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ರೋಮ್ ನಗರದವರಿಗೆ
ಬರೆದ ಪತ್ರ

1 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಸೇವಕ ಾದ ೌಲನು ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ.
ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ* ಕರೆದನು. ದೇವರ

ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು
ಆರಿಸಲ್ಪಟೆ್ಟನು. 2 ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ತನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು. 3-4 ದೇವರ ಮಗನೂ
ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯವೇ ಆ ಸು ಾತೆರ್.
ಮನುಷ ್ಯತ್ವದಮಟಿ್ಟಗೆಆತನು ಾವೀದನ†ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲಹುಟಿ್ಟದನು.
ಆದರೆ ಯೇಸು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಮ ಾಶಕಿ್ತ ಡನೆ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದು ಾನೇ ದೇವರ
ಮಗನೆಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.

5 ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನನಗೆ ಅ ಸ್ತಲನೆಂಬ ವಿಶೇಷ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವಂತೆಯೂ
ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವಂತೆಯೂ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಜನರನು್ನ
ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನನಗೆಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಾನು ಈ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಿ ಾಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 6ರೋಮಿನಲಿ್ಲರುವ ನೀವು ಸಹ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನವ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ.

7 ರೋಮಿನಲಿ್ಲರುವವರೂ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಜನ ಾಗಿರುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ದೇವರಿಂದಲೇ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರೂಆಗಿರುವ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೆಈಪತ್ರವನು್ನ
ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾದ ಜನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

* 1:1: ಅ ಸ್ತಲ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು. † 1:3-4:
ಾವೀದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ.
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ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ಆಗಲಿ.

ಕೃತಜ್ಞ ಾ ಾ್ರಥರ್ನೆ
8 ದಲನೆಯ ಾಗಿ, ಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು

ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ
ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಲೋಕದಲೆ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾ್ಯತ ಾಗಿದೆ. 9-10 ಾನು
ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ಇದು ಸತ್ಯವೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ದೇವರ ಮಗನ ವಿಷಯ ಾದ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಾರುವುದರ ಮೂಲಕ ಾನು ದೇವರನು್ನ
ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ಆ ಾಧಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ದೇವರ ಚಿತ್ತದಿಂದ,
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಅವ ಾಶ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ.
11 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಲು, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಲು, ನಿಮಗೆ
ಆತಿ್ಮಕ ಉಡುಗೊರೆಯನು್ನ ಕೊಡಲು ಅ ಾ್ಯಸಕಿ್ತ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
12 ಅಂದರೆ ಾವು ಹೊಂದಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಾವು
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇ . ನಿಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡುತ್ತದೆ.

13 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು
ಅನೇಕ ಸಲ ೕಜನೆ ಾಡಿದೆನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ.
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ನನಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಾನು ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಆತಿ್ಮಕ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದನು. ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಿದಂತೆಯೇ ನಿಮಗೂ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವೆ.
14 ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಅಂದರೆ ಗಿ್ರೕಕರ ಮತು್ತ ಗಿ್ರೕಕರಲ್ಲದವರ,
ಾಗೂ ಾನಿಗಳ ಮತು್ತ ಮೂಢರ ಸೇವೆ ಾಡಲೇಬೇಕು.

15 ಆದ ಾರಣ ರೋಮಿನಲಿ್ಲರುವ ನಿಮಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಲು
ಬಹಳ ಾಗಿ ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
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16 ಾನು ಸು ಾತೆರ್ಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಂಬುವ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರನು್ನ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಂದರೆ ದಲನೆಯ ಾಗಿ,
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಅನಂತರ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರನು್ನ ಸಹ
ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ಸು ಾತೆರ್ ಎಂಬ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸು ಾ್ತನೆ. 17 ಹೇಗೆಂದರೆ, ದೇವರಿಂದ ದೊರೆಯುವ
ನೀತಿಯು ಅದರಲಿ್ಲ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಆ ನೀತಿಯು ನಂಬಿಕೆಯ
ಫಲ ಾಗಿದು್ದ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು
ಹೇಳುವಂತೆ, “ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸು ಾ್ತನೆ.”✡
ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ತಪು ್ಪ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ

18 ದೇವರ ಕೋಪವು ಪರಲೋಕದಿಂದ ತೋರಿಬಂದಿದೆ. ಜನರು
ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಮತು್ತ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ದೇವರು ಕೋಪ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯವು ತಿಳಿದಿದೆ,
ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದುಷ್ಟಜೀವಿತಗಳಿಂದ ಸತ್ಯವನು್ನ ಅಡಗಿಸು ಾ್ತರೆ.
19 ದೇವರು ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿಸು ಾ್ತನೆ, ಏಕೆಂದರೆ
ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹು ಾದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ
ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ ಾಗಿದೆ. ೌದು, ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹು ಾದ
ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ದೇವರು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

20 ಜನರು ದೇವರ ನಿತ್ಯಶಕಿ್ತಯ ಾ್ನಗಲಿ ಆತನ ದೈವತ್ವಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಾಣ ಾರರು. ಆದರೆ ಲೋಕದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಆ ಸಂಗತಿಗಳು
ಜನರಿಗೆಸುಲಭ ಾಗಿಅಥರ್ ಾಗುತ್ತವೆ. ದೇವರು ಾಡಿದಸೃಷಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ
ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಾವು ಾಡುವ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ನೆವ ಹೇಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

21ಜನರುದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂದೇವರನು್ನಮಹಿಮೆಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ,
ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. ಜನರ ಆಲೋಚನೆಯು
ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಯಿತು. ಅವರಮೂಢಮನಸು್ಸಗಳು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ
ತುಂಬಿಹೋದವು. 22ಜನರು ತಮ್ಮನು್ನ ಾನಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು
✡ 1:17: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಹಬಕೂ್ಕಕ 2:4.
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ಮೂಖರ್ ಾದರು. 23ಸ ಾ ಾಲ ಜೀವಿಸುವ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಅವರು ಬಿಟು್ಟಕೊಟು್ಟ ಮನುಷ ್ಯರಂತಿರುವ, ಪ ಗಳಂತಿರುವ,
ಾ್ರಣಿಗಳಂತಿರುವ ಮತು್ತ ಾವುಗಳಂತಿರುವ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸತೊಡಗಿದರು.
24 ಾಪಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದ್ದ ಅವರು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನೆ್ನೕ
ಾಡಬಯಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾಪ ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ಹೋಗಲೆಂದು

ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ಅದರಿಂ ಾಗಿ ಅವರು
ತಮ್ಮತಮ್ಮಲೆ್ಲೕ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.
25 ಅವರು ದೇವರ ಸತ್ಯವನು್ನ ತೊರೆದು ಸುಳ್ಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು;
ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು;ಅವುಗಳಸೇವೆ ಾಡಿದರು.
ಆದರೆ ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ದೇವರನು್ನ ಅವರು ಆ ಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ;
ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೇ ನಿರಂತರ ಸು್ತತಿಸೊ್ತೕತ್ರ
ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಆಮೆನ್.

26 ಅವರು ಆ ರೀತಿ ವತಿರ್ಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ, ದೇವರು ಅವರನು್ನ
ಾಚಿಕೆಕರ ಾದ ಾ ಾಭಿ ಾಷೆಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟನು. ಅವರ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಪುರಷರೊಂದಿಗೆ ಪಡೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಸಹಜ ಾದ ಲೈಂಗಿಕ
ಸಂಪಕರ್ವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಸಲಿಂಗ ಾಮಿಗ ಾದರು. 27ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ,
ಪುರುಷರು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೊಂದಿಗೆ ಪಡೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಸಹಜ ಾದ ಲೈಂಗಿಕ
ಸಂಪಕರ್ವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಉದೆ್ರೕಕಗೊಂಡ ಸಲಿಂಗ ಾಮಿಗ ಾದರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ದುನರ್ಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳಿಗೆ
ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

28 ದೇವರ ನಿಜ ಾನವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ
ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಅವರ ಅ ೕಗ್ಯ ಾವಕೆ್ಕ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾವು ಾಡ ಾರದ
ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. 29 ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದು ಬಗೆಯ
ಾಪ, ದುಷ್ಟತನ, ಾ್ವಥರ್, ದೆ್ವೕಷ, ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ, ಕೊಲೆ, ಹೊಡೆ ಾಟ,
ಸುಳು್ಳನುಡಿ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ.
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ಅವರು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯು ಾ್ತರೆ; 30 ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಚಾಡಿ
ಹೇಳು ಾ್ತರೆ; ದೇವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಸೊಕಿ್ಕನವರೂ
ಅಹಂ ಾರಿಗಳೂ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಬ ಾಯಿಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವರೂ
ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಕೇಡಿನ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಹುಡುಕುವವರೂ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರೂ ಮೂಖರ್ರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.
31ಅವರು ಾವುಕೊಟ್ಟ ಾತನು್ನ ನೆರವೇರಿಸದವರೂಬೇರೆಯವರಿಗೆ
ಮಮತೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಕರುಣೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ತೋರದವರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.
32 ಇಂಥವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ
ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಇಂಥ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಇಂಥ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವ
ಜನರಿಗೆ ್ರೕ ಾ್ಸಹ ನೀಡು ಾ್ತರೆ.

2
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸಹ ಾಪಿಗಳು

1 “ಇತರ ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡಬಲೆ್ಲವು” ಎಂದು ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ೕಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಸಹ
ಾಪ ಾಡಿ ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವೂ ಆ ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್
ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಅದೇ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವೂ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡು ಾಗ, ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ನಿಮಗೇ ತೀಪುರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 2 ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ
ಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ತೀಪುರ್ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆತನ ತೀಪುರ್
ಾ್ಯಯ ಾದುದೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 3 ಆ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ
ಾಡುವಜನರಿಗೆನೀವುಸಹತೀಪುರ್ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆನೀವೇಆ

ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಹೀಗಿರಲು ದೇವರ ದಂಡನೆಯಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ.
4 ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬಹು ಕನಿಕರ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ;
ಾಳೆ್ಮ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಾ ಾರ್ಟಾಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರು
ನಿಮ ಾಗಿ ಾದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಆತನ ಕರುಣೆಯ
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ಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನೂ್ನ
ಜೀವಿತಗಳನೂ್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ದೇವರ
ಕನಿಕರವನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದಿ್ದೕರಿ.

5 ನೀವು ಕಠಿಣ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ ಮತು್ತ ಂಡ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಾ ಾರ್ಟಾಗಲು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ

ಬರಲಿರುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ನೀವು ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.
ದೇವರು ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿಸುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ
ದಂಡನೆ ಾಗುವುದು. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಾ್ಯಯ ಾದ
ತೀಪುರ್ಗಳನು್ನ ಜನರು ನೋಡುವರು. 6 ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ
ಅವರವರು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಬಹು ಾನವ ಾ್ನಗಲಿ
ದಂಡನೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಕೊಡುವನು. 7 ಕೆಲವು ಜನರು ಮಹಿಮೆ ಾಗಿ,
ಘನತೆ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಅಮರತ್ವ ಾ ್ಕಗಿ ಾ ಾಗಲೂ ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತ ಜೀವಿಸುವರು. ದೇವರು ಆ ಜನರಿಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ

ಕೊಡುವನು. 8 ಆದರೆ ಉಳಿದ ಜನರು ಾ್ವಥಿರ್ಗ ಾಗಿದು್ದ, ಸತ್ಯವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸದೆ ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರ
ಮೇಲೆ ದೇವರ ದಂಡನೆಯೂ ಕೋಪವೂ ಬರುತ್ತದೆ. 9 ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ನಡೆಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಗೂ ಅಂದರೆ ದಲನೆಯ ಾಗಿ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ,ಅನಂತರ ಗಿ್ರೕಕರಿಗೆ ಸಹ ದೇವರು ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳನು್ನ
ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 10 ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ
ಅಂದರೆ ದಲನೆಯ ಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, ಅನಂತರ ಗಿ್ರೕಕರಿಗೆ
ಸಹ ದೇವರು ಮಹಿಮೆಯನು್ನ, ಘನತೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಾಂತಿಯನು್ನ
ಕೊಡುವನು. 11 ದೇವರು ಪಕ್ಷ ಾತ ಾಡದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತೀಪುರ್ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

12 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಮತು್ತ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿಯೂ ಇಲ್ಲದ ಜನರು ಾಪ
ಾಡು ಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡುವವರು ಾಶ ಾಗುವರು.



ರೋಮ್ ನಗರದವರಿಗೆ 2:13 vii ರೋಮ್ ನಗರದವರಿಗೆ 2:18

ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ
ಾಪ ಾಡುವವರು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ತೀಪರ್ನು್ನ
ಹೊಂದುವರು. 13 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ಜನರು
ನೀತಿವಂತ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವ ಜನರನು್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುತ್ತದೆ.
14 ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ

ಅವರು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಾ್ವ ಾವಿಕ ಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದೆ್ದೕ ಾದರೆ,
ಅವರಿಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಅಂತರಂಗವೇ
ಅವರಿಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಾಗುತ್ತದೆ. 15 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ
ಆ ಾವಿಧಿಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾವುದು ಸರಿ, ಾವುದು ತಪು ್ಪ
ಎಂಬುದನು್ನ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಬಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ
ನಡತೆಯಿಂದಲೇ ತೋಪರ್ಡಿಸು ಾ್ತರೆ. ಇದು ಸತ್ಯವೆಂಬುದನು್ನ
ಅವರ ಮನ ಾ್ಸ ಯು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಅಂತಃಪ್ರ ಯೇ
ಅವರನು್ನ ದೋಷಿಗಳೆಂದೋ ಇಲ್ಲವೆ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳೆಂದೋ
ತೀ ಾರ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

16ಮನುಷ ್ಯರ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲರುವ ರಹಸ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ದೇವರು
ತೀಪುರ್ ಾಡುವ ದಿನದಂದು ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ನೆರವೇರುವವು. ದೇವರು
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡು ಾ್ತನೆ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಸು ಾತೆರ್ಯು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಾನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಆ
ಸು ಾತೆರ್ಯನೆ್ನೕ.

ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತು್ತ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ
17 “ ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯನು” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವ ನಿನ್ನ

ವಿಷಯ ಾದರೂ ಏನು? ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ
ದೇವರಿಗೆ ಸಮೀಪ ಾಗಿರುವು ಾಗಿ ನೀನು ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವೆ.
18 ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಿಂದ
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ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರುವು ಾಗಿ ನೀನು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವೆ. 19 ಸರಿ ಾದ
ಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ಕ ಾಗಿಯೂ

ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳ ಾಗಿಯೂ ಇರುವು ಾಗಿ ನಿನ್ನ
ಕುರಿತು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. 20 ಮೂಢರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕನೆಂತಲೂ
ಕಲಿಯಬೇ ಾದವರಿಗೆ ಉ ಾ ಾ್ಯಯನೆಂತಲೂ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ
ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವು ಾಗಿಯೂ ಎ ಾ್ಲ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವು ಾಗಿಯೂ ನೀನು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.
21 ನೀನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವೆ. ಹೀಗಿರಲು ನೀನು
ನಿನಗೇ ಉಪದೇಶ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೇಕೆ? ಕದಿಯ ಾರದೆಂದು
ನೀನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವೆ, ಆದರೆ ನೀನೇ ಕದಿಯುವೆ. 22 ಜನರು
ವ್ಯಭಿಚಾರವೆಂಬ ಾಪವನು್ನ ಾಡಕೂಡದೆಂದು ನೀನು ಹೇಳುವೆ,
ಆದರೆ ನೀನೇ ಆ ಾಪ ಾಡಿ ಅಪ ಾಧಿ ಾಗಿರುವೆ. ನೀನು
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆ, ಆದರೆ ನೀನೇ ಅವುಗಳನು್ನ ಗುಡಿಗಳಿಂದ
ಕದಿಯುವೆ. 23 ನೀನು ದೇವರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವೆ.
ಆದರೆ ಆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಅವ ಾನ
ಾಡುವೆ. 24 “ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ನಿಮ್ಮ ದೆಸೆಯಿಂದಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ

ಜನರು ದೇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ ಾಡು ಾ್ತರೆ”✡ ಎಂದು
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ.

25 ನೀನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನೀನು
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸುನ್ನತಿಗೆ ಅಥರ್ವಿದೆ. ಆದರೆ ನೀನು

ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಮೀರಿ ನಡೆದರೆ ನಿನಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಗಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ
ಆಯಿತು. 26 ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಅವರು ಾಡುವು ಾದರೆ, ಅವರು
ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿದಂಥವ ಾದರು. 27ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ನಿಮಗೆ
ಲಿಖಿತ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿದೆ ಮತು್ತ ಸುನ್ನತಿ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಮೀರಿ ನಡೆಯುತಿ್ತೕರಿ. ಹೀಗಿರಲು, ದೇಹದಲಿ್ಲ
✡ 2:24: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ 52:5;ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 36:20.
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ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವ
ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ತೋಪರ್ಡಿಸು ಾ್ತರೆ.

28 ಕೇವಲ ಾಹ್ಯ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಿರುವವನು
ಯೆಹೂದ್ಯನಲ್ಲ. ಕೇವಲದೇಹದಹೊರ ಾಗದಸುನ್ನತಿಯುನಿಜ ಾದ
ಸುನ್ನತಿಯಲ್ಲ. 29 ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಿರುವವನು
ಾತ್ರ ನಿಜ ಾದ ಯೆಹೂದ್ಯನು. ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಆದ ಸುನ್ನತಿಯೇ

ನಿಜ ಾದ ಸುನ್ನತಿ. ಈ ಸುನ್ನತಿ ಾದದು್ದ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದಲೇ
ಹೊರತು ಲಿಖಿತಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಿಂದಲ್ಲ. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ಸುನ್ನತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಹೊಗಳಿಕೆಯನು್ನ ಪಡೆಯುವುದು
ದೇವರಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಮನುಷ ್ಯರಿಂದಲ್ಲ.

3
1 ಹೀಗಿರಲು, ಯೆಹೂದ್ಯರ ವೈಶಿಷ್ಟವೇನು? ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂ ವಿಶೇಷತೆಯಿದೆಯೇ?

2 ೌದು, ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಅತಿಮುಖ್ಯ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ದೇವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ
ತನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 3 ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು
ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇನೊ ಸತ್ಯ. ಆದರೆ
ದೇವರು ಾನು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸದಂತೆ ಅದು
ಾಡುತ್ತದೆಯೇ? 4 ಇಲ್ಲ! ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾದರೂ

ದೇವರು ಸತ್ಯವಂತ ಾಗಿಯೇ ಇರು ಾ್ತನೆ. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೀಗೆಂದು
ಹೇಳುತ್ತದೆ:

“ನಿನ್ನ ಾತುಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಾ್ಯಯಸ್ಥನೆಂದು ನಿರೂಪಿತ ಾಗಬೇಕು.
ನಿನಗೆ ತೀ ಾರ್ಗು ಾಗ ನೀನು ಜಯಗಳಿಸಬೇಕು.” ಕೀತರ್ನೆ.
51:4
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5 ದೇವರು ಾ್ಯಯವಂತನೆಂಬುದನು್ನ ಾವು ಾಡುವ ತಪು ್ಪ
ಮತ್ತಷು್ಟ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ತೋಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರಲು, ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಶಿ ಸು ಾಗ, ಆತನು ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ಾವು ಹೇಳಲು
ಾಧ್ಯವೇ? (ಬೇರೆ ಕೆಲವುಜನರಿಗೆ ಇರಬಹು ಾದ ಆಲೋಚನೆಯನೆ್ನೕ
ಾನು ಇಲಿ್ಲ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.) 6 ಇಲ್ಲ! ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ದಂಡಿಸ ಾಗದಿದ್ದರೆ, ದೇವರು ಲೋಕಕೆ್ಕ ತೀಪುರ್ ಾಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

7 “ ಾ ಾಡುವ ಸುಳು್ಳ ದೇವರ ಸತ್ಯವನು್ನ ತೋರಿಸುವು ಾದರೆ
ನನ್ನ ಸುಳಿ್ಳನಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಮಹಿಮೆ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಿರಲು ನನಗೆ ‘ ಾಪಿ’ ಎಂಬ ತೀ ಾರ್ಗುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು
ಒಬ್ಬನು ಕೇಳಬಹುದು. 8 “ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವಂತೆ ಾವು
ಕೇಡು ಾಡೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕೂ್ಕ ಅದಕೂ್ಕ ಾವ
ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ ಟೀಕಿಸು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಾವು
ಅಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಆ
ಜನರು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರಿಗೆ ದಂಡನೆ ಾಗಲೇಬೇಕು.

ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ
9 ಹೀಗಿರಲು, ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ

ಉತ್ತಮ ಾಗಿದೆ್ದೕ ೕ? ಇಲ್ಲ! ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೂ ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಗಲೇ
ನಿರೂಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಾಪ ಾಡಿ ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
10ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ:

“ ಾಪವಿಲ್ಲದ ಒಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ!
11ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಒಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲ.

ದೇವರೊಂದಿಗಿರಲು ನಿಜ ಾಗಿ ಬಯಸುವ ಒಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲ.
12ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಾರಿ ತಪಿ್ಪ ಾ್ದರೆ.

ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಅ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
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ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವ ಒಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ!” ಕೀತರ್ನೆ.
14:1-3

13 “ಜನರ ಾಯಿಗಳು ತೆರೆದ ಸ ಾಧಿಗಳಂತಿವೆ.
ಅವರು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಲು ತಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಬಳಸು ಾ್ತರೆ.”
ಕೀತರ್ನೆ. 5:9

“ಅವರು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳು ವಿಷಪೂರಿತ ಾದ ಾವುಗಳಂತಿವೆ.”
ಕೀತರ್ನೆ. 140:3

14 “ಅವರ ಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಪವೂ ಕಠೋರತೆಯೂ ತುಂಬಿವೆ.”
ಕೀತರ್ನೆ. 10:7

15 “ಹಿಂಸಿಸಲು ಮತು್ತ ಕೊಲ್ಲಲು ಜನರು ಾ ಾಗಲೂ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

16 ಅವರು ಹೋದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾಶನವನೂ್ನ ಸಂಕಟವನೂ್ನ
ಬರ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

17ಜನರು ಾಂತಿಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.” ಯೆ ಾಯ 59:7-8

18 “ಅವರಿಗೆ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯ ಾಗಲಿ ೌರವ ಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ.”
ಕೀತರ್ನೆ. 36:1

19 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವ ಜನರ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೇ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ನೆವ ಹೇಳಲು ಾದ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ
ಲೋಕವೇ ದೇವರ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೆ ಒಳ ಾಗಿದೆ. 20 ಏಕೆಂದರೆ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು
ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ನಮ್ಮ ಾಪವನು್ನ ಾತ್ರ

ತೋಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇವರು ಜನರನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ಬಗೆ
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21 ಆದರೆ ಈಗ ದೇವರು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ನೆರವಿಲ್ಲದೆಯೇ
ಜನರನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಈ ಹೊಸ ಾಗರ್ದ ಬಗೆ್ಗ
ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ. 22 ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಅಂದರೆ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ದೇವರು
ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆತನಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು
ಒಂದೇ. 23 ಎಲ್ಲರೂ ಾಪ ಾಡಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಹೊಂದದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 24 ಅವರು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯ
ಹೊಂದುವುದು ದೇವರ ಉಚಿ ಾಥರ್ವರ ಾದ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ.
ದೇವರು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಜನರನು್ನ ಾಪದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ, ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 25 ದೇವರು
ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆ ಾಗರ್ವೇ ಯೇಸು. ದೇವರು ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದ

ಮೂಲಕ ಾಪವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಾ್ತನೆ. ದೇವರು ಾಡುವಂಥದು್ದ
ಾ ಾಗಲೂ ಸರಿ ಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಾ್ಯಯಬದ್ಧ ಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿದು್ದ ಜನರನು್ನ ಅವರ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ದಂಡಿಸದೆ
ಹೋ ಾಗಲೂ ದೇವರು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದನು. 26 ಹೀಗೆ ದೇವರು
ಾನೇ ನೀತಿವಂತನೆಂಬುದನು್ನಮತು್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ
ಾವನನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ ನೀತಿವಂತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆಂಬದನು್ನ

ನಿರೂಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
27 ಹೀಗಿರಲು, ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ

ಏ ಾದರೂ ಾರಣಗಳಿವೆ ೕ? ಇಲ್ಲ! ಏಕೆ? ಎ ಾ್ಲ
ಹೊಗಳಿಕೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವಂಥದು್ದ ನಂಬಿಕೆಯ ಾಗರ್ವೇ
ಹೊರತು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಾಗರ್ವಲ್ಲ.
28 ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬನು ನೀತಿವಂತ ಾಗುವುದು ನಂಬಿಕೆಯ
ಮೂಲಕವೇ ಹೊರತು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು
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ಅವನು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲ್ಲ. ಾವು ನಂಬುವುದೂ
ಇದನೆ್ನೕ. 29 ದೇವರು ಕೇವಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವರಲ್ಲ. ಆತನು
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೂ ಸಹ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 30 ದೇವರು
ಒಬ್ಬನೇ. ಆತನು ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರನೂ್ನ
ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
31 ಹೀಗಿರಲು, ನಂಬಿಕೆಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರ
ಮೂಲಕ ಾವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತೆ್ತೕ ೕ? ಇಲ್ಲ!
ಾವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಸಮಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ.

4
ಅಬ್ರ ಾಮನಉ ಾಹರಣೆ

1 ಾ ಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಬಗೆ್ಗ ಾವು ಏನು
ಹೇ ೕಣ? ಅವನು ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಏನು ಕಲಿತುಕೊಂಡನು?
2 ಅವನು ತನ್ನ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದರೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಲು
ಅವನಿಗೆ ಾರಣವಿರುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ಅಬ್ರ ಾಮನು ದೇವರ
ಮುಂದೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. 3 “ಅಬ್ರ ಾಮನು ದೇವರನು್ನ
ನಂಬಿದನು. ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿದನು.
ಇದುಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ನೀತಿವಂತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿತು”✡ಎಂದುಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

4 ದುಡಿದವನಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಸಂಬಳ ಉಡುಗೊರೆಯಲ್ಲ,
ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದೆ್ದೕ ಆಗಿದೆ. 5 ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಾನು
ಾಡುವ ಾವುದೇ ಾಯರ್ದ ಮೂಲಕ ಾಗಲಿ ತನ್ನನು್ನ

ನೀತಿವಂತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ
ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲೇಬೇಕು. ಆಗ ದೇವರು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನನು್ನ ನೀತಿವಂತನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವನು. ದೇವರು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಸಹ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ

✡ 4:3: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 15:6.
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ಾಡುವನು. 6 ದೇವರು ಒಬ್ಬನ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಲ ಸದೆ
ಅವನನು್ನ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರೆ ಅವನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಾಗ್ಯವಂತನೆಂದು ಾವೀದನು ಸಹ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ:

7 “ ಾರ ಅಪ ಾಧಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ ೕ
ಾರ ಅಪ ಾಧಗಳುಮುಚ್ಚಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ ೕ

ಅವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾಗ್ಯವಂತರು!
8ಪ್ರಭುವು ಾವನ ಾಪವನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ

ಅವನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾಗ್ಯವಂತನು!” ಕೀತರ್ನೆ. 32:1-2

9 ಈ ಾಗ್ಯವಿರುವುದು ಸುನ್ನತಿ* ಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ
(ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ) ಾತ್ರ ೕ? ಅಥ ಾ ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದವರಿಗೂ (ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೂ) ಸಹ

ಈ ಾಗ್ಯವಿದೆ ೕ? ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡನೆಂದು ಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. ಆ
ನಂಬಿಕೆಯೇ ಅವನನು್ನ ನೀತಿವಂತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿತು. 10 ಆದರೆ
ಇದು ಾ ಾಗ ಆಯಿತು? ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ ಸುನ್ನತಿ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೋ ಅಥ ಾ
ಸುನ್ನತಿ ಾದಮೇಲೋ? ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ
ಸುನ್ನತಿ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ. 11 ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಬ್ರ ಾಮನು
ಅನಂತರ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅಬ್ರ ಾಮನು ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ

ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದನುಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಅವನಸುನ್ನತಿಯೇಆ ಾರ ಾಗಿದೆ.
ಆದ ಾರಣ ನಂಬುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ, ಅವರು ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಬ್ರ ಾಮನು ತಂದೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

* 4:9: ಸುನ್ನತಿ ಆದಿ ಾಂಡ 17:9-14.
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ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತರೆಂದು
ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವರು. 12ಅಲ್ಲದೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರಿಗೂ
ಸಹ ಅಬ್ರ ಾಮನು ತಂದೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಅವನನು್ನ ಅವರ
ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವಂಥದು್ದ ಅವರ ಸುನ್ನತಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ
ತಂದೆ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ದಲು
ಹೊಂದಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅವರು ಜೀವಿಸಿದರೆ ಾತ್ರ
ಅವನು ಅವರ ತಂದೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ನಂಬಿಕೆಯೇ ಾಗರ್
13 ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೂ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಜಗತ್ತನೆ್ನೕ

ಕೊಡುವು ಾಗಿದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು. ಆದರೆಅಬ್ರ ಾಮನು
ಆ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡದು್ದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲ್ಲ. ಅಬ್ರ ಾಮನು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ
ನೀತಿವಂತ ಾದ ಾರಣ ಆ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡನು.
14 ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದವುಗಳನು್ನ ಜನರು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರು
ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವೂ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿದೆ.
15 ಏಕೆಂದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗದೆ ಹೋ ಾಗ,
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ದೇವರ ಕೋಪವನು್ನ ಾತ್ರ ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಏನೂ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

16 ಆದ ಾರಣ ಜನರು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ದೇವರ
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು. ಾ ಾ್ದನವು ಉಚಿತ
ಕೊಡುಗೆ ಾಗಬೇಕೆಂತಲೇ ಹೀ ಾಯಿತು. ಾ ಾ್ದನವು ಉಚಿತ
ಕೊಡುಗೆ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಬ್ರ ಾಮನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು. ಈ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ
ಅಧೀನ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಬ್ರ ಾಮನಂತೆ



ರೋಮ್ ನಗರದವರಿಗೆ 4:17 xvi ರೋಮ್ ನಗರದವರಿಗೆ 4:24

ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ ಾಗಿದೆ. ಅಬ್ರ ಾಮನು
ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 17 “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅನೇಕ
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ”✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥದಲೆ್ಲೕ ಬರೆದಿದೆ. ಇದು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸತ್ಯ ಾಗಿದೆ.
ಸತ್ತವರಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವವನೂ ಇನೂ್ನ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವವನೂ ಆಗಿರುವ ದೇವರನು್ನ ಅಬ್ರ ಾಮನು
ನಂಬಿದನು.

18 ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಮಕ್ಕ ಾಗುವ ಆಸ್ಪದವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ
ಅವನು ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿ ತನ್ನ ನಿರೀ ಯಲಿ್ಲಯೇಮುಂದುವರೆದನು.
ಆದ ಾರಣವೇ ಅವನು ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ತಂದೆ ಾದನು.
ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಪಡೆಯುವೆ”✡
ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇ ಾಯಿತು. 19 ಅಬ್ರ ಾಮನು
ಸು ಾರು ನೂರು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ದೇಹವು
ದುಬರ್ಲ ಾಗಿತು್ತ. ಆದ ಾರಣ ಅವನು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯುವ
ಾಧ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಾರಳಿಗೂಮಕ್ಕ ಾಗುವ ಾಧ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಅಬ್ರ ಾಮನು ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸಿದನು. ಆದರೂ ದೇವರ
ಮೇಲೆ ಅವನಿಗಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯು ಬಲಹೀನ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 20 ದೇವರು
ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವನು ಸಂಶಯಪಡಲಿಲ್ಲ

ಮತು್ತ ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಲ ಾಗಿ ಬೆಳೆದನು ಮತು್ತ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಸಲಿ್ಲಸಿದನು. 21 ದೇವರು ಾನು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಬಲ್ಲನೆಂದು ಅಬ್ರ ಾಮನು ದೃಢ ಾಗಿ
ನಂಬಿದನು. 22ಆದ್ದರಿಂದ, “ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿದನು. ಅದು ಅವನನು್ನ ನೀತಿವಂತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿತು.”✡
23ಆ ಾತುಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಾತ್ರವಲ್ಲ.
24 ನಮ ಾಗಿಯೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ಾವು ನಂಬುವುದರಿಂದ

✡ 4:17: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 17:5. ✡ 4:18: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 15:5.
✡ 4:22: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 15:6.
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ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಹ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ
ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿ ಾತನಲಿ್ಲ
(ದೇವರಲಿ್ಲ) ಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತೆ್ತೕವೆ. 25 ನಮ್ಮ ಾಪಗಳ
ದೆಸೆಯಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸ ಾಯಿತು. ನಮ್ಮನು್ನ
ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸ ಾಯಿತು.

5
ನೀತಿನಿಣರ್ಯ

1ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಾವುನಂಬಿಕೆಯಮೂಲಕನೀತಿವಂತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಆದ ಾರಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ
ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾನವಿದೆ. 2 ಈಗ ಾವು ಆನಂದಿಸುತಿ್ತರುವ
ದೇವರ ಕೃ ಾಶ್ರಯಕೆ್ಕ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ನಮ್ಮನು್ನ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ
ತಂದಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವೆವು ಎಂಬ
ನಿರೀ ಯುನಮಗಿರುವುದರಿಂದ ಾವುಬಹುಸಂತೋಷ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
3 ಅಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಂತೋಷ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಾಳೆ್ಮಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುತ್ತವೆ. 4 ಾವು ಬಲ ಾಲಿಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ
ಈ ಾಳೆ್ಮಯೇ ಆ ಾರ. ನಮಗೆ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಕೊಡುವಂಥದು್ದ
ಈ ಆ ಾರವೇ. 5 ನಮ್ಮ ಈ ನಿರೀ ಯು ನಮ್ಮನು್ನ ಎಂದಿಗೂ
ನಿ ಾಶರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದುಎಂದಿಗೂವ್ಯಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಾ ಾಳ ಾಗಿ ಸುರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

6 ಾವು ಬಲಹೀನರೂ ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರೂ
ಆಗಿ ಾ್ದಗಲೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನೇಮಿತ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಮಗೋಸ ್ಕರ
ಾ್ರಣಕೊಟ್ಟನು. 7ನೀತಿವಂತನ ಾ್ರಣವನು್ನ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಒಬ್ಬನು
ಾ್ರಣಕೊಡುವುದು ಅಪರೂಪ. ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರುವ
ಒಬ್ಬನಿ ಾಗಿ ಾ್ರಣಕೊಡಲು ಒಬ್ಬನು ಧೈಯರ್ ಾಡಿದರೂ
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ಾಡಬಹುದು. 8ಆದರೆ ಾವು ಇನೂ್ನ ಾಪಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದಗಲೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು
ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಣಕೊಟ್ಟನು. ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಮ ಾ
ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

9 ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 10ಅಂದರೆ, ಾವುದೇವರ ಶತು್ರಗ ಾಗಿ ಾ್ದಗಲೇ,
ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ
ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಈಗ ಾವು ದೇವರ
ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಾ್ರಣದ ಮೂಲಕ
ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವುದು ಮತ್ತಷು್ಟ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿದೆ. 11 ಇಷು್ಟ
ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಾವು

ದೇವರಲಿ್ಲ ಹಷಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ಈಗ ಾವು ದೇವರ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿರುವುದು
ಯೇಸುವಿನಿಂದಲೇ.

ಆ ಾಮಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನು
12 ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು (ಆ ಾಮ) ಾಡಿದ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಾಪವು

ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದಿತು. ಆ ಾಪದೊಂದಿಗೆ ಮರಣವೂ ಬಂದಿತು.
ಆದ ಾರಣವೇ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಾಯಲೇಬೇಕು; ಏಕೆಂದರೆ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರು ಾಪ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. 13 ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕಿ ್ಕಂತ
ದಲೇ ಾಪವು ಲೋಕದಲಿ್ಲತು್ತ. ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,

ದೇವರು ಜನರ ಾಪವನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಆದರೆ
ಆ ಾಮನ ಾಲದಿಂದ ೕಶೆಯ ಾಲದವರೆಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು
ಾಯಲೇಬೇ ಾಯಿತು. ಆ ಾಮನು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸತ್ತನು.
ದೇವರ ಆ ಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದದೆ್ದೕ ಆ ಾಪ. ಆದರೆ ಆ ಾಮನು
ಾಡಿದ ಾಪಕೆ್ಕ ಸರಿಸ ಾನ ಾದ ಾಪವನು್ನ ಾಡಿಲ್ಲದವರು ಸಹ
ಾಯಬೇ ಾಯಿತು.
ಆ ಾಮನು ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರಲಿದ್ದ ಒ ಾ್ಬತನಿಗೆ

(ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ) ಮುನೂ್ಸಚನೆ ಾಗಿದ್ದನು. 15 ಆದರೆ ದೇವರ ಉಚಿತ
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ಕೊಡುಗೆಯುಆ ಾಮನ ಾಪದಂತಿಲ್ಲ. ಆಒಬ್ಬನು ಾಡಿದ ಾಪದ
ದೆಸೆಯಿಂ ಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಸತ್ತರು. ಆದರೆ ಜನರು ದೇವರಿಂದ
ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಕೃಪೆಯು ಅದಕಿ್ಕಂತ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಾಗಿದೆ. ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಉಚಿತ ಾಗಿ
ಕೊಡುವ “ಜೀವ”ವನು್ನ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು.
16 ಆ ಾಮನು ಒಮೆ್ಮ ಾಪ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅಪ ಾಧಿ
ಎಂದು ತೀಪುರ್ ನೀಡ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ದೇವರ ಉಚಿತ ಾದ
ಕೊಡುಗೆ ಅದಕೆ್ಕ ತದಿ್ವರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ
ದೇವರ ಉಚಿತ ಾದ ಕೊಡುಗೆ ಬಂದಿತು. ಆ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆ
ಜನರನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತದೆ. 17 ಒಬ್ಬನು ಾಪ
ಾಡಿದನು, ಆ ಒಬ್ಬನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಮರಣವು ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆ

ಆಳಿ್ವಕೆ ನಡೆಸಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಜನರು ದೇವರ ಪೂಣರ್
ಕೃಪೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ಆತನ ಉಚಿತ ಾದ
ಮ ಾ ಕೊಡುಗೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿಯು
ಅವರು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ ಆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಮೂಲಕ, ನಿಜ ಾದ
ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು ಮತು್ತ ಆಳುವರು.

18 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಆ ಾಮನ ಒಂದು ಾಪವು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ
ಮರಣದಂಡನೆಯನು್ನ ತಂದಿತು. ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ,
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಡಿದ ಒಂದೇ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ವು, ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ
ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತದೆ. ಮತು್ತ ಆ ಜನರಿಗೆ ಅದು ನಿಜ ಾದ
ಜೀವವನು್ನ ತರುತ್ತದೆ. 19 ಒಬ್ಬನು ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದ್ದರಿಂದ
ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಾಪಿಗ ಾದರು. ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಒಬ್ಬನು
ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನೀತಿವಂತ ಾಗುವರು.
20 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಜನರಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಾಪಗಳು
ಕಂಡುಬಂದವು. ಆದರೆ ಜನರು ಹೆಚು್ಚ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾಗ,
ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಕೃಪೆಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. 21 ಒಂದು
ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಪವುಮರಣದಮೂಲಕನಮ್ಮಮೇಲೆಆಳಿ್ವಕೆ ನಡೆಸಿತು.
ಆದರೆ ದೇವರು ಜನರನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ
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ಕೃಪೆಯನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಈಕೃಪೆಯು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ತರುತ್ತದೆ.

6
ಾಪದ ಾಲಿಗೆ ಸತ್ತವರು, ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಜೀವಂತರು

1 ಾ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿ ಾ್ರಯವೇನು? ದೇವರು ನಮಗೆ
ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಕೃಪೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಲೆಂದು ಾವು ಾಪದಲೆ್ಲೕ
ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೇ? 2 ಇಲ್ಲ! ಾವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ
ಾಪಮಯ ಜೀವಿತಗಳ ಾಲಿಗೆ ಸತು್ತಹೋದೆವು. ಹೀಗಿರಲು,
ಾವು ಾಪದಲೆ್ಲೕ ಜೀವಿಸಲು ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ? 3 ಾವು ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾದೆವು ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು

ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟ ಾ? ನಮ್ಮ ದೀ ಾ ಾ್ನನದ ಮೂಲಕ ಾವು ಆತನ
ಮರಣದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾದೆವು. 4ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಾವು ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂ ಾಗ,ನಮಗೆಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆಸ ಾಧಿ ಾಯಿತುಮತು್ತ
ಾವು ಆತನಮರಣದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾದೆವು. ಾವು ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎದು್ದ ಹೊಸ ಜೀವಿತವನು್ನ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ
ಸ ಾಧಿ ಾಯಿತು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ತಂದೆಯ ಅದು್ಭತ ಾದ ಶಕಿ್ತಯ
ಮೂಲಕ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದಂತೆಯೇ
ಾವು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದೆವು.
5 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಸದೃಶ್ಯ ಾದ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಾವು ಸಹ

ಆತನೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯ ಾದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದಂತೆಯೇ ಾವು ಸಹ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎದು್ದಬರುವುದರ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯ ಾಗುವೆವು.
6 ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಜೀವಿತವು ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ
ಸತು್ತಹೋಯಿತೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಾಪಸ್ವ ಾವಕೆ್ಕ
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾವ ಅಧಿ ಾರ ಇರ ಾರದೆಂತಲೂ ಾವು ಾಪಕೆ್ಕ
ಗು ಾಮ ಾಗಿರ ಾರದೆಂತಲೂ ಹೀ ಾಯಿತು. 7 ಾಪದ ಾಲಿಗೆ
ಸತ್ತವನು ಾಪದ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ.
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8 ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸತಿ್ತದ್ದರೆ, ಆತನೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುತೆ್ತೕವೆ
ಎಂಬುದೂ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿದೆ. 9 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದನು. ಆತನು ಮತೆ್ತ ಾಯಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈಗಮರಣಕೆ್ಕ ಆತನ ಮೇಲೆ
ಾವ ಅಧಿ ಾರವೂ ಇಲ್ಲ. 10 ೌದು, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಪದ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ

ಸೋಲಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಸತ್ತನು; ಅದು ಎ ಾ್ಲ ಾಲಕೂ್ಕ
ಾ ಾಗಿದೆ. ಈಗ ಆತನಲಿ್ಲ ಹೊಸ ಜೀವಿತವಿದೆ. ದೇವರೊಂದಿಗೆ
ಜೀವಿಸುವುದೇ ಆ ಹೊಸ ಜೀವಿತ. 11 ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀವು
ಸಹ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಪದ ಶಕಿ್ತಯ ಾಲಿಗೆ ಸತ್ತವರೆಂದು ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಮೂಲಕದೇವರಿ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರಿ.

12 ಆದರೆ ನೀವು ಭೂಲೋಕದ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಾಪಕೆ್ಕ
ಅಧೀನ ಾಗಿರಬೇಡಿ; ನಿಮ್ಮ ಾ ಾಧೀನಸ್ವ ಾವದ ದು ಾಶೆಗಳ
ಆಡಳಿತಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಬೇಡಿ. 13 ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳನು್ನ
ಾಪದ ಸೇವೆಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಡಿ; ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿ
ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ನಡೆಸುವ ಾಧನಗ ಾಗಬೇಡಿ. ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ,
ನಿಮ್ಮನೆ್ನೕ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಸತು್ತ ಈಗ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎದು್ದಬಂದಿರುವವರಂತೆ ಜೀವಿಸಿರಿ; ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವ ಾಧನಗಳ ಾ್ನಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳನು್ನ ದೇವರಿಗೆ

ಸಮಪಿರ್ಸಿರಿ. 14 ಾಪವು ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ,
ನೀವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅಧೀನರಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

ನೀತಿಯ ಗು ಾಮರು
15 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಾವೇನು ಾಡಬೇಕು? ಾವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ

ಅಧೀನದಲಿ್ಲರದೆ ಕೃಪೆಯ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ಾಪ
ಾಡಬೇಕೇ? ಇಲ್ಲ! 16 ನೀವು ಾವನಿಗೆ ಗು ಾಮರಂತೆ

ವಿಧೇಯ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುತಿ್ತೕರೋ
ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಗು ಾಮ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ
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ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ನೀವು ಾವನಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗುತಿ್ತೕರೋ ಅವನೇ ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು
ಾಪವ ಾ್ನದರೂ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು ಅಥ ಾ ದೇವರಿ ಾದರೂ
ವಿಧೇಯ ಾಗಬಹುದು. ಾಪವು ಆತಿ್ಮಕ ಮರಣವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ,
ಆ ವಿಧೇಯತೆಯು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತದೆ.
17 ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ಾಪಕೆ್ಕ ಗು ಾಮ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಾಪವು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿತು್ತ. ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ
ವಿಷಯಗಳಿಗೆನೀವುಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿವಿಧೇಯ ಾದ್ದರಿಂದದೇವರಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. 18 ನೀವು ಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ.
ಈಗ ನೀವು ನೀತಿಗೆ ಗು ಾಮ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 19 ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ
ಉ ಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಾನು ಇದನು್ನ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳನು್ನ ಾಪಕೂ್ಕ
ದುಷ್ಟತ್ವಕೂ್ಕ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದರಿ. ನೀವು ದುಷ್ಟತ್ವ ಾ ್ಕಗಿ
ಾತ್ರ ಜೀವಿಸಿದಿರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ

ಅಂಗಗಳನು್ನ ನೀತಿಗೆ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ
ನೀವು ದೇವರಿ ಾಗಿ ಾತ್ರ ಜೀವಿಸುತಿ್ತೕರಿ.

20 ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ಾಪಕೆ್ಕ ಗು ಾಮ ಾಗಿದಿ್ದರಿ
ಮತು್ತ ನೀತಿಯ ಹತೋಟಿಗೆ ಒಳ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 21 ನೀವು
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದಿರಿ. ಈಗ ನೀವು ಆ ಾಯರ್ಗಳ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಚಿಕೆಪಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆ ಾಯರ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಿದವೇ? ಇಲ್ಲ. ಆ ಾಯರ್ಗಳು ಆತಿ್ಮಕ ಮರಣವನು್ನ
ಾತ್ರ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತವೆ. 22 ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಾಪದಿಂದ

ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ದೇವರ ಗು ಾಮ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನವೂ ನಿತ್ಯಜೀವವೂ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. 23 ಜನರು
ಾಡುವ ಾಪಕೆ್ಕ ಮರಣವೇ ಸಂಬಳ. ಆದರೆ ದೇವರಉಚಿತ ಾದ

ಕೊಡುಗೆಯು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ನಿತ್ಯಜೀವ.
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7
ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಹಂಗಿಲ್ಲ

1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರು ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಜೀವದಿಂದಿರುವವರೆಗೆ ಾತ್ರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಆಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ? 2 ಾನು ನಿಮಗೆ
ಒಂದು ಉ ಾಹರಣೆಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ: ಗಂಡನು ಬದುಕಿರುವ
ತನಕ ಹೆಂಡತಿಯು ಾನೂನಿನ ಪ್ರ ಾರ ಅವನಿಗೆ ಬದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡನು ತೀರಿಕೊಂಡರೆ, ವಿ ಾಹದ ಾನೂನಿನಿಂದ
ಆಕೆಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. 3 ಆದರೆ ತನ್ನ ಗಂಡನು
ಜೀವದಿಂದಿರು ಾಗಲೇ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ
ಆಕೆಯು ವ್ಯಭಿಚಾರವೆಂಬ ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗು ಾ್ತಳೆಂದು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡನು ಸತು್ತಹೋದರೆ
ಆಕೆಯು ವಿ ಾಹದ ಹಂಗಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.
ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ತನ್ನ ಗಂಡನು ತೀರಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಆಕೆಯು ವ್ಯಭಿಚಾರವೆಂಬ ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ
ಗುರಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

4 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ವ ಾವವು ಸತು್ತಹೋಯಿತು; ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾದಿರಿ. ಈಗ
ನೀವು, ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂ ಾತನಿಗೆ
ಸೇರಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಾವು ದೇವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಫಲವನು್ನ
ಫಲಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 5ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ,
ನಮ್ಮ ಾ ಾಧೀನಸ್ವ ಾವವು ನಮ್ಮನು್ನ ಆಳುತಿ್ತತು್ತ. ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನು್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ

ಉಂಟು ಾಡಿತು. ಮತು್ತ ಾವು ಾಡಲಿಚಿ್ಛಸಿದ್ದ ಆ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳು
ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡವು.
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ಇದರಿಂ ಾಗಿ, ಾವು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆತಿ್ಮಕ
ಮರಣವನು್ನ ಾತ್ರ ಉಂಟು ಾಡುತಿ್ತದ್ದವು. 6 ಹಿಂದಿನ
ಾಲದಲಿ್ಲ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ನಮ್ಮನು್ನ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳಂತೆ ಬಂಧಿಸಿತು್ತ.
ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ವ ಾವವು ಸತು್ತಹೋದ ಾರಣ ಾವು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ
ಾವು ಲಿಖಿತ ನಿಯಮಗ ಡನೆ ಹಳೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಸೇವೆ ಾಡದೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮ ಪೆ್ರೕರಿತ ಾದ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಸೇವೆ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ.

ಾಪದೊಡನೆ ಹೋ ಾಟ
7 ಾಪ ಮತು್ತ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಾನು

ಹೇಳುತಿ್ತರುವು ಾಗಿ ನೀವು ಾವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ.
ಾಪವೆಂದರೆ ಏನೆಂಬುದನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಂದೇ
ನನಗೆ ಏಕೈಕ ಾಗರ್ ಾಗಿದೆ. ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದು ಾಶೆ
ಎಂದರೆ ಏನೆಂಬುದೇ ನನಗೆ ತಿಳಿಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. “ಬೇರೆಯವರ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೀವು ಆಶಿಸಕೂಡದು”✡ ಎಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು
ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 8 ಆದರೆ ಾಪವು ಆ
ಆ ಯನೆ್ನೕ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ ದು ಾಶೆಗಳನು್ನ
ಕೆರಳಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಆ ಯಿಂ ಾಗಿ ಾಪವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದಿತು. ಆದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಾಪಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರವೇ
ಇಲ್ಲ. 9 ಾನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಜೀವಂತ ಾಗಿದೆ್ದನು. ಆದರೆ

ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಆ ಯು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಾಪವು
ಜೀವಿಸತೊಡಗಿತು. 10 ಾನು ಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ ಆತಿ್ಮಕ ಾಗಿ
ಸತು್ತಹೋದೆನು. ಜೀವವನು್ನ ತರಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಆ ಯೇ ನನಗೆ

✡ 7:7: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:17; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 5:21.
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ಮರಣವನು್ನ ತಂದಿತು. 11 ಾಪವು ಆ ಆ ಯನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು
ನನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಿ, ನನ್ನಲಿ್ಲ ಆತಿ್ಮಕ ಮರಣವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿತು.

12 ಹೀಗಿರಲು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ. ಆ ಯು
ಪರಿಶುದ್ಧವೂ ಾ್ಯಯವೂ ಒಳೆ್ಳಯದೂ ಆಗಿದೆ. 13 ಾ ಾದರೆ,
ಒಳೆ್ಳಯದೇ ನನಗೆ ಮರಣವನು್ನ ಬರ ಾಡಿತೆಂದಥರ್ವೇ? ಇಲ್ಲ!
ಆದರೆ ಾಪವು ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮರಣವನು್ನ
ಬರ ಾಡಿತು. ಇದರಿಂ ಾಗಿ, ಾನು ಾಪದ ನಿಜಸ್ವರೂಪವನು್ನ
ಾಣುವಂ ಾಯಿತು. ಾಪವು ಬಹು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಆ ಯ ಮೂಲಕ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಯಿತು.

ಮನುಷ ್ಯನಲಿ್ಲ ಗೊಂದಲ
14 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಆತಿ್ಮಕ ಾದದೆ್ದಂದು ಾವು ಬಲೆ್ಲವು. ಆದರೆ
ಾನು ಆತಿ್ಮಕನಲ್ಲ. ಾನು ಾಪಕೆ್ಕ ಾರಲ್ಪಟ್ಟ ಗು ಾಮನೋ
ಎಂಬಂತೆ ಾಪವು ನನ್ನನು್ನ ಆಳುತ್ತದೆ. 15 ಾನು ಾಡುವ
ಾಯರ್ಗಳು ನನಗೇ ಅಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ಾವ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಇಚಿ್ಛಸುತೆ್ತೕನೋ ಆ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡದೆ ಾನು ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 16 ಾನು ಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು
ಾನು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಂ ಾಯಿತು. 17 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಈ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವವನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾನಲ್ಲ. ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿರುವ ಾಪವೇ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತ್ತದೆ.

18 ೌದು, ನನ್ನಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಾ ಾಧೀನಸ್ವ ಾವದಲಿ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯದೇನೂ ಾಸ ಾಗಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಒಳೆ್ಳಯ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೂ ಅವುಗಳನು್ನ
ಾಯರ್ಗತಗೊಳಿಸಲು ನನಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 19 ಾನು ಾಡಲಿಚಿ್ಛಸುವ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡದೆ ಾಡಲಿಚಿ್ಛಸದಿರುವ
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ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 20 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಾನು
ಾಡಲಿಚಿ್ಛಸದಿರುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾನು ಾಡಿದರೆ, ಅವುಗಳನು್ನ
ಾಡವವನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾನಲ್ಲ. ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ
ಾಪವೇ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತ್ತದೆ.
21 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಾನು ಈ ನಿಯಮವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ:
ಾನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಲಿಚಿ್ಛಸು ಾಗ, ಕೆಟ್ಟದು್ದ ನನೊ್ನಳಗೇ
ಇರುತ್ತದೆ. 22 ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ದೇವರ ನಿಯಮದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾನು ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ. 23ಆದರೆ ನನ್ನ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಂದು
ನಿಯಮ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾನು ಾಣುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ
ಅಂತರಂಗ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವ ನಿಯಮಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಆ ನಿಯಮ
ಹೋ ಾಡುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಆ
ಮತೊ್ತಂದು ನಿಯಮವೇ ಾಪದ ನಿಯಮ ಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಯಮವು
ನನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಸೆರೆ ಾಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತದೆ. 24 ಾನು ದು ಾವಸೆ್ಥಗೆ
ಒಳ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನಗೆ ಮರಣವನು್ನ ತರುವ ಈ ದೇಹದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ
ರ ಸುವವರು ಾರು? 25 ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸುವನು! ನಮ್ಮ
ಪ್ರಭು ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಆತನು ದಯ ಾಲಿಸುವ
ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ಾನು ದೇವರ ನಿಯಮಕೆ್ಕ

ಗು ಾಮ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಾ ಾಧೀನಸ್ವ ಾವದಲಿ್ಲ ಾನು
ಾಪದ ನಿಯಮಕೆ್ಕ ಗು ಾಮ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

8
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾದ ಜೀವಿತ

1 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ
ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ತೀ ಾರ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. 2 ನನಗೆ ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು
ತೀ ಾರ್ಗದಿರುವುದೇಕೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ
ಜನರಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ ತರುವ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ನಿಯಮವು ನನ್ನನು್ನ
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ಾಪ ಮತು್ತ ಮರಣಗಳನು್ನ ತರುವ ನಿಯಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡಿತು. 3 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ನಿಬರ್ಲ ಾಗಿತು್ತ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ
ಾ ಾಧೀನಸ್ವ ಾವವೇ ಅದನು್ನ ಬಲಹೀನಗೊಳಿಸಿತು. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ,
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಾಡ ಾಗದ್ದನು್ನ ದೇವರು ಾಡಿದನು. ದೇವರು
ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನನೆ್ನೕ ಾ ಾಧೀನ ಾದ ಾನವ ಸ್ವ ಾವದಲಿ್ಲ
ಾಪಕೆ್ಕ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಆದ ಾರಣ ದೇವರು
ಾಪಕೆ್ಕ ಮರಣದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಲು ಾನವ ಸ್ವ ಾವವನೆ್ನೕ
ಉಪ ೕಗಿಸಿಕೊಂಡನು. 4 ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವ ಾವಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ
ಜೀವಿಸದೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ನಿಯಮಗಳು ನೆರವೇರಲೆಂದು ದೇವರು ಹೀಗೆ
ಾಡಿದನು.
5 ತಮ್ಮ ಾಪಸ್ವ ಾವಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಜನರು

ತಮ್ಮ ಾಪಸ್ವ ಾವವು ಬಯಸುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾತ್ರ
ಆಲೋಚಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮನಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಜನರು
ತಮಿ್ಮಂದ ಆತ್ಮನು ಅಪೇ ಸುವ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸು ಾ್ತರೆ.
6 ಒಬ್ಬನ ಆಲೋಚನೆಯು ಅವನ ಾಪ ಸ್ವ ಾವದ ಹಿಡಿತಕೆ್ಕ
ಒಳಪಟಿ್ಟದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಆತಿ್ಮಕ ಮರಣ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ
ಒಬ್ಬನ ಆಲೋಚನೆಯು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಹತೋಟಿಗೆ ಒಳಪಟಿ್ಟದ್ದರೆ,
ಅವನಲಿ್ಲ ಜೀವವೂ ಸ ಾ ಾನವೂ ಇರುತ್ತದೆ. 7 ಏಕೆಂದರೆ
ಒಬ್ಬನ ಆಲೋಚನೆಯು ಅವನ ಾ ಾಧೀನಸ್ವ ಾವದ ಹಿಡಿತಕೆ್ಕ
ಒಳಪಟಿ್ಟದ್ದರೆ, ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು
ದೇವರ ನಿಯಮಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ ್ಲ, ವಿಧೇಯ ಾಗಲು
ಾಧ್ಯವಿರುವುದೂ ಇಲ್ಲ. 8 ತಮ್ಮ ಾಪಸ್ವ ಾವದ ಆಡಳಿತಕೆ್ಕ
ಒಳಪಟಿ್ಟರುವ ಆ ಜನರು ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

9 ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪಸ್ವ ಾವದ ಆಡಳಿತಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿಲ್ಲ.
ದೇವ ಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಆಡಳಿತಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ ಾವನ ಾ್ಲದರೂ ಕಿ್ರಸ್ತನ
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ಆತ್ಮನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ. 10 ನಿಮ್ಮ
ದೇಹವು ಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂ ಾಗಿ ಾ ಾಗಲೂ ಸತ್ತ ಾ್ದಗಿದೆ. ಆದರೆ
ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಆತ್ಮನು ನಿಮಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
11ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದ ದೇವರ
ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಸತು್ತಹೋಗುವ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳಿಗೆ
ಆತನು ಜೀವವನು್ನ ಸಹ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿ ಾತನು ದೇವರೇ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ
ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

12 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾವು
ನಮ್ಮ ಾ ಾಧೀನಸ್ವ ಾವದ ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿರ ಾರದು. ನಮ್ಮ
ಾಪಸ್ವ ಾವದ ಬಯಕೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾವು ಜೀವಿಸಕೂಡದು.

13 ನಿಮ್ಮ ಾಪಸ್ವ ಾವವು ಬಯಸುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರೆ,

ನೀವು ಆತಿ್ಮಕ ಾಗಿ ಾಯುವಿರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ
ಸ ಾಯದಿಂದ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರೆ ಹೊಸ ಜೀವಿತವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

14 ಾರು ತಮ್ಮನು್ನ ದೇವ ಾತ್ಮನ ನಡೆಸುವಿಕೆಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡು ಾ್ತರೊ ಅವರೇ ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 15 ಾವು
ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವವನಲ್ಲ ಮತು್ತ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಭಯವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುವವನಲ್ಲ.
ಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನಮ್ಮನು್ನ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಿ
ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಈ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾವು, “ಅ ಾ್ಪ ತಂದೆಯೇ”

ಎಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. 16 ಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂದು
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಾನೇ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಾತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
17 ಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾಧ್ಯ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ೌದು,
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ದೇವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಹೇಗೆಂದರೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಧೆಯಲಿ್ಲ ಾವು ಾಲು ಾರ ಾಗುವು ಾದರೆ
ಆತನಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಲು ಾರ ಾಗುವೆವು.
ಭವಿಷ ್ಯತಿ್ತನಲಿ್ಲ ನಮಗೆಮಹಿಮೆದೊರೆಯುವುದು

18 ಈಗ ಾವು ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆ
ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವ ಮಹಿಮೆಗೆ ಈ ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳನು್ನ
ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇವು ಗಣನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 19 ದೇವರು ತನ್ನ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪಡಿಸುವ ಾಲ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರ ಸವರ್ಸೃಷಿ್ಟಯು
ಉತು್ಸಕತೆಯಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದೆ. ಅದು ಸಂಭವಿಸಲೆಂದು
ಇಡೀ ಜಗತೆ್ತೕ ಹಂಬಲಿಸುತಿ್ತದೆ. 20 ಸವರ್ಸೃಷಿ್ಟಯು ನಿರಥರ್ಕತೆಗೆ
ಒಳ ಾಯಿತು. ಹೀ ಾದದು್ದ ಅದರ ಸ್ವಂತ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದಲ್ಲ, ದೇವರ
ಇಚೆ್ಛಯಿಂದಲೇ. ಆದರೂ ಅದಕೆ್ಕ ನಿರೀ ಯಿತು್ತ. ಅದೇನೆಂದರೆ:
21 ಸವರ್ಸೃಷಿ್ಟಯು ಾಶನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ
ಾ್ವತಂತ್ರವನೂ್ನ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ.
22 ದೇವರು ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಂದೂ, ಪ್ರಸವವೇದನೆ

ಪಡುತಿ್ತರುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಂತೆ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳು ಾ್ತ ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಾಯುತಿ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 23 ಜಗತು್ತ ಾತ್ರವೇ
ಅಲ್ಲ, ಾವು ಸಹ ನ ್ಮಳಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳು ಾ್ತ
ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರ ಾ ಾ್ದನದ ದಲನೆ ಾಗ ಾಗಿರುವ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರು ಾಡುತಿ್ತರುವ ಾಯರ್ವು
ಸಂಪೂಣರ್ಗೊಳು್ಳವುದನೆ್ನೕ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳಿ ಾಗುವ
ಬಿಡುಗಡೆಯನೆ್ನೕ ಾವು ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 24 ಾವು
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ನಮಗಿನೂ್ನ ಆ ನಿರೀ ಯಿದೆ. ಾವು
ಾವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕ ಅದನು್ನ ಾಣಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದರೆ,

ಅದು ನಿಜ ಾದ ನಿರೀ ಯಲ್ಲ. ಜನರು ಾವು ಈ ಾಗಲೇ
ಹೊಂದಿರುವ ಾವುದನೂ್ನ ನಿರೀ ಸುವುದಿಲ್ಲ. 25 ಆದರೆ ಾವಿನೂ್ನ
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ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನು್ನ ನಿರೀ ಸು ಾ್ತ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ
ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

26 ಾವು ಬಲಹೀನ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಯಲಿ್ಲ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಾವು
ಹೇಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕು ಮತು್ತ ಾವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕು
ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಾನೇ
ನಮಗೋಸ ್ಕರ ದೇವರಲಿ್ಲ ವಿವರಿಸ ಾಗದ ಅಂತ ಾರ್ವದಿಂದ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. 27 ಅಂತರಂಗವನು್ನ ನೋಡಬಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲರುವುದೆ ಾ್ಲ ಗೊತಿ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ
ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿಯೇ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ದೇವಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ
ದೇವರಲಿ್ಲ ವಿ ಾಪಿಸು ಾ್ತನೆ.

28ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರ ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಾಯರ್ವನೂ್ನ ಅನುಕೂಲ ಾಡು ಾ್ತನೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಆ ಜನರನು್ನ ದೇವರೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಆತನ
ೕಜನೆ ಾಗಿತು್ತ. 29ದೇವರು ಾನು ಜಗತ್ತನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇಆಜನರನು್ನ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದನುಮತು್ತ ಆಜನರು ತನ್ನಮಗನ

ಅನುರೂಪಿಗ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ,ಅನೇಕ
ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಲಿ್ಲ ಯೇಸುವೇ ಹಿರಿಯವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
30 ಆ ಜನರು ತನ್ನ ಮಗನ ಅನುರೂಪಿಗ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ
ತನ್ನ ೕಜನೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಕರೆದು,
ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ,ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿ
31 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಾವು ಏನು ಹೇ ೕಣ? ದೇವರು

ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರು ಾಗ, ನಮ್ಮನು್ನ ಾರೂ ಸೋಲಿಸ ಾರರು.
32 ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನನೆ್ನೕ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೊಸ ್ಕರ
ಕೊಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ, ದೇವರು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ
ಎಲ್ಲವನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 33ದೇವರುಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ
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ಜನರ ಮೇಲೆ ಾರು ದೋ ಾರೋಪಣೆ ಾಡಬಲ್ಲರು? ಾರೂ
ಇಲ್ಲ! ಅವರನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾತನು ದೇವರೇ.
34 ದೇವಜನರು ದೋಷಿಗಳೆಂದು ಾರು ಹೇಳಬಲ್ಲರು? ಾರು
ಇಲ್ಲ! ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸು ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಣಕೊಟ್ಟನು. ಅಷೆ್ಟೕ
ಅಲ್ಲ, ಆತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದನು.
ಈಗ ಆತನು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ನಮಗೋಸ ್ಕರ
ದೇವರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 35 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ
ಾವುದು ನಮ್ಮನು್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸಬಲ್ಲದು? ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗ ಾಗಲಿ

ಇಕ್ಕಟು್ಟಗ ಾಗಲಿ ಹಿಂಸೆ ಾಗಲಿ ಆ ಾರವಿಲ್ಲದಿರುವು ಾಗಲಿ
ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದಿರುವು ಾಗಲಿ ಅ ಾಯ ಾಗಲಿಮರಣ ಾಗಲಿ ನಮ್ಮನು್ನ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸಬಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲ! 36ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ:

“ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಾವು ಎ ಾ್ಲ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಾವಿನ
ದವಡೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ.

ಕೊಯ್ಯಲು ಕೊಂಡೊಯು್ಯವ ಕುರಿಗಳಿಗಿಂತ
ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ.” ಕೀತರ್ನೆ. 44:22

37 ಆದರೆ ನಮಗೋಸ ್ಕರ ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದ
ದೇವರ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಪೂಣರ್
ಜಯವಿದೆ. 38-39 ೌದು, ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ
ಾವುದೂ ಬೇಪರ್ಡಿಸ ಾರದೆಂದು ನನಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಮರಣ ಾಗಲಿ ಜೀವ ಾಗಲಿ ದೇವದೂತ ಾಗಲಿ ದು ಾತ್ಮಗ ಾಗಲಿ
ಈಗಿನ ಸಂಗತಿಗ ಾಗಲಿಮುಂದಿನ ಸಂಗತಿಗ ಾಗಲಿ ಾವ ಶಕಿ್ತಗಳೇ
ಆಗಲಿ ಮೇಲಿನ ಸಂಗತಿಗ ಾಗಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಗತಿಗ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ
ಇಡೀ ಜಗತಿ್ತನಲಿ್ಲರುವ ಾವುದೇ ಸಂಗತಿಗ ಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ
ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ತೋರಿಬಂದ ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ
ಬೇಪರ್ಡಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
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9
ದೇವರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರು

1 ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಸು ಾ್ಳಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ
ಒಳಪಟಿ್ಟವೆ. ನನ್ನ ಮನಸೆ್ಸೕ ಇದಕೆ್ಕ ಾ . 2ಯೆಹೂದ್ಯರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನನಗೆ ಅತೀವ ದುಃಖವಿದೆ; ನಿರಂತರ ಮನೋವೇದನೆಯಿದೆ.
3ಅವರು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ; ಇಹಲೋಕದ
ಕುಟುಂಬದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ಅಗಲಿ ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗುವುದಕೂ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 4ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರು. ಅವರು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು. ಅವರು ದೇವರ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ದೇವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದರೆ. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನೂ್ನ ಸರಿ ಾದ ಆ ಾಧನೆಯ ಕ್ರಮವನೂ್ನ ತನ್ನ
ಾ ಾ್ದನಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 5ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಸಂ ಾನಗಳಿಗೆ
ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ; ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾರೀರಿಕ ಾಗಿ ಇವರ ವಂಶದಲಿ್ಲಯೇ
ಹುಟಿ್ಟದನು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಕಲಕೂ್ಕ ಒಡೆಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನಿಗೆ
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ! ಆಮೆನ್.

6 ೌದು, ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದುಃಖಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ದೇವರು ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ವಿಫಲ ಾದನೆಂದು
ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರೆಲ್ಲರೂ
ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. 7 ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಂತತಿಗಳವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಾತ್ರ ಅಬ್ರ ಾಮನ ನಿಜ ಾದ ಮಕ್ಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ದೇವರು ಅವನಿಗೆ,

“ಇ ಾಕನು ಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಾ್ಯಯಬದ್ಧ ಾದ ಮಗನು”✡ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 8 ಇದರಥರ್ವೇನೆಂದರೆ, ಶರೀರ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ
ಹುಟಿ್ಟದವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಾ ಾ್ದನ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ
ಹುಟಿ್ಟದವರೇ ದೇವರ (ನಿಜ) ಮಕ್ಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 9 ದೇವರು ಅವನಿಗೆ,
✡ 9:7: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 21:12.
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“ನೇಮಿತ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿಬರುವೆನು,ಆಗ ಾರಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ
ಮಗನಿರುವನು”✡ ಎಂಬ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು.

10 ಅದಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲ, ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೂ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ. ಅವನೇ ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ ಇ ಾಕನು.
11-12ಆದರೆಆಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳುಹುಟು್ಟವ ದಲೇ,ದೇವರು
ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ, “ಹಿರಿಯವನು ಕಿರಿಯವನ ಸೇವೆ ಾಡುವನು”✡ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆ ಾಲಕರು ಾವ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಲಿ
ಾಡುವ ದಲೇ ಇ ಾಯಿತು. ದೇವರು ಆ ಾಲಕನನು್ನ ತನ್ನ

ಸ್ವಂತ ೕಜನೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಾಲಕರು
ಹುಟು್ಟವದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. ದೇವರು ಅವನನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಅವನನೆ್ನೕ ಕರೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಆದರೆಅದು
ಆ ಾಲಕರ ಾವುದೇ ಾಯರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಾರಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.
13 ಅಂತೆಯೇ, “ ಾನು ಾಕೋಬನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದೆನು, ಆದರೆ
ಏ ಾವನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದೆನು”✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

14 ಾ ಾದರೆ, ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಏನು ಹೇ ೕಣ? ದೇವರು
ಅ ಾ್ಯಯ ಾರನೇ? ಎಂದಿಗೂ, ಇಲ್ಲ. 15 ದೇವರು
ೕಶೆಗೆ, “ ಾನು ಾರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಬಯಸುತೆ್ತೕನೋ

ಅವನಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರುವೆನು. ಾನು ಾರಿಗೆ ಕನಿಕರ
ತೋರಬಯಸುತೆ್ತೕನೋ ಅವರಿಗೆ ಕನಿಕರ ತೋರುವೆನು”✡ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 16 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಾನು ಾರಿಗೆ ಕರುಣೆ
ತೋರಬಯಸು ಾ್ತನೊ ಅವನನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಆತನ
ಆಯೆ್ಕಯು ಜನರು ಏನು ಾಡಬಯಸು ಾ್ತರೆ ಅಥ ಾ ಏನು
ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸು ಾ್ತರೆಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಆ ಾರಗೊಂಡಿಲ್ಲ.

17 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ ಾನು
ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾ್ಯತಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ
✡ 9:9: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ18:10, 14. ✡ 9:11-12: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ
25:23. ✡ 9:13: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಮ ಾಕಿ 1:2-3. ✡ 9:15: ಉಲೆ್ಲೕಖನ:
ವಿ ೕಚನ. 33:19.
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ಾಡಿದೆನು”✡ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 18 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು
ಾನು ಾರಿಗೆ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಬಯಸು ಾ್ತನೋ ಅವರಿಗೆ
ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸು ಾ್ತನೆ. ದೇವರು ಾರನು್ನ ಂಡರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಬಯಸು ಾ್ತನೋ ಅವರನು್ನ ಂಡರ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
19 “ ಾವು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳು ದೇವರ ಹಿಡಿತಕೆ್ಕ

ಒಳ ಾಗಿರುವು ಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ದೂಷಿಸುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಕೇಳಬಹುದು.
20 ಾಗೆ ಕೇಳಬೇಡಿ. ನೀವು ಕೇವಲ ಮನುಷ ್ಯರು. ದೇವರನು್ನ
ಪ್ರಶಿ್ನಸಲು ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಾವ ಹಕೂ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಮಡಕೆಯು ತನ್ನನು್ನ
ತ ಾರಿಸಿದವನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಈ ರೀತಿ ತ ಾರಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ”
ಎಂದು ಕೇಳುವುದುಂಟೇ? 21 ಕುಂ ಾರನು ತನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ
ಒಂದೇ ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ವಿವಿಧ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ?
ಅವನು ಒಂದನು್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ಬಳಕೆ ಾಗಿಯೂ ಮತೊ್ತಂದನು್ನ
ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆ ಾಗಿಯೂ ತ ಾರಿಸುವನು.

22 ದೇವರು ಾಡಿರುವುದು ಸಹ ಹೀಗೆಯೇ. ಆತನು
ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿಸಿ, ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಜನರಿಗೆ
ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಆದರೂ ಆತನು ತನ್ನ ಕೋಪಕೆ್ಕ
ಗುರಿ ಾಗಿ ಾಶ ಾಗಲಿದ್ದ ಜನರನು್ನ ಬಹು ಸಹನೆಯಿಂದ
ಸಹಿಸಿಕೊಂಡನು. 23 ದೇವರು ತನ್ನ ಅತಿಶಯ ಾದ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ತೋಪರ್ಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಾದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ತನ್ನ
ಕರುಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ಆಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಕೊಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು
ದೇವರು ಆ ಜನರನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದನು. 24 ಾವೇ ಆ ಜನರು.
ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ಾವೇ. ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಯೆಹೂದ್ಯರೊಳಗಿಂದ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರೊಳಗಿಂದ
ಕರೆದನು. 25 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಹೋಶೇಯನ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಈ ರೀತಿ
✡ 9:17: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 9:16.
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ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ:

“ನನ್ನವರಲ್ಲದ ಜನರನು್ನ
ನನ್ನ ಜನರೆಂದು ಹೇಳುವೆನು.

ನನಗೆ ಪಿ್ರಯರಲ್ಲದವರನು್ನ
ನನಗೆ ಪಿ್ರಯರೆಂದು ಹೇಳುವೆನು.” ಹೋಶೇಯ 2:23

26ಮತು್ತ

“ ಾವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ದೇವರು,
‘ನೀವು ನನ್ನ ಜನರಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನೋ
ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂದು
ಕರೆಯ ಾಗುವುದು.” ಹೋಶೇಯ 1:10

27ಇದಲ್ಲದೆಯೆ ಾಯನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಬಗೆ್ಗ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ:

“ಸಮುದ್ರ ತೀರದಮರಳಿನಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿರುವರು.
ಆದರೆ ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವರು.

28 ೌದು, ಪ್ರಭುವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಬಹುಬೇಗನೆ
ತೀಪರ್ನು್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತೀರಿಸುವನು.” ಯೆ ಾಯ
10:22-23

29ಯೆ ಾಯನು ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ:

“ಪ್ರಭುವು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಪ್ರಭುವು ತನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ
ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ರ ಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಹೀಗೆ ಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,
ಈಗ ಾವು ಸೊದೋಮಿನಂತೆಯೂ
ಗೊ ೕರದಂತೆಯೂ ಇರುತಿ್ತದೆ್ದವು.” ಯೆ ಾಯ 1:9
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30 ಇದರಥರ್ವೇನೆಂದರೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರು
ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರನು್ನ
ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡ ಾಯಿತು. ಅವರು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ
ನೀತಿವಂತ ಾದರು. 31 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನ ಾದರೋ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ
ವಿಫಲ ಾದರು. 32ಏಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರಯೆಗಳಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು
ಅವರು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೇ ಹೊರತು ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಆ ಾರ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಜನರನು್ನ ಬೀಳಿಸುವ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಅವರು

ಬಿದ್ದರು. 33ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಆ ಕಲಿ್ಲನ ಬಗೆ್ಗ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ:

“ಇಗೋ, ಾನು ಸಿ ೕನಿನಲಿ್ಲ* ಜನರನು್ನ ಎಡವಿಬೀಳಿಸುವ ಒಂದು
ಕಲ್ಲನು್ನ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ.

ಈಬಂಡೆಯಿಂ ಾಗಿ ಜನರು ಎಡವಿಬೀಳು ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಆ ಬಂಡೆಯಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವವನು ಎಂದಿಗೂ ಆ ಾಭಂಗ

ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.” ಯೆ ಾಯ 8:14; 28:16

10
1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಣೆ

ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಮ ಾಭಿ ಾಷೆ. ಾನು ದೇವರಲಿ್ಲ
ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 2 ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬಗೆ್ಗ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಬಲೆ್ಲನು: ಅವರು ದೇವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಾದ ಾಗರ್ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
3 ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ದೇವರ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅವರು
ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಾರಣ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಾಗರ್ದ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ
ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. 4 ತನ್ನಲಿ್ಲ

* 9:33: ಸಿ ೕನ್ ದೇವಮಕ್ಕಳ ಪಟ್ಟಣ ಾದ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಮತೊ್ತಂದು ಹೆಸರು.
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ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ನೀತಿನಿಣರ್ಯ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದನು.

5 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಿಂ ಾಗುವ ನೀತಿಯ ಬಗೆ್ಗ, “ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಜೀವವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಬಯಸುವವನು, ಧಮರ್ ಾಸ್ತವು ಹೇಳುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಲೇಬೇಕು”✡ ಎಂದು ೕಶೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 6 ಆದರೆ

ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀತಿನಿಣರ್ಯ ಹೊಂದುವುದರ
ಬಗೆ್ಗ, “(ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಕೆಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು) ‘ ಾರು
ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋಗಬಲ್ಲರು?’ ” ಎಂ ಾಗಲಿ (ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು.) 7 “ ‘ ಾರು ಾ ಾಳಕೆ್ಕ
ಇಳಿದುಹೋಗಬಲ್ಲರು’ ಎಂ ಾಗಲಿ ಹೇಳಬೇಡಿ” ಎಂದು ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

8 ಇದಲ್ಲದೆ, “ದೇವರ ಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದಲೆ್ಲೕ ಇದೆ. ಅದು
ನಿಮ್ಮ ಾಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇದೆ” ಎಂದು ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಾವು ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಕುರಿ ಾಗಿ ಾರುವ
ಾಕ್ಯವೇ ಅದು. 9 “ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭು”ವೆಂದು ನಿನ್ನ ಾಯಿಯ
ಮೂಲಕ ಹೇಳುವು ಾದರೆ ಮತು್ತ ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದವನು ದೇವರೇ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ನಂಬುವು ಾದರೆ, ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವೆ. 10 ೌದು, ಾವು
ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ನಂಬುವುದರಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ.
“ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಾ ಾರೆ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದುತೆ್ತೕವೆ.

11ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ: “ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ
ಾವವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.”✡ 12ಏಕೆಂದರೆ

ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೂ ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವೂ ಇಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ಪ್ರಭು. ತನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ
✡ 10:5: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ. 18:5. ✡ 10:11: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ 28:16.
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ಪ್ರಭುವು ಅನೇಕ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 13 ೌದು,
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವಂತೆ, “ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವನು.”✡

14 ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಆತನಲಿ್ಲ
ಭರವಸೆವಿಡುವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಪ್ರಭುವಿನ ವಿಷಯವನು್ನ
ಕೇಳದೆ ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಮತೊ್ತಬ್ಬನು
ತಿಳಿಸದ ಹೊರತು ಪ್ರಭುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳುವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ?
15 ಬೋಧಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸದ ಹೊರತು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವು ಾದರೂ
ಹೇಗೆ? ಆದ್ದರಿಂದಲೇ, “ಸು ಾತಿರ್ಕರ ಾದಗಳು ಸುಂದರ ಾಗಿವೆ”✡
ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ.

16 ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. “ಪ್ರಭುವೇ, ಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾರು ನಂಬಿದರು?”✡ ಎಂದು ಯೆ ಾಯ
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 17ಹೀಗಿರಲು, ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ
ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಸು ಾತೆರ್
ಪ್ರಕಟ ಾಗುತ್ತದೆ.

18 ಆದರೆ, “ಜನರು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು
ಾನು ಪ್ರಶಿ್ನಸುತೆ್ತೕನೆ. ೌದು, ಅವರು ಕೇಳಿದರು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ
ಹೇಳುವಂತೆ:
“ಅವರ ಸ್ವರಗಳು ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾರಗೊಂಡವು.

ಅವರ ಾತುಗಳುಪ್ರಪಂಚದಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಗೂಹೋದವು.”
ಕೀತರ್ನೆ. 19:4

19 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಾನು
ಮತೆ್ತ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ೌದು, ಅವರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ದಲನೆಯ ಾಗಿ,ದೇವರು ೕಶೆಯಮೂಲಕಹೀಗೆತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ:

✡ 10:13: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ೕವೇಲ 2:32. ✡ 10:15: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ
52:7. ✡ 10:16: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ 53:1.
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“ಜ ಾಂಗವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳದವರ ಮೂಲಕ ಹೀಗೆ ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಅಸೂಯೆಹುಟಿ್ಟಸುವೆನು.

ಬುದಿ್ದಹೀನರೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಜ ಾಂಗದ ಮೂಲಕ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸುವೆನು.” ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 32:21

20 ಬಳಿಕ ಯೆ ಾಯನು ದೇವರ ಈ ನುಡಿಯನು್ನ ಧೈಯರ್ ಾಗಿ
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ:

“ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕದೆ ಇದ್ದ ಜನರು
ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡರು.

ನನ ಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳದ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡೆನು.”
ಯೆ ಾಯ 65:1

21ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ದೇವರು:

“ ಾನು ಆ ಜನರಿ ಾಗಿ ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಾದುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು,
ಆದರೆ ಅವರು ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ; ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ”
ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ. ಯೆ ಾಯ 65:2.

11
ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಮರೆತಿಲ್ಲ

1 ಾ ಾದರೆ, “ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದನೇ?” ಎಂದು
ಾನು ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಇಲ್ಲ! ಾನೂ ಒಬ್ಬ ಇಸೆ್ರೕಲ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು
ಅಬ್ರ ಾಮನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ: ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ
ಕುಲದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 2 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹುಟು್ಟವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ
ದೇವರು ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆತನು
ಅವರನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ತಳಿ್ಳಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲೀಯನ ಬಗೆ್ಗ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು
ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ.
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ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎಲೀಯನು ದೇವರಿಗೆ ಾಡಿದ
ಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. 3 ಎಲೀಯನು,

“ಪ್ರಭುವೇ, ಜನರು ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು; ನಿನ್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದರು. ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಾನೊಬ್ಬನು
ಾತ್ರ ಇನೂ್ನ ಬದುಕಿದೆ್ದೕನೆ. ಈಗ ಜನರು ನನ್ನನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು

ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ”✡ ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 4 ಆದರೆ ದೇವರು
ಎಲೀಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವೇನು? ದೇವರು ಎಲೀಯನಿಗೆ, “ಇನೂ್ನ
ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತರುವ ಏಳು ಾವಿರ ಮಂದಿಯನು್ನ ನನ ಾಗಿ
ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರನು್ನ ಾಳನಪೂಜೆಗೆ ಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ”✡ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

5 ಈಗಲೂ ಅದರಂತೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯ
ಮೂಲಕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಜನರು ಇ ಾ್ದರೆ. 6 ದೇವರ
ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾದದು್ದ
ತಮ್ಮ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದೇವರ ಕೃ ಾವರವು
ಕೃ ಾವರವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

7 ಆದ್ದರಿಂದ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯಿಷೆ್ಟ: ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು
ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಂದ
ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರಲು, ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಜನರು
ನೀತಿವಂತ ಾದರು. ಆದರೆ ಉಳಿದ ಜನರು ಕಠಿಣ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 8ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆಯೇಇ ಾಯಿತು:

“ಜನರಿಗೆ ಅಥರ್ ಾಗದಂತೆ ದೇವರು ಅವರನು್ನ
ಮಂಕುಗೊಳಿಸಿದನು.” ಯೆ ಾಯ 29:10

“ಅವರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕಣಿ್ಣದ್ದರೂ ಾಣದಂತೆ
ಕಿವಿಯಿದ್ದರೂ ಕೇಳದಂತೆ ದೇವರು ಅವುಗಳನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಬಿಟ್ಟನು.” ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 29:4

✡ 11:3: 1 ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜರುಗಳು 19:10,14. ✡ 11:4: 1 ಉಲೆ್ಲೕಖನ:
ಾಜರುಗಳು 19:18.
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9 ಾವೀದನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

“ಅವರು ತಮ್ಮ ಔತಣಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡು ಬಂಧಿತ ಾಗಲಿ;
ಎಡವಿಬಿದು್ದ ದಂಡನೆ ಹೊಂದಲಿ.

10ಅವರ ಕಣು್ಣ ಕುರು ಾಗಲಿ;
ನಿರಂತರ ಾರದಿಂದ ಬೆನು್ನ ಗೂ ಾಗಲಿ.” ಕೀತರ್ನೆ.
69:22-23

11 ಾ ಾದರೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮೇಲೇಳದಂತೆ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ
ಬಿದ್ದರೇ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಅಪ ಾಧದ ನಿಮಿತ್ತ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಲಭಿಸುವಂ ಾಯಿತು. ಹೀಗೆಇತರರನು್ನ
ನೋಡಿ ಅವರೇ ಅಸೂಯೆಪಡುವಂ ಾಯಿತು. 12 ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಅಪ ಾಧವು ಜಗತಿ್ತಗೆ ಅಧಿಕ ಾದ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನೂ್ನ
ಅವರ ಅಪಜಯವು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಅಧಿಕ ಾದ
ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನೂ್ನ ತರಲು ಾರಣ ಾದರೆ, ದೇವರ
ಇಚೆ್ಛಗನು ಾರ ಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರು ಪರಿವತರ್ನೆ ಹೊಂದಿ ಾಗ
ಜಗತು್ತ ಮತ್ತಷು್ಟ ಅ ಾಧ ಾದ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ಹೊಂದುವುದು
ನಿಶ್ಚಯವಲ್ಲವೇ?

13ಈಗ ಾನುಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಅವರಿಗೆ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಉತ್ತಮ ಾಗಿಯೇ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 14 ಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರಲಿ್ಲ (ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ)

ಅಸೂಯೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವ ಾದರೂ ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದುವಂತೆ ಾಡಬಲೆ್ಲನೆಂಬ ನಿರೀ ನನಗಿದೆ. 15 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ತಿರಸ ್ಕ ೃತ ಾದ್ದರಿಂದ ಜಗತು್ತ ದೇವರೊಡನೆ ಸಂ ಾನ ಾಗಲು
ಾಧ್ಯ ಾಯಿ ಾದರೆ ಅವರು ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾ ಾಗ ಇನೆ್ನೕನು ಾನೆ
ಸಂಭವಿಸದು! ಸತ್ತವರು ಜೀವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?
16 ರೊಟಿ್ಟಯ ದಲನೇ ತುಂಡನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿ ಾಗ, ಇಡೀ
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ರೊಟಿ್ಟಯೇ ಪವಿತ್ರ ಾಯಿತು. ಮರದ ಬೇರುಗಳು ಪವಿತ್ರ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಆಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಸಹ ಪವಿತ್ರ ಾಗಿವೆ.

17 ಇದು, ಆಲಿವ್ಮರದ ಕೆಲವು ಕೊಂಬೆಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಟಾ್ಟಗ,
ಾಡುಆಲಿವ್ ಮರದ ಕೊಂಬೆ ಂದು ದಲಿನ ಆಲಿವ್
ಮರಕೆ್ಕ ಸೇರಿಕೊಂಡಂತಿದೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ನೀವು
ಾಡುಕೊಂಬೆಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು
ದಲನೆ ಮರದ (ಯೆಹೂದ್ಯರ) ಶಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವದಲಿ್ಲಯೂ
ಾಲು ಾರ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 18 ಆದ್ದರಿಂದ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆ
ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಡಿ. ಅವುಗಳನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಲು ನಿಮಗೆ
ಾವ ಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ನೀವು ಬೇರಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ

ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರು ನಿಮಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. 19 “ ಾವು
ಆ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆ ಕೊಂಬೆಗಳು
ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟವು” ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. 20ಅದು ಸತ್ಯ. ಆ
ಕೊಂಬೆಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅದಕೆ್ಕ ಅಪನಂಬಿಕೆಯೇ ಾರಣ.
ನೀವು ಆ ಮರದ ಒಂದು ಾಗ ಾದದು್ದ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಗವರ್ಪಡಬೇಡ,ಭಯದಿಂದಿರು. 21ದೇವರು ಸಹಜ ಾದ
ಕೊಂಬೆಗಳನೆ್ನೕ ಉಳಿಸಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಂಬದಿದ್ದರೆ ಆತನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

22ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ದಯೆ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಬಹುಕಠಿಣನೂ
ಆಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಗಮನಿಸು. ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸದಿರುವ ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ನೀನು
ದೇವರ ದಯೆಯನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ದೇವರು ನಿನಗೆ
ದ ಾಳು ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ನಿನ್ನನು್ನ ಮರದಿಂದ
ಕಡಿದು ಾಕ ಾಗುವುದು. 23ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅಪನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಬಿಡುವು ಾದರೆ, ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಮತೆ್ತ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಅವರ ದಲಿನ ಾ್ಥನವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲು ದೇವರು
ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 24 ಾಡುಕೊಂಬೆ ಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ಮರದ
ಕೊಂಬೆ ಾಗುವುದು ಸಹಜ ಾದದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ
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ನೀವು ಾಡು ಆಲಿವ್ ಮರದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೊಂಬೆ ಾಗಿದು್ದ
ಒಳೆ್ಳಯ ಆಲಿವ್ ಮರಕೆ್ಕ ಕಸಿಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದರೋ
ಒಳೆ್ಳಯ ಆಲಿವ್ ಮರದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ ರೆಂಬೆಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮರಕೆ್ಕ ಮತೆ್ತ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡಲು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಾಧ್ಯ.

25 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ
ಬುದಿ್ಧವಂತರೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಇದುವರೆಗೆ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿದ್ದ
ಸತ್ಯವನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ: ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಾಲು ಮಂದಿ ಂಡ ಾದರು. ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅವರ ಂಡತನವು
ಇಲ್ಲ ಾಗುವುದು. 26 ಹೀಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವರು.
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ:

“ಸಿ ೕನಿನಿಂದ ರಕ್ಷಕನು ಬರುವನು:
ಆತನು ಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ
ನಿ ಾರಣೆ ಾಡುವನು.

27 ಾನು ಆ ಜನರ ಾಪಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸು ಾಗ
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.”
ಯೆ ಾಯ 59:20-21; 27:9

28ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ದೇವರ ಶತು್ರಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಗಲೆಂದೇ ಇ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಇನೂ್ನ ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆತನು ಪಿತೃಗ ಂದಿಗೆ ಾನು ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ನಿಮಿತ್ತ ಅವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. 29 ಆತನು, ಾನು ಕರೆಯುವ
ಜನರ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ವರಗಳ
ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ; ಾನು
ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕರೆಯನು್ನ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದೇ ಇಲ್ಲ. 30ಒಂದು
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ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಾದರೋ
ನೀವು ಕರುಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು
(ಯೆಹೂದ್ಯರು) ಆತನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದರು. 31 ದೇವರು ನಿಮಗೆ
ಕರುಣೆ ತೋರಿದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಅವರು ಸಹ ದೇವರಿಂದ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು
ಹೀ ಾಯಿತು. 32 ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದರು. ದೇವರು
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಅವಿಧೇಯತ್ವದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ
33 ೌದು, ದೇವರ ಐಶ್ವಯರ್ವು ಎಷೊ್ಟೕ ಅ ಾರ ಾಗಿದೆ! ದೇವರ

ವಿವೇಕಕೂ್ಕ ಾನಕೂ್ಕ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ! ದೇವರು ನಿಧರ್ರಿಸುವ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾವನೂ ವಿವರಿಸ ಾರನು. ದೇವರ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ
ಾವನೂ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು. 34 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ

ಹೇಳುವಂತೆ:

“ಪ್ರಭುವಿನಮನಸ್ಸನು್ನ ಾರು ಬಲ್ಲರು?
ದೇವರಿಗೆ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಾರು ಕೊಡಬಲ್ಲರು?” ಯೆ ಾಯ
40:13

35 “ ದಲು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಪ್ರತಿಫಲ ಪಡೆದವ ಾರ್ರು?
ದೇವರು ಾರಿಗೂ ಾಲ ಾರ ಾಗಿಲ್ಲ.” ೕಬ 41:11

36 ೌದು, ದೇವರು ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. ಸಮಸ್ತವು ದೇವರ
ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೂ ದೇವರಿ ಾಗಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಯುತಿ್ತದೆ.
ದೇವರಿಗೆ ಸ ಾ ಾಲವೂಸೊ್ತೕತ್ರ! ಆಮೆನ್.

12
ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ
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1 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದೇವರ
ಮ ಾಕನಿಕರವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮನೆ್ನೕ ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸ ಾದ,
ಮೆಚು್ಚಗೆ ಾದ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞಗ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿರಿ. ಇದೇ ನೀವು
ಸಲಿ್ಲಸಬೇ ಾದ ನಿಜ ಾದ ಆ ಾಧನೆ. 2 ಈ ಲೋಕದವರ
ನಡವಳಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ಾ ಾರ್ಟನು್ನ
ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದು್ದ ಪರಲೋಕ ಾವದವ ಾಗಿರಿ. ಆಗ ನೀವು
ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾವುದು ಉತ್ತಮ ಾದುದು, ಾವುದು
ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದುದು ಾವುದು ಉತ್ಕ ೃಷ್ಟ ಾದುದು ಎಂಬುದನು್ನ
ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

3 ದೇವರು ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದ ಒಂದು ವರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಆದ ಾರಣವೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಜ ಾದ ೕಗ ್ಯತೆಗಿಂತಲೂ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಏನು ಾವಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಆ ಾವನೆಯು ನಿಮ್ಮ
ನಿಜ ಾದ ೕಗ ್ಯತೆಗೆ ಸರಿಸ ಾನ ಾಗಿರಬೇಕು. ದೇವರು ನಿಮಗೆ
ಎಂಥ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೋ ಆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾವಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 4ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ದೇಹವಿದೆ.
ಆ ದೇಹಕೆ್ಕ ಅನೇಕ ಅಂ ಾಂಗಗಳಿವೆ. ಆ ಅಂ ಾಂಗಗಳು ಒಂದೇ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 5 ಹೀಗೆ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅನೇಕರಿದ್ದರೂ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದೇಹ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ಆ ದೇಹದ
ಅಂಗಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆ ದೇಹದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಅಂಗವು ಇತರ
ಅಂಗಗಳಿಗೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ.

6 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆಬೇರೆ ವರಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ.
ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿ ಂದು
ವರವು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರ ಾದಿಸುವ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು
ತನಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಂದಿಗೆ ಆ ವರವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು.
7 ಸೇವೆ ಾಡುವ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು.
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8 ಉಪದೇಶ ಾಡುವ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು ಉಪದೇಶ
ಾಡಬೇಕು. ಸಂತೈಸುವ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು

ಬೇರೆಯವರನು್ನ ಸಂತೈಸಬೇಕು. ಾನ ಾಡುವ ವರವನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವವನು ಉ ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಾಯಕತ್ವದ
ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು ಾಯಕತ್ವವನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಾಗ
ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿಯಬೇಕು. ಕನಿಕರವನು್ನ ತೋರುವ ವರವನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವವನು ಆನಂದದಿಂದ ಆ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಬೇಕು.

9 ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿರಲಿ. ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸಿರಿ. ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಾಡಿರಿ.
10 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೆಂಬ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ಾವದಿಂದ
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ನೀವು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಬಯಸುವ
ಮ ಾರ್ದೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಮ ಾರ್ದೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ. 11 ನೀವು ಪ್ರಭುವಿಗೋಸ ್ಕರ
ಸೇವೆ ಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಿರು ಾಗ ಸೋ ಾರಿಗ ಾಗಿರಬೇಡಿರಿ.
ಆತಿ್ಮಕ ಾದ ಉ ಾ್ಸಹದಿಂದ ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡಿರಿ. 12 ನಿಮಗೆ
ನಿರೀ ಯಿರುವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಿ. ನಿಮಗೆ
ಸಂಕಟಗಳಿರು ಾಗ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಿ. ಎ ಾ್ಲ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 13 ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವ ದೇವಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ.
ಅತಿಥಿಸ ಾ್ಕರದ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಆ ಾ್ವನಿಸಿರಿ.

14 ನಿಮಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವವರನು್ನ ಶಪಿಸದೆ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರಿ.
15 ಸಂತೋಷಪಡುವವರ ಸಂಗಡ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ.
ದುಃಖಪಡುವವರೊಂದಿಗೆ ದುಃಖಪಡಿರಿ. 16 ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಜೀವಿಸಿರಿ. ಗವರ್ಪಡಬೇಡಿರಿ.
ಸ ಾಜದಲಿ್ಲ ಗಣನೆಗೆ ಾರದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸೆ್ನೕಹದಿಂದಿರಲು
ಅಪೇ ಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೆ, ಬುದಿ್ಧವಂತರೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.

17 ಾವ ಾದರು ನಿಮಗೆ ಕೇಡು ಾಡಿದರೆ, ಅದಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ
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ಅವನಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಡಿ. ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು
ೕಚಿಸುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. 18 ಎ ಾ್ಲ

ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಂತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸಲು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷ್ಟರ
ಮಟಿ್ಟಗೆ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. 19 ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ನಿಮಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವ
ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಡಿ. ದೇವರು ತನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ
ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವವರೆಗೆ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ. “ ಾನೇ
ದಂಡಿಸುವವನು; ಾನೇ ಜನರಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವವನು ಎಂದು
ಪ್ರಭುವು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ”✡ ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 20 ನೀವು
ಾಡಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,

“ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಯು ಹಸಿವೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ,
ಅವನಿಗೆಊಟ ಕೊಡಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಯು ಾ ಾರಿದ್ದರೆ,
ಅವನಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೊಡಿರಿ.

ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಾಚಿಕೆ ಾಗುವುದು.”
ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 25:21-22

21 ಕೆಟ್ಟತನವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವ ಾಶಕೊಡದೆ
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿರಿ.

13
ಸ ಾರ್ರದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ

1 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸ ಾರ್ರದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಅಧಿ ಾರಿಗೆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವವನು ದೇವರೇ.
ಈಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ದೇವರೇ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 2 ಆದ್ದರಿಂದ ಸ ಾರ್ರಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಆ ಗೇ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಸ ಾರ್ರಕೆ್ಕ
✡ 12:19: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 32:35.
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ವಿರೋಧ ಾಗಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾವೇ ದಂಡನೆಯನು್ನ
ಬರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. 3 ಸರಿ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡುವ ಜನರಿಗೆ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುವ
ಜನರಿಗೆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಭಯವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ
ಭಯಪಡದವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುತಿ್ತೕರೋ? ಾ ಾದರೆ
ನೀವು ಸರಿ ಾದದ್ದನೆ್ನೕ ಾಡಿರಿ. ಆಗ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಹೊಗಳುವರು.

4 ಅಧಿ ಾರಿಯು ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ಕಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ
ದೇವರ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಾಡಿದರೆ ಭಯಪಡಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸಲು ಅವನಿಗೆ

ಅಧಿ ಾರವಿದೆ. ಅವನು ಆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವನು.
ಅಧಿ ಾರಿಯು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುವ ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ದೇವರ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 5 ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀವು ಸ ಾರ್ರಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು. ನೀವು ದಂಡನೆಗೆ
ಗುರಿ ಾಗಬಹುದೆಂಬ ಾರಣದಿಂದ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ
ಮನ ಾ್ಸ ಯ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು.

6ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ ನೀವು ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಸಹ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ದೇವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಕೆಲಸ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ; ತಮ್ಮ
ಸಮಯವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆಡಳಿತ ಾಡಲು ಉಪ ೕಗಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
7 ನೀವು ಾ ಾರ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕೋ ಅದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ಾವ ತೆರಿಗೆಯ ಾ್ನದರೂ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ದರೆ
ಅದನು್ನ ಕೊಟು್ಟಬಿಡಿರಿ. ಾರಿಗೆ ೌರವ ಕೊಡಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ
ೌರವ ಕೊಡಿರಿ. ಾರಿಗೆ ಮ ಾರ್ದೆ ತೋರಿಸಬೇಕೊ ಅವರಿಗೆ
ಮ ಾರ್ದೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿರಿ.
ಇತರ ಜನರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಒಂದೇ ಆ

8 ಜನರಿಗೆ ಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಾಲ ಾರ ಾಗಿರಬೇಡಿ.
ಆದರೆ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾತ್ರ
ಾ ಾಗಲೂ ಾಲ ಾರ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಇತರ ಜನರನು್ನ
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ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಇಡೀ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
9 ಏಕೆಂದರೆ, “ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಕೂಡದು; ಕೊಲೆ
ಾಡಕೂಡದು; ಕದಿಯಕೂಡದು; ಇತರರಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ

ಅಪೇ ಸಕೂಡದು”✡ ಎಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ
ಆ ಗಳನು್ನ ದಲುಗೊಂಡು ಉಳಿದೆ ಾ್ಲ ಆ ಗಳು, “ನೀನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ ಇತರ ಜನರನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು”✡ ಎಂಬ
ಒಂದೇ ಆ ಯಲಿ್ಲ ಅಡಕ ಾಗಿದೆ. 10 ಪಿ್ರೕತಿಯು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ
ಕೇಡು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಕೂ್ಕ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವೇನೂ ಇಲ್ಲ.

11 ಾವು ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ
ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ
ಇದೆ. ೌದು, ನೀವು ನಿದೆ್ರಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳವ ಾಲ
ಇ ಾಗಿದೆ. ಾವು ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾದ ಾಲಕಿ್ಕಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯು
ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ. 12 “ ಾತಿ್ರ”ಯು ಬಹುಮಟಿ್ಟಗೆ ಮುಗಿದುಹೋಗಿದೆ.
“ಹಗಲು” ಬಹುಮಟಿ್ಟಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಸೇರಿದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಇನು್ನಮೇಲೆ ಾಡದೆಬೆಳಕಿಗೆಸೇರಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಲು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 13 ಹಗಲಿಗೆ ಸೇರಿದ

ಜನರಂತೆ ಸರಿ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸೋಣ. ಕೆಟ್ಟ ಾದ
ಮತು್ತ ವ್ಯಥರ್ ಾದ ಔತಣಕೂಟಗಳನು್ನ ಾವು ಏಪರ್ಡಿಸಕೂಡದು;
ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗಕೂಡದು; ಾವು ಲೈಂಗಿಕ ಾಪವ ಾ್ನಗಲಿ ನಮ್ಮ
ದೇಹದಿಂದ ಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಾಪವ ಾ್ನಗಲಿ ಾಡಕೂಡದು;
ಾ ಾ್ವದಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಜಗಳಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಎಬಿ್ಬಸ ಾರದು;
ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡ ಾರದು. 14 ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನನೆ್ನೕ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮ ಾಪಸ್ವ ಾವವನು್ನ ಹೇಗೆ
ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂ ಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂಬ
✡ 13:9: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:13-15, 17. ✡ 13:9: ಉಲೆ್ಲೕಖನ:
ಾಜಕ. 19:18.
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ಬಯಕೆಯನು್ನ ಹೇಗೆಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂ ಾಗಲಿ ಆಲೋಚಿಸಬೇಡಿ.

14
ಬೇರೆಯವರನು್ನ ಟೀಕಿಸಬೇಡಿ

1 ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನ ಾಗಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಸಮು ಾಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವನ ವೈಯಕಿ್ತಕ ಅಭಿ ಾ್ರಯಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾ್ವದ ಾಡಬೇಡಿ. 2 ಒಬ್ಬನು ಾವ
ಬಗೆಯ ಆ ಾರವ ಾ್ನದರೂ ತಿನ್ನಬಹುದೆಂದು ಾವಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನ ಾಗಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾನು
ತರ ಾರಿಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ತಿನ್ನಬಹುದೆಂದು ಾವಿಸು ಾ್ತನೆ. 3 ಾವ
ಬಗೆಯ ಆ ಾರವ ಾ್ನದರೂ ತಿನ್ನಬಹುದೆಂದು ನಂಬುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ತರ ಾರಿಯನು್ನ ಾತ್ರ ತಿನು್ನವ ವ್ಯಕಿ್ತಗಿಂತ ತನ್ನನು್ನ ಉತ್ತಮನೆಂದು
ಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಕೂಡದು. ಅಂತೆಯೇ, ತರ ಾರಿಗಳನು್ನ ಾತ್ರ
ತಿನು್ನವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಎ ಾ್ಲ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಕೂಡದು. ದೇವರು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನೂ್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 4 ನೀನು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಸೇವಕನಿಗೆ
ತೀಪುರ್ ಾಡಕೂಡದು. ಅವನು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಸರಿ ೕ
ತ ್ಪೕಎಂಬುದನು್ನ ಅವನಸ್ವಂತಯಜ ಾನನೇನಿಣರ್ಯಿಸುವನು.
ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವಕನು ನಿದೋರ್ಷಿ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಭುವು
ಅವನನು್ನ ನಿದೋರ್ಷಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

5 ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ದಿನಕಿ್ಕಂತ ಮತೊ್ತಂದು ದಿನವನು್ನ ಹೆಚು್ಚ
ಮುಖ್ಯವೆಂದು ನಂಬಬಹುದು. ಆದರೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಎ ಾ್ಲ
ದಿನಗಳು ಒಂದೇ ಎಂದು ನಂಬಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ
ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ
ನಿಶ್ಚಯದಿಂದಿರಬೇಕು. 6 ಒಂದು ದಿನಕಿ್ಕಂತ ಮತೊ್ತಂದು ದಿನವನು್ನ
ಮುಖ್ಯವೆಂದು ೕಚಿಸುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಪ್ರಭುವಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೇ
ಾಗೆ ೕಚಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ
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ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಪ್ರಭುವಿಗೋಸ ್ಕರವೇ
ಅವುಗಳನು್ನ ತಿನು್ನ ಾ್ತನೆ. ೌದು, ಅವನು ಆ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸು ಾ್ತನೆ.

7 ೌದು, ಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಭುವಿಗೋಸ ್ಕರವೇ
ಜೀವಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ಜೀವಿಸುವು ಾಗಲಿ
ಾಯುವು ಾಗಲಿ ನಮಗೋಸ ್ಕರವಲ್ಲ. 8 ಾವುಬದುಕುವು ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಪ್ರಭುವಿಗೋಸ ್ಕರ ಬದುಕುತೆ್ತೕವೆ; ಾಯುವು ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಪ್ರಭುವಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಯುತೆ್ತೕವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬದುಕಿದರೂ
ಸತ್ತರೂ ಾವು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 9 ಆದ ಾರಣ,
ಮತೆ್ತ ಜೀವಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸತು್ತ ಸ ಾಧಿ ಳಗಿಂದ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದನು. ಸತು್ತಹೋದ ಜನರಿಗೂ ಬದುಕಿರುವ
ಜನರಿಗೂ ಾನು ಪ್ರಭು ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು.

10 ಹೀಗಿರಲು, ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಾಗಿರುವವನನು್ನ
ನೀನು ಟೀಕಿಸುವುದೇಕೆ? ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಿನಿಗಿಂತಲೂ
ಉತ್ತಮನೆಂದು ೕಚಿಸುವುದೇಕೆ? ಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮುಂದೆ
ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವೆವು, ಆಗ ಆತನು ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ ತೀಪುರ್ ಕೊಡುವನು.
11 ೌದು, ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ:

“ ‘ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ನನಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವನು.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ನನ್ನನು್ನ ದೇವರೆಂದು ಹೇಳುವನು.
ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ ಾಗಿಯೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ’
ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ ಪ್ರಭುವು.” ಯೆ ಾಯ 45:23

12 ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಬಗೆ್ಗ
ದೇವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು.

ಬೇರೆಯವರ ಾಪಕೆ್ಕ ನೀವು ಾರಣ ಾಗಬೇಡಿ
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13 ಆದ್ದರಿಂದ, ಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತೀಪುರ್ಕೊಡುವುದನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಾ್ನಗಲಿ ಸಹೋದರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ
ಬಲಹೀನಗೊಳಿಸುವಂಥ ಅಥ ಾ ಾಪಕೆ್ಕ ಬೀಳಿಸುವಂಥ
ಾವುದನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ ಾಡದಂತೆ ಾವು ನಿಧರ್ರಿಸಬೇಕು. 14 ಾನು

ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ಾವ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ವನೆ್ನೕ
ಆಗಲಿ ತಿನು್ನವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನು
ಾವು ಾದರೂ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ತಿನು್ನವುದು ತಪೆ್ಪಂದು

ನಂಬಿದರೆ, ಆ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ವುಅವನಿಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗುತ್ತದೆ.
15 ನೀನು ತಿನು್ನವ ಒಂದು ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ದಿಂದ ನಿನ್ನ

ಸಹೋದರನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನೀನು ತೊಂದರೆಯನು್ನ ಾಡಿದರೆ, ನೀನು
ಪಿ್ರೕತಿಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು
ಾವು ಾದರೂ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ತಿನು್ನವುದು ತಪೆ್ಪಂದು
ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಾಗ, ನೀನು ಆ ಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ತಿಂದರೆ ಅವನ
ನಂಬಿಕೆ ಾ ಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಾಗೆ ಾಡಕೂಡದು.
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿಯೂ ಸತ್ತನು. 16 ನೀನು ಾವುದನು್ನ
ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ಆಲೋಚಿಸುವಿ ೕ ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಂದ
ಕೆಟ್ಟದು್ದ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳ ಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸು. 17 ದೇವರ
ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ತಿನು್ನವು ಾಗಲಿ ಕುಡಿಯುವು ಾಗಲಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ.
ನೀತಿಯೂ ಸ ಾ ಾನವೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂ ಾಗುವ ಆನಂದವೂ
ಅಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿವೆ. 18ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆ ಾಡುವವನು
ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಜನರೂ ಅವನನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

19ಆದ್ದರಿಂದ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನಮಿ್ಮಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಾಡಲು ಾವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸೋಣ.
ಪರಸ್ಪರ ಸ ಾಯಕ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾಡಲು ಾವು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸೋಣ. ದೇವರ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಲು ಆ ಾರಕೆ್ಕ
ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. 20 ಎ ಾ್ಲ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳು
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ಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ ಮತು್ತ ತಿನ್ನಲು ೕಗ ್ಯ ಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು
ಾನು ತಿನು್ನವ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ದ ಮೂಲಕ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಾಪಕೆ್ಕ ಬೀಳಿಸುವು ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಆ ಪ ಾಥರ್ವನು್ನ
ತಿನು್ನವುದೇ ತಪು ್ಪ. 21 ನೀನು ಾಂಸ ತಿನು್ನವುದು ಅಥ ಾ
ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿಯುವುದು, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಾ್ನಗಲಿ
ಸಹೋದರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಪಕೆ್ಕ ಬೀಳಿಸುವು ಾಗಿದ್ದರೆ ಾಂಸವನು್ನ
ತಿನ್ನದೆ, ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯದೇ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಾ್ನಗಲಿ ಸಹೋದರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಪಕೆ್ಕ
ಬೀಳಿಸುವಂಥದ್ದನು್ನ ಾಡದಿರುವುದೇಉತ್ತಮ.

22 ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿನಗಿರುವ ವಿ ಾ್ವಸವು ನಿನಗೂ
ದೇವರಿಗೂ ಾತ್ರ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ತನಗೆ ಸರಿಯೆನಿಸಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾನು ದೋಷಿ ಾಗುತೆ್ತೕನೆಂಬ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದೆ ಾಡುವವನೇ
ಾಗ ್ಯವಂತನು. 23 ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಾನು ತಿನು್ನವ ಪ ಾಥರ್ದಲಿ್ಲ
ದೋಷವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೃಢನಂಭಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಿಂದರೆ, ಅವನು
ತನ್ನನೆ್ನೕ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನ ಾಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು
ದೋಷರಹಿತ ಾದದು್ದ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅವನಲಿ್ಲಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆಯ
ಆ ಾರವಿಲ್ಲದೆ ಾಡುವುದೆಲ್ಲವೂ ಾಪವೇ.

15
1 ಆದ್ದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನ ಾಗಿರುವವರ

ಬಲಹೀನತೆಗಳನು್ನ ಾವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಾವು ಕೇವಲ
ನಮ್ಮ ಹಿತವನು್ನ ಾತ್ರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 2 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರ ಹಿತವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನ ಾಗಿರುವವರನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಲು
ನೆರ ಾಗಿರಬೇಕು. 3 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಹ ತನ್ನ ಜೀವ ಾನದಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಹಿತ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಲಿಲ್ಲ. “ನಿನಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡಿದ ಜನರು
ನನಗೂ ಅವ ಾನ ಾಡಿದರು”✡ ಎಂಬು ಾಗಿ ಆತನ ಬಗೆ್ಗ ಪವಿತ್ರ
✡ 15:3: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 69:9.
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ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 4 ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ
ಪ್ರತಿ ಂದೂ ನಮ್ಮ ಉಪದೇಶ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಾವು
ನಿರೀ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಲೂ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ
ಈ ನಿರೀ ಬರುತ್ತದೆ. 5 ಾಳೆ್ಮ ಮತು್ತ ಶಕಿ್ತ ದೇವರಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ.
ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸು ಬಯಸುವ ಾಗರ್ವನು್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲೆಂದು ಾನು
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 6 ಹೀಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ
ಒಂದೇ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ತಂದೆ ಾದ ದೇವರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವಿರಿ. 7 ಕಿ್ರಸ್ತನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ. 8 ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಾಡಿದ
ಾ ಾ್ದನಗಳು ಸತ್ಯ ಾದುವುಗಳೆಂದು ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ
ದೇವರು ಆ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ನಿರೂಪಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ 9ದೇವರು ತಮಗೆ ತೋರುವ ಕರುಣೆ ಾಗಿ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರು ಆತನನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಲೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸೇವಕ ಾದನು. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಈ ರೀತಿ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ:

“ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಸು್ತತಿಸುವೆನು:
ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.” ಕೀತರ್ನೆ. 18:49

10ಇದಲ್ಲದೆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೀಗೆನು್ನತ್ತದೆ:

“ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ನೀವು ದೇವರ ಸ್ವಂತ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ
ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಬೇಕು.” ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 32:43
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11ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ:

“ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಭುವನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಲಿ.” ಕೀತರ್ನೆ. 117:1

12ಯೆ ಾಯನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ:

“ಇಷಯನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಬರುವನು.
ಆತನುಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರನು್ನ ಆಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬರುವನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರು ಆತನಲಿ್ಲ ನಿರೀ ಯನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.” ಯೆ ಾಯ 11:10

13ನಿರೀ ಯನು್ನ ಕೊಡುವ ದೇವರು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಉಂಟಾಗುವ
ಆನಂದವನೂ್ನ ಸ ಾ ಾನವನೂ್ನ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ದಯ ಾಲಿಸಲೆಂದು ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ
ಶಕಿ್ತಯಮೂಲಕ ನಿರೀ ಯು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ತುಂಬಿ ಹೊರಸೂಸುವುದು.
ತನ್ನ ಸೇವೆಯಬಗೆ್ಗ ೌಲನ ವಿವರಣೆ

14 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯತನವು
ತುಂಬಿದೆಯೆಂದು ನನಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯ ಾದ
ಸಕಲ ಾನವು ನಿಮಗಿದೆಯೆಂದು ಮತು್ತ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಲಹೆ
ನೀಡಬಲಿ್ಲರೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 15 ನೀವು ಾಪಕದಲಿ್ಲ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ಅಪೇ ಸಿದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಧೈಯರ್ ಾಗಿ ಬರೆದಿರುವೆ. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಸೇವಕ
ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಾದ ವರವನು್ನ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ
ಾನು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 16 ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಸೇವಕನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡನು. ದೇವರ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವುದರ

ಮೂಲಕ ಾನು ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
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ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರು ಸಹ ದೇವರು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಾಣಿಕೆಯಂ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾನು ಈ ಸೇವೆ ಾಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆ ಜನರು ದೇವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಮೂಲಕ
ಪವಿತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

17 ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಾನು ದೇವರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತೆ್ತೕನೆ. 18 ಾನು ನನ್ನ

ಸ್ವ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಾ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ
ಜನರನು್ನ ತನಗೆ ವಿಧೇಯರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಿ್ರಸ್ತನು ನನ್ನ
ಮೂಲಕ ಾತಿನಲಿ್ಲಯೂ ಕಿ್ರಯೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 19 ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಶಕಿ್ತಯ
ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೂ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರು. ಾನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಇಲು್ಲರಿಕ ಾ್ರಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಬೋಧಿಸಿ, ನನ್ನ ಆ ಕತರ್ವ್ಯವನು್ನಪೂರೈಸಿದೆ್ದೕನೆ. 20ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರು
ಎಂದೂ ಕೇಳಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬೋಧಿಸಲು ಾನು
ಾ ಾಗಲೂ ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಆಗಲೇ

ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 21 ಆದರೆ
ಇದು ಸಹ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ:

“ಆತನ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಯದ ಜನರು ಆತನನು್ನ (ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ) ನೋಡುವರು.
ಆತನ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿಲ್ಲದ ಜನರು ಆತನನು್ನ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.” ಯೆ ಾಯ 52:15

ರೋಮಿಗೆ ಹೋಗಲು ೌಲನ ೕಜನೆ
22ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಾರದಂತೆ ನನಗೆ ಅನೇಕ

ಸಲ ಅಡಚಣೆ ಆಯಿತು.
23 ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಾಡಬೇ ಾಗಿದ್ದ

ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಾನು
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ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದ. 24 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಸೆ್ಪೕನಿಗೆ
ಹೋಗು ಾಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ೌದು, ಾನು ಸೆ್ಪೕನಿಗೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಸಂತೋಷ ಾಗಿತಂಗಿರುತೆ್ತೕನೆಂಬನಿರೀ ನನಗಿದೆ. ಬಳಿಕನೀವುನನ್ನ
ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ಸ ಾಯ ಾಡಬಹದು.

25 ಈಗ ಾನು ದೇವಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವು ಾ್ಕಗಿ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 26 ಅಲಿ್ಲನ ದೇವಜನರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಬಡವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಮಕೆದೋನಿಯ ಮತು್ತ ಅ ಾಯದ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಅಲಿ್ಲನ ಬಡಜನರಿ ಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಧನಸ ಾಯ
ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. 27 ಮಕೆದೋನಿಯ ಮತು್ತ ಅ ಾಯದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು

ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟದಿಂದಲೇ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಅದು ಅವರ
ಕತರ್ವ್ಯವೂ ೌದು. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಅವರು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಆತಿ್ಮಕ ಅಶೀ ಾರ್ದಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು
ತಮ್ಮಲಿ್ಲರುವಂಥವುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವುದು
ಅವರ ಹೊಣೆ ಾಗಿದೆ. 28 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬಡಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಈ ಹಣವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ
ಮೇಲೆ ಾನು ಸೆ್ಪೕನಿಗೆ ಹೊರಡುವೆನು.

ಾನು ಸೆ್ಪೕನಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾಗ (ರೋಮಿನಲಿ್ಲ) ಇಳಿದು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸುವೆನು. 29 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರು ಾಗ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಹೇರಳ ಾಗಿ ತರುತೆ್ತೕನೆಂದು ಬಲೆ್ಲನು.

30ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು ನನಗೋಸ ್ಕರ ದೇವರಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವಿನ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಪಿ್ರೕತಿಯ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ನೀವು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 31 ಜುದೇಯದಲಿ್ಲರುವ
ಅವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಕೈಯಿಂದ ಾನು ಾ ಾಗುವಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ಾನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತರುವ ಈ ಸ ಾಯಧನವು
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ಅಲಿ್ಲರುವ ದೇವಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗುವಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.
32 ಅನಂತರ, ದೇವರು ಬಯಸುವು ಾದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡವಿದು್ದ
ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಪಡೆಯುತೆ್ತೕನೆ. 33 ಾಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುವ ದೇವರು
ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಆಮೆನ್.

16
ೌಲನ ಕೊನೆ ಾತುಗಳು

1 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಾದ ಯಿಬೆಯನು್ನ ಾನು
ನಿಮಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಾಡಲಿಚಿ್ಛಸುತೆ್ತೕನೆ. ಈಕೆಯು ಕೆಂಕೆ್ರಯ
ಪಟ್ಟಣದ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. 2 ನೀವು
ಆಕೆಯನು್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ದೇವಜನರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈಕೆಯನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಕೆಗೆ ಬೇ ಾದ ಸ ಾಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿರಿ.
ಆಕೆಯು ನನಗೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಾ್ದಳೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇತರ
ಅನೇಕ ಜನರಿಗೂ ಆಕೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಾ್ದಳೆ.

3 ಪಿ್ರಸಿ ್ಕಲ್ಲಳಿಗೂ ಅಕಿ್ವಲನಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಅವರು
ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
4 ಅವರು ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮ
ಾ್ರಣಗಳನೆ್ನೕ ಅ ಾಯಕೆ್ಕ ಈಡು ಾಡಿದರು. ಾನು ಅವರಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಸಭೆಗಳವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

5 ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುವ ಸಭೆಯವರಿಗೂ ನನ್ನ
ವಂದನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ಎಪೈನೆತನಿಗೆ
ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಏ ಾ್ಯದಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದವರಲಿ್ಲ ಅವನೇ
ಟ್ಟ ದಲನೆಯವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
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6ಮರಿಯಳಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಆಕೆ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಬಹು
ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಾಡಿದಳು.

7 ಆಂದೊ್ರೕನಿಕನಿಗೆ ಮತು್ತ ಯೂನ್ಯನಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.
ಅವರು ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದರು. ದೇವರ ಅತ್ಯಂತ
ಮುಖ್ಯಸೇವಕರುಗಳಲಿ್ಲ* ಅವರೂ ಸೇರಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು
ನನಗಿಂತ ದಲೇ ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

8 ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ಅಂಪಿ್ಲ ಾತನಿಗೆ ನನ್ನ
ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. 9ಉ ಾರ್ನನಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಅವನು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೋಸ ್ಕರ ನನ್ನ ಸಹೋದೊ್ಯೕಗಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಗೆಳೆಯ ಾದ ಾ್ತಖುನಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.

10 ಅಪೆಲ್ಲನಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಅವನು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆಂಬುದನು್ನ ಪರೀ ಸಿ
ನಿರೂಪಿಸ ಾಗಿದೆ.

ಅರಿಸೊ್ತಬೂಲನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಇರುವವರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಂದನೆ
ತಿಳಿಸಿರಿ.

11 ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕ ಾದ ಹೆರೋಡಿ ನನಿಗೂ ಪ್ರಭುವಿಗೆ
ಸೇರಿದವ ಾದ ಾಕಿರ್ಸ್ಸನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. 12 ತು್ರಫೈನಳಿಗೂ ತು್ರ ೕಸಳಿಗೂ ನನ್ನ
ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಅವರು ಪ್ರಭುವಿ ಾಗಿ ಬಹು ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರಿ ಾದ ಪೆಸೀರ್ಸಳಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆ
ತಿಳಿಸಿರಿ. ಆಕೆಯುಸಹಪ್ರಭುವಿಗೋಸ ್ಕರಬಹು ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಸೇವೆ
ಾಡಿದಳು.

13 ರೂಫನಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಅವನು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ
ವಿಶೇಷ ಾದ ವ್ಯಕಿ್ತ. ಅವನ ಾಯಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.
ಆಕೆ ನನ್ನನು್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಳು.

* 16:7: ಅತ್ಯಂತಮುಖ್ಯಸೇವಕರು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಅ ಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಾದವರು.”
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14 ಅಸುಂಕಿ್ರತನಿಗೂ ಪೆ್ಲಗೋನನಿಗೂ ಹೆಮೇರ್ಯನಿಗೂ
ಪತೊ್ರೕಬನಿಗೂ ಹೆ ಾರ್ನನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವರೊಂದಿಗಿರುವ
ಎ ಾ್ಲ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಸಹೋದರರಿಗೂ

15 ಫಿಲೊಲೋಗನಿಗೂ ಯೂಲ್ಯಳಿಗೂ ನೇಯರ್ನಿಗೂ
ಅವನ ಸಹೋದರಿಗೂ ಮತು್ತ ಒಲುಂಪನಿಗೂ ಮತು್ತ
ಅವರೊಂದಿಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.

16 ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಧಿಸು ಾಗ ಪವಿತ್ರ ಾದ ಮುದ್ದನಿ್ನಟು್ಟ
ವಂದಿಸಿರಿ.

ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸಭೆಗಳವರೆ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತರೆ.

17 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಡಕುಗಳನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವ ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬಹು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ
ಇರಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಇತರರ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕೆಡಿಸುವಂಥವರ ಬಗೆ್ಗ ಬಹು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ.
ನೀವು ಕಲಿತಿರುವ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರು ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ನೀವು
ಅವರಿಂದ ದೂರವಿರಿ. 18 ಅಂಥ ಜನರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಸುಖ ಾ್ಕಗಿ ಈ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಕೆಟ್ಟದರ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಜನರ
ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ನಯ ಾಜುಕಿನ
ನುಡಿಗಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಮುಖಸು್ತತಿಯ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತರೆ.
19 ನಿಮ್ಮ ವಿಧೇಯತ್ವವು ಎ ಾ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಬಹು ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ
ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ವಿವೇಕಿಗ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ
ಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು
ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ.

20 ಾಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುವ ದೇವರು ಬೇಗನೆ ಸೈ ಾನನನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿ,ಅವನಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಡುವನು.
ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.
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21 ನನ್ನ ಸಹೋದೊ್ಯೕಗಿ ಾದ ತಿ ಥೆಯನು ಮತು್ತ ನನ್ನ
ಸಂಬಂಧಿಕ ಾದ ಲೂಕ್ಯ, ಾಸೋನ ಮತು್ತ ಸೋಸಿಪತ್ರ ನಿಮಗೆ
ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

22 ೌಲನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತರುವ
ತೆತೆ್ಯರ್ನೆಂಬ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ವಂದಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

23 ಾಯನು ನನಗೆ ಅತಿಥಿಸ ಾ್ಕರ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅಲ್ಲದೆ
ಸ ಾಕೂಟ ಾ್ಕಗಿ ಅವನ ಮನೆಯನೆ್ನೕ ಉಪ ೕಗಿಸ ಾಗುತಿ್ತದೆ.
ಅವನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ. ಈ ಪಟ್ಟಣದ
ಖಜಾಂಚಿ ಾದ ಎರಸ್ತನು ಮತು್ತ ಸಹೋದರ ಾದ ಕ್ವತರ್ನು ನಿಮಗೆ
ವಂದನೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸು ಾ್ತರೆ. 24 †

25 ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಬಲಗೊಳಿಸಬ ಾ್ಲತನು ದೇವರೊಬ್ಬನೇ. ಾನು ಉಪದೇಶಿಸುವ
ಸು ಾತೆರ್ಯ ಮೂಲಕ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಬಲ್ಲನು.
ಾನು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತರುವುದೇ ಆ ಸು ಾತೆರ್.
ದೇವರು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದಆ ಸು ಾತೆರ್ಯು ರಹಸ್ಯ ಾದ ಸತ್ಯ ಾಗಿತು್ತ
ಮತು್ತ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಮರೆ ಾಗಿತು್ತ. 26ಆದರೆ ರಹಸ್ಯ ಾದ ಆ
ಸತ್ಯವನು್ನ ಈಗ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ ಾಗಿದೆ. ಮತು್ತ ಆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ ಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಆ ಾಪಿಸಿರುವುದು ಇದನೆ್ನೕ. ಎ ಾ್ಲ
ಜನರು ನಂಬಿಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲೆಂದು ರಹಸ್ಯ ಾದ
ಈ ಸತ್ಯವನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ ಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಸ ಾ ಾಲ
ಜೀವಿಸು ಾ್ತನೆ. 27 ಒಬ್ಬನೇ ಾನಿ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮೂಲಕ ಎಂದೆಂದಿಗೂಮಹಿಮೆಉಂಟಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.

† 16:24: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 24 ನೇ ವಚನವನು್ನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ನಮ್ಮ
ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಆಮೆನ್.”
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