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ಮ ಾ್ತಯನ
ಸು ಾತೆರ್

ಯೇಸುವಿನ ವಂ ಾವಳಿ
(ಲೂಕ 3:23-38)

1 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಂ ಾವಳಿಯಿದು. ಆತನು ಾವೀದನ ವಂಶದವನು.
ಾವೀದನು ಅಬ್ರ ಾಮನ ವಂಶದವನು.

2ಅಬ್ರ ಾಮನು ಇ ಾಕನ ತಂದೆ.
ಇ ಾಕನು ಾಕೋಬನ ತಂದೆ.
ಾಕೋಬನುಯೆಹೂದಮತು್ತ ಅವನ ಸಹೋದರರ ತಂದೆ.

3ಯೆಹೂದನು ಪೆರೆಚನಮತು್ತ ಜೆರಹನ ತಂದೆ. (ಅವರ ಾಯಿ ಾಮರಳು.)
ಪೆರೆಚನು ಹೆಚೊ್ರೕನನ ತಂದೆ.
ಹೆಚೊ್ರೕನನು ಅ ಾಮನ ತಂದೆ.
4ಅ ಾಮನು ಅಮಿ್ಮ ಾ ಾಬನ ತಂದೆ.
ಅಮಿ್ಮ ಾ ಾಬನು ನಹಶೋನನ ತಂದೆ.
ನಹಶೋನನು ಸಲೊ್ಮೕನನ ತಂದೆ.
5ಸಲೊ್ಮೕನನು ಬೋವಜನ ತಂದೆ. (ಬೋವಜನ ಾಯಿ ರ ಾಬಳು.)
ಬೋವಜನು ಓಬೇದನ ತಂದೆ. (ಓಬೇದನ ಾಯಿ ರೂತಳು.)
ಓಬೇದನು ಇಷಯನ ತಂದೆ.
6ಇಷಯನು ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನ ತಂದೆ.
ಾವೀದನು ಸೊಲೊ ೕನನ ತಂದೆ. (ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಯಿ ಊರೀಯನ
ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿದ್ದಳು.)

7ಸೊಲೊ ೕನನು ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ತಂದೆ.
ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಅಬೀಯನ ತಂದೆ.
ಅಬೀಯನು ಆಸನ ತಂದೆ.
8ಆಸನುಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ತಂದೆ.
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನುಯೆಹೋ ಾಮನ ತಂದೆ.
ಯೆಹೋ ಾಮನುಉಜಿ್ಜೕಯನ ತಂದೆ.
9ಉಜಿ್ಜೕಯನು ೕ ಾಮನ ತಂದೆ.
ೕ ಾಮನು ಆ ಾಜನ ತಂದೆ.

ಆ ಾಜನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ತಂದೆ.
10ಹಿಜಿ್ಕೕಯನುಮನಸೆ್ಸಯ ತಂದೆ.
ಮನಸೆ್ಸಯು ಆ ೕನನ ತಂದೆ.
ಆ ೕನನು ೕಷೀಯನ ತಂದೆ.
11 ೕಷೀಯನು ಯೆಕೊನ್ಯ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಹೋದರರ ತಂದೆ. (ಈ
ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೇ ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರನು್ನ ಗು ಾಮಗಿರಿ ಾಗಿ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ಕೊಂಡೊಯ್ದದು್ದ.)
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12ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ನಂತರದ ಕುಟುಂಬದ ಚರಿತೆ್ರ:
ಯೆಕೊನ್ಯನು ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನ ತಂದೆ.
ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನು ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನ ತಂದೆ.
13ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನು ಅಬಿಹೂದನ ತಂದೆ.
ಅಬಿಹೂದನು ಎಲ್ಯಕೀಮನ ತಂದೆ.
ಎಲ್ಯಕೀಮನು ಅ ೕರನ ತಂದೆ.
14ಅ ೕರನು ಸದೋಕನ ತಂದೆ.
ಸದೋಕನು ಅಖೀಮನ ತಂದೆ.
ಅಖೀಮನು ಎಲಿಹೂದನ ತಂದೆ.
15ಎಲಿಹೂದನು ಎಲಿ ಾಜರನ ತಂದೆ.
ಎಲಿ ಾಜರನು ಮ ಾ್ತನನ ತಂದೆ.
ಮ ಾ್ತನನು ಾಕೋಬನ ತಂದೆ.
16 ಾಕೋಬನು ೕಸೇಫನ ತಂದೆ.
ೕಸೇಫನು ಮರಿಯಳ ಗಂಡ.

ಮರಿಯಳುಯೇಸುವಿನ ಾಯಿ.
ಯೇಸುವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತ * ನೆಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.

17 ಅಬ್ರ ಾಮನಿಂದಿಡಿದು ಾವೀದನವರೆಗೆ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ತಲೆ ಾರುಗಳು.
ಾವೀದನಿಂದಿಡಿದು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆ ಯ್ದ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ
ತಲೆ ಾರುಗಳು. ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದಂದಿನಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಹುಟು್ಟವವರೆಗೆ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ತಲೆ ಾರುಗಳು.

ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಜನನ
(ಲೂಕ 2:1-7)

18ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಯಿಮರಿಯಳು. ಯೇಸುವಿನ ಜನನಈ ರೀತಿ ಸಂಭವಿಸಿತು:
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ೕಸೇಫನಿಗೂಮರಿಯಳಿಗೂನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ
ಮದುವೆಗೆ ದಲೇ ಾನು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿರುವುದು ಮರಿಯಳಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂತು.
ಮರಿಯಳು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಪ್ರ ಾವದಿಂದ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿದ್ದಳು. 19 ಮರಿಯಳನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಗಲಿದ್ದ ೕಸೇಫನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದನು. ಮರಿಯಳನು್ನ ಜನರ
ಮುಂದೆ ಾಚಿಕೆಪಡಿಸಲು ಅವನು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಗುಟಾ್ಟಗಿ
ನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ವನು್ನ ರದು್ದಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.

20 ೕಸೇಫನು ಹೀಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡನಂತರ, ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನು
ೕಸೇಫನಿಗೆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆ ದೂತನು, “ ಾವೀದನ ಮಗ ಾದ
ೕಸೇಫನೇ, ಮರಿಯಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲು ಭಯಪಡಬೇಡ.

ಆಕೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಪ್ರ ಾವದಿಂದ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. 21 ಆಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ
ಹೆರುವಳು. ನೀನು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಯೇಸು ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವೆ. ನೀನು ಆತನಿಗೆ ಆ
ಹೆಸರನೆ್ನೕ ಇಡು;ಏಕೆಂದರೆಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅವರ ಾಪಗಳಿಂದ ರ ಸುವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಪ್ರ ಾದಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭು ತಿಳಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಇದೆ ಾ್ಲ ನಡೆಯಿತು.
23ಅದೇನೆಂದರೆ: “ಕನಿ್ನಕೆ ಬ್ಬಳು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡು ಾ್ತಳೆ.

* 1:16: ಕಿ್ರಸ್ತನು ಇದರಥರ್ “ಅಭಿಷಿಕ್ತನು” (ಮೆಸಿ್ಸೕಯನು)ಅಥ ಾ ‘ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು.’
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ಆತನಿಗೆ ಇ ಾ್ಮನುವೇಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನು್ನ ಇಡುವರು.”✡ (ಇ ಾ್ಮನುವೇಲ್ ಎಂದರೆ
“ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದನೆ” ಎಂದಥರ್.)

24 ೕಸೇಫನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ
ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮರಿಯಳನು್ನ ಪತಿ್ನಯ ಾ್ನಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. 25 ಆದರೆ
ಮರಿಯಳು ಮಗನನು್ನ ಹೆರುವ ತನಕ ೕಸೇಫನು ಅವ ಂದಿಗೆ ಶರೀರ
ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದನು. ೕಸೇಫನು ಆ ಮಗುವಿಗೆ “ಯೇಸು” ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

2
ಯೇಸುವನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಾನಿಗಳ ಆಗಮನ

1 ಹೆರೋದನು ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಜುದೇಯದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ ಎಂಬ
ಊರಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದನು. ಯೇಸು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ, ಪೂವರ್ದೇಶದ ಕೆಲವು ಾನಿಗಳು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದರು. 2 ಆ ಾನಿಗಳು ಜನರಿಗೆ, “ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜನು
ಹುಟಿ್ಟ ಾ್ದನಲ್ಲವೇ? ಆತನೆಲಿ್ಲ? ಆತನು ಹುಟಿ್ಟದನೆಂದು ಸೂಚಿಸುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ
ಉದಯಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಬಂದೆವು”ಅಂದರು.

3 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಈ ಹೊಸ ಾಜನ ವಿಷಯ ತಿಳಿ ಾಗ ಹೆರೋದನು ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡರು. 4 ಕೂಡಲೇ, ಹೆರೋದನು
ಎ ಾ್ಲ ಮ ಾ ಾಜಕರನೂ್ನ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರನೂ್ನ ಸಭೆ ಸೇರಿಸಿ, “ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಹುಟ್ಟಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಾವುದು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 5 ಅವರು, “ಜುದೇಯದ
ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ ಎಂಬಊರಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟವನು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಹೀಗೆಂದು ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ:

6 ‘ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮೇ,
ಯೆಹೂದವನು್ನ ಆಳುವವರಲಿ್ಲ ನೀನು ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾಗಿರುವೆ.

ೌದು,ಅಧಿಪತಿ ಬ್ಬನು ನಿನೊ್ನಳಗಿಂದ ಬರುವನು.
ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆತನೇ ಮುನ್ನಡೆಸುವನು’ ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. ಮೀಕ 5:2

7ಆಗ ಹೆರೋದನು ಪೂವರ್ ದೇಶದ ಾನಿಗಳನು್ನ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಕರೆಯಿಸಿ, ಅವರು
ಆ ನಕ್ಷತ್ರವನು್ನ ಕಂಡ ಸರಿ ಾದ ಸಮಯವನು್ನ ಅವರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು.
8 ಹೆರೋದನು ಆ ಾನಿಗಳಿಗೆ, “ನೀವು ಹೋಗಿ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಿ ಆ
ಮಗು ಎಲಿ್ಲದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಬಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಆಗ
ಾನೂ ಹೋಗಿ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.

9 ಆ ಾನಿಗಳು ಅರಸನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟಾಗ, ಪೂವರ್
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಉದಯಿಸಿದ ನಕ್ಷತ್ರವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಂಡರು. ಅವರು ಆ ನಕ್ಷತ್ರವನೆ್ನೕ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ಅವರ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸು ಾ್ತ ಹೋಗಿ ಮಗುವಿದ್ದ
✡ 1:23: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ 7:14.
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ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು. 10 ಅವರು ಆ ನಕ್ಷತ್ರವನು್ನ ನೋಡಿ ಅತ್ಯಂತ
ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.

11 ಅವರು ಆ ಮನೆಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಮಗುವನು್ನ ಾಯಿ ಮರಿಯಳ ಬಳಿ ಕಂಡು,
ಅದಕೆ್ಕ ಾ ಾ್ಟಂಗವೆರಗಿ ಆ ಾಧಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಾವು ಮಗುವಿ ಾಗಿ ತಂದಿದ್ದ
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತೆರೆದು ಚಿನ್ನ, ಧೂಪ ಮತು್ತ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ನೀಡಿದರು.

12 ಆದರೆ ದೇವರು ಾನಿಗಳಿಗೆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ, “ನೀವು ಹೆರೋದನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋಗಕೂಡದು” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬೇರೊಂದು ಾಗರ್ದ
ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದರು.
ಯೇಸುವಿನೊಡನೆಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಪ ಾಯನ

13 ಾನಿಗಳು ಹೊರಟುಹೋದ ನಂತರ ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನು ೕಸೇಫನಿಗೆ
ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, “ಎದೆ್ದೕಳು! ಮಗುವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಾಯಿಯನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಓಡಿಹೋಗು. ಹೆರೋದನು ಮಗುವನು್ನ ಹುಡುಕಲು
ಾ್ರರಂಭಿಸುವನು. ಅವನು ಮಗುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೆ. ‘ಅ ಾಯವಿಲ್ಲ’
ಎಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವ ತನಕ ನೀನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲೆ್ಲೕ ಇರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಕೂಡಲೇ, ೕಸೇಫನು ಎದು್ದ ಮಗು ಮತು್ತ ಅದರ ಾಯಿ ಂದಿಗೆ
ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಾತಿ್ರ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹೊರಟುಹೋದನು. 15ಹೆರೋದನು ಾಯುವ ತನಕ
ೕಸೇಫನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದನು. “ ಾನು ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನೊಳಗಿಂದ

ಕರೆದೆ”✡ ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ದ ಾತು ಇದರಿಂದ
ನೆರವೇರಿತು.
ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಸಂ ಾರ

16 ಾನಿಗಳು ತನಗೆ ೕಸ ಾಡಿದರೆಂಬುದು ತಿಳಿ ಾಗ ಹೆರೋದನು ಬಹಳ
ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಆ ಮಗು ಹುಟಿ್ಟದ ಸಮಯವನು್ನ ಹೆರೋದನು ಾನಿಗಳಿಂದ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆ ಮಗು ಹುಟಿ್ಟ ಎರಡು ವಷರ್ಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಹೆರೋದನು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಎರಡು
ವಷರ್ದ ಮತು್ತ ಅವರಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವ ಾದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 17 ಹೀಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನ ಮೂಲಕ
ಹೇಳಿದಈ ಾತು ನೆರವೇರಿತು:
18 “ ಾಮದಲಿ್ಲ ಬೊಬೆ್ಬಯು ಕೇಳಿಸಿತು.

ಅದು ಬಹು ಗೋ ಾಟದಮತು್ತ ದುಃಖದ ಬೊಬೆ್ಬ ಾಗಿತು್ತ.
ಾಹೇಲಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಿ ಅಳುವಳು;
ಅವರು ಸತು್ತಹೋದದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಸ ಾ ಾನ ಹೊಂದಲೊಲ್ಲಳು.” ಯೆರೆಮೀಯ
31:15
ೕಸೇಫಮರಿಯಳಮರುಪ್ರ ಾಣ

19 ಹೆರೋದನು ಸತ್ತನಂತರ, ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನು ೕಸೇಫನಿಗೆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ೕಸೇಫನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಇರು ಾಗಲೇ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.

20 ದೇವದೂತನು ಅವನಿಗೆ, “ಎದೆ್ದೕಳು! ಮಗುವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಾಯಿಯನು್ನ
✡ 2:15: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಹೋಶೇಯ 11:1.
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ಕರೆದುಕೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೋಗು. ಮಗುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದ್ದವರು
ಸತು್ತಹೋದರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಸೇಫನು ಮಗುವನು್ನ ಮತು್ತ ಮಗುವಿನ ಾಯಿಯನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೋದನು. 22 ಆದರೆ ಹೆರೋದನು ಸತ್ತನಂತರ ಅವನ
ಮಗ ಾದ ಅಖೆರ್ ಾಯನು ಜುದೇಯದ ಾಜ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗಲು ಭಯಪಟ್ಟನು. ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಂತೆ ಅವನು ಆ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಗಲಿ ಾಯ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, 23 ನಜರೇತ್ ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸಿದನು. “ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ‘ನಜರೇತಿನವನು’ ಎಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ದೇವರು
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಮೂಲಕ ಹೇಳಿದು್ದ ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿತು.

3
ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನಉಪದೇಶ

( ಾಕರ್ 1:1-8; ಲೂಕ 3:1-9, 15-17; ೕ ಾನ 1:19-28)
1ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನುಜುದೇಯದಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 2 “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪಿಸಿತು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಅವನು ಬೋಧಿಸಿದನು.

3 “ ‘ಪ್ರಭುವಿ ಾಗಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ;
ಆತನ ಾದಿಗಳನು್ನ ನೆಟ್ಟಗೆ ಾಡಿರಿ’

ಎಂದು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಕೂಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಯೆ ಾಯ 40:3

ಎಂದು ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನನೆ್ನೕ ಕುರಿತು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದಯೆ ಾಯಹೇಳಿದ್ದನು.

4 ೕ ಾನನ ಉಡುಪುಗಳು ಒಂಟೆಯ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು.
ಅವನಿಗೆ ಸೊಂಟದಲಿ್ಲ ತೊಗಲಿನ ನಡುಪಟಿ್ಟ ಇತು್ತ. ಅವನು ಮಿಡತೆ ಮತು್ತ
ಾಡುಜೇನನು್ನ ಆ ಾರ ಾಗಿ ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದನು. 5 ಜನರು ೕ ಾನನ ಉಪದೇಶವನು್ನ
ಕೇಳಲು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂ, ಜುದೇಯ ಮತು್ತ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ
ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದಲೂ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. 6 ಜನರು ಾವು ಾಡಿದ ಾಪಗಳನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ೕ ಾನನು ಅವರಿಗೆ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು.

7 ಅನೇಕ ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಸದು್ದ ಾಯರು ೕ ಾನನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದರು. ೕ ಾನನು ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ, “ನೀವೆಲ್ಲರು

ಸಪರ್ಗಳು! ಬರಲಿರುವದೇವರಕೋಪದಿಂದತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆಎಚ್ಚರಿಸಿದವರು
ಾರು? 8 ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದೆ

ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ತಕ್ಕ ಾಯರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿ. 9 ‘ಅಬ್ರ ಾಮನು ನಮ್ಮ
ತಂದೆ’ ಎಂದು ನೀವು ಜಂಬಪಡುವುದೇಕೆ? ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿ ಾಗಿ ಇಲಿ್ಲರುವ
ಬಂಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಬಲ್ಲನು ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
10ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕಲು ಕೊಡಲಿ ಈಗಲೇ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲಬಿಡದ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಮರವನು್ನ ಕಡಿದು ಬೆಂಕಿಗೆ ಾಕ ಾಗುವುದು.
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11 “ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಗುರು ಾಗಿ ಾನು
ನಿಮಗೆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುವೆನು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವವನು
ನನಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚನವನು. ಆತನ ಾದರ ಗಳನು್ನ ಬಿಚು್ಚವುದಕೂ್ಕ ಾನು ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ.
ಆತನು ನಿಮಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಲಿ್ಲಯೂ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲಯೂ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುವನು.
12 ಆತನು ಾಳನು್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಾಳನು್ನ ಹೊಟಿ್ಟನಿಂದ
ಬೇಪರ್ಡಿಸಿ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಳುಗಳನು್ನ ಕಣಜದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸಿ ಹೊಟ್ಟನು್ನ ನಂದಿಸ ಾಗದ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟ ಾಕುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೕ ಾನನಿಂದಯೇಸುವಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
( ಾಕರ್ 1:9-11; ಲೂಕ 3:21-22)

13 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ೕ ಾನನಿಂದ ಯೇಸು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಗೆ ಬಂದನು. 14 ಆದರೆ ೕ ಾನನು,
“ ಾನೇ ನಿನಿ್ನಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರಲು ನನಿ್ನಂದ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀನು ಬರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನನು್ನ
ತಡೆಯಲೆತಿ್ನಸಿದನು.

15 ಯೇಸು, “ಸದ್ಯಕೆ ್ಕ ಒಪಿ್ಪಕೊ. ಾವು ೕಗ್ಯ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಾಡಬೇಕು”ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ ೕ ಾನನುಯೇಸುವಿಗೆದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಲು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡನು.
16 ಯೇಸು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂದನು.

ಕೂಡಲೇ ಆ ಾಶವು ತೆರೆಯಿತು. ದೇವ ಾತ್ಮನು ಾರಿ ಾಳದ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಕೆಳಗಿಳಿದು
ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಯೇಸು ಕಂಡನು. 17 ಆಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಧ ್ವನಿ ಂದು ಹೊರಟು, “ಈತನೇ (ಯೇಸು)ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಮಗನು. ಈತನನು್ನ ಾನು
ಬಹಳಮೆಚಿ್ಚದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

4
ಯೇಸುವಿ ಾದ ಶೋಧನೆ
( ಾಕರ್ 1:12-13; ಲೂಕ 4:1-13)

1 ಆಗ ದೇವ ಾತ್ಮನು ಸೈ ಾನನಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡಲು ಯೇಸುವನು್ನ ಅಡವಿಗೆ
ನಡೆಸಿದನು. 2ಯೇಸು ನಲವತು್ತ ದಿನಹಗಲಿರುಳುಏನನೂ್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕಆತನಿಗೆ
ಬಹಳ ಹಸಿ ಾಯಿತು. 3 ಆಗ ಆತನನು್ನ ಶೋಧಿಸಲು ಸೈ ಾನನು ಬಂದು, “ನೀನು
ದೇವರಮಗ ಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕಲು್ಲಗಳು ರೊಟಿ್ಟಗ ಾಗಲೆಂದು ಆ ಾಪಿಸು”ಅಂದನು.

4ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,

“ ‘ಮನುಷ ್ಯನು ಬದುಕುವುದು ಕೇವಲ ರೊಟಿ್ಟಯಿಂದಲ್ಲ,
ಮನುಷ ್ಯನ ಜೀವಿತವು ದೇವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾತನು್ನ
ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ’ ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 8:3

ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ” ಎಂಬು ಾಗಿಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
5 ಆಗ ಸೈ ಾನನು ಯೇಸುವನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣ ಾದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ದೇ ಾಲಯದಅತಿ ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, 6 “ನೀನು
ದೇವರಮಗ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಕೆ್ಕ ದುಮುಕು.
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‘ದೇವರು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವನು.
ನಿನ್ನ ಾದಗಳು ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸದಂತೆ

ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಳು್ಳವರು’ ಕೀತರ್ನೆ. 91:11-12

ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲ” ಎಂದನು.

7ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು,

“ ‘ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಪ್ರಭುವನು್ನ ನೀನು ಪರೀ ಸಕೂಡದು’ ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 6:16

ಎಂಬು ಾಗಿಯೂ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
8 ಬಳಿಕ ಸೈ ಾನನು ಯೇಸುವನು್ನ ಎತ್ತರ ಾದ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು

ಹೋಗಿ ಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ವೈಭವವನು್ನ ತೋರಿಸಿ,
9 “ನೀನು ನನಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆ ಾಧಿಸಿದರೆ ಾನು ಅವೆಲ್ಲವನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10ಯೇಸು ಸೈ ಾನನಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲಂದ ತೊಲಗು!

‘ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಪ್ರಭುವನೆ್ನೕ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು,
ಆತನೊಬ್ಬನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸಬೇಕು’ ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 6:13

ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
11 ಆದ್ದರಿಂದ ಸೈ ಾನನು ಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. ಆಗ ಕೆಲವು

ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಆತನನು್ನ ಉಪಚರಿಸಿದರು.

ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲಯೇಸುವಿನ ಸು ಾ ಾರ್ ಸೇವೆಯಆರಂಭ
( ಾಕರ್ 1:14-15; ಲೂಕ 4:14-15)

12 ೕ ಾನನನು್ನ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದನು. 13 ಆತನು ನಜರೇತಿನಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಗಲಿ ಾಯ ಸರೋವರಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ ಕಪೆ ೌರ್ಮ್
ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದನು. ಈಊರು ಜೆಬುಲೋನ್ ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿ ಸೀಮೆಗಳ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲದೆ. 14ಪ್ರ ಾದಿ ಾದಯೆ ಾಯನು ನುಡಿದಿದ್ದ ಾತು ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿತು.
ಅದೇನೆಂದರೆ:
15 “ಜೆಬುಲೋನ್ ಸೀಮೆಯ, ನಫಾ್ತಲಿ ಸೀಮೆಯ,

ೕಡರ್ನಿ್ನನ ಆಚೆ ಸೀಮೆಯ, ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗಿರುವ ಸೀಮೆಯ,
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಗಲಿ ಾಯ ಸೀಮೆಯ

16ಜನರು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಆಗ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕೊಂದು ಾಣಿಸಿತು.

ಸ ಾಧಿಯಂತಿರುವ ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಆ ಜನರಿಗೆ
ಬೆಳಕು ದೊರೆಯಿತು.” ಯೆ ಾಯ 9:1-2
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17 ಅಂದಿನಿಂದ ಯೇಸು ಬೋಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು.
“ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ಬೇಗನೆ ಬರಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದುಯೇಸು ಬೋಧಿಸಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಥಮ ಶಿಷ ್ಯರು
( ಾಕರ್ 1:16-20; ಲೂಕ 5:1-11)

18 ಗಲಿ ಾಯ ಸರೋವರದ ತೀರದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ತಿರು ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. ಆತನು
ಸೀ ೕನ (ಈತನನೆ್ನೕ ಪೇತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯ ಾಯಿತು.) ಮತು್ತ ಸೀ ೕನನ
ಸಹೋದರ ಾದ ಅಂದೆ್ರಯ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರನು್ನ ಕಂಡನು. ಬೆಸ್ತ ಾಗಿದ್ದ
ಇವರಿಬ್ಬರು ಅಂದು ಸರೋವರದ ತೀರದಲಿ್ಲ ಬಲೆ ಾಕಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುತಿ್ತದ್ದರು.
19ಯೇಸು, “ಬನಿ್ನರಿ, ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬೆಸ್ತರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವೆನು. ನೀವು ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವುದು ಮೀನನ್ನಲ್ಲ, ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ” ಎಂದನು.

20 ಕೂಡಲೇ ಸೀ ೕನ ಮತು್ತ ಅಂದೆ್ರಯ ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಆತನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.

21ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯ ಸರೋವರದ ತೀರದಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ
ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ೕ ಾನರೆಂಬ ಇಬ್ಬರು
ಸಹೋದರರನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ಜೆಬೆ ಾಯನ
ಸಂಗಡ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರು ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಯೇಸು ಇವರನು್ನ ಕರೆದನು. 22 ಆಗ ಅವರು
ದೋಣಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.

ಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶಮತು್ತ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
(ಲೂಕ 6:17-19)

23 ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯ ಾ್ರಂತ್ಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿದನು. ಯೇಸು
ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸಿದನು ಮತು್ತ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದ ವಿಷಯ ಾದ
ಶುಭ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಾಯಿಲೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ರೋಗಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿದನು. 24ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾದ ಸುದಿ್ದಯು ಸಿರಿಯ
ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡಿತು. ಜನರು ಾಯಿಲೆಯವರನೆ್ನಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು.
ಅವರು ಾ ಾ ವಿಧ ಾದ ಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ನೋವಿನಿಂದ ಾಧೆಪಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಕೆಲವರು ತೀವ್ರ ಾದ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಕೆಲವರು ದೆವ್ವಗಳಿಂದ
ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಮೂ ಾರ್ರೋಗಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಾಶ್ವರ್ ಾಯು
ರೋಗಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಇವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. 25 ಅನೇ ಾನೇಕ
ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಈ ಜನರು ಗಲಿ ಾಯದಿಂದಲೂ ದೆಕ ಲಿ
ಎಂಬಹತು್ತಊರುಗಳಿಂದಲೂಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂಜುದೇಯದಿಂದಲೂಮತು್ತ
ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಆಚೆಕಡೆಯಪ್ರದೇಶದಿಂದಲೂ ಬಂದಿದ್ದರು.

5
ಪವರ್ತ ಪ್ರಸಂಗ
(ಲೂಕ 6:20-23)
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1 ಯೇಸು ಈ ಜನಸಮೂಹವನು್ನ ನೋಡಿ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಸಹ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 2 ಆಗ ಯೇಸು
ಜನರಿಗೆ ಈಉಪದೇಶ ಾಡಿದನು:
3 “ಆತಿ್ಮಕತೆಯಲಿ್ಲ ಬಡವ ಾಗಿರುವವರು ಧನ್ಯರು.

ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ಅವರದು.
4ಈಗ ದು:ಖದಿಂದಿರುವವರು ಧನ್ಯರು.

ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಸಂತೈಸುವನು.
5ದೀನರು ಧನ್ಯರು.

ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅವರು ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.
6ನೀತಿ ಾಗಿ ತವಕಪಡುವವರು ಧನ್ಯರು.

ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಸಂತೃಪಿ್ತಪಡಿಸುವನು.
7 ಕರುಣೆ ತೋರುವವರು ಧನ್ಯರು.

ಅವರು ಕರುಣೆ ಹೊಂದುವರು.
8ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರು ಧನ್ಯರು.

ಅವರು ದೇವರನು್ನ ನೋಡುವರು.
9ಸ ಾ ಾನಪಡಿಸುವವರು ಧನ್ಯರು.

ಅವರು ‘ದೇವರಮಕ್ಕಳು’ ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
10ನೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಹಿಂಸೆಪಡುವವರು ಧನ್ಯರು.

ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ಅವರದು.

11 “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ
ಾಡಿದರೆ, ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದರೆ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನು್ನ

ಸು ಾ್ಳಗಿ ಹೊರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಧನ್ಯ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 12 ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ, ಆನಂದಿಸಿರಿ.
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಮ ಾಗಿ ಾದಿರುವ ಹೆಚಿ್ಚನ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ನೀವು ಹೊಂದುವಿರಿ.
ನಿಮಗಿಂತಮುಂಚೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೂ ಜನರು ಹೀಗೆಯೇ ಾಡಿದರು.

ನೀವುಉಪಿ್ಪನಂತಿದಿ್ದೕರಿ, ಬೆಳಕಿನಂತಿದಿ್ದೕರಿ
( ಾಕರ್ 9:50; ಲೂಕ 14:34-35)

13 “ನೀವು ಭೂಮಿಗೆ ಉ ಾ್ಪಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಉಪೆ್ಪೕ ತನ್ನ ರುಚಿಯನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಉಪ್ಪ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಅಂಥಉಪಿ್ಪನಿಂದ
ಪ್ರ ೕಜನವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಜನರು ಅದನು್ನ ಹೊರಗೆ ಬಿ ಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ
ನಡೆ ಾಡುವರು.

14 “ನೀವು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬೆಳ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟದ ಪಟ್ಟಣ
ಮರೆ ಾಗಿರ ಾರದು. 15 ಜನರು ದೀಪವನು್ನ ಾತೆ್ರಯ ಕೆಳಗೆ ಮುಚಿ್ಚಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಜನರು ದೀಪವನು್ನ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡು ಾ್ತರೆ. ಆಗ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಾ್ಲ
ಬೆಳಕು ಪ್ರ ಾಶಿಸುವುದು. 16 ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಬೆಳ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಹೀಗೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸ ಾ ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಕಂಡು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆಯನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಲಿ.
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ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಕೆ್ಕ ಅಂತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ
17 “ ಾನು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವ ಾ್ನಗಲಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಉಪದೇಶಗಳ ಾ್ನಗಲಿ

ತೆಗೆದು ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆನೆಂದು ನೆನೆಸಬೇಡಿರಿ. ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬರದೆ ಅವುಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದೆನು.

18 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಾಶ ಮತು್ತ ಭೂಮಿ
ಅಳಿದುಹೋಗುವವರೆಗೂ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಿಂದ ಏನೂ ಅಳಿದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಎ ಾ್ಲ ನೆರವೇರುವ ತನಕ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಅದರ
ಒಂದು ಚುಕೆ್ಕ ಾಗಲಿ ಅಳಿದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

19 “ಮನುಷ ್ಯನು ಪ್ರತಿ ಆ ಗೂ, ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಆ ಗೂ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು. ಒಬ್ಬನು ಾವ ಆ ಾದರೂ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿ
ಜೀವಿಸು ಾ್ತ ಆ ಆ ಗೆ ಬೇರೆಯವರೂ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಬೋಧಿಸಿದರೆ ಅವನು ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಾಗಿರುವನು. ಆದರೆ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಜೀವಿಸು ಾ್ತ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಬೋಧಿಸುವವನು ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿರುವನು.
20 ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಿಗಿಂತಲೂ ಫರಿ ಾಯರಿಗಿಂತಲೂ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಾದದ್ದನು್ನ
ಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀವು ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸ ಾರಿರಿ.

ಕೋಪವನು್ನ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
21 “ ‘ ಾರನೂ್ನ ಕೊಲೆ ಾಡ ಾರದು.✡ ಕೊಲೆ ಾಡುವವನು ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೆ

ಒಳ ಾಗುವನು’ ಎಂದು ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀವು
ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. 22 ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಾರ ಮೇಲೂ
ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ. ನೀವು ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡರೆ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವಿರಿ. ನೀವು ಾರಿ ಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿದರೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾ್ಯಯಸಭೆಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವಿರಿ.

ನೀವು ಾರ ಾ್ನದರೂ ‘ಮೂಖರ್’ ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಅಗಿ್ನನರಕಕೆ್ಕ ಸೇರುವ
ಅ ಾಯದಲಿ್ಲದಿ್ದೕರಿ.

23 “ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ದೇವರಿಗೆ
ಅಪಿರ್ಸು ಾಗ,ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನಿಗೆನಿಮ್ಮಮೇಲೆಏನೋಮನ ಾ್ತಪವಿದೆಎಂಬುದು
ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದರೆ, 24 ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ, ದಲು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಮೇಲೆ
ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿ.

25 “ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಯು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಎಳೆದೊಯು್ಯ ಾಗ ಬೇಗನೆ
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿ. ನೀವು ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದಲೇ ಇದನು್ನ
ಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗೆ

ಒಪಿ್ಪಸಬಹುದು. ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಲು ಾವಲು ಾರನಿಗೆ

✡ 5:21: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:13; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 5:17.
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ಒಪಿ್ಪಸಬಹುದು. 26 ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಲವನೆ್ನಲ್ಲ ತೀರಿಸುವ ತನಕ ಸೆರೆಯಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಲೈಂಗಿಕ ಾಪದ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ

27“ ‘ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಬೇಡಿರಿ’✡ಎಂದುಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀವುಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. 28ಆದರೆ
ಒಬ್ಬನು ಪರಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ನೋಡಿ ಅವ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪಕರ್ ಹೊಂದಲು
ಬಯಸಿದರೆ, ಅವನು ಆಗಲೇ ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅವ ಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 29 ನಿನ್ನ ಬಲಗಣು್ಣ ನಿನ್ನನು್ನ
ಾಪಕೊ್ಕಳ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದರೆ, ಅದನು್ನ ಕಿತು್ತ ಬಿ ಾಡು. ನಿನ್ನ ಪೂಣರ್ಶರೀರವು
ನರಕಕೆ್ಕ ಬೀಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ನಿನ್ನ ಶರೀರದ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದೇ
ಮೇಲು. 30ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಪಕೊ್ಕಳ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದರೆ,ಅದನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ
ಬಿ ಾಡು. ನಿನ್ನಪೂಣರ್ ಶರೀರವು ನರಕಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ನಿನ್ನ ಶರೀರದ ಒಂದು
ಾಗವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದೇಮೇಲು.
ವಿ ಾಹ ವಿಚೆ್ಛೕದನ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
( ಾಕರ್ 19:9; ಾಕರ್ 10:11-12; ಲೂಕ 16:18)

31 “ ‘ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕೆಂದಿರುವವನು, ಅವಳಿಗೆ ವಿ ಾಹ
ವಿಚೆ್ಛೕದನ ಪತ್ರವನು್ನ ಕೊಡಲಿ’✡ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 32 ಆದರೆ ಾನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವವನೇ ಅವಳು
ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಗು ಾ್ತನೆ. ಹೆಂಡತಿಯು ಬೇರೊಬ್ಬ
ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವಿಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಾತ್ರ ಅವಳನು್ನ ಗಂಡನು
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬಹುದು. ವಿ ಾಹ ವಿಚೆ್ಛೕದನ ಹೊಂದಿದವಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗುವವನು
ಸಹ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿದವ ಾಗು ಾ್ತನೆ.
ಆಣೆ ಇಡುವುದರ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ

33 “ ‘ನೀವಿಟ್ಟ ಆಣೆಯನು್ನ ಮೀರಬೇಡಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿಗೆ ನೀವಿಟ್ಟ ಆಣೆಗಳನು್ನ
ಕೈಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು’* ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ.
34 ಆದರೆ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಆಣೆ ಇಡಲೇಬೇಡಿ. ಪರಲೋಕದ
ಮೇಲೂ ಆಣೆ ಇಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಪರಲೋಕವು ದೇವರ ಸಿಂ ಾಸನ.
35ಭೂಮಿಯಮೇಲೂ ಆಣೆ ಇಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯು ದೇವರ ಾದಪೀಠ.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಮೇಲೂಆಣೆಇಡಬೇಡಿ,ಏಕೆಂದರೆಅದು ಆಮ ಾ ಾಜನ ಪಟ್ಟಣ.
36ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಮೇಲೂ ಆಣೆ ಇಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಒಂದು ಕೂದಲ ಾ್ನದರೂ
ಬೆಳ್ಳಗೆ ಅಥ ಾ ಕಪ್ಪಗೆ ಾಡಲು ನಿಮಿ್ಮಂ ಾಗದು. 37 ೌ ಾದರೆ ‘ ೌದು’ ಎನಿ್ನರಿ.
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ‘ಇಲ್ಲ’ ಎನಿ್ನರಿ. ನೀವು ಇದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಹೇಳುವಂಥದು್ದ ಸೈ ಾನನಿಂದ
ಪೆ್ರೕರಿತ ಾದದು್ದ.
ಸೇಡಿನ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
(ಲೂಕ 6:29-30)

38 “ ‘ಕಣಿ್ಣಗೆ ಕಣು್ಣ, ಹಲಿ್ಲಗೆ ಹಲು್ಲ’✡ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ.
✡ 5:27: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:14; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 5:18. ✡ 5:31: ಉಲೆ್ಲೕಖನ:
ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 24:1. * 5:33: ನೋಡಿರಿ: ಾಜಕ. 19:12; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 23:21. ✡ 5:38:
ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 21:24; ಾಜಕ. 24:20.
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39 ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ದುಷ್ಟನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಾವ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೆನೆ್ನಗೆ ಹೊಡೆದರೆ, ಅವನಿಗೆ
ಮತೊ್ತಂದು ಕೆನೆ್ನಯನೂ್ನ ಒಡಿ್ಡರಿ. 40 ಾವ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿ ಾಗಿ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಎಳೆದೊಯ್ಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಂಗಿಯನು್ನ ಸಹ
ಅವನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಡಿರಿ. 41 ಾವ ಸೈನಿಕ ಾದರೂ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮೈಲಿ
ದೂರ ಬರಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಿಸಿದರೆ, ಅವನೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಮೈಲಿ ದೂರ
ಹೋಗಿ. 42 ಾವ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಾವುದ ಾ್ನದರೂ ಕೇಳಿದರೆ, ಅವನಿಗೆ
ಕೊಡಿ. ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಂದವನಿಗೆ ಕೊಡದಿರಬೇಡಿ.

ಎಲ್ಲರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ
(ಲೂಕ 6:27-28, 32-36)

43 “ ‘ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು’✡ ಎಂದು
ಹೇಳಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. 44ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುವ ಜನರಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.
45ಆಗನೀವುಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನಿಜ ಾದಮಕ್ಕ ಾಗುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆಯು ಒಳೆ್ಳಯವರಿ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟವರಿ ಾಗಿ ಸೂಯರ್ನನು್ನ ಉದಯಿಸು ಾ್ತನೆ
ಮತು್ತ ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸು ಾ್ತನೆ. 46 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರನೆ್ನೕ ನೀವು
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುವುದು? ಸುಂಕದವರು
ಸಹ ಾಗೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ. 47 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ ಾತ್ರ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರೇನೂ ಅಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನರಿಯದ ಜನರು ಸಹ
ತಮ್ಮ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. 48ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆಯು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ನೀವೂಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿರಬೇಕು.

6
ಕೊಡುವುದರ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ

1 “ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ! ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಾಡಬೇಡಿ.
ಜನರು ನೋಡಲೆಂದು ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ ಾಡಿದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

2 “ನೀವುಬಡಜನರಿಗೆ ಾಡುವ ಾನವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ಕಪಟಿಗಳಂತೆ
ಾಡಕೂಡದು. ಾವು ಾಡುವ ಾನವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ

ಕಪಟಿಗಳು ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ತುತೂ್ತರಿ ಊದಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಜನರಿಂದ ೌರವ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವರ ಉದೆ್ದೕಶ. 3 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಬಡಜನರಿಗೆ ಕೊಡು ಾಗಬಹಳಗುಟಾ್ಟಗಿ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಾಡುವಂಥದು್ದ ಾರಿಗೂ
ತಿಳಿಯದಿರಲಿ. 4ನೀವು ಾನವನು್ನ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ರಹಸ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಬಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡುವನು.

ಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
(ಲೂಕ 11:2-4)

✡ 5:43: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ. 19:18.
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5 “ನೀವು ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗ ಕಪಟಿಗಳ ಾಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಡಿ. ಕಪಟಿಗಳು
ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಬೀದಿಯ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತರೆ. ಾವು ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದನು್ನ ಜನರು
ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವರ ಬಯಕೆ. ಅವರು ಆಗಲೇ ಅದರಪೂಣರ್ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಂ ಾಯಿತೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 6ನೀವು ಾ್ರಥರ್ನೆ
ಾಡಬೇ ಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆ ಳಗೆ ಹೋಗಿ ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ
ಾಣದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ. ರಹಸ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನೋಡಬಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು.

7 “ನೀವು ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗ ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಜನರಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಡಿ.
ಅವರುಅಥರ್ವಿಲ್ಲದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರು ಾ್ತರೆ. ಆರೀತಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಡಿ.
ಾವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ದೇವರು ತಮ್ಮ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ಕೇಳು ಾ್ತನೆಂಬುದು ಅವರ ಆಲೋಚನೆ. 8 ನೀವು ಅವರಂ ಾಗಬೇಡಿ. ನೀವು
ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ದಲೇ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
9ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೀಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ:

‘ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ,
ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಲಿ.

10ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯ ಬರಲಿ.
ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ನೆರವೇರಲಿ.

11ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆ ಾರವನು್ನ ಈ ಹೊತು್ತ ನಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸು.
12ನಮಗೆ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದವರನು್ನ ಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆಯೇ

ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು.
13ನಮ್ಮನು್ನ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ

ಕೆಡುಕನಿಂದ (ಸೈ ಾನನಿಂದ) ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು.’

14 ೌದು, ಬೇರೆಯವರು ನಿಮಗೆ ಾಡಿದ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ,
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಾ್ತನೆ. 15ಆದರೆ
ಜನರು ನಿಮಗೆ ಾಡಿದ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸದಿದ್ದರೆ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಉಪ ಾಸದ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
16 “ನೀವುಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನು್ನ ಸಪ್ಪಗೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

ಕಪಟಿಗಳು ಾಗೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಕಪಟಿಗಳಂತಿರಬೇಡಿ. ಾವು
ಉಪ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವು ಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ತಮ್ಮ
ಮುಖಗಳನು್ನ ವಿ ಾರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಆ ಕಪಟಿಗಳು ತಮಗೆ ಬರತಕ್ಕ
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಹೊಂ ಾಯಿತೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 17 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾಗ, ಮುಖವನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ; ತಲೆಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹಚಿ್ಚಕೊಳಿ್ಳರಿ. 18 ಆಗ ನೀವು ಉಪ ಾಸ
ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆಅಗೋಚರ ಾಗಿರುವ
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ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತನೆ. ರಹಸ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ನೋಡಬಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

ಹಣಕಿ್ಕಂತ ದೇವರೇ ಬಹು ಮುಖ್ಯ
(ಲೂಕ 12:33-34; 11:34-36; 16:13)

19 “ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಭಂ ಾರಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಅವು ಕಿಲುಬುಹತಿ್ತ ಾ ಾಗುತ್ತವೆ. ಕಳ್ಳರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಳಗೆ ಕನ್ನಕೊರೆದು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಕದಿಯಬಲ್ಲರು. 20 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭಂ ಾರಗಳನು್ನ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಡಿಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳ. ಅಲಿ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ನುಸಿ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಿಲುಬುಹತು್ತವುದಿಲ್ಲ, ಕಳ್ಳರು ಕನ್ನಕೊರೆದು ಕದಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 21 ನಿಮ್ಮ ಭಂ ಾರ
ಎಲಿ್ಲರುವುದೋ ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸರುವುದು.

22 “ಕಣು್ಣ ಶರೀರಕೆ್ಕ ಬೆಳ ಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ಸರಿಯಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ದೇಹವೆ ಾ್ಲ
ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು. 23 ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ಕೆಟಿ್ಟದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಶರೀರವೆಲ್ಲ
ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ( ಾಪದಿಂದ) ತುಂಬಿರುವುದು. ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಒಂದೇ ಬೆಳಕು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಕತ್ತ ಾದರೆ, ಆಗ ನೀನು ಕಗ್ಗತ್ತಲಲಿ್ಲರುವೆ.

24 “ ಾವನೂ ಇಬ್ಬರು ಯಜ ಾನರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ
ಾಡ ಾರನು. ಅವನುಒಬ್ಬಯಜ ಾನನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ

ಅಥ ಾ ಒಬ್ಬ ಯಜ ಾನನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ದೇವರಿಗೆಮತು್ತ ಹಣಕೆ್ಕ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡ ಾರೆ.

ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಪ್ರಥಮ ಾ್ಥನ
(ಲೂಕ 12:22-34)

25 “ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಣ ಾರಣೆಗೆ ಬೇ ಾದ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಲಿ ದೇಹಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ
ಬಟೆ್ಟ ಾಗಲಿ ನೀವು ಚಿಂತಿಸ ಾರದು. ಾ್ರಣವು ಆ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ದೇಹವು
ಬಟೆ್ಟಗಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಾದದೆ್ದಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 26 ಪ ಗಳ
ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ. ಅವು ಬಿತು್ತವುದಿಲ್ಲ, ಕೊಯು್ಯವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಕಣಜಗಳಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಅವುಗಳಿಗೆ
ಆ ಾರವನು್ನ ನೀಡು ಾ್ತನೆ. ನೀವು ಆ ಪ ಗಳಿಗಿಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಅಮೂಲ್ಯರೆಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 27 ನೀವು ಚಿಂತಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷು್ಯ ಹೆಚೆ್ಚೕನೂ
ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

28 “ಬಟೆ್ಟ ಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವುದೇಕೆ? ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವ ಹೂವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ. ಅವು
ಬೆಳೆಯುವ ಬಗೆಯನು್ನ ಗಮನಿಸಿ. ಅವು ದುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥ ಾ ತಮ ಾಗಿ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ನೇಯುವುದಿಲ್ಲ. 29 ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ವೈಭವದಿಂದ ಇ ಾ್ದಗಲೂ ಈ ಹೂವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಕಿ್ಕರುವಷು್ಟ
ೌಂದಯರ್ವುಳ್ಳ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಲಿಲ್ಲ. 30 ಬಯಲಿನಲಿ್ಲರುವ ಹುಲಿ್ಲಗೂ ದೇವರು
ಾಗೆ ಹೊದಿಸು ಾ್ತನೆ. ಹು ಾ್ಲದರೋ ಈಹೊತು್ತ ಇದು್ದ ಾಳೆ ಬೆಂಕಿಯ ಾ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತೊಡಿಸು ಾ್ತನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಅಲ್ಪವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾಗಿರಬೇಡಿ!
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31 “ ‘ ಾವು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು? ಏನು ಕುಡಿಯಬೇಕು? ಏನನು್ನ ಧರಿಸಬೇಕು?’
ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. 32 ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿಯದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಇವುಗಳನು್ನ
ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸು ಾ್ತರೆ. ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಸು್ತಗಳು ನಿಮಗೆ
ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 33 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಮತು್ತ ಆತನ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು
ಬಹಳ ತವಕಪಡಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದ ಉಳಿದವುಗಳನು್ನ ಸಹ
ಕೊಡ ಾಗುವುದು. 34 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಳೆ ಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿದಿನವು ತನ್ನದೇ
ಆದ ಎಷೊ್ಟೕ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಾಳೆಯು ಸಹ ತನ್ನದೇ ಆದ ಚಿಂತೆಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿದೆ.

7
ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದರ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
(ಲೂಕ 6:37-38, 41-42)

1 “ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡಬೇಡಿ. ಆಗ ದೇವರೂ ನಿಮಗೆ ತೀಪುರ್
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 2 ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡಿದರೆ, ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ

ನಿಮಗೂ ತೀ ಾರ್ಗುವುದು. ನೀವು ಬೇರೆಯವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಕ್ಷಮೆ
ದೊರೆಯುವುದು.

3 “ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ಇರುವ ತೊಲೆಯನು್ನ ನೀನು ನೋಡದೆ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ
ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ಅಣುವನು್ನ ಏಕೆ ನೋಡುವೆ? 4 ‘ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ಅಣುವನು್ನ ಾನು
ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವೆನು’ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇಕೆ? ದಲು
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣನು್ನ ನೋಡಿಕೊ! ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ತೊಲೆ ಇನೂ್ನ ಇದೆ. 5 ನೀನು ಕಪಟಿ!
ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ತೊಲೆಯನು್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಡು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ
ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ಅಣುವನು್ನ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ನಿನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಾಣುವುದು.

6 “ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಾಕಬೇಡಿ. ಅವು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಚು್ಚತ್ತವೆ. ಹಂದಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುತು್ತಗಳನು್ನ ಎಸೆಯಬೇಡಿ. ಅವು
ಮುತು್ತಗಳನು್ನ ತುಳಿದು ಾಕುತ್ತವೆ.

ಾ್ರಥರ್ನೆಯಪ್ರತಿಫಲ
(ಲೂಕ 11:9-13)

7 “ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಆಗ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ಹುಡುಕಿರಿ, ಆಗ
ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಾಗಿಲು ತಟಿ್ಟರಿ, ಆಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ತೆರೆಯುವುದು.
8 ೌದು, ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುವವನು ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ, ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇರುವವನು
ಕಂಡುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ, ತಟು್ಟತ್ತಲೇ ಇರುವವನಿಗೆ ಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.

9 “ನಿಮ್ಮ ಮಗನು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಕಲ್ಲನು್ನ ಕೊಡುವಿರೋ? 10ಮೀನನು್ನ
ಕೇಳಿದರೆ, ಾವನು್ನ ಕೊಡುವಿರೋ? 11ನೀವು ದೇವರಂತೆ ಒಳೆ್ಳಯವರಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟವರು.
ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಪರಲೋಕದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಸಹ ತನ್ನನು್ನ ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿಯೂ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

ಬಹಳಮುಖ್ಯ ನಿಯಮ
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12 “ನಿಮಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಏನನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಆಶಿಸುತಿ್ತೕರೋ
ಅಂಥವುಗಳನೆ್ನೕ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಾಡಿರಿ. ಇದು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಮತು್ತ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಬೋಧನೆಯ ಾ ಾಂಶ.

ನಿತ್ಯಜೀವದ ಾರಿ ಕಷ್ಟಕರ
(ಲೂಕ 13:24)

13 “ಇಕ್ಕಟಾ್ಟದ ಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರಿ. ನರಕಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವ ಾರಿ ದೊಡ್ಡದು, ಾಗಿಲು ಬಹಳ ವಿ ಾಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ಆ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ
ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾ್ತರೆ. 14ಆದರೆ ನಿತ್ಯಜೀವಕಿ್ಕರುವ ಾಗಿಲು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದು, ಾರಿ ಕಷ್ಟಕರ.
ಕೆಲವರು ಾತ್ರ ಆ ಾಗರ್ವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವರು.

ಜನರ ನಡತೆಯನು್ನ ಗಮನಿಸಿ
(ಲೂಕ 6:43-44; 13:25-27)

15 “ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ. ಅವರು ಕುರಿಗಳ ಾಗೆ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತೋಳಗಳಂತೆ
ನಿಜ ಾಗಿಯೂಅ ಾಯ ಾರಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 16ಅವರ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದನೀವುಅವರನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಮುಳಿ್ಳನ ದೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಯು ಹೇಗೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ೕ
ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಜನಗಳಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಜೂರವು
ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 17 ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಂದು ಒಳೆ್ಳಯ
ಮರವು ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಮರವು ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
18 ಒಳೆ್ಳಯ ಮರವು ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟ ಮರವು ಒಳೆ್ಳಯ
ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 19 ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಮರವನು್ನ
ಕಡಿದು ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಎಸೆಯ ಾಗುವುದು. 20 ಈ ಸುಳು್ಳ ಬೋಧಕರನು್ನ ಅವರು
ಕೊಡುವ ಫಲದಿಂದಲೇ ( ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೇ) ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

21 “ ‘ ಾನು ಪ್ರಭುವಿನವನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ಮನುಷ ್ಯನು
ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಇಷ್ಟದಂತೆ ಾಡುವವರೇ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು. 22 ಕೊನೆಯ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ನನಗೆ, ‘ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು! ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾವು
ಬೋಧಿಸಿದೆವು. ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದೆವು ಮತು್ತ ಅನೇಕ
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆವು’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. 23ಆದರೆ ಾನು ಅವರಿಗೆ,
‘ಅಧಮಿರ್ಗಳೇ, ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿರಿ. ನೀವು ಾರೋ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು’ ಎಂದು
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡುವೆನು.

ಬುದಿ್ಧವಂತಮತು್ತ ಬುದಿ್ಧಹೀನ
(ಲೂಕ 6:47-49)

24 “ನನ್ನ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ
ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟದ ಬುದಿ್ಧವಂತನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
25ಬಿರು ಾದ ಮಳೆಯು ಸುರಿದು ನೀರು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏರುತ್ತದೆ. ಾಳಿ ಬೀಸಿ ಆ ಮನೆಗೆ
ಬಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆಆಮನೆಯನು್ನ ಬಂಡೆಯಮೇಲೆಕಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದಅದುಬೀಳಲಿಲ್ಲ.
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26 “ಆದರೆ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಯೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದವನು
ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆ ಬುದಿ್ಧಹೀನನು ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟದನು. 27ಬಿರು ಾದಮಳೆಸುರಿದುನೀರುಮೇಲಕೆ್ಕ ಏರಿತು, ಾಳಿಬೀಸಿಆಮನೆಗೆ
ಬಡಿಯಿತು. ಆಗ ಆಮನೆಯು ಕುಸಿದು ಬಿತು್ತ.”

28ಯೇಸು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಜನರು ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.
29ಏಕೆಂದರೆ, ಆತನು ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಂತೆಉಪದೇಶಿಸದೆ ಅಧಿ ಾರವಿದ್ದವನಂತೆ
ಉಪದೇಶಿಸಿದನು.

8
ಗುಣಮುಖ ಾದ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ
( ಾಕರ್ 1:40-45; 5:12-16)

1ಯೇಸುಬೆಟ್ಟದಿಂದಕೆಳಗೆಇಳಿದುಬಂದನು. ಜನರು ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿಆತನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 2 ಆಗ ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು.
ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನನ್ನನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸಬಲೆ್ಲ” ಎಂದನು.

3 ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲು ನನಗೆ ಮನಸಿ್ಸದೆ,
ಗುಣ ಾಗು” ಎಂದನು. ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಅವನ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಾಸಿ ಾಯಿತು. 4ಯೇಸು
ಅವನಿಗೆ, “ಇದು ಹೇ ಾಯಿತೆಂಬುದನು್ನ ಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ. ಈಗ ನೀನು
ಹೋಗಿ ಾಜಕನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೈಯನು್ನ ತೋರಿಸು. ಗುಣಹೊಂದಿದವರು ೕಶೆಯ
ಆ ಗನು ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡತಕ್ಕ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು. ನೀನು ಗುಣ ಾದದ್ದಕೆ ್ಕ ಅದು
ಾ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಸೇವಕ
(ಲೂಕ 7:1-10; ೕ ಾನ 4:43-54)

5 ಯೇಸು ಕಪೆ ೌರ್ಮ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಆತನು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾಗ ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿ ಾರಿ ಬ್ಬನು ಬಂದು, 6 “ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಸೇವಕನು
ಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಬಹಳ ನೋವಿನಿಂದ
ನರಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

7ಯೇಸು ಆ ಅಧಿ ಾರಿಗೆ, “ ಾನು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

8 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಅಧಿ ಾರಿ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ನೀನು ಬರುವಷು್ಟ ೕಗ ್ಯತೆ
ನನಗಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಗುಣ ಾಗಲಿ ಎಂದು ನೀನು ಆ ಾಪಿಸಿದರೆ ಾಕು, ಅವನಿಗೆ
ಗುಣ ಾಗುವುದು. 9 ಾನು ಸಹ ಬೇರೆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ
ಅಧೀನದಲಿ್ಲ ಸಿ ಾಯಿಗಳಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ಒಬ್ಬ ಸಿ ಾಯಿಗೆ ‘ಹೋಗು’ಅಂದರೆ ಅವನು
ಹೋಗು ಾ್ತನೆ; ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸಿ ಾಯಿಗೆ ‘ ಾ’ ಅಂದರೆ ಅವನು ಬರು ಾ್ತನೆ. ಾನು ನನ್ನ
ಸೇವಕನಿಗೆ, ‘ಇದನು್ನ ಾಡು’ ಅಂದರೆ ಅವನು ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ನಿನಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಅಧಿ ಾರವಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. ಯೇಸು ತನ್ನ ಸಂಗಡ
ಇದ್ದವರಿಗೆ, “ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಇಷು್ಟ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
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ಾಣಲಿಲ್ಲ ಎಂದುನಿಮಗೆಸತ್ಯ ಾಗಿಹೇಳುತೆ್ತೕನೆಎಂದನು. 11ಅನೇಕಜನರುಪೂವರ್
ಮತು್ತ ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕು ್ಕಗಳಿಂದ ಬರು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಬ್ರ ಾಮ,
ಇ ಾಕ, ಾಕೋಬ ಇವರ ಸಂಗಡ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಊಟ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
12 ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದತಕ್ಕವರು ಹೊರಗೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಡುವರು.
ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಗೋ ಾಡುವರು ಮತು್ತ ನೋವಿನಿಂದ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುವರು”
ಎಂದನು.

13ಬಳಿಕಯೇಸು ಆಅಧಿ ಾರಿಗೆ, “ಮನೆಗೆಹೋಗು, ನೀನು ನಂಬಿದಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ
ಸೇವಕನಿಗೆ ಗುಣ ಾಗುವುದು” ಎಂದನು. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವನ ಸೇವಕನಿಗೆ
ಗುಣ ಾಯಿತು.
ಗುಣಮುಖ ಾದ ವಿವಿಧ ಜನರು
( ಾಕರ್ 1:29-34; ಲೂಕ 4:38-41)

14 ಯೇಸುವು ಪೇತ್ರನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಪೇತ್ರನ ಅತೆ್ತಯು ಬಹಳ
ಜ್ವರದಿಂದ ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದನು್ನ ಯೇಸು ನೋಡಿದನು. 15ಯೇಸು ಅವಳ ಕೈ
ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ ಜ್ವರವು ಅವಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು. ಆಗ ಅವಳು ಮೇಲೆದು್ದ, ಆತನ
ಸೇವೆ ಾಡಿದಳು.

16 ಅಂದು ಾಯಂ ಾಲ ಜನರು ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಅನೇಕರನು್ನ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಯೇಸುವು ಾತಿನಿಂದಲೇ
ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಅವರಿಂದ ಓಡಿಸಿದನು; ಾಯಿಲೆ ಾಗಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಗುಣಪಡಿಸಿದನು.
17 “ಆತನು ನಮ್ಮ ಬೇನೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು, ನಮ್ಮ ರೋಗಗಳನು್ನ

ಹೊತು್ತಕೊಂಡನು” ಯೆ ಾಯ 53:4

ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದಯೆ ಾಯನು ಹೇಳಿದು್ದ ಇದರಮೂಲಕ ನೆರವೇರಿತು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ
(ಲೂಕ 9:57-62)

18ಯೇಸು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಸರೋವರದ
ಆಚೆಯ ತೀರಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು. 19 ಆಗ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕನು
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಬೋಧಕನೇ, ನೀನು ಾವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದರೂ ಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

20ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನರಿಗಳಿಗೆ ಗುಹೆಗಳಿವೆ, ಪ ಗಳಿಗೆ ಗೂಡುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ ತಲೆ ಇಡುವಷು್ಟ ಸ್ಥಳವೂ ಇಲ್ಲ”ಅಂದನು.

21 ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ ಾನು ದಲು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಉತ್ತರಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಬರಲು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಸತ್ತವರೇ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದವರ
ಉತ್ತರಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಆ ಗೆ ಬಿರು ಾಳಿಯವಿಧೇಯತೆ
( ಾಕರ್ 4:35-41; ಲೂಕ 8:22-25)
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23 ಯೇಸು ದೋಣಿ ಳಗೆ ಹೋದನು. ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರೂ ಆತನೊಂದಿಗೆ
ಹೋದರು. 24 ದೋಣಿಯು ದಡವನು್ನ ಬಿಟ್ಟಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿರು ಾಳಿಯು
ಸರೋವರದ ಮೇಲೆ ಾ್ರರಂಭ ಾಯಿತು. ಅಲೆಗಳು ದೋಣಿಯನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡವು. ಆದರೆ ಯೇಸು ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತದ್ದನು. 25 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು! ಾವು
ಮುಳುಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

26ಯೇಸು, “ನೀವುಭಯಪಡುವುದೇಕೆ? ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ”ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡು ಆದೊಡ್ಡ ಬಿರು ಾಳಿಗೂಅಲೆಗಳಿಗೂಆ ಾಪಿಸಿದನು.
ಆ ಕೂಡಲೇ ಬಿರು ಾಳಿ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಸರೋವರ ಪ್ರ ಾಂತ ಾಯಿತು.

27ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. “ಈತನು ಎಂತಹಮನುಷ ್ಯ? ಬಿರು ಾಳಿಮತು್ತ
ನೀರು ಈತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುತ್ತವೆಯ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ
( ಾಕರ್ 5:1-20; ಲೂಕ 8:26-39)

28ಯೇಸು ಸರೋವರದ ಮತೊ್ತಂದು ತೀರದಲಿ್ಲದ್ದ ಗದರೇನ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದನು.
ಅಲಿ್ಲ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು
ಸ ಾಧಿಯ ಗವಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಬಹಳ ಅ ಾಯ ಾರಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಆ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 29 ಅವರಿಬ್ಬರು ಯೇಸುವಿನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು. “ನೀನು ನಮಗೆ ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವೆ? ದೇವಕು ಾರನೇ,
ನೇಮಿತ ಾಲಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಲು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದೆ ಾ?” ಎಂದು
ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.

30 ಆ ಸ್ಥಳದ ಹತಿ್ತರ ಹಂದಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಮೇಯುತಿ್ತತು್ತ. 31 ಆ ದೆವ್ವಗಳು,
“ ಾವು ಇವರಿಬ್ಬರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ನೀನು ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟು್ಟ
ನಮ್ಮನು್ನ ಆ ಹಂದಿಗ ಳಗೆ ಕಳುಹಿಸು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡವು.

32 ಯೇಸು ಅವುಗಳಿಗೆ, “ಹೋಗಿ” ಅಂದನು. ಆಗ ಆ ದೆವ್ವಗಳು
ಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹಂದಿಗ ಳಗೆ ಹೋದವು. ಕೂಡಲೇ ಹಂದಿಗಳೆ ಾ್ಲ
ಗುಡ್ಡದ ಕೆಳಗೆ ಓಡಿ ಸರೋವರದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಹೋದವು.
33 ಹಂದಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುತಿ್ತದ್ದವರು ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ ಹಂದಿಗಳಿಗೂ
ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವರಿಗೂ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 34 ಆಗ
ಪಟ್ಟಣದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಲು ಹೋಗಿ, ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

9
ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿ
( ಾಕರ್ 2:1-12; 5:17-26)

1 ಯೇಸು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಸರೋವರವನು್ನ ಾಟಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ
ಹೋದನು. 2 ಕೆಲವರು ಒಬ್ಬ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಯನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ತಂದರು. ಅವನು ತನ್ನ ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಈ
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ಜನರಲಿ್ಲದ್ದ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕಂಡು ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಗೆ, “ಯುವಕನೇ,
ಸಂತೋಷಪಡು. ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಇದು ದೇವದೂಷಣೆ” ಎಂದು
ತ ್ಮಳಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡರು.

4ಅವರು ಹೀಗೆ ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತರುವುದುಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆತನು ಅವರಿಗೆ,
“ನೀವು ಏಕೆ ದು ಾಲೋಚನೆ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? 5 ಾವುದು ಸುಲಭ? ಈ
ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇ
ಅಥ ಾ ‘ಮೇಲಕೆ್ಕದು್ದ ನಡೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇ? 6 ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ
ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅಧಿ ಾರವಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ
ನಿರೂಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ”ಎಂದನು. ನಂತರಯೇಸು ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಗೆ, “ಎದು್ದ, ನಿನ್ನ
ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು” ಎಂದನು.
7 ಆಗ ಅವನು ಎದು್ದ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. 8 ಜನರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ

ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾದರು. ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಇಂಥ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಜನರು
ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದರು.
ಸುಂಕದವನು
( ಾಕರ್ 2:13-17; ಲೂಕ 5:27-32)

9 ಯೇಸು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ, ಮ ಾ್ತಯ ಎಂಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕಂಡನು.
ಮ ಾ್ತಯನು ಸುಂಕದಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸು”ಅಂದನು. ಆಗಮ ಾ್ತಯನು ಎದು್ದ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು.

10ಯೇಸು ಮ ಾ್ತಯನಮನೆಯಲಿ್ಲಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಅನೇಕ ಮಂದಿ
ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರು ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ಸಹ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಮತು್ತ ಆತನ
ಹಿಂ ಾಲಕರ ಸಂಗಡಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 11 ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಫರಿ ಾಯರು
ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಬೋಧಕನು ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರೊಂದಿಗೆಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಏಕೆಊಟ ಾಡು ಾ್ತನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

12 ಫರಿ ಾಯರು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಆರೋಗ ್ಯವುಳ್ಳ
ಜನರಿಗೆ ವೈದ್ಯನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಾಯಿಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ವೈದ್ಯನು ಅವಶ್ಯ. 13 ನೀವು
ಹೋಗಿ, ‘ನನಗೆಯಜ್ಞ ಬೇಡ, ದಯೆಬೇಕು’✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ
ಾಕ್ಯದ ಅಥರ್ವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳ. ಾನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕರೆಯಲು ಬರಲಿಲ್ಲ,
ಾಪಿಗಳನು್ನ ಕರೆಯಲು ಬಂದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಇತರ ಾಮಿರ್ಕಯೆಹೂದ್ಯರಂತಲ್ಲ
( ಾಕರ್ 2:18-22; ಲೂಕ 5:33-39)

14 ನಂತರ ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು
ಯೇಸುವಿಗೆ, “ ಾವು ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರು ಆ ಾಗೆ್ಗ ಉಪ ಾಸ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆ
ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಏಕೆಉಪ ಾಸ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

15 ಯೇಸು, “ಮದುವೆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮದುಮಗನ ಸಂಗಡವಿರುವ ಅವನ
ಸೆ್ನೕಹಿತರು ದುಃಖಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮದುಮಗನು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವ
ಸಮಯಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವರು ದುಃಖಪಡು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
✡ 9:13: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಹೋಶೇಯ 6:6.
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16 “ಒಬ್ಬನು ಹರಿದುಹೋದ ಹಳೆ ಮೇಲಂಗಿಗೆ ಹೊಸ ಬಟೆ್ಟಯ ತುಂಡನು್ನ
ತೇಪೆ ಾಕಿ ಹೊಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದುವೇಳೆ ಹೊಲಿದರೆ, ಆ ತೇಪೆಯು
ಹಿಂಜಿಕೊಂಡು ಮೇಲಂಗಿಯಿಂದ ಕಿತು್ತಬರುವುದು. ಆಗ ಆಮೇಲಂಗಿಯು ಮತ್ತಷು್ಟ
ಹರಿದುಹೋಗುವುದು. 17ಇದಲ್ಲದೆ ಜನರು ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹಳೆ ಾ್ರ ಾರಸದ
ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಕುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಹಳೆ ಬುದ್ದಲಿಗಳು ಒಡೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ;
ಮತು್ತ ಾ್ರ ಾರಸವು ಚೆಲಿ್ಲಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಾ ಾಗಲೂ ಹೊಸ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹೊಸ ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಕಿಡುವರು. ಆಗ ಎರಡೂ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ”
ಅಂದನು.
ಮರುಜೀವ ಹೊಂದಿದ ಾಲಕಿಮತು್ತ ಗುಣಮುಖ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕ
( ಾಕರ್ 5:21-43; ಲೂಕ 8:40-56)

18 ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರು ಾಗ ಸ ಾಮಂದಿರದ
ಅಧಿ ಾರಿ ಬ್ಬನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, “ನನ್ನ ಮಗಳು
ಈಗ ಾನೇ ಸತು್ತಹೋದಳು. ನೀನು ಬಂದು ಅವಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಅವಳು ಮತೆ್ತ
ಜೀವಂತ ಾಗುವಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಎದು್ದ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಸಂಗಡ ಹೋದನು. ಯೇಸುವಿನ
ಶಿಷ ್ಯರು ಸಹ ಹೋದರು.

20 ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಾ್ರವ ಾಯಿಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು
ಅಲಿ್ಲದ್ದಳು. ಆ ಹೆಂಗಸು ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಂದು ಆತನ ಮೇಲಂಗಿಯ
ತುದಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದಳು. 21ಆ ಹೆಂಗಸು, “ ಾನು ಆತನ ಅಂಗಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ
ಾಕು, ಾನು ಗುಣ ಾಗಬಲೆ್ಲ” ಎಂದು ಆಲೋಚನೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು.
22 ಯೇಸು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಆ ಹೆಂಗಸನು್ನ ನೋಡಿ, “ಮಗಳೇ, ಸಂತೋಷಪಡು!

ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಅವಳು
ಗುಣಮುಖ ಾದಳು.

23 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅಧಿ ಾರಿ ಡನೆ ಮುಂದೆ ಾಗಿ ಅವನ ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಶವಸಂ ಾ್ಕರ ಾ ್ಕಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಾದ್ಯವೃಂದದವರಿಗೂ
ಗೋ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರಿಗೂಯೇಸು, 24“ದೂರಹೋಗಿರಿ,ಹುಡುಗಿ ಸತಿ್ತಲ್ಲ. ಅವಳುನಿದೆ್ದ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ” ಅಂದನು. ಆದರೆ ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು.

25 ಜನರನು್ನ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಹುಡುಗಿಯ ಕೋಣೆಯ
ಒಳಗೆ ಹೋದನು. ಯೇಸು ಹುಡುಗಿಯ ಕೈಯನು್ನ ಹಿಡಿ ಾಗ ಆ ಹುಡುಗಿಯು
ಎದು್ದನಿಂತಳು. 26ಈ ಸುದಿ್ದಯು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬತು.

ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
27 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಇಬ್ಬರು ಕುರುಡರು ಆತನನು್ನ

ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಅವರು, “ ಾವೀದನ ಕು ಾರನೇ, ನಮಗೆ ದಯೆ ತೋರು”
ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿದರು.

28ಯೇಸು ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋದನು. ಕುರುಡರೂ ಆತನ ಸಂಗಡ ಹೋದರು.
ಯೇಸುಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಬಲೆ್ಲನೆಂದು ನೀವುನಂಬುತಿ್ತೕರೋ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಕುರುಡರು, “ ೌದು ಪ್ರಭುವೇ, ಾವು ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
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29 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ, “ನೀವು ನಂಬಿದಂತೆಯೇ ನಿಮಗೆ
ಗುಣ ಾಗಲಿ” ಅಂದನು. 30 ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಬಂದಿತು. “ಈ ವಿಷಯವನು್ನ
ಾರಿಗೂ ಹೇಳ ಾರದು” ಎಂದುಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದನು. 31ಆದರೆ

ಆ ಕುರುಡರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಆ ಪ್ರದೇಶದ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆ ಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬಸಿದರು.

32 ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಕೆಲವರು ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ
ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಅವನಲಿ್ಲ ದೆವ್ವವಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ಮೂಕ ಾಗಿದ್ದನು.
33 ಯೇಸು ಆ ದೆವ್ವಕೆ ್ಕ ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವನು
ಾತ ಾಡತೊಡಗಿದನು. ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಜನರು ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗಿ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ

ಇಂಥ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ”ಅಂದರು.
34ಆದರೆಫರಿ ಾಯರು, “ಇವನು ದೆವ್ವಗಳ ಒಡೆಯನಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೇದೆವ್ವಗಳನು್ನ

ಬಿಡಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದರು.
ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೇಸುವಿನ ದುಃಖ

35 ಯೇಸು ಊರುಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಮತು್ತ ಹಳಿ್ಳಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚಾರ ಾಡಿದನು.
ಯೇಸು ಅವರ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಶುಭ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಹೇಳಿದನು. ಎ ಾ್ಲ ತರದ ರೋಗಗಳನು್ನ ಬೇನೆಗಳನು್ನ
ಾಸಿ ಾಡಿದನು. 36 ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುತಿ್ತದ್ದ ಮತು್ತ ಅಸ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದ
ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಯೇಸು ನೋಡಿ ದುಃಖಪಟ್ಟನು. ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ ಕುರಿಗಳಂತೆ
ಅವರಿದ್ದರು. 37ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಬೆಳೆಯು ಬಹಳ, ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಾರರು
ಸ್ವಲ್ಪ. 38ಬೆಳೆಯಯಜ ಾನ ದೇವರೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚು್ಚ ಕೆಲಸ ಾರರನು್ನ ಸುಗಿ್ಗ ಾಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಆತನಿಗೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10
ಯೇಸು ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆದೇಶ
( ಾಕರ್ 3:13-19; 6:7-13; ಲೂಕ 6:12-16; 9:1-6)

1 ಯೇಸು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕರೆದು, ಅವರಿಗೆ
ದು ಾತ್ಮಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಎ ಾ್ಲ ತರದ ಾ್ಯಧಿ ಮತು್ತ ಾಯಿಲೆಗಳನು್ನ
ಾಸಿ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಅಧಿ ಾರ ಕೊಟ್ಟನು. 2 ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರ
ಹೆಸರುಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
ಸೀ ೕನ (ಪೇತ್ರನೆಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ)ಮತು್ತ
ಇವನ ಸಹೋದರ ಅಂದೆ್ರಯ,
ಜೆಬೆ ಾಯನಮಗ ಾದ ಾಕೋಬ,
ಅವನ ಸಹೋದರ ೕ ಾನ,
3ಫಿಲಿಪ್ಪ
ಮತು್ತ ಾತೊರ್ಲೊ ಾಯ,
ತೋಮ,
ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರ ಾಗಿದ್ದ ಮ ಾ್ತಯ,
ಅ ಾ್ಛಯನಮಗ ಾದ ಾಕೋಬ,
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ತ ಾ್ದಯ,
4ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜಕೀಯಪಂಗಡಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಸಿ ೕನ
ಮತು್ತ ಯೇಸುವನು್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದ ಇಸ್ಕರಿ ೕತಯೂದ.

5 ಯೇಸು ಈ ಹನೆ್ನರಡು ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ಕೆಲವು ಆ ಗಳನು್ನ ನೀಡಿ
ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರ ಬಳಿ ಾಗಲಿ
ಸ ಾಯರ್ದವರು ಾಸಿಸುವ ಾವ ಊರಿ ಾಗಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ. 6 ಆದರೆ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಕುರಿಗಳಂತಿರುವ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, 7 ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು
ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿ. 8 ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿರಿ. ಸತ್ತವರನು್ನ
ಬದುಕಿಸಿರಿ. ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿರಿ. ಜನರನು್ನ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿರಿ.
ಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಅಧಿ ಾರಗಳನು್ನ ಉಚಿತ ಾಗಿ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಾಗಿ ಸ ಾಯ ಾಡಿ. 9ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಹಣವ ಾ್ನಗಲಿ ಾಮ್ರ,
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ. 10 ಚೀಲವ ಾ್ನಗಲಿ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಬಟೆ್ಟಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಾದರ ಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಊರುಗೋಲುಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕೆಲಸ ಾರನಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದವುಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸ ಾಗುವುದು.

11 “ನೀವು ಾವುದೇಊರಿನೊಳಕೆ್ಕ ಅಥ ಾ ನಗರಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾಗ ಅಲಿ್ಲರುವ
ಉತ್ತಮವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ,ನೀವುಆಊರನು್ನ ಬಿಡುವತನಕಅವನಮನೆಯಲೆ್ಲೕ
ತಂಗಿರಿ. 12 ಆ ಮನೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾಗ, ‘ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿರಿ. 13ಆಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀ ಾರ್ದಕೆ್ಕ
ಅವರು ೕಗ ್ಯ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಆಶೀ ಾರ್ದವು ಅವರಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿ.
ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀ ಾರ್ದವು ನಿಮಗೇ ಹಿಂತಿರುಗಿಬರಲಿ.
14 ಒಂದು ಮನೆಯವರು ಅಥ ಾ ಒಂದು ಊರಿನವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸದಿದ್ದರೆ
ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಾತನು್ನ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗು ಾಗ, ನಿಮ್ಮ
ಾಲಿಗೆ ಹತಿ್ತದ ಧೂಳನು್ನ ಾಡಿಸಿಬಿಡಿರಿ. 15 ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಈ
ಊರಿನಗತಿಯುಸೊದೋಮ್ಮತು್ತ ಗೊ ೕರಗಳಿಗಿಂತಬಹಳಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿರುವುದು
ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

ಹಿಂಸೆಯ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
( ಾಕರ್ 13:9-13; ಲೂಕ 21:12-17)

16 “ಕೇಳಿರಿ! ತೋಳಗಳ ನಡುವೆ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಾವುಗಳಂತೆ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಬುದಿ್ದಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ,
ಾರಿ ಾಳಗಳಂತೆ ಾವ ಾನಿಯನೂ್ನ ಾಡದಿರಿ. 17 ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅವರು ಬಂಧಿಸಿ ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ
ಹೊಡೆಯುವರು. 18 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಸಮು್ಮಖಕೂ್ಕ ಅರಸುಗಳ ಸಮು್ಮಖಕೂ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಾಡುವರು.
ಆದರೆ ನೀವು ಆ ಅರಸುಗಳಿಗೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಯಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೂ ನನ್ನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳುವಿರಿ. 19 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಾಗ ನೀವು ಏನು ಾ ಾಡಬೇಕು,
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ಹೇಗೆ ಾ ಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ಹೇಳಬೇ ಾದುವುಗಳನು್ನ ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆಅನುಗ್ರಹಿಸ ಾಗುವುದು. 20 ಾ ಾಡುವವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ನೀವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಆತ್ಮನೇ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಾತ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

21 “ಸಹೋದರರು ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ ಅವರನು್ನ
ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವರು. ತಂದೆಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ ಅವರನು್ನ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವರು. 22 ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ
ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಾಳಿಕೊಳು್ಳವವನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವನು. 23 ಒಂದು ಊರಿನಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದರೆ ಮತೊ್ತಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಪುನಃ
ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಊರುಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಹೋಗುವುದನು್ನ
ಮುಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

24 “ಶಿಷ ್ಯನು ಗುರುವಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಲ್ಲ. ಆಳು ತನ್ನ ದಣಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಲ್ಲ.
25 ಶಿಷ ್ಯನು ತನ್ನ ಗುರುವಿನಂ ಾದರೆ ಾಕು. ಆಳು ತನ್ನ ದಣಿಯಂ ಾದರೆ ಾಕು.
ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯನನೆ್ನೕ ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲ (ದೆವ್ವ) ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಆ ಕುಟುಂಬದ
ಇತರರನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇ?
ಭಯಪಡಬೇ ಾದದು್ದ ದೇವರಿಗೆ,ಮನುಷ ್ಯರಿಗಲ್ಲ
(ಲೂಕ 12:2-7)

26 “ಆದ ಾರಣ ಆ ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿ. ಮರೆ ಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದೂ
ಬಹಿರಂಗ ಾಗುವುದು. ಗುಪ್ತ ಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಸಂಗತಿಯು ಬಯ ಾಗುವುದು.
27 ಾನು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ (ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ)ಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ
ನೀವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ. ಾನು ಈ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ.

28 “ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿ. ಅವರು ಶರೀರವನು್ನ ಾತ್ರ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು. ಆತ್ಮವನು್ನ
ಅವರು ಕೊಲ್ಲ ಾರರು. ಶರೀರವನೂ್ನ ಆತ್ಮವನೂ್ನ ನರಕಕೆ್ಕ ಾಕಬಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ
ಭಯಪಡಿರಿ. 29 ಾರುಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಎರಡು ಗುಬ್ಬಚಿ್ಚಗಳನು್ನ ಒಂದು ಾಣ್ಯಕೆ ್ಕ*
ಾರು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡದ ಹೊರತು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ

ಒಂ ಾದರೂ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ. 30 ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಕೂದಲುಗಳು ಇವೆ
ಎಂಬುದು ಸಹ ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 31 ಆದ ಾರಣ ಹೆದರಬೇಡಿ. ನೀವು ಅನೇಕ
ಗುಬ್ಬಚಿ್ಚಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಬಹಿರಂಗ ಾ
(ಲೂಕ 12:8-9)

32 “ಒಬ್ಬನು ಬೇರೆಯವರ ಮುಂದೆ, ಾನು ನನ್ನವನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಾನು
ಸಹ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಅವನನು್ನ ನನ್ನವನೆಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
33ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಜನರ ಮುಂದೆ, ಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಾನು ಸಹ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆಯಮುಂದೆ ಅವನು ನನ್ನವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

* 10:29: ಾಣ್ಯ. ಾಮ್ರದ ಾಣ್ಯ. ದಿ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹದಿ ಾರನೇ ಒಂದು ಾಗ.
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ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವವರಿಗೆ ಬರುವ ತೊಂದರೆಗಳು
(ಲೂಕ 12:51-53; 14:26-27)

34 “ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಂತಿಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಲು ಾನು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆಂದು
ೕಚಿಸಬೇಡಿ. ಾನು ಾಂತಿಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಲು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಖಡ್ಗ ಾಕಲು

ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 35-36ಈಪ್ರ ಾದನೆ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಾಡಲು ಾನು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ:

‘ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನಮನೆಯವರೇ ವೈರಿಗ ಾಗುವರು.
ಮಗನು ತಂದೆಗೆ,
ಮಗಳು ಾಯಿಗೆ,
ಸೊಸೆಯು ಅತೆ್ತಗೆ ವೈರಿಗ ಾಗುವರು.’ ಮೀಕ 7:6

37 “ ಾ ಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ಅಥ ಾ
ಾಯಿಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಲು ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ.
ಾವ ಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಇಲ್ಲವೆ

ಮಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಲು ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ.
38 ಾವ ಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ
(ಸಂಕಟವನು್ನ) ಅಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಲು ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ.
39 ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ಅದನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ನನ ಾಗಿ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವವನು ಅದನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು.

ದೇವಜನರನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸುವವನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ
( ಾಕರ್ 9:41)

40 “ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸುವವನು ನನ್ನನು್ನ ಸಹ ಅಂಗೀಕರಿಸುವನು.
ನನ್ನನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸುವವನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನು್ನ (ದೇವರನು್ನ) ಸಹ
ಅಂಗೀಕರಿಸುವನು. 41 ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂದು ಸಂಧಿಸಿ ಾ್ವಗತಿಸುವವನು
ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಪಡೆಯುವನು. ಸತು್ಪರುಷನನು್ನ
ಸತು್ಪರುಷನೆಂದು ಾ್ವಗತಿಸುವವನು ಆ ಸತು್ಪರುಷನಿಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ
ಪಡೆಯುವನು. 42 ದೀನ ಾದ ಇವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕರೆಂಬ ನಿಮಿತ್ತ ಸ ಾಯ
ಾಡುವವನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಪಡೆಯುವನು. ನನ್ನ

ಹಿಂ ಾಲಕರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ತಣಿ್ಣೕರನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಅದಕೆ್ಕ ಬರತಕ್ಕ
ಪ್ರತಿಫಲವು ತಪು ್ಪವುದೇ ಇಲ್ಲ.”

11
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನ
(ಲೂಕ 7:18-35)

1ಯೇಸು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ನಂತರ
ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಬೋಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಉಪದೇಶಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಗಲಿ ಾಯ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
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2 ಾ್ನನಿಕ ಾದ ೕ ಾನನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳು
ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ೕ ಾನನು ತನ್ನ ಕೆಲವು ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಯೇಸುವಿನ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3 ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ ೕ ಾನನು
ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ ಬರಬೇ ಾಗಿದ್ದವನು ನೀನೋ ಅಥ ಾ ಬೇರೊಬ್ಬನಿ ಾಗಿ ಾವು
ಎದುರುನೋಡಬೇಕೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

4 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನೀವು ಇಲಿ್ಲ ಕೇಳಿದ ಮತು್ತ ನೋಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ೕ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. 5 ಕುರುಡರು ದೃಷಿ್ಟ ಹೊಂದು ಾ್ತರೆ; ಕುಂಟರು ಮತೆ್ತ

ನಡೆ ಾಡಲು ಸಮಥರ್ ಾಗು ಾ್ತರೆ; ಕುಷ್ಟರೋಗಿಗಳು ಗುಣಹೊಂದು ಾ್ತರೆ; ಕಿವುಡರು
ಕೇಳಲು ಸಮಥರ್ ಾಗು ಾ್ತರೆ; ಸತ್ತವರು ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ
ಬಡಜನರಿಗೆ ಶುಭ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಹೇಳ ಾಗುತ್ತದೆ. 6 ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು
ಧನ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

7 ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ಹೊರಟುಹೋಗುತಿ್ತರಲು ಯೇಸುವು ಜನರೊಡನೆ
ೕ ಾನನನು್ನ ಕುರಿತು ಾತ ಾಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. ಯೇಸು, “ನೀವು

ಏನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ? ಾಳಿಯಿಂದ ಅ ಾ್ಲಡುವ
ದಂಟನೊ್ನೕ? ಇಲ್ಲ! 8 ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನೀವು ಏನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ?
ನಯ ಾದ ಉಡುಪನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಮನುಷ ್ಯನನೊ್ನೕ? ಇಲ್ಲ! ನಯ ಾದ
ಉಡುಪನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರು ಾಜರ ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತರೆ.
9 ಾ ಾದರೆ, ಏನನು್ನ ನೋಡಲು ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ? ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯನೊ್ನೕ? ೌದು!
ೕ ಾನನು ಪ್ರ ಾದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನವನು ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

10 ೕ ಾನನನು್ನ ಕುರಿತು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ:

‘ಇಗೋ! ಾನು (ದೇವರು) ನನ್ನ ದೂತನನು್ನ ನಿನಗಿಂತ ದಲು ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವನು ನಿನಗೆ ಾರಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡು ಾ್ತನೆ.’ ಮ ಾಕಿ 3:1

11 “ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನು ಹಿಂದೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದವರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು.
ಆದರೆ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಚಿಕ್ಕವನು ಸಹ ೕ ಾನನಿಗಿಂತಲೂ
ಹೆಚಿ್ಚನವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 12 ಾ್ನನಿಕ
ೕ ಾನನು ಬಂದ ಸಮಯದಿಂದ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ಪ್ರಬಲ ಾದ

ಆಕ್ರಮಣಗಳಿಗೆ ಒಳ ಾಗಿದೆ. ಬ ಾ ಾ್ಕರವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಜನರು ಾಜ್ಯವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರಯತಿ್ನಸು ಾ್ತರೆ. 13 ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳು ಮತು್ತ
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ೕ ಾನನು ಬರುವ ತನಕ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದ

ಕುರಿ ಾಗಿ ಮುಂತಿಳಿಸಿದವು. 14 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ನೀವು ನಂಬುವು ಾದರೆ ಈ ೕ ಾನನೇ ಎಲೀಯನು. ಅವನು ಬರು ಾ್ತನೆಂದು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವೂ ಹೇಳಿದೆ. 15ಜನರೇ, ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ಆಲಿಸಿರಿ!

16 “ಈ ಾಲದ ಜನರನು್ನ ಕುರಿತು ಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿ? ಅವರು ಾವ ರೀತಿ
ಇ ಾ್ದರೆ? ಈ ಾಲದ ಜನರು ಾರುಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಮಕ್ಕಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ಒಂದು ಗುಂಪಿನಮಕ್ಕಳುಮತೊ್ತಂದು ಗುಂಪಿನಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತರೆ:
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17 ‘ ಾವು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾದ್ಯ ಾರಿಸಿದೆವು.
ನೀವು ಕುಣಿಯಲಿಲ್ಲ;

ಾವು ಶೋಕಗೀತೆ ಾಡಿದೆವು,
ನೀವು ದುಃಖಿಸಲಿಲ್ಲ.’

18 ಇಂದಿನ ಜನರು ಈ ಮಕ್ಕಳಂತಿ ಾ್ದರೆ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕಕೆ? ಏಕೆಂದರೆ
ೕ ಾನನು ಬಂದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಜನರಂತೆ ಊಟ ಾಡಲಿಲ್ಲ;

ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನರು, ‘ಅವನಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 19 ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬಂದನು. ಆತನು ಬೇರೆ ಜನರಂತೆ
ಊಟ ಾಡು ಾ್ತನೆ; ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಜನರು, ‘ನೋಡಿರಿ!
ಅವನು ಹೊಟೆ್ಟ ಾಕ, ಅವನು ಕುಡುಕ, ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರು ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟ ಜನರು
ಅವನಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ’ಎಂದುಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಾನವುತನ್ನ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದಲೇ
ತನ್ನ ೕಗ ್ಯತೆಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ.”

ನಂಬದ ಜನರಿಗೆಯೇಸುವಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
(ಲೂಕ 10:13-15)

20 ನಂತರ ಯೇಸು, ಾನು ಾವ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಹೇರಳ ಾಗಿ
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದನೋ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದನು. ಏಕೆಂದರೆ
ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಾಪ
ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. 21 ಯೇಸು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಖೊ ಾಜಿನೇ, ನಿನ್ನ

ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ? ಬೆ ಾ್ಸಯಿದವೇ, ನಿನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ಾನು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆನು. ಅದೇ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಟೈರ್, ಸೀದೋನ್ ಗಳಲಿ್ಲ ಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಜನರು ಬಹಳ ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ
ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು; ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ದುಃಖಪಟು್ಟ
ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು; ಮೈಮೇಲೆ ಬೂದಿಯನು್ನ ಾಕಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
22 ಆದರೆ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನದಲಿ್ಲ ಟೈರ್, ಸೀದೋನ್ ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಿ್ಥತಿಯು
ಬಹಳ ದುಸಿ್ಥತಿಗೆ ಒಳ ಾಗುವುದೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

23 “ಕಪೆ ೌರ್ಮೇ, ನೀನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವು ಾಗಿ ೕಚಿಸುವಿ ೕ?
ಇಲ್ಲ! ನೀನು ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿಯುವೆ. ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನಡೆಸಿದೆ. ಸೊದೋಮಿನಲಿ್ಲ ಆ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ ಆ ಜನರು
ಾಪ ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅದು
ಪಟ್ಟಣ ಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿರುತಿ್ತತು್ತ. 24ಆದರೆ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪರಿಸಿ್ಥತಿ
ಸೊದೋಮಿಗಿಂತಲೂ ದುಸಿ್ಥತಿಗೆ ಒಳ ಾಗುವುದು ಎಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.”

ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಾಯಕ
(ಲೂಕ 10:21-22)

25 ಬಳಿಕ ಯೇಸು, “ಪರಲೋಕ ಭೂಲೋಕಗಳ ಪ್ರಭು ಾದ ತಂದೆಯೇ, ನಿನಗೆ
ಾನು ವಂದನೆ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನೀನು
ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾನಿಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ಷ ್ಮಬುದಿ್ದಯುಳ್ಳವರಿಗೂಮರೆ ಾಡಿರುವೆ. ಆದರೆ
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ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಂತಿರುವಈಜನರಿಗೆ ನೀನು ಗೋಚರಪಡಿಸಿರುವೆ. 26 ೌದು ತಂದೆಯೇ,
ಇದು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ನೀನು ಹೀಗೆ ಾಡಿರುವೆ.

27 “ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಾವನೂ ಮಗನನು್ನ ಅರಿತಿಲ್ಲ.
ತಂದೆ ಾತ್ರ ಮಗನನು್ನ ಅರಿತಿ ಾ್ದನೆ. ಾವನೂ ತಂದೆಯನು್ನ ಅರಿತಿಲ್ಲ. ಮಗನು
ಾತ್ರ ತಂದೆಯನು್ನ ಅರಿತಿ ಾ್ದನೆ. ಮಗನು ತಂದೆಯನು್ನ ಾರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕೆಂದು

ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತನೋ ಅವರು ತಂದೆಯನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
28 “ಕಷ್ಟಪಡುವವರೇ, ಹೊರೆಹೊತ್ತವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ. ಾನು

ನಿಮಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 29 ನನ್ನ ನೊಗಕೆ್ಕ ಹೆಗಲು ಕೊಟು್ಟ ನನಿ್ನಂದ
ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಾನು ಾತಿ್ವಕನೂ ದೀನನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 30 ೌದು, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ನೊಗವು
ಮೃದು ಾಗಿದೆ; ನನ್ನ ಹೊರೆಯು ಹಗುರ ಾಗಿದೆ.”

12
ಕೆಲವುಯೆಹೂದ್ಯರುಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಾಡಿದ ಟೀಕೆ
( ಾಕರ್ 2:23-28; ಲೂಕ 6:1-5)

1 ಅಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ. ಯೇಸು ಾನ್ಯದ ಹೊಲಗಳ ಾಗರ್ ಾಗಿ
ನಡೆದುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನೊಂದಿಗಿದ್ದರು. ಅವರು
ಹಸಿದಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ ್ಯರು ತೆನೆಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ತಿನ್ನತೊಡಗಿದರು.
2ಇದನು್ನ ಕಂಡಫರಿ ಾಯರುಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೋಡು! ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಾಡತಕ್ಕ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

3 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ಾನೂ ತನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದ ಜನರೂ ಹಸಿ ಾಗ ಾವೀದನು
ಏನು ಾಡಿದನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲವೇ? 4 ಾವೀದನು ದೇವರ
ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಹೋದನು. ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ್ದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾವೀದನು
ಮತು್ತ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಜನರು ತಿಂದರು. ಅವರು ಆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನವುದು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿತು್ತ. ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಾಜಕರಿಗೆ ಾತ್ರ
ಅವ ಾಶವಿತು್ತ. 5 ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಜಕರು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಮೀರಿದರೂ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಓದಲಿಲ್ಲವೇ? 6 ಆದರೆ ದೇ ಾಲಯಕಿ್ಕಂತಲೂ

ಹೆಚಿ್ಚನವನು ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 7 ‘ಪಶುಯಜ್ಞಗಳು
ನನಗೆ ಬೇಡ, ಕರುಣೆಯೇ ನನಗೆ ಬೇಕು’✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅರಿತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ತಪ್ಪನೆ್ನೕನೂ ಾಡದ ಇವರಿಗೆ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂದು ತೀಪುರ್
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
8 “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕೂ್ಕ ಪ್ರಭು ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

✡ 12:7: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಹೋಶೇಯ 6:6.
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ಕೈಬತಿ್ತದವನಿಗೆ ಆರೋಗ ್ಯ ಾನ
( ಾಕರ್ 3:1-6; ಲೂಕ 6:6-11)

9ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅವರ ಸ ಾಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 10 ಆ
ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಕೈ ಊನ ಾಗಿತು್ತ. ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೇಸುವಿನ
ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾರಣ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಯೇಸುವಿಗೆ “ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಸರಿಯೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

11ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರ ಬಳಿ ಾದರೂ ಒಂದು ಕುರಿಯಿದು್ದ, ಆ ಕುರಿಯು
ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಂದು ಕುಣಿ ಳಕೆ್ಕ ಬಿದ್ದರೆ,ನೀವುಆಕುರಿಯನು್ನ ಕುಣಿಯಿಂದಮೇಲಕೆ್ಕ
ಎತು್ತವಿರಿ. 12ಮನುಷ ್ಯನು ಕುರಿಗಿಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ
ಅನು ಾರ ಾದದು್ದ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

13ನಂತರಯೇಸು ಕೈಊನ ಾಗಿದ್ದಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈ ತೋರಿಸು”ಎಂದನು.
ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಆತನ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿದನು. ಕೂಡಲೇ, ಅವನ ಕೈ ಮತೊ್ತಂದು
ಕೈಯಂತೆ ಸರಿ ಾಯಿತು. 14ಆದರೆ ಫರಿ ಾಯರು ಹೊರಟುಹೋಗಿ, ಯೇಸುವನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲು ಉ ಾಯಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಯೇಸು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೇವಕ
15ಫರಿ ಾಯರು ಏನು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ

ಆತನು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. ಅನೇಕ ಜನರು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
ಆತನು ಎ ಾ್ಲ ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. 16 ಆದರೆ ಾನು ಾರೆಂಬುದನು್ನ
ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ ಾರದೆಂದು ಆತನು ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. 17ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಯೆ ಾಯನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೇಸು ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.
ಯೆ ಾಯನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

18 “ಇಗೋ, ನನ್ನ ಸೇವಕನು.
ಾನು ಆತನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ಆತನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚದೆ್ದೕನೆ.

ಆತನಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಇರಿಸುವೆನು.
ಆತನು ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪುರ್ ಾಡುವನು.

19ಆತನು ಜಗಳ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೂ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಆತನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

20 ಾಗಿಹೋದ ದಂಟನು್ನ ಆತನು ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ;
ಆರಿಹೋಗುತಿ್ತರುವ ದೀಪವನು್ನ ಆತನು ನಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪುರ್ ಜಯಗಳಿಸುವಂತೆ ಆತನು ಾಡುವನು.

21ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುವರು.” ಯೆ ಾಯ 42:1-4

ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿ ಾರ ದೇವರದೇ
( ಾಕರ್ 3:20-30 ಲೂಕ 11:14-23; 12:10)
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22 ಆಗ ಕೆಲವು ಜನರು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಅವನಲಿ್ಲ
ದೆವ್ವವಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ಕುರುಡ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಮೂಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೇಸು
ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಾತ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ನೋಡುವುದಕೂ್ಕ
ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. 23 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬೆರ ಾದರು. “ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವು ಾಗಿ
ನಮಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದ ಾವೀದನಕು ಾರನುಈತನೇ (ಯೇಸು)ಆಗಿರಬಹುದು”
ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

24 ಜನರು ಹೀಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತದು್ದದನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಫರಿ ಾಯರು, “ಯೇಸು
ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನ ಶಕಿ್ತಯ ಮೂಲಕ ಜನರನು್ನ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನು
ದೆವ್ವಗಳ ಅಧಿಪತಿ” ಎಂದರು.

25 ಫರಿ ಾಯರು ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದವು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ತನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾನೇ ಹೋ ಾಡುವ ಾಜ್ಯವು
ಾಶ ಾಗುವುದು. ಅಂತಃಕಲಹದಿಂದ ಒಡೆದುಹೋಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಜ್ಯವು
ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಭೇದ ಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಟುಂಬವು
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 26 ಹೀಗಿರಲು ಸೈ ಾನನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೆವ್ವಗಳನೆ್ನೕ
ಹೊರಗೆ ಓಡಿಸಿದರೆ ಅವನು ತನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಒಡಕನು್ನ ಾಡಿದಂ ಾಯಿತು. ಆಗ
ಅವನು ಮತು್ತ ಅವನ ಾಜ್ಯವು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರಲು ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ? 27 ಾನು ಸೈ ಾನನ
ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. ಅದು ನಿಜ ಾದರೆ,
ನಿಮ್ಮ ಜನರು ಾವ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸು ಾ್ತರೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ಸ್ವಂತ ಜನರೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂದು ನಿರೂಪಿಸು ಾ್ತರೆ. 28 ಆದರೆ ಾನು
ದೇವ ಾತ್ಮನ ಶಕಿ್ತಯ ಮೂಲಕ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ದೇವರ ಾಜ್ಯವು
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು ತೋಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ. 29 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಬಲಿಷ್ಠನೊಬ್ಬನ ಮನೆಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಅವನ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಕದಿಯಬೇಕಿದ್ದರೆ, ದಲು ಅವನು ಆ
ಬಲಿಷ್ಠನನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾಕಬೇಕು. ಆಗ ಆ ಬಲಿಷ್ಠನಮನೆಯಸ್ವತ್ತನು್ನ ಕದಿಯಲು ಅವನಿಗೆ
ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು. 30 ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದವನು ನನಗೆ ವಿರೋಧಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಶೇಖರಿಸದವನು ಚದರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

31 “ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಜನರು ಾಡುವ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಪಕೂ್ಕ ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ದೂಷಣೆ ಾತಿಗೂ
ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮ ದೂಷಣೆಗೆ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.
32 ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿದರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ
ಉಂಟು. ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿದರೆ ಅದಕೆ್ಕ
ಕ್ಷ ಾಪಣೆಯು ಇಹದ ಾ್ಲಗಲಿ ಪರದ ಾ್ಲಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ನಿಜಸಿ್ಥತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಾಯರ್ಗಳೇ ಾ
(ಲೂಕ 6:43-45)

33 “ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲ ಬೇ ಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯ ಮರ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಮರ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನೆ್ನೕ ಬಿಡುವುದು. ಮರವನು್ನ
ಅದರಲಿ್ಲ ಬಿಡುವ ಫಲದಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 34 ನೀವು ಾವುಗಳು!
ನೀವು ದುಷ್ಟರು! ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳುವಿರಿ? ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
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ತುಂಬಿರುವುದನೆ್ನೕ ನಿಮ್ಮ ಾಯಿ ಾ ಾಡುತ್ತದೆ. 35 ಒಳೆ್ಳಯವನು ತನ್ನ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ
ಹೃದಯದಿಂದ ಬರುವ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನೆ್ನೕ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ದುಷ್ಟನು
ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟವುಗಳನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ತನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರುವ ಕೆಟ್ಟವುಗಳನೆ್ನೕ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 36 ಜನರು
ನಿಲರ್ಕ್ಷ ್ಯ ಾವದಿಂದ ಆಡಿದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾತಿಗೂ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇ ಾಗುವುದು. 37 ನಿಮ್ಮ ಾತುಗಳಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ
ನೀತಿವಂತರೆಂ ಾಗಲಿ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂ ಾಗಲಿ ತೀಪುರ್ ನೀಡ ಾಗುವುದು”ಎಂದನು.
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿಯೆಹೂದ್ಯರ ಬೇಡಿಕೆ
( ಾಕರ್ 8:11-12; ಲೂಕ 11:29-32)

38 ಆಗ ಕೆಲವು ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಯೇಸುವಿಗೆ,
“ಬೋಧಕನೇ, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಿರೂಪಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

39ಯೇಸು, “ದುಷ್ಟರು ಮತು್ತ ಾಪಿಗಳು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಅಪೇ ಸು ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನೂ್ನ ಗುರುತಿ ಾಗಿ ತೋರಿಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
40 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ೕನನು ಮೂರು ದಿವಸ ಹಗಲಿರುಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿನ
ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ
ಮೂರು ದಿನ ಹಗಲಿರುಳು ಇರುವನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಾವ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 41 ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಂದು ನಿನೆವೆ
ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು ಇಂದು ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ೕಷಿಸುವರು. ಏಕೆಂದರೆ ೕನನು ಬೋಧಿಸಿ ಾಗ ಅವರು
ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನು್ನ ಬದ ಾವಣೆ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಾನು ೕನನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನವ ಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ.

42“ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನದಿನದಂದುದ ಣದೇಶದ ಾಣಿಯುಇಂದುಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ
ನಿ ್ಮಂದಿಗೆಎದು್ದನಿಂತು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂದು (ಅಪ ಾಧಿಗಳು)ನಿರೂಪಿಸುವಳು.
ಏಕೆಂದರೆ, ಆ ಾಣಿಯು ಸೊಲೊ ೕನನ ಾನದ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಲು
ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಳು. ಾ ಾದರೋ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗಿಂತಲೂ
ಹೆಚಿ್ಚನವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಇಂದಿನ ದುಷ್ಟಜನರ ಸಿ್ಥತಿ
(ಲೂಕ 11:24-26)

43 “ದು ಾತ್ಮವು ಮನುಷ ್ಯನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂ ಾಗ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಾಗಿ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಹುಡುಕು ಾ್ತ ನೀರಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ದು ಾತ್ಮಕೆ ್ಕ
ಬೇ ಾದ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಸ್ಥಳ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ. 44 ಆಗ ಅದು, ‘ ಾನು ಬಿಟು್ಟಬಂದ ಮನೆಗೇ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅದು ಅವನ ಬಳಿಗೆ
ಮತೆ್ತ ಬಂ ಾಗ ಆ ಮನೆಯು ಇನೂ್ನ ಬರಿ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚೊಕ್ಕಟ ಾಗಿ ಗುಡಿಸಿ
ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುತ್ತದೆ. 45 ಆಗ ಅದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ತನಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ
ದುಷ್ಟ ಾದ ಏಳು ದು ಾತ್ಮಗಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ದು ಾತ್ಮಗಳೆ ಾ್ಲ ಆ
ಮನುಷ ್ಯನೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಾಸ ಾಡ ಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ
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ದಲಿಗಿಂತಲೂಹೆಚಿ್ಚನ ಕಷ್ಟಗಳುಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವ ದುಷ್ಟ
ಜನರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುವುದು” ಎಂದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರೇ ಆತನ ಕುಟುಂಬ
( ಾಕರ್ 3:31-35; ಲೂಕ 8:19-21)

46 ಯೇಸುವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ, ಆತನ ಾಯಿ ಮತು್ತ
ಸಹೋದರರು ಬಂದು ಹೊರಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಆತನೊಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 47ಒಬ್ಬನುಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾಯಿಮತು್ತ ಸಹೋದರರು

ನಿನ ಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಾದಿ ಾ್ದರೆ, ಅವರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ”
ಎಂದನು.

48 ಯೇಸು, “ನನ್ನ ಾಯಿ ಾರು? ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಾರು?” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟು್ಟ, 49 ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ತೋರಿಸಿ, “ನೋಡಿ! ಇವರೇ ನನ್ನ
ಾಯಿ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು. 50 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆ
ಇಚಿ್ಛಸುವಂಥವುಗಳನು್ನ ಾಡುವವನೇ ನನ್ನ ನಿಜ ಾದ ಸಹೋದರ, ಸಹೋದರಿ
ಮತು್ತ ಾಯಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13
ಬಿತ್ತನೆಯನು್ನ ಉ ಾಹರಿಸಿಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಬೋಧನೆ
( ಾಕರ್ 4:1-9; ಲೂಕ 8:4-8)

1 ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಸರೋವರದ ತೀರದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 2ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದರು. ಆಗಯೇಸು
ದೋಣಿ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದಡದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು.
3ಆಗಯೇಸು ಾಮ್ಯಗಳಮೂಲಕಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದನು.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು:

“ಒಬ್ಬ ರೈತನು ಬೀಜ ಬಿತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 4 ಅವನು ಬೀಜ ಬಿತು್ತ ಾಗ
ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ರಸೆ್ತಯ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು. ಹಕಿ್ಕಗಳು ಬಂದು ಬೀಜಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು. 5 ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಬಂಡೆಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು. ಅಲಿ್ಲಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ
ಾಕಷು್ಟ ಮಣಿ್ಣಲ್ಲದಿದು್ದದರಿಂದ ಬೀಜಗಳು ಬೇಗ ಳೆತವು. 6ಆದರೆ ಬಿಸಿಲೇರಿ ಾಗ
ಆ ಳಕೆಗಳು ಒಣಗಿಹೋದವು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಳ ಾದ ಬೇರಿರಲಿಲ್ಲ.
7 ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು. ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು
ಒಳೆ್ಳಯ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದನು್ನ ತಡೆದುಬಿಟ್ಟವು. 8 ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು
ಒಳೆ್ಳಯನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು. ಅವುಬೆಳೆದು ಾಳುಬಿಟ್ಟವು. ಕೆಲವುಗಿಡಗಳುನೂರರಷು್ಟ,
ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ಅರವತ್ತರಷು್ಟ, ಇನು್ನ ಕೆಲವುಮೂವತ್ತರಷು್ಟ ಾಳುಬಿಟ್ಟವು. 9ನನಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡುವ ಜನರೇ, ಾಲಿಸಿರಿ!”
ಯೇಸು ಾಮ್ಯಗಳನು್ನ ಏಕೆ ಬಳಸಿದನು?
( ಾಕರ್ 4:10-12; ಲೂಕ 8:9-10)

10ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರುಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನೀನು ಾಮ್ಯಗಳಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

11 ಯೇಸು, “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದ ರಹಸ್ಯ ಾದ ಸತ್ಯಗಳನು್ನ ನೀವು ಾತ್ರ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲಿ್ಲರಿ. ಈ ಸತ್ಯಗಳ ರಹಸ್ಯವು ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯ ಾರದು. 12 ಸ್ವಲ್ಪ



ಮ ಾ್ತಯ 13:13 33 ಮ ಾ್ತಯ 13:21

ಾನವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಾನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಾಕಷು್ಟ
ಾನವಂತ ಾಗುವನು. ಆದರೆ ಾನವನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲದವನು ತನಗಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ
ಾನವನೂ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು. 13 ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ ಾನು ಈ ಾಮ್ಯಗಳ
ಮೂಲಕ ಇವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಜನರು ನೋಡಿದರೂ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ,
ಕೇಳಿದರೂ ಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 14ಇಂಥವರ ಬಗೆ್ಗ ಯೆ ಾಯನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

‘ನೀವು ಆಲಿಸುತಿ್ತೕರಿ, ಕೇಳುತಿ್ತೕರಿ,
ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನೀವು ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡುತಿ್ತೕರಿ,
ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಾಣುವುದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

15 ೌದು, ಇವರಮನಸು್ಸಗಳು ಕಠಿಣ ಾಗಿವೆ.
ಕಿವಿಮಂದ ಾಗಿವೆ,
ಕಣು್ಣ ಮ ಾ್ಬಗಿವೆ.

ಅವರು
ತಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ನೋಡದಂತೆಯೂ
ತಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಕೇಳದಂತೆಯೂ
ತಮ್ಮ ಮನಸು್ಸಗಳಿಂದ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆಯೂ

ನನ್ನ ಕಡೆಗೆತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದಂತೆಯೂನನಿ್ನಂದಗುಣಹೊಂದದಂತೆಯೂಹೀ ಾಯಿತು.’
ಯೆ ಾಯ 6:9-10

16 ನೀ ಾದರೋ ಧನ್ಯರು. ನಿಮಗೆ ಾಣುವ ಸಂಗತಿಗಳನೂ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ
ವಿಷಯಗಳನೂ್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲಿ್ಲರಿ. 17 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ನೀವು ಈಗ ನೋಡುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡಲು ಮತು್ತ ಈಗ ನೀವು ಕೇಳುವ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ಅನೇಕ ಪ್ರ ಾದಿಗಳುಮತು್ತ ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರು ಅಪೇ ಸಿದರು.
ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಬಿತ್ತನೆಯ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನ ವಿವರಣೆ
( ಾಕರ್ 4:13-20; ಲೂಕ 8:11-15)

18 “ಹೀಗಿರಲು ಒಕ್ಕಲಿಗನ ಕುರಿ ಾದ ಾಮ್ಯದ ಅಥರ್ವನು್ನ ಾಲಿಸಿರಿ.
19 “ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಅಂದರೇನು? ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಕುರಿತು

ಬೋಧಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವ ಮನುಷ ್ಯನೇ ಬೀಜ
ಬಿದ್ದ ಾರಿ ಮಗು್ಗ ಾಗಿರುವನು. ಕೆಡುಕನು (ಸೈ ಾನನು) ಬಂದು ಆ ಮನುಷ ್ಯನ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದ್ದ ಬೀಜಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕು ಾ್ತನೆ.

20 “ಬಂಡೆನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಅಂದರೇನು? ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದ
ಕೂಡಲೇ ಅದನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಮನುಷ ್ಯನೇ ಬೀಜ ಬಿದ್ದ
ಬಂಡೆನೆಲ ಾಗಿರುವನು. 21 ಆದರೆ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಬೋಧನೆಯನು್ನ ತನ್ನ
ಜೀವಿತದಲಿ್ಲ ಬೇರೂರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಆ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾತ್ರ
ಅನುಸರಿಸುವನು. ಆ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತನಗೆ ಕಷ್ಟ ಾಗಲಿ
ಹಿಂಸೆ ಾಗಲಿ ಬಂ ಾಗ ಅದನು್ನ ಬೇಗನೆ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವನು.
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22 “ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಅಂದರೇನು? ಬೋಧನೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿದರೂ ಜೀವನದ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಹಣದ ಮೇಲಿನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ಾಡುವವನೇ ಬೀಜ ಬಿದ್ದ ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳ
ನೆಲ ಾಗಿರವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೋಧನೆಯು ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಜೀವಿತದಲಿ್ಲ ಫಲ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

23 “ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಅಂದರೇನು? ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ
ಅದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕಿ್ತಯೇ ಬೀಜ ಬಿದ್ದ ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲ ಾಗಿರುವನು. ಆ
ಮನುಷ ್ಯನು ಬೆಳೆದು ಕೆಲವು ಾರಿ ನೂರರಷು್ಟ ಕೆಲವು ಾರಿ ಅರವತ್ತರಷು್ಟ ಮತು್ತ
ಕೆಲವು ಾರಿಮೂವತ್ತರಷು್ಟ ಫಲ ಕೊಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಗೋಧಿಮತು್ತ ಹಣಜಿ ಾಮ್ಯ

24 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ಾಮ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬೋಧಿಸಿದನು.
ಅದೇನೆಂದರೆ: “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ಒಳೆ್ಳಯ ಬೀಜವನು್ನ ತನ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದ
ಒಬ್ಬ ರೈತನಂತಿದೆ. 25 ಆ ಾತಿ್ರ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಅವನ ವೈರಿ ಬಂದು
ಗೋಧಿಯ ನಡುವೆ ಹಣಜಿಯನು್ನ ಬಿತಿ್ತ ಹೊರಟುಹೋದನು. 26 ಬಳಿಕ ಗೋಧಿ
ಬೆಳೆದು ತೆನೆಬಿಟಿ್ಟತು. ಅದರೊಡನೆ ಹಣಜಿ ಸಹ ಬೆಳೆಯಿತು. 27 ಆಗ ಆ ರೈತನ
ಸೇವಕರು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ನಿನ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ ಬೀಜ ಬಿತಿ್ತದೆ.
ಹಣಜಿ ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂತು?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

28 “ಆ ಮನುಷ ್ಯನು, ‘ಒಬ್ಬ ವೈರಿ ಹಣಜಿಯನು್ನ ಬಿತಿ್ತ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

“ಆ ಸೇವಕರು ‘ ಾವು ಹೋಗಿ ಹಣಜಿಗಳನು್ನ ಕೀಳಬೇಕೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
29 “ಆ ಮನುಷ ್ಯನು, ‘ಬೇಡ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹಣಜಿಗಳನು್ನ ಕೀಳು ಾಗ

ಗೋಧಿಯನು್ನ ಸಹ ಕೀಳಬಹುದು. 30 ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದವರೆಗೆ ಹಣಜಿಯೂ ಗೋಧಿಯೂ
ಒಟಿ್ಟಗೆ ಬೆಳೆಯಲಿ. ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಕೆಲಸದವರಿಗೆ, ದಲು
ಹಣಜಿಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಅದನು್ನ ಸುಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊರೆ ಕಟಿ್ಟ, ನಂತರ ಗೋಧಿಯನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಅದನು್ನ ನನ್ನ ಕಣಜಕೆ್ಕ ತನಿ್ನರಿ ಎಂದುಹೇಳುವೆನು’ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.”
ಅನೇಕ ಾಮ್ಯಗಳಮೂಲಕಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
( ಾಕರ್ 4:30-34; ಲೂಕ 13:18-21)

31 ನಂತರ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು:
“ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ಾಸಿವೆ ಾಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನು ಅದನು್ನ ತನ್ನ
ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದನು. 32 ಅದು ಎ ಾ್ಲ ಬೀಜಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸಣ್ಣ ಬೀಜ ಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಅದು ಬೆಳೆ ಾಗ ತೋಟದ ಗಿಡಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿರುವುದು. ಅದು
ಮರ ಾ ಾಗ ಪ ಗಳು ಬಂದು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಗೂಡು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ
ದೊಡ್ಡ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.”

33 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು:
“ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ರೊಟಿ್ಟ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೋಗುಣಿಯ
ಹಿಟಿ್ಟಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಹುಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ಆ ಹುಳಿಯು ಾದಿದ ಹಿಟ್ಟನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಉಬಿ್ಬಸಿತು.”
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34 ಯೇಸು ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದನು. ಆತನು
ಉಪದೇಶಿಸು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಾಮ್ಯಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 35ಪ್ರ ಾದಿ ಹೇಳಿದ್ದ
ಈ ಾತು ಇದರಿಂದ ನೆರವೇರಿತು:

“ ಾನು ಾಮ್ಯಗಳಮೂಲಕಉಪದೇಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಲೋಕ ಉಂಟಾದಂದಿನಿಂದ ಮರೆ ಾಗಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾನು
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.” ಕೀತರ್ನೆ. 78:2

ಕಠಿಣ ಾದ ಾಮ್ಯಕೆ ್ಕ ಯೇಸುವಿನ ವಿವರಣೆ
36 ನಂತರ ಯೇಸು ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಆತನ

ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವ ಹಣಜಿಯನು್ನ ಕುರಿ ಾದ ಾಮ್ಯದ
ಅಥರ್ವನು್ನ ನಮಗೆ ವಿವರಿಸು”ಅಂದರು.

37ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು: “ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತು್ತವವನೇ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು. 38 ಆ ಹೊಲ ಈ ಲೋಕ ಾಗಿದೆ. ಒಳೆ್ಳಯ ಾಳುಗಳೇ
ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. ಕೆಡುಕನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರೇ
ಹಣಜಿಗಳು. 39 ಹಣಜಿಯನು್ನ ಬಿತಿ್ತದ ವೈರಿಯೇ ಸೈ ಾನ. ಸುಗಿ್ಗ ಾಲ ಅಂದರೆ
ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯ ಾಲ. ಕೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಾರರೇ ದೇವದೂತರು.

40 “ಹಣಜಿಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಡು ಾ್ತರೆ. ಈ ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ
ಆಗುವಂಥದು್ದ ಇದೇ. 41 ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತನ್ನ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವನು.
ಆತನ ದೂತರು ಾಪಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾದ ಮತು್ತ ಕೇಡು ಾಡುವ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ
ಕೂಡಿಸುವರು; ಅವರನು್ನ ಆತನ ಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾಕಿ 42 ಬೆಂಕಿಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಎಸೆದುಬಿಡುವರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ನೋವಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಕಡಿಯುವರು. 43ಒಳೆ್ಳಯವ ಾದರೋ ಸೂಯರ್ನಂತೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸು ಾ್ತ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ
ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವರು. ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವ ಜನರೇ, ಆಲಿಸಿರಿ!

ನಿಧಿಮತು್ತ ಮುತಿ್ತನ ಾಮ್ಯಗಳು
44 “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟ ನಿಧಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ಒಂದು

ದಿನ ಒಬ್ಬನು ಆ ನಿಧಿಯನು್ನ ಕಂಡು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನು್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾರಿ ಆ ಹೊಲವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು.

45 “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಮುತು್ತಗಳನು್ನ ಹುಡುಕುವ ಒಬ್ಬ
ಾ್ಯ ಾರಿಯಂತಿದೆ. 46 ಒಂದು ದಿನ ಆ ಾ್ಯ ಾರಿಗೆ ಬಹು ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ
ಒಂದು ಮುತು್ತ ಸಿಕಿ್ಕತು. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾರಿ ಆ ಮುತ್ತನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು.
ಮೀನಿನ ಬಲೆಯ ಕುರಿ ಾದ ಾಮ್ಯ

47 “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ಸರೋವರದೊಳಗೆ ಬೀಸಿದ ಬಲೆಯಂತಿದೆ. ಆ
ಬಲೆಗೆ ಅನೇಕ ಜಾತಿಯ ಮೀನುಗಳು ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡವು. 48 ಆಗ ಆ ಬಲೆಯು
ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. ಬೆಸ್ತರು ಆ ಬಲೆಯನು್ನ ದಡಕೆ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಳೆ್ಳಯ
ಮೀನುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟ ಮೀನುಗಳನು್ನ ಬಿ ಾಡಿದರು.



ಮ ಾ್ತಯ 13:49 36 ಮ ಾ್ತಯ 14:2

49 ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುವುದು. ದೇವದೂತರು ಬಂದು
ಒಳೆ್ಳಯಜನರಿಂದಕೆಟ್ಟಜನರನು್ನ ಬೇರೆ ಾಡುವರು. 50ದೇವದೂತರು ಕೆಟ್ಟಜನರನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯ ಸ್ಥಳದೊಳಕೆ್ಕ ಎಸೆಯುವರು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಜನರು ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ
ನೋವಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುವರು.”

51 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ಈ ವಿಷಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಷ ್ಯರು, “ ಾವು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡೆವು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
52 ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದ

ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿದಂಥ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕನು ಒಂದು ಮನೆಯ
ಯಜ ಾನನಂತಿ ಾ್ದನೆ. ಆಮನುಷ ್ಯನು ಹೊಸ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಹಳೆಯ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ
ಆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಶೇಖರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ತರುವನು” ಎಂದನು.

ಸ್ವಂತಊರಿಗೆಯೇಸುವಿನ ಪ್ರ ಾಣ
( ಾಕರ್ 6:1-6; ಲೂಕ 4:16-30)

53 ಯೇಸು ಈ ಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಬೋಧಿಸಿದ ನಂತರ ಅಲಿ್ಲಂದ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಊರಿಗೆ ಹೋದನು. 54 ಯೇಸು ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸಿ ಾಗ ಜನರು
ಬೆರ ಾಗಿ, “ಈ ಾನವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಈ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಎಲಿ್ಲಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು? 55 ಇವನು ಕೇವಲ ಆ ಬಡಗಿಯ ಮಗನಲ್ಲವೇ?
ಇವನ ಾಯಿ ಮರಿಯಳು. ಾಕೋಬ, ೕಸೇಫ, ಸಿ ೕನ ಮತು್ತ ಯೂದ
ಇವನ ಸಹೋದರರು. 56 ಅವನ ಸಹೋದರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದರೆ.
ಹೀಗಿರಲು ಇವನು ಈ ಾನವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಈ
ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಎಲಿ್ಲಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು?” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡು, 57 ಆತನನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಪರಜನರು ಮ ಾರ್ದೆ ಸಲಿ್ಲಸು ಾ್ತರೆ; ಆದರೆ

ಸ್ವಂತ ಊರಿನವ ಾಗಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯವ ಾಗಲಿ ಮ ಾರ್ದೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 58 ಆ ಜನರ ಅವಿ ಾ್ವಸದ ಾರಣ ಆತನು ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

14
ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಹೆರೋದನ ಅಭಿ ಾ್ರಯ
( ಾಕರ್ 6:14-29; ಲೂಕ 9:7-9)

1 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಹೆರೋದನು ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಜನರು ಯೇಸುವಿನ
ಕುರಿತು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 2 ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆರೋದನು
ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಯೇಸುವೇ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನು. ಅವನು
ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ ಾರಣವೇ ಅವನುಈಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ರೀತಿ
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3ಈಸಮಯಕೆ್ಕ ದಲೇಹೆರೋದ್ಯಳನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಹೆರೋದನು ೕ ಾನನನು್ನ
ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ, ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿದ್ದನು. ಹೆರೋದ್ಯಳು
ಹೆರೋದನ ಸಹೋದರ ಾದ ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಹೆಂಡತಿ. 4 ೕ ಾನನು ಹೆರೋದನಿಗೆ,
“ಹೆರೋದ್ಯಳನು್ನ ನೀನು ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದು್ದದೇ
ಈ ಸೆರೆ ಾಸಕೆ್ಕ ಾರಣ. 5 ಹೆರೋದನು ೕ ಾನನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂ
ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಕೊಲಿ್ಲಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ೕ ಾನನನು್ನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂದು
ನಂಬಿದ್ದರು.

6 ಹೆರೋದನ ಹುಟು್ಟಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಹೆರೋದ್ಯಳ ಮಗಳು ಹೆರೋದನ
ಮತು್ತ ಅವನ ಅತಿಥಿಗಳ ಮುಂದೆ ನತಿರ್ಸಿದಳು. ಹೆರೋದನು ಅವಳನು್ನ ಬಹಳ
ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡನು. 7 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು, “ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇ ಾದರೂ ಾನು
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಅವಳಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು. 8ಏನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಹೆರೋದ್ಯಳು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಹೆರೋದನಿಗೆ,
“ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಈ ತಟೆ್ಟಯಮೇಲೆಯೇ ನನಗೆ ಕೊಡು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

9 ಾಜ ಹೆರೋದನು ಬಹಳ ಾಗಿ ದುಃಖಪಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಏನು ಕೇಳಿದರೂ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಅವನು ಅವಳಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು. ಹೆರೋದನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರು ಸಹ ಆ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವಳು ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೆರೋದನು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. 10 ಸೆರೆಮನೆಗೆ
ಹೋಗಿ ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಅವನು ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 11 ಅವರು ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ತಟೆ್ಟಯ ಮೇಲೆ ತಂದು
ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವಳು ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಾಯಿ ಾದ ಹೆರೋದ್ಯಳ ಬಳಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು. 12 ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ಬಂದು ಅವನ ದೇಹವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಐದು ಾವಿರಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆ ಆ ಾರ ಾನ
( ಾಕರ್ 6:30-44; ಲೂಕ 9:10-17; ೕ ಾನ 6:1-14)

13 ೕ ಾನನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಯೇಸು ದೋಣಿಹತಿ್ತ ನಿಜರ್ನ ಾದ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋದನು. ಆದರೆ ಈ ಸುದಿ್ದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಊರುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾಲುನಡಿಗೆಯಲೆ್ಲೕ ಆತನಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋದರು.
14 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಜನರು ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ನೆರೆದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ಅವರಿ ಾಗಿ ದುಃಖಪಟು್ಟ ಾಯಿಲೆಯವರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು.

15 ಸಂಜೆ ಾ ಾಗ, ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಜನರು
ಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಾಗಲೇ ಸಮಯ ಾಗಿದೆ. ಜನರು ತಮ ಾಗಿ ಆ ಾರವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರನು್ನಊರುಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

16ಯೇಸು, “ಜನರು ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ. ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟವನು್ನ
ಕೊಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಐದು ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಎರಡು ಮೀನುಗಳು ಾತ್ರ ಇವೆ”
ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
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18 ಯೇಸು, “ಆ ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಮೀನುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತನಿ್ನರಿ” ಅಂದನು.
19 ಬಳಿಕ ಆತನು ಜನರಿಗೆ ಹುಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೇಳಿ ಐದು
ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಎರಡು ಮೀನುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ,
ಅವುಗಳಿ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಸಲಿ್ಲಸಿ, ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮುರಿದು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. ಶಿಷ ್ಯರು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿದರು. 20 ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ತಿಂದು ತೃಪ್ತ ಾದರು. ಜನರು ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ತಿನ್ನ ಾರದೆ ಉಳಿಸಿದ
ಚೂರುಗಳನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಶೇಖರಿಸಿ ಾಗ ಹನೆ್ನರಡು ಬುಟಿ್ಟಗಳು ತುಂಬಿಹೋದವು.
21ಊಟ ಾಡಿದವರಲಿ್ಲ ಹೆಂಗಸರುಮತು್ತಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಗಂಡಸರೇ ಸು ಾರು
ಐದು ಾವಿರ ಇದ್ದರು.

ಸರೋವರದಮೇಲೆಯೇಸುವಿನ ಾಲುನಡಿಗೆ
( ಾಕರ್ 6:45-52; ೕ ಾನ 6:15-21)

22 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ ಾನು ಈ ಜನರನು್ನ ಬೀ ್ಕಟು್ಟ ಬರುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀವು ಈಗಲೇ ದೋಣಿ ಹತಿ್ತಕೊಂಡು ಸರೋವರದ ಆಚೆದಡಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 23 ಆತನು ಜನರಿಗೆ ಶುಭವನು್ನ ಕೋರಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ
ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನೊಬ್ಬನೇ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಆಗಲೇ
ಾತಿ್ರ ಾಗಿತು್ತ. ಅಲಿ್ಲ ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದನು. 24 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ದೋಣಿಯು
ಸರೋವರದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗಿತು್ತ. ಎದುರು ಾಳಿಯಿಂದ ಅಲೆಗಳ
ಬಡಿತಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಂಡಿತು್ತ.

25ಆ ಾತಿ್ರಯಕಡೇಜಾವದಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ದೋಣಿಯಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರು.
ಆತನು ಸರೋವರದ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯು ಾ್ತ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬರತೊಡಗಿದನು.
26 ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಆತನನು್ನ ಕಂಡ ಶಿಷ ್ಯರು ಭೂತವೆಂದು
ಾವಿಸಿ ಭಯದಿಂದ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.
27 ಕೂಡಲೇ ಯೇಸು, “ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ! ಾನೇ! ಭಯಪಡಬೇಡಿ” ಎಂದು

ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದನು.
28 ಪೇತ್ರನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ

ನಡೆದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸು” ಎಂದನು.
29ಯೇಸು, “ಪೇತ್ರನೇ, ಾ”ಅಂದನು.
ಕೂಡಲೆ ಪೇತ್ರನು ದೋಣಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ನೀರಿನ

ಮೇಲೆ ನಡೆದನು. 30 ಆದರೆ ಅವನು ಾಳಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅಲೆಗಳನು್ನ ನೋಡಿ
ಭಯಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಮುಳುಗತೊಡಗಿ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು” ಎಂದು
ಕೂಗಿಕೊಂಡನು.

31 ಯೇಸು ತನ್ನ ಕೈ ಚಾಚಿ ಪೇತ್ರನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು. ಯೇಸು,
“ಅಲ್ಪವಿ ಾ್ವಸಿಯೇ, ಏಕೆ ಸಂದೇಹಪಟೆ್ಟ?” ಎಂದನು.

32 ಪೇತ್ರನು ಮತು್ತ ಯೇಸು ದೋಣಿ ಹತಿ್ತದ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಂತ ಾಯಿತು.
33ದೋಣಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಶಿಷ ್ಯರುಯೇಸುವನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿ, “ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂದೇವರ
ಮಗನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆಯೇಸುವಿನಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
( ಾಕರ್ 6:53-56)
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34 ಅವರು ಸರೋವರವನು್ನ ಾಟಿ ಗೆನೆಸರೇತ್ ದಡಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 35 ಅಲಿ್ಲದ್ದ
ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿದರು. ಆತನು ಾರೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಯೇಸು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದರು. ಜನರು ರೋಗಗಳಿಂದ ಬೇನೆಗಳಿಂದ ನರಳುತಿ್ತದ್ದವರನೆ್ನಲ್ಲ ಆತನ
ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. 36 ಆತನ ಮೇಲಂಗಿಯ ಾ್ನದರೂ ಮುಟಿ್ಟ ಗುಣಹೊಂದಲು
ಅವ ಾಶಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಆತನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಗುಣಹೊಂದಿದರು.

15
ದೇವರ ಆ ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯರ ನಿಯಮ
( ಾಕರ್ 7:1-23)

1 ಆಗ ಕೆಲವು ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 2 “ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಿಂದ ಬಂದ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯರು ಏಕೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ? ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಊಟ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ
ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

3 ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ದೇವರ ಆ ಗೆ
ಅವಿಧೇಯ ಾಗುವುದೇಕೆ? 4 ‘ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ೌರವ ನೀಡಿ’✡ ಎಂಬುದು
ದೇವರಆ . ‘ ಾವ ಾದರೂತನ್ನ ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಯಿಯ ಾ್ನಗಲಿಹೀನೈಸಿದರೆ
ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು’✡ ಎಂಬುದೂ ದೇವರ ಆ . 5 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ
ತಂದೆ ಾಗಲಿ ಾಯಿ ಾಗಲಿ ‘ನಿಮಗೆಸ ಾಯ ಾಡಲು ನನಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ,ಏಕೆಂದರೆ
ನನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, 6ಅವನು
ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಬೋಧಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಹೀಗಿರಲು
ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರ ಾಯವೇ ದೇವರ ಆ ಯನು್ನ ತಳಿ್ಳ ಾಕಿದೆ. 7 ನೀವು ಕಪಟಿಗಳು.
ಯೆ ಾಯನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕುರಿತು ಸರಿ ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ:

8 ‘ಇವರು ನನ್ನನು್ನ ಾತಿನಿಂದ ೌರವಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಇವರಮನ ಾ್ಸದರೋ ನನಗೆ ದೂರ ಾಗಿದೆ.

9ಇವರು ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದೂ ನಿರಥರ್ಕ.
ಇವರು ಮನುಷ ್ಯರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೆ್ನೕ ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತರೆ.’ ” ಯೆ ಾಯ 29:13

10 ಯೇಸು ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು, “ ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಆಲಿಸಿರಿ
ಮತು್ತ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 11 ಒಬ್ಬನು ಕಲುಷಿತ ಾಗುವುದು ತನ್ನ ಾಯಿಂದ
ತಿನು್ನವ ಪ ಾಥರ್ಗಳಿಂದಲ್ಲ. ಅವನ ಾಯಿಂದ ಬರುವ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳೇ ಅವನನು್ನ
ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಫರಿ ಾಯರು ಬೇಸರಗೊಂಡದು್ದ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯಿತೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
✡ 15:4: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:12; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 5:16. ✡ 15:4: ಉಲೆ್ಲೕಖನ:
ವಿ ೕಚನ. 21:17.
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13 ಯೇಸು, “ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆ ನೆಡದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಗಿಡವನು್ನ ಬೇರಿನೊಂದಿಗೆ ಕಿತು್ತ ಾಕ ಾಗುವುದು. 14ಫರಿ ಾಯರಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರಿ.
ಅವರೇ ಕುರುಡರು, ಮತೊ್ತಬ್ಬರಿಗೆ ಾರಿ ತೋರಿಸಲು ಹೋಗು ಾ್ತರೆ. ಕುರುಡನು
ಕುರುಡನಿಗೆ ಾರಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಹಳ್ಳದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವರು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

15 ಆಗ ಪೇತ್ರನು, “ನೀನು ಜನರಿಗೆ ದಲು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಮಗೆ ವಿವರಿಸು”
ಎಂದನು.

16 ಯೇಸು, “ನಿಮಗೆ ಇನೂ್ನ ಅಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? 17 ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನ
ಾಯಿಂದ ಆ ಾರ ಹೊಟೆ್ಟ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದು ದೇಹದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. 18 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯನ ಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳು ಅವನ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ
ಉದ್ಭವಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತವೆ. 19 ಮನುಷ ್ಯನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ
ದು ಾಲೋಚನೆ, ಕೊಲೆ,ವ್ಯಭಿಚಾರ,ಸೂಳೆ ಾರಿಕೆ, ಕಳ್ಳತನ,ಸುಳು್ಳ ಾ ಮತು್ತ ಬೈಗಳು
ಹೊರಟುಬರುತ್ತವೆ. 20 ಇವು ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ
ಊಟಕೆ್ಕ ದಲು ಕೈತೊಳೆಯದ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ಮನುಷ ್ಯನೇನೂ ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯಳಲ್ಲದ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆಯೇಸು ಾಡಿದ ಸ ಾಯ
( ಾಕರ್ 7:24-30)

21 ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಟೈರ್ ಮತು್ತ ಸೀದೋನ್ ಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 22ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಾ ಾನ್ಯ ಾದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಾವೀದನ ಮಗನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರು! ನನ್ನ
ಮಗಳಲಿ್ಲ ದೆವ್ವ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತು್ತ ಆಕೆ ಬಹಳ ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದು
ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡಳು.

23 ಆದರೆ ಯೇಸು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಹೊರಟುಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಹೇಳು. ಆಕೆಯು ಕೂಗಿಕೊಂಡು
ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆಯೇ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

24ಯೇಸು, “ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಕುರಿಗಳಂತಿರುವ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬಳಿಗೆ ಾತ್ರ ದೇವರು
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು” ಎಂದನು.

25 ಆಗ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ,
“ಪ್ರಭುವೇ, ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.

26 ಯೇಸು, “ಮಕ್ಕಳು ತಿನು್ನವ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾಯಿಗಳಿಗೆ
ಕೊಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

27 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ ೌದು ಪ್ರಭುವೇ, ಆದರೂ ಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಯಜ ಾನರ
ಮೇಜಿನಿಂದ ಬೀಳುವ ಆ ಾರದ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ತಿನು್ನತ್ತವೆಯ ಾ್ಲ” ಎಂದಳು.

28ಆಗ ಯೇಸು, “ಅ ಾ್ಮ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ದೊಡ್ಡದು. ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ಾನು
ಈಡೇರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. ಆ ಕ್ಷಣದಲೆ್ಲೕ ಆಕೆಯಮಗಳು ಗುಣ ಾದಳು.

ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
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29 ಆಗ ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಗಲಿ ಾಯ ಸರೋವರದ ದಡಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.

30 ಜನರು ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಅನೇಕ
ಬಗೆಯ ಾಯಿಲೆಯವರನು್ನ ಕರೆದುತಂದು, ಯೇಸುವಿನ ಾದಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಟ್ಟರು.
ಅಲಿ್ಲ ಅಂಗವಿಕಲರು, ಕುರುಡರು, ಕುಂಟರು, ಕಿವುಡರು ಮತು್ತ ಇತರ ಅನೇಕ
ಜನರಿದ್ದರು. ಆತನು ಇವರನೆ್ನಲ್ಲರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. 31 ಮೂಕರು ಮತೆ್ತ
ಾ ಾಡುವುದನೂ್ನ ಕುಂಟರು ನಡೆ ಾಡುವುದನೂ್ನ ಅಂಗವಿಕಲರು ಸ್ವಸ್ಥ ಾದದ್ದನೂ್ನ

ಕುರುಡರಿಗೆಮತೆ್ತ ದೃಷಿ್ಟ ಬಂದದ್ದನೂ್ನ ಕಂಡುಜನರೆಲ್ಲರೂಅ ಾ್ಶಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದರು.

ಾಲು ್ಕ ಾವಿರಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆ ಆ ಾರ ಾನ
( ಾಕರ್ 8:1-10)

32 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕರೆದು, “ ಾನು ಈ ಜನರಿ ಾಗಿ ದುಃಖಪಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಇವರು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. ಈಗ ಇವರಿಗೆಊಟಕೆ್ಕ ಏನೂ
ಇಲ್ಲ. ಇವರನು್ನ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆಮನಸಿ್ಸಲ್ಲ. ಇವರು ಮನೆಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಬಳಲಿಹೋಗಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33ಶಿಷ ್ಯರುಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂಊಟಕೆ್ಕಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟ ನಮಗೆ
ಎಲಿ್ಲ ಸಿಕು ್ಕತ್ತದೆ? ಇಲಿ್ಲಗೆ ಾವಊರೂ ಸಮೀಪ ಾಗಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

34ಆತನು, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಶಿಷ ್ಯರು, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಏಳುರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆಮತು್ತ ಕೆಲವುಸಣ್ಣಮೀನುಗಳಿವೆ”ಎಂದರು.
35 ಆಗ ಜನರಿಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಆತನು ಆ ಾಪಿಸಿ, 36 ಆ

ಏಳು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮೀನುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಶಿಷ ್ಯರು
ಅವುಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿದರು. 37 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಿಂದು ತೃಪ್ತ ಾದರು. ಬಳಿಕ
ತಿನ್ನ ಾರದೆ ಉಳಿದುಹೋದ ಆ ಾರದ ಚೂರುಗಳನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಶೇಖರಿಸಿ ಾಗ ಏಳು
ಬುಟಿ್ಟಗಳು ತುಂಬಿಹೋದವು. 38 ಅಂದು ಊಟ ಾಡಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಗಂಡಸರೇ
ಸು ಾರು ಾಲು ್ಕ ಾವಿರಮಂದಿಯಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲದೆಹೆಂಗಸರುಮತು್ತಮಕ್ಕಳುಸಹ
ಊಟ ಾಡಿದರು. 39ಬಳಿಕಯೇಸು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಮಗ ಾನ್ ಎಂಬ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ
ಹೋದನು.

16
ಯೇಸುವನು್ನ ಪರೀ ಸಲುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಪ್ರಯತ್ನ
( ಾಕರ್ 8:11-13; ಲೂಕ 12:54-56)

1 ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಸದು್ದ ಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಪರೀ ಸಲು, “ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದವನೆಂಬುದನು್ನ ನಿರೂಪಿಸಲು
ಒಂದು ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿ ತೋರಿಸು” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

2 ಯೇಸು, “ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗು ಾಗ ಹ ಾ ಾನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆ ಾಶವು ಕೆಂ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಹ ಾ ಾನವಿರುತ್ತದೆ
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ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. 3 ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಸೂ ೕರ್ದಯವನು್ನ ಗಮನಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆ ಾಶವು
ಕ ಾ್ಪಗಿದ್ದರೆ ಅಥ ಾ ಕೆಂ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ದಿನ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ.
ಇವುಗಳು ಹ ಾ ಾನದ ಗುರುತುಗ ಾಗಿವೆ. ನೀವು ಈ ಗುರುತುಗಳನು್ನ ಕಂಡು
ಅವುಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಈಗ ನೀವು
ನೋಡುತಿ್ತರುವ ಇಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಹ ಗುರುತುಗ ಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ
ಈ ಗುರುತುಗಳ ಅಥರ್ವು ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. 4 ಕೆಟ್ಟವ ಾದ ಮತು್ತ ಾಪಿಗ ಾದ ಜನರು
ಸೂಚನೆ ಾಗಿಒಂದುಅದು್ಭತ ಾಯರ್ವನು್ನ ಅಪೇ ಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರಿಗೆ ೕನನ ಾ್ಲದ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ ಂದೇ* ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವೂ
ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೊರಟುಹೋದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸು ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
( ಾಕರ್ 8:14-21)

5 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಸರೋವರವನು್ನ† ಾಟಿ ಹೋದರು.
ಆದರೆ ಶಿಷ ್ಯರು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತರಲು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು. 6 ಯೇಸು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ,
“ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ! ಫರಿ ಾಯರ ಮತು್ತ ಸದು್ದ ಾಯರ ಹುಳಿಗೆ ಒಳ ಾಗಬೇಡಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ಶಿಷ ್ಯರು ಇದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಚಚಿರ್ಸಿದರು. ಅವರು, “ ಾವು ರೊಟಿ್ಟ ತರಲು
ಮರೆತುಬಿಟ್ಟದ್ದ ಾ ್ಕಗಿಯೇಸು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರಬಹುದೆ?” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

8 ಶಿಷ ್ಯರು ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಚಚಿರ್ಸುತಿ್ತರುವುದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ರೊಟಿ್ಟ ಇಲ್ಲವ ಾ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನೀವು ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದೇಕೆ? ಅಲ್ಪ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳೇ, 9 ನೀವಿನೂ್ನ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೇ? ಐದು ರೊಟಿ್ಟಗಳಿಂದ ಐದು ಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟ
ಾಡಿಸಿದು್ದ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ? ಜನರು ಊಟ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು

ಅನೇಕ ಬುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸಿದು್ದ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ? 10 ಏಳು
ರೊಟಿ್ಟಗಳ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಾಡಿಸಿದು್ದ ನಿಮಗೆ
ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ? ಜನರು ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅನೇಕ ಬುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸಿದು್ದ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ? 11 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿದು್ದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಕುರಿತಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ?
ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಸದು್ದ ಾಯರ ಹುಳಿಗೆ (ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರ ಾವಕೆ್ಕ) ಒಳ ಾಗದಂತೆ ನೀವು
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆನು”ಅಂದನು.

12 ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆತನು ಅವರಿಗೆ
ರೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬೆರೆಸಿದ್ದ ಹುಳಿಯನು್ನ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಸದು್ದ ಾಯರ ಬೋಧನೆಯ ಪ್ರ ಾವಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗದಂತೆ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.
ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಪೇತ್ರನ ಪ್ರಕಟನೆ
( ಾಕರ್ 8:27-30; ಲೂಕ 9:18-21)

* 16:4: ೕನನ ಾ್ಲದ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ ೕನನುಮೂರು ದಿನಗಳ ಾಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿನಲಿ್ಲದು್ದದು
ಯೇಸು ಮೂರು ದಿನ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲದ್ದಂತೆ. † 16:5: ಸರೋವರ ಗಲಿಲೇಯ ಸರೋವರ.
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13 ಯೇಸು ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಸೆಜರೇಯ ಎಂಬ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ಯೇಸು
ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರ ಾದ ನನ್ನನು್ನ ಜನರು ಾರೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

14 ಶಿಷ ್ಯರು, “ಕೆಲವರು ‘ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನ’ನೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಇನು್ನ ಕೆಲವರು
‘ಎಲೀಯ’ನೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು ‘ಯೆರೆಮೀಯ’ನೆಂದು ಇಲ್ಲವೆ
‘ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ’ನೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

15ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು, “ನೀವುನನ್ನನು್ನ ಾರೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
16 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನು, “ನೀನೇ ಬರಬೇ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರಸ್ತನು. ನೀನೇ

ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರಮಗನು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
17ಯೇಸು, “ ೕನನಮಗ ಾದ ಸೀ ೕನನೇ ನೀನು ಧನ್ಯನು. ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ

ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವನು ಾವ ಮನುಷ ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ. ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ
ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 18 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನೀನೇ
ಪೇತ್ರ.‡ ಾನು ಈ ಬಂಡೆಯಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಭೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟತೆ್ತೕನೆ. ಾ ಾಳಲೋಕದ
ಬಲವು ನನ್ನ ಸಭೆಯನು್ನ ಸೋಲಿಸ ಾರದು. 19ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದ ಬೀಗದ ಕೈಗಳನು್ನ
ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀಡುವ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ದೇವರ
ಾ್ಯಯತೀ ಾರ್ಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀಡುವ ಕ್ಷಮೆಯು ದೇವರ
ಕ್ಷಮೆ ಾಗಿರುತ್ತದೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

20 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬುದನು್ನ ಾರಿಗೂ
ಹೇಳಕೂಡದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟನು.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣದ ಕುರಿತು ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
( ಾಕರ್ 8:31-9:1; ಲೂಕ 9:22-27)

21 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ
ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರಿಂದಲೂ ಮ ಾ ಾಜಕರಿಂದಲೂ ಮತು್ತ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಿಂದಲೂ ಾನು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ
ಮೂರನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರಬೇ ಾಗಿದೆ ಎಂದು
ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದನು.

22 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲಿ್ಲ ಕರೆದೊಯು್ದ, “ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ
ಾ ಾಡಲಿ, ನಿನಗೆಂದಿಗೂ ಾಗೆ ಸಂಭವಿಸದಿರಲಿ!” ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದನು.
23 ಆಗ ಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ಸೈ ಾನನೇ, ಇಲಿ್ಲಂದ ತೊಲಗು! ನೀನು ನನಗೆ

ಅಡಿ್ಡ ಾಗಿರುವೆ! ನಿನ್ನ ೕಚನೆಮನುಷ ್ಯರ ೕಚನೆಯೇ ಹೊರತು ದೇವರದಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು ಅಪೇ ಸುವವನು
ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದದ್ದನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಅವನು ತನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ
(ಸಂಕಟ) ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಬೇಕು. 25 ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ಅದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ನನ ಾಗಿ ತನ್ನ
ಾ್ರಣವನು್ನ ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಅದನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 26 ಒಬ್ಬನು
ಪ್ರಪಂಚವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನೆ್ನೕ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದರಿಂದ
‡ 16:18: ಪೇತ್ರ ಅಂದರೆ “ಬಂಡೆ.” ಇದು ಪದ ಬಳಕೆಯ “ಶೆ್ಲೕಚೆ್ಛ ಾಗಿದೆ.”
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ಅವನಿಗೇನು ಪ್ರ ೕಜನ? ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಏನನು್ನ
ಾನೇ ಕೊಡಬಲ್ಲನು? 27 ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆ ಡನೆ
ಮತು್ತ ತನ್ನ ದೂತರೊಡನೆಮರಳಿಬಂದುಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂಅವನವನ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ
ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡುವನು. 28 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಈಗ
ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವ ಕೆಲವರು, ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯದೊಡನೆ ಬರುವುದನು್ನ
ನೋಡುವ ತನಕ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17
ಯೇಸುವಿನ ರೂ ಾಂತರ
( ಾಕರ್ 9:2-13; ಲೂಕ 9:28-36)

1ಆರು ದಿನಗಳ ತರು ಾಯ, ಪೇತ್ರನನು್ನ, ಾಕೋಬನನು್ನ ಮತು್ತ ಾಕೋಬನ
ಸಹೋದರ ಾದ ೕ ಾನನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಯೇಸು ಎತ್ತರ ಾದ ಒಂದು
ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ಅವರಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಾರೂ ಅಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ. 2 ಈ ಶಿಷ ್ಯರ
ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಆತನು ರೂ ಾಂತರ ಹೊಂದಿದನು. ಆತನ ಮುಖವು
ಸೂಯರ್ನಂತೆ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಯಿತು. ಆತನ ಉಡುಪುಗಳು ಬೆಳಕಿನಂತೆ
ಬೆಳ್ಳ ಾದವು. 3ಅಲ್ಲದೆ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಾ ಾಡು ಾ್ತ ನಿಂತಿದ್ದರು.
ಅವರೇ ೕಶೆಮತು್ತ ಎಲೀಯ.

4ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ಾವು ಇಲೆ್ಲೕ ಇರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು. ನೀನು
ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಇಲಿ್ಲ ಮೂರು ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕುವೆವು. ನಿನಗೊಂದು, ೕಶೆಗೊಂದು
ಮತು್ತ ಎಲೀಯನಿಗೊಂದು” ಎಂದನು.

5ಪೇತ್ರನು ಾ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ಒಂದು ೕಡವು ಅವರ
ಮೇಲೆ ಕವಿಯಿತು ಮತು್ತ ಆ ೕಡದೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಧ ್ವನಿಯು, “ಈತನು
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಗನು. ಾನು ಈತನನು್ನ ಬಹಳ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಈತನಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

6 ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡವಿದ್ದ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೂ ಈ ಧ ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅವರು ಬಹಳ
ಭಯದಿಂದಬೋರಲಬಿದ್ದರು. 7ಆಗಆತನು ಶಿಷ ್ಯರಬಳಿಗೆಬಂದುಅವರನು್ನಮುಟಿ್ಟ,
“ಏಳಿ, ಹೆದರಬೇಡಿ” ಎಂದನು. 8 ಅವರು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಾಗ ಯೇಸು ಒಬ್ಬನೇ
ಅಲಿ್ಲದ್ದನು.

9 ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲೆ ಕಂಡ ದಶರ್ನವನು್ನ ಈಗ ಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸತು್ತ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

10 ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲೀಯನು
ಬರಬೇ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಹೇಳುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

11 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಎಲೀಯನು ಬರು ಾ್ತನೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುವುದು ಸರಿ.
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಎಲೀಯನು ಬಂದು ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವನು.
12ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಎಲೀಯನು ಈ ಾಗಲೇ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದರೆ ಆತನು ಾರೆಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ತಮಗಿಷ್ಟಬಂದಂತೆ
ಅವನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ
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ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವರು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 13 ಯೇಸು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು
ಾ್ನನಿಕ ಾದ ೕ ಾನನನೆ್ನೕ ಕುರಿತು ಎಂದು ಶಿಷ ್ಯರು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಾಯಿಲೆಯ ಾಲಕನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
( ಾಕರ್ 9:14-29; ಲೂಕ 9:37-43)

14ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರು. ಒಬ್ಬನು
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, 15 “ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ
ದಯೆತೋರು. ಅವನು ಮೂ ಾರ್ರೋಗದಿಂದ ಬಹಳ ಾಧೆಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅವನು
ಆ ಾಗೆ್ಗ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಬೀಳು ಾ್ತನೆ. 16 ಾನು ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ನಿನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ತಂದೆನು. ಆದರೆ ಅವನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ”
ಎಂದನು.

17 ಯೇಸು, “ಅ ್ಯೕ, ವಿ ಾ್ವಸವಿಲ್ಲದ ವಕ್ರಸಂತತಿಯೇ, ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ಾನು
ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಬೇಕು? ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ಆ ಾಲಕನನು್ನ
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆತನಿ್ನ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 18 ಯೇಸು ಾಲಕನಲಿ್ಲದ್ದ ದೆವ್ವಕೆ ್ಕ
ಬಲ ಾಗಿ ಗದರಿಸಲು ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು. ಅವನಿಗೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲೆ್ಲೕ
ಗುಣ ಾಯಿತು.

19ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಅವನನು್ನ ದೆವ್ವದಿಂದ
ಬಿಡಿಸಲು ಾವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ ನಮಗೇಕೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದರು.

20 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಪವಿ ಾ್ವಸವೇ ಅದಕೆ್ಕ ಾರಣ. ಾನು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಾಸಿವೆ ಾಳಿನಷಿ್ಟದ್ದರೂ, ಈ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ
‘ಇಲಿ್ಲಂದ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗು’ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ
ಅ ಾಧ್ಯ ಾಗದ ಾಯರ್ಗಳೇ ಇರದು” ಎಂದನು. 21 *

ತನ್ನ ಮರಣವನು್ನ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನ ಎರಡನೆ ಪ್ರಕಟನೆ
( ಾಕರ್ 9:30-32; ಲೂಕ 9:43-45)

22 ಒಮೆ್ಮ ಶಿಷ ್ಯರು ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ,
“ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಜನರ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸ ಾಗುವುದು. 23 ಅವರು ಆತನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವರು. ಆದರೆ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆತನು ಮರಣದಿಂದ ಮೇಲೆದು್ದ
ಬರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ತೆರಿಗೆಯ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ

24 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ ಹೋದರು. ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ ಾಷಿರ್ಕ ತೆರಿಗೆವಸೂಲಿ ಾಡುವ ಕೆಲವರು ಪೇತ್ರನ ಬಳಿಗೆಬಂದು,
“ನಿಮ್ಮ ಬೋಧಕನು ದೇ ಾಲಯದ ಾಷಿರ್ಕ ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

25ಅದಕೆ್ಕ ಪೇತ್ರನು, “ ೌದು, ಸಲಿ್ಲಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
ಬಳಿಕ ಪೇತ್ರನುಯೇಸುವಿದ್ದ ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅವನು ಈ ವಿಷಯವನು್ನ

ಹೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಭೂಲೋಕದ ಾಜರುಗಳು
ಜನರಿಂದ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ತೆರಿಗೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡುವ

* 17:21: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 21 ನೇ ವಚನವನು್ನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ನೀವು ಉಪ ಾಸ ಾ್ರಥರ್ನೆ
ಾಡಿದರಷೆ್ಟೕ ಅಂಥ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಲು ಾಧ್ಯ.”
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ಜನರು ಾರು? ಾಜನಮಕ್ಕಳೇ ಅಥ ಾ ಬೇರೆ ಜನರೇ? ನಿನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರಯವೇನು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

26ಪೇತ್ರನು, “ಬೇರೆ ಜನರು ತೆರಿಗೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸು ಾ್ತರೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
ಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ ಾ ಾದರೆ ಾಜನ ಮಕ್ಕಳು ತೆರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲ. 27ಆದರೆ

ತೆರಿಗೆವಸೂಲಿ ಾರರನು್ನ ಾವೇಕೆ ಕೋಪಗೊಳಿಸಬೇಕು? ನೀನು ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಕೊಡು.
ಸರೋವರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಮೀನನು್ನ ಹಿಡಿ. ನಿನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ದಲನೇ ಮೀನಿನ ಾಯನು್ನ
ತೆರೆ, ಅದರ ಾ ಳಗೆ ಾಷಿರ್ಕ ತೆರಿಗೆಗೆ ಬೇ ಾದ ಒಂದು ಾಣ್ಯವನು್ನ ಾಣುವೆ.
ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಾಡುವವರಿಗೆ ಕೊಡು. ಅದರಿಂದ
ನನ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟಂ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾ್ಥನ ಾರಿಗೆ?
( ಾಕರ್ 9:33-37; ಲೂಕ 9:46-48)

1 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾರಿಗೆ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾ್ಥನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
2ಯೇಸುಚಿಕ್ಕಮಗುವನು್ನ ತನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಕರೆದು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಮುಂದೆಆಮಗುವನು್ನ

ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಹೀಗೆಂದನು: 3 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನೀವು ಬದ ಾವಣೆ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ,
ನೀವು ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 4 ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಂತೆ ತನ್ನನು್ನ
ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವವನೇ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾ್ಥನ ಪಡೆಯು ಾ್ತನೆ.

5 “ ಾವ ಾದರೂ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆ
ಅವನು ನನ್ನನೆ್ನೕ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಂ ಾಯಿತು.

ಇತರರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
( ಾಕರ್ 9:42-48; ಲೂಕ 17:1-2)

6 “ದೀನತೆಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವವರಲಿ್ಲ ಾರ ಾ್ನದರೂ ಾಪಕೆ್ಕ
ನಡೆಸುವವನಿಗೆ ಬಹಳ ಕೇ ಾಗುವುದು. ಅವನು ತನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು,ಆಳ ಾದ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲಮುಳುಗುವುದೇಉತ್ತಮ. 7ಜನರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ
ನಡೆಸುವ ಸಂಗತಿಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾನು ಈ ಲೋಕದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದುಃಖಪಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವು ಾ ಾಗಲೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಾರಣ ಾಗುವ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಬಹಳ
ಕೇ ಾಗುವುದು.

8 “ನಿನ್ನ ಕೈ ಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಾ ಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾದರೆ ಅದನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ
ಎಸೆದುಬಿಡು. ಕೈಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಲ ಾ್ನಗಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿತ್ಯಜೀವ ಹೊಂದುವುದೇ
ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮ. ಎರಡು ಕೈ ಮತು್ತ ಎರಡು ಾಲುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ಾಶ್ವತ ಾದ
ಬೆಂಕಿಯ ನರಕದಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ಅದು ಎಷೊ್ಟೕ ಉತ್ತಮ. 9 ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ
ನಿನ್ನನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸಿದರೆ, ಅದನು್ನ ಕಿತು್ತ ಎಸೆದುಬಿಡು. ಎರಡು ಕಣು್ಣಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ
ಬೆಂಕಿಯ ನರಕದಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವದಕಿ್ಕಂತ ಒಂದೇ ಕಣು್ಣಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ನಿತ್ಯಜೀವ
ಹೊಂದುವುದೇ ನಿನಗೆಉತ್ತಮ.
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ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಕುರಿಯ ಾಮ್ಯ
(ಲೂಕ 15:3-7)

10 “ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ! ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೆನೆಸಬೇಡಿ.
ಇವರಿ ಾಗಿ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೂತರನು್ನ ನೇಮಿಸ ಾಗಿದೆ. ಆ ದೂತರು
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಇರು ಾ್ತರೆ. 11 *

12 “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ನೂರು ಕುರಿಗಳಿದು್ದ ಅದರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕುರಿಯು
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡರೆ,ಅವನುಉಳಿದ ತೊಂಭತೊ್ತಂಭತು್ತ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಬೆಟ್ಟದಮೇಲೆಯೇ
ಬಿಟು್ಟ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಕುರಿಯನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು ಾ್ತನಲ್ಲವೇ? 13 ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ
ಕುರಿಯು ಸಿಕಿ್ಕದರೆ, ತಪಿ್ಪಸಕೊಳ್ಳದಿದ್ದ ತೊಂಭತೊ್ತಂಭತು್ತ ಕುರಿಗಳಿಗಿಂತ ಆ ಒಂದು
ಕುರಿಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಡುವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 14 ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆಂಬುದೇ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಚಿತ್ತ ಾಗಿದೆ.

ನಿಮಗೆ ತಪು ್ಪ ಾಡಿ ಾಗ ಾಡತಕ್ಕದೆ್ದೕನು?
(ಲೂಕ 17:3)

15 “ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಾಗಲಿ ಸಹೋದರಿ ಾಗಲಿ ನಿನಗೆ ಾವು ಾದರೂ ತಪು ್ಪ
ಾಡಿದರೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಇರು ಾಗ ಅವನ ತಪ್ಪನು್ನ ತಿಳಿಸು.

ಅವನು ನಿನ್ನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ,ಮತೆ್ತ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಾಗಿರಲು ನೀನೇ ಅವನಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಿದಂ ಾಗುವುದು. 16 ಆದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ,
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಒಬಿ್ಬಬ್ಬರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮತೆ್ತ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು. ಆಗ
ಪ್ರತಿ ಂದು ದೂರಿನವಿಷಯದಲೂ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಅಥ ಾಮೂವರು ಾ ಗಳಿರುವರು.†
17 ಅವನು ಅವರ ಾತನೂ್ನ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ, ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸು. ಅವನು ಸಭೆಯ
ಾತನೂ್ನ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಅವನನು್ನ ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡದ ಮನುಷ ್ಯನಂ ಾಗಲಿ

ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರನಂ ಾಗಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರಿ.
18 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀಡುವ

ನಿಷಿ ಾ್ಧ ಯು ದೇವರೇ ನೀಡಿದ ನಿಷಿ ಾ್ಧ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ
ನೀಡುವ ಅನುಮತಿಯು ದೇವರೇ ನೀಡಿದ ಅನುಮತಿ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 19 ಇದಲ್ಲದೆ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಒಮ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಏನನೆ್ನೕ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆ ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು ಾ್ತನೆ. 20 ಇದು ಸತ್ಯ.
ಏಕೆಂದರೆ ಎಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬ ಾಗಲಿ ಮೂವ ಾಗಲಿ ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯನಿ್ನಟು್ಟ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಬಂದಿರು ಾ್ತರೋ ಅವರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾನಿರುತೆ್ತೕನೆ.”

ಕ್ಷ ಾಪಣೆಯನು್ನ ಕುರಿತ ಾಮ್ಯ
21 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಸಹೋದರನು

ನನಗೆ ಾವು ಾದರೂ ತಪು ್ಪ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ ಾನು ಎಷು್ಟ ಸಲ ಅವನನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು? ಾನು ಅವನನು್ನ ಏಳು ಸಲ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

* 18:11: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 11 ನೇ ವಚನವನು್ನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ
ಜನರನು್ನ ರ ಸುವದಕೆ್ಕ ಬಂದನು.” † 18:16: ಆದರೆ … ಾ ಗಳಿರುವರು ನೋಡಿರಿ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ.
19:15.
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22ಯೇಸು, “ಏಳುಸಲಕಿ್ಕಂತಲೂಹೆಚಾ್ಚಗಿಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಅವನುನಿನಗೆಎಪ್ಪತೆ್ತೕಳು
ಸಲ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದರೂ ನೀನು ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

23 “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಸೇವಕರು ತನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ದ ಾಲದ ಹಣವನು್ನ
ವಸೂಲಿ ಾಡಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಾಜನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. 24 ಾಜನು
ತನ್ನ ಹಣವನು್ನ ವಸೂಲಿ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನು ಹತು್ತ
ಾವಿರ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಾಜನಿಗೆ ಾಲ ಕೊಡಬೇಕಿತು್ತ. 25ಆ ಸೇವಕನು ತನ್ನ
ಯಜ ಾನ ಾದ ಾಜನಿಗೆ ಹಣವನು್ನ ಕೊಡಲು ಸಮಥರ್ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆ ಸೇವಕನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮತು್ತ
ಮಕ್ಕಳ ಸಮೇತ ಾಗಿ ಾರಿ, ಬಂದ ಹಣವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಡಬೇ ಾದ ಾಲಕೆ್ಕ ವಜಾ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾಜನು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
26“ಆಗಸೇವಕನು ಾಜನ ಾಲಿಗೆಬಿದು್ದ, ‘ಸ್ವಲ್ಪ ಾಳೆ್ಮ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳ. ಾನು ನಿಮಗೆ

ಕೊಡಬೇ ಾದ ಾಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.’ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 27 ಾಜನು
ತನ್ನ ಸೇವಕನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದುಃಖಪಟು್ಟ ಅವನು ಕೊಡಬೇ ಾದ ಾಲವನು್ನ ಮನಿ್ನಸಿ
ಅವನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದನು.

28 “ತರು ಾಯ, ಅದೇ ಸೇವಕನು ತನಗೆ ನೂರು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ
ಕೊಡಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಬೇರೊಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ ಕಂಡು ಅವನ ಕುತಿ್ತಗೆ ಹಿಡಿದು, ‘ನೀನು ನನಗೆ
ಕೊಡಬೇ ಾಗಿರುವ ಹಣವನು್ನ ಕೊಡು’ ಎಂದನು.

29 “ಆ ಸೇವಕನು ಅವನ ಾಲಿಗೆ ಬಿದು್ದ, ‘ಸ್ವಲ್ಪ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರು. ಾನು ನಿನಗೆ
ಕೊಡಬೇ ಾದ ಾಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

30 “ಆದರೆ ದಲನೇ ಸೇವಕನು ಾಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ತನಗೆ ಾಲ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿದ್ದ
ಸೇವಕನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗೆ ದೂರುಕೊಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ
ಾಕಿಸಿದನು. ಆ ಸೇವಕನು ಾಲ ತೀರಿಸುವವರೆಗೂ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಇರಬೇ ಾಯಿತು. 31 ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಇತರ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಾಗಿ ದುಃಖಪಟು್ಟ
ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.”

32 “ಆಗ ಯಜ ಾನನು ತನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆದು, ‘ನೀನು ದುಷ್ಟ
ಸೇವಕನು. ನೀನು ನನಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಹಣ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಾಲವನೆ್ನಲ್ಲ ಾನು ಮನಿ್ನಸಿಬಿಟೆ್ಟ. 33 ಹೀಗಿರಲು ಾನು
ನಿನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿದಂತೆ ನಿನ್ನ ತೆ ಸೇವಕನಿಗೂ ನೀನು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಬೇಕಿತು್ತ’
ಎಂದು ಹೇಳಿ 34 ಬಹುಕೋಪಗೊಂಡು ಅವನನು್ನ ಶಿ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸೆರೆಮನೆಗೆ
ಾಕಿಸಿದನು. ಆ ಸೇವಕನು ತನ್ನ ಾಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೀರಿಸುವ ತನಕ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಇರಬೇ ಾಯಿತು.

35 “ಪರಲೋಕದ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿಮಗೆ ಾಡುವಂತೆಯೇ ಈ ಾಜನು
ಾಡಿದನು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಾ್ನಗಲಿ ಸಹೋದರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ

ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರಲೋಕದ ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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19
ವಿ ಾಹ ವಿಚೆ್ಛೕದನದ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆ
( ಾಕರ್ 10:1-12)

1 ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಹೊರಟು
ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಮತೊ್ತಂದು ತೀರದಲಿ್ಲದ್ದ ಜುದೇಯ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದನು.

2 ಯೇಸುವನು್ನ ಅನೇಕ ಜನರು ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲ ರೋಗಿಗಳನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸಿದನು.

3 ಕೆಲವು ಫರಿ ಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನನು್ನ ತಪಿ್ಪನಲಿ್ಲ
ಸಿಕಿ್ಕಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ, “ತನ್ನದೇ ಆದ ಾವ ಾರಣ ಾ್ಕಗಲಿ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದು ಸರಿಯೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

4ಯೇಸು, “ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಇದನು್ನ ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಓದಿದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರು
ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾಗ, ‘ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಗಂಡ ಾ್ನಗಿಯೂ ಹೆಣ್ಣ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.✡ 5ಆದ ಾರಣ ದೇವರು, ‘ಪುರುಷನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಶರೀರ ಾಗುವರು.’✡
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರೇ.
ಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ ದೇವರೇ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವ ಮನುಷ ್ಯನೂ
ಅವರನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸ ಾರದು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

7 ಫರಿ ಾಯರು, “ ಾ ಾದರೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ವಿ ಾಹ ವಿಚೆ್ಛೕದನ ಪತ್ರವನು್ನ
ಬರೆದುಕೊಟು್ಟ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬಹುದೆಂದು ೕಶೆಯುಹೇಳಿದೆ್ದೕಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

8 ಯೇಸು, “ನೀವು ದೇವರ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸದಿದ್ದ ಾರಣ ನಿಮ್ಮ
ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ೕಶೆ ಅವ ಾಶಕೊಟ್ಟನು. ಆದರೆ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಅವ ಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. 9 ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೊಬ್ಬಳನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಗುವವನು ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಾಗು ಾ್ತನೆ. ದಲಿನ ಹೆಂಡತಿಯು
ಬೇರೊಬ್ಬನೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವಿಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಾತ್ರ ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೊಬ್ಬಳನು್ನ ಮದುವೆ ಆಗಬಹುದು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

10 ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಲು ಇದೊಂದೇ
ಾರಣ ಾಗಿದ್ದರೆ,ಮದುವೆ ಆಗದಿರುವುದೇಉತ್ತಮ” ಎಂದರು.
11 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಮದುವೆಯ ವಿಷಯ ಾದ ಈ ಸತ್ಯವನು್ನ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ

ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಲು ದೇವರು ಾರನು್ನ ಸಮಥರ್ರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿ ಾ್ದನೋ ಅವರಿಗೆ ಾತ್ರ ಾಧ್ಯ. 12 ಕೆಲವರು ಮದುವೆ ಆಗದಿರಲು ಬೇರೆಬೇರೆ
ಾರಣಗಳಿವೆ. ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದಲೇ ಕೆಲವರು ನಪುಂಸಕ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. ಇನು್ನ
ಕೆಲವರು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನಪುಂಸಕ ಾಗಿ ಾಡಲ್ಪಡು ಾ್ತರೆ. ಬೇರೆ ಕೆಲವರು
ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಮದುವೆಯನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆ
ಆಗುವಂಥವನು ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಾದ ಈ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಬೇಕು”
ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
✡ 19:4: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 1:27; 5:2. ✡ 19:5: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 2:24.
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ಯೇಸುವಿನಿಂದಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಾ್ವಗತ
( ಾಕರ್ 10:13-16; ಲೂಕ 18:15-17)

13 ಬಳಿಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತಂದು
ಅವರಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಶಿಷ ್ಯರು
ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತರಕೂಡದೆಂದು ಗದರಿಸಿದರು. 14 ಆದರೆ ಯೇಸು,
“ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಗೊಡಿಸಿರಿ. ಅವರಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಬೇಡಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಂಥವರದೇ” ಎಂದನು. 15 ನಂತರ
ಯೇಸು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇಟು್ಟ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರಟುಹೋದನು.
ಧನಿಕಯುವಕನ ಸಮಸೆ್ಯ
( ಾಕರ್ 10:17-31; ಲೂಕ 18:18-30)

16 ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಬೋಧಕನೇ ಾನು ನಿತ್ಯಜೀವ
ಹೊಂದಲು ಾವ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

17ಯೇಸು, “ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಕುರಿತು ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳುವುದೇಕೆ? ದೇವರೊಬ್ಬನೇ
ಒಳೆ್ಳಯವನು. ಆದರೆ ನೀನು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಈ ಆ ಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

18ಆಮನುಷ ್ಯನು, “ ಾವ ಆ ಗಳು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು “ಕೊಲೆ ಾಡ ಾರದು, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡ ಾರದು, ಕದಿಯ ಾರದು,

ಸುಳು್ಳ ಾ ಹೇಳ ಾರದು. 19 ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ
ನಿನ್ನನು್ನ ನೀನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ ಬೇರೆಯವರನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು”✡ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

20 ಆ ಯುವಕನು, “ ಾನು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಬೇರೆ
ಏ ಾದರೂ ಾಡಬೇಕೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

21 ಯೇಸು, “ನೀನು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾರಿ, ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡು. ಆಗ ನಿನಗೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ

ದೊಡ್ಡ ಭಂ ಾರ ಇರುವುದು. ನಂತರ ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು!” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

22 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಅವನು ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿದ್ದನು.

23 ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರ. 24 ೌದು,
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಂಟೆಯು ಸೂಜಿಯ
ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ನುಸುಳುವುದು ಸುಲಭ ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

25 ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಆಶ್ಚಯರ್ದಿಂದ, “ ಾ ಾದರೆ ಾರು ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದಬಲ್ಲರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

26ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಕಡೆಗೆದೃಷಿ್ಟಸಿ, “ಇದುಮನುಷ ್ಯರಿಗೆಅ ಾಧ್ಯ ಾದ ಾಯರ್.
ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಾಧ್ಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
✡ 19:19: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:12-16; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 5:16-20; ಾಜಕ. 19:18.
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27 ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ ಾವು ನಮಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿನ್ನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದೆವು. ನಮಗೆ ಏನು ದೊರಕುವುದು” ಎಂದನು.

28 ಯೇಸು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಹೊಸ ಲೋಕವು ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತನ್ನ ಮ ಾಸಿಂ ಾಸನದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವನು. ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಿಂ ಾಸನಗಳ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವಿರಿ. 29 ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ,
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ, ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಇಲ್ಲವೆ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು
ಾವು ಬಿಟ್ಟವುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಡೆಯು ಾ್ತರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯಜೀವವನೂ್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. 30ಆದರೆ ದಲನೆಯವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಕಡೆಯ ಾಗುವರು;
ಕಡೆಯವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ದಲಿನವ ಾಗುವರು.

20
ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳ ಕುರಿತುಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಾಮ್ಯ

1 “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ಒಬ್ಬ ಾ್ರ ತೋಟದ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಅವನು ತನ್ನ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಲು ಬೇರೆ
ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳನು್ನ ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು. 2 ಒಂದು ದಿನಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ
ಕೆಲಸ ಾರನಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯವನು್ನ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ಕೆಲಸ ಾರರನು್ನ
ಅವನು ತೋಟಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

3 “ಸು ಾರು ಒಂಭತು್ತ ಗಂಟೆಗೆ ಯಜ ಾನನು ಪೇಟೆಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಏನೂ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವರನು್ನ ಅವನು ಅಲಿ್ಲ ಕಂಡನು. 4ಅವನು
ಅವರಿಗೆ, ‘ನೀವು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುವು ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ೕಗ ್ಯ ಾದ ಕೂಲಿಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ’ಎಂದುಹೇಳಿದನು. 5ಆಕೂಲಿ ಾಳುಗಳು

ಕೆಲಸ ಾಡಲು ಅವನ ತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋದರು.
“ಆಯಜ ಾನನು ಅದೇ ರೀತಿ ಸು ಾರು ಹನೆ್ನರಡು ಗಂಟೆಗೊಮೆ್ಮ ಮತೆ್ತ ಮೂರು

ಗಂಟೆಗೊಮೆ್ಮ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋದನು. ಆ ಎರಡು ಸಲವೂ ತನ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ
ಾಡಲು ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಕೂಲಿಯವರನು್ನ ಅವನು ಗೊತು್ತ ಾಡಿದನು. 6 ಸು ಾರು

ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಯಜ ಾನನು ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ
ಕೆಲವರನು್ನ ಅವನು ಕಂಡು, ‘ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಕೆಲಸ ಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏಕೆ
ನಿಂತಿದಿ್ದೕರಿ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

7 “ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, ‘ನಮಗೆ ಾರೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
“ಆಯಜ ಾನನು, ‘ ಾ ಾದರೆ ನೀವುಹೋಗಿ ನನ್ನ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಿರಿ’

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8 “ಅಂದು ಾಯಂ ಾಲ, ತೋಟದ ಯಜ ಾನನು ಕೆಲಸ ಾರರನು್ನ

ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವವನಿಗೆ, ‘ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳನು್ನ ಕರೆದು ಕೊನೆಗೆ ಬಂದವರಿಂದ
ಆರಂಭಿಸಿ ದಲು ಬಂದವರ ತನಕ ಕೂಲಿ ಕೊಡು’ ಎಂದನು.

9 “ಐದು ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಗೊತು್ತ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳು ತಮ್ಮ
ಕೂಲಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದರು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಆಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು
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ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಸಿಕಿ್ಕತು. 10 ನಂತರ ಟ್ಟ ದಲು ಗೊತು್ತ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವರು ತಮ್ಮ
ಕೂಲಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದರು. ಬೇರೆ ಆಳುಗಳಿಗಿಂತ ತಮಗೆ ಹೆಚು್ಚ
ಸಿಕು ್ಕವುದೆಂದು ಅವರು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ
ಒಂದೊಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಸಿಕಿ್ಕತು. 11ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂ ಾಗ
ತೋಟದ ಯಜ ಾನನ ಬಗೆ್ಗ ಗೊಣಗುಟು್ಟ ಾ್ತ, 12 ‘ಕೊನೆಗೆ ಗೊತು್ತ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ
ಆಳುಗಳು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಇವನು ಅವರಿಗೂ
ನಮ್ಮಷೆ್ಟೕ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಾ ಾದರೋ ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಬಿಸಿಲಿನಲಿ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ
ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದರು.
13 “ತೋಟದ ಯಜ ಾನನು ಆ ಆಳುಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ, ‘ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ಾನು

ನಿನಗೆ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಕೆಲಸ ಾಡಲು
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡೆಯಲ್ಲವೇ? 14 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೂಲಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗು. ಾನು ನಿನಗೆ ಎಷು್ಟ ಕೂಲಿ ಕೊಟೆ್ಟನೋ ಅಷೆ್ಟೕ ಕೂಲಿಯನು್ನ ಕೊನೆಗೆ
ಗೊತು್ತ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟವನಿಗೂ ಕೊಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತೆ್ತೕನೆ. 15 ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಣವನು್ನ
ನನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದ ಾಗೆ ಾನು ಕೊಡಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ನೀನು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡುವೆ ಾ?’ ಎಂದನು.
16 “ಇದೇಪ್ರ ಾರ ಕಡೆಯವರು ದಲಿನವ ಾಗುವರು, ದಲಿನವರು

ಕಡೆಯವ ಾಗುವರು.”

ತನ್ನ ಮರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನಮೂರನೆ ಪ್ರಕಟನೆ
( ಾಕರ್ 10:32-34; ಲೂಕ 18:31-34)

17ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಆತನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರೂ
ಆತನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಕರೆದು, 18 “ ಾವು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಮ ಾ ಾಜಕರಿಗೆ
ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡ ಾಗುವುದು. ಅವರು ಆತನನು್ನ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವರು. 19 ಅವರು ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ
ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿ, ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವರು. ಆದರೆ
ಆತನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಂದು ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎದು್ದಬರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾಯಿ ಬ್ಬಳ ವಿಶೇಷ ಕೋರಿಕೆ
( ಾಕರ್ 10:35-45)

20 ಆಗ ಜೆಬೆ ಾಯನ ಹೆಂಡತಿಯು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. ಅವಳ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಅವ ಂದಿಗಿದ್ದರು. ಅವಳು ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ತನ್ನ
ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ಈಡೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು.

21ಯೇಸು, “ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆ ಏನು?” ಎಂದನು.
ಅವಳು, “ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ,ನನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ

ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡು”ಎಂದು
ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು.
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22ಯೇಸು ಅವಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, “ನೀವು ಏನು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂಬುದೇ ನಿಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ. ಾನು ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾಗಿರುವ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲು ನಿಮಗೆ
ಾಧ್ಯ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ ೌದು, ನಮಗೆ ಾಧ್ಯ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
23 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಅನುಭವಿಸಲಿರುವ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ

ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ
ಎಡಗಡೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವವನನು್ನ ಆಯೆ್ಕ ಾಡುವವನು ಾನಲ್ಲ. ನನ್ನ
ತಂದೆಯುಆಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾರಿ ಾಗಿ ಾಯಿ್ದರಿಸಿ ಾ್ದನೋಅವರಿಗೇಆಅವ ಾಶವನು್ನ
ಕೊಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದನು.

24ಉಳಿದ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಆ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡರು. 25 ಯೇಸು ಶಿಷ ್ಯರನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕರೆದು, “ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ
ಅಧಿಪತಿಗಳು ಜನರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿ ಾರ ತೋರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತರೆ ಎಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಮತು್ತ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಾಯಕರು ಜನರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ
ಅಧಿ ಾರವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಚ ಾಯಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತರೆ. 26 ಆದರೆ ನೀವು ಾಗೆ
ಾಡ ಾರದು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡವ ಾಗಲು ಇಚಿ್ಫಸುವವನು ಸೇವಕನಂತೆ ಸೇವೆ
ಾಡಬೇಕು. 27 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ದಲನೆಯವ ಾಗಲು ಇಚಿ್ಛಸುವವನು ಗು ಾಮನಂತೆ

ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು. 28 ಇದೇ ನಿಯಮ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನುಬೇರೆಯವರಿಂದಸೇವೆ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರದೆಬೇರೆಯವರಿಗೆ
ಸೇವೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮತು್ತ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ
ಈಡುಕೊಡಲು ಬಂದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಇಬ್ಬರು ಕುರುಡರಿಗೆಯೇಸುವಿನಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
( ಾಕರ್ 10:46-52; ಲೂಕ 18:35-43)

29ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಜೆರಿಕೋವಿನಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ
ಬಹಳ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 30 ಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು
ಕುರುಡರು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಈ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು
ಕೇಳಿ ಾಗ, “ಪ್ರಭುವೇ, ಾವೀದನ ಕು ಾರನೇ, ದಯ ಾಡಿ ನಮಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡು!” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.
31 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕುರುಡರನು್ನ ಗದರಿಸಿ, ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ

ಆ ಕುರುಡರು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಾವೀದನ ಕು ಾರನೇ, ದಯ ಾಡಿ ನಮಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡು!” ಎಂದು ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.
32 ಯೇಸು ನಿಂತು, ಆ ಕುರುಡರಿಗೆ “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು

ಆಶಿಸುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದನು.
33ಆಗ ಕುರುಡರು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನಮಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣಿಸುವಂತೆ ಾಡು!” ಅಂದರು.
34ಯೇಸು ಅವರಿ ಾಗಿ ದುಃಖಪಟು್ಟ ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದನು. ಕೂಡಲೇ

ಅವರಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಬಂದಿತು. ಬಳಿಕ ಅವರುಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
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21
ಅರಸನಂತೆಯೇಸುವಿನ ಪ್ರವೇಶ
( ಾಕರ್ 11:1-11; ಲೂಕ 19:28-38; ೕ ಾನ 12:12-19)

1ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನತ್ತ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಆಲಿವ್
ಗುಡ್ಡದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆತ್ಛಗೆಯನು್ನ ಸಮೀಸಿದರು. 2 ಅಲಿ್ಲ ಯೇಸು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು
ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕರೆದು, “ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಇರುವ ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ. ನೀವು
ಅದನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾಗ, ಅಲೆ್ಲೕ ಕಟಿ್ಟರುವ ಒಂದು ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಾಣುತಿ್ತೕರಿ. ಆ ಕತೆ್ತಯ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ ಸಹ ನೀವು ಾಣುವಿರಿ. ಆ ಎರಡು ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ

ಬಿಚಿ್ಚ ಅವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತನಿ್ನರಿ. 3 ನೀವು ಏಕೆ ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ, ‘ಈ ಕತೆ್ತಗಳು ಗುರುವಿಗೆ
ಬೇ ಾಗಿವೆ. ಆತನು ಅವುಗಳನು್ನ ಬೇಗನೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ”
ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

4 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಜೆಕಯರ್ನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾದನೆಯು ಇದರಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.
ಅದೇನೆಂದರೆ:
5 “ಸೀ ೕನ್ ನಗರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ,

‘ನಿನ್ನ ಾಜನು ಈಗ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ದೀನತೆಯಿಂದ ಕತೆ್ತಯಮೇಲೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

ೌದು, ಾ್ರಯದ ಕತೆ್ತಮರಿಯಮೇಲೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.’ ” ಜೆಕಯರ್ 9:9

6ಆ ಶಿಷ ್ಯರು ಹೋಗಿ, ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ ಾಯಿ ಕತೆ್ತಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅದರ
ಮರಿಯನೂ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. 7 ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ
ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಾಕಿದರು. 8 ಆಗ ಯೇಸು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋದನು. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಯೇಸುವಿ ಾಗಿ ಾರಿಯ
ಮೇಲೆ ಾಸಿದರು. ಕೆಲವರು ಮರಗಳಿಂದ ಚಿಗುರುಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಂದು ಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಡಿದರು. 9 ಕೆಲವರು ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ನಡೆದು
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ನಡೆದು ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಹೀಗೆ ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು:

“ ಾವೀದನ ಕು ಾರನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ!*
‘ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರುವವನನು್ನ ದೇವರು ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ!’ ಕೀತರ್ನೆ.
118:25-26

ಪರಲೋಕದ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ!”

10 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೇಮಿನೊಳಗೆ ಹೋದನು. ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲ
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡರು. ಅವರು, “ಈಮನುಷ ್ಯನು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

* 21:9: ಕೊಂ ಾಡಿರಿ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ “ಹೊಸನ್ನ” ಎಂಬ ಹೀಬೂ್ರ ಪದವನು್ನ ಬಳಸ ಾಗಿದೆ. ಈ ಪದದ
ಅಥರ್ “ರ ಸು.” ಇದನು್ನ “ಕೊಂ ಾಡಿರಿ” ಎಂಬಥರ್ದಲಿ್ಲ ಬಳಸ ಾಗಿದೆ.
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11ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಅನೇಕ ಜನರು, “ಈತನೇ ಯೇಸು. ಈತನು
ಗಲಿ ಾಯ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ನಜರೇತ್ ಎಂಬ ಊರಿನ ಪ್ರ ಾದಿ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
ದೇ ಾಲಯವು ಾ್ರಥರ್ ಾಲಯ
( ಾಕರ್ 11:15-19; ಲೂಕ 19:45-48; ೕ ಾನ 2:13-22)

12 ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದ ಒಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಾರುತಿ್ತದ್ದ ಮತು್ತ
ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆತನು ಹೊರಗೆ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು; ಾಣ್ಯ ವಿನಿಮಯ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರ ಮತು್ತ ಾರಿ ಾಳಗಳನು್ನ ಾರುತಿ್ತದ್ದವರ ಮೇಜುಗಳನು್ನ

ಕೆಡವಿದನು. 13ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ, “ ‘ನನ್ನ ಆಲಯವು ಾ್ರಥರ್ ಾಲಯ
ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು’✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ದೇವರ
ಆಲಯವನು್ನ ‘ಕಳ್ಳರ ಗವಿ’ಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ”✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಕುರುಡರು ಮತು್ತ ಕುಂಟರು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. 15 ಮ ಾ ಾಜಕರು
ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿದರು. ಯೇಸು ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ಯೇಸುವನು್ನ

ಕೊಂ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, “ ಾವೀದನ
ಕು ಾರನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಇವುಗಳಿಂ ಾಗಿ ಾಜಕರು
ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಕೋಪಗೊಂಡರು.

16ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರುಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು
ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಾತುಗಳನು್ನ ನೀನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಯೇಸು, “ ೌದು, ‘ನೀನು ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಎಳೆಯ ಕೂಸುಗಳಿಗೂ

ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಲು ಕಲಿಸಿರುವೆ’✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಓದಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

17 ಬಳಿಕ ಆತನು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೆ ಾನಿ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದನು.
ಯೇಸು ಆ ಾತಿ್ರ ಅಲಿ್ಲಯೇ ತಂಗಿದನು.
ನಂಬಿಕೆಗಿರುವ ಶಕಿ್ತ
( ಾಕರ್ 11:12-14, 20-24)

18 ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಯೇಸು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು.
ಆತನಿಗೆ ಹಸಿ ಾಯಿತು. 19 ಆತನು ಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ
ಮರವನು್ನ ನೋಡಿ ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಅದರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಆದರೆ ಮರದಲಿ್ಲ
ಬರೀ ಎಲೆಗಳೇ ಇದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಆ ಮರಕೆ್ಕ, “ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
ನೀನೆಂದಿಗೂ ಹಣು್ಣಬಿಡದಂ ಾಗಲಿ!” ಎಂದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಅಂಜೂರದ ಮರ
ಒಣಗಿಹೋಯಿತು.

20 ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ, “ಈ ಅಂಜೂರದ ಮರವು
ಅಷು್ಟ ಬೇಗನೆ ಹೇಗೆ ಒಣಗಿ ಹೋಯಿತು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

21 ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಸಂಶಯಪಡದೆ
ನಂಬಿದರೆ ಾನು ಈ ಮರಕೆ್ಕ ಾಡಿದಂತೆ ನೀವೂ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ. ಅಲ್ಲದೆ ಇನೂ್ನ
✡ 21:13: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ 56:7. ✡ 21:13: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆರೆಮೀಯ 7:11. ✡ 21:16:
ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ 8:2.
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ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ. ನೀವು ಈ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ, ‘ನೀನು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಬೀಳು’
ಎಂದು ಪೂಣರ್ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತೆಯೇ ಸಂಭವಿಸುವುದು. 22 ನೀವು
ನಂಬಿ, ಾ್ರಥರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ಏನನೆ್ನೕ ಕೇಳಿದರೂ ನಿಮಗೆ ಅದು ದೊರೆಯುವುದು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿ ಾರದ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಸಂದೇಹ
( ಾಕರ್ 11:27-33; ಲೂಕ 20:1-8)

23 ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ,
ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಜನರ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.
ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ಇವುಗಳನು್ನ ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ?
ಈಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಾರು? ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು!” ಎಂದರು.

24 ಯೇಸು, “ ಾನೂ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ನನಗೆ
ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇವುಗಳನು್ನ ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 25 ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಕೊಡುವ ಅಧಿ ಾರ ೕ ಾನನಿಗೆ ದೇವರಿಂದ
ಬಂದಿತೋ ಇಲ್ಲವೆ ಮನುಷ ್ಯನಿಂದ ಬಂದಿತೋ? ನನಗೆ ಹೇಳಿ!” ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟನು.

ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕುರಿತು
ತ ್ಮಳಗೆ, “ ‘ ೕ ಾನನು ಕೊಟ್ಟ ದೀ ಾ ಾ್ನನವು ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿತು’ ಎಂದರೆ,
‘ ಾ ಾದರೆ ೕ ಾನನನು್ನ ನೀವುಏಕೆ ನಂಬಲಿಲ್ಲ?’ ಎಂದು ಕೇಳುವನು. 26 ‘ಅದು
ಮನುಷ ್ಯನಿಂದ ಬಂದಿತು’ ಎಂದರೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವರು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ೕ ಾನನನು್ನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿ ಎಂದು ನಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಾವು
ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

27 ಬಳಿಕ ಅವರು, “ ೕ ಾನನಿಗೆ ಎಲಿ್ಲಂದ ಅಧಿ ಾರ ಬಂದಿತೋ ನಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
ಆಗಯೇಸು, “ಇವುಗಳನು್ನ ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ಾನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.
ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕುರಿತುಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಾಮ್ಯ

28“ಒಬ್ಬಮನುಷ ್ಯನಿಗೆಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಆಮನುಷ ್ಯನು ದಲನೆಯ
ಮಗನಬಳಿಗೆಹೋಗಿ, ‘ಮಗನೇಈದಿನನೀನುಹೋಗಿ,ನನ್ನ ಾ್ರ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ
ಾಡು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
29 “ಅದಕೆ್ಕ ಮಗನು, ‘ ಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದನು. ಆದರೆ ಆ ಬಳಿಕ ತನ್ನ

ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
30 “ತಂದೆಯು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಮಗನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ‘ಮಗನೇ, ಈ ದಿನ ನೀನು
ಾ್ರ ತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಾಡು’ ಎಂದನು. ಮಗನು, ‘ಆಗಲಿಯ ಾ್ಪ, ಾನು
ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದನು. ಆದರೆ ಆಮಗನು ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ.

31 “ಈಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ತಂದೆಗೆ ಾರು ವಿಧೇಯ ಾದರು?”
ಆಗಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು, “ ದಲನೆಯಮಗ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರನು್ನ ಮತು್ತ ವೇಶೆ್ಯಯರನು್ನ ಕೆಟ್ಟಜನರೆಂದು ನೀವು
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ಅಂದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ದೇವರ
ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾ್ತರೆ. 32 ನೀವು ಜೀವಿಸತಕ್ಕ ಸರಿ ಾದ ಾಗರ್ವನು್ನ
ತೋರಿಸಲು ೕ ಾನನು ಬಂದನು. ನೀವು ೕ ಾನನನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ
ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರು ಮತು್ತ ವೇಶೆ್ಯಯರು ನಂಬಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ
ನೀವಿನೂ್ನ ಬದ ಾವಣೆ ಹೊಂದಲುಮತು್ತ ಅವನನು್ನ ನಂಬಲು ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತಲ್ಲ.

ದೇವರ ಸ್ವಂತಮಗನ ಆಗಮನ
( ಾಕರ್ 12:1-12; ಲೂಕ 20:9-19)

33 “ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ: ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ತೋಟವಿತು್ತ.
ಅವನು ತೋಟದಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಯನು್ನ ಬೆಳೆಸಿದನು; ತೋಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆ ಕಟಿ್ಟ
ಾ್ರ ಾರಸ ತ ಾರಿಸಲು ಆಲೆಯನು್ನ ಹೂಡಿಸಿದನು. ಾವಲಿ ಾಗಿ ಅಟ್ಟಣೆಯನೂ್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಅವನು ಆ ತೋಟವನು್ನ ಕೆಲವು ರೈತರಿಗೆ ಗುತಿ್ತಗೆಗೆ ಕೊಟು್ಟ ವಿದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೊರಟುಹೋದನು. 34 ಾ್ರ ಹಣ್ಣನು್ನ ಕೀಳುವ ಸಮಯ ಬಂ ಾಗ ತನ್ನ ಾಲನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಸೇವಕರನು್ನ ರೈತರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

35 “ಆದರೆ ರೈತರು ಆ ಸೇವಕರನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಹೊಡೆದರು;
ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿದರು; ಮೂರನೇ ಸೇವಕನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು.
36 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ದಲನೆ ಸಲ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸೇವಕರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ
ಸೇವಕರನು್ನ ರೈತರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ರೈತರು ದಲನೆ ಸಲ
ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಈ ಸೇವಕರಿಗೂ ಾಡಿದರು. 37 ಆಗ ಅವನು, ‘ರೈತರು ನನ್ನ

ಮಗನನು್ನ ೌರವಿಸುವರು’ ಎಂದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಗನನೆ್ನೕ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
38 “ಆದರೆ ರೈತರು ಮಗನನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ, ‘ಇವನು ತೋಟದ ಒಡೆಯನ

ಮಗನು. ಈ ತೋಟ ಇವನ ಾಗುವುದು. ಾವು ಇವನನು್ನ ಕೊಂದರೆ, ಈ ತೋಟ
ನಮ್ಮ ಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 39 ಆದ್ದರಿಂದ
ರೈತರುಮಗನನು್ನ ಹಿಡಿದುತೋಟದಿಂದಹೊರಕೆ್ಕಸೆದುಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.

40 “ಹೀಗಿರಲು ತೋಟದ ಯಜ ಾನನು ಾನೇ ಬಂ ಾಗ ಈ ರೈತರಿಗೆ ಏನು
ಾಡು ಾ್ತನೆ?”
41 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಾಯಕರು, “ಅವನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಆ

ದುಷ್ಟಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಾಲನು್ನ ತನಗೆ ಕೊಡುವ ರೈತರಿಗೆ
ಅದನು್ನ ಗುತಿ್ತಗೆಗೆ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

42 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ನೀವು ಇದನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಓದಿದಿ್ದೕರಿ:

‘ಮನೆ ಕಟು್ಟವವರು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ ಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಯಿತು.
ಪ್ರಭುವು ಇದನು್ನ ಾಡಿದನು. ಇದು ನಮಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾಗಿದೆ.’ ಕೀತರ್ನೆ.

118:22, 23

43 “ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ನಿಮಿ್ಮಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಟು್ಟ ಆ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಇಷ್ಟಕ ್ಕನು ಾರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವವರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು. 44 ಈ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಮನುಷ ್ಯನು
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ತುಂಡುತುಂ ಾಗು ಾ್ತನೆ. ಈ ಕಲು್ಲ ಮನುಷ ್ಯನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಅವನು
ಜಜಿ್ಜಹೋಗುವನು.”

45 ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರು ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಈ ಾಮ್ಯಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿ, ತಮ್ಮನೆ್ನೕ ಕುರಿತು ಇವುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. 46ಅವರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಉ ಾಯ ಹುಡುಕಿದರೂ ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ
ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿ ಎಂದು ಜನರು ನಂಬಿದ್ದರು.

22
ಊಟಕೆ್ಕ ಆ ಾ್ವನಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಜನರ ಕುರಿ ಾದ ಾಮ್ಯ
(ಲೂಕ 14:15-24)

1 ಯೇಸು ಬೇರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು: 2 “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ
ಒಬ್ಬ ಾಜನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. 3 ಆ ಾಜನು ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಔತಣಕೆ್ಕ
ಆ ಾ್ವನಿಸಿದನು. ಅಡಿಗೆಸಿದ್ಧ ಾದಬಳಿಕ ಾಜನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಮೂಲಕಆಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವರು ಔತಣಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ.

4 “ಆಮೇಲೆ ಾಜನು ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು ಸೇವಕರನು್ನ ಕರೆದು, ‘ಈ ಜನರನು್ನ ಾನು
ಆಗಲೇಆ ಾ್ವನಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಈಗಔತಣವುಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ಅಡಿಗೆ ಾಗಿಕೊಬಿ್ಬದ
ಎತು್ತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕರುಗಳನು್ನ ಕೊಯಿ್ಸದೆ್ದೕನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ
ಔತಣಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

5 “ಅಂತೆಯೇ ಸೇವಕರು ಹೋಗಿ ಆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು
ಸೇವಕರ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಲು
ಹೊರಟುಹೋದನು. ಬೇರೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಾ್ಯ ಾರ ಾ ್ಕಗಿ ಹೊರಟುಹೋದನು. 6ಇನು್ನ
ಕೆಲವರು ಆ ಸೇವಕರನು್ನ ಹಿಡಿದು, ಹೊಡೆದು ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 7 ಆಗ ಾಜನು
ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಆ ಕೊಲೆ ಾರರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು
ಮತು್ತ ಅವರ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿಸಿದನು.

8 “ಬಳಿಕ ಾಜನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, ‘ಮದುವೆ ಊಟ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ಾನು
ಆ ಾ್ವನಿಸಿದ್ದ ಜನರು ಊಟಕೆ್ಕ ಬರುವಷು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 9 ಆದ್ದರಿಂದ
ಬೀದಿಯ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕಂಡ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಔತಣಕೆ್ಕ
ಆ ಾ್ವನಿಸಿರಿ’ ಎಂದನು. 10 ಅಂತೆಯೇ ಸೇವಕರು ಬೀದಿಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾವು
ಕಂಡ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವರು, ಕೆಟ್ಟವರು ಎನ್ನದೆ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿಊಟ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ
ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಕರೆತಂದರು. ಆ ಸ್ಥಳವು ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು.

11 “ಆಗ ಾಜನು ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ನೋಡಲು ಒಳಗೆ ಬಂದನು. ಮದುವೆಗೆ
ೕಗ ್ಯ ಾದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಾಜನು ಕಂಡು,

12 ‘ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ನೀನು ಒಳಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದೆ? ನೀನು ಮದುವೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದ
ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ’ ಅಂದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
13 ಆಗ ಾಜನು ಕೆಲವು ಸೇವಕರಿಗೆ, ‘ಇವನ ಕೈ ಾಲು ಕಟಿ್ಟ ಹೊರಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಳಕೆ್ಕ
ಎಸೆಯಿರಿ’ ಅಂದನು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಜನರು ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ಾಧೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ
ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುತಿ್ತರುವರು.



ಮ ಾ್ತಯ 22:14 59 ಮ ಾ್ತಯ 22:28

14 “ ೌದು, ಆ ಾ್ವನಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅನೇಕ ಾದರೂ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಕೆಲವರು
ಾತ್ರ.”
ಯೇಸುವನು್ನ ವಂಚಿಸಲುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಪ್ರಯತ್ನ
( ಾಕರ್ 12:13-17; ಲೂಕ 20:20-26)

15 ಆಗ ಫರಿ ಾಯರು, ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಾತಿನಲಿ್ಲ
ತಪು ್ಪ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಉ ಾಯಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 16 ಫರಿ ಾಯರು
ಯೇಸುವನು್ನ ವಂಚಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕೆಲವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಫರಿ ಾಯರ ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದರು. ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಾಜಕೀಯ ಪಂಗಡಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಜನರು, “ಬೋಧಕನೇ, ನೀನು
ಯ ಾಥರ್ವಂತನೆಂದು ಾವು ಬಲೆ್ಲವು. ನೀನು ದೇವರ ಾಗರ್ದ ಕುರಿತು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ
ಬೋಧಿಸುವೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಬೇರೆಯವರು ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಏನೇ
ೕಚಿಸಿದರೂ ನೀನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಮುಖ ಾ ಣ್ಯ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

17 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರಯವನು್ನ ತಿಳಿಸು. ಸೀಸರನಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು
ಸರಿ ೕ ಅಥ ಾ ತ ್ಪೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

18 ಈ ಜನರ ಕುತಂತ್ರವು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು, “ನೀವು
ಕಪಟಿಗಳು! ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಲು ಏಕೆ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತೕರಿ? 19 ತೆರಿಗೆ ಾಗಿ
ಕೊಡುವ ಒಂದು ಾಣ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿರಿ” ಎಂದನು. ಜನರು ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಾಣ್ಯವನು್ನ ಆತನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. 20 ಆಗ ಆತನು, “ ಾಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಾರ
ಮುಖಚಿತ್ರವಿದೆಮತು್ತ ಾರ ಹೆಸರಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

21ಜನರು, “ಅದು ಸೀಸರನಮುಖಚಿತ್ರ ಮತು್ತ ಹೆಸರು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಸೀಸರನದನು್ನ ಸೀಸರನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ; ದೇವರದನು್ನ

ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ”ಅಂದನು.
22 ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಆ ಜನರು ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ

ಹೊರಟುಹೋದರು.
ಯೇಸುವನು್ನ ವಂಚಿಸಲು ಕೆಲವು ಸದು್ದ ಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ
( ಾಕರ್ 12:18-27; ಲೂಕ 20:27-40)

23 ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಸದು್ದ ಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
( ಾರಿಗೂ ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸದು್ದ ಾಯರ ನಂಬಿಕೆ.) 24 “ಬೋಧಕನೇ,
ವಿ ಾಹಿತನೊಬ್ಬನು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯದೆ ಸತ್ತರೆ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಅವನ
ತಮ್ಮನು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅಣ್ಣನಿ ಾಗಿ ಸಂ ಾನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು* ೕಶೆ
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 25 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರಿದ್ದರು. ದಲನೆಯವನು
ಮದುವೆ ಾಗಿ ಸತ್ತನು. ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ
ಸಹೋದರನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು. 26 ಬಳಿಕ ಎರಡನೆಯ
ಸಹೋದರನೂ ಸತ್ತನು. ಹೀಗೆಯೇಮೂರನೆಯ ಸಹೋದರನಿಗೂಮತು್ತ ಉಳಿದೆಲ್ಲ
ಸಹೋದರರಿಗೂ ಆಯಿತು. 27 ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಹೆಂಗಸೂ ಸತ್ತಳು. 28 ಆದರೆ ಏಳು
ಮಂದಿಯೂ ಅವಳನು್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅವರು ಮರಣದಿಂದ
ಮೇಲೇಳು ಾಗ ಅವಳು ಾರ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿರುವಳು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
* 22:24: ಬೋಧಕನೇ… ಬೇಕೆಂದು ನೋಡಿರಿ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 25:5; ಆದಿ ಾಂಡ 38:8.
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29 ಯೇಸು, “ನೀವು ತ ಾ್ಪಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಲು ಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯ
ಬಗೆ್ಗಯೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. 30 ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಮತು್ತ ಪುರುಷರು ಪುನರು ಾ್ಥನ
ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಲೋಕದ
ದೇವದೂತರಂತೆ ಇರು ಾ್ತರೆ. 31ಸತ್ತವರಪುನರು ಾ್ಥನದ ಕುರಿತು ದೇವರು, 32 ‘ ಾನು
ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರು, ಇ ಾಕನ ದೇವರು ಮತು್ತ ಾಕೋಬನ ದೇವರು’✡ ಎಂದು
ಹೇಳಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ಓದಿಲ್ಲವೇ? ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ, ದೇವರು ಜೀವಿತರಿಗೆ ಾತ್ರ
ದೇವರೇ ಹೊರತು ಸತ್ತವರಿಗ ಾ್ಲ”ಅಂದನು.

33ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಆತನ ಬೋಧನೆಗೆ ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.
ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆ ಾವುದು?
( ಾಕರ್ 12:28-34; ಲೂಕ 10:25-28)

34 ಸದು್ದ ಾಯರು ಪ್ರತಿ ಾದ ಾಡ ಾಗದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯೇಸು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನೆಂಬುದು ಫರಿ ಾಯರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಅವರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದರು. 35 ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಪ್ರವೀಣ ಾಗಿದ್ದ ಫರಿ ಾಯನೊಬ್ಬನು
ಯೇಸುವನು್ನ ಪರೀ ಸಲು, 36 “ಬೋಧಕನೇ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ
ಆ ಾವುದು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

37 ಯೇಸು, “ ‘ನಿನ್ನ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಪ್ರಭುವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. ನೀನು
ಆತನನು್ನ ನಿನ್ನ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂಣರ್ ಾ್ರಣದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ
ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು.’✡ 38 ಇದೇ ದಲನೆಯ ಮತು್ತ
ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಾದ ಆ . 39 ಎರಡನೆಯ ಆ ಯು ದಲನೆಯ
ಆ ಯಷೆ್ಟೕ ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿದೆ. ‘ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆಯೇ ನೆರೆಯವರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು’✡ ಎಂಬುದೇ ಆ ಆ . 40 ಇಡೀ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಎ ಾ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ಈ ಎರಡು ಆ ಗಳ ಅಥರ್ವನೆ್ನೕ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
ಯೇಸು ಫರಿ ಾಯರಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶೆ್ನ
( ಾಕರ್ 12:35-37; ಲೂಕ 20:41-44)

41 ಫರಿ ಾಯರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, 42 “ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯೇನು? ಆತನು ಾರಮಗನು?” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
ಫರಿ ಾಯರು, “ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾವೀದನಮಗ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
43 ಆಗ ಯೇಸುವು ಫರಿ ಾಯರಿಗೆ, “ ಾ ಾದರೆ ಾವೀದನು ಆತನನು್ನ ‘ಪ್ರಭು’

ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆದನು? ಾವೀದನು ಪರಿಶು ಾ್ಧತ್ಮನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಾತ ಾಡಿದ್ದನು.
ಾವೀದನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

44 ‘ಪ್ರಭು (ದೇವರು) ನನ್ನ ಪ್ರಭುವಿಗೆ (ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ),
ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಾದಪೀಠವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ತನಕ

✡ 22:32: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 3:6. ✡ 22:37: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 6:5.
✡ 22:39: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ. 19:18.
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ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು’ ಕೀತರ್ನೆ. 110:1

ಎಂದುಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 45 ಾವೀದನು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ‘ಪ್ರಭು’ಎಂದುಕರೆದಿ ಾ್ದನೆ. ಹೀಗಿರಲು
ಆತನು ಾವೀದನಿಗೆಮಗ ಾಗಲು ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ?” ಅಂದನು.

46ಯೇಸುವಿನಪ್ರಶೆ್ನಗೆಉತ್ತರಕೊಡಲುಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಅಂದಿನಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ ವಂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರಶೆ್ನ ಕೇಳಲು ಾರೂ
ಧೈಯರ್ಪಡಲಿಲ್ಲ.

23
ಯೇಸು ಾಮಿರ್ಕ ಾಯಕರನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದನು
( ಾಕರ್ 12:38-40; ಲೂಕ 11:37-52; 20:45-47)

1 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರೊಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೂ ಾ ಾಡಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಹೇಳುವುದನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಿಗೂ ಫರಿ ಾಯರಿಗೂ ಅಧಿ ಾರವಿದೆ. 3 ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀವು ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು ಮತು್ತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಕೈಕೊಂಡು
ನಡೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವಿತಗಳು ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ
ಾದರಿ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾವೇ

ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 4ಅವರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರ ಾದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಒ ಾ್ತಯ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಾ ಾದರೋ ಆ
ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ ಾವದ ಾ್ನದರೂ ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವುದಿಲ್ಲ.

5 “ತಮ್ಮನು್ನ ಬೇರೆ ಜನರು ನೋಡಲಿ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ
ಅವರು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು ತುಂಬಿರುವ
ವಿಶೇಷ ಾದ ಚಮರ್ದ ಚೀಲಗಳನು್ನ ಅವರು ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿರು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಈ
ಚೀಲಗಳನು್ನ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ದೊಡ್ಡದ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಜನರು ನೋಡಲಿ
ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಉದ್ದ
ಾಡು ಾ್ತರೆ. 6 ಆ ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಔತಣಗಳಲಿ್ಲ
ಾಗೂ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಅತಿ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದ ಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಅಪೇ ಸು ಾ್ತರೆ.

7 ಾರುಕಟೆ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ತಮಗೆ ಮ ಾರ್ದೆ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸು ಾ್ತರೆ;
ಜನರಿಂದಉಪದೇಶಕರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತರೆ.

8 “ಆದರೆ ನೀವು ಉಪದೇಶಕರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಸಹೋದರಸಹೋದರಿಯರು. ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಉಪದೇಶಕನು. 9 ಈ
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾರನೂ್ನ ‘ತಂದೆ’ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ.
ಆತನು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. 10 ‘ಗುರು’ವೆಂದೂ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ
ಕಿ್ರಸ್ತನೊಬ್ಬನೇ ಗುರು. 11 ಸೇವಕನಂತೆ ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಾಡುವವನೇ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 12 ಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನೆಂದು
ತನ್ನನು್ನ ಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವನು, ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವವನು
ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸಲ್ಪಡುವನು.
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13 “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನೀವು
ಕಪಟಿಗಳು. ಜನರು ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಾರಿಯನು್ನ ನೀವು
ಮುಚಿ್ಚಬಿಡುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವ
ಜನರಿಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 14 *

15 “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನೀವು
ಕಪಟಿಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು
ಸಮುದ್ರಗಳನು್ನ ಾಟಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಅವನನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಕೆಟ್ಟವನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವು
ನರಕ ಾತ್ರ ಾಗುವಷು್ಟ ಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

16 “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನೀವು
ಜನರಿಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ನೀವೇ ಕುರುಡರು. ಒಬ್ಬನು
ದೇ ಾಲಯದ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದರೆ ಅದಕೆ್ಕೕನೂ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ
ಎನು್ನತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆಒಬ್ಬನುದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲರುವಚಿನ್ನದಮೇಲೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದರೆ,
ಅವನು ಅದನು್ನ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ! 17 ನೀವು ಕುರುಡ ಾದ
ಮೂಖರ್ರು! ಾವುದು ಹೆಚಿ್ಚನದು? ಚಿನ್ನ ೕ ಅಥ ಾ ದೇ ಾಲಯ ೕ? ಆ
ಚಿನ್ನವು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಂಡದು್ದ ದೇ ಾಲಯದಿಂದಲೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇ ಾಲಯವೇ
ಹೆಚಿ್ಚನದು.

18“ಒಬ್ಬನುಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆಅದಕೆ್ಕೕನೂಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ
ಎನು್ನತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆಒಬ್ಬನುಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮೇಲಿರುವ ಾಣಿಕೆಯಮೇಲೆ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದರೆ ಅವನು ಅದನು್ನ ಈಡೇರಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. 19 ನೀವು

ಕುರುಡರು. ನಿಮಗೇನೂ ಅಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಾವುದು ಹೆಚಿ್ಚನದು? ಾಣಿಕೆ ೕ
ಅಥ ಾಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ ೕ? ಾಣಿಕೆ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಂಡದು್ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದಲೇ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯೇ ಹೆಚಿ್ಚನದು. 20 ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡುವವನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮತು್ತ ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಾಣಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂ ಾಯಿತು. 21 ದೇ ಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡುವವನು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೇ ಾಲಯದ ಮತು್ತ ಅದರೊಳಗೆ ಾಸ ಾಗಿರು ಾತನ ಮೇಲೆ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂ ಾಯಿತು. 22 ಪರಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡುವವನು
ದೇವರ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆಯೂ ಆ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರು ಾತನ
ಮೇಲೆಯೂ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂ ಾಯಿತು.

23 “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನೀವು
ಕಪಟಿಗಳು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದರಲೂ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪುದೀನ, ಸಬ್ಬಸಿ್ಸಗೆ ಸೊಪು ್ಪ,
ಜೀರಿಗೆ ಗಿಡಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಹಹತ್ತರಲೊ್ಲಂದು ಾಲನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಬೋಧನೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದಆ ಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ
ಾ್ಯಯವನೂ್ನ ಕರುಣೆಯನೂ್ನ ಯ ಾಥರ್ತೆಯನೂ್ನ ನೀವು ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಈ

* 23:14: “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಕೇ ಾಗುವುದು. ನೀವು ಕಪಟಿಗಳು. ನೀವು
ವಿಧವೆಯರ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಸಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಲೆಂದು ಉದ್ದ ಾದ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕಠಿಣ ಾದ ಶಿ ಹೊಂದುವಿರಿ ಎಂದು ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 14ನೇ ವಚನ

ಸೇರಿಸಿ ಾ್ದರೆ.” ನೋಡಿರಿ: ಾಕರ್ 12:40; ಲೂಕ 20:47.
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ಆ ಗಳಿಗೆ ನೀವು ದಲು ವಿಧೇಯ ಾಗಿ, ಈಗ ಾಡುತಿ್ತರುವಂಥ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಬೇಕಿತು್ತ. 24 ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ನೀವೇ

ಕುರುಡರು! ಒಬ್ಬನು ಾನು ಕುಡಿಯುವ ಾನೀಯದೊಳಗಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸೊಳೆ್ಳಯನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂಟೆಯನು್ನ ನುಂಗುವವನಂತೆ ನೀವಿದಿ್ದೕರಿ.

25 “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನೀವು
ಕಪಟಿಗಳು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾತೆ್ರ ಬಟ್ಟಲುಗಳ ಹೊರ ಾಗವನು್ನ ತೊಳೆದು
ಸ್ವಚ್ಛ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಒಳ ಾಗವು ೕಸದಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ತೃಪಿ್ತ
ನೀಡುವ ಪ ಾಥರ್ಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿವೆ. 26 ಫರಿ ಾಯರೇ, ನೀವು ಕುರುಡರು!
ದಲು ಬಟ್ಟಲಿನ ಒಳ ಾಗವನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಶುಚಿ ಾಡಿರಿ. ಆಗ ಬಟ್ಟಲಿನ

ಹೊರ ಾಗವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಶುಚಿ ಾಗಿರುವುದು.
27 “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನೀವು

ಕಪಟಿಗಳು. ನೀವು ಸುಣ್ಣ ಹಚಿ್ಚದ ಸ ಾಧಿಗಳಂತಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ಸ ಾಧಿಗಳ ಹೊರ ಾಗ
ಚಂದ ಾಗಿ ಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆಒಳ ಾಗಸತ್ತವರಎಲುಬುಗಳಿಂದಲೂಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ
ಹೊಲಸುಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. 28 ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನೋಡಿದ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವರೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಅಂತರಂಗವು ಕಪಟದಿಂದಲೂ ದುಷ್ಟತನದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ.

29 “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನೀವು
ಕಪಟಿಗಳು. ನೀವು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಸ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತೕರಿ. ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ
ಜೀವಿಸದವರ ಗೋರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ೌರವ ತೋರಿಸುತಿ್ತೕರಿ. 30 ‘ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಾವು ಇದಿ್ದದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. 31 ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದವರ ಮಕ್ಕಳು

(ಸಂತತಿಯವರು) ನೀವೇ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದೇ ಆ ಾರ ಾಗಿದೆ. 32 ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ ಆ ಾಪವನು್ನ ನೀವುಪೂತಿರ್ ಾಡುವಿರಿ!
33 “ನೀವು ಸಪರ್ಗಳು! ನೀವು ವಿಷಕರ ಾದ ಾವುಗಳ ಕುಟುಂಬದವರು!

ನೀವುದೇವರಿಂದತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರಿರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರುಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂಬತೀಪುರ್ಹೊಂದಿ
ನರಕಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಿರಿ! 34 ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ ಾನಿಗಳನೂ್ನ ಉಪದೇಶಕರನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಅವರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವಿರಿ; ಇನು್ನ ಕೆಲವರನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿರಿ; ಇತರ ಕೆಲವರನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಡೆಯುವಿರಿ; ನೀವು ಅವರನು್ನ ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ
ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವಿರಿ.

35 “ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಸತು್ಪರುಷರ
ಕೊಲೆಯ ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ ನೀವು ಗುರಿ ಾಗುವಿರಿ. ಸತು್ಪರುಷ ಾದ ಹೇಬೆಲನನು್ನ
ದಲುಗೊಂಡು ಬರಕೀಯನ ಮಗ ಾದ ಜಕರೀಯನನು್ನ ಕೊಂದದ್ದಕೆ ್ಕ ನೀವು

ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗುವಿರಿ. ಜಕರೀಯನು ದೇ ಾಲಯಕೂ್ಕ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೂ ನಡುವೆ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು. 36 ಾನು ನಿಮಗೆಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಈಅಪ ಾಧಗಳೆ ಾ್ಲ ಬರುತ್ತವೆ.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರಿಗೆಯೇಸು ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
(ಲೂಕ 13:34-35)



ಮ ಾ್ತಯ 23:37 64 ಮ ಾ್ತಯ 24:12

37 “ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಜೆರುಸಲೇಮೇ! ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲವವಳೇ, ದೇವರು
ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಜನರನು್ನ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಕೊಲು್ಲವವಳೇ, ಅನೇಕ ಸಲ ನಿನ್ನ
ಜನರಿಗೆ ಾನು ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದನು. ಕೋಳಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗಳ
ಕೆಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಾಗೆ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆಮನಸಿ್ಸತು್ತ. ಆದರೆ
ನೀನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 38 ಈಗ ನಿನ್ನ ಮನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಾಗಿ ಬರಿ ಾಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ.
39 ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರು ಾತನನು್ನ
ದೇವರು ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ’✡ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳುವ ತನಕ ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವುದೇ
ಇಲ್ಲ.”

24
ನೆಲಸಮ ಾಗಲಿರುವಮ ಾದೇ ಾಲಯ
( ಾಕರ್ 13:1-31; ಲೂಕ 21:5-33)

1 ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ದೇ ಾಲಯದ
ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಲು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 2 ಆಗ ಯೇಸು “ಈ
ಕಟ್ಟಡಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೋಡುತಿ್ತದಿ್ದೕ ಾ? ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ
ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ. ಇಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಕಲು್ಲ ಉಳಿಯದಂತೆ ಎ ಾ್ಲ ಕಲು್ಲಗಳು
ಕೆಡವಲ್ಪಡುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಆಲಿವ್ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ, ಶಿಷ ್ಯರು
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಾ ಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ!
ನೀನು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಬರು ಾಗ ಮತು್ತ ಲೋಕದ ಸ ಾಪಿ್ತಯ ಸಮಯ
ಬಂ ಾಗ ಸೂಚನೆ ಾಗಿ ಏನು ಸಂಭವಿಸುವುದು? ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು!” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

4 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವಿದು: “ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ! ನಿಮ್ಮನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸಲು ಾರಿಗೂ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. 5 ಅನೇಕರು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ

ಬಂದು, ‘ ಾನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅನೇಕರನು್ನ ೕಸಪಡಿಸುವರು.
6 ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಯುದ್ಧಗಳ ಶಬ್ದವನೂ್ನ ಬಹು ದೂರದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಯುದ್ಧಗಳ ಸುದಿ್ದಯನೂ್ನ ನೀವು ಕೇಳುವಿರಿ. ಆದರೆ ಹೆದರಬೇಡಿ.
ಅಂತ್ಯವು ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಇವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಲೇಬೇಕು. 7 ಜ ಾಂಗಗಳು
ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ದ ಾಡುತ್ತವೆ. ಾಜ್ಯಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆ
ಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿಯುದ್ಧ ಾಡುತ್ತವೆ. ಬರ ಾಲಗಳುಬರುತ್ತವೆ. ಬೇರೆಬೇರೆ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಭೂಕಂಪಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. 8ಇವೆ ಾ್ಲ ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಆರಂಭವಷೆ್ಟೕ.

9 “ಆಗ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿ, ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವರು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುವರು. ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ
ಇಟ್ಟದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವವು. 10 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು. 11 ಅನೇಕ
ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬಂದು ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರನು್ನ ವಂಚಿಸುವರು. 12 ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ದುಷ್ಟತನವು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಬಹುಜನ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಅಡಗಿಹೋಗುವುದು.
✡ 23:39: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 118:26.
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13 ಆದರೆ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ದೃಢ ಾಗಿರುವವನು ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದು ಾ್ತನೆ. 14 ದೇವರ
ಾಜ್ಯದ ಶುಭ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಪ್ರತಿ ಜ ಾಂಗಕೂ್ಕ ಾರ ಾಗುವುದು.
ಆಗ ಅಂತ್ಯವು ಬರುತ್ತದೆ.

15 “ಭಯಂಕರ ಾದ ಾಶಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾದ ವಸು್ತ ಂದನು್ನ* ಕುರಿತು ಪ್ರ ಾದಿ
ಾನಿಯೇಲನು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಈ ಭಯಂಕರ ಾದ ವಸು್ತವು ದೇ ಾಲಯದ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ. (ಇದನು್ನ ಓದುತಿ್ತರುವವನು
ಇದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.) 16 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜುದೇಯದಲಿ್ಲರುವ
ಜನರು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲಿ. 17 ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿರುವವನು ಇಳಿದು ತನ್ನ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಓಡಿಹೋಗಲಿ. 18 ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವವನು
ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗದಿರಲಿ.

19 “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಗಭಿರ್ಣಿಯರಿಗೂ ಲೆಕೂಸುಗಳಿರುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೂ
ಎಂ ಾ ಗೋ ಾಟ! 20 ನೀವು ಓಡಿಹೋಗಬೇ ಾದ ಈ ಸಮಯವು
ಚಳಿ ಾಲದ ಾ್ಲಗಲಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಾ್ಲಗಲಿ ಬರದಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 21 ಏಕೆಂದರೆ
ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಸಂಕಟ ಇರುವುದು. ಲೋಕವು ಸೃಷಿ್ಟ ಾದಂದಿನಿಂದ
ಇಂಥ ಸಂಕಟವುಎಂದೂ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

22 “ದೇವರು ಭಯಂಕರ ಾದ ಆ ಸಮಯವನು್ನ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು
ತೀ ಾರ್ನಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿಯಲು ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರು ಆ ಸಮಯವನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
23 “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ನಿಮಗೆ, ‘ನೋಡಿ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ!’ ಎಂದು

ಹೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೆ ಬೇರೊಬ್ಬನು, ‘ಆತನು ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ!’ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ನಂಬಬೇಡಿ. 24 ಸುಳು್ಳಕಿ್ರಸ್ತರು ಮತು್ತ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳು
ಬಂದು ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವರು. 25 ಅದು
ಸಂಭವಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆಯೇ ಾನು ಅದರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

26 “ ‘ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ!’ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರೆ ಅಡವಿಗೆ
ಹೋಗಬೇಡಿ. ‘ಕಿ್ರಸ್ತನು ಆ ಕೋಣೆ ಒಳಗೆ ಇ ಾ್ದನೆ!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನು್ನ
ನಂಬಬೇಡಿ. 27 ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಾಣಿಸುವಂತೆ ಬರು ಾ್ತನೆ.
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಮಿಂಚು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ
ಪ್ರ ಾಶಿಸು ಾ್ತ ಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ ಾಣಿಸುವುದು. 28 ಹದು್ದಗಳು ಎಲಿ್ಲ
ಕೂಡಿಬರುತ್ತವೆ ೕ ಅಲಿ್ಲ ಹೆಣವಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ. ಅದೇ
ರೀತಿ ನನ್ನ ಬರುವಿಕೆಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿರುವುದು.

29 “ಆ ದಿನಗಳ ಸಂಕಟವು ತೀರಿದ ಕೂಡಲೇ,

‘ಸೂಯರ್ನು ಕತ್ತ ಾಗುವನು.
ಚಂದ್ರನು ಾಂತಿಹೀನ ಾಗುವನು.

ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆ ಾಶದಿಂದ ಕಳಚಿಬೀಳುವವು.
* 24:15: ಭಯಂಕರ ಾದ… ವಸು್ತ ಂದನು್ನ ನೋಡಿರಿ: ಾನಿಯೇಲ 9:27; 12:11.
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ಆ ಾಶಮಂಡಲವು ಕಂಪಿಸುವುದು.’ ಯೆ ಾಯ 13:10; 34:45

30 “ಆಗ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ ಆಗಮನದ ಸೂಚನೆಯು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ
ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು. ಲೋಕದ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಗೋ ಾಡುವರು. ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ
ಮೇಘಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನು ಬರುವುದನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುವರು. ಆತನು
ಶಕಿ್ತ ಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದಲೂ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ ಬರುವನು. 31 ಮ ಾಶಬ್ದದ
ತುತೂ್ತರಿಯ ೕಷಣೆ ಡನೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತನ್ನ ದೂತರನು್ನ ಭೂಮಿಯ
ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವನು. ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರನು್ನ ದೇವದೂತರು
ಭೂಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವರು.

32 “ಅಂಜೂರದ ಮರವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಾಠವನು್ನ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಜೂರದ
ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಹಸು ಾಗಿ ಎಳೆಯ ಾಗಿದು್ದ ಹೊಸ ಎಲೆಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದಕೆ್ಕ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಾಗ, ಬೇಸಿಗೆಯು ಹತಿ್ತರ ಾಯಿತೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ.

33 ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೂ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ
ಸಂಗತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡು ಾಗ ಆ ಸಮಯ
ಹತಿ್ತರ ಾಯಿತೆಂದೂ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಾನು
ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 34 ಇಂದಿನ ಜನರು ಇನೂ್ನ ಜೀವಿಸಿರು ಾಗಲೇ ಈ
ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ! 35 ಭೂಮಿಯೂ ಆ ಾಶವೂ ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ,
ಆದರೆ ಾನು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳು ಾಶ ಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ!

ಆ ಸಮಯದೇವರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ
( ಾಕರ್ 13:32-37; ಲೂಕ 17:26-30; 34-36)

36 “ಆ ದಿನವು ಇಲ್ಲವೆ ಆ ಸಮಯವು ಾ ಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಾರಿಗೂ
ತಿಳಿಯದು. ಮಗನಿಗೂ ಮತು್ತ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವದೂತರಿಗೂ ಆ ದಿನವು
ಅಥ ಾ ಆ ಸಮಯವು ಾ ಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದು. ತಂದೆಗೆ ಾತ್ರ
ಗೊತಿ್ತದೆ.

37 “ನೋಹನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದಂತೆಯೇ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ಬರು ಾಗಲೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. 38 ಜಲಪ್ರಳಯಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಜನರು ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದರು,
ಕುಡಿಯುತಿ್ತದ್ದರು, ಮದುವೆ ಾಗುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. ನೋಹನು ಾವೆ ಳಗೆ ಹೋಗುವ ತನಕ ಜನರು

ಅವುಗಳನು್ನ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. 39 ಏನು ಸಂಭವಿಸುತಿ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಜಲಪ್ರಳಯವುಬಂದು ಆ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡಿತು.

“ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬರು ಾಗಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಾಗುವುದು. 40 ಹೊಲದಲಿ್ಲ
ಇಬ್ಬರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೆ ಒಬ್ಬನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು,
ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಡ ಾಗುವುದು. 41 ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರು ಬೀಸುವ ಕಲಿ್ಲನಲಿ್ಲ
ಾನ್ಯ ಬೀಸುತಿ್ತದ್ದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು ಮತೊ್ತಬ್ಬಳನು್ನ
ಬಿಡ ಾಗುವುದು.

42 “ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಬರುವ ದಿನ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಯದು. 43 ಇದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ. ಕಳ್ಳನು ಾ ಾಗ ಬರು ಾ್ತನೆಂದು
ಮನೆಯಯಜ ಾನನಿಗೆತಿಳಿದಿದ್ದರೆ,ಅವನುಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ ಕಳ್ಳನನು್ನಮನೆ ಳಗೆ
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ಬರಗೊಡಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 44 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಹ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ. ನೀವು ನೆನಸದ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬರು ಾ್ತನೆ.

ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕಮತು್ತ ದುಷ್ಟ ಸೇವಕ
(ಲೂಕ 12:41-48; 34-36)

45 “ವಿವೇಕಿಯೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಆದ ಸೇವಕನು ಾರು? ಇತರ
ಸೇವಕರಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ತಕ ್ಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯಜ ಾನನು
ಾವ ಸೇವಕನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯಿಡು ಾ್ತನೋ ಅವನೇ. 46 ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟ

ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಯಜ ಾನನು ಬಂದರೆ ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ ಬಹಳ
ಸಂತೋಷ ಾಗುತ್ತದೆ. 47 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆಯಜ ಾನನು
ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಗೆ ಾ್ಲ ಆ ಸೇವಕನನು್ನ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವನು.

48 “ಆದರೆ ಸೇವಕನು ದುಷ್ಟ ಾಗಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಯಜ ಾನನು ಬೇಗನೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೆನಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ?
49 ಆ ಸೇವಕನು ಇತರ ಸೇವಕರನು್ನ ಹೊಡೆಯು ಾ್ತ ತನ್ನಂಥ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಿನು್ನ ಾ್ತ ಕುಡಿಯು ಾ್ತ ಇರುವನು. 50 ಹೀಗೆ ಅವನಿನೂ್ನ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿಲ್ಲದಿರು ಾಗ ಯಜ ಾನನು ಅನಿರೀ ತ ಾಗಿ ಬಂದು 51 ಅವನನು್ನ
ಶಿ ಸಿ ಕಪಟಿಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನೂಕಿಸುವನು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಜನರು ಾಧೆಯಿಂದ
ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ತಮ್ಮ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕಡಿಯು ಾ್ತ ಇರುವರು.

25
ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಕನಿ್ನಕೆಯರನು್ನ ಕುರಿತ ಾಮ್ಯ

1 “ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಈ ಾಮ್ಯವು
ಉ ಾಹರಣೆ ಾಗಿದೆ. ಹತು್ತಮಂದಿ ಕನಿ್ನಕೆಯರು ತಮ್ಮ ದೀಪಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಮದುಮಗನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟರು. 2 ಅವರಲಿ್ಲ ಐದು ಮಂದಿ
ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿದ್ದರು. ಇನು್ನಳಿದ ಐದು ಮಂದಿ ಬುದಿ್ಧವಂತೆಯ ಾಗಿದ್ದರು.
3ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಕನಿ್ನಕೆಯರು ತಮ್ಮ ದೀ ಾರತಿಗಳನು್ನ ತಂದರೇ ಹೊರತು ಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ
ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 4 ಬುದಿ್ಧವಂತೆಯರು ತಮ್ಮ ದೀಪಗ ಂದಿಗೆ
ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 5 ಮದುಮಗನ ಆಗಮನ
ತಡ ಾಯಿತು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಾಸದಿಂದ ತೂಕಡಿಸು ಾ್ತ ನಿದೆ್ರಹೋದರು.

6 “ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ, ‘ಮದುಮಗನು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ! ಬನಿ್ನರಿ, ಆತನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿರಿ!’
ಎಂದು ಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.

7 “ಆಗ ಕನಿ್ನಕೆಯರೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ದೀ ಾರತಿಗಳನು್ನ
ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 8 ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಕನಿ್ನಕೆಯರು ಬುದಿ್ಧವಂತ ಕನಿ್ನಕೆಯರಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ
ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ದೀ ಾರತಿಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಎಣೆ್ಣಯೆ ಾ್ಲ ಮುಗಿಯಿತು’
ಎಂದರು.

9 “ಬುದಿ್ಧವಂತೆಯರು, ‘ಇಲ್ಲ! ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಎಣೆ್ಣ ನಮಗೇ ಾ ಾಗದಿರಬಹುದು.
ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಳಿ್ಳರಿ’ ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
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10 “ಆದ್ದರಿಂದ ಐದುಮಂದಿಬುದಿ್ಧಹೀನ ಕನಿ್ನಕೆಯರು ಎಣೆ್ಣ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಹೋದರು. ಅವರು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ, ಮದುಮಗನು ಬಂದನು. ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ
ಕನಿ್ನಕೆಯರು ಮದುಮಗನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಔತಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ನಂತರ ಾಗಿಲು
ಮುಚ್ಚ ಾಯಿತು.

11 “ತರು ಾಯ ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಕನಿ್ನಕೆಯರು ಬಂದು, ‘ ಾ್ವಮೀ, ಾ್ವಮೀ, ಒಳಗೆ
ಬರಲು ನಮಗೆ ಾಗಿಲು ತೆರೆ’ಅಂದರು.

12 “ಆದರೆ ಮದುಮಗನು, ‘ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು
ಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ’ ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
13 “ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ. ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬರುವ

ದಿನ ಾಗಲಿ ಸಮಯ ಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
ಮೂವರು ಸೇವಕರನು್ನ ಕುರಿತ ಾಮ್ಯ
(ಲೂಕ 19:11-27)

14 “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು, ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಸಂದಶಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ.
ಆಮನುಷ ್ಯನು ಾನು ಹೊರಡುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ತನ್ನ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ,
ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 15 ಅವನು ಆ ಸೇವಕರ
ಾಮಥ್ಯರ್ಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಎಷೆ್ಟಷು್ಟ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ
ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಿಗೆ ಐದು ತ ಾಂತು* ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಎರಡು
ತ ಾಂತು ಕೊಟ್ಟನು. ಮೂರನೇ ಸೇವಕನಿಗೆ ಒಂದು ತ ಾಂತು ಕೊಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ
ಅವನು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದನು. 16 ಐದು ತ ಾಂತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ
ಸೇವಕನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೋಗಿ ಆ ಹಣವನು್ನ ಾ್ಯ ಾರಕೆ ್ಕ ಾಕಿ ಇನೂ್ನ ಐದು ತ ಾಂತು
ಸಂ ಾದಿಸಿದನು. 17 ಎರಡು ತ ಾಂತು ಹೊಂದಿದ ಸೇವಕನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ
ಹಣವನು್ನ ಾ್ಯ ಾರಕೆ ್ಕ ಾಕಿ ಇನೂ್ನ ಎರಡು ತ ಾಂತು ಸಂ ಾದಿಸಿದನು. 18 ಆದರೆ
ಒಂದು ತ ಾಂತು ಹೊಂದಿದವನು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ
ಆ ಹಣವನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟನು.

19 “ಬಹು ಾಲದ ನಂತರ ಯಜ ಾನನು ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ಾನು ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ
ಹಣದ ಕುರಿ ಾಗಿ ಅವನು ಸೇವಕರನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿದನು. 20ಐದು ತ ಾಂತು
ಪಡೆದ ಸೇವಕನು ಇನೂ್ನ ಐದು ತ ಾಂತನು್ನ ತನ್ನ ಯಜ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ತಂದು,
‘ಧಣಿಯೇ, ನೀನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಯಿಟು್ಟ ಐದು ತ ಾಂತನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ. ಾನು ಅದನು್ನ
ವಿನಿ ೕಗಿಸಿ ಇನೂ್ನ ಐದು ತ ಾಂತು ಸಂ ಾದಿಸಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದನು.

21 “ಯಜ ಾನನು, ‘ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕ. ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನು್ನ
ಒಳೆ್ಳಯರೀತಿಯಲಿ್ಲಉಪ ೕಗಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿನಗೆ ಇದಕಿ್ಕಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಬಂದು ನನ್ನ ೌ ಾಗ ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇರು’ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

22 “ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ತ ಾಂತು ಹೊಂದಿದ್ದ ಸೇವಕನು ಯಜ ಾನನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, ‘ಧಣಿಯೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಎರಡು ತ ಾಂತು ಕೊಟೆ್ಟ. ಾನು ಆ ಹಣವನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಇನೂ್ನ ಎರಡು ತ ಾಂತು ಸಂ ಾದಿಸಿರುವೆ’ಅಂದನು.
* 25:15: ತ ಾಂತು ಒಂದು ತ ಾಂತು ಅಂದರೆ 30,000 ದಿ ಾರಿ. ಒಂದು ದಿ ಾರಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನ ಒಂದು
ದಿನದ ಸಂಬಳ.
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23 “ಯಜ ಾನನು, ‘ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕ. ನೀನು ಆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಉಪ ೕಗಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿನಗೆ
ಇದಕಿ್ಕಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಬಂದು, ನನ್ನ ೌ ಾಗ ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇರು’
ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

24 “ಬಳಿಕ ಒಂದು ತ ಾಂತು ಹೊಂದಿದ್ದ ಸೇವಕನುಯಜ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
‘ಧಣಿಯೇ, ನೀನು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಮನುಷ ್ಯನು ಎಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲ. ನೀನು ನೆಡದ
ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಾಶಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನುಮತು್ತ ಬೀಜಬಿತ್ತದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಕೊಯು್ಯವವನು.
25 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಹೆದರಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಹಣವನು್ನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಟೆ್ಟನು.
ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ಇಲಿ್ಲದೆ, ತೆಗೆದುಕೊ’ಅಂದನು.

26 “ಅದಕೆ್ಕ ಯಜ ಾನನು, ‘ನೀನು ಸೋ ಾರಿ ಾದ ಕೆಟ್ಟ ಸೇವಕ! ಾನು
ನೆಡದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಾಶಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನೆಂದು ಮತು್ತ ಬೀಜ ಬಿತ್ತದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ
ಕೊಯು್ಯವವನೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತತೆ್ತೕ? 27 ಾಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಹಣವನು್ನ ಬಡಿ್ಡಗೆ
ಕೊಡಬೇಕಿತು್ತ. ಆಗ ಾನು ಅಸಲಿನೊಡನೆ ಬಡಿ್ಡಯನೂ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು’
ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

28 “ಬಳಿಕ ಯಜ ಾನನು ತನ್ನ ಬೇರೆ ಸೇವಕರಿಗೆ, ‘ಅವನ ಒಂದು
ತ ಾಂತನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಐದು ತ ಾಂತು ಹೊಂದಿರುವ ಸೇವಕನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ.
29 ತನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ವಿನಿ ೕಗಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು,
ಆದರೆ ತನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ವಿನಿ ೕಗಿಸದಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯಿಂದ ಇದ್ದದ್ದನೂ್ನ
ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30 ಬಳಿಕ ಆ ಯಜ ಾನನು,
‘ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಾರದ ಆ ಸೇವಕನನು್ನ, ಜನರು ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ಾಧೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ
ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುತಿ್ತರುವ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ದಬಿ್ಬರಿ’ ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

ಸವರ್ರಿಗೂಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ನೀಡುವ ತೀಪುರ್
31 “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲ ಸಮಸ್ತ ದೇವದೂತರ ಸಮೇತ

ಮತೆ್ತ ಬರು ಾಗ ಾಜ ಾಗಿ ಮ ಾಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
32 ಭೂಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಮುಂದೆ ಒಟು್ಟಗೂಡು ಾ್ತರೆ. ಕುರುಬನು
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಆಡುಗಳಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದಂತೆ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸುವನು;
33ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಕುರಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಆಡುಗಳನು್ನ
ತನ್ನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಲಿ್ಲಸುವನು.

34 “ಆಗ ಾಜನು ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ, ‘ಬನಿ್ನರಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ
ನಿಮಗೆ ಮ ಾ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಬನಿ್ನರಿ, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆ ಾಜ್ಯವು ಲೋಕ ಉಂಟಾದಂದಿನಿಂದ

ನಿಮ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 35 ನೀವು ಈ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಏಕೆಂದರೆ
ಾನು ಹಸಿದಿದೆ್ದನು. ನೀವು ನನಗೆ ಊಟ ಕೊಟಿ್ಟರಿ. ಾನು ಾ ಾರಿದೆ್ದನು,
ನೀವು ನನಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟರಿ. ಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ
ದೂರದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದಗ, ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. 36 ಾನು
ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದೆ್ದನು. ನೀವು ನನಗೆ ಉಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟರಿ. ಾನು
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ಾಯಿಲೆಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದದೆ್ದನು, ನೀವು ನನಗೆ ಆರೈಕೆ ಾಡಿದಿರಿ. ಾನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದನು,
ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

37 “ಆಗ ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರು, ‘ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಹಸಿದಿದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ ಾ ಾಗ
ನಿನಗೆಆ ಾರ ಕೊಟೆ್ಟವು? ನೀನು ಾ ಾರಿದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ ಾ ಾಗ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ
ಕೊಟೆ್ಟವು? 38 ನೀನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದನು್ನ
ನೋಡಿ ಾ ಾಗ ನಿನ್ನನು್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗ ಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡೆವು? ನಿನಗೆ
ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಾ ಾಗ ಉಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟೆ್ಟವು? 39 ನೀನು
ಾಯಿಲೆ ಬಿದಿ್ದದ್ದನು್ನ ಅಥ ಾ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಇದ್ದದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ ಾ ಾಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಆರೈಕೆ
ಾಡಿದೆವು?’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
40 “ಆಗ ಾಜನು, ‘ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಇಲಿ್ಲ ನನ್ನ

ಜನರಿ ಾಗಿ ಏನೇನು ಾಡುತಿ್ತೕರೋ ಅದೆಲ್ಲವನು್ನ ನನಗೂ ಾಡಿದಂ ಾಯಿತು’
ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಡುವನು.

41 “ಆಮೇಲೆ ಾಜನು ತನ್ನ ಎಡಗಡೆಯಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ, ‘ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಹೋಗಿರಿ,
ನಿಮಗೆ ಶಿ ಾಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಸೈ ಾನನಿಗೂ ಅವನ
ದೂತರಿಗೂ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರುವ ಆರದ ಬೆಂಕಿಗೆ ಬೀಳಿರಿ. 42 ಏಕೆಂದರೆ ಾನು
ಹಸಿದಿದೆ್ದನು, ನೀವು ನನಗೆಊಟ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಾನು ಾ ಾರಿದೆ್ದನು, ನೀವು ನನಗೆ
ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 43 ಾನು ಪರದೇಶಿ ಾಗಿದೆ್ದನು, ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಾನು ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದೆ್ದನು. ನೀವು ನನಗೆ
ಉಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಾನು ಾಯಿಲೆಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದದೆ್ದನು ಮತು್ತ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದನು,
ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುವನು.

44 “ಅವರು, ‘ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಾ ಾಗ ಹಸಿದಿದೆ್ದ ಮತು್ತ ಾ ಾರಿದೆ್ದ? ನೀನು
ಾ ಾಗ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದೆ್ದ? ನಿನಗೆ ಾ ಾಗ ಬಟೆ್ಟಯಿರಲಿಲ್ಲ? ನೀನು
ಾ ಾಗ ಾಯಿಲೆಬಿದಿ್ದದೆ್ದ ಮತು್ತ ಸೆರೆ ಾಸದಲಿ್ಲದೆ್ದ? ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ಾವು ನೋಡಿಯೂ

ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡದೆ ಹೋದದು್ದ ಾ ಾಗ?’ ಎಂದುಉತ್ತರಿಸುವರು.
45 “ಆಗ ಾಜನು, ‘ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಇಲಿ್ಲ ನನ್ನ

ಜನರಿಗೆ ಏನೇನು ಾಡಲಿಲ್ಲ ೕ ಅದನು್ನ ನನಗೂ ಾಡದಂ ಾಯಿತು’ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಡುವನು.

46 “ಆಗ ಕೆಟ್ಟಜನರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋಗುವರು. ಅವರಿಗೆ
ನಿತ್ಯದಂಡನೆ ಾಗುವುದು. ಒಳೆ್ಳಯ ಜನ ಾದರೋ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದುವರು.”

26
ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಆಲೋಚನೆ
( ಾಕರ್ 14:1-2; ಲೂಕ 22:1-2; ೕ ಾನ 11:45-53)

1 ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ,
2 “ ಾಳಿದು್ದ ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಂದು ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲು ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವರು” ಎಂದನು.

3 ಇತ್ತ ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು,
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಭವನದಲಿ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರಿದರು. ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಹೆಸರು
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ಾಯಫ. 4 ಆ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಉ ಾಯದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ
ಕೊಲ್ಲಲು ಸ ಾಲೋಚಿಸಿದರು. 5 ಆದರೆ ಸಭಿಕರು, “ ಾವು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ಕೋಪಗೊಂಡು ದಂಗೆ
ಏಳಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬ್ಬಳು ಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಾಯರ್
( ಾಕರ್ 14:9; ೕ ಾನ 12:1-8)

6ಯೇಸು ಬೆ ಾನಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಸಿ ೕನ ಎಂಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು.
7 ಆಗ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬ್ಬಳು ಬಹು ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಸುಗಂಧತೈಲದ ಭರಣಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದುಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿ್ತದ್ದ ಯೇಸುವಿನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಆ ಸುಗಂಧ
ತೈಲವನು್ನ ಸುರಿದಳು.

8 ಇದನು್ನ ನೋಡಿದ ಶಿಷ ್ಯರು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು, “ಆ
ಸುಗಂಧತೈಲವನು್ನ ಏಕೆ ಾಳು ಾಡಿದೆ? 9 ಅದನು್ನ ಬಹಳ ಹಣಕೆ್ಕ ಾರಿ ಬಡ
ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬಹು ಾಗಿತ್ತ ಾ್ಲ” ಎಂದರು.

10 ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಾರಣವನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಈ
ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಏಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ? ಆಕೆಯು ನನಗೆ ಬಹಳ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಿದಳು. 11 ಬಡಜನರು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಇರು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ
ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 12 ಾನು ಸತ್ತನಂತರ ನನ್ನನು್ನ
ಸ ಾಧಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಈಸಿ್ತ ್ರೕಯು ನನ್ನ ದೇಹದಮೇಲೆಸುಗಂಧತೈಲವನು್ನ
ಸುರಿದಳು. 13 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಪ್ರಪಂಚ ಾದ್ಯಂತ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸ ಾಗುವುದೋ ಅಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಈಕೆಯನೆನಪಿ ಾಗಿ
ತಿಳಿಸ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಶತು್ರ ಯೂದ
( ಾಕರ್ 14:10-11; ಲೂಕ 22:3-6)

14 ನಂತರ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಇಸ್ಕರಿ ೕತ ಯೂದನು
ಮ ಾ ಾಜಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, 15 “ಯೇಸುವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು
ನನಗೆ ಎಷು್ಟ ಹಣ ಕೊಡುವಿರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮೂವತು್ತ
ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಯೂದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. 16 ಅಂದಿನಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಡಲುಯೂದನು ಸಮಯ ಾಯುತಿ್ತದ್ದನು.

ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ
( ಾಕರ್ 14:21-22; ಲೂಕ 22:7-14, 21-23; ೕ ಾನ 13:21-30)

17 ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬದ ದಲನೆಯ ದಿನದಂದು ಶಿಷ ್ಯರು
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ ಾವು ನಿನ ಾಗಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಊಟವನು್ನ ಎಲಿ್ಲ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

18 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನೀವು ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಾನು ಸೂಚಿಸುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಭೇಟಿ ಾಡಿ ಅವನಿಗೆ, ‘ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಮಯ ಸಮೀಪಿಸಿತು. ಾನು
ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬದ ಊಟವನು್ನ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು
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ಉಪದೇಶಕನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ’ ಎಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
19ಯೇಸು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಶಿಷ ್ಯರು ಾಡಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದಊಟವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದರು.

20 ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ
ಕುಳಿತಿದ್ದನು. 21 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಇಲಿ್ಲರುವ ಹನೆ್ನರಡುಮಂದಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನನು್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ದುಃಖಪಟ್ಟರು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯನುಯೇಸುವಿಗೆ,
“ಪ್ರಭುವೇ, ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾನಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

23 ಯೇಸು, “ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಅದು್ದವವನೇ ನನಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 24ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ಹೊರಟುಹೋಗಿಮರಣಹೊಂದು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆಆತನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಒಪಿ್ಪಸುವವನಿಗೆ
ಬಹಳ ಕೇ ಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ಹುಟ್ಟದೆ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಚೆ ಾ್ನಗಿತು್ತ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

25ಆಗ,ಯೇಸುವನು್ನ ಆತನಶತು್ರಗಳಿಗೆಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಯೂದನು, “ಗುರುವೇ,
ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿರುವವನು ಾನಲ್ಲ ಾನೇ?” ಎಂದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ೌದು,ಅವನು ನೀನೇ?” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಪ್ರಭುವಿನ ಭೋಜನ
( ಾಕರ್ 14:22-26; 22:15-20; 1 ಕೊರಿಂಥ 11:23-25)

26ಅವರುಊಟ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ,ಯೇಸುರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಅದ ಾ್ಕಗಿ
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿ, ಅದನು್ನ ಮುರಿದು, “ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ತಿನಿ್ನರಿ, ಇದು ನನ್ನ
ದೇಹ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

27ನಂತರಯೇಸು ಾ್ರ ಾರಸದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರಸಲಿ್ಲಸಿ, “ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದನು್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ. 28ಇದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾ್ಥಪಿಸುವ ನನ್ನ ರಕ್ತ. ಇದು ಅನೇಕ ಜನರ ಾಪಗಳ ಕ್ಷಮೆ ಾಗಿ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ ರಕ್ತ.

29 ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹೊಸ ಾಗಿ
ಕುಡಿಯುವ ತನಕ ಅದನು್ನ ಇನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ
ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟನು.

30 ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಾಡನು್ನ ಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಆಲಿವ್
ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಹೋದರು.

ಶಿಷ ್ಯರ ವಿ ಾ್ವಸದೊ್ರೕಹದಮುನೂ್ಸಚನೆ
( ಾಕರ್ 14:27-31; ಲೂಕ 22:31-34; ೕ ಾನ 13:36-38)

31ಆಗಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಇಂದು ಾತಿ್ರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ವಿ ಾ್ವಸವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

‘ ಾನು ಕುರುಬನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವೆನು,
ಆಗ ಕುರಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಚದರಿಹೋಗುತ್ತವೆ’ ಜೆಕಯರ್ 13:7
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ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. 32 ಆದರೆ ಾನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎದು್ದಬರುವೆನು. ನಂತರ ಾನು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವೆನು. ನೀವು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತಮುಂಚೆಯೇ ಾನು ಅಲಿ್ಲರುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33 ಪೇತ್ರನು, “ಉಳಿದ ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ದೆಸೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ವಿ ಾ್ವಸವನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಾನು ಾತ್ರ ಾಗೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

34 ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಇಂದು ಾತಿ್ರ ಕೋಳಿ
ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ನೀನು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆತನು ನನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇಲ್ಲ
ಎಂಬು ಾಗಿಮೂರು ಸಲ ಹೇಳುವೆ”ಅಂದನು.

35 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು, “ ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸತ್ತರೂ ಸರಿ, ನಿನ್ನನು್ನ
ನಿ ಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ”ಅಂದನು. ಉಳಿದ ಶಿಷ ್ಯರು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಯೇಸುವಿನ ಸಂಕಟದ ಾ್ರಥರ್ನೆ
( ಾಕರ್ 14:32-42; ಲೂಕ 22:39-46)

36 ಅನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಗೆತೆ್ಸಮನೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ ಾನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ, ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಬರುವ ತನಕ ಇಲಿ್ಲಯೇ
ಇರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 37 ಯೇಸುವು ಪೇತ್ರನನು್ನ ಮತು್ತ ಜೆಬೆ ಾಯನ
ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆಗ ಯೇಸು ಬಹಳ
ದುಃಖದಿಂದ ಮನಗುಂದಿದವ ಾಗಿ 38 ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ದುಃಖದಿಂದ
ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯವು ದುಃಖದಿಂದ ಒಡೆದುಹೋಗುವಂತಿದೆ. ನೀವು
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ ಇಲೆ್ಲೕ ಇರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

39 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಹೋಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೋರಲಬಿದು್ದ,
“ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ,ಸಂಕಟದಈ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ನನಗೆಕೊಡಬೇಡ. ಆದರೆ
ನನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆಯೇ ಾಡು” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 40ನಂತರ
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಅವರು ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ಆತನು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ನೀವು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಾಲ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? 41 ನೀವು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳ ಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.
ಮನಸೆ್ಸೕನೋ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ ಆದರೆ ದೇಹಕೆ್ಕ ಬಲ ಾಲದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

42ಯೇಸು ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಸ್ಪಲ್ಪದೂರಹೋಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ,
ಸಂಕಟದ ಈ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಾನು
ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲೇಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ” ಎಂದನು.

43 ನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾಗ ಅವರು ಮತೆ್ತ ನಿದೆ್ರ
ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು ಬಹಳ ಆ ಾಸಗೊಂಡಿದ್ದವು.

44ಆದ್ದರಿಂದಯೇಸು ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ಮೂರನೆಯ
ಾರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
45ಬಳಿಕಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ, “ನೀವು ಇನೂ್ನ ನಿದೆ್ರ ಾಡು ಾ್ತ

ವಿ ಾ್ರಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕ ಾ? ಾಪಿಷ್ಠ ಾದ ಜನರಿಗೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸುವ ಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. 46 ಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ಎದೆ್ದೕಳಿ! ನನ್ನನು್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸುವಮನುಷ ್ಯನು ಇಲಿ್ಲಯೇ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಯೇಸುವಿನ ಬಂಧನ
( ಾಕರ್ 14:43-50; ಲೂಕ 22:47-53; ೕ ಾನ 18:3-12)

47ಯೇಸು ಾ ಾಡುತಿ್ತರವಷ್ಟರಲೆ್ಲೕ ಯೂದನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು. ಯೂದನು
ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ
ಾಯಕರು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕತಿ್ತ ಮತು್ತ
ದೊಣೆ್ಣಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 48ಯೇಸು ಾರೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು
ಯೂದನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುತು ಹೇಳಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. 49ಅಂತೆಯೇ ಯೂದನು
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಗುರುವೇ, ನಮ ಾ್ಕರ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನಿಗೆ
ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು.

50 ಆಗ ಯೇಸು, “ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ನೀನು ಾಡಲು ಬಂದ ಕೆಲಸ ಇದೆ ೕ?”
ಎಂದನು.
ಕೂಡಲೇ ಆ ಜನರು ಬಂದು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದು, ಬಂಧಿಸಿದರು. 51 ಆಗ

ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಲೊ್ಲಬ್ಬನು ತನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಸೆಳೆದು ಮ ಾ ಾಜಕನ
ಸೇವಕನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಅವನ ಕಿವಿಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

52ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಒರೆಗೆ ಾಕು. ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಬಳಸುವ ಜನರು
ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೇ ಾಯು ಾ್ತರೆ. 53 ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರೆ, ಆತನು ನನಗೆ
ದೇವದೂತರ ಹನೆ್ನರಡು ಸೇ ಾದಳಗಳನು್ನ ನೀಡುತಿ್ತದ್ದನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ.
54 ಆದರೆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಲೆ್ಲೕ ಆಗಬೇ ಾಗಿದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

55 ನಂತರ ಯೇಸು ಆ ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು ಅಪ ಾಧಿಯನು್ನ ಬಂಧಿಸುವವರಂತೆ
ಕತಿ್ತ ಮತು್ತ ದೊಣೆ್ಣಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಾನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬೋಧಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ನೀವುನನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಬಂಧಿಸಲೇ
ಇಲ್ಲ. 56 ಆದರೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬರೆದಿರುವುದೆ ಾ್ಲ ನೆರವೇರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇದೆ ಾ್ಲ
ಆಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದರು.

ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಯೇಸು
( ಾಕರ್ 14:53-65;ಲೂಕ 22:54-55, 63-71; ೕ ಾನ 18:13-14, 19-

24)
57 ಬಳಿಕ ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದವರು ಆತನನು್ನ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾದ
ಾಯಫನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಅಲಿ್ಲ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಹಿರಿಯ ಾಯಕರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. 58ಯೇಸುವಿಗೆ ಏ ಾಗುತ್ತದೋ ಎಂಬುದನು್ನ
ನೋಡಲು ಪೇತ್ರನು ಆತನನು್ನ ದೂರದಿಂದ ಹಿಂ ಾಲಿಸು ಾ್ತ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ
ಭವನದ ಅಂಗಳದೊಳಗೆ ಬಂದು ಾವಲು ಾರರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.

59 ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಮಿತಿಯವರು ಯೇಸುವಿಗೆ
ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಾದ ಸುಳು್ಳ ಾ ಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಿದರು.
60ಅನೇಕರು ಬಂದು, ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಸುಳು್ಳ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು.
ಆದರೆ ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಬಲ ಾದ ಾರಣ ಂದೂ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಆಗ ಇಬ್ಬರು ಬಂದು, 61 “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು, ‘ ಾನು ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿ
ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು” ಎಂಬು ಾಗಿ
ತಿಳಿಸಿದರು.
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62 ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಎದು್ದನಿಂತು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈ ಜನರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಹೊರಿಸಿರುವ ಆ ಾದನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನೀನು ಏ ಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿರುವೆ ಾ?
ಇವರು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದೆ ಾ್ಲ ನಿಜವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 63 ಆದರೆ ಯೇಸು
ೌನ ಾಗಿದ್ದನು.
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಮತೆ್ತ ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಮೇಲೆ

ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ನೀನು ದೇವಕು ಾರ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನೋ? ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು”
ಎಂದನು.

64 ಯೇಸು, “ ೌದು, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆತನೇ ಾನು. ಆದರೆ ನಿನಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತಿರುವುದನೂ್ನ ಆ ಾಶದ ೕಡಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಬರುವುದನೂ್ನ ನೀವು
ಾಣುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
65 ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ

ಹರಿದುಕೊಂಡು, “ಈಮನುಷ ್ಯನು ದೇವದೂಷಣೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ನಮಗೆಇನು್ನ ಾವ
ಾ ಗಳ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಇವನು ಾಡಿದ ದೇವದೂಷಣೆಯನು್ನ ನೀವೇ ಕೇಳಿದಿರಿ.

66ನಿಮ್ಮ ತೀ ಾರ್ನವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಇವನು ಅಪ ಾಧಿ. ಇವನು ಾಯಲೇಬೇಕು” ಎಂದು

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
67 ನಂತರ ಜನರು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಯೇಸುವಿನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿದರು.

ಮುಷಿ್ಠಯಿಂದಆತನನು್ನ ಗುದಿ್ದದರು. ಆತನ ಕೆನೆ್ನಗೆ ಹೊಡೆದರು. 68ಅವರು, “ಕಿ್ರಸ್ತನೇ,
ನಮಗೆ ಪ್ರ ಾದನೆ ಹೇಳು! ನಿನಗೆ ಹೊಡೆದವರು ಾರು?” ಎಂದು ಅಪ ಾಸ್ಯ
ಾಡಿದರು.
ಪೇತ್ರನ ವಿ ಾ್ವಸದೊ್ರೕಹ
( ಾಕರ್ 14:66-72; ಲೂಕ 22:56-62; ೕ ಾನ 18:15-18, 25-27)

69 ಇತ್ತ ಪೇತ್ರನು ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಸೇವಕಿ ಬ್ಬಳು ಪೇತ್ರನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, “ನೀನು ಸಹಗಲಿ ಾಯದಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗಿದ್ದವನು”ಎಂದುಹೇಳಿದಳು.

70 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು, ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಆಕೆಗೆ, “ನೀನು ಏನು
ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ ೕ ನನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ನಿ ಾಕರಿಸಿದನು.

71 ಬಳಿಕ ಪೇತ್ರನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಎದು್ದ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಮತೊ್ತಬ್ಬ
ಸೇವಕಿಯು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗೆ, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ನಜರೇತಿನ
ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗಿದ್ದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

72 ಆಗ ಪೇತ್ರನು, “ ಾನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನನಗೆ
ಯೇಸುವೆಂಬಮನುಷ ್ಯನು ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ!” ಎಂದು ನಿ ಾಕರಿಸಿದನು.

73ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ತರು ಾಯ, ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರು ಪೇತ್ರನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ, “ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಜನರಲಿ್ಲ ನೀನೂ ಒಬ್ಬ ಾಗಿರುವೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ನೀನು ಾ ಾಡುವ ರೀತಿಯೇ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

74 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಶಪಿಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿ, “ ಾನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಯೇಸುವೆಂಬ ಮನುಷ ್ಯನು ನನಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆಕೂಡಲೇ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತು. 75“ಆತನು ಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇಲ್ಲ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಕೋಳಿ ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ನೀನು ಮೂರು ಸಲ ಹೇಳುವೆ” ಎಂದು ತನಗೆ
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ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದ ಾತನು್ನ ಪೇತ್ರನು ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ
ಬಹಳ ಾಗಿ ವ್ಯಥೆಪಟು್ಟ ಅತ್ತನು.

27
ಾಜ್ಯ ಾಲನಮುಂದೆಯೇಸು

( ಾಕರ್ 15:1; ಲೂಕ 23:1-2;ಯೇ ಾನ 18:28-32)
1ಮರುದಿನಮುಂಜಾನೆ,ಮ ಾ ಾಜಕರೆಲ್ಲರೂಮತು್ತ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ

ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರು. 2 ಅವರು ಆತನನು್ನ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ
ಬಂಧಿಸಿ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾದ ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯು್ದ ಅವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು.

ಯೂದನ ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ
(ಅ . ಾಯರ್. 1:18-19)

3 ಯೇಸುವನು್ನ ಆತನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟ ಯೂದನು, ಯೇಸುವಿಗೆ
ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕಂಡು, ಾನು ಾಡಿದ ದೊ್ರೕಹ ಾ್ಕಗಿ ಬಹಳ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟ್ಟನು.
ಅವನು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಮ ಾ ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರ ಬಳಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, 4 “ ಾನು ಾಪ ಾಡಿದೆ, ನಿರಪ ಾಧಿಯನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ನಿಮಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಟೆ್ಟ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು, “ಅದಕೆ್ಕ ಾವೇನು ಾಡೋಣ! ಅದು ನಿನ್ನ ಸಮಸೆ್ಯ,

ನಮ್ಮದಲ್ಲ!” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
5 ಆಗ ಯೂದನು ಆ ಹಣವನು್ನ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಬಿ ಾಡಿ ಹೊರಟುಹೋಗಿ

ನೇಣು ಾಕಿಕೊಂಡನು.
6ಮ ಾ ಾಜಕರು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಆಯು್ದಕೊಂಡು,

“ಈ ಹಣವನು್ನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನ ಹತೆ್ಯ ಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಾರಣ ಇದನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ
ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
7 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ ಹಣದಿಂದ “ಕುಂ ಾರನ ಹೊಲ” ಎಂಬ ಜಮೀನನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರ ಾಸ ಬಂದವರು
ಸತ್ತರೆ, ಅವರನು್ನ ಈ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸ ಾಯಿತು.
8 ಆದ ಾರಣವೇ ಆ ಹೊಲವನು್ನ ಇಂದಿಗೂ “ಜೀವಹತೆ್ಯಯ ಹೊಲ”ವೆಂದು
ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ. 9ಹೀಗೆಪ್ರ ಾದಿ ಾದಯೆರೆಮೀಯನುಹೇಳಿದ ಾತು ನೆರವೇರಿತು.
ಅದೇನೆಂದರೆ:

“ಅವರು ಮೂವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಆತನ ಜೀವಕೆ್ಕ ನಿಧರ್ರಿಸಿದ ಬೆಲೆಯೇ ಅಷು್ಟ. 10ಪ್ರಭುವು ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ,
ಅವರು ಮೂವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯಗಳಿಂದ ಕುಂ ಾರನ ಹೊಲವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು.”*
ಾಜ್ಯ ಾಲ ಪಿ ಾತನಿಂದಯೇಸುವಿ ಾದ ವಿಚಾರಣೆ

( ಾಕರ್ 15:2-5; ಲೂಕ 23:3-5; ೕ ಾನ 18:33-38)
* 27:10: ಅವರು… ಕೊಂಡರು ನೋಡಿರಿ: ಜೆಕಯರ್ 11:12-13;ಯೆರೆಮೀಯ 32:6-9.



ಮ ಾ್ತಯ 27:11 77 ಮ ಾ್ತಯ 27:24

11 ಯೇಸುವನು್ನ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಪಿ ಾತನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಪಿ ಾತನು
ಆತನಿಗೆ, “ನೀನುಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜನೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು, “ ೌದು, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆತನೇ ಾನು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
12ಮ ಾ ಾಜಕರುಮತು್ತಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರುಯೇಸುವಿನಮೇಲೆ

ದೂರು ಹೇಳಿ ಾಗ, ಆತನು ೌನ ಾಗಿದ್ದನು.
13ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿ ಾತನುಯೇಸುವನು್ನ, “ಈಜನರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವಈ

ದೂರುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೀನು ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದರೂ ಏಕೆಉತ್ತರ ಕೊಡುತಿ್ತಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
14 ಆದರೆ ಯೇಸು ಪಿ ಾತನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪಿ ಾತನಿಗೆ ಬಹಳ

ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು.
ಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಡಿಸಲು ಪಿ ಾತನ ವಿಫಲಯತ್ನ
( ಾಕರ್ 15:6-15; ಲೂಕ 23:13-25; ೕ ಾನ 18:39-19:16)

15 ಪ್ರತಿವಷರ್ವೂ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ಬಯಸುವ ಕೈದಿಗಳಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಾಜ್ಯ ಾಲನು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಅಂದಿನ ಪದ್ಧತಿ ಾಗಿತು್ತ.
16 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾದ ಕೈದಿ ಬ್ಬನು ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಸರು
ಬರಬ್ಬ.†

17ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಪಿ ಾತನ ಭವನದಬಳಿನೆರೆದಿದ್ದರು. ಪಿ ಾತನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು
ನಿಮ ಾಗಿ ಾವ ಕೈದಿಯನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಲಿ,ಬರಬ್ಬನನೊ್ನೕ ಅಥ ಾ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು
ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳವ ಯೇಸುವನೊ್ನೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 18 ಜನರು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚಿ್ಚನಿಂದ
ಯೇಸುವನು್ನ ತನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಾ್ದರೆಂಬುದು ಪಿ ಾತನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ.

19 ಪಿ ಾತನು ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ ಅವನ ಪತಿ್ನಯು ಒಂದು
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಳು. “ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಏನನೂ್ನ ಾಡಬೇಡ. ಅವನು
ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನಲ್ಲ. ಆತನ ನಿಮಿತ್ತ ಕಳೆದ ಾತಿ್ರ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಸಂಕಟಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂಬುದೇ ಆ ಸಂದೇಶ.

20ಆದರೆ ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು, ಬರಬ್ಬನನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕೆಂದೂಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರಿಗೆ
ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು.

21ಪಿ ಾತನು, “ನಿಮ ಾಗಿ ಾನು ಾರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಲಿ? ಬರಬ್ಬನನೊ್ನೕ?
ಯೇಸುವನೊ್ನೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಜನರು “ಬರಬ್ಬನನು್ನ!” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
22 ಪಿ ಾತನು, “ ಾ ಾದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳವ ಯೇಸುವನು್ನ ಾನೇನು
ಾಡಲಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸು!” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
23ಪಿ ಾತನು, “ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸೆಂದು ನೀವು ಕೇಳುವುದೇಕೆ? ಅವನೇನು

ತಪು ್ಪ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆದರೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸು!” ಎಂದು ೕ ಾಗಿ ಕೂಗಿದರು.
24 ಜನರ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಲು ತನಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಜನರು ಗಲಭೆ

ಆರಂಭಿಸಲಿ ಾ್ದರೆಂದೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಪಿ ಾತನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
† 27:16: ಬರಬ್ಬ ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ “ಏಸು ಬರಬ್ಬ” ಎಂದಿದೆ.
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ಜನರೆಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನ ಾವಿಗೆ
ಾನು ಜ ಾ ಾ್ದರನಲ್ಲ. ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುತಿ್ತರುವವರು ನೀವೇ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

25 ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಅವನ ಾವಿಗೆ ಾವೇ ಜ ಾ ಾ್ದರರು. ಅವನ ಾವಿಗೆ
ಏ ಾದರೂದಂಡನೆಯಿದ್ದರೆಅದನು್ನ ಾವುಮತು್ತ ನಮ್ಮಮಕ್ಕಳುಅನುಭವಿಸುತೆ್ತೕವೆ”
ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

26 ಆಗ ಪಿ ಾತನು ಬರಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ, ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ
ಹೊಡೆಯಿಸಿ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಟ್ಟನು.
ಪಿ ಾತನ ಸೈನಿಕರುಯೇಸುವಿಗೆ ಾಡಿದ ಅಪ ಾಸ್ಯ
( ಾಕರ್ 15:16-20; ೕ ಾನ 19:2-3)

27 ಪಿ ಾತನ ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ಾಜಭವನದ ಒಳಕೆ್ಕ ಕರೆದೊಯ್ದರು.
ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟದರು. 28 ಸೈನಿಕರು ಆತನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ತೊಡಿಸಿದರು. 29ಮುಳಿ್ಳನ
ಬಳಿ್ಳಯಿಂದ ಒಂದು ಕಿರೀಟವನು್ನ ಹೆಣೆದು ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟರು. ಆತನ
ಬಲಗೈಗೆ ಒಂದು ಕೋಲನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಾಗಿ,
“ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜನೇ, ನಮ ಾ್ಕರ” ಎಂದು ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು. 30 ಆತನ
ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿದರು. ಆತನ ಕೈಯಿಂದ ಕೋಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೊಡೆದರು. 31 ಹೀಗೆ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಆತನ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಆತನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಆತನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲು
ಕರೆದೊಯ್ದರು.
ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯೇಸು
( ಾಕರ್ 15:21-32; ಲೂಕ 23:26-43; ೕ ಾನ 19:17-27)

32 ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಗರದಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಸಿರೇನ
ಪಟ್ಟಣದ “ಸಿ ೕನ” ಎಂಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕಂಡರು. ಆತನ ಶಿಲುಬೆ ಹೊರುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅವರು ಅವನನು್ನ ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದರು. 33 ಅವರು ಗೊಲೊ್ಗ ಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. (ಗೊಲೊ್ಗ ಾ ಎಂದರೆ “ಕ ಾಲ ಸ್ಥಳ” ಎಂದಥರ್.) 34 ಗೊಲೊ್ಗ ಾದಲಿ್ಲ
ಸೈನಿಕರು ಆತನಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಾ್ರ ಾರಸಕೆ್ಕ ನೋವು
ನಿ ಾರಕ ಔಷಧಿಯನು್ನ ಬೆರೆಸಿದ್ದರು. ಆತನು ಾ್ರ ಾರಸದ ರುಚಿ ನೋಡಿ ಅದನು್ನ
ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ.

35 ಸೈನಿಕರು ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಳೆಗಳಿಂದ ಜಡಿದರು. ನಂತರ ಉಡುಪಿ ಾಗಿ
ತಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ ಚೀಟಿ ಾಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 36 ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ಾಯು ಾ್ತ
ಅಲೆ್ಲೕ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. 37 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದ ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಬರೆದು
ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಚಿ್ಚದರು. “ಈತನು ಯೇಸು, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜ”
ಎಂಬುದೇ ಆ ಅಪ ಾಧ.

38 ಯೇಸುವಿನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ
ಕಳ್ಳನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಕಳ್ಳನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ
ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಕಿದ್ದರು. 39 ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು
ತಲೆ ಾಡಿಸು ಾ್ತ, 40 “ನೀನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿ, ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಮೂರು



ಮ ಾ್ತಯ 27:41 79 ಮ ಾ್ತಯ 27:56

ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದ. ಆದರೆ ಈಗ ನಿನ್ನನು್ನ ನೀನೇ ರ ಸಿಕೊ!
ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಮಗ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಾ!”
ಎಂದು ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು.

41 ಮ ಾ ಾಜಕರೂ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೂ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯ
ಾಯಕರೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಇವರು ಸಹ ಇತರ ಜನರಂತೆ ಯೇಸುವನು್ನ ಗೇಲಿ
ಾಡಿದರು. 42 “ಇವನು ಬೇರೆಯವರನು್ನ ರ ಸಿದನು. ಆದರೆ ತನ್ನನು್ನ

ರ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರ! ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜ ಎಂದು ಜನ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಇವನು ಾಜ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರಲಿ. ಆಗ ಾವು ಇವನನು್ನ ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ. 43 ಇವನು
ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿದ್ದನು. ಈಗ ದೇವರಿಗೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಇವನು ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ದೇವರೇ
ಇವನನು್ನ ಾ ಾಡಲಿ. ‘ ಾನು ದೇವರಮಗನು’ಎಂದು ಇವನೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡನ ಾ್ಲ”
ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 44 ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಎಡಬಲಗಳಲಿ್ಲ
ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಕಳ್ಳರು ಸಹ ಆತನನು್ನ ನಿಂದಿಸಿದರು.
ಯೇಸುವಿನಮರಣ
( ಾಕರ್ 15:33-41; ಲೂಕ 23:44-49; ೕ ಾನ 19:28-30)

45 ಅಂದು ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮೂರು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ
ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿಯಿತು. 46 ಸು ಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಯೇಸು, “ಏಲೀ, ಏಲೀ, ಲ ಾ ಸಬ ಾ್ತನಿ?” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ
ಕೂಗಿದನು. ಹೀಗೆಂದರೆ, “ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಾಕೆ ನನ್ನನು್ನ ಕೈ
ಬಿಟು್ಟಬಿಟೆ್ಟ?”✡ ಎಂದಥರ್.

47 ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಇವನು ಎಲೀಯನನು್ನ
ಕರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

48 ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಓಡಿಹೋಗಿ ಸ್ಪಂಜನು್ನ ತಂದು, ಅದರಲಿ್ಲ ಹುಳಿರಸವನು್ನ
ತುಂಬಿಸಿ, ಅದನು್ನ ಒಂದು ಕೋಲಿಗೆ ಕಟಿ್ಟ ಆ ಕೋಲಿನಿಂದ ಸ್ಪಂಜನು್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ
ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟನು. 49 ಆದರೆ ಇತರ ಜನರು, “ಅವನ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ,
ಅವನನು್ನ ರ ಸಲು ಎಲೀಯನು ಬರಬಹುದೇನೋ ನೋಡೋಣ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

50ಬಳಿಕಯೇಸು ಮತೆ್ತ ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ ಕೂಗಿ ಾ್ರಣಬಿಟ್ಟನು.
51 ಆಗ ದೇ ಾಲಯದ ತೆರೆಯು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ತಳ ಾಗದವರೆಗೂ

ಹರಿದು ಎರಡು ಾಗ ಾಯಿತು. ಭೂಮಿಯು ನಡುಗಿತು. ಬಂಡೆಗಳು
ಒಡೆದುಹೋದವು. 52 ಸ ಾಧಿಗಳು ತೆರೆದವು, ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ಅನೇಕ ದೇವಜನರು
ಸ ಾಧಿಗ ಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಮೇಲೆದ್ದರು. 53 ಯೇಸು ಪುನರು ಾ್ಥನ
ಹೊಂದಿದ ಬಳಿಕ, ಅವರು ಪವಿತ್ರ ನಗರ ಾದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದರು. ಜನರು
ಅವರನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡರು.

54 ಯೇಸುವನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಮತು್ತ ಸೈನಿಕರು ಭೂಕಂಪವನು್ನ
ಮತು್ತ ನಡೆದದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆದರಿ, “ಈತನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೇವರ
ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

55ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆ ಾಡು ಾ್ತ ಗಲಿ ಾಯದಿಂದಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಂದಿದ್ದ ಅನೇಕ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ದೂರದಲಿ್ಲ ನೋಡು ಾ್ತ ನಿಂತಿದ್ದರು. 56 ಮಗ್ದಲದ
✡ 27:46: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 22:1.
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ಮರಿಯಳು, ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ೕಸೇಫನ ಾಯಿ ಾದ ಮರಿಯಳು, ಾಗೂ
ೕ ಾನಮತು್ತ ಾಕೋಬನ ಾಯಿಅಲಿ್ಲದ್ದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಸ ಾಧಿ
( ಾಕರ್ 15:42-47; ಲೂಕ 23:50-56; ೕ ಾನ 19:38-42)

57 ಆ ಸಂಜೆ ೕಸೇಫ ಎಂಬ ಶಿ್ರೕಮಂತ ವ್ಯಕಿ್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದನು.
ಅರಿಮ ಾಯ ಪಟ್ಟಣದವ ಾದ ಇವನು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು. 58 ಇವನು
ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ತನಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ೕಸೇಫನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಪಿ ಾತನು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ
ಾಡಿದನು. 59 ೕಸೇಫನು ಆತನ ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನು್ನ

ಹೊಸ ಾರುಮಡಿಯ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಸುತಿ್ತ 60 ಬಂಡೆಯಲಿ್ಲ ಾನು ತೋಡಿಸಿದ್ದ ಹೊಸ
ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟನು. ಸ ಾಧಿಯ ಾಗಿಲಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯನು್ನ
ಉರುಳಿಸಿ ಹೊರಟುಹೋದನು. 61 ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು ಮತು್ತ ಇನೊ್ನಬ್ಬ
ಮರಿಯಳುಆ ಸ ಾಧಿಯಹತಿ್ತರ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಸ ಾಧಿಗೆ ಾವಲು
62 ಶುಕ್ರ ಾರ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರು ಪಿ ಾತನ

ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, 63 “ ಾ್ವಮೀ, ಆ ಸುಳು್ಳ ಾರನು ಬದುಕಿ ಾ್ದಗ, ‘ಮೂರು ದಿನಗಳ
ಬಳಿಕ ಾನು ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದು್ದ ನಮಗಿನೂ್ನ ನೆನಪಿದೆ.
64 ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆ ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ಭದ್ರ ಾಗಿ ಾಯಲು
ಆ ಾಪಿಸಿರಿ. ಅವನ ಶಿಷ ್ಯರು ಬಂದು, ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,
ಅವನು ಸ ಾಧಿಯಿಂದ ಮೇಲೆದಿ್ದ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಆಗ
ದಲನೆಯ ೕಸಕಿ್ಕಂತ ಕಡೆಯದೇ ಕಡು ೕಸ ಾದೀತು”ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
65 ಪಿ ಾತನು, “ಕೆಲವು ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾದ

ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 66 ಅವರು
ಹೋಗಿ, ಸ ಾಧಿಗೆ ಮುದೆ್ರ ಾಕಿ, ಸೈನಿಕರನು್ನ ಾವಲಿರಿಸಿ, ಸ ಾಧಿಯನು್ನ
ಸುಭದ್ರಪಡಿಸಿದರು.

28
ಯೇಸುವಿನಪುನರು ಾ್ಥನ
( ಾಕರ್ 16:1-8; ಲೂಕ 24:1-12; ೕ ಾನ 20:1-10)

1 ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಕಳೆದಿತು್ತ. ಾನು ಾರ ಬೆಳ ಾಗುವುದರಲಿ್ಲತು್ತ. ಮಗ್ಧಲದ
ಮರಿಯಳುಮತು್ತ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಮರಿಯಳುಸ ಾಧಿಯನು್ನ ನೋಡಲು ಹೋದರು.

2 ಆಗ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪ ಾಯಿತು. ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನೊಬ್ಬನು ಆ ಾಶದಿಂದ
ಇಳಿದುಬಂದನು. ಆ ದೇವದೂತನು ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಸ ಾಧಿಯ
ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಬಂಡೆಯನು್ನ ಉರುಳಿಸಿ ಆ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.

3 ದೇವದೂತನು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಮಂಜಿನಂತೆ
ಬಿಳು ಾಗಿದ್ದವು. 4 ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದ ಸೈನಿಕರು ದೇವದೂತನನು್ನ ಕಂಡು
ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆದರಿ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗು ಾ್ತ ಸತ್ತಂ ಾದರು.
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5ದೇವದೂತನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ, “ಹೆದರಬೇಡಿ, ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯೇಸುವನು್ನ
ನೀವು ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 6 ಆದರೆ ಯೇಸು ಇಲಿ್ಲಲ್ಲ. ಆತನು
ಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಬನಿ್ನ, ಆತನ ದೇಹವಿದ್ದ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೋಡಿ. 7 ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, ‘ಯೇಸು ಪುನರು ಾ್ಥನ
ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ
ಆತನು ಅಲಿ್ಲರು ಾ್ತನೆ. ನೀವು ಆತನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ನೋಡುತಿ್ತೕರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. ಾನು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇ ಾದ ಸ ಾಚಾರ ಇದೇ,ಮರೆಯದಿರಿ” ಎಂದನು.

8 ಕೂಡಲೇ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಭಯದಿಂದಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೂ ಸ ಾಧಿಯಿಂದ
ಹೊರಟರು. ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಅವರು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತರಲು,
9 ಯೇಸು ಅವರ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ, “ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ” ಎಂದನು. ಆ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಆತನ ಾದಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು. 10 ಯೇಸು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ, “ಹೆದರಬೇಡಿ, ನನ್ನ
ಸಹೋದರರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಬರಲು ತಿಳಿಸಿರಿ. ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ
ಾಣುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರಿಗೆ ಬಂದ ವರದಿ
11 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಹೋದರು. ಇತ್ತ ಸ ಾಧಿಯನು್ನ
ಾಯುತಿ್ತದ್ದ ಕೆಲವು ಸೈನಿಕರು ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಮ ಾ ಾಜಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 12ಆಗ ಮ ಾ ಾಜಕರು ಹಿರಿಯಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ
ಭೇಟಿ ಾಡಿ ಚಚಿರ್ಸಿದರು ಮತು್ತ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಹಣಕೊಟು್ಟ ಅವರಿಂದ
ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿಸುವ ಉ ಾಯವನು್ನ ಾಡಿದರು. 13 ಅವರು ಸೈನಿಕರಿಗೆ, “ ಾತಿ್ರ
ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಾವು ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಬಂದು ಅವನ ದೇಹವನು್ನ
ಕದೊ್ದಯ್ದರೆಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. 14 ಇದು ಾಜ್ಯ ಾಲನಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತದರೂ ಾವು
ಅವನನು್ನ ಸ ಾ ಾನಪಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ ಮತು್ತ ನಿಮಗೇನೂ ತೊಂದರೆ ಾಗದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 15 ಸೈನಿಕರು ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡಿದರು. ಈ ಕಥೆಯು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ
ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡಿದೆ.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಕಡೆಯ ಾತುಗಳು
( ಾಕರ್ 16:14-18; ಲೂಕ 24:36-49; ೕ ಾನ 20:19-23; ಅ .

ಾಯರ್. 1:6-8)
16 ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಯೇಸು ತಿಳಿಸಿದ್ದ

ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದರು. 17 ಶಿಷ ್ಯರು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡು ಆತನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನೇ ನಿಜ ಾದ ಯೇಸು ಎಂಬುದನು್ನ
ನಂಬಲಿಲ್ಲ. 18 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಪರಲೋಕದ ಮತು್ತ
ಈ ಲೋಕದ ಅಧಿ ಾರವೆಲ್ಲವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡ ಾಗಿದೆ. 19 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಹೋಗಿ, ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿರಿ. ತಂದೆಯ,
ಮಗನ ಮತು್ತ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿ. 20 ಾನು
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ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದವುಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ವಿಧೇಯ ಾಗುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿ,
ಲೋ ಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಸ ಾ ಾಲ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಾಕರ್ನ
ಸು ಾತೆರ್

ಯೇಸುವಿನ ಆಗಮನ
(ಮ ಾ್ತಯ 3:1-12; ಲೂಕ 3:1-9,15-17; ೕ ಾನ 1:19-28)

1 ದೇವಕು ಾರ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಕುರಿತ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಆರಂಭವಿದು.
2ಪ್ರ ಾದಿ ಾದಯೆ ಾಯನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ.

“ಇಗೋ! ಾನು ನನ್ನ ಸಂದೇಶಕನನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವನು ನಿನ ಾಗಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ.” ಮ ಾಕಿ 3:1

3 “ ‘ಪ್ರಭುವಿ ಾಗಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿರಿ,
ಆತನ ಾರಿಯನು್ನ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿರಿ’

ಎಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಕೂಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.” ಯೆ ಾಯ 40:3

4 ಅಂತೆಯೇ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನು ಬಂದು, ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಾಪಕ್ಷಮೆ ಆಗುವುದು” ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದನು

ಮತು್ತ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಕೊಡು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 5 ಜುದೇಯ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ೕ ಾನನ ಬಳಿಗೆಬಂದು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಆಗ ೕ ಾನನು ಅವರಿಗೆ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಕೊಟ್ಟನು.

6 ೕ ಾನನು ಒಂಟೆಯ ತುಪ್ಪಟದಿಂದ ಾಡಿದ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ
ಹೊದು್ದಕೊಂಡು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ತೊಗಲಿನ ನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು
ಮಿಡತೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಡುಜೇನನು್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದನು.

7 ೕ ಾನನು ಜನರಿಗೆ, “ನನ್ನ ತರು ಾಯ ಬರು ಾತನು ನನಗಿಂತಲೂ
ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು ಣ ಾಲೂರಿ, ಆತನ ಾದರ ಗಳನು್ನ ಬಿಚು್ಚವುದಕೂ್ಕ
ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ. 8 ಾನು ನಿಮಗೆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಆದರೆ ಆತನು

ನಿಮಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿದನು.
ಯೇಸುವಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
(ಮ ಾ್ತಯ 3:13-17; ಲೂಕ 3:21-22)

9 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯದ ನಜರೇತಿನಿಂದ ೕ ಾನನಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ಬಂದನು. ೕ ಾನನು ಯೇಸುವಿಗೆ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿದನು. 10ಯೇಸು ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಆ ಾಶವು ತೆರೆಯಂತೆ

ಹರಿದುಹೋಯಿತು; ಮತು್ತ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಾರಿ ಾಳದ ರೂಪದಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. 11 ಆಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಧ ್ವನಿ ಂದು
ಹೊರಟು, “ನೀನೇ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಮಗನು. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ”ಎಂದು
ಹೇಳಿತು.
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ಯೇಸುವಿ ಾದ ಪರಿಶೋಧನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 4:1-11; ಲೂಕ 4:1-13)

12 ಆಗ ದೇವ ಾತ್ಮನು ಯೇಸುವನು್ನ ಅಡವಿಗೆ ನಡೆಸಿದನು. 13 ಯೇಸು
ಅಲಿ್ಲ ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳ ಾಲ ಾಡುಮೃಗಗ ಂದಿಗಿದು್ದ ಸೈ ಾನನಿಂದ
ಪರಿಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಉಪಚಾರ
ಾಡಿದರು.
ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆಯಆರಂಭ
(ಮ ಾ್ತಯ 4:12-17; ಲೂಕ 4:14-15)

14 ೕ ಾನನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿದ ಮೇಲೆ, ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಜನರಿಗೆ, 15 “ ಾಲ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಯಿತು. ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಸಮೀಪಿಸಿತು. ನಿಮ್ಮ
ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ನಂಬಿರಿ” ಎಂಬ ದೇವರ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಥಮ ಶಿಷ ್ಯರು
(ಮ ಾ್ತಯ 4:18-22; ಲೂಕ 5:1-11)

16ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯಸರೋವರದಬಳಿ ನಡೆದುಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಸೀ ೕನನನು್ನ
ಮತು್ತ ಸೀ ೕನನ ಸಹೋದರ ಾದ ಅಂದೆ್ರಯನನು್ನ ಕಂಡನು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ
ಬೆಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಮೀನುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಸರೋವರದೊಳಕೆ್ಕ ಬಲೆಯನು್ನ
ಬೀಸುತಿ್ತದ್ದರು. 17 ಯೇಸು, “ಬನಿ್ನರಿ, ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ, ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬೇರೆ ವಿಧದ ಬೆಸ್ತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು. ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದು
ಜನರನೆ್ನೕ, ಮೀನುಗಳನ್ನಲ್ಲ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 18 ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ
ಬಲೆಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.

19 ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯ ಸರೋವರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ತಿರು ಾಡುತ್ತಲೇ
ಇ ಾ್ದಗ ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ೕ ಾನರೆಂಬ ಇಬ್ಬರು
ಸಹೋದರರನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವರು ಮೀನುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಬಲೆಯನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು ಾ್ತ ತಮ್ಮ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲದ್ದರು. 20 ಅವರ ತಂದೆ ಾದ ಜೆಬೆ ಾಯನೂ
ಅವನ ಕೆಲಸ ಾರರೂ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲದ್ದರು. ಯೇಸು
ಅವರನು್ನ ಕರೆದನು. ಕೂಡಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೇಸುವನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವನಿಗೆ ವಿ ೕಚನೆ
(ಲೂಕ 4:31-37)

21ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ ಹೋದರು. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು
ಯೇಸು ಸ ಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡಿದನು. 22ಯೇಸುವಿನ
ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡರು. ಆತನು ಅವರ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಂತೆ ಉಪದೇಶ ಾಡದೆ, ಅಧಿ ಾರವುಳ್ಳವನಂತೆ ಉಪದೇಶ
ಾಡಿದನು. 23ಯೇಸು ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ, ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ

ಮನುಷ ್ಯನು ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನು, 24 “ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೇ! ನಮಿ್ಮಂದ ನಿನಗೆ
ಏ ಾಗಬೇ ಾಗಿದೆ? ನಮ್ಮನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಲು ಬಂದಿರುವೆ ಾ? ನೀನು ದೇವರಿಂದ
ಬಂದ ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ!” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡನು.



ಾಕರ್ 1:25 85 ಾಕರ್ 1:40
25 ಯೇಸು, “ಸುಮ್ಮನಿರು! ಅವನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾ!” ಎಂದು

ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 26 ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ಒ ಾ್ದಡಿಸಿ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅರಚು ಾ್ತ
ಅವನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಬಂದಿತು.

27 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದಿಗ್ಭ ್ರಮೆಗೊಂಡು, “ಇದೇನು? ಹೊಸದೊಂದನು್ನ ಈತನು
ಅಧಿ ಾರದಿಂದಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ! ಈತನಆ ಗೆದೆವ್ವಗಳೂವಿಧೇಯ ಾಗುತಿ್ತವೆ”
ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 28ಯೇಸುವಿನ ಸುದಿ್ದಯು ಗಲಿ ಾಯ
ಪ್ರದೇಶದ ಎಲೆ್ಲಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಹರಡಿತು.

ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 8:14-17; ಲೂಕ 4:38-41)

29 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಸ ಾಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಟು ಾಕೋಬ
ಮತು್ತ ೕ ಾನರ ಸಂಗಡ ಸೀ ೕನ ಮತು್ತ ಅಂದೆ್ರಯರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು.
30 ಸೀ ೕನನ ಅತೆ್ತ ಜ್ವರದಿಂದ ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದಳು. ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು ಅವಳ
ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. 31ಆದ್ದರಿಂದಯೇಸು ಅವಳ ಾಸಿಗೆಯಬಳಿ ಹೋಗಿ
ಆಕೆಯ ಕೈಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಮೇಲೇಳಲು ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು. ಕೂಡಲೇ
ಅವಳಿಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು. ಆಕೆ ಎದು್ದ ಅವರಿಗೆಉಪಚಾರ ಾಡಿದಳು.

32 ಅಂದು ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಜನರು ಾಯಿಲೆಯವರನೂ್ನ
ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವರನೂ್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದರು. 33 ಊರಿನ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು. 34ಯೇಸು ಾ ಾ ಬಗೆಯ
ರೋಗಗಳಿಂದ ನರಳುತಿ್ತದ್ದ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು; ದೆವ್ವಗಳಿಂದ
ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದಅನೇಕರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು. ಆದರೆಆದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಾತ ಾಡಲುಆತನು
ಅವ ಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆಯೇಸು ಾರೆಂಬುದು ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ.

ಸು ಾತೆರ್ ಾರಲುಯೇಸುವಿನ ಸಿದ್ಧತೆ
(ಲೂಕ 4:42-44)

35 ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ, ಇನೂ್ನ ಕತ್ತಲೆ ಇರು ಾಗಲೇ ಯೇಸು ಎದು್ದ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಏ ಾಂತ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 36 ತರು ಾಯ, ಸೀ ೕನ
ಮತು್ತ ಅವನ ಗೆಳೆಯರು ಯೇಸುವನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಹೋದರು. 37 ಅವರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು, “ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

38ಯೇಸು, “ಇಲಿ್ಲಗೆ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಊರುಗಳಿಗೆ ಾವು ಹೋಗೋಣ. ಆ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು. ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಾನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 39 ಹೀಗೆ ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರ ಾಸ ಾಡಿ
ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು; ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವರನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿದನು.
ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 8:1-4; ಲೂಕ 5:12-16)

40 ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಣ ಾಲೂರಿ ಆತನಿಗೆ,
“ನೀನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ನನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಬಲೆ್ಲ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
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41ಯೇಸು ಅವನಿ ಾಗಿ ದುಃಖಪಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲು

ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿದೆ. ನಿನಗೆ ಗುಣ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 42ಆ ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ
ಗುಣ ಾಯಿತು.

43-44 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆನೆಂದು ಾರಿಗೂ
ಹೇಳದೆ, ನೇರ ಾಗಿ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೈ ತೋರಿಸು. ನೀನು
ಗುಣಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ೕಶೆಯ ಆ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸು. ನಿನಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದು ಜನರಿಗೆ ಾ ಾಗಿರುವುದು”
ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. 45ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗಿ ಯೇಸುವೇ
ತನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನೆಂದು ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಈ ಸುದಿ್ದಯು ಎಲೆ್ಲಡೆ
ಹರಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಊರೊಳಗೆ ಹೋಗಲು ಾಧ್ಯ ಾಗದೆ
ಏ ಾಂತ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಬೇ ಾಯಿತು. ಆದರೂ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಜನರು
ಯೇಸುವಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.

2
ಾಶ್ವರ್ ಾಯುರೋಗಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ

(ಮ ಾ್ತಯ 9:1-8; ಲೂಕ 5:17-26)
1 ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ತರು ಾಯ, ಯೇಸು ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

ಬಂದನು. ಯೇಸು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯು ಹಬಿ್ಬತು. 2 ಜನರು
ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಲುಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು. ಮನೆಯು
ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲಲು ಹೊರಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ಥಳವಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು
ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 3 ಕೆಲವು ಜನರು ಒಬ್ಬ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಯನು್ನ ಆತನ
ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಅವನನು್ನ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿದ್ದರು. 4 ಮನೆಯು
ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ತರ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯೇಸುವಿದ್ದ ಮನೆಯ ಮೇ ಾ್ಛವಣೆಯ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಯೇಸುವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಚುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದರು. ಹೀಗೆ ಅಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಾ್ವರವನು್ನ ಾಡಿ ರೋಗಿಯನು್ನ ಾಸಿಗೆಯ ಸಮೇತ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರು. 5ಈ
ಜನರ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕಂಡಯೇಸು ರೋಗಿಗೆ, “ಯುವಕನೇ, ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು
ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಅಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ಕೇಳಿದ ಅವರು, 7 “ಇವನು ಹೀಗೇಕೆ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ? ಇದು ದೇವದೂಷಣೆ!
ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಾಧ್ಯ” ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ
ಅಂದುಕೊಂಡರು.

8 ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡ ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಹೀಗೇಕೆ ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತೕರಿ? 9 ಾವುದು ಸುಲಭ? ‘ನಿನ್ನ
ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವುದೋ? ಇಲ್ಲವೇ, ‘ಎದು್ದ ನಿನ್ನ
ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು’ ಎಂದು ಹೇಳುವುದೋ? 10 ಆದರೆ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವಿದೆ
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು ರೋಗಿಗೆ,
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11 “ ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ಎದು್ದ, ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ
ಹೋಗು” ಎಂದನು.

12 ಆ ಕೂಡಲೇ ರೋಗಿಯು ಎದು್ದನಿಂತು, ತನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದನು. ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗಿ,
“ ಾವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಇಂಥ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದರು.
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ ಲೇವಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 9:9-13; ಲೂಕ 5:27-32)

13ಯೇಸು ಮತೆ್ತ ಸರೋವರಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅನೇಕ ಜನರು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ
ಅಲಿ್ಲಗೆಹೋದದ್ದರಿಂದಆತನುಅವರಿಗೆಉಪದೇಶಿಸಿದನು. 14ಯೇಸು ಸರೋವರದ
ತೀರದಲಿ್ಲ ನಡೆದು ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಅ ಾ್ಫಯನಮಗ ಾದ
ಲೇವಿಯನು್ನ ಕಂಡನು. ಲೇವಿಯು ಸುಂಕದಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಯೇಸು
ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಅವನು ಎದು್ದ
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು.

15 ಅಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊ ಾ್ತದ ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಲೇವಿಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಸುಂಕದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಮತು್ತ ಇತರ ಕೆಟ್ಟ
ಜನರು ಸಹಯೇಸುಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಈಜನರಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರು ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದರು. 16ಈ ಸುಂಕದ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಂದಿಗೆ
ಮತು್ತ ಇತರ ಕೆಟ್ಟ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯೇಸು ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರು ನೋಡಿ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಯೇಸು
ಾಪಿಗ ಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಸುಂಕದ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಂದಿಗೆ ಏಕೆ ಊಟ ಾಡು ಾ್ತನೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

17 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಆರೋಗ್ಯವಂತರಿಗೆ ವೈದ್ಯನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ,
ಆರೋಗ್ಯವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ವೈದ್ಯನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಾನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕರೆಯಲು
ಬರಲಿಲ್ಲ, ಾಪಿಗಳನು್ನ ಕರೆಯಲು ಬಂದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಇತರ ಾಮಿರ್ಕ ಾಯಕರಂತಲ್ಲ
(ಮ ಾ್ತಯ 9:14-17; ಲೂಕ 5:33-39)

18 ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರು ಉಪ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಕೆಲವು
ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರ
ಹಿಂ ಾಲಕರು ಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಏಕೆ ಉಪ ಾಸ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
19ಯೇಸು, “ಮದುವೆಯಲಿ್ಲ ಮದುಮಗನು ತಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ಇರು ಾಗ ಅವನ

ಗೆಳೆಯರುವ್ಯಸನಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಉಪ ಾಸ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 20ಆದರೆಮದುಮಗನು
ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವ ಾಲಬರುತ್ತದೆ. ಆಗಅವನಗೆಳೆಯರುವ್ಯಸನಪಡು ಾ್ತರೆ,
ಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

21 “ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಮೇಲಂಗಿಯ ಹರಕಿಗೆ ಹೊಸ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ತೇಪೆ ಹಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದುವೇಳೆ ಹಚಿ್ಚದರೆ, ಆ ತೇಪೆಯು ಹಿಂಜಿಕೊಂಡು
ಆ ಹರಕನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ದೊಡ್ಡದ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತದೆ. 22 ಾಗೆಯೇ, ಜನರು



ಾಕರ್ 2:23 88 ಾಕರ್ 3:5

ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹಳೆಯ ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಕಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು
ಬುದ್ದಲಿಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕುವುದರಿಂದ ಾ್ರ ಾರಸವೂ ಾ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಜನರು ಾ ಾಗಲೂ ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹೊಸ ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಕಿಡು ಾ್ತರೆ”
ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
ಕೆಲವುಯೆಹೂದ್ಯರುಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಾಡಿದ ಟೀಕೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 12:1-8; ಲೂಕ 6:1-5)

23 ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು, ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಹೊಲಗಳ ಮೂಲಕ
ಾದುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಶಿಷ ್ಯರು ತಿನ್ನಲು ಕೆಲವು ಾಳಿನ ತೆನೆಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡರು.

24ಫರಿ ಾಯರು ಇದನು್ನ ಕಂಡು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಹೀಗೇಕೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ?
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಹೀಗೆ ಾಡುವುದುಯೆಹೊದ್ಯರ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲವೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

25ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಹಸಿದು ಆ ಾರವನು್ನ
ಬಯಸಿ ಾಗ ಅವನೇನು ಾಡಿದನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಓದಿದಿ್ದೕರಿ. 26 ಅದು
ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಅಬಿ ಾತರನ ಾಲ. ಾವೀದನು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ,
ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿಂದನು. ಾಜಕರು ಾತ್ರ ಆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತಿನ್ನತಕ ್ಕದೆ್ದಂದು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಾವೀದನು ತನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದ
ಜನರಿಗೂ ಆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ನೀಡಿದನು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

27ನಂತರಯೇಸು ಫರಿ ಾಯರಿಗೆ, “ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ನಿ ಾರ್ಣ ಾಡಿರುವುದು
ಜನರ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ. ಆದರೆ ಜನರನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿರುವುದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕೆ್ಕ ಅವರು
ಅಧೀನ ಾಗಿರಲಿ ಎಂದಲ್ಲ. 28 ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕೂ್ಕ
ಉಳಿದೆಲ್ಲ ದಿನಗಳಿಗೂ ಪ್ರಭು ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3
ಕೈಬತಿ್ತದವನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 12:9-14; ಲೂಕ 6:6-11)

1 ಮತೊ್ತಂದು ದಿನದಲಿ್ಲ, ಯೇಸು ಸ ಾಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಅಲಿ್ಲ ಕೈಬತಿ್ತದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. 2 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು,
ಯೇಸುವನು್ನ ದೂಷಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂ ತಪ್ಪನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು
ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಯೇಸು
ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದೆಂದು ಅವರು ಆತನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದರು. 3 ಯೇಸು
ಕೈಬತಿ್ತದ್ದ ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ಎದು್ದನಿಲು್ಲ, ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

4 ನಂತರ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ, “ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಾವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಬೇಕು? ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ವನೆ್ನೕ? ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ವನೆ್ನೕ? ಒಂದು ಜೀವವನು್ನ

ರ ಸಬೇಕೇ? ಅಥ ಾ ಾಶಪಡಿಸಬೇಕೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ಅವರು ಏನೂ
ಉತ್ತರ ಕೊಡ ಾರದೆ ೌನ ಾಗಿದ್ದರು.

5ಯೇಸು ಕೋಪಗೊಂಡು ಜನರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದನು. ಅವರ ಂಡುತನವನು್ನ
ಕಂಡು ಆತನಿಗೆ ದುಃಖ ಾಯಿತು. ಯೇಸು ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈ ಚಾಚು”
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ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಯೇಸುವಿನತ್ತ ಚಾಚಿದನು. ಕೂಡಲೇ
ಅವನ ಕೈ ಾಸಿ ಾಯಿತು. 6 ಆಗ ಫರಿ ಾಯರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ, ಹೆರೋದ್ಯರನು್ನ
ಕೂಡಿಕೊಂಡುಯೇಸುವನು್ನ ಾವ ರೀತಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದರು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ ಜನಸಮೂಹ
7ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸರೋವರಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಗಲಿ ಾಯದ

ಅನೇಕಜನರುಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 8ಅನೇ ಾನೇಕಜನರುಜುದೇಯದಿಂದ,
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ, ಇದೂ ಾಯದಿಂದ, ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆಗಿರುವ
ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮತು್ತ ಟೈರ್, ಸೀದೋನ್ ಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದರು.
ಯೇಸುವು ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದರು.

9 ಯೇಸು ಈ ಜನಸಮೂಹವನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ತನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ
ನೂಕಬಹುದೆಂದು ತನ ಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿಯನು್ನ ತಂದು ಅದನು್ನ
ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವಂತೆ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 10 ಯೇಸು ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾಯಿಲೆ ಾಗಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ
ಮುಟು್ಟವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತಿ್ತದ್ದರು. ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ
ಕೆಲವು ಜನರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. 11 ದೆವ್ವಗಳು ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿ, ಆತನ ಮುಂದೆ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, “ನೀನು ದೇವಕು ಾರ” ಎಂದು ೕ ಾಗಿ ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದವು.
12 ಆದರೆ ಯೇಸು ಾನು ಾರೆಂಬುದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ ಾರದೆಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರ ಆಯೆ್ಕ
(ಮ ಾ್ತಯ 10:1-4; ಲೂಕ 6:12-16)

13 ನಂತರ ಯೇಸು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಯೇಸು ಕೆಲವು
ಜನರಿಗೆ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರಲು ಹೇಳಿದನು. ಯೇಸು ಅಪೇ ಸಿದ ಜನರು ಇವರೇ.
ಈ ಜನರು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 14 ಆತನು ಅವರಲಿ್ಲ
ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಅ ಸ್ತಲರ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಈ ಹನೆ್ನರಡು
ಮಂದಿ ತನೊ್ನಂದಿಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಮತು್ತ ಉಪದೇಶ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ
ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂಬುದು 15 ಅಲ್ಲದೆ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿರುವ
ಜನರನು್ನ ಅವುಗಳಿಂದಬಿಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿ ಾರ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದು ಆತನ
ಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ. 16ಯೇಸುವುಈಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು:

ಸೀ ೕನ (ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಪೇತ್ರನೆಂದು ಹೆಸರನಿ್ನತ್ತನು),
17 ಜಿಬೆ ಾಯನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ೕ ಾನ (ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ
ಬೊವನೆಗೆರ್ಸ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನಿ್ನತ್ತನು. ಈ ಹೆಸರಿಗೆ “ಸಿಡಿಲಿನ ಜನರು”
ಎಂದಥರ್.)

18ಅಂದೆ್ರಯ,
ಫಿಲಿಪ್ಪ,
ಾತೊರ್ಲೊ ಾಯ,
ಮ ಾ್ತಯ,
ತೋಮ,
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ಅ ಾ್ಫಯನಮಗ ಾದ ಾಕೋಬ,
ತ ಾ್ದಯ,
ದೇ ಾಭಿ ಾನಿ ಾದ ಸೀ ೕನ
19ಮತು್ತ ಇಸ ್ಕರಿ ೕತ ಯೂದ. ಯೇಸುವನು್ನ ಆತನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದವನೇ
ಯೂದ.
ಯೇಸುವಿಗೆ ದೆವ್ವಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ
(ಮ ಾ್ತಯ 12:22-32; ಲೂಕ 11:14-23; 12:10)

20 ನಂತರ ಯೇಸು ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಮತೆ್ತ ಅನೇಕ ಜನರು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಸೇರಿಬಂದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಮತು್ತ ಅವನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಊಟ ಾಡಲೂ
ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 21 ಯೇಸುವಿನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ
ತಿಳಿದವು. ಯೇಸುವಿಗೆ ಹುಚು್ಚ ಹಿಡಿದಿದೆಯೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ
ಕುಟುಂಬದವರು ಆತನನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರು.

22 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು, “ಇವನೊಳಗೆ ದೆವ್ವಗಳ ಒಡೆಯ ಾದ
ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನು ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿರುವವರನು್ನ ಇವನು
ಬಿಡಿಸುವುದು ದೆವ್ವಗಳ ಒಡೆಯನ ಸ ಾಯದಿಂದಲೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

23 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಜನರನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕರೆದು, ಅವರಿಗೆ ಾಮ್ಯಗಳ
ಮೂಲಕ ಬೋಧಿಸಿ, “ಸೈ ಾನನು ತನ್ನ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಜನರಿಂದ ಬಲವಂತ ಾಗಿ
ಹೊರಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 24 ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾನೇ ಹೋ ಾಡುವ ಾಜ್ಯ
ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 25 ಭೇದ ಹುಟಿ್ಟದ ಕುಟುಂಬ ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.
26ಸೈ ಾನನು ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂತನ್ನ ಜನರವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಾನೇಹೋ ಾಟ
ಾಡಿದರೆ ಅವನು ಅಂತ್ಯಗೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
27 “ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಬ ಾಢ್ಯನ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವನ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದಿಯಲು

ಇಚಿ್ಛಸಿದರೆ, ದಲು ಅವನು ಬ ಾಢ್ಯನನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾಕಬೇಕು. ಆಗ ಅವನು
ಬ ಾಢ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದಿಯಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು.

28“ ಾನು ನಿಮಗೆಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ,ಜನರು ಾಡುವಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳಿಗೂ
ದೇವದೂಷಣೆಗಳಿಗೂ ಕ್ಷಮೆ ದೊರೆಯಲು ಾಧ್ಯ. 29 ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ
ದೂಷಿಸುವವನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಾಪ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

30 “ಇವನಿಗೆ ದೆವ್ವಹಿಡಿದಿದೆ” ಎಂದು ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇ ಾಯಿತು.
ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರೇ ಆತನ ನಿಜ ಕುಟುಂಬದವರು
(ಮ ಾ್ತಯ 12:46-50; ಲೂಕ 8:19-21)

31 ನಂತರ ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿ ಮತು್ತ ಆತನ ಸಹೋದರರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರು.
ಅವರು ಹೊರಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಯೇಸುವಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಒಬ್ಬನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. 32 ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಅವನು
ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾಯಿಮತು್ತ ಸಹೋದರರುನಿನ ಾಗಿಹೊರಗಡೆ ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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33 ಯೇಸು, “ನನ್ನ ಾಯಿ ಾರು? ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಾರು?” ಎಂದು

ಕೇಳಿ 34 ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, “ಈ ಜನರೇ ನನ್ನ ಾಯಿ
ಮತು್ತ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು! 35ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಜನರೇ ನನ್ನ
ಸಹೋದರರು, ಸಹೋದರಿಯರುಮತು್ತ ಾಯಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4
ಬೀಜ ಬಿತು್ತವ ರೈತನ ಾಮ್ಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 13:1-9; 8:4-8)

1 ಮತೊ್ತಂದು ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಸರೋವರದ ತೀರದಲಿ್ಲ
ಉಪದೇಶಿಸ ಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅನೇ ಾನೇಕ ಜನರು ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿದರು.
ಯೇಸುಒಂದುದೋಣಿ ಳಕೆ್ಕಹೋಗಿಕುಳಿತುಸರೋವರದದಡದಿಂದಸ್ವಲ್ಪದೂರ
ಹೋದನು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸರೋವರದ ದಡದಮೇಲಿದ್ದರು. 2ಯೇಸು ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

3 “ಕೇಳಿರಿ! ಒಬ್ಬ ರೈತನು ಬೀಜ ಬಿತ್ತಲು ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 4 ಬಿತು್ತ ಾಗ
ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ರಸೆ್ತಯ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು. ಹಕಿ್ಕಗಳು ಬಂದು ಆ ಬೀಜಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು. 5 ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಬಂಡೆಯ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವು. ಆ ನೆಲದಲಿ್ಲ
ಾಕಷು್ಟ ಮಣಿ್ಣರಲಿಲ್ಲ. ನೆಲವು ಆಳ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಾರಣ ಬೀಜಗಳು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ
ಳೆತವು. 6ಆದರೆ ಸೂಯರ್ನು ಮೇಲೇರಿ ಾಗ, ಆಳ ಾದ ಬೇರಿಲ್ಲದ ಾರಣ ಆ

ಸಸಿಗಳು ಒಣಗಿಹೋದವು. 7 ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು.
ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು, ಒಳೆ್ಳಯ ಗಿಡಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ತಡೆದವು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆ ಗಿಡಗಳು ಫಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 8ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು.
ಆ ಬೀಜಗಳು ಳೆತು, ಬೆಳೆದು, ಫಲಬಿಟ್ಟವು. ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ಮೂವತ್ತರಷು್ಟ
ಹೆಚಾ್ಟಗಿ, ಇನು್ನ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳುಅರವತ್ತರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು
ನೂರರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಫಲಕೊಟ್ಟವು.”

9 ನಂತರ ಯೇಸು, “ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳುವ ಜನರೇ, ಆಲಿಸಿರಿ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಾಮ್ಯಗಳನು್ನ ಬಳಸಲು ಾರಣವೇನು?
(ಮ ಾ್ತಯ 13:10-17; ಲೂಕ 8:9-10)

10 ತರು ಾಯ, ಯೇಸು ಒಬ್ಬನೇ ಇ ಾ್ದಗ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರು ಮತು್ತ
ಯೇಸುವಿನ ಇತರ ಶಿಷ ್ಯರು ಆ ಾಮ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು.

11ಯೇಸು, “ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಸತ್ಯದ ಗುಟ್ಟನು್ನ ನೀವು ಾತ್ರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕದು್ದ.
ಆದರೆಇತರಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಾನು ಾಮ್ಯಗಳಮೂಲಕ ಾಗಿಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
12ಏಕೆಂದರೆ:
‘ಅವರು ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡಿಯೂ ಾಣರು.

ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳಿಯೂ ಗ್ರಹಿಸರು.
ಅವರು ನೋಡಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಪರಿವತರ್ನೆಗೊಂಡು ಾಪಕ್ಷಮೆ

ಹೊಂದಿ ಾರು’ ” ಎಂದನು. ಯೆ ಾಯ 6:9-10
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ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಬೀಜದ ಕುರಿತುಯೇಸು ಕೊಟ್ಟ ವಿವರಣೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 13:18-23; ಲೂಕ 8:11-15)

13 ನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ ಈ ಾಮ್ಯ ಅಥರ್ ಾಯಿತೇ? ನೀವು
ಇದನೆ್ನೕ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಾವ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ?
14ರೈತನು ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಬಿತು್ತವವನಿಗೆಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 15ಕೆಲವುಜನರು
ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆಅವರಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಸೈ ಾನನು ಬಂದು
ತೆಗೆದುಬಿಡು ಾ್ತನೆ. ಈಜನರೇ ಾರಿಯಮಗು್ಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

16 “ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಅದನು್ನ ಬೇಗನೆ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. 17 ಆದರೆ ಆ ಾಕ್ಯವು ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಆಳ ಾಗಿ
ಬೇರೂರಲುಅವರುಅವ ಾಶನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರುಆ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾತ್ರ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಾ್ತರೆ. ಆ ಾಕ್ಯದ ದೆಸೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಾಗಲಿ ಹಿಂಸೆ ಾಗಲಿ
ಬಂ ಾಗ ಅವರು ಅದನು್ನ ಬಹುಬೇಗನೆ ತ್ಯಜಿಸು ಾ್ತರೆ. ಇವರೇ ಬೀಜಬಿದ್ದ ಬಂಡೆಯ
ನೆಲ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

18 “ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಮುಳಿ್ಳನ ಗಿಡಗಳ ನೆಲದಂತಿರುವರು. ಈ ಜನರು ಾಕ್ಯವನು್ನ
ಕೇಳು ಾ್ತರೆ. 19 ಆದರೆ ಈ ಜೀವಿತದ ಚಿಂತೆಗಳು, ಹಣದ ಮೇಲಿನ ಾ್ಯ ೕಹ
ಮತು್ತ ಇತರ ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ ಆಸೆಗಳು ಅವರಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಬೆಳೆಯಲು ಅವ ಾಶ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಜೀವಿತದಲಿ್ಲ ಾಕ್ಯವು ಫಲ ಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

20 “ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಬೀಜಬಿದ್ದ ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲದಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಾಕ್ಯವನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಫಲವನು್ನ ಫಲಿಸು ಾ್ತರೆ. ಕೆಲವು ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಮೂವತ್ತರಷು್ಟ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ, ಇನು್ನ ಕೆಲವು ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಅರವತ್ತರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ, ಮತೆ್ತ ಕೆಲವು
ಸಂಧಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನೂರರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಫಲ ಫಲಿಸು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಉರಿಯುವ ದೀಪದಂತಿರಿ
(ಲೂಕ 8:16-18)

21 ನಂತರ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಉರಿಯುತಿ್ತರುವ ದೀಪವನು್ನ ಾತೆ್ರಯ
ಒಳ ಾಗಲಿ ಮಂಚದ ಕೆಳ ಾಗಲಿ ಇಡುತಿ್ತೕ ಾ? ಇಲ್ಲ! ದೀಪವನು್ನ ದೀಪಸ್ತಂಭದ
ಮೇಲೆ ಇಡುವಿರಿ. 22 ಆಗ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಗೋಚರ ಾಗುವುದು.
ರಹಸ್ಯ ಾದ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಬಟ್ಟಬಯ ಾಗುವುದು. 23 ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳುತಿ್ತರುವ ಜನರೇ, ಆಲಿಸಿರಿ! 24ನೀವು ಕೇಳುತಿ್ತರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ವಿಷಯವನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. ನೀವು ಅಳೆಯುವ ಅಳತೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೂ
ಅಳೆಯುವರು; ನೀವು ಕೊಟ್ಟದ್ದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಡುವರು. 25 ಾವನಲಿ್ಲ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ ೕ ಅವನಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಕೊಡ ಾಗುವುದು. ಾವನಲಿ್ಲ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವನಿಂದ ಇದ್ದದ್ದನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಬೀಜವನು್ನ ಕುರಿತುಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಾಮ್ಯ

26 ನಂತರ ಯೇಸು, “ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೀಜ ಬಿತಿ್ತದ
ಮನುಷ ್ಯನಂತಿದೆ. 27 ಬೀಜವು ಹಗಲಿರುಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ರೈತನು
ಮಲಗಿರು ಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರು ಾಗಲೂ ಬೀಜ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು.
ಬೀಜ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆಂಬುದು ರೈತನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 28 ಭೂಮಿಯು
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ದಲು ಸಸಿಯನೂ್ನ ಅನಂತರ ಹೊಡೆಯನೂ್ನ ತರು ಾಯ ತೆನೆತುಂಬ ಾಳನೂ್ನ
ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕೕ ಾನೇ ಉತ್ಪತಿ್ತ ಾಡುತ್ತದೆ. 29 ತೆನೆಯು ಬಲಿ ಾಗ ರೈತನು ಗಿಡವನು್ನ
ಕೊಯು್ಯವನು. ಇದನೆ್ನೕ ಸುಗಿ್ಗ ಾಲ ಎನು್ನವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಾಸಿವೆ ಾಳಿನಂತಿದೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 13:31-32, 34-35; ಲೂಕ 13:18-19)

30 ನಂತರ ಯೇಸು, “ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ವಿವರಿಸಲು ಾನು ನಿಮಗೆ ಾವ
ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಲಿ? 31 ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಾಸಿವೆ ಾಳಿನಂತಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬಿತು್ತವ ಾಳುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿವೆ ಾಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಾಗಿದೆ. 32 ಆದರೆ
ನೀವುಈ ಾಳನು್ನ ಬಿತಿ್ತ ಾಗ,ಅದುಬೆಳೆದು,ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಇತರಗಿಡಗಳಿಗಿಂತಅತಿ
ದೊಡ್ಡ ಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕೆ್ಕ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ರೆಂಬೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಾಡಿನ ಹಕಿ್ಕಗಳು ಬಂದು,
ಅಲಿ್ಲ ಗೂಡುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಸೂಯರ್ನ ಾಪದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

33 ಯೇಸು ಇಂಥ ಅನೇಕ ಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಅಥರ್ ಾಗುವಂತೆ
ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. 34 ಯೇಸುವು ಜನರಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ
ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಆದರೆ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಾತ್ರ ಇರು ಾಗ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ
ವಿವರಿಸಿ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಆ ಗೆ ಬಿರು ಾಳಿಯವಿಧೇಯತೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 8:23-27; ಲೂಕ 8:22-25)

35 ಆ ದಿನ ಸಂಜೆ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ “ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬನಿ್ನ, ಸರೋವರದ
ಆಚೆದಡಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 36 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ
ಶಿಷ ್ಯರು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. ಯೇಸು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಅವರು ಹೋದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ
ದೋಣಿಗಳೂ ಇದ್ದವು. 37 ಅವರು ಹೋಗುತಿ್ತರಲು ಸರೋವರದ ಮೇಲೆ ಬಿರು ಾಳಿ
ಬೀಸಿತು. ಎತ್ತರ ಾದ ಅಲೆಗಳು ದೋಣಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ದೋಣಿಯು
ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. 38 ಯೇಸುವು ದೋಣಿಯ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ
ತಲೆದಿಂಬಿನ ಮೇಲೆ ತಲೆಯನಿ್ನಟು್ಟ ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
ಆತನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ, “ಗುರುವೇ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆ? ಾವು
ಮುಳುಗಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ!” ಎಂದರು.

39 ಯೇಸು ಎಚೆ್ಚತು್ತ ಬಿರು ಾಳಿ ಮತು್ತ ಅಲೆಗಳಿಗೆ, “ಪ್ರ ಾಂತ ಾಗಿರಿ!
ರೆಯದಿರಿ!” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆಗ ಬಿರು ಾಳಿ ನಿಂತುಹೋಯಿತು

ಮತು್ತ ಸರೋವರವು ಪ್ರ ಾಂತ ಾಯಿತು.
40 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವೇಕೆ ಹೆದರುತಿ್ತೕರಿ? ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ

ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
41 ಶಿಷ ್ಯರು ಬಹಳ ಭಯಪಟು್ಟ, “ಈತನು ಾರಿರಬಹುದು? ಾಳಿ ಮತು್ತ

ನೀರು ಸಹ ಈತನ ಾತನು್ನ ಕೇಳುತ್ತವೆಯ ಾ್ಲ?” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
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5
ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 8:28-34; ಲೂಕ 8:26-39)

1 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಸರೋವರವನು್ನ ಾಟಿ ಗೆರಸೇನರ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ
ಹೋದರು. 2 ಯೇಸು ದೋಣಿಯಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು
ಸ ಾಧಿಯ ಗವಿಗಳಿಂದ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನಿಗೆ ದೆವ್ವಹಿಡಿದಿತು್ತ.
3ಅವನುಸ ಾಧಿಯಗವಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾಕಲು ಾರಿಗೂ
ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನನು್ನ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟದರೂ ಪ್ರ ೕಜನ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

4 ಜನರು ಅನೇಕ ಾರಿ ಅವನ ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟ ಾಕಿದರು.
ಆದರೆ ಅವನು ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕಿತೊ್ತಗೆದುಬಿಟ್ಟನು. ಅವನನು್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತರುವ
ಬಲಿಷ್ಠನು ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 5 ಅವನು ಹಗಲಿರುಳು ಸ ಾಧಿಯ ಗವಿಗಳ
ಸುತ್ತಲು ಮತು್ತ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಕಿರುಚು ಾ್ತ ತನ್ನನು್ನ
ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಜಜಿ್ಜಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.

6ಯೇಸು ಬಹಳ ದೂರದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗಲೇ, ಅವನು ಆತನನು್ನ ಕಂಡು, ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಆತನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. 7-8 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,
“ಎಲೈ ದೆವ್ವವೇ, ಅವನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಅವನು
ಗಟಿ್ಟ ಾದಧ ್ವನಿಯಿಂದಅರಚು ಾ್ತ, “ಯೇಸುವೇ,ಪ ಾತ್ಪರ ಾದದೇವಕು ಾರನೇ,
ನನಿ್ನಂದ ನಿನಗೆ ಏ ಾಗಬೇ ಾಗಿದೆ? ದೇವ ಾಣೆಯಿಟು್ಟ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ, ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂಸಿಸಬೇಡ” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.

9ಆಗಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವನು “ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಂಡು,* ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ದೆವ್ವಗಳಿವೆ” ಎಂದು

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 10 ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಒಳಗಿದ್ದ ದೆವ್ವಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮನು್ನ
ಹೊರಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸದಂತೆಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಮತೆ್ತ ಬೇಡಿಕೊಂಡವು.

11 ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹಂದಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಡು ಮೇಯುತಿ್ತತು್ತ.
12 ದೆವ್ವಗಳು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಮ್ಮನು್ನ ಹಂದಿಗ ಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು” ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡವು. 13 ಯೇಸು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲು ಅವು ಅವನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ, ಹಂದಿಗ ಳಗೆ ಹೊಕ್ಕವು. ಆಗ ಹಂದಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು,
ಸರೋವರದೊಳಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದ ಮುಳುಗಿಹೋದವು. ಆ ಹಿಂಡಿನಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ಎರಡು
ಾವಿರ ಹಂದಿಗಳಿದ್ದವು.
14 ಹಂದಿಗಳನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ತೋಟಗಳಿಗೆ

ಓಡಿಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದರು. 15ಆಗ ಜನರು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಲು
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅನೇಕ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯನು
ಬಟೆ್ಟ ಾಕಿಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಅವರು ಕಂಡರು. ಅವನು ಮತೆ್ತ ಸ್ವಸ್ಥ
ಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು. ಆ ಜನರು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ ಹೆದರಿದರು. 16 ಅಲಿ್ಲದ್ದ
ಕೆಲವುಜನರು,ಯೇಸು ಾಡಿದಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರು. ಈಜನರೇಉಳಿದ
ಜನರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅಂದರೆ ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವನಿಗೂ

* 5:9: ದಂಡು ಅಂದರೆ 6,000 ಸೈನಿಕರುಳ್ಳ ಸೈನ್ಯದಳ.
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ದೆವ್ವಗಳಿಗೂಮತು್ತ ಹಂದಿಗಳಿಗೂ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. 17ಆಗ ಜನರು ತಮ್ಮ
ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದುಯೇಸುವನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.
18ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗಲು ದೋಣಿ ಹತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾ ಾಗ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ

ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯನು, “ ಾನೂ ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 19ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಒಪ್ಪದೆ,
“ನಿನ್ನ ಮನೆಗೂ ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗು. ಪ್ರಭುವು ನಿನಗೆ ಾಡಿದ
ಒಳೆ್ಳಯದನೂ್ನ ಆತನು ನಿನಗೆ ತೋರಿದ ಕರುಣೆಯನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

20 ಆಗ ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು ಮತು್ತ ಯೇಸು ತನಗೆ ಾಡಿದ
ಉಪ ಾರವನು್ನ ಹತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.
ಸತು್ತ ಹೋಗಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಬ್ಬಳಿಗೆ ಜೀವ ಾನ ಾಯಿಲೆಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ

ಆರೋಗ ್ಯ ಾನ
(ಮ ಾ್ತಯ 9:18-26; ಲೂಕ 8:40-56)

21ಯೇಸು ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಸರೋವರದ ಆಚೆ ದಡಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಸರೋವರದ
ತೀರದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರು ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿದರು. 22 ಸ ಾಮಂದಿರದ
ಅಧಿ ಾರಿ ಬ್ಬನು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಾಯಿರ. ಅವನು
ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡು, ಆತನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, 23 “ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳು
ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ. ದಯವಿಟು್ಟ ನೀನುಬಂದು,ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದಅವಳನು್ನ ಸ್ಪಶಿರ್ಸು. ಆಗ
ಅವಳು ಗುಣ ಾಗಿ ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತಳೆ” ಎಂದು ಬಹಳ ಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

24 ಯೇಸು ಅಧಿ ಾರಿ ಂದಿಗೆ ಹೋದನು. ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ನೂಕು ಾ್ತ ಹೋದರು.

25 ಆ ಜನರ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಇದ್ದಳು. ಆಕೆಗೆ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ಗಳಿಂದ
ರಕ್ತ ಾ್ರವ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. 26 ಆಕೆಯು ಬಹಳ ಸಂಕಟಪಟಿ್ಟದ್ದಳು. ಅವಳಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದ್ದರು. ಆಕೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಹಣವೆಲ್ಲವೂ
ವೆಚ್ಚ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ಾಸಿ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಾಯಿಲೆಯು ಇನೂ್ನ
ಹೆಚಾ್ಚಗುತಿ್ತತು್ತ.

27 ಆಕೆಗೆ ಯೇಸುವನು್ನ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಬಂತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯು ಜನರ
ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಆತನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದಳು. 28 ಆ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಆತನ ಉಡುಪನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಾಕು ಾನು ಗುಣಮುಖ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ 29ಮುಟಿ್ಟದ ಕೂಡಲೆ, ಆಕೆಯ ರಕ್ತ ಾ್ರವ ನಿಂತುಹೋಯಿತು.
ತನಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತೆಂಬುದು ಆಕೆಗೆಅರಿ ಾಯಿತು. 30ತನಿ್ನಂದ ಶಕಿ್ತಯು ಹೊರಟದು್ದ
ಸಹ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆತನು ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿ, “ನನ್ನ
ಉಡುಪನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವರು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

31 ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಅನೇಕ ಜನರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಹೀಗಿರಲು
‘ನನ್ನನು್ನ ಸ್ಪಶಿರ್ಸಿದವರು ಾರು?’ ಎಂದು ಕೇಳುತಿ್ತರುವೆಯ ಾ್ಲ” ಎಂದರು.

32 ಆದರೆ ಯೇಸು ತನ್ನನು್ನ ಸ್ಪಶಿರ್ಸಿದವರು ಾರೆಂದು ಇನೂ್ನ ನೋಡುತ್ತಲೇ
ಇದ್ದನು. 33ತನಗೆಗುಣ ಾಯಿತೆಂಬುದುಆಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದಆಕೆಬಂದು,
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ಯೇಸುವಿನ ಾದಗಳ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಳಿದಳು.
34 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಮಗಳೇ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಾಸಿ ಾಯಿತು.
ಸ ಾ ಾನದಿಂದಹೋಗು. ನಿನಗೆ ಇನು್ನ ಮೇಲೆಆ ಾಯಿಲೆಯ ಾಧೆಇರುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

35 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಜನರು
ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ ಾಯಿರನಮನೆಯಿಂದ ಬಂದು ಾಯಿರನಿಗೆ,
“ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಸತು್ತಹೋದಳು. ಈಗ ಬೋಧಕನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

36 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರ ಾತನು್ನ ಗಣನೆಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಸ ಾಮಂದಿರದ
ಅಧಿ ಾರಿಗೆ, “ಹೆದರಬೇಡ, ನಂಬಿಕೆ ಾತ್ರ ಇರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

37 ಯೇಸು ಪೇತ್ರನನು್ನ, ಾಕೋಬನನು್ನ ಮತು್ತ ಾಕೋಬನ ತಮ್ಮ ಾದ
ೕ ಾನನನು್ನ ಾತ್ರ ತನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಕರೆದೊಯ್ದನು. 38 ಯೇಸು ಮತು್ತ

ಈ ಶಿಷ ್ಯರು ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ ಾಯಿರನ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು.
ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರು ೕ ಾಗಿ ಅಳುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಯೇಸು ನೋಡಿದನು. ಅಲಿ್ಲ
ಬಹಳ ಗದ್ದಲವಿತು್ತ. 39 ಯೇಸು ಮನೆಯನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಆ ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು
ಅಳುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ? ಇಷೊ್ಟಂದು ಗದ್ದಲ ಾಡುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ? ಈ ಹುಡುಗಿ ಸತಿ್ತಲ್ಲ,
ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 40ಆದರೆ ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಗೇಲಿ
ಾಡಿದರು.
ಯೇಸು ಆ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಆ ಾಲಕಿಯ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ

ಮತು್ತ ತನ್ನ ಮೂವರು ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಾತ್ರ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಆ ಾಲಕಿಯ
ಕೊಠಡಿ ಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 41 ಯೇಸು ಆ ಾಲಕಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು, ಅವಳಿಗೆ,
“ತಲಿ ಾ ಕೂಮ್!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ಅಂದರೆ “ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯೇ, ಎದೆ್ದೕಳು
ಎಂದು ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದಥರ್.) 42 ಕೂಡಲೇ ಆ ಾಲಕಿ ಎದು್ದನಿಂತು
ನಡೆಯ ಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಆ ಾಲಕಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವಳ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಮತು್ತ ಶಿಷ ್ಯರು ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡರು. 43 ಈ ವಿಷಯವನು್ನ
ಾರಿಗೂ ಹೇಳಕೂಡದೆಂದು ಯೇಸು ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ

ಹೇಳಿ, “ಆ ಾಲಕಿಗೆಊಟ ಾಡಿಸಿರಿ” ಎಂದನು.

6
ಸ್ವಂತಊರಿಗೆಯೇಸುವಿನ ಪ್ರ ಾಣ
(ಮ ಾ್ತಯ 13:53-58; ಲೂಕ 4:16-30)

1ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ ಹೋದನು. ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು
ಆತನೊಂದಿಗೆ ಹೋದರು. 2 ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಯೇಸು ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ
ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಆತನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡ ಅನೇಕ ಜನರು,
“ಈ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಮತು್ತ ಈ ಾನವನು್ನ ಇವನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಪಡೆದನು? ಇವನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟವರು ಾರು? ಇವನಿಗೆ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯು ಎಲಿ್ಲಂದ
ಬಂತು? 3 ಇವನು ಕೇವಲ ಬಡಗಿಯಲ್ಲ ೕ? ಇವನ ಾಯಿ ಮರಿಯಳು. ಇವನು
ಾಕೋಬ, ೕಸೆ, ಯೂದ ಮತು್ತ ಸಿ ೕನರ ಅಣ್ಣ. ಇವನ ತಂಗಿಯರು ಇಲಿ್ಲ

ನ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡಿದರು.
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4 ಯೇಸು, “ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಬೇರೆ ಜನರು ೌರವಿಸು ಾ್ತರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರ ಾದಿಗೆ

ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ವಂತ ಜನರಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ೌರವ
ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 5 ಯೇಸು ಆ ಊರಿನಲಿ್ಲ
ಅನೇಕ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ
ಕೆಲವುಮಂದಿ ಾಯಿಲೆಯವರಮೇಲಿಟು್ಟ ಅವರ ಾಯಿಲೆಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿದನು.
ಇವುಗಳಲ್ಲದೆಬೇರೆ ಾವಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಆತನು ಾಡಲಿಲ್ಲ. 6ಆಜನರಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಯೇಸುವಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. ಬಳಿಕ
ಯೇಸು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಇತರ ಹಳಿ್ಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿಉಪದೇಶಿಸಿದನು.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಸೇವೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
(ಮ ಾ್ತಯ 10:1,5-15; ಲೂಕ 9:1-6)

7ಯೇಸು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆದು ಅವರನು್ನ ಇಬ್ಬರಿಬ್ಬ ಾಗಿ
ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ದೆವ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ
ನೀಡಿದನು. 8 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಸಕೆ್ಕ ಏನನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಊರುಗೋಲನು್ನ ಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳ, ರೊಟಿ್ಟಯ ಾ್ನಗಲಿ
ಚೀಲವ ಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲಿ್ಲ ಹಣವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
9 ಾದರ ಗಳನು್ನ ತೊಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಡುಪೇ ಾಕು.
10 ನೀವು ಒಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆಊರನು್ನ ಬಿಡುವವರೆಗೆ ಆ
ಮನೆಯಲಿ್ಲರಿ. 11 ಾವ ಊರಿನವ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಾದಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತದ ಧೂಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಆ
ಊರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿರಿ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.”

12 ಶಿಷ ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು, ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ,
“ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು
ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. 13 ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಅನೇಕರನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡಿದರು ಮತು್ತ ಾಯಿಲೆಯಜನರಿಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹಚಿ್ಚ ಗುಣಪಡಿಸಿದರು.
ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಹೆರೋದನ ಅಭಿ ಾ್ರಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 14:1-12; ಲೂಕ 9:7-9)

14ಯೇಸು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಾಜ ಾದ ಹೆರೋದನಿಗೆಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ
ತಿಳಿಯಿತು. ಕೆಲವು ಜನರು, “ಇವನು (ಯೇಸು) ಾ್ನನಿಕ ಾದ ೕ ಾನ. ಇವನು
ಮತೆ್ತ ಬದುಕಿಬಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ ಾರಣವೇ ಈ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು
ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

15ಇನು್ನ ಕೆಲವರು, “ಇವನು ಎಲೀಯ”ನೆಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇತರ ಜನರು, “ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿ. ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದ

ಪ್ರ ಾದಿಗಳಂತೆ ಇವನೂ ಒಬ್ಬನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
16ಜನರುಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದ ಈ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೇಳಿದ ಹೆರೋದನು,

“ ಾನು ಶಿರಚೆ್ಛೕದನ ಾಡಿಸಿದ ೕ ಾನನು ಈಗ ಮತೆ್ತ ಬದುಕಿಬಂದಿ ಾ್ದನೆ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ
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17 ೕ ಾನನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ತನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹೆರೋದನೇ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು.

ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ೕ ಾನನನು್ನ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿದ್ದರು. ಹೆರೋದನು ತನ್ನ
ಪತಿ್ನ ಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೆರೋದ್ಯಳ ನಿಮಿತ್ತ ಹೀಗೆ ಾಡಿದ್ದನು. ಹೆರೋದ್ಯಳು
ಹೆರೋದನ ಸಹೋದರ ಾದ ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಪತಿ್ನ. 18 ೕ ಾನನು ಹೆರೋದನಿಗೆ,
“ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಪತಿ್ನಯನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. 19 ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆರೋದ್ಯಳು ೕ ಾನನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸ ಾರಂಭಿಸಿ
ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದಳು. 20 ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೆರೋದನು
ೕ ಾನನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಲು ಭಯಪಟ್ಟನು. ೕ ಾನನನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದೂ

ಪವಿತ್ರನೆಂದೂ ಜನರೆಲ್ಲರು ನಂಬಿ ಾ್ದರೆಂಬುದು ಹೆರೋದನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಹೆರೋದನು ೕ ಾನನನು್ನ ರ ಸಿದನು. ಹೆರೋದನು ೕ ಾನನ
ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ಆದರೂ ಅವನ
ಉಪದೇಶವನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.

21 ಒಮೆ್ಮ ೕ ಾನನನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಈಡು ಾಡುವ ಸುಸಮಯ ಹೆರೋದ್ಯಳಿಗೆ
ದೊರೆಯಿತು. ಅಂದು ಹೆರೋದನ ಹುಟು್ಟಹಬ್ಬದ ದಿನ ಾಗಿತು್ತ. ಹೆರೋದನು
ಾಜಾಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಗಲಿ ಾಯದ ಪ್ರಮುಖರಿಗೂ
ಒಂದು ಔತಣಕೂಟವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು. 22 ಹೆರೋದ್ಯಳ ಮಗಳು ಈ
ಔತಣಕೂಟಕೆ್ಕ ಬಂದು ನತಿರ್ಸಿದಳು. ಹೆರೋದನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು.
ಆಗ ಾಜಹೆರೋದನುಆಹುಡುಗಿಗೆ, “ನಿನಗೆಏನುಬೇ ಾದರೂ ಕೇಳಿಕೊ, ಾನು

ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 23 ನನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಧರ್ವನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು.

24 ಆ ಹುಡುಗಿಯು ತನ್ನ ಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ ಾನು ಏನ್ನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.
ಅವಳ ಾಯಿ, “ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ಕೇಳಿಕೊ” ಎಂದು

ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಳು.
25ಆ ಹುಡುಗಿ ಬೇಗನೆ ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ

ಒಂದು ತಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಈಗಲೇ ತರಿಸಿಕೊಡಿ, ಇದೇ ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
26 ಾಜ ಹೆರೋದನು ಬಹಳ ವ್ಯಸನಗೊಂಡನು. ಆದರೆ ಅವನು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ

ಏನು ಬೇ ಾದರೂ ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ್ದನು. ಅಲಿ್ಲ ಹೆರೋದನಸಂಗಡ
ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು ಆ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವಳು ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಲು ಹೆರೋದನು ಇಚಿ್ಛಸಲಿಲ್ಲ. 27 ಆದ್ದರಿಂದ
ಾಜನು ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ತರಲು ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಸೈನಿಕನು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ, 28ಅದನು್ನ ಒಂದು
ತಟೆ್ಟಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ ತಂದು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವಳು ಆ ತಲೆಯನು್ನ
ತನ್ನ ಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು. 29 ನಡೆದ ಈ ಸಂಗತಿಯು ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. ಅವರು ಬಂದು, ೕ ಾನನ ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಒಂದು ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು.
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ಐದು ಾವಿರಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆ ಆ ಾರ ಾನ
(ಮ ಾ್ತಯ 14:13-21; ಲೂಕ 9:10-17; ೕ ಾನ 6:1-14)

30 ಯೇಸು ಉಪದೇಶಿಸಲು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಅ ಸ್ತಲರು ಮರಳಿಬಂದು
ಾವು ಾಡಿದ ಮತು್ತ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

31 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅಲಿ್ಲ
ಅನೇ ಾನೇಕ ಜನರಿದು್ದದರಿಂದ ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಊಟ ಾಡಲು
ಸಹ ಸಮಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬನಿ್ನ. ಾವು
ಪ್ರ ಾಂತ ಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

32 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಜನರಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಹೊರಟರು. 33 ಆದರೆ ಅವರು ಹೋಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅನೇಕ ಜನರು
ನೋಡಿದರು. ಆತನು ಯೇಸುವೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು
ಹೋಗುತಿ್ತರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳಿಂದ ಜನರು ಓಡಿಹೋಗಿ, ಆತನು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. 34 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಅನೇಕ
ಜನರು ತನ ಾಗಿ ಾಯುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಅವರು ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ
ಕುರಿಗಳಂತೆ ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ದುಃಖಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಉಪದೇಶಿಸಿದನು.

35 ಅಂದು ಬಹಳ ಹೊ ಾ್ತಯಿತು. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಈ ಾಗಲೇ ಬಹಳ ಹೊ ಾ್ತಗಿದೆ. 36ಆದ್ದರಿಂದ
ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡು. ಅವರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ತೋಟಗಳಿಗೂ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ
ಹೋಗಿ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

37ಆದರೆಯೇಸು, “ನೀವೇ ಅವರಿಗೆಊಟ ಕೊಡಿ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
ಶಿಷ ್ಯರುಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾವುಎಲಿ್ಲಂದ

ತರೋಣ! ಅವರಿಗೆ ಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಬರಬೇ ಾದರೆ
ನಮಗೆ ಇನೂ್ನರು ದಿ ಾರಿ ಾಣ್ಯ* ಗ ಾದರೂ ಬೇಕು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

38 ಯೇಸು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ? ಹೋಗಿ
ನೋಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಶಿಷ ್ಯರು ಹೋಗಿ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಎಣಿಸಿ ಬಂದು, “ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಐದು ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ

ಮತು್ತ ಎರಡು ಮೀನುಗಳಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
39ಆಗಯೇಸುಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಹಸಿರುಹುಲಿ್ಲನಮೇಲೆ ಾಲು ಾ ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು

ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 40 ಅಂತೆಯೇ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾಲು ಾ ಾಗಿ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಐವತ್ತರಿಂದ ನೂರು ಜನರಿದ್ದರು.

41 ಯೇಸು ಐದು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಎರಡು ಮೀನುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, ರೊಟಿ್ಟ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದನು. ಬಳಿಕ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮುರಿದು, ಅದನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಹಂಚಲು ತಿಳಿಸಿದನು.
ಅಂತೆಯೇ ಎರಡು ಮೀನುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕೆಂದು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು.

* 6:37: ಇನೂ್ನರು ದಿ ಾರಿ ಾಣ್ಯ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ದೊರೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಆ ಾಯ.
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42 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಾಡಿ ತೃಪ್ತ ಾದರು. 43 ಬಳಿಕ ಜನರು ತಿನ್ನ ಾರದೆ

ಉಳಿಸಿದ ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಮೀನುಗಳನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಶೇಖರಿಸಿ ಾಗ ಹನೆ್ನರಡು ಬುಟಿ್ಟಗಳು
ತುಂಬಿಹೋದವು. 44ಅಂದು ಸು ಾರು ಐದು ಾವಿರ ಜನಊಟ ಾಡಿದರು.

ನೀರಿನಮೇಲೆ ಾಲ್ನಡಿಗೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 14:22-33; ೕ ಾನ 6:15-21)

45 ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ದೋಣಿ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ತಿಳಿಸಿದನು.
ಸರೋವರದ ಆಚೆಯ ದಡದಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆ ಾ್ಸಯಿದಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ
ಸಮಯದ ನಂತರ ಾನು ಬರುವು ಾಗಿಯೂ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು. 46 ಯೇಸು ಜನರನು್ನ ಬೀ ್ಕಟ್ಟ ಮೇಲೆ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬೆಟ್ಟದಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
47 ಅಂದು ಾತಿ್ರ ದೋಣಿಯು ಸರೋವರದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ ಇದಿ್ದತು.

ಯೇಸು ಒಬ್ಬನೇ ದಡದ ಮೇಲಿದ್ದನು. 48 ದೋಣಿಯು ಸರೋವರದ
ಮೇಲೆ ದೂರದಲಿ್ಲರುವುದನೂ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಅದನು್ನ ದಡಕೆ್ಕ ಾಗಿಸಲು ಬಹಳ
ಕಷ್ಟಪಡುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ ಯೇಸು ನೋಡಿದನು. ಾಳಿಯು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಾಗಿ
ಬೀಸುತಿ್ತತು್ತ. ಮುಂಜಾನೆ ಮೂರರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಯೇಸು
ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ದೋಣಿಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅವರನು್ನ ಾದು
ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದರಲಿ್ಲದ್ದನು. 49 ಆದರೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಆತನನು್ನ
ಕಂಡ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನನು್ನ ಭೂತವೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಭಯದಿಂದ ಕಿರುಚಿದರು.
50 ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆದರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯೇಸು
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, “ಚಿಂತಿಸದಿರಿ! ಾನೇ! ಅಂಜಬೇಡಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 51 ನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿದ್ದ ದೋಣಿ ಳಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತದನು. ಆಗ
ಾಳಿಯುನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆಬಹಳಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. 52ಯೇಸುಐದು
ರೊಟಿ್ಟಗಳಿಂದ ಐದು ಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಾಡಿಸಿದ್ದನು್ನ ಅವರು ನೋಡಿದ್ದರೂ
ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ
ಸಮಥರ್ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆಯೇಸುವಿನಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 14:34-36)

53 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಸರೋವರವನು್ನ ಾಟಿ ಗೆನಸರೇತ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದು
ದೋಣಿಯನು್ನ ತೀರದಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟದರು. 54ಅವರು ದೋಣಿಯಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ
ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಗುರುತು ಹಿಡಿದರು. 55ಯೇಸು ಬಂದಿರುವ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಆ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಓಡಿಹೋದರು. ಯೇಸು
ಹೋದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಜನರು ಾಯಿಲೆಯ ಜನರನು್ನ ಾಸಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ತಂದರು.
56 ಯೇಸು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ, ನಗರಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ತೋಟಗಳಿಗೆ
ಹೋದನು. ಆತನು ಹೋದ ಕಡೆಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಜನರು ಾರುಕಟೆ್ಟಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ
ಾಯಿಲೆಯ ಜನರನು್ನ ಕರೆತಂದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯ
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ಅಂಚ ಾ್ನದರೂ ಮುಟ್ಟಲು ತಮಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.
ಆತನನು್ನ ಸ್ಪಶಿರ್ಸಿದ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಣ ಾಯಿತು.

7
ದೇವರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಮತು್ತ ಜನರ ಸ್ವನಿಯಮ
(ಮ ಾ್ತಯ 15:1-20)

1 ಕೆಲವು ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ
ಬಂದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿದರು. 2 ಯೇಸುವಿನ
ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಕೈಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯದೆ* ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಕೈಗಳಿಂದ ಊಟ
ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ನೋಡಿದರು.

3 ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಇತರ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಪ್ರ ಾಯದಂತೆ ಕೈಗಳನು್ನ
ತೊಳೆಯದೆ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಂದ ಬಂದ ಆಚಾರಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 4 ಅವರು ಏನ ಾ್ನದರೂ
ಾರುಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರೆ, ವಿಶೇಷ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ತೊಳೆಯದೆ

ತಿನು್ನತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಂದ ಬಂದ ಇತರ ಆಚಾರಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ಲೋಟ,
ಬಟ್ಟಲು, ತಪ್ಪಲೆ ಮತು್ತ ದೋಲಿಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯು ಾಗಲೂ ಈ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

5 ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ
ಸಂಪ್ರ ಾಯವನು್ನ ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಅನುಸರಿಸದೆ ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಕೈಗಳಿಂದ ಆ ಾರವನು್ನ
ತಿನು್ನವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

6ಯೇಸು, “ನೀವೆಲ್ಲ ಕಪಟಿಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗಯೆ ಾಯನು ಸರಿ ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ:

‘ನನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸುವು ಾಗಿ ಈ ಜನರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ,
ಆದರೆ ಇವರ ಹೃದಯಗಳು ನನಿ್ನಂದ ಬಹುದೂರ ಾಗಿವೆ.

7ಇವರು ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದು ಕೇವಲ ವ್ಯಥರ್.
ಏಕೆಂದರೆ ಾನವ ನಿಯಮಗಳನೆ್ನೕ ಇವರು ಬೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ.’ ಯೆ ಾಯ
29:13

8 ನೀವು ದೇವರ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದೆ ಜನರ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ನಂತರ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರ ಆ ಗಳನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ನಿಪುಣ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ!
10 ‘ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ೌರವಿಸಿರಿ’✡ ಎಂತಲೂ ‘ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾದರೂ
ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನುಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಆಗಬೇಕು’✡
ಎಂತಲೂ ೕಶೆಯು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 11ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬನು
ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ
* 7:2: ಕೈಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯದೆ ಅಂದರೆ ಫರಿ ಾಯರು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ತೊಳೆಯಲಿಲ್ಲ
ಎಂದಥರ್. ✡ 7:10: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:12; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 5:16. ✡ 7:10:
ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 21:17.
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ಅಪಿರ್ಸಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು’ ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿ, 12 ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡದಂತೆ ಅವನನು್ನ ತಡೆಗಟು್ಟತಿ್ತೕರಿ. 13 ಹೀಗಿರಲು ದೇವರ ಆ ಯನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದೇ ಬಹಳ
ಮುಖ್ಯವೆಂದು ನೀವು ಬೋಧಿಸಿದಂ ಾಯಿತು. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು
ಾಡುತಿ್ತೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
14 ಯೇಸು ಜನರನು್ನ ಮತೆ್ತ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು, “ ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ಕೇಳಿರಿ ಮತು್ತ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 15 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ
ಅಂತರಂಗದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವಂಥದು್ದ ಾವುದೂ
ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಒಳಗಿಂದ ಬಂದ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 †
17 ನಂತರ ಯೇಸು ಜನರನು್ನ ಅಲೆ್ಲೕ ಬಿಟು್ಟ ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

ಶಿಷ ್ಯರು ಈ ಕಥೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 18 ಯೇಸು, “ನಿಮಗೂ
ಅಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ಾವ ಪ ಾಥರ್ವೂ
ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ.
19 ಆ ಾರವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನ ಹೃದಯದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗದೆ ಹೊಟೆ್ಟ ಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ಅದು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
(ಹೀಗೆ ತಿನ್ನತಕ ್ಕ ಾವ ಆ ಾರವೂಅಶುದ್ಧವಲ್ಲವೆಂದುಯೇಸು ಸೂಚಿಸಿದನು.)

20 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಸಂಗತಿಗಳೇ
ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತವೆ. 21 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ಈ
ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆರಂಭ ಾಗುತ್ತವೆ: ದು ಾಲೋಚನೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ,
ಕಳ್ಳತನ, ಕೊಲೆ, 22 ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಹಣ ಾಶೆ, ಕೆಡುಕುತನ, ಭಂಡತನ, ಅಸೂಯೆ,
ಚಾಡಿಕೋರತನ, ಅಹಂ ಾರ ಮತು್ತ ಬುದಿ್ಧಗೇಡಿತನ. 23 ಈ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳೆ ಾ್ಲ
ಮನುಷ ್ಯನಅಂತರಂಗದಿಂದಬಂದುಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತವೆ”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯಳಲ್ಲದ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆಯೇಸುವಿನ ಸ ಾಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 15:21-28)

24 ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಟೈರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಾನು ಅಲಿ್ಲರುವುದು
ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯ ಾರದೆಂಬುದು ಆತನ ಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ
ಯೇಸುವಿಗೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಾ್ಕಗಲಿಲ್ಲ. 25ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲರುವನೆಂಬುದು ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. ಅವಳ ಕಿರಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಆತನ ಾದಗಳ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಳು.
26 ಅವಳು ಸಿರಿಯ ಪ್ರದೇಶದ ಯಿನಿಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ್ದಳು ಮತು್ತ ಗಿ್ರೕಕ ಾಗಿದ್ದಳು.
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತನ್ನ ಮಗಳಲಿ್ಲರುವ ದೆವ್ವವನು್ನ ಹೊರಗಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು.
† 7:16: ಕೆಲವುಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 16ನೇ ವಚನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ ಾವನಿ ಾದರೂ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಯಿದ್ದರೆ
ಕೇಳಲಿ.”
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27 ಯೇಸು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ, “ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ತಮಗೆ ಬೇ ಾದುದನು್ನ ಮಕ್ಕಳು ದಲು
ತಿನ್ನಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಅದು ನಿಜ ಪ್ರಭು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನದೆ ಬಿಟ್ಟ ಆ ಾರದ
ಚೂರುಗಳನು್ನ ಮೇಜಿನ ಕೆಳಗಿರುವ ಾಯಿಗಳು ತಿನ್ನಬಹುದಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು.

29 ಆಗ ಯೇಸು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ, “ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ ಉತ್ತರ ಕೊಟೆ್ಟ. ಹೋಗು, ನಿನ್ನ
ಮಗಳನು್ನ ದೆವ್ವವು ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

30ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಮನೆಗೆ ಹೋ ಾಗ ತನ್ನ ಮಗಳು ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡಳು. ದೆವ್ವವು ಅವಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿತು್ತ.

ಕಿವುಡನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
31 ನಂತರ ಯೇಸು ಟೈರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸಿದೋನ್ ಪಟ್ಟಣದ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ದೆಕ ಲಿ‡ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಾದು ಗಲಿ ಾಯ ಸರೋವರಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

32 ಆತನು ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ, ಕೆಲವರು ಕಿವುಡನೂ ತೊದಲನೂ ಆಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುತಂದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟು್ಟ ಗುಣಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

33 ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ಜನರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದೊಯು್ದ ತನ್ನ
ಬೆರಳುಗಳನು್ನ ಅವನ ಕಿವಿಗಳಲಿ್ಲಟು್ಟ ಉಗುಳಿ, ಅವನ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದನು.
34ಬಳಿಕಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, ನಿಟು್ಟಸಿರು ಬಿಟು್ಟ, “ಎಪ್ಫ ಾ”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
(ಎಪ್ಫ ಾ ಎಂದರೆ “ತೆರೆಯಲಿ”) 35 ಆಗ ಅವನ ಕಿವಿಗಳು ತೆರೆದವು. ಾಲಿಗೆ
ಸಡಿಲಗೊಂಡಿತು. ಅವನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿದನು.

36ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸಕೂಡದೆಂದು ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ತನ್ನ
ಬಗೆ್ಗ ಇತರ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಕೂಡದಂತೆ ಯೇಸು ಾ ಾಗಲೂ ಆ ಾಪಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಆದರೂ ಜನರು ಆತನ ಬಗೆ್ಗ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಹಬಿ್ಬಸಿದರು. 37ಜನರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡು, “ಯೇಸು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಕಿವುಡರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಮೂಕರು ಾ ಾಡುವಂತೆ
ಾಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

8
ಾಲು ್ಕ ಾವಿರಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆ ಆ ಾರ ಾನ

(ಮ ಾ್ತಯ 15:32-39)
1 ಇನೊ್ನಂದು ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದರು. ಆ

ಜನರ ಬಳಿ ಊಟಕೆ್ಕ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕರೆದು,
2 “ ಾನು ಈ ಜನರಿ ಾಗಿ ಕನಿಕರಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇವರು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. ಇವರ ಬಳಿ ಊಟಕೆ್ಕ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 3 ಇವರು ಏನನೂ್ನ ತಿನ್ನದೆ

‡ 7:31: ದೆಕ ಲಿ ಅಂದರೆ ಹತು್ತಊರುಗಳು.
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ಹಸಿವೆಯಲಿ್ಲಯೇಹೊರಟರೆ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಬಳಲಿಹೋಗುವರು. ಈಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಷ ್ಯರು, “ಇಲಿ್ಲಗೆ ಾವ ಊರೂ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಲ್ಲ. ಈ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ
ಾ ಾಗುವಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾವು ಎಲಿ್ಲಂದ ತರಲು ಾದ್ಯ?” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.
5ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ?” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಷ ್ಯರು, “ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಏಳು ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.
6ಯೇಸು ಆ ಜನರಿಗೆ ನೆಲದಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ ಆ

ಏಳು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಸಲಿ್ಲಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು,
ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ, ಅವುಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಶಿಷ ್ಯರು
ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು. 7 ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಯೇಸು
ಆ ಮೀನುಗಳಿ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲಿ್ಲಸಿ ಅವುಗಳನೂ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

8 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಾಡಿ ತೃಪ್ತ ಾದರು. ನಂತರ ತಿನ್ನದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಆ ಾರದ
ಚೂರುಗಳನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಶೇಖರಿಸಿ ಾಗ ಏಳು ಬುಟಿ್ಟಗಳು ತುಂಬಿಹೋದವು. 9 ಅಲಿ್ಲ
ಊಟ ಾಡಿದವರಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಗಂಡಸರಿದ್ದರು. ಅವರು
ಊಟ ಾಡಿದಮೇಲೆ,ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 10ಬಳಿಕಆತನು ತನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ದಲ್ಮನೂಥ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಯೇಸುವನು್ನ ಪರೀ ಸಲು ಫರಿ ಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 16:1-4; ಲೂಕ 11:16,29)

11 ಫರಿ ಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಆತನನು್ನ ಪರೀ ಸಲು
ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದವನೆಂದು
ತೋರಿಸಲು ಒಂದು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡು” ಎಂದರು. 12 ಆಗ ಯೇಸು
ನಿಟು್ಟಸಿರುಬಿಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಬಯಸುವುದೇಕೆ?
ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮಗೆ ಾವ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನೂ್ನ
ತೋರಿಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13 ನಂತರ ಯೇಸು ಫರಿ ಾಯರ
ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಸರೋವರದ ಆಚೆಯದಡಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸು ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 16:5-12)

14 ಶಿಷ ್ಯರು ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು
ರೊಟಿ್ಟಯಿತು್ತ. ಅವರು ಮರೆತು ಹೆಚು್ಚ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ. 15 ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, “ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ! ಫರಿ ಾಯರ ಮತು್ತ ಹೆರೋದನ ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟನ ಬಗೆ್ಗ
ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು.

16ಶಿಷ ್ಯರು ಇದರಅಥರ್ವನು್ನ ಚಚಿರ್ಸಿ, “ನಮ್ಮ ಬಳಿ ರೊಟಿ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ
ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡರು.

17 ಶಿಷ ್ಯರು ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ರೊಟಿ್ಟ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ಚಚಿರ್ಸುವುದೇಕೆ? ನಿಮಗಿನೂ್ನ
ಾಣುವುದಿಲ್ಲವೇ? ನಿಮಗಿನೂ್ನ ಅಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಇನೂ್ನ
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ಕಠಿಣ ಾಗಿವೆ ೕ? 18 ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ಕುರು ಾಗಿವೆ ೕ? ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು
ಕಿವು ಾಗಿವೆ ೕ? ದಲೊಮೆ್ಮ, ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಾಕಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿಲ್ಲದಿ ಾ್ದಗ, ಾನು
ಏನು ಾಡಿದೆನೆಂಬುದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ. 19 ಾನು ಐದು ಾವಿರ ಜನರಿ ಾಗಿ ಐದು
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ನಿಮಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ. ಅವರುಊಟ ಾಡಿದಮೇಲೆ ತಿನ್ನ ಾರದೆ
ಬಿಟ್ಟ ಚೂರುಗಳನು್ನ ಎಷು್ಟ ಬುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿದಿರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ?”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆ ಶಿಷ ್ಯರು, “ ಾವು ಹನೆ್ನರಡು ಬುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿದೆವು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.
20 “ ಾನು ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಜನರಿ ಾಗಿ ಏಳು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಕೊಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ. ಅವರುಊಟ ಾಡಿದಮೇಲೆತಿನ್ನ ಾರದೆಬಿಟ್ಟ ಚೂರುಗಳನು್ನ ಎಷು್ಟ
ಬುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿದಿರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಷ ್ಯರು, “ ಾವು ಏಳು ಬುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿದೆವು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.
21 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಾಡಿದ ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು
ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ, ಆದರೆ ನೀವಿನೂ್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲವೇ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಬೆ ಾ್ಸಯಿದದಲಿ್ಲ ಕುರುಡನಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಾನ

22 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಬೆ ಾ್ಸಯಿದಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಕೆಲವು ಜನರು
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನನು್ನ ತಂದು ಅವನನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕೆಂದು
ಯೇಸುವನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 23 ಆಗ ಯೇಸು ಆ ಕುರುಡನ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು,
ಅವನನು್ನಊರಿನಿಂದಹೊರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ನಂತರಯೇಸು ಅವನ
ಕಣು್ಣಗಳಲಿ್ಲಉಗುಳಿಅವನಮೇಲೆತನ್ನ ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ, “ಈಗನಿನಗೆ ಾಣುತ್ತದೆ ೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

24ಆ ಕುರುಡನು ತಲೆಯೆತಿ್ತ ನೋಡಿ, “ ೌದು, ನನಗೆ ಜನರು ಾಣು ಾ್ತರೆ. ಅವರು
ಮರಗಳಂತೆ ಕಂಡರೂ ನಡೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25ಯೇಸು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕುರುಡನ ಕಣು್ಣಗಳಮೇಲೆ ಇಟ್ಟನು. ಆಗ ಅವನು
ತನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಅಗಲ ಾಗಿ ತೆರೆದನು. ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳು ಗುಣಹೊಂದಿದ್ದವು.
ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಾಣಿಸಿತು. 26ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನೇರ ಾಗಿ
ಮನೆಗೆ ಹೋಗು,ಊರೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಪೇತ್ರನ ಪ್ರಕಟನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 16:13-20; ಲೂಕ 9:18-21)

27 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಸೆಜರೇಯ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ,
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ, “ನನ್ನನು್ನ ಜನರು ಾರೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

28ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಷ ್ಯರು, “ಕೆಲವರು ನಿನ್ನನು್ನ, ‘ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನ’ ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ‘ಎಲೀಯ’ ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಇನು್ನ ಕೆಲವು ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ,
‘ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು’ ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.

29 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಾರೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
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ಕೂಡಲೇ ಪೇತ್ರನು, “ನೀನು ಬರಬೇ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
30 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ ಾನು ಾರೆಂಬುದನು್ನ ಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣದ ಕುರಿತು ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
(ಮ ಾ್ತಯ 16:21-28; ಲೂಕ 9:22-27)

31 ನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು,
ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಆತನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ಕೊಲು್ಲವರು.
ಆದರೆ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎದು್ದಬರು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 32ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವದೆಲ್ಲವನು್ನ ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಆತನು ಾವುದನೂ್ನ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಇಡಲಿಲ್ಲ.
ಪೇತ್ರನುಯೇಸುವನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಕರೆದೊಯು್ದ, “ನೀನು ಾಗೆ ಾ್ಲ ಹೇಳಕೂಡದು”

ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದನು. 33ಆದರೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, ಪೇತ್ರನಿಗೆ,
“ಸೈ ಾನನೇ, ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಹೋಗು! ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮನುಷ ್ಯರದೇ ಹೊರತು
ದೇವರದಲ್ಲ” ಎಂದು ಗದರಿಸಿದನು.

34 ನಂತರ ಯೇಸು ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದನು. ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾವನಿ ಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ, ಅವನು
ತನ್ನನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಬೇಕು.
35 ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚಿ್ಛಸುವವನು ಅದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
ನನ ಾಗಿ ಾಗೂ ಸು ಾತೆರ್ ಾಗಿ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ
ಾ್ರಣವನು್ನ ನಿರಂತರ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. 36 ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಪಂಚವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನೆ್ನೕ ನಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ
ಪ್ರ ೕಜನವೇನು? 37 ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವೇ?
38 ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯಂತಿರುವ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಾವ ಾದರೂ ನನಗೂ
ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೂ್ಕ ಾಚಿಕೊಂಡರೆ, ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರ ಾದ ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಮಹಿಮೆ ಂದಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವದೂತರ ಸಮೇತ ಾಗಿ ಬರುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಅವನ ಬಗೆ್ಗ ಾಚಿಕೆಪಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9
1 ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಇಲಿ್ಲ

ನಿಂತಿರುವ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಜನರು ಾವು ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ದೇವರ ಾಜ್ಯವು
ಅಧಿ ಾರದೊಡನೆ ಬರುವುದನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೕಶೆ ಮತು್ತ ಎಲೀಯರೊಡನೆಯೇಸು
(ಮ ಾ್ತಯ 17:1-13; ಲೂಕ 9:28-36)

2 ಆರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪೇತ್ರ, ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ೕ ಾನರನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಯೇಸು ಎತ್ತರ ಾದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು
ಾತ್ರ ಇದ್ದರು. ಈ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರಲು, ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಆತನು

ರೂ ಾಂತರ ಹೊಂದಿದನು. 3ಯೇಸುವಿನ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಬಿಳು ಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದವು.



ಾಕರ್ 9:4 107 ಾಕರ್ 9:18

ಅಷು್ಟ ಬಿಳು ಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. 4 ಆಗ ೕಶೆ ಮತು್ತ
ಎಲೀಯಅಲಿ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

5ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ಾವು ಇಲೆ್ಲೕ ಇರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು. ಾವು
ಇಲಿ್ಲ ಮೂರು ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಾಕುತೆ್ತೕವೆ. ಒಂದು ನಿನಗೆ, ಒಂದು ೕಶೆಗೆ
ಮತೊ್ತಂದು ಎಲೀಯನಿಗೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೋ
ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಮತು್ತ ಉಳಿದ ಇನಿ್ನಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರು ಬಹಳ
ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.

7ಆಗ ೕಡವುಬಂದು,ಅವರನು್ನ ಮುಸುಕಿತು. ಆ ೕಡದಒಳಗಿಂದಒಂದು
ಧ ್ವನಿಯು, “ಈತನು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಮಗನು. ಈತನಿಗೆವಿಧೇಯ ಾಗಿ”ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

8 ಆಗ ಪೇತ್ರ, ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ೕ ಾನರು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಾಗ ಯೇಸು
ಒಬ್ಬನೇ ಅಲಿ್ಲದ್ದನು.

9ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆ ಶಿಷ ್ಯರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ,
ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾರಿಗೂ
ಹೇಳಬೇಡಿ. ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸತು್ತ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವವರೆಗೆ
ಾದುಕೊಂಡಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
10 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಶಿಷ ್ಯರು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ

“ಸತು್ತ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವುದು” ಎಂದರೇನು? ಎಂದು ತಮ್ಮತಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ
ಚಚಿರ್ಸಿದರು. 11 ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಎಲೀಯನೇ ದಲು ಬರಬೇಕೆಂದು
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಹೇಳಲು ಾರಣವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

12ಯೇಸುಅವರಿಗೆ, “ಎಲೀಯನೇ ದಲುಬರಬೇಕೆಂದುಅವರುಹೇಳುವುದು
ಸರಿ. ಎಲೀಯನು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ಬಹಳಸಂಕಟವನು್ನಅನುಭವಿಸುವನೆಂತಲೂಜನರುಆತನನು್ನ ಹೀನೈಸುವರೆಂತಲೂ
ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥವುಏಕೆಹೇಳುತ್ತದೆ? 13ಎಲೀಯನುಈ ಾಗಲೇ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆಂದು ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ
ಾಡಿದರು. ಅವನಿಗೆ ಹೀ ಾಗುವುದೆಂದು ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ದಲೇ ಬರೆದಿತು್ತ”

ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಾಯಿಲೆಹುಡುಗನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 17:14-20; ಲೂಕ 9:37-43)

14 ನಂತರ ಯೇಸು, ಪೇತ್ರ, ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ೕ ಾನ ಇತರ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ
ಹೋದರು. ಆ ಶಿಷ ್ಯರ ಸುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ ಜನರು ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು
ಅವರೊಡನೆ ಾದ ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 15 ಆ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ
ಬಹಳ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಲು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.

16ಯೇಸು, “ನೀವು ಾವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಾದಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
17 ಒಬ್ಬನು, “ಗುರುವೇ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಾರಣ ಾನು ಅವನನು್ನ

ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ತಂದೆನು. ಅವನು ಾ ಾಡ ಾರ. 18 ಆ ದೆವ್ವವು ಅವನ
ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಅವನನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಕೆಡವುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗನು
ಾಯಿಂದ ನೊರೆ ಸುರಿಸು ಾ್ತ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕಟಕಟನೆ ಕಡಿಯು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಬಹಳ
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ಬಿರು ಾಗು ಾ್ತನೆ. ಅವನನು್ನ ಆ ದೆವ್ವದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವಂತೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡೆನು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19ಯೇಸು, “ವಿ ಾ್ವಸವಿಲ್ಲದ ಸಂ ಾನವೇ, ಾನು ನಿ ್ಮಡನೆ ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ಇರಲಿ?
ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ಆ ಹುಡುಗನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತನಿ್ನರಿ!” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

20 ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಆ ಹುಡುಗನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಆ ದೆವ್ವವು
ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿತು. ಆ
ಹುಡುಗನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದು್ದ, ಾಯಿಂದ ನೊರೆಯನು್ನ ಸುರಿಸು ಾ್ತ ಒ ಾ್ದಡತೊಡಗಿದನು.

21 ಯೇಸು, “ಎಷು್ಟ ಾಲದಿಂದ ಹೀ ಾಗುತಿ್ತದೆ?” ಎಂದು ಆ ಹುಡುಗನ
ತಂದೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ತಂದೆಯು, “ ಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಹೀ ಾಗುತಿ್ತದೆ. 22 ಆಗಿಂ ಾಗೆ್ಗ ದೆವ್ವವು

ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಬೆಂಕಿ ಳಗೆ ಅಥ ಾ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತದೆ. ನಿನಗೆ
ಾಧ್ಯವಿರುವು ಾದರೆ, ದಯವಿಟು್ಟ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಿಟು್ಟ ಸ ಾಯ ಾಡು”
ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

23ಅದಕೆ್ಕಯೇಸು, “ ‘ನಿನಗೆ ಾಧ್ಯವಿರುವು ಾದರೆ’ಎಂದುನೀನುಹೇಳುವುದೇಕೆ?
ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಾಧ್ಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಆ ಹುಡುಗನ ತಂದೆಯು ಸಂತೋಷದಿಂದ, “ ಾನು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ. ಇನೂ್ನ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಂಬಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು” ಎಂದನು.

25 ಅಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಓಡಿಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಕಂಡ ಯೇಸು, ಆ ದೆವ್ವಕೆ ್ಕ, “ಎಲೈ ಕಿವುಡು ಮೂಕ ದೆವ್ವವೇ, ಈ ಹುಡುಗನಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆಯೂ ಇವನೊಳಗೆ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆಯೂ ಾನು
ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದನು.

26 ಆ ದೆವ್ವವು ಅರಚಿತು. ಅದು ಆ ಹುಡುಗನನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಸಿ,
ಒ ಾ್ದಡಿಸಿ ಹೊರಬಂದಿತು. ಆ ಹುಡುಗನು ಸತ್ತವನಂತೆ ಬಿದಿ್ದದ್ದನು. ಅನೇಕ ಜನರು,
“ಅವನು ಸತು್ತಹೋದನು” ಎಂದರು. 27ಆದರೆಯೇಸು ಆ ಹುಡುಗನ ಕೈ ಹಿಡಿದೆತಿ್ತ,
ಎದು್ದನಿಲ್ಲಲು ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು.

28ಯೇಸು ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಆತನಿಗೆ, “ಆದೆವ್ವವನು್ನ ಬಿಡಿಸಲು ನಮಗೆಏಕೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

29ಯೇಸು, “ಈ ಬಗೆಯ ದೆವ್ವವನು್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯಿಂದ ಾತ್ರ ಬಿಡಿಸಲು ಾಧ್ಯ”
ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ತನ್ನ ಮರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಕಟನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 17:22-23; ಲೂಕ 9:43-45)

30 ನಂತರ ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟು
ಗಲಿ ಾಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಾವು ಎಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆಂಬುದು ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಯ ಾರದೆಂಬುದು ಯೇಸುವಿನ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. 31 ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು
ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಏ ಾಂತ ಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
“ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಜನರ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಡುವರು. ಜನರು ಆತನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವರು.
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ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆತನು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 32 ಆದರೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದು್ದ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಅಥರ್ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತು್ತ ಅದರ
ಅಥರ್ವನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೂ್ಕ ಅವರು ಭಯಪಟ್ಟರು.

ಾರು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡವರು?
(ಮ ಾ್ತಯ 18:1-5; ಲೂಕ 9:46-48)

33 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು
ಒಂದು ಮನೆ ಳಗಿ ಾ್ದಗ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಈ ದಿನ ನೀವು
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಾದ ಾಡುತಿ್ತದು್ದದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನೀವು ಾವುದರ ಬಗೆ್ಗ
ಾದ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ?” ಎಂದನು. 34 ಆದರೆ ಶಿಷ ್ಯರು ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ
ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನು ಾರೆಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ಾ ಾ್ವದ
ಾಡಿದ್ದರು.
35 ಯೇಸು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ಹನೆ್ನರಡು ಜನ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ

ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವವನು
ಉಳಿದ ಎಲ್ಲರನು್ನ ತನಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಪ್ರಮುಖರೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ
ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

36 ನಂತರ ಯೇಸು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನು್ನ ಕರೆದು, ಆ ಮಗುವನು್ನ
ಶಿಷ ್ಯರ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ,
37 “ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ನನ್ನನೆ್ನೕ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಂ ಾಯಿತು. ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು, ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನೆ್ನೕ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಂ ಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ನಮ್ಮ ವೈರಿಯಲ್ಲದವನು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರನೇ
(ಲೂಕ 9:49-50)

38 ಆಗ ೕ ಾನನು, “ಗುರುವೇ, ಾರೋ ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ
ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾವು ನೋಡಿದೆವು. ಅವನು ನಮ್ಮವನಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಕೂಡದೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆವು” ಎಂದನು.

39 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಅವನನು್ನ ತಡೆಯಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವವನು ಆ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಹೇಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 40 ನಮ್ಮ ವೈರಿಯಲ್ಲದವನು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರನೇ ಸರಿ. 41 ಾನು
ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನವರೆಂದು ಾವ ಾದರೂ ನಿಮಗೆ
ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೂ ಅವನಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಸಿಕು ್ಕವುದು.
ಇತರರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 18:6-9; ಲೂಕ 17:1-2)

42 “ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟರುವ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ ಕುತಿ್ತಗೆಗೆ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗುವುದೇ
ಒಳೆ್ಳಯದು. 43 ನಿನ್ನ ಕೈ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಪದಲಿ್ಲ ಸಿಲುಕಿಸುವು ಾದರೆ ಅದನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡು. ಎರಡು ಕೈಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು, ನಂದಿಹೋಗದ ಬೆಂಕಿಯಿರುವ
ನರಕಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಅಂಗವಿಕಲ ಾಗಿದು್ದ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಪಡೆಯುವುದೇ
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ಮೇಲು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 44 * 45 ನಿನ್ನ ಾಲು
ನಿನ್ನನು್ನ ಾಪದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸುವು ಾದರೆ, ಅದನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡು. ಎರಡು ಾಲುಗಳನು್ನ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡು ನರಕದೊಳಗೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಕುಂಟ ಾಗಿರುವುದೇ ಮೇಲು.
46 † 47 ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಪದಲಿ್ಲ ಸಿಲುಕಿಸುವು ಾದರೆ, ಅದನು್ನ ಕಿತು್ತಬಿಡು.
ಎರಡು ಕಣು್ಣಗಳನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡು ನರಕದೊಳಗೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಂದೇ
ಕಣು್ಣಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವುದೇ ಮೇಲು. 48 ನರಕದಲಿ್ಲ
ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ತಿನು್ನವ ಹುಳಗಳು ಾಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಮತು್ತ ಬೆಂಕಿಯು ಆರುವುದೇ
ಇಲ್ಲ.

49 “ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನನೂ್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಶಿ ಸ ಾಗುತ್ತದೆ.
50 “ಉಪು ್ಪ ಒಳೆ್ಳಯದು. ಆದರೆ ಉಪು ್ಪ ತನ್ನ ರುಚಿಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ,

ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೀವು ಉಪ್ಪ ಾ್ನಗಿ ಾಡ ಾರಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯತನದಿಂದ‡
ತುಂಬಿದವ ಾಗಿರಿ ಮತು್ತ ಒಬ್ಬರೊಡನೊಬ್ಬರು ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

10
ವಿ ಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನದ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
(ಮ ಾ್ತಯ 19:1-12)

1 ನಂತರ ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಜುದೇಯ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಾಗೂ ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯ ಆಚೆದಡಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅನೇಕ ಜನರು ಮತೆ್ತ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.
ಯೇಸು ಎಂದಿನಂತೆ ಆ ಜನರಿಗೆಉಪದೇಶಿಸಿದನು.

2 ಕೆಲವು ಫರಿ ಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನನು್ನ ಪರೀ ಸಲು,
“ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದು ಸರಿಯೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

3ಯೇಸು, “ ೕಶೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ?” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
4 ಫರಿ ಾಯರು, “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ವಿಚೆ್ಛೕದನ ಪತ್ರ ಬರೆದುಕೊಟು್ಟ

ಆಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬಹುದೆಂದು ೕಶೆಯು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದರು.
5ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ಂಡುತನದ ನಿಮಿತ್ತ ೕಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಆ ಆ ಯನು್ನ

ಕೊಟ್ಟನು. 6 ಆದರೆ ದೇವರು ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾಗ, ‘ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ
ಗಂಡ ಾ್ನಗಿಯೂ ಹೆಣ್ಣ ಾ್ನಗಿಯೂ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.’✡ 7 ‘ಆದ ಾರಣ ಪುರುಷನು
ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವನು. 8 ಮತು್ತ
ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಶರೀರ ಾಗುವರು.’✡ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇಬ್ಬರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರೇ.
9 ಹೀಗಿರಲು ದೇವರು ಸೇರಿಸಿದ್ದನು್ನ ಮನುಷ ್ಯನು ಅಗಲಿಸ ಾರದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

10 ಶಿಷ ್ಯರು ಮತು್ತ ಯೇಸು ಒಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ, ವಿ ಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನ ಪ್ರಶೆ್ನಯ
ಬಗೆ್ಗ ಶಿಷ ್ಯರುಯೇಸುವನು್ನಮತೆ್ತ ಕೇಳಿದರು. 11ಅದಕೆ್ಕಯೇಸು, “ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ, ಬೇರೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗುವವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿ
* 9:44: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳು 44ನೇ ವಚನವನು್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ವಚನವು 48ನೇ ವಚನವೇ ಆಗಿದೆ.
† 9:46: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳು 46ನೇ ವಚನವನು್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ವಚನವು 48ನೇ ವಚನವೇ ಆಗಿದೆ.
‡ 9:50: ಒಳೆ್ಳಯತನ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಉಪ್ಪನು್ನ ಹೊಂದಿರಿ.” ✡ 10:6: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ
1:27. ✡ 10:8: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 2:24.
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ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 12 ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ವಿಚೆ್ಛೕದನಪತ್ರ ಕೊಟು್ಟ ಬೇರೆ ಪುರುಷನನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಗುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯೂ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಯೇಸುವಿನ ಆಶೀ ಾರ್ದ
(ಮ ಾ್ತಯ 19:13-15; ಲೂಕ 18:15-17)

13 ಜನರು, ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲೆಂದು ಅವರನು್ನ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಆದರೆಮಕ್ಕಳನು್ನಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತರಕೂಡದೆಂದು
ಶಿಷ ್ಯರು ಜನರನು್ನ ಗದರಿಸಿದರು. 14ಇದನು್ನ ಕಂಡಯೇಸು ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ,
“ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಗೊಡಿಸಿರಿ. ಅವರನು್ನ ತಡೆಯಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ
ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಇಂಥವರದೇ. 15 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು
ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮನೋ ಾವದಿಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದರೊಳಗೆ
ಸೇರುವುದೇಇಲ್ಲ”ಎಂದುಹೇಳಿದನು. 16ನಂತರಯೇಸುಮಕ್ಕಳನು್ನ ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ
ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅವರಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು ಹಿಂಜರಿದ ಶಿ್ರೕಮಂತ
(ಮ ಾ್ತಯ 19:16-30; ಲೂಕ 18:18-30)

17ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದಗ ಒಬ್ಬನು ಓಡಿಬಂದು, ಆತನಮುಂದೆ
ತನ್ನ ಣ ಾಲೂರಿ, “ಒಳೆ್ಳಯ ಉಪದೇಶಕನೇ, ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಪಡೆಯಲು ಾನು
ಏನು ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

18ಯೇಸು ಅದಕೆ್ಕ, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು ಕರೆಯುವುದೇಕೆ? ಾವ
ಮನುಷ ್ಯನೂ ಒಳೆ್ಳಯವನಲ್ಲ. ದೇವರು ಾತ್ರ ಒಳೆ್ಳಯವನು. 19 ನೀನು ನಿತ್ಯಜೀವ
ಹೊಂದಬೇ ಾದರೆ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರುವ ಈ ಆ ಗಳನು್ನ ಾಲಿಸು: ‘ಕೊಲೆ
ಾಡಬೇಡ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಬೇಡ, ಕದಿಯಬೇಡ, ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಬೇಡ, ೕಸ
ಾಡಬೇಡ,ಅಲ್ಲದೆನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಯರನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸು’ ”ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
20 ಅವನು, “ಉಪದೇಶಕನೇ, ಾನು ಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಈ ಆ ಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ

ವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು.
21 ಯೇಸು ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ದೃಷಿ್ಟಸಿನೋಡಿ, “ನೀನು
ಾಡಬೇ ಾದ ಾಯರ್ ಂದಿದೆ. ಹೋಗಿ, ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾರಿ, ಬಂದ

ಹಣವನು್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡು. ನಿನಗೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಫಲ ಇರುವುದು. ನಂತರ
ಬಂದು, ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಯೇಸುವಿನ ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವನು ನಿ ಾಶೆಯಿಂದ ದುಃಖಗೊಂಡು
ಹೊರಟುಹೋದನು. ಬಹಳ ಧನವಂತ ಾಗಿದ್ದ ಅವನು ತನ್ನ ಅ ಾರ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ
ಾರಲು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ.
23ಬಳಿಕಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, “ಧನವಂತನು ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ

ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ” ಎಂದನು.
24ಯೇಸುವಿನ ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಶಿಷ ್ಯರು ಬೆರ ಾದರು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಮತೆ್ತ,

“ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ! 25 ಶಿ್ರೕಮಂತರು
ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಂಟೆಯು ಸೂಜಿಯ ಕಣಿ್ಣನ ಮೂಲಕ
ನುಸುಳಿ ಹೋಗುವುದು ಸುಲಭ!” ಎಂದನು.
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26 ಶಿಷ ್ಯರು ಇನೂ್ನ ಬೆರ ಾಗಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, “ ಾ ಾದರೆ ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದಲು
ಾರಿಗೆ ಾಧ್ಯ?” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
27ಯೇಸು ಶಿಷ ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, “ಇದು ಮನುಷ ್ಯರಿಗಷೆ್ಟೕ ಅ ಾಧ್ಯ, ದೇವರಿಗಲ್ಲ”

ಎಂದನು.
28 ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು ಾವು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ

ತ್ಯಜಿಸಿದೆವು!” ಎಂದನು.
29 ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನನ ಾಗಿ ಮತು್ತ

ಸು ಾತೆರ್ ಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಸಹೋದರರ ಾ್ನಗಲಿ ಸಹೋದರಿಯರ ಾ್ನಗಲಿ
ಾಯಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಲಿ ಭೂಮಿಯ ಾ್ನಗಲಿ
ತ್ಯಜಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ 30 ನೂರರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಡೆಯು ಾ್ತನೆ.
ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲ ಅವನು ಅನೇಕ ಮನೆಗಳನು್ನ, ಸಹೋದರರನು್ನ,
ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ, ಾಯಂದಿರನು್ನ, ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಹಿಂಸೆಗ ಂದಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಅಲ್ಲದೆ ಬರಲಿರುವ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅವನು
ನಿತ್ಯಜೀವವನೂ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವನು. 31 ಆದರೆ ದಲನೆಯವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು
ಕಡೆಯವ ಾಗುವರು; ಕಡೆಯವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ದಲಿನವ ಾಗುವರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ತನ್ನ ಮರಣದ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಮೂರನೆ ಪ್ರಕಟನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 20:17-19; ಲೂಕ 18:31-34)

32ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರಲು
ಯೇಸು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಅದನು್ನ ನೋಡಿ
ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಬೆರ ಾದರು. ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು
ಭಯಗೊಂಡರು. ಯೇಸು ಹನೆ್ನರಡು ಜನ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು,
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ತನಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವುದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತ, 33 “ ಾವು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಮ ಾ ಾಜಕರಿಗೂ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಿಗೂ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವರು. ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ
ವಿಧಿಸಿ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸು ಾ್ತರೆ. 34 ಆ ಜನರು ಆತನನು್ನ ನೋಡಿ
ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡು ಾ್ತರೆ, ಆತನಮೇಲೆಉಗುಳು ಾ್ತರೆ, ಆತನನು್ನ ಾರುಕೋಲಿನಿಂದ
ಹೊಡೆಯು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಕೊಲು್ಲ ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಆತನು ಮೂರನೆಯ ದಿನದಂದು ಮತೆ್ತ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

ಾಕೋಬಮತು್ತ ೕ ಾನರ ವಿಶೇಷ ಕೋರಿಕೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 20:20-28)

35 ನಂತರ ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ೕ ಾನರು
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಗುರುವೇ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ನೀನು
ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದರು.

36 ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ಾವ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

37 ಅವರು, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ವೈಭವದಿಂದಿರು ಾಗ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು
ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂಮತೊ್ತಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಅನುಗ್ರಹಿಸು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.
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38 ಯೇಸು, “ನೀವು ಏನು ಕೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಾನು

ಕುಡಿಯಬೇ ಾಗಿರುವ ಸಂಕಟದ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಾಧ್ಯವೇ? ಾನು
ಹೊಂದಬೇ ಾಗಿರುವ ದೀ ಾ ಾ್ನನವನು್ನ ನೀವು ಹೊಂದಲು ಾಧ್ಯವೇ?” ಎಂದನು.

39ಅವರು, “ ೌದು, ನಮಗೆ ಾಧ್ಯ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಕುಡಿಯಬೇ ಾಗಿರುವ ಸಂಕಟದ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ನೀವು

ಕುಡಿಯುವಿರಿ. ಾನು ಹೊಂದಬೇ ಾಗಿರುವ ದೀ ಾ ಾ್ನನವನು್ನ ನೀವೂಹೊಂದುವಿರಿ.
40ಆದರೆನನ್ನ ಎಡಗಡೆಅಥ ಾಬಲಗಡೆಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಆರಿಸುವವನು
ಾನಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾರಿ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ ಾಗಿದೆ ೕ ಅವರಿ ಾಗಿಯೇ
ಅವುಗಳನು್ನ ಾದಿರಿಸ ಾಗಿದೆ” ಎಂದನು.

41 ಉಳಿದ ಹತು್ತ ಜನ ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ೕ ಾನರ
ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡರು. 42 ಯೇಸು ಎ ಾ್ಲ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆದು,
“ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರು ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದರೆ. ಆ ಅಧಿಪತಿಗಳು
ಜನರ ಮೇಲೆ ತಮಗಿರುವ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ತೋರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತರೆಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಾಯಕರುಗಳು ಜನರ ಮೇಲೆ ತಮಗಿರುವ
ಅಧಿ ಾರವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಉಪ ೕಗಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತರೆ. 43 ಆದರೆ ನೀವು
ಅವರಂ ಾಗ ಾರದು. 44 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವವನು
ಸೇವಕನಂತೆ ಮತು್ತ ಗು ಾಮನಂತೆ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು. 45 ಅದೇ
ರೀತಿ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಜನರಿಂದ ಸೇವೆ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರದೆ, ಜನರ
ಸೇವೆ ಾಡಲು ಬಂದನು. ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ತನ್ನ ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಈಡುಕೊಡಲು ಬಂದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಕುರುಡನಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಾನ
(ಮ ಾ್ತಯ 20:29-34; ಲೂಕ 18:35-43)

46ನಂತರಅವರು ಜೆರಿಕೊ ಎಂಬಊರಿಗೆಬಂದರು. ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ
ಮತು್ತ ಇತರ ಅನೇಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆಊರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟಿದ್ದನು. ತಿ ಾಯನ
ಮಗ ಾದ ಾತಿರ್ ಾಯ ಎಂಬ ಕುರುಡನು ರಸೆ್ತಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಿ
ಬೇಡುತಿ್ತದ್ದನು. 47ನಜರೇತಿನಯೇಸು ಆ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ಅವನು
ಕೇಳಿ, “ಯೇಸುವೇ, ಾವೀದನ ಕು ಾರನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು!”
ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿದನು.

48 ಅನೇಕ ಜನರು ಆ ಕುರುಡನನು್ನ ಗದರಿಸಿ ಕೂಗಕೂಡದೆಂದು ಅವನಿಗೆ
ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಕುರುಡನು, “ ಾವೀದನ ಕು ಾರನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು!”
ಎಂದು ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಕೂಗಿದನು.

49ಯೇಸು ನಿಂತುಕೊಂಡು, “ಅವನನು್ನ ಕರೆಯಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ ಕುರುಡನನು್ನ ಕರೆದು, “ಸಂತೋಷಪಡು! ಎದು್ದನಿಲು್ಲ!

ಯೇಸು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ”ಎಂದರು. 50ಆ ಕುರುಡನು ಕೂಡಲೇ ಎದು್ದನಿಂತು
ತನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.

51ಯೇಸು, “ನನಿ್ನಂದ ನಿನಗೆ ಏ ಾಗಬೇಕು?” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
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ಆ ಕುರುಡನು, “ಗುರುವೇ, ನನಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣುವಂತೆ ಾಡು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

52ಯೇಸು, “ಹೋಗು, ನೀನು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು” ಎಂದನು.
ಆಗಅವನಿಗೆದೃಷಿ್ಟ ಬಂದಿತು. ಅವನುಯೇಸುವನು್ನ ಆ ಾರಿಯಲಿ್ಲಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು.

11
ಾಜನಂತೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ

(ಮ ಾ್ತಯ 21:1-11; ಲೂಕ 19:28-40; ೕ ಾನ 12:12-19)
1ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು

ಆಲಿವ್ ಗುಡ್ಡದ ಬಳಿಯಿರುವ ಬೆತ್ಛಗೆ ಾಗೂ ಬೆ ಾನಿ ಎಂಬಊರುಗಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ
ಅಲಿ್ಲ ಯೇಸು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕರೆದು, 2 “ಅಲಿ್ಲ ಾಣುತಿ್ತರುವ ಊರಿಗೆ
ಹೋಗಿರಿ. ನೀವು ಅದನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾಗ, ಾರೂ ಸ ಾರಿ ಾಡಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಕತೆ್ತ
ಮರಿಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ ಾಣುವಿರಿ. ಆ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಕೊಂಡು, ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆತನಿ್ನರಿ. 3 ಾವ ಾದರೂ ‘ಆಕತೆ್ತಯನು್ನ ಏಕೆತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ’
ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ, ‘ಒಡೆಯನಿಗೆಈ ಕತೆ್ತ ಬೇ ಾಗಿದೆ. ಆತನು ಇದನು್ನ ಬೇಗನೆ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವನು’ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದನು.

4 ಶಿಷ ್ಯರು ಊರಿನೊಳಗೆ ಹೋ ಾಗ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲನ ಒಂದು ಮನೆಯ ಾಗಿಲಿನ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟ ಾಕಿದ್ದ ಕತೆ್ತಮರಿ ಂದನು್ನ ಕಂಡರು. ಶಿಷ ್ಯರು ಹೋಗಿ ಆ ಕತೆ್ತಯನು್ನ
ಬಿಚಿ್ಚ ಾಗ, 5 ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರು, “ನೀವು ಾಡುತಿ್ತರುವುದೇನು? ಆ
ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಏಕೆ ಬಿಚು್ಚತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 6 ಯೇಸು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಶಿಷ ್ಯರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಆಗ ಜನರು ಆ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ
ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟರು.

7 ಶಿಷ ್ಯರು ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದು ತಮ್ಮ ಹೊದಿಕೆಗಳನು್ನ ಅದರ
ಮೇಲೆ ಾಸಿದರು. ಆಗ ಯೇಸು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತನು. 8 ಅನೇಕ ಜನರು
ಯೇಸುವಿ ಾಗಿ ರಸೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹೊದಿಕೆಗಳನು್ನ ಾಸಿದರು. ಬೇರೆ ಕೆಲವರು
ತೋಟಗಳಿಂದ ಎಲೆಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ದತಂದು ರಸೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಹರಡಿದರು. 9 ಕೆಲವು
ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಇತರ ಜನರು ಆತನ ಹಿಂದೆ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ,

“ ‘ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ!*
ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರು ಾತನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಗಲಿ.’ ಕೀತರ್ನೆ 118:25,
26

10 “ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ ಾವೀದನ
ಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ!

ಮೇಲೋಕಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಜಯ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.

* 11:9: ಕೊಂ ಾಡಿರಿಮೂಲಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೊಸನ್ನ ಎಂಬ ಹೀಬೂ್ರ ಪದವನು್ನ ಬಳಸ ಾಗಿದೆ. ಈಪದದ ಅಥರ್
“ರ ಸು.” ಇದನು್ನ “ಕೊಂ ಾಡಿರಿ” ಎಂಬಥರ್ದಲಿ್ಲ ಬಳಸ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
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11 ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ತಲುಪಿ ಾಗ, ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲದ್ದ

ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ನೋಡಿದನು. ಆದರೆ ಆಗಲೇ ತಡ ಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು
ಹನೆ್ನರಡು ಜನ ಅ ಸ್ತಲರೊಂದಿಗೆ ಬೆ ಾನಿಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಒಣಗಿಹೋದ ಅಂಜೂರಮರ
(ಮ ಾ್ತಯ 21:18-19)

12ಮರುದಿನ, ಯೇಸು ಬೆ ಾನಿಯದಿಂದ ಹೋಗುತಿ್ತರಲು ಆತನಿಗೆ ಹಸಿ ಾಗಿತು್ತ.
13ಆತನು ಎಲೆಗಳಿದ್ದ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರವನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ
ಮರದಲಿ್ಲ ಅಂಜೂರದ ಹಣೆ್ಣೕ ಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಬಹುದೆಂದು ಅದರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.
ಆದರೆ ಆತನು ಆ ಮರದಲಿ್ಲ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲ ಎಲೆಗಳು
ಾತ್ರ ಇದ್ದವು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಂಜೂರ ಹಣಿ್ಣನ ಾಲ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 14ಆದ್ದರಿಂದ

ಯೇಸು ಆಮರಕೆ್ಕ, “ಇನು್ನಮೇಲೆನಿನ್ನ ಹಣ್ಣನು್ನ ಾರೂ ತಿನ್ನದಂ ಾಗಲಿ”ಎಂದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೂ ಈ ಾತು ಕೇಳಿಸಿತು.

ದೇ ಾಲಯವೇ ಾ್ರಥರ್ ಾಲಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 21:12-17; ಲೂಕ 19:45-48; ೕ ಾನ 2:13-22)

15 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
ಅವರು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅಲಿ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾರುತಿ್ತದ್ದ ಮತು್ತ
ಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ ಜನರನು್ನ ಆತನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಿಸತೊಡಗಿದನು; ಹಣ
ವಿನಿಮಯ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳ ಮತು್ತ ಾರಿ ಾಳಗಳನು್ನ ಾರುತಿ್ತದ್ದವರ
ಮೇಜುಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿದನು. 16 ಹೊರೆಹೊತು್ತಕೊಂಡು ದೇ ಾಲಯದ
ಮೂಲಕ ಾದುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವರನು್ನ ಆತನು ತಡೆದನು. 17 ನಂತರ ಯೇಸು
ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿ, “ ‘ನನ್ನ ಆಲಯವು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಾ್ರಥರ್ನೆಯ
ಆಲಯವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು’✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು
ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ‘ಕಳ್ಳರು ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ’ ”✡ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

18 ಮ ಾ ಾಜಕರು ಾಗೂ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿ ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಲು ತಕ್ಕ ಾಗರ್ವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸತೊಡಗಿದರು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ
ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು. 19 ಆ ಾತಿ್ರ ಯೇಸು
ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು.

ನಂಬಿಕೆಯ ಶಕಿ್ತ
(ಮ ಾ್ತಯ 21:20-22)

20 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಹಿಂದಿನ
ದಿನ ಯೇಸು ಶಪಿಸಿದ ಅಂಜೂರದ ಮರವನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ನೋಡಿದರು. ಅಂಜೂರದ
ಮರವು ಬೇರುಸಹಿತ ಒಣಗಿಹೋಗಿತು್ತ. 21ಪೇತ್ರನು ಆ ಮರವನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು,
ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ನೋಡು! ನಿನೆ್ನ ನೀನು ಶಪಿಸಿದ ಅಂಜೂರದ ಮರ
ಒಣಗಿಹೋಗಿದೆ!” ಎಂದನು.
✡ 11:17: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ 56:7. ✡ 11:17: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆರೆಮೀಯ 7:11.
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22 ಯೇಸು, “ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿರಿ. 23 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ

ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಈ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ, ‘ನೀನು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಬೀಳು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿ, ಸಂಶಯವನೆ್ನೕಪಡದೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದು್ದ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು
ನಂಬಿದರೆ, ದೇವರು ಅದನು್ನ ನಿಮ ಾಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 24 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಾ್ರಥರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಂಡು, ಅದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೊಂದಿಕೊಂ ಾಯಿತೆಂದು ನಂಬಿದರೆ,
ಅದೆ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 25 ನೀವು ಾ್ರಥಿರ್ಸಲು
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರು ಾಗ, ನೀವು ಇನೊ್ನಬ್ಬನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾವುದೇ ಾರಣದಿಂ ಾಗಲಿ
ಕೋಪದಿಂದಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ. ಆಗ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು. 26 †

ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕುರಿತುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಸಂಶಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 21:23-27; ಲೂಕ 20:1-8)

27 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಹೋದರು.
ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ತಿರು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 28 “ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡಲು ನಿನಗೆ
ಾವಅಧಿ ಾರವಿದೆ? ಈಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನಿನಗೆ ಾರು ಕೊಟ್ಟರು? ನಮಗೆತಿಳಿಸು!”

ಎಂದರು.
29ಯೇಸು, “ ಾನೂ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರಶೆ್ನಗೆ

ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ ಾನು ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 30 ೕ ಾನನು ಜನರಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದು್ದ ದೇವರಿಂದ
ಬಂದ ಅಧಿ ಾರದಿಂದಲೋ ಅಥ ಾ ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ ಬಂದ ಅಧಿ ಾರದಿಂದಲೋ?
ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ!” ಎಂದನು.

31 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಈ ಪ್ರಶೆ್ನಯ ಬಗೆ್ಗ ಚಚಿರ್ಸಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು,
“ ‘ ೕ ಾನನು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಕೊಟ್ಟದು್ದ ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ’
ಎಂದು ಾವು ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ, ಆಗ ‘ಮತೆ್ತ ನೀವು ಏಕೆ ೕ ಾನನನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ?’
ಎಂದು ಯೇಸು ಕೇಳು ಾ್ತನೆ. 32 ಆದರೆ ‘ ೕ ಾನನು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದು್ದ
ಮನುಷ ್ಯನಿಂದ ಬಂದ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ,ಆಗ ಜನರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ೕ ಾನನನು್ನ
ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂದು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು.

33ಆದ ಾರಣ ಅವರುಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾ ಾದರೆ ಾನು ಸಹ ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಇವುಗಳನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

12
ದೇವರಮಗನ ಆಗಮನ
(ಮ ಾ್ತಯ 21:33-46; ಲೂಕ 20:9-19)

† 11:26: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 26ನೇ ವಚನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ನೀವು ಇತರ ಜನರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸದಿದ್ದರೆ,
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”
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1 ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ ಅವರಿಗೆ

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಒಬ್ಬನು ಾ್ರ ಯ ತೋಟವನು್ನ ಾಡಿ, ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆ
ಾಕಿಸಿ, ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ತೆಗೆಯಲುಅಲೆಯನು್ನ ಹೂಡಿಸಿ, ಾವಲಿ ಾಗಿಅಟ್ಟಣೆಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಅವನು ಕೆಲವು ರೈತರಿಗೆ ತೋಟವನು್ನ ಗುತಿ್ತಗೆಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಪ್ರ ಾಸಕೆ್ಕ
ಹೊರಟನು.

2 “ತರು ಾಯ ಫಲ ಾಲವು ಬಂ ಾಗ ತನ್ನ ಾಲಿನ ಾ್ರ ಯನು್ನ ತರುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3ಆದರೆ ರೈತರು ಆ ಸೇವಕನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಹೊಡೆದು ಏನನೂ್ನ ಕೊಡದೆ ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 4 ಆಗ ಯಜ ಾನನು
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ ರೈತರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ರೈತರು ಅವನಿಗೂ ತಲೆಯ
ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಅವ ಾನ ಾಡಿದರು. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ಯಜ ಾನನು ಮತೊ್ತಬ್ಬ
ಸೇವಕನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ರೈತರು ಈ ಸೇವಕನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಆ
ಯಜ ಾನನು ಇತರ ಅನೇಕ ಸೇವಕರನು್ನ ರೈತರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ರೈತರು
ಕೆಲವು ಸೇವಕರನು್ನ ಹೊಡೆದರು, ಕೆಲವರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.

6 “ಆ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ರೈತರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಪಿ್ರಯ ಮಗನೊಬ್ಬನೇ
ಉಳಿದಿದ್ದನು. ಅವನು ಕಳುಹಿಸಬಹು ಾದ ಕೊನೆಯ ವ್ಯಕಿ್ತ ಅವನ ಸ್ವಂತ
ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. ‘ರೈತರು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ೌರವ ಕೊಡು ಾ್ತರೆ’ ಎಂದುಕೊಂಡು
ಯಜ ಾನನು ಅವನನೆ್ನೕ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

7 “ಆದರೆ ರೈತರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, ‘ಇವನು ಯಜ ಾನನ ಮಗನು.
ಈ ಾ್ರ ತೋಟದ ಹಕು ್ಕ ಾರ. ಾವು ಇವನನು್ನ ಕೊಂದರೆ, ಾ್ರ ತೋಟ
ನಮ್ಮ ಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದುಕೊಂಡು, 8 ಮಗನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಂದು ಾಕಿ,
ಾ್ರ ತೋಟದ ಹೊರಗೆ ಎಸೆದುಬಿಟ್ಟರು.
9 “ಹೀಗಿರು ಾಗ ಆ ಾ ತೋಟದ ಯಜ ಾನನು ಏನು ಾಡು ಾ್ತನೆ?

ಅವನು ತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಆ ರೈತರನು್ನ ಕೊಂದು ತೋಟವನು್ನ ಬೇರೆ ರೈತರಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 10ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ,

‘ಮನೆ ಕಟು್ಟವವರು ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದ ಕಲೆ್ಲೕ ಮುಖ್ಯ ಾದಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಯಿತು.
11 ಇದು ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ಆಯಿತು. ಇದು ನಮಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ.’ ”

ಕೀತರ್ನೆ. 118:22-23
12 ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಕೇಳಿ ತಮ್ಮನು್ನ

ಕುರಿ ಾಗಿಯೇ ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು.
ಯೇಸುವನು್ನ ವಂಚಿಸಲುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಪ್ರಯತ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 22:15-22; ಲೂಕ 20:20-26)

13 ಅನಂತರ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಕೆಲವು ಫರಿ ಾಯರನು್ನ ಾಗೂ
ಹೆರೋದ್ಯರ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಕೆಲವರನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಾತಿನಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂ ತಪು ್ಪ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಕಳುಹಿಸಿದರು. 14ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಹೆರೋದ್ಯರುಯೇಸುವಿನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಆತನಿಗೆ, “ಉಪದೇಶಕನೇ, ನೀನು ಯ ಾಥರ್ನೆಂಬುದು ನಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರುಏನು ೕಚಿಸು ಾ್ತರೆಂಬುದರಬಗೆ್ಗ ನಿನಗೆಹೆದರಿಕೆಯಿಲ್ಲ.
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ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ಒಂದೇ. ಮತು್ತ ನೀನು ದೇವರ ಾಗರ್ವನು್ನ ಕುರಿತು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ
ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತರುವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆಹೇಳು: ಸೀಸರನಿಗೆ
ತೆರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಸರಿ ೕ? ಅಥ ಾ ತ ್ಪೕ? ಾವು ತೆರಿಗೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೇ
ಅಥ ಾ ಕೊಡ ಾರದೇ?” ಎಂದರು.

15ಈಜನರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂಬುದು
ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಾತಿನಲಿ್ಲ ತಪ್ಪನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಏಕೆ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತೕರಿ? ನನಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯವನು್ನ* ಕೊಡಿರಿ,
ಾನು ಅದನು್ನ ನೋಡಬೇಕು” ಎಂದನು. 16 ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಾಣ್ಯವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಾರ ಚಿತ್ರವಿದೆ? ಮತು್ತ ಅದರ
ಮೇಲೆ ಾರ ಹೆಸರಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವರು, “ಇದು ಸೀಸರನ ಚಿತ್ರ ಮತು್ತ
ಸೀಸರನ ಹೆಸರು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.

17 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಸೀಸರನದನು್ನ ಸೀಸರನಿಗೆ ಕೊಡಿ. ದೇವರದನು್ನ
ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು
ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.
ಯೇಸುವನು್ನ ವಂಚಿಸಲು ಸದು್ದ ಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 22:23-33; ಲೂಕ 20:27-40)

18 ನಂತರ ಸದು್ದ ಾಯರಲಿ್ಲ (ಸದು್ದ ಾಯರು ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲವೆಂದು
ನಂಬು ಾ್ತರೆ.) ಕೆಲವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 19 “ಉಪದೇಶಕನೇ,
ವಿ ಾಹಿತನೊಬ್ಬನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರೆ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಅವನ
ಸಹೋದರನು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಸತು್ತಹೋದ ಸಹೋದರನಿ ಾಗಿ ಸಂ ಾನ
ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ೕಶೆಯು ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ. 20 ಏಳು ಜನ ಸಹೋದರರಿದ್ದರು.
ದಲನೆಯಸಹೋದರನುಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡುಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತು್ತಹೋದನು.

21 ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೆಯ ಸಹೋದರನು ಆಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು. ಆದರೆ
ಅವನೂ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತು್ತಹೋದನು. ಮೂರನೆಯ ಸಹೋದರನಿಗೂ ಹೀಗೆಯೇ
ಆಯಿತು. 22 ಏಳು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರೂ ಆಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಿ ಆಕೆಯಲಿ್ಲ
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತು್ತಹೋದರು. ಕೊನೆಗೆ ಆಕೆಯೂ ಸತು್ತಹೋದಳು. 23 ಹೀಗಿರಲು
ಜನರು ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದಿ ಾಗ ಆಕೆಯು ಾರ ಹೆಂಡತಿ ಾಗುವಳು?”
ಎಂದರು.

24 ಯೇಸು, “ನೀವು ಇಂ ಾ ತಪ್ಪನು್ನ ಾಡುವುದೇಕೆ? ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥ ಾಗಲಿ,
ದೇವರ ಶಕಿ್ತ ಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. 25 ಸತ್ತ ಜನರು ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದಿ ಾಗ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಮತು್ತ ಪುರುಷರು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೂ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮದುವೆ ಾಡಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ದೇವದೂತರಂತಿರು ಾ್ತರೆ. 26 ಸತ್ತಜನರ ಪುನರು ಾ್ಥನದ ಬಗೆ್ಗ ದೇವರು
ಹೇಳಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಓದಿದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರು ೕಶೆಗೆ, ‘ ಾನೇ
ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರು, ಇ ಾಕನ ದೇವರು ಮತು್ತ ಾಕೋಬನ ದೇವರು’✡ ಎಂದು
ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ೕಶೆಯ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ ಉರಿಯುವ ದೆಯ ಅ ಾ್ಯಯದಲಿ್ಲ

* 12:15: ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಮೂಲ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ದಿ ಾರಿ. ರೋಮ್ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ. ✡ 12:26:
ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 3:6.
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ಾಣಬಹುದು. 27ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ ಅಬ್ರ ಾಮನ, ಇ ಾಕನ, ಾಕೋಬನದೇವರು
ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಸತಿ್ತಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ,
ದೇವರು ಜೀವಿತರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಯೇ ಹೊರತು ಸತ್ತವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ.” †

ಅತ್ಯಂತಮುಖ್ಯ ಆ ಾವುದು?
(ಮ ಾ್ತಯ 22:34-40; ಲೂಕ 10:25-28)

28 ಈ ಾದವಿ ಾದವನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸು
ಸದು್ದ ಾಯರಿಗೆ ಾಗೂ ಫರಿ ಾಯರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಗಮನಿಸಿ,ಆತನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಆ ಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಾದ ಆ ಾವುದು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

29ಅದಕೆ್ಕಯೇಸು, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೇ ಕೇಳಿರಿ, ‘ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಪ್ರಭು ಬ್ಬನೇ
ದೇವರು. 30 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಪ್ರಭುವನು್ನ ನೀವು ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ
ಪೂಣರ್ ಾ್ರಣದಿಂದಲೂ ಪೂಣರ್ಬುದಿ್ಧಯಿಂದಲೂ ಪೂಣರ್ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು.’✡ ಇದೇ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಾದ ಆ . 31 ‘ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆನಿಮ್ಮನೆರೆಯವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು’✡ಎಂಬುದೇಅತ್ಯಂತಮುಖ್ಯ ಾದ
ಎರಡನೇ ಆ . ಇವುಗಳೇ ಅತ್ಯಂತಮುಖ್ಯ ಾದವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

32 ಆಗ ಅವನು, “ಉಪದೇಶಕನೇ, ಅದು ಒಳೆ್ಳಯ ಉತ್ತರ. ನೀನು ಸರಿ ಾಗಿ
ಹೇಳಿದೆ. ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಪ್ರಭು. 33 ಆತನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ದೇವರನು್ನ
ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ, ಪೂಣರ್ಬುದಿ್ಧಯಿಂದ ಾಗೂ ಪೂಣರ್ಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆಯೇ ಇತರರನೂ್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. ಾವು ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಪಶುಯಜ್ಞಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಆ ಗಳು
ಹೆಚು್ಚ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

34ಅವನಬುದಿ್ಧವಂತಿಕೆಯಉತ್ತರವನು್ನ ಕೇಳಿದಯೇಸು, “ನೀನು ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ
ಹತಿ್ತರ ಾಗಿರುವೆ” ಎಂದನು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಪ್ರಶೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು
ಾರಿಗೂ ಾಕಷು್ಟ ಧೈಯರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ.
ಮೆಸಿ್ಸೕಯನು ಾವೀದನಮಗನೋ ಅಥ ಾ ಾವೀದನ ಪ್ರಭು ೕ?
(ಮ ಾ್ತಯ 22:41-46; ಲೂಕ 20:41-44)

35 ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಾವೀದನಮಗನೆಂದು ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಹೇಳುವುದೇಕೆ?

36 ‘ಪ್ರಭುವು ನನ್ನ ಪ್ರಭುವಿಗೆ,
ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಾದಪೀಠವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ತನಕ
ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು’ ಕೀತರ್ನೆ. 110:1

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬು ಾಗಿ ಾವೀದನೇ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ
ಬರೆದಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ! 37 ಾವೀದನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ‘ಪ್ರಭು’ ಎಂದು ಕರೆದಿರು ಾಗ ಕಿ್ರಸ್ತನು
† 12:27: ದೇವರು … ಅಲ್ಲ ಇಲಿ್ಲ ಇದರಥರ್: ಅಬ್ರ ಾಮ, ಇ ಾಕ, ಾಕೋಬ ಇನೂ್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಸದು್ದ ಾಯ ಾದ ನೀವು ತ ಾ್ಪಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ!” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ✡ 12:30: ಉಲೆ್ಲೕಖನ:
ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 6:4-5. ✡ 12:31: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ. 19:18.
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ಾವೀದನ ಮಗ ಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ?” ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದನು. ಯೇಸುವಿನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ,ಅನೇಕ ಜನರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.

ಯೇಸು ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ
(ಮ ಾ್ತಯ 23:1-36; ಲೂಕ 20:45-47)

38 ಯೇಸು ತನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ, “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರ ಬಗೆ್ಗ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ! ಅವರು ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ತಿರು ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಪೇಟೆಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಜನರಿಂದ ೌರವ ಪಡೆಯಲು ಅಪೇ ಸು ಾ್ತರೆ.
39 ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಔತಣಗಳಲಿ್ಲ ಉನ್ನತ ಆಸನಗಳನು್ನ ಬಯಸು ಾ್ತರೆ.
40 ಅವರು ವಿಧವೆಯರ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಕಸಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಉದು್ದದ್ದ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ ಒಳೆ್ಳಯವರೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು

ಪ್ರಯತಿ್ನಸು ಾ್ತರೆ. ದೇವರು ಈ ಜನರನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಗಿ ಶಿ ಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಬಡವಿಧವೆಯ ಾಣಿಕೆ
(ಲೂಕ 21:1-4)

41ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಾಣಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಗಳ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದಗ, ಜನರು
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ ಹಣ ಾಕುವುದನು್ನ ಗಮನಿಸಿದನು. ಅನೇಕ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಜನರು ಹೆಚು್ಚ
ಹಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 42 ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಬಡವಿಧವೆ ಬಂದು, ಎರಡು ಾಮ್ರದ
ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ‡ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೈಸೆಯನು್ನ ಾಕಿದಳು.
43ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಾಣಿಕೆ ಾಕಿದವರೆಲ್ಲರಲಿ್ಲ ಈ ಬಡವಿಧವೆ ಹೆಚು್ಚ ಾಕಿ ಾ್ದಳೆ. 44ಉಳಿದವ ಾದರೊ
ತಮಗೆ ಾ ಾಗಿ ಉಳಿದದ್ದರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಕಿದರು. ಈಕೆ ಾದರೊ ತನ್ನ
ಬಡತನದಲಿ್ಲಯೂ ತನಗಿದ್ದದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟಳು. ಈಕೆಗೆ ಆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿತು್ತ”
ಎಂದನು.

13
ದೇ ಾಲಯದಮುಂದಿನ ವಿ ಾಶ
(ಮ ಾ್ತಯ 24:1-44; ಲೂಕ 21:5-33)

1ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಡುತಿ್ತರಲು ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಆತನಿಗೆ,
“ಗುರುವೇ, ನೋಡು! ಈದೇ ಾಲಯಎಂ ಾ ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಾಡಿದಎಂ ಾ
ಸುಂದರ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ” ಎಂದನು.

2ಯೇಸು, “ನೀವು ಈ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರುವಿ ಾ? ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಾಶಪಡಿಸ ಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಲ್ಲನೂ್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಕೆಡವ ಾಗುವುದು. ಒಂದು
ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆಮತೊ್ತಂದು ಕಲು್ಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

3 ನಂತರ ಯೇಸು ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ, ಪೇತ್ರ, ಾಕೋಬ,
ೕ ಾನ ಮತು್ತ ಅಂದೆ್ರಯರ ಸಂಗಡ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲಿ್ಲಂದ

ದೇ ಾಲಯ ಾಣುತಿತು್ತ. 4ಆ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಾ ಾಗ
‡ 12:42: ಾಮ್ರದ ಾಣ್ಯಗಳುಯೆಹೂದ್ಯರ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಾಣ್ಯ.
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ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ? ಅವುಗಳು ನಡೆಯುವ ಾಲಕೆ್ಕ ಸೂಚನೆಯೇನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

5 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ! ನಿಮಗೆ ೕಸ ಾಡಲು ಾರಿಗೂ
ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬೇಡಿ. 6 ಅನೇಕ ಜನರು ಬಂದು, ‘ ಾನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು; ಾನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು’
ಎನು್ನ ಾ್ತ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸು ಾ್ತರೆ. 7 ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ
ಯುದ್ಧಗಳ ಶಬ್ಧವನೂ್ನ ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವಯುದ್ಧಗಳಬಗೆ್ಗ ಸುದಿ್ದಯನೂ್ನ
ನೀವು ಕೇಳುವಿರಿ. ಆದರೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಅಂತ್ಯ ಾಲ ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಮುಂಚೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯಲೇಬೇಕು. 8 ಜ ಾಂಗಗಳು ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳ
ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡುತ್ತವೆ. ಾಜ್ಯಗಳು ಇತರ ಾಜ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡುತ್ತವೆ.
ಜನರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಏನೂ ಆ ಾರವಿಲ್ಲದಂಥ ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಭೂಕಂಪಗ ಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂತಿರುತ್ತವೆ.

9 “ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ! ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಂಧಿಸಿ, ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವರು. ತಮ್ಮ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಡೆಯುವರು. ಾಜರ ಮತು್ತ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ
ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾ ಕೊಡಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲವಂತಪಡಿಸುವರು. 10ಈಸಂಗತಿಗಳು
ಸಂಭವಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ನೀವು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು.
11 ನೀವು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳ ಾಗುವಿರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಏನು
ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸಬೇಡಿ, ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ದೇವರು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದನೆ್ನೕ ಹೇಳಿರಿ. ಆಗ ಾ ಾಡುವವರು ನೀವಲ್ಲ, ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೇ.

12“ಸಹೋದರರು ಸಹೋದರರನೆ್ನೕ, ತಂದೆಗಳುತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಮಕ್ಕಳನೆ್ನೕಮರಣಕೆ್ಕ
ಗುರಿ ಾಡುವರು. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ಾಯಂದಿರ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ
ಅವರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸುವರು. 13 ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವ ಾರಣ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಾಳುವವನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವನು.

14 “ವಿ ಾಶವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ಭಯಂಕರ ವಸು್ತವನು್ನ ನೀವು ನೋಡುತಿ್ತೕರಿ.
ಇದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳ ಾರದಂಥ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ.
(ಇದನು್ನ ಓದುವವನು ಇದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು) ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಜುದೇಯದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಬೇಕು. 15 ಾಳಿಗೆಯ
ಮೇಲಿರುವವನು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಮನೆ ಳಗಿಂದ ಏನನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ
ಓಡಿಹೋಗಲಿ. 16 ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವವನು ತನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಹಿಂತಿರುಗದಿರಲಿ.

17 “ಆ ಸಮಯವು ಗಭಿರ್ಣಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ ಾಗೂ ಎಳೆಕೂಸುಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ
ಾಯಂದಿರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂಕಟಕರ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 18 ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಚಳಿ ಾಲದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯದಂತೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿರಿ. 19 ಏಕೆಂದರೆ ಆ ದಿನಗಳು ಬಹಳ ಸಂಕಟದಿಂದ
ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ದೇವರು ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದಂದಿನಿಂದ ಅಂಥ ಸಂಕಟ
ಇದುವರೆಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 20ದೇವರು ಆ ಭಯಂಕರ
ಾಲವನು್ನ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇಲ್ಲ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾವ ಮನುಷ ್ಯನೂ
ಬದುಕಿ ಉಳಿಯಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಶೇಷ
ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಆ ಸಮಯವನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಾಡುವನು.
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21 “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಾ ಾದರೂ ನಿಮಗೆ ‘ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ, ನೋಡು’

ಎನ್ನಬಹುದು. ಅಥ ಾ ಇನೊ್ನಬ್ಬನು, ‘ಆತನು ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ’ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ನಂಬಬೇಡಿ. 22 ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸುಳು್ಳಕಿ್ರಸ್ತರು ಮತು್ತ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬಂದು

ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. 23 ಆದ್ದರಿಂದ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ, ಇದು ನಡೆಯುವ ಮುಂಚೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

24 “ಈ ಸಂಕಟವು ತೀರಿದಮೇಲೆ,

‘ಸೂಯರ್ನು ಕತ್ತ ಾಗು ಾ್ತನೆ.
ಚಂದ್ರನು ಬೆಳಕನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

25ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆ ಾಶದಿಂದ ಬೀಳುವವು
ಮತು್ತ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರುವ ಶಕಿ್ತಗಳು ನಡುಗುವವು.’ ಯೆ ಾಯ 13:10; 34:4

26 “ಆಗಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಅಧಿ ಾರದಿಂದಲೂಮ ಾಮಹಿಮೆ ಡನೆಯೂ
ಮೇಘಗಳಲಿ್ಲ ಬರುವುದನು್ನ ಜನರು ನೋಡು ಾ್ತರೆ. 27 ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತನ್ನ
ದೂತರನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರನು್ನ
ಭೂಮಿಯಕಟ್ಟಕಡೆಗಳಿಂದ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವರು.

28 “ಅಂಜೂರದ ಮರವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಾಠವನು್ನ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಜೂರದ
ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಹಸಿ ಾಗಿ ಮೃದು ಾ ಾಗ ಮತು್ತ ಹೊಸ ಎಲೆಗಳು ಬೆಳೆಯಲು
ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಾಗ, ಬೇಸಿಗೆ ಾಲ ಹತಿ್ತರ ಾಯಿತೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ.

29 ಅಂತೆಯೇ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನೆರವೇರುವುದನು್ನ ನೀವು
ನೋಡು ಾಗ, ಸಮಯವು ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ಬರಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆಯೆಂದೂ
ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 30 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಾಲದ
ಜನರು ಇನೂ್ನ ಬದುಕಿರು ಾಗಲೇ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
31 ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳು ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಾನು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳು
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

32 “ಆ ದಿನ ಾಗಲಿ ಸಮಯ ಾಗಲಿ ಾ ಾಗ ಬರುತ್ತದೆಂಬುದು
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಮಗನಿ ಾಗಲಿ ದೇವದೂತರಿ ಾಗಲಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ತಂದೆಗೆ ಾತ್ರ
ತಿಳಿದಿದೆ. 33ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ! ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ! ಆ ಸಮಯ ಾ ಾಗ
ಬರುತ್ತದೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

34 “ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪ್ರ ಾಸ ಾ ್ಕಗಿ ಹೋದ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಇದು
ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸೇವಕರಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಅವನು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಸೇವಕನಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಾ್ವರ ಾಲಕನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ಾನೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, 35 ಾ ಾಗಲೂ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ. ಮನೆಯ ಯಜ ಾನನು ಾ ಾಗ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವನೋ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮ ಾ್ಯಹ್ನದ ಾ್ಲಗಲಿ ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಮುಂಜಾನೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ
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ಸೂ ೕರ್ದಯದ ಾ್ಲಗಲಿ ಬರಬಹುದು. 36 ಯಜ ಾನನು ಬೇಗನೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬರಬಹುದು. ನೀವು ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಬಂ ಾಗ ನೀವು
ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತರುವುದಿಲ್ಲ. 37 ಾನು ನಿಮಗೂ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
‘ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ!’ ”

14
ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ೕಜನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:1-5; ಲೂಕ 22:1-2; ೕ ಾನ 11:45-53)

1 ಪಸ್ಕ ಮತು್ತ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಿದ್ದವು.
ಮ ಾ ಾಜಕರು ಾಗೂ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಾವು ಾದರೊಂದು ಸುಳು್ಳ
ಅಪ ಾದವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದುಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಿಆತನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು.
2 “ಆದರೆ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾವು ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಜನರು ಕೋಪಗೊಂಡು, ಗಲಭೆ ಎಬಿ್ಬಸುವ ಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ” ಎಂದು ಅವರು
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬ್ಬಳುಯೇಸುವಿಗೆ ಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಾಯರ್
(ಮ ಾ್ತಯ 26:6-13; ೕ ಾನ 12:1-8)

3 ಬೆ ಾನಿಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಸಿ ೕನನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಊಟ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬ್ಬಳು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. ಆಕೆಯ ಬಳಿ ಅತ್ಯಂತ
ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯದ ಭರಣಿ ಇತು್ತ. ಈ ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾದ
ಾಡ್ರ್ * ತೈಲದಿಂದ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಭರಣಿಯನು್ನ ತೆರೆದು,ಆ ತೈಲವನು್ನ
ಯೇಸುವಿನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಸುರಿದಳು.

4 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವು ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ಆ ೕಪಿಸಿದರು. “ಆ
ಪರಿಮಳತೈಲವನು್ನ ಾಳು ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ? 5 ಅದು ಒಂದು ವಷರ್ದ ಸಂ ಾದನೆಗಿಂತ
ಹೆಚು್ಚ ಬೆಲೆ ಾಳುತಿ್ತತು್ತ. ಅದನು್ನ ಾರಿ ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ಬಡಜನರಿಗೆ
ಕೊಡಬಹು ಾಗಿತು್ತ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಕಟು ಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.

6ಯೇಸು, “ಆಕೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಆಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಸುವುದೇಕೆ?
ಅವಳು ನನ ಾಗಿ ಬಹಳ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿದಳು. 7 ನಿ ್ಮಡನೆ ಬಡಜನರು
ಾ ಾಗಲೂ ಇರು ಾ್ತರೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಅವರಿಗೆ

ಸ ಾಯ ಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
8 ಈಕೆ ನನ ಾಗಿ ತನಿ್ನಂದ ಾಧ್ಯ ಾದ ಒಂದು ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದಳು. ಾನು
ಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನನು್ನ ಸ ಾಧಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಾಡಲು ಆಕೆ ನನ್ನ ದೇಹದ
ಮೇಲೆ ಪರಿಮಳತೈಲ ಸುರಿದಳು. 9 ಾನು ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲ
ಸು ಾತೆರ್ ಾರಲ್ಪಡುವಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಈಕೆ ಾಡಿದ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದರಿಂದ
ಜನರು ಈಕೆಯನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸುವಿನ ವೈರಿಗಳಿಗೆಯೂದನ ಸ ಾಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:14-16; ಲೂಕ 22:3-6)

* 14:3: ಾಡ್ರ್ ಾಡ್ರ್ ಎಂಬ ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳಿಂದ ತ ಾರಿಸಿದ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಪರಿಮಳತೈಲ.
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10ನಂತರ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಇಸ್ಕರಿ ೕತಯೂದನು

ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ದುರುದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಮ ಾ ಾಜಕರೊಡನೆ
ಾ ಾಡಲು ಹೋದನು. 11 ಮ ಾ ಾಜಕರು ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಬಹಳ

ಸಂತೋಷಗೊಂಡು, ಹಣಕೊಡುವು ಾಗಿ ಯೂದನಿಗೆ ಾತುಕೊಟ್ಟರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರಿಗೆ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಾದ ಸಮಯ ಾ್ಕಗಿ
ಯೂದನು ಾಯತಿ್ತದ್ದನು.

ಪಸ್ಕ ಭೋಜನದ ಸಿದ್ಧತೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:17-25; ಲೂಕ 22:7-14, 21-23; ೕ ಾನ 13:21-30)

12 ಅಂದು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬದ ದಲನೆಯ ದಿನ ಾಗಿತು್ತ.
ಯೆಹೂದಿಗಳು ಾ ಾಗಲೂ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಡುವ
ಸಮಯಇ ಾಗಿತು್ತ. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ ಾವು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ
ಊಟವನು್ನ ನಿನ ಾಗಿ ಎಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋಣ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

13ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಕರೆದು, “ನೀವು ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ,
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ನೀರಿನ ಕೊಡವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬರುವನು.
ಅವನನೆ್ನೕ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ. 14ಅವನು ಒಂದು ಮನೆ ಳಗೆ ನಡೆದು ಹೋಗು ಾ್ತನೆ.
ನೀವು ಆ ಮನೆಯ ಯಜ ಾನನಿಗೆ, ‘ನಮ್ಮ ಗುರುವು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಪಸ್ಕ
ಹಬ್ಬದ ಊಟ ಾಡಲು ಒಂದು ಕೋಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳು ಾ್ತನೆ’
ಎಂದು ಹೇಳಿ. 15ಆಯಜ ಾನನು ಮೇಲಂತಸಿ್ತನಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಕೋಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅಲಿ್ಲ ನಮ ಾಗಿಊಟವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ”ಎಂದನು.

16 ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು, ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಹೋದರು. ಯೇಸು
ಹೇಳಿದರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇಪ್ರತಿ ಂದೂನಡೆಯಿತು. ಶಿಷ ್ಯರುಪಸ ್ಕಹಬ್ಬದಊಟವನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು.

17 ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಹನೆ್ನರಡು ಜನ ಅ ಸ್ತಲರೊಂದಿಗೆ ಆ ಮನೆಗೆ
ಹೋದನು. 18 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ, ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಬಗೆಯು ಾ್ತನೆ. ಈಗ ಅವನು
ನನೊ್ನಂದಿಗೆಊಟ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.

19 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಾಯಿತು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯನೂ
ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾನು ನಿನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

20 ಯೇಸು, “ಈ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಬಗೆಯು ಾ್ತನೆ.
ಅವನು ನನೊ್ನಡನೆ ಒಂದೇ ಬಟ್ಟಲಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಅದು್ದತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
21 ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲಯೂ ಅದನು್ನ
ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಹಿಡಿದುಕೊಡುವ
ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಸಿ್ಥತಿ ಬಹಳ ಭೀಕರ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನು ಹುಟ್ಟದೇ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ” ಎಂದನು.

ಪ್ರಭುವಿನ ಭೋಜನ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:26-30; ಲೂಕ 22:15-20; 1 ಕೊರಿ. 11:23-25)
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22 ಅವರು ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ, ಯೇಸು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,

ಅದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿ ಅದನು್ನ ಮುರಿದು, ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿನಿ್ನರಿ. ಈ ರೊಟಿ್ಟಯು ನನ್ನ
ದೇಹ” ಎಂದನು.

23 ನಂತರ ಯೇಸು ಾ್ರ ಾರಸದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದ ಾ್ಕಗಿ
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿ ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಅದರಲಿ್ಲ
ಕುಡಿದರು. 24 ಯೇಸು, “ಇದು ನನ್ನ ರಕ್ತ. ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತ. ಇದು ಬಹು
ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ ರಕ್ತ. 25 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು
ದೇವರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹೊಸ ಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ದಿನದವರೆಗೆ ಇದನು್ನ
ಕುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದನು.

26ಆಗಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂಒಂದು ಾಡನು್ನ ಾಡಿದರು. ನಂತರಅವರುಆಲಿವ್ಮರದ
ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಹೋದರು.

ಶಿಷ ್ಯರ ವಿ ಾ್ವಸ ದೊ್ರೕಹದಮುನೂ್ಸಚನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:31-35; ಲೂಕ 22:31-34; ೕ ಾನ 13:36-38)

27ನಂತರಯೇಸು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಯಗೊಂಡು ಹಿಂಜರಿಯುವಿರಿ.

‘ ಾನು ಕುರುಬನನು್ನ ಹೊಡೆಯುವೆನು;
ಆಗ ಕುರಿಗಳು ಚದರಿಹೋಗುತ್ತವೆ’ ಜೆಕಯರ್ 13:7

ಎಂದು ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. 28ಆದರೆ ಾನು ಸತು್ತ ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದಿದ
ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿಂತಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

29 ಪೇತ್ರನು, “ಉಳಿದ ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರು ಭಯಗೊಂಡು ಹಿಂಜರಿದರೂ ಾನು
ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

30 ಯೇಸು, “ ಾನು ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಾತಿ್ರ ಕೋಳಿ ಎರಡು ಾರಿ
ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ನೀನು ಮೂರು ಾರಿ, ನನ್ನನು್ನ ನೀನು ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು
ಹೇಳುವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

31 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಖಚಿತ ಾಗಿ, “ ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾಯಬೇ ಾದರೂ
ಸರಿಯೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಾನೆಂದಿಗೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಉಳಿದ ಶಿಷ ್ಯರು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಏ ಾಂತ ಾ್ರಥರ್ನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:36-46; ಲೂಕ 22:39-46)

32ಯೇಸುಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಗೆತೆ್ಸಮನೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಯೇಸು ತನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಬರುವ ತನಕ ಕುಳಿತಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ 33 ಪೇತ್ರನನು್ನ,
ಾಕೋಬನನು್ನ ಮತು್ತ ೕ ಾನನನು್ನ ತನ್ನ ತೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.

ನಂತರ ಯೇಸು ಬಹಳ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡು, ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಾದನು.
34ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಾ್ರಣವು ಾಯುವಷು್ಟ ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ.
ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ” ಎಂದನು.
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35ಯೇಸು ಅವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ನಡೆದುಹೋಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೋರಲಬಿದು್ದ,
ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ “ ಾಧ್ಯ ಾದರೆ, ಈ ಸಂಕಟದ ಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಾರದಿರಲಿ” ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 36 ಬಳಿಕ ಯೇಸು, “ಅ ಾ್ಪ,† ತಂದೆಯೇ! ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಾಧ್ಯ.
ಈ ಸಂಕಟದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಸು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಾಡದೆ,
ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆಯೇ ಾಡು” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

37 ನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾಗ ಅವರು
ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು, ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ಸೀ ೕನನೇ, ಏಕೆ ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ?
ನೀನುನನೊ್ನಡನೆಒಂದು ಗಂಟೆ ಾಲಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲವೇ? 38ನೀನು
ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳ ಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ ಾ್ರಥಿರ್ಸು. ಮನಸೆ್ಸೕನೋ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ,
ಆದರೆ ದೇಹಕೆ್ಕ ಬಲ ಾಲದು” ಎಂದನು.

39ಪುನಃಯೇಸು ದೂರ ಹೋಗಿ, ದಲಿನಂತೆಯೇ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 40ನಂತರ
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂ ಾಗ ಅವರು ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಕಂಡನು. ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು ಬಹಳ ಆ ಾಸಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಯೇಸುವಿಗೆ ಏನು
ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಆ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

41ಯೇಸುಮೂರನೆಯ ಾರಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದಮೇಲೆ, ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ,
“ನೀವು ಇನೂ್ನ ನಿದಿ್ರಸು ಾ್ತ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕ ಾ? ಾಪಿಗಳ ಕೈಗೆ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. 42 ಮೇಲೇಳಿ! ಾವು
ಹೋಗಬೇಕು. ನನ್ನನು್ನ ಆ ಜನರಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಬಂಧನ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:47-56; ಲೂಕ 22:47-53; ೕ ಾನ 18:3-12)

43 ಯೇಸು ಇನೂ್ನ ಾ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ, ಯೂದನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು.
ಹನೆ್ನರಡು ಜನ ಅ ಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಯೂದನು ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೂದನೊಡನೆ ಕತಿ್ತ
ಮತು್ತ ದೊಣೆ್ಣಗಳಿಂದ ಸುಸಜಿ್ಜತ ಾಗಿದ್ದ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದರು. ಮ ಾ ಾಜಕರು,
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರುಗಳು ಈ ಜನರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು.

44ಯೇಸು ಾರೆಂಬುದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಯೂದನು ಒಂದು ಉ ಾಯ
ಾಡಿದನು. ಯೂದನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಾರಿಗೆ ಮುದಿ್ದಡುತೆ್ತೕನೋ ಅವನೇ

ಯೇಸು. ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಾಯು ಾ್ತ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿರಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. 45ಆದ್ದರಿಂದಯೂದನುಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ, “ಗುರುವೇ!” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು. 46ಆಗ ಆ ಜನರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದರು. 47ಯೇಸುವಿನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ
ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹೊರಗೆಳೆದುಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನಸೇವಕನಿಗೆಹೊಡೆದು,ಅವನಕಿವಿಯನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿದನು.

48ಆಗಯೇಸು, “ಒಬ್ಬ ಅಪ ಾಧಿಯನು್ನ ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ನೀವು ಕತಿ್ತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ದೊಣೆ್ಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಿತೆ್ತೕ? 49 ಪ್ರತಿದಿನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಾನು
ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ ನಿ ್ಮಡನೆ ಇದೆ್ದನು. ಅಲಿ್ಲ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ
† 14:36: ಅ ಾ್ಪ ಮೂಲಪದ ಅರಮೇಯಿಕ್ ಾಷೆಯ “ಅ ಾ್ಬ” ಇದರಥರ್ “ಅ ಾ್ಪ.”
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ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ನಡೆದಿವೆ” ಎಂದನು. 50 ಆಗ
ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದರು.

51 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನು ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನು
ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದನು. ಜನರು ಅವನನು್ನ ಸಹ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು.

52ಅವನು ಾನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟ ಬರೀಮೈಯಲಿ್ಲ
ಓಡಿಹೋದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರಮುಂದೆಯೇಸು
(ಮ ಾ್ತಯ 26:57-68; ಲೂಕ 22:54-55, 63-71; ೕ ಾನ 18:13-14,

19-24)
53 ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಜನರು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಮನೆಗೆ ಆತನನು್ನ

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಎ ಾ್ಲ ಮ ಾ ಾಜಕರುಗಳು, ಹಿರಿಯ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರುಗಳು, ಾಗೂ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಅಲಿ್ಲ ಸೇರಿದ್ದರು.
54 ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವನು್ನ ದೂರದಲಿ್ಲ ಹಿಂ ಾಲಿಸು ಾ್ತ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಮನೆಯ
ಅಂಗಳದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಾವಲು ಾರರೊಡನೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಚಳಿ ಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದನು.

55 ಮ ಾ ಾಜಕರು ಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರು ಆತನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಬೇ ಾದ ಒಂದು ತಪ್ಪನು್ನ ಆತನಲಿ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ಆದರೆ
ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಸರಿ ಾದ ಾವುದೇ ಆ ಾರವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು
ಸಮಿತಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 56 ಅನೇಕ ಜನರು ಬಂದು, ಯೇಸುವಿನ ವಿರುದ್ಧ
ಸುಳು್ಳ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು
ಹೊಂ ಾಣಿಕೆ ಾಗದಂತಹ ಬೇರೆಬೇರೆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು.

57 ನಂತರ ಕೆಲವು ಜನರು ನಿಂತುಕೊಂಡು, ಯೇಸುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವು
ಅಪ ಾದಗಳನು್ನ ಹೊರಿಸು ಾ್ತ, 58 “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು, ‘ಕೈಯಿಂದ ಕಟಿ್ಟದ ಈ
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕೈಯಿಂದ ಕಟಿ್ಟಲ್ಲದ ಇನೊ್ನಂದು
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾವು ಕೇಳಿದೆವು” ಎಂದರು.
59ಆದರೂ ಜನರು ಹೇಳಿದಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೊಂದಿಕೆ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

60 ಆಗ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರೆದುರಿಗೆ ಎದು್ದನಿಂತು, ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈ
ಜನರು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೊರಿಸುತಿ್ತರುವಈಆರೋಪಗಳಬಗೆ್ಗ ನೀನು ಏ ಾದರೂ
ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿರುವೆ ೕ? ಜನರು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ನಿಜವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
61ಆದರೆಯೇಸು ೌನ ಾಗಿದ್ದನು. ಾವಉತ್ತರವನೂ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಮ ಾದೇವರ ಮಗ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನೀನೋ?”

ಎಂಬ ಇನೊ್ನಂದು ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
62 ಯೇಸು, “ ೌದು, ಾನೇ ದೇವರ ಮಗನು. ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ದೇವರ

ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವುದನೂ್ನ ಆ ಾಶದಮೇಘಗಳಮೇಲೆ ಬರುವುದನೂ್ನ ನೀನು
ಾಣುವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
63 ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಬಹಳ ಕೋಪದಿಂದ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು,

“ನಮಗೆ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾ ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. 64 ಇವನು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
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ಹೇಳಿದ ಾತನು್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿ ಾ್ರಯವೇನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಅಪ ಾಧಿಯೆಂತಲೂ ಆತನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಆಗಬೇಕೆಂತಲೂ

ಜನರೆಲ್ಲರು ಹೇಳಿದರು. 65 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರು ಯೇಸುವಿಗೆ ಉಗುಳಿ, ಆತನ
ಮುಖವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ, ಮುಷಿ್ಠಯಿಂದ ಗುದಿ್ದ, “ನಮಗೆ ಪ್ರ ಾದನೆ ಹೇಳು” ಎಂದರು.
ನಂತರ ಾವಲು ಾರರು ಯೇಸುವನು್ನ ದೂರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಆತನನು್ನ
ಹೊಡೆದರು.
ಪೇತ್ರನ ವಿ ಾ್ವಸದೊ್ರೕಹ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:69-75; ಲೂಕ 22:56-62; ೕ ಾನ 18:15-18; 25-27)

66 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಪೇತ್ರನು ಇನೂ್ನ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ
ಾಸಿ ಾಗಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಬ್ಬಳು ಪೇತ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. 67 ಪೇತ್ರನು ಬೆಂಕಿಯ
ಹತಿ್ತರ ಚಳಿ ಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವಳು ಕಂಡು, ಪೇತ್ರನನು್ನ ಹತಿ್ತರದಿಂದ
ದಿಟಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ, “ನೀನು ನಜರೇತಿನವ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ತೆ ಇದ್ದವನಲ್ಲವೇ?”
ಎಂದಳು.

68 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಆಕೆಯ ಾತನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ, “ನೀನು ಏನು
ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ ೕ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎದು್ದ, ಅಂಗಳದ
ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.

69 ಪೇತ್ರನು ಅಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಆ ಾಸಿಯು ನೋಡಿ, ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ, “ಈ
ಮನುಷ ್ಯನು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
70ಪುನಃ ಪೇತ್ರನು ಆಕೆಯ ಾತನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿದನು.
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಪೇತ್ರನ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರು ಅವನಿಗೆ,

“ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ ಜನರಲಿ್ಲ ನೀನೂ ಒಬ್ಬನು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ನೀನುಯೇಸುವಿನಂತೆ ಗಲಿ ಾಯದವನು” ಎಂದರು.

71 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ತನಗೆ ಾಪ ಾಕಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ “ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಾನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ!” ಎಂದು
ಬಲ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

72 ಪೇತ್ರನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೋಳಿ ಎರಡನೇ ಾರಿ ಕೂಗಿತು. “ಕೋಳಿ
ಎರಡು ಾರಿ ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮೂರು
ಾರಿ ಹೇಳುವೆ” ಎಂದುಯೇಸು ತನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಪೇತ್ರನು ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳ
ದುಃಖದಿಂದ ಗೋ ಾಡಿದನು.

15
ಪಿ ಾತನಿಂದಯೇಸುವಿನ ವಿಚಾರಣೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 27:1-2, 11-14; ಲೂಕ 23:1-5 ೕ ಾನ 18:28-38)

1 ಮುಂಜಾನೆ ನಸುಕಿನಲೆ್ಲೕ, ಮ ಾ ಾಜಕರು, ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಮಿತಿಯವರು ಸಭೆಸೇರಿ ಯೇಸುವಿಗೆ
ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ,
ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾದ ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು.
2ಪಿ ಾತನುಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನುಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು, “ ೌದು, ನೀನು ಹೇಳಿದು್ದ ಸರಿ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
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3 ಮ ಾ ಾಜಕರು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಹೊರಿಸಿದರು.

4 ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿ ಾತನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ, “ಈ ಜನರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ
ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಹೊರಿಸುತಿ್ತದ್ದರೂ ನೀನು ಏಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

5 ಆದರೆ ಯೇಸು ೌನ ಾಗಿದ್ದನು. ಪಿ ಾತನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಬಹಳ
ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಡಿಸಲು ಪಿ ಾತನು ಾಡಿದ ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 27:15-31; ಲೂಕ 23:13-25; ೕ ಾನ 18:39-19:16)

6 ಪ್ರತಿ ವಷರ್ವೂ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ಬಯಸಿದ ಕೈದಿಯನು್ನ
ಾಜ್ಯ ಾಲನು ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 7ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬರಬ್ಬ
ಎಂಬವನು ದಂಗೆಕೋರರೊಂದಿಗೆ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಈ ದಂಗೆಕೋರರು ಒಂದು
ಗಲಭೆಯಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕೊಲೆ ಾಡಿದ ಆ ಾದನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿದ್ದರು.

8 ಜನರು ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ, ಎಂದಿನಂತೆ ತಮ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕೈದಿಯನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದರು. 9 ಪಿ ಾತನು ಜನರಿಗೆ, “ ಾನು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತಿ್ತೕ ಾ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 10 ಮ ಾ ಾಜಕರು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚಿ್ಚನಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ತನಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿ ಾ್ದರೆಂಬುದು ಪಿ ಾತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. 11 ಆದರೆ ಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡದೆ ಬರಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವಂತೆ ಪಿ ಾತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು

ಮ ಾ ಾಜಕರು ಜನರನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದರು.
12 ಪಿ ಾತನು ಜನರಿಗೆ ಮತೆ್ತ “ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜನೆಂದು ನೀವು ಕರೆಯುವ ಈ

ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಾನೇನು ಾಡಲಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
13ಜನರು, “ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸು!” ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.
14 ಪಿ ಾತನು, “ಏಕೆ? ಅವನು ಾವ ಅಪ ಾಧ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ?” ಎಂದು

ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಜನರು, “ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸು!” ಎಂದು ೕ ಾಗಿ ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.
15 ಪಿ ಾತನು ಜನರನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಬಯಸಿ ಅವರಿ ಾಗಿ ಬರಬ್ಬನನು್ನ

ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದನು ಮತು್ತ ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಯೇಸುವನು್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.

16ಪಿ ಾತನಸೈನಿಕರುಯೇಸುವನು್ನ ಾಜಭವನದಅಂಗಳದೊಳಕೆ್ಕ ಕೊಂಡೊಯು್ದ
ಇತರ ಸೈನಿಕರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕರೆದರು. 17ಸೈನಿಕರುಯೇಸುವಿನಮೇಲೆ ಕಡುಕೆಂ ಾದ
ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಾಕಿ ಮುಳಿ್ಳನ ಬಳಿ್ಳಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕಿರೀಟ ಾಡಿ ಯೇಸುವಿನ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. 18 ನಂತರ ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಅರಸನೇ, ನಿನಗೆ ನಮ ಾ್ಕರ!” ಎಂದರು. 19 ಸೈನಿಕರು ಆತನ ತಲೆಯ
ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಾರಿ ಬೆತ್ತದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಆತನ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿದರು. ನಂತರ
ಅವರುಯೇಸುವಿನಮುಂದೆ ಣ ಾಲೂರಿ,ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವಂತೆ ನಟಿಸು ಾ್ತ
ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು. 20 ಆ ಬಳಿಕ ಸೈನಿಕರು ಕಡುಕೆಂ ಾದ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ, ಆತನ ಬಟೆ್ಟಗಳನೆ್ನೕ ಮತೆ್ತ ತೊಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರುಯೇಸುವನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
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ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯೇಸು
(ಮ ಾ್ತಯ 27:32-44; ಲೂಕ 23:26-43; ೕ ಾನ 19:17-27)

21 ಆಗ ಸಿರೇನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿ ೕನ ಎಂಬವನು ಹೊಲದಿಂದ ಬರುತಿ್ತದ್ದನು.
ಅವನು ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡರ್ ಮತು್ತ ರೂಫಸ್ ಎಂಬವರ ತಂದೆ. ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವಿನ
ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಹೊರುವಂತೆ ಸಿ ೕನನನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಡಿದರು. 22 ಅವರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಗೊಲೊ್ಗಥ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. (ಗೊಲೊ್ಗಥ
ಎಂದರೆ “ಕ ಾಲ ಸ್ಥಳ.”) 23 ಗೊಲೊ್ಗಥದಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವಿಗೆ ರಕ್ತಬೋಳ
ಮಿಶಿ್ರತ ಾದ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಅದನು್ನ
ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ. 24 ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ನೇತು ಾಕಿ, ಳೆಗಳನು್ನ
ಜಡಿದರು. ನಂತರ ಸೈನಿಕರು ಚೀಟು ಾಕಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

25 ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿ ಾಗ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಒಂಭತು್ತ ಗಂಟೆ ಾಗಿತು್ತ.
26ಯೇಸುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಾಡ ಾದ ಆ ಾದನೆಯನು್ನ ಅಂದರೆ “ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜ”
ಎಂದು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ. 27 ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಯೇಸುವಿನ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿದರು. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಕಳ್ಳನನು್ನಯೇಸುವಿನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಕಿದ್ದರು.
28 *

29 ಅಲಿ್ಲ ನಡೆದುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವರು ತಮ್ಮ ತಲೆ ಾಡಿಸು ಾ್ತ, “ನೀನು
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿ,ಅದನು್ನಮತೆ್ತಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕಟು್ಟತೆ್ತೕನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.
30ಈಗ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಿಕೊ!” ಎಂದು ಅಪ ಾಸ್ಯ
ಾಡಿದರು.
31ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಮ ಾ ಾಜಕರು ಾಗೂ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಸಹ, “ಅವನು ಇತರ

ಜನರನು್ನ ರ ಸಿದನು. ಆದರೆ ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು. 32 ಅವನು
ನಿಜ ಾಗಲೂ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು
ಬಂದು ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಆಗ ಾವು ಅವನನು್ನ ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು
ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು. ಯೇಸುವಿನ ಪಕ್ಕದ ಶಿಲುಬೆಗಳಿಗೆ ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಕಳ್ಳರು ಸಹ
ಆತನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು.
ಯೇಸುವಿನಮರಣ
(ಮ ಾ್ತಯ 27:45-56; ಲೂಕ 23:44-49; ೕ ಾನ 19:28-30)

33ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಾ ಾಗ, ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಕತ್ತ ಾಯಿತು. ಈ ಕತ್ತಲೆಯು ಾಯಂ ಾಲ
ಮೂರು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇತು್ತ. 34ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ, ಯೇಸು ದೊಡ್ಡ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ,
“ಎಲೋಹಿ, ಎಲೋಹಿ, ಲ ಾ ಸಬ ಾ್ತನಿ?” ಎಂದು ಕೂಗಿದನು. “ನನ್ನ ದೇವರೇ,
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಾಕೆ ನನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಟೆ್ಟ?”✡ ಎಂಬುದೇ ಇದರಥರ್.

35ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ನೋಡಿ! ಆತನು ಎಲೀಯನನು್ನ
ಕರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದರು.

36ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬನುಓಡಿಹೋಗಿ,ಸ್ಪಂಜನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಅದನು್ನ ಹುಳಿರಸದಿಂದ
ತುಂಬಿಸಿ, ಒಂದು ಕೋಲಿಗೆ ಕಟಿ್ಟ ಯೇಸುವಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡು ಾ್ತ, “ಎಲೀಯನು
* 15:28: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 28 ನೇ ವಚನವನು್ನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ಆತನು ಅಧಮಿರ್ಗಳ ಸಂಗಡ
ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು” ಎಂಬ ಾಸ್ತ ್ರ ವಚನವು ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿತು. ✡ 15:34: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 22:1.
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ಇವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು ಬರಬಹುದೇನೋ ಾವು ಾಯು್ದ
ನೋಡಬೇಕು” ಎಂದನು.

37ನಂತರಯೇಸು ಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿ, ಾ್ರಣಬಿಟ್ಟನು.
38ಆಗದೇ ಾಲಯದತೆರೆಯುಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೂಎರಡು ಾಗಗ ಾಗಿ

ಹರಿದುಹೋಯಿತು. 39 ಶಿಲುಬೆಯಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿ ಾರಿಯುಯೇಸು
ಾ್ರಣಬಿಟಾ್ಟಗ ನಡೆದದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೇವರ
ಮಗನು” ಎಂದನು.

40 ಕೆಲವು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನೋಡು ಾ್ತ
ಇದ್ದರು. ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರೆಂದರೆ, ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು, ಸಲೋಮೆ ಮತು್ತ
ಾಕೋಬ ೕಸೆಯರ ಾಯಿ ಾದಮರಿಯಳು ( ಾಕೋಬನು ಅವಳ ಕಿರಿಯ

ಮಗ.) 41 ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಆತನ ಸೇವೆ
ಾಡಿದವರು. ಯೇಸುವಿನೊಡನೆಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆಬಂದಿದ್ದ ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು

ಅಲಿ್ಲದ್ದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಸ ಾಧಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 27:57-61; ಲೂಕ 23:50-56; ೕ ಾನ 19:38-42)

42 ಆಗ ಕತ್ತ ಾಗತೊಡಗಿತು್ತ. ಅಂದು ಸಿದ್ಧತೆಯ ದಿನ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ (ಅಂದರೆ
ಸಬ್ಬತಿ್ತನ ಹಿಂದಿನದಿನ), 43ಅರಿಮ ಾಯಊರಿನ ೕಸೇಫಎಂಬವನು ಪಿ ಾತನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ತನಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಧೈಯರ್ದಿಂದ
ಕೇಳಿದನು. ೕಸೇಫನುಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಮಿತಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಸದಸ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು.
ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಬರಲೆಂದು ಬಯಸಿದ ಜನರಲಿ್ಲ ಇವನೂ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು.

44 ಯೇಸು ಇಷು್ಟ ಬೇಗನೆ ಸತ್ತದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಪಿ ಾತನಿಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು.
ಯೇಸುವನು್ನ ಾವಲು ಾಯುತಿ್ತದ್ದ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಯನು್ನ ಪಿ ಾತನು ಕರೆದು, “ಯೇಸು
ಸತು್ತಹೋದನೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 45 ಆ ಅಧಿ ಾರಿಯು, “ ೌದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪಿ ಾತನು ೕಸೇಫನಿಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.

46 ೕಸೇಫನು ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ
ದೇಹವನು್ನ ಇಳಿಸಿ, ಅದನು್ನ ಆ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಸುತಿ್ತದನು. ಅನಂತರ, ಬಂಡೆಯ
ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಅದನಿ್ನರಿಸಿ ಆ ಸ ಾಧಿಯ ಾಗಿಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯನು್ನ ಉರುಳಿಸಿ
ಮುಚಿ್ಚದನು. 47 ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು ಾಗೂ ೕಸೆಯನ ಾಯಿ ಾದ
ಮರಿಯಳುಸ ಾಧಿ ಾಡಿದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.

16
ಯೇಸುವಿನಪುನರು ಾ್ಥನ
(ಮ ಾ್ತಯ 28:1-8; ಲೂಕ 24:1-12; ೕ ಾನ 20:1-10)

1 ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಮರುದಿನ, ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು, ಸಲೋಮೆ ಮತು್ತ
ಾಕೋಬನ ಾಯಿ ಾದ ಮರಿಯಳು ಕೆಲವು ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಯೇಸುವಿನ

ದೇಹಕೆ್ಕ ಹಚ್ಚಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 2 ಾರದ ದಲನೆಯ ದಿನ, ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲಯೇ,
ಅವರು ಸ ಾಧಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಆಗ ಸೂ ೕರ್ದಯ ಾಗಿದ್ದರೂ ಇನೂ್ನ
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ನಸು ಾಗಿತು್ತ. 3ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, “ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಸ ಾಧಿಯ
ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚ್ಚ ಾಗಿದೆ. ಈ ಬಂಡೆಯನು್ನ ನಮ ಾಗಿ ಾರು ಉರುಳಿಸು ಾ್ತರೆ?”
ಎಂದುಕೊಂಡರು.

4 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ತಲುಪಿ ಾಗ ಆ ಬಂಡೆ ಉರುಳಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡರು. ಆ ಬಂಡೆಯು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿತು್ತ ಆದರೆ ಅದನು್ನ ಾಗಿಲಿನಿಂದ
ದೂರಕೆ್ಕ ಉರುಳಿಸ ಾಗಿತು್ತ. 5ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಸ ಾಧಿ ಳಗೆ ಹೋ ಾಗ ಬಿಳು ಾದ
ನಿಲುವಂಗಿಧರಿಸಿದ್ದ ಒಬ್ಬಯುವಕನು ಸ ಾಧಿಯಬಲಗಡೆಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ಭಯಗೊಂಡರು.

6ಆದರೆಅವನು, “ಭಯಪಡಬೇಡಿ! ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಜರೇತಿನಯೇಸುವನು್ನ
ನೀವು ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರಲ್ಲವೇ? ಆತನು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಇಲಿ್ಲಲ್ಲ.
ನೋಡಿರಿ, ಆತನ ದೇಹವನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಸ್ಥಳ ಇದೇ. 7 ಈಗ ಹೋಗಿ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿರಿ. ಪೇತ್ರನಿಗಂತೂ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರಿ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ, ‘ಯೇಸು
ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲಿ್ಲರು ಾ್ತನೆ. ಆತನು
ನಿಮಗೆ ದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀವು ಆತನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ನೋಡುವಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ”
ಎಂದನು.

8 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಬಹಳ ಭಯದಿಂದ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡು, ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರು ಬಹಳ ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಾರಿಗೂ
ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.

(ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಇಲಿ್ಲಗೇ ಮು ಾ್ತಯ ಾಗುತ್ತದೆ.)

ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆಯೇಸುವಿನ ದಶರ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 28:9-10; ೕ ಾನ 20:11-18; ಲೂಕ 24:13-35)

9 ಾರದ ದಲನೆಯ ದಿನದ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಯೇಸು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದ್ದನು. ಯೇಸು
ಟ್ಟ ದಲು ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಹಿಂದೊಮೆ್ಮ ಯೇಸು

ಮರಿಯಳಿಂದಏಳುದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ದನು. 10ಮರಿಯಳುಹೋಗಿಆತನಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದಳು. ಅವ ಾದರೋ ಇನೂ್ನ ಶೋಕಭರಿತ ಾಗಿ ಅಳುತಿ್ತದ್ದರು. 11 ಯೇಸು
ಬದುಕಿರುವು ಾಗಿಯೂ ಾನು ಆತನನು್ನ ನೋಡಿ ಾ್ದಗಿಯೂಮರಿಯಳು ತಿಳಿಸಿ ಾಗ
ಶಿಷ ್ಯರು ಅವಳನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ.

12 ನಂತರ, ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರು ಹಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ,
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೊಂದು ರೂಪದಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 13ಈ ಶಿಷ ್ಯರು ಇತರ
ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ,ಈವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಶಿಷ ್ಯರು ಅವರನು್ನ
ನಂಬಲಿಲ್ಲ.

ಯೇಸುಮತು್ತ ಅ ಸ್ತಲರ ಸಂ ಾಷಣೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 28:16-20; ಲೂಕ 24:36-49; ೕ ಾನ 20:19-23; ಅ .

ಾಯರ್. 1:6-8)
14 ನಂತರ ಹನೊ್ನಂದು ಜನ ಶಿಷ ್ಯರು ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ, ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೊಂಚ ನಂಬಿಕೆ ಇದು್ದದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವರನು್ನ
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ಖಂಡಿಸಿದನು. ಏಕೆಂದರೆ, ಯೇಸು ಾವಿನಿಂದ ಎದು್ದಬಂದಿ ಾ್ದನೆಂದು ದೃಢ ಾಗಿ
ಹೇಳಿದ ಾತನು್ನ ಅವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ.

15 ಯೇಸು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಪ್ರಪಂಚದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿರಿ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಹೇಳಿರಿ. 16 ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ, ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು
ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವನು. ಆದರೆ ನಂಬದವನು ಅಪ ಾಧಿ ಎಂಬ ನಿಣರ್ಯ
ಹೊಂದುವನು. 17 ನಂಬುವವ ಾದರೋ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವರು.
ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವರು. ಾವೆಂದೂ ಕಲಿತಿಲ್ಲದ
ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡುವರು. 18 ಅವರು ಾವುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೂ
ಅವು ಅವರನು್ನ ಕಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷಕುಡಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಾವ ತೊಂದರೆಯೂ
ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮುಟಿ್ಟದರೆ ರೋಗಿಗಳು ಗುಣಹೊಂದುವರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಪರಲೋ ಾರೋಹಣ
(ಲೂಕ 24:50-53;ಅ . ಾಯರ್. 1:9-11)

19 ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ,
ಸ್ವಗರ್ದೊಳಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 20 ಶಿಷ ್ಯರು
ಪ್ರಪಂಚದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಜನರಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿದರು. ಪ್ರಭುವು
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾಯರ್ ಾಧಿಸು ಾ್ತ, ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ಸು ಾತೆರ್ಯ
ಾಕ್ಯವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದನು.
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ಲೂಕನ
ಸು ಾತೆರ್

ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನದ ಬಗೆ್ಗ ಲೂಕನ ಬರಹ
1ಸ ಾ್ಮನ್ಯ ಥೆ ಫಿಲನೇ,
ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳ ಚರಿತೆ್ರಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅನೇಕರು

ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ ಾ್ದರೆ. 2 ಾ್ರರಂಭದಿಂದಲೂ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡು ದೇವರ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಾರಿದವರಿಂದ ಾವು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನೕ ಅವರು ಬರೆದಿ ಾ್ದರೆ.
3 ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಾ್ರರಂಭದಿಂದ ಾನೇ ಶ್ರದೆ್ಧವಹಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ
ಾಡಿರುವುದರಿಂದಅವೆಲ್ಲವನೂ್ನ ನಿನಗೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಲುಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲಿ್ಲ

ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 4 ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಸತ್ಯ ಾದವುಗಳೆಂದು
ಇದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿರುವುದು.
ಜಕರೀಯಮತು್ತ ಎಲಿಜಬೇತ್

5 ಹೆರೋದನು* ಜುದೇಯವನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜಕರೀಯನೆಂಬ
ಒಬ್ಬ ಾಜಕನಿದ್ದನು. ಜಕರೀಯನು ಅಬೀಯನ ವಗರ್ಕೆ್ಕ† ಸೇರಿದವನು.
ಜಕರೀಯನ ಹೆಂಡತಿ ಆರೋನನ ಕುಟುಂಬದವಳು. ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಎಲಿಜಬೇತ್.
6 ಜಕರೀಯನು ಮತು್ತ ಎಲಿಜಬೇತಳು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಭುವಿನ (ದೇವರ) ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದ
ಅವರು, ಅದೇರೀತಿ ಾಳಲು ಇತರರಿಗೂ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು
ತಪಿ್ಪಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದರು. 7ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲಿಜಬೇತಳು ಬಂಜೆ ಾಗಿದ್ದಳು;
ಮತು್ತ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬಹಳಮುಪಿ್ಪನವ ಾಗಿದ್ದರು.

8 ಒಮೆ್ಮ ತನ್ನ ವಗರ್ದ ಸರದಿ ಬಂ ಾಗ, ಜಕರೀಯನು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಾಜಕಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತದ್ದನು. 9 ಾಜಕರು ಧೂಪವನು ಅಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ

ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರ ಾಯದ ಪ್ರ ಾರ ಚೀಟಿ ಾಕಿ ಒಬ್ಬ ಾಜಕನನು್ನ ಆರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಈ
ಸಲ ಅದು ಜಕರೀಯನ ಾಲಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಕರೀಯನು ಧೂಪ
ಅಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರಭುವಿನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಹೋದನು. 10 ಹೊರಗಡೆ ಬಹು
ಜನರಿದ್ದರು. ಧೂಪವನ್ನಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು.

11 ಆಗ, ಧೂಪಪೀಠದ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ, ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನೊಬ್ಬನು ಬಂದು
ಜಕರೀಯನ ಮುಂದೆ ನಿಂತನು. 12 ಅವನು ದೇವದೂತನನು್ನ ನೋಡಿ
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡು ಬಹು ಭಯಪಟ್ಟನು. 13 ಆದರೆ ದೇವದೂತನು ಅವನಿಗೆ,
“ಜಕರೀಯನೇ, ಹೆದರಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ನಿನ್ನ
ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಎಲಿಜಬೇತಳು ಒಂದು ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಹೆರುವಳು. ನೀನು
ಅವನಿಗೆ ೕ ಾನ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. 14 ಅವನ ಜನನದಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಹ ಾರ್ನಂದ ಾಗುವುದು. ಬಹುಜನರು ಸಂತೋಷಪಡುವರು. 15 ಪ್ರಭುವಿನ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ೕ ಾನನುಮ ಾಪುರುಷ ಾಗಿರುವನು. ಅವನು ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನಗಲಿ
* 1:5: ಹೆರೋದ ಜುದೇಯವನು್ನ ಆಳಿದ 1ನೇ ಹೆರೋದನು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 40-4. † 1:5: ಅಬೀಯನ ವಗರ್
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಜಕರು 24 ವಗರ್ಗ ಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರು. ನೋಡಿರಿ: 1ಪೂ. ಾ.ವೃ. 24.
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ಮದ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ೕ ಾನನು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದಲೇ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿರುವನು.‡

16 “ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಪ್ರಭುವಿನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲು
ಅವನು ಸ ಾಯ ಾಡುವನು. 17 ಅವನು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಮುಂದೂತ ಾಗಿ
ಹೋಗುವನು. ಅವನು ಎಲೀಯನ§ ಗುಣಶಕಿ್ತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವ ಾಗಿರುವನು;
ತಂದೆ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವನು;
ಅವಿಧೇಯ ಾದ ಅನೇಕರನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಾನದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುವನು; ಜನರನು್ನ
ಪ್ರಭುವಿನ ಆಗಮನಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಜಕರೀಯನು ದೇವದೂತನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಸತ್ಯವೆಂಬುದಕೆ್ಕ
ಆ ಾರವೇನು? ಾನು ಮುದುಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಹ
ಮುಪಿ್ಪನವ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ದೇವದೂತನು, “ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಬಿ್ರಯೇಲ. ಾನು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವವನು. ನಿನಗೆ ಈ ಶುಭಸ ಾಚಾರವನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ದೇವರು
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 20ಈಗ ಕೇಳು! ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನೆರವೇರುವ ತನಕ ನೀನು
ಮೂಕ ಾಗಿರುವೆ. ಏಕೆಂದರೆನೀನು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾನುಹೇಳಿದ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳುಖಂಡಿತ ಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ಜನರು ಜಕರೀಯನಿ ಾಗಿ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಅವನು
ಇಷು್ಟಹೊತು್ತ ಇರಲು ಾರಣವೇನಿರಬಹುದೆಂದು ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾದರು. 22ಬಳಿಕ
ಜಕರೀಯನು ಹೊರಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಅವನಿಗೆ ಅವರೊಡನೆ ಾ ಾಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ದಶರ್ನ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅಂದಿನಿಂದಅವನು ಾ ಾಡ ಾಗದೆ ಕೇವಲ ಸನೆ್ನಗಳಮೂಲಕ
ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 23 ತನ್ನ ಾಜಕಸೇವೆಯ ಸರದಿಯು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಜಕರೀಯನು
ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದನು.

24 ಆ ಬಳಿಕ, ಜಕರೀಯನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಎಲಿಜಬೇತಳು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾದಳು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಐದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
25 ಎಲಿಜಬೇತಳು, “ನೋಡಿ, ಪ್ರಭುವು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಎಂ ಾ ಾಯರ್ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ!
ನನ್ನ ಜನರ ನಡುವೆ ನನಗಿದ್ದ ಅವ ಾನವನು್ನ ಪ್ರಭುವು ತೊಲಗಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.
ಕನೆ್ಯ ಮರಿಯಳು

26-27ಎಲಿಜಬೇತಳುಆರು ತಿಂಗಳಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಾ್ದಗ,ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತ ಾದ
ಗಬಿ್ರಯೇಲನನು್ನ ಗಲಿಲೇಯ ಾ್ರಂತ್ಯದ ನಜರೇತ್ಎಂಬಊರಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಒಬ್ಬ
ಕನೆ್ಯಯ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆಕೆಗೆ ಾವೀದನ ಮನೆತನದ ೕಸೇಫನೊಂದಿಗೆ
ನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ ಾಗಿತು್ತ. ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಮರಿಯಳು. 28 ದೇವದೂತನು ಆಕೆಯ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ದೇವ ಾಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದಿದವಳೇ, ನಿನಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ! ಪ್ರಭುವು
ನಿನೊ್ನಡನೆ ಇ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
‡ 1:15: ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮ ದೇವರ ಆತ್ಮನೆಂತಲೂ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಆತ್ಮನೆಂತಲೂ ಸಂತೈಸುವವನೆಂತಲೂ ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ಲೋಕದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತನೆ. § 1:17: ಎಲೀಯ ಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 850ರಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಪ್ರ ಾದಿ.
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29 ದೇವದೂತನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡ ಮರಿಯಳು, “ಇದರ

ಅಥರ್ವೇನಿರಬಹುದು?” ಎಂದು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟಳು.
30 ದೇವದೂತನು ಆಕೆಗೆ, “ಮರಿಯಳೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ. ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ

ಬಹಳ ಾಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 31 ಕೇಳು! ನೀನು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಒಂದು
ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಹೆರುವೆ. ಆತನಿಗೆ, ‘ಯೇಸು’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. 32ಆತನು
ಮ ಾಪುರುಷ ಾಗುವನು. ಜನರು ಆತನನು್ನ ಮಹೋನ್ನತನ (ದೇವರ) ಮಗನೆಂದು
ಕರೆಯುವರು. ಪ್ರಭು ಾದ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಆತನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನ
ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಡುವನು. 33 ಯೇಸುವು ಾಕೋಬನ ಜನರನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ
ಆಳುವನು. ಆತನ ಾಜ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ಅಂತ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

34 ಮರಿಯಳು ದೇವದೂತನಿಗೆ, “ಇದು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು? ಾನು
ಮದುವೆ ಾಗಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

35 ದೇವದೂತನು ಮರಿಯಳಿಗೆ, “ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವನು;
ಮಹೋನ್ನತನ ಶಕಿ್ತಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸುವುದು. ಈ ಾರಣದಿಂದ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಹುಟು್ಟವ ಈ ಪವಿತ್ರಮಗುವು ‘ದೇವರ ಮಗ’ ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 36 ಇದಲ್ಲದೆ,
ನಿನ್ನ ಬಂಧು ಾದ ಎಲಿಜಬೇತಳು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. ಆಕೆಯು ಬಹಳ
ಮುಪಿ್ಪನವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಆಕೆಗೊಬ್ಬ ಮಗ ಹುಟು್ಟವನು. ಜನರಿಂದ ಬಂಜೆ
ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಕೆ ಈಗ ಆರು ತಿಂಗಳ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. 37 ದೇವರಿಗೆ
ಾವುದೂ ಅ ಾಧ್ಯವಲ್ಲ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
38ಮರಿಯಳು, “ ಾನು ಪ್ರಭುವಿನ ಾಸಿ. ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನನ ಾಗಲಿ!”

ಅಂದಳು. ಬಳಿಕ ದೇವದೂತನು ಹೊರಟುಹೋದನು.
ಮರಿಯಳುನೀಡಿದ ಸಂದಶರ್ನ

39 ಆಗ ಮರಿಯಳು ಎದು್ದ ಜುದೇಯದ ಗುಡ್ಡಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಒಂದು
ಊರಿಗೆ ಬೇಗಬೇಗನೆ ಹೋದಳು. 40 ಅಲಿ್ಲ ಜಕರೀಯನ ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋಗಿ
ಎಲಿಜಬೇತಳನು್ನ ವಂದಿಸಿದಳು. 41 ಎಲಿಜಬೇತಳು ಮರಿಯಳ ವಂದನೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿ ಾಗ, ಆಕೆಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ಮಗು ನಲಿ ಾಡಿತು. ಆಗ ಎಲಿಜಬೇತಳು
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿ

42 ಹಷೋರ್ ಾ್ಗರದಿಂದ ಹೀಗೆಂದಳು: “ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ (ಮರಿಯ) ಬೇರೆ ಾ್ಲ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಜನಿಸಲಿರುವ ಮಗುವನು್ನ
ದೇವರು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 43 ನನ್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ಾಯಿ ಾದ ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದದು್ದ ನನಗೆಷೊ್ಟೕ ಾಗ ್ಯ! 44 ನಿನ್ನ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ, ನನೊ್ನಳಗಿರುವ
ಕೂಸು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಲಿ ಾಡಿತು. 45 ಪ್ರಭುವು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದು್ದ ಸಂಭವಿಸೇ
ತೀರುವುದೆಂದು ನೀನು ನಂಬಿ ಧನ್ಯ ಾದೆ” ಎಂದಳು.
ಮರಿಯಳುದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದಳು

46ಆಗಮರಿಯಳು,
47 “ನನ್ನ ಾ್ರಣವು ಪ್ರಭುವನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತ್ತದೆ.

ದೇವರೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದೆ.
48ದೇವರು ತನ್ನ ಾಸಿ ಾದ ನನ್ನನು್ನ ಕಟಾ ಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಇಂದಿನಿಂದ, ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಧನ್ಯಳೆಂದು ಹೇಳುವರು.
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49ಏಕೆಂದರೆ ಸವರ್ಶಕ್ತನು (ದೇವರು) ನನಗೆಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನ ಹೆಸರು ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ.
50ದೇವರು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳ ಜನರಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕರುಣೆ ತೋರುವನು.
51ಆತನು ತನ್ನ ಭುಜಬಲವನು್ನ ತೋರಿ

ಗವಿರ್ಷ್ಠರನು್ನ ಚದರಿಸು ಾ್ತನೆ.
52ದೇವರು ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಅವರ ಸಿಂ ಾಸನಗಳಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ

ದೀನರನು್ನ ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸು ಾ್ತನೆ.
53ಆತನು ಹಸಿದವರನು್ನ ಮೃ ಾ್ಟನ್ನದಿಂದ ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸಿ

ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರನು್ನ ಬರಿಗೈಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡು ಾ್ತನೆ.
54ದೇವರು ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ

ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೂ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಾ ಾಗಲೂ
55 ಕರುಣೆ ತೋರಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲನನು್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದಿ ಾ್ದನೆ”

ಎಂದಳು.
56ಮರಿಯಳುಸು ಾರುಮೂರು ತಿಂಗಳ ಾಲಎಲಿಜಬೇತ ಡನೆತಂಗಿದು್ದ ತನ್ನ

ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಳು.
ೕ ಾನನ ಜನನ

57ಎಲಿಜಬೇತಳಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಾಲ ಬಂದಿತು. ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟದನು.
58 ಪ್ರಭುವು ಆಕೆಗೆ ತೋರಿದ ಮ ಾಕರುಣೆಯು ಆಕೆಯ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಮತು್ತ
ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವರು ಆಕೆಯವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.

59ಮಗುವಿಗೆ ಎಂಟು ದಿನ ಾ ಾಗ ಅವರು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದರು.
ಅವರು ಆ ಮಗುವಿಗೆ “ಜಕರೀಯ” ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ
ಅದು ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯ ಹೆಸ ಾಗಿತು್ತ. 60 ಆದರೆ ಮಗುವಿನ ಾಯಿ, “ಇಲ್ಲ!
ಆತನಿಗೆ ‘ ೕ ಾನ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

61 ಜನರು ಎಲಿಜಬೇತಳಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ಈ ಹೆಸರು
ಇಲ್ಲವ ಾ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 62 ಬಳಿಕ ಅವರು ಅವನ ತಂದೆಗೆ ಸನೆ್ನ ಾಡಿ,
“ಆತನಿಗೆ ಾವ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

63ಆಗ ಜಕರೀಯನು ಸನೆ್ನ ಾಡಿ, ಒಂದು ಹಲಗೆಯನು್ನ ತರಿಸಿಕೊಂಡು, “ಈತನ
ಹೆಸರು ೕ ಾನ” ಎಂದು ಬರೆದನು. ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. 64 ಆ
ಕೂಡಲೇ ಜಕರೀಯನು ಮತೆ್ತ ಾ ಾಡಬಲ್ಲವ ಾಗಿ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸತೊಡಗಿದನು.
65 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಾ್ಲ ಭಯ ಾಯಿತು. ಜುದೇಯದ
ಗುಡ್ಡಪ್ರದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಜನರು ಾತ ಾಡತೊಡಗಿದರು. 66ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜನರೆಲ್ಲರು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ “ಈಮಗು ( ೕ ಾನ) ಬೆಳೆದು
ದೊಡ್ಡವ ಾದ ಮೇಲೆ ಎಂಥ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗುವನೋ?” ಎಂದು ೕಚಿಸತೊಡಗಿದರು.
ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಭುವುಈಮಗುವಿನ ಸಂಗಡವಿದ್ದನು.

ಜಕರೀಯನ ಪ್ರ ಾದನೆ
67 ಬಳಿಕ ೕ ಾನನ ತಂದೆ ಾದ ಜಕರೀಯನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿ

ಹೀಗೆಂದು ಪ್ರ ಾದಿಸಿದನು:
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68 “ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪ್ರಭು ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.

ಆತನು ಬಂದು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
69ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಮನೆತನದಿಂದ

ದೇವರು ವೀರರಕ್ಷಕನನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
70ಇದನು್ನ ಆತನುಪೂವರ್ ಾಲದ

ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
71ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿಂದಲೂ

ದೆ್ವೕಷಿಗಳ ಹಿಡಿತದಿಂದಲೂ ರ ಸಿ ಾ್ದನೆ.
72 ಕರುಣೆ ತೋರುವು ಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ

ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಆತನು ಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
73 ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ಹಿಡಿತದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸುವು ಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ

ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
74-75 ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಾವು ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೀತಿವಂತರೂ

ಪರಿಶುದ್ಧರೂ ಆಗಿದು್ದ
ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆತನಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ.

76 “ಮಗುವೇ, ನೀನು ಮಹೋನ್ನತನ ಪ್ರ ಾದಿ ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ.
ಪ್ರಭುವಿನಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆತನ ಬರುವಿಕೆ ಾಗಿ ಜನರನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡುವೆ.

77 ಾಪಕ್ಷಮೆಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದೆಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ನೀನು
ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವೆ.

78 “ನಮ್ಮ ದೇವರಮ ಾಕರುಣೆಯಿಂದ
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಹೊಸ ದಿನ ಂದು ನಮ ಾಗಿಉದಯಿಸುವುದು.

79 ಅಂಧ ಾರದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸು ಾ್ತ ಮರಣಭಯದಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ಸ ಾಯ
ಾಡುವನು.

ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸ ಾ ಾನದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವನು.”

80 ಆ ಮಗುವು ( ೕ ಾನನು) ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ
ಬಲವುಳ್ಳವ ಾದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಆರಂಭಿಸುವ ತನಕ
ೕ ಾನನು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು.

2
ಯೇಸುವಿನ ಜನನ
(ಮ ಾ್ತಯ 1:18-25)

1 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಚಕ್ರವತಿರ್ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಸೀಸರನು ರೋಮನ್ನರ ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ
ಒಳಪಟಿ್ಟದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಜನಗಣತಿ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
2 ಇದು ಟ್ಟ ದಲನೆಯ ಜನಗಣತಿ ಾಗಿತು್ತ. ಕುರೇನ್ಯನು ಸಿರಿಯ ದೇಶದ
ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. 3 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನು್ನ
ನೊಂ ಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮತಮ್ಮಊರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು.
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4 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಸೇಫನು ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲನ ನಜರೇತ್ ಎಂಬ ಊರಿನಿಂದ

ಹೊರಟು ಜುದೇಯದಲಿ್ಲನ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ ಎಂಬಊರಿಗೆ ಹೋದನು. ೕಸೇಫನು
ಾವೀದನ ಮನೆತನದವ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಾವೀದನ ಊ ಾದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ
ಹೋದನು. 5 ಅವನು ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮರಿಯಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
ಆಕೆಗೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ ಾಗಿತು್ತ. (ಮರಿಯಳು ಆಗ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿದ್ದಳು.)
6 ಅವರು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಮರಿಯಳಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಾಲ ಬಂತು. 7 ಆಕೆ ತನ್ನ
ಚೊಚ್ಚಲಮಗುವನು್ನ (ಯೇಸು) ಹೆತ್ತಳು. ಅವರಿಗೆ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಛತ್ರದಲಿ್ಲ ಸ್ಥಳ
ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮರಿಯಳು ಮಗುವನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಸುತಿ್ತ ದನದ
ಕೊಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ ಮೇವು ಾಕುತಿ್ತದ್ದ ತೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಸಿದಳು.

ಕುರುಬರಿಗೆ ದೊರೆತ ಸಂದೇಶ
8 ಆ ಾತಿ್ರ, ಕೆಲವು ಕುರುಬರು ಹೊಲಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 9 ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನೊಬ್ಬನು ಕುರುಬರ ಮುಂದೆ ನಿಂತನು. ಅವರ
ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಭುವಿನ ಪ್ರಭೆಯು ಪ್ರ ಾಶಿಸಿತು. ಕುರುಬರು ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆದರಿದರು.
10 ದೇವದೂತನು ಅವರಿಗೆ, “ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮ ಾಸಂತೋಷವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವ ಶುಭಸಂದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ: 11ಈ
ದಿನ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾವೀದನ ಊರಿನಲಿ್ಲ ರಕ್ಷಕನು ಜನಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನೇ
ಪ್ರಭು ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನು. 12 ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತರುವ ಒಂದು ಮಗು ದನದ ಕೊಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ಾಣುವಿರಿ. ನೀವು ಆತನನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದೇ
ಗುರು ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಲೋಕದಿಂದ ದೇವದೂತರು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಗುಂ ಾಗಿ ಬಂದು
ದಲನೆಯದೇವದೂತನೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ,

14 “ಮೇಲಿನಲೋಕಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆಮಹಿಮೆ;
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವರೊಲಿದವರಿಗೆ ಸ ಾ ಾನ”

ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದರು.
15 ದೇವದೂತರು ಕುರುಬರ ಬಳಿಯಿಂದ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ

ಕುರುಬರು, “ ಾವು ಈಗಲೇ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಪ್ರಭುವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಈ
ಘಟನೆಯನು್ನ ನೋಡೋಣ” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

16 ಆದ್ದರಿಂದ ಕುರುಬರು ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ಮರಿಯಳನೂ್ನ ೕಸೇಫನನೂ್ನ
ದನದ ಕೊಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದ ಮಗುವನೂ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. 17 ಕುರುಬರು
ಮಗುವನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಅದರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ತಮಗೆ ದೇವದೂತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದರು. 18 ಕುರುಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 19ಮರಿಯಳುಈವಿಷಯಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು,
ಅವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸತೊಡಗಿದಳು. 20 ಕುರುಬರು ಾವು ಕಂಡು ಕೇಳಿದ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಂಗತಿ ಾಗಿ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು ಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತ ತಮ್ಮ
ಕುರಿಗಳಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಮರಳಿಹೋದರು. ದೇವದೂತರು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಂಗತಿಯೂ ನಡೆದಿತು್ತ.
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21ಮಗುವಿಗೆ ಎಂಟು ದಿನ ಾ ಾಗ ಸುನ್ನತಿ* ಆಯಿತು ಮತು್ತ ಆತನಿಗೆ “ಯೇಸು”

ಎಂದು ಹೆಸರಿಡ ಾಯಿತು. ಮರಿಯಳ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಮಗುವು ಬೆಳೆಯುವುದಕೆ್ಕ
ಾ್ರರಂಭಿಸುವ ದಲೇ ದೇವದೂತನು ಈ ಹೆಸರನೆ್ನೕ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಸೂಚಿಸಿದ್ದನು.
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ

22 ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ† ಬಗೆ್ಗ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಬೋಧಿಸಿದ್ದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮರಿಯಳು ಮತು್ತ ೕಸೇಫನು ಾಡುವ ಸಮಯ ಬಂತು. ಯೇಸುವನು್ನ
ಪ್ರಭುವಿಗೆ (ದೇವರಿಗೆ) ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಲು ೕಸೇಫನು ಮತು್ತ ಮರಿಯಳು ಆತನನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 23 ಏಕೆಂದರೆ “ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ,
‘ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು’ ”‡ ಎಂದು ಪ್ರಭುವಿನ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. 24 “ಎರಡು ಾರಿ ಾಳಗಳನು್ನ ಅಥ ಾ ಎರಡು
ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು”✡ ಎಂದು ಸಹ ಪ್ರಭುವಿನ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ೕಸೇಫನು ಮತು್ತ ಮರಿಯಳು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದರು.
ಸಿಮೆ ೕನನುಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿದನು

25 ಸಿಮೆ ೕನನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಬಹಳ ಾಮಿರ್ಕ ಾಗಿದ್ದನು. ದೇವರು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವ ಾಲವನೆ್ನೕ ಸಿಮೆ ೕನನು ಎದುರು
ನೋಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿದ್ದನು. 26 ಪ್ರಭುವು ಕಳುಹಿಸುವ
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನೋಡುವ ತನಕ ನೀನು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು
ಸಿಮೆ ೕನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. 27 ಸಿಮೆ ೕನನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಯೆಹೂದ್ಯರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಪೂರೈಸಲು
ಮರಿಯಳು ಮತು್ತ ೕಸೇಫನು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅವರು ಮಗು
ಯೇಸುವನು್ನ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ತಂದರು. 28ಸಿಮೆ ೕನನುಮಗುವನು್ನ ತನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ
ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದು ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿದನು:

29 “ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನದಂತೆ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಾಯಲು ನಿನ್ನ ಾಸನಿಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ.

30ನೀನು ದಯ ಾಲಿಸಿದ ರಕ್ಷಕನನು್ನ§ ಕಣಾ್ಣರೆಕಂಡೆನು.
31ನೀನು ಆತನನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಡಿರುವೆ.
32ಆತನುಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸುವ ಬೆಳ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನಿಂದ ನಿನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೀತಿರ್ ಾಗುವುದು.”
* 2:21: ಸುನ್ನತಿ ಜನ ಾಂಗದ ಮುಂದೊಗಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುವುದು. ಪ್ರತಿ ಯೆಹೂದ್ಯ ಗಂಡುಮಗುವಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನೊಂದಿಗೆ ಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಅದು ಸೂಚನೆ ಾಗಿತು್ತ. ಆದಿ ಾಂಡ

17:9-14. † 2:22: ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತು್ತ ನಲವತು್ತ ದಿನಗ ಾದ ನಂತರ
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವ ಒಂದು ಸಂ ಾ್ಕರದ ಮೂಲಕ ಶುದಿ್ಧ ಾಗಬೇಕು ಎಂದು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ
ಹೇಳಿದೆ. ನೋಡಿರಿ: ಾಜಕ. 12:2-8. ‡ 2:23: ಪ್ರತಿ … ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು ನೋಡಿರಿ: ವಿ ೕಚನ. 13:2.
✡ 2:24: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ. 12:8. § 2:30: ರಕ್ಷಕ ಅಕ್ಷರಶಃ, ರಕ್ಷಣೆ. ಯೇಸು ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆ.
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33 ಸಿಮೆ ೕನನು ಮಗುವಿನ ಕುರಿ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ

ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. 34 ಬಳಿಕ ಸಿಮೆ ೕನನು ಅವರನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಮರಿಯಳಿಗೆ, “ಈ ಮಗುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು
ಬೀಳುವರು. ಅನೇಕರು ಏಳುವರು. ಕೆಲವರು ಅಂಗೀಕರಿಸರು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಈತನು
ದೇವರಿಂದಬಂದಗುರು ಾಗಿರುವನು. 35ಜನರುಗುಟಾ್ಟಗಿ ೕಚಿಸುವಸಂಗತಿಗಳು
ಬಯ ಾಗುವವು. ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೃದಯಕೆ್ಕ ಅಲಗು
ಾಟಿದಂ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅನ್ನಳುಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿದಳು

36 ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಅನ್ನಳೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿನಿ** ಇದ್ದಳು. ಆಕೆಯು
ಅಸೇರನ ವಂಶದ ಫನುವೇಲನ ಕುಟುಂಬದವ ಾಗಿದ್ದಳು. ಅನ್ನಳು ಬಹಳ
ಮುಪಿ್ಪನವ ಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯು ಮದುವೆ ಾದ ಏಳು ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಗಂಡನನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಂಡಳು. 37 ತನ್ನ ಉಳಿದ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ವಿಧವೆ ಾಗಿದ್ದ ಆಕೆಗೆ ಈಗ
ಎಂಭತ್ತ ಾಲು ್ಕ ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅನ್ನಳು ಾ ಾಗಲೂ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಯೇ
ಇದ್ದಳು. ಆಕೆ ಬೇರೆಲಿ್ಲಗೂ ಹೋಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತ ಮತು್ತ
ಹಗಲಿರುಳು ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು.

38ಅವಳುಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು, ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿ ದೇವರು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸುವ ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರಿಗೆ
ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಳು.

ೕಸೇಫನು ಮತು್ತ ಮರಿಯಳುಮನೆಗೆಮರಳಿದರು
39 ಪ್ರಭುವಿನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ೕಸೇಫ

ಮತು್ತ ಮರಿಯಳು ಗಲಿ ಾಯ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊ ಾದ ನಜರೇತಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. 40 ಾಲಕ ಯೇಸು ಬೆಳೆದು ಬಲಗೊಂಡು ಸಂಪೂಣರ್
ಾನಿ ಾದನು. ದೇವರ ಆಶೀ ಾರ್ದವು ಆತನೊಡನೆ ಇತು್ತ.

ಾಲಕಯೇಸು
41 ಪ್ರತಿವಷರ್ ಯೇಸುವಿನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಾ ್ಕಗಿ†† ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ

ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. 42 ಯೇಸುವಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಎಂದಿನಂತೆ ಅವರು
ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಾ ್ಕಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದರು. 43 ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ
ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಾಲಕ ಾದ ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಉಳಿದುಕೊಂಡನು. ಆತನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವು
ಾತಿ್ರಕರ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲರಬಹುದೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡ 44 ೕಸೇಫನು ಮತು್ತ

ಮರಿಯಳು ಒಂದು ದಿನವೆಲ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ನಂತರ ಮಗನನು್ನ
ಾಣದೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಮತು್ತ ಆಪ್ತಸೆ್ನೕಹಿತರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಆತನಿ ಾಗಿ
ಹುಡುಕತೊಡಗಿದರು. 45 ಆದರೆ ಅಲೆ್ಲಲೂ್ಲ ಾಣದೆ ಯೇಸುವನು್ನ ಹುಡುಕಲು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆಮರಳಿಹೋದರು.
** 2:36: ಪ್ರ ಾದಿನಿ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸುವ ಸಿ್ತ ್ರೕ. †† 2:41: ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನ. ೕಶೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಸತ್ವದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದನು್ನ
ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರತಿ ವಷರ್ ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
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46 ಮೂರು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಆತನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಯೇಸುವು

ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಾಮಿರ್ಕ ಉಪದೇಶಕರೊಡನೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರ
ಉಪದೇಶವನು್ನ ಆಲಿಸು ಾ್ತ ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶೆಗಳನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 47ಆತನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಆತನ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೂ ಆತನ ಬುದಿ್ಧವಂತಿಕೆಯ ಉತ್ತರಗಳಿಗೂ

ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 48ಯೇಸುವಿನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಆತನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ
ಕಂಡು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. ಮರಿಯಳುಆತನಿಗೆ, “ಮಗನೇ, ನೀನು ನಮಗೆ ಏಕೆ ಹೀಗೆ
ಾಡಿದೆ? ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಮತು್ತ ಾನು ನಿನ ಾಗಿ ಬಹಳ ಚಿಂತಿಸುತಿ್ತದೆ್ದವು. ನಿನಗೋಸ ್ಕರ
ಾವು ಹುಡುಕುತಿ್ತದೆ್ದವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
49 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಏಕೆ ಹುಡುಕಬೇಕಿತು್ತ? ನನ್ನ

ತಂದೆಯ (ದೇವರ) ಕೆಲಸ ಎಲಿ್ಲರುತ್ತದೋ ಅಲಿ್ಲ ಾನು ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು
ತಿಳಿದಿರಬೇ ಾಗಿತು್ತ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 50 ಆದರೆ ಆತನ ಾತು ಅವರಿಗೆ
ಅಥರ್ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

51 ಯೇಸು ಅವರೊಡನೆ ನಜರೇತಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದನು.
ಆತನ ಾಯಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಇನೂ್ನ ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. 52 ಯೇಸುವು
ಾನದಲಿ್ಲಯೂ ದೇಹಬಲದಲಿ್ಲಯೂ ವೃದಿ್ಧ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂದನು. ದೇವರಿಗೂ
ಜನರಿಗೂ ಅಚು್ಚಮೆಚಾ್ಚದನು.

3
ೕ ಾನನ ಬೋಧನೆ

(ಮ ಾ್ತಯ 3:1-12; ಾಕರ್ 1:1-8; ೕ ಾನ 1:19-28)
1 ಚಕ್ರವತಿರ್ ಾದ ತಿಬೇರಿಯಸ್ ಸೀಸರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಷರ್

ಅ ಾಗಿತು್ತ.

ಆಗ, ಂತ್ಯ ಪಿ ಾತನು ಜುದೇಯ ಾ್ರಂತ್ಯಕೂ್ಕ
ಹೆರೋದನು ಗಲಿ ಾಯಕೂ್ಕ
ಹೆರೋದನ ಸಹೋದರ ಾದ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಇತುರೆಯ ಮತು್ತ ತ್ರಕೋನಿತಿ

ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಗೂ
ಲೂಸನ್ಯನು ಅಬಿಲೇನೆ ಾ್ರಂತ್ಯಕೂ್ಕ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದರು.

2 ಅನ್ನನು ಮತು್ತ ಾಯಫನು ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದರು.* ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಜಕರೀಯನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾನನಿಗೆ ದೇವರಿಂದ ಆ ಂದು ಬಂತು.
ೕ ಾನನು ಗುಡ್ಡ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. 3 ೕ ಾನನು ೕಡರ್ನ್

ನದಿಯ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಾಪಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು
ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು. 4ಯೆ ಾಯ ಪ್ರ ಾದಿಯು ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆಯೇ ಇದು
ನಡೆಯಿತು. ಅದೇನೆಂದರೆ:
“ ‘ಪ್ರಭುವಿ ಾಗಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ.

* 3:2: ಮ ಾ ಾಜಕ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದಯೆಹೂದ್ಯ ಾಜಕರು.
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ಆತನ ಾದಿಗಳನು್ನ ನೆಟ್ಟಗೆ ಾಡಿರಿ.
5ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಣಿವೆಯುಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವವು.

ಪ್ರತಿ ಂದು ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು ಸಮ ಾಗಿ ಾಡಲ್ಪಡುವವು.
ಡೊಂ ಾದ ಾರಿಗಳು ನೀಟಾಗುವವು.

ಕೊರಕ ಾದ ಾರಿಗಳು ಸಮ ಾಗುವವು.
6ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಾಣುವನು!’
ಎಂಬು ಾಗಿ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಕೂಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.” ಯೆ ಾಯ 40:3-5

7 ಜನರು ೕ ಾನನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದರು.
ೕ ಾನನು ಅವರಿಗೆ. “ನೀವು ವಿಷಕರ ಾದ ಾವುಗಳಂತಿದಿ್ದೕರಿ! ಬರಲಿರುವ

ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದವರು ಾರು?
8 ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿರುವು ಾದರೆ ಅದನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ತಕ್ಕ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ತೋರಿಸಿರಿ. ‘ಅಬ್ರ ಾಮನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ’ ಎಂದು ಜಂಬ
ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಇಲಿ್ಲರುವ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕೊಡಬಲ್ಲನೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 9 ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ
ಕೊಡಲಿಯು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಮರವನು
ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಕ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು, “ಈಗ ಾವೇನು ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
11 ೕ ಾನನು, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎರಡು ಅಂಗಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಒಂದು

ಕೊಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಆ ಾರವಿದ್ದರೆ,ಅದನೂ್ನ ಹಂಚಿಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
12 ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರು† ಸಹ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ೕ ಾನನ

ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ೕ ಾನನಿಗೆ, “ಉಪದೇಶಕನೇ, ಾವೇನು
ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
13 ೕ ಾನನು ಅವರಿಗೆ, “ನೇಮಕ ಾದ ತೆರಿಗೆಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಜನರಿಂದ

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
14ಸೈನಿಕರು ೕ ಾನನಿಗೆ, “ ಾವೇನು ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ೕ ಾನನು ಅವರಿಗೆ, “ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಸುಳು್ಳದೂರು ಹೇಳಬೇಡಿರಿ.

ನಿಮಗೆ ಸಿಕು ್ಕವ ಸಂಬಳದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
15 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಆಗಮನವನು್ನ ನಿರೀ ಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಅವರು
ೕ ಾನನ ಬಗೆ್ಗ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ, “ಒಂದುವೇಳೆ ಈತನೇ ಕಿ್ರಸ್ತ ಾಗಿರಬಹುದು”

ಎಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡರು.
16ಅದಕೆ್ಕ ೕ ಾನನು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಆದರೆ ನನಗಿಂತಲೂ ಶಕ್ತ ಾಗಿರು ಾತನು ಬರು ಾ್ತನೆ. ಆತನ ಾದರ ಗಳನು್ನ
ಬಿಚು್ಚವದಕೂ್ಕ ನನಗೆ ೕಗ ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಲಿ್ಲಯೂ,
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲಯೂ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುವನು. 17 ಆತನು ಾಶಿಯನು್ನ
ಶುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ‡ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಬರುವನು. ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಳನು್ನ ಹೊಟಿ್ಟನಿಂದ
† 3:12: ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರು ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ರೋಮನ್ನರಿಂದ ಸಂಬಳಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಯೆಹೂದ್ಯರು. ಅವರು ಆ ಾಗೆ್ಗ ೕಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
‡ 3:17: ಶುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ “ಯೇಸು ಒಳೆ್ಳಯವರನು್ನ ಕೆಟ್ಟವರಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸುವನು” ಎಂಬುದು
ೕ ಾನನ ಅಥರ್ ಾಗಿತು್ತ.
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ಬೇಪರ್ಡಿಸಿ ತನ್ನ ಕಣಜದಲಿ್ಲ ಾಕುವನು. ನಂತರ ಹೊಟ್ಟನು್ನ ಆರದ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಸುಟು್ಟಬಿಡುವನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 18 ೕ ಾನನು ಜನರಿಗೆ ಇನೂ್ನ
ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸು ಾ್ತ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

ೕ ಾನನ ಸೇವೆಯಅಂತ್ಯ
19 ಾಜ್ಯ ಾಲಹೆರೋದನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನಹೆಂಡತಿ ಾದಹೆರೋದ್ಯ ಂದಿಗೆ

ಹೊಂದಿದ್ದ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧವನು್ನ ಮತು್ತ ಹೆರೋದನು ಾಡಿದ್ದ ಅನೇಕ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ೕ ಾನನು ಖಂಡಿಸಿದನು. 20 ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆರೋದನು
ೕ ಾನನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿಸಿ ತನ್ನ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗ ಂದಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು

ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯವನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡನು.
ೕ ಾನನಿಂದಯೇಸುವಿನ ದೀ ಾ ಾ್ನನ

(ಮ ಾ್ತಯ 3:13-17; ಾಕರ್ 1:9-11)
21 ೕ ಾನನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು, ಜನರೆಲ್ಲರೂ

ಅವನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಆಗ ಯೇಸು ಸಹ ಬಂದು
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಯೇಸು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಆ ಾಶವು ತೆರೆಯಿತು.
22 ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಾರಿ ಾಳದ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಇಳಿದು ಬಂದನು. ಆ
ಕೂಡಲೇ, ಪರಲೋಕದಿಂದ ಧ ್ವನಿ ಂದು ಹೊರಟು, “ನೀನು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಮಗನು,
ಾನು ನಿನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

ೕಸೇಫನ ಕುಟುಂಬ ಚರಿತೆ್ರ
(ಮ ಾ್ತಯ 1:1-17)

23 ಯೇಸು ಬೋಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಾಗ ಸು ಾರು ಮೂವತು್ತ
ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೇಸು ೕಸೇಫನಮಗನೆಂದು ಜನರು ಾವಿಸಿದ್ದರು.

ೕಸೇಫನು ಹೇಲಿಯಮಗನು.
24ಹೇಲಿಯುಮ ಾ್ತತನಮಗನು.
ಮ ಾ್ತತನು ಲೇವಿಯಮಗನು.
ಲೇವಿಯುಮೆಲಿ್ಕಯಮಗನು.
ಮೆಲಿ್ಕಯುಯ ಾ್ನಯನಮಗನು.
ಯ ಾ್ನಯನು ೕಸೇಫನಮಗನು.
25 ೕಸೇಫನು ಮತ್ತಥೀಯನಮಗನು.
ಮತ್ತಥೀಯನು ಆ ೕಸನಮಗನು.
ಆ ೕಸನು ನಹೂಮನಮಗನು.
ನಹೂಮನು ಎಸಿ್ಲಯಮಗನು.
ಎಸಿ್ಲಯು ನ ಾ್ಗಯನಮಗನು.
26ನ ಾ್ಗಯನುಮ ಾಥತನಮಗನು.
ಮ ಾಥತನು ಮತ್ತಥೀಯನಮಗನು.
ಮತ್ತಥೀಯನು ಶಿಮೀಯನಮಗನು.
ಶಿಮೀಯನು ೕಸೇಖನಮಗನು.
ೕಸೇಖನುಯೂದನಮಗನು.

27ಯೂದನು ೕ ಾನನಮಗನು.
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ೕ ಾನನು ರೇಸನಮಗನು.
ರೇಸನು ಜೆರು ಾಬೆಲನಮಗನು.
ಜೆರು ಾಬೆಲನು ಸಲಥಿಯೇಲನಮಗನು.
ಸಲಥಿಯೇಲನು ಸೇರಿಯಮಗನು.
28ಸೇರಿಯುಮೆಲಿ್ಕಯಮಗನು.
ಮೆಲಿ್ಕಯು ಅದಿ್ದಯಮಗನು.
ಅದಿ್ದಯು ಕೋ ಾಮನಮಗನು.
ಕೋ ಾಮನು ಎಲ್ಮ ಾಮನಮಗನು.
ಎಲ್ಮ ಾಮನು ಏರನಮಗನು.
29ಏರನುಯೆಹೋಷುವನಮಗನು.
ಯೆಹೋಷುವನು ಎಲಿಯೇಜರನಮಗನು.
ಎಲಿಯೇಜರನು ೕರೈವುನಮಗನು.
ೕರೈವುನು ಮ ಾ್ತತನಮಗನು.

ಮ ಾ್ತತನು ಲೇವಿಯಮಗನು.
30ಲೇವಿಯು ಸಿಮೆ ೕನನಮಗನು.
ಸಿಮೆ ೕನನುಯೂದನಮಗನು.
ಯೂದನು ೕಸೇಫನಮಗನು.
ೕಸೇಫನು ಾವುನಮಗನು.
ಾವುನು ಎಲಿಯಕೀಮನಮಗನು.

31ಎಲಿಯಕೀಮನುಮೆಲೆಯನಮಗನು.
ಮೆಲೆಯನುಮೆನ್ನನ ಮಗನು.
ಮೆನ್ನನು ಮ ಾ್ತಥನಮಗನು.
ಮ ಾ್ತಥನು ಾ ಾನನಮಗನು.
ಾ ಾನನು ಾವೀದನಮಗನು.

32 ಾವೀದನು ಇಷಯನಮಗನು.
ಇಷಯನು ಓಬೇದನಮಗನು.
ಓಬೇದನು ಬೋವಜನಮಗನು.
ಬೋವಜನು ಸಲೊ್ಮೕನನಮಗನು.
ಸಲೊ್ಮೕನನು ನಹಸೊ್ಸೕನನಮಗನು.
33ನಹಸೊ್ಸೕನನು ಅಮಿ್ಮ ಾ ಾ್ವನ ಮಗನು.
ಅಮಿ್ಮ ಾ ಾ್ವನು ಅದಿ್ಮನನಮಗನು.
ಅದಿ್ಮನನು ಅನೈರ್ಯನಮಗನು.
ಅನೈರ್ಯನು ಹೆಸೊ್ರೕನನಮಗನು.
ಹೆಸೊ್ರೕನನು ಪೆರೆಸನಮಗನು.
ಪೆರೆಸನುಯೂದನಮಗನು.
34ಯೂದನು ಾಕೋಬನಮಗನು.
ಾಕೋಬನು ಇ ಾಕನಮಗನು.

ಇ ಾಕನು ಅಬ್ರ ಾಮನಮಗನು.
ಅಬ್ರ ಾಮನು ತೇರಹನಮಗನು.
ತೇರಹನು ನಹೋರನಮಗನು.
35ನಹೋರನು ಸೆರೂಗನಮಗನು.
ಸೆರೂಗನು ರೆಗೂವನಮಗನು.
ರೆಗೂವನು ಪೆಲೆಗನಮಗನು.
ಪೆಲೆಗನು ಎಬರನಮಗನು.
ಎಬರನು ಾಲನಮಗನು.
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36 ಾಲನು ಕಯಿನನಮಗನು.
ಕಯಿನನು ಅಪರ್ಕ್ಷದನಮಗನು.
ಅಪರ್ಕ್ಷದನು ಶೇಮನಮಗನು.
ಶೇಮನು ನೋಹನಮಗನು.
ನೋಹನು ಾಮೆಕನಮಗನು.
37 ಾಮೆಕನು ಮೆತೂಷಲನಮಗನು.
ಮೆತೂಷಲನು ಹನೋಕನಮಗನು.
ಹನೋಕನುಯೆರೆದನಮಗನು.
ಯೆರೆದನುಮಹಲಲೇಲನಮಗನು.
ಮಹಲಲೇಲನು ಕಯಿ ಾನನಮಗನು.
38 ಕಯಿ ಾನನು ಎನೋಷನಮಗನು.
ಎನೋಷನು ಸೇಥನಮಗನು.
ಸೇಥನು ಆ ಾಮನಮಗನು.
ಆ ಾಮನು ದೇವರಮಗನು.

4
ಯೇಸುವಿಗೆ ಸೈ ಾನನಿಂ ಾದ ಶೋಧನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 4:1-11; ಾಕರ್ 1:12-13)

1 ಯೇಸುವು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಆತನು
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿದ್ದನು. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಯೇಸುವನು್ನ ಅಡವಿಗೆ ನಡಿಸಿದನು.
2ಅಲಿ್ಲ ಸೈ ಾನನು ಆತನನು್ನ ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಶೋಧಿಸಿದನು. ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಯೇಸು ಏನನೂ್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ತರು ಾಯ,ಯೇಸುವಿಗೆ ಬಹಳ ಹಸಿವೆ ಾಯಿತು.

3 ಆಗ ಸೈ ಾನನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ದೇವರ ಮಗ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಕಲಿ್ಲಗೆ
ರೊಟಿ್ಟ ಾಗು ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸು” ಎಂದನು.

4ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು,

“ ‘ಮನುಷ ್ಯನು ರೊಟಿ್ಟ ತಿಂದ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ.’ ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 8:3
ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

5 ಆಗ ಸೈ ಾನನು ಯೇಸುವನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ
ಭೂಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿ, 6 “ಈ ಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಇವುಗಳ
ಸ ಾರ್ಧಿ ಾರವನೂ್ನ ವೈಭವವನೂ್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ
ಅಧೀನದಲಿ್ಲವೆ. ಾನು ಾರಿಗೆ ಬೇ ಾದರೂ ಇವುಗಳನು್ನ ಕೊಡಬಲೆ್ಲ. 7 ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವು ಾದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

8ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು,

“ ‘ನಿನ್ನ ಪ್ರಭು ಾದ ದೇವರೊಬ್ಬನನೆ್ನೕ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು,
ಆತನೊಬ್ಬನಿಗೇ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು’ ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 6:13

ಎಂಬು ಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ!” ಎಂದನು.
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9 ಬಳಿಕ ಸೈ ಾನನು ಯೇಸುವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆದೊಯು್ದ, ದೇ ಾಲಯದ

ಬಹು ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, “ನೀನು ದೇವರಮಗ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಕೆ್ಕ ಧುಮುಕು!

10 ‘ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುವನು.’ ಕೀತರ್ನೆ.
91:1

11 ‘ನಿನ್ನ ಾದವು ಕಲಿ್ಲಗೆ ತಗಲೀತೆಂದು
ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಳು್ಳವರು’ ಕೀತರ್ನೆ. 91:12

ಎಂಬು ಾಗಿ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ” ಎಂದನು.

12ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು,

“ ‘ನಿನ್ನ ಪ್ರಭು ಾದ ದೇವರನು್ನ ಪರೀ ಸ ಾರದು’ ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 6:16
ಎಂಬು ಾಗಿಯೂ ಬರೆದಿದೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

13 ಸೈ ಾನನು ಯೇಸುವನು್ನ ಾ ಾ ವಿಧದಲಿ್ಲ ಶೋಧಿಸಿದ ನಂತರ, ತಕ್ಕ ಾಲ ಬರುವ
ತನಕ ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು.

ಜನರಿಗೆಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
(ಮ ಾ್ತಯ 4:12-17; ಾಕರ್ 1:14-15)

14 ಯೇಸು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಕೂಡಿದವ ಾಗಿ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋದನು. ಯೇಸುವಿನ ಸುದಿ್ದಯು ಗಲಿ ಾಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಹಬಿ್ಬತು. 15 ಯೇಸು ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶಿಸಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು.
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಹೊಗಳಿದರು.

ಯೇಸು ಸ್ವಂತ ಾಡಿಗೆ ಬಂದದು್ದ
(ಮ ಾ್ತಯ 13:53-58; ಾಕರ್ 6:1-6)

16 ಯೇಸು ಾನು ಬೆಳೆದ ನಜರೇತ್ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು.
ಾಡಿಕೆಯ ಪ್ರ ಾರ, ಆತನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸ ಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಯೇಸು
ಓದುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಎದು್ದನಿಂತನು. 17ಪ್ರ ಾದಿ ಾದಯೆ ಾಯನ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಆತನಿಗೆ
ಓದಲು ಕೊಡ ಾಗಿತು್ತ. ಯೇಸು ಆಪುಸ್ತಕವನು್ನ ತೆರೆದು ಈ ಾಗವನು್ನ ಓದಿದನು:

18 “ಪ್ರಭುವಿನ (ದೇವರ) ಆತ್ಮವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಇದೆ.
ಬಡಜನರಿಗೆ ಶುಭಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಾಪಕೆ್ಕ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ‘ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ’ ಎಂತಲೂ
ಕುರುಡರಿಗೆ, ‘ನಿಮಗೆಮತೆ್ತ ಕಣು್ಣ ಾಣಿಸುವುದು’ ಎಂತಲೂ

ತಿಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ದ ಾ್ಬಳಿಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾದವರನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ

19 ಪ್ರಭುವಿನ ಶುಭವಷರ್ವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕೂ್ಕ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ.” ಯೆ ಾಯ 61:1-2
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20ಈ ಾಗವನು್ನ ಓದಿದ ನಂತರಯೇಸು ಆಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ ಸ ಾಮಂದಿರದ

ಸೇವಕನ ಕೈಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು
ಯೇಸುವನೆ್ನೕ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. 21 ಆಗ ಯೇಸು, ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಇದೀಗ
ಓದಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ನೀವು ಕೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದಗಲೇ ಅವು ನಿಜ ಾಗಿ ನೆರವೇರಿದವು!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಹೊಗಳತೊಡಗಿದರು. ಅವರು ಆತನ ಇಂ ಾದ
ಾತುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ, “ಇವನು ಈ ರೀತಿ ಾ ಾಡಲು ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ? ಇವನು
ೕಸೇಫನಮಗನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

23 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವಂತೂ ‘ವೈದ್ಯನೇ, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಾಸಿ ಾಡಿಕೊ’ ಎಂಬ
ಾದೆಯನು್ನ ನನಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ. ‘ನೀನು ಕಪೆ ೌರ್ಮಿನಲಿ್ಲ
ಾಡಿದ ಕೆಲವು ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. ಅದೇ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ

ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಾಡು!’ ” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ. 24 ಾನು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಪ್ರ ಾದಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತಊರಿನಲಿ್ಲ ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

25 “ ಾನು ಹೇಳುವುದು ಸತ್ಯ. ಎಲೀಯನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಮೂರುವರೆ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮಳೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಾವ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಆ ಾರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ವಿಧವೆಯರು ಇದ್ದರು.
26ಆದರೆ ಎಲೀಯನನು್ನ ಬೇರೆ ಾವ ವಿಧವೆಯರ ಬಳಿಗೂ ಕಳುಹಿಸದೆ ಸಿದೋನ್
ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಸರೆಪ್ತಊರಿನ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯಬಳಿಗೆ ಾತ್ರ ಕಳುಹಿಸ ಾಯಿತು.

27 “ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಎಲೀಷನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ಾಸಿ ಾಗದೆ ಸಿರಿಯ ದೇಶದ
ಾ ಾನನೊಬ್ಬನಿಗೇ ಾಸಿ ಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
28 ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಾಗಿ

ಕೋಪಗೊಂಡು 29 ಯೇಸುವನು್ನ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗಟಿ್ಟದರು. ಆ ಪಟ್ಟಣವು
ಒಂದು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿತು್ತ. ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಗುಡ್ಡದ ಅಂಚಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು ಕೆಳಕೆ್ಕ ತಳಿ್ಳಬಿಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 30ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾದು
ಹೊರಟುಹೋದನು.
ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ
( ಾಕರ್ 1:21-28)

31 ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯದ ಕಪೆ ೌರ್ಮ್ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಹೋದನು.
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದುಯೇಸು ಜನರಿಗೆಉಪದೇಶಿಸಿದನು. 32ಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶಕೆ್ಕ
ಅವರು ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಾ ಾಡಿದನು.

33 ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನು
ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ, 34 “ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೇ! ನಮ್ಮ ಗೊಡವೆ ನಿನಗೇಕೆ?
ನಮ್ಮನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿರುವೆ ಾ? ನೀನು ಾರೆಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲನು.
ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಶುದ್ಧನು!” ಎಂದು ಕೂಗಿದನು. 35 ಆದರೆ
ಯೇಸು ಆ ದೆವ್ವಕೆ ್ಕ, “ಸುಮ್ಮನಿರು! ಇವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗೆ ಾ!” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ದೆವ್ವವುಅವನನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಕೆಡವಿ ಾವಕೇಡೂ
ಾಡದೆ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಯಿತು.
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36 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬೆರ ಾಗಿ, “ಎಂ ಾ ಾತುಗಳಿವು! ಆತನು ಅಧಿ ಾರದಿಂದಲೂ

ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಲು, ಅವು ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತ್ತವೆಯ ಾ್ಲ” ಎಂದು
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 37 ಹೀ ಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಸುದಿ್ದಯು ಆ ಾ್ರಂತ್ಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ

ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡಿತು.
ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಗುಣಹೊಂದಿದ ಸಿ್ತ ್ರೕ
(ಮ ಾ್ತಯ 8:14-17; ಾಕರ್ 1:29-34)

38 ಯೇಸು ಸ ಾಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಟು ಸೀ ೕನನ* ಮನೆಗೆ ಹೋದನು.
ಸೀ ೕನನಅತೆ್ತ ಬಹಳಜ್ವರದಿಂದನರಳುತಿ್ತದ್ದಳು. ಆಕೆಗೆಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಅಲಿ್ಲದ್ದವರು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 39ಯೇಸು ಆಕೆಯಬಳಿನಿಂತು,ಆಕೆಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆಜ್ವರಕೆ ್ಕ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆಕೂಡಲೇಆಕೆಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು. ಆಕೆ
ಎದು್ದ ಅವರನು್ನ ಉಪಚರಿಸಿದಳು.
ಅನೇಕರಿಗೆ ಆರೋಗ ್ಯ ಾನ

40 ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾದ ತಮ್ಮ ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ ಜನರು
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ತರಹದ
ಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ರೋಗಿಯ ಮೇಲೂ ಯೇಸು ತನ್ನ ಕೈಯನಿ್ನಟು್ಟ
ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. 41 ಅನೇಕ ಜನರೊಳಗಿಂದ ದೆವ್ವಗಳು, “ನೀನು ದೇವಕು ಾರ”
ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸು ಾ್ತ ಬಿಟು್ಟಹೋದವು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಆ ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ,
“ ಾ ಾಡಕೂಡದೆಂದು” ಬಲ ಾಗಿ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಯೇಸುವೇ “ಕಿ್ರಸ್ತ”ನೆಂದು
ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ.
ಇತರಊರುಗಳಿಗೆಯೇಸುವಿನ ಸಂದಶರ್ನ
( ಾಕರ್ 1:35-39)

42 ಮರುದಿನ ಯೇಸು ನಿಜರ್ನ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಜನರು ಯೇಸುವಿ ಾಗಿ
ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು, ತಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗದಂತೆ ಆತನನು್ನ ತಡೆಯಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. 43 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಬೇರೆ ಊರುಗಳವರಿಗೂ
ಸಹ ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

44ಬಳಿಕಯೇಸು ಜುದೇಯದ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸಿದನು.

5
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ ಪೇತ್ರ, ಾಕೋಬ, ೕ ಾನ
(ಮ ಾ್ತಯ 4:18-22; ಾಕರ್ 1:16-20)

1 ಯೇಸು ಗೆನೆಸರೇತ್ (ಗಲಿ ಾಯ) ಸರೋವರದ ಬಳಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ,
ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಲು ಅನೇಕ ಜನರು ನೂ ಾಡು ಾ್ತ ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ
ಸೇರಿಬಂದರು. 2 ಸರೋವರದ ದಡದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಎರಡು ದೋಣಿಗಳನು್ನ ಯೇಸು
ನೋಡಿದನು. ಬೆಸ್ತರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. 3ಯೇಸು ಸೀ ೕನನ
ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಹತಿ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ದೋಣಿಯನು್ನ ದಡದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದೂರಕೆ್ಕ
ನೂಕಬೇಕೆಂದು ಸೀ ೕನನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
* 4:38: ಸೀ ೕನ ಸೀ ೕನನ ಇನೊ್ನಂದು ಹೆಸರು ಪೇತ್ರ.
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4ಉಪದೇಶ ಾಡಿದಮೇಲೆಯೇಸು ಸೀ ೕನನಿಗೆ, “ದೋಣಿಯನು್ನ ಆಳ ಾದ

ನೀರಿನ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನಡೆಸಿ, ಮೀನುಹಿಡಿಯಲು ನಿಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಾಕಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಸೀ ೕನನು, “ಗುರುವೇ, ಾವು ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಪಟ್ಟರೂ ಒಂದು
ಮೀನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಬೀಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದನು. 6ಬೆಸ್ತರು
ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಬೀಸಿ ಾಗ, ಅವರ ಬಲೆಗಳು ಹರಿದುಹೋಗುವಷು್ಟ
ಮೀನುಗಳು ಾಶಿ ಾಶಿ ಾಗಿ ಬಲೆಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡವು. 7 ಆಗ ಅವರು
ಮತೊ್ತಂದು ದೋಣಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ ಸನೆ್ನ ಾಡಿ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ
ಕರೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮೀನುಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸಲು ದೋಣಿಗಳೆರಡೂ
ಮುಳುಗುವಂ ಾದವು.

8-9 ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಬೆಸ್ತರಿಗೆ ಾ್ಲ ವಿಸ್ಮಯ ಾಯಿತು. ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನಂತೂ
ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಣ ಾಲೂರಿ “ಪ್ರಭುವೇ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗು,
ಾನು ಾಪಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ!” ಎಂದನು. 10 ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಕ್ಕ ಾದ
ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ೕ ಾನರೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. (ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸೀ ೕನನ
ಾಲು ಾರ ಾಗಿದ್ದರು.)
ಯೇಸು ಸೀ ೕನನಿಗೆ, “ಭಯಪಡಬೇಡ. ಇಂದಿನಿಂದ ನೀನು ಮೀನನು್ನ

ಹಿಡಿಯದೆ,ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಲು ದುಡಿಯುವೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
11 ಅವರು ತಮ್ಮ ದೋಣಿಗಳನು್ನ ದಡಕೆ್ಕ ಾಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ

ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಗುಣಹೊಂದಿದ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 8:1-4; ಾಕರ್ 1:40-45)

12 ಒಮೆ್ಮ ಯೇಸು ಒಂದು ಊರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಬ್ಬನು ಆತನನು್ನ
ಕಂಡು, ಆತನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಮನಸು್ಸ ಾಡಿದರೆ ನನ್ನನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸಬಲೆ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

13ಯೇಸು, “ನಿನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲು ನನಗೆಮನಸು್ಸಂಟು. ನಿನಗೆ ಗುಣ ಾಗಲಿ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದನು. ಕೂಡಲೆ ಅವನಿಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು.
14 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ಾರಿಗೂ
ಹೇಳದೆ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಮೈಯನು್ನ ತೋರಿಸಿ ೕಶೆಯ
ನಿಯಮಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸು. ನಿನಗೆ
ಾಸಿ ಾಯಿತೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದೇ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ಾ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆಯೇಸುವಿನ ಸುದಿ್ದಯು ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಹಬಿ್ಬತು.

15ಅನೇಕ ಜನರು ಆತನ ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೂ್ಕ ತಮ್ಮ ಾಯಿಲೆಗಳನು್ನ
ಾಸಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಬಂದರು. 16 ಯೇಸು ಆ ಾಗೆ್ಗ ನಿಜರ್ನ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಗುಣಹೊಂದಿದ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 9:1-8; ಾಕರ್ 2:1-12)

17 ಒಂದು ದಿನ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಸಹಅಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು, ಗಲಿ ಾಯದಿಂದಲೂ
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ಜುದೇಯ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಊರುಗಳಿಂದಲೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂ ಬಂದಿದ್ದರು.
ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಪ್ರಭುವಿನ ಶಕಿ್ತಯು ಆತನಲಿ್ಲತು್ತ. 18 ಒಬ್ಬ
ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿ ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಕೆಲವು
ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದು ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಇಡಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. 19 ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಜನ ಇದು್ದದರಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಲು ಅವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತ
ಹೆಂಚುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಯನು್ನ ಾಸಿಗೆಯ ಸಹಿತಯೇಸುವಿನ
ಮುಂದೆ ಇಳಿಸಿದರು. 20 ಈ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಆ ರೋಗಿಗೆ,
“ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ಯೆಹೂದ್ಯ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರು, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು
(ಯೇಸು) ಾರು? ಈತನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನ ಾ್ಲ!
ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬಲ್ಲನು”ಎಂದುತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ೕಚಿಸಿದರು.

22ಆದರೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಆ ರೀತಿ
ೕಚಿಸುವುದೇಕೆ? 23 ಾವುದು ಸುಲಭ? ‘ನಿನ್ನ ಾಪಗಳುಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ’ಎಂದು

ಾಶ್ವರ್ ಾಯುರೋಗಿಗೆಹೇಳುವುದೋ? ಅಥ ಾ ‘ಎದು್ದನಿಂತು ನಡೆ’ಎನು್ನವುದೋ?
24ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ* ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಅಧಿ ಾರ
ಉಂಟೆಂಬುದು ನಿಮಗೆಖಚಿತ ಾಗಬೇಕು”ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಗೆ,
“ಏಳು! ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಆ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಜನರು ಮುಂದೆ ಎದು್ದನಿಂತು, ತನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. 26 ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಬಹಳ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸತೊಡಗಿದರು ಮತು್ತ ದೇವರಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ, “ಈ ದಿನ ಾವು ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ಕಂಡೆವು!” ಎಂದರು.
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ ಲೇವಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 9:9-13; ಾಕರ್ 2:13-17)

27 ಬಳಿಕ, ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ, ಸುಂಕದಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಲೇವಿ. ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,
“ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 28 ಲೇವಿಯು ಎದು್ದ, ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು.

29 ಬಳಿಕ ಲೇವಿಯು ಯೇಸುವಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಔತಣವನು್ನ
ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು. ಅನೇಕ ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರು ಮತು್ತ ಇನಿ್ನತರ ಜನರು ಸಹ
ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. 30 ಆದರೆ ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು
ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ಸುಂಕದವರೊಡನೆ ಮತು್ತ ಇತರ ಕೆಟ್ಟ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಏಕೆಊಟ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ ಮತು್ತ ಕುಡಿಯುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಆ ೕಪಿಸಿದರು.

31 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ವೈದ್ಯನ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದು ಆರೋಗ ್ಯವಂತರಿಗಲ್ಲ,
ಾಯಿಲೆಯವರಿಗಷೆ್ಟ. 32 ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ

* 5:24: ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಯೇಸು. ಾನಿಯೇಲ 7:13-14ರಲಿ್ಲ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸಲು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಮೆಸಿ್ಸೕಯನಿಗೆಈಹೆಸರು ಕೊಡ ಾಗಿದೆ.
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ತಿರಿಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ ಎಂದು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕರೆಯಲು ಾನು ಬಂದವನಲ್ಲ, ಾಪಿಗಳನು್ನ
ಕರೆಯಲು ಬಂದವನು!” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಉಪ ಾಸದ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಉತ್ತರ
(ಮ ಾ್ತಯ 9:14-17; ಾಕರ್ 2:18-22)

33 ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಫರಿ ಾಯರ ಹಿಂ ಾಲಕರು ಉಪ ಾಸವಿದು್ದ
ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ. ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆ ಾಗೆ್ಗ ಉಪ ಾಸವಿದು್ದ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ.
ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ಾದರೋ ಾ ಾಗಲೂ ತಿಂದುಕುಡಿಯುವುದರಲೆ್ಲೕ ಇ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು
ಟೀಕಿಸಿದರು.

34 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಮದುವೆಯಲಿ್ಲ ಮದುಮಗನ ಸಂಗಡ ಇರುವ ಅವನ
ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ ನೀವು ಉಪ ಾಸ ಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 35 ಆದರೆ
ಮದುಮಗನು ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗುವ ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವನ
ಸೆ್ನೕಹಿತರು ಉಪ ಾಸ ಾಡುವರು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

36 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು: “ಹಳೆ ಅಂಗಿಗೆ ತೇಪೆ
ಹಚು್ಚವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊಸ ಅಂಗಿಯಿಂದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಾರೂ ಹರಿದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಾಗೆ ಾಡಿದೆ್ದೕ ಾದರೆ, ಹೊಸ ಅಂಗಿಯನು್ನ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಂ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಅಂಗಿಯ ಬಟೆ್ಟಯು ಹಳೆ ಅಂಗಿಗೆ ಹೋಲುವುದೂ ಇಲ್ಲ.
37 ಅಂತೆಯೇ ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹಳೆಯ ಾ್ರ ಾರಸದ ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಾರೂ
ತುಂಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದುವೇಳೆ ತುಂಬಿದರೆ, ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವು ಚೀಲಗಳನು್ನ
ಒಡೆದು ಾಕುವುದರಿಂದ ಾ್ರ ಾರಸವೂಚೆಲಿ್ಲಹೋಗುತ್ತದೆ,ಚೀಲಗಳೂ ಾ ಾಗುತ್ತವೆ.
38 ಜನರು ಾ ಾಗಲೂ ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸದ ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿಡು ಾ್ತರೆ. 39 ಹಳೆಯ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದವನಿಗೆ ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವು
ರುಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹಳೆಯ ಾ್ರ ಾರಸವನೆ್ನೕ ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತನೆ.”

6
ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕೆ್ಕ ಒಡೆಯನು
(ಮ ಾ್ತಯ 12:1-8; ಾಕರ್ 2:23-28)

1 ಒಂ ಾನೊಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಪೈರಿನ ಹೊಲಗಳನು್ನ
ಾದುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ತೆನೆಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ, ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಸಕಿ ಾಳನು್ನ
ತಿಂದರು. 2 ಕೆಲವು ಫರಿ ಾಯರು, “ನೀವು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಾಡುವುದು
ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
3 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು ಹಸಿದಿ ಾ್ದಗ
ಾವೀದನು ಏನು ಾಡಿದನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಓದಿದಿ್ದೕರಿ. 4 ಾವೀದನು ದೇವರ
ಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ್ದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ತಿಂದನು. ತನ್ನ ತೆ ಇದ್ದ ಜನರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟನು. ಇದು ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ. ಾಜಕರು ಾತ್ರವೇಈರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು ಎಂದು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ”ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿ, 5 “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕೂ್ಕ
ಒಡೆಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಗುಣಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕಿ್ತ
(ಮ ಾ್ತಯ 12:9-14; ಾಕರ್ 3:1-6)

6 ಮತೊ್ತಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಸ ಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಬಲಗೈ ಬತಿ್ತಹೋಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಅಲಿ್ಲದ್ದನು.
7 ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿದರೆ, ಆತನ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸಬಹುದೆಂದು
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರು ಹೊಂಚು ಾಕಿ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. 8ಆದರೆ
ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಯೇಸುವು ಕೈಬತಿ್ತಹೋಗಿದ್ದ
ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ಬಂದು ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಎದು್ದಬಂದು
ನಿಂತನು. 9 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡುವುದು ಸರಿ? ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ವನೊ್ನೕ ಅಥ ಾ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ವನೊ್ನೕ?

ಜೀವವನು್ನ ಉಳಿಸುವುದೋ? ಅಥ ಾ ಾಶ ಾಡುವುದೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
10 ಯೇಸು ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿದ್ದ ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ನೋಡಿ, ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ

ಕೈಯನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು” ಎಂದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಚಾಚಿದನು. ಆ
ಕೂಡಲೇ ಅವನ ಕೈ ಾಸಿ ಾಯಿತು. 11ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು
ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡರು. ಅವರು, “ ಾವು ಯೇಸುವಿಗೆ ಏನು ಾಡೋಣ?”
ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಸಂಚು ಾಡಿದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರು
(ಮ ಾ್ತಯ 10:1-4; ಾಕರ್ 3:13-19)

12 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹೋದನು.
ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಅಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದನು. 13ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ, ಯೇಸು
ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕರೆದನು. ಅವರಲಿ್ಲಹನೆ್ನರಡುಮಂದಿಯನು್ನ ಆತನುಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಯೇಸು ಈ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರಿಗೆ, “ಅ ಸ್ತಲರು” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಅವರು
ಾರೆಂದರೆ:
14ಸೀ ೕನ (ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಪೇತ್ರನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.)
ಮತು್ತ ಪೇತ್ರನ ಸಹೋದರ ಾದ ಅಂದೆ್ರಯ,
ಾಕೋಬ

ಮತು್ತ ೕ ಾನ,
ಫಿಲಿಪ್ಪ
ಮತು್ತ ಾತೊರ್ಲೊ ಾಯ,
15ಮ ಾ್ತಯ,
ತೋಮ,
ಾಕೋಬ (ಅ ಾ್ಫಯನಮಗ)

ಮತು್ತ ದೇ ಾಭಿ ಾನಿ* ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿ ೕನ,
16ಯೂದ ( ಾಕೋಬನಮಗ)
ಮತು್ತ ಇಸ ್ಕರಿ ೕತಯೂದ (ಯೇಸುವಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದವನು ಇವನೇ.)

* 6:15: ದೇ ಾಭಿ ಾನಿ ಅಕ್ಷರಶಃ, ಉಗ್ರ ಾಮಿ. ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಹೋ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜಕೀಯ
ಪಂಗಡಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದ್ದನು.
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ಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶಮತು್ತ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ ್ಯ ಾನ
(ಮ ಾ್ತಯ 4:23-25; 5:1-12)

17 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಅ ಸ್ತಲರು ಬೆಟ್ಟದಿಂದಿಳಿದು ಸಮತಟಾ್ಟದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. ಆತನ ಹಿಂ ಾಲಕರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಅಲಿ್ಲ ನೆರೆದಿತು್ತ.
ಜುದೇಯ ಾ್ರಂತ್ಯದಿಂದಲೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂ ಜನಸಮೂಹವು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದಿತು್ತ. 18 ಅವರೆಲ್ಲರು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೂ್ಕ ಆತನಿಂದ
ಾಸಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಬಂದಿದ್ದರು. ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಜನರನು್ನ
ಯೇಸು ಾಸಿ ಾಡಿದನು. 19 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಮುಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಆತನಿಂದ ಶಕಿ್ತಯು ಹರಿದುಬಂದು ಎಲ್ಲರನೂ್ನ
ಗುಣಪಡಿಸುತಿ್ತತು್ತ!

20ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,

“ಬಡವ ಾದ ನೀವು ಧನ್ಯರು;
ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮದೇ.

21ಹಸಿವೆಗೊಂಡಿರುವ ನೀವು ಧನ್ಯರು;
ನಿಮಗೆ ತೃಪಿ್ತ ಾಗುವುದು.

ಅಳುತಿ್ತರುವ ನೀವು ಧನ್ಯರು;
ಆನಂದದಿಂದ ನೀವು ನಗುವಿರಿ.

22 “ನೀವು ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರೆ, ತುಚಿ್ಛೕಕರಿಸಿದರೆ, ಅವ ಾನ ಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೆಟ್ಟವರೆಂದು
ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಧನ್ಯರು. 23 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆನಂದಪಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆಬಹಳಫಲಸಿಕು ್ಕವುದು. ಈಜನರು ನಿಮಗೆ ಾಡಿದಂತೆಯೇ
ಅವರ ಪಿತೃಗಳು ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಾಡಿದರು.

24 “ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
ನೀವು ಸುಖಕರ ಾದ ಜೀವನವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದಿರಿ.

25ಈಗ ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬಿರುವ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
ನೀವು ಹಸಿಯುವಿರಿ.

ನಗುವ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
ನೀವು ದುಃಖಪಡುವಿರಿಮತು್ತ ಅಳುವಿರಿ.

26 “ಜನರಿಂದ ಾ ಾಗಲೂ ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು
ಹೇಳಲಿ! ಅವರ ಪಿತೃಗಳು ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಹೊಗಳುತಿ್ತದ್ದರು.
ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 5:38-48; 7:12)

27 “ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಲಿಸುತಿ್ತರುವ ನಿಮಗೆ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿರಿ.
28 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಪಿಸುವವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೀನೈಸುವ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ
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ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 29ಒಬ್ಬನು ನಿಮ್ಮ ಕೆನೆ್ನಗೆ ಹೊಡೆದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಕೆನೆ್ನಯನೂ್ನ
ಒಡಿ್ಡರಿ. ಒಬ್ಬನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ, ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಂಗಿಯನೂ್ನ
ಕೊಡಿ. 30 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಒಬ್ಬನು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಏ ಾದರೂ
ತೆಗೆದುಕೊಂ ಾಗ ಅದನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡೆಂದು ಕೇಳಬೇಡಿ. 31ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಜನರು
ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಸೆಪಡುತಿ್ತೕರೋ ಅದನೆ್ನೕ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಾಡಿರಿ.

32 “ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರನೆ್ನೕ ನೀವು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ಏಕೆ
ಬರಬೇಕು? ಇಲ್ಲ! ತಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರನು್ನ ಾಪಿಷ್ಠರು ಸಹ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತರೆ!
33 ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವವರಿಗೇ ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿದರೆ,
ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ಬರುವುದೇ? ಾಪಿಷ್ಠರು ಸಹ ಾಗೆಯೇ ಾಡು ಾ್ತರೆ!
34 ನೀವು ಾರಿ ಾದರೂ ಾಲಕೊಟು್ಟ, ಅದನು್ನ ಪೂತಿರ್ ಾಗಿ ಮತೆ್ತ ಅವರಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ಬರುವುದೇ? ಾಪಿಷ್ಠರು ಸಹ
ಾಗೆಯೇ ಾಲಕೊಟು್ಟ ಮತೆ್ತ ಅದನು್ನ ಪೂತಿರ್ ಾಗಿಮರಳಿ ಪಡೆಯು ಾ್ತರೆ!
35 “ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿರಿ.

ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಾಲ ಕೊಡು ಾಗ ಮತೆ್ತ ಅವರಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದೆಂಬ
ನಿರೀ ಯಿಲ್ಲದೆ ಕೊಡಿರಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಫಲವಿರುವುದು. ನೀವು
ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗುವಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಾಪಿಷ್ಠರಿಗೂ
ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಲ್ಲದವರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 36 ನಿಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯು
ಕರುಣಾಮಯ ಾಗಿರುವಂತೆ ನೀವೂ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ.

ನಿನ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸಿಕೊ
(ಮ ಾ್ತಯ 7:1-5)

37 “ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡಬೇಡಿರಿ, ಆಗ ನಿಮಗೂ ತೀ ಾರ್ಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಬೇರೆಯವರನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಡಿರಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ
ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತರರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ಆಗ ನಿಮಗೂ
ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಆಗುವುದು. 38 ಇತರರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ, ಆಗ ನಿಮಗೂ ದೊರೆಯುವುದು.
ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲಅದುಮಿ,ಅ ಾ್ಲಡಿಸಿಹೊರಚೆಲು್ಲವಂತೆಅಳೆದುನಿಮ್ಮಸೆರಗಿಗೆ ಾಕುವರು.
ನೀವು ಅಳೆಯುವ ಅಳತೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೂ ಅಳೆದುಕೊಡುವರು.”

39ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಈ ಾಮ್ಯವನೂ್ನ ಹೇಳಿದನು: “ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ
ಕುರುಡನನು್ನ ನಡಿಸುವುದ ಾ್ಕದೀತೇ? ಇಲ್ಲ! ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ ಬೀಳುವರು.
40ಶಿಷ ್ಯನು ಗುರುವಿಗಿಂತಮೇಲಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಶಿಷ ್ಯನುಪೂಣರ್ ಕಲಿ ಾಗ ಗುರುವಿನಂತೆ
ಆಗುವನು.

41 “ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ತೊಲೆಯನು್ನ ನೋಡದೆ, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ
ಅಣುವನು್ನ ನೀನು ಗಮನಿಸುವುದೇಕೆ? 42 ನೀನು ಅವನಿಗೆ, ‘ಸಹೋದರನೇ, ನಿನ್ನ
ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ಅಣುವನು್ನ ತೆಗೆಯುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಲೆ್ಲ? ನಿನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ತೊಲೆಯೇ ನಿನಗೆ ಾಣಿಸದು! ನೀನು ಕಪಟಿ.† ದಲು ನಿನ್ನ
ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ತೊಲೆಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ
ಅಣುವನು್ನ ತೆಗೆಯಲು ನಿನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಾಣಿಸುವುದು.
† 6:42: ಕಪಟಿ ಒಳೆ್ಳಯವನಂತೆ ನಟಿಸುವ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕಿ್ತ.
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ಎರಡು ವಿಧ ಾದ ಫಲ
(ಮ ಾ್ತಯ 7:17-20; 12:34-35)

43 “ಒಳೆ್ಳಯ ಮರವು ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಕೆಟ್ಟಮರವು ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 44 “ಪ್ರತಿ ಂದು ಮರವನು್ನ
ಅದರ ಫಲದಿಂದಲೇ ಗುರುತಿಸ ಾಗುವುದು. ಜನರು ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ
ಅಂಜೂರದಹಣು್ಣಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ದೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಹಣು್ಣಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ!
45 ಒಳೆ್ಳಯವನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ
ಹೃದಯದೊಳಗಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯವು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟವನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ಕೆಟ್ಟವು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಹೃದಯದೊಳಗಿಂದ ಕೆಟ್ಟವು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.
ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿರುವುದೇ ಾಯಲಿ್ಲ ಬರುವುದು.
ಎರಡು ವಿಧ ಾದ ಜನರು
(ಮ ಾ್ತಯ 7:24-27)

46 “ನನ್ನನು್ನ ಾ್ವಮೀ, ಾ್ವಮೀ, ಎಂದು ಕರೆದು ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ನಡಿಸದೆ
ಇರುವುದೇಕೆ? 47 ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವ ವ್ಯಕಿ್ತಯಂತಿರುವನು.
48ಅವನು ಆಳ ಾದ ಅಸಿ್ತ ಾರ ಾಕಿ, ಬಲ ಾದ ಬಂಡೆಯಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ
ಕಟು್ಟ ಾ್ತನೆ. ಪ್ರ ಾಹವು ಏರಿಬಂದು ಆ ಮನೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದರೂ ಆ ಮನೆಯನು್ನ
ಕದಲಿಸ ಾರದು; ಏಕೆಂದರೆ ಆಮನೆಯು ಬಲ ಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

49 “ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಯೂ ಅವುಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅಸಿ್ತ ಾರವಿಲ್ಲದೆ ನೆಲದಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟಿ್ಟದ
ಮನುಷ ್ಯನಂತಿರುವನು. ಪ್ರ ಾಹ ಬಂ ಾಗ, ಮನೆಯು ಬೇಗನೆ ಕುಸಿದುಹೋಗಿ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಗುತ್ತದೆ.”

7
ಗುಣಹೊಂದಿದ ಸೇವಕ
(ಮ ಾ್ತಯ 8:5-13; ೕ ಾನ 4:43-54)

1 ಯೇಸುವು ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ
ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ ಹೋದನು. 2 ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ* ಇದ್ದನು. ಅವನ ಪಿ್ರಯ
ಸೇವಕನೊಬ್ಬನು ಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಾಯುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದನು. 3 ಯೇಸುವಿನ
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ, ಅವನು ಕೆಲವು ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರನು್ನ ಆತನ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ತನ್ನ ಸೇವಕನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
4 ಆ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಈ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ನಿನ್ನ ಸ ಾಯ
ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 5ಅವನು ನಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ
ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಸ ಾಮಂದಿರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

6 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವರ ತೆ ಹೊರಟನು. ಯೇಸು ಮನೆಯ ಹತಿ್ತರ
ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ, ಆ ಅಧಿ ಾರಿಯು ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ

* 7:2: ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ನೂರು ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವಿದ್ದ ರೋಮ್ ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿ ಾರಿ.
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ಬರುವಷು್ಟ ಾನು ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ. 7 ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆ ೕಗ ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ.
ನೀನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಾಕು, ನನ್ನ ಆಳು ಗುಣಹೊಂದುವನು. 8 ನಿನ್ನ
ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬರ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲಯೂ ಸೈನಿಕರಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಿಗೆ, ‘ಹೋಗು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನು ಹೋಗು ಾ್ತನೆ. ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಿಗೆ, ‘ ಾ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ,
ಅವನು ಬರು ಾ್ತನೆ. ನನ್ನ ಆಳಿಗೆ, ‘ಇದನು್ನ ಾಡು’ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ,ಅವನು ನನಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗು ಾ್ತನೆ” ಎಂದುಯೇಸುವಿಗೆ ಹೇಳಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು.

9ಯೇಸು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ತನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನರ ಕಡೆಗೆ
ನೋಡಿ, “ಇಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆಯಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲಯೂ
ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

10 ಆ ಅಧಿ ಾರಿಯು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋ ಾಗ, ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ ಆಗಲೇ ಗುಣ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು.

ಸತ್ತವನಿಗೆ ಜೀವ ಾನ
11ಮರುದಿನ ಯೇಸು ಾಯಿನ್ ಎಂಬಊರಿಗೆ ಹೋದನು. ಯೇಸುವಿನೊಡನೆ

ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರೂ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರೊಡನೆ ಅನೇಕ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹ ಾಗಿ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. 12 ಯೇಸು ಊರ ಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ
ಕಂಡನು. ವಿಧವೆ ಬ್ಬಳ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಶವವನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಊರಿನ ಅನೇಕ ಜನರು ಆಕೆ ಡನೆ ಇದ್ದರು.
13 ಪ್ರಭುವು (ಯೇಸು) ಆಕೆಯನು್ನ ಕಂಡು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಮರುಕಗೊಂಡು,
“ಅಳಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿ 14 ಶವದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಬಳಿಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದನು.
ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು ನಿಂತುಕೊಂಡರು. ಯೇಸು
ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದವನಿಗೆ, “ ೌವನಸ್ಥನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು! ಎಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದನು. 15ಆಗ ಅವನು ಎದು್ದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಾ ಾಡತೊಡಗಿದನು. ಯೇಸು
ಅವನನು್ನ ಅವನ ಾಯಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.

16 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ವಿಸ್ಮಯಪಟ್ಟರು. ಅವರು ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತ, “ಒಬ್ಬ
ಮ ಾಪ್ರ ಾದಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ! ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು
ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

17 ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿ ಾದ ಈ ಸುದಿ್ದಯು ಜುದೇಯದಲಿ್ಲಯೂ ಅದರ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡಿತು.

ೕ ಾನನುಯೇಸುವಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶೆ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 11:2-19)

18 ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ೕ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ೕ ಾನನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಕರೆದು, 19 “ಬರಬೇ ಾದವನು ನೀನೋ

ಅಥ ಾ ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿ ಾವು ಾಯಬೇಕೋ?” ಎಂದು ಕೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅವರನು್ನ ಪ್ರಭುವಿನ (ಯೇಸುವಿನ) ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
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20 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನು

‘ಬರಬೇ ಾದವನು ನೀನೋ ಅಥ ಾ ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿ ಾವು ಾಯಬೇಕೋ?’
ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ”ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

21ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಯೇಸು ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಅವರವರ ಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ,
ರೋಗಗಳಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು.
ಅನೇಕ ಕುರುಡರಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 22 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ೕ ಾನನ
ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ಇಲಿ್ಲ ಕಂಡು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೋಗಿ ೕ ಾನನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿರಿ. ಕುರುಡರಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ, ಕುಂಟರು ಾಲನು್ನ ಪಡೆದು ನಡೆಯು ಾ್ತರೆ.
ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಗುಣಹೊಂದು ಾ್ತರೆ. ಕಿವುಡರು ಕೇಳು ಾ್ತರೆ, ಸತ್ತವರಿಗೆ ಜೀವ
ಬರುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
23 ಸಂಶಯಪಡದೆ ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನೇ ಧನ್ಯನು!” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು.

24 ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ಹೊರಟುಹೋ ಾಗ, ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ೕ ಾನನ
ಕುರಿತು ಹೇಳತೊಡಗಿ, “ಏನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀವುಮರಳು ಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ?
ಾಳಿಯಿಂದ ಅ ಾ್ಲಡುವ ದಂಟನೊ್ನೕ? 25 ನೀವು ಏನನು್ನ ನೋಡಲು ಹೊರಗೆ
ಹೋದಿರಿ? ನಯ ಾದಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿರುವಮನುಷ ್ಯನನೊ್ನೕ? ಇಲ್ಲ. ನಯ ಾದ
ಮತು್ತ ಚಂದ ಾದ ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿದವರು ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
26ನಿಜ ಾಗಿಯೂ, ನೀವುಏನನು್ನ ನೋಡಲು ಹೊರಗೆ ಹೋದಿರಿ? ಪ್ರ ಾದಿಯನೊ್ನೕ?
ೌದು. ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ೕ ಾನನು ಪ್ರ ಾದಿಗಿಂತಲೂ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

27 ‘ಇಗೋ! ಾನು (ದೇವರು) ನನ್ನ ದೂತನನು್ನ† ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವನು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಾರಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡುವನು’ ಮ ಾಕಿ 3:1

ಎಂದು ೕ ಾನನ ಕುರಿತು ಬರೆದಿದೆ. 28 ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಎ ಾ್ಲ
ಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ೕ ಾನನೇ ದೊಡ್ಡವನು ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಆದರೂದೇವರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವಕನಿಷ್ಠನು ಸಹಅವನಿಗಿಂತಶೆ್ರೕಷ್ಠನೇಸರಿ”ಎಂದನು.

29 ೕ ಾನನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರೂ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ
ೕ ಾನನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 30 ಆದರೆ ಫರಿ ಾಯರು‡

ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ದೇವರ ೕಜನೆಯನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ೕ ಾನನಿಂದ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

31 “ಈ ಾಲದ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿ? ಾನು ಅವರನು್ನ ಾವುದಕೆ್ಕ
ಹೋಲಿಸಲಿ? ಅವರು ಾರನು್ನ ಹೋಲು ಾ್ತರೆ? 32 ಈ ಾಲದ ಜನರು
ಾರುಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಲು ಾ್ತರೆ. ಒಂದು ಗುಂಪಿನ

ಮಕ್ಕಳು ಇನೊ್ನಂದು ಗುಂಪಿನಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದು,
† 7:27: ದೂತನನು್ನ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಸಂದೇಶಕನನು್ನ.” ‡ 7:30: ಫರಿ ಾಯರು ಯೆಹೂದ್ಯ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಪದ್ಧತಿಗಳನು್ನ ಶ್ರದೆ್ಧಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸುವವರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಮಿರ್ಕ ಗುಂಪಿಗೆ
ಸೇರಿದವರು.
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‘ ಾವು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾದ್ಯ ಾರಿಸಿದೆವು,
ಆದರೆ ನೀವು ಕುಣಿಯಲಿಲ್ಲ;

ಾವು ದುಃಖದ ಾಡನು್ನ ಾಡಿದೆವು,
ಆದರೆ ನೀವು ಅಳಲಿಲ್ಲ’

ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 33 ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನು ಬಂದನು. ಅವನು ಇತರರಂತೆ
ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅಥ ಾ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು, ‘ಅವನಿಗೆ ದೆವ್ವ
ಹಿಡಿದಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. 34ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬಂದನು. ಅವನು ಇತರ
ಜನರಂತೆಊಟ ಾಡು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ನೀವು,
‘ನೋಡಿರಿ! ಅವನೊಬ್ಬ ಹೊಟೆ್ಟ ಾಕ, ಕುಡುಕ! ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರು ಮತು್ತ
ಇತರ ಕೆಟ್ಟಜನರೇ ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು!’ ಎನು್ನತಿ್ತೕರಿ. 35 ಆದರೆ ಾನವು ತನ್ನ
ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೇ ತನ್ನನು್ನ ಸಮಥಿರ್ಸಿಕೊಳು್ಳವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಫರಿ ಾಯ ಾದ ಸಿ ೕನನು
36ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನುಯೇಸುವನು್ನಊಟಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.

ಆದ್ದರಿಂದಯೇಸು ಅವನಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
37 ಆ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಾಪಿಷ್ಠ ಾದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಇದ್ದಳು. ಯೇಸುವು ಫರಿ ಾಯನ

ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ
ಭರಣಿಯಲಿ್ಲ§ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಮಳತೈಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಳು. 38 ಆಕೆ
ಯೇಸುವಿನ ಾದಗಳ ಬಳಿ ಅಳು ಾ್ತ, ತನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದ ಆತನ ಾದಗಳನು್ನ
ತೇವ ಾಡಿ ತನ್ನ ತಲೆಯ ಕೂದಲಿನಿಂದಯೇಸುವಿನ ಾದಗಳನು್ನ ಒರೆಸಿದಳು. ಆಕೆ
ಅನೇಕಸಲ ಆತನ ಾದಗಳಿಗೆಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಪರಿಮಳತೈಲವನು ಹಚಿ್ಚದಳು.

39 ಯೇಸುವನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಕರೆದಿದ್ದ ಫರಿ ಾಯನು ಇದನು್ನ ಕಂಡು
ತನೊ್ನಳಗೆ, “ಯೇಸು ಪ್ರ ಾದಿಯೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ತನ್ನನು್ನ ಮುಟು್ಟತಿ್ತರುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
ಾಪಿಷ್ಠಳೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು” ಎಂದುಕೊಂಡನು.
40 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಫರಿ ಾಯನಿಗೆ, “ಸಿ ೕನನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು

ವಿಷಯವನು್ನ ಹೇಳಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದನು.
ಸಿ ೕನನು, “ಗುರುವೇ, ಹೇಳು!” ಎಂದನು.
41ಯೇಸು, “ಇಬ್ಬರು ಮನುಷ ್ಯರಿದ್ದರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬನೇ ಾಹು ಾರನಿಂದ

ಹಣವನು್ನ ಬಡಿ್ಡಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬನು ಐನೂರು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ**
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಐವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನು.
42 ಅವರಲಿ್ಲ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾಲ ತೀರಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಾಹು ಾರನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನೀವು ಾಲ ತೀರಿಸಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ
ಇಬ್ಬರಲಿ್ಲ ಾರು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಾಹು ಾರನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

43 ಸಿ ೕನನು, “ಹೆಚು್ಚ ಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವನೇ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ”
ಎಂದನು.
§ 7:37: ಭರಣಿಮೂಲತಃ, “ಚಂದ್ರ ಾಂತಶಿಲೆಯಭರಣಿ.” ** 7:41: ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳು ಒಂದು ಾಣ್ಯ.
ಅಂದರೆ ರೋಮನ್ನರ ಒಂದು “ದೆನರಿಯಸ್.” ಒಂದು ದಿನದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ದೊರಕುವ ಸ ಾಸರಿ ಸಂಬಳ ಇ ಾಗಿತು್ತ.
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ಯೇಸು ಸಿ ೕನನಿಗೆ, “ನೀನು ಸರಿ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ” ಎಂದನು. 44 ಬಳಿಕ
ಯೇಸು ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಸಿ ೕನನಿಗೆ, “ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ನಿನಗೆ ಾಣುತಿ್ತರುವಳೇ?
ಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಳಗೆ ಬಂ ಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಾದಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಈಕೆ ತನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದ ನನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ ತೇವ ಾಡಿ ತನ್ನ ತಲೆಯ
ಕೂದಲಿಂದ ಒರೆಸಿದಳು. 45 ನೀನು ನನಗೆ ಮುದಿ್ದಡಲಿಲ್ಲ. ಈಕೆ ಾದರೋ
ಾನು ಒಳಗೆ ಬಂ ಾಗಿನಿಂದ ನನ್ನ ಾದಗಳಿಗೆ ಮುದಿ್ದಡುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ! 46 ನೀನು ನನ್ನ
ತಲೆಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. ಈಕೆ ಾದರೋ ನನ್ನ ಾದಗಳಿಗೆ ಪರಿಮಳತೈಲವನು್ನ
ಹಚಿ್ಚದಳು. 47 ಈಕೆಯ ಅನೇಕ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ ಎಂದು ಾನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆಈಕೆಅಧಿಕ ಾದಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿದಳು. ಆದರೆಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಮೆ
ಹೊಂದುವವನು ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿ್ರೕತಿಯನೆ್ನೕ ತೋರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

48ಬಳಿಕಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
49 ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದವರು, “ಇವನು (ಯೇಸು) ತನ್ನನು್ನ
ಾರೆಂದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ? ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಇವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ?” ಎಂದು

ತ ್ಮಳಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡರು.
50 ಯೇಸು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ, “ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯಿತು.

ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8
ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಜನರು

1ಮರುದಿನ, ಯೇಸು ಕೆಲವು ನಗರಗಳ ಮತು್ತ ಊರುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದನು ಮತು್ತ ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ

ತಿಳಿಸಿದನು. ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರು ಆತನೊಡನೆ ಇದ್ದರು. 2 ಕೆಲವು
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೂ ಆತನೊಡನೆ ಇದ್ದರು. ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಆತನಿಂದ ತಮ್ಮ ಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ
ಗುಣಹೊಂದಿದವರೂ ದೆವ್ವಗಳ ಾಟದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವರೂ ಆಗಿದ್ದರು.
ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳ ಹೆಸರು ಮರಿಯಳು. ಆಕೆ ಮಗ್ದಲ ಎಂಬ ಊರಿನವಳು.
ಯೇಸುಆಕೆಯನು್ನ ಏಳುದೆವ್ವಗಳಿಂದಬಿಡಿಸಿದನು. 3ಇದಲ್ಲದೆ ಕೂಜನ (ಹೆರೋದನ
ಸ ಾಯಕ) ಹೆಂಡತಿ ಾದ ೕ ಾನಳು, ಸುಸನ್ನಳು ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಅನೇಕ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಇದ್ದರು. ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಯೇಸುವಿಗೂ ಆತನ ಅ ಸ್ತಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ
ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಬೀಜ ಬಿತು್ತವವನ ಾಮ್ಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 13:1-17; ಾಕರ್ 4:1-12)

4 ಅನೇಕ ಜನರು ಊರೂರುಗಳಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಬಂದರು. ಆಗ
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಈ ಾಮ್ಯ ಹೇಳಿದನು:

5 “ಒಬ್ಬ ರೈತನು ಬೀಜ ಬಿತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಬೀಜ ಬಿತು್ತ ಾಗ
ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಾ ಾ್ದರಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ಜನರ ತುಳಿತಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡವು. ಹಕಿ್ಕಗಳು
ಬಂದು ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು. 6 ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ
ಬಿದ್ದವು. ಅವುಗಳು ಳೆಯತೊಡಗಿದರೂ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗಿಹೋದವು. 7 ಕೆಲವು
ಬೀಜಗಳುಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಮಧೆ್ಯ ಬಿದ್ದವು. ಅವುಗಳು ಳೆತರೂಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಿಂದ
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ಬೆಳೆಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 8 ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು. ಈ ಬೀಜಗಳು
ಳೆತು ಬೆಳೆದು ನೂರರಷು್ಟ ಹೆಚು್ಚ ಫಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟವು.”
ಯೇಸು ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿಮುಗಿಸಿದಮೇಲೆ, “ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಆಲಿಸುತಿ್ತರುವ

ಜನರೇ, ಕೇಳಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
9ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನಿಗೆ, “ಈ ಾಮ್ಯದ ಅಥರ್ವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
10 ಯೇಸು, “ನೀವು ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಗುಟು್ಟಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆಬೇರೆಜನರೊಂದಿಗೆ ಾನು ಾಮ್ಯಗಳಮೂಲಕ
ಾ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ, ಏಕೆಂದರೆ,

‘ಅವರು ನೋಡಿದರೂ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ,
ಕೇಳಿದರೂ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.’ ಯೆ ಾಯ 6:9

ಬೀಜಗಳ ಕುರಿತುಯೇಸು ಕೊಟ್ಟ ವಿವರಣೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 13:18-23; ಾಕರ್ 4:13-20)

11 “ಈ ಾಮ್ಯದ ಅಥರ್ ಹೀಗಿದೆ: ಬೀಜವು ದೇವರ ಾಕ್ಯ. 12 ಾ ಾ್ದರಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ
ಬೀಜವೆಂದರೇನು? ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೆಲವರು ಕೇಳು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಸೈ ಾನನು
ಬಂದು ಅವರ ಹೃದಯದೊಳಗಿಂದ ಆ ಾಕ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡು ಾ್ತನೆ. ಅವರು
ಆ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನಂಬದಿರುವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದ ಾರರು. 13 ಬಂಡೆಯ
ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜವೆಂದರೇನು? ಕೆಲವರು ದೇವರ ಾಕ್ಯ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಳ ಾದ ಬೇರುಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾತ್ರವೇ ನಂಬು ಾ್ತರೆ. ಬಳಿಕ ತೊಂದರೆಯೇ ಾದರೂ ಬಂದರೆ ತಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯು ಾ್ತರೆ.

14 “ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಬೀಜವೆಂದರೇನು? ಕೆಲವರು ದೇವರ
ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತರೆ, ಆದರೆ ಈ ಲೋಕದ ಚಿಂತೆಗಳಿಗೂ ಐಶ್ವಯರ್ಗಳಿಗೂ
ಭೋಗಗಳಿಗೂ ಅವರು ಅವ ಾಶಕೊಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ಬೆಳೆಯ ಾರರು;
ಎಂದಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡ ಾರರು. 15 ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ
ಬೀಜವೆಂದರೇನು? ಒಳೆ್ಳಯ ಾದ ಮತು್ತ ಯ ಾಥರ್ ಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವರ
ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳುವ ಜನರೇ ಬೀಜಬಿದ್ದ ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ದೇವರ
ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ನೀಡುವರು.

ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ
( ಾಕರ್ 4:21-25)

16 “ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ದೀಪವನು್ನ ಹಚಿ್ಚ ಅದನು್ನ ಾತೆ್ರಯ ಒಳ ಾಗಲಿ ಮಂಚದ
ಕೆಳ ಾಗಲಿಬಚಿ್ಚಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಳಗೆಬರುವವರಿಗೆ ಾಕಷು್ಟ ಬೆಳಕು ದೊರೆಯಲಿ
ಎಂದು ದೀಪವನು್ನ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡು ಾ್ತನೆ. 17 ಬೆಳಕಿಗೆ ಾರದ ಾವ
ರಹಸ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ; ಬಯಲಿಗೆ ಾರದ ಾವ ಗುಟೂ್ಟ ಇಲ್ಲ. 18 ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀವು ಕಿವಿಗೊಡು ಾಗ ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ; ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಹೆಚು್ಚ
ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವನು. ಆದರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನಗಿದೆ
ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನೂ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರೇ ಆತನ ಕುಟುಂಬದವರು
(ಮ ಾ್ತಯ 12:46-50; ಾಕರ್ 3:31-35)

19 ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿ ಮತು್ತ ತಮ್ಮಂದಿರು ಆತನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಲು
ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಜನರು ಇದು್ದದರಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿ ಾಗಲಿ ಆತನ
ತಮ್ಮಂದಿ ಾಗಲಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬನು,
20 “ನಿನ್ನ ಾಯಿ ಮತು್ತ ತಮ್ಮಂದಿರು ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ
ನೋಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದುಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

21ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವ ಜನರೇ
ನನ್ನ ಾಯಿಮತು್ತ ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು!” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಯೇಸುವಿನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಕಂಡರು
(ಮ ಾ್ತಯ 8:23-27; ಾಕರ್ 4:35-41)

22 ಒಂದು ದಿನ ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಹತಿ್ತ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾವು ಸರೋವರದ ಆಚೆದಡಕೆ್ಕ
ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ಆಚೆದಡಕೆ್ಕ ಹೊರಟರು.
23ಅವರು ಸರೋವರದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಯೇಸುವಿಗೆ ನಿದೆ್ದ
ಹತಿ್ತತು. ಇತ್ತ ಸರೋವರದ ಮೇಲೆ ಬಿರು ಾಳಿ ಬೀಸತೊಡಗಿತು. ದೋಣಿ ಳಗೆ
ನೀರು ತುಂಬತೊಡಗಿತು. ದೋಣಿಯಲಿ್ಲದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಅ ಾಯಕಿ್ಕೕ ಾದರು. 24ಆಗ
ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ, “ಗುರುವೇ! ಗುರುವೇ! ಾವು
ಮುಳುಗಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೂಡಲೇಯೇಸು ಎದು್ದ,ಆ ಾಳಿಗೂ ತೆರೆಗಳಿಗೂಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆಗಬಿರು ಾಳಿ

ನಿಂತಿತು ಮತು್ತ ಸರೋವರ ಾಂತ ಾಯಿತು. 25 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಎಲಿ್ಲ
ಹೋಯಿತು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಶಿಷ ್ಯರು ಭಯಪಟ್ಟರು ಮತು್ತ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡರು. “ಈತನು ಾರಿರಬಹುದು?

ಈತನು ಾಳಿಗೂ ನೀರಿಗೂ ಆ ಾಪಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅವು ವಿಧೇಯ ಾಗುತ್ತವೆ!” ಎಂದು
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 8:28-34; ಾಕರ್ 5:1-20)

26 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಸರೋವರವನು್ನ ಾಟಿ,
ಗೆರೆಸೇನರ ಾಡಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. 27ಯೇಸು ದೋಣಿಯಿಂದ ಇಳಿ ಾಗ,ಆ
ಪಟ್ಟಣದ ಮನುಷ ್ಯನೊಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಈ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ದೆವ್ವ
ಹಿಡಿದಿತು್ತ. ಬಹಳ ಾಲದಿಂದ ಅವನು ಬಟೆ್ಟಯನೆ್ನೕ ಾಕಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು
ಸ ಾಧಿಯ ಗವಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

28-29 ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ಪದೇಪದೇ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತತು್ತ. ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ
ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿ ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟದರೂ ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಕಿತೊ್ತಗೆದುಬಿಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನೊಳಗಿದ್ದ ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ಜನರಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ
ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯು್ಯತಿ್ತತು್ತ. ಯೇಸು ಆ ದೆವ್ವಕೆ ್ಕ, “ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
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ಹೋಗು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಸ್ವರದಿಂದ, “ಯೇಸುವೇ, ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರ ಮಗನೇ, ನನಿ್ನಂದ
ನಿನಗೇ ಾಗಬೇ ಾಗಿದೆ? ದಯ ಾಡಿ ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಬೇಡ!” ಎಂದು ಕೂಗಿದನು.

30 “ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು?” ಎಂದುಯೇಸು ಕೇಳಿದನು.
“ದಂಡು” ಎಂದು ಅವನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. (ಏಕೆಂದರೆ ಅವನೊಳಗೆ ಅನೇಕ

ದೆವ್ವಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.) 31 ತಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಕೂಡದೆಂದು ಆ
ದೆವ್ವಗಳು ಯೇಸುವನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡವು. 32 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ
ಹಂದಿಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಮೇಯುತಿ್ತತು್ತ. ಹಂದಿಗ ಳಗೆ ಹೋಗಲು ತಮಗೆ
ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆ ದೆವ್ವಗಳು ಯೇಸುವನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡವು. ಯೇಸು
ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಕೊಟ್ಟನು. 33ಆಗ ದೆವ್ವಗಳು ಆಮನುಷ ್ಯನಿಂದ ಹೊರಬಂದು
ಹಂದಿಗ ಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡವು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಹಂದಿಗಳ ಗುಂಪು ಗುಡ್ಡದ ಕೆಳಗೆ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಸರೋವರದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ಮುಳುಗಿಹೋದವು.

34 ಹಂದಿಗಳನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದವರು ಓಡಿಹೋಗಿ, ನಡೆದ ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 35 ಅದನು್ನ
ನೋಡಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರು. ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಯೇಸುವಿನ
ಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದು್ದದನು್ನ ಅವರು ನೋಡಿದರು. ಅವನು ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದನು; ಸ್ವಸ್ಥಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು. ದೆವ್ವಗಳು ಅವನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದ್ದವು. ಜನರಿಗೆ ಭಯ ಾಯಿತು. 36 ಯೇಸು ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸಿದ ರೀತಿಯನು್ನ ನೋಡಿದ್ದವರು ಆತನನು್ನ ನೋಡಲು ಬಂದ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಆ ಘಟನೆಯನು್ನ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. 37 ಜನರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು
ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋಗು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಬಹಳ
ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಮತೆ್ತ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು.

38 ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿದ್ದವನು, “ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ತೆಯಲೆ್ಲೕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು,” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. 39 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನಿನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗು. ದೇವರು ನಿನಗೆ ಾಡಿದ ಉಪ ಾರವನು್ನ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಯೇಸು ತನಗೆ ಾಡಿದ

ಉಪ ಾರವನು್ನಊರಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿದನು.

ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಗೆ ಜೀವ ಾನಮತು್ತ ಾಯಿಲೆಯಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಆರೋಗ ್ಯ ಾನ
(ಮ ಾ್ತಯ 9:18-26; ಾಕರ್ 5:21-43)

40 ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾಗ ಜನರು ಆತನನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಆತನಿ ಾಗಿ ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 41 ಾಯಿರನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನು ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 42 ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳಿದ್ದಳು. ಆಕೆಗೆ ಹನೆರಡು ವಷರ್
ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಆಕೆಯು ಾಯುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದಳು.
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ಯೇಸುವು ಾಯಿರನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಜನರು ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ
ಸೇರಿಬಂದರು. 43 ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಾ್ರವ ಾಗುತಿ್ತದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬ್ಬಳು
ಅಲಿ್ಲದ್ದಳು. ಆಕೆ ತನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ ಹಣವನೆ್ನ ಾ್ಲ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಖಚುರ್ ಾಡಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಾವ
ವೈದ್ಯನಿಗೂಆಕೆಯನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 44ಆಸಿ್ತ ್ರೕಯುಯೇಸುವಿನ
ಹಿಂದೆಬಂದು ಆತನ ನಿಲುವಂಗಿಯಕೆಳ ಾಗವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದಳು. ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಆಕೆಯ
ರಕ್ತ ಾ್ರವ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. 45 ಆಗ ಯೇಸು, “ನನ್ನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವರು ಾರು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾವು ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರಲು ಪೇತ್ರನು, “ಗುರುವೇ,

ಇಷೊ್ಟಂದು ಜನರು ಮೇಲೆ ಬೀಳು ಾ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ನೂಕುತಿ್ತ ಾ್ದರ ಾ್ಲ” ಎಂದನು.
46 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರು! ನನಿ್ನಂದ

ಶಕಿ್ತ ಹೊರಟದು್ದ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 47 ಇನು್ನ ಾನು
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ನಡುಗು ಾ್ತ ಆತನ
ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಾನು ಮುಟಿ್ಟದ್ದಕೆ ್ಕ ಾರಣವನು್ನ ಎಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ತಿಳಿಸಿದಳು. ಅಲ್ಲದೆ ಆತನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ಾಕ್ಷಣವೇ ತನಗೆ ಾಸಿ ಾಯಿತೆಂದು
ಹೇಳಿದಳು. 48 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಮಗಳೇ, ನೀನು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ
ಸ್ವಸ್ಥ ಾಯಿತು. ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

49 ಯೇಸು ಇನೂ್ನ ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧಿ ಾರಿಯ
( ಾಯಿರನ) ಮನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ಬಂದು, “ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಸತು್ತಹೋದಳು!
ಈಗ ಬೋಧಕನಿಗೆ (ಯೇಸುವಿಗೆ) ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

50ಯೇಸು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಯಿರನಿಗೆ, “ಭಯಪಡಬೇಡ. ನಂಬಿಕೆ ಂದಿರಲಿ.
ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಗುಣ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

51 ಯೇಸು ಾಯಿರನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಪೇತ್ರ, ೕ ಾನ,
ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಾತ್ರ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರಲು

ಅನುಮತಿಕೊಟ್ಟನು. ಬೇರೆ ಾರೂ ಒಳಗೆ ಬರಕೂಡದೆಂದು ಯೇಸು ತಿಳಿಸಿದನು.
52ಸತು್ತಹೋದಆ ಾಲಕಿ ಾಗಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದುಃಖದಿಂದ ಗೋ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಅಳಬೇಡಿ, ಆಕೆ ಸತಿ್ತಲ್ಲ; ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದನು.

53 ಆಗ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ
ಸತು್ತಹೋದಳೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿತು್ತ. 54 ಆದರೆ ಯೇಸು ಆಕೆಯ
ಕೈಯನು್ನ ಹಿಡಿದು, “ಮಗು, ಎದೆ್ದೕಳು!” ಎಂದನು. 55 ಆ ಕೂಡಲೇ ಆಕೆಗೆ
ಜೀವ ಬಂದಿತು. ಆಕೆ ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡಳು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಆಕೆಗೆ
ತಿನ್ನಲು ಏ ಾದರೂ ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 56 ಾಲಕಿಯ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು
ಬೆರ ಾದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸ ಾರದೆಂದು ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

9
ಯೇಸು ತನ್ನ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಸೇವೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
(ಮ ಾ್ತಯ 10:5-15; ಾಕರ್ 6:7-13)

1 ಯೇಸು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ
ಾಯಿಲೆಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ದೆವ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವನೂ್ನ
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ಕೊಟ್ಟನು. 2 ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾದವರನು್ನ
ಾಸಿ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಯೇಸು ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3 ಆತನು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನೀವು ಪ್ರ ಾಣ ಾ್ಕಗಿ ಊರುಗೋಲ ಾ್ನಗಲಿ ಚೀಲವ ಾ್ನಗಲಿ
ಆ ಾರವ ಾ್ನಗಲಿ ಹಣವ ಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. ಎರಡು
ಅಂಗಿಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. 4ನೀವುಒಂದುಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂ ಾಗ,ಆ
ಊರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವ ಸಮಯದವರೆಗೂ ಅಲೆ್ಲೕ ತಂಗಿರಿ. 5ಆಊರಿನ ಜನರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಆ ಊರಿನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಾದಗಳಿಗೆ ಹತಿ್ತದ
ಧೂಳನು್ನ ಾಡಿಸಿಬಿಡಿರಿ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರುವುದು.”

6 ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಸ್ತಲರು ಹೊರಟು ಊರೂರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಎಲೆ್ಲಲೂ್ಲ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿದರು ಮತು್ತ ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿದರು.
ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಹೆರೋದನಿ ಾದ ಗಲಿಬಿಲಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 14:1-12; ಾಕರ್ 6:14-29)

7 ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಹೆರೋದನು ಕೇಳಿ
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡನು. ಏಕೆಂದರೆ, “ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನೇ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 8 ಇನು್ನ ಕೆಲವರು, “ಎಲೀಯನು
ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು, “ಪೂವರ್ ಾಲದ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.
9 ಹೆರೋದನು, “ ಾನು ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಾರು?” ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸು ಾ್ತ
ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು.
ಐದು ಾವಿರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆಊಟ
(ಮ ಾ್ತಯ 14:13-21; ಾಕರ್ 6:30-44; ೕ ಾನ 6:1-14)

10ಅ ಸ್ತಲರು ಸು ಾ ಾರ್ ಪ್ರ ಾಣದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು, ಾವು ಾಡಿದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಬೆ ಾ್ಸಯಿದಊರಿನ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ
ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 11ಆದರೆಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದದು್ದ
ಜನರಿಗೆತಿಳಿಯಿತು. ಅವರುಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಯೇಸುಅವರನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಿ
ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು; ಾಯಿಲೆಯಜನರನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿದನು.

12 ಅಂದು ಾಯಂ ಾಲ, ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, “ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸ ಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡು.
ಅವರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಹೊಲಗಳಿಗೂ ಊರುಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಆ ಾರವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿ ಮತು್ತ ಾತಿ್ರ ನಿದಿ್ರಸಲು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

13ಆದರೆಯೇಸುಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ, “ನೀವೇಅವರಿಗೆಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಾರ ಕೊಡಿರಿ”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಅ ಸ್ತಲರು, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೇವಲಐದು ರೊಟಿ್ಟಮತು್ತ ಎರಡುಮೀನುಗಳಿವೆ.
ಾವೇ ಹೋಗಿ ಈ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು. 14 (ಅಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ಐದು ಾವಿರಮಂದಿ ಗಂಡಸರು ಇದ್ದರು.)
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ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಇವರನು್ನ ಸು ಾರು ಐವತೆವತು್ತ ಜನರಂತೆ ಾ ಾಗಿ
ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿರಿ”ಅಂದನು.

15ಅಂತೆಯೇಶಿಷ ್ಯರು ಾಡಿದರು. ಜನರೆಲ್ಲರೂನೆಲದಮೇಲೆಕುಳಿತುಕೊಂಡರು.
16ಆಗಯೇಸು ಐದು ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಎರಡುಮೀನುಗಳನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, ಅವುಗಳಿ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿದನು. ಬಳಿಕ
ಯೇಸು ಅವುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕೆಂದು
ಹೇಳಿದನು. 17 ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂದು ತೃಪ್ತ ಾದರು. ತಿನ್ನ ಾರದೆ ಬಿಟಿ್ಟದ್ದ ಆ ಾರದ
ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿ ಾಗ ಹನೆ್ನರಡು ಬುಟಿ್ಟಗಳು ತುಂಬಿಹೋದವು.

ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು
(ಮ ಾ್ತಯ 16:13-19; ಾಕರ್ 8:27-29)

18ಒಮೆ್ಮಯೇಸು ಏ ಾಂತ ಾಗಿ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಾರೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

19ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಷ ್ಯರು, “ಕೆಲವುಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ‘ ಾ್ನನಿಕ ಾದ ೕ ಾನ’ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ.
ಇನು್ನ ಕೆಲವರು, ‘ಎಲೀಯ’ ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ. ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು, ‘ಪೂವರ್ ಾಲದ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದಿ ಾ್ದನೆ’ ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

20ಆಗಯೇಸು, “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಾರೆನು್ನತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
ಪೇತ್ರನು, “ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
21 ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಾರಿಗೂ ಹೇಳ ಾರದೆಂದು ಯೇಸು ಅವರನು್ನ

ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣದ ಕುರಿತು ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
(ಮ ಾ್ತಯ 16:21-28; ಾಕರ್ 8:30-9:1)

22 ಬಳಿಕ ಯೇಸು, “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಅನೇಕ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ. ಆತನು ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರಿಂದಲೂ
ಮ ಾ ಾಜಕರಿಂದಲೂ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಿಂದಲೂ ತಿರಸ್ಕ ೃತ ಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ
ಮೂರನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23 ಯೇಸು ತನ್ನ ಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
“ನನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಬಯಸುವವನು ತನ್ನನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ತನ್ನ
ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ (ತನ ಾಗುವ ಹಿಂಸೆಯನು್ನ) ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲಿ.
24 ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ಅದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು.
ನನಗೋಸ ್ಕರ ತನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವವನು ಅದನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
25ಒಬ್ಬನು ಇಡೀ ಲೋಕವನೆ್ನೕ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡು, ತನ್ನನೆ್ನೕ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡರೆಅಥ ಾ
ನಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಾಭವೇನು? 26 ಾವ ಾದರೂ ನನಗೂ
ನನ್ನಉಪದೇಶಕೂ್ಕ ಾಚಿಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ, ಾನು ನನ್ನಮಹಿಮೆ ಡನೆ, ತಂದೆಯ
ಮಹಿಮೆ ಡನೆ ಮತು್ತ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೂತರ ಮಹಿಮೆ ಡನೆ ಬಂ ಾಗ ಅವನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಚಿಕೊಳು್ಳವೆನು. 27 ಾನು ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವ
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ಕೆಲವರು ಾವು ಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ ನೋಡುವರು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೕಶೆ, ಎಲೀಯಮತು್ತ ಯೇಸು
(ಮ ಾ್ತಯ 17:1-8; ಾಕರ್ 9:2-8)

28 ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಸು ಾರು ಎಂಟು ದಿನಗ ಾದ ನಂತರ,
ಪೇತ್ರ, ಾಕೋಬಮತು್ತ ೕ ಾನರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋದನು. 29 ಯೇಸು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಆತನ ಮುಖವು
ರೂ ಾಂತರ ಾಯಿತು. ಆತನ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಹೊಳೆಯತೊಡಗಿದವು. 30 ಆಗ
ಇಬ್ಬರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಯೇಸುವಿನೊಡನೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ೕಶೆ
ಮತು್ತ ಎಲೀಯ. 31 ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಹ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಲಿಕಿ್ಕದ್ದ ಆತನಮರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
32 ಾಢನಿದೆ್ರಯಲಿ್ಲದ್ದ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಇತರರು ಎಚೆ್ಚ ಾ್ತಗ ಯೇಸುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ
ಯೇಸುವಿನೊಡನೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಅವರಿಬ್ಬರನೂ್ನ ಕಂಡರು. 33 ೕಶೆ ಮತು್ತ ಎಲೀಯ
ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ, ಪೇತ್ರನು, “ಗುರುವೇ, ಾವು ಇಲೆ್ಲೕ ಇರುವುದು
ಒಳೆ್ಳಯದು. ಇಲಿ್ಲ ಾವು ಮೂರು ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಾಕುತೆ್ತೕವೆ. ನಿನಗೊಂದು,
ೕಶೆಗೊಂದು ಮತು್ತ ಎಲೀಯನಿಗೊಂದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಾನು

ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.)
34ಪೇತ್ರನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ೕಡವು ಬಂದು ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ

ಆವರಿಸಿತು. ಆಗ ಪೇತ್ರ, ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ೕ ಾನನಿಗೆ ಭಯ ಾಯಿತು.
35 ೕಡದೊಳಗಿಂದ, “ಈತನು ನನ್ನ ಮಗನು. ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನು ಇವನೇ.
ಈತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ” ಎಂಬ ಾಣಿ ಕೇಳಿಸಿತು.

36 ಆ ಾಣಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಾತ್ರ ಕಂಡರು. ಪೇತ್ರ,
ಾಕೋಬ, ೕ ಾನರು ಾವು ಕಂಡ ಈ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದ ಾ್ನದರೂ ಆ

ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೆ ೌನ ಾಗಿದ್ದರು.

ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಾಲಕನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 17:14-18; ಾಕರ್ 9:14-27)

37ಮರುದಿನ, ಯೇಸು, ಪೇತ್ರ, ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ೕ ಾನ ಬೆಟ್ಟದಿಂದಿಳಿದು
ಬಂದರು. ಜನರ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಗುಂ ಂದು ಯೇಸುವನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡಿತು.
38 ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು, “ಉಪದೇಶಕನೇ, ದಯ ಾಡಿ ಬಂದು ನನ್ನ
ಮಗನನು್ನ ನೋಡು. ನನಗೆ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಮಗನು. 39 ದೆವ್ವ ಂದು ನನ್ನ
ಮಗನೊಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವನು ಕೂ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಾ್ವಧೀನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು
ಾಯಿಂದ ನೊರೆಸುರಿಸು ಾ್ತನೆ. ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ಒ ಾ್ದಡಿಸಿ ಜಜ್ಜದ ಹೊರತು
ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 40 ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ದೆವ್ವದಿಂದ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯರನೂ್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನು. ಆದರೆಅವರಿಂದ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ”ಎಂದುಯೇಸುವಿಗೆ
ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.

41ಆಗಯೇಸು, “ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ದುಷ್ಟಸಂ ಾನವೇ, ಇನೆಷು್ಟ ಾಲ ಾನು ನಿಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಇರಲಿ?” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿ, ಆಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ”ಅಂದನು.
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42ಆಹುಡುಗನುಬರುತಿ್ತ ಾ್ದಗ,ದೆವ್ವವುಅವನನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಹುಡುಗನು

ತನ್ನ ಾ್ವಧೀನ ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. ಆಗಯೇಸು ದೆವ್ವವನು್ನ ಗದರಿಸಿ ಆ ಹುಡುಗನನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. ಬಳಿಕಅವನನು್ನ ಅವನ ತಂದೆಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. 43ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ದೇವರಮ ಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕಂಡು ಬೆರ ಾದರು.

ತನ್ನ ಮರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಕಟಣೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 17:22-23; ಾಕರ್ 9:30-32)
ಯೇಸು ಾಡಿದಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳಬಗೆ್ಗ ಜನರು ಇನೂ್ನ ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗಿದ್ದರು.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, 44 “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಕೆಲವರ ವಶಕೆ್ಕ
ಒಪಿ್ಪಸ ಾಗುವುದು. ನೀವು ಇದನು್ನ ಮರೆಯಕೂಡದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
45 ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಈ ಾತುಗಳು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಅಥರ್ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ
ಅವುಗಳ ಅಥರ್ವು ಅವರಿಗೆ ಮರೆ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೂ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ
ಆತನನು್ನ ಕೇಳುವದಕೆ್ಕ ಶಿಷ ್ಯರು ಭಯಪಟ್ಟರು.

ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕಿ್ತ
(ಮ ಾ್ತಯ 18:1-5; ಾಕರ್ 9:33-37)

46 ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖನು ಎಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ
ಶಿಷ ್ಯರು ಾದ ಾಡತೊಡಗಿದರು. 47 ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯು ಯೇಸುವಿಗೆ
ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನು್ನ ಕರೆದು ತನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 48 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಒಬ್ಬನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು ನನ್ನನೆ್ನೕ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಂ ಾಯಿತು.
ಒಬ್ಬನು ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನೆ್ನೕ (ದೇವರನು್ನ)
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಂ ಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವನು ದೀನ ಾಗಿ ಾ್ದನೋ ಅವನೇ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತ ನಿಮ್ಮವನೇ
( ಾಕರ್ 9:38-40)

49 ೕ ಾನನು, “ಗುರುವೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ಜನರಿಂದ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ
ಬಿಡಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಾವುನೋಡಿದೆವು. ಅವನುನಮ್ಮವನಲ್ಲದ ಾರಣನಿನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನ ಬಳಸಕೂಡದೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆವು” ಎಂದರು.

50 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಅವನಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಿಮಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿಲ್ಲದವನು ನಿಮ್ಮವನೇ” ಎಂದನು.

ಸ ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣ
51 ಯೇಸು ಮತೆ್ತ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಸಮಯ ಹತಿ್ತರ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದನು. 52 ಯೇಸು
ಕೆಲವರನು್ನ ತನ್ನ ಮುಂ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೇಸುವಿ ಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಅವರು ಸ ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 53 ಆದರೆ ಆತನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಾರಣ ಸ ಾಯರ್ದ ಜನರು ಆತನನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಲಿಲ್ಲ.
54 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯ ಾದ ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ೕ ಾನ ಇದನು್ನ ಕಂಡು,
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“ ಾ್ವಮೀ, ಆ ಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಬಿದು್ದ ಇವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲಿ ಎಂದು ಾವು
ಆ ಾಪಿಸಬೇಕೆನು್ನವಿ ೕ!”* ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

55ಆದರೆಯೇಸು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಗದರಿಸಿದನು.† 56ಬಳಿಕಯೇಸು ಮತು್ತ
ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಇನೊ್ನಂದು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು.
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 8:19-22)

57ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಒಬ್ಬನುಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋದರೂ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

58 ಯೇಸು, “ನರಿಗಳಿಗೆ ಗುಹೆಗಳಿವೆ, ಪ ಗಳಿಗೆ ಗೂಡುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ ತಲೆ ಇಡುವಷು್ಟ ಸ್ಥಳವೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

59ಯೇಸು ಇನೊಬ್ಬನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು!” ಎಂದನು.
ಆದರೆ ಅವನು, “ ಾ್ವಮೀ, ಾನು ದಲು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ

ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯೆಯನು್ನ ಾಡಲು ಅವ ಾಶ ನೀಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
60 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಸತ್ತಜನರೇ ತಮ್ಮವರಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದವರ ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯೆ
ಾಡಲಿ! ನೀನು ಹೋಗಿ ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
61ಮತೊ್ತಬ್ಬನು, “ ಾ್ವಮೀ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವೆನು. ಆದರೆ ದಲು

ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿಬರಲು ಅವ ಾಶ ನೀಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
62ಯೇಸು, “ನೇಗಿಲಿನಮೇಲೆ ಕೈಯನು್ನ ಾಕಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುವವನು ದೇವರ
ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ತಕ ್ಕವನಲ್ಲ”ಅಂದನು.

10
ಸು ಾ ಾರ್ಸೇವೆಗೆ ಹೊರಟ ಎಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ

1 ಇ ಾದನಂತರ, ಯೇಸು ಇನೂ ಎಪ್ಪತೆ್ತರಡು* ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು
ಾನು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ೕಚಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಟ್ಟಣಕೂ್ಕ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಅವರನು್ನ
ಇಬಿ್ಬಬ್ಬರ ಾ್ನಗಿ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 2 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಬೆಳೆಯು
ಬಹಳ, ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಾರರು ಕೆಲವರೇ. ದೇವರೇ ಬೆಳೆಗೆ (ಜನರ) ಯಜ ಾನನು.
ಬೆಳೆಯನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೆಚು್ಚ ಕೆಲಸ ಾರರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ
ಯಜ ಾನನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

3 “ಈಗ ನೀವು ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ!
ತೋಳಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
4 ಕೈಚೀಲವ ಾ್ನಗಲಿ ಹಣವ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಾದರ ಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಜನರೊಡನೆ ಾತ ಾಡಬೇಡಿ. 5ನೀವು
ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋಗುವ ದಲು, ‘ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.
6 ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಂತಸ್ವ ಾವದ ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಅವನಿಗೆ
* 9:54: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 54ನೇ ವಚನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ಎಲೀಯನು ಾಡಿದಂತೆ.” † 9:55:
ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 55 ನೇ ವಚನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ಯೇಸುವು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಎಂ ಾ ಸ್ವ ಾವಿಗಳೆಂದು
ನಿಮಗೇ ತಿಳಿಯದು. 56 ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬಂದದು್ದ ಾನವರ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ,
ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಷೆ್ಟೕ.” * 10:1: ಎಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಲೂಕನ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತು್ತ
ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.
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ದೊರೆಯುವುದು. ಅವನು ಾಂತಸ್ವ ಾವದವ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀ ಾರ್ದ
ನಿಮಗೇ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದು. 7 ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರು
ಕೊಡುವುದನು್ನ ತಿನಿ್ನರಿ, ಕುಡಿಯಿರಿ. ಕೆಲಸ ಾರನು ಸಂಬಳಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಇನೊ್ನಂದು ಮನೆಗೆ
ಹೋಗಬೇಡಿರಿ.

8 “ನೀವು ಒಂದುಊರಿಗೆ ಹೋ ಾಗ ಆಊರಿನ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಿದರೆ,
ಅವರು ಕೊಡುವ ಆ ಾರವನು್ನ ಊಟ ಾಡಿರಿ. 9 ಅಲಿ್ಲಯ ರೋಗಿಗಳನು್ನ
ಾಸಿ ಾಡಿರಿ. ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರಿಗೆ, ‘ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪಿಸುತಿ್ತದೆ!’ ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿರಿ.

10 “ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋ ಾಗ, ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾ್ವಗತಿಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆ ಊರಿನ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, 11 ‘ನಮ್ಮ ಾಲುಗಳಿಗೆ
ಹತಿ್ತದ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಧೂಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಿಸಿಬಿಡುತೆ್ತೕವೆ.
ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಸಮೀಪಿಸುತಿ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.
12 ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆ ಜನರ ಗತಿಯು ಸೊದೋಮಿನ† ಜನರ ಗತಿಗಿಂತಲೂ
ಕಠಿಣ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ನಂಬಲೊಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆಯೇಸುವಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 11:20-24)

13“ಕೊ ಾಜಿನೇ,ಬೆ ಾ್ಸಯಿದವೇ,‡ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನುಹೇಳಲಿ! ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾನು
ಅನೇಕ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆನು. ಅದೇ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳು ಟೈರ್
ಮತು್ತ ಸಿದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಜನರು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ,
ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ,
ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ಬೂದಿಯನು್ನ ಬಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 14 ಆದರೆ
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಿ್ಥತಿಯು ಟೈರ್ ಮತು್ತ ಸಿದೋನ್ ಗಳ ಸಿ್ಥತಿಗಿಂತಲೂ
ಕಠಿಣ ಾಗಿರುವುದು. 15 ಕಪೆ ೌರ್ಮೇ,§ ನೀನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಸಲ್ಪಡುವಿ ೕ?
ಇಲ್ಲ! ನೀನು ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿಯುವೆ!

16 “ನಿಮ್ಮ ಾತನು್ನ ಕೇಳುವವನು ನನ್ನ ಾತನೆ್ನೕ ಕೇಳುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅಂಗೀಕರಿಸದವನು ನನ್ನನೆ್ನೕ ಅಂಗಿಕರಿಸದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನನ್ನನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸುವವನು
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನೆ್ನೕ (ದೇವರು) ನಿ ಾಕರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಸೈ ಾನನ ಬೀಳುವಿಕೆ

17 ಎಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂ ಾಗ ಬಹಳ
ಸಂತೋಷ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ಾವು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಹೇಳಿ ಾಗ ದೆವ್ವಗಳು ಸಹ ನಮಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದವು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

18ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಸೈ ಾನನು ಮಿಂಚಿನೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಆ ಾಶದಿಂದ ಕೆಳಗೆ
ಬೀಳುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. 19 ಕೇಳಿರಿ! ಾವುಗಳಮತು್ತ ಚೇಳುಗಳಮೇಲೆ
† 10:12: ಸೊದೋಮ್ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟಜನರು ಾಸಿಸಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣ. ದೇವರು ಅವರ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಿದನು. ‡ 10:13: ಕೊ ಾಜಿನ್, ಬೆ ಾ್ಸಯಿದ ಗಲಿ ಾಯ
ಸರೋವರದ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳು. ಯೇಸು ಇಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದನು. § 10:15: ಕಪೆ ೌರ್ಮ್
ಗಲಿ ಾಯ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಒಂದುಊರು. ಯೇಸು ಇಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದನು.
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ನಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ ಅಧಿ ಾರ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ವೈರಿಗಿರುವ ಅಧಿ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ
(ಸೈ ಾನ) ಹೆಚಿ್ಚನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಾವುದೂ ನಿಮಗೆ ಕೇಡು
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 20 ೌದು, ದೆವ್ವಗಳೂ ನಿಮಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಅಧಿ ಾರ

ನಿಮಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ನಿಮಿತ್ತ ಸಂತೋಷಪಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ ಎಂಬುದ ಾ್ಕಗಿ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ”ಅಂದನು.

ಯೇಸು ತಂದೆಗೆ ಾಡಿದ ಾ್ರಥರ್ನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 11:25-27; 13:16-17)

21 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ಹೀಗೆ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು: “ಪರಲೋಕ ಭೂಲೋಕಗಳ ಪ್ರಭು ಾದ ತಂದೆಯೇ, ಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಾನಿಗಳಿಗೂ ಬುದಿ್ಧವಂತರಿಗೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಮರೆ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಂತಿರುವ
ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟ ಾಡಿದೆ. ೌದು, ತಂದೆಯೇ, ಅದೇ ನಿನ್ನ
ಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ.

22 “ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಮಗನು ಾರೆಂಬುದು
ಾರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ತಂದೆ ಬ್ಬನಿಗೇ ಗೊತಿ್ತದೆ. ತಂದೆಯು ಾರೆಂಬುದುಮಗನಿಗೆ
ಾತ್ರ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಮಗನು ತಂದೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೋ ಅವರು ಾತ್ರ

ತಂದೆಯಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”
23 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು
ಾತ್ರವಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಈಗ ನಡೆಯುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರುವ

ನೀವು ಧನ್ಯರು! 24 ಅನೇಕ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಅರಸರೂ ಈಗ ನೀವು ನೋಡುತಿ್ತರುವ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ ಈಗ ನೀವು ಕೇಳುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

ಒಳೆ್ಳಯ ಸ ಾಯರ್ದವನ ಾಮ್ಯ
25 ಆಗ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕನೊಬ್ಬನು ಯೇಸುವನು್ನ ಪರೀ ಸಲು ಎದು್ದನಿಂತು,

“ಬೋಧಕನೇ, ಾನು ನಿತ್ಯಜೀವ ಹೊಂದಲು ಏನು ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

26ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಇದರ ಕುರಿತು ಏನು ಬರೆದಿದೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

27ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ ‘ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಭು ಾದ ದೇವರನು್ನಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ,
ಪೂಣರ್ ಾ್ರಣದಿಂದ, ಪೂಣರ್ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಮತು್ತ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು’✡ ಮತು್ತ ‘ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು’✡ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

28ಯೇಸು, “ನಿನ್ನ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಾಗಿದೆ. ನೀನು ಾಗೆಯೇ ಾಡು, ಆಗ ನಿನಗೆ
ನಿತ್ಯಜೀವ ದೊರೆಯುವುದು”ಅಂದನು.

29 ಆದರೆ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನನು್ನ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿ,
ಯೇಸುವಿಗೆ, “ ಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇ ಾದ ನೆರೆಯವರು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
✡ 10:27: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 6:5. ✡ 10:27: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ ಾಂಡ 19:18.
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30 ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು

ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಜೆರಿಕೊವಿನ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಕೆಲವು
ದರೋಡೆ ಾರರು ಅವನನು್ನ ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟದರು. ಅವರು ಅವನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಹರಿದು ಾಕಿ ಅವನನು್ನ ಹೊಡೆದರು. ಅವನು ಮೇಲೇಳ ಾರದೆ ನೆಲದಮೇಲೆ
ಬಿದು್ದಕೊಂಡನು. ದರೋಡೆ ಾರರು ಅವನನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು.
ಅವನು ಾಯುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದನು.

31 “ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಜಕನು ಆ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು.
ಾಜಕನು ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ನೋಡಿದರೂ ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡದೆ, ತನ್ನ

ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. 32ನಂತರ, ಒಬ್ಬ ಲೇವಿಯು ಅದೇ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಹೋಗು ಾ್ತ ಅವನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದನು. ಲೇವಿಯು ಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ
ನೋಡಿದರೂಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡದೆ ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು.

33 “ಬಳಿಕ ಒಬ್ಬ ಸ ಾಯರ್ದವನು ಆ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಆ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅವನು ಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಮತು್ತ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದ
ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಮರುಕಗೊಂಡನು. 34 ಸ ಾಯರ್ದವನು ಅವನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಾಯಗಳಿಗೆ ಆಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ಹಚಿ್ಚ
ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಕಟಿ್ಟದನು. ಸ ಾಯರ್ದವನು ಒಂದು ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡು ಾ್ತ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದ್ದನು. ಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಅವನು

ತನ್ನ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ, ಛತ್ರಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅವನನು್ನ ಆರೈಕೆ
ಾಡಿದನು. 35 ಮರುದಿನ, ಸ ಾಯರ್ದವನು ಎರಡು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಆ

ಛತ್ರದವನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ, ‘ ಾಯಗೊಂಡ ಇವನನು್ನ ಆರೈಕೆ ಾಡು. ಇದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಖಚಾರ್ದರೆ ಾನು ಮತೆ್ತ ಬಂ ಾಗ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.”

36 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಈ ಮೂವರಲಿ್ಲ ( ಾಜಕ, ಲೇವಿ ಮತು್ತ
ಸ ಾಯರ್ದವನು) ಾವನು ದರೋಡೆ ಾರರಿಂದ ಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ
ಪಿ್ರೕತಿ ತೋರಿಸಿದನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

37 ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕನು, “ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದವನೇ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ ಾ ಾದರೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ನೆರೆಯವರಿಗೆ** ಾಗೆಯೇ
ಾಡು!” ಎಂದನು.
ಮರಿಯಳುಮತು್ತ ಾಥರ್ಳು

38 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಒಂದು ಊರಿಗೆ
ಬಂದರು. ಾಥರ್ಳೆಂಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಯೇಸುವನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದಳು.
39 ಆಕೆಗೆ ಮರಿಯಳೆಂಬ ತಂಗಿ ಇದ್ದಳು. ಮರಿಯಳು ಯೇಸುವಿನ ಾದಗಳ
ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆತನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದಳು. ಆದರೆ ಆಕೆಯ
ಸಹೋದರಿ ಾದ ಾಥರ್ಳು ಅತಿಥಿಸ ಾ್ಕರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು. 40 ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಬಹಳ ಕೆಲಸವಿದು್ದದರಿಂದ ಾಥರ್ಳು ಕೋಪಗೊಂಡು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ತಂಗಿಯುಮನೆಯಕೆಲಸವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನನಗೇ ಬಿಟು್ಟಬಂದಿ ಾ್ದಳೆ. ಇದರ
ಬಗೆ್ಗ ನಿನಗೆ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ ೕ? ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳು?” ಎಂದಳು.
** 10:37: ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಇತರ ಜನರಿಂದ ಸ ಾಯದಅಗತ್ಯವಿರುವವರು.
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41ಆದರೆಪ್ರಭುವುಅವಳಿಗೆ, “ ಾ ಾರ್, ಾ ಾರ್, ನೀನು ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳಬಗೆ್ಗ

ಚಿಂತಿಸು ಾ್ತ ಗಲಿಬಿಲಿ ಾಗಿರುವೆ. 42ಒಂದೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ. ಮರಿಯಳು
ಾಡಿದ ಆಯೆ್ಕ ಸರಿ ಾದದು್ದ. ಆಕೆಯಿಂದ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ”

ಎಂದನು.

11
ಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ

(ಮ ಾ್ತಯ 6:9-15)
1 ಒಮೆ್ಮ ಯೇಸು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೇಸು ಾ್ರಥರ್ನೆ
ಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಾಗ, ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಲೊ್ಲಬ್ಬನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ೕ ಾನನು ತನ್ನ

ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವ ವಿ ಾನವನು್ನ ಕಲಿಸಿದಂತೆ,ದಯ ಾಡಿ ನಮಗೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವ
ವಿ ಾನವನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಡು” ಎಂದನು.

2ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ನೀವು ಹೀಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ:

‘ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ಾಮವು ಾ ಾಗಲೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಲಿ.
ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ.
3ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆ ಾರವನು್ನ ನಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸು.
4ನಮಗೆ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದವರನು್ನ ಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ

ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನೂ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು.
ನಮ್ಮನು್ನ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಡ.’ ”

ಎಡಬಿಡದೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 7:7-11)

5-6 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನೊಬ್ಬನ ಮನೆಗೆ
ಾತಿ್ರ ಬಹಳ ತಡ ಾಗಿ ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಾವಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ. ಅವನು ತನ್ನ
ಸೆ್ನೕಹಿತನಿಗೆ, ‘ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನೊಬ್ಬನು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು ದೂರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ
ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಕೊಡಲು ನನಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ದಯ ಾಡಿ
ನನಗೆ ಮೂರು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಡು’ ಎಂದು ಕೇಳು ಾ್ತನೆ. 7 ಮನೆ ಳಗಿರುವ
ಸೆ್ನೕಹಿತನು, ‘ಹೊರಟುಹೋಗು! ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ! ಾಗಿಲು
ಮುಚಿ್ಚದೆ! ಾನು ಮತು್ತ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಈಗ ಎದು್ದ ನಿನಗೆ
ರೊಟಿ್ಟ ಕೊಡ ಾರೆ’ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 8 ಕೇವಲ ಸೆ್ನೕಹ ಂದೇ
ಅವನನು್ನ ಏಳಿಸಿ ರೊಟಿ್ಟ ಕೊಡುವಂತೆ ಾಡ ಾರದೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಆದರೆ ಅವನು ಎಡಬಿಡದೆ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ, ಅವನು ಎದು್ದ ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನಿಗೆ
ಬೇ ಾಗಿರುವ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಕೊಡುವನು. 9 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು. ಹುಡುಕಿರಿ,
ಆಗ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ತಟಿ್ಟರಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದು.
10 ೌದು, ಎಡಬಿಡದೆ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವವನಿಗೆ ದೊರೆಯುವುದು. ಎಡಬಿಡದೆ
ಹುಡುಕುವವನು ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವನು. ಒಬ್ಬನು ಎಡಬಿಡದೆ ತಟು್ಟತಿ್ತದ್ದರೆ, ಅವನಿಗೆ
ಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವುದು. 11 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಜನರು ತಂದೆಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ?
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ನಿಮ್ಮ ಮಗನು ಮೀನನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಾವನು್ನ ಕೊಡುವಿರೋ?
ಇಲ್ಲ! ನೀವು ಮೀನನೆ್ನೕ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ. 12 ನಿಮ್ಮ ಮಗನು ಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಕೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಚೇಳನು್ನ ಕೊಡುವಿರೋ? ಇಲ್ಲ! 13 ನೀವು ಇತರ
ಜನರಂತೆ ಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಸಹ ತನ್ನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ”ಎಂದುಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಶಕಿ್ತ ದೇವರಿಂದ ಬಂದದು್ದ
(ಮ ಾ್ತಯ 12:22-30; ಾಕರ್ 3:20-27)

14ಒಮೆ್ಮ ಯೇಸು ಮೂಕದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಆ
ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅವನು ಾ ಾಡಿದನು. ಇದನು್ನ ಕಂಡ
ಜನರು ಬೆರ ಾದರು. 15 ಆದರೆ ಕೆಲವರು, “ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿರುವವರನು್ನ
ಇವನು ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಬಿಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನು ದೆವ್ವಗಳ ಅಧಿಪತಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

16 ಇತರ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರಿಂದ ಒಂದು
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 17 ಆದರೆ ಅವರ
ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಒಡೆದುಹೋದ ಮತು್ತ ತನಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾನೇ ಾ ಾಡುವ ಾಜ್ಯವು ಾಶ ಾಗುವುದು. ಭೇದ ಾವದಿಂದ
ಕೂಡಿರುವ ಕುಟುಂಬವು ಮುರಿದು ಹೋಗುವುದು. 18 ಅಂತೆಯೇ, ಸೈ ಾನನು
ತನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾನೇ ಾ ಾಡಿದರೆ ಅವನ ಾಜ್ಯವು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಹೇಗೆ
ಾಧ್ಯ? ಾನು ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ನೀವು
ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. 19 ಾನು ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವು ಾಗಿದ್ದರೆ,
ನಿಮ್ಮ ಜನರು ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಾವ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಬಿಡಿಸು ಾ್ತರೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ಜನರೇ ನಿಮ್ಮನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 20ಆದರೆ ಾನು ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ದೇವರ
ಬಲದಿಂದಹೊರಡಿಸುವು ಾದರೆ ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆಎಂಬುದಕೆ್ಕ
ಇದೇ ಾ ಾಗಿದೆ.

21 “ಒಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠನು ಅನೇಕ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಸುಸಜಿ್ಜತ ಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ
ಾಯುತಿ್ತರು ಾಗ, ಮನೆ ಳಗಿರುವ ವಸು್ತಗಳು ಸುರ ತ ಾಗಿರುತ್ತವೆ. 22 ಆದರೆ
ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರೆ,
ದಲನೆಯ ಬಲಿಷ್ಠನು ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ

ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಯುಧಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವನು. ಬಳಿಕ ಆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠನು ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತನಗೆ
ಇಷ್ಟಬಂದ ಾಗೆ ಾಡುವನು.

23 “ನನೊ್ನಂದಿಗಿಲ್ಲದವನು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಶೇಖರಿಸದವನು ಚದರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಬರಿ ಾದ ಹೃದಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 12:43-45)
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24 “ದೆವ್ವವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಾಗಿ ಸ್ಥಳವನು್ನ

ಹುಡುಕು ಾ್ತ ನೀರಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಅಲೆ ಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಅದಕೆ್ಕ ಸ್ಥಳ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ‘ ಾನು ಬಿಟು್ಟಬಂದ ಮನೆಗೆ (ವ್ಯಕಿ್ತ)
ಹಿಂತಿರುಗುವೆನು’ ಎಂದುಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 25 ಅದು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂ ಾಗ, ಆಮನೆಯನು್ನ (ವ್ಯಕಿ್ತ) ಗುಡಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವುದನು್ನ ಾಣುತ್ತದೆ. 26ಆಗ
ಹೊರಟುಹೋಗಿ ತನಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಕೆಟ್ಟವುಗ ಾದ ಬೇರೆ ಏಳು ದೆವ್ವಗಳನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಆ ದೆವ್ವಗಳೆ ಾ್ಲ ಆ ಮನುಷ ್ಯನೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ
ಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗಆವ್ಯಕಿ್ತಯು ದಲಿಗಿಂತಲೂಹೆಚಿ್ಚನ ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗು ಾ್ತನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ನಿಜ ಾದ ಾಗ ್ಯವಂತರು

27 ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾಗ, ಅಲಿ್ಲ, ಜನರೊಂದಿಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ
ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಹೆತು್ತ ೕಷಿಸಿದ ಾಯಿ ಾಗ್ಯವಂತಳೇ ಸರಿ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

28 ಆದರೆ ಯೇಸು, “ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವ ಜನರೇ
ಾಗ ್ಯವಂತರು!” ಎಂದನು.

ನಮಗೆ ಾ ಕೊಡು!
(ಮ ಾ್ತಯ 12:38-42; ಾಕರ್ 8:12)

29 ಜನರ ಗುಂಪು ದೊಡ್ಡ ಾಗುತಿ್ತರಲು ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಈ ಸಂತತಿಯು ಕೆಟ್ಟ
ಸಂತತಿಯೇ ಸರಿ! ಇದು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆನು್ನತ್ತದೆ. ಆದರೆ
ೕನನ ಜೀವಿತದ ಾ್ಲದ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ದ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವುದೂ ಇದಕೆ್ಕ

ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 30 ನಿನೆವೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನರಿಗೆ ೕನನು ಒಂದು
ಸೂಚನೆ ಾಗಿದ್ದನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಈ ಾಲದ ಜನರಿಗೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ಸೂಚನೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

31 “ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನದಲಿ್ಲ ದ ಣ ದೇಶದ ಾಣಿಯು ಈ
ಪೀಳಿಗೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಎದು್ದನಿಂತು ಇವರನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ಹೇಳುವಳು.
ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಾಣಿಯು ಬಹುದೂರದಿಂದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಾನಬೋಧನೆಯನು್ನ
ಕೇಳಲು ಬಂದಳು. ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಾನು
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ!

32 “ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನೆವೆ ಪಟ್ಟಣದವರು ಈ ಸಂತತಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ
ನಿಂತು ಇವರನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ತೋರಿಸುವರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ೕನನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಾನು ಪ್ರ ಾದಿ
ೕನನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬೆಳ ಾಗಿರಿ!
(ಮ ಾ್ತಯ 5:15; 6:22-23)

33 “ದೀಪವನು್ನ ಹಚಿ್ಚ ಾತೆ್ರ ಳ ಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಎಲೆ್ಲೕ ಆಗಲಿ ಅಡಗಿಸಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಳಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಾಣಿಸಲೆಂದು ದೀಪವನು್ನ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ
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ಇಡು ಾ್ತರೆ. 34 ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ದೇಹಕೆ್ಕ ಬೆಳ ಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ
ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ಪೂಣರ್ ಬೆಳ ಾಗಿರುವುದು. ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ದೇಹವೆ ಾ್ಲ
ಪೂಣರ್ಕತ್ತ ಾಗಿರುವುದು. 35 ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರು! ನಿನೊ್ನಳಗಿರುವ
ಬೆಳಕು ಕತ್ತ ಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊ. 36 ನಿನ್ನ ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ತುಂಬಿದು್ದ
ಾವ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಕತ್ತಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಬೆಳಕಿನಂತಿರುವೆ”ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಫರಿ ಾಯರನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದನು
(ಮ ಾ್ತಯ 23:1-36; ಾಕರ್ 12:38-40; ಲೂಕ 20:45-47)

37 ಯೇಸು ಾ ಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಫರಿ ಾಯನೊಬ್ಬನು ಯೇಸುವನು್ನ
ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕರೆದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವನ
ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 38 ಆದರೆ ಯೇಸು ತನ್ನ
ಕೈಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಕಂ ಾಗ ಫರಿ ಾಯನಿಗೆ
ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. 39 ಪ್ರಭುವು (ಯೇಸು) ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
“ಫರಿ ಾಯ ಾದ ನೀವು ಾತೆ್ರಯ ಮತು್ತ ಬಟ್ಟಲಿನ ಹೊರ ಾಗವನು್ನ
ಶುಚಿ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳ ಾಗವು ೕಸದಿಂದಲೂ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದಲೂ
ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ. 40 ನೀವು ಬುದಿ್ಧಹೀನರು! ಹೊರ ಾಗವನು್ನ ಾಡಿ ಾತನೇ
(ದೇವರು) ಒಳ ಾಗವನೂ್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 41 ಆದ್ದರಿಂದ ಾತೆ್ರ ಮತು್ತ ಬಟ್ಟಲುಗಳ
ಒಳಗಿರುವುದನು್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಾನ ಾಡಿರಿ. ಆಗ ನೀವುಪೂಣರ್ಶುದ್ಧ ಾಗುತಿ್ತೕರಿ.

42“ಫರಿ ಾಯರೇ,ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನೀವುದೇವರಿಗೆನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ಪ್ರತಿ ಂದರಲಿ್ಲಯೂಹತ್ತನೆಯಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲಿ್ಲ
ಬೆಳೆಯುವ ಮರುಗ, ಸ ಾಪು ಮುಂ ಾದ ಚಿಕ್ಕ ಸಸಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು
ಾಗವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೋರಿಸುವುದನೂ್ನ ದೇವರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದನೂ್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ದಲು ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು
ಮತು್ತ ಉಳಿದವುಗಳನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸ ಾರದು.

43 “ಫರಿ ಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನೀವು ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ
ಉನ್ನತಪೀಠಗಳನೂ್ನ ಾರುಕಟೆ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಜನರಿಂದ ೌರವವನೂ್ನ ಆಶಿಸುತಿ್ತೕರಿ.
44 ನೀವು ಮರೆ ಾಗಿರುವ ಸ ಾಧಿಗಳಂತಿದಿ್ದೕರಿ. ಜನರು ಸ ಾಧಿಗಳೆಂದು
ತಿಳಿಯದೆಅವುಗಳಮೇಲೆ ನಡೆಯು ಾ್ತರೆ.”
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕನಿಗೆಯೇಸು ನೀಡಿದಉತ್ತರ

45 ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕನೊಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಬೋಧಕನೇ, ನೀನು ಫರಿ ಾಯರ
ಕುರಿ ಾಗಿಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾಗನಮ್ಮನು್ನ ಸಹಖಂಡಿಸಿದಂ ಾಯಿತು”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

46 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
ಜನರು ಅನುಸರಿಸ ಾಗದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ನೀವು ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.* ಆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವಂತೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬಲವಂತ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಆ
ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದ ಾ್ನದರೂ ಾಲಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವುದಿಲ್ಲ. 47 ನಿಮ್ಮ
* 11:46: ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ… ಾಡುತಿ್ತೕರಿ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನೀವುಜನರಮೇಲೆಹೊರ ಾಗದಹೊರೆಗಳನು್ನ
ಹೊರಿಸುತಿ್ತೕರಿ.”
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ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನೀವು ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಗೋರಿಗಳನು್ನ† ಕಟು್ಟತಿ್ತೕರಿ.
ಆದರೆ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದವರು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳೇ! 48 ಇದರಿಂ ಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳು ಾಡಿದ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೀವು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರೆಂಬುದನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ
ತೋರಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಅವರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದರು. ನೀವು ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿ ಾಗಿ
ಗೋರಿಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತೕರಿ! 49 ಆದ ಾರಣ ದೇವರ ಾನವು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
‘ ಾನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ ಅ ಸ್ತಲರನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ಕೆಲವು
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಮತು್ತ ಅ ಸ್ತಲರು ಕೆಡುಕರಿಂದ ಹತ ಾಗುವರು. ಬೇರೆ ಕೆಲವರು
ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವರು.’

50 “ಆದ್ದರಿಂದಲೋ ಾದಿಯಿಂದಹತ ಾದಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾವಿಗೆಈ ಾಲದ
ಜನ ಾದ ನೀವು ದಂಡನೆ ಹೊಂದುವಿರಿ. 51 ಹೇಬೆಲನನು್ನ ಕೊಂದದ್ದ ಾ ್ಕಗಿಯೂ
ಜಕರೀಯನನು್ನ ಕೊಂದದ್ದ ಾ ್ಕಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ದಂಡನೆ ಾಗುವುದು.
ಜಕರೀಯನನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯದ ನಡುವೆ ಕೊಲ್ಲ ಾಯಿತು. ೌದು,
ಅವರೆಲ್ಲರ ಕೊಲೆಗಳಿ ಾಗಿ ಈಗ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ ನಿಮಗೆ ದಂಡನೆ ಆಗುವುದು.

52 “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ದೇವರ ಕುರಿ ಾಗಿ
ಕಲಿಯಲು ಾಧನ ಾಗಿರುವ ಬೀಗದ ಕೈಯನು್ನ ನೀವು ಬಚಿ್ಚಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ನೀವೂ
ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕಲಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

53 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟಾಗ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರು
ಆತನಿಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳ
ಕುರಿತು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ, ಆತನಿಂದ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು.
54ಯೇಸುವನು್ನ ಾತಿನಲಿ್ಲ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ೕಚಿಸಿ, ಆತನು ಏ ಾದರೂ ತಪು ್ಪ
ಹೇಳುವಂತೆ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದ್ದರು.

12
ಫರಿ ಾಯರಂ ಾಗಬೇಡಿ

1 ಾವಿ ಾರು ಜನರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ನೂಕು ಾ್ತ ಕಿಕಿ್ಕರಿದು ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಜನರಿಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸುವ ದಲು ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಫರಿ ಾಯರ ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟನ ಬಗೆ್ಗ
ಅಂದರೆ ಅವರ ಕಪಟತನದ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ. 2ಮರೆ ಾದ ಪ್ರತಿ ಂದೂ
ಬಯ ಾಗುವುದು. ಗುಪ್ತ ಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡುವುದು.
3 ಕತ್ತಲಿನಲಿ್ಲ (ಗುಪ್ತ ಾಗಿ) ನೀವು ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳು ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ (ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ)
ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುವವು. ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಪಿಸುಗುಟು್ಟವ ವಿಷಯಗಳು,
ಮನೆಯಮೇಲಿನಿಂದ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡುವವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ದೇವರಿಗೆ ಾತ್ರ ಭಯಪಡಿರಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 10:28-31)

4 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ಗೆಳೆಯರೇ, ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬಹುದಷೆ್ಟೕ. ಆ ಬಳಿಕ ಬೇರೇನೂ ಾಡಲು ಅವರಿಂ ಾಗದು.
5 ನೀವು ಾರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊಂದು ನರಕಕೆ್ಕ ಾಕಲು
† 11:47: ಗೋರಿಗಳು ಸತು್ತಹೋದ ಪ್ರಮುಖರ ೌರ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟದ ಚಿಕ್ಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು.
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ಅಧಿ ಾರವು ಾ್ಳತನಿಗಷೆ್ಟೕ (ದೇವರಿಗೆ). ೌದು, ಆತನೊಬ್ಬನಿಗೇ ನೀವು
ಭಯಪಡಬೇಕು.

6 “ಐದು ಗುಬಿ್ಬಗಳ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪೈಸೆಗಳು. ಆದರೆ ದೇವರು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದನೂ್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 7 ೌದು, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಕೂದಲುಗಳಿವೆ
ಎಂಬುದು ಸಹ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಹೆದರಬೇಡಿರಿ. ನೀವು ಅನೇಕ ಗುಬಿ್ಬಗಳಿಗಿಂತ
ಹೆಚು್ಚ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಾಚಿಕೆಪಡಬೇಡಿರಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

8“ ಾನುನಿಮಗೆಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಾವ ಾದರೂಬೇರೆಯವರಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಾನು ನನ್ನವನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಾನು ಸಹ* ಅವನನು್ನ ನನ್ನವನೆಂದು ದೇವದೂತರ
ಮುಂದೆ ಹೇಳುವೆನು. 9 ಆದರೆ ಾವ ಾದರೂ ಬೇರೆಯವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಾನು ಸಹ ದೇವದೂತರ ಮುಂದೆ ಅವನನು್ನ
ನನ್ನವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವೆನು.

10“ ಾವ ಾದರೂಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿದರೆಅವನಿಗೆ
ಕ್ಷಮೆ ದೊರಕಬಹುದು. ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ದೂಷಿಸುವವನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯೇ ಇಲ್ಲ.

11 “ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಿಗೂ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಮತು್ತ
ದೇ ಾಧಿ ಾರಿಗಳ ಬಳಿಗೂ ಎಳೆದೊಯು್ಯ ಾಗ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು
ಚಿಂತೆ ಾಡಬೇಡಿ. 12 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಬೇ ಾದುದನು್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೇ
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವನು.”

ಾ್ವಥರ್ತೆಯಬಗೆ್ಗಯೇಸುವಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
13 ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಬೋಧಕನೇ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇದೀಗ

ಸತು್ತಹೋದನು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಾಲುಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ
ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಎಂ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆಯ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡುವವನು ಎಂ ಾಗಲಿ ನಿನಗೆ ಾರು
ಹೇಳಿದರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 15 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ, “ಎಚ್ಚರಿಕೆ,
ಾವ ವಿಧ ಾದ ಾ್ವಥರ್ಕೂ್ಕ ಒಳ ಾಗದಂತೆ ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಎಷೆ್ಟೕ

ಆಸಿ್ತಯಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಜೀವವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರನು” ಎಂದನು.
16 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು: “ಒಬ್ಬ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿದ್ದನು.

ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಜಮೀನಿತು್ತ. ಒಮೆ್ಮ ಅವನ ಜಮೀನಿನಲಿ್ಲ ಸಮೃದಿ್ಧ ಾದ ಬೆಳೆ
ಆಯಿತು. 17 ಆಗ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು, ‘ ಾನೇನು ಾಡಲಿ? ನನ್ನ ಬೆಳೆಯನೆ್ನ ಾ್ಲ
ತುಂಬಿಡಲು ನನಗೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ!’ ಎಂದುಕೊಂಡನು.

18 “ಬಳಿಕ ಅವನು, ‘ ಾನೇನು ಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದದೆ. ನನ್ನ
ಕಣಜಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ, ದೊಡ್ಡ ಕಣಜಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವೆನು! ನನ್ನ ಹೊಸ ಕಣಜಗಳಲಿ್ಲ
ಗೋಧಿಯನೂ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಪ ಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ ತುಂಬಿಸಿಡುವೆನು.’ 19 ಆ ಬಳಿಕ
ಾನು ‘ನನಗೆ ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಸರಕನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

* 12:8: ಾನು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು” (ಯೇಸು).
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ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊ, ತಿನು್ನ, ಕುಡಿ, ಸಂತೋಷಪಡು! ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವೆನು’
ಎಂಬು ಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡನು.

20 “ಆದರೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಬುದಿ್ಧಹೀನ! ಈ ಾತಿ್ರ ನೀನು ಾಯುವೆ!
ಈಗ ಹೇಳು, ನೀನು ಕೂಡಿಟ್ಟ ಪ ಾಥರ್ಗಳ ಗತಿ ಏ ಾಗುವುದು? ಅವು ಾರ
ಾ ಾಗುತ್ತವೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
21 “ತನಗೋಸ ್ಕರ ಾತ್ರ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವವನ ಗತಿ ಇದೇ. ದೇವರ

ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಲ್ಲ.”

ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ದಲನೆ ಾ್ರ ಾನ್ಯತೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 6:25-34; 19-21)

22 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಈ ಾರಣದಿಂದ ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಣ ಾರಣೆಗೆ ಬೇ ಾದ ಊಟ ಾ್ಕಗಿ ಮತು್ತ
ತೊಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಬೇ ಾದ ಬಟೆ್ಟ ಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ. 23ಆ ಾರಕಿ್ಕಂತ ಾ್ರಣ ಹೆಚು್ಚ
ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ. ಬಟೆ್ಟಗಿಂತಲೂ ದೇಹ ಹೆಚು್ಚ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ. 24ಪ ಗಳನು್ನ
ನೋಡಿರಿ. ಅವು ಬಿತು್ತವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಕೊಯು್ಯವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಆ ಾರವನು್ನ
ಮನೆಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ ಕಣಜಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ ತುಂಬಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರೇ ಅವುಗಳನು್ನ
ಪರಿ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ. ನೀವು ಪ ಗಳಿಗಿಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಅಮೂಲ್ಯ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 25 ನೀವು
ಊಟಬಟೆ್ಟಗಳಿ ಾಗಿ ಎಷೆ್ಟೕ ಚಿಂತಿಸಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷೆ ್ಯೕನೂ ಹೆಚಾ್ಚಗುವುದಿಲ್ಲ.
26 ಚಿಕ್ಕ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರು ಾಗ, ದೊಡ್ಡ ಾಯರ್ಗಳ
ಕುರಿತು ನೀವು ಚಿಂತಿಸುವುದೇಕೆ?

27 “ಅಡವಿಯ ಹೂವುಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಬಗೆಯನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಅವು
ದುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ ಾಗಿ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಹೊಲಿದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ
ಸೊಲೊ ೕನ ಾಜನು ತನ್ನ ಸಕಲ ವೈಭವದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದಗಲೂ ಈ ಹೂವುಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದರಷೂ್ಟ ಸುಂದರ ಾದ ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 28 ದೇವರು ಬಯಲಿನ
ಹುಲಿ್ಲಗೂ ಹೀಗೆ ಉಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಹು ಾ್ಲದರೋ ಈ ಹೊತಿ್ತದು್ದ ಾಳೆ ಬೆಂಕಿಯ
ಾ ಾಗುವುದು. ಹೀಗಿರಲು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಉಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ?
ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಪವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾಗಿರಬೇಡಿ!

29 “ಏನು ಊಟ ಾಡಬೇಕು? ಏನು ಕುಡಿಯಬೇಕು? ಎಂದು ಾ ಾಗಲೂ
ಆಲೋಚಿಸಬೇಡಿರಿಮತು್ತ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ. 30ಅವುಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತಿ್ನಸು ಾ್ತರೆ. ಅವುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಮಗೂ ಇದೆ
ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ (ದೇವರು) ತಿಳಿದಿದೆ. 31 ನೀವು ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ
ದಲನೆ ಾ್ರ ಾನ್ಯತೆಯನು್ನ ಕೊಡಿರಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾಗಿರುವ ಉಳಿದವುಗಳನು್ನ

ಕೊಡ ಾಗುವುದು.
ಹಣದಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡಬೇಡಿ

32 “ಚಿಕ್ಕ ಮಂದೆಯೇ, ಹೆದರಬೇಡ, ನಿಮಗೆ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಕೊಡಲು ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆ ಬಯಸಿ ಾ್ದನೆ. 33 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಾರಿ, ಬಂದ ಹಣವನು್ನ
ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ಈಲೋಕದ ಐಶ್ವಯರ್ ಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾಶ್ವತ ಾದಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಲಯ ಾಗದಸಂಪತ್ತನು್ನ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಶೇಖರಿಸಿಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆ ಭಂ ಾರವನು್ನ ಕಳ್ಳರು ಕದಿಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
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ಹುಳಗಳು ಾಶ ಾಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 34ನಿಮ್ಮಭಂ ಾರಎಲಿ್ಲದೆ ೕಅಲಿ್ಲಯೇನಿಮ್ಮ
ಹೃದಯವೂಇರುತ್ತದೆ.

ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 24:42-44)

35 “ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಪೂಣರ್ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ! ನಿಮ್ಮ ದೀಪಗಳು
ಉರಿಯುತಿ್ತರಲಿ. 36 ಮದುವೆಯ ಔತಣದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿಬರುವ
ಯಜ ಾನನನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತರುವ ಸೇವಕರಂತಿರಿ. ಯಜ ಾನನು ಬಂದು
ಾಗಿಲನು್ನ ತಟಿ್ಟ ಾಗ ಸೇವಕರು ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆಯು ಾ್ತರೆ. 37ಆ ಸೇವಕರೇ ಧನ್ಯರು.
ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದು್ದ ತನಗೋಸ ್ಕರ ಾಯುತಿ್ತದು್ದದನು್ನ ಯಜ ಾನನು
ನೋಡು ಾ್ತನೆ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಆಗ ಯಜ ಾನನು
ಾನೇ ಸೇವಕರ ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ಆ ಸೇವಕರನು್ನ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ
ಊಟಬಡಿಸು ಾ್ತನೆ. 38ಆ ಆಳುಗಳು ತಮ್ಮಯಜ ಾನನಿ ಾಗಿಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯವರೆಗೆ
ಅಥ ಾ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇ ಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ
ಯಜ ಾನನು ಬಂದು, ಇನೂ್ನ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರುವ ಅವರನು್ನ ಕಂ ಾಗ ಅವರಿಗೆ
ಸಂತೋಷ ಾಗುವುದು.

39 “ಇದು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲರಲಿ: ಕಳ್ಳನು ಬರುವ ಗಳಿಗೆಯು ಯಜ ಾನನಿಗೆ
ತಿಳಿದರೆ,ಅವನು ತನ್ನಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಾಕಲು ಬಿಡುವನೇ? ಇಲ್ಲ! 40ಅಂತೆಯೇ, ನೀವೂ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ! ನೀವು ನಿರೀ ಸದ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬರುವನು!”

ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಆಳು ಾರು?
41ಪೇತ್ರನು, “ಪ್ರಭುವೇ,ನೀನುಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದು್ದ ನಮ ಾಗಿ ೕಅಥ ಾ

ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿ ಾಗಿ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
42 ಪ್ರಭುವು ಹೀಗೆಂದನು: “ವಿವೇಕಿಯೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಆದ ಆಳು
ಾರು? ಾಲ ಾಲಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳಿಗೆ ದವಸ ಾನ್ಯವನು್ನ

ಅಳೆದುಕೊಟು್ಟ, ಮನೆಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಜ ಾನನಿಂದ
ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೇ. 43ಆ ಸೇವಕನು ತನ್ನ ಕತರ್ವ್ಯವನು್ನ ನಿಷೆ್ಠಯಿಂದ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೆ,
ಯಜ ಾನನು ಬಂ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಾಗುವುದು. 44 ಾನು
ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಯಜ ಾನನು ಆ ಸೇವಕನನು್ನ ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಗೆ ಾ್ಲ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವನು.

45 “ಆದರೆ ಆ ಸೇವಕನು ದುಷ್ಟ ಾಗಿ ತನ್ನ ಯಜ ಾನನು ಬೇಗನೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ಏ ಾಗುವುದು? ಆ ಸೇವಕನು ಯಜ ಾನನ
ಇತರ ಾಸ ಾಸಿಯರನು್ನ ಹೊಡೆಯುವುದಕೂ್ಕ ತಿಂದುಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗುವುದಕೂ್ಕ
ತೊಡಗುವನು. 46ಬಳಿಕ ಅವನು ನಿರೀ ಸಿಲ್ಲದ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಯಜ ಾನನು ಬಂದು
ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸಿ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತರಿರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ದಬು್ಬವನು.

47 “ತನ್ನ ಯಜ ಾನನು ತನಿ್ನಂದ ಏನು ಅಪೇ ಸು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ
ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಕಠಿಣ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವನು!
48ಆದರೆ ತನ್ನ ಯಜ ಾನನ ಬಯಕೆಯನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಸೇವಕನಿಗೆ ಏ ಾಗುವುದು?
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ಇವನು ಸಹ ದಂಡನೆಗೆ ಅಹರ್ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ
ಕತರ್ವ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಾಡದೆಹೋದ ಸೇವಕನಿಗಿಂತ ಇವನಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದಂಡನೆ
ಆಗುವುದು. ಹೆಚು್ಚ ಪಡೆದವನಿಂದ ಹೆಚು್ಚ ನಿರೀ ಸ ಾಗುವುದು. ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ
ಪಡೆದವನಿಂದ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಿರೀ ಸ ಾಗುವುದು.”
ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಭಿ ಾ್ನಭಿ ಾ್ರಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 10:34-36)

49 ಯೇಸು ತನ್ನ ಾತನು್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಹೀಗೆಂದನು: “ ಾನು ಈ
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿ ಾಕಲು ಬಂದೆನು! ಅದು ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಉರಿಯುತಿ್ತದ್ದರೆ ನನಗೆ
ಸಂತೋಷ! 50 ಾನು ಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಹೊಂದಬೇಕು. ಅದನು್ನ
ಹೊಂದುವ ತನಕ ಾನು ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. 51 ಾನು ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆನೆಂದು ನೀವು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? ಇಲ್ಲ!
ಾನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಭೇದವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಲು ಬಂದೆನು! 52 ಇಂದಿನಿಂದ, ಐದು
ಜನರಿರುವ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಭೇದ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಅವರಲಿ್ಲ ಮೂವರು ಇಬ್ಬರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗುವರು ಮತು್ತ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗುವರು.

53ತಂದೆಗೂಮಗನಿಗೂ ಭೇದಉಂಟಾಗುವುದು.
ಮಗನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗುವನು.
ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗುವನು,

ಾಯಿಗೂಮಗಳಿಗೂ ಭೇದಉಂಟಾಗುವುದು.
ಮಗಳು ತನ್ನ ಾಯಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗುವಳು,
ಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗುವಳು.

ಅತೆ್ತಗೂ ಸೊಸೆಗೂ ಭೇದವಿರುವುದು.
ಸೊಸೆಯು ತನ್ನ ಅತೆ್ತಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗುವಳು,
ಅತೆ್ತಯು ತನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗುವಳು.”
ಾಲ ಾನವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 16:2-3)

54 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ ೕಡವು ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ದೊಡ್ಡ ಾಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡು ಾಗ ‘ಇಂದು ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. ಅಂತೆಯೇ ಅಂದು ಮಳೆ ಾಗುತ್ತದೆ. 55 ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಾಳಿ
ಬೀಸತೊಡಗಿ ಾಗ, ‘ಈ ದಿನ ತುಂ ಾ ಸೆಕೆ ಇರುವುದು’ ಎನು್ನತಿ್ತೕರಿ. ಅಂತೆಯೇ ಸೆಕೆ
ಇರುವುದು. 56 ನೀವು ಕಪಟಿಗಳು! ಹ ಾ ಾನವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ನೀವು ಈಗ
ನಡೆಯುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ?
ನಿಮ್ಮ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿರಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 5:25-26)

57 “ನೀವೇ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯವನು್ನ ಾಡ ಾರದೇಕೆ? 58 ಒಬ್ಬನು ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಾವೆ ಹೂಡಲು ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸೆ್ಯಯನು್ನ
ಾರಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿಮಿ್ಮಂ ಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ಅವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನ ಬಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವನು. ಾ್ಯ ಾಧೀಶನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
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ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿಸುವನು. 59 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊನೆಯ ಪೈಸದವರೆಗೆ
ತೀರಿಸುವ ತನಕ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ!”

13
ಹೃದಯಪರಿವತರ್ನೆ

1ಅದೇಸಮಯದಲಿ್ಲಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವರುಯೇಸುವಿನಬಳಿಗೆಬಂದು ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದವರನು್ನ ಪಿ ಾತನು* ಕೊಲಿ್ಲಸಿದ್ದನೂ್ನ ಅವರುಯಜ್ಞ ಾಗಿಅಪಿರ್ಸಿದ್ದ
ಪಶುಗಳ ರಕ್ತದೊಡನೆ ಅವರ ರಕ್ತವನು್ನ ಬೆರಸಿದ್ದನೂ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
2 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಕೊಲೆಗೀ ಾದವರು ಗಲಿ ಾಯದ ಇತರರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ
ಹೆಚು್ಚ ಾಪಿಗ ಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? 3 ಇಲ್ಲ! ಅವರು ಅಂತಹ
ಾಪಿಗ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ! ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅವರಂತೆಯೇ ಾಶ ಾಗುವಿರಿ! 4 ಸಿಲೊ ಾ ಎಂಬಲಿ್ಲ
ಗೋಪುರ ಕುಸಿದು ಬಿ ಾ್ದಗ, ಸತು್ತಹೋದ ಹದಿನೆಂಟು ಮಂದಿಯ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ
ಅಭಿ ಾ್ರಯವೇನು? ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಇತರರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ
ಅವರು ಹೆಚು್ಚ ಾಪಿಗ ಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? 5 ಅವರು ಅಂತಹ
ಾಪಿಗ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ! ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅವರಂತೆಯೇ ಾಶ ಾಗುವಿರಿ ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಉಪ ೕಗವಿಲ್ಲದಮರ

6 ಯೇಸು ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು: “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ತೋಟದಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರವನು್ನ ನೆಡಿಸಿದ್ದನು. ಒಮೆ್ಮ ಅವನು ಆ ಮರ ಹಣು್ಣ
ಫಲಿಸಿರಬಹುದೆಂದು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಅದರಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಹಣ್ಣನೂ್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ. 7 ಅವನು ತನ್ನ ತೋಟವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಬ್ಬ
ತೋಟ ಾರನನೂ್ನ ನೇಮಿಸಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ, ‘ಈ ಮರವು
ಹಣು್ಣ ಬಿಡಬಹುದೆಂದು ಾನು ಮೂರು ವಷರ್ದಿಂದ ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಇದು
ಹಣ್ಣನು್ನ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕು! ಇದು ಭೂಮಿಯ ಾರವನೆ್ನೕಕೆ
ವ್ಯಥರ್ಗೊಳಿಸಬೇಕು?’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8ಆದರೆಆ ಸೇವಕನು, ‘ಯಜ ಾನನೇ,
ಇನೊ್ನಂದು ವಷರ್ ಾಳಿಕೊ. ಅದು ಫಲವನು್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ
ಅಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಸಗೊಬ್ಬರವನು್ನ ಾಕುತೆ್ತೕನೆ. 9 ಆಗ ಮುಂದಿನ ವಷರ್ ಈ ಮರ
ಫಲವನು್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಒಂದುವೇಳೆ ಇದು ಫಲವನು್ನ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಇದನು್ನ
ಕಡಿದು ಾಕು’ ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.”
ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಗುಣಹೊಂದಿದ ಸಿ್ತ ್ರೕ

10 ಒಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಯೇಸು ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು.
11 ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಅಲಿ್ಲದ್ದಳು. ಆ ದೆವ್ವದಿಂ ಾಗಿ ಆಕೆಗೆ
ಹದಿನೆಂಟು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ನಡು ಬಗಿ್ಗಕೊಂಡಿತು್ತ. ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಕೆಗೆ
ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. 12ಯೇಸು ಆಕೆಯನು್ನ ಕಂಡು, ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು, “ಅ ಾ್ಮ, ನಿನ್ನ

* 13:1: ಪಿ ಾತನು ಂತ್ಯ ಪಿ ಾತನು. ಜುದೇಯವನು್ನ ಕಿ್ರ.ಶ. 26ರಿಂದ 36ರವರೆಗೆ ಆಳಿದ ರೋಮಿನ
ಾಜ್ಯ ಾಲ.
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ಾಯಿಲೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13ಯೇಸು ಆಕೆಯಮೇಲೆ
ತನ್ನ ಕೈಗಳನಿ್ನಟಾ್ಟಗಆಕೆನೆಟ್ಟಗೆನಿಲ್ಲಲು ಶಕ್ತ ಾದಳು. ಆಕೆದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದಳು.

14 ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಸಿ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧಿ ಾರಿ
ಕೋಪಗೊಂಡು ಜನರಿಗೆ, “ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಾರದಲಿ್ಲ ಆರು ದಿನಗಳಿವೆ. ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಬಂದು ಾಸಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಸಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

15ಅದಕೆ್ಕ ಪ್ರಭುವು (ಯೇಸು), “ನೀವುಕಪಟಿಗಳು! ನೀವೆಲ್ಲರೂನಿಮ್ಮದುಡಿಮೆಯ
ಪಶುಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನಬಿಚಿ್ಚ ನೀರು ಕುಡಿಸಲು ಕರೆದೊಯು್ಯತೀರಿ. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ
ನೀವು ಾಗೆಯೇ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ! 16 ಾನು ಾಸಿ ಾಡಿದ ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾದರೋ
ಯೆಹೂದ್ಯಳು. ಸೈ ಾನನು ಆಕೆಯನು್ನ ಹದಿನೆಂಟು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟ ಾಕಿದ್ದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯನು್ನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವುದು
ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17 ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ,
ಆತನನು್ನ ಟೀಕಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಾಚಿಕೆ ಾಯಿತು. ಯೇಸು
ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.

ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಾವುದಕೆ್ಕ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ?
(ಮ ಾ್ತಯ 13:31-33; ಾಕರ್ 4:30-32)

18ಬಳಿಕಯೇಸು, “ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಾವುದಕೆ್ಕಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ? ಅದನು್ನ ಾನು
ಾವುದಕೆ್ಕ ಹೋಲಿಸಲಿ? 19 ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಾಸಿವೆ ಾಳಿನಂತಿದೆ. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ

ತೋಟದಲಿ್ಲ ಈ ಬೀಜವನು್ನ ಾಕು ಾ್ತನೆ. ಅದು ಬೆಳೆದು ಮರ ಾಗುತ್ತದೆ. ಪ ಗಳು
ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಗೂಡುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ಯೇಸು ಮತೆ್ತ ಹೀಗೆಂದನು: “ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಾನು ಾವುದಕೆ್ಕ
ಹೋಲಿಸಲಿ? 21 ಅದು, ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬ್ಬಳು ರೊಟಿ್ಟ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೊಡ್ಡ
ಾತೆ್ರ ಂದರಲಿ್ಲರುವ ಹಿಟಿ್ಟಗೆ ಬೆರೆಸುವ ಹುಳಿಯಂತಿದೆ. ಆ ಹುಳಿಯು ಾದಿದ
ಹಿಟ್ಟನೆ್ನಲ್ಲ ಉಬಿ್ಬಸುತ್ತದೆ.”
ಕಿರಿ ಾದ ಾಗಿಲು
(ಮ ಾ್ತಯ 7:13-14; 21-23)

22 ಯೇಸು ಪ್ರತಿ ಂದು ಊರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಹಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲಯೂ ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. 23 ಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ,
“ ಾ್ವಮೀ, ಎಷು್ಟ ಜನರು ರ ಸಲ್ಪಡುವರು? ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರೋ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, 24 “ಸ್ವಗರ್ಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವ ಕಿರಿ ಾದ ಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಹೋಗಲು

ಪ್ರ ಾಸಪಡಿರಿ! ಅನೇಕಜನರುಅದರಮೂಲಕಹೋಗಲುಪ್ರಯತಿ್ನಸು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ
ಅವರಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 25ಮನೆಯ ಯಜ ಾನನು ಎದು್ದ ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದ
ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೊರಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಾಗಿಲು ತಟ್ಟಬೇಕಷೆ್ಟೕ, ಆದರೂ ಅವನು
ತೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ‘ ಾ್ವಮೀ, ನಮಗೆ ಾಗಿಲು ತೆರೆ!’ ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳುವಿರಿ.
ಅವನು ನಿಮಗೆ, ‘ನೀವು ಾರೋ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ನೀವು ಎಲಿ್ಲಯವರು?’
ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುವನು. 26 ಆಗ ನೀವು, ‘ ಾವು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಊಟ ಾಡಿದೆವು,
ಾನ ಾಡಿದೆವು. ನೀನು ನಮ್ಮ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದೆ’ ಎಂದು
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ಹೇಳುವಿರಿ. 27 ಆಗ ಅವನು ನಿಮಗೆ, ‘ನೀವು ಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ! ನೀವು
ಎಲಿ್ಲಯವರು? ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ! ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವ
ಜನರು!’ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವನು.

28 “ಅಬ್ರ ಾಮ, ಇ ಾಕ, ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ದೇವರ
ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊರಗೆ
ಾಕ ಾಗುವುದು. ಆಗ ನೀವು ಭಯದಿಂದಲೂ ಕೋಪದಿಂದಲೂ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

29ಜನರುಪೂವರ್,ಪಶಿ್ಚಮ,ಉತ್ತರ,ದ ಣದಿಕು ್ಕಗಳಿಂದಬರುವರು. ಅವರು ದೇವರ
ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು. 30 ಇಗೋ, ಕಡೆಯವ ಾಗಿರುವ ಕೆಲವರು
ದಲಿನವ ಾಗುವರು, ದಲಿನವ ಾಗಿರುವ ಕೆಲವರು ಕಡೆಯವ ಾಗುವರು.”
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇಸುವಿನಮರಣ
(ಮ ಾ್ತಯ 23:37-39)

31ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಫರಿ ಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಇಲಿ್ಲಂದ
ಹೋಗಿ ಅಡಗಿಕೊ! ಹೆರೋದನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

32ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಹೋಗಿ ಆ ನರಿಗೆ (ಹೆರೋದನಿಗೆ), ‘ಈ ದಿನ ಮತು್ತ
ಾಳೆ ಾನುಜನರನು್ನ ದೆವ್ವಗಳಿಂದಬಿಡಿಸುತೆ್ತೕನೆಮತು್ತ ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾಳಿದು್ದ, ನನ್ನ ಾಯರ್ವೆ ಾ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್
ಮು ಾ್ತಯ ಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. 33 ಅನಂತರ ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋಗಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಅಲೆ್ಲೕ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡತಕ್ಕದು್ದ.

34 “ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಜೆರುಸಲೇಮೇ! ನೀನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲವವಳು.
ದೇವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಜನರನು್ನ ನೀನು ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲು್ಲವೆ. ಕೋಳಿ ತನ್ನ
ಮರಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಲು ಎಷೊ್ಟೕ ಸಲ ಅಪೇ ಸಿದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಆಸ್ಪದವನು್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

35 ನಿನ್ನ ಆಲಯವು ಬರಿ ಾಗುವುದು. ‘ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರು ಾತನಿಗೆ
ಆಶೀ ಾರ್ದ!’✡ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಮಯದ ತನಕ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವುದೇ
ಇಲ್ಲವೆಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

14
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಸಿ ಾಡುವುದು ಸರಿ ೕ?

1 ಒಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಫರಿ ಾಯನ ಮನೆಗೆ
ಊಟಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನೆ್ನೕ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು.
2 ಯೇಸುವಿನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಜಲೋದರ* ರೋಗವುಳ್ಳ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಇರಿಸಿದ್ದರು.
3 ಯೇಸು ಫರಿ ಾಯರಿಗೂ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಿಗೂ, “ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾಸಿ ಾಡುವುದು ಸರಿ ೕ? ತ ್ಪೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 4 ಅವರು
ಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಯೇಸು ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಕೈಮುಟಿ್ಟ ಾಸಿ ಾಡಿ ಅವನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. 5 ಯೇಸು ಫರಿ ಾಯರಿಗೂ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಿಗೂ, “ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ದುಡಿಯುವ ಪಶು ಾಗಲಿ ಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಆ
ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಾವಿಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತ ಬದುಕಿಸುತಿ್ತೕರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ
✡ 13:35: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 118:26. * 14:2: ಜಲೋದರ ಈ ರೋಗದಿಂದ ದೇಹ ಉಬು್ಬ ಾ್ತ
ಹೋಗುವುದು.
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ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಫರಿ ಾಯ ಾಗಲಿ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕ ಾಗಲಿ
ಯೇಸುವಿನ ಈ ಾತಿಗೆಉತ್ತರ ಕೊಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನನು್ನ ಪ್ರಮುಖನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ
7 ಅತಿಥಿಗ ಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಾದ

ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡ ಯೇಸು ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳಿದನು: 8 “ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮದುವೆಗೆ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದರೆ, ಉನ್ನತ ಾದ
ಆಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಅವನು ನಿನಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಾದವನನು್ನ
ಆಮಂತಿ್ರಸಿದಿ್ದರಬಹುದು. 9 ನೀನು ಉನ್ನತ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ,
ನಿನಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡಿರುವವನು ಬಂದು, ‘ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಇವನಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಡು’
ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಆಗ ನೀನು ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗುವುದು.

10 “ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸು ಾಗ, ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹೋಗಿ
ಕುಳಿತುಕೊ. ಆಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಬಂದು, ‘ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ,ಉನ್ನತ ಾದ
ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊ!’ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವನು. ಆಗ ನೆರೆದು ಬಂದ
ಅತಿಥಿಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸುವರು. 11 ತನ್ನನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ
ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವನು. ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಹೆಚಿ್ಚಸಲ್ಪಡುವನು.”

ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುವುದು
12 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನನು್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದ ಫರಿ ಾಯನಿಗೆ, “ನೀನು ಮ ಾ್ಯಹ್ನದ

ಊಟಕೆ್ಕ ಅಥ ಾ ಾತಿ್ರಯ ಊಟಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ, ಸಹೋದರರನು್ನ,
ಸಂಬಂಧಿಕರನು್ನ ಮತು್ತ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾದ ನೆರೆಯವರನು್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದರೆ,
ಅವರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಊಟಕೆ್ಕ ಆಮಂತಿ್ರಸುವರು. ಆಗ ಅದೇ ನಿನಗೆ
ಪ್ರತಿಫಲ ಾಗುವುದು. 13 ಅದರ ಬದಲು, ನೀನು ಔತಣ ಾಡಿಸು ಾಗ
ಬಡಜನರನು್ನ, ಕುಂಟರನು್ನ ಮತು್ತ ಕುರುಡರನು್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸು. 14 ಆಗ ನಿನಗೆ
ಆಶೀ ಾರ್ದ ದೊರೆಯುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಔತಣಕೆ್ಕ
ಆಮಂತಿ್ರಸ ಾರರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀತಿವಂತರು ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎದು್ದಬರು ಾಗ, ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಔತಣಕೂಟದ ಾಮ್ಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 22:1-10)

15ಯೇಸುವಿನೊಡನೆಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ
ಯೇಸುವಿಗೆ, “ದೇವರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲಊಟ ಾಡುವವರೇ ಧನ್ಯರು!” ಎಂದನು.

16 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಔತಣವನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದನು. 17 ಊಟದ ಸಮಯ ಬಂ ಾಗ,

ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ‘ಬನಿ್ನರಿ! ಊಟ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ’ ಎಂದು
ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆತಿಳಿಸಿದನು. 18ಆದರೆಎ ಾ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಾವುಬರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಒಂದೊಂದು ನೆವ ಹೇಳಿದನು. ದಲನೆಯವನು,
‘ ಾನು ಇದೀಗ ಒಂದು ಹೊಲವನು್ನ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
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ಾನು ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ನೋಡಬೇಕು. ದಯ ಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 19 ಎರಡನೆಯವನು, ‘ ಾನು ಇದೀಗ ಐದು ತೆ ಎತು್ತಗಳನು್ನ
ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಹೋಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕು.
ದಯ ಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20ಮೂರನೆಯವನು, ‘ ಾನು ಇದೀಗ
ಮದುವೆ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ಾನು ಬರ ಾರೆ’ ಎಂದನು.

21 “ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸೇವಕನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ತನ್ನ
ಯಜ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಯಜ ಾನನು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು ಆ
ಸೇವಕನಿಗೆ, ‘ಈಊರಿನ ಬೀದಿಗಳಿಗೂ ಸಂದಿಗಳಿಗೂ ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ಬಡವರನೂ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲರನೂ್ನ ಕುರುಡರನೂ್ನ ಕುಂಟರನೂ್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

22 “ತರು ಾಯ ಆ ಸೇವಕನು ಬಂದು, ‘ ಾ್ವಮೀ, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಾಡಿದೆನು. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿದೆ.’ ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು. 23 ಆಗ ಯಜ ಾನನು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ, ‘ಹೆ ಾ್ದರಿಗಳಿಗೂ ರಸೆ್ತಗಳಿಗೂ
ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲರುವ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆಮಂತಿ್ರಸು. ನನ್ನ ಮನೆಯು ಜನರಿಂದ
ತುಂಬಿಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇ . 24 ಾನು ದಲನೆಸಲಆಮಂತಿ್ರಸಿದಆ
ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ನನೊ್ನಂದಿಗೆಊಟ ಾಡಕೂಡದು!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.”

ೕಜನೆಯಅಗತ್ಯತೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 10:37-38)

25ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಆತನು
ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: 26 “ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ, ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ, ಮಕ್ಕಳನು್ನ, ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ಮತು್ತ ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವು ಾದರೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಿರಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 27 ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವವನು ತನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ

(ಶ್ರಮೆ) ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗದಿದ್ದರೆ,ಅವನು ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
28 “ನೀನು ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ದಲು ನೀನು

ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅದಕೆ್ಕ ಎಷು್ಟ ಖಚಾರ್ಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಆಲೋಚಿಸು. ಆ
ಕಟ್ಟಡವನು್ನ ಪೂರೈಸಲು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ ಹಣವಿದೆ ೕ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಾಕಿ ನೋಡು.
29 ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ನೀನು ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರೂ ಅದನು್ನ ಪೂರೈಸಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ, 30 ‘ಇವನು ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. ಆದರೆಪೂರೈಸಲು ಅವನಿಂ ಾಗಲಿಲ್ಲ’ಎಂದು ಗೇಲಿ ಾಡುವರು.
31 “ಒಬ್ಬ ಅರಸನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಅರಸನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ, ದಲು

ಅವನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ೕಜನೆ ಾಡುವನು. ಅರಸನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕೇವಲ
ಹತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರೆ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿರುವ ಇನೊ್ನಬ್ಬ
ಅರಸನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ತನಗೆ ಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸುವನು. 32 ಅವನು
ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ ಸೋಲಿಸ ಾಗದಿದ್ದರೆ, ತನ್ನ ಾಯ ಾರಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ,
ಾಂತಿಒಪ್ಪಂದ ಾ್ಕಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವನು.
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33 “ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದಲು ೕಜನೆ ಾಡಬೇಕು. ನೀವು

ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಡಬೇಕು.
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾವವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 5:13; ಾಕರ್ 9:50)

34 “ಉಪು ್ಪ ಒಳೆ್ಳಯ ಪ ಾಥರ್. ಆದರೆ ಉಪು ್ಪ ತನ್ನ ರುಚಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ
ಅದಕೆ್ಕ ಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅದಕೆ್ಕ ಮತೆ್ತ ಉಪಿ್ಪನ ರುಚಿಯನು್ನ ಕೊಡಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 35 ಅದರಿಂದ ಮಣಿ್ಣ ಾಗಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಾ ್ಕಗಲಿ ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ. ಜನರು
ಅದನು್ನ ಹೊರಗೆ ಬಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

“ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳುವ ಜನರೇ, ಆಲಿಸಿರಿ!”

15
ಸ್ವಗರ್ದಲಿ್ಲ ಆನಂದ
(ಮ ಾ್ತಯ 18:12-14)

1ಅನೇಕ ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರು ಮತು್ತ ಾಪಿಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶವನು್ನ
ಕೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದರು. 2ಆಗ ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು, “ನೋಡಿರಿ!
ಈಮನುಷ ್ಯನು (ಯೇಸು) ಾಪಿಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ; ಅವರ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಊಟ ಾಡು ಾ್ತನೆ!” ಎಂದು ದೂರು ಹೇಳತೊಡಗಿದರು.

3ಆಗಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು: 4 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನೂರು
ಕುರಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊ ್ಳೕಣ. ಆ ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕಳೆದುಹೋದರೆ,
ಅವನು ಉಳಿದ ತೊಂಭತೊ್ತಂಭತು್ತ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಅಲೆ್ಲೕ ಬಿಟು್ಟ ಕಳೆದುಹೋದ ಒಂದು
ಕುರಿಗೋಸ ್ಕರ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಹೋಗುವನು. ಆ ಕುರಿಯು ಸಿಕು ್ಕವ ತನಕ ಅವನು
ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇರುವನು. 5 ಅವನು ಆ ಕುರಿಯನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂ ಾಗ
ಬಹು ಸಂತೋಷಪಡುವನು. ಅವನು ಆ ಕುರಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗುವನು. 6 ಅವನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಮತು್ತ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
‘ನನೊ್ನಡನೆ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ, ಕಳೆದುಹೋದ ನನ್ನ ಕುರಿ ಸಿಕಿ್ಕತು’ಎಂದು ಹೇಳುವನು.
7 ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಾಪಿ ತನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಂ ಾಗ
ಸ್ವಗರ್ದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ತಮ್ಮ
ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಲುಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲದ ತೊಂಭತೊ್ತಂಭತು್ತ ಒಳೆ್ಳಯಜನರಿಗಿಂತ
ಆ ಒಬ್ಬ ಾಪಿಯವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಸಂತೋಷ ಾಗುತ್ತದೆ.

8 “ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಬಳಿ ಹತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳು ಇವೆಯೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಆಕೆಯು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತಳೆ. ಆಕೆ ದೀಪವನು್ನ ತಂದು
ಮನೆಯನು್ನ ಗುಡಿಸು ಾ್ತಳೆ. ಆ ಾಣ್ಯವು ಸಿಕು ್ಕವ ತನಕ ಆಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
ಹುಡುಕು ಾ್ತಳೆ. 9 ಕಳೆದುಹೋದ ಆ ಾಣ್ಯ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಗ ಆಕೆ ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರನೂ್ನ
ನೆರೆಹೊರೆಯವರನೂ್ನ ಕರೆದು, ‘ನನೊ್ನಡನೆ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದ ನನ್ನ
ಾಣ್ಯ ಸಿಕಿ್ಕತು’ ಎಂದು ಹೇಳುವಳು. 10 ಅದೇರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಾಪಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ
ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ದೇವದೂತರಮುಂದೆ ಸಂತೋಷ ಾಗುವುದು.”
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ಮನೆಬಿಟು್ಟಹೋದಮಗನು
11ಬಳಿಕಯೇಸು ಹೀಗೆಂದನು: “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.

12 ಕಿರಿಯಮಗನು ತಂದೆಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಬರಬೇ ಾದ ಾಲನು್ನ ಕೊಡು’
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟನು.

13 “ಆಗ ಕಿರಿಮಗನು ತನಗೆ ದೊರೆತ ಾಲನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೂರದೇಶಕೆ್ಕ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಪಟಿಂಗ ಾಗಿ ಬದುಕಿ ತನ್ನ ಹಣವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಳು ಾಡಿಕೊಂಡನು. 14 ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ನಂತರ, ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಮ
ಉಂಟಾಯಿತು. ಆ ದೇಶದ ಾವ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಾಕಷು್ಟ ಆ ಾರವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಬಹಳ ಹಸಿವೆಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯತೆಯಿತು್ತ. 15ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಆ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿ ಬ್ಬನ ಬಳಿ ಕೂಲಿಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಸೇರಿಕೊಂಡನು. ಆ
ಮನುಷ ್ಯನು ಹಂದಿಮೇಯಿಸುವುದ್ಕ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 16ಆಗ
ಅವನು ಬಹಳ ಹಸಿವೆಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಂದಿಗಳು ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದ ಾಯಿಗಳನೆ್ನೕ
ತಿನ್ನಲು ಹಂಬಲಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅದನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ಾರೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

17 “ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಾನು ಾಡಿದ ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಯರ್ದ ಅರಿ ಾಯಿತು. ಅವನು
ತನೊ್ನಳಗೆ, ‘ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸೇವಕರಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಆ ಾರವಿದೆ.
ಾ ಾದರೋ ಇಲಿ್ಲಊಟವಿಲ್ಲದೆ ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 18 ಾನು ಇಲಿ್ಲಂದ ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ, ಅ ಾ್ಪ, ಾನು ದೇವರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 19 ನಿನ್ನ
ಮಗನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಾನು ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನ ಾ್ನಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊ ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು’ ಅಂದುಕೊಂಡನು. 20 ಅಂತೆಯೇ
ಅವನು ಹೊರಟು ತನ್ನ ತಂದೆಯಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.
ಕಿರಿಮಗನು ಹಿಂತಿರುಗಿದನು

“ಮಗನು ಇನೂ್ನ ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲ ಬರುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ತಂದೆಯು ಅವನನು್ನ
ಗುರುತಿಸಿ ಕನಿಕರದಿಂದ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಬಂದು ಅವನನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು
ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು. 21ಮಗನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, ‘ಅ ಾ್ಪ, ಾನು ದೇವರಿಗೆವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ
ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನ್ನ ಮಗನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಾನು ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
22 “ಆದರೆ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, ‘ತ್ವರೆ ಾಡಿರಿ! ಉತ್ತಮ ಾದ

ಉಡುಪುಗಳನು್ನ ತಂದು ಇವನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿರಿ. ಇವನ ಬೆರಳಿಗೆ ಉಂಗುರವನು್ನ
ಾಕಿರಿ. ಾದಗಳಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾದರ ಗಳನು್ನ ತೊಡಿಸಿರಿ. 23 ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುವನು್ನ
ಕೊಯು್ದ ಉ ಾ್ಲಸಪಡೋಣ. 24 ನನ್ನ ಮಗನು ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದನು, ಈಗ ಾದರೋ
ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ! ಇವನು ತಪಿ್ಪಹೋಗಿದ್ದನು. ಈಗ ಾದರೋ
ಮತೆ್ತ ಸಿಕಿ್ಕ ಾ್ದನೆ!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಉ ಾ್ಲಸಪಡುವುದಕೆ್ಕ
ತೊಡಗಿದರು.
ಹಿರಿಮಗನು ಬಂದನು

25 “ಹಿರಿಯ ಮಗನು ಹೊಲದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನು ಮನೆಗೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದಗ
ಾದ್ಯಗೋಷಿ್ಠಯ ಮತು್ತ ನೃತ್ಯದ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 26 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ತನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕರೆದು, ‘ಇದೇನು?’ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದನು. 27 ಆ
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ಸೇವಕನು, ‘ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಮರಳಿ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುವನು್ನ
ಕೊಯಿ್ಸ ಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನು ಮನೆಗೆ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಬಂದದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು
ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 “ಆಗ ಹಿರಿಯ ಮಗನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಔತಣಕೂಟಕೆ್ಕ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ
ಅವನ ತಂದೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆದನು. 29ಹಿರಿಮಗನು ತಂದೆಗೆ,
‘ ಾನು ಗು ಾಮನಂತೆ ನಿನಗೆ ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಸೇವೆ ಾಡಿದೆನು! ಾನು
ಾ ಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದೆನು. ಆದರೆ ನೀನು ನನಗೋಸ ್ಕರ

ಎಂದೂ ಒಂದು ಆಡ ಾ್ನಗಲಿ ಕೊಯ್ಯಲಿಲ್ಲ. ನನ ಾಗಿ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿ ಾಗಿ
ನೀನೆಂದೂಒಂದುಔತಣಕೂಟವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಲಿಲ್ಲ. 30ಆದರೆನಿನ್ನ ಕಿರಿಯಮಗನು
ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಣವನು್ನ ಸೂಳೆಯರಿಗೆಖಚುರ್ ಾಡಿಮನೆಗೆಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂ ಾಗ ನೀನು
ಅವನಿ ಾಗಿ ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುವನು್ನ ಕೊಯಿ್ಸದಿ್ದ!’ ಅಂದನು.

31 “ಆದರೆ ತಂದೆಯು ಅವನಿಗೆ, ‘ಮಗನೇ, ನೀನು ಾ ಾಗಲೂ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಇರುತಿ್ತೕ. ನನಗಿರುವುದೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನದೇ. 32 ಾವು ಸಂತೋಷಪಡಬೇಕು.
ಉ ಾ್ಲಸಪಡಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನು ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದನು, ಈಗ ಾದರೋ
ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದನು,ಈಗ ಾದರೋಮತೆ್ತ
ಸಿಕಿ್ಕ ಾ್ದನೆ’ಅಂದನು.”

16
ನಿಜ ಾದ ಐಶ್ವಯರ್

1 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ಒಂ ಾನೊಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿದ್ದನು. ಈ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ತನ್ನ ಾ್ಯ ಾರವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ಒಬ್ಬ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ನಂತರ, ಆ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು
ತನಗೆ ೕಸ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂಬುದು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 2 ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಆ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನನು್ನ ಕರೆದು, ‘ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನನಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ.
ನನ್ನ ಹಣವನು್ನ ನೀನು ಾವುದ ಾ್ಕಗಿ ಖಚುರ್ ಾಡಿರುವೆ? ನನಗೆ ವರದಿ ಒಪಿ್ಪಸು.
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಾ್ಯ ಾರಕೆ ್ಕ ನೀನು ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

3 “ಆಗ, ಆ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು ತನೊ್ನಳಗೆ, ‘ಈಗ ಾನೇನು ಾಡಲಿ? ನನ್ನ
ಯಜ ಾನನು ನನ್ನನು್ನ ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡು ಾ್ತನೆ! ಗುಂಡಿಗಳನು್ನ
ಅಗಿಯುವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆ ಬಲವಿಲ್ಲ. ಭಿ ಬೇಡುವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆ ಾಚಿಕೆ.
4 ಈಗ ಾನೇನು ಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ! ಾನು ಕೆಲಸವನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂಥ
ಾಯರ್ ಂದನು್ನ ಾನು ಈಗ ಾಡುವೆ’ಅಂದುಕೊಂಡನು.
5 “ಆಮೇಲೆ ಆ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು, ಯಜ ಾನನ ಾಲ ಾರರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನನು್ನ

ಕರೆದನು. ಅವನು ದಲನೆಯವನಿಗೆ, ‘ನೀನು ನನ್ನ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಎಷು್ಟ
ಾಲ ಕೊಡಬೇಕು?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 6 ಅದಕೆ್ಕ ದಲನೆಯ ವ್ಯಕಿ್ತ, ‘ ಾನು
ಎಂಟು ಾವಿರ ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಆಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣ ಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
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ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು ಅವನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಿ್ಲದೆ. ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬೇಗನೆ ಅದನು್ನ
ಕಡಿಮೆ ಾಡಿ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಎಂದು ಬರೆ’ಅಂದನು.

7 “ಬಳಿಕ ಆ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು ಎರಡನೆಯವನಿಗೆ, ‘ನೀನು ನನ್ನ ಯಜ ಾನನಿಗೆ
ಎಷು್ಟ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಎರಡನೆಯವನು, ‘ ಾನು ಅವನಿಗೆ
ಅರವತು್ತ ಾವಿರ ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಗೋಧಿ ಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಆಗ ಆ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು ಅವನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಿ್ಲದೆ. ನೀನು ಅದನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಾಡು.
ಐವತು್ತ ಾವಿರ ಎಂದು ಬರೆ’ಅಂದನು.

8 “ಬಳಿಕಯಜ ಾನನು ೕಸ ಾರ ಾದ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಜಾಣತನ
ಾಡಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ೌದು, ೌಕಿಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜನರೊಡನೆ
ಾ್ಯ ಾರದಲಿ್ಲ ದೈವಿಕ ಜನರಿಗಿಂತಲೂಜಾಣ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
9 “ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹೊಂದಿರುವಂಥವುಗಳಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ
ಾಡಿಕೊಡಿರಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ, ಈ ಲೋಕದವುಗಳು ನಿಮ್ಮ

ಕೈಬಿಟು್ಟ ಹೋ ಾಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಮನೆಗೆ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು.
10 ಸ್ವಲ್ಪ ಾದದ್ದರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವವನು ಬಹಳ ಾದದ್ದರಲಿ್ಲಯೂ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಾದದ್ದರಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಯಯ ಾರ ಾಗಿರುವವನು
ಬಹಳ ಾದದ್ದರಲಿ್ಲಯೂ ಅ ಾ್ಯಯ ಾರ ಾಗಿರುವನು. 11 ೌಕಿಕ ಐಶ್ವಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ನೀವು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರಲೋಕದ ಐಶ್ವಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 12ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಸ್ವತು್ತಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ವತು್ತಗಳನೆ್ನೕ ನಿಮಗೆ ಾರೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

13 “ ಾವ ಸೇವಕನೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಯಜ ಾನರಿಗೆ ಸೇವೆ
ಾಡ ಾರನು. ಅವನು ಒಬ್ಬನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು ಅಥ ಾ

ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡುವನು. ನೀವು ಒಂದೇ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಮತು್ತ ಹಣದ ಸೇವೆ ಾಡ ಾರಿರಿ.”

ದೇವರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಬದ ಾಗ ಾರದು
(ಮ ಾ್ತಯ 11:12-13)

14 ಫರಿ ಾಯರು ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಫರಿ ಾಯರೆಲ್ಲರು
ಹಣ ಾಸೆ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಟೀಕಿಸಿದರು. 15 ಯೇಸು
ಫರಿ ಾಯರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು, “ನೀವು ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವರೆಂದು
ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲಿ್ಲರುವುದು
ದೇವರಿಗೆ ಗೊತು್ತ. ಜನರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದುವುಗಳು ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿವೆ.

16 “ಜನರು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೂ್ಕ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೂ
ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ. ಾ್ನನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನು ಬಂದ ಾಲದಿಂದ ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಸು ಾತೆರ್ಯು ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತದೆ.

ಅನೇಕ ಜನರು ದೇವರ ಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಹೋಗಲು ಬಹಳ ಪ್ರ ಾಸಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
17 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲರುವ ಒಂದು ಚುಕೆ್ಕಯು ಬದ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳು ಅಳಿದುಹೋಗುವುದು ಸುಲಭ.
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ವಿ ಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನಮತು್ತ ಪುನವಿರ್ ಾಹ
18 “ತನ್ನ ಪತಿ್ನಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮತೊ್ತಬ್ಬಳನು್ನ ಮದುವೆ ಆಗುವವನು ವ್ಯಭಿಚಾರ
ಾಡಿದವ ಾಗು ಾ್ತನೆ. ವಿ ಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನ ಹೊಂದಿದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆ

ಆಗುವವನು ಸಹ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿದವ ಾಗು ಾ್ತನೆ.”

ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ಮತು್ತ ಾಜರನು
19 ಯೇಸು ಹೀಗೆಂದನು: “ಒಬ್ಬ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿದ್ದನು. ಅವನು
ಾ ಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಾದ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಧರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಬಹಳ

ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ವೈಭವದೊಡನೆ ಊಟ ಾಡು ಾ್ತ
ಸಂತೋಷಪಡುತಿ್ತದ್ದನು. 20 ಅಲಿ್ಲ ಾಜರನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಬಡಮನುಷ ್ಯನೂ ಇದ್ದನು.
ಅವನ ಮೈತುಂಬ ಹುಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು. ಅವನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನ ಮನೆಯ
ಹೊರ ಾಗಿಲ ಬಳಿ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದ್ದನು. 21 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ಊಟ ಾಡಿದ
ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆಸೆದ ಎಂಜಲನು್ನ ತಿನು್ನವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದ್ದನು.
ಾಯಿಗಳು ಬಂದು ಅವನ ಹುಣು್ಣಗಳನು್ನ ನೆಕು ್ಕತಿ್ತದ್ದವು.
22 “ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಾಜರನು ಸತ್ತನು. ದೇವದೂತರು ಾಜರನನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿಸಿದರು. ಒಂದು ದಿನ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನೂ ಸತ್ತನು. ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಧಿ ಾಡ ಾಯಿತು. 23 ಆದರೆ
ಅವನು ಾ ಾಳದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಾತನೆಪಡು ಾ್ತ ಬಹಳ ದೂರದಲಿ್ಲ ಅಬ್ರ ಾಮನ
ಎದೆಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಾಜರನನು್ನ ನೋಡಿ, 24 ‘ತಂದೆ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನೇ,
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆತೋರು! ಾಜರನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು. ಅವನು ತನ್ನ
ಬೆರಳನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ತಣ್ಣಗೆ ಾಡಲಿ, ಾನು ಈ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಾತನೆಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ!’ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
25 “ಅದಕೆ್ಕ ಅಬ್ರ ಾಮನು, ‘ಕಂ ಾ, ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನದ ದಿನಗಳು ನಿನಗೆ

ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ? ಅಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸುಖವಿತು್ತ. ಆದರೆ ಾಜರಿನಿ ಾದರೋ
ಕಷ್ಟಗಳೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಅವನು ಸುಖಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ,
ನೀನು ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತರುವೆ. 26 ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿನಗೂ ನಮಗೂ ಮಧೆ್ಯ ದೊಡ್ಡ
ಡೊಂಗುರವಿದೆ. ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲದೆ ಾರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 “ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು, ‘ ಾ ಾದರೆ, ದಯ ಾಡಿ ಾಜರನನು್ನ
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸು! 28 ನನಗೆ ಐದು ಮಂದಿ
ಸಹೋದರರಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಈ ಾತನೆಯಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಾರದಂತೆ ಾಜರನು ಅವರನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

29 “ಅದಕೆ್ಕ ಅಬ್ರ ಾಮನು, ‘ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಗ್ರಂಥಗಳುಅವರಲಿ್ಲ ಇವೆ. ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಓದಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲಿ’ಅಂದನು.

30 “ಅದಕೆ್ಕ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು, ‘ತಂದೆ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನೇ, ಾಗೆನ್ನಬೇಡ!
ಾ ಾದರೊಬ್ಬರು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದಎದು್ದಹೋದರೆ,ಅವರುತಮ್ಮಹೃದಯಗಳನೂ್ನ

ಜೀವಿತಗಳನೂ್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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31 “ಅದಕೆ್ಕ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅವನಿಗೆ, ‘ಇಲ್ಲ! ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರು ೕಶೆಯ

ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನುಡಿಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಾದರೆ, ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದಜೀವಿತ ಾಗಿ
ಎದು್ದಬಂದವನ ಾತನೂ್ನ ಅವರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17
ಾಪ

(ಮ ಾ್ತಯ 18:6-7 21-22; ಾಕರ್ 9:42)
1 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಜನರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು

ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವವನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು
ಹೇಳಲಿ! 2 ಬಲಹೀನ ಾದ ಇವರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವವನು ತನ್ನ ಕುತಿ್ತಗೆಗೆ ಒಂದು
ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಮುಳುಗುವುದೇ ಉತ್ತಮ. 3 ಆದ್ದರಿಂದ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ!

“ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನು ಾಪ ಾಡಿದರೆ, ಅವನನು್ನ ಖಂಡಿಸು. ಒಂದುವೇಳೆ
ಅವನೇ ಾದರೂ ತನ್ನ ತಪಿ್ಪ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟ್ಟರೆ ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. 4 ನಿನ್ನ
ಸಹೋದರನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ದಿನದಲಿ್ಲ ಏಳು ಸಲ ತಪು ್ಪ ಾಡಿ, ಪ್ರತಿಸಲವೂ,
‘ನನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು’ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೆ, ನೀನು ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಎಷು್ಟ ದೊಡ್ಡದು?

5ಅ ಸ್ತಲರು ಪ್ರಭುವಿಗೆ (ಯೇಸು), “ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸು!” ಎಂದು
ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

6 ಪ್ರಭುವು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಾಸಿವೆ ಾಳಷು್ಟ
ದೊಡ್ಡ ಾಗಿದ್ದರೆ,ನೀವುಈಅತಿ್ತಮರಕೆ್ಕ, ‘ಇಲಿ್ಲಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡುಹೋಗಿಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ
ಬೀಳು!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ನಿಮಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕ ಾಗಿರಿ
7 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಿ ಾ್ದನೆಂದು
ಾವಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ. ಆ ಸೇವಕನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಉಳುತಿ್ತರು ಾ್ತನೆ ಅಥ ಾ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುತಿ್ತರು ಾ್ತನೆ. ಆ ಸೇವಕನು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ
ಬಂ ಾಗ ನೀನು ಅವನಿಗೆಏನು ಹೇಳುವೆ? ‘ಒಳಗೆ ಾ! ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊ’ಎಂದು
ಹೇಳುವಿ ೕ? 8 ಇಲ್ಲ! ನೀನು ಅವನಿಗೆ, ‘ನನಗೋಸ ್ಕರ ಅಡಿಗೆ ಾಡು. ಬಳಿಕ
ಶುಭ್ರ ಾದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆಊಟಬಡಿಸು. ಾನು ತಿಂದು
ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀನುಊಟ ಾಡು’ ಎಂದು ಹೇಳುವೆಯಷೆ್ಟೕ. 9ಆ ಸೇವಕನು ತನ್ನ
ಕೆಲಸ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ನೀನೇನೂ ಅವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ.
ಸೇವಕನಿರುವುದು ಯಜ ಾನನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಷೆ್ಟೕ. 10 ಇದೇ
ನಿಯಮ ನಿಮಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ನೇಮಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನೀವು ಾಡಿ
ಪೂರೈಸಿ ಾಗ, ‘ ಾವು ಆಳುಗಳು, ನಮ್ಮ ಕತರ್ವ್ಯವನು್ನ ಾವು ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳಬೇಕು.”
ಕೃತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ
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11 ಯೇಸುವು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ

ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 12 ಅಲಿ್ಲ ಆತನು ಒಂದು ಾ್ರಮಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅಲಿ್ಲ
ಹತು್ತ ಜನರು ಆತನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. 13 ಆದರೆ ಅವರು, “ಯೇಸುವೇ!
ಗುರುವೇ! ದಯ ಾಡಿ ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.

14ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ, “ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಜಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅವರು ಾಜಕರ ಬಳಿಗೆಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಅವರಿಗೆ ಾಸಿ ಾಯಿತು. 15ಅವರಲಿ್ಲ

ಒಬ್ಬನು ತನಗೆ ಗುಣ ಾದುದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು
ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದನು. 16 ಅವನು ಯೇಸುವಿನ
ಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆತನಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದನು. (ಅವನು ಸ ಾಯರ್ದವನು,
ಯೆಹೂದ್ಯನಲ್ಲ.) 17 ಯೇಸು, “ಹತು್ತ ಜನರಿಗೆ ಾಸಿ ಾಯಿತ ಾ್ಲ! ಇನು್ನಳಿದ
ಒಂಭತು್ತ ಮಂದಿ ಎಲಿ್ಲ? 18 ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲಿ್ಲಸಲು ಈ ಸ ಾಯರ್ದವನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ ಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 19 ಬಳಿಕ ಯೇಸು
ಅವನಿಗೆ, “ಎದೆ್ದೕಳು! ಈಗ ನೀನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು! ನೀನು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ
ಾಸಿ ಾಯಿತು”ಅಂದನು.
ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ನಿ ್ಮಳಗಿದೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 24:23-28; 37-41)

20 ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೇಸುವನು್ನ, “ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಾ ಾಗ
ಬರುವುದು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಬರುತಿ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ
ಾಣಿಸುವಂತೆ ಅದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 21 ‘ಇಗೋ, ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಇಲಿ್ಲದೆ!’ ‘ಅಗೋ
ಅಲಿ್ಲದೆ!’ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ನಿ ್ಮಳಗೇ ಇದೆ”ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

22ಬಳಿಕಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ ದಿನಗಳಲೊ್ಲಂದನು್ನ ನೀವು
ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಹಳ ಾಗಿ ಆಶಿಸುವ ಾಲವು ಬರುವುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಅದನು್ನ
ನೋಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 23ಜನರು ನಿಮಗೆ, ‘ಅಗೋ, ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ, ಇಗೋ, ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ!’
ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ನೀವು ಇದ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಇರಿ. ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಹೋಗಿ
ಹುಡುಕಬೇಡಿ.
ಯೇಸು ತಿರುಗಿ ಬರು ಾಗ ಲೋಕದ ಸಿ್ಥತಿ

24 “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬಂ ಾಗ ನಿಮಗೇ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. ಆ ಾಶದ ಒಂದು
ಕಡೆಯಿಂದಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯವರೆಗೆಹೊಳೆಯುವಮಿಂಚಿನಂತೆಆತನು ಬರುವನು.
25 ಆದರೆ ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ದಲು, ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಅನೇಕ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಿ ಈ ಾಲದ ಜನರಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುವನು.

26 “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತಿರುಗಿ ಬರುವ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಲೋಕದ ಸಿ್ಥತಿಯು
ನೋಹನ ಾಲದ ಸಿ್ಥತಿಯಂತೆಯೇ ಇರುವುದು. 27 ನೋಹನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಜನರು ತಿನು್ನ ಾ್ತ, ಕುಡಿಯು ಾ್ತ, ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಾಡಿಕೊಡು ಾ್ತ
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ಇದ್ದರು. ನೋಹನು ಾವೆಯನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಅವರು ಾಗೆಯೇ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆಗ ಜಲಪ್ರಳಯಬಂದು ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿತು.
28 “ಲೋಟನ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಸೊದೋಮನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ ಾಗ ಲೋಕದ

ಸಿ್ಥತಿಯು ಹೇಗಿತೊ್ತೕ ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಮುಂದೆಯೂಇರುವುದು. ಆಜನರು ತಿನು್ನ ಾ್ತ,
ಕುಡಿಯು ಾ್ತ, ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ, ಾ ಾಟ ಾಡು ಾ್ತ, ಬೀಜ ಬಿತು್ತ ಾ್ತ ಮತು್ತ
ತಮ ಾಗಿ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 29 ಲೋಟನು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಜನರು ಾಗೆಯೇ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆಗ ಆ ಾಶದಿಂದ
ಬೆಂಕಿಯ ಸುರಿಮಳೆ ಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಾಶ ಾಡಿತು. 30ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ತಿರುಗಿ ಬರು ಾಗ ಲೋಕದ ಸಿ್ಥತಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲರುವುದು.

31 “ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿರುವವನು ಮನೆ ಳಗಿರುವ ತನ್ನ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗದಿರಲಿ. ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಮರಳಿ ಹೋಗದಿರಲಿ. 32ಲೋಟನ ಹೆಂಡತಿಗೆ* ಸಂಭವಿಸಿದು್ದ ಾಪಕವಿದೆಯೇ?

33 “ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವನು ಅದನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಆದರೆ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಕೊಡುವವನು ಅದನು್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 34 ಾನು ತಿರುಗಿ ಬರು ಾಗ ಒಂದೇ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು
ಮಲಗಿದ್ದರೂ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು, ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ
ಬಿಡ ಾಗುವುದು. 35 ಇಬ್ಬರು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೂ ಅವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು, ಇನೊ್ನಬ್ಬಳನು್ನ ಬಿಡ ಾಗುವುದು.” 36 †

37 ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ಇದೆ ಾ್ಲ ಎಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸುವುದು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಹದು್ದಗಳು ಎಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದಿರುತ್ತವೆ ೕ ಅಲಿ್ಲ ಹೆಣ ಇದೆ್ದೕ

ಇರುತ್ತದೆಯೆಂದು ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

18
ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದೇವರಉತ್ತರ

1 ನಿ ಾಶ ಾಗದೆ ಾ ಾಗಲೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ
ಈ ಾಮ್ಯದ ಮೂಲಕ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು: 2 “ಒಂದು ಊರಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ
ಾ್ಯ ಾಧೀಶನಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ತನ್ನ
ಬಗೆ್ಗ ಏನು ೕಚಿಸು ಾ್ತರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ಅವನು ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 3 ಅದೇ
ಊರಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯು ಅನೇಕ ಸಲ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, ‘ಇಲಿ್ಲ ನನಗೊಬ್ಬನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ
ಾ್ಯಯವನು್ನ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಿ!’ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು. 4ಆದರೆ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನು
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಆ
ಾ್ಯ ಾಧೀಶನು ತನೊ್ನಳಗೆ, ‘ನನಗಂತೂ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಲ್ಲ. ಜನರು
ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಏನು ೕಚಿಸು ಾ್ತರೆಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಗಮನವಿಲ್ಲ. 5 ಆದರೆ
* 17:32: ಲೋಟನಹೆಂಡತಿಲೋಟನಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂಗತಿಯುಆದಿ ಾಂಡ 19:15-17, 26ರಲಿ್ಲ
ಇದೆ. † 17:36: ಲೂಕನ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 36ನೇ ವಚನ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ: “ಇಬ್ಬರು
ಗಂಡಸರು ಒಂದೇ ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವರು. ಒಬ್ಬನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವನು, ಆದರೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಬಿಡಲ್ಪಡುವನು.”
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ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬಂದುಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿಬಿಡು ಾ್ತಳೆ. ಈಕೆಗೆ ಾನು ಾ್ಯಯವನು್ನ
ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ, ಈಕೆ ನನ್ನನು್ನ ಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ಈಕೆಯು ನನ್ನನು್ನ
ಾಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವಳು’ ಎಂದುಕೊಂಡನು.”
6 ಪ್ರಭುವು ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಕೇಳಿರಿ! ಆ

ಅ ಾ್ಯಯ ಾರ ಾದ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನು ಹೇಳಿದ್ದರಲಿ್ಲ ಅಥರ್ವಿದೆ. 7 ದೇವಜನರು
ದೇವರಿಗೆ ಹಗಲಿರುಳು ರೆಯಿಡಬೇಕು. ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸರಿ ಾದದ್ದನೆ್ನೕ
ಾ ಾಗಲೂ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದರಲಿ್ಲ ದೇವರು

ತಡ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ! 8ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆ ಎಂದು
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಮತೆ್ತ ಬಂ ಾಗ, ಜಗತಿ್ತನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಾಣುವನೋ?” ಎಂದನು.

ನೀತಿನಿಣರ್ಯ
9ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಾವೇ ಬಹಳ ಒಳೆ್ಳಯವರೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಜನರು
ಾವುಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತಉತ್ತಮರೋ ಎಂಬಂತೆ ವತಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ
ಈ ಾಮ್ಯದಮೂಲಕಉಪದೇಶಿಸಿದನು. 10 “ಒಮೆ್ಮ ಒಬ್ಬ ಫರಿ ಾಯನುಮತು್ತ ಒಬ್ಬ
ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರನು ಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 11 ಫರಿ ಾಯನು
ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರನನು್ನ ಕಂಡು ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು:
‘ದೇವರೇ, ಾನು ಬೇರೆಯವರಂತೆ ಸುಲಿಗೆ ಾರನಲ್ಲ, ೕಸ ಾರನಲ್ಲ, ಅಥ ಾ
ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಲ್ಲ. ಾನು ಈ ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರನಂತೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಇದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು
ನಿನಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 12 ಾ ಾದರೋ ಾರದಲಿ್ಲ ಎರ ಾವತಿರ್ ಉಪ ಾಸ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಸಂ ಾದಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಂದರಲಿ್ಲಯೂ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ

ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ!’ ಅಂದನು.
13 “ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರನು ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿಯೇ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು.

ಅವನು ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡದೇ, ದೇವರ ಮುಂದೆ ತನ್ನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು, ‘ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಕರುಣೆತೋರು; ಾನು ಾಪಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ’
ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 14 ಅವನು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದ ಬಳಿಕ ನೀತಿವಂತನೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಆದರೆ ಆ ಫರಿ ಾಯನು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನನು್ನ
ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವನು; ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಹೆಚಿ್ಚಸಲ್ಪಡುವನು.”

ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಾರು ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು?
(ಮ ಾ್ತಯ 19:13-15; ಾಕರ್ 10:13-16)

15ಕೆಲವುಜನರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳನು್ನಯೇಸುವಿನಿಂದಮುಟಿ್ಟಸಬೇಕೆಂದು ಆತನ
ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಆದರೆ ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ, “ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತರಕೂಡದು”
ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. 16 ಆದರೆ ಯೇಸುವು ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಗೊಡಿಸಿರಿ. ಅವರಿಗೆ
ಅಡಿ್ಡ ಾಡಬೇಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಈ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಂತಿರುವ ಜನರದೇ.
17 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಶಿಶು ಾವದಿಂದ ನೀವು ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ
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ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ನೀವುಎಂದಿಗೂಅದರೊಳಗೆಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನೊಬ್ಬನುಯೇಸುವಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶೆ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 19:16-30; ಾಕರ್ 10:17-31)

18ಒಬ್ಬಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕನುಯೇಸುವಿಗೆ, “ಒಳೆ್ಳಯಉಪದೇಶಕನೇ, ನಿತ್ಯಜೀವ
ಹೊಂದಲು ಾನೇನು ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

19 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು ನೀನು ಏಕೆ ಕರೆಯುತಿ್ತೕ?
ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಒಳೆ್ಳಯವನು. 20 ದೇವರ ಈ ಆ ಗಳು ನಿನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇವೆ:
‘ನೀನು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡ ಾರದು, ಾರನೂ್ನ ಕೊಲೆ ಾಡ ಾರದು, ಾವುದನೂ್ನ
ಕದಿಯ ಾರದು, ಬೇರೆ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ನೀನು ಸುಳ್ಳನು್ನ ಹೇಳ ಾರದು ಮತು್ತ ನೀನು ನಿನ್ನ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕು’ ”✡ ಎಂದನು.

21 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ ಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಆ ಆ ಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಾಡಬೇ ಾದ ಇನೊ್ನಂದು ಾಯರ್ವಿದೆ.
ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾರಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡು.
ನಿನಗೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುವುದು. ನೀ ಾದರೋ ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸು!” ಅಂದನು. 23ಯೇಸುವಿನ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಅವನಿಗೆ
ಬಹಳ ದುಃಖ ಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಬಹಳ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿದ್ದನು.

24 ಆಗ ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ, “ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ
ಸೇರುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ! 25 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಒಂಟೆಯು ಸೂಜಿಯ ಕಣಿ್ಣನ ಮೂಲಕ ನುಸುಳಿ
ಹೋಗುವುದು ಸುಲಭ!” ಎಂದನು.

ಾರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದು?
26 ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ, “ ಾ ಾದರೆ ಾರಿಗೆ

ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
27 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಜನರಿಗೆ ಅ ಾಧ್ಯ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದೇವರು
ಾಡಬಲ್ಲನು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
28ಪೇತ್ರನು, “ನೋಡು, ಾವುನಮ್ಮದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದೆವು!”

ಅಂದನು.
29 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ದೇವರ ಾಜ್ಯದ

ನಿಮಿತ್ತ ತನ್ನ ಮನೆ, ಹೆಂಡತಿ, ಸಹೋದರರು, ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಅಥ ಾ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ತ್ಯಜಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಾನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಪಡೆಯುವನು. 30ಅವನು
ಈಜೀವನದಲಿ್ಲಯೇಅವುಗಳಿಗಿಂತಅನೇಕ ಾಲು ಹೆಚಾ್ಚದವುಗಳನು್ನ ಪಡೆಯುವನು
ಮತು್ತ ತನ್ನ ಮುಂದಿನಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾಲ ಜೀವಿಸುವನು”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ತನ್ನ ಮರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಕಟನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 20:17-19; ಾಕರ್ 10:32-34)

✡ 18:20: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:12-16; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 5:16-20.
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31 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ
ಾ ಾಡಿದನು. ಅವರಿಗೆ, “ಕೇಳಿರಿ! ಾವು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ ಬಗೆ್ಗ ಬರೆಸಿರುವ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಂಗತಿಯೂ ಸಂಭವಿಸುವುದು! 32 ಆತನ ಜನರೇ ಆತನಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಆತನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವರು.
ಅವರು ಆತನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡಿ ಆತನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಉಗುಳುವರು. ಆತನಿಗೆ ಅವ ಾನ
ಾಡುವರು ಮತು್ತ ಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವರು. 33 ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ

ಹೊಡೆಯುವರು ಮತು್ತ ಆತನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವರು! ಆದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಮೂರನೇ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವನು” ಅಂದನು. 34ಅ ಸ್ತಲರು ಇದನು್ನ
ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲುಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂಅವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ,ಏಕೆಂದರೆಅದರಅಥರ್ವು
ಅವರಿಗೆಮರೆ ಾಗಿತು್ತ.
ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಕಣು್ಣಪಡೆದ ಕುರುಡ
(ಮ ಾ್ತಯ 20:29-34; ಾಕರ್ 10:46-52)

35ಯೇಸು ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಮೀಪಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಆ ರಸೆ್ತಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ
ಕುರುಡನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಿ ಬೇಡುತಿ್ತದ್ದನು. 36 ಆ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಜನಸಮೂಹದ
ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿ ಆ ಕುರುಡನು, “ ಾವ ಸ ಾರಂಭ ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

37ಜನರು ಅವನಿಗೆ, “ನಜರೇತಿನಯೇಸು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
38ಆಕುರುಡನು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ, “ಯೇಸುವೇ, ಾವೀದನ ಕು ಾರನೇ,ದಯ ಾಡಿ

ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!” ಎಂದು ಕೂಗಿದನು.
39 ಜನಸಮೂಹದ ಮುಂದಿದ್ದ ಜನರು ಕುರುಡನನು್ನ ಗದರಿಸಿ, ಅವನಿಗೆ
ಾ ಾಡಕೂಡದೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಕುರುಡನು ಮತ್ತಷು್ಟ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ,

“ ಾವೀದನ ಕು ಾರನೇ, ದಯ ಾಡಿ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!” ಎಂದು
ಕೂಗಿದನು.

40ಯೇಸು ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತು, “ಆ ಕುರುಡನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಕುರುಡನು ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ, ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ 41 “ ಾನು
ನಿನ ಾಗಿ ಏನು ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಕುರುಡನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನನಗೆಮತೆ್ತ ಕಣು್ಣ ಾಣುವಂತೆ ಾಡು”ಅಂದನು.
42ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಾಸಿ ಾಯಿತು” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
43 ಆಗ ಆ ಕುರುಡನಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಬಂದಿತು. ಅವನು ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತ

ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು. ಇದನು್ನ ನೋಡಿದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಈ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದರು.

19
ಜ ಾ್ಕಯ

1 ಒಮೆ್ಮ ಯೇಸು ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. 2 ಆ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಜ ಾ್ಕಯನೆಂಬ ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನೂ ಪ್ರ ಾನ
ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರನೂಆಗಿದ್ದನು. 3ಅವನುಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಲುಬಯಸಿದನು.
ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇತರ ಅನೇಕ ಜನರೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಜ ಾ್ಕಯನು
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ಬಹಳ ಗಿಡ್ಡ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಆ ಜನರ ಗುಂಪಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ
ನೋಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 4 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ
ಒಂದು ಆಲದ ಮರವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳದ ಮೂಲಕ
ಹೋಗುವನೆಂದು ಜ ಾ್ಕಯನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ.

5 ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ, ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಜ ಾ ್ಕಯನನು್ನ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ
ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ, “ಜ ಾ್ಕಯನೇ ಬೇಗನೆ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಾ! ಈ ದಿನ ಾನು ನಿನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಆಗ ಜ ಾ್ಕಯನು ಬೇಗನೆ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದು ಯೇಸುವನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಾ್ವಗತಿಸಿದನು. 7 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಇದನು್ನ ನೋಡಿ, “ಯೇಸು ಎಂಥವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಜ ಾ್ಕಯನು ಾಪಿ!” ಎಂದು ಆ ೕಪಣೆ ಾಡತೊಡಗಿದರು.

8 ಜ ಾ್ಕಯನು ಪ್ರಭುವಿಗೆ (ಯೇಸುವಿಗೆ), “ ಾನು ಜನರಿಗೆ ಉಪ ಾರ
ಾಡಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ನನ್ನ ಹಣದಲಿ್ಲ ಅಧರ್ವನು್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು.
ಾನು ಾರಿ ಾದರೂ ೕಸ ಾಡಿದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಅದರ ಾಲ್ಕರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಯೇಸು, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಒಳೆ್ಳಯವನೇ ಸರಿ. ಇವನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಅಬ್ರ ಾಮನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿ ಾ್ದನೆ. ಇಂದೇ ಈ ಮನೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ
ಆಯಿತು. 10 ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬಂದದು್ದ ತಪಿ್ಪಹೋದ ಜನರನು್ನ ಹುಡುಕಿ
ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಷೆ್ಟೕ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ದೇವರು ಕೊಡುವ ವರಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 25:14-30)

11ಯೇಸು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಕೆಲವು
ಜನರು ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಬೇಗನೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡರು. 12 ಜನರ
ಈ ಾವನೆಯು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳಿದನು: “ಬಹಳ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದ ಒಬ್ಬನು ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು
ಬರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೂರದೇಶಕೆ್ಕ* ಹೊರಟನು. ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ
ಮೇಲೆಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಆಳಬೇಕೆಂಬುದು ಅವನಬಯಕೆ ಾಗಿತು್ತ.
13ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆದು ಅವರಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಾವಿರ ರೂ ಾಯಿ ಕೊಟು್ಟ, ‘ ಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬರುವವರೆಗೆ ಈ ಹಣದಿಂದ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 14 ಆದರೆ
ಅವನ ದೇಶದ ಜನರು ಅವನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ, ಜನರ ಒಂದು ಗುಂಪನು್ನ ಅವನ ಹಿಂದೆ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆಗುಂಪಿನಜನರುದೂರದೇಶದಲಿ್ಲ, ‘ಇವನುನಮ್ಮ ಾಜ ಾಗುವುದು
ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

15“ಆದರೂಅವನುಅರಸ ಾದನು. ಅವನು ತನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾಗ, ‘ನನ್ನ
ಹಣ ಹೊಂದಿರುವ ಸೇವಕರನು್ನ ಕರೆಯಿರಿ. ಅವರು ಅದರಿಂದ ಎಷು್ಟ ಹೆಚು್ಚ ಹಣ
ಸಂ ಾದಿಸಿ ಾ್ದರೆಂದು ಾನು ನೋಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ದಲನೆಯ
ಸೇವಕನು ಬಂದು, ‘ ಾ್ವಮೀ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಾವಿರ ರೂ ಾಯಿಯಿಂದ ಹತು್ತ ಾವಿರ
* 19:12: ದೂರದೇಶ ಬಹುಶಃ, ರೋಮ್ ನಗರ. ಅರಸರು ರೋಮ್ಚಕ್ರವತಿರ್ಯಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತದ್ದರು.
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ರೂ ಾಯಿ ಸಂ ಾದಿಸಿದೆ್ದೕನೆ!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17 ಅರಸನು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ,
‘ಭಲೇ! ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ ಆಳು. ಚಿಕ್ಕವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ
ಇಡಬಹುದೆಂದುನನಗೆತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದನನ್ನಹತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಆಳುವುದಕೆ್ಕ
ನಿನ್ನನು್ನ ನೇಮಿಸುವೆನು!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 “ಎರಡನೆಯ ಸೇವಕನು ಬಂದು, ‘ ಾ್ವಮೀ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಾವಿರ
ರೂ ಾಯಿಯಿಂದ ಐದು ಾವಿರ ರೂ ಾಯಿ ಸಂ ಾದಿಸಿದೆ್ದೕನೆ’ ಅಂದನು.
19 ಅರಸನು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ, ‘ನೀನು ನನ್ನ ಐದು ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿರು’
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 “ಆ ಬಳಿಕ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಆಳು ಬಂದು ಅರಸನಿಗೆ, ‘ ಾ್ವಮೀ, ನಿನ್ನ ಒಂದು
ಾವಿರ ರೂ ಾಯಿ ಇಲಿ್ಲದೆ. 21 ನೀನು ಬಲಿಷ್ಠನೂ ಕಠಿಣ ಮನುಷ ್ಯನೂ ಸ್ವತಃ
ಸಂ ಾದನೆ ಾಡದ ಹಣವನು್ನ ದೋಚಿಕೊಳು್ಳವವನೂ ಸ್ವತಃ ನೀನೇ ಬೆಳೆಯದ
ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವವನೂ ಆಗಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಹೆದರಿ ನಿನ್ನ
ಹಣವನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತ ಬಚಿ್ಚಟಿ್ಟದೆ್ದ’ ಎಂದನು.

22 “ಆಗ ಅರಸನು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಕೆಟ್ಟ ಆಳು! ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಾತುಗಳಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನನು್ನ ಕಠಿಣ ಮನುಷ ್ಯನೆಂದು

ನೀನು ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ವತಃ ಾನೇ ಸಂ ಾದನೆ ಾಡದ ಹಣವನು್ನ ಾನು
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವು ಾಗಿಯೂ ಸ್ವತಃ ಾನೇ ಬೆಳೆಯದ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಾನು
ಸಂಗ್ರಹಿಸುವು ಾಗಿಯೂ ನೀನು ಹೇಳಿದೆ. 23 ಅದು ನಿಜ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀನು
ನನ್ನ ಹಣವನು್ನ ಬಡಿ್ಡಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿತು್ತ. ಾನು ಮರಳಿ ಬಂ ಾಗ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಬಡಿ್ಡ ಾದರೂ ಸಿಕು ್ಕತಿ್ತತು್ತ’ ಎಂದನು. 24 ಬಳಿಕ ಅರಸನು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗೆ, ‘ಈ
ಸೇವಕನ ಒಂದು ಾವಿರ ರೂ ಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹತು್ತ ಾವಿರ ರೂ ಾಯಿ
ಸಂ ಾದಿಸಿದವನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 “ಆ ಜನರು ಅರಸನಿಗೆ, ‘ ಾ್ವಮೀ, ಆ ಸೇವಕನ ಬಳಿ ಈ ಾಗಲೇ ಹತು್ತ ಾವಿರ
ರೂ ಾಯಿ ಇದೆಯ ಾ್ಲ!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

26 “ಅರಸನು, ‘ತನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವವನು ಹೆಚು್ಚ
ಪಡೆಯುವನು. ಆದರೆ ತನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸದವನಿಂದ ಇದ್ದದ್ದನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು. 27 ಈಗ ನನ್ನ ವೈರಿಗಳೆಲಿ್ಲ? ಾನು ಅರಸ ಾಗುವುದನು್ನ
ವಿರೋಧಿಸಿದ ಜನರೆಲಿ್ಲ? ನನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ
ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಕೊಲಿ್ಲರಿ!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.”
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆಯೇಸುವಿನ ಪ್ರವೇಶ
(ಮ ಾ್ತಯ 21:1-11; ಾಕರ್ 11:1-11; ೕ ಾನ 12:12-19)

28ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ
ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. 29 ಯೇಸು ಬೇತ್ಛಗೆ ಮತು್ತ ಬೆ ಾನಿಯ ಎಂಬ ಊರುಗಳ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಈಊರುಗಳು ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ ಬೆಟ್ಟ† ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ
ಗುಡ್ಡದ ಹತಿ್ತರವಿತು್ತ. ಯೇಸು ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, 30 “ಅಲಿ್ಲ
ಾಣುವ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ. ನೀವು ಆ ಊರನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾಗ ಕಟಿ್ಟ ಾಕಿರುವ
ಒಂದು ಾ್ರಯದ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಾಣುವಿರಿ. ಆ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಾರೂ ಇದುವರೆಗೆ
† 19:29: ಆಲಿವ್ಮರಗಳ ಬೆಟ್ಟ ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರದ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಒಂದು ಗುಡ್ಡ.
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ಸ ಾರಿ ಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆತನಿ್ನರಿ. 31 ನೀವು ಏಕೆ
ಈ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂದು ಾ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ,
‘ಗುರುವಿಗೆ ಈ ಕತೆ್ತ ಬೇ ಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದನು.

32 ಆ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರು ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ
ಪ್ರ ಾರವೇ ಅವರು ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಕಂಡು 33 ಅದನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚದರು. ಆದರೆ ಕತೆ್ತಯ
ಯಜ ಾನ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಆ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ನೀವು ಏಕೆ ಬಿಚು್ಚತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

34 ಶಿಷ ್ಯರು, “ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಇದು ಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. 35 ಹೀಗೆ,
ಶಿಷ ್ಯರು ಆ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಶಿಷ ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಕತೆ್ತಯ ಬೆನಿ್ನನ ಮೇಲೆ ಾಕಿಯೇಸುವನು್ನ ಕತೆ್ತಯಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದರು. 36ಯೇಸು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. ಶಿಷ ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ
ಯೇಸುವಿನಮುಂದೆ ಾಸಿದರು.

37ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸಿ ಆಲಿವ್ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು.
ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಶಿಷ ್ಯ ಸಮೂಹದಲಿ್ಲದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷಪಡು ಾ್ತ
ಾವು ನೋಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದರು. 38ಅವರು,

“ ‘ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರುವ ಅರಸನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಗಲಿ!’ ಕೀತರ್ನೆ.
118:26

ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನ ಾಗಲಿ; ದೇವರಿಗೆಮಹಿಮೆ ಾಗಲಿ”

ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.
39 ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಬೋಧಕನೇ, ಈ ರೀತಿಯೆ ಾ್ಲ ಹೇಳಕೂಡದೆಂದು

ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳು!” ಅಂದರು.
40ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಒಂದುವೇಳೆ ಅವರು ಹೀಗೆ

ಹೇಳದಿದ್ದರೆ,ಈಕಲು್ಲಗಳೇ ಅವರ ಬದ ಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂಬು ಾಗಿಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೇಸು ಅತ್ತನು

41 ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನೋಡಿ
ಅದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕಣಿ್ಣೕರಿಟು್ಟ 42 ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಾವುದರಿಂದ
ಸ ಾ ಾನ ಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀನು ಇಂದೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿತು್ತ! ಆದರೆ ನೀನು ಅದನು್ನ ತಿಳಿಯ ಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿನಗೆ
ಮರೆ ಾಗಿದೆ. 43 ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆ ಕಟಿ್ಟ ನಿನ್ನನು್ನ ಎ ಾ್ಲ
ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ, 44 ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುವರು.
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಡಗಳಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಕಲು್ಲ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಾಡುವರು. ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ
ರ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದ ಸಮಯವನು್ನ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ ಇದೆ ಾ್ಲ
ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕಯೇಸುವಿನ ಪ್ರವೇಶ
(ಮ ಾ್ತಯ 21:12-17; ಾಕರ್ 11:15-19; ೕ ಾನ 2:13-22)



ಲೂಕ 19:45 201 ಲೂಕ 20:10
45 ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲ ಾ ಾಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ

ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೊರಕೆ್ಕ ಓಡಿಸತೊಡಗಿ, 46 ಅವರಿಗೆ, “ ‘ನನ್ನ ಆಲಯವು
ಾ್ರಥರ್ ಾಲಯ ಾಗಿರುವುದು’✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. ಆದರೆ
ನೀವು ಅದನು್ನ ‘ಕಳ್ಳರ ಗವಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಪರ್ಡಿಸಿದಿ್ದೕರಿ’ ”✡ ಎಂದನು.

47 ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು.
ಮ ಾ ಾಜಕರು, ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ ಜನರ ಾಯಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಬಯಸಿದರು. 48 ಆದರೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವಿನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು

ಬಹಳ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮ ಾ ಾಜಕರಿಗೆ, ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಿಗೆ
ಮತು್ತ ಜನ ಾಯಕರಿಗೆಯೇಸುವನು್ನ ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದೇ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

20
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರುಯೇಸುವಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶೆ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 21:23-27; ಾಕರ್ 11:27-33)

1ಒಂದು ದಿನಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆತನು ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಮ ಾ ಾಜಕರು, ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ
ಹಿರಿಯಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರುಯೇಸುವಿನಬಳಿಗೆಬಂದು, 2“ನಮಗೆಹೇಳು! ನೀನು
ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ? ಈಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನಿನಗೆ
ಾರು ಕೊಟ್ಟರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
3 ಯೇಸು, “ ಾನೂ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 4 ಜನರಿಗೆ

ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವು ೕ ಾನನಿಗೆ ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿತೋ
ಅಥ ಾಮನುಷ ್ಯರಿಂದ ಬಂದಿತೋ? ನನಗೆ ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

5 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಚಚಿರ್ಸಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, “ ‘ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸುವಅಧಿ ಾರ ೕ ಾನನಿಗೆದೇವರಿಂದಬಂದಿತು’ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರೆ,

‘ ಾ ಾದರೆ ನೀವು ೕ ಾನನನು್ನ ಏಕೆ ನಂಬಲಿಲ್ಲ?’ ಎಂದು ಆತನು ಕೇಳುವನು.
6 ‘ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುವ ಅಧಿ ಾರ ೕ ಾನನಿಗೆ ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ ಬಂದಿತು’
ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲು್ಲವರು. ಏಕೆಂದರೆ
ೕ ಾನನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದ್ದನೆಂದು ಅವರು ನಂಬಿ ಾ್ದರೆ” ಅಂದುಕೊಂಡರು.

7ಬಳಿಕ ಅವರು, “ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
8 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾ ಾದರೆ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ
ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂಬುದನು್ನ ಾನೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ”ಅಂದನು.
ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು
(ಮ ಾ್ತಯ 21:33-46; ಾಕರ್ 12:1-12)

9 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು: “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು
ಒಂದು ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ಾಡಿ ಅದನು್ನ ಕೆಲವು ರೈತರಿಗೆ ಗುತಿ್ತಗೆಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
ಬಳಿಕ ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಬೇರೊಂದು ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಬಹು ಾಲ ಇದ್ದನು.
10 ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ನಂತರ ಾ್ರ ಹಣ್ಣನು್ನ ಕೀಳುವ ಸಮಯ ಬಂತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು
✡ 19:46: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ 56:7. ✡ 19:46: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆರೆಮೀಯ 7:11.
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ತನ್ನ ಾಲಿನ ಹಣ್ಣನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಆ ರೈತರ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಆ ರೈತರು ಆ ಸೇವಕನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಬರಿಗೈಯಲಿ್ಲ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 11 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ರೈತರುಈಸೇವಕನನೂ್ನ ಹೊಡೆದು,ಅವ ಾನ ಾಡಿಬರಿಗೈಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.
12 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಮೂರನೆಯ ಸಲ ತನ್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ ರೈತರ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ರೈತರು ಅವನನೂ್ನ ಾಯ ಾಗುವಷು್ಟ ಹೊಡೆದು ಹೊರಗೆ
ಅಟಿ್ಟದರು.

13 “ಆಗ ತೋಟದ ಯಜ ಾನನು, ‘ ಾನೀಗ ಏನು ಾಡಲಿ? ಾನು
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಗನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಒಂದುವೇಳೆ, ಆ ರೈತರು ಅವನಿಗೆ
ಮ ಾರ್ದೆ ಕೊಡಬಹುದು’ ಅಂದುಕೊಂಡನು. 14 ಆ ರೈತರು ಮಗನನು್ನ
ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, ‘ಇವನು ಧಣಿಯ ಮಗನು. ಈ ಹೊಲ ಇವನಿಗೇ
ಸೇರುತ್ತದೆ. ಾವು ಇವನನು್ನ ಕೊಂದರೆ, ಆಗ ಹೊಲವೆ ಾ್ಲ ನಮ್ಮ ಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 15ಬಳಿಕ ಆ ಮಗನನು್ನ ತೋಟದಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ನೂಕಿಕೊಂಡು

ಹೋಗಿ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.
“ಆಗ ತೋಟದ ಯಜ ಾನನು ಏನು ಾಡುವನು? 16 ಅವನು ಬಂದು ಆ

ರೈತರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವನು! ಬಳಿಕ ಅವನು ಆ ತೋಟವನು್ನ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ರೈತರಿಗೆ
ಕೊಡುವನು.”
ಜನರು ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಇಲ್ಲ! ಾಗೆಂದಿಗೂ ಆಗ ಾರದು!” ಅಂದರು.

17ಆದರೆಯೇಸು ಅವರನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ, “ ಾ ಾದರೆ,

‘ಕಟು್ಟವವರು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ ಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಯಿತು’ ಕೀತರ್ನೆ. 118:22

ಎಂಬ ವಚನದ ಅಥರ್ವೇನು? 18 ಆ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು
ತುಂಡುತುಂ ಾಗುವನು. ಆ ಕಲು್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಜಜಿ್ಜ ಾಕುವುದು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಕೇಳಿದರು. ತಮ್ಮನು್ನ
ಕುರಿ ಾಗಿಯೇ ಆತನು ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆಗಲೇ ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು
ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಯೇಸುವನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಲುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಪ್ರಯತ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 22:15-22; ಾಕರ್ 12:13-17)

20 ಆದ್ದರಿಂದ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ ಾಜಕರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಬಂಧಿಸಲು ಸರಿ ಾದ ಸಮಯ ಾ್ಕಗಿ ಾಯತೊಡಗಿದರು. ಅವರು ಕೆಲವು
ಜನರನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಒಳೆ್ಳಯವರಂತೆ ನಟಿಸಲು
ಅವರು ಆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಾತಿನಲಿ್ಲ
ಏ ಾದರೂ ತಪು ್ಪ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. (ಅವರು ಏ ಾದರೂ ತಪು ್ಪ
ಕಂಡುಹಿಡಿದರೆ, ಆಗ ಯೇಸುವನು್ನ ಆತನ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವಿದ್ದ ಾಜ್ಯ ಾಲನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಬಹು ಾಗಿತು್ತ.) 21 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಉಪದೇಶಕನೇ,
ನೀನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುವೆ ಮತು್ತ ಉಪದೇಶಿಸುವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀನು
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ಮುಖ ಾ ಣ್ಯ ಾಡುವವನಲ್ಲ. ದೇವರ ಾಗರ್ದ ಕುರಿ ಾಗಿ ನೀನು ಾ ಾಗಲೂ
ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಬೋಧಿಸುವೆ! 22ಈಗ ಹೇಳು, ಾವು ಸೀಸರನಿಗೆ* ತೆರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು
ಸರಿ ೕ? ತ ್ಪೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

23ಆದರೆಈ ಜನರು ತನಗೆ ೕಸ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂದುಯೇಸುವಿಗೆ
ತಿಳಿದಿತು್ತ. 24 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನನಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯವನು್ನ
ತೋರಿಸಿರಿ. ಆ ಾಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಾರ ಹೆಸರಿದೆ? ಅದರ ಮೇಲೆ ಾರ
ಮುಖಚಿತ್ರವಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವರು, “ಸೀಸರನದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
25ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಸೀಸರನದನು್ನ ಸೀಸರನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ; ದೇವರದನು್ನ ದೇವರಿಗೆ

ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದನು.
26 ಆ ಜನರು ಆತನ ಬುದಿ್ಧವಂತಿಕೆಯ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ

ಮರುಪ್ರಶೆ್ನ ಕೇಳದಂ ಾದರು. ಜನರ ಮುಂದೆ ಯೇಸುವನು್ನ ಾತಿನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಲು
ಅವರಿಂ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಯೇಸುವನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲವು ಸದು್ದ ಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 22:23-33; ಾಕರ್ 12:18-27)

27 ಕೆಲವು ಸದು್ದ ಾಯರು†ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. (ಸತ್ತವರು ಪುನರು ಾ್ಥನ
ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸದು್ದ ಾಯರು ನಂಬು ಾ್ತರೆ.) ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ,
28 “ಉಪದೇಶಕನೇ, ಮದುವೆ ಾದ ಒಬ್ಬನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರೆ, ಅವನ ತಮ್ಮನು
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಿ, ಸತು್ತಹೋದ ಸಹೋದರನಿ ಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು‡ ೕಶೆಯು ಬರೆದಿ ಾ್ದನಷೆ್ಟ. 29 ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಏಳು
ಮಂದಿ ಸಹೋದರರಿದ್ದರು. ದಲನೆಯ ಸಹೋದರನು ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ
ಮದುವೆ ಾದನು, ಬಳಿಕ ಅವನೂ ಸತು್ತಹೋದನು. ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ.
30 ಆಗ ಎರಡನೆಯ ಸಹೋದರನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು, ಬಳಿಕ
ಅವನೂ ಸತು್ತಹೋದನು. 31 ಆಗ ಮೂರನೆಯ ಸಹೋದರನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ
ಮದುವೆ ಾದನು. ಬಳಿಕ ಅವನೂ ಸತು್ತಹೋದನು. ಇನು್ನಳಿದ ಸಹೋದರರಿಗೂ
ಹೀಗೆಯೇ ಆಯಿತು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರು. 32 ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಆ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯೂ ಸತ್ತಳು. 33 ಆದರೆ ಆ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರೂ ಆಕೆಯನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಸತ್ತವರು ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದು ಾಗ, ಆ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಾರ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿರುವಳು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

34ಯೇಸು ಸದು್ದ ಾಯರಿಗೆ, “ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜನರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಮದುವೆ
ಆಗು ಾ್ತರೆ. 35 ಪುನರು ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾದ ಕೆಲವು ಜನರು ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎದು್ದಬಂದು ಮತೆ್ತ ಜೀವಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆ ಹೊಸ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಅವರು ಮದುವೆ
ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 36 ಆ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಅವರು ದೇವದೂತರಂತಿರು ಾ್ತರೆ. ಅವರಿಗೆ
ಮರಣವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು
ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 37 ಸತ್ತವರು ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದುವುದನು್ನ

* 20:22: ಸೀಸರ ರೋಮಿನ ಚಕ್ರವತಿರ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಹೆಸರು. † 20:27: ಸದು್ದ ಾಯರು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾಮಿರ್ಕ ಗುಂಪು. ಅವರು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ದಲಿನ ಐದು ಪುಸ್ತಕಗಳನು್ನ ಾತ್ರ
ಅಂಗೀಕರಿಸಿದವ ಾಗಿದ್ದರು. ‡ 20:28: ಮದುವೆ…ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ನೋಡಿರಿ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 25:5,
6
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ೕಶೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಉರಿಯುವ ದೆಯ§ ಕುರಿತು
ೕಶೆ ಬರೆಯು ಾಗ ‘ಪ್ರಭು ಾದ ದೇವರೇ ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರು, ಇ ಾಕನ

ದೇವರು ಮತು್ತ ಾಕೋಬನ ದೇವರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 38 ದೇವರು
ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಸತಿ್ತಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ
ದೇವರು ಜೀವಿಸುವ ಜನರಿಗೇ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಲ್ಲರೂ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

39 ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಬೋಧಕನೇ, ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ ಉತ್ತರವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 40 ಇನೊ್ನಂದು ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ
ಾರಿಗೂ ಧೈಯರ್ವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾವೀದನಮಗನೋ?
(ಮ ಾ್ತಯ 22:41-46; ಾಕರ್ 12:35-37)

41 ಆಗ ಯೇಸು, “ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾವೀದನ ಮಗನೆಂದು ಜನರು ಏಕೆ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ?
42 ಕೀತರ್ನೆಗಳಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಸ್ವತಃ ಾವೀದನೇ ಇಂತೆಂದಿ ಾ್ದನೆ:

‘ಪ್ರಭುವು (ದೇವರು) ನನ್ನ ಪ್ರಭುವಿಗೆ (ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ) ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
43 ಾನು ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಾದಪೀಠವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ತನಕ

ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲೆ್ಲೕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು.’ ಕೀತರ್ನೆ. 110:1

44 ಾವೀದನು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ‘ಪ್ರಭು’ವೆಂದು ಕರೆದಮೇಲೆಆತನು ಅವನಿಗೆಮಗ ಾಗಲು
ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 23:1-36; ಾಕರ್ 12:38-40, ಲೂಕ 11:37-54)

45 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವಿನ ಾತನು್ನ ಆಲಿಸಿದರು. ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ,
46 “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ. ಅವರು ಾ್ರಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳಂತೆ
ಬಟೆ್ಟ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ತಿರು ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಾರುಕಟೆ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಜನರಿಂದ ೌರವ
ಹೊಂದಲು ಆಶಿಸು ಾ್ತರೆ. ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಔತಣಕೂಟಗಳಲಿ್ಲ
ಉನ್ನತ ಾದ ಆಸನಗಳನು್ನ ಆಶಿಸು ಾ್ತರೆ. 47 ಆದರೆ ಅವರು ವಿಧವೆಯರಿಗೆ
ೕಸ ಾಡಿ ಅವರ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಸಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಬಳಿಕ ಉದ್ದ ಾದ
ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಒಳೆ್ಳಯವರಂತೆನಟಿಸು ಾ್ತರೆ. ದೇವರುಇವರನು್ನ ಕಠಿಣ ಾದ
ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21
ನಿಜ ಾದ ಾಣಿಕೆ
( ಾಕರ್ 12:41-44)

1 ಕೆಲವು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು ದೇ ಾಲಯದ ಹಣದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ ದೇವರಿ ಾಗಿ
ತಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಾಕುವುದನು್ನ ಯೇಸು ಗಮನಿಸಿದನು. 2 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ
ಬಡ ವಿಧವೆಯು ಬಂದು ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ* ಾಕಿದಳು.
§ 20:37: ಉರಿಯುವ ದೆ ನೋಡಿರಿ: ವಿ ೕಚನ. 3:1-12. * 21:2: ಹಣದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಜನರು ತಮ್ಮ
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಆ ಾಧನೆಯಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಶೇಷ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ.
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3ಅದನು್ನ ಕಂಡ ಯೇಸು, “ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಬಡ ವಿಧವೆ ಕೇವಲ
ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ಾಮ್ರದ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟಳು. ಆದರೆ ಆಕೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ, ಆ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಕೊಟ್ಟಳು. 4ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಇದೆ.
ಅವರು ಕೇವಲ ತಮಗೆಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಈಸಿ್ತ ್ರೕ ಬಹಳ ಬಡವ ಾಗಿದ್ದರೂ
ತನ್ನಲಿ್ಲ ಇದ್ದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟಳು. ಈಕೆಗೆಆಹಣದಅವಶ್ಯವಿತು್ತ”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದೇ ಾಲಯದ ಾಶನ
(ಮ ಾ್ತಯ 24:1-14; ಾಕರ್ 13:1-13)

5 ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ದೇ ಾಲಯದ ಕುರಿತು ಾ ಾಡು ಾ್ತ, “ಇದು ಅಂದ ಾದ
ಕಲು್ಲಗಳಿಂದಲೂ ಹರಕೆಯ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದಲೂ ಎಷೊ್ಟಂದು ಸುಂದರ ಾಗಿದೆ!”
ಎಂದರು.

6 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಇಲಿ್ಲ ನೋಡುವಂಥದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಾಶ ಾಗುವ
ಾಲ ಬರುವುದು. ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಲ್ಲನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಕೆಡವ ಾಗುವುದು.
ಇಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಕಲು್ಲ ನಿಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಾ ಾಗ
ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ? ಆ ಸಮಯವನು್ನ ಾವ ಸೂಚನೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

8ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ! ೕಸ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಹೇಳು ಾ್ತ ಅನೇಕರು ಬರುವರು. ಅವರು, ‘ ಾನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು’ ಎಂದೂ, ‘ಸರಿ ಾದ
ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದೂ ಹೇಳುವರು. ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಬೇಡಿರಿ.
9 ಯುದ್ಧಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ದಂಗೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ಕೇಳು ಾಗ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ.
ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ದಲು ಸಂಭವಿಸಬೇಕು. ಆದರೂ ಆ ಕೂಡಲೇ ಅಂತ್ಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಜ ಾಂಗಗಳು ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಹೋ ಾಡುವವು. ಾಜ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡುವವು.
11 ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪಗ ಾಗುವವು. ಾಮಗಳೂ ಉಪದ್ರವಗಳೂ ತಲೆದೋರುವವು.
ಭಯಂಕರ ಘಟನೆಗಳೂಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಅಪೂವರ್ ಸೂಚನೆಗಳೂ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವವು.

12 “ಆದರೆ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ದಲು, ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಂಧಿಸುವರು ಮತು್ತ ಹಿಂಸಿಸುವರು. ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ನಿಮಗೆ ತೀಪುರ್
ನೀಡಿ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕುವರು. ಾಜರ ಮುಂದೆ ಮತು್ತ ಾಜ್ಯ ಾಲರ ಮುಂದೆ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸುವರು. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದರಿಂದ
ಜನರು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಾ್ಲ ಾಡುವರು. 13 ಆದರೆ ನನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ
ನಿಮಗೆ ಅದು ಸುಸಂದಭರ್ ಾಗಿರುವುದು. 14 ನೀವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು
ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ. 15 ಏಕೆಂದರೆ ಾನೇ ನಿಮಗೆ ಾನವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಲಿ್ಲ ಾರೂ ನಿಮ್ಮ ಾತಿಗೆ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವನು್ನ ಕೊಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
16 ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು, ಸಹೋದರರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತು್ತ ಸೆ್ನೕಹಿತರು ಸಹ
ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗುವರು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಅವರು ಕೊಲು್ಲವರು. 17 ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು. 18 ಆದರೆ
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ಇವುಗಳಿಂದ ನೀವೇನೂ ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 19 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ದೃಢ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಶನ
(ಮ ಾ್ತಯ 24:15-21; ಾಕರ್ 13:14-19)

20 “ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೈನ್ಯಗಳು ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕುವುದನು್ನ ನೀವು
ನೋಡುವಿರಿ. ಆಗಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಶನದ ಾಲಬಂತೆಂದು ನೀವುತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
21 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜುದೇಯದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲಿ.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಬೇಗನೆ ಅಲಿ್ಲಂದ ಪ ಾಯನ ಾಡಲಿ. ನೀವು
ಪಟ್ಟಣದ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದರೂ ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗದಿರಿ! 22 ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಶಿ ಸುವ ಾಲದ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬರೆದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಆಗ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ.
23 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ, ಗಭಿರ್ಣಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಕೂಸುಗಳಿರುವವರಿಗೂ ಬಹಳ
ಗೋ ಾಟ ಇರುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದೇಶವು ಮ ಾವಿಪತಿ್ತಗೆ ಈ ಾಗುವುದು.
ದೇವರು ಈ ಜನರ (ಯೆಹೂದ್ಯರ) ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ
24 ಇವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಸೈನಿಕರಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು. ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಬಂಧಿತ ಾಗಿ
ಪರದೇಶಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು. ಅನ್ಯದೇಶೀಯರು ತಮ್ಮ ಾಲ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣ ಾದ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಡೆ ಾಡುವರು.

ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 24:29-31; ಾಕರ್ 13:24-27)

25 “ಸೂಯರ್, ಚಂದ್ರ ಮತು್ತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ ಾದ ಸೂಚನೆಗಳು
ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವವು. ರೆಯುವ ತೆರೆಗಳ ಾಗೂ ಭೋಗರ್ರೆಯುವ ಸಮುದ್ರದ
ನಿಮಿತ್ತ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳು ದಿಕು ್ಕತೋಚದೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗುವವು.
26 ಗ್ರಹಶಕಿ್ತಗಳು ಕದಲುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಏನೇನು ಸಂಭವಿಸುವುದೋ
ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಮನುಷ ್ಯರು ದಿಗ್ಭ ್ರಮೆಗೊಳು್ಳವರು. 27ಆಗ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಮಹಿ ಾ ಪ್ರ ಾವದಿಂದಲೂ ಮೇಘಾರೂಢ ಾಗಿ
ಬರುವುದನು್ನ ಜನರು ನೋಡುವರು. 28 ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ತೊಡಗು ಾಗ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ. ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ!
ಚಿಂತೆ ಾಡಬೇಡಿರಿ. ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಾಲ ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಅವು ಸೂಚನೆ ಾಗಿವೆ.”

ಯೇಸುವಿನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಅಳಿವಿಲ್ಲ
(ಮ ಾ್ತಯ 24:32-35; ಾಕರ್ 13:28-31)

29 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು: “ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳಲಿ್ಲ ಅಂಜೂರದ
ಮರ ಒಳೆ್ಳಯಉ ಾಹರಣೆ ಾಗಿದೆ. 30ಅದು ಚಿಗುರುತ್ತಲೇ, ಬೇಸಿಗೆ ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದೆ
ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 31 ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು
ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡು ಾಗ, ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಬಹುಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತದೆ
ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
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32 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಾಲದ ಜನರು ಇನೂ್ನ

ಜೀವಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸುವವು! 33 ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳು
ಾಶ ಾಗುವವು; ಆದರೆ ಾನು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ!

ಎ ಾ್ಲ ಸಮಯದಲೂ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ
34 “ಎಚ್ಚರಿಕೆ! ತಿನು್ನವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗುವುದರಲಿ್ಲಯೂ
ಾ್ರಪಂಚಿಕ ಚಿಂತೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮಗ್ನ ಾಗಿರಬೇಡಿರಿ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ
ಹೃದಯಗಳು ಾರ ಾಗಿರು ಾಗಲೇ ಅಂತ್ಯವು ಫಕ್ಕನೆ ಬಂದೀತು. 35 ಆ
ದಿವಸವು ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಸ್ಮಯಕರ ಾಗಿರುವುದು. 36 ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಾ್ಲ
ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ. ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಎದುರಿಸಿ
ಸುರ ತ ಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲು
ಬೇ ಾದ ಶಕಿ್ತ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.”

37 ಯೇಸು ಹಗಲೆ ಾ್ಲ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಾತಿ್ರಯ ಾ್ಲದರೋ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗಿದ್ದ ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ
ಇರುತಿ್ತದ್ದನು. 38 ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ, ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬೇಗನೆ ಎದು್ದ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು.

22
ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಸಂಚು
(ಮ ಾ್ತಯ 26:1-5, 14-16; ಾಕರ್ 14:1-2, 10-11; ೕ ಾನ 11:45-

53)
1ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವುಹತಿ್ತರ ಾಗಿತು್ತ.

2ಮ ಾ ಾಜಕರುಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರುಯೇಸುವನು್ನ ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು
ಆಲೋಚಿಸು ಾ್ತ ಜನರ ಭಯದಿಂದ ತಕ್ಕ ಾಗರ್ವನು್ನ ಹುಡುಕತೊಡಗಿದರು.

ಯೇಸುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯೂದನು ಾಡಿದ ಸಂಚು
3ಯೇಸುವಿನಹನೆ್ನರಡುಅ ಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಇಸ ್ಕರಿ ೕತಯೂದನುಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು.

ಸೈ ಾನನು ಇವನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ ಂದನು್ನ ಾಡುವಂತೆ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. 4 ಯೂದನು ಮ ಾ ಾಜಕರ ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ
ಾಯುತಿ್ತದ್ದ ಕೆಲವು ಸೈನಿಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವುದರ
ಬಗೆ್ಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದನು. 5 ಾಜಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು.
ಯೇಸುವನು್ನ ತಮಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟರೆ ಹಣ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಅವರು ಯೂದನಿಗೆ
ಾತುಕೊಟ್ಟರು. 6ಯೂದನು ಅದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪದನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸುವನು್ನ ಅವರಿಗೆ

ಹಿಡಿದುಕೊಡಲು ಉತ್ತಮ ಾದ ಸಮಯ ಾ್ಕಗಿ ಾಯತೊಡಗಿದನು. ತನ್ನ ಈ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂಥ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಅವನ
ಬಯಕೆ ಾಗಿತು್ತ.

ಪಸ್ಕದಊಟಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧತೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:17-25; ಾಕರ್ 14:12-21; ೕ ಾನ 13:21-30)
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7 ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನವ ದಿನ ಬಂತು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಪಸ ್ಕದ

ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ಯವ ದಿನ ಅ ಾಗಿತು್ತ. 8 ಯೇಸುವು ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ
ೕ ಾನರಿಗೆ, “ಹೋಗಿ, ಪಸ್ಕದ ಊಟವನು್ನ ನಮ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
9 ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರು, “ಊಟವನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು

ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೇಳಿದರು.
10 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಕೇಳಿರಿ! ನೀವು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ (ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ)

ಹೋದನಂತರ, ನೀರಿನ ಕೊಡವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ
ನೋಡುವಿರಿ. ಅವನನೆ್ನೕ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ. ಅವನು ಒಂದು ಮನೆ ಳಗೆ
ಹೋಗುವನು. ನೀವು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ. 11 ಆ ಮನೆಯಯಜ ಾನನಿಗೆ,
‘ಗುರುವು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಾವ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಪಸ ್ಕದ ಊಟವನು್ನ
ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ದಯ ಾಡಿ ತೋರಿಸು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. 12 ಆಗ ಮನೆಯ

ಯಜ ಾನನು ಮೇಲಂತಸಿ್ತನಲಿ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೋಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವನು. ಈ
ಕೋಣೆಯು ನಿಮ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. ಪಸ್ಕದ ಊಟವನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ”
ಅಂದನು.

13 ಆದ್ದರಿಂದ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನ ಹೊರಟರು. ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಾಗೆ
ಪ್ರತಿ ಂದೂ ನಡೆಯಿತು. ಅವರು ಪಸ್ಕದಊಟವನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದರು.

ಪ್ರಭುವಿನ ಾತಿ್ರ ಭೋಜನ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:26-30; ಾಕರ್ 14:22-26; 1 ಕೊರಿಂಥ, 11:23-25)

14 ಪಸ್ಕದ ಊಟ ಾಡುವ ಸಮಯ ಬಂತು. ಯೇಸು ಮತು್ತ ಅ ಸ್ತಲರು
ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 15 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು
ಾಯುವ ದಲು ಈ ಪಸ್ಕದ ಊಟ ಾಡಲು ಬಹಳ ಾಗಿ ಅಪೇ ಸಿದೆ್ದೕನೆ.

16 ಇದರ ನಿಜ ಾದ ಅಥರ್ವು ದೇವರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ನೆರವೇರುವ ತನಕ, ಾನೆಂದಿಗೂ
ಇನೊ್ನಂದು ಪಸ ್ಕದಊಟವನು್ನ ಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ”ಅಂದನು.

17ಬಳಿಕಯೇಸು ಾ್ರ ಾರಸದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿದನು. ಬಳಿಕ ಆತನು, “ಈ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲರುವ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹಂಚಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 18 ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಬರುವ ತನಕ, ಾನೆಂದಿಗೂ ತಿರುಗಿ
ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ”ಅಂದನು.
19 ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಆತನು ರೊಟಿ್ಟ ಾಗಿ

ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿ ಅದನು್ನ ಮುರಿದು ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ
ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಕೊಡುತಿ್ತರುವ ನನ್ನ ದೇಹವಿದು. ನನ್ನನು್ನ
ನೆನಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೀಗೆ ಾಡಿರಿ” ಅಂದನು. 20 ಅದೇ ರೀತಿ ಾಗಿ,
ಊಟ ಾದ ನಂತರ, ಯೇಸು ಾ್ರ ಾರಸದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
“ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಇದು
ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಾನು ನಿಮ ಾಗಿ ಕೊಡುತಿ್ತರುವ ರಕ್ತದಿಂದ ಈ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಾ್ರರಂಭ ಾಗುತ್ತದೆ”ಅಂದನು.

ಯೇಸುವಿಗೆ ಾರು ವಿರೋಧಿಗ ಾಗುವರು?
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21 ಯೇಸು, “ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಬಗೆಯುವವನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇದೇ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ

ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದನೆ. 22ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ದೇವರ ೕಜನೆಗನು ಾರ ಾಗಿ
ಮರಣಹೊಂದುವನು. ಆದರೆಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವ
ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಬಹಳ ಕೇ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23 ಆಗ ಅ ಸ್ತಲರು, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವನು ಇಂಥ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯ ಾಡುವನು?”
ಎಂದು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಸೇವಕರಂತಿರಿ
24 ಬಳಿಕ ಅ ಸ್ತಲರು ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರು ಅತಿ ಶೆ್ರೕಷ್ಠರೆಂದು ಾದ
ಾಡತೊಡಗಿದರು. 25 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಈ ಲೋಕದ ಅರಸರು ತಮ್ಮ

ಜನರಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಜನರಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರ ಹೊಂದಿರುವವರನು್ನ
ಧಮಿರ್ಷ್ಠರೆಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ. 26 ಆದರೆ ನೀವು ಾ ಾಗ ಾರದು. ಅತ್ಯಂತ
ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಬೇಕು. ಾಯಕರು ಸೇವಕರಂತಿರಬೇಕು.
27 ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದವನು ಾರು? ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತವನೋ? ಅಥ ಾ ಅವನಿಗೆ ಸೇವೆ
ಾಡುವವನೋ? ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿರುವವನೇ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನೆಂದು ನೀವು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ?

ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸೇವಕನಂತಿದೆ್ದೕನೆ!
28 “ನೀವು ನನ್ನ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರು. 29 ನನ್ನ ತಂದೆ

ನನಗೆ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಆಳುವುದಕೆ್ಕ ಾನು ಸಹ ನಿಮಗೆ
ಅಧಿ ಾರ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 30 ನನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಊಟ ಾಡುವಿರಿ
ಮತು್ತ ಕುಡಿಯುವಿರಿ. ನೀವು ಸಿಂ ಾಸನಗಳಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹನೆ್ನರಡು
ಕುಲಗಳಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ!
(ಮ ಾ್ತಯ 26:31-35; ಾಕರ್ 14:27-31; ೕ ಾನ 13:36-38)

31“ಒಬ್ಬ ರೈತನು ತನ್ನ ಗೋಧಿಯನು್ನ ತೂರುವಂತೆಸೈ ಾನನುನಿಮ್ಮನು್ನ ಶೋಧಿಸಲು
ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಸೀ ೕನನೇ, ಸೀ ೕನನೇ (ಪೇತ್ರ) 32 ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯು
ಕುಂದಿಹೋಗ ಾರದೆಂದು ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು! ನೀನುಪರಿವತರ್ನೆಗೊಂಡನಂತರ
ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರನು್ನ ಬಲಪಡಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33 ಅದಕೆ್ಕ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಸೆರೆಮನೆಗೆ
ಹೋಗುವುದಕೂ್ಕ ಾಯುವುದಕೂ್ಕ ಾನು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

34ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಪೇತ್ರನೇ, ಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಕೋಳಿ ಕೂಗುವ ದಲು ನನ್ನನು್ನ
ಅರಿಯೆನೆಂದು ನೀನು ಮೂರು ಾರಿ ಹೇಳುವೆ!” ಅಂದನು.

ಕಷ್ಟವನು್ನ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ
35 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ, “ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಹಣವಿಲ್ಲದೆ, ಚೀಲವಿಲ್ಲದೆ ಮತು್ತ ಾದರ ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ
ಏ ಾದರೂ ಕೊರತೆ ಆಯಿತೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅ ಸ್ತಲರು, “ಇಲ್ಲ”ಅಂದರು.
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36 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಆದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹಣ ಾಗಲಿ ಚೀಲ ಾಗಲಿ ಇದ್ದರೆ

ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಖಡ್ಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ
ಾರಿ ಒಂದು ಖಡ್ಗವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

37 ‘ಆತನು ಅಪ ಾಧಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಂತೆ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು’ ಯೆ ಾಯ 53:12

ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಈ ಾತು
ನೆರವೇರಬೇ ಾಗಿದೆಮತು್ತ ಈಗ ನೆರವೇರುತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

38ಶಿಷ ್ಯರು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಇಲಿ್ಲ ನೋಡು, ಎರಡು ಖಡ್ಗಗಳಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಯೇಸು “ಅಷು್ಟ ಾಕು”ಅಂದನು.
ಅ ಸ್ತಲರ ಾ್ರಥರ್ನೆಯಅಗತ್ಯತೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:36-46; ಾಕರ್ 14:32-42)

39 ಯೇಸು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ (ಜೆರುಸಲೇಮ್) ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ
ಹೋದನು. 40 ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರೂ ಆತನೊಡನೆ ಹೋದರು. (ಯೇಸು ಆ ಾಗೆ್ಗ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು.) ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳ ಾಗದಂತೆ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
41 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಂದ ಸು ಾರು ನೂರೈವತು್ತ ಅಡಿ ದೂರ ಹೋದನು.

ಆತನು ಣ ಾಲೂರಿ, 42 “ತಂದೆಯೇ, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ, ಈ ಶ್ರಮೆಯ
ಾತೆ್ರಯನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಸು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದಂ ಾಗದೆ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆಯೇ
ಾಡು” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 43 ಆಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಯೇಸುವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ದೇವದೂತನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸ ಾಗಿತು್ತ. 44ಯೇಸುವಿಗೆ ತುಂ ಾ ವೇದನೆಯಿತು್ತ. ಆತನು ಾ್ರಥರ್ನೆಯಲಿ್ಲ
ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಹೋ ಾಡಿದನು. ಆತನ ಮುಖದಲಿ್ಲ ಬೆವರು ರಕ್ತದೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ
ತೊಟಿ್ಟಕ ್ಕತೊಡಗಿತು. 45ಯೇಸು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋದನು.
ಅವರು ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. (ಅವರು ದುಃಖದಿಂದ ಆ ಾಸಗೊಂಡಿದ್ದರು.)
46 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಏಕೆ ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? ಎದೆ್ದೕಳಿರಿ! ಶೋಧನೆಗೆ
ಒಳ ಾಗದಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಬಂಧನ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:47-56; ಾಕರ್ 14:43-50; ೕ ಾನ 18:3-11)

47ಯೇಸು ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಜನರ ಒಂದು ಗುಂಪುಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿತು. ಹನೆ್ನರಡು
ಅ ಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಮುಂ ಾ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನೇ ಯೂದನು.
ಅವನುಯೇಸುವಿಗೆಮುದಿ್ದಡುವಷು್ಟ ಹತಿ್ತರ ಬಂದನು.

48 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಯೂದನೇ, ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಡುವಿ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 49ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಸಹ ಅಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತದು್ದದನು್ನ ಅವರು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ,
“ಪ್ರಭುವೇ, ಾವು ನಮ್ಮ ಖಡ್ಗಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸೋಣವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
50 ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಬೀಸಿ ಮ ಾ ಾಜಕನ ಆಳಿನ ಬಲಗಿವಿಯನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿದನು.
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51ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಿಲಿ್ಲಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಆ ಸೇವಕನ ಕಿವಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ

ಸ್ವಸ್ಥಗೊಳಿಸಿದನು.
52 ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಮ ಾ ಾಜಕರು, ಹಿರಿಯ

ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು. ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, “ಖಡ್ಗಗಳನೂ್ನ ದೊಣೆ್ಣಗಳನೂ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ?
ಾನು ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ನೀವು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? 53 ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲದೆ್ದನು. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಏಕೆ ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ? ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ
ಸಮಯ. ಇದು ಅಂಧ ಾರದ ( ಾಪ) ದೊರೆತನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಪೇತ್ರನ ವಿ ಾ್ವಸದೊ್ರೕಹ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:57-58, 69-75; ಾಕರ್ 14:53-54, 66-72; ೕ ಾನ

18:12-18, 25-27)
54 ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಮನೆ ಳಗೆ

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಪೇತ್ರನು ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವನು
ಯೇಸುವಿನಹತಿ್ತರಬರಲಿಲ್ಲ. 55ಸೈನಿಕರುಅಂಗಳದಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸಿ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಪೇತ್ರನೂ ಅವರ ತೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 56ಪೇತ್ರನು
ಅಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕಿ ನೋಡಿದಳು. ಬೆಂಕಿಯ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಆಕೆಯು
ಪೇತ್ರನನು್ನ ಗುರುತಿಸಿದಳು. ಅವಳು ಪೇತ್ರನ ಮುಖವನೆ್ನೕ ಲಕ್ಷ ್ಯವಿಟು್ಟ ನೋಡಿ, “ಈ
ಮನುಷ ್ಯನು ಆತನ (ಯೇಸು) ಸಂಗಡ ಇದ್ದವನು”ಅಂದಳು.

57ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಅದು ನಿಜವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಅಕೆಗೆ, “ಅ ಾ್ಮ,
ಆತನು ನನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇಲ್ಲ” ಅಂದನು. 58 ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ
ಪೇತ್ರನನು್ನ ನೋಡಿ, “ನೀನು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದೆ್ದ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು, “ ಾನು ಆತನ ಹಿಂ ಾಲಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಲ್ಲ”ಅಂದನು.
59 ಸು ಾರು ಒಂದು ಾಸಿನ ನಂತರ ಇನೊ್ನಬ್ಬನು, “ಅದು ನಿಜ! ಈಮನುಷ ್ಯನು

ಆತನೊಡನೆ ಇದ್ದವನು. ಇವನು ಗಲಿ ಾಯದವನು!” ಎಂದು ದೃಢ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.
60ಆಗ ಪೇತ್ರನು, “ನೀನು ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕ ೕ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ”ಅಂದನು.
ಪೇತ್ರನು ಇನೂ್ನ ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತು. 61ಆಗ ಪ್ರಭುವು (ಯೇಸು)

ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪೇತ್ರನನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿದನು. “ಮುಂಜಾನೆ ಕೋಳಿ ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಅರಿಯೆನೆಂಬು ಾಗಿ ಮೂರು ಸಲ ಹೇಳುವೆ” ಎಂದು

ಪ್ರಭುವು ಹೇಳಿದ ಾತನು್ನ ಪೇತ್ರನು ಆಗ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು. 62 ಬಳಿಕ ಪೇತ್ರನು
ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬಹು ದುಃಖದಿಂದ ಅತ್ತನು.

ಯೇಸುವಿಗೆ ಜನರು ಾಡಿದ ಅಪ ಾಸ್ಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:67-68; ಾಕರ್ 14:65)

63-64 ಕೆಲವು ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿನ
ಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಸುಕು ಾಕಿ, ಆತನನು್ನ ಹೊಡೆದು, “ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆದವ ಾರ್ರು?
ನಮಗೆಪ್ರ ಾದನೆಹೇಳು”ಎಂದು ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು. 65ಅವರುಹಲ ಾರು ವಿಧದಲಿ್ಲ
ಆತನನು್ನ ದೂಷಿಸಿ ನಿಂದಿಸಿದರು.
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ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರಮುಂದೆಯೇಸು
(ಮ ಾ್ತಯ 26:59-66; ಾಕರ್ 14:55-64; ೕ ಾನ 18:19-24)

66 ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಹಿರಿಯ ಜನ ಾಯಕರು, ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬಂದರು. ಅವರುಯೇಸುವನು್ನ ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ
ಕರೆದೊಯು್ದ, 67 “ನೀನು ಕಿ್ರಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ.

68 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ ನೀವು ಉತ್ತರಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 69ಆದರೆ ಇಂದಿನಿಂದ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ದೇವರ ಸಿಂ ಾಸನದ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಆಸೀನ ಾಗಿರುವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

70ಅವರೆಲ್ಲರೂ, “ ಾ ಾದರೆ ನೀನು ದೇವರ ಕು ಾರನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಆತನೇ ಎಂದು ನೀವೇ ಹೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದನು.

71 ಆಗ ಅವರು, “ಇನೆ್ನೕನು ಾ ಬೇಕು? ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ಾವೇ
ಕೇಳಿದೆವ ಾ್ಲ!” ಅಂದರು.

23
ಾಜ್ಯ ಾಲ ಪಿ ಾತನಿಂದಯೇಸುವಿನ ವಿಚಾರಣೆ

(ಮ ಾ್ತಯ 27:1-2, 11-14; ಾಕರ್ 15:1-5; ೕ ಾನ 18:28-38)
1 ಬಳಿಕ ಅಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಎದು್ದ ಯೇಸುವನು್ನ ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 2 ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ದೋ ಾರೋಪಣೆ
ಾಡತೊಡಗಿದರು. ಅವರು ಪಿ ಾತನಿಗೆ, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ನಮ್ಮ ಜನರನು್ನ

ತಪು ್ಪ ಾರಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಾವು ಸೀಸರನಿಗೆ ತೆರಿಗೆ
ಕೊಡ ಾರದೆಂದೂ ಇವನು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಇವನು ತನ್ನನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ
ಅರಸನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಇವನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದೆವು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

3 ಪಿ ಾತನು ಯೇಸುವನು್ನ, “ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೋ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು, “ನೀನೇ ಹೇಳಿರುವೆ!” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
4ಪಿ ಾತನುಮ ಾ ಾಜಕರಿಗೆಮತು್ತ ಜನರಿಗೆ, “ ಾನು ಇವನಲಿ್ಲ ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ
ಾಣಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
5 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ಇವನು ಜುದೇಯ ಾ್ರಂತ್ಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಾ್ರಂತಿ

ಎಬಿ್ಬಸಿ ಾ್ದನೆ. ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ ಇವನು ಈಗ ಇಲಿ್ಲಗೂ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಪದೇಪದೇ ಹೇಳಿದರು.
ಹೆರೋದನಮುಂದೆಯೇಸು

6ಪಿ ಾತನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಇವನು ಗಲಿ ಾಯದವನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
7 ಯೇಸು ಹೆರೋದನ ಅಧಿ ಾರಕೊ್ಕಳಪಟ್ಟವನೆಂದು ಪಿ ಾತನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹೆರೋದನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿ ಾತನು
ಯೇಸುವನು್ನ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

8ಹೆರೋದನು ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟನು. ಏಕೆಂದರೆ
ಅವನುಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಕೇಳಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಬಹಳ ಾಲದಿಂದ ಆತನಿಂದ
ಒಂದು ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 9 ಹೆರೋದನು ಯೇಸುವಿಗೆ
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ಅನೇಕ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಒಂದಕೂ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
10ಮ ಾ ಾಜಕರುಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು
ಯೇಸುವಿಗೆವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದರು. 11ಆಗಹೆರೋದನುಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು
ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿ ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ ಾಜನ ಬಟೆ್ಟ ಉಡಿಸಿ
ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಹೆರೋದನು ಯೇಸುವನು್ನ ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 12 ದಲು ಪಿ ಾತನು ಮತು್ತ ಹೆರೋದನು ವೈರಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಅಂದು ಹೆರೋದನು ಮತು್ತ ಪಿ ಾತನು ಮತೆ್ತ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದರು.

ಯೇಸುವಿಗೆಮರಣದಂಡನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 27:15-26; ಾಕರ್ 15:6-15; ೕ ಾನ 18:39-19:16)

13 ಪಿ ಾತನು ಮ ಾ ಾಜಕರನೂ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರನೂ್ನ ಇತರ ಜನರನೂ್ನ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆಸಿ, 14ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಈ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ (ಯೇಸುವನು್ನ) ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ. ಇವನು ಜನರನು್ನ ತಪು ್ಪ ಾರಿಗೆ ನಡೆಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂದು
ಹೇಳಿದಿರಿ. ಆದರೆ ಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇವನನು್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಿದೆನು.
ಆದರೆ ಾನು ಇವನಲಿ್ಲ ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದೋ ಾರೋಪಣೆಗಳು
ಇವನಿಗೆಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 15ಇದಲ್ಲದೆಹೆರೋದನು ಸಹಇವನಲಿ್ಲ ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ
ಾಣಲಿಲ್ಲ. ಹೆರೋದನು ಯೇಸುವನು್ನ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ನೋಡಿರಿ,
ಯೇಸು ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಡಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಆಗ ಾರದು.
16ಆದ್ದರಿಂದ ಾನುಇವನನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿ ಸಿಬಿಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ”ಎಂದುಹೇಳಿದನು. 17*

18ಆದರೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸು! ಬರಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಡು” ಎಂದು
ಕೂಗಿದರು. 19 (ಬರಬ್ಬನು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ದಂಗೆ ಎಬಿ್ಬಸಿದ್ದರಿಂದ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು.
ಅವನು ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಕೊಂದಿದ್ದನು.)

20 ಪಿ ಾತನು ಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡೋಣ ಎಂದು ಪಿ ಾತನು ಮತೆ್ತ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 21 ಆದರೆ ಅವರು
ಮತೆ್ತ, “ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸು! ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸು!” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.

22ಮೂರನೇ ಸಲ ಪಿ ಾತನು ಜನರಿಗೆ, “ಏಕೆ? ಆತನು ಏನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿದನು?
ಆತನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನಲ್ಲ. ಆತನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಾವ ಾರಣವೂ
ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿ ಸಿ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

23 ಆದರೆ ಅವರು ಕೂ ಾಟವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿ
ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಕೂ ಾಟ ಬಹಳ ಹೆಚಾ್ಚದದ್ದರಿಂದ,
24 ಪಿ ಾತನು ಅವರ ಬಯಕೆಯನು್ನ ಈಡೇರಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು. 25 ಬರಬ್ಬನನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಜನರು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ದಂಗೆ ಎಬಿ್ಬಸಿದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ
ಕೊಲೆ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬರಬ್ಬನು ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಪಿ ಾತನು ಬರಬ್ಬನನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ, ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸುವುದಕೆ್ಕ ಜನರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಜನರ
ಬಯಕೆಯೂ ಇದೇ ಆಗಿತು್ತ.

* 23:17: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 17ನೇ ವಚನವನು್ನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ. ಅದರಲಿ್ಲ, “ಪ್ರತಿವಷರ್ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಪಿ ಾತನು ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕೈದಿಯನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ” ಎಂದು ಬರೆದದೆ.
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ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದರು
(ಮ ಾ್ತಯ 27:32-44; ಾಕರ್ 15:21-32; ೕ ಾನ 19:17-19)

26 ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಕರೆದೊಯು್ಯ ಾಗ ಹೊಲದಿಂದ
ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಸೀ ೕನ ಎಂಬವನನು್ನ ಕಂಡರು. ಸೀ ೕನನು ಸಿರೇನ್
ಪಟ್ಟಣದವನು. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ
ಬರುವಂತೆ ಸೈನಿಕರು ಸೀ ೕನನನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಡಿದರು.

27ಅನೇ ಾನೇಕ ಜನರುಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ದೊಡ್ಡಗುಂ ಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಯೇಸುವಿ ಾಗಿ ದುಃಖಪಟು್ಟ ಎದೆ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಗೋ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
28 ಆದರೆ ಯೇಸು, ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ, “ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ, ನನ ಾಗಿ
ಅಳಬೇಡಿರಿ. ನಿಮ ಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಿಯೂ ಅಳಿರಿ! 29 ‘ಬಂಜೆಯರೇ
ಾಗ ್ಯವಂತರು! ಹೆರದವಳೇ ಾಲುಕುಡಿಸದವಳೇ ಾಗ ್ಯವಂತಳು’ ಎಂದು ಜನರು
ಹೇಳುವ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ. 30 ಆಗ ಜನರು ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ, ‘ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳು!’
ಎಂತಲೂ ಗುಡ್ಡಗಳಿಗೆ, ‘ನಮ್ಮನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳಿ್ಳರಿ!’✡ ಎಂತಲೂ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವರು.
31 ಜೀವನ ಸುಖಕರ ಾಗಿರು ಾಗ ಜನರು ಈ ರೀತಿ ವತಿರ್ಸಿದರೆ, ಜೀವನ
ಕಷ್ಟಕರ ಾ ಾಗ ಏನು ಾಡುವರು?”† ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

32 ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಇಬ್ಬರು ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಗಳನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಅವರು
ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. 33 ಯೇಸುವನು್ನ ಮತು್ತ ಇಬ್ಬರು ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು
“ಕ ಾಲ”ವೆಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವನೂ್ನ
ಆ ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಗಳನೂ್ನ ಶಿಲುಬೆಗಳಿಗೆ ಜಡಿದರು. ಒಬ್ಬನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಕಿದರು.

34ಯೇಸು, “ತಂದೆಯೇ, ಇವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. ಇವರಿಗೆ ಾವು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು
ತಿಳಿದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
ಸೈನಿಕರು ಚೀಟು ಾಕಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದು

ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರು. 35 ಜನರು ನೋಡು ಾ್ತ ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು
ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿ ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು. ಅವರು, “ಇವನು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಕಿ್ರಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರೆ ತನ್ನನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಇವನು ಬೇರೆಯವರನು್ನ ರ ಸಿದನಲ್ಲವೇ?”
ಅಂದರು.

36 ಸೈನಿಕರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ನೀಡಿ, 37 “ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಿಕೊ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 38 (ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇ ಾ್ಭಗದಲಿ್ಲ, “ಈತನು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನು” ಎಂದು ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ.)

39 ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಗಳಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಯೇಸುವನು್ನ ದೂಷಿಸಿ, “ನೀನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲ್ಲ ೕ?
ಾ ಾದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಿಕೊ! ನಮ್ಮನೂ್ನ ರ ಸು!” ಅಂದನು.
40 ಆದರೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಯು ಅವನನು್ನ ಗದರಿಸಿ, “ನೀನು ದೇವರಿಗೆ

ಹೆದರಬೇಕು! ಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೇಗನೆ ಾಯುವೆವು! 41 ನೀನೂ ಾನೂ
ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ತಪು ್ಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಶಿ ಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ
✡ 23:30: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಹೋಶೇಯ 10:8. † 23:31: ಜೀವನ … ಾಡುವರು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನೀವು
ಇದನು್ನ ಮರ ಹಸಿ ಾಗಿರು ಾಗ ಾಡಿದರೆ, ಒಣಗಿದಲಿ್ಲ ಏ ಾಗುವುದು.”
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ಮನುಷ ್ಯನು (ಯೇಸು) ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 42ಬಳಿಕ
ಆ ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಯು ಆತನಿಗೆ, “ಯೇಸುವೇ ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸು ಾಗ
ನನ್ನನು್ನ ನೆನಸಿಕೊ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

43 ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಕೇಳು! ಾನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ದಿನವೇ
ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಪರದೈಸಿನಲಿ್ಲರುವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸುವಿನಮರಣ
(ಮ ಾ್ತಯ 27:45-56; ಾಕರ್ 15:33-41; ೕ ಾನ 19:28-30)

44 ಇಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವು
ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಕತ್ತ ಾಯಿತು. 45 ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕೇ
ಇರಲಿಲ್ಲ! ದೇ ಾಲಯದ ಪರದೆಯು ಎರಡು ಾಗ ಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಯಿತು.
46 ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು, “ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ನಿನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ”‡ ಎಂದು
ಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿ ಾ್ರಣಬಿಟ್ಟನು.

47 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಶ ಾಧಿಪತಿ ನಡೆದದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದನು.

48 ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಅನೇಕ ಜನರು ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ
ಬಂದಿದ್ದರು. ಜನರು ಇದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು.
49ಯೇಸುವಿನ ಆತಿ್ಮೕಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದಕೆಲವುಸಿ್ತ ್ರೕಯರೂಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದದೂರದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿದರು.
ಅರಿಮ ಾಯದ ೕಸೇಫನು
(ಮ ಾ್ತಯ 27:57-61; ಾಕರ್ 15:42-47; ೕ ಾನ 19:38-42)

50-51 ಅರಿಮ ಾಯ ಎಂಬುದು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಒಂದು ಊರು. ೕಸೇಫನು
ಇದರ ನಿ ಾಸಿ. ಇವನು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಮಿರ್ಕ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ದೇವರ ಾಜ್ಯದ
ಆಗಮನವನು್ನ ಇವನು ನಿರೀ ಸಿದ್ದನು. ೕಸೇಫನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಸಭೆಯ
ಸದಸ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ತೀ ಾರ್ನಿಸಿ ಾಗ ಇವನು ಅದಕೆ್ಕ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 52 ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ತನಗೆ
ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ೕಸೇಫನು ಪಿ ಾತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. 53 ಬಳಿಕ ಇವನು
ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಇಳಿಸಿ ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತ, ಬಂಡೆಯಲಿ್ಲ
ತೋಡಿದ್ದ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟನು. ಈ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಾರನೂ್ನ ಎಂದೂ
ಹೂಳಿರಲಿಲ್ಲ. 54 ಅದು ಸಿದ್ಧತೆಯ ದಿನದ§ ಾಯಂ ಾಲ ಾಗಿತು್ತ. ಸೂಯರ್ನು
ಮುಳುಗಿ ಾಗ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾ್ರರಂಭ ಾಗಲಿಕಿ್ಕತು್ತ.

55 ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಬಂದಿದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ೕಸೇಫನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಸ ಾಧಿಯನೂ್ನ ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದ
ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ನೋಡಿದರು. 56 ಬಳಿಕ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಯೇಸುವಿನ ದೇಹಕೆ್ಕ ಹಚ್ಚಲು
ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊರಟುಹೋದರು.
‡ 23:46: ತಂದೆಯೇ … ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ.” ಉಲೆ್ಲೕಖನ:
ಕೀತರ್ನೆ. 31:5. § 23:54: ಸಿದ್ಧತೆಯದಿನ ಶುಕ್ರ ಾರ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ.
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ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರು ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರು. ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಪ್ರ ಾರ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತು್ತ.

24
ಯೇಸುವಿನಪುನರು ಾ್ಥನ
(ಮ ಾ್ತಯ 28:1-10; ಾಕರ್ 16:1-8; ೕ ಾನ 20:1-10)

1 ಾನು ಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಇನೂ್ನ ಬಿ್ಬರು ಾಗ ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನಿ್ನಟ್ಟ
ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಾವು ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದ ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 2 ಬಂಡೆ ಉರಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ ಕಂಡ ಅವರು ಒಳಗೆ
ಹೋದರು. 3ಆದರೆಪ್ರಭುಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ಅವರು ಾಣಲಿಲ್ಲ. 4ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ
ಇದು ಅಥರ್ ಾಗದೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುತಿ್ತರಲು, ಹೊಳೆಯುವ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು (ದೇವದೂತರು)ಅವರಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತರು. 5ಆಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆದರಿ ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳನು್ನ ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ ಬಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತರು. ಆ
ಮನುಷ ್ಯರು, “ಬದುಕಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ಹುಡುಕುವುದೇಕೆ? ಇದು ಸತ್ತ ಜನರನು್ನ
ಇಡುವ ಸ್ಥಳ! 6 ಯೇಸು ಇಲಿ್ಲಲ್ಲ. ಆತನು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ! ಆತನು
ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ಾಪಕವಿಲ್ಲ ೕ? 7 ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ಕೆಡುಕರ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಟು್ಟ; ಶಿಲುಬೆಯಮೇಲೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವನು ಎಂದುಯೇಸು ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲವೇ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
8ಆಗ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರುಯೇಸುವಿನ ಾತುಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

9ಆಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಸ ಾಧಿಯಿಂದಹೊರಟು ಹನೊ್ನಂದುಮಂದಿಅ ಸ್ತಲರಮತು್ತ
ಇತರ ಹಿಂ ಾಲಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿ ನಡೆದ
ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. 10 ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಾರೆಂದರೆ: ಮಗ್ದಲದ
ಮರಿಯಳು, ೕ ಾನಳು, ಾಕೋಬನ ಾಯಿ ಾದ ಮರಿಯಳು ಮತು್ತ ಬೇರೆ
ಕೆಲವುಸಿ್ತ ್ರೕಯರು. ನಡೆದಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನಈಸಿ್ತ ್ರೕಯರುಅ ಸ್ತಲರಿಗೆತಿಳಿಸಿದರು.
11 ಆದರೆ ಅ ಸ್ತಲರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅದು ಹರಟೆ ಾ ಾಗಿ ತೋರಿತು.
12ಆದರೆಪೇತ್ರನುಎದು್ದ ಇದುನಿಜವೇಎಂದುನೋಡಲುಸ ಾಧಿಗೆಓಡಿಹೋದನು.
ಅವನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಗಿ್ಗ ನೋಡಿ ಾಗ ಯೇಸುವಿನ ದೇಹಕೆ್ಕ ಸುತಿ್ತದ್ದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಾತ್ರ ನೋಡಿದನು. ಕೇವಲ ಬಟೆ್ಟಯು ಅಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದತು್ತ. ನಡೆದ ಈ ಸಂಗತಿಯ ಬಗೆ್ಗ

ಪೇತ್ರನು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡು ಾ್ತ ಹೊರಟುಹೋದನು.

ಎ ಾ್ಮಹುವಿನ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
( ಾಕರ್ 16:12-13)

13 ಅದೇ ದಿನ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಎ ಾ್ಮಹು ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಅದು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಏಳು ಮೈಲಿ ದೂರದಲಿ್ಲತು್ತ. 14 ನಡೆದ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಂಗತಿಯಕುರಿತು ಅವರು ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 15ಆಗಯೇಸು ಾನೇ
ಅವರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು, ಅವರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದನು. 16 (ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ
ಆತನ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.) 17ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಾವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಾ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.



ಲೂಕ 24:18 217 ಲೂಕ 24:32

ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತರು. ಅವರ ಮುಖಗಳು ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ
ತುಂಬಿಹೋಗಿದ್ದವು. 18 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆ್ಲ ೕಫನೆಂಬುವನು, “ಇತಿ್ತೕಚೆಗೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಯದಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತ ಎಂದರೆ ನೀನೊಬ್ಬನೇ
ಇರಬೇಕು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

19 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಾವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
ಅವರು ಆತನಿಗೆ, “ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ. ಆತನು ದೇವರ ಮತು್ತ

ಮನುಷ ್ಯರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಮ ಾಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಆತನು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಹೇಳಿದನು ಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. 20 ನಮ್ಮ ಾಯಕರು
ಮತು್ತ ಮ ಾ ಾಜಕರು ಆತನಿಗೆಮರಣದಂಡನೆವಿಧಿಸಲು ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟು್ಟ ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಜಡಿಸಿದರು. 21ಯೇಸುವೇ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರನು್ನ (ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ) ಬಿಡಿಸು ಾ್ತನೆಂದು
ಾವು ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದವು. ಆದರೆ ಇದೆ ಾ್ಲ ನಡೆದುಹೋಯಿತು.
“ಈಗ ಮತೊ್ತಂದು ಸಂಗತಿ ಾಗಿದೆ. ಈ ಾಗಲೇ ಆತನು ಸತು್ತ ಮೂರು

ದಿನಗ ಾದವು. 22ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲವುಸಿ್ತ ್ರೕಯರುಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಹೇಳಿದರು. ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಳ ಾಗು ಾಗ, ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದ
ಸ ಾಧಿಯಬಳಿಗೆ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಹೋಗಿದ್ದರು. 23ಆದರೆ ಅವರು ಆತನ ದೇಹವನು್ನ
ಅಲಿ್ಲ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ತಮಗೆ ದೇವದೂತರಿಬ್ಬರ
ದಶರ್ನ ಾಯಿತೆಂದೂ ಯೇಸು ಬದುಕಿ ಾ್ದನೆಂದೂ ತಮಗೆ ಇದನು್ನ ದೇವದೂತರೇ
ತಿಳಿಸಿದರೆಂದೂ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು. 24 ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವರು
ಸಹ ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಹೇಳಿದ ಾಗೆಯೇ ಸ ಾಧಿಯು
ಬರಿ ಾಗಿತು್ತ. ಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿದೆವು. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ಆತನು
(ಯೇಸು) ಾಣಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

25ಆಗಯೇಸುಅವರಿಗೆ, “ನೀವುಬುದಿ್ಧಹೀನರುಮತು್ತ ಸತ್ಯವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸುವುದರಲಿ್ಲ
ಮಂದಗತಿಗಳು! ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ನೀವು ನಂಬಬೇಕು.
26 ಕಿ್ರಸ್ತನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ದಲು ಇಂಥ ಶ್ರಮೆಗಳನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ” ಅಂದನು. 27 ಬಳಿಕ ಯೇಸು
ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ವಿವರಿಸತೊಡಗಿದನು.
ಯೇಸುವು ೕಶೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದ
ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದನು.

28 ಅವರು ಎ ಾ್ಮಹು ಊರಿನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಆತನು ಾನು ಅಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳದವನಂತೆ ನಟಿಸಿದನು. 29 ಆದರೆ ಅವರು ಆತನಿಗೆ, “ಈಗ
ಹೊ ಾ್ತಯಿತು, ಾತಿ್ರ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂದಿದೆ. ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರು” ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರೊಂದಿಗಿರಲುಊರೊಳಗೆ ಹೋದನು.

30ಯೇಸು ಅವರ ಸಂಗಡ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
ಆತನು ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೋತ್ರ ಾಡಿ ಅದನು್ನ ಮುರಿದು ಅವರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. 31 ಆಗ ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಗುರುತಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆತನೇ
ಯೇಸುವೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿ ಾಕ್ಷಣವೇ ಆತನು ಅವರ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಯ ಾದನು.
32ಅವರಿಬ್ಬರು, “ಯೇಸು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾ ಾಡಿ ಾಗ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿ
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ಉರಿದಂ ಾಯಿತಲ್ಲವೇ? ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ನಿಜ ಅಥರ್ವನು್ನ ಆತನು ವಿವರಿಸಿ ಾಗ,
ಬಹಳ ರೋ ಾಂಚ ಾರಿ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

33 ಆ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಎದು್ದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರು.
ಜೆರುಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದರು. ಹನೊ್ನಂದು
ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರು ಮತು್ತ ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಆ ಜನರು, 34 “ಪ್ರಭುವು
(ಯೇಸು) ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ನಿಜ ಾಗಿ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ! ಆತನು ಸೀ ೕನನಿಗೆ (ಪೇತ್ರ)
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
35ಆಗ ಆ ಇಬ್ಬರು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆತನು ರೊಟಿ್ಟ

ಮುರಿ ಾಗ ಾವು ಆತನನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಾ್ದಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು
(ಮ ಾ್ತಯ 28:16-20; ಾಕರ್ 16:14-18; ೕ ಾನ 20:19-23; ಅ .

ಾಯರ್. 1:6-8)
36 ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಯೇಸುವು ಶಿಷ ್ಯರ ಗುಂಪಿನ

ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ ಾಂತಿ ಾಗಲಿ”ಅಂದನು.
37 ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಬೆರ ಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಾಯಿತು. ಅದು ಭೂತವೇ

ಇರಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಾವಿಸಿದರು. 38 ಆದರೆ ಯೇಸು, “ನೀವು ಏಕೆ
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ? ನೀವು ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡರೂ ಏಕೆ ಸಂಶಯಪಡುತಿ್ತೕರಿ? 39 ನನ್ನ
ಕೈಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾದಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಾನೇ ಅಲ್ಲವೇ! ನನ್ನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟರಿ. ನನ್ನ ಈ
ಜೀವಂತ ದೇಹವನು್ನ ನೀವೇ ನೋಡಿರಿ. ಭೂತಕೆ್ಕ ಈ ರೀತಿಯ ದೇಹವಿರುವುದಿಲ್ಲ”
ಅಂದನು.

40ಯೇಸುಅವರಿಗೆಇದನು್ನ ಹೇಳಿದನಂತರ,ತನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲಮತು್ತ ಾದಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಾಯದ ಗುರುತುಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. 41 ಶಿಷ ್ಯರು ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡರು ಮತು್ತ
ಯೇಸುವನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಕಂಡುಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಆದರೆಅವರಿಗಿನೂ್ನ
ನಂಬ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಆ ಾರವೇ ಾದರೂ ಇದೆ ೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 42 ಅವರು ಸುಟ್ಟ ಮೀನಿನ ತುಂಡನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 43 ಶಿಷ ್ಯರ
ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ,ಯೇಸು ಆಮೀನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದನು.

44 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ದಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದು್ದದನು್ನ
ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳಲಿ್ಲ, ಕೀತರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಂಗತಿಯೂ
ನೆರವೇರಬೇ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿದೆನು”ಅಂದನು.

45 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು. ತನ್ನ
ಬಗೆ್ಗ ಬರೆದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಿದನು. 46 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಕಿ್ರಸ್ತನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ ಮೂರನೆಯ

ದಿನದಲಿ್ಲ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದು್ದಬರುವನು ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 47-48 ಈ
ಸಂಗತಿಗಳು ನೆರವೇರುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ. ನೀವೇ ಇದಕೆ್ಕ ಾ ಗಳು.
ನೀವು ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ ಾಪಕ್ಷಮೆ ಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ. ನೀವು ಈ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ
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ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಬೇಕು. 49 ಕೇಳಿರಿ! ನನ್ನ ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು್ನ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಪಡೆಯುವ ತನಕ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ”ಅಂದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಪರಲೋ ಾರೋಹಣ
( ಾಕರ್ 16:19-20;ಅ . ಾಯರ್. 1:9-11)

50 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಹೊರಗೆ ಬೆ ಾನಿಯದ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಯೇಸು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತ
ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 51 ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ
ಅವರಿಂದ ಬೇಪರ್ಟು್ಟ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು. 52 ಶಿಷ ್ಯರು ಅಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರು. ಅವರು ಬಹಳ
ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದರು. 53 ಅವರು ಾ ಾಗಲೂ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ದೇವರನು್ನ
ಸು್ತತಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
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ೕ ಾನನ
ಸು ಾತೆರ್

ಜಗತಿ್ತಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಆಗಮನ
1 ಜಗತು್ತ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಾಕ್ಯ* ಎಂ ಾತನಿದ್ದನು. ಆ ಾಕ್ಯ

ಎಂ ಾತನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು. ಆ ಾಕ್ಯ ಎಂ ಾತನೇ ಸ್ವತಃ ದೇವ ಾಗಿದ್ದನು.
2ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಆತನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು. 3ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳು ಆತನ ಮೂಲಕ
ನಿ ಾರ್ಣಗೊಂಡವು. ಆತನಿಲ್ಲದೆ ಾವುದೂ ನಿಮಿರ್ತ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 4 ಆತನಲಿ್ಲ
ಜೀವವಿತು್ತ. ಆ ಜೀವವು ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಬೆಳ ಾಗಿತು್ತ. 5 ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾಶಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕತ್ತಲೆಯು ಬೆಳಕನು್ನ ಮುಸುಕಲಿಲ್ಲ.

6 ೕ ಾನ† ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿದನು.
7 ೕ ಾನನು ಬೆಳಕಿನ (ಕಿ್ರಸ್ತನ) ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದನು. ತನ್ನ
ಮೂಲಕ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಬೆಳಕಿನ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿ ನಂಬಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಅವನು ಬಂದನು.
8 ೕ ಾನನೇ ಆ ಬೆಳ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ೕ ಾನನು ಬೆಳಕಿನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ
ಾ ನೀಡಲು ಬಂದನು. 9 ನಿಜ ಾದ ಬೆಳಕು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಆಗಮಿಸಲಿತು್ತ. ಈ
ನಿಜ ಾದ ಬೆಳಕೇ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಕನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

10 ಾಕ್ಯ ಎಂ ಾತನು ಆಗಲೇ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಈ ಲೋಕವು ಾಕ್ಯ
ಎಂ ಾತನ ಮೂಲಕ ನಿ ಾರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಈ ಲೋಕದವರು ಆತನನು್ನ
ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 11 ಆತನು ತನ್ನ ಾ್ವಸಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. ಆದರೆ ಆತನ ಸ್ವಂತ ಜನರು
ಆತನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 12 ಾ ಾರ್ರು ಆತನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರೋ
ಅಂದರೆ ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೋ ಅವರಿಗೆ ಆತನು ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗುವ
ಅಧಿ ಾರ ಕೊಟ್ಟನು. 13 ಇವರು ರಕ್ತದಿಂ ಾಗಲಿ ಾಮದಿಂ ಾಗಲಿ ಪುರುಷನ
ಸಂಕಲ್ಪದಿಂ ಾಗಲಿ ಹುಟಿ್ಟದವರಲ್ಲ. ಇವರು ದೇವರಿಂದಲೇ ಹುಟಿ್ಟದವರು.

14 ಾಕ್ಯ ಎಂ ಾತನು ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿ ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಸಿಸಿದನು. ಾವು ಆತನ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡಿದೆವು. ಆ ಮಹಿಮೆಯು ತಂದೆಯ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಿಗಿರುವ
ಮಹಿಮೆ ಾಗಿತು್ತ. ಆತನು ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿದ್ದನು.
15 ೕ ಾನನು ಆತನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತ, “ ‘ನನ್ನ ನಂತರ ಬರುವ ಒಬ್ಬನು
ನನಗಿಂತಲೂಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ನನಗಿಂತ ದಲೇಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದನು’ಎಂದು
ಾನು ಹೇಳಿ ಾಗ ಈತನ ಬಗೆ್ಗಯೇ ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದನು” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿ
ಹೇಳಿದನು.

16 ಾಕ್ಯ ಎಂ ಾತನು ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿದ್ದನು.
ಆತನಿಂದಲೇ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃಪೆಯ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದೆವು.
17 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಆದರೆ ಕೃಪೆಯೂ ಸತ್ಯವೂ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಮೂಲಕ ಬಂದವು. 18ದೇವರನು್ನ ಾರೂ ಎಂದೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ

* 1:1: ಾಕ್ಯ ಇಲಿ್ಲ ಇದರಥರ್ ಕಿ್ರಸ್ತನು. † 1:6: ೕ ಾನ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನ. ಇವನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬರುವಿಕೆಯ
ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದನು.
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ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು (ಯೇಸು) ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಆತನು ತಂದೆಯ (ದೇವರ)
ಎದೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಆತನೇ ತಂದೆಯನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ೕ ಾನನ ಸಂದೇಶ
(ಮ ಾ್ತಯ 3:1-12; ಾಕರ್ 1:2-8; ಲೂಕ 3:15-17)

19 “ನೀನು ಾರು?” ಎಂದು ೕ ಾನನನು್ನ ಕೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ೕ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಾಜಕರನು್ನ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. 20 ೕ ಾನನು ಮರೆ ಾಚದೆ, “ ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

21 ಯೆಹೂದ್ಯರು ೕ ಾನನಿಗೆ, “ ಾ ಾದರೆ ನೀನು ಾರು? ನೀನು
ಎಲೀಯನೋ?”‡ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಅವನು, “ಇಲ್ಲ, ಾನು ಎಲೀಯನಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನೀನು ಪ್ರ ಾದಿ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ೕ ಾನನು, “ಇಲ್ಲ, ಾನು ಪ್ರ ಾದಿಯಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

22 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನಮಗೆ ಹೇಳು. ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಾವು
ತಿಳಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನೀನು ಏನು ಹೇಳುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

23ಅದಕೆ್ಕ ೕ ಾನನು,

“ ‘ಪ್ರಭುವಿ ಾಗಿ ನೇರ ಾದ ಾರಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿರಿ’
ಎಂದು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಕೂಗುವವನ ಸ್ವರವೇ ಾನು” ಯೆ ಾಯ 40:3

ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದಯೆ ಾಯನ ಾತುಗಳಲೆ್ಲೕ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
24 ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಫರಿ ಾಯರೂ§ ಇದ್ದರು. 25 ಅವರು

ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ, ‘ ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನೂಅಲ್ಲ,ಎಲೀಯನೂಅಲ್ಲ,ಪ್ರ ಾದಿಯೂ
ಅಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ. ಾ ಾದರೆ ನೀನು ಜನರಿಗೆ ಏಕೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
26 ೕ ಾನನು, “ ಾನು ಜನರಿಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುವೆನು.

ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಒಬ್ಬನು ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. 27 ನನ್ನ ನಂತರ ಬರುವವನು ಆತನೇ.
ಆತನ ಾದರ ಗಳನು್ನ ಬಿಚು್ಚವುದಕೂ್ಕ ಾನು ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆದಡದಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆ ಾನಿ ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ನಡೆದವು. ೕ ಾನನು ಜನರಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದದು್ದ
ಇಲಿ್ಲಯೇ.
ಯೇಸು— ದೇವರ ಕುರಿಮರಿ

29 ಮರುದಿನ ೕ ಾನನು, ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡು,
“ಇಗೋ, ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದ ಕುರಿಮರಿ. ಆತನು ಈ ಲೋಕದ
ಾಪಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುವನು. 30 ‘ನನ್ನ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಬರುವನು.
ಆತನು ನನಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನು. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ನನಗಿಂತಲೂ ದಲೇ
ಇದ್ದವನು ಮತು್ತ ಾ ಾಗಲೂ ಇದ್ದವನು’ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತದು್ದದು ಈತನ

‡ 1:21: ಎಲೀಯ ಕಿ್ರ. ಪೂ. 850ರಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಪ್ರ ಾದಿ. § 1:24: ಫರಿ ಾಯರುಯೆಹೂದ್ಯರ ಒಂದು
ಾಮಿರ್ಕ ಪಂಗಡದವರು.
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ವಿಷಯ ಾಗಿಯೇ. 31 ಆತನು ಾರೆಂಬುದು ನನಗೂ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಆತನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾನು ಜನರಿಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

32-33 ಇದಲ್ಲದೆ ೕ ಾನನು ಾ ಕೊಟು್ಟ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಆತನು
ಾರೆಂದು ನನಗೂ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಕೊಡಲು ನನ್ನನು್ನ

ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನು ನನಗೆ, ‘ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಇಳಿದುಬಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಮೇಲೆ
ನೆಲಸುವುದನು್ನ ನೀನು ನೋಡುವೆ. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಕೊಡುವವನು ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯೇ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಇದು ನೆರವೇರುವುದನು್ನ ಾನು ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಾರಿ ಾಳದ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಬಂದು ಆತನ
(ಯೇಸುವಿನ) ಮೇಲೆ ನೆಲಸುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. 34 ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನೇ
(ಯೇಸುವೇ) ದೇವರಮಗನೆಂದು ಾನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು” ಎಂದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಥಮ ಶಿಷ ್ಯರು
35ಮರುದಿನ ೕ ಾನನು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಇ ಾ್ದಗ, 36ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ

ನಡೆದುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡು, “ಇಗೋ, ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದ
ಕುರಿಮರಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

37 ೕ ಾನನ ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿದ ಆ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 38ಯೇಸು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿ, “ನಿಮಗೇನು ಬೇಕು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
ಆ ಇಬ್ಬರು, “ರಬಿ್ಬ, ನೀನು ಎಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

(“ರಬಿ್ಬ”ಅಂದರೆ “ಗುರು” ಎಂದಥರ್.)
39ಯೇಸು, “ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬನಿ್ನ, ಆಗ ನೀವೇ ನೋಡುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಯೇಸು ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೋಡಿದರು. ಆ
ದಿನ ಅವರು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಆಗ ಾಯಂ ಾಲ ಸು ಾರು ಾಲು ್ಕ
ಗಂಟೆ ಾಗಿತು್ತ.

40 ಈ ಇಬ್ಬರು ೕ ಾನನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನ ತಮ್ಮ ಾದ ಅಂದೆ್ರಯನು ಇವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು.
41 ದಲನೆಯ ಾಗಿ, ಅವನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಸೀ ೕನನನು್ನ ಾಣಲು
ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು ಮೆಸಿ್ಸೕಯನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
(“ಮೆಸಿ್ಸೕಯ”ಅಂದರೆ “ಕಿ್ರಸ್ತನು” ಎಂದಥರ್.)

42ಅವನುಸೀ ೕನನನು್ನಯೇಸುವಿನಬಳಿಗೆಕರೆದುಕೊಂಡುಬಂದನು. ಯೇಸು
ಸೀ ೕನನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, “ ೕ ಾನನ ಮಗ ಾದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಸೀ ೕನ.
ನೀನು ಕೇಫನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (“ಕೇಫ”ಅಂದರೆ “ಪೇತ್ರ”
ಎಂದಥರ್).

43 ಮರುದಿನ ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು. ಯೇಸು
ಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
44 ಅಂದೆ್ರಯ ಮತು್ತ ಪೇತ್ರರಂತೆ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಸಹ ಬೆ ಾ್ಸಯಿದ ಎಂಬ
ಊರಿನವ ಾಗಿದ್ದನು. 45ಫಿಲಿಪ್ಪನು ನ ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ ಾವನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ೕಶೆಯು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದನೋ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು
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ಬರೆದರೋ, ಆತನನು್ನ ಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡೆವು. ಆತನ ಹೆಸರು ಯೇಸು. ಆತನು
ೕಸೇಫನಮಗನು. ಆತನು ನಜರೇತಿನವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

46 ಆದರೆ ನ ಾನಿಯೇಲನು ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ, “ನಜರೇತಿನಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಾದರೂ
ಬರುವುದೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಫಿಲಿಪ್ಪನು, “ಬಂದು ನೋಡು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
47ಯೇಸು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆಬರುತಿ್ತದ್ದ ನ ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಕಂಡು ಅವನಬಗೆ್ಗ, “ಇವನು

ನಿಜ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲ. ಇವನಲಿ್ಲ ಕಪಟವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
48ನ ಾನಿಯೇಲನು, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಹೇಗೆ ಬಲೆ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು, “ಫಿಲಿಪ್ಪನು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ನೀನು

ಅಂಜೂರದಮರದ ಕೆಳಗಿ ಾ್ದಗ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
49ಆಗನ ಾನಿಯೇಲನುಯೇಸುವಿಗೆ, “ಗುರುವೇ,ನೀನೇದೇವರಮಗನು. ನೀನೇ

ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
50 ಯೇಸು ನ ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಅಂಜೂರದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ

ನೋಡಿದೆನೆಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನಂಬುವೆ. ಆದರೆ
ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ದೊಡ್ಡ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀನು ನೋಡುವೆ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 51 ಅದಲ್ಲದೆ ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಪರಲೋಕವು ತೆರೆದಿರುವುದನೂ್ನ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ ಮೇಲೆ ದೇವದೂತರುಗಳು
ಏರಿಹೋಗುವುದನೂ್ನ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದುಬರುವುದನೂ್ನ ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

2
ಾ ಾಊರಿನಲಿ್ಲ ಮದುವೆ

1 ಾರನೆಯ ದಿನ ಗಲಿ ಾಯದ ಾ ಾ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮದುವೆ ಇತು್ತ.
ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿಯೂ ಬಂದಿದ್ದಳು. 2 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಸಹ
ಮದುವೆಗೆ ಆ ಾ್ವನಿಸ ಾಗಿತು್ತ. 3ಮದುವೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ ಾ್ರ ಾರಸವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ದ
ಾ್ರ ಾರಸವೆ ಾ್ಲ ಮುಗಿದುಹೋ ಾಗ ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿಯು ಆತನಿಗೆ, “ಅವರಲಿ್ಲ
ಾ್ರ ಾರಸವೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಳು.
4ಯೇಸು, “ಅ ಾ್ಮ, ನನ್ನ ಗೊಡವೆ ನಿನಗೇಕೆ? ನನ್ನ ಸಮಯ ಇನೂ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ”

ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
5ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳು ಾ್ತನೋ ಅದನು್ನ
ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
6 ಕಲಿ್ಲನಿಂದ ಾಡಿದ ಆರು ದೊಡ್ಡ ಾನೆಗಳು ಅಲಿ್ಲದ್ದವು. ಯೆಹೂದ್ಯರು

ಶು ಾ್ಧಚಾರಗಳಿ ಾಗಿ ಈ ಕಲಿ್ಲನ ಾನೆಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಂದು
ಾನೆಯೂ ಸು ಾರು ನೂರು ಲೀಟರ್ ಗಳಷು್ಟ ನೀರು ಹಿಡಿಯುತಿ್ತತು್ತ.
7ಯೇಸು ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಆ ಾನೆಗಳಲಿ್ಲ ನೀರನು್ನ ತುಂಬಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅಂತೆಯೇ ಸೇವಕರು ಆ ಾನೆಗಳ ಕಂಠದವರೆಗೂ ನೀರನು್ನ ತುಂಬಿದರು.
8 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ

ಔತಣದಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 9 ಮದುವೆಯ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು ಾ್ರ ಾರಸ ಾಗಿ ಾಪರ್ಟಿ್ಟದ್ದ ನೀರನು್ನ ರುಚಿ ನೋಡಿದನು.
ಾ್ರ ಾರಸವು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂತೆಂಬುದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಆ
ಸೇವಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಮದುವೆಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು ಮದುಮಗನನು್ನ ಕರೆದು,
10 “ಜನರು ಉತ್ತಮ ಾದ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ದಲು ಹಂಚು ಾ್ತರೆ.
ಅತಿಥಿಗಳು ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದಜೆರ್ಯ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಕೊಡು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಉತ್ತಮ ಾದ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಈವರೆಗೂ ಇಟಿ್ಟರುವೆ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಯೇಸು ಾಡಿದ ದಲನೆಯ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ವಿದು. ಯೇಸು ಇದನು್ನ
ಗಲಿ ಾಯದ ಾ ಾ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಾಡಿ ತನ್ನ ಮಹತ್ವವನು್ನ ತೋರಿದನು. ಆತನ
ಶಿಷ ್ಯರೂ ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು.

12ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಕಪೆ ೌರ್ಮ್ ಎಂಬಊರಿಗೆ ಹೋದನು. ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿ
ಮತು್ತ ಸಹೋದರರು ಾಗೂ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನೊಡನೆ ಹೋದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಕಪೆ ೌರ್ಮ್ ನಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ದಿನ ತಂಗಿದ್ದರು.
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಯೇಸು
(ಮ ಾ್ತಯ 21:12-13; ಾಕರ್ 11:15-17; ಲೂಕ 19:45-46)

13 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಬಹು ಸಮೀಪ ಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. 14 ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ದನ, ಕುರಿ ಮತು್ತ
ಾರಿ ಾಳಗಳನು್ನ ಾರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಯೇಸು ಕಂಡನು. ಇತರ ಕೆಲವು ಜನರು
ಮೇಜುಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ
ಾ್ಯ ಾರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 15ಯೇಸು ಹಗ್ಗದ ಕೆಲವು ತುಂಡುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅವುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಚಾವಟಿ ಾಡಿ ಆ ಜನರನು್ನ ಮತು್ತ ದನಕುರಿಗಳನು್ನ
ಬಲವಂತ ಾಗಿ ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಗಟಿ್ಟದನು. ಯೇಸು ಮೇಜುಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ,
ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರ ಹಣವನು್ನ ಚೆಲಿ್ಲದನು. 16 ಾರಿ ಾಳಗಳನು್ನ
ಾರುತಿ್ತದ್ದವರಿಗೆ, “ಇವುಗಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ! ನನ್ನ ತಂದೆಯ

ಮನೆಯನು್ನ ಾ್ಯ ಾರ ಸ್ಥಳವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬೇಡಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 “ನಿನ್ನ ಆಲಯದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿ ಾನವು ನನೊ್ನಳಗೆ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಸುಡುತ್ತದೆ”
ಕೀತರ್ನೆ 69:9

ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆಗ
ಾಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
18ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಾಡಲು ನಿನಗೆ ಅಧಿ ಾರವಿದೆ ಎಂದು

ರುಜು ಾತುಪಡಿಸಲು ಾವ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
19ಯೇಸು, “ಈ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿರಿ, ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ

ಕಟು್ಟತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
20ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಈ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಜನರು ನಲವ ಾ್ತರು ವಷರ್ಗಳ
ಾಲ ದುಡಿದಿ ಾ್ದರೆ! ನೀನು ಮೂರೇ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಕಟ್ಟಬಲೆ್ಲ ಾ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.
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21 (ಆದರೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ದೇಹವೇ ದೇ ಾಲಯವೆಂಬ ಅಥರ್ದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದನು.

22 ಯೇಸು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದು್ದಬಂ ಾಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ ಈ ಾತನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಮತು್ತ ಆತನು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನು್ನ
ನಂಬಿದರು.)

23 ಯೇಸು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಾ ್ಕಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆತನು ಾಡಿದ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಆತನನು್ನ ನಂಬಿದರು.
24ಆದರೆಯೇಸು ಅವರಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ
ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದನು. 25 ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಆತನಿಗೆ ಾರೂ ತಿಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಮನುಷ ್ಯನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದುಯೇಸುವಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ.

3
ಯೇಸುಮತು್ತ ನಿಕೊದೇಮ

1 ನಿಕೊದೇಮ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. ನಿಕೊದೇಮನು ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದನು. 2ಒಂದು ಾತಿ್ರ
ನಿಕೊದೇಮನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ನಿಕೊದೇಮನು, “ಗುರುವೇ, ನೀನು
ದೇವರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉಪದೇಶಕನೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀನು ಾಡುವ
ಈ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದೇವರ ಸ ಾಯದಿಂದಲ್ಲದೆ ಾರೂ ಾಡ ಾರರು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಯೇಸು “ ಾನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಒಬ್ಬನು ಹೊಸ ಾಗಿ
ಹುಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಒಬ್ಬನು ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ
ಾಣ ಾರನು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
4 ನಿಕೊದೇಮನು, “ಮನುಷ ್ಯನು ಮುದುಕ ಾದ ಮೇಲೆ ಹುಟು್ಟವುದು ಹೇಗೆ?

ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಾಯಿಯ ಗಭರ್ದೊಳಗೆ ಮತೆ್ತ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಾಧ್ಯವೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

5ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಒಬ್ಬನು ನೀರಿನಿಂದಲೂ
ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಅವನು ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸ ಾರನು. 6 ದೇಹವು ಾನುಷ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದು್ದ. ಆದರೆ
ಆತಿ್ಮಕ ಜೀವನವು ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದು್ದ. 7 ‘ನೀನು ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟ್ಟಲೇಬೇಕು’
ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಬೇಡ. 8 ಾಳಿಯು ತನಗಿಷ್ಟ ಬಂದ ಕಡೆಗೆ
ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಾಳಿ ಬೀಸುವ ಶಬ್ದವನು್ನ ನೀನು ಕೇಳುವೆ. ಆದರೆ ಾಳಿ ಎಲಿ್ಲಂದ
ಬರುತ್ತದೋ ಮತು್ತ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೋ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಅದರಂತಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9ನಿಕೊದೇಮನು, “ಇದೆ ಾ್ಲ ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
10 ಯೇಸು, “ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಉಪದೇಶಕ ಾಗಿರುವೆ. ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಈ

ಸಂಗತಿಗಳು ಇನೂ್ನ ಅಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? 11 ಾನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತರುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಾವು ಾ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ಕಂಡದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ಾವು
ಾ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆ ಾವು ಹೇಳುವುದನು್ನ ನೀವು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

12 ಾನು ನಿಮಗೆ ಭೂಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಪರಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿನಗೆ
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ಹೇಳಿದರೂ ನೀವುಖಂಡಿತ ಾಗಿ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ! 13ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬಂದ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನೊಬ್ಬನೇ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

14 “ ೕಶೆಯುಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಸಪರ್ವನು್ನ ಎತ್ತರ ಾದ ಕಂಬದಮೇಲಿಟ್ಟನು.
ಅಂತೆಯೇ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಸಹ ಎತ್ತರ ಾದ ಕಂಬದ ಮೇಲಿಡಬೇಕು.
15 ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ೌದು, ದೇವರು ಲೋಕವನು್ನ ಎಷೊ್ಟೕ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು; ಆತನನು್ನ ನಂಬುವ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಾಶ ಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 17 ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ, ಆತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಈ ಲೋಕದ ಜನರನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು
ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕದವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು
ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 18 ದೇವರ ಮಗನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವನಿಗೆ
ತೀ ಾರ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಂಬದವನಿಗೆ ಆಗಲೇ ತೀ ಾರ್ಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ
ಅವನು ದೇವರ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ. 19 ಆ ತೀಪುರ್ ಏನೆಂದರೆ:
ಬೆಳಕು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಜನರು ಬೆಳಕನು್ನ ಅಪೇ ಸದೆ ಕತ್ತಲೆಯನೆ್ನೕ
ಬಯಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 20 ಕೇಡನು್ನ
ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಬೆಳಕನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವನು. ಅವನು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಾಡಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬೆಳಕು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
21 ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವನು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರು ಾ್ತನೆ. ಅವನು
ಾಡಿರುವ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ದೇವರ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳೆಂದು

ಬೆಳಕು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೇಸುಮತು್ತ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನ
22ಇ ಾದನಂತರ,ಯೇಸುಮತು್ತ ಆತನಶಿಷ ್ಯರುಜುದೇಯ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದರು.

ಅಲಿ್ಲ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಡನೆ ತಂಗಿದು್ದ, ಜನರಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದನು.
23 ೕ ಾನನು ಸಹ ಐನೋನ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಐನೋನ್ ಎಂಬ ಊರು ಸಲೀಮ್ ಊರಿನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದೆ. ಅಲಿ್ಲ ಬೇ ಾದಷು್ಟ
ನೀರಿದು್ದದರಿಂದ ೕ ಾನನು ಅಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಜನರು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 24 (ಆಗ ೕ ಾನನನು್ನ ಇನೂ್ನ
ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿರಲಿಲ್ಲ.)

25 ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯನಿಗೂ ಶು ಾ್ಧಚಾರದ
ಬಗೆ್ಗ ಾದ ಾಯಿತು. 26ಆದ್ದರಿಂದಶಿಷ ್ಯರು ೕ ಾನನಬಳಿಗೆಬಂದು, “ಗುರುವೇ,
ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆದಡದಲಿ್ಲ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ. ಆತನ

ಕುರಿ ಾಗಿ ನೀನೇ ಾ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ? ಆತನು ಜನರಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಕೊಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಅನೇಕ ಜನರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

27 ೕ ಾನನು, “ದೇವರು ಏನು ಕೊಡು ಾ್ತನೋ ಅದನು್ನ ಾತ್ರ
ಒಬ್ಬನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನು. 28 ‘ ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲ್ಲ. ಆತನಿ ಾಗಿ ಾದಿಯನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾತ್ರ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ನೀವೇ
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ಾ ಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 29 ಮದುಮಗಳು ಮದುಮಗನಿಗೆ ಾತ್ರ ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.
ಮದುಮಗನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವ ಸೆ್ನೕಹಿತನು ಮದುಮಗನ ಬರುವಿಕೆ ಾಗಿ
ಾಯುತಿ್ತರು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಆತನ ಕರೆ ಾಗಿ ಆಲಿಸುತಿ್ತರು ಾ್ತನೆ. ಮದುಮಗನ ಸ್ವರವನು್ನ
ಕೇಳು ಾಗ ಈ ಸೆ್ನೕಹಿತನು ಬಹು ಸಂತೋಷಪಡುವನು. ಅದೇ ಸಂತೋಷ
ನನಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪೂಣಾರ್ನಂದದ ಸಮಯವು ಇದೇ ಆಗಿದೆ. 30 ಆತನು (ಯೇಸು)
ವೃದಿ್ಧ ಾಗಬೇಕು ಮತು್ತ ಾನು ಕಡಿಮೆ ಾಗಬೇಕು.

ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರುವ ವ್ಯಕಿ್ತ
31 “ಮೇಲಿನಿಂದ ಬರುವ ಒಬ್ಬನು (ಯೇಸು) ಬೇರೆ ಾ್ಲ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ

ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಈ ಲೋಕದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವನುಈಲೋಕದಲಿ್ಲನ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆಪರಲೋಕದಿಂದ
ಬರುವ ಒಬ್ಬನು ಬೇರೆ ಾ್ಲ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 32 ಆತನು ಾನು
ಕಂಡಿರುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಕೇಳಿರುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಾ ನೀಡು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಆತನ
ಾ ಯನು್ನ ಜನರು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 33ಆತನ ಾ ಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ದೇವರೇ ಸತ್ಯವಂತನೆಂದು ನಿರೂಪಿಸು ಾ್ತನೆ. 34 ದೇವರು ಆತನನು್ನ
(ಯೇಸುವನು್ನ) ಕಳುಹಿಸಿದನು. ದೇವರು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಆತನು
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಆತ್ಮವನು್ನ ಅಮಿತ ಾಗಿ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.
35 ತಂದೆಯು ಮಗನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. ತಂದೆಯು ಮಗನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಂದರ
ಮೇಲೆಯೂ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 36 ಮಗನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವನು
ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಮಗನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದವನು ಆ
ಜೀವವನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಕೋಪವು ಅವನ ಮೇಲೆ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

4
ಯೇಸುಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಸಂ ಾಷಣೆ

1 ಾನು ೕ ಾನನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುತಿ್ತರುವ ಸುದಿ್ದಯು ಫರಿ ಾಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತೆಂಬುದು
ಯೇಸುವಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. 2 ( ಾಸ್ತವ ಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಕೊಟ್ಟದು್ದ
ಯೇಸುವಲ್ಲ. ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರೇ ಜನರಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದರು.) 3 ಆಗ, ಆತನು
ಜುದೇಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮತೆ್ತ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 4 ಸ ಾಯರ್ ಾ್ರಂತ್ಯದ
ಮೂಲಕವೇ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕಿತು್ತ.

5 ಯೇಸು ಸ ಾಯರ್ದ ಪಟ್ಟಣ ಾದ ಸಿ ಾರ್ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು.
ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ೕಸೇಫನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಆ

ಊರಿದೆ. 6 ಾಕೋಬನ ಾವಿಯು ಅಲಿ್ಲತು್ತ. ಯೇಸು ತನ್ನ ದೀಘರ್ ಪ್ರ ಾಣದಿಂದ
ಆ ಾಸಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಾವಿಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
ಆಗ ಸು ಾರು ಮ ಾ್ಯಹ್ನದ ಸಮಯ ಾಗಿತು್ತ. 7 ಸ ಾಯರ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬ್ಬಳು
ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಾವಿಗೆ ಬಂದಳು. ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ,
“ದಯವಿಟು್ಟ, ಕುಡಿಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 8 (ಯೇಸುವಿನ
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ಶಿಷ ್ಯರು ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಬರಲು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ
ಹೋಗಿ ಾ್ದಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.)

9ಸ ಾಯರ್ದಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಕುಡಿಯುವನೀರಿ ಾಗಿನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರುವುದು
ನನಗೆಆಶ್ಚಯರ್ವನು್ನಉಂಟು ಾಡಿದೆ! ನೀ ಾದರೋಯೆಹೂದ್ಯನು. ಾ ಾದರೋ
ಸ ಾಯರ್ದವಳು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. (ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸ ಾಯರ್ದವರೊಂದಿಗೆ
ಸೆ್ನೕಹದಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ.)

10ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ದೇವರು ಏನು ಕೊಡು ಾ್ತನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಕುಡಿಯಲು ನೀರನು್ನ ಕೇಳಿದ ಾನು ಾರೆಂಬುದೂ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ನಿನಗೆ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಗೊತಿ್ತದ್ದರೆ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದ, ಮತು್ತ ಾನು ನಿನಗೆ
ಜೀವಜಲವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದ” ಎಂದನು.

11 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಅ ಾ್ಯ, ಆ ಜೀವಜಲ ನಿನಗೆಲಿ್ಲ ಸಿಕು ್ಕವುದು? ಾವಿಯು
ಬಹು ಆಳ ಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ನೀರು ಸೇದುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 12 ನಮ್ಮ
ಪಿತೃ ಾದ ಾಕೋಬನಿಗಿಂತಲೂ ನೀನು ದೊಡ್ಡವನೋ? ನಮಗೆ ಈ ಾವಿಯನು್ನ
ಾಕೋಬನೇ ಕೊಟ್ಟನು. ಸ್ವತಃ ಅವನೇ ಈ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನ

ಮಕ್ಕಳು ಈ ಾವಿಯ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದರು ಮತು್ತ ಅವನ ಪಶುಗಳೆ ಾ್ಲ ಈ ಾವಿಯ
ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

13ಯೇಸು, “ಈನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂಮತೆ್ತ ಾಹ ಾಗುವುದು.
14ಆದರೆ ಾನು ಕೊಡುವನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವವನಿಗೆ ಾಹ ಾಗುವುದೇಇಲ್ಲ. ಾನು
ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವ ನೀರು ಅವನೊಳಗೆ ಉಕಿ್ಕಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗ ಾಗುವುದು.
ಆ ನೀರು ಅವನಿಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ತರುತ್ತದೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

15 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಅ ಾ್ಯ, ಆ ನೀರನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು. ಆಗ ನನಗೆ
ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಾಹ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಮತೆ್ತ ಬರುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

16ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದನು.
17ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ನನಗೆ ಗಂಡನಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಗಂಡನಿಲ್ಲವೆಂದು ಸರಿ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. 18 ನಿಜ ಾಗಿಯೂ

ನಿನಗೆ ಐದು ಮಂದಿ ಗಂಡಂದಿರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ನೀನು ಾರೊಂದಿಗೆ
ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವಿ ೕ ಅವನು ನಿನ್ನ ಗಂಡನಲ್ಲ. ನೀನು ನನಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಅ ಾ್ಯ, ನೀನು ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂದು ಾಣುತ್ತದೆ. 20 ನಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳು ಈ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಆ ಾಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಜನರು ಆ ಾಧಿಸಬೇ ಾದ ಸ್ಥಳ
ಜೆರುಸಲೇಮ್ಎಂದುಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತೕರ ಾ್ಲ” ಎಂದಳು.

21 ಯೇಸು, “ಅ ಾ್ಮ, ನನ್ನನು್ನ ನಂಬು! ನೀವು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ತಂದೆಯನು್ನ
(ದೇವರನು್ನ) ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾ್ಲಗಲಿ ಈ ಗುಡ್ಡದ ಮೇ ಾಗಲಿ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ.
22ನೀವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಾವುದನೊ್ನೕ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ನಮ ಾದರೋ ಾವು
ಾರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ರಕ್ಷಣೆಯು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ

ಬರುತ್ತದೆ. 23 ನಿಜ ಾದ ಆ ಾಧಕರು ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ತಂದೆಯನು್ನ
ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಆ ಾಧಿಸುವ ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಾಲ ಈಗಲೇ
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ಬಂದಿದೆ ಮತು್ತ ಅಂಥ ಜನರೇ ತನ್ನ ಆ ಾಧಕ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ತಂದೆಯು
ಬಯಸು ಾ್ತನೆ. 24 ದೇವರು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವವರು
ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಮೆಸಿ್ಸೕಯನು ಬರು ಾ್ತನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ. ಆತನು ಬಂ ಾಗ
ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ವಿವರಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. (“ಮೆಸಿ್ಸೕಯನು”
ಅಂದರೆ “ಕಿ್ರಸ್ತನು”)

26 ಆಗ ಯೇಸು, “ಆತನೇ ಈಗ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಾನೇ
ಮೆಸಿ್ಸೕಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದರು. ಯೇಸು ಒಬ್ಬ
ಸಿ್ತ ್ರೕ ಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಿಅವರು ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡರು. ಆದರೆ,
“ನಿನಗೇನು ಬೇಕು?” ಎಂ ಾಗಲಿ “ನೀನು ಆಕೆ ಂದಿಗೆ ಏಕೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ?”
ಎಂ ಾಗಲಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.

28 ಬಳಿಕ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, ತನ್ನ ಕೊಡವನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟ ಊರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ, 29 “ ಾನು ಈವರೆಗೆ ಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ
ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಬಂದು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಆತನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನಿರಬಹುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 30 ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಆತನನು್ನ ನೋಡಲು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ
ಹೊರಬಂದರು.

31ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು, “ಗುರುವೇ, ಊಟ ಾಡು” ಎಂದು ಆತನನು್ನ
ಒ ಾ್ತಯ ಾಡಿದರು.

32ಅದಕೆ್ಕಯೇಸು, “ನನ್ನಲಿ್ಲ ಆ ಾರವಿದೆ. ಆಆ ಾರದಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೇನೂಗೊತಿ್ತಲ್ಲ”
ಎಂದನು.

33 ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ ್ಯರು, “ ಾ ಾದರೂ ಆತನಿಗೆ ದಲೇ ಆ ಾರವನು್ನ
ತಂದುಕೊಟ್ಟರೇ?” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಕೇಳತೊಡಗಿದರು.

34ಯೇಸು, “ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನು (ದೇವರು) ಾನು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಬಯಸುವನೋ ಅದನು್ನ ಾಡುವುದೇ ನನಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿದೆ. ಆತನು ನನಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಪೂರೈಸುವುದೇ ನನಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿದೆ. 35 ‘ಸುಗಿ್ಗಗೆ ಇನೂ್ನ
ಾಲು ್ಕ ತಿಂಗಳು ಾಯಬೇಕು’ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುವಿರಿ. ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಿರಿ. ಹೊಲಗಳ ಸುತ್ತಲೆ ಾ್ಲ ನೋಡಿರಿ,
ಅವು ಕೊಯಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿವೆ. 36 ಈಗಲೂ ಸಹ, ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯವವನಿಗೆ ಕೂಲಿ
ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅವನು ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ನಿತ್ಯಜೀವ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಈಗ ಬಿತು್ತವವರೂ ಮತು್ತ ಕೊಯು್ಯವವರೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸಂತೋಷ ಾಗಿರುವರು.
37 ‘ಒಬ್ಬನು ಬಿತು್ತ ಾ್ತನೆ, ಆದರೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು
ಾವು ಹೇಳುವ ಾಣು್ಣಡಿ ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ. 38 ನೀವು ದುಡಿದಿಲ್ಲದ ಬೆಳೆಯನು್ನ
ಕೊಯು್ಯವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಬೇರೆಯವರು ದುಡಿದರು,
ಆದರೆಅವರದುಡಿಮೆಯಿಂದನೀವು ಾಭವನು್ನ ಪಡೆಯುತಿ್ತೕರಿ”ಎಂದುಹೇಳಿದನು.

39 ಆ ಸ ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಯೇಸುವನು್ನ
ನಂಬಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು
ಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಆತನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಳು.
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40 ಸ ಾಯರ್ದವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು
ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅಲಿ್ಲ ಎರಡು ದಿನ ಇದ್ದನು. 41ಆತನು
ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಜನರು ನಂಬಿದರು.

42 ಅವರು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ, “ ಾವು ದಲು ನಿನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೇಸುವನು್ನ
ನಂಬಿದೆವು. ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ವತಃ ಾವೇ ಆತನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ.
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಈತನೇ ಲೋಕರಕ್ಷಕನೆಂದು ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.
ಗುಣಹೊಂದಿದ ಅಧಿ ಾರಿಯಮಗ
(ಮ ಾ್ತಯ 8:5-13; ಲೂಕ 7:1-10)

43 ಎರಡು ದಿನಗ ಾದ ನಂತರ ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
44 (ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲಿ್ಲ ೌರವವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ವತಃ ಯೇಸುವೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.)
45ಆತನು ಗಲಿ ಾಯವನು್ನ ತಲುಪಿ ಾಗ, ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು ಆತನನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಿದರು.
ಈಜನರು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಾ ್ಕಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ದಗ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆತನು
ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡಿದ್ದರು.
46ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯದ ಾ ಾ ಊರಿಗೆ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದನು. ಆತನು

ನೀರನು್ನ ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನಗಿ ಾಪರ್ಡಿಸಿದು್ದ ಆ ಊರಿನಲೆ್ಲೕ. ಾಜನ ಒಬ್ಬ
ಅಧಿ ಾರಿಯು ಕಪೆ ೌರ್ಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಮಗನಿಗೆ
ಾಯಿಲೆ ಾಗಿತು್ತ. 47 ಯೇಸು ಜುದೇಯದಿಂದ ಬಂದು ಈಗ ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ
ಇ ಾ್ದನೆ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಅವನು ಕೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಆತನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕಪೆ ೌರ್ಮ್ ಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು
ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಅವನ ಮಗನು ಾಯುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದನು. 48ಯೇಸು
ಅವನಿಗೆ, “ನೀವು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನೋಡದ ಹೊರತು ನನ್ನನು್ನ ನಂಬುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

49 ಾಜನ ಅಧಿ ಾರಿ, “ ಾ್ವಮೀ, ನನ್ನ ಮಗನು ಾಯುವ ದಲೇ ನೀನು
ಬರಬೇಕು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.

50 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ಮಗನು ಬದುಕುವನು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
ಯೇಸುವಿನ ಾತನು್ನ ಅವನು ನಂಬಿಮನೆಗೆಹಿಂತಿರುಗಿದನು. 51ಅವನುಮನೆಗೆ

ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಅವನ ಸೇವಕರುಗಳು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಿ, “ನಿನ್ನ
ಮಗನು ಗುಣಹೊಂದಿದನು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

52ಅವನು, “ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಾ ಾಗ ಗುಣ ಾಯಿತು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಸೇವಕರುಗಳು, “ನಿನೆ್ನ ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಸು ಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲಿ್ಲ ಅವನ ಜ್ವರವು

ಬಿಟಿ್ಟತು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
53 “ನಿನ್ನ ಮಗನು ಬದುಕುವನು” ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದು್ದ ಇದೇ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ

ಎಂಬುದು ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಮತು್ತ ಅವನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ
ಯೇಸುವನು್ನ ನಂಬಿದರು.

54ಯೇಸು ಜುದೇಯದಿಂದ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಾಡಿದ ಎರಡನೆಯ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವಿದು.
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5
ಕೊಳದ ಬಳಿ ಗುಣಹೊಂದಿದ ರೋಗಿ

1ತರು ಾಯಯೇಸುಯೆಹೂದ್ಯರ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಾ ್ಕಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆಹೋದನು.
2ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಐದುಮಂಟಪಗಳಿಂದಕೂಡಿದಒಂದು ಕೊಳವಿದೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಅದಕೆ್ಕ “ಬೆತ್ಸಥ” ಎಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ. ಈ ಕೊಳವು “ಕುರಿ ಾಗಿಲು”
ಎಂಬ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದೆ. 3 ಕೊಳದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಮಂಟಪಗಳಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ರೋಗಿಗಳು ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಕುರಡ ಾಗಿದ್ದರು, ಕೆಲವರು
ಕುಂಟ ಾಗಿದ್ದರು, ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು, ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.* 4 †
5 ಮೂವತೆ್ತಂಟು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ರೋಗಿ ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬನು ಅಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದನು.
6ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಅವನು ಬಹು ಾಲದಿಂದ ರೋಗಿ ಾಗಿರುವುದು
ಆತನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವನಿಗೆ, “ಗುಣಹೊಂದಲು ನಿನಗೆ ಅಪೇ
ಇದೆ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

7 ಆ ರೋಗಿಯು, “ಅ ಾ್ಯ, ನೀರು ಉಕು ್ಕ ಾಗ ಕೊಳದೊಳಗೆ ಇಳಿದುಹೋಗಲು
ನನಗೆ ಾರೂ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದಲೇ ನೀರಿಗೆ
ಇಳಿಯಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಸಲವೂ ನನಗಿಂತ ದಲೇ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು
ಇಳಿದುಬಿಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಆಗ ಯೇಸು, “ಎದು್ದನಿಲು್ಲ! ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ನಡೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 9 ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಗುಣಹೊಂದಿ, ತನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ
ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ನಡೆದನು.
ಇದೆ ಾ್ಲ ನಡೆದದು್ದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ. 10ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಗುಣಹೊಂದಿದ

ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ, “ಇಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ. ನೀನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ‡ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ನಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾದದು್ದ” ಎಂದರು.

11 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ನನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದವನೇ, ‘ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ
ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ನಡೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು” ಎಂಬು ಾಗಿಉತ್ತರಿಸಿದನು.

12 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ನಡೆಯಲು ನಿನಗೆ
ಹೇಳಿದವನು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

13 ಆದರೆ ಗುಣಹೊಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ತನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದವನು ಾರೆಂಬುದು
ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ನುಸುಳಿಕೊಂಡು ಹೊರಟುಹೋದನು.

14 ಅನಂತರ ಯೇಸು ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ,
“ನೋಡು, ಈಗ ನೀನು ಗುಣಹೊಂದಿರುವೆ. ಆದರೆ ಾಪ ಾಡುವುದನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಕೇಡು ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

15ಆಗಆಮನುಷ ್ಯನು ಆಯೆಹೂದ್ಯರ ಬಳಿಗೆಹೋಗಿ ತನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದವನು
ಯೇಸುವೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.
* 5:3: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 3 ನೇ ವಚನದ ಕೊನೇ ಾಗ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ಇವರು ನೀರು ಉಕು ್ಕವುದನು್ನ
ಾದುಕೊಂಡಿರುವರು.” † 5:4: ಕೆಲವುಗಿ್ರೕಕ್ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 4ನೇ ವಚನಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು
ಆ ಾಗೆ್ಗ ಕೊಳದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಬಂದು ನೀರನು್ನಉಕಿ್ಕಸುವನು;ನೀರನು್ನಉಕಿ್ಕಸಿದಮೇಲೆ ದಲುಒಳಗೆಹೋದವನು
ಾವ ರೋಗದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದದ್ದರೂ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಗುವನು.” ‡ 5:10: ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಯೆಹೂದ್ಯರ ಾರದಲಿ್ಲ ಶನಿ ಾರವು

ಏಳನೆಯದಿನ.



ೕ ಾನ 5:16 232 ೕ ಾನ 5:29
16 ಯೇಸು ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಈ
ಾರಣದಿಂ ಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂಸಿಸತೊಡಗಿದರು. 17 ಆದರೆ
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ ಎಂದಿಗೂ
ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಸಹ ಾಯರ್ನಿರತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ತನ್ನನು್ನ
ಪ್ರತಿ ಾದಿಸಿಕೊಂಡನು.

18 ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ತನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ದೇವರನು್ನ ತನ್ನ ತಂದೆಯೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತನ್ನನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸ ಾನನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಮತ್ತಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು.
ಯೇಸುವಿಗೆ ದೇವರ ಅಧಿ ಾರವಿದೆ

19 ಅದಕೆ್ಕ ಉತ್ತರ ಾಗಿ ಆತನು ಹೀಗೆಂದನು: “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಮಗನು ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಏನೂ ಾಡ ಾರನು; ತಂದೆಯು
ಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಾನೂ ಾಗೆಯೇ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ತಂದೆಯು ಾಡುವ
ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಮಗನೂ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 20 ತಂದೆಯು ಮಗನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು
ಮತು್ತ ಾನು ಾಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಗನಿಗೆ ತೋರಿಸುವನು. ಆದರೆ
ಇದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತಂದೆಯು ಮಗನಿಗೆ ತೋರಿಸುವನು. ಆಗ
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗುವಿರಿ. 21 ತಂದೆಯು ಸತ್ತವರನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ ಅವರಿಗೆ
ಜೀವ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಮಗನು ಾನು ಬಯಸಿದವರಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ
ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

22 “ಇದಲ್ಲದೆ ತಂದೆಯು ಾರಿಗೂ ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ತಂದೆಯು ತೀಪುರ್ ಾಡುವ ಅಧಿ ಾರವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 23 ಜನರು
ತಂದೆಯನು್ನ ೌರವಿಸುವಂತೆ ಮಗನನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಹೀಗೆ
ಾಡಿದನು. ಮಗನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸದವನು ಆತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ತಂದೆಯನೂ್ನ

ಸ ಾ್ಮನಿಸದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
24 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ನನ್ನನು್ನ

ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನು್ನ ನಂಬುವವನು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನಿಗೆ
ಅಪ ಾಧಿಯೆಂಬ ತೀ ಾರ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಈ ಾಗಲೇ ಮರಣವನು್ನ ಾಟಿ
ಜೀವಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 25 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಸತು್ತಹೋದವರು
ದೇವರ ಮಗನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳುವ ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಈಗಲೇ ಬಂದಿದೆ.
ಕೇಳಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರು ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದುವರು. 26 ತಂದೆಯು
ಜೀವಕೊಡುವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಾನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಮಗನಿಗೂ ಜೀವಕೊಡುವ
ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು, 27 ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವ
ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ತಂದೆಯು ಮಗನಿಗೂ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಮಗನು
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

28“ಇದರಬಗೆ್ಗ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಬೇಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆಸ ಾಧಿಗಳಲಿ್ಲರುವಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಆತನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳುವ ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. 29 ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ ಾಧಿಗಳಿಂದ
ಎದು್ದಬರುವರು. ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿದ ಜನರು ಪುನರು ಾ್ಥನಗೊಂಡು
ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು. ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಿದವರಿಗೆ ತೀಪಿರ್ ಾಗಿ
ಪುನರು ಾ್ಥನ ಾಗುವುದು.
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30 “ ಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಏನೂ ಾಡ ಾರೆನು. ಾನು ಕೇಳಿದ್ದಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ

ತೀಪುರ್ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ತೀಪುರ್ ಸರಿ ಾದದು್ದ. ಏಕೆಂದರೆ, ಾನು
ನನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸದೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರಿಗೆಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಅಧಿಕ ವಿಷಯಗಳು
31 “ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ, ನನ್ನ ಾ ಯು ಸತ್ಯ ಾದದ್ದಲ್ಲ.

32 ಆದರೆ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯಿ ಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ಅವನು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಸತ್ಯ ಾಗಿವೆಯೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

33 “ನೀವು ೕ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಿ್ದರಿ. ಅವನು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿದನು. 34 ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನಗೆ
ಮನುಷ ್ಯನೊಬ್ಬನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾನು ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 35 ೕ ಾನನು ಉರಿಯುವ ದೀಪದಂತೆ ಬೆಳಕನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನುಮತು್ತ ನೀವುಅವನಬೆಳಕನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಸಂತೋಷದಿಂದಅನುಭವಿಸಿದಿರಿ.

36 “ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನನ್ನಲಿ್ಲ ೕ ಾನನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾ ಗಳಿವೆ. ಾನು
ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳೇ ನನ್ನ ಾ ಗ ಾಗಿವೆ. ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಈ
ಾಯರ್ಗಳೇ, ತಂದೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

37ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ತಂದೆಯು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಾನೇ ಾ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ
ನೀವು ಆತನ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಎಂದೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಆತನು ಹೇಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು
ಎಂದೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. 38 ತಂದೆಯ ಉಪದೇಶವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ
ತಂದೆಯುಕಳುಹಿಸಿರು ಾತನನು್ನ ನೀವುನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. 39ನೀವುಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನು್ನ
ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ನಿಮಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ. ಅದೇ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ! 40 ಆದರೆ ನೀವು ಬಯಸುವ ಆ ಜೀವವನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.

41 “ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ ಬರುವ ಹೊಗಳಿಕೆಯು ನನಗೆ ಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. 42 ಆದರೆ
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು. ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ. 43 ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಆತನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಾ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಮತೊ್ತಬ್ಬನು

ಬಂದು ತನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿದರೆ ನೀವು ಅವನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ.
44 ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಸ ಾ್ಮನವನು್ನ ಬಯಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಿಂದ
ಬರುವ ಸ ಾ್ಮನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವೆಂದೂ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರಲು
ನೀವು ಹೇಗೆ ನಂಬಬಲಿ್ಲರಿ? 45 ಾನು ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆಂದು ೕಚಿಸಬೇಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತನೆಂದು
ನೀವು ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿರುವ ೕಶೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೂರು ಹೇಳುವನು.
46 ನೀವು ೕಶೆಯನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಂಬಿದ್ದರೆ, ನನ್ನನೂ್ನ ನಂಬುತಿ್ತದಿ್ದರಿ.
ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ. 47ಆದರೆ ೕಶೆ ಬರೆದದ್ದನು್ನ

ನೀವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರಲು ಾನು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ
ನಂಬಬಲಿ್ಲರಿ?”
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6
ಐದು ಾವಿರಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆ ಆ ಾರ ಾನ
(ಮ ಾ್ತಯ 14:13-21; ಾಕರ್ 6:30-44; ಲೂಕ 9:10-17)

1 ತರು ಾಯ, ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯ ಸರೋವರವನು್ನ (ತಿಬೇರಿಯ ಸರೋವರ)
ಾಟಿ ಆಚೆಯದಡಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 2ಅನೇಕ ಜನರುಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
ಏಕೆಂದರೆಯೇಸು ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ
ತೋರಿಸಿದ್ದನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅದನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರು. 3 ಆಗ ಯೇಸು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ
ಹತಿ್ತ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 4ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವೂ ಬಹು
ಸಮೀಪ ಾಗಿತು್ತ.

5 ಯೇಸು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಾಗ, ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಜನಸಮೂಹವನು್ನ
ಕಂಡು ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ, “ಈ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ಾ ಾಗುವಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾವು ಎಲಿ್ಲ
ಕೊಂಡುಕೊ ್ಳೕಣ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 6 (ಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಆತನುಈಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಾನು ಾಡಲಿದ್ದ ಾಯರ್ಯೇಸುವಿಗೆ ದಲೇ
ತಿಳಿದಿತು್ತ.)

7 ಫಿಲಿಪ್ಪನು, “ಇಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟಯ ಒಂದು ತುಂಡನು್ನ
ಕೊಡಬೇ ಾದರೆ, ಇನೂ್ನರು ದಿ ಾರಿ ಾಣ್ಯಗ ಾದರೂ* ಬೇಕು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

8 ಅಂದೆ್ರಯನೆಂಬ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯನು ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅಂದೆ್ರಯನು ಸೀ ೕನ್
ಪೇತ್ರನ ಸಹೋದರ. 9 ಅಂದೆ್ರಯನು, “ಇಲಿ್ಲರುವ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಬಳಿ
ಜವೆಗೋಧಿಯ ಐದು ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ ಮತು್ತ ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ಮೀನುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅವು
ಈಜನಸಮೂಹಕೆ್ಕ ಾ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10ಯೇಸು, “ಜನರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಹುಲು್ಲ ಹುಲು ಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತು್ತ. ಅಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವರಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ಐದು ಾವಿರ
ಮಂದಿ ಗಂಡಸರಿದ್ದರು. 11 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಆ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅವುಗಳಿ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಸಲಿ್ಲಸಿ, ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಆತನು
ಮೀನುಗಳನು್ನ ಕೊಡು ಾಗಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಾಡಿದನು. ಎಲ್ಲರೂ ತಮಗೆ
ಬೇ ಾದಷು್ಟ ತಿಂದರು.

12 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಾಡಿ ತೃಪ್ತ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ,
“ಉಳಿದುಹೋದ ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಮೀನುಗಳ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿರಿ.
ಾವುದನೂ್ನ ಾಳು ಾಡಬೇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13 ಆದ್ದರಿಂದ

ಶಿಷ ್ಯರು ಉಳಿದುಹೋಗಿದ್ದ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದರು. ಜನರು ತಿನ್ನಲು
ಆರಂಭಿಸಿ ಾಗ ಕೇವಲ ಐದು ಜವೆಗೋದಿಯ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಶಿಷ ್ಯರು
ಉಳಿದುಹೋದ ಆ ಾರದ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಾಗ ಹನೆ್ನರಡು ದೊಡ್ಡ
ಬುಟಿ್ಟಗಳು ತುಂಬಿಹೋದವು.

14 ಯೇಸು ಾಡಿದ ಈ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಕಂಡ ಜನರು, “ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಬರಲಿರುವ ಪ್ರ ಾದಿ ನಿಜ ಾಗಿಯೂಈತನೇ ಇರಬೇಕು”ಎಂದು ಹೇಳತೊಡಗಿದರು.

* 6:7: ಇನೂ್ನರು ದಿ ಾರಿ ಾಣ್ಯ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ದೊರೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಆ ಾಯ.
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15 ತನ್ನನು್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ಜನರು
ೕಚಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅಲಿ್ಲಂದ

ಾನೊಬ್ಬನೇ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಮತೆ್ತ ಹೋದನು.

ನೀರಿನಮೇಲೆ ಾಲ್ನಡಿಗೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 14:22-27; ಾಕರ್ 6:45-52)

16ಆ ಾಯಂ ಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಸರೋವರಕೆ್ಕ (ಗಲಿ ಾಯ) ಹೋದರು.
17 ಆಗಲೇ ಕತ್ತ ಾಗಿತು್ತ. ಯೇಸು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಶಿಷ ್ಯರು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಸರೋವರದ ಆಚೆಯ ಕಡೆಯಿದ್ದ ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ
ಹೊರಟರು. 18 ಾಳಿಯು ಬಹು ರಭಸ ಾಗಿ ಬೀಸುತಿ್ತತು್ತ. ಸರೋವರದ ಅಲೆಗಳು
ದೊಡ್ಡ ಾಗುತಿ್ತದ್ದವು. 19ಅವರು ಹುಟು್ಟ ಾಕು ಾ್ತ ಸು ಾರು ಮೂರು ಅಥ ಾ ಾಲು ್ಕ
ಮೈಲಿಗಳವರೆಗೆ ದೋಣಿಯನು್ನ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡರು. ಆತನು
ನೀರಿನಮೇಲೆನಡೆಯು ಾ್ತ ದೋಣಿಯಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡುಅವರಿಗೆ
ಭಯ ಾಯಿತು. 20ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ಾನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
21 ಆಗ ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ದೋಣಿ ಳಗೆ ಬರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು.
ಅಷ್ಟರಲೆ್ಲೕ,ಅವರು ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ದಡಕೆ್ಕ ದೋಣಿಯು ತಲುಪಿತು.

ಯೇಸುವಿ ಾಗಿ ಹುಡು ಾಟ
22 ಮರುದಿನ ಾಯಿತು. ಕೆಲವು ಜನರು ಸರೋವರದ ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ

ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ
ಎಂಬುದು ಈ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಾತ್ರ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ
ಹೋದರೆಂಬುದೂ ಮತು್ತ ಅದೊಂದು ದೋಣಿ ಾತ್ರ ಅಲಿ್ಲತೆ್ತಂಬುದೂ ಅವರಿಗೆ
ಗೊತಿ್ತತು್ತ. 23 ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲಯೇ, ಕೆಲವು ದೋಣಿಗಳು ತಿಬೇರಿ ಾದಿಂದ
ಬಂದವು. ಅವರುಊಟ ಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸಮೀಪದ ದಡದಲಿ್ಲಯೇ ಆ ದೋಣಿಗಳು
ನಿಂತುಕೊಂಡವು. ಪ್ರಭುವು ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಆ
ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ತಿಂದಿದ್ದರು. 24ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ ಜನರು
ಕಂಡು ದೋಣಿಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತ ಯೇಸುವನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ ಹೋದರು.
ಅವರುಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು.

ಯೇಸುವೇ ಜೀವದ ರೊಟಿ್ಟ
25 ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಸರೋವರದ ಆಚೆಯ ದಡದಲಿ್ಲ ಕಂಡುಕೊಂಡರು.

ಅವರು ಆತನಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ನೀನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಾ ಾಗ ಬಂದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
26 ಯೇಸು, “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಏಕೆ ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? ನನ್ನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ

ನಿರೂಪಿಸುವನನ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕಂಡು ನೀವುನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರೋ?
ಇಲ್ಲ! ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೃಪಿ್ತ ಾಗುವಷು್ಟ
ತಿಂದ ಾರಣನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 27ಈಲೋಕದಆ ಾರವುಕೆಟು್ಟಹೋಗುತ್ತದೆ
ಮತು್ತ ಾ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ಆ ಾರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ದುಡಿಯಬೇಡಿರಿ. ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೆಟು್ಟಹೋಗದಂಥ ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ
ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವಂಥ ಆ ಾರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ದುಡಿಯಿರಿ.
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ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಆ ಆ ಾರವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು. ತಂದೆ ಾದ ದೇವರು
ಆತನಮೇಲೆ ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರದಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಒತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28ಜನರುಯೇಸುವಿಗೆ, “ ಾವು ಾವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರು
ಬಯಸು ಾ್ತನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

29ಯೇಸು, “ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನು್ನ ನೀವು ನಂಬಬೇಕು. ಈ ಾಯರ್ವನೆ್ನೕ
ದೇವರು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಅಪೇ ಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

30 ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು, “ದೇವರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟತನು ನೀನೇ ಎಂಬುದನು್ನ
ನಿರೂಪಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಾವ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವೆ? 31 ನಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳು ತಮಗೆ ದೇವರು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮನ್ನವನು್ನ (ಆ ಾರವನು್ನ)
ತಿಂದರು. ‘ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಪರಲೋಕದಿಂದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು’✡
ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

32 ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ
ಪರಲೋಕದಿಂದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟವನು ೕಶೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯು
ನಿಮಗೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಿಜ ಾದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೊಡುವನು. 33 ದೇವರ
ರೊಟಿ್ಟ ಾವುದು? ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬಂದು ಈ ಲೋಕ ಾ್ಕಗಿ ಜೀವವನು್ನ
ಕೊಡು ಾತನೇ ದೇವರು ಕೊಡುವ ರೊಟಿ್ಟ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

34 ಜನರು, “ಅ ಾ್ಯ, ಆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ನಮಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಕೊಡು” ಎಂದು
ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

35 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ಾನೇ ಜೀವಕೊಡುವ ರೊಟಿ್ಟ. ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನಿಗೆ
ಎಂದಿಗೂ ಹಸಿವೆ ಾಗದು. ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ
ಾ ಾರಿಕೆ ಾಗದು. 36 ಾನು ನಿಮಗೆ ದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ನೋಡಿದ್ದರೂ ಇನೂ್ನ ನನ್ನನು್ನ ನಂಬುತಿ್ತಲ್ಲ. 37 ತಂದೆಯು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ನನಗೆ
ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರು ಾ್ತರೆ. ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ
ಬರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರನೂ್ನ ಾನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು, ಅವರನು್ನ
ಎಂದಿಗೂ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 38 ಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದದು್ದ ದೇವರ
ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಹೊರತು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿಯಲ್ಲ.
39 ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಾನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಕೂಡದು.
ಅಲ್ಲದೆ ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ಾನು ಆ ಜನರನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಬೇಕು.
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನು ಆ ಾಯರ್ವನೆ್ನೕ ನನಿ್ನಂದ ಅಪೇ ಸು ಾ್ತನೆ. 40ಮಗನನು್ನ
ನೋಡಿ ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ.
ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ಾನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು. ನನ್ನ
ತಂದೆಯು ಬಯಸುವುದು ಇದನೆ್ನೕ” ಎಂದನು.

41 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟದರು. “ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಇಳಿದುಬರುವ ರೊಟಿ್ಟಯೇ ಾನು” ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಆ ೕಪಿಸಿದರು. 42ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಇವನು ಯೇಸು. ಇವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ
ಾವು ಬಲೆ್ಲವು. ಇವನು ಕೇವಲ ೕಸೇಫನ ಮಗನು. ‘ ಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಇಳಿದುಬಂದೆನು’ ಎಂದು ಇವನು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ?” ಎಂದರು.
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43 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನೀವು ಗುಣುಗುಟು್ಟತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ. 44 ತಂದೆಯೇ

ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು ಮತು್ತ ತಂದೆಯೇ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಜನರನು್ನ ಕರೆತರುವನು.
ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ಾನು ಆ ಜನರನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು. ತಂದೆಯು
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರದ ಹೊರತು ಾವನೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾರನು.
45 ‘ದೇವರು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವನು’✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿದೆ. ಜನರು ತಂದೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಆತನಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವರು. ಆ ಜನರು
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು. 46 ತಂದೆಯಿಂದ ಬಂದಿರು ಾತನು ಾತ್ರ ತಂದೆಯನು್ನ
ನೋಡಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಬೇರೆ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ತಂದೆಯನು್ನ ಎಂದೂ ನೋಡಿಲ್ಲ.

47 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನನು್ನ ನಂಬಿರುವವನು
ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. 48 ಾನೇ ಜೀವಕೊಡುವ ರೊಟಿ್ಟ. 49 ನಿಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳು ತಮಗೆ ದೇವರು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮನ್ನವನು್ನ ತಿಂದರು. ಆದರೆ
ಎ ಾ್ಲ ಜನರಂತೆ ಅವರೂ ಸತು್ತಹೋದರು. 50 ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬರುವ
ರೊಟಿ್ಟ ಾನೇ. ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನವವನು ಎಂದಿಗೂ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ.
51 ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬಂದ ಜೀವವುಳ್ಳ ರೊಟಿ್ಟ ಾನೇ. ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತಿನು್ನವವನು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವನು. ಈ ರೊಟಿ್ಟಯೇ ನನ್ನ ದೇಹ. ಈ
ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಾನು ನನ್ನ ದೇಹವನೆ್ನೕ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

52 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ನಮಗೆ ತಿನ್ನಲು ಹೇಗೆ
ಕೊಡ ಾದೀತು?” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಾ ಾ್ವದ ಾಡತೊಡಗಿದರು.

53ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ
ದೇಹವನು್ನ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು. ಆತನ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಹೀಗೆ
ಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಿಜ ಾದ ಜೀವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 54 ನನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ತಿಂದು

ನನ್ನ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿಯುವವನು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಅಂತಿಮದಿನದಂದು
ಾನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು. 55 ನನ್ನ ದೇಹವು ನಿಜ ಾದ
ಆ ಾರ ಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ರಕ್ತವುನಿಜ ಾದ ಾನೀಯ ಾಗಿದೆ. 56ನನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ತಿಂದು
ನನ್ನ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿಯುವವನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತನೆ. ಾನು ಅವನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

57 “ತಂದೆಯೇ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ತಂದೆಯು ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾನು ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತಿನು್ನವವನು ನನಿ್ನಂದಲೇ
ಜೀವಿಸುವನು. 58 ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ತಿಂದ ರೊಟಿ್ಟಯಂತಲ್ಲ ಾನು. ಅವರು ಆ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿಂದರೂ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಂತೆ ಸತು್ತ ಹೋದರು. ಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಇಳಿದುಬಂದ ರೊಟಿ್ಟ. ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನವವನು ಸ ಾ ಾಲ ಜೀವಿಸುವನು,”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

59 ಯೇಸು ಕಪೆ ೌರ್ಮಿನ ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಳಿದನು.
ನಿತ್ಯಜೀವದ ನುಡಿಗಳು

60ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು, “ಈಉಪದೇಶವು ಕಠಿಣ ಾಗಿದೆ.
ಇದನು್ನ ಾರು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು?” ಎಂದರು.
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61 ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆ ೕಪಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಯೇಸು, “ಈಉಪದೇಶದಿಂದ

ನಿಮಗೆ ಬೇಸರ ಾಯಿತೇ? 62 ಾ ಾದರೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಾನು ಬಿಟು್ಟಬಂದ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಮರಳಿಹೋಗುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡು ಾಗ ಬೇಸರಪಡುವಿ ಾ? 63ಒಬ್ಬನಿಗೆ
ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವಂಥದು್ದ ದೈಹಿಕ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲ. ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವಂಥದು್ದ
ದೇವ ಾತ್ಮ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಆತಿ್ಮಕ ಸಂಗತಿಗ ಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಈಸಂಗತಿಗಳೇ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತವೆ. 64ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ತನ್ನನು್ನ ನಂಬಿಲ್ಲದವರು ಾರೆಂದೂ ತನಗೆ ದೊ್ರೕಹ
ಾಡುವವನು ಾರೆಂದೂ ಯೇಸುವಿಗೆ ದಲಿಂದಲೂ ತಿಳಿದಿತು್ತ.) 65 ಇದಲ್ಲದೆ

ಯೇಸು, “ತಂದೆಯ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಾವನೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾರನು ಎಂದು
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅದೇ ಾರಣ” ಎಂದನು.
66ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಹಿಂ ಾಲಕರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು

ಆತನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ.
67 ಯೇಸು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ಸಹ ನನ್ನನು್ನ

ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದಿರುವಿ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
68 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ಾವೆಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗೋಣ?

ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವಸಂಗತಿಗಳುನಿನ್ನಲಿ್ಲವೆ. 69 ಾವುನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಇಡುತೆ್ತೕವೆ.
ನೀನುದೇವರಿಂದಬಂದಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದುನಮಗೆಗೊತಿ್ತದೆ”ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

70 ಬಳಿಕ ಯೇಸು, “ ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ನೀವೇ. ಆದರೆ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಒಬ್ಬನು ಸೈ ಾನನ ಮಗ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
71ಯೇಸು ಸಿ ೕನನ ಮಗ ಾದ ಇಸ್ಕರಿ ೕತ ಯೂದನ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಯೂದನು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ
ಯೇಸುವಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದ ವ್ಯಕಿ್ತ ಇವನೇ.

7
ಯೇಸುಮತು್ತ ಆತನ ಸಹೋದರರು

1 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ, ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯ ಾ್ರಂತ್ಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿದನು.
ಜುದೇಯದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಲು ಯೇಸುವಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲಿ್ಲನ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಅವ ಾಶ ಾ್ಕಗಿ ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 2 ಆಗ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಣರ್ಕುಟೀರಗಳ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯ ಾಗಿತು್ತ. 3ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸುವಿನ
ಸಹೋದರರು ಆತನಿಗೆ, “ನೀನು ಇಲಿ್ಲಂದ ಜುದೇಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು. ಆಗ ಅಲಿ್ಲರುವ
ನಿನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕರು ನೀನು ಾಡುವ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡುವರು.
4 ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುವವನು ಾನು ಾಡುವ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮರೆ ಾಡಕೂಡದು. ನಿನ್ನನು್ನ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ತೋರಿಸಿಕೊ. ನೀನು
ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು ನೋಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 5 (ಯೇಸುವಿನ

ಸಹೋದರರು ಸಹ ಆತನನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ.)
6ಯೇಸು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ, “ನನಗೆ ಸರಿ ಾದ ಸಮಯವು ಇನೂ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ.

ನಿಮ ಾದರೋ ಹೋಗಲು ಎ ಾ್ಲ ಸಮಯವೂ ಸರಿ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 7ಈ ಲೋಕವು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸ ಾರದು. ಆದರೆ ಈ ಲೋಕವು ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ
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ಾನು ಈ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ, ಅವರು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳೆಂದು
ಹೇಳುವೆನು. 8ಆದ್ದರಿಂದನೀವುಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿರಿ. ಾನುಈಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನನಗೆ ಸರಿ ಾದ ಸಮಯವುಇನೂ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9ಯೇಸು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿ ಗಲಿ ಾಯದಲೆ್ಲೕ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು.

10 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಸಹೋದರರು ಹಬ್ಬ ಾ ್ಕಗಿ ಹೊರಟರು. ಅವರು
ಹೋದನಂತರ ಆತನು ಸಹ ಗುಟಾ್ಟಗಿಹೋದನು. 11 ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು,
“ಆತನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಕೇಳು ಾ್ತ ಆತನಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರು.

12 ಅಲಿ್ಲ ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂ ಂದು ನೆರೆದಿದಿ್ದತು. ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು
ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. “ಆತನು
ಒಳೆ್ಳಯವನು” ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು. ಇತರರು, “ಇಲ್ಲ, ಆತನು ಜನರನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. 13 ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ

ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಾ ಾಡಲು ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ಾಕಷು್ಟ ಧೈಯರ್ವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಜನರುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
14 ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ಅಧರ್ ಾಗ ಮುಗಿದುಹೋಗಿತು್ತ. ಆಗ ಯೇಸು

ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು. 15 ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. “ಈಮನುಷ ್ಯನು ಎಂದೂ ಾಲೆಯಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ಯ ಾ್ಯಸ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಇವನು ಇಷೆ್ಟಲ್ಲವನೂ್ನ ಹೇಗೆ ಕಲಿತನು?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸತೊಡಗಿದರು.

16 ಯೇಸು, “ ಾನು ಉಪದೇಶಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾದವುಗಳಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಉಪದೇಶವು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನಿಂದ (ದೇವರು) ಬರುತ್ತದೆ.
17 ದೇವರು ಅಪೇ ಸುವುದನು್ನ ಾಡಬಯಸುವವನಿಗೆ ನನ್ನ ಉಪದೇಶವು
ದೇವರಿಂದ ಬಂದದೆ್ದೕ ಹೊರತು ನನ್ನ ಸ್ವಂತದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.
18 ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವವನು, ತನಗೇ ಘನತೆಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ತನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನಿಗೆ
ಘನತೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
ಆತನಲಿ್ಲ ಾವ ಸುಳೂ್ಳ ಇಲ್ಲ. 19 ೕಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ೌದಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ. ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಏಕೆ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

20 ಜನರು, “ದೆವ್ವವು ನಿನೊ್ನಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನನು್ನ ಹುಚ್ಚನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ!
ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
21 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಾಡಿದ ಒಂದು ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ವನು್ನ ಕಂಡು

ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 22 ೕಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಸುನ್ನತಿಯ ಬಗೆ್ಗ
ಕಟ್ಟಳೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. (ಆದರೆನಿಜ ಾಗಿಯೂಸುನ್ನತಿಎಂಬಸಂ ಾ್ಕರವನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಕೊಟ್ಟವನು ೕಶೆಯಲ್ಲ. ಅವನಿಗಿಂತ ದಲೇ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಜನರಿಂದ ಈ
ಸಂ ಾ್ಕರವು ಬಂದಿದೆ.) ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲ ಮೆ್ಮ ನೀವು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮಗುವಿಗೆ
ಸುನ್ನತಿ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. 23ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ೕಶೆಯಕಟ್ಟಳೆಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
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ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಒಬ್ಬನ ಇಡೀ ದೇಹವನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ನೀವು ಏಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ? 24 ಹೊರತೋರಿಕೆಯ ಆ ಾರದ ಮೇಲೆ
ತೀಪುರ್ ಾಡದೆ ಾ್ಯ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೋ?
25 ಬಳಿಕ, ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವರು, “ಅವರು ಕೊಲ್ಲಲು

ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವುದು ಈ ವ್ಯಕಿ್ತಯನೆ್ನೕ 26 ಆದರೆ ಇವನು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಾಣುವ
ಮತು್ತ ಕೇಳುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಉಪದೇಶ ಾಡದಂತೆ
ಾರೂ ಅವನನು್ನ ತಡೆಯುತಿ್ತಲ್ಲ. ಒಂದುವೇಳೆ ಈತನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಎಂಬ ನಿ ಾರ್ರಕೆ್ಕ
ಾಯಕರುಗಳು ಬಂದಿರಬಹುದು. 27 ಆದರೆ ಈ ಮನುಷ ್ಯನ ಮನೆಯು ಎಲಿ್ಲದೆ
ಎಂಬುದುನಮಗೆಗೊತಿ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನುಬಂ ಾಗ,ಆತನುಎಲಿ್ಲಂದಬಂದನೆಂದು
ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
28 ಯೇಸುವು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ, “ ೌದು, ನಿಮಗೆ

ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಗೊತಿ್ತದೆ, ಾನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದೆನೆಂಬುದೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ
ಾನು ಬಂದಿರುವುದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಧಿ ಾರದಿಂದಲ್ಲ. ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪನು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನಿಮಗೆ ಆತನು ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. 29ಆದರೆ ಾನು ಆತನನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು. ಾನು
ಆತನಿಂದಲೇ ಬಂದೆನು ಮತು್ತ ಆತನೇ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ
ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.

30ಇದನು್ನ ಕೇಳಿಜನರುಆತನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲುಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ಆದರೆಯೇಸುವಿನ
ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಕಲು ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಇನೂ್ನ ಸರಿ ಾದ ಸಮಯ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. 31 ಆದರೆ ಅನೇಕರು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. ಅವರು, “ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬರು ಾ್ತನೆಂದು ಾವು ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬಂ ಾಗ, ಈ ಮನುಷ ್ಯನು (ಯೇಸು) ಾಡಿರುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವನೇ? ಇಲ್ಲ! ಆದ್ದರಿಂದ ಈತನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನಿರಬೇಕು”
ಎಂದರು.
ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಲುಯೆಹೂದ್ಯರ ಪ್ರಯತ್ನ

32 ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಫರಿ ಾಯರು
ಕೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಬಂಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇ ಾಲಯದ ಸಿ ಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
33 ಆಗ ಯೇಸು, “ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರುತೆ್ತೕನೆ. ಬಳಿಕ, ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. 34 ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಹುಡುಕುವಿರಿ, ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಾನಿರುವಲಿ್ಲಗೆ
ನೀವು ಬರ ಾರಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

35 ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಇವನನು್ನ ಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾಗದಂತೆ ಇವನು ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗುವನು? ನಮ್ಮವರು ಾಸ ಾಗಿರುವ ಗಿ್ರೕಕ್ ಜನರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಗಿ್ರೕಕರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವನೇ? 36 ಇವನು (ಯೇಸು), ‘ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವಿರಿ,
ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ’ ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇವನು,
‘ ಾನು ಇರುವಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು ಬರ ಾರಿರಿ’ ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ. ಇದರಥರ್ವೇನು?” ಎಂದು
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
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ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಬಗೆ್ಗ ಉಪದೇಶ
37 ಹಬ್ಬದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಬಂದಿತು. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಾದ ದಿನ ಾಗಿತು್ತ.

ಅಂದು ಯೇಸು ನಿಂತುಕೊಂಡು, “ ಾವನಿ ಾದರೂ ಾ ಾರಿಕೆ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕುಡಿಯಲಿ. 38 ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವನ
ಹೊಟೆ್ಟ ಳಗಿಂದ ಜೀವಕರ ಾದ ನೀರಿನ ಹೊಳೆಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥವು ತಿಳಿಸುವುದು ಇದನೆ್ನೕ”ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. 39ಯೇಸು ತನ್ನನು್ನ
ನಂಬಿದವರು ಹೊಂದಲಿರುವ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದನು. ಆತನು ಇನೂ್ನ
ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಾರಣ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಇನೂ್ನ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.

ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರ ಾದವಿ ಾದ
40ಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಈಮನುಷ ್ಯನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ

ಪ್ರ ಾದಿ” ಎಂದರು.
41 “ಆತನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು” ಎಂದು ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು, “ಕಿ್ರಸ್ತನು ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 42 ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದವನೆಂತಲೂ ಾವೀದನು ಾಸಿಸಿದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ಊರಿನಿಂದ
ಆತನು ಬರು ಾ್ತನೆಂತಲೂ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದರು. 43 ಹೀಗೆ
ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಜನರಲಿ್ಲ ಭೇದ ಉಂಟಾಯಿತು. 44 ಕೆಲವರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬಂಧಿಸಲು ಾರೂ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಲಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಅಪನಂಬಿಕೆ
45 ದೇ ಾಲಯದ ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾಗ, ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ

ಫರಿ ಾಯರು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವುಅವನನು್ನ ಏಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

46 ದೇ ಾಲಯದ ಸಿ ಾಯಿಗಳು, “ಈತನಂತೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಬೇರೆ ಾರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

47ಫರಿ ಾಯರು, “ ಾ ಾದರೆ, ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಹ ಮರುಳುಗೊಳಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ!
48 ಾಯಕರಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದರೋ? ಇಲ್ಲ!
ಫರಿ ಾಯ ಾದ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ಆತನನು್ನ ನಂಬಿ ಾ್ದರೋ? ಇಲ್ಲ! 49 ಆದರೆ
ಹೊರಗಿನ ಜನರಿಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಬಗೆ್ಗ ಏನೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಅವರು ದೇವರ ಾಪಕೆ್ಕ
ಒಳ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ!” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

50 ಆದರೆ ಆ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ನಿಕೊದೇಮನು ಇದ್ದನು. ದಲೊಮೆ್ಮ ಯೇಸುವನು್ನ
ನೋಡಲುಹೋಗಿದ್ದವನು ಇವನೇ. 51ನಿಕೊದೇಮನು, “ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯಹೇಳಿಕೆಯನು್ನ
ಕೇಳದೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡಲು ನಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಸಮ್ಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನು
ಾಡಿರುವುದನು್ನ ಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವವರೆಗೆ ಆತನಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡ ಾಗದು”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
52 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು, “ನೀನೂ ಗಲಿ ಾಯದವನೋ? ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನು್ನ

ಅಧ್ಯಯನ ಾಡು. ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಾವ ಪ್ರ ಾದಿಯೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು
ಆಗನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ”ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 53ಬಳಿಕಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋದರು.
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8
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ

1 ಯೇಸು ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. 2 ಮರುದಿನ ನಸುಕಿನಲೆ್ಲೕ
ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಮರಳಿ ಹೋದನು. ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ನೆರೆದುಬಂದರು. ಯೇಸು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆಉಪದೇಶಿಸಿದನು.

3 ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರು ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡು ಾಗಲೇ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದ್ದಳು.
ಅವರು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, 4 ಯೇಸುವಿಗೆ,
“ಉಪದೇಶಕನೇ,ಈಸಿ್ತ ್ರೕಯು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗಲೇ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಳು. 5ಇಂಥ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಆ ಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಾವೇನು ಾಡಬೇಕು? ನೀನೇ ಹೇಳು”
ಎಂದರು.

6 ಯೇಸುವನು್ನ ಾತಿನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದರೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಅಪ ಾದ ಹೊರಿಸಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಯೇಸು ತಲೆ
ಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ನೆಲದಮೇಲೆ ಬರೆಯತೊಡಗಿದನು. 7ಯೆಹೂದ್ಯ
ಾಯಕರುಅದೇಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನಮತೆ್ತ ಕೇಳಿದರು. ಆಗಯೇಸುನೆಟ್ಟಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು,

“ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಪ ಾಡಿಲ್ಲದವನು ಆಕೆಯಮೇಲೆ ದಲನೆಯ ಕಲ್ಲನು್ನ ಎಸೆಯಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ, 8ಮತೆ್ತ ಬಗಿ್ಗಕೊಂಡು ನೆಲದಮೇಲೆ ಬರೆಯತೊಡಗಿದನು.

9 ಯೇಸುವಿನ ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿದ ಆ ಜನರು ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರಟುಹೋದರು. ದಲು ಹಿರಿಯರು, ನಂತರ ಇತರರು ಹೊರಟುಹೋದರು.
ಕೊನೆಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರೆಂದರೆ, ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕ. ಆಕೆಯು ಆತನ ಮುಂದೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. 10 ಯೇಸು ನೆಟ್ಟಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, “ಅ ಾ್ಮ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ತಪು ್ಪಹೊರಿಸಿದವರುಎಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ? ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂನಿನಗೆಶಿ ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲವೇ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

11ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ ಾ್ವಮೀ, ಅವರಲಿ್ಲ ಾರೂ ನನಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು.
ಯೇಸುಆಕೆಗೆ, “ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಸಹನಿನಗೆ ತೀಪುರ್ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗನೀನು

ಹೋಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾಪ ಾಡಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವೇ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬೆಳಕು
12 ಬಳಿಕ, ಯೇಸುವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಾ ಾಡು ಾ್ತ, “ ಾನೇ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ

ಬೆಳ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವವನು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲಎಂದಿಗೂಜೀವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಜೀವಕೊಡುವ ಬೆಳಕನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಫರಿ ಾಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು
ಸತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುವವನು ನೀನೊಬ್ಬನು ಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀನು ಹೇಳುವ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾವು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

14 ಯೇಸು, “ ೌದು, ಾನೇ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರೂ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳು ಜನರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಾನು ಎಲಿ್ಲಂದ
ಬಂದೆನೆಂಬುದೂ ಾನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆಂಬುದೂ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
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ಾನು ನಿಮ್ಮಂಥ ವ್ಯಕಿ್ತಯಲ್ಲ. ಾನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದೆನೆಂಬುದು ಮತು್ತ ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. 15ನೀವು ಹೊರತೋರಿಕೆಯ ಪ್ರ ಾರ ತೀಪುರ್
ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಾನು ಾರಿಗೂ ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 16 ಾನು
ಾಡುವ ತೀಪುರ್ ಾ್ಯಯಬದ್ಧ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ತೀಪುರ್ ಾಡು ಾಗ

ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ತಂದೆಯೂ ನನೊ್ನಂದಿಗಿರು ಾ್ತನೆ.
17 ಇಬ್ಬರ ಾ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ನಿಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವೇ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 18 ನನ್ನ ಪರ ಾದ ಾ ಗಳಲಿ್ಲ ಾನೂ
ಒಬ್ಬ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ತಂದೆಯು ನನ್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಾ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

19ಜನರು, “ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಯೇಸು, “ನಿಮಗೆ ಾ ಾಗಲಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಾಗಲಿ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ

ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಸಹ ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20ಯೇಸುವು
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು. ಜನರು
ಕೊಡುವ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಆತನಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಆತನನು್ನ
ಾರೂ ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನನು್ನ ಬಂಧಿಸತಕ್ಕ ಸಮಯ ಇನೂ್ನ

ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅಪನಂಬಿಕೆ

21 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಹುಡುಕುವಿರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪದಲೆ್ಲೕ ಾಯುವಿರಿ. ಾನು ಹೋಗುವಲಿ್ಲಗೆ
ನೀವು ಬರ ಾರಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಯೇಸು ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ಕೊಂದುಕೊಳು್ಳವನೇ?
ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೇ, ಾನು ಹೋಗುವಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು ಬರ ಾರಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನೇ?”
ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

23 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನೀವು ಕೆಳಗಿನವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಾ ಾದರೋ ಮೇಲಿನವನು.
ನೀವು ಈ ಲೋಕದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಾನು ಈ ಲೋಕದವನಲ್ಲ. 24 ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಲೆ್ಲೕ ಾಯುವಿರಿ ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ೌದು, ಾನೇ
ಆತನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ನಂಬದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಲಿ್ಲಯೇ ನೀವು ಾಯುವಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ ಾ ಾದರೆ, ನೀನು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಯೇಸು, “ ಾನು ಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ದಲಿಂದ ತಿಳಿಸು ಾ್ತ ಬಂದೆನೋ,

ಆತನೇ ಾನು. 26 ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಲು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಾನು
ನಿಮಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡಬಲೆ್ಲನು. ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನಿಂದ ಾನು ಕೇಳಿದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆತನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

27 ಯೇಸು ಾರ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಜನರು
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ತಂದೆಯ (ದೇವರ) ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.
28 ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕೕರಿಸುವಿರಿ
(ಕೊಲು್ಲವಿರಿ). ಾನೇ ಆತನೆಂಬುದು ಆಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. ಾನು ಈ
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ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾತ್ರ
ಾನು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆಂಬುದೂ ನಿಮಗೆ ಅರಿ ಾಗುವುದು. 29 ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನು

(ದೇವರು) ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇ ಾ್ದನೆ. ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದದ್ದನೆ್ನೕ ಾನು ಾ ಾಗಲೂ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಬಿಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟಲ್ಲ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು. 30ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಅನೇಕ ಜನರು ಆತನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು.

ಾಪವಿ ೕಚನೆಯಬಗೆ್ಗಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
31 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ತನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ನನ್ನ

ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
32ನೀವುಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಆಸತ್ಯವುನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33 ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ ಾವು ಅಬ್ರ ಾಮನ ಮಕ್ಕಳು. ಾವೆಂದೂ ಾರ
ಗು ಾಮರೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವುದೆಂದು ನೀನು
ಹೇಳುವುದೇಕೆ?” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

34 ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಾಪ ಾಡುವ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಾಪಕೆ್ಕ ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾಪವು ಅವನ ಯಜ ಾನ ಾಗಿದೆ.
35 ಗು ಾಮನು ಒಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಮಗನು ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 36 ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದರೆ, ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿರುವಿರಿ.
37 ನೀವು ಅಬ್ರ ಾಮನ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ
ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 38 ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿರುವುದನೆ್ನೕ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀ ಾದರೋ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನೕ
ಾಡುತಿ್ತೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
39ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಅಬ್ರ ಾಮನೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಯೇಸು, “ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಮಕ್ಕ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಬ್ರ ಾಮನು
ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. 40 ಾನು ದೇವರಿಂದ ಕೇಳಿದ ಸತ್ಯವನು್ನ

ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.
ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅಂಥದೆ್ದೕನನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 41 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ
ಾಡಿದ್ದನೆ್ನೕ ನೀವು ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ ಾವು ಾದರಕೆ್ಕ ಹುಟಿ್ಟದವರಲ್ಲ. ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ.

ನಮಗಿರುವ ತಂದೆ ಆತನೊಬ್ಬನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
42ಯೇಸು ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ದೇವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಗಿದ್ದರೆ,

ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. ಾನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದು ಈಗ ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಬಂದದು್ದ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಧಿ ಾರದಿಂದಲ್ಲ. ದೇವರೇ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

43 ಾನು ಹೇಳುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ
ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರಿರಿ. 44 ಸೈ ಾನನೇ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ.
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ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಅವನ ದುರಿಚೆ್ಛಗಳನು್ನ ಾಡಬಯಸುತಿ್ತೕರಿ.
ಅವನು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೊಲೆ ಾರ ಾಗಿದು್ದ ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನಲಿ್ಲ
ಸತ್ಯವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಸ್ವ ಾ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ಸು ಾ್ಳಡು ಾ್ತನೆ. ಅವನು
ಸುಳು್ಳ ಾರನೂ ಸುಳಿ್ಳಗೆ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

45“ ಾನು ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆನೀವುನನ್ನನು್ನ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. 46ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಾಪವನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವವನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವ ಾದರೂ ಇರುವನೇ? ಾನು
ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದರೂ ನೀವೇಕೆ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ? 47 ದೇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನು
ದೇವರು ಹೇಳುವ ಾತುಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಆದರೆ ನೀವು ದೇವರಿಂದ
ಹುಟಿ್ಟಲ್ಲದ ಾರಣ ಆತನ ಾತುಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

ತನ್ನ ಮತು್ತ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಹೇಳಿಕೆ
48ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಸ ಾಯರ್ದವನೆಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ! ನಿನೊ್ನಳಗೆ

ದೆವ್ವವು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನನು್ನ ಹುಚ್ಚನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
49ಯೇಸು, “ನನೊ್ನಳಗೆ ದೆವ್ವವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಾನು ೌರವ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ,

ಆದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ೌರವ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 50 ನನ ಾಗಿ ೌರವವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ನನಗೆ ೌರವ ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದು
ಬಯಸುವ ಒ ಾ್ಬತನಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನೇ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ. 51 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವವನು ಎಂದಿಗೂ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ”ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

52 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನಿಗೆ, “ನಿನೊ್ನಳಗೆ ದೆವ್ವವಿದೆ ಎಂದು ಈಗ ನಮಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು! ಅಬ್ರ ಾಮನು ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಸಹ ಸತು್ತಹೋದರು. ಆದರೆ
‘ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವವನು ಎಂದಿಗೂ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ’ಎಂದು ನೀನು
ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ. 53ನಮ್ಮತಂದೆ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗಿಂತಲೂ ನೀನು ದೊಡ್ಡವನೆಂದು
ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ ಾ? ಅಬ್ರ ಾಮನು ಸತು್ತಹೋದನು ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಸಹ
ಸತು್ತಹೋದರು. ಹೀಗಿರಲು, ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾರೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

54 ಯೇಸು, “ನನ್ನನು್ನ ಾನೇ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಆ ಮಹಿಮೆಗೆ ಾವ
ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ನನ್ನನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವನು. ನೀವು ಆತನನೆ್ನೕ
ನಿಮ್ಮ ದೇವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. 55 ಆದರೆ ನೀವು ಆತನನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಾನು ಆತನನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು. ಾನು ಆತನನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ
ನಿಮ್ಮಂತೆ ಾನು ಸಹ ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಆತನನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು. ಾನು ಆತನ
ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ. 56 ಾನು ಬರುವ ದಿನವನು್ನ ಾನು ನೋಡುವು ಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಬಹು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟನು. ಅವನು ಆ ದಿನವನು್ನ
ಕಂಡು ಬಹು ಸಂತೋಷಗೊಂಡನು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

57 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಏನು? ನೀನು ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ
ನೋಡಿರುವಿ ೕ? ನಿನಗೆ ಐವತು್ತ ವಷರ್ವೂಆಗಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

58 ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಅಬ್ರ ಾಮನು
ಹುಟು್ಟವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲಿಂದಲೂ ಾನು ಇದೆ್ದೕನೆ!” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
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59ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇಜನರುಆತನತ್ತ ಬೀರಲು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಆದರೆಯೇಸು ಅಡಗಿಕೊಂಡು ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.

9
ಯೇಸು ಹುಟು್ಟ ಕುರುಡನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವನು

1ಯೇಸು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಒಬ್ಬ ಹುಟು್ಟ ಕುರುಡನನು್ನ ಕಂಡನು.
2ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನಿಗೆ, “ಗುರುವೇ,ಈಮನುಷ ್ಯನು ಹುಟು್ಟ ಕುರುಡ ಾಗಲು
ಾರ ಾಪ ಾರಣ? ಅವನ ಸ್ವಂತ ಾಪವೇ ಅಥ ಾ ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ
ಾಪವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
3ಯೇಸು, “ಅವನ ಾಪ ಾಗಲಿ ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ ಾಪ ಾಗಲಿ ಇದಕೆ್ಕ
ಾರಣವಲ್ಲ. ದೇವರ ಾಯರ್ವುಅವನಲಿ್ಲ ತೋರಿಬಲೆಂದು ಹೀ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 4ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನ ಾಯರ್ವನು್ನ ಹಗಲಿರು ಾಗಲೇ ಾವು ಾಡಬೇಕು. ಾತಿ್ರ
ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಾವನೂ ಕೆಲಸ ಾಡ ಾರನು. 5 ಾನು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರು ಾಗ,
ಾನೇ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬೆಳ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
6ಯೇಸುಈ ಾತನು್ನ ಹೇಳಿದಮೇಲೆನೆಲದಮೇಲೆಉಗುಳಿಅದರಿಂದಕೆಸರನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚದನು. 7ಯೇಸು ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ,

“ಹೋಗಿಸಿಲೋವಕೊಳದಲಿ್ಲ ತೊಳೆದುಕೊ”ಎಂದುಹೇಳಿದನು. (ಸಿಲೋವಅಂದರೆ
“ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು.”) ಅಂತೆಯೇ ಅವನು ಹೋಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡನು. ಆ
ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟಬಂದಿತು.

8 ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ದಲು ಭಿ ಬೇಡುತಿ್ತದು್ದದನು್ನ ನೋಡಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಮತು್ತ
ಅವನನೆರೆಯವರು, “ನೋಡಿ! ಾ ಾಗಲೂಭಿ ಬೇಡು ಾ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದವನು
ಇವನೇ ಅಲ್ಲವೇ” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದರು.

9 ಕೆಲವು ಜನರು, “ ೌದು ಅವನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇನು್ನ ಕೆಲವರು, “ಇಲ್ಲ,
ಇವನು ಆಮನುಷ ್ಯನಲ್ಲ. ಇವನು ಅವನಂತಿ ಾ್ದನಷೆ್ಟೕ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅದಕೆ್ಕ ಆಮನುಷ ್ಯನು, “ ಾನೇ ಅವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10ಜನರು, “ನೀನು ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
11ಆ ಮನುಷ ್ಯನು, “ಯೇಸು ಎಂಬವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಸರನು್ನ ಾಡಿ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ

ಹಚಿ್ಚ, ಸಿಲೋವ ಕೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ಾನು
ತೊಳೆದುಕೊಂಡೆನು. ಈಗ ನನಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣಿಸುತಿ್ತದೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

12ಜನರು ಆಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಆಮನುಷ ್ಯನು, “ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಗುಣಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಫರಿ ಾಯರಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ
13 ಬಳಿಕ ಜನರು ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಫರಿ ಾಯರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು ತಂದರು.
ದಲು ಕುರುಡ ಾಗಿದ್ದವನು ಅವನೇ. 14 ಯೇಸು ಕೆಸರು ಾಡಿ ಅವನ

ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದನು. ಯೇಸುಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದು್ದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ.
15ಆದ್ದರಿಂದಅವರು ಆಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ನೀನು ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
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ಆ ಮನುಷ ್ಯನು, “ಆತನು ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಕೆಸರನು್ನ ಹಚಿ್ಚದನು. ಾನು
ತೊಳೆದುಕೊಂಡೆನು. ಈಗ ನನಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣಿಸುತಿ್ತದೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

16 ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು (ಯೇಸು) ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನು ದೇವರಿಂದ
ಬಂದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇತರರು, “ಇವನು ಾಪಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ಇಂಥ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಹೇಗೆ
ಾಡ ಾದೀತು?” ಎಂದರು. ಹೀಗೆಯೆಹೂದ್ಯರಲೆ್ಲೕ ಭಿ ಾ್ನಭಿ ಾ್ರಯಉಂಟಾಯಿತು.
17 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಗುಣಹೊಂದಿದವನಿಗೆ, “ಆ ಮನುಷ ್ಯನು (ಯೇಸು)

ನಿನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು ಮತು್ತ ನಿನಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣಿಸುತಿ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಬಗೆ್ಗ
ನಿನಗೇನು ಅನಿ್ನಸುತ್ತದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಆತನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
18 ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ದಲು ಕುರುಡ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಈಗ ಇವನಿಗೆ

ಗುಣ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರುಗಳು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿದರು. 19 ಅವರು ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ,
“ಇವನು ನಿಮ್ಮ ಮಗನೋ? ಇವನು ಹುಟು್ಟಕುರುಡನೆಂದು ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ.
ಾ ಾದರೆ ಇವನಿಗೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣಿಸುತ್ತದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
20 ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು, “ಇವನು ನಮ್ಮ ಮಗನೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತು್ತ.

ಇವನು ಹುಟು್ಟಕುರುಡನೆಂಬುದೂ ನಮಗೆ ಗೊತು್ತ. 21 ಆದರೆ ಈಗ
ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣಿಸುತ್ತದೆ ೕ ಾರು ಗುಣಪಡಿಸಿದರೋ ನಮಗೆ
ತಿಳಿಯದು. ಅವನನೆ್ನೕ ಕೇಳಿ. ಇವನು ತನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳುವಷು್ಟ
ಾ್ರಯಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 22 ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಾಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಯೇಸುವನು್ನ
ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಹೇಳುವ ಾರನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ ಸ ಾಮಂದಿರದಿಂದ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸುವು ಾಗಿ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರುಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. 23 ಆದ ಾರಣವೇ ಅವನ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು, “ಅವನು ಾ್ರಯಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನನೆ್ನೕ ಕೇಳಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

24ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಕುರುಡ ಾಗಿದ್ದ ಆಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆದು, “ನೀನು
ದೇವರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಬೇಕು. ಈಮನುಷ ್ಯನು (ಯೇಸು) ಾಪಿಯೆಂದು ನಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದರು.

25ಆಮನುಷ ್ಯನು, “ಅವನು ಾಪಿ ೕ ಅಲ್ಲ ೕ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾನು
ಕುರುಡ ಾಗಿದೆ್ದನು;ಈಗನನಗೆದೃಷಿ್ಟ ಬಂದಿದೆಎಂಬುದಂತೂನನಗೆಗೊತಿ್ತದೆ”ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

26ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು, “ಅವನು (ಯೇಸು) ನಿನಗೇನು ಾಡಿದನು? ಅವನು
ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಹೇಗೆ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

27 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು, “ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಅದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನನಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಏಕೆ ಕೇಳಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ? ನೀವು ಸಹ ಆತನ
ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರೋ?” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
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28 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಕೋಪಗೊಂಡು ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿ,

“ನೀನು ಅವನ (ಯೇಸು) ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಿರುವೆ. ಾವು ೕಶೆಯ
ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 29 ದೇವರು ೕಶೆ ಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದನೆಂಬುದನು್ನ
ಾವು ಬಲೆ್ಲವು. ಆದರೆ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು (ಯೇಸು) ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದನೆಂಬುದು ಸಹ
ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

30ಆ ಮನುಷ ್ಯನು, “ಇದು ಬಹು ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಸಂಗತಿ. ಯೇಸು ಎಲಿ್ಲಂದ
ಬಂದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆಆತನು ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು.
31ದೇವರು ಾಪಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಮೆ್ಮಲರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದರೆ
ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವವನಿಗೂ ಮತು್ತ ತನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವವನಿಗೂ
ಕಿವಿಗೊಡು ಾ್ತನೆ. 32 ಹುಟು್ಟಕುರುಡನೊಬ್ಬನನು್ನ ಾ ಾದರೂ ಎಂ ಾದರೂ
ಗುಣಪಡಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ದಲನೆ ಸಲ. 33 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು (ಯೇಸು)
ದೇವರಿಂದಲೇ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಆತನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇಂಥ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
34 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು, “ ಾಪದಲೆ್ಲೕ ಹುಟಿ್ಟ ಬೆಳೆದವನು ನೀನು! ನಮಗೇ

ಉಪದೇಶ ಾಡುವಿ ಾ?” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಅವನನು್ನ
ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಹೊರಗಟಿ್ಟದರು.

ಆತಿ್ಮಕ ಅಂಧತೆ
35 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಹೊರಗಟಿ್ಟದು್ದ ಯೇಸುವಿಗೆ

ತಿಳಿಯಿತು. ಯೇಸು ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕಂಡು, “ನೀನು ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವಿ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

36 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು, “ ಾ್ವಮೀ, ಆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಾರು? ನನಗೆ ತಿಳಿಸು.
ಾನು ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
37 ಯೇಸು, “ನೀನು ಆತನನು್ನ ಈ ಾಗಲೇ ನೋಡಿರುವೆ. ಈಗ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡುತಿ್ತರು ಾತನೇ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
38 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು, “ ೌದು ಪ್ರಭುವೇ, ಾನು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದು

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ ಅವನುಯೇಸುವಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆ ಾಧಿಸಿದನು.
39 ಯೇಸು, “ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ತೀ ಾರ್ಗಲೆಂದು ಾನು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದೆನು.

ಕುರುಡರು ಾಣುವಂ ಾಗಲೆಂದೂ ಕಣು್ಣಳ್ಳವರು ಕುರುಡ ಾಗಲೆಂದೂ ಾನು
ಬಂದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

40 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಫರಿ ಾಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಏನು? ನಮ್ಮನು್ನ ಸಹ ಕುರುಡರೆಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ ಾ?” ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದರು.

41ಯೇಸು, “ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಕುರುಡ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾಪವೆಂಬ ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ
ಗುರಿ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು, ‘ನಮಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಾಪಿಗಳೇ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10
ಕುರುಬನು ಮತು್ತ ಅವನ ಕುರಿಗಳು
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1ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಒಬ್ಬನು ಕುರಿಹಟಿ್ಟ ಳಗೆ

ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾಗ ಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಮತೆ್ತಲಿ್ಲಂ ಾದರೂ
ಹತಿ್ತ ಬರುವವನು ಸುಲಿಗೆ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 2ಆದರೆ ಕುರುಬನು ಾಗಿಲ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾ್ತನೆ.
3 ಾವಲು ಾರನು ಕುರುಬನಿಗೆ ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆಯು ಾ್ತನೆ. ಕುರಿಗಳು ಅವನ ಸ್ವರಕೆ್ಕ
ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತವೆ. ಕುರುಬನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆದು ಹೊರಗೆ
ಬಿಡು ಾ್ತನೆ. 4 ಆ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಾ್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ
ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಕುರಿಗಳು ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತ್ತವೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಅವನ

ಸ್ವರವನು್ನ ತಿಳಿದಿವೆ. 5 ಆದರೆ ಕುರಿಗಳು ತಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಎಂದಿಗೂ
ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳುಅವನ ಸ್ವರವನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6ಯೇಸು ಹೇಳಿದಈ ಾಮ್ಯದ ಅಥರ್ವನು್ನ ಜನರು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಯೇಸು ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬ
7 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಮತೆ್ತ, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಾನೇ

ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಾಗಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 8 ಾನು ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ
ಕಳ್ಳ ಾಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಸುಲಿಗೆ ಾರ ಾಗಿದ್ದರು. ಕುರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.
9 ಾನೇ ಾಗಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವರು ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದುವರು. ಅವರು ಒಳಗೆ ಬರಬಲ್ಲರು. ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಲ್ಲರು ಮತು್ತ
ಹುಲು್ಲ ಾವಲನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವರು. 10 ಕಳ್ಳನು ಕದಿಯುವುದಕೂ್ಕ ಕೊಲು್ಲವುದಕೂ್ಕ
ಾಶ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಬರು ಾ್ತನೆ. ಾ ಾದರೋ ಸಮೃದಿ್ಧಕರ ಾದ ಜೀವವನು್ನ
ಕೊಡಲು ಬಂದೆನು.

11 “ ಾನೇ ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬ. ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬನು ಕುರಿಗಳಿ ಾಗಿ ತನ್ನ
ಾ್ರಣವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 12 ಕುರಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೇಮಿತ ಾಗಿರುವ
ಕೂಲಿ ಾಳು ಕುರುಬನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಕೂಲಿ ಾಳು ಕುರಿಗಳ ಒಡೆಯನಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಕೂಲಿ ಾಳು ತೋಳ ಬರುವುದನು್ನ ಾಣು ಾಗ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಓಡಿಹೋಗು ಾ್ತನೆ. ಆಗ ತೋಳವು ಕುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅವುಗಳನು್ನ
ಚದರಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. 13 ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಓಡಿಹೋಗು ಾ್ತನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಕೇವಲ
ಕೂಲಿ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನ ಕುರಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

14-15 “ ಾನು ಕುರಿಗಳಿ ಾಗಿ (ಜನರಿ ಾಗಿ) ಚಿಂತಿಸುವ ಕುರುಬ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ
ತಂದೆಯು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾನು ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ. ಮತು್ತ
ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿವೆ. ಈ
ಕುರಿಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ನನ್ನ ಜೀವವನೆ್ನೕ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 16 ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕುರಿಗಳು ಸಹ
ಇವೆ. ಅವುಗಳು ಇಲಿ್ಲರುವ ಈ ಮಂದೆಯಲಿ್ಲಲ್ಲ. ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಸಹ ಒಳಗೆ
ನಡೆಸಬೇಕು. ಅವುಗಳು ನನ್ನ ಸ್ವರಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಒಂದೇ
ಮಂದೆಯಿರುವುದು ಮತು್ತ ಒಬ್ಬನೇ ಕುರುಬನಿರುವನು. 17 ತಂದೆಯು ನನ್ನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 18 ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಾರೂ ನನಿ್ನಂದ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳ ಾರರು; ಾನೇ
ಅದನು್ನ ಇಚಾ್ಛಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ ಅದನು್ನ
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ಮತೆ್ತ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆಹಕಿ್ಕದೆ. ಹೀಗೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ತಂದೆಯೇನನಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಭೇದ
ಉಂಟಾಯಿತು. 20 ಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು, “ಅವನೊಳಗೆ ದೆವ್ವವು ಸೇರಿಕೊಂಡು
ಅವನನು್ನ ಹುಚ್ಚನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಏಕೆ ಕಿವಿಗೊಡುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

21 ಆದರೆ ಇತರರು, “ದೆವ್ವದಿಂದ ಹುಚು್ಚ ಹಿಡಿದಿರುವ ಮನುಷ ್ಯನು ಈ ರೀತಿಯ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕುರುಡರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲು ದೆವ್ವಕೆ ್ಕ
ಾಧ್ಯವೇ? ಇಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಯೇಸುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯೆಹೂದ್ಯರು

22 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಚರಿಸುವ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಯ ಹಬ್ಬವು ನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ. ಅದು
ಚಳಿ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬ. 23ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಸೊಲೊ ೕನನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದನು. 24 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದರು. ಅವರು
ಆತನಿಗೆ, “ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನಮ್ಮನು್ನ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಳಿಸುವೆ? ನೀನು
ಕಿ್ರಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

25 ಯೇಸು, “ ಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆನು. ಆದರೆ ನೀವು ನಂಬಲಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾನು ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು
ಾರೆಂಬುದನು್ನ ಆ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. 26 ಆದರೆ ನೀವು

ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳಲ್ಲ (ಜನರಲ್ಲ). 27 ನನ್ನ
ಕುರಿಗಳು ನನ್ನ ಸ್ವರಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತವೆ. ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು ಮತು್ತ
ಅವುಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತ್ತವೆ. 28 ನನ್ನ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಾನು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವುಎಂದಿಗೂ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ,ಮತು್ತ ಅವುಗಳನು್ನ ಾರೂ ನನಿ್ನಂದ
ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳ ಾರರು. 29ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಆತನು
ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕೈಯಿಂದ
ಾರೂ ಕದು್ದಕೊಳ್ಳ ಾರರು. 30ತಂದೆಯುಮತು್ತ ಾನು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ್ದೕವೆ”ಎಂದು

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
31 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಮತೆ್ತ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

32ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ತಂದೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ಆ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದರ ನಿಮಿತ್ತ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
33ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲತಿ್ತರುವುದು ನೀನು ಾಡಿದ ಾವುದೇ

ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲ್ಲ. ನೀನು ಾಡುತಿ್ತರುವ ದೇವದೂಷಣೆ ಾಗಿ.
ನೀನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ. ನೀನು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ದೇವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ!
ಆದ ಾರಣ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕವೆ!” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

34ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ, ‘ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೇವರುಗಳೆಂದು
ಹೇಳಿದೆನು’✡ ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ. 35 ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ
✡ 10:34: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 82:6.
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ಜನರನು್ನ ಈ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ದೇವರುಗಳೆಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು
ಾ ಾಗಲೂ ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ. 36 ತಂದೆಯೇ ನನ್ನನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ

ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಾನು ದೇವರ ಮಗನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ದೇವದೂಷಣೆ ಾಡುವವನೆಂದು ಹೇಳುವುದೇಕೆ? 37 ನನ್ನ ತಂದೆಯು
ಾಡುವುದನು್ನ ಾನು ಾಡದಿದ್ದರೆ, ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ನಂಬಬೇಡಿ. 38ಆದರೆ

ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾನು ಾಡಿದರೆ,ಆ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು
ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು. ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡದಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಾಯರ್ಗಳ ಾ್ಲದರೂ
ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿರಿ. ತಂದೆಯು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಾನು ತಂದೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ಆಗ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿಮತು್ತ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

39ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತೆ್ತ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ಆದರೆಯೇಸು
ಅವರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡನು.

40ಬಳಿಕಯೇಸು ೕಡರ್ನ್ನದಿಯಆಚೆಯದಡಕೆ್ಕಹೋದನು. ೕ ಾನನು
ದಲು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಯೇಸು ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ತಂಗಿದನು.

41 ಆಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. “ ೕ ಾನನು ಎಂದೂ
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ೕ ಾನನು ಈ ಮನುಷ ್ಯನ
(ಯೇಸುವಿನ) ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ” ಎಂದು ಅವರು
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 42 ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ

ಇಟ್ಟರು.

11
ಾಜರನಮರಣ

1 ಾಜರನೆಂಬ ಒಬ್ಬನು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಬೆ ಾನಿ ಎಂಬ
ಊರಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. ಮರಿಯಳು ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಸಹೋದರಿ ಾದ
ಾಥರ್ಳು ಈ ಊರಿನಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. 2 ಪ್ರಭುವಿಗೆ (ಯೇಸುವಿಗೆ)

ಪರಿಮಳತೈಲವನು್ನ ಹಚಿ್ಚ ಆತನ ಾದಗಳನು್ನ ತನ್ನ ತಲೆಕೂದಲಿನಿಂದ ಒರಸಿದವಳೇ
ಈ ಮರಿಯಳು. ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದ ಾಜರನು ಮರಿಯಳ ಸಹೋದರ ಾಗಿದ್ದನು.
3 ಆದ್ದರಿಂದ ಮರಿಯಳು ಮತು್ತ ಾಥರ್ಳು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ
ಾಜರನು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.

4ಯೇಸು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ, “ಈ ಾಯಿಲೆಯು ದೇವರ ಮತು್ತ ದೇವಕು ಾರನ
ಮಹಿಮೆ ಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಮರಣ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
5 ಯೇಸು ಾಥರ್ಳನು್ನ, ಆಕೆಯ ಸಹೋದರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಾಜರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 6 ‘ ಾಜರನು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ’ ಎಂಬ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಆತನು
ಕೇಳಿ ಾಗ ಾನಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಇನೂ್ನ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಂಗಿದನು. 7ಬಳಿಕ
ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ ಾವು ಜುದೇಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
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8 ಶಿಷ ್ಯರು, “ಗುರುವೇ, ಜುದೇಯದಯೆಹೂದ್ಯರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲು

ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ಅ ಾದದು್ದ ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ಹಿಂದೆಯಷೆ್ಟೕ. ಈಗ ನೀನು ಮತೆ್ತ
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆನು್ನವಿ ಾ?” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

9 ಯೇಸು, “ಹಗಲಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡು ಾಸುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ೌದಲ್ಲವೇ? ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುವವನು ಎಡವಿಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಲೋಕದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ
ಅವನು ನೋಡಬಲ್ಲನು. 10 ಆದರೆ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವವನು ಎಡವು ಾ್ತನೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಡೆಯಲು ಅವನಿಗೆ ಾವ ಬೆಳಕೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

11ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, “ನಮ್ಮ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ಾಜರನು
ಈಗ ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅವನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಲು ಾನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

12 ಶಿಷ ್ಯರು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಅವನು ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೆ ಆರೋಗ ್ಯ ಹೊಂದುವನು”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 13 ಾಜರನು ಸತು್ತಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ. ಎಂಬಥರ್ದಲಿ್ಲ ಯೇಸು
ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಾಜರನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂಬಥರ್ದಲಿ್ಲಯೇಸು
ಹೇಳಿದನೆಂಬು ಾಗಿ ಶಿಷ ್ಯರು ಾವಿಸಿಕೊಂಡರು.

14 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು, “ ಾಜರನು ಸತು್ತಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ. 15 ಆದರೆ ಾನು
ಅಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಾರಣ ಸಂತೋಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಾನು
ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ,ಆಗನೀವುನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಇಡುವಿರಿ. ಬನಿ್ನ,ಅವನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಸ್ವಷ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

16 ಆಗ ದಿದುಮನೆಂಬ ತೋಮನು ತನ್ನ ತೆ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ ಾವು ಸಹ
ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿಜುದೇಯದಲಿ್ಲ ಾ ೕಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಬೆ ಾನಿಯಲಿ್ಲಯೇಸು
17ಯೇಸು ಬೆ ಾನಿಯಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಈ ಾಗಲೇ ಾಜರನು ಸತು್ತ ಸ ಾಧಿ ಾಗಿ
ಾಲು ್ಕ ದಿನಗ ಾಯಿತೆಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 18 ಬೆ ಾನಿಯು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಸು ಾರು ಎರಡು ಮೈಲಿಗಳಷು್ಟ ದೂರದಲಿ್ಲತು್ತ. 19 ಅನೇಕ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಾಥರ್ ಮತು್ತ ಮರಿಯಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಾಥರ್ ಮತು್ತ
ಮರಿಯಳನು್ನ ಅವರ ತಮ್ಮ ಾದ ಾಜರನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೈಸಲು ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಬಂದಿದ್ದರು.

20ಯೇಸುಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಎಂಬಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಥರ್ಳುಆತನನು್ನ ವಂದಿಸಲು
ಹೊರಗೆ ಹೋದಳು. ಆದರೆ ಮರಿಯಳು ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದಳು. 21 ಾಥರ್ಳು
ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಇಲಿ್ಲ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಸಹೋದರನು ಾಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
22ಆದರೆಈಗಲೂ ಸಹ ನೀನು ಏನನೆ್ನೕ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ
ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

23ಯೇಸು, “ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನು ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

24 ಾಥರ್ಳು, “ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ಪುನರು ಾ್ಥನ ಾಗು ಾಗ ಅವನು ಮತೆ್ತ
ಎದು್ದಬರುವನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂಬು ಾಗಿಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಳು.
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25ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ ಾನೇ ಪುನರು ಾ್ಥನ. ಾನೇ ಜೀವ. ನನ್ನನು್ನ ನಂಬುವವನು
ಾನು ಸತ್ತನಂತರವೂ ಮತೆ್ತ ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದುವನು. 26 ಮತು್ತ ಬದುಕು ಾ್ತ
ನನ್ನನು್ನ ನಂಬುವವನು ಎಂದಿಗೂ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಾಥರ್ಳೇ, ನೀನು ಇದನು್ನ
ನಂಬುವಿ ಾ?” ಎಂದನು.

27 ಾಥರ್ಳು, “ ೌದು ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ದೇವರ ಮಗ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಾನು
ನಂಬುವೆ. ಈಲೋಕಕೆ್ಕ ಬರಬೇ ಾಗಿದ್ದವನು ನೀನೇ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು.

ಯೇಸು ಕಣಿ್ಣೕರಿಡುವನು
28 ಾಥರ್ಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಾದ ಮರಿಯಳ ಬಳಿಗೆ

ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದಳು. ಾಥರ್ಳು ಮರಿಯ ಂದಿಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿ,
“ಗುರುವು (ಯೇಸು) ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಳು. 29 ಇದನು್ನ
ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಮರಿಯಳು ಎದು್ದ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬೇಗಬೇಗನೆ ಹೋದಳು.
30 ಯೇಸು ಇನೂ್ನ ಊರೊಳಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಾಥರ್ಳು ತನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದ
ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಆತನಿದ್ದನು. 31ಯೆಹೂದ್ಯರುಮರಿಯ ಂದಿಗೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರು
ಆಕೆಯನು್ನ ಸಂತೈಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಮರಿಯಳು ಎದು್ದ ಬೇಗನೆ ಹೋಗುವುದನು್ನ ಅವರು
ಕಂಡರು. ಆಕೆಯು ಅಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸ ಾಧಿಯಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆಂದು ಅವರು
ಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಆಕೆಯನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 32ಯೇಸು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಮರಿಯಳು
ಹೋದಳು. ಆಕೆಯು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂ ಾಗ ಆತನ ಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ,
“ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಇಲಿ್ಲ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಸಹೋದರನು ಾಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

33 ಮರಿಯಳ ಮತು್ತ ಆಕೆ ಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಗೋ ಾಟವನು್ನ
ಯೇಸು ನೋಡಿ ಾಗ, ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಾಗಿ ದುಃಖಗೊಂಡು ತತ್ತರಿಸಿದನು.
34ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಅವನನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ ಾ್ವಮೀ, ಬಂದು ನೋಡು” ಎಂದರು.
35ಯೇಸು ಕಣಿ್ಣೕರಿಟ್ಟನು.
36 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನೋಡಿ! ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ

ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು!” ಎಂದರು.
37 ಆದರೆ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಯೇಸು ಕುರುಡನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ

ಗುಣಪಡಿಸಿದನ ಾ್ಲ; ಾಜರನಿಗೂ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಅವನನು್ನ ಾವಿನಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸ ಾರ ಾಗಿತೆ್ತೕ?” ಎಂದರು.

ಮರುಜೀವ ಪಡೆದ ಾಜರ
38 ಯೇಸು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಬಹಳ ಾಗಿ ದುಃಖಗೊಂಡು, ಾಜರನಿದ್ದ

ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಆ ಸ ಾಧಿಯು ಒಂದು ಗವಿ ಾಗಿತು್ತ. ಅದರ
ಾಯಿಗೆದೊಡ್ಡಕಲ್ಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದ್ದರು. 39 “ಆ ಕಲ್ಲನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿರಿ”ಎಂದುಯೇಸು
ಹೇಳಿದನು.

ಾಜರನ ಅಕ್ಕ ಾದ ಾಥರ್ಳು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಾಜರನು ಸತು್ತ ಾಲು ್ಕ
ದಿನಗ ಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲ ದು ಾರ್ಸನೆಯಿರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
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40ಯೇಸು ಾಥರ್ಳಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿ ಾ? ನೀನು

ನಂಬಿದರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಾಣುವೆ ಎಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದೆನು”
ಎಂದನು.

41 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸ ಾಧಿಯ ಾಯಿಂದ ಕಲ್ಲನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದರು. ಆಗ
ಯೇಸು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಮೇಲಕೆ್ಕ ನೋಡಿ, “ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದರಿಂದ
ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 42 ನೀನು ಾ ಾಗಲೂ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವೆ ಎಂಬುದು
ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದಿರುವ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ
ಾನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದೆನು. ನೀನೇ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವು ಾಗಿ ಅವರು
ನಂಬಬೇಕೆಂದು ಾನು ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. 43 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಗಟಿ್ಟ ಾದ
ಧ ್ವನಿಯಿಂದ, “ ಾಜರನೇ, ಹೊರಗೆ ಾ!” ಎಂದು ಕರೆದನು. 44ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದವನು
( ಾಜರನು) ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. ಅವನ ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳಿಂದ ಸುತ್ತ ಾಗಿತು್ತ.
ಅವನಮುಖವನು್ನ ಕರವಸ್ತ ್ರದಿಂದಮುಚ್ಚ ಾಗಿತು್ತ.
ಆಗ ಯೇಸು, “ಅವನಿಗೆ ಸುತಿ್ತರುವ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿರಿ, ಅವನು

ಹೋಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಸಂಚು
(ಮ ಾ್ತಯ 26:1-5; ಾಕರ್ 14:1-2; ಲೂಕ 22:1-2)

45 ಮರಿಯಳನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು.
ಯೇಸು ಾಡಿದ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಕಂಡ ಇವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. 46 ಆದರೆ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಫರಿ ಾಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
ಯೇಸು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. 47 ಆಗ ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಆಲೋಚ ಾಸಭೆಯನು್ನ ಕರೆದು, “ ಾವು ಏನು ಾಡಬೇಕು? ಈ
ಮನುಷ ್ಯನು (ಯೇಸು) ಅನೇಕ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 48 ಈ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಾವು ಅವನಿಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಇವನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವರು. ಆಗ ರೋಮ್ ಾಜ್ಯದವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇ ಾಲಯವನೂ್ನ
ನಮ್ಮ ದೇಶವನೂ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು”ಅಂದರು.

49 ಅವರಲಿ್ಲ ಾಯಫನೆಂಬ ಒಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಅವನು ಆ ವಷರ್
ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು, “ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ! 50ಇಡೀ ಜ ಾಂಗವು
ಾಶ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಬ್ಬನು ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಾಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ
ನೀವು ಇದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

51 ಇದು ಾಯಫನ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಆ ವಷರ್
ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಯೇಸು
ಾಯು ಾ್ತನೆಂದು ಅವನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದನು. 52 ೌದು,
ಯೆಹೂದ್ಯರಿ ಾಗಿಯೂ ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಚದರಿಹೋಗಿರುವ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಆತನು ಾಯಲಿದ್ದನು.

53 ಅಂದಿನಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಚು
ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿದರು. 54 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸುವು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ

ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ಆತನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
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ಮರುಭೂಮಿಯಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ಎಂಬಊರಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಇಳಿದುಕೊಂಡನು.

55 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವು ಸಮೀಪ ಾಗಿತು್ತ. ಪಸ್ಕಹಬ್ಬಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ
ತಮ್ಮ ಾ್ರಮಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷ ಾದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಾ ್ಕಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರು
ಹೋಗಿದ್ದರು. 56 ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಯೇಸುವನು್ನ ಹುಡುಕತೊಡಗಿದರು. ಅವರು
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು, “ಆತನು ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಬರುವನೇ? ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ
ಏನು?” ಎಂದು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 57 ಆದರೆ ಮ ಾ ಾಜಕರು
ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರು, ಯೇಸು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂಬುದು ಾರಿ ಾದರೂ ತಿಳಿದು ಬಂದರೆ
ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿಶೇಷ ಆ ಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಆತನನು್ನ
ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು.

12
ಬೆ ಾನಿಯಲಿ್ಲಯೇಸು
(ಮ ಾ್ತಯ 26:6-13; ಾಕರ್ 14:3-9)

1 ಪಸ್ಕಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಇನೂ್ನ ಆರು ದಿನಗಳಿ ಾ್ದಗ ಯೇಸು ಬೆ ಾನಿಗೆ ಹೋದನು.
ಾಜರನು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಊರೇ ಬೆ ಾನಿ. (ಯೇಸು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಎಬಿ್ಬಸಿದ ಮನುಷ ್ಯನೇ ಾಜರನು.) 2 ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ ಾತಿ್ರಭೋಜನವನು್ನ
ಏಪರ್ಡಿಸಿದ್ದರು. ಾಥರ್ಳು ಊಟವನು್ನ ಬಡಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ
ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರಲಿ್ಲ ಾಜರನೂ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. 3 ಆಗ ಮರಿಯಳು,
ಬಹು ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಸುಗಂಧತೈಲವನು್ನ* ಅಧರ್ ಲೀಟರಿನಷು್ಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು, ಯೇಸುವಿನ ಾದಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚದಳು. ಬಳಿಕ ತನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಆತನ
ಾದಗಳನು್ನ ಒರೆಸಿದಳು. ಆ ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯದ ಸು ಾಸನೆಯು ಇಡೀ ಮನೆಯನೆ್ನೕ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು.

4 ಇಸ್ಕರಿ ೕತ ಯೂದನು ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. (ಮುಂದೆ, ಯೇಸುವಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದವನು ಇವನೇ.)
ಮರಿಯಳು ಾಡಿದ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಯೂದನು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. 5 ಅವನು,
“ಆ ಪರಿಮಳದ ದ್ರವ್ಯದ ಬೆಲೆ ಮುನೂ್ನರು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳು.† ಅದನು್ನ ಾರಿ ಆ
ಹಣವನು್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿತು್ತ” ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದನು. 6 ಆದರೆ ಯೂದನಿಗೆ
ಬಡವರ ಬಗೆ್ಗ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಚಿಂತೆಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕಳ್ಳ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಾಗೆ
ಹೇಳಿದನು. ಶಿಷ ್ಯಸಮು ಾಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರವಿದ್ದ ಹಣದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಅವನ ವಶದಲಿ್ಲತು್ತ.
ಅವನು ಆ ಾಗೆ್ಗ ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಿಂದ ಹಣವನು್ನ ಕದು್ದಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.

7 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಆಕೆಯನು್ನ ತಡೆಯಬೇಡ. ನನ್ನನು್ನ ಶವಸಂ ಾ್ಕರಕೆ ್ಕ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಈ ದಿನಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಆಕೆ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿದು್ದ ಒಳೆ್ಳಯದೇ
ಸರಿ. 8 ಬಡವರು ಾ ಾಗಲೂ ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರು ಾ್ತರೆ ಆದರೆ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಾ ಾಗಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

* 12:3: ಸುಗಂಧತೈಲ ಾಡ್ರ್ ಗಿಡದ ಅಪ್ಪಟ ಬೇರಿನಿಂದ ಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ತೈಲ. † 12:5:
ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಮೂಲ ದಿ ಾರಿ. ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಾರನ ಒಂದು ದಿನದ ಸಂಬಳ.
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ಾಜರನ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಚು
9 ಯೇಸು ಬೆ ಾನಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಕೇಳಿ

ಆತನನೂ್ನ ಾಜರನನೂ್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರು. ಯೇಸುವಿನಿಂದ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಟ್ಟವನೇ ಾಜರನು. 10 ಆದರೆ ಮ ಾ ಾಜಕರು
ಾಜರನನು್ನ ಸಹ ಕೊಲ್ಲಲು ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. 11 ಾಜರನ
ನಿಮಿತ್ತ ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಾಯಕರನು್ನ ತೊರೆದು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದ ಾರಣವೇ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಾಜರನನು್ನ ಸಹ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು.

ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆಯೇಸುವಿನ ಪ್ರವೇಶ
(ಮ ಾ್ತಯ 21:1-11; ಾಕರ್ 11:1-11; ಲೂಕ 19:28-40)

12ಮರುದಿನ,ಯೇಸುಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂಬಸುದಿ್ದ ಅಲಿ್ಲಯಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಾ ್ಕಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅನೇಕರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. 13 ಜನರು ಖಜೂರ್ರದ
ಗರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಯೇಸುವನು್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಹೋದರು.

“ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
‘ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರು ಾತನಿಗೆ ದೇವ ಾಶೀ ಾರ್ದ ಾಗಲಿ!’ ಕೀತರ್ನೆ.
118:25-26

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಜನಿಗೆ ದೇವ ಾಶೀ ಾರ್ದ ಾಗಲಿ!”

ಎಂದು ಜನರು ಕೂಗಿದರು.
14 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕತೆ್ತ ಂದನು್ನ ಕಂಡು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು

ಹೊರಟನು. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಹೇಳುವಂತೆಯೇ ಇದು ನೆರವೇರಿತು:

15 “ಸಿ ೕನ್ ನಗರವೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ!
ನೋಡು! ನಿನ್ನ ಾಜನು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಾ್ರಯದ ಕತೆ್ತಯಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.” ಜಕಯರ್ 9:9

16 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಯೇಸು ಮಹಿ ಾಪದವಿಗೆ ಏರಿಹೋದ ನಂತರ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಆತನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡರು; ಮತು್ತ
ಾವು ಆತನಿ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರ ಹೇಳಿಕೆ
17 ಯೇಸು ಾಜರನಿಗೆ ಸ ಾಧಿ ಳಗಿಂದ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ

ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿ ಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರು. ಯೇಸು
ಾಡಿದ ಈ ಾಯರ್ದ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 18ಯೇಸು ಾಡಿದ

ಈ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ವನು್ನ ಕೇಳಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು
ಹೋಗಿದ್ದರು. 19 ಆದ್ದರಿಂದ ಫರಿ ಾಯರು, “ನೋಡಿ! ನಮ್ಮ ೕಜನೆಯು
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ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಯಿತು. ಜನರು ಆತನನೆ್ನೕ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ!” ಎಂದು
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಜೀವ,ಮರಣಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
20 ಅಲಿ್ಲ ಗಿ್ರೕಕ್ ಜನರು ಸಹ ಇದ್ದರು. ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಆ ಾಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ

ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಇವರೂ ಸೇರಿದ್ದರು. 21 ಈ ಗಿ್ರೕಕ್ ಜನರು
ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. (ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಗಲಿ ಾಯದ ಬೆ ಾ್ಸಯಿ ಎಂಬ
ಊರಿನವ ಾಗಿದ್ದವನು.) ಅವರು, “ ಾ್ವಮೀ, ಾವು ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಬೇಕು”
ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 22 ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಅಂದೆ್ರಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅಂದೆ್ರಯನು ಮತು್ತ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.

23 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವ
ಸಮಯ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. 24 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಗೋಧಿಯ
ಾಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದು್ದ ಾಯಲೇಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಅದು ಬೆಳೆದು ಅನೇಕ ಾಳುಗಳನು್ನ
ಫಲಿಸುವುದು. ಾಯದಿದ್ದರೆ,ಅದು ಾ ಾಗಲೂ ಕೇವಲಒಂದೇ ಾ ಾಗಿರುವುದು.
25 ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾ್ರಣವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ಅದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಆದರೆ
ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು ಅದನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಅವನು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದುವನು. 26 ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುವವನು ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಾನು ಇರುವಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನನ್ನ ಸೇವಕನು ಇರುವನು. ನನ್ನ
ಸೇವೆ ಾಡುವ ಜನರನು್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಸ ಾ್ಮನಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ತನ್ನ ಮರಣದ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನ ಹೇಳಿಕೆ
27ಯೇಸು ಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ, “ನನ್ನ ಾ್ರಣವು ತತ್ತರಿಸುತಿ್ತದೆ. ಾನೇನು

ಹೇಳಲಿ? ‘ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನನು್ನ ಈ ಸಂಕಟ ಾಲದಿಂದ ರ ಸು ಎನ್ನಬೇಕೇ?’ ಇಲ್ಲ!
ಸಂಕಟಪಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರವೇ ಾನು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 28 ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿಕೊ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆಗಪರಲೋಕದಿಂದ, “ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನುಮತೆ್ತ

ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂಬ ಾಣಿ ಆಯಿತು.
29ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರು ಈ ಾಣಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ “ಅದು ಗುಡುಗು” ಎಂದರು.
ಆದರೆ ಇತರರು, “ದೇವದೂತನೊಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದನು!”

ಎಂದರು.
30 ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ, “ಆ ಾಣಿ ಾದದು್ದ ನನಗೋಸ ್ಕರವಲ್ಲ, ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ.

31ಈಲೋಕಕೆ್ಕ ತೀ ಾರ್ಗುವ ಾಲ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಈಗಈಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಯನು್ನ
(ಸೈ ಾನ) ಹೊರಗೆ ದಬ್ಬ ಾಗುವುದು. 32 ಾನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಲ್ಪಡುವೆನು.
ಆಗ ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
33 ಾನು ಾಯುವ ರೀತಿಯನು್ನ ಯೇಸು ಈ ಾತಿನಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಿದನು.

34 ಜನರು, “ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸ ಾ ಾಲ ಜೀವಿಸು ಾ್ತನೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು
ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ‘ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಮೇಲೆತ್ತಲ್ಪಡುವನು’ ಎಂದು ನೀನು
ಹೇಳುವುದೇಕೆ? ಈಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
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35 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾತ್ರ ಬೆಳಕು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಕು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರು ಾಗಲೇ ನಡೆಯಿರಿ. ಆಗ ಕತ್ತಲೆಯು ( ಾಪ)
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕವಿದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವವನಿಗೆ ಾನು ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ತಿಳಿಯದು. 36 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಬೆಳಕನು್ನ ಇನೂ್ನ
ಹೊಂದಿರು ಾಗಲೇ ಅದರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ಬೆಳಕಿನವ ಾಗುವಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು,
ತನ್ನನು್ನ ಜನರು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾಗದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅಪನಂಬಿಕೆ
37 ಯೇಸು ಅನೇಕ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಜನರು ಆ
ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡಿದರೂ ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ. 38 ಇದರಿಂ ಾಗಿ,
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದಯೆ ಾಯನು ಹೇಳಿದ್ದ ಾತುಗಳು ನೆರವೇರಿದವು. ಅದೇನೆಂದರೆ:

“ಪ್ರಭುವೇ, ಾವು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾರು ನಂಬಿದರು?
ಪ್ರಭುವಿನ ಾಹುಬಲವು ಾರಿಗೆ ಗೋಚರ ಾಯಿತು?” ಯೆ ಾಯ 53:1

39 ಆದ ಾರಣವೇ ಜನರು ನಂಬ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಯೆ ಾಯನು ಮತೊ್ತಂದು
ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ:

40 “ತಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ಾಣದಂತೆ
ತಮ್ಮ ಮನಸು್ಸಗಳಿಂದ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ

ಪರಿವತರ್ನೆಗೊಂಡು ಗುಣಹೊಂದದಂತೆ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಕುರುಡರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ,

ಅವರಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ಕ ಾ್ಲಗಿಸಿ ಾ್ದನೆ.” ಯೆ ಾಯ 6:10

41 ಯೆ ಾಯನು ಆತನ (ಯೇಸುವಿನ) ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದನು.

42 ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. ಅನೇಕ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಸಹ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅವರು
ಫರಿ ಾಯರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮನು್ನ
ಫರಿ ಾಯರುಸ ಾಮಂದಿರದಿಂದಬಹಿಷ ್ಕರಿಸು ಾ್ತರೆಎಂಬಭಯಅವರಿಗಿತು್ತ. 43ಈ
ಜನರು ದೇವರ ಹೊಗಳಿಕೆಗಿಂತಲೂ ಜನರ ಹೊಗಳಿಕೆಯನೆ್ನೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರು.
ಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದು

44 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಹೀಗೆಂದನು: “ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವನು
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನಲಿ್ಲ (ದೇವರು) ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
45 ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವವನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ನೋಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 46 ಾನೇ ಬೆಳ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವರು
ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಇರ ಾರದೆಂದು ಾನೇ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ.

47 “ ಾನು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದದು್ದ ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ.
ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಜನರನು್ನ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಬಂದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ
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ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಯೂ ನಂಬದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವವನು ಾನಲ್ಲ.
48ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಇಡದಿರುವವನಿಗೆಮತು್ತ ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವವನಿಗೆ
ತೀಪುರ್ ಾಡುವಂಥದು್ದ ಾನು ಆಡಿದ ಾತುಗಳೇ. ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು
ಅವೇ ಅವನಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುತ್ತವೆ. 49 ಏಕೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಾತುಗಳು ನನಿ್ನಂದ
ಬಂದವುಗಳಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ತಂದೆಯೇ ಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ಏನು
ಾ ಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 50ತಂದೆಯಆ ಯು ನಿತ್ಯಜೀವಕೆ್ಕ

ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲನು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ
ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನೕ ಾನು ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.”

13
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯುವನು

1ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವು ಬಹು ಸಮೀಪ ಾಗಿತು್ತ. ಾನು ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯ ಬಂದಿರುವು ಾಗಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಈ
ಲೋಕದಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನವರನು್ನ ಆತನು ಾ ಾಗಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಈಗ ಾದರೋ
ಅವರಮೇಲೆ ತನಗಿರುವ ಅ ಾರ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿಸುವ ಾಲ ಆತನಿಗೆ ಬಂದಿತು್ತ.

2 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಾತಿ್ರಯ ಊಟ ಾ್ಕಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಯೇಸುವಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡುವಂತೆ ಸೈ ಾನನು ಇಸ ್ಕರಿ ೕತ ಯೂದನನು್ನ
ಈ ಾಗಲೇ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದನು. (ಯೂದನು ಸಿ ೕನನ ಮಗ.) 3 ತಂದೆಯು
ಪ್ರತಿ ಂದರ ಮೇಲೆ ತನಗೆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ
ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಅಲ್ಲದೆ ಾನು ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವು ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ
ಈಗ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಮರಳಿಹೋಗುತಿ್ತರುವು ಾಗಿಯೂ ಆತನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ.
4 ಅವರು ಊಟ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಯೇಸು ಎದು್ದ ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಟನು;
ಅಂಗವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡನು. 5 ಅನಂತರ ಒಂದು ಬೋಗುಣಿಗೆ
ನೀರು ಸುರಿದುಕೊಂಡು ಶಿಷ ್ಯರ ಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದು ಾನು ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದ
ಅಂಗವಸ್ತ ್ರದಿಂದ ಅವರ ಾದಗಳನು್ನ ಒರಸಿದನು.

6 ಯೇಸು ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಪೇತ್ರನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ
ಾದಗಳನು್ನ ನೀನು ತೊಳೆಯಕೂಡದು” ಎಂದನು.
7 ಯೇಸು, “ಈಗ ಾನು ಏನು ಾಡುತಿ್ತರುವೆನೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ

ಮುಂದೆ ನೀನು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
8 ಪೇತ್ರನು, “ಇಲ್ಲ! ನನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ತೊಳೆಯಕೂಡದು”

ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದನು.
ಯೇಸು, “ನಿನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ ಾನು ತೊಳೆಯದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಾಲು ಇಲ್ಲ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
9 ಆಗ ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನನ್ನ

ಕೈಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ತಲೆಯನೂ್ನ ತೊಳೆ!” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.
10ಯೇಸು, “ ಾ್ನನ ಾಡಿಕೊಂಡವನದೇಹವೆ ಾ್ಲ ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನು ತನ್ನ
ಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಾಕು. ನೀವು ಸಹ ಶುದ್ಧ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಶುದ್ಧನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ತನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತ
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ಾರೆಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ ಾರಣ ಆತನು, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ
ಶುದ್ಧನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಯೇಸು ಅವರ ಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತೆ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೀಗೆಂದನು: “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಾಡಿದು್ದ
ಏನೆಂದು ಅಥರ್ ಾಯಿತೇ? 13 ನೀವು ನನ್ನನು್ನ, ‘ಗುರುವೇ, ಪ್ರಭುವೇ’ ಎಂದು
ಕರೆಯುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವು ಾಗೆ ಕರೆಯುವುದು ಸರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಗುರುವೂ ೌದು,
ಪ್ರಭುವೂ ೌದು. 14ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವೂ ಗುರುವೂಆಗಿರುವ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಾದಗಳನು್ನ
ಸೇವಕನಂತೆ ತೊಳೆದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಹ ಒಬ್ಬರ ಾದಗಳನು್ನ ಇನೊ್ನಬ್ಬರು
ತೊಳೆಯಬೇಕು. 15ಈ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಾನೇನಿಮಗೆ ಾದರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನುನಿಮಗೆ
ಾಡಿದಂತೆ ನೀವೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾಡಬೇಕು. 16 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ

ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಸೇವಕನು ಒಡೆಯನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ
ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಕಳುಹಿಸಿದವನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ. 17 ನೀವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಇವುಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದರೆ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವಿರಿ.

18 “ ಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ. ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ
ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದರೆ ‘ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಊಟ ಾಡುವವನೇ
ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಬಗೆದನು.’* ಎಂಬ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಾತು ನೆರವೇರಬೇಕು.
19 ಅದು ನೆರವೇರು ಾಗ ಾನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ನೀವು ನಂಬಬೇಕೆಂದು, ಅದು
ನೆರವೇರವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 20 ಾನು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಕಳುಹಿಸುವ ಾರ ಾ್ನದರೂ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು
ನನ್ನನೆ್ನೕ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನೆ್ನೕ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.”
ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯನ ದೊ್ರೕಹ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:20-25; ಾಕರ್ 14:17-21; ಲೂಕ 22:21-23)

21ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ತತ್ತರಗೊಂಡು, “ ಾನು
ನಿಮಗೆಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನನಗೆದೊ್ರೕಹ ಾಡುವನು”ಎಂದು
ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

22ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರೆ ಾ್ಲ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ನೋಡತೊಡಗಿದರು. ಆತನು ಾರ
ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಅಥರ್ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 23 ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು
ಯೇಸುವಿನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಒರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಶಿಷ ್ಯನೇ
ಅವನು. 24 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನು ಈ ಶಿಷ ್ಯನಿಗೆ, ಾರನು್ನ ಕುರಿತು ಯೇಸು
ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸನೆ್ನ ಾಡಿದನು.

25 ಆ ಶಿಷ ್ಯನು ಯೇಸುವಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಾಗಿಕೊಂಡು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಅವನು
ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
26 ಯೇಸು, “ ಾನು ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ ಅದನು್ನ ಾರಿಗೆ

ಕೊಡುತೆ್ತೕನೋ ಅವನೇ ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ರೊಟಿ್ಟಯ
ತುಂಡೊಂದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ ಸಿ ೕನನ ಮಗ ಾದ
ಇಸ್ಕರಿ ೕತ ಯೂದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 27 ಯೂದನು ಆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
* 13:18: ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಬಗೆದನುಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 41:9.
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ತೆಗೆದುಕೊಂ ಾಗ ಸೈ ಾನನು ಅವನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಯೂದನಿಗೆ,
“ನೀನು ಾಡುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಬೇಗನೆ ಾಡು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 28ಯೇಸು
ಯೂದನಿಗೆ ಏಕೆ ಾಗೆ ಹೇಳಿದನೆಂದು ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ
ಅಥರ್ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 29ಶಿಷ ್ಯಸಮು ಾಯದಹಣದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯುಯೂದನ ವಶದಲಿ್ಲತು್ತ.
ಆದ್ದರಿಂದಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಅಗತ್ಯ ಾದ ಕೆಲವುವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಬರುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ
ಬಡಜನರಿಗೆ ಏ ಾದರೂ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿರಬೇಕೆಂದು
ಕೆಲವು ಶಿಷ ್ಯರು ಾವಿಸಿಕೊಂಡರು.

30 ಯೇಸು ಕೊಟ್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಯೂದನು ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರಟುಹೋದನು. ಆಗ ಾತಿ್ರ ಾಗಿತು್ತ.

ತನ್ನ ಮರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಕಟನೆ
31 ಯೂದನು ಹೊರಟುಹೋದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು, “ಈಗ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ

ಮಹಿಮೆ ಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ ಮೂಲಕ
ದೇವರಿಗೂ ಮಹಿಮೆ ಾಗುವುದು. 32 ಆತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ
ಮಹಿಮೆ ಾಗುವುದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ದೇವರ ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೂ ಆತನಿಗೆ
ಮಹಿಮೆ ಾಗುವುದು” ಎಂದನು.

33 ಯೇಸು, “ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಾತ್ರ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಇರುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ನನ ಾಗಿ ಹುಡುಕುವಿರಿ. ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ನಿಮಗೂ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಹೋಗುವಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು ಬರ ಾರಿರಿ.

34 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಆ ಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. 35 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಂತೆಯೇ ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ, ನೀವೂ ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೆಂಬುದನು್ನ
ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಪೇತ್ರನ ವಿ ಾ್ವಸದೊ್ರೕಹದಮುನೂ್ಸಚನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:31-35; ಾಕರ್ 14:27-31; ಲೂಕ 22:31-34)

36ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನುಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರುವೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು, “ ಾನು ಹೋಗುವಲಿ್ಲಗೆ ಈಗ ನೀನು ಹಿಂ ಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ ಾರೆ.

ಆದರೆಮುಂದೆ ನೀನು ಹಿಂ ಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
37 ಪೇತ್ರನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಈಗ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು ಏ ಾಗದು?

ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಾಯುವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆಮನಸಿ್ಸದೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
38 ಯೇಸು, “ನೀನು ನನಗೋಸ ್ಕರ ನಿನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ

ಕೊಡುವೆ ಾ? ಾನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಕೋಳಿ
ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮೂರು ಾರಿ
ಹೇಳುವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

14
ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆಯೇಸುವಿನ ಆದರಣೆ ಾತುಗಳು
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1ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರಲಿ. ದೇವರಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸವಿಡಿರಿ.

ನನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ವಿ ಾ್ವಸವಿಡಿರಿ. 2 ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಕೋಣೆಗಳಿವೆ.
ಅದು ಸತ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಾನು ನಿಮಗೆಹೇಳುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 3 ಾನು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು, ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವೆನು. ಏಕೆಂದರೆ ಾನಿರುವಲಿ್ಲ ನೀವೂ ಇರಬೇಕು. 4 ಾನು ಹೋಗಲಿರುವ
ಸ್ಥಳದ ಾರಿಯು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ತೋಮನುಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಹೋಗುತಿ್ತರುವುದು ಎಲಿ್ಲಗೆಂಬುದೇ
ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಹೀಗಿರಲು, ಆ ಾರಿಯನು್ನ ಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಾದೀತು?”
ಎಂದನು.

6ಯೇಸು, “ ಾನೇ ಾಗರ್ವೂ ಸತ್ಯವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಲು ಾನೇ ಏಕೈಕ ಾಗರ್. 7 ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ
ತಂದೆಯನು್ನ ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದರಿ. ಆದರೆಈಗ ನೀವು ತಂದೆಯನು್ನ ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ.
ನೀವು ಆತನನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನಮಗೆ ತಂದೆಯನು್ನ ತೋರಿಸು. ನಮಗೆ
ಅಷೆ್ಟೕ ಾಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಯೇಸು, “ಫಿಲಿಪ್ಪನೇ, ಾನು ಇಷು್ಟ ಾಲದಿಂದ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದರೂ ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೇ? ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿದವನು ತಂದೆಯನು್ನ ಸಹ
ನೋಡಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ‘ತಂದೆಯನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸು’ ಎಂದು
ಏಕೆ ಕೇಳುವಿರಿ? 10 ಾನು ತಂದೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ತಂದೆಯು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ
ಎಂದು ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಂಬುವಿ ಾ? ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳು
ನನಿ್ನಂದಲೇ ಬಂದಂಥವುಗಳಲ್ಲ. ತಂದೆಯು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ
ಆತನು ತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 11 ಾನು ತಂದೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ
ತಂದೆಯು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ ಎಂಬ ನನ್ನ ಾತನು್ನ ನಂಬಿರಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಾನು ಾಡಿದ
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾದರೂ ನಂಬಿರಿ.

12 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಾನು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾಡುವನು. ೌದು ಾನು ಾಡುವ
ಾಯರ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವನು ಾಡುವನು. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು
ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 13 ಮತು್ತ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂ
ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ, ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. ಆಗ ಮಗನ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗುವುದು. 14 ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂ
ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ, ಾನು ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು.
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ

15 “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾನು ಆ ಾಪಿಸುವವುಗಳನು್ನ
ಾಡುವಿರಿ. 16 ಾನು ತಂದೆಯನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಆಗ ಆತನು

ಬೇರೊಬ್ಬ ಸ ಾಯಕನನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು. ಆ ಸ ಾಯಕನು ಸ ಾ ಾಲ
ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರುವನು. 17 ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನೇ ಈ ಸ ಾಯಕನು. ಈ ಲೋಕವು
ಆತನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಏಕೆಂದರೆಲೋಕವುಆತನನು್ನ ಾಣುವುದೂಇಲ್ಲ,
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ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಆತನನು್ನ ಬಲಿ್ಲರಿ. ಆತನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಮತು್ತ ನಿ ್ಮಳಗೆ ಾಸಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

18 “ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಗರ ಾ್ನಗಿ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. 19 ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ
ಮೇಲೆ ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ. ಾನು ಜೀವಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವೂ ಜೀವಿಸುವಿರಿ. 20 ಾನು
ನನ್ನ ತಂದೆಯಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ನೀವು ಆ ದಿನದಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ನೀವು
ನನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನೂ್ನ ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 21 ಒಬ್ಬನು
ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನನು್ನ ನನ್ನ
ತಂದೆಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು ಮತು್ತ ಾನೂ ಅವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು. ಾನು ಅವನಿಗೆ
ನನ್ನನೆ್ನೕ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

22 ಆಗ ಯೂದನು (ಇಸ್ಕರಿ ೕತ ಯೂದನಲ್ಲ), “ಪ್ರಭುವೇ,
ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮಗೆ ಾತ್ರ
ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

23ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು: “ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವನು. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಅವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತು್ತ
ಾನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾಸಿಸುವೆವು. 24 ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸದವನು, ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ
ಉಪದೇಶವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನನ್ನದಲ್ಲ, ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯದು.

25 “ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರು ಾಗಲೇ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
26 ಆದರೆ ಆ ಸ ಾಯಕನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವನು. ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆ ಸ ಾಯಕನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವನು.
ತಂದೆಯು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೇ ಆ ಸ ಾಯಕನು.

27 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಾಂತಿಯನು್ನ ನೀಡುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಲೋಕವು ಕೊಡುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಭಿನ್ನ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮಗೆ ಾಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರಲಿ. ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ. 28 ‘ ಾನು
ಹೊರಟುಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾನು
ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಮರಳಿಹೋಗುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಸಂತೋಷಪಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. ಏಕೆಂದರೆ
ತಂದೆಯು ನನಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನು. 29 ಇದು ಸಂಭವಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನು್ನ ಈಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಹೀಗಿರಲು, ಇದು ಸಂಭವಿಸು ಾಗ
ನೀವು ನಂಬುವಿರಿ.

30 “ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇನು್ನ ಬಹಳ ಹೊತು್ತ ಾ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ
ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಯು (ಸೈ ಾನನು) ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಾವ
ಅಧಿ ಾರವೂ ಇಲ್ಲ. 31 ಆದರೆ ಾನು ತಂದೆಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಈ
ಲೋಕವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಹೇಳಿರುವುದನೆ್ನೕ ಾನು
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
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“ಬನಿ್ನ, ಾವು ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗೋಣ.”

15
ಯೇಸು ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯಂತಿ ಾ್ದನೆ

1 “ ಾನು ನಿಜ ಾದ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತೋಟ ಾರನು. 2ಫಲಕೊಡದಿರುವ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಕವಲನು್ನ ಆತನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕುವನು. ಫಲಕೊಡುವ ಕವಲು
ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಫಲಕೊಡುವಂತೆ ಅದನು್ನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವನು. 3 ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿದ ಉಪದೇಶದಿಂದ ನೀವು ಈ ಾಗಲೇ ಶುದ್ಧ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 4 ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ, ಆಗ ಾನೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವೆನು. ಾವ ಕವಲೂ ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ
ಾನೇ ಫಲಕೊಡ ಾರದು. ಅದು ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇದು
ನಿಮಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕೆ ್ಕೕ ಫಲಕೊಡ ಾರಿರಿ. ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು.

5 “ ಾನೇ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳ; ನೀವೇ ಕವಲುಗಳು. ಒಬ್ಬನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ
ಾನು ಅವನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಅವನು ಹೆಚು್ಚ ಫಲಕೊಡುವನು. ಆದರೆ
ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಏನೂ ಾಡ ಾರನು. 6 ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿಲ್ಲದವನು
ಹೊರಗೆ ಬಿ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕವಲಿನಂತಿರುವನು. ಆ ಕವಲು ಸತು್ತಹೋಗುವುದು. ಸತ್ತ
ಕವಲುಗಳನು್ನ ಜನರು ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ಳಕೆ್ಕ ಎಸೆದು ಸುಟು್ಟ ಾಕುವರು.
7 ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನ ಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಏನು
ಬೇ ಾದರೂ ಕೇಳಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು. 8 ನೀವು ಬಹಳ
ಫಲಕೊಟು್ಟ, ನೀವೇ ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೆಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ
ಮಹಿಮೆಆಗುವುದು.

9 “ತಂದೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಂತೆ ಾನೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದೆನು. ಈಗ ನನ್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ. 10 ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದ
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾದರೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಿರಿ. 11 ನನಗಿರುವ
ಆನಂದವನು್ನ ನೀವೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ಆನಂದವು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾದ ಆನಂದ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು
ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ. 12 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಂತೆ ನೀವೂ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಆ ಾಗಿದೆ. 13ಗೆಳೆಯರಿ ಾಗಿ ಸ್ವಂತ
ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಕೊಡುವ ಪಿ್ರೕತಿಗಿಂತ ಮಿಗಿ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿ ಾರಲೂ್ಲ ಇಲ್ಲ. 14 ಾನು
ಹೇಳುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು ಾಡಿದರೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು. 15ಈಗ ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಸೇವಕರುಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಜ ಾನನ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳು
ಸೇವಕನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರೆಂದು
ಕರೆಯುತೆ್ತೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.

16 “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ; ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
ನೀವು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಫಲಕೊಡಬೇಕು. ಇದೇ ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಕೆಲಸ. ಈ ಫಲವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಬಯಕೆ.
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ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಏನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ತಂದೆಯು ಅದನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು. 17ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಆ .

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
18 “ಈ ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷ ಾಡಿದರೆ, ಅದು ದಲು ನನ್ನನೆ್ನೕ ದೆ್ವೕಷ
ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 19ನೀವು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ

ಲೋಕವುತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈ ಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವುಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದವರಲ್ಲ. ಆದ ಾರಣಈ ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತ್ತದೆ.

20 “ಸೇವಕನು ತನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ
ಾತನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ. ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ಹಿಂಸಿಸುವರು

ಮತು್ತ ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮಉಪದೇಶಕೂ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವರು.
21 ಜನರು ನನ್ನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಾಡುವರು. ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. 22 ಾನು ಬಂದು ಈ ಲೋಕದ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರನು್ನ ಾಪದೋಷಿಗಳೆಂದು ಹೇಳ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ

ಈಗ ಾನುಅವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದತಮ್ಮ ಾಪಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಾವ
ನೆವವೂಇಲ್ಲ.

23 “ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನೂ್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
24ಬೇರೆ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ಹಿಂದೆಂದೂ ಾಡಿಲ್ಲದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,
ಅವರನು್ನ ಾಪದೋಷಿಗಳೆಂದು ಹೇಳ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾನು ಾಡಿದ
ಆ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು ನೋಡಿ ಾ್ದರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ನನ್ನನೂ್ನ ನನ್ನ
ತಂದೆಯನೂ್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ. 25 ‘ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ನಿ ಾ ್ಕರಣ ಾಗಿ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರು’*
ಎಂದು ಅವರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಾತು ನಿಜ ಾಗಲೆಂದು ಹೀ ಾಯಿತು.

26 “ ಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಸ ಾಯಕನನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವೆನು.
ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಬರುವ ಆ ಸ ಾಯಕನು ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು
ಬಂ ಾಗ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವನು. 27 ಮತು್ತ ನೀವು ದಲಿಂದಲೂ
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಾರಣ ನೀವು ಸಹ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವಿರಿ.

16
1 “ಜನರು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಾಶ ಾಡ ಾಗದಂತೆ ಾನು ಈ

ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 2ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಮ್ಮ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಿಂದ
ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸುವರು. ೌದು, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊಂದರೆ ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡಿದಂ ಾಗುವುದು
ಎಂದು ಜನರು ೕಚಿಸುವ ಾಲ ಬರಲಿದೆ. 3 ಜನರು ತಂದೆಯನು್ನ ಮತು್ತ
ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಾರಣ ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡುವರು. 4 ಈಗ ಾನು ನಿಮಗೆ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಹೀಗಿರಲು, ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ನೆರವೇರುವ ಾಲ
ಬಂ ಾಗ ನನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಾತುಗಳನು್ನ ನೀವು ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಾಯರ್

* 15:25: ಅವರು… ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರು ನೋಡಿರಿ: ಕೀತರ್ನೆ. 35:19; 69:4.
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“ ಾನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆರಂಭದಲೆ್ಲೕ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ,
ಆಗ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡವಿದೆ್ದನು. 5 ಈಗ ಾದರೋ, ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನ
ಬಳಿಗೆ ಾನು ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ, ‘ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತರುವೆ?’ ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 6 ಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿವೆ. 7 ಆದರೆ ಾನು
ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಹೋಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ಕಗಿಯೇ
ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಹೋಗಿ ಸ ಾಯಕನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಾನು
ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ಸ ಾಯಕನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

8 “ಸ ಾಯಕನು ಬಂದು ಾಪ, ನೀತಿ, ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಈ ವಿಷಯಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ಲೋಕಕೆ್ಕ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವನು. 9 ನನ್ನನು್ನ ನಂಬದಿರುವುದರಿಂದ ಜನರಲಿ್ಲ
ಾಪವಿದೆಯೆಂದು ಆ ಸ ಾಯಕನು ನಿರೂಪಿಸುವನು. 10 ಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುವುದರಿಂದ ನೀತಿಯ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ಆತನು ಜನರಿಗೆ ನಿರೂಪಿಸುವನು.
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. 11 ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಕುರಿ ಾದ
ಸತ್ಯವನು್ನ ಆಸ ಾಯಕನುಈಲೋಕಕೆ್ಕ ಾಧರಪಡಿಸುವನು,ಏಕೆಂದರೆಈಲೋಕದ
ಅಧಿಪತಿಗೆ ಈ ಾಗಲೇ ಾ್ಯಯತೀ ಾರ್ಗಿದೆ.

12 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇ ಾದ ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಆ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಬಹು ಕಷ್ಟ ಾಗಬಹುದು. 13ಆದರೆ ಸತ್ಯದ
ಆತ್ಮನು ಬಂ ಾಗ, ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಕಲ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ನಡೆಸುವನು.
ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನು ಹೇಳುವುದು ಆತನ ಸ್ವಂತ ಾತುಗಳಲ್ಲ. ಾನು ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾತ್ರ
ಆತನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಆತನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ.
14ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನು ನನಿ್ನಂದಲೇ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದರ
ಮೂಲಕ ನನ್ನನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವನು. 15 ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಇರುವುದೆ ಾ್ಲ ನನ್ನದೇ.
ಆದ ಾರಣ, ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನನಿ್ನಂದಲೇ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿದೆನು.

ದುಃಖವು ಸಂತೋಷ ಾಗುವುದು
16 “ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ಬಳಿಕ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅನಂತರ

ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದಮೇಲೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೋಡುವಿರಿ.”
17ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ ‘ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ಬಳಿಕ ನೀವುನನ್ನನು್ನ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ

ಅನಂತರ ಸ್ಪಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ಬಳಿಕ ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೋಡುವಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು
ತಂದೆಯಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದರ ಅಥರ್ವೇನು?” ಎಂದು
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 18ಶಿಷ ್ಯರು, “ ‘ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ’ಎಂದರೇನು? ಆತನ
ಾತೇ ನಮಗೆ ಅಥರ್ ಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೇಳತೊಡಗಿದರು.
19 ಶಿಷ ್ಯರು ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ತನ್ನನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ ಎಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ

ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು, “ ‘ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ಬಳಿಕ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ಬಳಿಕ ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ’
ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿದ್ದರ ಅಥರ್ವೇನೆಂದು ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕ ಾ?
20 ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಅಳುವಿರಿ, ದುಃಖಪಡುವಿರಿ. ಆದರೆ
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ಲೋಕವು ಸಂತೋಷಪಡುವುದು. ನೀವು ದುಃಖಪಡುವಿರಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವು
ಆನಂದ ಾಗುವುದು.

21 “ಗಭಿರ್ಣಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಪ್ರಸವಿಸುವ ಗಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ವೇದನೆಪಡು ಾ್ತಳೆ. ಮಗುವು
ಜನಿಸಿ ಾಗ, ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮಗು ಂದು ಜನಿಸಿತೆಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಕೆ ಆ
ವೇದನೆಯನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡು ಾ್ತಳೆ. 22 ಇದು ನಿಮಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು
ದುಃಖದಿಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೋಡಿ ಾಗ ಹಷಿರ್ಸುವಿರಿ. ಆ
ಹಷರ್ವನು್ನ ಾರೂ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳ ಾರರು. 23 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನನಗೆ
ಾವ ಪ್ರಶೆ್ನಯನೂ್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ನನ್ನ

ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಏನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ತಂದೆಯುಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು. 24ನೀವು
ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಏನೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿರಿ,ಆಗ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದುಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮ ಆನಂದವು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗುವುದು.

ಲೋಕದಮೇಲೆ ವಿಜಯ
25 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಮ್ಯಗಳ ರೂಪದಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ

ಸಮಯವು ಬರಲಿದೆ. ಆಗ ಾನು ಾಮ್ಯಗಳನು್ನ ಬಳಸದೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಬಗೆ್ಗ ಸರಳ ಾದ ಾತುಗಳಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸುವೆನು. 26 ಆಗ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ತಂದೆಯನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ತಂದೆಯನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವ
ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 27 ೌದು, ತಂದೆಯು ಾನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ.
ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರಿಂದ ಮತು್ತ ಾನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದೆನೆಂದು ನೀವು
ನಂಬುವುದರಿಂದ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. 28 ಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ
ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದೆನು. ಈಗ ಾನು ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

29 ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈಗ ನೀನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ
ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ. ಅಥರ್ ಾಗದಂಥ ಕಠಿಣ ಾತುಗಳನು್ನ ನೀನು ಬಳಸುತಿ್ತಲ್ಲ.

30 ನಿನಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ತಿಳಿದಿವೆಯೆಂದು ನಮಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಯಿತು. ಒಬ್ಬನು
ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ನೀನು ಅವನ ಪ್ರಶೆ್ನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಲೆ್ಲ.
ಇದರಿಂ ಾಗಿ, ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದವನೆಂದು ಾವು ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

31 ಯೇಸು, “ ಾ ಾದರೆ ಈಗ ನೀವು ನಂಬುತಿ್ತೕ ಾ? 32 ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
ನೀವು ಚದರಿಹೋಗುವ ಾಲ ಬರುತಿ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಮನೆಗೆ ಚದರಿಹೋಗುವನು. ಆ ಸಮಯ ಈಗಲೇ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವಿರಿ. ಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿರುವೆನು. ಆದರೆ ನಿಜ ಾಗಿ ಾನೆಂದಿಗೂ
ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯು ನನೊ್ನಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ.

33 “ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾಂತಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟವಿದೆ. ಆದರೆ
ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರಿ! ಾನು ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17
ಶಿಷ ್ಯರಿಗೋಸ ್ಕರಯೇಸುವಿನ ಾ್ರಥರ್ನೆ
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1 ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಪರಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ

ಹೀಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು: “ತಂದೆಯೇ, ಸಮಯವು ಬಂದಿದೆ. ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ
ಮಹಿಮೆಪಡಿಸು. ಆಗ ಮಗನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಬಲ್ಲನು. 2 ನೀನು
ಮಗನಿಗೆ ಾ ಾರ್ರನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ ೕ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಗನು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನೀನು ಮಗನಿಗೆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ. 3 ಒಬ್ಬನೇ
ಸತ್ಯದೇವ ಾಗಿರುವ ನಿನ್ನನು್ನ ಮತು್ತ ನೀನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದೇ ನಿತ್ಯಜೀವ. 4 ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾನು ಾಡಿ
ಪೂರೈಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿದೆನು. 5 ಈಗ,
ತಂದೆಯೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸು. ಈ ಲೋಕವು
ಸೃಷಿ್ಟ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ನನಗೆ ಕೊಡು.

6 “ನೀನು ಈ ಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ. ನಿನ್ನ
ಸ್ವರೂಪವನು್ನ ಾನು ಇವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆನು. ಇವರು ನಿನ್ನವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ
ನೀನೇ ಇವರನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ. ಇವರು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರು.
7 ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ನಿನಿ್ನಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಇವರಿಗೆ
ಈಗ ತಿಳಿದಿದೆ. 8 ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಾನು ಇವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಇವರು ಆ ಾತುಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ
ಬಳಿಯಿಂದಬಂದಿರುವು ಾಗಿಯೂನೀನೇ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವು ಾಗಿಯೂಇವರು
ನಂಬಿ ಾ್ದರೆ. 9 ಈಗ ಾನು ಇವರಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು. ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಇವರಿ ಾಗಿ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ,ಏಕೆಂದರೆ ಇವರು ನಿನ್ನವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 10ನನ್ನಲಿ್ಲರುವುದೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನದೇ
ಮತು್ತ ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವುದೆ ಾ್ಲ ನನ್ನದೇ. ಇವರಿಂದ ನನಗೆಮಹಿಮೆಉಂಟಾಗಿದೆ.

11 “ಈಗ ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇನು್ನ ಾನು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಇವರು ಇನೂ್ನ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರು ಾ್ತರೆ. ಪವಿತ್ರ ಾದ ತಂದೆಯೇ, (ನೀನು
ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ) ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಇವರನು್ನ ಾಯು್ದ ಾ ಾಡು. ನೀನೂ
ಾನೂ ಒಂ ಾಗಿರುವಂತೆ ಇವರೂ ಒಂ ಾಗಿರಲು ಆಗ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು. 12 ಾನು
ಇವರೊಂದಿಗೆ ಇ ಾ್ದಗ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಇವರನು್ನ ಾಯು್ದ ಾ ಾಡಿದೆನು.
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಹೇಳಿಕೆಯು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಕಳೆದುಹೋಗುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ
ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ (ಯೂದನೆಂಬ) ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನು ಇವರಲಿ್ಲ ಾಶ ಾದನು.

13 “ಈಗ ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಾನು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಇನೂ್ನ ಇರು ಾಗಲೇ ಈ ಸಂಗತಿಗಳಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಈ ಜನರು ನನ್ನ
ಆನಂದವನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ ನನ್ನ ಆನಂದವು ಇವರಲಿ್ಲ
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 14 ಾನು ಇವರಿಗೆ
ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಈ ಲೋಕವು ಇವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತ್ತದೆ. ಾನು ಈ
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾವ ರೀತಿ ಸೇರಿದವ ಾಗಿಲ್ಲ ೕ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರೂ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದವ ಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೋಕವು ಇವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದೆ.

15 “ನೀನು ಇವರನು್ನ ಈ ಲೋಕದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ಕೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಇವರನು್ನ ಕೆಡುಕನಿಂದ (ಸೈ ಾನನಿಂದ) ತಪಿ್ಪಸಿ ಸುರ ತ ಾಗಿರಿಸಬೇಕೆಂದು
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ಾನು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 16 ಾನುಈಲೋಕಕೆ್ಕ ಾವರೀತಿಸೇರಿದವ ಾಗಿಲ್ಲ ೕ
ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರೂಈಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿಲ್ಲ. 17 “ನಿನ್ನ ಸತ್ಯದಮೂಲಕ ನೀನು
ಇವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು. ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯವು ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ. 18 ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಈಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದಂತೆ ಾನೂಇವರನು್ನಈಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 19ಇವರು
ನಿಜ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾನು ನನ್ನನೆ್ನೕ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

20 “ ಾನು ಇವರಿ ಾಗಿಯೂ ಇವರ ಾಕ್ಯದಿಂದ ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ
ಎಲ್ಲರಿ ಾಗಿಯೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 21 ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರುಒಂ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನುನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರುವೆಮತು್ತ
ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವೆಯೆಂದು ಈ ಲೋಕವು
ನಂಬಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಜನರು ಸಹ ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಒಂ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 22 ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಾನು ಈ ಜನರಿಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಮತು್ತ ಾನು ಒಂ ಾಗಿರುವಂತೆ ಇವರೂ ಒಂ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಾನು ಇವರಿಗೆ ಈ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. 23 ಾನು ಅವರಲಿ್ಲ ಇರುವೆನು ಮತು್ತ
ನೀನು ನನ್ನಲಿ್ಲರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಒಂ ಾಗಿರುವರು. ನೀನೇ
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವು ಾಗಿ ಮತು್ತ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಂತೆಯೇ ಈ ಜನರನೂ್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿರುವು ಾಗಿ ಈ ಲೋಕವು ಆಗ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದು.

24 “ತಂದೆಯೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಇವರು, ಾನು ಇರುವಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು
ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಲೋಕವು ಸೃಷಿ್ಟ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೀನೇ ನನಗೆ ಈಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ. 25ನೀತಿಯುಳ್ಳ ತಂದೆಯೇ,
ಈ ಲೋಕವು ನಿನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವೆ ಮತು್ತ
ನೀನೇ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವೆ ಎಂಬುದು ಈ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 26 ಾನು ನಿನ್ನ
ನಿಜಸ್ವ ಾವವನು್ನ ಇವರಿಗೆ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದೆನು. ಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನು್ನ ಇವರಿಗೆ
ಮತೆ್ತ ತೋರಿಸುವೆನು. ಆಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಾವ ಪಿ್ರೕತಿಯಿದೆ ೕ, ಅದೇ
ಪಿ್ರೕತಿಯು ಇವರಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವುದುಮತು್ತ ಾನು ಇವರಲಿ್ಲ ಇರುವೆನು.”

18
ಯೇಸುವಿನ ಬಂಧನ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:47-56; ಾಕರ್ 14:43-50; ಲೂಕ 22:47-53)

1ಯೇಸು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟನು. ಅವರು ಕಿದೊ್ರೕನ್
ಕಣಿವೆಯನು್ನ ಾಟಿಹೋದರು. ಅದರ ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ
ತೋಟವಿತು್ತ. ಯೇಸುಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರು.

2 ಯೇಸುವಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಬಗೆದ ಯೂದನಿಗೂ ಈ ಸ್ಥಳವು ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಏಕೆಂದರೆ
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಆ ಾಗೆ್ಗ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದನು. 3 ಯೂದನು ಸೈನಿಕರ
ಗುಂ ಂದನೂ್ನ ಮ ಾ ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರ ಾವಲು ಾರರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ತೋಟಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅವರು ದೀವಟಿಗೆ, ಪಂಜು
ಮತು್ತ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಸುಸಜಿ್ಜತ ಾಗಿದ್ದರು.
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4 ತನಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆತನು ಹೊರಗೆ

ಹೋಗಿ, “ನೀವು ಾರನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
5ಅವರು, “ನಜರೇತಿನಯೇಸುವನು್ನ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
ಆತನು, “ ಾನೇ ಯೇಸು” ಎಂದನು. (ಯೇಸುವಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಬಗೆದ ಯೂದನು

ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತಿದ್ದನು.) 6 ಆತನು, “ ಾನೇ ಯೇಸು” ಎಂ ಾಗ ಅವರು
ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ನೆಲದಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರು.

7 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಮತೆ್ತ “ನೀವು ಾರನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
ಅವರು, “ನಜರೇತಿನಯೇಸುವನು್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
8 ಆತನು, “ ಾನೇ ಯೇಸು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆನ ಾ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ

ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಇವರನು್ನ ಹೋಗಬಿಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 “ನೀನು
ನನಗೆಕೊಟ್ಟ ಜನರಲಿ್ಲ ಾರನೂ್ನ ಾನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ”ಎಂದುಯೇಸು ದಲು
ಹೇಳಿದ್ದ ಾತು ಹೀಗೆ ನಿಜ ಾಯಿತು.

10ಸೀ ೕನ್ಪೇತ್ರನಬಳಿಒಂದುಖಡ್ಗವಿತು್ತ. ಅವನುಆಖಡ್ಗವನು್ನ ಹೊರತೆಗೆದು
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಸೇವಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹೊಡೆದು, ಅವನ ಬಲಗಿವಿಯನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿದನು. (ಆ ಸೇವಕನ ಹೆಸರು ಾಲ್ಕ.) 11ಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ
ಒರೆಯಲಿ್ಲ ಾಕು! ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಸಂಕಟದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಾನು
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅನ್ನನ ಮುಂದೆಯೇಸು
(ಮ ಾ್ತಯ 26:57-58; ಾಕರ್ 14:53-54; ಲೂಕ 22:54)

12 ಬಳಿಕ ಆ ಸೈನಿಕರು, ಅವರ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾವಲು ಾರರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕಟಿ್ಟ, ಅನ್ನನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. 13ಅನ್ನನು ಾಯಫನ ಾವ.
ಆ ವಷರ್ ಾಯಫನು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು. 14 ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿ ಾಗಿ ಒಬ್ಬನು
ಾಯುವುದೇಮೇಲು ಎಂಬ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದವನು ಇವನೇ.

ಪೇತ್ರನ ವಿ ಾ್ವಸದೊ್ರೕಹ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:69-70; ಾಕರ್ 14:66-68; ಲೂಕ 22:55-57)

15 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು
ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋದರು. ಆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ
ಪರಿಚಯವಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದೊಳಗೆ
ಹೋದನು. 16ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಹೊರಗೆ ಾಗಿಲಿನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಾದುಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ಶಿಷ ್ಯನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಾ್ವರ ಾಲಕಿ ಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡಿ ಪೇತ್ರನನು್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 17 ಾ್ವರ ಾಲಕಿಯು

ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ಆಮನುಷ ್ಯನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ನೀನೂ ಒಬ್ಬನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.
ಪೇತ್ರನು, “ಇಲ್ಲ, ಾನಲ್ಲ!” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
18 ಆಗ ಚಳಿಯಿದು್ದದರಿಂದ ಾವಲು ಾರರು ಬೆಂಕಿ ಾಕಿ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ

ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮನು್ನ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಪೇತ್ರನು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು.
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ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಾಡಿದ ವಿಚಾರಣೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:59-66; ಾಕರ್ 14:55-64; ಲೂಕ 22:66-71)

19 ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಆತನು
ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 20 ಅದಕೆ್ಕ
ಯೇಸು, “ ಾನು ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಾ ಾಗಲೂ
ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಾನು ಾವುದನೂ್ನ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಎಂದೂ
ಹೇಳಿಲ್ಲ. 21 ಹೀಗಿರಲು, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸುವುದೇಕೆ? ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ
ಕೇಳಿದ ಜನರನು್ನ ಕೇಳು. ಾನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅವರು ಬಲ್ಲರು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

22 ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ, ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಾವಲು ಾರರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೊಡೆದು, “ನೀನು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನೊಂದಿಗೆ ಆ ರೀತಿ
ಾ ಾಡಕೂಡದು” ಎಂದನು.
23 ಯೇಸು, “ ಾನು ತ ಾ್ಪಗಿ ಾ ಾಡಿದ್ದರೆ, ಾನು ಹೇಳಿದು್ದ ತಪೆ್ಪಂದು

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಿಕೊಡು. ಆದರೆ ಾನು ಹೇಳಿದು್ದ ಸರಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಹೊಡೆಯುವುದೇಕೆ?” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

24 ಆಗ ಅನ್ನನು ಯೇಸುವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟಿ್ಟಸಿ, ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾದ ಾಯಫನ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಪೇತ್ರನ ವಿ ಾ್ವಸದೊ್ರೕಹ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:71-75; ಾಕರ್ 14:69-72; ಲೂಕ 22:58-62)

25 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನು ತನ್ನನು್ನ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಬೆಂಕಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅಲಿ್ಲದ್ದವರು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ನೀನೂ
ಒಬ್ಬನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು, “ಇಲ್ಲ, ಾನಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
26 ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಪೇತ್ರನಿಂದ ಕಿವಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಲ್ಪಟ್ಟ

ಸೇವಕನ ಸಂಬಂಧಿಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಆ ಸೇವಕನು, “ನೀನು ತೋಟದಲಿ್ಲ ಅವನೊಂದಿಗೆ
(ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ) ಇದು್ದದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದಂತಿದೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಮತೆ್ತ, “ಇಲ್ಲ, ಾನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ!” ಎಂದನು. ಆ
ಕೂಡಲೇ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತು.
ಪಿ ಾತನಮುಂದೆಯೇಸು
(ಮ ಾ್ತಯ 27:1-2, 11-31; ಾಕರ್ 15:1-20; ಲೂಕ 23:1-25)

28 ಬಳಿಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವನು್ನ ಾಯಫನ ಮನೆಯಿಂದ ರೋಮ್
ಾಜ್ಯ ಾಲನ ಭವನಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಆಗ ಮುಂಜಾನೆ ಾಗಿತು್ತ.
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಭವನದೊಳಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಊಟ ಾಡ
ಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಾರಣ ತಮ್ಮನು್ನ ಅಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ.
29 ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿ ಾತನು ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನ ಮೇಲೆ
ನೀವು ಹೊರಿಸುತಿ್ತರುವ ಅಪ ಾಧಗಳೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

30ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಇವನುಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟಮನುಷ ್ಯ. ಆದ ಾರಣ, ಾವುಇವನನು್ನ ನಿನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆವು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
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31ಪಿ ಾತನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ನೀವೇ ಇವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು

ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಪ್ರ ಾರ ತೀಪುರ್ ಾಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಆದರೆಒಬ್ಬನಿಗೆಮರಣದಂಡನೆವಿಧಿಸಲು ನಿನ್ನ ಾನೂನು ನಮಗೆ

ಅವ ಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 32 ( ಾನು ಾಯುವ ರೀತಿಯ
ಬಗೆ್ಗಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದ ಾತು ಹೀಗೆ ನಿಜ ಾಯಿತು.)

33 ಬಳಿಕ ಪಿ ಾತನು, ಭವನದೊಳಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ, ಯೇಸುವನು್ನ ಕರೆದು,
“ನೀನುಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

34 ಯೇಸು, “ಇದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಶೆ್ನ ೕ? ಅಥ ಾ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಬೇರೆ ಜನರು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸಿದರೋ?” ಎಂದನು.

35 ಪಿ ಾತನು, “ ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯನಲ್ಲ! ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರು ಮತು್ತ ಅವರ
ಮ ಾ ಾಜಕರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಾ್ದರೆ. ನೀನು
ಏನು ಾಡಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

36 ಯೇಸು, “ನನ್ನ ಾಜ್ಯವು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಸೇರಿ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ,ಯೆಹೂದ್ಯರ ಕೈಗೆ ಾನು ಸಿಗದಂತೆನನ್ನ ಸೇವಕರುಹೋ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಆದರೆ ನನ್ನ ಾಜ್ಯವುಮತೊ್ತಂದು ಸ್ಥಳದು್ದ” ಎಂದನು.

37ಪಿ ಾತನು, “ ಾ ಾದರೆ ನೀನು ಾಜ!” ಎಂದನು.
ಯೇಸು, “ನೀನೇ ನನ್ನನು್ನ ಾಜನೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ. ಅದು ಸತ್ಯ. ಾನು

ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಹುಟಿ್ಟದೆನು. ಆದ ಾರಣವೇ ಾನು ಈ
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದೆನು. ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

38 ಪಿ ಾತನು, “ಸತ್ಯವೆಂದರೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿ, ಮತೆ್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ
ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅವನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನ ಮೇಲೆ ಅಪ ಾದ
ಹೊರಿಸಲು ನನಗೆ ಏನೂ ಾಣುತಿ್ತಲ್ಲ. 39 ಆದರೆ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು
ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಕೈದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಾಗಿದೆ.
ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸುತಿ್ತೕ ಾ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

40ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಇಲ್ಲ, ಅವನನ್ನಲ್ಲ! ಬರಬ್ಬನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಲಿ!” ಎಂದು
ಕೂಗಿದರು. (ಬರಬ್ಬನು ಒಬ್ಬ ದರೋಡೆಕೋರ.)

19
1 ಬಳಿಕ, ಯೇಸುವನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಕೊರಡೆಯಿಂದ

ಹೊಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಪಿ ಾತನು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 2 ಸೈನಿಕರು ಮುಳು್ಳಬಳಿ್ಳಗಳಿಂದ
ಒಂದು ಕಿರೀಟವನು್ನ ಾಡಿ ಯೇಸುವಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಸೈನಿಕರು
ಯೇಸುವಿಗೆ ಕಡುಕೆಂ ಾದ ಅಂಗಿಯನು್ನ ತೊಡಿಸಿದರು. 3 ಸೈನಿಕರು ಪದೇಪದೇ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜನೇ, ನಿನಗೆ ನಮ ಾ್ಕರ!” ಎಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತ ಆತನ ಕೆನೆ್ನಗೆ ಹೊಡೆದರು.

4ಪಿ ಾತನುಮತೆ್ತಹೊರಗೆಬಂದು,ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ನೋಡಿ! ಾನುಯೇಸುವನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆತರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನನಗೆಆತನಲಿ್ಲ ಾವಅಪ ಾಧವೂ ಾಣಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5ಆಗ ಯೇಸು ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. ಆತನ
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ತಲೆಯಮೇಲೆಮುಳಿ್ಳನ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದರು ಮತು್ತ ಕೆಂಪು ಅಂಗಿಯನು್ನ ಆತನಿಗೆ
ತೊಡಿಸಿದ್ದರು. ಪಿ ಾತನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ಇಗೋ, ಈ ಮನುಷ ್ಯನು!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

6 ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾವಲು ಾರರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡು,
“ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸು! ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸು!” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.
ಆದರೆ ಪಿ ಾತನು, “ನೀವೇ ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿರಿ. ನನಗೆ ಆತನಲಿ್ಲ ಾವ

ಅಪ ಾಧವೂ ಾಣಲಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
7 ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನಮಗೊಂದು ನಿಯಮವಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರ ಾರ ಇವನಿಗೆ

ಮರಣದಂಡನೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ ಇವನು ತನ್ನನು್ನ ದೇವರ ಮಗನೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

8ಪಿ ಾತನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹು ಭಯಗೊಂಡು, 9ಮತೆ್ತ ಭವನದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ,
ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲಯವನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಯೇಸು
ೌನ ಾಗಿದ್ದನು. 10 ಪಿ ಾತನು, “ನೀನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?

ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವೂ ನನಗಿದೆ
ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದೋ?” ಎಂದನು.

11 ಯೇಸು “ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿರುವ ಅಧಿ ಾರವೆಂದರೆ ದೇವರು ನಿನಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಅಧಿ ಾರ ಂದೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದವನಿಗೆ
ಹೆಚಿ್ಚನ ಾಪದೋಷವಿರುವುದು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

12ಇ ಾದಮೇಲೆ,ಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಲು ಪಿ ಾತನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು.
ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ತನ್ನನು್ನ ಾಜನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಲಿ
ಸೀಸರನ ವಿರೋಧಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಈಮನುಷ ್ಯನನು್ನ (ಯೇಸುವನು್ನ)
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದರೆ, ನೀನು ಸೀಸರನ ಮಿತ್ರನಲ್ಲವೆಂದೇ ಅದರ ಅಥರ್” ಎಂದು
ಕೂಗಿದರು.

13ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಪಿ ಾತನು ಯೇಸುವನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ,
“ ಾಸುಗಲು್ಲ” ಎಂಬ ಕಟೆ್ಟಯ (ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಷೆ*ಯಲಿ್ಲ ಅದರ ಹೆಸರು ಗಬ್ಬಥ.)
ಮೇಲಿದ್ದ ಾ್ಯಯಪೀಠದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 14 ಅಂದು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಸಿದ್ಧತೆಯ
ದಿನ ಮತು್ತ ಆಗಲೇ ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಾಗಿತು್ತ. ಪಿ ಾತನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ
ಾಜನು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
15 ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಕೊಲಿ್ಲರಿ, ಕೊಲಿ್ಲರಿ; ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿರಿ!” ಎಂದು

ಕಿರುಚಿದರು.
ಪಿ ಾತನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಾಜನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಬೇಕೇ?” ಎಂದು

ಕೇಳಿದನು.
ಮ ಾ ಾಜಕರು, “ನಮಗಿರುವ ಒಬ್ಬನೇ ಾಜನೆಂದರೆ ಸೀಸರ್!” ಎಂದು

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
16ಆಗ ಪಿ ಾತನು,ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದರು
(ಮ ಾ್ತಯ 27:32-44; ಾಕರ್ 15:21-32; ಲೂಕ 23:26-39)

* 19:13: ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಷೆ ಅಂದರೆ ಅರಮೇಯಿಕ್ ಾಷೆ.
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ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ದರು. 17 ಯೇಸು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು, “ಕ ಾಲ” ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು. (ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ
ಈ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು “ಗೊಲೊ್ಗ ಾ.”) 18 ಅವರು ಗೊಲೊ್ಗ ಾದಲಿ್ಲ ಯೇಸವನೂ್ನ
ಆತನ ಸಂಗಡ ಇನಿ್ನಬ್ಬರನೂ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದರು. ಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಎರಡು
ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಕಿ,ಯೇಸುವನು್ನ ಅವರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಕಿದರು.

19 ಪಿ ಾತನು ಒಂದು ಫಲಕವನು್ನ ಬರೆದು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಹಚಿ್ಚದನು.
ಆ ಫಲಕದಲಿ್ಲ, “ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜನು” ಎಂದು
ಬರೆದಿತು್ತ. 20 ಆ ಫಲಕವನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ, ಾ್ಯಟಿನ್ ಮತು್ತ ಗಿ್ರೕಕ್
ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ. ಫಲಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವುದನು್ನ ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಓದಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊಂದ ಸ್ಥಳವು ಪಟ್ಟಣದ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲತು್ತ.

21ಯೆಹೂದ್ಯ ಮ ಾ ಾಜಕರು ಪಿ ಾತನಿಗೆ, “ ‘ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜನು’ ಎಂದು
ಬರೆಯಬೇಡ. ಆದರೆ, ‘ಇವನು ತನ್ನನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು’
ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆ” ಎಂದರು.

22 ಪಿ ಾತನು, “ ಾನು ಬರೆದಿರುವುದನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

23 ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆತನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಾಲು ್ಕ
ಾಗ ಾಡಿ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೆ
ಆತನ ಒಳಂಗಿಯನು್ನ ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅದು ಹೊಲಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮೇಲಿನಿಂದ
ಕೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಹೆಣೆದ ಾ್ದಗಿತು್ತ. 24 ಆದ್ದರಿಂದ ಸೈನಿಕರು, “ ಾವು ಇದನು್ನ ಹರಿದು
ಾಲು ಾಡ ಾರದು. ಾವುಚೀಟಿ ಾಕಿ ಇದು ಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೋ ನೋಡೋಣ”
ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು.

“ಅವರು ನನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಲು ಾಡಿಕೊಂಡರು;
ನನ್ನ ಅಂಗಿ ಾಗಿ ಚೀಟಿ ಾಕಿದರು” ಕೀತರ್ನೆ 22:18

ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಾತು ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿತು.
25 ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿ, ಾಯಿಯ ಸಹೋದರಿ, ಕೊ್ಲೕಪನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ

ಮರಿಯಳುಮತು್ತ ಮಗ್ದಲದಮರಿಯಳುಶಿಲುಬೆಯಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
26ಯೇಸು ತನ್ನ ಾಯಿಯನೂ್ನ ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತಿದ್ದ ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಶಿಷ ್ಯನನೂ್ನ ನೋಡಿ ತನ್ನ
ಾಯಿಗೆ, “ಅ ಾ್ಮ, ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಮಗನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 27 ಬಳಿಕ ಯೇಸು
ಆ ಶಿಷ ್ಯನಿಗೆ, “ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಾಯಿ” ಎಂದನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಆ ಶಿಷ ್ಯನು ಆಕೆಯನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಇರಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಯೇಸುವಿನಮರಣ
(ಮ ಾ್ತಯ 27:45-56; ಾಕರ್ 15:33-41; ಲೂಕ 23:44-49)

28 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರಿತೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ
ಾತನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು, “ನನಗೆ ಾಹ ಾಗಿದೆ”† ಎಂದು

† 19:28: ನನಗೆ ಾಹ ಾಗಿದೆ ನೋಡಿರಿ: ಕೀತರ್ನೆ. 22:15; 69:21.
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ಹೇಳಿದನು. 29 ಅಲಿ್ಲ ಹುಳಿರಸ ತುಂಬಿದ ಾತೆ್ರ ಂದಿತು್ತ. ಸೈನಿಕರು ಸ್ಪಂಜನು್ನ
ಹುಳಿರಸದಲಿ್ಲ ತೋಯಿಸಿ ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಕೋಲಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಅದನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ
ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟಸಿದರು. 30 ಯೇಸು ಹುಳಿರಸವನು್ನ ರುಚಿನೋಡಿ,
“ತೀರಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಲೆ ಾಗಿ ಾ್ರಣಬಿಟ್ಟನು.

31 ಆ ದಿನವು ಸಿದ್ಧತೆಯ ದಿನ ಾಗಿತು್ತ. ಮರುದಿನ ವಿಶೇಷ ಾದ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾಗಿತು್ತ. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ದೇಹಗಳು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲಿರುವುದು
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಾಲುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಬೇಗನೆ
ಾಯಿಸಲು ಆ ಾಪಿಸಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಅವರು ಪಿ ಾತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

32 ಆದ್ದರಿಂದ ಸೈನಿಕರು ಬಂದು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಇಬ್ಬರ
ಾಲುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕಿದರು. 33 ಬಳಿಕ ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಬಂ ಾಗ ಆತನು ಆಗಲೇ ಸತು್ತಹೋಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಆತನ ಾಲುಗಳನು್ನ
ಮುರಿಯಲಿಲ್ಲ.

34 ಆದರೆ ಸೈನಿಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಈಟಿಯಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಪಕೆ್ಕಗೆ ತಿವಿದನು.
ಪಕೆ್ಕಯಿಂದ ರಕ್ತ ಮತು್ತ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಹರಿದುಬಂದವು. 35 (ಇದನು್ನ ಕಂಡವನೇ
ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಸಹ ನಂಬಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವನು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಸತ್ಯ ಾಗಿವೆ. ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಸತ್ಯವೆಂದು
ಅವನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.) 36 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ, “ಆತನ ಎಲುಬುಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂ ಾದರೂಮುರಿಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ”✡ ಎಂಬ ಾತು ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿತು. 37ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥದಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ, “ಜನರು ಾವು ಈಟಿಯಿಂದ ಇರಿದವನನೆ್ನೕ ದಿಟಿ್ಟಸಿ
ನೋಡುವರು”✡ ಎಂತಲೂ ಬರೆದಿದೆ.
ಯೇಸುವಿನ ಶವಸಂ ಾ್ಕರ
(ಮ ಾ್ತಯ 27:57-61; ಾಕರ್ 15:42-47; ಲೂಕ 23:50-56)

38 ತರು ಾಯ, ಅರಿಮ ಾಯ ಊರಿನ ೕಸೇಫ ಎಂಬವನು ಯೇಸುವಿನ
ದೇಹವನು್ನ ತನಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಪಿ ಾತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ( ೕಸೇಫನು
ಯೇಸುವಿನ ಒಬ್ಬ ಅನು ಾಯಿ ಆಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.) ಯೇಸುವಿನ
ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಪಿ ಾತನು ಅವನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬಂದುಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.

39 ನಿಕೊದೇಮನೂ ೕಸೇಫನೊಂದಿಗೆ ಹೋದನು. ಹಿಂದೊಮೆ್ಮ, ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದ್ದವನೇ ನಿಕೊದೇಮನು.
ಅವನು ಸು ಾರು ಐವತು್ತ ಕಿಲೋ ಾ್ರಮಿನಷು್ಟ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು. ಆ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯವು ರಕ್ತ ಬೋಳ ಮತು್ತ ಅಗರುಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಾಗಿತು್ತ.
40ಈ ಇಬ್ಬರು ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕೆ್ಕ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯವನು್ನ
ಾಕಿ ಾರುಬಟೆ್ಟಗಳಿಂದ ಸುತಿ್ತದರು. (ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸತ್ತವರನು್ನ ಇದೇರೀತಿ ಸ ಾಧಿ
ಾಡು ಾ್ತರೆ.) 41 ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊಂದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಒಂದು

ತೋಟವಿತು್ತ. ಆ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ ಾಧಿಯಿತು್ತ. ಅದರಲಿ್ಲ ಹಿಂದೆಂದೂ
ಾರನೂ್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. 42 ಅದು ಸಮೀಪ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಮತು್ತ

✡ 19:36: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 34:20. ✡ 19:37: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಜೆಕಯರ್ 12:10.
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ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಆರಂಭ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗುತಿ್ತದುದರಿಂದ
ಅವರುಯೇಸುವನು್ನ ಆ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು.

20
ಬರಿ ಾದ ಸ ಾಧಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 28:1-10; ಾಕರ್ 16:1-8; ಲೂಕ 24:1-12)

1 ಾನು ಾರದ ಮುಂಜಾನೆ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವಿದ್ದ
ಸ ಾಧಿಯಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. ಆಗ ಇನೂ್ನ ಕತ್ತಲಿತು್ತ. ಸ ಾಧಿಯ ಾಗಿಲಿಗೆಮುಚಿ್ಚದ್ದ
ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲ ಅಲಿ್ಲಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ ಕಂಡ ಮರಿಯಳು 2 ಸೀ ೕನ್
ಪೇತ್ರನಮತು್ತ (ಯೇಸು ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದ)ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯನ ಬಳಿಗೆಓಡಿಬಂದು, “ಅವರು
ಸ ಾಧಿ ಳಗಿಂದ ಪ್ರಭುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ, ಆತನನು್ನ ಎಲಿ್ಲಟಿ್ಟ ಾ್ದರೋ
ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

3 ಆದ್ದರಿಂದ ಪೇತ್ರನು ಮತು್ತ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯನು ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟರು.
4ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಓಡು ಾ್ತ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯನು ಪೇತ್ರನಿಗಿಂತಲೂ
ವೇಗ ಾಗಿ ಓಡು ಾ್ತ ಹೋಗಿ ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ದಲು ತಲುಪಿದನು. 5 ಆ ಶಿಷ ್ಯನು
ಬಗಿ್ಗ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದನು.

6 ಾರುಬಟೆ್ಟಯ ತುಂಡುಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ಅವನು ಕಂಡನು. 7ಅಲ್ಲದೆ
ಯೇಸುವಿನ ತಲೆಗೆ ಸುತಿ್ತದ್ದ ಬಟೆ್ಟಯನೂ್ನ ಅವನು ಕಂಡನು. ಆ ಬಟೆ್ಟಯು ಸುತ್ತಲ್ಪಟು್ಟ,
ಇತರ ಾರುಬಟೆ್ಟಗಳಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಬಿದಿ್ದತು್ತ. 8 ಬಳಿಕ ಆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯನು
ಒಳಗೆ ಹೋದನು. ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ದಲು ತಲುಪಿದವನೇ ಆ ಶಿಷ ್ಯನು. ಅವನು
ಸಂಭವಿಸಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ನಂಬಿಕೊಂಡನು. 9 (ಯೇಸು ಸತು್ತ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎದು್ದಬರಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವುದು ಈ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಇನೂ್ನ
ಅಥರ್ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.)
ಮಗ್ದಲದಮರಿಯಳಿಗೆಯೇಸುವಿನ ದಶರ್ನ
( ಾಕರ್ 16:9-11)

10 ಬಳಿಕ ಶಿಷ ್ಯರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. 11 ಆದರೆ ಮರಿಯಳು
ಅಳು ಾ್ತ ಸ ಾಧಿಯ ಹೊರಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಆಕೆ ಅಳು ಾ್ತ ಸ ಾಧಿ ಳಗೆ
ಬಗಿ್ಗ ನೋಡಿ ಾಗ, 12 ಬಿಳು ಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು
ದೇವದೂತರನು್ನ ಕಂಡಳು. ಯೇಸುವಿನದೇಹವನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವರಲೊ್ಲಬ್ಬನು
ಯೇಸುವಿನ ತಲೆಯಿದ್ದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಾದವಿದ್ದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು.

13ದೇವದೂತರುಮರಿಯಳಿಗೆ, “ಅ ಾ್ಮ,ಏಕೆಅಳುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಮರಿಯಳು, “ನನ್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ಕೆಲವು ಜನರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಆತನನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದರೋ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು. 14ಮರಿಯಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಾಗ ಅಲೆ್ಲೕ ಯೇಸು
ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡಳು. ಆದರೆ ಆತನುಯೇಸು ಎಂಬುದು ಆಕೆಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

15 ಯೇಸು ಆಕೆಯನು್ನ “ಅ ಾ್ಮ ಏಕೆ ಅಳುತಿ್ತರುವೆ? ನೀನು ಾರನು್ನ
ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
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ಇವನು ತೋಟವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವವನಿರಬಹುದೆಂದು ಮರಿಯಳು
ೕಚಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ಅ ಾ್ಯ, ನೀನು ಯೇಸುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ಹೋದೆ ಾ? ಆತನನು್ನ ಎಲಿ್ಲಟಿ್ಟರುವೆ, ನನಗೆ ಹೇಳು. ಾನು ಹೋಗಿ ಆತನನು್ನ
ತೆಗೆದು ಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

16ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಮರಿಯಳೇ” ಎಂದನು.
ಮರಿಯಳು ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ “ರಬೂ್ಬನಿ”

ಎಂದಳು. (ರಬೂ್ಬನಿ ಎಂದರೆ “ಗುರು”)
17 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡ. ಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಇನೂ್ನ

ಹಿಂತಿರುಗಿಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆನೀನು ನನ್ನ ಸಹೋದರರ (ಶಿಷ ್ಯರ)ಬಳಿಗೆಹೋಗಿ, ‘ನನ್ನ
ತಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ ನನ್ನ ದೇವರೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವರೂ ಆಗಿರು ಾತನ ಬಳಿಗೆ
ಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳು” ಎಂದನು.
18ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ ಾನು ಪ್ರಭುವನು್ನ ಕಂಡೆನು!”

ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಮತು್ತಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಆಕೆಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು.
ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆಯೇಸುವಿನ ದಶರ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 28:16-20; ಾಕರ್ 16:14-18; ಲೂಕ 24:36-49)

19 ಅಂದು ಾನು ಾರ, ಅದೇ ಾಯಂ ಾಲ ಶಿಷ ್ಯರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದ್ದರು.
ಅವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಒಳಗೇ ಇದ್ದರು.
ಆಗ ಯೇಸು ಬಂದು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ ಾಂತಿಯು
ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ತನ್ನ
ಕೈಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪಕೆ್ಕಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. ಪ್ರಭುವನು್ನ ಕಂಡು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ
ಬಹು ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು.

21 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಮತೆ್ತ, “ ಾಂತಿಯು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ! ತಂದೆಯು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಈಗ ಾನೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 22 ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಶಿಷ ್ಯರ ಮೇಲೆ
ಉಸಿರೂದಿ, “ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ. 23 ನೀವು ಾರ ಾಪಗಳನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುತಿ್ತೕರೋ, ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸ ಾಗುವುದು. ನೀವು ಾರ
ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ, ಅವರ ಾಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ತೋಮನಿಗೆಯೇಸುವಿನ ದಶರ್ನ

24 ಯೇಸು ಬಂ ಾಗ ದಿದುಮನೆಂಬ ತೋಮನು ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ತೋಮನೂ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. 25 ಉಳಿದ ಶಿಷ ್ಯರು
ತೋಮನಿಗೆ, “ ಾವು ಪ್ರಭುವನು್ನ ನೋಡಿದೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ
ತೋಮನು, “ಆತನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲರುವ ಳೆಯ ಾಯದ ಗುರುತುಗಳನು್ನ ಾನು
ನೋಡುವವರೆಗೆ, ಳೆಗಳನು್ನ ಜಡಿದಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಬೆರಳನಿ್ನಡುವವರೆಗೆ
ಮತು್ತ ಆತನ ಪಕೆ್ಕಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಇಟು್ಟನೋಡುವವರೆಗೆ ಾನು ಅದನು್ನ
ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26 ಒಂದು ಾರದ ನಂತರ ಶಿಷ ್ಯರು ಮನೆ ಂದರಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದ್ದರು.
ತೋಮನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು. ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚ್ಚ ಾಗಿತು್ತ. ಆಗ ಯೇಸು
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ಬಂದು ಅವರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ ಾಂತಿಯು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 27 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತೋಮನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಬೆರಳನು್ನ ಇಲಿ್ಲಡು.
ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ನೋಡು. ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ನನ್ನ ಪಕೆ್ಕಯಲಿ್ಲ ಾಕು. ಸಂಶಯಪಡದೆ
ನಂಬುವವ ಾಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28ತೋಮನುಯೇಸುವಿಗೆ, “ನನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
29 ಯೇಸು ತೋಮನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ನಂಬಿದೆ. ನನ್ನನು್ನ

ನೋಡದೆ ನಂಬುವವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಧನ್ಯರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೕ ಾನನು ಈಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಬರೆದಉದೆ್ದೕಶ
30 ಯೇಸು ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಕಣು್ಮಂದೆ
ಾಡಿದನು. ಆ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿಲ್ಲ. 31ಆದರೆ ಆತನೇ

ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದೂ ದೇವರ ಮಗನೆಂದೂ ನೀವು ನಂಬುವಂತೆಯೂ ನಂಬಿ ಆತನ ಹೆಸರಿನ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಜೀವವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಬರೆದದೆ.

21
ಏಳುಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆಯೇಸುವಿನ ದಶರ್ನ

1 ತರು ಾಯ,ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ತಿಬೇರಿಯ (ಗಲಿ ಾಯ) ಸರೋವರದ ಬಳಿ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅದು ಹೀಗೆ ನಡೆಯಿತು: 2 ಕೆಲವು ಶಿಷ ್ಯರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದ್ದರು.
ಅವರು ಾರೆಂದರೆ, ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರ, ದಿದುಮನೆಂಬ ತೋಮ, ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದ ಾ ಾಊರಿನವ ಾದ ನ ಾನಿಯೇಲ, ಜೆಬೆ ಾಯನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಮತು್ತ ಇನಿ್ನಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರು. 3 ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು
ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು.
ಉಳಿದ ಶಿಷ ್ಯರು, “ ಾವೂ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಂತೆಯೇ ಶಿಷ ್ಯರೆ ಾ್ಲ ಹೊರಟು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತದರು. ಅವರು ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ
ಬಲೆ ಬೀಸಿದರೂ ಒಂದು ಮೀನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.

4ಅಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಾ ಾಗ, ಯೇಸು ತೀರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ
ಆತನೇ ಯೇಸು ಎಂಬುದು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 5 ಆಗ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ,
“ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆಮೀನು ಸಿಕಿ್ಕತೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಶಿಷ ್ಯರು, “ಇಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
6ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ದೋಣಿಯ ಬಲ ಾಗದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಲೆ ಬೀಸಿರಿ. ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲವು

ಮೀನುಗಳು ಸಿಕು ್ಕತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಶಿಷ ್ಯರು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು.
ಬಹಳ ಮೀನುಗಳು ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬಲೆಯನು್ನ ದೋಣಿ ಳಗೆ
ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

7 ಯೇಸುವಿನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಶಿಷ ್ಯನು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಪ್ರಭುವೇ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಪೇತ್ರನು ತನ್ನ ಅಂಗಿಯನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು,
ನೀರಿಗೆ ಧುಮುಕಿದನು. (ಪೇತ್ರನು ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಅಂಗಿಯನು್ನ
ಬಿಚಿ್ಚಟಿ್ಟದ್ದನು.) 8 ಉಳಿದ ಶಿಷ ್ಯರು ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ತೀರಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅವರು
ಬಲೆತುಂಬ ಮೀನುಗಳನು್ನ ದಡಕೆ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವರು ದಡದಿಂದ
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ಬಹುದೂರದಲೆ್ಲೕನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮುನೂ್ನರು ಅಡಿಗಳಷು್ಟ ದೂರದಲಿ್ಲದ್ದರು.
9 ಶಿಷ ್ಯರು ದೋಣಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ದಡಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ, ಬೆಂಕಿಯ ಕೆಂಡಗಳನು್ನ
ಕಂಡರು. ಬೆಂಕಿಯಮೇಲೆ ಮೀನುಗಳಿದ್ದವು ಮತು್ತ ಕೆಲವು ರೊಟಿ್ಟಗಳೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದವು.
10 ಬಳಿಕ ಯೇಸು, “ನೀವು ಹಿಡಿದ ಮೀನುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ತನಿ್ನರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

11 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನು ದೋಣಿ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಬಲೆಯನು್ನ ದಡಕೆ್ಕ
ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಬಲೆಯು ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತು್ತ. ಅದರಲಿ್ಲ
153ಮೀನುಗಳಿದ್ದವು. ಅವುಬಹಳ ಾರ ಾಗಿದ್ದರೂ ಬಲೆಯು ಹರಿದುಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
12 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಬಂದು ಊಟ ಾಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾದರೂ, “ನೀನು ಾರು?” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಪ್ರಭುವೆಂದು
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. 13 ಯೇಸುವು ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಮೀನುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

14ಯೇಸುಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದಿದಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ ಇದು
ಮೂರನೆಯಸಲ.
ಪೇತ್ರನೊಂದಿಗೆಯೇಸುವಿನ ಸಂ ಾಷಣೆ

15ಅವರುಊಟ ಾಡಿದಮೇಲೆ,ಯೇಸು ಸೀ ೕನ್ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ ೕ ಾನನ
ಮಗ ಾದ ಸೀ ೕನನೇ, ಇಲಿ್ಲರುವ ಇವರು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಪೇತ್ರನು, “ ೌದುಪ್ರಭುವೇ, ಾನು ನಿನ್ನಮೇಲೆಮಮತೆಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ

ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದನು.
ಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ*ಮೇಯಿಸು” ಎಂದನು.
16ಎರಡನೆಯ ಾರಿಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ ೕ ಾನನಮಗ ಾದಸೀ ೕನನೇ,

ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಪೇತ್ರನು, “ ೌದು, ಪ್ರಭುವೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆಂಬುದು

ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದನು.
ಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾಯಿ” ಎಂದನು.
17ಯೇಸು ಮೂರನೆಯ ಾರಿ, “ ೕ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಸೀ ೕನನೇ, ನೀನು

ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ ೕ?” ಎಂದುಮೂರು ಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ

ಪೇತ್ರನಿಗೆ ದುಃಖ ಾಯಿತು. ಪೇತ್ರನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಮಮತೆ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದನು.
ಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸು. 18 ಾನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ

ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ೌವನಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದಗ, ನಡುಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ
ಕಡೆಗೆ ಾ್ಲ ಹೋದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಮುದುಕ ಾ ಾಗ, ನಿನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಚಾಚುವೆ
ಮತು್ತ ಬೇರೊಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ನಡುಕಟಿ್ಟ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 19 (ದೇವರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ

* 21:15: ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಅಂದರೆಯೇಸುವಿನ ಹಿಂ ಾಲಕರು.
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ಪೇತ್ರನು ಾವ ರೀತಿ ಾಯು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಸೂಚಿಸಲು ಯೇಸು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದನು.) ಬಳಿಕಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು!” ಎಂದನು.

20ಪೇತ್ರನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಾಗ,ಯೇಸುವಿನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಶಿಷ ್ಯನು ತಮ್ಮ ಹಿಂದೆ
ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ( ಾತಿ್ರಭೋಜನದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಯೇಸುವಿನ ಎದೆಯ ಕಡೆಗೆ ಾಗಿ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡುವವನು
ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಶಿಷ ್ಯನೇ ಇವನು.) 21 ಪೇತ್ರನು ತಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದ

ಈ ಶಿಷ ್ಯನನು್ನ ಕಂ ಾಗ ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ಇವನ ವಿಷಯವೇನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

22ಯೇಸು, “ ಾನು ಬರುವ ತನಕ ಅವನು ಜೀವದಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ
ಇಷ್ಟ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿನಗೇನು? ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು!” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

23 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರ (ಶಿಷ ್ಯರ) ಮಧೆ್ಯ ಒಂದು ಕಥೆಯೇ ಹರಡಿಕೊಂಡಿತು.
ಯೇಸುವಿನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಈ ಶಿಷ ್ಯನು ಾಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.
ಆದರೆ ಅವನು ಾಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. “ ಾನು ಬರುವ ತನಕ
ಅವನು ಜೀವದಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿನಗೇನು?”
ಎಂದಷೆ್ಟೕ ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದನು.

24ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಈಗ ಬರೆದಿರುವವನು ಮತು್ತ ಇವುಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಈಗ
ಾ ಹೇಳಿರುವ ಶಿಷ ್ಯನು ಅವನೇ. ಅವನುಹೇಳುವುದು ಸತ್ಯವೆಂದು ನಮಗೆಗೊತಿ್ತದೆ.
25 ಯೇಸು ಇತರ ಅನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ

ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಬರೆಯುವು ಾದರೆ, ಬರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನು್ನ ಇಡೀ
ಪ್ರಪಂಚವೇ ಹಿಡಿಸ ಾರದೆಂದು ಾನು ನೆನಸುತೆ್ತೕನೆ.
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ಅ ಸ್ತಲರ
ಾಯರ್ಗಳು

ಲೂಕನು ಬರೆದ ಎರಡನೆಪುಸ್ತಕ
1ಪಿ್ರಯ ಥೆ ಫಿಲನೇ,
ಯೇಸು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ನೀಡಿದ ಬೋಧನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ

ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಾನು ನನ್ನ ದಲನೆಯ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದೆನು. 2 ಾನು
ಯೇಸುವಿನ ಇಡೀ ಜೀವ ಾನದ ಬಗೆ್ಗ ಅಂದರೆ ಆತನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ
ಏರಿಹೋಗುವವರೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆದೆನು. ಯೇಸು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ
ಎತ್ತಲ್ಪಡುವದಕಿ್ಕಂತ ದಲು, ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅ ಸ್ತಲರೊಂದಿಗೆ*
ಾ ಾಡಿದನು; ಅವರು ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ† ಸ ಾಯದಿಂದ

ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 3 ಇದು ಆತನ ಮರಣಾನಂತರ ನಡೆದ ಸಂಗತಿ. ಾನು
ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಆತನು ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ತೋಪರ್ಡಿಸಿದನು ಮತು್ತ
ಶಕಿ್ತಯುತ ಾದ ಅನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದನು್ನ
ನಿರೂಪಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದ ನಂತರದ ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳ
ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಅ ಸ್ತಲರು ಆತನನು್ನ ಅನೇಕ ಸಲ ನೋಡಿದರು. ಯೇಸು
ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಕುರಿತು ಅ ಸ್ತಲರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದನು. 4 ಒಮೆ್ಮ, ಯೇಸು
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗ ಾರದೆಂದು
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. “ತಂದೆಯು ನಿಮಗೊಂದು ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು
ದಲೇ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಈ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು

ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ. 5 ೕ ಾನನು ಜನರಿಗೆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಇನು್ನ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಲಿ್ಲ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳಿದನು.

ಪರಲೋ ಾರೋಹಣ
6 ಅ ಸ್ತಲರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಾ್ದಗ, ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು

ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಅವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಕೊಡುವಂಥದು್ದ ಈ ಾಲದಲೊ್ಲೕ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

7 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ದಿನಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಲಗಳನು್ನ ನಿಧರ್ರಿಸುವ
ಅಧಿ ಾರವಿರುವುದು ತಂದೆ ಬ್ಬನಿಗಷೆ್ಟೕ. ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂ ಾಗ
ನೀವು ಬಲಹೊಂದಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಇಡೀ ಜುದೇಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಭೂಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ ನನಗೆ
ಾ ಗ ಾಗಿರುವಿರಿ” ಎಂದನು.

* 1:2: ಅ ಸ್ತಲರು ವಿಶೇಷ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. † 1:2: ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು
ಅಂದರೆ ದೇವ ಾತ್ಮ, ಕಿ್ರಸ್ತನ ಆತ್ಮ ಮತು್ತ ಸಂತೈಸುವವನು. ದೇವರೊಡನೆ ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಡನೆ ಸೇರಿ ಆತನು
(ದೇವರ) ಾಯರ್ವನು್ನ ಲೋಕದ ಜನರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಡುವನು
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9 ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅ ಸ್ತಲರು
ನೋಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು. ೕಡವು ಆತನನು್ನ
ಕವಿದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದಅವರುಆತನನು್ನ ಾಣ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 10ಯೇಸುಹೋಗುತಿ್ತರಲು
ಅ ಸ್ತಲರು ಆ ಾಶವನೆ್ನೕ ನೋಡು ಾ್ತ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಆಗ, ಬಿಳು ಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು (ದೇವದೂತರು) ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಅವರ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು, 11 “ಗಲಿ ಾಯದವರೇ, ಏಕೆ ಆ ಾಶವನೆ್ನೕ ನೋಡು ಾ್ತ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ? ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಹೇಗೆ ಏರಿ
ಹೋದನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹೊಸ ಅ ಸ್ತಲನೊಬ್ಬನ ಆಯೆ್ಕ
12 ಬಳಿಕ ಅ ಸ್ತಲರು ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ

ಹಿಂತಿರುಗಿಹೋದರು. (ಈ ಗುಡ್ಡಕೂ್ಕ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂ ಸು ಾರು ಅಧರ್ ಮೈಲಿ
ಅಂತರವಿದೆ.) 13 ಅ ಸ್ತಲರು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾವು ಾಸ ಾಗಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋದರು. ಅದು ಮೇಲಂತಸಿ್ತನಲಿ್ಲತು್ತ. ಆ ಅ ಸ್ತಲರು ಾ ಾರೆಂದರೆ: ಪೇತ್ರ,
ೕ ಾನ, ಾಕೋಬ, ಅಂದೆ್ರಯ, ಫಿಲಿಪ್ಪ, ತೋಮ, ಾತೊರ್ಲೊ ಾಯ,

ಮ ಾ್ತಯ, ಾಕೋಬ (ಅ ಾ್ಫಯನಮಗ), ದೇ ಾಭಿ ಾನಿ ಾದ ಸಿ ೕನ ಮತು್ತ
ಯೂದ ( ಾಕೋಬನಮಗ).

14 ಅ ಸ್ತಲರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಂದೇ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ
ಎಡಬಿಡದೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಕೆಲವು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೂ ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿಮರಿಯಳೂ
ಆತನ ಸಹೋದರರೂ ಅ ಸ್ತಲರ ಸಂಗಡವಿದ್ದರು.

15 ಕೆಲವು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದರು. (ಅಲಿ್ಲ ಸು ಾರು
ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಇದ್ದರು.) ಪೇತ್ರನು ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೀಗೆಂದನು:
16-17 “ಸಹೋದರರೇ, ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಾವೀದನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ‡
ಮುಂತಿಳಿಸಿದ್ದ ಸಂಗತಿ ನೆರವೇರಬೇಕಿತು್ತ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಗುಂಪಿನವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ
ಯೂದನ ಬಗೆ್ಗ ಾವೀದನು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಯೂದನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಡಿದನು.
ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸುವವರಿಗೆ ಯೂದನು ಾಗರ್ದಶರ್ಕ ಾಗು ಾ್ತನೆಂದು
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.”

18 (ಈ ಾಯರ್ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂದನಿಗೆಹಣಕೊಡ ಾಗಿತು್ತ. ಆಹಣದಿಂದ
ಒಂದು ಹೊಲವನು್ನ ಅವನಿ ಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ಯೂದನು
ತಲೆಕೆಳ ಾಗಿ ಬಿ ಾ್ದಗ ಅವನ ಹೊಟೆ್ಟ ಒಡೆದುಹೋಯಿತು. ಅವನ ಕರುಳೆ ಾ್ಲ ಹೊರಗೆ
ಬಂದವು. 19ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ ಾರಣವೇ
ಅವರು ಆ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಅಕೆಲ್ದ ಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಅವರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಅಕೆಲ್ದ ಾ
ಅಂದರೆ “ರಕ್ತದ ಹೊಲ” ಎಂದಥರ್.)

20 ‘ಅವನಮನೆ ಾ ಾಗಲಿ!
ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸಿಸದಂ ಾಗಲಿ!’ ಕೀತರ್ನೆ. 69:25

ಎಂದು ಕೀತರ್ನೆಗಳಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಯೂದನ ಬಗೆ್ಗ ಬರೆದಿದೆ.
‡ 1:16-17: ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ “ಪವಿತ್ರ ಬರಹಗಳು” ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ.
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ಅಲ್ಲದೆ ‘ಬೇರೊಬ್ಬನು ಅವನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ’ ಕೀತರ್ನೆ. 109:8

ಎಂದು ಸಹ ಬರೆದಿದೆ.
21-22 “ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೊಬ್ಬನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ಯೇಸುವಿನ ಪುನರು ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ
ಾ ಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹೋಗು ಾ್ತ ಬರು ಾ್ತ
ಇದ್ದ ಾಲವೆ ಾ್ಲ ಅವನು ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲದ್ದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿರಬೇಕು.
ೕ ಾನನು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಕೊಡಲು ಆರಂಭ ಾಡಿದ ದಿನದ ದಲುಗೊಂಡು

ಯೇಸುವು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ದಿನದವರೆಗೂ ಅವನು
ನ ್ಮಂದಿಗಿದ್ದವ ಾಗಿರಬೇಕು.”

23ಅ ಸ್ತಲರು ಇಬ್ಬರನು್ನ ಸಭೆಯಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಒಬ್ಬನು ಾಸರ್ಬನೆಂಬ
ೕಸೇಫ. ಇವನನು್ನ ಯೂಸ್ತನೆಂದೂ ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಮತಿ್ತೕಯ.

24-25 ಅ ಸ್ತಲರು ಹೀಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು: “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರ
ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವೆ. ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಇಬ್ಬರಲಿ್ಲ ನೀನು
ಾರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸು. ಯೂದನು ಈ

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಾನು ಸೇರಬೇಕಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಪ್ರಭುವೇ,
ಅವನ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿ ಾರು ನೇಮಕಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನಮಗೆ
ತೋರಿಸು!” 26 ಬಳಿಕ ಅ ಸ್ತಲರು ಅವರಿಬ್ಬರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಚೀಟಿ ಾಕಿದರು. ಚೀಟಿಮತಿ್ತೕಯನಿಗೆ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ ಂದಿಗೆ
ಅವನೂ ಅ ಸ್ತಲ ಾದನು.

2
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಆಗಮನ

1 ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ಹಬ್ಬದ* ದಿನ ಬಂ ಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದ್ದರು. 2 ಆಗ, ಆ ಾಶದಿಂದ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಬಂದಿತು.
ಬಿರು ಾಳಿ ಬೀಸುತಿ್ತದೆ ೕ ಎಂಬಂತಿತು್ತ ಆ ಶಬ್ದ. ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ
ಮನೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಆ ಶಬ್ದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. 3 ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಗಳಂತಿದ್ದ ಏನನೊ್ನ
ಅವರು ಕಂಡರು. ಜಾ್ವಲೆಗಳು ವಿಂಗಡ ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಮೇಲೆ
ನೆಲೆಸಿದವು. 4 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾದರು ಮತು್ತ ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ
ಾ ಾಡತೊಡಗಿದರು. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೇ ಅವರಿಗೆ ಆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
5 ಬಹು ಾಮಿರ್ಕ ಾದ ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ

ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದರು. ಇವರಲಿ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿ ಂದು ದೇಶದಿಂದ ಬಂದ
ಜನರಿದ್ದರು. 6ಈ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿ ಈ ಜನರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹವೇ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದಿತು. ಅ ಸ್ತಲರು ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರವರ ಸ್ವಂತ
ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು.
7 ಇದನು್ನ ನೋಡಿದ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ಾಡಲು

ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಯಿತೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಅಥರ್ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು,

* 2:1: ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ಹಬ್ಬಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಬ್ಬವಿದು. ಇದು ಗೋಧಿಯ ಸುಗಿ್ಗಹಬ್ಬ.
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“ ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಈ ಜನರು (ಅ ಸ್ತಲರು) ಗಲಿ ಾಯದವರು!† 8 ಆದರೆ
ಇವರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವಂತೆ ಕೇಳಿಸುತಿ್ತದೆ. ಇದು
ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ? ಾವು ಬೇರೆಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳವರು. 9 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಥ್ಯರ್ರು,
ಮೇದ್ಯರು, ಏ ಾಮಿನವರು, ಮೆಸೊ ಟೇಮದವರು, ಯೂ ಾಯದವರು,
ಕಪ್ಪದೋಕ್ಯಯದವರು, ಂತದವರು, ಏ ಾ್ಯದವರು,‡ 10 ಫಿ್ರಜಿಯದವರು,
ಾಂಫಿಲಿಯದವರು, ಈಜಿಪ್್ಟ ನವರು ಮತು್ತ ಸಿರೇನಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಲಿಬಿಯ
ಾ್ರಂತ್ಯದವರು, ರೋಮ್ ನವರು, 11 ಕೆ್ರೕಟ್ ನವರು ಮತು್ತ ಅರೇಬಿಯವರು
ಇ ಾ್ದರೆ. ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಕೆಲವು ಜನರು ಹುಟು್ಟ ಯೆಹೂದ್ಯರು. ಉಳಿದವರು
ಮ ಾಂತರ ಹೊಂದಿದವರು. ಾವು ಬೇರೆಬೇರೆ ದೇಶಗಳವರು. ಆದರೆ ಈ ಜನರು
ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸುತಿ್ತದೆ! ಅವರು ದೇವರ

ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಮ ಾಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಥರ್ ಾಗುತಿ್ತವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

12 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡರು ಮತು್ತ ಗಲಿಬಿಲಿ ಾದರು. ಅವರು, “ಏನು
ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ?” ಎಂದು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೇಳತೊಡಗಿದರು. 13 ಕೆಲವರು
ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ನೋಡಿ ನಗು ಾ್ತ, “ಇವರು ಅತಿ ಾಗಿ ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿದು
ಮತ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು.
ಪೇತ್ರನ ಪ್ರಸಂಗ

14 ಬಳಿಕ ಪೇತ್ರನು ಉಳಿದ ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರೊಂದಿಗೆ
ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕೇಳುವಂತೆಅವನು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿಹೀಗೆಂದನು:
“ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಜನರೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 15 ನೀವು
ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಈ ಜನರು ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾದವರಲ್ಲ. ಈಗ ಮುಂಜಾನೆ

ಒಂಭತು್ತ ಗಂಟೆಯಷೆ್ಟ! 16ಆದರೆ ಈ ಹೊತು್ತ ಇಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ೕವೇಲನು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ:

17 ‘ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
ಕೊನೆಯದಿನಗಳಲಿ್ಲ, ಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಮೇಲೆ ಸುರಿಸುವೆನು.

ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು, ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಪ್ರ ಾದಿಸುವರು.
ನಿಮ್ಮಯುವಜನರು ದಶರ್ನಗಳನು್ನ ಾಣುವರು.
ನಿಮ್ಮ ವ ೕವೃದ್ಧರು ವಿಶೇಷ ಕನಸುಗಳನು್ನ ಾಣುವರು.

18ಆಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ನನ್ನ ಾಸ ಾಸಿಯರಮೇಲೆಸುರಿಸುವೆನು.
ಆಗ ಅವರು ಪ್ರ ಾದಿಸುವರು.

19 ಾನು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು.
ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವೆನು.
ರಕ್ತ, ಬೆಂಕಿಮತು್ತ ಕ ್ಪಗೆಗಳು ಅಲಿ್ಲರುವವು.

20ಸೂಯರ್ನು ಕತ್ತ ಾಗುವನು,
ಚಂದ್ರನು ರಕ್ತದಂತೆ ಕೆಂ ಾಗುವನು,

† 2:7: ಗಲಿ ಾಯದವರು ಇವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಾ ಾಡಬಲ್ಲರೆಂಬುದು ಜನರ
ಾವನೆ ಾಗಿತು್ತ. ‡ 2:9: ಏ ಾ್ಯ ಇದು ಏ ಾ್ಯ ಮೈನರಿನ ಪಶಿ್ಚಮ ಾಗ.
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ಆಗ ಪ್ರಭುವಿನ ಗಂಭೀರ ಾದಮ ಾದಿನವು ಬರುವುದು;
21ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುವುದು.’ ೕವೇಲ

2:28-32

22 “ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ: ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು
ಬಹು ವಿಶೇಷ ಾದ ವ್ಯಕಿ್ತ. ದೇವರು ಾನು ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಾಡಿದ
ಶಕಿ್ತಯುತ ಾದ ಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಾದ ಾಯರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ
ನಿರೂಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು
ಸತ್ಯವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 23 ಯೇಸುವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಒಪಿ್ಪಸ ಾಯಿತು. ನೀವು
ಕೆಟ್ಟಜನರ ಸ ಾಯದಿಂದ ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದಿರಿ. ಆದರೆ ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ
ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆಯೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಇದು ದೇವರ ೕಜನೆ. ದೇವರು
ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ಈ ೕಜನೆಯನು್ನ ಾಡಿದನು. 24 ಯೇಸು
ಮರಣವೇದನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಆದರೆ ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು.
ದೇವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು. ಮರಣವು
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 25 ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಾವೀದನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ:

‘ಪ್ರಭುವು ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದನು;
ನನ್ನನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿಡಲು ಆತನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.

26ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯವುಹಷಿರ್ಸುತ್ತದೆ.
ನನ್ನ ಾಯಿ ಆನಂದದಿಂದ ಾ ಾಡುತ್ತದೆ.

ೌದು, ನನ್ನ ದೇಹವು ಸಹ ನಿರೀ ಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವುದು;
27 ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಜೀ ಾತ್ಮವನು್ನ ಾ ಾಳದಲಿ್ಲ ತೊರೆದುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧನ ದೇಹವು ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಳೆಯಲು ನೀನು ಅವ ಾಶ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

28ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನೀನು ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸಿದೆ.
ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಆನಂದವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದು.’
ಕೀತರ್ನೆ. 16:8-11

29 “ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ ಾವೀದನ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ನಿಮಗೆ
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಹೇಳಬಲೆ್ಲನು. ಅವನು ಸತು್ತಹೋದನು ಮತು್ತ ಅವನಿಗೆ
ಸ ಾಧಿ ಾಯಿತು. ಅವನ ಸ ಾಧಿಯು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಇದೆ. 30 ಾವೀದನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದ್ದನು§ಮತು್ತ ‘ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು’ ಎಂದು ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದು್ದ ಅವನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. 31 ಅದು ನೆರವೇರುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ
ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ ಾರಣ ಾವೀದನು ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದುವ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಬಗೆ್ಗ,

§ 2:30: ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದ್ದನು ನೋಡಿರಿ: ಕೀತರ್ನೆ. 132:11.
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‘ಆತನನು್ನ ಾ ಾಳದಲಿ್ಲ ಬಿಡಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ.
ಆತನ ದೇಹವು ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಳೆಯಲಿಲ್ಲ’

ಎಂದಿ ಾ್ದನೆ. 32 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದು್ದ
ಯೇಸುವನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಾವೀದನನ್ನಲ್ಲ! ಇದಕೆ್ಕ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಾ ಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಾವು ಆತನನು್ನ ಕಂಡೆವು! 33ಯೇಸು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು. ಈಗ ಯೇಸು
ದೇವರೊಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ, ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಈಗ ತಂದೆಯು (ದೇವರು)
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ದೇವರು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಈಗ ಆ ಆತ್ಮನನು್ನ ಸುರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ನೀವು ನೋಡುತಿ್ತರುವುದು ಮತು್ತ ಕೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಇದನೆ್ನೕ. 34-35 ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ
ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟವನು ಾವೀದನಲ್ಲ,ಯೇಸುವೇ. ಾವೀದನೇ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳು ಾ್ತ,

‘ಪ್ರಭುವು (ದೇವರು) ನನ್ನ ಪ್ರಭುವಿಗೆ,
ಾನು ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಾದಗಳಿಗೆ ಪೀಠ ಾಗಿ ಾಡುವ ತನಕ
ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು’ ಎಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಕೀತರ್ನೆ.
110:1

36 “ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಇದನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ದೇವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಪ್ರಭುವ ಾ್ನಗಿಯೂ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು
ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಯೇ ಆತನು!”

37 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ, ಅವರ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಅಲಗು ನೆಟ್ಟಂ ಾಯಿತು. ಅವರು
ಪೇತ್ರನನು್ನ ಮತು್ತ ಉಳಿದ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ, “ಈಗ ಾವೇನು ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

38 ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆತಿರುಗಿಕೊಂಡುಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು. ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿರುವ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 39 ಈ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬಹು ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೂ ಕೊಡ ಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಪ್ರಭುವು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆಯುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

40 ಪೇತ್ರನು ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಾತುಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿ, “ಈ ದುಷ್ಟ
ಸಂತತಿಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳಿ್ಳ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 41 ಪೇತ್ರನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ದಿನ ಸು ಾರು
ಮೂರು ಾವಿರ ಜನರು ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದರು.
ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ಜೀವನ

42ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅ ಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಸಹೋದರರ
ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲಯೂ ರೊಟಿ್ಟ ಮುರಿಯುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ನಿರತ ಾಗಿದ್ದರು. 43ಅ ಸ್ತಲರು ಅನೇಕ ಶಕಿ್ತಯುತ ಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು; ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತ ಉಂಟಾಯಿತು.
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44 ಎ ಾ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ
ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 45 ತಮ್ಮ ಜಮೀನನು್ನ ಮತು್ತ ಾವು ಹೊಂದಿದ್ದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಾರಿ, ಬಂದ ಹಣವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು; 46ಪ್ರತಿದಿನ

ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಉದೆ್ದೕಶ ಒಂದೇ ಆಗಿತು್ತ. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟ ಮುರಿದು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರ
ಹೃದಯಗಳುಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದವು. 47ಅವರು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು
ಮತು್ತ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವರನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಜನರು
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತಿ್ತದ್ದರು; ಪ್ರಭುವು ಅವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

3
ಪೇತ್ರನಿಂದ ಗುಣಹೊಂದಿದ ಕುಂಟ

1 ಒಂದು ದಿನ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಆಗ
ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆಯ ಸಮಯ ಾಗಿತು್ತ. ಈ ವೇಳೆಯಲೆ್ಲೕ ಪ್ರತಿದಿನ
ಾ್ರಥರ್ ಾಕೂಟ ನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ. 2ಅವರು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಅಲೊ್ಲಬ್ಬ
ಹುಟು್ಟಕುಂಟನಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ನಡೆಯ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ
ಕೆಲವು ಸೆ್ನೕಹಿತರು ಅವನನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದು,
ದೇ ಾಲಯದ ಹೊರ ಾಗಿಲುಗಳ ಒಂದರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ
ಾಗಿಲಿನ ಹೆಸರು “ಸುಂದರ ಾ್ವರ.” ಅವನು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಜನರಿಂದ
ಭಿ ಬೇಡುತಿ್ತದ್ದನು. 3 ಅಂದು ದೇ ಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ
ೕ ಾನರನು್ನ ಕಂಡು ಭಿ ಕೇಳಿದನು.

4 ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನ ಆ ಕುಂಟನಿಗೆ, “ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡು!” ಎಂದರು.
5 ಅವನು ಅವರನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣಕೊಡಬಹುದೆಂದು ಅವನು
ಾವಿಸಿಕೊಂಡನು. 6 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು, “ನನ್ನಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ
ನನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡಬಲೆ್ಲನು. ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಎದು್ದನಡೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿ,

7 ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಕೈಹಿಡಿದು ಎತಿ್ತದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಅವನ ಾಲುಗಳು ಮತು್ತ
ಾದಗಳು ಬಲಗೊಂಡವು. 8ಅವನು ಜಿಗಿದು, ತನ್ನ ಾದಗಳಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ನಡೆಯತೊಡಗಿದನು. ಅವನೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅವನು
ನಡೆಯು ಾ್ತ ಜಿಗಿಯು ಾ್ತ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 9-10ಜನರೆಲ್ಲರೂಅವನನು್ನ
ಗುರುತಿಸಿದರು. ಸುಂದರ ಾ್ವರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಿ
ಬೇಡುತಿ್ತದ್ದ ಕುಂಟನೇ ಇವನೆಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಈಗ ಅದೇ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ನಡೆಯು ಾ್ತ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರು ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡು
ಬೆರ ಾದರು.
ಜನರಿಗೆ ಪೇತ್ರನ ವಿವರಣೆ

11 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ನಿಂತಿದ್ದನು.
ಅವನಿಗೆ ಗುಣ ಾದದ್ದರಿಂದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸೊಲೊ ೕನನ
ಮಂಟಪದ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರ ಬಳಿ ಅವರು ಓಡಿಬಂದರು.
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12ಆಗಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನಯೆಹೂದ್ಯ ಸಹೋದರರೇ,ಇದನು್ನ ಕಂಡು ನೀವು
ಾಕೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡಿರುವಿರಿ? ಈಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ನಡೆಯುವಂತೆ ಾಡಿದು್ದ ನಮ್ಮ

ಶಕಿ್ತಯೆಂದುನೀವುನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರುವಿ ಾ? ಾವುಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಈ ಾಯರ್ ಾಯಿತೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ ಾ? 13 ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದು್ದ
ಾವಲ್ಲ! ದೇವರು! ಆತನೇ ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರು, ಇ ಾಕನ ದೇವರು ಮತು್ತ
ಾಕೋಬನ* ದೇವರು. ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳೆಲ್ಲರ ದೇವರು. ಆತನು

ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಸೇವಕ ಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ನೀವು
ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟರಿ. ಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಲು ಪಿ ಾತನು
ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು. ಆದರೆನೀವುಪಿ ಾತನಿಗೆ,ನಮಗೆಯೇಸುಬೇಕಿಲ್ಲವೆಂದುಹೇಳಿದಿರಿ.
14ಯೇಸು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ನೀವು ಆತನನು್ನ
ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದಿರಿ. ಆತನ ಬದ ಾಗಿ ಕೊಲೆ ಾರನನು್ನ† ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಪಿ ಾತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿರಿ. 15ಹೀಗೆನೀವುಜೀವ ಾಯಕನನೆ್ನೕ ಕೊಂದು ಾಕಿದಿರಿ!
ಆದರೆ ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು. ಇದಕೆ್ಕ
ಾವೇ ಾ ಗಳು. ಇದನು್ನ ಾವು ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.
16 “ನಿಮ್ಮ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗಿರುವ ಇವನ ಪರಿಚಯ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಇವನು

ಗುಣ ಾದದ್ದಕೆ ್ಕ ಇವನುಯೇಸುವಿನಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಾರಣ. ಆಹೆಸರೇ
ಇವನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿತು. ಆತನ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇವನನು್ನ
ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಗುಣಪಡಿಸಿತು.

17 “ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ತಿಳಿಯದೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೀಗೆ ಾಡಿದಿರೆಂದು ನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಾಯಕರು ಸಹ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 18 ಹೀ ಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು
ದೇವರು ದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಶ್ರಮೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಾಯುವನೆಂದು
ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು್ನ ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
19 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳ. ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು. 20 ಪ್ರಭುವು ನಿಮಗೆ
ಆತಿ್ಮಕ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಆತನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಯೇಸುವನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು.

21 “ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಾಲ ಬರುವ ತನಕಯೇಸು ಪರಲೋಕದಲೆ್ಲೕ
ಇರಬೇಕು. ದೇವರು ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಸಂದೇಶದ
ಮೂಲಕ ಾ ಾಡಿ ಾಗ, ಈ ಾಲದ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದನು. 22 ೕಶೆಯು
ಇಂತೆಂದಿ ಾ್ದನೆ: ‘ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಪ್ರಭುವು ನಿಮಗೊಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ
ಕೊಡುವನು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜನರ ಮಧ್ಯದಿಂದಲೇ ಆ ಪ್ರ ಾದಿ ಬರುವನು.
ಆತನು ನನ್ನಂತೆ ಇರುವನು. ಆ ಪ್ರ ಾದಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ನೀವು
ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು. 23ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದವನು ದೇವಜನರಿಂದ ಬೇಪರ್ಟು್ಟ
ಮರಣ ಹೊಂದುವನು.’✡

24 “ಸಮುವೇಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ನಂತರದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಇಂದಿನ ಈ
ಾಲದ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡಿದರು. 25 ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ನೀವು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿರಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗ ಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ
* 3:13: ಅಬ್ರ ಾಮ, ಇ ಾಕ, ಾಕೋಬ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು. † 3:14: ಕೊಲೆ ಾರ ಬರಬ್ಬ ನೋಡಿರಿ: ಲೂಕ 23:18. ✡ 3:23: ಉಲೆ್ಲೕಖನ:
ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 18:15,19.
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ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ನೀವು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿರಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ
ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲರು
ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದುವರು’✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 26 ದೇವರು ತನ್ನ ವಿಶೇಷ
ಸೇವಕನನು್ನ (ಯೇಸುವನು್ನ) ಟ್ಟ ದಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ದೂರ ಾಡಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸು ಾ್ತನೆ.”

4
ಾ್ಯಯಸಭೆಯಮುಂದೆ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನ

1 ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಕೆಲವು ಜನರು
ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಜಕರಿದ್ದರು. ಕೆಲವು
ಸದು್ದ ಾಯರಿದ್ದರು ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯ ಾಯುವ ಸಿ ಾಯಿಗಳ ಅಧಿಪತಿಯೂ
ಇದ್ದನು. 2ಈಇಬ್ಬರು ಅ ಸ್ತಲರು ಜನರಿಗೆಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ಅವರು ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡರು. ಯೇಸುವಿನ ಶಕಿ್ತಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಜನರು ಪುನರು ಾ್ಥನ
ಹೊಂದು ಾ್ತರೆ ಎಂದು ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಯೆಹೂದ್ಯ
ಾಯಕರು ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿದರು. ಆಗಲೇ
ಕತ್ತ ಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರನು್ನ ಮರುದಿನದವರೆಗೆ
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು. 4ಆದರೆಪೇತ್ರಮತು್ತ ೕ ಾನರಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿಅನೇಕರು
ನಂಬಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ಆ ಸಮು ಾಯದಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ ಐದು ಾವಿರಕೆ್ಕ
ಏರಿತು್ತ.

5 ಮರುದಿನ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರು ಮತು್ತ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸಭೆಸೇರಿದರು. 6 ಅಲಿ್ಲ ಅನ್ನನು (ಪ್ರ ಾನ
ಾಜಕ), ಾಯಫ, ೕ ಾನ ಮತು್ತ ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡರ್ ಇದ್ದರು. ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ

ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. 7 ಅವರು ಪೇತ್ರ ೕ ಾನರನು್ನ
ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಅವರನು್ನ
“ನೀವು ಈ ಕುಂಟನನು್ನ ಹೇಗೆ ಗುಣಪಡಿಸಿದಿರಿ? ನೀವು ಾವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿದಿರಿ? ಇದನು್ನ ಾರ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಾಡಿದಿರಿ?” ಎಂದು ಅನೇಕ
ಸಲ ಕೇಳಿದರು.

8 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾದನು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ಜನ ಾಯಕರೇ
ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರೇ, 9 ಈ ಕುಂಟನಿ ಾದ ಒಳೆ್ಳಯದರ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ನಮ್ಮನು್ನ
ಕೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 10 ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಈ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ
ಗುಣ ಾಯಿತೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಾನು ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ! ನೀವು ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದಿರಿ. ದೇವರು ಆತನನು್ನ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು. ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಕುಂಟ ಾಗಿದ್ದನು,
ಆದರೆ ಈಗ ಇವನು ಗುಣಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ!
✡ 3:25: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 22:18; 26:24.
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11 ‘ಕಟು್ಟವವ ಾದ ನೀವು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ (ಯೇಸು)
ಮುಖ್ಯ ಾದಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಯಿತು.’ ಕೀತರ್ನೆ. 118:22

12 ರಕ್ಷಣೆಯು ಯೇಸುವಿನಿಂದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಾರಲಿ್ಲಯೂ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ. ಆತನ
ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಆ ಾಶದ ಕೆಳಗೆಮನುಷ ್ಯರೊಳಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಬೇರೆ ಾವ
ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದ ಾವ ತರಬೇತಿ ಾಗಲಿ
ವಿದೆ್ಯ ಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು
ಹೆದರದೆ ಾ ಾಡುವುದನು್ನ ಸಹ ಾಯಕರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆ ಾಯಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರು
ೕಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು ಆ ಬಳಿಕ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡರು. 14ಈ

ಇಬ್ಬರು ಅ ಸ್ತಲರ ಪಕ್ಕದಲೆ್ಲೕ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕುಂಟನನು್ನ ಅವರು ನೋಡಿದರು.
ಅವನಿಗೆ ಗುಣ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಅವರು ಕಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಸ್ತಲರ ಾತಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅವರೇನೂ ಹೇಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

15 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ,
16“ಇವರಿಗೆ ಾವೇನು ಾಡೋಣ? ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ ಾಡಿರುವುದು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಈ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ವು
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನು್ನ ಅಸತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳ ಾಗದು. 17 ಆದರೆ
ಈ ಮನುಷ ್ಯನ (ಯೇಸುವಿನ) ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳದಂತೆ ಾವು ಅವರನು್ನ
ಬೆದರಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಈ ಸ ಾಚಾರ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಅವರು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

18 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರನು್ನ
ಮತೆ್ತ ಒಳಗೆ ಕರೆಸಿ, ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಏನೂ ಹೇಳ ಾರದೆಂದೂ,
ಏನೂ ಬೋಧಿಸ ಾರದೆಂದೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. 19 ಆದರೆ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ
ೕ ಾನ ಅವರಿಗೆ, “ ಾವು ನಿಮಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೇ ಅಥ ಾ ದೇವರಿಗೆ

ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೇ? ಇದರಲಿ್ಲ ಾವುದು ದೇವರಿಗೆ ಅಪೇ ಾದದು? ನೀವೇ
ಹೇಳಿ. 20 ಾವಂತೂ ಸುಮ್ಮನಿರ ಾರೆವು. ಾವು ಕಂಡ ಮತು್ತ ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

21-22 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರಿಗೆ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ದಂಡಿಸಲು ಾವ ಾಗರ್ವೂ
ತೋಚಲಿಲ್ಲ, ಾಕೆಂದರೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. (ಈ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ದಿಂದ ಗುಣಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ನಲವತು್ತ
ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ.) ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು
ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಮತೆ್ತ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.

ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರು ಹಿಂತಿರುಗಿದರು
23 ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರು ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಟು

ತಮ್ಮ ಸಮು ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯ
ಾಯಕರು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮು ಾಯದವರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದರು. 24 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಏಕಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ದೇವರಲಿ್ಲ
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ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು: ಅವರೆಲ್ಲರಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ಮನಸಿ್ಸತು್ತ. “ಒಡೆಯನೇ, ಆ ಾಶವನೂ್ನ
ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾತನು ನೀನೇ. 25 ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ ಾವೀದನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಸ ಾಯದಿಂದಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಬರೆದನು:

‘ಜ ಾಂಗಗಳು ಕೂ ಾಡುವುದೇಕೆ?
ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ

ೕಚಿಸುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ? ಇದರಿಂದ ಪ್ರ ೕಜನವೇನೂ ಇಲ್ಲ!

26 ‘ಭೂಲೋಕದ ಾಜರು ಹೋ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;
ಪ್ರಭುವಿಗೂ ಆತನ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೂ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಅಧಿಪತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿ ಾ್ದರೆ.’ ಕೀತರ್ನೆ. 2:1-2

27ಹೆರೋದ ಾಜನು, ಂತಿಯಸ್ ಪಿ ಾತನು, ಜ ಾಂಗಗಳು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಈಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡುಯೇಸುವನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಾಗಈಸಂಗತಿಗಳು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನೆರವೇರಿದವು. ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀನು
ಆತನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದೆ. 28ಯೇಸುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಬಂದ ಈ ಜನರು ನಿನ್ನ
ೕಜನೆ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಾಡಿದರು. ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಿಂದಲೂ

ಇದು ನೆರವೇರಿತು. 29 ಪ್ರಭುವೇ, ಈಗ ಅವರು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕೇಳು. ಅವರು
ನಮ್ಮನು್ನ ಹೆದರಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ! ಪ್ರಭುವೇ ಾವು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು. ನಿನ್ನ
ಾಕ್ಯವನು್ನ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳಲು ನೀನೇ ಸ ಾಯ ಾಡು. 30 ನಿನ್ನ ಕೈಚಾಚಿ
ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಮೂಲಕ ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸು; ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಾಡು” ಎಂದು ಅವರು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು.

31ಹೀಗೆ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಅವರು ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದ ಸ್ಥಳವು ನಡುಗಿತು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾದರು ಮತು್ತ ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.

ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ಜೀವನ
32 ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಹೃದಯವೂ ಾ್ರಣವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿತು್ತ. ಸಮು ಾಯದಲಿ್ಲದ್ದ
ಾವ ಾಗಲಿ ತನ್ನಲಿ್ಲರುವವುಗಳನು್ನ ತನ್ನದೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಬದ ಾಗಿ, ಅವರು

ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 33 ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದನೆಂದು ಅ ಸ್ತಲರು ಬಹುಬಲ ಾಗಿ
ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. ದೇವರು ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳೆಲ್ಲರನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.
34 ಅವರೆಲ್ಲರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನು್ನ ಪೂರೈಸ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಜಮೀನುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಮನೆಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ಅವುಗಳನು್ನ ಾರಿ, 35 ಬಂದ ಹಣವನು್ನ
ಅ ಸ್ತಲರ ಾದಗಳಬಳಿಇಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಬಳಿಕಅದನು್ನ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂಅವರವರ
ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಹಂಚ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.

36 ಆ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ ೕಸೇಫ ಎಂಬವನೂ ಇದ್ದನು. ಅ ಸ್ತಲರು ಅವನನು್ನ
ಾನರ್ಬ ಎಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ( ಾನರ್ಬ ಅಂದರೆ “ಧೈಯರ್ ಾಯಕ.”)
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ಸೈಪ್ರಸ್ ನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಇವನು ಲೇವಿಯ ಾಗಿದ್ದನು.* 37 ೕಸೇಫನಿಗೆ ಒಂದು
ಹೊಲವಿತು್ತ. ಅವನು ಅದನು್ನ ಾರಿ ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ಅ ಸ್ತಲರ ಾದಗಳ ಬಳಿ
ಇಟ್ಟನು.

5
ಅನನೀಯಮತು್ತ ಸಫೈರ

1ಅನನೀಯಎಂಬಒಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಅವನಹೆಂಡತಿಯಹೆಸರು ಸಫೈರ. ಅನನೀಯ
ತನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನನು್ನ ಾರಿದನು. 2ಆದರೆ,ಬಂದಹಣದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ
ಾತ್ರ ಅವನು ಅ ಸ್ತಲರ ಾದಗಳ ಬಳಿ ಇಟ್ಟನು. ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನು್ನ

ತನಗೋಸ ್ಕರ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿಟು್ಟಕೊಂಡನು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿತು್ತ.
ಆಕೆಯೂಅದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದ್ದಳು.

3 ಪೇತ್ರನು, “ಅನನೀಯನೇ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಆಳಲು ನೀನು ಸೈ ಾನನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟದೆ್ದೕಕೆ? ನೀನು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿ, ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ೕಸಪಡಿಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಜಮೀನನು್ನ ಾರಿದೆ, ಆದರೆ ಬಂದ ಹಣದಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ನೀನು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಇಟು್ಟಕೊಂಡದೆ್ದೕಕೆ? 4 ನೀನು ಜಮೀನನು್ನ
ಾರುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ಅದು ನಿನ್ನದೇ ಆಗಿತು್ತ. ನೀನು ಾರಿದ ಮೇಲೆಯೂ

ಬಂದ ಹಣ ನಿನ್ನದೇ ಆಗಿತು್ತ. ಈ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಲು ನೀನು ಾಕೆ
ೕಚಿಸಿಕೊಂಡೆ? ನೀನು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದು್ದ ದೇವರಿಗೆ, ಮನುಷ ್ಯರಿಗಲ್ಲ!” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
5-6ಅನನೀಯನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೆಳಗೆ ಬಿದು್ದ ಸತು್ತಹೋದನು. ಕೆಲವು
ೌವನಸ್ಥರು ಬಂದು ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತದರು. ಅವರು ಅದನು್ನ

ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ
ಭಯ ಾ್ರಂತ ಾದರು.

7 ಸು ಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗ ಾದ ನಂತರ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಸಫೈರ ಒಳಗೆ
ಬಂದಳು. ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯಬಗೆ್ಗ ಸಫೈರಳಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 8ಪೇತ್ರನು ಆಕೆಗೆ, “ನಿಮ್ಮ
ಜಮೀನಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಷು್ಟ ಹಣ ಬಂತೆಂದು ನನಗೆ ಹೇಳು. ಇಷೆ್ಟೕ ಹಣ ೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಸಫೈರಳು, “ ೌದು,ಅಷೆ್ಟೕ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
9ಪೇತ್ರನು ಆಕೆಗೆ, “ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಗಂಡನು ಪ್ರಭುವಿನ ಆತ್ಮನನು್ನ ಪರೀ ಸಲು

ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದೆ್ದೕಕೆ? ಅಗೋ, ನಿನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಹೂಳಿಟ್ಟ ಜನರು ಾಗಿಲ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ! ಅವರು ನಿನ್ನನೂ್ನ ಅದೇರೀತಿ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 10ತಕ್ಷಣವೇ ಸಫೈರಳುಅವನ ಾದಗಳಮುಂದೆ ಬಿದು್ದ ಸತು್ತಹೋದಳು.
ಆ ೌವನಸ್ಥರು ಒಳಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಾಗ ಆಕೆ ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದಳು. ಅವರು
ಆಕೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಆಕೆಯ ಗಂಡನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟರು. 11ಈ
ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂಮತು್ತ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾದರು.

ದೇವರ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳು
* 4:36: ಲೇವಿಯಲೇವಿ ಕುಲದವನು. ಈ ಕುಲದವರು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಾಜಕರಿಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು.
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12 ಅ ಸ್ತಲರು ಅನೇಕ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಾಡಿದರು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದರು. ಅ ಸ್ತಲರು

ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಂಟಪದಲಿ್ಲರುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಉದೆ್ದೕಶ ಒಂದೇ
ಆಗಿತು್ತ. 13ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ತಮಗೂ ೕಗ ್ಯತೆ ಇದೆಯೆಂದು ಬೇರೆ
ಾರಿಗೂ ಅನಿ್ನಸಲಿಲ್ಲ. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅ ಸ್ತಲರ ಬಗೆ್ಗ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ

ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 14 ಮತು್ತ ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಜನರು ಪ್ರಭುವನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡರು.
ಅನೇಕ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೂ ಪುರುಷರೂ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಸಮು ಾಯಕೆ್ಕ ಸೇರುತಿ್ತದ್ದರು.
15 ಹೀಗಿರಲು, ಪೇತ್ರನು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು ಾ್ತನೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜನರು
ಾಯಿಲೆಯವರನು್ನ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದು ಾಸಿಗೆ ಮತು್ತ ಡೋಲಿಗಳ
ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಪೇತ್ರನ ನೆರಳು ಬಿದ್ದರೆ ಾಕು, ಾಯಿಲೆಯವರು
ಗುಣಮುಖ ಾಗು ಾ್ತರೆಂದು ಜನರು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 16 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಊರುಗಳಿಂದೆ ಾ್ಲ ಜನರುಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಾಯಿಲೆಯವರನೂ್ನ
ದೆವ್ವಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವರನೂ್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಈ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಗುಣ ಾಯಿತು.

ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ತಡೆಯಲುಯೆಹೂದ್ಯರ ಪ್ರಯತ್ನ
17 ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರೆಲ್ಲರೂ (ಸದು್ದ ಾಯರು) ಬಹು

ಅಸೂಯೆಗೊಂಡರು. 18ಅವರು ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸೆರೆಮನೆಗೆ
ಾಕಿದರು. 19 ಆದರೆ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನೊಬ್ಬನು ಸೆರೆಮನೆಯ
ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆದನು. ದೇವದೂತನು ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ
ಬಂದು ಅವರಿಗೆ, 20 “ಹೋಗಿ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ
ಈ ಹೊಸ ಜೀವಿತದ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದನು.
21 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಉಪದೇಶ
ಾಡತೊಡಗಿದರು.
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದರು.

ಅವರು ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿದ್ದವರ ಸಭೆಯನು್ನ
ಸೇರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು
ಕೆಲವರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 22 ದೇ ಾಲಯದ ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಸೆರೆಮನೆಗೆ
ಹೋ ಾಗ ಅಲಿ್ಲ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂದು ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರಿಗೆ, 23 “ಸೆರೆಮನೆ ಮುಚಿ್ಚತು್ತ ಮತು್ತ ಬೀಗವನು್ನ
ಾಕ ಾಗಿತು್ತ. ಾವಲು ಾರರು ಾಗಿಲ ಬಳಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಾವು
ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆ ಾಗ ಸೆರೆಮನೆಯು ಬರಿ ಾಗಿತು್ತ!” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

24ದೇ ಾಲಯದ ಾವಲು ಾರರ ಾಯಕನುಮತು್ತಮ ಾ ಾಜಕರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಏ ಾಗುವುದೋ ಎಂದು ಅವರು ಭಯಪಟ್ಟರು.

25 ಬಳಿಕ ಬೇರೊಬ್ಬನು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ, “ಕೇಳಿ! ನೀವು ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿದ್ದ
ಜನರು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 26ಆಗ ದಳಪತಿ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಹೋಗಿ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ
ಮರಳಿ ಕರೆತಂದರು. ಆದರೆ ಸೈನಿಕರು ಒ ಾ್ತಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ
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ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು. ಜನರು ಕೋಪಗೊಂಡು ಕಲೆ್ಲಸೆದು ತಮ್ಮನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬಹುದೆಂದು ಅವರು ಹೆದರಿದರು.

27ಸೈನಿಕರು ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಸಭೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ
ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ, 28 “ಈ ಮನುಷ ್ಯನ
(ಯೇಸುವಿನ) ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ಬೋಧಿಸಕೂಡದೆಂದು ಾವು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆವು.
ಆದರೆ ನೀವು ಾಡಿರುವುದೇನು? ನೀವು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಉಪದೇಶದಿಂದ
ತುಂಬಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಈ ಮನುಷ ್ಯನ (ಯೇಸುವಿನ) ಾವಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ್ನೕ
ಜ ಾ ಾ್ದರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ನೀವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದರು.

29 ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಉಳಿದ ಅ ಸ್ತಲರು, “ ಾವು ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇ ಾದದು್ದ
ದೇವರಿಗೇ ಹೊರತು ನಿಮಗಲ್ಲ! 30 ನೀವು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಂದಿರಿ. ನೀವು
ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ನೇತು ಾಕಿದಿರಿ. ಆದರೆ ದೇವರು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳ ದೇವರೇ ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು!
31 ದೇವರಿಂದ ಆತನ ಬಲಗಡೆಗೆ ಏರಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟತನೇ ಯೇಸು. ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವುದರ ಮೂಲಕ
ಾಪಕ್ಷಮೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ದೇವರು ಯೇಸುವನು್ನ ನಮ್ಮ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿಯೂ
ರಕ್ಷಕನ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 32 ಈ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಾವೇ ಾ ಗಳು. ಾವು
ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ

ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೂ ಾ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.
33 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡು,

ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 34 ಆಗ ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು
ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಗಮಲಿಯೇಲ. ಅವನು
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಅವನನು್ನ ೌರವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು
ಅವನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 35 ಬಳಿಕ ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ,
ನೀವು ಇವರಿಗೆ ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ! 36 ಒಮೆ್ಮ,
ತೈದ ಎಂಬುವನು ಬಂದದು್ದ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲದೆ ೕ? ಅವನು ತನ್ನನು್ನ
ಮ ಾಪುರುಷನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು. ಸು ಾರು ಾನೂರು ಮಂದಿ ಅವನ
ತೆ ಸೇರಿದರು. ಆದರೆ ಅವನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು. ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದವರೆಲ್ಲ

ಚದರಿ ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರಿಂದ ಏನೂ ಾಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 37 ಬಳಿಕ, ಯೂದ
ಎಂಬುವನು ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಬಂದನು. ಅದು ಜನಗಣತಿಯ ಾಲ ಾಗಿತು್ತ.
ಅವನು ಸಹ ಅನು ಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪನೆ್ನೕ ಕಟಿ್ಟದ. ಅವನು ಸಹ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು. ಅವನ ಅನು ಾಯಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಚದರಿ ಓಡಿಹೋದರು. 38 ಆದ್ದರಿಂದ
ಈಗ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಜನರಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರಿ. ಅವರನು್ನ
ಅವರಷ್ಟಕೆ ್ಕೕ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿರಿ. ಅವರ ೕಜನೆಯು ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ ಬಂದ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ,
ಅದು ಉರುಳಿಹೋಗುವುದು. 39 ಆದರೆ ಅದು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ,
ನೀವು ಅವರನು್ನ ತಡೆಯಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ದೇವರಿಗೇ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಹೋ ಾಡಿದಂ ಾದೀತು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಗಮಲಿಯೇಲನ ಸಲಹೆಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು. 40 ಅವರು
ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆಸಿ,ಹೊಡೆಸಿ,ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಕೂಡದೆಂದು
ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರು. 41 ಅ ಸ್ತಲರು ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು.
ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಅಪ ಾನವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಅಹರ್ತೆಯನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡೆವೆಂದು ಅವರು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. 42 ಅವರು ಜನರಿಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬಶುಭ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಜನರಿಗೆ
ಹೇಳುವುದನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಯೂ ಜನರ
ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

6
ವಿಶೇಷ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಏಳುಮಂದಿಯಆಯೆ್ಕ

1ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಹೆಚು್ಚಹೆಚಾ್ಚಗುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಗಿ್ರೕಕ್ ಾ ಾಡುವಶಿಷ ್ಯರುಯೆಹೂದ್ಯ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆದೂರುಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿದಿನಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ
ಕೊಡುವಂಥವುಗಳಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಅವರ ಾಲು ದೊರೆಯುತಿ್ತಲ್ಲವೆಂದು
ಅವರು ಆ ಾದಿಸಿದರು.

2 ಆಗ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರು ಇಡೀ ಶಿಷ ್ಯಸಮು ಾಯದ ಸಭೆಯನು್ನ
ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಅದು
ನಿಂತುಹೋಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ! ಾವು ಜನರಿಗೆಊಟವನು್ನ ಒದಗಿಸಲು ಸ ಾಯ
ಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ದೇವರ ಾಕೊ್ಯೕಪದೇಶವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು

ಒಳೆ್ಳಯದು. 3 ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಹೋದರರೇ, ನಿಮ್ಮ ಜನರಲಿ್ಲ ಏಳು ಮಂದಿಯನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವರು ಜನರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯವರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡವ ಾಗಿರಬೇಕು;
ಾನಪೂಣರ್ ಾಗಿರಬೇಕು ಮತು್ತ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿರಬೇಕು. ಾವು ಅವರಿಗೆ ಈ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ. 4ಆಗ ಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಯವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೂ
ದೇವರ ಾಕೊ್ಯೕಪದೇಶಕೂ್ಕ ಕೊಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5 ಇಡೀ ಸಮು ಾಯವು ಈ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಇಷ್ಟಪಟಿ್ಟತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಈ ಏಳು ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು: ಸೆ್ತಫನ (ಮ ಾನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಮತು್ತ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯ), ಫಿಲಿಪ್ಪ,* ್ರಖೋರ, ನಿಕನೋರ, ತಿ ೕನ,
ಪಮೇರ್ನ ಮತು್ತ ನಿಕೊ ಾಯ (ಮ ಾಂತರ ಹೊಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ಇವನು
ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿದವನು.) 6ಬಳಿಕಅವರುಈಏಳುಮಂದಿಯನು್ನ ಅ ಸ್ತಲರ
ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಅ ಸ್ತಲರು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ, ಅವರ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ
ಕೈಗಳನಿ್ನಟ್ಟರು.

7 ದೇವರ ಾಕ್ಯವು ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪತೊಡಗಿತು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಶಿಷ ್ಯಸಮು ಾಯವು ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ದೊಡ್ಡ ಾಗ ತೊಡಗಿತು. ಅನೇಕ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಜಕರು ನಂಬಿಕೊಂಡರು ಮತು್ತ ವಿಧೇಯ ಾದರು.

ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸೆ್ತಫನನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದರು

* 6:5: ಫಿಲಿಪ್ಪ ಇವನುಯೇಸುವಿನ ಅ ಸ್ತಲನಲ್ಲ.
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8ಸೆ್ತಫನನು (ಏಳುಮಂದಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು) ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ ಬಲದಿಂದಲೂ
ತುಂಬಿದವ ಾಗಿ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ
ಇದ್ದನು. 9 ಆದರೆ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಬಂದು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾದಿಸಿದರು. ಈ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸ ಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರು. ಅದಕೆ್ಕ “ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವರ†
ಸ ಾಮಂದಿರ” ಎಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. (ಸಿರೇನ್ ಮತು್ತ ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡಿ್ರಯದಿಂದ
ಬಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೂ ಈ ಸ ಾಮಂದಿರವಿತು್ತ.) ಸಿಲಿಸಿಯ ಮತು್ತ
ಏ ಾ್ಯದಿಂದ ಬಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾದ ಾಡಿದರು. 10ಆದರೆವಿವೇಕದಿಂದ ಾ ಾಡಲು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು
ಅವನಿಗೆಸ ಾಯ ಾಡಿದನು. ಸೆ್ತಫನನ ಾತುಗಳುಬಹುಶಕಿ್ತಯುತ ಾಗಿದ್ದ ಾರಣ
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾದಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗದೆ,

11 “ಸೆ್ತಫನನು ೕಶೆಗೂ ದೇವರಿಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ; ಅವನು್ನ ಾವೇ ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ!” ಎಂದು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ
ಹಣಕೊಟ್ಟರು. 12 ಹೀಗೆ ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಜನರನೂ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಹಿರಿಯ ಾಯಕರನೂ್ನ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರನೂ್ನ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು
ಬಹು ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಬಂದು ಸೆ್ತಫನನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಸಭೆಗೆ
ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

13ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಸುಳು್ಳ ಾ ಗಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು,
“ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಈ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ (ದೇ ಾಲಯದ) ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
14 ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಈ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿ ೕಶೆಯ ವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಬದ ಾಯಿಸು ಾ್ತನೆಂದು ಇವನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿಸಿದರು. 15 ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಸೆ್ತಫನನ ಮುಖವನು್ನ ದಿಟಿ್ಟಸಿ
ನೋಡಲು ಅವನಮುಖವು ದೇವದೂತನಮುಖದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿತು.

7
ಸೆ್ತಫನನ ಪ್ರಸಂಗ

1 ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಸೆ್ತಫನನಿಗೆ, “ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಜ ೕ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 2 ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಾಗಿ ಅವನು ಹೀಗೆಂದನು: “ನನ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯತಂದೆಗಳೇ,
ಸಹೋದರರೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ನಮ್ಮ
ಪ್ರ ಾವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರು ಾಣಸಿಕೊಂಡನು. ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡುವ ದಲುಮೆಸ ಟೇಮಿಯದಲಿ್ಲದ್ದನು. 3ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ,

‘ನಿನ್ನ ದೇಶವನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಜನರನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗು’✡
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 “ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾಲೆ್ದಯ* ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸಲು ಹೋದನು. ಅಬ್ರ ಾಮನ ತಂದೆ ಸತ್ತಮೇಲೆ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಈಗ
ನೀವು ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 5 ಆದರೆ ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ
† 6:9: ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವರ ಒಮೆ್ಮ ಗು ಾಮ ಾಗಿದು್ದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ಯೆಹೂದ್ಯರು. ✡ 7:3:

ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 12:1. * 7:4: ಾಲೆ್ದಯ ಅಥ ಾ ಾಬಿಲೋನಿಯ.
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ಇಲಿ್ಲ ಾವ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಅಡಿ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ
ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಈ ದೇಶವನು್ನ ಅವನಿಗೂಅವನಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಕೊಡುವು ಾಗಿ ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು. (ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ
ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲದಿ ಾ್ದಗ ಇ ಾಯಿತು.)

6“ದೇವರುಅವನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರುಬೇರೊಂದುದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು.
ಅವರು ಪರದೇಶಿಗ ಾಗಿರುವರು. ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು ಅವರನು್ನ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಾನೂರು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇಡುಗಳನು್ನ ಾಡುವರು.

7 ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ಗ ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಾನು
ದಂಡಿಸುವೆನು’✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, ‘ಆ ಬಳಿಕ
ನಿನ್ನ ಜನರು ಆ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಆ ಾಧಿಸುವರು’✡
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 “ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಗುರುತೇ ಸುನ್ನತಿ. ಹೀಗಿರಲು ಅಬ್ರ ಾಮನು ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ
ಪಡೆ ಾಗ, ಆ ಮಗನಿಗೆ ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿದನು. ಅವನ
ಮಗನ ಹೆಸರು ಇ ಾಕ. ಇ ಾಕನು ಸಹ ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಾಕೋಬನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿದನು. ಮತು್ತ ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿದನು. ಈ

ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದೆ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಪಿತೃಗ ಾದರು.
9“ಈಪಿತೃಗಳು ೕಸೇಫನ (ಅವರು ತಮ್ಮ)ಮೇಲೆಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟ್ಟರು. ಅವರು
ೕಸೇಫನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರಿಗೆ ಗು ಾಮನ ಾ್ನಗಿ ಾರಿದರು. ಆದರೆ ದೇವರು
ೕಸೇಫನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು. 10 ೕಸೇಫನಿಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು

ಬಂದವು. ಆದರೆ ದೇವರು ಆ ಎ ಾ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಅವನನು್ನ ರ ಸಿದನು. ಆಗ
ಫರೋಹನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ದೇವರು ೕಸೇಫನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಾನದ
ದೆಸೆಯಿಂದ ಫರೋಹನು ೕಸೇಫನನು್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು ಮತು್ತ ೌರವಿಸಿದನು.
ಫರೋಹನು ೕಸೇಫನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ್ಯ ಾಲನ ಾ್ನಗಿಯೂ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿದನು. 11 ಆದರೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಮತು್ತ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಬರ ಾಲಉಂಟಾಯಿತು. ಆ ಾರವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆಬಹಳ
ಕಷ್ಟ ಾಯಿತು.

12 “ಆದರೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಆ ಾರವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸ ಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ
ಾಕೋಬನು ಕೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. (ಇದು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ

ಅವರ ದಲ ಪ್ರ ಾಣ.) 13 ಬಳಿಕ ಅವರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಎರಡನೆಯ ಸಲ
ಹೋದರು. ಈ ಸಲ, ಾನು ಾರೆಂಬುದನು್ನ ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು ಮತು್ತ ೕಸೇಫನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗೆ್ಗ ಫರೋಹನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
14ಬಳಿಕ, ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾಕೋಬನನು್ನಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರನು್ನ
(ಅವರೆಲ್ಲರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಎಪ್ಪತೆದು ಮಂದಿ) ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಆ ಾ್ವನಿಸಲು ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 15ಆದ್ದರಿಂದ ಾಕೋಬನು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋದನು. ಾಕೋಬನು
ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಾವು ಾಯುವವರೆಗೆ ಅಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರು. 16 ಬಳಿಕ
ಅವರ ದೇಹಗಳನು್ನ ಶೇಕೆಮಿಗೆ ಾಗಿಸ ಾಯಿತು. ಅಲಿ್ಲಯ ಸ ಾಧಿ ಂದರಲಿ್ಲ
✡ 7:7: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 15:13-14. ✡ 7:7: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 15:14; ವಿ ೕಚನ.
3:12.
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ಅವರನು್ನ ಹೂಳ ಾಯಿತು. (ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾ ೕರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಂದ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡದು್ದ ಈ ಸ ಾಧಿಯನೆ್ನೕ. ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕ್ರಯ ಾಗಿ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು.)

17 “ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನ ಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಹೆಚ್ಚತೊಡಗಿತು.
(ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಾಲ ಬಹು ಶೀಘ್ರದಲೆ್ಲೕ ಬರಲಿತು್ತ.)
18 ಬಳಿಕ, ಬೇರೊಬ್ಬ ಾಜನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನಿಗೆ
ೕಸೇಫನ ಬಗೆ್ಗ ಏನೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 19 ಈ ಾಜನು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ೕಸ
ಾಡಿದನು. ಅವನು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಾಡಿದನು. ಅವರ ಕೂಸುಗಳನು್ನ
ಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೊರಗೆ ಾಕಿಸಿದನು.
20 “ ೕಶೆಯು ಜನಿಸಿದು್ದ ಈ ಾಲದಲೆ್ಲೕ. ಅವನು ಬಹು ಸುಂದರ ಾಗಿದ್ದನು.
ೕಶೆಯನು್ನ ಅವನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ

ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು. 21ಅವರು ೕಶೆಯನು್ನ ಹೊರಗೆ ಾಕಿ ಾಗ ಫರೋಹನ
ಮಗಳು ಅವನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು. ಆಕೆಯು ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನಂತೆ
ಬೆಳೆಸಿದಳು. 22 ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ತಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದ್ದ ಸಕಲ ವಿದೆ್ಯಗಳನು್ನ ೕಶೆಗೆ
ಕಲಿಸಿದರು. ಅವನು ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವು ದರಲಿ್ಲಯೂ ಬಹು ಸಮಥರ್ ಾಗಿದ್ದನು.
23 “ ೕಶೆಗೆ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿ ಾ್ದಗ, ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಾದ

ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡನು.
24 ಈಜಿಪಿ್ಟನವನೊಬ್ಬನು ಯೆಹೂದ್ಯನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡಿ
ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡ ೕಶೆಯು ಆ ಈಜಿಪಿ್ಟನವನಿಗೆ ಬಲ ಾಗಿ
ಹೊಡೆದು ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. 25 ತಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಲು ದೇವರು ೕಶೆಯನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂಬು ಾಗಿ ತನ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಹೋದರರು
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ ಎಂದು ೕಶೆ ಾವಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದರೆ ಅವರು
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

26 “ಮರುದಿನ, ಇಬ್ಬರು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹೊಡೆ ಾಡುವುದನು್ನ ೕಶೆಯು
ಕಂಡನು. ಅವರನು್ನ ಸ ಾ ಾನಪಡಿಸಲು ಅವನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ ‘ಗೆಳೆಯರೇ, ನೀವು
ಸಹೋದರ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ! ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡುವುದೇಕೆ?’ ಎಂದು
ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 27ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವನು ೕಶೆಯನು್ನ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಳಿ್ಳ, ‘ನಿನ್ನನು್ನ ನಮ್ಮ ಅಧಿಪತಿ ಎಂ ಾಗಲಿ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಎಂ ಾಗಲಿ
ಾ ಾದರೂ ಹೇಳಿದರೇ? ಇಲ್ಲ! 28 ನಿನೆ್ನ ಆ ಈಜಿಪಿ್ಟನವನನು್ನ ಕೊಂದಂತೆ ನನ್ನನೂ್ನ

ಕೊಲು್ಲವೆ ಾ?’✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 29 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕ ೕಶೆಯು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿದೇಶಿಯವನಂತೆ ಾಸಿಸತೊಡಗಿದನು. ಅಲಿ್ಲ
ಅವನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು.

30 “ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗ ಾದ ಮೇಲೆ ೕಶೆಯು ಸಿ ಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಉರಿಯುತಿ್ತದ್ದ ದೆಯ ಜಾ್ವಲೆಯಲಿ್ಲ
ದೇವದೂತನೊಬ್ಬನು ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 31 ೕಶೆಯು ಆಶ್ಚಯರ್ದಿಂದ ನೋಡಲು
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಆಗ ೕಶೆಗೆ ಾಣಿ ಂದು ಕೇಳಿಸಿತು. ಅದು ಪ್ರಭುವಿನ
✡ 7:28: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 2:14.
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ಾಣಿ ಾಗಿತು್ತ. 32 ಪ್ರಭುವು ಅವನಿಗೆ, ‘ ಾನೇ ನಿನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರು. ಾನೇ
ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರು, ಇ ಾಕನ ದೇವರು ಮತು್ತ ಾಕೋಬನ ದೇವರು’✡ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ೕಶೆಯುಭಯದಿಂದನಡುಗ ತೊಡಗಿದನು; ದೆಯನು್ನ ನೋಡಲು
ಹೆದರಿದನು.

33 “ಪ್ರಭುವು ಅವನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಾದರ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕು, ಈಗ ನೀನು
ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ. 34 ಜನರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಬಹಳ
ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ; ನನ್ನ ಜನರ ಗೋ ಾಟವನು್ನ ಾನು
ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಅವರನು್ನ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇಳಿದುಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ೕಶೆಯೇ,
ಈಗ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ’✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

35 “ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ ತಿರಸ್ಕ ೃತ ಾದವನೇ ಈ ೕಶೆ. ಅವರು ಅವನಿಗೆ,
‘ನಿನ್ನನು್ನ ನಮ್ಮ ಅಧಿಪತಿ ಎಂ ಾಗಲಿ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಎಂ ಾಗಲಿ ನಿನಗೆ ಾ ಾದರೂ
ಹೇಳಿದರೇ?’ ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದೇವರು ಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿಯೂ
ವಿ ೕಚಕನ ಾ್ನಗಿಯೂ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ ಆ ೕಶೆಯನೆ್ನೕ. ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತನ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ೕಶೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಉರಿಯುವ ದೆಯಲಿ್ಲ ೕಶೆಯು
ಕಂಡದು್ದ ಈ ದೇವದೂತನನೆ್ನೕ. 36 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆಯು ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಅವನು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲಯೂ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಾಡಿದನು.

37 “ಈ ೕಶೆಯೇ ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರಿಗೆ, ‘ದೇವರು ನಿಮಗೊಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ
ಕೊಡುವನು. ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಜನರ ಮಧ್ಯದಿಂದಲೇ ಬರುವನು. ಅವನು
ನನ್ನಂತೆಯೇ ಇರುವನು’✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 38 ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದವನು ಈ ೕಶೆಯೇ. ಸಿ ಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ
ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದ ದೇವದೂತನೊಂದಿಗೆ ಅವನಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು
ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗ ಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು. ಜೀವಕರ ಾದ ಆ ಗಳನು್ನ ೕಶೆಯು ದೇವರಿಂದ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

39 “ಆದರೆ ೕಶೆಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಅವನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ, ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 40 ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು
ಆರೋನನಿಗೆ, ‘ ೕಶೆಯು ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಏ ಾಯಿತೋ ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ಹೋಗಲು ಮತು್ತ ನಮ್ಮನು್ನ ನಡೆಸಲು ಕೆಲವು ದೇವರುಗಳನು್ನ ಾಡು’✡ ಎಂದರು.
41 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಜನರು ಕರುವಿ ಾಕೃತಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಾಡಿ, ಅದಕೆ್ಕ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೈ ಾರೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಗ್ರಹದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬಹು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು! 42ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ,
ಆ ಾಶದ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನಪೂಜಿಸುವಂತೆಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ಇದರಬಗೆ್ಗ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ: ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,

✡ 7:32: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 3:6. ✡ 7:34: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 3:5-10. ✡ 7:37:
ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 18:15. ✡ 7:40: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 32:1.
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‘ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನ ಾದ ನೀವು ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ನನಗೆ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲಿಲ್ಲ; ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತರಲಿಲ್ಲ.

43ನೀವು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಲೋಖನ (ಸುಳು್ಳದೇವರ) ಗು ಾರವನು್ನ
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ರೇಫಾ ದೇವತೆಯನಕ್ಷತ್ರರೂಪವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋದಿರಿ.

ಆ ಾಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು ಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಗ್ರಹಗಳೇ ಇವು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ ಆಚೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವೆನು.’
ಆ ೕಸ 5:25-27

44 “ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗ ಂದಿಗೆ ಾವ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಮ ಾಡಿದ್ದನೋ ಆ
ಗು ಾರವು† ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲತು್ತ. ಈ ಗು ಾರವನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗೆಯನು್ನ ದೇವರು ೕಶೆಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ದೇವರು ತನಗೆ
ತೋರಿಸಿದ ಆ ಾರದಂತೆಯೇ ೕಶೆಯು ಅದನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. 45 ತರು ಾಯ
ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳ ಾಡುಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋಶುವನು
ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದನು. ನಮ್ಮ ಜನರು ಆ ದೇಶದೊಳಗೆ ಹೋ ಾಗ,
ದೇವರು ಇತರ ಜನರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ನಮ್ಮ ಜನರು ಆ ಹೊಸ
ದೇಶದೊಳಗೆ ಹೋ ಾಗ ಈ ಗು ಾರವನು್ನ ತ ್ಮಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ನಮ್ಮ ಜನರು ಈ ಗು ಾರವನು್ನ ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಾವೀದನ
ಾಲದವರೆಗೂ ಅದನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರು. 46ದೇವರು ಾವೀದನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡನು. ‘ ಾಕೋಬನ ದೇವ ಾದ ನಿನ ಾಗಿ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು
ನನಗೆ ಅವ ಾಶಕೊಡು’ ಎಂದು ಾವೀದನು ದೇವರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. 47ಆದರೆ
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದು್ದ ( ಾವೀದನಮಗ ಾದ) ಸೊಲೊ ೕನನೇ.

48 “ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕೈ ಾರೆ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಮಹೋನ್ನತನು
(ದೇವರು) ಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರ ಾದಿಯು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ:

49 ‘ಪ್ರಭುವು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
ಪರಲೋಕವು ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನ.

ಭೂಮಿಯು ನನ್ನ ಾದಪೀಠ.
ನೀವು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾವ ಬಗೆಯಮನೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಬಲಿ್ಲರಿ?

ಾನು ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕ ಸ್ಥಳವೇ ಇಲ್ಲ!
50ನೆನಪಿರಲಿ,ಈವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡಿದವನು ಾನೇ!’ ” ಯೆ ಾಯ 66:1-2

51 ಸೆ್ತಫನನು ಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು: “ ಂಡ ಾದ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರೇ! ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ. ನೀವು
ಆತನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವ
ವಿಷಯಕೆ್ಕ ನೀವು ಾ ಾಗಲೂ ವಿರೋಧಿಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಹೀಗೆಯೇ
ಾಡಿದರು ಮತು್ತ ನೀವೂ ಅವರಂತೆಯೇ ಇದಿ್ದೕರಿ! 52 ಜೀವಸಿದ್ದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಹಿಂಸಿಸಿದರು. ನೀತಿವಂತನೊಬ್ಬನು (ಕಿ್ರಸ್ತನು)
† 7:44: ಗು ಾರ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ದೇ ಾಲಯದಂತೆ ಈ ಗು ಾರವನು್ನ ಆ ಾಧ ಾ
ಸ್ಥಳವ ಾ್ನಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಇದನು್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹು ಾಗಿತು್ತ.
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ಬರು ಾ್ತನೆಂದು ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳು ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಈಗ ನೀವು ನೀತಿವಂತನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಆತನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದಿರಿ. 53 ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತರ
ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನೀವೇ ಅದಕೆ್ಕ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ!”
ಸೆ್ತಫನನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು

54 ಸೆ್ತಫನನ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಆ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಬಹಳ
ಕೋಪಗೊಂಡರು. ಅವರು ರೋಷದಿಂದ ಸೆ್ತಫನನಮೇಲೆ ಹಲು್ಲ ಕಡಿದರು. 55ಆದರೆ
ಸೆ್ತಫನನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಆ ಾಶದತ್ತ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ, ದೇವರ
ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ಯೇಸುವು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನೂ್ನ ಕಂಡು,
56 “ಇಗೋ, ಪರಲೋಕವು ತೆರೆದಿರುವುದನೂ್ನ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು (ಯೇಸು)
ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನೂ್ನ ಾನು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

57 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರೆಲ್ಲ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿ, ತಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನು್ನ ಕೈಗಳಿಂದ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡರು. ಅವರೆಲ್ಲರು ಸೆ್ತಫನನ ಬಳಿಗೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಓಡಿಬಂದು, 58 ಅವನನು್ನ
ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಳೆದೊಯು್ದ, ಅವನು ಾಯುವವರೆಗೂ ಅವನ ಮೇಲೆ
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಎಸೆದರು. ಸೆ್ತಫನನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ
ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ೌಲನೆಂಬ ಯುವಕನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ, 59 ಸೆ್ತಫನನಿಗೆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಎಸೆದರು. ಆದರೆ ಸೆ್ತಫನನು ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ, “ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊ!” ಎಂದನು. 60ಅವನು ಣ ಾಲೂರಿ, “ಪ್ರಭುವೇ, ಈ ಾಪವನು್ನ
ಇವರಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಬೇಡ!” ಎಂದು ಧ ್ವನಿಯೆತಿ್ತ ಹೇಳು ಾ್ತ ಾ್ರಣಬಿಟ್ಟನು.

8
1-3 ಸೆ್ತಫನನ ಕೊಲೆಗೆ ೌಲನ ಸಮ್ಮತಿಯಿತು್ತ. ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಸೆ್ತಫನನನು್ನ ಸ ಾಧಿ
ಾಡಿದರು. ಅವರು ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಬಹಳ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಿದರು.
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಸಮು ಾಯವನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಲು ಯೆಹೂದ್ಯರು

ಅಂದೇ ಆರಂಭಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಸಂಕಟಪಡಿಸಿದರು. ಆ ಸಭೆಯನು್ನ
ಾಶ ಾಡಲು ೌಲನು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಗಂಡಸರನೂ್ನ ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ ಎಳೆದೊಯು್ದ
ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿದನು. ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು.
ಅ ಸ್ತಲರು ಾತ್ರ ಅಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರು. ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಜುದೇಯ ಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್ದ
ಬೇರೆಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋದರು. 4 ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ
ಚದರಿಹೋದರು. ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಾವು ಹೋದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂ ಜನರಿಗೆ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಪ್ಪನಉಪದೇಶ

5 ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಸ ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಗೆ್ಗ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು.
6 ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು ಕೇಳಿದರು. ಅವನು ಾಡುತಿ್ತದ್ದ
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ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದರು. ಅವನು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಗಮನವಿಟು್ಟ
ಕೇಳಿದರು. 7 ಈ ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದರು. ಫಿಲಿಪ್ಪನು
ಆ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಅವರೊಳಗಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿ ಾಗ ಅವುಅಬ್ಬರಿಸು ಾ್ತ ಹೊರಬಂದವು.
ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಅನೇಕ ಬಲಹೀನರನು್ನ, ಕುಂಟರನು್ನ ಸಹ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಗುಣಪಡಿಸಿದನು.
8ಇದರಿಂ ಾಗಿ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ಬಹು ಸಂತೋಷಗೊಂಡರು.

9 ಆದರೆ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಸಿ ೕನ ಎಂಬ ಒಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲಿನಿಂದಲೂಸಿ ೕನನುಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಅವನು ತನ್ನ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಸ ಾಯರ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ವಿಸ್ಮಯಗೊಳಿಸಿದ್ದನು.
ಸಿ ೕನನುತನ್ನನು್ನಮ ಾವ್ಯಕಿ್ತಯೆಂದುಹೇಳಿಕೊಂಡುಜಂಭಪಡುತಿ್ತದ್ದನು. 10ಎ ಾ್ಲ
ಜನರು ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಾದವರು ಮತು್ತ ಅತಿಮುಖ್ಯ ಾದವರು ಸಿ ೕನನು ಹೇಳಿದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಂಬಿದ್ದರು. “ಈ ಮನುಷ ್ಯನಲಿ್ಲ ‘ಮ ಾಶಕಿ್ತ’ ಎಂಬ ದೇವರ
ಶಕಿ್ತಯಿದೆ!” ಎಂದು ಜನರು ಅವನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 11 ಸಿ ೕನನು ತನ್ನ
ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳಿಂದಜನರನು್ನ ಬಹು ಾಲದಿಂದಲೂವಿಸ್ಮಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದಜನರು
ಅವನ ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದರು. 12 ಆದರೆ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ
ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಶಕಿ್ತಯ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಹೇಳಿದನು. ಗಂಡಸರು
ಮತು್ತ ಹೆಂಗಸರು ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಂಬಿ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
13 ಸಿ ೕನನು ಸಹ ನಂಬಿ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಸಿ ೕನನು
ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಸಮೀಪದಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದನು. ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಾಡಿದ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಸಿ ೕನನು ನೋಡಿ ವಿಸಿ್ಮತ ಾದನು.

14 ಅ ಸ್ತಲರು ಇನೂ್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದರು. ಸ ಾಯರ್ದ ಜನರು ದೇವರ
ಾಕ್ಯವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಸ್ತಲರು
ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರನು್ನ ಸ ಾಯರ್ದ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 15 ಪೇತ್ರ
ಮತು್ತ ೕ ಾನರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಸ ಾಯರ್ದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು
ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದು ಅವರಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು. 16 ಈ ಜನರು ಪ್ರಭು ಾದ
ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು
ಅವರಲಿ್ಲ ಾರಮೇಲೆಯೂಇನೂ್ನ ಇಳಿದುಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇಪೇತ್ರ
ಮತು್ತ ೕ ಾನರು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು. 17ಈಇಬ್ಬರುಅ ಸ್ತಲರುಅವರಮೇಲೆತಮ್ಮ
ಕೈಗಳನಿ್ನಟಾ್ಟಗ ಅವರು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು.

18 ಅ ಸ್ತಲರು ಜನರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನಿ್ನಟಾ್ಟಗ ಜನರಿಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು
ದೊರೆತಿ್ತದ್ದನು್ನ ಸಿ ೕನನು ಕಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿ ೕನನು ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ
ಹಣವನು್ನ ನೀಡು ಾ್ತ, 19 “ ಾನು ಾರ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟರೂ ಅವರಿಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು
ದೊರೆಯುವಂಥ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ಪೇತ್ರನು ಸಿ ೕನನಿಗೆ, “ನೀನೂ ಾಶ ಾಗು! ನಿನ್ನ ಹಣವೂ ಾಶ ಾಗಲಿ!
ದೇವರ ವರವನು್ನ ಹಣದಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ನೀನು ಾವಿಸಿದೆ. 21ಈ
ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ನೀನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಗಿ ಾಗಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು
ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸರಿ ಾಗಿಲ್ಲ. 22 ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊ! ನೀನು
ಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ದಿಂದ ತಿರುಗಿಕೊ. ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸು. ನೀನು ಹೀಗೆ
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ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದನು್ನ ಆತನು ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದು. 23 ನೀನು ಅತೀವ ಅಸೂಯೆಯಿಂದ
ತುಂಬಿದವನೂ ಾಪದ ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ಒಳ ಾದವನೂ ಆಗಿರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಸಿ ೕನನು, “ನೀವಿಬ್ಬರೂ ನನಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ. ನೀವು
ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ನನ ಾಗದಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ!” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.

25 ಬಳಿಕ ಆ ಇಬ್ಬರು ಅ ಸ್ತಲರು ಾವು ಕಂಡ ಯೇಸುವಿನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅ ಸ್ತಲರು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆಮೇಲೆಅವರುಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಾರಿಯಲಿ್ಲಅವರು ಸ ಾಯರ್ದ
ಅನೇಕಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಇಥಿ ೕಪಿಯದವನಿಗೆ ನೀಡಿದಉಪದೇಶ

26 ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನೊಬ್ಬನು ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ, “ನೀನು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ದ ಣದ ಕಡೆಗೆ
ಅಂದರೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಾಜಾಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಮರಳು ಾಡಿನ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ
ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಆದ್ದರಿಂದ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಹೊರಟನು. ಇಥಿ ೕಪಿ ಾದ
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಅವನು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಕಂಡನು. ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ನಪುಂಸಕ ಾಗಿದ್ದನು.
ಇಥಿ ೕಪಿಯದ ಾಣಿ ಾದ ಕಂ ಾಕೆಯ ಆ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಇವನು
ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಹಣವನೆ್ನಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿ ಇವನದೇ
ಆಗಿತು್ತ. ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಆ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನು. 28 ಈಗ
ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆಮರಳಿಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ರಥದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಯೆ ಾಯನ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಓದುತಿ್ತದ್ದನು.

29 ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ, “ರಥದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30ಅಂತೆಯೇ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ರಥದ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.
ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಓದುತಿ್ತರುವುದು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅವನು ಯೆ ಾಯನ
ಪ್ರ ಾದ ಾ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಓದುತಿ್ತದ್ದನು. ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಓದುತಿ್ತರುವುದು
ನಿನಗೆ ಅಥರ್ ಾಗುತಿ್ತದೆ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

31 ಆ ಅಧಿ ಾರಿಯು “ ಾನು ಹೇಗೆ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ಬೇರೆ ಾ ಾದರೂ
ನನಗೆ ಅದನು್ನ ವಿವರಿಸಬೇಕು!” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ, ರಥವನು್ನ ಹತಿ್ತ
ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅವನು ಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ ಆ ಾ್ವನಿಸಿದನು. 32 ಅವನು
ಓದುತಿ್ತದ್ದ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಾಗವು ಇಂತಿದೆ:

“ವಧ್ಯ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಒಯ್ದ ಕುರಿಯಂತೆ ಆತನಿದ್ದನು.
ಉಣೆ್ಣ ಕತ್ತರಿಸುವವನಮುಂದೆ ೌನ ಾಗಿರುವ ಕುರಿಯಂತೆ ಆತನಿದ್ದನು.

ಆತನು ಾಯಿ ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ.
33ಆತನಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡಿದರು. ಆತನಿಗೆ ಾ್ಯಯವುದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಆತನ ಜೀವವನು್ನ ಭೂಮಿಯಮೇಲಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟರ ಾ್ಲ!

ಆತನ ಸಂತತಿಯವರ ಬಗೆ್ಗ ಾರು ಾ ಾಡಬಲ್ಲರು?” ಯೆ ಾಯ 53:7-8

34 ಅವನು ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಹೇಳು, ಾವ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಬಗೆ್ಗ
ಇಲಿ್ಲ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ? ಅವನು ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೋ ಅಥ ಾ ಬೇರೊಬ್ಬನ
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ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 35 ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ
ಈ ಾಗದಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸಿ ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು.

36ಅವರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ನೀರಿದ್ದ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅಧಿ ಾರಿಯು,
“ಇಗೋ! ಇಲಿ್ಲ ನೀರಿದೆ! ಾನು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಏ ಾದರೂ
ಅಡಿ್ಡಯಿದೆಯೇ?” ಎಂದು ಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 37 * 38ಬಳಿಕಅವನು ರಥವನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಇಳಿದುಹೋದರು.
ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಅವನಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದನು. 39 ಅವರು ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಬಂ ಾಗ ಪ್ರಭುವಿನ ಆತ್ಮನಿಂದ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು. ಅವನು ಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ
ಮತೆ್ತಂದೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. 40 ಆದರೆ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಅ ೕತ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸೆಜರೇಯ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗು ಾಗ
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ ಎ ಾ್ಲಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿದನು.

9
ೌಲನು ಾ ಾರ್ಟಾದನು

1 ಪ್ರಭುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಹೆದರಿಸಲು ಮತು್ತ ಕೊಲ್ಲಲು ೌಲನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಇನೂ್ನ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
2ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು, ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು,
ಪುರುಷರು ಎನ್ನದೆ ಅವರನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು
ತನಗೆ ಅಧಿ ಾರ ಕೊಟಿ್ಟರುವು ಾಗಿ ದಮಸ್ಕ ಪಟ್ಟಣದ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಿಗೆ
ಪತ್ರಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.

3 ಅಂತೆಯೇ ೌಲನು ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಹೊರಟನು. ಅವನು ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಬಂ ಾಗ, ಬಹು ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ಬೆಳಕೊಂದು ಆ ಾಶದಿಂದ ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಅವನ
ಸುತ್ತಲೂ ಹೊಳೆಯಿತು. 4 ೌಲನು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದ್ದನು. “ ೌಲನೇ, ೌಲನೇ, ನೀನು
ನನ್ನನೆ್ನೕಕೆ ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂಬ ಾಣಿ ಂದು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.

5 ೌಲನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಾರು?” ಎಂದನು.
ಆ ಾಣಿಯು, “ನೀನು ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಯೇಸುವೇ ಾನು! 6 ಈಗ ಎದು್ದ

ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆಹೋಗು. ನೀನು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯಒಬ್ಬನು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸುವನು” ಎಂದಿತು.

7 ೌಲನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರು ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅವರು ಏನೂ
ಾ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಜನರು ಾಣಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಾರನೂ್ನ

ನೋಡಲಿಲ್ಲ. 8 ೌಲನು ನೆಲದ ಮೇಲಿಂದ ಎದು್ದ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದನು. ಆದರೆ
ಅವನಿಗೆಏನೂ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಜನರುಅವನನು್ನ ಕೈಹಿಡಿದು
ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಕರೆದೊಯ್ದರು. 9 ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ೌಲನಿಗೆ ಏನೂ ಾಣಲಿಲ್ಲ.
ಅವನುಊಟವನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀರನೂ್ನ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ.

* 8:37: ಅ ಸ್ತಲರ ಾಯರ್ಗಳ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 37 ನೇ ವಚನವನು್ನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ಫಿಲಿಪ್ಪನು,
‘ನೀನು ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬುವು ಾದರೆ ಅಡಿ್ಡಯಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರಿಯು,
“ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನೇ ದೇವರಮಗನೆಂದು ಾನು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
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10 ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯನೊಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಅನನೀಯ.
ಪ್ರಭುವು ಅನನೀಯನನು್ನ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ “ಅನನೀಯನೇ” ಎಂದು ಕರೆದನು.
ಅನನೀಯನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಇಗೋ ಇದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
11 ಪ್ರಭುವು ಅನನೀಯನಿಗೆ, “ಎದು್ದ, ‘ನೇರಬೀದಿ’ ಎಂಬ ಬೀದಿಗೆ ಹೋಗು.

ಅಲಿ್ಲರುವಯೂದನ*ಮನೆಯನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಾಸರ್ಸ್ ಪಟ್ಟಣದ ೌಲನ ಬಗೆ್ಗ
ವಿಚಾರಿಸು. ಈಗ ಅವನು ಅಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 12 ೌಲನು ಒಂದು ದಶರ್ನವನು್ನ
ಕಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅನನೀಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಅವನ
ಮೇಲಿಡುವನು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಮತೆ್ತ ದೃಷಿ್ಟಬರುವುದು. ಇದೇ ಆ ದಶರ್ನ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

13ಆದರೆಅನನೀಯನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಜನರಿಗೆ
ಈಮನುಷ ್ಯನು ಾಡಿದಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟಕೃತ್ಯಗಳಬಗೆ್ಗ ಜನರುನನಗೆಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ. 14ಈಗ
ಅವನು ದಮಸ್ಕಕೂ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ† ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಬಂಧಿಸುವ
ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಮ ಾ ಾಜಕರು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಆದರೆ ಪ್ರಭುವು ಅನನೀಯನಿಗೆ, “ಹೋಗು! ಮುಖ್ಯ ಾದ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಾನು
ೌಲನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಾಜರುಗಳಿಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ
ಮತು್ತ ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ. 16 ಅವನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ
ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾಗಿರುವ ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಾನೇ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಆದ್ದರಿಂದ ಅನನೀಯನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಯೂದನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು.
ಅವನು ೌಲನಮೇಲೆತನ್ನ ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ, “ ೌಲನೇ,ನನ್ನ ಸಹೋದರನೇ,ಪ್ರಭು ಾದ
ಯೇಸು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನೀನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರು ಾಗ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಕಂಡದು್ದ
ಆತನನೆ್ನೕ. ನೀನು ಮತೆ್ತ ದೃಷಿ್ಟಪಡೆಯಬೇಕೆಂತಲೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ
ಯೇಸು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ, ಮೀನಿನ
ಪರೆಯಂತಿದ್ದ ಏನೋ ಒಂದು ೌಲನ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ಕಳಚಿಬಿದಿ್ದತು. ೌಲನಿಗೆ
ಮತೆ್ತ ಕಣು್ಣ ಾಣತೊಡಗಿತು! ೌಲನು ಮೇಲೆದು್ದ, ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು.
19ಬಳಿಕ ಅವನುಊಟ ಾಡಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡನು.

ೌಲನು ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸುವನು
ೌಲನು ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ

ಇದ್ದನು. 20 ಅವನು ತಡ ಾಡದೆ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ “ಯೇಸುವೇ
ದೇವಕು ಾರ”ನೆಂದು ಬೋಧಿಸತೊಡಗಿದನು.

21 ೌಲನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡು,
“ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದವನು ಈ ಮನುಷ ್ಯನೇ. ಈ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ (ಯೇಸುವಿನ) ನಂಬಿಕೆ
ಇಡುವ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಇವನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದ್ದನು! ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ
ಬಂಧಿಸಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಮ ಾ ಾಜಕರ ಬಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಇವನು
ಇಲಿ್ಲಗೂ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

* 9:11: ಯೂದ ಇವನು ಅ ಸ್ತಲ ಯೂದನಲ್ಲ. † 9:14: ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನಿನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳುವವರು.”
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22 ಆದರೆ ೌಲನು ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಪ್ರಬಲ ಾಗಿ ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು
ನಿರೂಪಿಸಿದನು. ಅವನ ಆ ಾರಗಳು ಬಹು ಬಲ ಾಗಿದ್ದ ಾರಣ ದಮಸ್ಕದ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾದ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

ೌಲನುಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವನು
23 ಅನೇಕ ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರು ೌಲನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು

ಸಂಚು ಾಡಿದರು. 24 ಯೆಹೂದ್ಯರು ೌಲನಿ ಾಗಿ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ನಗರದ
ಾ್ವರಗಳನು್ನ ಹಗಲಿರುಳು ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ೕಜನೆ ೌಲನಿಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. 25 ಒಂದು ಾತಿ್ರ, ೌಲನ ಕೆಲವು ಶಿಷ ್ಯರು ಅವನನು್ನ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನನು್ನ ಒಂದು ಬುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ, ನಗರದ
ಕೋಟೆಯಸಂದಿನಮೂಲಕ ಅವನನು್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರು.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ೌಲನು
26 ಬಳಿಕ ೌಲನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ

ಸಮು ಾಯವನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಅವನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು. ೌಲನು ನಿಜ ಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯನೆಂದು ಅವರು
ನಂಬಲಿಲ್ಲ. 27 ಆದರೆ ಾನರ್ಬನು ೌಲನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅ ಸ್ತಲರ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ೌಲನು ದಮಸ್ಕದ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಭುವನು್ನ
ನೋಡಿರುವುದನೂ್ನ ಪ್ರಭುವು ೌಲನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ ಾನರ್ಬನು ಅವರಿಗೆ
ವಿವರಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ ೌಲನು ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಭುವಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿದ್ದನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

28 ಅಂದಿನಿಂದ ೌಲನು ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು. ಅವನು ಪ್ರಭುವಿನ
ವಿಷಯವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿದನು. 29 ಗಿ್ರೕಕ್
ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ೌಲನು ಪದೇಪದೇ ಾದ ಾಡಿದನು. ಆದರೆ

ಅವರು ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. 30ಇದರಬಗೆ್ಗ ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಿಳಿ ಾಗ
ಅವರು ೌಲನನು್ನ ಸೆಜರೇಯಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕೊಂಡೊಯು್ದ ಅಲಿ್ಲಂದ ಾಸರ್ಸ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿದರು.

31 ಇಂತಿರಲು, ಜುದೇಯ, ಗಲಿ ಾಯ ಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ
ಇದ್ದ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತು. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಸ ಾಯದಿಂದ ಸಭೆಗಳು
ಬಲ ಾಗತೊಡಗಿದವು. ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಾವು ಪ್ರಭುವನು್ನ ೌರವಿಸುವು ಾಗಿ ತಮ್ಮ
ಜೀವಿತಗಳಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಸಭೆಯುಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ
ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿತು.
ಲುದ್ದ ಮತು್ತ ಪ್ಪದಲಿ್ಲ ಪೇತ್ರನು

32 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿ್ಲದ್ದ ಊರುಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಪೇತ್ರನು ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಲುದ್ದ ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳನು್ನ

ಭೇಟಿ ಾಗಲು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು. 33ಅವನು ಲುದ್ದದಲಿ್ಲ ಐನೇ ಾ ಎಂಬವನನು್ನ
ಕಂಡನು. ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿ ಾಗಿದ್ದ ಅವನು ಎಂಟು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಾಸಿಗೆ
ಮೇಲಿದ್ದನು. 34 ಪೇತ್ರನು ಅವನಿಗೆ, “ಐನೇ ಾ, ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಡು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ
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ಕೂಡಲೇ ಐನೇಯನು ಎದು್ದನಿಂತನು. 35ಲುದ್ದದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಾರೋನಿನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರು ಅವನನು್ನ ಕಂಡು ಪ್ರಭುಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು.
36 ಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ತಬಿ ಾ ಎಂಬ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯಳಿದ್ದಳು. ಗಿ್ರೕಕ್
ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ದೊ ಾರ್ ಅಂದರೆ “ಜಿಂಕೆ.” ಆಕೆಯು ಜನರಿಗೆ
ಾ ಾಗಲೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು. ಆಕೆಯು ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ

ಜನರಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಹಣಕೊಡುತಿ್ತದ್ದಳು. 37 ಪೇತ್ರನು ಲುದ್ದದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಆಕೆಯು
ಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸತು್ತಹೋದಳು. ಜನರು ಆಕೆಯ ದೇಹವನು್ನ ತೊಳೆದು
ಮೇ ಾ್ಮಳಿಗೆಯ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು. 38 ಪೇತ್ರನು ಲುದ್ದದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂಬ
ಸುದಿ್ದಯು ಪ್ಪದಲಿ್ಲದ್ದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. (ಲುದ್ದವು ಪ್ಪದ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದೆ.) ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇಬ್ಬರನು್ನ ಪೇತ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
ಅವರು, “ತ್ವರೆ ಾಡು, ದಯವಿಟು್ಟ ಬೇಗನೆ ಾ!” ಎಂದು ಅವನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

39 ಪೇತ್ರನು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ತಲುಪಿ ಾಗ,
ಅವರು ಅವನನು್ನ ಮೇ ಾ್ಮಳಿಗೆಯ ಕೋಣೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ವಿಧವೆಯರೆಲ್ಲ ಅಳು ಾ್ತ ಪೇತ್ರನನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದರು. ದೊಕರ್ಳು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದಗ
ತಮ ಾಗಿ ತ ಾರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಅವರು
ಪೇತ್ರನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. 40 ಪೇತ್ರನು ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿ ಣ ಾಲೂರಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ತಬಿಥಳ ದೇಹದ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿ, “ತಬಿ ಾ, ಎದು್ದನಿಲು್ಲ!” ಎಂದನು. ಆಕೆ ತನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದಳು.
ಆಕೆಯು ಪೇತ್ರನನು್ನ ಕಂಡು ಎದು್ದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಳು. 41 ಅವನು ಕೈನೀಡಿ,
ಎದು್ದನಿಲ್ಲಲು ಆಕೆಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಕೋಣೆ ಳಗೆ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ತಬಿಥಳನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. ಆಕೆ
ಜೀವಂತ ಾಗಿದ್ದಳು.

42 ಪ್ಪದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು.
ಈ ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಪ್ರಭುವನು್ನ ನಂಬಿದರು. 43 ಪೇತ್ರನು ಅನೇಕ
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ಪದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಚಮರ್ ಾರ ಾದ ಸಿ ೕನನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅವನು
ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು.

10
ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಕೊನೇರ್ಲಿಯ

1 ಸೆಜರೇಯ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಕೊನೇರ್ಲಿಯ ಎಂಬವನಿದ್ದನು. ರೋಮಿನ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ
ಸೇರಿದ “ಇಟಲಿಯ ದಳ”ದಲಿ್ಲ ಅವನು ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. 2 ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು
ದೈವಭಕ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ
ಇತರ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ನಿಜದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವನು ಬಡವರಿಗೆ
ಾ ಾಳ ಾಗಿ ಹಣವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಾ ಾಗಲೂ ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು.

3 ಒಂದು ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಸು ಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಯಲಿ್ಲ ಕೊನೇರ್ಲಿಯನಿಗೆ ಒಂದು
ದಶರ್ನ ಾಯಿತು. ಅವನು ಅದನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಕಂಡನು. ಆ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ
ದೇವದೂತನೊಬ್ಬನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಕೊನೇರ್ಲಿಯನೇ” ಎಂದು ಕರೆದನು.
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4 ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು ದೇವದೂತನನು್ನ ಕಂಡು ಭಯದಿಂದ “ ಾ್ವಮೀ, ನಿಮಗೇನು
ಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆ ದೇವದೂತನು ಅವನಿಗೆ, “ದೇವರು ನಿನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

ನೀನು ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವುಗಳನು್ನ ಆತನು ನೋಡಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 5 ಈಗ ಸೀ ೕನ ಎಂಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಜನರನು್ನ ಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸು. ಸೀ ೕನನನು್ನ
‘ಪೇತ್ರ’ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ. 6 ಸೀ ೕನನು ಚಮರ್ ಾರನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನ ಮನೆಯು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
7 ಕೊನೇರ್ಲಿಯನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದ ದೇವದೂತನು ಹೊರಟುಹೋದನು. ಬಳಿಕ
ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರನೂ್ನ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನನೂ್ನ ಕರೆದನು. ಈ
ಸೈನಿಕನು ದೈವಭಕ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ಕೊನೇರ್ಲಿಯನ ಆಪ್ತಸ ಾಯಕರಲಿ್ಲ ಇವನೂ
ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. 8 ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು ಈಮೂವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ವಿವರಿಸಿದನು.
ಬಳಿಕ ಅವರನು್ನ ಪ್ಪಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

9ಮರುದಿನ ಈ ಜನರು ಪ್ಪಕೆ ್ಕ ಸಮೀಪಿಸಿ ಾಗ ಮ ಾ್ಯಹ್ನದ ಸಮಯ ಾಗಿತು್ತ.
ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಪೇತ್ರನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋದನು.
10 ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಹಸಿವೆ ಾಗಿ ಊಟ ಾಡಬೇಕೆನಿಸಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಅವನಿ ಾಗಿ ಅಡಿಗೆ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಇತ್ತ, ಪೇತ್ರನಿಗೊಂದು ದಶರ್ನ ಾಯಿತು. 11 ತೆರೆದ ಆ ಾಶದಿಂದ
ಾವುದೋ ಒಂದು ವಸು್ತ ಇಳಿದು ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವನು ಕಂಡನು. ಅದು

ದೊಡ್ಡ ತಟೆ್ಟಯಂತಿತು್ತ. ಅದರ ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಇಳಿಯಬಿಡ ಾಗಿತು್ತ. 12ಅದರಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ ಾ್ರಣಿಗಳಿದ್ದವು. ಅಂದರೆ
ನಡೆ ಾಡುವ ಾ್ರಣಿಗಳು, ಹರಿ ಾಡುವ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳುಮತು್ತ ಾ ಾಡುವ ಪ ಗಳು
ಇದ್ದವು. 13 ಆಗ ಾಣಿ ಂದು, “ಪೇತ್ರನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು! ಕೊಯು್ದ ತಿನು್ನ” ಎಂದು
ಹೇಳಿತು.

14 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಾನು ಾಗೆ ಾಡ ಾರೆ! ಅಪವಿತ್ರ ಾದದ್ದನು್ನ
ಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧ ಾದದ್ದನು್ನ ಾನೆಂದೂ ತಿಂದವನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಆದರೆ ಆ ಾಣಿಯು ಅವನಿಗೆ, “ದೇವರು ಇವುಗಳನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಇವುಗಳನು್ನ ‘ಅಪವಿತ್ರ’ವೆಂದು ಹೇಳಬೇಡ” ಎಂದು ಮತೆ್ತ ಹೇಳಿತು. 16 ಹೀಗೆ
ಮೂರು ಾರಿ ಆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು.
17 ಪೇತ್ರನು ಾನು ಕಂಡ ಈ ದಶರ್ನದ ಅಥರ್ವೇನಿರಬಹುದೆಂದು
ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡನು.
ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲಯೇ, ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಜನರು ಸೀ ೕನನ ಮನೆಯನು್ನ

ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು, 18 “ಸೀ ೕನ್
ಪೇತ್ರನು ಇಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವನೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

19ಈ ದಶರ್ನದ ಬಗೆ್ಗ ಪೇತ್ರನು ಇನೂ್ನ ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು
ಅವನಿಗೆ, “ಇಗೋ, ನಿನ್ನನು್ನ ಮೂರು ಜನರು ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. 20 ನೀನೆದು್ದ
ಕೆಳಗಿಳಿದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗು. ಾವ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನೂ್ನ ಕೇಳಬೇಡ. ಾನೇ
ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಆದ್ದರಿಂದ ಪೇತ್ರನು
ಕೆಳಗಿಳಿದು ಆ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನೀವು ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾನೇ, ನೀವು
ಇಲಿ್ಲಗೇಕೆ ಬಂದಿರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
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22 ಆ ಜನರು, “ಕೊನೇರ್ಲಿಯ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿ ಇ ಾ್ದನೆ. ಅವನು
ಾಮಿರ್ಕ ವ್ಯಕಿ್ತ. ಅವನು ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತನೆ. ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಅವನನು್ನ ೌರವಿಸು ಾ್ತರೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಆ ಾ್ವನಿಸಿ ನೀನು ಹೇಳುವ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ದೇವದೂತನೊಬ್ಬನು ಕೊನೇರ್ಲಿಯನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 23 ಪೇತ್ರನು ಅವರನು್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆದು, ಆ ಾತಿ್ರ ಅಲೆ್ಲೕ
ಇರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.
ಮರುದಿನ ಪೇತ್ರನು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ, ಆ ಮೂವರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟನು. ಪ್ಪದ

ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೋದರು. 24ಮರುದಿನ ಅವರು ಸೆಜರೇಯ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ತಲುಪಿದರು. ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಯುತಿ್ತದ್ದನು.
ಅವನು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರನು್ನ ಮತು್ತ ಆಪ್ತಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ ಆಗಲೇ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಆ ಾ್ವನಿಸಿದ್ದನು.

25 ಪೇತ್ರನು ಮನೆಯನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತಿ್ತರಲು ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು ಅವನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಂಡನು. ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು ಪೇತ್ರನ ಾದಕೆ್ಕ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮ ಾ್ಕರ
ಾಡಿದನು. 26 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಅವನನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕಬಿ್ಬಸಿ, “ಎದು್ದನಿಲು್ಲ! ಾನೂ

ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 27 ಪೇತ್ರನು
ಕೊನೇರ್ಲಿಯನೊಂದಿಗೆ ಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಪೇತ್ರನು ಒಳಗೆ
ಹೋ ಾಗ,ಅಲಿ್ಲ ನೆರೆದು ಬಂದಿದ್ದ ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪನು್ನ ಕಂಡನು.

28 ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ, “ಯೆಹೂದ್ಯನೊಬ್ಬನು ಅನ್ಯಜನರೊಂದಿಗೆ
ಸಂಪಕರ್ವಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವು ಾಗಲಿ ಅವರನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡುವು ಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಯೆಹೂದ್ಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾದದು್ದ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ. ಆದರೆ ಾವ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಅಪವಿತ್ರನೆಂ ಾಗಲಿ ಅಶುದ್ಧನೆಂ ಾಗಲಿ ಕರೆಯಕೂಡದೆಂದು ದೇವರು
ನನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 29 ಆದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕರೆದ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾನು ಾದ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಾಕೆ ಕರೆಸಿದಿರೆಂದು
ದಯವಿಟು್ಟ ಈಗ ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದನು.

30 ಆಗ ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು, “ ಾಲು ್ಕ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದನು. ಆಗ ಮ ಾ್ಯಹ್ನದ ಸು ಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಾಗಿತು್ತ.
ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತನು. ಅವನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಬಟೆ್ಟಗಳು ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದವು. 31 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು,
‘ಕೊನೇರ್ಲಿಯನೇ! ದೇವರು ನಿನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ನೀನು ಬಡಜನರಿಗೆ
ಕೊಡುವಂಥವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
32 ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಪ್ಪಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನನು್ನ
ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊ. ಪೇತ್ರನು ಚಮರ್ ಾರ ಾದ ಸೀ ೕನ ಎಂಬವನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನಮನೆಯು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲದೆ’ಎಂದನು.
33 ಆದ್ದರಿಂದ, ಾನು ತಕ್ಷಣ ನಿನಗೆ ಕರೆಕಳುಹಿಸಿದೆ. ನೀನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದದು್ದ
ಉಪ ಾರ ಾಯಿತು. ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಭುವು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿರುವ
ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಕೇಳಲು ಾವೆಲ್ಲರು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಕೊನೇರ್ಲಿಯನಮನೆಯಲಿ್ಲ ಪೇತ್ರನ ಪ್ರಸಂಗ
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34 ಪೇತ್ರನು ಾ ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು: “ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ
ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಈಗ ಅಥರ್ ಾಯಿತು. 35 ತನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವ ನೀತಿವಂತರು
ಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅವರನು್ನ ದೇವರು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವನು ಾವ

ದೇಶದವನು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. 36 ದೇವರು ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾಂತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ

ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೇಸುವು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ
ಪ್ರಭು ಾಗಿ ಾ್ದನೆ!

37 “ಜುದೇಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಏ ಾಯಿತೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ
ೕ ಾನನು* ದೀ ಾ ಾ್ನನದ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದು

ಆರಂಭ ಾಯಿತು. 38 ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ದೇವರು
ಆತನಿಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನೂ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆತನನು್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು. ಆತನು ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ
ಸಂಚರಿಸಿದನು. ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವರನು್ನ ಯೇಸು ಗುಣಪಡಿಸಿದನು.
ದೇವರುಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಇದು ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟತು.

39 “ಜುದೇಯದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾವು ನೋಡಿದೆವು. ಆ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಾವು ಾ ಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಆದರೆ ಯೇಸು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು. ಅವರು ಆತನನು್ನ ಮರದ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸಿದರು.
40 ಆದರೆ, ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು!
ಯೇಸುವನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ನೋಡುವ ಅವ ಾಶವನು್ನ ದೇವರು ಜನರಿಗೆ
ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 41 ಆದರೆ ಯೇಸುವು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ದೇವರಿಂದ ದಲೇ ಾ ಗ ಾಗಿ ಆಯೆ್ಕಗೊಂಡಿದ್ದವರು ಾತ್ರ ಆತನನು್ನ ಕಂಡರು!
ಾವೇಆ ಾ ಗಳು! ಯೇಸುಜೀವಂತ ಾಗಿಎದು್ದಬಂದಮೇಲೆ ಾವುಆತನೊಂದಿಗೆ
ಊಟ ಾಡಿದೆವುಮತು್ತ ಾನ ಾಡಿದೆವು.

42“ಜನರಿಗೆಬೋಧಿಸಬೇಕೆಂದುಯೇಸು ನಮಗೆಹೇಳಿದನು. ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ
ಜನರಿಗೂ ಮತು್ತ ಸತು್ತಹೋಗಿರುವ ಜನರಿಗೂ ದೇವರಿಂದ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿ
ಆಯೆ್ಕ ಾಗಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾನೇ ಎಂಬುದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನು ನಮಗೆ
ಹೇಳಿದನು. 43ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ ಾಪಗಳನು್ನ ದೇವರು
ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಮಿಸುವನು. ಇದು ಸತ್ಯವೆಂದು ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ”
ಅಂದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮ ಾರೆ

44 ಪೇತ್ರನು ಇನೂ್ನ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ, ಅವನ ಉಪದೇಶವನು್ನ
ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಇಳಿದು ಬಂದನು. 45 ಪೇತ್ರನೊಂದಿಗೆ
ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ವಿಸಿ್ಮತ ಾದರು. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೂ
ಸಹ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮ ಾರೆ ಾದದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 46 ಅವರು
ಬೇರಬೇರೆ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಾ ಾಡು ಾ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಆ
ಯೆಹೂದ್ಯ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಕೇಳಿದರು. ಬಳಿಕ ಪೇತ್ರನು, 47 “ನೀರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಾವು ಈ ಜನರಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಾವು
* 10:37: ೕ ಾನನು ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನು.
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ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇವರೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು!” ಎಂದು ಹೇಳಿ,
48ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.
ಬಳಿಕ ಅವರು ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಪೇತ್ರನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

11
ಪೇತ್ರನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವನು

1 ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರು ಸಹ ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆಂಬುದು
ಅ ಸ್ತಲರಿಗೂ ಜುದೇಯದ ಸಹೋದರರಿಗೂ ತಿಳಿಯಿತು. 2 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು* ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಾದ ಾಡಿದರು. 3 ಅವರು, “ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರ ಮತು್ತ ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀನು ಹೋದೆ! ನೀನು ಅವರೊಂದಿಗೆ

ಊಟವನು್ನ ಸಹ ಾಡಿದೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
4ಆದ್ದರಿಂದ ಪೇತ್ರನು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು. 5ಪೇತ್ರನು

ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದೆ್ದನು. ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ನನಗೊಂದು
ದಶರ್ನ ಾಯಿತು. ಆ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ, ಆ ಾಶದಿಂದ ಇಳಿದುಬರುತಿ್ತರುವ ಒಂದು
ವಸು್ತವನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅದು ದೊಡ್ಡ ತಟೆ್ಟಯಂತಿತು್ತ. ಅದರ ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ
ಹಗ್ಗವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಯಬಿಡ ಾಗಿತು್ತ. ಅದು ಇಳಿದು ಬಂದು ನನ್ನ
ಸಮೀಪದಲೆ್ಲೕ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು. 6 ಾನು ಅದರೊಳಗೆ ನೋಡಿದೆನು. ಅದರಲಿ್ಲ
ಪಶುಗಳೂ ಕೂ್ರರ ಾ್ರಣಿಗಳೂ ಹರಿ ಾಡುವ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳೂ ಾ ಾಡುವ ಪ ಗಳೂ
ಇದ್ದವು. 7 ಆಗ, ‘ಪೇತ್ರನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು! ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನು್ನ ಬೇ ಾದರೂ
ಕೊಯು್ದತಿನು್ನ!’ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳುವ ಾಣಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.

8 “ಆದರೆ ಾನು, ‘ಪ್ರಭುವೇ, ಾನು ಾಗೆ ಾಡ ಾರೆ! ಅಪವಿತ್ರ ಾದ ಮತು್ತ
ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಏನ ಾ್ನಗಲಿ ಾನೆಂದೂ ತಿಂದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

9 “ಆದರೆ, ‘ಇವುಗಳನು್ನ ದೇವರು ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇವುಗಳನು್ನ ಅಶದ್ಧವೆಂದು
ಹೇಳಬೇಡ!’ ಎಂದು ಆ ಾಣಿಯು ನನಗೆಉತ್ತರಕೊಟಿ್ಟತು.

10 “ಹೀಗೆ ಮೂರು ಸಲ ಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಆ ಇಡೀ ವಸು್ತವನು್ನ ಆ ಾಶಕೆ್ಕ
ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು. 11 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ಮೂರು
ಮಂದಿ ಬಂದರು. ಈ ಮೂವರನು್ನ ಸೆಜರೇಯ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಕಳುಹಿಸ ಾಗಿತು್ತ.
12ಸಂದೇಹಪಡದೆಅವರೊಂದಿಗೆಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನನಗೆಹೇಳಿದನು.
ಇಲಿ್ಲರುವ ಈ ಆರು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬಂದರು. ಾವು
ಕೊನೇರ್ಲಿಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆವು. 13 ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ದೇವದೂತನೊಬ್ಬನು
ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಾನು ಕಂಡದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಆ ದೇವದೂತನು ಕೊನೇರ್ಲಿಯನಿಗೆ, ‘ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಪ್ಪಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸು.
ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನನು್ನ ಆ ಾ್ವನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾಡಿಕೊ. 14 ಅವನು

* 11:2: ಯೆಹೂದ್ಯ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಸುನ್ನತಿ ಾದವರು.” ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರೆ ಾ್ಲ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಮತು್ತ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಂಬ ಅಥರ್ವನು್ನ ಇದು
ಕೊಡಬಹುದು
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ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವನು. ಅವನು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ
ಕುಟಂಬದವರನೂ್ನ ರ ಸುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 “ ಾನು ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಾ್ರರಂಭದಲಿ್ಲ†
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತೆ ಅವರ ಮೇಲೆಯೂ ಬಂದನು. 16ಆಗ ಾನು
ಪ್ರಭುವಿನ ಾತುಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ‘ ೕ ಾನನು ಜನರಿಗೆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದನು, ಆದರೆ ನೀವು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಪಡೆಯುವಿರಿ!’
ಎಂದು ಪ್ರಭುವು ಹೇಳಿದ್ದನು. 17 ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟ
ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವರವನೆ್ನೕ ದೇವರು ಈ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಹೀಗಿರಲು ಾನು ದೇವರ
ಕೆಲಸವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲು ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಯೆಹೂದ್ಯವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಾದವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ,
ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತ, “ ಾ ಾದರೆ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ
ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರುಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೂ

ಅವ ಾಶ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಸು ಾತೆರ್

19 ಸೆ್ತಫನನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಉಂಟಾದ ಹಿಂಸೆಯಿಂ ಾಗಿ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು
ಚದರಿಹೋದರು. ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರುಬಹುದೂರದಸ್ಥಳಗ ಾದಫೆನಿಷ ್ಯ,ಸೈಪ್ರಸ್
ಮತು್ತ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋದರು. ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು. 20ಈ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಸೈಪ್ರಸ್ ಮತು್ತ ಸಿರೇನ್ ಸ್ಥಳಗಳವ ಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಜನರು ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ
ಬಂ ಾಗ ಅವರು, ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯ
ಗಿ್ರೕಕ್ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 21 ಪ್ರಭುವು ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಜನರು ಬಹು ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಭುವನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಅನುಸರಿಸತೊಡಗಿದರು.

22 ಅಂತಿ ೕಕ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಈ ಹೊಸ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಸಭೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಾನರ್ಬನನು್ನ
ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 23-24 ಾನರ್ಬನು ಒಳೆ್ಳಯ ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಪೂಣರ್ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು.
ಾನರ್ಬನು ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋ ಾಗ, ದೇವರು ಆ ಜನರನು್ನ ಅಧಿಕ ಾಗಿ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ಇದರಿಂದ ಾನರ್ಬನಿಗೆ ತುಂ ಾ
ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. ಅಂತಿ ೕಕ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅವನು
್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದನು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಎಂದಿಗೂ

ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಪ್ರಭುವಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂಣರ್ಹೃದಯಗಳಿಂದ ಾ ಾಗಲೂ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವಿನ
ಹಿಂ ಾಲಕ ಾದರು.

25 ಬಳಿಕ ಾನರ್ಬನು ೌಲನನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಾಸರ್ಸ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. 26 ಾನರ್ಬನು ಅಲಿ್ಲ ೌಲನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅವನನು್ನ
ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ೌಲನು ಮತು್ತ ಾನರ್ಬನು
† 11:15: ಾ್ರರಂಭ ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನದಂದು ಆರಂಭ ಾದ ಸಭೆ.
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ಅಂತಿ ೕಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಷರ್ ಪೂತಿರ್ ಸಭೆಯ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ ಇದು್ದಕೊಂಡು
ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂ ಾಲಕರಿಗೆ “ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರು” ಎಂಬ
ಹೆಸರು ಬಂದದು್ದ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯದಲೆ್ಲೕ.

27 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ
ಹೋದರು. 28 ಈ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ “ಅಗಬ” ಎಂಬ ಒಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಅಗಬನು
ಅಂತಿ ೕಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ, “ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕೆ್ಕ ಭೀಕರ ಾಮ
ಬರಲಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ಈ ಬರ ಾಲವು ಾ್ಲಡಿಯಸ್ ಚಕ್ರವತಿರ್ಯ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಬಂದಿತು.) 29 ಜುದೇಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಲು ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ
ತಮಿ್ಮಂ ಾದಷ್ಟನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ೕಜನೆ ಾಡಿದರು. 30 ಅವರು
ಹಣವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ೌಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ
ೌಲರು ಅದನು್ನ ತಂದು ಜುದೇಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಸ ಾಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು.

12
ಹೆರೋದ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನಿಂದ ಸಭೆಗೆ ಹಿಂಸೆ

1 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಜ ಹೆರೋದನು ಸಭೆಯವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸತೊಡಗಿ,
2 ಾಕೋಬನನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. ಾಕೋಬನು ೕ ಾನನ
ಅಣ್ಣ. 3 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇದನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡರೆಂಬುದು ಹೆರೋದನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪೇತ್ರನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ (ಇದು ನಡೆದದು್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬದ
ಾಲದಲಿ್ಲ) ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿಸಿದನು. 4ಹದಿ ಾರು ಮಂದಿ ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಪೇತ್ರನನು್ನ
ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಾಲ ಮುಗಿದೊಡನೆ ಪೇತ್ರನನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ
ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 5 ಹೀಗೆ ಪೇತ್ರನು ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಸಭೆಯವರು
ಅವನಿ ಾಗಿ ಎಡಬಿಡದೆ ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ

6 ಪೇತ್ರನು ಇಬ್ಬರು ಸೈನಿಕರ ಮಧೆ್ಯ ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನನು್ನ ಎರಡು
ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟ ಾಗಿತು್ತ. ಅನೇಕ ಸೈನಿಕರು ಸೆರೆಮನೆಯ ಾಗಿಲನು್ನ
ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಆಗ ಾತಿ್ರ ಾಗಿತು್ತ. ಮರುದಿನ ಪೇತ್ರನನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ
ತರಬೇಕೆಂದು ಹೆರೋದನು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. 7 ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ, ಪ್ರಭುವಿನ
ದೂತನೊಬ್ಬನು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಬೆಳಕು ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸಿತು.
ದೇವದೂತನು ಪೇತ್ರನ ಪಕೆ್ಕಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ಅವನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ, “ಬೇಗನೆ ಎದೆ್ದೕಳು!”
ಎಂದನು. ಆ ಕೂಡಲೆ ಸರಪಣಿಗಳು ಪೇತ್ರನ ಕೈಗಳಿಂದ ಕಳಚಿಬಿದ್ದವು.
8 ದೇವದೂತನು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ಬಟೆ್ಟ ಧರಿಸಿಕೊ, ಾದರ ಗಳನು್ನ ಮೆಟಿ್ಟಕೊ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ಪೇತ್ರನು ಾಡಿದನು. ಬಳಿಕ ದೇವದೂತನು, “ನಿನ್ನ
ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದನು.

9 ದೇವದೂತನು ಹೊರಗೆ ಹೋದನು. ಪೇತ್ರನು ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು.
ದೇವದೂತನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂಬುದು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಾನು ಕನಸು ಾಣುತಿ್ತರಬಹುದೆಂದು ಅವನು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡನು. 10 ಪೇತ್ರನು
ಮತು್ತ ದೇವದೂತನು ದಲನೆಯಮತು್ತ ಎರಡನೆಯ ಾವಲನು್ನ ಾಟಿಹೋದರು.
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ಬಳಿಕ ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಪಟ್ಟಣದತ್ತ ನಡೆಸುವ ಕಬಿ್ಬಣದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದರು.
ಆ ಾಗಿಲು ಅವರಿ ಾಗಿ ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತು. ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಆ
ದೇವದೂತನು ಾಗಿಲ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಬೀದಿಯನು್ನ ಾಟಿದರು.
ಆಗ ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಆ ದೇವದೂತನು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು.

11 ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಆಗ ಅರಿತುಕೊಂಡ ಪೇತ್ರನು, “ಪ್ರಭುವು ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ತನ್ನ ದೇವದೂತನನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಕಳುಹಿಸಿದನೆಂದು ಈಗ ನನಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಹೆರೋದನ ಕೈಯಿಂದ ಾರು ಾಡಿದನು. ನನಗೆ ಕೇಡು
ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಯೆಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಭುವು
ನನ್ನನು್ನ ಆ ಕೇಡಿನಿಂದ ರ ಸಿದನು” ಎಂದುಕೊಂಡನು.

12 ಬಳಿಕ ಪೇತ್ರನು ಮರಿಯಳ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಆಕೆಯು ೕ ಾನನ
ಾಯಿ. ( ೕ ಾನನನು್ನ ಾಕರ್ನೆಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.) ಅನೇಕ ಜನರು ಅಲಿ್ಲ
ಸೇರಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. 13ಪೇತ್ರನು ಹೊರ ಾಗಲನು್ನ ತಟಿ್ಟದನು.
ಾರೆಂದು ವಿಚಾರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ರೋದೆ ಎಂಬ ಸೇವಕಿ ಬಂದಳು. 14 ರೋದೆಯು

ಪೇತ್ರನ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಗುರುತಿಸಿದಳು. ಆಕೆಗೆ ತುಂ ಾ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. ಾಗಿಲು
ತೆರೆಯುವುದನು್ನ ಆಕೆಮರೆತು,ನೆರೆದುಬಂದಿದ್ದ ಜನರಬಳಿಗೆಓಡಿಹೋಗಿ, “ಪೇತ್ರನು
ಾಗಿಲ ಬಳಿ ನಿಂತಿ ಾ್ದನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 15ಆ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಆಕೆಗೆ, “ನಿನಗೆ
ಹುಚು್ಚ ಹಿಡಿದಿದೆ!” ಎಂದರು. ಆದರೆ ಅವಳು ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ನಿಜವೆಂದು
ಒತಿ್ತಹೇಳಿದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು, “ಅವನು ಪೇತ್ರನ ದೂತನಿರಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

16 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಾಗಿಲನು್ನ ತಟು್ಟತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. ಆ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಾಗಿಲನು್ನ
ತೆರೆ ಾಗ ಅವರು ಪೇತ್ರನನು್ನ ಕಂಡು ವಿಸಿ್ಮತ ಾದರು. 17 ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ
ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಕೆಂದು ಸನೆ್ನ ಾಡಿದನು. ಪ್ರಭುವು ತನ್ನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ
ರೀತಿಯನು್ನ ಅವನು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ, “ ಾಕೋಬನಿಗೂ ಮತು್ತ ಸಹೋದರರಿಗೂ
ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಪೇತ್ರನು ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.

18 ಮರುದಿನ, ಪೇತ್ರನು ಏ ಾದನೆಂದು ಸೈನಿಕರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲವೇ
ಎದಿ್ದತು. 19ಹೆರೋದನು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿದರೂಪೇತ್ರನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆರೋದನು ಾವಲು ಾರರನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅವರಿಗೇ ಮರಣದಂಡನೆ
ವಿಧಿಸಿದನು.
ಹೆರೋದ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನ ಮರಣ
ತರು ಾಯ ಹೆರೋದನು ಜುದೇಯದಿಂದ ಹೊರಟು ಸೆಜರೇಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ

ಬಂದು ಅಲೆ್ಲೕ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ನೆಲೆಸಿದ್ದನು. 20 ಟೈರ್ ಮತು್ತ ಸಿದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೆರೋದನು ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಹೆರೋದನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಲು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಹೋದರು. ಅವರು ಾ್ಲಸ್ತನನು್ನ ತಮ್ಮ
ಕಡೆಗೆ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡರು. ಾ್ಲಸ್ತನು ಾಜನ ವೈಯಕಿ್ತಕ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಆ
ಜನರು ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಂತಿಸಂ ಾನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೆರೋದನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಾಡಿಗೆ ಹೆರೋದನ ಾಡಿನಿಂದ ಆ ಾರವನು್ನ
ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿತು್ತ.
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21ಅವರನು್ನ ಸಂಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೆರೋದನು ದಿನ ಂದನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿದನು.
ಅಂದು ಹೆರೋದನು ಸುಂದರ ಾದ ಾಜವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನು
ತನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಾಷಣ ಾಡಿದನು. 22 ಆ
ಜನರು, “ಈ ಧ ್ವನಿಯು ಮನುಷ ್ಯನದಲ್ಲ, ದೇವರದೇ!” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.
23 ಹೆರೋದನು ಈ ಹೊಗಳಿಕೆಯನು್ನ ಾನೇ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. ದೇವರನು್ನ
ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕ್ಷಣವೇ, ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನೊಬ್ಬನು ಅವನಿಗೆ
ಾಯಿಲೆಯನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು. ಅವನ ದೇಹದ ಒಳ ಾಗವನು್ನ ಹುಳಗಳು
ತಿಂದು ಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸತು್ತಹೋದನು.

24 ದೇವರ ಸಂದೇಶವು ಹಬು್ಬತಿ್ತತು್ತ ಮತು್ತ ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾವ
ಬೀರುತಿ್ತತು್ತ. ಇದರಿಂದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಸಮು ಾಯವುದೊಡ್ಡ ಾಗತೊಡಗಿತು.

25 ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ೌಲರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಾಯರ್ವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ
ಮೇಲೆ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಾಕರ್ನೆಂಬ ೕ ಾನನು
ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದನು.

13
ಾನರ್ಬಮತು್ತ ೌಲರಿಗೆ ವಹಿಸ ಾದ ವಿಶೇಷ ಾಯರ್

1 ಅಂತಿ ೕಕ್ಯದ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಮತು್ತ ಉಪದೇಶಕರಿದ್ದರು.
ಅವರು ಾರೆಂದರೆ: ಾನರ್ಬ, ಸಿಮೆ ೕನ್ (ಇವನನು್ನ ನೀಗರ್ ಎಂತಲೂ
ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.) ಲೂಸಿಯಸ್ (ಸಿರೇನ್ ಪಟ್ಟಣದವನು) ಮೆನಹೇನ (ಹೆರೋದ
ಾಜನೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದವನು) ಮತು್ತ ೌಲ. 2 ಇವರೆಲ್ಲರು ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಉಪ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು

ವಿಶೇಷ ಾದ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ೌಲರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆ
ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
3 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಭೆಯವರು ಉಪ ಾಸವಿದು್ದ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿದರು. ಅವರು
ಾನರ್ಬಮತು್ತ ೌಲರಮೇಲೆ ಹ ಾ್ತಪರ್ಣೆ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.

ಸೈಪ್ರಸ್ ನಲಿ್ಲ ಾನರ್ಬಮತು್ತ ೌಲರು
4 ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ೌಲರನು್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೇ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಅವರು

ಸೆಲೂಸಿ ಾ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಸೆಲೂಸಿ ಾದಿಂದ ಸೈಪ್ರಸ್
ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. 5 ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ೌಲರು ಸ ಾಮಿಸ್
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಾರಿದರು. ( ಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ೕ ಾನನು ಸ ಾಯ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದನು.)

6 ಅವರು ಆ ದಿ್ವೕಪದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಾ ೕಸ್ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ
ಹೋದರು. ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಒಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯನನು್ನ ಅವರು
ಾ ೕಸಿನಲಿ್ಲ ಕಂಡರು. ಅವನ ಹೆಸರು “ ಾರ್ ಯೇಸು.” ಅವನೊಬ್ಬ
ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿ. 7ಸೆಗ್ಯರ್ ೌಲನೆಂಬ ಾಜ್ಯ ಾಲನ ಹತಿ್ತರದಲೆ್ಲೕ ಅವನು ಾ ಾಗಲೂ
ಇರುತಿ್ತದ್ದನು. ಸೆಗ್ಯರ್ ೌಲನು ಾನವಂತ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ
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ಕೇಳಲು ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ೌಲರನು್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದನು. 8ಆದರೆ ಮಂತ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಎಲಿಮನು ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ೌಲರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿದ್ದನು. ( ಾರ್ ಯೇಸುವನು್ನ
ಗಿ್ರೕಕ್ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಎಲಿಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.) ಾಜ್ಯ ಾಲನು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆ ಇಡದ ಾಗೆ ಾಡಲು ಎಲಿಮನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. 9 ಆದರೆ ೌಲನು
( ೌಲನ ಮತೊ್ತಂದು ಹೆಸರು ೌಲ.) ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾದನು. ೌಲನು
ಎಲಿಮನನು್ನ ದಿಟಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ, 10ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಸೈ ಾನನ ಮಗ! ಪ್ರತಿ ಂದು
ಒಳೆ್ಳಯದಕೂ್ಕ ನೀನು ಶತು್ರ! ನೀನು ದುಷ್ಟತಂತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಸುಳು್ಳಗಳಿಂದಲೂ
ತುಂಬಿದವ ಾಗಿರುವೆ. ಪ್ರಭುವಿನ ಸತ್ಯಗಳನು್ನ ಸುಳು್ಳಗಳ ಾ್ನಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸಲು ನೀನು
ಾ ಾಗಲೂ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವೆ! 11 ಇಗೋ, ಪ್ರಭುವು ಕೈ ಎತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ನೀನು

ಕುರಡ ಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದವರೆಗೆ ಏನನೂ್ನ ನೋಡ ಾರೆ; ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕನು್ನ ಸಹ
ಾಣ ಾರೆ” ಎಂದನು.
ಆಗ ಎಲಿಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕತ್ತ ಾಯಿತು. ತನ್ನನು್ನ ಾ ಾದರೂ ಕೈಹಿಡಿದು

ನಡೆಸಲೆಂದು ಅವನು ತಡವರಿಸು ಾ್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆದನು. 12 ಇದನು್ನ
ಕಂಡ ಾಜ್ಯ ಾಲನು ಪ್ರಭುವನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡನು. ಪ್ರಭುವಿನ ವಿಷಯ ಾದ
ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ ವಿಸಿ್ಮತ ಾದನು.

ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಸೈಪ್ರಸ್ ನಿಂದ ತೆರಳುವರು
13 ೌಲ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು ಾ ೕಸಿನಿಂದ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿದರು.
ಾಂಫೀಲಿಯ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಪೆಗರ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಅವರು ಬಂದರು.
ಆದರೆ ಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ೕ ಾನನು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. 14 ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಪೆಗರ್ದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಿ,
ಪಿಸಿದಿಯಸೀಮೆಗೆ ಸೇರಿದ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದರು.
ಅವರು ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸ ಾಮಂದಿರದೊಳಗೆ

ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 15 ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಗ್ರಂಥಗಳನು್ನ ಓದ ಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಸ ಾಮಂದಿರದ ಾಯಕರು ೌಲ
ಾನರ್ಬರಿಗೆ, “ಸಹೋದರರೇ, ಇಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಗುವಂತೆ
ಏನ ಾ್ನದರೂ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟು್ಟ ಹೇಳಿ!” ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದರು.

16 ೌಲನು ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಜನರಿಗೆ
ಕೈಸನೆ್ನ ಾಡಿ ಹೀಗೆಂದನು: “ನನ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಹೋದರರೇ, ನಿಜ ದೇವರನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುವ ಇತರ ಜನರೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ! 17 ಇಸೆ್ರೕಲರ
ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿಗ ಾಗಿ
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದನು.
ದೇವರು ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ಆ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರ ಾಡಿದನು.
18 ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಅವರನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡನು.
19 ಾ ಾನ್ ಾಡಿನ ಏಳು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಆ ಾಡನು್ನ
ಾ್ವಸ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. 20 ಇವೆ ಾ್ಲ ಸು ಾರು ಾನೂರ ಐವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ
ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದವು.
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“ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಸಮುವೇಲನ ಾಲದವರೆಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ
ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 21ಬಳಿಕ ಜನರು ತಮಗೆ ಾಜನು ಬೇಕೆಂದು
ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ದೇವರುಅವರಿಗೆಕೀಷನಮಗ ಾದ ೌಲನನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ೌಲನು
ಬೆ ಾ್ಯಮಿನ್ ಕುಲದವನು. ಅವನು ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು.
22 ದೇವರು ೌಲನನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಾವೀದನನು್ನ ಅವರ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದನು. ‘ಇಷಯನಮಗ ಾದ ಾವೀದನು ನನಗೆಮೆಚಿ್ಚಗೆ ಾದವನು. ಅವನು

ನನ್ನಅಪೇ ಗೆತಕ್ಕಂತೆ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ’ಎಂದುದೇವರು ಾವೀದನಬಗೆ್ಗ
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

23 “ದೇವರು ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಾವೀದನ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ರಕ್ಷಕನ ಾ್ನಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಆತನೇ ಯೇಸು.
24 ಯೇಸು ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ( ಾ್ನನಿಕ) ೕ ಾನನು ಯೆಹೂದ್ಯ
ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ‘ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ’ ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿದನು. 25 ‘ ಾನು ಾರೆಂದು ನೀವು
ೕಚಿಸುತಿ್ತೕರಿ? ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲ್ಲ. ಆತನು ನನ್ನ ತರು ಾಯ ಬರು ಾ್ತನೆ. ಆತನ

ಾದರ ಗಳನು್ನ ಬಿಚು್ಚವುದಕೂ್ಕ ಾನು ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ’ ಎಂದು ೕ ಾನನು ತನ್ನ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿಪೂರೈಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
26 “ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಅಬ್ರ ಾಮನ ಕುಟುಂಬದ ಪುತ್ರರೇ, ನಿಜದೇವರನು್ನ

ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರೇ, ಕೇಳಿರಿ! ಈ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು ನಮ ಾಗಿಯೇ. 27 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಯೇಸುವೇ ರಕ್ಷಕನೆಂಬುದನು್ನ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಬರೆದಿದ್ದ ಾತುಗಳನು್ನ
ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಓದ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ಅವರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ತೀಪುರ್ ಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ
ಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ನುಡಿಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದರು!

28 ಯೇಸು ಾಯಲೇಬೇಕೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾದ ಾರಣವನು್ನ ಅವರು
ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಾಗದಿದ್ದರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ಪಿ ಾತನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

29 “ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಬೇ ಾಗಿದ್ದ
ಕೆಟ್ಟವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನಿಗೆ ಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು. 30 ಆದರೆ ದೇವರು ಆತನನು್ನ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು! 31 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ
ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದವರು, ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆತನನು್ನ
ನೋಡಿದರು. ಈಗ ಅವರೇ ಜನರಿಗೆ ಾ ಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

32“ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನದವಿಷಯ ಾದಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. 33 ಾವು ಅವರ ಸಂತತಿಯವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನಮ ಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಎರಡನೆ ಕೀತರ್ನೆಯಲಿ್ಲ
ಹೀಗೆಂದು ಬರೆದಿದೆ:
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‘ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಗನು.
ಇಂದೇ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಪಡೆದೆನು.’ ಕೀತರ್ನೆ. 2:7

34 ದೇವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು
ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಸ ಾಧಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರು
ಇಂತೆಂದಿ ಾ್ದನೆ:

‘ ಾನು ಾವೀದನಿಗೆ ಾಡಿದ ಸತ್ಯವೂ ಪವಿತ್ರವೂ ಆದ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.’ ಯೆ ಾಯ 55:3

35ಆದರೆಮತೊ್ತಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

‘ನೀನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧನ ದೇಹವನು್ನ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಳೆಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.’
ಕೀತರ್ನೆ. 16:10

36 “ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಜೀವ ಾನ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ
ಾಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಸತು್ತಹೋದನು. ಾವೀದನನು್ನ ಅವನ ಪಿತೃಗ ಂದಿಗೆ
ಸ ಾಧಿ ಾಡ ಾಯಿತು. ಅವನ ದೇಹ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಳೆತುಹೋಯಿತು!
37ಆದರೆ ದೇವರಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯೇಸುವಿನ ದೇಹ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ
ಕೊಳೆಯಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. 38-39 ಸಹೋದರರೇ, ಇದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ: ಆತನ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ,
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಂದಬಿಡಿಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಇಡುವ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನುಆತನಮೂಲಕ ಾಗಿತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳಿಂದಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವನು.
40 ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿರುವ ಈ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ನಿಜ ಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ:

41 ‘ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡುವವರೇ,
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡು ಾ್ತ ಾಶ ಾಗಿಹೋಗಿರಿ.

ನೀವು ನಂಬಲೊಲ್ಲದ ಒಂದು ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾನು ಾಡುವೆನು.

ಬೇರೊಬ್ಬನು ನಿಮಗೆ ಅದನು್ನ ವಿವರಿಸಿದರೂ ನೀವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ!’ ” ಹಬಕೂ್ಕಕ
1:5

42 ೌಲಮತು್ತ ಾನರ್ಬ ಸ ಾಮಂದಿರದಿಂದಹೋಗು ಾಗ,ಈಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮುಂದಿನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಮತೆ್ತ ಬರಬೇಕೆಂದು
ಜನರು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 43 ಸಭೆಯು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ೌಲ ಾನರ್ಬರನು್ನ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಧಮರ್ಕೆ್ಕ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನೇಕ ಅನ್ಯಮತೀಯರೂ ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗಿದ್ದರು.
ಮ ಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದ ಇವರು ಸಹ ನಿಜದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ೌಲ
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ಾನರ್ಬರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿ, ದೇವರ ಕೃಪೆಯಲೆ್ಲೕ ಭರವಸವಿಟು್ಟ
ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೆಂದು ್ರೕ ಾ್ಸಹಪಡಿಸಿದರು.

44 ಮುಂದಿನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು, ಪ್ರಭುವಿನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಬಹುಮಟಿ್ಟಗೆ ನಗರದಜನರೆಲ್ಲರೂನೆರೆದುಬಂದರು. 45ಇದನು್ನ ಕಂಡಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ಬಹಳ ಅಸೂಯೆ ಾಯಿತು. ಅವರು ೌಲನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕಟು ಾಗಿ ದೂಷಿಸಿ
ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾದಿಸಿದರು. 46 ಆದರೆ ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಬಹು
ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಾ ಾಡಿ, “ ಾವು ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ನಿಮಗೆ
ದಲು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿತ್ಯಜೀವಕೆ್ಕ ಅ ಾತ್ರರೆಂದು

ಎಣಿಸಿಕೊಂಡು ತಿರಸ ್ಕರಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಅನ್ಯಧಮರ್ದವರ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ! 47ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಭುವು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಇಂತಿದೆ:

‘ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀನು ರಕ್ಷಕ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.’ ” ಯೆ ಾಯ
49:6

48 ೌಲನ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರು ಬಹು
ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ ಪ್ರಭುವಿನ ಸಂದೇಶ ಾ್ಕಗಿ ಸು್ತತಿಸಿದರು. ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಯೆ್ಕ ಾಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೊಂಡರು.

49 ಪ್ರಭುವಿನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಆ ಾಡಿನಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾರ ಾಯಿತು. 50 ಆದರೆ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಕೆಲವು ಾಮಿರ್ಕ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನೂ್ನ ನಗರದ ಾಯಕರನೂ್ನ
ಪ್ರಚೋಧಿಸಿ, ೌಲ ಾನರ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೋಪಗೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ
ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗ ಾಗುವಂತೆಯೂ ಾಡಿ ೌಲ ಾನರ್ಬರನು್ನ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ
ಹೊರಗಟಿ್ಟಸಿದರು. 51 ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಅವರ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಮ್ಮ
ಾಲಿನ ಧೂಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ,* ಇಕೋನಿ ಾ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 52 ಆದರೆ
ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಸಂತೋಷ ಾಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿದ್ದರು.

14
ಇಕೋನಿ ಾದಲಿ್ಲ ೌಲಮತು್ತ ಾನರ್ಬ

1 ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಇಕೋನಿ ಾ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು. (ಪ್ರತಿ ಂದು
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೂ ಅವರು ಾಡುತಿ್ತದ್ದಂತೆ) ಇಲಿ್ಲಯೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಸ ಾಮಂದಿರದೊಳಗೆಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆಬೋಧಿಸಿದರು. ೌಲ ಾನರ್ಬರಅ ೕಘ
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತು್ತ ಗಿ್ರೕಕರು ನಂಬಿಕೊಂಡರು.
2 ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ನಂಬದೆ ಹೋದ ಕೆಲವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರನು್ನ
ಪ್ರಚೋಧಿಸಿ ಸಹೋದರರ ವಿರುದ್ಧ ಜನರನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿದರು.

3ಆದರೆ ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಇಕೋನಿ ಾದಲಿ್ಲ ಬಹು ಾಲವಿದು್ದ ಪ್ರಭುವಿನ ಕುರಿತು
ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಾ ಾಡಿದರು. ಪ್ರಭುವು ಅವರ ಮೂಲಕ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ತನ್ನ ಕೃ ಾಸಂದೇಶವನು್ನ ನಿರೂಪಿಸಿದನು.

* 13:51: ಾಲಿನ ಧೂಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಇದೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಅವರು ಈ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇನು್ನ ಾ ಾಡುವ
ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
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4 ಆದರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾತನೂ್ನ ಇನು್ನ ಕೆಲವರು
ೌಲ ಾನರ್ಬರ ಾತನೂ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅವರಲಿ್ಲಯೇ ಎರಡು
ಪಂಗಡ ಾಯಿತು.

5ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಾಯಕರೊಡನೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡು ೌಲ ಾನರ್ಬರನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 6 ಇದನು್ನ
ಅರಿತುಕೊಂಡ ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಲುಕ ೕನಿ ಾದ
ಪಟ್ಟಣಗ ಾದ ಲುಸ್ತ ್ರ ಮತು್ತ ದಬೆರ್ಗಳಿಗೂ ಾಗೂ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ
ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಹೋದರು. 7ಅವರು ಅಲಿ್ಲಯೂ ಸು ಾತೆರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಲುಸ್ತ ್ರ ಮತು್ತ ದಬೆರ್ಗಳಲಿ್ಲ ೌಲನು

8 ಲುಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನ ಾಲುಗಳಲಿ್ಲ ಬಲವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಹುಟು್ಟಕುಂಟ ಾಗಿದ್ದ ಅವನು ಎಂದೂ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. 9 ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಾನು
ಕುಳಿತಲೆ್ಲೕ ೌಲನ ಾತನು್ನ ಆಲಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ೌಲನು ಅವನನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ
ನೋಡಿದನು. ದೇವರು ಗುಣಪಡಿಸಬಲ್ಲನೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಅವನಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ೌಲನು
ಕಂಡು, 10 ಅವನಿಗೆ, “ಎದೆ್ದೕಳು, ಾಲೂರಿ ನಿಂತುಕೊ!” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ
ಹೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಆಮನುಷ ್ಯನು ಜಿಗಿದುನಿಂತು ನಡೆಯ ಾರಂಭಿಸಿದನು.

11 ೌಲನು ಾಡಿದಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಕಂಡ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲುಕ ೕನಿಯ
ಾಷೆಯಲಿ್ಲ “ದೇವರುಗಳುಮನುಷ ್ಯರೂಪ ಧರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ!”
ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು. 12 ಜನರು ಾನರ್ಬನನು್ನ “ಜೆಯುಸ್”* ದೇವರೆಂದೂ
ಮುಖ್ಯ ಬೋಧಕ ಾಗಿದ್ದ ೌಲನನು್ನ “ಹೆಮೆರ್”† ದೇವರೆಂದೂ ಕರೆದರು.
13ಜೆಯುಸ್ ನ ಗುಡಿಯು ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲತು್ತ. ಈಗುಡಿಯಅಚರ್ಕನು ಕೆಲವು
ಹೋರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹೂವುಗಳನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು. ಆ ಅಚರ್ಕನು ಮತು್ತ ಜನರು ೌಲ ಾನರ್ಬರಿಗೆ ಬಲಿಕೊಟು್ಟ ಅವರನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು.

14 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ೌಲ ಾನರ್ಬರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು‡
ಜನಸಮೂಹದೊಳಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ ಹೀಗೆಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು: 15 “ಜನರೇ,
ನೀವು ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ? ಾವು ದೇವರುಗಳಲ್ಲ. ಾವು
ನಿಮ್ಮಂತೆ ಕೇವಲ ಮನುಷ ್ಯರು. ನಿಮಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಹೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾವು
ಬಂದೆವು. ವ್ಯಥರ್ ಾದ ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿರಿ; ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ
ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆ ಾಶವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿ ಾತನು ಆತನೇ.

16 “ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಅವುಗಳ
ಇಷ್ಟಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟನು. 17 ಆದರೆ ಾನೊಬ್ಬನೇ
ನಿಜದೇವರೆಂಬುದನು್ನ ಆತನು ತನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಶದಿಂದ ಮಳೆಯನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆ ಾರಕೋಸ ್ಕರ ಸ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಸುಗಿ್ಗಯನೂ್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.”
* 14:12: ಜೆಯುಸ್ ಅನೇಕ ಗಿ್ರೕಕ್ ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಾದ ದೇವರು. † 14:12: ಹೆಮೆರ್
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಗಿ್ರೕಕ್ ದೇವರು. ಇತರ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಇವನು ಸಂದೇಶಕನೆಂದು ಗಿ್ರೕಕರು ನಂಬಿದ್ದರು. ‡ 14:14:
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಇದು ಅವರ ಕೋಪವನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
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18 ೌಲ ಾನರ್ಬರುಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಹೇಳಿದರೂಯಜ್ಞವಪಿರ್ಸಿಆ ಾಧಿಸದಂತೆಜನರನು್ನ
ತಡೆಯಲು ಬಹಳ ಪ್ರ ಾಸಪಡಬೇ ಾಯಿತು.

19 ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಂತಿ ೕಕ್ಯದಿಂದ ಮತು್ತ ಇಕೋನಿಯದಿಂದ
ಬಂದು ೌಲನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಜನರನು್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ೌಲನಿಗೆ ಕಲೆ್ಲಸೆದು,
ಅವನು ಸತ್ತನೆಂದು ಾವಿಸಿ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಳೆದು ಾಕಿದರು. 20 ಆದರೆ,
ಯೇಸುವಿನಶಿಷ ್ಯರು ಅವನಸುತ್ತಲೂನೆರೆದು ಬಂ ಾಗಅವನುಎದು್ದ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ
ಹೋದನು. ಮರುದಿನ ಅವನು ಮತು್ತ ಾನರ್ಬನು ದಬೆರ್ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು.

ಸಿರಿಯದಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಮರುಪ್ರ ಾಣ
21 ೌಲ ಾನರ್ಬರು ದಬೆರ್ ಪಟ್ಟಣದಲೂ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅನೇಕ

ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯ ಾದರು. ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಲುಸ್ತ ್ರ, ಇಕೋನಿಯ ಮತು್ತ
ಅಂತಿ ೕಕ್ಯ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ, 22 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿ,
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿರಲು ಅವರಿಗೆ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದರು, “ ಾವು ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ
ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿದರು. 23 ೌಲ
ಾನರ್ಬರು ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಭೆಗೂ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಆಯೆ್ಕ ಾಡಿದರು. ಅವರು
ಈ ಹಿರಿಯರಿಗೋಸ ್ಕರ ಉಪ ಾಸವಿದು್ದ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟರು.

24 ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಪಿಸಿದಿಯ ಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾಂಫೀಲಿಯ ಾಡಿಗೆ
ಬಂದರು. 25ಅವರು ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಪೆಗರ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸಿ, ಅಲಿ್ಲಂದ
ಅ ಾ್ತಲಿಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 26 ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವರು ಸಿರಿ ಾದ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ
ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿದರು. ಈವರೆಗೆ ಾಡಿಮುಗಿಸಿದ್ದ ಸೇ ಾ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರ
ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದವರು ಈ ಪಟ್ಟಣದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳೇ.

27 ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಇಲಿ್ಲಗೆ ತಲುಪಿ ಾಗ, ಸಭಿಕರನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ, ದೇವರು
ತ ್ಮಂದಿಗಿದು್ದ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮತು್ತ “ಇತರ
ಜ ಾಂಗಗಳವರು ಸಹನಂಬಿಕೊಳು್ಳವಂತೆದೇವರು ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆದಿ ಾ್ದನೆ!” ಎಂದು
ವಿವರಿಸಿದರು. 28 ಅಲಿ್ಲ ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬಹು ಾಲ
ಇದ್ದರು.

15
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸಮೆ್ಮೕಳನ

1 ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ಜನರು ಜುದೇಯದಿಂದ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದರು.
“ನೀವು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ೕಶೆಯೇ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಅವರುಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ

ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆಉಪದೇಶಿಸತೊಡಗಿದರು. 2 ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಈಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ತಮ್ಮ
ವಿರೋಧವನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾದ ಾಡಿದರು. ಈ ಸಮಸೆ್ಯಯ ಬಗೆ್ಗ
ಅ ಸ್ತಲರೊಡನೆ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರೊಡನೆ ಚಚಿರ್ಸಲು ೌಲ ಾನರ್ಬರನು್ನ ಮತು್ತ
ಇತರ ಕೆಲವರನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಭೆ ನಿಧರ್ರಿಸಿತು.
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3ಅಂತೆಯೇಸಭೆಯುಇವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿತು. ಇವರು ಫೆನಿಷ ್ಯಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್ದ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರು ನಿಜದೇವರ

ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ಈ ಾಡುಗಳಲಿ್ಲ ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಸಹೋದರರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. 4 ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಮತು್ತ ಇತರರು
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ತಲುಪಿದರು. ಅ ಸ್ತಲರು, ಹಿರಿಯರು ಮತು್ತ ಸಭೆಯವರು
ಇವರನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಿದರು. ದೇವರು ತ ್ಮಂದಿಗಿದು್ದ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಮತು್ತ ಇತರರು ವಿವರಿಸಿದರು. 5 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಫರಿ ಾಯರ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಎದು್ದ
ನಿಂತುಕೊಂಡು, “ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು!”

ಎಂದರು.
6 ಬಳಿಕ, ಅ ಸ್ತಲರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರು ಈ ಸಮಸೆ್ಯಯನು್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು

ಸೇರಿಬಂದರು. 7 ದೀಘರ್ಚಚೆರ್ ಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಪೇತ್ರ ಎದು್ದನಿಂತು ಅವರಿಗೆ,
“ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನಿಮಗೇ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬೋಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದೊಳಗಿಂದ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ
ಬಹುದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವರು ನನಿ್ನಂದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿ
ನಂಬಿಕೊಂಡರು. 8ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಬಲ್ಲ ದೇವರುಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ
ಜನರನೂ್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. ದೇವರು ನಮಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕೊಟ್ಟಂತೆಯೇ
ಅವರಿಗೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಇದನು್ನ ರುಜು ಾತುಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 9 ದೇವರ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೂ ನಮಗೂ ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಂಬಿಕೊಂ ಾಗ,
ದೇವರುಅವರಹೃದಯಗಳನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿದನು. 10ಹೀಗಿರ ಾಗಿ,ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ
ಸಹೋದರರಹೆಗಲಮೇಲೆ ಾರ ಾದಹೊರೆಯನು್ನ* ಾಕೆ ಹೊರಿಸುತಿ್ತೕರಿ? ನೀವು
ದೇವರನು್ನ ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಿ್ದೕ ಾ? ನಮ ಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿ ಾಗಲಿ
ಈ ಹೊರೆಯನು್ನ ಹೊರವಷು್ಟ ಶಕಿ್ತ ಇರಲಿಲ್ಲ! 11 ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾಗಲಿ ಇವ ಾಗಲಿ
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದು ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಎಂದು ಾವು
ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ!” ಎಂದನು.

12 ಆಗ ಇಡೀ ಸಭೆಯು ೌನ ಾಯಿತು. ಅವರು ೌಲ ಾನರ್ಬರಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರು. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ದೇವರು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳ ಮತು್ತ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ೌಲ
ಾನರ್ಬರು ಹೇಳಿದರು. 13 ಬಳಿಕ ಾಕೋಬನು, “ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನನಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. 14 ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಹೇಗೆ
ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆಂದು ಸೀ ೕನನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಟ್ಟ ದಲ ಾರಿಗೆ,
ದೇವರುಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಜನರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡನು. 15ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾತುಗಳು ಸಹ ಇದಕೆ್ಕ ಾಮರಸ್ಯ ಾಗಿವೆ:

16 ‘ಇ ಾದನಂತರ ಾನು ಹಿಂತಿರುಗುವೆನು.
ಾನು ಾವೀದನಮನೆಯನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟವೆನು.

* 15:10: ಹೊರೆಯೆಹೂದ್ಯರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ.
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ಅದು ಬಿದು್ದಹೋಗಿದೆ.
ಆದರೆಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟ ಅವನಮನೆಯಚೂರುಗಳನು್ನ ಾನುಮತೆ್ತ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವೆನು.

ಾನು ಅವನಮನೆಯನು್ನ ಹೊಸದು ಾಡುವೆನು.
17ಬಳಿಕ ಇತರ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಭುವಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕುವರು.

ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಜನರೇ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಪ್ರಭುವೇ ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

ಈ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡುವವನು ಆತನೇ.’ ಆ ೕಸ 9:11-12

18 ‘ಆದಿಯಿಂದಲೂಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ ಾಗಿದೆ.’

19 “ಆದ್ದರಿಂದ, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಸಹೋದರರಿಗೆ
ಾವು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ ಾರದು. 20 ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು
ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದು ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸೋಣ:

ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆಅಪಿರ್ಸಿದಆ ಾರವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿರಿ. (ಈಆ ಾರಅಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ.)
ಾವುದೇ ಬಗೆಯಲೈಂಗಿಕ ಾಪವನು್ನ ಾಡಬೇಡಿ. ರಕ್ತವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ.

ಕುತಿ್ತಗೆ ಹಿಸುಕಿಕೊಂದ ಾ್ರಣಿಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ.

21 ಅವರು ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡಕೂಡದು. ಏಕೆಂದರೆ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ಬೋಧಿಸುವಂಥ ಜನರು ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಇ ಾ್ದರೆ. ಅನೇಕ
ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ೕಶೆಯ ಾತುಗಳನು್ನ ಓದ ಾಗುತಿ್ತದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ

22ಅ ಸ್ತಲರು, ಹಿರಿಯರುಮತು್ತ ಇಡೀ ಸಭೆಯವರು ೌಲ ಾನರ್ಬರೊಂದಿಗೆ
ಕೆಲವುಜನರನು್ನ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸಬಯಸಿದರು. ತಮ್ಮವರೇ ಆದ ಕೆಲವರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಭೆಯು ನಿಧರ್ರಿಸಿತು. ಅವರು ಯೂದನನು್ನ ( ಾಸರ್ಬನೆಂದೂ
ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು) ಮತು್ತ ಸೀಲನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಸಭೆಯವರಲಿ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿದ್ದರು. 23 ಸಭೆಯು ಇವರ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಪತ್ರವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟತು. ಆ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿತು್ತ:

ಅಂತಿ ೕಕ್ಯ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೂ ಸಿರಿಯ ಮತು್ತ ಸಿಲಿಸಿಯ ಾಡುಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಇರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಾ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ
ಅ ಸ್ತಲರೂ ಹಿರಿಯರೂ ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ:

ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರರೇ,
24 ನಮ್ಮ ಸಮು ಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಕೆಲವರು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು

ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡು ಾಡಿ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿ ಉಂಟು ಾಡಿದರೆಂಬ ಸ ಾಚಾರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ! 25 ಆದ್ದರಿಂದ
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ಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲವರನು್ನ ಸ ಾರ್ನುಮತದಿಂದ ಆರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು
ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ಾದ ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ೌಲರೊಂದಿಗೆ
ಅವರು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 26 ಾನರ್ಬನು ಮತು್ತ ೌಲನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನೆ್ನೕ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. 27 ಆದ್ದರಿಂದ
ಾವು ಯೂದನನು್ನ ಮತು್ತ ಸೀಲನನು್ನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. ಕೆಳಕಂಡ
ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅವರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವರು. 28ನಿಮಗೆ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾರಗಳು
ಇರಕೂಡದೆಂಬುದು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ನಿ ಾರ್ರ. ಅದಕೆ್ಕ ಾವು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ನೀವುಈ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ:

29ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿರುವ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ.
ರಕ್ತವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಕುತಿ್ತಗೆ ಹಿಸುಕಿ ಕೊಂದ ಾ್ರಣಿಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ.
ಾವುದೇ ಬಗೆಯಲೈಂಗಿಕ ಾಪವನು್ನ ಾಡಬೇಡಿ.

ನೀವು ಇವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು.

ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ!
30 ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಮತು್ತ ಯೂದ ಸೀಲರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ

ಹೊರಟರು. ಅವರು ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ,ಅಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಸಭೆಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ
ಪತ್ರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 31 ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಅದನು್ನ ಓದಿ ಬಹು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಆ
ಪತ್ರವುಅವರನು್ನ ಸಂತೈಸಿತು. 32ಯೂದಸೀಲರು ಸಹಪ್ರ ಾದಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು
ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಅವರನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದರು. 33ಯೂದ
ಸೀಲರು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಅಲಿ್ಲದು್ದ ಸಹೋದರರಿಂದ ಸ ಾ ಾನವೆಂಬ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಸಹೋದರರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. 34 †

35ಆದರೆ ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಅಂತಿ ೕಕ್ಯದಲಿ್ಲ ತಂಗಿದು್ದ ಇತರ ಅನೇಕರೊಂದಿಗೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿದರು ಮತು್ತ ಪ್ರಭುವಿನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಜನರಿಗೆ
ಬೋಧಿಸಿದರು.

ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಬೇಪರ್ಡುವರು
36 ಕೆಲವು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ೌಲನು ಾನರ್ಬನಿಗೆ, “ ಾವು ಅನೇಕ

ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಭುವಿನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆವು. ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲರುವ
ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಿ ಅವರು ಹೇಗಿ ಾ್ದರೆಂದು
ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

37 ಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ೕ ಾನನನು್ನ ಸಹ ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಾನರ್ಬನ ಇಷ್ಟ ಾಗಿತು್ತ. 38 ಆದರೆ ಅವರ
ದಲನೆ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ೕ ಾನನು ಅವರನು್ನ
ಾಂಫೀಲಿಯದ ಬಳಿ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. ಅವನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ
ಮುಂದುವರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಒಳೆ್ಳಯ
† 15:34: ಈಪುಸ್ತಕದಇತಿ್ತೕಚಿನಕೆಲವುಗಿ್ರೕಕ್ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 34ನೇವಚನವನು್ನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ಆದರೆಸೀಲನು
ಅಲೆ್ಲೕ ಇರಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು.”
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ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲವೆಂದು ೌಲನು ೕಚಿಸಿದನು. 39 ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ೌಲ ಮತು್ತ
ಾನರ್ಬರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಾ ಾ್ವದವೇ ನಡೆಯಿತು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬೇಪರ್ಟು್ಟ ಬೇರೆ
ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಹೋದರು. ಾನರ್ಬನು ಾಕರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೈಪ್ರಸ್ ಗೆ ೌ ಾ ಾನ
ಾಡಿದನು.
40 ೌಲನು ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸೀಲನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅಂತಿ ೕಕ್ಯದ

ಸಹೋದರರು ೌಲನನು್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ಆಶ್ರಯಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. 41 ೌಲ
ಸೀಲರು ಸಿರಿ ಾಮತು್ತ ಸಿಲಿಸಿಯ ಾಡುಗಳಲಿ್ಲ ಾದುಹೋಗು ಾ್ತ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಸಭೆಗಳಿಗೆ
ಬಲ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ನೆರವು ನೀಡಿದರು.

16
ತಿ ಥೆಯನು ೌಲ ಸೀಲರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುವನು

1 ೌಲನು ದಬೆರ್ ಮತು್ತ ಲುಸ್ತ ್ರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋದನು. ತಿ ಥೆ ಎಂಬ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಶಿಷ ್ಯನೊಬ್ಬನು ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ತಿ ಥೆಯನ ಾಯಿ ಯೆಹೂದ್ಯ ವಿ ಾ್ವಸಿ ಾಗಿದ್ದಳು.
ಅವನ ತಂದೆಯು ಗಿ್ರೕಕ ಾಗಿದ್ದನು. 2 ಲುಸ್ತ ್ರ ಮತು್ತ ಇಕೋನಿ ಾ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ತಿ ಥೆಯನನು್ನ ೌರವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು; ಮತು್ತ ಅವನ ಬಗೆ್ಗ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ೌಲನು ತಿ ಥೆಯನನು್ನ ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಲು ಅಪೇ ಸಿದನು. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ
ತಿ ಥೆಯನ ತಂದೆ ಗಿ್ರೕಕನೆಂಬುದು ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿದನು.

4 ಬಳಿಕ ೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು ಬೇರೆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೂಲಕ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಅ ಸ್ತಲರ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರ
ನಿಯಮಗಳನೂ್ನ ತೀ ಾನರ್ಗಳನೂ್ನ ಅವರು ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಅವುಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 5 ಇದರಿಂ ಾಗಿ ಸಭೆಗಳು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಬಲ ಾಗತೊಡಗಿದವುಮತು್ತ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ದಿನದಿನಕೂ್ಕ ಹೆಚಾ್ಚಗತೊಡಗಿದವು.
ಏ ಾ್ಯದಿಂ ಾಚೆಗೆ ಬರಲು ೌಲನಿಗೆ ಕರೆ

6 ೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು ಫಿ್ರಜಿಯ ಮತು್ತ ಗ ಾತ್ಯ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳ
ಮೂಲಕ ಾದುಹೋದರು. ಏ ಾ್ಯ* ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸದಂತೆ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಅವರನು್ನ ತಡೆದನು. 7 ೌಲ ತಿ ಥೆಯರು ಮುಸಿಯ ಾಡಿನ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅವರು ಬಿಥೂನಿಯ ಾಡಿನೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು.
ಆದರೆಯೇಸುವಿನ ಆತ್ಮನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಅವರನು್ನ ತಡೆದನು. 8ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಮುಸಿಯ ಾಡನು್ನ ಾದು ನೇರ ಾಗಿ ತೊ್ರೕವ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದರು.

9ಆ ಾತಿ್ರ ೌಲನಿಗೆಒಂದುದಶರ್ನ ಾಯಿತು. ಈದಶರ್ನದಲಿ್ಲಮಕೆದೋನಿಯದ
ಾಡಿನಿಂದ ಬಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು, “ಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ
ಬಂದು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 10 ೌಲನು ಆ
ದಶರ್ನವನು್ನ ಕಂಡಕೂಡಲೇ, ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದಿ ಾ್ದನೆಂದು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗಲು ಾವು ಸಿದ್ಧ ಾದೆವು.

* 16:6: ಏ ಾ್ಯ ಇದು ಏ ಾ್ಯ ಮೈನರಿನ ಪಶಿ್ಚಮ ಾಗ.
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ಲಿಡಿಯಳ ಪರಿವತರ್ನೆ
11 ಾವು ತೊ್ರೕವದಿಂದ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಹೊರಟು ಸ ಥ್ರ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಬಂದುಮರುದಿನ

ನೆಯ ಲಿಸ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ತಲುಪಿ, 12 ಅಲಿ್ಲಂದ ಫಿಲಿಪಿ್ಪಗೆ ಹೋದೆವು. ಅದು
ಮಕೆದೋನಿಯದ ಜಿಲೆ್ಲಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ರೋಮನ್ನರ ವ ಾಹತುವಿನಲಿ್ಲ† ಮುಖ್ಯ ಾದ
ಪಟ್ಟಣ ಾಗಿತು್ತ. ಾವು ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇಳಿದುಕೊಂಡೆವು.

13 ನದಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಾದ ಾ್ರಥರ್ ಾ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಾವು
ಾಣಬಹುದೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ನದಿಯ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಲು ನಗರ ಾ್ವರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದೆವು. ಕೆಲವು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಅಲಿ್ಲ ಸೇರಿ
ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದೆವು.
14 ಅಲಿ್ಲ ಲಿಡಿ ಾ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯು ಥುವತೈರ ಪಟ್ಟಣದವಳು.
ಕೆನೆ್ನೕರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಾರುವುದು ಆಕೆಯ ಕಸು ಾಗಿತು್ತ. ಆಕೆಯು
ನಿಜ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. ೌಲನ ಾತನು್ನ ಲಿಡಿ ಾ ಆಲಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು.
ಪ್ರಭುವು ಆಕೆಯ ಹೃದಯವನು್ನ ತೆರೆದನು. ೌಲನು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಆಕೆ
ನಂಬಿಕೊಂಡಳು. 15 ಆಕೆ ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಕೆಯು, “ ಾನು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಿಜ ಾದ
ವಿ ಾ್ವಸಿಯೆಂದು ನೀವು ೕಚಿಸುವು ಾಗಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಂಗಿರಿ”
ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನು್ನ ಒ ಾ್ತಯ ಾಡಿದಳು.
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ೌಲ ಸೀಲರು

16 ಒಂದು ಸಲ, ಾವು ಾ್ರಥರ್ ಾಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಒಂದು ಸಂಗತಿ
ಸಂಭವಿಸಿತು. ಾಸಿ ಬ್ಬಳು ನಮ್ಮನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡಳು. ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಾದ
ಆತ್ಮವಿತು್ತ. ಆ ಆತ್ಮದ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವಳು ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದಳು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಆಕೆ ತನ್ನ ಯಜ ಾನರಿಗೆ ಬಹಳ
ಹಣವನು್ನ ಗಳಿಸಿ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದಳು. 17 ಅವಳು ೌಲನನು್ನ ಮತು್ತ ನಮ್ಮನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸು ಾ್ತ, “ಈ ಜನರು ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರ ಸೇವಕರು! ನೀವು ಹೇಗೆ
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬಹುದೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ!” ಎಂದು ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದಳು.
18 ಹೀಗೆ ಆಕೆ ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಾಡಿದಳು. ಇದರಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡ
ೌಲನು ಹಿಂತಿರುಗಿ, ಆ ಆತ್ಮಕೆ ್ಕ, “ಅವಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಆ ಆತ್ಮವು
ಹೊರಬಂದಿತು.

19 ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಅವಳ ಯಜ ಾನರು ಈಗ ಆಕೆಯಿಂದ ಹಣಗಳಿಸಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ೌಲ ಸೀಲರನು್ನ
ಹಿಡಿದು ಪಟ್ಟಣದ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ನಗ ಾಧಿ ಾರಿಗಳು
ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. 20 ಆ ಜನರು ೌಲ ಸೀಲರನು್ನ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರ ಬಳಿಗೆ ತಂದು,
“ಈ ಜನರು ಯೆಹೂದ್ಯರು. ಇವರು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಗಲಭೆ ಎಬಿ್ಬಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
21 ನಿಷಿದ್ಧ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವಂತೆ ಇವರು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ರೋಮ್
ಪ್ರಜೆಗ ಾಗಿರುವ ಾವು ಅಂಥ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.
† 16:12: ವ ಾಹತು ವಲಸೆ ಹೊರಟವರು ಾ್ಥಪಿಸಿದ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಗರ.
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22 ಜನರು ೌಲ ಸೀಲರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಾಯಕರು ೌಲ ಸೀಲರ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದು ಾಕಿಸಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೋಲುಗಳಿಂದ ಬಲ ಾಗಿ ಹೊಡೆಸಿ,
ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿಸಿದರು. 23 ಬಳಿಕ ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಧಿ ಾರಿಗೆ, “ಅವರನು್ನ ಬಹು
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಾಯಿರಿ!” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದರು. 24 ಆದ್ದರಿಂದ ಸೆರೆಮನೆಯ
ಅಧಿ ಾರಿಯು ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯ ಒಳಕೋಣೆಗೆ ಾಕಿಸಿ, ಅವರ ಾಲುಗಳನು್ನ
ಮರದ ದಿಮಿ್ಮಗಳಿಗೆ ಬಿಗಿಸಿದನು.

25 ಸು ಾರು ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ೌಲ ಸೀಲರು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡು ಾ್ತ ದೇವರಿಗೆ
ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. ಇತರ ಕೈದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆಲಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
26 ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪ ಾಯಿತು. ಭೀಕರ ಾಗಿದ್ದ ಅದು ಸೆರೆಮನೆಯ
ಅಡಿ ಾಯವನೆ್ನೕ ನಡುಗಿಸಿತು. ಆಗ ಸೆರೆಮನೆಯ ಾಗಿಲುಗಳೆ ಾ್ಲ ತೆರೆದುಕೊಂಡವು.
ಎ ಾ್ಲ ಕೈದಿಗಳ ಸರಪಣಿಗಳು ಕಳಚಿಬಿದ್ದವು. 27 ಆಗ ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಧಿ ಾರಿಗೆ
ಎಚ್ಚರ ಾಯಿತು. ಸೆರೆಮನೆಯ ಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ಈ ಾಗಲೇ ಕೈದಿಗಳು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆಂದು ಅವನು ಾವಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ತನ್ನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನು್ನವಷ್ಟರಲಿ್ಲಯೇ
28 ೌಲನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ! ಾವೆ ಾ್ಲ ಇಲೆ್ಲೕ ಇದೆ್ದೕವೆ!” ಎಂದು
ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.

29 ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಧಿ ಾರಿಯು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ದೀಪವನು್ನ ತರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಬಳಿಕ ಅವನು ಒಳಗೆ ಓಡಿಹೋದನು. ಅವನು ನಡುಗು ಾ್ತ ೌಲ ಸೀಲರ ಮುಂದೆ
ಕುಸಿದುಬಿದ್ದನು. 30 ಬಳಿಕ ಅವನು ಅವರನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು,
“ ಾ್ವಮಿಗಳೇ, ಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇ ಾದರೆ ಏನು ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

31 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡು. ಆಗ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದುವೆ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿ,
32 ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಭುವಿನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.
33 ಆಗ ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರ ಕಳೆದಿತು್ತ. ಆದರೂ ಅವನು ೌಲ ಸೀಲರನು್ನ ಕರೆದೊಯು್ದ
ಅವರ ಾಯಗಳನು್ನ ತೊಳೆದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಮತು್ತ ಅವನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 34ಇ ಾದಮೇಲೆಅವನು ೌಲ ಸೀಲರನು್ನ ಮನೆಗೆ
ಕರೆದೊಯು್ದ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಾಡಿಸಿದನು. ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ
ಇಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಬಹ ಸಂತೋಷಭರಿತ ಾದರು.

35ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಾಯಕರು ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಧಿ ಾರಿಗೆ, “ಈ ಜನರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡು!” ಎಂದು ಕೆಲವು ಸೈನಿಕರಮೂಲಕ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

36 ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಧಿ ಾರಿಯು ೌಲನಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ಾಯಕರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಸೈನಿಕರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಈಗ ನೀವು
ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

37ಆದರೆ ೌಲನು, “ ಾವು ಏನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಾಯಕರು
ನಿರೂಪಿಸದೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಜನರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಹೊಡೆಸಿ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿಸಿದರು. ಾವು
ರೋಮಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೂ ಹಕು ್ಕಗಳಿವೆ. ಈಗ ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಗೋಪ್ಯ ಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವರೇ? ಇಲ್ಲ! ಾಯಕರೇ ಬಂದು ನಮ್ಮನು್ನ
ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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38 ಆ ಸೈನಿಕರು ಾಯಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ೌಲನು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದರು.
ೌಲ ಸೀಲರು ರೋಮಿನ ಪ್ರಜೆಗಳೆಂಬುದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಾಯಕರಿಗೆ
ಭಯ ಾಯಿತು. 39ಆದ್ದರಿಂದಅವರು ೌಲ ಸೀಲರಬಳಿಗಬಂದು ಕ್ಷಮೆಕೇಳಿದರು.
ಅಲ್ಲದೆ ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು ಮತು್ತ ತಮ್ಮ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 40 ಆದರೆ ೌಲ ಸೀಲರು
ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಲಿಡಿ ಾಳ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಕೆಲವು
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳನು್ನ ಕಂಡು ಅವರನು್ನ ಸಂತೈಸಿದರು. ಬಳಿಕ ೌಲ ಸೀಲರು ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರಟುಹೋದರು.

17
ಥೆಸಲೋನಿಕದಲಿ್ಲ ೌಲ ಸೀಲರು

1 ೌಲ ಸೀಲರು ಆಂಫಿ ಲಿ ಮತು್ತ ಅ ಲೋನಿಯ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿ ಥೆಸಲೋನಿಕ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಒಂದು

ಸ ಾಮಂದಿರವಿತು್ತ. 2 ೌಲನು ಎಂದಿನಂತೆ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಲು
ಈ ಸ ಾಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು ಮೂರು ಾರಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಆ ಾರದೊಡನೆ ಚಚಿರ್ಸಿ
ವಿವರಿಸಿದನು. 3 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸತು್ತ ಸ ಾಧಿ ಳಗಿಂದ ಎದು್ದ ಬರಲೇಬೇಕಿತು್ತ
ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. “ ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತರುವ ಈ ಯೇಸುವೇ
ಕಿ್ರಸ್ತನು” ಎಂದು ೌಲನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದನು. 4 ನಿಜದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಕೆಲವು
ಮಂದಿ ಗಿ್ರೕಕರು ಮತು್ತ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರಿಗೆಮನವರಿಕೆ ಾಗಿ ೌಲ ಸೀಲರನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.

5 ಆದರೆ ನಂಬದೆಹೋದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಸೂಯೆಗೊಂಡರು. ಅವರು
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವು ಕೆಡುಕರಿಗೆ ಹಣಕೊಟು್ಟ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಈ
ಕೆಡುಕರು ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ, ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಗಲಭೆ ಾಡಿದರು. ಜನರು
ೌಲ ಸೀಲರನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಾಸೋನನ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ೌಲ
ಸೀಲರನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೊರಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 6 ಆದರೆ
ಅವರು ೌಲ ಸೀಲರನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾಸೋನನನೂ್ನ
ಕೆಲವು ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳನೂ್ನ ನಗ ಾಧಿ ಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, “ಈ
ಜನರು ( ೌಲ ಸೀಲರು) ಪ್ರಪಂಚದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ ಗಲಭೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ
ಈಗ ಇಲಿ್ಲಗೂ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ! 7 ಾಸೋನನು ಇವರನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೀಸರನ ಾನೂನುಗಳನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸು ಾ್ತರೆ
ಮತು್ತ ‘ಯೇಸು’ ಎಂಬ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಾಜನಿರುವನೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿ
ಹೇಳಿದರು.

8 ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ನಗ ಾಧಿ ಾರಿಗಳು ಮತು್ತ ಇತರರು ಬಹು
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡರು. 9 ಅವರು ಾಸೋನನಿಂದಲೂ ಇತರ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಂದಲೂ
ಜಾಮೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದರು.

ೌಲ ಸೀಲರ ಪ್ರ ಾಣ
10 ಅದೇ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ೌಲ ಸೀಲರನು್ನ ಬೆರೋಯ ಎಂಬ

ಮತೊ್ತಂದು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಬೆರೋಯದಲಿ್ಲ ೌಲ ಸೀಲರು
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ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸ ಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 11 ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಥೆಸಲೋನಿಕದ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ಾಗಿದ್ದರು. ೌಲ ಸೀಲರು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಇವರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೇಳಿದರು. ಮತು್ತ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಜವೇ
ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅಧ್ಯಯನ
ಾಡಿದರು. 12 ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ನಂಬಿದರು. ಅತಿ ಪ್ರಮುಖ ಾದ

ಗಿ್ರೕಕ್ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಮತು್ತ ಪುರುಷರು ನಂಬಿಕೊಂಡರು.
13 ಆದರೆ ೌಲನು ಬೆರೋಯದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂಬ
ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಥೆಸಲೋನಿಕದಯೆಹೂದ್ಯರು ಬೆರೋಯಕೂ್ಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲಯ
ಜನರನು್ನ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳಿಸಿ ಗಲಭೆ ಾಡಿದರು. 14 ಆದ್ದರಿಂದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು
ೌಲನನು್ನ ಸಮುದ್ರತೀರಕೆ್ಕ ಆ ಕೂಡಲೇ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಸೀಲ ತಿ ಥೆಯರು
ಬೆರೋಯದಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು. 15 ೌಲನೊಂದಿಗೆ ಹೋದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು
ಅವನನು್ನ ಅಥೆನ್್ಸ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಈ ಸಹೋದರರು
ೌಲನಿಂದ ಸೀಲ ತಿ ಥೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂದರು. “ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಬೇಗನೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂಬುದೇ ಆ ಸಂದೇಶ.

ಅಥೆನಿ್ಸನಲಿ್ಲ ೌಲನು
16 ೌಲನು ಅಥೆನಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಸೀಲ ತಿ ಥೆಯರಿ ಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದನು.

ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ವಿಗ್ರಹಗಳಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವನ ಮನಸು್ಸ
ನೊಂದುಹೋಯಿತು. 17 ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ೌಲನು ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ಗಿ್ರೕಕರೊಂದಿಗೆ ಚಚಿರ್ಸಿದನು. ಪಟ್ಟಣದ ಾ್ಯ ಾರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂ
ೌಲನು ಕೆಲವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಚಚಿರ್ಸಿದನು. 18 ಎಪಿಕೊರಿ ಾ ಮತು್ತ
ಸೊ್ತೕಯಿಕ ತತ್ವ ಾಸ್ತ ್ರಜ್ಞರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾದಿಸಿದರು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಈಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಾನು ಾವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ

ಎಂಬುದೇ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಏನು ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ?”
ಎಂದರು. ಯೇಸುವು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ೌಲನುಅವರಿಗೆಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದಅವರು, “ಕೆಲವುಬೇರೆ
ದೇವರುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಅವನು ನಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವಂತೆ ತೋರುತಿ್ತದೆ” ಎಂದರು.

19 ಅವರು ೌಲನನು್ನ ಅರಿ ಾಗ ಾ್ಯಯಸಭೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತರುವ ಹೊಸ ತತ್ವವನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ
ನಮಗೆ ವಿವರಿಸು. 20 ನೀನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಾಗಿವೆ.
ಾವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ಉಪದೇಶದ ಅಥರ್ವನು್ನ
ಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಬಯಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 21 (ಅಥೆನಿ್ಸನ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರು ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳವರು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಾ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಕೇಳುವುದಕೂ್ಕ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತದ್ದರು.)
22 ಆಗ ೌಲನು ಅರಿ ಾಗ ಾ್ಯಯಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು

ಹೀಗೆಂದನು: “ಅಥೆನಿ್ಸನ ಜನರೇ, ನೀವು ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಲೂ್ಲ ಬಹು
ಾಮಿರ್ಕರೆಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. 23 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನಡೆದು
ಹೋಗು ಾಗ ನೀವು ಪೂಜಿಸುವ ದೇವ ಾ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಒಂದು
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ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆ, ‘ತಿಳಿಯದದೇವರಿಗೆ’ಎಂದು ಬರೆದಿತು್ತ. ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ
ದೇವರನು್ನ ನೀವು ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.

24 “ದೇವರ ಬಗೆ್ಗಯೇ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ! ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ
ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿ ಾತನೇ ಆ ದೇವರು. ಆತನೇ
ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳ ಒಡೆಯನು. ಮನುಷ ್ಯರು ನಿಮಿರ್ಸುವ ಗುಡಿಗಳಲಿ್ಲ ಆತನು
ಜೀವಿಸುವವನಲ್ಲ. 25 ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಜೀವವನೂ್ನ ಉಸಿರನೂ್ನ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ
ಕೊಡು ಾತನು ಆ ದೇವರೇ. ಆತನಿಗೆ ಜನರ ಸೇವೆಯ ಅಗತ್ಯವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ
ಕೊರತೆಯೆಂಬುದೂ ಇಲ್ಲ. 26 ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡುವುದರ
ಮೂಲಕ ಾನವ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನಿಂದ ಬೇರೆಲ್ಲ ಜನರನು್ನ
ಉತ್ಪತಿ್ತ ಾಡಿ, ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಅವರು ಾಸಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು; ಅವರು
ಾ ಾಗ ಮತು್ತ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಸರಿ ಾಗಿ ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು.
27 “ಜನರು ತನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. ತನ ಾಗಿ

ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆ ಾ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ದೇವರು ಾಗೆ ಾಡಿದನು.
ಆದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ಬಹುದೂರ ಾಗಿಲ್ಲ. 28 ಾವು ಆತನೊಂದಿಗೆ
ಾಸಿಸುತೆ್ತೕವೆ, ನಡೆಯುತೆ್ತೕವೆ, ಇರುತೆ್ತೕವೆ. ನಿಮ್ಮವರೇ ಆದ ಕೆಲವು ಲೇಖಕರು,

‘ ಾವು ಆತನ ಸಂ ಾನದವರೇ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ.
29 “ ಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಊಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವ

ರೀತಿಯ ಾ್ಲಗಲಿ ನಿಮಿರ್ಸುವ ರೀತಿಯ ಾ್ಲಗಲಿ ದೇವರಿ ಾ್ದನೆಂದು ನೀವು
ೕಚಿಸಕೂಡದು. ಆತನು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರ ಮತು್ತ ಕಲು್ಲಗಳ ರೂಪದಲಿ್ಲಲ್ಲ.

30 ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು ದೇವರನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು
ಅದಕೆ್ಕ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಾದರೋ ಪ್ರಪಂಚದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲರುವವರು
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಆ ಾಪಿಸು ಾ್ತನೆ. 31 ಪ್ರಪಂಚದ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ಒಂದು ದಿನವನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅಂದು
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಇದನು್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿ ಾ್ದನೆ.”

32 ಯೇಸು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು. ಇತರರು,
“ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ಗ ನೀನು ಇನೊ್ನಮೆ್ಮ ಹೇಳಬಹುದು, ಆಗ ಕೇಳುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 33 ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.
34 ಆದರೆ ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ೌಲನನು್ನ ನಂಬಿ ಅವನನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.
ನಂಬಿದ ಜನರಲಿ್ಲ ಅರಿ ಾಗ ಾ್ಯಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯ ಾದ ದಿ ನಿಸಿಯನೂ
ದ ಾರಿ ಎಂಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯೂಮತಿ್ತತರರೂ ಇದ್ದರು.

18
ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲ ೌಲನು

1 ತರು ಾಯ ೌಲನು ಅಥೆನ್ಸನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕೊರಿಂಥ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
2 ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲ ೌಲನು ಅಕಿ್ವಲ ಎಂಬ ಯೆಹೂದ್ಯನನು್ನ ಕಂಡನು. ಅಕಿ್ವಲನು
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ಂತ ಎಂಬ ಾಡಿನವನು. ಆದರೆ ಅಕಿ್ವಲ ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಪಿ್ರಸಿ ್ಕಲ್ಲ
ಇಟಲಿಯಿಂದ ಕೊರಿಂಥಕೆ್ಕ ಇತಿ್ತೕಚಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು ರೋಮನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಾ್ಲಡಿಯಸನು* ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇಟಲಿಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಂದಿದ್ದರು. ೌಲನು ಅಕಿ್ವಲ ಮತು್ತ ಪಿ್ರಸಿ ್ಕಲ್ಲರನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಲು ಹೋದನು.
3ಅವರು ೌಲನಂತೆ ಗು ಾರ ತ ಾರಕ ಾಗಿದ್ದರು. ೌಲನು ಅವರಲೆ್ಲೕ ತಂಗಿದು್ದ,
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

4 ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ೌಲನು ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೂ
ಗಿ್ರೕಕರೊಂದಿಗೂ ಚಚಿರ್ಸು ಾ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಂತೆ ಅವರನು್ನ
್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದನು. 5 ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲದ್ದ ೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಸೀಲ ತಿ ಥೆಯರು

ಮಕೆದೋನಿಯದಿಂದ ಬಂದರು. ಅನಂತರ, ಜನರಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ತಿಳಿಸುವುದರಲೆ್ಲೕ ೌಲನು ತನ್ನ ಸಮಯವನೆ್ನಲ್ಲ ಕಳೆದನು. ಯೇಸುವೇ
ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬುದನು್ನ ಅವನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 6 ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ೌಲನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ದೂಷಣೆ ಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳ ಧೂಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದದಿದ್ದರೆ, ಅದು
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಪು ್ಪ. ನನಿ್ನಂದ ಾಧ್ಯ ಾದದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಾನು ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
ಾನುಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
7 ೌಲನು ಸ ಾಮಂದಿರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತೀತಯುಸ್ತ ಎಂಬುವನಮನೆಗೆಹೋದನು.

ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ನಿಜದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಇವನ ಮನೆ ಸ ಾಮಂದಿರದ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲತು್ತ. 8 ಕಿ್ರಸ್ಪನು ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿದ್ದನು. ಕಿ್ರಸ್ಪನು ಮತು್ತ
ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು.
ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲ ಇತರಅನೇಕಜನರು ೌಲನಿಗೆಕಿವಿಗೊಟ್ಟರುಮತು್ತ ನಂಬಿದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
9 ಒಂದು ಾತಿ್ರ ೌಲನಿಗೆ ದಶರ್ನ ಾಯಿತು. ಪ್ರಭುವು ಅವನಿಗೆ,

“ಭಯಪಡಬೇಡ! ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಲೇ ಇರು, ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಡ! 10 ಾನು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅನೇಕ
ಜನರು ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ೌಲನು ದೇವರ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಜನರಿಗೆಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ ಅಲಿ್ಲ ಒಂದೂವರೆ ವಷರ್ದವರೆಗೆ ಇದ್ದನು.
ಗಲಿ್ಲ ೕನನಮುಂದೆ ೌಲ

12 ಅ ಾಯ ಾಡಿಗೆ ಗಲಿ್ಲ ೕನನು ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾ ಾಗ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು
ೌಲನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಸೇರಿಬಂದರು. ಅವರು ೌಲನನು್ನ ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ
ಕರದೊಯು್ದ, 13 ಾಜ್ಯ ಾಲನಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಇವನು ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

14 ೌಲನು ಾ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಗಲಿ್ಲ ೕನಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ,
“ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಅಪ ಾಧ ಾಗಲಿ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯ ಾಗಲಿ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೂರು
ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದನು. 15 ನಿಮ್ಮ ಅಪ ಾದಗಳು ಕೇವಲ ಪದಗಳಿಗೂ ಹೆಸರುಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೂ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟಿ್ಟವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೇ ಈ ಸಮಸೆ್ಯಯನು್ನ
* 18:2: ಾ್ಲಡಿಯಸ್ ರೋಮ್ಚಕ್ರವತಿರ್.
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ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿರಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿ, 16ಅವರನು್ನ ಾ್ಯ ಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿದನು.

17 ಬಳಿಕ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೋಸೆ್ಥನನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಾ್ಯ ಾಲಯದ
ಮುಂದೆಯೇ ಹೊಡೆದರು. (ಸೋಸೆ್ಥನನು ಆಗ ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿದ್ದನು.)
ಆದರೆ ಗಲಿ್ಲ ೕನ ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಗಮನಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ೌಲನಮರುಪ್ರ ಾಣ
18 ೌಲನು ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು. ಬಳಿಕ

ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಸಿರಿಯಕೆ್ಕ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿದನು. ಪಿ್ರಸಿ ್ಕಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅಕಿ್ವಲ
ಸಹ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದರು. ಕೆಂಖೆ್ರ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ೌಲನು ತನ್ನ ತಲೆಕೂದಲನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನೆಂಬುದನು್ನ
ಅದು ಸೂಚಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 19 ಬಳಿಕ ಅವರು ಎಫೆಸ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಪಿ್ರಸಿ ್ಕಲ್ಲ
ಮತು್ತ ಅಕಿ್ವಲರನು್ನ ೌಲನು ಬಿಟಿ್ಟಹೋದದು್ದ ಇಲಿ್ಲಯೇ. ೌಲನು ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ
ಸ ಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚಚಿರ್ಸಿದನು. 20 ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಇನೂ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಇರಬೇಕೆಂದು ೌಲನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅವನು
ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 21 ೌಲನು ಅವರಿಗೆ, “ದೇವರು ಬಯಸುವು ಾದರೆ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಮತೆ್ತ ಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟನು. ಹೀಗೆ ೌಲನು ಎಫೆಸದಿಂದ
ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿದನು.
22 ೌಲನು ಸೆಜರೇಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ

ಹೋಗಿ ಸಭೆಯವರನು್ನ ವಂದಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ೌಲನು ಅಂತಿ ೕಕ್ಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. 23 ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲವಿದ್ದನು. ಬಳಿಕ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು
ಗ ಾತ್ಯ ಮತು್ತ ಫಿ್ರಜಿಯ ಾಡುಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸು ಾ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸಿದನು.
ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲ ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು

24 ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡಿ್ರ ಾ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಅ ಲೊ್ಲೕಸನೆಂಬ ಯೆಹೂದ್ಯನು ಎಫೆಸಕೆ್ಕ
ಬಂದನು. ಅವನು ವಿ ಾ್ಯವಂತ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಾಂಡಿತ್ಯ
ಪಡೆದಿದ್ದನು. 25 ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು ಾ ಾಗಲೂ ಬಹು ಉತು್ಸಕತೆಯಿಂದ
ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು
ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಸರಿ ಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಂದೇ ಇವನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. 26 ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ
ಬಹು ಧೈಯರ್ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಪಿ್ರಸಿ ್ಕಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅಕಿ್ವಲ
ಅವನನು್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ದೇವರ ಾಗರ್ವನು್ನ ಆಳ ಾಗಿ
ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವು ನೀಡಿದರು.

27 ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು ಅ ಾಯ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗಲು ಅಪೇ ಸಿ ಾಗ ಎಫೆಸದ
ಸಹೋದರರು ಅವನನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಯೇಸುವಿನ
ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಅವರು ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದು, ಅ ಲೊ್ಲೕಸನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅ ಾಯದಲಿ್ಲ ಈ ಶಿಷ ್ಯರು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂ ಾಗಿ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟದ್ದರು. ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ
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ನೆರವು ನೀಡಿದನು. 28 ಅವನು ಜನರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಬಹು
ಬಲ ಾಗಿ ಾದಿಸಿ, ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಆ ಾರ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೇಸುವೇ
ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬುದನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದನು.

19
ೌಲ ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ

1 ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು ಕೊರಿಂಥ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ೌಲನು ಎಫೆಸ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ ಕೆಲವು ಊರುಗಳನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಿದನು.
ಅವನುಎಫೆಸಪಟ್ಟಣವನು್ನ ತಲುಪಿ ಾಗ, ಕೆಲವುಮಂದಿಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕಂಡು, 2“ನೀವು
ನಂಬಿಕೊಂ ಾಗ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆ ಶಿಷ ್ಯರು ಅವನಿಗೆ, “ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಇ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಾವು ಇದುವರೆಗೆ

ಕೇಳಿಯೂ ಇಲ್ಲ!” ಎಂದರು.
3 ೌಲನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಾವ ಬಗೆಯ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಪಡೆದಿರಿ?” ಎಂದು

ಕೇಳಿದನು.
ಅವರು, “ ೕ ಾನನು ಬೋಧಿಸಿದ ದೀ ಾ ಾ್ನನವನು್ನ ಾವು
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
4 ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು, “ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ

ತಿರುಗಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ೕ ಾನನು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ
ತರು ಾಯಬರು ಾತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಇಡಬೇಕೆಂದುಅವರಿಗೆಹೇಳಿದನು. ಆವ್ಯಕಿ್ತಯೇ
ಯೇಸು” ಎಂದನು.

5 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಆ ಶಿಷ ್ಯರು ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 6 ಬಳಿಕ ೌಲನು ಅವರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನಿ್ನಟಾ್ಟಗ ಅವರು

ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾದರು. ಅವರುವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಿದರುಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದನೆ
ಾಡಿದರು. 7ಈ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಇದ್ದರು.
8 ಅನಂತರ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಾಲ ೌಲನು ಸ ಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ

ಬಹು ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಾ ಾಡಿದನು. ಅವನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ದೇವರ ಾಜ್ಯದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. 9 ಆದರೆ ಆ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಂಡ ಾದರು. ಅವರು ನಂಬದೆ ದೇವರ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಜನರೆಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ದೂಷಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ಏ ಾ್ಯ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಆ
ಯೆಹೂದ್ಯರನೆ್ನಲ್ಲ ಬಿಟು್ಟ,ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,
ತುರನ್ನನ ಾಲೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಚಚೆರ್ ನಡೆಸಿದನು. 10ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಷರ್ಗಳು
ಕಳೆದವು. ಇದರಿಂ ಾಗಿ,ಏ ಾ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರುಮತು್ತ ಗಿ್ರೕಕರು
ಪ್ರಭುವಿನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿದರು.

ಸೆ್ಕೕವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
11 ದೇವರು ೌಲನ ಕೈಯಿಂದ ಬಹು ವಿಶೇಷ ಾದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 12 ೌಲನ ಕರವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಕೆಲವರು

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಾಕುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಕೂಡಲೇ
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ರೋಗಿಗಳು ಗುಣಹೊಂದುತಿ್ತದ್ದರು. ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವರನು್ನ ದೆವ್ವಗಳು
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು.

13-14 ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸಹ ಊರೂರುಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸು ಾ್ತ ದೆವ್ವದಿಂದ
ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಜನರೊಳಗಿಂದ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ
ಹೊರಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಸೆ್ಕೕವ ಎಂಬವನ ಏಳು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಹೀಗೇ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. (ಸೆ್ಕೕವನು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು.) ಅವರೆಲ್ಲರೂ, “ ೌಲನು
ಾವ ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೋ ಆ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ನೀನು

ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಾವು ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.
15 ಆದರೆ ಒಂದು ಸಲ ದೆವ್ವ ಂದು ಅವರಿಗೆ, “ನನಗೆ ಯೇಸುವೂ ಗೊತು್ತ
ೌಲನೂ ಗೊತು್ತ. ಆದರೆ ನೀವು ಾರು?” ಎಂದು ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಕೊಟಿ್ಟತು.
16 ಬಳಿಕ ದೆವ್ವಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮೇಲೆ
ಾರಿಬಿದ್ದನು. ಅವನು ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಬಲವುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು
ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಅವರ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದು ಾಕಿದನು. ಅವರು ಆಮನೆಯಿಂದ
ಓಡಿಹೋದರು.

17 ಎಫೆಸದಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತು್ತ ಗಿ್ರೕಕರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾದರು
ಮತು್ತ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಿದರು. 18 ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು
ಾವು ಾಡಿದ ಾಪಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅರಿಕೆ ಾಡತೊಡಗಿದರು.

19 ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಮಂತ್ರಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಈ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು
ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಜನರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದರು. ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬೆಲೆಯು ಸು ಾರು ಐವತು್ತ
ಾವಿರ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳು. 20 ಹೀಗೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಾಕ್ಯವು ಶಕಿ್ತಯುತ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾವ ಬೀರುತಿ್ತತು್ತ. ಇದರಿಂ ಾಗಿ ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಜನರು
ನಂಬಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ೌಲನ ೕಜನೆ

21 ಈ ಘಟನೆಗಳ ನಂತರ ೌಲನು ಮಕೆದೋನಿಯ ಮತು್ತ ಅ ಾಯ
ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಲು ೕಜನೆ ಾಡಿದನು. “ ಾನು
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಿದಮೇಲೆ ರೋಮ್ನಗರವನು್ನ ಸಹ ಸಂದಶಿರ್ಸಬೇಕು”
ಎಂದು ೌಲನು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡನು. 22 ತಿ ಥೆ ಮತು್ತ ಎರಸ್ತ ಎಂಬುವರು
ೌಲನ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು. ೌಲನು ಅವರನು್ನ ಮಕೆದೋನಿಯ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಮುಂಚಿತ ಾಗಿಯೇ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ೌಲನು ಇನೂ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಏ ಾ್ಯದಲಿ್ಲ
ತಂಗಿದನು.
ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ಗಲಭೆ

23 ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಾಗರ್ದ ಬಗೆ್ಗ ತೀವ್ರ ಗಲಭೆ ಂದು
ಎಫೆಸದಲಿ್ಲಉಂಟಾಯಿತು. ಅದು ನಡೆದರೀತಿ ಇಂತಿದೆ: 24ಅಲಿ್ಲ ದೇಮೇತಿ್ರಯನೆಂಬ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯಿದ್ದನು. ಅವನು ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗ ಾಗಿದ್ದನು. ಅತೆರ್ಮಿ* ದೇವತೆಯ
ಗುಡಿ ಾ ಾರದಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಚಿಕ್ಕ ಗುಡಿಗಳನು್ನ ಅವನು ತ ಾರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಈ ಕಸುಬನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು ಬಹಳ ಾಗಿ ಹಣ ಸಂ ಾದಿಸಿದರು.

* 19:24: ಅತೆರ್ಮಿ ಗಿ್ರೕಕರ ದೇವತೆ. ಏ ಾ್ಯ ಮೈನರಿನ ಜನರು ಈಕೆಯನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.



ಅ ಸ್ತಲರ ಾಯರ್ಗಳು 19:25 335 ಅ ಸ್ತಲರ ಾಯರ್ಗಳು 19:36

25 ದೇಮೇತಿ್ರಯನು ಈ ಜನರನು್ನ ಮತು್ತ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಸುಬನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ
ಇತರ ಜನರನು್ನ ಸಭೆಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ಜನರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಕಸುಬಿನಿಂದ ಾವು
ಬಹಳ ಹಣವನು್ನ ಗಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ. 26 ಆದರೆ
ೌಲ ಎಂಬುವನು ಏನು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ನೋಡಿರಿ! ಅವನು ಏನು
ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ! ೌಲನು ಅನೇಕ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾವಬೀರಿ
ಅವರನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಎಫೆಸದಲಿ್ಲಯೂ ಏ ಾ್ಯ ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ
ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಮನುಷ ್ಯರು ತ ಾರಿಸುವ ದೇವರುಗಳು
ನಿಜ ಾದ ದೇವರುಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 27 ಇದರಿಂ ಾಗಿ ಜನರು
ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ವಿರುದ್ಧ ರೊಚಿ್ಚಗೇಳಬಹುದು. ಅಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲ, ಮ ಾದೇವತೆ ಾದ
ಅತೆರ್ಮಿಯ ಗುಡಿಯನು್ನ ಜನರು ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಆಗ, ಏ ಾ್ಯದಲಿ್ಲ
ಮತು್ತ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತರುವ ಅತೆರ್ಮಿಯ ದೇವತೆಯ ವೈಭವ
ಅಳಿದುಹೋಗುವುದು” ಎಂದನು.

28 ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜನರು ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡು, “ಎಫೆಸದ
ಅತೆರ್ಮಿದೇವಿಯೇ ಮ ಾದೇವಿ!” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. 29 ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ
ಜನರೆ ಾ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡರು. ಜನರು ಾಯ ಮತು್ತ ಅರಿ ಾ್ತಕರ್ ಎಂಬವರನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. (ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಕೆದೋನಿಯದವರು ಮತು್ತ ೌಲನೊಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರು.) ಬಳಿಕ ಜನರೆಲ್ಲರು ಕಿ್ರೕ ಾಂಗಣಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದರು.
30 ಇದನು್ನ ತಿಳಿದ ೌಲನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.
ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಅವನನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ. 31 ಅಲ್ಲದೆ,
ೌಲನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿದ್ದ ಈ ದೇಶದ ಾಯಕರುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಕಿ್ರೕ ಾಂಗಣದೊಳಗೆ ಹೋಗ ಾರದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

32 ಕೆಲವು ಜನರು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ಗ ಬೊಬೆ್ಬ ಾಕುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಜನರು
ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೂ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಸಭೆಯು ಬಹಳ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳ ಾಯಿತು.
ಾವು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಾಕೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದೇ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

33ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡರ್ ಎಂಬವನನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ನೂಕಿ ಾ ಾಡಲು
ಪುಸ ಾಯಿಸಿದರು. ಅವನು ಜನರಿಗೆ ೌನ ಾಗಿರುವಂತೆ ಕೈಸನೆ್ನ ಾಡಿ ಜನರ
ಪರ ಾಗಿ ಾದಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 34 ಆದರೆ ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡರನು ಯೆಹೂದ್ಯನೆಂದು
ತಿಳಿ ಾಗ ಜನರೆಲ್ಲರು, “ಎಫೆಸದಅತೆರ್ಮಿಯುಮ ಾದೇವಿ! ಎಫೆಸದಅತೆರ್ಮಿಯು
ಮ ಾದೇವಿ! ಅತೆರ್ಮಿಯು ಮ ಾದೇವಿ…!” ಎಂದು ಒಂದೇಸಮನೆ ಎರಡು
ಾಸುಗಳವರೆಗೆ ಕೂಗಿದರು.
35 ಬಳಿಕ ಪಟ್ಟಣದ ಅಧಿ ಾರಿಯು ಜನಸಮೂಹವನು್ನ ಾಂತಗೊಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ,

“ಎಫೆಸದ ಜನರೇ, ಮ ಾದೇವತೆ ಾದ ಅತೆರ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಗುಡಿಯನು್ನ ಎಫೆಸ
ಪಟ್ಟಣವು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆಕೆಯ ಪವಿತ್ರ
ಕಲ್ಲನು್ನ†ಸಹ ಾವು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 36ಇದು
ಸತ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಾರೂ ಹೇಳ ಾಗದು. ಆದ್ದರಿಂದ ೌನದಿಂದಿರಬೇಕು. ನೀವು
ಏನನೆ್ನೕ ಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ೕಚಿಸಬೇಕು.

† 19:35: ಪವಿತ್ರ ಕಲು್ಲ ಅತೆರ್ಮಿ ದೇವಿಯೆಂದು ಜನರು ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಕಲಿ್ಲನ ಪ್ರತಿಮೆ.
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37 “ನೀವು ಈ ಜನರನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಇವರು
ನಮ್ಮ ದೇವತೆಯ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾವ ಕೆಟ್ಟದ್ದನೂ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಕೆಯ
ಗುಡಿಯಿಂದ ಏನನೂ್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 38 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ಾಲಯಗಳಿವೆ ಮತು್ತ
ಾ್ಯ ಾಧೀಶರುಗಳು ಇ ಾ್ದರೆ. ದೇಮೇತಿ್ರಯನಿ ಾಗಲಿ ಮತು್ತ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ
ಾಡುವ ಜನರಿ ಾಗಲಿ ಾರ ಮೇ ಾದರೂ ದೂರುಗಳಿವೆಯೇ? ದೂರುಗಳಿದ್ದರೆ,

ಅವರು ಾ್ಯ ಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು! ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಾದ ಾಡಲು ಅದೇ
ತಕ್ಕ ಸ್ಥಳ!

39 “ನೀವು ಬೇರೆ ಏನ ಾ್ನದರೂ ಕುರಿತು ಾ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕ ಾ?
ಾ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಾನೂನುಬದ್ಧ ಾದ ನಗರಸಭೆಗೆ ಬನಿ್ನರಿ. ಅಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ

ನಿಧರ್ರಿಸಬಹುದು. 40 ಾನು ಇದನು್ನ ಾಕೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ಇಂದಿನ
ಗಲಭೆಯನು್ನ ಕಂಡ ಕೆಲವು ಜನರು ಾವು ದಂಗೆ ಏಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆಂದು ಹೇಳುವ
ಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಾವು ಈ ಗಲಭೆಯನು್ನ ಸಮಥಿರ್ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ
ಈ ಸಭೆಗೆ ಸರಿ ಾದ ಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 41 ಪಟ್ಟಣದ
ಅಧಿ ಾರಿಯು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರು ಹೊರಟುಹೋದರು.

20
ಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಗಿ್ರೕಸಿಗೆ ೌಲನ ಪ್ರ ಾಣ

1 ಗಲಭೆಯು ನಿಂತುಹೋದ ಮೇಲೆ, ೌಲನು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ
ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಧೈಯರ್ಪಡಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ೌಲನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು
ಮಕೆದೋನಿ ಾಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 2 ಅವನು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ
ಅನೇಕ ಊರುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿನೀಡಿ, ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ೌಲನು ಗಿ್ರೕಸಿಗೆ (ಅ ಾಯ) ಹೋದನು. 3 ಅಲಿ್ಲ
ಅವನು ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದನು. ಅವನು ಸಿರಿಯಕೆ್ಕ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಲು
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು.
ಆದರೆ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ೕಜನೆ ಾಡಿದರು.

ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ಸಿರಿಯಕೆ್ಕ ಮಕೆದೋನಿಯದ ಮೂಲಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಲು
ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು. 4 ಕೆಲವು ಜನರು ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ:
ಬೆರೋಯ ಪಟ್ಟಣದ ಪುರ್ರನ ಮಗ ಾದ ಸೋಪತ್ರನು, ಥೆಸಲೋನಿಕ ಪಟ್ಟಣದ
ಆರಿ ಾ್ತಕರ್ ಮತು್ತ ಸೆಕುಂದ, ದಬೆರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಾಯ ಮತು್ತ ತಿ ಥೆಯ, ಅಲ್ಲದೆ
ಏ ಾ್ಯದ ತುಖಿಕ ಾಗು ತೊ್ರಫಿಮ. 5 ಇವರು ೌಲನಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿಯೇ
ಹೋದರು. ಅವರು ನಮ ಾಗಿ ತೊ್ರೕವ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 6ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಹುಳಿ ರಹಿತ ರೊಟಿ್ಟ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಾವು ಫಿಲಿಪಿ್ಪ ಪಟ್ಟಣದ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಹೋದೆವು.
ಐದು ದಿನಗ ಾದ ನಂತರ ಾವು ಇವರನು್ನ ತೊ್ರೕವದಲಿ್ಲ ಸಂಧಿಸಿದೆವು. ಅಲಿ್ಲ ಾವು
ಏಳು ದಿನ ತಂಗಿದೆವು.
ತೊ್ರೕವಕೆ್ಕ ೌಲನ ಕೊನೆಯಭೇಟಿ

7 ಾನು ಾರದಂದು, ಾವೆಲ್ಲರು ಪ್ರಭುವಿನ ಾತಿ್ರ ಭೋಜನಕೆ್ಕ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿದೆವು. ಸಭೆ ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ೌಲನು ಾ ಾಡಿದನು. ಅವನು
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ಮರುದಿನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಬೇಕೆಂದು ಅಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ೌಲನು
ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯವರೆಗೂ ಾ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. 8 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೇಲಂತಸಿ್ತನ
ಕೊಠಡಿ ಂದರಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ಬಂದಿದೆ್ದವು. ಆ ಕೊಠಡಿಯಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ದೀಪಗಳಿದ್ದವು.
9 ಯುತಿಕ ಎಂಬ ಯುವಕನು ಕಿಟಕಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ೌಲನು
ಾ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. ಇತ್ತ ಯುವಕನು ಾಢ ಾಗಿ ನಿದಿ್ರಸು ಾ್ತ ಮೂರನೆ

ಅಂತಸಿ್ತನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದು್ದಬಿಟ್ಟನು. ಜನರು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ
ಎತಿ್ತ ನೋಡಿ ಾಗ ಅವನು ಸತಿ್ತದ್ದನು.

10 ೌಲನು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಣ ಾಲೂರಿ ಅವನನು್ನ
ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು, ಅಲಿ್ಲದ್ದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ, “ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಇವನು ಮತೆ್ತ
ಜೀವಂತ ಾದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ೌಲನು ಮತೆ್ತ ಮೇಲಂತಸಿ್ತಗೆ
ಹೋಗಿ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮುರಿದು ಊಟ ಾಡಿದನು. ೌಲನು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ದೀಘರ್ ಾಲ ಾ ಾಡಿದನು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲಯೇ ಮುಂಜಾನೆ ಾಗಿತು್ತ. ಬಳಿಕ ೌಲನು
ಹೊರಟುಹೋದನು. 12 ಜನರು ಜೀವಂತ ಾಗಿದ್ದ ಆ ಯುವಕನನು್ನ ಮನೆಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಆದರಣೆ ಾಯಿತು.
ತೊ್ರೕವದಿಂದಮಿಲೇತಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ

13 ಾವು ೌಲನಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿಯೇ ಅಸೊ್ಸಸಿ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿದೆವು. ಾನು ಭೂ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಬರುವು ಾಗಿಯೂಅಸೊ್ಸಸಿನಲಿ್ಲ
ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವು ಾಗಿಯೂ
ೌಲನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. 14 ಅಂತೆಯೇ ಾವು ೌಲನನು್ನ ಅಸೊ್ಸಸಿನಲಿ್ಲ
ಸಂಧಿಸಿದೆವು. ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು.
ಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಿತಿಲೇನಿ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದೆವು. 15 ಮರುದಿನ ಾವು ಅಲಿ್ಲಂದ
ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿ ಖಿ ೕಸ್ ದಿ್ವೕಪದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಸ್ಥಳ ಂದಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು.
ಮರುದಿನ ಾ ೕಸ್ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿದೆವು. ಅದರ ಮೂರನೆಯ
ದಿನ ಾವು ಮಿಲೇತ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು. 16 ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ತಂಗ ಾರದೆಂದು
ೌಲನು ಆಗಲೇ ನಿ ಾರ್ರ ಾಡಿದ್ದನು. ಏ ಾ್ಯದಲಿ್ಲ ದೀಘರ್ ಾಲ ತಂಗಲು ಅವನಿಗೆ
ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಾಧ್ಯ ಾದರೆ ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರಬೇಕೆಂದು
ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಿದನು.

ಎಫೆಸದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ೌಲನ ಬುದಿ್ಧ ಾತು
17 ೌಲನು ಮಿಲೇತದಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ಎಫೆಸಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಲಿ್ಲನ

ಸಭೆಯಹಿರಿಯರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
18 ಆ ಹಿರಿಯರು ಬಂ ಾಗ ೌಲನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಏ ಾ್ಯ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದ
ದಲನೆಯ ದಿನದಿಂದಲೂ ನೀವು ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ. ಾನು

ನಿ ್ಮಂದಿಗೆಇದ್ದ ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾನು ಾವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದೆನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ. 19 ಯೆಹೂದ್ಯರು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಒಳಸಂಚುಗಳಿಂದ
ಾನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡಬೇ ಾಯಿತು. ಅನೇಕ ಸಲ ಕಣಿ್ಣೕರಿಡಬೇ ಾಯಿತು. ಆದರೆ
ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆ ಾಡಿದೆನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಾನು
ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸದೆ, 20 ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಾ ಾಗಲೂ ಾಡಿದೆನು. ಾನು
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ನಿಮಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿ ಾದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಜನರೆದುರಿನಲಿ್ಲ
ತಿಳಿಸಿದೆನು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಬೋಧಿಸಿದೆನು. 21 ನಿಮ್ಮ
ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು
ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಮತು್ತ ಗಿ್ರೕಕರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದೆನು.
ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕೆಂದು ಾನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ತಿಳಿಸಿದೆನು.

22 “ಆದರೆ ಈಗ ಾನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುವುದೋ ತಿಳಿಯದು.
23 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತು್ತ ಸೆರೆ ಾಸವು ನನ ಾಗಿ ಾದಿವೆಯೆಂದು
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೂ ನನಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಾತ್ರ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿದೆ. 24 ಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾ್ರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭು ಾದ
ಯೇಸುನನಗೆಕೊಟಿ್ಟರುವಕೆಲಸವನು್ನಪೂರೈಸುವುದೇನನಗೆಅತ್ಯಂತಮುಖ್ಯ ಾಗಿದೆ.
ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ವಿಷಯ ಾದ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಬಗೆ್ಗ ಾ ನೀಡುವುದೇ ನನ್ನ
ಕೆಲಸ ಾಗಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿಪೂರೈಸುವುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇ ಾಗಿದೆ.

25 “ಈಗ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಲಿ ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ
ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ವಿಷಯ ಾದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆನು.
26 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ದೃಢ ಾಗಿ ಹೇಳಬಹು ಾದ ಒಂದು
ಸಂಗತಿಯೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದಕೆ್ಕ
ಾನು ಹೊಣೆಯಲ್ಲ. 27 ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಅಪೇ ಗನು ಾರ ಾಗಿ ನೀವು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
28 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಾಲನೆಗೆ ವಹಿಸಿರುವ
ಮಂದೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತದಿಂದ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಸಭೆಗೆ ನೀವು ಕುರುಬ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 29 ಾನು ಹೊರಟುಹೋದ
ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರು ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬರು ಾ್ತರೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಕೂ್ರರ ಾದ
ತೋಳಗಳಂತಿರುವ ಅವರು ಮಂದೆಯನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವರು.
30ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಕೆಲವು ಜನರೇ ದುಬೋರ್ಧಕ ಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರನು್ನ ಸತ್ಯದಿಂದದೂರಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವರು. 31ಆದ್ದರಿಂದಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ! ಾನು
ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇದೆ್ದನು. ಈ ಾ ಾವಧಿಯಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹಗಲಿರುಳು ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ ನಿಮ ಾಗಿ ಕಣಿ್ಣೕರಿಡು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದನು್ನ
ಮರೆಯದಿರಿ.

32 “ಈಗ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೇವರಿಗೂ ಆತನ ಕೃ ಾ ಾಕ್ಯಕೂ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಆತನ ಕೃ ಾ ಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಭಕಿ್ತಯನು್ನ ವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧರ ಾಧ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ
ಾಲು ಾರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದು. 33 ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇ ಾ್ದಗ, ಾರ
ಹಣವ ಾ್ನಗಲಿ ಒಳೆ್ಳಯ ಬಟೆ್ಟಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಎಂದೂ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. 34 ಾನು
ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ನನೊ್ನಂದಿಗಿರುವವರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನು್ನ

ಪೂರೈಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದುಡಿಯುತಿ್ತದೆ್ದನು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 35 ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ
ದುಡಿದು ದುಬರ್ಲರಿಗೆ ನೆರ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾನೇ ನಿಮಗೆ ಾದರಿ ಾಗಿ
ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ‘ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ಕೊಡುವುದರಲೆ್ಲೕ ಹೆಚು್ಚ
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ಸಂತೋಷ’ ಎಂಬ ಯೇಸುವಿನ ಾತನು್ನ ಾವು ಮರೆಯಕೂಡದೆಂದು ನಿಮಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸಿದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

36 ೌಲನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಣ ಾಲೂರಿ
ಅವರೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 37-38ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಾಗಿ ಅತ್ತರು. “ನೀವು
ನನ್ನನು್ನಮತೆ್ತಂದಿಗೂನೋಡುವುದಿಲ್ಲ”ವೆಂದು ೌಲನುಹೇಳಿದ್ದರಿಂದಅವರುಬಹಳ
ದುಃಖಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ೌಲನನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಮುದಿ್ದಟ್ಟರು. ಅವರು
ಹಡಗಿನವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ಬೀ ್ಕಟ್ಟರು.

21
ೌಲನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುವನು

1 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಬೀ ್ಕಟ್ಟ ಬಳಿಕ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿ ನೇರ ಾಗಿ
ಕೋಸ್ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಹೋದೆವು. ಮರುದಿನ ರೋದ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಹೋದೆವುಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಪ ಾರಕೆ್ಕ ಹೋದೆವು. 2ಫೆನಿಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವ ಹಡಗನು್ನ ಾವು ಅಲಿ್ಲ ಕಂಡೆವು. ಾವು
ಆ ಹಡಗನೆ್ನೕರಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆವು.

3 ಾವು ಸೈಪ್ರಸ್ ದಿ್ವೕಪದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿದೆವು. ಅದು ನಮ್ಮ
ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಾಣುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ಾವು ಹಡಗನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸದೆ ಸಿರಿಯ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಟೈರ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಹಡಗನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದೆವು. ಾಕೆಂದರೆ
ಹಡಗಿನಿಂದ ಸರಕನು್ನ ಇಳಿಸಬೇ ಾಗಿತು್ತ. 4 ಾವು ಟೈರ್ ನಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ಕೆಲವು ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕಂಡೆವು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಏಳು ದಿನ ತಂಗಿದೆ್ದವು. ಅವರು
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ ೌಲನಿಗೆ, “ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗ ಾರದು”
ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. 5 ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂದಶರ್ನವು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ
ಾವು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆವು. ಯೇಸುವಿನ ಎ ಾ್ಲ
ಶಿಷ ್ಯರು, ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ನಮ್ಮನು್ನ ಬೀ ್ಕಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನ ್ಮಂದಿಗೆ
ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ ಣ ಾಲೂರಿ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆವು. 6 ಬಳಿಕ ಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅಂತಿಮ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿ
ಹಡಗನು್ನ ಹತಿ್ತದೆವು. ಶಿಷ ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.

7 ಾವು ಟೈರ್ ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿ ್ಟಲೊ ಾಯ
ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದೆವು. ಅಲಿ್ಲಯ ಸಹೋದರರನು್ನ (ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು) ವಂದಿಸಿ
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಇದೆ್ದವು. 8 ಮರುದಿನ ಾವು ್ಟಲೊ ಾಯದಿಂದ
ಹೊರಟು ಸೆಜರೇಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದೆವು. ಅಲಿ್ಲ ಾವು ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವನೊಂದಿಗೆ ತಂಗಿದೆವು. ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದೇ ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಕೆಲಸ ಾಗಿತು್ತ.
ಏಳುಮಂದಿ ಸ ಾಯಕರುಗಳಲಿ್ಲ* ಅವನೂ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. 9ಮದುವೆ ಾಗಿಲ್ಲದ
ಾಲು ್ಕಮಂದಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಅವನಿಗಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರ ಾದಿಸುವ ವರವಿತು್ತ.
10 ಾವು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಅನೇಕ ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ, ಅಗಬ ಎಂಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು

ಜುದೇಯದಿಂದಬಂದನು. 11ಅವನುನಮ್ಮಬಳಿಗೆಬಂದು ೌಲನನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ತನ್ನ ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, “ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನನಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಈನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ

* 21:8: ಸ ಾಯಕರು ವಿಶೇಷ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ನೋಡಿರಿ: ಅ ಸ್ತಲರ ಾಯರ್ಗಳು 6:1-6.
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ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇದೇ ರೀತಿ ಕಟಿ್ಟ ಾಕುವರು. ಬಳಿಕಅವರುಅವನನು್ನಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ
ಜನರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವರು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಾವೆಲ್ಲರೂಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವುಮತು್ತಯೇಸುವಿನ
ಇತರ ಶಿಷ ್ಯರು ೌಲನಿಗೆ, “ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗ ಾರದು” ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡೆವು. 13 ಆದರೆ ೌಲನು, “ನೀವು ಾಕೆ ಅಳುತಿ್ತರುವಿರಿ? ನೀವು
ನನಗೆ ಬಹು ದುಃಖವನು್ನ ಾಕೆ ಉಂಟು ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಾಯುವುದಕೂ್ಕ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಾವು ಅವನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, “ಪ್ರಭುವಿನ ಚಿತ್ತವು ನೆರವೇರಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ”
ಎಂದೆವು.

15 ಬಳಿಕ ಾವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೊರಟೆವು. 16 ಸೆಜರೇಯ
ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಬಂದರು. ಈ ಶಿಷ ್ಯರು
ಾವು ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಸೈಪ್ರಸಿನ ಾ್ನಸೋನ ಎಂಬವನ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮನು್ನ
ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಯೇಸುವಿನ ಆದಿ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಾ್ನಸೋನನು ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು.

ೌಲನು ಾಕೋಬನನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸುವನು
17 ಾವು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ತಲುಪಿ ಾಗ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಂಡು ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ

ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. 18 ಮರುದಿನ ಾಕೋಬನನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಲು ೌಲನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. 19 ೌಲನು
ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ವಂದಿಸಿದನು. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿಕೊಂಡ
ಬಗೆಯನೂ್ನ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ದೇವರು ಾಡಿದಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ
ಅವನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

20 ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಹಿರಿಯರು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ
ಅವರು ೌಲನಿಗೆ, “ಸಹೋದರನೇ, ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿ ಾಗಿ ಪರಿವತರ್ನೆಗೊಂಡಿರುವ
ಾವಿ ಾರು ಮಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ನೀನು ಇಲಿ್ಲ ಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂಬುದು ಇವರ

ಆಲೋಚನೆ. 21 ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರು ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶದ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿ ಾ್ದರೆ. ಬೇರೆ
ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ,
“ನೀವು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಬೇಡಿರಿ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಡಿರಿ ಎಂಬು ಾಗಿ

ಹೇಳುತಿ್ತರುವಿಯೆಂದು ಅವರು ಕೇಳಿ ಾ್ದರೆ.
22 “ಈಗ ಾವು ಏನು ಾಡೋಣ? ನೀನು ಬಂದಿರುವ ವಿಷಯವು

ಇಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೂದ್ಯ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. 23 ಆದರೆ ಈಗ ನೀನು ಏನು
ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಾವು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕವೆ: ನಮ್ಮ ಜನರಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕಮಂದಿ

ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. 24 ನೀನು ಅವರನು್ನ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರ ಶು ಾ್ಧಚಾರದ ಸಂಪ್ರ ಾಯದಲಿ್ಲ ಾಗವಹಿಸು.
ಅವರ ಖಚುರ್ವೆಚ್ಚನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಡು. ಬಳಿಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
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ನೀನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ, ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಸತ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು
ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನದಟಾ್ಟಗುವುದು. ಸ್ವತಃ ನೀನೇ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ
ವಿಧೇಯ ಾಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಣಾ್ಣರೆ ಾಣುವರು.

25 “ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ಾವು ಒಂದು ಪತ್ರವನು್ನ ಈ ಾಗಲೇ
ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕವೆ.

‘ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ.
ರಕ್ತವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಕುತಿ್ತಗೆ ಹಿಸುಕಿ ಕೊಂದ ಾ್ರಣಿಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ.
ಾವ ಬಗೆಯಲೈಂಗಿಕ ಾಪವನು್ನ ಾಡಬೇಡಿ’

ಎಂದು ಆ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ” ಎಂದರು.

ೌಲನ ಬಂಧನ
26 ಆಗ ೌಲನು ಆ ಾಲು ್ಕಮಂದಿಯನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು

ಹೋದನು. ಮರುದಿನ ೌಲನು, ಶು ಾ್ಧಚಾರದ ವ್ರತದಲಿ್ಲ ಾಗವಹಿಸಿದನು.
ಬಳಿಕ ಅವನು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಶು ಾ್ಧಚಾರದ ಸಂಪ್ರ ಾಯ ಮುಗಿಯುವ
ದಿನವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಕೊನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿಯೂ
ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಬೇ ಾಗಿತು್ತ.

27 ಆ ಏಳು ದಿನಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವುದರಲಿ್ಲತು್ತ. ಆದರೆ ಏ ಾ್ಯದಿಂದ
ಬಂದಿದ್ದ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು ೌಲನನು್ನ ಕಂಡು ಜನಸಮೂಹವನು್ನ ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿ,
28 “ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರೇ, ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ! ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೂ್ಕ ನಮ್ಮ
ಜನರಿಗೂಮತು್ತ ಈ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ (ದೇ ಾಲಯ)ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದವನುಇವನೇ. ಈಗಇವನು ಕೆಲವುಗಿ್ರೕಕರನು್ನ ದೇ ಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ! ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಇವನು ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ!”
ಎಂದು ಕೂಗಿಹೇಳಿ ಗಲಿಬಿಲಿ ಾಡಿದರು. 29 (ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ೌಲನೊಂದಿಗಿದ್ದ
ತೊ್ರಫಿಮ ಎಂಬವನನು್ನ ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ನೋಡಿದ್ದರು. ಎಫೆಸದ ತೊ್ರಫಿಮನು
ಗಿ್ರೕಕ ಾಗಿದ್ದನು. ೌಲನು ಇವನನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ಅವರು ಾವಿಸಿಕೊಂಡರು.)

30ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರೆಲ್ಲರು ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡರು. ಅವರೆಲ್ಲರು ಓಡಿಹೋಗಿ
ೌಲನನು್ನ ಹಿಡಿದುದೇ ಾಲಯದೊಳಗಿಂದಎಳೆದುಕೊಂಡುಬಂದರು. ಆಕೂಡಲೇ
ದೇ ಾಲಯದ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚ್ಚ ಾಯಿತು. 31 ಅವರು ೌಲನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲೕ ಗಲಭೆಯುಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಯು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ರೋಮ್ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 32 ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನು
ಕೆಲವು ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸೈನಿಕರನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಜನಸಮೂಹದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದನು. ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಕಂಡ ಜನರು ೌಲನಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.

33 ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಹೋಗಿ ೌಲನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಎರಡು ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ
ಅವನನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು, “ಈ
ಮನುಷ ್ಯನು ಾರು? ಇವನು ಏನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿದನು?” ಎಂದು
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ವಿಚಾರಿಸಿದನು. 34 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ಗ
ಬೊಬೆ್ಬ ಾಕುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಉಳಿದವರು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಬೊಬೆ್ಬ ಾಕುತಿ್ತದ್ದರು.
ಈ ಗಲಿಬಿಲಿಯಿಂ ಾಗಿಯೂ ಕೂ ಾಟದಿಂ ಾಗಿಯೂ ಏನು ನಡೆಯಿತೆಂಬುದರ
ಬಗೆ್ಗ ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ೌಲನನು್ನ
ಸೈನ್ಯದ ಕೋಟೆ ಳಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
35-36 ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಸೈನಿಕರು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಬಳಿಗೆ
ಬಂ ಾಗ ೌಲನನು್ನ ರ ಸಲು ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ
ಕೇಡು ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ ಜನರು, “ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲರಿ!” ಎಂದು ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದರು.

37 ಸೈನಿಕರು ೌಲನನು್ನ ಸೈನ್ಯದ ಕೋಟೆ ಳಗೆ ಕೊಂಡೊಯು್ಯತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ೌಲನು
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಾ ಾಡಬಹುದೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು, “ಓಹೋ, ನಿನಗೆ ಗಿ್ರೕಕ್ ಾಷೆ ಗೊತಿ್ತದೆ ಾ? 38 ಾ ಾದರೆ,
ಾನು ೕಚಿಸಿದ ವ್ಯಕಿ್ತ ನೀನಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ಹಿಂದೆ ಗಲಭೆ ಆರಂಭಿಸಿದ
ಈಜಿಪಿ್ಟನವನೇ ನೀನೆಂದು ಾನು ಾವಿಸಿದೆ್ದ. ಆಈಜಿಪಿ್ಟನವನು ಾಲು ್ಕ ಾವಿರಮಂದಿ
ಕೊಲೆ ಾರರನು್ನ ಮರಳು ಾಡಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

39 ೌಲನು, “ಇಲ್ಲ, ಾನು ಾಸರ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯನು. ಾಸರ್ವು ಸಿಲಿಸಿಯ
ದೇಶದಲಿ್ಲದೆ. ಾನು ಆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರದ ಪ್ರಜೆ. ದಯವಿಟು್ಟ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡಲು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
40 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಲು ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ೌಲನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಬಳಿಕ,
ೌನ ಾಗಿರುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಕೈಸನೆ್ನ ಾಡಿದನು. ಜನರು ೌನ ಾದರು. ಆಗ
ೌಲನು ಅವರೊಂದಿಗೆಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಿದನು.

22
ೌಲನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದು್ದ

1 ೌಲನು, “ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನನ್ನ ತಂದೆಗಳೇ, ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಾದವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ!”
ಎಂದನು.

2 ೌಲನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಮತ್ತಷು್ಟ ನಿಶಬ್ಧ ಾದರು.

3ಆಗ ೌಲನು ಹೀಗೆಂದನು: “ ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯನು. ಾನು ಹುಟಿ್ಟದು್ದ ಸಿಲಿಸಿಯ
ದೇಶದ ಾಸರ್ದಲಿ್ಲ. ಆದರೆ ಾನುಬೆಳೆದದು್ದ ಈಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ. ಾನು ಗಮಲಿಯೇಲನ
ವಿ ಾ್ಯಥಿರ್ ಾಗಿದೆ್ದನು. ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಅವನು
ನನಗೆಬಹುಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿಬೋಧಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇಂದುಇಲಿ್ಲರುವನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಂತೆಯೇ ಾನೂ
ದೇವರಸೇವೆಯಬಗೆ್ಗಬಹಳಅಭಿ ಾನಉಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದ. 4ಯೇಸುವಿನ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಾರು ಹಿಂ ಾಲಿಸು ಾ್ತರೋ ಅವರನು್ನ ಾನು ಹಿಂಸಿಸಿದೆನು. ನನ್ನ ದೆಸೆಯಿಂದ

ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. ಾನು ಪುರುಷರನು್ನ ಮತು್ತ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ
ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿದೆನು.

5 “ಇದು ಸತ್ಯವೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರೀ ಾಯಕರ
ಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರು ಾ ಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಒಂದು ಸಲ, ಈ ಾಯಕರು ನನಗೆ ಕೆಲವು
ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ದಮಸ್ಕ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲನ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಆ
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ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ. (ಯೇಸುವಿನ) ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ದಂಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅವರನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಾನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದ.

ೌಲನ ತನ್ನ ಮನಪರಿವತರ್ನೆಯ ಾ ಯ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ
6 “ ಾನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ದಮಸ್ಕದ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಒಂದು ಘಟನೆ

ಸಂಭವಿಸಿತು. ಆಗ ಸು ಾರು ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಾಗಿತು್ತ. ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ
ಬೆಳಕೊಂದು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರ ಾಶಿಸಿತು. 7 ಾನು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದೆ್ದನು. ಆಗ
ಾಣಿ ಂದು ನನಗೆ, ‘ ೌಲನೇ, ೌಲನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾಕೆ ಹಿಂಸೆ
ಪಡಿಸುತಿ್ತರುವೆ?’ ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

8 “ ಾನು, ‘ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಾರು?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆನು. ಆ ಾಣಿಯು,
‘ ಾನು ನಜರೇತಿನಯೇಸು. ನೀನು ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತರುವುದು ನನ್ನನೆ್ನೕ’ ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
9 ನನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದ ಜನರು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಅವರು ಬೆಳಕನು್ನ ನೋಡಿದರು.

10 “ ಾನು, ‘ಪ್ರಭುವೇ, ಾನೇನು ಾಡಲಿ’ ಎಂದೆನು. ಪ್ರಭುವು ‘ಎದು್ದ
ದಮಸ್ಕದೊಳಗೆ ಹೋಗು. ಾನು ನಿನಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸ ಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 11 ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ಆ ಬೆಳಕು
ನನ್ನನು್ನ ಕುರುಡನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದ್ದರಿಂದನನಗೆಏನೂ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಆಜನರು
ನನ್ನನು್ನ ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಕೈಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು.

12 “ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಅನನೀಯ ಎಂಬುವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಅನನೀಯನು
ಾಮಿರ್ಕ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರು ಅವನನು್ನ ೌರವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 13ಅನನೀಯನು
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ಸಹೋದರ ಾದ ೌಲನೇ, ನಿನಗೆ ಮತೆ್ತ ದೃಷಿ್ಟ ಬರಲಿ!’
ಎಂದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಬಂದಿತು ಮತು್ತ ಾನು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿದೆನು.

14 “ಅನನೀಯನು ನನಗೆ, ‘ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರು ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ
ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ನೀನುದೇವರ ೕಜನೆಯನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ
ನೀತಿಸ್ವರೂಪನನು್ನ (ಯೇಸು) ನೋಡಬೇಕೆಂತಲೂ ಆತನ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ
ಕೇಳಬೇಕೆಂತಲೂ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. 15 ನೀನು ಕಂಡ
ಮತು್ತ ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಾ ಾಗಿರುವೆ. 16 ಈಗ
ನೀನು ತಡ ಾಡುವುದೇಕೆ? ಎದೆ್ದೕಳು! ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
17 “ತರು ಾಯ ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದೆನು. ಾನು ದೇ ಾಲಯದ

ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ನನಗೊಂದು ದಶರ್ನ ಾಯಿತು. 18 ಾನು
ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆತನು ನನಗೆ, ‘ಬೇಗನೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹೊರಡು!
ನನ್ನ ಕುರಿ ಾದ ಾ ಯನು್ನ ಈ ಜನರು ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 “ ಾನು, ‘ಪ್ರಭುವೇ, ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗಳಿಗೆ ಾಕಿಸಿ ಹೊಡೆಸುತಿ್ತದ್ದವನು
ಾನೇ ಎಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟರುವ ಜನರನು್ನ ಪತೆ್ತಹಚಿ್ಚ
ಬಂಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ. 20 ನಿನ್ನ
ಾ ಾದ ಸೆ್ತಫನನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ಾನು ಅಲಿ್ಲದ್ದದು್ದ ಸಹ ಜನರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಸೆ್ತಫನನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಅವರು ನಿಧರ್ರಿಸಿ ಾಗ ಾನೂ ಅದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಅಲೆ್ಲೕ
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ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲತಿ್ತದ್ದ ಜನರ ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಸಹ
ಾನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದ!’ ಎಂದೆನು.
21 “ಆದರೆ ಯೇಸು ನನಗೆ, ‘ಈಗ ಹೊರಡು, ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲರುವ

ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.”
22 ೌಲನು ಈ ಕೊನೆಯ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅಂದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರ ಬಳಿಗೆ

ಹೋಗುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿ ಾಗ ಅವರು ಅವನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿ, “ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲರಿ! ಅವನನು್ನ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ತೊಲಗಿಸಿರಿ! ಇಂಥ
ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಜೀವಿಸಲು ಅವ ಾಶವನೆ್ನೕ ಕೊಡಕೂಡದು!” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.
23 ಅವರು ಬೊಬೆ್ಬ ಾಕಿದರು; ತಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ಬೀಸಿದರು;
ಧೂಳನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ತೂರಿದರು. 24 ಆಗ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ೌಲನನು್ನ
ದಂಡಿನ ಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊಡೆಯಲು ಸೈನಿಕರಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು. ಜನರು ೌಲನ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕೂಗಲು ಾರಣವೇನೆಂದು
ೌಲನಿಂದಲೇಹೇಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದುಸೇ ಾಧಿಪತಿಯಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ. 25ಸೈನಿಕರು
ಹೊಡೆಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ೌಲನನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತರಲುಅಲಿ್ಲದ್ದ ರೋಮ್ಅಧಿ ಾರಿಗೆ ೌಲನು,
“ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ತೀ ಾರ್ಗಿಲ್ಲದ ರೋಮ್ಪ್ರಜೆ ಬ್ಬನನು್ನ ಹೊಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ
ಹಕಿ್ಕದೆ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

26 ಆ ಅಧಿ ಾರಿಯು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ನೀನು ಏನು ಾಡುತಿ್ತರುವೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ ೕ? ಈ ಮನುಷ ್ಯನು
ರೋಮಿನ ಪ್ರಜೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಹೇಳು, ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ರೋಮಿನ ಪ್ರಜೆ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ೌಲನು, “ ೌದು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
28ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು, “ ಾನು ರೋಮಿನ ಪ್ರಜೆ ಾಗಲು ಬಹಳ ಹಣಕೊಟಿ್ಟರುವೆ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು, “ ಾನು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದಲೇ ರೋಮಿನ ಪ್ರಜೆ” ಎಂದನು.
29 ೌಲನನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು ಆ ಕೂಡಲೇ ೌಲನ ಬಳಿಯಿಂದ

ಹೊರಟುಹೋದರು. ೌಲನನು್ನ ಆಗಲೇ ಕಟಿ್ಟ ಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ ೌಲನು
ರೋಮಿನ ಪ್ರಜೆ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ ಭಯ ಾಯಿತು.

ೌಲನುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವನು
30 ಮರುದಿನ, ೌಲನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಂದ ಆ ಾದನೆ

ಏನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಮ ಾ ಾಜಕರಿಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾ್ಯಯಸಭೆಯವರಿಗೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬರಲು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ೌಲನ ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಅವನನು್ನ
ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಭೆಯಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.

23
1 ೌಲನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾ್ಯಯಸಭೆಯನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ, “ಸಹೋದರರೇ,
ಾನು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಮನ ಾ್ಸ ಯಿಂದ ದೇವರ ಮುಂದೆ
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ನಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 2 ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾದ ಅನನೀಯನು
ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ೌಲನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಅನನೀಯನು ೌಲನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿದ್ದವರಿಗೆ ೌಲನ ಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯಲು ಹೇಳಿದನು. 3 ೌಲನು
ಅನನೀಯನಿಗೆ, “ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸಹ ಹೊಡೆಯುವನು! ಸುಣ್ಣ ಬಳಿದ ಗೋಡೆ
ನೀನು! ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಾಡಲು ಅಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ ಾ! ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅದು ವಿರುದ್ಧ ಾದದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ೌಲನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರು ಅವನಿಗೆ, “ದೇವರ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನಿಗೆ
ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಾ ಾಡಕೂಡದು! ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5 ೌಲನು, “ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನೆಂದು ನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತರಲಿ್ಲಲ್ಲ. ‘ನಿಮ್ಮ ಜನ ಾಯಕರ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳುನು್ನ ಆಡ ಾರದು’✡ ಎಂದು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಸಭೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಸದು್ದ ಾಯ ಾಗಿದ್ದರು; ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು
ಫರಿ ಾಯ ಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು, “ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಾನು
ಫರಿ ಾಯನು! ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಫರಿ ಾಯ ಾಗಿದ್ದನು! ಸತ್ತವರು ಪುನರು ಾ್ಥನ
ಹೊಂದು ಾ್ತರೆಂದು ಾನು ನಂಬುವುದರಿಂದ ಇಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ
ಗುರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ!” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.

7 ೌಲನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಾಗ, ಫರಿ ಾಯರಿಗೂ ಸದು್ದ ಾಯರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ
ಾ ಾ್ವದ ಾಯಿತು. ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಭೇದ ಉಂಟಾಯಿತು. 8 (ಸತ್ತವರಿಗೆ
ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲ; ದೇವದೂತರುಗ ಾಗಲಿ ಆತ್ಮಗ ಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು
ಸದು್ದ ಾಯರ ನಂಬಿಕೆ. ಫರಿ ಾಯರ ನಂಬಿಕೆ ಇದಕೆ್ಕ ತದಿ್ವರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ.) 9 ಈ
ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಆಭರ್ಟಿಸಿತೊಡಗಿದರು. ಫರಿ ಾಯರ
ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡು, “ಈ
ಮನುಷ ್ಯನಲಿ್ಲ ನಮಗೇನೂ ತಪು ್ಪ ಕಂಡುಬರುತಿ್ತಲ್ಲ! ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ದೇವದೂತ ಾಗಲಿ ಆತ್ಮ ಾಗಲಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದಿ್ದರಬೇಕು!” ಎಂದು
ಾದಿಸಿದರು.
10 ಈ ಾ ಾ್ವದವು ಜಗಳ ಾಯಿತು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ೌಲನನು್ನ ತುಂಡುತುಂಡು
ಾಡುವರೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಸಿ ಾಯಿಗಳಿಗೆ, “ಕೆಳಗೆ

ಇಳಿದುಹೋಗಿ ೌಲನನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬಳಿಯಿಂದ ಕೊಂಡೊಯು್ದ ಸೈನ್ಯದ
ಕೋಟೆ ಳಗೆ ಇರಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

11 ಮರುದಿನ ಾತಿ್ರ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವು ಬಂದು ೌಲನ ಬಳಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು,
“ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರು! ನೀನು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವೆ. ನೀನು
ರೋಮಿಗೂ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಬೇಕು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೌಲನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಕೆಲವುಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಚು
12ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, ಾವು ೌಲನನು್ನ ಕೊಲ್ಲದ

ಹೊರತು ಏನನೂ್ನ ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಏನನೂ್ನ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬು ಾಗಿ ಹರಕೆ
✡ 23:5: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 22:28.
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ಾಡಿಕೊಂಡರು. 13 ಹೀಗೆ ಸು ಾರು ನಲವತ್ತಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿ ಹರಕೆ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 14 ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮ ಾ ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ

ಹಿರಿಯ ಾಯಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ ಾವು ೌಲನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ತನಕ ತಿನು್ನವುದೂ
ಇಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಠಿಣ ಾದ ಹರಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ!
15 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನೀವು ಾಡಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗೂ ಎ ಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿರಿ. ೌಲನಿಗೆ
ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ೌಲನನು್ನ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ೌಲನು ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಬರುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಾವು ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಾದುಕೊಂಡಿದು್ದ ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲತೆ್ತೕವೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

16ಆದರೆ ಈ ೕಜನೆಯಬಗೆ್ಗ ೌಲನ ಸೋದರಳಿಯನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವನು
ಸೈನ್ಯದ ಕೋಟೆ ಳಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ೕಜನೆಯ ಬಗೆ್ಗ ೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
17 ಆಗ ೌಲನು ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕರೆದು, “ಈ ೌವನಸ್ಥನನು್ನ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಇವನು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಆದ್ದರಿಂದ ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಯು
ೌಲನ ಸೋದರಳಿಯನನು್ನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
ಆ ಅಧಿ ಾರಿಯು ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ, “ಈ ೌವನಸ್ಥನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಸೆರೆ ಾಸದಲಿ್ಲರುವ ೌಲನು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು ಇವನು
ನಿನಗೊಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಆ ೌವನಸ್ಥನನು್ನ ಕೈಹಿಡಿದು ಏ ಾಂತ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, “ನೀನು ಏನು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

20 ಆ ೌವನಸ್ಥನು, “ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ೌಲನಿಗೆ
ಕೇಳಬೇಕೆಂಬ ನೆವವನು್ನ ಹೇಳಿ ಾಳೆಯ ಆಲೋಚ ಾಸಭೆಗೆ ೌಲನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡುಬರಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
21 ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ನಂಬಬೇಡ! ೌಲನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಲವತ್ತಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ೌಲನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ
ತನಕ ತಿನು್ನವುದೂ ಇಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹರಕೆ
ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ! ಈಗ ಅವರು ನಿನ್ನ ಒಪಿ್ಪಗೆ ಾಗಿ ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
22 ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ೌವನಸ್ಥನಿಗೆ, “ಅವರ ೕಜನೆಯ ಬಗೆ್ಗ ನೀನು ನನಗೆ

ಹೇಳಿರುವು ಾಗಿ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಡ”ಎಂದು ಹೇಳಿಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

ೌಲನನು್ನ ಸೆಜರೇಯಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸ ಾಯಿತು
23 ಬಳಿಕ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಇಬ್ಬರು ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ,

“ಸೆಜರೇಯಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಇನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು. ಅಲ್ಲದೆ
ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿಯ ಅಶ್ವದಳವನೂ್ನ ಇನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಭಲೆ್ಲಯವರನೂ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು.
ಈ ಾತಿ್ರ ಒಂಭತು್ತ ಗಂಟೆಗೆ ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಲು ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. 24 ೌಲನ
ಪ್ರ ಾಣ ಾ್ಕಗಿ ಕೆಲವು ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾದ ಫೇಲಿಕ್ಸನ
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ಬಳಿಗೆ ಅವನನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲೇಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
25ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಒಂದು ಪತ್ರವನೂ್ನ ಬರೆದನು. ಅದರಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸ ಾಗಿತು್ತ:

26 ಾ್ಲಡಿಯ ಲೂಸಿಯನಿಂದಮ ಾ ಾಜಶಿ್ರೕಗ ಾದ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಫೇಲಿಕ್ಸನಿಗೆ,

ವಂದನೆಗಳು.
27 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಈ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಲು್ಲವುದರಲಿ್ಲದ್ದರು. ಆದರೆ

ಇವನು ರೋಮ್ ನ ಪ್ರಜೆಯೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇವನನು್ನ ಾ ಾಡಿದೆನು. 28 ಅವರು ಇವನ
ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುತಿ್ತರುವ ಆ ಾದನೆಗಳಿಗೆ ಾರಣವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಾನು
ಾ್ಯಯಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದೆ. 29 ಅಲಿ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
ೌಲನು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹೇಳಿದರೂ ಅವರ
ಆ ಾದನೆಗಳು ಅವರ ಸ್ವಂತಯೆಹೂದ್ಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಾ್ದಗಿದ್ದವು.
ಅಲ್ಲದೆ ಇವನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆ ಾಗಲಿ ಮರಣದಂಡನೆ ಾಗಲಿ ಗುರಿಪಡಿಸಬಹು ಾದ
ಾವ ಅಪ ಾಧವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 30 ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ೌಲನನು್ನ

ಕೊಲ್ಲಲು ೕಜನೆ ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಅವನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನ ಮೇಲಿರುವ ದೂರುಗಳನು್ನ
ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಾನು ಆ ಾದಕರಿಗೂ ಸಹ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

31 ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಆ ಗನು ಾರ ಾಗಿ ಸೈನಿಕರು ಾಯರ್ವೆಸಗಿದರು. ಆ
ಾತಿ್ರ ಸೈನಿಕರು ೌಲನನು್ನ ಅಂತಿಪತಿ್ರಯ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. 32 ಮರುದಿನ ಅಶ್ವದಳದವರು ೌಲನೊಂದಿಗೆ ಸೆಜರೇಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಹೋದರು. ಆದರೆ ಉಳಿದ ಸೈನಿಕರು ಮತು್ತ ಭಜಿರ್ ಾರರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸೈನ್ಯದ
ಕೋಟೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. 33 ಅಶ್ವದಳದವರು ಸೆಜರೇಯ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ,
ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾದಫೇಲಿಕ್ಸನಿಗೆಪತ್ರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಳಿಕಅವರು ೌಲನನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದರು.

34 ಾಜ್ಯ ಾಲನು ಪತ್ರವನು್ನ ಓದಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ೌಲನಿಗೆ, “ನೀನು
ಾವ ದೇಶದವನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿ ಾಗ, ಸಿಲಿಸಿಯದವನೆಂಬುದು ತಿಳಿಯಿತು.

35 ಾಜ್ಯ ಾಲನು, “ನಿನಗೆವಿರೋಧ ಾಗಿರುವಯೆಹೂದ್ಯರು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಾನು
ನಿನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಾಜ್ಯ ಾಲನು ೌಲನನು್ನ
ಅರಮನೆ ಳಗೆ ಇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. (ಈ ಕಟ್ಟಡವನು್ನ ಹೆರೋದನು
ಕಟಿ್ಟಸಿದ್ದನು.)

24
ೌಲನಮೇಲೆಯೆಹೂದ್ಯರ ದೋ ಾರೋಪಣೆ

1 ಐದು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಅನನೀಯನು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಹಿರೀ ಾಯಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಮತು್ತ ತೆತುರ್ಲ್ಲ ಎಂಬ ವಕೀಲನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಾಜ್ಯ ಾಲನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ೌಲನ ಮೇಲೆ ದೋ ಾರೋಪಣೆ ಾಡಲು ಸೆಜರೇಯ
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ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 2 ೌಲನನು್ನ ಸಭೆಗೆ ಕರೆಸ ಾಯಿತು. ಆಗ ತೆತುರ್ಲ್ಲನು ತನ್ನ
ಆ ಾದನೆಗಳನು್ನ ಹೊರಿಸ ಾರಂಭಿಸಿದನು:

“ಮ ಾ ಾಜಶಿ್ರೕಗ ಾದ ಫೇಲಿಕ್ಸನೇ, ನಿನ್ನ ದೆಸೆಯಿಂ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರು
ಾಂತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ನಿನ್ನ ವಿವೇಕದ ಸ ಾಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ
ಅನೇಕ ದೋಷಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸು ಾರಣೆಗಳನು್ನ ಾಡ ಾಗಿದೆ. 3 ಾವು
ಇವುಗಳನು್ನ ಬಹು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
4 ಆದರೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಸಮಯವನು್ನ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಯಸದೆ, ಕೆಲವೇ
ಾತುಗಳಲಿ್ಲ ಹೇಳುವೆ. ದಯವಿಟು್ಟ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರು. 5ಈಮನುಷ ್ಯನು ( ೌಲನು)

ಗಲಭೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಜಗತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಎಲೆ್ಲೕ ಇರಲಿ, ಅಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಇವನು
ಗಲಭೆಯನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸು ಾ್ತನೆ. ಇವನು ‘ನಜರೇನ’ ಪಂಗಡದ ಾಯಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
6 ಅಲ್ಲದೆ, ಇವನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು, ಆದರೆ
ಾವು ಇವನನು್ನ ತಡೆದೆವು. 7 * 8 ಸ್ವತಃ ನೀನೇ ಇವನಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳು.
ಆಗ ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಸತ್ಯ ಾಗಿವೆ ೕ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲು ನಿನಗೆ
ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು.” 9 ಉಳಿದ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಸತ್ಯ ಾದುವುಗಳು!” ಎಂದರು.
ಫೇಲಿಕ್ಸನ ಎದುರು ೌಲನ ಪ್ರತಿ ಾದನೆ

10 ಾಜ್ಯ ಾಲನು ೌಲನಿಗೆ ಸನೆ್ನ ಾಡಿ, ಾ ಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದನು. ಆಗ
ೌಲನು ಹೀಗೆಂದನು: “ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾದ ಫೇಲಿಕ್ಸನೇ, ನೀನು ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳಿಂದ
ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿರುವುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ
ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನನ್ನನು್ನ ಪ್ರತಿ ಾದಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು. 11 ಾನು ಆ ಾಧನೆಗೋಸ ್ಕರ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದದು್ದ ಕೇವಲ ಹನೆ್ನರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷೆ್ಟ. ಅದು
ಸತ್ಯವೆಂದು ಸ್ವತಃ ನೀನೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲ. 12 ಾನು ದೇ ಾಲಯದ ಾ್ಲಗಲಿ
ಸ ಾಮಂದಿರಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಾ್ಲಗಲಿ ಾರೊಂದಿ ಾದರೂ ಾದ
ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ, ಇಲ್ಲವೆ ಜನರ ಗುಂಪು ಕೂಡಿಸುವುದನು್ನ ಇವರು ನೋಡಿಲ್ಲ.

13 ಈಗ ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ನಿರೂಪಿಸ ಾರರು.

14 “ಆದರೆ ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಯೇಸುವಿನ ಾಗರ್ದ
ಹಿಂ ಾಲಕ ಾದ ಾನು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಯೇಸುವಿನ
ಾಗರ್ವು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ೕಶೆಯ

ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ
ಾನು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ. 15ಈಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆದೇವರಲಿ್ಲ ಾವನಿರೀ ಯಿದೆ ೕಅದೇ
ನಿರೀ ನನಗೂ ಇದೆ. ನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಅನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಪುನರು ಾ್ಥನ ಾಗುತ್ತದೆ
ಎಂಬುದೇ ಆ ನಿರೀ . 16 ಈ ಾರಣದಿಂದ ಾನು ಾವುದನು್ನ ಸರಿ ಾದದು್ದ
ಎಂದು ನಂಬಿದೆ್ದೕನೋ ಅದನು್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆಯೂ ಮನುಷ ್ಯರ ಮುಂದೆಯೂ
ಾಡಲು ಾ ಾಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

* 24:7: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 7ನೇ ವಚನವನು್ನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ಆದರೆ ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ ಲೂಸಿಯನು
ಬಂದು ಹೆಚು್ಚ ಬಲಪ್ರ ೕಗ ಾಡಿ ಅವನನು್ನ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ಕೊಂಡೊಯ್ದನು, ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೂರು ಹೇಳುವಂತೆ ಲೂಸಿಯನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.”
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17 “ ಾನು ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ
ಾನು ನನ್ನ ಜನರಿ ಾಗಿ ಹಣವನು್ನ ತರುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ
ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಮರಳಿ ಹೋದೆನು. 18 ಾನು ಈ
ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಕೆಲವುಮಂದಿಯೆಹೂದ್ಯರು ನನ್ನನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಕಂಡರು. ಾನು ಶು ಾ್ಧಚಾರದ ವಿಧಿಯನು್ನ ಮುಗಿಸಿದೆ್ದನು. ಾನು ಾವ
ಗಲಭೆಯನೂ್ನ ಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಾವ ಜನರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 19 ಆದರೆ
ಏ ಾ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರು ಈಗ ನಿನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ
ಇರಬೇಕಿತು್ತ. ಾನು ನಿಜ ಾಗಿಏ ಾದರೂತಪು ್ಪ ಾಡಿದ್ದರೆಏ ಾ್ಯದಆಯೆಹೂದ್ಯರೇ
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೋ ಾರೋಪಣೆ ಾಡಬೇಕಿತು್ತ. 20 ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾ್ಯಯಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿ ಾ್ದಗ, ನನ್ನಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಾವ
ಅಪ ಾಧಗಳು ಕಂಡುಬಂದವೆಂದು ಇಲಿ್ಲರುವ ಈಯೆಹೂದ್ಯರನೆ್ನೕ ಕೇಳು. 21 ಾನು
ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿ ಾ್ದಗ, ‘ಸತ್ತವರು ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದು ಾ್ತರೆಂದು ಾನು
ನಂಬುವುದರಿಂದ ಇಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ!’ ಎಂಬಒಂದೇ ಒಂದು
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಾನು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದೆ.”

22 ಫೇಲಿಕ್ಸನು ಯೇಸುವಿನ ಾಗರ್ದ ಬಗೆ್ಗ ದಲೇ ಾಕಷು್ಟ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನು ವಿಚಾರಣೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, “ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ
ಲೂಸಿಯನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ತೀಪರ್ನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 23 ೌಲನನು್ನ ಾವಲಿನಲಿ್ಲರಿಸಬೇಕೆಂದು ಫೇಲಿಕ್ಸನು
ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ೌಲನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವತಂತ್ರವನು್ನ ಕೊಡುವಂತೆಯೂ
ೌಲನ ಮಿತ್ರರು ಅವನಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಅವ ಾಶ
ಕೊಡಬೇಕೆಂತಲೂ ಅವನು ಅಧಿ ಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

ಫೇಲಿಕ್ಸ ಮತು್ತ ಅವನ ಪತಿ್ನಯಮುಂದೆ ೌಲನು
24 ಕೆಲವು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಫೇಲಿಕ್ಸನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ದೂ್ರಸಿಲ್ಲ ಂದಿಗೆ

ಬಂದನು. ಆಕೆ ಯೆಹೂದ್ಯಳು. ಫೇಲಿಕ್ಸನು ೌಲನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿದನು.
ಕಿ್ರಸ್ತ ಾದ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ೌಲನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅವನು
ಆಲಿಸಿದನು. 25ಆದರೆ ನೀತಿಯ ಾಳೆ್ವ, ಇಂದಿ್ರಯನಿಗ್ರಹ ಮತು್ತ ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವ
ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ೌಲನು ಾ ಾಡಿ ಾಗ ಅವನು ಭಯಗೊಂಡು, “ಈಗ
ನೀನು ಹೋಗು! ನನಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಸಮಯವಿರು ಾಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಯಿಸುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 26 ಆದರೆ ೌಲನು ಲಂಚ ಕೊಡಬಹುದೆಂದು ಅವನು
ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅನೇಕ ಸಲ ೌಲನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡಿದನು.
27 ಆದರೆ ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಫೇಲಿಕ್ಸನ ಬದ ಾಗಿ ಸಿರ್ಯ ಫೆಸ್ತನು
ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾದನು. ಆದರೆ ಫೇಲಿಕ್ಸನು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ೌಲನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು.

25
ಸೀಸರನನು್ನ ಾಣಲು ೌಲನು ಾಡಿದಮನವಿ
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1 ಫೆಸ್ತನು ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿ ಮೂರು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಸೆಜರೇಯದಿಂದ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. 2 ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಪ್ರಮುಖ ಯೆಹೂದ್ಯ
ಾಯಕರು ಫೆಸ್ತನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ೌಲನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದೋ ಾರೋಪಣೆಗಳನು್ನ
ಹೇಳಿದರು. 3ಅಲ್ಲದೆ ೌಲನನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಅವರು ಫೆಸ್ತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ೌಲನನು್ನ ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ
ೕಜನೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 4ಆದರೆಫೆಸ್ತನು, “ಇಲ್ಲ! ೌಲನನು್ನ ಸೆಜರೇಯದಲೆ್ಲೕ

ಇರಿಸ ಾಗುವುದು. ಾನೇ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗಲಿದೆ್ದೕನೆ. 5 ನಿಮ್ಮ ಾಯಕರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರಲಿ. ಅವನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅಪ ಾಧ ಾಡಿದ್ದರೆ
ಅವನ ಮೇಲೆ ಸೆಜರೇಯದಲೆ್ಲೕ ಅವರು ದೋ ಾರೋಪಣೆ ಾಡಲಿ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

6 ಫೆಸ್ತನು ಇನೂ್ನ ಎಂಟು-ಹತು್ತ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇದ್ದನು. ಬಳಿಕ
ಅವನು ಸೆಜರೇಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಮರುದಿನ ಅವನು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ೌಲನನು್ನ
ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಫೆಸ್ತನು ಾ್ಯ ಾ ಾ್ಥನದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 7 ೌಲನು ಾ್ಯ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಬಂದನು.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ಅವನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ದೋ ಾರೋಪಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದಕೂ್ಕ ಆ ಾರವಿರಲಿಲ್ಲ. 8 ೌಲನು ಪ್ರತಿ ಾದ ಾಡು ಾ್ತ, “ ಾನು

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಲಿದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಲಿಸೀಸರನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಲಿ ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಡಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಆದರೆ ಫೆಸ್ತನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ೌಲನಿಗೆ, “ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಬಯಸುವೆ ಾ? ಈ
ದೋ ಾರೋಪಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಾನು ಅಲಿ್ಲಯೇ ನಿನಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಅಪೇ ಸುವಿ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

10-11 ೌಲನು, “ಈಗ ಾನು ಸೀಸರನ ಾ್ಯ ಾ ಾ್ಥನದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನಗೆತೀ ಾರ್ಗಬೇ ಾದದು್ದ ಇಲಿ್ಲಯೇ! ಾನುಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಾವಅಪ ಾಧವನೂ್ನ
ಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಸತ್ಯವೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಾನು ಅಪ ಾಧಿ ಾಗಿದು್ದ

ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ನನಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದರೆ, ಾನು ಆ ತೀಪರ್ನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಇವರ ದೋ ಾರೋಪಣೆಗಳು ಸತ್ಯ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನನು್ನ
ಇವರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲು ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ! ನನ್ನ ವಿಷಯವನು್ನ ಸೀಸರನೇ
ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿ!” ಎಂದನು.

12ಫೆಸ್ತನು ತನ್ನ ಸಲಹೆ ಾರರೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು,
“ನನ್ನ ವಿಷಯವನು್ನ ಸೀಸರನೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿ ಎಂದು ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ
ನಿನ್ನನು್ನ ಸೀಸರನ ಬಳಿಗೇ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
ಹೆರೋದ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನ ಮುಂದೆ ೌಲನು

13 ಕೆಲವು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಾಜ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನು ಮತು್ತ ಬೆನಿರ್ಕೆ ಾಣಿ ಫೆಸ್ತನನು್ನ
ವಂದಿಸಲು ಸೆಜರೇಯಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 14 ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಇದ್ದರು. ಫೆಸ್ತನು ೌಲನ ಾ್ಯಜ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಾಜನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿಸಿದನು: “ಫೇಲಿಕ್ಸನು
ಸೆರೆಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಬಿಟು್ಟಹೋದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ಇ ಾ್ದನೆ. 15 ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
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ಹೋಗಿ ಾ್ದಗ ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರು ಅವನಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದೋ ಾರೋಪಣೆ ಾಡಿದರು. ಾನು ಅವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ
ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ. 16 ಆದರೆ ಾನು,
‘ದೋ ಾರೋಪಣೆ ಹೊರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ತೀಪಿರ್ ಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸುವುದು ರೋಮ್ ನವರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲ. ದಲನೆಯ ಾಗಿ, ಅವನು ತನ್ನ
ಮೇಲೆದೋ ಾರೋಪಣೆ ಾಡುತಿ್ತರವವರನು್ನ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಸಂಧಿಸಿಅವರ
ದೋ ಾರೋಪಣೆಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತನ್ನನು್ನ ಪ್ರತಿ ಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವ ಾಶ
ಕೊಡಲೇಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

17 “ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಾನು ತಡ ಾಡದೆ ಮರುದಿನವೇ
ಾ್ಯ ಾ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತು ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ( ೌಲನನು್ನ) ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದೆನು. 18 ಯೆಹೂದ್ಯರು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವನ ಮೇಲೆ
ದೋ ಾರೋಪಣೆಗಳನು್ನ ಹೊರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಾನು ೕಚಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಾವ ಕೆಟ್ಟ ಅಪ ಾಧವ ಾ್ನಗಲಿ ಹೊರಿಸಲಿಲ್ಲ.
19 ಅವರು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಧಮರ್ಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟಿ್ಟದ್ದವು
ಮತು್ತ ಯೇಸು ಎಂಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕುರಿತ ಾ್ದಗಿದ್ದವು. ಸತು್ತಹೋದ ಯೇಸು ಈಗ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ೌಲನು ಹೇಳಿದನು. 20ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನನಗೆ ಹೆಚಿ್ಚಗೆ
ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾನು ೌಲನಿಗೆ,
‘ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವೆ ಾ?’
ಎಂದು ಕೇಳಿದೆನು. 21ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, ‘ಚಕ್ರವತಿರ್ಯೇ (ಸೀಸರನೇ) ನನ್ನ ಾದವನು್ನ
ತೀ ಾರ್ನಿಸಲಿ. ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಸಂರ ಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ರೋಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಚಕ್ರವತಿರ್ಯ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ತನಕ ಅವನನು್ನ
ಾವಲಿನಲಿ್ಲರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದೆನು.”
22 ಅಗಿ್ರಪ್ಪನು ಫೆಸ್ತನಿಗೆ, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೂ

ಇಷ್ಟವಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಫೆಸ್ತನು, “ಅವನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ನೀನು ಾಳೆ ಕೇಳಬಹುದು!” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
23 ಮರುದಿನ ಅಗಿ್ರಪ್ಪ ಾಜ ಮತು್ತ ಬೆನಿರ್ಕೆ ಾಣಿ ವೈಭವದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ

ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಗ ಡನೆ ಾಗೂ ಸೆಜರೇಯದ ಪ್ರಮುಖರೊಡನೆ
ಾ್ಯ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಬಂದರು. ೌಲನನು್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು
ಫೆಸ್ತನು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

24 ಫೆಸ್ತನು ಹೀಗೆಂದನು: “ ಾಜ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನೇ, ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಇಲಿ್ಲ ನೆರೆದಿರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರೇ, ನೀವು ನೋಡುತಿ್ತರುವ ಈ ಮನುಷ ್ಯನ ( ೌಲನ) ಮೇಲೆ ಇಲಿ್ಲರುವ ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು ನನಗೆ ದೂರುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ, ಇವನಿಗೆ
ಮರಣದಂಡನೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು. 25 ಾನು ಇವನನು್ನ ವಿಚಾರಣೆ
ಾಡಿ ಾಗ ಇವನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಾವ ತಪೂ್ಪ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೀಸರನಿಂದಲೇ

ತನಗೆ ಾ್ಯಯತೀ ಾರ್ಗಬೇಕೆಂದು ಇವನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನನು್ನ
ರೋಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಾನು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದೆ. 26 ಆದರೆ ಇವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಸೀಸರನಿಗೆ ಬರೆಯಲು ನಿದಿರ್ಷ್ಟ ಾದ ಅಪ ಾಧವೇನೂ ನನಗೆ ತೋರುತಿ್ತಲ್ಲ.
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ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಇವನನು್ನ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಮುಂದೆಯೂ ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ಾಜ ಾದ
ಅಗಿ್ರಪ್ಪನ ಮುಂದೆಯೂ ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇವನನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸಿ ಇವನ ಬಗೆ್ಗ
ಸೀಸರನಿಗೆ ಬರೆಯಲು ಏ ಾದರೂ ವಿಷಯವುನು್ನ ಕೊಡಬಲಿ್ಲರೆಂದು ನಿರೀ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
27 ಾನು ೕಚಿಸುವಂತೆ, ಒಬ್ಬ ಕೈದಿಯ ವಿರುದ್ಧವಿರುವ ದೋ ಾರೋಪಣೆಗಳನು್ನ
ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸದೆ ಅವನನು್ನ ಸೀಸರನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದುಮೂಖರ್ತನ ಾಗಿದೆ.”

26
ಾಜ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನ ಮುಂದೆ ೌಲನು

1 ಅಗಿ್ರಪ್ಪನು ೌಲನಿಗೆ, “ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಾ ಾಡಬಹುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ೌಲನು ತನ್ನ ಕೈಯೆತಿ್ತ ಾ ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿ
ಹೀಗೆಂದನು: 2 “ ಾಜ ಾದ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನೇ, ಯೆಹೂದ್ಯರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುತಿ್ತರುವ
ಆ ಾದನೆಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಾನು ಉತ್ತರಕೊಡುವೆನು. ಇಂದು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ಪ್ರತಿ ಾದ ಾಡುವ ಅವ ಾಶ ದೊರೆತಿರುವುದು ನನ್ನ ಾಗ ್ಯವೆಂದೇ ಎಣಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
3 ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಲು ಬಹು ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾಕೆಂದರೆ,
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಾದಿಸುತಿ್ತರುವ
ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿನಗೆ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಆಲಿಸು.
4 “ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವ ಾನದ ಬಗೆ್ಗ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಾನು

ಆರಂಭದಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಅನಂತರ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಜೀವಿಸಿದ ರೀತಿಯನು್ನ ಅವರು ಬಲ್ಲರು. 5 ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಬಹು ಾಲದಿಂದಲೂ
ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿ ಾ್ದರೆ. ನೀನು ಅವರನು್ನ ಕೇಳುವು ಾದರೆ, ಾನು ಒಳೆ್ಳಯ
ಫರಿ ಾಯ ಾಗಿದೆ್ದನೆಂದು ಅವರು ನಿನಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲರು. ಯೆಹೂದ್ಯರ ಇತರ
ಾವುದೇ ಪಂಗಡಗಿಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಫರಿ ಾಯರು ಯೆಹೂದ್ಯ

ಧಮರ್ದ ಕಟೆ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗು ಾ್ತರೆ. 6 ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ
ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾನು ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಈಗ ವಿಚಾರಣೆಗೆ

ಗುರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 7ಈ ಾ ಾ್ದನವು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹನೆ್ನರಡು
ಕುಲಗಳ ನಮ್ಮ ಜನರು ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹಗಲಿರುಳು ದೇವರ
ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಈ ನಿರೀ ಯಿಂದಲೇ. ಾನು ಸಹ ಇದೇ ನಿರೀ ಯನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆ ಾದನೆಗಳನು್ನ ಹೊರಿಸಿ ಾ್ದರೆ!
8ಸತ್ತವರನು್ನ ದೇವರು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದು ನಂಬತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೆಂದು
ನೀವು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ?

9 “ ಾನು ಫರಿ ಾಯ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಅನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
10 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಅನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ.
ಈ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಅನೇಕರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಲು ಮ ಾ ಾಜಕರು ನನಗೆ
ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕೊಂ ಾಗ ಅದಕೆ್ಕ ಾನೂ ನನ್ನ
ಸಮ್ಮತಿಯನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದೆ. 11 ಪ್ರತಿ ಂದು ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲಯೂ ಾನು
ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಿದೆನು. ಯೇಸುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ದೂಷಣೆಯ ಾತುಗಳನು್ನ
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ಅವರ ಾಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲು ಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದೆನು. ಆ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಮೇಲೆ
ಬಹುಕೋಪವುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ಅವರನು್ನ ಹುಡುಕಿಹುಡುಕಿ ಹಿಂಸಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ವಿದೇಶದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ಹೋದೆನು.
ತನ ಾದ ದಶರ್ನದ ಬಗೆ್ಗ ೌಲನ ಾ

12 “ಒಂದುಸಲ, ದಮಸ್ಕ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ಮ ಾ ಾಜಕರು ನನಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಯನೂ್ನ ಅಧಿ ಾರವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 13 ಾನು ದಮಸ್ಕದ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದನು. ಆಗ ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಾಗಿತು್ತ. ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಆಗ ಆ ಾಶದಿಂದ
ಸೂಯರ್ನಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ಬೆಳಕೊಂದು ಬಂದು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ
ಮತು್ತ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿತು. 14 ಾವೆಲ್ಲರೂ
ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದೆ್ದವು. ಆಗ ಾಣಿ ಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ* ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಆ ಾಣಿಯು, ‘ ೌಲನೇ, ೌಲನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಾಕೆ ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತರುವೆ? ಮುಳು್ಳಗೋಲನು್ನ ಒದೆಯುವುದು ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟ’ ಎಂದು

ಹೇಳಿತು.
15 “ ಾನು, ‘ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಾರು?’ ಎಂದೆನು.
“ಪ್ರಭುವು, ‘ನೀನು ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುತಿ್ತರುವಯೇಸುವೇ ಾನು. 16ಎದೆ್ದೕಳು! ನಿನ್ನನು್ನ

ನನ್ನ ಸೇವಕನ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾ ಯ ಾ್ನಗಿಯೂಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಈಹೊತು್ತ ಾನು
ನಿನಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡಲಿರುವದಶರ್ನಗಳ
ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ನೀನು ಜನರಿಗೆ ಾ ಾಗಿರುವೆ. ಇದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಈ ಹೊತು್ತ
ಾನು ನಿನಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡೆನು. 17 ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರಿಂದಲೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ
ಜನರಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ ಕೇ ಾಗದಂತೆ ಾ ಾಡುವೆನು. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅವರ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 18 ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ
ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವಂತೆಯೂ ಸೈ ಾನನ ಅಧಿ ಾರಕೆ್ಕ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ ಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವರ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರ ಾದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಾಲು
ಹೊಂದುವರು’ ಎಂದನು.”
ತನ್ನ ಸೇವೆಯಬಗೆ್ಗ ೌಲನ ವಿವರಣೆ

19 ೌಲನು ಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು: “ ಾಜ ಾದ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನೇ,
ಾನು ಪರಲೋಕದ ಈ ದಶರ್ನವನು್ನ ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಅದಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾದೆನು.

20 ಾನು ಜನರಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ’ ಎಂತಲೂ ಅವರಿ ಾಗಿರುವ ಾನ ಾಂತರವನು್ನ ೕಗ ್ಯ ಾದ
ಾಯರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತೋಪರ್ಡಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಹೇಳಿದೆನು. ದಲನೆಯ ಾಗಿ
ದಮಸ್ಕಕೂ್ಕ ಬಳಿಕ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂ ಜುದೇಯದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಗಕೂ್ಕ ಹೋಗಿ
ಅಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರ
ಬಳಿಗೂ ಹೋದೆನು.

21 “ಈ ಾರಣಗಳಿಂದಯೆಹೂದ್ಯರು ನನ್ನನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಬಂಧಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. 22 ಆದರೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು. ಆತನು
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಂದು ಇಲಿ್ಲ

* 26:14: ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಷೆ ಅರಮೇಯಿಕ್ಅಥ ಾ ಹೀಬೂ್ರ ಾಷೆ.



ಅ ಸ್ತಲರ ಾಯರ್ಗಳು 26:23 354 ಅ ಸ್ತಲರ ಾಯರ್ಗಳು 27:2

ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ಾನು ಕಂಡ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ಾ
ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಾನು ಾವ ಹೊಸದನೂ್ನ ಹೇಳದೆ, ೕಶೆ ಮತು್ತ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಮುಂದೆ ನೆರವೇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನೕ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
23 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಧೆಪಟು್ಟ ಸತು್ತ, ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ದಲನೆಯವ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದು,
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೂ ಬೆಳಕನು್ನ ತರು ಾ್ತನೆಂದು ೕಶೆ ಮತು್ತ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ.”

ಅಗಿ್ರಪ್ಪನನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಸಲು ೌಲನ ಪ್ರಯತ್ನ
24 ೌಲನು ತನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರಲು ಫೆಸ್ತನು, “ ೌಲನೇ,

ನೀನು ಹುಚ್ಚ ಾಗಿರುವೆ! ಅಧಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ನಿನ್ನನು್ನ ಹುಚ್ಚನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ!” ಎಂದು
ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.

25 ೌಲನು, “ಮ ಾ ಾಜಶಿ್ರೕಗ ಾದ ಫೆಸ್ತನೇ, ಾನು ಹುಚ್ಚನಲ್ಲ. ಾನು
ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಸತ್ಯಸಂಗತಿಗ ಾಗಿವೆ. ನನ್ನ ಾತುಗಳುಮೂಖರ್ನ ಾತುಗಳಲ್ಲ.
ಾನು ಸ್ವಸ್ಥಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 26 ಾಜ ಾದ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು
ತಿಳಿದಿವೆ. ಾನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಾ ಾಡಬಲೆ್ಲನು. ಈ ಎ ಾ್ಲ
ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಅವನು ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಾಕೆಂದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು
ನೋಡಬಹು ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನೆರವೇರಿದವು. 27 ಾಜ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನೇ,
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬರೆದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀನು ನಂಬುವಿ ಾ? ನೀನು ನಂಬುವೆ ಎಂದು
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ!” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

28 ಾಜ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನು ೌಲನಿಗೆ, “ಬಹು ಸುಲಭ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಬಹುದೆಂದು ನೀನು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
29 ೌಲನು, “ಸುಲಭ ೕ ಕಷ್ಟ ೕಅದುನನಗೆಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ನೀನು ಾತ್ರವಲ್ಲ,

ಇಂದು ನನ್ನನು್ನ ಆಲಿಸುತಿ್ತರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದಿ ನನ್ನಂತೆಯೇ
ಆಗಬೇಕೆಂದು ಾನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಕೋಲೆಗಳು
ಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
30 ಾಜ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನು, ಾಜ್ಯ ಾಲ ಫೆಸ್ತನು, ಬೆನಿರ್ಕೆ ಾಣಿ ಮತು್ತ ಅವರೊಂದಿಗೆ

ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಎದು್ದನಿಂತು 31 ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದರು.
ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕೊಲ್ಲ ಾರದು ಅಥ ಾ ಸೆರೆಮನೆಗೆ
ಾಕ ಾರದು. ಇವನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕನೂ ಾಡಿಲ್ಲ!” ಎಂದು
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 32 ಬಳಿಕ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನು ಫೆಸ್ತನಿಗೆ, “ಇವನು ಸೀಸರನಿಗೆ ಬಿನ್ನಹ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಇವನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬಹುದಿತು್ತ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27
ರೋಮಿಗೆ ೌಲನ ೌ ಾ ಾನ

1 ಾವು ಇಟಲಿಗೆ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ತೀ ಾರ್ನ ಾಯಿತು.
ೌಲನಿಗೂ ಇತರ ಕೆಲವು ಕೈದಿಗಳಿಗೂ ಜೂಲಿಯಸ್ ಎಂಬ ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಯು
ಾವ ಾಗಿದ್ದನು. ಜೂಲಿಯಸನು ಚಕ್ರವತಿರ್ಯ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತದ್ದನು.

2 ಾವು ಹಡಗನು್ನ ಹತಿ್ತ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟೆವು. ಆ ಹಡಗು ಅದ್ರಮಿತಿ್ತ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ
ಬಂದಿತು್ತ ಮತು್ತ ಏ ಾ್ಯದ ಬೇರೆಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿತು್ತ.
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ಅರಿ ಾ್ತಕರ್ನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನು ಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ
ಥೆಸಲೋನಿಕ ಪಟ್ಟಣದವನು.

3 ಮರುದಿನ ಾವು ಸಿದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು. ಜೂಲಿಯಸನು ೌಲನ
ಬಗೆ್ಗ ಕನಿಕರವುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು. ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಲು
ಅವನು ೌಲನಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಸೆ್ನೕಹಿತರು ೌಲನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನು್ನ
ಪೂರೈಸಿದನು. 4 ಾವು ಸಿದೋನ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಟೆವು. ಎದುರು ಾಳಿ
ಬೀಸುತಿ್ತದ್ದ ಾರಣ ಾವು ಸೈಪ್ರಸ್ ದಿ್ವೕಪದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿದೆವು.
5 ಸಿಲಿಸಿ ಾಕೂ್ಕ ಾಂಫೀಲಿಯಕೂ್ಕ ಎದು ಾಗಿರುವ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಾವು
ಾಟಿದೆವು. ಬಳಿಕ ಾವು ಲುಸಿಯ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ “ಮುರ” ಎಂಬ ಊರಿಗೆ
ಬಂದೆವು. 6ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡಿ್ರ ಾದಿಂದ ಬಂದ ಹಡಗೊಂದು “ಮುರ”ದಲಿ್ಲ ಇದು್ದದ್ದನು್ನ
ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಯು ಕಂಡನು. ಈ ಹಡಗು ಇಟಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಆ ಹಡಗಿಗೆ ಹತಿ್ತಸಿದನು.

7 ಾವು ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿ ಾನ ಾಗಿ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿದೆವು.
ಎದುರು ಾಳಿ ಬೀಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಾವು ಸಿ್ನೕಡ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ತಲುಪುವುದೇ
ಕಷ್ಟ ಾಯಿತು. ಆ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಮುಂದೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಲು ನಮಗೆ
ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಾಲೊ್ಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆ್ರೕಟ್ ದಿ್ವೕಪದ
ದ ಣದ ಾಗದಲಿ್ಲ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿದೆವು. 8 ಾವು ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ
ಕ ಾವಳಿಯಲೆ್ಲೕ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿದೆವು. ಬಳಿಕ ಾವು “ಸುರ ತ ರೇವು”
ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು. ಲ ಾಯಪಟ್ಟಣವುಅದರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲತು್ತ.

9 ಆದರೆ ಾವು ಬಹಳ ಸಮಯವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದವು. ಈಗ ೌ ಾ ಾನ
ಾಡುವುದು ಅ ಾಯಕರ ಾಗಿತು್ತ. ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಉಪ ಾಸ

ದಿನ* ಆಗಲೇ ಕಳೆದಿತು್ತ. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ಅವರಿಗೆ, “ಜನರೇ, ಈ
ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ.
ಹಡಗು ಮತು್ತ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲರುವ ವಸು್ತಗಳು ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಾ್ರಣಗಳು
ಸಹ ನಷ್ಟ ಾಗಬಹುದು!” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. 11 ಆದರೆ ೌಕೆಯ ಾಯಕನು
ಮತು್ತ ೌಕೆಯ ಯಜ ಾನನು ೌಲನ ಾತನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ
ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಯು ೌಲನ ಾತಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡದೆ, ೌಕೆಯ ಾಯಕನು ಮತು್ತ
ಯಜ ಾನನು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ನಂಬಿದನು. 12 ಆ ರೇವು (ಸುರ ತ
ರೇವು) ಚಳಿ ಾಲದಲಿ್ಲ ಹಡಗು ನಿಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಸ್ಥಳ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಹಡಗು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಲೇಬೇಕೆಂದು ಹೆಚು್ಚಮಂದಿ ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. ಾವು
ಫೆನಿಕ್್ಸ ಗೆ ತಲುಪಬಹುದೆಂದು ಅವರ ನಿರೀ ಾಗಿತು್ತ. ಚಳಿ ಾಲದಲಿ್ಲ ಹಡಗು ಅಲಿ್ಲ
ತಂಗಬಹು ಾಗಿತು್ತ. ಫೆನಿಕ್್ಸ ಕೆ್ರೕಟ್ ದಿ್ವೕಪದ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ. ಈ ಾನ್ಯ ದಿಕಿ್ಕಗೂ
ಆಗೆ್ನೕಯ ದಿಕಿ್ಕಗೂ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿದ್ದ ಬಂದರನು್ನ ಅದು ಹೊಂದಿತು್ತ.
ಬಿರು ಾಳಿ

13ಬಳಿಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಳಿಯು ದ ಣದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೀಸತೊಡಗಿತು. ಹಡಗಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಜನರು, “ನಮಗೆಬೇ ಾಗಿದು್ದ ಈ ಾಳಿಯೇ,ಈಗಅದು ನಮಗೆದೊರಕಿತು!” ಎಂದು

* 27:9: ಉಪ ಾಸ ದಿನಯೆಹೂದ್ಯರ ಈ ಪವಿತ್ರದಿನ ಬಂದಮೇಲೆ ಚಳಿ ಾಲ ಆರಂಭ ಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರದ
ಮೇಲೆ ಚಂಡ ಾರುತಗಳು ಬರುವ ಾಲವದು.



ಅ ಸ್ತಲರ ಾಯರ್ಗಳು 27:14 356 ಅ ಸ್ತಲರ ಾಯರ್ಗಳು 27:28

ಾವಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹಡಗಿನ ಲಂಗರನು್ನ† ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎಳೆದರು.
ಾವು ಕೆ್ರೕಟ್ ದಿ್ವೕಪದ ಕ ಾವಳಿಯಲೆ್ಲೕ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿದೆವು. 14 ಆದರೆ

“ಈ ಾನ್ಯ ಾರುತ”‡ ಎಂಬ ಬಿರು ಾಳಿಯು ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲ ಬೀಸತೊಡಗಿ 15ಹಡಗನು್ನ
ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಹಡಗು ಅದಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾಳಿಯು ಬೀಸುವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗತೊಡಗಿದೆವು.

16 ಾವು “ ಾವ್ದ” ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ದಿ್ವೕಪದಮರೆಯಲಿ್ಲ ಾದುಹೋದೆವು. ಆಗ ಾವು
ಹಡಗಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿಯನು್ನ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. ಆದರೂ
ಆ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಪ್ರ ಾಸಕರ ಾಗಿತು್ತ. 17 ಬಳಿಕ ಹಡಗು ಒಡೆದುಹೋಗದಂತೆ
ಹಡಗಿನಸುತ್ತಲೂಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಬಿಗಿದರು. ಅನಂತರ “ಸತಿರ್ಸ್”ಎಂಬಕಳು್ಳಸುಬಿನಲಿ್ಲ
ಹಡಗು ಎಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವುದೊಎಂದುಅವರಿಗೆಭಯ ಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದಅವರು
ಾಯಿಯನು್ನ§ ಇಳಿಸಿ ಹಡಗನು್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಾಳಿಗೆ ಅವ ಾಶ
ಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.
18ಮರುದಿನ, ಬಿರು ಾಳಿ ರಭಸ ಾಗಿ ಬೀಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಜನರು ಹಡಗಿನಲಿ್ಲದ್ದ

ಕೆಲವು ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಎಸೆದುಬಿಟ್ಟರು. 19 ಒಂದು ದಿನ ಾದ ನಂತರ
ಹಡಗಿನ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಕೈ ಾರೆ ಎಸೆದು ಬಿಟ್ಟರು. 20 ಅನೇಕ
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಾವು ಸೂಯರ್ನ ಾ್ನಗಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ನೋಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಬಿರು ಾಳಿಯು ಭೀಕರ ಾಗಿತು್ತ. ಾವು ಜೀವಸಹಿತ ಉಳಿಯುತೆ್ತೕವೆ ಎಂಬ ನಿರೀ
ಕಳೆದುಹೋಯಿತು. ಾವು ಾಯುತೆ್ತೕವೆ ಎಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡೆವು.

21ಆಜನರು ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೆಊಟ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಒಂದು ದಿನ ೌಲನು
ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡುಅವರಿಗೆ, “ಜನರೇ, ಕೆ್ರೕಟ್ದಿ್ವೕಪದಿಂದಹೊರಡಬೇಡಿರಿಎಂದು
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಬೇಕಿತು್ತ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಇಷು್ಟ
ಕಷ್ಟ ಾಗಲಿ ನಷ್ಟ ಾಗಲಿ ಆಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 22ಈಗ ಾದರೋ ನೀವು ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಇರಬೇಕೆಂದು ಾನುನಿಮಗೆಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ! ಆದರೆ
ಹಡಗು ಾಶ ಾಗುವುದು. 23 ಕಳೆದ ಾತಿ್ರ ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ದೂತನೊಬ್ಬನು
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನು. ಆ ದೇವರನೆ್ನೕ ಾನು ಆ ಾಧಿಸುವುದು. ಾನು
ಆತನವನು. 24 ದೇವರ ದೂತನು, ‘ ೌಲನೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ! ನೀನು ಸೀಸರನ
ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ೌ ಾ ಾನ ಾಡತಿ್ತರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ
ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸುವು ಾಗಿ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 25 ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರೇ, ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಿ! ಾನು ದೇವರಲಿ್ಲ
ಭರವಸೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಆತನ ದೂತನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ನೆರವೇರುವುದು.
26ಆದರೆ ಾವು ಒಂದು ದಿ್ವೕಪದ ದಡವನು್ನ ತಲುಪಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ಾತಿ್ರ ಾವು ಆದಿ್ರಯ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಅತಿ್ತತ್ತ ಹೊ ಾ್ದಡು ಾ್ತ
ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆವು. ಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂದು
ಾವಿಕರು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡರು. 28 ಅವರು ಅಳತೆ ಗುಂಡನು್ನ ಹಗ್ಗದ ತುದಿಗೆ
ಕಟಿ್ಟ ಹಗ್ಗವನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿಯಬಿಟ್ಟರು. ನೀರು ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ಅಡಿ ಆಳ ಾಗಿತು್ತ.
ಅವರು ಇನೂ್ನ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಹೋಗಿ ಹಗ್ಗವನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿಯಬಿಟ್ಟರು. ಅಲಿ್ಲ
† 27:13: ಲಂಗರು ಹಡಗಿನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಇಳಿಬಿಡುವ ಾರ ಾದ ಕಬಿ್ಬಣದ ಸಲಕರಣೆ. ‡ 27:14: ಈ ಾನ್ಯ
ಾರುತಉತ್ತರ ಮತು್ತ ಪೂವರ್ ದಿಕು ್ಕಗಳ ನಡುವಿನ ಾಗ. § 27:17: ಾಯಿಹಡಗಿಗೆ ಕಟು್ಟವ ಬಟೆ್ಟ.
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ನೀರಿನ ಆಳ ತೊಂಭತು್ತ ಅಡಿಯಿತು್ತ. 29 ಹಡಗು ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಬಹುದೆಂದು
ಾವಿಕರು ಭಯಪಟ್ಟರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾಲು ್ಕ ಲಂಗರುಗಳನು್ನ ನೀರಿನೊಳಗೆ
ಇಳಿಯಬಿಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಬೆಳ ಾಗಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು. 30 ಾವಿಕರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಹಡಗನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ದೋಣಿಯನು್ನ ನೀರಿಗೆ
ಇಳಿಸಿ, ಹಡಗಿನ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು ಲಂಗರುಗಳನು್ನ ಇಳಿಸುವವರಂತೆ
ನಟಿಸಿದರು. 31 ಆದರೆ ೌಲನು ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಗೆ ಮತು್ತ ಇತರ ಸೈನಿಕರಿಗೆ, “ಈ
ಾವಿಕರು ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಇರದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಣಗಳು ಉಳಿಯಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 32ಆದ್ದರಿಂದ ಸೈನಿಕರು ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ದೋಣಿಯನು್ನ ನೀರು ಾಲು
ಾಡಿದರು.
33 ಇನೂ್ನ ಬೆಳ ಾಗುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಏ ಾದರೂ ತಿನು್ನವಂತೆ ೌಲನು ಅವರನು್ನ

ಒ ಾ್ತಯಿಸು ಾ್ತ, “ಕಳೆದ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ದಿನಗಳಿಂದ ನೀವು ಊಟವನೆ್ನೕ ಾಡಿಲ್ಲ.
34ಈಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಾದರೂ ತಿನು್ನವಂತೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇ ಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಊಟ ಅವಶ್ಯಕ ಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ಾರೂ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಕೂದಲುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದ ಾ್ನದರೂ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು. 35 ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ, ೌಲನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಒಂದು
ತುಂಡನು್ನ ಮುರಿದು ತಿನ್ನತೊಡಗಿದನು. 36-37ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ್ರೕ ಾ್ಸಹಗೊಂಡು
ತಿನ್ನತೊಡಗಿದರು. ಆ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನರ ಎಪ್ಪ ಾ್ತರು ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. 38 ಾವು
ತೃಪಿ್ತ ಾಗುವಷು್ಟ ತಿಂದೆವು. ಬಳಿಕ ದವಸವನು್ನ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಎಸೆದು ಹಡಗನು್ನ
ಹಗುರಗೊಳಿಸಿದೆವು.

ೌಕೆಯ ಾಶ
39 ಬೆಳ ಾ ಾಗ ಾವಿಕರು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕಂಡರು. ಆದರೆ ಅದು ಾವ

ಭೂಮಿಯೆಂದು ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಂಡದು್ದ ಉಸುಬಿನ ದಡವುಳ್ಳ ಒಂದು
ಕೊಲಿ್ಲ. ಾಧ್ಯ ಾದರೆ ಹಡಗನು್ನ ಆ ಕೊಲಿ್ಲಗೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಾವಿಕರು ಬಯಸಿದರು.
40 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಚು ಾ ್ಕಣಿಗಳನು್ನ** ಬಿಗಿ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿದರು. ಬಳಿಕ ಮುಂ ಾಗದ ಾಯಿಯನು್ನ ಾಳಿಗೆ ಎತಿ್ತಕಟಿ್ಟ ಹಡಗನು್ನ
ದಡದತ್ತ ನಡೆಸತೊಡಗಿದರು. 41 ಆದರೆ ಹಡಗು ಉಸುಬಿನ ದಿಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು.
ಹಡಗಿನ ಮುಂ ಾಗವು ಅದರಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿತು. ಹಡಗು ಚಲಿಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ
ದೊಡ್ಡಅಲೆಗಳುಹಡಗಿನಹಿಂ ಾಗಕೆ್ಕ ಬಡಿದುಚೂರುಚೂರು ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿದವು.

42 ಕೈದಿಗಳಲಿ್ಲ ಾರೂ ಈಜಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆಂದು ಸೈನಿಕರು
ಕೈದಿಗಳನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. 43ಆದರೆ ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿ ಾದಜೂಲಿಯಸನು
ೌಲನನು್ನ ಉಳಿಸಲಪೇ ಸಿ ಕೈದಿಗಳನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಈಜು ಬಲ್ಲವರೆಲ್ಲರು ನೀರಿಗೆ ಧುಮುಕಿ ಈಜಿಕೊಂಡು ದಡಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು
ಜೂಲಿಯಸನು ಹೇಳಿದನು. 44 ಉಳಿದ ಜನರು ಹಲಗೆಗಳ ಅಥ ಾ ಹಡಗಿನ
ತುಂಡುಗಳ ಸ ಾಯದಿಂದ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ದಡವನು್ನ ಸೇರಿದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಾಯಲಿಲ್ಲ.

** 27:40: ಚು ಾ್ಕಣಿ ಹಡಗು ದಿಕು ್ಕ ಬದ ಾಯಿಸಲು ಸ ಾಯ ಾಡುವ ಒಂದು ಾಧನ.
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28
ಾಲ್ಟ ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲ ೌಲನು

1 ಾವುಸುರ ತ ಾಗಿದಡವನು್ನ ಸೇರಿದಮೇಲೆಅದು ಾಲ್ಟ ದಿ್ವೕಪವೆಂದುನಮಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. 2ಆಗಮಳೆಯುಸುರಿಯುತಿ್ತತು್ತ ಮತು್ತ ತುಂಬಚಳಿಯಿತು್ತ. ಆದರೆಅಲಿ್ಲನ
ಜನರು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದ ಕರುಣೆತೋರಿ ನಮ ಾಗಿ ಬೆಂಕಿಹೊತಿ್ತಸಿ ನಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ
ಆ ಾ್ವನಿಸಿದರು. 3 ೌಲನು ಒಂದು ಹೊರೆ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಅದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯ
ಮೇಲೆ ಾಕುತಿ್ತರಲು ಅದರ ಾವಿನದೆಸೆಯಿಂದವಿಷದ ಾ ಂದು ಹೊರಗೆಬಂದು
ೌಲನ ಕೈಗೆ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿತು. 4 ೌಲನ ಕೈಗೆ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಾವನು್ನ ಅಲಿ್ಲನ
ಜನರು ನೋಡಿ, “ಇವನು ಕೊಲೆ ಾರನೇ ಸರಿ! ಇವನು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಾಯದಿದ್ದರೂ
ಇವನು ಬದುಕುವುದು ಾ್ಯಯಕೆ್ಕ* ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5ಆದರೆ ೌಲನುಆ ಾವನು್ನ ಬೆಂಕಿ ಳಕೆ್ಕ ಾಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ೌಲನಿಗೆ ಾವ
ಾನಿಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 6 ೌಲನ ಮೈ ಊದಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಸತು್ತಬೀಳು ಾ್ತನೆ
ಎಂದುಅವರುತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ೌಲನನೆ್ನೕಬಹುಹೊತಿ್ತನವರೆಗೆದಿಟಿ್ಟಸಿ
ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರೂ ೌಲನಿಗೆ ಾವ ಾನಿಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ
ಅಭಿ ಾ್ರಯವನು್ನ ಬದಲಿಸಿ, “ಇವನೊಬ್ಬ ದೇವರು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

7 ಆ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೆಲವು ಹೊಲಗಳು ಇದ್ದವು. ಆ ದಿ್ವೕಪದ ಪ್ರಮುಖ
ವ್ಯಕಿ್ತ ಬ್ಬನಿಗೆ ಆ ಹೊಲಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಅವನ ಹೆಸರು ಪಿ್ಲಯ. ಅವನು
ನಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಾ್ವಗತಿಸಿದನು. ಪಿ್ಲಯನು ಕನಿಕರ ತೋರಿದನು. ಾವು
ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನವಿದೆ್ದವು. 8 ಪಿ್ಲಯನ ತಂದೆಯು ಬಹಳ
ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಜ್ವರವಿತು್ತ ಮತು್ತ ರಕ್ತಭೇದಿ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ೌಲನು
ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ
ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. 9ಇ ಾದ ನಂತರ ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಇತರ ರೋಗಿಗಳೆಲ್ಲ ೌಲನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದರು. ೌಲನು ಅವರನು್ನ ಸಹ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು.

10-11 ಆ ದಿ್ವೕಪ ನಿ ಾಸಿಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಸ ಾ್ಮನಿಸಿದರು. ಾವು ಅಲಿ್ಲ
ಮೂರು ತಿಂಗಳಿದೆ್ದವು. ಾವು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾ ಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ
ಬೇ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
ರೋಮಿಗೆ ೌಲನ ಪ್ರ ಾಣ
ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡಿ್ರಯಪಟ್ಟಣದಿಂದಬಂದಹಡಗೊಂದನು್ನ ಾವುಹತಿ್ತದೆವು. ಆಹಡಗು

ಚಳಿ ಾಲದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಲ್ಟ ದಿ್ವೕಪದಲೆ್ಲೕ ತಂಗಿತು್ತ. ಆ ಹಡಗಿನ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ
ಎರಡು ಗಿ್ರೕಕ್ ದೇವತೆಗಳ ಚಿಹೆ್ನಯಿತು್ತ. 12 ಾವು ಸಿ ಾಕೊಸ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದು
ಅಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನವಿದೆ್ದವು. ಬಳಿಕ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು 13 ರೇಗಿಯ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಬಂದೆವು. ಮರುದಿನ ನೈರುತ್ಯ† ಾಳಿಯು ಬೀಸತೊಡಗಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. ಒಂದು ದಿನ ಾದ ಮೇಲೆ ಪುತೋಲಿ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಬಂದೆವು. 14 ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳನು್ನ ಕಂಡೆವು. ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಒಂದು
ಾರ ಾದರೂ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಕೊನೆಗೆ ಾವು

* 28:4: ಾ್ಯಯ “ ಾ್ಯಯಎಂಬದೇವರು ಕೆಟ್ಟವರನು್ನ ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ”ಎಂಬುದು ಆಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಾಗಿತು್ತ.
† 28:13: ನೈರುತ್ಯ ದ ಣಮತು್ತ ಪಶಿ್ಚಮದಿಕು ್ಕಗಳ ನಡುವಿನ ದಿಕು ್ಕ.
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ರೋಮಿಗೆ ಹೊರಟೆವು. 15 ಾವು ಇಲಿ್ಲರುವುದು ರೋಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ “ಅಪಿ್ಪಯ” ಾರುಕಟೆ್ಟಗೂ‡
ಮತು್ತ “ತಿ್ರಛತ್ರ”§ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಬಂದರು. ಈ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳನು್ನ ಕಂ ಾಗ ೌಲನು
ಧೈಯರ್ಗೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿದನು.
ರೋಮಿನಲಿ್ಲ ೌಲನು

16 ಬಳಿಕ ಾವು ರೋಮಿಗೆ ಹೋದೆವು. ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿರಲು ೌಲನಿಗೆ
ಅವ ಾಶವನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ೌಲನನು್ನ ಾಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಸೈನಿಕನೊಬ್ಬನು ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದನು.

17 ಮೂರು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ೌಲನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾನ ಾಗಿದ್ದವರನು್ನ
ಕರೆಯಿಸಿದನು. ಅವರು ಬಂದು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಾಗ ೌಲನು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಹೋದರರೇ, ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳಿಗೂ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾನೇನೂ ಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬಂಧಿಸಿ
ರೋಮಿನವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸ ಾಗಿದೆ. 18 ರೋಮಿನವರು ನನಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಡುವಂಥ ಾವ
ಅಪ ಾಧವನೂ್ನ ಅವರು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 19 ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅದಕೆ್ಕ
ಆ ೕಪಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ರೋಮಿನಲಿ್ಲ ಸೀಸರನಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆ ಾಗಲಿ
ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನರು ಾಡಿದು್ದ ತಪೆ್ಪಂದು ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. 20 ಆದ ಾರಣವೇ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಲು ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾ ಾಡಲು ಬಯಸಿದೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನಿರೀ ಯಲಿ್ಲ ಾನು ನಂಬಿಕೆ
ಇಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದಲೇ ಈ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಬಂಧಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21-22 ಯೆಹೂದ್ಯರು ೌಲನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಜುದೇಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಾವ
ಪತ್ರಗಳೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಯೆಹೂದ್ಯ
ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಾರೂ ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ತರಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಾವು ಕೇಳಬಯಸುತೆ್ತೕವೆ. ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಜನರು
ಈ ಗುಂಪಿನ (ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರ)ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

23 ೌಲನು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸಭೆಸೇರಲು ಒಂದು ದಿನವನು್ನ
ಗೊತು್ತ ಾಡಿದರು. ಅಂದು ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ೌಲನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸಭೆಸೇರಿದರು. ೌಲನು ಬೆಳಗೆ್ಗಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದನು; ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು.
ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಂತೆ ಅವರನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. ಇದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನೂ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಗ್ರಂಥಗಳನೂ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡನು. 24 ೌಲನು ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ನಂಬಿದರು. ಆದರೆ ಉಳಿದವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ.
25 ಅವರು ಾದ ಾಡಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾ ಾಗ ೌಲನು ಅವರಿಗೆ

‡ 28:15: ಅಪಿ್ಪಯ ಾರುಕಟೆ್ಟ ರೋಮಿನಿಂದ 27ಮೈಲಿ ದೂರದಲಿ್ಲದೆ. § 28:15: ತಿ್ರಛತ್ರ ರೋಮಿನಿಂದ
30ಮೈಲಿ ದೂರದಲಿ್ಲದೆ.
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ಹೀಗೆಂದನು: “ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾಯನ ಮೂಲಕ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ
ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ:

26 ‘ಈಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂತೆನಿ್ನರಿ:
ನೀನು ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿದರೂ

ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳವುದಿಲ್ಲ;
ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡರೂ

ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
27 ೌದು,ಈಜನರ ಹೃದಯಗಳು ಕಠಿಣ ಾಗಿವೆ.

ಈಜನರಿಗೆ ಕಿವಿಗಳಿದ್ದರೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಸತ್ಯವಿದ್ದರೂ ನೋಡಬಯಸರು.

ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇವರು
ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡು,
ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳಿ,
ಮನ ಾರೆ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು

ನನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು; ನನಿ್ನಂದ ಗುಣಹೊಂದುತಿ್ತದ್ದರು.’ ಯೆ ಾಯ 6:9-10

28 “ದೇವರು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರು
ಅದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುವರು. ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ನಿಮಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿರಲಿ!” 29 **

30 ೌಲನು ತನ್ನ ಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಎರಡು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು.
ತನ್ನನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಲು ಬಂದ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಆದರದಿಂದ ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡು,
31 ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತದ್ದನು; ಪ್ರಭು ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಗೆ್ಗ
ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದನು; ಬಹು ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ
ಅಡಿ್ಡ ಾಡಲು ಾರೂ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಲಿಲ್ಲ.

** 28:29: ಇತಿ್ತೕಚಿನ ಕೆಲವುಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 29ನೇ ವಚನವನು್ನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ ೌಲನು ಹೀಗೆಹೇಳಿದಮೇಲೆ,
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹೊರಟುಹೋದರು. ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬಹಳ ಾಗಿ ಾದ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.”
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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 ಾಲದಹಿಂದೆಯೇ ತನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಮೂಲಕ
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು. 3-4 ದೇವರ ಮಗನೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವೂ
ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯವೇ ಆ ಸು ಾತೆರ್. ಮನುಷ ್ಯತ್ವದ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಆತನು
ಾವೀದನ† ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದನು. 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
ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಾನು ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಿ ಾಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
6ರೋಮಿನಲಿ್ಲರುವ ನೀವು ಸಹಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನವ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ.

7 ರೋಮಿನಲಿ್ಲರುವವರೂ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಜನ ಾಗಿರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಂದಲೇ
ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರೂ ಆಗಿರುವ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು
ದೇವರಿಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾದ ಜನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
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.
* 1:1: ಅ ಸ್ತಲ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಾಗಿಯೇಸುವಿನಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು. † 1:3-4: ಾವೀದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಾಜ.
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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.

16 ಾನು ಸು ಾತೆರ್ಯವಿಷಯದಲಿ್ಲ 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 ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭ ಾಗಿ
ಅಥರ್ ಾಗುತ್ತವೆ. ದೇವರು ಾಡಿದ ಸೃಷಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಾವು ಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ನೆವ ಹೇಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

21 ಜನರು ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ದೇವರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆತನಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. ಜನರ ಆಲೋಚನೆಯು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಯಿತು.
ಅವರ ಮೂಢಮನಸು್ಸಗಳು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಹೋದವು. 22 ಜನರು ತಮ್ಮನು್ನ
ಾನಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮೂಖರ್ ಾದರು. 23 ಸ ಾ ಾ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
✡ 1:17: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಹಬಕೂ್ಕಕ 2:4.
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ಾಡಿದರು. 25 ಅವರು ದೇವರ ಸತ್ಯವನು್ನ ತೊರೆದು ಸುಳ್ಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು;
ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು; ಅವುಗಳ ಸೇವೆ ಾ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.
27 ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಪುರುಷರು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೊಂದಿಗೆ ಪಡೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಸಹಜ ಾದ
ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪಕರ್ವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಉದೆ್ರೕಕಗೊಂಡ ಸಲಿಂಗ ಾಮಿಗ ಾದರು. ಅವರು
ತಮ್ಮ ದುನರ್ಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳಿಗೆ ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

28ದೇವರ ನಿಜ ಾನವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ದೇವರು
ಅವರನು್ನ ಅವರ ಅ ೕಗ್ಯ ಾವಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾವು
ಾಡ ಾರದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. 29ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದು ಬಗೆಯ ಾಪ,

ದುಷ್ಟತನ, ಾ್ವಥರ್, ದೆ್ವೕಷ, ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ, ಕೊಲೆ, ಹೊಡೆ ಾಟ, ಸುಳು್ಳನುಡಿ ಮತು್ತ
ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ. 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. 31 ಅವರು ಾವು ಕೊಟ್ಟ ಾತನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸದವರೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ 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. 2ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಜನರಿಗೆ
ದೇವರು ತೀಪುರ್ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆತನ ತೀಪುರ್ ಾ್ಯಯ ಾದುದೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
3ಆ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಸಹ ತೀಪುರ್ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ
ನೀವೇ ಆ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಹೀಗಿರಲು ದೇವರ ದಂಡನೆಯಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. 4 ದೇವರು
ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬಹು ಕನಿಕರಉಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; ಾಳೆ್ಮ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು
ಾ ಾರ್ಟಾಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಮ ಾಗಿ ಾದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ನೀವು
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ಆತನ ಕರುಣೆಯ 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. 11ದೇವರು ಪಕ್ಷ ಾತ ಾಡದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತೀಪುರ್ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

12ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರುಮತು್ತ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿಯೂ
ಇಲ್ಲದ ಜನರು ಾಪ ಾಡು ಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡುವವರು ಾಶ ಾಗುವರು. ಅದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡುವವರು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ತೀಪರ್ನು್ನ ಹೊಂದುವರು. 13ಧಮರ್ ಾ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.

16 ಮನುಷ ್ಯರ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲರುವ ರಹಸ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ದೇವರು
ತೀಪುರ್ ಾಡುವ ದಿನದಂದು ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ನೆರವೇರುವವು. ದೇವರು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
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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
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 ದೆಸೆಯಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ 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. 26ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಗಿಲ್ಲ,
ಆದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಅವರು ಾಡುವು ಾದರೆ, ಅವರು
ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿದಂಥವ ಾದರು. 27 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ನಿಮಗೆ ಲಿಖಿತ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿದೆ ಮತು್ತ ಸುನ್ನತಿ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ಮೀರಿ ನಡೆಯುತಿ್ತೕರಿ. ಹೀಗಿರಲು, ದೇಹದಲಿ್ಲ ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು
ತೋಪರ್ಡಿಸು ಾ್ತರೆ.

28 ಕೇವಲ ಾಹ್ಯ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಿರುವವನು ಯೆಹೂದ್ಯನಲ್ಲ. ಕೇವಲ
ದೇಹದ ಹೊರ ಾಗದ ಸುನ್ನತಿಯು ನಿಜ ಾದ ಸುನ್ನತಿಯಲ್ಲ. 29 ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಿರುವವನು ಾತ್ರ ನಿಜ ಾದ ಯೆಹೂದ್ಯನು. ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಆದ
ಸುನ್ನತಿಯೇ ನಿಜ ಾದ ಸುನ್ನತಿ. ಈ ಸುನ್ನತಿ ಾದದು್ದ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದಲೇ
ಹೊರತು ಲಿಖಿತ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಿಂದಲ್ಲ. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಸುನ್ನತಿ

✡ 2:24: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ 52:5;ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 36:20.
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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

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 ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ
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! ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೂ ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಗಲೇ
ನಿರೂಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಾಪ ಾಡಿ ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 10 ಪವಿತ್ರ
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.



ರೋಮ್ ನಗರದವರಿಗೆ 3:13 367 ರೋಮ್ ನಗರದವರಿಗೆ 3:26

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.
16ಅವರು 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
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 ದಂಡಿಸದೆಹೋ ಾಗಲೂ
ದೇವರು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದನು. 26 ಹೀಗೆ ದೇವರು ಾನೇ ನೀತಿವಂತನೆಂಬುದನು್ನ
ಮತು್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಾವನನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ ನೀತಿವಂತನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆಂಬದನು್ನ ನಿರೂಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
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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 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.
ಇದು ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ನೀತಿವಂತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿತು”✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ 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 ಾ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

✡ 4:3: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 15:6.
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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 ಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಅವನ

ಸುನ್ನತಿಯೇ ಆ ಾರ ಾಗಿದೆ. ಆದ ಾರಣ ನಂಬುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ, ಅವರು
ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಬ್ರ ಾಮನು ತಂದೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಏಕೆಂದರೆ
ಅವರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಮೂಲಕ 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 ಾಗಿಅವರುಜೀವಿಸಿದರೆ ಾತ್ರ ಅವನುಅವರತಂದೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ನಂಬಿಕೆಯೇ ಾಗರ್
13ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೂಅವನಸಂತತಿಯವರಿಗೂಜಗತ್ತನೆ್ನೕ ಕೊಡುವು ಾಗಿದೇವರು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಅಬ್ರ ಾ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 ಅನುಸರಿಸುವುದರಮೂಲಕ
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. ಾ ಾ್ದನವುಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆ ಾಗಬೇಕೆಂತಲೇ ಹೀ ಾಯಿತು.
ಾ ಾ್ದನವುಉಚಿತಕೊಡುಗೆ ಾಗಿದ್ದರೆ,ಅಬ್ರ ಾಮನಜನರೆಲ್ಲರೂಆ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು. ಈ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅಧೀನ ಾಗಿ
ಜೀವಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಬ್ರ ಾಮನಂತೆ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ ಾಗಿದೆ. ಅಬ್ರ ಾಮನು ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
17 “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ”✡ ಎಂದು
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ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲೆ್ಲೕ ಬರೆದಿದೆ. ಇದು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸತ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಸತ್ತವರಿಗೆ
ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವವನೂ ಇನೂ್ನ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವವನೂ
ಆಗಿರುವ ದೇವರನು್ನ ಅಬ್ರ ಾಮನು ನಂಬಿದನು.

18ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆಮಕ್ಕ ಾಗುವಆಸ್ಪದವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂಅವನುದೇವರನು್ನ
ನಂಬಿ ತನ್ನ ನಿರೀ ಯಲಿ್ಲಯೇ ಮುಂದುವರೆದನು. ಆದ ಾರಣವೇ ಅವನು ಅನೇಕ
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ತಂದೆ ಾದನು. ದೇವರುಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ
ಪಡೆಯುವೆ”✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇ ಾಯಿತು. 19ಅಬ್ರ ಾಮನು ಸು ಾರು
ನೂರು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ದೇಹವು ದುಬರ್ಲ ಾಗಿತು್ತ. ಆದ ಾರಣ
ಅವನು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯುವ ಾಧ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಾರಳಿಗೂ ಮಕ್ಕ ಾ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.
22 ಆದ್ದರಿಂದ, “ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿದನು. ಅದು
ಅವನನು್ನ ನೀತಿವಂತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿತು.”✡ 23ಆ ಾತುಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದು
ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಾತ್ರವಲ್ಲ. 24 ನಮ ಾಗಿಯೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ಾವು
ನಂಬುವುದರಿಂದ 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

1 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಾವು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದ ಾರಣ
ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು 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 ಯು ನಮಗಿರುವುದರಿಂದ ಾವು ಬಹು ಸಂತೋಷ ಾ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. ಅದು ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ
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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. 7 ನೀತಿವಂತನ
ಾ್ರಣವನು್ನ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಬ್ಬನು ಾ್ರಣಕೊಡುವುದು ಅಪರೂಪ.
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬನಿ ಾಗಿ ಾ್ರಣಕೊಡಲು ಒಬ್ಬನು
ಧೈಯರ್ ಾಡಿದರೂ ಾಡಬಹುದು. 8 ಆದರೆ ಾ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. 10 ಅಂದರೆ,
ಾವು ದೇವರ ಶತು್ರಗ ಾಗಿ ಾ್ದಗಲೇ, ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಮರಣದಮೂಲಕ ಾ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 ಾಗಿರುವುದುಯೇಸುವಿನಿಂದಲೇ.
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 ಕೊಡುಗೆಯು ಆ ಾಮನ
ಾಪದಂತಿಲ್ಲ. ಆ ಒಬ್ಬನು ಾ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 ದೇವರಉಚಿತ ಾದ ಕೊಡುಗೆ ಬಂದಿತು. ಆಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆ ಜನರನು್ನ
ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತದೆ. 17ಒಬ್ಬನು ಾಪ ಾಡಿದನು,ಆಒಬ್ಬನದೆಸೆಯಿಂದ
ಮರಣವುಎ ಾ್ಲ ಜನರಮೇಲೆ ಆಳಿ್ವಕೆ ನಡೆಸಿತು. ಆದರೆಈಗ ಕೆಲವುಜನರು ದೇವರ
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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. 21ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಪವುಮರಣದಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಆಳಿ್ವಕೆ ನಡೆಸಿತು. ಆದರೆ ದೇವರು ಜನರನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ
ಕೃಪೆಯನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಈಕೃಪೆಯು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು 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 ಜೀವಿಸಲುಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ? 3 ಾವುದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂ ಾಗಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ಾಲು ಾರ ಾದೆವು ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟ ಾ? ನಮ್ಮ ದೀ ಾ ಾ್ನನದ
ಮೂಲಕ ಾವು ಆತನ ಮರಣದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾದೆವು. 4 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಾವು
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂ ಾಗ, ನಮಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸ ಾಧಿ ಾಯಿತು ಮತು್ತ
ಾವು ಆತನ ಮರಣದಲಿ್ಲ ಾ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. 6ನಮ್ಮ ಹಳೆಯಜೀವಿತವು 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. ಈಗ ಮರಣಕೆ್ಕ 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.
11ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲನೀವುಸಹನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಪದಶಕಿ್ತಯ ಾಲಿಗೆಸತ್ತವರೆಂದುಮತು್ತ
ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಮೂಲಕ ದೇವರಿ ಾ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
ದೇವರಿಗೆಸಮಪಿರ್ಸಿರಿ. 14 ಾಪವುನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ,ನೀವು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅಧೀನರಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

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

ಕೃಪೆಯ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ಾಪ ಾಡಬೇಕೇ? ಇಲ್ಲ! 16ನೀವು ಾವನಿಗೆ
ಗು ಾಮರಂತೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುತಿ್ತೕರೋ
ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಗು ಾಮ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ 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 ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ವಿಧೇಯ ಾದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ
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
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ಾಡಿದವೇ? ಇಲ್ಲ. ಆ ಾಯರ್ಗಳುಆತಿ್ಮಕಮರಣವನು್ನ ಾತ್ರಉಂಟು ಾ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 ದೇವರ ಉಚಿತ ಾದ ಕೊಡುಗೆಯು

ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ನಿತ್ಯಜೀವ.

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 ಾನೂನಿನಪ್ರ ಾರಅವನಿಗೆಬದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆಆಕೆಯಗಂಡನು
ತೀರಿಕೊಂಡರೆ, ವಿ ಾಹದ ಾನೂನಿನಿಂದ ಆಕೆಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. 3ಆದರೆ
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 ತೀರಿಕೊಂಡಮೇಲೆ
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. 5 ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ,
ನಮ್ಮ ಾ ಾಧೀನಸ್ವ ಾವವು ನಮ್ಮನು್ನ ಆಳುತಿ್ತತು್ತ. ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನು್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಉಂಟು ಾಡಿತು.

ಮತು್ತ ಾವು ಾಡಲಿಚಿ್ಛಸಿದ್ದ ಆ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡವು. 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 ಾಡದೆಪವಿ ಾ್ರತ್ಮ ಪೆ್ರೕರಿತ ಾದಹೊಸ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ.

ಾಪದೊಡನೆ ಹೋ ಾಟ
7 ಾಪಮತು್ತ 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.
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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
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 ಯಮೂಲಕ 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. 17ಹೀಗಿರ ಾ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 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
✡ 7:7: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:17; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 5:21.
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ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ದೇವರ ನಿಯಮದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ.
23 ಆದರೆ 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 ನಿಯಮವುನನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಸೆರೆ ಾಳ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುತ್ತದೆ. 24 ಾನು ದು ಾವಸೆ್ಥಗೆ ಒಳ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನಗೆ ಮರಣವನು್ನ ತರುವ ಈ

ದೇಹದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸುವವರು ಾರು? 25ದೇವರು 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 ಾಪ ಮತು್ತ ಮರಣಗಳನು್ನ ತರುವ ನಿಯಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿತು.
3ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ನಿಬರ್ಲ ಾಗಿತು್ತ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಾ ಾಧೀನಸ್ವ ಾವವೇ ಅದನು್ನ
ಬಲಹೀನಗೊಳಿಸಿತು. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಾಡ ಾಗದ್ದನು್ನ ದೇವರು
ಾಡಿದನು. ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತಮಗನನೆ್ನೕ ಾ ಾ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.
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9 ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪಸ್ವ ಾವದ ಆಡಳಿತಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿಲ್ಲ. ದೇವ ಾತ್ಮನು

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವುಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಆಡಳಿತಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ
ಾವನ ಾ್ಲದರೂ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಆತ್ಮನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ.

10ನಿಮ್ಮ 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,
ದೇವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ,
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಧೆಯಲಿ್ಲ ಾವು ಾಲು ಾರ ಾಗುವು ಾದರೆ ಆತನ ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಾಲು ಾರ ಾಗುವೆವು.
ಭವಿಷ ್ಯತಿ್ತನಲಿ್ಲ ನಮಗೆಮಹಿಮೆದೊರೆಯುವುದು

18ಈಗ ಾ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
ದೇವರಮಕ್ಕಳ ಾ್ವತಂತ್ರವನೂ್ನ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ.

22ದೇವರು ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದಪ್ರತಿ ಂದೂ,ಪ್ರಸವವೇದನೆಪಡುತಿ್ತರುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಂತೆ
ನೋವಿನಿಂದ ನರಳು ಾ್ತ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಾಯುತಿ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.



ರೋಮ್ ನಗರದವರಿಗೆ 8:23 378 ರೋಮ್ ನಗರದವರಿಗೆ 8:35
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. 25ಆದರೆ
ಾವಿನೂ್ನ 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. 29 ದೇವರು ಾನು
ಜಗತ್ತನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಆ ಜನರನು್ನ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಆ
ಜನರು ತನ್ನ ಮಗನ 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.
33 ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 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 ಾಗಲಿಇಕ್ಕಟು್ಟಗ ಾಗಲಿಹಿಂಸೆ ಾಗಲಿ
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ಆ ಾರವಿಲ್ಲದಿರುವು ಾಗಲಿ ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದಿರುವು ಾಗಲಿ ಅ ಾಯ ಾಗಲಿ
ಮರಣ ಾಗಲಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸಬಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲ! 36 ಪವಿತ್ರ
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 ಾಗಲಿ ಮುಂದಿನ 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.

9
ದೇವರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರು

1 ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು
ಸು ಾ್ಳಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ಒಳಪಟಿ್ಟವೆ.
ನನ್ನ ಮನಸೆ್ಸೕ ಇದಕೆ್ಕ ಾ . 2 ಯೆಹೂದ್ಯರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಅತೀವ
ದುಃಖವಿದೆ; ನಿರಂತರ ಮನೋವೇದನೆಯಿದೆ. 3 ಅವರು ನನ್ನ ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ; ಇಹಲೋಕದ ಕುಟುಂಬದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಅಗಲಿ ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗುವುದಕೂ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
4 ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು. ಅವರು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು.
ಅವರು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ದೇವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದರೆ. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನೂ್ನ
ಸರಿ ಾದ ಆ ಾಧನೆಯ ಕ್ರಮವನೂ್ನ ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 5 ಅವರು
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 ಾನುಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. 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
✡ 9:7: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 21:12.
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ಹುಟಿ್ಟದವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಾ ಾ್ದನ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವರೇ
ದೇವರ (ನಿಜ) ಮಕ್ಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 9 ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “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. 11-12 ಆದರೆ ಆ ಇಬ್ಬರು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಹುಟು್ಟವ 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 ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನನೆ್ನೕ

ಕರೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅದು 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 ಾ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 ಾಗಿಯೂಮತೊ್ತಂದನು್ನ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆ ಾಗಿಯೂ ತ ಾರಿಸುವನು.
✡ 9:9: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 18:10, 14. ✡ 9:11-12: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 25:23.
✡ 9:13: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಮ ಾಕಿ 1:2-3. ✡ 9:15: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 33:19. ✡ 9:17:
ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 9:16.
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22ದೇವರು ಾ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 ಆ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ 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 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

30 ಇದರಥರ್ವೇನೆಂದರೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರು ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡ ಾಯಿತು.
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ಅವರು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನೀತಿವಂತ ಾದರು. 31 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನ ಾದರೋ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ
ವಿಫಲ ಾದರು. 32 ಏಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರಯೆಗಳ ಮೂಲಕ 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 ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ನೀತಿನಿಣರ್ಯ
ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದನು.

5ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಿಂ ಾಗುವನೀತಿಯಬಗೆ್ಗ, “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 ಾಗಲಿಹೇಳಬೇಡಿ”ಎಂದುಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವುಹೇಳುತ್ತದೆ.

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
ನಂಬುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ. “ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಾ ಾರೆ
ಹೇಳುವುದರಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತೆ್ತೕವೆ.
* 9:33: ಸಿ ೕನ್ ದೇವಮಕ್ಕಳ ಪಟ್ಟಣ ಾದ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮತೊ್ತಂದು ಹೆಸರು. ✡ 10:5:
ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ. 18:5.
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11 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ: “ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಾವ

ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.”✡ 12 ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೂ ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವೂಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ಪ್ರಭು. ತನ್ನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ 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.

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

18ಆದರೆ, “ಜನರು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಾನು ಪ್ರಶಿ್ನಸುತೆ್ತೕನೆ.
ೌದು,ಅವರು ಕೇಳಿದರು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಹೇಳುವಂತೆ:

“ಅವರ ಸ್ವರಗಳು ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾರಗೊಂಡವು.
ಅವರ ಾತುಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಗೂ ಹೋದವು.” ಕೀತರ್ನೆ.
19:4

19 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಾನುಮತೆ್ತ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ೌದು, ಅವರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ದಲನೆಯ ಾಗಿ, ದೇವರು ೕಶೆಯ
ಮೂಲಕ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ:

“ಜ ಾಂಗವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳದವರ ಮೂಲಕ ಹೀಗೆ ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅಸೂಯೆ
ಹುಟಿ್ಟಸುವೆನು.

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

20ಬಳಿಕಯೆ ಾಯನು ದೇವರ ಈ ನುಡಿಯನು್ನ ಧೈಯರ್ ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ:

“ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕದೆ ಇದ್ದ ಜನರು
ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡರು.

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

✡ 10:11: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ 28:16. ✡ 10:13: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ೕವೇಲ 2:32. ✡ 10:15:
ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ 52:7. ✡ 10:16: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ 53:1.
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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. 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 ಾಳನ
ಪೂಜೆಗೆ ಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ”✡ ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

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 ಬರೆದಿರುವಂತೆಯೇ ಇ ಾ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: 1ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜರುಗಳು 19:10,14. ✡ 11:4: 1ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾ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
ರಕ್ಷಣೆ ಲಭಿಸುವಂ ಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಇತರರನು್ನ 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?

13 ಈಗ ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ 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 ಾಡಬಲೆ್ಲನೆಂಬನಿರೀ ನನಗಿದೆ. 15ಇಸೆ್ರೕಲರು 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 ರೊಟಿ್ಟಯೇ
ಪವಿತ್ರ ಾಯಿತು. ಮರದ ಬೇರುಗಳು ಪವಿತ್ರ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಸಹ
ಪವಿತ್ರ ಾಗಿವೆ.

17 ಇದು, ಆಲಿವ್ ಮರದ 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. 20 ಅದು ಸತ್ಯ.
ಆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅದಕೆ್ಕ ಅಪನಂಬಿಕೆಯೇ ಾರಣ. ನೀವು ಆ
ಮರದಒಂದು ಾಗ ಾದದು್ದ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗವರ್ಪಡಬೇಡ,
ಭಯದಿಂದಿರು. 21 ದೇವರು ಸಹಜ ಾದ ಕೊಂಬೆಗಳನೆ್ನೕ ಉಳಿಸಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ
ನೀವು ನಂಬದಿದ್ದರೆ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
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22 ಆದ್ದರಿಂದ 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. 23 ಯೆಹೂದ್ಯರು 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
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. 26ಹೀಗೆಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವರು. 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. ಆದ್ದರಿಂದಅವರು 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. 30 ಒಂದು
ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಾದರೋ ನೀವು ಕರುಣೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು (ಯೆಹೂದ್ಯರು) ಆತನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದರು.
31ದೇವರು ನಿಮಗೆಕರುಣೆತೋರಿದ್ದರಿಂದಈಗಯೆಹೂದ್ಯರು ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಅವರು ಸಹ ದೇವರಿಂದ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಹೀ ಾಯಿತು.
32 ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದರು. ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರುಣೆಯನು್ನ
ತೋರಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಅವಿಧೇಯತ್ವದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
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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.
34ಪವಿತ್ರ 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

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
ನಡವಳಿಕೆಯನು್ನಅನುಸರಿಸದೆಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ಾ ಾ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.
4 ಪ್ರತಿ 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
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ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು ತನಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಂದಿಗೆ ಆ ವರವನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು. 7 ಸೇವೆ ಾಡುವ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು
ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು. 8ಉಪದೇಶ ಾ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 ಾರ್ದೆಗಿಂತಲೂಹೆಚು್ಚಮ ಾರ್ದೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ
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. 13ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವದೇವಜನರಿಗೆ
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 ಅವನಿಗೆ
ಕೇಡು ಾಡಬೇಡಿ. ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ೕಚಿಸುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. 18ಎ ಾ್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
ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವವನುಎಂದುಪ್ರಭುವುಹೇಳು ಾ್ತನೆ”✡ಎಂಬು ಾಗಿಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
20ನೀವು ಾಡಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,

“ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಯು ಹಸಿವೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ,
ಅವನಿಗೆಊಟ ಕೊಡಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಯು ಾ ಾರಿದ್ದರೆ,
ಅವನಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೊಡಿರಿ.

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

✡ 12:19: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 32:35.
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21 ಕೆಟ್ಟತನವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವ ಾಶಕೊಡದೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡುವುದರಮೂಲಕ ಾ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 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? ಾ ಾದರೆನೀವುಸರಿ ಾದದ್ದನೆ್ನೕ ಾಡಿರಿ. ಆಗಅಧಿ ಾ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 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
✡ 13:9: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:13-15, 17.
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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 ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಾಡದೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೇರಿದ ಾ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
ಾಡಬೇಕೆಂಬಬಯಕೆಯನು್ನ ಹೇಗೆಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂ ಾಗಲಿಆಲೋಚಿಸಬೇಡಿ.

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 ್ಪೕ ಎಂಬುದನು್ನ

ಅವನ ಸ್ವಂತ ಯಜ ಾನನೇ ನಿಣರ್ಯಿಸುವನು. ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವಕನು
ನಿದೋರ್ಷಿ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಭುವು ಅವನನು್ನ ನಿದೋರ್ಷಿಯ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

✡ 13:9: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ. 19:18.
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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 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 ಾವು
ಬದುಕುವು ಾ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
13 ಆದ್ದರಿಂದ, ಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತೀಪುರ್ಕೊಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.

ನಮ್ಮಸಹೋದರನ ಾ್ನಗಲಿಸಹೋದರಿಯ ಾ್ನಗಲಿಬಲಹೀನಗೊಳಿಸುವಂಥಅಥ ಾ
ಾ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 ಾಥರ್ವು
ಅವನಿಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗುತ್ತದೆ.

15 ನೀನು ತಿನು್ನವ ಒಂದು ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ನಂಬಿಕೆಗೆ
ನೀನು ತೊಂದರೆಯನು್ನ ಾಡಿದರೆ, ನೀನು ಪಿ್ರೕತಿಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
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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. 16ನೀನು ಾ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. 18 ಈ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆ ಾಡುವವನು ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಜನರೂ
ಅವನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

19 ಆದ್ದರಿಂದ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ
ಾಧ್ಯ ಾದಷ್ಟರಮಟಿ್ಟಗೆ ಾ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
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. 21ನೀನು ಾಂ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. ನಂಬಿಕೆಯಆ ಾ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.
3ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಹತನ್ನ ಜೀವ ಾನದಲಿ್ಲ ತನ್ನಹಿತ ಾ್ಕಗಿಪ್ರಯತಿ್ನಸಲಿಲ್ಲ. “ನಿನಗೆಅವ ಾನ
ಾಡಿದ ಜನರು ನನಗೂ ಅವ ಾನ ಾಡಿದರು”✡ ಎಂಬು ಾಗಿ ಆತನ ಬಗೆ್ಗ ಪವಿತ್ರ

ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 4 ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಪ್ರತಿ ಂದೂ
ನಮ್ಮ ಉಪದೇಶ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಾವು ನಿರೀ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಲೂ
✡ 15:3: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 69:9.
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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
9 ದೇವರು ತಮಗೆ ತೋರುವ ಕರುಣೆ ಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರು ಆತನನು್ನ
ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಲೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸೇವಕ ಾದನು. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ:

“ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾ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

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 ಶಕಿ್ತಯ ಮೂಲಕ ನಿರೀ ಯು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ತುಂಬಿ
ಹೊರಸೂಸುವುದು.
ತನ್ನ ಸೇವೆಯಬಗೆ್ಗ ೌಲನ ವಿವರಣೆ

14ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯತನವು ತುಂಬಿದೆಯೆಂದು
ನನಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯ ಾದ ಸಕಲ ಾನವು ನಿಮಗಿದೆಯೆಂದು
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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 ಾದವರವನು್ನ ದೇವರುನನಗೆಕೊಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಾನುಹೀಗೆಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
16 ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ತನ್ನ
ಸೇವಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ದೇವರ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವುದರ
ಮೂಲಕ ಾನು ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರು
ಸಹ ದೇವರು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಾಣಿಕೆಯಂ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾನು ಈ ಸೇವೆ
ಾಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆ ಜನರು ದೇವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಮೂಲಕ

ಪವಿತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
17ಆದ್ದರಿಂದ 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 ಕತರ್ವ್ಯವನು್ನ ಪೂರೈಸಿದೆ್ದೕನೆ. 20 ಕಿ್ರಸ್ತನ
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 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 ಾಗಿ ತಂಗಿರುತೆ್ತೕನೆಂಬ ನಿರೀ ನನಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ನೀವು ನನ್ನ 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. 27ಮಕೆದೋನಿಯಮತು್ತ ಅ ಾಯದ
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ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟದಿಂದಲೇ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಅದು ಅವರ
ಕತರ್ವ್ಯವೂ ೌದು. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದಅವರುಯೆಹೂದ್ಯರ ಆತಿ್ಮಕ ಅಶೀ ಾರ್ದಗಳಲಿ್ಲ
ಾಲು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮಲಿ್ಲರುವಂಥವುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ
ನೆರವು ನೀಡುವುದು ಅವರ ಹೊಣೆ ಾಗಿದೆ. 28ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬಡಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಕೊಟಿ್ಟರುವಈಹಣವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದಮೇಲೆ ಾ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.

30 ಸಹೋದರ 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.
31ಜುದೇಯದಲಿ್ಲರುವ ಅವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಕೈಯಿಂದ ಾನು ಾ ಾಗುವಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.
ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತರುವ ಈ ಸ ಾಯಧನವು
ಅಲಿ್ಲರುವ ದೇವಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗುವಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 32ಅನಂತರ, 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 ಾಲಿಸಿದವರಲಿ್ಲಅವನೇ 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.
12ತು್ರಫೈನಳಿಗೂ ತು್ರ ೕಸಳಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಅವರು ಪ್ರಭುವಿ ಾಗಿ ಬಹು ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ
ಸಹೋದರಿ ಾದ ಪೆಸೀರ್ಸಳಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಆಕೆಯು ಸಹ
ಪ್ರಭುವಿಗೋಸ ್ಕರ ಬಹು ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಸೇವೆ ಾಡಿದಳು.

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

14 ಅಸುಂಕಿ್ರತನಿಗೂ ಪೆ್ಲಗೋನನಿಗೂ ಹೆಮೇರ್ಯನಿಗೂ ಪತೊ್ರೕಬನಿಗೂ
ಹೆ ಾರ್ನನಿಗೂಮತು್ತ ಅವರೊಂದಿಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಸಹೋದರರಿಗೂ

15ಫಿಲೊಲೋಗನಿಗೂಯೂಲ್ಯಳಿಗೂನೇಯರ್ನಿಗೂಅವನಸಹೋದರಿಗೂಮತು್ತ
ಒಲುಂಪನಿಗೂಮತು್ತ ಅವರೊಂದಿಗಿರುವಎ ಾ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆನನ್ನ ವಂದನೆತಿಳಿಸಿರಿ.

16ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಧಿಸು ಾಗ ಪವಿತ್ರ ಾದಮುದ್ದನಿ್ನಟು್ಟ 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
* 16:7: ಅತ್ಯಂತಮುಖ್ಯಸೇವಕರು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಅ ಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಾದವರು.”
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ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಬಹು ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ವಿವೇಕಿಗ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಏನೂ
ತಿಳಿದಿಲ್ಲದವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ.

20 ಾಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುವದೇವರು ಬೇಗನೆ ಸೈ ಾನನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ,ಅವನಮೇಲೆ
ನಿಮಗೆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಡುವನು.
ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.
21ನನ್ನ ಸಹೋದೊ್ಯೕಗಿ ಾದ ತಿ ಥೆಯನುಮತು್ತ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕ ಾದಲೂಕ್ಯ,
ಾಸೋನಮತು್ತ ಸೋಸಿಪತ್ರ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
22 ೌಲನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತರುವ ತೆತೆ್ಯರ್ನೆಂಬ ಾನು

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ವಂದಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
23 ಾಯನು ನನಗೆಅತಿಥಿಸ ಾ್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 ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ ಆ ಸು ಾತೆರ್ಯು ರಹಸ್ಯ ಾದ ಸತ್ಯ ಾಗಿತು್ತ
ಮತು್ತ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಮರೆ ಾಗಿತು್ತ. 26 ಆದರೆ 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. 27ಒಬ್ಬನೇ ಾನಿ ಾದ ದೇವರಿಗೆಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮೂಲಕ ಎಂದೆಂದಿಗೂಮಹಿಮೆಉಂಟಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.

† 16:24: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 24 ನೇ ವಚನವನು್ನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಕೃಪೆಯು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಆಮೆನ್.”
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ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ
ಬರೆದ ದಲನೆ ಪತ್ರ

1 ೌಲನು ಬರೆಯುತಿ್ತರುವ ಪತ್ರ. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಾನು
ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ಕರೆಯುಲ್ಪಟೆ್ಟನು. ಾನು ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ
ಸಹೋದರ ಾದ ಸೊಸೆ್ಥನನೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

2 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಾಗಿ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಕೊರಿಂಥದ ದೇವರ
ಸಭೆಯವರಿಗೆಈಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀವುದೇವರಪವಿತ್ರ ಜನ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅವರಿಗೂ ನಮಗೂ
ಪ್ರಭು ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

3 ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ
ಕೃಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ದೊರೆಯಲಿ.

ೌಲನು ದೇವರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸುವ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
4 ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಕೃಪೆಯ

ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ
ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 5 ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಸಕಲ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ
ನೀವು ಾಕ್ಚತುರರೂ ಾನಸಂಪನ್ನರೂ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ. 6 ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾದ
ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 7 ಹೀಗಿರಲು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪುನ ಾಗಮನವನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತರುವ ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಬರುವ
ಪ್ರತಿ ಂದು ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 8 ಯೇಸುವು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೊನೆಯವರೆಗೂದೃಢಪಡಿಸಿ ಾ ಾಡುವನು. ನಮ್ಮಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನುಮತೆ್ತ
ಬಂ ಾಗ ನೀವು ನಿದೋರ್ಷಿಗ ಾಗಿರುವಿರಿ. 9ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರ
ಮಗ ಾದ ಮತು್ತ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಜೀವದಲಿ್ಲ ಾಲುಹೊಂದಬೇಕೆಂದು
ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದಿರು ಾತನು ದೇವರೇ.

ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಸಮಸೆ್ಯಗಳು
10 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇನೆಂದರೆ, ಾದವಿ ಾದವಿಲ್ಲದೆ ಭಿನ್ನಭೇದಗಳಿಲ್ಲದೆ
ಒಂದೇಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂಒಂದೇಉದೆ್ದೕಶದಿಂದಲೂನೀವುಐಕ್ಯಮತ್ಯದಿಂದ ಾಳಿರಿ.

11 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಖೊ್ಲಯೆಯ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ
ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾ ಾ್ವದಗಳಿರುವು ಾಗಿ
ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 12 ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, “ ಾನು ೌಲನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ; ಮತೊ್ತಬ್ಬನು, “ ಾನು ಅ ಲೊ್ಲೕಸನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಇನೊ್ನಬ್ಬನು, “ ಾನು ಕೇಫನನು್ನ
(ಪೇತ್ರನನು್ನ) ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಮತೊ್ತಬ್ಬನು, “ ಾನು
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ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ.” ಎಂದುಹೇಳು ಾ್ತನೆ. 13ಕಿ್ರಸ್ತನು ವಿ ಾಗ ಾಗಿ ಾ್ದನೋ?
ೌಲನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಸತ್ತನೇ? ಇಲ್ಲ! ನೀವು ೌಲನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ? ಇಲ್ಲ! 14 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ಪನು
ಮತು್ತ ಾಯನು ಇವರ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾರಿಗೂ ಾನು ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದದೇವರಿಗೆಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 15ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವು ಾಗಿ ಹೇಳಲು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ಈಗ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ
ಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 16 (ಸೆ್ತಫನನ ಮನೆಯವರಿಗಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ
ಾರಿಗೂ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದಂತೆ ನನಗೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ.) 17 ಕಿ್ರಸ್ತನು

ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು ದೀ ಾ ಾ್ನನವನು್ನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಷೆ್ಟ. ಆದರೆ ಾ ಾ್ಚತುಯರ್ದಿಂದ ಾರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಾನೇ ಾದರೂ ಲೋಕ ಾನದಿಂದ ಸು ಾತೆರ್ ಾರಿದೆ್ದೕ ಾದರೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯೇ
ನಿರಥರ್ಕ ಾಗುವುದು.
ದೇವರ ಶಕಿ್ತ ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾನ

18 ಾಶನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಉಪದೇಶವು
ಮೂಖರ್ತನ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವ ನಮ ಾದರೋ ಅದು
ದೇವರ ಶಕಿ್ತ ಾಗಿದೆ. 19ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ:

“ ಾನಿಗಳ ಾನವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು.
ಬುದಿ್ಧವಂತರ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಬೆಲೆ ಾಳದಂತೆ ಾಡುವೆನು.” ಯೆ ಾಯ 29:14

20 ಾನಿಯು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ? ವಿ ಾ್ಯವಂತನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ? ಈ ಾಲದ ತತ್ವ ಾನಿಯು
ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ? ದೇವರು ಲೋಕದ ಾನವನು್ನ ಮೂಖರ್ತನವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
21 ಇದು ದೇವರ ಾನದ ಸಂಕಲ್ಪ ಾಗಿತು್ತ. ಲೋಕವು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾನದ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂಖರ್ತನದಂತೆ
ತೋರುವ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ನಂಬುವವರನು್ನ ರ ಸುವುದು ದೇವರಿಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯದೆನಿಸಿತು.

22 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತರೆ. ಗಿ್ರೕಕರಿಗೆ ಾನವು
ಬೇ ಾಗಿದೆ. 23 ಾ ಾದರೋ, ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕುರಿ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
ಇದು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸೆ್ಯ ಾಗಿದೆ; ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ
ಮೂಖರ್ತನದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. 24 ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಜನರು
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ದೇವರ
ಶಕಿ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; ಮತು್ತ ದೇವರ ಾನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 25 ದೇವರ ಮೂಢತನವು ಸಹ
ಮನುಷ ್ಯರ ಾನಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಬಲಹೀನತೆಯು ಸಹ ಮನುಷ ್ಯರ
ಬಲಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಶಕಿ್ತಯುತ ಾಗಿದೆ.

26 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆ ಾಗ ನೀವು
ಹೇಗಿದಿ್ದರಿ ಎಂದು ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಲೋಕದ ಎಣಿಕೆಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರು ಾನಿಗ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಅಧಿ ಾರಿಗ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದ
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ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 27 ಆದರೆ ದೇವರು ಈ ಲೋಕದ
ಾನಿಗಳನು್ನ ಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮೂಢರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ;
ಬಲಿಷ್ಠರನು್ನ ಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಲಹೀನರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
28 ಲೋಕವು ಾವುದನು್ನ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ೕಚಿಸುತ್ತದೆ ೕ ಾವುದನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುತ್ತದೆ ೕ ಮತು್ತ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ೕ ಅದನು್ನ
ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಲೋಕವು ಾವುದನು್ನ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ೕಚಿಸುತ್ತದೊ
ಅದನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಲು ದೇವರು ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು. 29 ಹೀಗಿರಲು ದೇವರ
ಮುಂದೆ ಹೆಮೆ್ಮಪಡಲು ಾರಿಗೂ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ. 30 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಾಗವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾತನು ದೇವರೇ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ ಾಗಿ ದೇವರಿಂದ
ಬಂದ ಾನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾವು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ, ಾಪದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಾರಣ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
31ಆದ್ದರಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವುಹೇಳುವಂತೆ, “ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವವನು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಾತ್ರ
ಹೆಮೆ್ಮಪಡಬೇಕು.”

2
ಶಿಲುಬೆಗೆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕುರಿ ಾದ ಸಂದೇಶ

1 ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದಗ,
ಾನು ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ಾನು ಾಜೂ ಾದ
ಪದಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಮ ಾ ಾನವ ಾ್ನಗಲಿ ಉಪ ೕಗಿಸಲಿಲ್ಲ. 2 ಾನು
ನಿ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದಗ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲಿನ ಮರಣವನೆ್ನೕ
ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆನು. 3 ಾನು
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದಗ ಬಲಹೀನ ಾಗಿದೆ್ದನು; ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತಿ್ತದೆ್ದನು.
4 ನನ್ನ ಉಪದೇಶ ಾಗಲಿ ಾತುಕತೆ ಾಗಲಿ ಜನರನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಿಸುವಂಥ
ಾನ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಕೊಡುವ ಶಕಿ್ತಯೇ
ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ಆ ಾರ ಾಗಿತು್ತ. 5ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಮನುಷ ್ಯನ ಾನದ ಮೇಲೆ
ಆ ಾರಗೊಂಡಿರದೆ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯಮೇಲೆ ಆ ಾರಗೊಂಡಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು ಹೀಗೆ
ಾಡಿದೆನು.
ದೇವರ ಾನ

6 ಪರಿಣತ ಾದ ಜನರಿಗೆ ಾವು ಾನವನೆ್ನೕ ಉಪದೇಶಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಇದು
ಇಹಲೋಕದ ಾನವೂ ಅಲ್ಲ. ಅಧಿಪತಿಗಳ ಾನವೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕದ
ಅಧಿಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 7 ಾ ಾದರೋ
ದೇವರ ರಹಸ್ಯ ಾದ ಾನವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ಈ ಾನವನು್ನ ಜನರಿಗೆ
ಮರೆ ಾಡ ಾಗಿದೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ ಾಗಿ ಈ ಾನವನು್ನ ಲೋಕವು
ಆರಂಭ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ೕಜಿಸಿದ್ದನು. 8 ಈ ಲೋಕದ
ಾವ ಅಧಿಪತಿಗಳೂ ಈ ಾನವನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು

ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಪ್ರಭುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
9ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆಯೇ ಇ ಾಯಿತು:
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“ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವುದನು್ನ
ಾವ ಕಣೂ್ಣ ಾಣಲಿಲ್ಲ.

ಾವ ಕಿವಿಯೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.” ಯೆ ಾಯ 64:4

10 ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಸಕಲವನೂ್ನ ದೇವರ ಅ ಾಧ ಾದ ರಹಸ್ಯಗಳನೂ್ನ ತಿಳಿದಿ ಾ್ದನೆ.

11 ಇದು ಹೇಗೆಂದರೆ: ಒಬ್ಬನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವನ ಆಂತಯರ್ದಲಿ್ಲರುವ
ಜೀ ಾತ್ಮ ಂದಕೆ್ಕ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ, ದೇವರ
ಆಲೋಚನೆಗಳುದೇವ ಾತ್ಮನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. 12 ಾವು
ಹೊಂದಿಕೊಂಡದು್ದ ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಾ್ರಪಂಚಿಕ ಾದ
ಆತ್ಮವನ್ನಲ್ಲ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಉಚಿತ ಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟರುವಂಥವುಗಳನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾವು ಆತನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೆವು.

13 ಾವು ಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾಗ ಮನುಷ ್ಯರ ಾನದಿಂದ
ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸದೆ ಆತ್ಮನಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡ
ಾಕ್ಯಗಳನೆ್ನೕ ಉಪ ೕಗಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಆತಿ್ಮಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ವಿವರಿಸಲು ಆತಿ್ಮಕ
ಪದಗಳನೆ್ನೕ ಬಳಸುತೆ್ತೕವೆ. 14 ಆತಿ್ಮಕನಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ದೇ ಾ ಾತ್ಮನ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಆ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಮೂಖರ್ತನವೆಂದು
ೕಚಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು;

ಏಕೆಂದರೆಆವಿಷಯಗಳನು್ನ ಆತಿ್ಮಕ ಾಗಿವಿಚಾರಣೆ ಾಡಲು ಾತ್ರ ಾಧ್ಯ. 15ಆದರೆ
ಆತಿ್ಮಕ ಮನುಷ ್ಯನು ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ತೀಪುರ್ ಾಡಬಲ್ಲನು. ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ
ಾರೂ ತೀಪುರ್ ನೀಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 16ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವಂತೆ:

“ಪ್ರಭುವಿನಮನಸ್ಸನು್ನ ಾರು ಬಲ್ಲರು?
ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಾರು ಉಪದೇಶ ಾಡಬಲ್ಲರು?” ಯೆ ಾಯ 40:13

ಾ ಾದರೋ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

3
ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದು ತಪು ್ಪ

1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನು ಆತಿ್ಮಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವಂತೆ
ದಲು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾ ಾಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಾ್ರಪಂಚಿಕರೂ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ

ಎಳೆಕೂಸುಗಳೂ ಆಗಿರುವಂಥವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವಂತೆ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡಬೇ ಾಯಿತು. 2 ಾನು ನಿಮಗೆ ಾಡಿದ ಉಪದೇಶವು ಗಟಿ್ಟ ಾದ

ಆ ಾರದಂತಿರದೆ ಾಲಿನಂತಿತು್ತ; ಏಕೆಂದರೆ ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಆ ಾರವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವಿನೂ್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಸಹ ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಆ ಾರವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿಲ್ಲ. 3 ನೀವಿನೂ್ನ ಆತಿ್ಮಕ ಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ
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ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚಿ್ಚದೆ; ಾ ಾ್ವದಗಳಿವೆ; ಜಗಳಗಳಿವೆ. ನೀವು ಆತಿ್ಮಕರಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ಇವು
ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಲೋಕದ ಜನರಂತೆಯೇ ವತಿರ್ಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 4 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನು, “ ಾನು ೌಲನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ. ಮತೊ್ತಬ್ಬನು
“ ಾನು ಅ ಲೊ್ಲೕಸನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಾ ಾ್ವದ
ಾಡು ಾಗ ಲೋಕದ ಜನರಂತೆಯೇ ವತಿರ್ಸುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
5ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು ಮುಖ್ಯ ಾದವನೇ? ಇಲ್ಲ! ೌಲನು ಮುಖ್ಯ ಾದವನೇ? ಇಲ್ಲ!

ನೀವು ನಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ ಾಯ ಾಡುವ ಾವು ಕೇವಲ ದೇವರ ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಾಡಿದೆವು.
6 ಾನು ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತಿ್ತದೆನು; ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು ನೀರನು್ನ ಾಕಿದನು. ಆದರೆ
ಬೀಜವನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸಿದವನು ದೇವರೇ. 7ಆದ್ದರಿಂದ ಬೀಜ ಬಿತು್ತವವ ಾಗಲಿ ನೀರು
ಾಕುವವ ಾಗಲಿ ಮುಖ್ಯನಲ್ಲ. ದೇವರೊಬ್ಬನು ಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಾದವನು, ಏಕೆಂದರೆ
ಬೀಜಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸುವವನು ಆತನೊಬ್ಬನೇ. 8ಬೀಜ ಬಿತು್ತವವನ ಮತು್ತ ನೀರನು್ನ
ಾಕುವವನ ಉದೆ್ದೕಶವು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಅವನವನ
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲದೊರೆಯುವುದು. 9 ಾವುದೇವರ ತೆಕೆಲಸದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ನೀವು ದೇವರ ಹೊಲ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ದೇವರ ಕಟ್ಟಡ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 10 ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ

ವರ ಾನಗಳನು್ನಉಪ ೕಗಿಸಿಚತುರಶಿಲಿ್ಪಯಂತೆ ಾನುಆಮನೆಗೆಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ
ಾಕಿದೆನು. ಇತರ ಜನರು ಆ ಅಸಿ್ತ ಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟು್ಟತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾನುಹೇಗೆ ಕಟು್ಟತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದರಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು.
11 ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಆಗಲೇ ಾಕ ಾಗಿದೆ. ಆ ಅಸಿ್ತ ಾರವು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೇ.
ಆ ಅಸಿ್ತ ಾರವನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೊಂದು ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಬೇರೆ ಾರೂ ಾಕ ಾರರು.
12 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಆ ಅಸಿ್ತ ಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ರತ್ನ, ಮರ, ಹುಲು್ಲ ಮತು್ತ
ಂಡುಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಬಹುದು. 13 ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ ಕೆಲಸವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ

ಾಣುವುದು; ಏಕೆಂದರೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬರುವ ದಿನವು ಅದನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು.
ಆ ದಿನವು ಬೆಂಕಿ ಂದಿಗೆ ಉದಯಿಸುವುದು. ಆ ಬೆಂಕಿಯು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಕೆಲಸವನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದು. 14 ಅಸಿ್ತ ಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟದ ಕಟ್ಟಡವು
ಸಿ್ಥರ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಟಿ್ಟದವನು ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವನು. 15ಆದರೆ ಕಟ್ಟಡವು
ಸುಟು್ಟಹೋದರೆ, ಕಟಿ್ಟದವನಿಗೆ ನಷ್ಟ ಾಗುವುದು. ಅವನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವನು,
ಆದರೆ ಅವನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವನಂತಿರುವನು.

16 ನೀವೇ ದೇವರ ಆಲಯ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ.
ದೇವ ಾತ್ಮನು ನಿ ್ಮಳಗೆ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 17 ಾವ ಾದರೂದೇವರಆಲಯವನು್ನ
ಾಶ ಾಡಿದರೆ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ
ಆಲಯವುಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ. ನೀವೇ ದೇವರ ಆಲಯ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

18ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ೕಸ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಾವ ಾದರೂ ಾನು
ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾನಿಯೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು ಮೂಢ ಾಗಲೇಬೇಕು.
ಆಗ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾನಿ ಾಗಬಲ್ಲನು. 19 ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಲೋಕದ
ಾನವು ದೇವರಿಗೆ ಮೂಖರ್ತನ ಾಗಿದೆ. “ದೇವರು ಜಾಣರನು್ನ ಅವರ ಕುತಂತ್ರದ
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ಾಗರ್ಗಳಲೆ್ಲೕ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವನು”✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
20 “ಪ್ರಭುವು ಾನಿಗಳ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು
ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕವೆಂದು ಆತನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ”✡ ಎಂದು ಸಹ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 21 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಚ್ಚಳಪಡ ಾರದು. ಸಮಸ್ತವೂ
ನಿಮ್ಮದೇ. 22 ೌಲ, ಅ ಲೊ್ಲೕಸ್ ಮತು್ತ ಕೇಫ ನಿಮ್ಮವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಜಗತು್ತ, ಜೀವ,
ಮರಣ ಮತು್ತ ವತರ್ ಾನ ಾಗೂ ಭವಿಷ ್ಯತ್ ಾಲಗಳ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮ್ಮವೇ.
23ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

4
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲರು

1ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವಕರೆಂತಲೂ ದೇವರು ತನ್ನ ರಹಸ್ಯ ಾದ ಸತ್ಯಗಳನು್ನ
ನಮಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂತಲೂ ಎಣಿಸಬೇಕು. 2 ಹೀಗಿರಲು, ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ
ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಾವು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತರೆಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು.
3 ನೀವೇ ನನಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಿದರೂ ಾವುದೇ ಾನವ ನೇಮಿತ
ಾ್ಯ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಾದರೂ ಾನು ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ
ನನಗೆ ಾನೇ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 4 ಾನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆಂದು ನನ್ನ
ಮನ ಾ್ಸ ಗೆ ತೋರುತಿ್ತಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನನು್ನ ನಿದೋರ್ಷಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡ ಾರದು.
ನನಗೆ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯ ಾಡುವವನು ಪ್ರಭು ಬ್ಬನೇ. 5 ಆದ್ದರಿಂದ
ಸರಿ ಾದ ಸಮಯಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ತೀಪುರ್ ಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ರಭುವು ಬರುವ
ತನಕ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ. ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವವುಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನು
ಬೆಳಕನು್ನ ಬೆಳಗಿಸುವನು. ಮನುಷ ್ಯರ ಹೃದಯಗಳ ರಹಸ್ಯ ಾದ ಉದೆ್ದೕಶಗಳನು್ನ
ಆತನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವನು. ಆಗ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಬರತಕ್ಕ ಹೊಗಳಿಕೆಯು
ದೇವರಿಂದಲೇ ಬರುವುದು.

6 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಈ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ
ಅ ಲೊ್ಲೕಸನನು್ನಮತು್ತ ನನ್ನನು್ನಉ ಾಹರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, “ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ
ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸು” ಎಂಬ ಾಕ್ಯದ ಅಥರ್ವನು್ನ ನೀವು ನಮಿ್ಮಂದ
ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ಒಬ್ಬನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ಚಳಪಟು್ಟ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 7 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇತರ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮರೆಂದು ಾರು
ಹೇಳು ಾ್ತರೆ? ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಹೀಗಿರು ಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರಂತೆ ಏಕೆ
ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವಿರಿ?

8 ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ನಿಮಗಿದೆಯೆಂದು ನೀವು
ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರೆಂದೂ ಾಜರುಗಳೆಂದೂ
ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾಜರುಗ ಾಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ
ಸಂತೋಷ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಆಗ ಾವೂ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಜರುಗ ಾಗುತಿ್ತದೆ್ದವು.
9 ಆದರೆ ದೇವರು ನನಗೂ ಉಳಿದ ಅ ಸ್ತಲರಿಗೂ ಕಡೆಯ ಾ್ಥನವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಜನರೆಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾವುಮರಣದಂಡನೆಗೆ
✡ 3:19: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ೕಬ 5:13. ✡ 3:20: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 94:11.
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ಗುರಿ ಾದಂಥವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ದೇವದೂತರಿಗೂ ಮನುಷ ್ಯರಿಗೂ
ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತಿ್ತಗೇ ನೋಟ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 10 ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಮೂಖರ್ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಬಹು ಾನಿಗಳೆಂದು
ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಾವು ಬಲಹೀನ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ, ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಲಿಷ್ಠರೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಜನರು ನಿಮಗೆ ೌರವವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತರೆ;
ನಮ ಾದರೋ ಅವರು ೌರವವನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 11 ಈಗಲೂ ಸಹ
ಾವು ಹಸಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ; ಾ ಾರಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ; ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಕಷು್ಟ
ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆ ಾಗೆ್ಗ ನಮಗೆ ಪೆಟು್ಟಗಳು ಬೀಳುತಿ್ತರುತ್ತವೆ; ನಮಗೆ
ಮನೆಗಳೂ ಇಲ್ಲ. 12 ಾವು ಊಟ ಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಾರೆ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿಯುತೆ್ತೕವೆ.
ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ ಶಪಿಸು ಾ್ತರೆ, ಾ ಾದರೋ ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಜನರು
ನಮಗೆಹಿಂಸೆಕೊಟ್ಟರೂ ಾಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 13ಜನರು ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಾ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಾ ಾದರೋ ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ.

ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ ಲೋಕದ ಕಸ ೕ ಭೂಮಿಯ ಹೊಲಸೋ
ಎಂಬಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

14 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಮಕ್ಕ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 15ನಿಮಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಾವಿರಮಂದಿಉಪದೇಶಕರಿರಬಹುದು,
ಆದರೆ ಬಹು ಮಂದಿ ತಂದೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಸು ಾತೆರ್ಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಾನೇ ನಿಮಗೆ ಆತಿ್ಮಕ ತಂದೆ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 16 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ನನ್ನಂತೆಯೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 17ಆದ ಾರಣವೇ,
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ತಿ ಥೆಯನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ಅವನು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಮಗ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು ಅವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವ ರೀತಿಯನು್ನ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತರುವನು.
ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಎ ಾ್ಲ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ಅದೇ ರೀತಿಯ
ಜೀವನವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

18 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಮತೆ್ತ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ೕಚಿಸಿ, ನೀವು ಜಂಬಪಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 19 ಆದರೆ
ಾನು ಬಹುಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಪ್ರಭುವಿನ ಚಿತ್ತ ಾದರೆ,
ಾನು ಬಂದು ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವರು ಹೇಳುವ ಾತನ್ನಲ್ಲ, ಅವರು ಏನು
ಾಡಬಲ್ಲರೆಂಬುದನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. 20 ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಾಜ್ಯವು

ಕೇವಲ ಾತಲ್ಲ,ಅದುಶಕಿ್ತ ಾಗಿದೆ. 21ನೀವು ಾವುದನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತೕರಿ? ಾನು
ಬೆತ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೇ? ಅಥ ಾ ಪಿ್ರೕತಿ ಮತು್ತ ೌಮ್ಯ ಾವಗಳಿಂದ
ಕೂಡಿದವ ಾಗಿ ಬರಬೇಕೆ?

5
ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನೈತಿಕ ಸಮಸೆ್ಯ

1 ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪವಿದೆಯೆಂದು ಜನರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಜನರ ನಡುವೆಯೂ ಇಲ್ಲದಂಥ ಕೆಟ್ಟ
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ಬಗೆಯ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಅ ಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಪತಿ್ನಯನೆ್ನೕ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆಂದು ಜನರು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 2 ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಇನೂ್ನ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ದುಃಖಭರಿತ ಾಗಿರಬೇಕಿತು್ತ. ಆ ಾಪ ಾಡಿದ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾಕಬೇಕಿತು್ತ. 3 ನನ್ನ ದೇಹ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಾನು ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ನಿ ್ಮಂದಿಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆ ಾಪ ಾಡಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ
ಾನು ಆಗಲೇ ತೀಪುರ್ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಅಲಿ್ಲದಿ್ದದ್ದರೆ ಾವ ತೀಪರ್ನು್ನ
ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದನೋ ಅದೇ ತೀಪರ್ನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 4 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವಿನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬನಿ್ನ. ಾನು ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರುವೆನು. ನಮ್ಮ
ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಶಕಿ್ತಯೂ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರುವುದು. 5 ಆ ಮನುಷ ್ಯನ
ಾಪಸ್ವ ಾವವು ಾಶ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನನು್ನ ಸೈ ಾನನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಿರಿ. ಆಗ
ಪ್ರಭುವಿನ ದಿನದಂದು ಅವನ ಜೀ ಾತ್ಮವು ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು.

6 ನೀವು ಅಹಂ ಾರಪಡುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ. “ಒಂದಿಷು್ಟ ಹುಳಿಯು ಹಿಟ್ಟನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಉಬಿ್ಬಸುತ್ತದೆ” ಎಂಬ ನುಡಿಯು ನಿಮಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ. 7 ಹಳೆಯ ಹುಳಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ
( ಾಪ) ತೆಗೆದು ಾಕಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ಹೊಸ ಹಿಟಾ್ಟಗುವಿರಿ. ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಹುಳಿರಹಿತ ಾದ ಪಸ್ಕದ ರೊಟಿ್ಟ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ೌದು, ನಮ್ಮ ಪಸ ್ಕದ ಕುರಿಮರಿ ಾದ
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಆಗಲೇ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಪಸ್ಕದ ಊಟ ಾಡೋಣ.
ದುಷ್ಟತನ ಮತು್ತ ಕೆಡುಕತನ ಎಂಬ ಹಳೆಯ ಹುಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಾವು ತಿನ್ನದೆ ಹುಳಿರಹಿತ ಾದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನೊ್ನೕಣ. ಸರಳತೆ ಮತು್ತ ಸತ್ಯತೆ
ಇವುಗಳೇ ಆ ಹುಳಿರಹಿತ ರೊಟಿ್ಟ.

9 ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಡುವ ಜನರ ಸಹ ಾಸ ಾಡಕೂಡದೆಂದು ಾನು
ನನ್ನ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರೆದಿದೆ್ದ. 10 ಆದರೆ ಈ ಲೋಕದ ಾಪಿಷ್ಠ ಜನರ
ಸಹ ಾಸವನು್ನ ನೀವು ಾಡಕೂಡದೆಂಬ ಅಥರ್ದಲಿ್ಲ ಾನು ಅದನು್ನ
ಬರೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಡು ಾ್ತರೆ; ಅವರು
ಾ್ವಥಿರ್ಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ; ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ೕಸ ಾಡು ಾ್ತರೆ; ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರಬೇ ಾದರೆ, ನೀವು ಈ ಲೋಕವನೆ್ನೕ
ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. 11 ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ತನ್ನನು್ನ ಸಹೋದರನೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವನು ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಡುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾ್ವಥಿರ್ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಜನರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಮದ್ಯ ಾನ ಾಡಿ ಮತ್ತ ಾಗುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಜನರಿಗೆ ೕಸ ಾಡುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಅವನ ಸಹ ಾಸ ಾಡ ಾರದು;ಅವನೊಂದಿಗೆಊಟವನು್ನ ಸಹ ಾಡ ಾರದು.

12-13 ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದು ನನ್ನ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ
ದೇವರೇ ತೀಪುರ್ ಾಡುವನು. ಆದರೆ ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿರುವ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ತೀಪುರ್
ಾಡಬೇಕು. “ದುಷ್ಟನನು್ನ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾಕಿ”✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ

ಹೇಳುತ್ತದೆ.

6
ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರ ನಡುವೆ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯದ ಸಮಸೆ್ಯಗಳು

✡ 5:12-13: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 22:21, 24.
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1 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವನಿ ಾದರೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ವಿರೋಧವಿದ್ದರೆ, ನೀವು
ಾ್ಯ ಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದೇಕೆ? ಅವರು ನೀತಿವಂತರಲ್ಲ. ಹೀಗಿರಲು ನಿಮಗೆ
ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಡುವುದೇಕೆ? ನಿಮಗೆ
ಾಚಿಕೆ ಾಗಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ನೀಡಲು ನೀವು ದೇವಜನರಿಗೆ ಏಕೆ
ಅವ ಾಶ ಕೊಡ ಾರದು? 2 ದೇವಜನರು ಲೋಕಕೆ್ಕ ತೀಪುರ್ ಾಡುವರೆಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? ದೇವಜನರು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಾಡುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಾಡಬಲ್ಲರೆಂಬುದು
ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿದೆ. 3ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾವುದೇವದೂತರಿಗೂ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುತೆ್ತೕವೆ
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜೀವಿತದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕುರಿತು
ಾವು ತೀಪುರ್ ಾಡಬಲೆ್ಲವು. 4 ಹೀಗಿರಲು, ನಿಮಲಿ್ಲ ಭಿ ಾ್ನಭಿ ಾ್ರಯಗಳಿದು್ದ ಅದಕೆ್ಕ
ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿರು ಾಗ, ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲದ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ನೀವು
ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದೇಕೆ? ಆ ಜನರಿಗೆ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ
ಾವ ಾನ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. 5 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಚಿಕೆಪಡಿಸಲು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಾ್ಯಜ್ಯಕೆ ್ಕ ತೀಪುರ್
ನೀಡಬಲ್ಲ ಾನಿ ಬ್ಬನು ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ? 6 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನು
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸಹೋದರನ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾ್ತನೆ. ಅವರ
ಾ್ಯಜ್ಯಕೆ ್ಕ ತೀಪುರ್ ನೀಡಲು ಅವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ!
7ನೀವುಆಗಲೇಸೋತುಹೋಗಿದಿ್ದೕರೆಂಬುದನು್ನ ನಿಮ್ಮಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಾ್ಯಜ್ಯಗಳೇ

ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕಿ್ಕಂತ, ನೀವು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತು್ತ; ೕಸವನು್ನ
ಾಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತು್ತ. 8 ಆದರೆ ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ ಮತು್ತ ೕಸ
ಾಡುತಿ್ತೕರಿ! ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾಗಿರುವವನಿಗೇ ನೀವುಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.
9-10 ಅಧಮಿರ್ಗಳು ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ

ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ ೕಸಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ
ಸೇರದ ಜನರು ಾ ಾರ್ರೆಂದರೆ: ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಡುವವರು, ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸುವವರು, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡುವವರು, ಸಲಿಂಗ ಾಮಿಗಳು, ಕದಿಯುವವರು,
ಾ್ವಥಿರ್ಗಳು, ಕುಡುಕರು, ಬೈಯುವವರು ಮತು್ತ ೕಸ ಾರರು. 11 ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಅಂಥವ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಆದರೆ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲಯೂ
ನಮ್ಮ ದೇವ ಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೂ ನೀವು ತೊಳೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರಿ; ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದಿರಿ
ಮತು್ತ ನೀತಿವಂತರೆಂಬ ನಿಣರ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಿ.

ದೇವರಮಹಿಮೆ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ
12 “ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಿದೆ.” ಆದರೆ

ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರ ೕಜಕವಲ್ಲ. “ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ನನಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಿದೆ.” ಆದರೆ ಾನು ಾವುದನೂ್ನ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 13 “ಆ ಾರವು ಹೊಟೆ್ಟಗೋಸ ್ಕರವಿದೆ, ಹೊಟೆ್ಟಯು

ಆ ಾರಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರವಿದೆ.” ೌದು, ದೇವರು ಅವೆರಡನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು.
ದೇಹವಿರುವುದು ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ. ದೇಹವು
ಪ್ರಭುವಿಗೋಸ ್ಕರವಿದೆ, ಪ್ರಭುವು ದೇಹಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರವಿ ಾ್ದನೆ. 14 ದೇವರು ತನ್ನ
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ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು.
ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಹ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸುವನು. 15 ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಅಂಗಗ ಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ? ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಾನು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅಂಗಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ಸೂಳೆಯ ಅಂಗಗಳ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಕೂಡದು. 16 “ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ದೇಹ ಾಗು ಾ್ತರೆ”✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ

ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂಳೆ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವಿರುವವನು
ಆಕೆ ಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ದೇಹ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. 17ಆದರೆ
ಪ್ರಭುವಿನೊಂದಿಗೆಸಂಬಂಧವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವಂಥವನುಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ಪ್ರಭುವಿನೊಂದಿಗೆ
ಒಂ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.

18 ಆದ್ದರಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ. ಒಬ್ಬನು ಾಡುವ ಇತರ
ಾಪಗಳೆ ಾ್ಲ ಅವನದೇಹದಹೊರ ಾಗಿವೆ. ಆದರೆಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಡುವವ್ಯಕಿ್ತ ತನ್ನ
ಸ್ವಂತ ದೇಹಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 19 ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಗೆ
ಆಲಯ ಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆತನು ನಿ ್ಮಳಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು
ದೇವರಿಂದ ಆತನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ವತು್ತಗಳಲ್ಲ. 20 ನೀವು
ದೇವರಿಂದ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳಿಂದ ದೇವರನು್ನ
ಘನಪಡಿಸಿರಿ.

7
ಮದುವೆ ಕುರಿತು ಬೋಧನೆ

1 ನೀವು ಬರೆದು ಕೇಳಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಈಗ ಾನು ಚಚಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಪುರುಷನು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಸರಿ. 2 ಆದರೆ ಲೈಂಗಿಕ
ಾಪ ಅ ಾಯಕರ ಾದದು್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಗೂ ಸ್ವಂತ
ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೂ ಸ್ವಂತ ಗಂಡನು ಇದ್ದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದು.
3 ಗಂಡನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಸಲ್ಲತಕ ್ಕದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಸಲಿ್ಲಸಲಿ. ಮತು್ತ
ಹೆಂಡತಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಸಲ್ಲತಕ ್ಕದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಸಲಿ್ಲಸಲಿ.
4 ಹೆಂಡತಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಗಂಡನಿಗೆ
ಆಕೆಯ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವಿದೆ. ಅದೇರೀತಿ, ಗಂಡನಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅವನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ
ಅಧಿ ಾರವಿದೆ. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ಗಂಡ ಮತು್ತ ಹೆಂಡತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾಂಪತ್ಯ
ಕತರ್ವ್ಯಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲು ನಿ ಾಕರಿಸ ಾರದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನು್ನ
ಾ್ರಥರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ವಿನಿ ೕಗಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದ
ದೂರವಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಪರಸ್ಪರ ಸಮ್ಮತಿಯಿರಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಮತೆ್ತ
ಒಂ ಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಯನು್ನ ಕಂಡು ಸೈ ಾನನು ಾಪಕೆ್ಕ
ಪ್ರಚೋಧಿಸಬಹುದು. 6 ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಅಗಲಿ ದೂರವಿರುವುದಕೆ್ಕ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲು
ಾನು ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇದು ಆ ಯಲ್ಲ. 7 ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ನಮ್ಮಂತೆ
ಇರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಅಭಿ ಾಷೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ದೇವರಿಂದ ತನ್ನದೇ

✡ 6:16: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 2:24;ಮ ಾ್ತಯ 19:5.
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ಆದ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಒಂದು ವರವಿದ್ದರೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ
ಇನೊ್ನಂದು ವರವಿದೆ.

8 ವಿ ಾಹ ಾಗಿಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಮತು್ತ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
ಅವರು ನನ್ನಂತೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಇರುವುದೇ ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದು. 9 ಆದರೆ
ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವರು
ಮದುವೆ ಾಗಬೇಕು. ಲೈಂಗಿಕಆಸೆಯಿಂದಬೆಂದುಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇಉತ್ತಮ ಾಗಿದೆ.
10ಮದುವೆ ಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಾನು ಈ ಆ ಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. (ಈ ಆ ಯು

ನನ್ನದಲ್ಲ. ಪ್ರಭುವಿನದು.) ಹೆಂಡತಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡ ಾರದು.
11 ಹೆಂಡತಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟರೆ ಆಕೆಯು ಮತೆ್ತ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಕೂಡದು, ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಸಂಗಡ ಮತೆ್ತ ಒಂ ಾಗಬೇಕು.

ಇದೇ ರೀತಿ, ಗಂಡನು, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡ ಾರದು.
12ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ (ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ

ಹೇಳುತಿ್ತರುವವನು ಾನೇ ಹೊರತು ಪ್ರಭುವಲ್ಲ.) ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಹೋದರ ಾದ ಒಬ್ಬನಿಗೆ
ಕಿ್ರಸ್ತ ವಿ ಾ್ವಸಿಯಲ್ಲದ ಹೆಂಡತಿಯಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಆಕೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾಳೆ್ವ ಾಡಲು
ಇಚಿ್ಛಸಿದರೆ ಅವನು ಆಕೆಗೆ ವಿ ಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನ ಕೊಡಕೂಡದು. 13 ಅದೇರೀತಿ,
ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬ್ಬಳಿಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತ ವಿ ಾ್ವಸಿಯಲ್ಲದ ಗಂಡನು ಇದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಅವನು ಆಕೆ ಂದಿಗೆ
ಾಳೆ್ವ ಾಡಲು ಇಚಿ್ಛಸಿದರೆ ಆಕೆ ಅವನಿಗೆ ವಿ ಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನ ಕೊಡಕೂಡದು. 14 ಕಿ್ರಸ್ತ
ವಿ ಾ್ವಸಿಯಲ್ಲದ ಗಂಡನು ತನ್ನ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರ ಾಗು ಾ್ತನೆ.
ಅದೇರೀತಿ, ಕಿ್ರಸ್ತ ವಿ ಾ್ವಸಿಯಲ್ಲದ ಹೆಂಡತಿಯು ತನ್ನ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಗಂಡನ ಮೂಲಕ
ಪವಿತ್ರ ಾಗು ಾ್ತಳೆ. ಇದು ಸತ್ಯ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪವಿತ್ರ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪವಿತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

15 ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತ ವಿ ಾ್ವಸಿಯಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರೆ, ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಸಹೋದರ ಾಗಲಿ
ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಸಹೋದರಿ ಾಗಲಿ ವಿ ಾಹ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ದೇವರು
ನಮ್ಮನು್ನ ಸ ಾ ಾನದ ಜೀವಿತಕೆ್ಕ ಕರೆದನು. 16 ಹೆಂಡತಿಯರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಗಂಡಂದಿರನು್ನ ರ ಸಬಹುದು. ಗಂಡಂದಿರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ
ರ ಸಬಹುದು. ಆದರೆಮುಂದೆ ಏ ಾಗುವುದೋ ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
ದೇವರ ಕರೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜೀವಿಸಿರಿ

17 ಆದರೂ ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಾವ ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ
ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೋ ಅಂದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆ ಾಗ ನೀವು ಾವ
ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದಿ್ದರೋ ಅದೇ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಸಭೆಗಳಿಗೂ
ಇದನೆ್ನೕ ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 18 ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ದಲೇ
ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದಂಥವ ಾಗ ಾರದು.
ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು
ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 19 ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವು ಾಗಲಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವು ಾಗಲಿಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ದೇವರ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದೇ
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ಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ. 20 ದೇವರು ಕರೆ ಾಗ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಾವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದನೋ
ಅದೇ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕು. 21ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆ ಾಗ ನೀನು ಗು ಾಮ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. ಆದರೆ ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಲು ಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗು.
22 ದೇವರು ಕರೆ ಾಗ ಗು ಾಮ ಾಗಿದ್ದವನು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವನು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರು ಕರೆ ಾಗ
ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿದ್ದವನು ಈಗ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 23 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಮನುಷ ್ಯರ ಗು ಾಮ ಾಗಬೇಡಿ.
24ಸಹೋದರಸಹೋದರಿಯರೇ,ದೇವರುನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆ ಾಗನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು
ಾವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದಿ್ದರೋ ಅದೇ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನದಲಿ್ಲ

ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು.
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳು

25 ಮದುವೆ ಾಗಿಲ್ಲದ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಈಗ ಾನು ಬರೆಯುತೆ್ತೕನೆ. ಇದರ
ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ಬಂದ ಾವ ಆ ಯೂ ನನ್ನಲಿ್ಲಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾನು ನನ್ನ
ಅಭಿ ಾ್ರಯವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ಕರುಣೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅಹರ್ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 26 ಇದು
ಕಷ್ಟ ಾಲ ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಾವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದಿ್ದೕರೋ ಅದೇ
ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂಬುದು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ. 27 ನಿನಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಿದ್ದರೆ,
ಆಕೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಡ. ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಡ. 28 ಆದರೆ ನೀನು ಮದುವೆ ಾಗಲು
ನಿಧರ್ರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಾಪವೇನಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಾಗಿಲ್ಲದ ಹುಡುಗಿಯು
ಮದುವೆ ಾಗುವುದು ಾಪವಲ್ಲ. ಆದರೆಮದುವೆ ಾಗುವಜನರಿಗೆಈಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಕಷ್ಟವಿದೆ. ನೀವುಈ ಕಷ್ಟದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇ ಾಗಿದೆ.

29 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರಯ ಇದು: ನಮಗೆ
ಹೆಚು್ಚ ಸಮಯ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ
ಜನರು ಹೆಂಡತಿಯರಿಲ್ಲದವರಂತೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು. 30 ದುಃಖದಿಂದಿರುವ ಜನರು ದುಃಖವಿಲ್ಲದವರಂತೆ
ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುವ ಜನರು ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲದ ಜನರಂತೆ
ಜೀವಿಸಬೇಕು. ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವ ಜನರು ಏನೂ ಇಲ್ಲದವರಂತೆ
ಜೀವಿಸಬೇಕು. 31 ಈ ಲೋಕದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಜನರು ತಮಗೆ
ಆ ವಸು್ತಗಳುಮುಖ್ಯವಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಲೋಕದ ಇಂದಿನ
ಸಿ್ಥತಿಯು ಬಹು ಬೇಗನೆ ಗತಿಸಿಹೋಗುವುದು.

32 ನೀವು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಬಯಕೆ ಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆ ಾಗಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. ಅವನು
ಪ್ರಭುವನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರು ಾ್ತನೆ. 33 ಆದರೆ ಮದುವೆ ಾಗಿರುವ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಈ ಲೋಕದ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. ಅವನು
ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರು ಾ್ತನೆ. 34 ಅವನು ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರಭುವನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ.
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ಮದುವೆ ಾಗಿಲ್ಲದ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾಗಲಿ ಹುಡುಗಿ ಾಗಲಿ ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ
ನಿರತ ಾಗಿರು ಾ್ತಳೆ. ಆಕೆ ತನ್ನ ದೇಹ ಮತು್ತ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಕೊಡಲು ಬಯಸು ಾ್ತಳೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಈ
ಲೋಕದ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗಿರು ಾ್ತಳೆ. ಆಕೆ ತನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರು ಾ್ತಳೆ. 35 ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಗಲೆಂದು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು
ಸರಿ ಾದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಬಯಕೆ ಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಸಮಯವನು್ನ ಬೇರೆ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಪ್ರಭುವಿಗೆ
ಅಪಿರ್ಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇ ಾಗಿದೆ.

36 ತನ್ನ ಮಗಳ (ಕನಿ್ನಕೆಯ) ಮದುವೆಯ ವಯಸು್ಸ ಮೀರಿ ಹೋಗುವಂತೆ
ಬಿಟು್ಟಕೊಡುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲವೆಂದೂ, ಆಕೆಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಸುವುದು
ಅವಶ್ಯಕವೆಂದೂ ಒಬ್ಬನು ಾವಿಸಿದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಇಚೆ್ಛಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡಲಿ.
ಅವನು ಅವರಿಗೆಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡಲಿ. ಅದು ಾಪವಲ್ಲ. 37ಆದರೆಮತೊ್ತಬ್ಬನು
ಮದುವೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ
ಅವನು ತನ್ನ ಇಚೆ್ಛಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ತನ್ನ
ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ನಿಧರ್ರಿಸಿದ್ದರೆ
ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 38 ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡುವುದು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಡದಿರುವುದುಮತ್ತಷು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿದೆ*
39 ಗಂಡನು ಬದುಕಿರುವ ತನಕ ಹೆಂಡತಿಯು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾಳೆ್ವ

ನಡೆಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಗಂಡನು ಸತು್ತಹೋದರೆ, ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಾನು
ಬಯಸಿದವರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಪ್ರಭುವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿರಬೇಕು. 40 ಆಕೆಯು ಮತೆ್ತ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ
ಹೆಚು್ಚ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವಳು. ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರಯ ಾಗಿದೆ. ದೇವ ಾತ್ಮನು
ನನೊ್ನಳಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ಾನು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ.

8
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ತ ಾದ ಆ ಾರದ ಬಗೆ್ಗ ಚಚೆರ್

1 ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಾಡಿದ ಪಶುವಿನ ಾಂಸದ ಬಗೆ್ಗ ಈಗ ಾನು
ಬರೆಯುತೆ್ತೕನೆ. “ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಾನವಿದೆ”ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. “ ಾನವು”
ನಮ್ಮನು್ನ ಅಹಂ ಾರದಿಂದ ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಬೇರೆಯವರಲಿ್ಲ
* 7:38: ಈ ವಚನಗಳನು್ನ ಈ ರೀತಿ ಾಗಿಯೂ ಅನು ಾದಿಸಬಹುದು: 36 “ಒಬ್ಬನು ತನಗೆ
ನಿಶಿ್ಚತ ಾದ ಕನಿ್ನಕೆ ಡನೆ ಾನು ಸರಿ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ವತಿರ್ಸುತಿ್ತಲ್ಲವೆಂದೂ ಆಕೆಗೆ ಮದುವೆಯ ವಯಸು್ಸ
ಮೀರಿಹೋಗುತಿ್ತದೆಯೆಂದೂ, ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಕೆಯನು್ನ ಾನು ಮದುವೆ ಾಗಬೇಕೆಂದೂ ೕಚಿಸಿದರೆ, ಅವನು
ತನ್ನ ಇಚೆ್ಛಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡಲಿ. ಅವರು ಮದುವೆ ಾಗಬೇಕು. ಅದು ಾಪವಲ್ಲ. 37 ಆದರೆ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ತನಗೆ ಮದುವೆಯ ಆಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನು
ತನ್ನ ಇಚೆ್ಛಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಈ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನಗೆ ನಿಶಿ್ಚತ ಾದ ಕನಿ್ನಕೆ ಂದಿಗೆ ಾನು
ಮದುವೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರೆ ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 38 ಆದ್ದರಿಂದ ತನಗೆ
ನಿಶಿ್ಚತ ಾದ ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು;ಮದುವೆ ಾಗದಿರುವುದುಮತ್ತಷು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯದು.”
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ಭಕಿ್ತವೃದಿ್ಧಯನು್ನ ಾಡುತ್ತದೆ. 2 ಇಂಥಿಂಥದ್ದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆಂದು
ಾವಿಸುವವನು ಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

3 ಾವನು ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೋ ಅವನನು್ನ ದೇವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
4 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಾನು

ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ಜಗತಿ್ತನಲಿ್ಲ ವಿಗ್ರಹವು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಾದದೆ್ದಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ದೇವರಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 5 ಆ ಾಶದ ಾ್ಲಗಲಿ
ಭೂಮಿಯ ಮೇ ಾಗಲಿ ದೇವರುಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಸು್ತಗಳಿದ್ದರೆ
ಅವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. (ಅನೇಕ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಜನರು
“ದೇವರು”ಗಳೆಂತಲೂ “ಪ್ರಭು”ಗಳೆಂತಲೂ ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.) 6 ನಮ ಾದರೋ
ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ದೇವರಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ. ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಆತನೇ ಸೃಷಿ್ಟ
ಾಡಿದನು. ಾವು ಆತನಿಗೋಸ ್ಕರ ಜೀವಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಭುವಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನೇ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು. ಆತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಸಮಸ್ತವು ಉಂಟಾಯಿತು. ಆತನ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾವು ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ.

7 ಆದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜನರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವ ರೂಢಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ,ಆಜನರು ಾಂಸವನು್ನ
ತಿನು್ನ ಾಗ ಅದು ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಅಪಿರ್ತ ಾದದೆ್ದಂದು ಆಲೋಚಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಈ
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂಬ ದೃಢನಂಬಿಕೆ ಅವರಲಿ್ಲಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ,

ಅವರು ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನ ಾಗ ತಮ್ಮನು್ನ ದೋಷಿಗಳೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
8ಆದರೆ ಆ ಾರವು ನಮ್ಮನು್ನ ದೇವರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ತರ ಾರದು. ಾವು ಾಂಸವನು್ನ
ತಿನ್ನದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗಿರುವಮೆಚು್ಚಗೆಯು ಕಡಿಮೆಯೇನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗಿರುವ ಮೆಚು್ಚಗೆಯು
ಹೆಚೆ್ಚೕನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

9 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಬಲಹೀನ ಾಗಿರುವ ಜನರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯವು ಾಪಕೆ್ಕ ಬೀಳಿಸುವ ಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
10 ನಿಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀವು ವಿಗ್ರಹದ ಗುಡಿ ಂದರಲಿ್ಲ
ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ ಊಟ ಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಅಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡುವುದನು್ನ
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನ ಾದ ವ್ಯಕಿ್ತ ಬ್ಬನು ನೋಡಿ, ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ತ ಾದ
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಲು ್ರೕ ಾ್ಸಹಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಕೊಡದೆಂಬ
ಾವನೆ ಅವನಲಿ್ಲ ಆಳ ಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ. 11 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಈ ಬಲಹೀನ
ಸಹೋದರನು ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಾ ಾದನು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಈ
ಸಹೋದರನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 12 ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡು ಾಗ ಮತು್ತ ಅವರು
ತಪೆ್ಪಂದು ಾವಿಸುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವಂತೆ ಅವರನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿ
ಅವರಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಉಂಟು ಾಡು ಾಗ ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ
ಾಪ ಾಡುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 13 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಾನು ತಿನು್ನವ ಆ ಾರವು ನನ್ನ
ಸಹೋದರನನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಬೀಳಿಸುವು ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾನು ಎಂದಿಗೂ ಾಂಸವನು್ನ
ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಾಪಕೆ್ಕ ಾನು ಾರಣ ಾಗ ಾರದೆಂದು ಾನು
ಾಂಸ ತಿನು್ನವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ.
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9
ೌಲನು ಉಪ ೕಗಿಸಿಲ್ಲದ ಹಕು ್ಕಗಳು

1 ಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ;ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ;ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸುವನು್ನ
ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಸೇವೆಯ ಫಲವು ನೀವೇ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ.
2 ಇತರ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಅ ಸ್ತಲನ ಾ್ನಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ
ನೀವಂತೂ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಅ ಸ್ತಲನ ಾ್ನಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಾನು
ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ನೀವೇ ಆ ಾರ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

3 ಕೆಲವು ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಲು ಬಯಸು ಾ್ತರೆ. ಾನು ಅವರಿಗೆ
ಕೊಡುವ ಉತ್ತರ ಇಂತಿದೆ: 4 ಊಟ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಾನೀಯಗಳನು್ನ
ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ ಹಕಿ್ಕಲ್ಲವೇ? 5 ಕಿ್ರಸ್ತ ವಿ ಾ್ವಸಿ ಾದ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಉಳಿದ ಅ ಸ್ತಲರಂತೆ,
ಪ್ರಭುವಿನ ಸಹೋದರರಂತೆ ಮತು್ತ ಕೇಫನಂತೆ ನಮಗೆ ಹಕಿ್ಕಲ್ಲವೇ? 6 ಾನರ್ಬನು
ಮತು್ತ ಾನು ಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ದುಡಿದು ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ?
7 ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಾವ ಸೈನಿಕ ಾದರೂ ತನಗೆ ಾನೇ ಸಂಬಳವನು್ನ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಾವ ಾ್ರ ತೋಟ ಾರ ಾಗಲಿ ಾನು ಬೆಳೆದ ಹಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ
ತಿನ್ನದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಸುಗಳನು್ನ ಾಕಿದ ಾವನೇ ಆಗಲಿ ಅವುಗಳ ಾಲಿನಲಿ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಕುಡಿಯದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

8 ಇವುಗಳು ಕೇವಲ ಾನುಷ ಉ ಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲ. ದೇವರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವೂ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 9 “ಕಣ ತುಳಿಯುವ ಎತು್ತ ಾನ್ಯ ತಿನ್ನದಂತೆ ಅದರ
ಾಯನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ”✡ ಎಂದು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. ದೇವರು
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಾಗ, ಕಣತುಳಿಯುವ ಎತಿ್ತನ ಬಗೆ್ಗ ಾತ್ರ ಆತನು ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತದ್ದನೇ?
ಇಲ್ಲ! 10 ಆತನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ೌದು, ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥವು ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಉಳುವವನು ಮತು್ತ ಒಕು ್ಕವವನು
ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಾನ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀ ಸು ಾ್ತರೆ. 11 ಾವು
ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಆತಿ್ಮಕ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತಿ್ತದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜೀವನಕೆ್ಕ
ಬೇ ಾದ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಇದು ಹೆಚೆ್ಚೕನೂ ಅಲ್ಲ. 12 ತಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದುವುಗಳನು್ನ
ನಿಮಿ್ಮಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇತರರಿಗೆ ಹಕಿ್ಕದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ನಮಗೂ
ಈ ಹಕಿ್ಕದೆ. ಆದರೆ ಾವು ಈ ಹಕ್ಕನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು ಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಕೂಡದೆಂದು ಾವು
ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 13 ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವ
ಜನರು ದೇ ಾಲಯದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಆ ಾರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ ಎಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ? ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಸೇವೆ ಾಡುವವರು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಪಿರ್ತ ಾದದ್ದರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಗವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.
14 ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬೋಧಿಸುವ ಜನರಿಗೂ ಇದೇ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬೋಧಿಸುವವರು ತಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದುವುಗಳನು್ನ ಈ ಸೇವೆಯ
ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಭುವು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
✡ 9:9: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 25:4.
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15 ಆದರೆ ಾನಂತೂ ಈ ಹಕು ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ

ಅಗತ್ಯ ಾದುವುಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತಲ್ಲ.
ನಿಮಗೆ ಇದನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತರುವ ಉದೆ್ದೕಶವೂ ಅದಲ್ಲ. ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವುದಕೆ್ಕ
ನನಗಿರುವ ಾರಣವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ಾಯುವುದೇ ನನಗೆ ಲೇಸು.
16 ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕನೆಂಬುದು ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗಿರುವ
ಾರಣವಲ್ಲ. ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬೋಧಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕತರ್ವ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಅದನು್ನ
ಾನು ಾಡಲೇಬೇಕು. ಾನು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬೋಧಿಸದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ
ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! 17 ಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟದಿಂದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಬೋಧಿಸುವು ಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಹು ಾನಕೆ್ಕ ಅಹರ್ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಬೇರೊಂದನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಅವ ಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಾನು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಲೇಬೇಕು.
ಇದು ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಕತರ್ವ್ಯವಷೆ್ಟ. 18 ಹೀಗಿರಲು, ನನಗೆ ಾವ
ಬಹು ಾನ ಸಿಕು ್ಕವುದು? ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಉಚಿತ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವುದೊಂದೇ
ನನಗೆ ದೊರೆಯುವ ಬಹು ಾನ ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರು ಾಗ
ಅದರಿಂದ ಜೀವನೋ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನನಗಿರುವ ಹಕ್ಕನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

19 ಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ಾರ ಅಧೀನದಲಿ್ಲಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ
ನನಿ್ನಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ನಡೆಸಲು ನನ್ನನು್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಗು ಾಮನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 20 ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ತರಲು
ಅವರಿಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯನಂ ಾದೆನು. ಾನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅಧೀನ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅಧೀನ ಾಗಿರುವ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ತರಬೇಕೆಂದು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅಧೀನ ಾದೆನು. 21 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಲ್ಲದ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ
ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತಯಂ ಾದೆನು. (ಆದರೆ
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ, ಾನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಲ್ಲದವನಲ್ಲ. ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ
ಅಧೀನ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.) 22 ಬಲಹೀನ ಾದ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ
ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಬಲಹೀನನಂ ಾದೆನು. ಾವ ರೀತಿಯ ಾ್ಲದರೂ
ರಕ್ಷಣಾ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಾ ಾರ್ರಿಗೆ ಎಂಥೆಂಥವ ಾಗಬೇಕೋ
ಅಂಥಂಥವ ಾದೆನು. 23 ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡುವುದು ಸು ಾತೆರ್ ಾಗಿಯೇ.
ಸು ಾತೆರ್ಯ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
24 ಓಟದ ಸ್ಪಧೆರ್ಯಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಓಟ ಾರರು ಓಡು ಾ್ತರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಾತ್ರ ಬಹು ಾನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಓಡಿರಿ; ಗೆಲು್ಲವುದ ಾ್ಕಗಿ ಓಡಿರಿ. 25 ಪಂದ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಸ್ಪಧಿರ್ಸುವ
ಕಿ್ರೕ ಾಪಟುಗಳು ಪದಕಗಳಿಸಲು ಕಟು್ಟನಿಟಾ್ಟದ ತರಬೇತಿಯಲಿ್ಲರು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ
ಈ ಲೋಕದ ಆ ಪದಕವು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪದಕವು
ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ. 26 ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯಂತೆ ಓಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಕೇವಲ ಾಳಿಯನು್ನ ಗುದ್ದದೆ, ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಗುದಿ್ದ ಮುಷಿ್ಠ ಾಳಗ ಾಡುವ
ವ್ಯಕಿ್ತಯಂತೆ ಹೋ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 27 ಾನು ಗುದು್ದವುದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಹವನೆ್ನೕ.
ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವತಃ ಾನೇ ತಿರಸ ್ಕ ೃತ ಾಗದಂತೆ ಅದನು್ನ ನನ್ನ
ಗು ಾಮನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
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10
ಯೆಹೂದ್ಯರಂತಿರಬೇಡಿ

1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ೕಶೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ
ಏನು ಸಂಭವಿಸಿತೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ೕಡದ ಕೆಳಗಿದ್ದರು; ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ನಡೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು; 2 ೕಶೆಯ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ೕಡದಲಿ್ಲಯೂ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲಯೂ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಹೊಂದಿದರು; 3 ಒಂದೇ ಆತಿ್ಮಕ ಆ ಾರವನು್ನ ಊಟ ಾಡಿದರು;
4 ತ ್ಮಂದಿಗಿದ್ದ ಆತಿ್ಮಕ ಬಂಡೆಯ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದರು. ಆ ಬಂಡೆಯೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು.
5 ಆದರೂ ಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ದೇವರ ಮೆಚು್ಚಗೆಗೆ ಾತ್ರ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು.

6 ಅವರು ಾಡಿದಂತೆ ಾವು ಕೆಟ್ಟವುಗಳನು್ನ ಆಶಿಸ ಾರದೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಈ
ಘಟನೆಗಳು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ನಿದಶರ್ನಗ ಾಗಿವೆ. 7 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಾಡಿದಂತೆ ನೀವು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಡಿ. “ಜನರು ತಿನ್ನಲು, ಕುಡಿಯಲು

ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು; ನೃತ್ಯ ಾಡಲು ಎದು್ದನಿಂತರು”✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿದೆ. 8 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಾಡಿದಂತೆ ಾವು ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳನು್ನ
ಾಡ ಾರದು. ಅವರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು ಾವಿರ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಆ ಾಪದ

ಫಲ ಾಗಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದರು. 9 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಾಡಿದಂತೆ
ಾವು ಪ್ರಭುವನು್ನ ಪರೀ ಸ ಾರದು. ಅದರ ಫಲ ಾಗಿ ಅವರು ಾವುಗಳಿಂದ
ಮರಣಹೊಂದಿದರು. 10 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಾಡಿದಂತೆ ಗುಣುಗುಟ್ಟಬೇಡಿ. ಆ
ಜನರು ಸಂ ಾರಕ ದೂತನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು.

11 ಆ ಜನರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ನಿದಶರ್ನಗ ಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆದಿಡ ಾಗಿದೆ. ಈಗ ಾವು ಯುಗದ
ಅಂತಿಮ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 12 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ದೃಢ ಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ್ದೕನೆ
ಎಂದು ೕಚಿಸುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. 13 ಎ ಾ್ಲ
ಜನರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಿಮಗೂ ಶೋಧನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ದೇವರು
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದ ಶೋಧನೆಯನು್ನ ಆತನು ನಿಮಗೆ
ಬರಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶೋಧನೆಗಳು ಬಂ ಾಗ, ಅವುಗಳಿಂದ ಾ ಾಗುವ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಸಹ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆಗ ನೀವು ಅದನು್ನ

ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗುವಿರಿ.
14 ಆದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ವಿಗ್ರಹಗಳ ಪೂಜೆಯ ಬಗೆ್ಗ
ೕಚಿಸಲೂಬೇಡಿ. 15 ನೀವು ಬುದಿ್ಧವಂತರೆಂದು ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಿ. 16 ಾವು
ಾ್ರ ಾರಸದ ಾತೆ್ರ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿ ಕುಡಿಯು ಾಗ ಕಿ್ರಸ್ತನ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ
ಾಲು ಾರ ಾಗಲಿಲ್ಲವೇ? ಾವು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮುರಿದು ತಿನು್ನ ಾಗ ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹದಲಿ್ಲ
ಾಲು ಾರ ಾಗಲಿಲ್ಲವೇ? 17ರೊಟಿ್ಟಯು ಒಂದೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅನೇಕರಿದ್ದರೂ
ಾವು ಒಂದೇ ದೇಹ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಾಕೆಂದರೆ ಾವೆ ಾ್ಲ ಆ ಒಂದೇ ರೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.

✡ 10:7: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 32:6.
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18 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸಿ. ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ತ ಾದುದನು್ನ

ತಿನು್ನವ ಆ ಜನರು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿಲ್ಲವೇ? 19 ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ
ಅಪಿರ್ತ ಾದ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ವು ಮುಖ್ಯ ಾದದೆ್ದಂದು ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲದೆ ವಿಗ್ರಹವು ಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ ಎಂಬ ಅಭಿ ಾ್ರಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. 20 ಾನು
ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದೇನೆಂದರೆ, ಜನರು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಪ ಾಥರ್ಗಳು ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ
ಅಪಿರ್ತ ಾದುವುಗಳೇ ಹೊರತು ದೇವರಿಗಲ್ಲ. ನೀವು ದೆವ್ವಗ ಂದಿಗೆ ಾವ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಾಲು ಹೊಂದ ಾರದೆಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆ. 21 ನೀವು ಪ್ರಭುವಿನ
ಾತೆ್ರ ಮತು್ತ ದೆವ್ವಗಳ ಾತೆ್ರ ಇವುಗ ಳಗೆ ಒಂದರಲಿ್ಲಯೇ ಹೊರತು ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ
ಕುಡಿಯ ಾಗದು. ಪ್ರಭುವಿನ ಪಂಕಿ್ತ ಮತು್ತ ದೆವ್ವಗಳ ಪಂಕಿ್ತ ಇವುಗ ಳಗೆ
ಒಂದರಲಿ್ಲಯೇ ಹೊರತು ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಊಟ ಾಡ ಾರಿರಿ. 22 ಪ್ರಭುವಿಗೆ
ಅಸೂಯೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರೋ? ಆತನಿಗಿಂತಲೂ ಾವು
ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿದೆ್ದೕ ೕ? ಇಲ್ಲ!

ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇವರಮಹಿಮೆಗೋಸ ್ಕರ
23 “ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯವಿದೆ.” ಆದರೆ ಾವು
ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. “ಎ ಾ್ಲ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯವಿದೆ.” ಆದರೆ ಕೆಲವು ಾಯರ್ಗಳು
ಬೇರೆಯವರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 24 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನಗೆ
ಾತ್ರ ಹಿತಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಹಿತಕರ ಾದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಕು.
25 ಾಂಸದ ಾರುಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾರುವ ಾವ ಾಂಸವ ಾ್ನದರೂ ತಿನಿ್ನರಿ.

ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದೆಂದು ೕಚಿಸುವ ಾಂಸದಂತೆ ಅದು ತೋರಿದರೂ ಆ
ಾಂಸದ ಬಗೆ್ಗ ಾವ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನೂ್ನ ಕೇಳಬೇಡಿರಿ. 26 ನೀವು ಅದನು್ನ ತಿನಿ್ನರಿ.

ಏಕೆಂದರೆ, “ಭೂಮಿಯೂಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೂ ಪ್ರಭುವಿನ ಾಗಿದೆ.”✡
27ಕಿ್ರಸ್ತ ವಿ ಾ್ವಸಿಯಲ್ಲದ ಒಬ್ಬನು ನಿಮ್ಮನು್ನಊಟಕೆ್ಕ ಆ ಾ್ವನಿಸಿದರೆ,ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ

ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ, ಅವನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಬಡಿಸಿದರೂ ತಿನಿ್ನರಿ. ನೀವು ಆ
ಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕೇ ಅಥ ಾ ತಿನ್ನ ಾರದೇ ಎಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಲು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ
ಕೇಳಬೇಡಿ. 28 ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ನಿಮಗೆ, “ಆ ಪ ಾಥರ್ವು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ
ಅಪಿರ್ತ ಾದದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ
ವ್ಯಕಿ್ತಯ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಾಳು ಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ ಆ
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವುದು ತಪೆ್ಪಂದು ಜನರು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು

ಅದನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು. 29 ಆದರೆ ನೀವೇ ಆ ರೀತಿ ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ ಎಂದು
ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅದನು್ನ ತಿನು್ನವುದು ತಪೆ್ಪಂದು
ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಮನ ಾ್ಸ ಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯವು
ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗ ಾರದು. 30 ಾನು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲಿ್ಲಸಿಊಟ ಾಡಿದ
ಪ ಾಥರ್ದಿಂ ಾಗಿ ಖಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.
✡ 10:26: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 24:1; 50:12; 89:11.
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31 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ತಿಂದರೂ ಕುಡಿದರೂ ಏನೇ ಾಡಿದರೂ

ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಾಗಿ ಅದನು್ನ ಾಡಿರಿ. 32 ಇತರ ಜನರು ಅಂದರೆ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಲಿ ಗಿ್ರೕಕ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ದೇವರ ಸಭೆಯವ ಾಗಲಿ ತಪು ್ಪ ಾಡಲು
ಾರಣ ಾಗುವಂಥದ್ದನು್ನ ನೀವೆಂದಿಗೂ ಾಡಬೇಡಿರಿ. 33 ಾನು ಸಹ ಾಗೆಯೇ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಎಲ್ಲರನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತೆ್ತೕನೆ.

ನನಗೆ ಹಿತಕರ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಬಹು ಜನರಿಗೆ ಹಿತಕರ ಾದದ್ದನೆ್ನೕ
ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇ .

11
1 ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾದರಿಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ನೀವೂ ನನ್ನ ಾದರಿಯನು್ನ

ಅನುಸರಿಸಿರಿ.
ಅಧಿ ಾರಕೆ್ಕ ಅಧೀನ ಾಗಿರಿ

2 ನೀವು ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳುವುದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಗಳುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ನೀವು
ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 3 ಆದರೆ ನೀವು ಈ ವಿಷಯವನೂ್ನ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಗೂ ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಶಿರ ಾ್ಸಗಿ ಾ್ದನೆ; ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಪುರುಷನು ಶಿರ ಾ್ಸಗಿ ಾ್ದನೆ; ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ದೇವರು ಶಿರ ಾ್ಸಗಿ ಾ್ದನೆ.

4 ಪುರುಷನು ಪ್ರ ಾದಿಸು ಾಗ ಅಥ ಾ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗ ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಅವನ ಶಿರ ಾ್ಸದ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಅಪ ಾನಕರ ಾಗಿದೆ.
5ಆದರೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗ ಅಥ ಾ ಪ್ರ ಾದಿಸು ಾಗ ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಮುಸುಕನು್ನ
ಾಕಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆಕೆಯು ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಮುಸುಕು ಾಕಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು
ಆಕೆಯ ಶಿರ ಾ್ಸದ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅಪ ಾನಕರ ಾಗಿದೆ. ಅವಳಿಗೂ ತಲೆಯನು್ನ
ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೂ ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ. 6 ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತನ್ನ ತಲೆಗೆ
ಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಆಕೆಯು ತನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
ತಲೆಕೂದಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳು್ಳವು ಾಗಲಿ ತಲೆಯನು್ನ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವು ಾಗಲಿ
ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆಅಪ ಾನಕರ ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಆಕೆತನ್ನ ತಲೆಗೆಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

7 ಆದರೆ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ,
ಪುರುಷನು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ದೇವರ ಪ್ರ ಾವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಪುರುಷನ ಪ್ರ ಾವ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. 8 ಪುರುಷನು ಸಿ್ತ ್ರೕಯಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ:
ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಪುರುಷನಿಂದ ಬಂದಳು. 9ಪುರುಷನು ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೋಸ ್ಕರವಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಪುರುಷನಿಗೋಸ ್ಕರ ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟ್ಟಳು. 10 ಆದ ಾರಣವೇ, ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
ಾನು ಅಧಿ ಾರದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಸೂಚಿಸಲು ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಮುಸುಕು
ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇವದೂತರ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ಸಿ್ತ ್ರೕ ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಮುಸುಕು
ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
11 ಆದರೆ ಪ್ರಭುವಿನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಪುರುಷನಿಗೆ ಎಷು್ಟ ಮುಖ್ಯ ೕ

ಪುರುಷನೂ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಅಷೆ್ಟೕ ಮುಖ್ಯ. 12 ಏಕೆಂದರೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಪುರುಷನಿಂದ ಬಂದದು್ದ
ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಪುರುಷನು ಸಹ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಹುಟು್ಟ ಾ್ತನೆ. ನಿಜ ಾಗಿ
ಸಮಸ್ತವೂ ದೇವರಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ.
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13 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವರಿಗೆ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದು ಸರಿ ೕ? ನೀವೇ ತೀ ಾರ್ನಿಸಿರಿ. 14 ಮನುಷ ್ಯನ
ಸ್ವ ಾವವೇ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲನು್ನ ಹೊಂದಿರುವುದು ಪುರುಷನಿಗೆ
ಅವ ಾನಕರ ಾಗಿದೆ. 15 ಆದರೆ ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲನು್ನ ಹೊಂದಿರುವುದು
ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ೌರವಯುತ ಾಗಿದೆ. ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲನು್ನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ತಲೆಗೆ ಮುಸುಕ ಾ್ನಗಿ
ಕೊಡ ಾಗಿದೆ. 16 ಕೆಲವು ಜನರು ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಇನೂ್ನ ಾದ ಾಡಬಯಸಬಹುದು.
ಆದರೆಈ ಸಂಪ್ರ ಾಯವು ನಮ್ಮ ಾ್ಲಗಲಿ ದೇವರ ಸಭೆಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ ಇಲ್ಲ.
ಪ್ರಭುವಿನ ಾತಿ್ರಭೋಜನ

17ಈಗ ಾನು ನಿಮಗೆಹೇಳಲಿರುವವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ
ಸ ಾಕೂಟಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಕೇಡುಗಳನೆ್ನೕ
ಾಡುತ್ತವೆ. 18 ದಲನೆಯ ಾಗಿ, ನೀವು ಸಭೆ ಾಗಿ ಸೇರಿಬರು ಾಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ

ಪಂಗಡಗಳಿರುವು ಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಇದು ನಿಜವೆಂದು ಸ್ವಲ್ಪಮಟಿ್ಟಗೆ ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ.
19 (ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಭಿ ಾ್ನಭಿ ಾ್ರಯಗಳಿರುವುದು ಸಹಜ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.)

20 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಾಗ ನೀವು ಾಡುವಂಥದು್ದ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಪ್ರಭುವಿನ ಾತಿ್ರಭೋಜನವಲ್ಲ. 21 ಏಕೆಂದರೆ, ನೀವು ಊಟ ಾಡು ಾಗ,
ಇತರರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಯದೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ತಮ್ಮಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾವೇ ಊಟ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಕೆಲವು ಜನರಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಲು ಾಕಷು್ಟ ಆ ಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನು್ನ
ಕೆಲವರಲಿ್ಲ ತಿಂದು, ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗುವಷು್ಟ ಆ ಾರವಿರುತ್ತದೆ. 22 ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬಹುದು, ಕುಡಿಯಬಹುದು. ದೇವರ ಸಭೆಯು
ಮುಖ್ಯ ಾದದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ೕಚಿಸುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಡವರನು್ನ
ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿ? ನೀವು ಾಡುತಿ್ತರುವ ಈ
ಾಯರ್ಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಗಳಬೇಕೇ? ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ.
23 ಾನು ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡದ್ದನೆ್ನೕ ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದೆನು.

ಅದೇನೆಂದರೆ: ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ, ಆತನು
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, 24ಅದ ಾ್ಕಗಿಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿ,ಅದನು್ನಮುರಿದು, “ಇದು
ನನ್ನ ದೇಹ; ಇದನು್ನ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಕೊಡ ಾಗಿದೆ. ನನ್ನನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಹೀಗೆ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 25ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಊಟ ಾಡಿದ
ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಾ್ರ ಾರಸದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, “ದೇವರು ತನ್ನ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡಹೊಸಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಈ ಾ್ರ ಾರಸ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಆರಂಭ ಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನು್ನ
ಕುಡಿಯು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಳ್ಳವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
26 ನೀವು ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿಂದು ಈ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಪ್ರಭುವಿನ
ಮರಣವನು್ನ ಆತನು ಬರುವ ತನಕ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತಿ್ತೕರಿ.

27 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಭುವಿನ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನ ಾಗ, ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ಕುಡಿಯು ಾಗ ಇವುಗಳ ನಿಜ ಾದ ಅಥರ್ವನು್ನ ಾಯರ್ಗಳ ಮೂಲಕ
ತೋಪರ್ಡಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಅವನು ಪ್ರಭುವಿನ ದೇಹಕೂ್ಕ ರಕ್ತಕೂ್ಕ
ದೋಷಿ ಾಗು ಾ್ತನೆ. 28 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
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ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ತನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ
ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 29 ಾವ ಾದರೂ ಪ್ರಭುವಿನ ದೇಹವೆಂದು ಗುರುತಿಸದೆ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿಂದರೆ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದರೆ ಅವನು ತಿಂದದ್ದಕೂ್ಕ
ಕುಡಿದದ್ದಕೂ್ಕ ದೋಷಿಯೆಂಬ ತೀಪಿರ್ಗೆ ಒಳ ಾಗು ಾ್ತನೆ. 30 ಆದ ಾರಣವೇ,
ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲಿ್ಲರುವ ಅನೇಕರು ರೋಗಿಗಳೂ ಬಲಹೀನರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ
ಅನೇಕರು ಸತು್ತ ಹೋದರು. 31 ಆದರೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ ಪರಿಶೋಧಿಸಿಕೊಂಡರೆ
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೆ ಒಳ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 32ಆದರೆ ಪ್ರಭುವು ನಮಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡು ಾಗ,
ನಮಗೆ ಸರಿ ಾದ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಈ ಲೋಕದ ಇತರ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂಬ ತೀ ಾರ್ಗದಂತೆಯೂ ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಶಿ ಸು ಾ್ತನೆ.

33 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು ಊಟ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರು ಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾದುಕೊಂಡಿರಿ. 34 ಒಬ್ಬ

ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಹಸಿವೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಲಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ
ಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಕೂಟವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ ಬರ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂ ಾಗ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.

12
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ವರಗಳು

1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಆತಿ್ಮಕ ವರಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇ ಾಗಿದೆ. 2 ನೀವು
ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಹೇಗಿತೆ್ತಂಬುದನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ನಿಜೀರ್ವ ವಸು್ತಗ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. 3ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ದೇವ ಾತ್ಮನ
ಸ ಾಯದಿಂದ ಾ ಾಡುವ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೇ ಆಗಲಿ, “ಯೇಸು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಸ ಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೇ
ಆಗಲಿ, “ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭು” ಎಂದು ಹೇಳ ಾರನು.

4 ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆತಿ್ಮಕ ವರಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮನಿಂದ
ಬಂದಂಥವುಗ ಾಗಿವೆ. 5ಸೇವೆ ಾಡಲು ವಿವಿಧ ಾಗರ್ಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳೆ ಾ್ಲ
ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮನಿಂದ ಬಂದಂಥವುಗ ಾಗಿವೆ. 6 ದೇವರು ಜನರಲಿ್ಲ ಾಡುವ
ಾಯರ್ಗಳಿಗೂ ವಿವಿಧ ಾಗರ್ಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಿಂದ
ಬಂದಂಥವುಗ ಾಗಿವೆ.

7 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ವರವು ಾಣಬಲ್ಲದು. ಇತರರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಲೆಂದು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ವರವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 8 ಆತನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ
ಾನದಿಂದ ಾ ಾಡುವ ವರವನೂ್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಾ ಾಡುವ
ವರವನೂ್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 9 ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸುವ
ವರವನೂ್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ; 10 ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವ
ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಸುವ ಾಮಥ್ಯರ್ವನೂ್ನ ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ
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ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟ ಆತ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವ ಾಮಥ್ಯರ್ವನೂ್ನ
ಕೊಡು ಾ್ತನೆ; ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅನೇಕ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಾ ಾಡುವ ಾಮಥ್ಯರ್ವನೂ್ನ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಆ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಅನು ಾದಿಸುವ ಾಮಥ್ಯರ್ವನೂ್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.
11 ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ. ಆತನೇ ಎ ಾ್ಲ ವರಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಟು್ಟ ನಡೆಸು ಾ್ತನೆ.
ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹ

12 ದೇಹವು ಒಂದೇ, ಆದರೆ ಅದು ಅನೇಕ ಅಂಗಗಳನು್ನ ಪಡೆದಿದೆ. ೌದು,
ದೇಹದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಅಂಗಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಆ ಎ ಾ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಂದ ಒಂದೇ
ಒಂದು ದೇಹವು ರೂಪಿತ ಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು. 13 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಯೆಹೂದ್ಯರಿ ಾ್ದರೆ, ಕೆಲವರು ಗಿ್ರೕಕರಿ ಾ್ದರೆ, ಕೆಲವರು ಗು ಾಮರಿ ಾ್ದರೆ, ಕೆಲವರು
ಸ್ವತಂತ್ರರಿ ಾ್ದರೆ, ಆದರೆ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದೇಹ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಬ್ಬನೇ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಮೂಲಕ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು.*

14 ದೇಹವು ಒಂದು ಅಂಗಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಅಂಗಗಳನು್ನ ಪಡೆದಿದೆ. ಅದು
ಅನೇಕ ಅಂಗಗಳನು್ನ ಪಡೆದಿದೆ. 15 ಾದವು, “ ಾನು ಕೈಯಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ಾದವು
ದೇಹದಿಂದ ಹೊರ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 16 ಕಿವಿಯು, “ ಾನು ಕಣ್ಣಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಯು
ದೇಹದಿಂದ ಹೊರ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 17 ಇಡೀ ದೇಹವೇ ಕಣಾ್ಣಗಿದ್ದರೆ, ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ದೇಹಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯವಿರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ದೇಹವೇ ಕಿವಿ ಾಗಿದ್ದರೆ, ದೇಹವು ಾವುದರ
ಾಸನೆಯನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 18-19ದೇಹದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಅಂಗವು
ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಂಗ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ದೇಹವೇ ಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು
ತನ್ನ ಇಚೆ್ಛಗನು ಾರ ಾಗಿ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಅಂ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಆತನು
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 20ಆದ್ದರಿಂದಅಂಗಗಳು
ಅನೇಕವಿದ್ದರೂ ದೇಹವು ಒಂದೇ.

21ಕಣು್ಣ, “ನೀನು ನನಗೆ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ”ಎಂದು ಕೈಗೆ ಹೇಳ ಾರದುಮತು್ತ ತಲೆಯು,
“ನೀನು ನನಗೆ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಾದಕೆ್ಕ ಹೇಳ ಾರದು. 22 ಅಲ್ಲದೆ ದೇಹದಲಿ್ಲ
ಬಲಹೀನ ಾಗಿ ತೋರುವ ಅಂಗಗಳು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ ಾಗಿವೆ.
23 ಾವು ದೇಹದ ಾವ ಅಂಗಗಳನು್ನ ಅಲ್ಪ ಾದುವುಗಳೆಂದು ಎಣಿಸುತೆ್ತೕ ೕ
ಆ ಅಂಗಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಚು್ಚ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ನಮ್ಮ ಾವ
ಅಂಗಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಆ ಅಂಗಗಳನು್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸಂರ ಸುತೆ್ತೕವೆ. 24 ಬಹು ಸುಂದರ ಾದ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ವಿಶೇಷ
ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆದೇವರುಅಂಗಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿಸೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ
ಮತು್ತ ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾನ್ಯತೆಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 25 ನಮ್ಮ
ದೇಹವು ವಿಭಜನೆ ಾಗದಂತೆ ಅಂಗಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದರ ಹಿತವನು್ನ ಸರಿಸಮ ಾಗಿ
ಗಮನಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 26ಒಂದು ಅಂಗಕೆ್ಕ ನೋ ಾದರೆ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ
* 12:13: ಕೊಡ ಾಯಿತು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ ಾನ ಾ ್ಕಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟನು.”
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ಅಂಗಗಳು ಅದರೊಂದಿಗೆ ನೋವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಅಂಗಕೆ್ಕ ಸ ಾ್ಮನ
ದೊರೆತರೆ,ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅಂಗಗಳುಅದರ ಸ ಾ್ಮನದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗುತ್ತವೆ.

27 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದುಗೂಡಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ
ಅದರ ಅಂಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 28 ದೇವರು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ದಲನೆಯ
ಾ್ಥನವನೂ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಾ್ಥನವನೂ್ನ ಉಪದೇಶಕರಿಗೆ ಮೂರನೆಯ
ಾ್ಥನವನೂ್ನ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು, ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವ
ಜನರಿಗೂ ಸ್ಪಸ್ಥಪಡಿಸುವ ಜನರಿಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವ ಜನರಿಗೂ
ಮುನ್ನಡೆಸಬಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಾ ಾಡಬಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ
ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ಥನವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 29 ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಅ ಸ್ತಲರುಗಳಲ್ಲ. ಎ ಾ್ಲ
ಜನರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲ್ಲ. ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಉಪದೇಶಕರುಗಳಲ್ಲ. ಎ ಾ್ಲ ಜನರು
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 30 ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಗುಣಪಡಿಸುವ ವರವನು್ನ
ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಾ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಆ
ಾಷೆಗಳನು್ನ ಅನು ಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 31ಆದರೆ ನೀವು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಇನೂ್ನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ
ವರಗಳನು್ನ ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಅಪೇ ಸತಕ್ಕದು್ದ. ಈಗ ಾನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಉತ್ತಮ ಾದ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

13
ಪಿ್ರೕತಿ

1 ಾನು ಮನುಷ ್ಯರ ಾಷೆಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ದೇವದೂತರ ಾಷೆಗಳನು್ನ
ಾ ಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಾನು ಕೇವಲ

ಗಣಗಣಿಸುವ ಘಂಟೆ, ಝಣಝಣಿಸುವ ಾಳ. 2 ಪ್ರ ಾದಿಸುವ ವರ
ನನಗಿರಬಹುದು; ದೇವರ ರಹಸ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮತು್ತ ಾನವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾನು
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಮತು್ತ ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಚಲಿಸಬಲ್ಲಂಥ ಮ ಾನಂಬಿಕೆ
ನನಗಿರಬಹುದು. ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಾನು
ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 3 ಾನು ನನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಜನರ
ಊಟ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಟು್ಟಬಿಡಬಹುದು. ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ನನ್ನ ದೇಹವನೆ್ನೕ
ಸಜೀವದಹನವ ಾ್ನಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಾಡಿದರೂ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನಗೇನೂ ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ.
4ಪಿ್ರೕತಿಯು ಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳದು್ದ, ದಯೆಯುಳ್ಳದು್ದ. ಪಿ್ರೕತಿಯು ಅಸೂಯೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ;

ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ; ಗವರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. 5 ಪಿ್ರೕತಿಯು ಾಚಿಕೆಕರ ಾದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ವತಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ; ಾ್ವಥಿರ್ಯಲ್ಲ ಮತು್ತ ಬೇಗನೆ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ;
ತನ ಾದ ಅಪ ಾರಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 6 ಪಿ್ರೕತಿಯು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ
ಸಂತೋಷಪಡದೆ ಸತ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತದೆ. 7 ಪಿ್ರೕತಿಯು ಎಲ್ಲವನು್ನ
ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ; ಾ ಾಗಲೂ ನಂಬುತ್ತದೆ; ಾ ಾಗಲೂ
ನಿರೀ ಸುತ್ತದೆ; ಾ ಾಗಲೂ ದೃಢ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.

8 ಪಿ್ರೕತಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರ ಾದಿಸುವ ವರಗಳಿವೆ,
ಆದರೆ ಅವು ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ. ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ವರಗಳಿವೆ,
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ಆದರೆ ಆ ವರಗಳು ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ. ಾನವೆಂಬ ವರವೂ ಇದೆ, ಆದರೆ
ಅದೂ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದು. 9 ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗಿರುವ ಈ ಾನವು ಮತು್ತ ಈ
ಪ್ರ ಾದನೆಗಳು ಸಂಪೂಣರ್ ಾದುವುಗಳಲ್ಲ. 10 ಆದರೆ ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯು ಬಂ ಾಗ
ಸಂಪೂಣರ್ವಲ್ಲದವುಗಳು ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ.

11 ಾನು ಾಲಕ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಾಲಕನಂತೆ ಾ ಾಡಿದೆನು, ಆಲೋಚಿಸಿದೆನು,
ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆನು. ಆದರೆ ಾನು ಾ್ರಯಸ್ಥ ಾದ ಮೇಲೆ ಾಲ್ಯದ

ನಡವಳಿಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟೆ್ಟನು. 12 ನಮಗೂ ಸಹ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನ್ನಡಿಯಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಾಣುವಂತೆ ಈಗ ಾವು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ
ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾವು ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಾಣುತೆ್ತೕವೆ. ಈಗ ನನಗೆ
ತಿಳಿದಿರುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಾಗವಷೆ್ಟ, ಆದರೆ ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ
ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಾನು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು. 13ಆದ್ದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆ,
ನಿರೀ ಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದವುಗ ಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಅತು್ಯನ್ನತ ಾದದು್ದ
ಪಿ್ರೕತಿಯೇ.

14
ಸಭೆಯಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಆತಿ್ಮಕ ವರಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ

1 ಪಿ್ರೕತಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಾಗಿರಲಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ವರಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸುವ ವರವನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಅಪೇ ಸಬೇಕು.
2 ಅದಕೆ್ಕ ಾರಣವೇನೆಂದರೆ: ಪರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ವರವನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವವನು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಾರೂ ಅವನನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು

ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ರಹಸ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾ ಾಡುತಿ್ತರು ಾ್ತನೆ. 3 ಆದರೆ
ಪ್ರ ಾದಿಸುವವನು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ಜನರಿಗೆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ,
್ರೕ ಾ್ಸಹವನು್ನ ಮತು್ತ ಆದರಣೆಯನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 4ಪರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ

ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನಗೆ ಾತ್ರ ಸ ಾಯ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. ಆದರೆಪ್ರ ಾದಿಸುವವನು ಇಡೀ
ಸಭೆಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

5 ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ವರವನು್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದು
ನನ್ನ ಅಪೇ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರ ಾದಿಸಬೇಕೆಂದು ಾನು ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಕೇವಲ ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಾತ ಾಡುವವನಿಗಿಂತಲೂ
ಪ್ರ ಾದಿಸುವವನು ಹೆಚು್ಚ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ
ಾ ಾಡುವವನು ಆ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಅನು ಾದಿಸಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು

ಪ್ರ ಾದಿಸುವವನಷೆ್ಟೕ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಗು ಾ್ತನೆ. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೂಲಕ
ಸಭೆಗೆ ಸ ಾಯ ಾಗುವುದು.

6ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನು ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಾ ಾಡುವವ ಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಗುವುದೇ? ಇಲ್ಲ! ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೊಸ ಸತ್ಯವನು್ನ, ಾನವನು್ನ, ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಉಪದೇಶವನು್ನ ತಂದರೆ
ಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಗುತ್ತದೆ. 7 ಾದವನು್ನ ಹೊರಹೊಮಿ್ಮಸುವ ಕೊಳಲು

ಅಥ ಾ ವೀಣೆ ಮುಂ ಾದ ನಿಜೀರ್ವ ವಸು್ತಗಳಿಗೆ ಇದು ಸರಿಹೋಲುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ
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ಧ ್ವನಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಾವ ಾಡನು್ನ ನುಡಿಸ ಾಗುತಿ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರಿರಿ. ಪ್ರತಿ ಂದು ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ನುಡಿಸಿ ಾಗ ಾತ್ರ
ನೀವು ಸ್ವರವನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 8 ಇದಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಕಹಳೆಯನು್ನ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಊದದಿದ್ದರೆ, ಇದು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗುವ ಸಮಯವೆಂಬುದು ಸೈನಿಕರಿಗೆ
ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

9 ಇದು ನಿಮಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಾ ಾಡುವ
ಪದಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಾ ಾಡದಿದ್ದರೆ, ನೀವು
ಏನು ಾ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂಬುದನು್ನ ಜನರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು
ಾಳಿ ಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವಂತೆ ತೋರುವುದು. 10 ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲ ಹಲ ಾರು
ಾಷೆಗಳಿರುವುದೇನೋ ಸತ್ಯ ಮತು್ತ ಆ ಾಷೆಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಅಥರ್ವಿದೆ. 11 ಆದ್ದರಿಂದ,
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾ ಾಡುವ ಾಷೆಯನು್ನ ಾನು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅವನು
ನನಗೆ ವಿದೇಶಿಯನಂತಿರುವನು; ಾನೂ ಅವನಿಗೆ ವಿದೇಶಿಯನಂತಿರುವೆನು.
12 ಇದು ನಿಮಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆತಿ್ಮಕ ವರಗಳನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಅಪೇ ಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಭೆಯು ದೃಢ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸ ಾಯಕರ ಾದ
ವರಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ.

13 ಪರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ವರವುಳ್ಳವನು ಾನು ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಅನು ಾದಿಸುವ ಾಮಥ್ಯರ್ ಾ ್ಕಗಿಯೂ ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಲಿ. 14 ಾನು
ಪರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದೇ ಹೊರತು ನನ್ನ
ಮನಸು್ಸ ತಟಸ್ಥ ಾಗಿರುವುದು. 15 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನೇನು ಾಡಬೇಕು? ಾನು
ನನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು; ನನ್ನ ಜೀ ಾತ್ಮದೊಂದಿಗೂ
ಮನಸಿ್ಸನೊಂದಿಗೂ ಾಡುವೆನು. 16 ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀ ಾತ್ಮದಿಂದ ಸುತಿ್ತಸಬಹದು.
ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲರುವ ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದ
ಹೊರತು “ಆಮೆನ್ ” ಎಂದು ಹೇಳ ಾರನು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು
ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 17 ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುವು ಾದರೆ, ದೇವರಿಗೆ ಾಡುವ
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯಿಂದ ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

18 ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಲು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ವರವು ನನಗಿದೆ.
19 ಆದರೆ ಸ ಾಕೂಟಗಳಲಿ್ಲ ಅಥರ್ ಾಗದಂಥ ಪರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾವಿ ಾರು
ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ಅಥರ್ ಾಗುವಂಥ ಕೆಲವೇ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಲು

ಇಷ್ಟಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇತರರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ
ಾ ಾಡುವೆನು.
20 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆಲೋಚಿಸಬೇಡಿ. ಕೆಟ್ಟ

ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಎಳೆಗೂಸುಗಳಂತಿರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಾ್ರಯಸ್ಥರಂತಿರಿ. 21ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ:

“ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಾ ಾಡುವವರಮೂಲಕವೂ
ವಿದೇಶಿಯರ ಾಲಿಗೆಯಮೂಲಕವೂ

ಾನು ಈ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವೆನು;
ಆದರೂ ಇವರು ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.” ಯೆ ಾಯ 28:11-12
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ಪ್ರಭುವು ಹೇಳುವುದು ಅದನೆ್ನೕ.
22 ಆದ್ದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಾ ಾಡುವ ವರವು ನಂಬದ ಜನರಿಗೆ

ಆ ಾರ ಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ನಂಬುವವರಿಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರ ಾದನೆಯು ನಂಬುವ
ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ನಂಬದವರಿಗಲ್ಲ. 23 ಒಂದುವೇಳೆ ಇಡೀ
ಸಭೆಯು ಕೂಡಿಬಂ ಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಾ ಾಡತೊಡಗಿದರೆ,
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಅಥ ಾ ನಂಬದ ಕೆಲವು ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಹುಚ್ಚರೆಂದು ಹೇಳುವರು. 24ಒಂದುವೇಳೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ,
ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಅಥ ಾ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರ ಾದನೆಗಳು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಅವನ ಾಪವನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಮತು್ತ ನೀವು
ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳ ಆ ಾರದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ತೀ ಾರ್ಗುವುದು. 25 ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಹೃದಯದಲಿ್ಲರುವ ರಹಸ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಯ ಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವನು. “ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ
ಸಂಗಡವಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳುವನು.
ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಕೂಟಗಳು ಸಭೆಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿರಬೇಕು

26 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು ಾಡತಕ್ಕದೆ್ದೕನು?
ನೀವು ಸಭೆಸೇರಿ ಾಗ, ಒಬ್ಬನು ಾಡು ಾ್ತನೆ; ಒಬ್ಬನು ಉಪದೇಶ ಾಡು ಾ್ತನೆ;
ಒಬ್ಬನು ದೇವರಿಂದ ಹೊಸ ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ; ಒಬ್ಬನು ಪರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ
ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ; ಒಬ್ಬನು ಆ ಪರ ಾಷೆಯನು್ನ ಅನು ಾದಿಸು ಾ್ತನೆ. ಸಭೆಯು

ದೃಢ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂಬುದೇ ಇವುಗಳ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿರಬೇಕು. 27 ನೀವು
ಸಭೆಸೇರಿರು ಾಗ, ಾ ಾದರೂ ಪರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇಬ್ಬರು
ಅಥ ಾ ಮೂವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಜನರು ಪರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡ ಾರದು.
ಅವರು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅನು ಾದಿಸಬೇಕು. 28 ಆದರೆ
ಅನು ಾದಕನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವವನು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ
ೌನ ಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನೊ್ನಂದಿಗೂ ದೇವರೊಂದಿಗೂ ಾತ್ರ
ಾ ಾಡಬೇಕು.
29 ಇಬ್ಬರು ಅಥ ಾ ಮೂವರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಾತ್ರ ಾ ಾಡಬೇಕು. ಅವರು

ಹೇಳುವುದನು್ನ ಇತರರು ವಿವೇಚಿಸಬೇಕು. 30 ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವ ಮತೊ್ತಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶವು ದೊರೆತರೆ, ದಲು ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವವನು ತನ್ನ
ಾತನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿ. 31 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ಾದ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರ ಾದಿಸಬಹುದು.

ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವರು ಮತು್ತ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿತ ಾಗುವರು.
32ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಜೀ ಾತ್ಮಗಳು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. 33ದೇವರು
ಸ ಾ ಾನಕೆ್ಕ ಾರಣನೇ ಹೊರತು ಗಲಿಬಿಲಿಗೆ ಾರಣನಲ್ಲ.

34 ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಸ ಾಕೂಟಗಳಲಿ್ಲ ೌನ ಾಗಿರಬೇಕು. ದೇವಮಕ್ಕಳ ಎ ಾ್ಲ
ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇದೇ ಪದ್ಧತಿ ರೂಢಿಯಲಿ್ಲದೆ. ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ ಾ ಾಡಲು
ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಧೀನ ಾಗಿರಬೇಕು. ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು
ಸಹ ಇದನೆ್ನೕ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 35 ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಏ ಾದರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ತಮ್ಮ
ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನು್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಬಹಿರಂಗ ಕೂಟದಲಿ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
ಾ ಾಡುವಂಥದು್ದ ಾಚಿಕೆಕರ ಾದದು್ದ.
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36 ದೇವರ ಉಪದೇಶವು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ! ಆ ಉಪದೇಶವನು್ನ

ಹೊಂದಿಕೊಂಡವರು ನೀವು ಾತ್ರ ೕ? ಇಲ್ಲ! 37 ಾವ ಾದರೂ ಾನು
ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂದು ಅಥ ಾ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಆತಿ್ಮಕ ವರವಿದೆಯೆಂದು ೕಚಿಸುವು ಾದರೆ,
ಇದು ಪ್ರಭುವಿನ ಆ ಯೆಂದು ಅವನು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 38 ಾವ ಾದರೂ
ಇದನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ನೀವೂಅವನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳ ಾರದು.

39 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು ಪ್ರ ಾದ ಾ ವರವನು್ನ
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಬಯಸಿರಿ. ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ವರವನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ವರವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಲಿ. ಅವರನು್ನ ತಡೆಯಬೇಡಿರಿ.
40ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಸರಿ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಿರಿ.

15
ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾದ ಸು ಾತೆರ್

1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನೀವು
ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವು ಅದನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

2 ನೀವು ಆ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ
ಸಂದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ದೃಢ ಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡದಿದ್ದರೆ,
ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿರಥರ್ಕ ಾಗುವುದು.

3 ಾನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಆ
ಸಂಗತಿಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಾದುವುಗ ಾಗಿವೆ. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವಂತೆ,
ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಸತು್ತ 4 ಹೂಳಲ್ಪಟು್ಟ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದನು. 5 ಬಳಿಕ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಅನಂತರ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 6 ತರು ಾಯ,
ಒಂದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಐನೂರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿ ಸಹೋದರರಿಗೆ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಈ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಬಹುಮಂದಿ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಬದುಕಿ ಾ್ದರೆ.
ಆದರೆಕೆಲವರು ಸತು್ತಹೋದರು. 7ಬಳಿಕಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಕೋಬನಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಅನಂತರ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 8 ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು,
ದಿನ ತುಂಬುವ ದಲೇ ಹುಟಿ್ಟದಂತಿದ್ದ ನನಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.

9 ಉಳಿದೆ ಾ್ಲ ಅ ಸ್ತಲರು ನನಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಇದಕೆ್ಕ
ಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಾನು ದೇವರ ಸಭೆಯನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅ ಸ್ತಲನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಾನು ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ. 10 ಆದರೆ, ದೇವರ
ಕೃಪೆಯಿಂದ ಾನು ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆತನು ನನಗೆ ತೋರಿದ ಕೃಪೆಯು
ನಿಷ್ಛಲ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅ ಸ್ತಲರಿಗಿಂತ ಾನು ಹೆಚು್ಚ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಸೇವೆ
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. (ಆದರೆ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾನಲ್ಲ ದೇವರ

ಕೃಪೆಯೇ ನನೊ್ನಂದಿಗಿತು್ತ.) 11 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಬೋಧನೆ ಾಡಿದೆನೊ ಅಥ ಾ
ಇತರ ಅ ಸ್ತಲರು ಬೋಧನೆ ಾಡಿದರೊ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಾವೆಲ್ಲರೂ
ಒಂದೇ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕವೆಮತು್ತ ನೀವು ನಂಬಿರುವುದೂ ಅದನೆ್ನೕ.

ಾವುಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದುವೆವು
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12 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದನೆಂದು ಾವು

ಬೋಧಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಜನರಿಗೆ ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ? 13 ಜನರಿಗೆ ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಸಹ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದೆ್ದೕಬಂದಿಲ್ಲ. 14 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಎದೆ್ದೕಬಂದಿಲ್ಲ ಾದರೆ
ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೂ ಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ. 15 ಅಲ್ಲದೆ,
ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ಾವು ಸುಳು್ಳ ಾ ಹೇಳಿದಂ ಾಗುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ದೇವರು
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನೆಂದು ಾವು ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ಬೋಧಿಸಿದೆವು.
ಜನರು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರದಿದ್ದರೆ, ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎಬಿ್ಬಸಲೇ ಇಲ್ಲ. 16 ಸತು್ತಹೋದ ಜನರು ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡದಿದ್ದರೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಹ
ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡಲೇ ಇಲ್ಲ. 17 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಟಿ್ಟಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಂದ ಇನೂ್ನ
ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 18 ಇದಲ್ಲದೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲದು್ದ ಸತು್ತಹೋದವರು ಾಶ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
19 ನಮಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ನಿರೀ ಯು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾವು
ಬೇರೆಲ್ಲ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ದುಃಖಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

20 ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎದು್ದಬಂದಿ ಾ್ದನೆ. ನಿದೆ್ರಹೋದವರಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಸತು್ತಹೋದ ಎ ಾ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ
ಆತನೇ ಪ್ರಥಮ ಫಲ ಾದನು. 21 ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು (ಆ ಾಮನು) ಾಡಿದ
ಾಯರ್ದಿಂ ಾಗಿ ಜನರು ಮರಣ ಹೊಂದುವಂತೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನ (ಕಿ್ರಸ್ತನ)
ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೇ ಜನರು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವರು. 22 ಆ ಾಮನ
ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಾಯು ಾ್ತರೆ. ಇದೇರೀತಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ
ಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ. 23 ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಕ್ರಮಬದ್ಧ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವನು. ಟ್ಟ ದಲನೆಯ ಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ
ಎದು್ದಬಂದನು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮತೆ್ತ ಬರು ಾಗ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎದು್ದಬರುವರು. 24 ಅನಂತರ ಅಂತ್ಯ ಬರುವುದು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ,
ಅಧಿ ಾರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಶಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು. ಬಳಿಕ ಕಿ್ರಸ್ತನು ತಂದೆ ಾದ
ದೇವರಿಗೆ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಕೊಡುವನು.

25 ದೇವರು ಎ ಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಅಧೀನಗೊಳಿಸುವ ತನಕ ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಆಳಲೇಬೇಕು. 26 ಾಶ ಾಗುವ ಕಡೆಯ ಶತು್ರವೆಂದರೆ ಮರಣವೇ. 27 “ದೇವರು
ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನಗೊಳಿಸು ಾ್ತನೆ”✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥವು
ಹೇಳುತ್ತದೆ. “ಸಮಸ್ತವನು್ನ” ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಅಧೀನಗೊಳಿಸು ಾ್ತನೆಂದು ಹೇಳು ಾಗ,
ಅದು ದೇವರನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ
ಅಧೀನಗೊಳಿಸಿ ಾತನು ದೇವರೇ. 28 ಸಮಸ್ತವು ತನ್ನ ಅಧೀನಕೆ್ಕ ಬಂದ
ಮೇಲೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ತನ್ನನೆ್ನೕ ದೇವರಿಗೆ ಅಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಸಮಸ್ತವನು್ನ
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಅಧೀನಪಡಿಸಿ ಾತನು ದೇವರೇ. ಹೀಗೆ ದೇವರು ಸಮಸ್ತಕೂ್ಕ
ಸ ಾರ್ಧಿಪತಿ ಾಗುವನು.

29 ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲ ಾದರೆ ಸತು್ತಹೋದವರಿಗೋಸ ್ಕರ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರು ಏನು ಾಡುವರು? ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲ ಾದರೆ,

✡ 15:27: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 8:6.
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ಜನರು ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೇಕೆ?
30 ನಮ್ಮ ವಿಷಯವೇನು? ಾವು ನಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರತಿ ಾಸಿನಲಿ್ಲಯೂ ಅ ಾಯಕೆ್ಕ

ಒಡು್ಡವುದು ಏಕೆ? 31 ಾನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಾಯುತೆ್ತೕನೆ. ಸಹೋದರರೇ
ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವುದು ಎಷು್ಟ
ಸತ್ಯ ೕ ಅಷೆ್ಟೕ ಸತ್ಯ ಅ ಾಗಿದೆ. 32 ಕೇವಲ ನನ್ನ ಾನುಷ ಸ್ವ ಾವದಿಂದ
ಾನು ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟಮೃಗಗ ಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡಿದ್ದರೆ, ಅದರಿಂದ ನನಗೇನು
ಪ್ರ ೕಜನ? ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, “ತಿನೊ್ನೕಣ, ಕುಡಿ ೕಣ,
ಏಕೆಂದರೆ ಾವು ಾಳೆ ಾಯುತೆ್ತೕವೆ.”

33 ೕಸ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. “ದುಜರ್ನರ ಸಹ ಾಸ ಸ ಾಚಾರದ ಭಂಗ.”
34 ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತ ಾಗಿರಿ ಮತು್ತ ಾಪ ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ದೇವರನು್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಾಚಿಕೆ ಆಗಲೆಂದು ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ಾವ ಬಗೆಯದೇಹವನು್ನ ಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವೆವು?
35 “ಸತ್ತವರು ಹೇಗೆ ಎದು್ದಬರುವರು? ಅವರಿಗೆ ಾವ ಬಗೆಯ ದೇಹವಿರುತ್ತದೆ?”

ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕೇಳಬಹುದು. 36 ಅವು ಮೂಢ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳು. ನೀವು ಬೀಜವನು್ನ
ಬಿತಿ್ತ ಾಗ, ಆ ಬೀಜವು ಜೀವ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ
ಾಯಲೇಬೇಕು. 37 ನೀವು ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತು್ತ ಾಗ, ಆ ಬೀಜವು ಕೇವಲ
ಾ ಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಮುಂದೆ ಹುಟಿ್ಟ ಬರಲಿರುವ ಗಿಡ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀವು ಬಿತು್ತವ ಬೀಜವು ಕೇವಲ ಾಳಷೆ್ಟ. ಅದು ಗೋಧಿ ಾಗಿರಬಹುದು ಅಥ ಾ
ಬೇರೆ ಾ ಾಗಿರಬಹುದು. 38 ಅದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ೕಜನೆಗನು ಾರ ಾಗಿ
ಅದಕೆ್ಕ ದೇಹವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಂದು ಬಗೆಯ ಬೀಜಕೆ್ಕ
ಅದರದೇ ಆದ ದೇಹವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 39 ಎ ಾ್ಲ ಶರೀರಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ
ಾಂಸವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಾಂಸವಿರುತ್ತದೆ;
ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಬಗೆಯ ಾಂಸವಿರುತ್ತದೆ; ಪ ಗಳಿಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ಬಗೆಯ
ಾಂಸವಿರುತ್ತದೆ. ಮೀನುಗಳು ಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯ ಾಂಸವನು್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

40 ಇದಲ್ಲದೆ ಪರಲೋಕದ ಶರೀರಗಳಿವೆ ಮತು್ತ ಭೂಲೋಕದ ಶರೀರಗಳಿವೆ.
ಪರಲೋಕದ ಶರೀರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ೌಂದಯರ್ವಿರುತ್ತದೆ. ಭೂಲೋಕದ
ಶರೀರಗಳಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಬಗೆಯ ೌಂದಯರ್ವಿರುತ್ತದೆ. 41 ಸೂಯರ್ನಿಗೆ ಒಂದು
ಬಗೆಯ ೌಂದಯರ್ವಿದೆ; ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಬಗೆಯ ೌಂದಯರ್ವಿದೆ.
ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ಬಗೆಯ ೌಂದಯರ್ವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಂದು ನಕ್ಷತ್ರವು ತನ್ನದೇ
ಆದ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

42 ಸತ್ತವರಿ ಾಗುವ ಪುನರು ಾ್ಥನವು ಅದೇ ರೀತಿ ಾಗಿರುವುದು. ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ
ದೇಹವು ಾ ಾಗುವುದು ಮತು್ತ ಕೊಳೆತು ಹೋಗುವುದು. ಆದರೆ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎದು್ದಬರುವ ಆ ದೇಹವನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. 43 ದೇಹವು
ಹೀ ಾವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ ಬಿತ್ತಲ್ಪಡುವುದು, ಆದರೆ ಮಹಿಮೆ ಡನೆ ಎದು್ದಬರುವುದು.
ದೇಹವು ಬಿತ್ತಲ್ಪಟಾ್ಟಗ, ಅದು ಬಲಹೀನ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಎದು್ದಬಂ ಾಗ
ಅದಕೆ್ಕ ಶಕಿ್ತಯಿರುತ್ತದೆ. 44 ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಹವು ೌತಿಕ ಾದದು್ದ. ಆದರೆ ಅದು
ಎದು್ದಬಂ ಾಗ, ಆತಿ್ಮಕ ದೇಹ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
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ೌತಿಕ ದೇಹವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತಿ್ಮಕ ದೇಹವೂ ಇದೆ. 45 “ ದಲನೆ
ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಆ ಾಮನು ಜೀವಿಸುವ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾದನು”✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಆ ಾಮನು (ಕಿ್ರಸ್ತನು) ಜೀವಕೊಡುವ
ಜೀ ಾತ್ಮ ಾದನು. 46 ದಲು ಬಂದವನು ಆತಿ್ಮಕ ಮನುಷ ್ಯನಲ್ಲ, ಅವನು
ಾ್ರಕೃತ ಮನುಷ ್ಯ. ಅನಂತರ ಆತಿ್ಮಕ ಮನುಷ ್ಯನು ಬಂದನು. 47 ದಲನೆಯ
ಮನುಷ ್ಯನು ಭೂಮಿಯ ಧೂಳಿನಿಂದ ಬಂದನು. ಆದರೆ ಎರಡನೆಯ ಮನುಷ ್ಯನು
(ಕಿ್ರಸ್ತನು) ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದನು. 48 ಜನರು ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು.
ಅವರು ಭೂಮಿಯ ದಲನೆ ಮನುಷ ್ಯನಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಪರಲೋಕದ ಮನುಷ ್ಯನಂತಿ ಾ್ದರೆ. 49 ಭೂಮಿಯ ಆ
ಮನುಷ ್ಯನಂತೆಯೇ ಾವು ನಿ ಾರ್ಣಗೊಂಡೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಲೋಕದ ಆ
ಮನುಷ ್ಯನಂತೆಯೇ ಾವು ನಿ ಾರ್ಣಗೊಳು್ಳವೆವು.

50 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಾಂಸ
ಮತು್ತ ರಕ್ತ ( ೌತಿಕ ದೇಹ) ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಲುಹೊಂದಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಾಶ ಾಗುವಂಥದು್ದ ಎಂದಿಗೂ ಾಶ ಾಗದ ಒಂದರಲಿ್ಲ ಾಲುಹೊಂದಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 51 ಆದರೆ ಕೇಳಿರಿ, ಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯ ಂದನು್ನ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಾವೆಲ್ಲರೂ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಾ ಾರ್ಟಾಗುವೆವು.

52 ಇದಕೆ್ಕ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಾಲ ಾಕು. ರೆಪೆ್ಪಬಡಿಯುವಷು್ಟ ವೇಗ ಾಗಿ
ಾವು ಾ ಾರ್ಟಾಗುವೆವು. ಕಡೇ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿ ಾಗ ಇದು
ಸಂಭವಿಸುವುದು. ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದ ಾಗುವುದು; ಆಗ ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಸ ಾ ಾಲ ಜೀವಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡುವರು ಮತು್ತ ಾವು
ಾ ಾರ್ಟಾಗುವೆವು. 53 ಅಳಿದುಹೋಗುವ ಈ ದೇಹವು ಅಳಿದುಹೋಗದ್ದನು್ನ

ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು. ಮರಣಾಧೀನ ಾದ ಈ ದೇಹವು ಅಮರತ್ವವನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು. 54ಅಳಿದುಹೋಗುವಈದೇಹಅಮರತ್ವವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂ ಾಗ
ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದ ಈ ಾತುಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ:

“ಮರಣವುಜಯದಲಿ್ಲ ನುಂಗಿಯೇಹೋಯಿತು.” ಯೆ ಾಯ 25:8

55 “ಮರಣವೇ, ನಿನ್ನ ಜಯವೆಲಿ್ಲ?
ಮರಣವೇ, ಕೇಡು ಾಡುವ ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತ ಎಲಿ್ಲ?” ಹೋಶೇಯ 13:14

56 ಕೇಡು ಾಡಲು ಮರಣಕಿ್ಕರುವ ಶಕಿ್ತಯು ಾಪವೇ. ಾಪದ ಶಕಿ್ತಯು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವೇ. 57 ಆದರೆ ಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮ
ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಆತನು ನಮಗೆ ಜಯವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

58 ಆದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದೃಢ ಾಗಿರಿ,
ನಿಶ್ಚಲ ಾಗಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವು ಪ್ರಭುವಿ ಾಗಿ ಪಡುವ ಪ್ರ ಾಸವು ಎಂದಿಗೂ
ವ್ಯಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
✡ 15:45: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 2:7.
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16
ಇತರ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿ ಾಗಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಣೆ

1 ದೇವಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಈಗ ಾನು
ಬರೆಯುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಗ ಾತ್ಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ನೀವೂ ಾಡಿರಿ. 2ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ ಾದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಹಣವನು್ನ
ಪ್ರತಿ ಾರದ ದಲನೆಯ ದಿನವೇ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ, ವಿಶೇಷ ಾದ ಸ್ಥಳ ಂದರಲಿ್ಲ
ಇಟಿ್ಟರಬೇಕು. ಆಗ ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಹಣವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ
ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. 3 ಾನುಬಂ ಾಗ,ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನು್ನ ಕೆಲವರಮೂಲಕ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಾರನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತೕರೋ ಅವರಿಗೆ
ಾನು ಪರಿಚಯದ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. 4ಒಂದುವೇಳೆ, ಾನು ಸಹ
ಹೋಗುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೆನಿಸಿದರೆ, ಆ ಜನರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರಲಿ.

ೌಲನ ೕಜನೆಗಳು
5 ಾನು ಮಕೆದೋನಿಯದ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ

ಮಕೆದೋನಿಯದ ಪ್ರ ಾಸವನು್ನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವೆನು. 6 ಾನು
ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದುವೇಳೆ ಚಳಿ ಾಲವನು್ನ
ಪೂತಿರ್ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕಳೆಯಬೇ ಾಗಬಹುದು. ಬಳಿಕ ಾನು ಹೋಗಬೇ ಾದ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. 7 ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ನನಗೆ
ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಾಲವಿರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುವು ಅವ ಾಶಕೊಡುವು ಾದರೆ,
ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ದೀಘರ್ ಾಲ ತಂಗುವ ನಿರೀ ಯಿಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 8 ಆದರೆ ಾನು
ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ಹಬ್ಬದವರೆಗೆ ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ಇರುತೆ್ತೕನೆ. 9 ಾಕೆಂದರೆ ಮಹತ್ವ ಾದ
ಮತು್ತ ಫಲಭರಿತ ಾದ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಲು ಇಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಅವ ಾಶಗಳಿವೆ.
ಆದರೂ ಇಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಅನೇಕ ವಿರೋಧಿಗಳಿ ಾ್ದರೆ.

10 ತಿ ಥೆಯನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಅವನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರು ಾಗ
ಅವನಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಾನು ಪ್ರಭುವಿಗೋಸ ್ಕರ ಕೆಲಸ
ಾಡುತಿ್ತರುವಂತೆ ಅವನು ಸಹ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 11 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಅವನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸ ಾರದು. ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ

ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿರಿ. ಅವನು ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದನು್ನ ಾನು ಎದುರು
ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

12 ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ ಅ ಲೊ್ಲೕಸನ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
ಇತರ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಲು ಾನು ಅವನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಅವನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಅವ ಾಶ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಗ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವನು.

ಅಂತಿಮ ಾತುಗಳು
13 ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ, ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿರಿ. ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರಿ ಮತು್ತ

ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿರಿ. 14ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಾಡಿರಿ.
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15 ಅ ಾಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರಥಮ ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾದ ಸೆ್ತಫನನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ

ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಿ. ಅವರು ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದೇನೆಂದರೆ, 16ಈ ರೀತಿಯಮುಂ ಾಳುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಕೆಲಸ ಾಡುವವರನು್ನ ಾಗೂ ಸೇವೆ ಾಡುವವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ.

17 ಸೆ್ತಫನನು, ತುರ್ ಾತನು ಮತು್ತ ಅ ಾಯಿಕನು ಬಂದುದರಿಂದ ನನಗೆ
ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. ನೀವು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ನನಗುಂಟಾದ ಕೊರತೆಯನು್ನ ಅವರು
ನೀಗಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 18 ಅವರು ನನ್ನ ಆತ್ಮಕೂ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗೂ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಇಂಥ ಜನರ ೌಲ್ಯವನು್ನ ನೀವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು.

19 ಏ ಾ್ಯದ ಸಭೆಗಳವರು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಅಕಿ್ವಲನು
ಮತು್ತ ಪಿ್ರಸಿ ್ಕಲ್ಲಳು ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುವ ಸಭೆಯವರು ಸಹ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
20 ಇಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಭೇಟಿ ಾಗು ಾಗ ಪವಿತ್ರ ಾದಮುದಿ್ದಟು್ಟ ವಂದಿಸಿರಿ.

21 ೌಲ ಾದ ಾನು ನನ್ನ ಕೈ ಾರೆ ಈ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
22 ಾವ ಾದರೂ ಪ್ರಭುವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಜೀವದಿಂದ ಬೇಪರ್ಟು್ಟ

ನಿತ್ಯ ಾಶನ ಹೊಂದಲಿ!
ಪ್ರಭುವೇ ಾ!
23ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.
24 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿರಲಿ!
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ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ
ಬರೆದ ಎರಡನೆ ಪತ್ರ

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

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

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

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

8 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾವು ಏ ಾ್ಯ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ
ಸಂಕಟದ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾವು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕವೆ. ಅಲಿ್ಲ
ನಮಗೆ ಅ ಾರ ಾದ ಾರಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕಿ್ತಗಿಂತಲೂ
ಅಧಿಕ ಾಗಿದ್ದವು. ಜೀವಸಹಿತ ಉಳಿಯುತೆ್ತೕವೆ ಎಂಬ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಸಹ ಾವು
ಬಿಟು್ಟಕೊಟೆ್ಟವು. 9 ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾವು ಾಯುತೆ್ತೕವೆಂದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೊಂಡೆವು. ಾವು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡದಂತೆಯೂ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸುವ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡಬೇಕೆಂತಲೂ ಇ ಾಯಿತು.
10ಮರಣದಈಮ ಾಅ ಾಯಗಳಿಂದದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿದನು. ಮತು್ತ ಇನು್ನ
ಮುಂದೆಯೂ ರ ಸುವನು. ಾವು ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ. ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ರ ಸುವನು. 11 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ
ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬಲಿ್ಲರಿ. ಆಗ, ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅನೇಕರು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುವರು.
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ೌಲನ ೕಜನೆಗಳಲಿ್ಲ ಬದ ಾವಣೆ
12 ಾವು ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತೆ್ತೕವೆ ಮತು್ತ ಇದು ಸತ್ಯವೆಂದು ಾನು

ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಹೇಳಬಲೆ್ಲನು. ಅದೇನೆಂದರೆ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಡಿದ
ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದೇವರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಯ ಾಥರ್ ಾದಮತು್ತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ
ಹೃದಯದಿಂದ ಾಡಿದೆವು. ಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳಲ್ಲಂತೂ
ಇದು ಮತ್ತಷು್ಟ ಸತ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಾವು ಇದನು್ನ ಾಡಿದು್ದ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ
ಹೊರತು ಲೋಕದ ಾನದಿಂದಲ್ಲ. 13-14 ನೀವು ಓದಿ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತೆ್ತೕನೆ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಾದ ಕೆಲವು
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಈ ಾಗಲೇ ಸ್ಪಲ್ಪ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರೆಂಬ ನಿರೀ ನನಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಮತೆ್ತ ಬಂ ಾಗ ಾವುನಿಮ್ಮವಿಷಯದಲಿ್ಲಹೆಮೆ್ಮಪಡುವಂತೆನೀವೂನಮ್ಮವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಹೆಮೆ್ಮಪಡ ಾಗುವಂತೆ ನೀವು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ.

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

ಎಂತಲೂ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
18 ನೀವು ದೇವರನು್ನ ನಂಬಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾವು ನಿಮಗೆ ಏಕ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ

“ ೌದು”ಮತು್ತ “ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ನಂಬಬಲಿ್ಲರಿ. 19ಸೀಲನು,
ತಿ ಥೆಯನು ಮತು್ತ ಾನು ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ದೇವರ ಮಗ ಾದಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನು
ೌದೆಂತಲೂ ಅಲ್ಲವೆಂತಲೂ ಎರಡು ರೀತಿಯಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ. ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ
ಇರುವಂಥದು್ದ “ ೌದು” ಎಂಬುದೇ. 20 ದೇವರು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನಗಳಿಗೆಲ್ಲ
“ ೌದು” ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಾವು ದೇವರ
ಮಹಿಮೆ ಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ “ಆಮೆನ್” ಎಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. 21 ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಮತು್ತ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ದೃಢಗೊಳಿಸು ಾತನು ದೇವರೇ. ದೇವರು ತನ್ನ
ವಿಶೇಷ ಾದ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 22 ಾವು ಆತನವರೆಂಬುದನು್ನ
ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಾಕಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ತನ್ನ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ನಮಗೆ ಾಡಿದ
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೇ ನಮಗೆಆ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
23 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ನೋಯಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ.

ಆದ ಾರಣ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸತ್ಯ. ಇದಕೆ್ಕ
ದೇವರೇ ಾ . 24 ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಾವು
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ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆಂದು ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಆದರೆ ಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ ತೆಕೆಲಸದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

2
1 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಿರುವ ಮುಂದಿನ ಸಂದಶರ್ನವು ನಿಮಗೆ

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

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

12 ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತೊ್ರೕವಕೆ್ಕ ಹೋದೆನು.
ಪ್ರಭುವು ಅಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಅವ ಾಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 13 ಆದರೆ
ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಾದ ತೀತನನು್ನ ಾನು ಅಲಿ್ಲ ಾಣಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ
ಸ ಾ ಾನವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವರನು್ನ ವಂದಿಸಿ ಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ
ಹೊರಟೆನು.

14 ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ
ಾ ಾಗಲೂ ವಿಜ ೕತ್ಸವದತ್ತ ನಡೆಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಾನವೆಂಬ
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ಪರಿಮಳವನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹರಡಲು ನಮ್ಮನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
15 ರಕ್ಷಣಾ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರ ಮತು್ತ ಾಶನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪರಿಮಳ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರಿಗೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಾಣಿಕೆ.

16 ಾಶನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಮರಣವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ಮರಣದ
ಾಸನೆ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ರಕ್ಷಣಾ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವ ಜೀವದ ಾಸನೆ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಲು ಾರು ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ? 17 ಇತರ ಅನೇಕರು ಾಡುವಂತೆ ಾವು

ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕಲಬೆರಕೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ದೇವರ
ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ದೇವರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಂತೆ ಾವು
ಾ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ.

3
ದೇವರ ಸೇವಕರ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದ

1 ಾವು ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಮತೆ್ತ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ್ದೕವೆಯೇ? ಇತರ
ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಬೇ ಾಗುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ನನಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಪತ್ರಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿದೆ ೕ? ಅಥ ಾ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೋಗು ಾಗ ನಿಮಿ್ಮಂದ
ೕಗ ್ಯ ಾ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿದೆ ೕ? 2 ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ನಮಗೆ
ೕಗ್ಯ ಾಪತ್ರ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ಪತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ಆ

ಪತ್ರವನು್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲರು, ಎಲ್ಲರೂ ಓದು ಾ್ತರೆ. 3 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿದಕಿ್ರಸ್ತನಪತ್ರ ನೀ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದಿರುವುದು ಾಯಿಯಿಂದಲ್ಲ,
ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ. ಇದನು್ನ ಕಲು್ಲಹಲಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ.
ಇದನು್ನ ಾನವ ಹೃದಯಗಳಮೇಲೆ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.

4 ಾವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಬಲೆ್ಲವು; ಏಕೆಂದರೆ ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ
ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಭರವಸದಿಂದಿದೆ್ದೕವೆ. 5 ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೇ
ಾವು ಾವ ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ನದರೂ ಾಡಬಲೆ್ಲವೆಂದು ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ಾವು
ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದೇವರು ಒದಗಿಸಿದ ಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದಲೇ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ.

6ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸೇವಕ ಾಗಿರುವ
ಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಈ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಲಿಖಿತ
ರೂಪ ಾದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಲ್ಲ. ಇದು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನದು. ಲಿಖಿತ ರೂಪ ಾದ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವುಮರಣವನು್ನ ತರುತ್ತದೆ,ಆದರೆಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಹೆಚಿ್ಚನಮಹಿಮೆಯನು್ನ ತರುತ್ತದೆ
7 ಮರಣವನು್ನ ವಿಧಿಸುವ ಸೇವೆಯು (ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ) ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ

ಅಕ್ಷರಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಅದು ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಂದಿಗೆ ಬಂದಿತು.
ೕಶೆಯ ಮುಖವು ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು

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

12ನಮಗೆಈನಿರೀ ಇರುವುದರಿಂದ ಾವುಬಹಳಧೈಯರ್ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 13 ಾವು
ೕಶೆಯಂತಿಲ್ಲ. ಕುಂದಿ ಹೋಗುವಮಹಿಮೆಯು ಅಂತ್ಯಗೊಳು್ಳವುದನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು

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

ಇರುತ್ತದೆ. 16 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾ ಾರ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಭುವನು್ನ ಅನುಸರಿಸು ಾಗ
ಆ ಮುಸುಕು ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು. 17 ಆ ಪ್ರಭುವು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೇ. ಎಲಿ್ಲ
ಪ್ರಭುವಿನ ಆತ್ಮನು ಇರು ಾ್ತನೋ ಅಲಿ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರವಿರುತ್ತದೆ. 18 ನಮ್ಮ ಮುಖಗಳು
ಮುಸುಕಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟಿ್ಟಲ್ಲ. ಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಸುಕು ತೆರೆದ ಮುಖವುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ
ಪ್ರಭುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಕನ್ನಡಿಯಂತಿದೆ್ದೕವೆ. ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ
ಹೊರಹೊಮು್ಮವ ಮಹಿಮೆಯು ನಮ್ಮನು್ನ ಅಧಿ ಾಧಿಕ ಾಗಿ ಾಪರ್ಡಿಸಿ ಆತನನೆ್ನೕ
ಹೋಲುವಂತೆ ಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೆ ಾ್ಲ ದೇವ ಾತ್ಮ ಾಗಿರುವ ಪ್ರಭುವಿನ ಾಯರ್ವೇ.

4
ಮಡಕೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಆತಿ್ಮಕ ಭಂ ಾರ

1 ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಸೇವೆಯನು್ನ ನಮಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾವು ಧೈಯರ್ಗೆಡುವುದಿಲ್ಲ. 2 ರಹಸ್ಯ ಾದ ಮತು್ತ ಾಚಿಕೆಕರ ಾದ ಾಗರ್ಗಳಿಗೆ
ಾವು ವಿಮುಖ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ಕುತಂತ್ರವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ,
ದೇವರ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಾವು ಸತ್ಯವನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ
ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ಾರೆಂಬುದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ.
ಹೀಗೆ ಾವು ದೇವರ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಎಂ ಾ ಜನ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಅವರು
ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು. 3 ಾವು ಬೋಧಿಸುವ ಸು ಾತೆರ್ಯು
ಮರೆ ಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಾಶನದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಾತ್ರ
ಅದು ಮರೆ ಾಗಿದೆ. 4 ಈ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಯು (ಸೈ ಾನನು) ನಂಬದವರ
ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ಕುರುಡುಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಯ ವಿಷಯ ಾದ
ಸು ಾತೆರ್ಯ ಬೆಳಕನು್ನ (ಸತ್ಯವನು್ನ) ಅವರು ಾಣ ಾರರು. ಕಿ್ರಸ್ತನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರಿಗೆ
ಪ್ರತಿರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 5 ಾವು ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಬೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಪ್ರಭುವೆಂದು ಮತು್ತ ಯೇಸುವಿಗೋಸ ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂದು
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ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 6 “ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆ ಳಗಿಂದ ಪ್ರ ಾಶಿಸಲಿ!” ಎಂದು ದೇವರು ಒಮೆ್ಮ
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಈ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಬೆಳಕನು್ನ ಬೆಳಗಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮುಖದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ
ಆತನು ನಮಗೆ ಬೆಳಕನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

7 ನಮಗೆ ಈ ನಿ ೕಪವು ದೇವರಿಂದ ದೊರೆತಿದೆ. ಾ ಾದರೋ ನಿ ೕಪವನು್ನ
ತುಂಬಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಕೇವಲ ಮಡಕೆಗಳಂತಿದೆ್ದೕವೆ. ಈ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯು ಬಂದದು್ದ
ದೇವರಿಂದಲೇ ಹೊರತು ನಮಿ್ಮಂದಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 8 ನಮ್ಮ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆ ಾ್ಲ ಇಕ ್ಕಟು್ಟಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಸೋತುಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅನೇಕಸಲ, ಏನು
ಾಡಬೇಕೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು, ಆದರೂ ಾವು ಧೈಯರ್ಗೆಡುವುದಿಲ್ಲ. 9 ಾವು

ಹಿಂಸೆಗೆ ಗುರಿ ಾದೆವು, ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಲ
ನಮಗೆ ನೋ ಾಯಿತು, ಆದರೂ ಾಶ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 10ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ
ಜೀವವು ತೋರಿಬರಲೆಂದು ಆತನ ಮರಣಾವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
11 ಾವು ಜೀವಂತ ಾಗಿದ್ದರೂ ಯೇಸುವಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ ಾಗಲೂ ಮರಣದ
ಅ ಾಯದಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ. ಸತು್ತಹೋಗುವ ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳಲಿ್ಲ ಆತನ ಜೀವವು
ಾಣಬರಲೆಂದು ಇದು ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. 12 ಆದ್ದರಿಂದ ಮರಣವು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾಯರ್ ಾಡುತಿ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಜೀವವು ಾಯರ್ ಾಡುತಿ್ತದೆ.
13 “ ಾನು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಾ ಾಡಿದೆನು.” ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ

ಬರೆದಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲದೆ. ಾವು ನಂಬುವುದರಿಂದಲೇ
ಾ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. 14 ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿದ

ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಹ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಎಬಿ್ಬಸು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸುವನು. 15 ಇವುಗಳೆಲ್ಲ
ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೇ. ಹೀಗೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆ
ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು. ಇದರಿಂ ಾಗಿ, ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಜನರು ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಾಗಿ
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸುತಿ್ತ ಸಲಿ್ಲಸುವರು.
ನಂಬಿಕೆಯಜೀವನ

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

5
1ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಾವು ಾಸ ಾಗಿರುವ ಈ ಗು ಾರವು ಅಂದರೆ ಈ ದೇಹವು
ಾಶ ಾಗುವುದೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸಿ ಾಗ, ನಮ್ಮ
ಾಸ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ನಮಗೊಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಅದು ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ
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ನಿಮಿರ್ತ ಾದ ಮನೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಾಶ್ವತ ಾದ ಮನೆ ಾಗಿದೆ.
2ಆದರೆ ಈಗ ಾವುಈ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಬಳಲಿ ಹೋಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಮ್ಮ
ಮನೆಯನು್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಾ ಾಗ ಕೊಡುವನೊ ಎಂದು ಾತೊರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
3 ಾವು ಅದನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 4ಈ ಗು ಾರದಲಿ್ಲರುವ
ತನಕ ನಮಗೆ ಾರ ಾದ ಹೊರೆಗಳಿವೆಮತು್ತ ಾವು ನರಳುತೆ್ತೕವೆ. ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿರಲು
ಾವು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಪರಲೋಕದ ಮನೆಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತೆ್ತೕವೆ.
ಸತು್ತಹೋಗುವ ಈ ದೇಹವನು್ನ ಜೀವವು ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು.
5 ಇದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಇದನು್ನ
ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನೆ್ನೕ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

6 ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾಗಲೂ ಧೈಯರ್ದಿಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಈ ದೇಹದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿರುವ ತನಕ ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರುತೆ್ತೕವೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

7 ಾವು ಾವುದನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕ ೕ ಅದರಿಂದ ಜೀವಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಾವುದನು್ನ ನಂಬಿದೆ್ದೕ ೕ ಅದರಿಂದ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು

ಧೈಯರ್ವುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ದೇಹವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪ್ರಭುವಿನೊಂದಿಗೆ ಾಸಿಸುವುದನೆ್ನೕ
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕವೆ. 9 ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಬೇಕೆಂಬುದೊಂದೇ
ನಮಗಿರುವ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿದೆ. ಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಇಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರು ಾಗಲೂ
ಪ್ರಭುವಿನೊಂದಿಗೆಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರು ಾಗಲೂ ಆತನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಬೇಕೆಂಬುದೊಂದೇ
ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಾಗಿದೆ. 10 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಾ್ಯಯ ವಿಚಾರಣೆ ಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮುಂದೆ
ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಇಹಲೋಕದ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದಗ
ಾಡಿದ ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ಕಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದ ಾ್ಕಗಲಿ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವನು.
ಜನರನು್ನ ದೇವರ ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಾ್ನಗಿಸಲು ಾಡತಕ್ಕ ಸ ಾಯ

11 ಪ್ರಭುವಿನ ಭಯ ಎಂದರೇನೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಾವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತೆ್ತೕವೆ. ಾವು
ಎಂಥವರೆಂದು ದೇವರು ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಬಲ್ಲನು. ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರೆಂದು ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ. 12 ಾವು ನಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆಮತೊ್ತಮೆ್ಮ
ನಿರೂಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆಯಷೆ್ಟ. ನೀವು
ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ ಾರಣಗಳನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಆಗ, ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಣುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕ
ಉತ್ತರವು ನಿಮ್ಮಲಿರುವುದು. ಆ ಜನರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಹೃದಯದ ಸಿ್ಥತಿಯ ಬಗೆ್ಗ
ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 13 ಾವುಹುಚ್ಚ ಾಗಿದ್ದರೆಅದುದೇವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೇ. ನಮಗೆ
ಸ್ವಸ್ಥಬುದಿ್ಧಯಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೇ. 14 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಮ್ಮನು್ನ
ಒ ಾ್ತಯಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಆತನು ಸತ್ತನೆಂಬುದು
ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸತು್ತಹೋದರು. 15 ಜೀವಿಸುವವರು ಇನು್ನ
ಮೇಲೆ ತಮಗೋಸ ್ಕರ ಜೀವಿಸ ಾರದೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿ ಾಗಿ ಸತ್ತನು.
ಆ ಜನರು ತನಗೋಸ ್ಕರ ಜೀವಿಸಲೆಂದು ಆತನು ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಸತ್ತನು ಮತು್ತ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದನು.

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

6
1 ಾವು ದೇವರ ತೆಕೆಲಸದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ

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

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

ಇದೇ ಆ “ಸುಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಾಲ.” ಇದೇ ಆ “ರಕ್ಷಣೆಯದಿನ.”
3 ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯು ನಿಂದೆಗೆ ಒಳ ಾಗ ಾರದೆಂದು ಾವು ಾರಿಗೂ

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

8 ಕೆಲವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸು ಾ್ತರೆ; ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ನಮಗೆ ಅವ ಾನ
ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಒಳೆ್ಳಯ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ;

ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಕೆಲವರು
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ನಮ್ಮನು್ನ ಸುಳು್ಳ ಾರರೆನು್ನ ಾ್ತರೆ, ಆದರೆ ಾವು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. 9 ಾವು
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧರಂತೆ ಾಣು ಾ್ತರೆ. ಾವು
ಾಯುವಂತಿದ್ದರೂ ಬದುಕಿದೆ್ದೕವೆ; ಶಿ ಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ; 10 ದುಃಖಿತರಂತೆ
ಕಂಡರೂ ಾ ಾಗಲೂ ಉ ಾ್ಲಸಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ; ಬಡವರಂತೆ ಕಂಡರೂ
ಅನೇಕರನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ; ಏನೂ
ಇಲ್ಲದವರಂತೆ ಕಂಡರೂ ಾಸ್ತವ ಾಗಿ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

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

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

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

ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತೆ:

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

26:11-12

17 “ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಬನಿ್ನರಿ;
ಅವರಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿರಿ ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ ಪ್ರಭುವು.

ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಾವುದನೂ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ,
ಆಗ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.” ಯೆ ಾಯ 52:11

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

7
1 ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಾವು ದೇವರಿಂದ ಈ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ.

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

ೌಲನ ಆನಂದ
2 ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕೊಡಿರಿ. ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ

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

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

8 ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರವು ನಿಮಗೆ ದುಃಖವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದ್ದರೂ,
ಅದನು್ನ ಬರೆದದ್ದಕೆ ್ಕ ನನಗೆ ದುಃಖವಿಲ್ಲ, ಆ ಪತ್ರವು ನಿಮಗೆ ದುಃಖವನು್ನ ಉಂಟು
ಾಡಿತೆಂದು ನನಗೆಗೊತಿ್ತದೆ. ಆ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ವ್ಯಸನ ಾಯಿತು. ಆದರೆ

ಅದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದವರೆಗೆ ಾತ್ರ ದುಃಖಿತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿತು. 9 ಈಗ
ಾನು ಸಂತೋಷ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ದುಃಖಿತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಾನು
ದುಃಖಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಪರಿವತರ್ನೆಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಾನು ಸಂತೋಷ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ದೇವರ ಇಚೆ್ಫಗನು ಾರ ಾಗಿ
ನೀವು ದುಃಖಿತ ಾದಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಿ್ಮಂದ ನಿಮಗೆ ಾವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೂ
ನೋ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 10 ದೇವರ ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾದ ದುಃಖವು ಹೃದಯವನೂ್ನ
ಜೀವಿತವನೂ್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿವತರ್ನೆಯು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಈ
ಪರಿವತರ್ನೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾವು ವ್ಯಸನಪಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಲೋಕವು
ಹೊಂದಿರುವ ದುಃಖವು ಮರಣವನು್ನ ಬರ ಾಡುತ್ತದೆ. 11 ನೀವು ಾವ
ದುಃಖವನು್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸಿದ್ದನೋ ಅದೇ ದುಃಖವನು್ನ ನೀವು
ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ದುಃಖವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಹು ಆಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿತು;
ನೀವು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಉಂಟು ಾಡಿತು; ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸಿತು ಮತು್ತ ಭಯಗೊಳಿಸಿತು; ನನ್ನನು್ನ
ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಉಂಟು ಾಡಿತು; ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುವಂತೆ
ಾಡಿತು; ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರನು್ನ ದಂಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿತು.

ಆ ಸಮಸೆ್ಯಯ ಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು
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ನಿರೂಪಿಸಿದಿರಿ. 12 ಾನು ಆ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದದು್ದ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದವನಿಗೋಸ ್ಕರವಲ್ಲ,
ಆ ತಪಿ್ಪನಿಂದ ದುಃಖಕೆ್ಕ ಒಳ ಾದವನಿಗೋಸ ್ಕರವೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗಿರುವ ಮ ಾಚಿಂತೆಯನು್ನ ನೀವು ದೇವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ನೋಡುವಂ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಆ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದೆನು. 13 ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ
ಆದರಣೆ ಾಯಿತು.
ತೀತನು ಬಹು ಸಂತೋಷ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ನಮಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ

ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದಿರಿ. 14 ತೀತನ
ಮುಂದೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಗಳಿದೆನು. ಅದು ಸಮಪರ್ಕವೆಂದು ನೀವು
ನಿರೂಪಿಸಿದಿರಿ. ಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಸತ್ಯ ಾಗಿತು್ತ. ಾವು
ತೀತನ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಾತುಗಳೆ ಾ್ಲ
ಸತ್ಯವೆಂದು ನೀವು ನಿರೂಪಿಸಿದಿರಿ. 15ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊಂ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಹೆಚಾ್ಚಗುತ್ತದೆ. ನೀವು
ಅವನನು್ನ ೌರವದಿಂದಲೂ ಭಯದಿಂದಲೂ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದಿರಿ. 16 ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಪೂಣರ್ ಭರವಸೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಹು ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ.

8
ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರ ಕೊಡುವಿಕೆ

1ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ,ಮಕೆದೋನಿಯದಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರು ತೋರಿದ
ಕೃಪೆಯ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತೆ್ತೕವೆ. 2 ಆ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಅತೀವ
ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರೀ ಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಬಡಜನರು. ಆದರೆ ಅವರು
ತಮ್ಮ ಮ ಾ ಆನಂದದಿಂದ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. 3 ತಮಿ್ಮಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷ್ಟರ
ಮಟಿ್ಟಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಕಿ್ತಮೀರಿ
ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಾ ಾಗಿಯೇ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಾರೂ
ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 4ದೇವಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾದ ಈ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಾವೂ ಾಲು ಾರ ಾಗುವ
ಾಗ ್ಯ ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದು ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಪದೇಪದೇ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು ಮತು್ತ
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 5 ಾವೆಂದೂ ನೆನಸಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಹಣವನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ತಮ್ಮನೆ್ನೕ ಪ್ರಭುವಿಗೂ ನಮಗೂ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟರು. ದೇವರು ಬಯಸುವುದು ಇದನೆ್ನೕ.

6 ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿಶೇಷ ಾದ ಈ ಕೃ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನ ಪೂರೈಸಲು ನಿಮಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾವು ತೀತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆವು. ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದವನು ತೀತನೇ. 7 ನೀವು ಪ್ರತಿ ಂದರಲಿ್ಲಯೂ ಅಂದರೆ,
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ, ಾ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ, ಾನದಲಿ್ಲ, ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂಬ
ಆಸಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ನಮಿ್ಮಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃ ಾ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾವು
ಬಯಸುತೆ್ತೕವೆ.

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

10 ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ಕಳೆದ ವಷರ್ ಕೊಡುವುದರಲಿ್ಲ
ನೀವೇ ದಲಿಗ ಾಗಿದಿ್ದರಿ ಮತು್ತ ಟ್ಟ ದಲನೆಯ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟವರು ನೀವೇ.
11 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಆರಂಭಿಸಿದ ಾಯರ್ವನು್ನ ಈಗ ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಿರಿ.
ಆಗ, ನಿಮ್ಮ ಾಯರ್ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಮನಸು್ಸ ಸರಿಸ ಾನ ಾಗಿರುವುದು.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಕೊಡಿರಿ. 12 ನೀವು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಾನವು
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಾನದ ೌಲ್ಯ ಾಪನವು ನೀವು ಏನನು್ನ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ
ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆಯೇ ಹೊರತು ನೀವು ಏನನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ
ಆ ಾರಗೊಂಡಿಲ್ಲ. 13 ಇತರ ಜನರು ಸುಖ ಾಗಿರು ಾಗ ನೀವು ಕಷ್ಟದಿಂದಿರುವುದು
ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಂದರಲಿ್ಲಯೂ ಸ ಾನತೆ ಇರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ
ಬಯಕೆ. 14 ಈಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬೇ ಾದಷಿ್ಟದೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಮೃದಿ್ಧಯು ಇತರ ಜನರ
ಕೊರತೆಯನು್ನ ನೀಗಿಸುವುದು. ಬಳಿಕ, ಅವರು ಸಮೃದ್ಧ ಾಗಿರು ಾಗ ನಿಮ್ಮ
ಕೊರತೆಯನು್ನ ನೀಗಿಸುವರು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ ಾನ ಾಗಿರುವರು. 15 ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಇ ಾಗುವುದು,

“ಬಹಳ ಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ಏನೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಲಿಲ್ಲ,
ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಖರಿಸಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಾಗಲಿಲ್ಲ.” ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 16:18

ತೀತನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು
16 ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ದೇವರು ತೀತನಿಗೂ ಕೊಟ್ಟದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ

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

20 ಹೇರಳ ಾದ ಈ ಸ ಾಯಧನವನು್ನ ಾವು ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಬಗೆ್ಗ ಟೀಕಿಸಲು
ಾರಿಗೂ ಅವ ಾಶ ಕೊಡ ಾರದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿದೆ್ದೕವೆ. 21 ಪ್ರಭುವು
ಾವುದನು್ನ ಸರಿ ಾದದೆ್ದಂದು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನೋ ಮತು್ತ ಜನರು ಾವುದನು್ನ

ಸರಿ ಾದದೆ್ದಂದು ೕಚಿಸುವರೋ ಅದನೆ್ನೕ ಾಡಲು ಾವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
22 ಇದಲ್ಲದೆ, ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ

ಸಹೋದರನನು್ನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಅವನು ಅನೇಕ ವಿಧದಲಿ್ಲ
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ತನ್ನನು್ನ ನಿರೂಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಭರವಸೆ ಇರುವುದರಿಂದ
ಮತ್ತಷು್ಟ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಬಯಸು ಾ್ತನೆ.

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

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

ಸಭೆಗಳವರು ಅದನು್ನ ನೋಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು.

9
ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ

1 ದೇವಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾದ ಈ ಸ ಾಯದ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 2 ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯು
ನಿಮಗಿದೆಯೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಮಕೆದೋನಿಯದಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದೆ್ದೕನೆ. ಅ ಾಯದಲಿ್ಲರುವ ನೀವು
ಕಳೆದ ವಷರ್ದಿಂದಲೂ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆನು.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯು ಇಲಿ್ಲರುವ ಅನೇಕ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ
ಬಯಕೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದೆ. 3 ಾನು ಸಹೋದರರನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೊಗಳಿದು್ದ ವ್ಯಥರ್ ಾಗುವುದು
ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಾನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
4 ಒಂದುವೇಳೆ ಮಕೆದೋನಿಯದ ಜನರಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬಂ ಾಗ
ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಾವು ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾವು ಬಹಳ ಭರವಸೆ ಇಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಾವು ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವೆವು (ಮತು್ತ
ನೀವೂ ಸಹ ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವಿರಿ.) 5 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಈ ಸಹೋದರರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಾನು ಆಲೋಚಿಸಿದೆನು. ನೀವು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಸ ಾಯಧನವನು್ನ
ಇವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವರು. ಆಗ, ಾವು ಬರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಯಧನವು
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. ಈ ಸ ಾಯಧನವು ನಿಮ್ಮ ಹೃತೂ್ಪವರ್ಕ ಾದ ಾನವೇ ಹೊರತು
ಸಂಕಟದಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ಾನವಲ್ಲ.

6 ಇದನು್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಿ: ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿತು್ತವವನು ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪವನೆ್ನೕ
ಕೊಯು್ಯವನು, ಆದರೆ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಬಿತು್ತವವನು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಯು್ಯವನು. 7 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಎಷ್ಟನು್ನ ನಿಧರ್ರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೋ ಅಷ್ಟನೆ್ನೕ ಕೊಡಬೇಕು.
ಾವನೂ ದುಃಖದಿಂದ ಕೊಡ ಾರದು. ಅಲ್ಲದೆ ಾವನೂ ಒ ಾ್ತಯದದೆಸೆಯಿಂದ

ಕೊಡ ಾರದು. ಸಂತೋಷ ಾಗಿ ಕೊಡುವವನನು್ನ ದೇವರು ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. 8ಮತು್ತ
ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದದ್ದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ದೇವರು ಕೊಡಬಲ್ಲನು.
ಆಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಾ ಾಗಲೂ ಇರುವುದು.
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ಪ್ರತಿ ಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಕೊಡಲು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ ಇರುವುದು. 9 ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ:

“ಆತನು ಬಡವರಿಗೆಉ ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡುವನು;
ಆತನ ಕರುಣೆಯು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು.” ಕೀತರ್ನೆ. 112:9

10 ಬಿತು್ತವವನಿಗೆ ಬೀಜವನು್ನ ಕೊಡುವವನು ದೇವರೇ. ಆತನು ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಅಂತೆಯೇ, ದೇವರು ಆತಿ್ಮಕ ಬೀಜವನು್ನ ಕೊಡುವನು
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಬೀಜವನು್ನ ಬೆಳೆಯ ಾಡುವನು. ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಿ್ರಯೆಯಿಂದ
ಆತನು ಮ ಾ ಸುಗಿ್ಗಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವನು. 11 ಾ ಾಗಲೂ
ಉ ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರತಿ ಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಶಿ್ರೕಮಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು. ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನೀವು ಕೊಡುವ
ಸ ಾಯಧನದ ನಿಮಿತ್ತ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುವರು.

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

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

10
ತನ್ನ ಸೇವೆಯ ಕುರಿತು ೌಲನ ಪ್ರತಿ ಾದ

1 ೌಲ ಾದ ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೃದುಸ್ವ ಾವದಿಂದಲೂ ಕನಿಕರದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರು ಾಗ ದೀನ ಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆಂದೂ,
ನಿಮಿ್ಮಂದ ದೂರದಲಿ್ಲರು ಾಗ ಧೀರ ಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆಂದೂ ಕೆಲವರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
2 ಾವು ೌಕಿಕರಂತೆ ಜೀವಿಸುತೆ್ತೕವೆಂದು ಕೆಲವರು ೕಚಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಾನು ಬಂ ಾಗ ಅವರ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಬಹು ದಿಟ್ಟತನದಿಂದಿರಬೇಕೆಂದು
ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೂ ಅದೇ ದಿಟ್ಟತನವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವ

ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 3 ಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದವರು ಹೊಡೆ ಾಡುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾವು
ಹೊಡೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 4 ಪ್ರಪಂಚದವರು ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಆಯುಧಗಳಿಗೆ
ತದಿ್ವರುದ್ಧ ಾದ ಆಯುಧಗ ಂದಿಗೆ ಾವು ಹೋ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳು
ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಅವು ಶತು್ರವಿನ ಬಲ ಾದ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಾಶ
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ಾಡಬಲ್ಲವು. ಾವು ಜನರ ಾದಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. 5 ದೇವರ ಾನಕೆ್ಕ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದೆ್ದೕಳುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಗವರ್ದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ;
ಪ್ರತಿ ಂದು ೕಚನೆಯನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿ
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. 6ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದಿರುವ
ಾರನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ ಶಿ ಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ಟ್ಟ ದಲನೆಯ ಾಗಿ, ನೀವು

ಪೂಣರ್ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕವೆ.
7 ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ನಿಜಾಂಶಗಳನು್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಾನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಕಿ್ರಸ್ತನವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನಂತೆಯೇ ಾವೂ
ಕಿ್ರಸ್ತನವರೆಂಬುದನು್ನ ಅವನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 8 ಪ್ರಭುವು ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಅಧಿ ಾರದ ಬಗೆ್ಗ ಾವು ಹೆಚು್ಚ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತೆ್ತೕವೆ ಎಂಬುದೇನೋ ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಆತನು
ನಮಗೆ ಈ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ
ಹೊರತು ನಿಮಗೆ ನೋವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ
ಬಗೆ್ಗ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವುದರಲಿ್ಲ ಾನು ಾಚಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 9 ನನ್ನ ಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಭಯಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ನೀವು ೕಚಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ
ಅಪೇ ಯಲ್ಲ. 10 “ ೌಲನ ಪತ್ರಗಳು ಬಲಯುತ ಾಗಿವೆ ಮತು್ತ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾಗಿವೆ,
ಆದರೆ ಅವನು ನ ್ಮಂದಿಗಿರು ಾಗ ಬಲಹೀನ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ, ಅವನ ಾತುಗಳು
ನಿ ಾ್ಸರ ಾಗಿರುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 11 ಆ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ
ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಈಗ ಾವು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ಾವು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರು ಾಗ
ನಮ್ಮ ಪತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ತೋರಿದ ಅಧಿ ಾರವನೆ್ನೕ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕವೆ.

12 ಾವುಬಹಳ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದವರೆಂದು ೕಚಿಸುವ ಆಜನರ ಗುಂಪಿನೊಡನೆ
ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಧೈಯರ್ ಾಲದು. ಾವು ನಮ್ಮನು್ನ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಹೋಲಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ;
ತಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ ೌಲ್ಯ ಾಪನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೆಂದು
ಇದೇ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

13 ಆದರೆ ಾವು ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಕೆಲಸದ ಮೇರೆಯನು್ನ ಮೀರಿ
ನಮ್ಮನು್ನ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಕೆಲಸದ ಮೇರೆ ಳಗೆ
ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸವು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಾವು ಾಡುವ
ಈ ಸೇವೆಯನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 14 ಾವು ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಈ ಾಗಲೇ ಬಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದವು.
ಆದರೆ ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸು ಾತೆರ್ ಂದಿಗೆ ಾವು ಬಂದೆವು.
15 ಾವು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇರೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
ಇತರರು ಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಬಗೆ್ಗ ಾವು ನಮ್ಮನು್ನ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಯು ವೃದಿ್ಧ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಮತ್ತಷು್ಟ ವಿ ಾಲ ಾಗಿ
ಬೆಳೆಯಲು ನೀವು ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತೕರೆಂಬ ನಿರೀ ನಮಗಿದೆ. 16 ನಿಮ್ಮ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ದೂರ ಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇ
ನಮಗುಂಟು. ಮತೊ್ತಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಈ ಾಗಲೇ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಕೆಲಸದ
ಬಗೆ್ಗ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇ ನಮಗಿಲ್ಲ. 17 ಆದರೆ “ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವವನು
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ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲಯೇ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು”✡ 18 ಒಬ್ಬನು ತನ್ನನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ಅವನುಸಿ್ವೕಕೃತನೆಂದಲ್ಲ. ಪ್ರಭುವು ಾರನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು
ೕಚಿಸು ಾ್ತನೊ ಅವನೇ ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

11
ೌಲನು ಮತು್ತ ಸುಳು್ಳ ಅ ಸ್ತಲರು

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

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

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

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

12 ಈಗ ಾನು ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಮುಂದುವರೆಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಜನರಿಗೆ
ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಾವ ಾರಣವೂಸಿಕ್ಕ ಾರದೆಂದು ಇದನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
✡ 10:17: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆರೆಮೀಯ 9:24.
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ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗೆ್ಗ ಜಂಬಪಡು ಾ್ತರೆ. ಾವು ಾಡುವ ಆ ಕೆಲಸವು
ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಂತೆಯೇ ಇದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸು ಾ್ತರೆ. 13 ಅವರು
ನಿಜ ಅ ಸ್ತಲರಲ್ಲ. ಅವರು ೕಸ ಾರ ಾದ ಕೆಲಸ ಾರರು. ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಅ ಸ್ತಲರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಜನರು ತಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ನಟಿಸು ಾ್ತರೆ. 14 ಇದು ನಮಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾದದೆ್ದೕನೂ ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೈ ಾನನು
ಾನೇ ಪ್ರ ಾಶರೂಪವುಳ್ಳ ದೇವದೂತನ ವೇಷವನು್ನ ಾಕಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. 15ಹೀಗಿರಲು
ಸೈ ಾನನ ಸೇವಕರು ಾವು ಸರಿ ಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರುವವರಂತೆ
ನಟಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಆಶ್ಚಯರ್ವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಾಡುತಿ್ತರುವ ಕೆಲಸಗಳ
ಪ್ರತಿಫಲ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ದಂಡನೆ ಾಗುವುದು.

ೌಲನು ತನ ಾದ ಹಿಂಸೆಯಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸುವನು
16 ಾನು ನಿಮಗೆಮತೆ್ತ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನನು್ನ ಬುದಿ್ಧಹೀನನೆಂದು ಾರೂ
ೕಚಿಸಕೂಡದು. ಬುದಿ್ಧಹೀನನೆಂದು ನೀವು ೕಚಿಸುವು ಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು

ಬದಿ್ಧಹೀನನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಗ ಾನು
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಮೆ್ಮಪಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು. 17 ನನಗೆ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ
ಇರುವುದರಿಂದ ಾನು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಭು ಾ ಾಡುವಂತೆ ಾನು
ಾ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ. ಾನು ಬುದಿ್ಧಹೀನನೆಂದು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 18 ಅನೇಕ

ಜನರು ತಮ್ಮ ಾ್ರಪಂಚಿಕ ಜೀವನದ ಬಗೆ್ಗ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾನು ಸಹ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 19 ನೀವು ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಬುದಿ್ಧಹೀನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುತಿ್ತೕರಿ. 20 ಏಕೆಂದರೆ
ನಿಮಿ್ಮಂದ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಕೆಲಸ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುತಿ್ತೕರಿ.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸುವವರ, ತಮ್ಮನು್ನ ನಿಮಗಿಂಥ ಉತ್ತಮರೆಂದು
ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯುವವರ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುತಿ್ತೕರಿ. 21 ಇದನು್ನ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕೕ
ಾಚಿಕೆ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ “ಬಲ”
ನಮಗಿರಲಿಲ್ಲ!
ಆದರೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಾರಿ ಾದರೂ ಾಕಷು್ಟ ಧೈಯರ್ವಿದ್ದರೆ ಾನು ಸಹ

ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ( ಾನು ಬದಿ್ಧಹೀನನಂತೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.)
22 ಆ ಜನರು ಇಬಿ್ರಯರೇ? ಾನು ಸಹ ಇಬಿ್ರಯನು. ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರೇ? ಾನು
ಸಹ ಇಸೆ್ರೕಲನು. ಅವರು ಅಬ್ರ ಾಮನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರೇ? ಾನು ಸಹ
ಅಬ್ರ ಾಮನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವನು. 23ಅವರು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೋ?
ಾನು ಸಹಅವರಿಗಿಂತಲೂಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ( ಾನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಹೀಗೆ
ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.) ಾನು ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ; ಹೆಚು್ಚ

ಸಲ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದನು. ಹೆಚು್ಚ ಏಟುಗಳನು್ನ ತಿಂದಿದೆ್ದೕನೆ, ಾನು ಅನೇಕ ಸಲ
ಮರಣದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದೆ್ದನು.

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

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

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

12
ೌಲನ ಜೀವಿತದ ಾ್ಲದ ವಿಶೇಷ ಆಶೀ ಾರ್ದ

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

6 ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂ ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ
ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು
ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೋಡುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ನನಿ್ನಂದ ಕೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ೕಚಿಸುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.
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ಹೆಮೆ್ಮಪಡಕೂಡದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಾಧೆಯಸಮಸೆ್ಯ ಂದು ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
ಸೈ ಾನನಿಂದ ಬಂದ ದೂತನೇ ಈ ಸಮಸೆ್ಯ. ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆಮೆ್ಮಪಡದಂತೆ
ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ ಕಳುಹಿಸ ಾಗಿತು್ತ. 8 ನನಿ್ನಂದ ಅದನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕೆಂದು ಾನು ಮೂರು ಸಲ ಪ್ರಭುವನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನು. 9 ಆದರೆ
ಪ್ರಭುವು ನನಗೆ, “ನನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ನಿನಗೆ ಾಕು, ನೀನು ಬಲಹೀನ ಾಗಿರು ಾಗ ನನ್ನ
ಶಕಿ್ತಯು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಆದ್ದರಿಂದ
ನನ್ನಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನತೆಗಳಿರು ಾಗ, ಜನರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾಗ,
ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸು ಾಗ, ನನಗೆ ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿರು ಾಗ ಸಂತೋಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೆ. ಇವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ,
ಏಕೆಂದರೆ ಬಲಹೀನ ಾಗಿರು ಾಗಲೇ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ ಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ.

ಕೊರಿಂಥದ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರ ಮೇಲೆ ೌಲನಿಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿ
11 ಾನು ಬದಿ್ಧಹೀನನಂತೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಅದಕೆ್ಕ ನೀವೇ ಾರಣರು.

ನೀವೇ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ನನಗೆ ಾವ ಬೆಲೆಯೂ
ಇಲ್ಲ. ಾನು ಕೇವಲ ಅಲ್ಪ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ಆದರೆ ಆ “ಮ ಾಅ ಸ್ತಲರು”
ನನಗಿಂತ ಾವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಮಿಗಿ ಾಗಿಲ್ಲ. 12 ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದಗ ಾನೂ
ಅ ಸ್ತಲನೆಂಬುದನು್ನ ನಿರೂಪಿಸುವಂಥಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ,ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ, ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆನು. 13 ಾನು ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಬಹು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಾಡಿದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ದೊರೆತವುಗಳೆಲ್ಲ
ನಿಮಗೂ ದೊರೆತವು. ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯ ಾ್ಯಸವೇನೆಂದರೆ, ಾನು ನಿಮಗೆ
ಾರ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ.
14 ಈಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೂರನೆ ಸಲ ಸಂದಶಿರ್ಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ಆದರೆ ಾನು

ನಿಮಗೆ ಾರ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದೂ ನನಗೆ ಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ.
ನನಗೆ ಬೇ ಾಗಿರುವುದು ನೀವೇ. ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ಹಣವನು್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ಾಯಿಗಳುಹಣವನು್ನಉಳಿಸಿಮಕ್ಕಳಿಗೆಕೊಡಬೇಕು.
15 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲು ಸಂತೋಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನನೆ್ನೕ
ನಿಮಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ, ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಕಡಿಮೆ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಿರೋ?

16 ಾನು ನಿಮಗೆ ಾರ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿದೆ. ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳಿ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು ನೀವು
ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 17 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಜನರಲಿ್ಲ ಾರ

ಮೂಲಕ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಿದೆನೇ? ಇಲ್ಲ! ಾನು ೕಸಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 18 ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ತೀತನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡೆನು. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನನು್ನ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು.
ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ೕಸ ಾಡಿದನೇ? ಇಲ್ಲ! ಅವನು
ಮತು್ತ ಾನು ಒಂದೇ ಆತ್ಮನಿಂದ ಪೆ್ರೕರಿತ ಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಂಡೆವು.
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19 ಈವರೆಗೂ ಾವು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಸಮಥಿರ್ಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕವೆಂದು
ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? ಇಲ್ಲ! ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ
ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರು. ಾವು ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದೂ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಬಲಿಷ್ಠರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ. 20 ಾರಣವೇನೆಂದರೆ,
ಾನು ಬಂ ಾಗ ನನ್ನ ಅಪೇ ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಯ ನನಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಾದ, ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ, ಕೋಪ, ಾ್ವಥರ್ಪರ ಾದ ಹೋ ಾಟ,
ಕೆಟ್ಟ ಾತು, ಸುಳು್ಳಸುದಿ್ದ, ಗವರ್ ಮತು್ತ ಗಲಿಬಿಲಿ ಇರಬಹುದೆಂಬ ಭಯ ನನಗಿದೆ.
21 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಬಂ ಾಗ ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ದೀನನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬಹುದೆಂಬ ಭಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಪಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿರುವ
ಅನೇಕರಿಂದ ಾನು ದುಃಖಿತ ಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ
ದುಷ್ಟಜೀವಿತದ ಬಗೆ್ಗ, ತಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಾಚಿಕೆಕರ ಾದ
ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ದುಃಖಪಟಿ್ಟಲ್ಲ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಾ ಾರ್ಟು
ಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

13
ಕಡೆಯಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳುಮತು್ತ ವಂದನೆಗಳು

1 ಾನು ಮತೆ್ತ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಮೂರನೆ ಾರಿ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ನೆನಪಿಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ,
“ಪ್ರತಿ ಂದು ದೂರಿಗೂ ಇಬ್ಬ ಾಗಲಿ ಮೂವ ಾಗಲಿ ಾ ಗಳಿದು್ದ ತಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತರುವು ಾಗಿ ಮತು್ತ ಅದು ಸತ್ಯವೆಂದು”✡ ಹೇಳಬೇಕು. 2 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಎರಡನೆ ಸಲ ಬಂದಿ ಾ್ದಗ ಾಪಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿದ್ದವರನು್ನ ಮತು್ತ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆನು. ಈಗ ಾನು ದೂರದಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ಈ ಾಪಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಾನು ಕೊಡುವಎಚ್ಚರಿಕೆಏನೆಂದರೆ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆಬಂ ಾಗ,ನಿಮ್ಮ ಾಪಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕ
ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸುವೆನು. 3 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ
ನಿಮಗೆ ಾ ಬೇಕು. ನನಗಿರುವ ಾ ಏನೆಂದರೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದರಲಿ್ಲ
ಬಲಹೀನನಲ್ಲ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 4 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಯ
ಮೇಲೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ಬಲಹೀನ ಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದೇನೊ ನಿಜ. ಆದರೆ ಈಗ ಆತನು
ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಜೀವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನರೆಂಬುದೂ
ನಿಜ. ಆದರೆ ಾವು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಜೀವಿಸುತೆ್ತೕವೆ.

5ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರೋ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನೀವೇ ಪರೀ ಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವು ನಿ ್ಮಳಗೆ ಇ ಾ್ದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆತನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅ ೕಗ್ಯ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 6 ಆದರೆ ಾವು
ಅ ೕಗ್ಯರಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಖಚಿತ ಾಗುವುದರಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. 7ನೀವು
ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಡದಿರಲಿ ಎಂಬು ಾಗಿ ಾವು ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ.

ನಮ್ಮನು್ನ ಅ ೕಗ ್ಯರೆಂದು ಜನರು ಾವಿಸಿಕೊಂಡರೂ ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡುವುದೇ ಮುಖ್ಯ. 8 ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿರೋಧ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಡಲು ನಮಗೆ
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯದ ಪರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಾಡಲು ನಮಗೆ ಾಧ್ಯ.

9 ನೀವು ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವು ಾದರೆ, ಾವು ಬಲಹೀನ ಾಗಿರಲು ಸಂತೋಷಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
✡ 13:1: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 19:15.
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ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಉದೆ್ದೕಶ. 10 ಾನು
ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿರು ಾಗ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು
ಬಂ ಾಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವ
ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುವು ನನಗೆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಲಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಹೊರತು ಾಶ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ.

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

ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
13 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯೂ ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ

ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯೂ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ.
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ಗ ಾತ್ಯದವರಿಗೆ
ಬರೆದ ಪತ್ರ

1 ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲನು ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ. ನನ್ನನು್ನ ಅ ಸ್ತಲನ ಾ್ನಗಿ
ಆರಿಸಿದವರು ಮನುಷ ್ಯರಲ್ಲ. ಾನು ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ
ಅ ಸ್ತಲನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದವರು ಾರೆಂದರೆ, ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮತು್ತ ತಂದೆ ಾದ
ದೇವರು. ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿ ಾತನು ದೇವರೇ. 2 ಾನು ಮತು್ತ
ನನೊ್ನಂದಿಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಸಹೋದರರು ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಗ ಾತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗಳವರಿಗೆ
ಬರೆದಿದೆ್ದೕವೆ.

3ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದದೇವರೂಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೂ ನಿಮಗೆಕೃಪೆ ತೋರಲಿ
ಮತು್ತ ಾಂತಿಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಾವು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. 4 ಾವು ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ
ಈ ಕೆಟ್ಟ ಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ನಮ್ಮ
ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ತನ್ನನೆ್ನೕ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ಇದು ತಂದೆ ಾದ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಾಗಿತು್ತ.

5ಎಂದೆಂದಿಗೂ ದೇವರಿಗೆಮಹಿಮೆ ಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.
ಸತ್ಯಸು ಾತೆರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು

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

ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ನೀವು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? ಇಲ್ಲ! ಾನು ದೇವರನೆ್ನೕಮೆಚಿ್ಚಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೋ?
ಾನು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವಕ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

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

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

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

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

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

22 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ಜುದೇಯದ ಸಭೆಗಳವರು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂದೆಂದೂ
ಭೇಟಿ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 23 “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ನಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದರೆ ಈಗ
ಇವನು ಾನು ದಲೊಮೆ್ಮ ಾಶ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ
ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂಬುದನು್ನ ಾತ್ರ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದರು. 24 ಅವರು ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ
ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದರು.

2
ಇತರ ಅ ಸ್ತಲರು ೌಲನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರು

1 ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಾನರ್ಬನ ತೆಯಲಿ್ಲ ತೀತನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮತೆ್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದೆನು. 2 ಾನು ಹೋಗಲೇಬೇಕೆಂದು
ದೇವರು ನನಗೆತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಾಯಕ ಾದಈಜನರಬಳಿಗೆಹೋದೆನು.
ಾವಷೆ್ಟೕ ಇ ಾ್ದಗ, ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಾರುವ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಇವರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಾನು ದಲು ಾಡಿದ ಸೇವೆ ಮತು್ತ ಈಗ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಸೇವೆ
ವ್ಯಥರ್ ಾಗ ಾರದೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಅಥರ್ ಾಗುವಂತೆ ನನ್ನ ಸೇವೆಯ
ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿದೆನು.
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3-4 ತೀತನು ನನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಗಿ್ರೕಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವನು

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

6 ಾನು ಬೋಧಿಸುವ ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ಅವರೇನೂ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. (ಅವರು
ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿದ್ದರೊ ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ
ಎ ಾ್ಲ ಜನರುಒಂದೇಆಗಿ ಾ್ದರೆ.) 7ಆದರೆಪೇತ್ರನಂತೆನನಗೂದೇವರುವಿಶೇಷ ಾದ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಈ ಾಯಕರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕೆಲಸವನು್ನ ದೇವರು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಆದರೆ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕೆಲಸವನು್ನ ದೇವರು
ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 8 ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿ ಕೆಲಸ ಾಡಲು ದೇವರು
ಪೇತ್ರನಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತೆಯೇ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿ ಕೆಲಸ
ಾಡಲು ನನಗೂ ವಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟನು. 9 ದೇವರು ನನಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಾದ

ವರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಾಯಕರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಾಕೋಬ, ಪೇತ್ರ,
ೕ ಾನರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾನರ್ಬನನು್ನ ಮತು್ತ

ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ನಮಗೆ, “ ೌಲ ಮತು್ತ ಾನರ್ಬರೇ,
ನೀವು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ. ಾವು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 10 ಬಡಜನರನು್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು
ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅವರು ನಮಗೆ
ತಿಳಿಸಿದರು. ಾನೂ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು.

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

ತೋರಿದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವನನು್ನ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದೆನು. 12 ನಡೆದ
ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ: ಪೇತ್ರನು ದಲು ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅವನು
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಾಡಿದನು ಮತು್ತ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಿಂದಿದ್ದನು.
ಆ ಬಳಿಕ ಾಕೋಬನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಬಂದರು. ಆಗ,
ಪೇತ್ರನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರೊಂದಿಗೆಊಟ ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ಪೇತ್ರನು
ತನ್ನನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರೆಲ್ಲರೂ
ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಅವನು
ಹೆದರಿಕೊಂಡನು. 13ಹೀಗೆ ಪೇತ್ರನು ಕಪಟತನದಿಂದ ವತಿರ್ಸಿದನು. ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಸಹ ಪೇತ್ರನನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿ ಕಪಟತನದಿಂದ ವತಿರ್ಸಿದರು. ಇವರ
ವತರ್ನೆಯಿಂದ ಾನರ್ಬನು ಸಹ ಪ್ರ ಾವಿತ ಾದನು. 14 ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ವತರ್ನೆಯನು್ನ ಾನು ಗಮನಿಸಿದೆನು. ಅವರು ಸು ಾತೆರ್ಯ ಸತ್ಯವನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ
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ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಾನು ಪೇತ್ರನಿಗೆ,
“ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಿರುವೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯನಂತೆ ಜೀವಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ನೀನು
ಯೆಹೂದ್ಯನಲ್ಲದವನಂತೆ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವೆ. ಹೀಗಿರಲು ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ
ಯೆಹೂದ್ಯರಂತೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ಒ ಾ್ತಯ ಾಡುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದೆನು.

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

17 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ಾವು ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದೆವು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಸಹ ಾಪಿಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಾಪಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆಂಬುದು ಇದರ ಅಥರ್ವೇ? ಇಲ್ಲ. 18 ಆದರೆ ಾನು
ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಬೋಧಿಸ ಾರಂಭಿಸಿದರೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ತಪು ್ಪ ಾಡಿದವ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ. 19 ಾನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಾ ್ಕಗಿ ಜೀವಿಸುವುದನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಟೆ್ಟನು. ನನ್ನನು್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವೇ ಕೊಂದಿತು. ಈಗ ಾನು ದೇವರಿ ಾಗಿ
ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಾಲಿಗೆ ಸತು್ತಹೋದೆನು. ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ
ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟೆ್ಟನು. 20 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನನೊ್ನಳಗೆ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವವನು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾನಲ್ಲ, ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ನನೊ್ನಳಗೆ ಜೀವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಾನಿನೂ್ನ
ದೇ ಾರೂಢ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಾನು ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವುದು ದೇವರ ಮಗನ ಮೇಲೆ
ನನಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ. ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಾತನು ಯೇಸುವೇ ಮತು್ತ ನನ್ನನು್ನ
ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು ತನ್ನನೆ್ನೕ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. 21 ಇದು ದೇವರ ವರ ಾಗಿದೆ
ಮತು್ತ ನನಗೆ ಅತಿಮುಖ್ಯ ಾದ ಾ್ದಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ನಮ್ಮನು್ನ
ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬಹು ಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಯುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.

3
ನಂಬಿಕೆಯಮೂಲಕ ದೇವ ಾಶೀ ಾರ್ದ

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

ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನಿಮಗೆ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

6 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಅಬ್ರ ಾಮನ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ಇದನೆ್ನೕ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
“ಅಬ್ರ ಾಮನು ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿದನು. ದೇವರು ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೀತಿವಂತನೆಂಬ ನಿಣರ್ಯ ಅವನಿಗೆ ದೊರೆಯಿತು.”✡
7 ಆದ್ದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರೇ ಅಬ್ರ ಾಮನ “ನಿಜಮಕ್ಕಳು”
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. 8 ದೇವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರನು್ನ ಅವರ
ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ. “ಅಬ್ರ ಾಮನೇ, ನಿನ್ನ
ಮೂಲಕ ದೇವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಆಶೀವರ್ದಿಸು ಾ್ತನೆ”✡
ಎಂಬ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ದಲೇ ತಿಳಿಸ ಾಯಿತೆಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು
ಹೇಳುತ್ತದೆ. 9ಅವನು ಇದನು್ನ ನಂಬಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದಿದನು. ಇದೇ
ನಿಯಮ ಇಂದಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನು ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದಿದಂತೆಯೇ
ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದುವರು.

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

12ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ನಂಬಿಕೆಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಳಸದೆ, “ಈ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಾಲಿಸುವವನು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳುತ್ತದೆ. 13 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾಪವನು್ನ ಬರ ಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಆ ಾಪವನು್ನ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಆತನು ನಮ್ಮ ಾ್ಥನವನು್ನ ಾನೇ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ತನ್ನನೆ್ನೕ ಾಪಕೆ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವಂತೆ, “ಮರಕೆ್ಕ ತೂಗು ಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.”✡
14 ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀ ಾರ್ದವು ದೊರೆಯಲೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಹೀಗೆ
ಾಡಿದನು. ಈ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು.

ಈ ಆಶೀ ಾರ್ದವು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದುಯೇಸುಮರಣಹೊಂದಿದನು.

ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದರಮೂಲಕ ಾವುಈ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಮತು್ತ ಾ ಾ್ದನ
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1:17. ✡ 3:13: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 21:22-23.
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15 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಉ ಾಹರಣೆಯನು್ನ

ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಒಬ್ಬನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗೆ್ಗ
ೕಚಿಸಿ. ಆ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಧಿಕೃತ ಾ ಾಗ ಅದನು್ನ ರದು್ದ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ

ಅಥ ಾ ಅದಕೆ್ಕ ಬೇರೆ ಏ ಾದರು ಸೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
16 ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೂ ಅವನ ಸಂ ಾನದವರಿಗೂ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ
ಾಡಿದನು. “ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗಳಿಗೆ” ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ

ಅನೇಕ ಜನರು ಎಂಬಥರ್ವನು್ನ ಅದು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ,
“ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೆ”* ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದರಥರ್ವೇನೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ.
ಆತನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು. 17 ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದೇನೆಂದರೆ, ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನೊಂದಿಗೆ
ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾನೂರಮೂವತು್ತ ವಷರ್ಗ ಾದ ನಂತರ ಬಂದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ
ದೇವರು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ರದು್ದಪಡಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಬದ ಾಯಿಸುವುದೂ
ಇಲ್ಲ.

18 ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂಥವುಗಳು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಅನುಸರಣೆಯಿಂದ
ದೊರೆಯುತ್ತವೆಯೇ? ಇಲ್ಲ! ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಾವು
ಅವುಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹು ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥದು್ದ
ದೇವರ ಾ ಾ್ದನವಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ಾನು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ
ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆಉಚಿತ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು.

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

ಮಧ್ಯಸ್ತನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ.
ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಉದೆ್ದೕಶ

21 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ದೇವರ ಾ ಾ್ದನಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು
ಇದರಥರ್ವೇ? ಇಲ್ಲ! ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವಂಥ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿದಿ್ದದ್ದರೆ ಅದನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತ ಾಗಬಹು ಾಗಿತು್ತ. 22 ಆದರೆ ಇದು
ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಸ್ತವೂ ಾಪಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ
ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವರಿಗೆ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಆ ಾರದ
ಮೇಲೆ ಾ ಾ್ದನದ ಫಲವು ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದೇ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೀಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

23 ಈ ನಂಬಿಕೆಯು ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ಾವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ
ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿದೆ್ದವು. ಬರಲಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ
ತೋರಿಸಿಕೊಡುವ ತನಕ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಿರಲಿಲ್ಲ. 24 ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬರುವ
ತನಕ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ನಮಗೆ ಯಜ ಾನ ಾಗಿತು್ತ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬಂದ ತರು ಾಯ
* 3:16: ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೆ ನೋಡಿರಿ: ಆದಿ ಾಂಡ 12:7.
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ಾವು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. 25 ಈಗ
ನಂಬಿಕೆಯ ಾಗರ್ವುಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಈಗ ಾವುಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

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

4
1 ಾನು ಮತೆ್ತ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ಾಧ್ಯಸ್ತನು ಾಲಕ ಾಗಿರು ಾಗ ಅವನಿಗೂ

ಗು ಾಮನಿಗೂ ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವೂ ಇಲ್ಲ. ಆಸಿ್ತಗೆ ಾ್ಲ ಒಡೆಯ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನು
ಗು ಾಮನಂತಿರುವನು. 2ಏಕೆಂದರೆಅವನಿನೂ್ನ ಾಲಕ ಾಗಿರು ಾಗ ಪರಿ ಾಲಕರಿಗೆ
ಮತು್ತ ನಿ ಾರ್ಹಕರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯು ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದ
ವಯಸ್ಸನು್ನ ತಲುಪಿ ಾಗ ಆ ಾಲಕನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗುವನು. 3 ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಾವು ದಲುಮಕ್ಕಳಂತಿದೆ್ದವು. ಈಪ್ರಪಂಚದಉಪ ೕಗವಿಲ್ಲದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ
ಾವು ಗು ಾಮ ಾಗಿದೆ್ದವು. 4 ಆದರೆ ತಕ್ಕ ಾಲ ಬಂ ಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ದೇವರ ಮಗನು ಸಿ್ತ ್ರೕಯಲಿ್ಲ ಜನಿಸಿ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸಿದನು. 5 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ದೇವರಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ.
6 ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. ಆದ ಾರಣವೇ ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ನಿಮ್ಮ

ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. “ತಂದೆಯೇ, ಅ ಾ್ಪ ತಂದೆಯೇ” ಎಂದು ಆತ್ಮನು
ಕೂಗು ಾ್ತನೆ. 7 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನೀನು ದಲಿನಂತೆ ಗು ಾಮನಲ್ಲ. ನೀನು
ದೇವರ ಮಗನು. ನೀನು ದೇವರ ಮಗ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಾಧ್ಯಸ್ತನ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

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

ಗು ಾಮ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. 9 ಈಗ ಾದರೋ ಸತ್ಯದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಜ ಾಗಿ
ಹೇಳಬೇ ಾದರೆ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಿಳಿದಿರು ಾತನು ದೇವರೇ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ದಲು
ನೀವು ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಬಲಹೀನವೂ ನಿರುಪಯುಕ್ತವೂ ಆದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ನೀವು
ಾಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು? ಅವುಗಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಗು ಾಮ ಾಗಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರೋ?

10 ವಿಶೇಷ ಾದ ದಿನಗಳ, ಾಸಗಳ, ಾಲ ಾನಗಳ ಮತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಕುರಿತು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಹೇಳುವ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಇನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 11 ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಭಯ ಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾನು ಪಟ್ಟ ಪ್ರ ಾಸವು
ವ್ಯಥರ್ ಾಗುವುದೆಂಬ ಭಯನನಗಿದೆ.
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12ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನೂ ನಿಮ್ಮಂತಿದೆ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟು್ಟ

ನನ್ನಂತೆ ಆಗಿರಿ. 13 ದಲು ನೀವು ನನಗೆ ಬಹು ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಾನು ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ದಲನೆಸಲಬಂದದು್ದ ನನ್ನ ಅ ಾರೋಗ ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವೆಂದು ನಿಮಗೆಗೊತಿ್ತದೆ.
ಾನು ನಿಮಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದು್ದ ಆ ಾಗಲೇ. 14 ನನ್ನ ಅ ಾರೋಗ ್ಯವು
ನಿಮಗೆ ಹೊರೆ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬೇಸರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವದೂತನೋ ಎಂಬಂತೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಾ್ವಗತಿಸಿದಿರಿ; ಸ್ವತಃಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೋ ಎಂಬಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. 15ಆಗ
ನೀವು ಬಹು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಆ ಆನಂದವು ಈಗ ಎಲಿ್ಲದೆ? ನನಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಲು ನೀವು ಏನು ಬೇ ಾದರೂ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದಿ್ದರೆಂಬುದು
ನನ್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲದೆ. ಾಧ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳನೆ್ನೕ ಕಿತು್ತ ನನಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ.
16 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುವುದರಿಂದಈಗ ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರ ಾಗಿದೆ್ದೕನೋ?

17 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಜನರು ಪ್ರ ಾಸ ಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದಲ್ಲ. ನೀವು ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ

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

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

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

24 ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ಉಪ ಾನ ಾಗಿವೆ. ದೇವರ ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯರ
ನಡುವೆ ಆದ ಎರಡು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಸಂಕೇತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಸೀ ಾಯಿ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವೇ ದಲನೆ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ. ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ಗು ಾಮರಂತಿದ್ದರು.
ಾಯಿ ಾದ ಾಗರಳು ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಂತಿದ್ದಳು. 25 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಗರಳು
ಅರೇಬಿ ಾದಲಿ್ಲರುವ ಸೀ ಾಯಿ ಪವರ್ತದಂತಿ ಾ್ದಳೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರ ನಗರ ಾದ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಆಕೆಯು ಅನುರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. ಈ ನಗರವು ಗು ಾಮಗಿರಿಯಲಿ್ಲದೆ
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ಮತು್ತ ಅದರ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 26 ಆದರೆ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಂತಿದೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮ
ಾಯಿ. 27ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ:

“ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತಿ್ತಲ್ಲದ ಬಂಜೆಯೇ,
ಸಂತೋಷಪಡು.

ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಿಲ್ಲದವಳೇ,
ಸ್ವರವೆತಿ್ತ ಕೂಗು.

ಗಂಡನುಳ್ಳವಳಿಗಿಂತ ಗಂಡ
ಬಿಟ್ಟವಳಿಗೆಮಕ್ಕಳು ಹೆಚು್ಚ.” ಯೆ ಾಯ 54:1

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

5
ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿರಿ

1 ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಿದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ದೃಢ ಾಗಿರಿ. ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮತೆ್ತ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ
ಗು ಾಮಗಿರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. 2 ಕೇಳಿ, ಾನೇ ೌಲನು. ನೀವು ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ನಿಮಗೇನೂ

ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ. 3ಮತೆ್ತ ಾನು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನನೂ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 4 ನೀವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ

ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ದೇವರ ಕೃ ಾಶ್ರಯದಿಂದ
ಬಿದು್ದಹೋದ ಾರಣ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಅಂತ್ಯಗೊಳು್ಳವುದು.
5 ಆದರೆ ಾವು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬ ನಿರೀ
ನಮಗುಂಟು. ದೇವ ಾತ್ಮನ ಸ ಾಯದಿಂದ ಈ ನಿರೀ ಸಫಲ ಾಗುವುದೆಂದು
ತವಕದಿಂದ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 6 ಒಬ್ಬನು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರು ಾಗ
ಸುನ್ನತಿ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೋ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಾಯರ್ನಡೆಸುವ ನಂಬಿಕೆ.
✡ 4:30: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 21:10.



ಗ ಾತ್ಯದವರಿಗೆ 5:7 460 ಗ ಾತ್ಯದವರಿಗೆ 5:22
7 ನೀವು ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಓಡು ಾ್ತ ಇದಿ್ದರಿ. ನೀವು ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದಿ್ದರಿ.

ಸತ್ಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸದಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಿದವ ಾರ್ರು? 8 ಆ
ಒ ಾ್ತಯವು ಬಂದದು್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂ ಾತನಿಂದಲ್ಲ. 9 ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ!
“ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿಯಿಂದ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲರುವ ಾದಿದ ಹಿಟೆ್ಟ ಾ್ಲ ಹುಳಿ ಾಗುವುದು.”
10 ಆ ಬೇರೆ ಅಭಿ ಾ್ರಯಗಳನು್ನ ನೀವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕುರಿತು ಭರವಸೆಯಿಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಾರೊ ಒಬ್ಬನು ಆ ಅಭಿ ಾ್ರಯಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ದಂಡನೆ ಹೊಂದುವನು.

11 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಜನರು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಾನು ಬೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸುನ್ನತಿಯ ಅಗತ್ಯತೆಯನು್ನ ಕುರಿತು
ಉಪದೇಶಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾನಿನೂ್ನ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿರುವುದೇಕೆ? ಜನರು
ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನಿನೂ್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವು ಾಗಿದ್ದರೆ, ಶಿಲುಬೆಯ
ವಿಷಯ ಾದ ನನ್ನ ಬೋಧನೆಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 12 ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕಳವಳಪಡಿಸುತಿ್ತರುವವರು ತಮ ಾಗಿರುವ ಸುನ್ನತಿಯಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಅಂಗವನೆ್ನೕ
ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಒಳೆ್ಳಯದು.

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

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

19 ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಾವವು ಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿವೆ. ಜಾರತ್ವ,
ಅಶುದ್ಧತ್ವ, 20 ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ ಆ ಾಧನೆ, ಾಟಮಂತ್ರ, ದೆ್ವೕಷ, ಜಗಳ,
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ, ಕಡುಕೋಪ, ಾ್ವಥರ್, ಸಿಟು್ಟ, ಕಕ್ಷಭೇದ, 21ಮತ್ಸರ, ಕುಡಿಕತನ ಮತು್ತ
ಸೆ್ವೕಚಾ್ಫಚಾರದ ಕೂಟ, ದ ಾದವುಗಳೇ. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಲು ಎಚ್ಚರಿಸಿದಂತೆ
ಈಗಲೂ ಎಚ್ಚರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಇಂಥವುಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಜನರು ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ
ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 22 ಆದರೆ ದೇವ ಾತ್ಮನು ಹುಟಿ್ಟಸುವುದು ಪಿ್ರೕತಿ, ಆನಂದ,

✡ 5:14: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ ಾಂಡ 19:18.
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ಾಂತಿ, ಾಳೆ್ಮ, ಕರುಣೆ, ಉಪ ಾರ, ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆ, 23 ಾಧುತ್ವ, ಇಂದಿ್ರಯ ನಿಗ್ರಹ
ಇಂಥವುಗಳೇ. ಇವುಗಳನು್ನ ತಪೆ್ಪಂದು ಾವ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
24 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನವರು ತಮ್ಮ ಶರೀರ ಾವವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಾ್ವಥರ್ಪರ ಾದ ಅಭಿ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾವು ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 25 ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವಿತವನು್ನ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಾವು ಆತನನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
26 ಾವು ಅಹಂ ಾರಿಗ ಾಗ ಾರದು, ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೆಣಕುವವ ಾಗ ಾರದು,
ಒಬ್ಬರಮೇಲೊಬ್ಬರು ಮತ್ಸರ ಉಳ್ಳವ ಾಗ ಾರದು.

6
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ

1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಾವ ಾದರೂ ತಪು ್ಪ
ಾಡಿದರೆ,ಆತಿ್ಮಕ ಾದ ನೀವುಅವನಬಳಿಗೆಹೋಗಿ ೌಮ್ಯತೆಯಿಂದಅವನನು್ನ ತಿದಿ್ದ

ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಆದರೆಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ! ನೀವು ಸಹ ಶೋಧನೆಗೊಳ ಾಗಿ ಾಪಕೆ್ಕ
ಬೀಳುವ ಾಧ್ಯವಿದೆ. 2 ನಿಮ್ಮ ಾರ ಾದ ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಹೊರಲು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಆ ಯನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅನುಸರಿಸಿರಿ.
3 ಾವ ಾದರೂ ಾನು ಾ್ರಮುಖ್ಯನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತನ್ನನು್ನ ಾ್ರಮುಖ್ಯನೆಂದು
ಾವಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು ತನ್ನನೆ್ನೕ ೕಸಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನನು್ನ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನೊಡನೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಕೂಡದು. 4 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ನಡತೆಯನು್ನ
ಾನೇ ವಿಮಶಿರ್ಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಆಗ ಾನೇ ಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವಂತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿದ್ದರೆಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. 5ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ ಾನೇ

ಹೊತು್ತಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಜೀವನವು ಜಮೀನಿನಲಿ್ಲ ಬಿತು್ತವಂತಿದೆ

6 ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವವನು, (ತನಗೆ) ಕಲಿಸುವವನಿಗೆ ತನ್ನಲಿ್ಲರುವ
ಎ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳತನಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ಕೊಡತಕ್ಕದು್ದ.

7 ೕಸಹೋಗಬೇಡಿರಿ! ನೀವು ದೇವರನು್ನ ವಂಚಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು
ಾನು ಏನು ಬಿತು್ತ ಾ್ತನೋ ಅದನೆ್ನೕ ಕೊಯು್ಯ ಾ್ತನೆ. 8ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಶರೀರ ಾವವನು್ನ
ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಪ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದರೆ ಆ ಶರೀರ ಾವವು
ಅವನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಾಶವನು್ನ ಬರ ಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವು ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವನು. 9 ಾವು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್
ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳ ಾರದು. ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾವು ನಿತ್ಯಜೀವವೆಂಬ

ಸುಗಿ್ಗಯನು್ನ ಪಡೆಯುವೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ ಾಡುವುದನು್ನ ಾವು
ಬಿಟು್ಟಬಿಡ ಾರದು. 10 ಾರಿ ಾದರೂ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಲು ಅವ ಾಶವಿರು ಾಗ
ಾವು ಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದರಲೂ್ಲ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರಂತಿರುವ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ಾವು ವಿಶೇಷ ಾದ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು.

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

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

ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಚ್ಚಳಪಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವರ ಆಸೆ.
14ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಾನು ಹೆಮೆ್ಮಪಡಲು

ನನಗಿರುವ ಒಂದೇ ಾರಣವೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಶಿಲುಬೆ ಂದೇ. ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವಿ ಾದ ಮರಣದ ಮೂಲಕ
ಲೋಕವು ನನ್ನ ಾಲಿಗೆ ಸತು್ತಹೋಯಿತು. ಾನು ಸಹ ಲೋಕದ ಾಲಿಗೆ
ಸತು್ತಹೋದೆನು. 15ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಗಿದೆ ೕ ಸುನ್ನತಿ ಾಗಿಲ್ಲ ೕ ಎಂಬುದು
ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರಿಂದ ಹೊಸ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಗಿರುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ. 16ಈ
ನಿಯಮವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಿಜ ಇಸೆ್ರೕಲ ಾದ ದೇವ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ
ಾಂತಿಯೂ ಕರುಣೆಯೂ ಆಗಲಿ.
17 ಆದ್ದರಿಂದ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ
ಾಸುಂಡೆಯ ಗುರುತುಗಳಿವೆ. ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನವನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಈ ಗುರುತುಗಳೇ ಾ .
18ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು

ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗಿರಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆಮೆನ್.



ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 1:1 463 ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 1:13

ಎಫೆಸದವರಿಗೆ
ಬರೆದ ಪತ್ರ

1ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿರುವ ೌಲನು ಬರೆಯುವಪತ್ರ. ಾನು ದೇವರ
ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾಗಿ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಎಫೆಸ* ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ
ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟರುವ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವಜನರಿಗೆ ಾನು ಈ
ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

2 ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರು ಮತು್ತ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮಗೆ
ಕೃಪೆಯನೂ್ನ ಾಂತಿಯನೂ್ನ ದಯ ಾಲಿಸಲಿ.
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ಆತಿ್ಮಕ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು

3 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇವರೂ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿರು ಾತನಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ದೇವರು
ನಮಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 4 ಜಗತು್ತ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ
ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರೂ
ನಿದೋರ್ಷಿಗಳೂ ಆಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಆತನ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. 5 ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತನು ಆಗಲೇ ನಿಧರ್ರಿಸಿದ್ದನು. ಅದು ಆತನ ಚಿತ್ತ ಾಗಿತು್ತ ಮತು್ತ

ಆತನಿಗೆಮೆಚಿ್ಚಕೆಕರ ಾಗಿತು್ತ. 6ದೇವರ ಅದು್ಭತ ಾದ ಕೃಪೆಯಿಂ ಾದ ಈ ನಿ ಾರ್ರವು
ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಆ ಕೃಪೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಾದ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮಗೆಉಚಿತ ಾಗಿ ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

7 ಕಿ್ರಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಯಿತು. ದೇವರ
ಮ ಾ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. 8 ದೇವರು ನಮಗೆ ಆ
ಕೃಪೆಯನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿಯೂ ಉಚಿತ ಾಗಿಯೂ ತೋರಿದನು. ದೇವರು
ತನ್ನ ರಹಸ್ಯ ಾದ ೕಜನೆಯನು್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾದ ಾನವನೂ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 9 ಇದು ದೇವರ
ಚಿತ್ತ ಾಗಿತು್ತ. ಕಿ್ರಸ್ತನಮೂಲಕ ಇದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲು ಆತನು ೕಜನೆ ಾಡಿದನು.
10 ಾಲವು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾ ಾಗ ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನ ಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ದೇವರ ೕಜನೆ ಾಗಿತು್ತ.

11 ಾವು ದೇವರಮಕ್ಕ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು.
ಾವು ತನ್ನ ಮಕ್ಕ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ತನ್ನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ದಲೇ
ೕಜನೆ ಾಡಿದ್ದನು. ತನ್ನ ನಿ ಾರ್ರ ಮತು್ತ ಇಷ್ಟಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ

ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು ಾತನು ದೇವರೇ. 12 ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿರುವವರಲಿ್ಲ ಾವೇ ದಲಿಗರು. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಬೇಕೆಂದೇ ನಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು. 13 ಇದು ನಿಮಗೂ
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ
* 1:1: ಎಫೆಸ ಕೆಲವು ಾ್ರಚೀನ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಪದವು ಇಲ್ಲ.
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ಕುರಿ ಾದ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿ ಾಗ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟರಿ. ದೇವರು ತನ್ನ
ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಾಕಿದನು. 14 ದೇವರು ತನ್ನ
ಜನರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದವುಗಳನು್ನ ಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ
ಆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೇ ಪ್ರ ಾಣ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರು ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರಿಗೆ
ಇದು ಸಂಪೂಣರ್ ವಿ ೕಚನೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗ ಬೇಕೆಂಬುದೇ ಇದೆಲ್ಲದರಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿದೆ.

ೌಲನ ಾ್ರಥರ್ನೆ
15-16 ಆದ ಾರಣವೇ ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು

ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. ಪ್ರಭು ಾದ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಿಮಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ದೇವಜನರ ಮೇಲೆ
ನಿಮಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದಂದಿನಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 17 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇವರೂ ಮಹಿ ಾ
ಸ್ವರೂಪ ಾದ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿರು ಾತನಿಗೆ ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ದೇವರ ಾನದಿಂದ ಅಂದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ ಾನದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ವಿವೇಕಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವಂಥ ಆತ್ಮವನು್ನ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲೆಂದು ಾನು
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ.
18 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ

ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾವು ಎಂಥ ನಿರೀ ಯನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನೆಂಬುದನು್ನ ಆಗ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ; ಆತನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ
ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು ಎಷು್ಟ ಮಹಿ ಾತಿಶಯ ಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
19 ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವಂಥ ನಮಗೆ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯು ಎಷು್ಟ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿದೆ
ಎಂಬುದನೂ್ನ ಆಗ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಮರಣದಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎಬಿ್ಬಸಲು ದೇವರು ಉಪ ೕಗಿಸಿದ ಮ ಾಶಕಿ್ತ ಅದೇ. 20 ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ಪರಲೋಕದೊಳಗೆ ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡನು. 21 ದೇವರು
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶಕಿ್ತಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಾಜರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಮುಖನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಈ ಲೋಕದ ಾ್ಲಗಲಿ
ಮುಂದಿನ ಲೋಕದ ಾ್ಲಗಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಾವುದೇ ಹೆಸರುಳ್ಳವರಿಗಿಂತಲೂ
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 22 ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅಧಿ ಾರಕೆ್ಕ
ಒಳಪಡಿಸಿದನು. ಸಭೆಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಪ್ರತಿ ಂದರ ಮೇಲೆ
ಶಿರಸ್ಸ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. 23 ಸಭೆಯು ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹ ಾಗಿದೆ. ಸಭೆಯು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ
ಆವರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಆತನು ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಪ್ರತಿ ಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಸಂಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸು ಾ್ತನೆ.

2
ಮರಣದಿಂದ ಜೀವಕೆ್ಕ
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1 ದಲು ನಿಮ್ಮ ಆತಿ್ಮಕ ಜೀವಿತಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳ ಮತು್ತ ನೀವು

ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದವು.
2 ೌದು, ದಲು ನೀವು ಆ ಾಪಗಳನೆ್ನೕ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. ಈ ಲೋಕದ
ಾಗರ್ಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ನೀವು ಜೀವಿಸಿದಿರಿ. ಾಯುಮಂಡಲದಲಿ್ಲರುವ

ದುಷ್ಟಶಕಿ್ತಗಳ ಅಧಿಪತಿಯನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿದಿರಿ. ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದ
ಜನರಲಿ್ಲ ಈಗ ಾಯರ್ ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಅದೇ ಆತ್ಮ. 3 ದಲು ಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ
ಜನರಂತೆಯೇ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದವು. ಶರೀರ ಾವದ ನಮ್ಮ ಇಚೆ್ಛಗಳನು್ನ ಪೂರೈಸಲು ಾವು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದವು. ನಮ್ಮ ದೇಹ, ಮನಸು್ಸಗಳು ಬಯಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾವು ಾಡಿದೆವು.
ಾವು ದುಷ್ಟಜನ ಾಗಿದೆ್ದವು. ನಮ್ಮ ಆ ಜೀವಿತದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಾವು ಆಗಲೇ ದೇವರ
ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗಬೇಕಿತು್ತ. ನಮಗೂ ಇತರ ಜನರಿಗೂ ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ.

4 ಆದರೆ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಾಗಿರುವ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು.
5 ಾವು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸತ್ತವ ಾಗಿದೆ್ದವು.
ಆದರೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿಸಿದನು. ನೀವು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 6 ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಎಬಿ್ಬಸಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ
ನಮ ಾಗಿ ದೇವರು ಇದನು್ನ ಾಡಿದನು. 7 ದೇವರು ತನ್ನ ಮ ಾತಿಶಯ ಾದ
ಕೃಪೆಯನು್ನ ಮುಂದಿನ ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೀಗೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರು
ಈ ಕೃಪೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಕರುಣೆಯಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ತೋರಿಸು ಾ್ತನೆ.

8 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಉಂಟಾದದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ
ವರ. 9 ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆತದು್ದ ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ರ ಸಿಕೊಂಡಿರುವು ಾಗಿ ಾರೂ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
10 ಾವು ದೇವರ ನಿ ಾರ್ಣ. ಾವು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಹೊಸ ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ದೇವರು
ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದಲೇ ೕಜನೆ ಾಡಿದನು.
ಾವು ಆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ
ೕಜನೆ ಾಗಿತು್ತ.

ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಸ ಾನತ್ವ
11ನೀವುಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದಅನ್ಯಜನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ “ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರು”

ಎಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ “ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರು” ಎಂದು
ಕರೆಯುವ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ “ಸುನ್ನತಿಯವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
(ಅವರ ಸುನ್ನತಿಯು ಶರೀರದಲಿ್ಲ ಕೈಯಿಂದ ಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.) 12ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ
ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದಿ್ದರಿ ಎಂಬುದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಪ್ರಜೆಗ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಾ ಾ್ದನಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನು್ನ ನೀವು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಿರೀ ಯಿರಲಿಲ್ಲ
ಮತು್ತ ನೀವುದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 13 ೌದು, ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವುದೇವರಿಗೆ
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ಬಹುದೂರ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಆದರೆಈಗನೀವುಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನರಕ್ತದಮೂಲಕದೇವರಿಗೆ
ಸಮೀಪಸ್ಥ ಾದಿರಿ.

14 ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ಈಗ ನಮಗೆ ಸ ಾ ಾನ ದೊರೆತಿದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರನೂ್ನ ಒಂದೇ ಜ ಾಂಗವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರೂ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರೂ ತಮ್ಮ ಮಧೆ್ಯ ಒಂದು ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯಿದೆ ೕ ಎಂಬಂತೆ
ಬೇಪರ್ಟಿ್ಟದ್ದರು. ಅವರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ತನ್ನ
ದೇಹವನೆ್ನೕ ಅಪಿರ್ಸುವುದರ ಮೂಲಕ ದೆ್ವೕಷವೆಂಬ ಆ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿದನು.
15ಯೆಹೂದ್ಯರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಅನೇಕ ಆ ಗಳನೂ್ನ ನಿಯಮಗಳನೂ್ನ ಹೊಂದಿತು್ತ.
ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದನು. ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರನು್ನ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಜ ಾಂಗವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾಂತಿಯನು್ನ
ಾ್ಥಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. 16ಈ ಎರಡು ಜ ಾಂಗಗಳ ನಡುವೆ
ಇದ್ದ ದೆ್ವೕಷವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಯಮೂಲಕ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದನು. ಈ ಜ ಾಂಗಗಳು
ಒಂದೇ ದೇಹ ಾದ ಬಳಿಕ ಅವರನು್ನ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಬಯಕೆ ಾಗಿತು್ತ. ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಾ್ರಣಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಿ್ರಸ್ತನು
ತನ್ನ ಈ ಬಯಕೆಯನು್ನ ಪೂರೈಸಿದನು. 17 ದೇವರಿಗೆ ದೂರ ಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೂ ಸಮೀಪಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದವರ ಬಳಿಗೂ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬಂದು ಸ ಾ ಾನದ ಕುರಿತು
ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. 18 ೌದು, ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಮ್ಮ
ತಂದೆ ಾದ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

19 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವ ಾದ ನೀವು ಈಗ ವಿದೇಶಿಯರಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಅನ್ಯಜನರಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಜೆಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ನೀವು ದೇವರ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 20 ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾದ ನೀವು ದೇವರ
ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಅ ಸ್ತಲರೂ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಎಂಬ ಅಸಿ್ತ ಾರದ ಮೇಲೆ
ಆ ಕಟ್ಟಡವು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಆ ಕಟ್ಟಡಕೆ್ಕ ಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಗಿ ಾ್ದನೆ. 21 ಇಡೀ
ಕಟ್ಟಡವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಒಂ ಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಅದನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸಿ ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ದೇ ಾಲಯವ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 22 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಇತರ
ಜನರೊಂದಿಗೆ (ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ) ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮನ
ಮೂಲಕ ಾಸಿಸತಕ್ಕ ನಿ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾಗಿ ನಿಮಿರ್ತ ಾಗುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.

3
ಅನ್ಯಜನರಿ ಾಗಿ ೌಲನ ಸೇವೆ

1 ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನ ಸೆರೆ ಾಳು. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ
ಾನು ಸೆರೆ ಾ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 2 ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಈ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 3 ದೇವರು ತನ್ನ

ರಹಸ್ಯ ಾದ ೕಜನೆಯನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು ಮತು್ತ ತೋರಿಸಿದನು. ಇದರ
ಬಗೆ್ಗ ಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 4 ಾನು ಬರೆದಿರುವ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಓದಿದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನ ರಹಸ್ಯ ಾದ ಸತ್ಯವನು್ನ ಾನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
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ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆಎಂಬುದು ನಿಮಗೇತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 5ಹಿಂದಿನ ಾಲಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಜನರಿಗೆ ಆ ರಹಸ್ಯಸತ್ಯವನು್ನ ಆತನು ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಾದರೊ ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮನ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಆ ರಹಸ್ಯಸತ್ಯವನು್ನ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅ ಸ್ತಲರಿಗೂ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೂ
ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 6ಇದು ಆ ರಹಸ್ಯಸತ್ಯ: ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರು ಸು ಾತೆರ್ಯಮೂಲಕ
ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಇರುವವ ಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಾಧ್ಯರೂ ಒಂದೇ ದೇಹಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದವರೂ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗುಂಟಾದ ಾ ಾ್ದನದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.

7ದೇವರು ನೀಡಿದವಿಶೇಷ ಾದಕೃ ಾವರದಿಂದ ಾನು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಲು
ಸೇವಕ ಾದೆನು. ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಪ್ರ ೕಗಿಸಿ ನನಗೆ ಆ ಕೃ ಾವರವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. 8 ದೇವಜನರಲಿ್ಲ ಾನೇ ಅತ್ಯಲ್ಪನು. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಕುರಿ ಾದ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನನಗೆ ಈ
ಕೃ ಾವರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 9 ರಹಸ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ೕಜನೆಯನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬ
ಕೆಲಸವನು್ನ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಅದು ದೇವರಲಿ್ಲ
ಮರೆ ಾಗಿತು್ತ. ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು ದೇವರೇ. 10ತನ್ನ ಾ ಾ ವಿಧ ಾದ
ಾನವು ಆ ಾಶಮಂಡಲದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ
ಈಗ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ಗೊ ಾ್ತಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ದೇವರ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ.
11 ಅ ಾದಿ ಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೇ ದೇವರ ೕಜನೆ ಾಗಿತು್ತ. ದೇವರು ನಮ್ಮ
ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ೕಜನೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡಿದನು.
12 ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರದಿಂದ ಮತು್ತ
ನಿಭರ್ಯದಿಂದ ಹೋಗಲು ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. 13 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ
ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ನಿ ಾಶ ಾಗಿ ಧೈಯರ್ಗೆಡಬೇಡಿ. ನನ್ನ
ಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮಗೆಘನತೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತವೆ.

ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪಿ್ರೕತಿ
14 ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಣ ಾಲೂರಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ.

15 ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಟುಂಬವು ಆತನಿಂದ ತನ್ನ ನಿಜ
ಹೆಸರನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 16 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಲಿ್ಲ ಬಲ ಾಗಿರಲು
ಅಗತ್ಯ ಾದ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತನ್ನ ಮಹಿ ಾತಿಶಯದ ಪ್ರ ಾರ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ತಂದೆಯನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ
ಆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 17 ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ
ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಬೇಕೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ
ಬಲ ಾಗಿ ಬೇರೂರಿರಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟರಬೇಕೆಂದು
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 18 ನೀವು ಮತು್ತ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಮಹತ್ವವನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇ ಾದ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಉದ್ದಗಲಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಆಳ ಎತ್ತರಗಳನು್ನ ನೀವುಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 19ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಮನುಷ ್ಯನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ
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ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಶಕ್ತ ಾಗಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ನೀವು ದೇವರ
ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಾಗಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ.

20 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಯರ್ ಾಡುತಿ್ತರುವ ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಾವು ಕೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ೕಚಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ದೇವರು ಾಡಬಲ್ಲನು. 21 ಆತನಿಗೆ

ಸಭೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲಯೂ ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕಯುಗಯು ಾಂತರಕೂ್ಕ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.

4
ದೇಹದ ಐಕ್ಯತೆ

1 ಾನು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾದ್ದರಿಂದ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ದೇವರಿಂದ
ಕರಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯುವಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ
ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 2 ಾ ಾಗಲೂ ದೀನತೆಯಿಂದ,
ಾತಿ್ವಕತೆಯಿಂದ ಮತು್ತ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಕೂಡಿದವ ಾಗಿದು್ದ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 3 ನೀವು ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಸ ಾ ಾನವೆಂಬ
ಬಂಧನದಿಂದ ಒಂ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಈ ರೀತಿ ಜೀವಿಸಲು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ. ಸ ಾ ಾನವು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಒಂ ಾಗಿಸಲಿ. 4 ದೇಹವು ಒಂದೇ ಮತು್ತ
ಆತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದು ದೇವರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದನು. 5 ಒಬ್ಬನೇ ಪ್ರಭು, ಒಂದೇ ನಂಬಿಕೆ, ಒಂದೇ ದೀ ಾ ಾ್ನನ.
6ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆ ಾಗಿರುವ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ. ಆತನು ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಆಳು ಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಸವರ್ ಾ್ಯಪಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಎಲ್ಲರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

7 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಾದ ವರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾಗಿ ವರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
8ಆದ ಾರಣವೇ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಿದೆ:

“ಆತನು ಆ ಾಶದಉನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಏರಿಹೋ ಾಗ,
ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯು್ದ ಜನರಿಗೆ ಾನಗಳನು್ನ

ಾಡಿದನು.” ಕೀತರ್ನೆ. 68:18
9 “ಆತನು ಉನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಏರಿಹೋದನು” ಎಂದರೆ ಆತನು ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕ

ಇಳಿದುಬಂದು, 10 ಭೂಮಿಯ ಅಧೋ ಾಗಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಆ ಾಶದ
ಅತು್ಯನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಏರಿಹೋದನು ಎಂದಥರ್. ಸಮಸ್ತದಲಿ್ಲ ಾನೇ ತುಂಬಿರಬೇಕೆಂದು
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಗೆ ಾಡಿದನು. 11 ಆತನು ಕೆಲವರನು್ನ ಅ ಸ್ತಲರ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಕೆಲವರನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ ಕೆಲವರನು್ನ ಸು ಾತಿರ್ಕರ ಾ್ನಗಿಯೂ ಕೆಲವರನು್ನ
ಸ ಾ ಾಲಕರ ಾ್ನಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಉಪದೇಶಕರ ಾ್ನಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿದನು.
12 ಸಭೆಯ ಸೇವೆಗೋಸ ್ಕರ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಆತನು ಅವರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 13 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ
ದೇವಕು ಾರನ ವಿಷಯ ಾದ ಾನದಿಂದಲೂ ಐಕ್ಯ ಾಗುವತನಕ ಈ ಸೇವೆಯು
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ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಾವು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗುವ ತನಕ ಅಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಸವರ್ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯನು್ನ ಮುಟು್ಟವತನಕ ಬೆಳೆಯಬೇಕು.

14 ಾವು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಕೂಸುಗ ಾಗಿರ ಾರದು. ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಿಂದ
ಅತಿ್ತಂದಿತ್ತ ಚಲಿಸುವ ಹಡಗಿನಂತೆ ಚಂಚಲ ಾಗಿರ ಾರದು. ನಮ್ಮನು್ನ
ವಂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಜನರು ಹೇಳುವ ಾವುದೇ ಹೊಸ ಉಪದೇಶದಿಂ ಾಗಲಿ
ಾವು ಚಂಚಲ ಾಗ ಾರದು. ಜನರನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಿ ಕೆಟ್ಟ ಾರಿಗೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬ
ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಆ ದುಬೋರ್ಧಕರು ಾ ಾ ಬಗೆಯ ಕುತಂತ್ರವನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
15 ಾ ಾದರೊ ಸತ್ಯವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು; ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಬೆಳೆದು ಕಿ್ರಸ್ತನಂ ಾಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಕು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಶಿರ ಾ್ಸಗಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಾವು
ದೇಹ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 16 ಇಡೀ ದೇಹವು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದೇಹದ
ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಗಳೂಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಂದು ಅಂಗವು
ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ದೇಹವು ಬೆಳೆದು ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ
ಬಲ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಜೀವಿಸಬೇ ಾದ ರೀತಿ
17 ಪ್ರಭುವಿಗೋಸ ್ಕರ ಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ಎಚ್ಚರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಅವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಂತೆ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಸದಿರಿ. ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು
ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿವೆ. 18 ಅವರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಕಿವಿಗೊಡದ ಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಕೊಡುವ
ಜೀವಿತವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 19 ಅವರಿಗೆ ಾಚಿಕೆಯೇ
ಇಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪ ೕಗಿಸು ಾ್ತರೆ; ಎ ಾ್ಲ
ಬಗೆಯ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಇನೂ್ನ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಾಡಲು ತವಕಪಡು ಾ್ತರೆ. 20ಆದರೆ
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ನೀವು ಕಲಿತುಕೊಂಡದು್ದ ಅವುಗಳನ್ನಲ್ಲ. 21 ನೀವು ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಕೇಳಿದಿ್ದೕರೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀವು ಆತನಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರಿ. ೌದು, ಸತ್ಯವು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲದೆ. 22 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ
ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ವ ಾವವನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರಿ. ಜನರು ಾವು ಾಡ ಬಯಸುವ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಹಳೆಯ ಸ್ವ ಾವವು ದಿನದಿಂದ
ದಿನಕೆ್ಕ ಮತ್ತಷು್ಟ ಕೆಟು್ಟ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 23 ಆದರೆ ಆಂತಯರ್ದಲಿ್ಲ ಹೊಸಬ ಾಗಿ
ನೂತನ ಸ್ವ ಾವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕ ರೀತಿಯನು್ನ ನೀವು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರಿ.
24 ಆ ಸ್ವ ಾವವು ದೇವರ ಹೋಲಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸತ್ಯ ಾದ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಾಗಿಯೂ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ನಿಮಿರ್ಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

25 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾ ಾಗಲೂ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ
ಹೇಳಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಅಂಗಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
26 ಕೋಪಗೊಂಡರೂ ಾಪ ಾಡಬೇಡಿ ಮತು್ತ ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಕೋಪದಿಂದಿರಬೇಡಿ.✡
27 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಸೈ ಾನನಿಗೆ ಅವ ಾಶಕೊಡಬೇಡಿ. 28 ಕಳ್ಳನು
ಕದಿಯುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಾನೇ ದುಡಿದು ಸಂ ಾದಿಸಲಿ; ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ
✡ 4:26: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 4:4.
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ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಲಿ. ಆಗ ಬಡವರಿಗೂ ಸ ಾಯ
ಾಡಲು ಅವನಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು.
29ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳು ಾರದಿರಲಿ. ಭಕಿ್ತಯನು್ನ ವೃದಿ್ಧ ಾಡುವಂಥ
ಾಲೋಚಿತ ಾದ ಾತು ಇದ್ದರೆ ಕೇಳುವವರ ಹಿತ ಾ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ ಆಡಿರಿ.

30 ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ದುಃಖಪಡಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಂಬುದಕೆ್ಕ
ಆತನೇ ದೇವರ ಪ್ರ ಾಣ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆತನನು್ನ

ಕೊಟ್ಟನು. 31 ಎ ಾ್ಲ ದೆ್ವೕಷ, ಕೋಪ, ಕೊ್ರೕಧ, ಕಲಹ, ದೂಷಣೆ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಸಕಲ
ವಿಧ ಾದ ದುಷ್ಟತನವನೂ್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ದೂರ ಾಡಿರಿ. 32 ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕರುಣೆ
ತೋರಿರಿ. ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ
ನೀವೂಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ.

5
ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಬದುಕಿರಿ

1 ನೀವು ದೇವರ ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ; ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಆತನನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 2 ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಾಳಿರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಂತೆ
ನೀವೂ ಇತರರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ತನ್ನನೆ್ನೕ ಪರಿಮಳದ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿಯೂಯಜ್ಞ ಾಗಿಯೂ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡನು.
3 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪವಿರಕೂಡದು. ಾವ ಬಗೆಯ

ದುಷ್ಟತ್ವ ಾಗಲಿ ಾ್ವಥರ್ತೆ ಾಗಲಿ ಇರಕೂಡದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ದೇವರ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರಿಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದವುಗಳಲ್ಲ. 4ಅಲ್ಲದೆನಿಮ್ಮಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳು
ಇರಕೂಡದು. ನೀವು ಮೂಖರ್ತನದಿಂದ ಾ ಾಡಕೂಡದು ಮತು್ತ ಹೊಲ ಾದ
ಾಸ್ಯನುಡಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಕೂಡದು. ಇವುಗಳು ನಿಮಗೆ ೕಗ್ಯ ಾದವುಗಳಲ್ಲ. ಆದರೆ
ನೀವುದೇವರಿಗೆಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುವವ ಾಗಿರಬೇಕು. 5ಇದುನಿಮಗೆಚೆ ಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿ:
ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಡುವವರಿಗೆ, ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವವರಿಗೆ, ಾ್ವಥಿರ್ಗಳಿಗೆ,
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮತು್ತ ದೇವರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಸ್ಥಳವೇ ಇಲ್ಲ. ಾ್ವಥರ್ತೆಯು ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಗೆ
ಸ ಾನ ಾಗಿದೆ.

6 ಅಸತ್ಯ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಪಡಿಸಲು ಾರಿಗೂ
ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಆ ಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರ ಕೋಪವು ಆತನಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. 7ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅಂಥ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಾಲು ಾರ ಾಗಬೇಡಿ. 8 ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ಕಗ್ಗತ್ತಲೆ ಾಗಿದಿ್ದರಿ.
ಈಗ ಾದರೋ ನೀವು ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಪೂಣರ್ಬೆಳ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ
ಸೇರಿದ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಜೀವಿಸಿರಿ. 9 ಬೆಳಕಿನ ಫಲವು ಉಪ ಾರದಲಿ್ಲಯೂ
ನೀತಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಸತ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 10 ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಾವುದು
ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದದೆ್ದಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ. 11 ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಜನರು ಾಡುವಂಥ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಡಿ. ಅವುಗಳಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯದೇನೂ
ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಾಯರ್ಗಳು ತ ಾ್ಪದವುಗಳೆಂದು
ತೋರಿಸಲು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ. 12ಆ ಜನರು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಾಡುವ
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ಗುಪ್ತ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಾಚಿಕೆ ಾಗುತ್ತದೆ. 13 ಆದರೆ ಆ
ಾಯರ್ಗಳು ತ ಾ್ಪದವುಗಳೆಂದು ಾವು ತೋರಿಸು ಾಗ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಆ ಾಯರ್ಗಳು
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಾಣಿಸುತ್ತವೆ. 14 ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ತೋರಿಸುವಂಥದೆ್ದೕ ಬೆಳಕು.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ ಬರೆದದೆ:

“ನಿದೆ್ರ ಾಡುವವನೇ, ಎಚ್ಚರ ಾಗು!
ಸತ್ತವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎದೆ್ದೕಳು,

ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವನು.”

15 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ ಎಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ಬಹು
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಅವಿವೇಕಿಗಳಂತೆ ಜೀವಿಸದೆ ವಿವೇಕಿಗ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಿರಿ.
16 ಈ ದಿನಗಳು ಕೆಟ್ಟವುಗ ಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಅವ ಾಶವನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ಕಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ. 17 ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಮೂಖರ್ ಾಗಿರದೆದೇವರಚಿತ್ತವೇನೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 18ಮದ್ಯ ಾನ ಾಡಿ
ಮತ್ತ ಾಗಬೇಡಿ, ಅದು ಾಪಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಾ ಾಗಲೂ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿರಿ. 19 ಕೀತರ್ನೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಂಗೀತಗಳಿಂದಲೂ ಆತಿ್ಮಕ
ಾಡುಗಳಿಂದಲೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾ ಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಭುವಿಗೆ
ಾದ್ಯ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಾಡಿರಿ. 20 ಪ್ರತಿ ಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ತಂದೆ ಾದ
ದೇವರಿಗೆನಮ್ಮಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ.

ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರು
21 ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ

ಭಯಭಕಿ್ತ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು.
22 ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ, ನೀವು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೂ

ಅಧೀನ ಾಗಿರಿ. 23 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಭೆಗೆ ಶಿರ ಾ್ಸಗಿರುವಂತೆ ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿಗೆ
ಶಿರ ಾ್ಸಗಿ ಾ್ದನೆ. ಸಭೆಯು ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹ ಾಗಿದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಆ ದೇಹದ
ರಕ್ಷಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 24 ಸಭೆಯು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದೆ. ಇದೇ ನಿಯಮವು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ
ಅಧೀನ ಾಗಿರಬೇಕು.

25ಪುರುಷರೇ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಭೆಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. 26 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಭೆಯನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾ್ರಣಕೊಟ್ಟನು.
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಲ ಾ್ನನವನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಆತನು
ಸಭೆಯನು್ನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದನು. 27 ಮಹಿ ಾಪೂಣರ್ ಾದ ಕನಿ್ನಕೆ ೕ
ಎಂಬಂತಿರುವ ಸಭೆಯನು್ನ ತನಗೇ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಾ್ರಣಕೊಟ್ಟನು.
ಸಭೆಯು ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ ದುಷ್ಟತ್ವ ಾಗಲಿ ಾಪ ಾಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಬೇರೆ ಾವುದೇ ತ ಾ್ಪಗಲಿ ಸಭೆಯಲಿ್ಲರಕೂಡದೆಂದು ಆತನು
ಾ್ರಣಕೊಟ್ಟನು.
28 ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಹಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮ

ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ತನ್ನನೆ್ನೕ
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ಪಿ್ರೕತಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 29ಏಕೆಂದರೆ ಾವನೂ ತನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ೕಷಿಸಿಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದನೋಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಸಭೆಗೋಸ ್ಕರ ಾಡುವಂಥದು್ದ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. 30 ಏಕೆಂದರೆ ಾವು ಆತನ
ದೇಹದ ಅಂಗಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 31 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವಂತೆ, “ಪುರುಷನು ತನ್ನ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವನು ಮತು್ತ ಅವರಿಬ್ಬರು
ಒಂದೇ ದೇಹ ಾಗುವರು.”✡ 32 ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೂ ಸಭೆಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನು್ನ
ಕುರಿತು ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ರಹಸ್ಯ ಾದ ಈ ಸತ್ಯವು ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ.
33ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪುರುಷನು ತನ್ನನು್ನ ಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದರಬೇಕು.

6
ಮಕ್ಕಳುಮತು್ತ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು

1 ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರಭುವಿನ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಅದು ಾ್ಯಯಬದ್ಧ ಾದ ಾ್ದಗಿದೆ. 2 ದೇ ಾ ಯು ಹೇಳುವಂತೆ,
“ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕು.”✡ ಈ ದಲನೆಯ
ಆ ಯು ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 3 ಆ ಾ ಾ್ದನವು ಇಂತಿದೆ: “ಆಗ ನಿಮಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದುಮತು್ತ ನೀವು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಬಹು ಾಲ ಬದುಕುವಿರಿ.”✡

4 ತಂದೆಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸದೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಉಪದೇಶದಿಂದಲೂ
ಾಲಶಿ ಯಿಂದಲೂ ಬೆಳೆಸಿರಿ.
ಸೇವಕರು ಮತು್ತ ಯಜ ಾನರು

5 ಸೇವಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಇಹಲೋಕದ ಯಜ ಾನರಿಗೆ ಭಯದಿಂದಲೂ
ೌರವದಿಂದಲೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವಂತೆ
ಯ ಾಥರ್ ಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. 6 ಅವರ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯನು್ನ
ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಾತ್ರ ಸೇವೆ ಾಡದೆ ನೀವು
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು. ದೇವರಿಗೆ
ಇಷ್ಟ ಾದದ್ದನು್ನ ನೀವು ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ಾಡಬೇಕು. 7 ನೀವು
ಾಡತಕ್ಕ ಕೆಲಸವನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಾಡಿರಿ. ಕೇವಲ ಮನುಷ ್ಯರ

ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುವವರಂತೆ ಾಡದೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುವವರಂತೆ
ಾಡಿರಿ. 8 ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ದೇವರು ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ

ಕೊಡು ಾ್ತನೆಂಬುದನು್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅವನು
ಸೇವಕ ಾಗಿರಲಿ ಅಥ ಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿರಲಿ ಾನು ಾಡುವ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವನು.

9 ಯಜ ಾನರೇ, ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರಿ.
ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಾಗುವಂಥ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಬೇಡಿ. ನಿಮಗೂ ಅವರಿಗೂ
ಒಡೆಯ ಾಗಿರು ಾತನು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆತನು
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಪಕ್ಷ ಾತವಿಲ್ಲದೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು.
✡ 5:31: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 2:24. ✡ 6:2: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:12; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ.
5:16. ✡ 6:3: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:12; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 5:16.
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ದೇವರ ಸ ಾರ್ಯುಧಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ
10 ಕಡೇ ಾತೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲಯೂ ಆತನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೂ

ಬಲ ಾಗಿರಿ. 11 ದೇವರ ಸ ಾರ್ಯುಧಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಗ ಸೈ ಾನನ
ಕುತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು. 12 ನಮ್ಮ
ಹೋ ಾಟವು ಜನರ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ. ಾವು ಅಂಧ ಾರದ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಈ ಲೋಕದ ಕತ್ತಲೆಯ ಶಕಿ್ತಗಳಿಗೂ ಆ ಾಶಮಂಡಲದ
ದುಷ್ಟಶಕಿ್ತಗಳಿಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 13 ಆದ ಾರಣವೇ ನೀವು
ದೇವರ ಸ ಾರ್ಯುಧಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಯುದ್ಧದ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ
ಹೋ ಾಟವು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಮುಗಿ ಾದ ಮೇಲೆಯೂ ದೃಢ ಾಗಿನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು
ನಿಮಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು.

14ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ನೀತಿಯೆಂಬವಜ್ರಕವಚವನು್ನ
ಎದೆಗೆ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು 15 ಸ ಾ ಾನದ ಸು ಾತೆರ್ಯೆಂಬ ಾದರ ಯನು್ನ
ಾಕಿಕೊಂಡು ದೃಢ ಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 16ಅಲ್ಲದೆ ನಂಬಿಕೆಯೆಂಬ ಗು ಾಣಿಯನೂ್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಕೆಡುಕನ ಅಗಿ್ನ ಾಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ
ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು. 17 ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣವ ಾ್ನಗಿ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 18 ನೀವು
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಸ ಾಯದಿಂದ ಾ ಾಗಲೂ ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ ಸಕಲವಿಧ ಾದ
ವಿ ಾಪನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದವುಗಳಿ ಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಇದ ಾ್ಕಗಿ ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ. ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಡಬೇಡಿರಿ.
ದೇವಜನರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ ಾಗಲೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.

19 ಅಲ್ಲದೆ ನನ ಾಗಿಯೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ಾನು ಾ ಾಡು ಾಗ ಸು ಾತೆರ್ಯ
ರಹಸ್ಯಸತ್ಯವನು್ನ ನಿಭರ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸಲು ಬೇ ಾದ ಾತನು್ನ ದೇವರು ನನಗೆ
ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 20 ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ.
ಈಗ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ಆ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಾವ
ರೀತಿ ಾ ಾಡಬೇಕೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಭರ್ಯದಿಂದ ಾ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವಂತೆ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.
ವಂದನೆಗಳು

21 ನಮ್ಮ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ಾದ ತುಖಿಕನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಅವನು ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಇಲಿ್ಲಯ
ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವನು. ಾನು ಇಲಿ್ಲ ಹೇಗಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ಏನು
ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಎಂಬುದುಆಗನಿಮಗೆಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 22ನಮ್ಮ ಸಿ್ಥತಿಗತಿಗಳುನಿಮಗೆ

ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸುವನು.
23 ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ
ಾಂತಿಯೂನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಪಿ್ರೕತಿಯೂಉಂಟಾಗಲಿ. 24ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನಿರಂತರ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದೇವರ
ಕೃಪೆಯಿರಲಿ.
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ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ
ಬರೆದ ಪತ್ರ

1ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಸ ಾದ ೌಲನು ತಿ ಥೆಯನು ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ ಬರೆಯುವ
ಪತ್ರ. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನ ಾಗಿರುವವರಿಗೂ ಎ ಾ್ಲ
ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಸ ಾಸೇವಕರಿಗೂ ಾವುಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆಯತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

2 ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ
ಕೃಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂಉಂಟಾಗಲಿ.

ೌಲನ ಾ್ರಥರ್ನೆ
3 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ.

4 ಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿ ಾಗಿ ಾ ಾಗಲೂ ಆನಂದದಿಂದ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 5 ನನ್ನ
ಸು ಾ ಾರ್ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಾಲು ಾರ ಾದ ಾರಣ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ನಂಬಿಕೊಂಡಂದಿನಿಂದ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ನನಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಿದಿರಿ. 6 ದೇವರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ವನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು

ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮತೆ್ತ ಬಂ ಾಗ ದೇವರು ಆ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸುವನೆಂದು ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ.

7 ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಲೋಚಿಸುವುದು ಾ್ಯಯಬದ್ಧ ಾದದೆ್ದಂದು
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ, ಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ
ಸಮೀಪಸ್ಥ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಾವಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ದೇವರ
ಕೃಪೆಯಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾದ ಾರಣ ನೀವು ನನಗೆ ಸಮೀಪ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಾನು
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರು ಾಗಲೂ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಪ್ರತಿ ಾದಿಸು ಾಗಲೂ ನಿರೂಪಿಸು ಾಗಲೂ
ನೀವು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 8 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನೋಡಲು ಬಹು ತವಕಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ
ತೋರಿಬಂದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

9ನಿಮ ಾಗಿ ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದೇನೆಂದರೆ:

ನೀವು ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ವೃದಿ್ಧ ಾಗು ಾ್ತ ಾನವಂತರೂ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವರೂ
ಆಗಬೇಕು. 10 ಒಳಿತುಕೆಡಕುಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವನು್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು
ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂಥವ ಾಗಬೇಕು; ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬರುವಿಕೆಯಲಿ್ಲ ನೀವು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ನಿದೋರ್ಷಿಗ ಾಗಿಯೂಇರಬೇಕು. 11ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸ ಾಯದಿಂದ
ದೇವರಿಗೆ ಘನತೆಯನೂ್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರವನೂ್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು ಅನೇಕ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವಂಥವ ಾಗಬೇಕು.

ೌಲನ ಕಷ್ಟಗಳು ಸು ಾ ಾರ್ ಸೇವೆಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿವೆ
12ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ

ಹಬಿ್ಬಸಲು ಸ ಾಯಕ ಾದವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
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13 ಾನು ಏಕೆ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತ
ವಿ ಾ್ವಸಿ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ಇಲಿ್ಲಯ ಾವಲು ಾರರಿಗೂ
ಅರಮನೆಯಇತರಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಗೊತಿ್ತದೆ. 14 ಾನಿನೂ್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ.
ಆದರೆ ನನ್ನ ಈ ಸಿ್ಥತಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ್ರೕ ಾ್ಸಹಿತ ಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ವಿಷಯ ಾದ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

15 ಕೆಲವರು ತಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಅಸೂಯೆಯಿಂದಲೂ ವೈಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ಇನು್ನ
ಕೆಲವರು ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದಲೂ ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಬೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ. 16 ಇವರು ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪಿ್ರೕತಿಯಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಜನರಿಗೆ
ಬೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ. ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಪ್ರತಿ ಾದಿಸುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ದೇವರು ನನಗೆ
ಕೊಟ್ಟನೆಂಬುದು ಇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 17 ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಾ್ವಥರ್ದ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರ ಸು ಾ ಾರ್ಸೇವೆಯ ಉದೆ್ದೕಶವೇ
ತ ಾ್ಪಗಿದೆ. ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವರ ಅಪೇ .
18ಅವರು ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಾಡಿದರೂ ಾನು ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಉದೆ್ದೕಶವು
ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿದ್ದರೂಯ ಾಥರ್ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನನಗದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ.
ಅವರು ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಾನು

ಉ ಾ್ಲಸಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಉ ಾ್ಲಸಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 19 ನೀವು ನನಗೋಸ ್ಕರ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ ಮತು್ತ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಆತ್ಮನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಈ ಕಷ್ಟವು ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದೆಂದು ನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ. 20 ಾನು ಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಾಚಿಕೆಪಡದೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಈಗಲೂ
ಸಹ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಇದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಬದುಕಿದರೂ ಸರಿ, ಸತ್ತರೂ ಸರಿ ನನ್ನ ದೇಹದ
ಮೂಲಕ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಭಿ ಾಷೆ ಮತು್ತ ನಿರೀ .
21 ನನಗಂತೂ ಬದುಕುವುದೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ, ಾಯುವುದೆಂದರೆ ಾಭವೇ. 22 ಾನು
ಜೀವದಿಂದಿದ್ದರೆ ಫಲಫಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ನನಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಾನು ಾಯಬೇಕೇ?
ಅಥ ಾ ಬದುಕಬೇಕೇ? ಏನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. 23ಇವೆರಡರಲಿ್ಲ
ಾವುದನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ಕಷ್ಟ. ಾನು ಈ ಜೀವಿತವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ

ಆತನೊಂದಿಗಿರಲು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅದೇ ಉತ್ತಮ ಾದದು್ದ. 24 ಆದರೆ ಾನಿಲಿ್ಲ
ಇಹಲೋಕದ ಶರೀರದಲಿ್ಲರುವುದು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾಗಿದೆ. 25 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಜೀವದಿಂದುಳಿದು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರುತೆ್ತೕನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ವೃದಿ್ಧ ಾಗಿರಲು ಆನಂದ ಾಗಿರಲು ನಿಮಗೆ ನೆರ ಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ 26 ಾನು ಮತೆ್ತ
ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರು ಾಗ ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೆಮೆ್ಮಪಡಲು
ಮತ್ತಷು್ಟ ಾರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ.

27ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಾಳಿರಿ. ಆಗ ಾನು ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೂ ಸರಿ, ನಿಮಿ್ಮಂದ ದೂರದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಒಂದೇ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ದೃಢ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದೂ
ಸು ಾತೆರ್ಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ನಂಬಿಕೆಗೋಸ ್ಕರ ಏಕಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಕೆಲಸ
ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂದೂ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತೆ್ತೕನೆ. 28 ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುವ

ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಹೆದರಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ಾಶಕೂ್ಕ
ಇವುಗಳು ದೇವರಿಂ ಾದ ಪ್ರ ಾಣಗ ಾಗಿವೆ. 29 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟದು್ದ
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ದೇವರಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ. ಅಷು್ಟ ಾತ್ರವೇಅಲ್ಲ, ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೋಸ ್ಕರ ಕಷ್ಟಪಡುವುದೂ
ಸಹ ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಾಗಿ ದೊರೆಯಿತು. ಇವೆರಡೂ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುತ್ತವೆ. 30 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿದ ಹೋ ಾಟವನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಈಗಲೂ ನನಗಿರುವ
ಹೋ ಾಟದ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ಈ ರೀತಿಯ ಹೋ ಾಟವನು್ನ
ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ.

2
ಐಕ್ಯಮತದಿಂದಿದು್ದ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪ ಾಂಬರಿಸಿರಿ

1 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂ ಾದ ಉತೆ್ತೕಜನ, ಪಿ್ರೕತಿಯ ಪೆ್ರೕರಣೆ, ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ
ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆ, ಾರುಣ್ಯ ದ ಾರಸಗಳು ಇವೆ ೕ? 2 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇವುಗಳು
ಇರುವು ಾದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏಕಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ. ಆಗ ನನ್ನ ಸಂತೋಷವು
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗುವುದು. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಪಿ್ರೕತಿ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ.
ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ಾವವುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ಒಂದೇ ಗುರಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸಿರಿ. 3 ನೀವು
ಾವುದನೆ್ನೕ ಾಡು ಾಗ, ಾ್ವಥರ್ ಾಗಲಿ ಅಹಂ ಾರ ಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ
ಾಗರ್ದಶರ್ಕ ಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ದೀನ ಾವವುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ

ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ೌರವವನು್ನ ಕೊಡಿರಿ. 4ನಿಮ್ಮ ಅಭಿ ಾಷೆಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ಾತ್ರ ಚಿಂತಿಸದೆ ಇತರರ ಜೀವಿತದ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಚಿಂತಿಸಿರಿ.

ನಿ ಾ್ವಥರ್ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ
5 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲದ್ದಂಥಮನಸು್ಸ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿ.

6ಆತನು ದೇವಸ್ವರೂಪ ಾಗಿದ್ದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸಮ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಆ ಪದವಿಯನು್ನ ಬಿಡ ಾರೆ ಎನ್ನಲಿಲ್ಲ.

7ಆ ಪದವಿಯನು್ನ ಆತನು ಬಿಟು್ಟಕೊಟು್ಟ
ಸೇವಕನ ಸ್ವ ಾವವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಾನವ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಬಂದನು.

8ಆತನು ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ
ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು ಮರಣವನೂ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್
ವಿಧೇಯ ಾಗಿ,

ಶಿಲುಬೆಯಮೇಲೆ ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಕೊಟ್ಟನು.
9ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಅತು್ಯನ್ನತ ಾದ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕೕರಿಸಿ

ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಹೆಸರನು್ನ ಆತನಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
10ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ಾ ಾಳದಲಿ್ಲಯೂಇರುವ

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು
ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ,

11 “ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಪ್ರಭು”ವೆಂದು ಹೇಳುವರು.
ಇದರಿಂದ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆಮಹಿಮೆಉಂಟಾಗುವುದು.
ದೇವರ ಇಷ್ಟಕ ್ಕನು ಾರ ಾದ ಜನ ಾಗಿರಿ
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12 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ನೀವು ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ
ಾತಿನಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರಿ. ಈಗ ಾನು ದೂರವಿರು ಾಗಲೂ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ

ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿದು್ದ ನಿಮ್ಮ
ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಾಧಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 13 ೌದು, ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇ ಯನು್ನ ಆತನೇ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟಸು ಾ್ತನೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ಾಡಲು ಆತನೇ ನಿಮಗೆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.
14 ನೀವು ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಗುಣಗುಟ್ಟದೆಯೂ ವಿ ಾದವಿಲ್ಲದೆಯೂ
ಾಡಿರಿ. 15 ಆಗ ಮುಗ್ಧರೂ ಪರಿಶುದ್ಧರೂ ಆಗಿದು್ದ ಕಳಂಕರಹಿತ ಾದ

ದೇವಮಕ್ಕ ಾಗಿರುತಿ್ತೕರಿ. ದುಷ್ಟಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ನೀವು
ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವ ನಕ್ಷತ್ರಮಂಡಲದಂತಿದಿ್ದೕರಿ. 16 ಜೀವ ಾಯಕ ಾದ
ಾಕ್ಯವನು್ನ ನೀವು ಆ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬಂ ಾಗ ಾನು ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದಿರಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸವು ವ್ಯಥರ್ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಾನು ಪಂದ್ಯದಲಿ್ಲ ಓಡಿ
ಗೆದೆ್ದನು.

17 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಯಜ್ಞದೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ
ಅಪಿರ್ಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದುವೇಳೆ, ನಿಮ್ಮ
ಯಜ್ಞದೊಡನೆ ಾನೇ ಾನದ್ರವ್ಯ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ತ ಾಗಬೇ ಾದರೂ ಸಂತೋಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 18 ಾಗೆಯೇ ನೀವು ಸಹ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ,
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ.

ತಿ ಥೆಮತು್ತ ಎಪ ್ರದೀತರ ಸುದಿ್ದ
19 ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ತಿ ಥೆಯನನು್ನ ಆದಷು್ಟ ಬೇಗನೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಪ್ರಭು ಾದ

ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಿರೀ ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಅವನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ೕಗ ೕವುವನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ನನಗೆ ್ರೕ ಾ್ಸಹ ಾಗಬಹುದು. 20 ಅವನಂತೆ
ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಚಿಂತಿಸುವವರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
21ಉಳಿದವರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸು ಾ್ತರೆಯೇ ಹೊರತು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ
ಸೇವೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 22 ತಿ ಥೆಯನು ಎಂಥವನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ. ಮಗನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಡನೆ ಸೇವೆ ಾಡುವಂತೆ ಅವನು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ತಿಳಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಡಿದನು. 23 ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ
ವಿಚಾರಣೆಯಫಲಿ ಾಂಶವು ತಿಳಿದಕೂಡಲೇ ಅವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
24ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಸ ಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಅದಷು್ಟ ಬೇಗನೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ ಎಂಬ
ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ.

25 ಎಪ ್ರದೀತನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ
ಅವನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ನನಗೆ
ಸ ಾಯಬೇಕಿ ಾ್ದಗ, ನೀವು ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟರಿ. ಈಗ ಾನು
ಅವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 26 ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು
ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ನೋಡಲು ಬಹು ತವಕಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಾನು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದದು್ದ
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಾಗಿದೆ. 27 ಅವನು ಅ ಾರೋಗ ್ಯದಿಂದ
ಾಯುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆದರೆ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಕರುಣಿಸಿದನು; ಅವನನು್ನ
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ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನನ್ನನು್ನ ಸಹ ಕರುಣಿಸಿದನು. 28 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಾನು ಬಹಳ ತವಕಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ಅವನನು್ನ
ನೋಡಿ ಾಗ ಸಂತೋಷಪಡುತಿ್ತೕರಿ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನಗಿರುವ
ಚಿಂತೆಯು ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 29 ಮ ಾ ಆನಂದದಿಂದ ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ
ಾ್ವಗತಿಸಿರಿ. ಎಪ ್ರದೀತನಂಥ ಜನರನು್ನ ೌರವಿಸಿರಿ. 30 ಅವನು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಬಹುಮಟಿ್ಟಗೆ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಾನ್ಯತೆ
ದೊರೆಯಬೇಕು. ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಅವನು ತನ್ನ ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಅ ಾಯಕೆ್ಕ
ಈಡು ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಈ ರೀತಿಯ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

3
ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಎಲ್ಲಕಿ್ಕಂತಲೂಮುಖ್ಯ

1 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಿ. ಾನು
ದಲು ಬರೆದದ್ದನೆ್ನೕ ಮತೆ್ತ ಬರೆಯಲು ನನಗೆ ಬೇಸರವೇನೂ ಇಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಸಂರ ಸುತ್ತದೆ.
2 ಕೇಡು ಾಡುವಂಥ ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಅವರು
ಾಯಿಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಸುನ್ನತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಂಗಚೆ್ಛೕದನೆ ಾಡುವವರ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ. 3 ಾ ಾದರೋ ನಿಜ ಾದ ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ; ದೇವರನು್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಆ ಾಧಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.*
ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರಲು ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ನಮ್ಮ ಮೇ ಾಗಲಿ ಾವು
ಾಡಬಲ್ಲವುಗಳ ಮೇ ಾಗಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. 4 ಾನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ

ಭರವಸೆ ಇಡಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡಲು ತನಗೆ
ಆ ಾರವಿರುವು ಾಗಿ ಾವ ಾದರೂ ೕಚಿಸಿದರೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡಲು
ನನಗೆ ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ಆ ಾರವಿದೆ. 5 ಹುಟಿ್ಟದ ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ಸುನ್ನತಿ ಾಯಿತು. ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ವಂಶದವನುಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲದವನು.
ಾನು ಇಬಿ್ರಯನುಮತು್ತ ನನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಸಹ ಇಬಿ್ರಯರು. ಾನು ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಮುಖ್ಯ ಾದದೆ್ದಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಫರಿ ಾಯ ಾದೆನು; 6ಯೆಹೂದ್ಯ
ಧಮರ್ದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಆಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತಸಭೆಯನು್ನ (ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳನು್ನ)
ಹಿಂಸಿಸಿದೆನು. ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಾ ಾಗಲೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಾರೂ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಪ್ಪನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
7ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆಮುಖ್ಯ ಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ

ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿವೆ. 8ಅಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದೇ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅತಿಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದದೆ್ದಂದು
ನನಗೆ ಮನದಟಾ್ಟಗಿದೆ. ಾನು ಾವುದನು್ನ ಮುಖ್ಯ ಾದವುಗಳೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ್ದನೋ ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆನು. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ
ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದವುಗಳೆಂದುನನಗೆತಿಳಿದಿದೆ. 9 ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು
ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರಲು ಇದು ನನಗೆ ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ

* 3:3: ಾ ಾದರೋ… ಆ ಾಧಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಅಂದರೆ, ದೇವರನು್ನ ಆತ್ಮದಿಂದ ಆ ಾಧಿಸುವುದು.
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ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಈ ನೀತಿಯು, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ
ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.

ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನನಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ನೀತಿವಂತನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದನು. 10 ಕಿ್ರಸ್ತನನೂ್ನ ಪುನರು ಾ್ಥನದ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆತನ

ಸಂಕಟದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿ ಆತನ ಮರಣದಲಿ್ಲ ಆತನಂ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ
ಅಪೇ . 11 ಹೀ ಾದರೆ, ಾನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡುತೆ್ತೕನೆ ಎಂಬ ನಿರೀ
ನನಗಿದೆ.
ಗುರಿಮುಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನ

12ಈ ಾಗಲೇ ಾನುಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ಾಧಿಸಿಪರಿಪೂಣರ್ತೆಯನು್ನ ಗಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ಾನು ಆ ಗುರಿಯನು್ನ ಇನೂ್ನ ಮುಟಿ್ಟಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಗುರಿಯನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟ ಅದನು್ನ ನನ್ನ ಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇದು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅಪೇ .
ಆದ ಾರಣವೇ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ನನ್ನನು್ನ ತನ್ನವನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 13 ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನಿನೂ್ನ ಆ ಗುರಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟಲ್ಲವೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಾನು ಾ ಾಗಲೂಹಿಂದಿನಸಂಗತಿಗಳನು್ನಮರೆತುಬಿಟು್ಟ ನನ್ನಮುಂದಿರುವ
ಗುರಿಯನು್ನ ಮುಟ್ಟಲು ನನಿ್ನಂ ಾದಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಓಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 14 ದೇವರು
ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಮೇಲೋಕದ ಜೀವಿತಕೆ್ಕ ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟರುವ
ಬಹು ಾನವನು್ನ ಗುರಿ ಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ.

15 ಆತಿ್ಮಕತೆಯಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾದ ಮಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದಿರುವ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದೇ ರೀತಿ
ೕಚಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದ ಾ್ನದರೂ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ

ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಅದನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವನು. 16 ಆದರೆ ಾವು ಈ ಾಗಲೇ
ಹೊಂದಿರುವ ಸತ್ಯವನು್ನ ಅನುಸರಿಸು ಾ್ತ ನಡೆ ೕಣ.

17 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನಂತೆ ಜೀವಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ.
ಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಾದರಿಯ ಪ್ರ ಾರ ಜೀವಿಸುವವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿರಿ.

18 ಅನೇಕರು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ವೈರಿಗ ಎಂಬಂತೆ ಜೀವಿಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರ ಬಗೆ್ಗ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಸಲ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಈಗಲೂ ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

19 ಅವರ ನಡತೆಯು ಅವರನು್ನ ಾಶದೆಡೆಗೆ ನಡೆಸುತಿ್ತದೆ. ಅವರು ದೇವರ ಸೇವೆ
ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆ ಜನರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಾ್ಕಗಿ ಜೀವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಾಚಿಕೆಕರ ಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಿ, ಅವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಮೆ್ಮಪಡು ಾ್ತರೆ. ಅವರು
ಕೇವಲ ಈ ಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸು ಾ್ತರೆ. 20 ಾ ಾದರೋ
ಪರಲೋಕ ಸಂ ಾ್ಥನದವರು. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಅಲಿ್ಲಂದಲೇ ಬರುವುದನು್ನ ಾವು
ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು. 21 ಆತನು
ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಆಳು ಾ್ತನೆಮತು್ತ ನಮ್ಮ ದೀ ಾವಸೆ್ಥಯಈ ಶರೀರವನು್ನ
ರೂ ಾಂತರಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಹಿ ಾಶರೀರದಂತೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

4
ಾಡಬೇ ಾದ ಾಯರ್ಗಳು

1 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ನನಗೆ ಆನಂದವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ
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ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಹೆಮ್ಮಪಡುವಂತೆ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ
ಪ್ರಭುವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿರಿ.

2 ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು ಯ ೕದ್ಯಳನೂ್ನ
ಸಂತುಕೆಯನೂ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 3 ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ನೀನು ನನ್ನ
ತೆಕೆಲಸದವ ಾಗಿ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಈ

ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೂ ನೀನು ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಈ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಗೋಸ ್ಕರ ಸೇವೆ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸೇವೆ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಕೆ್ಲೕಮೆನ್್ಸ ಮತು್ತ ಇತರ ಸೇವಕರೊಡನೆ ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಸೇವೆ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪುಸಕ್ತದಲಿ್ಲ* ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
4 ಾ ಾಗಲೂ ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಿರಿ; ಆನಂದಪಡಿರಿ ಎಂದು ಮತೆ್ತ

ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
5 ನಿಮ್ಮ ಮೃದುಸ್ವ ಾವವನೂ್ನ ಕರುಣೆಯನೂ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುವಂ ಾಗಲಿ.

ಪ್ರಭುವು ಬೇಗನೆ ಬರು ಾ್ತನೆ. 6 ಾವುದರ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಆದರೆ
ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ದೇವರಲಿ್ಲ ವಿ ಾಪಿಸಿರಿ. ನೀವು ಾ್ರಥರ್ನೆ
ಾಡು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ. 7 ದೇವ ಾಂತಿಯು ಕಿ್ರಸ್ತ

ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನೂ್ನ ಮನಸು್ಸಗಳನೂ್ನ ಾಯುವುದು. ದೇವರು
ಕೊಡುವ ಆ ಾಂತಿಯು ಾವು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾಗದಷು್ಟ ಅಗಮ್ಯ ಾಗಿದೆ.

8 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಒಳೆ್ಳಯ ಾದ ಮತು್ತ ಸು್ತತಿಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದ
ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. ಸತ್ಯ ಾದ, ಾನ್ಯ ಾದ, ಾ್ಯಯ ಾದ, ಶುದ್ಧ ಾದ,
ಸುಂದರ ಾದ ಮತು್ತ ೌರವಯುತ ಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. 9 ನೀವು
ನನಿ್ನಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ, ಹೊಂದಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ, ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ಮತು್ತ ಕಣಾ್ಣರೆ
ಕಂಡದ್ದನು್ನ ಾಡಿರಿ. ಆಗ, ಾಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುವ ದೇವರು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರುವನು.
ಫಿಲಿಪಿ್ಪ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರಿಗೆ ೌಲನ ವಂದನೆ

10 ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿರುವ ಚಿಂತೆಯನು್ನ ನೀವು ಮತೆ್ತ ತೋರಿಸಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಾನು
ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಬಹು ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಲೇ
ಇದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಅದನು್ನ ತೋರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವ ಾಶವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. 11 ಾನು
ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ನನಗಿರುವ ಕೊರತೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದಲ್ಲ.
ನನ್ನಲಿ್ಲರುವಂಥವುಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಂದರಲಿ್ಲ
ತೃಪ್ತ ಾಗಿರಲು ಾನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 12 ಹಸಿವೆಯಿಂದಿರು ಾಗಲೂ
ಸಮೃದಿ್ಧಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರು ಾಗಲೂ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಾವ ಸಮಯದ ಾ್ಲಗಲಿ ಾವ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವ

ಗುಟು್ಟ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಊಟಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಇರು ಾಗಲೂ ಇಲ್ಲದಿರು ಾಗಲೂ
ನನಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದವುಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರು ಾಗಲೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿರು ಾಗಲೂ
ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಲು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 13 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಾನು ಎ ಾ್ಲ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬಲೆ್ಲನು. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ.

* 4:3: ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕ ಆಯೆ್ಕಗೊಂಡ ದೇವಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರ ಹೆಸರನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ದೇವರ ಪುಸ್ತಕ.
ನೋಡಿರಿ: ಪ್ರಕಟನೆ 3:5; 21:27.
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14 ಆದರೂ ಾನು ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ನೀವು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದು್ದ

ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯಿತು. 15 ಇದಲ್ಲದೆ ಫಿಲಿಪಿ್ಪ ಪಟ್ಟಣದವರೇ, ಾನು ದಲು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿ ಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ ಹೊರಟಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಸಭೆ ಂದೇ ನನಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಿದು್ದ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 16 ಾನು ಥೆಸಲೋನಿಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ನನಗೆ
ಅಗತ್ಯ ಾದವುಗಳನು್ನ ನೀವು ಹಲ ಾರು ಸಲ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟರಿ. 17 ನಿಜ ಾಗಿಯೂ,
ನಿಮಿ್ಮಂದ ಕೊಡುಗೆಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇ ಯಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಹೇರಳ ಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ
ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇ . 18 ಎಪ ್ರದೀತನು ನಿಮ್ಮ
ಕೊಡುಗೆಯನು್ನ ತಂದು ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಬೇ ಾದದೆ್ದಲ್ಲ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಹೇರಳ ಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ
ಕೊಡುಗೆಯು ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಮಳಭರಿತ ಾದ ಯಜ್ಞ ಾಗಿದೆ. ಇದು
ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದದೂ್ದ ಆಗಿದೆ. 19 ನನ್ನ ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ
ತನ್ನ ಪ್ರ ಾವದ ಐಶ್ವಯರ್ಕೆ್ಕ ಅನುಗುಣ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕೊರತೆಯನು್ನ
ನೀಗಿಸುವನು. 20 ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸ ಾ ಾಲ ಮಹಿಮೆ ಾಗಲಿ.
ಆಮೆನ್.

21ದೇವಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ. ನನೊ್ನಂದಿಗಿರುವ
ಸಹೋದರರು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 22ಎ ಾ್ಲ ದೇವಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ
ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಸೀಸರನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ
ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

23ಪ್ರಭುಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ.
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ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ
ಬರೆದ ಪತ್ರ

1 ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನ ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲನು ಬರೆಯುವ
ಪತ್ರ.

2 ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯಲಿ್ಲರುವ ದೇವಜನರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ
ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರ ಾದ ಸಹೋದರ, ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಾನು ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ನಮ್ಮ
ಸಹೋದರ ಾದ ತಿ ಥೆಯನ ತೆಗೂಡಿ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ
ದೇವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ದೊರಕಲಿ.

3 ಾವು ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕವೆ.
ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ತಂದೆಯೇ ದೇವರು. 4 ಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಾಡಲು ಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಿಮಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ,

ದೇವಜನರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. 5-6 ನಿಮಗೆ ನಿರೀ
ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ ಮತು್ತ ದೇವಜನರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತೕರಿ.
ನೀವು ನಿರೀ ಸುವಂಥವುಗಳು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ ಾದ ಸತ್ಯ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಅಂದರೆ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿ ಾಗ ಈ ನಿರೀ ಯ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಿ. ನೀವು
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಸ ಾ್ಯಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂದಿನಿಂದ
ಸು ಾತೆರ್ಯು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ವೃದಿ್ಧ ಾಗುತಿ್ತದೆ ಮತು್ತ ಜನರಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದಕರ ಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯು ವೃದಿ್ಧ ಾಗುತಿ್ತದೆ
ಮತು್ತ ಆಶೀ ಾರ್ದಕರ ಾಗಿದೆ. 7 ನೀವು ಎಪಫ್ರನಿಂದ ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಬಗೆ್ಗ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಿ. ಅವನು ನಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಾವು
ಅವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಅವನು ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಕಿ್ರಸ್ತನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
8ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮ ಪೆ್ರೕರಿತ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯಬಗೆ್ಗ ಎಪಫ್ರನು ಸಹ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

9 ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ದಿನದಿಂದ, ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಎಡಬಿಡದೆ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

ದೇವರು ಅಪೇ ಸುವ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ನೀವು ಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ ಆತಿ್ಮಕ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಾನವನು್ನ ಮತು್ತ
ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ 10 ಪ್ರಭುವಿಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ
ನಡೆದು ಪ್ರತಿ ಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ
ನೀವು ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ದೇವ ಾನದಲಿ್ಲ
ಬೆಳಯಬೇಕೆಂತಲೂ 11 ಆತನ ಮಹಿ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಪರಿಪೂಣರ್ ಬಲ ಹೊಂದಿ
ಆನಂದಪೂವರ್ಕ ಾದ ಾಳೆ್ಮಯನು್ನ, ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ
ತೋರಿಸುವವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ ಾವು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
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12 ಆಗ ನೀವು ಆನಂದದಿಂದ ತಂದೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಬಲಿ್ಲರಿ.

ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ತನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವಂಥವುಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲುಆತನೇನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಗ ್ಯರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. 13ದೇವರುನಮ್ಮನು್ನ
ಅಂಧ ಾರದ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಪಿ್ರಯ
ಮಗನ (ಯೇಸುವಿನ) ಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 14ಮಗನು ನಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಗೆ
ಪರಿ ಾರ ನೀಡಿದನು. ಆತನಲಿ್ಲಯೇ ನಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ದೊರೆಯಿತು.

ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು ಾಗ ದೇವರನೆ್ನೕ ಾಣುತೆ್ತೕವೆ
15ದೇವರನು್ನ ನೋಡಲು ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಆದರೆಯೇಸುವು ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಯೇಸು ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

16ಭೂಲೋಕಮತು್ತ ಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ಎಲ್ಲವುಗಳು,
ದೃಶ್ಯ ಮತು್ತ ಅದೃಶ್ಯ ಾದವುಗಳು, ಆತಿ್ಮಕ ಶಕಿ್ತಗಳು,
ಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ಆತನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಿಮಿರ್ತ ಾಗಿವೆ. ಅಧಿಪತಿಗಳು ಮತು್ತ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಆತನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಿಮಿರ್ತ ಾದರು.

ಸಮಸ್ತವೂ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಆತನಿಗೋಸ ್ಕರ ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟ್ಟವು.

17ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ದಲೇ ಕಿ್ರಸ್ತನಿದ್ದನು.
ಸಮಸ್ತಕೂ್ಕ ಆತನೇ ಆ ಾರಭೂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

18 ಕಿ್ರಸ್ತನು ದೇಹಕೆ್ಕ (ಸಭೆಯ) ಶಿರ ಾ್ಸಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಆತನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮರಣದಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದವನು ಆತನೇ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಾ್ಲದರಲಿ್ಲಯೂಯೇಸುವೇ ಅತ್ಯಂತ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

19ಆತನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸವರ್ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯು ನೆಲಸಿರಬೇಕೆಂಬುದೂ,
20 ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತದಿಂದ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿ

ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನು್ನ
ತನಗೆ ಸಂ ಾನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೂ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಾಗಿತು್ತ.

21 ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಬೇಪರ್ಟಿ್ಟದಿ್ದರಿ, ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಶತು್ರಗ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. 22 ಈಗ ಾದರೋ

ಕಿ್ರಸ್ತನು ಶರೀರ ಾರಿ ಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಕೊಡುವುದರ
ಮೂಲಕ ನಿಮಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಸಂ ಾನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿಯೂ ನಿಷ ್ಕಳಂಕರ ಾ್ನಗಿಯೂ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ ದೇವರ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. 23 ನೀವು ಕೇಳಿದ
ಸು ಾತೆರ್ಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದು್ದ
ಅದರಿಂದುಂಟಾಗುವ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಇದು ಾಧ್ಯ. ಈ
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ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಾರ ಾಗಿದೆ. ೌಲ ಾದ ಾನು ಈ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುವ ಸೇವಕ ಾದೆನು.
ಸಭೆ ಾಗಿ ೌಲನ ಾಯರ್

24 ಾನು ನಿಮ ಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಾಧೆಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಾಗಿದೆ.
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಭೆಯೆಂಬ ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾದವುಗಳನು್ನ
ಆತನ ದೇಹಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ನನ್ನ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಅನುಭವಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 25 ಾನು ಸಭೆಗೆ
ಸೇವಕ ಾದೆನು. ಏಕೆಂದರೆದೇವರು ನನಗೆವಿಶೇಷ ಾದ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವಂತೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಈ ಾಯರ್ವು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದು. ದೇವರ
ಉಪದೇಶವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದೇ ಆ ಾಯರ್. 26ಆದಿ ಾಲದಿಂದಲೂ
ಅಡಗಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದ ರಹಸ್ಯಸತ್ಯವೇ ಈ ಉಪದೇಶ. ಈ ಸತ್ಯವನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ
ಮರೆ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ. ಈಗ ಾದರೋ ಈ ರಹಸ್ಯಸತ್ಯವನು್ನ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸ ಾಗಿದೆ. 27 ಮಹಿ ಾತಿಶಯ ಾದ ಈ ಸತ್ಯವನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು
ದೇವರು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದನು. ಈ ಮ ಾಸತ್ಯವು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿ ಾಗಿ ಪ್ರಕಟ ಾಯಿತು.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲ ಾಲುಹೊಂದಲು
ಆತನೇ ನಮಗಿರುವ ಏಕೈಕ ನಿರೀ . 28 ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರನೂ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ
ಉಪದೇಶಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮ ಾನವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಉಪ ೕಗಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರನು್ನ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್ ಆತಿ್ಮಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತೆ್ತೕವೆ.
29 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನನಗೆ ನೀಡಿರುವ ಬಲದಿಂದ ಇದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರವೇ ಕೆಲಸ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ
ಹೋ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಬಲವೇ ನನ್ನ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಾಯರ್ ಾಡುತಿ್ತದೆ.

2
1 ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಾನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮಗೆ

ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇ ಇದಲ್ಲದೆ ಲ ದಿಕೀಯದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಮತು್ತ
ನನ್ನನು್ನ ಎಂದೂ ನೋಡಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಹ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
2 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಂತಯರ್ದಲಿ್ಲ ಉತೆ್ತೕಜಿತ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಒಂ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಮತು್ತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವ ದೃಢನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅಂದರೆ ದೇವರ ನಿಗೂಢ ಸತ್ಯವನು್ನ ಅವರು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ವತಃ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಆ ಸತ್ಯ. 3 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸವರ್ ಾನವು ಮತು್ತ
ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಬಚಿ್ಚಟಿ್ಟರುವ ನಿ ೕಪಗಳಂತಿವೆ.

4 ಾವನೂನಿಮ್ಮನು್ನ ಸರಿಯೆನಿಸುವಸುಳು್ಳ ಾತುಗಳಿಂದ ೕಸಗೊಳಿಸದಂತೆ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 5ಅಲಿ್ಲ ಾನು ನಿ ್ಮಡನೆ ಇರದಿದ್ದರೂ ನನ್ನ
ಮನಸು್ಸ ನಿ ್ಮಡನಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಾದ ನಡತೆಯನು್ನ ನೋಡಲು ಮತು್ತ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರುವ ದೃಢನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಅರಿಯಲು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ

6 ಪ್ರಭು ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವನು್ನ ನೀವು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಆತನಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿದು್ದ ಜೀವಿಸಿರಿ. 7 ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಾತ್ರ ನೀವು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು. ಜೀವವೂ
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ಶಕಿ್ತಯೂ ಆತನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸ ಾಗಿದೆ. ನೀವು
ಆ ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಮತು್ತ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿರಬೇಕು.

8 ಾರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಕರ ಾದ ಮತು್ತ ನಿರಥರ್ಕ ಾದ ತತ್ವ ಾನ
ಬೋಧನೆಯಿಂದ ತಪು ್ಪ ಾರಿಗೆ ನಡೆಸದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದಿರಿ. ಆ ತತ್ವ ಾನಗಳು
ಜನರಿಂದ ಬಂದುವೇ ಹೊರತು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲ್ಲ. ಅವು ಈ ಲೋಕದ ಜನರ
ನಿರಥರ್ಕ ತತ್ವಗಳು. 9 ದೇವರ ಸವರ್ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ.
(ಕಿ್ರಸ್ತನು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗಲೂ ಸಹ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತು್ತ.) 10 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇರೇನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಎಲ್ಲ ದೊರೆತನಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರಗಳನು್ನ ಆಳು ಾ್ತನೆ.

11 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನೀವು ಬೇರೊಂದು ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಪಡೆದಿರುವಿರಿ. ಆ ಸುನ್ನತಿಯು
ಕೈಯಿಂದ ಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಾ ಾಧೀನಸ್ವ ಾವದಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಯಿತು. ಇದುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಡುವ ಸುನ್ನತಿ. 12 ನೀವು
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಹೂಳಲ್ಪಟಿ್ಟರಿ. ದೇವರು
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತೋರಿದ ಶಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆ ದೀ ಾ ಾ್ನನದಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಎದು್ದಬಂದಿರಿ.

13ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಾಪ ಸ್ವ ಾವದ ಹಿಡಿತದಿಂದ
ಇನೂ್ನ ಮುಕ್ತ ಾಗದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ ಆತಿ್ಮಕ ಾಗಿ ಸತ್ತವ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಆದರೆ ದೇವರು
ನಿಮಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. ಆತನು ನಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ
ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದನು. 14 ದೇವರ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಾವು
ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿದೆ್ದವು. ನಮ್ಮಮೇಲೆಹೊರಿಸ ಾದ ದೋ ಾರೋಪಣೆಯಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಾವು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಆ ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಲಿಖಿತಗೊಳಿಸ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ದೇವರು
ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಜಡಿದನು. 15 ದೇವರು
ತನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿದ್ದ ದೊರೆತನಗಳನೂ್ನ ಅಧಿ ಾರಗಳನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಅವುಗಳನು್ನ
ನಿ ಾಯುಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಶಿಲುಬೆಯ ವಿಜ ೕತ್ಸವದಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಇಡೀ
ಲೋಕದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ನಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಾಡಿದನು.

ಾನವ ನಿಮಿರ್ತ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿ
16 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಇಲ್ಲವೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ

ಪದ್ಧತಿಗಳ (ಹಬ್ಬಗಳು,ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯಆಚರಣೆಗಳು, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳು) ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆ
ನಿಯಮಗಳನು್ನ ರೂಪಿಸಲು ಾರಿಗೂ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. 17ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರಬೇ ಾಗಿದ್ದವುಗಳ ಾಯೆಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ
ನಿಜರೂಪವುಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ತೋರಿಬಂದಿತು. 18ಕೆಲವರುದೇವದೂತರಪೂಜೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಅತಿವಿನಯವಂತರಂತೆ ನಟಿಸುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆ ಜನರು ಾವು
ಕಂಡ ದಶರ್ನಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಗಲೂ ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾ್ತರೆ. “ನೀವು ಇಂಥಿಂಥ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಆ ಜನರು ನಿಮ್ಮ
ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಲು ಅವ ಾಶಕೊಡಬೇಡಿ. ಅವರ ಾ್ರಪಂಚಿಕ ಆಲೋಚನೆಯು ಅವರನು್ನ
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ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾಗಿ ಗವರ್ದಿಂದಉಬಿ್ಬಸುತ್ತದೆ. 19ಆಜನರು ತಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ ಶಿರಸಿ್ಸನ
ಅಧೀನಕೆ್ಕ ಒಳಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ದೇಹವು ಆತನನೆ್ನೕ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಆತನಿಂದಲೇ ದೇಹದ ಅಂ ಾಂಗಗಳು ಇತರ ಅಂಗಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುತ್ತವೆ ಮತು್ತ
ಪರಸ್ಪರ ಸ ಾಯ ಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹವು ಬಲಗೊಂಡು ಒಂ ಾಗಿ
ಕೂಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ, ದೇವರ ಇಚೆ್ಛಯಂತೆ ದೇಹವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

20 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸತು್ತ ಾ್ರಪಂಚಿಕ ಾದ ನಿರಥರ್ಕ ನಿಯಮಗಳಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರಂತೆ
ವತಿರ್ಸುವುದೇಕೆ? ಈ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಏಕೆ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರುವಿರಿ ಎಂಬುದೇ
ನನ್ನ ಾತಿನ ಅಥರ್: 21 “ಇದನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡ”, “ಅದರ ರುಚಿ ನೋಡಬೇಡ”,
“ಅದನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇಕೆ? 22 ಾ್ರಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಗಳ
ಕುರಿ ಾದ ಈ ನಿಯಮಗಳೆಲ್ಲ ಬಳಸಿದ ಮೇಲೆ ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ಜನರ
ಆ ಮತು್ತ ಜನರ ಉಪದೇಶಗಳೇ ಹೊರತು ದೇವರವಲ್ಲ. 23 ಈ ನಿಯಮಗಳು
ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬದಿ್ಧಯುಳ್ಳ ಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅತಿವಿನಯವಂತರಂತೆ ನಟಿಸಲು ಮತು್ತ
ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸಲು ಜನರನು್ನ ಪೆ್ರರೇಪಿಸುವ ಅವುಗಳು ಕೇವಲ ಾನವ
ನಿಮಿರ್ತ ಾದ ಧಮರ್ದ ಒಂದು ಾಗ ಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಾಪಸ್ವ ಾವವು ಇಚಿ್ಛಸುವ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡದಂತೆ ಅವುಜನರಿಗೆ ಾವ ಸ ಾಯವನೂ್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

3
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸಜೀವನ

1 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದಿರುವುದರಿಂದ
ಪರಲೋಕದವುಗಳನು್ನ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ
ದೇವರ ಬಲಗಡೆ ಆಸ ಾರೂಢ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 2 ಪರಲೋಕದವುಗಳನು್ನ ಾತ್ರ
ಆಲೋಚಿಸಿ, ಭೂಲೋಕದವುಗಳನು್ನ ಆಲೋಚಿಸಬೇಡಿ. 3 ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ವ ಾವ
ಸತು್ತಹೋಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವವು ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ದೇವರಲಿ್ಲದೆ. 4 ಕಿ್ರಸ್ತನೇ
ನಿಮ್ಮ ಜೀವ, ಆತನು ಮರಳಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ, ನೀವೂ ಆತನ ಪ್ರ ಾವದೊಂದಿಗೆ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವಿರಿ.

5 ಆದ್ದರಿಂದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗ ಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ, ದು ಾಚಾರ, ಾ ಾಭಿ ಾಷೆ,
ದು ಾಶೆ ಮತು್ತ ಾ್ವಥರ್ತೆಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಿರಿ. ಾ್ವಥರ್ವು
ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಗೆ ಸಮ ಾಗಿದೆ. 6 ಇವು ದೇವರನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
7ಪೂವರ್ ಾಲದ ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಟಜೀವನದಲಿ್ಲ ಈ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೀವು ಾಡಿರುವಿರಿ.

8ಈಗ ಾದರೋ ಕೋಪ, ಕೊ್ರೕಧ,ಮತ್ಸರ,ಚುಚು್ಚ ಾತುಮತು್ತ ದು ಾರ್ಷೆಗಳನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಿರಿ. 9 ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಬೇಡಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಾಪಪೂರಿತ ಜೀವನವನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ದಲಿನ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. 10 ನೀವು ಹೊಸ ಜೀವನವನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿರುವಿರಿ.
ಈ ಹೊಸ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನ ಹೋಲಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ನೂತನ ಾಗುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ನಿಜ ಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಈ ಹೊಸ
ಜೀವನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. 11 ಈ ಹೊಸ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಗಿ್ರೕಕರ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಮಧ್ಯದ ಾ್ಲಗಲಿ, ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತು್ತ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದ
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ಜನರ ಮಧ್ಯದ ಾ್ಲಗಲಿ ಪರದೇಶದವರ ಅಥ ಾ ಅ ಾಗರೀಕರ ಮಧ್ಯದ ಾ್ಲಗಲಿ,
ಗು ಾಮರ ಅಥ ಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾದ ಜನರ ಮಧ್ಯದ ಾ್ಲಗಲಿ ಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ.
ಎ ಾ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕಿ್ರಸ್ತನಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಬ್ಬನೇ ಅಗತ್ಯ.

ಇತರರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನ
12 ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ

ಜನರ ಾ್ನಗಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಕನಿಕರ, ದಯೆ,
ದೀನತೆ, ವಿನಯಶೀಲತೆ, ಾಂತಿ, ಸಹನೆ ಎಂಬ ಸದು್ಗಣಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
13 ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಸಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವಂಥ ದೂರುಗಳು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿರಿ. ಪ್ರಭುವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೀವೂ ಇತರರನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. 14ಎಲ್ಲಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪಿ್ರೕತಿಯಿರಲಿ. ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಿಮ್ಮನೆ್ನಲ್ಲರನೂ್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾದ ಒಗ್ಗಟಿ್ಟನಲಿ್ಲರಿಸುವುದು. 15 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನೀಡುವ ಾಂತಿಯು ನಿಮ್ಮ
ಆಲೋಚನಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ತನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ
ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾದ್ದರಿಂದ ಾಂತಿಯಿಂದಿರಲು ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಾ ಾಗಲು
ಕೃತಜ್ಞ ಾಗಿರಿ.

16 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಉಪದೇಶವು ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ಸಮೃದ್ಧ ಾಗಿ ನೆಲಸಿರಲಿ.
ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಬಲಪಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞ ಾಗಿದು್ದ ಾಡುಗಳನು್ನ, ಕೀತರ್ನೆಗಳನು್ನ, ಸಂಗೀತಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ. 17 ನೀವು
ನುಡಿಯಿಂ ಾಗಲಿ, ನಡೆಯಿಂ ಾಗಲಿ ಏನು ಾಡಿದರೂ ಅದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವಿ ಾಗಿ ಾಡಿರಿ. ನೀವು ಏನು ಾಡಿದರೂ ಯೇಸುವಿನ
ಮೂಲಕ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ.

ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನ
18 ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಇದು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ನೀವು
ಾಡುವ ೕಗ ್ಯ ಾಯರ್ ಾಗಿದೆ.
19ಪುರುಷರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪತಿ್ನಯರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ,ಅವರೊಡನೆ ಾತಿ್ವಕ ಾಗಿರಿ.
20ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ.

ಇದು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಸಂತೋಷವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದು.
21 ತಂದೆಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಅವರು

ಕುಂದಿಹೋಗುವರು.
22ಸೇವಕರೇ, ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮಯಜ ಾನರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ.

ಅವರಮೆಚಿ್ಚಕೆಯನು್ನ ಗಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಅವರಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಸೇವೆ ಾಡದಿರಿ.
ನೀವು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಯಜ ಾನರಿಗೆ ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿ
ಸೇವೆ ಾಡಿರಿ. 23 ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂ ಾದಷು್ಟ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾಗಿಯೇ
ಾಡಿರಿ. ಾವುದೇ ಾಯರ್ವ ಾ್ನಗಲಿ ಜನರಿ ಾಗಿ ಾಡದೆ ಪ್ರಭುವಿ ಾಗಿ
ಾಡಿರಿ. 24 ಪ್ರಭುವಿನಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಿ. ಆತನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವು ನಿಮ್ಮ
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ನೆನಪಿನಲಿ್ಲರಲಿ. 25ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡುವವನು ಅದಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ಪಡೆಯುವನು.
ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಪಕ್ಷ ಾತವಿಲ್ಲ.

4
1 ಯಜ ಾನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರಿಗೆ ಾ್ಯಯ ಾದದ್ದನೂ್ನ ಸರಿ ಾದದ್ದನೂ್ನ
ಾಡಿರಿ. ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೂ ಒಬ್ಬ ಯಜ ಾನನಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ
ಾಪಕದಲಿ್ಲರಲಿ.

ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರು ಾಡತಕ್ಕ ಾಯರ್ಗಳು
2 ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ತಪ್ಪದೆ ಾಡಿರಿ, ನೀವು ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗ, ಾ ಾಗಲೂ

ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ. 3 ನಮ ಾಗಿಯೂ ನೀವು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ. ಜನರಿಗೆ
ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಾದ ಸಂದಭರ್ವನು್ನ ಆತನು ನಿಮಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸುವಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿರುವ ರಹಸ್ಯಸತ್ಯವನು್ನ
ಾವು ಬೋಧಿಸ ಾಗುವಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ಾನು ಈ ಸತ್ಯವನು್ನ ಬೋಧಿಸಿದರಿಂದಲೇ
ಈಗ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. 4 ಈ ಸತ್ಯವನು್ನ ಾನು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿಯೂ
ಸರಳ ಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.

5 ಅವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸು ಾಗ ಾನವುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಸಮಯವನು್ನ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಬಳಸಿರಿ. 6ನೀವು ಾತ ಾಡು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ
ದಯೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೂ ಾನವುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೂ ಾತ ಾಡಿರಿ. ಆಗ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ೕಗ ್ಯ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಲು ಶಕ್ತ ಾಗುವಿರಿ.

ೌಲನೊಂದಿಗಿರುವ ಜನರನು್ನ ಕುರಿತ ಸುದಿ್ಧ
7 ತುಖಿಕನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಸಹೋದರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನನೊ್ನಡನೆ

ಅವನೂ ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಸೇವಕನೂ ಾಸನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ನನಗೆ
ಸಂಭವಿಸುತಿ್ತರುವುದನೆ್ನಲ್ಲ ಅವನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ. 8 ಆದ ಾರಣವೇ
ಾನು ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾವು ಹೇಗಿರುವೆವು ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇ . ನಿಮ್ಮನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಲು ಾನು
ಅವನನು್ನ ಒನೇಸಿಮನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 9 ಒನೇಸಿಮನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಸಹೋದರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ನಿಮ್ಮಊರಿನವನೇ. ಇಲಿ್ಲ
ಸಂಭವಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಅವರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತರೆ.

10 ಅರಿ ಾ್ತಕರ್ನು ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನೂ ನನೊ್ನಡನೆ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
ಾನರ್ಬನಿಗೆ ಸೋದರ ಾಂಧ್ಯವ್ಯವುಳ್ಳ ಾಕರ್ನೂ ವಂದನೆಯನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

( ಾಕರ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಾನು ಈ ಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವನು ಬಂದರೆ ಅವನನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಿರಿ.) 11ಯೇಸುವು (ಯುಸ್ತನೆಂದೂ ಅವನನು್ನ
ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.) ಸಹವಂದನೆಯನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾಗಿರುವ
ಇವರು ಾತ್ರವೇದೇವರ ಾಜ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ನನ್ನ ತೆ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಇವರೇನನಗೆ
ಆದರಣೆ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

12 ಎಪಫ್ರನು ಸಹ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವಕನು.
ಅವನು ನಿಮ್ಮವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಾ ಾಗಲೂ ನಿಮ ಾಗಿ
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ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತನೆ. ನೀವು ಆತಿ್ಮಕತೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯು ಾ್ತ ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯನು್ನ
ಮುಟ್ಟಬೇಕೆಂತಲೂ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನು್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು
ದೃಢ ಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತನೆ. 13ಅವನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ,ಲ ದಿಕೀಯ
ಮತು್ತ ಹಿರೆ ಾ ಲಿಯದ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಬಹಳ ಪ್ರ ಾಸಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ
ಾಡಿದನೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 14 ದೇಮನು ಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ

ವೈದ್ಯ ಲೂಕನು ವಂದನೆಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
15 ಲ ದಿಕೀಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನು್ನ

ತಿಳಿಸಿರಿ. ನುಂಫಳಿಗೂ ಅವಳ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರುವ ಸಭೆಯವರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸಿರಿ. 16 ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಓದಿದ ನಂತರ ಲ ದಿಕೀಯದ ಸಭೆಯವರಿಗೂ
ಓದಲು ಕೊಡಿರಿ. ಾನು ಲ ದಿಕೀಯದವರಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರವನು್ನ ನೀವೂ
ಓದಿರಿ. 17 ಅಖಿರ್ಪ್ಪನಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವು ನಿನಗೆ ವಹಿಸಿರುವ ಸೇವೆಯನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ.

18 ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ೌಲನೆಂಬ ಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದ ಇದನು್ನ
ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ದೇವರ ಕೃಪೆಯು
ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.
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ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ
ಬರೆದ ದಲನೆ ಪತ್ರ

1 ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ
ಥೆಸಲೋನಿಕದವರ ಸಭೆಗೆ ೌಲ, ಸಿ ಾ್ವನ ಮತು್ತ ತಿ ಥೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ.
ದೇವರ ಕೃಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ನಿಮಗಿರಲಿ.
ಥೆಸಲೋನಿಕದವರ ಜೀವನಮತು್ತ ನಂಬಿಕೆ

2 ದೇವರಿಗೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡು ಾಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು
ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. 3 ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ
ದೇವರಿಗೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡು ಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಫಲ ಾಗಿ
ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಿಮಗಿರುವ

ನಿರೀ ಯಿಂದ ನೀವು ದೃಢ ಾಗಿರುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಾವು ಆತನಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ.

4 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆತನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನವರ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆಂಬುದೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 5 ನಿಮಗೆ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಶಕಿ್ತ ಡನೆ ತಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಕೇವಲ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಬಳಸದೆ ಅದನು್ನ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೊಡನೆಯೂ ಮತು್ತ ಅದು ಸತ್ಯವೆಂಬ ನಿಶಿ್ಚತ ಾನದೊಡನೆಯೂ
ತಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಾವು ನಿ ್ಮಡನೆ ಇ ಾ್ದಗ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಿದೆ್ದವು
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಗೆ
ಜೀವಿಸಿದೆವು. 6 ನೀವು ನಮ್ಮನೂ್ನ ಪ್ರಭುವನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದಿರಿ; ಬಹಳ ಹಿಂಸೆಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಿದಿರಿ; ನಮ್ಮ ಉಪದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಸಂತಸದಿಂದ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿರಿ.
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೇ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಂತಸವನು್ನ ನೀಡಿದನು.

7 ಮಕೆದೋನಿಯ ಮತು್ತ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲದ್ದ ನಂಬಿಗಸ್ತರಿಗೆ ಾ್ಲ ನೀವು
ಾದರಿ ಾದಿರಿ. 8ಪ್ರಭುವಿನ ಉಪದೇಶವುಮಕೆದೋನಿಯಮತು್ತ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲ

ನಿಮಿ್ಮಂದ ಪ್ರಚಾರ ಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಎ ಾ್ಲ
ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಏನೂ
ಹೇಳಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. 9 ಾವು ನಿ ್ಮಡನೆ ಇ ಾ್ದಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯನು್ನ
ಹೃತೂ್ಪವರ್ಕ ಾಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಯನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಜೀವವುಳ್ಳ ಸತ್ಯದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸತೊಡಗಿದ್ದರ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ ಅಲಿ್ಲನ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಸು ಾ್ತರೆ. 10 ದೇವಕು ಾರನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರುವುದನು್ನ
ಎದುರುನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು ಾಗೆ ಾಡಿದಿರಿ. ದೇವರೇ ಆ ಕು ಾರನನು್ನ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಮೇಲಕೆ್ಕಬಿ್ಬಸಿದನು. ಆತನೇ ಯೇಸು. ಮುಂದೆ
ಬರುವ ದೇವರ ಕೋಪದ ತೀಪಿರ್ನಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವವನು ಆತನೇ.

2
ಥೆಸಲೋನಿಕದಲಿ್ಲ ೌಲನ ಾಯರ್
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1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದದು್ದ ವ್ಯಥರ್ ಾಗಲಿಲ್ಲ

ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 2 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ದಲೇ ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯಲಿ್ಲ
ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದೆವು. ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಹೇಳಿದರು. ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಅನೇಕ
ಜನರು ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಇರಲು ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ದೇವರು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು. 3 ನಮ್ಮ
ಬೋಧನೆಯು ತಪೂ್ಪ ಅಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಉದೆ್ದೕಶವನು್ನ ಹೊಂದಿಯೂ
ಇಲ್ಲ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಅಲ್ಲ. 4 ಾವು
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ಾ್ದನೆ
ಮತು್ತ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ನಮ್ಮನು್ನ ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಜನರನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸದೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಪರೀ ಸು ಾತ ಾದ ದೇವರನೆ್ನೕ
ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತೆ್ತೕವೆ.

5ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮರುಳು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾವೆಂದೂ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಾವು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನು್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿಲ್ಲ; ನಮ್ಮ ಾ್ವಥರ್ವನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ವೇಶ ಾರಿಗ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು
ನಿಜವೆಂಬುದು ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 6 ಜನರಿಂದ ಬರುವ ಾನಮ ಾರ್ದೆಗಳನು್ನ
ನಿಮಿ್ಮಂ ಾಗಲಿ ಇತರ ಜನರಿಂ ಾಗಲಿ ಾವೆಂದೂ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ.

7 ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿ ನಿ ್ಮಡಗಿ ಾ್ದಗ, ನಿಮಿ್ಮಂದ ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ
ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಬಳಸಬಹು ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ನಿ ್ಮಡನೆ ಬಹಳ ಾತಿ್ವಕ ಾಗಿದೆ್ದವು.
ಾಯಿಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾವು
ನಡೆದುಕೊಂಡೆವು. 8 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದೆವು. ಆದುದರಿಂದ ದೇವರ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಿ ್ಮಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು, ಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಸ್ವಂತ
ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದವು. 9 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾವು
ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟ ಾಪರ್ಣ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲೆ್ಲೕ ಇವೆ. ನಿಮಗೆ ದೇವರ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಾಗ ನೀವು ನಮಗೆ ವೇತನ ನೀಡುವ ಾರವನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಾಕ ಾರದೆಂದು ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿದು ಜೀವನ ಾಗಿಸಿದೆವು.

10 ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾದ ನಿ ್ಮಡನೆ ಾವಿ ಾ್ದಗ ತಪಿ್ಪಲ್ಲದವ ಾಗಿಯೂ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ನಿದೋರ್ಷಿಗ ಾಗಿಯೂ ಜೀವಿಸಿದೆ್ದವು. ಇದು
ನಿಜವೆಂಬುದು ನಿಮಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತು್ತ ದೇವರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. 11 ತಂದೆಯು
ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕ ಡನೆ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೊಡನೆಯೂ
ನಡೆದುಕೊಂಡೆವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 12 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆವು ಮತು್ತ
ಸಂತೈಸಿದೆವು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಾಜ್ಯಕೂ್ಕಮಹಿಮೆಗೂಕರೆದದೇವರಿ ಾಗಿ ೕಗ ್ಯ ಾದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿರಿ ಎಂದು ಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆವು.

13ನೀವುದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕವೆ. ನೀವು ಆ ಸಂದೇಶವನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ಕೇಳಿ, ಅದನು್ನ
ದೇವರ ಾಕ್ಯದಂತೆ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿರೇ ಹೊರತು ಾನವನ ಾಕ್ಯಗಳೆಂದಲ್ಲ. ಅದು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಸಂದೇಶ. ಆ ಸಂದೇಶವು ನಂಬುವವ ಾದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾಯರ್ ಾಡುತ್ತದೆ. 14 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು ಜುದೇಯದಲಿ್ಲರುವ
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ದೇವರ ಸಭೆಗಳಂತಿದಿ್ದೕರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸವಿಟಿ್ಟರುವ ಅವರು ಇತರ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ
ಇತರ ಜನರಿಂದ ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 15 ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಪ್ರಭು ಾದ
ಯೇಸುವನೂ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ತಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ (ಜುದೇಯ)
ನಮ್ಮನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಹೊರಗಟಿ್ಟದರು. ಅವರು ದೇವರಿಗೆಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದವ ಾಗಿಲ್ಲ
ಮತು್ತ ಜನರೆಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 16 ೌದು, ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ
ನೀಡುವ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾವು ಉಪದೇಶಿಸದಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ ತಡೆಯಲು ಅವರು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ ಾಪಗಳನು್ನ
ಕೂಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಕೊನೆಗೆ, ದೇವರ ಕೋಪವುಅವರಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಥೆಸಲೋನಿಕದವರನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೋಡಲು ೌಲನ ಆಸೆ
17 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮಿ್ಮಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಅಗಲಿ ಹೋಗಿದೆ್ದವು.

( ಾವು ನಿ ್ಮಡನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿ ್ಮಡನೆ ಇನೂ್ನ
ಇವೆ.) ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಲು ಅ ಾ್ಯಸೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನಪಟೆ್ಟವು. 18 ೌದು,
ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದವು. ೌಲ ಾದ ಾನು, ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅನೇಕ
ಸಲ ಬರಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದೆನು, ಆದರೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಸೈ ಾನನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 19 ನಮ್ಮ
ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ ಾವು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವ ನಮ್ಮ ನಿರೀ ,
ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ, ನಮ್ಮ ಕಿರೀಟ ನೀವೇ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ. 20 ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನೀವೇ ನಮ್ಮ
ಸಂತೋಷಮತು್ತ ೌರವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

3
1 ಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಾಲ ಾಯಲು ಬಹಳ

ಕಷ್ಟಕರ ಾಗಿದೆ. 2 ಆದುದರಿಂದ ಅಥೆನಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ತಿ ಥೆಯನನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದೆವು. ತಿ ಥೆಯನು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ.
ಅವನು ದೇವರಿಗೋಸ ್ಕರ ನ ್ಮಡನೆ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾದ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಅವನು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂತೈಸಲು ತಿ ಥೆಯನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. 3 ನಮಗೀಗ ಬಂದಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ
ತಳಮಳಗೊಳ್ಳ ಾರದೆಂದು ತಿ ಥೆಯನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. ನಮಗೆ ಇಂ ಾ
ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಲೇಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೇ ತಿಳಿದಿದೆ. 4 ಾವು ನಿ ್ಮಡನಿ ಾ್ದಗ, ಾವೆಲ್ಲರೂ
ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆವು. ಾವು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇಅದು ಸಂಭವಿಸಿತುಎಂಬುದು ನಿಮಗೆತಿಳಿದಿದೆ. 5ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ
ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಾರಣದಿಂದಲೇ ಾನು ತಿ ಥೆಯನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಾಲ ಾಯಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆನಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಾನು
ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಜನರನು್ನ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಸೈ ಾನನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಈ ಾಗಲೇ ಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿರಬಹುದೆಂಬ ಭಯ ನನಗಿತು್ತ. ಒಂದುವೇಳೆ,
ಾಗೇ ಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಸವೆ ಾ್ಲ ನಿರಥರ್ಕ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
6 ಆದರೆ ತಿ ಥೆಯನು ನಿಮಿ್ಮಂದ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂ ಾಗ, ನಿಮ್ಮ

ನಂಬಿಕೆಯ ಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಶುಭ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದನು.
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ನೀವು ಾ ಾಗಲೂ ನಮ್ಮನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರೆಂತಲೂ ನಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ
ನೋಡಲು ಅ ಾ್ಯಸೆಯಿಂದ ಇದಿ್ದೕರೆಂತಲೂ ಅವನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾವೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಲು ಅ ಾ್ಯಸೆಯಿಂದ ಇದೆ್ದೕವೆ.
7 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
್ರೕ ಾ್ಸಹಗೊಂಡೆವು. ನಮಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಿದ್ದರೂ ಹಿಂಸೆಯಿದ್ದರೂ

ಆದರಣೆ ಾಯಿತು. 8 ನೀವು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಬಲ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಜೀವ
ತುಂಬಿದಂತಿರುವುದು. 9 ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಬಹಳ
ಹಷಿರ್ತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ! ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಮಗಿರುವ ಆನಂದಕೆ್ಕ ಸರಿಸಮ ಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಸಲಿ್ಲಸಲು
ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ ಾದೀತು? 10 ಹಗಲಿರುಳು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನು್ನ ನಿ ಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರಲಿ್ಲ ಹಗಲಿರುಳು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

11 ಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಾಗರ್ವನು್ನ ಸ ಾಗಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ
ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೂ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವಿಗೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. 12 ಾವು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯು ವೃದಿ್ಧ ಾಗಿ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರ ಮೇಲೆಯೂ ಇತರ
ಜನರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆಯೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಲೆಂದು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. 13 ನಿಮ್ಮ
ಹೃದಯಗಳುಬಲಗೊಳ್ಳಲೆಂದು ಹೀಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸುವು
ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ ನೀವು ತಂದೆ ಾದ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಪರಿಶುದ್ಧರೂ ತಪಿ್ಪಲ್ಲದವರೂ ಆಗಿರುವಿರಿ.

4
ದೇವರನು್ನ ಹಷರ್ಗೊಳಿಸುವ ಜೀವನ

1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇತರ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿದೆ್ದೕವೆ.
ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವಿರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ
ಸಮಪರ್ಕ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ಾವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ
ಮತು್ತ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 2 ನೀವು ಾವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ೕ ಅವುಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇವೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ
ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಾವು ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆವು. 3 ನೀವು
ಪವಿತ್ರ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಲೈಂಗಿಕ
ಾಪಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. 4 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಹಗಳನು್ನ
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ಅಪೇ . ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನು್ನ
ಪವಿತ್ರ ಾದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಬಳಸಿದರೆ, ದೇವರಿಗೆ ೌರವವನು್ನ ನೀಡಿದಂ ಾಗುವುದು.*
5 ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನು್ನ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ. ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿಯದ
ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಬಳಸು ಾ್ತರೆ. 6ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಹೋದರ ಾದವನನು್ನ ವಂಚಿಸಿ ಕೇಡು ಾಡ ಾರದು. ಾವು ಈ ಾಗಲೇ
* 4:4: ಅಥ ಾ “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಮತು್ತ ೌರ ಾನಿ್ವತ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಗೊತಿ್ತದೆ.”
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ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮತು್ತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರು
ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ. 7 ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆದಿ ಾ್ದನೆ.
ಾವು ಾಪದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಲು ಆತನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಆದುದರಿಂದ ಈ
ಉಪದೇಶವನು್ನ ಅನುಸರಿಸದವನು ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವುದು ದೇವರಿಗೇ ಹೊರತು
ಾನವನಿಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ತನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ನೀಡಿ ಾತನು ದೇವರೇ.
9 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ಹೇಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬುದರ

ಬಗೆ್ಗ ಾವು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಹೇಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಈ ಾಗಲೇ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
10 ಮಕೆದೋನಿಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನೆ್ನಲ್ಲ ನೀವು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಅವರನು್ನ ಇನೂ್ನ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿನೀವುಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂದು
ಾವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
11 ಾಂತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸಲು ನಿಮಿ್ಮಂ ಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ

ವ್ಯವ ಾರದ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳ. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಾರೆ ಕೆಲಸ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾವುಈ ಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. 12ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ,

ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲ್ಲದವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವತದ ರೀತಿಯನು್ನ ಕಂಡು ನಿಮ್ಮನು್ನ ೌರವಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಪೂರೈಕೆ ಾಗಿ ನೀವುಬೇರೆಯವರನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಭುವಿನ ಬರುವಿಕೆ
13 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಸತು್ತಹೋದ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು

ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅಪೇ . ನಿರೀ ಯಿಲ್ಲದ ಜನರಂತೆ ನೀವು
ದುಃಖದಿಂದಿರುವುದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 14 ಯೇಸು ಸತು್ತಹೋದನೆಂದು ಾವು
ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದನೆಂಬುದನೂ್ನ ಾವು
ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ. ಾಗೆಯೇ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸವಿಟು್ಟ ಸತು್ತಹೋದವರನು್ನ ದೇವರು
ಆತನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವನು.

15 ಈಗ ಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಪ್ರಭುವಿನ ಸ್ವಂತ ಸಂದೇಶವನೆ್ನೕ.
ಪ್ರಭುವು ಮತೆ್ತ ಬಂ ಾಗ ಈಗ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ ಾವು ಇನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದ ಇದ್ದರೆ
ಾವು ಪ್ರಭುವಿನ ತೆಯಲಿ್ಲರುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೂ ಸತು್ತಹೋದ ಇತರರಿಗಿಂತಲೂ
ಾವು ಮುಂದಿನವ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 16 ಪ್ರಭುವು ಾನೇ ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಇಳಿದುಬರುವನು. ಆಗ ಪ್ರ ಾನ ದೇವದೂತನು ದೇವರ ತುತೂರಿ ಧ ್ವನಿ ಡನೆ
ಆ ಾ ೕಷ ಾಡುವನು. ಕೂಡಲೇ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ಸತ್ತವರು ದಲು
ಎದು್ದಬರುವರು. 17ಅನಂತರ, ಇನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದುಳಿದಿರುವ ಾವು ಸತ್ತವರೊಡನೆ
ಒಂದುಗೂಡುವೆವು. ಪ್ರಭುವನು್ನ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಾವು ಮೇಘಗಳ
ನಡುವೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವೆವು. ಹೀಗೆ ಾವು ಾ ಾಗಲೂ ಪ್ರಭುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇರುವೆವು.
18ಆದ ಾರಣಈ ಾತುಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಸಂತೈಸಿರಿ.

5
ಪ್ರಭುವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗು ಾಗ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ
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1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈಗ ಾವು ಾಲ ಮತು್ತ ದಿನಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆ

ಬರೆಯುವ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ. 2 ಪ್ರಭುವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವ ದಿನವು ಾತಿ್ರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಕಳ್ಳನು
ಬರುವಂತೆ ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. 3 “ನಮಗೆ
ಾಂತಿಯಿದೆ. ಾವು ಸುರ ತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳು ಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ
ವಿ ಾಶವು ಗಭಿರ್ಣಿಗೆ ಪ್ರಸವವೇದನೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಜನರು
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

4 ಆದರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು ಕತ್ತಲಿನಲಿ್ಲ ( ಾಪದಲಿ್ಲ)
ಾಸಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆ ದಿನವು ನಿಮಗೆ ಕಳ್ಳನಂತೆ ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

5 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಮತು್ತ ಹಗಲಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಾವು
ಾತಿ್ರ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಕತ್ತಲೆ ಾಗಲಿ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ. 6 ಆದುದರಿಂದ ಾವು ಇತರ
ಜನರಂತಿರ ಾರದು. ಾವು ನಿದೆ್ರ ಾಡುವುದೇ ಬೇಡ. ಾವು ಎಚ್ಚರದಿಂದ
ಇದು್ದ, ನಮ್ಮನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 7 ನಿದೆ್ದ ಾಡುವ ಜನರು
ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನಿದಿ್ರಸು ಾ್ತರೆ. ಕುಡಿದು ಅಮಲೇರುವವರು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಕುಡಿದು
ಅಮಲೇರು ಾ್ತರೆ. 8 ಆದರೆ ಾವು ಹಗಲಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಾವು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿರೀ ಯು ನಮಗೆ
ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣ ಾಗಿರಬೇಕು.

9 ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ ತನ್ನ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗಲಿ ಎಂದಲ್ಲ.
ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಲೆಂದೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. 10 ಾವು ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸಲೆಂದು ಯೇಸು ನಮ ಾಗಿ
ಸತ್ತನು. ಯೇಸು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ, ಾವು ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುತೆ್ತೕ ೕ ಇಲ್ಲವೆ ಸತಿ್ತರುತೆ್ತೕ ೕ
ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. 11ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಸಂತೈಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿರಿ. ಈಗ
ನೀವು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಅದನೆ್ನೕ.

ಕೊನೆಯ ಾತುಗಳುಮತು್ತ ವಂದನೆಗಳು
12ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ,ಈಗನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ ಕೆಲಸ ಾಡು ಾ್ತ

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವವರನು್ನ ಮತು್ತ ಉಪದೇಶಿಸುವವರನು್ನ
ೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 13 ಅವರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಡುವ
ಸೇವೆ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ೌರವಿಸಿರಿ.
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಜೀವಿಸಿರಿ. 14 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ,

ಕೆಲಸ ಾಡದೆ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಾವು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ಹೆದರಿಕೊಂಡಿರುವವರನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿರಿ; ಬಲಹೀನರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಿ; ಎಲ್ಲರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಿ; 15 ಾರೂ ಅಪ ಾರಕೆ್ಕ
ಅಪ ಾರ ಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮತು್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ
ಾ ಾಗಲೂ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ.
16 ಾ ಾಗಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಿ. 17 ಎಡೆಬಿಡದೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 18 ದೇವರಿಗೆ

ಎ ಾ್ಲ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ. ಇದುವೇ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ತೋರಿಬಂದ ದೇವರ ಚಿತ್ತ.
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19ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಂದಿಸಬೇಡಿ. 20ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಹೀನೈಸಬೇಡಿ.

21 ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ, ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಭದ್ರ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 22 ಎ ಾ್ಲ
ವಿಧ ಾದ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರಿ.

23 ಾಂತಿ ಾಯಕ ಾದ ದೇವರು ಾನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನುಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ
ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ, ಶರೀರ, ಾ್ರಣಗಳು ದೋಷರಹಿತ ಾಗಿರಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ.
24ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆಯು ಾತನೇಅದನು್ನ ನಿಮ ಾಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು.

25 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದಯ ಾಡಿ ನಮ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.
26ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ ಾಗ ಪವಿತ್ರ ಾದಮುದಿ್ದಟು್ಟ ವಂದಿಸಿರಿ.
27 ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಾ್ಲ ಓದಿ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಾನು
ನಿಮಗೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 28ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು
ನಿ ್ಮಡನೆ ಇರಲಿ.
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ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ
ಬರೆದ ಎರಡನೆ ಪತ್ರ

1 ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ
ಥೆಸಲೋನಿಕದವರ ಸಭೆಗೆ ೌಲನು, ಸಿ ಾ್ವನನು ಮತು್ತ ತಿ ಥೆಯನು ಬರೆಯುವ
ಪತ್ರ.

2 ತಂದೆ ಾದ ದೇವರ ಮತು್ತ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ
ನಿಮಗಿರಲಿ.

3 ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಿಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಯು ಮತು್ತ ಇತರರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕೆ್ಕ
ಹೆಚಾ್ಚಗುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುವುದು ೕಗ ್ಯ ಾದ
ಾಯರ್ ಾಗಿದೆ. 4 ದೇವರ ಇತರ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಳಪಡುತೆ್ತೕವೆ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ನಂಬಿಕೆ ಮತು್ತ ಸಹನೆಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಇತರ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ.
ನೀವು ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅನೇಕ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದ್ದರೂ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಸಹನೆಯಿಂದಲೂ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.

ದೇವರ ತೀಪರ್ನು್ನ ಕುರಿತು ೌಲನ ವಿವರಣೆ
5ದೇವರು ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪರ್ನು್ನ ನೀಡು ಾ್ತನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಅದೇ ಪ್ರ ಾಣ ಾಗಿದೆ.

ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ನೀವು ೕಗ್ಯ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಆತನ ಅಪೇ . ನೀವು
ಹಿಂಸೆಪಡುತಿ್ತರುವುದು ಆ ಾಜ್ಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರವೇ. 6 ದೇವರು ೕಗ ್ಯ ಾದುದ್ದನೆ್ನೕ
ಾಡು ಾ್ತನೆ. ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ತೊಂದರೆ

ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 7 ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿರುವ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಾಂತಿಯನು್ನ
ನೀಡು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ನಮಗೂ ಾಂತಿಯನು್ನ ನೀಡುವನು. ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ತನ್ನ
ಶಕಿ್ತ ಾಲಿಗ ಾದ ದೂತರೊಂದಿಗೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ ಈ ಾಂತಿಯನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ. 8 ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಗ ಡನೆ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದವರಿಗೂ ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿಲ್ಲದವರಿಗೂ
ದಂಡನೆಯನು್ನ ಬರ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 9 ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಾದ ದಂಡನೆ ಾಗುವುದು.
ಪ್ರಭುವಿನೊಂದಿಗಿರಲು ಅವರಿಗೆ ಅವ ಾಶ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನ
ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ದೂರವಿರಿಸು ಾ್ತನೆ. 10 ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆತನು ತನಗೆ ದೊರೆಯಬೇ ಾದ ವೈಭವವನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಲು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗು ಾ್ತನೆ. ಆತನನು್ನ ನಂಬಿದ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಕಂಡು ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗುವರು. ಾವು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ನಂಬಿದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಆ ಸಮೂಹದಲಿ್ಲರುವಿರಿ.

11 ಆದ ಾರಣವೇ ಾ ಾಗಲೂ ನಿಮ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ಾವ ಒಳೆ್ಳಯ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನೀವುಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದುದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದನೋ,ಆ ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ

ನೀವು ಜೀವಿಸಲಿ ಾ್ಕಗುವಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಒಳೆ್ಳಯ ತನವು
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ನಂಬಿಕೆಯು
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ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾಯರ್ ಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು ಹೆಚು್ಚಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಾಡಲು
ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದನಿಮಗೆಸ ಾಯ ಾಡಲೆಂದುಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 12ನಮ್ಮ
ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲೆಂದು ಮತು್ತ ನೀವೂ
ಆತನಲಿ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲೆಂದು ಾವು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ಆ ಮಹಿಮೆಯು ನಮ್ಮ
ದೇವರಮತು್ತ ಪ್ರಭುಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.

2
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳು ಸಂಭವಿಸುವವು

1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವುದನು್ನ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಬೇ ಾಗಿದೆ. ಾವೆಲ್ಲರೂ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಆತನನು್ನ ಸಂಧಿಸುವ ಾಲವನು್ನ ಕುರಿತು ನಿ ್ಮಡನೆ ಾತ ಾಡಲು
ಇಚಿ್ಛಸುತೆ್ತೕವೆ. 2ಪ್ರಭುವಿನ ದಿನವು ಈ ಾಗಲೇ ಬಂದುಬಿಟಿ್ಟತು ಎಂದು ಾ ಾದರು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಕೂಡಲೇ ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಅಥ ಾ ಭಯಪಡಬೇಡಿ.
ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನ ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಉಪದೇಶದ ಾ್ಲಗಲಿ ಾಗೆ ಹೇಳುವ
ಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಾವ ಾದರೂ ಸುಳು್ಳಪತ್ರವನೆ್ನೕ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾನೇ
ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಓದಿ ತಿಳಿಸುವ ಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. 3 ಾರೂ ಾವ
ವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಲು ಅವ ಾಶ ನೀಡದಿರಿ. ಜನರು ದೇವರಿಗೆ
ವಿಮುಖ ಾಗದ ಹೊರತು,ಅಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನು ಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಹೊರತು ಆ ದಿನವು
ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 4 ದೇವರೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳವ ಏನನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ, ಜನರು ಪೂಜಿಸುವ
ಾವುದನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ ಅಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ತನ್ನನು್ನ
ಾನೇ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಆಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಾನೇ
ದೇವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.

5 ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆಯೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ದಲೇ
ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಾಪಕವಿಲ್ಲವೇ? 6 ಈಗ ಅಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನನು್ನ ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವುದು
ಾವುದೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವನು ತಕ್ಕ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರಲೆಂದೇ

ಅವನನು್ನ ಈಗ ತಡೆಹಿಡಿಯ ಾಗಿದೆ. 7 ರಹಸ್ಯ ಾದ ದುಷ್ಟಶಕಿ್ತಯು ಈ ಾಗಲೇ
ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಧಿಸು ಾ್ತ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ರಹಸ್ಯ ಾದ
ದುಷ್ಟಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಒ ಾ್ಬತನಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ತೆಗೆದುಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ
8 ಅಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನು ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ತನ್ನ
ಾಯಿಯ ಉಸಿರಿನಿಂದಲೇ ಕೊಲು್ಲವನು; ತನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ
ಾಶಪಡಿಸುವನು.
9 ಆ ಅಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನು ಸೈ ಾನನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಕೂಡಿದವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.

ಅವನು ಅನೇಕ ೕಸದ ಪ ಾಡಗಳನು್ನ, ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ,
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 10 ಸತ್ಯವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸದೆ ತಪಿ್ಪಹೋಗಿರುವ
ಜನರನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಲು, ಅವನು ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ ತಂತ್ರಗಳನು್ನ ಾಡುವನು.
(ಅವರು ಸತ್ಯವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ್ದರೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತಿ್ತದ್ದರು.) 11 ಆದರೆ ಆ ಜನರು
ಸತ್ಯವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಾರಣ, ಸತ್ಯವನು್ನ ತೊರೆದು, ಸತ್ಯವಲ್ಲದ್ದನು್ನ ನಂಬುವಂತೆ
ಾಡುವ ಶಕಿ್ತ ಂದನು್ನ ದೇವರು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು ಾ್ತನೆ. 12 ಸತ್ಯವನು್ನ
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ನಂಬದೆ, ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ದಂಡನೆಗೆ ಒಳ ಾಗುವರು.
ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ನೀವು ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವಿರಿ

13 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪ್ರಭುವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ರ ಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆದಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ಮತು್ತ ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿರುವ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದನೀವುರಕ್ಷಣೆಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ. 14ನೀವುರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು
ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಬೇಕೆಂದು, ಾವು
ಾರಿದ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಮೂಲಕ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದನು. 15 ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದೃಢ ಾಗಿರಿ. ಾವು ಾತಿನ ಮೂಲಕ ಮತು್ತ ಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡೇ ಇರಿ.

16-17 ನೀವು ಹೇಳುವ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಾಡುವ ಒಳೆ್ಳಯ
ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಲವನೂ್ನ ಆದರಣೆಯನೂ್ನ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಮತು್ತ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರು ನಿಮಗೆದಯ ಾಲಿಸಲಿಎಂದು ಾವು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ.
ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ಆತನು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ
ನಿರೀ ಯನೂ್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಆದರಣೆಯನೂ್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.

3
ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ

1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿನ
ಉಪದೇಶವುತ್ವರಿತಗತಿಯಲಿ್ಲಹಬ್ಬಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ. ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇಇತರಜನರುಈ
ಉಪದೇಶವನು್ನ ೌರವಿಸುವಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ. 2 ಕೆಟ್ಟವ ಾದ ಮತು್ತ ದುಷ್ಟ ಾದ ಜನರ
ಕೈಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವಂತೆ ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ. (ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟಲ್ಲ.)

3 ಆದರೆ ಪ್ರಭುವು ನಂಬಿಗಸ್ತನು. ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸುವನು ಮತು್ತ
ಕೆಡುಕನಿಂದ (ಸೈ ಾನನಿಂದ) ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವನು. 4 ಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂಬ ಭರವಸೆಯನು್ನ ಪ್ರಭುವೇ ನಮಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡುವಿರೆಂದು ನಮಗೆ
ತಿಳಿದದೆ. 5 ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಕಡೆಗೂ ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಳೆ್ಮಯ ಕಡೆಗೂ ನಿಮ್ಮ
ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಪ್ರಭುವೇ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿ ಎಂದು ಾವು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ.

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ದುಡಿಯಲಿ
6 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಕೆಲಸ ಾಡದ ವಿ ಾ್ವಸಿಯಿಂದ ನೀವು

ದೂರವಿರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಆ ಾಪಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ನೀಡಿದ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಅವರು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
7 ಾವು ಜೀವಿಸುವಂತೆಯೇ ನೀವೂಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಾವು ನಿಮ್ಮ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಸೋ ಾರಿಗ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; 8ಹಣ ಕೊಡದೆ ಾರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ
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ಊಟ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಾಗ ಾರದೆಂದು ಹಗಲಿರುಳು
ಎಡೆಬಿಡದೆ ಕೆಲಸ ಾಡಿದೆವು. 9 “ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ” ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೇಳಲು ನಮಗೆ ಹಕಿ್ಕತು್ತ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ೕಷಣೆಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಾವೇ ದುಡಿದು
ಸಂ ಾದಿಸಿದೆವು, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಾವು ಾದರಿ ಾಗಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದವು. 10 ಾವು
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡವಿ ಾ್ದಗ, “ಕೆಲಸ ಾಡದವನುಊಟವನೂ್ನ ಾಡಕೂಡದು” ಎಂಬ
ನಿಯಮವನು್ನ ವಿಧಿಸಿದೆವು.

11 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡದೆ ಇತರರ ಜೀವನದಲಿ್ಲ
ಆಸಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. 12 ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾವು
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಅವರೇ ದುಡಿದು ತಮ್ಮ
ಆ ಾರವನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 13 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
14 ಈ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಾತುಗಳಿಗೆ ಾವ ಾದರೂ

ವಿಧೇಯ ಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಾರೆಂಬುದನು್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಿ. ಅವನ
ಸಹ ಾಸ ಾಡಬೇಡಿ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಾಚಿಕೆ ಆಗಬಹುದು. 15 ಆದರೆ ಅವನನು್ನ
ವೈರಿಯೆಂದು ಎಣಿಸದೆ ಸಹೋದರನೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಂಡು ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳಿರಿ.
ಕೊನೆಯ ಾತುಗಳು

16 ಾಂತಿ ಾಯಕ ಾದ ಪ್ರಭುವು ಎ ಾ್ಲ ಾಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ
ಎ ಾ್ಲ ವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮಗೆ ಾಂತಿಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಲಿ. ಪ್ರಭುವು
ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ.

17 ೌಲ ಾದ ಾನು ಈಗ ನನ್ನ ಕೈಬರಹದಿಂದ ಈ ಪತ್ರವನು್ನ
ಮು ಾ್ತಯಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಇದೇ ನನ್ನ ಗುರುತು. ಇದೇ ನನ್ನ
ಕೈ ಬರಹ.

18ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ.
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ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ
ಬರೆದ ದಲನೆ ಪತ್ರ

1 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲನು ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ.
ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ನಿರೀ ಗೆ ಆ ಾರ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ
ಆ ಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾನು ಅ ಸ್ತಲ ಾದೆನು.

2ನೀನು ನಂಬಿಕೆಉಳ್ಳವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ನಿಜ ಾದಮಗನಂತಿರುವೆ.
ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಿಂದ ಕೃಪೆಯೂ

ಕರುಣೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ನಿನಗೆ ಲಭಿಸಲಿ.
ದುಬೋರ್ಧನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

3 ಾನುಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ, ನೀನು ಎಫೆಸದಲೆ್ಲೕ ಇರು ಎಂದು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸಿದೆ್ದ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವರು ಅಲಿ್ಲ ಸುಳು್ಳ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ನೀನು ಅದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 4ಕಲ್ಪ ಾಕಥೆಗಳಿಗೂ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ವಂ ಾವಳಿಗಳಿಗೂ
ಗಮನಕೊಡ ಾರದೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸು. ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಾದವಿ ಾದಗಳನು್ನ
ಾತ್ರ ತರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ದೇವರ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಪ್ರ ೕಜನವೇನೂ ಇಲ್ಲ.

ದೇವರ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಾಡಬೇಕು. 5 ಪಿ್ರೕತಿಯೇ ಈ ಆ ಯ
ಗುರಿ ಾಗಿದೆ. ಈ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಶುದ್ಧಹೃದಯ
ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು; ೕಗ ್ಯ ಾದ ಾಯರ್ವನೆ್ನೕ ಾಡುವವ ಾಗಿರಬೇಕು;
ಮತು್ತ ನಿಷ ್ಕಪಟ ಾದ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರಬೇಕು. 6 ಕೆಲವರು ಈ
ಗುರಿತಪಿ್ಪ ನಿರಥರ್ಕ ಾದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 7 ಾವು
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ಅಪೇ . ಆದರೆ ಾವು ಏನು
ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದೇ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ತಮಗೆ ಖಚಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ

ಎಂದು ಾವು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳನೂ್ನ ಅವರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
8 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಒಳೆ್ಳಯದೇ. ಆದರೆ ಅದನು್ನ ನಿಷೆ್ಠಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.

9ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ರೂಪಿಸಿದು್ದ ಒಳೆ್ಳಯವರಿ ಾಗಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಅದನು್ನ ರೂಪಿಸಿದು್ದ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಮತು್ತ ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು
ಒಪ್ಪದಿರುವ ಜನರಿಗಷೆ್ಟೕ. ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಜನರಿಗೆ ಮತು್ತ ಾಪಿಷ್ಠರಿಗೆ,
ಅಧಮಿರ್ಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಪರಿಶುದ್ಧರಲ್ಲದವರಿಗೆ, ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲವವರಿಗೆ
ಮತು್ತ ಕೊಲೆ ಾರರಿಗೆ, 10ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುವವರಿಗೆ,ಸಲಿಂಗ ಾಮಿಗಳಿಗೆ,
ಗು ಾಮರನು್ನ ಾ ಾಟ ಾಡುವವರಿಗೆ, ಸುಳ್ಳನು್ನ ಹೇಳುವವರಿಗೆ, ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ
ಮೀರುವ ಜನರಿಗೆ, ದೇವರ ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಏನನು್ನ ಬೇ ಾದರೂ
ಾಡುವವರಿಗೆ ಅದನು್ನ ರೂಪಿಸ ಾಗಿದೆ. 11 ಈ ಉಪದೇಶವು ಜನರಿಗೆ

ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಒಂದು ಾಗ ಾಗಿದೆ.
ಾಗ ್ಯವಂತ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೇ ಈಮಹಿಮೆಯಸು ಾತೆರ್ಯು ಬಂದಿತು.
ದೇವರ ಕರುಣೆ ಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು
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12 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ, ಆತನ

ಸೇವೆ ಾಡುವ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಾನು ಆತನಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ. 13 ದಲು, ಾನು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿರುದ್ಧ ಾತ ಾಡಿದೆ್ದನು. ಆತನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದೆ್ದನು. ಆತನಿಗೆ ನೋ ಾಗುವಂಥ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದನು. ಆದರೆ ಾನೇನು ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ನನಗೆ
ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದದೇವರು ನನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿದನು. ನಂಬದಿರು ಾಗ ಾನು
ಅವುಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆನು. 14 ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಕೃಪೆಯು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ನನಗೆಲಭಿಸಿತು. ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವನಂಬಿಕೆಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿಗಳುಆಕೃಪೆ ಂದಿಗೆ
ಬಂದವು.

15 ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಂಗತಿ ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಅದನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದೇನೆಂದರೆ: ಾಪಿಗಳನು್ನ
ರ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದನು. ಆ ಾಪಿಗಳಲಿ್ಲ
ಾನೇ ಮುಖ್ಯನು. 16 ಆದರೆ ನನಗೆ ಕರುಣೆ ದೊರೆಯಿತು. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸು ತನ್ನ
ಅಮಿತ ಾದ ಾಳೆ್ಮಯನು್ನ ನನ್ನಲಿ್ಲ ತೋಪರ್ಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ನನಗೆ ಕರುಣೆಯನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. ಾಪಿಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ನನಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ತನ್ನ ಾಳೆ್ಮಯನು್ನ
ತೋರಿದನು. ನಿತ್ಯಜೀವ ಾ್ಕಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯನಿ್ನಡುವ ಜನರಿಗೆ ಾನು
ದೃ ಾ್ಟಂತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದೇ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸಿದನು. 17 ಸ ಾ ಾಲ ಆಳುವ
ಅರಸನಿಗೆ ೌರವವೂಮಹಿಮೆಯೂಇರಲಿ. ಆತನಿಗೆಲಯವೆಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆತನು
ಅದೃಶ್ಯ ಾಗಿರುವನು. ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ ಾದ ಆತನಿಗೆ ೌರವವೂ ಮಹಿಮೆಯೂ
ಉಂಟಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.

18 ತಿ ಥೆಯನೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಮಗನಂತಿರುವೆ. ಾನು ನಿನಗೆ
ಆ ಾಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ದಲು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸ ಾದ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳಿಗೆ
ಅನುಗುಣ ಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯ ದಿವ್ಯ ಹೋ ಾಟವನು್ನ ಾಡು. 19 ನಂಬಿಕೆಯು
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಅಚಲ ಾಗಿರಲಿ, ನಿನಗೆ ೕಗ ್ಯವೆನಿಸಿದ್ದನೆ್ನೕ ಾಡು. ಕೆಲವು ಜನರು ಹೀಗೆ
ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯೆಲ್ಲವೂ ಾಶ ಾಯಿತು. 20 ಹುಮೆ ಾಯನು ಮತು್ತ

ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡರನು ಾಗೆ ಾಡಿದರು. ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಕೂಡದೆಂದು
ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೆಂದೇ ಅವರನು್ನ ಸೈ ಾನನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆನು.

2
ಾ್ರಥರ್ನೆಮತು್ತ ಸ ಾಕೂಟಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು

1 ಟ್ಟ ದಲನೆಯ ಾಗಿ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಎ ಾ್ಲ
ಜನರಿ ಾಗಿ ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ, ವಿ ಾಪಿಸಿರಿ, ಅವರ ಅಗತ್ಯಕೆ ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ ಬಿನ್ನಹ
ಾಡಿರಿ ಮತು್ತ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ. 2 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಂತಿ ಸ ಾ ಾನಗಳು

ನೆಲಸಿ ಾವು ದೇವರನು್ನ ಪೂಣರ್ಭಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ೌರವದಿಂದಲೂ ಆ ಾಧಿಸಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗುವಂತೆ ಅರಸರಿ ಾಗಿಯೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 3 ಇದು
ಒಳೆ್ಳಯದೂಮತು್ತ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರಿಗೆಮೆಚಿ್ಚಕೆಕರವೂಆಗಿದೆ.

4 ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ರ ಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದು, ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ದೇವರು ಬಯಸು ಾ್ತನೆ. 5 ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ. ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ ್ಯರಿಗೂ
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ಮಧ್ಯಸ್ತನು ಒಬ್ಬನೇ. ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿರುವ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಆತನು. 6 ಯೇಸುವು
ಜನರೆಲ್ಲರ ಾಪಗಳಿಗೆ ತನ್ನನೆ್ನೕ ಉಚಿತ ಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬದೇವರಅಪೇ ಗೆಯೇಸುವುತಕ್ಕ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾ ನೀಡಿದನು. 7ಆದ
ಾರಣವೇ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ನನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು.
(ಇದು ಸತ್ಯ, ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.) ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ
ನಂಬಬೇಕೆಂತಲೂ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಪುರುಷರಿಗೆಮತು್ತ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆಗಳು

8ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಪುರುಷರು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇ . ತಮ್ಮ
ಕೈಗಳನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವ ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಾ ಾ್ವದ
ಾಡುವವರೂ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವವರೂ ಆಗಿರ ಾರದು.
9 ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ತಮಗೆ ೕಗ್ಯ ಾದ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಾನು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರ ಉಡುಪುಗಳು ಅವರು ಾನಸೆ್ಥಯರು
ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸುವಂಥವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ತಮ್ಮ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ
ಹೆಚಿ್ಚಸಲು ತಲೆಕೂದಲನು್ನ ಅಲಂ ಾರಿಕ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಕೊಳ್ಳಕೂಡದು; ಬಂ ಾರವನು್ನ
ಮತು್ತ ಮುತು್ತಗಳನು್ನ ತೊಟು್ಟಕೊಳ್ಳಕೂಡದು ಮತು್ತ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಕೂಡದು. 10 ಆದರೆ ಅವರು ೕಗ ್ಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದರ
ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ
ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ತಮ್ಮನು್ನ ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

11 ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಮತು್ತ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು
ಪೂಣರ್ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. 12ಅವರು ಪುರುಷರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಅವರ
ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರ ಚ ಾಯಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಾನು ಸಮ್ಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು
ೌನ ಾಗಿರಬೇಕು. 13 ಏಕೆಂದರೆ ದಲು ನಿಮಿರ್ತ ಾದವನು ಆ ಾಮ.

ಅನಂತರ ನಿಮಿರ್ತ ಾದದು್ದ ಹವ್ವಳು. 14 ಅಲ್ಲದೆ ಸೈ ಾನನಿಂದ ವಂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ
ಆ ಾಮನಲ್ಲ. ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ವಂಚನೆಗೆ ಬಲಿ ಾಗಿ ಾಪಿ ಾದಳು. 15ಆದರೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ, ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಸರಿ ಾದ ನಡವಳಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ದೃಢ ಾಗಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆರು ಾಗ ರ ಸಲ್ಪಡುವರು.

3
ಸ ಾ ಾಯಕರು

1 ಾನು ಹೇಳುವ ಈ ಸಂಗತಿ ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಸ ಾಧ್ಯಕ್ಷ ಾಗಲು
ಬಹಳ ಾಗಿ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವನು ಒಳೆ್ಳಯ ಕೆಲಸವನೆ್ನೕ ಅಪೇ ಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
2 ಅವನು ಜನರ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳ ಾಗದಷು್ಟ ಉತ್ತಮ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ
ಪತಿ್ನಯಿರಬೇಕು. ಅವನು ಜಿತೇಂದಿ್ರಯನೂ ಾನಿಯೂ ಆಗಿರಬೇಕು; ಜನರ
ೌರವಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ಾಗಿರಬೇಕು; ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಾ್ವಗತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು; ಒಳೆ್ಳಯ ಉಪದೇಶಕ ಾಗಿರಬೇಕು; 3ಮದ್ಯ ಾನದಲಿ್ಲ

ಆಸ್ತಕ ಾಗಿರ ಾರದು ಮತು್ತ ಹಿಂ ಾತ್ಮಕ ಾಗಿರ ಾರದು. ಅವನು ಾತಿ್ವಕನೂ
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ಾಂತನೂ ಆಗಿರಬೇಕು; ಹಣ ಾಸೆ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರ ಾರದು. 4 ಅವನು ತನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯಕ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಅವನಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದ ಪೂಣರ್ ೌರವವನು್ನ ನೀಡುವಂತಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಇದರ
ಅಥರ್. 5 (ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಆಳಲು ತಿಳಿಯದವನು ದೇವರ ಸಭೆಯನು್ನ
ಪ ಾಮರಿಸಲು ಸಮಥರ್ನಲ್ಲ.)

6ಅವನುಹೊಸವಿ ಾ್ವಸಿ ಾಗಿರ ಾರದು. ಹೊಸವಿ ಾ್ವಸಿಯನು್ನ ಸ ಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದರೆ, ಅವನು ಗವಿರ್ಷ್ಠ ಾಗುವನು. ಸೈ ಾನನು ತನ್ನ ಗವರ್ದ ನಿಮಿತ್ತ ಶಿ ಗೆ

ಒಳ ಾದಂತೆ ಇವನೂ ಶಿ ಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವನು. 7ಸ ಾಧ್ಯಕ್ಷನು ಸಭೆಯಲಿ್ಲಲ್ಲದ ಜನರ
ೌರವಕೆ್ಕ ಸಹ ಾತ್ರ ಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಅವನು ಇತರರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವುದೂ
ಇಲ್ಲ, ಸೈ ಾನನ ವಂಚನೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ.
ವಿಶೇಷ ಸೇವಕರು

8 ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಸೇವಕ ಾದವರು ತಮ್ಮ ನಡತೆಯ
ನಿಮಿತ್ತ ಇತರರಿಂದ ೌರವ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರಬೇಕು. ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿ
ಾ ಾಡುವಂಥವ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಮದ್ಯ ಾನದಲಿ್ಲ ಆಸ್ತಕ ಾಗಿದು್ದ ತಮ್ಮ
ಾಲವನು್ನ ಕಳೆಯುವವ ಾಗಿರ ಾರದು; ಾ ಾಗಲೂ ಇತರರನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಿ
ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವ ಾಗಿರ ಾರದು; 9 ದೇವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ
ಸತ್ಯವನು್ನ ಶುದ್ಧ ಮನ ಾ್ಸ ಯಿಂದ ಾಡುವವ ಾಗಿರಬೇಕು. 10 ಅವರನು್ನ
ನೀನು ದಲು ಪರೀ ಸು. ಅವರು ಕಳಂಕರಹಿತ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೇವಕ ಾಗಿ ಸೇವೆ
ಾಡಬಹುದು.
11 ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಸೇವಕಿಯ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಜನರ
ೌರವಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಇತರ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಹೇಳುವಂಥವ ಾಗಿರ ಾರದು. ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರಬೇಕು; ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಬೇಕು.

12 ಸ ಾಸೇವಕರು ಏಕ ಪತಿ್ನ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತು್ತ
ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯಕ ಾಗಿರಬೇಕು. 13 ೕಗ ್ಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವ
ಜನರು ತಮಗೆ ೌರವಯುತ ಾದ ಾ್ಥನವನು್ನ ಪಡೆಯುವರು. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ತಮಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ಭರವಸೆಉಳ್ಳವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ.
ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ರಹಸ್ಯ

14 ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಹುಬೇಗ ಬರುವೆನೆಂಬ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ
ಾನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 15 ನಂತರ ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬೇಗ
ಾರದೆ ಇದ್ದರೂ, ದೇವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಜನರು ಾಡಲೇಬೇ ಾದ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆಮನೆಯು ಜೀವಂತ ದೇವರ ಸಭೆ. ಅದು ಸತ್ಯದ ಅಡಿ ಾಯವೂ
ಆ ಾರವೂಆಗಿದೆ. 16ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಆ ಾಧ ಾ ಜೀವಿತದ ರಹಸ್ಯವು
ಮಹೋನ್ನತ ಾದದು್ದ:

ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾನವ ದೇಹದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದನು.
ಆತನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನಿರೂಪಿಸಿದನು.
ದೇವದೂತರಿಗೆ ಆತನು ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.
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ಆತನನು್ನ ಕುರಿತ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳವರಿಗೆಲ್ಲ (ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ)
ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸ ಾಯಿತು.

ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು.
ಆತನು ಮಹಿಮೆ ಂದಿಗೆ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು.

4
ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

1ಮುಂದಿನದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವುಜನರು ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಆ ಜನರು ಸು ಾ್ಳಡುವ ದು ಾತ್ಮಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವರು; ದೆವ್ವಗಳ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವರು. 2 ಆ
ಬೋಧನೆಗಳು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವ ಮತು್ತ ವಂಚಿಸುವ ಜನರ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತವೆ.
ಅವರು ಸರಿತಪು ್ಪಗಳ ಭೇದವನು್ನ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಾದ ಕಬಿ್ಬಣದಿಂದ
ಸುಟು್ಟ ಬೂದಿ ಾಗುವಂತೆ ಅವರ ವಿವೇಕವು ಾಶಗೊಂಡಿದೆ. 3 ಜನರು
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆಂದೂಕೆಲವುಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದೆಂದೂ
ಅವರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರು ಮತು್ತ ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವವರು
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿ ಆ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾತನು ದೇವರೇ. 4 ಆತನು ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಪ್ರತಿ ಂದೂ
ಉತ್ತಮ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಾವುದನೆ್ನೕ
ಆಗಲಿ ನಿಷಿದ್ಧವೆಂದು ತಿರಸ ್ಕರಿಸ ಾರದು. 5 ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಾಕ್ಯದಿಂದ ಮತು್ತ
ಾ್ರಥರ್ನೆಯಿಂದ ಅದು ಪವಿತ್ರ ಾಗಿದೆ.

ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕ ಾಗಿರು
6ಅಲಿ್ಲರುವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರೆ, ನೀನು

ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕ ಾಗಿರುವೆ ಎಂಬುದನೂ್ನ ನಂಬಿಕೆಯ ನುಡಿಗಳಿಂದ
ಮತು್ತ ಉತ್ತಮ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಲಗೊಂಡಿರುವೆ
ಎಂಬುದನೂ್ನ ತೋರಿಸಿದಂ ಾಗುತ್ತದೆ. 7 ದೇವರ ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೊಂದಿಕೆ ಾಗದ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ
ಕಥೆಗಳನು್ನ ಜನರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಆ ಕಥೆಗಳ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಡ.
ದೇವರಿಗೆ ನಿಜ ಾದ ಸೇವೆ ಾಡಲು ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಬೋಧಿಸಿಕೊ. 8 ನೀನು
ದೇಹವನು್ನ ಪಳಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿನಗೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಯಕ ಾಗುವುದು.
ಆದರೆ ದೇವರ ಸೇವೆಯು ನಿನಗೆ ಎ ಾ್ಲ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಸ ಾಯಕ ಾಗುವುದು.
ದೇವರ ಸೇವೆಯು ಇಹಪರಗಳೆರಡರಲೂ್ಲ ನಿನಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಉಂಟು
ಾಡುವುದು. 9ಈ ಸಂಗತಿಯು ನಂಬತಕ್ಕದೂ್ದ ಸ ಾರ್ಂಗಿ ಾರಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾದದೂ್ದ

ಆಗಿದೆ. 10 ಆದ ಾರಣವೇ, ಾವು ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಮೇಲೆ
ನಿರೀ ಯಿಟು್ಟ ದುಡಿಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ಹೋ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಆತನು ಎ ಾ್ಲ
ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ತನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ಆತನು ವಿಶೇಷ ಾದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ರಕ್ಷಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

11 ಇವುಗಳನು್ನ ಆ ಾಪಿಸು ಮತು್ತ ಬೋಧಿಸು. 12 ನೀನು
ೌವನಸ್ಥ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಪ್ರಮುಖನಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ
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ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡಲು ಾರಿಗೂ ಅವ ಾಶಕೊಡದಿರು. ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಹೇಗೆ
ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಕೆ್ಕ ನೀನೇ ಅವರಿಗೆ ಾದರಿ ಾಗಿರು. ನಡೆನುಡಿಗಳಲಿ್ಲ,
ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ, ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ನೀನೇ ಅವರಿಗೆ
ಾದರಿ ಾಗಿರು.
13ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಓದಿಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಬಲಪಡಿಸು ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ

ಬೋಧಿಸು. ಾನು ಬರುವತನಕ ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರು. 14 ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ
ವರವನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರು. ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರು ಪ್ರ ಾದನೆಗ ಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ
ಕೈಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿಟಾ್ಟಗ ಆ ವರವು ನಿನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 15ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರು. ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ನಿನ್ನ ಜೀವನವನು್ನ ಮುಡಿ ಾಗಿಡು.

ಆಗ ನಿನ್ನ ಾಯರ್ವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುವರು.
16 ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನ ಬೋಧನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರು.
ೕಗ ್ಯ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸು ಾ್ತ ಬೋಧಿಸು. ಆಗ ನೀನು, ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ

ಬೋಧನೆ ಕೇಳುವವರನೂ್ನ ರ ಸುವೆ.

5
1ವೃದ್ಧ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಕೋಪದಿಂದ ಾ ಾಡದೆಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯೆಂದು
ಾವಿಸಿಅವರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು. ೌವನಸ್ಥರನು್ನ ಸಹೋದರರಂತೆಯೂ 2ವೃದ್ಧ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಾಯಿಗಳಂತೆಯೂ ೌವನಸೆ್ಥಯರನು್ನ ಸಹೋದರಿಯರಂತೆಯೂ
ಪರಿಗಣಿಸು. ಾ ಾಗಲೂ ಅವರೊಡನೆ ಒಳೆ್ಳಯ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊ.

ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಹೇಗೆ ೕಷಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮಗಳು
3 ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸು. 4 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಗೆ ಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ,
ಮ್ಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಅವರು ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದರ

ಮೂಲಕ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ೌರವವನು್ನ ತೋರಬೇಕು. ಅವರು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ,
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಅಜ್ಜಅಜಿ್ಜಯರಿಗೆ ಪ್ರತು್ಯಪ ಾರ ಾಡಿದಂ ಾಗುವುದು.
ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದದು್ದ. 5 ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಸ ಾಯಕರಿಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಆಕೆಯು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ದೇವರ
ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡುವಳು. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಹಗಲು ಾತಿ್ರಯೆಲ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವಳು.
ಅವಳು ದೇವರ ಸ ಾಯವನು್ನ ಬೇಡುವಳು. 6 ಆದರೆ ವಿಧವೆ ಾದವಳು ತನ್ನ
ಇಚೆ್ಛಪೂರೈಕೆ ಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವಿತವನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ ಅವಳು ಬದುಕಿದ್ದರೂ
ಸತ್ತಂತೆಯೇ. 7ಜನರು ನಿಂದೆನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗದಂತೆ ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ ಕ್ರಮಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸು. ಆಗ ಾರೂ ಅವರನು್ನ ನಿಂದಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 8 ಾವ ಾದರೂ ಸ್ವಂತ
ಜನರನು್ನ ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು
ಸತ್ಯಬೋಧನೆಯನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ನಂಬದವನಿಗಿಂತ ತುಂ ಾ
ಕೀ ಾದವನು.

9ವಿಧವೆಯರಪಟಿ್ಟಗೆಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಧವೆಯರುವಯಸಿ್ಸನಲಿ್ಲಅರವತು್ತ ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತ
ಮೇಲ್ಪಟಿ್ಟರಬೇಕು. ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದವಳೆಂದೂ 10 ಒಳೆ್ಳಯ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವಳೆಂದೂ ಹೆಸರನು್ನ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಅವಳು
ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಾಕಿಸಲಹಿದವಳೂ, ಅತಿಥಿಗಳನು್ನ ಸತ್ಕರಿಸಿದವಳೂ, ದೇವಜನರ
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ಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆದವಳೂ, ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದವಳೂ
ಮತು್ತ ತನಿ್ನಂ ಾದಷು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದವಳೂಆಗಿರಬೇಕು.

11 ಆದರೆ ಾ್ರಯದ ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಆ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸ ಾರದು. ಅವರು
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ತಮ್ಮನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ದೈಹಿಕ ಬಯಕೆಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪದೇಪದೇ
ಆತನಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗು ಾ್ತರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಮತೆ್ತ ಮದುವೆ ಾಗಲು
ಆಸಕ್ತ ಾಗು ಾ್ತರೆ. 12 ಾವು ಕೊಟ್ಟ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಮೀರಿದವರೆಂಬ ತೀಪುರ್
ಅವರಿ ಾಗುತ್ತದೆ. 13 ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಮನೆಮನೆಗೆ ಅಲೆಯು ಾ್ತ ತಮ್ಮ ಾಲವನು್ನ
ಕಳೆಯ ಾರಂಭಿಸು ಾ್ತರೆ;ಹರಟೆ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತ ಇತರರಜೀವನದಲಿ್ಲ ತಲೆ ಾಕಿ
ಾಲಹರಣ ಾಡು ಾ್ತರೆ; ಹೇಳ ಾರದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 14ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯಲಿ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಆಗ ಅವರನು್ನ ಟೀಕಿಸಲು ನಮ್ಮ ಶತು್ರವಿಗೆ ಾವ ಾರಣವೂ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 15 ಆದರೆ ಈ ಾಗಲೇ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಾರಿಯನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿ
ಸೈ ಾನನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

16 ವಿ ಾ್ವಸಿ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ವಿಧವೆಯರಿದ್ದರೆ, ಆಕೆಯೇ
ಅವರನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸಲಿ. ಅವರನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವಂಥ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಯನು್ನ
ಸಭೆಗೆ ಕೊಡಕೂಡದು. ಆಗ ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ವಿಧವೆಯರನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಭೆಗೆ
ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು.

ಹಿರಿಯರಮತು್ತ ಇನಿ್ನತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚಿ್ಚನ ಬೋಧನೆ
17 ಸಭೆಯನು್ನ ಉತ್ತಮ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವ ಹಿರಿಯರು ೌರವಕೂ್ಕ

ಸಂಬಳಕೂ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಪ್ರಸಂಗ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲಯೂ
ಉಪದೇಶ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ನಿರತ ಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯರು ಉನ್ನತ ಾದ
ೌರವವನು್ನ ಪಡೆಯು ಾ್ತರೆ. 18 ಏಕೆಂದರೆ “ಕಣ ತುಳಿಯುವ ಎತಿ್ತನ ಾಯನು್ನ
ಕಟ್ಟ ಾರದು”✡ಎಂಬು ಾಗಿಯೂ “ದುಡಿಯುವಆಳಿಗೆತಕ್ಕ ಕೂಲಿದೊರೆಯಬೇಕು”
ಎಂಬು ಾಗಿಯೂ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

19 ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕುರಿತು ಾವ ಾದರೂ ದೂರು ಹೇಳಿದರೆ ಇಬ್ಬರು
ಅಥ ಾ ಮೂವರು ಾ ಗಳಿಲ್ಲದ ಹೊರತು ಅವನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡ.
20 ಾಪ ಾಡುವ ಜನರನು್ನ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಗದರಿಸು. ಆಗ
ಇತರರಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದಂ ಾಗುವುದು.

21 ನೀನು ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರ, ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮತು್ತ
ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವದೂತರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾನು ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವನು್ನ
ತಿಳಿಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡಬೇಡ. ಾರಿಗೂ ಪಕ್ಷ ಾತ
ತೋರಬೇಡ.

22 ನೀನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಗಳನು್ನ ಾರ ಮೇ ಾದರೂ ಇಟು್ಟ ಅವನನು್ನ
ಸ ಾಹಿರಿಯನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಗಮನವಿಟು್ಟ
ಆಲೋಚನೆ ಾಡು. ಇತರ ಜನರ ಾಪಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗದೆ ಶುದ್ಧ ಾಗಿರು.

✡ 5:18: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 25:4. ಲೂಕ 10:7.
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ಸಹ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಜೀಣರ್ಶಕಿ್ತಯು ಹೆಚು್ಚವುದರಿಂದ ಪದೇಪದೇ
ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

24 ಕೆಲವು ಜನರ ಾಪಗಳು ಎದು್ದ ಾಣುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ
ಾ್ಯಯತೀ ಾರ್ಗುವುದೆಂಬುದನು್ನ ಅವರ ಾಪಗಳೇ ತೋಪರ್ಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ
ಇತರ ಕೆಲವು ಜನರ ಾಪಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ನಂತರ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತವೆ. 25 ಾಗೆಯೇ,
ಕೆಲವರ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿವೆ. ಇನು್ನ ಕೆಲವರ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳು
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವುಮರೆ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

6
ಗು ಾಮರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದಉಪದೇಶ

1 ಗು ಾಮರು ತಮ್ಮ ಯಜ ಾನರಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ೌರವ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ
ದೇವರ ಹೆಸ ಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಉಪದೇಶ ಾಗಲಿ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
2 ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾದ ಯಜ ಾನರಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಗು ಾಮರು ಮತು್ತ
ಯಜ ಾನರು ಸಹೋದರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಯಜ ಾನರಿಗೆ
ಕಡಿಮೆ ೌರವ ಕೊಡದೆ ತಮ್ಮ ಯಜ ಾನರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಇನೂ್ನ ಉತ್ತಮ ಾಗಿ
ಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಒಳೆ್ಳಯ ಕೆಲಸಗಳಿ ಾಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಳು್ಳವ

ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.*
ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವಂತೆ ನೀನು ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ

ತಿಳಿಸಬೇಕು.
ದುಬೋರ್ಧನೆಮತು್ತ ನಿಜ ಾದ ಶಿ್ರೕಮಂತಿಕೆ

3 ಕೆಲವು ಜನರು ಸುಳು್ಳಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆ ಜನರು ನಮ್ಮ
ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಒಪು ್ಪವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಸತ್ಯಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡಬೇಕೆಂಬಉಪದೇಶವನು್ನ ಅವರು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
4 ದುಬೋರ್ಧಕನು ಗವರ್ದಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ
ಅಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕುತಕರ್ ಾ ಾ್ವದ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಇದರಿಂದ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ, ಜಗಳ, ನಿಂದನೆ ಮತು್ತ ದುಸ್ಸಂಶಯಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
5 ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಡುಕರಲಿ್ಲ ಾದವಿ ಾದಗಳು ಹುಟು್ಟತ್ತವೆ. ಆ ಜನರು ಸತ್ಯವನು್ನ
ತೊರೆದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ದೇವರ ಸೇವೆಯು ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಗಳಿಸುವ ಾಗರ್ವೆಂಬುದು
ಅವರ ಆಲೋಚನೆ.

6 ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡುವವನು ತನ್ನಲಿ್ಲರುವುದರಲಿ್ಲ ಸಂತುಷ್ಟ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು
ದೊಡ್ಡ ಶಿ್ರೕಮಂತನೇ ಸರಿ. 7 ಾವು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಏನನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬರಲಿಲ್ಲ. ಾವು ಾಯು ಾಗ ಏನನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
8 ಆದ್ದರಿಂದ ಊಟ ಬಟೆ್ಟಗಳಿದ್ದರೆ ಾಕು, ಾವು ಸಂತುಷ್ಟ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ.
9ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಬೇಕೆನು್ನವವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವರು ಉಲಿರ್ನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಂಡವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಾನಿಕರ ಾದ
ಅನೇಕ ಮೂಖರ್ ಆಸೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವರು. ಅವು ಜನರನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ,

* 6:2: ಅಥ ಾ “ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಾವು ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೇ ಸ ಾಯ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.”
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ಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. 10ಹಣ ಾಸೆಯು ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ ಮೂಲ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಜನರು ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಹಣವನು್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶವನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ ಹೆಚು್ಚ ವೇದನೆಗೆ
ಗುರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

ನೀವು ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಡಬೇ ಾದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು
11 ಆದರೆ ನೀನು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ

ದೂರ ಾಗಿರು. ದೇವರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಉತ್ತಮ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸು; ನಂಬಿಕೆ, ಪಿ್ರೕತಿ, ಾಳೆ್ಮ, ಾತಿ್ವಕತೆಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರು.
12 ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿರುವುದು ಓಟದ ಸ್ಪಧೆರ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ಓಟದ
ಸ್ಪಧೆರ್ಯಲಿ್ಲ ಗೆಲ್ಲಲು ನಿನಿ್ನಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸು. ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರ ಾಸಪಡು. ಅದನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು
ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನಂಬಿಕೆಯ ಕುರಿ ಾದ ಸತ್ಯವನು್ನ ನೀನು ಅನೇಕ ಜನರ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡೆಯ ಾ್ಲ. 13 ಂತ್ಯ ಪಿ ಾತನ ಮುಂದೆ ಾ ನೀಡಿದ
ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಸವರ್ಸೃಷಿ್ಟಗೆ ಜೀವ ಾಯಕ ಾದ ದೇವರ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, 14 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ
ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನು ಮತೆ್ತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವ ಾಲದವರೆಗೆ ನೀನು ಆ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ತಪಿ್ಪಲ್ಲದೆ, ನಿಂ ಾರಹಿತ ಾಗಿ ಾಡುತಿ್ತರು. 15 ದೇವರು ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವನು. ಆತನು ಾಗ ್ಯವಂತ ಾದ ಏ ಾಧಿಪತಿಯೂ ಾಜಾಧಿ ಾಜನೂ
ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭುವೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. 16 ಾವಿಲ್ಲದವನು ಆತನೊಬ್ಬನೇ. ಆತನು ಉಜ್ವಲ
ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಜನರು ಹೋಗಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಆತನನು್ನ ಇದುವರೆಗೆ ಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ; ನೋಡಲು ಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ
ೌರವವೂಅಧಿಪತ್ಯವೂ ಸ ಾ ಾಲವಿರಲಿ. ಆಮೆನ್.
17 ಇಹಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಆ ಗಳನು್ನ

ತಿಳಿಸು. ಗವರ್ಪಡದಂತೆಯೂ ಹಣವನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವರಲೆ್ಲೕ
ನಿರೀ ಯಿಡುವಂತೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಹಣವು ಭರವಸೆಗೆ ೕಗ ್ಯವಲ್ಲ.
ದೇವ ಾದರೋ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಾ್ಕಗಿ ಸಮಸ್ತವನು್ನ ನಮಗೆ ಾ ಾಳ ಾಗಿ
ದಯ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ. 18 ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಶಿ್ರೕಮಂತರಿಗೆ
ತಿಳಿಸು. ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದರಲೆ್ಲೕ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಪರೋಪ ಾರದಲೂ್ಲ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವುದರಲೂ್ಲ ಸಂತಸಪಡಲು
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. 19 ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಒಂದು ನಿಧಿಯನು್ನ ಅವರು ಕೂಡಿಟು್ಟ
ಕೊಂಡಂ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಧಿಯೇ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವಿತಕೆ್ಕ ಭದ್ರ ಾದ
ಅಸಿ್ತ ಾರ ಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ನಿಜ ಾದ ಜೀವಿತವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.

20 ತಿ ಥೆಯನೇ, ನಿನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಡ ಾಗಿರುವ ಸದೊ್ಬೕಧನೆಯನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿ
ಾ ಾಡು. ಾ್ರಪಂಚಿಕ ಾದಮೂಖರ್ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುವಜನರಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾದ ಾಡುವ ಜನರಿಂದಲೂ ದೂರ ಾಗಿರು. ಅವರು ಅದನು್ನ
ಾನವೆಂದು ಕರೆದರೂ ಅದು ನಿಜ ಾದ ಾನವಲ್ಲ. 21 ಕೆಲವರು ತಮಗೆ ಾನ
ಇದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿ ಕೊಂಡರೂ ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶವನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
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ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ.
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ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ
ಬರೆದ ಎರಡನೆ ಪತ್ರ

1 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲನು ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ.
ದೇವರಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ಾನುಅ ಸ್ತಲ ಾದೆನು. ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವಜೀವ
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲು ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
2ತಿ ಥೆಯನೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಪಿ್ರಯಮಗನಂತಿರುವೆ.
ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ನಿನಗೆ

ಕೃಪೆಯೂ ಕರುಣೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ಲಭಿಸಲಿ.
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಮತು್ತ ್ರೕ ಾ್ಸಹ

3 ಾನು ಹಗಲಿರುಳು ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ ತಪ್ಪದೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು
ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು ಸೇವೆ
ಸಲಿ್ಲಸಿದು್ದ ಆತನಿಗೇ. ೕಗ ್ಯ ಾದದೆ್ದಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದನೆ್ನೕ ಾಡು ಾ್ತ ಆತನ
ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 4 ನೀನು ನನ ಾಗಿ ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸಿದು್ದ ನನ್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲದೆ.
ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಹಳ ಆಸೆ ಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಆನಂದವು ತುಂಬಿಹೋಗುವುದು. 5ನಿನ್ನ ನಿಜ ಾದ ನಂಬಿಕೆಯು ನನ್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲದೆ.
ಆ ವಿಧ ಾದ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿನ್ನ ಅಜಿ್ಜ ಾದ ಲೋವಿಯಲೂ್ಲ ನಿನ್ನ ಾಯಿ ಾದ
ಯೂನಿಕೆಯಲೂ್ಲ ಇತು್ತ. ಈಗ ಅದೇ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಇದೆಯೆಂದು
ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 6 ದೇವರು ನಿನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ ವರವನು್ನ ನೀನು ನೆನಪು
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ಅಪೇ ಸುವುದು ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ. ಾನು

ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿಟಾ್ಟಗ ಆತನು ನಿನಗೆ ಆ ವರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.
ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಯು ಪ್ರಜ್ವಲ ಾಗಿ ದಟ್ಟ ಾದ ಬೆಂಕಿ ಾಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ವರವನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸು ಾ್ತ ಅದನು್ನ ಅಧಿಕಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇ . 7 ದೇವರು
ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದು್ದ ನಮ್ಮನು್ನ ಹೇಡಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ಆತ್ಮವನ್ನಲ್ಲ. ನಮ್ಮನು್ನ
ಬಲದಿಂದ, ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಮತು್ತ ಸ್ವಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ತುಂಬಿಸುವ ಆತ್ಮವನು್ನ ಆತನು
ಕೊಟ್ಟನು.

8 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ಕುರಿತು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ
ಪ್ರಭುವಿ ಾಗಿ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ವಿಷಯದ ಾ್ಲಗಲಿ ಾಚಿಕೆಪಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಡ.
ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಸು ಾತೆರ್ಗೋಸ ್ಕರ ನನೊ್ನಡನೆ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸು. ಅದಕೆ್ಕ
ಬೇ ಾದ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ.

9 ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿ, ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಜನ ಾಗಿರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದನು.
ಾವು ಾಡಿದ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ಹೀ ಾಯಿತು ಎಂದಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನ
ಸಂಕಲ್ಪಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಕೃಪೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿ ತನ್ನವರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದನು. ಅ ಾದಿ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ಈ ಕೃಪೆಯು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ

ದೊರೆಯಿತು. 10 ಆ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಈವರೆಗೆ ನಮಗೆ ತೋಪರ್ಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ
ರಕ್ಷಕ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ ಅದನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ ಾಯಿತು. ಯೇಸು
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ಮರಣವನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿ, ನಮಗೆ ಜೀವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಮೂಲಕ
ತೋರಿದನು.

11ಆ ಸು ಾತೆರ್ಗೋಸ ್ಕರ ನನ್ನನು್ನ ಪ್ರಚಾರಕನ ಾ್ನಗಿಯೂ ಅ ಸ್ತಲನ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಉಪದೇಶಕನ ಾ್ನಗಿಯೂ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು. 12 ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಾನೀಗ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಾನು
ಾಚಿಕೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ನಂಬಿರು ಾತನನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು. ಆತನು ನನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ
ಒಪಿ್ಪಸಿರುವುದನು್ನ ಆದಿನವುಬರುವತನಕಸಂರ ಸಲುಆತನು ಸಮಥರ್ನೆಂಬುದನು್ನ
ಖಚಿತ ಾಗಿ ಬಲೆ್ಲನು.

13 ನನಿ್ನಂದ ಕೇಳಿರುವ ಸತ್ಯಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸು. ನೀನು ಏನನು್ನ
ಉಪದೇಶ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಆಬೋಧನೆಗಳೇನಿನಗೆದೃ ಾ್ಟಂತಗ ಾಗಿವೆ. 14ನಿನ್ನ
ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಸತ್ಯವನು್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಸ ಾಯದಿಂದ ಸಂರ ಸು. ಆತನು
ನ ್ಮಳಗೆ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

15 ಏ ಾ್ಯ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದಿರುವರೆಂಬುದು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. ಪುಗೇಲನೂ, ಹೆ ರ್ಗೇನನೂ ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದಿ ಾ್ದರೆ. 16 ಪ್ರಭುವು
ಒನೇಸಿ ್ರೕರನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಲಿಎಂದು ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವನು ಅನೇಕ ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಅವನು ಾಚಿಕೆಪಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 17 ಅವನು ರೋಮಿಗೆ
ಬಂ ಾಗ, ಬಹಳ ಹುಡು ಾಡಿ ನನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದನು. 18 ಆ ದಿನದಂದು
ಒನೇಸಿ ೕರನು ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಪಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಾನು
ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ಅವನು ನನಗೆ ಎಷು್ಟ ವಿಧದಲಿ್ಲ ಸ ಾಯ
ಾಡಿದನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

2
ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಿ ಾ್ಠವಂತ ಸೈನಿಕ

1 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಿ ಾ್ಠವಂತ ಸೈನಿಕ ಾಗಿರುವ ತಿ ಥೆಯನೇ, ನೀನು ನನಗೆ
ಮಗನಂತಿರುವೆ. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬಲ ಹೊಂದಿದವ ಾಗು.
2 ಾನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀನು ಕೇಳಿರುವೆ. ಅವುಗಳನು್ನ ಇತರ
ಅನೇಕ ಜನರೂ ಕೇಳಿ ಾ್ದರೆ. ನೀನು ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು. ನಿನಗೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಕೆಲವರ ವಶಕೆ್ಕ ಆ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಕೊಡು. ಆಗ ಅವರು
ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಇತರರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ. 3 ನಮಗಿರುವ
ತೊಂದರೆಗಳಲಿ್ಲ ನೀನೂ ಾಲು ಾರ ಾಗು. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಿಜ ಾದ ಸೈನಿಕನಂತೆ
ಆ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸು. 4 ಸೈನಿಕನು ತನ್ನ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಯನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು
ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸೈನಿಕನು ಲೋಕವ್ಯವ ಾರದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳದಂತೆ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರುವನು. 5 ಓಟದ ಸ್ಪಧೆರ್ಯಲಿ್ಲ ಗೆಲ್ಲಬೇ ಾದರೆ, ಓಟ ಾರನು ಎ ಾ್ಲ
ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಾಲಿಸಬೇಕು. 6 ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಾಡುವ ರೈತನಿಗೆ ಬೆಳೆಯ
ಪ್ರಥಮ ಾಲು ದೊರೆಯಬೇಕು. 7 ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕುರಿತು
ಆಲೋಚಿಸು. ಈಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವಿವೇಕವನು್ನ ಪ್ರಭುವುನಿನಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸುವನು.
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8 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊ. ಆತನು ಾವೀದನ ವಂಶದವನು.

ಯೇಸು ಸತ್ತನಂತರ ಜೀವಂತ ಾಗಿಮೇಲೆದು್ದ ಬಂದನು. ಈಸು ಾತೆರ್ಯನೆ್ನೕ ಾನು
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 9 ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಯಂತೆ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ದೇವರ
ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಲೇ ಈ
ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಆರಿಸಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇ ಾಗಿದೆ. ಆ ಜನರು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲೆಂದು ಾನು ಈ ತೊಂದರೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಈ
ರಕ್ಷಣೆ ಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯಪ್ರ ಾವವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

11ಈಉಪದೇಶವು ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ:

ಾವು ಆತನೊಂದಿಗೆ (ಯೇಸು) ಸತಿ್ತದ್ದರೆ, ಆತನೊಡನೆ ಜೀವಿಸುವೆವು.
12 ಾವು ಸಂಕಟವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಆತನೊಡನೆ ಆಳುವೆವು.
ಾವು ಆತನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಆತನೂ ನಮ್ಮನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

13 ಾವು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಆತನು ಇನೂ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವನು;
ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವ ಾವಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗ ಾರನು.
ೕಗ ್ಯ ಾದ ಕೆಲಸ ಾರನು

14 ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇರು. ಪದಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾ್ವದ
ಾಡ ಾರದೆಂದು ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡು. ಾ ಾ್ವದಗಳಿಂದ
ಾರಿಗೂ ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ. ಾ ಾ್ವದವನು್ನ ಕೇಳುವ ಜನರು ಅದರಿಂದ
ಾಶ ಾಗು ಾ್ತರೆ. 15 ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ೕಗ ್ಯ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಲು ನಿನಿ್ನಂ ಾದಷು್ಟ
ಪ್ರ ಾಸಪಡು ಮತು್ತ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡು. ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಾಚಿಕೆಪಡದಿರುವ
ಕೆಲಸ ಾರ ಾಗು, ಅಂದರೆ ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶವನು್ನ ೕಗ ್ಯ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ತಿಳಿಸುವವ ಾಗು.

16 ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲದ ನಿರಥರ್ಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾತ ಾಡುವ ಜನರಿಂದ
ದೂರ ಾಗಿರು. ಆ ರೀತಿಯ ಾತುಗಳು ಜನರನು್ನ ದೇವರಿಂದ ಮತ್ತಷು್ಟ
ದೂರ ಾಡುತ್ತವೆ. 17 ಅವರ ಕೆಟ್ಟ ಉಪದೇಶಗಳು ದೇಹದಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವ
ಾಯಿಲೆಯಂತೆ ಾ್ಯಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ. ಹುಮೆ ಾಯನು ಮತು್ತ ಪಿಲೇತನು ಅಂತಹ
ಜನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 18 ಅವರು ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶವನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದರು. ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ
ಉಂಟಾಗುವ ಪುನರು ಾ್ಥನವು ಈ ಾಗಲೇ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆಯೆಂದು ಅವರು
ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೆಲವು ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಾಳು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

19 ಆದರೆ ದೇವರ ಭದ್ರ ಾದ ಬು ಾದಿಯು ಬದ ಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
“ಪ್ರಭುವಿಗೆ ತನ್ನವರು ಾರೆಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ”✡ ಎಂತಲೂ “ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟರುವವರೆಲ್ಲರೂ ದು ಾರ್ಗರ್ತನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು” ಎಂತಲೂ ಆ
ಬು ಾದಿಯಮೇಲೆ ಕೆತ್ತ ಾಗಿದೆ.

20 ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನಬೆಳಿ್ಳಗಳಿಂದ ಾಡಿದ ವಸು್ತಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ
ಮರದಿಂದ, ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಾಡಿದ ವಸು್ತಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವನು್ನ ವಿಶೇಷ
✡ 2:19: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ. 16:5.
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ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಬಳಸು ಾ್ತರೆ. ಇತರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹೀನ ಾದ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ
ಬಳಸು ಾ್ತರೆ. 21 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ತೊರೆದು ತನ್ನನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನನು್ನ ಬಳಸ ಾಗುವುದು. ಅವನು ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ
ಮೀಸ ಾಗು ಾ್ತನೆ; ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಾಗು ಾ್ತನೆ; ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.

22ಯುವಕರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ನೀನು ದೂರ ಾಗಿರು. ಪಿ್ರೕತಿ,
ನಂಬಿಕೆ ಮತು್ತ ಾಂತಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದು್ದ ೕಗ ್ಯ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸಲು ಬಹಳ ಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಪಡು. ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವ ಮತು್ತ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಟು್ಟಗೂಡಿ ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡು. 23ಮೂಢತನದ ಮತು್ತ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಾದ ಾದವಿ ಾದಗಳಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರು.

ಆ ಾ ಾ್ವದಗಳು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡ ಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
24 ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವಕನು ಾ ಾ್ವದ ಾಡಲೇ ಾರದು. ಅವನು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ
ದಯೆತೋರಬೇಕು; ಒಳೆ್ಳಯ ಉಪದೇಶಕ ಾಗಿರಬೇಕು; ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಬೇಕು.
25 ಅವನು ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಾತಿ್ವಕ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ
ಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಸತ್ಯವನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ದೇವರು ಅವರ

ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಬಲ್ಲನು. 26 ಸೈ ಾನನು ಆ ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ಬಲೆಗೆ
ಬೀಳಿಸಿ, ತನ್ನ ಅಪೇ ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರಿಂದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಆದರೆ ಅವರು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು, ಸೈ ಾನನು ತಮ್ಮನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ
ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಾಗೂ ಸೈ ಾನನ ಬಲೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುಗಡೆ
ಹೊಂದಬಹುದು.

3
ಕೊನೆಯದಿನಗಳು

1 ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಡಿರಿ! ಕಡೇ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
2 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು ಾ್ವಥಿರ್ಗ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ, ಹಣ ಾಸೆ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ;
ಬ ಾಯಿಕೊಚು್ಚವವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; ಗವಿರ್ಷ್ಠ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; ಚಾಡಿಕೋರ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ;
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ;
ಅಪವಿತ್ರ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; 3 ಇತರರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸದವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ;
ಕ್ಷಮಿಸದವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; ದೂಷಿಸುವವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಮಗೇ
ಹತೋಟಿಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; ಉತ್ತಮ ಾದದ್ದನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ;
ಕೋಪಿಷ್ಠ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; ಸಂಕುಚಿತ ಗುಣವುಳ್ಳವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. 4 ಕೊನೆಯ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಮಿತ್ರದೊ್ರೕಹಿಗ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; ದುಡುಕಿ ಮೂಖರ್ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಾಡುವವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; ಜಂಬದಿಂದ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; ದೇವರನು್ನ

ಪಿ್ರೕತಿಸದೆ ವಿ ಾಸಪಿ್ರಯ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; 5 ಆ ಜನರು ಾವು ದೇವರ ಸೇವೆ
ಾಡುತಿ್ತರುವು ಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವರು. ಆದರೆ ಅವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ

ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ಅವರ ಜೀವಿತವೇ ತೋಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ.
ತಿ ಥೆಯನೇ,ಅಂತಹ ಜನರಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರು.
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6 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಸುಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಾಪಿಷ್ಠ ಾದ

ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಅನೇಕ ಾಪದೋಷಗಳಿಂದ
ತುಂಬಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 7 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಾ ಾಗಲೂ ಹೊಸ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ
ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ ಸತ್ಯವನು್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ಅವರಿಗೆ ಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. 8 ಯನ್ನ ಮತು್ತ ಯಂಬ್ರರನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊ.
ಅವರು ೕಶೆಯನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಈ ಜನರೂ ಅವರಂತೆಯೇ. ಅವರು
ಸತ್ಯವನು್ನ ವಿರೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆ ಜನರ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿವೆ.
ಅವರು ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲಿ್ಲ ಸೋತುಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.
9 ಅವರ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಯಶ ಾ್ಸಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮೂಖರ್ರೆಂಬುದು
ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಾಣುತ್ತದೆ. ಯನ್ನ,ಯಂಬ್ರರಿಗೆ ಹೀಗೆಯೇ ಆಯಿತು.
ಅಂತಿಮ ಸಲಹೆಗಳು

10 ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಕುರಿತು ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ನನ್ನ ಬೋಧನೆ, ನಡತೆ,
ಉದೆ್ದೕಶ, ನಂಬಿಕೆ, ಾಳೆ್ಮ,ಪಿ್ರೕತಿ, ಸೈರಣೆ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ. 11ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದಹಿಂಸೆ
ಮತು್ತ ಸಂಕಟಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಂತಿ ೕಕ್ಯ, ಇಕೋನ್ಯ, ಲುಸ್ತ ್ರಗಳಲಿ್ಲ
ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ. ಾನು ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಅನುಭವಿಸಿದಹಿಂಸೆಯು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆಆಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಪ್ರಭುವು
ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡಿದನು. 12ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ದೇವರಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿಜೀವಿಸುವ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳ ಾಗುವರು. 13 ದುಷ್ಟರು ಮತು್ತ ದುಬೋರ್ಧಕರು
ಇತರರನು್ನ ವಂಚಿಸು ಾ್ತ ತಮ್ಮನೂ್ನ ವಂಚಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕೆ್ಕ ಕೀಳುಮಟ್ಟಕೆ ್ಕ
ಇಳಿಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

14ಆದರೆ ನೀನು ಕಲಿತಿರುವಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸು. ಅವುಸತ್ಯವೆಂಬುದು
ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಜನರು ನಂಬಿಕೆಗೆ ೕಗ ್ಯರೆಂಬುದು
ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 15ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂನಿನಗೆಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಪರಿಚಯವಿದೆ. ನಿನ್ನನು್ನ
ಾನಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ಆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಶಕ್ತ ಾಗಿದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲನ
ನಂಬಿಕೆಯಮೂಲಕಆ ಾನವುರಕ್ಷಣೆಯಕಡೆಗೆನಡೆಸುತ್ತದೆ. 16ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನು್ನ
ದೇವರು ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. ಉಪದೇಶವನು್ನ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಖಂಡನೆಗೂ
ತಿದು್ದ ಾಟಿಗೂ ನೀತಿಬೋಧೆಗೂ ಅದು ಉಪಯುಕ್ತ ಾಗಿದೆ. 17 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ
ಸೇವಕರು ಸಿದ್ಧರೂ ಸಕಲ ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಗೆ ಸನ್ನದ್ಧರೂ ಆಗಬಲ್ಲರು.

4
1 ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೂ ಸತು್ತಹೋಗಿರುವ ಜನರಿಗೂ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸು ಾತನು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವೇ. ಆತನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಮತೆ್ತ ಬರುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮತು್ತ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, 2ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಾಲವು
ಅನುಕೂಲ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅ ಾನುಕೂಲ ಾಗಿದ್ದರೂ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸು.
ಜನರು ಾಡಬೇ ಾದುದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಅವರು ತಪು ್ಪ ಾಡಿ ಾಗ ಅದನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡು. ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸು, ಇವುಗಳನು್ನ ಬಹಳ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಲೂ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಾಡು.



2 ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ 4:3 516 2 ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ 4:18
3 ಜನರು ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳದಿರುವ ಾಲವು ಬರಲಿದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮನು್ನ

ಮೆಚಿ್ಚಸುವಂಥ ಬೋಧಕರನು್ನ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಹಿತವೆನಿಸುವ ಬೋಧನೆಯನು್ನ
ನೀಡುವ ಬೋಧಕರನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವರು. 4 ಜನರು ಸತ್ಯವನು್ನ ಕೇಳದೆ
ಸುಳು್ಳಕಥೆಗಳನು್ನ ಕೇಳ ಾರಂಭಿಸು ಾ್ತರೆ. 5 ಆದರೆ ನೀನು ಎ ಾ್ಲ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ
ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತ ಾಗಿರು. ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂ ಾಗ ಸಹಿಸಿಕೊ. ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಪ್ರಚಾರ ಾಡು. ದೇವರ ಸೇವಕನಿಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತರು.
6 ನನ್ನ ಜೀವಿತವನು್ನ ದೇವರಿ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಈ ಲೋಕವನು್ನ

ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವ ಾಲವು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. 7 ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಹೋ ಾಟವನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಪಂದ್ಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಓಟವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
8ನೀತಿವಂತರಿಗೆದೊರೆಯುವಜಯ ಾಲೆಯುಈಗನನಗೆಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ನೀತಿಯುಳ್ಳ
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿರುವ ಪ್ರಭುವೇ ನನಗೆ ಅದನು್ನ ಆ ದಿನದಂದು ಕೊಡುವನು.
ನನಗೆ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತನ ಬರುವಿಕೆಯನು್ನ ಅಪೇ ಸಿ ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾಯುತಿ್ತದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ
ಆತನು ಆ ಜಯ ಾಲೆಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವನು.

ವೈಯಕಿ್ತಕ ಾತುಗಳು
9 ನಿನಗೆ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಬೇಗನೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಾ. 10 ದೇಮನು ಈ ಲೋಕವನು್ನ

ಬಹಳ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ಆದ ಾರಣವೇ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಥೆಸಲೋನಿಕಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಕೆ್ರಸ ್ಕನು ಗ ಾತ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ತೀತನು ದ ಾ್ಮತ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದನು.
11 ಲೂಕನೊಬ್ಬನು ಾತ್ರ ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ನೀನು ಬರು ಾಗ ಾಕರ್ನನೂ್ನ
ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಅವನು ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬಲ್ಲನು.
12ತುಖಿಕನನು್ನ ಎಫೆಸಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು.

13 ಾನು ತೊ್ರೕವದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಕಪರ್ನಬಳಿನನ್ನಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರು ಾಗ ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ. ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳನೂ್ನ
ಮುಖ್ಯ ಾಗಿ, ಕುರಿಚಮರ್ದಿಂದ ಾಡಿದಪುಸ್ತಕಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ.

14 ಕಂಚು ಾರ ಾದ ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡರನು ನನಗೆ ಅನೇಕ ಕೆಡಕುಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.
ಅವನು ಾಡಿದ ಕೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಪ್ರಭುವು ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸುವನು. 15 ಅವನು
ನಿನಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ ಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರು. ಅವನು ನಮ್ಮ ಉಪದೇಶದ
ವಿರುದ್ಧ ಬಹಳ ಹೋ ಾಡಿದನು.

16 ದಲ ಸಲ ಾನು ನನ್ನನು್ನ ಸಮಥಿರ್ಸಿಕೊಂ ಾಗ ನನಗೆ ಾರೂ
ಸ ಾಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. ದೇವರು ಅವರನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸಲಿ ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 17ಆದರೆ ಪ್ರಭುವು ನನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಇದ್ದನು. ಾನು
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸಲು ಪ್ರಭುವು
ನನಗೆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. ಆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳುವುದು ಪ್ರಭುವಿನ ಇಷ್ಟ ಾಗಿತು್ತ. ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಸಿಂಹದ
(ಶತು್ರ) ಾಯಿಂದ ರ ಸಿದನು. 18 ಾ ಾದರೂ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಾಡಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೆ, ಪ್ರಭುವು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸುವನು. ಪ್ರಭುವು ನನ್ನನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿ
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ತನ್ನ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿಸುವನು. ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರಭುವಿಗೆ
ಮಹಿಮೆ ಾಗಲಿ.
ಅಂತಿಮವಂದನೆಗಳು

19 ಪಿ್ರಸ ್ಕಳಿಗೆ, ಅಕಿ್ವಲ್ಲನಿಗೆ ಮತು್ತ ಒನೇಸಿ ೕರನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನು್ನ
ಹೇಳು. 20ಎರಸ್ತನು ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲ ನೆಲಸಿದನು. ತೊ್ರಫಿಮನುಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಾನು ಅವನನು್ನ ಮಿಲೇತದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಬೇ ಾಯಿತು. 21ಚಳಿ ಾಲಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆಯೇ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ನಿನಿ್ನಂ ಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸು.
ಯುಬೂಲ, ದೇಯ, ಲೀನ, ೌ್ಲದ್ಯ, ಇವರುಗಳು ಮತು್ತ ಇತರ

ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ.
22ಪ್ರಭುವು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ. ಆತನ ಕೃಪೆಯು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರಲಿ.
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ತೀತನಿಗೆ
ಬರೆದ ಪತ್ರ

1ದೇವರ ಸೇವಕ ಾದಮತು್ತಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲನು ಬರೆಯುವ
ಪತ್ರ. ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ವೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸ ಾಯಿತು.
ದೇವರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಹೇಗೆ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಆ ಸತ್ಯವು ತೋಪರ್ಡಿಸುತಿ್ತದೆ.
2 ನಿತ್ಯಜೀವದ ಮೇಲೆ ನಮಗಿರುವ ನಿರೀ ಯಿಂದಲೇ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮತು್ತ ಾನಗಳು
ಉಂಟಾಗಿವೆ. ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವು ಾಗಿದೇವರುನಮಗೆಅ ಾದಿ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು. ದೇವರು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 3 ತಕ್ಕ ಾಲ ಬಂ ಾಗ ದೇವರು
ಆ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ನನಗೊಪಿ್ಪಸಿರುವ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರ ಆ ಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

4 ಾನು ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ತೀತನಿಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಮೆ್ಮಲ್ಲರ ನಂಬಿಕೆಯ
ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ ನೀನು ನನಗೆ ನಿಜ ಾದಮಗನಂತಿರುವೆ.
ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಿಂದಲೂ

ನಿನಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ಲಭಿಸಲಿ.

ಕೆ್ರೕತದಲಿ್ಲ ತೀತನ ಾಯರ್
5 ಇನೂ್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿಲ್ಲದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ

ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಸ ಾಹಿರಿಯರನು್ನ ಆರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಕೆ್ರೕತದಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ ಬಂದೆನು. 6 ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯ ಾಗುವವನು
ಅಪ ಾಧಿಯೆಂಬ ನಿಂದನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿರ ಾರದು. ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ
ಪತಿ್ನಯಿರಬೇಕು. ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾಗಿರಬೇಕು; ಅವರು ದುಷ್ಟರೆಂ ಾಗಲಿ
ಅವಿಧೇಯರೆಂ ಾಗಲಿ ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿರ ಾರದು. 7 ಸ ಾಹಿರಿಯನು ದೇವರ
ಸೇವೆಯ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಯನು್ನ ಹೊತು್ತ ಕೊಂಡವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಅಪ ಾಧಿಯೆಂಬ ನಿಂದನೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿರ ಾರದು; ಗವಿರ್ಷ್ಠ ಾಗಿರ ಾರದು;
ಾ್ವಥಿರ್ ಾಗಿರ ಾರದು ಮತು್ತ ಮುಂಗೋಪಿ ಾಗಿರ ಾರದು; ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಅತಿ ಾಗಿ ಕುಡಿಯುವವ ಾಗಿರ ಾರದು; ಜಗಳಗಂಟ ಾಗಿರ ಾರದು; ಜನರನು್ನ
ವಂಚಿಸಿ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವ ಾಗಿರ ಾರದು. 8 ಸ ಾಹಿರಿಯನು
ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಆ ಾ್ವನಿಸಿ ಅತಿಥಿಸ ಾ್ಕರ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನು
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು; ಾನಿ ಾಗಿರಬೇಕು; ಾ್ಯಯವಂತ ಾಗಿರಬೇಕು;
ಪವಿತ್ರ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರಬೇಕು.
9 ಾವು ಬೋಧಿಸುವ ಸತ್ಯ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಅವನು ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
ಸತ್ಯ ಾದ ಮತು್ತ ೕಗ ್ಯ ಾದ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಅವನು ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುವವ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನು ಸತ್ಯಬೋಧನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಜನರಿಗೆ ಅವರ

ತಪ್ಪನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವ ಾಮಥ್ಯರ್ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು.
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10 ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವ ಜನರು ಅನೇಕರಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ನಿರಥರ್ಕ ಾದುದನು್ನ

ಕುರಿತು ಾತ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಉಳಿದ ಜನರನು್ನ ತಪು ್ಪ ಾರಿಗೆ
ಎಳೆಯು ಾ್ತರೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಬೋಧಿಸುವ ಜನರ ಬಗೆ್ಗಯೇ ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು. 11 ಆ ಜನರ
ಬೋಧನೆ ತಪೆ್ಪಂದು ನಿರೂಪಿಸಲು ಮತು್ತ ಉಪ ೕಗವಿಲ್ಲದ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಬೋಧಿಸದಂತೆ ಾಡಲು ಸ ಾಹಿರಿಯನು ಸಮಥರ್ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು
ಉಪದೇಶ ಾಡ ಾರದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಗಳನೆ್ನೕ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶಗೊಳಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಜನರನು್ನ ವಂಚಿಸಿ, ಹಣವನು್ನ
ಸಂ ಾದಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 12 ಅವರ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, “ಕೆ್ರೕತದ ಜನರು ಾ ಾಗಲೂ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ದುಷ್ಟ ಮೃಗಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ; ಸೋ ಾರಿತನದಿಂದ ಕೆಲಸವನೆ್ನೕ ಾಡದೆ
ಹೊಟೆ್ಟ ಾಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 13 ಪ್ರ ಾದಿಯು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳು
ಸತ್ಯ ಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾಡುತಿ್ತರುವ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು.
ನೀನು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕಟು್ಟನಿಟಾ್ಟಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ದೃಢ ಾಗಿದು್ದ, 14ಯೆಹೂದ್ಯರ ಕಟು್ಟಕಥೆಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳದ ಜನರ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

15 ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಜನರಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ
ಾಪಗಳನೆ್ನೕ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತು್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಾವುದೂ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜ ಾಗಿಯೂ, ಅವರ ಮನಸು್ಸಗಳು ಮತು್ತ
ಮನ ಾ್ಸ ಗಳು ಮಲಿನ ಾಗಿವೆ. 16 ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೆಂದು
ಅವರು ಹೇಳಿದರೂ ಅವರು ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳೇ
ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಭಯಂಕರ ಾದ ಜನರು ಮತು್ತ ಅವಿಧೇಯರು. ಾವ
ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಅವರು ೕಗ ್ಯರಲ್ಲ.

2
ಸತ್ಯಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿರಿ

1 ಸತ್ಯಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಜನರು ಾಡಬೇ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ನೀನು ತಿಳಿಸು. 2 ವೃದ್ಧ ಾದವರು, ಜಿತೇಂದಿ್ರಯರೂ ಗಂಭೀರ
ಸ್ವ ಾವದವರೂ ವಿವೇಕವುಳ್ಳವರೂ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸು. ಅವರು ತಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ, ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಾಳೆ್ಮಯಲಿ್ಲ ಬಲ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸು.

3 ಅಂತೆಯೇ ವೃದ್ಧ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಸಭ್ಯ ಾಗಿ ವತಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವರು
ಚಾಡಿ ಹೇಳ ಾರದು; ಮ ಾ್ಯಸಕ್ತ ಾಗಿರ ಾರದು. ಅವರು ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ
ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು. 4 ಅವರು ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನು್ನ ಮತು್ತ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. 5 ಾನವುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಕೆಲಸವನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ದಯೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ”
ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು. ಆಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಬೋಧನೆಯನು್ನ
ಟೀಕಿಸಲು ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
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6 ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಾನಿಗ ಾಗಿರಲು ತಿಳಿಸು. 7 ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತಯುವಕರಿಗೆಸವರ್ವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ ಾದರಿ ಾಗಿರಬೇಕು.
ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲ ಯ ಾಥರ್ತೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಗಂಭೀರತೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡು.
8 ನೀನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಾತ ಾಡು. ಆಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಟೀಕಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ
ವಿರೋಧಿಗಳುಅಪ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವರು.

9 ಗು ಾಮರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸು: ಅವರು ತಮ್ಮ ಯಜ ಾನರಿಗೆ
ಾ ಾಗಲೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದ ಅವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಕು. ಅವರು

ತಮ್ಮ ಯಜ ಾನರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾ್ವದ ಾಡ ಾರದು; 10ಅವರು ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಕದಿಯ ಾರದು; ಮತು್ತ ಾವು ನಂಬಿಗಸ್ತರೆಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು.
ಗು ಾಮರು ಹೀಗೆ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ, ಅವರು ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಕೆಲಸದಲಿ್ಲಯೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರ ಉಪದೇಶವು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದದೆ್ದಂದು
ತೋಪರ್ಡಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ.

11 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಕೊಡುವ ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿದೆ. 12 ಾವು
ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಜೀವಿಸದಂತೆಯೂ ಲೋಕದ ಜನರು ಾಡಲಪೇ ಸುವ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡದಂತೆಯೂ ಅದು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಾವು ದೇವರ
ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿಯೂ
ಾನಿಗ ಾಗಿಯೂ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಈಗ ಾಳಬೇಕೆಂದು ಅದು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ.

13 ನಮ್ಮ ಮ ಾದೇವರು ಮತು್ತ ರಕ್ಷಕ ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನು್ನ
ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತರುವ ಾವು ಆ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಾಳಬೇಕು. ಆತನೇ ನಮ್ಮ
ಮ ಾ ನಿರೀ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಂದಿಗೆ ಬರು ಾ್ತನೆ. 14ಆತನು
ನಮಗೋಸ ್ಕರ ತನ್ನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. ನಮ್ಮನು್ನ ಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಲು
ಮತು್ತ ಾ ಾಗಲೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾಡ ಬಯಸುವ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ಆತನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು.

15 ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ನಿನಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಅಧಿ ಾರವಿದೆ.
ಜನರನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಈ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಅವರು
ಾಡಬೇ ಾದುದನು್ನ ತಿಳಿಸು. ನೀನು ಮುಖ್ಯ ಾದವನಲ್ಲವೆಂದು ಾರೂ ನಿನ್ನನು್ನ

ಪರಿಗಣಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊ.

3
ಜೀವಿಸಲು ೕಗ ್ಯ ಾದ ಾಗರ್

1 ನೀನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಅಧೀನ ಾಗಿರಿ; ಸಕಲ ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ.
2 ಾರನೂ್ನ ದೂಷಿಸದೆ, ಾರೊಂದಿಗೂ ಜಗಳ ಾಡದೆಮೃದು ಾಗಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ
ೌಜನ್ಯದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
3 ದಲು ಾವು ಸಹ ಅವಿವೇಕಿಗ ಾಗಿದೆ್ದವು. ಾವು ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಾವು ೕಸಹೋಗಿದೆ್ದವು. ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಭೋಗಗಳಿಗೆ
ಾಸ ಾಗಿದೆ್ದವು; ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುವವರೂ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಳ್ಳವರೂ ಆಗಿದೆ್ದವು. ಜನರು
ನಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತದೆ್ದವು. 4 ಆಗ ನಮ್ಮ
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ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯೂ ಕೃಪೆಯೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದವು. 5 ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ
ರ ಸಿದು್ದ ತನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೇ ಹೊರತು ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು ಾವು ಾಡಿದ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲ್ಲ. ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಾ್ನನದ ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೂ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೂ ಹೊಸಬರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ರ ಸಿದನು. 6 ನಮ್ಮ
ರಕ್ಷಕ ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿ ಸುರಿಸಿದನು. 7ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದನು. ಾವು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಆತನು ನಮಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ

ಕೊಟ್ಟನು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ನಿರೀ . 8ಈಬೋಧನೆಯು ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ.
ನೀನು ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಒತಿ್ತಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಆಗ, ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟಿ್ಟರುವವರು ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿದು್ದ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲಿ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವರು. ಇವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿತಕರ ಾಗಿವೆ ಮತು್ತ
ಪ್ರ ೕಜನಕರ ಾಗಿವೆ.

9 ಬುದಿ್ಧಯಿಲ್ಲದೆ ಕುತಕರ್ ಾಡುವ ಜನರಿಂದ, ನಿರಥರ್ಕ ಾದ ವಂ ಾವಳಿಗಳ
ಚರಿತೆ್ರಯ ಬಗೆ್ಗ ಾತ ಾಡುವ ಜನರಿಂದ, ೕಶೆಯು ಬರೆದಿರುವ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲರುವ ನಿಯಮಗಳ ಬಗೆ್ಗ ತೊಂದರೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ಮತು್ತ
ಾ ಾ್ವದ ಾಡುವ ಜನರಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಾವ ಬೆಲೆಯೂ
ಇಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಾವ ಪ್ರ ೕಜನವೂ ಇಲ್ಲ. 10 ಾವ ಾದರೂ
ಭೇದ ಹುಟಿ್ಟಸುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡು. ಅವನಿನೂ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ
ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆನೀಡು. ಆದರೂಅವನು ಕೇಳದೆಹೋದರೆಅವನಸಹ ಾಸವನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಡು. 11 ಅಂಥವನು ಕೆಟ್ಟವನೂ ಾಪಪೂರಿತನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು
ನಿನಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವ ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೇ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂಬ ತೀಪರ್ನು್ನ
ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ.
ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಡಬೇ ಾದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು

12 ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಅತೆರ್ಮನನು್ನ ಮತು್ತ ತುಖಿಕನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾಗ,
ನಿಕೊ ಲಿಯಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಆದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸು. ಾನು ಈ
ಚಳಿ ಾಲವನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಕಳೆಯಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 13 ವಕೀಲ ಾದ ಜೇನನೂ
ಅ ಲೊ್ಲೕಸನೂ ಅಲಿ್ಲಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಅವರ ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ನಿನಿ್ನಂದ
ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಸ ಾಯ ಾಡು. ಅವರಿಗೆ ಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಆಗದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊ. 14 ನಮ್ಮ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗದಂತೆ
ಪರೋಪ ಾರವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಉಪ ಾರ
ಾಡಬೇಕು.
15 ಇಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಡನೆ ಇರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ

ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವ ಾಗಿದು್ದ ನಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸು.
ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.
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ಫಿಲೆ ೕನನಿಗೆ
ಬರೆದ ಪತ್ರ

1 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವ ೌಲನೂ ಸಹೋದರ ಾದ
ತಿ ಥೆಯನೂ ನಮಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾದ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ತೆಕೆಲಸದವ ಾದ
ಫಿಲೆ ೕನನಿಗೆ, 2 ಸಹೋದರಿ ಾದ ಅಪಿ್ಫಯಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ತೆಸೈನಿಕ ಾದ
ಅಖಿರ್ಪ್ಪನಿಗೆ ಮತು್ತ ಫಿಲೆ ೕನನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುವ ಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ.

3 ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರ ಮತು್ತ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯೂ
ಾಂತಿಯೂ ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.

ಫಿಲೆ ೕನನ ಪಿ್ರೕತಿ ಮತು್ತ ನಂಬಿಕೆ
4 ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುತೆ್ತೕನೆ. ಾ ಾಗಲೂ

ನಿನ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 5 ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರ ಮೇಲೆ
ನಿನಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಿನಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 6 ನೀನು ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ ಾಯರ್ ನಿರತ ಾಗಿರುವುದರಮೂಲಕ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮಗಿರುವ
ಎ ಾ್ಲ ಸುವರಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂ ಾಗಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 7 ನನ್ನ
ಸಹೋದರನೇ, ದೇವಜನರಿಗೆ ನೀನು ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಅವರ ಹೃದಯಗಳನು್ನ
ಸಂತೈಸಿರುವೆ. ಇದು ನನಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಂತಸವನೂ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಯನೂ್ನ ತಂದುಕೊಟಿ್ಟದೆ.

ಒನೇಸಿಮನನು್ನ ಸಹೋದರನಂತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊ
8 ನೀನು ಾಡಬೇ ಾದ ಾಯರ್ ಂದಿದೆ. ಅದನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು

ಆ ಾಪಿಸಲು ನನಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಅಧಿ ಾರವಿದೆ. 9 ಆದರೆ ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸದೆ
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ೌಲ ಾದ ಾನು ಈಗ ವೃದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ
ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. 10ನನ್ನಮಗ ಾದಒನೇಸಿಮನಿ ಾಗಿ
ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರು ಾಗಅವನು ನನ್ನಮಗ ಾದನು.
11 ಹಿಂದೆ ಅವನು ನಿನಗೆ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವನು ನಿನಗೂ
ನನಗೂ ಪ್ರ ೕಜನಉಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

12 ಅವನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಅವನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ
ಹೃದಯವನೆ್ನೕ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 13 ಾನೀಗ ಸು ಾತೆರ್ಗೋಸ ್ಕರ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರು ಾಗ
ನನ್ನ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಅವನನು್ನ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದನು. ಇಲಿ್ಲ ಅವನು ನನಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನೂ್ನ ಾಡಬಹು ಾಗಿತು್ತ. 14 ಆದರೆ ಈ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಒಪಿ್ಪಗೆ ಪಡೆಯದೆ ನಿ ಾರ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಾಡುವ ಒಳೆ್ಳ ಾಯರ್ವು ಮನಃ ಪೂವರ್ಕ ಾಗಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು
ಬಲ ಾ್ಕರದಿಂ ಾಗಕೂಡದು.
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15ಒನೇಸಿಮನು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಅಗಲಿದ್ದನು. ಬಹುಶಃ ಅವನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ

ನಿನ್ನವ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾ ಾಯಿತೇನೊ! 16 ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಅವನು ನಿನಗೆ ಕೇವಲ
ಗು ಾಮ ಾಗಿರದೆ ಗು ಾಮನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಅವನನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ. ನೀನು ಅವನನು್ನ ಮನುಷ ್ಯನೆಂದು ಮತು್ತ ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ
ಸಹೋದರನೆಂದು ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ.

17ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಹ ಾಗಿಯೆಂದು ನೀನು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ, ಒನೇಸಿಮನನು್ನ
ಮತೆ್ತ ಸೇರಿಸಿಕೊ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಅವನನೂ್ನ ಬರ ಾಡಿಕೊ.
18 ಅವನು ನಿನಗೇ ಾದರೂ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸು;
ನಿನಗೇ ಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಅದನು್ನ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಾಕು. 19 ೌಲ ಾದ ಾನು
ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೈಗಳಿಂದ ಇದನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಒನೇಸಿಮನು ನಿನಗೆ ಏ ಾದರೂ
ಕೊಡಬೇ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾನು ಅದನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ಆತಿ್ಮಕ ಜೀವಿತದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನೀನು ನಿನಗೆ ನನಗೆಷು್ಟ ಋಣಿ ಾಗಿರುವೆ ಎಂದು ಾನೇನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
20 ನನ್ನ ಸಹೋದರನೇ, ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನಿ್ನಂದ ಒಂದು ಸ ಾಯವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಅದೇನೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಂತೈಸು.
21 ಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ನೀನು ಾಡುವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತರುವುದರಿಂದಲೇ
ಾನು ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಕೇಳಿದ್ದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ನೀನು
ಾಡುವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
22 ಾನು ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸು.

ದೇವರು ನಿನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಅವ ಾಶ
ನೀಡುವನೆಂಬ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ.
ಅಂತಿಮವಂದನೆಗಳು

23 ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಎಪಫ್ರನು ವಂದನೆ
ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 24 ಾಕರ್, ಆರಿ ಾ್ತಕರ್, ದೇಮ, ಲೂಕ ಇವರುಗಳು ನಿನಗೆ ವಂದನೆ
ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ತೆಕೆಲಸ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

25ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗಿರಲಿ.
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ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ
ಬರೆದ ಪತ್ರ

ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನಮೂಲಕ ಾತ ಾಡಿದನು
1ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರುಪ್ರ ಾದಿಗಳಮೂಲಕನಮ್ಮ ಜನರೊಂದಿಗೆಹಲ ಾರು

ವಿಧದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಸಲ ಾತ ಾಡಿದನು. 2ಈಗ, ಕೊನೆಯದಿನಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರು ಮತೆ್ತ
ನಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಮಗನ ಮೂಲಕ ಾತ ಾಡಿದನು. ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ
ಮೂಲಕ ಲೋಕವನೆ್ನಲ್ಲ 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 ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ
ಎಷೊ್ಟೕ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಹೆಸರನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. ಆತನು ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ
ಅಷೊ್ಟಂದು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದನು.

5ದೇವರು ಾವ ದೂತರಿಗೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಎಂದೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ:

“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

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 ಾಸನವುಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲೂ್ಲ ಇರುವುದು.
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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.
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

14ದೇವದೂತರೆಲ್ಲರೂ 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 ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾಗಿ
ದಯ ಾಲಿಸುವುದರಮೂಲಕ ಅದನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದನು.
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ಜನರನು್ನ ರ ಸಲು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಜನರಂತೆಯೇ ಆದನು
5 ಮುಂದೆ ಬರುವ ನೂತನ ಲೋಕವನು್ನ ಆಳಲು ದೇವರು ದೇವದೂತರನು್ನ

ಆರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಆ ಲೋಕದ ಕುರಿ ಾಗಿಯೇ.
6ಅದನು್ನ 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 ಜನರನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು
ಅವರೊಂದಿಗೆತನ್ನಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದಆತನು
ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಡೆಸಲು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾದ ಒ ಾ್ಬತನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಆತನೇ
ಯೇಸು. ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಾಧೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾ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 ಜನರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.” ಕೀತರ್ನೆ.
22:22

13ಆತನು ಮತೆ್ತ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:

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

ಆತನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:
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“ ಾ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, ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. ಅವರು ಮರಣಭಯದಿಂದ,
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, ಜನರುಮನೆಗಿಂತಲೂಅವನಿಗೇ 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 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,
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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 ಇನೂ್ನ ಇರು ಾಗಲೇ ಇದನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡಿರಿ.
ಾಪದಿಂ ಾಗಲಿ ಾಪವು ೕಸಗೊಳಿಸುವ ರೀತಿಯಿಂ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ
ಕಠಿಣ ಾಗದಂತೆಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ. 14 ಾವೆಲ್ಲರೂಒಟಾ್ಟಗಿ 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 ಹಿರಿಯರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದಂತೆ ನಿಮ್ಮ
ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.” ಕೀತರ್ನೆ 95:7-8

16ದೇವರ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿಯೂ ಆತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದವರು ಾರು? ೕಶೆಯ
ಮೂಲಕಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದಿದವರಲ್ಲವೇ? 17ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ
ದೇವರು ಾರಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು? ಾಪವನು್ನ ಾಡಿದವರಮೇಲಲ್ಲವೇ?
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದರು. 18 ತನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು
ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ದೇವರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಾಗ, ಆತನು ಾರೊಡನೆ
ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು? ತನಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಅಲ್ಲವೇ? 19 ಆದ್ದರಿಂದ

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
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ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರೋಣ. 2 ರಕ್ಷಣಾ ಾಗರ್ದ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆಯೇ
ನಮಗೂ ತಿಳಿಸ ಾಯಿತು. ಅವರು ಆ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ
ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ ೕಜನ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅದನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 3 ನಂಬುವವ ಾದ ಾವು ದೇವರ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಲು
ಸಮಥರ್ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತೆ:

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

ಈಲೋಕವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಾಯರ್ಗಳುಮುಗಿದುಹೋಗಿದ್ದರೂ ದೇವರು
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. 4 ಪವಿತ್ರ 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.

6 ಆದ್ದರಿಂದ 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,
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 ಾಯರ್ವನು್ನಮುಗಿಸಿದವ ಾ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
✡ 4:4: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 2:2. ✡ 4:5: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 95:11.
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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 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
1 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನೂ ಮನುಷ ್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 ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು
ಮನುಷ ್ಯರ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
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:

“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.
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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.

9ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು. ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಾಶ್ವತ ಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತನೇ ಾರಣ. 10ದೇವರು ಆತನನು್ನ
ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಂತೆ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.

ಶೋಧನೆಗೆ ಸೋತುಹೋಗದಿರಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ
11ಈ 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
ದೇವರ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ದಲ ಾಠದಿಂದ ಮತೆ್ತ ಉಪದೇಶಿಸಲು 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
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 ನಮ್ಮಜೀವನವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆವು. 2ಆಸಮಯದಲಿ್ಲನಮಗೆದೀ ಾ ಾ್ನನ,
ಹ ಾ್ತಪರ್ಣ, ಸತ್ತವರ ಪುನರು ಾ್ಥನ ಮತು್ತ ನಿತ್ಯ ಾದ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಇವುಗಳನು್ನ
ಕುರಿತು ಬೋಧಿಸ ಾಯಿತು. ಆದರೆಈಗ ಾವುಪೂಣರ್ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆಹೋಗುವುದು
ಅಗತ್ಯ ಾಗಿದೆ. 3ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಾದರೆ ಹೀಗೆಮುಂದಕೆ್ಕ ಾಗು ಾ್ತ ಹೋಗುವೆವು.

4-6ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಜನರು ಬಿಟು್ಟಹೋದ ನಂತರ, ನೀವುಅವರಜೀವನವನು್ನ
ಮತೆ್ತ 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. ಆದರೂಅವರು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. ಅವರ ಜೀವಿತವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಪರಿವತಿರ್ಸಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ

ಬರ ಾಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದ ಅವರು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
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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 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. ರಕ್ಷಣೆಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು ಾಡುತಿ್ತೕರೆಂದು ಾವು ದೃಢ ಾಗಿ ನಂಬಿದೆ್ದೕವೆ. 10ದೇವರು
ಾ್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.
11 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ 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. 15 ಅಬ್ರ ಾ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. 19 ಈ ನಿರೀ ಯು ನಮ್ಮ
ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗದಂತೆ ಾ ಾಡುವ ಬಲ ಾದ
ಸಿ್ಥರ ಾದ ಲಂಗರಿನಂತಿದೆ. ಅದು ಸ್ವಗರ್ ಾಲಯದ ತೆರೆಯಮರೆಯಲಿ್ಲರುವ ಮ ಾ
✡ 6:14: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 22:17.
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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.
2ಅಬ್ರ ಾಮನು 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 ದೇವರಮಗನಂತೆ ಸ ಾ ಾಲವೂ ಾಜಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

4 ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನು ಎಷು್ಟ ದೊಡ್ಡವನೆಂಬುದನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ
ಮೂಲಪಿತೃ ಾದಅಬ್ರ ಾಮನು,ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಾನುಜಯಿಸಿದ್ದರಲಿ್ಲಹತ್ತನೆಯಒಂದು
ಾ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 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 ತನ್ನಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇಹದಲಿ್ಲದ್ದನು.

11 ಲೇವಿಕುಲದ ಾಜಕತ್ವದ ಆ ಾರದ ಮೇಲೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಜನರಿಗೆ
ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ಾಜಕತ್ವದಿಂದ ಜನರನು್ನ ಆತಿ್ಮಕತೆಯಲಿ್ಲ
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ಪರಿಪೂಣರ್ರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯ
ಾಜಕನು ಬರುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಾಗಿತು್ತ. ಅಂದರೆ ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಂತಹ
ಾಜಕನೇ ಹೊರತು ಆರೋನನಂತವನಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅದರ ಅಥರ್. 12ಬೇರೊಬ್ಬ
ಾ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 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
ನಮಗೆಉತ್ತಮ ಾದ ಒಂದು ನಿರೀ ಯನು್ನ ಕೊಡ ಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರೀ ಯು ನಮ್ಮನು್ನ
ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲದು.

20 ದೇವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾಗ, ಒಂದು
ಾ ಾ್ದನವನೂ್ನ ಾಡಿದನು. ಆದರೆಬೇರೆಯವರು ಾಜಕ ಾ ಾಗ ಆತನು ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಲಿಲ್ಲ. 21 ಕಿ್ರಸ್ತನು ದೇವರ ಾ ಾ್ದನದಂತೆ ಾಜಕ ಾದನು. ದೇವರು ಆತನಿಗೆ

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

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

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

22ದೇವರು 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. 24ಆದರೆಯೇಸು 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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26 ಯೇಸುವೇ 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, ನಿಮಗೆಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
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
ಾ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 ಾಗಿದೇವರಿಂದತಂದಹೊಸಒಡಂಬಡಿಕೆಯುಹಳೆಯದಕಿ್ಕಂತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತಮ ಸಂಗತಿಗಳ ಾ ಾ್ದನದ ಆ ಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು
ಾ್ಥಪಿತ ಾಗಿದೆ.

✡ 8:5: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 25:40.
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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.

9ಅದು,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.

10 ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ
ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಇಂತಿದೆ:

ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅವರಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಇರಿಸುವೆನು;
ಅವರ ಹೃದಯದಮೇಲೆ ಬರೆಯುವೆನು;

ಾನು ಅವರ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು;
ಅವರು ನನ್ನ ಜನ ಾಗಿರುವರು.

11ಒಬ್ಬನು ಸಹೋದರನಿ ಾಗಲಿ, ಬೇರೆಯವರಿ ಾಗಲಿ ಬೋಧಿಸಬೇ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ;
ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳ ಎಂದು ಹೇಳಬೇ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ

ಪ್ರಮುಖರನು್ನ ದಲುಗೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಅಲ್ಪ ಾದವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವರು.

12ಅವರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು;
ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.” ಯೆರೆಮೀಯ
31:31-34

13ದೇವರು 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 ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ “ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ”ವೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳವ ಒಂದು
ಕೊಠಡಿಯಿತು್ತ. 4ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಧೂಪವನು್ನ ಸುಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂ ಾರದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿತು್ತ. ಅಲ್ಲದೆ ದಲನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಇಡ ಾಗಿದ್ದ ಪವಿತ್ರ
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ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಿತು್ತ. ಅದಕೆ್ಕ ಚಿನ್ನದ ತಗಡನು್ನ ಹೊದಿಸ ಾಗಿತು್ತ. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಚಿನ್ನದ
ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದ ಮ ಾ್ನ ಮತು್ತ ಒಂ ಾನೊಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಚಿಗುರಿ ಎಲೆಗಳನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟದ್ದ
ಆರೋನನಕೋಲುಇದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೆಆ ದಲನೆಒಡಂಬಡಿಕೆಯಹತು್ತ 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
ಎಂದೂಅದರೊಳಗೆಪ್ರವೇಶಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ತನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೂಜನರು ತಿಳಿಯದೆ
ಾಡಿದ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿಯೂಅವನು ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು.
8 ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಆ ಎರಡು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದ ಕೊಠಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ

ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ದಲನೆ ಕೊಠಡಿಯು ಅಲಿ್ಲ ಇರುವವರೆಗೂ ಮ ಾ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವ ಾಗರ್ವು ತೆರೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ. 9 ಈ ದಿನ ನಮಗೆ
ಇದೊಂದು ಉ ಾಹರಣೆ ಾಗಿದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಲ್ಪಡುತಿ್ತದ್ದ ಾಣಿಕೆಗಳಿ ಾಗಲಿ
ಯಜ್ಞಗಳಿ ಾಗಲಿ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಪರಿಪೂಣರ್ನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಲು ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು ತೋಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ

ಹೃದಯವನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಆ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. 10 ಆ
ಯಜ್ಞಗಳು ಮತು್ತ ಾಣಿಕೆಗಳು ಅನ್ನ ಾ ಾದಿಗಳನೂ್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ಾ್ನನಗಳನೂ್ನ
ಕುರಿ ಾಗಿದ್ದವು. ಅವು ದೇಹಕೆ್ಕ 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 ಹೋತಗಳಮತು್ತ 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
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ಚಿಮುಕಿಸ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಆ ರಕ್ತ ಮತು್ತ ಬೂದಿ ಜನರ ದೇಹಗಳನು್ನ ಾತ್ರ
ಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸುತಿ್ತದ್ದವು. 14 ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ರಕ್ತವು ಖಚಿತ ಾಗಿ ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಹೆಚಿ್ಚನದನು್ನ ಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆತನು ನಿ ಾ್ಯತ್ಮನ ಮೂಲಕ ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ದೇವರಿಗೆ
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.

15ದೇವರಿಂದ 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 ಆ ಾಪಿಸಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಈ ರಕ್ತ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ”✡ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 21 ಅದೇರೀತಿ, ೕಶೆಯು ರಕ್ತವನು್ನ ಗು ಾರದ ಮೇಲೆಯೂ
ಆ ಾಧನೆಯಲಿ್ಲ ಬಳಸುವ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಚಿಮುಕಿಸಿದನು.
22ಬಹುಮಟಿ್ಟಗೆ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ರಕ್ತದಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು
ಹೇಳುತ್ತದೆ. ರಕ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕಿ್ರಸ್ತನಯಜ್ಞವು ಾಪಗಳನು್ನ ದೂರತಳಿ್ಳತು
23ಈವಸು್ತಗಳು 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 ಾಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವು ನಿಜ ಾದದ್ದರ

* 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.
✡ 9:20: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 24:8.
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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.
ಆದರೆ ಅವನು 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 ಯು ಾಂತ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾಪನಿ ಾರಣೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದು ಒಂದೇ ಸಲ ತನ್ನನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡನು.
27 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಾರಿ ಾಯುವರು. ಅನಂತರ ಅವರಿಗೆ
ಾ್ಯಯತೀ ಾರ್ಗುವುದು. 28 ಅದರಂತೆಯೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅನೇಕ ಜನರ ಾಪಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಲು ಒಂದು ಸಲ ಾತ್ರ ತನ್ನನು್ನ ಯಜ್ಞವ ಾ್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 ರೀತಿಯಯಜ್ಞಗಳನು್ನ 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 ಾಪಗಳಿಂದಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದಿಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಾವು
ಾಪಿಗಳೆಂಬ ಅರಿವು ಅವರಿಗಿರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 3 ಆ ಜನರು ಪ್ರತಿವಷರ್ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದ
ಯಜ್ಞಗಳು ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತರುತಿ್ತದ್ದವು. 4 ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ
ಾಪಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಲು ಹೋರಿಗಳಮತು್ತ ಹೋತಗಳ ರಕ್ತಕೆ ್ಕ ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.
5 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

“ದೇವರೇ, ನಿನಗೆಯಜ್ಞನೈವೇದ್ಯಗಳು ಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ.
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
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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. 10 ದೇವರ
ಇಷ್ಟಕ ್ಕನು ಾರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಡಿದನು. ಆ
ಾರಣದಿಂದಲೇ, ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ತ ಾದ ಆತನ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಾವು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದೆವು. ಆತನು ಾಶ್ವತ ಾದಯಜ್ಞವನು್ನ 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
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 ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಒಡಂಬಡಿಕೆಯು

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

✡ 10:9: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 40:6-7.
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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
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. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂಣರ್ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ 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

24 ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು 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 ಾವುಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಮೇಲೆಯೂ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ,
ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಾವಯಜ್ಞವೂಪರಿಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 27 ಾವು ಾಪಗಳಲಿ್ಲಯೇ
ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಭಯದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಜೀವಿಸುವವರನು್ನ ದಹಿಸುವ ಭಯಂಕರ ಬೆಂಕಿಯ ಭಯದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ.
28 ೕಶೆಯನಿಯಮಗಳಿಗೆ 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 ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತಕೆ ್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

* 10:25: ಯೇಸುವು … ದಿನ ಇದು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರೋಣದ ಸೂಚನೆ ಾಗಿದೆ. ✡ 10:30:
ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 135:14.
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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 ಾಡಿದಿರಿಮತು್ತ ಅವರ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲ
ಾಲೊ್ಗಂಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತು್ತಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ಹೋ ಾಗಲೂ
ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ ಇದಿ್ದರಿ. ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ಾದದೂ್ದ ಾಶ್ವತ ಾದದೂ್ದ
ನಿಮಗೆ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಾರಣ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಾಗಿದಿ್ದರಿ.

35 ಹಿಂದೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಧೈಯರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಧೈಯರ್ಕೆ್ಕ
ತಕ ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. 36 ನೀವು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಬೇಕು, ನೀವು ದೇವರ
ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡಿದ ನಂತರ ಆತನ ಾ ಾ್ದನದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವು
ಸಿಕೆ್ಕೕ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 37ಆತನು 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 ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಮತು್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

11
ನಂಬಿಕೆ

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

3 ದೇವರು ತನ್ನ ಆ ಯಿಂದ ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನೆಂಬುದನು್ನ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತ್ತದೆ. 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
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ದೇವರೇ ಹೇಳಿದನು. ಅವನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿದು್ದದರಿಂದ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯ
ಮನುಷ ್ಯನೆಂದು ಕರೆದನು. ಹೇಬೆಲನು ಸತು್ತಹೋದನು, ಆದರೂ ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯ
ಮೂಲಕ 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, ನಂಬಿಕೆಯಮೂಲಕ 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 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,ಅವರುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯಲುಸಮಥರ್ ಾಗುವಂತೆದೇವರು
ಾಡಿದನು. 12 ಅವನು ಮೃತ ಾ್ರಯ ಾಗಿದ್ದವನಂತೆ ವೃದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಾಶದ

ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆಯೂ ಸಮುದ್ರತೀರದ ಉಸುಬಿನಂತೆಯೂ ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು
ಹುಟಿ್ಟದರು.

13ಈಮ ಾಪುರಷರೆಲ್ಲರೂ ಾವು ಾಯುವವರೆಗೂ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರು.
ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದವುಗಳನು್ನ ಆ ಜನರು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ
ಬಹು ಾಲದ ನಂತರ ಬರಲಿದ್ದ ಅವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ಸಂತೋಷಗೊಂಡರು.
ಅವರು ಾವು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ 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
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ಾದಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ ಅವರ ದೇವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು
ಾಚಿಕೆಪಡದೆ ಅವರಿ ಾಗಿ ಒಂದು ನಗರವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದನು.
17-18 ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಪರೀ ಸಿದನು. ಇ ಾಕನನು್ನ

ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸೆಂದು ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಅಬ್ರ ಾಮನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿದು್ದದರಿಂದವಿಧೇಯ ಾದನು. ದೇವರುಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗಳವರು
ಇ ಾಕನ ಮೂಲಕ ಬರುವರು”✡ ಎಂದು ದಲೇ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು. ಆದರೂ
ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ಅವನು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು. 19ದೇವರು ಸತ್ತವರನು್ನ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಬಲ್ಲನೆಂದು ಅವನು ನಂಬಿದ್ದನು. ಇ ಾಕನನು್ನ ಕೊಲ್ಲದಂತೆ
ದೇವರು ಅವನನು್ನ ತಡೆ ಾಗ, ಅವನಿಗೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಇ ಾಕನನು್ನ ಾವಿನಿಂದ
ಮರಳಿ 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 ೕಶೆಯುಹುಟಿ್ಟ ಾಗಅವನತಂದೆ ಾಯಿಗಳುನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇಅವನನು್ನ

ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟರು. ಮಗು ಾಗಿದ್ದ ೕಶೆಯ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ
ಅವರು ಕಂಡದ್ದರಿಂದ ಾಜ ಾದ ಫರೋಹನ ಆ ಗೂ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಲು
ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ.

24 ೕಶೆಯು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವ ಾದನು. ಅವನು ಫರೋಹನ ಮಗಳ
ಮಗನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 25ಅವನು ಾ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.

27ಅವನು 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 ಚೊಚ್ಚಲುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮರಣದೂತನು
ಸಂಹರಿಸಿದಂತೆ ರಕ್ತವನು್ನ ಾಗಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚ ಾಯಿತು. ಅವನು ತನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು.
✡ 11:17-18: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 21:12.
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29 ೕಶೆಯಿಂದಮುನ್ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರವನು್ನ ಒಣಭೂಮಿ ೕ

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

30ದೇವಜನರ 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.

32 ಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ ದೃ ಾ್ಟಂತಗಳನು್ನ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ೕ? ಾನು
ಗಿದೊ್ಯೕನನ, ಾ ಾಕನ, ಸಂಸೋನನ, ಯೆಫಾ್ತಹನ, ಾವೀದನ, ಸಮುವೇಲನ
ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಷು್ಟ ಸಮಯ ನನಗಿಲ್ಲ. 33 ಆ
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; ಕೆಲವರುಬಡವ ಾಗಿದ್ದರು;ಹಿಂಸೆಗೆಒಳ ಾಗಿದ್ದರುಮತು್ತ 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. 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.
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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 ಾವಗಲೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಾ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
4 ನೀವು ಾಪದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹೋ ಾಟಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾವಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ ತಂದಿಲ್ಲ. 5ನೀವುದೇವರಮಕ್ಕ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆತನು ನಿಮಗೆ
ನೆಮ್ಮದಿಯ ಾತುಗಳನು್ನ ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ. ನೀವು ಆ ಾತುಗಳನು್ನ ಮರೆತಿರುವಿರಿ:

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

13ನೀವು ೕಗ್ಯ ಾದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದರೆರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವಿರಿಮತು್ತ 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 ಹೊತಿ್ತನ ಊಟ ಾ್ಕಗಿ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಾರಿದನು. 17 ನಿಮಗೇ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ,
ಆ ಬಳಿಕ ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಾಗಿ
ಗೋ ಾಡಿದನು. ಏ ಾವನು ಾನು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸ ಾಗದ್ದರಿಂದತಂದೆಯ
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 ಕೊಂದು ಾಕಿರಿ”✡ಎಂಬ ಆ ಯನು್ನ ಕೇಳಲು
ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. 21ಆ ಜನರು ಅಂದು ಕಂಡದು್ದ ಭಯಂಕರ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ೕಶೆಯು, “ ಾನು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ”✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
22 ಆದರೆ ನೀವು ಅಂಥ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂದಿರುವ ಹೊಸ ಸ್ಥಳ

ಚೀ ೕನ್ ಬೆಟ್ಟ, ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರು ಾಸ ಾಗಿರುವ ಪರಲೋಕದ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂ ಸಹ ಾ್ರರು ದೇವದೂತರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಟು್ಟಗೂಡಿರುವ
ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಬಂದಿರುವಿರಿ. 23 ದೇವರ 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.

✡ 12:20: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 19:12,13. ✡ 12:21: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 9:19.
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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? 26ಆತನು 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 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. 29 ಏಕೆಂದರೆ 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.

4ಮದುವೆಯನು್ನ 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

6ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಖಚಿತ ಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು:

“ಪ್ರಭುವೇ ನನ್ನ ಸ ಾಯಕನು;
ಾನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ.

ಜನರು ನನಗೆ ಏನೂ ಾಡ ಾರರು.” ಕೀತರ್ನೆ. 118:6
✡ 12:26: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಹ ಾ್ಗಯ 2:6.
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7 ನಿಮ್ಮ ಸ ಾ ಾಯಕರನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ದೇವರ

ಸಂದೇಶವನು್ನ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಅವರು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಹೇಗೆ ಸತ್ತರು
ಎಂಬುದನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ. ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿರಿ. 8ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು
ನಿನೆ್ನ ಇದ್ದಂತೆ ಇಂದಿಗೂ ಇ ಾ್ದನೆ. ಸ ಾ ಾಲ ಾಗೆಯೇ ಇರುವನು. 9ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಪು ್ಪ
ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ಎಳೆಯುವಂತಹ ಅನೊ್ಯೕಪದೇಶಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಕೊಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ

ಹೃದಯಗಳುದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬಲ ಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಆ ಾರದ ನಿಯಮಗಳ
ಾಲನೆಯಿಂದಲ್ಲ. ಆ ನಿಯಮಗಳ ಾಲನೆಯು ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
10ನಮಗೊಂದುಯಜ್ಞವಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಸೇವೆಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತರುವ ಾಜಕರು

ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞದಿಂದ ತಿನ್ನ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 11 ಪ್ರ ಾ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 ಾವು ಮುಂದೆ
ಬರುವ ನಗರ ಾ್ಕಗಿ ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 15 ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಮೂಲಕ ಾವು
ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸ ಾರದು. ಆತನೇ ಪ್ರಭುವೆಂದು
ನಮ್ಮ ಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಾಡುವುದೇ ಾವು ಅಪಿರ್ಸುವ ಯಜ್ಞ ಾಗಿದೆ.
16 ಇದಲ್ಲದೆ ಪರೋಪ ಾರವನೂ್ನ ಾನಧಮರ್ವನೂ್ನ ಮರೆಯದಿರಿ. ಇವೇ ದೇವರಿಗೆ
ಸಮಪರ್ಕ ಾದಯಜ್ಞಗಳು.

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
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ಉಂಟು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಡೆಸಲಿ.
ಯೇಸುವಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂಮಹಿಮೆ ಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.

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

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

25ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ.
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ಾಕೋಬನು
ಬರೆದ ಪತ್ರ

1 ದೇವರ ಮತು್ತ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವಕ ಾದ ಾಕೋಬನು
ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಚದರಿಹೋಗಿರುವ (ಇಸೆ್ರೕಲಿನ) ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ.
ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ.
ನಂಬಿಕೆಮತು್ತ ಾನ

2 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಬಂ ಾಗ ನೀವು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಡಬೇಕು. 3 ಏಕೆಂದರೆ
ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸಲು ಬಂದಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದದೆ. ಅವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಳೆ್ಮಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತವೆ. 4 ಾಳೆ್ಮಯು ತನ್ನ
ಾಯರ್ವನು್ನಪೂರೈಸಲಿ. ಆಗನೀವುನಿಷ ್ಕಳಂಕರೂಮತು್ತ ಪರಿಪೂಣರ್ರೂಆಗುವಿರಿ
ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾದುದೆಲ್ಲವೂ ದೊರೆಯುವುದು.

5 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿ ಾದರೂ ಾನವು ಬೇ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥವರು ದೇವರಲಿ್ಲ
ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ದೇವರು ಉ ಾರಿ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ
ಸಂತೋಷದಿಂದಕೊಡುವುದರಿಂದನಿಮಗೆ ಾನವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ. 6ಆದರೆ
ನೀವು ದೇವರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ಆತನಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿರಬೇಕು. ದೇವರ
ಬಗೆ್ಗ ಸಂದೇಹಪಡದಿರಿ. ಸಂದೇಹಪಡುವವನು ಾಗರದಲಿ್ಲನ ಅಲೆಯಂತಿ ಾ್ದನೆ.
ಾಳಿಯು ಬೀಸಿ ಾಗ ಅಲೆಯು ಮೇಲೆದು್ದ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಸಂದೇಹಪಡುವವನು ಆ
ಅಲೆಯಂತಿರುವನು. 7-8ಅವನು ಒಂದೇ ಾಲದಲಿ್ಲ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ೕಚಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ಾನು ಾಡುವ ಾವುದೇ ಾಯರ್ದ ಾ್ಲಗಲಿ

ಒಂದು ತೀ ಾರ್ನಕೆ್ಕ ಬರ ಾರನು. ಅಂಥವನು ತನಗೆ ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ಏ ಾದರೂ
ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ೕಚಿಸದಿರಲಿ.
ನಿಜ ಶಿ್ರೕಮಂತಿಕೆ

9ಬಡವ ಾಗಿರುವವಿ ಾ್ವಸಿಯುಹೆಮೆ್ಮಪಡಲಿ,ಏಕೆಂದರೆದೇವರುಅವನನು್ನ ಆತಿ್ಮಕ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 10 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿರುವ
ವಿ ಾ್ವಸಿಯೂ ಹೆಮೆ್ಮಪಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಆತಿ್ಮಕ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗಿರುವ
ಬಡತನವನು್ನ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ಹುಲಿ್ಲನ
ಹೂವಿನಂತೆ ಗತಿಸುವನು. 11 ಸೂಯರ್ನು ಮೇಲೇರಿದಂತೆ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚಾ್ಚಗುವುದು.
ಸೂಯರ್ನ ಾಪದಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಒಣಗಿಹೋಗುವವು; ಹೂವುಗಳು ಉದುರಿ
ಹೋಗುವವು. ಹೂವು ಸುಂದರ ಾಗಿತು್ತ, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಒಣಗಿಹೋಯಿತು.
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಾಗುವುದು. ಅವನು ತನ್ನ ಾ್ಯ ಾರದ ಬಗೆ್ಗ
ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಸತು್ತಹೋಗುವನು.
ಶೋಧನೆಯು ದೇವರಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ

12 ಶೋಧನೆಯನು್ನ ಎದುರಿಸುತಿ್ತದ್ದರೂ ದೃಢ ಾಗಿರುವವನೇ ಧನ್ಯನು. ಏಕೆಂದರೆ
ಅವನು ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ನಿರೂಪಿಸಿ ಾಗ, ಜೀವವೆಂಬ ಜಯ ಾಲೆಯನು್ನ



ಾಕೋಬನು 1:13 552 ಾಕೋಬನು 1:27

ಹೊಂದುವನು. ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನು್ನ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 13 ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು, “ದೇವರು
ನನ್ನನು್ನ ಶೋಧಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳ ಾರದು. ಕೆಟ್ಟದು್ದ ದೇವರನು್ನ
ಶೋಧಿಸ ಾರದು. ದೇವರು ಾ ಾಗಿಯೇ ಾರನೂ್ನ ಶೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
14 ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿರುವವನು ಾನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೇ
ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನ ಕೆಟ್ಟ ಆಸೆಗಳೇ ಅವನನು್ನ ದೂರ ಸೆಳೆದು, ಬಿಡದೆ
ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ. 15ಈ ಆಸೆಗಳು ಅವನಿಂದ ಾಪವನು್ನ ಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ
ಾಪವು ಬೆಳೆದು ಾವನು್ನ ತರುತ್ತದೆ.
16 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವು
ೕಸಹೋಗಬೇಡಿರಿ. 17 ಎ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಾನಗಳೂ ಕುಂದಿಲ್ಲದ ವರಗಳೂ,

ಎ ಾ್ಲ ಬೆಳಕುಗಳಿಗೆ (ಸೂಯರ್, ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು) ಮೂಲ ಾರಣ ಾದ ಸೃಷಿ್ಟ
ಕತರ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ದೇವರು ಬದ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನು ಎ ಾ್ಲ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ
ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲರು ಾ್ತನೆ. 18 ದೇವರು ಸತ್ಯ ಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಜೀವವನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ತನಿ್ನಂದ ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಾವು ಅತ್ಯಂತಮುಖ್ಯ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆತನ ಅಪೇ .

ಕೇಳುವಿಕೆಮತು್ತ ವಿಧೇಯತೆ
19 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾ ಾಗಲೂ ಾತ ಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತ

ಕೇಳುವುದರಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿರಿ. ಸುಲಭ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳದಿರಿ. 20 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ
ಕೋಪವು ದೇವರು ಅಪೇ ಸಿದಂತೆ ೕಗ ್ಯ ಜೀವನವನು್ನ ನಡೆಸಲು ಅವನಿಗೆ
ಸ ಾಯಕ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 21ಆದ್ದರಿಂದಎ ಾ್ಲ ನೀಚತನವನೂ್ನ ದುಷ್ಟತನವನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ
ಜೀವನದಿಂದ ದೂರತಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಬೇರೂರಿರುವ ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ
ದೀನತೆಯಿಂದ ಒಪಿ್ಪಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ರ ಸುತ್ತದೆ.

22 ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇವಲ ಕೇಳುವವ ಾಗಿರದೆ ಅದನು್ನ ಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ
ತನಿ್ನರಿ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ ೕಸಗೊಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 23 ದೇವರ
ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿಯೂ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯದವನು ಕನ್ನಡಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಂಡವನಂತಿರುವನು. 24 ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ, ಾನು
ಹೇಗಿದೆ್ದೕನೆಂಬುದನು್ನ ಬೇಗನೆ ಮರೆತುಬಿಡು ಾ್ತನೆ. 25ಜನರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವ
ದೇವರ ಪರಿಪೂಣರ್ ನಿಯಮವನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅ ಾ್ಯಸ ಾಡುವವನು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷಭರಿತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಅದನು್ನ ಅ ಾ್ಯಸ ಾಡುತ್ತಲೇ
ಇರು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಾನು ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ದೇವರ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ
ಅವನು ಸಂತೋಷಭರಿತ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.
ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸತಕ್ಕ ನಿಜ ಾದ ಾಗರ್

26 ಸದ್ಭಕ್ತನೆಂದು ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವನು ತನ್ನ ಾಲಿಗೆಗೆ ಕಡಿ ಾಣವನು್ನ
ಾಕದೆಹೋದರೆ ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ೕಸಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಂ ಾಗುವುದು.
ಅವನ “ಭಕಿ್ತ”ಗೆ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ. 27 ದೇವರು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವ ಭಕಿ್ತಯು ಹೀಗಿದೆ:
ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವ ಅ ಾಥರನೂ್ನ ವಿಧವೆಯರನೂ್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದು ಮತು್ತ
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ಲೋಕದ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ಪ್ರ ಾವಿತ ಾಗದಂತೆ ಅದರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು.
ದೇವರು ಇಂಥ ಭಕಿ್ತಯನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದೆ್ದಂದೂ ಒಳಿ ಾದದೆ್ದಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

2
ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ

1 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಮಹಿ ಾಪೂಣರ್ ಾದ ಪ್ರಭು
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಇತರ ಜನರಿಗಿಂತ
ಬಹಳ ಮುಖ್ಯರೆಂದು ೕಚಿಸಬೇಡಿ. 2 ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಒಬ್ಬನು ಬರು ಾ್ತನೆಂದು
ನೆನೆಸಿರಿ. ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯ ವಸ್ತ ್ರಗಳನೂ್ನ ಬಂ ಾರದ ಉಂಗುರವನೂ್ನ ಧರಿಸಿರು ಾ್ತನೆ.
ಅದೇ ಸಮಯಕೆ್ಕ ಕೊಳೆ ಾದ ಮತು್ತ ಹಳೆಯ ಾದ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿರುವ ಒಬ್ಬ
ಬಡವನೂ ಬರು ಾ್ತನೆ. 3ಒಳೆ್ಳಯವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿರುವವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನವನು್ನ
ನೀಡುವಿರಿ. “ಉತ್ತಮ ಾದ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಳಿ್ಳ” ಎಂದು ಅವನಿಗೆ
ಹೇಳುವಿರಿ. ಆದರೆ ಆ ಬಡ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ “ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತುಕೊ!” ಎಂ ಾಗಲಿ,
“ನಮ್ಮ ಾದಗಳ ಬಳಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊ!” ಎಂ ಾಗಲಿ ಹೇಳುವಿರಿ.
4ನೀವು ಾಡುತಿ್ತರುವುದೇನು? ಕೆಲವರನು್ನ ಇತರ ಜನರಿಗಿಂತ ಬಹಳಮುಖ್ಯರೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸುತಿ್ತರುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ತೀಪುರ್ ದುರುದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.

5 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಕೇಳಿರಿ! ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಬಡವರು
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಿರಲೆಂದು ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 6 ಆದರೆ ಬಡವನಿಗೆ ನೀವು ೌರವವನೆ್ನೕ
ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿ್ರೕಮಂತ ಜನರು ಾ ಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನು್ನ ತಮ್ಮ
ಹಿಡಿತದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ
ಕೊಂಡೊಯು್ಯವವರು ಅವರೇ. 7 ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನವರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ
ಯೇಸುವಿನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಹೆಸರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡುವವರು
ಶಿ್ರೕಮಂತರೇ.

8ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ ಇತರರನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು”✡
ಎಂಬ ಾಜಾ ಗೆನೀವುವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೆ ಸರಿ ಾದುದನೆ್ನೕ ಾಡುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
9 ಆದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪಕ್ಷ ಾತ
ಾಡಿದರೆ ಾಪವನು್ನ ಾಡುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ

ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ದೋಷಿಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು ಆ ಾಜಾ ಯು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
10 ಒಬ್ಬನು ದೇವರ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವನು

ಒಂದು ಆ ಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದರೆ ಅವನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳನು್ನ
ಮೀರಿದನೆಂಬ ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವನು. 11 “ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡ ಾರದು”✡
ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿದನು. “ಕೊಲ್ಲ ಾರದು”✡ ಎಂದೂ ಅದೇ ದೇವರು
✡ 2:8: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ. 19:18. ✡ 2:11: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:14; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ.
5:18. ✡ 2:11: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:13; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 5:17.
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ಹೇಳಿದನು. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ನೀವು ವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ ಾಡದಿದ್ದರೂ ಾರನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ
ಕೊಂದರೆ, ದೇವರ ಇಡೀ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನೆ್ನೕ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

12ಜನರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಿಂದಲೇನಿಮಗೆತೀ ಾರ್ಗುವುದು.
ನೀವುಕೇಳುವಮತು್ತ ಾಡುವಪ್ರತಿ ಂದರಲಿ್ಲಯೂಇದನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳ.
13 ೌದು, ಇತರರಿಗೆ ನೀವು ಕರುಣೆ ತೋರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ದೇವರು
ತೀಪುರ್ ನೀಡು ಾಗ ನಿಮಗೂ ಕರುಣೆ ತೋರನು. ಕರುಣೆ ತೋರುವವನು ದೇವರ
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನಲಿ್ಲ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವನು.

ನಂಬಿಕೆಮತು್ತ ಉತ್ತಮ ಾಯರ್ಗಳು
14 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನಲಿ್ಲ

ನಂಬಿಕೆಯಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಅದನು್ನ ಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ ತರದಿದ್ದರೆ,
ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರ ೕಜನವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ನಂಬಿಕೆಯು
ಅವನನು್ನ ರ ಸಬಲ್ಲದೇ? ಇಲ್ಲ! 15 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಹೋದರ ಾಗಿರುವವನಿಗೆ ಅಥ ಾ
ಸಹೋದರಿ ಾಗಿರುವವಳಿಗೆ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಬೇ ಾಗಿರಬಹುದು ಅಥ ಾ ತಿನ್ನಲು ಆ ಾರ
ಬೇ ಾಗಿರಬಹುದು. 16 ಆದರೆ ನೀವು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ, “ದೇವರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರಲಿ!
ಚಳಿ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ತೃಪಿ್ತ ಾಗುವಷು್ಟ ಊಟ ಾಡು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿ
ಬೇ ಾದವುಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡದೆಹೋದರೆನಿಮ್ಮ ಾತುಗಳಿಗೆ ಾವಬೆಲೆಯೂ
ಇಲ್ಲ. 17 ಇದೇ ನಿಯಮ ನಂಬಿಕೆಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕಿ್ರಯೆಯಿಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆಯು
ತನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಸತು್ತಹೋಗಿದೆ.

18ಆದರೆ ಾವ ಾದರೂ, “ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ; ನನ್ನಲಿ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿವೆ” ಎಂದು
ಾದಿಸಬಹುದು. ಅದಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಉತ್ತರವೇನೆಂದರೆ ನೀನು ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ತೋರಿಸ ಾರೆ. ಾ ಾದರೊ ನನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳ ಮೂಲಕ
ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 19 ಒಬ್ಬನೇ
ದೇವರಿರುವನೆಂದು ನೀವು ನಂಬಿದಿ್ದೕರಿ. ಒಳೆ್ಳಯದು! ಆದರೆ ದೆವ್ವಗಳೂ ಅದನು್ನ
ನಂಬುತ್ತವೆ ಮತು್ತ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತವೆ.

20 ಬುದಿ್ಧಹೀನರೇ, ಕಿ್ರಯೆಯಿಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕವೆಂದು ನಿಮಗೆ
ತೋರಿಸಬೇಕೋ? 21 ಅಬ್ರ ಾಮನು ನಮ್ಮ ಪಿತೃ. ಅವನು ತನ್ನ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದ
ನೀತಿವಂತ ಾದನು. ಅವನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾಕನನು್ನ
ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. 22 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ನಂಬಿಕೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಕಿ್ರಯೆ
ಒಟಿ್ಟಗೆ ಾಯರ್ ಾಡಿದವು. ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯು ಅವನ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದಲೇ
ಪರಿಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿತು. 23 ಹೀಗೆ ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದ ಈ ಾತುಗಳು ನೆರವೇರಿದವು:
“ಅಬ್ರ ಾಮನು ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿದನು. ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅವನನು್ನ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದನು.”✡ ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ
“ದೇವರ ಸೆ್ನೕಹಿತ”✡ ನೆಂದು ಕರೆಯ ಾಯಿತು. 24 ಹೀಗಿರಲು ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ
ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದ ನೀತಿವಂತ ಾಗು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನು ಕೇವಲ
ನಂಬಿಕೆ ಂದರಿಂದಲೇ ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
✡ 2:23: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 15:6. ✡ 2:23: 2 ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 20:7;
ಯೆ ಾಯ 41:8.
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25 ರ ಾಬಳು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಉ ಾಹರಣೆ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. ಆಕೆ ಒಬ್ಬ ವೇಶೆ್ಯ. ಆದರೆ

ಅವಳು ತನ್ನ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದಲೇ ನೀತಿವಂತ ಾದಳು. ಅವಳು ದೇವರ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡು, ಬೇರೊಂದು ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದಳು.*

26 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಆತ್ಮವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವನ ದೇಹವು ಸತ್ತದೆ್ದೕ. ಅದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಯೆಯಿಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆಯು ಸತ್ತದೆ್ದೕ.

3
ಹತೋಟಿಮೀರಿ ಾ ಾಡಬೇಡಿ

1ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಬೋಧಕ ಾಗ ಾರದು.
ಏಕೆಂದರೆ ಬೋಧಕ ಾದ ನಮಗೆ ಇತರ ಜನರಿಗಿಂತ ಕಠಿಣ ಾದ ತೀ ಾರ್ಗುತ್ತದೆ
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

2 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ತಪು ್ಪವುದುಂಟು. ಆದರೆ ಾತಿನಲಿ್ಲ ಎಂದೂ
ತಪು ್ಪ ಾಡಿಲ್ಲದವ್ಯಕಿ್ತಯುಪರಿಪೂಣರ್ನೂತನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು
ಸಮಥರ್ನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. 3 ಾವು ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವುಗಳ
ಾಯಿಗೆ ಕಡಿ ಾಣ ಾಕುತೆ್ತೕವ ಾ್ಲ; ಆಗ ಅವುಗಳ ದೇಹವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾ್ವಧೀನ
ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 4 ಇದೇ ನಿಯಮ ಹಡಗುಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹಡಗು
ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಬಲ ಾದ ಾಳಿಯು ಅದನು್ನ ತಳಿ್ಳಕೊಂಡು
ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚು ಾ ್ಕಣಿಯು ಆ ದೊಡ್ಡ ಹಡಗನು್ನ
ನಿಯಂತಿ್ರಸುತ್ತದೆ. ಚು ಾ್ಕಣಿಯನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವವನು ಹಡಗು
ಹೋಗಬೇ ಾದ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೀ ಾರ್ನಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅವನ ಅಪೇ ಯಂತೇ ಹಡಗು
ಹೋಗುತ್ತದೆ. 5 ನಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಯೂ ಅದರಂತೆಯೆ. ಅದು ದೇಹದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ
ಾಗ ಾದರೂ, ದೊಡ್ಡ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ.
ಒಂದುಚಿಕ್ಕ ಬೆಂಕಿಯಕಿಡಿಯುದೊಡ್ಡ ಾಡಿ್ಗಚಿ್ಚಗೆ ಾರಣ ಾಗುತ್ತದೆ. 6 ಾಲಿಗೆಯು

ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಯಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಾಗಗಳಲಿ್ಲ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಲೋಕದಂತಿದೆ.
ಹೇಗೆಂದರೆ, ಾಲಿಗೆಯು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಹರಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ
ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾವ ಬೀರುವ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಅದು ನರಕದಿಂದ ಪಡೆದು
ಹೊತಿ್ತಸುತ್ತದೆ.

7 ಜನರು ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ ಾಡುಮೃಗ, ಪ , ಸಪರ್, ಮೀನುಗಳನು್ನ ಹತೋಟಿಗೆ
ತರು ಾ್ತರೆ. ಜನರು ಈ ಾಗಲೇ ಇವುಗಳನು್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದಿ ಾ್ದರೆ. 8 ಆದರೆ
ಾರೂ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂ್ರರ ಾದದೂ್ದ ಕೆಟ್ಟದೂ್ದ

ಆಗಿದೆ. ಅದು ಮರಣಕರ ಾದ ವಿಷವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. 9 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವನು್ನ
ಮತು್ತ ತಂದೆಯನು್ನ (ದೇವರು) ಸು್ತತಿಸಲು ನಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಬಳಸುತೆ್ತೕವೆ;
ಆದರೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಜನರನು್ನ ಶಪಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ದೇವರು ಆ ಜನರನೂ್ನ ತನ್ನ
ಹೋಲಿಕೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾ್ದನೆ. 10 ಹೊಗಳಿಕೆ ಮತು್ತ ತೆಗಳಿಕೆಗಳೆರಡೂ
ಒಂದೇ ಾಯಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ! ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇದು
ಸಂಭವಿಸಲೇ ಾರದು. 11 ಸಿಹಿ ಾದ ನೀರು ಮತು್ತ ಕಹಿ ಾದ ನೀರು ಒಂದೇ
ಬುಗೆ್ಗಯಿಂದ ಹರಿಯುತ್ತವೆ ೕ? ಇಲ್ಲ! 12 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ,
* 2:25: ರ ಾಬಳು… ಾಡಿದಳುಯೆಹೋಶುವನು 2:1-21 ರಲಿ್ಲದೆ.
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ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಆಲಿವ್ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಿಡುವುದೇ? ಇಲ್ಲ! ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯು
ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ಬಿಡುವುದೇ? ಇಲ್ಲ! ಉಪು ್ಪ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಾವಿಯು
ಸಿಹಿ ನೀರನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಜ ಾದ ಾನ

13 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾನವಂತ ಾಗಲಿ ಬದಿ್ಧವಂತ ಾಗಲಿ ಇ ಾ್ದರೋ? ಅಂಥವನು ತನ್ನ
ಾನವನು್ನ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಬದುಕುವುದರಮೂಲಕ ತೋಪರ್ಡಿಸಲಿ. ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದೀನತೆಯಿಂದ ಾಡಲಿ. ಾನಿ ಾದವನು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

14 ನೀವು ಾ್ವಥಿರ್ಗಳೂ ತೀಕ್ಷ ್ಣ ಾದ ಮತ್ಸರವನು್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಹೊಂದಿರುವವರೂ
ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ ಅಥರ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ
ಸುಳ್ಳಷೆ್ಟೕ. 15 ಇಂಥ “ ಾನ”ವು ದೇವರಿಂದ ಬರದೆ ಲೋಕದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು
ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಾದುದಲ್ಲ. ಅದು ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಬಂದುದು. 16 ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ ಮತು್ತ
ಾ್ವಥರ್ತೆಗಳು ಎಲಿ್ಲರುವ ೕ ಅಲಿ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿಯೂ ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ ನೀಚತನಗಳೂ
ಇರುತ್ತವೆ. 17ಆದರೆ ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ಾನವು ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ: ದಲನೆಯ ಾಗಿ
ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ. ಅದು ಾಂತಿ ಾಯಕ ಾದದು್ದ, ಾತಿ್ವಕ ಾದದು್ದ
ಮತು್ತ ಸುಲಭ ಾಗಿ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವಂಥದು್ದ. ಈ ಾನವು ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಮತು್ತ ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಲು
ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಾನವು ಾ ಾಗಲೂ ಾ್ಯಯ ಾದದು್ದ ಮತು್ತ

ಯ ಾಥರ್ ಾದದು್ದ. 18 ಾಂತಿ ಾ್ಥಪಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸ ಾ ಾನಕರ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಾಯರ್ ಾಡುವವರು ೕಗ ್ಯ ಾದ ಬದುಕಿನಿಂದ ಬರುವ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನು್ನ
ಪಡೆಯು ಾ್ತರೆ.

4
ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಳಿ್ಳ

1 ನಿಮ್ಮ ಹೋ ಾಟಗಳು ಮತು್ತ ಾದವಿ ಾದಗಳು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬರುತ್ತವೆಯೆಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ೕ? ನಿಮ್ಮ ಾ್ವಥರ್ಪರ ಆಸೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೋ ಾಟಗಳು
ಮತು್ತ ಾದವಿ ಾದಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅವು ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ
ಾಡುತಿ್ತವೆ. 2 ನೀವು ಅನೇಕ ವಸು್ತಗಳಿ ಾಗಿ ಆಶಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನು್ನ

ಪಡೆಯುವುದರಲಿ್ಲ ವಿಫಲ ಾಗುತಿ್ತೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕೊಲೆ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ
ಮತು್ತ ಇತರರ ಬಗೆ್ಗ ಅಸೂಯೆಪಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಆಸೆಪಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಇನೂ್ನ
ಪಡೆಯ ಾರದವ ಾಗಿರುವಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಾದವಿ ಾದ ಾಡುವಿರಿ ಮತು್ತ
ಹೊಡೆ ಾಡುವಿರಿ. ನೀವು ದೇವರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ, ನೀವು ಆಸೆ
ಪಟ್ಟದು್ದ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. 3 ಮತು್ತ ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಂ ಾಗ ನಿಮಗೆ ಅವು
ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಉದೆ್ದೕಶವು ಸರಿ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವುಅವುಗಳನು್ನ ಕೇವಲ
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸುಖ ಾ್ಕಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರಿ.

4 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಲ್ಲ! ಇಹಲೋಕದ ಮೇಲಿರುವ
ಾ್ಯ ೕಹದೇವರಮೇಲಿರುವದೆ್ವೕಷಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಈಲೋಕವನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ತನ್ನನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಶತು್ರವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. 5 ಪವಿತ್ರ
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ಗ್ರಂಥವು ಅಥರ್ವಿಲ್ಲದೆ್ದಂದು ೕಚಿಸುವಿ ಾ? “ದೇವರು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿರುವ
ಆತ್ಮದ ಅಪೇ ಯೇನೆಂದರೆ, ಾವು ಆತನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾತ್ರ ಇರಬೇಕೆಂದಷೆ್ಟ”*
ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 6 ಆದರೆ ದೇವರು ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಕೃಪೆಯು
ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂಹೆಚಿ್ಚನದು. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವುಹೇಳುವಂತೆ, “ದೇವರುಅಹಂ ಾರಿಗಳಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ, ದೀನರಿ ಾದರೆ ಕೃಪೆಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ.”✡

7 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಸೈ ಾನನನು್ನ ಎದುರಿಸಿರಿ. ಆಗ
ಅವನು ನಿಮಿ್ಮಂದದೂರಓಡಿಹೋಗು ಾ್ತನೆ. 8ದೇವರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನ,ಆಗದೇವರು
ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರು ಾ್ತನೆ. ನೀವು ಾಪಿಗಳು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಿಂದ
ಾಪಗಳನು್ನ ತೊಳೆದು ಾಕಿರಿ. ನೀವು ದೇವರನು್ನ ಮತು್ತ ಈ ಲೋಕವನು್ನ
ಏಕ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿರಿ. 9ದುಃಖಪಡಿರಿ, ಗೋ ಾಡಿರಿ, ಕಣಿ್ಣೕರಿಡಿರಿ! ನಗುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಗೋ ಾಡಿರಿ. ಸಂತೋಷಿಸುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ವ್ಯಸನಪಡಿರಿ. 10ಪ್ರಭುವಿನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ದೀನ ಾಗಿರಿ, ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕೆ ್ಕ ತರು ಾ್ತನೆ.
ನೀವು ತೀಪುರ್ ಾರರಲ್ಲ

11 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಒಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಮತೊ್ತಬ್ಬರು ನಿಂದೆಯ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡದಿರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾಗಿರುವವನನು್ನ ನೀವು

ಟೀಕಿಸಿದರೆ ಅಥ ಾ ಅವನ ಬಗೆ್ಗ ತೀಪುರ್ ನೀಡಿದರೆ, ಅವನು ಅನುಸರಿಸುವ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನೆ್ನೕ ಟೀಕಿಸಿದಂ ಾಯಿತು. ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಹೋದರ ಾಗಿರುವವನಿಗೆ
ನೀವು ತೀಪುರ್ ನೀಡಿದರೆ, ಅವನು ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರುವ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು
ತೀಪುರ್ ನೀಡಿದಂ ಾಯಿತು. ನೀವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ತೀಪುರ್ ನೀಡು ಾಗ ನೀವು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರಲ್ಲ. ನೀವು ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ!
12 ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಾಡು ಾತನು. ಆತನೊಬ್ಬನೇ ನಿಜ ಾದ
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ. ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ರ ಸಬಲ್ಲನು ಮತು್ತ ಾಶ ಾಡಬಲ್ಲನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಬಗೆ್ಗ ತೀಪುರ್ ನೀಡುವುದು ನಿಮಗೆ ೕಗ್ಯ ಾದುದಲ್ಲ.

ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸಲಿ
13 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಈ ಹೊತು್ತ ಅಥ ಾ ಾಳೆ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ. ಅಲಿ್ಲ

ಒಂದು ವಷರ್ವಿದು್ದ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಿ ಹಣ ಸಂ ಾದಿಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವಿರಿ.
ಆಲಿಸಿರಿ! ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸಿರಿ: 14 ಾಳೆ ಏ ಾಗುವುದೋ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು!
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಹಬೆಯಂತಿದೆ. ನೀವು ಅದನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ನೋಡುವಿರಿ.
ನಂತರ ಅದು ಅದೃಶ್ಯ ಾಗುವುದು. 15 ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು,
“ಪ್ರಭುವು ಇಚೆ್ಛಪಟ್ಟರೆ, ಾವು ಜೀವಿಸಿರುತೆ್ತೕವೆ. ಇಂಥಿಂಥದ್ದನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ.”
16ಆದರೆ ನೀವೀಗ ಜಂಬ ಾರ ಾಗಿ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಗಳಿಕೆಯೆಲ್ಲವೂ
ಕೆಟ್ಟದು್ದ. 17 ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಹೇಗೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡದಿರುವವನು ಾಪವನು್ನ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

* 4:5: ದೇವರು…ಇರಬೇಕೆಂದಷೆ್ಟೕ ನೋಡಿರಿ: ವಿ ೕಚನ. 20:5. ✡ 4:6: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾನೋಕಿ್ತಗಳು
3:34.
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5
ಾ್ವಥರ್ಪರರ ಾದ ಶಿ್ರೕಮಂತರನು್ನ ದಂಡಿಸ ಾಗುವುದು

1 ಶಿ್ರೕಮಂತ ಜನರೇ, ಕೇಳಿರಿ! ನಿಮಗೆ ಮ ಾಕಷ್ಟವು ಬರಲಿರುವುದರಿಂದ
ಗೋ ಾಡಿರಿ, ದುಃಖಪಡಿರಿ. 2 ನಿಮ್ಮ ಶಿ್ರೕಮಂತಿಕೆಯು ಕೊಳೆತುಹೋಗುತ್ತದೆ
ಮತು್ತ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲದಂ ಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ನುಸಿಗಳು ತಿಂದು ಾಕುತ್ತವೆ.
3 ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳು ತುಕು ್ಕ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಅದೇ
ಾ ಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ತುಕು ್ಕ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತವೆ.
ನೀವುಈಕೊನೆಯದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಭಂ ಾರವನು್ನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 4ಜನರು
ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಿದರೂ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಕೂಲಿಯನು್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳ ಸುಗಿ್ಗಯನು್ನ
ಾಡಿದರು. ಈಗ ಪರಲೋಕ ಸೇನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಾದ ಪ್ರಭುವು ಅವರ

ಗೋ ಾಟವನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
5ನಿಮ್ಮಈಲೋಕದಜೀವನವುಐಶ್ವಯರ್ದಿಂದತುಂಬಿದೆ. ನೀವುಇಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ

ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತೃಪ್ತ ಾದಿರಿ. ವಧಿಸುವ ಾಲಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಪಶುವಿನಂತೆ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊಬಿ್ಬಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 6 ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರಿಗೆ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದಿರಿ.
ಅವರು ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದಿರಿ.

ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಿ
7 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಿ, ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಿ. ತನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ
ಬೆಳೆಯು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬರುವ ತನಕ ರೈತನು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಾಯು ಾ್ತನೆ.
ದಲ ಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಮಳೆಯು ತನ್ನ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುವ ತನಕ

ರೈತನು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಾದಿರು ಾ್ತನೆ. 8 ನೀವೂ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ
ನಿರೀ ಯನು್ನ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಬೇಗನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವನು. 9 ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ದೂರದಿರಿ. ನೀವು ದೂರುವುದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸದಿದ್ದರೆ ದೋಷಿಗಳೆಂದು ನಿಮಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡ ಾಗುವುದು. ಾ್ಯಯಧಿಪತಿಯು
ಬರಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ!

10 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪ್ರಭುವಿನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಾದರಿ ಾಗಿರಲಿ. ಅವರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸಂಕಟವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿದ್ದರು. 11 ಾಳಿಕೊಂಡಿರುವವರನು್ನ ಧನ್ಯರೆಂದು
ಹೇಳುತೆ್ತೕವಲ್ಲವೇ. ೕಬನ ಾಳೆ್ಮಯ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ೕಬನು
ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುವು ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಿದನು. ಪ್ರಭುವು ದಯೆಯಿಂದಲೂ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೂ ತುಂಬಿ ಾ್ದನೆಂದು ಇದು

ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಾ ಾಡಿರಿ

12 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು ಾ ಾ್ದನ ಾಡು ಾಗ ಆಣೆ
ಇಡಬೇಡಿರಿ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ. ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನು್ನ ನಿರೂಪಿಸಲು
ಪರಲೋಕದ, ಭೂಲೋಕದ ಮತು್ತ ಬೇ ಾವುದರ ಹೆಸರನೂ್ನ ಬಳಸಬೇಡಿ.
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ೌ ಾಗಿದ್ದರೆ, “ ೌದು” ಎನಿ್ನರಿ. ಇಲ್ಲ ಾಗಿದ್ದರೆ, “ಇಲ್ಲ” ಎನಿ್ನರಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ
ಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ದೋಷಿಗಳೆಂಬ ತೀ ಾರ್ಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಶಕಿ್ತ

13 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿರುವವನು ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವವನು ಾಡಬೇಕು. 14 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಯಿಲೆ ಾಗಿರುವವನು
ಸ ಾಹಿರಿಯರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಬೇಕು. ಹಿರಿಯರು ಅವನಿಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹಚಿ್ಚ,
ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕು. 15 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಾಡಿದ
ಾ್ರಥರ್ನೆಯು ಾಯಿಲೆಯಲಿ್ಲರುವವನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭುವು ಅವನನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಒಂದುವೇಳೆ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಭುವು ಅವನನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸು ಾ್ತನೆ.

16 ನೀವು ಾಡಿದ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾ ಾಗಲೂ ಹೇಳಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಬಳಿಕ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸುವನು. ನೀತಿವಂತನ ಅ ಾ್ಯಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳ ಾ್ರಥರ್ನೆಯು ಬಲ ಾಗಿದೆ.
17 ಎಲೀಯನು ಸಹ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಮಳೆ ಾರದಂತೆ
ಅವನು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಾಗ ಮೂರುವರೆ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಆ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಮಳೆಯೇ
ಬೀಳಲಿಲ್ಲ! 18 ಬಳಿಕ ಎಲೀಯನು ಮಳೆ ಬರುವಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಾಗ ಆ ಾಶದಿಂದ
ಮಳೆ ಸುರಿದು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಬೆಳೆಯು ಫಲಿಸಿತು.
ಆತ್ಮವನು್ನ ರ ಸಿ

19 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಸತ್ಯದಿಂದ ದೂರ ಾಗಿ
ಅಲೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಅವನನು್ನ ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ
ನಡೆಸಬೇಕು. 20 ಇದನು್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಿ: ಒಬ್ಬ ಾಪಿಯನು್ನ ತ ಾ್ಪದ
ಾಗರ್ದಿಂದ ಸರಿ ಾದ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವವನು ಆ ಾಪಿಯ ಆತ್ಮವನು್ನ

ಮರಣದಿಂದ ಾರು ಾಡಿದವನೂ ಅನೇಕ ಾಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡಿದವನೂ ಆಗು ಾ್ತನೆ.
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ಪೇತ್ರನು
ಬರೆದ ದಲನೆ ಪತ್ರ

1 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ಪೇತ್ರನು, ಂತ, ಗ ಾತ್ಯ, ಕಪ್ಪದೋಕ್ಯ,
ಏ ಾ್ಯ,ಬಿಥೂನಿಯಎಂಬಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಹೋಗಿಪ್ರ ಾಸಿಗ ಾದದೇವಜನರಿಗೆ
ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ.

2 ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ೕಜನೆ ಾಡಿದ್ದನು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವುದು ಪರಿಶು ಾ್ಧತ್ಮನ ಾಯರ್. ನೀವು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ

ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿ ತನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ.
ಕೃಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕ ಾಗಿ ಲಭಿಸಲಿ.

ಜೀವಂತ ಾದ ನಿರೀ
3 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.

ದೇವರುಮ ಾ ಕರುಣಾಳು ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆಹೊಸ
ಜೀವವನು್ನ ನೀಡಿದನು. ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದಎದು್ದಬಂದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಮೂಲಕಅದು
ನಮಗೆ ಒಂದು ಜೀವಂತ ನಿರೀ ಯನು್ನ ತರುತ್ತದೆ. 4ದೇವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವ
ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳಲಿ್ಲ ಈಗ ನಮಗೆ ನಿರೀ ಯಿದೆ. ಅವು ನಿಮ ಾಗಿ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ಅವು ಾ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

5 ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಯುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ
ಆ ರಕ್ಷಣೆಯು ಅಂತ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು. 6 ಇದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಹಳ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಅನೇಕ ವಿಧ ಾದ
ತೊಂದರೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ದುಃಖವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಬಹುದು. 7 ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಈ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯು ಬಂ ಾರದ ೌಲ್ಯಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾಗಿದೆ.
ಬಂ ಾರವು ನಶಿಸಿಹೋಗುವಂಥ ಾ್ದಗಿದ್ದರೂ ಅದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಪುಟ ಾಕಿ
ಅದರ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನು್ನ ಶೋಧಿಸುವರು. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ, ನಿಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಯಪರಿಶುದ್ಧತೆಯು ನಿಮಗೆ ಕೀತಿರ್, ಪ್ರ ಾವಮತು್ತ ೌರವಗಳನು್ನ ತರುತ್ತದೆ.

8 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನೋಡದಿದ್ದರೂ ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಿರಿ. ಈಗ ಆತನನು್ನ
ನೋಡದಿದ್ದರೂ ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹೇಳ ಾಗದಷು್ಟ ಆನಂದವು
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಆನಂದವು ಪ್ರ ಾವಪೂಣರ್ ಾಗಿದೆ. 9ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಒಂದು
ಗುರಿಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನು್ನ ರ ಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆ ಗುರಿ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಾಗಿರುವ
ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
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10 ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಈ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಹುಡುಕಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು

ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಅವರು
ಾತ ಾಡಿದರು. 11 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಆತ್ಮನು ಅವರಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆ ಆತ್ಮನು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ

ಸಂಭವಿಸಬಹು ಾದ ಸಂಕಟವನು್ನ ಮತು್ತ ಆ ಸಂಕಟಗಳ ನಂತರ ಬರಲಿದ್ದ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ತಮಗೆ ಆತ್ಮನು
ತೋರಿಸುತಿ್ತದು್ದದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಾ ಾಗ
ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಾಗೂ ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಈ ಲೋಕವು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು.

12 ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಾಡಿದ ಈ ಸೇವೆಯು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರವೇ ಹೊರತು
ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟ ಾಯಿತು. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿಸಿ ಾಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನೆ್ನೕ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಪರಲೋಕದಿಂದಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಸ ಾಯದಿಂದನಿಮಗೆಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದವರೇ ನಿಮಗೆಆಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ದೇವದೂತರೂ ಾತುರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಆ ಾ್ವನ
13 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ. ಅಲ್ಲದೆ

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಿ. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗು ಾಗ
ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಕೃ ಾವರದ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀ ಯೆ ಾ್ಲ ಇರಬೇಕು.
14 ನೀವು ದಲು ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದ ಾರಣ,
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಚೆ್ಛಯಂತೆ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದಿರಿ. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವ ದೇವಮಕ್ಕಳು, ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ದಲಿನಂತೆ ಜೀವಿಸಬೇಡಿ.
15 ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನಡೆನುಡಿಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಲಿ.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆ ಾತನು ದೇವರೇ. 16 “ ಾನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವೂ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು”✡ ಎಂಬು ಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

17 ನೀವು ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗ ಆತನನು್ನ ತಂದೆಯೆಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತೕರಿ.
ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರವರ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ ತೀಪುರ್ಕೊಡುವನು. ನೀವು
ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿಗ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಜೀವಿಸಿ.
18 ದಲು ನೀವು ನಿರಥರ್ಕ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದಿ್ದರೆಂಬುದು ನಿಮಗೇ
ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಮಗಿಂತಲೂ ದಲು ಜೀವಿಸಿದ್ದವರಿಂದ ಅಂತಹ ಜೀವಿತವನು್ನ
ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರಿ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾದದು್ದ ನಶಿಸಿಹೋಗುವ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಂದಲ್ಲ. 19 ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಮತು್ತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ
ಕುರಿಮರಿ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ರಕ್ತದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಯಿತು.
20 ಈ ಲೋಕವು ಸೃಷಿ್ಟ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ದಲೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಆದರೆ
ಆತನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಈಅಂತ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದನು. 21ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಮೂಲಕ
ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
✡ 1:16: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ ಾಂಡ 11:44,45; 19:2; 20:7.
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ಎಬಿ್ಬಸಿದನು. ನಂತರದೇವರು ಆತನಿಗೆಪ್ರ ಾವವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಮತು್ತ ನಿರೀ ಗಳು ದೇವರಲಿ್ಲರಲಿ.

22 ನೀವು ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ

ಪಿ್ರೕತಿಸಬಲ್ಲವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ*
ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. 23 ನೀವು ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಈ ಹೊಸಜೀವವು
ಾಶ ಾಗುವಂಥದ್ದರಿಂದ ಬರದೆ ಾಶ ಾಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದರಿಂದ ಬಂದ ಾ್ದಗಿದೆ.
ಸಜೀವವೂ ಾಶ್ವತವೂ ಆಗಿರುವ ದೇವರ ಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೊಸ ಾಗಿ
ಹುಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. 24ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹುಲಿ್ಲನಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ ವೈಭವವೆಲ್ಲವೂಹುಲಿ್ಲನ ಹೂವಿನಂತಿದೆ.

ಹುಲು್ಲ ಒಣಗಿಹೋಗುವುದು,
ಹೂವುಉದುರಿಹೋಗುವುದು,

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

ನಿಮಗೆಈ ಾಕ್ಯವನೆ್ನೕ ತಿಳಿಸ ಾಯಿತು.

2
ಜೀವಂತ ಾದ ಕಲು್ಲ ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರ ಾದ ದೇಶ

1 ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಡಿ, ಸು ಾ್ಳಡದಿರಿ, ಜನರನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸಬೇಡಿ,ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡದಿರಿ, ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡದಿರಿ.

ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಾಕಿರಿ. 2 ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದ
ಕೂಸುಗಳಂತಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನು್ನ ೕಷಿಸುವಂಥ ಶುದ್ಧ ಾಲನು್ನ (ದೇವರ
ಾಕ್ಯವೆಂಬ) ಬಯಸಿರಿ. ನೀವು ಅದನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿ
ರ ಸಲ್ಪಡುವಿರಿ. 3ನೀವುಈ ಾಗಲೇ ದೇವರ ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ರುಚಿ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ.

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

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

* 1:22: ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಕೆಲವು ಾ್ರಚೀನ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲ “ಪವಿತ್ರ ಹೃದಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
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ಆತನನು್ನ ನಂಬುವವನು ಎಂದಿಗೂ ಆ ಾಭಂಗಪಡುವುದಿಲ್ಲ” ಯೆ ಾಯ 28:16

7 ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಜನ ಾದ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಲು್ಲ (ಯೇಸು) ಹೆಚು್ಚ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದು್ದ. ಆದರೆ
ನಂಬದ ಜನರಿಗೆ ಆತನು ಇಂತೆಂದಿ ಾ್ದನೆ:

“ಕಟು್ಟವವರು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ
ಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಯಿತು.” ಕೀತರ್ನೆ. 118:22

8ನಂಬದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಆತನು:

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

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

9ನೀ ಾದರೋ ದೇವ ಾದುಕೊಂಡಜ ಾಂಗವೂ ಾಜವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಾಜಕರೂ
ಮೀಸ ಾದಜನರೂದೇವರಸ್ವಕೀಯಪ್ರಜೆಯೂಆಗಿದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರು ಾನು ಾಡಿದ
ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಂಧ ಾರದಿಂದ ( ಾಪಗಳಿಂದ)
ತನ್ನ ಅದು್ಭತ ಾದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಕರೆತಂದನು.

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

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

ಪರದೇಶದವರಂತೆ ಇದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ
ಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರಿ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಜೀ ಾತ್ಮಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಹೋ ಾಡುತ್ತವೆ. 12ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆ ಾ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ನೀವು ತಪು ್ಪ ಾಡುತಿ್ತರುವಿರೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುವ ಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ಾಳಿರಿ. ನೀವು ಾಡುವ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು
ನೋಡುವರು ಮತು್ತ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದ ದಿನದಂದು ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು.

ಈಲೋಕದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಅಧಿ ಾರಿಗೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ
13 ಈ ಲೋಕದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿ ಾಗಿ ಇದನು್ನ
ಾಡಿರಿ. ಸ ಾರ್ಧಿ ಾರಿ ಾದ ಾಜನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. 14 ಾಜನು

ಕಳುಹಿಸುವ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ತಪು ್ಪ ಾಡಿದವರನು್ನ ದಂಡಿಸಲೂ
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿದವರನು್ನ ಹೊಗಳಲೂ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸ ಾಗಿದೆ. 15 ನೀವು
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡು ಾಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕುರಿತು ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡಲು
ಮೂಢರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಅಪೇ ಯೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. 16 ಸ್ವತಂತ್ರ
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ಹೊಂದಿದವರಂತೆ ಜೀವಿಸಿರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮರೆ ಾಡಲು ಆ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ದೇವರ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತ ಜೀವಿಸಿರಿ. 17 ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ೌರವವನು್ನ ತೋರಿಸಿರಿ. ದೇವರ

ಕುಟುಂಬದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೆಲ್ಲರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಿರಿ
ಮತು್ತ ಾಜನನು್ನ ೌರವಿಸಿರಿ.

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

ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸು ಾಗ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮ ಾಗಿ
ಸಂಕಟಪಟ್ಟನು.

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

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

3
ಗಂಡಮತು್ತ ಹೆಂಡತಿ

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

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

7ಪುರುಷರೇ, ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪತಿ್ನಯರನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾಳಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪತಿ್ನಯರಿಗೆ ೌರವ ತೋರಬೇಕು. ಅವರು
ನಿಮಗಿಂತ ದುಬರ್ಲರು. ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಆಶೀ ಾರ್ದವನೆ್ನೕ
ಅಂದರೆ ನಿಜಜೀವವನು್ನ ನೀಡುವ ಕೃಪೆಯನೆ್ನೕ ನಿಮ್ಮ ಪತಿ್ನಯರಿಗೂ ಕೊಡುವನು.
ನೀವು ಹೀಗೆ ಜೀವಿಸುವು ಾಗಿದ್ದರೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ನಿಮಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಳೆ್ಳಯದರ ನಿಮಿತ್ತ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಕಟ
8 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಾಂತಿಯಿಂದ ಾಳಿರಿ; ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು

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

“ಈಜೀವಿತದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸು ಾ್ತ
ಸುದಿನಗಳನು್ನ ನೋಡಲು ಅಪೇ ಸುವವನು

ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡದಿರಲಿ;
ಸುಳ್ಳನು್ನ ನುಡಿಯದಿರಲಿ.

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

12ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಪ್ರಭುವು ಾಯು ಾ್ತನೆ;
ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಆಲಿಸು ಾ್ತನೆ.

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

13 ನೀವು ಾ ಾಗಲೂ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಾರೂ
ನಿಮಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಆದರೆ ೕಗ ್ಯ ಾದುದನು್ನ ಾಡು ಾಗ
ನೀವು ಸಂಕಟಪಡಬೇ ಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ “ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಒಳಪಡಿಸುವ
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ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ ಮತು್ತ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ.”✡ 15 ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ
ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಪ್ರಭು ಾಗಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ನಿರೀ ಗೆ ಆ ಾರವೇನೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲು ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ. 16 ಆದರೆ
ಾತಿ್ವಕತೆಯಿಂದ ೌರವಕರ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರವನು್ನ ಹೇಳಿ. ನೀವು
ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ೕಗ ್ಯ ಾದದೆ್ದಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಖಚಿತ ಾಗಿ

ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಆಗ, ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದನು್ನ ನೋಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುವವರು ಾವು ಹೇಳಿದ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳಿ ಾಗಿ
ಾಚಿಕೆಪಡುವರು.
17 ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಿ ಸಂಕಟ ಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿ

ಸಂಕಟಪಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ೌದು, ಅದು ದೇವರ ಅಪೇ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದೇ
ಒಳೆ್ಳಯದು.

18ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಒಂದೇ ಾರಿ
ಾಧೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಸತ್ತನು.

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

ಆತನ ದೇಹವು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟಿ್ಟತು,
ಆದರೆ ಆತನು ಆತ್ಮಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತ ಾದನು.

19 ಬಳಿಕ ಆತನು ಆತ್ಮರೂಪದಲಿ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್
ಾರಿದನು. 20ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ನೋಹನ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದವರೇ
ಅವರು. ನೋಹನು ಾವೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತ ಾ್ದಗ ದೇವರು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಾಯುತಿ್ತದ್ದನು.
ಕೆಲವರು ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಾತ್ರ, ಆ ಾವೆಯಲಿ್ಲ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ
ರ ಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 21 ಆ ನೀರು ಈಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುತಿ್ತರುವ ದೀ ಾ ಾ್ನನದಂತಿದೆ.
ದೀ ಾ ಾ್ನನವು ಮೈಕೊಳೆಯನು್ನ ತೊಳೆಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ
ಹೃದಯ ಬೇಕೆಂದು ವಿ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂಥ ಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾವಿನಿಂದ
ಎದು್ದಬಂದದ್ದರಿಂದ ಅದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುತ್ತದೆ. 22 ಈಗ ಯೇಸು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿರುವನು. ಆತನು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ದೇವದೂತರನೂ್ನ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ ಶಕಿ್ತಗಳನೂ್ನ ಆಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

4
ಾ ಾರ್ಟಾದ ಜೀವಿತ

1 ಕಿ್ರಸ್ತನು ದೇ ಾರೂಢ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಸಂಕಟಪಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲದ್ದ
ಮನೋ ಾವವನೆ್ನೕ ನೀವೂ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಾರೀರಿಕ ಾಗಿ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

2 ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀವು ಜನರ ಅಪೇ ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡದೆ, ದೇವರು ಅಪೇ ಸುವಂಥ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾಡು ಾ್ತ ಜೀವಿಸಲು

✡ 3:14: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ 8:12.
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ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 3 ದಲು, ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಜನರು ಾಡುವಂತಹ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಬಹಳ ಾಲವನು್ನ ವ್ಯಥರ್ಗೊಳಿಸಿ ಬಿಟಿ್ಟರುವಿರಿ. ನೀವು
ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ; ಇಷ್ಟ ಾದ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ;
ಕುಡುಕ ಾಗಿದಿ್ದರಿ, ಕೂ್ರರಿಗ ಾಗಿದಿ್ದರಿ; ಅಸಹ್ಯಕರ ಾದ ನಿರಥರ್ಕ ಗೋಷಿ್ಠಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಮದ್ಯ ಾನಗೋಷಿ್ಠಗಳನು್ನ ನಡೆಸುತಿ್ತದಿ್ದರಿ; ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ.

4 ನೀವು ಅಸಹ್ಯಕರ ಾದ ನಿರಥರ್ಕಗೋಷಿ್ಠಗಳನು್ನ ಾಡದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡ
ಅವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುವರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು ನಿಮ್ಮ
ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುವರು. 5 ಆದರೆ ಅವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಾವು ಾಡುವ
ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾವೇ ವಿವರಣೆಯನು್ನ ನೀಡಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ
ಮತು್ತ ಸತಿ್ತರುವ ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಅವರು
ವಿವರಣೆ ನೀಡಬೇ ಾಗುವುದು. 6 ಸತು್ತಹೋಗಿರುವ ಜನರಿಗೂ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಉಪದೇಶಿಸ ಾಯಿತು. ಅವರು ಶರೀರಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ
ಗುರಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ದೇವರಂತೆ ಸ ಾ ಾಲ ಜೀವಿಸಲೆಂದೇ
ಅವರಿಗೆಉಪದೇಶಿಸ ಾಯಿತು.
ದೇವರ ವರಗಳಿಗೆಉತ್ತಮ ಾಯರ್ ನಿ ಾರ್ಹಕ ಾಗಿರಿ

7ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳೂಅಂತ್ಯಗೊಳು್ಳವ ಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. ನೀವುವಿವೇಕಿಗ ಾಗಿದು್ದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟ ಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವು ಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ಇದು ಸ ಾಯ
ಾಡುತ್ತದೆ. 8 ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಎಡಬಿಡದೆ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದು ಬಹಳ

ಮುಖ್ಯ ಾದುದು. ಪಿ್ರೕತಿಯು ಅನೇಕ ಾಪಗಳನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
9 ಗುಣುಗುಟ್ಟದೆ ಅತಿಥಿಸ ಾ್ಕರ ಾಡಿರಿ. 10 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ದೇವರಿಂದ
ಆತಿ್ಮಕ ವರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಿ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಕೃಪೆಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವನು. ನೀವು ದೇವರ ವರಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವ
ಜ ಾ ಾ್ದರಿಯುತ ಾದ ಸೇವಕ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕ ಾಗಿರಿ;
ಪರಸ್ಪರ ಸೇವೆ ಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ವರಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ. 11ಬೋಧಿಸುವವನು
ದೇವರ ನುಡಿಗಳನೆ್ನೕ ಬೋಧಿಸಲಿ. ಸೇವೆ ಾಡುವವನು ದೇವರೇ ದಯ ಾಲಿಸಿದ
ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಸೇವೆ ಾಡಲಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಾಡುವ
ಪ್ರತಿ ಂದರಲೂ್ಲ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಸು್ತತಿಸಲ್ಪಡುವನು.
ಅಧಿ ಾರವೂಮಹಿಮೆಯೂಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಸೇರಿದವುಗ ಾಗಿವೆ.
ಆಮೆನ್.
ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಾಗಿ ಸಂಕಟಪಡುವುದು

12 ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ನೀವು ಈಗ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ ಸಂಕಟಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡದಿರಿ. ಅವು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಪರೀ ಸುತಿ್ತವೆ. ವಿಪರೀತ ಾದದು್ದ
ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುತಿ್ತದೆಯೆಂದು ೕಚಿಸದಿರಿ. 13 ಆದರೆ ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ತನ್ನ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸು ಾಗ ನೀವು ಸಂತೋಷಪಡುವಿರಿ ಮತು್ತ
ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. 14 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರುವುದರ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ
ಬಗೆ್ಗ ಜನರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನುಡಿದರೆ ನೀವು ಾಗ್ಯವಂತ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ತೇ ೕಮಯ ಾದ
ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ದೇವ ಾತ್ಮ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 15 ನೀವು
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ಕೆಡುಕ ಾಗ ಾರದು ಅಂದರೆ ಕೊಲೆ ಾರ ಾಗ ಾರದು, ಕಳ್ಳ ಾಗ ಾರದು ಮತು್ತ
ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ ಾರದು. ಇಂಥವುಗಳನು್ನ ಾಡುವವನು ಸಂಕಟಕೆ್ಕ
ಒಳ ಾಗುವನು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ಆ ರೀತಿಯ ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗ ಾರದು.
16 ನೀವು ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಕಟಪಟ್ಟರೆ, ಾಚಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಆ (ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ)
ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಬೇಕು. 17ನಿಮ್ಮ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯದ
ಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ದೇವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೇ ಆರಂಭ ಾಗುವುದು.
ನಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ ಅದು ಆರಂಭ ಾದರೆ, ದೇವರ ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದ ಜನರಿಗೆ
ಏ ಾಗಬಹುದು?
18 “ನೀತಿವಂತನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲು ಕಷ್ಟ ಾದರೆ,

ಭಕಿ್ತಹೀನನಮತು್ತ ಾಪಿಷ್ಠನ ಗತಿಯೇನು?” ಾನೋಕಿ್ತ. 11:31

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

5
ದೇವರಮಂದೆ

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

(ಕಿ್ರಸ್ತನು) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ, ನಿಮಗೆ ಕಿರೀಟವು ಲಭಿಸುವುದು. ಮ ಾ ಪ್ರ ಾವವನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವ ಆ ಕಿರೀಟವು ತನ್ನ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದೇ ಇಲ್ಲ.

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

“ದೇವರು ಅಹಂ ಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದರೆ ಆತನು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಕೃಪೆಯನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸುವನು.” ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 3:34
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6ಆದ್ದರಿಂದದೇವರಶಕಿ್ತಯುತ ಾದಹಸ್ತದಕೆಳಗೆನಮ್ರತೆಯಿಂದಿರಿ. ೕಗ ್ಯ ಾಲವು
ಸಮೀಪಿಸಿ ಾಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೇಲೆತು್ತವನು. 7 ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪರಿ ಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿರಿ.

8 ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತ ಾಗಿರಿ ಮತು್ತ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ! ಸೈ ಾನನು ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರ. ಗಜಿರ್ಸುವ
ಸಿಂಹವು ಾರನು್ನ ತಿನ್ನಲಿ ಎಂದು ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವಂತೆ ಅವನು ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ
ಹುಡುಕುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 9 ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿದು್ದ ಅವನನು್ನ ಎದುರಿಸಿರಿ.
ಾಕೆಂದರೆ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೆಲ್ಲರೂ

ನಿಮಗಿರುವಂಥ ಾಧೆಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
10 ೌದು, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾತ್ರ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಆದರೆ

ಅನಂತರ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ.
ನೀವು ಕೆಳಕೆ್ಕ ಬೀಳದಂತೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಆ ಾರ ಾಗುವನು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃಪೆಯನು್ನ
ತೋರುವ ದೇವರು ಆತನೇ. ತನ್ನ ಪ್ರ ಾವದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಲು ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕರೆದನು. ಆ ಪ್ರ ಾವವು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ. 11 ಸ ಾರ್ಧಿಪತ್ಯವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಆತನದೇ. ಆಮೆನ್.
ಅಂತಿಮ ಶು ಾಶಯಗಳು

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

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

1 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವಕನೂ ಅ ಸ್ತಲನೂ ಆದ ಸಿಮೆ ೕನ ಪೇತ್ರನು
ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ. ನಮ್ಮ ದೇವರೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು
ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಆ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಿ. ಆತನು
ೕಗ ್ಯ ಾದದ್ದನೆ್ನೕ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

2 ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ದೊರೆಯಲಿ. ದೇವರನು್ನ ಮತು್ತ
ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಕೃಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ದೊರೆಯಲಿ.

ನಮಗೆ ಬೇ ಾದುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ದೇವರು ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ
3 ಯೇಸುವಿಗೆ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯಿದೆ. ಜೀವಿಸಲು ಮತು್ತ ದೇವರ ಸೇವೆ
ಾಡಲು ಬೇ ಾದ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಆತನ ಶಕಿ್ತಯು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಾವು

ಆತನನು್ನ ಬಲ್ಲವ ಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವುಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಯೇಸು
ತನ್ನ ಪ್ರ ಾವದಿಂದಲೂ ಗುಣಾತಿಶಯದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದನು. 4 ಯೇಸು
ಾನು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನದಂತೆ, ತನ್ನ ಪ್ರ ಾವ ಮತು್ತ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳ ಮೂಲಕ
ನಮಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಾಗೂ ಉತ್ಕ ೃಷ್ಟ ಾದ ವರಗಳನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವನು.
ಆ ವರಗಳಿಂದ ನೀವು ದೇವರ ಗುಣಾತಿಶಯದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಲು ಾಧ್ಯ.
ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ದು ಾಶೆಯಿಂದುಂಟಾಗುವ ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

5 ನೀವು ಈ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಜೀವಿತಕೆ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ
ಸದು್ಗಣವನೂ್ನ ಸದು್ಗಣಕೆ್ಕ ಾನವನೂ್ನ 6 ಾನಕೆ್ಕ ದಮೆಯನೂ್ನ ದಮೆಗೆ ಾಳೆ್ಮಯನೂ್ನ
ಾಳೆ್ಮಗೆ ದೇವರ ಸೇವೆಯನೂ್ನ 7ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಸಹೋದರ ಸೆ್ನೕಹವನೂ್ನ ಸಹೋದರ
ಸೆ್ನೕಹಕೆ್ಕ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ ಸೇರಿಸಿರಿ 8 ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದು್ದ ಬೆಳೆಯುತಿ್ತದ್ದರೆ, ನೀವು
ಎಂದಿಗೂನಿರಥರ್ಕ ಾಗದಂತೆಇವುನಿಮಗೆಸ ಾಯ ಾಡುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮಪ್ರಭು ಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾನದಲಿ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಅ ೕಗ್ಯರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಇವು ನಿಮಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡುತ್ತವೆ. 9 ಆದರೆ ಇವು ಾವನಲಿ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವನು
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ನೋಡ ಾರನು. ಅವನು ಕುರುಡ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; ಾನು ಶುದ್ಧ ಾದದ್ದನು್ನ
ಮರೆತವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

10 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನವರ ಾ್ನಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರೆದನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನೀವು ದೇವರಿಂದ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರೆಂದೂ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆರೆಂದೂ ತೋರಿಸಲು ಬಹಳ ಾಗಿ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ.
ಹೀಗೆ ನೀವು ಾಡಿದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಎಡವಿಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. 11ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದಮತು್ತ
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ರಕ್ಷಕ ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮ ಾ ಾ್ವಗತವನು್ನ ನೀಡ ಾಗುವುದು.
ಆ ಾಜ್ಯವು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.

12 ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಸತ್ಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಆದರೆ ಇವುಗಳನು್ನ ನೀವು ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಾ ಾಗಲೂ
ಸ ಾಯ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 13 ಾನು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದಿರು ಾಗಲೇ
ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವುದು ೕಗ ್ಯ ಾದದೆ್ದಂಬುದು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ.
14 ಾನು ಬಹುಬೇಗ ಈ ದೇಹವನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕೆಂಬುದೂ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಮ್ಮ
ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅದನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 15 ನೀವು ಇವುಗಳನು್ನ
ಾ ಾಗಲೂ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ನನಿ್ನಂ ಾದಷು್ಟ ಸ ಾಯ ಾಡಲು
ಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದ ನಂತರವೂನೀವುಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಥರ್ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇ .
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಾವು ನೋಡಿದೆವು

16ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶಕಿ್ತಯ ಕುರಿ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಆತನ ಬರುವಿಕೆಯ
ಕುರಿ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಜನರಿಂದ ಕಲಿ್ಪತ ಾದ ಜಾಣೆ್ಮಯ
ಕಥೆಗಳಲ್ಲ. ಯೇಸುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಾವು ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. 17 ಆತನು
ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರ ಾವವುಳ್ಳ (ದೇವರ) ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಆಗಲೇ ಆತನು ತಂದೆ ಾದ
ದೇವರಿಂದ ಾನವನೂ್ನ ಪ್ರ ಾವವನೂ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡನು. ಆ ಸ್ವರವು, “ಈತನು
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಗ. ಈತನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
18 ಾವು ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವಿನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಬಂದ ಆ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಾವೂ ಕೇಳಿದೆವು.*

19 ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಇದು ನಮಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ ಖಚಿತಪಡಿಸಿತು.
ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಸರಿ.
ಅವರು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಂಧ ಾರದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವ ಬೆಳಕಿನಂತಿವೆ. ನಿಮ್ಮ
ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಹಗಲು ಆರಂಭ ಾಗಿ, ಮುಂಜಾನೆಯ ನಕ್ಷತ್ರವು ಮೂಡುವವರೆಗೂ
ಆ ಬೆಳಕು ಪ್ರ ಾಶಿಸುತ್ತದೆ. 20 ನೀವು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ ಮುಖ್ಯ ಾದ
ಸಂಗತಿಯೇನೆಂದರೆ, ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲರುವ ಾವ ಪ್ರ ಾದನ ಾಕ್ಯವೂ ಒಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಯ ವೈಯಕಿ್ತಕ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. 21 ಾವ ಪ್ರ ಾದನೆಯೇ ಆಗಲಿ
ಮನುಷ ್ಯನ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನರು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟು್ಟ
ದೇವರಿಂದ ಹೊಂದಿದ್ದನೆ್ನೕ ಾತ ಾಡಿದರು.

2
ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು

1 ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ, ದೇವಜನರಲಿ್ಲ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳಿದ್ದರು. ಈಗಲೂ ಇ ಾ್ದರೆ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳಿರು ಾ್ತರೆ. ಜನರನು್ನ ಾಶನಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವ
ಸುಳು್ಳಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ಅವರು ಬೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ. ಾವು ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರೆಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ಾಗಿ ತಿಳಿಯದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಬೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರು
* 1:18: ನೋಡಿರಿ: ಮ ಾ್ತಯ 17:1-9.
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ತಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಒಡೆಯನನೆ್ನೕ (ಯೇಸು) ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬಹುಬೇಗನೆ ತಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ ಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. 2ಅವರು
ಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅನೇಕ ಜನರು ಅನುಸರಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆ ಜನರ

ದೆಸೆಯಿಂದ ಸತ್ಯ ಾಗರ್ದ ಕುರಿ ಾಗಿ ಇತರರು ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡು ಾ್ತರೆ. 3 ಆ
ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರಿಗೆ ಬೇ ಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಹಣವಷೆ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ನಿಜವಲ್ಲದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಬಹಳ
ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಆ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ತೀಪುರ್ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ಅವರನು್ನ
ಾಶಪಡಿಸು ಾತನಿಂದ (ದೇವರಿಂದ)ಅವರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
4 ದೇವದೂತರು ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾಗ, ದೇವರು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸದೆ

ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಅವರನು್ನ ನರಕಕೆ್ಕ ದಬಿ್ಬದನು. ಕತ್ತಲೆಯ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಾಕಿದನು.
ಅವರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀ ಾರ್ಗುವವರೆಗೂ ಅವರು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವರು.

5ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಬದುಕಿದ್ದ ಕೆಟ್ಟ ಜನರನು್ನ ದೇವರು ದಂಡಿಸಿದನು. ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ತನಗೆವಿರುದ್ಧ ಾದ ಜನರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ ಆತನು ಜಲಪ್ರಳಯವನು್ನ ಬರ ಾಡಿ
ದನು. ಆದರೆ ನೋಹನನೂ್ನ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಏಳು ಮಂದಿಯನೂ್ನ ರ ಸಿದನು.
ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದವನೇ ನೋಹ.

6 ದೇವರು ಸೊದೋಮ್, ಗೊ ೕರ ಎಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸಿದನು.
ಆತನು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಏನೂ ಉಳಿಯದಂತೆ, ಸುಟು್ಟ ಬೂದಿ ಾಡಿದನು. ತನಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಏ ಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಆತನು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ನಿದಶರ್ನಗಳ ಾ್ನಗಿ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 7 ಆದರೆ ದೇವರು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಲೋಟನನು್ನ
ರ ಸಿದನು. ಲೋಟನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದನು. ದುಷ್ಟ ಜನರ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯಿಂದ
ಅವನು ದುಃಖಗೊಂಡಿದ್ದನು. 8 (ಲೋಟನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವನು
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಆ ದುಷ್ಟಜನರ ಮಧೆ್ಯ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿ
ಮತು್ತ ಕೇಳಿ ಅವನ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೃದಯವುವೇದನೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿತು್ತ.)

9 ೌದು, ಪ್ರಭು ಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಾ ಾಗಲೂ
ರ ಸು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ದುಷ್ಟಜನರನು್ನ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನ ಬರುವತನಕ
ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ. 10 ಪ್ರಭುವಿನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಜನರನು್ನ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ
ಾಪಸ್ವ ಾವದಇಚೆ್ಚಗನು ಾರ ಾಗಿಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವಜನರನು್ನ ದೇವರು
ಹೀಗೆ ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಈ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು ತಮಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ

ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಪ್ರ ಾವದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ದೇವದೂತರ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಹೇಳಲು ಅವರು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. 11 ದೇವದೂತರು ಈ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರಿಗಿಂತ
ಹೆಚು್ಚ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಮತು್ತ ಹೆಚು್ಚ ಶಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೂದೇವದೂತರು
ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರನು್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ದೂಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

12 ಆದರೆ ಈ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು ತಮಗೆ ಅಥರ್ ಾಗದ ಸಂಗತಿಗಳ
ವಿರುದ್ಧ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ವಿವೇಚಿಸದೆ ಾಯರ್ ಾಡುವ
ಾ್ರಣಿಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಹುಟಿ್ಟರುವ
ಕೂ್ರರ ಾ್ರಣಿಗಳಂತೆ ಅವರು ಾಶ ಾಗುವರು. 13 ಅವರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು
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ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗುವರು. ಅವರು ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅದೇ ಪ್ರತಿಫಲ ಾಗಿರುವುದು.ಈ
ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು ಜನರೆಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಲು ಸಂತೋಷಿಸು ಾ್ತರೆ.
ತಮ್ಮನು್ನ ಸಂತಸಗೊಳಿಸುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ಅವರು ಆನಂದಿಸು ಾ್ತರೆ.

ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕೊಳ ಾದ ಕಲೆಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ನೀವು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಊಟ
ಾಡು ಾಗ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಅಪ ಾನಕರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 14 ಅವರು ಜಾರತ್ವದಿಂದ

ತುಂಬಿದ ಮತು್ತ ಾಪವನು್ನ ಬಿಡಲೊಲ್ಲದ ಕಣು್ಣಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು
ದುಬರ್ಲರನು್ನ ಾಪವೆಂಬಉರುಲಿನಲಿ್ಲ ಬೀಳಿಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ
ಾ್ವಥರ್ವನೆ್ನೕ ಕಲಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
15 ಈ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು ಸರಿ ಾದ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೊರೆದು, ಕೆಟ್ಟ ಾಗರ್ವನು್ನ

ಅನುಸರಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಬಿ ಾಮನು ಬೆ ೕರನ ಮಗ. ಅವನು ಅಧಮರ್ದಿಂದ
ದೊರೆಯುವ ಾಭವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. 16 ಆದರೆ ಅವನು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು
ತಪೆ್ಪಂದು ಒಂದು ಹೇಸರಕತೆ್ತಯು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿತು. ಅದು ಒಂದು ಮೂಕ ಾ್ರಣಿ.
ಆದರೆ ಅದು ಾನವನಂತೆ ಾ ಾಡಿ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯಹುಚು್ಚತನಕೆ್ಕ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಿತು.

17ಈಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು ನೀರಿಲ್ಲದ ಒರತೆಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಬಿರು ಾಳಿಯಿಂದ
ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ೕಡಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರಿ ಾಗಿ ಒಂದು
ಕಗ್ಗತ್ತ ಾದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಾದಿರಿಸ ಾಗಿದೆ. 18 ಅವರು ಅಥರ್ವಿಲ್ಲದ ಾತು
ಗಳಿಂದ ಬ ಾಯಿಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ; ಜನರನು್ನ ಾಪಗಳ ಬಲೆಗೆ ನಡೆಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ತಪು ್ಪ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಜನರ ಸಹ ಾಸದಿಂದ ಹೊಸ ಾಗಿ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಬಂದ ಜನರನು್ನ ಾರಿತಪಿ್ಪಸು ಾ್ತರೆ. ತಮ್ಮ ಾಪಸ್ವ ಾವಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡಲು
ಇಚಿ್ಛಸುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು ಅವರನು್ನ
ಾರಿ ತಪಿ್ಪಸು ಾ್ತರೆ. 19 ಈ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು ಆ ಜನರಿಗೆ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯವನು್ನ
ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗದೆ
ಾಶ ಾಗುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಒಬ್ಬನು ಾವುದಕೆ್ಕ
ಸೋತುಹೋಗಿ ಾ್ದನೋ ಅದಕೆ್ಕ ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

20 ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲನ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ಆ ಜನರನು್ನ ಾರು ಾಡ ಾಯಿತು.
ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಮತು್ತ ರಕ್ಷಕ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದರ
ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ
ಸಂಗತಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಹೋದರೆ ಮತು್ತ ಅವುಗಳು ಅವರನು್ನ ತಮ್ಮ
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವರು ದಲಿಗಿಂತಲೂಹೆಚು್ಚ ಕೆಟು್ಟಹೋಗು ಾ್ತರೆ.
21 ೌದು, ಆ ಜನರು ಸರಿ ಾದ ಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೇ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಸರಿ ಾದ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು, ಪವಿತ್ರ
ಬೋಧನೆಗಳಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಅದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೇ
ಚೆ ಾ್ನಗಿರುತಿ್ತತು್ತ. 22 ನಿಜ ಾಗಿ ಈ ಾದೆಗಳಂತೆಯೇ ಅವರು ಾಡಿದರು:
“ ಾಯಿಯು ಾನು ಕಕಿ್ಕದ್ದನೆ್ನೕ ನೆಕ್ಕಲು ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿತು”✡ ಮತು್ತ “ತೊಳೆದ
ಹಂದಿಯು ಕೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಹೊರ ಾಡಲು ಹೋಯಿತು.”✡
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3
ಯೇಸುಮತೆ್ತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗು ಾ್ತನೆ

1 ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತರುವ ಎರಡನೆ ಪತ್ರವಿದು. ನಿಮ್ಮ
ಯ ಾಥರ್ ಾದ ಮನಸು್ಸ ಮತೆ್ತ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಾನು ಈ ಎರಡು
ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 2ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದಪ್ರ ಾದಿಗಳುಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ನೀವು ಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇ . ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ಪ್ರಭುವು ನಿಮ್ಮ
ಅ ಸ್ತಲರಮೂಲಕ ನೀಡಿದ ಆ ಯನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

3 ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿ
ಕುಚೋದ್ಯ ಾಡುವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಚೆ್ಛಗನು ಾರ ಾದ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ
ಾಡು ಾ್ತ ಜೀವಿಸು ಾ್ತರೆ. 4 ಆ ಜನರು, “ಆತನು ಮತೆ್ತ ಬರುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ್ದನು. ಆತನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ? ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಸತು್ತಹೋದರು. ಆದರೆ ಈ

ಲೋಕವು ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಇದ್ದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
5 ಆದರೆ ಬಹ ಾಲದ ಹಿಂದೆ ಏನು ನಡೆಯಿತೆಂಬುದನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು

ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರು ಆ ಾಶವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. ದೇವರು
ಲೋಕವನು್ನ ನೀರೊಳಗಿಂದ ಮತು್ತ ನೀರಿನಿಂದ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. ದೇವರ
ಾಕ್ಯದಿಂದ ಇವೆ ಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದವು. 6 ಬಳಿಕ ಆ ಲೋಕವು ಜಲಪ್ರಳಯದಿಂದ
ಾಶ ಾಯಿತು. 7 ಈಗಿರುವ ಆ ಾಶಕೂ್ಕ ಭೂಮಿಗೂ ಅದೇ ದೇವರ ಾಕ್ಯವು
ಆ ಾರ ಾಗಿದೆ. ಆ ಾಶಮತು್ತ ಭೂಮಿಗಳುಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಾಶಗೊಳ್ಳಲು ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಗುವ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನ ಾ್ಕಗಿಯೂ
ಾಶನ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳು ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
8 ಆದರೆ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಇದೊಂದನು್ನ ಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿಗೆ

ಒಂದು ದಿನವು ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳಂತಿದೆ ಮತು್ತ ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳು ಒಂದು
ದಿನದಂತಿದೆ.✡ 9 ಕೆಲವು ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತೆ, ಪ್ರಭುವು ಾನು ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ್ದನು್ನ ತಡ ಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ
ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿ ಾ್ದನಷೆ್ಟ. ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ಕಳೆದುಹೋಗ ಾರದೆಂಬುದು ದೇವರ
ಅಪೇ ಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಂಡು, ಾಪ
ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ಅಪೇ .
10 ಆದರೆ ಪ್ರಭುವು ಮತೆ್ತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವ ದಿನವು ಕಳ್ಳನು ಬರುವಂತೆ

ಅನಿರೀ ತ ಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಾಶವು ಮ ಾ ೕಷದೊಂದಿಗೆ ಅದೃಶ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಆ ಾಶಮಂಡಲದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಸೃಷಿ್ಟಗಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ. ಈ
ಲೋಕವೂ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೂ ಸುಟು್ಟಹೋಗುತ್ತದೆ. 11 ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿದಂತಹ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಾಶಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಎಂತಹ
ಜನ ಾಗಿರಬೇಕು? ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು ಮತು್ತ ಭಕಿ್ತವುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು.
12 ನೀವು ದೇವರ ದಿನ ಾ್ಕಗಿ ಅಪೇ ಸು ಾ್ತ ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತರಬೇಕು. ಆ ದಿನವು
ಬಂ ಾಗ, ಆ ಾಶವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಾಶ ಾಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರುವ
✡ 3:8: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 90:4.
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ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 13 ಾ ಾದರೋ ದೇವರು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿರುವ ನೂತನ ಆ ಾಶಮಂಡಲವನೂ್ನ ನೂತನ ಭೂಮಂಡಲವನೂ್ನ
ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ನೀತಿಯು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವುದು.

14 ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಇವುಗಳಿ ಾಗಿಯೇ ಾವು ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಾಪವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿರಲು ಮತು್ತ ತಪಿ್ಪಲ್ಲದವ ಾಗಿರಲು ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ.

15 ಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡದು್ದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಲೇ ಎಂಬುದನು್ನ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಮ್ಮ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ಾದ ೌಲನು ದೇವರಿಂದ ತನಗೆ
ದೊರೆತ ಾನದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆ ಾಗ ಇದನೆ್ನೕ ತಿಳಿಸಿದನು. 16 ೌಲನು ತನ್ನ
ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇವುಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೆಯು ಾ್ತನೆ. ಕೆಲವು
ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ೌಲನ ಪತ್ರಗಳಲಿ್ಲರುವವುಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದು
ಕಷ್ಟ ಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಬೇಕೆಂದೇ ತ ಾ್ಪಗಿ ಅಥೈರ್ಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರು
ಮೂಢ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥದ ಇತರ ಾಗಗಳನೂ್ನ ತ ಾ್ಪಗಿ ವಿವರಿಸು ಾ್ತರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ
ಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
17 ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ನೀವು ಈ ಾಗಲೇ ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ

ನೀವು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಆ ಕೆಟ್ಟಜನರು ಾವು ಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾರಿತಪಿ್ಪಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಾದ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಡದಂತೆಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ. 18ನಿಮ್ಮಪ್ರಭು ಾದಮತು್ತ ರಕ್ಷಕ ಾದಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯಲಿ್ಲಯೂ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರಿ. ಆತನಿಗೆ ಈಗಲೂ
ಎಂದೆಂದಿಗೂಮಹಿಮೆ ಾಗಲಿ! ಆಮೆನ್.
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ೕ ಾನನು
ಬರೆದ ದಲನೆ ಪತ್ರ

1 ಈ ಲೋಕವು ಆರಂಭ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ಇದ್ದ ಜೀವ ಾಕ್ಯದ
ಕುರಿ ಾಗಿ ಾವು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ: ಅದನು್ನ ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳಿದೆವು; ಕಣಾ್ಣರೆ
ನೋಡಿದೆವು, ಮನಸಿ್ಸಟು್ಟ ಗಮನಿಸಿದೆವು, ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಟಿ್ಟ ನೋಡಿದೆವು. 2 ಆ
ಜೀವವು ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಯಿತು. ಾವು ಅದನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ
ಾ ಹೇಳ ಬಲೆ್ಲವು. ಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಜೀವದ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ಅದು
ತಂದೆ ಾದ ದೇವರ ಸಂಗಡವಿದ್ದ ನಿತ್ಯ ಾದ ಜೀವ. ದೇವರು ಈ ಜೀವವನು್ನ
ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. 3 ಾವು ನೋಡಿದವುಗಳನೂ್ನ ಕೇಳಿದವುಗಳನೂ್ನ ಈಗ ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ಏಕೆಂದರೆನೀವುನಮ್ಮಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದು
ನಮ್ಮ ಅಪೇ . ನಮ್ಮ ಈ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯು ತಂದೆ ಾದ ದೇವರ ಮತು್ತ ಆತನ
ಮಗ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸಂಗಡವಿರುವಂಥದು್ದ. 4 ನಮ್ಮ* ಸಂತೋಷವು
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಲೆಂದು ಾವು ನಿಮಗೆಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ದೇವರು ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಾ್ತನೆ

5 ಾವು ದೇವರಿಂದ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಾತೆರ್ ಏನೆಂದರೆ, ದೇವರು
ಬೆಳ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; ಆತನಲಿ್ಲ ಅಂಧ ಾರವಿಲ್ಲ. 6 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಿಂದ ಇದೆ್ದೕವೆ ಎಂದು ಾವು ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಅಂಧ ಾರದಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದರೆ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದಂ ಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಾವು ಸತ್ಯವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. 7 ದೇವರು ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೂ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ. ಾವು ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಪರಸ್ಪರ
ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ದೇವರ ಮಗ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮ
ಾಪಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿ ಾರಣೆ ಾಡುತ್ತದೆ.
8 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಪವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ, ನಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ
ೕಸಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. 9 ಆದರೆ

ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡಿದರೆ, ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ನೀತಿವಂತನೂ
ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸು ಾ್ತನೆ.
10 ಾವು ಾಪ ಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ದೇವರನೆ್ನೕ ಸುಳು್ಳ ಾರನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಮತು್ತ ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

2
ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಸ ಾಯಕ

1 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡದಿರಲೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಈ
ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಾ ಾದರೂ ಾಪವನು್ನ ಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಲುಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿ ಾ್ದನೆ. ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರುವ ಆತನು ತಂದೆ ಾದ
* 1:4: ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಥ ಾ ನೀವು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
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ದೇವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. 2 ನಮ್ಮ ಾಪಗಳ ನಿ ಾರಣೆಗೂ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಾಪಗಳ
ನಿ ಾರಣೆಗೂಯೇಸುವೇ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

3 ದೇವರ ಆ ಗಳಿಗೆ ಾವು ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೆ, ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದು ಖಚಿತ ಾಗುತ್ತದೆ. 4 “ದೇವರನು್ನ ಾನು ಬಲೆ್ಲನು”
ಎಂದು ಹೇಳುವವನು ದೇವರ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ಅವನು
ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನಲಿ್ಲ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ. 5 ಆದರೆ ಾವ ಾದರೂ
ದೇವರ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೆ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯು
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿದೆ. ಾವು ದೇವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ಇದರಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 6 ದೇವರಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು
ಹೇಳುವವನು,ಯೇಸು ಜೀವಿಸಿದಂತೆಯೇ ಜೀವಿಸಬೇಕು.
ಇತರರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ

7 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹೀತರೇ, ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಆ ಯನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತಲ್ಲ.
ದಲಿಂದಲೂ ಈ ಆ ಯು ನಿಮಗಿತು್ತ. ನೀವು ಈ ಾಗಲೇ ಕೇಳಿರುವ ಾಕ್ಯವೇ

ಈ ಆ ಾಗಿದೆ. 8 ಆದರೆ ಈ ಆ ಯನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಆ ೕ
ಎಂಬಂತೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಈ ಆ ಯು ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ. ಅದರ ಸತ್ಯತೆಯನು್ನ ನೀವು
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಾಣಬಹುದು. ಕತ್ತಲೆಯು ಕಳೆದುಹೋಗುತಿ್ತದೆ
ಮತು್ತ ನಿಜ ಾದ ಬೆಳಕು ಈ ಾಗಲೇ ಪ್ರ ಾಶಿಸುತಿ್ತದೆ.

9 “ ಾನು ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಅವನಿನೂ್ನ ಅಂಧ ಾರದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. 10 ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವಂಥದೆ್ದೕನೂ
ಅವನಲಿ್ಲರುವುದಿಲ್ಲ. 11 ಆದರೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು
ಅಂಧ ಾರದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಅಂಧ ಾರದಲಿ್ಲಯೇ ಜೀವಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅವನಿಗೆ ಾನು
ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂಧ ಾರವು ಅವನನು್ನ
ಕುರುಡನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ.

12ಪಿ್ರಯಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

13ತಂದೆಗಳೇ, ಆದಿಯಿಂದ ಇರು ಾತನನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ಯುವಕರೇ, ನೀವು ಕೆಡುಕನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

14ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ತಂದೆಯನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ತಂದೆಗಳೇ, ಆದಿಯಿಂದ ಇರು ಾತನನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ಯುವಕರೇ, ನೀವು ಬಲ ಾಲಿಗ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ,
ದೇವರ ಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲಸಿರುವುದರಿಂದ

ಮತು್ತ ನೀವು ಕೆಡುಕನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ



1 ೕ ಾನ 2:15 578 1 ೕ ಾನ 2:27

ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

15 ಈ ಲೋಕವ ಾ್ನಗಲಿ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ವಸು್ತಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ನೀವು
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಡಿ. ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನಿಗೆ ತಂದೆಯ (ದೇವರ) ಮೇಲೆ
ಪಿ್ರೕತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. 16 ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಕೆಟ್ಟವುಗಳು ಇಂತಿವೆ: ನಮ್ಮ
ಾಪಸ್ವ ಾವವನು್ನ ತಣಿಸಲು ಾಡಲಿಚಿ್ಛಸುವ ಾಯರ್ಗಳು, ಾವು ನೋಡುವ
ಾಪಪೂರಿತ ಾದದ್ದನು್ನ ಪಡೆಯಲಿಚಿ್ಛಸುವುದು,ಮತು್ತ ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲಯೇ
ದುರಹಂ ಾರಪಡುವುದು. ಆದರೆ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದೂ ತಂದೆಯಿಂದ
ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಈಲೋಕದಿಂದಬರುತ್ತವೆ. 17ಈಲೋಕವುಮತು್ತ ಜನರು
ಬಯಸುವಂಥವುಗಳು ಗತಿಸಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ
ಾಡುವವನು ಸ ಾ ಾಲ ಜೀವಿಸುವನು.

ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿ
18 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಂತ್ಯವು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ! ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶತು್ರ

ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅನೇಕ ಶತು್ರಗಳು ಈ ಾಗಲೇ
ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತ್ಯವು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
19 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶತು್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರು. ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು.
ಅವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮವ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ
ಸೇರಿದವ ಾಗಿದ್ದರೆ ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಹೊರಟುಹೋದರು.
ಅವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮವ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನು್ನ ಇದೇ ತೋಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ.

20 ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರು ಾತನು (ದೇವರು ಅಥ ಾ ಕಿ್ರಸ್ತನು) ಕೊಟಿ್ಟರುವ ವರವನು್ನ
ನೀವು ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ. 21 ಾನು
ನಿಮಗೆ ಏಕೆ ಬರೆಯಬೇಕು? ನೀವು ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದು ಾನು ಬರೆಯಬೇಕೇ?
ಇಲ್ಲ! ನೀವು ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಾನು ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಸತ್ಯದಿಂದ ಾವ ಸುಳೂ್ಳ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

22 ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವವನು ಾರು? ಯೇಸುವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲ್ಲವೆಂದು
ಹೇಳುವವನೇ ಸುಳು್ಳ ಾರ. ಅವನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ವೈರಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು
ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಲಿ (ದೇವರು), ಆತನ ಮಗನ ಾ್ನಗಲಿ (ಕಿ್ರಸ್ತನು) ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ.
23 ಮಗನನು್ನ ನಂಬದೆ ಇರುವವನು ತಂದೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಗನನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ತಂದೆಯನು್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ.

24 ನೀವು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೇಳಿರುವ ಬೋಧನೆಯನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿರಿ. ಆ
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮಗನಲಿ್ಲಯೂ ತಂದೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 25 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾಡಿದ್ದ ಾ ಾ್ದನವೇ ಈ
ನಿತ್ಯಜೀವ.

26 ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಪು ್ಪ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ಸೆಳೆಯುವ ಜನರನು್ನ ಕುರಿತು ಾನು ನಿಮಗೆ
ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 27 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದ ವರವನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿರುವನು. ಅದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಾವ
ಉಪದೇಶಕರ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ವರವು ನಿಮಗೆ
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ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಜ ಾದುದು, ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ
ಉಪದೇಶಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನೀವು ಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ.

28 ೌದು, ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಮಕ್ಕಳೇ, ಆತನಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರೋಣ. ಾವು ಹೀಗೆ
ಾಡಿದರೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮರಳಿ ಬರುವ ದಿನದಂದು ಾವು ಭಯಪಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ;

ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಾಚಿಕೆಪಡುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
29 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನೀತಿವಂತನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ೕಗ ್ಯ ಾದುದನು್ನ
ಾಡುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಮಕ್ಕಳೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

3
ಾವು ದೇವರಮಕ್ಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ

1 ತಂದೆಯು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು! ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬ
ಹೆಸರನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ಾವು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಜನ ಾದರೋ
ಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂಬುದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು
ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. 2 ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಈಗ ಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಾವು ಮುಂದೆ ಏ ಾಗುವೆವೆಂಬುದನು್ನ ನಮಗಿನೂ್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಮರಳಿ ಬಂ ಾಗ ಅದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ಆತನಂ ಾಗುವೆವು. ಾವು
ಆತನ ನಿಜಸ್ವರೂಪವನೆ್ನೕ ನೋಡುವೆವು. 3 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಈ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವಂತೆ ತನ್ನನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.

4 ಾಪ ಾಡುವವನು ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ೌದು, ಾಪ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ. 5 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಜನರ ಾಪಗಳನು್ನ ಹೋಗ ಾಡಿಸಲು

ಬಂದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆತನಲಿ್ಲ ಾಪವೆಂಬುದಿಲ್ಲ. 6 ಆದ್ದರಿಂದ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನೆಲಸಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾಪದಲೆ್ಲೕ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಾಪವನು್ನ
ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವವನು ಆತನನು್ನ ಎಂದೂ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡವನಲ್ಲ ಮತು್ತ

ಎಂದೂ ತಿಳಿದವನಲ್ಲ.
7 ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾರೂ ತಪು ್ಪ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ಎಳೆಯದಂತೆ

ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನಂತೆ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರಲು
ಬಯಸುವವನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಬೇಕು. 8 ಸೈ ಾನನು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ
ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವವನು ಸೈ ಾನನಿಗೆ
ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರ ಮಗ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸೈ ಾನನ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಶಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಬಂದನು.
9 ದೇವರಿಂದ ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವನು ಾಪಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಹೊಸ ಜೀವವುಅವನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ. ಅವನು
ದೇವರಿಂದ ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದ ಾರಣ ಾಪದಲೆ್ಲೕ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅವನಿಗೆ
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂಬುದನೂ್ನ ಸೈ ಾನನ ಮಕ್ಕಳು
ಾರೆಂಬುದನೂ್ನ ಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ೕಗ ್ಯ ಾದುದನು್ನ ಾಡದಿರುವ
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ಜನರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸದಿರುವವನು ದೇವರ
ಮಗನಲ್ಲ.

ಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು
11 ಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನೀವು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ

ಕೇಳಿದ ಾಕ್ಯ. 12 ನೀವು ಾಯಿನನಂತಿರಬೇಡಿ. ಅವನು ಕೆಡುಕನಿಗೆ
ಸೇರಿದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನನು್ನ (ಹೇಬೆಲ) ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.
ಅವನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನನು್ನ ಕೊಂದದೆ್ದೕಕೆ? ತನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳು ಕೆಟ್ಟವುಗಳೂ ತನ್ನ ತಮ್ಮನ
ಕೃತ್ಯಗಳು ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳೂಆಗಿದ್ದರಿಂದಲೇ.

13 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ನಿಮ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾಗ
ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಳ್ಳದಿರಿ. 14 ಾವು ಮರಣವನು್ನ ( ಾಪಗಳನು್ನ) ತೊರೆದು
ಜೀವಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ಾವುಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದಲೇಇದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಪಿ್ರೕತಿಸದಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಇನೂ್ನ ಮರಣದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. 15 ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಕೊಲೆ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾವ ಕೊಲೆ ಾರನಲಿ್ಲಯೂ
ನಿತ್ಯಜೀವ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

16ಯೇಸುತನ್ನ ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದನಿಜ ಾದಪಿ್ರೕತಿಯೆಂದರೇನೆಂಬುದನು್ನ
ಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯ ಾದವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾವೂ ನಮ್ಮ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 17ಈ
ಲೋಕದ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಾವ ಾದರೂ ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ
ಸಹೋದರನನು್ನ ನೋಡಿದರೂ ಸ ಾಯ ಾಡದೆ ಹೋದರೆ, ಅವನಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಪಿ್ರೕತಿಯು ನೆಲೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವನೇಕೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ? ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಪಿ್ರೕತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. 18 ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯು
ಕೇವಲ ಶಬ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಾತಿನಲಿ್ಲ ಇರ ಾರದು. ನಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಿಜ ಾದ
ಪಿ್ರೕತಿ ಾಗಿರಬೇಕು. ಾವು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೇ ನಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ
ತೋಪರ್ಡಿಸಬೇಕು.

19-20 ಾವು ಸತ್ಯ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರೆಂಬುದನು್ನ ಈ ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೇ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮ ಮನ ಾ್ಸ ಯು ನಮ್ಮನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ
ಾವು ದೇವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರಲು ಾಧ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ
ಮನ ಾ್ಸ ಗಿಂತ ದೇವರೇ ದೊಡ್ಡವನು. ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ.

21 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಾವು ತಪು ್ಪ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಾವು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಧೈಯರ್ ಾಗಿ ಬರಲು ಾಧ್ಯ. 22 ಮತು್ತ
ಾವು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವವುಗಳನು್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ನೀಡು ಾ್ತನೆ. ಾವು ಆತನಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತು್ತ ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಆತನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 23 ದೇವರ ಆ

ಏನೆಂದರೆ ಆತನಮಗ ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ. 24 ದೇವರ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವವನು
ದೇವರಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ದೇವರು ಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರು ಾ್ತನೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
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ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದದೆ? ದೇವರು ನಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿದದೆ.

4
ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರ ವಿರುದ್ಧ ೕ ಾನನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

1 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಈಗ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳಿ ಾ್ದರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಆತ್ಮವನು್ನ ನಂಬಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಆ ಆತ್ಮಗಳು ದೇವರಿಂದ
ಬಂದವುಗಳೇ ಎಂಬುದನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 2 ದೇವ ಾತ್ಮವನು್ನ ನೀವು
ಇದೇ ರೀತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯ. “ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿ ಬಂದ
ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಾನು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವ ಆತ್ಮವು ದೇವರಿಂದ
ಬಂದ ಾ್ದಗಿದೆ. 3ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳದ ಆತ್ಮವು ದೇವರಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ.
ಅದು ಕಿ್ರಸ್ತವಿರೋಧಿಯ ಆತ್ಮ. ಕಿ್ರಸ್ತವಿರೋಧಿಯು ಬರು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು
ಕೇಳಿರುವಿರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತವಿರೋಧಿಯು ಈ ಾಗಲೇ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.

4 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಅವರನು್ನ (ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು) ಸೋಲಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರು ಾತನು
(ದೇವರು) ಈ ಲೋಕದ ಜನರಲಿ್ಲರುವವನಿಗಿಂತ (ಸೈ ಾನ) ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 5ಆ
ಜನರು (ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು) ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲವೂ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿವೆ. ಅವರು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಲೋಕವು
ಕೇಳುತ್ತದೆ. 6 ಾ ಾದರೋ ದೇವರಿಂದ ಬಂದವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರನು್ನ
ಬಲ್ಲ ಜನರು ನಮಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು ಾ್ತರೆ, ಆದರೆ ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲದ ಜನರು ನಮ್ಮ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಾವುದು ಸತ್ಯವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವ ಆತ್ಮ, ಾವುದು

ಸುಳ್ಳನು್ನ ಬೋಧಿಸುವ ಆತ್ಮ ಎಂಬುದನು್ನ ಹೀಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.

ಪಿ್ರೕತಿಯು ದೇವರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ
7 ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಪಿ್ರೕತಿಯು ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಾವು

ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ದೇವರಿಂದ ಹೊಸ ಾಗಿ
ಹುಟಿ್ಟದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ದೇವರನು್ನ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.
8 ಪಿ್ರೕತಿಸದಿರುವವನು ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಪಿ್ರೕತಿಸ್ವರೂಪಿ.
9 ದೇವರು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಆತನನು್ನ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನಮಗೆ
ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 10ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯೇ ನಿಜ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿ. ನಮಗೆ
ದೇವರ ಮೇಲಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿ ನಿಜ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಾಪ ನಿ ಾರಣೆ ಾಗಿ
ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.

11 ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಹೀಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು!
ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. 12 ದೇವರನು್ನ ಾರೂ
ಎಂದೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸಿರು ಾ್ತನೆ. ಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ, ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾದಮಟ್ಟವನು್ನ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
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13 ಾವು ದೇವರಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ದೇವರು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು

ನಮಗೆ ತಿಳಿದದೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಇದು ನಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. 14 ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಲೋಕರಕ್ಷಕನ ಾ್ನಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು್ನ ಾವು
ನೋಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಅದನೆ್ನೕ. 15 “ಯೇಸುವೇ
ದೇವರ ಮಗನೆಂದು ಾನು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವವನಲಿ್ಲ ದೇವರು
ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಅವನು ದೇವರಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದನೆ. 16 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ದೇವರಿಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ಆ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ
ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ.
ದೇವರು ಪಿ್ರೕತಿಸ್ವರೂಪಿ. ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರುವವನು ದೇವರಲಿ್ಲ

ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರೂ ಅವನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದನೆ. 17 ಹೀಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗುವುದರಿಂದ ದೇವರು ನಮಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡುವ ದಿನದಂದು
ಾವು ನಿಭರ್ಯದಿಂದಿರುತೆ್ತೕವೆ. ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾವು ಆತನಂತೆಯೇ (ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಅಥ ಾ ದೇವರು) ಇರುವುದರಿಂದ ಾವು ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರುತೆ್ತೕವೆ. 18 ದೇವರ
ಪಿ್ರೕತಿಯು ಎಲಿ್ಲರುವುದೋ ಅಲಿ್ಲ ಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಪರಿಪೂಣರ್
ಪಿ್ರೕತಿಯು ಭಯವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುತ್ತದೆ. ದೇವರ ದಂಡನೆಯೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಭಯವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವಂಥದು್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯವಿರುವವನಲಿ್ಲ ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿ
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿಲ್ಲ.

19 ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ದಲು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಾವು ಆತನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 20 “ ಾನು ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವನು
ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಾ್ನಗಲಿ ಸಹೋದರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರೆ, ಅವನು
ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರೂ
ಅವನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆಅವನುದೇವರನು್ನ ಎಂದೂನೋಡಿಲ್ಲ! 21ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ತನ್ನ
ಸಹೋದರನನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆ ಾಗಿದೆ.

5
ದೇವರಮಕ್ಕಳು ಲೋಕದ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸುವರು

1ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ನಂಬುವವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ತಂದೆಯನು್ನ
(ದೇವರನು್ನ) ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ತಂದೆಯಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. 2 ಾವು ದೇವರ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ? ಾವು ದೇವರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಮತು್ತ ಆತನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ದೇವರ ಆ ಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ. 3 ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಆತನ
ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವುದು. ದೇವರ ಆ ಗಳು ನಮಗೆ ಕಠಿಣ ಾದವುಗಳಲ್ಲ.
4 ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರಿಂದ ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಲೋಕದ
ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲು್ಲವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. 5 ಲೋಕದ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದು್ದ
ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಕದ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸುವವನು ಾರು?
ಯೇಸುವನು್ನ ದೇವರಮಗನೆಂದು ನಂಬುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾತ್ರ ಜಯಗಳಿಸು ಾ್ತನೆ.
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ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು
6 ಬಂ ಾತನೇ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು. ಯೇಸು ನೀರಿನಿಂದ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಕ್ತದಿಂದ

ಬಂದನು. ಇದು ನಿಜವೆಂದು ನಮಗೆ ಆತ್ಮನು ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮನು
ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 7 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಮೂರು
ಾ ಗಳಿವೆ: 8ಆತ್ಮ, ನೀರುಮತು್ತ ರಕ್ತ. ಈಮೂರು ಾ ಗಳ ಅಭಿ ಾ್ರಯವುಒಂದೇ.
9 ಜನರು ಾ ಹೇಳಿ ಾಗ ಾವು ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ಾ ಯು

ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ವಿಶೇಷ ಾಗಿದೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯವೇ
ಆತನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಾ ಾಗಿದೆ. 10 ದೇವರ ಮಗನನು್ನ ನಂಬುವವನು
ದೇವರಿಂದ ಾ ೕಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿರು ಾ್ತನೆ. ದೇವರನು್ನ ನಂಬದೆ
ಇರುವವನು, ದೇವರನು್ನ ಸುಳು್ಳ ಾರನ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ
ಮಗನಬಗೆ್ಗ ನಮಗೆಹೇಳಿದುದನು್ನ ಅವನುನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. 11ನಮಗೆನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಾನು ದಯ ಾಲಿಸಿರುವು ಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದನು. ಈ ನಿತ್ಯಜೀವವು ಆತನ
ಮಗನಲಿ್ಲದೆ. (ಯೇಸು) 12 ಾವನಲಿ್ಲ ಆಮಗನಿರು ಾ್ತನೋ ಅವನಲಿ್ಲ ಆ ಜೀವವಿದೆ.
ಆದರೆ ಾವನಲಿ್ಲ ದೇವರಮಗನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವನಲಿ್ಲ ಆ ಜೀವವಿಲ್ಲ.
ಈಗ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವಿದೆ

13 ದೇವರ ಮಗನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟರುವ ನಿಮಗೆ ಾನು ಈ ಪತ್ರವನು್ನ
ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವಂತೆ
ಾನು ಈ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 14 ಾವು ಾವ ಸಂದೇಹಗಳೂ ಇಲ್ಲದೆ
ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಅಥರ್ವೇನೆಂದರೆ (ದೇವರ
ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ) ನಮಗೆ ಬೇ ಾದವುಗಳಿ ಾಗಿ ದೇವರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಆತನು
ನಮ್ಮ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತನೆ. 15 ಾವು ದೇವರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ
ಆತನು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಆತನಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಆತನು
ನಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

16 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಹೋದರ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಸಹೋದರಿ ಾಗಲಿ ಾಪ
ಾಡುವುದನು್ನ (ನಿತ್ಯ ಾದ ಮರಣಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವ ಾಪವನ್ನಲ್ಲ) ಕಂಡ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ

ಆ ಸಹೋದರನಿ ಾಗಿ ಅಥ ಾ ಆ ಸಹೋದರಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕು. ಆಗ ದೇವರು
ಆ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಅಥ ಾ ಆ ಸಹೋದರಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಾಶ್ವತ ಾದ ಮರಣದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸದಿರುವ ಾಪವನು್ನ ಾಡುವವರ ಬಗೆ್ಗ ಾನು
ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಮರಣದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುವ ಾಪವಿದೆ. ಈ ಾಪ ಾಡುವವರಿ ಾಗಿ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. 17ನೀತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದುದೆ ಾ್ಲ ಾಪ ಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಾಶ್ವತ ಮರಣದ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯದಿರುವ ಾಪವೂಇದೆ.

18 ದೇವರಿಂದ ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವನು ಾಪದಲೆ್ಲೕ
ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ದೇವರ ಮಗ ಾದ
ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಕೆಡುಕನು ಅವನಿಗೆ
ಕೇಡು ಾಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 19 ಾವುದೇವರಿಗೆಸೇರಿದವರೆಂಬುದು ನಮಗೆತಿಳಿದಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಲೋಕವು ಕೆಡುಕನ ವಶದಲಿ್ಲದೆ. 20ದೇವರ ಮಗನು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು
ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ದೇವರ ಮಗನು ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವನು.
ಈಗ ಾವು ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲವು. ಸತ್ಯ ಾಗಿರು ಾತನು ದೇವರೇ. ಸತ್ಯ
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ದೇವರಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಆತನ ಮಗ ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲಯೂ ಾವು ನೆಲೆಸಿದೆ್ದೕವೆ.
ಆತನು ಸತ್ಯದೇವರೂ ನಿತ್ಯಜೀವವೂಆಗಿ ಾ್ದನೆ. 21ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿ್ರಯಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರಿ.
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ೕ ಾನನು
ಬರೆದ ಎರಡನೆ ಪತ್ರ

1 ಸ ಾಹಿರಿಯನು, ದೇವರಿಂದ ಆಯೆ್ಕ ಾದ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಮತು್ತ ಆಕೆಯ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ.

ಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಸತ್ಯದಲಿ್ಲ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಸಹ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತರೆ. 2 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಸತ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಾವು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಈ ಸತ್ಯವು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾಲ ಇರುವುದು.

3 ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಆತನ ಮಗ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ ಕೃಪೆ,
ಕರುಣೆಮತು್ತ ಾಂತಿನ ್ಮಂದಿಗಿರುತ್ತವೆ. ಾವುಈಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ಸತ್ಯದಮತು್ತ
ಪಿ್ರೕತಿಯಮೂಲಕ ಪಡೆಯುತೆ್ತೕವೆ.

4 ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ಕೇಳಿ ಾಗ ತುಂ ಾ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು.
ತಂದೆ ಾದ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಸತ್ಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅವರು
ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. 5 ಪಿ್ರಯ ಅಮ್ಮನವರೇ,
ಈಗ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದೇನೆಂದರೆ, ಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. ಇದು ಹೊಸ ಆ ಾಗಿರದೆ ದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದ್ದ ಆ ಾಗಿದೆ.
6 ಆತನು ಆ ಾಪಿಸಿದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವುದೇ ಪಿ್ರೕತಿ. ನೀವು ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ
ಾಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ದೇವರ ಆ . ನೀವು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಈ ಆ ಯನು್ನ
ಕೇಳಿರುವಿರಿ.

7ಈಗ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರಿ ಾ್ದರೆ. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿ ಬಂದನೆಂಬುದನು್ನ ಈ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಈ
ಸತ್ಯವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳದವನು ಸುಳು್ಳಬೋಧಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ವೈರಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 8 ನೀವು ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ! ನೀವು ದುಡಿದು ಸಂ ಾದಿಸಿದ್ದನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವು ಾದರೆ, ನಿಮಗೆ ಬರಬೇ ಾದ
ಪೂಣರ್ಫಲವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

9 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದೆ ಅದನು್ನ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಮುಂದಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವವನು ದೇವರನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವವನು ತಂದೆಯನೂ್ನ ಮಗನನೂ್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. 10 ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವವನು ಈ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಳಗೆ
ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅವನನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಬೇಡಿ. 11 ನೀವು ಅವನನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಿದರೆ
ಅವನ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ನೀವೂ ಸ ಾಯ ಾಡಿದಂ ಾಗುವುದು.

12 ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇ ಾದುದು ಬಹಳಷಿ್ಟದೆ. ಆದರೆ ಾನು ಾಗದವನೂ್ನ
ಇಂಕನೂ್ನ ಬಳಸಲಿಚಿ್ಛಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲು, ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬರಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಆಗ ಾವು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಾತ ಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಮಗೆ
ಬಹಳ ಸಂತಸವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ. 13 ದೇವರಿಂದ ಆಯೆ್ಕಗೊಂಡವ ಾದ
ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
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ೕ ಾನನು
ಬರೆದಮೂರನೆ ಪತ್ರ

1ಸ ಾಹಿರಿಯನು, ಾನು ಸತ್ಯ ಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ,
ತನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ಾಯನಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ.
2 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದುತಿ್ತದೆ ಎಂಬುದು

ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನೀನು ಸವರ್ವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದೂ
ಆರೋಗ ್ಯದಿಂದಿರಬೇಕೆಂದೂ ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 3 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಹೋದರ ಾದ
ಕೆಲವರು ಬಂದು, ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲಿ್ಲರುವ ಸತ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ನೀನು
ಸತ್ಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಇದು
ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿತು. 4 ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಕೇಳು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಾಗುತ್ತದೆ.

5 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಹೋದರ ಾದವರಿಗೆ ನೀನು ಸ ಾಯ
ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಸರಿ. ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಸಹೋದರರಿಗೂ ನೀನು

ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ! 6ನಿನಗಿರುವಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಕುರಿತುಈಸಹೋದರರು ಸಭೆಗೆ
ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಸವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲು ದಯವಿಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡು. ದೇವರಿಗೆಮೆಚಿ್ಚಗೆಕರ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
7 ಈ ಸಹೋದರರು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಸಹೊರಟಿ ಾ್ದರೆ. ಅವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಂದ
ಅವರು ಾವ ಸ ಾಯವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಈ
ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕು. ಾವು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಾಗ,
ಸತ್ಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಅವರು ಾಡುವ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಾವೂ ಾಲು ಾರ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ.

9 ಾನು ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದೆನು. ಆದರೆ ಾವು ಹೇಳಿದುದನು್ನ
ದಿ ತೆ್ರೕಫನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಾನೇ ಅವರ ಾಯಕ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಾ ಾಗಲೂಇಚಿ್ಛಸು ಾ್ತನೆ. 10 ಾನುಬಂ ಾಗ,ದಿ ತೆ್ರೕಫನು ಾಡುತಿ್ತರುವುದರ

ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕುರಿತು ಸುಳ್ಳನೂ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನೂ್ನ
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಅಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲ! ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಆ ಸಹೋದರರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಅವನು ಒಪು ್ಪವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಲಿಚಿ್ಛಸುವ ಜನರನೂ್ನ ಅವನು ತಡೆಯು ಾ್ತನೆ. ಆ ಜನರು ಸಭೆಯನು್ನ

ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಅವನು ಾಡು ಾ್ತನೆ.
11 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಡ; ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ

ಅನುಸರಿಸು. ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವವನು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುವವನು ದೇವರನು್ನ ಎಂದೂ ತಿಳಿಯದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

12ದೇಮೇತಿ್ರಯನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಅವರು
ಹೇಳುವುದನು್ನ ಸತ್ಯವೂ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನನು್ನ ಕುರಿತು ಾವೂ ಸಹ
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ಹೇಳುವುದು ನಿಜವೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
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13 ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಲಿಚಿ್ಛಸುವ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಾನು
ಾಗದವನೂ್ನ ಇಂಕನೂ್ನ ಬಳಸಲು ಇಚಿ್ಛಸುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು
ಬರಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಆಗ ಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಾತ ಾಡಬಹುದು. 15 ನಿನಗೆ
ಾಂತಿಯಿರಲಿ. ಸೆ್ನೕಹಿತರು ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಅಲಿ್ಲರುವ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆಲ್ಲ
ದಯವಿಟು್ಟ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸು.
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ಯೂದನು
ಬರೆದ ಪತ್ರ

1ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವಕನೂ ಾಕೋಬನ ಸಹೋದರನೂ ಆಗಿರುವಯೂದನು
ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೂ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾದವರಿಗೂಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೂ ಬರೆಯವ ಪತ್ರ.

2ನಿಮಗೆ ಕರುಣೆ, ಾಂತಿಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿ ಹೆಚಾ್ಚಗಲಿ.
ತಪು ್ಪ ಾಡಿದ ಜನರನು್ನ ದೇವರು ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ

3 ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ
ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ಾನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಇಚಿ್ಛಸಿದೆ್ದನು. ಆದರೆ ಮತೊ್ತಂದು ವಿಷಯದ
ಬಗೆ್ಗ ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಿತು. ದೇವರು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಜನರಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರ ಾಸಪಟು್ಟ ಹೋ ಾಡುವಂತೆ
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಲು ಇಚಿ್ಛಸುತೆ್ತೕನೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಈ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಒಂದೇಸಲ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. ಅದು ಸವರ್ ಾಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿದೆ.
4 ಕೆಲವು ಜನರು ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಇವರಿ ಾಗುವ
ದಂಡನೆಯ ಕುರಿತು ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬರೆದಿ ಾ್ದರೆ. ಈ ಜನರು
ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮ
ದೇವರ ಕೃಪೆಯನು್ನ ನೆವ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಒಡೆಯ ಾದ ಮತು್ತ
ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

5 ನೀವು ಈ ಾಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನು್ನ ನೆನಪು
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಾನು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿಚಿ್ಛಸುತೆ್ತೕನೆ. ಪ್ರಭುವು ತನ್ನ

ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದು ಅವರನು್ನ ರ ಸಿದನೆಂಬುದನು್ನ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ತರು ಾಯ ಪ್ರಭುವು ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಾಶಪಡಿಸಿದನು. 6 ದೇವದೂತರು ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅದನು್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆ ಸ್ವಂತ ಾಸ ಾ್ಥನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದದ್ದನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಭುವು ಈ ದೇವದೂತರನು್ನ ಅಂಧ ಾರದಲಿ್ಲಟ್ಟನು. ಅವರನು್ನ
ಾಶ್ವತ ಾದ ಬೇಡಿಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸ ಾಯಿತು. ಮ ಾದಿನದಂದು ಅವರಿಗೆ
ತೀಪುರ್ ನೀಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 7 ಸೊದೋಮ್ ಮತು್ತ
ಗೊ ೕರ ನಗರಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಅವುಗಳೂ ಆ ದೇವದೂತರಂ ಾದವು. ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳು ಮತು್ತ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಅವರು ನಿತ್ಯ ಾದ ಬೆಂಕಿಯ ದಂಡನೆಯಿಂದ
ಸಂಕಟಪಡುವರು. ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದಂಡನೆಯು ನಮಗೊಂದು ದೃ ಾ್ಟಂತ ಾಗಿದೆ.

8 ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಜನರಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಾಗುವುದು. ಅವರ
ಕನಸುಗಳೇ ಅವರಿಗೆ ಾಗರ್ದಶಿರ್ ಾಗಿವೆ. ಅವರು ಾಪಗಳಿಂದಲೇ ತಮ್ನನು್ನ
ಮಲಿನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಪ್ರಭುವಿನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸು ಾ್ತರೆ;
ಪ್ರ ಾವದಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೇವದೂತರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 9 ಪ್ರ ಾನ



ಯೂದನು 10 589 ಯೂದನು 19

ದೇವದೂತ ಾದ ಮಿ ಾಯೇಲನೂ ಸಹ ಹೀಗೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ೕಶೆಯ ದೇಹವು
ಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ಮಿ ಾಯೇಲನು ಸೈ ಾನನ ಬಗೆ್ಗ ದೂಷಣೆ ಾಡಲು

ಧೈಯರ್ಗೊಳ್ಳದೆ, “ಪ್ರಭುವು ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ಆದರೆ ಈ ಜನರು ತಮಗೆ ಅಥರ್ ಾಗದ್ದನೂ್ನ ಟೀಕಿಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ

ಅಥರ್ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ವಿವೇಕಶೂನ್ಯ ಾ್ರಣಿಗಳಂತೆ ಸಹಜಪ್ರವೃತಿ್ತಯಿಂದ
ಅವುಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆಯೇ ಹೊರತು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳೇ ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡುತ್ತವೆ. 11 ಅವರಿಗೆ
ದುಗರ್ತಿ ಾಗುವುದು. ಈ ಜನರು ಾಯಿನನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಇವರು ದ್ರವ್ಯ ಸಂ ಾದನೆ ಾಗಿ, ಬಿ ಾಮನ ತಪು ್ಪ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲು ತಮ್ಮನೆ್ನೕ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಕೋರಹನು ಾಡಿದಂತೆ ಈ ಜನರೂ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಹೋ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಕೋರಹನಂತೆ ಾಶ ಾಗು ಾ್ತರೆ.

12 ನಿಮ್ಮ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯ ಭೋಜನದಲಿ್ಲ ಈ ಜನರು ಮುಳುಗಿಹೋದ
ಬಂಡೆಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ತಿನು್ನ ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಾತ್ರ ಚಿಂತಿಸುವ ಕುರುಬ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ನೀರಿಲ್ಲದ
ೕಡಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಾಳಿಯು ಆ ೕಡಗಳನು್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು.

ಅವರು ಾಲಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ ಫಲಬಿಡದಮತು್ತ ಬೇರುಸಹಿತ ಕಿತು್ತಬಂದು ಉರುಳಿಹೋದ
ಮರಗಳಿಂತಿ ಾ್ದರೆ. 13 ಇವರು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲನ ಭೀಕರ ಾದ ಅಲೆಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ಈ ಅಲೆಗಳು ನೊರೆಯನು್ನ ಾರುವಂತೆ ಇವರು ಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಈ ಜನರು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಅಲೆಯುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಇವರಿ ಾಗಿ
ಾಶ್ವತ ಾದ ಾಗರ್ತ್ತಲಿನ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಾದಿರಿಸ ಾಗಿದೆ.
14 ಆ ಾಮನ ಏಳನೆಯ ತಲೆ ಾರಿನವ ಾದ ಹನೋಕನು ಈ ಜನರನು್ನ ಕುರಿತು

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ: “ಇಗೋ, ಪ್ರಭುವು ತನ್ನ ಲ ಾಂತರ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೂತರೊಂದಿಗೆ
ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 15ಪ್ರಭುವು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಾ್ಯಯತೀರಿಸು ಾ್ತನೆ. ಭಕಿ್ತಹೀನರು ತನಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಪಿಷ್ಠರು ತನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಆಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ದೂಷಣೆಗಳನು್ನ ಖಂಡಿಸಲು ಆತನು ಬರು ಾ್ತನೆ.”

16 ಈ ದುಬೋರ್ಧಕ ಾದರೋ ಗುಣುಗುಟು್ಟವವರೂ ತಪು ್ಪ ಹುಡುಕುವವರೂ
ದು ಾಶೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಾದವರೂ ಬ ಾಯಿಕೊಚು್ಚವವರೂ ಸ್ವಪ್ರ ೕಜನ ಾ್ಕಗಿ
ಮುಖಸು್ತತಿ ಾಡುವವರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆಮತು್ತ ಾಡಬೇ ಾದ ಾಯರ್ಗಳು
17 ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲರು ಮುಂಚೆ

ಏನು ಹೇಳಿದರೆಂಬುದನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ. 18 ಅ ಸ್ತಲರು ನಿಮಗೆ,
“ಅಂತ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರನು್ನ ಕುರಿತು ನಗುವ ಜನರಿರು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ
ಜನರು ತಮ್ಮ ಇಚೆ್ಛಗನು ಾರ ಾದ ಮತು್ತ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದವುಗಳನು್ನ ಾತ್ರ
ಾಡುವವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. 19 ಈ ಜನರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಭೇದವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸು ಾ್ತರೆ. ಈ

ಜನರು ತಮ್ಮ ಾಪಸ್ವ ಾವದ ಅಪೇ ಯಂತೆ ಾತ್ರ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಅವರಲಿ್ಲ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಲ್ಲ.
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20 ಆದರೆ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅತಿಪರಿಶುದ್ಧ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ

ದೃಢ ಾಗಿರಿ. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 21 ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ. ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕರುಣೆಯನೆ್ನೕ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತರಿ.

22 ಸಂದೇಹವಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿ. 23 ಇತರ ಜನರನು್ನ ರ ಸಿ. ಆ
ಜನರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ತನಿ್ನರಿ. ನೀವು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರು ಾಗ
ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಾಪಗಳಿಂದ ಹೊಲ ಾಗಿರುವ ಅವರ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಸಹ ದೆ್ವೕಷಿಸಿರಿ.
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ

24 ಆತನು (ದೇವರು) ಬಲ ಾಲಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಬೀಳದಂತೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಬಲ್ಲನು. ಆತನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವ ತಪೂ್ಪ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಾಡಿ, ತನ್ನ
ಮಹಿ ಾ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತರುವುದಕೂ್ಕ ನಿಮಗೆ ಮ ಾಸಂತೋಷವನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ
ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 25ಆತನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು. ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು ಾತನು ಆತನೊಬ್ಬನೇ.
ಆದಿಯಿಂದ ಇದ್ದ ಾಗೆ ಈಗಲೂ ಾ ಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮೂಲಕಆತನಿಗೆಪ್ರ ಾವ,ಮಹತ್ವ,ಆಧಿಪತ್ಯಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರಗಳುಇರಲಿ. ಆಮೆನ್.
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ೕ ಾನನು
ಬರೆದ ಪ್ರಕಟನೆ

ಪೀಠಿಕೆ
1 ಇದು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪ್ರಕಟನೆ. ದೇವರು ಬೇಗನೆ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವುದನು್ನ

ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ತೋಪರ್ಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.
ಕಿ್ರಸ್ತನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕ ಾನನಿಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಲು ತನ್ನ ದೂತನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 2 ೕ ಾನನು ಾನು ಕಂಡದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಇದು ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ. ಇದು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ. 3 ದೇವರಿಂದ
ಬಂದ ಈ ಸಂದೇಶದ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಓದುವವರೂ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದನು್ನ
ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವವರೂ ಾಗ ್ಯವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೆರವೇರುವ ಾಲವು
ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ.

ೕ ಾನನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಬರೆದಯೇಸುವಿನ ಸಂದೇಶ
4ಏ ಾ್ಯ* ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಏಳು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ೕ ಾನನು ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ:

ವತರ್ ಾನ, ಭೂತ, ಭವಿಷ ್ಯ ಾ ್ಕಲಗಳಲಿ್ಲರು ಾತನಿಂದಮತು್ತ ಆತನ ಸಿಂ ಾಸನದ
ಮುಂದಿರುವ ಏಳು ಆತ್ಮಗಳಿಂದ ಮತು್ತ 5 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ
ಾಂತಿಯೂ ಲಭಿಸಲಿ. ಯೇಸು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಮೇಲೆದು್ದ ಬಂದವರಲಿ್ಲ ಆತನೇ ದಲಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಲೋಕದ
ಾಜರುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಯೇಸು ನಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ (ಮರಣ) ನಮ್ಮ
ಾಪಗಳನು್ನ ನಿ ಾರಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದನು; 6 ನಮ್ಮನು್ನ ಒಂದು ಾಜ್ಯವ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿ ನಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಾಜಕರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದನು. ಯೇಸುವಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂಮಹಿಮೆಪ್ರ ಾವಗಳಿರಲಿ! ಆಮೆನ್.
7 ಇಗೋ, ಯೇಸು ೕಡಗಳ ಸಂಗಡ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ಆತನನು್ನ

ನೋಡುವರು,ಆತನನು್ನ ಇರಿದವರು†ಸಹನೋಡುವರು. ಆತನನು್ನ ಕಂಡುಲೋಕದ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಎದೆಬಡಿದುಕೊಂಡು ಗೋ ಾಡುವರು. ೌದು, ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ!
ಆಮೆನ್.

8 ಪ್ರಭು ಾದ ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ ಾನೇ ಆದಿಯೂ ಅಂತ್ಯವೂ‡

ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ವತರ್ ಾನ, ಭೂತ ಮತು್ತ ಭವಿಷ ್ಯತ್ ಾಲಗಳಲಿ್ಲರು ಾತನು.
ಾನೇ ಸವರ್ಶಕ್ತನು.”
9 ೕ ಾನನೆಂಬ ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾವೆಲ್ಲರೂ

ಒಟಾ್ಟಗಿ ಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಾಳೆ್ಮಯಲಿ್ಲಯೂ
ಾಲು ಾರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಾನು ದೇವರ ಸಂದೇಶಕೂ್ಕ ಯೇಸುವಿನ ಸತ್ಯಕೂ್ಕ

* 1:4: ಏ ಾ್ಯ ಏ ಾ್ಯಮೈನರಿನಪಶಿ್ಚಮ ಾ್ರಂತ್ಯ. (ಇಂದಿನಟಕಿರ್.) † 1:7: ಆತನನು್ನ ಇರಿದವರು ನೋಡಿರಿ:
ೕ ಾನ 19:34. ‡ 1:8: ಆದಿಯೂ ಅಂತ್ಯವೂ ಇದು ಗಿ್ರೕಕ್ ಅಕ್ಷರ ಾಲೆಯ ಪ್ರಥಮಮತು್ತ ಕೊನೆಯ

ಅಕ್ಷರ ಾಗಿದೆ. ಈವಿಧದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಾ್ರರಂಭಿಕನೂಮತು್ತ ಮು ಾ್ತಯ ಾರನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
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ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಪತೊ್ಮಸ್ ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲದೆ್ದನು. 10 ಪ್ರಭುವಿನ ದಿನದಂದು
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನನ್ನನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ನನ್ನ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಮ ಾಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಆ ಶಬ್ದವು ತುತೂರಿಯ ಧ ್ವನಿಯಂತಿತು್ತ. 11 ಆ
ಧ ್ವನಿಯು, “ನೀನು ನೋಡುವುದನೆ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದು ಎಫೆಸ, ಸು್ಮನರ್,
ಪೆಗರ್ಮ, ಥುವತೈರ, ಾದಿರ್ಸ್, ಫಿಲದೆಲಿ್ಫಯ ಮತು್ತ ಲ ದಿಕೀಯ ಎಂಬ ಏಳು
ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

12ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾರು ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂದು ನೋಡಲು ಾನು ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ತಿರುಗಿ ಾಗ, ಏಳು ಬಂ ಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಕಂಡೆನು. 13 ಆ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರ”ನಂತೆ§ ಇರು ಾತನನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು.
ಆತನು ಉದ್ದನೆಯ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದನು; ಚಿನ್ನದ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಎದೆಗೆ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು. 14 ಆತನ ತಲೆಕೂದಲು ಮಂಜಿನಂತೆಯೂ ಉಣೆ್ಣಯಂತೆಯೂ
ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದವು; ಕಣು್ಣಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಯಂತಿದ್ದವು; 15 ಾದಗಳು ಕುಲುಮೆಯಲಿ್ಲ
ಾಯಿಸಿದ ಾಮ್ರದಂತಿದ್ದವು; ಧ ್ವನಿಯು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ೕಷದಂತಿತು್ತ.

16 ಆತನು ತನ್ನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆತನ
ಾ ಳಗಿನಿಂದ ಹರಿತ ಾದ ಇ ಾ್ಬಯಿಖಡ್ಗವು ಹೊರಬರುತಿ್ತತು್ತ. ಆತನ ಮುಖವು
ಮ ಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವ ಸೂಯರ್ನಂತಿತು್ತ.

17 ಾನು ಆತನನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ, ಆತನ ಾದಗಳ ಬಳಿ ಸತ್ತವನಂತೆ
ಕುಸಿದುಬಿದೆ್ದನು. ಆತನು ತನ್ನ ಬಲಗೈಯನು್ನ ನನ್ನ ಮೇಲಿಟು್ಟ, “ಹೆದರಬೇಡ!
ಾನೇ ಆದಿ ಮತು್ತ ಅಂತ್ಯ. 18 ಾನೇ ಜೀವಿಸು ಾತನು. ಾನು ಸತೆ್ತನು, ಆದರೆ
ಇಗೋ ನೋಡು, ಾನು ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಮರಣದ ಮತು್ತ ಾ ಾಳದ ಬೀಗದ ಕೈಗಳು ನನ್ನಲಿ್ಲವೆ. 19 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು
ನೋಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆ. ಈಗ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮುಂದೆ
ಸಂಭವಿಸಬೇ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆ. 20 ನನ್ನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ ನೀನು ನೋಡಿದ
ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮತು್ತ ನೀನು ಕಂಡ ಏಳು ಬಂ ಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳ ಗೂ ಾಥರ್ವು
ಹೀಗಿದೆ: ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳೆಂದರೆ ಏಳು ಸಭೆಗಳ ದೂತರು. ಏಳು ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳೆಂದರೆ
ಏಳು ಸಭೆಗಳು.” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2
ಎಫೆಸದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗೆಯೇಸುವಿನ ಪತ್ರ

1 “ಎಫೆಸದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯದೂತನಿಗೆ ಇದನು್ನ ಬರೆ:
“ತನ್ನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿರು ಾತನು ಮತು್ತ ಏಳು

ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳ ನಡುವೆ ತಿರು ಾಡು ಾತನು ನಿನಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
2 “ನೀನು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನೀನು ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಾಡು ಾ್ತ
ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುವೆ. ನೀನು ಕೆಟ್ಟ ಜನರನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು
ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮನು್ನ ಅ ಸ್ತಲರೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರನು್ನ ನೀನು ಪರೀ ಸಿ, ಅವರು ಸುಳು್ಳ ಾರರೆಂಬುದನು್ನ

§ 1:13: ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರ ಇದುಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರು. ನೋಡಿರಿ: ಾನಿಯೇಲನು 7:13.
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ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವೆ. 3 ನೀನು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಸತತ ಾಗಿ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವೆ; ನನ್ನ
ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಧೆಯನು್ನ ಬೇಸರಪಡದೆ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆ.

4 “ಆದರೆ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ನಿನ್ನ ದಲಿನ
ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟರುವೆ. 5ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಿದಿ್ದದಿ್ದೕ ಎಂಬುದನು್ನ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊ; ಮನಸ್ಸನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊ. ನೀನು ದಲು ಾಡಿದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು. ನೀನು ಪರಿವತರ್ನೆಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು
ನಿನ್ನ ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಅದರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. 6 ಆದರೆ ನೀನು
ೕಗ ್ಯ ಾದ ಒಂದನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನಿಕೊ ಾಯಿತರು*
ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀನು ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತ. ಾನು ಸಹ ಅವರ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ

ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
7 “ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರುವವನೇ,

ಗಮನವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸು. ಾವನು ಜಯಗಳಿಸು ಾ್ತನೋ ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನಲು
ಜೀವ ಾಯಕಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಈಮರವುದೇವರ ತೋಟದಲಿ್ಲದೆ.
ಸು್ಮನರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗೆಯೇಸುವಿನ ಪತ್ರ

8 “ಸು್ಮನರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯದೂತನಿಗೆ ಇದನು್ನ ಬರೆ:
“ಆದಿಯೂ ಅಂತ್ಯವೂ ಆಗಿರು ಾತನು ನಿನಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಸತು್ತ

ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂ ಾತನು ಆತನೇ.
9 “ನಿನ್ನ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಾನು ಬಲೆ್ಲನು. ನೀನು ಬಡವನೆಂಬುದೂ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಆದರೆ ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಶಿ್ರೕಮಂತ. ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಲವು ಜನರು ಹೇಳುವ ಕೆಟ್ಟ
ಸಂಗತಿಗಳುನನಗೆತಿಳಿದಿವೆ. ಆಜನರು ತಮ್ಮನು್ನಯೆಹೂದ್ಯರೆಂದುಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಅವರು ನಿಜ ಾದಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲ. ಅವರು ಸೈ ಾನನ ಸ ಾಜದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
10 ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಭಯಪಡಬೇಡ. ಾನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಸೈ ಾನನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸೆರೆಮನೆಗೆ
ಾಕಿಸು ಾ್ತನೆ. ನೀವು ಹತು್ತ ದಿನಗಳ ಾಲ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನೀನು
ಾಯಬೇ ಾದರೂ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾನು ನಿನಗೆ ಜೀವವೆಂಬ ಕಿರೀಟವನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು.

11 “ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರುವವನೇ,
ಗಮನವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸು. ಜಯಹೊಂದುವವನಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಮರಣದಿಂದ
ಕೇ ಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಪೆಗರ್ಮದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗೆಯೇಸುವಿನ ಪತ್ರ

12 “ಪೆಗರ್ಮದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯದೂತನಿಗೆ ಇದನು್ನ ಬರೆ:
“ಹರಿತ ಾದ ಇ ಾ್ಬಯಿಖಡ್ಗವನು್ನ ಹೊಂದಿರು ಾತನು ನಿನಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ

ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
13 “ನೀನು ಎಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸೈ ಾನನ

ಸಿಂ ಾಸನ ವಿರುವ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನನಗೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವೆ. ಅಂತಿಪನ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂನೀನು ನನ್ನಲಿ್ಲಟಿ್ಟರುವ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ

* 2:6: ನಿಕೋ ಾಯಿತರು ಏ ಾ್ಯ ಮೈನರ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಒಂದು ಾಮಿರ್ಕ ಗುಂಪು.
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ತಿಳಿಸಲು ನಿ ಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂತಿಪನು ನನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತ
ಾ ಾಗಿದ್ದನು. ನಿನ್ನ ನಗರ ಸೈ ಾನನು ಾಸಿಸುವ ನಗರ ಾಗಿದೆ.
14“ಆದರೆನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೇಳಬೇ ಾದ ಕೆಲವುಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ನಿನ್ನ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ

ಬಿ ಾಮನ ದುಬೋರ್ಧನೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ
ಹೇಗೆ ಾಪಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನಿಗೆ
ದುಬೋರ್ಧನೆ ಾಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ತ ಾದ
ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನು್ನವುದರ ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೂ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುವುದರ
ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೂ ಾಪ ಾಡಿದರು. 15 ನಿನ್ನ ಸಭೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ
ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ. ನಿಕೊ ಾಯಿತರ ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಜನರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ.
16 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊ! ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ಾನು ತ್ವರಿತ ಾಗಿ
ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು, ನನ್ನ ಾಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಆ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ
ಹೋ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

17 “ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರುವವನೇ,
ಗಮನವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸು.

“ಜಯಗಳಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಗೂ ಾನು ಅಡಗಿಸಿಟಿ್ಟರುವ ಮನ್ನವನು್ನ†
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನಿಗೆ ಾನು ಬಿಳು ಾದ ಕಲ್ಲನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ
ಹೊಸ ಹೆಸರನು್ನ ಕೆತ್ತ ಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಲ್ಲನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾತ್ರ ಹೊಸ ಹೆಸರನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.

ಥುವತೈರದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗೆಯೇಸುವಿನ ಪತ್ರ
18 “ಥುವತೈರದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯದೂತನಿಗೆ ಇದನು್ನ ಬರೆ:
“ದೇವಕು ಾರನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಉರಿಯಂತೆ

ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಕಣು್ಣಗಳೂ ಹೊಳೆಯುವ ಾಮ್ರದಂತಿರುವ ಾದಗಳೂ ಇರು ಾತನು,
ನಿನಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

19 “ನೀನು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ. ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿ, ನಂಬಿಕೆ,
ಸೇವೆ ಮತು್ತ ಾಳೆ್ಮಗಳು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ. ಈಗ ನೀನು ದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚಗೆ
ಾಡುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ ಬಲೆ್ಲನು. 20 ಆದರೆ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಇವುಗಳನು್ನ

ಹೇಳಬೇ ಾಗಿದೆ. ಯೆಜೆಬೇಲ್ ಎಂಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಾಡಲು
ಅವ ಾಶಕೊಟಿ್ಟರುವೆ. ಆಕೆಯು ತನ್ನನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿನಿಯೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತನ್ನ
ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಸೆಳೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ. ಲೈಂಗಿಕ
ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುವಂತೆಯೂ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ತ ಾದ ಆ ಾರವನು್ನ
ತಿನು್ನವಂತೆಯೂ ಆಕೆಯು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ.‡ 21 ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ
ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಂಡು ಾಪಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲು ಾನು ಆಕೆಗೆ ಸಮಯ
ಕೊಟ್ಟರೂ ಪರಿವತರ್ನೆ ಹೊಂದಲು ಆಕೆಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.

22 “ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯು ಮ ಾಸಂಕಟಪಡು ಾ್ತ ಾಸಿಗೆಯಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದರುವಂತೆ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವಳ ತೆಯಲಿ್ಲ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಡುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ

ಮ ಾಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸು ಾ್ತರೆ. ಅವಳು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ
† 2:17: ಮನ್ನ ನೋಡಿರಿ: ವಿ ೕಚನ. 16:4-36; ಇಬಿ್ರಯ. 9:4. ‡ 2:20: ನೋಡಿರಿ: ಪ್ರಕಟನೆ 2:14.



ಪ್ರಕಟನೆ 2:23 595 ಪ್ರಕಟನೆ 3:5

ಅವರು ವಿಮುಖ ಾಗದಿದ್ದರೆ ಾನು ಇದನು್ನ ಈಗಲೇ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 23 ಾನು
ಅವಳ ಹಿಂ ಾಲಕರನು್ನ ಕೊಲು್ಲತೆ್ತೕನೆ. ಮನುಷ ್ಯರ ಅಂತರಂಗವನೂ್ನ ಅವರ
ಆಲೋಚನೆಗಳನೂ್ನ ತಿಳಿದಿರು ಾತನು ಾನೇ ಎಂಬುದನು್ನ ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಸಭೆಗಳವರು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಅವನವನ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ನೀಡುತೆ್ತೕನೆ.

24 “ಆದರೆ ಥುವತೈರದಲಿ್ಲರುವ ಇನಿ್ನತರರಿಗೆ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು
ಆಕೆಯ ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ, ‘ಸೈ ಾನನ ಅ ಾಧ ಾದ ರಹಸ್ಯಗಳು’
ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಬೇರೊಂದು ಹೊರೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 25 ಾನು ಬರುವ ತನಕ
ಈಗ ನೀವಿರುವಂತೆಯೇ ಇರಿ.

26 “ಜಯಗಳಿಸುವವನಿಗೆ ಮತು್ತ ಾನು ಅಪೇ ಸುವುದನು್ನ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ
ಾಡುವವನಿಗೆ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನೀಡುತೆ್ತೕನೆ: 27 ‘ಅವನು

ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೋಲಿನಿಂದ ಅವರನು್ನ ಆಳು ಾ್ತನೆ. ಮಣಿ್ಣನ ಕುಡಿಕೆಗ ೕ ಎಂಬಂತೆ
ಅವರನು್ನ ಚೂರುಚೂರು ಾಡು ಾ್ತನೆ.’ ✡ 28 ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ
ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಶಕಿ್ತ ಇದೇ. ಾನು ಅವನಿಗೆ ಉದಯಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರವನು್ನ
ನೀಡುತೆ್ತೕನೆ. 29 ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಕೇಳುತಿ್ತರುವವನೇ, ಗಮನವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸು.

3
ಾದಿರ್ಸ್ ನಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗೆಯೇಸುವಿನ ಪತ್ರ

1 “ ಾದಿರ್ಸಿನಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯದೂತನಿಗೆ ಇದನು್ನ ಬರೆ:
“ಏಳು ಆತ್ಮಗಳು ಮತು್ತ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರು ಾತನು

ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ನೀನು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನೀನು
ಜೀವವುಳ್ಳವನೆಂದು ಜನರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಸತು್ತ ಹೋಗಿರುವೆ. 2 ಎದೆ್ದೕಳು! ಾಯುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲರುವಂಥವುಗಳನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸು. ನೀನು ಾಡಿರುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನನ್ನ ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ನಿಷ ್ಕಳಂಕ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಾನು ಾಣಲಿಲ್ಲ. 3 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡ
ಮತು್ತ ಕೇಳಿದ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಮರೆಯದೆ ಅದಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರು. ನಿನ್ನ
ಹೃದಯವನೂ್ನ ಜೀವಿತವನೂ್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊ! ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ! ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ಾನು
ಕಳ್ಳನಂತೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಾ ಾಗ ಬರುತೆ್ತೕನೆ
ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತರುವುದಿಲ್ಲ.

4 “ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿದ ಾದಿರ್ಸಿನ ಕೆಲವರು ಇನೂ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಳಕು ಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ನಡೆಯುವರು. ಅವರು ೕಗ ್ಯ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸು ಾ್ತರೆ.
5 ಜಯಗಳಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಈ ಜನರಂತೆ ಬಿಳಿಯ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಹೆಸರನು್ನ ಾನು ಜೀವ ಾದ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ನನಗೆ ಸೇರಿದವನೆಂದು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆಯೂ ಆತನ ದೂತರ
✡ 2:27: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 2:9.
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ಮುಂದೆಯೂಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 6ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆಹೇಳುತಿ್ತರುವಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಕೇಳುತಿ್ತರುವವನೇ, ಗಮನವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸು.
ಫಿಲದೆಲಿ್ಫಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗೆಯೇಸುವಿನ ಪತ್ರ

7 “ಫಿಲದೆಲಿ್ಫಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯದೂತನಿಗೆ ಇದನು್ನ ಬರೆ:
“ಪವಿತ್ರನೂ ಸತ್ಯವಂತನೂ ಆಗಿರು ಾತನು ನೀಡುವ ಸಂದೇಶವಿದು: ಾವೀದನ

ಬೀಗದ ಕೈ ನನ್ನಲಿ್ಲದೆ. ಾನು ತೆರೆದದ್ದನು್ನ ಾರೂ ಮುಚ್ಚ ಾರರು;✡ ಮುಚಿ್ಚದ್ದನು್ನ
ಾರೂ ತೆರೆಯ ಾರರು.
8 “ನೀನು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತೆರೆದ
ಾಗಿಲನು್ನ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಅದನು್ನ ಾರೂ ಮುಚ್ಚ ಾರರು. ನೀನು ದುಬರ್ಲನೆಂಬುದು
ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದೆ. ನನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಲು ನೀನು ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ. 9 ಆಲಿಸು! ಅಲಿ್ಲ ಸೈ ಾನನ ಗುಂಪಿಗೆ
ಸೇರಿದವರಿ ಾ್ದರೆ. ಆ ಜನರು ತಮ್ಮನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ
ಅದು ಸುಳು್ಳ. ಅವರು ನಿಜ ಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲ. ಆ ಜನರು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ
ಬಂದು ನಿನ್ನ ಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ ಜನರು ನೀವೇ ಎಂಬುದನು್ನ ಆಗ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. 10 ನೀನು
ನನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ಸಹನೆಯಿಂದ ಮತು್ತ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಉಂಟಾಗುವ ಕಡುಶೋಧನೆಯಿಂದ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರನು್ನ ಈ ಶೋಧನೆಯು ಪರಿಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ.

11 “ ಾನು ಬೇಗನೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಈಗ ನೀನಿರುವಂತೆಯೇ ಇರು. ಆಗ ಾರೂ
ನಿನ್ನ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳ ಾರರು. 12 ಜಯಗಳಿಸಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ನನ್ನ ದೇವರ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಆ ಾರಸ್ತಂಭವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು. ಅವನು ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ
ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೇವರ ಹೆಸರನೂ್ನ ನನ್ನ ದೇವರ
ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಸರನೂ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುತೆ್ತೕನೆ. ಹೊಸ ಜೆರುಸಲೇಮೇ ಆ
ಪಟ್ಟಣ. ಆ ಪಟ್ಟಣವು ನನ್ನ ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.
ನನ್ನ ಹೊಸ ಹೆಸರನೂ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುತೆ್ತೕನೆ. 13 ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ
ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರುವವನೇ, ಗಮನವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸು.
ಲ ದಿಕೀಯದ ಸಭೆಗೆಯೇಸುವಿನ ಪತ್ರ

14 “ಲ ದಿಕೀಯದ ಸಭೆಗೆಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆ:
“ಆಮೆನ್* ಎಂ ಾತನು ಅಂದರೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಸತ್ಯ ಾ ಯೂ ದೇವರ ಸೃಷಿ್ಟಗೆ

ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿರು ಾತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
15 “ನೀನು ಾಡುವುದೆ ಾ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿದದೆ. ನೀನು ಬಿಸಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ತಣ್ಣಗೂ

ಇಲ್ಲ! ನೀನು ಬಿಸಿ ಾದರೂ ಇರಬೇಕಿತು್ತ ಅಥ ಾ ತಣ್ಣ ಾದರೂ ಇರಬೇಕಿತು್ತ!
16 ಆದರೆ ನೀನು ಬಿಸಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ತಣ್ಣಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ
ನನ್ನ ಾಯಿಂದ ಉಗುಳಿ ಬಿಡುವೆನು. 17 ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ. ನೀನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೇನೂ ಕೊರತೆ

✡ 3:7: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ 22:22. * 3:14: ಆಮೆನ್ ಇಲಿ್ಲ ಇದಕೆ್ಕ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ
ಅಥೈರ್ಸ ಾಗಿದೆ. ಈಹೀಬೂ್ರ ಪದದ ಅಥರ್ ಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ ಅಥ ಾ ನಿಜ ಾಗಲಿ.
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ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೀನು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ಆದರೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂನೀನು ದುರವಸೆ್ಥಗೆ
ಒಳ ಾದವ ಾಗಿರುವೆ, ೌ ಾರ್ಗ ್ಯ ಾಗಿರುವೆ, ದರಿದ್ರ ಾಗಿರುವೆ, ಕುರುಡ ಾಗಿರುವೆ
ಮತು್ತ ಬೆತ್ತ ಾಗಿರುವೆ. ಆದರೂ ಇದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ. 18 ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಪುಟ ಾಕಿದ ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನವನು್ನ ನೀನು ನನಿ್ನಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು
ಸಲಹೆ ನೀಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಲು ಾಧ್ಯ.
ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ಬಿಳಿವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊ. ಆಗ ನೀನು
ಾಚಿಕೆಕರ ಾದ ನಿನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು. ನೀನು
ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಲು ಔಷಧಿಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ ಾನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ನಿನಗೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೃಷಿ್ಟ ಬರುವುದು.

19 “ ಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರನೆ್ನೕ ಾನು ತಿದು್ದತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ಶಿ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀವು ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದಿರಿ! ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 20 ಇಗೋ, ಾನು ಾಗಿಲ
ಬಳಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಟು್ಟತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾವ ಾದರೂ ನನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗಿಲನು್ನ
ತೆರೆದರೆ, ಾನು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ಅವನು
ನನೊ್ನಂದಿಗೆಊಟ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

21 “ ಾನು ಜಯಗಳಿಸಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಡನೆ ಆತನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆನು. ಅಂತೆಯೇ ಜಯಗಳಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ನನ್ನ
ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 22ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ
ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರುವವನೇ, ಗಮನವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸು.”

4
ೕ ಾನನು ಪರಲೋಕವನು್ನ ನೋಡಿದನು

1 ನಂತರ ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಪರಲೋಕದ ಾಗಿಲು
ತೆರೆದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ದಲು ಾತ ಾಡಿದ್ದ ಧ ್ವನಿಯೇ
ಮತೆ್ತ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿತು. ಆ ಧ ್ವನಿಯು ತುತೂರಿಯ ಧ ್ವನಿಯಂತಿತು್ತ.
ಆ ಧ ್ವನಿಯು, “ಇಲಿ್ಲಗೆ ಹತಿ್ತ ಾ. ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ
ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು. 2 ಕೂಡಲೇ ಾನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ವಶ ಾದೆನು.
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನನೆ್ನದುರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಂ ಾಸನವಿತು್ತ. ಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಆ
ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. 3 ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನು
ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಸೂಯರ್ ಾಂತ, ಪದ್ಮ ಾಗ ಮಣಿಗಳಂತೆ ಾಣುತಿ್ತದ್ದನು.
ಸಿಂ ಾಸನದ ಸುತ್ತಲೂ ಪಚೆ್ಚಬಣ್ಣದ ಾಮನಬಿಲಿ್ಲತು್ತ.

4ಆ ಸಿಂ ಾಸನದ ಸುತ್ತಲೂ ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅವರು ಬಿಳಿ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ
ಕಿರೀಟಗಳಿದ್ದವು. 5ಆ ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ ಸಿಡಿಲಿನ ಆಭರ್ಟವೂಗುಡುಗಿನ ಧ ್ವನಿಯೂ
ಬರುತಿ್ತತು್ತ. ಆ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದೆ ಏಳು ದೀಪಗಳು ಬೆಳಗುತಿ್ತದ್ದವು. ಈ
ದೀಪಗಳು ದೇವರ ಏಳು ಆತ್ಮಗ ಾಗಿದ್ದವು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದೆ
ಾಜಿನ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಾಣುವ ವಸು್ತ ಂದಿತು್ತ. ಅದು ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ ಸ್ಪಚ್ಛ ಾಗಿತು್ತ.
ಆ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದೆ ಮತು್ತ ಅದರ ಪ್ರತಿ ಂದು ಮಗು್ಗಲಿನಲೂ್ಲ ಾಲು ್ಕ

ಜೀವಿಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಜೀವಿಗಳ ಹಿಂ ಾಗದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಮತು್ತ ಮುಂ ಾಗದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
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ಕಣು್ಣಗಳು ತುಂಬಿದ್ದವು. 7 ದಲನೆ ಜೀವಿಯು ಸಿಂಹದಂತಿತು್ತ. ಎರಡನೆಯದು
ಹಸುವಿನಂತಿತು್ತ. ಮೂರನೆಯದರ ಮುಖ ಾನವನ ಮುಖದಂತಿತು್ತ.
ಾಲ್ಕನೆಯದು ಾರುವ ಗರುಡನಂತಿತು್ತ.* 8ಈ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ
ಆರು ರೆಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಜೀವಿಗಳ ಹೊರ ಾಗದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಮತು್ತ ಒಳ ಾಗದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಕಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳು ಹಗಲಿರುಳು ಎಡಬಿಡದೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದವು:

“ದೇವ ಾದ ಪ್ರಭು, ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು; ಆತನು ಸವರ್ಶಕ್ತನು.
ಆತನು ಭೂತ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇದ್ದವನೂ ವತರ್ ಾನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇರು ಾತನೂ ಮುಂದೆ

ಬರು ಾತನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.”

9ಈಜೀವಿಗಳು, ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರು ಾತನಿಗೆ ಪ್ರ ಾವ, ೌರವಮತು್ತ
ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತದ್ದವು. ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವಿಸುವವನು
ಆತನೇ. 10 ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ಕಿರೀಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು
ಬದಿಗಿಟು್ಟ, ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರು ಾತನಿಗೆ ಣ ಾಲೂರಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ,
ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವಿಸುವ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತ ಇಂತೆಂದರು:

11 “ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರೇ!
ನೀನು ಪ್ರ ಾವ, ೌರವ,ಅಧಿ ಾರಗಳನು್ನ ಪಡೆಯಲು ೕಗ ್ಯ ಾಗಿರುವೆ.

ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾತನು ನೀನೇ.
ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದವು; ಎಲ್ಲವೂ ಸೃಷಿ್ಟಗೊಂಡವು.”

5
ಾರು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಬಿಚ್ಚಬಲ್ಲರು?

1 ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರು ಾತನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸುರುಳಿಯನು್ನ
ನೋಡಿದೆನು. ಅದರ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬರಹವಿತು್ತ. ಅದು ಏಳು
ಮುದೆ್ರಗಳಿಂದ ಮುದಿ್ರತ ಾಗಿತು್ತ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ದೇವದೂತನು ಗಟಿ್ಟ ಾದ
ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ, “ಈ ಸುರುಳಿಯ ಮುದೆ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆಯುವುದಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾದವನು
ಾರು?” ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. 3 ಆದರೆ ಪರಲೋಕದ ಾ್ಲಗಲಿ

ಭೂಮಂಡಲದ ಾ್ಲಗಲಿ ಾ ಾಳದ ಾ್ಲಗಲಿ ಈ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ನೋಡುವವರು
ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ 4 ಾನು ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಗೋ ಾಡಿದೆನು. 5 ಆದರೆ

ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ, “ಅಳಬೇಡ! ಯೂದ ಕುಲದ ಸಿಂಹ ಾಗಿರು ಾತನು
(ಕಿ್ರಸ್ತ) ಜಯಗಳಿಸಿದನು. ಆತನು ಾವೀದನ ಸಂತತಿಯವನು. ಆತನು
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಏಳು ಮುದೆ್ರಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಲು ಸಮಥರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ನಂತರ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮತು್ತ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ
ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಹಿರಿಯರು ಸಹ ಆ ಕುರಿಮರಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದರು. ಆ
ಕುರಿಮರಿಯು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಂತಿತು್ತ. ಅದಕೆ್ಕ ಏಳು ಕೊಂಬುಗಳೂ ಏಳು ಕಣು್ಣಗಳೂ

* 4:7: ನೋಡಿರಿ: ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 1:4-14.
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ಇದ್ದವು. ಇವು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವರ ಏಳು ಆತ್ಮಗ ಾಗಿದ್ದವು.
7 ಆ ಕುರಿಮರಿಯು ಬಂದು ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರು ಾತನ ಬಲಗೈಯಿಂದ
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. 8 ಆಗ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳು ಮತು್ತ ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲು ್ಕ
ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಆ ಕುರಿಮರಿಯ ಮುಂದೆ ಣ ಾಲೂರಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರ ಕೈಯಲೂ್ಲ ಒಂದೊಂದು ತಂತಿ ಾದ್ಯವಿತು್ತ. ಧೂಪವು ತುಂಬಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ
ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಅವರು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಾತೆ್ರಗಳು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರ
ಾ್ರಥರ್ನೆಗ ಾಗಿದ್ದವು. 9 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕುರಿಮರಿಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು ಹೊಸ ಾಡನು್ನ
ಾಡಿದರು:

“ನೀನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವ ಾದ್ದರಿಂದ,
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,

ಅದರಮುದೆ್ರಗಳನು್ನ ಒಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿರುವೆ.
ನೀನು ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ (ಮರಣದಿಂದ) ಸಕಲ ಕುಲ, ಾಷೆ,
ಜ ಾಂಗಗಳಿಂದ ಜನರನು್ನ ದೇವರಿ ಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರುವೆ.

10ಅವರನು್ನ ಒಂದು ಾಜ್ಯವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ; ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಜಕರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದೆ;

ಅವರು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಆಳುವರು.”

11ನಂತರ ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ,ಅನೇಕ ದೇವದೂತರ ಧ ್ವನಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಈ
ದೇವದೂತರು ಸಿಂ ಾಸನದ, ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದರು.
ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಲ ೂೕಪಲಕ್ಷ ಾಗಿಯೂ ಕೋಟಾ್ಯನು ಕೋಟಿ ಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ.
12ಈದೇವದೂತರು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಇಂತೆಂದರು:

“ವಧಿತ ಾದ ಕುರಿಮರಿಯು ಅಧಿ ಾರವನು್ನ, ಸಂಪತ್ತನು್ನ, ಾನವನು್ನ, ಬಲವನು್ನ,
ೌರವವನು್ನ, ಪ್ರ ಾವವನು್ನ, ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ ಪಡೆಯಲು ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ!”

13 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲಯೂ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳ ಾಗದಲೂ್ಲ
ಸಮುದ್ರದಲೂ್ಲ ಇರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಜೀವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು:

“ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರು ಾತನಿಗೂ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನಿಗೂ
ಸೊ್ತೕತ್ರ, ೌರವ, ಪ್ರ ಾವ, ಅಧಿ ಾರಗಳು ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಇರಲಿ!”

14ಆ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳು “ಆಮೆನ್!” ಎಂದು ಹೇಳಿದವು. ಹಿರಿಯರು ಣ ಾಲೂರಿ
ಆ ಾಧಿಸಿದರು.

6
ಕುರಿಮರಿಯು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚತು

1ನಂತರ ಕುರಿಮರಿಯು ಏಳುಮುದೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಒಡೆಯು ಾಗ
ಾನು ಗಮನಿಸಿದೆನು. ಆ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಜೀವಿಯು ಗುಡುಗಿನಂತೆ
ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆನು. ಅದು “ ಾ!” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
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2 ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಯಿರುವುದು ನನಗೆ
ಾಣಿಸಿತು. ಕುದುರೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಸ ಾರನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಬಿಲು್ಲ ಇತು್ತ. ಆ
ಸ ಾರನಿಗೆ ಒಂದು ಕಿರೀಟವನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಅವನು ಶತು್ರವನು್ನ ಸೋಲಿಸು ಾ್ತ
ಜಯಗಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊರಟನು.

3 ಆ ಕುರಿಮರಿಯು ಎರಡನೆಯ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆಯಿತು. ಆಗ ಎರಡನೆಯ
ಜೀವಿಯು, “ ಾ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. 4ಆಗಮತೊ್ತಂದು ಕುದುರೆಯು
ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತು. ಇದು ಕೆಂಪು ಕುದುರೆ ಾಗಿತು್ತ. ಈ ಕುದುರೆಯಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ
ಸ ಾರನಿಗೆ ಲೋಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಂತಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಲೂ ಜನರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಕೊಲು್ಲವಂತೆ ಾಡಲೂ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನೀಡ ಾಗಿತು್ತ. ಈ ಸ ಾರನಿಗೆ
ಒಂದು ಮ ಾಖಡ್ಗವನೂ್ನ ಕೊಡ ಾಗಿತು್ತ.

5 ಆ ಕುರಿಮರಿಯು ಮೂರನೆಯ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆಯಿತು. ಆಗ ಮೂರನೆಯ
ಜೀವಿಯು, “ ಾ” ಎಂದು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆನು. ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ,
ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಪು ್ಪ ಕುದುರೆಯಿರುವುದು ನನಗೆ ಾಣಿಸಿತು. ಆ ಕುದುರೆಯ
ಮೇಲಿದ್ದ ಸ ಾರನು ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಎರಡು ತಕ್ಕಡಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದನು. 6ಆಗ ಒಬ್ಬನ
ಸ್ವರ ೕ ಎಂಬಂತೆಒಂದುಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಆ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಈ ಧ ್ವನಿಯು ಹೊರ ಹೊಮಿ್ಮತು. ಆ ಧ ್ವನಿಯು, “ಒಂದು ದಿನದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಒಂದು
ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಗೋಧಿ. ಒಂದು ದಿನದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಮೂರು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಾಲಿರ್. ಆದರೆ
ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ಕೆಡಿಸಬೇಡಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

7 ಆ ಕುರಿಮರಿಯು ಾಲ್ಕನೆಯ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ತೆರೆಯಿತು. ಆಗ ಾಲ್ಕನೆಯ
ಜೀವಿಯು, “ ಾ”ಎಂದುಹೇಳಿದಧ ್ವನಿಯುನನಗೆಕೇಳಿಸಿತು. 8 ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ,
ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬೂದುಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯಿರುವುದು ನನಗೆ ಾಣಿಸಿತು. ಆ
ಕುದುರೆಯಮೇಲೆಕುಳಿತಿದ್ದ ಸ ಾರನೇಮೃತು್ಯ.* ಅವನಹಿಂದೆ ಾ ಾಳಎಂಬುವನು
ಬಂದನು. ಅವರಿಗೆಭೂಮಿಯ ಾಲು ಾಗದಮೇಲೆಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನೀಡ ಾಯಿತು.
ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಬರ ಾಲದಿಂದಲೂ ರೋಗಗಳಿಂದಲೂಮತು್ತ ಲೋಕದಮೇಲಿರುವ
ಾಡುಮೃಗಗಳಿಂದಲೂಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ನೀಡ ಾಯಿತು.
9 ಕುರಿಮರಿಯು ಐದನೆಯ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ತೆರೆಯಿತು. ಆಗ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ

ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು ಆತ್ಮಗಳಿರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ದೇವರ ಸಂದೇಶಕೂ್ಕ
ಾವು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ ಕೊಂಡ ಸತ್ಯಕೂ್ಕ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದ ಾರಣ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವರ ಆತ್ಮಗಳೇ
ಅವು. 10ಈ ಆತ್ಮಗಳು, “ಪವಿತ್ರ ಾದ ಮತು್ತ ಸತ್ಯವಂತ ಾದ ಪ್ರಭುವೇ, ನಮ್ಮನು್ನ
ಕೊಂದ ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡಲು ಮತು್ತ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಲು ನೀನು ಎಷು್ಟ
ಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆ?” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ ಕೂಗಿದವು. 11 ಆ
ಆತ್ಮಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಬಿಳಿ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು.
ಇನೂ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾಯುವಂತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ ಾಯಿತು. ಅವರ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಇನೂ್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. ಅವರೂಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು. ಈಕೊಲೆಗಳೆ ಾ್ಲ
ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಾಯಬೇಕೆಂದು ಆ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳ ಾಯಿತು.

* 6:8: ಮೃತು್ಯ ಈ ಪದಕೆ್ಕ ಗಿ್ರೕಕ್ ಪದದಲಿ್ಲ ರೋಗ ಎಂಬ ಅಥರ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
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12 ಆ ಕುರಿಮರಿಯು ಆರನೆಯ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ತೆರೆಯುವುದನು್ನ ಾನು
ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ್ದನು. ಆಗ ಮ ಾಭೂಕಂಪ ಾಯಿತು. ಸೂಯರ್ನು
ಕಪು ್ಪ ಕಂಬಳಿಯಂತೆ ಕ ಾ್ಪದನು. ಪೂಣರ್ಚಂದ್ರನು ರಕ್ತದಂತೆ ಕೆಂ ಾದನು.
13 ಆ ಾಶದಲಿ್ಲದ್ದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಬಿರು ಾಳಿ ಬೀಸಿ ಾಗ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣಗಳು
ಮರದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉದುರುವಂತೆ ಉದುರಿದವು. 14 ಆ ಾಶವು
ವಿ ಾಗಗೊಂಡು ಸುರುಳಿಯಂತೆ ಸುತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಬೆಟ್ಟ ಮತು್ತ ದಿ್ವೕಪಗಳು
ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯಿಂದ ಚಲಿಸಿದವು.

15 ಆಗ ಲೋಕದ ಾಜರುಗಳೂ ಅಧಿಪತಿಗಳೂ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಶಿ್ರೕಮಂತರೂ
ಬಲಿಷ್ಠರೂ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಗು ಾಮನೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಜೆಯೂ ಗವಿಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಬೆಟ್ಟಗಳ
ಮೇಲಿನ ಬಂಡೆಗಳ ಮರೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು. 16 ಆ ಜನರು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ
ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿರಿ. ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರು ಾತನ
ದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿ; ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಕೋಪದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ
ಮರೆ ಾಡಿ; 17 ಆತನ ಕೋಪವು ಪ್ರಕಟ ಾಗುವ ಮ ಾದಿನವು ಬಂದುಬಿಟಿ್ಟದೆ. ಆ
ಕೋಪದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲಲು ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

7
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ 1,44,000 ಜನರು

1 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ದೇವದೂತರು ಭೂಮಿಯ ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಾಳಿಯು ಭೂಮಿಯಮೇ ಾಗಲಿ ಸಮುದ್ರದ
ಮೇ ಾಗಲಿ ಮರದ ಮೇ ಾಗಲಿ ಬೀಸದಂತೆ ಅವರು ಭೂಮಿಯ ಾಲು ್ಕ ದಿಕು ್ಕಗಳ
ಾಳಿಯನು್ನ ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದರು. 2 ನಂತರ ಬೇರೊಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ
ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ
ಮುದೆ್ರಯು ಈ ದೇವದೂತನ ಬಳಿಯಿತು್ತ. ಈ ದೇವದೂತನು ಾಲು ್ಕಮಂದಿ
ದೇವದೂತರನು್ನ ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ ಕರೆದನು. ಭೂಮಿಗೆ ಮತು್ತ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ
ತೊಂದರೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ದೇವರು ಈ ಾಲ್ವರು ದೇವದೂತರಿಗೆ
ನೀಡಿದ್ದನು. ಆ ದೇವದೂತನು ಈ ಾಲ್ವರು ದೇವದೂತರಿಗೆ, 3 “ನಮ್ಮ ದೇವರ
ಸೇವೆ ಾಡುವ ಜನರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮುದೆ್ರ ಒತು್ತವ ತನಕ ಭೂಮಿ ಾಗಲಿ
ಸಮುದ್ರ ಾ ್ಕಗಲಿ ಮರಗಳಿ ಾಗಲಿ ತೊಂದರೆಯನು್ನ ಾಡಬೇಡಿ” ಎಂದು ಕೂಗಿ
ಹೇಳಿದನು.

4 ನಂತರ, ಮುದೆ್ರ ಒತಿ್ತಸಿಕೊಂಡವರ ಸಂಖೆ್ಯ ನನಗೆ ಕೇಳಿಬಂತು. ಅವರ
ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 1,44,000 ಮಂದಿ. ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆ
ಸೇರಿದವ ಾಗಿದ್ದರು.

5ಯೂದನ ಕುಲದಿಂದ 12,000
ರೂಬೇನನ ಕುಲದಿಂದ 12,000
ಾದನ ಕುಲದಿಂದ 12,000

6ಆಶೇರನ ಕುಲದಿಂದ 12,000
ನಫಾ್ತಲಿಯ ಕುಲದಿಂದ 12,000
ಮನಸೆ್ಸಯ ಕುಲದಿಂದ 12,000
7ಸಿಮೆ ೕನನ ಕುಲದಿಂದ 12,000
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ಲೇವಿಯ ಕುಲದಿಂದ 12,000
ಇ ಾ್ಸ ಾರನ ಕುಲದಿಂದ 12,000
8ಜೆಬುಲೋನನ ಕುಲದಿಂದ 12,000
ೕಸೇಫನ ಕುಲದಿಂದ 12,000

ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲದಿಂದ 12,000

ಜನರಮ ಾಸಮೂಹ
9 ಬಳಿಕ ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ, ಜನರ ಮ ಾಸಮೂಹವನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವರು

ಎಣಿಸ ಾಗದಷು್ಟ ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗ, ಕುಲ,
ಪ್ರಜೆಗಳವರೂ ಲೋಕದ ಸಕಲ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವವರೂ ಇದ್ದರು. ಈ ಜನರು
ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದೆ ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿಯ (ಯೇಸು) ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದರು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಿಳಿ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಖಜೂರ್ರದ ಗರಿಗಳನು್ನ
ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. 10 ಅವರು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ, “ಸಿಂ ಾಸನದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನಿಗೆ ಜಯವು
ಲಭಿಸಿತು” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. 11 ಹಿರಿಯರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು ಮತು್ತ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳು
ಅಲಿ್ಲದ್ದವು. ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಮತು್ತ ಸಿಂ ಾಸನದ ಸುತ್ತಲೂ ದೇವದೂತರೆ ಾ್ಲ
ನಿಂತಿದ್ದರು. ದೇವದೂತರು ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದೆ ಣ ಾಲೂರಿ ದೇವರನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಿದರು. 12 ಅವರು, “ಆಮೆನ್! ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವೂ ಪ್ರ ಾವವೂ
ಾನವೂ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸುತಿ್ತಯೂ ೌರವವೂ ಅಧಿ ಾರವೂ ಮತು್ತ ಬಲವೂ
ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿ. ಆಮೆನ್!” ಎಂದರು.

13 ಆಗ ಹಿರಿಯರಲೊ್ಲಬ್ಬನು, “ಬಿಳಿ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ
ಜನರು ಾರು! ಅವರು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದವರು?” ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.

14 “ ಾ್ವಮೀ, ಅವರು ಾರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದು ಾನು
ಉತ್ತರಿಸಿದೆನು.
ಆಗ ಹಿರಿಯನು, “ಈ ಜನರು ಭೀಕರ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ

ಬಂದವರು. ಅವರು ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ರಕ್ತದಿಂದ ತಮ್ಮ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.* ಈಗ ಅವರು ಶುಭ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ಬಿಳು ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
15 ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜನರು ಈಗ ದೇವರ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದೆ ಇ ಾ್ದರೆ. ಅವರು
ದೇವರನು್ನ ಆತನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಹಗಲಿರುಳು ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತರೆ. ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತಿರು ಾತನು ಅವರನು್ನ ಸಂರ ಸು ಾ್ತನೆ. 16 ಆ ಜನರಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಹಸಿವೆ ಾಗಲಿ
ಾ ಾರಿಕೆ ಾಗಲಿ ಸೂಯರ್ನ ಾಪ ಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರನು್ನ ಾವ
ಾಪವೂ ಸುಡುವುದಿಲ್ಲ. 17 ಸಿಂ ಾಸನದ ಮಧೆ್ಯ ಇರುವ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನು
ಅವರ ಕುರುಬ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ಅವರನು್ನ ಜೀವ ನೀಡುವ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯು್ಯ ಾ್ತನೆ. ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ತೊಟಿ್ಟಕು ್ಕವ ಕಣಿ್ಣೕರನೆ್ನಲ್ಲ ದೇವರು
ಒರಸಿ ಾಕು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8
ಏಳನೆಯಮುದೆ್ರ

* 7:14: ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯನಿ್ನಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ ಎಂದಥರ್.
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1ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನು ಏಳನೆಯಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಒಡೆದನು. ಆಗಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಅಧರ್ ಗಂಟೆಯ ಾಲ ನಿಶ್ಯಬ್ದ ಾಯಿತು. 2 ದೇವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಏಳು
ದೇವದೂತರು ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಅವರಿಗೆ ಏಳು ತುತೂರಿಗಳನು್ನ
ಕೊಡ ಾಯಿತು.

3 ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಬಂದು, ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ನಿಂತನು. ಈ
ದೇವದೂತನು ಧೂಪವಿದ್ದ ಬಂ ಾರದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ದೇವರ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರೆಲ್ಲರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳ ತೆಯಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ
ಧೂಪವನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಈ ದೇವದೂತನು ಸಿಂ ಾಸನದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲರುವ
ಚಿನ್ನದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಧೂಪವನು್ನ ಇಟ್ಟನು. 4 ಧೂಪದ ಹೊಗೆಯು
ದೇವದೂತನ ಕೈಯಿಂದ ದೇವಜನರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗ ಂದಿಗೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ
ಏರಿಹೋಯಿತು. 5 ಆಗ ದೇವದೂತನು ಧೂಪವಿದ್ದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅದನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಸೆದನು. ಆಗ ಮಿಂಚು
ಗುಡುಗುಗಳೂಮತಿ್ತತರ ಧ ್ವನಿಗಳೂಭೂಕಂಪಗಳೂಉಂಟಾದವು.
ಏಳು ತುತೂರಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವ ಏಳುಮಂದಿ ದೇವದೂತರು

6 ನಂತರ ಆ ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರು ಏಳು ತುತೂರಿಗಳನು್ನ ಊದಲು
ಸಿದ್ಧ ಾದರು.

7 ದಲನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು. ಆಗ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ
ಕಲಸಿದ್ದ ಆಲಿಕಲು್ಲಗಳ ಮತು್ತ ಬೆಂಕಿಯ ಮಳೆಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಿತು.
ಭೂಮಿಯ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಾಗ ಮತು್ತ ಹಸಿರು ಹುಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸುಟು್ಟಹೋದವು;
ಮತು್ತ ಮರಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯಒಂದು ಾಗ ಸುಟು್ಟಹೋದವು.

8ಎರಡನೆಯದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನಊದಿದನು. ಆಗಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಉರಿಯುತಿ್ತದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ೕ ಎಂಬಂತಿದ್ದ ವಸು್ತ ಂದನು್ನ ಸಮುದ್ರದೊಳಕೆ್ಕ
ಎಸೆಯ ಾಯಿತು. ಆಗ ಸಮುದ್ರದ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಾಗ ರಕ್ತ ಾಯಿತು.
9 ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲದ್ದ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಾಗ ಸತು್ತಹೋದವು ಮತು್ತ
ಹಡಗುಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯಒಂದು ಾಗ ಾಶ ಾದವು.

10 ಮೂರನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು. ಆಗ
ಪಂಜಿನಂತೆ ಉರಿಯುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರವು ಆ ಾಶದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿತು್ತ. ಆ
ನಕ್ಷತ್ರವು ನದಿಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಾಗದ ಮೇಲೆ
ಬಿದಿ್ದತು. 11 ಆ ನಕ್ಷತ್ರಕೆ ್ಕ “ಕಹಿ ಮರ”* ಎಂದು ಹೆಸರು. ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ
ಒಂದು ಾಗವು ಕಹಿ ಾಯಿತು. ಈ ಕಹಿ ಾದ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದು ಅನೇಕ ಜನರು
ಸತು್ತಹೋದರು.

12 ಾಲ್ಕನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು. ಆಗ
ಸೂಯರ್ನಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಾಗ, ಚಂದ್ರನಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು
ಾಗ ಮತು್ತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಾಗ ಬಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಾಗ ಕತ್ತ ಾಯಿತು. ಹಗಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೂ
ಮೂರನೆಯಒಂದು ಾಗಕೆ್ಕ ಬೆಳಕಿಲ್ಲದಂ ಾಯಿತು.
* 8:11: ಕಹಿ ಮರ ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗಿಡದ ಹೆಸರು. ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ ಇದು ದುಃಖದ ಸಂಕೇತವನು್ನ
ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.



ಪ್ರಕಟನೆ 8:13 604 ಪ್ರಕಟನೆ 9:12

13 ಾನು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದಂತೆ, ಾಯುಮಂಡಲದ ಅತಿ ಎತ್ತರದಲಿ್ಲ ಗರುಡ
ಪ ಂದು ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆ ಪ ಯು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ,
“ತೊಂದರೆ! ತೊಂದರೆ! ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ! ಇತರ
ಮೂರು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರು ತಮ್ಮ ತುತೂರಿಗಳನು್ನ ಊದಿ ಾಗ ವಿಪತು್ತಗಳು
ಆರಂಭ ಾಗುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿತು.

9
ಐದನೆಯ ತುತೂರಿ— ದಲನೆ ವಿಪತು್ತ

1 ಐದನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು. ಆಗ ಒಂದು
ನಕ್ಷತ್ರವುಆ ಾಶದಿಂದಭೂಮಿಯಮೇಲೆಬಿದ್ದದ್ದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಆನಕ್ಷತ್ರಕೆ ್ಕ
ತಳವಿಲ್ಲದ ಆಳ ಾದ ಕೂಪಕೆ್ಕ* ಹೋಗುವ ಬೀಗದ ಕೈ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 2 ನಂತರ
ಆ ನಕ್ಷತ್ರವು ತಳವಿಲ್ಲದ ಆಳ ಾದ ಕೂಪವನು್ನ ತೆರೆಯಿತು. ದೊಡ್ಡ ಕುಲುಮೆಯಿಂದ
ಹೊಗೆಯು ಬರುವಂತೆ ಆ ಕೂಪದಿಂದ ಹೊಗೆ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂದಿತು. ಆ ಕೂಪದಿಂದ
ಬಂದ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಸೂಯರ್ನೂ ಆ ಾಶವೂ ಕ ಾ್ಪದವು.

3 ನಂತರ ಮಿಡತೆಗಳು ಹೊಗೆ ಳಗಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂದಿಳಿದವು.
ಅವುಗಳಿಗೆ ಚೇಳುಗಳಂತೆ ಕುಟುಕುವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು. 4 ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿನ ಹುಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಸಸ್ಯ ಾ ್ಕಗಲಿ ಮರ ಾ್ಕಗಲಿ ಾನಿ ಾಡದಂತೆ ಆ ಮಿಡತೆಗಳಿಗೆ
ತಿಳಿಸ ಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ಹಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಮುದೆ್ರಯಿಲ್ಲದ ಜನರನು್ನ
ಹಿಂಸಿಸಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ ಾಯಿತು. 5 ಜನಗಳಿಗೆ ಐದು ತಿಂಗಳ ಾಲ
ನೋವು ಉಂಟು ಾಡುವಂತಹ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಈ ಮಿಡತೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡ ಾಯಿತು.
ಆದರೆ ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಮಿಡತೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಿಡತೆಗಳು
ಕುಟುಕಿ ಾಗ ಚೇಳು ಕುಟುಕಿದಷೆ್ಟೕ ನೋ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. 6 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು
ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಾಗರ್ವನು್ನ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಮರಣವನು್ನ ಬಯಸಿದರೂಮರಣವುಅವರಿಗೆಮರೆ ಾಗುತ್ತದೆ.

7ಮಿಡತೆಗಳು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕುದುರೆಗಳಂತೆ ಾಣುತಿ್ತದ್ದವು. ಅವುಗಳ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟಗಳಂತೆ ಎನೋ ಇದ್ದವು; ಅವುಗಳ ಮುಖಗಳು
ಾನವರ ಮುಖಗಳಂತಿದ್ದವು. 8 ತಲೆಕೂದಲು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ತಲೆಕೂದಲಂತಿತು್ತ;

ಹಲು್ಲಗಳು ಸಿಂಹಗಳ ಹಲು್ಲಗಳಂತಿದ್ದವು. 9ಎದೆಗಳುಉಕಿ್ಕನ ಕವಚಗಳಂತೆ ಇದ್ದವು;
ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಶಬ್ದವುಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಆತುರದಿಂದಓಡುವಅನೇಕ ಕುದುರೆಗಳಮತು್ತ ರಥಗಳ
ಶಬ್ದದಂತಿತು್ತ. 10 ಚೇಳುಗಳಿಗಿರುವಂತೆ ಾಲಗಳೂ ಕೊಂಡಿಗಳೂ ಇದ್ದವು; ಜನರಿಗೆ
ಐದುತಿಂಗಳ ಾಲ ನೋವುಂಟು ಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯು ಅವುಗಳ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ ಇತು್ತ.
11 ಮಿಡತೆಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಾಜನಿದ್ದನು. ತಳವಿಲ್ಲದ ಕೂಪದ ದೂತನೇ ಅವುಗಳ
ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಹಿಬೂ್ರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ “ಅಬದೊ್ದೕನ್” ಎಂಬ ಹೆಸರಿತು್ತ.
ಗಿ್ರೕಕ್ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ “ಅ ಲು್ಲ ೕನ್” (ವಿ ಾಶಕರ) ಎಂದೂ ಹೆಸರಿತು್ತ.

12 ದಲನೆಯ ಮ ಾವಿಪತು್ತ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು. ಇನೂ್ನ ಎರಡು
ಮ ಾವಿಪತು್ತಗಳು ಬರಲಿದ್ದವು.
ಆರನೇ ತುತೂರಿಯ ಾ್ರರಂಭ

* 9:1: ಕೂಪ ನೋಡಿರಿ: ಪ್ರಕಟನೆ 20:1-3.
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13 ಆರನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು. ಆಗ ದೇವರ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ ಚಿನ್ನದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ಬರುತಿ್ತರುವ
ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆನು. 14 ಆ ಧ ್ವನಿಯು ತುತೂರಿಯಿದ್ದ ಆರನೆಯ
ದೇವದೂತನಿಗೆ, “ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ಎಂಬ ಮ ಾನದಿಯ ಬಳಿ ಕಟಿ್ಟ ಾಕಿರುವ ಾಲು ್ಕ
ಮಂದಿ ದೇವದೂತರನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಬಿಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿತು. 15 ಈ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ
ದೇವದೂತರನು್ನ ಇದೇ ವಷರ್, ಇದೇ ತಿಂಗಳು, ಇದೇ ದಿನ, ಇದೇ ಾಸಿ ಾಗಿ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ ಾಗಿತು್ತ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಜನರಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು
ಾಗವನು್ನ ಸಂಹರಿಸಲು ಇವರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡ ಾಯಿತು. 16 ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ
ಅಶ್ವದಳದ ಸೈನಿಕರ ಸಂಖೆ್ಯ ಇಪ್ಪತು್ತಕೋಟಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.

17 ಾನು ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಸ ಾರರನೂ್ನ
ನೋಡಿದೆನು. ಅವರು ಹೀಗೆ ಾಣುತಿ್ತದ್ದರು: ಅವರು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಕೆಂ ಾದ,
ಕ ಾ್ಪದ, ನೀಲಿಯ ಮತು್ತ ಗಂಧಕದಂತೆ ಹಳದಿ ಾದ ಕವಚಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಕುದುರೆಗಳ ತಲೆಗಳು ಸಿಂಹಗಳ ತಲೆಗಳಂತೆ ಾಣುತಿ್ತದ್ದವು. ಕುದುರೆಗಳ ಾಯಿಂದ
ಬೆಂಕಿ, ಹೊಗೆ ಮತು್ತ ಗಂಧಕಗಳು ಬರುತಿ್ತದ್ದವು. 18 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜನರಲಿ್ಲ
ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಾಗವು ಕುದುರೆಗಳ ಾಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಬೆಂಕಿ, ಹೊಗೆ
ಮತು್ತ ಗಂಧಕಗಳ ಉಪದ್ರವಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 19 ಕುದುರೆಗಳ ಶಕಿ್ತಯು
ಅವುಗಳ ಾಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇತು್ತ. ಅವುಗಳ ಾಲಗಳು ಜನರನು್ನ
ಕಚ್ಚಬಲ್ಲ ಹೆಡೆಗಳುಳ್ಳ ಸಪರ್ಗಳಂತೆ ಇದ್ದವು.

20 ಈ ಉಪದ್ರವಗಳಿಂದ ಾಯದೆ ಉಳಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೈಗಳಿಂದ
ನಿಮಿರ್ಸಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ದೆವ್ವಗಳ ಆ ಾಧನೆಯನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ಾಮ್ರ, ಕಲು್ಲ ಮತು್ತ ಮರಗಳಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟು್ಟ,
ನಡೆಯ ಾರದ, ನೋಡ ಾರದ ಮತು್ತ ಕೇಳ ಾರದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವುದನು್ನ
ಅವರು ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. 21 ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ
ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಇತರರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಾವು ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದ ಾಟಮಂತ್ರಗಳನು್ನ, ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕಳ್ಳತನವನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

10
ದೇವದೂತನು ಮತು್ತ ಚಿಕ್ಕ ಸುರುಳಿ

1 ನಂತರ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ದೇವದೂತನೊಬ್ಬನು ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಇಳಿದುಬರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಆ ದೇವದೂತನು ಮೇಘವನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನ ತಲೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಾಮನಬಿಲಿ್ಲತು್ತ. ಆ ದೇವದೂತನ
ಮುಖವು ಸೂಯರ್ನಂತೆಯೂ ಅವನ ಾಲುಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಕಂಬಗಳಂತೆಯೂ
ಇದ್ದವು. 2 ಆ ದೇವದೂತನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದನು. ಅವನ
ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸುರುಳಿಯು ಬಿಚಿ್ಚತು್ತ. ಅವನು ತನ್ನ ಬಲ ಾದವನು್ನ ಸಮುದ್ರದ
ಮೇಲೆಯೂ, ತನ್ನ ಎಡ ಾದವನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ಇಟು್ಟ, 3 ಸಿಂಹ
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ಗಜಿರ್ಸುವಂತೆ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಆಭರ್ಟಿಸಿದನು. ಆ ಬಳಿಕ ಏಳು ಗುಡುಗುಗಳ ಧ ್ವನಿಯು
ಾತ ಾಡಿತು.
4ಅದನು್ನ ಾನು ಬರೆಯಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದಗ ಪರಲೋಕದಿಂದಬಂದಒಂದು ಧ ್ವನಿಯು

ನನಗೆ, “ಏಳು ಗುಡುಗುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀನು ಬರೆಯಬೇಡ. ಅವುಗಳನು್ನ
ರಹಸ್ಯ ಾಗಿಟಿ್ಟರು” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

5 ಅನಂತರ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ
ದೇವದೂತನನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವನು ತನ್ನ ಬಲಗೈಯನು್ನ ಪರಲೋಕದತ್ತ ಚಾಚಿದನು.
6 ಆ ದೇವದೂತನು ಯುಗ ಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲೆಸಿರು ಾತನ ಮತು್ತ
ಆ ಾಶವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನು್ನ, ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲರುವ
ಸಮಸ್ತವನು್ನ, ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ್ಟ ಾತನ
ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿದನು: “ಇನು್ನ ಾಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ;
7 ಏಳನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನ ಊದಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗುವ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ದೇವರ ರಹಸ್ಯ ಾದ ೕಜನೆಯು ನೆರವೇರುವುದು. ದೇವರು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸು ಾತೆರ್ಯೇ ಈ ೕಜನೆ.”

8ಬಳಿಕಪರಲೋಕದಿಂದಮತೆ್ತ ಅದೇಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆನು. ಆಧ ್ವನಿಯು
ನನಗೆ, “ಹೋಗು, ದೇವದೂತನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಬಿಚಿ್ಚದ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ.
ಆ ದೇವದೂತನು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆಮತು್ತ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ನಿಂತಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿತು.

9 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಆ ದೇವದೂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಸುರುಳಿಯನು್ನ
ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದೆನು. ಆ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ, “ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅದನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡು. ಅದು ನಿನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕಹಿ ಾಗಿರುವುದು, ಆದರೆ ನಿನ್ನ
ಾಯಲಿ್ಲ ಅದು ಜೇನಿನಂತೆ ಸಿಹಿ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಆ ಚಿಕ್ಕ
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ದೇವದೂತನ ಕೈಯಿಂದ ಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದೆನು. ನನ್ನ
ಾಯಲಿ್ಲ ಅದು ಜೇನಿನಂತೆ ಸಿಹಿ ಾಗಿತು್ತ, ಆದರೆ ಾನು ಅದನು್ನ ತಿಂದಬಳಿಕ,
ಅದು ನನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕಹಿ ಾಯಿತು. 11 ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ, “ನೀನು ಮತೆ್ತ
ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳ,ಪ್ರಜೆಗಳ, ಾಷೆಗಳಮತು್ತ ಾಜರುಗಳವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದನೆ
ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

11
ಇಬ್ಬರು ಾ ಗಳು

1 ತರು ಾಯ ದಂಡದಂತಿರುವ ಒಂದು ಅಳತೆಯ ಕೋಲನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟು್ಟ
ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸ ಾಯಿತು: “ಹೋಗು, ದೇವರ ಆಲಯವನೂ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನೂ್ನ
ಅಳತೆ ಾಡು; ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲ ಆ ಾಧಿಸುವ ಜನರನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಕು. 2ಆದರೆ ಆಲಯದ
ಹೊರಗಿರುವ ಅಂಗಳವನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡದೆ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು. ಅದನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ
ಜನರಿಗೆ ಬಿಟಿ್ಟದೆ. ಆ ಜನರು ಪವಿತ್ರ ನಗರದ ಮೇಲೆ ನಲವತೆ್ತರಡು ತಿಂಗಳ ಾಲ
ತುಳಿ ಾಡುವರು. 3 ಾನು ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಾ ಗಳಿಗೆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವರು ಾವಿರದ ಇನೂ್ನರ ಅರವತು್ತ ದಿನಗಳ ಾಲ ಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಅವರು
ಗೋಣಿತಟು್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಾ್ತರೆ.”
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4 ಭೂಲೋಕದ ಪ್ರಭುವಿನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವ ಎರಡು ಆಲಿವ್ ಮರಗಳು
ಮತು್ತ ಎರಡು ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳೇಈಇಬ್ಬರು ಾ ಗಳು. 5ಈ ಾ ಗಳಿಗೆ ಾ ಾದರೂ
ಕೇಡು ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೆ, ಾ ಗಳ ಾಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು ಹೊರಬಂದು
ಅವರ ಶತು್ರವನು್ನ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದ್ದವರನೆ್ನಲ್ಲ
ಾಯಿಸುತ್ತದೆ. 6 ಈ ಾ ಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆ ಾಶದಿಂದ
ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲೂ ನೀರನು್ನ ರಕ್ತವ ಾ್ನಗಿಸಲೂ ಭೂಮಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ
ವಿಧ ಾದ ವಿಪತು್ತಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲೂ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಹೊಂದಿರು ಾ್ತರೆ. ಅವರು
ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಷು್ಟ ಸಲ ಹೀಗೆ ಾಡಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

7ಈ ಇಬ್ಬರು ಾ ಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ತಳವಿಲ್ಲದ
ಕೂಪದಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬರುವ ಮೃಗವು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಟ ಾಡುತ್ತದೆ. ಈ
ಮೃಗವು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಕೊಂದು ಾಕುತ್ತದೆ. 8ಈ ಾ ಗಳ ಎರಡು ಶವಗಳು
ಮ ಾನಗರದ ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುತ್ತವೆ. ಈ ನಗರಕೆ್ಕ ಸೊದೋಮ್*ಮತು್ತ ಈಜಿಪ್್ಟ
ಎಂದು ಹೆಸ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಗರದ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಥರ್ವಿದೆ. ಪ್ರಭುವು ಈ
ನಗರದಲಿ್ಲಯೇ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. 9ಸಕಲ ಪ್ರಜೆ, ಕುಲ, ಾಷೆ, ಜ ಾಂಗದವರು
ಮೂರುವರೆದಿನಗಳ ಾಲಈ ಾ ಗಳಶವಗಳನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ ಇರು ಾ್ತರೆ. ಅವರನು್ನ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಲು ಜನರು ಒಪು ್ಪವುದಿಲ್ಲ. 10 ಈ ಇಬ್ಬರು ಸತ್ತದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿನ ಜನರು ಸಂತೋಷಗೊಳು್ಳವರು. ಅವರು ಸ ಾರಂಭಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ,
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರುಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ನೀಡು ಾ್ತರೆ. ಈಇಬ್ಬರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳುಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಸಂಕಟವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ
ಜನರು ಹೀಗೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

11ಆದರೆಮೂರುವರೆದಿನಗಳನಂತರದೇವರುಆಇಬ್ಬರುಪ್ರ ಾದಿಗ ಳಗೆಮತೆ್ತ
ಜೀವ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಲೂರಿ ನಿಂತುಕೊಂಡರು.
ಅವರನು್ನ ನೋಡಿದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾದರು. 12 ಅನಂತರ “ಮೇಲೇರಿ
ಬನಿ್ನ!” ಎಂದು ಪರಲೋಕದಿಂದಮ ಾ ಾಣಿಯು ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿತು. ಆಗ
ಆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ೕಡದೊಂದಿಗೆ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋದರು. ಅವರು
ಹೋಗುವುದನು್ನ ಅವರ ಶತು್ರಗಳು ನೋಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು.

13 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮ ಾಭೂಕಂಪ ಾಯಿತು. ಆ ನಗರದ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು
ಾಗ ಾಶ ಾಯಿತು. ಭೂಕಂಪದಲಿ್ಲ ಏಳು ಾವಿರ ಜನರು ಾಶ ಾದರು. ಾಯದೆ
ಉಳಿದಿದ್ದ ಜನರು ಬಹು ಭಯಗೊಂಡು ಪರಲೋಕದ ದೇವರನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿದರು.

14ಎರಡನೆಯಮ ಾವಿಪತು್ತ ಮುಗಿಯಿತು. ಮೂರನೆಯಮ ಾವಿಪತು್ತ ಬೇಗನೆ
ಬರಲಿದೆ.
ಏಳನೆಯ ತುತೂರಿ

15 ಏಳನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು. ಆಗ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮ ಾಶಬ್ದಗಳುಉಂಟಾದವು. ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದವು:

“ಈ ಲೋಕದ ಾಜ್ಯವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಮತು್ತ ಆತನವ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಾಜ್ಯ ಾಗಿ ಾ ಾರ್ಟಾಯಿತು.

* 11:8: ಸೊದೋಮ್ ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ಾಸ ಾಡಿದ ಸ್ಥಳ. ದೇವರು ಅವರ ನಗರವನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುವುದರ
ಮೂಲಕ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಿದನು.
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ಆತನುಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆಳುವನು.”

16ನಂತರ ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲು ್ಕ ಮಂದಿಹಿರಿಯರು ಣ ಾಲೂರಿದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು.
ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಿಂ ಾಸನಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಹಿರಿಯರೇ ಇವರು.
17ಆ ಹಿರಿಯರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು:
“ಪ್ರಭುವೇ, ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರೇ, ಭೂತ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದತನೇ,

ವತರ್ ಾನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇರು ಾತನೇ, ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕವೆ.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಮ ಾ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ಆಡಳಿತವನು್ನ

ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕವೆ.
18ಲೋಕದ ಜನರು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಆದರೆ ಇದು ನಿನ್ನ ಕೋಪದ ಸಮಯ.
ಸತ್ತವರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡುವ ಸಮಯವಿದು.

ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೂ
ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರಿಗೂ ನಿನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸುವ

ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೂ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುವ ಸಮಯವಿದು.
ಲೋಕ ಾಶಕರನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುವ ಸಮಯವಿದು.”

19 ನಂತರ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ಆಲಯವು ತೆರೆಯಿತು. ದೇವರು ತನ್ನ
ಜನರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಆತನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಾಣಿಸಿತು. ಆಗ ಮಿಂಚುಗಳು ಹೊಳೆದವು, ಶಬ್ದಗ ಾದವು, ಗುಡುಗುಗ ಾದವು,
ಭೂಕಂಪಗ ಾದವುಮತು್ತ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯೂ ಸುರಿಯಿತು.

12
ಸಿ್ತ ್ರೕ ಮತು್ತ ಘಟಸಪರ್

1 ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಅದು್ಭತವು ಾಣಿಸಿತು. ಸೂಯರ್ನನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದ
ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಅಲಿ್ಲದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಾದದ ಕೆಳಗೆ ಚಂದ್ರನಿದ್ದನು. ಆಕೆಯ ತಲೆಯ
ಮೇಲೆ ಹನೆ್ನರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಕಿರೀಟವಿತು್ತ. 2ಆಕೆಯು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿದ್ದಳು
ಆಕೆಯು ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಿಂದ ಕೂಗಿದಳು.

3 ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಂದು ಅದು್ಭತವು ಾಣಿಸಿತು: ಕೆಂ ಾದ ಮ ಾ
ಘಟಸಪರ್ ಂದು ಅಲಿ್ಲತು್ತ. ಆ ಘಟಸಪರ್ಕೆ್ಕ ಏಳು ತಲೆಗಳಿದು್ದ, ಪ್ರತಿ ಂದು
ತಲೆಯಮೇಲೂ ಏಳು ಕಿರೀಟಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಸಪರ್ಕೆ್ಕ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳಿದ್ದವು. 4ಆ
ಸಪರ್ದ ಾಲವುಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಸೆಳೆದೆಳೆದು
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯಿತು. ಆ ಘಟಸಪರ್ವು ಪ್ರಸವ ವೇದನೆಪಡುತಿ್ತದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಹೆರುವ ಮಗುವನು್ನ ನುಂಗಿ ಾಕಲು ಆ
ಸಪರ್ವು ಾದುಕೊಂಡಿತು್ತ.

5 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಅವನು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೋಲಿನಿಂದ ಆಳುವ
ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಅವಳ ಮಗುವನು್ನ ದೇವರ ಬಳಿಗೂ
ಆತನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಬಳಿಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾಯಿತು. 6 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
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ತನ ಾಗಿ ದೇವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ಮರುಳು ಾಡಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದಳು.
ಆ ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಆಕೆಯನು್ನ ಾವಿರದ ಇನೂ್ನರ ಅರವತು್ತ ದಿನಗಳ ಾಲ
ೕಷಿಸ ಾಗುವುದು.
7 ನಂತರ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಾಯಿತು. ಮಿ ಾಯೇಲನು ಮತು್ತ

ಅವನ ಸಹದೂತರು ಆ ಘಟಸಪರ್ದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಿದರು. ಆ ಘಟಸಪರ್
ಮತು್ತ ಅದರ ದೂತರೂ ಹೋ ಾಡಿದರು. 8 ಆದರೆ ಆ ಘಟಸಪರ್ವೂ ಅದರ
ದೂತರೂ ಸೋತುಹೋಗಿ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
9 ಆ ಘಟಸಪರ್ವನು್ನ ಪರಲೋಕದಿಂದ (ಆ ಘಟಸಪರ್ಕೆ್ಕ ಸೈ ಾನನೆಂತಲೂ
ಪಿ ಾಚನೆಂತಲೂ ಹೆಸರಿದೆ. ಅದು ಲೋಕವನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಪು ್ಪ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ಎಳೆಯುತಿ್ತತು್ತ.)
ಅದರ ದೂತರೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಎಸೆಯ ಾಯಿತು.

10 ಆಗ ಪರಲೋಕದ ಾ್ಲದ ಒಂದು ಮ ಾಶಬ್ದವನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆನು: “ನಮ್ಮ
ದೇವರ ಜಯವು, ಶಕಿ್ತಯು ಮತು್ತ ಾಜ್ಯವು ಾಗೂ ಆತನವ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಅಧಿ ಾರವು ಈಗ ಬಂದಿವೆ. ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಮೇಲೆ ದೂಷಣೆ ಾಡುವವನನು್ನ
ಹೊರಕೆ್ಕ ಎಸೆದಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಬಂದಿವೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮುಂದೆ
ಹಗಲಿರುಳು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಬಗೆ್ಗ ಅವನು ದೂರು ಹೇಳಿದನು. 11 ನಮ್ಮ
ಸಹೋದರರು ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ರಕ್ತದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದಲೂ
ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರುಮರಣಕೆ್ಕ
ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ. 12 ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಲೋಕವೇ, ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವವರೆಲ್ಲರೇ,
ಹಷರ್ಗೊಳಿ್ಳರಿ! ಆದರೆ ಭೂಮಿಯೇ, ಸಮುದ್ರವೇ, ಸೈ ಾನನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ದುಗರ್ತಿಯುಂಟಾಗುವುದು! ಸೈ ಾನನು ಕೋಪದಿಂದ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ತನಗಿರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲವೆಂಬುದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.”

13 ಘಟಸಪರ್ಕೆ್ಕ ತನ್ನನು್ನ ಭೂಮಿಗೆ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟರುವುದು ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋದನು. 14ಆದರೆ
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಮ ಾಗರುಡನ ಎರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ, ತನ ಾಗಿ
ಮರುಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಾರಿ ಹೋಗಲು ಆಕೆಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ
ಅವಳು ಮೂರುವರೆ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ೕಷಣೆ ಹೊಂದು ಾ್ತ ಸಪರ್ಕೆ್ಕ ಾಣದಂತೆ
ಮರೆ ಾಗಿರುವಳು.

15 ಆಗ ಸಪರ್ವು ತನ್ನ ಾಯಿಂದ ನದಿಯಂತೆ ನೀರನು್ನ ಹೊರಚೆಲಿ್ಲತು. ಆ
ಪ್ರ ಾಹದ ನೀರು ಅವಳನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚ ಕೊಂಡುಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದೇ ಆ ಘಟಸಪರ್ದ
ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. 16ಆದರೆಭೂಮಿಯುಆಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ತನ್ನ ಾಯನು್ನ
ತೆರೆದು, ಘಟಸಪರ್ದ ಾಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನದಿಯನು್ನ ಕುಡಿದುಬಿಟಿ್ಟತು. 17ಆಗ
ಘಟ ಸಪರ್ವು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು ಆಕೆಯ ಇತರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರ
ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರ ಮತು್ತ ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು
ಾ ಹೇಳುವವರಮೇಲೆ ಹೋ ಾಟ ಾಡಲು ಹೋಯಿತು.
18ಆಘಟಸಪರ್ವು ಸಮುದ್ರತೀರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು.

13
ಎರಡು ಾ್ರಣಿಗಳು
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1 ನಂತರ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಮೃಗವು ಹೊರಗೆ ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾನು
ನೋಡಿದೆನು. ಅದಕೆ್ಕ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳೂ ಏಳು ತಲೆಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಅದರ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಕೊಂಬಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಕಿರೀಟವಿತು್ತ. ಪ್ರತಿ ಂದು ತಲೆಯ
ಮೇಲೂ ದೇವದೂಷಣೆ ಾಮಗಳನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ. 2 ಈ ಮೃಗವು ನೋಡಲು
ಚಿರತೆ ಯಂತಿತು್ತ. ಅದರ ಾದಗಳು ಕರಡಿಯ ಾದಗಳಂತಿದ್ದವು. ಅದರ
ಾಯಿಯು ಸಿಂಹದ ಾಯಿಯಂತಿತು್ತ. ಘಟಸಪರ್ವು ಆ ಮೃಗಕೆ್ಕ ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ,
ತನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಮತು್ತ ಅಧಿಕ ಾದ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನೀಡಿತು.

3 ಮೃಗದ ತಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ತಲೆಯು ಾಯಗೊಂಡು ಸತ್ತಂತೆ ಾಣುತಿ್ತತು್ತ.
ಆದರೆ ಮರಣಕರ ಾದ ಈ ಾಯವನು್ನ ಾಸಿ ಾಡ ಾಯಿತು. ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲದ್ದ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡು ಆ ಮೃಗವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 4ಆ ಘಟಸಪರ್ವು
ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆ ಮೃಗಕೆ್ಕ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಸಪರ್ವನೂ್ನ ಆ
ಮೃಗವನೂ್ನ ಆ ಾಧಿಸಿ, “ಮೃಗಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಬಲ ಾಲಿಗಳು ಾರಿ ಾ್ದರೆ? ಅದರ
ವಿರುದ್ಧ ಾರು ಹೋ ಾಡಬಲ್ಲರು?” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.

5 ಆ ಮೃಗಕೆ್ಕ ಬ ಾಯಿ ಾತುಗಳನೂ್ನ ದೂಷಣೆಯ ಾತುಗಳನೂ್ನ ಆಡಲು
ಅವ ಾಶ ನೀಡ ಾಯಿತು. ಆ ಮೃಗಕೆ್ಕ ಅದರ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ನಲವತೆ್ತರಡು
ತಿಂಗಳ ಾಲ ಬಳಸಲು ಅವ ಾಶ ನೀಡ ಾಯಿತು. 6 ಆ ಮೃಗವು ದೇವರಿಗೆ
ಅಪ ಾನ ಾಡಲು ತನ್ನ ಾಯನು್ನ ತೆರೆಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಹೆಸರಿನ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ದೇವರು ಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸುವ ಜನರೆಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ದೂಷಣೆ ಾಡಿತು. 7 ದೇವರ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ, ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಮೃಗಕೆ ್ಕ ನೀಡ ಾಯಿತು. ಸಕಲ ಕುಲ, ಪ್ರಜೆ, ಾಷೆ ಮತು್ತ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮೇಲಿನ
ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಆ ಮೃಗಕೆ್ಕ ಕೊಡ ಾಯಿತು. 8 ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಆಮೃಗವನು್ನ ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತರೆ. ಲೋಕವು ಆರಂಭಗೊಂಡಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ
ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಾರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಬರೆದಿಲ್ಲ ೕ
ಅವರೇ ಈ ಜನರು.

9ಇವುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವವನು ಗಮನವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸಲಿ:

10ಸೆರೆ ಒಯು್ಯವವನು
ಸೆರೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವನು.

ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲು್ಲವವನು
ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೇ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರು ಾಳೆ್ಮಯನೂ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
11 ನಂತರ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತಿ್ತರುವ ಮತೊ್ತಂದು ಮೃಗವನು್ನ ಾನು

ನೋಡಿದೆನು. ಅದಕೆ್ಕ ಟಗರಿನಂತೆ ಎರಡು ಕೊಂಬುಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅದು
ಘಟಸಪರ್ದಂತೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತತು್ತ. 12ಈಮೃಗವು ದಲಿನಮೃಗದಅಧಿ ಾರವನೆ್ನೕ
ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾಸಿಸುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದಲಿನ ಮೃಗವನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುವಂತೆ ಾಡಲು ಅದು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಮರಣಕರ ಾದ
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ಾಯದಿಂದಗುಣಮುಖ ಾದದೆ್ದೕ ದಲನೆಯಮೃಗ. 13ಈಎರಡನೆಯಮೃಗವು
ಮ ಾ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ಾಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಜನರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ಆ ಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಸುರಿಸುತ್ತದೆ.

14ಈಎರಡನೆಯಮೃಗವುಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ಾಡಲುತನಗೆನೀಡಿರುವಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾಸಿಸುವ ಜನರನು್ನ ಮರುಳು ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದಲನೆಯ
ಮೃಗದ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಲು ಅದು ಈ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ಾಡುತ್ತದೆ. ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಾಯಗೊಂಡಿದೂ್ದ ಾಯದೆ ಬದುಕಿದ ದಲನೆಯ ಮೃಗಕೆ್ಕ ೌರವ ತೋರಲು
ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸುವಂತೆ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿತು. 15 ದಲನೆಯ
ಮೃಗದ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಜೀವ ಬರುವಂತೆ ಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಎರಡನೆಯ ಮೃಗಕೆ್ಕ
ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಆಗ ಆ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಾ ಾಡುವ ಶಕಿ್ತ ಬಂದಿತು. ಅದು ತನ್ನನು್ನ
ಪೂಜಿಸದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಲು್ಲವು ಾಗಿ ಆ ಹೊರಡಿಸಿತು. 16 ಎರಡನೆಯ ಮೃಗವು
ಸಹ ಎಲ್ಲರನು್ನ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕವರನು್ನ, ದೊಡ್ಡವರನು್ನ, ಶಿ್ರೕಮಂತರನು್ನ, ಬಡವರನು್ನ,
ಗು ಾಮರನು್ನ ಮತು್ತ ಸ್ವತಂತ್ರರನು್ನ, ತಮ್ಮ ಬಲಗೈಯ ಮೇ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ತಮ್ಮ
ಹಣೆಗಳ ಮೇ ಾಗಲಿ ಗುರುತು ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಿತು. 17 ಈ
ಗುರುತಿಲ್ಲದೆ ಾರೂ ಕೊಳು್ಳವಂತಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಾರುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಗುರುತು ಏನೆಂದರೆ
ಆಮೃಗದ ಹೆಸರು ಅಥ ಾ ಅದರ ಹೆಸರಿನ ಸಂಖೆ್ಯ.

18 ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಮನುಷ ್ಯನು ಮೃಗದ ಸಂಖೆ್ಯಯ ಅಥರ್ವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು
ಾಧ್ಯ. ಇಲಿ್ಲ ಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸಂಖೆ್ಯಯುಮನುಷ ್ಯನ ಸಂಖೆ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಅವನ
ಸಂಖೆ್ಯ 666.

14
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರಉತ್ಸವ ಗೀತೆ

1 ನಂತರ ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ, ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನು
ಇದ್ದನು. ಆತನು ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಆತನ ತೆಯಲಿ್ಲ
1,44,000 ಜನರಿದ್ದರು. ಅವರ ಹಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಮತು್ತ ಆತನ
ತಂದೆಯಹೆಸರನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ.

2 ಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಅದು ನೀರಿನ
ಪ್ರ ಾಹದಂತೆ ಭೋಗರ್ರೆಯುವ ಶಬ್ದದಂತೆ ಮತು್ತ ಗುಡುಗಿನ ಧ ್ವನಿಯಂತೆ ಇದಿ್ದತು.
ಜನರು ತಮ್ಮ ತಂತಿ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಾರಿಸುತಿ್ತರುವರೋ ಎಂಬಂತೆ ಆ ಶಬ್ದವು ನನಗೆ
ಕೇಳಿಸಿತು. 3ಜನರು ಸಿಂ ಾಸನದ, ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಹೊಸ ಾಡನು್ನ ಾಡಿದರು. ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದ 1,44,000
ಜನರು ಾತ್ರ ಈ ಾಡನು್ನ ಕಲಿಯಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಾಡನು್ನ ಬೇರೆ ಾರೂ
ಕಲಿಯ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

4 ಇವರು ಸಿ್ತ ್ರೕ ಸಹ ಾಸದಿಂದ ಮಲಿನ ಾಗದೆ ಕನಿ್ನಕೆಯರಂತೆ ಉಳಿದಿದ್ದರು.
ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನು ಹೋದಕಡೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅವರು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಭೂಲೋಕದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವರೇ 1,44,000
ಮಂದಿ. ದೇವರಿಗೂ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನಿಗೂ ಅಪಿರ್ತ ಾದವರಲಿ್ಲ ಇವರೇ
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ದಲಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. 5 ಈ ಜನರು ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು
ನಿದೋರ್ಷಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.

ಮೂರುಮಂದಿ ದೇವದೂತರು
6 ನಂತರ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಾಯುಮಂಡಲದಲಿ್ಲ ಅತಿ ಎತ್ತರದಲಿ್ಲ
ಾರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾಸಿಸುವ ಸಕಲ
ಜ ಾಂಗ, ಕುಲ, ಪ್ರಜೆ, ಾಷೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ಬೋಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿತ್ಯ ಾದ
ಸು ಾತೆರ್ಯು ಆ ದೇವದೂತನಲಿ್ಲತು್ತ. 7ಆ ದೇವದೂತನು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ,
“ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಿರಿ. ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ. ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ದೇವರು ತೀಪುರ್
ನೀಡುವ ಸಮಯವು ಹತಿ್ತರ ಬಂದಿದೆ. ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿರಿ. ಪರಲೋಕವನೂ್ನ
ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ ನೀರಿನಬುಗೆ್ಗಗಳನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು ಆತನೇ”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

8 ನಂತರ ಎರಡನೆಯ ದೇವದೂತನು ದಲನೆಯ ದೇವದೂತನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸು ಾ್ತ, “ಅವಳು ಾಶ ಾದಳು! ಾಬಿಲೋನ್ ಎಂಬ ನಗರಿಯು
ಾಶ ಾದಳು! ಆಕೆಯು ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಜಾರತ್ವವೆಂಬ ಮತು್ತ ದೇವರ
ಕೋಪವೆಂಬ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಸಿದಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಮೂರನೆಯ ದೇವದೂತನು ದಲ ಇಬ್ಬರು ದೇವದೂತರನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು. ಈ ಮೂರನೆಯ ದೇವದೂತನು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಮೃಗವನೂ್ನ ಮೃಗದ ವಿಗ್ರಹವನೂ್ನ ಆ ಾಧಿಸುವವನಿಗೆ
ಮತು್ತ ಮೃಗದ ಗುರುತನು್ನ ಹಣೆಯ ಮೇ ಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳ ಮೇ ಾಗಲಿ
ಾಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನಿಗೆ ಕೇ ಾಗುವುದು. 10 ಅವನು ದೇವರ ಕೋಪವೆಂಬ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯು ಾ್ತನೆ. ದೇವರ ಕೋಪವೆಂಬ ಬಟ್ಟಲಿನಲಿ್ಲ ಈ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಅದರ ಪೂಣರ್ಶಕಿ್ತಯ ಸಮೇತ ಾಗಿ ತ ಾರಿಸ ಾಗಿದೆ. ಅವನನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವದೂತರ ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಮುಂದೆ ಉರಿಯುವ
ಗಂಧಕದಿಂದ ಾತನೆಪಡಿಸ ಾಗುವುದು. 11 ಅವರ ಾತನೆಯೆಂಬ ಹೊಗೆಯು
ಸ ಾ ಏಳುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು. ಮೃಗವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವ
ಮತು್ತ ಅದರ ಹೆಸರನು್ನ ಗುರುತು ಾಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಜನರಿಗೆ ಹಗಲಲೂ್ಲ ಾತಿ್ರಯಲೂ್ಲ
ವಿ ಾ್ರಂತಿಯೆಂಬುದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.” 12ಈಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ, ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರು
ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಅವರು ದೇವರ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು ಮತು್ತ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯನಿ್ನಟಿ್ಟರಬೇಕು.

13ನಂತರ ಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಆ ಧ ್ವನಿಯು
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿತು: “ಇದನು್ನ ಬರೆ: ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಭುವಿನ ಭಕ್ತ ಾಗಿದು್ದ ಾಯುವಂತಹ
ಜನರು ಧನ್ಯರು.”

“ ೌದು, ಇದು ನಿಜ. ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಸದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದವ ಾಗಿ
ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಪಡೆಯು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಾಡಿದುದೆಲ್ಲವೂ ಅವರೊಂದಿಗೇ ಇರುತ್ತದೆ”
ಎಂದು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

ಭೂಲೋಕದ ಸುಗಿ್ಗೕ ಾಲ
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14 ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಂತೆ* ಾಣುತಿ್ತದ್ದವನು
ಆ ಬಿಳಿಯ ೕಡದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ
ಕಿರೀಟವಿತು್ತ ಮತು್ತ ಆತನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹರಿತ ಾದ ಕುಡುಗೋಲಿತು್ತ. 15ಆಗ ಮತೊ್ತಬ್ಬ
ದೇವದೂತನು ಆಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. ಈ ದೇವದೂತನು ೕಡದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರು ಾತನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕುಡುಗೋಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯ
ಫಸಲನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸು. ಾಕೆಂದರೆ ಸುಗಿ್ಗ ಾಲವು ಬಂದಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಫಸಲು
ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಡದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನು

ತನ್ನ ಕುಡುಗೋಲನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿದನು. ಆಗ ಭೂಮಿಯ ಪೈರು
ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

17 ನಂತರ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಪರಲೋಕದ ಆಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಬಂದನು. ಆದೇವದೂತನಲಿ್ಲಯೂಹರಿತ ಾದಒಂದು ಕುಡುಗೋಲಿತು್ತ. 18ನಂತರ
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೇವದೂತನುಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದನು. ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯಮೇಲೆ
ಅಧಿ ಾರವಿತು್ತ. ಅವನು ಹರಿತ ಾದ ಕುಡುಗೋಲಿದ್ದ ದೇವದೂತನನು್ನ ಕರೆದು,
“ನಿನ್ನ ಹರಿತ ಾದ ಕುಡುಗೋಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಭೂಮಿಯ ಾ್ರ ತೋಟದಿಂದ
ಾ್ರ ಗೊಂಚಲುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸು. ಭೂಮಿಯ ಾ್ರ ಯೆ ಾ್ಲ ಾಗಿವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 19 ಆ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಕುಡುಗೋಲನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿ,
ಾ್ರ ಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ, ದೇವರ ಕೋಪವೆಂಬ ಾ್ರ ಯ ಆಲೆಗೆ ಎಸೆದನು.

20ಆ ಾ್ರ ಯನು್ನ ನಗರದಹೊರ ಾಗದಲಿ್ಲದ್ದ ಾ್ರ ಯಆಲೆಯಲಿ್ಲ ಕಿವುಚಿ ಾಕಿದರು.
ಆ ಾ್ರ ಯ ಆಲೆಯಿಂದ ರಕ್ತವು ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಂದಿತು. ಅದು ಕುದುರೆಗಳ ತಲೆಗಳಷು್ಟ
ಎತ್ತರಕೆ ್ಕ ಏರಿ ಇನೂ್ನರು ಮೈಲಿಗಳಷು್ಟ ದೂರ ಹರಿಯಿತು.

15
ದೇವದೂತರಿಂದ ಕೊನೆಯಉಪದ್ರವಗಳು

1 ನಂತರ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಂದು ಅದು್ಭತವನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು.
ಅದು ಮ ಾ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾಗಿತು್ತ. ಏಳು ಉಪದ್ರವಗಳನು್ನ ತರುವ ಏಳು
ಮಂದಿ ದೇವದೂತರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ದೇವರ ಕೋಪವು ಈ ಉಪದ್ರವಗ ಂದಿಗೆ
ಮುಗಿಯುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಇವು ಕಡೆಯಉಪದ್ರವಗ ಾಗಿದ್ದವು.

2ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಬೆರಸಿದ ಾಜಿನ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಾಣಿಸುವ ಏನೋ ಒಂದು ನನಗೆ
ಾಣಿಸಿತು. ಮೃಗವನು್ನ, ಅದರ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಹೆಸರಿನ ಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿ ಜಯಗಳಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ
ನೀಡಿದ ತಂತಿ ಾದ್ಯಗಳು ಅವರಲಿ್ಲದ್ದವು. 3ಅವರು ದೇವರ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯ
ಗೀತೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡಿದರು:

“ಪ್ರಭುವೇ, ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರೇ,
ನೀನು ಮಹ ಾ್ತದ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ

ಾಡುವೆ.
ಸವರ್ಜ ಾಂಗಗಳ ಾಜನೇ,
* 14:14: ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರ ಇದು ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಹೆಸರು. ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನು
ಸ್ವತಃ ತನ್ನನೆ್ನೕ ಕುರಿತು ಈ ಪದವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸು ಾ್ತನೆ. ನೋಡಿರಿ: ಾನಿಯೇಲನು 7:13-14.
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ನಿನ್ನ ಾಗರ್ಗಳು ಾ್ಯಯವೂಸತ್ಯವೂಆಗಿವೆ.
4ಪ್ರಭುವೇ, ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ಭಯಗೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ;
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತರೆ.

ನೀನು ಾತ್ರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದವನು.
ನೀನು ೕಗ ್ಯ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತೕ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ

ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತರೆ.”

5 ಇ ಾದ ನಂತರ ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ ಪರಲೋಕದ ಆಲಯವು (ದೇವದಶರ್ನ
ಗು ಾರವು) ತೆರೆಯಿತು. 6 ಏಳು ಉಪದ್ರವಗಳನು್ನ ತರುವ ಏಳು ಮಂದಿ
ದೇವದೂತರು ಆಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಶುಭ್ರ ಾದ ಮತು್ತ
ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ಾರುಮಡಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಎದೆಯ ಸುತ್ತಲೂ
ಚಿನ್ನದ ಪಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರು. 7 ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಜೀವಿ
ಈ ಏಳು ದೇವದೂತರಿಗೆ ಏಳು ಚಿನ್ನದ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ನೀಡಿತು. ಈ ಾತೆ್ರಗಳು
ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವಿಸುವ ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದವು.
8ದೇವರ ವೈಭವಮತು್ತ ಶಕಿ್ತಯಹೊಗೆಯಿಂದಆಲಯವುತುಂಬಿಹೋಯಿತು. ಏಳು
ದೇವದೂತರ ಏಳು ಉಪದ್ರವಗಳು ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು
ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.

16
ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಾತೆ್ರಗಳು

1 ನಂತರ ಆಲಯದಿಂದ ಒಂದು ಮ ಾಶಬ್ದವು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಆ ಶಬ್ದವು
ಏಳು ದೇವದೂತರಿಗೆ, “ನೀವು ಹೋಗಿ ಏಳು ಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ಕೋಪವನು್ನ
ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಸುರಿದುಬಿಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

2 ದಲನೆಯ ದೇವದೂತನು ಹೊರಟನು. ಅವನು ತನ್ನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದು್ದದನು್ನ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದನು. ಆಗ ಮೃಗದ ಗುರುತನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮತು್ತ
ಅದರ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂಅಸಹ್ಯ ಾದ ಾಗೂ ನೋವಿನಿಂದ
ಕೂಡಿದ ಹುಣು್ಣಗ ಾದವು.

3 ಎರಡನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದು್ದದನು್ನ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ
ಸುರಿದನು. ಆಗ ಸಮುದ್ರವು ಸತ್ತ ಮನುಷ ್ಯನ ರಕ್ತದಂ ಾಯಿತು. ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲದ್ದ
ಜೀವಜಂತುಗಳೆಲ್ಲ ಸತು್ತಹೋದವು.

4ಮೂರನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದು್ದದನು್ನ ನದಿಗಳ ಮತು್ತ ನೀರಿನ
ಬುಗೆ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರಿದನು. ಆಗ ನದಿಗಳು ಮತು್ತ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಾಗಿ
ಪರಿಣಮಿಸಿದವು. 5ಆಗ ನೀರಿನಅಧಿಪತಿ ಾದ ದೂತನು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದು್ದ ನನಗೆ
ಕೇಳಿಸಿತು:
“ನೀನೇ ವತರ್ ಾನ ಾಲದಲಿ್ಲರು ಾತನು.
ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನು.
ನೀನು ನೀಡಿದಈ ತೀಪುರ್ಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನೀನು ಾ್ಯಯವಂತ ಾಗಿರುವೆ.
6ಆ ಜನರು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದರು.
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ಈಗ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ರಕ್ತವನೆ್ನೕ ನೀಡಿರುವೆ.
ಅವರು ಇದಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.”

7ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದನೂ್ನ ಾನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆನು:

“ ೌದು, ದೇವ ಾದ ಪ್ರಭುವೇ, ಸವರ್ಶಕ್ತನೇ,
ನಿನ್ನ ತೀಪುರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಸತ್ಯ ಾಗಿವೆಮತು್ತ ಾ್ಯಯ ಾಗಿವೆ.”

8 ಾಲ್ಕನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದು್ದದನು್ನ ಸೂಯರ್ನ ಮೇಲೆ
ಸುರಿದನು. ಜನರನು್ನ ಕಡುಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕಂದಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಸೂಯರ್ನಿಗೆ
ಕೊಡ ಾಯಿತು. 9 ಜನರು ಕುಡುಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕಂದಿಹೋಗಿ ದೇವರ ಹೆಸರನು್ನ
ಶಪಿಸಿದರು. ಈ ಉಪದ್ರವಗಳನು್ನ ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ನಿಯಂತಿ್ರಸ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದರೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನೂ್ನ ಜೀವಿತಗಳನೂ್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ದೇವರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಲು ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

10 ಐದನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದು್ದದನು್ನ ಆ ಮೃಗದ ಸಿಂ ಾಸನದ
ಮೇಲೆ ಸುರಿದನು. ಮೃಗದ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಂಧ ಾರವು ಕವಿಯಿತು. ಜನರು
ನೋವಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಕಚಿ್ಚಕೊಂಡರು. 11 ಜನರು ತಮ ಾದ
ಹುಣು್ಣಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ನೋವಿನಿಂದ ಪರಲೋಕದ ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ
ಜನರು ಾವು ಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟು್ಟ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ
ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.
12 ಆರನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದು್ದದನು್ನ ಯೂಫ್ರಟಿಸ್

ಮ ಾನದಿಯಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿದನು. ನದಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ನೀರು ಬತಿ್ತಹೋಯಿತು. ಇದರಿಂದ
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಜರುಗಳುಬರಲು ಾಗರ್ವುಸಿದ್ಧ ಾಯಿತು. 13ಆಗಕಪೆ್ಪಗಳಂತಿದ್ದ
ಮೂರು ಅಶು ಾ್ಧತ್ಮಗಳನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಅವು ಘಟಸಪರ್ದ ಾಯಿಂದ,
ಮೃಗದ ಾಯಿಂದ ಮತು್ತ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಯ ಾಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದವು.
14ಈ ಅಶು ಾ್ಧತ್ಮಗಳು ಸೈ ಾನನ ಆತ್ಮಗ ಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಮ ಾ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ
ಾಡಲು ಶಕಿ್ತಯಿದೆ. ಈ ಅಶು ಾ್ಧತ್ಮಗಳು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಮ ಾದಿನದಂದು

ನಡೆಯುವ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ, ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಇರುವ ಾಜರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಲು ಹೊರಗೆ
ಹೋಗುತ್ತವೆ.

15 “ಕೇಳಿರಿ! ಾನು ಕಳ್ಳನಂತೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು ಾಗ ್ಯವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆಗ ಅವನು ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಗೆ
ಹೋಗಿ ತನ್ನನು್ನ ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಅಗತ್ಯತೆವಿರುವುದಿಲ್ಲ.”

16 ಬಳಿಕ ಅಶು ಾ್ಧತ್ಮಗಳು ಾಜರುಗಳನು್ನ ಹೀಬೂ್ರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಹಮೆರ್ಗದೋನ್
ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದವು.

17 ಏಳನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದು್ದದನು್ನ ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಸುರಿದನು.
ಆಗ ಒಂದು ಮ ಾಧ ್ವನಿಯು ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ ಆಲಯದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಂದಿತು. ಆ
ಧ ್ವನಿಯು, “ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು!” ಎಂದು ಹೇಳಿತು. 18 ಆಗ ಮಿಂಚುಗಳೂ
ಾಣಿಗಳೂ ಗುಡುಗುಗಳೂ ಉಂಟಾದವು ಮತು್ತ ಭೂಕಂಪವೂ ಆಯಿತು. ಜನರು
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ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಲು ಆರಂಭಿಸಿದಂದಿನಿಂದ ಅಂತಹ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪವು
ಎಂದೂ ಸಂಭವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 19 ಆ ಮ ಾನಗರವು ಒಡೆದು ಮೂರು ಾಗ ಾಯಿತು.
ಜ ಾಂಗಗಳ ನಗರಗಳು ಾಶ ಾದವು. ಮ ಾನಗರ ಾದ ಾಬಿಲೋನನು್ನ ದೇವರು
ದಂಡಿಸದೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನ ಉಗ್ರಕೋಪವೆಂಬ ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ ತುಂಬಿದ
ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟನು. 20ಸಕಲದಿ್ವೕಪಗಳೂಅದೃಶ್ಯ ಾದವು
ಮತು್ತ ಬೆಟ್ಟಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಾದವು. 21 ಆ ಾಶದಿಂದ ಮನುಷ ್ಯರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ
ಆಲಿಕಲು್ಲಗಳು ಬಿದ್ದವು. ಆ ಆಲಿಕಲು್ಲಗಳು ನೂರು ೌಂಡುಗಳಷು್ಟ ಾರ ಾಗಿದ್ದವು.
ಈ ಉಪದ್ರವದ ಾಟದಿಂದ ಜನರು ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸಿದರು. ಈ ಉಪದ್ರವವು
ಬಹಳ ಭೀಕರ ಾಗಿತು್ತ.

17
ಮೃಗದಮೇಲಿದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕ

1 ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಬಂದು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದನು.
ಏಳು ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಇವನೂ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. ಆ ದೇವದೂತನು,
“ ಾ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾದ ವೇ ಾ್ಯಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ನೀಡುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ
ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಬಹಳ ನೀರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವವಳು ಅವಳೇ.
2 ಲೋಕದ ಾಜರುಗಳು ಅವ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಡಿದರು. ಲೋಕದ
ಜನರು ಅವಳ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪವೆಂಬ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾದರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

3ಬಳಿಕ ದೇವದೂತನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮವಶ ಾದ ನನ್ನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಮರಳು ಾಡಿಗೆ
ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಕೆಂಪು ಮೃಗದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಾನು
ನೋಡಿದೆನು. ಆಮೃಗದ ಮೈಮೇಲೆ ಾ್ಲ ದೇವದೂಷಣೆಯಹೆಸರುಗಳು ಬರೆದಿದ್ದವು.
ಅದಕೆ್ಕ ಏಳು ತಲೆಗಳೂಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳೂ ಇದ್ದವು. 4ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಧೂಮ್ರ ವಣರ್ದ
ಮತು್ತ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಾನು ತೊಟಿ್ಟದ್ದ ಚಿನ್ನ, ರತ್ನ,
ಮುತು್ತ, ಮುಂ ಾದವುಗಳಿಂದ ಪ್ರ ಾಶಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. ಅವಳು ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನದ
ಬಟ್ಟಲನು್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದಳು. ಆ ಬಟ್ಟಲು ಅಸಹ್ಯ ಾದವುಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಅವಳ ಲೈಂಗಿಕ
ಾಪಗಳ ಅಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿತು್ತ. 5 ಅವಳ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು
ಬರಹವನು್ನ ಬರೆದಿತು್ತ. ಆ ಬರಹಕೆ್ಕ ಗೂ ಾಥರ್ವಿತು್ತ. ಅಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದು್ದದು ಹೀಗಿತು್ತ:

ಾಬಿಲೋನ್ ಎಂಬಮ ಾನಗರಿಯು
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ
ಮತು್ತ ಜಾರಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ ಾಯಿ.

6ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಕುಡಿದುಮತ್ತ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಅವಳುದೇವರ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗಿದ್ದಳು. ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ತಮಗಿರುವ
ನಂಬಿಕೆಯ ಕುರಿ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಜನರ ರಕ್ತವನು್ನ ಅವಳು ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗಿದ್ದಳು.
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ ನನಗೆ ತುಂ ಾ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. 7 ಆಗ

ದೇವದೂತನು ನನಗೆ, “ನೀನೇಕೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡೆ? ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಗೂ ಾಥರ್ವನು್ನ
ಮತು್ತ ಈಕೆ ಸ ಾರಿ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಏಳು ತಲೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ



ಪ್ರಕಟನೆ 17:8 617 ಪ್ರಕಟನೆ 17:18

ಹೊಂದಿರುವ ಮೃಗದ ಗೂ ಾಥರ್ವನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 8 ನೀನು
ನೋಡಿದ ಆ ಮೃಗವು ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿತು್ತ. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಮೃಗವು
ಜೀವಂತ ಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಮೃಗವು ತಳವಿಲ್ಲದ ಕೂಪದಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಮೇಲೆದು್ದಬಂದು ಾಶ ಾಗು ವುದು. ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ ಜನರು ಆ
ಮೃಗವನು್ನ ನೋಡಿ, ಅದು ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಜೀವಂತ ಾಗಿತು್ತ, ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ
ಮತೆ್ತ ಬರುವುದು ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದು ಅವರು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುವರು. ಲೋಕವು
ಸೃಷಿ್ಟ ಾದಂದಿನಿಂದ ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಈ ಜನರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಬರೆದೇ
ಇಲ್ಲ.

9 “ಇದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿನಗೆ ಬುದಿ್ಧ ಬೇಕು. ಆಮೃಗದ ಏಳು ತಲೆಗಳೇ
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ಏಳು ಬೆಟ್ಟಗ ಾಗಿವೆ. ಅವುಏಳುಮಂದಿ ಾಜರುಗಳೂ
ಆಗಿವೆ. 10 ಐದು ಮಂದಿ ಾಜರುಗಳು ಈ ಾಗಲೇ ಸತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಒಬ್ಬ ಾಜನು ಾತ್ರ
ಈಗ ಜೀವಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಕೊನೆಯ ಾಜನು ಬರು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾತ್ರ
ಇರು ಾ್ತನೆ. 11 ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದು್ದ, ಆದರೆ ಈಗ ಜೀವಿಸಿಲ್ಲದ ಈ ಮೃಗವು
ಎಂಟನೆಯ ಾಜ. ಈ ಎಂಟನೆಯ ಾಜನೂ ದಲ ಏಳು ಾಜರುಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ
ಸೇರಿದವನು. ಅವನೂ ಾಶ ಾಗು ಾ್ತನೆ.

12 “ನೀನು ನೋಡಿದ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳೇ ಹತು್ತ ಾಜರುಗ ಾಗಿವೆ. ಈ
ಹತು್ತ ಾಜರುಗಳು ಇನೂ್ನ ತಮ್ಮ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಆಳುವ
ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಮೃಗದ ಸಂಗಡ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಪಡೆಯು ಾ್ತರೆ. 13 ಈ ಹತು್ತ
ಾಜರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಉದೆ್ದೕಶವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಮೃಗಕೆ ್ಕ ಕೊಡು ಾ್ತರೆ. 14 ಅವರು ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ
ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನು ಪ್ರಭುಗಳ
ಪ್ರಭು ಾದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ ಾಜಾಧಿ ಾಜ ಾದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಆತನೊಂದಿಗೆ, ಾನು ಕರೆದಿರುವ ಜನರು, ಆಯೆ್ಕ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರು ಮತು್ತ
ತನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಹಿಂ ಾಲಕರು ಇದ್ದರು” ಎಂದನು.

15 ನಂತರ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಆ ವೇಶೆ್ಯಯು
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ನೀರುಗಳನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿದೆ. ಈ ನೀರುಗಳು ಈ ಲೋಕದ
ಅನೇಕ ಜನರನೂ್ನ ವಿವಿಧ ಜ ಾಂಗಗಳನೂ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನೂ್ನ ಾಷೆಗಳನೂ್ನ ಸೂಚಿಸು
ತ್ತವೆ. 16ನೀನು ನೋಡಿದ ಆಮೃಗ ಮತು್ತ ಅದರ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳು ( ಾಜರುಗಳು)
ಆ ವೇಶೆ್ಯಯನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತ್ತವೆ. ಅವಳಲಿ್ಲರುವುದನೆ್ನಲ್ಲ ಅವರು ಕಿತು್ತಕೊಂಡು,
ಅವಳನು್ನ ನ ಾ್ನವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ ಬಿಡು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಅವಳ ದೇಹವನು್ನ ತಿಂದು,
ಅವಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಡು ಾ್ತರೆ. 17 ತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂಬ
ಬಯಕೆಯನು್ನ ದೇವರು ಆ ಹತು್ತ ಾಜರುಗಳಲಿ್ಲ ಉಂಟು ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಆಳಲು ತಮಗಿದ್ದ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಮೃಗಕೆ ್ಕ ಕೊಡಲು ಸಮ್ಮತಿಸಿದರು. ದೇವರು
ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನೆರವೇರುವ ತನಕ ಅವರು ಆಳು ಾ್ತರೆ. 18 ನೀನು
ನೋಡಿದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಲೋಕದ ಾಜರುಗಳನು್ನ ಆಳುವಮ ಾನಗರಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.”

18
ಾಬಿಲೋನ್ ಾಶ ಾಯಿತು
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1 ನಂತರ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾನು
ನೋಡಿದೆನು. ಈ ದೇವದೂತನಿಗೆ ಮ ಾ ಅಧಿ ಾರವಿತು್ತ. ಈ ದೇವದೂತನ
ಪ್ರ ಾವವು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪ್ರ ಾಶಗೊಳಿಸಿತು. 2ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯುತ ಾದ
ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಆಭರ್ಟಿಸಿದನು:

“ಅವಳು ಾಶ ಾದಳು!
ಾಬಿಲೋನೆಂಬಮ ಾನಗರಿಯು ಾಶ ಾದಳು!

ಅವಳು ( ಾಬಿಲೋನ್) ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾದಳು,
ಸಕಲ ಅಶು ಾ್ಧತ್ಮಗಳಿಗೆ ನೆಲೆ ಾದಳು,
ಅಶುದ್ಧ ಾದಮತು್ತ ಅಸಹ್ಯ ಾದ
ಸಕಲ ಹಕಿ್ಕಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಾದಳು.”

3ದೇವರ ಕೋಪವೆಂಬಮತು್ತ ಅವಳ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪವೆಂಬ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಲೋಕದ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾದರು.

ಭೂಲೋಕದ ಾಜರುಗಳೆಲ್ಲ ಅವ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಡಿದರು.
ಭೂಲೋಕದ ವತರ್ಕರು ಅವಳ ಅತಿ ಾದ ಸುಖದಿಂದ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾದರು.

4 ನಂತರ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಧ ್ವನಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದು ನನಗೆ
ಕೇಳಿತು:

“ನನ್ನ ಜನರೇ, ನೀವು ಆ ನಗರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಡಿ.
ಆಗ ನೀವು ಅವಳ ಾಪಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ;

ಅವಳಿ ಾಗುವಉಪದ್ರವಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
5ಆ ನಗರಿಯ ಾಪಗಳು ಪರಲೋಕವನು್ನ ಮುಟು್ಟವಂತೆ ಬೆಳೆದುನಿಂತಿವೆ.

ಅವಳು ಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದೇವರು ಮರೆತಿಲ್ಲ.
6ಆ ನಗರಿಯು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನೀವೂಅವಳಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ.

ಅವಳು ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಎರಡರಷ್ಟನು್ನ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ.
ಅವಳು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಾ್ರ ಾರಸಕಿ್ಕಂತ ಎರಡರಷು್ಟ ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ

ಅವಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಡಿರಿ.
7ಅವಳು ತನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವೈಭವದಿಂದ ಜೀವಿಸಿದಳು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ ಸಂಕಟವನೂ್ನ ದುಃಖವನೂ್ನ ಅವಳಿಗೆ ಬರ ಾಡಿರಿ.
‘ ಾನು ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಾಣಿ.

ಾನು ವಿಧವೆಯಲ್ಲ,
ಾನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ದುಃಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವಳು ತನಗೆ ಾನೇ
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತಳೆ.

8ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆಮರಣ, ಗೋ ಾಟ,
ಭೀಕರ ಾಮ ಎಂಬಉಪದ್ರವಗಳು ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬರುತ್ತವೆ.

ಅವಳಿಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡಿದ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಪ್ರಭುವು
ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವಳುಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಾಶ ಾಗು ಾ್ತಳೆ.
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9 “ಅವ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಡಿ ಅವಳ ಸಂಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾದ
ಲೋಕದ ಾಜರುಗಳು ಅವಳ ದಹನದಿಂದೇರುವ ಹೊಗೆಯನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತರೆ.
ಅವಳು ಾಯುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಾಜರುಗಳು ಗೋ ಾಡುವರು ಮತು್ತ
ದುಃಖಿಸುವರು. 10 ಅವಳ ಾತನೆಯನು್ನ ಕಂಡು ಾಜರುಗಳು ಭಯದಿಂದ
ದೂರನಿಂತು ಹೀಗೆನು್ನವರು:

‘ಅ ್ಯೕ,ಅ ್ಯೕ,ಮ ಾನಗರಿಯೇ,
ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಾಬಿಲೋನ್ ಪಟ್ಟಣವೇ,

ಒಂದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ದಂಡನೆ ಆಯಿತ ಾ್ಲ!’

11 “ಭೂಲೋಕದ ವತರ್ಕರು ಾಬಿಲೋನಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಗೋ ಾಡುವರು
ಮತು್ತ ದುಃಖಿಸುವರು. ಅವರು ಾರುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಾರೂ
ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ದುಃಖಿಸುವರು. 12ಅವರು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ರತ್ನ, ಮುತು್ತ,
ನಯ ಾದ ಾರುಮಡಿ, ಧೂಮ್ರ ವಣರ್ದ ವಸ್ತ ್ರ, ರೇಷೆ್ಮ, ರ ಾ್ತಂಬರ, ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ
ಅಗಿಲುಮರ, ದಂತದಿಂದ ಾಡಿದ ಾ ಾ ಬಗೆಯ ವಸು್ತಗಳು, ಬಹು ಬೆಲೆ ಾಳುವ
ಮರ, ಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ ಮತು್ತ ಚಂದ್ರ ಾಂತ ಶಿಲೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಾರು ಾ್ತರೆ. 13 ಆ
ವತರ್ಕರು ಾಲಿ್ಚನಿ್ನ, ಾಂ ಾರ ಪ ಾಥರ್ಗಳು, ಧೂಪ, ಪರಿಮಳತೈಲ, ಾಂ ಾ್ರಣಿ,
ಾ್ರ ಾರಸ ಮತು್ತ ಆಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣ, ನಯ ಾದ ಹಿಟು್ಟ, ಗೋಧಿ, ದನಕರು, ಕುರಿ,
ಕುದುರೆಗಳು, ರಥಗಳು, ಗು ಾಮರು ಮತು್ತ ಾನವ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಾರು ಾ್ತರೆ.
ವತರ್ಕರು ಅಳು ಾ್ತ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವರು:

14 ‘ ಾಬಿಲೋನೇ, ನೀನು ಅಪೇ ಸಿದ ಉತ್ತಮ ವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿನಿ್ನಂದ
ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟವು.

ನಿನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ ಶಿ್ರೕಮಂತಿಕೆಯಮತು್ತ ಅಲಂ ಾರಿಕ ವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲ ಅದೃಶ್ಯ ಾಗಿಬಿಟ್ಟವು.
ಅವುಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೀನೆಂದಿಗೂ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.’

15 “ಆ ವತರ್ಕರು ಅವಳ ಾತನೆಯನು್ನ ಕಂಡು ಭಯದಿಂದ ಅವಳಿಂದ
ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವರು. ಆವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅವಳಿಗೆ ಾರಿ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾದ
ವತರ್ಕರು ಇವರೇ. 16ಅವರು ದುಃಖದಿಂದ ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ಹೀಗೆನು್ನವರು:

‘ಅ ್ಯೕ,ಅ ್ಯೕ,ಮ ಾನಗರಿಯೇ!
ಅವಳು ನಯ ಾದ ಾರುಮಡಿಯನು್ನ,
ಧೂಮ್ರವಣರ್ದಉಡುಪನು್ನ ಮತು್ತ ರ ಾ್ತಂಬರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದಳು.
ಅವಳುಚಿನ್ನ, ರತ್ನ,ಮುತು್ತಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು!

17ಈ ಶಿ್ರೕಮಂತಿಕೆಯೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಾಶ ಾಯಿತ ಾ್ಲ!’

“ಹಡಗುಗಳ ಒಡೆಯರೂ ಹಡಗುಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾವಿಕರೂ
ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹಣವನು್ನ ಗಳಿಸುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು
18 ಾಬಿಲೋನಿನ ದಹನದಿಂದೇರುತಿ್ತದ್ದ ಹೊಗೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ಗಟಿ್ಟ ಾದ
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ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ, ‘ಈಮ ಾನಗರಿಯಂತಹ ನಗರವು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
19 ಅವರು ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಧೂಳನು್ನ ಸುರಿದುಕೊಂಡು, ದುಃಖದಿಂದ
ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು:

‘ಅ ್ಯೕ! ಅ ್ಯೕ! ಈಮ ಾನಗರಿಗೆ ಎಂ ಾ ಗತಿ ಾಯಿತು!
ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಹಡಗುಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವಳ ಸಂಪತಿ್ತನಿಂದ

ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾದರು!
ಆದರೆ ಅವಳು ಒಂದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಾಶ ಾಗಿಬಿಟ್ಟಳು!

20ಪರಲೋಕವೇ, ಇದರಿಂದ ನೀನೂ ಸಂತೋಷಪಡು!
ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರೇ,ಅ ಸ್ತಲರೇ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳೇ, ನೀವೂ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ!
ಅವಳು ನಿಮಗೆ ಾಡಿದ ಕೇಡುಗಳಿ ಾಗಿ ದೇವರು ಅವಳನು್ನ ದಂಡಿಸಿದನು.’ ”

21 ನಂತರ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ದೇವದೂತನೊಬ್ಬನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯನು್ನ
ಎತಿ್ತಕೊಂಡನು. ಆಬಂಡೆಯು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೀಸುವ ಕಲಿ್ಲನಂತಿತು್ತ. ದೇವದೂತನು
ಆ ಬಂಡೆಯನು್ನ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಎಸೆದು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:

“ಮ ಾನಗರಿ ಾದ ಾಬಿಲೋನ್ ಹೀಗೆಯೇ ಕೆಳಕೆ್ಕ ಎಸೆಯಲ್ಪಡುವುದು.
ಆ ನಗರಿಯುಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

22 ಾಪ್ರ್ ಮುಂ ಾದ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ನುಡಿಸುವ ಜನರ ಸಂಗೀತವು, ಕೊಳಲು
ಮತು್ತ ತುತೂರಿಗಳನು್ನ ನುಡಿಸುವ ಜನರ ಸಂಗೀತವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ
ಕೇಳಿಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗ ಾರೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ.
ಬೀಸುವ ಕಲಿ್ಲನ ಶಬ್ದವು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಬರುವುದಿಲ್ಲ.
23ದೀಪದ ಬೆಳಕು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ವಧೂವರರ ಧ ್ವನಿಯು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ವತರ್ಕರು ಪ್ರಪಂಚದಮ ಾಪುರುಷ ಾಗಿದ್ದರು.
ನಿನ್ನ ಾಟದಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳೂಮರು ಾದರು.
24ಅವಳುಪ್ರ ಾದಿಗಳ, ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧಜನರ

ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿ
ಅಪ ಾಧಿ ಾದಳು.”

19
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ

1ಇ ಾದ ಬಳಿಕ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅನೇ ಾನೇಕ ಜನರಮ ಾಶಬ್ದ ೕ ಎಂಬಂತೆ
ಇದ್ದ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಆ ಜನರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು:

“ಹಲೆ್ಲಲೂ ಾ, (ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ)
ಜಯವೂಪ್ರ ಾವವೂಅಧಿ ಾರವೂನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿ ಾ್ದಗಿವೆ.
2ಆತನ ತೀಪುರ್ಗಳು ಸತ್ಯವೂ ಾ್ಯಯವೂಆಗಿವೆ.



ಪ್ರಕಟನೆ 19:3 621 ಪ್ರಕಟನೆ 19:9

ನಮ್ಮ ದೇವರು ವೇಶೆ್ಯಯನು್ನ ದಂಡಿಸಿದನು.
ಅವಳ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪದಿಂದಲೇ ಲೋಕವು ಕೆಟು್ಟಹೋಯಿತು.

ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವಕರ ರಕ್ತಕೆ ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಆ ವೇಶೆ್ಯಯನು್ನ ದಂಡಿಸಿದನು.”

3ಇದಲ್ಲದೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಆ ಜನರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

“ಹಲೆ್ಲಲೂ ಾ!
ಅವಳು ಸುಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ. ಅವಳ ಹೊಗೆಯು ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ

ಮೇಲೇಳುತಿ್ತರುವುದು.”

4 ನಂತರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಮತು್ತ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳು
ಣ ಾಲೂರಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ದೇವರನು್ನ

ಆ ಾಧಿಸಿದರು. ಅವರು,

“ಆಮೆನ್! ಹಲೆ್ಲಲೂ ಾ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5ಆಗ ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ ಒಂದು ಧ ್ವನಿಯು ಬಂದಿತು. ಆ ಧ ್ವನಿಯು,

“ನಮ್ಮ ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಜನರೆಲ್ಲರೇ, ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ!
ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ೌರವ ನೀಡುವಚಿಕ್ಕವರೇ,ದೊಡ್ಡವರೇ,ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ!”

ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
6ನಂತರಅನೇ ಾನೇಕಜನರಮ ಾಶಬ್ದದಂತಿದ್ದ ಧ ್ವನಿ ಂದುನನಗೆಕೇಳಿಸಿತು.

ಅದು ಪ್ರ ಾಹದ ನೀರಿನ ೕಷದಂತೆಯೂ ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಗುಡುಗಿನ ಶಬ್ದದಂತೆಯೂ
ಇತು್ತ. ಆ ಜನರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು:

“ಹಲೆ್ಲಲೂ ಾ!
ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಪ್ರಭುವು ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

7 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಆನಂದಿಸೋಣಮತು್ತ ಸಂತಸಪಡೋಣ!
ದೇವರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ! ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ (ಯೇಸು) ವಿ ಾಹ ಾಲ

ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರನು್ನ ಘನಪಡಿಸೋಣ.
ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ವಧು (ಸಭೆ) ತನ್ನನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದಳೆ.

8ನಯ ಾದ ಾರುಮಡಿಯನು್ನ ವಧುವಿಗೆ ಧರಿಸಲು ನೀಡ ಾಗಿತು್ತ.
ಆ ಾರುಮಡಿಯು ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿತು್ತ ಾಗೂ ಶುಭ್ರ ಾಗಿತು್ತ.”

(ನಯ ಾದ ಾರುಮಡಿಯೆಂದರೆ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರು ಾಡಿದ ಒಳೆ್ಳಯ
ಾಯರ್ಗಳು ಎಂದಥರ್.)
9 ಆಗ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಈ ರೀತಿ ಬರೆ: ಯಜ್ಞದ

ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ವಿ ಾಹದ ಔತಣಕೆ್ಕ ಆ ಾ್ವನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ಧನ್ಯರು!” ನಂತರ
ದೇವದೂತನು, “ಇವು ದೇವರ ಸತ್ಯ ಾದ ನುಡಿಗಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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10 ಆಗ ಾನು ದೇವದೂತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಅವನ ಾದದ ಮುಂದೆ
ಅಡ್ಡಬಿದೆ್ದನು. ಆದರೆ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬೇಡ! ಯೇಸುವಿನ
ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ನಿನ್ನಂತೆಯೂ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರಂತೆಯೂ ಾನು ಒಬ್ಬ
ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸು! ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸುವಿನ
ಸತ್ಯವೇ ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಾ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಯಮೇಲಿನ ಸ ಾರನು
11ನಂತರ ಪರಲೋಕವು ತೆರೆದಿರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ

ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಯಿತು್ತ. ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸ ಾರನ ಹೆಸರು
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಮತು್ತ ಸತ್ಯವಂತ. ಆತನು ತನ್ನ ತೀಪುರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಾ್ಯಯವಂತ ಾಗಿದ್ದನು. 12 ಆತನ ಕಣು್ಣಗಳು ಉರಿಯುವ ಕೆಂಡಗಳಂತಿದ್ದವು.
ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಕಿರೀಟಗಳಿದ್ದವು. ಆತನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೆಸರನು್ನ
ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ, ಆದರೆ ಆ ಹೆಸರಿನ ಅಥರ್ ಆತನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಾತ್ರ ತಿಳಿದಿತೆ್ತೕ ಹೊರತು
ಬೇರೆ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 13 ಆತನು ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ನೆನೆಸಿದ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ
ಧರಿಸಿದ್ದನು. ಆತನ ಹೆಸರು ದೇವರ ಾಕ್ಯ. 14 ಪರಲೋಕದ ಸೈನ್ಯಗಳು ಬಿಳಿ
ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದವು. ಅವರು ಬಿಳು ಾಗಿಯೂ
ಶುಭ್ರ ಾಗಿಯೂ ಇದ್ದ ನಯ ಾದ ಾರಮಡಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದರು. 15 ಕುದುರೆಯ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನ ಾಯಿಂದ ಹರಿತ ಾದ ಕತಿ್ತ ಂದು ಹೊರಗೆ ಬರುತಿ್ತತು್ತ.
ಆತನು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಈ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಬಳಸು ಾ್ತನೆ. ಆತನು
ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೋಲಿನಿಂದ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಆಳು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ
ಉಗ್ರಕೋಪವೆಂಬ ಾ್ರ ಯ ಆಲೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಯನು್ನ ಕಿವುಚಿ ಾಕು ಾ್ತನೆ. 16ಆತನ
ನಿಲುವಂಗಿಯಮೇಲೆಯೂಆತನ ಾಲಿನಮೇಲೆಯೂ,

“ ಾಜಾಧಿ ಾಜಮತು್ತ ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಭು”

ಎಂಬ ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ.
17 ನಂತರ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಸೂಯರ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಾನು

ನೋಡಿದೆನು. ಆ ದೇವದೂತನು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾರುತಿ್ತರುವ ಹಕಿ್ಕಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು: “ದೇವರ ಮ ಾಭೋಜನಕೆ್ಕ ಒಟು್ಟಗೂಡಿ ಬನಿ್ನರಿ. 18 ನೀವು
ಾಜರುಗಳ ಮತು್ತ ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗಳ ಮತು್ತ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜನರ ದೇಹಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಲು
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಬನಿ್ನರಿ. ಕುದುರೆಗಳ, ಕುದುರೆ ಸ ಾರರ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಾದವರ, ಗು ಾಮರ,
ಚಿಕ್ಕವರಮತು್ತ ದೊಡ್ಡವರ ದೇಹಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಬನಿ್ನರಿ.”

19 ನಂತರ ಾನು ಲೋಕದ ಾಜರನು್ನ ಮತು್ತ ಮೃಗವನು್ನ ನೋಡಿದೆನು.
ಅವರು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವನ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದ್ದರು. 20 ಆದರೆ ಆ
ಮೃಗವನೂ್ನ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಯನೂ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯ ಾಯಿತು. ಈ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಯೇ
ಮೃಗ ಾ ್ಕಗಿ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ಾಡಿದವನು. ಈ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಯು ಮೃಗದ
ಗುರುತು ಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತು್ತ ಅದರ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದ ಜನರನು್ನ
ಮರುಳು ಾಡಲು ಈ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ಬಳಸಿದ್ದನು. ಈ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಯನೂ್ನ
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ಮೃಗವನೂ್ನ, ಬೆಂಕಿ ಮತು್ತ ಗಂಧಕಗಳಿಂದ ಉರಿಯುವ ಕೆರೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎಸೆಯ ಾಯಿತು. 21 ಅವರ ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವನ
ಾಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲ ಾಯಿತು. ಈ ದೇಹಗಳನು್ನ ಪ ಗಳೆಲ್ಲ
ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬುವವರೆಗೆ ತಿಂದವು.

20
ಒಂದು ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳು

1 ಆಗ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾನು
ನೋಡಿದೆನು. ಆ ದೇವದೂತನು ತಳವಿಲ್ಲದ ಕೂಪದ ಬೀಗದ ಕೈಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದನು
ಮತು್ತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರಪಣಿಯನೂ್ನ ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದಿದ್ದನು. 2ಆದೇವದೂತನು
ಪು ಾತನ ಘಟಸಪರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿದನು. ಆ ಘಟಸಪರ್ವೇ ಸೈ ಾನ. ದೇವದೂತನು
ಅವನನು್ನ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟ ಒಂದು ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಬಂಧನದಲಿ್ಲಟ್ಟನು.
3 ಆ ದೇವದೂತನು ಘಟಸಪರ್ವನು್ನ ತಳವಿಲ್ಲದ ಕೂಪಕೆ್ಕ ತಳಿ್ಳ ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ
ಬೀಗ ಾಕಿದನು, ಆ ಘಟಸಪರ್ವು ಒಂದು ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಮುಗಿಯುವ
ತನಕ ಲೋಕದ ಜನರನು್ನ ಮರುಳು ಾಡದಿರಲೆಂದು ಆ ದೇವದೂತನು ಹೀಗೆ
ಾಡಿದನು. ಒಂದು ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳ ತರು ಾಯ ಆ ಘಟಸಪರ್ಕೆ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ

ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡ ಾಗುವುದು.
4 ನಂತರ ಾನು ಕೆಲವು ಸಿಂ ಾಸನಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಜನರು

ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದೆನು. ಈ ಜನರು ತೀಪುರ್ ನೀಡುವ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ
ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಯೇಸುವಿನ ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ಮತು್ತ ದೇವರ ಸಂದೇಶಕೆ್ಕ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವರ ಜೀ ಾತ್ಮಗಳನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಆ ಜನರು
ಮೃಗವ ಾ್ನಗಲಿ ಅದರ ವಿಗ್ರಹವ ಾ್ನಗಲಿ ಆ ಾಧಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಣೆಯ
ಮೇ ಾಗಲಿ ಕೈಗಳ ಮೇ ಾಗಲಿ ಮೃಗದ ಗುರುತನು್ನ ಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ
ಜನರು ಮತೆ್ತ ಜೀವವನು್ನ ಪಡೆದು ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಾವಿರ ವಷರ್ ಆಳಿದರು.
5 (ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ಇತರ ಜನರು ಒಂದು ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳು ಮುಗಿಯುವ ತನಕ
ಜೀವಂತ ಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ.)
ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಪುನರು ಾ್ಥನ. 6 ಪ್ರಥಮ ಪುನರು ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಸೇರಿರುವವರು

ಪವಿತ್ರರೂ ಧನ್ಯರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. ಈ ಜನರ ಮೇಲೆ ಎರಡನೆ ಮರಣಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲ.
ಆ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಾಜಕ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಆತನೊಂದಿಗೆ
ಒಂದು ಾವಿರ ವಷರ್ ಆಳು ಾ್ತರೆ.
ಸೈ ಾನನಿಗೆ ಸೋಲು

7 ಒಂದು ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಸೈ ಾನನನು್ನ ಅವನ ಸೆರೆಯಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡ ಾಗುತ್ತದೆ. 8 ಸೈ ಾನನು ಗೋಗ್ ಮತು್ತ ಾಗೋಗ್
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಲು ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹೋಗಿ ಆ ಜನರನು್ನ
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅವರು ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಮರಳಿನ ಕಣಗಳಂತೆ
ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ.

9 ಸೈ ಾನನ ಸೈನ್ಯವು ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಶಿಸಿ್ತನಿಂದ ನಡೆ ಾಡಿ ದೇವಜನರ
ಶಿಬಿರದ ಸುತ್ತಲೂ ದೇವರ ಪಿ್ರಯ ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು. ಆದರೆ
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ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ಬೆಂಕಿಯು ಸೈ ಾನನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿತು.
10 ಸೈ ಾನನನು್ನ (ಇವನೇ ಜನರನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಿದವನು.) ಬೆಂಕಿಗಂಧಕಗಳು
ಉರಿಯುತಿ್ತದ್ದ ಕೆರೆಗೆ ಎಸೆಯ ಾಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಮೃಗವೂ ಇತು್ತ, ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ
ಇದ್ದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಹಗಲಿರುಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸುವರು.

ಲೋಕದ ಜನರಿ ಾಗುವ ತೀಪುರ್
11 ಬಳಿಕ ಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಳಿ ಸಿಂ ಾಸನವನೂ್ನ ಆ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ

ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನನೂ್ನ ನೋಡಿದೆನು. ಭೂಮಿ ಮತು್ತ ಆ ಾಶಗಳು ಆತನ ಬಳಿಯಿಂದ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಅದೃಶ್ಯ ಾದವು. 12 ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕವರು ಮತು್ತ ದೊಡ್ಡವರು
ಸಿಂ ಾಸನದಮುಂದೆನಿಂತಿದ್ದರು. ಆಗಜೀವ ಾಧ್ಯರಪುಸ್ತಕವನು್ನ ತೆರೆಯ ಾಯಿತು.
ತೆರೆದಿದ್ದ ಇತರ ಪುಸ್ತಕಗಳೂಅಲಿ್ಲದ್ದವು. ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ಈ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಾಡಿದ್ದ
ಾಯರ್ಗಳ ಆ ಾರದ ಮೇಲೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡ ಾಯಿತು. ಇವುಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.

13ಸಮುದ್ರವುತನ್ನಲಿ್ಲ ಸತಿ್ತದ್ದ ಜನರನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿತು. ಮೃತು್ಯವೂ ಾ ಾಳವೂತನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ
ಸತ್ತ ಜನರನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿದವು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಗೂ ಅವನ ಾಯರ್ಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ
ತೀಪುರ್ ನೀಡ ಾಯಿತು. 14ಆಮೇಲೆ ಮೃತು್ಯವನೂ್ನ ಾ ಾಳವನೂ್ನ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಗೆ
ಎಸೆಯ ಾಯಿತು. ಈ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಯು ಎರಡನೆಯ ಮರಣ. 15 ಜೀವ ಾಧ್ಯರ
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಾರ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟಲ್ಲ ೕ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಗೆ
ಎಸೆಯ ಾಯಿತು.

21
ನೂತನ ಜೆರುಸಲೇಮ್

1 ನಂತರ ನೂತನ ಪರಲೋಕವನು್ನ ಮತು್ತ ನೂತನ ಭೂಮಿಯನು್ನ* ಾನು
ನೋಡಿದೆನು. ದಲನೆ ಪರಲೋಕ ಮತು್ತ ದಲನೆ ಭೂಮಿ ಅದೃಶ್ಯ ಾಗಿದ್ದವು.
ಅಲಿ್ಲ ಸಮುದ್ರವಿರಲಿಲ್ಲ. 2ಪರಿಶುದ್ಧ ನಗರವು ಪರಲೋಕದಿಂದ ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ
ಇಳಿದು ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಗರವೇ
ನೂತನ ಜೆರುಸಲೇಮ್. ವಧುವು ತನ್ನ ಪತಿ ಾಗಿ ಶೃಂಗರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅದನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರು.

3 ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ ಒಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆನು. ಆ
ಧ ್ವನಿಯು, “ಈಗ ದೇವರ ಮನೆಯು ಜನರ ಸಂಗಡವಿದೆ. ಆತನು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ನೆಲೆಸು ಾ್ತನೆ. ಅವರು ಆತನವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. ದೇವರು ಾನೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಇರು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಅವರ ದೇವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. 4 ದೇವರು ಅವರ ಕಣಿ್ಣೕರನೆ್ನಲ್ಲ
ಒರಸಿ ಬಿಡುವನು. ಅಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಮರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ದುಃಖವಿರುವುದಿಲ್ಲ,
ಗೋ ಾಟವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ನೋವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಾಗರ್ಗಳೆಲ್ಲ
ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟವು” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

5 ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವನು, “ನೋಡು! ಾನು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಹೊಸ ಾಗಿ
ಸೃಷಿ್ಟಸುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ ಆತನು, “ಈ ಾಕ್ಯಗಳು

* 21:1: ನೂತನ… ಭೂಮಿಯನು್ನ ನೋಡಿರಿ: ಯೆ ಾಯ 65:17; 66:22; 2 ಪೇತ್ರ 3:13.
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ಸತ್ಯ ಾದುವುಗಳೂ ನಂಬತಕ್ಕವುಗಳೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನು್ನ ಬರೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

6 ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಎಲ್ಲವೂ
ನೆರವೇರಿತು! ಾನೇ ಆದಿಯೂ ಅಂತ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನೇ ಾ್ರರಂಭವೂ
ಸ ಾಪಿ್ತಯೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾ ಾರಿದವರಿಗೆ ಾನು ಜೀವಜಲದ ಬುಗೆ್ಗಯಿಂದ
ನೀರನು್ನ ಉಚಿತ ಾಗಿ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 7 ಜಯಗಳಿಸುವವನು ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ
ಪಡೆಯು ಾ್ತನೆ. ಾನು ಅವನ ದೇವ ಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಮಗ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.
8 ಆದರೆ ಹೇಡಿಗಳಿಗೆ, ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ, ಅಸಹ್ಯಕೃತ್ಯ ಾಡುವವರಿಗೆ,
ಕೊಲೆ ಾರರಿಗೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಡುವವರಿಗೆ, ಾಟಮಂತ್ರ ಾರರಿಗೆ,
ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕರಿಗೆ, ಸುಳು್ಳ ಾರರಿಗೆ ಸಿಕು ್ಕವ ಸ್ಥಳ ಬೆಂಕಿಗಂಧಕಗಳು ಉರಿಯುವ
ಕೆರೆಯೇ. ಇದು ಎರಡನೆಯಮರಣ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.”

9 ಕಡೆಯ ಏಳು ಉಪದ್ರವಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಏಳು
ಮಂದಿ ದೇವದೂತರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾ.
ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಪತಿ್ನ ಾಗಲಿರುವ ವಧುವನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದನು. 10 ಆ ದೇವದೂತನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮವಶ ಾದ ನನ್ನನು್ನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಾದ
ಮತು್ತ ಎತ್ತರ ಾದ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಕೊಂಡೊಯ್ದನು. ದೇವದೂತನು ನನಗೆ ಪವಿತ್ರ ನಗರ ಾದ
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. ಆ ನಗರವು ಪರಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ದೇವರ
ಕಡೆಯಿಂದ ಇಳಿದುಬರುತಿ್ತತು್ತ.

11ಆ ನಗರವು ದೇವರ ಪ್ರ ಾವದಿಂದ ಪ್ರ ಾಶಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಅದು ಬಹು ಬೆಲೆ ಾಳುವ
ವಜ್ರದಂತೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತತು್ತ. 12 ಆ
ನಗರಕೆ್ಕ ಹನೆ್ನರಡು ಾಗಿಲುಗಳುಳ್ಳ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರ ಾದ ಗೋಡೆಯಿತು್ತ. ಆ
ಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಂದು
ಾಗಿಲಿನ ಮೇಲೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕುಲದ ಹೆಸರನು್ನ
ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ. 13ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಮೂರು ಾಗಿಲುಗಳು,ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಮೂರು
ಾಗಿಲುಗಳು, ದ ಣದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾಗಿಲುಗಳುಮತು್ತ ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೂರು
ಾಗಿಲುಗಳು ಇದ್ದವು. 14 ಆ ನಗರದ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಅಡಿ ಾಯದ
ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಹನ್ನರೆಡು
ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ.

15ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದ ದೇವದೂತನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಅಳತೆಗೋಲಿತು್ತ.
ಆ ನಗರವನು್ನ, ಅದರ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಗೋಡೆಯನು್ನ ದೇವದೂತನು
ಆ ಕೋಲಿನಿಂದ ಅಳೆಯುತಿ್ತದ್ದನು. 16 ನಗರವನು್ನ ಚೌಕೋನ ಾಗಿ ನಿಮಿರ್ಸ ಾಗಿತು್ತ.
ಅದರ ಉದ್ದವು ಅದರ ಅಗಲದಷಿ್ಟತು್ತ. ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಅಳತೆಗೋಲಿನಿಂದ
ನಗರವನು್ನ ಅಳೆದನು. ನಗರವು 1,500 ಮೈಲಿ ಉದ್ದ, 1,500 ಮೈಲಿ ಅಗಲ
ಮತು್ತ 1,500 ಮೈಲಿ† ಎತ್ತರ ಾಗಿತು್ತ. 17 ದೇವದೂತನು ಗೋಡೆಯನೂ್ನ
ಅಳೆದನು. ಅದು ಮನುಷ ್ಯರ ಳದಲಿ್ಲ 144 ಳವಿತು್ತ.‡ ದೇವದೂತನು
ಉಪ ೕಗಿಸಿದ ಅಳತೆ ಾನವೇ ಅದು. 18 ಗೋಡೆಯನು್ನ ಸೂಯರ್ ಾಂತ
† 21:16: 1,500 ಮೈಲಿ ಅಂದರೆ ಸು ಾರು 2,200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಳು. ‡ 21:17: 144 ಳ
ಅಂದರೆ ಸು ಾರು 72ಮೀಟರ್ಅಥ ಾ 210ಅಡಿಗಳು.
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ಶಿಲೆಯಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸ ಾಗಿತು್ತ. ನಗರವನು್ನ ಾಜಿನಷು್ಟ ಅಪ್ಪಟ ಾದ ಚಿನ್ನದಿಂದ
ನಿಮಿರ್ಸ ಾಗಿತು್ತ.

19 ನಗರದ ಗೋಡೆಯ ಅಡಿ ಾಯದ ಕಲು್ಲಗಳಲಿ್ಲ ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಬೆಲೆ ಾಳುವ
ರತ್ನಗಳಿದ್ದವು. ದಲನೆ ಮೂಲೆಗಲು್ಲ ವಜ್ರ, ಎರಡನೆಯದು ವೈಢೂಯರ್,
ಮೂರನೆಯದು ಪಚೆ್ಚ, 20 ಾಲ್ಕನೆಯದು ಪದ್ಮ ಾಗ, ಐದನೆಯದು ಗೋಮೇಧಿಕ,
ಆರನೆಯದು ಾಣಿಕ್ಯ, ಏಳನೆಯದು ಪೀತರತ್ನ, ಎಂಟನೆಯದು ಬೆರುಲ್ಲ,
ಒಂಭತ್ತನೆಯದು ಪುಷ ್ಯ ಾಗ, ಹತ್ತನೆಯದು ಗರುಡಪಚೆ್ಚ, ಹನೊ್ನಂದನೆಯದು
ಇಂದ್ರನೀಲ ಮತು್ತ ಹನೆ್ನರಡನೆಯದು ನೀಲಸ್ಫಟಿಕ. 21 ಹನೆ್ನರಡು ಾಗಿಲುಗಳು
ಹನೆ್ನರಡು ಮುತು್ತಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಗಿಲು ಒಂದೊಂದು ಮುತಿ್ತನಿಂದ
ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ನಗರದ ಬೀದಿಯು ಾಜಿನಂತೆ ಶುಭ್ರ ಾಗಿದ್ದ ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನದಿಂದ
ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ.
22 ಾನು ನಗರದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಆಲಯವನೂ್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ

ದೇವ ಾದ ಪ್ರಭು ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನು (ಯೇಸು) ನಗರದ
ಆಲಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 23 ನಗರದ ಮೇಲೆ ಸೂಯರ್ ಾಗಲಿ ಚಂದ್ರ ಾಗಲಿ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವ
ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಪ್ರ ಾವವೇ ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಬೆಳಕನು್ನ ನೀಡುತಿ್ತತು್ತ.
ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನು ನಗರಕೆ್ಕ ದೀಪ ಾಗಿದ್ದನು.

24 ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನು ನೀಡಿದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಲೋಕದ ಜನರು ನಡೆಯು ಾ್ತರೆ.
ಲೋಕದ ಾಜರುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಿರಿಸಂಪತ್ತನು್ನ ನಗರಕೆ್ಕ ತರು ಾ್ತರೆ. 25 ನಗರದ
ಾಗಿಲುಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಮುಚು್ಚವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲಿ್ಲ ಾತಿ್ರಯೇ ಇಲ್ಲ.

26ಜ ಾಂಗಗಳ ವೈಭವಮತು್ತ ೌರವಗಳು ನಗರಕೆ್ಕ ಬರುತ್ತವೆ. 27ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿಲ್ಲದ
ಾವುದೂ ನಗರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ ಾನಕರ ಾದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವವ ಾಗಲಿ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವವ ಾಗಲಿ ನಗರವನು್ನ ಎಂದಿಗೂ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನು ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಾರ
ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಬರೆದಿರುವನೋ ಅವರು ಾತ್ರ ಆ ನಗರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು.

22
1ಆಗ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ ಜೀವಜಲದ ನದಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. ಆ ನದಿಯು

ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿತು್ತ. ಆನದಿಯುದೇವರಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ
ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ, 2 ನಗರದ ಬೀದಿಯಮಧ್ಯ ಾಗದಲಿ್ಲ ಹರಿಯುತಿ್ತತು್ತ. ಆ
ನದಿಯಎರಡುದಡಗಳಲಿ್ಲಯೂಜೀವವೃಕ್ಷಗಳಿದ್ದ ್ದವು. ಆಜೀವವೃಕ್ಷವುಪ್ರತಿತಿಂಗಳು
ಫಲವನು್ನ ಫಲಿಸು ಾ್ತ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ತರದ ಫಲಗಳನು್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆ ವೃಕ್ಷದ
ಎಲೆಗಳು ಜ ಾಂಗದವರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

3 ದೇವರಿಂದ ಾಪ ಹೊಂದಿದ ಾವುದೂ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ
ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ (ಯೇಸು) ಸಿಂ ಾಸನವು ಆ ನಗರದಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ.
ದೇವರ ಸೇವಕರು ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತರೆ. 4 ಅವರು ಆತನ ಮುಖವನು್ನ
ನೋಡು ಾ್ತರೆ. ದೇವರ ಹೆಸರನು್ನ ಅವರ ಹಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯ ಾಗುತ್ತದೆ.
5 ಅಲಿ್ಲ ಾತಿ್ರಯೆಂಬುದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ದೀಪದ ಬೆಳ ಾಗಲಿ ಸೂಯರ್ನ
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ಬೆಳ ಾಗಲಿ ಬೇ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭು ಾದ ದೇವರೇ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಕನು್ನ ನೀಡು ಾ್ತನೆ.
ಅವರುಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲ ಾಜರುಗಳಂತೆ ಆಳು ಾ್ತರೆ.

6ಆ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ, “ಈ ಾಕ್ಯಗಳು ಸತ್ಯ ಾದವುಗಳೂ ನಂಬತಕ್ಕವುಗಳೂ
ಆಗಿವೆ. ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭುವೇ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಬೇಗನೆ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ:
7 ‘ಕೇಳಿರಿ, ಾನು ಬೇಗನೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ! ಈಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದಿರುವವನು ಧನ್ಯ ಾಗು ಾ್ತನೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಾನೇ ೕ ಾನನು. ಾನು ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆನು ಮತು್ತ ನೋಡಿದೆನು.
ಾನು ಇವುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ, ಕಂ ಾಗ,ನನಗೆಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದದೇವದೂತನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನ ಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದೆ್ದನು. 9 ಆದರೆ ಆ ದೇವದೂತನು
ನನಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬೇಡ! ಾನು ನಿನ್ನಂತೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ ಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವಎಲ್ಲ ಜನರಂತೆಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಾದಪ್ರ ಾದಿಗಳಂತೆಒಬ್ಬ
ಸೇವಕನು. ನೀನು ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಬಳಿಕ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ, “ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರ ಾದನೆಯ
ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿಡಬೇಡ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸುವ ಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ.

11 ತಪು ್ಪ ಾಡುತಿ್ತರುವವನು ತಪು ್ಪ ಾಡುತ್ತಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಿಡು.
ಅಶುದ್ಧ ಾದವನು ಅಶುದ್ಧತೆಯಲೆ್ಲೕಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಿಡು. ೕಗ ್ಯ ಾದುದನು್ನ
ಾಡುವವನು ೕಗ ್ಯ ಾದುದನೆ್ನೕ ಾಡಲಿ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವವನು

ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೇ ಇರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
12 “ಕೇಳು! ಾನು ಬೇಗನೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ! ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ತರುತೆ್ತೕನೆ.

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಗೂ ಅವನು ಾಡಿದುದಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
13 ಾನೇ ಆದಿಯೂ ಅಂತ್ಯವೂ ದಲನೆಯವನೂ ಕಡೆಯವನೂ ಾ್ರರಂಭವೂ
ಸ ಾಪಿ್ತಯೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.

14 “ತಮ್ಮ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡ ಜನರೇ ಧನ್ಯರು. ಅವರು
ಜೀವವೃಕ್ಷದ ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಹಕು ್ಕಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಾಗಿಲುಗಳ ಮೂಲಕ
ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಬಲ್ಲರು. 15 ನಗರದ ಹೊರ ಾಗದಲಿ್ಲ ಾಯಿಗಳಿವೆ
(ಕೆಟ್ಟಜನರು), ಕೆಟ್ಟ ಾಟವನು್ನ ಾಡುವ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳನು್ನ
ಾಡುವ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ, ಕೊಲೆ ಾರರಿ ಾ್ದರೆ, ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ

ಮತು್ತ ಸುಳ್ಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಮತು್ತ ಹೇಳುವ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ.
16 “ಯೇಸುವೆಂಬ ಾನೇ, ನನ್ನ ಸಭೆಗಳ ಪ್ರ ೕಜ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳ

ಬಗೆ್ಗ ಾ ನೀಡಲೆಂದು ನನ್ನ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಾವೀದನ ವಂಶದಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದವನೂ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದಉದಯನಕ್ಷತ್ರವೂಆಗಿ ಾ್ದನೆ.”

17 ಆತ್ಮನೂ ಮದುಮಗಳೂ, “ ಾ!” ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ. ಇದನು್ನ ಕೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ, “ ಾ!” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಾ ಾರಿದವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿ;
ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಜೀವಜಲವನು್ನ ಉಚಿತ ಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ.

18ಈಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವಪ್ರ ಾದನೆಯ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಾನು
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತೆ್ತೕನೆ: ಈ ಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಾ ಾದರೂ ಏನ ಾ್ನದರೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ,
ದೇವರು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಉಪದ್ರವಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.
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19 ಈ ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಾ ಾದರೂ ಏನ ಾ್ನದರೂ ತೆಗೆದು ಾಕಿದರೆ,
ದೇವರು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪವಿತ್ರಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವವೃಕ್ಷದಲಿ್ಲಯೂ
ಅವನಿಗಿರುವ ಾಲನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕು ಾ್ತನೆ.

20 ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿಜವೆಂದು ಹೇಳು ಾತನು ಯೇಸುವೇ. ಈಗ ಆತನು, “ ೌದು,
ಾನು ಬೇಗನೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
ಆಮೆನ್! ಪ್ರಭುಯೇಸುವೇ, ಾ!
21ಪ್ರಭುಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ಎ ಾ್ಲ ಜನರೊಂದಿಗಿರಲಿ.
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