗೋಷಿ್ಠ, ಅಸಹ್ಯ ಾದ ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆ,

§ 3:20 3:20 ಆದಿ 7:1,7,23; 8:18. * 3:21 3:21 1 ಪೇತ್ರ. 1:3. † 3:21
3:21 ಾಕರ್ 16:16;ಅ. ಕೃ. 16:33; ರೋ ಾ. 6:3-6; ತೀತ. 3:5. ‡ 3:21 3:21
ಅಥ ಾ. ಒಳೆ್ಳಯಮನ ಾ್ಸ ಯಿಂದ. § 3:22 3:22 ಅ. ಕೃ. 2:33, 34; ರೋ ಾ.
8:34; ಎಫೆ 1:20; ಕೊಲೊ; 3:1; ಇಬಿ್ರ. 1:3: * 3:22 3:22 ರೋ ಾ. 8:38; 1
ಕೊರಿ 15:24; ಎಫೆ 1:21: * 4:1 4:1 1 ಪೇತ್ರ. 3:18: † 4:1 4:1 ಫಿಲಿ. 2:5;
ಎಫೆ 6:13: ‡ 4:1 4:1 ರೋ ಾ. 6:2,7; ಗ ಾ. 5:24; ಕೊಲೊ 3:3, 5: § 4:1
4:1 2 ಪೇತ್ರ. 2:14 * 4:2 4:2 1 ಪೇತ್ರ. 1:14; ತೀತ. 2:12; 1 ೕ ಾ 2:16.
† 4:2 4:2 ರೋ ಾ. 6:11: ‡ 4:2 4:2 ರೋ ಾ. 6:14; 14:7; 2 ಕೊರಿ 5:15:
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ಈ ದ ಾದವುಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವುದರಲಿ್ಲಯೂ §ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ
ಇಷ್ಟ ಾದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲಯೂ * ಾಲಕಳೆದದು್ದ
ಾಕು. 4 ಅವರು ಾಡುವ ಅಪರಿಮಿತ ಾದ †ಪಟಿಂಗತನದಲಿ್ಲ
ನೀವು ಸೇರದೆ ಇದ್ದದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವರು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ‡ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದೂಷಿಸು ಾ್ತರೆ. 5 ಅವರು §ಬದುಕಿರುವವರಿಗೂ ಸತ್ತವರಿಗೂ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರು ಾತನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು.

6 ಸತಿ್ತರುವವರು ಮನುಷ ್ಯ ಜಾತಿಗೆ ಬರುವ ಮರಣವೆಂಬ ತೀಪರ್ನು್ನ
ಶರೀರಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಹೊಂದಿದರು. *ಅವರು ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ
ದೇವರಂತೆ ಜೀವಿಸಲೆಂದು †ಅವರಿಗೂ ಸು ಾತೆರ್ಯು ತಿಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
ದೇವರ ವರಗಳ ಒಳೆ್ಳಯ ನಿ ಾರ್ಹಕನು

7 ‡ಎಲ್ಲವುಗಳ ಅಂತ್ಯವು ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀವು ಜಿತೇಂದಿ್ರಯ ಾಗಿಯೂ ಾ ಾಗಲೂ § ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವಂತೆ *ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ಇರಿ. 8 ಟ್ಟ ದಲು
ನಿಮ್ಮ ನಿ ್ಮಳಗೆ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿರಲಿ. †ಪಿ್ರೕತಿಯು ಬಹು
ಾಪಗಳನು್ನ ಮುಚು್ಚತ್ತದೆ. 9 ಗುಣಗುಟ್ಟದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ‡ಅತಿಥಿ
ಸ ಾ್ಕರ ಾಡಿರಿ. 10ನೀವೆಲ್ಲರು ದೇವರ ವಿವಿಧ ವರಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
§ಒಳೆ್ಳಯ ನಿ ಾರ್ಹಕ ಾಗಿದು್ದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು * ಾನು ಹೊಂದಿದ
ಕೃ ಾವರವನು್ನ ಎಲ್ಲರ ಸೇವೆ ಾಗಿಉಪ ೕಗಿಸಕೊಳ್ಳಲಿ. 11ಒಬ್ಬನು
ಬೋಧಿಸುವವ ಾದರೆ †ದೈ ೕಕಿ್ತಗಳನು್ನ ನುಡಿಯುವವ ಾಗಿ
§ 4:3 4:3ಎಫೆ 4:17-19; 1ಥೆಸ. 4:5; 1 ಕೊರಿ 12:2: * 4:3 4:3ಯೆಹೆ. 45:9;
ಅ. ಕೃ. 17:30. † 4:4 4:4 ಎಫೆ 5:18: ‡ 4:4 4:4 1 ಪೇತ್ರ. 2:12; 3:16:
§ 4:5 4:5ಅ. ಕೃ. 10:42; 2 ಕೊರಿ 5:10; ಾಕೋಬ 5:9: * 4:6 4:6ಅಥ ಾ,
ಶರೀರವನು್ನ ಬಿಟ್ಟವ ಾಗಿ. † 4:6 4:6 1 ಪೇತ್ರ. 3:19: ‡ 4:7 4:7 ಾಕೋಬ
5:8: § 4:7 4:7ಮ ಾ್ತ 26:41; ಲೂಕ 21:36: * 4:7 4:7 1 ಪೇತ್ರ. 1:13:
† 4:8 4:8 1 ಕೊರಿ 13:5, 6; ಾ. 10:12; 17:9: ‡ 4:9 4:9 ಇಬಿ್ರ. 13:2; 1

ತಿ . 3:2; ತೀತ. 1:8: § 4:10 4:10 ಲೂಕ 12:42; 1 ಕೊರಿ 4:1, 2; ತೀತ. 1:7:
* 4:10 4:10 ರೋ ಾ. 12:6, 7; 1 ಕೊರಿ 4:7;ಮ ಾ್ತ 25:15: † 4:11 4:11ಅ.
ಕೃ. 7:38; ರೋ ಾ. 3:2; ಇಬಿ್ರ. 5:12:
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ಬೋಧಿಸಲಿ. ಒಬ್ಬನು ಸೇವೆ ಾಡುವವ ಾದರೆ ದೇವರು ಕೊಡುವ
ಶಕಿ್ತಗನುಗುಣ ಾಗಿ ಾಡಲಿ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮೂಲಕ ‡ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಉಂಟಾಗುವುದು. §ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ
*ಅಧಿಪತ್ಯವೂ ಮತು್ತ ಘನವೂ ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಇರುವವು ಆಮೆನ್.

ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಾಗಿ ಾಧೆಯನ್ನನುಭವಿಸುವುದು
12 ಪಿ್ರಯರೇ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ †ಅಗಿ್ನ ಪರೀ

ಬರು ಾಗ ನೀವು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಬೇಡಿರಿ. ವಿಪರೀತ ಾದ ಸಂಗತಿ
ಸಂಭವಿಸಿತೆಂದು ೕಚಿಸಬೇಡಿರಿ. 13 ಆದರೆ ‡ನೀವು ಎಷ್ಟರ
ಮಟಿ್ಟಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಧೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿದಿ್ದೕರೋ ಅಷ್ಟರ
ಮಟಿ್ಟಗೆ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ §ಆತನ ಮಹಿಮೆಯ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳವಿರಿ
14 *ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿ ಾದರೆ
ಧನ್ಯರು. †ಮಹಿಮೆಯ ಆತ್ಮ ಾಗಿರುವ ದೇವ ಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ. 15 ‡ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವ ಾದರು ಕೊಲೆ ಾರನು,
ಕಳ್ಳನು, ದುಷ್ಟನು, ಪರರ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ §ತಲೆ ಾಕುವವನು ಆಗಿದು್ದ
ಶಿ ಾ ಾತ್ರ ಾಗ ಾರದು. 16ಆದರೆ *ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಾಗಿ ಾಧೆಪಟ್ಟರೆ ಅವನು
ಾಚಿಕೆ ಪಡದೆ ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ದೇವರನು್ನ ಘನಪಡಿಸಲಿ.

‡ 4:11 4:11 1 ಕೊರಿ 10:31: § 4:11 4:11 ರೋ ಾ. 11:36: * 4:11
4:11 1 ಪೇತ್ರ. 5:11;ಯೂದ. 25; ಪ್ರಕ 1:6; 5:13: † 4:12 4:12 1 ಪೇತ್ರ. 1:7:
‡ 4:13 4:13 ಫಿಲಿ. 3:10, 11; ಅ. ಕೃ. 5:41: § 4:13 4:13 1 ಪೇತ್ರ. 1:5-7;
5:1; ರೋ ಾ. 8:17, 18;ಯೂದ. 24: * 4:14 4:14ಮ ಾ್ತ 5:11; ೕ ಾ
15:21; ಇಬಿ್ರ. 11:26: † 4:14 4:14ಯೆ ಾ 11:2: ‡ 4:15 4:15 1 ಪೇತ್ರ.
2:19, 20; 3:14, 17: § 4:15 4:15ಅಥ ಾ, ನಿಕೃಷ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವವನು.
ತಲೆ ಾಕುವವನು ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ 1 ಥೆಸ. 4:11; 2 ಥೆಸ. 3:11; 1 ತಿ . 5:13:
* 4:16 4:16 1 ಪೇತ್ರ. 2:19, 20; 3:14, 17;ಅ. ಕೃ. 26:28:
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17 ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. †ಆ ವಿಚಾರಣೆಯು
ದೇವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಾ್ರರಂಭ ಾಗಿದೆಯ ಾ್ಲ. ‡ಅದು
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ರರಂಭ ಾಗುವು ಾದರೆ, ದೇವರ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ನಂಬಲೊಲ್ಲದವರ ಅಂತ್ಯ ಹೇಗಿರಬಹುದು? 18 §ನೀತಿವಂತನೇ
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದು ಕಷ್ಟ ಾದರೆ, ಭಕಿ್ತಹೀನನೂಮತು್ತ ಾಪಿಷ್ಠನೂ
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದು ಹೇಗೆ? 19ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ
ಾಧೆಪಡುವವರು ಒಳೆ್ಳದನು್ನ ಾಡುವವ ಾಗಿದು್ದ *ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಸೃಷಿ್ಟ ಕತರ್ನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲಿ.

5
ದೇವರಮಂದೆಯ ೕಷಣೆ

1 ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರೇ, * ತೆಹಿರಿಯವ ಾದ ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಾಧೆಗಳನು್ನ †ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡವನೂ, ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವ
ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರನೂ ಆಗಿದು್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿ
ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, 2 ‡ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ
ಮಂದೆಯನು್ನ ಾಯಿರಿ. §ಬಲವಂತದಿಂದಲ್ಲ ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ
ಇಷ್ಟಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ, *ನೀಚ ಾದ ದ್ರ ಾ್ಯಶೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧ
ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೇ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಾಡಿರಿ. 3 ನಿಮ್ಮ ವಶಕೆ್ಕ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವವರಮೇಲೆ †ದೊರೆತನ ಾಡುವವರಂತೆನಡೆಯದೆ
‡ಮಂದೆಗೆ ಾದರಿ ಾಗಿಯೇ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 4 §ಪ್ರ ಾನ
† 4:17 4:17ಯೆರೆ 25:29;ಯೆಹೆ. 9:6; ಆ ೕ. 3:2; ರೋ ಾ. 2:9: ‡ 4:17
4:17 ಲೂಕ 23:31: § 4:18 4:18 ಾ. 11:31: * 4:19 4:19 ಕೀತರ್ 31:5;
ಲೂಕ 23:46; 2 ತಿ . 1:12: * 5:1 5:1 2 ೕ ಾ 1. 3 ೕ ಾ 1. † 5:1
5:1 ಲೂಕ 24:48; ೕ ಾ 15:27; ಅ. ಕೃ. 1:8, 22; 2:32; 3:15; 4:33; 5:32;
10:39, 41; 13:31; 1 ಕೊರಿ 15:15: ‡ 5:2 5:2 ೕ ಾ 21:16;ಅ. ಕೃ. 20:28;
ಪ್ರಕ 7:17: § 5:2 5:2 ಫಿಲೆ. 14: * 5:2 5:2 1 ತಿ . 3:8; ತೀತ. 1:7:
† 5:3 5:3ಯೆಹೆ. 34:4;ಮ ಾ್ತ 20:25; ಾಕರ್ 10:42; 2 ಕೊರಿ 1:24: ‡ 5:3
5:3 ಫಿಲಿ. 3:17; 2 ಥೆಸ. 3:9; 1 ತಿ . 4:12; ತೀತ. 2:7: § 5:4 5:4 ಇಬಿ್ರ.
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ಕುರುಬನುಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗು ಾಗನೀವು *ಎಂದಿಗೂ ಾಡದಮಹಿಮೆಯ
†ಕಿರೀಟವನು್ನ ಹೊಂದುವಿರಿ.

5 ೌವನಸ್ಥರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಾಗಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿರಿ.
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ‡ದೀನಮನಸೆ್ಸಂಬ ವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸೇವೆ ಾಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ “§ದೇವರು
ಅಹಂ ಾರಿಗಳನು್ನ ವಿರೋಧಿಸು ಾ್ತನೆ. ದೀನರಿ ಾದರೋ ಕೃಪೆಯನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಾ್ತನೆ.” 6 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರ ಬಲವುಳ್ಳ
ಹಸ್ತದ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆತನು ತಕ್ಕ ಾಲದಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತು್ತವನು. 7 *ನಿಮ್ಮ ಚಿಂ ಾ ಾರವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಆತನ ಮೇಲೆ ಾಕಿರಿ ಆತನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಚಿಂತಿಸು ಾ್ತನೆ.
8 †ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತ ಾಗಿರಿ ‡ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ. §ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಾಗಿರುವ
ಸೈ ಾನನು *ಘಜಿರ್ಸುವ ಸಿಂಹದೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಾರನು್ನ ನುಂಗಲಿ
ಎಂದು ಹುಡುಕು ಾ್ತ ತಿರು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 9 †ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ದೃಢ ಾಗಿದು್ದ ‡ಅವನನು್ನ ಎದುರಿಸಿರಿ. §ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರರೂ ಅಂಥ ಾಧೆಗಳನೆ್ನೕ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 10 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ನಿತ್ಯ ಮಹಿಮೆಗೆ *ಕರೆದ
ಕೃ ಾಪೂಣರ್ ಾದ ದೇವರು ಾನೇ, ನೀವು †ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾಧೆಪಟ್ಟ
ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಯ ಾಸಿ್ಥತಿಗೆ ತಂದು ‡ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸುವನು.
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11 §ಆತನಿಗೆ ಅಧಿಪತ್ಯವು ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿ.
ಆಮೆನ್.
ಕಡೆ ವಂದನೆಗಳು

12 ನಿಮ್ಮನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಇದೇ ದೇವರ ನಿಜ ಾದ
ಕೃಪೆ ಎಂದು ಾ ಹೇಳುವುದಕೂ್ಕ ಾನು *ಸಂ ೕಪ ಾಗಿ ಬರೆದು,
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಸಹೋದರನೆಂದು ಾನು ಎಣಿಸುವ ಸಿ ಾ್ವನನ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಈ ನಿಜ ಾದ ಕೃಪೆಯಲಿ್ಲ †ನಿಲಿ್ಲರಿ.
13 ದೇವರು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲರುವ
ಸಭೆಯು ನಿಮಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ‡ ಾಕರ್ನು
ಸಹ ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಂದಿಸು ಾ್ತನೆ. 14 §ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ
ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರು ವಂದಿಸಿರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ
*ಸ ಾ ಾನವುಂಟಾಗಲಿ.
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ಇಂಡಿಯನ್ರಿವೈಜ್್ಡ ವಸರ್ನ್ (IRV) - ಕನ್ನಡ - 2019
The Indian Revised Version Holy Bible in the Kannada

language of India
copyright © 2017, 2019 Bridge Connectivity Solutions

Language: ಕನ್ನಡ (Kannada)

Translation by: Bridge Connectivity Solutions

Contributor: Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd.

This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If youmake any changes to the text, youmust indicate that you did so in

a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily
endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.

2023-04-13

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source files
dated 13 Apr 2023
57d1d9cf-b1ac-5226-925b-8989cef38e01

https://bridgeconn.com/
http://www.ethnologue.org/language/kan
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	1 ಪೇತ್ರನು

