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ಗ ಾತ್ಯದವರಿಗೆ
ಬರೆದ ಪತ್ರ

1 ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲನು ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ. ನನ್ನನು್ನ
ಅ ಸ್ತಲನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿದವರುಮನುಷ ್ಯರಲ್ಲ. ಾನು ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ
ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ ಅ ಸ್ತಲನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದವರು
ಾರೆಂದರೆ, ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮತು್ತ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿ ಾತನು ದೇವರೇ. 2 ಾನು
ಮತು್ತ ನನೊ್ನಂದಿಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಸಹೋದರರು ಈ ಪತ್ರವನು್ನ
ಗ ಾತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗಳವರಿಗೆ ಬರೆದಿದೆ್ದೕವೆ.

3 ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರೂ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೂ
ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಲಿ ಮತು್ತ ಾಂತಿಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಾವು
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. 4 ಾವು ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವಈ ಕೆಟ್ಟ ಲೋಕದೊಳಗಿಂದ
ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ
ತನ್ನನೆ್ನೕ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ಇದು ತಂದೆ ಾದ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಾಗಿತು್ತ.
5ಎಂದೆಂದಿಗೂ ದೇವರಿಗೆಮಹಿಮೆ ಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.
ಸತ್ಯಸು ಾತೆರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು

6 ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ಹಿಂದೆ ತನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕರೆ ಾತನುದೇವರೇ. ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಮೂಲಕ ಾಗಿ
ಬಂದ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ಕರೆದನು. ಆದರೆ ಈಗ ಾನು
ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ಈ ಾಗಲೇ
ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಬೇರೊಂದು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
7ನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳಬೇ ಾದರೆ,ಬೇರೊಂದು ಸತ್ಯಸು ಾತೆರ್ಯು ಇಲ್ಲವೇ
ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ.
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8 ಾವು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾವೇ ಆಗಲಿ, ಪರಲೋಕದ ದೇವದೂತರೇ ಆಗಲಿ ಮತೊ್ತಂದು
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ. 9 ಾನು ನಿಮಗೆ
ಇದನು್ನ ದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ ಈಗ ಮತೆ್ತ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು
ಈ ಾಗಲೇ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸತ್ಯಸು ಾತೆರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದದ್ದನು್ನ
ಾವ ಾದರೂ ಾರಿದರೆ ಅವನು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ.
10 ಮನುಷ ್ಯರು ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ನೀವು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ?
ಇಲ್ಲ! ಾನು ದೇವರನೆ್ನೕ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೋ?
ಾನು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಸೇವಕ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

ೌಲನ ಅಧಿ ಾರ ದೇವರಿಂದ ಬಂದದು್ದ
11 ಸಹೋದರರೇ, ಾವು ಾರಿದ ಸು ಾತೆರ್ ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ

ಬಂದದ್ದಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. 12 ನನಗೆ ಸು ಾತೆರ್
ದೊರೆತದು್ದ ಮನುಷ ್ಯರಿಂದಲ್ಲ. ಾವನೂ ನನಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಉಪದೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ. ಾನು ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಬೇ ಾದ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ನನಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.

13 ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜೀವಿತದ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. ಾನು
ಯೆಹೂದ್ಯಧಮರ್ಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದೆ್ದನು. ದೇವರ ಸಭೆಯನು್ನ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಿದೆನು. ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಸಭೆಯನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದನು. 14 ಯೆಹೂದ್ಯಧಮರ್ದ ಾಯಕ ಾಗಲು
ನನ್ನ ಸಮವಯಸ್ಕರರಿಗಿಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆನು.
ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳನು್ನ ಬೇರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕ
ನಿಷೆ್ಠಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸಿದೆನು.

15 ಆದರೆ ಾನು ಹುಟು್ಟವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದ ೕಜನೆಯಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ
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ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದನು. 16 ಆತನ ಮಗನ ವಿಷಯ ಾದ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದು
ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ನನಗೆ
ತೋರಿಸಿದನು. ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಕರೆ ಾಗ ಾನು ಾರಿಂದಲೂ
ಸಲಹೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಸ ಾಯವ ಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
17ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ನನಗಿಂತ ದಲೇ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಾನು
ತಡ ಾಡದೆ ಅರೇಬಿ ಾಕೆ್ಕ ಹೋದೆನು. ಆ ಬಳಿಕ ದಮಸ್ಕ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗಿದೆನು.

18 ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಪೇತ್ರನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಲು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದೆನು. ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಾಲ
ಇದೆ್ದನು. 19ಪ್ರಭುವಿನ (ಯೇಸು) ಸಹೋದರ ಾದ ಾಕೋಬನನು್ನ
ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವ ಅ ಸ್ತಲರನೂ್ನ ಾನು ಭೇಟಿ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
20 ಾನು ಬರೆಯುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಸುಳ್ಳಲ್ಲವೆಂದು ದೇವರಿಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ. 21 ತರು ಾಯ ಸಿರಿಯ ಮತು್ತ ಕಿಲಿಕ್ಯ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಗೆ
ಹೋದೆನು.

22 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ಜುದೇಯದ ಸಭೆಗಳವರು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂದೆಂದೂ
ಭೇಟಿ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 23 “ಈಮನುಷ ್ಯನು ನಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಆದರೆಈಗಇವನು ಾನು ದಲೊಮೆ್ಮ ಾಶ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದ
ನಂಬಿಕೆಯಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ”ಎಂಬುದನು್ನ ಾತ್ರ ಅವರು
ಕೇಳಿದ್ದರು. 24ಅವರು ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದರು.

2
ಇತರ ಅ ಸ್ತಲರು ೌಲನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರು

1 ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಾನರ್ಬನ ತೆಯಲಿ್ಲ
ತೀತನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮತೆ್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದೆನು.
2 ಾನು ಹೋಗಲೇಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಾಯಕ ಾದ ಈ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದೆನು. ಾವಷೆ್ಟೕ
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ಇ ಾ್ದಗ, ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಾರುವ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಇವರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಾನು ದಲು ಾಡಿದ ಸೇವೆ ಮತು್ತ ಈಗ
ಾಡುತಿ್ತರುವ ಸೇವೆ ವ್ಯಥರ್ ಾಗ ಾರದೆಂಬಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಇವರಿಗೆ

ಅಥರ್ ಾಗುವಂತೆ ನನ್ನ ಸೇವೆಯಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿದೆನು.
3-4 ತೀತನು ನನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಗಿ್ರೕಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ

ಅವನು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾರೂ ಬಲವಂತ
ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸೆ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾವು ಾ ಾಡಲೇಬೇಕಿತು್ತ.

ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಸುಳು್ಳ ಸಹೋದರರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಳಗೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮಗಿರುವ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯದ
ಬಗೆ್ಗ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. 5 ಆದರೆ
ಆ ಸುಳು್ಳಸಹೋದರರು ಬಯಸಿದ ಾವುದಕೂ್ಕ ಾವು ಒಂದು
ಕ್ಷಣ ಾದರೂ ಒಪಿ್ಪಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸು ಾತೆರ್ಯ ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ.

6 ಾನು ಬೋಧಿಸುವ ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ಅವರೇನೂ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ.
(ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿದ್ದರೊ ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು
ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಒಂದೇ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.)
7 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನಂತೆ ನನಗೂ ದೇವರು ವಿಶೇಷ ಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಈ ಾಯಕರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು.
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕೆಲಸವನು್ನ
ದೇವರು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕೆಲಸವನು್ನ ದೇವರು ನನಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. 8 ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿ ಕೆಲಸ ಾಡಲು
ದೇವರು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತೆಯೇ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ
ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿ ಕೆಲಸ ಾಡಲು ನನಗೂ ವಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟನು.
9 ದೇವರು ನನಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಾದ ವರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ
ಾಯಕರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಾಕೋಬ, ಪೇತ್ರ, ೕ ಾನರು
ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾನರ್ಬನನು್ನ ಮತು್ತ ನನ್ನನು್ನ
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ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ನಮಗೆ, “ ೌಲ ಮತು್ತ ಾನರ್ಬರೇ,
ನೀವು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ. ಾವು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 10 ಬಡಜನರನು್ನ
ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಒಂದೇ
ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಾನೂ ಈ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು.

ಪೇತ್ರನ ತಪ್ಪನು್ನ ೌಲನು ತೋರಿಸಿದನು
11 ಪೇತ್ರನು ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ, ಅವನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು

ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ತೋರಿದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವನನು್ನ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ
ಖಂಡಿಸಿದೆನು. 12 ನಡೆದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ: ಪೇತ್ರನು ದಲು
ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅವನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರೊಂದಿಗೆ
ಊಟ ಾಡಿದನು ಮತು್ತ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಿಂದಿದ್ದನು. ಆ ಬಳಿಕ
ಾಕೋಬನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಬಂದರು.

ಆಗ, ಪೇತ್ರನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಾಡುವುದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ಪೇತ್ರನು ತನ್ನನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಂದ
ಬೇಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರೆಲ್ಲರೂ ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಅವನು

ಹೆದರಿಕೊಂಡನು. 13ಹೀಗೆ ಪೇತ್ರನು ಕಪಟತನದಿಂದ ವತಿರ್ಸಿದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಸಹ ಪೇತ್ರನನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿ
ಕಪಟತನದಿಂದ ವತಿರ್ಸಿದರು. ಇವರ ವತರ್ನೆಯಿಂದ ಾನರ್ಬನು
ಸಹ ಪ್ರ ಾವಿತ ಾದನು. 14ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರ ವತರ್ನೆಯನು್ನ ಾನು
ಗಮನಿಸಿದೆನು. ಅವರು ಸು ಾತೆರ್ಯ ಸತ್ಯವನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ
ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ
ಾನು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಿರುವೆ. ಆದರೆ ನೀನು
ಯೆಹೂದ್ಯನಂತೆ ಜೀವಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯನಲ್ಲದವನಂತೆ
ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವೆ. ಹೀಗಿರಲು ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ
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ಯೆಹೂದ್ಯರಂತೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ಒ ಾ್ತಯ ಾಡುವುದೇಕೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದೆನು.

15 ಾವಂತೂ ಹುಟು್ಟ ಯೆಹೂದ್ಯರು. ಾವು
ಾಪಿಗಳೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನ್ಯಜನರಲ್ಲ. 16 ಕೇವಲ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬನು
ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದರಿಂದಲೇ ಒಬ್ಬನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು
ಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು ಾವು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆ ಇಟೆ್ಟವು. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಾವು ನೀತಿವಂತ ಾದದು್ದ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲ್ಲ. ಇದು ಸತ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಾರೂ ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

17 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ಾವು ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಸಹ ಾಪಿಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದು
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಾಪಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆಂಬುದು
ಇದರ ಅಥರ್ವೇ? ಇಲ್ಲ. 18 ಆದರೆ ಾನು ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟ ಆ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಬೋಧಿಸ ಾರಂಭಿಸಿದರೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ತಪು ್ಪ
ಾಡಿದವ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ. 19 ಾನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಾ ್ಕಗಿ ಜೀವಿಸುವುದನು್ನ

ತೊರೆದುಬಿಟೆ್ಟನು. ನನ್ನನು್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವೇ ಕೊಂದಿತು. ಈಗ
ಾನು ದೇವರಿ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಾಲಿಗೆ
ಸತು್ತಹೋದೆನು. ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟೆ್ಟನು.
20 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನನೊ್ನಳಗೆ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವವನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಾನಲ್ಲ, ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ನನೊ್ನಳಗೆ ಜೀವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಾನಿನೂ್ನ
ದೇ ಾರೂಢ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಾನು ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವುದು
ದೇವರ ಮಗನ ಮೇಲೆ ನನಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ. ನನ್ನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಾತನು ಯೇಸುವೇ ಮತು್ತ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಆತನು ತನ್ನನೆ್ನೕ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. 21 ಇದು ದೇವರ ವರ ಾಗಿದೆ
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ಮತು್ತ ನನಗೆ ಅತಿಮುಖ್ಯ ಾದ ಾ್ದಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು
ನಮ್ಮನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬಹು ಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಯುವ
ಅಗತ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.

3
ನಂಬಿಕೆಯಮೂಲಕ ದೇವ ಾಶೀ ಾರ್ದ

1ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ
ಗ ಾತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮಗೆ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ತಿಳಿಸ ಾಯಿತು. ಆದರೆ
ನೀವು ಬಹು ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಲು
ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಟಿ್ಟರಿ. 2 ಈ ವಿಷಯ ಂದನು್ನ
ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ: ನೀವು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡದು್ದ ಹೇಗೆ?
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರೊ?
ಇಲ್ಲ! ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದಲೇ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಿ. 3 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲಯ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನು್ನ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದಿರಿ. ಈಗ ಅದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ಶಕಿ್ತ ಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತೕರೋ? ಅದು
ಬುದಿ್ಧಹೀನತೆ! 4 ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅನುಭವದಿಂದ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ಅನುಭವಗಳೆ ಾ್ಲ ವ್ಯಥರ್ಗೊಂಡವೇ?
5 ದೇವರು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕೊಡುವುದು ನೀವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೋ? ದೇವರು ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದು ನೀವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೋ?

ಇಲ್ಲ! ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ದೇವರು
ನಿಮಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತನೆ.
6 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಅಬ್ರ ಾಮನ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ಇದನೆ್ನೕ

ಹೇಳುತ್ತದೆ. “ಅಬ್ರ ಾಮನು ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿದನು. ದೇವರು
ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೀತಿವಂತನೆಂಬ
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ನಿಣರ್ಯ ಅವನಿಗೆ ದೊರೆಯಿತು.”✡ 7 ಆದ್ದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವ ಜನರೇ ಅಬ್ರ ಾಮನ “ನಿಜಮಕ್ಕಳು” ಎಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. 8 ದೇವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರನು್ನ
ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
“ಅಬ್ರ ಾಮನೇ, ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ
ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಆಶೀವರ್ದಿಸು ಾ್ತನೆ”✡ ಎಂಬ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ದಲೇ ತಿಳಿಸ ಾಯಿತೆಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

9 ಅವನು ಇದನು್ನ ನಂಬಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದಿದನು.
ಇದೇ ನಿಯಮ ಇಂದಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನು ಆಶೀ ಾರ್ದ
ಹೊಂದಿದಂತೆಯೇ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀ ಾರ್ದ
ಹೊಂದುವರು.

10 ಆದರೆ ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಏಕೆಂದರೆ
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವಂತೆ, “ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ
ನಿಯಮಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು. ಅವುಗಳಿಗೆ
ಎಂ ಾದರೂ ಅವಿಧೇಯ ಾದವನು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.”✡
11 ಆದ್ದರಿಂದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಮೂಲಕ ಾವನೂ
ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವಂತೆ, “ನಂಬಿಕೆಯಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತ ಾದವನು
ಸ ಾ ಾಲ ಜೀವಿಸುವನು.”✡

12 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ನಂಬಿಕೆಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಳಸದೆ, “ಈ
ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಾಲಿಸುವವನು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 13 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ನಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಾಪವನು್ನ ಬರ ಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಆ ಾಪವನು್ನ
ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಆತನು ನಮ್ಮ ಾ್ಥನವನು್ನ ಾನೇ

✡ 3:6: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 15:6. ✡ 3:8: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 12:3.
✡ 3:10: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 27:26. ✡ 3:11: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಹಬಕೂ್ಕಕ
2:4; ರೋಮ್ ನಗರದವರಿಗೆ 1:17.
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ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ತನ್ನನೆ್ನೕ ಾಪಕೆ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ, “ಮರಕೆ್ಕ ತೂಗು ಾಕಲ್ಪಟ್ಟ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.”✡ 14 ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ದೇವರ
ಆಶೀ ಾರ್ದವು ದೊರೆಯಲೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು. ಈ
ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು.
ಈ ಆಶೀ ಾರ್ದವು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತದೆ. ದೇವರು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು
ಯೇಸು ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದರ ಮೂಲಕ
ಾವುಈ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಮತು್ತ ಾ ಾ್ದನ

15 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನು ನಿಮಗೊಂದು
ಉ ಾಹರಣೆಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಒಬ್ಬನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನೊಂದಿಗೆ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸಿ. ಆ ಒಪ್ಪಂದವು

ಅಧಿಕೃತ ಾ ಾಗ ಅದನು್ನ ರದು್ದ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಅಥ ಾ ಅದಕೆ್ಕ
ಬೇರೆ ಏ ಾದರು ಸೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
16 ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೂ ಅವನ ಸಂ ಾನದವರಿಗೂ
ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. “ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗಳಿಗೆ” ಎಂದು
ದೇವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಎಂಬಥರ್ವನು್ನ
ಅದು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೆ”*
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದರಥರ್ವೇನೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ.
ಆತನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು. 17 ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದೇನೆಂದರೆ, ದೇವರು
ಅಬ್ರ ಾಮನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಅದನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನೂರಮೂವತು್ತ
ವಷರ್ಗ ಾದ ನಂತರ ಬಂದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ
ದೇವರು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ರದು್ದಪಡಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ
ಬದ ಾಯಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ.
✡ 3:13: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 21:22-23. * 3:16: ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೆ
ನೋಡಿರಿ: ಆದಿ ಾಂಡ 12:7.
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18 ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂಥವುಗಳು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ
ಅನುಸರಣೆಯಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತವೆಯೇ? ಇಲ್ಲ! ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಾವು ಅವುಗಳನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹು ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥದು್ದ
ದೇವರ ಾ ಾ್ದನವಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ಾನು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನದ
ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಉಚಿತ ಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟನು.

19 ಾ ಾದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿದ್ದದು್ದ ಾಕೆ? ಜನರ
ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಅಬ್ರ ಾಮನ ವಿಶೇಷ ಸಂ ಾನವು ಬರುವ
ತನಕ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿತು್ತ. ಈ ಸಂ ಾನದ (ಕಿ್ರಸ್ತನು) ಬಗೆ್ಗಯೇ
ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು. ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ದೇವದೂತರ
ಮೂಲಕ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಜನರಿಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವದೂತರು ೕಶೆಯನು್ನ ಮಧ್ಯವತಿರ್ಯ ಾ್ನಗಿ
ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು. 20 ಒಂದೇ ಪಕ್ಷವಿದ್ದರೆ ಮಧ್ಯಸ್ತನು ಬೇಕಿಲ್ಲ.
ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ.

ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಉದೆ್ದೕಶ
21 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ದೇವರ ಾ ಾ್ದನಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿದೆ

ಎಂಬುದು ಇದರಥರ್ವೇ? ಇಲ್ಲ! ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವಂಥ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿದಿ್ದದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ
ನೀತಿವಂತ ಾಗಬಹು ಾಗಿತು್ತ. 22ಆದರೆ ಇದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ
ಸಮಸ್ತವೂ ಾಪಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವರಿಗೆಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಆ ಾರದ
ಮೇಲೆ ಾ ಾ್ದನದಫಲವುದೊರೆಯಬೇಕೆಂದೇ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವುಹೀಗೆ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

23 ಈ ನಂಬಿಕೆಯು ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ಾವು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿದೆ್ದವು. ಬರಲಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯ
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ಾಗರ್ವನು್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವ ತನಕ ನಮಗೆ
ಸ್ವತಂತ್ರವಿರಲಿಲ್ಲ. 24ಆದ್ದರಿಂದಕಿ್ರಸ್ತನು ಬರುವತನಕಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು
ನಮಗೆ ಯಜ ಾನ ಾಗಿತು್ತ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬಂದ ತರು ಾಯ ಾವು
ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು.
25 ಈಗ ನಂಬಿಕೆಯ ಾಗರ್ವು ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಾವು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

26-27 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ಕಿ್ರಸ್ತನನೆ್ನೕ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದರ
ಮೂಲಕ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂಬುದನು್ನ ಇದು
ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 28 ಈಗ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯನು, ಗಿ್ರೕಕನು ಎಂಬ
ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ; ಸ್ವತಂತ್ರರು ಮತು್ತ ಗು ಾಮರು ಎಂಬ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ;
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಮತು್ತ ಪುರುಷರು ಎಂಬ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ. 29 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಂ ಾನದವರು. ದೇವರು ಅವನಿಗೆ
ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನದ ಪ್ರ ಾರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ

ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

4
1 ಾನು ಮತೆ್ತ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ಾಧ್ಯಸ್ತನು
ಾಲಕ ಾಗಿರು ಾಗ ಅವನಿಗೂ ಗು ಾಮನಿಗೂ ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವೂ
ಇಲ್ಲ. ಆಸಿ್ತಗೆ ಾ್ಲ ಒಡೆಯ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನು ಗು ಾಮನಂತಿರುವನು.
2 ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿನೂ್ನ ಾಲಕ ಾಗಿರು ಾಗ ಪರಿ ಾಲಕರಿಗೆ
ಮತು್ತ ನಿ ಾರ್ಹಕರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ತನ್ನ
ತಂದೆಯು ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದ ವಯಸ್ಸನು್ನ ತಲುಪಿ ಾಗ ಆ ಾಲಕನು
ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗುವನು. 3 ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾವು ದಲು
ಮಕ್ಕಳಂತಿದೆ್ದವು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಉಪ ೕಗವಿಲ್ಲದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ
ಾವು ಗು ಾಮ ಾಗಿದೆ್ದವು. 4 ಆದರೆ ತಕ್ಕ ಾಲ ಬಂ ಾಗ
ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ದೇವರ ಮಗನು
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ಸಿ್ತ ್ರೕಯಲಿ್ಲ ಜನಿಸಿ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದನು.
5 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ದೇವರಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ.
6 ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. ಆದ ಾರಣವೇ ದೇವರು ತನ್ನ

ಆತ್ಮವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. “ತಂದೆಯೇ, ಅ ಾ್ಪ
ತಂದೆಯೇ” ಎಂದು ಆತ್ಮನು ಕೂಗು ಾ್ತನೆ. 7 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನೀನು
ದಲಿನಂತೆಗು ಾಮನಲ್ಲ. ನೀನುದೇವರಮಗನು. ನೀನುದೇವರ

ಮಗ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಧ್ಯಸ್ತನ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಗ ಾತ್ಯ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರ ಮೇಲೆ ೌಲನ ಪಿ್ರೕತಿ
8 ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಸುಳು್ಳ

ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಗು ಾಮ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. 9ಈಗ ಾದರೋ ಸತ್ಯದೇವರನು್ನ
ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳಬೇ ಾದರೆ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಿಳಿದಿರು ಾತನು
ದೇವರೇ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ದಲು ನೀವು ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಬಲಹೀನವೂ ನಿರುಪಯುಕ್ತವೂ ಆದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ನೀವು ಾಕೆ
ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು? ಅವುಗಳಿಗೆಮತೆ್ತ ಗು ಾಮ ಾಗಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರೋ?
10 ವಿಶೇಷ ಾದ ದಿನಗಳ, ಾಸಗಳ, ಾಲ ಾನಗಳ ಮತು್ತ
ವಷರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಹೇಳುವ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಇನೂ್ನ
ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 11 ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಭಯ ಾಗಿದೆ.
ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾನು ಪಟ್ಟ ಪ್ರ ಾಸವು ವ್ಯಥರ್ ಾಗುವುದೆಂಬ ಭಯ
ನನಗಿದೆ.

12 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನೂ ನಿಮ್ಮಂತಿದೆ್ದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನಂತೆ ಆಗಿರಿ. 13 ದಲು ನೀವು
ನನಗೆ ಬಹು ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ದಲನೆ
ಸಲ ಬಂದದು್ದ ನನ್ನ ಅ ಾರೋಗ ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವೆಂದು ನಿಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದು್ದ ಆ ಾಗಲೇ.
14 ನನ್ನ ಅ ಾರೋಗ ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಹೊರೆ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ನೀವು
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ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬೇಸರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವದೂತನೋ ಎಂಬಂತೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಾ್ವಗತಿಸಿದಿರಿ; ಸ್ವತಃ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೋ ಎಂಬಂತೆ ನನ್ನನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. 15ಆಗ ನೀವುಬಹು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವ ಾಗಿದಿ್ದರಿ.
ಆ ಆನಂದವು ಈಗ ಎಲಿ್ಲದೆ? ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ನೀವು
ಏನು ಬೇ ಾದರೂ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದಿ್ದರೆಂಬುದು ನನ್ನ
ನೆನಪಿನಲಿ್ಲದೆ. ಾಧ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳನೆ್ನೕ ಕಿತು್ತ ನನಗೆ
ಕೊಟು್ಟಬಿಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. 16 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುವುದರಿಂದ
ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರ ಾಗಿದೆ್ದೕನೋ?

17 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಜನರು ಪ್ರ ಾಸ
ಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದಲ್ಲ.
ನೀವು ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬೀಳಬೇಕೆಂದು ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ನೀವು ಅವರನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾರನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸ ಾರದೆಂಬುದು ಅವರ ಅಪೇ . ನಿಮ್ಮ

ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ಆಸಕಿ್ತ ತೋರಿಸುವುದೇನೋ ಒಳೆ್ಳಯದು.
18 ಆದರೆ ಅವರ ಉದೆ್ದೕಶವು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಾತ್ರ ನಿಮಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸತ್ಯ. ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರು ಾಗಲೂ
ನಿಮಿ್ಮಂದ ದೂರವಿರು ಾಗಲೂ ಇದು ಸತ್ಯ. 19 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳೇ,
ಪ್ರಸವವೇದನೆಪಡುವ ಾಯಿಯಂತೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನೋವುಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಕಿ್ರಸ್ತನಂ ಾಗುವ
ತನಕ ನನಗೆ ಈ ನೋವಿರುತ್ತದೆ. 20ಈಗ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿದಿ್ದದ್ದರೆ
ಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಬಹು ಾಗಿತು್ತ. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಈಗ ಏನು ಾಡಬೇಕೊ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು.

ಾಗರಳಮತು್ತ ಾರಳಉ ಾಹರಣೆ
21 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಇನೂ್ನ

ಅಧೀನ ಾಗಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತೕರಿ. ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಏನು
ಹೇಳುತ್ತದೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ ೕ? ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ.
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22 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ಮಗನ ಾಯಿಯು ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲದ್ದಳು,
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗನ ಾಯಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿದ್ದಳು. 23 ಾನವ
ಸಹಜ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಮಗನು ಆ ಾಸಿಯಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದನು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಗ ಾದರೋ
ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನದ ಫಲ ಾಗಿದ್ದನು.

24 ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ಉಪ ಾನ ಾಗಿವೆ. ದೇವರ ಮತು್ತ
ಮನುಷ ್ಯರ ನಡುವೆ ಆದ ಎರಡು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈ ಇಬ್ಬರು
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಸಂಕೇತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಸೀ ಾಯಿ ಪವರ್ತದಮೇಲೆ ದೇವರು
ಕೊಟ್ಟ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವೇ ದಲನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. ಈಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಅಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ಗು ಾಮರಂತಿದ್ದರು. ಾಯಿ ಾದ
ಾಗರಳು ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಂತಿದ್ದಳು. 25 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಗರಳು

ಅರೇಬಿ ಾದಲಿ್ಲರುವ ಸೀ ಾಯಿ ಪವರ್ತದಂತಿ ಾ್ದಳೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರ
ನಗರ ಾದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಆಕೆಯು ಅನುರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.
ಈ ನಗರವು ಗು ಾಮಗಿರಿಯಲಿ್ಲದೆ ಮತು್ತ ಅದರ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 26 ಆದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಂತಿದೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಾಯಿ.
27ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ:

“ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತಿ್ತಲ್ಲದ ಬಂಜೆಯೇ,
ಸಂತೋಷಪಡು.

ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಿಲ್ಲದವಳೇ,
ಸ್ವರವೆತಿ್ತ ಕೂಗು.

ಗಂಡನುಳ್ಳವಳಿಗಿಂತ ಗಂಡ
ಬಿಟ್ಟವಳಿಗೆಮಕ್ಕಳು ಹೆಚು್ಚ.” ಯೆ ಾಯ 54:1

28-29 ಅಬ್ರ ಾಮನ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಾನವ ಸಹಜ ಾದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜನಿಸಿದನು. ಅಬ್ರ ಾಮನ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗನು ದೇವರ
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ಾ ಾ್ದನದ ಫಲ ಾಗಿ ದೇವ ಾತ್ಮನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಜನಿಸಿದನು. ನನ್ನ
ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು ಸಹ ಇ ಾಕನಂತೆ ಾ ಾ್ದನದ
ಮಕ್ಕ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಾನವ ಸಹಜ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜನಿಸಿದ್ದ
ಮಗನು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದನು. ಇದೇ ಈಗಲೂ
ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ. 30 ಆದರೆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
“ ಾಸಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅವಳಮಗನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಾಕು; ಸ್ವತಂತ್ರ ಾದ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಮಗನು ತನ್ನ ತಂದೆಯು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಆದರೆ ಾಸಿಗೆ ಏನೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.”✡
31ಆದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾವು ಾಸಿಯ
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಮಕ್ಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

5
ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿರಿ

1 ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಿದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೃಢ ಾಗಿರಿ. ಮನಸ್ಸನು್ನ

ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮತೆ್ತ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಗು ಾಮಗಿರಿಗೆ
ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. 2 ಕೇಳಿ, ಾನೇ ೌಲನು. ನೀವು ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ

ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ನಿಮಗೇನೂ ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ. 3 ಮತೆ್ತ ಾನು
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನನೂ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ,
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 4 ನೀವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ
ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ದೇವರ
ಕೃ ಾಶ್ರಯದಿಂದ ಬಿದು್ದಹೋದ ಾರಣ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ
ಜೀವಿತವುಅಂತ್ಯಗೊಳು್ಳವುದು. 5ಆದರೆ ಾವುನಂಬಿಕೆಯಮೂಲಕ
ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬ ನಿರೀ ನಮಗುಂಟು. ದೇವ ಾತ್ಮನ
ಸ ಾಯದಿಂದ ಈ ನಿರೀ ಸಫಲ ಾಗುವುದೆಂದು ತವಕದಿಂದ
✡ 4:30: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 21:10.
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ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 6 ಒಬ್ಬನು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರು ಾಗ
ಸುನ್ನತಿ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೋ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ.
ಮುಖ್ಯ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಾಯರ್ನಡೆಸುವ ನಂಬಿಕೆ.

7 ನೀವು ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಓಡು ಾ್ತ ಇದಿ್ದರಿ. ನೀವು ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಸತ್ಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸದಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಿದವ ಾರ್ರು? 8 ಆ ಒ ಾ್ತಯವು ಬಂದದು್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂ ಾತನಿಂದಲ್ಲ. 9ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ! “ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿಯಿಂದ
ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲರುವ ಾದಿದ ಹಿಟೆ್ಟ ಾ್ಲ ಹುಳಿ ಾಗುವುದು.” 10 ಆ
ಬೇರೆ ಅಭಿ ಾ್ರಯಗಳನು್ನ ನೀವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕುರಿತು ಭರವಸೆಯಿಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಾರೊ ಒಬ್ಬನು ಆ
ಅಭಿ ಾ್ರಯಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅವನು
ಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ದಂಡನೆ ಹೊಂದುವನು.
11 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಜನರು ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ಬೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸುನ್ನತಿಯ

ಅಗತ್ಯತೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಉಪದೇಶಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಾನಿನೂ್ನ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿರುವುದೇಕೆ? ಜನರು ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನಿನೂ್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವು ಾಗಿದ್ದರೆ,

ಶಿಲುಬೆಯ ವಿಷಯ ಾದ ನನ್ನ ಬೋಧನೆಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಗುವುದೇ
ಇಲ್ಲ. 12 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳವಳಪಡಿಸುತಿ್ತರುವವರು ತಮ ಾಗಿರುವ
ಸುನ್ನತಿಯಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಅಂಗವನೆ್ನೕ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಒಳೆ್ಳಯದು.

13 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು
ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ
ಾಪಮಯ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವ ಾವವನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ
ಸ್ವತಂತ್ರವನು್ನ ನೆಪ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರ
ಸೇವೆಯನೊ್ನಬ್ಬರು ಾಡಿರಿ. 14 “ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ
ಇತರರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ”✡ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆ ಯಲಿ್ಲ ಇಡೀ
✡ 5:14: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ ಾಂಡ 19:18.
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ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವೇ ಅಡಕ ಾಗಿದೆ. 15 ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕಚಿ್ಚ
ಹರಿದು ಾಕಿ ನುಂಗುವು ಾದರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರು ಾಶ ಾಗುತಿ್ತೕರಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ!

ದೇವ ಾತ್ಮನು ಮತು್ತ ಾನವ ಸ್ವ ಾವ
16ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ

ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿರಿ. ಆಗ, ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಾವವು ಬಯಸುವ
ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 17 ನಮ್ಮ
ಶರೀರ ಾವವು ದೇವ ಾತ್ಮನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಬಯಸುತ್ತದೆ. ದೇವ ಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಾವಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬಯಸು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಬಯಸುವಂಥವುಗಳನು್ನ ಾಡ ಾಗದಂತೆ ಅವು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು
ಹೋ ಾಡುತ್ತವೆ. 18 ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೇವ ಾತ್ಮನ
ನಡೆಸುವಿಕೆಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲಲ್ಲ.

19ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಾವವು ಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳುಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿವೆ.
ಜಾರತ್ವ, ಅಶುದ್ಧತ್ವ, 20 ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ ಆ ಾಧನೆ, ಾಟಮಂತ್ರ,
ದೆ್ವೕಷ, ಜಗಳ, ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ, ಕಡುಕೋಪ, ಾ್ವಥರ್, ಸಿಟು್ಟ,
ಕಕ್ಷಭೇದ, 21 ಮತ್ಸರ, ಕುಡಿಕತನ ಮತು್ತ ಸೆ್ವೕಚಾ್ಫಚಾರದ ಕೂಟ,
ದ ಾದವುಗಳೇ. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಲು ಎಚ್ಚರಿಸಿದಂತೆ

ಈಗಲೂ ಎಚ್ಚರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಇಂಥವುಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಜನರು ದೇವರ
ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 22ಆದರೆ ದೇವ ಾತ್ಮನು ಹುಟಿ್ಟಸುವುದು
ಪಿ್ರೕತಿ, ಆನಂದ, ಾಂತಿ, ಾಳೆ್ಮ, ಕರುಣೆ, ಉಪ ಾರ, ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆ,
23 ಾಧುತ್ವ, ಇಂದಿ್ರಯ ನಿಗ್ರಹ ಇಂಥವುಗಳೇ. ಇವುಗಳನು್ನ ತಪೆ್ಪಂದು
ಾವ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 24 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನವರು

ತಮ್ಮ ಶರೀರ ಾವವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ
ಾ್ವಥರ್ಪರ ಾದ ಅಭಿ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾವು ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 25 ನಮ್ಮ ಹೊಸ
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ಜೀವಿತವನು್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಾವು
ಆತನನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 26 ಾವು ಅಹಂ ಾರಿಗ ಾಗ ಾರದು,
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೆಣಕುವವ ಾಗ ಾರದು, ಒಬ್ಬರಮೇಲೊಬ್ಬರು
ಮತ್ಸರ ಉಳ್ಳವ ಾಗ ಾರದು.

6
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ

1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ
ಾವ ಾದರೂ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದರೆ, ಆತಿ್ಮಕ ಾದ ನೀವು ಅವನ

ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ೌಮ್ಯತೆಯಿಂದ ಅವನನು್ನ ತಿದಿ್ದ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು.
ಆದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ! ನೀವು ಸಹ ಶೋಧನೆಗೊಳ ಾಗಿ
ಾಪಕೆ್ಕ ಬೀಳುವ ಾಧ್ಯವಿದೆ. 2 ನಿಮ್ಮ ಾರ ಾದ ಹೊರೆಗಳನು್ನ
ಹೊರಲು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಆ ಯನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅನುಸರಿಸಿರಿ. 3 ಾವ ಾದರೂ
ಾನು ಾ್ರಮುಖ್ಯನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತನ್ನನು್ನ ಾ್ರಮುಖ್ಯನೆಂದು
ಾವಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು ತನ್ನನೆ್ನೕ ೕಸಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
ಒಬ್ಬನು ತನ್ನನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬನೊಡನೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಕೂಡದು.
4 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ನಡತೆಯನು್ನ ಾನೇ ವಿಮಶಿರ್ಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಆಗ ಾನೇ ಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವಂತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರೆ
ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. 5 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ
ಾನೇ ಹೊತು್ತಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಜೀವನವು ಜಮೀನಿನಲಿ್ಲ ಬಿತು್ತವಂತಿದೆ

6 ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವವನು, (ತನಗೆ)
ಕಲಿಸುವವನಿಗೆತನ್ನಲಿ್ಲರುವಎ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳತನಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ಕೊಡತಕ್ಕದು್ದ.

7 ೕಸಹೋಗಬೇಡಿರಿ! ನೀವು ದೇವರನು್ನ ವಂಚಿಸಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು ಾನುಏನುಬಿತು್ತ ಾ್ತನೋಅದನೆ್ನೕ ಕೊಯು್ಯ ಾ್ತನೆ.

8 ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಶರೀರ ಾವವನು್ನ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
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ಾಪ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದರೆ ಆ ಶರೀರ ಾವವು ಅವನಿಗೆ
ನಿತ್ಯ ಾಶವನು್ನ ಬರ ಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವು ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಅವನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವನು.
9 ಾವು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳ ಾರದು.
ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾವು ನಿತ್ಯಜೀವವೆಂಬ ಸುಗಿ್ಗಯನು್ನ
ಪಡೆಯುವೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ ಾಡುವುದನು್ನ ಾವು
ಬಿಟು್ಟಬಿಡ ಾರದು. 10 ಾರಿ ಾದರೂ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಲು
ಅವ ಾಶವಿರು ಾಗ ಾವು ಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದರಲೂ್ಲ ಒಂದೇ
ಕುಟುಂಬದವರಂತಿರುವ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾವು ವಿಶೇಷ ಾದ
ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು.

ೌಲನ ಕಡೇ ಾತುಗಳು
11 ಇದನು್ನ ಾನೇ ಕೈ ಾರೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಎಷು್ಟ

ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂಬುದನು್ನ ನೋಡಿರಿ.
12 ನೀವು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಒ ಾ್ತಯಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ತಮ್ಮನು್ನ (ಯೆಹೂದ್ಯರು) ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ
ಎಂಬುದೇ ಅವರ ಉದೆ್ದೕಶ. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಾವು ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳ ಾಗಬಹುದೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಅವರು
ಹೀಗೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ. 13 ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರೇ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮಗೂ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿ
ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಚ್ಚಳಪಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವರ ಆಸೆ.

14 ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಾನು ಹೆಮೆ್ಮಪಡಲು ನನಗಿರುವ ಒಂದೇ ಾರಣವೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ
ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆ ಂದೇ. ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ
ಯೇಸುವಿ ಾದ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಲೋಕವು ನನ್ನ ಾಲಿಗೆ
ಸತು್ತಹೋಯಿತು. ಾನು ಸಹ ಲೋಕದ ಾಲಿಗೆ ಸತು್ತಹೋದೆನು.
15 ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಗಿದೆ ೕ ಸುನ್ನತಿ ಾಗಿಲ್ಲ ೕ ಎಂಬುದು
ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರಿಂದ ಹೊಸ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಗಿರುವುದೇ
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ಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ. 16 ಈ ನಿಯಮವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆಲ್ಲ,
ಅಂದರೆನಿಜಇಸೆ್ರೕಲ ಾದದೇವಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಾಂತಿಯೂಕರುಣೆಯೂ
ಆಗಲಿ.

17 ಆದ್ದರಿಂದ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ.
ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಾಸುಂಡೆಯ ಗುರುತುಗಳಿವೆ. ಾನು
ಕಿ್ರಸ್ತನವನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಈ ಗುರುತುಗಳೇ ಾ .

18ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗಿರಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಆಮೆನ್.
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