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ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ರಹಸ್ಯ ಾಗಿಯೇ

ಉಳಿದಿ ಾ್ದನೆ. ಕೆಲವು ಪಂಡಿತರು ೌಲನನು್ನ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು
ಸೂಚಿಸಿ ಾ್ದರೆ, ಆದರೆ ನಿಜ ಾದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಅ ಾಮಧೇಯ ಾಗಿ
ಉಳಿದಿ ಾ್ದನೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತತ್ವದ ಮ ಾ ಾಜಕನು, ಅರೋನನ
ಾಜಕತ್ವಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನು ಮತು್ತ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಾಗೂ

ಪ್ರ ಾದನೆಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದವನು ಎಂದು ನಿರಗರ್ಳ ಾಗಿ
ವಿವರಿಸುವಂಥ ಮತೊ್ತಂದು ಪುಸ್ತಕವಿಲ್ಲ. ಈ ಪುಸ್ತಕವು
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸು ಾತನೂ ಅದನು್ನ
ಪರಿಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸು ಾತನೂ ಎಂದು ಾದರಪಡಿಸುತ್ತದೆ (ಇಬಿ್ರ.
12:2).
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 64-70 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ

ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸ್ವ ಾರ್ರೋಹಣ ಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ
ನಂತರ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಾಶಕಿ್ಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಮುಂಚೆ
ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಾ್ರಥಮಿಕ ಾಗಿ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ

ಚೆ ಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದವ ಾಗಿರುವ ಮ ಾಂತರಿತ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಧಮರ್ಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಅಥ ಾ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಯೆಹೂದಿ್ಯೕಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದ್ದವರಿಗೆ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
“ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಂದಬಹುಮಂದಿ ಾಜಕರು (ಅ. . 6:7) ಸಹ
ಇದರ ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸ ಾಗಿದೆ.
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ಉದೆ್ದೕಶ
ಸ್ಥಳೀಯ ಯೆಹೂದ್ಯ ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವಂತೆ

ಮತು್ತ ಯೇಸುವಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವಂತೆ ತನ್ನ ಾಚಕರನು್ನ
ಉತೆ್ತೕಜಿಸಲು ಮತು್ತ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಶೆ್ರೕಷ್ಠನು, ದೇವಕು ಾರನು
ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ, ಾಜಕರಿಗಿಂತ, ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಾಯಕರಿಗಿಂತ, ಅಥ ಾ ಾವುದೇ ಧಮರ್ಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನು
ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಇಬಿ್ರಯರ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಇದನು್ನ ಬರೆದನು.
ಶಿಲುಬೆಯಲಿ್ಲ ಾಯುವ ಮೂಲಕ ಮತು್ತ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಎದು್ದಬರುವ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯು ಮತು್ತ
ನಿತ್ಯಜೀವವು ಉಂಟೆಂದು ಭರವಸೆಕೊಟ್ಟನು, ನಮ್ಮ ಾಪಗಳ
ನಿ ಾರಣೆ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಯಜ್ಞವು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾದ್ದದು ಮತು್ತ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾದ್ದದು ಆಗಿದೆ, ನಂಬಿಕೆಯುದೇವರಿಗೆಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗಿದೆ,
ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವ ಮೂಲಕ ಾವು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಇದನು್ನ ಬರೆದನು.

ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠತೆ

ಪರಿವಿಡಿ
1.ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ದೇವದೂತರಿಗಿಂತಲೂಶೆ್ರೕಷ್ಠನು— 1:1-2:18
2. ಯೇಸು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕಿ ್ಕಂತಲೂ ಮತು್ತ ಹಳೆಯ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನು— 3:1-10:18

3. ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಲು ಮತು್ತ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಲಿ್ಲ
ಸೈರಣೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಲು ಕರೆ— 10:19-12:29

4. ಅಂತಿಮಪ್ರಬೋಧನೆಗಳುಮತು್ತ ವಂದನೆಗಳು— 13:1-25

ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನಮೂಲಕ ಾತ ಾಡಿದು್ದ
1 ದೇವರು ಪು ಾತನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸಂಗಡ

ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮು ಾಂತರ ಹಲ ಾರು ವಿಧದಲಿ್ಲ, ಅನೇಕ ಾರಿ
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ಾತ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 2 ಆದರೆ *ಈ ಅಂತ್ಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ
†ಮಗನ ಮು ಾಂತರ ಾತ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ‡ಆತನನು್ನ ಎಲ್ಲದಕೂ್ಕ
ಾಧ್ಯಸ್ಥನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು ಮತು್ತ ಆತನ ಮೂಲಕವೇ §ಇಡೀ
ವಿಶ್ವವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದನು. 3 ಈತನು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯ
ಪ್ರ ಾಶವೂ, *ಆತನ ವ್ಯಕಿ್ತತ್ವದ ಪ್ರತಿರೂಪವೂ, †ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯುಳ್ಳ
ಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮಸ್ತಕೆ ್ಕ ಆ ಾರವೂಆಗಿದು್ದ ಾನೇ ನಮ್ಮ ‡ ಾಪಗಳನು್ನ
ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿ, §ಉನ್ನತದಲಿ್ಲರುವ ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.

ಯೇಸು ದೇವರಮಗ ಾಗಿದು್ದ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನು
4ಈತನು ದೇವದೂತರಿಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತ ಾಗಿದು್ದ. *ಅವರಿಗಿಂತ

ಅತಿ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಹೆಸರನು್ನ ಾಧ್ಯ ಾಗಿ ಹೊಂದಿದನು. 5ಹೇಗೆಂದರೆ,
ದೇವರು ತನ್ನ ದೇವದೂತರೊಳಗೆ ಾರಿ ಾದರೂ ಎಂ ಾದರೂ ಈ
ರೀತಿ ಾಗಿ ಹೇಳಿದು್ದಂಟೋ?,
“ನೀನು †ನನ್ನ ಮಗನು,

ಾನೇ ಈ ಹೊತು್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಪಡೆದಿದೆ್ದೕನೆ.”
‡“ ಾನು ಅವನಿಗೆ ತಂದೆ ಾಗಿರುವೆನು,

ಅವನು ನನಗೆಮಗ ಾಗಿರುವನು.”
6 §ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನನು್ನ ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ
ಬರ ಾಡು ಾಗ
* 1:2 1:2 1 ಪೇತ್ರ. 1:20; ಇಬಿ್ರ. 9:26; ಅ. ಕೃ. 2:17: † 1:2 1:2 ಇಬಿ್ರ. 3:6;
4:14; 5:8: ‡ 1:2 1:2 ಕೀತರ್ 2:8;ಮ ಾ್ತ 21:38; 28:18: § 1:2 1:2ಮೂಲ:
ಯುಗಗಳನು್ನ. ೕ ಾ 1:3: * 1:3 1:3 2 ಕೊರಿ 4:4: † 1:3 1:3 ಇಬಿ್ರ. 11:3;
ಕೊಲೊ 1:17: ‡ 1:3 1:3 ಇಬಿ್ರ. 9:14: § 1:3 1:3 ಾಕರ್ 16:19; ಲೂಕ
22:69: * 1:4 1:4ಎಫೆ 1:21;ಫಿಲಿ. 2:9: † 1:5 1:5 ಕೀತರ್ 2:7;ಇಬಿ್ರ. 5:5;ಅ.
ಕೃ. 13:33: ‡ 1:5 1:5 2 ಸಮು 7:14; ಕೀತರ್ 89:26,27: § 1:6 1:6ಅಥ ಾ,
ಾಗೆ ಹೇಳದೆ ಆತನು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನನು್ನ ಭೂಲೋಕದೊಳಗೆ ಬರ ಾಡು ಾಗ.
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*“ದೇವದೂತರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

7ದೇವದೂತರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ,
†“ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತರನು್ನ ಾಳಿಯ ಾ್ನಗಿಯೂ,

ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡು ಾ್ತನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

8ಆದರೆಮಗನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾದರೋ,
“ದೇವರೇ ‡ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನವು ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ

ಇರುವುದು.
ನೀತಿದಂಡವೇ ನಿನ್ನ ಾಜದಂಡ ಾಗಿದೆ.

9ನೀನು ನೀತಿಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಿ್ದೕ ಮತು್ತ ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದಿ್ದೕ.
ಆದುದರಿಂದ ದೇವರು, ನಿನ್ನ ದೇವರೇ,

ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ತೆ ಾರರಿಗಿಂತ §ಅಧಿಕ ಾಗಿ ಪರ ಾನಂದ
ತೈಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

10 *“ಕತರ್ನೇ ಆದಿಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಭೂಮಿಗೆ ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಾಕಿದಿ್ದೕ.
ಆ ಾಶವು ನಿನ್ನ ಕೈಕೆಲಸ ಾಗಿದೆ,

11ಅವು ಾಶ ಾಗುವವು. ಆದರೆ ನೀನು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುತಿ್ತೕ.
ಅವೆಲ್ಲವೂ ವಸ್ತ ್ರದಂತೆ ಹಳೆಯ ಾಗುವವು.

12ಅವುಗಳನು್ನ ಮೇಲಂಗಿಯಂತೆಮಡಿಸುತಿ್ತೕ ಮತು್ತ
ಅವು ವಸ್ತ ್ರದಂತೆ ಬದ ಾಗುವವು.

†ನೀ ಾದರೂ ಅನನ್ಯನು.
ನಿನ್ನ ವಷರ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂತಲೂ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

13ಆದರೆ ಾವ ದೇವದೂತನಿ ಾದರೂ ದೇವರು,
* 1:6 1:6ಧ ೕರ್32:43; ಕೀತರ್97:7: † 1:7 1:7ಕೀತರ್104:4: ‡ 1:8 1:8
ಕೀತರ್ 45:6,7: § 1:9 1:9ಯೆ ಾ 61:1,3: * 1:10 1:10 ಕೀತರ್ 102:25-27:
† 1:12 1:12 ಇಬಿ್ರ. 13:8:
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‡“ ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಾದಪೀಠವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ
ತನಕ

ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಎಂ ಾದರೂ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೋ?

14 ಈ ಎ ಾ್ಲ ದೇವದೂತರು ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ § ಾಧ್ಯ ಾಗಿ
ಹೊಂದಬೇ ಾಗಿರುವವರ ಸೇವೆಗೋಸ ್ಕರ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
*ಸೇವ ಾತ್ಮಗಳಲ್ಲ ೕ?

2
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ರಕ್ಷಣೆ

1 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ತಪಿ್ಪಹೋಗದಂತೆ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಡುವವ ಾಗಿರಬೇಕು. 2 ಾಕೆಂದರೆ,
ದೇವದೂತರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂದೇಶವು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರಲು,
ಅದನು್ನ ಮೀರಿ ಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಂದು ತಪಿ್ಪಗೂ ಮತು್ತ
ಅವಿಧೇಯತ್ವಕೂ್ಕ ಶಿ ಾಹರ್ ಾದ ಪ್ರತಿಫಲ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
3 ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಟಿ್ಟರುವ ಈ ಅತ್ಯಂತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ
ಾವು ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿದರೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ?
ಇದು ಕತರ್ನಿಂದ ದಲು ಹೇಳಲ್ಪಟಿ್ಟತು ಮತು್ತ ಆತನಿಂದ
ಕೇಳಿದವರು ಇದನು್ನ ನಮಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. 4 ಸೂಚಕ
ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೂ, ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೂ, ಾ ಾ ವಿಧ ಾದ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಂದಲೂಮತು್ತ ತನಿ್ನಚೆ್ಛಯಂತೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮವರಗಳನು್ನ
ನೀಡುವುದರಮೂಲಕವೂದೇವರು ಾನೇ ಅದನು್ನ ಾ ಕರಿಸಿದನು.

ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಡಿಸು ಾತನು

‡ 1:13 1:13 ಕೀತರ್ 110:1; ಇಬಿ್ರ. 10:13: § 1:14 1:14ಮ ಾ್ತ 19:29; 25:34;
ರೋ ಾ. 8:17; ಾಕೋಬ 2:5; ಪ್ರಕ 21:7: * 1:14 1:14 ಆದಿ 19:16; ಾ್ಯಯ
6:11; ಾನಿ. 3:28;ಅ. ಕೃ. 12:7:
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5 ಾವು ಪ್ರ ಾ್ತಪಿಸುತಿ್ತರುವ ಭವಿಷ ್ಯತಿ್ತನ ಲೋಕವನು್ನ ದೇವರು ತನ್ನ
ದೇವದೂತರಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
6 “ಮನುಷ ್ಯನು ಎಷು್ಟ ಾತ್ರದವನು, ಅವನನು್ನ ನೀನು ಾಕೆ

ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
ಾನವನು ಎಷ್ಟರವನು,ಅವನಲಿ್ಲ ಾಕೆ ಲಕ್ಷ ್ಯವಿಡಬೇಕು?

7 ನೀನು ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕಡಿಮೆ ಾಗಿ
ಉಂಟು ಾಡಿದಿ್ದಯ ಾ್ಲ.

ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ೌರವವನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ಕಿರೀಟ ಾಗಿ ಇಟಿ್ಟದಿ್ದೕ.
8 ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಅವನ ಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಾಕಿ ಅವನಿಗೆ
ಅಧೀನ ಾಡಿದಿ್ದೕಯಲ್ಲವೇ”

ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಒಂದೆಡೆ ಾ ಹೇಳಿದನು.
ಆತನು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಾನವಕುಲಕೆ್ಕ ಅಧೀನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆಂಬುದರಲಿ್ಲ
ಅವನಿಗೆ ಒಂದ ಾ್ನದರೂ ಅಧೀನ ಾಡದೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ
ಾ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿರುವು ಾಗಿ
ಾವು ಇನು್ನ ಕಂಡಿಲ್ಲ. 9 ಆದರೂ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ
ಕಡಿಮೆ ಾಗಿ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟವ ಾದ ಯೇಸು ಾಧೆಯನು್ನಭವಿಸಿ
ಮೃತಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ೌರವವನೂ್ನ ಕಿರೀಟ ಾಗಿ
ಹೊಂದಿರುವುದನು್ನ ಾವು ನೋಡುತೆ್ತೕವೆ. ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೇ
ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಯೇಸು ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ಮರಣವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 10 ಸಮಸ್ತವು ಾವನಿಗೋಸ ್ಕರವೂ
ಾವನಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಯಿತೋ, ಆತನು ಬಹುಮಂದಿ ಪುತ್ರರನು್ನ

ಮಹಿಮೆಗೆ ಸೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ, ಅವರ ರಕ್ಷಣಾ ಾಯಕನನು್ನ
ಾಧೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿದಿ್ಧಗೆ ತರುವುದು ಆತನಿಗೆ ಯುಕ್ತ ಾಗಿತು್ತ.

11 ಾಕೆಂದರೆ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವವನಿಗೂ ಪವಿತ್ರ ಾದವರಿಗೂ
ಒ ಾ್ಬತನೇ ಮೂಲ ಆತನು ದೇವರೇ. ಈ ಾರಣದಿಂದ ಅವರನು್ನ
ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸು ಾತನುಅವರನು್ನ ಸಹೋದರರೆಂದು ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ
ಾಚಿಕೆಪಡಲಿಲ್ಲ.
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12 “ನಿನ್ನ ಾಮಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು.
ಸ ಾಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು” ಎಂತಲೂ,

13 “ ಾನು ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವೆನು” ಎಂತಲೂ, “ಇಗೋ ಾನು
ಮತು್ತ ದೇವರು ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವಮಕ್ಕಳೂಇದೆ್ದೕವೆ”ಎಂದೂ
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

14 ಇದಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ರಕ್ತ ಾಂಸ ಾರಿಗಳು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ
ಯೇಸು ಸಹ ಅವರಂತೆಯೇ ಆದನು. ತನ್ನ ಮರಣದಿಂದಲೇ
ಮರಣಾಧಿ ಾರಿಯನು್ನ ಅಂದರೆ ಸೈ ಾನನನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ,
15 ಮರಣ ಭಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಾಸತ್ವದೊಳಗಿದ್ದವರನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಅವರಂತೆ
ರಕ್ತ ಾಂಸ ಾರಿ ಾದನು. 16 ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಆತನು
ದೇವದೂತರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅಬ್ರ ಾಮನ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದನಷೆ್ಟ.
17 ಆದುದರಿಂದ ಆತನು ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತನ್ನ
ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸ ಾನ ಾಗುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಾಗಿತು್ತ. ಹೀಗೆ
ಆತನು ಜನರ ಾಪಗಳನು್ನ ನಿ ಾರಣೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ,
ದೇವರ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಕರುಣೆಯೂ, ನಂಬಿಕೆಯೂ, ಉಳ್ಳ
ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದನು. 18 ಾನೇ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಾಧೆಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುವವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು
ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

3
ೕಶೆಗಿಂತಯೇಸು ಶೆ್ರೕಷ್ಠನು

1 ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಸಹೋದರರೇ, ಪರಲೋಕದ
*ಕರೆಯುವಿಕೆಗೆ ಾಲು ಾರ ಾಗಿರುವವರೇ, ಾವು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿರುವ

* 3:1 3:1 ಎಫೆ 4:1; ಫಿಲಿ. 3:14; 2 ತಿ . 1:9:
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†ಅ ಸ್ತಲನೂ ಮತು್ತ ಮ ಾ ಾಜಕನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸುವನು್ನ
ಗಮನವಿಟು್ಟ ೕಚಿಸಿರಿ.

2 ‡ ೕಶೆಯು ದೇವರ ಮನೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದಂತೆಯೇ,
ಯೇಸುವೂ ತನ್ನನು್ನ ನೇಮಕ ಾಡಿರು ಾತನಿಗೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 3 ಮನೆಗಿಂತ ಮನೆಕಟಿ್ಟದವನಿಗೆ ಹೆಚಾ್ಚದ
ೌರವವಿರುವುದರಿಂದ ೕಶೆಗಿಂತ ಯೇಸು ಹೆಚಾ್ಚದ ೌರವಕೆ್ಕ
ೕಗ ್ಯನೆಂದೆಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 4 ಪ್ರತಿ ಂದು ಮನೆಯನು್ನ
ಾರೊಬ್ಬನು ಕಟಿ್ಟರುವನು, ಆದರೆ §ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾತನು

ದೇವರೇ. 5 ೕಶೆಯು ದೇವರ ಮನೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ
*ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಟ ಾಗಬೇ ಾಗಿದ್ದಂಥ
ವಿಷಯಗಳಿಗೆ † ಾ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೇ. 6 ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತ ಾದರೋ
‡ಮಗ ಾಗಿ ದೇವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾವು
ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಯನೂ್ನ, ನಿರೀ ಯ ಮಹತ್ವವನೂ್ನ, §ಕಡೆ ತನಕ
ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ * ಾವೇದೇವರಮನೆ ಾಗಿರುತೆ್ತೕವೆ.
ದೇವರು ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುವ ವಿ ಾ್ರಂತಿ

7ಆದ್ದರಿಂದ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಹೇಳುವ ಪ್ರ ಾರ,
“†ನೀವುಈ ದಿನ ದೇವರ ಸ್ವರಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುವು ಾದರೆ,

8 ‡ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರುಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ,ದೇವರನು್ನ ಪರೀ ಸಿದದಿನದಲಿ್ಲ
ಹಠ ಾರಿಗ ಾದಂತೆ

ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.
9ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಂಡುತನದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸಿ,
† 3:1 3:1 ೕ ಾ 20:21. ಅಥ ಾ ದೇವಪೆ್ರೕಷಿತನೂ,ದೇವರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು.

‡ 3:2 3:2ಅರಣ್ಯ 12:7; ಇಬಿ್ರ. 5:5: § 3:4 3:4 ಎಫೆ 2:10; 3:9: * 3:5
3:5ವಿ ೕ 14:31;ಧ ೕರ್ 34:5;ಯೆಹೋ. 1:2; 8:31; ಕೀತರ್ 105:26;ಪ್ರಕ 15:3:
† 3:5 3:5 ಧ ೕರ್ 18:15,18,19: ‡ 3:6 3:6 ಇಬಿ್ರ. 1:2: § 3:6 3:6 ಇಬಿ್ರ.
3:14; 6:11;ಮ ಾ್ತ 10:22; ಪ್ರಕ 2:26: * 3:6 3:6 1 ಕೊರಿ 3:16; 6:19; 2 ಕೊರಿ
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ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 3:10 ix ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 3:17

§ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ನನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೋಡಿದರು.
10 ಆದ್ದರಿಂದ, ಾನು ಈ ಸಂತತಿಯವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ

ಬೇಸರಗೊಂಡು,
‘ಅವರು ಾ ಾಗಲೂ ತಪಿ್ಪಹೋಗುವ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರೂ,
ಅವರು ನನ್ನ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ತಿಳಿಯದವರೂ’ ಎಂದು ಾನು
ಹೇಳಿದೆ.

11ಹೀಗಿರಲು ‘ಅವರು ನನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು
*ಕೋಪಗೊಂಡು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆನು.’ ”

12ಸಹೋದರರೇ, †ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಿಡುವ
ಅಪನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ದುಷ್ಟ ಹೃದಯವು ನಿ ್ಮಳಗೆ ಾವನಲಿ್ಲಯೂ
ಇರದಂತೆ ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 13 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಾಪದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕ ‡ ೕಸಹೋಗಿ ಕಠಿಣ ಾಗದಂತೆ,
‘ಇಂದು’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅವ ಾಶ ಇನೂ್ನ ಇರು ಾಗಲೇ,
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿರಿ. 14 ದಲಿನಿಂದಲೂ
ಇರುವ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಯನು್ನ §ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೂ ದೃಢ ಾಗಿ
ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ * ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ.
15 “†ನೀವುಈಹೊತು್ತ ದೇವರ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳುವು ಾದರೆ,

ಪೂವಿರ್ಕರು ಂಡುತನದಿಂದ ಾಡಿದಂತೆ,
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.”

16 ‡ಆತನು ನುಡಿದದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ವಿರೋಧಿಸಿದವರು
ಾರು? ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಐಗುಪ್ತದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ

ಕರೆತರಲ್ಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲವೇ? 17 ಮತು್ತ ದೇವರು ನಲವತು್ತ
ವಷರ್ ಾರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡನು? ಾಪ
§ 3:9 3:9 ವಿ ೕ 16:35;ಅರಣ್ಯ 14:33,34;ಅ. ಕೃ. 7:36,42: * 3:11 3:11
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ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ. † 3:15 3:15 ಕೀತರ್ 95:7-11; ಇಬಿ್ರ. 3:7; 4:7: ‡ 3:16 3:16ಅರಣ್ಯ
14:2,23,24,30; ಧ ೕರ್ 1:34-38:
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ಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲವೇ? §ಅವರ ಶವಗಳು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ
ಬಿದು್ದಹೋದವು. 18 ನನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ *ನೀವು ಸೇರುವುದೇ
ಇಲ್ಲವೆಂದು ಾರನು್ನ ಕುರಿತು ಆತನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನೂ?
ಅವಿಧೇಯರನು್ನ ಕುರಿತಲ್ಲವೇ? 19 †ಅವರು ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ
ಸೇರ ಾರದೇ ಹೋದದು್ದ ಅವರ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಎಂದು
ಾವು ಅರಿತಿದೆ್ದೕವೆ.

4
1 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ದೇವರ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಬಹುದೆಂಬ
ಾ ಾ್ದನ ಇನೂ್ನ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವ ಾದರೂ

*ಅದರಿಂದ ತಪಿ್ಪಹೋಗದಂತೆ ಾವು ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಇರೋಣ.
2 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ದೇವರ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ಶುಭವತರ್ ಾನವು
ಾರೋಣ ಾದಂತೆಯೇ ನಮಗೂ ಾರೋಣ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಕೇಳಿದವರ †ನಂಬಿಕೆ ಂದಿಗೆ ಇವರು ಾಲು ಾರ ಾಗದ
ಾರಣ ‡ಆ ಸಂದೇಶದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ ೕಜನ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 3ಈಗ
ನಂಬುವವ ಾದ ಾವುಗಳೇ ಆ §ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರುವವರು.
ಏಕೆಂದರೆ ಲೋ ಾದಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಯ ಾಯರ್ಗಳು
ಮುಗಿದುಹೋ ಾಗೂ್ಯ
“ಅವರು ನನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು

ಾನು ಕೋಪದಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದೆಯ ಾ್ಲ.

4 ಎಲಿ್ಲ ೕ ಒಂದು ಕಡೆ ಏಳನೆಯ ದಿನವನು್ನ ಕುರಿ ಾಗಿ,
*“ದೇವರು ತನ್ನ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮುಗಿಸಿಬಿಟು್ಟ, ಏಳನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನೆಂದು” ಬರೆದದೆ. 5 †“ಇವರು ನನ್ನ
§ 3:17 3:17ಅರಣ್ಯ 14:29; 1 ಕೊರಿ 10:5: * 3:18 3:18 ಧ ೕರ್ 1:34,35;
ಇಬಿ್ರ. 4:2: † 3:19 3:19 ಇಬಿ್ರ. 4:6; ಕೀತರ್ 78:21; 106:24 * 4:1 4:1 ಇಬಿ್ರ.
12:15: † 4:2 4:2 ರೋ ಾ. 3:3: ‡ 4:2 4:2 1 ಥೆಸ. 2:13: § 4:3
4:3 ಕೀತರ್ 95:11; ಇಬಿ್ರ. 3:11: * 4:4 4:4 ಆದಿ 2:2; ವಿ ೕ 20:11; 31:17:
† 4:5 4:5 ಇಬಿ್ರ. 4:3:
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ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು” ಎಂದು ಾಗದಲಿ್ಲ ಆತನು
ಪುನಃ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 6 ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಲವರು ದೇವರ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ
ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ ದೇವರು ಇನೂ್ನ ಅನುಮತಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ದಲು
ಶುಭವತರ್ ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿದವರು ಅವಿಧೇಯ ಾದ ಾರಣ
ಅದರಲಿ್ಲ ಸೇರದೆಹೋದರು. 7ಪುನಃ ಬಹು ಾಲದ ನಂತರ ಆತನು
ಾವೀದನ ಮೂಲಕ ‘ಈ ಹೊತೆ್ತೕ’ ಎಂದು ಬೇರೊಂದು ದಿನವನು್ನ
ಗೊತು್ತ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ,
‡“ನೀವುಈಹೊತು್ತ ದೇವರ ಸ್ವರಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುವು ಾದರೆ,

ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ!” ಎಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತನಷೆ್ಟ.

8 §ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರನು್ನ ಆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಾ್ದದರೆ,
ಬೇರೊಂದು ದಿನವನು್ನ ಕುರಿತು ದೇವರು ಹೇಳುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ.
9 ಆದ ಾರಣ ದೇವರ ಜನರಿಗೆ ಸಬ್ಬತೆಂಬ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯು
ಇನೂ್ನ ಉಂಟು. 10 ಹೇಗೆಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಮುಗಿಸಿ ಹೇಗೆ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನೋ ಾಗೆಯೇ ಆತನ
ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿರುವವನು ಸಹ ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಮುಗಿಸಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 11 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಈ
ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸೋಣ. *ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಅವರಂತೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಬಿದು್ದಹೋಗದೆ
ಇರೋಣ. 12 ಏಕೆಂದರೆ †ದೇವರ ಾಕ್ಯವು ಸಜೀವ ಾದದು್ದ,
‡ಸಕಿ್ರಯ ಾದದು್ದ ಮತು್ತ ಾವ §ಇ ಾ್ಬಯಿ ಕತಿ್ತಗಿಂತಲೂ
*ಹರಿತ ಾದದು್ದ ಆಗಿದು್ದ, ಾ್ರಣ ಆತ್ಮಗಳನೂ್ನ ಕೀಲುಮಜೆ್ಜಗಳನೂ್ನ
ವಿ ಾಗಿಸುವಷು್ಟ ಮಟಿ್ಟಗೂ ತೂರಿಹೋಗುವಂಥ ಾಗಿದು್ದ, †ಹೃದಯದ

‡ 4:7 4:7 ಇಬಿ್ರ. 3:7, 8: § 4:8 4:8ಯೆಹೋ. 3:10, 14-17; ಅ. ಕೃ. 7:45:
* 4:11 4:11ಇಬಿ್ರ. 3:12: † 4:12 4:12 1ಪೇತ್ರ. 1:23: ‡ 4:12 4:12ಯೆರೆ
23:29;ಅ. ಕೃ. 2:37; 1ಥೆಸ. 2:13: § 4:12 4:12ಪ್ರಕ 1:16; 2:12: * 4:12
4:12ಯೆ ಾ 49:2; ಎಫೆ 6:17: † 4:12 4:12 1 ಕೊರಿ 14:24, 25:



ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 4:13 xii ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 5:1

ಆಲೋಚನೆಗಳನೂ್ನ ಉದೆ್ದೕಶಗಳನೂ್ನ ವಿವೇಚಿಸುವಂಥದೂ್ದ
ಆಗಿದೆ. 13 ‡ಆತನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಮರೆ ಾಗಿರುವ ಒಂದು ಸೃಷಿ್ಟಯೂ
ಇಲ್ಲ. §ಆತನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಮರೆ ಾದದು್ದ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ
ನಗ್ನ ಾಗಿಯೂ ಬಟ್ಟಬಯ ಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಅಂಥವನಿಗೆ ಾವು
ಲೆಕ್ಕಕೊಡಬೇ ಾಗಿದೆ.
ಯೇಸು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದಮ ಾ ಾಜಕನು

14 *ಆ ಾಶಗಳನು್ನ ಾಟಿಹೋದ ದೇವಕು ಾರ ಾದ
ಯೇಸುವೆಂಬ †ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಮ ಾ ಾಜಕನು ನಮಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದುದರಿಂದ
ನಮಗಿರುವ‡ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ದೃಢ ಾಗಿ ಹಿಡಿ ೕಣ. 15ಏಕೆಂದರೆ
ನಮಗಿರುವಮ ಾ ಾಜಕನು ನಮ್ಮ §ಬಲಹೀನತೆಗಳಲಿ್ಲ ಅನುಕಂಪ
ತೋರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. *ಆತನು ಸವರ್ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಮ್ಮ
ಾಗೆ ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿ ಾದವನು, † ಾಪ ಾತ್ರ ಾಡಲಿಲ್ಲವಷೆ್ಟೕ.

16 ಆದುದರಿಂದ ‡ ಾವು ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕರುಣೆಯನು್ನ
ಹೊಂದುವಂತೆಯೂ ಆತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಮ ೕಚಿತ ಾದ
ಸ ಾಯವು ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವಂತೆಯೂ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಆತನ
ಕೃ ಾಸನದಮುಂದೆ ಬರೋಣ.

5
1 ಮನುಷ ್ಯರೊಳಗಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಮ ಾ ಾಜಕನೂ

ಆರಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಮನುಷ ್ಯರಿಗೋಸ ್ಕರ *ದೇವರ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನಡೆಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ †ನೇಮಿಸ ಾಗಿದು್ದ. ‡ಅವನು ಾಪಗಳ
‡ 4:13 4:13 2ಪೂವರ್ 16:9; ೕಬ. 34:21; ಕೀತರ್ 33:13-15; ಾ. 15:11:
§ 4:13 4:13 ೕಬ. 26:6: * 4:14 4:14 ಇಬಿ್ರ. 7:26; 9:24; ಎಫೆ 4:10:
† 4:14 4:14 ಇಬಿ್ರ. 2:17, 3:1; ಇಬಿ್ರ. 10:21: ‡ 4:14 4:14 ಇಬಿ್ರ. 10:23:
§ 4:15 4:15ಯೆ ಾ53:3;ಇಬಿ್ರ. 5:2: * 4:15 4:15ಇಬಿ್ರ. 2:17, 18: † 4:15
4:15 ಇಬಿ್ರ. 7:26; 9:28; 2 ಕೊರಿ 5:21; 1 ಪೇತ್ರ. 2:22; 1 ೕ ಾ 3:5; ೕ ಾ
8:46; 14:30. ‡ 4:16 4:16ಇಬಿ್ರ. 7:19, 25; 10:19;ಎಫೆ2:18; 3:12: * 5:1
5:1 ಇಬಿ್ರ. 2:17: † 5:1 5:1 ಇಬಿ್ರ. 8:3: ‡ 5:1 5:1 ಇಬಿ್ರ. 8:3, 4; 9:9; 10:11:



ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 5:2 xiii ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 5:7

ನಿ ಾರಣೆ ಾಗಿ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
2 § ಾನೂ ಸಹ ಬಲಹೀನ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ *ಅವನು
ಅ ಾನಿಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಾಗರ್ತಪಿ್ಪದವರಿಗೂ ದ ಾಪರ ಾಗಿ
ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವನು. 3 ಆದ್ದರಿಂದ,
†ಅವನು ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ ತನಗೋಸ ್ಕರವೂ
ಾಪನಿ ಾರಣೆ ಾಗಿ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

4 ‡ ಾವನೂ ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಈ ೌರವ ಪದವಿಯನು್ನ
ವಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗುವುದಿಲ್ಲ,ಆದರೆ §ಆರೋನನಂತೆ ದೇವರಿಂದ
ಕರೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ವಹಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.

5 *ಅದೇ ರೀತಿ ಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನು, ಸಹ ತನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಾನೇ ಮ ಾ ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ

†“ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನು,
ಈ ಹೊತು್ತ ಾನು ನಿನಗೆ ತಂದೆ ಾದೆನು” ಎಂದು ದೇವರೇ
ಹೇಳಿದನು.

6ಆತನು ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ,
“ನೀನು ‡ಸ ಾ ಾಲವೂಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನ ತರಹದಮ ಾ ಾಜಕನು”

ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
7 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾನೇ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದ
ಾಲದಲಿ್ಲ, §ಮರಣದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿರು ಾತನಿಗೆ

*ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ರೆಯಿಡು ಾ್ತ, ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ಸುರಿಸು ಾ್ತ, † ಾ್ರಥರ್ನೆ
ವಿ ಾಪನೆಗಳನು್ನ ‡ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ದೇವರ ಮೇಲಣ ಭಯಭಕಿ್ತಯ

§ 5:2 5:2 ಇಬಿ್ರ. 7:28: * 5:2 5:2 ಇಬಿ್ರ. 2:18; 4:15: † 5:3 5:3 ಾಜ
4:3; 9:7; 16:6; ಇಬಿ್ರ. 7:27; 9:7: ‡ 5:4 5:4ಅರಣ್ಯ 16:5, 40; 18:7; 2ಪೂವರ್
26:18: § 5:4 5:4ವಿ ೕ 28:1; 1ಪೂವರ್ 23:13: * 5:5 5:5 ೕ ಾ 8:54:
† 5:5 5:5ಇಬಿ್ರ. 1:5 ‡ 5:6 5:6 ಕೀತರ್ 110:4; ಇಬಿ್ರ. 7:17, 21: § 5:7 5:7
ಾಕರ್ 14:36: * 5:7 5:7 ಕೀತರ್ 22:1, 2;ಮ ಾ್ತ 27:46, 50; ಾಕರ್ 15:34, 37;

ಲೂಕ 23:46: † 5:7 5:7ಮ ಾ್ತ 26:39, 44; ಾಕರ್ 14:36, 39; ಲೂಕ 22:41,
44: ‡ 5:7 5:7ಅಥ ಾ, ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಕೇಳಲ್ಪಟು್ಟ ಭಯದಿಂದಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದಿದನು.
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ನಿಮಿತ್ತ ಆತನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ದೇವರು ಕೇಳಿದನು. 8 ಹೀಗೆ
§ಆತನು ಮಗ ಾಗಿದ್ದರೂ ಾನು *ಅನುಭವಿಸಿದ ಾಧೆಗಳಿಂದಲೇ
ವಿಧೇಯತೆಯನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡನು. 9 ಇದಲ್ಲದೆ †ಆತನು
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿ, ತನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ‡ನಿತ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ
ಾರಣ ಾದನು. 10 ಅಲ್ಲದೆ ಆತನು §ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನ ತರಹದ
ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು.
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ತ್ಯಜಿಸುವುದರ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ

11ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾವು ಹೇಳಬೇ ಾದದು್ದ ಎಷೊ್ಟೕ ಇದೆ. ಆದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಮಂದ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನು್ನ ವಿವರಿಸುವುದು
ಕಷ್ಟ ಾಗಿದೆ. 12 ನೀವು ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಬೋಧಕ ಾಗಿರಬೇ ಾಗಿದ್ದರೂ,
ದೇವರ ಾಕ್ಯಗಳ *ಮೂಲ ಾಠಗಳನು್ನ ಒಬ್ಬನು ನಿಮಗೆ
ಪುನಃ ಕಲಿಸಿಕೊಡಬೇ ಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಇನೂ್ನ † ಾಲಿನ
ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಆ ಾರವಲ್ಲ.
13 ಾಲು ಕುಡಿಯುವವನು ‡ಕೂಸಿನಂತಿದು್ದ ನೀತಿಯ
ಸಂದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 14 ಗಟಿ್ಟ ಾದ
ಆ ಾರವು § ಾ್ರಯಸ್ಥರಿಗೋಸ ್ಕರ, ಅಂದರೆ *ತಪು ್ಪ ಮತು್ತ
ಸರಿ ಾದ್ದದನು್ನ ಗುರುತಿಸಲು, ಅ ಾ್ಯಸದಮೂಲಕ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿದೆ.

6
1-2 ಆದುದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾದ ಾ್ರಥಮಿಕ

ಉಪದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, *ನಿಜೀರ್ವ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದ ಾನ ಾಂತರವೂ,
§ 5:8 5:8 ಇಬಿ್ರ. 1:2: * 5:8 5:8 ಫಿಲಿ. 2:8: † 5:9 5:9 ಇಬಿ್ರ. 2:10:
‡ 5:9 5:9ಯೆ ಾ 45:17: § 5:10 5:10 ಇಬಿ್ರ. 5:6; 6:20: * 5:12 5:12
ಇಬಿ್ರ. 6:1: † 5:12 5:12 1 ಕೊರಿ 3:2: ‡ 5:13 5:13 1 ಕೊರಿ 3:1: § 5:14
5:14ಎಫೆ 4:12, 13. ಇಬಿ್ರ. 6:1: * 5:14 5:14ಆದಿ 3:22; 1ಅರಸು. 3:9;ಯೆ ಾ
7:15: * 6:1-2 6:1-2 ಇಬಿ್ರ. 9:14:
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ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯೂ, †ದೀ ಾ ಾ್ನನಗಳ ಬೋಧನೆಯೂ,
‡ಹ ಾ್ತಪರ್ಣೆಯೂ, §ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರು ಾ್ಥನವೂ ಮತು್ತ *ನಿತ್ಯ ಾದ
ಾ್ಯಯತೀಪೂರ್ ಉಂಟೆಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪದೇಪದೇ ಅಸಿ್ತ ಾರವನೆ್ನ
ಾಕುತಿರದೆ ಾವು ಪರಿಪಕ್ವತೆಯೆಡೆಗೆ † ಾಗೋಣ. 3 ದೇವರು
ಅನುಮತಿಸುವು ಾದರೆ ಾವು ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡುವೆವು.
4 ಒಂದು ಾರಿ ‡ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿದವರು ಸ್ವಗೀರ್ಯ § ಾನವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಿದವರು, *ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾದವರು,
5 ದೇವರ ಾಕ್ಯದ ಶೆ್ರೕಷ್ಠತೆಯನೂ್ನ ಮುಂದಣ ಯುಗದ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ
ಅನುಭವಿಸಿದವರು ಅದರಿಂದ ಹಿಂಜಾರಿಹೋದರೆ, 6 †ಅವರಲಿ್ಲ
ತಿರುಗಿ ಾನ ಾಂತರವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುವುದು ಅ ಾಧ್ಯ, ಾಕೆಂದರೆ
‡ಅವರು ಾ ಾಗಿಯೇ ದೇವರ ಮಗನನು್ನ ಪುನಃ ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಾಕುವವರೂ ಆತನನು್ನ ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಅವ ಾನಪಡಿಸುವವರೂ
ಆಗಿರು ಾ್ತರೆ. 7 ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನೇ ಾವತಿರ್ ಸುರಿಯುವ
ಮಳೆಯನು್ನ ಹೀರಿಕೊಂಡು, ಅದು ಾರ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ವ್ಯವ ಾಯ
ಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೋ, ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಾದ ಬೆಳೆಯನು್ನ

ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಅದು ದೇವರ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
8 §ಆದರೆ ಅದು ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳನೂ್ನ ಕಳೆಗಳನೂ್ನ ಬೆಳೆಸಿದರೆ,
ಅ ೕಗ್ಯ ಾದ ಾ್ದಗಿ ಾಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುತ್ತದೆ. *ಕೊನೆಗದು
ಸುಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 9ಪಿ್ರಯರೇ,ಈರೀತಿ ಾಗಿ ಾವು ಾತ ಾಡಿದರೂ
ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ನೀವುಉತ್ತಮ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು ನಂಬಿದೆ್ದೕವೆ. 10 †ನೀವು ದೇವಜನರಿಗೆ
† 6:1-2 6:1-2ಅ. ಕೃ. 19:4,5. ‡ 6:1-2 6:1-2ಅ. ಕೃ. 8:17; 19:6: § 6:1-2
6:1-2ಅ. ಕೃ. 17:31, 32: * 6:1-2 6:1-2ಅ. ಕೃ. 10:42; 17:31; 2 ಕೊರಿ 5:10:
† 6:1-2 6:1-2ಇಬಿ್ರ. 5:12;ಫಿಲಿ. 3:12-14: ‡ 6:4 6:4ಇಬಿ್ರ. 10:32: § 6:4
6:4 ೕ ಾ 4:10;ಎಫೆ 2:8: * 6:4 6:4ಗ ಾ. 3:2, 5: † 6:6 6:6 1 ೕ ಾ
5:16: ‡ 6:6 6:6 ಇಬಿ್ರ. 10:29: § 6:8 6:8ಯೆ ಾ 5:1-7; ಲೂಕ 13:6-9:
* 6:8 6:8ಮ ಾ. 4:1; ೕ ಾ 15:6: † 6:10 6:10 ರೋ ಾ. 15:31; 2
ಕೊರಿ 8:4; 9:1, 12; 2 ತಿ . 1:18; ಪ್ರಕ 2:19:
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ಉಪಚಾರ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ, ಇನೂ್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಇದಿ್ದರಿ. ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಮತು್ತ ಇದರಲಿ್ಲ ನೀವು ಆತನ ಾಮದ ಕಡೆಗೆ ತೋರಿಸಿದ
ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ‡ಆತನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು
ಅನೀತಿಯುಳ್ಳವನಲ್ಲ. 11 ನಿರೀ ಯ ಸಂಪೂಣರ್ ನಿಶ್ಚಯತ್ವವನು್ನ
ಹೊಂದುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ನೀವು ಅದೇ §ಶ್ರದೆ್ಧಯನು್ನ
ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಾನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕವೆ. 12 ನೀವು
ಸೋ ಾರಿಗ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ, ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಲೂ, ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ಾಧ್ಯ ಾಗಿ
*ಹೊಂದುವವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತೆ್ತೕನೆ.
ದೇವರ ಾ ಾ್ದನಗಳು ಎಷು್ಟ ಾತ್ರಕೂ್ಕ ತಪು ್ಪವುದಿಲ್ಲ

13 ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಾಗ ತನಗಿಂತಲೂ
ಹೆಚಿ್ಚನವರು ಾರೂ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ †ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ,
14 “ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನ
ಸಂ ಾನವನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವೆನು”ಎಂದುಹೇಳಿದನಷೆ್ಟ. 15ಹೀಗೆ
‡ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಾದುಕೊಂಡಿದು್ದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. 16 ಮನುಷ ್ಯರು ತಮಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನವನ
ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಡು ಾ್ತರಷೆ್ಟ, §ಆಣೆಯನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ವಿ ಾದವು ಅಂತ್ಯ ಾಗುವುದು. 17 ಾಗೆಯೇ ದೇವರು *ತನ್ನ
ಸಂಕಲ್ಪವು ಬದ ಾಗ ಾರದೆ್ದಂಬುದನು್ನ, † ಾ ಾ್ದನದ ಾಧ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ
ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದನು.
18 ದೇವರ ಾ ಾ್ದನ ಮತು್ತ ಆಣೆ ಇವೆರಡೂ ನಿಶ್ಚಲ ಾದ
ಆ ಾರಗಳು ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಸು ಾ್ಳಡುವವನಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ
‡ 6:10 6:10 ಾ. 19:17;ಮ ಾ್ತ 10:42; 25:40; ಾಕರ್ 9:41: § 6:11 6:11
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ಆಶ್ರಯವನು್ನ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಓಡಿಬಂದು, ‡ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ಇಟಿ್ಟರುವ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡವ ಾದ ನಮಗೆ ಬಲ ಾದ
್ರೕ ಾ್ಸಹ ಉಂಟಾಯಿತು. 19 §ಆ ನಿರೀ ಯು ನಮ್ಮ ಾ್ರಣಕೆ್ಕ

ವಿ ಾ್ವ ಾಹರ್ ಾದದೂ್ದ ಸಿ್ಥರ ಾದದೂ್ದ ಆದ *ಲಂಗರ ಾಗಿದೆ. ಅದು
ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ †ತೆರೆಯ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂಥ ಾ್ದಗಿದೆ.
20 ಅಲಿ್ಲಗೆ ‡ಯೇಸು ಸ ಾ ಾಲವೂ ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನ ತರಹದ
ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿ, §ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿಯೇ ಹೋಗಿ
ಆ ಾನಿ್ನಧ್ಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

7
ಯೇಸು ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನ ತರಹದ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿದು್ದ

ಲೇವಿವಂಶದ ಾಜಕರಿಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನು
1 *ಈ ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನು † ಾಲೇಮಿನ ಅರಸನೂ

‡ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರ ಾಜಕನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಈತನು
ಾಜರನು್ನ ಸಂ ಾರ ಾಡಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 2 ಅವನಿಗೆ
ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ
ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. “ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕ್”,
ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ದಲು “ನೀತಿಯ ಾಜ” ಎಂದೂ, ಅನಂತರ
“ ಾಲೇಮಿನ ಾಜ” ಎಂದರೆ “ಸ ಾ ಾನದ ಾಜ” ಎಂದೂ
ಅಥರ್. 3 ಅವನಿಗೆ ತಂದೆಯಿಲ್ಲ, ಾಯಿಯಿಲ್ಲ, ವಂ ಾವಳಿಯೂ
ಇಲ್ಲ. §ಹುಟು್ಟ, ಾವು ಇಲ್ಲ. ಆತನು ದೇವರ ಕು ಾರನಿಗೆ
‡ 6:18 6:18ಇಬಿ್ರ. 12:1,2. § 6:19 6:19ತೀತ. 1:2: * 6:19 6:19ಅಂದರೆ
ಆ ಾರ ಾಗಿರುವುದು. † 6:19 6:19 ಇಬಿ್ರ. 9:7; ಾಜ 16:15: ‡ 6:20 6:20
ಇಬಿ್ರ. 3:1; 5:6, 10; 7:17, 21 § 6:20 6:20 ಇಬಿ್ರ. 4:14; 8:1; 9:24: * 7:1
7:1ಆದಿ 14:17-20: † 7:1 7:1ಆದಿ 33:18; ಕೀತರ್ 76:2: ‡ 7:1 7:1ಅರಣ್ಯ
24:16; ಧ ೕರ್ 32:8; ಾಕರ್ 5:7: § 7:3 7:3 ಅಥ ಾ, ಅವನು ಹುಟಿ್ಟ ಾ್ದಗಲಿ
ಾಲ ಾಗಿ ಹೋದ ಾ್ದಗಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ವ. 6:
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ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದು, *ನಿರಂತರ ಾಗಿ ಾಜಕ ಾಗಿರುವನು.
4 ಈತನು ಎಷು್ಟ ಮ ಾನ್ ಆಗಿದ್ದನೆಂದು ೕಚಿಸಿರಿ. †ನಮ್ಮ
ಮೂಲಪಿತೃ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾನು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಗೆದು್ದ
ತಂದ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಹತ್ತರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನ ಾ್ಲ. 5 ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ‡ಲೇವಿಯ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ
ಾಜಕೋದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ಹೊಂದುವವರು, ಜನರಿಂದ ಅಂದರೆ

ಅಬ್ರ ಾಮನ ವಂಶಸ್ಥ ಾಗಿರುವ ಸಹೋದರರಿಂದಲೇ ದಶಮ
ಾಗಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಅಪ್ಪಣೆಯಿದೆ.

6 ಆದರೆ ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನು ಲೇವಿಯ §ವಂ ಾವಳಿಗೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ,
ಆದರೂಅಬ್ರ ಾಮನಿಂದದಶಮ ಾಗಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲದೆ
*ದೇವರಿಂದ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.
7 ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದುವವನಿಗಿಂತ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವವನೇ
ಹೆಚಿ್ಚನವನು ಎಂಬುದನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. 8ದಶಮ ಾಗವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಾಜಕರು ಒಂದ ಾ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಾಯು ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಂದ ದಶಮ ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂ ಾತನು
†ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರುವನು. 9 ಮತು್ತ ದಶಮ ಾಗಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಲೇವಿಯು ಕೂಡ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಮೂಲಕ ದಶಮ
ಾಗಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ಾ ಾಯಿತು. 10 ಹೇಗೆಂದರೆ, ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನು
ಲೇವಿಯ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ ಾಗ
ಲೇವಿಯು ತತ್ವರೂಪ ಾಗಿ ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇಹದಲಿ್ಲದ್ದನು.

11 ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಡ ಾದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಲೇವಿಯರ
ಾಜಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ಆ ಾರಗೊಂಡಿದೆ. ಲೇವಿಯರ ಈ

‡ ಾಜಕತ್ವದಿಂದಲೇ ಸಂಪೂಣರ್ ಸಿದಿ್ಧ ಾ್ರಪ್ತ ಾಗುತಿ್ತ ಾ್ದದರೆ,
ಆರೋನನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರದ, ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನ ಪರಂಪರೆಗೆ
* 7:3 7:3 ಕೀತರ್ 110:4: † 7:4 7:4 ಅ. ಕೃ. 7:8,9: ‡ 7:5 7:5 ಅರಣ್ಯ
18:21,26; 2ಪೂವರ್ 31:4,5: § 7:6 7:6ವ. 3: * 7:6 7:6 ರೋ ಾ. 4:13:
† 7:8 7:8 ಇಬಿ್ರ. 5:6; 6:20; ಲೂಕ 24:5: ‡ 7:11 7:11 ಇಬಿ್ರ. 7:18,19; 8:7;
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ಸೇರಿದ ಬೇರೊಬ್ಬ ಾಜಕನು ಬರುವುದರ ಅಗತ್ಯವೇನಿತು್ತ?
12 ಾಜಕತ್ವವು ಬದ ಾಗುವು ಾದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವೂ ಸಹ
ಬದ ಾಗುವುದು ಅಗತ್ಯ ಾಗಿದೆ. 13ಆದರೆ §ಇವು ಾರ ಕುರಿ ಾಗಿ
ಹೇಳಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ ೕ ಆತನು ಬೇರೊಂದು ಗೋತ್ರಕೆ ್ಕ ಸೇರಿದವನು.
ಆ ಗೋತ್ರದಿಂದ ಒಬ್ಬನೂ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿ ಸೇವೆ ಾಡಿದಿ್ದಲ್ಲ.
14 *ನಮ್ಮ ಕತರ್ನು ಯೆಹೂದ ಗೋತ್ರದಲಿ್ಲ ಜನಿಸಿಬಂದವನೆಂಬುದು
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿದೆ. ಈ ಗೋತ್ರಕೆ ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ೕಶೆಯು
ಾಜಕರ ಕುರಿ ಾಗಿ ಏನನೂ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 15-16 ಈ ಾಜಕನು

ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧಪಟಿ್ಟರುವ ನಿಯಮದ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿರದೆ,
ಲಯ ಾಗದ ಜೀವಶಕಿ್ತಯ ಮೇರೆಗೆ, ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಂತೆ
ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಾಜಕನು ಎಳು ಾ್ತನೆಂಬು ಾದರೆ ಅದು ಇನೂ್ನ
ಹೆಚು್ಚ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತ ಾಗುತ್ತದ ಾ್ಲ. 17 ಆತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
†“ನೀನು ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನ ತರಹದ ಾಜಕನೇ”
ಎಂಬು ಾಗಿ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಾ ಕರಿಸುತ್ತದೆ. 18 ಾಕೆಂದರೆ
ದಲಿದ್ದ ಆ ಯು ‡ದುಬರ್ಲವೂ, ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕವೂ ಆಗಿರುವ

ಾರಣದಿಂದಅದು ರ ಾ್ದಯಿತು. 19 §ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಾವುದನೂ್ನ
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ದೇವರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂಥ *ಉತ್ತಮ ಾದ ಹೊಸ †ನಿರೀ ಂದು
ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 20 ಇದು ಪ್ರತಿ ರಹಿತ ಾದ್ದದು ಅಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ
ಲೇವಿಯರು ಪ್ರತಿ ಯಿಲ್ಲದೆ ಾಜಕ ಾದರು. 21 ಆತ ಾದರೋ,
ಪ್ರತಿ ಡನೆ ಾಜಕ ಾಗಿ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟನು. ಆದರೆ ದೇವರು
ಆತನಿಗೆ
§ 7:13 7:13 ಎಂದರೆ ಕೀತರ್ 110:4: * 7:14 7:14ಯೆ ಾ 11:1;ಮೀಕ 5:2;
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‡“ ‘ನೀನು ಸ ಾ ಾಲವೂ ಾಜಕ ಾಗಿದಿ್ದೕ’ ಎಂದು ಾನು
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ

ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

22 ಯೇಸು ಪ್ರತಿ ಡನೆಯೇ §ಎಷೊ್ಟೕ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಆ ಾರ ಾದನು. 23 ಲೇವಿಯರು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ
ಉದೊ್ಯೕಗನಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮರಣವು ಅಡಿ್ಡ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಾಜಕ ಾದರು. 24 *ಆತ ಾದರೋ ಸ ಾ ಾಲ
ಜೀವಿಸುವುದರಿಂದ ಆತನ ಾಜಕತ್ವವನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ್ದದು.
25ಆದ ಾರಣ ಆತನು †ತನ್ನ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವರನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ರ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾಕೆಂದರೆ
‡ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ವಿ ಾಪನೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾ ಾಗಲೂ
ಬದುಕುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

26 ಇಂಥವನೇ ನಮಗೆ ಬೇ ಾಗಿರುವ ಮ ಾ ಾಜಕನು, ಈತನು
§ಪರಿಶುದ್ಧನೂ, ನಿದೋರ್ಷಿಯೂ, ನಿಷ ್ಕಳಂಕನೂ, * ಾಪಿಗಳಲಿ್ಲ
ಸೇರದೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿರುವವನು, †ಆ ಾಶಮಂಡಲಗಳಿಗಿಂತ
ಉನ್ನತದಲಿ್ಲರುವವನೂ ಆಗಿರುವನು. 27 ‡ ದಲು ತಮ್ಮ
ಾಪಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಮೇಲೆ ಜನರ ಾಪಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ
ಯಜ್ಞ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಡುವ ಲೇವಿ ಮ ಾ ಾಜಕರಂತೆ ಈತನು
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಈತನು ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ಸಮಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡು §ಒಂದೇ
ಾರಿ ಆ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದನು. 28 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು
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*ದುಬರ್ಲ ಾದ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಮ ಾ ಾಜಕರ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಕ
ಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ತರು ಾಯ ಪ್ರತಿ ಡನೆ

ಬಂದ ಾಕ್ಯವು ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ †ಸವರ್ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿರುವ
ಮಗನನೆ್ನೕ ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಕ ಾಡಿದೆ.

8
ಯೇಸುವಿನ ಾಜಕತ್ವವು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ

1 ಾವು ಈಗ ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ *ಮುಖ್ಯ ಾದ
ಾತೇನೆಂದರೆ, ಪರಲೋಕದೊಳಗೆ †ಮಹೋನ್ನತನ ಸಿಂ ಾಸನದ

ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಆಸ ಾರೂಢ ಾದಂಥ ಮ ಾ ಾಜಕನು
ನಮಗಿ ಾ್ದನೆ. 2ಆತನು ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರಿಂದಲ್ಲ, ಕತರ್ನೇ
ಾಕಿದ ‡ನಿಜ ಾದ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಾಜಕೋದೊ್ಯೕಗ
ನಡಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

3 §ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಮ ಾ ಾಜಕನು ಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ, ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
*ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಈತನಿಗೂ ಸಹ ಏ ಾದರೂ ಇರುವುದು
ಅಗತ್ಯ ಾಗಿದೆ. 4 ಆತನು ಇನೂ್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ
ಾಜಕ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಪ್ರ ಾರ
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವವರು ಇ ಾ್ದರ ಾ್ಲ. 5 ೕಶೆಯು
ಗು ಾರವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕಿ್ಕ ಾ್ದಗ, “ನೋಡು, ಾನು †ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ತೋರಿಸಿದ ಾದರಿಯಪ್ರ ಾರವೇ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಾಡಬೇಕು”ಎಂದು
ದೇವರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆಯೇ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವವುಗಳ
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‡ಪ್ರತಿರೂಪವೂ, § ಾಯೆಯೂಆಗಿರುವ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ಸೇವೆ
ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 6 ಆದರೆ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅದಕಿ್ಕಂತ *ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ
ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ, ಾಕೆಂದರೆ
ಈತನು ಉತ್ತಮ ಾ ಾ್ದನಗಳ ಮೇಲೆ ಾ್ಥಪಿತ ಾದ †ಉತ್ತಮ ಾದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆಮಧ್ಯಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

7 ‡ಆ ದಲನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ದೋಷವಿಲ್ಲ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ,
ಎರಡನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಅಗತ್ಯವಿರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 8ಆದರೆ ದೇವರು
ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು,
§“ ‘ಇಗೋ, ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೊಂದಿಗೂ ಯೆಹೂದ

ವಂಶದವರೊಂದಿಗೂ
ಹೊಸ ಾಗಿರುವ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ
ದಿನಗಳು ಬರುವವು’ ಎಂದು ಕತರ್ನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

9 ‘ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಾನು ಇವರ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಕೈಹಿಡಿದು
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಅವರ ಸಂಗಡ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಾಗಲ್ಲ.

ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ
ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವರನು್ನ ಲ ಸಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು
ಕತರ್ನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

10 *‘ಆ ದಿನಗಳ ತರು ಾಯ ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ವಂಶದವರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು’
ಹೀಗಿರುವುದು,

‘ ಾನು ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅವರಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಇಡುವೆನು.
ಾನು †ಅವರಹೃದಯಗಳಮೇಲೆಅವುಗಳನು್ನ ಬರೆಯುವೆನು.

ಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು.
‡ 8:5 8:5 ಇಬಿ್ರ. 9:23: § 8:5 8:5 ಇಬಿ್ರ. 10:1; ಕೊಲೊ 2:17: * 8:6 8:6
ಇಬಿ್ರ. 1:4; 2 ಕೊರಿ 3:6-11: † 8:6 8:6 ಇಬಿ್ರ. 7:22: ‡ 8:7 8:7 ಇಬಿ್ರ. 7:11:
§ 8:8 8:8ಯೆರೆ 31:31-34: * 8:10 8:10 ಇಬಿ್ರ. 10:16; ರೋ ಾ. 11:27:
† 8:10 8:10 2 ಕೊರಿ 3:3:
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ಅವರು ನನ್ನ ಜನ ಾಗಿರುವರು.
11 ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೂ ತನ್ನ

ಸಹೋದರನಿಗೂ
“ಕತರ್ನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು
ಬೋಧಿಸಬೇ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಏಕೆಂದರೆ ‡ಹೀನ ಾದವರು ದಲುಗೊಂಡು ಉನ್ನತ ಾದವರ
ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವರು.

12 ಾನು ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು
ಮತು್ತ §ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ’ ” ಎಂದು ಕತರ್ನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.

13 ಆತನು “ಹೊಸತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಲಿ್ಲ ದಲಿದ್ದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ *ಹಳೆಯ ಾಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅದು
ಹಳೆಯ ಾಗು ಾ್ತ ಅಳಿದುಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ.

9
ಭೂಲೋಕದಮತು್ತ ಪರಲೋಕದ ಆಲಯ

1 ಹೀಗಿದ್ದರೂ ದಲನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೂ ದೇ ಾ ಾಧನೆಯ
ವಿಧಿವಿ ಾನಗಳಿದ್ದವು ಮತು್ತ ಇಹಲೋಕ ಸಂಬಂಧ ಾದ
*ದೇ ಾಲಯವಿತು್ತ. 2 †ಒಂದು ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರವು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟು್ಟ,
ಅದರ ದಲನೆಯ ಾಗದಲಿ್ಲ ‡ದೀಪಸ್ತಂಭ, §ಮೇಜು, ಮತು್ತ
*ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ರೊಟಿ್ಟ ಇವುಗಳಿದ್ದವು. ಅದನು್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ ಎಂದು
ಕರೆಯ ಾಗುತಿ್ತತು. 3 ಮತು್ತ †ಎರಡನೆಯ ಪರದೆಯ ಹಿಂದೆ
ಇನೊ್ನಂದು ಕೋಣೆಗೆ, ಅತಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಕರೆಯ ಾಗುತಿ್ತತು.

‡ 8:11 8:11ಯೆ ಾ 54:13; ೕ ಾ 6:45; 1 ೕ ಾ 2:27: § 8:12 8:12
ಇಬಿ್ರ. 10:17; ರೋ ಾ. 11:27: * 8:13 8:13 2 ಕೊರಿ 5:17: * 9:1 9:1
ವಿ ೕ 25:8: † 9:2 9:2ವಿ ೕ 26:1: ‡ 9:2 9:2ವಿ ೕ 25:31-39; 26:35;
40. 4: § 9:2 9:2 ವಿ ೕ 25:23-29: * 9:2 9:2 ವಿ ೕ 25:30; ಾಜ
24:5-8: † 9:3 9:3 ವಿ ೕ 26:31-33; 40. 3, 21:
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4 ಅದರಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನದ ‡ಧೂ ಾರತಿಯು ಮತು್ತ §ಚಿನ್ನದ ತಗಡಿನಿಂದ
ಹೊದಿಸಿದ *ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷಗಳಿದ್ದವು. ಆ
ಮಂಜೂಷದೊಳಗೆ ಮನ್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದ †ಚಿನ್ನದ ಾತೆ್ರಯೂ, ‡ಆರೋನನ
ಚಿಗುರಿದ ಕೋಲೂ, ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳೂ ಇದ್ದವು.
5ಅದರಮೇಲೆ §ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ಮುಚು್ಚವ *ತೇಜಸಿ್ಸನ ಕೆರೂಬಿಗಳೂ
ಇದ್ದವು. ಅದನು್ನ ಈಗ ಒಂದೊಂ ಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

6 ಹೀಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದ ನಂತರ ಾಜಕರು ನಿತ್ಯವೂ
ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ದಲನೆಯ ಾಗದೊಳಗೆ ಾತ್ರ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಅಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸೇವೆಯ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ನಿರಂತರ ಾಗಿ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 7 ಆದರೆ †ಎರಡನೆಯ ಕೋಣೆ ಳಗೆ

ಮ ಾ ಾಜಕನೊಬ್ಬನೇ ವಷರ್ಕೊ್ಕಮೆ್ಮ ಪ್ರವೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ತನೊ್ನಡನೆ ಬಲಿರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ‡ಆ
ರಕ್ತವನು್ನ ತನ್ನ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಜನರ ಉದೆ್ದೕಶಪೂವರ್ಕವಲ್ಲದ
ಅಪ ಾಧಗಳಿಗೋಸ ್ಕರವೂ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾಗಿತು್ತ. 8ಈ ಗು ಾರದ
ದಲನೆಯ ಾಗವು §ಇನೂ್ನ ಇರುವ ತನಕ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ

ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವ ಾಗರ್ವು ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರಕಟ ಾಗಲಿಲ್ಲ
ಎಂಬುದನು್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ. 9 ಇದು ಈಗಿನ
ಾಲಕೆ್ಕ ಒಂದು ನಿದಶರ್ನ ಾಗಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಅದರ ಕ್ರಮದ
ಮೇರೆಗೆ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗುವ ಾಣಿಕೆಗಳೂ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞಗಳೂ
*ಆ ಾಧನೆ ಾಡುವವರ ಮನ ಾ್ಸ ಯನು್ನ ಪರಿಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಲು
ಆಗಲಿಲ್ಲ. 10ಅವು †ಅನ್ನ ಾನಗಳೂಮತು್ತ ‡ವಿವಿಧ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೂ
‡ 9:4 9:4ಯಜ್ಞವೇದಿ § 9:4 9:4 ಾಜ 16:12,13. ವಿ ೕ 30:1 * 9:4
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34: ‡ 9:4 9:4 ಅರಣ್ಯ 17:10: § 9:5 9:5 ಾಜ 16:2: * 9:5 9:5
ವಿ ೕ 25:18-22; 1ಅರಸು. 8:6, 7: † 9:7 9:7 ಾಜ 16:15, 34; ಇಬಿ್ರ. 10:3;
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ಒಳಪಟಿ್ಟರುವ ಾ್ನನಗಳು ಸಹಿತ ಾಗಿ ದೇಹಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ
ನಿಯಮಗ ಾಗಿದು್ದ. ಇವು ಸು ಾರಣೆಯ ಾಲದವರೆಗೆ ಾತ್ರ
ನೇಮಕ ಾಗಿದ್ದವು.

11 ಕಿ್ರಸ್ತ ಾದರೋ §ಈಗ ದೊರೆತಿರುವ ಶುಭಗಳ
ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿ ಬಂದು, ಮನುಷ ್ಯರ *ಕೈಯಿಂದ
ಕಟ್ಟಲ್ಪಡದಂಥದೂ, ಇಹಲೋಕದ ಸೃಷಿ್ಟಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದಂಥದೂ,
†ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದುದೂ, ಬಹು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾದುದೂ ಆಗಿರುವ
ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವವ ಾಗಿ, 12 ‡ಹೋತಗಳ ಮತು್ತ
ಹೋರಿಕರುಗಳ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕವಲ್ಲ ತನ್ನ §ಸ್ವಂತ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ
*ಒಂದೇ ಾರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ †ನಿತ್ಯ
ವಿ ೕಚನೆಯನು್ನ ಾಧಿಸಿದನು. 13 ‡ಹೋತ ಹೋರಿಗಳ ರಕ್ತವೂ
§ಅಶುದ್ಧ ಾದವರ ಮೇಲೆ ಚಿಮುಕಿಸುವ *ಕಡಸಿನ ಬೂದಿಯೂ
ಶರೀರವನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವು ಾದರೆ, 14 ನಿ ಾ್ಯತ್ಮನಿಂದ †ತನ್ನನು್ನ
ಾನೇ ನಿದೋರ್ಷಿಯ ಾ್ನಗಿ, ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡ ‡ಕಿ್ರಸ್ತನ
ರಕ್ತವು ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ, §ನಮ್ಮನು್ನ *ನಿಜೀರ್ವ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ,
ಾವುಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವಂತೆನಮ್ಮಮನ ಾ್ಸ ಯನು್ನ

†ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುತ್ತದಲ್ಲವೇ?
15 ‡ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು, ದೇವರ § ಾ ಾ್ದನ ಾದ
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ನಿತ್ಯ ಾಧ್ಯತೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು *ಕಿ್ರಸ್ತನು ಈ ಹೊಸ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಾದನು. ಏಕೆಂದರೆ ದಲನೆ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಾಪಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ †ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು.
16 ‡ಮರಣ ಾಸನವು ಇರುವಲಿ್ಲ ಆದನು್ನ ಬರೆಸಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಾವನು್ನ
ಾಬೀತಪಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. 17 ಮರಣ ಾಸನವು ವ್ಯಕಿ್ತಯ
ಮರಣ ಾದ ಮೇಲೆ ಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು
ಬರೆದವನು ಜೀವದಿಂದಿರು ಾಗ ಎಂದಿಗೂಜಾರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

18 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ದಲನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಸಹ ರಕ್ತವಿಲ್ಲದೆ
ಾ್ಥಪಿತ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 19 § ೕಶೆಯು ದೇವರ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಆ ಯನು್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಪ್ರ ಾರ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ,
ಅವನು *ನೀರು, ಕೆಂಪು ಉಣೆ್ಣ, ಹಿಸೊ್ಸೕಪುಕಡಿ್ಡ ಇವುಗ ಂದಿಗೆ
†ಹೋರಿಕರುಗಳ ಮತು್ತ ಹೋತಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಸುರುಳಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ್ರೕ ಸಿದನು.
20 “‡ಇದು ದೇವರು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ರಕ್ತ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಇದಲ್ಲದೆ §ಗು ಾರದ
ಮೇಲೆಯೂ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಬೇ ಾಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಾತೆ್ರಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಾಗಿ ರಕ್ತವನು್ನ ್ರೕ ಸಿದನು.
22 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಪ್ರ ಾರ ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳು
ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಡುವವು. *ರಕ್ತ ಾರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಾಪ

* 9:15 9:15 ಇಬಿ್ರ. 8:6; 12:24: † 9:15 9:15 ರೋ ಾ. 3:24, 25; 5:6;
ಪ್ರಕ 5:9: ‡ 9:16 9:16 ಅಥ ಾ. ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿರುವಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ನಿಶ್ಚಯಪಡಿಸುವ
ಪಶುವಿನಮರಣವುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕಷೆ್ಟ. ಪಶುವಿನಮರಣ ಾದಮೇಲೆಒಡಂಬಡಿಕೆಯು
ದೃಢ ಾಗುವುದೇ ಹೊರತು ನಿಶ್ಚಯಪಡಿಸುವ ಆ ಪಶು ಜೀವದಿಂದಿರು ಾಗ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರ ೕಜನಕೆ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಗ ಾ. 3:15: § 9:19 9:19 ವಿ ೕ 24:6,
8: * 9:19 9:19 ಾಜ 14:4, 7; ಅರಣ್ಯ 19:6, 17: † 9:19 9:19 ವ. 12:
‡ 9:20 9:20 ವಿ ೕ 24:8;ಮ ಾ್ತ 26:28: § 9:21 9:21 ವಿ ೕ 29:12, 36;
ಾಜ 8:15, 19; 16:14, 16; 2ಪೂವರ್ 29:22: * 9:22 9:22 ಾಜ 17:11:
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ಕ್ಷ ಾಪಣೆಯುಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೇಸುವಿನಯಜ್ಞ ಾಪವನು್ನ ನಿ ಾರಿಸುತ್ತದೆ
23ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ವಸು್ತಗಳ † ಾಯೆಯಂತಿರುವ

ವಸು್ತಗಳ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಾ್ಕಗಿ ಇಂ ಾ ಯಜ್ಞಗಳು ಅವಶ್ಯ ಾದರೂ,
ಪರಲೋಕದವುಗಳನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲು ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಾದ
ಯಜ್ಞಗಳುಅವಶ್ಯ. 24 ಾಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ‡ನಿಜ ಾದದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಾಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ §ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸದೆ,
ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ *ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಈಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಲು
ಪರಲೋಕದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. 25ಇದಲ್ಲದೆ,ಮ ಾ ಾಜಕನು
ವಷರ್ ವಷರ್ವೂ ಾ್ರಣಿಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅತಿ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಪ್ರ ಾರ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ತನ್ನನು್ನ ಅನೇಕ
ಾರಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ. 26 ಾಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಆತನು ಲೋ ಾದಿಯಿಂದ ಎಷೊ್ಟೕ
ಾರಿ ಾಧೆಪಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ †ಒಂದೇ ಾರಿ, ‡ಯುಗಗಳ
ಸ ಾಪಿ್ತಯವರೆಗೂ, §ಆತನು ಾಪ ನಿ ಾರಣೆ ಾಡುವ
ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ಯಜ್ಞ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದನು. 27 ಒಂದೇ ಾರಿ ಾಯುವುದೂ *ಆ ಮೇಲೆ
ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೇಮಕ ಾಗಿದೆ ೕ,

28 ಾಗೆಯೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಹ †ಬಹು ಜನರ ಾಪಗಳನು್ನ
ಹೊತು್ತ ಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕಸ ್ಕರ ಒಂದೇ ಾರಿ ಸಮಪಿರ್ತ ಾದನು.

† 9:23 9:23 ಇಬಿ್ರ. 8:5: ‡ 9:24 9:24 ಇಬಿ್ರ. 8:2; 9:11: § 9:24 9:24
ವ. 7: * 9:24 9:24 ಇಬಿ್ರ. 7:25; ರೋ ಾ. 8:34: † 9:26 9:26 ಇಬಿ್ರ.
7:27; 9:12; 10:10; 1 ಪೇತ್ರ 3:18: ‡ 9:26 9:26 ಇಬಿ್ರ. 1:2; 1 ಕೊರಿ 10:11:
§ 9:26 9:26 ೕ ಾ 1:29; 1 ೕ ಾ 3:5: * 9:27 9:27ಮ ಾ್ತ 16:27; 2
ಕೊರಿ 5:10: † 9:28 9:28ಯೆ ಾ 53:12; 1 ಪೇತ್ರ. 2:24; 3:18;ಮ ಾ್ತ 20:28;
26:28; ಾಕರ್ 10:45; ಪ್ರಕ 5:9:
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ಆತನು ‡ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವಂಥದು್ದ § ಾಪವನು್ನ
ಪರಿಹರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ *ತನ್ನನು್ನ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ
ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ.

10
1 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಉತ್ತಮ ಸಂಗತಿಗಳ

* ಾಯೆಯೇ ಹೊರತು ಅವುಗಳ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಪ್ರತಿ ವಷರ್ವೂ ಾ ಾಗಲೂ ಅಪಿರ್ತ ಾಗುವ
ಒಂದೇ ವಿಧ ಾದ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ, ದೇವರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಬರುವವರನು್ನ †ಎಂದಿಗೂ ಪರಿಪೂಣರ್ತೆಗೆ ತರ ಾರದು.
2 ತಂದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳ ನಿಂತು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು, ಏಕೆಂದರೆ
ಆ ಾಧನೆ ಾಡುವವರು ಒಂದು ಾರಿ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಮೇಲೆ, ಅವರಿಗೆ ಾಪದ ಪ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
3ಈಗ ಾದರೋ ಆ ಯಜ್ಞಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಷರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ‡ ಾಪಗಳ
ಾಪಕ ಾಗುವುದುಂಟು, 4 ಾಕೆಂದರೆ §ಹೋರಿಗಳಮತು್ತ ಕುರಿಗಳ
ರಕ್ತದಿಂದ ಾಪಗಳನು್ನ ಪರಿ ಾರ ಾಡುವುದು ಅ ಾಧ್ಯ ಾಗಿದೆ.
5ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಭೂಲೋಕದೊಳಗೆ ಬರು ಾಗ,
*“(ದೇವರೇ,)ಯಜ್ಞಗಳೂ ಾಣಿಕೆಗಳೂನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ,

ಆದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ದೇಹವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಟಿ್ಟರುವೆ,
6 ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲಯೂ

ನೀನು ಸಂತೋಷಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
7 ಆಗ ಾನು, ಇಗೋ, ದೇವರೇ, ಗ್ರಂಥದ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ

ಕುರಿತು ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರ ಾರ
‡ 9:28 9:28 ಅ. ಕೃ. 1:11: § 9:28 9:28 ಇಬಿ್ರ. 4:15: * 9:28 9:28
ತೀತ. 2:13: * 10:1 10:1 ಇಬಿ್ರ. 8:5; ಕೊಲೊ 2:17: † 10:1 10:1 ಇಬಿ್ರ.
9:9: ‡ 10:3 10:3 ಇಬಿ್ರ. 9:7; ಾಜ 16:21: § 10:4 10:4 ವ. 11.ಯೆ ಾ
1:11-15;ಮೀಕ. 6:6-8: * 10:5 10:5 ಕೀತರ್ 40. 6-8
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ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದೆನು.

8 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಪ್ರ ಾರ ಅಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಜ್ಞಗಳು,
“ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳು ಮತು್ತ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಗಳು ನಿನಗೆ
ಇಷ್ಟ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 9 ತರು ಾಯ ಆತನು †“ಇಗೋ, ನಿನ್ನ
ಚಿತ್ತವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಎರಡನೆಯದನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದಲನೆಯದನು್ನ
ತೆಗೆದುಬಿಡು ಾ್ತನೆ. 10 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ‡ಒಂದೇ ಾರಿ §ದೇಹ
ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಡಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ * ಾವು
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿರುವೆವು.

11 ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಾಜಕನು †ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವೆ ಾಡು ಾ್ತ,
‡ಎಂದಿಗೂ ಾಪಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕ ಾರದಂಥ, ಒಂದೇ ವಿಧ ಾದ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಸಮಪಿರ್ಸು ಾ್ತ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವನು.
12 ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಪಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ ಒಂದೇ
ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ §ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 13 *ಅಂದಿನಿಂದ ತನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು ತನ್ನ
ಾದಪೀಠ ಾಗಿ ಾಡಲ್ಪಡುವ ತನಕ ಆತನು ಾಯುತಿ್ತರುವನು.

14 ಆತನು ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಡುವವರನು್ನ ಒಂದೇ ಸಮಪರ್ಣೆಯಿಂದ
ನಿರಂತರ ಾಗಿ †ಪರಿಪೂಣರ್ರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

15ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಸಹ ನಮಗೆ ಾ ಕೊಡು ಾತ ಾಗಿ,
16 ‡“ಆ ದಿನಗಳು ಬಂದಮೇಲೆ
† 10:9 10:9ವ. 7: ‡ 10:10 10:10 ಇಬಿ್ರ. 7:27; 9:12: § 10:10 10:10
ಮ ಾ್ತ 26:26; ಾಕರ್ 14:22; ಲೂಕ 22:19; 1 ಕೊರಿ 11:24: * 10:10 10:10
ಇಬಿ್ರ. 10:5; 2:11; 13:12: † 10:11 10:11ಅರಣ್ಯ 28:3: ‡ 10:11 10:11
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ಾನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು
ಹೀಗಿರುವುದು,

ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅವರ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಇಡುವೆನು,
ಅವರಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಬರೆಯುವೆನು ಎಂದು ಕತರ್ನು
ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.”

ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದ ತರು ಾಯ ಇನು್ನ, 17 §“ಅವರ
ಾಪಗಳನೂ್ನ ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ
ತಂದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. 18 ಾಪ
ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಅವುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.

ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ದೇವಸನಿ್ನ ಾನವನು್ನ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ
ಸೇರೋಣ

19-20 *ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಸಹೋದರರೇ, ಯೇಸು ತನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ
†ಆತನ ದೇಹವೆಂಬ ಪರದೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಾದ
ಸಜೀವ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೆರೆದಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಅತಿ
‡ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ದೊರೆತಿದೆ.
21 ಮತು್ತ §ದೇವರ ಮನೆತನದ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವಿರುವ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ
ಾಜಕನು ನಮಗಿ ಾ್ದನೆ. 22 ಆದ ಾರಣ ಕೆಟ್ಟ ಮನ ಾ್ಸ ಯನು್ನ
್ರೕ ಸಿ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು, *ತಿಳಿನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದ

ದೇಹದಿಂದಲೂ, †ಯ ಾಥರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ, ನಂಬಿಕೆಯ
ಪೂಣರ್ನಿಶ್ಚಯದಿಂದಲೂ ದೇವರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರೋಣ.
23 ಾವು ನಮ್ಮ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಕುರಿತು ಾಡಿದ ‡ಅರಿಕೆಯನು್ನ

§ 10:17 10:17ಯೆರೆ 31:34; ಇಬಿ್ರ. 8:12: * 10:19-20 10:19-20 ಇಬಿ್ರ.
9:8; ೕ ಾ 10:9; 14:6. † 10:19-20 10:19-20 ಇಬಿ್ರ. 9:3: ‡ 10:19-20
10:19-20 ಇಬಿ್ರ. 4:16: § 10:21 10:21 ಜೆಕ. 6:11-13; ಇಬಿ್ರ. 2:17; 4:14:
* 10:22 10:22 ಇಬಿ್ರ. 9:14: † 10:22 10:22ಯೆಹೆ. 36:25; ಇಬಿ್ರ. 12:24. 2
ಕೊರಿ 7:1; 1 ಪೇತ್ರ 1:2: ‡ 10:23 10:23 ಇಬಿ್ರ. 4:14:
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ನಿಶ್ಚಂಚಲದಿಂದ ಬಿಗಿ ಾಗಿ ಹಿಡಿ ೕಣ, ಾಕೆಂದರೆ § ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿ ಾತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು. 24 ಾವು ಪರಸ್ಪರ ಹಿತಚಿಂತಕ ಾಗಿದು್ದ

ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತರಬೇಕೆಂತಲೂ ಸ ಾ್ಕಯರ್ ಾಡಬೇಕೆಂತಲೂ
*ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಹುರಿದುಂಬಿಸೋಣ. 25 †ಸಭೆ ಾಗಿ ಸೇರುವ
ರೂಢಿಯನು್ನ ಕೆಲವರು ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಾವು ಬಿಟು್ಟ ಬಿಡದೆ, ‡ಆ ದಿನವು
ಸಮೀಪಿಸು ಾ್ತ ಬರುತ್ತದೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಮತ್ತಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿಯೇ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸುತಿ್ತರೋಣ.

26 ಾವು §ಸತ್ಯದ ಪರಿ ಾನವನು್ನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೂ
*ಬೇಕೆಂದು ಾಪ ಾಡಿದರೆ † ಾಪಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಇ ಾ್ನವಯಜ್ಞವೂ
ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. 27 ಬದಲಿಗೆ, ಅತ್ಯಂತ ‡ಭಯಂಕರ ಾದ
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ನಿರೀ ಾಗೂ §ದೇವರ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ದಹಿಸುವ
ಕೋ ಾಗಿ್ನಯೂ ಾತ್ರ ಇರುವವು. 28* ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ತಿರ ಾ ್ಕರ ಾಡಿದವನಿಗೆ †ಇಬ್ಬರ ಇಲ್ಲವೆ ಮೂವರ ಾಕ್ಷ ್ಯ ಾರದ
ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆಮರಣದಂಡನೆ ಆಗುತಿ್ತತಷೆ್ಟ. 29ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ,
‡ದೇವಕು ಾರನನು್ನ ತುಳಿದು, §ತನ್ನನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿದ
*ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತವನು್ನ †ಅಶುದ್ಧವೆಂದೆಣಿಸಿ, ‡ದೇವರ
ಕೃ ಾವರ ಾಗಿರುವ ಆತ್ಮನನು್ನ §ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವವನೋ, ಇನೆಂಥ
ಕೂ್ರರದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಆಗು ಾ್ತನೆಂದು ನೀವೇ ೕಚಿಸಿನೋಡಿ?
§ 10:23 10:23 ಇಬಿ್ರ. 11:11; 1 ಕೊರಿ 1:9: * 10:24 10:24 ಇಬಿ್ರ. 3:13:
† 10:25 10:25 ಅ. ಕೃ. 2:42: ‡ 10:25 10:25 ರೋ ಾ. 13:11-13;
ಾಕೋಬ 5:8: § 10:26 10:26 ಇಬಿ್ರ. 6:4; 2 ಪೇತ್ರ. 2:20, 21: * 10:26

10:26 ಅರಣ್ಯ 15:30; ಧ ೕರ್ 17:12: † 10:26 10:26 ಇಬಿ್ರ. 6:6; 1 ೕ ಾ
5:16: ‡ 10:27 10:27 ಇಬಿ್ರ. 2:3; 12:25: § 10:27 10:27ಯೆ ಾ 26:11;
ಚೆಫ. 1:18; 3:8. 2 ಥೆಸ. 1:8: * 10:28 10:28 ಧ ೕರ್ 17:2-6: † 10:28
10:28 ಅರಣ್ಯ 35:30. ‡ 10:29 10:29 ಇಬಿ್ರ. 6:6: § 10:29 10:29 ಇಬಿ್ರ.
9:13, 14: * 10:29 10:29 ಇಬಿ್ರ. 13:20; ಜೆಕ. 9:11: † 10:29 10:29
ಮೂಲ. ಾ ಾರಣವೆಂದೆಣಿಸಿ. ‡ 10:29 10:29 ಮೂಲ. ಕೃಪೆಯ ಆತ್ಮನನು್ನ.
§ 10:29 10:29ಮ ಾ್ತ 12:31, 32; ಎಫೆ 4:30.
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30 *“ಮುಯಿ್ಯಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ಾನೇ
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವೆನೆಂದು” ಹೇಳಿ ಾತನನು್ನ ಬಲೆ್ಲವು. ಇದಲ್ಲದೆ
†“ಕತರ್ನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯ ತೀರಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿಯದೆ.
31 ‡ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವುದು ಎಷೊ್ಟೕ
ಭಯಂಕರ ಾದದು್ದ.

32 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ §ನೀವು ಾನಪ್ರ ಾಶವನು್ನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ
*ಕ ಾ್ಟನುಭವವೆಂಬ ಬಹು ಹೋ ಾಟವನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡ
ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 33 ಕೆಲವು ಾರಿ
ನೀವು ನಿಂದೆಗಳನೂ್ನ, ಸಂಕಟಗಳನೂ್ನ, ಅನುಭವಿಸಿ † ಾಸ್ಯಕೆ ್ಕ
ಗುರಿ ಾದಿರಿ. ‡ಕೆಲವು ಾರಿ ಅಂಥವುಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದವರಲಿ್ಲ
ಾಲು ಾರ ಾಗಿದು್ದ ಕ ಾ್ಟನುಭವಿಗ ಾದಿರಿ. 34 ನೀವು ಸೆರೆಯವರಿಗೆ
ಅನು ಾಪ ತೋರಿಸಿ, ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ §ಉತ್ತಮ ಾಗಿಯೂ,
ಸಿ್ಥರ ಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಆಸಿ್ತಯುಂಟೆಂದು ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡು,
ನಿಮ್ಮ ಸೊತ್ತನು್ನ ಸುಲುಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ *ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಿಟು್ಟ
ಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. 35 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಧೈಯರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಡಿರಿ.
ಅದಕೆ್ಕ †ಮ ಾ ಪ್ರತಿಫಲ ಉಂಟು. 36 ನೀವು ‡ದೇವರ ಚಿತ್ತವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ § ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಹೊಂದಬೇ ಾದರೆ *ನಿಮಗೆ
ಾಳೆ್ಮಯು ಅವಶ್ಯ ಾಗಿದೆ.

37 †“ಬರು ಾತನು ‡ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಬರುವನು ತಡ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

* 10:30 10:30ಧ ೕರ್ 32:35; ರೋ ಾ. 12:19: † 10:30 10:30ಧ ೕರ್
32:36; ಕೀತರ್ 50. 4: ‡ 10:31 10:31ಯೆ ಾ 33:14; ಲೂಕ 12:5: § 10:32
10:32 ಇಬಿ್ರ. 6:4: * 10:32 10:32 ಫಿಲಿ. 1:30. † 10:33 10:33 1 ಕೊರಿ
4:9: ‡ 10:33 10:33 ಇಬಿ್ರ. 13:3;ಮ ಾ್ತ 25:36; 2 ತಿ . 1:16: § 10:34
10:34 1 ಪೇತ್ರ. 1:14: * 10:34 10:34 ಮ ಾ್ತ 5:12: † 10:35 10:35
ಇಬಿ್ರ. 2:2; 11:26: ‡ 10:36 10:36 ಇಬಿ್ರ. 13:21: § 10:36 10:36 ಇಬಿ್ರ.
11:39: * 10:36 10:36 ಇಬಿ್ರ. 12:1-7; ಲೂಕ 21:19; ರೋ ಾ. 2:7; 12:12;
ಮ ಾ್ತ 10:22: † 10:37 10:37 ಹಬ 2:3, 4: ‡ 10:37 10:37 ಹ ಾ್ಗ. 2:6;
ಲೂಕ 18:8:
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38 ಆದರೆ ನನ್ನವ ಾಗಿರುವ §ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ
ಬದುಕುವನು,

ಅವನು ಅದರಿಂದ ಹಿಂಜರಿದರೆ ಅವನಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ.”

39 ಾ ಾದರೋ ಹಿಂಜರಿದವ ಾಗಿ ಾಶ ಾಗುವವರಲ್ಲ,
ನಂಬುವವ ಾಗಿ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

11
ನಂಬಿಕೆಯಮಹತ್ವಕೆ ್ಕ ದೃ ಾ್ಟಂತಗಳು

1 ನಂಬಿಕೆ ೕ ಾವು *ನಿರೀ ಸುವಂಥವುಗಳ ಭರವಸೆಯೂ,
ಇನೂ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಣದವುಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಶ್ಚಯವೂ ಆಗಿದೆ. 2 ನಮ್ಮ
ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ †ದೈವಸಮ್ಮತಿಯನು್ನ ಪಡೆದರು.
3 ‡ವಿಶ್ವವು ದೇವರ ಾತಿನಿಂದಲೇ ನಿಮಿರ್ತ ಾಯಿತೆಂದು ಾವು
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಈ ಾರಣದಿಂದ
ಾಣಿಸುವ ಈ ಜಗತು್ತ ದೃಶ್ಯವಸು್ತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು
ಗ್ರಹಿಸುತೆ್ತೕವೆ.

4 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ §ಹೇಬೆಲನು ಾಯಿನನ ಯಜ್ಞಕಿ್ಕಂತ
*ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಯಜ್ಞವನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಇದರ ಮೂಲಕ
ಅವನು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಾ ಹೊಂದಿದನು. ದೇವರು ಅವನ
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದನು. †ಅವನು ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದರೂ,
ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯಮೂಲಕ ಇನೂ್ನ ಾತ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

5 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ‡ಹನೋಕನು ಮರಣವನು್ನ ಅನುಭವಿಸದೇ
ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟನು. ದೇವರು ಅವನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದದ್ದರಿಂದ
§ 10:38 10:38 ರೋ ಾ. 1:17; ಗ ಾ. 3:11: * 11:1 11:1
ಅಥ ಾ. ನಿರೀ ಸುವವುಗಳಆ ಾರವೂ, ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಣದೆಇರುವವುಗಳಪ್ರ ಾಣವೂಆಗಿದೆ.
ರೋ ಾ. † 11:2 11:2 ಅಥ ಾ, ಅನುಮತಿ, ಪ್ರಶಂಸಿಸು, ತೋರಿಸಿತು ಇ ಾ್ಯದಿ.
‡ 11:3 11:3ಆದಿ 1:1: § 11:4 11:4ಆದಿ 4:4-8; 1 ೕ ಾ 3:12: * 11:4
11:4 ಾ. 15:8: † 11:4 11:4ಆದಿ 4:10; ಇಬಿ್ರ. 12:24: ‡ 11:5 11:5ಆದಿ
5:22-24:



ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 11:6 xxxiv ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 11:10

ಅವನು ಾರಿಗೂ ಾಣಿಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲುದೇವರನು್ನಮೆಚಿ್ಚಸುವವ ಾಗಿದ್ದನೆಂದು ಾ ಹೊಂದಿದನು.

6 ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದು ಅ ಾಧ್ಯ.
ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನು §ದೇವರು ಇ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ
ತನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ ಎಂದು
ನಂಬಬೇಕು.

7 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ *ನೋಹನು ಇನೂ್ನ ಾಣದಿದ್ದವುಗಳ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ದೈ ೕಕಿ್ತಯನು್ನ ಹೊಂದಿ,
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯವರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ ್ಕರ
ಾವೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದನು. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅವನು
ಲೋಕದವರು ದಂಡನೆಗೆ ಾತ್ರರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಆದುದ್ದರಿಂದ †ನಂಬಿಕೆಯಫಲ ಾದ ನೀತಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾದನು.

8 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ‡ಅಬ್ರ ಾಮನು ಕರೆಯಲ್ಪಟಾ್ಟಗ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿ § ಾನು ಾಧ್ಯ ಾಗಿ ಹೊಂದಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ಹೊರಟುಹೋದನು. ಾನುಹೋಗುವುದುಎಲಿ್ಲಗೆಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ
ಹೊರಟನು. 9 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅವನು ಾ ಾ್ದನದ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಬಂ ಾಗ, ಅಲಿ್ಲ ಅನ್ಯ ದೇಶದವನಂತೆ *ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಇದು್ದಕೊಂಡು
ಪ್ರ ಾಸಿ ಾಗಿ ಬದುಕಿದನು. ಅದೇ ಾ ಾ್ದನಕೆ ್ಕ ಸಹ ಾಧ್ಯ ಾಗಿದ್ದ
ಇ ಾಕನೂ, ಾಕೋಬನೂ ಅವನಂತೆಯೇ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸಿದರು. 10 ಾಕೆಂದರೆಅವನು † ಾಶ್ವತ ಾದಅಸಿ್ತ ಾರಗಳುಳ್ಳ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಅಂದರೆ ‡ದೇವರು ಸಂಕಲಿ್ಪಸಿ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದ್ದನು.

§ 11:6 11:6 1ಪೂವರ್ 28:9;ಯೆರೆ 29:12-14; ೕ ಾ 4:24: * 11:7 11:7
ಆದಿ 6:13-22; ಲೂಕ 17:26; 1ಪೇತ್ರ. 3:20: † 11:7 11:7 ರೋ ಾ. 4:13;ಆದಿ
6:9;ಯೆಹೆ. 14:14, 20: ‡ 11:8 11:8 ಆದಿ 12:1-4;ಅ. ಕೃ. 7:2-4: § 11:8
11:8 ಆದಿ 12:7: * 11:9 11:9 ಆದಿ 12:8; 13:3, 18; 18:1, 9: † 11:10
11:10 ಕೀತರ್ 87:1; ಪ್ರಕ 21:14: ‡ 11:10 11:10 ಪ್ರಕ 21:2, 10:
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11 ಇದಲ್ಲದೆ § ಾರಳು * ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಾತನನು್ನ
ನಂಬತಕ್ಕವನೆಂದೆಣಿಸಿ ಾನು ಾ್ರಯ ಮೀರಿದವ ಾಗಿದ್ದರೂ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಗಭರ್ವತಿ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದಳು. 12 ಆದುದರಿಂದ †ಮೃತ ಾ್ರಯ ಾಗಿದ್ದ
ಒಬ್ಬನಿಂದ ‡ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆಯೂ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲರುವ
ಮರಳಿನಂತೆಯೂಅಸಂಖ್ಯ ಾದಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು.

13 §ಇವರೆಲ್ಲರು ಾ ಾ್ದನಗಳ ಫಲವನು್ನ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ
*ಅವುಗಳನು್ನ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿಮತು್ತ ಉ ಾ್ಲಸದೊಡನೆ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ
ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಮೃತ ಾದರು. ಾವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
†ಪರದೇಶದವರೂ ಪ್ರ ಾಸಿಗಳು ಆಗಿದೆ್ದವೆಂದು ‡ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು.
14 ಇಂಥ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡುವವರು ಾವು ಸ್ವದೇಶವನು್ನ
ಹುಡುಕುವವ ಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 15 § ಾವು ಬಿಟು್ಟ
ಬಂದ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಟ್ಟವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋಗುವ ಅವ ಾಶಗಳು ಅವರಿಗಿದ್ದವು. 16 ಆದರೆ ಅವರು
ಪರಲೋಕವೆಂಬ ಉತ್ತಮ ದೇಶವನು್ನ ಾರೈಸುವವರು. ಆದ್ದರಿಂದ
*ದೇವರು ಅವರ ದೇವರೇ ಎನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಾಚಿಕೆಗೊಳ್ಳದೇ,
†ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

17-18 ‡ಅಬ್ರ ಾಮನು ಪರೀ ಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ಇ ಾಕನನು್ನ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಆ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿದ ಅವನು, §“ಇ ಾಕನಿಂದ ಹುಟು್ಟವವರೇ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ
§ 11:11 11:11ಆದಿ 17:19; 18:11-14; 21:2: * 11:11 11:11ಇಬಿ್ರ. 10:23:
† 11:12 11:12 ರೋ ಾ. 4:19: ‡ 11:12 11:12ಆದಿ 15:5; 22:17; 32:12:
§ 11:13 11:13 ವ. 39: * 11:13 11:13 ವ. 27; ೕ ಾ 8:56; ಮ ಾ್ತ
13:17: † 11:13 11:13 ಎಫೆ 2:19: ‡ 11:13 11:13 ಆದಿ 23:4; 47:9.
1ಪೂವರ್ 29:15; ಕೀತರ್ 39:12: § 11:15 11:15 ಆದಿ 24:6-8. * 11:16
11:16 ಆದಿ 28:13; ವಿ ೕ 3:6; 4:5. † 11:16 11:16 ಕೀತರ್ 107:36;ಮ ಾ್ತ
25:34; ೕ ಾ 14:2; ಇಬಿ್ರ. 11:10: ‡ 11:17-18 11:17-18 ಆದಿ 22:1-10;
ಾಕೋಬ. 2:21: § 11:17-18 11:17-18 ಆದಿ 21:12; ರೋ ಾ. 9:7:
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ಅನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದು ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ತನ್ನ
ಏಕಪುತ್ರನನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. 19 *ನನ್ನ ಮಗನು ಸತ್ತರೂ ದೇವರು
ಅವನನು್ನ ಬದುಕಿಸಲುಸಮಥರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ಮತು್ತ †ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದಲೇ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಬಂದವನಂತೆ ಅವನನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡನು.

20 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ‡ಇ ಾಕನು ಾಕೋಬನನು್ನ ಮತು್ತ
ಏ ಾವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಾಗ ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸಬಹು ಾದ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದನು. 21 § ಾಕೋಬನು ಾನು ಮರಣ
ಹೊಂದುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ೕಸೇಫನ
ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. *ತನ್ನ ಕೋಲಿನ ಮೇಲೆ
ಒರಗಿಕೊಂಡು ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದನು. 22 † ೕಸೇಫನು
ತನ್ನ ಮರಣ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ
ಹೊರಡುವುದನು್ನ ಕುರಿತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಾತ ಾಡಿ ತನ್ನ
ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಪ್ಪಣೆ
ಕೊಟ್ಟನು.

23 ‡ ೕಶೆ ಹುಟಿ್ಟ ಾಗ ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಕೂಸು
ಸುಂದರ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಿ §ಅರಸನ ಅಪ್ಪಣೆಗೆ
ಭಯಪಡದೇ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅವನನು್ನ ಮೂರು ತಿಂಗಳು
ಬಚಿ್ಚಟ್ಟರು. 24 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ೕಶೆಯು ದೊಡ್ಡವ ಾದ
ಮೇಲೆ *ಫರೋಹನ ಪುತಿ್ರಯ ಮಗನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು
ಬೇಡವೆಂದುಕೊಂಡನು. 25 †ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದಲಿ್ಲ ಗತಿಸಿ ಹೋಗುವ
ಾಪಭೋಗಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ, ‡ದೇವಜನರೊಂದಿಗೆ

* 11:19 11:19ರೋ ಾ. 4:17-21: † 11:19 11:19ಮೂಲ. ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಹೊಂದಿದನು. ‡ 11:20 11:20 ಆದಿ 27:27-29, 39,

40. § 11:21 11:21 ಆದಿ 48:16, 20: * 11:21 11:21 ಆದಿ 47:31:
† 11:22 11:22 ಆದಿ 50. 24, 25; ವಿ ೕ 13:19: ‡ 11:23 11:23 ವಿ ೕ
2:2, 3;ಅ. ಕೃ. 7:20: § 11:23 11:23 ವಿ ೕ 1:16, 22: * 11:24 11:24
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ಕಷ್ಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ಮೇಲೆಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿಕೊಂಡನು.
26 ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ಸವರ್ಐಶ್ವಯರ್ಕಿ್ಕಂತಲೂ, §ಕಿ್ರಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ
ಉಂಟಾಗುವ ನಿಂದೆಯೇ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಗ ್ಯವೆಂದೆಣಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಏಕೆಂದರೆ *ಮುಂಬರುವ ಪ್ರತಿಫಲದ ಮೇಲೆ ಕಣಿ್ಣಟಿ್ಟದ್ದನು.
27 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ †ಅವನು ಅರಸನ ೌದ್ರಕೆ ್ಕ ಭಯಪಡದೇ
ಐಗುಪ್ತದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು
‡ಅದೃಶ್ಯ ಾಗಿರು ಾತನನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸುವವನಂತೆ ದೃಢಚಿತ್ತ ಾಗಿದ್ದನು.
28 ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವವನು, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಚೊಚ್ಚಲ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮುಟ್ಟದಂತೆ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ §ಅವನು ಪಸ್ಕವನೂ್ನ
ರಕ್ತ ೕಕ್ಷಣಾಚಾರವನೂ್ನ ಆಚರಿಸಿದನು.

29 *ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನು್ನ
ಒಣ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾಟುವಂತೆ ಾಟಿದರು. ಐಗುಪ್ತದೇಶದವರು
ಅದನು್ನ ಾಟುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ ಾಗ ಮುಳುಗಿ ಹೋದರು.
30 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ †ಅವರು ಏಳು ದಿನಗಳ ತನಕ ಯೆರಿಕೋ
ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಸುತಿ್ತದ ಮೇಲೆ ಅವು ಬಿದ್ದವು.
31ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ‡ ಾ ಾಬಳೆಂಬ ಸೂಳೆಯು §ಗೂಢಚಾರರನು್ನ
ಸ ಾ ಾನ ಾಗಿಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು,ಅವಿಧೇಯರೊಂದಿಗೆ ಾಶ ಾಗದೆ
ಉಳಿದಳು.

32 ಇನೂ್ನ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? *ಗಿದೊ್ಯೕನ್, † ಾ ಾಕ
‡ಸಂಸೋನ, §ಯೆ ಾ್ತಹ, * ಾವೀದ, †ಸಮುವೇಲ ಮತು್ತ
§ 11:26 11:26 ಇಬಿ್ರ. 13:13; ಕೀತರ್ 69:9; 89:50, 51; ಫಿಲಿ. 3:7, 8; 1 ಪೇತ್ರ.
4:14: * 11:26 11:26 ಇಬಿ್ರ. 2:2; 10:35: † 11:27 11:27 ವಿ ೕ 10:28,
29; 12:37; 13:17, 18: ‡ 11:27 11:27 ವ. 13; 1 ತಿ . 1:17: § 11:28
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11:32 ಾ್ಯಯ 11:1: * 11:32 11:32 1 ಸಮು 16:1, 13: † 11:32 11:32
1 ಸಮು 1:20:



ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 11:33 xxxviii ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 11:39

ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳಬೇ ಾದರೆ ನನಗೆ ಸಮಯ
ಾಲದು. 33 ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಾಜ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡರು, ನೀತಿಯನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿದರು,
ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು, ‡ಸಿಂಹಗಳ ಾಯಿ ಕಟಿ್ಟದರು.,

34 §ಬೆಂಕಿಯ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ನಂದಿಸಿದರು, ಕತಿ್ತಯ ಾಯಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡರು, ದುಬರ್ಲ ಾಗಿದು್ದ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದರು, ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಗ ಾದರು, *ಪರದೇಶದವರ ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ
ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 35 †ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ತಮ್ಮವರನು್ನ
ಜೀವದಿಂದ ತಿರುಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಕೆಲವರು ಾವು ಾತನೆ
ಹೊಂದುತಿ್ತರು ಾಗ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಪುನರು ಾ್ಥನವನು್ನ ಹೊಂದುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ,
ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದರು. 36 ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಅಪ ಾಸ್ಯ,
ಕೊರಡೆಯ ಪೆಟು್ಟ, ‡ಬೇಡಿ, ಸೆರೆಮನೆ ಾಸಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರು.
37 §ಕೆಲವರನು್ನ ಜನರು ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು, *ಕೆಲವರನು್ನ
ಗರಗಸದಿಂದ ಎರಡು ಾಗ ಾಗಿ ಕೊಯು್ದ ಕೊಂದರು, ಕೆಲವರನು್ನ
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಂದರು. ಕೆಲವರು ಕೊರತೆ, ಹಿಂಸೆ, ಾಧೆ
ಇವುಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವವ ಾಗಿದು್ದ †ಕುರಿಮೇಕೆಗಳಚಮರ್ಗಳನು್ನ
ಉಟು್ಟಕೊಂಡವ ಾಗಿ ಅಲೆ ಾಡಿದರು. 38ಇಂಥವರಿಗೆ ಈ ಲೋಕವು
ೕಗ್ಯಸ್ಥಳ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ‡ಮರುಭೂಮಿ,ಬೆಟ್ಟ,

ಗವಿ, ಕುಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಲೆಯುವವ ಾಗಿದ್ದರು.
39 ಇವರೆಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಒಳೆ್ಳ ಾ ಯನು್ನ

ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದ್ದರೂ, § ಾ ಾ್ದನದ ಫಲವನು್ನ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ.
‡ 11:33 11:33 ಾ್ಯಯ 14:6; 1 ಸಮು 17:35; ಾನಿ. 6:22: § 11:34 11:34

ಾನಿ. 3:25, 26: * 11:34 11:34 ಾ್ಯಯ 7:21; 1 ಸಮು 17:51: † 11:35
11:35 1 ಅರಸು. 17:22; 2 ಅರಸು. 4:35: ‡ 11:36 11:36 ಆದಿ 39:20;
ಯೆರೆ 20:2; 37:15: § 11:37 11:37 1 ಅರಸು. 21:13; 2 ಪೂವರ್ 24:21:
* 11:37 11:37 1 ಅರಸು. 19:10;ಯೆರೆ 26:23: † 11:37 11:37 2 ಅರಸು.
1:8: ‡ 11:38 11:38 1 ಸಮು 22:1; 1 ಅರಸು. 18:4; 19:9: § 11:39
11:39 ಇಬಿ್ರ. 11:13; 1 ಪೇತ್ರ. 1:12:



ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 11:40 xxxix ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 12:5

40 ದೇವರು ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಾಗ ್ಯವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿ,
* ಾವಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗ ಾರದೆಂದು ಸಂಕಲಿ್ಪಸಿದನು.

12
ದೇವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ

1-2 ಆದ ಾರಣ ಇಷು್ಟ ಾ ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಮೇಘದಂತೆ
ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲು ಇರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಂತರಪಡಿಸುವ
ಎ ಾ್ಲ ಾರವನೂ್ನ, ಸುಲಭ ಾಗಿ *ಮುತಿ್ತಕೊಳು್ಳವ ಾಪವನು್ನ
ಸಹ ಾವು ತೆಗೆದಿಟು್ಟ, †ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸು ಾತನೂ
ಅದನು್ನ ಪರಿಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸು ಾತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ
ಮೇಲೆ ದೃಷಿ್ಟಯಿಟು್ಟ ನಮಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ‡ಓಟವನು್ನ
ಸಹನೆಯಿಂದ ಓಡೋಣ. §ಆತನು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟದ್ದ
ಸಂತೋಷಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ *ಅಪ ಾನವನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿ,
ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು, †ದೇವರ ಸಿಂ ಾಸನದ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಆಸೀನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 3 ನೀವು ಮನಗುಂದಿದವ ಾಗಿ
‡ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದಂತೆ §ಯೇಸುವನು್ನ ಕುರಿತು ೕಚಿಸಿರಿ. *ಆತನು
ಾಪಿಗಳಿಂದ ಎಷೊ್ಟೕ ವಿರೋಧವನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡನು. 4 ನೀವು
ಾಪಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸುವಷು್ಟ
ಹೋ ಾಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. 5 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಾತುಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರೋ? ಅದೇನೆಂದರೆ,
“ನನ್ನ †ಮಗನೇ, ಕತರ್ನ ಶಿ ಯನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಡ.
* 11:40 11:40ಪ್ರಕ6:11: * 12:1-2 12:1-2ಎಫೆ4:22: † 12:1-2 12:1-2
ಇಬಿ್ರ. 2:10: ‡ 12:1-2 12:1-2 1ಕೊರಿ9:24: § 12:1-2 12:1-2ಲೂಕ24:26;
ಫಿಲಿ. 2:8; ಯೆ ಾ 53:11: * 12:1-2 12:1-2ಕೀತರ್ 22:6,7; 69:19; ಯೆ ಾ
53:3: † 12:1-2 12:1-2ಇಬಿ್ರ. 1:3: ‡ 12:3 12:3 ಗ ಾ. 6:9: § 12:3
12:3ಮ ಾ್ತ 10:24: * 12:3 12:3 ಕೆಲವುಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ, ಾಪಿಗಳುತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಾನಿಗೆ
ಾಡಿದ ವಿರೋಧವನು್ನ ಎ ಾ್ಟಗಿ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡನು ಎಂದು ಬರೆದದೆ. † 12:5 12:5
ಾ. 3:11,12; ೕಬ 5:17:
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ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಗದರಿಸು ಾಗ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬೇಡ.”
6 ಏಕೆಂದರೆ ‡ಕತರ್ನು ಾರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೋ ಅವರನು್ನ

ಶಿ ಸು ಾ್ತನೆ.
ಾನು ಮಗನಂತೆ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನನು್ನ ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ
ಎಂಬು ಾಗಿದೆ.

7 ನಿಮ್ಮ ಶಿಸಿ್ತ ಾಗಿಯೇ, ನಿಮಗೆ ಶಿ ಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅದನು್ನ
ಸಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. §ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ನಡೆಸು ಾ್ತನೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯಿಂದ ಶಿ ಹೊಂದದ ಮಗನೆಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?

8 ಎಲ್ಲರೂ ಾಲು ಾರರಬೇ ಾದ *ಶಿ ಯು ನಿಮಗುಂಟಾಗದಿದ್ದರೆ
ನೀವು ಾದರದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವರೇ ಹೊರತು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ.
9 ಇದು ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಿದ ೌಕಿಕ ತಂದೆಗಳನು್ನ ಾವು
ಸ ಾ್ಮನಿಸಿತೆ್ತೕವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ †ತಂದೆ ಾಗಿರು ಾತನಿಗೆ
ಾವು ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಅಧೀನ ಾಗಿ ‡ಜೀವಿಸಬೇಕಲ್ಲವೇ? 10 ನಮ್ಮ
ೌಕಿಕ ತಂದೆಗಳು §ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಸರಿದೋರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಾಲ ಾತ್ರ
ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಿದರು. ಆದರೆ *ದೇವರು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲಿ್ಲ
ಾವು ಾಲು ಾರ ಾಗಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಹಿತ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಶಿ ಸು ಾ್ತನೆ.

11 ಾವ ಶಿ ಾದರೂ †ತ ಾ್ಕಲಕೆ ್ಕ ಸಂತೋಷಕರ ಾಗಿ ತೋರದೆ,
ದುಃಖಕರ ಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶಿಸಿ್ತನ ಅ ಾ್ಯಸವನು್ನ
ಹೊಂದಿದವರು, ಮುಂದೆ ‡ಸ ಾ ಾನವುಳ್ಳ ನೀತಿಯ ಫಲವನು್ನ
ಪಡೆಯು ಾ್ತರೆ. 12 ಆದುದ್ದರಿಂದ § ೕಲುಬಿದ್ದ ಕೈಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ನಡುಗುವ ಣ ಾಲುಗಳನೂ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿರಿ. 13 *ನಿಮ್ಮ ಾದಗಳಿಗೆ
ನೇರ ಾದ ಾರಿಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ ಕುಂಟುವ
‡ 12:6 12:6 ಕೀತರ್ 94:12; 119:67,75; ಪ್ರಕ 3:19: § 12:7 12:7 ಧ ೕರ್
8:5; 2 ಸಮು 7:14; ಾ. 13:24: * 12:8 12:8 1 ಪೇತ್ರ. 5:9: † 12:9 12:9

ಅರಣ್ಯ 16:22: ‡ 12:9 12:9ಯೆ ಾ 38:16: § 12:10 12:10ಅಥ ಾ, ಕೆಲವು
ದಿನಗಳತನಕ. * 12:10 12:10 2ಪೇತ್ರ. 1:4; ಾಜ 11:44: † 12:11 12:11
1ಪೇತ್ರ. 1:6: ‡ 12:11 12:11 ಾಕೋಬ. 3:17,18: § 12:12 12:12ಯೆ ಾ
35:3; ೕಬ. 4:3,4: * 12:13 12:13 ಾ. 4:26,27:
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ಾಲು ಉಳುಕಿ ಹೋಗದೇ ಾಸಿ ಾಗುವುದು.
ದೇವರ ಕೃಪೆಯನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

14 †ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಜೀವಿಸಲು ಮತು್ತ
‡ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡಿರಿ. ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಿಲ್ಲದೆ
ಾವನೂ ಕತರ್ನನು್ನ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ. 15 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವನೂ

§ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಹಿಂಜಾರಿ ಹೋಗದಂತೆಯೂ, * ಾವ
ಕಹಿ ಾದ ಬೇರೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಚಿಗುರಿ ಅಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿ
ಅನೇಕರನು್ನ ಮಲಿನಪಡಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 16 ಾವ
ಜಾರ ಾಗಲಿ, ಏ ಾವನಂಥ ಾ್ರಪಂಚಿಕ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇರದಂತೆ
ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. †ಆ ಏ ಾವನು ಒಂದೇ ಒಂದು
ಊಟಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲುತನದ ಹಕ್ಕನು್ನ ಾರಿಬಿಟ್ಟನು.
17 ‡ಅನಂತರದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಾಧ್ಯ ಾಗಿ
ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸು ಾ್ತ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ,
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಕೆ ್ಕ § ಾಗರ್ವಿಲ್ಲದೆ ನಿ ಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನೆಂದು ನೀವು
ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

18-19 ನೀವು *ಮುಟ್ಟಬಹು ಾದ ಮತು್ತ ಬೆಂಕಿ ಹೊತಿ್ತದಂಥ
ಬೆಟ್ಟಕೂ್ಕ, ಾ ೕರ್ಡ, ಕಗ್ಗತ್ತಲೆ, ಬಿರು ಾಳಿ, †ತುತೂ್ತರಿಯ ಶಬ್ದ,
ಾತುಗಳ ಧ ್ವನಿ ಎಂಬಿವುಗಳ ಬಳಿಗಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದಿರುವುದು.

ಆ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದವರು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಆ ಧ ್ವನಿ ‡ ತ ್ಮಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡುವುದೇ ಬೇಡವೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 20 ಏಕೆಂದರೆ,

§“ಒಂದು ಮೃಗ ಾದರೂ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಅದನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು
† 12:14 12:14 ರೋ ಾ. 14:19: ‡ 12:14 12:14 1ಥೆಸ. 4:7: § 12:15
12:15ಇಬಿ್ರ. 4:1; 2 ಕೊರಿ 6:1; ಗ ಾ. 5:4: * 12:15 12:15ಧ ೕರ್ 29:18;ಅ.
ಕೃ. 8:23: † 12:16 12:16ಆದಿ 25:33: ‡ 12:17 12:17ಆದಿ 27:34,36,38.
§ 12:17 12:17 ಅಥ ಾ. ಾನ ಾಂತರಕೆ್ಕ. * 12:18-19 12:18-19
ವಿ ೕ 19:18; 20:18; ಧ ೕರ್ 4:11; 5:22: † 12:18-19 12:18-19 ವಿ ೕ
19:16,19: ‡ 12:18-19 12:18-19 ವಿ ೕ 20:19; ಧ ೕರ್ 5:5,23,25;
18:16: § 12:20 12:20 ವಿ ೕ 19:12,13:
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ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ” ವಿಧಿಯನು್ನ ಅವರಿಂದ ಾಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 21ಇದಲ್ಲದೆ
ಆ ದೃಶ್ಯವು ಅತಿ ಭ ಾನಕ ಾಗಿದ್ದದರಿಂದ ೕಶೆಯು, *“ ಾನು
ಹೆದರಿ, ನಡುಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಆದರೆ ನೀವು †ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತಕೂ್ಕ, ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ
ದೇವರ ಪಟ್ಟಣ ಾಗಿರುವ ‡ಪರಲೋಕದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ,
ಉತ್ಸವ ಸಂಘದಲಿ್ಲ ಕೂಡಿರುವ §ಕೋಟಾ್ಯನುಕೋಟಿ ದೇವದೂತರ
ಬಳಿಗೂ, 23 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ *ಹೆಸರು ಬರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ †ಚೊಚ್ಚಲ
ಮಕ್ಕಳ ಸಭೆಗೂ, ‡ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿರುವ ದೇವರ
ಬಳಿಗೂ, ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿರುವ ನೀತಿವಂತರ ಆತ್ಮಗಳ ಬಳಿಗೂ,
24 §ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಾಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೂ,
*ಹೇಬೆಲನ ರಕ್ತಕಿ್ಕಂತ ಉತ್ತಮ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವ † ್ರೕಕ್ಷಣ
ರಕ್ತದ ಬಳಿಗೂ ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ. 25 ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾತನನು್ನ ನೀವು
ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ‡ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ದೈ ೕಕಿ್ತಗಳ ಾ್ನಡಿದವನನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡಿದವರು ದಂಡನೆಗೆ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗದಿದ್ದರೆ, ಪರಲೋಕದಿಂದ ಾತ ಾಡು ಾತನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ದೂರ ಾಗಿ ಾವು ಹೋದರೆ ದಂಡನೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡೆವು? 26 §ಆತನ ಧ ್ವನಿಯು ಆಗ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಕದಲಿಸಿತು. ಈಗ ಾದರೋ ಆತನು, *“ಇನೊ್ನಂದೇ ಾರಿ ಾನು
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪರಲೋಕವನೂ್ನ ಕದಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 27 “ಇನೊ್ನಂದೇ ಾರಿ,”
ಎಂಬ ಈ ಾತನು್ನ ೕಚಿಸಿದರೆ, ಕದಲಿಸಿರುವ ವಸು್ತಗಳು
* 12:21 12:21 ವಿ ೕ 19:16; ಧ ೕರ್ 9:19: † 12:22 12:22 ಪ್ರಕ 14:1:
‡ 12:22 12:22 ಗ ಾ. 4:26: § 12:22 12:22ಯೂದ. 14: * 12:23
12:23 ಲೂಕ 10:20: † 12:23 12:23 ಇಬಿ್ರ. 2:12: ‡ 12:23 12:23 ಆದಿ
18:25; ಕೀತರ್ 58:11: § 12:24 12:24 ಇಬಿ್ರ. 8:6; 9:15 * 12:24 12:24
ಇಬಿ್ರ. 11:4; ಆದಿ 4:10: † 12:24 12:24 ಇಬಿ್ರ. 10:22: ‡ 12:25 12:25
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12:26 ಹ ಾ್ಗ. 2:6:



ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 12:28 xliii ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 13:5

ನಿಮಿರ್ತ ಾದವುಗ ಾದ್ದರಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡುತ್ತವೆಂಬುದು
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗುತ್ತದೆ. †ಆಗ, ಕದಲಿಸದೇ ಇರುವ ವಸು್ತಗಳು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ
ನಿಲು್ಲವವು. 28 ಆದ್ದರಿಂದ ‡ ಾರೂ ಕದಲಿಸ ಾರದ ಾಜ್ಯವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವವ ಾದ ಾವು §ಕೃತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ, ಆತನಿಗೆ
ಸಮಪರ್ಕ ಾದ ಆ ಾಧನೆಯನು್ನ ಭಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಮತು್ತ
ಭಯದಿಂದಲೂ ಾಡೋಣ. 29 ಏಕೆಂದರೆ *ನಮ್ಮ ದೇವರು
ದಹಿಸುವ ಅಗಿ್ನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

13
ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದು ಹೇಗೆ

1 *ಸಹೋದರ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಸತತ ಾಗಿ ತೋರಿಸಿರಿ. 2 ಅತಿಥಿ
†ಸ ಾ್ಕರ ಾಡುವುದನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಬೇಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ
‡ಅದನು್ನ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ತಿಳಿಯದೆ ದೇವದೂತರನೂ್ನ
ಸತ್ಕರಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 3 ಸೆರೆಯವರ ಸಂಗಡ ನೀವೂ ತೆಸೆರೆಯವರೆಂದು
ತಿಳಿದು, ಅವರಿಗುಂಟಾದ ಾರೀರಿಕ ಕ ಾ್ಟನುಭವವು
§ನಿಮಗೂ ಸಂಭವಿಸಿತೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡು, *ಅವರನು್ನ
ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 4ಎಲ್ಲರೂ †ವಿ ಾಹವನು್ನ ಾನ್ಯ ಾದದೆ್ದಂದು
ಎಣಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ‡ ಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಏಕೆಂದರೆ §ಜಾರರಿಗೂ ಮತು್ತ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳಿಗೂ ದೇವರು
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 5 *ಹಣ ಾಸೆಯಿಂದ

† 12:27 12:27 ಕೀತರ್ 102:26: ‡ 12:28 12:28 ಾನಿ. 2:44: § 12:28
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ದೂರವಿರಿ. †ನಿಮಗಿರುವವುಗಳಲಿ್ಲ ತೃಪ್ತ ಾಗಿರಿ. ‡“ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಎಂದಿಗೂ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಎಂದಿಗೂ ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ದೇವರು ಾನೇ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 6 ಆದ್ದರಿಂದ, §“ಕತರ್ನು ನನ್ನ
ಸ ಾಯಕನು ಾನು ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ, *ಮನುಷ ್ಯನು ನನಗೆ
ಏನು ಾಡಿ ಾನು?” ಎಂದು ಾವು ಧೈಯರ್ ಾಗಿ ಹೇಳಬಲೆ್ಲವು.
7 ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಬೋಧಿಸಿದ †ನಿಮ್ಮ ಸ ಾ ಾಯಕರನು್ನ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವರು ಜೀ ಾಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಾವ ರೀತಿ
ನಡೆದುಕೊಂಡುರೆಂಬುದನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮತು್ತ ‡ಅವರ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿರಿ.

8 §ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿನೆ್ನೕ ಇದ್ದ ಾಗೆಯೇ, ಈ ಹೊತು್ತ,
ನಿರಂತರವೂ ಇರುವನು. 9 * ಾ ಾ ವಿಧ ಾದ ಅನೊ್ಯೕಪದೇಶಗಳ
ಸೆಳವಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ
ಹೃದಯವನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು. †ಭೋಜನ
ಪ ಾಥರ್ಗಳ ಕುರಿ ಾದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ ಏನೂ
ಪ್ರ ೕಜನ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

10 ನಮಗೊಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿ ಉಂಟು ‡ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ
ಹಕಿ್ಕಲ್ಲ. 11 ಮ ಾ ಾಜಕನು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ
ಪಶುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದೊಳಗೆ
ಹೋಗು ಾ್ತನೆ, ಆದರೆ §ಆ ಪಶುಗಳ ದೇಹಗಳು ಾಳೆಯದ ಆಚೆ
ಸುಡಲ್ಪಡುತ್ತವಲ್ಲ. 12 ಅದರಂತೆ ಯೇಸು ಕೂಡ *ಸ್ವಂತ ರಕ್ತದಿಂದ
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ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ †ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ
ಸತ್ತನು. 13 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ‡ಆತನ ನಿಮಿತ್ತ ಉಂಟಾಗುವ
ನಿಂದೆಯನು್ನ ಾಳಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ, ಾಳೆಯದ ಆಚೆ ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಹೊರಟುಹೋಗೊಣ. 14 ಏಕೆಂದರೆ §ಇಹದಲಿ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾದ
ಪಟ್ಟಣವು ನಮಗಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ ್ಯತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಬರುವ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕವೆ. 15 ಆದ್ದರಿಂದ *ಯೇಸುವಿನ
ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೇ ದೇವರಿಗೆ †ಸೊ್ತೕತ್ರವೆಂಬಯಜ್ಞವನು್ನ ಎಡೆಬಿಡದೆ
ಸಮಪಿರ್ಸೋಣ, ‡ಆತನನು್ನ ಾವು ಕತರ್ನೆಂದು ನಂಬಿ ಾಯಿಂದ
ಅರಿಕೆ ಾಡುವುದೇ ಾವು ಅಪಿರ್ಸುವ ಯಜ್ಞ ಾಗಿದೆ. 16 ಇದಲ್ಲದೆ
ಪರೋಪ ಾರ ಾಡುವುದನು್ನ, §ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುವುದನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ. *ಇವೇ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದ

ಯಜ್ಞಗಳು.
17 †ನಿಮ್ಮ ಸ ಾ ಾಯಕರ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ಅವರಿಗೆ

ಅಧೀನ ಾಗಿರಿ. ಅವರು ‡ಲೆಕ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಬೇ ಾದವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ § ಾಯುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. *ಅವರು ದುಃಖಿಸದೆ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದನು್ನ ಾಡುವಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಏಕೆಂದರೆ
ಅವರು ವ್ಯಸನದಿಂದಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರ ೕಜನಕರ ಾದದ್ದಲ್ಲ.
ಕಡೆ ಾತುಗಳು

18 †ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ಾವು ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ
ಸಜ್ಜನ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುವವ ಾಗಿದು್ದ
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ಒಳೆ್ಳಯ ಮನ ಾ್ಸ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.
19 ಮತು್ತ ಾನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವಂತೆ
‡ನೀವು ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 20-21 §ನಿತ್ಯ ಾದ *ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ,
ರಕ್ತದಿಂದ ನಿಶ್ಚಯಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ, †ಸಭೆಯೆಂಬ ಹಿಂಡಿಗೆ
ಮ ಾ ಾಲಕ ಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವನು್ನ
‡ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಬರ ಾಡಿದ, § ಾಂತಿ ಾಯಕ ಾದ ದೇವರು,
ನೀವು ಆತನ ಚಿತ್ತವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವ ಾಗೆ ಸಕಲ ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಗೆ
ಬೇ ಾದ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿ, ಆತನು ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ತನಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದದ್ದನು್ನ *ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಲಿ.
†ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ.
ಆಮೆನ್.

22 ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಬುದಿ್ಧಯ ಾತನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ‡ನಿಮಗೆ ಸಂ ೕಪ ಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.

23 §ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಯಿತೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ಅವನು ಬೇಗ
ಬಂದರೆ ಾನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಣುವೆನು.

24 ನಿಮ್ಮ *ಎ ಾ್ಲ ಸ ಾ ಾಯಕರಿಗೂ ಮತು್ತ ಪರಿಶುದ್ಧ
ದೇವಜನರಿಗೂ ವಂದನೆ ಹೇಳಿರಿ. ಇ ಾಲ್ಯ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರು
ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
‡ 13:19 13:19 ಫಿಲೆ. 22: § 13:20-21 13:20-21 ಅಥ ಾ, ಕುರಿಗಳ
ದೊಡ್ಡ ಕುರುಬ ಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ನಿತ್ಯ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ನಿಶ್ಚಯಪಡಿಸಿದ ರಕ್ತದ ನಿಮಿತ್ತ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಬರ ಾಡಿದ. * 13:20-21
13:20-21 ಜೆಕ. 9:11; ಇಬಿ್ರ. 10:29: † 13:20-21 13:20-21ಮೂಲ: ಕುರಿಗಳ
ದೊಡ್ಡ ಕುರುಬ ಾಗಿರುವ;ಯೆ ಾ 63:11; ೕ ಾ 10:11: ‡ 13:20-21 13:20-21
ಅ. ಕೃ. 2:24: § 13:20-21 13:20-21 ರೋ ಾ. 15:33: * 13:20-21
13:20-21 ಫಿಲಿ. 2:13 ಕೆಲವುಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ, ನಿ ್ಮಳಗೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. † 13:20-21
13:20-21 ರೋ ಾ. 11:36: ‡ 13:22 13:22 1 ಪೇತ್ರ. 3:12: § 13:23
13:23 1 ಥೆಸ. 3:2: * 13:24 13:24 ಇಬಿ್ರ. 13:7,17:



ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 13:25 xlvii ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 13:25

25 †ಕೃಪೆಯು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ.

† 13:25 13:25 ಕೊಲೊ 4:18:
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