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ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ
ಬರೆದ ಎರಡನೆ ಪತ್ರ

1 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲನು ಬರೆಯುವ
ಪತ್ರ. ಾನು ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ಸಭೆಯವರಿಗೂ ಇಡೀ ಅ ಾಯ
ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲರುವ ದೇವಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಾನು ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ ತಿ ಥೆಯನೊಡನೆ ಸೇರಿ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

2 ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ಆಗಲಿ.

ೌಲನು ದೇವರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸುವ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
3 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇವರೂ ತಂದೆಯೂ

ಆಗಿರು ಾತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ದೇವರು ಕನಿಕರದಿಂದ
ತುಂಬಿರುವ ತಂದೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಸಕಲ ವಿಧ ಾಗಿ
ಸಂತೈಸುವ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 4 ನಮಗೆ ಸಂಕಷ್ಟವಿರು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ
ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂತೈಸು ಾ್ತನೆ; ಸಂಕಷ್ಟಗಳಲಿ್ಲರುವ ಇತರ
ಜನರನು್ನ ಸಂತೈಸಲು ಇದರ ಮೂಲಕ ಾವು ಸಹ ಶಕ್ತ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ.
ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂತೈಸುವಂತೆಯೇ ಾವು ಸಹ ಅವರನು್ನ
ಸಂತೈಸಬಲ್ಲವ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ. 5 ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅನೇಕ ಾಧೆಗಳಲಿ್ಲ
ಾಲು ಾರ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ
ಹೇರಳ ಾದ ಆದರಣೆಯು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 6 ನಮಗೆ
ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿರುವು ಾದರೆ, ಆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆದರಣೆ ಾಗಿಯೇ
ಮತು್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿಯೇ. ನಮಗೆ ಆದರಣೆ ಇರುವು ಾದರೆ, ಅದು
ನಿಮ್ಮ ಆದರಣೆ ಾಗಿಯೇ. ನಮಗಿರುವಂಥ ಾಧೆಗಳನು್ನ ನೀವು
ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಗಿದೆ.
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7 ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಬಲ ಾದ ನಿರೀ ಯಿದೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ
ಾಧೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿರುವುದರಿಂದನಮ್ಮಆದರಣೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ನೀವು ಾಲು ಾರ ಾಗುತಿ್ತೕರಿ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

8 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾವು ಏ ಾ್ಯ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ
ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಂಕಟದ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾವು
ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕವೆ. ಅಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಅ ಾರ ಾದ ಾರಗಳಿದ್ದವು.
ಆ ಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕಿ್ತಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಾಗಿದ್ದವು.
ಜೀವಸಹಿತ ಉಳಿಯುತೆ್ತೕವೆ ಎಂಬ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಸಹ ಾವು
ಬಿಟು್ಟಕೊಟೆ್ಟವು. 9 ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾವು ಾಯುತೆ್ತೕವೆಂದು
ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೊಂಡೆವು. ಾವು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ
ಇಡದಂತೆಯೂ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸುವ
ದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡಬೇಕೆಂತಲೂ ಇ ಾಯಿತು. 10 ಮರಣದ
ಈ ಮ ಾ ಅ ಾಯಗಳಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿದನು. ಮತು್ತ
ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ರ ಸುವನು. ಾವು ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ
ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ. ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ರ ಸುವನು.
11 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಬಲಿ್ಲರಿ. ಆಗ, ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ

ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅನೇಕರು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
ಾಡುವರು.
ೌಲನ ೕಜನೆಗಳಲಿ್ಲ ಬದ ಾವಣೆ

12 ಾವು ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತೆ್ತೕವೆ ಮತು್ತ ಇದು
ಸತ್ಯವೆಂದು ಾನು ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಹೇಳಬಲೆ್ಲನು.
ಅದೇನೆಂದರೆ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ದೇವರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಯ ಾಥರ್ ಾದ ಮತು್ತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ
ಹೃದಯದಿಂದ ಾಡಿದೆವು. ಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಡಿದ
ಾಯರ್ಗಳಲ್ಲಂತೂ ಇದು ಮತ್ತಷು್ಟ ಸತ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಾವು ಇದನು್ನ
ಾಡಿದು್ದ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಲೋಕದ ಾನದಿಂದಲ್ಲ.
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13-14 ನೀವು ಓದಿ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾತ್ರ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತೆ್ತೕನೆ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಾದ ಕೆಲವು
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಈ ಾಗಲೇ ಸ್ಪಲ್ಪ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರೆಂಬನಿರೀ ನನಗಿದೆ. ನಮ್ಮ
ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನುಮತೆ್ತ ಬಂ ಾಗ ಾವು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವಂತೆ ನೀವೂ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಪಡ ಾಗುವಂತೆ
ನೀವು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ.

15 ಾನು ಈ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಬಹು ಭರವಸೆ
ಉಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಲು ಸಂದಶಿರ್ಸಲು
ಾನು ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆನು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಎರಡು
ಸಲ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಗಬಹುದಿತು್ತ. 16 ಾನು ಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗು ಾಗಲೂ ಬಳಿಕ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರು ಾಗಲೂ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದ. ಜುದೇಯಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಸ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು
ನಿಮಿ್ಮಂದ ಸ ಾಯವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದ. 17 ಾನು
ಆ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಉದೆ್ದೕಶ
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ೕಚಿಸುತಿ್ತೕ ಾ? ಾನು
ಾ್ರಪಂಚಿಕರಂತೆ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆನೋ? ಅವ ಾದರೋ
ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾಗ “ ೌದು, ೌದು” ಎಂತಲೂ ಅದೇ

ಸಮಯದಲಿ್ಲ “ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ” ಎಂತಲೂ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
18 ನೀವು ದೇವರನು್ನ ನಂಬಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾವು ನಿಮಗೆ

ಏಕ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ “ ೌದು”ಮತು್ತ “ಇಲ್ಲ”ಎಂದುಹೇಳಲಿಲ್ಲವೆಂದು
ನೀವು ನಂಬಬಲಿ್ಲರಿ. 19 ಸೀಲನು, ತಿ ಥೆಯನು ಮತು್ತ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ದೇವರ ಮಗ ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನು
ೌದೆಂತಲೂ ಅಲ್ಲವೆಂತಲೂ ಎರಡು ರೀತಿಯಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ. ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ಾ ಾಗಲೂ ಇರುವಂಥದು್ದ “ ೌದು” ಎಂಬುದೇ. 20 ದೇವರು
ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನಗಳಿಗೆಲ್ಲ “ ೌದು” ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ

ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಾವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮೂಲಕ “ಆಮೆನ್” ಎಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. 21 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮತು್ತ
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ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ದೃಢಗೊಳಿಸು ಾತನು ದೇವರೇ. ದೇವರು ತನ್ನ
ವಿಶೇಷ ಾದ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 22 ಾವು
ಆತನವರೆಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಾಕಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ನಮ್ಮ
ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ನಮಗೆ ಾಡಿದ
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೇ ನಮಗೆ
ಆ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

23 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ನೋಯಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ನನಗೆ
ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಾರಣ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ.
ಇದು ಸತ್ಯ. ಇದಕೆ್ಕ ದೇವರೇ ಾ . 24 ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಾವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆಂದು ಾನು
ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ನೀವುನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಾವುನಿಮ್ಮ
ಸಂತೋಷ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ ತೆಕೆಲಸದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

2
1 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಿರುವ ಮುಂದಿನ

ಸಂದಶರ್ನವು ನಿಮಗೆ ದುಃಖವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ
ಸಂದಶರ್ನ ಾಗಿರ ಾರದೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆನು. 2 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದುಃಖಗೊಳಿಸಿದರೆ, ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವವರು ಾರು?
ನನಿ್ನಂದದುಃಖಿತ ಾದನೀವು ಾತ್ರ ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬಲಿ್ಲರಿ.
3 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ, ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಬೇ ಾದ
ಜನರಿಂದಲೇ ನನಗೆ ದುಃಖ ಾಗ ಾರದೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದೆನು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ
ಆನಂದದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗುತಿ್ತೕರಿ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನನಗಿತು್ತ.
4 ಾನು ದಲೊಮೆ್ಮ ನಿಮಗೆ ಬರೆ ಾಗ, ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಬಹಳ
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿತು್ತ ಮತು್ತ ದುಃಖಗೊಂಡಿತು್ತ. ಾನು ಕಣಿ್ಣೕರಿಡು ಾ್ತ
ನಿಮಗೆ ಬರೆದದು್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದುಃಖಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಷು್ಟ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಷೆ್ಟ.
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ತಪು ್ಪ ಾಡಿದ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ
5 ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಒಬ್ಬನು ದುಃಖವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದು್ದ

ನನಗಲ್ಲ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವನು ನಿ ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ
ದುಃಖವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. (ಅದು ತನ್ನ ಾಸ್ತವ ಸಿ್ಥತಿಗಿಂತ
ಹೆಚು್ಚ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿ ಾಣುವಂತೆ ಾಡಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.)
6 ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಬಹುಮಂದಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಶಿ ಯೇ
ಾ ಾಗಿದೆ. 7 ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ
ಸಂತೈಸಬೇಕು. ಆಗ ಅವನು ಅತೀವ ದುಃಖದಿಂದ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಸೋತುಹೋಗಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಅವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತೕರೆಂಬುದನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 9 ನೀವು ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿದಿ್ದೕರೋ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂಬುದನು್ನ ಪರೀ ಸಿ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಬರೆದೆನು. 10 ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ, ಾನೂ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದನು್ನ
ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೇ ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇ ಾದದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ
ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು. 11 ಸೈ ಾನನು
ನಮಿ್ಮಂದ ಾವುದನೂ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳ ಾರದೆಂದು ಾನು ಹೀಗೆ
ಾಡಿದೆನು. ಸೈ ಾನನ ೕಜನೆಗಳು ಾವುವೆಂದು ನಮಗೆ

ಚೆ ಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದಿವೆ.
ತೊ್ರೕವದಲಿ್ಲ ೌಲನಉದೆ್ವೕಗ

12 ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತೊ್ರೕವಕೆ್ಕ
ಹೋದೆನು. ಪ್ರಭುವು ಅಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಅವ ಾಶವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. 13 ಆದರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಾದ ತೀತನನು್ನ ಾನು
ಅಲಿ್ಲ ಾಣಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಸ ಾ ಾನವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾನು ಅವರನು್ನ ವಂದಿಸಿಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ ಹೊರಟೆನು.
14 ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ
ಾ ಾಗಲೂ ವಿಜ ೕತ್ಸವದತ್ತ ನಡೆಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ದೇವರು ತನ್ನ
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ಾನವೆಂಬ ಪರಿಮಳವನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹರಡಲು
ನಮ್ಮನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 15 ರಕ್ಷಣಾ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರ
ಮತು್ತ ಾಶನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಪರಿಮಳ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರಿಗೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಾಣಿಕೆ.
16 ಾಶನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆಮರಣವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ
ಮರಣದ ಾಸನೆ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ರಕ್ಷಣಾ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವ
ಜನರಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ಜೀವದ ಾಸನೆ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಹೀಗಿರ ಾಗಿ,ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಲು ಾರು ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ?
17 ಇತರ ಅನೇಕರು ಾಡುವಂತೆ ಾವು ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ
ಕಲಬೆರಕೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ದೇವರ
ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ದೇವರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಜನರಂತೆ ಾವು ಾ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ.

3
ದೇವರ ಸೇವಕರ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದ

1 ಾವು ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಮತೆ್ತ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಲು
ಆರಂಭಿಸಿದೆ್ದೕವೆಯೇ? ಇತರ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಬೇ ಾಗುವಂತೆ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ನನಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಪತ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು
ಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿದೆ ೕ? ಅಥ ಾ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೋಗು ಾಗ ನಿಮಿ್ಮಂದ

ೕಗ ್ಯ ಾ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿದೆ ೕ? 2ಸ್ವತಃ ನೀವೇ
ನಮಗೆ ೕಗ್ಯ ಾಪತ್ರ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ಪತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ಆ ಪತ್ರವನು್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲರು, ಎಲ್ಲರೂ ಓದು ಾ್ತರೆ.
3 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪತ್ರ ನೀ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಆ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದಿರುವುದು ಾಯಿಯಿಂದಲ್ಲ, ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ
ದೇವರಆತ್ಮನಿಂದ. ಇದನು್ನ ಕಲು್ಲಹಲಿಗೆಗಳಮೇಲೆಬರೆದಿಲ್ಲ. ಇದನು್ನ
ಾನವ ಹೃದಯಗಳಮೇಲೆ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
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4 ಾವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಬಲೆ್ಲವು; ಏಕೆಂದರೆ ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮೂಲಕ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಭರವಸದಿಂದಿದೆ್ದೕವೆ. 5 ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೇ ಾವು ಾವ ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ನದರೂ ಾಡಬಲೆ್ಲವೆಂದು
ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ಾವು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದೇವರು
ಒದಗಿಸಿದ ಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದಲೇ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. 6 ದೇವರು ತನ್ನ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸೇವಕ ಾಗಿರುವ
ಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಈ ಹೊಸ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಲಿಖಿತ ರೂಪ ಾದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಲ್ಲ. ಇದು
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನದು. ಲಿಖಿತ ರೂಪ ಾದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಮರಣವನು್ನ
ತರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಹೆಚಿ್ಚನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ತರುತ್ತದೆ
7 ಮರಣವನು್ನ ವಿಧಿಸುವ ಸೇವೆಯು (ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ) ಕಲಿ್ಲನ

ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಅದು
ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಂದಿಗೆ ಬಂದಿತು. ೕಶೆಯ ಮುಖವು
ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವನ
ಮುಖವನು್ನ ನೋಡ ಾರದೆ ಹೋದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಆ
ಮಹಿಮೆಯು ಕುಂದಿಹೋಯಿತು. 8 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ
ಸಂಬಂಧ ಾದ ಸೇವೆಯು ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದೆ. 9 ಇದರಥರ್ವೇನೆಂದರೆ: ಆ ಸೇವೆಯು (ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ)
ಜನರನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ತೀಪುರ್ ನೀಡಿತು, ಆದರೆ ಅದು
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿತು್ತ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ನೀತಿಗೆ ಾಧನ ಾಗಿರುವ
ಸೇವೆಯು ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದು
ಎಷೊ್ಟೕ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿದೆ. 10 ಆ ಹಳೆ ಸೇವೆಯು ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿತು್ತ. ಆದರೆ ಅದು ಹೊಸ ಸೇವೆಯ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಮಹಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಾ್ದಯಿತು. 11 ಲಯಗೊಂಡ ಆ ಸೇವೆಯು
ಮಹಿಮೆ ಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವು ಾಗಿದ್ದರೆ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ
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ಮುಂದುವರಿಯುವ ಈ ಸೇವೆಯು ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದೆ.

12 ನಮಗೆ ಈ ನಿರೀ ಇರುವುದರಿಂದ ಾವು ಬಹಳ
ಧೈಯರ್ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 13 ಾವು ೕಶೆಯಂತಿಲ್ಲ. ಕುಂದಿ
ಹೋಗುವ ಮಹಿಮೆಯು ಅಂತ್ಯಗೊಳು್ಳವುದನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಾಣದಂತೆ ೕಶೆಯು ತನ್ನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಂಡನು.

14 ಆದರೆ ಅವರ ಬುದಿ್ಧಗೆ ಮಂಕು ಕವಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಓದು ಾಗ ಇಂದಿಗೂ ಅದೇಮುಸುಕು ಅಥರ್ವನು್ನ ಮರೆ ಾಡುತ್ತದೆ.
ಆ ಮುಸುಕನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ಾತ್ರ ಅದು ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 15 ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ,
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಓದು ಾಗ, ಅವರ ಮನಸು್ಸಗಳ

ಮೇಲೆ ಮುಸುಕು ಇರುತ್ತದೆ. 16ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾ ಾರ್ಟಾಗಿ
ಪ್ರಭುವನು್ನ ಅನುಸರಿಸು ಾಗಆಮುಸುಕು ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು. 17ಆ
ಪ್ರಭುವು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೇ. ಎಲಿ್ಲ ಪ್ರಭುವಿನ ಆತ್ಮನು ಇರು ಾ್ತನೋ ಅಲಿ್ಲ
ಸ್ವತಂತ್ರವಿರುತ್ತದೆ. 18ನಮ್ಮಮುಖಗಳುಮುಸುಕಿನಿಂದಮುಚ್ಚಲ್ಪಟಿ್ಟಲ್ಲ.
ಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಸುಕು ತೆರೆದ ಮುಖವುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ಪ್ರಭುವಿನ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಕನ್ನಡಿಯಂತಿದೆ್ದೕವೆ. ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ
ಹೊರಹೊಮು್ಮವ ಮಹಿಮೆಯು ನಮ್ಮನು್ನ ಅಧಿ ಾಧಿಕ ಾಗಿ
ಾಪರ್ಡಿಸಿ ಆತನನೆ್ನೕ ಹೋಲುವಂತೆ ಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೆ ಾ್ಲ

ದೇವ ಾತ್ಮ ಾಗಿರುವ ಪ್ರಭುವಿನ ಾಯರ್ವೇ.

4
ಮಡಕೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಆತಿ್ಮಕ ಭಂ ಾರ

1ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಸೇವೆಯನು್ನ ನಮಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಧೈಯರ್ಗೆಡುವುದಿಲ್ಲ. 2 ರಹಸ್ಯ ಾದ ಮತು್ತ
ಾಚಿಕೆಕರ ಾದ ಾಗರ್ಗಳಿಗೆ ಾವು ವಿಮುಖ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಾವು ಕುತಂತ್ರವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ
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ಉಪದೇಶವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಾವು ಸತ್ಯವನು್ನ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ಾರೆಂಬುದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಈ
ರೀತಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ. ಹೀಗೆ ಾವು ದೇವರ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ
ಎಂ ಾ ಜನ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು. 3 ಾವು ಬೋಧಿಸುವ ಸು ಾತೆರ್ಯು
ಮರೆ ಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಾಶನದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ
ಾತ್ರ ಅದು ಮರೆ ಾಗಿದೆ. 4 ಈ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಯು

(ಸೈ ಾನನು) ನಂಬದವರ ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ಕುರುಡುಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಕಿ್ರಸ್ತನಮಹಿಮೆಯವಿಷಯ ಾದಸು ಾತೆರ್ಯಬೆಳಕನು್ನ (ಸತ್ಯವನು್ನ)
ಅವರು ಾಣ ಾರರು. ಕಿ್ರಸ್ತನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರಿಗೆಪ್ರತಿರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
5 ಾವು ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಬೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೇ
ಪ್ರಭುವೆಂದುಮತು್ತ ಯೇಸುವಿಗೋಸ ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂದು
ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 6“ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆ ಳಗಿಂದಪ್ರ ಾಶಿಸಲಿ!” ಎಂದು
ದೇವರು ಒಮೆ್ಮ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಈ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ
ತನ್ನ ಬೆಳಕನು್ನ ಬೆಳಗಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮುಖದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆತನು
ನಮಗೆ ಬೆಳಕನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

7 ನಮಗೆ ಈ ನಿ ೕಪವು ದೇವರಿಂದ ದೊರೆತಿದೆ. ಾ ಾದರೋ
ನಿ ೕಪವನು್ನ ತುಂಬಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಕೇವಲ ಮಡಕೆಗಳಂತಿದೆ್ದೕವೆ.
ಈ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯು ಬಂದದು್ದ ದೇವರಿಂದಲೇ ಹೊರತು
ನಮಿ್ಮಂದಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 8 ನಮ್ಮ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆ ಾ್ಲ ಇಕ ್ಕಟು್ಟಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಸೋತುಹೋಗಿಲ್ಲ.
ಅನೇಕಸಲ, ಏನು ಾಡಬೇಕೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು, ಆದರೂ
ಾವು ಧೈಯರ್ಗೆಡುವುದಿಲ್ಲ. 9 ಾವು ಹಿಂಸೆಗೆ ಗುರಿ ಾದೆವು,
ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಲ ನಮಗೆ
ನೋ ಾಯಿತು, ಆದರೂ ಾಶ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 10 ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳಲಿ್ಲ
ಯೇಸುವಿನ ಜೀವವು ತೋರಿಬರಲೆಂದು ಆತನ ಮರಣಾವಸೆ್ಥಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 11 ಾವು ಜೀವಂತ ಾಗಿದ್ದರೂ
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ಯೇಸುವಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ ಾಗಲೂ ಮರಣದ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ.
ಸತು್ತಹೋಗುವ ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳಲಿ್ಲ ಆತನ ಜೀವವು ಾಣಬರಲೆಂದು
ಇದು ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. 12 ಆದ್ದರಿಂದ ಮರಣವು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾಯರ್ ಾಡುತಿ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಜೀವವು ಾಯರ್ ಾಡುತಿ್ತದೆ.
13 “ ಾನು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಾ ಾಡಿದೆನು.” ಎಂದು ಪವಿತ್ರ

ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲದೆ.
ಾವು ನಂಬುವುದರಿಂದಲೇ ಾ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. 14 ಪ್ರಭು ಾದ
ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿದ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಹ
ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಎಬಿ್ಬಸು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ದೇವರು
ನಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ತನ್ನಮುಂದೆನಿಲಿ್ಲಸುವನು. 15ಇವುಗಳೆಲ್ಲ
ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೇ. ಹೀಗೆದೇವರಕೃಪೆಯುಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆ
ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು. ಇದರಿಂ ಾಗಿ, ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಜನರು ದೇವರ
ಮಹಿಮೆ ಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸುತಿ್ತ ಸಲಿ್ಲಸುವರು.

ನಂಬಿಕೆಯಜೀವನ
16 ಆದ ಾರಣವೇ, ಾವೆಂದಿಗೂ ಬಲಹೀನ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ
ೌತಿಕ ದೇಹಕೆ್ಕ ವಯ ಾ್ಸಗುತಿ್ತದೆ ಮತು್ತ ಅದು ಬಲಹೀನ ಾಗುತಿ್ತದೆ.
ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಂತಯರ್ವು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಾಗುತಿ್ತದೆ.
17 ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಿರುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ನಿತ್ಯ ಾದ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವು ನಮಗೆ
ಸ ಾಯಕ ಾಗಿವೆ. ಆ ಮಹಿಮೆಯು ಇಂದಿನ ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿದೆ. 18ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಾಣುವಂಥವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ

ೕಚಿಸದೆ ನಮಗೆ ಾಣದಿರುವಂಥವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
ನಮಗೆ ಾಣುವಂಥವುಗಳು ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ನಮಗೆ ಾಣದಂಥವುಗಳುಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುತ್ತವೆ.

5
1 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾವು ಾಸ ಾಗಿರುವ ಈ ಗು ಾರವು

ಅಂದರೆ ಈ ದೇಹವು ಾಶ ಾಗುವುದೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
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ಆದರೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸಿ ಾಗ, ನಮ್ಮ ಾಸ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು
ನಮಗೊಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಅದು ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ
ನಿಮಿರ್ತ ಾದ ಮನೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಾಶ್ವತ ಾದ
ಮನೆ ಾಗಿದೆ. 2 ಆದರೆ ಈಗ ಾವು ಈ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಬಳಲಿ
ಹೋಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನು್ನ ದೇವರು
ನಮಗೆ ಾ ಾಗ ಕೊಡುವನೊ ಎಂದು ಾತೊರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
3 ಾವು ಅದನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 4 ಈ
ಗು ಾರದಲಿ್ಲರುವ ತನಕನಮಗೆ ಾರ ಾದಹೊರೆಗಳಿವೆಮತು್ತ ಾವು
ನರಳುತೆ್ತೕವೆ. ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿರಲು ಾವು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಪರಲೋಕದ
ಮನೆಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತೆ್ತೕವೆ. ಸತು್ತಹೋಗುವ
ಈ ದೇಹವನು್ನ ಜೀವವು ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು.
5ಇದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ
ಇದನು್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನೆ್ನೕ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

6 ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾಗಲೂ ಧೈಯರ್ದಿಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಈ ದೇಹದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿರುವ ತನಕ ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರುತೆ್ತೕವೆಂಬುದು
ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 7 ಾವು ಾವುದನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕ ೕ
ಅದರಿಂದ ಜೀವಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾವುದನು್ನ ನಂಬಿದೆ್ದೕ ೕ
ಅದರಿಂದ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು
ಧೈಯರ್ವುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ದೇಹವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪ್ರಭುವಿನೊಂದಿಗೆ
ಾಸಿಸುವುದನೆ್ನೕ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕವೆ. 9 ದೇವರನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಸಬೇಕೆಂಬುದೊಂದೇ ನಮಗಿರುವ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿದೆ. ಾವು
ನಮ್ಮ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಇಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರು ಾಗಲೂ ಪ್ರಭುವಿನೊಂದಿಗೆ
ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರು ಾಗಲೂ ಆತನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಬೇಕೆಂಬುದೊಂದೇ
ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಾಗಿದೆ. 10 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಾ್ಯಯ ವಿಚಾರಣೆ ಾಗಿ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಇಹಲೋಕದ
ದೇಹದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಾಡಿದ ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ಕಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದ ಾ್ಕಗಲಿ
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವನು.
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ಜನರನು್ನ ದೇವರ ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಾ್ನಗಿಸಲು ಾಡತಕ್ಕ ಸ ಾಯ
11 ಪ್ರಭುವಿನ ಭಯ ಎಂದರೇನೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಲು ಾವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ಎಂಥವರೆಂದು ದೇವರು

ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಬಲ್ಲನು. ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರೆಂದು ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ. 12 ಾವು ನಮ್ಮನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ನಿರೂಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ
ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆಯಷೆ್ಟ. ನೀವು ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ ಾರಣಗಳನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಆಗ,
ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಣುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕ
ಉತ್ತರವು ನಿಮ್ಮಲಿರುವುದು. ಆ ಜನರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಹೃದಯದ
ಸಿ್ಥತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 13 ಾವು ಹುಚ್ಚ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಅದು ದೇವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೇ. ನಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥಬುದಿ್ಧಯಿದ್ದರೆ
ಅದು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೇ. 14 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಮ್ಮನು್ನ
ಒ ಾ್ತಯಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ
ಆತನು ಸತ್ತನೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ
ಸತು್ತಹೋದರು. 15 ಜೀವಿಸುವವರು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ತಮಗೋಸ ್ಕರ
ಜೀವಿಸ ಾರದೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿ ಾಗಿ ಸತ್ತನು. ಆ ಜನರು
ತನಗೋಸ ್ಕರ ಜೀವಿಸಲೆಂದು ಆತನು ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಸತ್ತನು ಮತು್ತ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದನು.

16ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಲೋಕವು ಜನರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ೕಚಿಸುವಂತೆ
ಇಂದಿನಿಂದ ಾವು ಾರ ಬಗೆ್ಗಯೂ ೕಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಲೋಕವು ೕಚಿಸುವಂತೆ ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಾವು ಆ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ

ೕಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 17 ಾವ ಾದರೂ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲದ್ದರೆ,ಅವನು ಹೊಸ
ಸೃಷಿ್ಟ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಹಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಅಳಿದು ಹೋದವು;
ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಹೊಸ ಾಯಿತು. 18 ಇದೆ ಾ್ಲ ದೇವರಿಂದಲೇ
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ಆಯಿತು. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಸ ಾ ಾನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇತರರನು್ನ ಈ
ಸ ಾ ಾನಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 19 ಅಂದರೆ, ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನೆ್ನೕ
ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ಜನರ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ ಾ ಾನದ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 20 ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪರ ಾಗಿ ಾ ಾಡಲು
ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸ ಾಗಿದೆ. ಇದು, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ಜನರನು್ನ ಕರೆಯುವಂತಿದೆ. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಾಗಿರಿ
ಎಂದು ಾವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪರ ಾಗಿ
ಾ ಾಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 21 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಾಪವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಾವುದೇವರಿಗೆ ಸಮಪರ್ಕ ಾದ ನೀತಿಸ್ವರೂಪಿಗ ಾಗುವಂತೆದೇವರು
ಆತನನು್ನ ಾಪಸ್ವರೂಪಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.

6
1 ಾವು ದೇವರ ತೆಕೆಲಸದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ
ಕೃಪೆಯು ವ್ಯಥರ್ ಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳ. 2ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

“ಸುಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನಗೆ ಕಿವಿಗೊಟೆ್ಟನು,
ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆನು.”
ಯೆ ಾಯ 49:8

ಇದೇ ಆ “ಸುಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಾಲ.” ಇದೇ ಆ “ರಕ್ಷಣೆಯದಿನ.”
3ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯುನಿಂದೆಗೆಒಳ ಾಗ ಾರದೆಂದು ಾವು ಾರಿಗೂ

ತೊಂದರೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 4ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಾವು ದೇವರ ಸೇವಕರೆಂಬುದನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಾವು
ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕೊರತೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ
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5 ಪೆಟು್ಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸೆರೆಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕಲಹಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಕಷ್ಟ ಾದ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿದೆ್ದಗೇಡುಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಉಪ ಾಸಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬಹು ಾಳೆ್ಮಯನು್ನ ತೋರುತೆ್ತೕವೆ. 6 ಾವು
ದೇವರ ಸೇವಕರೆಂಬುದನು್ನ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದಲೂ
ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಲೂ ಕನಿಕರದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಜೀವಿತದಿಂದಲೂ ತೋಪರ್ಡಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ಇದನು್ನ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದಲೂ ನಿಜ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದಲೂ 7 ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೂ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ತೋಪರ್ಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
ಪ್ರತಿ ಂದರ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂರ ಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ
ಒಳೆ್ಳಯ ಜೀವಿತವನೆ್ನೕ ಉಪ ೕಗಿಸುತೆ್ತೕವೆ.

8 ಕೆಲವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸು ಾ್ತರೆ; ಇನು್ನ ಕೆಲವರು
ನಮಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ
ಒಳೆ್ಳಯ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ; ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ
ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಕೆಲವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಸುಳು್ಳ ಾರರೆನು್ನ ಾ್ತರೆ, ಆದರೆ ಾವು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ.
9 ಾವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧರಂತೆ
ಾಣು ಾ್ತರೆ. ಾವು ಾಯುವಂತಿದ್ದರೂ ಬದುಕಿದೆ್ದೕವೆ;
ಶಿ ಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ; 10 ದುಃಖಿತರಂತೆ ಕಂಡರೂ
ಾ ಾಗಲೂ ಉ ಾ್ಲಸಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ; ಬಡವರಂತೆ ಕಂಡರೂ

ಅನೇಕರನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ;
ಏನೂ ಇಲ್ಲದವರಂತೆ ಕಂಡರೂ ಾಸ್ತವ ಾಗಿ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

11 ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲರುವ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಬಿಚು್ಚಮನಸಿ್ಸನಿಂದ
ಾ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ.

12 ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಿಂತು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿದ್ದ ಪಿ್ರೕತಿಯೇ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. 13 ನೀವು
ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಂಬಂತೆ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾವು
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ತೆರೆದಂತೆ ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಿರಿ.

ಅವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
14 ಕಿ್ರಸ್ತನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಜನರಿಗೂ ನಿಮಗೂ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಬೇಡಿ. ಒಳೆ್ಳಯದು ಮತು್ತ
ಕೆಟ್ಟದು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆ ಡನೆ
ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯವೇ? 15 ಕಿ್ರಸ್ತನೂ ಸೈ ಾನನೂ
ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯವೇ? ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೂ ಅವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೂ
ಾಲು ಾರಿಕೆಯೇನು? 16 ದೇವರ ಆಲಯವು ವಿಗ್ರಹಗ ಂದಿಗೆ
ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವೇ? ಾವು ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ
ದೇವರ ಆಲಯ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತೆ:

“ ಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾಸಿಸುವೆನು;ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವೆನು;
ಅವರ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು; ಅವರು ನನ್ನ ಜನ ಾಗಿರುವರು.”

ಾಜಕ ಾಂಡ 26:11-12
17 “ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಬನಿ್ನರಿ;

ಅವರಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿರಿ ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ ಪ್ರಭುವು.
ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಾವುದನೂ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ,

ಆಗ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.” ಯೆ ಾಯ
52:11

18 “ ಾನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಗಿರುವೆನು
ಮತು್ತ ನೀವು ನನ್ನ ಪುತ್ರಪುತಿ್ರಯ ಾಗುವಿರಿ ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಪ್ರಭುವು.” 2 ಸಮುವೇಲ 7:8, 14

7
1 ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಾವು ದೇವರಿಂದ ಈ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ

ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
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ನಮ್ಮ ದೇಹವ ಾ್ನಗಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವ ಾ್ನಗಲಿ ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ
ವಿಧದ ಮಲಿನತೆಯಿಂದ ಾವು ದೂರವಿರೋಣ. ಾವು ದೇವರನು್ನ
ೌರವಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಾಳೆ್ವಯನು್ನ ನಡೆಸಲು ಾವು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಕು.

ೌಲನ ಆನಂದ
2 ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕೊಡಿರಿ. ಾವು

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಿಲ್ಲ. ಾರ ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ
ಾಳು ಾಡಿಲ್ಲ; ಾರನೂ್ನ ವಂಚಿಸಲಿಲ್ಲ. 3 ಾನು ಇದನು್ನ
ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಂದಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ. ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಬದುಕುವಷ್ಟರಮಟಿ್ಟಗೆ ಮತು್ತ ಾಯುವಷ್ಟರಮಟಿ್ಟಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅ ಾರ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕವೆಂದು ಾನು ದಲೇ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 4ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಬಹಳ ಭರವಸವಿದೆ. ಾನು
ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಸಂತೈಸಿದಿರಿ. ನಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಇಕ ್ಕಟು್ಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನನಗೆ ಮ ಾ
ಆನಂದವಿದೆ.

5 ಾವು ಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ನಮಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯೇ
ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆ ಾ್ಲ ಇಕ ್ಕಟು್ಟಗಳಿದ್ದವು. ಹೊರಗೆ
ಕಲಹವಿತು್ತ, ಒಳಗೆ ಭಯವಿತು್ತ. 6ಆದರೆ ದೇವರು ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಜನರನು್ನ ಸಂತೈಸು ಾ್ತನೆ. ತೀತನು ಬಂ ಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಸಂತೈಸಿದನು. 7 ಅವನ ಆಗಮನದಿಂದಲೂ ನೀವು ಅವನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ಆದರಣೆಯಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಾಯಿತು.
ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು ನಿಮಗಿರುವ ಹಂಬಲದ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ
ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ನಿಮ ಾಗಿರುವ ದುಃಖದ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ ನನ್ನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ನಿಮಗಿರುವ ಮ ಾಹಿತಚಿಂತನೆಯ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ
ಅವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು.

8 ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರವು ನಿಮಗೆ ದುಃಖವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿದ್ದರೂ, ಅದನು್ನ ಬರೆದದ್ದಕೆ ್ಕ ನನಗೆ ದುಃಖವಿಲ್ಲ, ಆ
ಪತ್ರವು ನಿಮಗೆ ದುಃಖವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿತೆಂದು ನನಗೆಗೊತಿ್ತದೆ.
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ಆ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ವ್ಯಸನ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದವರೆಗೆ ಾತ್ರ ದುಃಖಿತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿತು. 9 ಈಗ
ಾನು ಸಂತೋಷ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ದುಃಖಿತರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಾನು ದುಃಖಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವು

ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಪರಿವತರ್ನೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಾನು ಸಂತೋಷ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ದೇವರ ಇಚೆ್ಫಗನು ಾರ ಾಗಿ
ನೀವು ದುಃಖಿತ ಾದಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಿ್ಮಂದ ನಿಮಗೆ ಾವ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೂ ನೋ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 10 ದೇವರ ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾದ
ದುಃಖವು ಹೃದಯವನೂ್ನ ಜೀವಿತವನೂ್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸುತ್ತದೆ. ಈ
ಪರಿವತರ್ನೆಯು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿವತರ್ನೆಯ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾವು ವ್ಯಸನಪಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಲೋಕವು
ಹೊಂದಿರುವ ದುಃಖವು ಮರಣವನು್ನ ಬರ ಾಡುತ್ತದೆ. 11 ನೀವು
ಾವ ದುಃಖವನು್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸಿದ್ದನೋ

ಅದೇ ದುಃಖವನು್ನ ನೀವು ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ದುಃಖವು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಹು ಆಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿತು; ನೀವು
ತಪಿ್ಪತಸ್ಥ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನು್ನ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಉಂಟು ಾಡಿತು; ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸಿತು ಮತು್ತ
ಭಯಗೊಳಿಸಿತು; ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನು್ನ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಉಂಟು ಾಡಿತು; ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುವಂತೆ ಾಡಿತು;
ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರನು್ನ ದಂಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನು್ನ ಉಂಟು
ಾಡಿತು. ಆ ಸಮಸೆ್ಯಯ ಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು

ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದಿರಿ. 12 ಾನು ಆಪತ್ರವನು್ನ
ಬರೆದದು್ದ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದವನಿಗೋಸ ್ಕರವಲ್ಲ, ಆ ತಪಿ್ಪನಿಂದ ದುಃಖಕೆ್ಕ
ಒಳ ಾದವನಿಗೋಸ ್ಕರವೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನಿಮಗಿರುವ ಮ ಾಚಿಂತೆಯನು್ನ ನೀವು ದೇವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ನೋಡುವಂ ಾಗಬೇಕೆಂದುಆಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದೆನು. 13ಆದ್ದರಿಂದಲೇ
ನಮಗೆ ಆದರಣೆ ಾಯಿತು.
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ತೀತನು ಬಹು ಸಂತೋಷ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ನಮಗೆಮತ್ತಷು್ಟ
ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. ನೀವೆಲ್ಲರೂಅವನನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದಿರಿ.
14 ತೀತನ ಮುಂದೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಗಳಿದೆನು. ಅದು
ಸಮಪರ್ಕವೆಂದು ನೀವು ನಿರೂಪಿಸಿದಿರಿ. ಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ
ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಸತ್ಯ ಾಗಿತು್ತ. ಾವು ತೀತನ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಾತುಗಳೆ ಾ್ಲ ಸತ್ಯವೆಂದು
ನೀವು ನಿರೂಪಿಸಿದಿರಿ. 15 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಲು
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಪಿ್ರೕತಿಯು ಹೆಚಾ್ಚಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವನನು್ನ ೌರವದಿಂದಲೂ
ಭಯದಿಂದಲೂ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದಿರಿ. 16ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಪೂಣರ್
ಭರವಸೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಹು ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ.

8
ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರ ಕೊಡುವಿಕೆ

1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಮಕೆದೋನಿಯದ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ
ದೇವರು ತೋರಿದ ಕೃಪೆಯ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತೆ್ತೕವೆ.
2 ಆ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಅತೀವ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರೀ ಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಬಹಳ ಬಡಜನರು. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮ ಾ ಆನಂದದಿಂದ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. 3 ತಮಿ್ಮಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಕಿ್ತಮೀರಿ
ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಾ ಾಗಿಯೇ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಅವರಿಗೆ ಾರೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 4 ದೇವಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾದ ಈ
ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಾವೂ ಾಲು ಾರ ಾಗುವ ಾಗ ್ಯ ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದು
ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಪದೇಪದೇ ಕೇಳಿಕೊಂಡರುಮತು್ತ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.
5 ಾವೆಂದೂ ನೆನಸಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಹಣವನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ತಮ್ಮನೆ್ನೕ ಪ್ರಭುವಿಗೂ
ನಮಗೂ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟರು. ದೇವರು ಬಯಸುವುದು ಇದನೆ್ನೕ.
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6 ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿಶೇಷ ಾದ ಈ ಕೃ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನ ಪೂರೈಸಲು
ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾವು ತೀತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆವು.
ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದವನು ತೀತನೇ. 7 ನೀವು
ಪ್ರತಿ ಂದರಲಿ್ಲಯೂಅಂದರೆ,ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ, ಾ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ,
ಾನದಲಿ್ಲ, ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ನಮಿ್ಮಂದ
ಕಲಿತುಕೊಂಡ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಕೃ ಾ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾವು
ಬಯಸುತೆ್ತೕವೆ.

8 ನೀವು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಾನು ಆ ಾಪಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಿಜ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯೇ ಎಂಬುದನು್ನ ಾನು
ನೋಡಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ. ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಇತರ ಜನರಿಗಿರುವ
ನಿಜ ಾದ ಬಯಕೆಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರೀ ಸುತೆ್ತೕನೆ. 9 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ
ಶಿ್ರೕಮಂತಿಕೆಯಲಿ್ಲದ್ದರೂ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಬಡವ ಾದದು್ದ ನಿಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀವು ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬಡವ ಾದನು.

10 ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ಕಳೆದ
ವಷರ್ ಕೊಡುವುದರಲಿ್ಲ ನೀವೇ ದಲಿಗ ಾಗಿದಿ್ದರಿ ಮತು್ತ
ಟ್ಟ ದಲನೆಯ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟವರು ನೀವೇ. 11 ಆದ್ದರಿಂದ

ನೀವು ಆರಂಭಿಸಿದ ಾಯರ್ವನು್ನ ಈಗ ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಿರಿ. ಆಗ,
ನಿಮ್ಮ ಾಯರ್ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಮನಸು್ಸ ಸರಿಸ ಾನ ಾಗಿರುವುದು.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಕೊಡಿರಿ. 12 ನೀವು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ
ನಿಮ್ಮ ಾನವು ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಾನದ ೌಲ್ಯ ಾಪನವು
ನೀವುಏನನು್ನ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ ಎಂಬುದರಮೇಲೆಯೇಹೊರತು ನೀವು
ಏನನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಆ ಾರಗೊಂಡಿಲ್ಲ. 13 ಇತರ
ಜನರು ಸುಖ ಾಗಿರು ಾಗ ನೀವು ಕಷ್ಟದಿಂದಿರುವುದು ನಮಗೆ
ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಂದರಲಿ್ಲಯೂ ಸ ಾನತೆ ಇರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ
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ಬಯಕೆ. 14 ಈಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬೇ ಾದಷಿ್ಟದೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಮೃದಿ್ಧಯು
ಇತರ ಜನರ ಕೊರತೆಯನು್ನ ನೀಗಿಸುವುದು. ಬಳಿಕ, ಅವರು
ಸಮೃದ್ಧ ಾಗಿರು ಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೊರತೆಯನು್ನ ನೀಗಿಸುವರು. ಹೀಗೆ
ಎಲ್ಲರೂ ಸ ಾನ ಾಗಿರುವರು. 15ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ
ಇ ಾಗುವುದು,

“ಬಹಳ ಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ಏನೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಲಿಲ್ಲ,
ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಖರಿಸಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಾಗಲಿಲ್ಲ.”

ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 16:18
ತೀತನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು

16 ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ದೇವರು ತೀತನಿಗೂ
ಕೊಟ್ಟದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 17 ಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ತೀತನು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡನು. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬರಲು ಅವನು ಅ ಾ್ಯಸಕ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ಇದು ಅವನ ಸ್ವಂತ
ಆಲೋಚನೆ. 18 ಎ ಾ್ಲ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಾತ್ರ ಾಗಿರುವ
ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನನು್ನ ತೀತನೊಡನೆ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಈ
ಸಹೋದರನು ಸು ಾ ಾರ್ಸೇವೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕೀತಿರ್ಪಡೆದಿ ಾ್ದನೆ.
19 ಇದಲ್ಲದೆ, ಾವು ಈ ಸ ಾಯಧನವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗು ಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡವಿರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸಭೆಗಳವರು ಈ
ಸಹೋದರನನು್ನ ಆಯೆ್ಕ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಾಗಿಯೂ
ಮತು್ತ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ನಿಜ ಾಗಿ ಬಯಸುತೆ್ತೕವೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂಈ ಸೇ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

20 ಹೇರಳ ಾದ ಈ ಸ ಾಯಧನವನು್ನ ಾವು ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ
ಬಗೆ್ಗ ಟೀಕಿಸಲು ಾರಿಗೂ ಅವ ಾಶ ಕೊಡ ಾರದೆಂದು
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿದೆ್ದೕವೆ. 21 ಪ್ರಭುವು ಾವುದನು್ನ ಸರಿ ಾದದೆ್ದಂದು
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನೋ ಮತು್ತ ಜನರು ಾವುದನು್ನ
ಸರಿ ಾದದೆ್ದಂದು ೕಚಿಸುವರೋ ಅದನೆ್ನೕ ಾಡಲು ಾವು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
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22 ಇದಲ್ಲದೆ, ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ
ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನನು್ನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಅವನು ಅನೇಕ ವಿಧದಲಿ್ಲ ತನ್ನನು್ನ ನಿರೂಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಭರವಸೆ ಇರುವುದರಿಂದಮತ್ತಷು್ಟ ಸ ಾಯ ಾಡಲು
ಬಯಸು ಾ್ತನೆ.

23 ಾನು ತೀತನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಅವನು ನನ್ನ
ತೆಕೆಲಸ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಅವನು

ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಇತರ ಸಹೋದರರ
ಬಗೆ್ಗ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಅವರು ಸಭೆಗಳಿಂದ
ಕುಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವಂಥವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 24 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಯಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಈ ಜನರಿಗೆ
ತೋರಿಸಿಕೊಡಿರಿ. ಾವು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಕೆ
ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತೆ್ತೕವೆಂಬುದನು್ನ ಇವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡಿರಿ. ಆಗ ಎ ಾ್ಲ
ಸಭೆಗಳವರು ಅದನು್ನ ನೋಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು.

9
ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ

1 ದೇವಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾದ ಈ ಸ ಾಯದ ಬಗೆ್ಗ ಾನು
ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 2 ಸ ಾಯ
ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯು ನಿಮಗಿದೆಯೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

ಮಕೆದೋನಿಯದಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ
ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದೆ್ದೕನೆ. ಅ ಾಯದಲಿ್ಲರುವ ನೀವು ಕಳೆದ
ವಷರ್ದಿಂದಲೂ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆನು.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯು ಇಲಿ್ಲರುವ ಅನೇಕ
ಜನರಲಿ್ಲ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದೆ. 3 ಾನು
ಸಹೋದರರನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ



2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 9:4 xxii 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 9:9

ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೊಗಳಿದು್ದ ವ್ಯಥರ್ ಾಗುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.
ಾನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

4 ಒಂದುವೇಳೆ ಮಕೆದೋನಿಯದ ಜನರಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಾವು ಾಚಿಕೆಗೆ
ಗುರಿ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾವು ಬಹಳ ಭರವಸೆ
ಇಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಾವು ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವೆವು (ಮತು್ತ ನೀವೂ ಸಹ
ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವಿರಿ.) 5 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಈ ಸಹೋದರರನು್ನ

ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ಆಲೋಚಿಸಿದೆನು. ನೀವು ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ ಸ ಾಯಧನವನು್ನ ಇವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವರು. ಆಗ,
ಾವು ಬರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಯಧನವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು.
ಈ ಸ ಾಯಧನವು ನಿಮ್ಮ ಹೃತೂ್ಪವರ್ಕ ಾದ ಾನವೇ ಹೊರತು
ಸಂಕಟದಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ಾನವಲ್ಲ.

6 ಇದನು್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಿ: ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿತು್ತವವನು ಕೇವಲ
ಸ್ವಲ್ಪವನೆ್ನೕ ಕೊಯು್ಯವನು, ಆದರೆ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಬಿತು್ತವವನು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಕೊಯು್ಯವನು. 7 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಎಷ್ಟನು್ನ
ನಿಧರ್ರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೋ ಅಷ್ಟನೆ್ನೕ ಕೊಡಬೇಕು. ಾವನೂ
ದುಃಖದಿಂದ ಕೊಡ ಾರದು. ಅಲ್ಲದೆ ಾವನೂ ಒ ಾ್ತಯದ
ದೆಸೆಯಿಂದ ಕೊಡ ಾರದು. ಸಂತೋಷ ಾಗಿ ಕೊಡುವವನನು್ನ
ದೇವರು ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. 8 ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದದ್ದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಹೆಚು್ಚ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ದೇವರು ಕೊಡಬಲ್ಲನು. ಆಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಾ ಾಗಲೂ ಇರುವುದು.
ಪ್ರತಿ ಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಕೊಡಲು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ
ಇರುವುದು. 9ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ:

“ಆತನು ಬಡವರಿಗೆಉ ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡುವನು;
ಆತನ ಕರುಣೆಯು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು.” ಕೀತರ್ನೆ. 112:9
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10 ಬಿತು್ತವವನಿಗೆ ಬೀಜವನು್ನ ಕೊಡುವವನು ದೇವರೇ. ಆತನು
ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಅಂತೆಯೇ, ದೇವರು
ಆತಿ್ಮಕ ಬೀಜವನು್ನ ಕೊಡುವನು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಬೀಜವನು್ನ
ಬೆಳೆಯ ಾಡುವನು. ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಿ್ರಯೆಯಿಂದ ಆತನು ಮ ಾ
ಸುಗಿ್ಗಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವನು. 11 ಾ ಾಗಲೂ ಉ ಾರ ಾಗಿ
ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರತಿ ಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಶಿ್ರೕಮಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು. ನಮ್ಮಮೂಲಕ ಾಗಿನೀವುಕೊಡುವ
ಸ ಾಯಧನದನಿಮಿತ್ತ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುವರು.

12 ನೀವು ಾಡುವ ಈ ಸೇ ಾ ಾಯರ್ದಿಂದ ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವ
ದೇವಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಗುವುದು. ಅಷು್ಟ ಾತ್ರವೇ
ಅಲ್ಲ, ಇದರಿಂ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
ಉಂಟಾಗುವುದು. 13 ನೀವು ಾಡುವ ಈ ಸೇ ಾ ಾಯರ್ವು ನಿಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಗೆ ಾ ಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುವರು. ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
ಾಡುವರು. ನೀವು ಹೇಳುವ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನೀವು

ನಂಬಿದಿ್ದೕರಿ. ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉ ಾರ ಾಗಿ
ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುವರು.
14 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಜನರು ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗ ಾವು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಇರಬೇ ಾಗಿತೆ್ತಂದು ಆಶಿಸುವರು. ದೇವರ ಅತಿಶಯ ಾದ ಕೃಪೆಯು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದೇ ಅದಕೆ್ಕ ಾರಣ. 15 ವಣಿರ್ಸಲ ಾಧ್ಯ ಾದ ದೇವರ
ವರ ಾ್ಕಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.

10
ತನ್ನ ಸೇವೆಯ ಕುರಿತು ೌಲನ ಪ್ರತಿ ಾದ

1 ೌಲ ಾದ ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೃದುಸ್ವ ಾವದಿಂದಲೂ
ಕನಿಕರದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು
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ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರು ಾಗ ದೀನ ಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆಂದೂ, ನಿಮಿ್ಮಂದ
ದೂರದಲಿ್ಲರು ಾಗ ಧೀರ ಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆಂದೂ ಕೆಲವರು
ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 2 ಾವು ೌಕಿಕರಂತೆ ಜೀವಿಸುತೆ್ತೕವೆಂದು ಕೆಲವರು

ೕಚಿಸು ಾ್ತರೆ. ಾನು ಬಂ ಾಗ ಅವರ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಬಹು
ದಿಟ್ಟತನದಿಂದಿರಬೇಕೆಂದು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೂ
ಅದೇ ದಿಟ್ಟತನವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ
ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 3 ಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದವರು ಹೊಡೆ ಾಡುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಾವು ಹೊಡೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 4 ಪ್ರಪಂಚದವರು ಉಪ ೕಗಿಸುವ
ಆಯುಧಗಳಿಗೆ ತದಿ್ವರುದ್ಧ ಾದ ಆಯುಧಗ ಂದಿಗೆ ಾವು
ಹೋ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳು ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಹೊಂದಿವೆ. ಅವು ಶತು್ರವಿನ ಬಲ ಾದ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಾಶ
ಾಡಬಲ್ಲವು. ಾವು ಜನರ ಾದಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ.

5 ದೇವರ ಾನಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದೆ್ದೕಳುವ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಗವರ್ದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ; ಪ್ರತಿ ಂದು

ೕಚನೆಯನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿ
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. 6 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದಿರುವ ಾರನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ ಶಿ ಸಲು
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ಟ್ಟ ದಲನೆಯ ಾಗಿ, ನೀವು ಪೂಣರ್
ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕವೆ.

7 ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ನಿಜಾಂಶಗಳನು್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಕಿ್ರಸ್ತನವನೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನಂತೆಯೇ ಾವೂ ಕಿ್ರಸ್ತನವರೆಂಬುದನು್ನ
ಅವನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 8 ಪ್ರಭುವು ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಅಧಿ ಾರದ ಬಗೆ್ಗ ಾವು ಹೆಚು್ಚ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತೆ್ತೕವೆ ಎಂಬುದೇನೋ
ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಆತನು ನಮಗೆ ಈ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಹೊರತು ನಿಮಗೆ ನೋವನು್ನ
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ಉಂಟು ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ
ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವುದರಲಿ್ಲ ಾನು ಾಚಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 9 ನನ್ನ ಪತ್ರಗಳ
ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಭಯಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ನೀವು

ೕಚಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇ ಯಲ್ಲ. 10 “ ೌಲನ ಪತ್ರಗಳು
ಬಲಯುತ ಾಗಿವೆ ಮತು್ತ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಅವನು
ನ ್ಮಂದಿಗಿರು ಾಗ ಬಲಹೀನ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ, ಅವನ ಾತುಗಳು
ನಿ ಾ್ಸರ ಾಗಿರುತ್ತವೆ”ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 11ಆಜನರಿಗೆಈ
ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಈಗ ಾವು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಆದರೆ ಾವು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರು ಾಗ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ತೋರಿದ
ಅಧಿ ಾರವನೆ್ನೕ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕವೆ.

12 ಾವು ಬಹಳ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದವರೆಂದು ೕಚಿಸುವ ಆ
ಜನರ ಗುಂಪಿನೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಧೈಯರ್ ಾಲದು.
ಾವು ನಮ್ಮನು್ನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು
ತಮ್ಮನು್ನ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ; ತಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ
ೌಲ್ಯ ಾಪನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೆಂದು

ಇದೇ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
13 ಆದರೆ ಾವು ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಕೆಲಸದ ಮೇರೆಯನು್ನ

ಮೀರಿನಮ್ಮನು್ನ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳದೆದೇವರುನಮಗೆಕೊಟಿ್ಟರುವ ಕೆಲಸದ
ಮೇರೆ ಳಗೆ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸವು ನಿಮ್ಮ
ಮಧ್ಯ ಾವು ಾಡುವ ಈ ಸೇವೆಯನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 14 ಾವು
ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಈ ಾಗಲೇ
ಬಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದವು. ಆದರೆ
ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸು ಾತೆರ್ ಂದಿಗೆ ಾವು
ಬಂದೆವು. 15 ಾವು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇರೆಗೆ
ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಇತರರು ಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಬಗೆ್ಗ ಾವು
ನಮ್ಮನು್ನ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ವೃದಿ್ಧ ಾಗು ಾ್ತ
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ಬಂದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಮತ್ತಷು್ಟ ವಿ ಾಲ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ನೀವು
ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತೕರೆಂಬ ನಿರೀ ನಮಗಿದೆ. 16 ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ದೂರ ಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬ
ಅಪೇ ನಮಗುಂಟು. ಮತೊ್ತಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಈ ಾಗಲೇ
ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಕೆಲಸದ ಬಗೆ್ಗ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇ

ನಮಗಿಲ್ಲ. 17 ಆದರೆ “ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವವನು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು”✡ 18 ಒಬ್ಬನು ತನ್ನನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ಅವನು ಸಿ್ವೕಕೃತನೆಂದಲ್ಲ. ಪ್ರಭುವು ಾರನು್ನ
ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು ೕಚಿಸು ಾ್ತನೊ ಅವನೇ ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

11
ೌಲನು ಮತು್ತ ಸುಳು್ಳ ಅ ಸ್ತಲರು

1 ಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿರು ಾಗಲೂನೀವುನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಾಗಲೇ
ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿದಿ್ದೕರಿ. 2 ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾನು ಚಿಂತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಚಿಂತೆಯು ದೇವರಿಂದ ಬಂದದು್ದ.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆನು.
ಕಿ್ರಸ್ತನೊಬ್ಬನೇ ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ಾಗಿರಬೇಕು. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಆತನ ಶುದ್ಧ ವಧುವ ಾ್ನಗಿ ಕೊಡಲು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
3 ಹವ್ವಳು ಸಪರ್ದ ಕುಯುಕಿ್ತಯಿಂದ ೕಸಗೊಂಡಂತೆ ನಿಮ್ಮ
ಮನಸು್ಸ ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇರಬೇ ಾದ ಯ ಾಥರ್ತೆಯನೂ್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕೆಟು್ಟಹೋದೀತೆಂಬ ಭಯ ನನಗಿದೆ.
4ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಾವು ಬೋಧಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನ ಾದಂಥ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬೋಧಿಸುವ ಬೋಧಕರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ಬೋಧಿಸಿದರೂ ನೀವು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವು ನಮಿ್ಮಂದ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಗೂ ಸು ಾತೆರ್ಗೂಭಿನ್ನ ಾದ ಆತ್ಮವನೂ್ನ
✡ 10:17: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆರೆಮೀಯ 9:24.
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ಸು ಾತೆರ್ಯನೂ್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹು ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಬೇಕು.

5ಆ “ಮ ಾಅ ಸ್ತಲರು” ನನಗಿಂತಮಿಗಿ ಾದವರೆಂದು ಾನು
ಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 6 ಾನು ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಾಷಣ ಾರನಲ್ಲ
ಎಂಬುದೇನೊ ನಿಜ, ಆದರೆ ನನಗೂ ಾನವಿದೆ. ಇದನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಪ್ರತಿ ಂದು ವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆವು.

7 ಾನು ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಉಚಿತ ಾಗಿ
ಬೋಧಿಸಿದೆನು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರಮುಖರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ನನ್ನನು್ನ
ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡೆನು. ಅದು ತಪೆ್ಪಂದು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? 8 ಾನು
ಇತರ ಸಭೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು. 9 ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ನನ್ನ
ಾವ ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

ಮಕೆದೋನಿಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಸಹೋದರರು ನನಗೆ
ಬೇ ಾಗಿದ್ದದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು. ಾನು ನಿಮಗೆ ಾವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೂ
ಾರ ಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡೆನು. ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಾನು
ನಿಮಗೆ ಾರ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 10 ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾನು
ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವುದನು್ನ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲರುವ ಾರೂ ನಿಲಿ್ಲಸ ಾರರು.
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸತ್ಯವು ನನೊ್ನಳಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
11 ಾನು ನಿಮಗೆ ಾರ ಾಗದಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನಗೆ
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವ ಾರಣದಿಂದಲೋ? ಇಲ್ಲ! ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

12 ಈಗ ಾನು ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಮುಂದುವರೆಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆ
ಜನರಿಗೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಾವ ಾರಣವೂ ಸಿಕ್ಕ ಾರದೆಂದು
ಇದನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗೆ್ಗ
ಜಂಬಪಡು ಾ್ತರೆ. ಾವು ಾಡುವ ಆ ಕೆಲಸವು ನಮ್ಮ
ಕೆಲಸದಂತೆಯೇ ಇದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸು ಾ್ತರೆ.
13 ಅವರು ನಿಜ ಅ ಸ್ತಲರಲ್ಲ. ಅವರು ೕಸ ಾರ ಾದ



2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 11:14 xxviii 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 11:21

ಕೆಲಸ ಾರರು. ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಜನರು ತಮ್ಮನು್ನ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಟಿಸು ಾ್ತರೆ. 14 ಇದು
ನಮಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾದದೆ್ದೕನೂ ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೈ ಾನನು ಾನೇ
ಪ್ರ ಾಶರೂಪವುಳ್ಳ ದೇವದೂತನ ವೇಷವನು್ನ ಾಕಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
15 ಹೀಗಿರಲು ಸೈ ಾನನ ಸೇವಕರು ಾವು ಸರಿ ಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತರುವವರಂತೆ ನಟಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಆಶ್ಚಯರ್ವೇನೂ ಇಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಅವರು ಾಡುತಿ್ತರುವ ಕೆಲಸಗಳ ಪ್ರತಿಫಲ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ
ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ದಂಡನೆ ಾಗುವುದು.

ೌಲನು ತನ ಾದ ಹಿಂಸೆಯಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸುವನು
16 ಾನು ನಿಮಗೆ ಮತೆ್ತ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನನು್ನ

ಬುದಿ್ಧಹೀನನೆಂದು ಾರೂ ೕಚಿಸಕೂಡದು. ಬುದಿ್ಧಹೀನನೆಂದು
ನೀವು ೕಚಿಸುವು ಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಬದಿ್ಧಹೀನನನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಗ ಾನು ಸ್ವಲ್ಪ
ಹೆಮೆ್ಮಪಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು. 17 ನನಗೆ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಭರವಸೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಾನು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಭು
ಾ ಾಡುವಂತೆ ಾನು ಾ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ. ಾನು ಬುದಿ್ಧಹೀನನೆಂದು

ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 18 ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾ್ರಪಂಚಿಕ
ಜೀವನದ ಬಗೆ್ಗ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಸಹ
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 19 ನೀವು ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಬುದಿ್ಧಹೀನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುತಿ್ತೕರಿ.
20ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಕೆಲಸ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನ
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ
ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುತಿ್ತೕರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸುವವರ, ತಮ್ಮನು್ನ
ನಿಮಗಿಂಥ ಉತ್ತಮರೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯುವವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು
ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುತಿ್ತೕರಿ. 21 ಇದನು್ನ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕೕ ಾಚಿಕೆ ಾಗುತ್ತದೆ.
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ಆದರೆ, ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ “ಬಲ”
ನಮಗಿರಲಿಲ್ಲ!
ಆದರೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಾರಿ ಾದರೂ ಾಕಷು್ಟ ಧೈಯರ್ವಿದ್ದರೆ
ಾನು ಸಹ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ( ಾನು
ಬದಿ್ಧಹೀನನಂತೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.) 22 ಆ ಜನರು ಇಬಿ್ರಯರೇ?
ಾನು ಸಹ ಇಬಿ್ರಯನು. ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರೇ? ಾನು ಸಹ
ಇಸೆ್ರೕಲನು. ಅವರು ಅಬ್ರ ಾಮನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರೇ?
ಾನು ಸಹ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವನು. 23 ಅವರು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೋ? ಾನು ಸಹ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ( ಾನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಹೀಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.)
ಾನು ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ; ಹೆಚು್ಚ ಸಲ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದನು. ಹೆಚು್ಚ ಏಟುಗಳನು್ನ ತಿಂದಿದೆ್ದೕನೆ, ಾನು ಅನೇಕ
ಸಲಮರಣದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದೆ್ದನು.

24 ಚಾವಟಿಯಿಂದ ಮೂವತೊ್ತಂಭತು್ತ ಏಟುಗಳನು್ನ
ಹೊಡೆಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಶಿ ಯನು್ನ ಯೆಹೂದಿಯರು ನನಗೆ ಐದು
ಸಲ ವಿಧಿಸಿದರು. 25ಮೂರು ಸಲ ಕಬಿ್ಬಣದ ಸರಳುಗಳಿಂದ ಏಟನು್ನ
ತಿಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಒಂದು ಸಲ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ನನ್ನನು್ನ ಅರೆಜೀವ ಾಡಿದರು.
ಮೂರು ಸಲ ಾನಿದ್ದ ಹಡಗುಗಳು ಒಡೆದುಹೋದವು. ಒಮೆ್ಮ,
ಒಂದು ಾತಿ್ರ ಒಂದು ಹಗಲು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲಿ್ಲರಬೇ ಾಯಿತು.
26 ಅನೇಕ ಪ್ರ ಾಣಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆನು. ನದಿಗಳಿಂದಲೂ
ಕಳ್ಳರಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನ ಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದಲೂ
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಂದಲೂ ಅ ಾಯಕಿ್ಕೕ ಾಗಿದೆ್ದನು.
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜನರು ಾಸ ಾಗಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಸಮುದ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸುಳು್ಳಸಹೋದರರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಅ ಾಯಕಿ್ಕೕ ಾಗಿದೆ್ದನು.

27 ಕಷ್ಟಕರ ಾದ ಮತು್ತ ಅ ಾಯಕರ ಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ನಿದಿ್ರಸಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹಸಿವೆ
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ಾ ಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಅನೇಕಸಲ ನನಗೆ ಊಟ
ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚಳಿಯಿಂದ ನಡುಗುತಿ್ತದ್ದರೂ ಬಟೆ್ಟಯಿರಲಿಲ್ಲ. 28 ಹೀಗೆ
ಾನು ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ ಎದುರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಎ ಾ್ಲ
ಸಭೆಗಳ ಮೇಲೆ ನನಗಿರುವ ಚಿಂತೆಯೂ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು.
ಾನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 29 ಾವ ಾದರೂ
ಬಲಹೀನ ಾಗಿರು ಾಗ ಾನೂ ಬಲಹೀನ ಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ.
ಾವ ಾದರೂ ಾಪದಲಿ್ಲ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ನನೊ್ನಳಗೆ

ಕೋಪಗೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
30 ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದರೆ, ನನ್ನನು್ನ ಬಲಹೀನನೆಂದು

ತೋರಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 31 ಾನು
ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲವೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆತನು ಪ್ರಭು ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇವರೂ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನಿಗೆ ಸ ಾ ಾಲ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 32 ಾನು ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಾಜ ಾದ ಅರೇತನ
ಅಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಜ್ಯ ಾಲನು ನನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.
ಅವನುಪಟ್ಟಣದಸುತ್ತಲೂ ಾವಲು ಾರರನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 33ಆದರೆ
ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸೆ್ನೕಹಿತರು ನನ್ನನು್ನ ಬುಟಿ್ಟ ಳಗೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ, ಗೋಡೆಯ
ಕಿಟಕಿ ಳಗಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಾನು ಾಜ್ಯ ಾಲನಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡೆನು.

12
ೌಲನ ಜೀವಿತದ ಾ್ಲದ ವಿಶೇಷ ಆಶೀ ಾರ್ದ

1 ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದು ಹಿತಕರವಲ್ಲ. ಆದರೂ ನನಗೆ
ಅವಶ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಪ್ರಭುವಿನಿಂ ಾದ ದಶರ್ನಗಳ
ಮತು್ತ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 2 ಮೂರನೆಯ ಆ ಾಶಕೆ್ಕ
ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಾನು ಬಲೆ್ಲನು. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿ
ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ವಷರ್ಗ ಾದವು. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ದೇಹಸಹಿತ ಾಗಿ
ಹೋಗಿದ್ದನೊ ಅಥ ಾ ದೇಹರಹಿತ ಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದನೊ ನನಗೆ
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ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಗೊತು್ತ. 3-4 ಈ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಪರದೈಸಿಗೆ
ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಅವನು ನುಡಿಯಲಶಕ್ಯ ಾದ ಮತು್ತ
ಹೇಳಕೂಡದಂಥ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 5 ಅಂಥವನ ಬಗೆ್ಗ
ಾನು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳದೆ, ನನ್ನ
ಬಲಹೀನತೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

6ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಏಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ನನ್ನಲಿ್ಲ
ನೋಡುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ನನಿ್ನಂದ ಕೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನನ್ನ
ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.

7 ಆದರೆ ನನಗೆ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ಾನು ಬಹು ಹೆಮೆ್ಮಪಡಕೂಡದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ
ಾಧೆಯ ಸಮಸೆ್ಯ ಂದು ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಸೈ ಾನನಿಂದ
ಬಂದ ದೂತನೇ ಈ ಸಮಸೆ್ಯ. ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆಮೆ್ಮಪಡದಂತೆ
ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ ಕಳುಹಿಸ ಾಗಿತು್ತ.
8 ನನಿ್ನಂದ ಅದನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕೆಂದು ಾನು ಮೂರು
ಸಲ ಪ್ರಭುವನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನು. 9 ಆದರೆ ಪ್ರಭುವು ನನಗೆ,
“ನನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ನಿನಗೆ ಾಕು, ನೀನು ಬಲಹೀನ ಾಗಿರು ಾಗ
ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿರುತ್ತದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನತೆಗಳಿರು ಾಗ,
ಜನರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾಗ, ಜನರು ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂಸಿಸು ಾಗ, ನನಗೆ ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿರು ಾಗ ಸಂತೋಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೆ. ಇವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಬಲಹೀನ ಾಗಿರು ಾಗಲೇ
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ ಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ.

ಕೊರಿಂಥದ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರ ಮೇಲೆ ೌಲನಿಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿ
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11 ಾನು ಬದಿ್ಧಹೀನನಂತೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಅದಕೆ್ಕ
ನೀವೇ ಾರಣರು. ನೀವೇ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಹೇಳಬೇಕು. ನನಗೆ ಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಾನು
ಕೇವಲ ಅಲ್ಪ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ಆದರೆ ಆ “ಮ ಾಅ ಸ್ತಲರು”
ನನಗಿಂತ ಾವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಮಿಗಿ ಾಗಿಲ್ಲ. 12 ಾನು
ನಿ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದಗ ಾನೂ ಅ ಸ್ತಲನೆಂಬುದನು್ನ ನಿರೂಪಿಸುವಂಥ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ, ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ,
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆನು. 13 ಾನು ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಬಹು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಾಡಿದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರ ಸಭೆಗಳಿಗೆ
ದೊರೆತವುಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ದೊರೆತವು. ಒಂದೇ ಒಂದು
ವ್ಯ ಾ್ಯಸವೇನೆಂದರೆ, ಾನು ನಿಮಗೆ ಾರ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ.

14 ಈಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೂರನೆ ಸಲ ಸಂದಶಿರ್ಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ,
ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಾರ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತು್ತಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದೂ ನನಗೆ ಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೇ ಾಗಿರುವುದು

ನೀವೇ. ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ಹಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿ
ಕೊಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಹಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಕೊಡಬೇಕು. 15 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲು
ಸಂತೋಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನನೆ್ನೕ ನಿಮಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ, ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಾಗಿ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವಿರೋ?

16 ಾನು ನಿಮಗೆ ಾರ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿದೆ. ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳಿ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು
ನೀವು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 17 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ
ಜನರಲಿ್ಲ ಾರ ಮೂಲಕ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಿದೆನೇ?
ಇಲ್ಲ! ಾನು ೕಸಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
18ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆಹೋಗಬೇಕೆಂದು ತೀತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆನು. ಅಲ್ಲದೆ
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ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನನು್ನ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಅವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ೕಸ ಾಡಿದನೇ? ಇಲ್ಲ!
ಅವನು ಮತು್ತ ಾನು ಒಂದೇ ಆತ್ಮನಿಂದ ಪೆ್ರೕರಿತ ಾಗಿ ಒಂದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಂಡೆವು.

19 ಈವರೆಗೂ ಾವು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ
ಸಮಥಿರ್ಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕವೆಂದು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? ಇಲ್ಲ! ಾವು
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ನೀವು ನಮ್ಮ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರು. ಾವು ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದೂ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಬಲಿಷ್ಠರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ.
20 ಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಾನು ಬಂ ಾಗ ನನ್ನ ಅಪೇ ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ನೀವು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಯ ನನಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಾದ,
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ, ಕೋಪ, ಾ್ವಥರ್ಪರ ಾದ ಹೋ ಾಟ, ಕೆಟ್ಟ ಾತು,
ಸುಳು್ಳಸುದಿ್ದ, ಗವರ್ ಮತು್ತ ಗಲಿಬಿಲಿ ಇರಬಹುದೆಂಬ ಭಯ ನನಗಿದೆ.
21 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಬಂ ಾಗ ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಮುಂದೆ ದೀನನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬಹುದೆಂಬ ಭಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾಪಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿರುವ ಅನೇಕರಿಂದ ಾನು ದುಃಖಿತ ಾಗಬಹುದು.
ಏಕೆಂದರೆ, ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ದುಷ್ಟಜೀವಿತದ ಬಗೆ್ಗ, ತಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ
ಾಪಗಳಬಗೆ್ಗಮತು್ತ ಾಚಿಕೆಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳಬಗೆ್ಗ ದುಃಖಪಟಿ್ಟಲ್ಲ
ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಾ ಾರ್ಟು ಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

13
ಕಡೆಯಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳುಮತು್ತ ವಂದನೆಗಳು

1 ಾನು ಮತೆ್ತ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಮೂರನೆ ಾರಿ ಬರುತೆ್ತೕನೆ.
ನೆನಪಿಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ, “ಪ್ರತಿ ಂದು ದೂರಿಗೂ ಇಬ್ಬ ಾಗಲಿ
ಮೂವ ಾಗಲಿ ಾ ಗಳಿದು್ದ ತಮಗೆ ಗೊತಿ್ತರುವು ಾಗಿ ಮತು್ತ ಅದು
ಸತ್ಯವೆಂದು”✡ ಹೇಳಬೇಕು. 2 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಎರಡನೆ ಸಲ
✡ 13:1: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 19:15.



2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 13:3 xxxiv 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 13:10

ಬಂದಿ ಾ್ದಗ ಾಪಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿದ್ದವರನು್ನ ಮತು್ತ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆನು. ಈಗ ಾನು ದೂರದಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ಈ ಾಪಕೆ್ಕ
ಒಳ ಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಾನು ಕೊಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನೆಂದರೆ,
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಾಪಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ
ವಿಧಿಸುವೆನು. 3 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ
ನಿಮಗೆ ಾ ಬೇಕು. ನನಗಿರುವ ಾ ಏನೆಂದರೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದಂಡಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನನಲ್ಲ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 4 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟಾ್ಟಗ
ಬಲಹೀನ ಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದೇನೊ ನಿಜ. ಆದರೆ ಈಗ ಆತನು
ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಜೀವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ಬಲಹೀನರೆಂಬುದೂ ನಿಜ. ಆದರೆ ಾವು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಜೀವಿಸುತೆ್ತೕವೆ.

5 ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರೋ ಎಂಬುದನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ ಪರೀ ಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವು
ನಿ ್ಮಳಗೆ ಇ ಾ್ದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆತನು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅ ೕಗ್ಯ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 6 ಆದರೆ ಾವು
ಅ ೕಗ್ಯರಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಖಚಿತ ಾಗುವುದರಲಿ್ಲ ನಮಗೆ
ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. 7 ನೀವು ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಡದಿರಲಿ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಾವು ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮನು್ನ ಅ ೕಗ ್ಯರೆಂದು
ಜನರು ಾವಿಸಿಕೊಂಡರೂ ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವುದೇ
ಮುಖ್ಯ. 8 ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿರೋಧ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಡಲು
ನಮಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯದ ಪರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾತ್ರ
ಾಡಲು ನಮಗೆ ಾಧ್ಯ. 9 ನೀವು ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವು ಾದರೆ, ಾವು

ಬಲಹೀನ ಾಗಿರಲು ಸಂತೋಷಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇನಮ್ಮಉದೆ್ದೕಶ. 10 ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಇಲ್ಲದಿರು ಾಗ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ
ಾನು ಬಂ ಾಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ
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ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುವು ನನಗೆ
ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ
ಹೊರತು ಾಶ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ.

11 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು.
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ. ಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ. ಒಂದೇ ಮನಸು್ಸ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ
ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಜೀವಿಸಿರಿ. ಆಗ ಪಿ್ರೕತಿಸ್ವರೂಪನೂ
ಾಂತಿ ಾಯಕನೂ ಆದ ದೇವರು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರುವನು.
12 ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ವಂದಿಸು ಾಗ ಪವಿತ್ರ ಾದ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ

ವಂದಿಸಿರಿ. ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
13ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯೂ ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯೂ

ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯೂ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ.
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