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ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ
ಬರೆದ ಪತ್ರ

ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನಮೂಲಕ ಾತ ಾಡಿದನು
1 ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ

ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹಲ ಾರು ವಿಧದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಸಲ ಾತ ಾಡಿದನು.
2 ಈಗ, ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರು ಮತೆ್ತ ನಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ
ತನ್ನ ಮಗನ ಮೂಲಕ ಾತ ಾಡಿದನು. ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ
ಮೂಲಕಲೋಕವನೆ್ನಲ್ಲ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ,ಸಮಸ್ತಕೂ್ಕ ಆತನನೆ್ನೕ ಾಧ್ಯಸ್ತನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದನು. 3 ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯು ಆತನಲಿ್ಲ ತೋರಿಬಂದಿತು.

ಆತನು ದೇವರ ಸ್ವ ಾವದ ಪ್ರತಿರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ತನ್ನ
ಶಕಿ್ತಯ ಆ ಯಿಂದ ಪರಿ ಾಲಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಜನರನು್ನ
ಅವರ ಾಪಗಳಿಂದ ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿ, ಸ್ವಗರ್ದಲಿ್ಲ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ದೇವರ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಆಸ ಾರೂಢ ಾದನು. 4 ದೇವರು ಆತನಿಗೆ
ದೇವದೂತರಿಗಿಂತಎಷೊ್ಟೕ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದಹೆಸರನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.
ಆತನು ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಅಷೊ್ಟಂದು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದನು.

5ದೇವರು ಾವದೂತರಿಗೂಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಎಂದೂಹೇಳಿಲ್ಲ:

“ನೀನು ನನ್ನ ಮಗ;
ಈದಿನ ಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದೆನು.” ಕೀತರ್ನೆ. 2:7

ದೇವರು ದೂತನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಎಂದೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ:

“ ಾನು ಅವನ ತಂದೆ ಾಗಿರುವೆನು,
ಅವನು ನನ್ನ ಮಗ ಾಗಿರುವನು.” 2 ಸಮುವೇಲ 7:14
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6 ದೇವರು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನನು್ನ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡು ಾಗ,
ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ದೇವದೂತರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲಿ.” ಧ ೕರ್ಪದೇಶ.
32:43

7ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತರನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದು್ದ ಹೀಗಿದೆ:

“ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತರನು್ನ ಾಳಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಜಾ್ವಲೆಗಳಂತೆ ಾಡಿದನು.”
ಕೀತರ್ನೆ. 104:4

8ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:

“ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನವು ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲೂ್ಲ
ಇರುವುದು.

ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಸಮಪರ್ಕ ಾದ ತೀಪುರ್ಗ ಡನೆ
ಆಳುವೆ.

9ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು, ೌದು, ನಿನ್ನ ದೇವರೇ ನಿನ್ನನು್ನ
ನಿನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರಿಗಿಂತ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಏರಿಸಿ ಪರ ಾನಂದದ
ತೈಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಾ್ದನೆ.” ಕೀತರ್ನೆ. 45:6-7

10ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

“ಪ್ರಭುವೇ, ಆದಿಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆ.
ಗಗನಮಂಡಲವು ನಿನ್ನ ಕೈಕೆಲಸ ಾಗಿದೆ.

11ಇವೆಲ್ಲವು ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನೀನು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವೆ.
ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳೂ ವಸ್ತ ್ರಗಳಂತೆ ಹಳೆಯ ಾಗುವವು.

12ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ಮೇಲಂಗಿಯಂತೆಮಡಿಚಿಡುವೆ.
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ಅವುವಸ್ತ ್ರಗಳಂತೆ ಬದ ಾಗುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ನೀನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬದ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನ ಜೀವಕೆ್ಕ ಅಂತ್ಯವೆಂಬುದಿಲ್ಲ.” ಕೀತರ್ನೆ. 102:25-27

13ದೇವರು ಾವ ದೂತನಿಗೂ ಇದನೆ್ನಂದೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ:

“ ಾನು ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಾದಪೀಠವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವತನಕ,
ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊ.” ಕೀತರ್ನೆ. 110:1

14 ದೇವದೂತರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಆತ್ಮಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ
ಮತು್ತ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವ ಜನರ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ
ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

2
ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕಿ ್ಕಂತ ಉತ್ತಮ ಾದುದು

1 ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬಹಳ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಸತ್ಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ತಪಿ್ಪಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. 2 ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತರ
ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟ ಾಕ್ಯವು ನಿಜ ಾದದೆ್ದಂದು ತೋರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಈ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಪು ್ಪ ಾಡಿ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ
ಮತು್ತ ಅವಿಧೇಯ ಾ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ತಕ ್ಕ ದಂಡನೆ ಹೊಂದುತಿ್ತದ್ದರು.
3 ನಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಾವು ಅಲಕ್ಷ ್ಯ
ಾಡಿದರೆ ದಂಡನೆಯಂತೂ ಖಂಡಿತ. ಇದು ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ
ದಲು ಹೇಳಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಆತನಿಂದ ಕೇಳಿದವರೇ ಈ ರಕ್ಷಣೆಯ

ಕುರಿ ಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದರು. 4 ಇದಲ್ಲದೆ, ದೇವರು
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ, ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ, ಾ ಾ ವಿಧ ಾದ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ವರಗಳನು್ನ ತನ್ನ
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ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾಗಿ ದಯ ಾಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದನು್ನ
ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದನು.

ಜನರನು್ನ ರ ಸಲು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಜನರಂತೆಯೇ ಆದನು
5 ಮುಂದೆ ಬರುವ ನೂತನ ಲೋಕವನು್ನ ಆಳಲು ದೇವರು

ದೇವದೂತರನು್ನ ಆರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು
ಆ ಲೋಕದ ಕುರಿ ಾಗಿಯೇ. 6 ಅದನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ:

“ದೇವರೇ, ನೀನು ಾನವರನು್ನ ಏಕೆ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
ನೀನು ಮನುಷ ್ಯನಿಗೋಸ ್ಕರ ಏಕೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು?

ಅವನು ಅಷೊ್ಟಂದು ಮುಖ್ಯ ಾದವನೇ?
7 ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದವರೆಗೆ ನೀನು ಅವನನು್ನ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ

ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕಡಿಮೆ ಾಡಿದೆ.
ನೀನು ಅವನಿಗೆ ವೈಭವವನೂ್ನ ೌರವವನೂ್ನ ಕಿರೀಟ ಾಗಿ
ಇಟಿ್ಟರುವೆ.

8ನೀನು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನಗೊಳಿಸಿರುವೆ.” ಕೀತರ್ನೆ.
8:4-6

ದೇವರು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಆತನು
ಆಳದೆ ಇರುವಂಥದು್ದ ಒಂ ಾದರೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ತದ
ಮೇಲೆ ಅವನು ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ನಮಗಿನೂ್ನ ಾಣುತಿ್ತಲ್ಲ.
9 ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದವರೆಗೆ ಯೇಸುವು ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ
ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕಡಿಮೆ ಾಗಿ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಾವೀಗ ವೈಭವ,
ೌರವಗಳೆಂಬ ಕಿರೀಟ ಧರಿಸಿರುವ ಆತನನು್ನ ನೋಡುತೆ್ತೕವೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ಸಂಕಟ
ಅನುಭವಿಸಿಮರಣಹೊಂದಿದನು.

10 ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು ದೇವರೇ. ಸಮಸ್ತವು ಆತನ
ಮಹಿಮೆ ಾಗಿಯೇ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಯಿತು. ದೇವರು ತನ್ನವರೇ ಆದ ಅನೇಕ
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ಜನರನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅವರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ
ನಡೆಸಲು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾದ ಒ ಾ್ಬತನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಆತನೇ
ಯೇಸು. ದೇವರುಆತನನು್ನ ಾಧೆಗಳಮೂಲಕವೇಪರಿಪೂಣರ್ ಾದ
ರಕ್ಷಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.

11 ಜನರನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ಯೇಸುವೂ ಮತು್ತ
ಆತನಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗುವ ಜನರೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಜನರನು್ನ ಸಹೋದರರೆಂದೂ
ಸಹೋದರಿಯರೆಂದೂ ಕರೆಯಲು ಆತನು (ಯೇಸು)
ಾಚಿಕೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ. 12ಯೇಸು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:

“ದೇವರೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ
ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ;

ನಿನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.”
ಕೀತರ್ನೆ. 22:22

13ಆತನು ಮತೆ್ತ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:

“ ಾನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ.” ಯೆ ಾಯ 8:17

ಆತನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:

“ ಾನಿಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ದೇವರು ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ ಮಕ್ಕಳು
ನನೊ್ನಂದಿಗಿ ಾ್ದರೆ.” ಯೆ ಾಯ 8:18

14 ಆ ಮಕ್ಕಳು ೌತಿಕ ಶರೀರ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೇಸು ಾನೇ ಅವರಂ ಾದನು. ಆತನು ತನ್ನ ಾವಿನ ಮೂಲಕ
ಮರಣಾಧಿ ಾರಿಯನು್ನ ಅಂದರೆ ಸೈ ಾನನನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿ,
15 ಅವರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು, ಅವರಂತೆಯೇ ಆಗಿ,
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ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ಅವರುಮರಣಭಯದಿಂದ,ಜೀವ ಾನವೆಲ್ಲ
ಗು ಾಮರಂತೆ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 16 ಆತನು ಸ ಾಯ ಾಡುವುದು
ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೇ ಹೊರತು ದೇವದೂತರಿಗಲ್ಲ. 17ಈ
ಾರಣದಿಂದಲೇ ಆತನು ಎ ಾ್ಲ ವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಬೇ ಾಯಿತು. ದೇವರ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ
ಆತನು ಜನರಿಗೆ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಆದ ಪ್ರ ಾನ
ಾಜಕ ಾದನು. ಹೀಗೆ ಆತನು ಜನರ ಾಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ

ತರಲು ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. 18 ಾನೇ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಸಂಕಟಕೆ್ಕ
ಒಳ ಾದುದರಿಂದ, ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು
ಈಗ ಆತನು ಸಮಥರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

3
ಯೇಸು ೕಶೆಗಿಂತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನು

1 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪರಿಶುದ್ಧ
ಜನ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವ ಾದ ನೀವು
ಯೇಸುವನೆ್ನೕ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. ದೇವರು ಆತನನು್ನ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆತನೇ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು.
2 ಯೇಸುವನು್ನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಆತನನು್ನ ನಮ್ಮ
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಆತನು ೕಶೆಯಂತೆ
ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ದೇವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಇಷ್ಟಕ ್ಕನುಗುಣ ಾಗಿ ಾಡಬೇ ಾದುದನೆ್ನಲ್ಲ ಆತನು ಾಡಿದನು.
3 ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾಗ, ಜನರು ಮನೆಗಿಂತಲೂ
ಅವನಿಗೇ ಹೆಚು್ಚ ಾನ್ಯತೆಯನು್ನ ಕೊಡುವಂತೆಯೇ ಯೇಸು
ೕಶೆಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಾನ್ಯತೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. 4 ಪ್ರತಿ ಂದು

ಮನೆಯು ಾ ಾದರೊಬ್ಬರಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟರಬೇಕು. ಆದರೆ
ದೇವರು ಎಲ್ಲವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. 5 ದೇವರ ಮನೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ೕಶೆಯು ಸೇವಕನಂತೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ಮುಂದೆ
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ಪ್ರಕಟ ಾಗಲಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಾ ಾಗಿದ್ದನು.
6 ಕಿ್ರಸ್ತ ಾದರೋ ಮಗ ಾಗಿ ದೇವರ ಮನೆಯನು್ನ ಆಳುವುದರಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾದ ಾವು ನಮಗಿರುವ ಮ ಾ
ನಿರೀ ಯಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿಯೂ ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದಲೂ ಇರುವು ಾಗಿದ್ದರೆ
ದೇವರಮನೆಯವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

ಾವು ದೇವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲೇಬೇಕು
7ಆದ್ದರಿಂದ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಹೇಳುವ ಪ್ರ ಾರ,

“ನೀವುಈಹೊತು್ತ ದೇವರ ಸ್ವರಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ,
8 ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ದೇವರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ
ಕಠಿಣ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

ಅಂದು ಅವರು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರನು್ನ ಪರೀ ಸಿದರು.
9 ಾನು ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಾಡಿದ್ದನು್ನ

ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ನೋಡಿದರೂ
ನನ್ನನೂ್ನ ನನ್ನ ಾಳೆ್ಮಯನೂ್ನ ಪರೀ ಸಿದರು.

10ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಮೇಲೆ ಾನು ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದನು.
‘ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಾ ಾಗಲೂ ತ ಾ್ಪಗಿವೆ.
ನನ್ನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅವರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು

ಾನು ಹೇಳಿದೆನು.
11 ‘ಆ ಜನರು ನನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ’

ಎಂದು ಾನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆನು.”
ಕೀತರ್ನೆ. 95:7-11

12 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಕೆಟ್ಟಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವ ಾಗದಂತೆ, ನಂಬದವ ಾಗದಂತೆ,

ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರನು್ನ ತೊರೆಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ.
13 ಆದರೆ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಂತೈಸಿರಿ. “ಈ ದಿನ”ವು
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ಇನೂ್ನ ಇರು ಾಗಲೇ ಇದನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡಿರಿ. ಾಪದಿಂ ಾಗಲಿ
ಾಪವು ೕಸಗೊಳಿಸುವ ರೀತಿಯಿಂ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ
ಕಠಿಣ ಾಗದಂತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ. 14 ಾವೆಲ್ಲರೂ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆರಂಭದಲಿ್ಲ
ನಮಗಿದ್ದ ದೃಢನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಬಲ ಾಗಿ
ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ ಇದು ನಿಜ ಾಗುತ್ತದೆ. 15 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:

“ನೀವುಈಹೊತು್ತ ದೇವರ ಸ್ವರಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ,
ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರುದೇವರಿಗೆವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದಂತೆ
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.” ಕೀತರ್ನೆ
95:7-8

16 ದೇವರ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿಯೂ ಆತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದವರು
ಾರು? ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ

ಹೊಂದಿದವರಲ್ಲವೇ? 17 ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ದೇವರು
ಾರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು? ಾಪವನು್ನ ಾಡಿದವರ

ಮೇಲಲ್ಲವೇ? ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದರು.
18 ತನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ದೇವರು
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಾಗ, ಆತನು ಾರೊಡನೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು?
ತನಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಅಲ್ಲವೇ? 19ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ
ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಆ ಜನರಿಗೆ ಅವ ಾಶ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಅವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಾರಣವೇ ಅವರು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ.

4
1 ದೇವರು ಆ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಾ ಾ್ದನವು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ

ಇದೆ. ಾವು ದೇವರ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದೆಂಬುದೇ ಆ
ಾ ಾ್ದನ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ಆ ಾ ಾ್ದನದ ಫಲವನು್ನ
ಪಡೆಯುವದರಲಿ್ಲ ವಿಫಲ ಾಗದಂತೆ ಬಹು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರೋಣ.
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2 ರಕ್ಷಣಾ ಾಗರ್ದ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆಯೇ ನಮಗೂ
ತಿಳಿಸ ಾಯಿತು. ಅವರು ಆ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ ಅವರಿಗೆ
ಪ್ರ ೕಜನ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅದನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 3ನಂಬುವವ ಾದ ಾವುದೇವರವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ
ಸೇರಲು ಸಮಥರ್ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತೆ:

“ಆ ಜನರು ನನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಾನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆನು.” ಕೀತರ್ನೆ.
95:11

ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಾಯರ್ಗಳು
ಮುಗಿದುಹೋಗಿದ್ದರೂ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. 4ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ
ಒಂದು ಾಗದಲಿ್ಲ ಆತನು ಾರದ ಏಳನೆಯ ದಿನದ ಬಗೆ್ಗ ಹೀಗೆ
ಾ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ: “ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ

ಏಳನೆಯ ದಿನ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಹೊಂದಿದನು.”✡ 5 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ
ಇನೊ್ನಂದು ಾಗದಲಿ್ಲ ಆತನು, “ಆ ಜನರು ನನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ
ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ”✡ ವೆಂದೂ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

6ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವರು ದೇವರ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರು ಾ್ತರೆಂಬುದು
ಇನೂ್ನ ಖಚಿತ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಕ್ಷಣಾ ಾಗರ್ವನು್ನ ದಲು ಕೇಳಿದ
ಜನರು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ವಿಧೇಯ ಾಗದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ
ಅವರು ಸೇರಲಿಲ್ಲ. 7 ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಮತೊ್ತಂದು ವಿಶೇಷ
ದಿನವನು್ನ ೕಜಿಸಿದನು. ಅದನು್ನ “ಈ ಹೊತು್ತ” ಎಂದು
ಕರೆಯ ಾಗಿದೆ. ಆತನು ಆ ದಿನವನು್ನ ಕುರಿತು ಬಹು ಾಲದ ನಂತರ
ಾವೀದನ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದನು. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಈ ಾಗವನು್ನ
ಾವು ದಲೊಮೆ್ಮ ನೋಡಿದೆವು:

“ನೀವುಈಹೊತು್ತ ದೇವರ ಸ್ವರಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ,
✡ 4:4: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 2:2. ✡ 4:5: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 95:11.



ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 4:8 x ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 4:15

ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.” ಕೀತರ್ನೆ.
95:7-8

8 ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದ ವಿ ಾ್ರಂತಿಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು
ಜನರನು್ನ ಕರೆದೊಯಿ್ದದ್ದರೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ಮತೊ್ತಂದು ದಿನದ ಕುರಿತು
ಹೇಳುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 9 ದೇವಜನರಿಗೋಸ ್ಕರವಿರುವ ಸಬ್ಬತ್ ಎಂಬ
ವಿ ಾ್ರಂತಿಯು ಇನೂ್ನ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು ತೋಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ.
10 ಆತನು ತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ವಿ ಾ್ರಂತಿ
ಹೊಂದಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವನು
ಆತನು ಾಡಿದಂತೆ ತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದವ ಾಗಿರಬೇಕು.
11 ದೇವರ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಮಿ್ಮಂ ಾದಷು್ಟ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸೋಣ. ಆತನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದ ಆ ಜನರನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ವಿಫಲ ಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊ ್ಳೕಣ.

12 ದೇವರ ಾಕ್ಯವು ಸಜೀವ ಾದದು್ದ, ಾಯರ್ ಾಧಕ ಾದದು್ದ.
ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಹರಿತ ಾದ ಖಡ್ಗಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹರಿತ ಾಗಿದು್ದ
ಾಟಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಆತ್ಮ ಾ್ರಣಗಳನೂ್ನ ಕೀಲುಮಜೆ್ಜಗಳನೂ್ನ
ವಿ ಾಗಿಸುತ್ತದೆ; ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಉದೆ್ದೕಶಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ವಿವೇಚಿಸುತ್ತದೆ. 13 ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಾವುದೂ
ಮುಚು್ಚಮರೆ ಾಗಿಲ್ಲ. ಆತನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದೂ
ತೆರೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ಬಟ್ಟಬಯ ಾಗಿವೆ. ಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಬಗೆ್ಗ
ಲೆಕ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಬೇ ಾಗಿರುವುದು ಆತನಿಗೇ.

ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಲುಯೇಸುವಿನ ಸ ಾಯ
14 ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋದ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನೊಬ್ಬನು

ನಮಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನೇ ದೇವರ ಮಗ ಾದ ಯೇಸು. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಮಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯಲೆ್ಲೕ ದೃಢ ಾಗಿ ಾಗೋಣ. 15 ನಮ್ಮ
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗಿರುವ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ೌಬರ್ಲ್ಯವನು್ನ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಥರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಈ
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ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿ ಾ್ದಗ, ಸವರ್ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ
ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿ ಾದರೂ ಾಪ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 16 ಆದ್ದರಿಂದ
ದೇವರ ಕೃ ಾಸಿಂ ಾಸನದ ಬಳಿಗೆ ಸಂಕೋಚಪಡದೆ ಬರೋಣ.
ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರು ಾಗ ನಮಗೆ ಬೇ ಾದ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಕೃಪೆಯನೂ್ನ
ಕರುಣೆಯನೂ್ನ ಅಲಿ್ಲ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವೆವು.

5
1ಪ್ರತಿ ಬ್ಬಯೆಹೂದ್ಯ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನೂಮನುಷ ್ಯರೊಳಗಿಂದ

ಆರಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮನುಷ ್ಯರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಡಲು ನೇಮಿಸಲ್ಪಡು ಾ್ತನೆ. ಆ
ಾಜಕನು ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ

ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 2ಅವನು ಜನರೆಲ್ಲರಂತೆ ದುಬರ್ಲ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಮತು್ತ ಾರಿತಪಿ್ಪದ ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 3 ಾನೂ
ಬಲಹೀನ ಾಗಿರುವುದರಿಂದಅವನುಮನುಷ ್ಯರ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿಯೂ
ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿಯೂಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು ಾ್ತನೆ.

4 ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಒಂದು ೌರವ.
ಆದರೆ ಾರೂ ತಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ ಈ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ದೇವರು ಆರೋನನನು್ನ ಕರೆದಂತೆ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕರೆಯಬೇಕು.
5 ಕಿ್ರಸ್ತನೂ ಇದೇ ರೀತಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಆತನು ಪ್ರ ಾವದ
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗಿ ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಆರಿಸಿದನು. ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:

“ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನು.
ಈದಿನ ಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದೆನು.” ಕೀತರ್ನೆ. 2:7

6ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
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“ನೀನು ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಂತೆ ಸ ಾ ಾಲವೂ
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗಿರುವೆ.” ಕೀತರ್ನೆ 110:4

7 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿ ಾ್ದಗ, ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ,
ಸ ಾಯವನು್ನ ಬೇಡಿದನು. ಆತನನು್ನ ಾವಿನಿಂದ ರ ಸುವ
ಶಕಿ್ತ ದೇವರೊಬ್ಬನಿಗೇ ಇತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ
ರೋದಿಸು ಾ್ತ ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸು ಾ್ತ ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
ದೇವರ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಆತನು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಾಡಿದವ ಾಗಿದ್ದನು
ಮತು್ತ ದೀನ ಾವವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಆತನ
ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು. 8 ಆತನು ದೇವರ ಮಗ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದರೂ ಹಿಂಸೆಗೊಳ ಾಗಿ, ಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಹಿಂಸೆಗಳಿಂದಲೇ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡನು. 9 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಆತನು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು. ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಾಶ್ವತ ಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತನೇ ಾರಣ.

10 ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಂತೆ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದನು.
ಶೋಧನೆಗೆ ಸೋತುಹೋಗದಿರಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ

11 ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇ ಾದ ಅನೇಕ
ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಇದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸದಿರುವುದರಿಂದ ವಿವರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ಾಗಿದೆ.
12 ನಿಮಗೆ ಾಲವು ಬೇ ಾದಷಿ್ಟದು್ದದರಿಂದ ಈ ಾಗಲೇ ನೀವು
ಉಪದೇಶಕ ಾಗಿರಬೇಕಿತು್ತ. (ಆದರೆ ನೀವಿನೂ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ.) ಹೀಗಿರಲು
ದೇವರಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ದಲ ಾಠದಿಂದಮತೆ್ತಉಪದೇಶಿಸಲು
ನಿಮಗೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಾಲಿನಂತಿರುವ
ಉಪದೇಶವನು್ನ ಾವು ನಿಮಗೆ ಾಡಬೇ ಾಗಿದೆ. ನೀವು ಗಟಿ್ಟ
ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನು್ನವವ ಾಗಿಲ್ಲ. 13 ನೀವು ಾಲು ಕುಡಿಯುವ
ಮಕ್ಕಳಂತಿರುವಿರಿ. ನಿಮಗೆ ೕಗ್ಯ ಬೋಧನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಏನೂ
ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. 14 ಆದರೆ ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಆ ಾರವು ಾನದಲಿ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ
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ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೇ ಹೊರತು ಮಕ್ಕಳಿಗಲ್ಲ. ಇವರು ಅನುಭವದಿಂದ
ತಮ್ಮ ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ಹಿಡಿತದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಒಳಿತು
ಕೆಡುಕುಗಳಿಗಿರುವ ಭೇದವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

6
1 ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಕುರಿತ ಆರಂಭದ ಾಠಗಳನು್ನ ಾವು

ಮುಗಿಸಿದವ ಾಗಿರಬೇಕು. ಾವು ಆರಂಭಿಸಿದ ಾಠಗಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ
ಹೋಗ ಾರದು. ನಮ್ಮ ದಲಿನ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟು್ಟ
ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯನಿ್ನಟು್ಟ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನು್ನ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆವು. 2 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ,
ಹ ಾ್ತಪರ್ಣ, ಸತ್ತವರ ಪುನರು ಾ್ಥನ ಮತು್ತ ನಿತ್ಯ ಾದ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್
ಇವುಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಬೋಧಿಸ ಾಯಿತು. ಆದರೆಈಗ ಾವುಪೂಣರ್
ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅಗತ್ಯ ಾಗಿದೆ. 3 ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಾದರೆ
ಹೀಗೆಮುಂದಕೆ್ಕ ಾಗು ಾ್ತ ಹೋಗುವೆವು.

4-6 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಜನರು ಬಿಟು್ಟಹೋದ ನಂತರ, ನೀವು
ಅವರಜೀವನವನು್ನಮತೆ್ತ ಪರಿವತಿರ್ಸಲು ಾಧ್ಯವೇ? ಾನು ಸತ್ಯವನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಜನರನು್ನ ಕುರಿತು ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಅವರು
ದೇವರ ವರಗಳನು್ನ ಪಡೆದವರೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರರೂ
ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅವರು ಕೇಳಿದವರೂ
ದೇವರ ಹೊಸಲೋಕದ ಮ ಾಶಕಿ್ತಗಳನು್ನ ನೋಡಿದವರೂ
ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಾದವುಗಳೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು
ಕಲಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. ಅವರಜೀವಿತವನು್ನಮತೆ್ತ ಪರಿವತಿರ್ಸಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ
ಬರ ಾಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದ ಅವರು
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿ ಳೆಗಳನು್ನ ಹೊಡೆಯುವವರೂ
ಜನರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡುವವರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.

7 ಆ ಜನರು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಪದೇಪದೇ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯನು್ನ
ಹೀರಿಕೊಳು್ಳವ ಭೂಮಿಯಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಅದು ಜನರಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ



ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 6:8 xiv ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 6:14

ಕೊಡಲೆಂದು ರೈತನು ಅದರಲಿ್ಲ ಸಸಿಯನು್ನ ನೆಟು್ಟ ಬೆಳೆಸು ಾ್ತನೆ.
ಅದು ಜನರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಾದ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಅದಕೆ್ಕ
ದೇವರಿಂದ ಆಶೀ ಾರ್ದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 8 ಆದರೆ ಅದು
ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳನೂ್ನ ಕಳೆಯನೂ್ನ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿ
ದೇವರ ಾಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಸುಟು್ಟ ಾಶ ಾಡ ಾಗುವುದು.

9 ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಾವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರೂ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಇದಕಿ್ಕಂತಲೂಉತ್ತಮ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕವೆ. ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು
ಾಡುತಿ್ತೕರೆಂದು ಾವು ದೃಢ ಾಗಿ ನಂಬಿದೆ್ದೕವೆ. 10 ದೇವರು
ಾ್ಯಯವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಾಡಿದ ಉಪ ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ
ದೇವಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದ್ದರ ಮೂಲಕ ಮತು್ತ ಸ ಾಯ
ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆತನಿಗೆ ತೋರಿದ

ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಆತನು ಮರೆತುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 11ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು
ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಇದೇ ಆಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ
ನಿರೀ ಯನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾವು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕವೆ.
12 ನೀವು ಸೋ ಾರಿಗ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅಪೇ ಯಲ್ಲ.
ದೇವರ ಾ ಾ್ದನದ ಫಲಗಳನು್ನ ಪಡೆಯುವ ಜನರಂತೆ
ನೀವಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅಪೇ . ಆ ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತು್ತ
ಾಳೆ್ಮಯಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರು ದೇವರ ಾ ಾ್ದನದಂತೆ ಫಲವನು್ನ
ಪಡೆದರು.

13 ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಒಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು.
ದೇವರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದೇವರು ತನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ
ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಾತಿನಂತೆಯೇ ಾಡಿದನು. 14ಆತನು ಅವನಿಗೆ,
“ ಾನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅನೇ ಾನೇಕ
ಸಂತತಿಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು”✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

✡ 6:14: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 22:17.
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15ಅಬ್ರ ಾಮನು ಇದರ ನೆರವೇರುವಿಕೆ ಾಗಿ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಾದಿದ್ದನು.
ತರು ಾಯಅವನಿಗೆ ದೇವರ ಾ ಾ್ದನದ ಫಲ ದೊರೆಯಿತು.

16 ಜನರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡು ಾಗ ಾ ಾಗಲೂ ತಮಗಿಂತ
ದೊಡ್ಡವ ಾದ ಾ ಾದರೊಬ್ಬರನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಅವರು
ಹೇಳಿದು್ದ ನಿಜವೆಂಬುದನು್ನ ಆ ಾ ಾ್ದನವು ಶು್ರತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂ ಾಗಿ ಅವರ ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾ್ವದಗಳಿಗೆ ಕೊನೆ ಾಗುತ್ತದೆ.
17 ಾಗೆಯೇ ದೇವರು ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಧ್ಯ ಾಗಿ ಪಡೆಯುವ
ಜನರಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವು ಸಿ್ಥರ ಾದದು್ದ ಎಂಬುದನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು
ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ನಿಶ್ಚಯಪಡಿಸಿದನು. 18 ದೇವರ ಾ ಾ್ದನ ಮತು್ತ ಆಣೆ
ಅಚಲ ಾದ ಎರಡು ಆ ಾರಗ ಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನಮಗೆಂದಿಗೂ ೕಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದರಿಂ ಾಗಿ, ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದಿರುವ ಾವು

ನಮ್ಮ ನಿರೀ ಯಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರಲು ಬಲ ಾದ ್ರೕ ಾ್ಸಹ
ಉಂಟಾಯಿತು. 19ಈ ನಿರೀ ಯು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲ
ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗದಂತೆ ಾ ಾಡುವ ಬಲ ಾದ ಸಿ್ಥರ ಾದ
ಲಂಗರಿನಂತಿದೆ. ಅದು ಸ್ವಗರ್ ಾಲಯದ ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಒಳಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. 20 ಯೇಸು
ಈ ಾಗಲೇ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಅನುಸರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಗರ್ವನು್ನ
ತೋರಿದನು. ಯೇಸು ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಂತೆ ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ ಇರುವ
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

7
ಾಜಕಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕ

1 ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನು ಾಲೇಮಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ
ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಅಬ್ರ ಾಮನು
ಾಜರುಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ಅವನು
ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 2 ಅಬ್ರ ಾಮನು
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ಅವನಿಗೆ ತನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು.

ಾಲೇಮಿನ ಾಜ ಾದ ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನೆಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ಎರಡು
ಅಥರ್ಗಳಿವೆ. ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನೆಂದರೆ, “ನೀತಿ ಾಜ” ಎಂಬಥರ್.
“ ಾಲೇಮಿನ ಾಜ”ನೆಂದರೆ “ಸ ಾ ಾನದ ಾಜ” ಎಂದಥರ್.
3 ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಾರೆಂಬು ಾಗಲಿ
ಅವನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದನೆಂಬು ಾಗಲಿ ಅವನು ಾ ಾಗ
ಹುಟಿ್ಟದನೆಂಬು ಾಗಲಿ ಅವನು ಾ ಾಗ ಸತ್ತನೆಂಬು ಾಗಲಿ
ಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವನು ದೇವರ ಮಗನಂತೆ ಸ ಾ ಾಲವೂ
ಾಜಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
4ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನು ಎಷು್ಟ ದೊಡ್ಡವನೆಂಬುದನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚಿಸಿರಿ.

ನಮ್ಮ ಮೂಲಪಿತೃ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನು, ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಾನು
ಜಯಿಸಿದ್ದರಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
5 ಲೇವಿಯಕುಲದ ಜನರಲಿ್ಲ ಾಜಕ ಾಗುವವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ
ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು
ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಾಜಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜನರಿಂದಲೇ (ಯೆಹೂದ್ಯರು)
ಅದನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಅವರ ಜನರು ಅಬ್ರ ಾಮನ
ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 6 ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನು ಲೇವಿಯರ
ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ಹತ್ತನೆ ಒಂದು
ಾಗವನು್ನ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಂದ ಪಡೆದನು. ದೇವರ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ಅವನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.
7 ಮುಖ್ಯ ಾದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅಲ್ಪ ಾದವನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ
ಾಡು ಾ್ತನೆಂಬುದು ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ.
8 ಾಜಕರು ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಪಡೆಯು ಾ್ತರೆ.

ಆದರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಜೀವಿಸಿದು್ದ ನಂತರ ಾಯು ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಂದ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಪಡೆದ
ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನು ಜೀವಂತ ಾಗಿಯೇ ಇರು ಾ್ತನೆಂದು ಪವಿತ್ರ
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ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 9 ಲೇವಿಯರು ಜನರಿಂದ ಹತ್ತನೆಯ
ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅಬ್ರ ಾಮನು
ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಿಗೆ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನೆಂದರೆ,
ಲೇವಿಯೂ ಕೊಟ್ಟಂ ಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 10 ಲೇವಿಯು
ಇನೂ್ನ ಹುಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನು ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಂ ಾಗ, ಲೇವಿಯು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನ
ದೇಹದಲಿ್ಲದ್ದನು.

11ಲೇವಿಕುಲದ ಾಜಕತ್ವದ ಆ ಾರದಮೇಲೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ಾಜಕತ್ವದಿಂದ ಜನರನು್ನ
ಆತಿ್ಮಕತೆಯಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯ ಾಜಕನು ಬರುವುದು
ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಾಗಿತು್ತ. ಅಂದರೆ ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಂತಹ ಾಜಕನೇ
ಹೊರತು ಆರೋನನಂತವನಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅದರ ಅಥರ್.
12 ಬೇರೊಬ್ಬ ಾಜಕನು ಬಂದರೆ, ಆಗ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು
ಬದ ಾಗಲೇಬೇಕು. 13 ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಕುರಿತು ಇವುಗಳನು್ನ
ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆವು. ಆತನು ಬೇರೊಂದು ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವನು.
ಆ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಾರೇ ಆಗಲಿ ಎಂದೂ ಾಜಕ ಾಗಿ ಸೇವೆ
ಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. 14 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು (ಕಿ್ರಸ್ತನು) ಯೆಹೂದಕುಲದಿಂದ

ಬಂದವನೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿದೆ. ಆ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಾಜಕರನು್ನ
ಕುರಿತು ೕಶೆಯು ಏನನೂ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.

ಯೇಸುಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಂತಹ ಾಜಕನು
15 ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಂತಹ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಾಜಕನು (ಯೇಸು)

ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇವು ಮತ್ತಷು್ಟ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿವೆ. 16 ಆತನು
ಾಜಕ ಾದದು್ದ ವಂ ಾನುಗತ ಾಗಿ ಬಂದ ನಿಯಮಗಳ ಮತು್ತ
ಾಸ್ತ ್ರಗಳ ಪ್ರ ಾರವಲ್ಲ. ಆತನು ಾಶ ಾಗದ ತನ್ನ ಜೀವಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ಾಜಕ ಾದನು. 17 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಕುರಿತು
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ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ: “ನೀನು ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಂತೆ ಸ ಾ ಾಲವೂ
ಾಜಕ ಾಗಿರುವೆ.”✡
18 ಹಳೆಯ ನಿಯಮವು ದುಬರ್ಲವೂ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕವೂ

ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ರ ಾ್ದಯಿತು. 19 ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು
ಾವುದನೂ್ನ ಸಿದಿ್ಧಗೆ ತರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಾದ ಒಂದು

ನಿರೀ ಯನು್ನ ಕೊಡ ಾಗಿದೆ. ಈನಿರೀ ಯು ನಮ್ಮನು್ನ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ
ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲದು.

20 ದೇವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾಗ,
ಒಂದು ಾ ಾ್ದನವನೂ್ನ ಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರು
ಾಜಕ ಾ ಾಗ ಆತನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 21 ಕಿ್ರಸ್ತನು ದೇವರ
ಾ ಾ್ದನದಂತೆ ಾಜಕ ಾದನು. ದೇವರುಆತನಿಗೆಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

“ ‘ನೀನು ಸ ಾ ಾಲವೂ ಾಜಕ ಾಗಿರುವೆ’
ಎಂದು ಪ್ರಭುವೆಂಬ ಾನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆನು.

ಇದ ಾ್ಕಗಿ ಾನೆಂದಿಗೂ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡುವುದಿಲ್ಲ.” ಕೀತರ್ನೆ 110:4

22 ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆಯೇಸುವೇ ಆ ಾರ ಎಂಬುದೇ ಇದರಥರ್.

23 ಇದಲ್ಲದೆ ಇತರ ಾಜಕರಲಿ್ಲ ಮರಣದ ಾರಣದಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ
ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಾಜಕ ಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಾಜಕರಿದ್ದರು. 24 ಆದರೆ ಯೇಸು
ಸ ಾ ಾಲವೂ ಜೀವಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಾಜಕ
ಸೇವೆಯನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಿಲ್ಲ. 25 ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ತನ್ನ
ಮೂಲಕ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಜನರನು್ನ ಯೇಸು ಾ ಾಗಲೂ
ರ ಸಬಲ್ಲನು. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಸ ಾ ಾಲ ಜೀವಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ
ಮತು್ತ ಜನರು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
✡ 7:17: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 110:4.
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26ಯೇಸುವೇ ನಮಗೆ ಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು. ಆತನು
ಾಪರಹಿತನೂ ಪರಿಶುದ್ಧನೂ ನಿಷ ್ಕಳಂಕನೂ ಾಪಿಗಳ ಪ್ರ ಾವಕೆ್ಕ
ಒಳ ಾಗದವನೂ ಆ ಾಶಮಂಡಲಕಿ್ಕಂತ ಉನ್ನತನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
27 ಆತನು ಬೇರೆ ಾಜಕರಂತಲ್ಲ. ಅವ ಾದರೋ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದ ನಂತರ ಬೇರೆಯವರ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಗೆ ಾಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ಆತನು
ತನ್ನನೆ್ನೕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಾರಿ ಆ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದನು. 28 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಮನುಷ ್ಯರೊಳಗಿಂದ

ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕರನು್ನ ಆರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಜನರು
ಾನವ ೌಬರ್ಲ್ಯಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ದೇವರು

ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ನಂತರ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನ ದೇವರ ಮಗನನು್ನ
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿತು. ಆ ಮಗನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಸವರ್ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

8
ಯೇಸುವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು

1 ಾವು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನಮಗೊಬ್ಬ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸಿಂ ಾಸನದ ಬಲ ಾಗದಲಿ್ಲ ಈಗ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 2 ಆತನು ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ
ಜನರಿಂದ ನಿಮಿರ್ತ ಾಗದೆ, ದೇವರಿಂದಲೇ ನಿಮಿರ್ಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ
ನಿಜ ಾದ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

3 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನೂ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ
ಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರ ಾನ
ಾಜಕನೂ ದೇವರಿಗೆ ಏನ ಾ್ನದರೂ ಅಪಿರ್ಸಲೇಬೇಕು.

4 ಆತನು ಇನೂ್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೆ
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ಾಜಕ ಾಗಿರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ
ಪ್ರ ಾರ ದೇವರಿಗೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವ ಾಜಕರು
ಈ ಾಗಲೇ ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. 5 ಈ ಾಜಕರು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳು
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲನ ಾಯರ್ಗಳ ನಿಜ ಾದ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳೂ
ಾಯೆಗಳೂ ಆಗಿವೆ. ೕಶೆಯು ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರವನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾ ಾಗ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ತೋರಿಸಿದ ಾದರಿಯ ಪ್ರ ಾರವೇ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
ನಿಮಿರ್ಸಬೇಕು”✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದು್ದ ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ. 6 ಆದರೆ
ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಾಯರ್ವು ಆ ಾಜಕರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ
ಾಯರ್ಕಿ್ಕಂತ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ಾ್ದಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯೇಸು
ತನ್ನ ಜನರಿ ಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ತಂದ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು
ಹಳೆಯದಕಿ್ಕಂತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಗತಿಗಳ ಾ ಾ್ದನದ
ಆ ಾರದಮೇಲೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಾ್ಥಪಿತ ಾಗಿದೆ.

7 ದಲನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಏನೂ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೆ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. 8 ಆದರೆ ದೇವರು ಜನರಲಿ್ಲ
ಾವುದೋ ದೋಷವನು್ನ ಕಂಡು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

“ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆಯೂಯೆಹೂದ್ಯರೊಡನೆಯೂ
ಾನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಾಲ ಬರುತಿ್ತದೆ
ಎಂದು ಪ್ರಭು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

9 ಅದು, ಅವರ ಪಿತೃಗ ಡನೆ ಾನು ಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಂತಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕೈಹಿಡಿದು ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವರೊಡನೆ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನೂ್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡೆನು.

ಆದರೆ ಅವರು ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ
ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾದೆನು ಎಂದು ಪ್ರಭು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

✡ 8:5: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 25:40.
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10 ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ
ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಇಂತಿದೆ:

ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅವರಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಇರಿಸುವೆನು;
ಅವರ ಹೃದಯದಮೇಲೆ ಬರೆಯುವೆನು;

ಾನು ಅವರ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು;
ಅವರು ನನ್ನ ಜನ ಾಗಿರುವರು.

11 ಒಬ್ಬನು ಸಹೋದರನಿ ಾಗಲಿ, ಬೇರೆಯವರಿ ಾಗಲಿ
ಬೋಧಿಸಬೇ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ;

ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳ ಎಂದು ಹೇಳಬೇ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ
ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖರನು್ನ ದಲುಗೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ
ಅಲ್ಪ ಾದವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವರು.

12 ಅವರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು;

ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.”
ಯೆರೆಮೀಯ 31:31-34

13 ದೇವರು ಇದನು್ನ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ದಲನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ದೇವರು ಹಳೆಯ ಾಗಿ
ಾಡಿದನು. ಾವುದು ಹಳೆಯ ಾಗಿ ಉಪ ೕಗಕೆ್ಕ
ಾರ ಾಗುತ್ತದೋ ಅದು ಅದೃಶ್ಯ ಾಗುವುದು.

9
ಹಳೆಯಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕ್ರಮಕ್ಕನು ಾರ ಾದ ಆ ಾಧನೆ

1 ದಲನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಾಧನೆಯ ನಿಯಮಗಳಿದ್ದವು.
ಅದರಲಿ್ಲ ಾನವನಿಮಿರ್ತ ಾದ ಆ ಾಧ ಾ ಸ್ಥಳವಿತು್ತ. 2 ಈ
ಸ್ಥಳವು ಗು ಾರದ ಒಳಗಿತು್ತ. ಗು ಾರದ ದಲ ಆವರಣವನು್ನ
ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ದೀಪಸ್ತಂಭ,
ಮೇಜು ಮತು್ತ ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿದ್ದವು. 3 ಎರಡನೆ
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ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ “ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ”ವೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಿತು್ತ. 4 ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಧೂಪವನು್ನ
ಸುಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂ ಾರದಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿತು್ತ. ಅಲ್ಲದೆ ದಲನೆ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಇಡ ಾಗಿದ್ದ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಿತು್ತ. ಅದಕೆ್ಕ ಚಿನ್ನದ
ತಗಡನು್ನ ಹೊದಿಸ ಾಗಿತು್ತ. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಚಿನ್ನದ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದ
ಮ ಾ್ನ ಮತು್ತ ಒಂ ಾನೊಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಚಿಗುರಿ ಎಲೆಗಳನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟದ್ದ
ಆರೋನನ ಕೋಲು ಇದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ದಲನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಹತು್ತ ಆ ಗಳನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದ್ದ ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ
ಇಡ ಾಗಿತು್ತ. 5 ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ದೇವರ ವೈಭವವನು್ನ
ತೋಪರ್ಡಿಸುವ ಕೆರೂಬಿಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಕೆರೂಬಿಗಳು ಕೃ ಾಸನವನು್ನ
ಆಚಾ್ಛದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಾವು
ಈಗ ಹೇಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

6 ಾನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆಯೇ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಸಿದ್ಧ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ. ಾಜಕರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ತಮ್ಮ ಆ ಾಧನೆಯ
ಕತರ್ವ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಲು ದಲನೆ ಕೊಠಡಿಯ ಒಳಗಡೆ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. 7 ಆದರೆ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಾತ್ರ
ಎರಡನೆ ಕೊಠಡಿಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬಹುದಿತು್ತ. ಅವನು
ವಷರ್ಕೊ್ಕಮೆ್ಮ ಾತ್ರ ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು
ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಎಂದೂ ಅದರೊಳಗೆ
ಪ್ರವೇಶಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ತನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೂ ಜನರು ತಿಳಿಯದೆ
ಾಡಿದ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ಅವನು ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ದೇವರಿಗೆ

ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು.
8 ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಆ ಎರಡು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದ ಕೊಠಡಿಗಳ ಮೂಲಕ

ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ದಲನೆ ಕೊಠಡಿಯು ಅಲಿ್ಲ
ಇರುವವರೆಗೂಮ ಾಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವ ಾಗರ್ವುತೆರೆಯಲೇ
ಇಲ್ಲ. 9ಈದಿನ ನಮಗೆ ಇದೊಂದುಉ ಾಹರಣೆ ಾಗಿದೆ. ದೇವರಿಗೆ
ಅಪಿರ್ಸಲ್ಪಡುತಿ್ತದ್ದ ಾಣಿಕೆಗಳಿ ಾಗಲಿಯಜ್ಞಗಳಿ ಾಗಲಿ ದೇ ಾ ಾಧನೆ
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ಾಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಪರಿಪೂಣರ್ನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ
ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು ತೋಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಹೃದಯವನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಆಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. 10ಆಯಜ್ಞಗಳು
ಮತು್ತ ಾಣಿಕೆಗಳು ಅನ್ನ ಾ ಾದಿಗಳನೂ್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ಾ್ನನಗಳನೂ್ನ
ಕುರಿ ಾಗಿದ್ದವು. ಅವುದೇಹಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳೇ ಹೊರತು
ಜನರ ಹೃದಯಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದವುಗಳಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ಹೊಸ
ಾಗರ್ವು ಲಭಿಸುವ ಾಲದವರೆಗೆ, ಅವರು ಅನುಸರಿಸಲೆಂದು ಆ

ನಿಯಮಗಳನು್ನ ದೇವರೇ ಕೊಟ್ಟನು.

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ಆ ಾಧನೆ
11 ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಈ ಾಗಲೇ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗಿ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ.

ಈಗ ಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ತಮ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಆತನು
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಇತರ ಾಜಕ ಾದರೊ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ
ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ
ಾಡದೆ ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

ಅದು ಮತ್ತಷು್ಟ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾದದು್ದ. ಅದು ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ
ನಿಮಿರ್ತ ಾದದ್ದಲ್ಲ. ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿದೂ್ದ ಅಲ್ಲ. 12 ಆತನು ಒಂದೇ
ಒಂದು ಾರಿ ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಆತನು
ಹೋತಗಳ ಮತು್ತ ಹೋರಿಕರುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ
ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಮಗೆ
ನಿತ್ಯ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯವನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟನು.

13 ಹೋತಗಳ ಮತು್ತ ಹೋರಿಗಳ ರಕ್ತವನೂ್ನ ಹಸುಗಳ
ಬೂದಿಯನೂ್ನ ಆ ಆ ಾಧನೆಯ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಷು್ಟ
ಶುದ್ಧ ಾಗಿಲ್ಲದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಚಿಮುಕಿಸ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಆ ರಕ್ತ
ಮತು್ತ ಬೂದಿ ಜನರ ದೇಹಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸುತಿ್ತದ್ದವು.
14ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ರಕ್ತವು ಖಚಿತ ಾಗಿ ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನದನು್ನ
ಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆತನು ನಿ ಾ್ಯತ್ಮನ ಮೂಲಕ ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ದೇವರಿಗೆ
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ನಿಷ ್ಕಳಂಕ ಾದ ಯಜ್ಞವ ಾ್ನಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡನು. ಆತನ ರಕ್ತವು
ನಮ್ಮನು್ನ ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಾವು
ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ
ಹೃದಯವನೂ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

15 ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ದೇವರ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಈ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ದೇವರಿಂದ ತಂದನು. ದೇವರ ಜನರು ಅವುಗಳನು್ನ
ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ದಲನೆ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಾಪಗಳಿಂದ ಜನರನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು.

16 ಒಬ್ಬನು ಾಯುವ ದಲೇ ಉಯಿಲನು್ನ* ಬರೆದಿಡು ಾ್ತನೆ.
ಆದರೆ ಸತಿ್ತರು ಾತನೇ ಆ ಉಯಿಲನು್ನ ಬರೆದವನೆಂದು ಜನರು
ಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. 17 ಅದನು್ನ ಬರೆದವನು ಇನೂ್ನ
ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಬೆಲೆಯೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದನು್ನ ಬರೆ ಾತನು
ಸತ್ತನಂತರ ಅದು ಉಪಯುಕ್ತ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 18 ದೇವರು ತನ್ನ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ದಲನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇದಕೆ್ಕ
ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ದಲನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಉಪಯುಕ್ತಕೆ ್ಕ ಬರಲು
ರ ಾ್ತಪರ್ಣೆ ಾಗಬೇಕಿತು್ತ. 19 ದಲನೆಯ ಾಗಿ, ೕಶೆಯು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಆ ಯನೂ್ನ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದನು.
ನಂತರ ಅವನು ಕರುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ
ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದನು. ಬಳಿಕ ನೀರು ಮತು್ತ ರಕ್ತವನು್ನ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಜನರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಚಿಮುಕಿಸಲು ಕೆಂಪು
ಉಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ† ಕವಲನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು.
20 ಚಿಮುಕಿಸು ಾಗ, “ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು
* 9:16: ಉಯಿಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಸತ್ತಮೇಲೆ, ತನ್ನ ವಸು್ತಗಳು ಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದು
ಬರೆದಿಡುವ ಒಂದು ಪತ್ರ. ಅದನು್ನ “ಮರಣ ಾಸನ”ವೆಂದೂ ಕರೆಯುವರು. † 9:19:
ಹಿಸೊ್ಸೕಪಿನ ಗಿಡ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಸ್ಯ.
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ಆ ಾಪಿಸಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಈ ರಕ್ತ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ”✡ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 21 ಅದೇರೀತಿ, ೕಶೆಯು ರಕ್ತವನು್ನ ಗು ಾರದ
ಮೇಲೆಯೂ ಆ ಾಧನೆಯಲಿ್ಲ ಬಳಸುವ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳ ಮೇಲೆಯೂ
ಚಿಮುಕಿಸಿದನು. 22 ಬಹುಮಟಿ್ಟಗೆ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ರಕ್ತದಿಂದ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ರಕ್ತವಿಲ್ಲದೆ
ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕಿ್ರಸ್ತನಯಜ್ಞವು ಾಪಗಳನು್ನ ದೂರತಳಿ್ಳತು
23 ಈ ವಸು್ತಗಳು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ವಸು್ತಗಳ

ಪ್ರತಿರೂಪಗ ಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನು್ನ ಾ್ರಣಿಗಳ ಯಜ್ಞಗಳಿಂದ
ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ನಿಜರೂಪಗಳಿ ಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಾದ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇ ಾಗಿದೆ.
24 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಆದರೆ ಆತನು
ಾನವನಿಮಿರ್ತ ಾದ ಮ ಾಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಈ

ಮ ಾಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವುನಿಜ ಾದದ್ದರ ಪ್ರತಿರೂಪ ಾತ್ರ ಾಗಿದೆ. ಆತನು
ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಹೋದನು; ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಈಗ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.

25 ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ವಷರ್ಕೊ್ಕಮೆ್ಮ ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾಗ ಅಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪಶುರಕ್ತವನು್ನ ತನೊ್ನಡನೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದರೆಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಹೋದದು್ದ, ಪ್ರ ಾನ
ಾಜಕನು ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ರಕ್ತವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದಂತೆ ತನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ

ಅಪಿರ್ಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ. 26 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅನೇಕ ಸಲ ತನ್ನನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಈ ಲೋಕವು ಸೃಷಿ್ಟ ಾದಂದಿನಿಂದ ಆತನು
ಅನೇಕ ಸಲ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನಭವಿಸ ಬೇ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು
✡ 9:20: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 24:8.
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ಯು ಾಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಪನಿ ಾರಣೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದು ಒಂದೇ
ಸಲ ತನ್ನನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡನು.

27ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಾರಿ ಾಯುವರು. ಅನಂತರ ಅವರಿಗೆ
ಾ್ಯಯತೀ ಾರ್ಗುವುದು. 28 ಅದರಂತೆಯೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅನೇಕ ಜನರ
ಾಪಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಲುಒಂದುಸಲ ಾತ್ರ ತನ್ನನು್ನಯಜ್ಞವ ಾ್ನಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡನು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಎರಡನೆ ಸಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವುದು ಜನರ
ಾಪನಿ ಾರಣೆಗೋಸ ್ಕರವಲ್ಲ. ತನ ಾಗಿ ಾಯುತಿ್ತರುವ ಜನರನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಷೆ್ಟೕ.

10
ಕಿ್ರಸ್ತನಯಜ್ಞವು ನಮ್ಮನು್ನ ನಿಷ ್ಕಳಂಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದು

1 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಉತ್ತಮ ಸಂಗತಿಗಳ ಅಸ್ಪಷ್ಟ
ಚಿತ್ರಣ ಾಗಿದೆ. ಅದು ನಿಜ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣವಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿ ವಷರ್ವೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು
ಅದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿತು. ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಬರುವ ಜನರು
ಅದೇ ರೀತಿಯ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಜನರನು್ನ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಎಂದಿಗೂ ನಿಷ ್ಕಳಂಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 2 ಅದು
ಜನರನು್ನ ನಿಷ ್ಕಳಂಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದ್ದರೆ, ಆ ಯಜ್ಞಗಳು ಈ ಾಗಲೇ
ನಿಂತುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು. ಆ ಜನರು ಆಗಲೇ ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಾವು ಾಪಿಗಳೆಂಬ
ಅರಿವು ಅವರಿಗಿರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 3 ಆ ಜನರು ಪ್ರತಿವಷರ್ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದ
ಯಜ್ಞಗಳು ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತರುತಿ್ತದ್ದವು. 4 ಏಕೆಂದರೆ
ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಲು ಹೋರಿಗಳ ಮತು್ತ ಹೋತಗಳ
ರಕ್ತಕೆ ್ಕ ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.

5 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

“ದೇವರೇ, ನಿನಗೆಯಜ್ಞನೈವೇದ್ಯಗಳು ಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ.
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ಆದರೆ ನೀನು ನನ ಾಗಿ ಒಂದು ದೇಹವನು್ನ
ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.

6ನೀನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಂತೋಷಪಡಲಿಲ್ಲ.

7ಆಗ ಾನು, ‘ದೇವರೇ, ಾನು ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ.
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಬರೆದಿರುವಂತೆಯೇ
ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡಲು ಾನು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದೆ.” ಕೀತರ್ನೆ. 40:6-8

8 ಈ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನು ದಲನೆಯ ಾಗಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನಿನಗೆ ಯಜ್ಞನೈವೇದ್ಯಗಳು ಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನು
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಸಂತೋಷಪಡಲಿಲ್ಲ.” (ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಆ ಾಪಿಸುವ
ಯಜ್ಞಗಳು.) 9 ನಂತರ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ದೇವರೇ, ಾನು
ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡಲು ಾನು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ.”✡
ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಯಜ್ಞಗಳ ದಲನೆ ವ್ಯವಸೆ್ಥಯನು್ನ
ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ, ತನ್ನ ಹೊಸ ಾಗರ್ವನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 10ದೇವರ
ಇಷ್ಟಕ ್ಕನು ಾರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಡಿದನು. ಆ
ಾರಣದಿಂದಲೇ,ಯಜ್ಞ ಾಗಿಅಪಿರ್ತ ಾದ ಆತನ ದೇಹದಮೂಲಕ
ಾವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದೆವು. ಆತನು ಾಶ್ವತ ಾದ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಒಂದೇ
ಸಲ ಅಪಿರ್ಸಿದನು.

11 ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಾಜಕರು ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಾಮಿರ್ಕ
ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಅದೇ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಲು
ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 12 ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ
ಾಶ್ವತ ಾದ ಒಂದೇ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ನಂತರ ಆತನು

✡ 10:9: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 40:6-7.
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ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 13 ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ತನ್ನ ಾದಪೀಠವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ತನಕ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
14 ಒಂದೇ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ನಿಷ ್ಕಳಂಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಲ್ಪಡುತಿ್ತರುವ
ಜನರೇ ಇವರು.

15 ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನಮಗೆ ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ದಲನೆಯ ಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:

16 “ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ನನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಹೀಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಭುವು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:

ಾನು ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅವರ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಇಡುವೆನು;
ಅವರಮನಸಿ್ಸನ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವೆನು.” ಯೆರೆಮೀಯ
31:33

17ನಂತರ ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:

“ ಾನು ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಅವುಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.”
ಯೆರೆಮೀಯ 31:34

18 ಈ ಾಪಗಳೆ ಾ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಅವುಗಳಿ ಾಗಿ ಮತೆ್ತ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ
19-20 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾವು ಮ ಾ

ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಯೇಸು ನಮ ಾಗಿ ತೆರೆದಿರುವ ಹೊಸ ಾಗರ್ದ ಮೂಲಕ ಾವು
ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಅದು ಜೀವವುಳ್ಳ ಾಗರ್.
ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹವೆಂಬ ತೆರೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಹೊಸ ಾಗರ್ವು
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ನಮ್ಮನು್ನ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಕೊಂಡೊಯ್ಯವುದು. 21 ದೇವರ ಮನೆಯನು್ನ
ಆಳಲು ನಮಗೊಬ್ಬ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಜಕನಿರುವನು. 22 ಾವು
ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿದು್ದ ಕೆಟ್ಟ ಮನ ಾ್ಸ ಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾದ ನೀರಿನಿಂದ
ತೊಳೆಯ ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಪೂಣರ್ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಶುದ್ಧ ಾದ
ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರೋಣ. 23 ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ನಿರೀ ಯನು್ನ ದೃಢ ಾಗಿ ಾಯು್ದಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿರೋಣ. ದೇವರು ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ಈಡೇರಿಸು ಾ್ತನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನಮ್ಮಲಿ್ಲರಬೇಕು.
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಶಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ

24ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹಿತಚಿಂತಕ ಾಗಿರೋಣ. ಆಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ. 25 ಾವು

ಸಭೆ ಾಗಿ ಸೇರಿಬರುವುದನು್ನ ಬಿಡ ಾರದು. ಕೆಲವರು ಸಭೆಗೆ
ಬರುತಿ್ತಲ್ಲ. ಾವು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬಂದು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು. ಯೇಸುವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವ ದಿನ*
ಸಮೀಪ ಾಗುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಇದನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಾಡಬೇಕು.
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯದಿರಿ

26 ಾವು ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆಯೂ ಾಪಗಳನು್ನ
ಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಾವ ಯಜ್ಞವೂ

ಪರಿಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 27 ಾವು ಾಪಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ,
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಭಯದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಜೀವಿಸುವವರನು್ನ ದಹಿಸುವ ಭಯಂಕರ ಬೆಂಕಿಯ ಭಯದಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. 28 ೕಶೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ

* 10:25: ಯೇಸುವು… ದಿನ ಇದು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರೋಣದ ಸೂಚನೆ ಾಗಿದೆ.
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ಅವಿಧೇಯ ಾದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಇಬ್ಬರು ಅಥ ಾ ಮೂವರು ಾ ಗಳಿಂದ
ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ದೊರೆಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕುತಿ್ತದ್ದರು. 29 ಹೀಗಿರಲು ದೇವರ ಮಗನನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು
ಆಲೋಚಿಸುವಿರಿ? ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಇದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ತೀವ್ರ ಾದ ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಬೇಕಲ್ಲವೇ? ೌದು, ಹೊಸ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯರಕ್ತಕೆ ್ಕ ೌರವವನು್ನ ತೋರದಿದ್ದ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಕೂ್ರರ ಾದ
ದಂಡನೆ ಾಗಬೇಕು. ಆ ರಕ್ತವು ಅವನನು್ನ ಪವಿತ್ರನ ಾ್ನಗಿಸಿತು.
ದೇವ ಾತ್ಮನ ಕೃಪೆಗೆ ೌರವವನು್ನ ತೋರದಿದ್ದ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ತೀವ್ರ ಾದ
ದಂಡನೆ ಾಗಬೇಕು. 30 “ಜನರು ಾಡುವ ತಪು ್ಪ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ
ಾನು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಮುಯಿ್ಯಗೆ ಮುಯಿ್ಯ
ತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.”✡ ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿದು್ದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ.
31 “ಪ್ರಭುವು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ನೀಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಸಹ ದೇವರು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಹಿಡಿತಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕ
ಬೀಳುವುದು ಾಪಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಸಂತೋಷಮತು್ತ ಧೈಯರ್ಗಳನು್ನ ಬಿಡಬೇಡಿ
32 ನೀವು ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಆ ದಿನಗಳನು್ನ ನೆನಪು
ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ. ನೀವು ಅನೇಕ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಟ ಾಡಿದರೂ,

ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಮುಂದುವರಿದಿರಿ. 33 ಕೆಲವು ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಜನರು ನಿಮಗೆ ದೆ್ವೕಷಮಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು ಾಗೂ
ಅನೇಕ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯ
ಹಿಂಸೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಸ ಾಯ
ಾಡಿದಿರಿ. 34 ೌದು, ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದಿರಿ

ಮತು್ತ ಅವರ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲ ಾಲೊ್ಗಂಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತು್ತಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ನಿಮಿ್ಮಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ಹೋ ಾಗಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ ಇದಿ್ದರಿ.
✡ 10:30: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 135:14.
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ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂಉತ್ತಮ ಾದದೂ್ದ ಾಶ್ವತ ಾದದೂ್ದ ನಿಮಗೆ ದೊರೆತಿದೆ
ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಾರಣ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಾಗಿದಿ್ದರಿ.

35 ಹಿಂದೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಧೈಯರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ
ಧೈಯರ್ಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. 36ನೀವು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಬೇಕು,
ನೀವು ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡಿದ ನಂತರ ಆತನ
ಾ ಾ್ದನದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವು ಸಿಕೆ್ಕೕ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 37 ಆತನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:

“ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ, ಬರು ಾತನು ಬರು ಾ್ತನೆ.
ಆತನು ತಡ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

38ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ
ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವನು.

ಆದರೆ ಅವನು ಭಯದಿಂದ ಹಿಂಜರಿದರೆ
ಾನು ಅವನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುವುದಿಲ್ಲ.” ಹಬಕೂ್ಕಕ 2:3-4

39 ಆದರೆ ಾವು ಹಿಂಜರಿಯುವ ಜನರಲ್ಲ, ಾಶ ಾಗುವ
ಜನರೂ ಅಲ್ಲ. ಾವು ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

11
ನಂಬಿಕೆ

1 ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೆ ಾವು ನಿರೀ ಯಿಂದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ
ಭರವಸದಿಂದಿರುವುದೂ ನಮ್ಮ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಣದಿರುವುದನು್ನ ನಿಜವೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದೂ ಆಗಿದೆ. 2ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದ್ದ
ಜನರಲಿ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ನಂಬಿಕೆಯಿದು್ದದರಿಂದ ದೇವರು ಅವರ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟನು.

3ದೇವರು ತನ್ನ ಆ ಯಿಂದಈಲೋಕವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನೆಂಬುದನು್ನ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತ್ತದೆ.
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ಹೇಗೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಣುವಂಥ ವಸು್ತಗಳಿಂದ ಈ ಜಗತು್ತ
ಸೃಷಿ್ಟ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

4 ಾಯಿನ ಮತು್ತ ಹೇಬೆಲರಿಬ್ಬರೂ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದರು. ಆದರೆ ಹೇಬೆಲನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನು
ದೇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಾದ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು
ಅಪಿರ್ಸಿದ ವಸು್ತಗಳಿಂದ ತನಗೆ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತೆಂದು ದೇವರೇ
ಹೇಳಿದನು. ಅವನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿದು್ದದರಿಂದ ದೇವರು ಅವನನು್ನ
ಒಳೆ್ಳಯ ಮನುಷ ್ಯನೆಂದು ಕರೆದನು. ಹೇಬೆಲನು ಸತು್ತಹೋದನು,
ಆದರೂ ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಮೂಲಕ ಇನೂ್ನ ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

5 ಹನೋಕನು ಾವನು್ನ ಅನುಭವಿಸದೆ ಈ ಲೋಕದಿಂದ
ಮೇಲೋಕಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟನು. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವಂತೆ,
ಅವನು ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ದೇವರಿಗೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗಿದ್ದನು. ತರು ಾಯ ಜನರಿಗೆ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ತನೊ್ನಡನಿರಲು
ಕೊಂಡೊಯ್ದನು. 6 ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ದೇವರನು್ನ ಾರೂ
ಮೆಚಿ್ಚಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಾರೇ ಆಗಲಿ,
ದೇವರು ಇ ಾ್ದನೆಂತಲೂ ಆತನನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಹುಡುಕುವ
ಜನರಿಗೆ ಆತನು ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆಂತಲೂ ನಂಬಬೇಕು.

7 ಕಣಿ್ಣಗೆ ಇನೂ್ನ ಾಣದಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ದೇವರು ನೋಹನನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. ನೋಹನು ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟದ್ದನು ಮತು್ತ
ಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ
ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಾವೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ, ಈ ಲೋಕದ ತಪ್ಪನು್ನ
ತೋಪರ್ಡಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ, ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತ ಾದ
ಜನರಲಿ್ಲ ಅವನೂ ಒಬ್ಬ ಾದನು.

8 ದೇವರು ಾನು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ಕರೆದನು. ಆ ಸ್ಥಳವು
ಎಲಿ್ಲದೆಯೆಂಬುದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಬ್ರ ಾಮನಲಿ್ಲ
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ನಂಬಿಕೆಯಿದು್ದದರಿಂದ, ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿದನು. 9 ದೇವರು ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ್ದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವನು ಪ್ರ ಾಸಿಗನಂತೆ ಾಸ ಾಡಿದು್ದ

ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ. ಅದೇ ಾ ಾ್ದನಕೆ ್ಕ ಸಹ ಾದ್ಯ ಾಗಿದ್ದ
ಇ ಾಕನೂ ಾಕೋಬನೂಅವನಂತೆಯೇಡೇರೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು.
10 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾಶ್ವತ ಾದ ಅಡಿ ಾಯಗಳುಳ್ಳ ನಗರ ಾ್ಕಗಿ
ಾದಿದ್ದನು. ದೇವರೇ ಸಂಕಲಿ್ಪಸಿ, ನಿಮಿರ್ಸಿದ ನಗರ ಾ್ಕಗಿ ಅವನು
ಾದಿದ್ದನು.
11 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯ ಾಗದಷು್ಟ ವೃದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು.
ಾರಳು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯಲು ಸಮಥರ್ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿದು್ದದರಿಂದ, ಅವರು
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯಲು ಸಮಥರ್ ಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ಾಡಿದನು.
12 ಅವನು ಮೃತ ಾ್ರಯ ಾಗಿದ್ದವನಂತೆ ವೃದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆಯೂ ಸಮುದ್ರತೀರದ ಉಸುಬಿನಂತೆಯೂ
ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು.

13 ಈ ಮ ಾಪುರಷರೆಲ್ಲರೂ ಾವು ಾಯುವವರೆಗೂ
ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರು. ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ್ದವುಗಳನು್ನ ಆ ಜನರು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ

ಬಹು ಾಲದ ನಂತರ ಬರಲಿದ್ದ ಅವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರು
ಸಂತೋಷಗೊಂಡರು. ಅವರು ಾವುಈಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿಗಳಂತೆ
ಮತು್ತ ಅಪರಿಚಿತರಂತೆ ಇದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು.
14 ಅವರು ಾಗೆ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಾವು ಸ್ವದೇಶ ಾ್ಕಗಿ
ಾದಿರುವು ಾಗಿ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡಂ ಾಯಿತು. 15 ಆ ಜನರು
ಾವು ಬಿಟು್ಟಬಂದ ದೇಶದ ಮೇಲೇ ಾದರೂ ಮನಸಿ್ಸಟಿ್ಟದ್ದರೆ, ಅವರು
ಮರಳಿಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. 16 ಆದರೆ ಆ ಜನರು ಉತ್ತಮ ದೇಶ ಾದ
ಪರಲೋಕ ಾ್ಕಗಿ ಾದಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ ಅವರ
ದೇವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಚಿಕೆಪಡದೆ ಅವರಿ ಾಗಿ ಒಂದು
ನಗರವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದನು.
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17-18 ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಪರೀ ಸಿದನು.
ಇ ಾಕನನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸೆಂದು ದೇವರು ಅವನಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು. ಅಬ್ರ ಾಮನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿದು್ದದರಿಂದ
ವಿಧೇಯ ಾದನು. ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗಳವರು
ಇ ಾಕನ ಮೂಲಕ ಬರುವರು”✡ ಎಂದು ದಲೇ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ್ದನು. ಆದರೂ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು

ಅವನು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು. 19 ದೇವರು ಸತ್ತವರನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎಬಿ್ಬಸಬಲ್ಲನೆಂದು ಅವನು ನಂಬಿದ್ದನು. ಇ ಾಕನನು್ನ ಕೊಲ್ಲದಂತೆ
ದೇವರು ಅವನನು್ನ ತಡೆ ಾಗ, ಅವನಿಗೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಇ ಾಕನನು್ನ
ಾವಿನಿಂದಮರಳಿ ಪಡೆದಂ ಾಯಿತು.
20 ಇ ಾಕನು ಾಕೋಬನ ಮತು್ತ ಏ ಾವನ ಭವಿಷ ್ಯತ್ತನು್ನ

ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. ಇ ಾಕನಲಿ್ಲದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇದಕೆ್ಕ ಾರಣ.
21 ಾಕೋಬನು ೕಸೇಫನ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರನೂ್ನ ಾನು ಾಯುವ
ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. ಅವನು ಊರುಗೋಲಿನ
ಮೇಲೆ ಾಗಿಕೊಂಡು ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನಲಿ್ಲದ್ದ
ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇದಕೆ್ಕ ಾರಣ.

22 ೕಸೇಫನು ಾಯುವ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ, ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವುದರ ಕುರಿತು ಾತ ಾಡಿದನು; ತನ್ನ
ದೇಹವನು್ನ ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗಯೂ ತಿಳಿಸಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಾರಣ.

23 ೕಶೆಯು ಹುಟಿ್ಟ ಾಗ ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅವನನು್ನ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟರು.
ಮಗು ಾಗಿದ್ದ ೕಶೆಯ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಅವರು ಕಂಡದ್ದರಿಂದ
ಾಜ ಾದ ಫರೋಹನ ಆ ಗೂ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಲು
ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ.

✡ 11:17-18: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 21:12.
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24 ೕಶೆಯು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವ ಾದನು. ಅವನು ಫರೋಹನ
ಮಗಳ ಮಗನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 25 ಅವನು
ಾಪಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ಸುಖವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸುಖಗಳು
ಬೇಗನೆ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ದೇವಜನರೊಂದಿಗೆ
ಕಷ್ಟಪಡುವುದನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನಲಿ್ಲದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯೇ
ಇದಕೆ್ಕ ಾರಣ. 26 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಭಂ ಾರವನೆ್ನಲ್ಲ ಪಡೆಯುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಕಿ್ರಸ್ತನಿ ಾಗಿ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಶೆ್ರೕಯಸ್ಕರವೆಂದು
ಅವನು ಾವಿಸಿದನು. ದೇವರು ತನಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಫಲ ಾ್ಕಗಿ
ಅವನು ಾಯುತಿ್ತದ್ದನು.

27 ಅವನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದದು್ದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ.
ಫರೋಹನ ಸಿಟಿ್ಟಗೆ ಅವನು ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ. ಾರಿಗೂ
ಾಣದ ದೇವರು ತನಗೆ ಾಣುತಿ್ತರುವನೋ ಎಂಬಂತೆ ಅವನು
ದೃಢಚಿತ್ತ ಾಗಿದ್ದನು; 28 ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿ, ಾಗಿಲುಗಳ
ಮೇಲೆ ರಕ್ತವನು್ನ ಹಚಿ್ಚದನು. ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಮರಣದೂತನು ಸಂಹರಿಸಿದಂತೆ ರಕ್ತವನು್ನ ಾಗಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ
ಹಚ್ಚ ಾಯಿತು. ಅವನು ತನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ
ಾಡಿದನು.
29 ೕಶೆಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರವನು್ನ

ಒಣಭೂಮಿ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಾಟಿದು್ದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ. ಆದರೆ
ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದವರು ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರವನು್ನ ಾಟಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ,
ಮುಳುಗಿಹೋದರು.

30 ದೇವಜನರ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಡೆಗಳ
ಸುತ್ತಲೂ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸುತಿ್ತ ಾಗ ಅವು ಬಿದು್ದಹೋದವು.

31 ರ ಾಬಳೆಂಬ ವೇಶೆ್ಯಯು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಗೂಢಚಾರರನು್ನ
ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವರನು್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಳು.
ನಂಬಲೊಲ್ಲದ ಜನರನು್ನ ಕೊಂ ಾಗ ಅವಳನು್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ ಹೋದದು್ದ
ಅವಳಲಿ್ಲದ್ದ ಆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ.
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32 ಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ ದೃ ಾ್ಟಂತಗಳನು್ನ ಹೇಳುವ
ಅಗತ್ಯವಿದೆ ೕ? ಾನು ಗಿದೊ್ಯೕನನ, ಾ ಾಕನ, ಸಂಸೋನನ,
ಯೆಫಾ್ತಹನ, ಾವೀದನ, ಸಮುವೇಲನ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಕುರಿತು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಷು್ಟ ಸಮಯನನಗಿಲ್ಲ. 33ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬಲ ಾದ
ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರು. ಆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅವರು ೕಗ ್ಯ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು
ಮತು್ತ ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದವುಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸಿಂಹಗಳ ಾಯಿಗಳನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚದರು; 34 ಕೆಲವರು ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ನಂದಿಸಿದರು;
ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಕತಿ್ತಗಳ ಾಯಿಂದ ಾ ಾದರು;ದುಬರ್ಲ ಾಗಿದ್ದವರು
ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಬಲ ಾದರು; ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿಗ ಾಗಿ
ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. 35 ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದವರು ಾವಿನಿಂದ
ಮೇಲೆದ್ದರು ಮತು್ತ ಅವರನು್ನ ಅವರವರ ಕುಟುಂಬಗಳ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸ ಾಯಿತು. ಇತರ ಕೆಲವರು ಾತನೆಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗಲೂ ಪುನರು ಾ್ಥನದ ನಂತರವಿರುವ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ
ಜೀವಿತ ಾ್ಕಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 36 ಕೆಲವರು
ಇತರರಿಂದ ಅಪ ಾಸ್ಯಕೆ ್ಕ ಗುರಿ ಾದರು, ಪೆಟು್ಟಗಳನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಿದರು, ಸೆರೆ ಾಸದಲಿ್ಲದ್ದರು. 37 ಕೆಲವರನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು
ಕೊಂದರು, ಕೆಲವರನು್ನ ಅಧರ್ಕತ್ತರಿಸಿ ಎರಡು ಾಗ ಾಡಿದರು.
ಕೆಲವರನು್ನ ಕತಿ್ತಗಳಿಂದ ಇರಿದುಕೊಂದರು. ಇವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಕುರಿ ಮತು್ತ ಹೋತಗಳ ಚಮರ್ಗಳನು್ನ ತೊಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರು;
ಕೆಲವರು ಬಡವ ಾಗಿದ್ದರು; ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ
ಜನರ ಕೂ್ರರ ವತರ್ನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿದ್ದರು. 38 ಇವರಿಗೆ ಈ
ಲೋಕವು ೕಗ್ಯ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಮರುಭೂಮಿಗಳಲಿ್ಲ,
ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಅಲೆಯು ಾ್ತ ಗುಹೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲದ ಕುಣಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
39 ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರು.
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ಆದರೆ ದೇವರ ದೊಡ್ಡ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಇವರಲಿ್ಲ ಾರೂ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 40 ದೇವರು ನಮಗೆ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದದ್ದನು್ನ
ಕೊಡಲು ೕಜನೆ ಾಡಿದನು. ನ ್ಮಡನೆ ಾತ್ರ ಅವರು
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆ ೕಜನೆ.

12
ಯೇಸುವನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿರಿ

1 ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಅನೇಕ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ. ನಂಬಿಕೆ
ಎಂದರೇನೆಂದು ಅವರ ಜೀವಿತಗಳೇ ಾ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾವು ಅವರಂತಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಗುರಿಯನು್ನ
ಮುಟ್ಟಲು ಓಡಬೇಕು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸ ಾರದು.
ನಮ್ಮನು್ನ ತಡೆಯುವ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳನೂ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು. ನಮ್ಮನು್ನ ಸುಲಭ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವ
ಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 2 ಾವು ಾವಗಲೂಯೇಸುವನು್ನ
ಾದರಿ ಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ

ಹುಟಿ್ಟಸುವವನೂ ಪೂರೈಸುವವನೂ ಆತನೇ. ಆತನು ತನ್ನ
ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಸಂತೋಷಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಅವ ಾನವನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿ
ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡನು. ಈಗ ಆತನು ದೇವರ
ಸಿಂ ಾಸನದ ಬಲ ಾಗದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವನು. 3 ಯೇಸುವನು್ನ
ಕುರಿತು ೕಚಿಸಿರಿ. ಾಪಪೂರಿತ ಾದ ಜನರು ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡು ಾಗ ಆತನು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಇದ್ದನು. ಅದೇ ರೀತಿ
ನೀವೂ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಬೇಕು ಮತು್ತ ಧೈಯರ್ಗೆಡ ಾರದು.

ದೇವರು ತಂದೆಯಂತಿ ಾ್ದನೆ
4ನೀವು ಾಪದವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೂನಿಮ್ಮಹೋ ಾಟಗಳು

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾವಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ ತಂದಿಲ್ಲ. 5 ನೀವು ದೇವರ
ಮಕ್ಕ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆತನು ನಿಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಾತುಗಳನು್ನ
ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ. ನೀವು ಆ ಾತುಗಳನು್ನ ಮರೆತಿರುವಿರಿ:
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“ಮಗನೇ, ಪ್ರಭುವಿನ ಶಿ ಯನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡಬೇಡ.
ಪ್ರಭುವು ನಿನ್ನನು್ನ ಗದರಿಸು ಾಗ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬೇಡ.

6ಪ್ರಭುವು ಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನನೆ್ನೕ ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ;
ಾರನು್ನ ಮಗನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವನೋ ಅವನನು್ನ
ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ.” ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 3:11-12

7 ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯು ನೀಡುವ ದಂಡನೆ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ. ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ದಂಡಿಸುವಂತೆ
ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈ ರೀತಿ ಶಿ ಸು ಾ್ತನೆ. ಎ ಾ್ಲ ಮಕ್ಕಳು
ತಮ್ಮ ತಂದೆಗಳಿಂದ ಶಿ ಸಲ್ಪಡು ಾ್ತರೆ. 8 ನೀವು ಎಂದೂ
ಶಿ ಸಲ್ಪಡದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನೀವು ನಿಜ ಾದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. 9 ಈ
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಮೆ್ಮಲ್ಲರನೂ್ನ ಶಿ ಸಿದಂಥ ತಂದೆಗಳು ನಮಗಿದ್ದರು.
ಾವು ಅವರನು್ನ ೌರವಿಸಿದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ
ತಂದೆ ಾಗಿರು ಾತನಿಂದ ದಂಡನೆಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು
ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ. ಾವು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ ಜೀವವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವೆವು. 10 ಈ ಲೋಕದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ
ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ದಂಡಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮಗೆ ಉತ್ತಮವೆಂದು
ತೋರಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಿದರು. ಆದರೆ ದೇವರು
ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸು ಾ್ತನೆ. ಏಕೆಂದರೆ
ಾವೂ ಆತನಂತೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆತನ ಉದೆ್ದೕಶ.

11 ಾವುದೇ ದಂಡನೆ ಾಗಲಿ ತ ಾ್ಕಲಕೆ್ಕ ಸಂತೋಷಕರ ಾಗಿರದೆ
ದುಃಖಕರ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ತರು ಾಯ ದಂಡನೆಯಿಂದ
ಾವು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ೕಗ ್ಯ ಾದ ಜೀವಿತವನು್ನ ಆರಂಭಿಸುವುದರ
ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸ ಾ ಾನಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ೕಗ ್ಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿರಿ
12 ನೀವು ದುಬರ್ಲ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ

ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 13ನೀವು ೕಗ್ಯ ಾದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದರೆ
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ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವಿರಿ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮ
ಬಲಹೀನತೆಗಳಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

14 ಎ ಾ್ಲ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾನದಿಂದಲೂ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಜೀವಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. ಾವನ ಜೀವಿತವು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವನೆಂದಿಗೂ ಪ್ರಭುವನು್ನ
ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. 15 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವನೂ ಚಿಗುರಿ
ಬೆಳೆಯುವ ವಿಷದ ಬೇರಿನಂ ಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ.
ಅಂಥವನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಗುಂಪೇ ಾ ಾಗುವುದು. 16 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಾಡದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದಿರಿ; ಾ್ರಪಂಚಿಕ ಾದ

ಏ ಾವನಂತೆ ಆಗದಿರಲು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಹಿರಿಯ ಮಗ ಾದ
ಏ ಾವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಮಸ್ತಕೂ್ಕ ಾರಸು ಾರ ಾಗುತಿ್ತದ್ದನು.
ಆದರೆ ಅವನು ಒಂದು ಹೊತಿ್ತನಊಟ ಾ್ಕಗಿ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಾರಿದನು.
17 ನಿಮಗೇ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಆ ಬಳಿಕ ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ
ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಿದನು.
ಏ ಾವನು ಾನು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸ ಾಗದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯ
ಆಶೀ ಾರ್ದವುಅವನಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ.

18 ನೀವು ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುವಿರಿ. ಅದು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರು ಬಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ. ಮುಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಗುವಂತಹ
ಮತು್ತ ಬೆಂಕಿ ಹತಿ್ತಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಗೆ ನೀವು ಬಂದಿಲ್ಲ.
ನೀವು ಕಗ್ಗತ್ತಲೆ, ದುಃಖ ಮತು್ತ ಬಿರ ಾಳಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
19 ನೀವು ತುತೂರಿಯ ಧ ್ವನಿಯ ಬಳಿ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡುವ ಸ್ವರದ ಬಳಿ ಾಗಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಆ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ

ಕೇಳಿ ಾಗ, ಮತೊ್ತಂದು ಾತನು್ನ ತಮಗೆ ಹೇಳ ಾರದೆಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 20 “ಆ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಮುಟು್ಟವ ಏನ ಾ್ನದರೂ
ಸರಿ, ಅದು ಒಂದು ಾ್ರಣಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು
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ಕೊಂದು ಾಕಿರಿ”✡ಎಂಬಆ ಯನು್ನ ಕೇಳಲುಅವರು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ.
21 ಆ ಜನರು ಅಂದು ಕಂಡದು್ದ ಭಯಂಕರ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ೕಶೆಯು, “ ಾನು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ”✡ ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
22ಆದರೆ ನೀವುಅಂಥ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂದಿರುವ ಹೊಸ

ಸ್ಥಳ ಚೀ ೕನ್ ಬೆಟ್ಟ, ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರು ಾಸ ಾಗಿರುವ
ಪರಲೋಕದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂ ಸಹ ಾ್ರರು ದೇವದೂತರು
ಸಂತೋಷದಿಂದಒಟು್ಟಗೂಡಿರುವಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಬಂದಿರುವಿರಿ. 23ದೇವರ
ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳ ಸಭೆಗೆ ನೀವು ಬಂದಿರುವಿರಿ. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. ನೀವು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ತೀಪುರ್
ನೀಡುವ ದೇವರ ಬಳಿಗೂ ಪರಿಪೂಣರ್ರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಳೆ್ಳಯ
ಜನರ ಆತ್ಮಗಳ ಬಳಿಗೂ ಬಂದಿರುವಿರಿ. 24 ದೇವರಿಂದ ಹೊಸ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ತಂದಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೂ ಹೇಬೆಲನ
ರಕ್ತಕಿ್ಕಂತ ಉತ್ತಮ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ್ರೕಕ್ಷಣ ರಕ್ತದ
ಬಳಿಗೂ ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ.

25 ದೇವರು ಾತ ಾಡು ಾಗ ಆಲಿಸದೆ ಇರಬೇಡಿ. ಆತನು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ಾಗ, ಅವರು ಆತನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ

ದೇವರು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಆತನ ಾತನು್ನ
ಆಲಿಸದ ಜನರು ಹೇಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾದೀತು? 26 ಆತನು
ಮುಂಚೆ ಾತ ಾಡಿ ಾಗ, ಆತನ ಧ ್ವನಿಯು ಭೂಮಿಯನು್ನ
ನಡುಗಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ಆತನು, “ಮತೊ್ತಂದು ಾರಿ ಾನು
ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಡುಗಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಪರಲೋಕವನೂ್ನ ನಡುಗಿಸುತೆ್ತೕನೆ”✡
ಎಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 27 “ಮತೊ್ತಂದು ಾರಿ” ಎಂಬ
ಾತುಗಳು ಸೃಷಿ್ಟಗೊಂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನು್ನ

✡ 12:20: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 19:12,13. ✡ 12:21: ಉಲೆ್ಲೕಖನ:
ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 9:19. ✡ 12:26: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಹ ಾ್ಗಯ 2:6.
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ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನು್ನ ನಡುಗಿಸಲು ಾಧ್ಯ.
ನಡುಗಿಸ ಾಗದಂಥವುಗಳು ಾತ್ರ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುತ್ತವೆ.

28 ಆದ್ದರಿಂದ, ನಡುಗಿಸ ಾಗದಿರುವ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಾವು
ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಆತನಿಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆಕರ ಾದ ಆ ಾಧನೆಯನು್ನ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಾಡಬೇಕು.
29ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಾಶ ಾಡುವ ಬೆಂಕಿಯಂತಿ ಾ್ದನೆ.

13
ದೇವರಿಗೆಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದ ಆ ಾಧನೆ

1 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. 2 ಅತಿಥಿಸ ಾ್ಕರ ಾಡಿರಿ. ಕೆಲವರು
ತಿಳಿಯದೆ ದೇವದೂತರನೂ್ನ ಸತ್ಕರಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 3 ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಜನರನು್ನ ಮರೆಯದಿರಿ. ನೀವೂ ಅವರ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದಿ್ದೕರೋ ಎಂಬಂತೆ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ ಮತು್ತ
ಸಂಕಟಕೊ್ಕಳ ಾಗಿರುವ ಜನರನು್ನ ಮರೆಯದಿರಿ. ನೀವೂ
ಅವರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತರುವಿರೋ ಎಂಬಂತೆ ನೆನಪು
ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ.
4 ಮದುವೆಯನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ೌರವಿಸಬೇಕು. ಗಂಡ

ಹೆಂಡತಿಯರ ಸಂಬಂಧ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. ಲೈಂಗಿಕ
ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುವವರು ಮತು್ತ ವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ ಾಡುವವರು
ದೇವರ ತೀಪಿರ್ಗೆ ಒಳ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 5 ಹಣದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿರುವ
ಾ್ಯ ೕಹವನು್ನ ದೂರತಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ
ತೃಪಿ್ತಯಿಂದಿರಿ. ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ:

“ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ತೊರೆದುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.”

ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 31:6
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6ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಖಚಿತ ಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು:

“ಪ್ರಭುವೇ ನನ್ನ ಸ ಾಯಕನು;
ಾನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ.

ಜನರು ನನಗೆ ಏನೂ ಾಡ ಾರರು.” ಕೀತರ್ನೆ. 118:6
7 ನಿಮ್ಮ ಸ ಾ ಾಯಕರನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ. ಅವರು

ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಅವರು ಹೇಗೆ
ಜೀವಿಸಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಹೇಗೆ ಸತ್ತರು ಎಂಬುದನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ.
ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿರಿ. 8 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿನೆ್ನ
ಇದ್ದಂತೆ ಇಂದಿಗೂ ಇ ಾ್ದನೆ. ಸ ಾ ಾಲ ಾಗೆಯೇ ಇರುವನು.
9 ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಪು ್ಪ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ಎಳೆಯುವಂತಹ ಅನೊ್ಯೕಪದೇಶಗಳ
ಕಡೆಗೆ ಗಮನಕೊಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ
ಬಲ ಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಆ ಾರದ ನಿಯಮಗಳ ಾಲನೆಯಿಂದಲ್ಲ.
ಆ ನಿಯಮಗಳ ಾಲನೆಯು ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

10 ನಮಗೊಂದು ಯಜ್ಞವಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ
ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತರುವ ಾಜಕರು ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞದಿಂದ ತಿನ್ನ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
11ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಪಶುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದೊಳಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಆ ರಕ್ತವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಆ ಪಶುಗಳ ದೇಹಗಳು ಾಳೆಯದ
ಆಚೆ ಸುಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. 12 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸುವು ನಗರದ
ಹೊರಗಡೆ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಪವಿತ್ರರ ಾ್ನಗಿಸಲು, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತವನೆ್ನೕ ಅಪಿರ್ಸಿ ಸತ್ತನು. 13 ಾವು
ಾಳೆಯದ ಹೊರಗಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು.
ಆತನಿ ಾದ ಅಪ ಾನವನು್ನ ಾವೂ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 14 ಈ
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವ ನಗರವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾವುಮುಂದೆ
ಬರುವ ನಗರ ಾ್ಕಗಿ ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 15 ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಮೂಲಕ
ಾವು ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸ ಾರದು.
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ಆತನೇ ಪ್ರಭುವೆಂದು ನಮ್ಮ ಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಾಡುವುದೇ
ಾವು ಅಪಿರ್ಸುವ ಯಜ್ಞ ಾಗಿದೆ. 16 ಇದಲ್ಲದೆ ಪರೋಪ ಾರವನೂ್ನ
ಾನಧಮರ್ವನೂ್ನ ಮರೆಯದಿರಿ. ಇವೇ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪರ್ಕ ಾದ
ಯಜ್ಞಗಳು.

17 ನಿಮ್ಮ ಸ ಾ ಾಯಕರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ ಮತು್ತ ಅವರ
ಅಧಿ ಾರದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರಿ. ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಜ ಾ ಾ್ದರರು. ಅವರು
ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ಾಯುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ
ವ್ಯಸನದಿಂದ ಾಡದೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವಂತೆ
ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಅವರ ಾಯರ್ವನು್ನ ಕಷ್ಟಕರವ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೇನೂ ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ.
18 ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿರಿ.
ಾವು ಾ ಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವುದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ ಎಂಬ
ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿದೆ. 19 ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬೇಗನೆ
ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ನೀವು ಆತನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಾನು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನನಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಾದದು್ದ ಇದೇ.
20-21 ಾಂತಿಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾದ

ತನ್ನ ವರ ಾನಗಳನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಲಿ ಎಂದು ಾನು
ಆತನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ನೀವು ಆತನ
ಇಷ್ಟಕ ್ಕನು ಾರ ಾದವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು. ತನ್ನ
ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿ ಸಭೆಯೆಂಬ ಹಿಂಡಿಗೆ ಮ ಾಕುರುಬ ಾಗಿರುವ
ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಎಬಿ್ಬಸಿದವನು ದೇವರೇ. ಆತನ ರಕ್ತವು ಾಶ್ವತ ಾದ ಹೊಸ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಾ್ನರಂಭಿಸಿತು. ದೇವರು ತನಗೆ ಸಂತೋಷವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ನಡೆಸಲಿ. ಯೇಸುವಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂಮಹಿಮೆ ಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.

22 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನು ಹೇಳಿದ ಈ
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ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಆಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಪತ್ರವನು್ನ
ಬರೆದಿರುವೆನು. ಈಪತ್ರವುಬಹುದೀಘರ್ ಾದದೆ್ದೕನೂಅಲ್ಲ. 23ನಮ್ಮ
ಸಹೋದರ ಾದ ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಆಯಿತೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬೇಗನೆ
ಬಂದರೆ, ಾವಿಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಲು ಬರುತೆ್ತೕವೆ.

24 ನಿಮ್ಮ ಸ ಾ ಾಯಕರಿಗೆಲ್ಲ ಮತು್ತ ದೇವಜನರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ
ವಂದನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ. ಇಟಲಿಯ ದೇವಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ
ವಂದನೆಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.

25ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ.
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