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ಯೂದನು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ತನ್ನನು್ನ “ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವಕನೂ, ಾಕೋಬನ

ತಮ್ಮನೂ ಆಗಿರುವ ಯೂದನು” ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ
(1:1). ಈಯೂದನು ಬಹುಶಃ ೕ ಾ 14:22 ರಲಿ್ಲರುವ ಆತನ
ಅ ಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, “ಯೂದನು” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂಥವನು
ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ತಮ್ಮನು ಎಂದು
ಾವಿಸ ಾಗಿದೆ. ಅವನು ದಲು ಅವಿ ಾ್ವಸಿ ಾಗಿದ್ದನು ( ೕ ಾ

7:5), ಆದರೆ ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ಸ್ವ ಾರ್ರೋಹಣದ ನಂತರ
ತನ್ನ ಾಯಿ ಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಇತರ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮೇಲಂತಸಿ್ತನ
ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು (ಅ.ಕೃ. 1:14).
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 60-80 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡಿ್ರಯದಿಂದ ರೋ ಾಪುರದವರೆಗಿನ ಾ್ಯಪಿ್ತಯಲಿ್ಲರುವ

ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಯೂದನು ಇದನು್ನ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು
ಊಹಿಸ ಾಗಿದೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
“ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ, ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಲಿ್ಲ ಪಿ್ರಯ ಾದವರಿಗೆ,

ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿ ಾಗಿ ಾ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ”ಎಂಬ ಾ ಾನ್ಯ ನುಡಿಗಟು್ಟ
ಎ ಾ್ಲ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ; ಆದರೂ, ಸುಳು್ಳ
ಬೋಧಕರಿಗಿರುವ ಅವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಪರೀ ಸು ಾಗ ಅವನು
ಒಂದು ನಿದಿರ್ಷ್ಟ ಗುಂಪಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಸುಳು್ಳ ಬೋಧಕರಿಗೆ
ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
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ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿರಲು ಮತು್ತ ಾಷಂಡಮತವನು್ನ
ವಿರೋಧಿಸಲು ಸಿ್ಥರ ಜಾಗರೂಕತೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು
ಸಭೆಯನು್ನ ನೆನಪಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೂದನು ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ
ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ. ಎಲೆ್ಲಡೆಯಿರುವ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರನು್ನ ಾಯರ್ಗತ ಾಗುವಂತೆ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಲು ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರು ಸುಳು್ಳ ಬೋಧನೆಯ
ಅ ಾಯಗಳನು್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕೆಂದು, ತಮ್ಮನು್ನಮತು್ತ ಇತರಭಕ್ತರನು್ನ
ರ ಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ ಈ ಾಗಲೇ ವಂಚಿತ ಾದವರನು್ನ
ಪುನಃ ಗೆದು್ದಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಬಯಸಿದ್ದನು. ದೇವರ ಶಿ ಗೆ
ಭಯಪಡದೆ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ್ದದನು್ನ ಾಡಬಹುದು
ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದ ದುಷ್ಟ ಬೋಧಕರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯೂದನು
ಬರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ನಂಬಿಕೆ ಾಗಿ ಹೋ ಾಟ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ಪೀಠಿಕೆ— 1:1-2
2. ಸುಳು್ಳ ಬೋಧಕರ ಲಕ್ಷಣಮತು್ತ ಗತಿ— 1:3-16
3. ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ್ರೕ ಾ್ಸಹ— 1:17-25

ಪೀಠಿಕೆ
1 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವಕನೂ, ಾಕೋಬನ ತಮ್ಮನೂ

ಆಗಿರುವ ಯೂದನು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ, ತಂದೆ ಾದ *ದೇವರಲಿ್ಲ
ಪಿ್ರಯ ಾದವರಿಗೆ, †ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿ ಾಗಿ ಾ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ
ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ, 2 ನಿಮಗೆ ‡ಕರುಣೆಯೂ, ಾಂತಿಯೂ,
ಪಿ್ರೕತಿಯೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ದೊರೆಯಲಿ.

ದುಬೋರ್ಧಕರು
* 1:1 1:1 1 ಥೆಸ. 1:4; 2 ಥೆಸ. 2:13: † 1:1 1:1 ೕ ಾ 17:11, 15; 1 ಥೆಸ.
5:23: ‡ 1:2 1:2 2 ೕ ಾ 3:
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3 ಪಿ್ರಯರೇ, §ನಮಗೆ *ಹುದು ಾಗಿರುವ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನಿಮಗೆಬರೆಯುವುದಕೆ್ಕಪೂಣಾರ್ಸಕಿ್ತಯಿಂದಪ್ರಯತ್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ,
ದೇವಜನರಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವಂತೆ ಒಂದೇ ಾರಿ ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಟ್ಟ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ, ನೀವು †ಹೋ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಬರೆಯುವುದು ನನಗೆಅವಶ್ಯವೆಂದು ತೋರಿತು. 4ಏಕೆಂದರೆ
ಭಕಿ್ತಹೀನರೂ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನು್ನ ನೆವ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಾ ಾಭಿ ಾಷೆಯ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವವರೂ, ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ
ಒಡೆಯನೂ ಕತರ್ನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ‡ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ
ಕೆಲವು ಜನರು ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಸಭೆಯ ಒಳಗೆ ಹೊಕಿ್ಕ ಾ್ದರೆ. §ಇವರು
ದಂಡನೆ ಾಗಿಪೂವರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ನೇಮಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಎಂದು ಬರೆದದೆ.

5 ನೀವು ಸಮಸ್ತವನು್ನ ದಲೇ ತಿಳಿದವ ಾಗಿದ್ದರೂ, ಾನು
ಮುಂದಣ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ *ನಿಮ್ಮ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತರಬೇಕೆಂದು
ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವು ಾವುದೆಂದರೆ, ಕತರ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ರ ಸಿದರೂ, ತರು ಾಯ †ಅವರೊಳಗೆ
ನಂಬದೇ ಹೋದವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದನು. 6 ತಮ್ಮ ಅಧಿ ಾರದ
ಾ್ಥನವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಾಸ ಾ್ಥನವನು್ನ
ಬಿಟ್ಟ ‡ದೇವದೂತರಿಗೆ ದೇವರು ನಿತ್ಯ ಾದ ಬೇಡಿಗಳನು್ನ ಾಕಿ,
ಮ ಾದಿನದಲಿ್ಲ ಆಗುವ ತೀಪಿರ್ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಕತ್ತಲೆ ಳಗೆ
ಾದಿರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 7 §ಸೊದೋಮ್ ಗೊ ೕರ ಪಟ್ಟಣಗಳವರೂ,

*ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳವರೂ ಆ ದೂತರಂತೆ
ನಡೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮನು್ನಜಾರತ್ವಕೆ ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಟು್ಟ, †ಅ ಾ್ವ ಾವಿಕ ಾದ
§ 1:3 1:3 ತೀತ. 1:4: * 1:3 1:3 ಅಥ ಾ, ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವ. † 1:3 1:3 1
ತಿ . 6:12; 2 ತಿ . 4:7; ಲೂಕ 13:24; 1 ಕೊರಿ 9:25; ಫಿಲಿ. 1:27: ‡ 1:4 1:4
ತೀತ. 1:16; 2ಪೇತ್ರ. 2:1; 1 ೕ ಾ 2:22: § 1:4 1:4 1ಪೇತ್ರ. 2:8: * 1:5
1:5 2 ಪೇತ್ರ. 1:12: † 1:5 1:5 ಅರಣ್ಯ 14:29, 37; 26:64, 65; ಕೀತರ್ 106:26;
ಇಬಿ್ರ. 3:17-19: ‡ 1:6 1:6 2ಪೇತ್ರ. 2:4. ಪ್ರಕ 20:2: § 1:7 1:7ಆದಿ 19:24:
* 1:7 1:7ಆದಿ 10:19; 14:2, 8; ಧ ೕರ್ 29:23;ಹೋಶೇ. 11:8: † 1:7 1:7
2 ಪೇತ್ರ. 2:10. ಸಲಿಂಗ ಾಮಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.
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ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಿತ್ಯ ಾದ ಅಗಿ್ನಯಲಿ್ಲ
ದಂಡನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸು ಾ್ತ, ದು ಾರ್ಗಿರ್ಗಳಿಗೆ ಆಗುವ
ದುಗರ್ತಿಗೆ ಉ ಾಹರಣೆ ಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. 8 ಹೀಗಿದ್ದರೂ
ಈ ಜನರು ಅದೇ ರೀತಿ ಾಗಿ ಸ್ವ ಾ್ನವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲರುವವರಂತೆ
ತಮ್ಮ ಶರೀರವನು್ನ ಮಲಿನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಪ್ರಭುತ್ವವನು್ನ
ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಮ ಾ ಪದವಿಯವರನು್ನ ದೂಷಿಸು ಾ್ತರೆ.
9 ಆದರೂ ‡ಪ್ರ ಾನ ದೇವದೂತ ಾದ §ಮೀ ಾಯೇಲನು
* ೕಶೆಯ ದೇಹದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸೈ ಾನನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾ್ವದ
ಾಡಿ ಾಗ, †ಅವನು ಸೈ ಾನನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಒಂದೂ ನಿಂದೆಯ
ಾತ ಾಡದೆ, ‡“ಕತರ್ನು ನಿನ್ನನು್ನ ಗದರಿಸಲಿ” ಎಂದನು. 10ಆದರೆ

ಈ ಜನರು §ತಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದವುಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ದೂಷಿಸು ಾ್ತರೆ
ಮತು್ತ ಾವು ವಿವೇಕಶೂನ್ಯ ಪಶುಗಳಂತೆ ಾ್ವ ಾವಿಕ ಾಗಿ ಏನೇನನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೋ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ತಮ್ಮನು್ನ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
11 ಅವರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ? ಇವರು * ಾಯಿನನ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿದವರೂ, ದ್ರವ್ಯಸಂ ಾದನೆಗೋಸ ್ಕರ †ಬಿ ಾಮನ
ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಮುಳುಗಿದವರೂ, ‡ಕೋರಹನಂತೆ
ಎದುರು ಾತ ಾಡಿ ಾಶ ಾಗಿಹೋಗುವವರುಆಗಿ ಾ್ದರೆ. 12ಇವರು
ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿರುವ ಗುಪ್ತ ಾದ ಬಂಡೆಗಳಂತಿದು್ದ, §ನಿಮ್ಮ
*ಸೆ್ನೕಹಭೋಜನಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ತಿಂದು ಕುಡಿಯು ಾ್ತರೆ. †ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ
ಸ್ವಂತ ಹೊಟೆ್ಟಯನೆ್ನೕ ೕಷಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಇವರು ‡ ಾಳಿಯಿಂದ
ಬಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ §ನೀರಿಲ್ಲದ ೕಡಗಳೂ, ಫಲಗಳನು್ನ
‡ 1:9 1:9 1ಥೆಸ. 4:16: § 1:9 1:9 ಾನಿ. 10:13; 12:1;ಪ್ರಕ 12:7: * 1:9
1:9ಧ ೕರ್34:6: † 1:9 1:9 2ಪೇತ್ರ. 2:11: ‡ 1:9 1:9ಜೆಕ. 3:2: § 1:10
1:10 2ಪೇತ್ರ. 2:12: * 1:11 1:11ಆದಿ 4:5-8: † 1:11 1:11ಅರಣ್ಯ 31:15,
16; 2 ಪೇತ್ರ. 2:15: ‡ 1:11 1:11 ಅರಣ್ಯ 16:1-35: § 1:12 1:12 ಅಥ ಾ,
ಕಳಂಕಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಗಿದು್ದ. * 1:12 1:12 2 ಪೇತ್ರ. 2:13: † 1:12 1:12ಯೆಹೆ.
34:2, 8, 10: ‡ 1:12 1:12 ಎಫೆ 4:14; ಇಬಿ್ರ. 13:9: § 1:12 1:12 2 ಪೇತ್ರ.
2:17:
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ಬಿಡದ, *ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸತ್ತ, †ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಿತು್ತ ಬಿದ್ದ ಶರ ಾ್ಕಲದ
ಮರಗಳು. 13 ‡ಸ್ವಂತ ಅವ ಾನವೆಂಬ ನೊರೆಯನು್ನ ಾರುವ
§ಸಮುದ್ರದ ಹುಚು್ಚತೆರೆಗಳೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅಲೆಯುವ ನಕ್ಷತ್ರಗ ಾದ
ಇವರ ಾಲಿಗೆ *ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯು ಸ ಾ ಾಲಕೆ್ಕ ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

14 ಇಂಥವರ ವಿಷಯದಲೆ್ಲೕ †ಆ ಾಮನಿಂದ ಏಳನೆಯ
ತಲೆ ಾರಿನವ ಾದ ಹನೋಕನು ಸಹ, ‡“ಇಗೋ, ಕತರ್ನು
ತನ್ನ ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಪರಿಶುದ್ಧರನು್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು, 15 §ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದಕೂ್ಕ, ಅವರಲಿ್ಲ ಭಕಿ್ತಹೀನರೆಲ್ಲರು ಾಡಿದ
ಭಕಿ್ತಯಿಲ್ಲದ ಅವರ ಎ ಾ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಭಕಿ್ತಯಿಲ್ಲದ
ಾಪಿಷ್ಠರು ತನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಎ ಾ್ಲ ಕಠಿಣ ಾದ
ಾತುಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿಅವರನು್ನ ಖಂಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುವನು”

ಎಂಬು ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದನು.
16 ಇವರು ಗೊಣಗುಟು್ಟವವರೂ, ದೂರು ಹೇಳುವವರೂ,

*ತಮ್ಮ ದು ಾಶೆಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವವರೂ,
†ಬಂ ಾಯಿಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವರು, ‡ಸ್ವಪ್ರ ೕಜನ ಾ್ಕಗಿ ಹೊಗಳಿಕೆಯ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡುವವರು ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೂಪ್ರಬೋಧನೆಗಳೂ

17 ಪಿ್ರಯರೇ, §ನೀ ಾದರೋ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲರು ದಲು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನು್ನ
ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 18 *“ಭಕಿ್ತಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವ ಕುಚೋದ್ಯ ಾರರು ಅಂತ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ
* 1:12 1:12ಎರಡು ಾರಿ ಸತ್ತ. † 1:12 1:12ಮ ಾ್ತ 15:13: ‡ 1:13 1:13
ಫಿಲಿ. 3:19: § 1:13 1:13ಯೆ ಾ 57:20: * 1:13 1:13 2 ಪೇತ್ರ. 2:17:
† 1:14 1:14ಆದಿ 5:18: ‡ 1:14 1:14ಧ ೕರ್ 33:2; ಾನಿ. 7:10;ಜೆಕ. 14:5;
ಾಕರ್ 8:38; 1ಥೆಸ. 3:13; 2ಥೆಸ. 1:7: § 1:15 1:15 2ಪೇತ್ರ. 2:5: * 1:16

1:16 2 ಪೇತ್ರ. 2:10: † 1:16 1:16 2 ಪೇತ್ರ. 2:18: ‡ 1:16 1:16 ಾಜ
19:5; ಧ ೕರ್ 10:17: § 1:17 1:17 2 ಪೇತ್ರ. 3:2: * 1:18 1:18 2 ಪೇತ್ರ.
3:3:
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ಬರುವರೆಂದು” ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರು. 19 ಇವರು ತಮ್ಮನು್ನ
ಾವು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರೂ, † ಾ್ರಕೃತ ಮನುಷ ್ಯರೂ, ‡ದೇವ ಾತ್ಮ
ಇಲ್ಲದವರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. 20 ಪಿ್ರಯರೇ, ನೀ ಾದರೋ ನಿಮಗಿರುವ
ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ §ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಆ ಾರ ಾಗಿಟು್ಟಕೊಂಡು
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಹೊಂದು ಾ್ತ, *ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಪೆ್ರೕರಿತ ಾಗಿ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿರಿ.
21 †ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಕರುಣೆಯನು್ನ
ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ, ‡ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
22 ಸಂಶಯಪಡುವವರಿಗೆ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿರಿ, 23 §ಬೆಂಕಿಯ
ಾಯಲಿ್ಲ ಇರುವವರನು್ನ ಎಳೆದು ಸಂರ ಸಿರಿ, ಕೆಲವರನು್ನ

*ಭಯಪಡು ಾ್ತ ಕರುಣಿಸಿರಿ. † ಾರೀರಿಕ ನಡತೆಯಿಂದ ಹೊಲ ಾದ
ಅವರಉಡುಪನೂ್ನ ಸಹ ಹಗೆ ಾಡಿರಿ.
ಅಂ ಾ್ಯಶೀ ಾರ್ದ

24 ಮುಗ್ಗರಿಸದಂತೆ ‡ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ, §ತನ್ನ
ಮಹಿಮೆಯಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ *ನಿದೋರ್ಷಿಗಳ ಾ್ನಗಿ,ಅತ್ಯಂತ
ಹಷರ್ದೊಡನೆ ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಕೂ್ಕ †ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವ, 25 ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ
‡ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ
ಮಹಿಮೆ, §ಮಹತ್ವ,ಅಧಿಪತ್ಯಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರಗಳುಎ ಾ್ಲ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ
ದಲು ಇದ್ದ ಾಗೆ ಈಗಲೂ ಾ ಾಗಲೂ ಸಲ್ಲಲಿ್ಲ. ಆಮೆನ್.

† 1:19 1:19 1 ಕೊರಿ 2:14: ‡ 1:19 1:19ರೋ ಾ. 8:9;ಫಿಲಿ. 3:3: § 1:20
1:20 ಕೊಲೊ 2:7: * 1:20 1:20 ಎಫೆ 6:18; ರೋ ಾ. 8:26: † 1:21 1:21
ತೀತ. 2:13; 2 ಪೇತ್ರ. 3:12: ‡ 1:21 1:21 2 ಕೊರಿ 13:14; ಅ. ಕೃ. 13:43
§ 1:23 1:23ಆ ೕ. 4:1;ಜೆಕ. 3:2: * 1:23 1:23 2 ಕೊರಿ 5:11: † 1:23
1:23 ಪ್ರಕ 3:4; ಜೆಕ. 3:4: ‡ 1:24 1:24 ೕ ಾ 17:12: § 1:24 1:24
ಕೊಲೊ 1:22; 1 ಪೇತ್ರ. 4:13: * 1:24 1:24 ಎಫೆ 1:4; 5:27; ಫಿಲಿ. 2, 15; ಪ್ರಕ
14:5: † 1:24 1:24 ರೋ ಾ. 16:25; ಎಫೆ 3:20: ‡ 1:25 1:25 ೕ ಾ
5:44; 1 ತಿ . 1:17: § 1:25 1:25 ರೋ ಾ. 11:36:
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