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ಪೇತ್ರನು
ಬರೆದ ದಲನೆ ಪತ್ರ

1 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ಪೇತ್ರನು, ಂತ, ಗ ಾತ್ಯ,
ಕಪ್ಪದೋಕ್ಯ, ಏ ಾ್ಯ, ಬಿಥೂನಿಯ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಹೋಗಿ
ಪ್ರ ಾಸಿಗ ಾದ ದೇವಜನರಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ.

2 ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ೕಜನೆ ಾಡಿದ್ದನು.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದು ಪರಿಶು ಾ್ಧತ್ಮನ ಾಯರ್.
ನೀವು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿ ತನಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ. ಕೃಪೆಯೂ
ಾಂತಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕ ಾಗಿ ಲಭಿಸಲಿ.
ಜೀವಂತ ಾದ ನಿರೀ

3 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ದೇವರು ಮ ಾ ಕರುಣಾಳು ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು
ತನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಜೀವವನು್ನ ನೀಡಿದನು.
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದಎದು್ದಬಂದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಮೂಲಕಅದು ನಮಗೆ
ಒಂದು ಜೀವಂತ ನಿರೀ ಯನು್ನ ತರುತ್ತದೆ. 4ದೇವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ನೀಡುವ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳಲಿ್ಲ ಈಗ ನಮಗೆ ನಿರೀ ಯಿದೆ. ಅವು
ನಿಮ ಾಗಿ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ಅವು ಾ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
5 ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾಯುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸುರ ತ ಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಆ ರಕ್ಷಣೆಯು ಅಂತ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ
ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು. 6 ಇದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳ
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ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಅನೇಕ ವಿಧ ಾದ
ತೊಂದರೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ದುಃಖವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಬಹುದು.
7 ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಈ
ತೊಂದರೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯು
ಬಂ ಾರದ ೌಲ್ಯಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾಗಿದೆ. ಬಂ ಾರವು
ನಶಿಸಿಹೋಗುವಂಥ ಾ್ದಗಿದ್ದರೂ ಅದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಪುಟ ಾಕಿ
ಅದರ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನು್ನ ಶೋಧಿಸುವರು. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯು ನಿಮಗೆ ಕೀತಿರ್,
ಪ್ರ ಾವಮತು್ತ ೌರವಗಳನು್ನ ತರುತ್ತದೆ.

8 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನೋಡದಿದ್ದರೂ ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಿರಿ. ಈಗ
ಆತನನು್ನ ನೋಡದಿದ್ದರೂ ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಹೇಳ ಾಗದಷು್ಟ ಆನಂದವು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಆನಂದವು
ಪ್ರ ಾವಪೂಣರ್ ಾಗಿದೆ. 9 ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಗುರಿಯಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನು್ನ ರ ಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆ ಗುರಿ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಾಗಿರುವ
ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

10 ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಈ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಹುಡುಕಿ
ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವ
ಕೃಪೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಅವರು ಾತ ಾಡಿದರು. 11 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಆತ್ಮನು
ಅವರಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆ ಆತ್ಮನು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಬಹು ಾದ
ಸಂಕಟವನು್ನ ಮತು್ತ ಆ ಸಂಕಟಗಳ ನಂತರ ಬರಲಿದ್ದ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ತಮಗೆ ಆತ್ಮನು
ತೋರಿಸುತಿ್ತದು್ದದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲುಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ಆಸಂಗತಿಗಳು
ಾ ಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಾಗೂ ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಈ ಲೋಕವು

ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು.
12 ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಾಡಿದ ಈ ಸೇವೆಯು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರವೇ

ಹೊರತು ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟ ಾಯಿತು.
ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿಸಿ ಾಗ ಅವರು
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ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನೆ್ನೕ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಸ ಾಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದವರೇ
ನಿಮಗೆ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ದೇವದೂತರೂ ಾತುರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಆ ಾ್ವನ

13 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ಸೇವೆ ಾಗಿ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಿ.
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗು ಾಗ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಕೃ ಾವರದ
ಮೇಲೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀ ಯೆ ಾ್ಲ ಇರಬೇಕು. 14 ನೀವು ದಲು
ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದ ಾರಣ, ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಇಚೆ್ಛಯಂತೆ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದಿರಿ. ಆದರೆ
ಈಗ ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವ ದೇವಮಕ್ಕಳು, ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ
ದಲಿನಂತೆ ಜೀವಿಸಬೇಡಿ. 15 ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವಂತೆ

ನಿಮ್ಮ ನಡೆನುಡಿಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆ ಾತನು
ದೇವರೇ. 16 “ ಾನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವೂ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು”✡ ಎಂಬು ಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

17 ನೀವು ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗ ಆತನನು್ನ ತಂದೆಯೆಂದು
ಕರೆಯುತಿ್ತೕರಿ. ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರವರ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ತಕ ್ಕಂತೆ ತೀಪುರ್ಕೊಡುವನು. ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾಸಿಗ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಜೀವಿಸಿ.
18 ದಲುನೀವುನಿರಥರ್ಕ ಾದರೀತಿಯಲಿ್ಲಜೀವಿಸುತಿ್ತದಿ್ದರೆಂಬುದು
ನಿಮಗೇ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಮಗಿಂತಲೂ ದಲು ಜೀವಿಸಿದ್ದವರಿಂದ
ಅಂತಹ ಜೀವಿತವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರಿ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾದದು್ದ ನಶಿಸಿಹೋಗುವ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಂದಲ್ಲ.
19ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಮತು್ತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಕುರಿಮರಿ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನ

✡ 1:16: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ ಾಂಡ 11:44,45; 19:2; 20:7.
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ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ರಕ್ತದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಯಿತು. 20 ಈ
ಲೋಕವು ಸೃಷಿ್ಟ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ದಲೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು.
ಆದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಈ ಅಂತ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದನು.
21ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು. ನಂತರ ದೇವರು
ಆತನಿಗೆ ಪ್ರ ಾವವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ
ಮತು್ತ ನಿರೀ ಗಳು ದೇವರಲಿ್ಲರಲಿ.

22 ನೀವು ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸಬಲ್ಲವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ* ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ.
23 ನೀವು ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಈ ಹೊಸಜೀವವು
ಾಶ ಾಗುವಂಥದ್ದರಿಂದ ಬರದೆ ಾಶ ಾಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದರಿಂದ
ಬಂದ ಾ್ದಗಿದೆ. ಸಜೀವವೂ ಾಶ್ವತವೂ ಆಗಿರುವ ದೇವರ ಾಕ್ಯದ
ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. 24 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹುಲಿ್ಲನಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ ವೈಭವವೆಲ್ಲವೂಹುಲಿ್ಲನ ಹೂವಿನಂತಿದೆ.

ಹುಲು್ಲ ಒಣಗಿಹೋಗುವುದು,
ಹೂವುಉದುರಿಹೋಗುವುದು,

25 ಆದರೆ ದೇವರ ಾಕ್ಯವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.”
ಯೆ ಾಯ 40:6-8

ನಿಮಗೆಈ ಾಕ್ಯವನೆ್ನೕ ತಿಳಿಸ ಾಯಿತು.

* 1:22: ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಕೆಲವು ಾ್ರಚೀನಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲ “ಪವಿತ್ರ ಹೃದಯ”ಎಂದು
ಹೇಳಿದೆ.
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2
ಜೀವಂತ ಾದ ಕಲು್ಲ ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರ ಾದ ದೇಶ

1 ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಡಿ, ಸು ಾ್ಳಡದಿರಿ,
ಜನರನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಬೇಡಿ, ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡದಿರಿ, ಜನರ ಬಗೆ್ಗ
ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡದಿರಿ. ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿಂದ
ಹೊರಕೆ್ಕ ಾಕಿರಿ. 2 ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದ ಕೂಸುಗಳಂತಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಆತ್ಮವನು್ನ ೕಷಿಸುವಂಥ ಶುದ್ಧ ಾಲನು್ನ (ದೇವರ ಾಕ್ಯವೆಂಬ)
ಬಯಸಿರಿ. ನೀವು ಅದನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿ
ರ ಸಲ್ಪಡುವಿರಿ. 3ನೀವು ಈ ಾಗಲೇ ದೇವರ ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ರುಚಿ
ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ.

4 ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವೇ ಜೀವವುಳ್ಳ “ಕಲು್ಲ.” ಈ ಲೋಕದ
ಜನರು ತಮಗೆಆ “ಕಲು್ಲ” (ಯೇಸು)ಬೇಡವೆಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಆತನು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ “ಕಲು್ಲ.” ಆತನು ದೇವರಿಗೆ
ಅಮೂಲ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ.
5 ನೀವೂ ಸಹ ಜೀವವುಳ್ಳ ಕಲು್ಲಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆತ್ಮಸಂಬಂಧ ಾದ
ದೇ ಾಲಯ ಾಗುವದ ಾ್ಕಗಿ ನೀವೇ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ; ದೇವರಿಂದ
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾಗುವಂಥ ಆತಿ್ಮಕ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ
ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಪವಿತ್ರ ಾಜಕ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 6ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ ಾನು ಅಮೂಲ್ಯ ಾದಮೂಲೆಗಲ್ಲನು್ನ ಆರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಆ ಕಲ್ಲನು್ನ ಚಿ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರುವೆನು;

ಆತನನು್ನ ನಂಬುವವನು ಎಂದಿಗೂ ಆ ಾಭಂಗಪಡುವುದಿಲ್ಲ”
ಯೆ ಾಯ 28:16

7 ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಜನ ಾದ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಲು್ಲ (ಯೇಸು) ಹೆಚು್ಚ
ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದು್ದ. ಆದರೆ ನಂಬದ ಜನರಿಗೆ ಆತನು ಇಂತೆಂದಿ ಾ್ದನೆ:
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“ಕಟು್ಟವವರು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ
ಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಯಿತು.” ಕೀತರ್ನೆ. 118:22

8ನಂಬದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಆತನು:

“ಜನರನು್ನ ಮುಗ್ಗರಿಸುವ ಕಲೂ್ಲ
ಜನರನು್ನ ಬೀಳಿಸುವ ಕಲೂ್ಲ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.” ಯೆ ಾಯ 8:14

ದೇವರ ಾತಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗುವುದರಿಂದಲೇ ಜನರು
ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬೀಳುವರು. ಆ ಜನರಿಗೆ ಹೀ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ

ೕಜನೆ ಾಗಿತು್ತ.
9 ನೀ ಾದರೋ ದೇವ ಾದುಕೊಂಡ ಜ ಾಂಗವೂ
ಾಜವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಾಜಕರೂ ಮೀಸ ಾದ ಜನರೂ ದೇವರ
ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಯೂ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರು ಾನು ಾಡಿದ
ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಂಧ ಾರದಿಂದ
( ಾಪಗಳಿಂದ) ತನ್ನ ಅದು್ಭತ ಾದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಕರೆತಂದನು.

10ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ, ನೀವು ದೇವರ ಜನ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆಈಗ ನೀವು ದೇವರ ಜನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ದಲು ನೀವು ಕರುಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆಈಗನೀವುದೇವರಕರುಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.

ದೇವರಿ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ
11 ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿಗಳಂತೆ

ಮತು್ತ ಪರದೇಶದವರಂತೆ ಇದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳಿಗೆ
ಇಷ್ಟ ಾದ ಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರಿ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಜೀ ಾತ್ಮಕೆ ್ಕ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡುತ್ತವೆ. 12 ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಜನರು ನಿಮ್ಮ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆ ಾ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ನೀವು ತಪು ್ಪ ಾಡುತಿ್ತರುವಿರೆಂದು
ಅವರು ಹೇಳುವ ಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ಾಳಿರಿ.
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ನೀವು ಾಡುವಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನಅವರುನೋಡುವರುಮತು್ತ
ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದ ದಿನದಂದು ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು.
ಈಲೋಕದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಅಧಿ ಾರಿಗೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ

13 ಈ ಲೋಕದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿ ಾಗಿ
ಇದನು್ನ ಾಡಿರಿ. ಸ ಾರ್ಧಿ ಾರಿ ಾದ ಾಜನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ.
14 ಾಜನು ಕಳುಹಿಸುವ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ತಪು ್ಪ
ಾಡಿದವರನು್ನ ದಂಡಿಸಲೂ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿದವರನು್ನ

ಹೊಗಳಲೂ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸ ಾಗಿದೆ. 15 ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡು ಾಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕುರಿತು ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡಲು

ಮೂಢರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಅಪೇ ಯೂ ಇದೇ
ಆಗಿದೆ. 16 ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೊಂದಿದವರಂತೆ ಜೀವಿಸಿರಿ. ಆದರೆ ನೀವು
ಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮರೆ ಾಡಲು ಆ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯವನು್ನ

ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ದೇವರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ
ಜೀವಿಸಿರಿ. 17 ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ೌರವವನು್ನ ತೋರಿಸಿರಿ. ದೇವರ
ಕುಟುಂಬದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೆಲ್ಲರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ.
ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಿರಿಮತು್ತ ಾಜನನು್ನ ೌರವಿಸಿರಿ.
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸಂಕಟದಉ ಾಹರಣೆ

18 ಸೇವಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯರ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಇದನು್ನ ತುಂ ಾ ೌರವದಿಂದ ಾಡಿರಿ. ಒಳೆ್ಳಯವ ಾದ ಮತು್ತ
ದ ಾಪರ ಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು ಮತು್ತ
ಕೆಟ್ಟವ ಾದ ಒಡೆಯರಿಗೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು. 19 ಒಬ್ಬನು
ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಒಳ ಾ ಾಗ ದೇವರಿ ಾಗಿ ಅದನು್ನ
ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ ದೇವರ ಮೆಚು್ಚಗೆಗೆ ಾತ್ರ ಾಗು ಾ್ತನೆ. 20 ಆದರೆ
ನಿಮ್ಮ ತಪಿ್ಪ ಾಗಿ ನೀವು ದಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಆ ದಂಡನೆಯನು್ನ ನೀವು
ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಕೆ ್ಕ ನಿಮಗೇನೂ ಕೀತಿರ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿ ಅದನು್ನ
ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ದೇವರನು್ನ ಸಂತೋಷ
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ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 21 ಇದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆಯ ಾಯಿತು. ನೀವು
ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕ ಾದರಿಯು ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಾಡಿದಂತೆ
ನೀವೂ ಾಡಿರಿ. ನೀವು ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸು ಾಗ
ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮ ಾಗಿ ಸಂಕಟಪಟ್ಟನು.

22 “ಆತನು (ಕಿ್ರಸ್ತನು) ಾಪವನು್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಆತನ ಾಯಿಂದ ಾವ ಸುಳು್ಳ ಾತೂ ಬರಲಿಲ್ಲ.”
ಯೆ ಾಯ 53:9

23ಜನರು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಬಯ್ದರೂ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಬಯ್ಯಲಿಲ್ಲ. ಆತನು
ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಜನರನು್ನ ಹೆದರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆತನು
ತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದನು. ಸರಿ ಾದ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್
ನೀಡು ಾತನು ದೇವರೊಬ್ಬನೇ. 24 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ತನ್ನ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಶಿಲುಬೆಯನೆ್ನೕರಿದನು. ಾವು
ಾಪಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಜೀವಿಸದೆ, ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ
ಆತನ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. ಆತನ (ಕಿ್ರಸ್ತನ) ಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಗುಣ ಾಯಿತು. 25 ನೀವು ಾರಿ ತಪಿ್ಪದ ಕುರಿಗ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಆದರೆ
ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುರುಬನ ಬಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ
ಾ ಾಡು ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಿರುವಿರಿ.

3
ಗಂಡಮತು್ತ ಹೆಂಡತಿ

1ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ,ಇದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆಅಧೀನ ಾಗಿರಿ.
ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ದೇವರ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೂ
2 ನೀವು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ನಿಷ ್ಕಳಂಕ ಾಗಿ
ಜೀವಿಸುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಾಕೊ್ಯೕಪದೇಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದೇವರ
ಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡಲು ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಯಿಂದಲೇ
್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಲ್ಪಡುವರು. 3 ತಲೆಕೂದಲನು್ನ ಸುಂದರ ಾಗಿ
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ಾಚಿಕೊಳು್ಳವು ಾಗಲಿ ಬಂ ಾರದ ಒಡವೆಗ ಾಗಲಿ ಒಳೆ್ಳಯ
ಬಟೆ್ಟಗ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ೌಂದಯರ್ದ ಾಧನಗ ಾಗದಿರಲಿ.
4 ಾತಿ್ವಕವೂ ಾಂತವೂ ಆದ ಆಂತಯರ್ವೇ ನಿಮ್ಮ
ೌಂದಯರ್ ಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ೌಂದಯರ್ ನಶಿಸಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಬಹು ಅಮೂಲ್ಯ ಾದದು್ದ.

5 ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ ಜೀವಿಸಿದು್ದ ದೇವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸು ಾ್ತ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮನು್ನ
ಶೃಂಗರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿದ್ದರು.
6 ಾನು ಾರಳಂತಹ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಅವಳು
ತನ್ನ ಗಂಡ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದ, ಅವನನು್ನ
ತನ್ನ ಒಡೆಯನೆಂದು ಕರೆದಳು. ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಾದ ನೀವು ಭಯಪಡದೆ
ಾ ಾಗಲೂ ೕಗ ್ಯ ಾದುದನು್ನ ಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಾರಳ

ನಿಜ ಾದಮಕ್ಕ ಾಗುವಿರಿ.
7 ಪುರುಷರೇ, ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪತಿ್ನಯರನು್ನ

ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾಳಬೇಕು. ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಪತಿ್ನಯರಿಗೆ ೌರವ ತೋರಬೇಕು. ಅವರು ನಿಮಗಿಂತ
ದುಬರ್ಲರು. ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಆಶೀ ಾರ್ದವನೆ್ನೕ
ಅಂದರೆ ನಿಜಜೀವವನು್ನ ನೀಡುವ ಕೃಪೆಯನೆ್ನೕ ನಿಮ್ಮ ಪತಿ್ನಯರಿಗೂ
ಕೊಡುವನು. ನೀವು ಹೀಗೆ ಜೀವಿಸುವು ಾಗಿದ್ದರೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ನಿಮಗೆ
ಅಡಿ್ಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಳೆ್ಳಯದರ ನಿಮಿತ್ತ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಕಟ
8 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಾಂತಿಯಿಂದ ಾಳಿರಿ;

ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಸಹೋದರರಂತೆ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ದಯೆ ತೋರುವವರೂ ಮತು್ತ
ದೀನತೆ ಉಳ್ಳವರೂ ಆಗಿರಿ. 9 ಅಪ ಾರ ಾಡಿದವನಿಗೆ
ಅಪ ಾರ ಾಡದೆ, ನಿಂದಿಸಿದವನನು್ನ ನಿಂದಿಸದೆ, ಅವನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವಂತೆ ದೇವರಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಏಕೆಂದರೆ
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ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
10ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ಈಜೀವಿತದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸು ಾ್ತ
ಸುದಿನಗಳನು್ನ ನೋಡಲು ಅಪೇ ಸುವವನು

ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡದಿರಲಿ;
ಸುಳ್ಳನು್ನ ನುಡಿಯದಿರಲಿ.

11ಅವನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡದೆ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಾಡಲಿ.
ಅವನು ಾಂತಿಯನು್ನ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ಅದನು್ನ ಪಡೆಯಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಲಿ.

12ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಪ್ರಭುವು ಾಯು ಾ್ತನೆ;
ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಆಲಿಸು ಾ್ತನೆ.

ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುವ ಜನರನು್ನ ಪ್ರಭುವು ವಿರೋಧಿಸು ಾ್ತನೆ.”
ಕೀತರ್ನೆ. 34:12-16

13 ನೀವು ಾ ಾಗಲೂ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಾರೂ ನಿಮಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
14 ಆದರೆ ೕಗ ್ಯ ಾದುದನು್ನ ಾಡು ಾಗ ನೀವು
ಸಂಕಟಪಡಬೇ ಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ “ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಕಟಕೆ್ಕ
ಒಳಪಡಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ ಮತು್ತ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ.”✡
15 ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಪ್ರಭು ಾಗಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ನಿರೀ ಗೆ ಆ ಾರವೇನೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ
ಉತ್ತರ ಹೇಳಲು ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ. 16 ಆದರೆ
ಾತಿ್ವಕತೆಯಿಂದ ೌರವಕರ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರವನು್ನ
ಹೇಳಿ. ನೀವು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ೕಗ ್ಯ ಾದದೆ್ದಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಖಚಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಆಗ, ನೀವು
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ
✡ 3:14: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ 8:12.
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ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುವವರು ಾವುಹೇಳಿದಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳಿ ಾಗಿ
ಾಚಿಕೆಪಡುವರು.
17 ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಿ ಸಂಕಟ ಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡಿ ಸಂಕಟಪಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ೌದು, ಅದು ದೇವರ

ಅಪೇ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಒಳೆ್ಳಯದು.

18ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಒಂದೇ ಾರಿ
ಾಧೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಸತ್ತನು.

ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದ ಆತನು
ಅಪ ಾಧಿಗಳಿ ಾಗಿ ಾ್ರಣಕೊಟ್ಟನು.
ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ನಡೆಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು ಹೀಗೆ

ಾಡಿದನು.
ಆತನ ದೇಹವು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟಿ್ಟತು,

ಆದರೆ ಆತನು ಆತ್ಮಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತ ಾದನು.

19ಬಳಿಕಆತನು ಆತ್ಮರೂಪದಲಿ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ
ಸು ಾತೆರ್ ಾರಿದನು. 20 ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ನೋಹನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದವರೇ ಅವರು. ನೋಹನು ಾವೆಯನು್ನ
ಕಟು್ಟತಿ್ತ ಾ್ದಗದೇವರು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಾಯುತಿ್ತದ್ದನು. ಕೆಲವರುಅಂದರೆ
ಎಂಟುಮಂದಿ ಾತ್ರ,ಆ ಾವೆಯಲಿ್ಲನೀರಿನಮೂಲಕರ ಸಲ್ಪಟ್ಟರು.
21 ಆ ನೀರು ಈಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುತಿ್ತರುವ ದೀ ಾ ಾ್ನನದಂತಿದೆ.
ದೀ ಾ ಾ್ನನವು ಮೈಕೊಳೆಯನು್ನ ತೊಳೆಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯಬೇಕೆಂದುವಿ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂಥ ಾಗಿದೆ. ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾವಿನಿಂದ ಎದು್ದಬಂದದ್ದರಿಂದ ಅದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುತ್ತದೆ.
22 ಈಗ ಯೇಸು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರುವನು. ಆತನು ದೇವರ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ದೇವದೂತರನೂ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ
ಶಕಿ್ತಗಳನೂ್ನ ಆಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
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4
ಾ ಾರ್ಟಾದ ಜೀವಿತ

1 ಕಿ್ರಸ್ತನು ದೇ ಾರೂಢ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಸಂಕಟಪಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲದ್ದ ಮನೋ ಾವವನೆ್ನೕ ನೀವೂ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಾರೀರಿಕ ಾಗಿ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 2ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ನೀವು ಜನರ ಅಪೇ ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡದೆ,
ದೇವರು ಅಪೇ ಸುವಂಥ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾಡು ಾ್ತ ಜೀವಿಸಲು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 3 ದಲು, ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ
ಜನರು ಾಡುವಂತಹ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಬಹಳ
ಾಲವನು್ನ ವ್ಯಥರ್ಗೊಳಿಸಿ ಬಿಟಿ್ಟರುವಿರಿ. ನೀವು ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ; ಇಷ್ಟ ಾದ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ;

ಕುಡುಕ ಾಗಿದಿ್ದರಿ, ಕೂ್ರರಿಗ ಾಗಿದಿ್ದರಿ; ಅಸಹ್ಯಕರ ಾದ ನಿರಥರ್ಕ
ಗೋಷಿ್ಠಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮದ್ಯ ಾನಗೋಷಿ್ಠಗಳನು್ನ ನಡೆಸುತಿ್ತದಿ್ದರಿ;
ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ.

4 ನೀವು ಅಸಹ್ಯಕರ ಾದ ನಿರಥರ್ಕಗೋಷಿ್ಠಗಳನು್ನ
ಾಡದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡ ಅವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುವರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ
ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುವರು. 5 ಆದರೆ ಅವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು
ಾವು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾವೇ ವಿವರಣೆಯನು್ನ
ನೀಡಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ ಮತು್ತ ಸತಿ್ತರುವ
ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಅವರು
ವಿವರಣೆ ನೀಡಬೇ ಾಗುವುದು. 6 ಸತು್ತಹೋಗಿರುವ
ಜನರಿಗೂ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸ ಾಯಿತು. ಅವರು
ಶರೀರಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ
ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ದೇವರಂತೆ ಸ ಾ ಾಲ ಜೀವಿಸಲೆಂದೇ ಅವರಿಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸ ಾಯಿತು.
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ದೇವರ ವರಗಳಿಗೆಉತ್ತಮ ಾಯರ್ ನಿ ಾರ್ಹಕ ಾಗಿರಿ
7 ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳೂ ಅಂತ್ಯಗೊಳು್ಳವ ಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ.

ನೀವು ವಿವೇಕಿಗ ಾಗಿದು್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟ ಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ನೀವು ಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ಇದು ಸ ಾಯ ಾಡುತ್ತದೆ. 8 ನೀವು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಎಡಬಿಡದೆ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಾದುದು.
ಪಿ್ರೕತಿಯು ಅನೇಕ ಾಪಗಳನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. 9 ಗುಣುಗುಟ್ಟದೆ
ಅತಿಥಿಸ ಾ್ಕರ ಾಡಿರಿ. 10 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ದೇವರಿಂದ
ಆತಿ್ಮಕ ವರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಿ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ
ವಿಧಗಳಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವನು. ನೀವು
ದೇವರ ವರಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಯುತ ಾದ
ಸೇವಕ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕ ಾಗಿರಿ; ಪರಸ್ಪರ ಸೇವೆ
ಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ವರಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ. 11ಬೋಧಿಸುವವನು

ದೇವರ ನುಡಿಗಳನೆ್ನೕ ಬೋಧಿಸಲಿ. ಸೇವೆ ಾಡುವವನು ದೇವರೇ
ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಸೇವೆ ಾಡಲಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ
ಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದರಲೂ್ಲ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ

ಮೂಲಕ ದೇವರು ಸು್ತತಿಸಲ್ಪಡುವನು. ಅಧಿ ಾರವೂ ಮಹಿಮೆಯೂ
ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಸೇರಿದವುಗ ಾಗಿವೆ. ಆಮೆನ್.

ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಾಗಿ ಸಂಕಟಪಡುವುದು
12 ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ನೀವು ಈಗ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ

ಸಂಕಟಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡದಿರಿ. ಅವು ನಿಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಪರೀ ಸುತಿ್ತವೆ. ವಿಪರೀತ ಾದದು್ದ ನಿಮಗೆ
ಸಂಭವಿಸುತಿ್ತದೆಯೆಂದು ೕಚಿಸದಿರಿ. 13 ಆದರೆ ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ.
ಕಿ್ರಸ್ತನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸು ಾಗ ನೀವು
ಸಂತೋಷಪಡುವಿರಿ ಮತು್ತ ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. 14 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರುವುದರ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಜನರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ನುಡಿದರೆ ನೀವು ಾಗ್ಯವಂತ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ತೇ ೕಮಯ ಾದ
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ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ದೇವ ಾತ್ಮ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
15 ನೀವು ಕೆಡುಕ ಾಗ ಾರದು ಅಂದರೆ ಕೊಲೆ ಾರ ಾಗ ಾರದು,
ಕಳ್ಳ ಾಗ ಾರದು ಮತು್ತ ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ ಾರದು.
ಇಂಥವುಗಳನು್ನ ಾಡುವವನು ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗುವನು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಆ ರೀತಿಯ ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗ ಾರದು. 16 ನೀವು

ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಕಟಪಟ್ಟರೆ, ಾಚಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಆ
(ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ) ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಬೇಕು.
17 ನಿಮ್ಮ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯದ ಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ದೇವರ
ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೇ ಆರಂಭ ಾಗುವುದು. ನಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ ಅದು
ಆರಂಭ ಾದರೆ, ದೇವರ ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದ ಜನರಿಗೆ
ಏ ಾಗಬಹುದು?
18 “ನೀತಿವಂತನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲು ಕಷ್ಟ ಾದರೆ,

ಭಕಿ್ತಹೀನನಮತು್ತ ಾಪಿಷ್ಠನ ಗತಿಯೇನು?” ಾನೋಕಿ್ತ. 11:31

19 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಅಪೇ ಯಂತೆ ಸಂಕಟಪಡುವವರು
ತಮ್ಮ ಜೀ ಾತ್ಮಗಳನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಅವರನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು ದೇವರೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆತನಲಿ್ಲ
ಭರವಸವಿಡತಕ್ಕದು್ದ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿಅವರುಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುತ್ತಲೇ
ಇರಬೇಕು.

5
ದೇವರಮಂದೆ

1 ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಹಿರಿಯರಿಗೆ ಾನು ಈಗ ಕೆಲವು ಾತುಗಳನು್ನ
ಹೇಳಬೇ ಾಗಿದೆ. ಾನೂ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಾಧೆಗಳನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವ
ಪ್ರ ಾವದಲಿ್ಲ ಾನೂ ಾಲು ಾರ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 2 ನೀವು ಜ ಾ ಾ್ದರಿ
ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಭೆಯನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ದೇವರ ಮಂದೆ. ನೀವು ಆ
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ಮಂದೆಯನು್ನ ಾಯಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಾಗಿದೆ;
ಅದು ಬಲವಂತದಿಂದ ಹೊರಿಸಿದ ಹೊರೆಯಲ್ಲ. ದೇವರು ಅದನೆ್ನೕ
ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತನೆ. ನೀವು ಆ ಮಂದೆಯನು್ನ ಾಯುವುದು ಹಣದ
ನಿಮಿತ್ತವಲ್ಲ, ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡಲು ನಿಮಗಿರುವ ಸಂತಸದ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೇ. 3 ನೀವು ಜ ಾ ಾ್ದರ ಾಗಿರುವ ಆ ಮಂದೆಯ
ಮೇಲೆ ದ ಾ್ಬಳಿಕೆ ಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ
ಾದರಿ ಾಗಿರಿ. 4 ಪ್ರ ಾನ ಕುರುಬನು (ಕಿ್ರಸ್ತನು) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ,

ನಿಮಗೆ ಕಿರೀಟವುಲಭಿಸುವುದು. ಮ ಾ ಪ್ರ ಾವವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ
ಆ ಕಿರೀಟವು ತನ್ನ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದೇ ಇಲ್ಲ.

5 ಯುವಕರೇ, ಾನು ನಿಮಗೂ ಕೆಲವು ಾತುಗಳನು್ನ
ಹೇಳಬೇ ಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿರಬೇಕು.
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

“ದೇವರು ಅಹಂ ಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದರೆ ಆತನು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಕೃಪೆಯನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸುವನು.” ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 3:34

6ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯುತ ಾದ ಹಸ್ತದ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ರತೆಯಿಂದಿರಿ.
ೕಗ ್ಯ ಾಲವು ಸಮೀಪಿಸಿ ಾಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೇಲೆತು್ತವನು.

7 ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಆತನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿರಿ.

8 ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತ ಾಗಿರಿ ಮತು್ತ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ! ಸೈ ಾನನು ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರ.
ಗಜಿರ್ಸುವ ಸಿಂಹವು ಾರನು್ನ ತಿನ್ನಲಿ ಎಂದು ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವಂತೆ
ಅವನು ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 9 ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಸಿ್ಥರ ಾಗಿದು್ದ ಅವನನು್ನ ಎದುರಿಸಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗಿರುವಂಥ
ಾಧೆಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
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10 ೌದು,ನೀವುಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾತ್ರ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ಆದರೆ ಅನಂತರ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆತನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ನೀವು ಕೆಳಕೆ್ಕ ಬೀಳದಂತೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ
ಆ ಾರ ಾಗುವನು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃಪೆಯನು್ನ ತೋರುವ ದೇವರು
ಆತನೇ. ತನ್ನ ಪ್ರ ಾವದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಲು ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕರೆದನು. ಆ ಪ್ರ ಾವವು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ. 11 ಸ ಾರ್ಧಿಪತ್ಯವು
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆತನದೇ. ಆಮೆನ್.
ಅಂತಿಮ ಶು ಾಶಯಗಳು

12 ಾನು ಈ ಕಿರುಪತ್ರವನು್ನ ಸಿ ಾ್ವನನ ನೆರವಿನಿಂದ ಬರೆದೆನು.
ಅವನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಸಹೋದರನೆಂಬುದು ನನಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂತೈಸಲು ಮತು್ತ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಲು ಈ
ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದೆನು. ಇದುವೇ ದೇವರ ನಿಜ ಾದ ಕೃಪೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಕೃಪೆಯಲಿ್ಲ
ಸಿ್ಥರತೆಯಿಂದಿರಿ.

13 ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯವರು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆಯೇ ಆ ಜನರನೂ್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗಿದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಾಕರ್ನೂ
ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 14 ನೀವು ಭೇಟಿ ಾಡಿ ಾಗ
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಯಮುದ್ದನು್ನ ನೀಡಿರಿ.
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಾಂತಿಯಿರಲಿ.
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