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1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
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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.)

12ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ನಂತರದ ಕುಟುಂಬದ ಚರಿತೆ್ರ:
ಯೆಕೊನ್ಯನು ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನ ತಂದೆ.
ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನು ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನ ತಂದೆ.
13ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನು ಅಬಿಹೂದನ ತಂದೆ.
ಅಬಿಹೂದನು ಎಲ್ಯಕೀಮನ ತಂದೆ.
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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)

18 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಯಿ ಮರಿಯಳು. ಯೇಸುವಿನ ಜನನ ಈ ರೀತಿ ಸಂಭವಿಸಿತು:
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ೕಸೇಫನಿಗೂ ಮರಿಯಳಿಗೂ ನಿಶಿ್ಚ ಾ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; ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅವರ
ಾಪಗಳಿಂದ ರ ಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
22ಪ್ರ ಾದಿಯಮೂಲಕಪ್ರಭು ತಿಳಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲ ನೆರವೇರುವಂತೆಇದೆ ಾ್ಲ ನಡೆಯಿತು. 23ಅದೇನೆಂದರೆ:

“ಕನಿ್ನಕೆ ಬ್ಬಳು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡು ಾ್ತಳೆ. 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.
2ಆ ಾನಿಗಳುಜನರಿಗೆ, “ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜನುಹುಟಿ್ಟ ಾ್ದನಲ್ಲವೇ? ಆತನೆಲಿ್ಲ? ಆತನುಹುಟಿ್ಟದನೆಂದು
ಸೂಚಿಸುವನಕ್ಷತ್ರಪೂವರ್ದಲಿ್ಲಉದಯಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕಂಡುಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲುಬಂದೆವು”ಅಂದರು.
* 1:16: ಕಿ್ರಸ್ತನು ಇದರಥರ್ “ಅಭಿಷಿಕ್ತನು” (ಮೆಸಿ್ಸೕಯನು) ಅಥ ಾ ‘ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು.’ ✡ 1:23: ಉಲೆ್ಲೕಖನ:
ಯೆ ಾಯ 7:14.
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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 ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ 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 ಆತನೇಮುನ್ನಡೆಸುವನು’ ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 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 ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು. 10ಅವರು 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 ಾಗರ್ದಮೂಲಕ 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. 15 ಹೆರೋದನು ಾಯುವ ತನಕ ೕಸೇಫನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲೆ್ಲೕ
ಇದ್ದನು. “ ಾನು ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನೊಳಗಿಂದ ಕರೆದೆ”✡ ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿಯಮೂಲಕ 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
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಎರಡುವಷರ್ದಮತು್ತ ಅವರಿಗಿಂತಚಿಕ್ಕವ ಾದಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
✡ 2:15: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಹೋಶೇಯ 11:1.
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ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 17ಹೀಗೆ 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 ಕರೆದುಕೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆಹೋಗು. 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
ಎಂಬಊರಲಿ್ಲ ಾ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)
1 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನು ಜುದೇಯದ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ 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 ೕ ಾನನಉಡುಪುಗಳು 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! ಬರಲಿರುವ ದೇವರ
ಕೋಪದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದವರು ಾ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
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ಇಲಿ್ಲರುವ ಬಂಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಬಲ್ಲನು ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
10ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕಲು ಕೊಡಲಿ ಈಗಲೇ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲಬಿಡದ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಮರವನು್ನ ಕಡಿದು ಬೆಂಕಿಗೆ ಾಕ ಾಗುವುದು.

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. 12ಆತನು ಾ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” ಎಂದು

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ ೕ ಾನನುಯೇಸುವಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಲು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡನು.
16ಯೇಸು 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 ದಿನ ಹಗಲಿರುಳು ಏನನೂ್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಆತನಿಗೆ ಬಹಳ ಹಸಿ ಾಯಿತು.
3 ಆಗ ಆತನನು್ನ ಶೋಧಿಸಲು ಸೈ ಾನನು ಬಂದು, “ನೀನು ದೇವರ ಮಗ ಾ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.
5ಆಗ ಸೈ ಾನನು ಯೇಸುವನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣ ಾದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,

ದೇ ಾಲಯದಅತಿಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, 6“ನೀನು ದೇವರಮಗ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಕೆ್ಕ ದುಮುಕು.

‘ದೇವರು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವನು.
ನಿನ್ನ ಾದಗಳು ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸದಂತೆ

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

ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲ” ಎಂದನು.
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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 ಾಜ್ಯಗಳನು್ನಮತು್ತ ಅವುಗಳವೈಭವವನು್ನ ತೋರಿಸಿ, 9“ನೀನು ನನಗೆಅಡ್ಡಬಿದು್ದ 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. ಈ ಊರು
ಜೆಬುಲೋನ್ ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿ ಸೀಮೆಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದೆ. 14 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾ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
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 ಾದಅಂದೆ್ರಯಎಂಬ
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 ೕನಮತು್ತ ಅಂದೆ್ರಯ ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
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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. 22ಆಗ 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. 24 ಯೇಸುವಿನ
ವಿಷಯ ಾದ ಸುದಿ್ದಯು ಸಿರಿಯದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್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 ಎಂಬ ಹತು್ತ ಊರುಗಳಿಂದಲೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂ
ಜುದೇಯದಿಂದಲೂಮತು್ತ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಆಚೆಕಡೆಯಪ್ರದೇಶದಿಂದಲೂ ಬಂದಿದ್ದರು.

5
ಪವರ್ತ ಪ್ರಸಂಗ
(ಲೂಕ 6:20-23)

1ಯೇಸು ಈ ಜನಸಮೂಹವನು್ನ ನೋಡಿ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಆತನ
ಶಿಷ ್ಯರು ಸಹ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 2ಆಗಯೇಸು 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
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ಧನ್ಯ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 12 ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ, ಆನಂದಿಸಿರಿ. ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಮ ಾಗಿ ಾದಿರುವ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ನೀವು ಹೊಂದುವಿರಿ. ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ 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
ಮತೆ್ತಉಪ್ಪ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ;ಅಂಥಉಪಿ್ಪನಿಂದಪ್ರ ೕಜನವೇನೂಇಲ್ಲ. ಜನರುಅದನು್ನ
ಹೊರಗೆ ಬಿ ಾಡಿ ಅದರಮೇಲೆ ನಡೆ ಾಡುವರು.

14 “ನೀವು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬೆಳ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟದ ಪಟ್ಟಣ ಮರೆ ಾಗಿರ ಾರದು.
15ಜನರು 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.
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. 22ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಾರಮೇಲೂ 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 ಸಹೋದರನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಮನ ಾ್ತಪವಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದರೆ,
24ಆಗ 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
✡ 5:21: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:13; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 5:17.
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ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗದಿದ್ದರೆ,ಅವನುನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗೆಒಪಿ್ಪಸಬಹುದು. ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯುನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಲು ಾವಲು ಾರನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬಹುದು. 26ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಲವನೆ್ನಲ್ಲ ತೀರಿಸುವ
ತನಕ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಲೈಂಗಿಕ ಾಪದ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ

27 “ ‘ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಬೇಡಿರಿ’✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. 28 ಆದರೆ 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. ನಿನ್ನ
ಪೂಣರ್ಶರೀರವುನರಕಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತನಿನ್ನ ಶರೀರದಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದೇ
ಮೇಲು.
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. 35 ಭೂಮಿಯಮೇಲೂ ಆಣೆ ಇಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯು ದೇವರ ಾದಪೀಠ.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೂ ಆಣೆ ಇಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಆ ಮ ಾ ಾಜನ ಪಟ್ಟಣ. 36 ನಿಮ್ಮ
ತಲೆಯ ಮೇಲೂ 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. 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.
✡ 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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ಎಲ್ಲರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ
(ಲೂಕ 6:27-28, 32-36)

43 “ ‘ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು’✡ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದನು್ನ
ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. 44 ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ.
ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುವ ಜನರಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 45 ಆಗ ನೀವು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆಯ ನಿಜ ಾದ ಮಕ್ಕ ಾಗುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಒಳೆ್ಳಯವರಿ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟವರಿ ಾಗಿ
ಸೂಯರ್ನನು್ನ ಉದಯಿಸು ಾ್ತನೆಮತು್ತ ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸು ಾ್ತನೆ. 46ನಿಮ್ಮನು್ನ 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.
48 ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ನೀವೂ
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾ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 “ನೀವು ಬಡಜನರಿಗೆ ಾ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 ಾಗ ಬಹಳ
ಗುಟಾ್ಟಗಿ 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 “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 ಅದರ ಪೂಣರ್
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ 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. ಅವರು ಅಥರ್ವಿಲ್ಲದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರು ಾ್ತರೆ. ಆ ರೀತಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಡಿ. ಾವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಹೇಳುವುದರಿಂದ ದೇವರು ತಮ್ಮ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತನೆಂಬುದು ಅವರ ಆಲೋಚನೆ. 8ನೀವು
ಅವರಂ ಾಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ದಲೇ ನಿಮಗೆಏನೇನು ಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. 9ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೀಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ:

‘ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ,
ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಲಿ.

✡ 5:43: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ. 19:18.
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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 ಸಹನಿಮ್ಮ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಉಪ ಾಸದ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
16 “ನೀವು ಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನು್ನ ಸಪ್ಪಗೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಕಪಟಿಗಳು
ಾಗೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಕಪಟಿಗಳಂತಿರಬೇಡಿ. ಾವು ಉಪ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವು ಾಗಿ
ಜನರಿಗೆ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ತಮ್ಮಮುಖಗಳನು್ನ 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. 18ಆಗ ನೀವುಉಪ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಗೋಚರ ಾಗಿರುವ 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 ಈಭೂಮಿಯಮೇಲೆಭಂ ಾರಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅವುಕಿಲುಬುಹತಿ್ತ
ಾ ಾ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. ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವಒಂದೇಬೆಳಕುನಿಜ ಾಗಿಯೂಕತ್ತ ಾದರೆ,ಆಗನೀನು ಕಗ್ಗತ್ತಲಲಿ್ಲರುವೆ.

24 “ ಾವನೂ ಇಬ್ಬರು ಯಜ ಾನರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡ ಾರನು. ಅವನು
ಒಬ್ಬ ಯಜ ಾನನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ ಅಥ ಾ ಒಬ್ಬ ಯಜ ಾನನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಾ ಾ್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
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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. 30ಬಯಲಿನಲಿ್ಲರುವ
ಹುಲಿ್ಲಗೂ ದೇವರು ಾಗೆ ಹೊದಿಸು ಾ್ತನೆ. ಹು ಾ್ಲದರೋ ಈ ಹೊತು್ತ ಇದು್ದ ಾಳೆ ಬೆಂಕಿಯ
ಾ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತೊಡಿಸು ಾ್ತನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಅಲ್ಪವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾಗಿರಬೇಡಿ!

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 ಾದಉಳಿದವುಗಳನು್ನ 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 ಕ್ಷಮೆದೊರೆಯುವುದು.

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? 10 ಮೀನನು್ನ 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 ಾಗಿಲಿನಮೂಲಕ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರಿ. ನರಕಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಾರಿ
ದೊಡ್ಡದು, ಾಗಿಲು ಬಹಳ ವಿ ಾಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ಆ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾ್ತರೆ. 14 ಆದರೆ
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 ಾಗಿಯೂ ಅ ಾಯ ಾರಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
16ಅವರ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಅವರನು್ನ 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. 18ಒಳೆ್ಳಯಮರವು ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನು್ನ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟ ಮರವುಒಳೆ್ಳಯಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 19ಒಳೆ್ಳಯಫಲವನು್ನ ಕೊಡದ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಮರವನು್ನ ಕಡಿದು ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಎಸೆಯ ಾಗುವುದು. 20ಈ 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“ನನ್ನಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಅವುಗಳಿಗೆವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂತನ್ನಮನೆಯನು್ನ
ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟದ ಬುದಿ್ಧವಂತನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 25 ಬಿರು ಾದ ಮಳೆಯು ಸುರಿದು
ನೀರು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏರುತ್ತದೆ. ಾಳಿ ಬೀಸಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಮನೆಯನು್ನ ಬಂಡೆಯ
ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅದು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ.

26 “ಆದರೆ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಯೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದವನು
ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆಬುದಿ್ಧಹೀನನುಮರಳಿನಮೇಲೆ ತನ್ನಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. 27ಬಿರು ಾದ
ಮಳೆಸುರಿದು ನೀರುಮೇಲಕೆ್ಕ ಏರಿತು, ಾಳಿ ಬೀಸಿಆಮನೆಗೆಬಡಿಯಿತು. ಆಗಆಮನೆಯು ಕುಸಿದು
ಬಿತು್ತ.”

28ಯೇಸು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಜನರು ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 29ಏಕೆಂದರೆ,
ಆತನು ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಂತೆಉಪದೇಶಿಸದೆ ಅಧಿ ಾರವಿದ್ದವನಂತೆಉಪದೇಶಿಸಿದನು.
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8
ಗುಣಮುಖ ಾದ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ
( ಾಕರ್ 1:40-45; 5:12-16)

1 ಯೇಸು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದನು. ಜನರು ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 2ಆಗ ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯುಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನುಯೇಸುವಿನ
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. 4 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಇದು
ಹೇ ಾಯಿತೆಂಬುದನು್ನ ಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ. ಈಗ ನೀನು ಹೋಗಿ ಾಜಕನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೈಯನು್ನ
ತೋರಿಸು. ಗುಣಹೊಂದಿದವರು ೕಶೆಯಆ ಗನು ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡತಕ್ಕ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು.
ನೀನು ಗುಣ ಾದದ್ದಕೆ ್ಕ ಅದು ಾ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

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

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

7ಯೇಸು ಆ ಅಧಿ ಾರಿಗೆ, “ ಾನು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8ಅದಕೆ್ಕ 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 ಾಣಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದನು. 11 ಅನೇಕ ಜನರು ಪೂವರ್ 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 ಾಡುವರುಮತು್ತ ನೋವಿನಿಂದಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುವರು”
ಎಂದನು.

13 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಆ ಅಧಿ ಾರಿಗೆ, “ಮನೆಗೆ ಹೋಗು, 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)

14ಯೇಸುವುಪೇತ್ರನಮನೆಗೆಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಪೇತ್ರನಅತೆ್ತಯುಬಹಳಜ್ವರದಿಂದ ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿದ್ದನು್ನ ಯೇಸು ನೋಡಿದನು. 15 ಯೇಸು ಅವಳ ಕೈ ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ ಜ್ವರವು ಅವಳನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು. ಆಗ ಅವಳುಮೇಲೆದು್ದ, 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.
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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 ಆಚೆಯತೀರಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವಂತೆಹೇಳಿದನು. 19ಆಗಧ ೕರ್ಪದೇಶಕನುಯೇಸುವಿನಬಳಿಗೆಬಂದು, “ಬೋಧಕನೇ,
ನೀನು ಾವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದರೂ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

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

21 ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ ಾನು ದಲು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯಉತ್ತರಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ
ಾ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)

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.

25ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು! ಾವು
ಮುಳುಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

26ಯೇಸು, “ನೀವು ಭಯಪಡುವುದೇಕೆ? ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿ
ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡು ಆ ದೊಡ್ಡ ಬಿರು ಾಳಿಗೂ ಅಲೆಗಳಿಗೂ ಆ ಾ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)

28 ಯೇಸು 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 ಾಲಕಿ್ಕಂತಮುಂಚೆಯೇನಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಲುಇಲಿ್ಲಗೆ

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
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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)

1ಯೇಸು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಸರೋವರವನು್ನ ಾಟಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತಊರಿಗೆಹೋದನು. 2ಕೆಲವರು
ಒಬ್ಬ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಯನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಅವನು ತನ್ನ ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ
ಮಲಗಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಈ 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 ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತರುವುದು ಯೇಸುವಿಗೆ 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?

6ಆದರೆ 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. ಆಗ
ಮ ಾ್ತಯನು ಎದು್ದ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು.

10 ಯೇಸು ಮ ಾ್ತಯನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಅನೇಕ ಮಂದಿ
ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರು ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ಸಹ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಮತು್ತ ಆತನ ಹಿಂ ಾಲಕರ
ಸಂಗಡಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 11ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಫರಿ ಾಯರುಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ
ಬೋಧಕನು ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಏಕೆ ಊಟ ಾಡು ಾ್ತನೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

12ಫರಿ ಾಯರು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಆರೋಗ್ಯವುಳ್ಳ ಜನರಿಗೆ ವೈದ್ಯನ
ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಾಯಿಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ವೈದ್ಯನು ಅವಶ್ಯ. 13 ನೀವು ಹೋಗಿ, ‘ನನಗೆ ಯಜ್ಞ ಬೇಡ,
ದಯೆ ಬೇಕು’✡ 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 ಏಕೆ ಉಪ ಾಸ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

✡ 9:13: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಹೋಶೇಯ 6:6.
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15 ಯೇಸು, “ಮದುವೆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮದುಮಗನ ಸಂಗಡವಿರುವ ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು
ದುಃಖಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮದುಮಗನು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ
ಅವರು ದುಃಖಪಡು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

16 “ಒಬ್ಬನು ಹರಿದುಹೋದ ಹಳೆ ಮೇಲಂಗಿಗೆ ಹೊಸ ಬಟೆ್ಟಯ ತುಂಡನು್ನ ತೇಪೆ ಾಕಿ
ಹೊಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದುವೇಳೆ ಹೊಲಿದರೆ, ಆ ತೇಪೆಯು ಹಿಂಜಿಕೊಂಡು ಮೇಲಂಗಿಯಿಂದ
ಕಿತು್ತಬರುವುದು. ಆಗ ಆ ಮೇಲಂಗಿಯು ಮತ್ತಷು್ಟ ಹರಿದುಹೋಗುವುದು. 17 ಇದಲ್ಲದೆ ಜನರು
ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹಳೆ ಾ್ರ ಾರಸದ ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಕುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಹಳೆ ಬುದ್ದಲಿಗಳು
ಒಡೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ; ಮತು್ತ ಾ್ರ ಾರಸವು ಚೆಲಿ್ಲಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಾ ಾಗಲೂ
ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹೊಸಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಕಿಡುವರು. ಆಗಎರಡೂಉಳಿಯುತ್ತವೆ”ಅಂದನು.

ಮರುಜೀವ ಹೊಂದಿದ ಾಲಕಿಮತು್ತ ಗುಣಮುಖ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕ
( ಾಕರ್ 5:21-43; ಲೂಕ 8:40-56)

18ಯೇಸುಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರು ಾಗ ಸ ಾಮಂದಿರದಅಧಿ ಾರಿ ಬ್ಬನು ಆತನಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, “ನನ್ನ ಮಗಳು ಈಗ ಾನೇ ಸತು್ತಹೋದಳು. ನೀನು ಬಂದು
ಅವಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಅವಳುಮತೆ್ತ ಜೀವಂತ ಾಗುವಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

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

20ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಾ್ರವ ಾಯಿಲೆಹೊಂದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಅಲಿ್ಲದ್ದಳು. ಆಹೆಂಗಸು
ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಂದು ಆತನ ಮೇಲಂಗಿಯ ತುದಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದಳು. 21 ಆ 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 ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರಿಗೂ ಯೇಸು, 24 “ದೂರ
ಹೋಗಿರಿ, ಹುಡುಗಿ ಸತಿ್ತಲ್ಲ. ಅವಳು ನಿದೆ್ದ ಾ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
27ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಇಬ್ಬರು ಕುರುಡರು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಅವರು,

“ ಾವೀದನ ಕು ಾರನೇ, ನಮಗೆ ದಯೆತೋರು” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿದರು.
28ಯೇಸು ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋದನು. ಕುರುಡರೂ ಆತನ ಸಂಗಡ ಹೋದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,

“ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಬಲೆ್ಲನೆಂದು ನೀವು ನಂಬುತಿ್ತೕರೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಕುರುಡರು,
“ ೌದು ಪ್ರಭುವೇ, ಾವು ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

29 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ, “ನೀವು ನಂಬಿದಂತೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಗುಣ ಾಗಲಿ”
ಅಂದನು. 30 ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಬಂದಿತು. “ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಾರಿಗೂ ಹೇಳ ಾರದು”
ಎಂದು ಯೇಸು 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.
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34ಆದರೆ ಫರಿ ಾಯರು, “ಇವನು ದೆವ್ವಗಳ ಒಡೆಯನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೇ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ 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. 38ಬೆಳೆಯ
ಯಜ ಾ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. 2ಹನೆ್ನರಡು 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,
ತ ಾ್ದಯ,
4ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜಕೀಯಪಂಗಡಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಸಿ ೕನ
ಮತು್ತ ಯೇಸುವನು್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದ ಇಸ್ಕರಿ ೕತಯೂದ.

5ಯೇಸು 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. ಆದ್ದರಿಂದಬೇರೆಯವರಿಗೆಉಚಿತ ಾಗಿಸ ಾಯ ಾಡಿ. 9ನಿ ್ಮಂದಿಗೆಹಣವ ಾ್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 ಾವುದೇ ಊರಿನೊಳಕೆ್ಕ ಅಥ ಾ ನಗರಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾಗ ಅಲಿ್ಲರುವ ಉತ್ತಮ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ, ನೀವುಆಊರನು್ನ ಬಿಡುವ ತನಕ ಅವನಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ತಂಗಿರಿ. 12ಆಮನೆಗೆ
ನೀವು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾಗ, ‘ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. 13 ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರು
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ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀ ಾರ್ದಕೆ್ಕ ಅವರು ೕಗ ್ಯ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಆಶೀ ಾರ್ದವು
ಅವರಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀ ಾರ್ದವು ನಿಮಗೇ
ಹಿಂತಿರುಗಿಬರಲಿ. 14ಒಂದು ಮನೆಯವರು ಅಥ ಾ ಒಂದುಊರಿನವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸದಿದ್ದರೆ
ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಾತನು್ನ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗು ಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಾಲಿಗೆ ಹತಿ್ತದ
ಧೂಳನು್ನ ಾಡಿಸಿಬಿಡಿರಿ. 15 ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಈ ಊರಿನ ಗತಿಯು ಸೊದೋಮ್
ಮತು್ತ ಗೊ ೕರಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಾ್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, ಹೇಗೆ ಾ ಾಡಬೇಕು ಎಂದು
ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ಹೇಳಬೇ ಾದುವುಗಳನು್ನ ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ ಾಗುವುದು.
20 ಾ ಾಡುವವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನೀವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆತ್ಮನೇ 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. ಆಳುತನ್ನ ದಣಿಯಂ ಾದರೆ ಾಕು. ಕುಟುಂಬದಹಿರಿಯನನೆ್ನೕ 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) ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ
ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ. ಾನು ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ
ನೀವುಈ 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

* 10:29: ಾಣ್ಯ. ಾಮ್ರದ ಾಣ್ಯ. ದಿ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹದಿ ಾರನೇ ಒಂದು ಾಗ.
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ಕೂದಲುಗಳು ಇವೆ ಎಂಬುದು ಸಹ ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 31ಆದ ಾರಣ ಹೆದರಬೇಡಿ. ನೀವು ಅನೇಕ
ಗುಬ್ಬಚಿ್ಚಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಬಹಿರಂಗ ಾ
(ಲೂಕ 12:8-9)

32 “ಒಬ್ಬನು ಬೇರೆಯವರಮುಂದೆ, ಾನು ನನ್ನವನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಾನು ಸಹ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ
ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಅವನನು್ನ ನನ್ನವನೆಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 33 ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಜನರ ಮುಂದೆ,
ಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಾನು ಸಹ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಅವನು
ನನ್ನವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
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. 35-36ಈ ಪ್ರ ಾ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.
41ಪ್ರ ಾ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 ಾಯಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

2 ಾ್ನನಿಕ ಾದ ೕ ಾನನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳು ಅವನಿಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ೕ ಾನನು ತನ್ನ ಕೆಲವು ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
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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 ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಮಕ್ಕಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಮಕ್ಕಳು
ಮತೊ್ತಂದು ಗುಂಪಿನಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತರೆ:

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. 19ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬಂದನು.
ಆತನು ಬೇರೆ ಜನರಂತೆ ಊಟ ಾಡು ಾ್ತನೆ; ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಜನರು,
‘ನೋಡಿರಿ! ಅವನುಹೊಟೆ್ಟ ಾಕ,ಅವನು ಕುಡುಕ,ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರುಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟ ಜನರುಅವನ
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ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ’ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್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 ್ಮಬುದಿ್ದಯುಳ್ಳವರಿಗೂ ಮರೆ ಾಡಿರುವೆ. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಂತಿರುವ ಈ ಜನರಿಗೆ 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 ನೊಗವುಮೃದು ಾ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. 2 ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಫರಿ ಾಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೋಡು!
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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 ಾವೀದನುಮತು್ತ 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.
ಕೈಬತಿ್ತದವನಿಗೆ ಆರೋಗ ್ಯ ಾನ
( ಾಕರ್ 3:1-6; ಲೂಕ 6:6-11)

9ಯೇಸುಆಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅವರಸ ಾಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 10ಆಸ ಾ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 ಾರಬಳಿ ಾದರೂಒಂದು ಕುರಿಯಿದು್ದ,ಆಕುರಿಯುಸಬ್ಬತ್ದಿನದಂದು
ಕುಣಿ ಳಕೆ್ಕ ಬಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆ ಕುರಿಯನು್ನ ಕುಣಿಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತು್ತವಿರಿ. 12 ಮನುಷ ್ಯನು
ಕುರಿಗಿಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದು ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅನು ಾರ ಾದದು್ದ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
13 ನಂತರ ಯೇಸು ಕೈ ಊನ ಾಗಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈ ತೋರಿಸು” ಎಂದನು. ಅವನು

ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಆತನ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿದನು. ಕೂಡಲೇ, ಅವನ ಕೈ ಮತೊ್ತಂದು ಕೈಯಂತೆ
ಸರಿ ಾಯಿತು. 14ಆದರೆಫರಿ ಾಯರುಹೊರಟುಹೋಗಿ,ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲುಉ ಾಯಗಳನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಯೇಸು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೇವಕ

15 ಫರಿ ಾಯರು ಏನು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಆ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. ಅನೇಕಜನರುಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಆತನುಎ ಾ್ಲ ರೋಗಿಗಳನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. 16 ಆದರೆ ಾನು ಾರೆಂಬುದನು್ನ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ ಾರದೆಂದು ಆತನು
ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. 17ಪ್ರ ಾದಿ ಾದಯೆ ಾಯನುಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇಸು
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.
✡ 12:7: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಹೋಶೇಯ 6:6.
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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)

22 ಆಗ ಕೆಲವು ಜನರು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಅವನಲಿ್ಲ ದೆವ್ವವಿದು್ದದರಿಂದ
ಅವನು ಕುರುಡ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಮೂಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಆಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಾತ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ನೋಡುವುದಕೂ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. 23 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬೆರ ಾದರು. “ದೇವರು

ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವು ಾಗಿ ನಮಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದ ಾವೀದನ ಕು ಾರನು ಈತನೇ (ಯೇಸು)
ಆಗಿರಬಹುದು” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

24 ಜನರು ಹೀಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತದು್ದದನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಫರಿ ಾಯರು, “ಯೇಸು ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನ
ಶಕಿ್ತಯಮೂಲಕ ಜನರನು್ನ ದೆವ್ವಗಳಿಂದಬಿಡಿಸು ಾ್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 ಬಲಿಷ್ಠನ ಮನೆಯ ಸ್ವತ್ತನು್ನ 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 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
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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 “ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನದಂದು ದ ಣ ದೇಶದ ಾಣಿಯು ಇಂದು ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ

ಎದು್ದನಿಂತು 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 ಾತ್ಮವುಮನುಷ ್ಯನಿಂದಹೊರಗೆಬಂ ಾಗವಿ ಾ್ರಂತಿ ಾಗಿಸ್ಥಳವನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ನೀರಿಲ್ಲದ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ದು ಾತ್ಮಕೆ ್ಕ ಬೇ ಾದ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಸ್ಥಳ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ.
44ಆಗ 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 ದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಕಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವ ದುಷ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುವುದು”
ಎಂದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರೇ ಆತನ ಕುಟುಂಬ
( ಾಕರ್ 3:31-35; ಲೂಕ 8:19-21)

46ಯೇಸುವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ, ಆತನ ಾಯಿ ಮತು್ತ ಸಹೋದರರು ಬಂದು
ಹೊರಗೆನಿಂತುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 47ಒಬ್ಬನುಯೇಸುವಿಗೆ,
“ನಿನ್ನ ಾಯಿ ಮತು್ತ ಸಹೋದರರು ನಿನ ಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಾದಿ ಾ್ದರೆ, ಅವರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದನು.
48ಯೇಸು, “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, ಸಹೋದರಿಮತು್ತ ಾಯಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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13
ಬಿತ್ತನೆಯನು್ನ ಉ ಾಹರಿಸಿಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಬೋಧನೆ
( ಾಕರ್ 4:1-9; ಲೂಕ 8:4-8)

1 ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಸರೋವರದ ತೀರದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
2 ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದರು. ಆಗ ಯೇಸು ದೋಣಿ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದಡದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು. 3ಆಗಯೇಸು ಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ
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. 6 ಆದರೆ 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 ಒಳೆ್ಳಯ
ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು. ಅವು ಬೆಳೆದು ಾಳುಬಿಟ್ಟವು. ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ನೂರರಷು್ಟ, ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು
ಅರವತ್ತರಷು್ಟ, ಇನು್ನ ಕೆಲವು ಮೂವತ್ತರಷು್ಟ ಾಳುಬಿಟ್ಟವು. 9 ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವ ಜನರೇ,
ಾಲಿಸಿರಿ!”
ಯೇಸು ಾಮ್ಯಗಳನು್ನ ಏಕೆ ಬಳಸಿದನು?
( ಾಕರ್ 4:10-12; ಲೂಕ 8:9-10)

10 ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನೀನು ಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

11 ಯೇಸು, “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದ ರಹಸ್ಯ ಾದ ಸತ್ಯಗಳನು್ನ ನೀವು ಾತ್ರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲಿ್ಲರಿ.
ಈ ಸತ್ಯಗಳ ರಹಸ್ಯವು ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯ ಾರದು. 12 ಸ್ವಲ್ಪ ಾನವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು
ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಾನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಾಕಷು್ಟ ಾನವಂತ ಾಗುವನು. ಆದರೆ ಾನವನು್ನ
ಹೊಂದಿಲ್ಲದವನು ತನಗಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಾನವನೂ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು. 13ಈ ಾ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 ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದಂತೆಯೂ ನನಿ್ನಂದ ಗುಣಹೊಂದದಂತೆಯೂ ಹೀ ಾ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
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ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡಲು ಮತು್ತ ಈಗ ನೀವು ಕೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ಅನೇಕ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು
ಮತು್ತ 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 ಆಮನುಷ ್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.

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 ಾಡಿಕೊಂಡವ್ಯಕಿ್ತಯೇಬೀಜಬಿದ್ದ ಒಳೆ್ಳಯನೆಲ ಾಗಿರುವನು. ಆಮನುಷ ್ಯನು ಬೆಳೆದು ಕೆಲವು
ಾರಿ ನೂರರಷು್ಟ ಕೆಲವು ಾರಿ ಅರವತ್ತರಷು್ಟ ಮತು್ತ ಕೆಲವು ಾರಿ ಮೂವತ್ತರಷು್ಟ 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. 26ಬಳಿಕ ಗೋಧಿ ಬೆಳೆದು ತೆನೆಬಿಟಿ್ಟತು. ಅದರೊಡನೆ ಹಣಜಿ ಸಹ ಬೆಳೆಯಿತು.
27ಆಗ ಆ ರೈತನ ಸೇವಕರು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ನಿನ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ ಬೀಜ ಬಿತಿ್ತದೆ.
ಹಣಜಿ ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂತು?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

28 “ಆಮನುಷ ್ಯನು, ‘ಒಬ್ಬ ವೈರಿ ಹಣಜಿಯನು್ನ ಬಿತಿ್ತ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
“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
ಹೊರೆಕಟಿ್ಟ,ನಂತರಗೋಧಿಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಅದನು್ನ ನನ್ನ ಕಣಜಕೆ್ಕ ತನಿ್ನರಿಎಂದುಹೇಳುವೆನು’ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.”

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
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ದೊಡ್ಡ ಾಗಿರುವುದು. ಅದು ಮರ ಾ ಾಗ ಪ ಗಳು ಬಂದು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಗೂಡು
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.”
33ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು: “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ

ರೊಟಿ್ಟ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೋಗುಣಿಯಹಿಟಿ್ಟಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಹುಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ಆ
ಹುಳಿಯು ಾದಿದ ಹಿಟ್ಟನೆ್ನ ಾ್ಲ ಉಬಿ್ಬಸಿತು.”

34 ಯೇಸು ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದನು. ಆತನು ಉಪದೇಶಿಸು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ
ಾಮ್ಯಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 35ಪ್ರ ಾದಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಈ ಾತು ಇದರಿಂದ ನೆರವೇರಿತು:

“ ಾನು ಾಮ್ಯಗಳಮೂಲಕಉಪದೇಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಲೋಕಉಂಟಾದಂದಿನಿಂದಮರೆ ಾ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.

37 ಯೇಸು 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 ಾದಮತು್ತ ಕೇಡು ಾಡುವಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಕೂಡಿಸುವರು;ಅವರನು್ನ ಆತನ ಾಜ್ಯದಿಂದಹೊರಗೆ
ಾಕಿ 42 ಬೆಂಕಿಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಎಸೆದುಬಿಡುವರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ನೋವಿನಿಂದ ತಮ್ಮ
ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುವರು. 43 ಒಳೆ್ಳಯವ ಾ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 ಆಮುತ್ತನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು.

ಮೀನಿನ ಬಲೆಯ ಕುರಿ ಾದ ಾಮ್ಯ
47 “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ಸರೋವರದೊಳಗೆ ಬೀಸಿದ ಬಲೆಯಂತಿದೆ. ಆ ಬಲೆಗೆ ಅನೇಕ ಜಾತಿಯ

ಮೀನುಗಳು ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡವು. 48ಆಗ ಆ ಬಲೆಯು ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. ಬೆಸ್ತರು ಆ ಬಲೆಯನು್ನ ದಡಕೆ್ಕ
ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ಮೀನುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟ ಮೀನುಗಳನು್ನ
ಬಿ ಾಡಿದರು. 49ಈಪ್ರಪಂಚದಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುವುದು. ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಒಳೆ್ಳಯ
ಜನರಿಂದ ಕೆಟ್ಟಜನರನು್ನ ಬೇರೆ ಾಡುವರು. 50ದೇವದೂತರು ಕೆಟ್ಟಜನರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಸ್ಥಳದೊಳಕೆ್ಕ
ಎಸೆಯುವರು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಜನರು ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ನೋವಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುವರು.”
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51ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ಈ ವಿಷಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಷ ್ಯರು, “ ಾವು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡೆವು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
52ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿದಂಥ

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕನು ಒಂದು ಮನೆಯ ಯಜ ಾನನಂತಿ ಾ್ದನೆ. ಆ ಮನುಷ ್ಯನು
ಹೊಸ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಹಳೆಯ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ 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 ೕನಮತು್ತ ಯೂದ ಇವನ ಸಹೋದರರು. 56ಅವನ ಸಹೋದರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದರೆ.
ಹೀಗಿರಲು ಇವನು ಈ ಾನವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಈ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಎಲಿ್ಲಂದ
ಪಡೆದುಕೊಂಡನು?” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡು, 57ಆತನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಪರಜನರು ಮ ಾರ್ದೆ ಸಲಿ್ಲಸು ಾ್ತರೆ; ಆದರೆ ಸ್ವಂತ

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

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

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

ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ರೀತಿ
3 ಈ ಸಮಯಕೆ್ಕ ದಲೇ ಹೆರೋದ್ಯಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಹೆರೋದನು ೕ ಾ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.
8 ಏನು 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
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ಆ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೆರೋದನು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. 10ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಅವನು
ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 11ಅವರು ೕ ಾನನತಲೆಯನು್ನ ತಟೆ್ಟಯಮೇಲೆತಂದುಅವಳಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟರು. ಅವಳು ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಾಯಿ ಾದ ಹೆರೋದ್ಯಳ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು.
12 ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ಬಂದು ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ಬಳಿಕ ಅವರುಯೇಸುವಿನ 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. 14ಯೇಸು 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 ಅವರನು್ನ
ಊರುಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

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

17 ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಐದು ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಎರಡು ಮೀನುಗಳು ಾತ್ರ ಇವೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

18ಯೇಸು, “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 ತಿಂದುಮುಗಿಸಿದನಂತರ, ತಿನ್ನ ಾರದೆಉಳಿಸಿದಚೂರುಗಳನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರು
ಶೇಖರಿಸಿ ಾಗ ಹನೆ್ನರಡು ಬುಟಿ್ಟಗಳು ತುಂಬಿಹೋದವು. 21ಊಟ ಾಡಿದವರಲಿ್ಲ ಹೆಂಗಸರುಮತು್ತ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ 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. 23ಆತನು
ಜನರಿಗೆ ಶುಭವನು್ನ ಕೋರಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನೊಬ್ಬನೇ ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಆಗಲೇ ಾತಿ್ರ ಾಗಿತು್ತ. ಅಲಿ್ಲ ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದನು. 24 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ದೋಣಿಯು ಸರೋವರದಮೇಲೆ ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗಿತು್ತ. ಎದುರು ಾಳಿಯಿಂದಅಲೆಗಳ ಬಡಿತಕೆ್ಕ
ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಂಡಿತು್ತ.

25 ಆ ಾತಿ್ರಯ ಕಡೇ ಜಾವದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ 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.
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29ಯೇಸು, “ಪೇತ್ರನೇ, ಾ”ಅಂದನು.
ಕೂಡಲೆಪೇತ್ರನು ದೋಣಿಯಿಂದಇಳಿದುಯೇಸುವಿನಬಳಿಗೆನೀರಿನಮೇಲೆನಡೆದನು. 30ಆದರೆ

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. 33 ದೋಣಿಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಶಿಷ ್ಯರುಯೇಸುವನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿ, “ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೇವರಮಗನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆಯೇಸುವಿನಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
( ಾಕರ್ 6:53-56)

34 ಅವರು ಸರೋವರವನು್ನ ಾಟಿ ಗೆನೆಸರೇತ್ ದಡಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 35 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು
ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿದರು. ಆತನು ಾರೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆಯೇಸು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಜನರು ರೋಗಗಳಿಂದ
ಬೇನೆಗಳಿಂದ ನರಳುತಿ್ತದ್ದವರನೆ್ನಲ್ಲ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. 36ಆತನ 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 “ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಂದ ಬಂದ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಏಕೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ? ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರುಊಟ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

3ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ದೇವರ ಆ ಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗುವುದೇಕೆ?
4 ‘ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ೌರವ ನೀಡಿ’✡ ಎಂಬುದು ದೇವರ ಆ . ‘ ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನ
ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಯಿಯ ಾ್ನಗಲಿಹೀನೈಸಿದರೆಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು’✡ಎಂಬುದೂದೇವರಆ .
5 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಗಲಿ ಾಯಿ ಾಗಲಿ ‘ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ನನಗೆ
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ,

6 ಅವನು 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. 11ಒಬ್ಬನು ಕಲುಷಿತ ಾಗುವುದು ತನ್ನ ಾಯಿಂದ ತಿನು್ನವ ಪ ಾಥರ್ಗಳಿಂದಲ್ಲ.
ಅವನ ಾಯಿಂದ ಬರುವ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳೇ ಅವನನು್ನ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
✡ 15:4: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:12; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 5:16. ✡ 15:4: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 21:17.
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12 ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಫರಿ ಾಯರು
ಬೇಸರಗೊಂಡದು್ದ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯಿತೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

13 ಯೇಸು, “ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆ ನೆಡದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಗಿಡವನು್ನ
ಬೇರಿನೊಂದಿಗೆ ಕಿತು್ತ ಾಕ ಾಗುವುದು. 14 ಫರಿ ಾಯರಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರಿ. ಅವರೇ ಕುರುಡರು,
ಮತೊ್ತಬ್ಬರಿಗೆ ಾರಿ ತೋರಿಸಲು ಹೋಗು ಾ್ತರೆ. ಕುರುಡನು ಕುರುಡನಿಗೆ ಾರಿ ತೋರಿಸಿದರೆ
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಹಳ್ಳದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವರು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

15ಆಗ ಪೇತ್ರನು, “ನೀನು ಜನರಿಗೆ ದಲು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಮಗೆ ವಿವರಿಸು” ಎಂದನು.
16ಯೇಸು, “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. 20ಇವುಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆಊಟಕೆ್ಕ ದಲು
ಕೈತೊಳೆಯದ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ಮನುಷ ್ಯನೇನೂ ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯಳಲ್ಲದ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆಯೇಸು ಾಡಿದ ಸ ಾಯ
( ಾಕರ್ 7:24-30)

21ಯೇಸುಆಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ,ಟೈರ್ಮತು್ತ ಸೀದೋನ್ ಗಳಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
22 ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಾ ಾನ್ಯ ಾದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಾವೀದನ
ಮಗನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರು! ನನ್ನ ಮಗಳಲಿ್ಲ ದೆವ್ವ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆಮತು್ತ ಆಕೆ ಬಹಳ
ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡಳು.

23ಆದರೆ ಯೇಸು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ಆಸಿ್ತ ್ರೕಗೆಹೊರಟುಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಹೇಳು. ಆಕೆಯುಕೂಗಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆಯೇಬರುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ”
ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

24 ಯೇಸು, “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.

28ಆಗಯೇಸು, “ಅ ಾ್ಮ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆದೊಡ್ಡದು. ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ಾನು ಈಡೇರಿಸುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದನು. ಆ ಕ್ಷಣದಲೆ್ಲೕ ಆಕೆಯಮಗಳು ಗುಣ ಾದಳು.
ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ

29ಆಗಯೇಸುಆಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಗಲಿ ಾಯಸರೋವರದದಡಕೆ್ಕಹೋಗಿಒಂದುಬೆಟ್ಟದಮೇಲೆ
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 ಕುರುಡರಿಗೆ ಮತೆ್ತ ದೃಷಿ್ಟ ಬಂದದ್ದನೂ್ನ ಕಂಡು ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಅ ಾ್ಶಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದರು.
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ಾಲು ್ಕ ಾವಿರಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆ ಆ ಾರ ಾನ
( ಾಕರ್ 8:1-10)

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

33 ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟಕೆ್ಕ ಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟ ನಮಗೆ ಎಲಿ್ಲ
ಸಿಕು ್ಕತ್ತದೆ? ಇಲಿ್ಲಗೆ ಾವಊರೂ ಸಮೀಪ ಾಗಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

34ಆತನು, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಶಿಷ ್ಯರು, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಏಳು ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆಮತು್ತ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳಿವೆ” 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.
37ಜನರೆಲ್ಲರೂ 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 ಾವಿರ ಮಂದಿಯಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲದೆ ಹೆಂಗಸರು ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು
ಸಹ ಊಟ ಾಡಿದರು. 39 ಬಳಿಕ ಯೇಸು 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.
2ಯೇಸು, “ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗು ಾಗ ಹ ಾ ಾನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಆ ಾಶವು ಕೆಂ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಹ ಾ ಾನವಿರುತ್ತದೆ 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 ಾಗಿ
ಒಂದು ಅದು್ಭತ ಾ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)

5ಯೇಸುಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಸರೋವರವನು್ನ† ಾಟಿಹೋದರು. ಆದರೆ ಶಿಷ ್ಯರು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತರಲುಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು. 6ಯೇಸು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ! ಫರಿ ಾಯರಮತು್ತ ಸದು್ದ ಾಯರ
ಹುಳಿಗೆ ಒಳ ಾಗಬೇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
* 16:4: ೕನನ ಾ್ಲದ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ ೕನನು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಾಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿನಲಿ್ಲದು್ದದು ಯೇಸು ಮೂರು
ದಿನ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲದ್ದಂತೆ. † 16:5: ಸರೋವರ ಗಲಿಲೇಯ ಸರೋವರ.
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7 ಶಿಷ ್ಯರು ಇದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಚಚಿರ್ಸಿದರು. ಅವರು, “ ಾವು ರೊಟಿ್ಟ ತರಲು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ
ಯೇಸು 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? ಜನರುಊಟ ಾಡಿದಮೇಲೆ ನೀವುಅನೇಕ ಬುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸಿದು್ದ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ? 10ಏಳು ರೊಟಿ್ಟಗಳ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ
ಜನರಿಗೆಊಟ ಾಡಿಸಿದು್ದ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ? ಜನರು ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅನೇಕ
ಬುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸಿದು್ದ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ? 11ಆದ್ದರಿಂದ ಾ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 ಬೋಧನೆಯಪ್ರ ಾವಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.

ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಪೇತ್ರನ ಪ್ರಕಟನೆ
( ಾಕರ್ 8:27-30; ಲೂಕ 9:18-21)

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, “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಾರೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
16 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನು, “ನೀನೇ ಬರಬೇ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರಸ್ತನು. ನೀನೇ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ

ಮಗನು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
17 ಯೇಸು, “ ೕನನ ಮಗ ಾ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 ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಭೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟತೆ್ತೕನೆ. ಾ ಾಳಲೋಕದ ಬಲವು ನನ್ನ ಸಭೆಯನು್ನ
ಸೋಲಿಸ ಾರದು. 19 ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದ ಬೀಗದ ಕೈಗಳನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀಡುವ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ದೇವರ ಾ್ಯಯತೀ ಾರ್ಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ
ನೀಡುವ ಕ್ಷಮೆಯು ದೇವರ ಕ್ಷಮೆ ಾಗಿರುತ್ತದೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

20ಬಳಿಕ 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 ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎದು್ದಬರಬೇ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದನು.
‡ 16:18: ಪೇತ್ರ ಅಂದರೆ “ಬಂಡೆ.” ಇದು ಪದ ಬಳಕೆಯ “ಶೆ್ಲೕಚೆ್ಛ ಾಗಿದೆ.”
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22 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲಿ್ಲ ಕರೆದೊಯು್ದ, “ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡಲಿ,
ನಿನಗೆಂದಿಗೂ ಾಗೆ ಸಂಭವಿಸದಿರಲಿ!” ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದನು.

23ಆಗಯೇಸು 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
ಅದರಿಂದಅವನಿಗೇನು ಪ್ರ ೕಜನ? ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಏನನು್ನ ಾನೇ
ಕೊಡಬಲ್ಲನು? 27ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಮಹಿಮೆ ಡನೆಮತು್ತ ತನ್ನ ದೂತರೊಡನೆ
ಮರಳಿ ಬಂದು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಅವನವನ ಾ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)

1ಆರುದಿನಗಳತರು ಾಯ,ಪೇತ್ರನನು್ನ, ಾಕೋಬನನು್ನಮತು್ತ ಾಕೋಬನಸಹೋದರ ಾದ
ೕ ಾನನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡುಯೇಸು ಎತ್ತರ ಾದ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ಅವರಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ
ಾರೂ ಅಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ. 2ಈ ಶಿಷ ್ಯರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಆತನು ರೂ ಾಂತರ ಹೊಂದಿದನು. ಆತನ

ಮುಖವು ಸೂಯರ್ನಂತೆ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಯಿತು. ಆತನ ಉಡುಪುಗಳು ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಬೆಳ್ಳ ಾದವು.
3 ಅಲ್ಲದೆ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಾ ಾಡು ಾ್ತ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅವರೇ ೕಶೆ ಮತು್ತ
ಎಲೀಯ.

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

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

6 ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡವಿದ್ದ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೂ ಈ ಧ ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅವರು ಬಹಳ ಭಯದಿಂದ
ಬೋರಲಬಿದ್ದರು. 7 ಆಗ ಆತನು ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವರನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ, “ಏಳಿ, ಹೆದರಬೇಡಿ”
ಎಂದನು. 8ಅವರು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಾಗಯೇಸು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲಿ್ಲದ್ದನು.

9 ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕಂಡ
ದಶರ್ನವನು್ನ ಈಗ ಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆಮನುಷ ್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. 12 ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಎಲೀಯನು ಈ ಾಗಲೇ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಆತನು ಾರೆಂಬುದು
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ತಮಗಿಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಅವನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು
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ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವರು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 13ಯೇಸು 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 ಆತನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, 15 “ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ದಯೆತೋರು. ಅವನು
ಮೂ ಾರ್ರೋಗದಿಂದ ಬಹಳ ಾಧೆಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಆ ಾಗೆ್ಗ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ಬೀಳು ಾ್ತನೆ. 16 ಾನು ನನ್ನಮಗನನು್ನ ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ತಂದೆನು. ಆದರೆಅವನನು್ನ 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. 18ಯೇಸು ಾಲಕನಲಿ್ಲದ್ದ ದೆವ್ವಕೆ ್ಕ ಬಲ ಾಗಿ ಗದರಿಸಲು ದೆವ್ವವು
ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು. ಅವನಿಗೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲೆ್ಲೕ ಗುಣ ಾಯಿತು.

19ಆಗಶಿಷ ್ಯರು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿಯೇಸುವಿನಬಳಿಗೆಬಂದು, “ಅವನನು್ನ ದೆವ್ವದಿಂದಬಿಡಿಸಲು ಾವು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ ನಮಗೇಕೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದರು.

20ಅದಕೆ್ಕಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಪವಿ ಾ್ವಸವೇ ಅದಕೆ್ಕ ಾರಣ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಾಸಿವೆ ಾಳಿನಷಿ್ಟದ್ದರೂ,ಈಪವರ್ತಕೆ್ಕ ‘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.
ಆದರೆಮೂರನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ಆತನು ಮರಣದಿಂದಮೇಲೆದು್ದ ಬರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ತೆರಿಗೆಯ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ

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

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

ಹೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಭೂಲೋಕದ ಾಜರುಗಳು ಜನರಿಂದ ಅನೇಕ
ಬಗೆಯ ತೆರಿಗೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಜನರು ಾರು? ಾಜನ ಮಕ್ಕಳೇ
ಅಥ ಾ ಬೇರೆ ಜನರೇ? ನಿನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರಯವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

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

ವಸೂಲಿ ಾ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.
* 17:21: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 21 ನೇ ವಚನವನು್ನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ನೀವು ಉಪ ಾಸ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿದರಷೆ್ಟೕ ಅಂಥ
ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಲು ಾಧ್ಯ.”
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18
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾ್ಥನ ಾರಿಗೆ?
( ಾಕರ್ 9:33-37; ಲೂಕ 9:46-48)

1ಆಸಮಯದಲಿ್ಲ ಶಿಷ ್ಯರುಯೇಸುವಿನಬಳಿಗೆಬಂದು, “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಾರಿಗೆಅತು್ಯತ್ತಮ
ಾ್ಥನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
2 ಯೇಸು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನು್ನ ತನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಕರೆದು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಮುಂದೆ ಆ ಮಗುವನು್ನ 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. 4ಈ 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 ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ
ಮುಳುಗುವುದೇ ಉತ್ತಮ. 7 ಜನರನು್ನ ಾ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 ಬೆಂಕಿಯನರಕದಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವದಕಿ್ಕಂತ ಒಂದೇ ಕಣು್ಣಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ನಿತ್ಯಜೀವ
ಹೊಂದುವುದೇ ನಿನಗೆಉತ್ತಮ.
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,
ಅವನು ಉಳಿದ ತೊಂಭತೊ್ತಂಭತು್ತ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆಯೇ 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,
* 18:11: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 11 ನೇ ವಚನವನು್ನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಜನರನು್ನ
ರ ಸುವದಕೆ್ಕ ಬಂದನು.”
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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 ದೂರಿನ ವಿಷಯದಲೂ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಅಥ ಾಮೂವರು ಾ ಗಳಿರುವರು.†
17 ಅವನು ಅವರ ಾತನೂ್ನ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ, ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸು. ಅವನು ಸಭೆಯ ಾತನೂ್ನ
ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಅವನನು್ನ ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡದಮನುಷ ್ಯನಂ ಾಗಲಿ ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರನಂ ಾಗಲಿ
ಪರಿಗಣಿಸಿರಿ.

18 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀಡುವ ನಿಷಿ ಾ್ಧ ಯು
ದೇವರೇ ನೀಡಿದ ನಿಷಿ ಾ್ಧ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವುಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀಡುವಅನುಮತಿಯುದೇವರೇ
ನೀಡಿದ ಅನುಮತಿ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 19 ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಒಮ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ
ಏನನೆ್ನೕ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು ಾ್ತನೆ. 20ಇದು 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.
22ಯೇಸು, “ಏಳು ಸಲಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಅವನು ನಿನಗೆ ಎಪ್ಪತೆ್ತೕಳು 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. 25 ಆ 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,ಅದೇಸೇವಕನು ತನಗೆನೂರುಬೆಳಿ್ಳಯ ಾ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 “ಆಗಯಜ ಾನನು ತನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆದು, ‘ನೀನು ದುಷ್ಟ ಸೇವಕನು. ನೀನು ನನಗೆ
ಹೆಚು್ಚ ಹಣ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಾಲವನೆ್ನಲ್ಲ ಾನು
ಮನಿ್ನಸಿಬಿಟೆ್ಟ. 33ಹೀಗಿರಲು ಾನು ನಿನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿದಂತೆನಿನ್ನ ತೆ ಸೇವಕನಿಗೂನೀನು ಕರುಣೆ
† 18:16: ಆದರೆ… ಾ ಗಳಿರುವರು ನೋಡಿರಿ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 19:15.
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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.

19
ವಿ ಾಹ ವಿಚೆ್ಛೕದನದ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆ
( ಾಕರ್ 10:1-12)

1ಯೇಸು 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.

3ಕೆಲವುಫರಿ ಾಯರುಯೇಸುವಿನಬಳಿಗೆಬಂದುಆತನನು್ನ 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.✡ 5 ಆದ ಾರಣ
ದೇವರು, ‘ಪುರುಷನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇಶರೀರ ಾಗುವರು.’✡ ಎಂದುಹೇಳಿದನು. 6ಆದ್ದರಿಂದಇವರಿಬ್ಬರು ಇನು್ನಮೇಲೆ
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 ೕಶೆಯು ಹೇಳಿದೆ್ದೕಕೆ?” 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” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಯೇಸುವಿನಿಂದಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಾ್ವಗತ
( ಾಕರ್ 10:13-16; ಲೂಕ 18:15-17)

✡ 19:4: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 1:27; 5:2. ✡ 19:5: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 2:24.
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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” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

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”✡ ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

20 ಆ ಯುವಕನು, “ ಾನು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಬೇರೆ ಏ ಾದರೂ
ಾಡಬೇಕೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
21ಯೇಸು, “ನೀನು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾರಿ, ಬಂದ

ಹಣವನು್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡು. ಆಗ ನಿನಗೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಭಂ ಾರ ಇರುವುದು. ನಂತರ
ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು!” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

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.

26 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ದೃಷಿ್ಟಸಿ, “ಇದು ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಅ ಾಧ್ಯ ಾದ ಾಯರ್. ಆದರೆ
ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಾಧ್ಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ ಾವು ನಮಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದೆವು.
ನಮಗೆ ಏನು ದೊರಕುವುದು” ಎಂದನು.

28ಯೇಸು 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.

✡ 19:19: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:12-16; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 5:16-20; ಾಜಕ. 19:18.
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30 ಆದರೆ 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. 2ಒಂದು ದಿನಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಾರನಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯವನು್ನ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆ
ಕೆಲಸ ಾರರನು್ನ ಅವನು ತೋಟಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

3 “ಸು ಾರು ಒಂಭತು್ತ ಗಂಟೆಗೆಯಜ ಾನನು ಪೇಟೆಯಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಏನೂ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ
ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವರನು್ನ ಅವನು ಅಲಿ್ಲ ಕಂಡನು. 4 ಅವನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನೀವು ಹೋಗಿ ನನ್ನ
ತೋಟದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುವು ಾದರೆನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾದ ಕೂಲಿಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ’ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 5ಆ ಕೂಲಿ ಾ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.
“ಆ ಯಜ ಾನನು, ‘ ಾ ಾದರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ 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 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? 14ಆದ್ದರಿಂದ

ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೂಲಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಾನು ನಿನಗೆ ಎಷು್ಟ ಕೂಲಿ ಕೊಟೆ್ಟನೋ ಅಷೆ್ಟೕ
ಕೂಲಿಯನು್ನ ಕೊನೆಗೆ ಗೊತು್ತ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟವನಿಗೂ ಕೊಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತೆ್ತೕನೆ. 15ನನ್ನ 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.
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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 ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು.
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 ತಂದೆಯು ಆ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾರಿ ಾಗಿ ಾಯಿ್ದರಿಸಿ ಾ್ದನೋ
ಅವರಿಗೇ ಆ ಅವ ಾಶವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದನು.

24ಉಳಿದ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಆ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡರು.
25ಯೇಸು ಶಿಷ ್ಯರನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕರೆದು, “ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದಅಧಿಪತಿಗಳುಜನರಮೇಲೆತಮ್ಮಅಧಿ ಾ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 ಾರನು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಸೇವೆ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ 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 ಾಗಿಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್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)

1 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನತ್ತ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಆಲಿವ್ ಗುಡ್ಡದ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆತ್ಛಗೆಯನು್ನ ಸಮೀಸಿದರು. 2ಅಲಿ್ಲ 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.

4ಪ್ರ ಾ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

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

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

ಪರಲೋಕದ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ!”

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

11 ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಅನೇಕ ಜನರು, “ಈತನೇ ಯೇಸು. ಈತನು ಗಲಿ ಾಯ
ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ನಜರೇತ್ ಎಂಬಊರಿನ ಪ್ರ ಾದಿ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
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. 13 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ,

“ ‘ನನ್ನ ಆಲಯವು ಾ್ರಥರ್ ಾಲಯ ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು’✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ.
ಆದರೆ ನೀವು ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ‘ಕಳ್ಳರ ಗವಿ’ಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ”✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
* 21:9: ಕೊಂ ಾಡಿರಿ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ “ಹೊಸನ್ನ” ಎಂಬ ಹೀಬೂ್ರ ಪದವನು್ನ ಬಳಸ ಾಗಿದೆ. ಈ ಪದದ ಅಥರ್ “ರ ಸು.”
ಇದನು್ನ “ಕೊಂ ಾಡಿರಿ” ಎಂಬಥರ್ದಲಿ್ಲ ಬಳಸ ಾಗಿದೆ. ✡ 21:13: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ 56:7. ✡ 21:13: ಉಲೆ್ಲೕಖನ:
ಯೆರೆಮೀಯ 7:11.
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14 ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಕುರುಡರು ಮತು್ತ ಕುಂಟರು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.
ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. 15ಮ ಾ ಾ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 ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ಹೇಳುತಿ್ತರುವ
ಾತುಗಳನು್ನ ನೀನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಯೇಸು, “ ೌದು, ‘ನೀನು ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಎಳೆಯ ಕೂಸುಗಳಿಗೂ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಲು

ಕಲಿಸಿರುವೆ’✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಓದಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

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

18ಮರುದಿನಮುಂಜಾನೆಯೇಸು 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.

20ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿಬಹಳಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ, “ಈಅಂಜೂರದಮರವುಅಷು್ಟ ಬೇಗನೆಹೇಗೆ
ಒಣಗಿ ಹೋಯಿತು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

21ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಸಂಶಯಪಡದೆ ನಂಬಿದರೆ ಾನು
ಈ ಮರಕೆ್ಕ ಾಡಿದಂತೆ ನೀವೂ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ. ಅಲ್ಲದೆ ಇನೂ್ನ 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” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿ ಾರದ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಸಂದೇಹ
( ಾಕರ್ 11:27-33; ಲೂಕ 20:1-8)

23ಯೇಸು 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.

24ಯೇಸು, “ ಾ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!” ಎಂದುಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು.

ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕುರಿತು ತ ್ಮಳಗೆ,
“ ‘ ೕ ಾನನು ಕೊಟ್ಟ ದೀ ಾ ಾ್ನನವು ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿತು’ ಎಂದರೆ, ‘ ಾ ಾದರೆ
ೕ ಾನನನು್ನ ನೀವು ಏಕೆ 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.
✡ 21:16: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ 8:2.
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27 ಬಳಿಕ ಅವರು, “ ೕ ಾನನಿಗೆ ಎಲಿ್ಲಂದ ಅಧಿ ಾರ ಬಂದಿತೋ ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
ಆಗ ಯೇಸು, “ಇವುಗಳನು್ನ ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಾನು ಸಹ

ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕುರಿತುಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಾಮ್ಯ
28 “ಒಬ್ಬಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಆಮನುಷ ್ಯನು ದಲನೆಯಮಗನಬಳಿಗೆ

ಹೋಗಿ, ‘ಮಗನೇಈದಿನನೀನುಹೋಗಿ,ನನ್ನ ಾ್ರ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡು’ಎಂದುಹೇಳಿದನು.
29 “ಅದಕೆ್ಕ ಮಗನು, ‘ ಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದನು. ಆದರೆ ಆ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ

ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
30 “ತಂದೆಯು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಮಗನ ಬಳಿಗೆಹೋಗಿ, ‘ಮಗನೇ,ಈದಿನನೀನು ಾ್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 ನೀವುಅಂದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆಅವರು ನಿಮಗಿಂತಮುಂಚೆಯೇ
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 ಹೊಂದಲು ಮತು್ತ
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 ಸಮಯಬಂ ಾಗ ತನ್ನ
ಾಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಸೇವಕರನು್ನ ರೈತರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
35 “ಆದರೆ ರೈತರು ಆ ಸೇವಕರನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಹೊಡೆದರು; ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ

ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿದರು; ಮೂರನೇ ಸೇವಕನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು. 36ಆದ್ದರಿಂದ 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 ರೈತರು ಮಗನನು್ನ ಹಿಡಿದು ತೋಟದಿಂದ
ಹೊರಕೆ್ಕಸೆದು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.

40 “ಹೀಗಿರಲು ತೋಟದಯಜ ಾನನು ಾನೇ ಬಂ ಾಗ ಈ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಾಡು ಾ್ತನೆ?”
41ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಜಕರುಮತು್ತ ಾಯಕರು, “ಅವನುಖಂಡಿತ ಾಗಿಆದುಷ್ಟಜನರನು್ನ ಕೊಂದು

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

42ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ನೀವು ಇದನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಓದಿದಿ್ದೕರಿ:
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‘ಮನೆ ಕಟು್ಟವವರು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ ಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಯಿತು.
ಪ್ರಭುವು ಇದನು್ನ ಾಡಿದನು. ಇದು ನಮಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾಗಿದೆ.’ ಕೀತರ್ನೆ. 118:22, 23

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

45ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರು ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಈ ಾಮ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ, ತಮ್ಮನೆ್ನೕ
ಕುರಿತು ಇವುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. 46 ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು
ಉ ಾಯ ಹುಡುಕಿದರೂ ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸು 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 ಮಗನಮದುವೆಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಾಜನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ.
3 ಆ ಾಜನು ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಔತಣಕೆ್ಕ ಆ ಾ್ವನಿಸಿದನು. ಅಡಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಾದ ಬಳಿಕ ಾಜನು ತನ್ನ
ಸೇವಕರಮೂಲಕ ಆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವರು ಔತಣಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ.

4 “ಆಮೇಲೆ ಾಜನು ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು ಸೇವಕರನು್ನ ಕರೆದು, ‘ಈ ಜನರನು್ನ ಾನು ಆಗಲೇ
ಆ ಾ್ವನಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಔತಣವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ಅಡಿಗೆ ಾಗಿ ಕೊಬಿ್ಬದ 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. 6 ಇನು್ನ 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, ‘ಮದುವೆಊಟ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ಾನು ಆ ಾ್ವನಿಸಿದ್ದ ಜನರು
ಊಟಕೆ್ಕ ಬರುವಷು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 9 ಆದ್ದರಿಂದ ಬೀದಿಯ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ನೀವು ಕಂಡಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಔತಣಕೆ್ಕ ಆ ಾ್ವನಿಸಿರಿ’ಎಂದನು. 10ಅಂತೆಯೇಸೇವಕರು 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.

14 “ ೌದು, ಆ ಾ್ವನಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅನೇಕ ಾದರೂ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಕೆಲವರು ಾತ್ರ.”
ಯೇಸುವನು್ನ ವಂಚಿಸಲುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಪ್ರಯತ್ನ
( ಾಕರ್ 12:13-17; ಲೂಕ 20:20-26)
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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 ಕೆಲವರುಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜಕೀಯಪಂಗಡಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದ್ದರು. ಈಜನರು, “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. 17ಆದ್ದರಿಂದ 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? 19ತೆರಿಗೆ ಾಗಿ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಾಣ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ತೋರಿಸಿರಿ”ಎಂದನು. ಜನರು ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯವನು್ನ ಆತನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. 20ಆಗಆತನು,
“ ಾಣ್ಯದಮೇಲೆ ಾರಮುಖಚಿತ್ರವಿದೆಮತು್ತ ಾರ ಹೆಸರಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

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

ಅಂದನು.
22ಯೇಸು 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. ಹೀಗೆಯೇ ಮೂರನೆಯ ಸಹೋದರನಿಗೂ ಮತು್ತ 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.

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. 31 ಸತ್ತವರ ಪುನರು ಾ್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

* 22:24: ಬೋಧಕನೇ … ಬೇಕೆಂದು ನೋಡಿರಿ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 25:5; ಆದಿ ಾಂಡ 38:8. ✡ 22:32: ಉಲೆ್ಲೕಖನ:
ವಿ ೕಚನ. 3:6.
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ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಪ್ರವೀಣ ಾಗಿದ್ದ ಫರಿ ಾಯನೊಬ್ಬನುಯೇಸುವನು್ನ 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 ಗ್ರಂಥಗಳುಈಎರಡು ಆ ಗಳ ಅಥರ್ವನೆ್ನೕ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
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
ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು’ ಕೀತರ್ನೆ. 110:1

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 45 ಾವೀದನು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ‘ಪ್ರಭು’ ಎಂದು ಕರೆದಿ ಾ್ದನೆ. ಹೀಗಿರಲು ಆತನು
ಾವೀದನಿಗೆಮಗ ಾಗಲು ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ?” ಅಂದನು.
46ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಶೆ್ನಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡಲು ಫರಿ ಾ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 ಅವುಗಳಿಗೆವಿಧೇಯ ಾ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. 6ಆ ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಔತಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಗೂ
✡ 22:37: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 6:5. ✡ 22:39: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ. 19:18.
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ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಅತಿ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದ ಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಅಪೇ ಸು ಾ್ತರೆ. 7 ಾರುಕಟೆ್ಟಗಳಲಿ್ಲ
ಜನರು ತಮಗೆ ಮ ಾರ್ದೆ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸು ಾ್ತರೆ; ಜನರಿಂದ ಉಪದೇಶಕರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
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 ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವವನುಉನ್ನತಿಗೇರಿಸಲ್ಪಡುವನು.

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 ಾಡಿದರೆಅದಕೆ್ಕೕನೂಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ ಎನು್ನತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆಒಬ್ಬನು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲರುವಚಿನ್ನದ
ಮೇಲೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದರೆ, ಅವನು ಅದನು್ನ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ! 17 ನೀವು
ಕುರುಡ ಾದಮೂಖರ್ರು! ಾವುದುಹೆಚಿ್ಚನದು? ಚಿನ್ನ ೕ ಅಥ ಾದೇ ಾಲಯ ೕ? ಆಚಿನ್ನವು
ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಂಡದು್ದ ದೇ ಾಲಯದಿಂದಲೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇ ಾಲಯವೇ ಹೆಚಿ್ಚನದು.

18 “ಒಬ್ಬನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ಅದಕೆ್ಕೕನೂ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ ಎನು್ನತಿ್ತೕರಿ.
ಆದರೆಒಬ್ಬನುಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮೇಲಿರುವ ಾಣಿಕೆಯಮೇಲೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದರೆಅವನುಅದನು್ನ
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.
22ಪರಲೋಕದಮೇಲೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡುವವನುದೇವರಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆಯೂಆಸಿಂ ಾಸನದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರು ಾತನಮೇಲೆಯೂ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂ ಾಯಿತು.

23 “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನೀವು ಕಪಟಿಗಳು.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದರಲೂ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪುದೀನ, ಸಬ್ಬಸಿ್ಸಗೆ ಸೊಪು ್ಪ, ಜೀರಿಗೆ ಗಿಡಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಸಹ ಹತ್ತರಲೊ್ಲಂದು ಾಲನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಬೋಧನೆಗಳಲಿ್ಲ
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದ ಆ ಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ಾ್ಯಯವನೂ್ನ ಕರುಣೆಯನೂ್ನ
ಯ ಾಥರ್ತೆಯನೂ್ನ ನೀವುತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಈಆ ಗಳಿಗೆನೀವು ದಲು ವಿಧೇಯ ಾಗಿ,ಈಗ
ಾಡುತಿ್ತರುವಂಥ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕಿತು್ತ. 24ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.

* 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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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. 26ಫರಿ ಾಯರೇ, ನೀವು

ಕುರುಡರು! ದಲು ಬಟ್ಟಲಿನ ಒಳ ಾಗವನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಶುಚಿ ಾಡಿರಿ. ಆಗಬಟ್ಟಲಿನಹೊರ ಾ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. ಆದರೆ
ಒಳ ಾಗ ಸತ್ತವರ ಎಲುಬುಗಳಿಂದಲೂ ಎ ಾ್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. 31ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದವರಮಕ್ಕಳು
(ಸಂತತಿಯವರು) ನೀವೇ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದೇ ಆ ಾರ ಾಗಿದೆ. 32 ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ ಆ
ಾಪವನು್ನ ನೀವುಪೂತಿರ್ ಾಡುವಿರಿ!
33 “ನೀವು ಸಪರ್ಗಳು! ನೀವು ವಿಷಕರ ಾದ ಾವುಗಳ ಕುಟುಂಬದವರು! ನೀವು ದೇವರಿಂದ

ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರಿರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರು ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂಬ ತೀಪುರ್ಹೊಂದಿ 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 ಊರಿಂದಊರಿಗೆ
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 ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಈಅಪ ಾಧಗಳೆ ಾ್ಲ ಬರುತ್ತವೆ.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರಿಗೆಯೇಸು ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
(ಲೂಕ 13:34-35)

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. 38ಈಗನಿನ್ನಮನೆಯು 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)

✡ 23:39: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 118:26.
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1 ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ದೇ ಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ
ತೋರಿಸಲು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 2ಆಗಯೇಸು “ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೋಡುತಿ್ತದಿ್ದೕ ಾ? ಾನು
ನಿಮಗೆಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ. ಇಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲನಮೇಲೆಕಲು್ಲಉಳಿಯದಂತೆ
ಎ ಾ್ಲ ಕಲು್ಲಗಳು ಕೆಡವಲ್ಪಡುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3ಬಳಿಕಯೇಸು ಆಲಿವ್ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ, ಶಿಷ ್ಯರು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿಯೇಸುವಿನ
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.

4ಯೇಸು 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 ಾಂಗಗಳಿಗೆವಿರೋಧ ಾಗಿಯುದ್ದ ಾಡುತ್ತವೆ. ಾಜ್ಯಗಳುಬೇರೆಬೇರೆ ಾಜ್ಯಗಳಿಗೆವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡುತ್ತವೆ. ಬರ ಾಲಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. 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. 10ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು. 11ಅನೇಕ
ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬಂದು ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರನು್ನ ವಂಚಿಸುವರು. 12 ಲೋಕದಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟತನವು
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಬಹುಜನ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಅಡಗಿಹೋಗುವುದು. 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. ಈಭಯಂಕರ ಾದವಸು್ತವುದೇ ಾಲಯದಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ನೀವು
ನೋಡುವಿರಿ. (ಇದನು್ನ ಓದುತಿ್ತರುವವನು ಇದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.) 16ಆ 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 ಸಂಕಟವು ಎಂದೂ 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.

* 24:15: ಭಯಂಕರ ಾದ… ವಸು್ತ ಂದನು್ನ ನೋಡಿರಿ: ಾನಿಯೇಲ 9:27; 12:11.
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24 ಸುಳು್ಳಕಿ್ರಸ್ತರು ಮತು್ತ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬಂದು ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವರು.

25ಅದು 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.
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.
31ಮ ಾ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. 39ಏನು 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
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ಬಿಡ ಾಗುವುದು. 41 ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರು ಬೀಸುವ ಕಲಿ್ಲನಲಿ್ಲ ಾನ್ಯ ಬೀಸುತಿ್ತದ್ದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದುಮತೊ್ತಬ್ಬಳನು್ನ ಬಿಡ ಾಗುವುದು.

42 “ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಬರುವ ದಿನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು.
43 ಇದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ. ಕಳ್ಳನು ಾ ಾಗ ಬರು ಾ್ತನೆಂದು ಮನೆಯಯಜ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ,
ಅವನು ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ ಕಳ್ಳನನು್ನ ಮನೆ ಳಗೆ 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. ಆ ಯಜ ಾನನು ತನ್ನ
ಆಸಿ್ತಗೆ ಾ್ಲ ಆ ಸೇವಕನನು್ನ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವನು.

48 “ಆದರೆ ಸೇವಕನು ದುಷ್ಟ ಾಗಿದ್ದರೆಮತು್ತ ತನ್ನಯಜ ಾ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. ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಕನಿ್ನಕೆಯರು ತಮ್ಮ ದೀಪಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಮದುಮಗನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟರು. 2 ಅವರಲಿ್ಲ ಐದು ಮಂದಿ ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿದ್ದರು.
ಇನು್ನಳಿದಐದುಮಂದಿಬುದಿ್ಧವಂತೆಯ ಾ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! ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವಎಣೆ್ಣ ನಮಗೇ ಾ ಾಗದಿರಬಹುದು. ಅಂಗಡಿಗೆಹೋಗಿ
ಕೊಂಡುಕೊಳಿ್ಳರಿ’ ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

10 “ಆದ್ದರಿಂದ ಐದು ಮಂದಿ ಬುದಿ್ಧಹೀನ 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.
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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. ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಾನು ಹೊರಡುವುದಕೆ್ಕ

ಮುಂಚೆ ತನ್ನ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
15ಅವನುಆಸೇವಕರ ಾಮಥ್ಯರ್ಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿಎಷೆ್ಟಷು್ಟ 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. 16ಐದು 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.
18ಆದರೆ 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 ವಿಚಾರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿದನು. 20 ಐದು 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 ಒಳೆ್ಳಯ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಉಪ ೕಗಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿನಗೆ ಇದಕಿ್ಕಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಬಂದು ನನ್ನ ೌ ಾಗ ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇರು’ ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

22 “ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ತ ಾಂತು ಹೊಂದಿದ್ದ ಸೇವಕನುಯಜ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ಧಣಿಯೇ,
ನೀನು ನನಗೆಎರಡು ತ ಾಂತು ಕೊಟೆ್ಟ. ಾನುಆಹಣವನು್ನಉಪ ೕಗಿಸಿಇನೂ್ನ ಎರಡು ತ ಾಂತು
ಸಂ ಾದಿಸಿರುವೆ’ಅಂದನು.

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 ಸೇವಕನು ಯಜ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ಧಣಿಯೇ,
ನೀನು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಮನುಷ ್ಯನು ಎಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲ. ನೀನು ನೆಡದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಾಶಿ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು ಮತು್ತ ಬೀಜ ಬಿತ್ತದ 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.

* 25:15: ತ ಾಂತು ಒಂದು ತ ಾಂತು ಅಂದರೆ 30,000 ದಿ ಾರಿ. ಒಂದು ದಿ ಾರಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನ ಒಂದು ದಿನದ ಸಂಬಳ.
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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. 30ಬಳಿಕ ಆಯಜ ಾ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 ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂಮತು್ತ 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 ಾಯಿಲೆಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದದೆ್ದನು,
ನೀವು ನನಗೆ ಆರೈಕೆ ಾಡಿದಿರಿ. ಾನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದನು, ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿರಿ’
ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

37 “ಆಗ ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರು, ‘ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಹಸಿದಿದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ ಾ ಾಗ ನಿನಗೆ ಆ ಾರ
ಕೊಟೆ್ಟವು? ನೀನು ಾ ಾರಿದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ ಾ ಾಗ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟೆ್ಟವು? 38 ನೀನು
ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿಮನೆಯಿಂದದೂರ ಾ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. 42ಏಕೆಂದರೆ ಾ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 ಾ ಾಗಬಟೆ್ಟಯಿರಲಿಲ್ಲ? ನೀನು ಾ ಾಗ ಾಯಿಲೆಬಿದಿ್ದದೆ್ದಮತು್ತ
ಸೆರೆ ಾಸದಲಿ್ಲದೆ್ದ? ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ಾವುನೋಡಿಯೂನಿನಗೆಸ ಾಯ ಾಡದೆಹೋದದು್ದ ಾ ಾಗ?’
ಎಂದುಉತ್ತರಿಸುವರು.
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45 “ಆಗ ಾಜನು, ‘ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಇಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಏನೇನು
ಾಡಲಿಲ್ಲ ೕ ಅದನು್ನ ನನಗೂ ಾಡದಂ ಾಯಿತು’ ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಡುವನು.
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 ಹಿರಿಯಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು, ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಭವನದಲಿ್ಲ
ಸಭೆ ಸೇರಿದರು. ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಹೆಸರು ಾ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)

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

8 ಇದನು್ನ ನೋಡಿದ ಶಿಷ ್ಯರು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು, “ಆ ಸುಗಂಧತೈಲವನು್ನ ಏಕೆ
ಾಳು ಾಡಿದೆ? 9ಅದನು್ನ ಬಹಳ ಹಣಕೆ್ಕ ಾರಿ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬಹು ಾಗಿತ್ತ ಾ್ಲ” ಎಂದರು.
10ಆದರೆ 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 ಾ್ಕಗಿ ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ
ಸುಗಂಧತೈಲವನು್ನ ಸುರಿದಳು. 13 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಪ್ರಪಂಚ ಾದ್ಯಂತ
ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸ ಾಗುವುದೋ ಅಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಈಕೆಯ ನೆನಪಿ ಾ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.
16ಅಂದಿನಿಂದಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡಲುಯೂದನು ಸಮಯ ಾಯುತಿ್ತದ್ದನು.

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

17ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದರೊಟಿ್ಟಯಹಬ್ಬದ ದಲನೆಯದಿನದಂದುಶಿಷ ್ಯರುಯೇಸುವಿನಬಳಿಗೆಬಂದು,
“ ಾವು ನಿನ ಾಗಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದಊಟವನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
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18 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನೀವು ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಾನು ಸೂಚಿಸುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡಿ
ಅವನಿಗೆ, ‘ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಮಯ ಸಮೀಪಿಸಿತು. ಾನು ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬದಊಟವನು್ನ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ಉಪದೇಶಕನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ’ ಎಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರಿ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 19 ಯೇಸು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಶಿಷ ್ಯರು ಾಡಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಊಟವನು್ನ
ಏಪರ್ಡಿಸಿದರು.

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

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

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

25 ಆಗ, ಯೇಸುವನು್ನ ಆತನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಲಿದ್ದ ಯೂದನು, “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)

26 ಅವರು ಊಟ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಯೇಸು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದ ಾ್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. 28 ಇದು 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.

30ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಾಡನು್ನ ಾಡಿದರು. ಬಳಿಕಅವರು ಆಲಿವ್ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಹೋದರು.

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

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

‘ ಾನು ಕುರುಬನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವೆನು,
ಆಗ ಕುರಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಚದರಿಹೋಗುತ್ತವೆ’ ಜೆಕಯರ್ 13:7

ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. 32 ಆದರೆ ಾನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವೆನು.
ನಂತರ ಾನು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವೆನು. ನೀವು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಾನು
ಅಲಿ್ಲರುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33 ಪೇತ್ರನು, “ಉಳಿದ ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ದೆಸೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ವಿ ಾ್ವಸವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಆದರೆ ಾನು ಾತ್ರ ಾಗೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
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34 ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಇಂದು ಾತಿ್ರ ಕೋಳಿ ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ನೀನು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆತನು ನನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇಲ್ಲ ಎಂಬು ಾಗಿ ಮೂರು ಸಲ ಹೇಳುವೆ”

ಅಂದನು.
35ಆದರೆ 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.

39ಬಳಿಕಯೇಸು ಅವರಿಂದಸ್ವಲ್ಪದೂರಹೋಗಿ ನೆಲದಮೇಲೆಬೋರಲಬಿದು್ದ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ,
ಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಸಂಕಟದ ಈ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಡ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತಲ್ಲ, ನಿನ್ನ
ಇಷ್ಟದಂತೆಯೇ ಾಡು” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 40 ನಂತರ 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.

42 ಯೇಸು ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಸ್ಪಲ್ಪದೂರ ಹೋಗಿ ಾ್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. 44 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ
ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿಮೂರನೆಯ ಾರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

45 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ, “ನೀವು ಇನೂ್ನ ನಿದೆ್ರ ಾಡು ಾ್ತ ವಿ ಾ್ರಂತಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕ ಾ? ಾಪಿಷ್ಠ ಾದ ಜನರಿಗೆಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸುವ ಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ.
46 ಾವುಹೋಗಬೇಕು. ಎದೆ್ದೕಳಿ! ನನ್ನನು್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆಒಪಿ್ಪಸುವಮನುಷ ್ಯನು ಇಲಿ್ಲಯೇಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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.

49 ಅಂತೆಯೇ ಯೂದನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಗುರುವೇ, ನಮ ಾ್ಕರ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಆತನಿಗೆಮುದಿ್ದಟ್ಟನು.

50ಆಗಯೇಸು, “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.
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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 ನೀವು ನನ್ನನು್ನ 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.

59ಮ ಾ ಾಜಕರುಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಮಿತಿಯವರುಯೇಸುವಿಗೆಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು
ಅಗತ್ಯ ಾದ ಸುಳು್ಳ ಾ ಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಿದರು. 60 ಅನೇಕರು ಬಂದು, ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಸುಳು್ಳ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಬಲ ಾದ ಾರಣ ಂದೂ
ಸಮಿತಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಇಬ್ಬರು ಬಂದು, 61 “ಈಮನುಷ ್ಯನು, ‘ ಾನು ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿ
ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು” ಎಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

62 ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಎದು್ದನಿಂತು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈ ಜನರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿರುವ
ಆ ಾದನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನೀನು ಏ ಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿರುವೆ ಾ? ಇವರು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದೆ ಾ್ಲ
ನಿಜವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 63ಆದರೆಯೇಸು ೌನ ಾಗಿದ್ದನು.
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಮತೆ್ತ ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ

ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ನೀನು ದೇವಕು ಾರ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನೋ? ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು” ಎಂದನು.
64ಯೇಸು, “ ೌ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,
“ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ದೇವದೂಷಣೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ನಮಗೆ ಇನು್ನ ಾವ ಾ ಗಳ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ.
ಇವನು ಾಡಿದ ದೇವದೂಷಣೆಯನು್ನ ನೀವೇ ಕೇಳಿದಿರಿ. 66 ನಿಮ್ಮ ತೀ ಾರ್ನವೇನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಇವನು ಅಪ ಾಧಿ. ಇವನು ಾಯಲೇಬೇಕು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
67ನಂತರಜನರುಅಲಿ್ಲಯೇಯೇಸುವಿನಮುಖದಮೇಲೆಉಗುಳಿದರು. ಮುಷಿ್ಠಯಿಂದಆತನನು್ನ

ಗುದಿ್ದದರು. ಆತನ ಕೆನೆ್ನಗೆ ಹೊಡೆದರು. 68 ಅವರು, “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)

69ಇತ್ತ ಪೇತ್ರನುಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಸೇವಕಿ ಬ್ಬಳುಪೇತ್ರನಬಳಿಗೆಬಂದು, “ನೀನು ಸಹ
ಗಲಿ ಾಯದಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗಿದ್ದವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
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70ಆದರೆಪೇತ್ರನು,ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರಎದುರಿನಲಿ್ಲಆಕೆಗೆ, “ನೀನುಏನುಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ ೕ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 ಯೇಸುವೆಂಬ
ಮನುಷ ್ಯನು ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ!” ಎಂದು ನಿ ಾಕರಿಸಿದನು.

73 ಸ್ವಲ್ಪ 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.

ಯೇಸುವೆಂಬಮನುಷ ್ಯನು ನನಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತು.
75 “ಆತನು ಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇಲ್ಲ ಎಂಬು ಾಗಿ ಕೋಳಿ ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ನೀನು
ಮೂರು ಸಲ ಹೇಳುವೆ” ಎಂದು ತನಗೆ 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)
1ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ, ಮ ಾ ಾಜಕರೆಲ್ಲರೂ ಮತು್ತ 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!” ಎಂದು

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
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.
8ಆದ ಾರಣವೇ ಆ ಹೊಲವನು್ನ ಇಂದಿಗೂ “ಜೀವಹತೆ್ಯಯ ಹೊಲ”ವೆಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ. 9ಹೀಗೆ
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದಯೆರೆಮೀಯನು ಹೇಳಿದ ಾತು ನೆರವೇರಿತು. ಅದೇನೆಂದರೆ:
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“ಅವರು ಮೂವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನ ಜೀವಕೆ್ಕ
ನಿಧರ್ರಿಸಿದ ಬೆಲೆಯೇ ಅಷು್ಟ. 10 ಪ್ರಭುವು 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)

11ಯೇಸುವನು್ನ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಪಿ ಾತನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಪಿ ಾತನು ಆತನಿಗೆ, “ನೀನು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜನೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು, “ ೌದು, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆತನೇ ಾನು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
12 ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ದೂರು

ಹೇಳಿ ಾಗ, ಆತನು ೌನ ಾಗಿದ್ದನು.
13ಆದ್ದರಿಂದಪಿ ಾತನುಯೇಸುವನು್ನ, “ಈಜನರು ನಿನ್ನಮೇಲೆಹೇಳುತಿ್ತರುವಈದೂರುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ

ನೀನು ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದರೂ ಏಕೆಉತ್ತರ ಕೊಡುತಿ್ತಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
14ಆದರೆಯೇಸು ಪಿ ಾತನಿಗೆಉತ್ತರ 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 ಾಲನುಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದುಅಂದಿನಪದ್ಧತಿ ಾಗಿತು್ತ. 16ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾದ
ಕೈದಿ ಬ್ಬನು ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಬರಬ್ಬ.†

17 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಪಿ ಾತನ ಭವನದ ಬಳಿ ನೆರೆದಿದ್ದರು. 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. “ಆಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಏನನೂ್ನ ಾಡಬೇಡ. ಅವನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನಲ್ಲ. ಆತನ ನಿಮಿತ್ತ ಕಳೆದ
ಾತಿ್ರ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಸಂಕಟಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ” ಎಂಬುದೇ ಆ ಸಂದೇಶ.
20 ಆದರೆ ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು, ಬರಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡಬೇಕೆಂದೂಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು.
21 ಪಿ ಾ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.
23 ಪಿ ಾ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 ಜನರೆಲ್ಲರ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನ ಾವಿಗೆ ಾನು ಜ ಾ ಾ್ದರನಲ್ಲ.
ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುತಿ್ತರುವವರು ನೀವೇ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
* 27:10: ಅವರು… ಕೊಂಡರು ನೋಡಿರಿ: ಜೆಕಯರ್ 11:12-13;ಯೆರೆಮೀಯ 32:6-9. † 27:16: ಬರಬ್ಬ ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್
ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ “ಏಸು ಬರಬ್ಬ” ಎಂದಿದೆ.
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25 ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಅವನ ಾವಿಗೆ ಾವೇ ಜ ಾ ಾ್ದರರು. ಅವನ ಾವಿಗೆ ಏ ಾದರೂ
ದಂಡನೆಯಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ಾವುಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅನುಭವಿಸುತೆ್ತೕವೆ” 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. 29 ಮುಳಿ್ಳನ 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.
31ಹೀಗೆ 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. 36ಸೈನಿಕರುಯೇಸುವನು್ನ ಾಯು ಾ್ತ ಅಲೆ್ಲೕ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. 37ಇದಲ್ಲದೆ
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
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂಮತೊ್ತಬ್ಬ ಕಳ್ಳನನು್ನಯೇಸುವಿನಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಕಿದ್ದರು. 39 ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು ತಲೆ ಾಡಿಸು ಾ್ತ, 40 “ನೀನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿ,ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಮೂರು
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದ. ಆದರೆ ಈಗ ನಿನ್ನನು್ನ ನೀನೇ ರ ಸಿಕೊ! ನೀನು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂದೇವರಮಗ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಾ!” ಎಂದು ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು.

41ಮ ಾ ಾಜಕರೂ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೂ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯಯೆಹೂದ್ಯ ಾ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 ದೇವರ ಮಗನು’ 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)
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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.
47ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಇವನು ಎಲೀಯನನು್ನ ಕರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದರು.
48ಆಜನರಲಿ್ಲ 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. ಬಂಡೆಗಳುಒಡೆದುಹೋದವು. 52ಸ ಾಧಿಗಳು ತೆರೆದವು,
ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ಅನೇಕ ದೇವಜನರು ಸ ಾಧಿಗ ಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಮೇಲೆದ್ದರು. 53ಯೇಸು
ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದಿದ ಬಳಿಕ, ಅವರು ಪವಿತ್ರ ನಗರ ಾದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದರು. ಜನರು
ಅವರನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡರು.

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

55 ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆ ಾಡು ಾ್ತ ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ
ಅನೇಕ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ದೂರದಲಿ್ಲ ನೋಡು ಾ್ತ ನಿಂತಿದ್ದರು. 56ಮಗ್ದಲದಮರಿಯಳು, ಾಕೋಬಮತು್ತ
ೕಸೇಫನ ಾಯಿ ಾದಮರಿಯಳು, ಾ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 ಾರುಮಡಿಯಬಟೆ್ಟಯಿಂದಸುತಿ್ತ 60ಬಂಡೆಯಲಿ್ಲ ಾನು ತೋಡಿಸಿದ್ದ
ಹೊಸ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟನು. ಸ ಾಧಿಯ ಾಗಿಲಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯನು್ನ ಉರುಳಿಸಿ
ಹೊರಟುಹೋದನು. 61ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳುಮತು್ತ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಮರಿಯಳು ಆ ಸ ಾಧಿಯ ಹತಿ್ತರ
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 ಾಧಿಯಿಂದಮೇಲೆದಿ್ದ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಜನರಿಗೆಹೇಳಬಹುದು. 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.
✡ 27:46: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 22:1.
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ಯೇಸುವಿನಪುನರು ಾ್ಥನ
( ಾಕರ್ 16:1-8; ಲೂಕ 24:1-12; ೕ ಾನ 20:1-10)

1 ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಕಳೆದಿತು್ತ. ಾನು ಾರ ಬೆಳ ಾಗುವುದರಲಿ್ಲತು್ತ. ಮಗ್ಧಲದ ಮರಿಯಳು ಮತು್ತ
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 ಬಂಡೆಯಮೇಲೆ 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.

5 ದೇವದೂತನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ, “ಹೆದರಬೇಡಿ, ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯೇಸುವನು್ನ ನೀವು
ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 6ಆದರೆಯೇಸು 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, 9ಯೇಸು ಅವರ ಮುಂದೆ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ, “ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ” ಎಂದನು. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಆತನ
ಾದಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು. 10ಯೇಸು 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. 12 ಆಗ
ಮ ಾ ಾಜಕರು ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡಿ ಚಚಿರ್ಸಿದರು ಮತು್ತ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ
ಹಣಕೊಟು್ಟ ಅವರಿಂದಸುಳು್ಳಹೇಳಿಸುವಉ ಾಯವನು್ನ ಾಡಿದರು. 13ಅವರುಸೈನಿಕರಿಗೆ, “ ಾ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. 2 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಯೆ ಾ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

4ಅಂತೆಯೇ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನು ಬಂದು,ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆತಿರುಗಿಕೊಂಡುದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಗನಿಮಗೆ ಾಪಕ್ಷಮೆ
ಆಗುವುದು”ಎಂದುಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದನುಮತು್ತ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಕೊಡು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 5ಜುದೇಯಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಜನರೆಲ್ಲರೂ ೕ ಾನನಬಳಿಗೆಬಂದುತಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನಅರಿಕೆ ಾ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. 10 ಯೇಸು

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

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

14 ೕ ಾನನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿದಮೇಲೆ,ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ, 15“ ಾಲ
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಯಿತು. ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಸಮೀಪಿಸಿತು. ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ
ಕಡೆಗೆತಿರುಗಿಕೊಂಡುಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಂಬಿರಿ”ಎಂಬದೇವರಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನಉಪದೇಶಿಸಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಥಮ ಶಿಷ ್ಯರು
(ಮ ಾ್ತಯ 4:18-22; ಲೂಕ 5:1-11)

16 ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯ ಸರೋವರದ ಬಳಿ ನಡೆದುಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಸೀ ೕನನನು್ನ ಮತು್ತ
ಸೀ ೕನನ ಸಹೋದರ ಾದ ಅಂದೆ್ರಯನನು್ನ ಕಂಡನು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಬೆಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು
ಮೀನುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಸರೋವರದೊಳಕೆ್ಕ ಬಲೆಯನು್ನ ಬೀಸುತಿ್ತದ್ದರು. 17ಯೇಸು, “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.

19ಯೇಸು 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)

21 ಯೇಸು 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.

25ಯೇಸು, “ಸುಮ್ಮನಿರು! ಅವನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾ!” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 26ದೆವ್ವವು
ಅವನನು್ನ ಒ ಾ್ದಡಿಸಿ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅರಚು ಾ್ತ ಅವನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಬಂದಿತು.

27 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದಿಗ್ಭ ್ರಮೆಗೊಂಡು, “ಇದೇನು? ಹೊಸದೊಂದನು್ನ ಈತನು ಅಧಿ ಾರದಿಂದ
ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ! ಈತನ ಆ ಗೆ ದೆವ್ವಗಳೂ ವಿಧೇಯ ಾಗುತಿ್ತವೆ” ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 28ಯೇಸುವಿನ ಸುದಿ್ದಯು ಗಲಿ ಾಯಪ್ರದೇಶದ ಎಲೆ್ಲಡೆಯಲಿ್ಲಯೂಹರಡಿತು.

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

29ಯೇಸುಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಸ ಾಮಂದಿರದಿಂದಹೊರಟು ಾಕೋಬಮತು್ತ ೕ ಾನರ
ಸಂಗಡ ಸೀ ೕನ ಮತು್ತ ಅಂದೆ್ರಯರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. 30 ಸೀ ೕನನ ಅತೆ್ತ ಜ್ವರದಿಂದ
ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದಳು. ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು ಅವಳ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. 31 ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೇಸು ಅವಳ ಾಸಿಗೆಯಬಳಿಹೋಗಿ ಆಕೆಯ ಕೈಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು,ಮೇಲೇಳಲು ಸ ಾಯ
ಾಡಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಅವಳಿಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು. ಆಕೆ ಎದು್ದ ಅವರಿಗೆಉಪಚಾರ ಾಡಿದಳು.
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32 ಅಂದು ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಜನರು ಾಯಿಲೆಯವರನೂ್ನ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ

ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವರನೂ್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದರು. 33ಊರಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು. 34 ಯೇಸು ಾ ಾ ಬಗೆಯ ರೋಗಗಳಿಂದ ನರಳುತಿ್ತದ್ದ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸಿದನು; ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಅನೇಕರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಆ ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ
ಾತ ಾಡಲುಆತನುಅವ ಾ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. 36ತರು ಾಯ, ಸೀ ೕನಮತು್ತ ಅವನ ಗೆಳೆಯರುಯೇಸುವನು್ನ
ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಹೋದರು. 37ಅವರು 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.

39ಹೀಗೆಯೇಸು 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.

41ಯೇಸು ಅವನಿ ಾಗಿ ದುಃಖಪಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿದೆ.
ನಿನಗೆ ಗುಣ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 42ಆ ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು.

43-44ಯೇಸು 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. 45 ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೋಗಿ ಯೇಸುವೇ ತನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನೆಂದು ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಈ ಸುದಿ್ದಯು
ಎಲೆ್ಲಡೆ ಹರಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿಊರೊಳಗೆ ಹೋಗಲು ಾಧ್ಯ ಾಗದೆ ಏ ಾಂತ ಾದ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಬೇ ಾಯಿತು. ಆದರೂ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಜನರುಯೇಸುವಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ 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 ಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶವನು್ನ
ಕೇಳಲು ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು. ಮನೆಯು ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲಲು ಹೊರಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಸ್ಥಳವಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 3 ಕೆಲವು ಜನರು ಒಬ್ಬ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಯನು್ನ
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಅವನನು್ನ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿದ್ದರು. 4ಮನೆಯು ಜನರಿಂದ
ತುಂಬಿಹೋಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತರ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಯೇಸುವಿದ್ದ ಮನೆಯಮೇ ಾ್ಛವಣೆಯ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಯೇಸುವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಚುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಿದರು. ಹೀಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾ್ವರವನು್ನ ಾಡಿ ರೋಗಿಯನು್ನ ಾಸಿಗೆಯ ಸಮೇತ
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ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರು. 5ಈ ಜನರ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕಂಡ ಯೇಸು 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,
11 “ ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ಎದು್ದ, ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು”
ಎಂದನು.

12ಆ 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)

13 ಯೇಸು ಮತೆ್ತ ಸರೋವರಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅನೇಕ ಜನರು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. 14 ಯೇಸು ಸರೋವರದ ತೀರದಲಿ್ಲ
ನಡೆದು ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಅ ಾ್ಫಯನ ಮಗ ಾ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 ಸಹ ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರ
ಸಂಗಡ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಈ ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದರು. 16ಈ
ಸುಂಕದ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಂದಿಗೆಮತು್ತ ಇತರ ಕೆಟ್ಟ ಜನರೊಂದಿಗೆಯೇಸುಊಟ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರು ನೋಡಿ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಯೇಸು ಾಪಿಗ ಂದಿಗೆ
ಮತು್ತ ಸುಂಕದ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಂದಿಗೆ ಏಕೆಊಟ ಾಡು ಾ್ತನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

17 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಆರೋಗ್ಯವಂತರಿಗೆ ವೈದ್ಯನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆರೋಗ ್ಯವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ
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 ಏಕೆಉಪ ಾಸ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
19 ಯೇಸು, “ಮದುವೆಯಲಿ್ಲ ಮದುಮಗನು ತಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ಇರು ಾಗ ಅವನ ಗೆಳೆಯರು

ವ್ಯಸನಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಉಪ ಾಸ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 20 ಆದರೆ ಮದುಮಗನು ಅವರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವ ಾಲಬರುತ್ತದೆ. ಆಗಅವನಗೆಳೆಯರು ವ್ಯಸನಪಡು ಾ್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 ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹಳೆಯ ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಕಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
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ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಬುದ್ದಲಿಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕುವುದರಿಂದ ಾ್ರ ಾರಸವೂ ಾ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಜನರು ಾ ಾಗಲೂ ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹೊಸ ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಕಿಡು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

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. 26ಅದು ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಅಬಿ ಾತರನ
ಾಲ. ಾವೀದನುದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕಹೋಗಿ,ದೇವರಿಗೆಅಪಿರ್ಸಿದರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿಂದನು. ಾಜಕರು
ಾತ್ರ ಆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನ್ನತಕ ್ಕದೆ್ದಂದು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಾವೀದನು

ತನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದ ಜನರಿಗೂ ಆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ನೀಡಿದನು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
27 ನಂತರ ಯೇಸು ಫರಿ ಾಯರಿಗೆ, “ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ನಿ ಾರ್ಣ ಾಡಿರುವುದು ಜನರ

ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ. ಆದರೆ ಜನರನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿರುವುದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕೆ್ಕ ಅವರು ಅಧೀನ ಾಗಿರಲಿ ಎಂದಲ್ಲ.
28ಆದ್ದರಿಂದಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕೂ್ಕಉಳಿದೆಲ್ಲ 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 ್ಯನನು್ನಯೇಸು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದೆಂದುಅವರುಆತನಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೇಇದ್ದರು. 3ಯೇಸು
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 ಏನೂಉತ್ತರ ಕೊಡ ಾರದೆ ೌನ ಾಗಿದ್ದರು.

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

7 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸರೋವರಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಗಲಿ ಾಯದ ಅನೇಕ
ಜನರು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 8ಅನೇ ಾನೇಕ ಜನರು ಜುದೇಯದಿಂದ, ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ,
ಇದೂ ಾಯದಿಂದ, ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮತು್ತ ಟೈರ್, ಸೀದೋನ್ ಗಳ
ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದರು. ಯೇಸುವು ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ಕೇಳಿ
ಬಂದಿದ್ದರು.
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9 ಯೇಸು ಈ ಜನಸಮೂಹವನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ತನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ನೂಕಬಹುದೆಂದು

ತನ ಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿಯನು್ನ ತಂದು ಅದನು್ನ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವಂತೆ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
10ಯೇಸು 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 ಜನರುಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಹೋದರು. 14ಆತನು 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
ಅವುಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ 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. ಈಹೆಸರಿಗೆ “ಸಿಡಿಲಿನ ಜನರು” ಎಂದಥರ್.)

18ಅಂದೆ್ರಯ,
ಫಿಲಿಪ್ಪ,
ಾತೊರ್ಲೊ ಾಯ,
ಮ ಾ್ತಯ,
ತೋಮ,
ಅ ಾ್ಫಯನಮಗ ಾದ ಾಕೋಬ,
ತ ಾ್ದಯ,
ದೇ ಾಭಿ ಾನಿ ಾದ ಸೀ ೕನ
19ಮತು್ತ ಇಸ ್ಕರಿ ೕತಯೂದ. ಯೇಸುವನು್ನ ಆತನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದವನೇಯೂದ.

ಯೇಸುವಿಗೆ ದೆವ್ವಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ
(ಮ ಾ್ತಯ 12:22-32; ಲೂಕ 11:14-23; 12:10)

20 ನಂತರಯೇಸು ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಮತೆ್ತ ಅನೇಕ ಜನರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರಿಬಂದರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೇಸುಮತು್ತ ಅವನಶಿಷ ್ಯರಿಗೆಊಟ ಾಡಲೂ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 21ಯೇಸುವಿನಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ
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. 25ಭೇದಹುಟಿ್ಟದ ಕುಟುಂಬ ಏಳಿಗೆಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.
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26 ಸೈ ಾನನು ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಾನೇ ಹೋ ಾಟ ಾಡಿದರೆ
ಅವನು ಅಂತ್ಯಗೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.

27 “ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಬ ಾಢ್ಯನ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವನ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದಿಯಲು ಇಚಿ್ಛಸಿದರೆ,
ದಲು ಅವನು ಬ ಾಢ್ಯನನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾಕಬೇಕು. ಆಗಅವನು ಬ ಾಢ್ಯನಮನೆಯಿಂದವಸು್ತಗಳನು್ನ

ಕದಿಯಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು.
28 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ಜನರು ಾಡುವ ಎ ಾ್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
ಜನರುಯೇಸುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಅವನುಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾಯಿಮತು್ತ ಸಹೋದರರು
ನಿನ ಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33 ಯೇಸು, “ನನ್ನ ಾಯಿ ಾರು? ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿ 34 ತನ್ನ
ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, “ಈ ಜನರೇ ನನ್ನ ಾಯಿ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು!
35 ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಜನರೇ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು, ಸಹೋದರಿಯರು ಮತು್ತ
ಾ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. ಯೇಸು ಒಂದು ದೋಣಿ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತು
ಸರೋವರದ ದಡದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಹೋದನು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸರೋವರದ ದಡದ ಮೇಲಿದ್ದರು.
2ಯೇಸು ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು.
ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

3 “ಕೇಳಿರಿ! ಒಬ್ಬ ರೈತನು ಬೀಜ ಬಿತ್ತಲು ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 4 ಬಿತು್ತ ಾಗ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು
ರಸೆ್ತಯಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು. ಹಕಿ್ಕಗಳು ಬಂದು ಆ ಬೀಜಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು. 5 ಕೆಲವುಬೀಜಗಳು
ಬಂಡೆಯ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವು. ಆ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ ಮಣಿ್ಣರಲಿಲ್ಲ. ನೆಲವು ಆಳ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದ
ಾರಣ ಬೀಜಗಳು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಳೆತವು. 6 ಆದರೆ 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. 8 ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು. ಆ ಬೀಜಗಳು
ಳೆತು, ಬೆಳೆದು, ಫಲಬಿಟ್ಟವು. ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ಮೂವತ್ತರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಟಗಿ, ಇನು್ನ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು

ಅರವತ್ತರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ನೂರರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಫಲಕೊಟ್ಟವು.”
9ನಂತರಯೇಸು, “ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳುವ ಜನರೇ, ಆಲಿಸಿರಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಾಮ್ಯಗಳನು್ನ ಬಳಸಲು ಾರಣವೇನು?
(ಮ ಾ್ತಯ 13:10-17; ಲೂಕ 8:9-10)
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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. ಆದರೆ ಇತರ

ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಾನು ಾಮ್ಯಗಳಮೂಲಕ ಾಗಿ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 12ಏಕೆಂದರೆ:

‘ಅವರು ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡಿಯೂ ಾಣರು.
ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳಿಯೂ ಗ್ರಹಿಸರು.

ಅವರು ನೋಡಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಪರಿವತರ್ನೆಗೊಂಡು ಾಪಕ್ಷಮೆ ಹೊಂದಿ ಾರು’ ” ಎಂದನು.
ಯೆ ಾಯ 6:9-10

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? 14 ರೈತನು ದೇವರ
ಾಕ್ಯವನು್ನ ಬಿತು್ತವವನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 15 ಕೆಲವು ಜನರು ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಸೈ ಾನನು ಬಂದು ತೆಗೆದುಬಿಡು ಾ್ತನೆ. ಈ ಜನರೇ ಾರಿಯ
ಮಗು್ಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

16 “ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನು್ನ ಬೇಗನೆ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. 17 ಆದರೆ ಆ ಾಕ್ಯವು ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಆಳ ಾಗಿ ಬೇರೂರಲು ಅವರು ಅವ ಾಶ
ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾತ್ರ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಾ್ತರೆ. ಆ ಾಕ್ಯದ
ದೆಸೆಯಿಂದತೊಂದರೆ ಾಗಲಿಹಿಂಸೆ ಾಗಲಿಬಂ ಾಗಅವರುಅದನು್ನ ಬಹುಬೇಗನೆತ್ಯಜಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಇವರೇ ಬೀಜಬಿದ್ದ ಬಂಡೆಯನೆಲ ಾ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
ಆಸೆಗಳುಅವರಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಬೆಳೆಯಲು ಅವ ಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಅವರಜೀವಿತದಲಿ್ಲ
ಾ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)

21ನಂತರಯೇಸುಅವರಿಗೆ, “ನೀವುಉರಿಯುತಿ್ತರುವದೀಪವನು್ನ ಾತೆ್ರಯಒಳ ಾಗಲಿಮಂಚದ
ಕೆಳ ಾಗಲಿ ಇಡುತಿ್ತೕ ಾ? ಇಲ್ಲ! ದೀಪವನು್ನ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡುವಿರಿ. 22ಆಗ ಪ್ರತಿ ಂದೂ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಗೋಚರ ಾಗುವುದು. ರಹಸ್ಯ ಾದ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಬಟ್ಟಬಯ ಾಗುವುದು. 23 ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರುವ ಜನರೇ, ಆಲಿಸಿರಿ! 24 ನೀವು 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
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ಬೀಜ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು. ಬೀಜ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆಂಬುದು ರೈತನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
28 ಭೂಮಿಯು ದಲು ಸಸಿಯನೂ್ನ ಅನಂತರ ಹೊಡೆಯನೂ್ನ ತರು ಾಯ ತೆನೆತುಂಬ ಾಳನೂ್ನ
ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕೕ ಾನೇಉತ್ಪತಿ್ತ ಾಡುತ್ತದೆ. 29ತೆನೆಯುಬಲಿ ಾ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? 31ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಾಸಿವೆ ಾಳಿನಂತಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬಿತು್ತವ ಾಳುಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸಿವೆ ಾಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಾಗಿದೆ. 32ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಾಳನು್ನ ಬಿತಿ್ತ ಾಗ, ಅದು ಬೆಳೆದು, ನಿಮ್ಮ
ತೋಟದಇತರಗಿಡಗಳಿಗಿಂತಅತಿದೊಡ್ಡ ಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕೆ್ಕ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ರೆಂಬೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಾಡಿನ
ಹಕಿ್ಕಗಳು ಬಂದು, ಅಲಿ್ಲ ಗೂಡುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಸೂಯರ್ನ ಾಪದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33ಯೇಸು ಇಂಥ ಅನೇಕ ಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಅಥರ್ ಾಗುವಂತೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು.
34ಯೇಸುವು 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. 37ಅವರು 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? ಾವುಮುಳುಗಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ!” ಎಂದರು.

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

40ಯೇಸು 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.

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.
2ಯೇಸು ದೋಣಿಯಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಸ ಾಧಿಯ ಗವಿಗಳಿಂದ ಆತನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನಿಗೆ ದೆವ್ವಹಿಡಿದಿತು್ತ. 3 ಅವನು ಸ ಾಧಿಯ ಗವಿಗಳಲಿ್ಲ ಾ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
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ಬಲಿಷ್ಠನು ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 5 ಅವನು ಹಗಲಿರುಳು ಸ ಾಧಿಯ ಗವಿಗಳ ಸುತ್ತಲು ಮತು್ತ
ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲೆ ನಡೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಕಿರುಚು ಾ್ತ ತನ್ನನು್ನ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಜಜಿ್ಜಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.

6 ಯೇಸು ಬಹಳ ದೂರದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗಲೇ, ಅವನು ಆತನನು್ನ ಕಂಡು, ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ
ಆತನಮುಂದೆಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. 7-8ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಎಲೈ ದೆವ್ವವೇ,ಅವನೊಳಗಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಅವನು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಅರಚು ಾ್ತ, “ಯೇಸುವೇ,
ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವಕು ಾ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”ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

10 ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಒಳಗಿದ್ದ ದೆವ್ವಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸದಂತೆ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಮತೆ್ತ ಬೇಡಿಕೊಂಡವು.

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

ತಿಳಿಸಿದರು. 15 ಆಗ 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 ಕೆಲವು ಜನರು, ಯೇಸು ಾಡಿದ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರು. ಈ
ಜನರೇ ಉಳಿದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅಂದರೆ ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವನಿಗೂ
ದೆವ್ವಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಹಂದಿಗಳಿಗೂ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. 17ಆಗ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದುಯೇಸುವನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

18 ಯೇಸು 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 ಾಯಿಲೆಯಸಿ್ತ ್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 ನೀನು ಬಂದು, ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಅವಳನು್ನ
ಸ್ಪಶಿರ್ಸು. ಆಗ ಅವಳು ಗುಣ ಾಗಿ ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತಳೆ” ಎಂದು ಬಹಳ ಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

24ಯೇಸು ಅಧಿ ಾರಿ ಂದಿಗೆ ಹೋದನು. ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
ಅವರು ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ನೂಕು ಾ್ತ ಹೋದರು.
* 5:9: ದಂಡು ಅಂದರೆ 6,000 ಸೈನಿಕರುಳ್ಳ ಸೈನ್ಯದಳ.
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25 ಆ ಜನರ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಇದ್ದಳು. ಆಕೆಗೆ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಾ್ರವ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.

26ಆಕೆಯುಬಹಳಸಂಕಟಪಟಿ್ಟದ್ದಳು. ಅವಳಿಗೆಸ ಾಯ ಾಡಲುಅನೇಕವೈದ್ಯರುಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದ್ದರು.
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 29 ಮುಟಿ್ಟದ ಕೂಡಲೆ,
ಆಕೆಯ ರಕ್ತ ಾ್ರವ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ತನಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತೆಂಬುದು ಆಕೆಗೆ ಅರಿ ಾಯಿತು.
30 ತನಿ್ನಂದ 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. 33 ತನಗೆ
ಗುಣ ಾಯಿತೆಂಬುದು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಬಂದು, ಯೇಸುವಿನ ಾದಗಳ
ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಳಿದಳು. 34 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಮಗಳೇ, ನಿನ್ನ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಾಸಿ ಾಯಿತು. ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗು. ನಿನಗೆ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಆ
ಾಯಿಲೆಯ ಾಧೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ” 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.

37ಯೇಸುಪೇತ್ರನನು್ನ, ಾಕೋಬನನು್ನಮತು್ತ ಾಕೋಬನತಮ್ಮ ಾದ ೕ ಾನನನು್ನ ಾತ್ರ
ತನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಕರೆದೊಯ್ದನು. 38ಯೇಸು ಮತು್ತ ಈ ಶಿಷ ್ಯರು ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ
ಾಯಿರನ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರು ೕ ಾಗಿ ಅಳುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಯೇಸು

ನೋಡಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಗದ್ದಲವಿತು್ತ. 39ಯೇಸು ಮನೆಯನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಆ ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು
ಅಳುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ? ಇಷೊ್ಟಂದು ಗದ್ದಲ ಾಡುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ? ಈ ಹುಡುಗಿ ಸತಿ್ತಲ್ಲ, ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 40ಆದರೆ ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂಯೇಸುವನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು.
ಯೇಸು ಆ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಆ ಾಲಕಿಯ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ತನ್ನ

ಮೂವರು ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಾತ್ರ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಆ ಾಲಕಿಯಕೊಠಡಿ 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. 43ಈ 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
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ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡಅನೇಕ ಜನರು, “ಈಉಪದೇಶವನು್ನ 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.

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 ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಾಯಿಲೆಯವರ ಮೇಲಿಟು್ಟ

ಅವರ ಾಯಿಲೆಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿದನು. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಾವ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಆತನು ಾಡಲಿಲ್ಲ. 6 ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಯೇಸುವಿಗೆ ಬಹಳ
ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. ಬಳಿಕಯೇಸು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಇತರ ಹಳಿ್ಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿಉಪದೇಶಿಸಿದನು.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಸೇವೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
(ಮ ಾ್ತಯ 10:1,5-15; ಲೂಕ 9:1-6)

7 ಯೇಸು 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 ಆಊರನು್ನ 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 ಾಯಿಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಹಚಿ್ಚ ಗುಣಪಡಿಸಿದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಹೆರೋದನ ಅಭಿ ಾ್ರಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 14:1-12; ಲೂಕ 9:7-9)

14ಯೇಸು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಾಜ ಾದ ಹೆರೋದನಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ 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.
16 ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದ ಈ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೇಳಿದ ಹೆರೋದನು, “ ಾನು

ಶಿರಚೆ್ಛೕದನ ಾಡಿಸಿದ ೕ ಾನನು ಈಗಮತೆ್ತ ಬದುಕಿಬಂದಿ ಾ್ದನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

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

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

21 ಒಮೆ್ಮ ೕ ಾನನನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಈಡು ಾಡುವ ಸುಸಮಯ ಹೆರೋದ್ಯಳಿಗೆ ದೊರೆಯಿತು.
ಅಂದು ಹೆರೋದನ ಹುಟು್ಟಹಬ್ಬದ ದಿನ ಾಗಿತು್ತ. ಹೆರೋದನು ಾಜಾಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂಮತು್ತ ಗಲಿ ಾಯದಪ್ರಮುಖರಿಗೂ ಒಂದು ಔತಣಕೂಟವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು.
22 ಹೆರೋದ್ಯಳ ಮಗಳು ಈ ಔತಣಕೂಟಕೆ್ಕ ಬಂದು ನತಿರ್ಸಿದಳು. ಹೆರೋದನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು.
ಆಗ ಾಜ ಹೆರೋದನು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇ ಾ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.
25 ಆ ಹುಡುಗಿ ಬೇಗನೆ ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ಒಂದು

ತಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಈಗಲೇ ತರಿಸಿಕೊಡಿ, ಇದೇ ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
26 ಾಜ ಹೆರೋದನು ಬಹಳ ವ್ಯಸನಗೊಂಡನು. ಆದರೆಅವನು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಏನು ಬೇ ಾದರೂ

ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ್ದನು. ಅಲಿ್ಲ ಹೆರೋದನ ಸಂಗಡ 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
ತಟೆ್ಟಯಮೇಲಿಟು್ಟ 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.

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. 31ಯೇಸು 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 ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ 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.
34ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಅನೇಕ ಜನರು ತನ ಾಗಿ ಾಯುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಅವರು
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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. 36 ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡು.

ಅವರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ತೋಟಗಳಿಗೂ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

37ಆದರೆಯೇಸು, “ನೀವೇ ಅವರಿಗೆಊಟ ಕೊಡಿ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾವು ಎಲಿ್ಲಂದ ತರೋಣ!

ಅವರಿಗೆ ಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಬರಬೇ ಾದರೆ ನಮಗೆ ಇನೂ್ನರು ದಿ ಾರಿ
ಾಣ್ಯ* ಗ ಾದರೂ ಬೇಕು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
38ಯೇಸು 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.
39 ಆಗ ಯೇಸು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಹಸಿರು ಹುಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಾಲು ಾ ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಜನರಿಗೆ

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

41ಯೇಸು ಐದು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಎರಡು ಮೀನುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ
ನೋಡಿ, ರೊಟಿ್ಟ ಾಗಿದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಸಲಿ್ಲಸಿದನು. ಬಳಿಕರೊಟಿ್ಟಯನು್ನಮುರಿದು,ಅದನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ
ಕೊಟು್ಟ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಹಂಚಲು ತಿಳಿಸಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ಎರಡು ಮೀನುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಜನರಿಗೆ
ಹಂಚಬೇಕೆಂದು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

42ಜನರೆಲ್ಲರೂಊಟ ಾಡಿ ತೃಪ್ತ ಾದರು. 43ಬಳಿಕ ಜನರು ತಿನ್ನ ಾರದೆಉಳಿಸಿದ ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ
ಮೀನುಗಳನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಶೇಖರಿಸಿ ಾಗಹನೆ್ನರಡುಬುಟಿ್ಟಗಳುತುಂಬಿಹೋದವು. 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. 49ಆದರೆ 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”ಎಂದುಹೇಳಿದನು. 51ನಂತರಯೇಸುತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿದ್ದ ದೋಣಿ ಳಕೆ್ಕಹತಿ್ತದನು. ಆಗ
ಾಳಿಯುನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆಬಹಳಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. 52ಯೇಸುಐದು ರೊಟಿ್ಟಗಳಿಂದ

* 6:37: ಇನೂ್ನರು ದಿ ಾರಿ ಾಣ್ಯ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ದೊರೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಆ ಾಯ.
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ಐದು ಾವಿರ ಜನರಿಗೆಊಟ ಾ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. 56ಯೇಸು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ, ನಗರಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ತೋಟಗಳಿಗೆ
ಹೋದನು. ಆತನು ಹೋದ ಕಡೆಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಜನರು ಾರುಕಟೆ್ಟಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಾಯಿಲೆಯಜನರನು್ನ
ಕರೆತಂದರು. ಅವರುಯೇಸುವಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯಅಂಚ ಾ್ನದರೂಮುಟ್ಟಲು 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. 2ಯೇಸುವಿನ 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
ತೊಳೆಯದೆಊಟ ಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಂದಬಂದಆಚಾರಗಳನು್ನ 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.

5ಫರಿ ಾಯರುಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರುಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಮ್ಮಪಿತೃಗಳಸಂಪ್ರ ಾಯವನು್ನ ನಿನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯರು ಅನುಸರಿಸದೆ ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಕೈಗಳಿಂದ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನು್ನವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

6ಯೇಸು, “ನೀವೆಲ್ಲ ಕಪಟಿಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಯೆ ಾ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. 11 ಆದರೆ
* 7:2: ಕೈಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯದೆಅಂದರೆ 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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ನೀವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾನು
ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ 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.

14ಯೇಸು ಜನರನು್ನ ಮತೆ್ತ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು, “ ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ಕೇಳಿರಿ
ಮತು್ತ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 15ಒಬ್ಬ 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. 18ಯೇಸು, “ನಿಮಗೂ ಅಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಒಳಗೆ
ಹೋಗುವ ಾವಪ ಾಥರ್ವೂಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆತಿಳಿದೇ
ಇದೆ. 19 ಆ ಾರವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನ ಹೃದಯದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗದೆ ಹೊಟೆ್ಟ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಅನಂತರ ಅದು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ಹೀಗೆ ತಿನ್ನತಕ ್ಕ ಾವ ಆ ಾರವೂ
ಅಶುದ್ಧವಲ್ಲವೆಂದುಯೇಸು 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 ್ಯನ ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಬಂದು ಅವನನು್ನ 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. 26ಅವಳು ಸಿರಿಯಪ್ರದೇಶದ ಯಿನಿಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ್ದಳು ಮತು್ತ ಗಿ್ರೕಕ ಾಗಿದ್ದಳು.
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತನ್ನ ಮಗಳಲಿ್ಲರುವ ದೆವ್ವವನು್ನ ಹೊರಗಟ್ಟಬೇಕೆಂದುಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು.

27 ಯೇಸು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ, “ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾಯಿಗಳಿಗೆ
ಕೊಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ತಮಗೆ ಬೇ ಾದುದನು್ನ ಮಕ್ಕಳು ದಲು ತಿನ್ನಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28ಆಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಅದುನಿಜಪ್ರಭು. ಆದರೆಮಕ್ಕಳುತಿನ್ನದೆಬಿಟ್ಟ ಆ ಾರದಚೂರುಗಳನು್ನಮೇಜಿನ
ಕೆಳಗಿರುವ ಾಯಿಗಳು ತಿನ್ನಬಹುದಲ್ಲವೇ?” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು.

29 ಆಗ ಯೇಸು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ, “ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ ಉತ್ತರ ಕೊಟೆ್ಟ. ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ದೆವ್ವವು
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

30ಆಸಿ್ತ ್ರೕಯುಮನೆಗೆಹೋ ಾಗತನ್ನಮಗಳು ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲಮಲಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡಳು. ದೆವ್ವವು
ಅವಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿತು್ತ.
† 7:16: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 16ನೇ ವಚನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ ಾವನಿ ಾದರೂ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಯಿದ್ದರೆ ಕೇಳಲಿ.”
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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 ಅವನಮೇಲೆ
ಕೈಯಿಟು್ಟ ಗುಣಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

33ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ಜನರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದೊಯು್ದ ತನ್ನ ಬೆರಳುಗಳನು್ನ ಅವನ
ಕಿವಿಗಳಲಿ್ಲಟು್ಟ ಉಗುಳಿ, ಅವನ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದನು. 34 ಬಳಿಕ ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ,
ನಿಟು್ಟಸಿರು ಬಿಟು್ಟ, “ಎಪ್ಫ ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ಎಪ್ಫ ಾ ಎಂದರೆ “ತೆರೆಯಲಿ”) 35ಆಗ ಅವನ
ಕಿವಿಗಳು ತೆರೆದವು. ಾಲಿಗೆ ಸಡಿಲಗೊಂಡಿತು. ಅವನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿದನು.

36 ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸಕೂಡದೆಂದು ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಇತರ
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಕೂಡದಂತೆ ಯೇಸು ಾ ಾಗಲೂ ಆ ಾಪಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದರೂ ಜನರು ಆತನ ಬಗೆ್ಗ
ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಹಬಿ್ಬಸಿದರು. 37ಜನರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂಅ ಾ್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. ಇವರುಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. ಇವರಬಳಿಊಟಕೆ್ಕ ಏನೂ
ಇಲ್ಲ. 3 ಇವರು ಏನನೂ್ನ ತಿನ್ನದೆ ಹಸಿವೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಹೊರಟರೆ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಬಳಲಿ ಹೋಗುವರು. ಈ
ಜನರಲಿ್ಲ 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.
6 ಯೇಸು ಆ ಜನರಿಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ ಆ ಏಳು

ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,ದೇವರಿಗೆಸೊ್ತೕತ್ರಸಲಿ್ಲಸಿಅವುಗಳನು್ನಮುರಿದು, 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 ಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಯೇಸು ಅವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 10ಬಳಿಕ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ದಲ್ಮನೂಥ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೋದನು.
ಯೇಸುವನು್ನ ಪರೀ ಸಲು ಫರಿ ಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 16:1-4; ಲೂಕ 11:16,29)

‡ 7:31: ದೆಕ ಲಿ ಅಂದರೆ ಹತು್ತಊರುಗಳು.
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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)

14ಶಿಷ ್ಯರು ದೋಣಿಯಲಿ್ಲಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗಅವರಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದೇಒಂದು ರೊಟಿ್ಟಯಿತು್ತ. ಅವರು
ಮರೆತು ಹೆಚು್ಚ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ. 15ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ! ಫರಿ ಾಯರ
ಮತು್ತ ಹೆರೋದನ ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟನ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು.

16ಶಿಷ ್ಯರು ಇದರ ಅಥರ್ವನು್ನ 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 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 ಾಗಿಐದು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನಮುರಿದುನಿಮಗೆಕೊಟೆ್ಟ. ಅವರುಊಟ ಾಡಿದಮೇಲೆತಿನ್ನ ಾ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.

ಅವರು ಊಟ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತಿನ್ನ ಾರದೆ ಬಿಟ್ಟ 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

22ಯೇಸುಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಬೆ ಾ್ಸಯಿದಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಕೆಲವುಜನರುಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ
ಕುರುಡನನು್ನ ತಂದು ಅವನನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕೆಂದುಯೇಸುವನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 23ಆಗಯೇಸು ಆ
ಕುರುಡನ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು,ಅವನನು್ನಊರಿನಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ನಂತರ
ಯೇಸುಅವನಕಣು್ಣಗಳಲಿ್ಲಉಗುಳಿಅವನಮೇಲೆತನ್ನ ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ, “ಈಗನಿನಗೆ ಾಣುತ್ತದೆ ೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

24ಆ ಕುರುಡನು ತಲೆಯೆತಿ್ತ ನೋಡಿ, “ ೌದು, ನನಗೆ ಜನರು ಾಣು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಮರಗಳಂತೆ
ಕಂಡರೂ ನಡೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಯೇಸು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕುರುಡನ ಕಣು್ಣಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟನು. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ
ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಅಗಲ ಾಗಿ ತೆರೆದನು. ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳು ಗುಣಹೊಂದಿದ್ದವು. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಾಣಿಸಿತು. 26 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನೇರ ಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು, ಊರೊಳಗೆ
ಹೋಗಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಪೇತ್ರನ ಪ್ರಕಟನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 16:13-20; ಲೂಕ 9:18-21)
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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 ಕೆಲವುಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ, ‘ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು’ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ”
ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.

29ಆಗಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಾರೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಕೂಡಲೇ ಪೇತ್ರನು, “ನೀನು ಬರಬೇ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
30ಯೇಸು 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. 32 ಮುಂದೆ
ಸಂಭವಿಸುವದೆಲ್ಲವನು್ನ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಆತನು ಾವುದನೂ್ನ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಇಡಲಿಲ್ಲ.
ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಕರೆದೊಯು್ದ, “ನೀನು ಾಗೆ ಾ್ಲ ಹೇಳಕೂಡದು” ಎಂದು

ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದನು. 33 ಆದರೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ಸೈ ಾನನೇ, ನನಿ್ನಂದ
ತೊಲಗಿಹೋಗು! ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಮನುಷ ್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?
38ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯಂತಿರುವಈ ಕೆಟ್ಟ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಾವ ಾದರೂ ನನಗೂ ನನ್ನಉಪದೇಶಕೂ್ಕ
ಾ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. 3 ಯೇಸುವಿನ ಬಟೆ್ಟಗಳು
ಬಿಳು ಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದವು. ಅಷು್ಟ ಬಿಳು ಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. 4ಆಗ
ೕಶೆಮತು್ತ ಎಲೀಯಅಲಿ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
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5 ಪೇತ್ರನು 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.

7 ಆಗ ೕಡವು ಬಂದು, ಅವರನು್ನ ಮುಸುಕಿತು. ಆ ೕಡದ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ಧ ್ವನಿಯು,
“ಈತನು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಮಗನು. ಈತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

8ಆಗ ಪೇತ್ರ, ಾಕೋಬಮತು್ತ ೕ ಾನರು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಾಗಯೇಸು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲಿ್ಲದ್ದನು.
9ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆ ಶಿಷ ್ಯರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ, ಆತನು ಅವರಿಗೆ,

“ನೀವುಬೆಟ್ಟದಮೇಲೆನೋಡಿದಸಂಗತಿಗಳಬಗೆ್ಗ ಾರಿಗೂಹೇಳಬೇಡಿ. ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸತು್ತ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವವರೆಗೆ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

10ಆದ್ದರಿಂದ 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.

12 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಎಲೀಯನೇ ದಲು ಬರಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುವುದು ಸರಿ.
ಎಲೀಯನು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬಹಳ ಸಂಕಟವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವನೆಂತಲೂ ಜನರು ಆತನನು್ನ ಹೀನೈಸುವರೆಂತಲೂ ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥವು ಏಕೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ?
13ಎಲೀಯನುಈ ಾಗಲೇಬಂದಿ ಾ್ದನೆಂದು ಾನುನಿಮಗೆಹೇಳುತೆ್ತೕನೆಮತು್ತ ಜನರುತಮ್ಮಮನಸಿ್ಸಗೆ
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.
17ಒಬ್ಬನು, “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 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!” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

20ಆಗಶಿಷ ್ಯರುಆಹುಡುಗನನು್ನಯೇಸುವಿನಬಳಿಗೆತಂದರು. ಆದೆವ್ವವುಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿದ
ಕೂಡಲೇ ಆ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿತು. ಆ ಹುಡುಗನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದು್ದ, ಾಯಿಂದ
ನೊರೆಯನು್ನ ಸುರಿಸು ಾ್ತ ಒ ಾ್ದಡತೊಡಗಿದನು.

21ಯೇಸು, “ಎಷು್ಟ ಾಲದಿಂದ ಹೀ ಾಗುತಿ್ತದೆ?” ಎಂದು ಆ ಹುಡುಗನ ತಂದೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ತಂದೆಯು, “ ಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಹೀ ಾಗುತಿ್ತದೆ. 22ಆಗಿಂ ಾಗೆ್ಗ ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು

ಬೆಂಕಿ ಳಗೆ ಅಥ ಾ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತದೆ. ನಿನಗೆ ಾಧ್ಯವಿರುವು ಾದರೆ, ದಯವಿಟು್ಟ ನಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಿಟು್ಟ ಸ ಾಯ ಾಡು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
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23 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ‘ನಿನಗೆ ಾಧ್ಯವಿರುವು ಾದರೆ’ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳುವುದೇಕೆ?

ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಾಧ್ಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
24 ಆ ಹುಡುಗನ ತಂದೆಯು ಸಂತೋಷದಿಂದ, “ ಾನು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ. ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಂಬಲು

ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು” ಎಂದನು.
25ಅಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಓಡಿಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡಯೇಸು, 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. ಆಹುಡುಗನು ಸತ್ತವನಂತೆ ಬಿದಿ್ದದ್ದನು. ಅನೇಕ ಜನರು, “ಅವನು ಸತು್ತಹೋದನು”
ಎಂದರು. 27ಆದರೆಯೇಸುಆಹುಡುಗನ ಕೈ ಹಿಡಿದೆತಿ್ತ,ಎದು್ದನಿಲ್ಲಲುಅವನಿಗೆಸ ಾಯ ಾಡಿದನು.

28ಯೇಸು ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಆತನಿಗೆ, “ಆ
ದೆವ್ವವನು್ನ ಬಿಡಿಸಲು ನಮಗೆ ಏಕೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

29 ಯೇಸು, “ಈ ಬಗೆಯ ದೆವ್ವವನು್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯಿಂದ ಾತ್ರ ಬಿಡಿಸಲು ಾಧ್ಯ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
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. 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)

33ಯೇಸು 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.
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39ಯೇಸು 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 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.
5 ಯೇಸು, “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. 8ಮತು್ತ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಶರೀರ ಾಗುವರು.’✡ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇಬ್ಬರಲ್ಲ,
ಒಬ್ಬರೇ. 9ಹೀಗಿರಲು ದೇವರು ಸೇರಿಸಿದ್ದನು್ನ ಮನುಷ ್ಯನು ಅಗಲಿಸ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
* 9:44: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳು 44ನೇ ವಚನವನು್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ವಚನವು 48ನೇ ವಚನವೇ ಆಗಿದೆ. † 9:46: ಕೆಲವು
ಗಿ್ರೕಕ್ಪ್ರತಿಗಳು 46ನೇ ವಚನವನು್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಈವಚನವು 48ನೇ ವಚನವೇಆಗಿದೆ. ‡ 9:50: ಒಳೆ್ಳಯತನಅಕ್ಷರಶಃ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಉಪ್ಪನು್ನ ಹೊಂದಿರಿ.” ✡ 10:6: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 1:27. ✡ 10:8: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 2:24.
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10 ಶಿಷ ್ಯರು ಮತು್ತ ಯೇಸು ಒಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ, ವಿ ಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನ ಪ್ರಶೆ್ನಯ ಬಗೆ್ಗ ಶಿಷ ್ಯರು

ಯೇಸುವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕೇಳಿದರು. 11ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಬೇರೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಗುವವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿ 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. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತರಕೂಡದೆಂದು ಶಿಷ ್ಯರು ಜನರನು್ನ ಗದರಿಸಿದರು.
14 ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಯೇಸು 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 ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16ನಂತರಯೇಸು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ
ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅವರಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು ಹಿಂಜರಿದ ಶಿ್ರೕಮಂತ
(ಮ ಾ್ತಯ 19:16-30; ಲೂಕ 18:18-30)

17 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದಗ ಒಬ್ಬನು ಓಡಿಬಂದು, ಆತನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ
ಣ ಾಲೂರಿ, “ಒಳೆ್ಳಯಉಪದೇಶಕನೇ,ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಪಡೆಯಲು ಾನು ಏನು ಾಡಬೇಕು?”

ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
18ಯೇಸು ಅದಕೆ್ಕ, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು ಕರೆಯುವುದೇಕೆ? ಾವ ಮನುಷ ್ಯನೂ

ಒಳೆ್ಳಯವನಲ್ಲ. ದೇವರು ಾತ್ರ ಒಳೆ್ಳಯವನು. 19ನೀನು ನಿತ್ಯಜೀವಹೊಂದಬೇ ಾದರೆನಿನಗೆತಿಳಿದೇ
ಇರುವ ಈ ಆ ಗಳನು್ನ ಾಲಿಸು: ‘ಕೊಲೆ ಾಡಬೇಡ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಬೇಡ, ಕದಿಯಬೇಡ,
ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಬೇಡ, ೕಸ ಾಡಬೇಡ, ಅಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಯರನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸು’ ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

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.

22ಯೇಸುವಿನ 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.

24 ಯೇಸುವಿನ 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.

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.
28ಪೇತ್ರನುಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು ಾವು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದೆವು!” ಎಂದನು.
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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)

32 ಯೇಸು 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,
ಆತನ ಮೇಲೆ ಉಗುಳು ಾ್ತರೆ, ಆತನನು್ನ ಾರುಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಕೊಲು್ಲ ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಆತನು ಮೂರನೆಯದಿನದಂದು 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.

36ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ಾವ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
37 ಅವರು, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ವೈಭವದಿಂದಿರು ಾಗ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನ

ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು”
ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.

38ಯೇಸು, “ನೀವುಏನು ಕೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿಎಂಬುದು ನಿಮಗೆತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಾ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 ನೀವೂ ಹೊಂದುವಿರಿ. 40 ಆದರೆ ನನ್ನ ಎಡಗಡೆ
ಅಥ ಾ ಬಲಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ 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. 45ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಜನರಿಂದ ಸೇವೆ
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ಾ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)

46 ನಂತರ ಅವರು ಜೆರಿಕೊ ಎಂಬಊರಿಗೆ ಬಂದರು. ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಇತರ
ಅನೇಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆ ಊರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟಿದ್ದನು. ತಿ ಾಯನ ಮಗ ಾದ ಾತಿರ್ ಾಯ
ಎಂಬ ಕುರುಡನು ರಸೆ್ತಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಿ ಬೇಡುತಿ್ತದ್ದನು. 47 ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು
ಆ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ಅವನು ಕೇಳಿ, “ಯೇಸುವೇ, ಾವೀದನ ಕು ಾರನೇ,
ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು!” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿದನು.

48ಅನೇಕ 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.
ಆ ಕುರುಡನು, “ಗುರುವೇ, ನನಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣುವಂತೆ ಾಡು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
52ಯೇಸು, “ಹೋಗು, ನೀನು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು” ಎಂದನು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ

ದೃಷಿ್ಟ ಬಂದಿತು. ಅವನುಯೇಸುವನು್ನ ಆ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹಿಂ ಾ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 ಎಂಬ ಊರುಗಳಿಗೆ 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 ಬಳಿಗೆ ತನಿ್ನರಿ. 3 ಾವ ಾದರೂ ‘ಆ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ’ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ, ‘ಒಡೆಯನಿಗೆ ಈ ಕತೆ್ತ ಬೇ ಾಗಿದೆ. ಆತನು ಇದನು್ನ
ಬೇಗನೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವನು’ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದನು.

4ಶಿಷ ್ಯರುಊರಿನೊಳಗೆಹೋ ಾಗ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲನ ಒಂದುಮನೆಯ ಾಗಿಲಿನಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ 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.
6ಯೇಸುತಮಗೆಹೇಳಿದರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇಶಿಷ ್ಯರುಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಆಗಜನರುಆಕತೆ್ತಯನು್ನ 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,
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“ ‘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 ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ತಲುಪಿ ಾಗ, ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ
ನೋಡಿದನು. ಆದರೆ ಆಗಲೇ ತಡ ಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದಯೇಸು ಹನೆ್ನರಡು ಜನ ಅ ಸ್ತಲರೊಂದಿಗೆ
ಬೆ ಾನಿಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಒಣಗಿಹೋದ ಅಂಜೂರಮರ
(ಮ ಾ್ತಯ 21:18-19)

12 ಮರುದಿನ, ಯೇಸು ಬೆ ಾನಿಯದಿಂದ ಹೋಗುತಿ್ತರಲು ಆತನಿಗೆ ಹಸಿ ಾಗಿತು್ತ. 13 ಆತನು
ಎಲೆಗಳಿದ್ದ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರವನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮರದಲಿ್ಲ ಅಂಜೂರದ
ಹಣೆ್ಣೕ ಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಬಹುದೆಂದುಅದರಬಳಿಗೆಹೋದನು. ಆದರೆಆತನು ಆಮರದಲಿ್ಲ ಅಂಜೂರದ
ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲ ಎಲೆಗಳು ಾತ್ರ ಇದ್ದವು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಂಜೂರ ಹಣಿ್ಣನ
ಾಲ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 14 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಆ ಮರಕೆ್ಕ, “ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ 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)

15ಯೇಸು 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)

20ಮರುದಿನಬೆಳಿಗೆ್ಗ,ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಹಿಂದಿನದಿನಯೇಸು ಶಪಿಸಿದ
ಅಂಜೂರದಮರವನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ನೋಡಿದರು. ಅಂಜೂರದಮರವು ಬೇರುಸಹಿತ ಒಣಗಿಹೋಗಿತು್ತ.
21ಪೇತ್ರನು ಆಮರವನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು,ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ನೋಡು! ನಿನೆ್ನ ನೀನು ಶಪಿಸಿದ
ಅಂಜೂರದಮರ ಒಣಗಿಹೋಗಿದೆ!” ಎಂದನು.

22ಯೇಸು, “ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿರಿ. 23 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಈ
ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ, ‘ನೀನು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಬೀಳು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಸಂಶಯವನೆ್ನೕಪಡದೆ, ನೀವು
* 11:9: ಕೊಂ ಾಡಿರಿ ಮೂಲಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೊಸನ್ನ ಎಂಬ ಹೀಬೂ್ರ ಪದವನು್ನ ಬಳಸ ಾಗಿದೆ. ಈ ಪದದ ಅಥರ್ “ರ ಸು.” ಇದನು್ನ
“ಕೊಂ ಾಡಿರಿ” ಎಂಬಥರ್ದಲಿ್ಲ ಬಳಸ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ✡ 11:17: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ 56:7. ✡ 11:17: ಉಲೆ್ಲೕಖನ:
ಯೆರೆಮೀಯ 7:11.
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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” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು. 26 †

ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕುರಿತುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಸಂಶಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 21:23-27; ಲೂಕ 20:1-8)

27ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಹೋದರು. ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ತಿರು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
28 “ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡಲು ನಿನಗೆ ಾವ ಅಧಿ ಾರವಿದೆ? ಈ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನಿನಗೆ ಾರು
ಕೊಟ್ಟರು? ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು!” ಎಂದರು.

29ಯೇಸು, “ ಾನೂ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರಶೆ್ನಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ
ಾನು ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

30 ೕ ಾನನು ಜನರಿಗೆದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದು್ದ ದೇವರಿಂದಬಂದಅಧಿ ಾರದಿಂದಲೋಅಥ ಾ
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 ಾವುಉತ್ತರಿಸಿದರೆ, ಆಗ ‘ಮತೆ್ತ
ನೀವು ಏಕೆ ೕ ಾನನನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ?’ ಎಂದು ಯೇಸು ಕೇಳು ಾ್ತನೆ. 32ಆದರೆ ‘ ೕ ಾ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)

1ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಒಬ್ಬನು
ಾ್ರ ಯ ತೋಟವನು್ನ ಾಡಿ, ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆ ಾಕಿಸಿ, ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ತೆಗೆಯಲು ಅಲೆಯನು್ನ
ಹೂಡಿಸಿ, ಾವಲಿ ಾಗಿ ಅಟ್ಟಣೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಅವನು ಕೆಲವು ರೈತರಿಗೆ ತೋಟವನು್ನ ಗುತಿ್ತಗೆಗೆ
ಕೊಟು್ಟ ಪ್ರ ಾಸಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು.

2“ತರು ಾಯಫಲ ಾಲವುಬಂ ಾಗ ತನ್ನ ಾಲಿನ ಾ್ರ ಯನು್ನ ತರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3 ಆದರೆ ರೈತರು ಆ ಸೇವಕನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಏನನೂ್ನ ಕೊಡದೆ
ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 4 ಆಗ ಯಜ ಾನನು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ ರೈತರ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ರೈತರು ಅವನಿಗೂ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಅವ ಾನ ಾಡಿದರು. 5ಆದ್ದರಿಂದ
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.
† 11:26: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 26ನೇ ವಚನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ನೀವು ಇತರ ಜನರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸದಿದ್ದರೆ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”
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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’ ಎಂದುಕೊಂಡುಯಜ ಾನನು ಅವನನೆ್ನೕ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

7 “ಆದರೆ ರೈತರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, ‘ಇವನು ಯಜ ಾನನ ಮಗನು. ಈ ಾ್ರ ತೋಟದ
ಹಕು ್ಕ ಾರ. ಾವುಇವನನು್ನ ಕೊಂದರೆ, ಾ್ರ ತೋಟನಮ್ಮ ಾಗುತ್ತದೆ’ಎಂದುಕೊಂಡು, 8ಮಗನನು್ನ
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.
11ಇದು ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ಆಯಿತು. ಇದು ನಮಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ.’ ” ಕೀತರ್ನೆ.

118:22-23
12ಯೇಸು 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.
14 ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಹೆರೋದ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಆತನಿಗೆ, “ಉಪದೇಶಕನೇ,
ನೀನು ಯ ಾಥರ್ನೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರು ಏನು ೕಚಿಸು ಾ್ತರೆಂಬುದರ
ಬಗೆ್ಗ ನಿನಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ಒಂದೇ. ಮತು್ತ ನೀನು ದೇವರ ಾಗರ್ವನು್ನ ಕುರಿತು
ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತರುವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೇಳು: ಸೀಸರನಿಗೆ
ತೆರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಸರಿ ೕ? ಅಥ ಾ ತ ್ಪೕ? ಾವು ತೆರಿಗೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೇ ಅಥ ಾ
ಕೊಡ ಾರದೇ?” ಎಂದರು.

15ಈ ಜನರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ
ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಾತಿನಲಿ್ಲ ತಪ್ಪನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಏಕೆ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತೕರಿ? ನನಗೆಒಂದುಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯವನು್ನ*ಕೊಡಿರಿ, ಾನುಅದನು್ನ 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.

* 12:15: ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಮೂಲ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ದಿ ಾರಿ. ರೋಮ್ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ.
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ದಲನೆಯ ಸಹೋದರನು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತು್ತಹೋದನು. 21ಆದ್ದರಿಂದ
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.

24ಯೇಸು, “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 ಾಣಬಹುದು. 27 ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ
ಅಬ್ರ ಾಮನ, ಇ ಾಕನ, ಾಕೋಬನ ದೇವರು 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 ಾಯರಿಗೆಒಳೆ್ಳಯಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಗಮನಿಸಿ,ಆತನಬಳಿಗೆಬಂದು, “ಆ ಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಅತ್ಯಂತಮುಖ್ಯ ಾದ ಆ ಾವುದು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

29 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “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 ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು’✡ ಎಂಬುದೇ ಅತ್ಯಂತ
ಮುಖ್ಯ ಾ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
ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆಯೇಇತರರನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. ಾವುದೇವರಿಗೆಅಪಿರ್ಸುವಪಶುಯಜ್ಞಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಈ ಆ ಗಳುಹೆಚು್ಚ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

34 ಅವನ ಬುದಿ್ಧವಂತಿಕೆಯ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಯೇಸು, “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 ಾವೀದನ
ಮಗನೆಂದು ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಹೇಳುವುದೇಕೆ?
✡ 12:26: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 3:6. † 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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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 ಾ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)

38ಯೇಸು 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.
43 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಾಣಿಕೆ
ಾಕಿದವರೆಲ್ಲರಲಿ್ಲ ಈ ಬಡವಿಧವೆ ಹೆಚು್ಚ ಾಕಿ ಾ್ದಳೆ. 44 ಉಳಿದವ ಾ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)

1 ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಡುತಿ್ತರಲು ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಆತನಿಗೆ, “ಗುರುವೇ,
ನೋಡು! ಈ ದೇ ಾಲಯ ಎಂ ಾ ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಾಡಿದ ಎಂ ಾ ಸುಂದರ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿದೆ” ಎಂದನು.

2 ಯೇಸು, “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. 4 ಆ
ಶಿಷ ್ಯರುಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಾ ಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ? ಅವುಗಳು ನಡೆಯುವ ಾಲಕೆ್ಕ
ಸೂಚನೆಯೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

5 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ! ನಿಮಗೆ ೕಸ ಾಡಲು ಾರಿಗೂ ಆಸ್ಪದ
ಕೊಡಬೇಡಿ. 6ಅನೇಕ ಜನರು ಬಂದು, ‘ ಾನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು; ಾನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು’ ಎನು್ನ ಾ್ತ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ
‡ 12:42: ಾಮ್ರದ ಾಣ್ಯಗಳುಯೆಹೂದ್ಯರ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಾಣ್ಯ.
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ೕಸಗೊಳಿಸು ಾ್ತರೆ. 7 ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಯುದ್ಧಗಳ ಶಬ್ಧವನೂ್ನ ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುತಿ್ತರುವಯುದ್ಧಗಳಬಗೆ್ಗ ಸುದಿ್ದಯನೂ್ನ ನೀವುಕೇಳುವಿರಿ. ಆದರೆಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಅಂತ್ಯ ಾಲ
ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯಲೇಬೇಕು. 8 ಜ ಾಂಗಗಳು ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳ
ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡುತ್ತವೆ. ಾಜ್ಯಗಳು ಇತರ ಾಜ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡುತ್ತವೆ. ಜನರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು
ಏನೂಆ ಾರವಿಲ್ಲದಂಥ ಾಲಬರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಭೂಕಂಪಗ ಾಗುತ್ತವೆ. ಈಸಂಗತಿಗಳು
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. 10 ಈ ಸಂಗತಿಗಳು 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, ತಂದೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನೕ ಮರಣಕೆ್ಕ
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
ಬಹಳಸಂಕಟಕರ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 18ಈಸಂಗತಿಗಳುಚಳಿ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಡೆಯದಂತೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿರಿ.
19 ಏಕೆಂದರೆ ಆ ದಿನಗಳು ಬಹಳ ಸಂಕಟದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ದೇವರು ಈ ಲೋಕವನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದಂದಿನಿಂದ ಅಂಥ ಸಂಕಟ ಇದುವರೆಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
20 ದೇವರು ಆ ಭಯಂಕರ ಾಲವನು್ನ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇಲ್ಲ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾವ
ಮನುಷ ್ಯನೂ ಬದುಕಿಉಳಿಯಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಶೇಷ ಜನರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಆ ಸಮಯವನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಾಡುವನು.

21“ಆಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಾ ಾದರೂನಿಮಗೆ ‘ಕಿ್ರಸ್ತನುಅಲಿ್ಲ ಾ್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 ನಡೆಯುವಮುಂಚೆ 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
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26 “ಆಗ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಅಧಿ ಾರದಿಂದಲೂ ಮ ಾಮಹಿಮೆ ಡನೆಯೂ ಮೇಘಗಳಲಿ್ಲ

ಬರುವುದನು್ನ ಜನರು ನೋಡು ಾ್ತರೆ. 27ಮನುಷ ್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. 29ಅಂತೆಯೇ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ
ಈಸಂಗತಿಗಳುನೆರವೇರುವುದನು್ನ ನೀವುನೋಡು ಾಗ,ಸಮಯವುಹತಿ್ತರ ಾಗಿದೆಯೆಂದೂಬರಲು
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. 33 ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ!
ಾ ಾ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
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)

1ಪಸ್ಕ ಮತು್ತ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಿದ್ದವು. ಮ ಾ ಾಜಕರು
ಾಗೂ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಾವು ಾದರೊಂದು ಸುಳು್ಳ ಅಪ ಾದವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು
ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಆತನನು್ನ 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.

4ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವುಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ಆ ೕಪಿಸಿದರು. “ಆಪರಿಮಳತೈಲವನು್ನ
ಾಳು ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ? 5 ಅದು ಒಂದು ವಷರ್ದ ಸಂ ಾದನೆಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಬೆಲೆ ಾಳುತಿ್ತತು್ತ. ಅದನು್ನ

* 14:3: ಾಡ್ರ್ ಾಡ್ರ್ ಎಂಬ ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳಿಂದ ತ ಾರಿಸಿದ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಪರಿಮಳತೈಲ.
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ಾರಿ ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ಬಡಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬಹು ಾಗಿತು್ತ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಕಟು ಾಗಿ
ಟೀಕಿಸಿದರು.

6ಯೇಸು, “ಆಕೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನೀವುಆಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಸುವುದೇಕೆ? ಅವಳುನನ ಾಗಿ
ಬಹಳ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿದಳು. 7 ನಿ ್ಮಡನೆ ಬಡಜನರು ಾ ಾಗಲೂ ಇರು ಾ್ತರೆ. ನಿಮಗೆ
ಇಷ್ಟಬಂದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಾ ಾಗಲೂಇರುವುದಿಲ್ಲ. 8ಈಕೆನನ ಾ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)

10 ನಂತರ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಇಸ್ಕರಿ ೕತ ಯೂದನು 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 ಾ್ಕಗಿಯೂದನು ಾ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 ಸಮಯ ಇ ಾಗಿತು್ತ. ಯೇಸುವಿನ

ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ ಾವು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಊಟವನು್ನ ನಿನ ಾಗಿ ಎಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋಣ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

13ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಕರೆದು, “ನೀವುಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ,ಒಬ್ಬಮನುಷ ್ಯನು
ನೀರಿನಕೊಡವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡುನಿಮ್ಮಎದುರಿಗೆಬರುವನು. ಅವನನೆ್ನೕಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ. 14ಅವನು
ಒಂದು ಮನೆ ಳಗೆ ನಡೆದು ಹೋಗು ಾ್ತನೆ. ನೀವು ಆಮನೆಯಯಜ ಾನನಿಗೆ, ‘ನಮ್ಮ ಗುರುವು
ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಊಟ ಾಡಲು ಒಂದು ಕೋಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಕೇಳು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ. 15 ಆ ಯಜ ಾನನು ಮೇಲಂತಸಿ್ತನಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಕೋಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅಲಿ್ಲ ನಮ ಾಗಿಊಟವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ” ಎಂದನು.

16 ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು, ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಹೋದರು. ಯೇಸು ಹೇಳಿದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ನಡೆಯಿತು. ಶಿಷ ್ಯರು ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬದಊಟವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು.

17 ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಹನೆ್ನರಡು ಜನ ಅ ಸ್ತಲರೊಂದಿಗೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು.
18ಅವರೆಲ್ಲರೂಊಟ ಾ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.

20ಯೇಸು, “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.



ಾಕರ್ 14:22 99 ಾಕರ್ 14:37

ಪ್ರಭುವಿನ ಭೋಜನ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:26-30; ಲೂಕ 22:15-20; 1 ಕೊರಿ. 11:23-25)

22ಅವರುಊಟ ಾ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.

23ನಂತರಯೇಸು ಾ್ರ ಾರಸದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,ಅದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿ
ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಅದರಲಿ್ಲ ಕುಡಿದರು. 24ಯೇಸು, “ಇದು ನನ್ನ ರಕ್ತ.
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತ. ಇದು ಬಹು ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ ರಕ್ತ. 25 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ದೇವರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹೊಸ ಾಗಿ ಕುಡಿಯುವದಿನದವರೆಗೆಇದನು್ನ
ಕುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದನು.

26 ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಾಡನು್ನ ಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಆಲಿವ್ ಮರದ 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

ಎಂದುಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. 28ಆದರೆ ಾನು ಸತು್ತಪುನರು ಾ್ಥನಹೊಂದಿದಮೇಲೆನಿಮಗಿಂತ
ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

29 ಪೇತ್ರನು, “ಉಳಿದ ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರು ಭಯಗೊಂಡು ಹಿಂಜರಿದರೂ ಾನು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

30ಯೇಸು, “ ಾನು ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಾತಿ್ರ ಕೋಳಿ ಎರಡು ಾರಿ ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಮುಂಚೆ ನೀನುಮೂರು ಾರಿ, ನನ್ನನು್ನ ನೀನು ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವೆ”ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

31 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಖಚಿತ ಾಗಿ, “ ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾಯಬೇ ಾದರೂ ಸರಿಯೇ, ನಿನ್ನನು್ನ
ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಾನೆಂದಿಗೂಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ”ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಉಳಿದಶಿಷ ್ಯರು ಸಹಇದೇ
ರೀತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಯೇಸುವಿನ ಏ ಾಂತ ಾ್ರಥರ್ನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:36-46; ಲೂಕ 22:39-46)

32ಯೇಸು ಮತು್ತ 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. ನಂತರಯೇಸು ಬಹಳ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡು,

ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಾದನು. 34ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಾ್ರಣವು ಾಯುವಷು್ಟ ದುಃಖದಿಂದ
ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ. ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ” ಎಂದನು.

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? ನೀನು ನನೊ್ನಡನೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಾಲ
† 14:36: ಅ ಾ್ಪ ಮೂಲಪದ ಅರಮೇಯಿಕ್ ಾಷೆಯ “ಅ ಾ್ಬ” ಇದರಥರ್ “ಅ ಾ್ಪ.”
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ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲವೇ? 38 ನೀನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳ ಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ
ಾ್ರಥಿರ್ಸು. ಮನಸೆ್ಸೕನೋ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ದೇಹಕೆ್ಕ ಬಲ ಾಲದು” ಎಂದನು.
39ಪುನಃ ಯೇಸು ದೂರ ಹೋಗಿ, ದಲಿನಂತೆಯೇ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 40 ನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ

ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂ ಾಗ ಅವರು ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು ಬಹಳ
ಆ ಾಸಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಯೇಸುವಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಆ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

41 ಯೇಸು ಮೂರನೆಯ ಾರಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ, ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ, “ನೀವು
ಇನೂ್ನ ನಿದಿ್ರಸು ಾ್ತ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕ ಾ? ಾಪಿಗಳ ಕೈಗೆಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸುವ
ಸಮಯಬಂದಿದೆ. 42ಮೇಲೇಳಿ! ಾ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 ಾಯಕರುಗಳುಈ 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. 45 ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೂದನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಗುರುವೇ!” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು.
46 ಆಗ ಆ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದರು. 47ಯೇಸುವಿನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು
ತನ್ನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹೊರಗೆಳೆದು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಹೊಡೆದು, ಅವನ ಕಿವಿಯನು್ನ 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 ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವಂತೆ ನಡೆದಿವೆ” ಎಂದನು. 50 ಆಗ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಓಡಿಹೋದರು.

51ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನು ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನು ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದನು.
ಜನರು ಅವನನು್ನ ಸಹ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. 52 ಅವನು ಾ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. ಆದರೆಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಸರಿ ಾದ
ಾವುದೇ ಆ ಾರವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಮಿತಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 56ಅನೇಕ ಜನರು ಬಂದು,

ಯೇಸುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳು್ಳ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು
ಹೊಂ ಾಣಿಕೆ ಾಗದಂತಹ ಬೇರೆಬೇರೆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು.
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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 ಹೊರಿಸುತಿ್ತರುವ ಈ ಆರೋಪಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನೀನು ಏ ಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿರುವೆ ೕ?
ಜನರು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ನಿಜವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 61 ಆದರೆ ಯೇಸು ೌನ ಾಗಿದ್ದನು.
ಾವಉತ್ತರವನೂ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಮ ಾದೇವರ ಮಗ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನೀನೋ?” ಎಂಬ

ಇನೊ್ನಂದು ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
62ಯೇಸು, “ ೌದು, ಾನೇ ದೇವರ ಮಗನು. ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ

ಕುಳಿತಿರುವುದನೂ್ನ ಆ ಾಶದ ಮೇಘಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುವುದನೂ್ನ ನೀನು ಾಣುವೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

63 ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಬಹಳ ಕೋಪದಿಂದ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, “ನಮಗೆ ಇನೂ್ನ
ಹೆಚಿ್ಚನ ಾ ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. 64 ಇವನು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಾತನು್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿ ಾ್ರಯವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಅಪ ಾಧಿಯೆಂತಲೂಆತನಿಗೆಮರಣದಂಡನೆಆಗಬೇಕೆಂತಲೂ ಜನರೆಲ್ಲರು ಹೇಳಿದರು.

65 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರು ಯೇಸುವಿಗೆ ಉಗುಳಿ, ಆತನ ಮುಖವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ, ಮುಷಿ್ಠಯಿಂದ ಗುದಿ್ದ,
“ನಮಗೆಪ್ರ ಾದನೆಹೇಳು”ಎಂದರು. ನಂತರ ಾವಲು ಾರರುಯೇಸುವನು್ನ 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 ಾದಯೇಸುವಿನ 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. ನೀನು ಯೇಸುವಿನಂತೆ
ಗಲಿ ಾಯದವನು” ಎಂದರು.

71 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ತನಗೆ ಾಪ ಾಕಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ “ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನೀವು
ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಾನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಬಲ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

72 ಪೇತ್ರನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೋಳಿ ಎರಡನೇ ಾರಿ ಕೂಗಿತು. “ಕೋಳಿ ಎರಡು ಾರಿ
ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತಮುಂಚೆ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದುಮೂರು ಾರಿ ಹೇಳುವೆ”ಎಂದುಯೇಸು
ತನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಪೇತ್ರನು ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಗೋ ಾಡಿದನು.
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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 ಸಭೆಸೇರಿಯೇಸುವಿಗೆ ಾ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.
3 ಮ ಾ ಾಜಕರು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಹೊರಿಸಿದರು. 4 ಆದ್ದರಿಂದ

ಪಿ ಾತನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ, “ಈ ಜನರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ
ಹೊರಿಸುತಿ್ತದ್ದರೂ ನೀನು ಏಕೆಉತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

5ಆದರೆಯೇಸು ೌ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. 7 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬರಬ್ಬ ಎಂಬವನು
ದಂಗೆಕೋರರೊಂದಿಗೆ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಈ ದಂಗೆಕೋರರು ಒಂದು ಗಲಭೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
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. 10ಮ ಾ ಾಜಕರು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚಿ್ಚನಿಂದಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ
ತನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಾ್ದರೆಂಬುದು ಪಿ ಾತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. 11 ಆದರೆ ಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡದೆ
ಬರಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವಂತೆ ಪಿ ಾತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದುಮ ಾ ಾಜಕರು ಜನರನು್ನ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದರು.

12 ಪಿ ಾತನು ಜನರಿಗೆ ಮತೆ್ತ “ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜನೆಂದು ನೀವು ಕರೆಯುವ ಈ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ
ಾನೇನು ಾಡಲಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
13ಜನರು, “ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸು!” ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.
14ಪಿ ಾ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.
16 ಪಿ ಾತನ ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ಾಜಭವನದ ಅಂಗಳದೊಳಕೆ್ಕ ಕೊಂಡೊಯು್ದ ಇತರ

ಸೈನಿಕರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕರೆದರು. 17 ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಕಡುಕೆಂ ಾದ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ
ಾಕಿ ಮುಳಿ್ಳನ ಬಳಿ್ಳಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕಿರೀಟ ಾಡಿಯೇಸುವಿನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. 18ನಂತರ
ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೇ, ನಿನಗೆ ನಮ ಾ್ಕರ!” ಎಂದರು. 19 ಸೈನಿಕರು ಆತನ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಾರಿ ಬೆತ್ತದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಆತನ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿದರು. ನಂತರ ಅವರು
ಯೇಸುವಿನಮುಂದೆ 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 ಾ್ಸಂಡರ್ಮತು್ತ ರೂಫಸ್ಎಂಬವರ ತಂದೆ. ಸೈನಿಕರುಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಹೊರುವಂತೆ
ಸಿ ೕನನನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಡಿದರು. 22 ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಗೊಲೊ್ಗಥ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. (ಗೊಲೊ್ಗಥ ಎಂದರೆ “ಕ ಾಲ ಸ್ಥಳ.”) 23 ಗೊಲೊ್ಗಥದಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರು
ಯೇಸುವಿಗೆ ರಕ್ತಬೋಳಮಿಶಿ್ರತ ಾದ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆಯೇಸುಅದನು್ನ
ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ. 24 ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ನೇತು ಾಕಿ, ಳೆಗಳನು್ನ ಜಡಿದರು. ನಂತರ
ಸೈನಿಕರು ಚೀಟು ಾಕಿಯೇಸುವಿನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

25ಅವರು 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 ಕಳ್ಳನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ
ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಕಿದ್ದರು. 28 *

29 ಅಲಿ್ಲ ನಡೆದುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವರು ತಮ್ಮ ತಲೆ ಾಡಿಸು ಾ್ತ, “ನೀನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿ,
ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕಟು್ಟತೆ್ತೕನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. 30 ಈಗ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು
ಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಿಕೊ!” ಎಂದು ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು.

31 ಅಲಿ್ಲದ್ದ 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,ಈಗಶಿಲುಬೆಯಿಂದ 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)

33 ಮ ಾ್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 ಕೆಲವುಜನರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ನೋಡಿ! ಆತನು ಎಲೀಯನನು್ನ ಕರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದರು.

36 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬನು ಓಡಿಹೋಗಿ, ಸ್ಪಂಜನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಹುಳಿರಸದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ,
ಒಂದು ಕೋಲಿಗೆ ಕಟಿ್ಟ ಯೇಸುವಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡು ಾ್ತ, “ಎಲೀಯನು ಇವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ
ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು ಬರಬಹುದೇನೋ ಾವು ಾಯು್ದ ನೋಡಬೇಕು” ಎಂದನು.

37ನಂತರಯೇಸು ಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿ, ಾ್ರಣಬಿಟ್ಟನು.
38 ಆಗ ದೇ ಾಲಯದ ತೆರೆಯು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೂ ಎರಡು ಾಗಗ ಾಗಿ

ಹರಿದುಹೋಯಿತು. 39 ಶಿಲುಬೆಯಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿ ಾರಿಯುಯೇಸು ಾ್ರಣಬಿಟಾ್ಟಗ
ನಡೆದದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ, “ಈಮನುಷ ್ಯನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೇವರಮಗನು” 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 ಕಿರಿಯಮಗ.) 41ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ

* 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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ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡಿದವರು. ಯೇಸುವಿನೊಡನೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ
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 ಹಿಂದಿನ
ದಿನ), 43 ಅರಿಮ ಾಯ ಊರಿನ ೕಸೇಫ ಎಂಬವನು ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಯೇಸುವಿನ
ದೇಹವನು್ನ ತನಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಕೇಳಿದನು. ೕಸೇಫನು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಸಮಿತಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಸದಸ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು. ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಬರಲೆಂದು ಬಯಸಿದ ಜನರಲಿ್ಲ ಇವನೂ
ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು.

44ಯೇಸು ಇಷು್ಟ ಬೇಗನೆ ಸತ್ತದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಪಿ ಾತನಿಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. ಯೇಸುವನು್ನ ಾವಲು
ಾಯುತಿ್ತದ್ದ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಯನು್ನ ಪಿ ಾತನು ಕರೆದು, “ಯೇಸು ಸತು್ತಹೋದನೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

45ಆಅಧಿ ಾರಿಯು, “ ೌದು”ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪಿ ಾತನು
ೕಸೇಫನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.

46 ೕಸೇಫನು ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ದೇಹವನು್ನ ಇಳಿಸಿ,
ಅದನು್ನ ಆ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಸುತಿ್ತದನು. ಅನಂತರ,ಬಂಡೆಯಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಅದನಿ್ನರಿಸಿ ಆ ಸ ಾಧಿಯ
ಾಗಿಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯನು್ನ ಉರುಳಿಸಿ ಮುಚಿ್ಚದನು. 47 ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು ಾಗೂ
ೕಸೆಯನ ಾಯಿ ಾದಮರಿಯಳುಸ ಾ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 ನಸು ಾಗಿತು್ತ. 3 ಆ 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.
5 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಸ ಾಧಿ ಳಗೆ ಹೋ ಾಗ ಬಿಳು ಾದ ನಿಲುವಂಗಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನು
ಸ ಾಧಿಯಬಲಗಡೆ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಭಯಗೊಂಡರು.

6 ಆದರೆ ಅವನು, “ಭಯಪಡಬೇಡಿ! ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವನು್ನ ನೀವು
ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರಲ್ಲವೇ? ಆತನು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಇಲಿ್ಲಲ್ಲ. ನೋಡಿರಿ, ಆತನ
ದೇಹವನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಸ್ಥಳ ಇದೇ. 7ಈಗಹೋಗಿಆತನಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಪೇತ್ರನಿಗಂತೂಖಂಡಿತ ಾ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.)
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ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆಯೇಸುವಿನ ದಶರ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 28:9-10; ೕ ಾನ 20:11-18; ಲೂಕ 24:13-35)

9 ಾರದ ದಲನೆಯದಿನದ ಬೆಳಿಗೆ್ಗಯೇಸು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದ್ದನು. ಯೇಸು ಟ್ಟ ದಲು
ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಹಿಂದೊಮೆ್ಮ ಯೇಸು ಮರಿಯಳಿಂದ ಏಳು
ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ದನು. 10 ಮರಿಯಳು ಹೋಗಿ ಆತನ ಶಿಷ ್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. 13 ಈ ಶಿಷ ್ಯರು ಇತರ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ, ಈ
ವಿಷಯವನು್ನ 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 ಖಂಡಿಸಿದನು.
ಏಕೆಂದರೆ, ಯೇಸು ಾವಿನಿಂದ ಎದು್ದಬಂದಿ ಾ್ದನೆಂದು ದೃಢ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಾತನು್ನ ಅವರು
ನಂಬಲಿಲ್ಲ.

15ಯೇಸು 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. 18ಅವರು ಾವುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೂ
ಅವು ಅವರನು್ನ ಕಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷಕುಡಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರುಮುಟಿ್ಟದರೆ 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,
ನಮ್ಮಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳಚರಿತೆ್ರಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅನೇಕರು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ ಾ್ದರೆ.

2 ಾ್ರರಂಭದಿಂದಲೂಆಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡುದೇವರಸಂದೇಶವನು್ನ ಾರಿದವರಿಂದ ಾವು
ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನೕ ಅವರು ಬರೆದಿ ಾ್ದರೆ. 3ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಾ್ರರಂಭದಿಂದ ಾನೇ
ಶ್ರದೆ್ಧವಹಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲವನೂ್ನ ನಿನಗೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು ಪುಸ್ತಕ
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. 7 ಅವರಿಗೆ 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.
10ಹೊರಗಡೆ 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
ೕ ಾನನು ಮ ಾಪುರುಷ ಾಗಿರುವನು. ಅವನು ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನಗಲಿ 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.

* 1:5: ಹೆರೋದಜುದೇಯವನು್ನ ಆಳಿದ 1ನೇ ಹೆರೋದನು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 40-4. † 1:5: ಅಬೀಯನವಗರ್ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಜಕರು
24 ವಗರ್ಗ ಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರು. ನೋಡಿರಿ: 1 ಪೂ. ಾ.ವೃ. 24. ‡ 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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18 ಜಕರೀಯನು ದೇವದೂತನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಸತ್ಯವೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಆ ಾರವೇನು?
ಾನು ಮುದುಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಹಮುಪಿ್ಪನವ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
19 ದೇವದೂತನು, “ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಬಿ್ರಯೇಲ. ಾನು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ

ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವವನು. ನಿನಗೆ ಈ ಶುಭಸ ಾಚಾರವನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 20 ಈಗ ಕೇಳು! ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನೆರವೇರುವ ತನಕ ನೀನು ಮೂಕ ಾಗಿರುವೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾನು ಹೇಳಿದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ನೆರವೇರುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ಜನರು ಜಕರೀಯನಿ ಾಗಿ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಅವನು ಇಷು್ಟಹೊತು್ತ
ಇರಲು ಾರಣವೇನಿರಬಹುದೆಂದು ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾದರು. 22 ಬಳಿಕ ಜಕರೀಯನು ಹೊರಗೆ
ಬಂ ಾಗ, ಅವನಿಗೆ ಅವರೊಡನೆ ಾ ಾಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ದಶರ್ನ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವನು ಾ ಾಡ ಾಗದೆ
ಕೇವಲ ಸನೆ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 23 ತನ್ನ ಾಜಕಸೇವೆಯ ಸರದಿಯು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ
ಜಕರೀಯನುಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದನು.

24 ಆ ಬಳಿಕ, ಜಕರೀಯನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಎಲಿಜಬೇತಳು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ
ಐದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 25ಎಲಿಜಬೇತಳು, “ನೋಡಿ, ಪ್ರಭುವು
ನನಗೋಸ ್ಕರ ಎಂ ಾ ಾಯರ್ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ! ನನ್ನ ಜನರ ನಡುವೆ ನನಗಿದ್ದ ಅವ ಾನವನು್ನ ಪ್ರಭುವು
ತೊಲಗಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
ಕನೆ್ಯ ಮರಿಯಳು

26-27 ಎಲಿಜಬೇತಳು ಆರು ತಿಂಗಳ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಾ್ದಗ, ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತ ಾದ
ಗಬಿ್ರಯೇಲನನು್ನ ಗಲಿಲೇಯ ಾ್ರಂತ್ಯದ ನಜರೇತ್ ಎಂಬ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಾ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.

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. 32 ಆತನು 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.

34ಮರಿಯಳುದೇವದೂತನಿಗೆ, “ಇದುಹೇಗೆಸಂಭವಿಸುವುದು? ಾನುಮದುವೆ ಾಗಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

35ದೇವದೂತನು 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, “ ಾನುಪ್ರಭುವಿನ ಾಸಿ. ನೀನುಹೇಳಿದಂತೆಯೇನನ ಾ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.
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41ಎಲಿಜಬೇತಳುಮರಿಯಳ 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 ಜನಿಸಲಿರುವಮಗುವನು್ನ ದೇವರು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 43ನನ್ನ
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.

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.

56 ಮರಿಯಳು ಸು ಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಾಲ ಎಲಿಜಬೇತ ಡನೆ ತಂಗಿದು್ದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿದಳು.

ೕ ಾನನ ಜನನ
57 ಎಲಿಜಬೇತಳಿಗೆ 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.

63 ಆಗ 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
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ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಾ್ಲ ಭಯ ಾಯಿತು. ಜುದೇಯದ ಗುಡ್ಡಪ್ರದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಜನರು ಾತ ಾಡತೊಡಗಿದರು. 66 ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜನರೆಲ್ಲರು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ
“ಈ ಮಗು ( ೕ ಾ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:

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 ಾಪಕ್ಷಮೆಯಮೂಲಕ ಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದೆಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ನೀನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವೆ.

78 “ನಮ್ಮ ದೇವರಮ ಾಕರುಣೆಯಿಂದ
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಹೊಸ ದಿನ ಂದು ನಮ ಾಗಿಉದಯಿಸುವುದು.

79ಅಂಧ ಾರದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸು ಾ್ತ ಮರಣಭಯದಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.
ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸ ಾ ಾನದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವನು.”

80ಆಮಗುವು ( ೕ ಾನನು)ಬೆಳೆದುದೊಡ್ಡವ ಾಗಿಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ಬಲವುಳ್ಳವ ಾದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ತನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಆರಂಭಿಸುವ ತನಕ ೕ ಾನನು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು.

2
ಯೇಸುವಿನ ಜನನ
(ಮ ಾ್ತಯ 1:18-25)

1ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಚಕ್ರವತಿರ್ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಸೀಸರನು ರೋಮನ್ನರ ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ಒಳಪಟಿ್ಟದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ
ಜನಗಣತಿ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 2 ಇದು ಟ್ಟ ದಲನೆಯ ಜನಗಣತಿ ಾಗಿತು್ತ.
ಕುರೇನ್ಯನು ಸಿರಿಯದೇಶದ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. 3ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನು್ನ
ನೊಂ ಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮತಮ್ಮಊರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು.
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4 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಸೇಫನು ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲನ ನಜರೇತ್ ಎಂಬ ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಟು

ಜುದೇಯದಲಿ್ಲನ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಹೋದನು. ೕಸೇಫನು ಾವೀದನ
ಮನೆತನದವ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಾವೀದನಊ ಾದಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆಹೋದನು. 5ಅವನು ತನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಮರಿಯಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆಕೆಗೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ ಾಗಿತು್ತ. (ಮರಿಯಳು
ಆಗ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿದ್ದಳು.) 6ಅವರು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಮರಿಯಳಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಾಲ ಬಂತು. 7ಆಕೆ
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: 11 ಈ ದಿನ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾವೀದನ ಊರಿನಲಿ್ಲ ರಕ್ಷಕನು ಜನಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನೇ
ಪ್ರಭು ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನು. 12ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತರುವ ಒಂದುಮಗು ದನದ ಕೊಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲಮಲಗಿರುವುದನು್ನ
ನೀವು ಾಣುವಿರಿ. ನೀವು ಆತನನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದೇ ಗುರು ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಲೋಕದಿಂದ ದೇವದೂತರು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಗುಂ ಾಗಿ ಬಂದು ದಲನೆಯ
ದೇವದೂತನೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ,

14 “ಮೇಲಿನಲೋಕಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆಮಹಿಮೆ;
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವರೊಲಿದವರಿಗೆ ಸ ಾ ಾನ”

ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದರು.
15ದೇವದೂತರು ಕುರುಬರ ಬಳಿಯಿಂದ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕುರುಬರು, “ ಾವು

ಈಗಲೇ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಪ್ರಭುವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಈ ಘಟನೆಯನು್ನ ನೋಡೋಣ” ಎಂದು
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
16ಆದ್ದರಿಂದ 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. 19 ಮರಿಯಳು ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ 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.

21 ಮಗುವಿಗೆ 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

* 2:21: ಸುನ್ನತಿ ಜನ ಾಂಗದಮುಂದೊಗಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುವುದು. ಪ್ರತಿಯೆಹೂದ್ಯ ಗಂಡುಮಗುವಿಗೆ ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ದೇವರು
ಅಬ್ರ ಾಮನೊಂದಿಗೆ ಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಅದು ಸೂಚನೆ ಾಗಿತು್ತ. ಆದಿ ಾಂಡ 17:9-14.
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22 ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ† ಬಗೆ್ಗ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಬೋಧಿಸಿದ್ದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮರಿಯಳು

ಮತು್ತ ೕಸೇಫನು ಾಡುವ ಸಮಯ ಬಂತು. ಯೇಸುವನು್ನ ಪ್ರಭುವಿಗೆ (ದೇವರಿಗೆ) ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಲು
ೕಸೇಫನುಮತು್ತ ಮರಿಯಳುಆತನನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 23ಏಕೆಂದರೆ

“ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ, ‘ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಪ್ರಭುವಿಗೆಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು’ ”‡ಎಂದುಪ್ರಭುವಿನ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. 24 “ಎರಡು ಾರಿ ಾಳಗಳನು್ನ ಅಥ ಾ ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳನು್ನ
ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು”✡ ಎಂದು ಸಹ ಪ್ರಭುವಿನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ೕಸೇಫನು ಮತು್ತ ಮರಿಯಳುಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ 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.”

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 ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಗುರು ಾಗಿರುವನು. 35 ಜನರು ಗುಟಾ್ಟಗಿ
ೕಚಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳುಬಯ ಾಗುವವು. ಮುಂದೆಸಂಭವಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದನಿನ್ನ 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. ಆಕೆಬೇರೆಲಿ್ಲಗೂಹೋಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತ ಮತು್ತ
ಹಗಲಿರುಳು ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು.
† 2:22: ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತು್ತ ನಲವತು್ತ ದಿನಗ ಾದ ನಂತರ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವ ಒಂದು
ಸಂ ಾ್ಕರದಮೂಲಕ ಶುದಿ್ಧ ಾಗಬೇಕು ಎಂದು ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾ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. ** 2:36: ಪ್ರ ಾದಿನಿ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸುವ ಸಿ್ತ ್ರೕ.
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38ಅವಳುಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು, ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿ ದೇವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ

ದಯ ಾಲಿಸುವ ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ತಿಳಿಸಿದಳು.

ೕಸೇಫನು ಮತು್ತ ಮರಿಯಳುಮನೆಗೆಮರಳಿದರು
39ಪ್ರಭುವಿನಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದಮೇಲೆ ೕಸೇಫಮತು್ತಮರಿಯಳು

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 ಾಣದೆಯೇಸುವನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆಮರಳಿಹೋದರು.

46 ಮೂರು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಆತನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಯೇಸುವು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಾಮಿರ್ಕಉಪದೇಶಕರೊಡನೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರಉಪದೇಶವನು್ನ ಆಲಿಸು ಾ್ತ ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ
ಪ್ರಶೆಗಳನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 47 ಆತನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಆತನ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೂ ಆತನ
ಬುದಿ್ಧವಂತಿಕೆಯ ಉತ್ತರಗಳಿಗೂ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 48ಯೇಸುವಿನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು
ಆತನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಕಂಡು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. ಮರಿಯಳು ಆತನಿಗೆ, “ಮಗನೇ, ನೀನು ನಮಗೆ ಏಕೆ
ಹೀಗೆ ಾಡಿದೆ? ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಮತು್ತ ಾನು ನಿನ ಾಗಿ ಬಹಳ ಚಿಂತಿಸುತಿ್ತದೆ್ದವು. ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಾವು
ಹುಡುಕುತಿ್ತದೆ್ದವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

49ಯೇಸುಅವರಿಗೆ, “ನೀವುನನಗೋಸ ್ಕರ ಏಕೆಹುಡುಕಬೇಕಿತು್ತ? ನನ್ನ ತಂದೆಯ (ದೇವರ) ಕೆಲಸ
ಎಲಿ್ಲರುತ್ತದೋ ಅಲಿ್ಲ ಾನು ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇ ಾಗಿತು್ತ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
50ಆದರೆ ಆತನ ಾತು ಅವರಿಗೆ ಅಥರ್ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

51ಯೇಸು ಅವರೊಡನೆ ನಜರೇತಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಆತನ ಾಯಿ ಈ
ವಿಷಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಇನೂ್ನ ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. 52ಯೇಸುವು ಾ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)
1ಚಕ್ರವತಿರ್ ಾದ ತಿಬೇರಿಯಸ್ ಸೀಸರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಹದಿನೈದನೇ ವಷರ್ ಅ ಾಗಿತು್ತ.

ಆಗ, ಂತ್ಯ ಪಿ ಾತನು ಜುದೇಯ ಾ್ರಂತ್ಯಕೂ್ಕ
ಹೆರೋದನು ಗಲಿ ಾಯಕೂ್ಕ
ಹೆರೋದನ ಸಹೋದರ ಾದ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಇತುರೆಯಮತು್ತ ತ್ರಕೋನಿತಿ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಗೂ
ಲೂಸನ್ಯನು ಅಬಿಲೇನೆ ಾ್ರಂತ್ಯಕೂ್ಕ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದರು.

†† 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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2ಅನ್ನನು ಮತು್ತ ಾಯಫನು ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದರು.* ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜಕರೀಯನಮಗ ಾ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. 4 ಯೆ ಾಯ ಪ್ರ ಾದಿಯು ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆಯೇ ಇದು
ನಡೆಯಿತು. ಅದೇನೆಂದರೆ:
“ ‘ಪ್ರಭುವಿ ಾಗಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ.

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. ಒಳೆ್ಳಯಫಲವನು್ನ ಕೊಡದಪ್ರತಿ ಂದುಮರವನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಾಕ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು, “ಈಗ ಾವೇನು ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
11 ೕ ಾನನು, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎರಡುಅಂಗಿಗಳಿದ್ದರೆ,ಏನೂಇಲ್ಲದವನಿಗೆಒಂದು 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.
16 ಅದಕೆ್ಕ ೕ ಾ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 ಬೇಪರ್ಡಿಸಿ ತನ್ನ ಕಣಜದಲಿ್ಲ ಾಕುವನು. ನಂತರ ಹೊಟ್ಟನು್ನ ಆರದ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
* 3:2: ಮ ಾ ಾಜಕ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದಯೆಹೂದ್ಯ ಾಜಕರು. † 3:12: ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರು ತೆರಿಗೆವಸೂಲಿ ಾ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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ಸುಟು್ಟಬಿಡುವನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 18 ೕ ಾನನು ಜನರಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸು ಾ್ತ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

ೕ ಾನನ ಸೇವೆಯಅಂತ್ಯ
19 ಾಜ್ಯ ಾಲ ಹೆರೋದನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಹೆರೋದ್ಯ ಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದ

ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧವನು್ನ ಮತು್ತ ಹೆರೋದನು ಾಡಿದ್ದ ಅನೇಕ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ೕ ಾನನು
ಖಂಡಿಸಿದನು. 20 ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆರೋದನು ೕ ಾನನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿಸಿ ತನ್ನ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗ ಂದಿಗೆಮತೊ್ತಂದು 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 ಪಿ್ರಯ
ಮಗನು, ಾ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 ಾ್ಗಯನು ಮ ಾಥತನಮಗನು.
ಮ ಾಥತನು ಮತ್ತಥೀಯನಮಗನು.
ಮತ್ತಥೀಯನು ಶಿಮೀಯನಮಗನು.
ಶಿಮೀಯನು ೕಸೇಖನಮಗನು.
ೕಸೇಖನುಯೂದನಮಗನು.

27ಯೂದನು ೕ ಾನನಮಗನು.
ೕ ಾನನು ರೇಸನಮಗನು.

ರೇಸನು ಜೆರು ಾಬೆಲನಮಗನು.
ಜೆರು ಾಬೆಲನು ಸಲಥಿಯೇಲನಮಗನು.
ಸಲಥಿಯೇಲನು ಸೇರಿಯಮಗನು.
28ಸೇರಿಯುಮೆಲಿ್ಕಯಮಗನು.
ಮೆಲಿ್ಕಯು ಅದಿ್ದಯಮಗನು.
ಅದಿ್ದಯು ಕೋ ಾಮನಮಗನು.
ಕೋ ಾಮನು ಎಲ್ಮ ಾಮನಮಗನು.
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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.
ಮೆಲೆಯನುಮೆನ್ನನಮಗನು.
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.
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.



ಲೂಕ 4:1 116 ಲೂಕ 4:13

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. 2 ಅಲಿ್ಲ ಸೈ ಾನನು ಆತನನು್ನ ನಲವತು್ತ
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಶೋಧಿಸಿದನು. ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಏನನೂ್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ತರು ಾಯ, ಯೇಸುವಿಗೆ
ಬಹಳ ಹಸಿವೆ ಾಯಿತು.

3ಆಗ 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 ಾರಿಗೆಬೇ ಾದರೂಇವುಗಳನು್ನ ಕೊಡಬಲೆ್ಲ.
7ನೀನು 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.

9ಬಳಿಕ ಸೈ ಾನನುಯೇಸುವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆದೊಯು್ದ,ದೇ ಾಲಯದಬಹು 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.

13ಸೈ ಾನನು ಯೇಸುವನು್ನ ಾ ಾ ವಿಧದಲಿ್ಲ ಶೋಧಿಸಿದ ನಂತರ, ತಕ್ಕ ಾಲ ಬರುವ ತನಕ ಆತನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋದನು.

ಜನರಿಗೆಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
(ಮ ಾ್ತಯ 4:12-17; ಾಕರ್ 1:14-15)
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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)

16ಯೇಸು ಾನು ಬೆಳೆದ ನಜರೇತ್ ಎಂಬಊರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. ಾಡಿಕೆಯ ಪ್ರ ಾರ,
ಆತನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸ ಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಯೇಸು ಓದುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಎದು್ದನಿಂತನು.
17ಪ್ರ ಾದಿ ಾದಯೆ ಾಯನಗ್ರಂಥವನು್ನ 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

20 ಈ ಾಗವನು್ನ ಓದಿದ ನಂತರ ಯೇಸು ಆ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ 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.

23ಯೇಸು 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 ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲಿ್ಲ
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. 26 ಆದರೆ ಎಲೀಯನನು್ನ ಬೇರೆ ಾವ ವಿಧವೆಯರ
ಬಳಿಗೂ ಕಳುಹಿಸದೆ ಸಿದೋನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಸರೆಪ್ತ ಊರಿನ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯ ಬಳಿಗೆ ಾ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
29ಯೇಸುವನು್ನ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗಟಿ್ಟದರು. ಆ ಪಟ್ಟಣವು ಒಂದು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿತು್ತ. ಅವರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಗುಡ್ಡದ ಅಂಚಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಳಕೆ್ಕ ತಳಿ್ಳಬಿಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 30 ಆದರೆ
ಯೇಸು ಅವರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾದು ಹೊರಟುಹೋದನು.



ಲೂಕ 4:31 118 ಲೂಕ 5:2

ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ
( ಾಕರ್ 1:21-28)

31ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯದ ಕಪೆ ೌರ್ಮ್ ಎಂಬಊರಿಗೆ ಹೋದನು. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಯೇಸು
ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. 32ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ 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. 35ಆದರೆ ಯೇಸು ಆ ದೆವ್ವಕೆ ್ಕ, “ಸುಮ್ಮನಿರು! ಇವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೊರಗೆ ಾ!” ಎಂದುಆ ಾಪಿಸಿದನು. ದೆವ್ವವುಅವನನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇಕೆಡವಿ ಾವ
ಕೇಡೂ ಾಡದೆ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಯಿತು.

36ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬೆರ ಾಗಿ, “ಎಂ ಾ ಾತುಗಳಿವು! ಆತನು ಅಧಿ ಾರದಿಂದಲೂ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ
ದೆವ್ವಗಳಿಗೆಆ ಾಪಿಸಲು,ಅವುಬಿಟು್ಟಹೋಗುತ್ತವೆಯ ಾ್ಲ”ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 37ಹೀ ಾ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 ೕನನ
ಅತೆ್ತ ಬಹಳ ಜ್ವರದಿಂದ ನರಳುತಿ್ತದ್ದಳು. ಆಕೆಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಲಿ್ಲದ್ದವರು ಆತನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 39 ಯೇಸು ಆಕೆಯ ಬಳಿ ನಿಂತು, ಆಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಜ್ವರಕೆ ್ಕ
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಆಕೆಗೆ 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)

42ಮರುದಿನ 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)

1ಯೇಸು ಗೆನೆಸರೇತ್ (ಗಲಿ ಾಯ) ಸರೋವರದ ಬಳಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ, ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ
ಕೇಳಲು ಅನೇಕ ಜನರು ನೂ ಾಡು ಾ್ತ ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಬಂದರು. 2 ಸರೋವರದ ದಡದಲಿ್ಲ

* 4:38: ಸೀ ೕನ ಸೀ ೕನನ ಇನೊ್ನಂದು ಹೆಸರು ಪೇತ್ರ.
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ನಿಂತಿದ್ದ ಎರಡು ದೋಣಿಗಳನು್ನ ಯೇಸು ನೋಡಿದನು. ಬೆಸ್ತರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.
3ಯೇಸು ಸೀ ೕನನ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಹತಿ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ದೋಣಿಯನು್ನ ದಡದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದೂರಕೆ್ಕ
ನೂಕಬೇಕೆಂದು ಸೀ ೕನನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

4ಉಪದೇಶ ಾಡಿದಮೇಲೆ ಯೇಸು 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. 6 ಬೆಸ್ತರು 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)

12ಒಮೆ್ಮಯೇಸುಒಂದುಊರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಬ್ಬನುಆತನನು್ನ ಕಂಡು,ಆತನಮುಂದೆ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನುಮನಸು್ಸ ಾಡಿದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಬಲೆ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ”
ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

13 ಯೇಸು, “ನಿನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲು ನನಗೆ ಮನಸು್ಸಂಟು. ನಿನಗೆ ಗುಣ ಾಗಲಿ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದನು. ಕೂಡಲೆ ಅವನಿಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು. 14ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ
ಹೇಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಮೈಯನು್ನ
ತೋರಿಸಿ ೕಶೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸು. ನಿನಗೆ
ಾಸಿ ಾಯಿತೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದೇ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ಾ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ
ಯೇಸುವಿನ ಸುದಿ್ದಯು ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಹಬಿ್ಬತು.

15 ಅನೇಕ ಜನರು ಆತನ ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೂ್ಕ ತಮ್ಮ ಾಯಿಲೆಗಳನು್ನ
ಾಸಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಬಂದರು. 16ಯೇಸು 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
ಸಹ ಅಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು, ಗಲಿ ಾಯದಿಂದಲೂ 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. 19ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಜನ ಇದು್ದದರಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅವರಿಗೆ
ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತ ಹೆಂಚುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಶ್ವರ್ ಾಯು
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ರೋಗಿಯನು್ನ ಾಸಿಗೆಯ ಸಹಿತ ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಇಳಿಸಿದರು. 20ಈ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ನೋಡಿಯೇಸು ಆ ರೋಗಿಗೆ, “ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21ಯೆಹೂದ್ಯ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರು, “ಈಮನುಷ ್ಯನು (ಯೇಸು) ಾರು?
ಈತನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನ ಾ್ಲ! ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಾಪಗಳನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸಬಲ್ಲನು” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ೕಚಿಸಿದರು.

22 ಆದರೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಆ ರೀತಿ
ೕಚಿಸುವುದೇಕೆ? 23 ಾವುದು ಸುಲಭ? ‘ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ’ ಎಂದು

ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಗೆ ಹೇಳುವುದೋ? ಅಥ ಾ ‘ಎದು್ದನಿಂತು ನಡೆ’ ಎನು್ನವುದೋ? 24 ಆದರೆ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ* ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಅಧಿ ಾರ ಉಂಟೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ಖಚಿತ ಾ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)

27ಬಳಿಕ, ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ, ಸುಂಕದಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಕಂಡನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಲೇವಿ. ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
28ಲೇವಿಯು 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 ಾಯರುಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರುಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ಸುಂಕದವರೊಡನೆಮತು್ತ
ಇತರ ಕೆಟ್ಟ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಏಕೆಊಟ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ ಮತು್ತ ಕುಡಿಯುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಆ ೕಪಿಸಿದರು.

31ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ವೈದ್ಯನ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದು ಆರೋಗ ್ಯವಂತರಿಗಲ್ಲ, ಾಯಿಲೆಯವರಿಗಷೆ್ಟ.
32 ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ 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.
34ಯೇಸು 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” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

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
* 5:24: ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನುಯೇಸು. ಾನಿಯೇಲ 7:13-14ರಲಿ್ಲ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಮೆಸಿ್ಸೕಯನಿಗೆ
ಈಹೆಸರು ಕೊಡ ಾಗಿದೆ.
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ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಾರೂ ತುಂಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದುವೇಳೆ ತುಂಬಿದರೆ, ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವು
ಚೀಲಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕುವುದರಿಂದ ಾ್ರ ಾರಸವೂ ಚೆಲಿ್ಲಹೋಗುತ್ತದೆ, 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 ಾತ್ರವೇ ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು
ಎಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿ, 5 “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕೂ್ಕ
ಒಡೆಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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,
ಆತನಮೇಲೆ ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸಬಹುದೆಂದು ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರುಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರು ಹೊಂಚು ಾಕಿ
ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. 8 ಆದರೆ 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.
10ಯೇಸು ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿದ್ದ ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ನೋಡಿ, ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ನನಗೆ

ತೋರಿಸು” ಎಂದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಚಾಚಿದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಅವನ ಕೈ ಾಸಿ ಾಯಿತು.
11 ಫರಿ ಾ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.
ಅವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಯೇಸು ಈ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರಿಗೆ,
“ಅ ಸ್ತಲರು” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ:

14ಸೀ ೕನ (ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಪೇತ್ರನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.)
ಮತು್ತ ಪೇತ್ರನ ಸಹೋದರ ಾದ ಅಂದೆ್ರಯ,
ಾಕೋಬ
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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.)

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. ಏಕೆಂದರೆಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ 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.

* 6:15: ದೇ ಾಭಿ ಾನಿ ಅಕ್ಷರಶಃ, ಉಗ್ರ ಾಮಿ. ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಹೋ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜಕೀಯ ಪಂಗಡಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದವ ಾಗಿದ್ದನು.
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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 ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 29 ಒಬ್ಬನು 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. 31 ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ
ಜನರು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಸೆಪಡುತಿ್ತೕರೋ ಅದನೆ್ನೕ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಾಡಿರಿ.

32 “ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರನೆ್ನೕ ನೀವು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ಏಕೆ ಬರಬೇಕು? ಇಲ್ಲ!
ತಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರನು್ನ ಾಪಿಷ್ಠರು ಸಹಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತರೆ! 33ನಿಮಗೆಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾ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. ನೀವುಮಹೋನ್ನತ ಾ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. ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಅದುಮಿ, ಅ ಾ್ಲಡಿಸಿ ಹೊರಚೆಲು್ಲವಂತೆ ಅಳೆದು ನಿಮ್ಮ ಸೆರಗಿಗೆ
ಾಕುವರು. ನೀವು ಅಳೆಯುವ ಅಳತೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೂ ಅಳೆದುಕೊಡುವರು.”
39 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಈ ಾಮ್ಯವನೂ್ನ ಹೇಳಿದನು: “ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಕುರುಡನನು್ನ

ನಡಿಸುವುದ ಾ್ಕದೀತೇ? ಇಲ್ಲ! ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ ಬೀಳುವರು. 40 ಶಿಷ ್ಯನು ಗುರುವಿಗಿಂತ
ಮೇಲಲ್ಲ. 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.
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 ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ದೆಗಳಲಿ್ಲ
† 6:42: ಕಪಟಿ ಒಳೆ್ಳಯವನಂತೆ ನಟಿಸುವ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕಿ್ತ.
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ಾ್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. 48 ಅವನು ಆಳ ಾದ ಅಸಿ್ತ ಾರ ಾಕಿ, ಬಲ ಾದ
ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟ ಾ್ತನೆ. ಪ್ರ ಾಹವು ಏರಿಬಂದು ಆ ಮನೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದರೂ
ಆಮನೆಯನು್ನ 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. 2ಅಲಿ್ಲ 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 ಬರುವಷು್ಟ ಾನು ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ. 7ನಿನ್ನ
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” ಎಂದು
ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೇಳಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು.

9 ಯೇಸು 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

11 ಮರುದಿನ ಯೇಸು ಾಯಿನ್ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಹೋದನು. ಯೇಸುವಿನೊಡನೆ ಆತನ
ಶಿಷ ್ಯರೂ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರೊಡನೆ ಅನೇಕ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು.

* 7:2: ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ನೂರು ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವಿದ್ದ ರೋಮ್ ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿ ಾರಿ.
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12ಯೇಸುಊರ ಾ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 ಡನೆಇದ್ದರು. 13ಪ್ರಭುವು (ಯೇಸು)ಆಕೆಯನು್ನ ಕಂಡು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲಮರುಕಗೊಂಡು,
“ಅಳಬೇಡ”ಎಂದು ಹೇಳಿ 14ಶವದಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಬಳಿಹೋಗಿಅದನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದನು. ಆಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು ನಿಂತುಕೊಂಡರು. ಯೇಸು ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದವನಿಗೆ, “ ೌವನಸ್ಥನೇ,
ಎದೆ್ದೕಳು! ಎಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. 15 ಆಗ 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 ಾ್ಕಗಿಅವರನು್ನ ಪ್ರಭುವಿನ (ಯೇಸುವಿನ)ಬಳಿಗೆಕಳುಹಿಸಿದನು.
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. ದೆವ್ವಗಳಿಂದಪೀಡಿತ ಾ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 ನೀವು ಮರಳು ಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ? ಾಳಿಯಿಂದ
ಅ ಾ್ಲಡುವ ದಂಟನೊ್ನೕ? 25ನೀವು ಏನನು್ನ ನೋಡಲು ಹೊರಗೆ ಹೋದಿರಿ? ನಯ ಾದಉಡುಪನು್ನ
ಧರಿಸಿರುವ ಮನುಷ ್ಯನನೊ್ನೕ? ಇಲ್ಲ. ನಯ ಾದ ಮತು್ತ ಚಂದ ಾದ ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿದವರು
ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತರೆ. 26 ನಿಜ ಾಗಿಯೂ, ನೀವು ಏನನು್ನ 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. ಆದರೂ ದೇವರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವ

ಕನಿಷ್ಠನು ಸಹ ಅವನಿಗಿಂತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನೇ ಸರಿ” ಎಂದನು.
† 7:27: ದೂತನನು್ನ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಸಂದೇಶಕನನು್ನ.”
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29 ೕ ಾನನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರೂ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ೕ ಾನನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 30ಆದರೆಫರಿ ಾ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 ಗುಂಪಿನಮಕ್ಕಳು ಇನೊ್ನಂದು ಗುಂಪಿನಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದು,

‘ ಾ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 ಾ್ತನೆಮತು್ತ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ನೀವು, ‘ನೋಡಿರಿ! ಅವನೊಬ್ಬ ಹೊಟೆ್ಟ ಾಕ, ಕುಡುಕ!
ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರು ಮತು್ತ ಇತರ ಕೆಟ್ಟಜನರೇ ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು!’ ಎನು್ನತಿ್ತೕರಿ. 35ಆದರೆ ಾನವು
ತನ್ನ ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೇ ತನ್ನನು್ನ ಸಮಥಿರ್ಸಿಕೊಳು್ಳವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಫರಿ ಾಯ ಾದ ಸಿ ೕನನು

36 ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವನು್ನ ಊಟಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೇಸು ಅವನಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.

37 ಆ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಾಪಿಷ್ಠ ಾದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಇದ್ದಳು. ಯೇಸುವು ಫರಿ ಾಯನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಊಟ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದುಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದಆಕೆಭರಣಿಯಲಿ್ಲ§ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಮಳತೈಲವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಳು. 38ಆಕೆ ಯೇಸುವಿನ ಾದಗಳ ಬಳಿ ಅಳು ಾ್ತ, ತನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದ ಆತನ
ಾದಗಳನು್ನ ತೇವ ಾಡಿ ತನ್ನ ತಲೆಯ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಾದಗಳನು್ನ ಒರೆಸಿದಳು. ಆಕೆ
ಅನೇಕಸಲ ಆತನ ಾದಗಳಿಗೆಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಪರಿಮಳತೈಲವನು ಹಚಿ್ಚದಳು.

39ಯೇಸುವನು್ನ ತನ್ನಮನೆಗೆಊಟಕೆ್ಕ ಕರೆದಿದ್ದ ಫರಿ ಾಯನುಇದನು್ನ 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. 42ಅವರಲಿ್ಲ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಅವರು ಾಲ
ತೀರಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಾಹು ಾರನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನೀವು ಾಲ ತೀರಿಸಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆ ಇಬ್ಬರಲಿ್ಲ ಾರು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಾಹು ಾರನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

43ಸಿ ೕನನು, “ಹೆಚು್ಚ ಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವನೇ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ” ಎಂದನು.
‡ 7:30: ಫರಿ ಾಯರು ಯೆಹೂದ್ಯ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪದ್ಧತಿಗಳನು್ನ ಶ್ರದೆ್ಧಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸುವವರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಮಿರ್ಕ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. § 7:37: ಭರಣಿ ಮೂಲತಃ, “ಚಂದ್ರ ಾಂತಶಿಲೆಯ ಭರಣಿ.” ** 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. 44ಬಳಿಕಯೇಸು 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. 47ಈಕೆಯ ಅನೇಕ
ಾಪಗಳುಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆಎಂದು ಾನು ನಿನಗೆಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆಈಕೆಅಧಿಕ ಾದಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ
ತೋರಿದಳು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ 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
ಬೋಧಿಸಿದನುಮತು್ತ ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಹನೆ್ನರಡುಮಂದಿಅ 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 ಎಂಬಊರಿನವಳು. ಯೇಸು ಆಕೆಯನು್ನ
ಏಳು ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು. 3 ಇದಲ್ಲದೆ 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)

4ಅನೇಕ 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. ಹಕಿ್ಕಗಳುಬಂದುಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು.

6 ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವು. ಅವುಗಳು ಳೆಯತೊಡಗಿದರೂ ನೀರಿಲ್ಲದೆ
ಒಣಗಿಹೋದವು. 7 ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಬಿದ್ದವು. ಅವುಗಳು ಳೆತರೂ
ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಿಂದಬೆಳೆಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 8ಕೆಲವುಬೀಜಗಳುಒಳೆ್ಳಯನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು. ಈಬೀಜಗಳು
ಳೆತು ಬೆಳೆದು ನೂರರಷು್ಟ ಹೆಚು್ಚ ಫಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟವು.”
ಯೇಸು ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ, “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. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾನು ಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಾ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ,
ಏಕೆಂದರೆ,

‘ಅವರು ನೋಡಿದರೂ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ,
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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.
15ಒಳೆ್ಳಯ 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 ಾಗಲಿ
ಬಚಿ್ಚಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಳಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಾ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

ಇರುವವ್ಯಕಿ್ತಯುಹೆಚು್ಚ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವನು. ಆದರೆತಿಳುವಳಿಕೆಇಲ್ಲದವ್ಯಕಿ್ತಯುತನಗಿದೆ
ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನೂ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರೇ ಆತನ ಕುಟುಂಬದವರು
(ಮ ಾ್ತಯ 12:46-50; ಾಕರ್ 3:31-35)

19ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿ ಮತು್ತ ತಮ್ಮಂದಿರು ಆತನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಲು ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ
ಜನರು ಇದು್ದದರಿಂದಯೇಸುವಿನ ಾಯಿ ಾಗಲಿ ಆತನ ತಮ್ಮಂದಿ ಾಗಲಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬನು, 20 “ನಿನ್ನ ಾಯಿಮತು್ತ ತಮ್ಮಂದಿರು ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು
ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದುಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

21ಅದಕೆ್ಕಯೇಸು, “ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿಅದಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವಜನರೇ 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. 23 ಅವರು ಸರೋವರದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ
ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗಯೇಸುವಿಗೆ ನಿದೆ್ದ ಹತಿ್ತತು. ಇತ್ತ ಸರೋವರದಮೇಲೆ ಬಿರು ಾಳಿ ಬೀಸತೊಡಗಿತು.
ದೋಣಿ ಳಗೆ ನೀರು ತುಂಬತೊಡಗಿತು. ದೋಣಿಯಲಿ್ಲದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಅ ಾಯಕಿ್ಕೕ ಾದರು.
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24 ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ, “ಗುರುವೇ! ಗುರುವೇ! ಾವು
ಮುಳುಗಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೂಡಲೇಯೇಸುಎದು್ದ,ಆ ಾಳಿಗೂತೆರೆಗಳಿಗೂಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆಗಬಿರು ಾಳಿನಿಂತಿತುಮತು್ತ

ಸರೋವರ ಾಂತ ಾಯಿತು. 25ಯೇಸು 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)

26ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಸರೋವರವನು್ನ ಾಟಿ, ಗೆರೆಸೇನರ ಾಡಿಗೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. 27 ಯೇಸು 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 ದೆವ್ವವುಅವನನು್ನ ಜನರಿಲ್ಲದಸ್ಥಳಗಳಿಗೆಬಲವಂತ ಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯು್ಯತಿ್ತತು್ತ. ಯೇಸು
ಆ ದೆವ್ವಕೆ ್ಕ, “ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ 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 ಗುಂಪು
ಮೇಯುತಿ್ತತು್ತ. ಹಂದಿಗ ಳಗೆ ಹೋಗಲು ತಮಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆ ದೆವ್ವಗಳು
ಯೇಸುವನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡವು. ಯೇಸು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಕೊಟ್ಟನು. 33 ಆಗ ದೆವ್ವಗಳು ಆ
ಮನುಷ ್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. 35ಅದನು್ನ 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. 37ಜನರು 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. 39ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗು. ದೇವರು ನಿನಗೆ ಾಡಿದ
ಉಪ ಾರವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
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ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಯೇಸು ತನಗೆ ಾಡಿದ ಉಪ ಾರವನು್ನ
ಊರಲೆ್ಲ ಾ್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. 42ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳಿದ್ದಳು. ಆಕೆಗೆ ಹನೆರಡು ವಷರ್
ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಆಕೆಯು ಾಯುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದಳು.
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 ವೈದ್ಯನಿಗೂ ಆಕೆಯನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 44ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಆತನ ನಿಲುವಂಗಿಯ ಕೆಳ ಾ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.

49ಯೇಸುಇನೂ್ನ ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಸ ಾಮಂದಿರದಅಧಿ ಾ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.

51ಯೇಸು ಾಯಿರನಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಪೇತ್ರ, ೕ ಾನ, ಾಕೋಬಮತು್ತ ಹುಡುಗಿಯ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಾತ್ರ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರಲು ಅನುಮತಿಕೊಟ್ಟನು. ಬೇರೆ ಾರೂ ಒಳಗೆ
ಬರಕೂಡದೆಂದು ಯೇಸು ತಿಳಿಸಿದನು. 52 ಸತು್ತಹೋದ ಆ ಾಲಕಿ ಾಗಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದುಃಖದಿಂದ
ಗೋ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಅಳಬೇಡಿ, ಆಕೆ ಸತಿ್ತಲ್ಲ; ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದನು.

53 ಆಗ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಸತು್ತಹೋದಳೆಂದು
ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿತು್ತ. 54ಆದರೆಯೇಸು ಆಕೆಯಕೈಯನು್ನ ಹಿಡಿದು, “ಮಗು,ಎದೆ್ದೕಳು!”
ಎಂದನು. 55 ಆ ಕೂಡಲೇ ಆಕೆಗೆ ಜೀವ ಬಂದಿತು. ಆಕೆ ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡಳು. ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, “ಆಕೆಗೆ ತಿನ್ನಲು ಏ ಾದರೂ ಕೊಡಿರಿ”ಎಂದುಹೇಳಿದನು. 56 ಾಲಕಿಯತಂದೆ ಾಯಿಗಳು
ಬೆರ ಾದರು. ಈಘಟನೆಯಬಗೆ್ಗ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸ ಾರದೆಂದುಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

9
ಯೇಸು ತನ್ನ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಸೇವೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
(ಮ ಾ್ತಯ 10:5-15; ಾಕರ್ 6:7-13)
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1 ಯೇಸು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಾಯಿಲೆಗಳನು್ನ
ಾಸಿ ಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ದೆವ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 2 ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ
ತಿಳಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾದವರನು್ನ ಾಸಿ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಯೇಸು ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
3ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನೀವು ಪ್ರ ಾಣ ಾ್ಕಗಿಊರುಗೋಲ ಾ್ನಗಲಿ ಚೀಲವ ಾ್ನಗಲಿ
ಆ ಾರವ ಾ್ನಗಲಿ ಹಣವ ಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. ಎರಡು ಅಂಗಿಗಳನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. 4 ನೀವು ಒಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂ ಾಗ, ಆಊರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವ
ಸಮಯದವರೆಗೂ ಅಲೆ್ಲೕ ತಂಗಿರಿ. 5 ಆ ಊರಿನ 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 ಾ್ಸಯಿದ ಊರಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ ಾರೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ. 11 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದದು್ದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವರು ಆತನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ಾ್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.

13ಆದರೆಯೇಸು ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ, “ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಾರ ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಅ ಸ್ತಲರು, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೇವಲಐದು ರೊಟಿ್ಟಮತು್ತ ಎರಡುಮೀನುಗಳಿವೆ. ಾವೇಹೋಗಿ

ಈ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 14 (ಅಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ಐದು
ಾವಿರಮಂದಿ ಗಂಡಸರು ಇದ್ದರು.)
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಇವರನು್ನ ಸು ಾರು ಐವತೆವತು್ತ ಜನರಂತೆ ಾ ಾಗಿ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿರಿ”

ಅಂದನು.
15 ಅಂತೆಯೇ ಶಿಷ ್ಯರು ಾಡಿದರು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 16 ಆಗ

ಯೇಸು ಐದು ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಎರಡು ಮೀನುಗಳನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ
ನೋಡಿ, ಅವುಗಳಿ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು
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ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಜನರಿಗೆಹಂಚಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು. 17ಎಲ್ಲರೂ 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)

18 ಒಮೆ್ಮ ಯೇಸು ಏ ಾಂತ ಾಗಿ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಾರೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

19 ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಷ ್ಯರು, “ಕೆಲವು ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ‘ ಾ್ನನಿಕ ಾದ ೕ ಾನ’ ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ. ಇನು್ನ
ಕೆಲವರು, ‘ಎಲೀಯ’ ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ. ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು, ‘ಪೂವರ್ ಾಲದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದಿ ಾ್ದನೆ’ ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.

20ಆಗಯೇಸು, “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಾರೆನು್ನತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
ಪೇತ್ರನು, “ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
21ಈವಿಷಯವನು್ನ ಾರಿಗೂ ಹೇಳ ಾರದೆಂದುಯೇಸು ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣದ ಕುರಿತು ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
(ಮ ಾ್ತಯ 16:21-28; ಾಕರ್ 8:30-9:1)

22ಬಳಿಕಯೇಸು, “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಅನೇಕ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ. ಆತನು
ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರಿಂದಲೂ ಮ ಾ ಾಜಕರಿಂದಲೂ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಿಂದಲೂ
ತಿರಸ್ಕ ೃತ ಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ 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. 25 ಒಬ್ಬನು ಇಡೀ ಲೋಕವನೆ್ನೕ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡು,
ತನ್ನನೆ್ನೕ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಥ ಾ ನಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಾಭವೇನು?
26 ಾವ ಾದರೂ ನನಗೂ ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೂ್ಕ ಾಚಿಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ, ಾನು ನನ್ನ
ಮಹಿಮೆ ಡನೆ, ತಂದೆಯಮಹಿಮೆ ಡನೆಮತು್ತ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೂತರಮಹಿಮೆ ಡನೆಬಂ ಾಗ
ಅವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಚಿಕೊಳು್ಳವೆನು. 27 ಾನು ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವ 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,
ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ೕ ಾ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 ಆತನ ಮರಣದ 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 ಾವುಮೂರು ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಾಕುತೆ್ತೕವೆ. ನಿನಗೊಂದು, ೕಶೆಗೊಂದುಮತು್ತ
ಎಲೀಯನಿಗೊಂದು”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಾನು ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.)
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34 ಪೇತ್ರನು 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)

37 ಮರುದಿನ, ಯೇಸು, ಪೇತ್ರ, ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ೕ ಾನ ಬೆಟ್ಟದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದರು.
ಜನರ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಗುಂ ಂದು ಯೇಸುವನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡಿತು. 38 ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯನು, “ಉಪದೇಶಕನೇ,ದಯ ಾಡಿಬಂದು ನನ್ನಮಗನನು್ನ ನೋಡು. ನನಗೆಅವನೊಬ್ಬನೇ
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. ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದುಯೇಸುವಿಗೆ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.

41 ಆಗ ಯೇಸು, “ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ದುಷ್ಟಸಂ ಾನವೇ, ಇನೆಷು್ಟ ಾಲ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಇರಲಿ?” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿ, ಆಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಾ”ಅಂದನು.
42ಆ ಹುಡುಗನು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಹುಡುಗನು ತನ್ನ ಾ್ವಧೀನ

ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. ಆಗ ಯೇಸು ದೆವ್ವವನು್ನ ಗದರಿಸಿ ಆ ಹುಡುಗನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ
ಅವನನು್ನ ಅವನ ತಂದೆಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. 43 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕಂಡು
ಬೆರ ಾದರು.
ತನ್ನ ಮರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಕಟಣೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 17:22-23; ಾಕರ್ 9:30-32)
ಯೇಸು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ 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. ಏಕೆಂದರೆಅವುಗಳಅಥರ್ವುಅವರಿಗೆಮರೆ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೂಯೇಸುಹೇಳಿದ್ದರ
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 ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು
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)
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49 ೕ ಾನನು, “ಗುರುವೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ಜನರಿಂದ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಒಬ್ಬ

ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಾವು ನೋಡಿದೆವು. ಅವನು ನಮ್ಮವನಲ್ಲದ ಾರಣ ನಿನ್ನ 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. 53ಆದರೆ ಆತನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಾರಣ ಸ ಾಯರ್ದ ಜನರು ಆತನನು್ನ
ಾ್ವಗತಿಸಲಿಲ್ಲ. 54ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯ ಾದ ಾಕೋಬಮತು್ತ ೕ ಾನ ಇದನು್ನ ಕಂಡು, “ ಾ್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)

57 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರೂ
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
58ಯೇಸು, “ನರಿಗಳಿಗೆ ಗುಹೆಗಳಿವೆ, ಪ ಗಳಿಗೆ ಗೂಡುಗಳಿವೆ. ಆದರೆಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ ತಲೆ

ಇಡುವಷು್ಟ ಸ್ಥಳವೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
59ಯೇಸು ಇನೊಬ್ಬನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು!” ಎಂದನು.
ಆದರೆ ಅವನು, “ ಾ್ವಮೀ, ಾನು ದಲು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯೆಯನು್ನ ಾಡಲು

ಅವ ಾಶ ನೀಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
60ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಸತ್ತಜನರೇ ತಮ್ಮವರಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದವರ ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯೆ ಾಡಲಿ! ನೀನು

ಹೋಗಿ ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
61 ಮತೊ್ತಬ್ಬನು, “ ಾ್ವಮೀ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವೆನು. ಆದರೆ ದಲು ನನ್ನ

ಕುಟುಂಬದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿಬರಲು ಅವ ಾಶ ನೀಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
62 ಯೇಸು, “ನೇಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ 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 ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆಯಜ ಾನನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

* 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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3 “ಈಗ ನೀವುಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ! ತೋಳಗಳಮಧೆ್ಯ ಕುರಿಗಳನು್ನ

ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 4 ಕೈಚೀಲವ ಾ್ನಗಲಿ ಹಣವ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ
ಾದರ ಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಜನರೊಡನೆ
ಾತ ಾಡಬೇಡಿ. 5 ನೀವು ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋಗುವ ದಲು, ‘ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ’ ಎಂದು

ಹೇಳಿರಿ. 6 ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಂತಸ್ವ ಾವದ ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಅವನಿಗೆ
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 ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋ ಾಗ ಆ ಊರಿನ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಿದರೆ, ಅವರು
ಕೊಡುವ ಆ ಾರವನು್ನಊಟ ಾಡಿರಿ. 9ಅಲಿ್ಲಯ ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿರಿ. ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರಿಗೆ,
‘ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪಿಸುತಿ್ತದೆ!’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ.

10 “ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದುಊರಿಗೆ 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’
ಎಂದುಹೇಳಿರಿ. 12 ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನದಿನದಲಿ್ಲಆಜನರಗತಿಯುಸೊದೋಮಿನ†ಜನರಗತಿಗಿಂತಲೂ
ಕಠಿಣ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ನಂಬಲೊಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆಯೇಸುವಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 11:20-24)

13 “ಕೊ ಾಜಿನೇ, ಬೆ ಾ್ಸಯಿದವೇ,‡ ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! 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. ಅವರುಯೇಸುವಿಗೆ, “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! ಾವುಗಳ ಮತು್ತ ಚೇಳುಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ
ಅಧಿ ಾರ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ವೈರಿಗಿರುವ ಅಧಿ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ (ಸೈ ಾನ) ಹೆಚಿ್ಚನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಾವುದೂ ನಿಮಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 20 ೌದು, ದೆವ್ವಗಳೂ ನಿಮಗೆ
† 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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ವಿಧೇಯ ಾಗುತ್ತವೆ. ಈಅಧಿ ಾರನಿಮಗಿದೆಎಂಬುದರನಿಮಿತ್ತ ಸಂತೋಷಪಡದೆನಿಮ್ಮಹೆಸರುಗಳು
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 ಾದಿಗಳೂಅರಸರೂಈಗನೀವುನೋಡುತಿ್ತರುವಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದುಮತು್ತಈಗ
ನೀವು ಕೇಳುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸಿದರು. ಆದರೆಅವರಿಗೆ ಾ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.
27 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ ‘ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಭು ಾದ ದೇವರನು್ನ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ,

ಪೂಣರ್ ಾ್ರಣದಿಂದ, ಪೂಣರ್ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಮತು್ತ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು’✡ ಮತು್ತ
‘ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು’✡ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಹೇಳಿದನು.

28 ಯೇಸು, “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.

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 ನೋಡಿದರೂಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡದೆ, ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು.
32 ನಂತರ, ಒಬ್ಬ ಲೇವಿಯು ಅದೇ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು ಾ್ತ ಅವನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದನು. ಲೇವಿಯು
ಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ನೋಡಿದರೂ ಅವನಿಗೆ 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
✡ 10:27: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 6:5. ✡ 10:27: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ ಾಂಡ 19:18.
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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.”

36ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಈ ಮೂವರಲಿ್ಲ ( ಾಜಕ, ಲೇವಿ ಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್ದವನು) ಾವನು
ದರೋಡೆ ಾರರಿಂದ ಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಪಿ್ರೕತಿ ತೋರಿಸಿದನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

37ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕನು, “ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದವನೇ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ ಾ ಾದರೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ನೆರೆಯವರಿಗೆ** ಾಗೆಯೇ ಾಡು!”

ಎಂದನು.
ಮರಿಯಳುಮತು್ತ ಾಥರ್ಳು

38ಯೇಸುಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಒಂದುಊರಿಗೆ 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. 40ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಬಹಳ
ಕೆಲಸವಿದು್ದದರಿಂದ ಾಥರ್ಳು ಕೋಪಗೊಂಡು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ
ತಂಗಿಯು ಮನೆಯ ಕೆಲಸವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನನಗೇ ಬಿಟು್ಟಬಂದಿ ಾ್ದಳೆ. ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ನಿನಗೆ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ ೕ?
ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳು?” ಎಂದಳು.

41ಆದರೆ ಪ್ರಭುವು ಅವಳಿಗೆ, “ ಾ ಾರ್, ಾ ಾರ್, ನೀನು ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸು ಾ್ತ
ಗಲಿಬಿಲಿ ಾಗಿರುವೆ. 42 ಒಂದೇ 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)

5-6ಆಗಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನೊಬ್ಬನ ಮನೆಗೆ ಾತಿ್ರ ಬಹಳ ತಡ ಾಗಿ
ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಾವಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ. ಅವನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನಿಗೆ, ‘ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನೊಬ್ಬನು ನನ್ನನು್ನ
** 10:37: ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಇತರ ಜನರಿಂದ ಸ ಾಯದಅಗತ್ಯವಿರುವವರು.
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ನೋಡಲು ದೂರದಿಂದ ನಮ್ಮಮನೆಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆಅವನಿಗೆಊಟಕೆ್ಕ ಕೊಡಲು ನನಲಿ್ಲ ಏನೂ
ಇಲ್ಲ. ದಯ ಾಡಿ ನನಗೆ ಮೂರು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಡು’ ಎಂದು ಕೇಳು ಾ್ತನೆ. 7ಮನೆ ಳಗಿರುವ
ಸೆ್ನೕಹಿತನು, ‘ಹೊರಟುಹೋಗು! ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ! ಾಗಿಲುಮುಚಿ್ಚದೆ! ಾನುಮತು್ತ ನನ್ನ
ಮಕ್ಕಳುಮಲಗಿದೆ್ದೕವೆ. 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.
ಎಡಬಿಡದೆಹುಡುಕುವವನು ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವನು. ಒಬ್ಬನುಎಡಬಿಡದೆತಟು್ಟತಿ್ತದ್ದರೆ,ಅವನಿಗೆ ಾಗಿಲು
ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವುದು. 11 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಜನರು ತಂದೆಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ? 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 ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಶಕಿ್ತ ದೇವರಿಂದ ಬಂದದು್ದ
(ಮ ಾ್ತಯ 12:22-30; ಾಕರ್ 3:20-27)

14 ಒಮೆ್ಮ 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, “ಒಡೆದುಹೋದಮತು್ತ ತನಗೆವಿರುದ್ಧ ಾ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. 20 ಆದರೆ
ಾನು ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ದೇವರ ಬಲದಿಂದಹೊರಡಿಸುವು ಾದರೆ ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ
ಎಂಬುದಕೆ್ಕ 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.
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ಬರಿ ಾದ ಹೃದಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 12:43-45)

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, ಆ ಮನೆಯನು್ನ (ವ್ಯಕಿ್ತ) ಗುಡಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವುದನು್ನ
ಾಣುತ್ತದೆ. 26 ಆಗ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ತನಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಕೆಟ್ಟವುಗ ಾದ ಬೇರೆ ಏಳು ದೆವ್ವಗಳನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಆ ದೆವ್ವಗಳೆ ಾ್ಲ ಆ ಮನುಷ ್ಯನೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸುತ್ತವೆ.
ಆಗ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ನಿಜ ಾದ ಾಗ ್ಯವಂತರು

27ಯೇಸುಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾಗ,ಅಲಿ್ಲ,ಜನರೊಂದಿಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಿನ್ನನು್ನ
ಹೆತು್ತ ೕಷಿಸಿದ ಾಯಿ ಾಗ್ಯವಂತಳೇ ಸರಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

28ಆದರೆಯೇಸು, “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 ರೀತಿಯಲಿ್ಲಈ ಾಲದಜನರಿಗೆ
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 ಇಡು ಾ್ತರೆ. 34 ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ
ದೇಹಕೆ್ಕ ಬೆಳ ಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ದೇಹವೆ ಾ್ಲಪೂಣರ್ ಬೆಳ ಾಗಿರುವುದು. ನಿನ್ನ
ಕಣು್ಣ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ಪೂಣರ್ಕತ್ತ ಾಗಿರುವುದು. 35ಆದ್ದರಿಂದ 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



ಲೂಕ 11:38 140 ಲೂಕ 11:54

ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 38ಆದರೆ 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. 40ನೀವು ಬುದಿ್ಧಹೀನರು!
ಹೊರ ಾಗವನು್ನ ಾಡಿ ಾತನೇ (ದೇವರು)ಒಳ ಾಗವನೂ್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 41ಆದ್ದರಿಂದ ಾತೆ್ರಮತು್ತ
ಬಟ್ಟಲುಗಳ ಒಳಗಿರುವುದನು್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಾನ ಾಡಿರಿ. ಆಗ ನೀವುಪೂಣರ್ಶುದ್ಧ ಾಗುತಿ್ತೕರಿ.

42 “ಫರಿ ಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ಪ್ರತಿ ಂದರಲಿ್ಲಯೂ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ
ಮರುಗ,ಸ ಾಪುಮುಂ ಾದಚಿಕ್ಕ ಸಸಿಗಳಲಿ್ಲಯೂಹತ್ತನೆಯಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ
ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಾ್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 ತಿಳಿಯದೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ
ನಡೆಯು ಾ್ತರೆ.”
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕನಿಗೆಯೇಸು ನೀಡಿದಉತ್ತರ

45 ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕನೊಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಬೋಧಕನೇ, ನೀನು ಫರಿ ಾಯರ ಕುರಿ ಾಗಿ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾಗ ನಮ್ಮನು್ನ ಸಹ ಖಂಡಿಸಿದಂ ಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

46 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ಜನರು
ಅನುಸರಿಸ ಾಗದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ನೀವು ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.* ಆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವಂತೆ
ಬೇರೆಯವರಿಗೆಬಲವಂತ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆಆನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದ ಾ್ನದರೂ ಾಲಿಸಲು ನೀವು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವುದಿಲ್ಲ. 47 ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನೀವು ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಗೋರಿಗಳನು್ನ†
ಕಟು್ಟತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆಆಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದವರು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳೇ! 48ಇದರಿಂ ಾ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 ಾದಿಗಳುಮತು್ತ ಅ ಸ್ತಲರು ಕೆಡುಕರಿಂದ ಹತ ಾಗುವರು. ಬೇರೆ
ಕೆಲವರು ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವರು.’

50 “ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋ ಾದಿಯಿಂದ ಹತ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾವಿಗೆ ಈ ಾಲದ ಜನ ಾದ
ನೀವು ದಂಡನೆ ಹೊಂದುವಿರಿ. 51 ಹೇಬೆಲನನು್ನ ಕೊಂದದ್ದ ಾ ್ಕಗಿಯೂ ಜಕರೀಯನನು್ನ
ಕೊಂದದ್ದ ಾ ್ಕಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ದಂಡನೆ ಾಗುವುದು. ಜಕರೀಯನನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿ ಮತು್ತ
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.

53ಯೇಸು 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.

* 11:46: ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ … ಾಡುತಿ್ತೕರಿ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನೀವು ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೊರ ಾಗದ ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಹೊರಿಸುತಿ್ತೕರಿ.”
† 11:47: ಗೋರಿಗಳು ಸತು್ತಹೋದ ಪ್ರಮುಖರ ೌರ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟದ ಚಿಕ್ಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು.
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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. 2 ಮರೆ ಾ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
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 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಾವ ಾದರೂ ಬೇರೆಯವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾನು
ನನ್ನವನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಾನು ಸಹ*ಅವನನು್ನ ನನ್ನವನೆಂದು ದೇವದೂತರಮುಂದೆ ಹೇಳುವೆನು.
9ಆದರೆ ಾವ ಾದರೂ ಬೇರೆಯವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಾನು ಸಹ
ದೇವದೂತರಮುಂದೆ ಅವನನು್ನ ನನ್ನವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವೆನು.

10 “ ಾವ ಾದರೂ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ
ದೊರಕಬಹುದು. ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ದೂಷಿಸುವವನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯೇ ಇಲ್ಲ.

11 “ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಿಗೂ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳಮತು್ತ ದೇ ಾಧಿ ಾರಿಗಳ ಬಳಿಗೂ
ಎಳೆದೊಯು್ಯ ಾಗ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಚಿಂತೆ ಾಡಬೇಡಿ. 12ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಹೇಳಬೇ ಾದುದನು್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವನು.”

ಾ್ವಥರ್ತೆಯಬಗೆ್ಗಯೇಸುವಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
13 ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಬೋಧಕನೇ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇದೀಗ ಸತು್ತಹೋದನು.

ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ 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. 17ಆಗ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು,
‘ ಾನೇನು ಾಡಲಿ? ನನ್ನ ಬೆಳೆಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ತುಂಬಿಡಲು ನನಗೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ!’ ಎಂದುಕೊಂಡನು.

* 12:8: ಾನು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು” (ಯೇಸು).
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18 “ಬಳಿಕ ಅವನು, ‘ ಾನೇನು ಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದದೆ. ನನ್ನ ಕಣಜಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ,

ದೊಡ್ಡ ಕಣಜಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವೆನು! ನನ್ನ ಹೊಸ ಕಣಜಗಳಲಿ್ಲ ಗೋಧಿಯನೂ್ನ ಒಳೆ್ಳಯಪ ಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ
ತುಂಬಿಸಿಡುವೆನು.’ 19 ಆ ಬಳಿಕ ಾನು ‘ನನಗೆ ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಸರಕನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 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. 24 ಪ 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.
28ದೇವರು ಬಯಲಿನ ಹುಲಿ್ಲಗೂ ಹೀಗೆ ಉಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಹು ಾ್ಲದರೋ ಈ ಹೊತಿ್ತದು್ದ ಾಳೆ ಬೆಂಕಿಯ
ಾ ಾಗುವುದು. ಹೀಗಿರಲು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಉಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಆದ್ದರಿಂದ
ಅಲ್ಪವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾಗಿರಬೇಡಿ!

29“ಏನುಊಟ ಾಡಬೇಕು? ಏನು ಕುಡಿಯಬೇಕು? ಎಂದು ಾ ಾಗಲೂಆಲೋಚಿಸಬೇಡಿರಿ
ಮತು್ತ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ. 30 ಅವುಗಳನು್ನ 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.
ಈ ಲೋಕದ ಐಶ್ವಯರ್ ಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾಶ್ವತ ಾದ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಲಯ ಾಗದ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಶೇಖರಿಸಿಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆ ಭಂ ಾರವನು್ನ ಕಳ್ಳರು
ಕದಿಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಹುಳಗಳು ಾಶ ಾಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 34 ನಿಮ್ಮ ಭಂ ಾರ ಎಲಿ್ಲದೆ ೕ
ಅಲಿ್ಲಯೇ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವೂಇರುತ್ತದೆ.

ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 24:42-44)
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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.
37 ಆ ಸೇವಕರೇ ಧನ್ಯರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದು್ದ ತನಗೋಸ ್ಕರ ಾಯುತಿ್ತದು್ದದನು್ನ
ಯಜ ಾನನು ನೋಡು ಾ್ತನೆ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಆಗಯಜ ಾನನು
ಾನೇ ಸೇವಕರ ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ಆ ಸೇವಕರನು್ನ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಊಟ
ಬಡಿಸು ಾ್ತನೆ. 38 ಆ ಆಳುಗಳು ತಮ್ಮ ಯಜ ಾನನಿ ಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಾ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
ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಾಕಲು ಬಿಡುವನೇ? ಇಲ್ಲ! 40ಅಂತೆಯೇ, ನೀವೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ! ನೀವು ನಿರೀ ಸದ
ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬರುವನು!”

ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಆಳು ಾರು?
41 ಪೇತ್ರನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಈ ಾ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. 43 ಆ 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. 46 ಬಳಿಕ ಅವನು
ನಿರೀ ಸಿಲ್ಲದ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಯಜ ಾನನು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸಿ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತರಿರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ದಬು್ಬವನು.

47“ತನ್ನಯಜ ಾನನುತನಿ್ನಂದಏನುಅಪೇ ಸು ಾ್ತನೆಎಂಬುದುಆಸೇವಕನಿಗೆಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ
ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಕಠಿಣದಂಡನೆಗೆಗುರಿ ಾಗುವನು! 48ಆದರೆತನ್ನಯಜ ಾನನಬಯಕೆಯನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ
ಸೇವಕನಿಗೆ ಏ ಾಗುವುದು? 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)

49ಯೇಸು 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
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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)

54ಬಳಿಕಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ ೕಡವು ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಾಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ನೀವು ನೋಡು ಾಗ ‘ಇಂದು ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. ಅಂತೆಯೇ ಅಂದು
ಮಳೆ ಾಗುತ್ತದೆ. 55ದ ಣದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಾಳಿ ಬೀಸತೊಡಗಿ ಾಗ, ‘ಈದಿನ ತುಂ ಾ ಸೆಕೆ ಇರುವುದು’
ಎನು್ನತಿ್ತೕರಿ. ಅಂತೆಯೇ ಸೆಕೆ ಇರುವುದು. 56ನೀವು ಕಪಟಿಗಳು! ಹ ಾ ಾನವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ
ನೀವುಈಗ 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 ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿಸುವನು. 59 ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಾಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊನೆಯ ಪೈಸದವರೆಗೆ ತೀರಿಸುವ ತನಕ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಾಧ್ಯವೇ
ಇಲ್ಲ!”

13
ಹೃದಯಪರಿವತರ್ನೆ

1 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞ
ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದವರನು್ನ ಪಿ ಾತನು*ಕೊಲಿ್ಲಸಿದ್ದನೂ್ನಅವರುಯಜ್ಞ ಾಗಿಅಪಿರ್ಸಿದ್ದ ಪಶುಗಳರಕ್ತದೊಡನೆ
ಅವರ ರಕ್ತವನು್ನ ಬೆರಸಿದ್ದನೂ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 2ಯೇಸು 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 ಇತರರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂಅವರು ಹೆಚು್ಚ ಾಪಿಗ ಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? 5ಅವರು
ಅಂತಹ ಾಪಿಗ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ! ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅವರಂತೆಯೇ ಾಶ ಾಗುವಿರಿ ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
* 13:1: ಪಿ ಾತನು ಂತ್ಯ ಪಿ ಾತನು. ಜುದೇಯವನು್ನ ಕಿ್ರ.ಶ. 26ರಿಂದ 36ರವರೆಗೆ ಆಳಿದ ರೋಮಿನ ಾಜ್ಯ ಾಲ.
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ಉಪ ೕಗವಿಲ್ಲದಮರ
6ಯೇಸುಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು: “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಒಂದುಅಂಜೂರದಮರವನು್ನ

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, ‘ಈಮರವುಹಣು್ಣ ಬಿಡಬಹುದೆಂದು
ಾನು ಮೂರು ವಷರ್ದಿಂದ ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಇದು ಹಣ್ಣನು್ನ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕು! ಇದುಭೂಮಿಯ ಾರವನೆ್ನೕಕೆವ್ಯಥರ್ಗೊಳಿಸಬೇಕು?’ ಎಂದುಹೇಳಿದನು. 8ಆದರೆಆ
ಸೇವಕನು, ‘ಯಜ ಾನನೇ, ಇನೊ್ನಂದು ವಷರ್ ಾಳಿಕೊ. ಅದು ಫಲವನು್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದರ
ಸುತ್ತಲೂ ಅಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಸಗೊಬ್ಬರವನು್ನ ಾಕುತೆ್ತೕನೆ. 9ಆಗ ಮುಂದಿನ ವಷರ್ ಈ ಮರ ಫಲವನು್ನ
ಕೊಡಬಹುದು. ಒಂದುವೇಳೆ ಇದು ಫಲವನು್ನ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಇದನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕು’ ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.”
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 ಾಯಿಲೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13ಯೇಸು
ಆಕೆಯಮೇಲೆತನ್ನ 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.

15 ಅದಕೆ್ಕ ಪ್ರಭುವು (ಯೇಸು), “ನೀವು ಕಪಟಿಗಳು! ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯ
ಪಶುಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಚಿ್ಚ 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. 17ಈ
ಾ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 ಾವುದಕೆ್ಕ ಹೋಲಿಕೆ ಾ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.
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ಅದಕೆ್ಕಯೇಸು, 24 “ಸ್ವಗರ್ಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವ ಕಿರಿ ಾದ ಾಗಿಲಿನಮೂಲಕಹೋಗಲು ಪ್ರ ಾಸಪಡಿರಿ!
ಅನೇಕ ಜನರು ಅದರ ಮೂಲಕ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
25 ಮನೆಯ 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 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. 29 ಜನರು ಪೂವರ್, ಪಶಿ್ಚಮ, ಉತ್ತರ, ದ ಣದಿಕು ್ಕಗಳಿಂದ
ಬರುವರು. ಅವರುದೇವರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು. 30ಇಗೋ, ಕಡೆಯವ ಾಗಿರುವ
ಕೆಲವರು ದಲಿನವ ಾಗುವರು, ದಲಿನವ ಾಗಿರುವ ಕೆಲವರು ಕಡೆಯವ ಾಗುವರು.”
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇಸುವಿನಮರಣ
(ಮ ಾ್ತಯ 23:37-39)

31 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಫರಿ ಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗಿ
ಅಡಗಿಕೊ! ಹೆರೋದನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

32 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಹೋಗಿ ಆ ನರಿಗೆ (ಹೆರೋದನಿಗೆ), ‘ಈ ದಿನ ಮತು್ತ ಾಳೆ
ಾನು ಜನರನು್ನ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ 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 ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6ಫರಿ ಾಯ ಾಗಲಿ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕ ಾಗಲಿಯೇಸುವಿನ ಈ ಾತಿಗೆಉತ್ತರ ಕೊಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
✡ 13:35: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 118:26. * 14:2: ಜಲೋದರ ಈ ರೋಗದಿಂದ ದೇಹಉಬು್ಬ ಾ್ತ ಹೋಗುವುದು.
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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. 9ನೀನುಉನ್ನತ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ,
ನಿನಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡಿರುವವನು ಬಂದು, ‘ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಇವನಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಡು’ ಎಂದು ನಿನಗೆ
ಹೇಳಬಹುದು. ಆಗ ನೀನು ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಕೊನೆಯಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ 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.
11ತನ್ನನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವನು. ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ
ಹೆಚಿ್ಚಸಲ್ಪಡುವನು.”

ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುವುದು
12ಬಳಿಕ 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)

15ಯೇಸುವಿನೊಡನೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೇಸುವಿಗೆ,
“ದೇವರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲಊಟ ಾಡುವವರೇ ಧನ್ಯರು!” ಎಂದನು.

16 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಔತಣವನು್ನ ಾಡಿಸಿ
ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದನು. 17ಊಟದ ಸಮಯ ಬಂ ಾಗ, ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ, ‘ಬನಿ್ನರಿ! ಊಟ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 18 ಆದರೆ ಎ ಾ್ಲ
ಅತಿಥಿಗಳು ಾವು ಬರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಒಂದೊಂದು ನೆವ
ಹೇಳಿದನು. ದಲನೆಯವನು, ‘ ಾನು ಇದೀಗ ಒಂದು ಹೊಲವನು್ನ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾ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 ಇದೀಗಮದುವೆ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ಾನು ಬರ ಾರೆ’ ಎಂದನು.
21 “ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸೇವಕನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ತನ್ನ ಯಜ ಾನನಿಗೆ

ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗಯಜ ಾನನು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ, ‘ಈಊರಿನಬೀದಿಗಳಿಗೂ
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. 23ಆಗಯಜ ಾನನು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ,
‘ಹೆ ಾ್ದರಿಗಳಿಗೂರಸೆ್ತಗಳಿಗೂಹೋಗಿ,ಅಲಿ್ಲರುವಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆಮಂತಿ್ರಸು. ನನ್ನಮನೆಯುಜನರಿಂದ
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ತುಂಬಿಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇ . 24 ಾನು ದಲನೆ ಸಲ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದ ಆ ಜನರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ನನೊ್ನಂದಿಗೆಊಟ ಾಡಕೂಡದು!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.”

ೕಜನೆಯಅಗತ್ಯತೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 10:37-38)

25 ಅನೇಕ 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. 27ನನ್ನನು್ನ 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. ಆದರೆ ಪೂರೈಸಲು 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. 32ಅವನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ ಸೋಲಿಸ ಾಗದಿದ್ದರೆ, ತನ್ನ
ಾಯ ಾರಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ಾಂತಿಒಪ್ಪಂದ ಾ್ಕಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವನು.
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)

1 ಅನೇಕ ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರು ಮತು್ತ ಾಪಿಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಲು
ಬಂದಿದ್ದರು. 2 ಆಗ ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು, “ನೋಡಿರಿ! ಈ ಮನುಷ ್ಯನು
(ಯೇಸು) ಾಪಿಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ; ಅವರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡು ಾ್ತನೆ!” ಎಂದು
ದೂರು ಹೇಳತೊಡಗಿದರು.

3 ಆಗ ಯೇಸು 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. 5ಅವನು
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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 ಪರಿವತಿರ್ಸಲು
ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲದ ತೊಂಭತೊ್ತಂಭತು್ತ ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರಿಗಿಂತ ಆ ಒಬ್ಬ ಾಪಿಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ 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.”

ಮನೆಬಿಟು್ಟಹೋದಮಗನು
11 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಹೀಗೆಂದನು: “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. 12 ಕಿರಿಯ

ಮಗನು 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. 15 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಆ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿ ಬ್ಬನ ಬಳಿ ಕೂಲಿಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ಸೇರಿಕೊಂಡನು. ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಹಂದಿ ಮೇಯಿಸುವುದ್ಕ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
16ಆಗ ಅವನು ಬಹಳ ಹಸಿವೆಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಂದಿಗಳು ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದ ಾಯಿಗಳನೆ್ನೕ ತಿನ್ನಲು
ಹಂಬಲಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅದನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ಾರೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

17“ಆಗಅವನಿಗೆ ಾನು ಾಡಿದಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಯರ್ದಅರಿ ಾಯಿತು. ಅವನುತನೊ್ನಳಗೆ, ‘ನನ್ನ
ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸೇವಕರಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಆ ಾರವಿದೆ. ಾ ಾದರೋ ಇಲಿ್ಲ ಊಟವಿಲ್ಲದೆ
ಾ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. 20ಅಂತೆಯೇ ಅವನು
ಹೊರಟು ತನ್ನ ತಂದೆಯಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.

ಕಿರಿಮಗನು ಹಿಂತಿರುಗಿದನು
“ಮಗನು ಇನೂ್ನ ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲ ಬರುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ತಂದೆಯು ಅವನನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ

ಕನಿಕರದಿಂದ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಬಂದು ಅವನನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು. 21 ಮಗನು
ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, ‘ಅ ಾ್ಪ, ಾನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾ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. 24ನನ್ನ ಮಗನು ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದನು,
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ಈಗ ಾದರೋ ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ! ಇವನು ತಪಿ್ಪಹೋಗಿದ್ದನು. ಈಗ ಾದರೋ ಮತೆ್ತ
ಸಿಕಿ್ಕ ಾ್ದನೆ!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರುಉ ಾ್ಲಸಪಡುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗಿದರು.
ಹಿರಿಮಗನು ಬಂದನು

25 “ಹಿರಿಯ ಮಗನು ಹೊಲದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನು ಮನೆಗೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಾದ್ಯಗೋಷಿ್ಠಯ ಮತು್ತ
ನೃತ್ಯದ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 26ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕರೆದು, ‘ಇದೇನು?’
ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದನು. 27 ಆ 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. 29 ಹಿರಿಮಗನು 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 ನೀನೆಂದೂ ಒಂದು ಔತಣಕೂಟವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಲಿಲ್ಲ. 30 ಆದರೆ ನಿನ್ನ
ಕಿರಿಯಮಗನುನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಣವನು್ನ ಸೂಳೆಯರಿಗೆಖಚುರ್ ಾಡಿಮನೆಗೆಹಿಂತಿರುಗಿಬಂ ಾಗನೀನು
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

1ಯೇಸು 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. 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 ಆಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು ಅವನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ
ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಿ್ಲದೆ. ನೀನು ಅದನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಾಡು. ಐವತು್ತ ಾವಿರ ಎಂದು ಬರೆ’ಅಂದನು.
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8 “ಬಳಿಕ ಯಜ ಾನನು ೕಸ ಾರ ಾದ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಜಾಣತನ ಾಡಿದೆ’

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ೌದು, ೌಕಿಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜನರೊಡನೆ ಾ್ಯ ಾರದಲಿ್ಲ ದೈವಿಕ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ
ಜಾಣ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

9 “ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹೊಂದಿರುವಂಥವುಗಳಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ ಾಡಿಕೊಡಿರಿ.
ನೀವುಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ,ಈಲೋಕದವುಗಳುನಿಮ್ಮ ಕೈಬಿಟು್ಟ ಹೋ ಾಗನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾದಮನೆಗೆ
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 ನೀವುನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರಲೋಕದ
ಐಶ್ವಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 12 ಮತೊ್ತಬ್ಬನ 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 ದೇವರ ಮತು್ತ 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. 15ಯೇಸು 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
ಬಹಳಪ್ರ ಾಸಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 17ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲರುವಒಂದುಚುಕೆ್ಕಯುಬದ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳು ಅಳಿದುಹೋಗುವುದು ಸುಲಭ.
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

19ಯೇಸು 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
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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“ಅದಕೆ್ಕಅಬ್ರ ಾಮನು, ‘ಕಂ ಾ,ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನದದಿನಗಳುನಿನಗೆನೆನಪಿಲ್ಲವೇ? ಅಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ

ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯಸುಖವಿತು್ತ. ಆದರೆ ಾಜರಿನಿ ಾದರೋ ಕಷ್ಟಗಳೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದಈಗ
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

ತಂದೆಯಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸು! 28 ನನಗೆ ಐದು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಈ ಾತನೆಯ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಾರದಂತೆ ಾಜರನು ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

29 “ಅದಕೆ್ಕ ಅಬ್ರ ಾಮನು, ‘ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅವರಲಿ್ಲ
ಇವೆ. ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಓದಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲಿ’ಅಂದನು.

30 “ಅದಕೆ್ಕ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು, ‘ತಂದೆ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನೇ, ಾಗೆನ್ನಬೇಡ! ಾ ಾದರೊಬ್ಬರು
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದು್ದಹೋದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನೂ್ನ ಜೀವಿತಗಳನೂ್ನ
ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
31 “ಅದಕೆ್ಕ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅವನಿಗೆ, ‘ಇಲ್ಲ! ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರು ೕಶೆಯ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ

ನುಡಿಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಾದರೆ, ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದವನ ಾತನೂ್ನ
ಅವರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17
ಾಪ

(ಮ ಾ್ತಯ 18:6-7 21-22; ಾಕರ್ 9:42)
1ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಜನರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.

ಆದರೆಅವುಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವವನಗತಿಯನು್ನ ಏನುಹೇಳಲಿ! 2ಬಲಹೀನ ಾದಇವರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ
ನಡೆಸುವವನುತನ್ನ ಕುತಿ್ತಗೆಗೆಒಂದುದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡುನೀರಿನಲಿ್ಲಮುಳುಗುವುದೇಉತ್ತಮ.
3ಆದ್ದರಿಂದ 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, ನೀವು ಈ

ಅತಿ್ತಮರಕೆ್ಕ, ‘ಇಲಿ್ಲಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಬೀಳು!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಅದು
ನಿಮಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕ ಾಗಿರಿ

7“ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆಹೊಲದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುವಂಥಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಿ ಾ್ದನೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ.
ಆ ಸೇವಕನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಉಳುತಿ್ತರು ಾ್ತನೆ ಅಥ ಾ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುತಿ್ತರು ಾ್ತನೆ. ಆ
ಸೇವಕನು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂ ಾಗ ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳುವೆ? ‘ಒಳಗೆ
ಾ! ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊ’ ಎಂದು ಹೇಳುವಿ ೕ? 8 ಇಲ್ಲ! ನೀನು ಅವನಿಗೆ, ‘ನನಗೋಸ ್ಕರ
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ಅಡಿಗೆ ಾಡು. ಬಳಿಕ ಶುಭ್ರ ಾದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆಊಟಬಡಿಸು. ಾನು
ತಿಂದು ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಊಟ ಾಡು’ ಎಂದು ಹೇಳುವೆಯಷೆ್ಟೕ. 9ಆ ಸೇವಕನು ತನ್ನ ಕೆಲಸ
ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ನೀನೇನೂ ಅವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ಸೇವಕನಿರುವುದು

ಯಜ ಾನನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಷೆ್ಟೕ. 10ಇದೇ ನಿಯಮ ನಿಮಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ನೇಮಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನೀವು ಾಡಿಪೂರೈಸಿ ಾಗ, ‘ ಾವು ಆಳುಗಳು, ನಮ್ಮ ಕತರ್ವ್ಯವನು್ನ
ಾವು ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.”

ಕೃತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ
11ಯೇಸುವು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

12ಅಲಿ್ಲ ಆತನು ಒಂದು ಾ್ರಮಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಜನರು ಆತನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾದರು. ಅವರು
ಯೇಸುವಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. 13 ಆದರೆ
ಅವರು, “ಯೇಸುವೇ! ಗುರುವೇ! ದಯ ಾಡಿನಮಗೆಸ ಾಯ ಾಡು!” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.

14 ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ, “ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಜಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಅವರು ಾಜಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಅವರಿಗೆ ಾಸಿ ಾಯಿತು. 15ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನಗೆ

ಗುಣ ಾದುದ್ದನು್ನ ಕಂಡುಯೇಸುವಿನಬಳಿಗೆಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಿಂದದೇವರನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡಿದನು. 16 ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆತನಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದನು.
(ಅವನು ಸ ಾಯರ್ದವನು, ಯೆಹೂದ್ಯನಲ್ಲ.) 17ಯೇಸು, “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” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

22 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ ದಿನಗಳಲೊ್ಲಂದನು್ನ ನೀವು
ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಹಳ ಾಗಿ ಆಶಿಸುವ ಾಲವು ಬರುವುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಅದನು್ನ
ನೋಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 23 ಜನರು 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 ಕಡೆಯಿಂದ

ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯವರೆಗೆ ಹೊಳೆಯುವ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಆತನು ಬರುವನು. 25ಆದರೆ 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 ಇದ್ದರು. ನೋಹನು ಾವೆಯನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ

ಅವರು ಾಗೆಯೇ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆಗ ಜಲಪ್ರಳಯಬಂದು ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿತು.
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28“ಲೋಟನ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಸೊದೋಮನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ ಾಗಲೋಕದಸಿ್ಥತಿಯುಹೇಗಿತೊ್ತೕ

ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಮುಂದೆಯೂ ಇರುವುದು. ಆ ಜನರು ತಿನು್ನ ಾ್ತ, ಕುಡಿಯು ಾ್ತ, ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ,
ಾ ಾಟ ಾಡು ಾ್ತ, ಬೀಜ ಬಿತು್ತ ಾ್ತ ಮತು್ತ ತಮ ಾಗಿ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇದ್ದರು.

29ಲೋಟನುಆಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟದಿನದಲಿ್ಲಯೂಜನರು ಾ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 †

37ಶಿಷ ್ಯರುಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ಇದೆ ಾ್ಲ ಎಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸುವುದು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಹದು್ದಗಳು ಎಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದಿರುತ್ತವೆ ೕ ಅಲಿ್ಲ ಹೆಣ ಇದೆ್ದೕ ಇರುತ್ತದೆಯೆಂದು

ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

18
ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದೇವರಉತ್ತರ

1ನಿ ಾ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. 5ಆದರೆ
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. 7ದೇವಜನರು ದೇವರಿಗೆ ಹಗಲಿರುಳು ರೆಯಿಡಬೇಕು.
ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸರಿ ಾದದ್ದನೆ್ನೕ ಾ ಾಗಲೂ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತರ
ಕೊಡುವುದರಲಿ್ಲ ದೇವರು ತಡ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ! 8 ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಸ ಾಯ
ಾಡು ಾ್ತನೆ ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಮತೆ್ತ ಬಂ ಾಗ,

ಜಗತಿ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಾಣುವನೋ?” ಎಂದನು.

ನೀತಿನಿಣರ್ಯ
* 17:32: ಲೋಟನಹೆಂಡತಿಲೋಟನಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದಸಂಗತಿಯುಆದಿ ಾಂಡ 19:15-17, 26ರಲಿ್ಲ ಇದೆ. † 17:36:
ಲೂಕನಸು ಾತೆರ್ಯಕೆಲವುಗಿ್ರೕಕ್ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 36ನೇವಚನಸೇರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ: “ಇಬ್ಬರು ಗಂಡಸರುಒಂದೇಹೊಲದಲಿ್ಲರುವರು. ಒಬ್ಬನು
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವನು, ಆದರೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಬಿಡಲ್ಪಡುವನು.”
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9 ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಾವೇ ಬಹಳ ಒಳೆ್ಳಯವರೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಜನರು ಾವು

ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತಉತ್ತಮರೋಎಂಬಂತೆವತಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಯೇಸುಅವರಿಗೆಈ ಾಮ್ಯದಮೂಲಕ
ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. 10 “ಒಮೆ್ಮ ಒಬ್ಬ ಫರಿ ಾಯನು ಮತು್ತ 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)

15 ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳನು್ನ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಮುಟಿ್ಟಸಬೇಕೆಂದು ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ತಂದರು. ಆದರೆ ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ, “ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತರಕೂಡದು” ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.
16ಆದರೆಯೇಸುವು 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
ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನೊಬ್ಬನುಯೇಸುವಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶೆ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 19:16-30; ಾಕರ್ 10:17-31)

18 ಒಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಒಳೆ್ಳಯ ಉಪದೇಶಕನೇ, 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.
21ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ ಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಆ ಆ ಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ!” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
22ಆಗಯೇಸು 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. 23 ಯೇಸುವಿನ
ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಬಹಳ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿದ್ದನು.
✡ 18:20: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:12-16; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 5:16-20.
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24 ಆಗ ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ, “ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರುವುದು ಬಹಳ

ಕಷ್ಟ! 25ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಒಂಟೆಯು ಸೂಜಿಯ ಕಣಿ್ಣನ
ಮೂಲಕ ನುಸುಳಿ ಹೋಗುವುದು ಸುಲಭ!” ಎಂದನು.

ಾರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದು?
26ಜನರುಯೇಸುವಿನ ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ, “ ಾ ಾದರೆ ಾರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದು?” ಎಂದು

ಕೇಳಿದರು.
27ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಜನರಿಗೆ ಅ ಾಧ್ಯ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದೇವರು ಾಡಬಲ್ಲನು” ಎಂದು

ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
28ಪೇತ್ರನು, “ನೋಡು, ಾವು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲವನೂ್ನ 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. 30 ಅವನು ಈ ಜೀವನದಲಿ್ಲಯೇ ಅವುಗಳಿಗಿಂತ
ಅನೇಕ ಾಲು ಹೆಚಾ್ಚದವುಗಳನು್ನ ಪಡೆಯುವನು ಮತು್ತ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವರೊಂದಿಗೆ
ಸ ಾ ಾಲ ಜೀವಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ತನ್ನ ಮರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಕಟನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 20:17-19; ಾಕರ್ 10:32-34)

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. 33ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುವರು ಮತು್ತ ಆತನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವರು! ಆದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಮೂರನೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವನು”
ಅಂದನು. 34 ಅ ಸ್ತಲರು ಇದನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ,
ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಅಥರ್ವುಅವರಿಗೆಮರೆ ಾಗಿತು್ತ.

ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಕಣು್ಣಪಡೆದ ಕುರುಡ
(ಮ ಾ್ತಯ 20:29-34; ಾಕರ್ 10:46-52)

35 ಯೇಸು ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಮೀಪಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಆ ರಸೆ್ತಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನು
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಿ ಬೇಡುತಿ್ತದ್ದನು. 36ಆರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಜನಸಮೂಹದಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿ ಆ ಕುರುಡನು,
“ ಾವ ಸ ಾರಂಭ ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

37ಜನರು ಅವನಿಗೆ, “ನಜರೇತಿನಯೇಸು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
38 ಆ ಕುರುಡನು 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.

40 ಯೇಸು 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.
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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. 2ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಜ ಾ್ಕಯನೆಂಬ
ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನೂಪ್ರ ಾನ ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರನೂಆಗಿದ್ದನು. 3ಅವನು
ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಲು ಬಯಸಿದನು. ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇತರ ಅನೇಕ ಜನರೂ
ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಜ ಾ್ಕಯನು ಬಹಳ ಗಿಡ್ಡ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಆ ಜನರ ಗುಂಪಿನ ದೆಸೆಯಿಂದಯೇಸುವನು್ನ
ನೋಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 4ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ ಒಂದು ಆಲದ ಮರವನು್ನ
ಹತಿ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳದಮೂಲಕ ಹೋಗುವನೆಂದು ಜ ಾ್ಕಯನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ.

5ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ, ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಜ ಾ ್ಕಯನನು್ನ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ,
“ಜ ಾ್ಕಯನೇ ಬೇಗನೆ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಾ! ಈದಿನ ಾ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.
8ಜ ಾ್ಕಯನು ಪ್ರಭುವಿಗೆ (ಯೇಸುವಿಗೆ), “ ಾನು ಜನರಿಗೆಉಪ ಾ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. 10ಮನುಷ ್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.
ಆದ್ದರಿಂದಆತನುಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು: “ಬಹಳ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದಒಬ್ಬನು ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೂರದೇಶಕೆ್ಕ* ಹೊರಟನು. ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ
ಮೇಲೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಆಳಬೇಕೆಂಬುದು ಅವನ ಬಯಕೆ ಾ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. 14ಆದರೆ ಅವನ ದೇಶದ ಜನರು ಅವನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ, ಜನರ ಒಂದು

ಗುಂಪನು್ನ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆ ಗುಂಪಿನ ಜನರು ದೂರದೇಶದಲಿ್ಲ, ‘ಇವನು ನಮ್ಮ
ಾಜ ಾಗುವುದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
15 “ಆದರೂ ಅವನು ಅರಸ ಾ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 ರೂ ಾಯಿ ಸಂ ಾದಿಸಿದೆ್ದೕನೆ!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
17ಅರಸನು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ, ‘ಭಲೇ! ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ ಆಳು. ಚಿಕ್ಕವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
* 19:12: ದೂರದೇಶ ಬಹುಶಃ, ರೋಮ್ ನಗರ. ಅರಸರು ರೋಮ್ಚಕ್ರವತಿರ್ಯಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತದ್ದರು.
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ಭರವಸೆ ಇಡಬಹುದೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹತು್ತ 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)

28 ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ
ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. 29ಯೇಸು ಬೇತ್ಛಗೆಮತು್ತ ಬೆ ಾನಿಯಎಂಬಊರುಗಳ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದನು.
ಈಊರುಗಳು ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ ಬೆಟ್ಟ† ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದ ಹತಿ್ತರವಿತು್ತ. ಯೇಸು ಇಬ್ಬರು
ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕರೆದುಅವರಿಗೆ, 30“ಅಲಿ್ಲ ಾಣುವಊರಿಗೆಹೋಗಿರಿ. ನೀವುಆಊರನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾಗ
ಕಟಿ್ಟ ಾಕಿರುವ ಒಂದು ಾ್ರಯದ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಾಣುವಿರಿ. ಆ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಾರೂ ಇದುವರೆಗೆ
ಸ ಾರಿ ಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆತನಿ್ನರಿ. 31 ನೀವು ಏಕೆ ಈ ಕತೆ್ತಯನು್ನ
ಬಿಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂದು ಾ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ, ‘ಗುರುವಿಗೆಈ ಕತೆ್ತ ಬೇ ಾಗಿದೆ’
ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದನು.

32ಆ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರು ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಅವರು
ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಕಂಡು 33ಅದನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚದರು. ಆದರೆ ಕತೆ್ತಯಯಜ ಾನ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಆ
ಕತೆ್ತಯನು್ನ ನೀವು ಏಕೆ ಬಿಚು್ಚತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

34ಶಿಷ ್ಯರು, “ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಇದು ಬೇ ಾಗಿದೆ”ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು. 35ಹೀಗೆ, ಶಿಷ ್ಯರು ಆ ಕತೆ್ತಯನು್ನ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಶಿಷ ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಕತೆ್ತಯ ಬೆನಿ್ನನ ಮೇಲೆ ಾಕಿ ಯೇಸುವನು್ನ
ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದರು. 36ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. ಶಿಷ ್ಯರು
ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲಯೇಸುವಿನಮುಂದೆ ಾಸಿದರು.
† 19:29: ಆಲಿವ್ಮರಗಳ ಬೆಟ್ಟ ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರದ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಒಂದು ಗುಡ್ಡ.
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37ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸಿ ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ 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, ಈ

ಕಲು್ಲಗಳೇ ಅವರ ಬದ ಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂಬು ಾಗಿಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೇಸು ಅತ್ತನು
41ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನೋಡಿ ಅದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

ಕಣಿ್ಣೕರಿಟು್ಟ 42ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಾವುದರಿಂದ ಸ ಾ ಾನ ಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀನು
ಇಂದೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿತು್ತ! ಆದರೆನೀನು ಅದನು್ನ ತಿಳಿಯ ಾರೆ,ಏಕೆಂದರೆ
ಅದು ನಿನಗೆ ಮರೆ ಾಗಿದೆ. 43 ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆ ಕಟಿ್ಟ ನಿನ್ನನು್ನ ಎ ಾ್ಲ
ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ, 44ನಿನ್ನನೂ್ನ 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)

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 ೕರ್ಪದೇಶಕರಿಗೆಮತು್ತ ಜನ ಾಯಕರಿಗೆಯೇಸುವನು್ನ ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದೇ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

20
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರುಯೇಸುವಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶೆ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 21:23-27; ಾಕರ್ 11:27-33)

1ಒಂದುದಿನಯೇಸುದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆತನುಜನರಿಗೆಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದನು. ಮ ಾ ಾಜಕರು, ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 2 “ನಮಗೆ ಹೇಳು! ನೀನು ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತರುವೆ? ಈಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನಿನಗೆ ಾರು ಕೊಟ್ಟರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

✡ 19:46: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ 56:7. ✡ 19:46: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆರೆಮೀಯ 7:11.
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3ಯೇಸು, “ ಾನೂ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 4 ಜನರಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುವ

ಅಧಿ ಾರವು ೕ ಾನನಿಗೆ ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿತೋ ಅಥ ಾ ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ ಬಂದಿತೋ? ನನಗೆ
ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

5ಅವರೆಲ್ಲರೂಇದರಬಗೆ್ಗ ಒಟಾ್ಟಗಿಚಚಿರ್ಸಿಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, “ ‘ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುವಅಧಿ ಾರ
ೕ ಾನನಿಗೆ ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿತು’ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರೆ, ‘ ಾ ಾದರೆ ನೀವು ೕ ಾನನನು್ನ

ಏಕೆ ನಂಬಲಿಲ್ಲ?’ ಎಂದು ಆತನು ಕೇಳುವನು. 6 ‘ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುವ ಅಧಿ ಾರ ೕ ಾನನಿಗೆ
ಮನುಷ ್ಯರಿಂದಬಂದಿತು’ಎಂದುಹೇಳಿದರೆ,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 ಸಮಯಬಂತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಾಲಿನ ಹಣ್ಣನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ತನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಆ ರೈತರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಆ ರೈತರು ಆ ಸೇವಕನನು್ನ ಹೊಡೆದು
ಬರಿಗೈಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 11ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ರೈತರು
ಈಸೇವಕನನೂ್ನ ಹೊಡೆದು,ಅವ ಾನ ಾಡಿಬರಿಗೈಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 12ಆದ್ದರಿಂದಅವನು
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. 15 ಬಳಿಕ 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

ಎಂಬವಚನದಅಥರ್ವೇನು? 18ಆಕಲಿ್ಲನಮೇಲೆಬೀಳುವಪ್ರತಿ 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)
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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 ಆತನಮೇಲೆಅಧಿ ಾರವಿದ್ದ ಾಜ್ಯ ಾಲನಿಗೆಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಬಹು ಾಗಿತು್ತ.) 21ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಉಪದೇಶಕನೇ, ನೀನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುವೆ ಮತು್ತ ಉಪದೇಶಿಸುವೆ ಎಂದು
ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀನು ಮುಖ ಾ ಣ್ಯ ಾಡುವವನಲ್ಲ. ದೇವರ ಾಗರ್ದ ಕುರಿ ಾಗಿ ನೀನು
ಾ ಾಗಲೂ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಬೋಧಿಸುವೆ! 22ಈಗ ಹೇಳು, ಾವು ಸೀಸರನಿಗೆ* ತೆರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು

ಸರಿ ೕ? ತ ್ಪೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
23 ಆದರೆ ಈ ಜನರು ತನಗೆ ೕಸ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ.

24 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನನಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯವನು್ನ ತೋರಿಸಿರಿ. ಆ ಾಣ್ಯದ ಮೇಲೆ
ಾರ ಹೆಸರಿದೆ? ಅದರಮೇಲೆ ಾರಮುಖಚಿತ್ರವಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವರು, “ಸೀಸರನದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
25 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಸೀಸರನದನು್ನ ಸೀಸರನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ; ದೇವರದನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ”

ಎಂದನು.
26 ಆ ಜನರು ಆತನ ಬುದಿ್ಧವಂತಿಕೆಯ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ಮರುಪ್ರಶೆ್ನ

ಕೇಳದಂ ಾದರು. ಜನರಮುಂದೆಯೇಸುವನು್ನ ಾತಿನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಲು ಅವರಿಂ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಯೇಸುವನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲವು ಸದು್ದ ಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 22:23-33; ಾಕರ್ 12:18-27)

27ಕೆಲವುಸದು್ದ ಾಯರು†ಯೇಸುವಿನಬಳಿಗೆಬಂದರು. (ಸತ್ತವರುಪುನರು ಾ್ಥನಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ
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. 29ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ
ಏಳುಮಂದಿಸಹೋದರರಿದ್ದರು. ದಲನೆಯಸಹೋದರನು ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನಮದುವೆ ಾದನು,
ಬಳಿಕ ಅವನೂ ಸತು್ತಹೋದನು. ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. 30 ಆಗ ಎರಡನೆಯ ಸಹೋದರನು ಆ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನಮದುವೆ ಾದನು,ಬಳಿಕಅವನೂಸತು್ತಹೋದನು. 31ಆಗಮೂರನೆಯಸಹೋದರನು
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು. ಬಳಿಕ ಅವನೂ ಸತು್ತಹೋದನು. ಇನು್ನಳಿದ ಸಹೋದರರಿಗೂ
ಹೀಗೆಯೇ ಆಯಿತು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರು. 32 ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯೂ ಸತ್ತಳು.
33ಆದರೆ ಆ ಏಳುಮಂದಿ ಸಹೋದರರೂ ಆಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಸತ್ತವರು
ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದು ಾಗ, ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಾರ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿರುವಳು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

34 ಯೇಸು ಸದು್ದ ಾಯರಿಗೆ, “ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜನರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆಗು ಾ್ತರೆ.
35ಪುನರು ಾ್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,
ಏಕೆಂದರೆಅವರುಪುನರು ಾ್ಥನಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 37ಸತ್ತವರುಪುನರು ಾ್ಥನಹೊಂದುವುದನು್ನ
ೕ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. 38ದೇವರು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ

* 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 § 20:37: ಉರಿಯುವ ದೆ ನೋಡಿರಿ: ವಿ ೕಚನ. 3:1-12.
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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. 40ಇನೊ್ನಂದು 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 ಕೀತರ್ನೆಗಳ
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ 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 ಕರೆದಮೇಲೆ ಆತನು 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. 47ಆದರೆ
ಅವರು ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ೕಸ ಾಡಿ ಅವರ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಸಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಬಳಿಕ ಉದ್ದ ಾದ
ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಒಳೆ್ಳಯವರಂತೆ ನಟಿಸು ಾ್ತರೆ. ದೇವರು ಇವರನು್ನ ಕಠಿಣ ಾದ ದಂಡನೆಗೆ
ಗುರಿಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21
ನಿಜ ಾದ ಾಣಿಕೆ
( ಾಕರ್ 12:41-44)

1ಕೆಲವುಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು ದೇ ಾಲಯದಹಣದಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ ದೇವರಿ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ಾಕುವುದನು್ನ ಯೇಸು ಗಮನಿಸಿದನು. 2 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಬಡ ವಿಧವೆಯು ಬಂದು ಎರಡು
ಚಿಕ್ಕ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ* ಾಕಿದಳು. 3 ಅದನು್ನ ಕಂಡ ಯೇಸು, “ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಬಡ ವಿಧವೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ಾಮ್ರದ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟಳು. ಆದರೆ ಆಕೆ
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ, ಆ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಕೊಟ್ಟಳು. 4 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ
ಇದೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ತಮಗೆ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬಹಳ ಬಡವ ಾಗಿದ್ದರೂ ತನ್ನಲಿ್ಲ
ಇದ್ದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟಳು. ಈಕೆಗೆ ಆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯವಿತು್ತ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದೇ ಾಲಯದ ಾಶನ
(ಮ ಾ್ತಯ 24:1-14; ಾಕರ್ 13:1-13)

5ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ದೇ ಾಲಯದ ಕುರಿತು ಾ ಾಡು ಾ್ತ, “ಇದು ಅಂದ ಾದ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದಲೂ
ಹರಕೆಯ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದಲೂ ಎಷೊ್ಟಂದು ಸುಂದರ ಾಗಿದೆ!” ಎಂದರು.

* 21:2: ಹಣದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಆ ಾಧನೆಯ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ
ವಿಶೇಷ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ.
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6ಆದರೆಯೇಸು 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.

8 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ! ೕಸ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತ
ಅನೇಕರು ಬರುವರು. ಅವರು, ‘ ಾನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು’ ಎಂದೂ, ‘ಸರಿ ಾದ ಸಮಯಬಂದಿದೆ’ ಎಂದೂ
ಹೇಳುವರು. ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಬೇಡಿರಿ. 9ಯುದ್ಧಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ದಂಗೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು
ಕೇಳು ಾಗ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ. ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ದಲು ಸಂಭವಿಸಬೇಕು. ಆದರೂ ಆ ಕೂಡಲೇ ಅಂತ್ಯ
ಬರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10ಬಳಿಕಯೇಸು 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 ಘಟನೆಗಳೂ ಆ ಾ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.
ಾಜರಮುಂದೆಮತು್ತ ಾಜ್ಯ ಾಲರಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸುವರು. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದರಿಂದಜನರು ನಿಮಗೆಹೀಗೆ ಾ್ಲ ಾಡುವರು. 13ಆದರೆನನ್ನ 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.
18ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ನೀವೇನೂ ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 19ನೀವು 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.
ಆಗ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಶನದ ಾಲ ಬಂತೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 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 ಾಲಮುಗಿಯುವ 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
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ದಿಕು ್ಕತೋಚದೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗುವವು. 26 ಗ್ರಹಶಕಿ್ತಗಳು ಕದಲುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಏನೇನು ಸಂಭವಿಸುವುದೋ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಮನುಷ ್ಯರು ದಿಗ್ಭ ್ರಮೆಗೊಳು್ಳವರು. 27 ಆಗ
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
ಒಳೆ್ಳಯ ಉ ಾಹರಣೆ ಾಗಿದೆ. 30 ಅದು ಚಿಗುರುತ್ತಲೇ, ಬೇಸಿಗೆ ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 31 ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ ನೀವು
ನೋಡು ಾಗ, ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಬಹುಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

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
ಪಟ್ಟಣದಹೊರಗಿದ್ದ ಆಲಿವ್ಮರಗಳಗುಡ್ಡದಮೇಲೆಇರುತಿ್ತದ್ದನು. 38ಪ್ರತಿಮುಂಜಾನೆ,ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಬೇಗನೆ ಎದು್ದ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು.

22
ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಸಂಚು
(ಮ ಾ್ತಯ 26:1-5, 14-16; ಾಕರ್ 14:1-2, 10-11; ೕ ಾನ 11:45-53)

1 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವು ಹತಿ್ತರ ಾಗಿತು್ತ.
2 ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು
ಆಲೋಚಿಸು ಾ್ತ ಜನರ ಭಯದಿಂದ ತಕ್ಕ ಾಗರ್ವನು್ನ ಹುಡುಕತೊಡಗಿದರು.

ಯೇಸುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯೂದನು ಾಡಿದ ಸಂಚು
3ಯೇಸುವಿನ ಹನೆ್ನರಡು ಅ ಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಇಸ ್ಕರಿ ೕತ ಯೂದನು ಒಬ್ಬ ಾ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. 6 ಯೂದನು ಅದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪದನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸುವನು್ನ ಅವರಿಗೆ
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ಹಿಡಿದುಕೊಡಲುಉತ್ತಮ ಾದಸಮಯ ಾ್ಕಗಿ ಾಯತೊಡಗಿದನು. ತನ್ನಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾರಿಗೂ
ತಿಳಿಯದಂಥ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಅವನ ಬಯಕೆ ಾಗಿತು್ತ.
ಪಸ್ಕದಊಟಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧತೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:17-25; ಾಕರ್ 14:12-21; ೕ ಾನ 13:21-30)

7 ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನವ ದಿನ ಬಂತು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಪಸ ್ಕದ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ
ಕೊಯು್ಯವದಿನಅ ಾಗಿತು್ತ. 8ಯೇಸುವುಪೇತ್ರಮತು್ತ ೕ ಾನರಿಗೆ, “ಹೋಗಿ,ಪಸ್ಕದಊಟವನು್ನ
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 ಮನೆಯ ಯಜ ಾ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. ಪಸ್ಕದಊಟವನು್ನ 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. 15ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಾಯುವ ದಲು ಈ ಪಸ್ಕದಊಟ
ಾಡಲುಬಹಳ ಾಗಿಅಪೇ ಸಿದೆ್ದೕನೆ. 16ಇದರನಿಜ ಾದಅಥರ್ವುದೇವರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ನೆರವೇರುವ

ತನಕ, ಾನೆಂದಿಗೂ ಇನೊ್ನಂದು ಪಸ ್ಕದಊಟವನು್ನ ಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ”ಅಂದನು.
17 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಾ್ರ ಾರಸದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಾಡಿದನು. ಬಳಿಕ ಆತನು, “ಈ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲರುವ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹಂಚಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

18ದೇವರ ಾ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
ಕೊಡುತಿ್ತರುವನನ್ನ ದೇಹವಿದು. ನನ್ನನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೀಗೆ ಾಡಿರಿ”ಅಂದನು. 20ಅದೇ
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?

21 ಯೇಸು, “ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಬಗೆಯುವವನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇದೇ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ
ಕುಳಿತಿ ಾ್ದನೆ. 22 ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ದೇವರ ೕಜನೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ಮರಣಹೊಂದುವನು.
ಆದರೆಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಬಹಳ ಕೇ ಾಗುವುದು”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

23 ಆಗ ಅ ಸ್ತಲರು, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವನು ಇಂಥ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯ ಾಡುವನು?” ಎಂದು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಸೇವಕರಂತಿರಿ
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24 ಬಳಿಕ ಅ ಸ್ತಲರು ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರು ಅತಿ ಶೆ್ರೕಷ್ಠರೆಂದು ಾದ ಾಡತೊಡಗಿದರು. 25 ಆಗ

ಯೇಸುಅವರಿಗೆ, “ಈಲೋಕದಅರಸರು ತಮ್ಮ ಜನರಮೇಲೆದೊರೆತನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಜನರಮೇಲೆ
ಅಧಿ ಾರ ಹೊಂದಿರುವವರನು್ನ ಧಮಿರ್ಷ್ಠರೆಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ. 26ಆದರೆ 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 ತೂರುವಂತೆ ಸೈ ಾನನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶೋಧಿಸಲು
ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಸೀ ೕನನೇ, ಸೀ ೕನನೇ (ಪೇತ್ರ) 32 ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯು
ಕುಂದಿಹೋಗ ಾರದೆಂದು ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು! ನೀನು ಪರಿವತರ್ನೆಗೊಂಡ ನಂತರ 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,
ಚೀಲವಿಲ್ಲದೆಮತು್ತ ಾದರ ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಆದರೆನಿಮಗೆಏ ಾದರೂ ಕೊರತೆಆಯಿತೇ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅ ಸ್ತಲರು, “ಇಲ್ಲ”ಅಂದರು.
36 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಆದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹಣ ಾಗಲಿ ಚೀಲ ಾಗಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಖಡ್ಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,ನಿಮ್ಮಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಾರಿಒಂದುಖಡ್ಗವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

37 ‘ಆತನು ಅಪ ಾಧಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಂತೆ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು’ ಯೆ ಾಯ 53:12

ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಈ ಾತು ನೆರವೇರಬೇ ಾಗಿದೆ
ಮತು್ತ 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.
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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
ದುಃಖದಿಂದಆ ಾಸಗೊಂಡಿದ್ದರು.) 46ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವುಏಕೆ 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 ಗುಂಪಿಗೆಮುಂ ಾ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನೇಯೂದನು. ಅವನುಯೇಸುವಿಗೆಮುದಿ್ದಡುವಷು್ಟ
ಹತಿ್ತರ ಬಂದನು.

48ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಯೂದನೇ, ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವಿ ೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 49 ಯೇಸುವಿನ 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.

51ಯೇಸುಅವನಿಗೆ, “ನಿಲಿ್ಲಸು”ಎಂದು ಹೇಳಿ,ಆಸೇವಕನ ಕಿವಿಯನು್ನಮುಟಿ್ಟ ಸ್ವಸ್ಥಗೊಳಿಸಿದನು.
52 ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಮ ಾ ಾಜಕರು, ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು

ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಖಡ್ಗಗಳನೂ್ನ ದೊಣೆ್ಣಗಳನೂ್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡುಇಲಿ್ಲಗೆಬಂದದೆ್ದೕಕೆ? ಾನುಅಪ ಾಧಿಯೆಂದುನೀವು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? 53ಪ್ರತಿದಿನ
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 ಯೇಸುವಿನ ಹತಿ್ತರ ಬರಲಿಲ್ಲ. 55 ಸೈನಿಕರು
ಅಂಗಳದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸಿ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಪೇತ್ರನೂ ಅವರ ತೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 56 ಪೇತ್ರನು ಅಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕಿ ನೋಡಿದಳು. ಬೆಂಕಿಯ
ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಆಕೆಯು ಪೇತ್ರನನು್ನ ಗುರುತಿಸಿದಳು. ಅವಳು ಪೇತ್ರನ ಮುಖವನೆ್ನೕ ಲಕ್ಷ ್ಯವಿಟು್ಟ ನೋಡಿ,
“ಈಮನುಷ ್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! ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಆತನೊಡನೆ

ಇದ್ದವನು. ಇವನು ಗಲಿ ಾಯದವನು!” ಎಂದು ದೃಢ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.
60ಆಗ ಪೇತ್ರನು, “ನೀನು ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕ ೕ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ”ಅಂದನು.
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ಪೇತ್ರನು ಇನೂ್ನ ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತು. 61 ಆಗ ಪ್ರಭುವು (ಯೇಸು) ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಪೇತ್ರನನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿದನು. “ಮುಂಜಾನೆ ಕೋಳಿ ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಅರಿಯೆನೆಂಬು ಾಗಿ ಮೂರು ಸಲ ಹೇಳುವೆ” ಎಂದು ಪ್ರಭುವು ಹೇಳಿದ ಾತನು್ನ ಪೇತ್ರನು ಆಗ
ಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು. 62ಬಳಿಕ ಪೇತ್ರನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬಹು ದುಃಖದಿಂದ ಅತ್ತನು.
ಯೇಸುವಿಗೆ ಜನರು ಾಡಿದ ಅಪ ಾಸ್ಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:67-68; ಾಕರ್ 14:65)

63-64ಕೆಲವುಜನರುಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರುಯೇಸುವಿನಮುಖಕೆ್ಕಮುಸುಕು
ಾಕಿ, ಆತನನು್ನ ಹೊಡೆದು, “ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆದವ ಾರ್ರು? ನಮಗೆ ಪ್ರ ಾದನೆ ಹೇಳು” ಎಂದು
ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು. 65ಅವರು ಹಲ ಾರು ವಿಧದಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ದೂಷಿಸಿ ನಿಂದಿಸಿದರು.
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. ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಾ್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. 69 ಆದರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ದೇವರ ಸಿಂ ಾಸನದ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಆಸೀನ ಾಗಿರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

70 ಅವರೆಲ್ಲರೂ, “ ಾ ಾ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, “ಈಮನುಷ ್ಯನು ನಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ತಪು ್ಪ ಾರಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.
ಾವುಸೀಸರನಿಗೆತೆರಿಗೆಕೊಡ ಾರದೆಂದೂಇವನುಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಅಲ್ಲದೆಇವನುತನ್ನನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ
ಅರಸನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಇವನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

3ಪಿ ಾತನುಯೇಸುವನು್ನ, “ನೀನುಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು, “ನೀನೇ ಹೇಳಿರುವೆ!” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
4 ಪಿ ಾತನು ಮ ಾ ಾಜಕರಿಗೆ ಮತು್ತ 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

6 ಪಿ ಾತನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಇವನು ಗಲಿ ಾಯದವನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 7ಯೇಸು
ಹೆರೋದನ ಅಧಿ ಾರಕೊ್ಕಳಪಟ್ಟವನೆಂದು ಪಿ ಾತನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹೆರೋದನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿ ಾತನುಯೇಸುವನು್ನ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

8 ಹೆರೋದನು ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟನು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು
ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಕೇಳಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಬಹಳ ಾಲದಿಂದ ಆತನಿಂದ ಒಂದು
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 9 ಹೆರೋದನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ
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ಕೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಒಂದಕೂ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. 10 ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದರು.
11 ಆಗ ಹೆರೋದನು ಮತು್ತ 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,
14 ಅವರಿಗೆ, “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 ಾರೋಪಣೆಗಳುಇವನಿಗೆಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 15ಇದಲ್ಲದೆ ಹೆರೋದನು ಸಹ ಇವನಲಿ್ಲ ಾವ
ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ಹೆರೋದನುಯೇಸುವನು್ನ ನಮ್ಮಬಳಿಗೆಮತೆ್ತ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ನೋಡಿರಿ,ಯೇಸು
ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಡಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಆಗ ಾರದು. 16ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಇವನನು್ನ

ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿ ಸಿ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17 *
18 ಆದರೆ 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.

22 ಮೂರನೇ 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.

23ಆದರೆಅವರು ಕೂ ಾಟವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು
ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದರು. ಅವರಕೂ ಾಟಬಹಳಹೆಚಾ್ಚದದ್ದರಿಂದ, 24ಪಿ ಾತನುಅವರಬಯಕೆಯನು್ನ
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.
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 ಹೊತು್ತಕೊಂಡುಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಬರುವಂತೆ ಸೈನಿಕರು ಸೀ ೕನನನು್ನ ಬಲವಂತ
ಾಡಿದರು.
27 ಅನೇ ಾನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ 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
* 23:17: ಕೆಲವುಗಿ್ರೕಕ್ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 17ನೇವಚನವನು್ನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ. ಅದರಲಿ್ಲ, “ಪ್ರತಿವಷರ್ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಪಿ ಾತನು
ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕೈದಿಯನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ” ಎಂದು ಬರೆದದೆ.
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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.

33ಯೇಸುವನು್ನ ಮತು್ತ ಇಬ್ಬರು ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು “ಕ ಾಲ”ವೆಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರುಯೇಸುವನೂ್ನ 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 ಮನುಷ ್ಯನು (ಯೇಸು) ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ!”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 42 ಬಳಿಕ ಆ ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಯು ಆತನಿಗೆ, “ಯೇಸುವೇ ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ
ಾ್ಥಪಿಸು ಾಗ ನನ್ನನು್ನ ನೆನಸಿಕೊ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
43ಆಗಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಕೇಳು! ಾನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಈದಿನವೇ ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ

ಪರದೈಸಿನಲಿ್ಲರುವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸುವಿನಮರಣ
(ಮ ಾ್ತಯ 27:45-56; ಾಕರ್ 15:33-41; ೕ ಾನ 19:28-30)

44ಇಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆಇಡೀಪ್ರದೇಶವುಮ ಾ್ಯಹ್ನಮೂರು ಗಂಟೆಯ
ತನಕ ಕತ್ತ ಾಯಿತು. 45ಸೂಯರ್ನಬೆಳಕೇ ಇರಲಿಲ್ಲ! ದೇ ಾಲಯದಪರದೆಯು ಎರಡು ಾಗ ಾಗಿ
ಹರಿದುಹೋಯಿತು. 46 ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು, “ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ನಿನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ”‡
ಎಂದು ಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿ ಾ್ರಣಬಿಟ್ಟನು.

47ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಶ ಾಧಿಪತಿ ನಡೆದದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ, “ಈಮನುಷ ್ಯನು ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದನು.

48ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಅನೇಕ ಜನರು ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಜನರು
ಇದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು. 49ಯೇಸುವಿನ ಆತಿ್ಮೕಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೂ
ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿದರು.
✡ 23:30: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಹೋಶೇಯ 10:8. † 23:31: ಜೀವನ … ಾಡುವರು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನೀವು ಇದನು್ನ ಮರ
ಹಸಿ ಾಗಿರು ಾಗ ಾಡಿದರೆ, ಒಣಗಿದಲಿ್ಲ ಏ ಾಗುವುದು.” ‡ 23:46: ತಂದೆಯೇ… ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ
ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ.” ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 31:5.
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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. 52ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ
ತನಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ೕಸೇಫನು ಪಿ ಾತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. 53ಬಳಿಕ 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.
55ಗಲಿ ಾಯದಿಂದಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡಬಂದಿದ್ದ 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.
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. 3ಆದರೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ
ಅವರು ಾಣಲಿಲ್ಲ. 4 ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ ಇದು ಅಥರ್ ಾಗದೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುತಿ್ತರಲು, ಹೊಳೆಯುವ
ಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು (ದೇವದೂತರು) ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತರು. 5 ಆ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆದರಿ ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳನು್ನ ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ ಬಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತರು. ಆ
ಮನುಷ ್ಯರು, “ಬದುಕಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ಹುಡುಕುವುದೇಕೆ? ಇದು ಸತ್ತ ಜನರನು್ನ ಇಡುವ
ಸ್ಥಳ! 6ಯೇಸು ಇಲಿ್ಲಲ್ಲ. ಆತನು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ! ಆತನು ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಹೇಳಿದ
ವಿಷಯ ಾಪಕವಿಲ್ಲ ೕ? 7ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಕೆಡುಕರ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಟು್ಟ; ಶಿಲುಬೆಯಮೇಲೆ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ ಮೂರನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವನು ಎಂದುಯೇಸು ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲವೇ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 8ಆಗ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರುಯೇಸುವಿನ ಾತುಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

9 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಸ ಾಧಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರ ಮತು್ತ 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 ಮರಿಯಳುಮತು್ತ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು. ನಡೆದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ

ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 11 ಆದರೆ ಅ ಸ್ತಲರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅದು
ಹರಟೆ ಾ ಾಗಿ ತೋರಿತು. 12ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಎದು್ದ ಇದು ನಿಜವೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ಸ ಾಧಿಗೆ
ಓಡಿಹೋದನು. ಅವನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಗಿ್ಗ ನೋಡಿ ಾಗಯೇಸುವಿನ ದೇಹಕೆ್ಕ ಸುತಿ್ತದ್ದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಾತ್ರ ನೋಡಿದನು. ಕೇವಲ ಬಟೆ್ಟಯು ಅಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದತು್ತ. ನಡೆದ ಈ ಸಂಗತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಪೇತ್ರನು

ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡು ಾ್ತ ಹೊರಟುಹೋದನು.

§ 23:54: ಸಿದ್ಧತೆಯದಿನ ಶುಕ್ರ ಾರ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ.
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ಎ ಾ್ಮಹುವಿನ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
( ಾಕರ್ 16:12-13)

13ಅದೇ ದಿನಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಎ ಾ್ಮಹು ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಅದು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಏಳುಮೈಲಿ ದೂರದಲಿ್ಲತು್ತ. 14ನಡೆದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಂಗತಿಯಕುರಿತು ಅವರು
ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 15ಆಗಯೇಸು ಾನೇ ಅವರ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂದು, ಅವರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದನು.

16 (ಆದರೆಅವರಿಗೆಆತನ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.) 17ಯೇಸುಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಾವಸಂಗತಿಗಳಬಗೆ್ಗ
ಾ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತರು. ಅವರ ಮುಖಗಳು ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದ್ದವು.

18 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆ್ಲ ೕಫನೆಂಬುವನು, “ಇತಿ್ತೕಚೆಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ತಿಳಿಯದಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತ ಎಂದರೆ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಇರಬೇಕು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

19ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಾವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವರು ಆತನಿಗೆ, “ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ. ಆತನು ದೇವರ ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ

ಮ ಾಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಆತನುಅನೇಕಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನುಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿದನು. 20 ನಮ್ಮ ಾಯಕರು ಮತು್ತ ಮ ಾ ಾಜಕರು ಆತನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು

ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟು್ಟ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಜಡಿಸಿದರು. 21 ಯೇಸುವೇ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರನು್ನ (ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ)
ಬಿಡಿಸು ಾ್ತನೆಂದು ಾವು ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದವು. ಆದರೆ ಇದೆ ಾ್ಲ ನಡೆದುಹೋಯಿತು.

“ಈಗಮತೊ್ತಂದು ಸಂಗತಿ ಾಗಿದೆ. ಈ ಾಗಲೇಆತನು ಸತು್ತಮೂರು ದಿನಗ ಾದವು. 22ಇಂದು
ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು. ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಳ ಾಗು ಾಗ,
ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ 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
ನಮಗೆಹೇಳಿದರು. 24ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವರು ಸಹ ಸ ಾಧಿಯಬಳಿಗೆಹೋದರು.
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಹೇಳಿದ ಾಗೆಯೇ ಸ ಾಧಿಯು ಬರಿ ಾಗಿತು್ತ. ಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿದೆವು. ಆದರೆ
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ಆತನು (ಯೇಸು) ಾಣಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

25 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಬುದಿ್ಧಹೀನರು ಮತು್ತ 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. 27ಬಳಿಕಯೇಸು 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 ಅವರೊಂದಿಗಿರಲು ಊರೊಳಗೆ
ಹೋದನು.

30 ಯೇಸು ಅವರ ಸಂಗಡ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಆತನು
ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೋತ್ರ ಾಡಿ ಅದನು್ನ ಮುರಿದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 31 ಆಗ ಅವರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಗುರುತಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆತನೇಯೇಸುವೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿ ಾಕ್ಷಣವೇ ಆತನು ಅವರ
ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಯ ಾದನು. 32ಅವರಿಬ್ಬರು, “ಯೇಸು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾ ಾಡಿ ಾಗನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಬೆಂಕಿ 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
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ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಆ ಜನರು, 34 “ಪ್ರಭುವು (ಯೇಸು) ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ನಿಜ ಾಗಿ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ! ಆತನು
ಸೀ ೕನನಿಗೆ (ಪೇತ್ರ) ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

35ಆಗಆಇಬ್ಬರು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆತನು ರೊಟಿ್ಟಮುರಿ ಾ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.
37ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಬೆರ ಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಾಯಿತು. ಅದು ಭೂತವೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅವರು
ಾವಿಸಿದರು. 38ಆದರೆಯೇಸು, “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 ರೀತಿಯದೇಹವಿರುವುದಿಲ್ಲ”
ಅಂದನು.

40 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದ ನಂತರ, ತನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಾದಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಾಯದ ಗುರುತುಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. 41 ಶಿಷ ್ಯರು ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡರು ಮತು್ತ ಯೇಸುವನು್ನ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಕಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗಿನೂ್ನ ನಂಬ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಆ ಾರವೇ ಾದರೂ ಇದೆ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 42ಅವರು ಸುಟ್ಟಮೀನಿನ
ತುಂಡನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 43ಶಿಷ ್ಯರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ,ಯೇಸು ಆಮೀನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದನು.

44ಯೇಸು 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 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. 53ಅವರು ಾ ಾ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. 2 ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಆತನು
ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು. 3 ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳು ಆತನ ಮೂಲಕ ನಿ ಾರ್ಣಗೊಂಡವು. ಆತನಿಲ್ಲದೆ
ಾವುದೂ ನಿಮಿರ್ತ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 4 ಆತನಲಿ್ಲ ಜೀವವಿತು್ತ. ಆ ಜೀವವು ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಬೆಳ ಾಗಿತು್ತ.

5ಬೆಳಕು 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. 9ನಿಜ ಾ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 ನನಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ನನಗಿಂತ
ದಲೇ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದನು’ 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 ಕೃಪೆಯೂಸತ್ಯವೂಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಮೂಲಕಬಂದವು. 18ದೇವರನು್ನ ಾರೂ
ಎಂದೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 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.
21ಯೆಹೂದ್ಯರು ೕ ಾನನಿಗೆ, “ ಾ ಾದರೆ ನೀನು ಾರು? ನೀನು ಎಲೀಯನೋ?”‡ ಎಂದು

ಕೇಳಿದರು.
ಅವನು, “ಇಲ್ಲ, ಾನು ಎಲೀಯನಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

* 1:1: ಾಕ್ಯ ಇಲಿ್ಲ ಇದರಥರ್ ಕಿ್ರಸ್ತನು. † 1:6: ೕ ಾನ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನ. ಇವನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬರುವಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ
ಬೋಧಿಸಿದನು. ‡ 1:21: ಎಲೀಯ ಕಿ್ರ. ಪೂ. 850ರಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಪ್ರ ಾದಿ.
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ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನೀನು ಪ್ರ ಾದಿ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ೕ ಾನನು, “ಇಲ್ಲ, ಾನು ಪ್ರ ಾದಿಯಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

22ಆಗಯೆಹೂದ್ಯರು, “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 ಕೆಲವುಮಂದಿ ಫರಿ ಾಯರೂ§ ಇದ್ದರು. 25ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು

ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ, ‘ ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನೂ ಅಲ್ಲ, ಎಲೀಯನೂ ಅಲ್ಲ, 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

29ಮರುದಿನ ೕ ಾ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 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 ವ್ಯಕಿ್ತಯಮೇಲೆ ನೆಲಸುವುದನು್ನ ನೀನು ನೋಡುವೆ. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಕೊಡುವವನುಆವ್ಯಕಿ್ತಯೇ’ಎಂದುಹೇಳಿದ್ದನು. ಇದುನೆರವೇರುವುದನು್ನ ಾನು ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಾರಿ ಾಳದ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಬಂದು ಆತನ (ಯೇಸುವಿನ)ಮೇಲೆ
ನೆಲಸುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. 34ಆದ್ದರಿಂದಆತನೇ (ಯೇಸುವೇ)ದೇವರಮಗನೆಂದು ಾನು
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು” ಎಂದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಥಮ ಶಿಷ ್ಯರು

35 ಮರುದಿನ ೕ ಾನನು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಇ ಾ್ದಗ, 36 ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ
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.)
§ 1:24: ಫರಿ ಾಯರುಯೆಹೂದ್ಯರ ಒಂದು ಾಮಿರ್ಕ ಪಂಗಡದವರು.
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39 ಯೇಸು, “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.

40ಈ ಇಬ್ಬರು ೕ ಾನನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿಯೇಸುವನು್ನ 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.)

42ಅವನು ಸೀ ೕನನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಯೇಸು ಸೀ ೕನನ
ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, “ ೕ ಾನನ ಮಗ ಾದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಸೀ ೕನ. ನೀನು ಕೇಫನೆಂದು
ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (“ಕೇಫ”ಅಂದರೆ “ಪೇತ್ರ” ಎಂದಥರ್).

43ಮರುದಿನ ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ ಕಂಡು
ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 44ಅಂದೆ್ರಯ ಮತು್ತ ಪೇತ್ರರಂತೆ ಫಿಲಿಪ್ಪನು
ಸಹ ಬೆ ಾ್ಸಯಿದ ಎಂಬ ಊರಿನವ ಾಗಿದ್ದನು. 45 ಫಿಲಿಪ್ಪನು ನ ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ,
“ ಾವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ೕಶೆಯು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದನೋಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬರೆದರೋ,
ಆತನನು್ನ ಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡೆವು. ಆತನ ಹೆಸರುಯೇಸು. ಆತನು ೕಸೇಫನಮಗನು. ಆತನು
ನಜರೇತಿನವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

46 ಆದರೆ ನ ಾನಿಯೇಲನು ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ, “ನಜರೇತಿನಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಾದರೂ ಬರುವುದೇ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಫಿಲಿಪ್ಪನು, “ಬಂದು ನೋಡು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
47ಯೇಸು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ನ ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಕಂಡು ಅವನ ಬಗೆ್ಗ, “ಇವನು ನಿಜ ಾದ

ಇಸೆ್ರೕಲ. ಇವನಲಿ್ಲ ಕಪಟವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
48ನ ಾನಿಯೇಲನು, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಹೇಗೆ ಬಲೆ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು, “ಫಿಲಿಪ್ಪನು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ನೀನು ಅಂಜೂರದ ಮರದ

ಕೆಳಗಿ ಾ್ದಗ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
49 ಆಗ ನ ಾನಿಯೇಲನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ನೀನೇ ದೇವರ ಮಗನು. 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. 2ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಸಹ ಮದುವೆಗೆ ಆ ಾ್ವನಿಸ ಾಗಿತು್ತ.

3ಮದುವೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ ಾ್ರ ಾರಸವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ದ ಾ್ರ ಾರಸವೆ ಾ್ಲಮುಗಿದುಹೋ ಾಗಯೇಸುವಿನ
ಾಯಿಯು ಆತನಿಗೆ, “ಅವರಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾರಸವೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಳು.
4 ಯೇಸು, “ಅ ಾ್ಮ, ನನ್ನ ಗೊಡವೆ ನಿನಗೇಕೆ? ನನ್ನ ಸಮಯ ಇನೂ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ” ಎಂದು

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
5 ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳು ಾ್ತನೋ ಅದನು್ನ ಾಡಿರಿ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
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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.

7 ಯೇಸು ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಆ ಾನೆಗಳಲಿ್ಲ ನೀರನು್ನ ತುಂಬಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಂತೆಯೇ
ಸೇವಕರು ಆ ಾನೆಗಳ ಕಂಠದವರೆಗೂ ನೀರನು್ನ ತುಂಬಿದರು.

8 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಔತಣದ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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.

11ಯೇಸು ಾಡಿದ ದಲನೆಯಅದು್ಭತ ಾಯರ್ವಿದು. ಯೇಸು ಇದನು್ನ ಗಲಿ ಾಯದ ಾ ಾ
ಊರಿನಲಿ್ಲ ಾಡಿ ತನ್ನ ಮಹತ್ವವನು್ನ ತೋರಿದನು. ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರೂ ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು.

12 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಕಪೆ ೌರ್ಮ್ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ 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 ಕೆಲವುಜನರುಮೇಜುಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹಣವಿನಿಮಯ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 15 ಯೇಸು 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 ತಂದೆಯಮನೆಯನು್ನ ಾ್ಯ ಾರ ಸ್ಥಳವ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಬೇಡಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 “ನಿನ್ನ ಆಲಯದಮೇಲಿನ ಅಭಿ ಾನವು ನನೊ್ನಳಗೆ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಸುಡುತ್ತದೆ” ಕೀತರ್ನೆ 69:9

ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆಗ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
18 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಾಡಲು ನಿನಗೆ ಅಧಿ ಾರವಿದೆ ಎಂದು

ರುಜು ಾತುಪಡಿಸಲು ಾವ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
19 ಯೇಸು, “ಈ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿರಿ, ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟತೆ್ತೕನೆ”

ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
20 ಯೆಹೂದ್ಯರು, “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. 2 ಒಂದು ಾ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.
3ಯೇಸು “ ಾ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
ಾಯಿಯಗಭರ್ದೊಳಗೆಮತೆ್ತ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಾಧ್ಯವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
5ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಒಬ್ಬನು ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ

ಹುಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಅವನು ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸ ಾರನು. 6ದೇಹವು ಾನುಷ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಂದಹುಟಿ್ಟದು್ದ. ಆದರೆಆತಿ್ಮಕ ಜೀವನವುಆತ್ಮನಿಂದಹುಟಿ್ಟದು್ದ. 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.
10ಯೇಸು, “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 ಹೇಳಿದರೂ
ನೀವುಖಂಡಿತ ಾಗಿ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ! 13ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬಂದಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನೊಬ್ಬನೇ
ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

14 “ ೕಶೆಯು ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಸಪರ್ವನು್ನ ಎತ್ತರ ಾದ ಕಂಬದ ಮೇಲಿಟ್ಟನು. 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 ನಂಬುವಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಾಶ ಾಗದೆಎಲ್ಲರೂನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದುಆತನನು್ನ
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



ೕ ಾನ 3:19 179 ೕ ಾನ 3:36

ಇಡುವವನಿಗೆ ತೀ ಾರ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಂಬದವನಿಗೆ ಆಗಲೇ ತೀ ಾರ್ಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು
ದೇವರಒಬ್ಬನೇಮಗನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಇಡಲಿಲ್ಲ. 19ಆತೀಪುರ್ಏನೆಂದರೆ: ಬೆಳಕುಈಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ,
ಆದರೆಜನರು ಬೆಳಕನು್ನ ಅಪೇ ಸದೆ ಕತ್ತಲೆಯನೆ್ನೕ ಬಯಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆಅವರು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 20 ಕೇಡನು್ನ ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಬೆಳಕನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವನು. ಅವನು ಬೆಳಕಿಗೆ

ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆಅವನು ಾಡಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬೆಳಕು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 21ಆದರೆ
ಸತ್ಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವನು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ಾಡಿರುವ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ
ದೇವರಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳೆಂದು ಬೆಳಕು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೇಸುಮತು್ತ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನ
22 ಇ ಾದ ನಂತರ, ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಜುದೇಯ ಾ್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. 26 ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ ್ಯರು ೕ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “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 ಾ 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
ಸಮಯವುಇದೇಆಗಿದೆ. 30ಆತನು (ಯೇಸು)ವೃದಿ್ಧ ಾಗಬೇಕುಮತು್ತ ಾ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. ಅವನು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲನ ಸಂಗತಿಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರುವ ಒಬ್ಬನು ಬೇರೆ ಾ್ಲ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ
ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 32 ಆತನು ಾನು ಕಂಡಿರುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಕೇಳಿರುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಾ
ನೀಡು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಆತನ ಾ ಯನು್ನ ಜನರು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 33 ಆತನ ಾ 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.
ತಂದೆಯುಮಗನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಂದರ ಮೇಲೆಯೂ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 36ಮಗನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ
ಇಡುವವನು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಮಗನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದವನು ಆ ಜೀವವನು್ನ
ಎಂದಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಕೋಪವು ಅವನಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
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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.) 3ಆಗ,ಆತನುಜುದೇಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮತೆ್ತ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 4ಸ ಾಯರ್
ಾ್ರಂತ್ಯದ ಮೂಲಕವೇ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕಿತು್ತ.
5 ಯೇಸು ಸ ಾಯರ್ದ ಪಟ್ಟಣ ಾದ ಸಿ ಾರ್ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು. ಾಕೋಬನು ತನ್ನ

ಮಗ ಾದ ೕಸೇಫನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಯಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಆಊರಿದೆ. 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 ಶಿಷ ್ಯರು
ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಬರಲು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ದಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.)

9 ಸ ಾಯರ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿ ಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರುವುದು ನನಗೆ
ಆಶ್ಚಯರ್ವನು್ನಉಂಟು ಾಡಿದೆ! ನೀ ಾದರೋಯೆಹೂದ್ಯನು. ಾ ಾದರೋ ಸ ಾಯರ್ದವಳು!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. (ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸ ಾಯರ್ದವರೊಂದಿಗೆ ಸೆ್ನೕಹದಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ.)

10 ಯೇಸು 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 ಅವನಮಕ್ಕಳು ಈ ಾವಿಯ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದರು ಮತು್ತ ಅವನ ಪಶುಗಳೆ ಾ್ಲ ಈ
ಾವಿಯನೀರನು್ನ ಕುಡಿದವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
13ಯೇಸು, “ಈ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಮತೆ್ತ ಾಹ ಾಗುವುದು. 14 ಆದರೆ
ಾನು ಕೊಡುವ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವವನಿಗೆ ಾಹ ಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಾನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವ
ನೀರು ಅವನೊಳಗೆಉಕಿ್ಕಹರಿಯುವ 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 ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದ ಾ್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
ಮೇಲೆಆ ಾಧಿಸಿದರು. ಆದರೆಜನರು ಆ ಾಧಿಸಬೇ ಾದ ಸ್ಥಳ ಜೆರುಸಲೇಮ್ಎಂದುಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ
ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತೕರ ಾ್ಲ” ಎಂದಳು.
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21 ಯೇಸು, “ಅ ಾ್ಮ, ನನ್ನನು್ನ ನಂಬು! ನೀವು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ತಂದೆಯನು್ನ (ದೇವರನು್ನ)

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾ್ಲಗಲಿ ಈ ಗುಡ್ಡದ ಮೇ ಾಗಲಿ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. 22 ನೀವು 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 ಬಂದಿದೆ ಮತು್ತ ಅಂಥ ಜನರೇ ತನ್ನ ಆ ಾಧಕ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ತಂದೆಯು
ಬಯಸು ಾ್ತನೆ. 24ದೇವರು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವವರು ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ
ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಆ 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 ನೋಡಿ ಅವರು 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”ಎಂದುಹೇಳಿದಳು. 30ಆದ್ದರಿಂದಜನರುಆತನನು್ನ ನೋಡಲು
ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಬಂದರು.

31 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು, “ಗುರುವೇ, ಊಟ ಾಡು” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಒ ಾ್ತಯ
ಾಡಿದರು.
32ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನನ್ನಲಿ್ಲ ಆ ಾರವಿದೆ. ಆ ಆ ಾರದ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೇನೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದನು.
33 ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ ್ಯರು, “ ಾ ಾದರೂ ಆತನಿಗೆ ದಲೇ ಆ ಾರವನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರೇ?”

ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಕೇಳತೊಡಗಿದರು.
34ಯೇಸು, “ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನು (ದೇವರು) ಾನು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದುಬಯಸುವನೋ

ಅದನು್ನ ಾಡುವುದೇ ನನಗೆಆ ಾರ ಾಗಿದೆ. ಆತನು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಕೆಲಸವನು್ನಪೂರೈಸುವುದೇ
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. 36ಈಗಲೂ 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, ಆದರೆ
ಅವರ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ನೀವು ಾಭವನು್ನ ಪಡೆಯುತಿ್ತೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

39ಆ ಸ ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರುಯೇಸುವನು್ನ ನಂಬಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಆತನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಳು. 40 ಸ ಾಯರ್ದವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು
ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅಲಿ್ಲ ಎರಡು ದಿನ ಇದ್ದನು. 41 ಆತನು ಹೇಳಿದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಜನರು ನಂಬಿದರು.
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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.) 45 ಆತನು ಗಲಿ ಾಯವನು್ನ
ತಲುಪಿ ಾಗ, ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು ಆತನನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಿದರು. ಈ ಜನರು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಾ ್ಕಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಾ್ದಗ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆತನು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡಿದ್ದರು.

46 ಯೇಸು 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. 47ಯೇಸು ಜುದೇಯದಿಂದ
ಬಂದು ಈಗ ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದನೆ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಅವನು ಕೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಆತನಬಳಿಗೆಹೋಗಿ ತನ್ನಮಗನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕಪೆ ೌರ್ಮ್ ಗೆಬರಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಅವನ ಮಗನು ಾಯುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದನು. 48 ಯೇಸು 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.

50ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ಮಗನು ಬದುಕುವನು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
ಯೇಸುವಿನ ಾತನು್ನ ಅವನು ನಂಬಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. 51 ಅವನು ಮನೆಗೆ

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” ಎಂದು

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
53 “ನಿನ್ನ ಮಗನು ಬದುಕುವನು” ಎಂದುಯೇಸು ಹೇಳಿದು್ದ ಇದೇ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಎಂಬುದು ತಂದೆಗೆ

ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಮತು್ತ ಅವನಮನೆಯವರೆಲ್ಲಯೇಸುವನು್ನ ನಂಬಿದರು.
54 ಯೇಸು ಜುದೇಯದಿಂದ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಾಡಿದ ಎರಡನೆಯ

ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವಿದು.
5

ಕೊಳದ ಬಳಿ ಗುಣಹೊಂದಿದ ರೋಗಿ
1 ತರು ಾಯ ಯೇಸು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಾ ್ಕಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು.

2 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಐದು ಮಂಟಪಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು 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 † 5ಮೂವತೆ್ತಂಟು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ರೋಗಿ ಾಗಿದ್ದ
ಒಬ್ಬನು ಅಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದನು. 6ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಅವನು ಬಹು ಾಲದಿಂದ
* 5:3: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 3 ನೇ ವಚನದ ಕೊನೇ ಾಗ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ಇವರು ನೀರು ಉಕು ್ಕವುದನು್ನ
ಾದುಕೊಂಡಿರುವರು.” † 5:4: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 4 ನೇ ವಚನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಆ ಾಗೆ್ಗ ಕೊಳದಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಬಂದು ನೀರನು್ನ ಉಕಿ್ಕಸುವನು; ನೀರನು್ನ ಉಕಿ್ಕಸಿದ ಮೇಲೆ ದಲು ಒಳಗೆ ಹೋದವನು ಾವ ರೋಗದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದದ್ದರೂ
ಸ್ವಸ್ಥ ಾಗುವನು.”
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ರೋಗಿ ಾಗಿರುವುದು ಆತನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವನಿಗೆ, “ಗುಣಹೊಂದಲು ನಿನಗೆ
ಅಪೇ ಇದೆ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

7ಆ ರೋಗಿಯು, “ಅ ಾ್ಯ, ನೀರು ಉಕು ್ಕ ಾಗ ಕೊಳದೊಳಗೆ ಇಳಿದುಹೋಗಲು ನನಗೆ ಾರೂ
ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದಲೇ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿಯಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವೆ. ಆದರೆ
ಪ್ರತಿಸಲವೂನನಗಿಂತ ದಲೇಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಇಳಿದುಬಿಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8ಆಗಯೇಸು, “ಎದು್ದನಿಲು್ಲ! ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ನಡೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9ಆ
ಕ್ಷಣವೇ ಆಮನುಷ ್ಯನು ಗುಣಹೊಂದಿ, ತನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ನಡೆದನು.
ಇದೆ ಾ್ಲ ನಡೆದದು್ದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಗುಣಹೊಂದಿದ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ,

“ಇಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ. ನೀನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ‡ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ನಮ್ಮ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾದದು್ದ” ಎಂದರು.

11ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ನನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದವನೇ, ‘ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ನಡೆ’ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು” ಎಂಬು ಾಗಿಉತ್ತರಿಸಿದನು.

12ಅದಕೆ್ಕ 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.

14ಅನಂತರಯೇಸುಆಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕಂಡುಅವನಿಗೆ, “ನೋಡು,ಈಗನೀನು
ಗುಣಹೊಂದಿರುವೆ. ಆದರೆ ಾಪ ಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಕೇಡು ನಿನಗೆ
ಸಂಭವಿಸಬಹುದು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಆಗ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದವನು ಯೇಸುವೇ
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

16ಯೇಸುಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಈ ಾರಣದಿಂ ಾಗಿಯೆಹೂದ್ಯರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂಸಿಸತೊಡಗಿದರು. 17ಆದರೆಯೇಸುಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯುತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಎಂದಿಗೂ ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಸಹ ಾಯರ್ನಿರತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ತನ್ನನು್ನ
ಪ್ರತಿ ಾದಿಸಿಕೊಂಡನು.

18ಯೇಸು 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 ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕಮಗನೂ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 20ತಂದೆಯುಮಗನನು್ನ

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.
‡ 5:10: ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಯೆಹೂದ್ಯರ ಾರದಲಿ್ಲ ಶನಿ ಾರವು ಏಳನೆಯದಿನ.
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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 ಆಮಗನು ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

28 “ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಬೇಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ ಾಧಿಗಳಲಿ್ಲರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
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.

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.
34ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನಗೆ ಮನುಷ ್ಯನೊಬ್ಬನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ
ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 35 ೕ ಾನನು ಉರಿಯುವ
ದೀಪದಂತೆ ಬೆಳಕನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು ಮತು್ತ ನೀವು ಅವನ ಬೆಳಕನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಅನುಭವಿಸಿದಿರಿ.

36 “ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನನ್ನಲಿ್ಲ ೕ ಾನನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾ ಗಳಿವೆ. ಾನು ಾಡುವ
ಾಯರ್ಗಳೇ ನನ್ನ ಾ ಗ ಾಗಿವೆ. ತಂದೆಯುನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವಈ ಾಯರ್ಗಳೇ, ತಂದೆಯುನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. 37ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದತಂದೆಯುನನ್ನ 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 ಗ್ರಂಥವನು್ನಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ
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
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ೕಶೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೂರು ಹೇಳುವನು. 46ನೀವು ೕಶೆಯನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಂಬಿದ್ದರೆ,
ನನ್ನನೂ್ನ ನಂಬುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ. 47 ಆದರೆ ೕಶೆ
ಬರೆದದ್ದನು್ನ ನೀವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರಲು ಾನು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ
ನಂಬಬಲಿ್ಲರಿ?”

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 ಆಚೆಯ
ದಡಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 2 ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸು
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.

5ಯೇಸು 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 ಆತನು ಈ ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಾನು ಾಡಲಿದ್ದ ಾಯರ್
ಯೇಸುವಿಗೆ ದಲೇ ತಿಳಿದಿತು್ತ.)

7ಫಿಲಿಪ್ಪನು, “ಇಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟಯ ಒಂದು ತುಂಡನು್ನ ಕೊಡಬೇ ಾದರೆ, ಇನೂ್ನರು
ದಿ ಾರಿ ಾಣ್ಯಗ ಾದರೂ* ಬೇಕು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

8ಅಂದೆ್ರಯನೆಂಬಮತೊ್ತಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯನು ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅಂದೆ್ರಯನು ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನ ಸಹೋದರ.
9ಅಂದೆ್ರಯನು, “ಇಲಿ್ಲರುವ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಬಳಿ ಜವೆಗೋಧಿಯಐದು ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆಮತು್ತ ಎರಡು
ಚಿಕ್ಕ ಮೀನುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಈಜನಸಮೂಹಕೆ್ಕ ಾ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಯೇಸು, “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.

14ಯೇಸು ಾಡಿದಈ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಕಂಡ ಜನರು, “ಈಲೋಕಕೆ್ಕ ಬರಲಿರುವ ಪ್ರ ಾದಿ
ನಿಜ ಾಗಿಯೂಈತನೇ ಇರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳತೊಡಗಿದರು.

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)

16 ಆ ಾಯಂ ಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಸರೋವರಕೆ್ಕ (ಗಲಿ ಾಯ) ಹೋದರು. 17 ಆಗಲೇ
ಕತ್ತ ಾಗಿತು್ತ. ಯೇಸು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ ್ಯರು ದೋಣಿಯನು್ನ
* 6:7: ಇನೂ್ನರು ದಿ ಾರಿ ಾಣ್ಯ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ದೊರೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಆ ಾಯ.
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ಹತಿ್ತ ಸರೋವರದ ಆಚೆಯ ಕಡೆಯಿದ್ದ ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ ಹೊರಟರು. 18 ಾಳಿಯು ಬಹು ರಭಸ ಾಗಿ
ಬೀಸುತಿ್ತತು್ತ. ಸರೋವರದ ಅಲೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಾಗುತಿ್ತದ್ದವು. 19 ಅವರು ಹುಟು್ಟ ಾಕು ಾ್ತ ಸು ಾರು
ಮೂರು ಅಥ ಾ ಾಲು ್ಕ ಮೈಲಿಗಳವರೆಗೆ ದೋಣಿಯನು್ನ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡರು.
ಆತನು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯು ಾ್ತ ದೋಣಿಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ
ಭಯ ಾಯಿತು. 20 ಯೇಸು 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 ಹೋದರೆಂಬುದೂಮತು್ತ ಅದೊಂದು
ದೋಣಿ ಾತ್ರ ಅಲಿ್ಲತೆ್ತಂಬುದೂ ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. 23 ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲಯೇ, ಕೆಲವು ದೋಣಿಗಳು
ತಿಬೇರಿ ಾದಿಂದ ಬಂದವು. ಅವರು ಊಟ ಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸಮೀಪದ ದಡದಲಿ್ಲಯೇ ಆ
ದೋಣಿಗಳು ನಿಂತುಕೊಂಡವು. ಪ್ರಭುವು ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಆ
ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ತಿಂದಿದ್ದರು. 24 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ ಜನರು ಕಂಡು
ದೋಣಿಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತ ಯೇಸುವನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ
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 ನಿರೂಪಿಸುವ ನನ್ನ
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕಂಡು ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರೋ? ಇಲ್ಲ! ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೃಪಿ್ತ ಾಗುವಷು್ಟ ತಿಂದ ಾರಣ ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.
27 ಈ ಲೋಕದ ಆ ಾರವು ಕೆಟು್ಟಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಾ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ
ಆ ಾರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ದುಡಿಯಬೇಡಿರಿ. ಆದರೆಎಂದಿಗೂಕೆಟು್ಟಹೋಗದಂಥಮತು್ತ ನಿಮಗೆ
ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವಂಥ ಆ ಾರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ದುಡಿಯಿರಿ. ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ಆ ಆ ಾರವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು. ತಂದೆ ಾದ ದೇವರು ಆತನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರದ
ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಒತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ಜನರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ ಾವು ಾವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರು
ಬಯಸು ಾ್ತನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

29 ಯೇಸು, “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
ದೇವರುಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮನ್ನವನು್ನ (ಆ ಾರವನು್ನ) ತಿಂದರು. ‘ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು
ಪರಲೋಕದಿಂದರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು’✡ಎಂದುಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ”ಎಂದುಹೇಳಿದರು.

32ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮಗೆಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಗೆಪರಲೋಕದಿಂದರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
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.
✡ 6:31: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 78:24.
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34ಜನರು, “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. 42 ಯೆಹೂದ್ಯರು,
“ಇವನುಯೇಸು. ಇವನತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಾವುಬಲೆ್ಲವು. ಇವನುಕೇವಲ ೕಸೇಫನಮಗನು.
‘ ಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬಂದೆನು’ ಎಂದು ಇವನು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ?” ಎಂದರು.

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.

52ಆಗಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಈಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ನಮಗೆ ತಿನ್ನಲು ಹೇಗೆ ಕೊಡ ಾದೀತು?”
ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಾ ಾ್ವದ ಾಡತೊಡಗಿದರು.

53 ಯೇಸು, “ ಾ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. ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ಾನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು. 55 ನನ್ನ
ದೇಹವು ನಿಜ ಾದ ಆ ಾರ ಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ರಕ್ತವು ನಿಜ ಾದ ಾನೀಯ ಾಗಿದೆ. 56 ನನ್ನ 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.
✡ 6:45: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ 54:13.
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58ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳುತಿಂದರೊಟಿ್ಟಯಂತಲ್ಲ ಾನು. ಅವರುಆರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿಂದರೂಎ ಾ್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 ಕೇಳಿದಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು, “ಈಉಪದೇಶವುಕಠಿಣ ಾಗಿದೆ. ಇದನು್ನ ಾರು
ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು?” ಎಂದರು.

61 ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆ ೕಪಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಯೇಸು, “ಈ ಉಪದೇಶದಿಂದ
ನಿಮಗೆ ಬೇಸರ ಾಯಿತೇ? 62 ಾ ಾದರೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಾನು ಬಿಟು್ಟಬಂದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಮರಳಿಹೋಗುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡು ಾಗ ಬೇಸರಪಡುವಿ ಾ? 63 ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ
ಕೊಡುವಂಥದು್ದ ದೈಹಿಕ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲ. ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವಂಥದು್ದ ದೇವ ಾತ್ಮ. ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಆತಿ್ಮಕ ಸಂಗತಿಗ ಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
64 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ತನ್ನನು್ನ ನಂಬಿಲ್ಲದವರು
ಾರೆಂದೂ ತನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡುವವನು ಾರೆಂದೂಯೇಸುವಿಗೆ ದಲಿಂದಲೂ ತಿಳಿದಿತು್ತ.)

65 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೇಸು, “ತಂದೆಯ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಾವನೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾರನು ಎಂದು
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅದೇ ಾರಣ” ಎಂದನು.
66 ಯೇಸು 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

ಕೊಡುವ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿನ್ನಲಿ್ಲವೆ. 69 ಾವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತೆ್ತೕವೆ. ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ
ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” 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. ಆದರೆಮುಂದೆಯೇಸುವಿಗೆ 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.
3 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಸಹೋದರರು ಆತನಿಗೆ, “ನೀನು ಇಲಿ್ಲಂದ ಜುದೇಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು. ಆಗ
ಅಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕರು ನೀನು ಾಡುವ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡುವರು. 4 ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದುಅಪೇ ಸುವವನು ಾನು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನಮರೆ ಾಡಕೂಡದು.
ನಿನ್ನನು್ನ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ತೋರಿಸಿಕೊ. ನೀನು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು ನೋಡಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 5 (ಯೇಸುವಿನ ಸಹೋದರರು ಸಹ ಆತನನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ.)

6ಯೇಸು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ, “ನನಗೆ ಸರಿ ಾದ ಸಮಯವುಇನೂ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮ ಾದರೋ
ಹೋಗಲು ಎ ಾ್ಲ ಸಮಯವೂ ಸರಿ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 7 ಈ ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸ ಾರದು.
ಆದರೆ ಈ ಲೋಕವು ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಈ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ, ಅವರು
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ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳೆಂದು ಹೇಳುವೆನು. 8ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿರಿ. ಾನು
ಈ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸರಿ ಾದ ಸಮಯವು ಇನೂ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
9ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಗಲಿ ಾಯದಲೆ್ಲೕ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು.

10ಆದ್ದರಿಂದಯೇಸುವಿನ 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. “ಈ ಮನುಷ ್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?” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

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.
(ಆದರೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಸುನ್ನತಿ ಎಂಬ ಸಂ ಾ್ಕರವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟವನು ೕಶೆಯಲ್ಲ.
ಅವನಿಗಿಂತ ದಲೇ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಜನರಿಂದ ಈ ಸಂ ಾ್ಕರವು ಬಂದಿದೆ.) ಆದ್ದರಿಂದ
ಕೆಲ ಮೆ್ಮ ನೀವು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮಗುವಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. 23 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ೕಶೆಯ
ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು
ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 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
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ಈ ಮನುಷ ್ಯನ ಮನೆಯು ಎಲಿ್ಲದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬಂ ಾಗ, ಆತನು
ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದನೆಂದು ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

28ಯೇಸುವು 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. 29 ಆದರೆ
ಾನು ಆತನನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು. ಾನು ಆತನಿಂದಲೇ ಬಂದೆನು ಮತು್ತ ಆತನೇ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು”
ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.

30 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಜನರು ಆತನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ
ಕೈ ಾಕಲು ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆಯೇಸುವನು್ನ 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

32ಯೇಸುವಿನ 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.

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
40 ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಈ ಮನುಷ ್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.
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ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಅಪನಂಬಿಕೆ
45 ದೇ ಾಲಯದ ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾಗ, ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರು

ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಅವನನು್ನ ಏಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
46 ದೇ ಾಲಯದ ಸಿ ಾಯಿಗಳು, “ಈತನಂತೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬೇರೆ ಾರೂ

ಹೇಳಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
47ಫರಿ ಾಯರು, “ ಾ ಾದರೆ,ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಹಮರುಳುಗೊಳಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ! 48 ಾಯಕರಲಿ್ಲ
ಾ ಾದರೂಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದರೋ? ಇಲ್ಲ! ಫರಿ ಾಯ ಾದ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ

ಆತನನು್ನ ನಂಬಿ ಾ್ದರೋ? ಇಲ್ಲ! 49ಆದರೆ ಹೊರಗಿನ ಜನರಿಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಬಗೆ್ಗ ಏನೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
ಅವರು ದೇವರ ಾಪಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ!” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

50 ಆದರೆ ಆ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ನಿಕೊದೇಮನು ಇದ್ದನು. ದಲೊಮೆ್ಮ ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಲು
ಹೋಗಿದ್ದವನು ಇವನೇ. 51ನಿಕೊದೇಮನು, “ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಹೇಳಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳದೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡಲು
ನಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಸಮ್ಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನು ಾಡಿರುವುದನು್ನ ಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವವರೆಗೆ
ಆತನಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡ ಾಗದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

52ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು, “ನೀನೂ ಗಲಿ ಾಯದವನೋ? ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಾಡು.
ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಾವ ಪ್ರ ಾದಿಯೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಆಗ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 53ಬಳಿಕ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋದರು.

8
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ

1ಯೇಸು ಆಲಿವ್ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. 2ಮರುದಿನ ನಸುಕಿನಲೆ್ಲೕಯೇಸು 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, 4ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಉಪದೇಶಕನೇ,ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗಲೇ
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಳು. 5ಇಂಥ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು
ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವುಆ ಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಾವೇನು ಾಡಬೇಕು? ನೀನೇಹೇಳು”ಎಂದರು.
6ಯೇಸುವನು್ನ ಾತಿನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದರೆಆತನಮೇಲೆಅಪ ಾದಹೊರಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆಎಂದು

ಈ ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಯೇಸು ತಲೆ ಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಬರೆಯತೊಡಗಿದನು. 7ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಅದೇ ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ಯೇಸು
ನೆಟ್ಟಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಪ ಾಡಿಲ್ಲದವನು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ 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 ್ಪ ಹೊರಿಸಿದವರು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ? ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ
ನಿನಗೆ ಶಿ ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

11ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ ಾ್ವಮೀ,ಅವರಲಿ್ಲ ಾರೂ ನನಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡಲಿಲ್ಲ”ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು.
ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಸಹ ನಿನಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀನು

ಹೋಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾಪ ಾಡಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವೇ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬೆಳಕು
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12 ಬಳಿಕ, ಯೇಸುವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಾ ಾಡು ಾ್ತ, “ ಾನೇ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬೆಳ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವವನು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಜೀವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 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. ಾನು ನಿಮ್ಮಂಥ ವ್ಯಕಿ್ತಯಲ್ಲ. ಾನು
ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದೆನೆಂಬುದು ಮತು್ತ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. 15 ನೀವು
ಹೊರತೋರಿಕೆಯಪ್ರ ಾರ ತೀಪುರ್ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಾನು ಾರಿಗೂತೀಪುರ್ ಾ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.
18ನನ್ನ 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. 20 ಯೇಸುವು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು. ಜನರು ಕೊಡುವ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಸ್ಥಳದ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಆತನಿದ್ದನು. ಆದರೆಆತನನು್ನ ಾರೂ ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆಆತನನು್ನ ಬಂಧಿಸತಕ್ಕ
ಸಮಯಇನೂ್ನ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅಪನಂಬಿಕೆ

21ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವಿರಿ. ಆದರೆ
ನೀವುನಿಮ್ಮ ಾಪದಲೆ್ಲೕ ಾಯುವಿರಿ. ಾನು ಹೋಗುವಲಿ್ಲಗೆ ನೀವುಬರ ಾರಿರಿ”ಎಂದುಹೇಳಿದನು.

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. 24ನೀವು 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.

26ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಲು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಾನು ನಿಮಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡಬಲೆ್ಲನು. ಆದರೆ
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನಿಂದ ಾನು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆತನು
ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

27ಯೇಸು ಾ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 ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ ಎಂಬುದನು್ನ
ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಾನು
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ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆಂಬುದೂ ನಿಮಗೆಅರಿ ಾಗುವುದು. 29ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನು (ದೇವರು) ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಇ ಾ್ದನೆ. ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದದ್ದನೆ್ನೕ ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು
ನನ್ನನು್ನ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಬಿಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30 ಯೇಸು 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. 32 ನೀವು ಸತ್ಯವನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಆ ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ ಾ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. 36ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದರೆ, ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿರುವಿರಿ. 37ನೀವುಅಬ್ರ ಾಮನಮಕ್ಕಳೆಂದು 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 ಕೇಳಿದಸತ್ಯವನು್ನ ನಿಮಗೆಹೇಳಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅಂಥದೆ್ದೕನನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
41ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ಾಡಿದ್ದನೆ್ನೕ ನೀವು ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದರೆಯೆಹೂದ್ಯರು, “ ಾವು ಾದರಕೆ್ಕಹುಟಿ್ಟದವರಲ್ಲ. ದೇವರೇನಮ್ಮ ತಂದೆ. ನಮಗಿರುವತಂದೆ

ಆತನೊಬ್ಬನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
42ಯೇಸು ಆಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “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. 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. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. 46 ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾಪವನು್ನ
ತೋರಿಸಿಕೊಡುವವನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವ ಾದರೂ ಇರುವನೇ? ಾನು ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದರೂ ನೀವೇಕೆ
ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ? 47ದೇವರಿಂದಹುಟಿ್ಟದವನುದೇವರುಹೇಳುವ ಾತುಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಆದರೆ ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟಲ್ಲದ ಾರಣ ಆತನ ಾತುಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದನು.
ತನ್ನ ಮತು್ತ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಹೇಳಿಕೆ

48 ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಸ ಾಯರ್ದವನೆಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ! ನಿನೊ್ನಳಗೆ ದೆವ್ವವು
ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನನು್ನ ಹುಚ್ಚನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
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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.

52ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನಿಗೆ, “ನಿನೊ್ನಳಗೆ ದೆವ್ವವಿದೆ ಎಂದು ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು! ಅಬ್ರ ಾಮನು
ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಸಹ ಸತು್ತಹೋದರು. ಆದರೆ ‘ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವವನು
ಎಂದಿಗೂ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ. 53 ನಮ್ಮತಂದೆ ಾ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. 55ಆದರೆ 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 ಾದಅಬ್ರ ಾಮನು ಬಹು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟನು. ಅವನು ಆದಿನವನು್ನ
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. 59 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಜನರು

ಆತನತ್ತ 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.

3 ಯೇಸು, “ಅವನ ಾಪ ಾಗಲಿ ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ ಾಪ ಾಗಲಿ ಇದಕೆ್ಕ ಾರಣವಲ್ಲ.
ದೇವರ ಾಯರ್ವು ಅವನಲಿ್ಲ ತೋರಿಬಲೆಂದು ಹೀ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 4 ನನ್ನನು್ನ 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.
6 ಯೇಸು ಈ ಾತನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ ಅದರಿಂದ ಕೆಸರನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚದನು. 7 ಯೇಸು ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ಹೋಗಿ

ಸಿಲೋವ ಕೊಳದಲಿ್ಲ ತೊಳೆದುಕೊ”ಎಂದುಹೇಳಿದನು. (ಸಿಲೋವಅಂದರೆ “ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು.”)
ಅಂತೆಯೇ ಅವನು ಹೋಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟಬಂದಿತು.

8ಈಮನುಷ ್ಯನು ದಲುಭಿ ಬೇಡುತಿ್ತದು್ದದನು್ನ ನೋಡಿದ್ದ ಕೆಲವರುಮತು್ತ ಅವನನೆರೆಯವರು,
“ನೋಡಿ! ಾ ಾಗಲೂ ಭಿ ಬೇಡು ಾ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಇವನೇ ಅಲ್ಲವೇ” ಎಂದು
ವಿಚಾರಿಸಿದರು.
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9 ಕೆಲವು ಜನರು, “ ೌದು ಅವನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇನು್ನ ಕೆಲವರು, “ಇಲ್ಲ, ಇವನು ಆ

ಮನುಷ ್ಯನಲ್ಲ. ಇವನು ಅವನಂತಿ ಾ್ದನಷೆ್ಟೕ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅದಕೆ್ಕ ಆಮನುಷ ್ಯನು, “ ಾನೇ ಅವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10ಜನರು, “ನೀನು ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
11ಆಮನುಷ ್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. 14ಯೇಸು ಕೆಸರು ಾಡಿ ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದನು.
ಯೇಸು ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದು್ದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ. 15 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ,
“ನೀನು ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಆಮನುಷ ್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. ಆದ್ದರಿಂದಇವನುದೇವರಿಂದಬಂದಿಲ್ಲ”ಎಂದುಹೇಳಿದರು.
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. 21ಆದರೆ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣಿಸುತ್ತದೆ ೕ
ಾರು ಗುಣಪಡಿಸಿದರೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಅವನನೆ್ನೕ ಕೇಳಿ. ಇವನು ತನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ

ಹೇಳುವಷು್ಟ ಾ್ರಯಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 22ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳುಯೆಹೂದ್ಯ
ಾ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 ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆದು, “ನೀನು ದೇವರನು್ನ
ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಬೇಕು. ಈಮನುಷ ್ಯನು (ಯೇಸು) ಾಪಿಯೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದರು.
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25 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು, “ಅವನು ಾಪಿ ೕ ಅಲ್ಲ ೕ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾನು

ಕುರುಡ ಾಗಿದೆ್ದನು; ಈಗ ನನಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಂತೂ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

26ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು, “ಅವನು (ಯೇಸು)ನಿನಗೇನು ಾಡಿದನು? ಅವನು ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಹೇಗೆ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

27ಆ ಮನುಷ ್ಯನು, “ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಅದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಈಗಅದನು್ನಮತೆ್ತ ಏಕೆ ಕೇಳಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ? ನೀವುಸಹಆತನಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರೋ?”
ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

28ಯೆಹೂದ್ಯ ಾ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.
30ಆಮನುಷ ್ಯನು, “ಇದು ಬಹು ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಸಂಗತಿ. ಯೇಸು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದನೆಂಬುದು

ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತನು ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. 31 ದೇವರು ಾ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 ದೇವರಿಂದಬಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, 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
35ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಹೊರಗಟಿ್ಟದು್ದ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಯೇಸು ಆ

ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕಂಡು, “ನೀನು ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವಿ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
36ಆಮನುಷ ್ಯನು, “ ಾ್ವಮೀ, ಆಮನುಷ ್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.
38ಆ 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.
41 ಯೇಸು, “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. 2 ಆದರೆ ಕುರುಬನು ಾಗಿಲ ಮೂಲಕ
ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾ್ತನೆ. 3 ಾವಲು ಾರನು ಕುರುಬನಿಗೆ ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆಯು ಾ್ತನೆ. ಕುರಿಗಳು ಅವನ ಸ್ವರಕೆ್ಕ
ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತವೆ. ಕುರುಬನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆದು ಹೊರಗೆಬಿಡು ಾ್ತನೆ. 4ಆ
ಬಳಿಕ ಅವುಗಳಮುಂದೆ ಹೋಗು ಾ್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಕುರಿಗಳುಅವನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸುತ್ತವೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಅವನ ಸ್ವರವನು್ನ ತಿಳಿದಿವೆ. 5ಆದರೆ 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 ಾಳುಕುರಿಗಳಒಡೆಯನಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಕೂಲಿ ಾಳುತೋಳಬರುವುದನು್ನ
ಾ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. ಈಕುರಿಗಳಿಗೋಸ ್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 ಮತೆ್ತ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆ ಹಕಿ್ಕದೆ.
ಹೀಗೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ತಂದೆಯೇ ನನಗೆ 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
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22 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಚರಿಸುವ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಯ ಹಬ್ಬವು ನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ. ಅದು ಚಳಿ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬ. 23 ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಸೊಲೊ ೕನನ ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದನು.
24ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದರು. ಅವರು ಆತನಿಗೆ, “ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ನಮ್ಮನು್ನ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಳಿಸುವೆ? ನೀನು ಕಿ್ರಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರೆ,ನಮಗೆಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ತಿಳಿಸು”ಎಂದುಹೇಳಿದರು.

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. 28ನನ್ನ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಾನು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವುಎಂದಿಗೂ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ,ಮತು್ತ ಅವುಗಳನು್ನ ಾರೂನನಿ್ನಂದಕಸಿದುಕೊಳ್ಳ ಾರರು. 29ನನ್ನ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನನ್ನ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕೈಯಿಂದ ಾರೂ ಕದು್ದಕೊಳ್ಳ ಾರರು. 30 ತಂದೆಯು ಮತು್ತ ಾನು
ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

31 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಮತೆ್ತ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 32 ಆದರೆ
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ತಂದೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು
ಆ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದರ ನಿಮಿತ್ತ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33 ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ ಾ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 ಜನರನು್ನ ಈ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು
ದೇವರುಗಳೆಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಾ ಾಗಲೂ ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ. 36 ತಂದೆಯೇ ನನ್ನನು್ನ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಈಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಾನು ದೇವರಮಗನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ದೇವದೂಷಣೆ ಾಡುವವನೆಂದು ಹೇಳುವುದೇಕೆ? 37 ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಾಡುವುದನು್ನ
ಾನು ಾಡದಿದ್ದರೆ, ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ನಂಬಬೇಡಿ. 38 ಆದರೆ 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. ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡನು.

40 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆಯ ದಡಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ೕ ಾ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. 42ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರುಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು.

11
ಾಜರನಮರಣ

✡ 10:34: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 82:6.
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1 ಾಜರನೆಂಬ ಒಬ್ಬನು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಬೆ ಾನಿ ಎಂಬಊರಿನಲಿ್ಲ ಾ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. 5ಯೇಸು ಾ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, “ ಾವುಜುದೇಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8ಶಿಷ ್ಯರು, “ಗುರುವೇ,ಜುದೇಯದಯೆಹೂದ್ಯರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು.

ಅ ಾದದು್ದ ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ಹಿಂದೆಯಷೆ್ಟೕ. ಈಗ ನೀನು ಮತೆ್ತ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆನು್ನವಿ ಾ?”
ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

9ಯೇಸು, “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.

11 ಯೇಸು 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 ಾಗಿಯೂ ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂಬಥರ್ದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಹೇಳಿದನೆಂಬು ಾಗಿ ಶಿಷ ್ಯರು
ಾವಿಸಿಕೊಂಡರು.
14ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು, “ ಾಜರನು ಸತು್ತಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ. 15ಆದರೆ ಾನು ಅಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಾರಣ

ಸಂತೋಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಆಗ ನೀವು
ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಿರಿ. ಬನಿ್ನ,ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಸ್ವಷ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

16ಆಗದಿದುಮನೆಂಬತೋಮನು ತನ್ನ ತೆ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ ಾವುಸಹಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆಹೋಗಿ
ಜುದೇಯದಲಿ್ಲ ಾ ೕಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಬೆ ಾನಿಯಲಿ್ಲಯೇಸು
17 ಯೇಸು 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.

20 ಯೇಸು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಥರ್ಳು ಆತನನು್ನ ವಂದಿಸಲು ಹೊರಗೆ
ಹೋದಳು. ಆದರೆ ಮರಿಯಳು ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದಳು. 21 ಾಥರ್ಳು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ,
ನೀನು ಇಲಿ್ಲ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಸಹೋದರನು ಾಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 22ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ನೀನು ಏನನೆ್ನೕ
ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

23ಯೇಸು, “ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನು ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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24 ಾಥರ್ಳು, “ಅಂತಿಮದಿನದಂದುಪುನರು ಾ್ಥನ ಾಗು ಾಗಅವನುಮತೆ್ತಎದು್ದಬರುವನೆಂದು

ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂಬು ಾಗಿಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಳು.
25 ಯೇಸು 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. ಈ
ಲೋಕಕೆ್ಕ 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. 30ಯೇಸು ಇನೂ್ನ ಊರೊಳಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಾಥರ್ಳು ತನ್ನನು್ನ
ಸಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಆತನಿದ್ದನು. 31ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮರಿಯ ಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರು
ಆಕೆಯನು್ನ ಸಂತೈಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಮರಿಯಳುಎದು್ದ ಬೇಗನೆಹೋಗುವುದನು್ನ ಅವರು ಕಂಡರು. ಆಕೆಯು
ಅಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆಂದು ಅವರು ಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಆಕೆಯನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 32 ಯೇಸು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಮರಿಯಳು ಹೋದಳು. ಆಕೆಯು ಯೇಸುವನು್ನ
ಕಂ ಾಗ ಆತನ ಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಇಲಿ್ಲ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಸಹೋದರನು
ಾಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
33ಮರಿಯಳಮತು್ತ ಆಕೆ ಂದಿಗೆಬಂದಿದ್ದಯೆಹೂದ್ಯರ ಗೋ ಾಟವನು್ನಯೇಸು ನೋಡಿ ಾಗ,

ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಾಗಿ ದುಃಖಗೊಂಡು ತತ್ತರಿಸಿದನು. 34ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಅವನನು್ನ ಎಲಿ್ಲ
ಇಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ ಾ್ವಮೀ, ಬಂದು ನೋಡು” ಎಂದರು.
35ಯೇಸು ಕಣಿ್ಣೕರಿಟ್ಟನು.
36ಆಗಯೆಹೂದ್ಯರು, “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
38ಯೇಸು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಬಹಳ ಾಗಿ ದುಃಖಗೊಂಡು, ಾಜರನಿದ್ದ ಸ ಾಧಿಯಬಳಿಗೆ

ಬಂದನು. ಆ ಸ ಾಧಿಯು ಒಂದು ಗವಿ ಾಗಿತು್ತ. ಅದರ ಾಯಿಗೆ ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲನು್ನ 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.

40ಯೇಸು ಾಥರ್ಳಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿ ಾ? ನೀನು ನಂಬಿದರೆ
ದೇವರಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಾ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. 44 ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದವನು
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( ಾಜರನು) ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. ಅವನ ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳಿಂದ ಸುತ್ತ ಾಗಿತು್ತ. ಅವನ
ಮುಖವನು್ನ 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)

45ಮರಿಯಳನು್ನ 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.
48ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಾವು ಅವನಿಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಇವನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ
ಇಡುವರು. ಆಗ ರೋಮ್ ಾಜ್ಯದವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇ ಾಲಯವನೂ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶವನೂ್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು”ಅಂದರು.

49ಅವರಲಿ್ಲ ಾಯಫನೆಂಬ ಒಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಅವನು ಆ ವಷರ್ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು,
“ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ! 50ಇಡೀ ಜ ಾಂಗವು ಾಶ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಬ್ಬನು ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ
ಾಯುವುದುಉತ್ತಮ. 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 ದೇವರಮಕ್ಕಳನೆ್ನಲ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಆತನು ಾಯಲಿದ್ದನು.

53 ಅಂದಿನಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಚು ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿದರು.
54ಆದ್ದರಿಂದಯೇಸುವುಯೆಹೂದ್ಯರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು.
ಆತನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಮರುಭೂಮಿಯಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿಎಫಾ್ರಯಿಮ್ಎಂಬ
ಊರಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಇಳಿದುಕೊಂಡನು.

55ಆಗಯೆಹೂದ್ಯರಪಸ್ಕಹಬ್ಬವುಸಮೀಪ ಾಗಿತು್ತ. ಪಸ್ಕಹಬ್ಬಕಿ್ಕಂತ ದಲೇತಮ್ಮ ಾ್ರಮಗಳಿಂದ
ಅನೇಕ ಜನರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಾ ್ಕಗಿ
ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದರು. 56 ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಯೇಸುವನು್ನ
ಹುಡುಕತೊಡಗಿದರು. ಅವರುದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು, “ಆತನುಹಬ್ಬಕೆ ್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)

1ಪಸ್ಕಹಬ್ಬಕೆ ್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,
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ಬಹು ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಸುಗಂಧತೈಲವನು್ನ* ಅಧರ್ ಲೀಟರಿನಷು್ಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಯೇಸುವಿನ
ಾದಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚದಳು. ಬಳಿಕ ತನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಆತನ ಾದಗಳನು್ನ ಒರೆಸಿದಳು. ಆ
ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯದ ಸು ಾಸನೆಯು ಇಡೀಮನೆಯನೆ್ನೕ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು.

4ಇಸ್ಕರಿ ೕತಯೂದನು ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನುಯೇಸುವಿನ 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” ಎಂದು

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಾ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 ಾರಣವೇಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಾಜರನನು್ನ
ಸಹ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು.

ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆಯೇಸುವಿನ ಪ್ರವೇಶ
(ಮ ಾ್ತಯ 21:1-11; ಾಕರ್ 11:1-11; ಲೂಕ 19:28-40)

12ಮರುದಿನ, ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದ ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಾ ್ಕಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅನೇಕರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. 13 ಜನರು ಖಜೂರ್ರದ ಗರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಯೇಸುವನು್ನ 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.
14ಯೇಸು 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

* 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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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. 18 ಯೇಸು ಾಡಿದ ಈ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ವನು್ನ ಕೇಳಿ, ಅನೇಕ
ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. 19 ಆದ್ದರಿಂದ ಫರಿ ಾಯರು, “ನೋಡಿ!
ನಮ್ಮ ೕಜನೆಯು 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. 21ಈ 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. ಬಳಿಕಅಂದೆ್ರಯನುಮತು್ತ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಒಟಾ್ಟಗಿಯೇಸುವಿನಬಳಿಗೆಹೋಗಿ
ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.

23ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವ ಸಮಯ ಇದೇ
ಆಗಿದೆ. 24 ಾನು ನಿಮಗೆಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಗೋಧಿಯ ಾಳುಭೂಮಿಗೆಬಿದು್ದ ಾಯಲೇಬೇಕು.
ಬಳಿಕಅದುಬೆಳೆದುಅನೇಕ ಾಳುಗಳನು್ನ ಫಲಿಸುವುದು. ಾಯದಿದ್ದರೆ,ಅದು ಾ ಾಗಲೂಕೇವಲ
ಒಂದೇ ಾ ಾ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
27 ಯೇಸು ಾ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.
ಆಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ, “ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಮತೆ್ತ

ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂಬ ಾಣಿ ಆಯಿತು.
29ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರು ಈ ಾಣಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ “ಅದು ಗುಡುಗು” ಎಂದರು.
ಆದರೆ ಇತರರು, “ದೇವದೂತನೊಬ್ಬನುಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದನು!” ಎಂದರು.
30ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ, “ಆ ಾಣಿ ಾದದು್ದ ನನಗೋಸ ್ಕರವಲ್ಲ, ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ. 31ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ

ತೀ ಾರ್ಗುವ ಾಲ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಲೋಕದ 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.
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34 ಜನರು, “ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸ ಾ ಾಲ ಜೀವಿಸು ಾ್ತನೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ‘ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಮೇಲೆತ್ತಲ್ಪಡುವನು’ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳುವುದೇಕೆ? ಈ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

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 ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರಟು, ತನ್ನನು್ನ ಜನರು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾಗದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅಪನಂಬಿಕೆ

37ಯೇಸುಅನೇಕಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಜನರು ಆ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡಿದರೂ
ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ. 38 ಇದರಿಂ ಾಗಿ, ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ಹೇಳಿದ್ದ ಾತುಗಳು
ನೆರವೇರಿದವು. ಅದೇನೆಂದರೆ:

“ಪ್ರಭುವೇ, ಾವು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾರು ನಂಬಿದರು?
ಪ್ರಭುವಿನ ಾಹುಬಲವು ಾರಿಗೆ ಗೋಚರ ಾಯಿತು?” ಯೆ ಾಯ 53:1

39ಆದ ಾ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

41ಯೆ ಾ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 ಾಯರು ಸ ಾಮಂದಿರದಿಂದ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸು ಾ್ತರೆ
ಎಂಬ ಭಯ ಅವರಿಗಿತು್ತ. 43 ಈ 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. ಈಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ಜನರನು್ನ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಬಂದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಯೂನಂಬದಿರುವ
ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವವನು ಾನಲ್ಲ. 48 ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡದಿರುವವನಿಗೆ ಮತು್ತ ಾ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
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ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 50 ತಂದೆಯ ಆ ಯು ನಿತ್ಯಜೀವಕೆ್ಕ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಾನು
ಬಲೆ್ಲನು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನೕ ಾನು ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.”

13
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯುವನು

1ಯೆಹೂದ್ಯರಪಸ್ಕಹಬ್ಬವುಬಹುಸಮೀಪ ಾಗಿತು್ತ. ಾನುಈಲೋಕವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಂದೆಯಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುವ ಸಮಯಬಂದಿರುವು ಾಗಿಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಈಲೋಕದಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನವರನು್ನ ಆತನು
ಾ ಾಗಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಈಗ ಾದರೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ತನಗಿರುವ ಅ ಾರ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ

ತೋರಿಸುವ ಾಲ ಆತನಿಗೆ ಬಂದಿತು್ತ.
2ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಾತಿ್ರಯಊಟ ಾ್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 ಬಳಿಗೆಮರಳಿಹೋಗುತಿ್ತರುವು ಾಗಿಯೂಆತನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. 4ಅವರುಊಟ ಾ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.

6ಯೇಸು ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಪೇತ್ರನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ ನೀನು
ತೊಳೆಯಕೂಡದು” ಎಂದನು.

7ಯೇಸು, “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 ಾಡಿಕೊಂಡವನ ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ

ತೊಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಾಕು. ನೀವು ಸಹ ಶುದ್ಧ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಶುದ್ಧನಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ತನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾ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. 14 ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವೂ ಗುರುವೂ ಆಗಿರುವ ಾನು ನಿಮ್ಮ
ಾದಗಳನು್ನ ಸೇವಕನಂತೆ ತೊಳೆದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಹ ಒಬ್ಬರ ಾದಗಳನು್ನ ಇನೊ್ನಬ್ಬರು
ತೊಳೆಯಬೇಕು. 15ಈ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಾನೇ ನಿಮಗೆ ಾದರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಾ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.
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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)

21ಯೇಸುಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದಮೇಲೆಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ತತ್ತರಗೊಂಡು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡುವನು” ಎಂದು ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

22 ಯೇಸುವಿನ 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 ಕುರಿತುಯೇಸು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸನೆ್ನ ಾಡಿದನು.
25 ಆ ಶಿಷ ್ಯನು ಯೇಸುವಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಾಗಿಕೊಂಡು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಅವನು ಾರು?” ಎಂದು

ಕೇಳಿದನು.
26ಯೇಸು, “ ಾ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 ತೆಗೆದುಕೊಂ ಾಗ ಸೈ ಾನನು ಅವನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಯೂದನಿಗೆ,
“ನೀನು ಾಡುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಬೇಗನೆ ಾಡು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 28ಯೇಸುಯೂದನಿಗೆ ಏಕೆ
ಾಗೆ ಹೇಳಿದನೆಂದುಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ಅಥರ್ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 29 ಶಿಷ ್ಯಸಮು ಾಯದ
ಹಣದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಯೂದನ ವಶದಲಿ್ಲತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಅಗತ್ಯ ಾದ ಕೆಲವು ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಬಡಜನರಿಗೆ ಏ ಾದರೂ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ
ಹೇಳಿರಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವು ಶಿಷ ್ಯರು ಾವಿಸಿಕೊಂಡರು.

30ಯೇಸು ಕೊಟ್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನಂತರಯೂದನುಅಲಿ್ಲಂದಹೊರಟುಹೋದನು.
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 ಆತನಿಗೆಮಹಿಮೆ ಾ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, ನೀವೂನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೆಂಬುದನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

* 13:18: ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಬಗೆದನುಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 41:9.
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ಪೇತ್ರನ ವಿ ಾ್ವಸದೊ್ರೕಹದಮುನೂ್ಸಚನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:31-35; ಾಕರ್ 14:27-31; ಲೂಕ 22:31-34)

36 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು, “ ಾನು ಹೋಗುವಲಿ್ಲಗೆ ಈಗ ನೀನು ಹಿಂ ಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ ಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ

ನೀನು ಹಿಂ ಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
37 ಪೇತ್ರನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಈಗ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು ಏ ಾಗದು? ನಿನಗೋಸ ್ಕರ
ಾಯುವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆಮನಸಿ್ಸದೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
38ಯೇಸು, “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

1 ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರಲಿ. ದೇವರಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸವಿಡಿರಿ. ನನ್ನಲಿ್ಲಯೂ
ವಿ ಾ್ವಸವಿಡಿರಿ. 2 ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಕೋಣೆಗಳಿವೆ. ಅದು ಸತ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಾ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.

5ತೋಮನುಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ,ನೀನುಹೋಗುತಿ್ತರುವುದುಎಲಿ್ಲಗೆಂಬುದೇನಮಗೆಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
ಹೀಗಿರಲು, ಆ ಾರಿಯನು್ನ ಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಾದೀತು?” ಎಂದನು.

6 ಯೇಸು, “ ಾನೇ ಾಗರ್ವೂ ಸತ್ಯವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು
ಾನೇ ಏಕೈಕ ಾಗರ್. 7 ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಸಹ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದರಿ. ಆದರೆ ಈಗ 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 ಸಹನೋಡಿದವ ಾ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 ತಂದೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆಮತು್ತ 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. 13ಮತು್ತ 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
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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. ಏಕೆಂದರೆ ಲೋಕವು ಆತನನು್ನ ಾಣುವುದೂ ಇಲ್ಲ,
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” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

22 ಆಗ ಯೂದನು (ಇಸ್ಕರಿ ೕತ ಯೂದನಲ್ಲ), “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ
ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮಗೆ ಾತ್ರ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

23 ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು: “ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವನು. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಅವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತು್ತ ಾನು ಅವನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾಸಿಸುವೆವು. 24ಆದರೆ 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 ಾಯಕನುನಿಮಗೆಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನಉಪದೇಶಿಸುವನು. ಾನು ನಿಮಗೆಹೇಳಿದಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್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.

“ಬನಿ್ನ, ಾವು ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗೋಣ.”

15
ಯೇಸು ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯಂತಿ ಾ್ದನೆ
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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 ತಂದೆಗೆಮಹಿಮೆಆಗುವುದು.

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 ಕೊಡುವ ಆ ಾಗಿದೆ. 13 ಗೆಳೆಯರಿ ಾಗಿ
ಸ್ವಂತ ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಕೊಡುವ ಪಿ್ರೕತಿಗಿಂತ ಮಿಗಿ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿ ಾರಲೂ್ಲ ಇಲ್ಲ. 14 ಾನು ಹೇಳುವ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು ಾಡಿದರೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು. 15 ಈಗ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ
ಸೇವಕರುಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಜ ಾನನ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳುಸೇವಕನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆಈಗ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರೆಂದು ಕರೆಯುತೆ್ತೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದಕೇಳಿದ
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. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಏನು
ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ತಂದೆಯು ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು. 17 ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಆ .

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
18 “ಈ ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷ ಾಡಿದರೆ, ಅದು ದಲು ನನ್ನನೆ್ನೕ ದೆ್ವೕಷ ಾಡಿದ್ದನು್ನ

ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 19 ನೀವು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಲೋಕವು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಜನರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈ ಲೋಕದೊಳಗಿಂದ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ. ಆದ ಾರಣ ಈ ಲೋಕವು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತ್ತದೆ.

20 “ಸೇವಕನು ತನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಾತನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ. ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ಹಿಂಸಿಸುವರು ಮತು್ತ ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ
ವಿಧೇಯ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉಪದೇಶಕೂ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವರು. 21ಜನರು ನನ್ನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನಿಮಗೆ ಾಡುವರು. ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. 22 ಾನು ಬಂದು ಈ ಲೋಕದ
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ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,ಅವರನು್ನ ಾಪದೋಷಿಗಳೆಂದುಹೇಳ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆಈಗ
ಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಾಪಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಾವ ನೆವವೂಇಲ್ಲ.
23 “ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನೂ್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 24 ಬೇರೆ ಾವ

ವ್ಯಕಿ್ತಯೂಹಿಂದೆಂದೂ ಾ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. 27ಮತು್ತ ನೀವು ದಲಿಂದಲೂ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಾರಣ ನೀವು ಸಹ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವಿರಿ.

16
1 “ಜನರು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಾಶ ಾಡ ಾಗದಂತೆ ಾನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 2 ಜನರು 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. 4ಈಗ ಾನು
ನಿಮಗೆಈಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಹೀಗಿರಲು,ಈಸಂಗತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ನೆರವೇರುವ ಾಲ ಬಂ ಾಗ
ನನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಾತುಗಳನು್ನ ನೀವು ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಾಯರ್
“ ಾನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆರಂಭದಲೆ್ಲೕ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಆಗ ಾನು ನಿಮ್ಮ

ಸಂಗಡವಿದೆ್ದನು. 5ಈಗ ಾ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 ಆ ಸ ಾಯಕನು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾಧರಪಡಿಸುವನು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಲೋಕದ
ಅಧಿಪತಿಗೆ ಈ ಾಗಲೇ ಾ್ಯಯತೀ ಾರ್ಗಿದೆ.

12 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇ ಾದ ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಬಹು ಕಷ್ಟ ಾಗಬಹುದು. 13 ಆದರೆ 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.

* 15:25: ಅವರು… ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರು ನೋಡಿರಿ: ಕೀತರ್ನೆ. 35:19; 69:4.
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ದುಃಖವು ಸಂತೋಷ ಾಗುವುದು
16 “ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ಬಳಿಕ ನೀವುನನ್ನನು್ನ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದಮೇಲೆ ನೀವು

ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೋಡುವಿರಿ.”
17 ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ ‘ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ಬಳಿಕ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ

ಅನಂತರ ಸ್ಪಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ಬಳಿಕ ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೋಡುವಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ತಂದೆಯ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದರ ಅಥರ್ವೇನು?” ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 18 ಶಿಷ ್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 ಲೋಕವು ಸಂತೋಷಪಡುವುದು. ನೀವು ದುಃಖಪಡುವಿರಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವು
ಆನಂದ ಾಗುವುದು.

21 “ಗಭಿರ್ಣಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಪ್ರಸವಿಸುವ ಗಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ವೇದನೆಪಡು ಾ್ತಳೆ. ಮಗುವು ಜನಿಸಿ ಾಗ,
ಲೋಕದಲಿ್ಲಮಗು ಂದು ಜನಿಸಿತೆಂಬಸಂತೋಷದಿಂದಆಕೆಆವೇದನೆಯನು್ನಮರೆತುಬಿಡು ಾ್ತಳೆ.
22 ಇದು ನಿಮಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ದುಃಖದಿಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ
ನೋಡಿ ಾಗ ಹಷಿರ್ಸುವಿರಿ. ಆಹಷರ್ವನು್ನ ಾರೂ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳ ಾರರು. 23ಆದಿನದಲಿ್ಲ
ನೀವು ನನಗೆ ಾವ ಪ್ರಶೆ್ನಯನೂ್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು
ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಏನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ತಂದೆಯು ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು. 24 ನೀವು ನನ್ನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಏನೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿರಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು ಮತು್ತ 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. 26ಆಗ 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 ತಂದೆಯಬಳಿಗೆ 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 ಸಮಯಈಗಲೇ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವಿರಿ. ಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿರುವೆನು.
ಆದರೆ ನಿಜ ಾಗಿ ಾನೆಂದಿಗೂ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯು ನನೊ್ನಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ.

33“ನೀವುನನ್ನಲಿ್ಲ ಾಂತಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆಈಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟವಿದೆ. ಆದರೆ ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರಿ! ಾನು ಈ ಲೋಕವನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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17
ಶಿಷ ್ಯರಿಗೋಸ ್ಕರಯೇಸುವಿನ ಾ್ರಥರ್ನೆ

1ಯೇಸು 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 ಾಡಿಪೂರೈಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನನು್ನಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿದೆನು. 5ಈಗ, ತಂದೆಯೇ,ನೀನು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನಮಹಿಮೆಪಡಿಸು.
ಈಲೋಕವುಸೃಷಿ್ಟ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ಾನುನಿನೊ್ನಂದಿಗೆಹೊಂದಿದ್ದಮಹಿಮೆಯನು್ನ 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 ಇವರಿಗೆಈಗ ತಿಳಿದಿದೆ. 8ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಾನು ಇವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಇವರು ಆ ಾತುಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ
ಬಂದಿರುವು ಾಗಿಯೂ ನೀನೇ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವು ಾಗಿಯೂ ಇವರು 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.
10 ನನ್ನಲಿ್ಲರುವುದೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನದೇ ಮತು್ತ ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವುದೆ ಾ್ಲ ನನ್ನದೇ. ಇವರಿಂದ ನನಗೆ ಮಹಿಮೆ
ಉಂಟಾಗಿದೆ.

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. ಈಜನರು ನನ್ನ ಆನಂದವನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಮತು್ತ ನನ್ನ ಆನಂದವು ಇವರಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
14 ಾನು ಇವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಈ ಲೋಕವು ಇವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತ್ತದೆ. ಾನು
ಈಲೋಕಕೆ್ಕ ಾವ ರೀತಿ ಸೇರಿದವ ಾಗಿಲ್ಲ ೕ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರೂಈಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೋಕವು ಇವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದೆ.

15 “ನೀನು ಇವರನು್ನ ಈ ಲೋಕದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ಕೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರನು್ನ
ಕೆಡುಕನಿಂದ (ಸೈ ಾನನಿಂದ) ತಪಿ್ಪಸಿ ಸುರ ತ ಾಗಿರಿಸಬೇಕೆಂದು ಾನು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
16 ಾನು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾವ ರೀತಿ ಸೇರಿದವ ಾಗಿಲ್ಲ ೕ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರೂ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದವ ಾಗಿಲ್ಲ. 17 “ನಿನ್ನ ಸತ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೀನು ಇವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು. ನಿನ್ನ
ಾಕ್ಯವು ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ. 18 ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದಂತೆ ಾನೂ ಇವರನು್ನ ಈ
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 19 ಇವರು 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 ಜನರು ಒಂ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
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ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರುವೆ ಮತು್ತ ಾ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 ಕೊಟಿ್ಟರುವಇವರು, ಾನು ಇರುವಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನನೊ್ನಂದಿಗೆಇರಬೇಕೆಂದು
ಮತು್ತ ನನ್ನಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದುಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಈಲೋಕವುಸೃಷಿ್ಟ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೀನೇ ನನಗೆ ಈ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ. 25 ನೀತಿಯುಳ್ಳ

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 ಇರುವುದು ಮತು್ತ ಾನು ಇವರಲಿ್ಲ
ಇರುವೆನು.”

18
ಯೇಸುವಿನ ಬಂಧನ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:47-56; ಾಕರ್ 14:43-50; ಲೂಕ 22:47-53)

1ಯೇಸು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟನು. ಅವರು ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಕಣಿವೆಯನು್ನ
ಾಟಿಹೋದರು. ಅದರ ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ ತೋಟವಿತು್ತ. ಯೇಸು ಮತು್ತ
ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರು.

2 ಯೇಸುವಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಬಗೆದ ಯೂದನಿಗೂ ಈ ಸ್ಥಳವು ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸು ತನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆಆ ಾಗೆ್ಗ ಅಲಿ್ಲಗೆಬರುತಿ್ತದ್ದನು. 3ಯೂದನು ಸೈನಿಕರ ಗುಂ ಂದನೂ್ನಮ ಾ ಾಜಕರ
ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರ ಾವಲು ಾರರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ತೋಟಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅವರು
ದೀವಟಿಗೆ, ಪಂಜುಮತು್ತ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಸುಸಜಿ್ಜತ ಾಗಿದ್ದರು.

4 ತನಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದೂಯೇಸುವಿಗೆ 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 ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಬಿದ್ದರು.

7ಯೇಸು ಅವರಿಗೆಮತೆ್ತ “ನೀವು ಾರನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವರು, “ನಜರೇತಿನಯೇಸುವನು್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
8ಆತನು, “ ಾನೇಯೇಸು ಎಂದು ನಿಮಗೆಹೇಳಿದೆನ ಾ್ಲ. ನೀವುನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರೆ,ಉಳಿದ

ಇವರನು್ನ ಹೋಗಬಿಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 “ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಜನರಲಿ್ಲ ಾರನೂ್ನ ಾನು
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ” ಎಂದುಯೇಸು ದಲು ಹೇಳಿದ್ದ ಾತು ಹೀಗೆ ನಿಜ ಾಯಿತು.

10 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನ ಬಳಿ ಒಂದು ಖಡ್ಗವಿತು್ತ. ಅವನು ಆ ಖಡ್ಗವನು್ನ 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.
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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. 13 ಅನ್ನನು ಾಯಫನ ಾವ. ಆ ವಷರ್ ಾಯಫನು
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು. 14ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿ ಾಗಿಒಬ್ಬನು ಾಯುವುದೇಮೇಲುಎಂಬಸಲಹೆಯನು್ನ
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. 16 ಆದರೆ 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.
18ಆಗಚಳಿಯಿದು್ದದರಿಂದ ಾವಲು ಾರರುಬೆಂಕಿ ಾಕಿಅದರಸುತ್ತಲೂನಿಂತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮನು್ನ

ಬೆಚ್ಚಗೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಪೇತ್ರನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು.

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” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

22 ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ, ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಾವಲು ಾರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ
ಹೊಡೆದು, “ನೀನು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನೊಂದಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಾ ಾಡಕೂಡದು” ಎಂದನು.

23ಯೇಸು, “ ಾನು ತ ಾ್ಪಗಿ ಾ ಾಡಿದ್ದರೆ, ಾನು ಹೇಳಿದು್ದ ತಪೆ್ಪಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಿಕೊಡು.
ಆದರೆ ಾನು ಹೇಳಿದು್ದ ಸರಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆಯುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

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.
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27ಆದರೆಪೇತ್ರನುಮತೆ್ತ, “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.

30 ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಇವನು ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ ್ಯ. ಆದ ಾರಣ, ಾವು ಇವನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆವು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

31 ಪಿ ಾತನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ನೀವೇ ಇವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಪ್ರ ಾರ ತೀಪುರ್ ಾಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಆದರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು ನಿನ್ನ ಾನೂನು ನಮಗೆ ಅವ ಾಶ

ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 32 ( ಾನು ಾಯುವ ರೀತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದ
ಾತು ಹೀಗೆ ನಿಜ ಾಯಿತು.)
33 ಬಳಿಕ ಪಿ ಾತನು, ಭವನದೊಳಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ, ಯೇಸುವನು್ನ ಕರೆದು, “ನೀನು

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
34ಯೇಸು, “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 ಸಿಗದಂತೆ ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಹೋ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಾಜ್ಯವು
ಮತೊ್ತಂದು 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” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

38 ಪಿ ಾತನು, “ಸತ್ಯವೆಂದರೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿ, ಮತೆ್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಕೆ್ಕ
ಬಂದನು. ಅವನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನ ಮೇಲೆ ಅಪ ಾದ ಹೊರಿಸಲು ನನಗೆ ಏನೂ
ಾಣುತಿ್ತಲ್ಲ. 39ಆದರೆ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಕೈದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಾಗಿದೆ. ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು

ನೀವು ಬಯಸುತಿ್ತೕ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
40 ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಇಲ್ಲ, ಅವನನ್ನಲ್ಲ! ಬರಬ್ಬನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಲಿ!” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.

(ಬರಬ್ಬನು ಒಬ್ಬ ದರೋಡೆಕೋರ.)

19
1ಬಳಿಕ, ಯೇಸುವನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಕೊರಡೆಯಿಂದ ಹೊಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಪಿ ಾತನು

ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 2 ಸೈನಿಕರು ಮುಳು್ಳಬಳಿ್ಳಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕಿರೀಟವನು್ನ ಾಡಿ ಯೇಸುವಿನ ತಲೆಯ
ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಸೈನಿಕರುಯೇಸುವಿಗೆ ಕಡುಕೆಂ ಾದ ಅಂಗಿಯನು್ನ ತೊಡಿಸಿದರು. 3ಸೈನಿಕರು
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ಪದೇಪದೇ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜನೇ, ನಿನಗೆ ನಮ ಾ್ಕರ!” ಎಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತ ಆತನ ಕೆನೆ್ನಗೆ ಹೊಡೆದರು.

4ಪಿ ಾತನು ಮತೆ್ತ ಹೊರಗೆ ಬಂದು, ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ನೋಡಿ! ಾನು ಯೇಸುವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ತರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನನಗೆಆತನಲಿ್ಲ ಾವಅಪ ಾಧವೂ ಾಣಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆತಿಳಿದಿರಲಿ”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 5 ಆಗ ಯೇಸು ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಳಿ್ಳನ ಕಿರೀಟವನು್ನ
ಇಟಿ್ಟದ್ದರು ಮತು್ತ ಕೆಂಪು ಅಂಗಿಯನು್ನ ಆತನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದ್ದರು. ಪಿ ಾತನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ಇಗೋ,
ಈಮನುಷ ್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” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

8 ಪಿ ಾ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 ಾರವೂನನಗಿದೆ 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.

12 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ, ಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಲು ಪಿ ಾತನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು.
ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ತನ್ನನು್ನ ಾಜನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಲಿ ಸೀಸರನ
ವಿರೋಧಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಈ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ (ಯೇಸುವನು್ನ) ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದರೆ,
ನೀನು ಸೀಸರನಮಿತ್ರನಲ್ಲವೆಂದೇ 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 ಾತನುಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಾಜನು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಕೊಲಿ್ಲರಿ, ಕೊಲಿ್ಲರಿ;ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿರಿ!” ಎಂದು ಕಿರುಚಿದರು.
ಪಿ ಾತನುಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಾಜನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಬೇಕೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಮ ಾ ಾಜಕರು, “ನಮಗಿರುವ ಒಬ್ಬನೇ ಾಜನೆಂದರೆ ಸೀಸರ್!” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
16ಆಗ ಪಿ ಾತನು,ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದರು
(ಮ ಾ್ತಯ 27:32-44; ಾಕರ್ 15:21-32; ಲೂಕ 23:26-39)
ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ದರು. 17ಯೇಸು 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.

* 19:13: ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಷೆ ಅಂದರೆ ಅರಮೇಯಿಕ್ ಾಷೆ.
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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.

22ಪಿ ಾತನು, “ ಾನು ಬರೆದಿರುವುದನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
23 ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆತನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಾಲು ್ಕ ಾಗ ಾಡಿ

ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೆ ಆತನ ಒಳಂಗಿಯನು್ನ ಸಹ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅದುಹೊಲಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೆಹೆಣೆದ ಾ್ದಗಿತು್ತ. 24ಆದ್ದರಿಂದ
ಸೈನಿಕರು, “ ಾವು ಇದನು್ನ ಹರಿದು ಾಲು ಾಡ ಾರದು. ಾವು ಚೀಟಿ ಾ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 ಮರಿಯಳು ಮತು್ತ

ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು ಶಿಲುಬೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 26ಯೇಸು ತನ್ನ ಾಯಿಯನೂ್ನ
ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತಿದ್ದ ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಶಿಷ ್ಯನನೂ್ನ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಾಯಿಗೆ, “ಅ ಾ್ಮ, ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಮಗನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 27ಬಳಿಕಯೇಸು 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 ಹೇಳಿದನು. 29 ಅಲಿ್ಲ ಹುಳಿರಸ
ತುಂಬಿದ ಾತೆ್ರ ಂದಿತು್ತ. ಸೈನಿಕರು ಸ್ಪಂಜನು್ನ ಹುಳಿರಸದಲಿ್ಲ ತೋಯಿಸಿ ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ
ಕೋಲಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಅದನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟಸಿದರು. 30ಯೇಸು ಹುಳಿರಸವನು್ನ
ರುಚಿನೋಡಿ, “ತೀರಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಲೆ ಾಗಿ ಾ್ರಣಬಿಟ್ಟನು.

31 ಆ ದಿನವು ಸಿದ್ಧತೆಯ ದಿನ ಾಗಿತು್ತ. ಮರುದಿನ ವಿಶೇಷ ಾದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾಗಿತು್ತ.
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ದೇಹಗಳು ಶಿಲುಬೆಯಮೇಲಿರುವುದು 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. 33ಬಳಿಕ ಅವರುಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಆತನು
ಆಗಲೇ ಸತು್ತಹೋಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಆತನ ಾಲುಗಳನು್ನ ಮುರಿಯಲಿಲ್ಲ.

34ಆದರೆ 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.) 36ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ, “ಆತನ
ಎಲುಬುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂ ಾದರೂಮುರಿಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ”✡ ಎಂಬ ಾತು ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿತು. 37ಪವಿತ್ರ
† 19:28: ನನಗೆ ಾಹ ಾಗಿದೆ ನೋಡಿರಿ: ಕೀತರ್ನೆ. 22:15; 69:21. ✡ 19:36: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 34:20.
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ಗ್ರಂಥದಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ, “ಜನರು ಾವುಈಟಿಯಿಂದಇರಿದವನನೆ್ನೕ ದಿಟಿ್ಟಸಿನೋಡುವರು”✡
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 ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಬಂದನು. ಆಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯವುರಕ್ತ ಬೋಳ
ಮತು್ತ ಅಗರುಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಾಗಿತು್ತ. 40ಈ ಇಬ್ಬರು ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕೆ್ಕ
ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಾಕಿ ಾರುಬಟೆ್ಟಗಳಿಂದ ಸುತಿ್ತದರು. (ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸತ್ತವರನು್ನ ಇದೇರೀತಿ
ಸ ಾಧಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ.) 41ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಯಮೇಲೆ ಕೊಂದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಒಂದು ತೋಟವಿತು್ತ.
ಆ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ ಾಧಿಯಿತು್ತ. ಅದರಲಿ್ಲ ಹಿಂದೆಂದೂ ಾರನೂ್ನ ಸ ಾಧಿ
ಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. 42 ಅದು ಸಮೀಪ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಮತು್ತ 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 ಾಧಿಯ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. ಆಗ ಇನೂ್ನ ಕತ್ತಲಿತು್ತ. ಸ ಾಧಿಯ ಾಗಿಲಿಗೆ ಮುಚಿ್ಚದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲ
ಅಲಿ್ಲಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ ಕಂಡ ಮರಿಯಳು 2 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನ ಮತು್ತ (ಯೇಸು
ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದ) ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಬಂದು, “ಅವರು ಸ ಾಧಿ ಳಗಿಂದ ಪ್ರಭುವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ, ಆತನನು್ನ ಎಲಿ್ಲಟಿ್ಟ ಾ್ದರೋ ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

3ಆದ್ದರಿಂದ 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. 5ಆ ಶಿಷ ್ಯನು ಬಗಿ್ಗ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದನು.

6 ಾರುಬಟೆ್ಟಯ ತುಂಡುಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ಅವನು ಕಂಡನು. 7 ಅಲ್ಲದೆ ಯೇಸುವಿನ
ತಲೆಗೆ ಸುತಿ್ತದ್ದ ಬಟೆ್ಟಯನೂ್ನ ಅವನು ಕಂಡನು. ಆ ಬಟೆ್ಟಯು ಸುತ್ತಲ್ಪಟು್ಟ, ಇತರ ಾರುಬಟೆ್ಟಗಳಿಂದ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಬಿದಿ್ದತು್ತ. 8ಬಳಿಕ 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. ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ
✡ 19:37: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಜೆಕಯರ್ 12:10.
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ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವರಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿನ ತಲೆಯಿದ್ದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಾದವಿದ್ದ
ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು.

13ದೇವದೂತರು ಮರಿಯಳಿಗೆ, “ಅ ಾ್ಮ, ಏಕೆ ಅಳುತಿ್ತರುವೆ?” 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 ಆತನು ಯೇಸು ಎಂಬುದು
ಆಕೆಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

15ಯೇಸು ಆಕೆಯನು್ನ “ಅ ಾ್ಮ ಏಕೆ ಅಳುತಿ್ತರುವೆ? ನೀನು ಾರನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
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.
ಮರಿಯಳುಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ,ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ “ರಬೂ್ಬನಿ”ಎಂದಳು. (ರಬೂ್ಬನಿ

ಎಂದರೆ “ಗುರು”)
17ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡ. ಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸಹೋದರರ (ಶಿಷ ್ಯರ) ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ‘ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ ನನ್ನ
ದೇವರೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವರೂ ಆಗಿರು ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಹೇಳು” ಎಂದನು.

18 ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ ಾನು ಪ್ರಭುವನು್ನ ಕಂಡೆನು!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು. ಮತು್ತ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಆಕೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು.

ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆಯೇಸುವಿನ ದಶರ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 28:16-20; ಾಕರ್ 16:14-18; ಲೂಕ 24:36-49)

19ಅಂದು ಾನು ಾರ, ಅದೇ ಾಯಂ ಾಲ ಶಿಷ ್ಯರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಅವರುಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
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. 22ಯೇಸು 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 ಆತನಪಕೆ್ಕಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಇಟು್ಟನೋಡುವವರೆಗೆ ಾನುಅದನು್ನ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

26 ಒಂದು ಾರದ ನಂತರ ಶಿಷ ್ಯರು ಮನೆ ಂದರಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ತೋಮನು
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು. ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚ್ಚ ಾಗಿತು್ತ. ಆಗ ಯೇಸು ಬಂದು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
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ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ ಾಂತಿಯು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 27ಬಳಿಕ 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. 31 ಆದರೆ 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.
3ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು.
ಉಳಿದ ಶಿಷ ್ಯರು, “ ಾವೂ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಂತೆಯೇ ಶಿಷ ್ಯರೆ ಾ್ಲ

ಹೊರಟುದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತದರು. ಅವರು ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಬಲೆಬೀಸಿದರೂಒಂದುಮೀನೂಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
4ಅಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಾ ಾಗ, ಯೇಸು ತೀರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಆತನೇಯೇಸು

ಎಂಬುದು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 5ಆಗಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಮಕ್ಕಳೇ,ನಿಮಗೆಮೀನುಸಿಕಿ್ಕತೋ?”
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.

7ಯೇಸುವಿನ 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 ಬಹುದೂರದಲೆ್ಲೕನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮುನೂ್ನರು ಅಡಿಗಳಷು್ಟ ದೂರದಲಿ್ಲದ್ದರು.
9 ಶಿಷ ್ಯರು ದೋಣಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ದಡಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ, ಬೆಂಕಿಯ ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ಕಂಡರು. ಬೆಂಕಿಯ
ಮೇಲೆ ಮೀನುಗಳಿದ್ದವು ಮತು್ತ ಕೆಲವು ರೊಟಿ್ಟಗಳೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದವು. 10ಬಳಿಕ ಯೇಸು, “ನೀವು ಹಿಡಿದ
ಮೀನುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ತನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನು ದೋಣಿ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಬಲೆಯನು್ನ ದಡಕೆ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
ಬಲೆಯು ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತು್ತ. ಅದರಲಿ್ಲ 153 ಮೀನುಗಳಿದ್ದವು. ಅವು ಬಹಳ
ಾರ ಾಗಿದ್ದರೂ ಬಲೆಯು ಹರಿದುಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 12ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಬಂದು ಊಟ ಾಡಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ, “ನೀನು ಾರು?” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
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ಆತನು ಪ್ರಭುವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. 13ಯೇಸುವು ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಮೀನುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

14ಯೇಸು ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ ಇದು ಮೂರನೆಯ
ಸಲ.
ಪೇತ್ರನೊಂದಿಗೆಯೇಸುವಿನ ಸಂ ಾಷಣೆ

15 ಅವರು ಊಟ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಯೇಸು ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ ೕ ಾನನ ಮಗ ಾದ
ಸೀ ೕನನೇ, ಇಲಿ್ಲರುವ ಇವರು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಪೇತ್ರನು, “ ೌದು ಪ್ರಭುವೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ”

ಎಂದನು.
ಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ*ಮೇಯಿಸು” ಎಂದನು.
16ಎರಡನೆಯ ಾರಿಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ ೕ ಾನನಮಗ ಾದ ಸೀ ೕನನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ

ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಪೇತ್ರನು, “ ೌದು, ಪ್ರಭುವೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ”

ಎಂದನು.
ಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾಯಿ” ಎಂದನು.
17 ಯೇಸು ಮೂರನೆಯ ಾರಿ, “ ೕ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಸೀ ೕನನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ

ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ ೕ?” ಎಂದು ಮೂರು ಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಪೇತ್ರನಿಗೆ

ದುಃಖ ಾಯಿತು. ಪೇತ್ರನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನಗೆಪ್ರತಿ ಂದೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಾನು ನಿನ್ನಮೇಲೆಮಮತೆ
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 ಪೇತ್ರನು ಾವ ರೀತಿ ಾಯು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಸೂಚಿಸಲು ಯೇಸು
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು.) ಬಳಿಕಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು!” ಎಂದನು.

20ಪೇತ್ರನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಾಗ,ಯೇಸುವಿನಪಿ್ರೕತಿಯಶಿಷ ್ಯನು ತಮ್ಮ ಹಿಂದೆನಡೆದುಕೊಂಡು
ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ( ಾತಿ್ರಭೋಜನದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಎದೆಯ ಕಡೆಗೆ ಾಗಿ,
“ಪ್ರಭುವೇ,ನಿನಗೆದೊ್ರೕಹ ಾಡುವವನು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಶಿಷ ್ಯನೇ ಇವನು.) 21ಪೇತ್ರನು
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!” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

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. ಅವನು ಹೇಳುವುದು ಸತ್ಯವೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

* 21:15: ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಅಂದರೆಯೇಸುವಿನ ಹಿಂ ಾಲಕರು.
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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

6ಅ ಸ್ತಲರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಾ್ದಗ,ಅವರುಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನುಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆಮತೆ್ತ
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.

9ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅ ಸ್ತಲರು ನೋಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ
ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು. ೕಡವು ಆತನನು್ನ ಕವಿದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆತನನು್ನ
ಾಣ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 10ಯೇಸು ಹೋಗುತಿ್ತರಲು 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
* 1:2: ಅ ಸ್ತಲರು ವಿಶೇಷ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿಯೇಸುವಿನಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. † 1:2: ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಅಂದರೆ ದೇವ ಾತ್ಮ,
ಕಿ್ರಸ್ತನಆತ್ಮಮತು್ತ ಸಂತೈಸುವವನು. ದೇವರೊಡನೆಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಡನೆಸೇರಿಆತನು (ದೇವರ) ಾಯರ್ವನು್ನ ಲೋಕದಜನರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾಡುವನು
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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 ಾಯಿ ಮರಿಯಳೂ 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 ಾ್ಕಗಿ ಯೂದನಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಹಣದಿಂದ ಒಂದು
ಹೊಲವನು್ನ ಅವನಿ ಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ಯೂದನು ತಲೆಕೆಳ ಾಗಿ ಬಿ ಾ್ದಗ ಅವನ
ಹೊಟೆ್ಟ ಒಡೆದುಹೋಯಿತು. ಅವನ ಕರುಳೆ ಾ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಂದವು. 19 ಇದರ 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.

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 ಕೊಡಲುಆರಂಭ ಾಡಿದ
ದಿನದ ದಲುಗೊಂಡು ಯೇಸುವು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ದಿನದವರೆಗೂ
ಅವನು ನ ್ಮಂದಿಗಿದ್ದವ ಾಗಿರಬೇಕು.”

23ಅ ಸ್ತಲರು ಇಬ್ಬರನು್ನ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ 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,
ಅವನಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿ ಾರುನೇಮಕಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನಮಗೆತೋರಿಸು!” 26ಬಳಿಕ
ಅ ಸ್ತಲರು ಅವರಿಬ್ಬರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚೀಟಿ ಾಕಿದರು. ಚೀಟಿ ಮತಿ್ತೕಯನಿಗೆ
ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ ಂದಿಗೆ ಅವನೂ ಅ ಸ್ತಲ ಾದನು.

2
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಆಗಮನ

‡ 1:16-17: ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ “ಪವಿತ್ರ ಬರಹಗಳು” ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ.
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1 ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ಹಬ್ಬದ* ದಿನ ಬಂ ಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದ್ದರು.
2ಆಗ, 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.
5ಬಹು ಾಮಿರ್ಕ ಾದ ಅನೇಕಯೆಹೂದ್ಯರು ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದರು. ಇವರಲಿ್ಲ

ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿ ಂದು ದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಜನರಿದ್ದರು. 6 ಈ 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, “ ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಈ ಜನರು
(ಅ ಸ್ತಲರು) ಗಲಿ ಾಯದವರು!† 8ಆದರೆ 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 ಹೇಳುತಿ್ತರುವಮ ಾ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 ಕೇಳುವಂತೆ ಅವನು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಹೀಗೆಂದನು: “ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿರುವ ಜನರೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 15 ನೀವು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಈ ಜನರು ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾದವರಲ್ಲ.
ಈಗಮುಂಜಾನೆಒಂಭತು್ತ ಗಂಟೆಯಷೆ್ಟ! 16ಆದರೆಈಹೊತು್ತ 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.

18ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ನನ್ನ ಾಸ ಾಸಿಯರಮೇಲೆ ಸುರಿಸುವೆನು.
ಆಗ ಅವರು ಪ್ರ ಾದಿಸುವರು.

19 ಾನು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು.

* 2:1: ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ಹಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಬ್ಬವಿದು. ಇದು ಗೋಧಿಯ ಸುಗಿ್ಗಹಬ್ಬ. † 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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ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವೆನು.
ರಕ್ತ, ಬೆಂಕಿಮತು್ತ ಕ ್ಪಗೆಗಳು ಅಲಿ್ಲರುವವು.

20ಸೂಯರ್ನು ಕತ್ತ ಾಗುವನು,
ಚಂದ್ರನು ರಕ್ತದಂತೆ ಕೆಂ ಾಗುವನು,

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. ಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಇದು ಸತ್ಯವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 23ಯೇಸುವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಒಪಿ್ಪಸ ಾಯಿತು. ನೀವು ಕೆಟ್ಟಜನರ
ಸ ಾಯದಿಂದಆತನನು್ನ 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. 25ಯೇಸುವಿನ 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,

‘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!
33 ಯೇಸು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು. ಈಗ ಯೇಸು ದೇವರೊಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ, ದೇವರ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಈಗ ತಂದೆಯು (ದೇವರು) ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕೊಡುವು ಾಗಿದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದಯೇಸುಈಗಆಆತ್ಮನನು್ನ
§ 2:30: ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದ್ದನು ನೋಡಿರಿ: ಕೀತರ್ನೆ. 132:11.
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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
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ 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”ಎಂದುಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 41ಪೇತ್ರನುಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಜನರುದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ದಿನ ಸು ಾರು ಮೂರು ಾವಿರ ಜನರು ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದರು.

ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ಜೀವನ
42 ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅ ಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಸಹೋದರರ

ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲಯೂ ರೊಟಿ್ಟ ಮುರಿಯುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿರತ ಾಗಿದ್ದರು.
43 ಅ ಸ್ತಲರು ಅನೇಕ ಶಕಿ್ತಯುತ ಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು; ಮತು್ತ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತ ಉಂಟಾಯಿತು. 44 ಎ ಾ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 45 ತಮ್ಮ ಜಮೀನನು್ನ ಮತು್ತ ಾವು
ಹೊಂದಿದ್ದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾರಿ, ಬಂದ ಹಣವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು;
46 ಪ್ರತಿದಿನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಉದೆ್ದೕಶ ಒಂದೇ ಆಗಿತು್ತ. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟ ಮುರಿದು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರ ಹೃದಯಗಳು
ಆನಂದದಿಂದತುಂಬಿದ್ದವು. 47ಅವರು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರುಮತು್ತ ಜನರೆಲ್ಲರೂಅವರನು್ನ
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
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“ಸುಂದರ ಾ್ವರ.” ಅವನು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಜನರಿಂದ ಭಿ ಬೇಡುತಿ್ತದ್ದನು. 3 ಅಂದು
ದೇ ಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರನು್ನ ಕಂಡು ಭಿ ಕೇಳಿದನು.

4ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನ ಆ ಕುಂಟನಿಗೆ, “ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡು!” ಎಂದರು. 5ಅವನು ಅವರನು್ನ
ನೋಡಿದನು. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣಕೊಡಬಹುದೆಂದು ಅವನು ಾವಿಸಿಕೊಂಡನು. 6ಆದರೆ 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. 8 ಅವನು ಜಿಗಿದು, ತನ್ನ ಾದಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಡೆಯತೊಡಗಿದನು.
ಅವನೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅವನು ನಡೆಯು ಾ್ತ ಜಿಗಿಯು ಾ್ತ ದೇವರನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 9-10 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ 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 ಾದದ್ದರಿಂದಜನರೆಲ್ಲರೂಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸೊಲೊ ೕನನಮಂಟಪದಬಳಿನಿಂತಿದ್ದ
ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರ ಬಳಿ ಅವರು ಓಡಿಬಂದರು.

12 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಹೋದರರೇ, ಇದನು್ನ ಕಂಡು ನೀವು ಾಕೆ
ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡಿರುವಿರಿ? ಈ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ನಡೆಯುವಂತೆ ಾಡಿದು್ದ ನಮ್ಮ ಶಕಿ್ತಯೆಂದು ನೀವು
ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರುವಿ ಾ? ಾವು ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಾಯರ್ ಾಯಿತೆಂದು
ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ ಾ? 13ಈ ಾ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. ಆದರೆ
ನೀವುಪಿ ಾತನಿಗೆ, ನಮಗೆಯೇಸು ಬೇಕಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. 14ಯೇಸು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನುಮತು್ತ
ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ನೀವು ಆತನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದಿರಿ. ಆತನ ಬದ ಾಗಿ ಕೊಲೆ ಾರನನು್ನ†
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಪಿ ಾತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿರಿ. 15 ಹೀಗೆ ನೀವು ಜೀವ ಾ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 ಇವನು

ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಾರಣ. ಆ ಹೆಸರೇ ಇವನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿತು. ಆತನ
ಮೂಲಕಉಂಟಾಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇವನನು್ನ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಗುಣಪಡಿಸಿತು.

17 “ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ತಿಳಿಯದೆಯೇಸುವಿಗೆ ಹೀಗೆ ಾಡಿದಿರೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ
ಾಯಕರು ಸಹ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 18ಹೀ ಾ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
ದೇವರಕಡೆಗೆತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳ. ಆಗಆತನುನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು. 20ಪ್ರಭುವುನಿಮಗೆಆತಿ್ಮಕ
ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಆತನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಯೇಸುವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು.

21 “ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಾಲ ಬರುವ ತನಕ ಯೇಸು ಪರಲೋಕದಲೆ್ಲೕ ಇರಬೇಕು.
ದೇವರು ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಾ ಾಡಿ ಾಗ, ಈ
* 3:13: ಅಬ್ರ ಾಮ, ಇ ಾಕ, ಾಕೋಬ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು. † 3:14:
ಕೊಲೆ ಾರ ಬರಬ್ಬ ನೋಡಿರಿ: ಲೂಕ 23:18.
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ಾ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“ಸಮುವೇಲನುಮತು್ತ ಅವನನಂತರದಪ್ರ ಾದಿಗಳುಇಂದಿನಈ ಾಲದಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡಿದರು.
25 ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿರಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ
ಪಿತೃಗ ಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ 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 ಕೆಲವುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಜಕರಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಸದು್ದ ಾಯರಿದ್ದರು ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯ
ಾಯುವ ಸಿ ಾಯಿಗಳ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಇದ್ದನು. 2 ಈ ಇಬ್ಬರು ಅ ಸ್ತಲರು ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶ
ಾ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. 4ಆದರೆ ಪೇತ್ರ
ಮತು್ತ ೕ ಾನರ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅನೇಕರು ನಂಬಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ಆ ಸಮು ಾಯದಲಿ್ಲ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ ಐದು ಾವಿರಕೆ್ಕ ಏರಿತು್ತ.

5ಮರುದಿನಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು,ಯೆಹೂದ್ಯರಹಿರಿಯ ಾಯಕರುಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸಭೆಸೇರಿದರು. 6ಅಲಿ್ಲ ಅನ್ನನು (ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ), ಾಯಫ, ೕ ಾನಮತು್ತ
ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡರ್ ಇದ್ದರು. ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. 7ಅವರು
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!

11 ‘ಕಟು್ಟವವ ಾದ ನೀವು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ (ಯೇಸು)
ಮುಖ್ಯ ಾದಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಯಿತು.’ ಕೀತರ್ನೆ. 118:22

✡ 3:23: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 18:15,19. ✡ 3:25: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 22:18; 26:24.
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12 ರಕ್ಷಣೆಯು ಯೇಸುವಿನಿಂದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಾರಲಿ್ಲಯೂ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ. ಆತನ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ
ಹೊರತು ಆ ಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ ್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.
18ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರುಪೇತ್ರಮತು್ತ ೕ ಾನರನು್ನಮತೆ್ತ ಒಳಗೆಕರೆಸಿ,ಯೇಸುವಿನ

ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಏನೂ ಹೇಳ ಾರದೆಂದೂ, ಏನೂ ಬೋಧಿಸ ಾರದೆಂದೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. 19ಆದರೆ
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.)
ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಮತೆ್ತ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.

ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರು ಹಿಂತಿರುಗಿದರು
23ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ತಮ್ಮ ಸಮು ಾಯಕೆ್ಕ

ಹೋದರು. ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ
ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮು ಾಯದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 24ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು
ಏಕಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್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;
ಪ್ರಭುವಿಗೂಆತನಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೂವಿರೋಧ ಾಗಿಅಧಿಪತಿಗಳೆಲ್ಲರೂಒಟಾ್ಟಗಿಸೇರಿ ಾ್ದರೆ.’ ಕೀತರ್ನೆ.
2:1-2
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27 ಹೆರೋದ ಾಜನು, ಂತಿಯಸ್ ಪಿ ಾತನು, ಜ ಾಂಗಗಳು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಈ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯೇಸುವನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಾಗ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು 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 ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸು; ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಾಡು” ಎಂದು ಅವರು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು.

31 ಹೀಗೆ 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
ಎದು್ದಬಂದನೆಂದುಅ ಸ್ತಲರುಬಹುಬಲ ಾಗಿಜನರಿಗೆಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. ದೇವರುವಿ ಾ್ವಸಿಗಳೆಲ್ಲರನು್ನ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 34 ಅವರೆಲ್ಲರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನು್ನ ಪೂರೈಸ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
ಜಮೀನುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮನೆಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ಅವುಗಳನು್ನ ಾರಿ, 35 ಬಂದ
ಹಣವನು್ನ ಅ ಸ್ತಲರ ಾದಗಳ ಬಳಿ ಇಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅದನು್ನ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರವರ
ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಹಂಚ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.

36 ಆ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ ೕಸೇಫ ಎಂಬವನೂ ಇದ್ದನು. ಅ ಸ್ತಲರು ಅವನನು್ನ ಾನರ್ಬ
ಎಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ( ಾನರ್ಬ ಅಂದರೆ “ಧೈಯರ್ ಾಯಕ.”) ಸೈಪ್ರಸ್ ನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಇವನು
ಲೇವಿಯ ಾಗಿದ್ದನು.* 37 ೕಸೇಫನಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಲವಿತು್ತ. ಅವನು ಅದನು್ನ ಾರಿ ಬಂದ
ಹಣವನು್ನ ಅ ಸ್ತಲರ ಾದಗಳ ಬಳಿ ಇಟ್ಟನು.

5
ಅನನೀಯಮತು್ತ ಸಫೈರ

1ಅನನೀಯ ಎಂಬ ಒಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯಹೆಸರು ಸಫೈರ. ಅನನೀಯ ತನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ
ಜಮೀನನು್ನ ಾರಿದನು. 2ಆದರೆ, ಬಂದ ಹಣದಲಿ್ಲ 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.
* 4:36: ಲೇವಿಯಲೇವಿ ಕುಲದವನು. ಈ ಕುಲದವರು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಾಜಕರಿಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು.
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7ಸು ಾರುಮೂರು ಗಂಟೆಗ ಾದನಂತರಅವನಹೆಂಡತಿ ಾದಸಫೈರ ಒಳಗೆಬಂದಳು. ನಡೆದ
ಸಂಗತಿಯಬಗೆ್ಗ ಸಫೈರಳಿಗೆಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 8ಪೇತ್ರನುಆಕೆಗೆ, “ನಿಮ್ಮಜಮೀನಿನಿಂದನಿಮಗೆಎಷು್ಟ ಹಣ
ಬಂತೆಂದು ನನಗೆ ಹೇಳು. ಇಷೆ್ಟೕ ಹಣ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಸಫೈರಳು, “ ೌದು,ಅಷೆ್ಟೕ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
9 ಪೇತ್ರನು 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. 10 ತಕ್ಷಣವೇ ಸಫೈರಳು
ಅವನ ಾದಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿದು್ದ ಸತು್ತಹೋದಳು. ಆ ೌವನಸ್ಥರು ಒಳಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಾಗ
ಆಕೆ ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದಳು. ಅವರು ಆಕೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಆಕೆಯ ಗಂಡನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ
ಹೂಳಿಟ್ಟರು. 11ಈಸಂಗತಿಗಳಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದವಿ ಾ್ವಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂಮತು್ತ ಜನರೆಲ್ಲರೂಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾದರು.

ದೇವರ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳು
12 ಅ ಸ್ತಲರು ಅನೇಕ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಾಡಿದರು.

ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದರು. ಅ ಸ್ತಲರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೊಲೊ ೕನನ
ಮಂಟಪದಲಿ್ಲರುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಉದೆ್ದೕಶ ಒಂದೇ ಆಗಿತು್ತ. 13 ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು
ತಮಗೂ ೕಗ ್ಯತೆ ಇದೆಯೆಂದು ಬೇರೆ ಾರಿಗೂ ಅನಿ್ನಸಲಿಲ್ಲ. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅ ಸ್ತಲರ ಬಗೆ್ಗ
ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 14ಮತು್ತ ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಜನರು ಪ್ರಭುವನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡರು.
ಅನೇಕ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೂ ಪುರುಷರೂ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಸಮು ಾಯಕೆ್ಕ ಸೇರುತಿ್ತದ್ದರು. 15ಹೀಗಿರಲು, 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 ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಊರುಗಳಿಂದೆ ಾ್ಲ ಜನರು ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. 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. 18 ಅವರು 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. 21ಆದ್ದರಿಂದ 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.
22ದೇ ಾ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. 24 ದೇ ಾಲಯದ ಾವಲು ಾರರ
ಾಯಕನುಮತು್ತಮ ಾ ಾಜಕರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡರು. ಇದರಿಂದಏ ಾ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.
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26ಆಗದಳಪತಿಮತು್ತ ಅವನಜನರು ಹೋಗಿಅ ಸ್ತಲರನು್ನಮರಳಿ ಕರೆತಂದರು. ಆದರೆಸೈನಿಕರು
ಒ ಾ್ತಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆಅವರುಜನರಿಗೆಭಯಪಟ್ಟರು. ಜನರು ಕೋಪಗೊಂಡು ಕಲೆ್ಲಸೆದು
ತಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಹುದೆಂದು ಅವರು ಹೆದರಿದರು.

27 ಸೈನಿಕರು 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. ಈಮನುಷ ್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 ನೀವುಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಂದಿರಿ. ನೀವು ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಯಮೇಲೆ 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. 32ಈ 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. 37ಬಳಿಕ,ಯೂದಎಂಬುವನು ಗಲಿ ಾಯದಿಂದಬಂದನು. 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.
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 ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ ಶುಭ ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಯೂ ಜನರ
ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

6
ವಿಶೇಷ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಏಳುಮಂದಿಯಆಯೆ್ಕ
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1ಯೇಸುವಿನಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಖೆ್ಯಯುಹೆಚು್ಚಹೆಚಾ್ಚಗುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆಈಸಮಯದಲಿ್ಲ ಗಿ್ರೕಕ್ ಾ ಾಡುವ
ಶಿಷ ್ಯರು ಯೆಹೂದ್ಯ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ದೂರು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿಷ ್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 ಜನರಿಗೆ ಊಟವನು್ನ ಒದಗಿಸಲು ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ದೇವರ
ಾಕೊ್ಯೕಪದೇಶವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು. 3 ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಹೋದರರೇ,
ನಿಮ್ಮ ಜನರಲಿ್ಲ ಏಳು ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವರು ಜನರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯವರು
ಎನಿಸಿಕೊಂಡವ ಾಗಿರಬೇಕು; ಾನಪೂಣರ್ ಾಗಿರಬೇಕುಮತು್ತ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿರಬೇಕು. ಾವು
ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ. 4 ಆಗ ಾ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,ಪಮೇರ್ನಮತು್ತ ನಿಕೊ ಾಯ (ಮ ಾಂತರ
ಹೊಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ಇವನು ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿದವನು.) 6 ಬಳಿಕ ಅವರು ಈ ಏಳು
ಮಂದಿಯನು್ನ ಅ ಸ್ತಲರ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಅ ಸ್ತಲರು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ, ಅವರ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ
ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನಿ್ನಟ್ಟರು.

7ದೇವರ ಾಕ್ಯವು ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪತೊಡಗಿತು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಶಿಷ ್ಯಸಮು ಾಯವು
ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ದೊಡ್ಡ ಾಗ ತೊಡಗಿತು. ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಜಕರು ನಂಬಿಕೊಂಡರು ಮತು್ತ
ವಿಧೇಯ ಾದರು.
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸೆ್ತಫನನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದರು

8 ಸೆ್ತಫನನು (ಏಳು ಮಂದಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು) ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ ಬಲದಿಂದಲೂ
ತುಂಬಿದವ ಾಗಿ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 9ಆದರೆ
ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಬಂದು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾದಿಸಿದರು. ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸ ಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದವರು. ಅದಕೆ್ಕ “ಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದಿದವರ† 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. 10 ಆದರೆ ವಿವೇಕದಿಂದ ಾ ಾಡಲು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಅವನಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು. ಸೆ್ತಫನನ ಾತುಗಳು ಬಹು ಶಕಿ್ತಯುತ ಾ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 ಬಂಧಿಸಿಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಸಭೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

13ಈಯೆಹೂದ್ಯರು ಕೆಲವುಮಂದಿ ಸುಳು್ಳ ಾ ಗಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, “ಈಮನುಷ ್ಯನು
ಈ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ (ದೇ ಾಲಯದ) ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ
ಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. 14ನಜರೇತಿನಯೇಸು ಈ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿ
ೕಶೆಯವಿಧಿಗಳನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸು ಾ್ತನೆಂದು ಇವನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು

* 6:5: ಫಿಲಿಪ್ಪ ಇವನು ಯೇಸುವಿನ ಅ ಸ್ತಲನಲ್ಲ. † 6:9: ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವರ ಒಮೆ್ಮ ಗು ಾಮ ಾಗಿದು್ದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಹೊಂದಿದಯೆಹೂದ್ಯರು.
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ಹೇಳಿಸಿದರು. 15 ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಸೆ್ತಫನನ ಮುಖವನು್ನ ದಿಟಿ್ಟಸಿ ನೋಡಲು ಅವನ
ಮುಖವು 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 ದಲು
ಮೆಸ ಟೇಮಿಯದಲಿ್ಲದ್ದನು. 3 ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ದೇಶವನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಜನರನೂ್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವ ದೇಶಕೆ್ಕ 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. 5ಆದರೆ ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಇಲಿ್ಲ ಾವ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು
ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಅಡಿ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಈ ದೇಶವನು್ನ ಅವನಿಗೂ
ಅವನಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು. (ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ
ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲದಿ ಾ್ದಗ ಇ ಾಯಿತು.)

6 “ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರು ಬೇರೊಂದು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾ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 ಎಂಟನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿದನು. ಅವನಮಗನ 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 “ಈ ಪಿತೃಗಳು ೕಸೇಫನ (ಅವರು ತಮ್ಮ) ಮೇಲೆ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟ್ಟರು. 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
ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನುಮತು್ತ ೌರವಿಸಿದನು. ಫರೋಹನು ೕಸೇಫನನು್ನಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ್ಯ ಾಲನ ಾ್ನಗಿಯೂ
ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿದನು. 11ಆದರೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಮತು್ತ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಬರ ಾಲಉಂಟಾಯಿತು. ಆ ಾರವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆಬಹಳಕಷ್ಟ ಾ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

✡ 7:3: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 12:1. * 7:4: ಾಲೆ್ದಯಅಥ ಾ ಾಬಿಲೋನಿಯ. ✡ 7:7: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ
15:13-14. ✡ 7:7: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 15:14; ವಿ ೕಚನ. 3:12.
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ತಿಳಿಯಿತು. 14 ಬಳಿಕ, ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾಕೋಬನನು್ನ ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರನು್ನ
(ಅವರೆಲ್ಲರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಎಪ್ಪತೆದು ಮಂದಿ) ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಆ ಾ್ವನಿಸಲು ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
15 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಕೋಬನು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋದನು. ಾಕೋಬನು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಾವು
ಾಯುವವರೆಗೆಅಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರು. 16ಬಳಿಕಅವರ ದೇಹಗಳನು್ನ ಶೇಕೆಮಿಗೆ ಾಗಿಸ ಾಯಿತು. ಅಲಿ್ಲಯ
ಸ ಾಧಿ ಂದರಲಿ್ಲ 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.) 18ಬಳಿಕ,ಬೇರೊಬ್ಬ ಾಜನು
ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನಿಗೆ ೕಸೇಫನ ಬಗೆ್ಗ ಏನೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 19ಈ ಾ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. 21 ಅವರು
ೕಶೆಯನು್ನ ಹೊರಗೆ ಾಕಿ ಾಗ ಫರೋಹನ ಮಗಳು ಅವನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು. ಆಕೆಯು

ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನಂತೆ ಬೆಳೆಸಿದಳು. 22ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು 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 ಆಈಜಿಪಿ್ಟನವನಿಗೆ
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. 27 ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ
ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವನು ೕಶೆಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಳಿ್ಳ, ‘ನಿನ್ನನು್ನ ನಮ್ಮ ಅಧಿಪತಿ ಎಂ ಾಗಲಿ
ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಎಂ ಾಗಲಿ ಾ ಾದರೂ ಹೇಳಿದರೇ? ಇಲ್ಲ! 28ನಿನೆ್ನ 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 ಾಣಿ ಾಗಿತು್ತ. 32 ಪ್ರಭುವು ಅವನಿಗೆ,

‘ ಾನೇ ನಿನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರು. ಾನೇ ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರು, ಇ ಾಕನ ದೇವರು ಮತು್ತ
ಾಕೋಬನ ದೇವರು’✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ೕಶೆಯು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗ 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
✡ 7:28: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 2:14. ✡ 7:32: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 3:6.
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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 ೕಶೆಯೇಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರಿಗೆ, ‘ದೇವರು ನಿಮಗೊಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಆ

ಪ್ರ ಾದಿಯು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಜನರ ಮಧ್ಯದಿಂದಲೇ ಬರುವನು. ಅವನು ನನ್ನಂತೆಯೇ ಇರುವನು’✡ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 38ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ 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! 42 ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ, ಆ ಾಶದ
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವಂತೆ ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ: ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,

‘ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನ ಾದ ನೀವು ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಮರಳು ಾ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 ಾಗಈಗು ಾರವನು್ನ ತ ್ಮಂದಿಗೆತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋದರು. ನಮ್ಮಜನರುಈಗು ಾರವನು್ನ
✡ 7:34: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 3:5-10. ✡ 7:37: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 18:15. ✡ 7:40: ಉಲೆ್ಲೕಖನ:
ವಿ ೕಚನ. 32:1. † 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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ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಾವೀದನ ಾಲದವರೆಗೂ ಅದನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರು.
46 ದೇವರು ಾ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
ಪಿತೃಗಳುಹೀಗೆಯೇ ಾಡಿದರುಮತು್ತ ನೀವೂಅವರಂತೆಯೇ ಇದಿ್ದೕರಿ! 52ಜೀವಸಿದ್ದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಹಿಂಸಿಸಿದರು. ನೀತಿವಂತನೊಬ್ಬನು (ಕಿ್ರಸ್ತನು) 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
54ಸೆ್ತಫನನಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದಆಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರುಬಹಳಕೋಪಗೊಂಡರು. ಅವರು

ರೋಷದಿಂದ ಸೆ್ತಫನನ ಮೇಲೆ ಹಲು್ಲ ಕಡಿದರು. 55 ಆದರೆ 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.

57ಆಗಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರೆಲ್ಲ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿ, ತಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನು್ನ ಕೈಗಳಿಂದಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡರು.
ಅವರೆಲ್ಲರು ಸೆ್ತಫನನ ಬಳಿಗೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಓಡಿಬಂದು, 58ಅವನನು್ನ ಪಟ್ಟಣದಿಂದಹೊರಗೆ 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 ಾದ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊ!” ಎಂದನು. 60ಅವನು ಣ ಾಲೂರಿ, “ಪ್ರಭುವೇ, ಈ ಾಪವನು್ನ ಇವರ ಮೇಲೆ
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
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ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಸಮು ಾಯವನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಲುಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಂದೇ ಆರಂಭಿಸಿ
ಅವರನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಸಂಕಟಪಡಿಸಿದರು. ಆ ಸಭೆಯನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ೌಲನುಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗಿ್ಗ
ಗಂಡಸರನೂ್ನ ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ ಎಳೆದೊಯು್ದ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿದನು. ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. ಅ ಸ್ತಲರು ಾತ್ರ ಅಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರು. ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳುಜುದೇಯಮತು್ತ 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 ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದರು.
ಅವನು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳಿದರು. 7 ಈ ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ದೆವ್ವಗಳಿಂದ
ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದರು. ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಆ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಅವರೊಳಗಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿ ಾಗ ಅವು ಅಬ್ಬರಿಸು ಾ್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
ದಲಿನಿಂದಲೂ ಸಿ ೕನನು ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ

ಸ ಾಯರ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ವಿಸ್ಮಯಗೊಳಿಸಿದ್ದನು. ಸಿ ೕನನು ತನ್ನನು್ನ ಮ ಾವ್ಯಕಿ್ತಯೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಜಂಭಪಡುತಿ್ತದ್ದನು. 10 ಎ ಾ್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. 11ಸಿ ೕನನು
ತನ್ನ ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಜನರನು್ನ ಬಹು ಾಲದಿಂದಲೂ ವಿಸ್ಮಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು 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. 13ಸಿ ೕನನು ಸಹ ನಂಬಿದೀ ಾ ಾ್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. 15ಪೇತ್ರ 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 ಾರ ಮೇಲೆಯೂ ಇನೂ್ನ ಇಳಿದು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ ಪೇತ್ರ
ಮತು್ತ ೕ ಾನರು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು. 17ಈಇಬ್ಬರು ಅ ಸ್ತಲರು ಅವರಮೇಲೆ ತಮ್ಮ 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.
20ಪೇತ್ರನು 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.
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ನೀನು ಹೀಗೆ 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.

25ಬಳಿಕ ಆ ಇಬ್ಬರು ಅ ಸ್ತಲರು ಾವು ಕಂಡಯೇಸುವಿನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅ ಸ್ತಲರು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಸ ಾಯರ್ದ ಅನೇಕ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಇಥಿ ೕಪಿಯದವನಿಗೆ ನೀಡಿದಉಪದೇಶ

26 ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನೊಬ್ಬನು ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ, “ನೀನು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ದ ಣದ ಕಡೆಗೆ ಅಂದರೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಾಜಾಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಮರಳು ಾಡಿನ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27ಆದ್ದರಿಂದಫಿಲಿಪ್ಪನು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿಹೊರಟನು. ಇಥಿ ೕಪಿ ಾದಒಬ್ಬನನು್ನ ಅವನು ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಕಂಡನು. ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ನಪುಂಸಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಇಥಿ ೕಪಿಯದ ಾಣಿ ಾದ ಕಂ ಾಕೆಯ
ಆ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಇವನುಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಹಣವನೆ್ನಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿ ಇವನದೇ
ಆಗಿತು್ತ. ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಆ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನು. 28 ಈಗ ಅವನು ತನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. 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
ಅವನಿಗೆಕೇಳಿಸಿತು. ಅವನುಯೆ ಾಯನಪ್ರ ಾದ ಾ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಓದುತಿ್ತದ್ದನು. ಫಿಲಿಪ್ಪನುಅವನಿಗೆ,
“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. 32ಅವನು 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

34ಅವನು ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಹೇಳು, ಾವ ಪ್ರ ಾದಿಯಬಗೆ್ಗ ಇಲಿ್ಲ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ?
ಅವನು ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೋ ಅಥ ಾ ಬೇರೊಬ್ಬನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೋ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 35ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಈ ಾಗದಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸಿಯೇಸುವಿನ 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 * 38 ಬಳಿಕ ಅವನು ರಥವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ

* 8:37: ಅ ಸ್ತಲರ ಾಯರ್ಗಳ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 37 ನೇ ವಚನವನು್ನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ಫಿಲಿಪ್ಪನು, ‘ನೀನು
ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬುವು ಾದರೆ ಅಡಿ್ಡಯಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರಿಯು, “ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನೇ ದೇವರ
ಮಗನೆಂದು ಾನು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
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ನೀರಿನೊಳಗೆ ಇಳಿದುಹೋದರು. ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಅವನಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದನು. 39 ಅವರು
ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಪ್ರಭುವಿನ ಆತ್ಮನಿಂದ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು. ಅವನು ಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ
ಮತೆ್ತಂದೂನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನುಬಹಳಸಂತೋಷದಿಂದತನ್ನ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನಮುಂದುವರಿಸಿದನು.
40 ಆದರೆ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಅ ೕತ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸೆಜರೇಯ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗು ಾಗ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾರಿದನು.

9
ೌಲನು ಾ ಾರ್ಟಾದನು

1 ಪ್ರಭುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಹೆದರಿಸಲು ಮತು್ತ ಕೊಲ್ಲಲು ೌಲನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, 2 ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ 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, “ನೀನುಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತರುವಯೇಸುವೇ ಾನು! 6ಈಗಎದು್ದ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆಹೋಗು.

ನೀನು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯ ಒಬ್ಬನು 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 ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ೌಲನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಜನರು ಅವನನು್ನ ಕೈಹಿಡಿದು ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಕರೆದೊಯ್ದರು. 9ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ೌಲನಿಗೆ ಏನೂ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅವನುಊಟವನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀರನೂ್ನ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ.
10 ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯನೊಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಅನನೀಯ. ಪ್ರಭುವು

ಅನನೀಯನನು್ನ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ “ಅನನೀಯನೇ” ಎಂದು ಕರೆದನು.
ಅನನೀಯನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಇಗೋ ಇದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
11ಪ್ರಭುವುಅನನೀಯನಿಗೆ, “ಎದು್ದ, ‘ನೇರಬೀದಿ’ಎಂಬಬೀದಿಗೆಹೋಗು. 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 ಅವನಮೇಲಿಡುವನು. ಆಗಅವನಿಗೆಮತೆ್ತ ದೃಷಿ್ಟಬರುವುದು. ಇದೇ ಆ
ದಶರ್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13ಆದರೆಅನನೀಯನು, “ಪ್ರಭುವೇ,ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಜನರಿಗೆಈಮನುಷ ್ಯನು
ಾಡಿದ ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟಕೃತ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಜನರು ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ. 14 ಈಗ 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.
* 9:11: ಯೂದಇವನುಅ ಸ್ತಲಯೂದನಲ್ಲ. † 9:14: ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಇಡುವಅಕ್ಷರಶಃ, “ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳುವವರು.”
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17 ಆದ್ದರಿಂದ ಅನನೀಯನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಯೂದನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು
ೌಲನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ, “ ೌಲನೇ, ನನ್ನ ಸಹೋದರನೇ, ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನೀನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರು ಾಗ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಕಂಡದು್ದ ಆತನನೆ್ನೕ. ನೀನು
ಮತೆ್ತ ದೃಷಿ್ಟಪಡೆಯಬೇಕೆಂತಲೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಬೇಕೆಂತಲೂಯೇಸು 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 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವಮ ಾ ಾಜಕರ ಬಳಿಗೆ
ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಇವನು ಇಲಿ್ಲಗೂ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

22 ಆದರೆ ೌಲನು ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಪ್ರಬಲ ಾಗಿ ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದನು. ಅವನ
ಆ ಾರಗಳು ಬಹು ಬಲ ಾಗಿದ್ದ ಾರಣ ದಮಸ್ಕದಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾದ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

ೌಲನುಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವನು
23 ಅನೇಕ ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರು ೌಲನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಚು ಾಡಿದರು.

24ಯೆಹೂದ್ಯರು ೌಲನಿ ಾಗಿ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ನಗರದ ಾ್ವರಗಳನು್ನ ಹಗಲಿರುಳು ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು.
ಆದರೆ ಅವರ ೕಜನೆ ೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 25ಒಂದು ಾ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. 27ಆದರೆ ಾ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.

30 ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಿಳಿ ಾಗ ಅವರು ೌಲನನು್ನ ಸೆಜರೇಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ 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. ಇದರಿಂದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ
ಸಭೆಯು ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿತು.
ಲುದ್ದ ಮತು್ತ ಪ್ಪದಲಿ್ಲ ಪೇತ್ರನು
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32ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿ್ಲದ್ದ ಊರುಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಪೇತ್ರನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಲುದ್ದ
ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಲು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು. 33 ಅವನು
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 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 ಾ್ಮಳಿಗೆಯಒಂದು ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು. 38ಪೇತ್ರನು ಲುದ್ದದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯು ಪ್ಪದಲಿ್ಲದ್ದ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. (ಲುದ್ದವು ಪ್ಪದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದೆ.) ಆದ್ದರಿಂದಅವರು 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. ದೊಕರ್ಳುಜೀವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ತಮ ಾಗಿ ತ ಾರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನಮತು್ತ
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. 41ಅವನು 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 ೕನನಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು.

10
ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಕೊನೇರ್ಲಿಯ

1ಸೆಜರೇಯ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಕೊನೇರ್ಲಿಯಎಂಬವನಿದ್ದನು. 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.

4ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು 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
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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 ಈ ಮೂವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ವಿವರಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವರನು್ನ ಪ್ಪಕೆ ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿದನು.

9ಮರುದಿನಈ ಜನರು ಪ್ಪಕೆ ್ಕ ಸಮೀಪಿಸಿ ಾಗಮ ಾ್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. 12 ಅದರಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ ಾ್ರಣಿಗಳಿದ್ದವು. ಅಂದರೆ
ನಡೆ ಾಡುವ ಾ್ರಣಿಗಳು,ಹರಿ ಾಡುವ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳುಮತು್ತ ಾ ಾಡುವಪ ಗಳುಇದ್ದವು. 13ಆಗ
ಾ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.

19 ಈ ದಶರ್ನದ ಬಗೆ್ಗ ಪೇತ್ರನು ಇನೂ್ನ ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಅವನಿಗೆ,
“ಇಗೋ, ನಿನ್ನನು್ನ ಮೂರು ಜನರು ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. 20ನೀನೆದು್ದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಹೋಗು. ಾವ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನೂ್ನ ಕೇಳಬೇಡ. ಾನೇ ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 21ಆದ್ದರಿಂದ ಪೇತ್ರನು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಆ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನೀವು ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವ
ವ್ಯಕಿ್ತ ಾನೇ, ನೀವು ಇಲಿ್ಲಗೇಕೆ ಬಂದಿರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

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. 23ಪೇತ್ರನು 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. 26ಆದರೆ 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.
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28ಪೇತ್ರನು 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. 31ಆ
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 ಾದಸೀ ೕನಎಂಬವನಮನೆಯಲಿ್ಲಇಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನಮನೆಯುಸಮುದ್ರ
ತೀರದಲಿ್ಲದೆ’ ಎಂದನು. 33ಆದ್ದರಿಂದ, ಾ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

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. ದೇವರು

ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ 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! ಾವೇ ಆ ಾ ಗಳು!

ಯೇಸು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದ ಮೇಲೆ ಾವು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಾಡಿದೆವು ಮತು್ತ ಾನ
ಾಡಿದೆವು.
42 “ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೂ

ಮತು್ತ ಸತು್ತಹೋಗಿರುವ ಜನರಿಗೂ ದೇವರಿಂದ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿ ಆಯೆ್ಕ ಾಗಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾನೇ
ಎಂಬುದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದನು. 43 ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ
ಇಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ ಾಪಗಳನು್ನ ದೇವರುಯೇಸುವಿನಮೂಲಕ ಕ್ಷಮಿಸುವನು. ಇದು ಸತ್ಯವೆಂದು
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ”ಅಂದನು.
* 10:37: ೕ ಾನನು ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನು.
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ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮ ಾರೆ
44 ಪೇತ್ರನು ಇನೂ್ನ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ, ಅವನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದವರ ಮೇಲೆ

ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಇಳಿದು ಬಂದನು. 45ಪೇತ್ರನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಯೆಹೂದ್ಯ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳುವಿಸಿ್ಮತ ಾ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 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. 3ಅವರು, “ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಮತು್ತ
ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದವರಮನೆಗಳಿಗೆನೀನು ಹೋದೆ! ನೀನು ಅವರೊಂದಿಗೆಊಟವನು್ನ ಸಹ
ಾಡಿದೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
4 ಆದ್ದರಿಂದ ಪೇತ್ರನು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು. 5 ಪೇತ್ರನು 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. 7ಆಗ,
‘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. 12 ಸಂದೇಹಪಡದೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಇಲಿ್ಲರುವ ಈ ಆರು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರು
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬಂದರು. ಾವು ಕೊನೇರ್ಲಿಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆವು. 13 ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ದೇವದೂತನೊಬ್ಬನು ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಾನು ಕಂಡದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಆದೇವದೂತನು ಕೊನೇರ್ಲಿಯನಿಗೆ, ‘ಕೆಲವುಜನರನು್ನ ಪ್ಪಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸು. ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನನು್ನ
ಆ ಾ್ವನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾಡಿಕೊ. 14ಅವನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವನು. ಅವನು ಹೇಳುವ
ಸಂಗತಿಗಳು ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಕುಟಂಬದವರನೂ್ನ ರ ಸುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

* 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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15 “ ಾನು ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಾ್ರರಂಭದಲಿ್ಲ† ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಬಂದಂತೆ ಅವರ ಮೇಲೆಯೂ ಬಂದನು. 16 ಆಗ ಾ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.

18ಯೆಹೂದ್ಯವಿ ಾ್ವಸಿಗಳುಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ 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 ಕೆಲವರು ಬಹು ದೂರದ ಸ್ಥಳಗ ಾದ ಫೆನಿಷ ್ಯ, ಸೈಪ್ರಸ್ ಮತು್ತ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಗಳಿಗೆ
ಹೋದರು. ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರುಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ಾ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 ಾದಯೇಸುವಿನ 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 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.) 29ಜುದೇಯದಲಿ್ಲರುವ 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.
† 11:15: ಾ್ರರಂಭ ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನದಂದು ಆರಂಭ ಾದ ಸಭೆ.



ಅ ಸ್ತಲರ ಾಯರ್ಗಳು 12:1 248 ಅ ಸ್ತಲರ ಾಯರ್ಗಳು 12:17

12
ಹೆರೋದ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನಿಂದ ಸಭೆಗೆ ಹಿಂಸೆ

1ಆ ಾ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 ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಾಲದಲಿ್ಲ) ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿಸಿದನು. 4 ಹದಿ ಾ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.
7ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ,ಪ್ರಭುವಿನದೂತನೊಬ್ಬನು 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. 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. 13 ಪೇತ್ರನು ಹೊರ ಾಗಲನು್ನ ತಟಿ್ಟದನು. ಾರೆಂದು ವಿಚಾರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ರೋದೆ ಎಂಬ ಸೇವಕಿ ಬಂದಳು. 14 ರೋದೆಯು ಪೇತ್ರನ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಗುರುತಿಸಿದಳು. ಆಕೆಗೆ
ತುಂ ಾ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. ಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದನು್ನ ಆಕೆ ಮರೆತು, ನೆರೆದು ಬಂದಿದ್ದ ಜನರ
ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ, “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,

“ ಾಕೋಬನಿಗೂಮತು್ತ ಸಹೋದರರಿಗೂಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ
ಪೇತ್ರನು ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.
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18 ಮರುದಿನ, ಪೇತ್ರನು ಏ ಾದನೆಂದು ಸೈನಿಕರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲವೇ ಎದಿ್ದತು.
19ಹೆರೋದನುಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿದರೂಪೇತ್ರನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಹೆರೋದನು
ಾವಲು ಾರರನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅವರಿಗೇಮರಣದಂಡನೆ 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.

21 ಅವರನು್ನ ಸಂಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೆರೋದನು ದಿನ ಂದನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿದನು. ಅಂದು
ಹೆರೋದನು ಸುಂದರ ಾದ ಾಜವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಾಷಣ ಾಡಿದನು. 22 ಆ ಜನರು, “ಈ ಧ ್ವನಿಯು ಮನುಷ ್ಯನದಲ್ಲ,
ದೇವರದೇ!” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. 23ಹೆರೋದನು 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 ನೀಗರ್ಎಂತಲೂ 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 ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ
ೌ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 ಾಗಯೆಹೂದ್ಯರ 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 “ ಾರ್ಯೇಸು.” ಅವನೊಬ್ಬ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿ. 7ಸೆಗ್ಯರ್ ೌಲನೆಂಬ ಾಜ್ಯ ಾಲನಹತಿ್ತರದಲೆ್ಲೕ
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ಅವನು ಾ ಾಗಲೂ ಇರುತಿ್ತದ್ದನು. ಸೆಗ್ಯರ್ ೌಲನು ಾನವಂತ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ದೇವರ
ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಲು ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ೌಲರನು್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದನು. 8 ಆದರೆ 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, 10 ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಸೈ ಾನನ
ಮಗ! ಪ್ರತಿ ಂದು ಒಳೆ್ಳಯದಕೂ್ಕ ನೀನು ಶತು್ರ! ನೀನು ದುಷ್ಟತಂತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಸುಳು್ಳಗಳಿಂದಲೂ
ತುಂಬಿದವ ಾಗಿರುವೆ. ಪ್ರಭುವಿನ ಸತ್ಯಗಳನು್ನ ಸುಳು್ಳಗಳ ಾ್ನಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸಲು ನೀನು ಾ ಾಗಲೂ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವೆ! 11ಇಗೋ,ಪ್ರಭುವು ಕೈ ಎತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ನೀನು ಕುರಡ ಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದವರೆಗೆಏನನೂ್ನ
ನೋಡ ಾರೆ; ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕನು್ನ ಸಹ ಾಣ ಾರೆ” ಎಂದನು.
ಆಗ ಎಲಿಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕತ್ತ ಾಯಿತು. ತನ್ನನು್ನ ಾ ಾದರೂ ಕೈಹಿಡಿದು ನಡೆಸಲೆಂದು ಅವನು

ತಡವರಿಸು ಾ್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆದನು. 12ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಾಜ್ಯ ಾಲನು ಪ್ರಭುವನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡನು.
ಪ್ರಭುವಿನ ವಿಷಯ ಾದಉಪದೇಶವನು್ನ 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. 14ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ

ಪೆಗರ್ದಿಂದಮುಂದುವರಿಸಿ, 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. 20ಇವೆ ಾ್ಲ ಸು ಾರು ಾನೂರ ಐವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದವು.

“ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಸಮುವೇಲನ ಾಲದವರೆಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ
ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 21 ಬಳಿಕ ಜನರು ತಮಗೆ ಾಜನು ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕೀಷನ ಮಗ ಾದ ೌಲನನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ೌಲನು ಬೆ ಾ್ಯಮಿನ್ ಕುಲದವನು.
ಅವನು ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. 22 ದೇವರು ೌಲನನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದ
ಮೇಲೆ ಾವೀದನನು್ನ ಅವರ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ‘ಇಷಯನ ಮಗ ಾದ ಾವೀದನು
ನನಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಗೆ ಾದವನು. ಅವನು ನನ್ನ ಅಪೇ ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು
ದೇವರು ಾವೀದನ ಬಗೆ್ಗ 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) ೕ ಾನನುಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ‘ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
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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 ಾ ಾ್ದನದ ವಿಷಯ ಾದ ಸು ಾ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:

‘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! 37 ಆದರೆ 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 ಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ
ಇಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಆತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವನು.
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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 ೌಲ ಮತು್ತ ಾನರ್ಬ ಸ ಾಮಂದಿರದಿಂದ ಹೋಗು ಾಗ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳ 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 ಆಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗಿದ್ದರು. ಮ ಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದ ಇವರು ಸಹ ನಿಜದೇವರನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿ, ದೇವರ ಕೃಪೆಯಲೆ್ಲೕ ಭರವಸವಿಟು್ಟ
ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೆಂದು ್ರೕ ಾ್ಸಹಪಡಿಸಿದರು.

44ಮುಂದಿನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು, ಪ್ರಭುವಿನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಹುಮಟಿ್ಟಗೆ ನಗರದ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೆರೆದುಬಂದರು. 45 ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ 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 ಾಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ
ಬೋಧಿಸಿದರು. ೌಲ ಾನರ್ಬರ ಅ ೕಘ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು
* 13:51: ಾಲಿನ ಧೂಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಇದೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಅವರುಈಜನರೊಂದಿಗೆ ಇನು್ನ ಾ ಾಡುವಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನು್ನ
ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
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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. 4ಆದರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರುಯೆಹೂದ್ಯರ
ಾತನೂ್ನ ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ೌಲ ಾನರ್ಬರ ಾತನೂ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದಅವರಲಿ್ಲಯೇ 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 ನಂಬಿಕೆ
ಅವನಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ೌಲನು ಕಂಡು, 10 ಅವನಿಗೆ, “ಎದೆ್ದೕಳು, ಾಲೂರಿ ನಿಂತುಕೊ!” ಎಂದು
ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಆಮನುಷ ್ಯನು ಜಿಗಿದುನಿಂತು ನಡೆಯ ಾರಂಭಿಸಿದನು.

11 ೌಲನು ಾಡಿದ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಕಂಡ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲುಕ ೕನಿಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ
“ದೇವರುಗಳು ಮನುಷ ್ಯರೂಪ ಧರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ!” ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.
12 ಜನರು ಾನರ್ಬನನು್ನ “ಜೆಯುಸ್”* ದೇವರೆಂದೂ ಮುಖ್ಯ ಬೋಧಕ ಾಗಿದ್ದ ೌಲನನು್ನ
“ಹೆಮೆರ್”† ದೇವರೆಂದೂ ಕರೆದರು. 13 ಜೆಯುಸ್ ನ ಗುಡಿಯು ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲತು್ತ. ಈ
ಗುಡಿಯ ಅಚರ್ಕನು ಕೆಲವು ಹೋರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹೂವುಗಳನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಆ ಅಚರ್ಕನು ಮತು್ತ ಜನರು ೌಲ ಾನರ್ಬರಿಗೆ ಬಲಿಕೊಟು್ಟ ಅವರನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು.

14ಇದನು್ನ 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. 17ಆದರೆ ಾ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.”

18 ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಹೇಳಿದರೂ ಯಜ್ಞವಪಿರ್ಸಿ ಆ ಾಧಿಸದಂತೆ ಜನರನು್ನ ತಡೆಯಲು
ಬಹಳ ಪ್ರ ಾಸಪಡಬೇ ಾಯಿತು.

19ಬಳಿಕ ಕೆಲವುಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಂತಿ ೕಕ್ಯದಿಂದ ಮತು್ತ ಇಕೋನಿಯದಿಂದ ಬಂದು ೌಲನಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಜನರನು್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ೌಲನಿಗೆ ಕಲೆ್ಲಸೆದು, ಅವನು ಸತ್ತನೆಂದು ಾವಿಸಿ
ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಳೆದು ಾಕಿದರು. 20ಆದರೆ, ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದು
* 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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ಬಂ ಾಗ ಅವನು ಎದು್ದ 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, ಇಕೋನಿಯಮತು್ತ 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.
25 ಅವರು 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

ಸಹ ನಂಬಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ದೇವರು ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆದಿ ಾ್ದನೆ!” ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. 28 ಅಲಿ್ಲ
ೌಲ ಾನರ್ಬರುಯೇಸುವಿನ 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 ಅವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸತೊಡಗಿದರು. 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.

3ಅಂತೆಯೇ ಸಭೆಯು ಇವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿತು. ಇವರು ಫೆನಿಷ ್ಯ ಮತು್ತ 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 ಾ್ವಸಿಗಳುಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾ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. 8 ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಬಲ್ಲ ದೇವರು
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ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರನೂ್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. ದೇವರು ನಮಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕೊಟ್ಟಂತೆಯೇ
ಅವರಿಗೂಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಇದನು್ನ ರುಜು ಾತುಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 9ದೇವರದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೂ
ನಮಗೂ ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಂಬಿಕೊಂ ಾಗ, ದೇವರು ಅವರ ಹೃದಯಗಳನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿದನು. 10 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಸಹೋದರರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಾರ ಾದ
ಹೊರೆಯನು್ನ* ಾಕೆ ಹೊರಿಸುತಿ್ತೕರಿ? ನೀವು ದೇವರನು್ನ ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಿ್ದೕ ಾ?
ನಮ ಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿ ಾಗಲಿ ಈ ಹೊರೆಯನು್ನ ಹೊರವಷು್ಟ ಶಕಿ್ತ ಇರಲಿಲ್ಲ! 11 ಆದ್ದರಿಂದ
ಾ ಾಗಲಿಇವ ಾಗಲಿರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವುದುಪ್ರಭು ಾದಯೇಸುವಿನಕೃಪೆಯಿಂದಲೇಎಂದು ಾವು
ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ!” ಎಂದನು.

12 ಆಗ ಇಡೀ ಸಭೆಯು ೌನ ಾಯಿತು. ಅವರು ೌಲ ಾನರ್ಬರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರು.
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ದೇವರು ತಮ್ಮಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾಡಿದಎ ಾ್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, ದೇವರು
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
15ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾತುಗಳು ಸಹ ಇದಕೆ್ಕ ಾಮರಸ್ಯ ಾಗಿವೆ:

16 ‘ಇ ಾದನಂತರ ಾನು ಹಿಂತಿರುಗುವೆನು.
ಾನು ಾವೀದನಮನೆಯನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟವೆನು.
ಅದು ಬಿದು್ದಹೋಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟ ಅವನಮನೆಯಚೂರುಗಳನು್ನ ಾನು ಮತೆ್ತ 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 ತಿರುಗಿಕೊಂಡಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಾವು ತೊಂದರೆ
ಕೊಡ ಾರದು. 20ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದು ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸೋಣ:
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿರಿ. (ಈಆ ಾರ ಅಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ.)
ಾವುದೇ ಬಗೆಯಲೈಂಗಿಕ ಾಪವನು್ನ ಾಡಬೇಡಿ. ರಕ್ತವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ.

ಕುತಿ್ತಗೆ ಹಿಸುಕಿಕೊಂದ ಾ್ರಣಿಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ.

21ಅವರು 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

22 ಅ ಸ್ತಲರು, ಹಿರಿಯರು ಮತು್ತ ಇಡೀ ಸಭೆಯವರು ೌಲ ಾನರ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು
ಜನರನು್ನ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸಬಯಸಿದರು. ತಮ್ಮವರೇ ಆದ ಕೆಲವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
* 15:10: ಹೊರೆಯೆಹೂದ್ಯರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ.
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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 ಾ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 ಾದಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನೆ್ನೕ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. 27 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಯೂದನನು್ನ ಮತು್ತ
ಸೀಲನನು್ನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. ಕೆಳಕಂಡಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅವರು ನಿಮಗೆತಿಳಿಸುವರು.
28 ನಿಮಗೆ 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.
31ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳುಅದನು್ನ ಓದಿಬಹು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಆಪತ್ರವುಅವರನು್ನ ಸಂತೈಸಿತು. 32ಯೂದ
ಸೀಲರು ಸಹ ಪ್ರ ಾದಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವರನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸಿದರು. 33 ಯೂದ 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. ಆಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲರುವನಮ್ಮ ಸಹೋದರಸಹೋದರಿಯರನು್ನ 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

† 15:34: ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಇತಿ್ತೕಚಿನ ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 34ನೇ ವಚನವನು್ನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ಆದರೆ ಸೀಲನು ಅಲೆ್ಲೕ ಇರಲು
ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು.”
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ೕ ಾನನು ಅವರನು್ನ ಾಂಫೀಲಿಯದ ಬಳಿ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. ಅವನು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಒಳೆ್ಳಯ
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 ಾದು ಹೋಗು ಾ್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 ಾಯಿಯೆಹೂದ್ಯ ವಿ ಾ್ವಸಿ ಾಗಿದ್ದಳು. ಅವನತಂದೆಯುಗಿ್ರೕಕ ಾ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.

4ಬಳಿಕ ೌ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. ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಆತ್ಮನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಅವರನು್ನ
ತಡೆದನು. 8ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮುಸಿಯ ಾಡನು್ನ ಾದು ನೇರ ಾಗಿ ತೊ್ರೕವ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದರು.

9 ಆ ಾತಿ್ರ ೌಲನಿಗೆ ಒಂದು ದಶರ್ನ ಾಯಿತು. ಈ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಮಕೆದೋನಿಯದ
ಾಡಿನಿಂದ ಬಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು, “ಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ನಮಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 10 ೌಲನು ಆ ದಶರ್ನವನು್ನ ಕಂಡಕೂಡಲೇ,ಅಲಿ್ಲಯ
ಜನರಿಗೆಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದಿ ಾ್ದನೆಂದುಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ಾವು ಸಿದ್ಧ ಾದೆವು.

ಲಿಡಿಯಳ ಪರಿವತರ್ನೆ
11 ಾವು ತೊ್ರೕವದಿಂದ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಹೊರಟು ಸ ಥ್ರ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಬಂದುಮರುದಿನ ನೆಯ ಲಿಸ್

ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ತಲುಪಿ, 12ಅಲಿ್ಲಂದ ಫಿಲಿಪಿ್ಪಗೆ ಹೋದೆವು. ಅದು ಮಕೆದೋನಿಯದ ಜಿಲೆ್ಲಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ರೋಮನ್ನರ ವ ಾಹತುವಿನಲಿ್ಲ† ಮುಖ್ಯ ಾದ ಪಟ್ಟಣ ಾಗಿತು್ತ. ಾವು ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಇಳಿದುಕೊಂಡೆವು.
* 16:6: ಏ ಾ್ಯ ಇದು ಏ ಾ್ಯ ಮೈನರಿನ ಪಶಿ್ಚಮ ಾಗ. † 16:12: ವ ಾಹತು ವಲಸೆ ಹೊರಟವರು ಾ್ಥಪಿಸಿದ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಗರ.
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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
ಆಕೆಯಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಕೆಯು, “ ಾನು
ಪ್ರಭುಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಿಜ ಾದವಿ ಾ್ವಸಿಯೆಂದು ನೀವು ೕಚಿಸುವು ಾಗಿದ್ದರೆ, ನನ್ನಮನೆಗೆಬಂದು
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 ಹೋಗಬೇಕೆಂದುಯೇಸು 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.

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. 26ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪ ಾಯಿತು.
ಭೀಕರ ಾಗಿದ್ದ ಅದು ಸೆರೆಮನೆಯಅಡಿ ಾಯವನೆ್ನೕ ನಡುಗಿಸಿತು. ಆಗಸೆರೆಮನೆಯ ಾಗಿಲುಗಳೆ ಾ್ಲ
ತೆರೆದುಕೊಂಡವು. ಎ ಾ್ಲ ಕೈದಿಗಳ ಸರಪಣಿಗಳು ಕಳಚಿಬಿದ್ದವು. 27 ಆಗ ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಧಿ ಾರಿಗೆ
ಎಚ್ಚರ ಾಯಿತು. ಸೆರೆಮನೆಯ ಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡುಈ ಾ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
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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. 33ಆಗ ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರ ಕಳೆದಿತು್ತ. ಆದರೂ
ಅವನು ೌಲ ಸೀಲರನು್ನ ಕರೆದೊಯು್ದ ಅವರ ಾಯಗಳನು್ನ ತೊಳೆದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಮತು್ತ
ಅವನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 34 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಅವನು ೌಲ
ಸೀಲರನು್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯು್ದ ಅವರಿಗೆಊಟ ಾಡಿಸಿದನು. ಆಜನರೆಲ್ಲರೂ 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 ಸೈನಿಕರಮೂಲಕ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಈಗ ನೀವು ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗಿರಿ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
37 ಆದರೆ ೌ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.
38 ಆ ಸೈನಿಕರು ಾಯಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ೌಲನು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದರು. ೌಲ ಸೀಲರು

ರೋಮಿನ ಪ್ರಜೆಗಳೆಂಬುದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಾಯಕರಿಗೆ ಭಯ ಾಯಿತು. 39 ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ೌಲ ಸೀಲರ ಬಳಿಗ ಬಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದರು. 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 ಅನೇಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಾ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
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( ೌ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’ ಎಂಬಮತೊ್ತಬ್ಬ ಾ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 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸ ಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 11ಈ
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.

13ಆದರೆ ೌಲನುಬೆರೋಯದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂಬ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿದ
ಥೆಸಲೋನಿಕದ ಯೆಹೂದ್ಯರು 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 ಾ್ವಸಿಗಳುಅವನನು್ನ ಅಥೆನ್್ಸ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಈಸಹೋದರರು ೌ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, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಾನು ಾವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದೇ

ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಏನು ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ?” ಎಂದರು. ಯೇಸುವು
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ೌಲನು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದಅವರು, “ಕೆಲವುಬೇರೆದೇವರುಗಳಬಗೆ್ಗಅವನುನಮಗೆಹೇಳುತಿ್ತರುವಂತೆ
ತೋರುತಿ್ತದೆ” ಎಂದರು.

19ಅವರು ೌಲನನು್ನ ಅರಿ ಾಗ ಾ್ಯಯಸಭೆಗೆಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋದರು. ಅವರುಅವನಿಗೆ,
“ನೀನುಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತರುವಹೊಸತತ್ವವನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ನಮಗೆವಿವರಿಸು. 20ನೀನುಹೇಳುತಿ್ತರುವ
ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆಹೊಸ ಾಗಿವೆ. ಾವು ಹಿಂದೆಂದೂಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಈಉಪದೇಶದ
ಅಥರ್ವನು್ನ ಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಬಯಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 21 (ಅಥೆನಿ್ಸನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು
ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳವರು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ
ಕೇಳುವುದಕೂ್ಕ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತದ್ದರು.)

22ಆಗ ೌಲನುಅರಿ ಾಗ ಾ್ಯಯಸಭೆಯಮುಂದೆನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೀಗೆಂದನು: “ಅಥೆನಿ್ಸನ
ಜನರೇ, ನೀವು ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಲೂ್ಲ ಬಹು ಾಮಿರ್ಕರೆಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. 23 ಾನು ನಿಮ್ಮ
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ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನಡೆದು ಹೋಗು ಾಗ ನೀವು ಪೂಜಿಸುವ ದೇವ ಾ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಒಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ, ‘ತಿಳಿಯದ ದೇವರಿಗೆ’ 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. 33ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋದನು. 34ಆದರೆ 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 ಂ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.

* 18:2: ಾ್ಲಡಿಯಸ್ ರೋಮ್ಚಕ್ರವತಿರ್.
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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 ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ೌಲನು ಸ ಾಮಂದಿರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತೀತಯುಸ್ತ ಎಂಬುವನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಈ
ಮನುಷ ್ಯನು ನಿಜದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಇವನಮನೆಸ ಾಮಂದಿರದಪಕ್ಕದಲಿ್ಲತು್ತ. 8ಕಿ್ರಸ್ಪನು
ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿದ್ದನು. ಕಿ್ರಸ್ಪನು ಮತು್ತ ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು
ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು. ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲ ಇತರ ಅನೇಕ ಜನರು ೌಲನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರು ಮತು್ತ
ನಂಬಿ ದೀ ಾ ಾ್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 ೕನ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ,
“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 ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ
ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿರಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 16 ಅವರನು್ನ ಾ್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. 19ಬಳಿಕ 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,
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“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
24ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡಿ್ರ ಾ ಪಟ್ಟಣದಿಂದಅ ಲೊ್ಲೕಸನೆಂಬಯೆಹೂದ್ಯನು ಎಫೆಸಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅವನು

ವಿ ಾ್ಯವಂತ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಾಂಡಿತ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದನು. 25 ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು
ಾ ಾಗಲೂಬಹುಉತು್ಸಕತೆಯಿಂದಯೇಸುವಿನಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೇಸುವಿನ

ಬಗೆ್ಗ ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಸರಿ ಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಂದೇ ಇವನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. 26ಅ 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 ಾಗಿಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟದ್ದರು. ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ 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 ಕೆಲವುಊರುಗಳನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಿದನು. ಅವನುಎಫೆಸಪಟ್ಟಣವನು್ನ ತಲುಪಿ ಾಗ,
ಕೆಲವುಮಂದಿ ಶಿಷ ್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 ಬಗೆಯದೀ ಾ ಾ್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 ಾಯ ಬರು ಾತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ

ಇಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯೇಯೇಸು” 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. ಅವರು ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಿದರು ಮತು್ತ 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
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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. 10 ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಷರ್ಗಳು ಕಳೆದವು.
ಇದರಿಂ ಾಗಿ, ಏ ಾ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತು್ತ 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 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 ಾವಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೋ ಆಯೇಸುವಿನ 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. 19ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಮಂತ್ರಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಈವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ತಮ್ಮಮಂತ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಜನರೆಲ್ಲರಮುಂದೆಅವುಗಳನು್ನ
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 ಸಂದಶಿರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ
ರೋಮ್ ನಗರವನು್ನ 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 ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ
ಉಂಟಾಯಿತು. ಅದು ನಡೆದ ರೀತಿ ಇಂತಿದೆ: 24 ಅಲಿ್ಲ 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.
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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
ಅತೆರ್ಮಿಯದೇವತೆಯವೈಭವ ಅಳಿದುಹೋಗುವುದು” ಎಂದನು.

28 ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜನರು ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡು, “ಎಫೆಸದ ಅತೆರ್ಮಿದೇವಿಯೇ
ಮ ಾದೇವಿ!” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. 29ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ 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 ಕೆಲವುಜನರು ಒಂದು ವಿಷಯದಬಗೆ್ಗ ಬೊಬೆ್ಬ ಾಕುತಿ್ತದ್ದರೆ,ಉಳಿದಜನರು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ಕೂ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಸಭೆಯು ಬಹಳ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳ ಾಯಿತು. ಾವು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಾಕೆ
ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆಎಂಬುದೇಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 33ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡರ್ಎಂಬವನನು್ನ
ಜನರ ಮುಂದೆ ನೂಕಿ ಾ ಾಡಲು ಪುಸ ಾಯಿಸಿದರು. ಅವನು ಜನರಿಗೆ ೌನ ಾಗಿರುವಂತೆ
ಕೈಸನೆ್ನ ಾಡಿ ಜನರ ಪರ ಾಗಿ ಾದಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 34ಆದರೆ ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡರನುಯೆಹೂದ್ಯನೆಂದು
ತಿಳಿ ಾಗ ಜನರೆಲ್ಲರು, “ಎಫೆಸದ ಅತೆರ್ಮಿಯು ಮ ಾದೇವಿ! ಎಫೆಸದ ಅತೆರ್ಮಿಯು ಮ ಾದೇವಿ!
ಅತೆರ್ಮಿಯುಮ ಾ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. 36 ಇದು ಸತ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಾರೂ ಹೇಳ ಾಗದು.
ಆದ್ದರಿಂದ ೌನದಿಂದಿರಬೇಕು. ನೀವು ಏನನೆ್ನೕ ಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ಸ ಾ ಾನದಿಂದ
ೕಚಿಸಬೇಕು.

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 ಾಲಯಗಳಿಗೆಹೋಗಬೇಕು! 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
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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. 2ಅವನು
ಆಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಅನೇಕಊರುಗಳಿಗೆಭೇಟಿನೀಡಿ,ಯೇಸುವಿನಶಿಷ ್ಯರಿಗೆಅನೇಕ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ೌಲನು ಗಿ್ರೕಸಿಗೆ (ಅ ಾಯ) ಹೋದನು. 3 ಅಲಿ್ಲ
ಅವನು ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದನು. ಅವನು ಸಿರಿಯಕೆ್ಕ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು.
ಆದರೆ ಕೆಲವುಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನಿಗೆವಿರೋಧ ಾ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 ಮರುದಿನ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರಡಬೇಕೆಂದು ಅಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ೌಲನು ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯವರೆಗೂ ಾ ಾಡುತ್ತಲೇ
ಇದ್ದನು. 8 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೇಲಂತಸಿ್ತನ ಕೊಠಡಿ ಂದರಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ಬಂದಿದೆ್ದವು. ಆ ಕೊಠಡಿಯಲಿ್ಲ
ಅನೇಕ ದೀಪಗಳಿದ್ದವು. 9ಯುತಿಕ ಎಂಬಯುವಕನು 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 ೌಲನಿಗಿಂತಮುಂಚಿತ ಾಗಿಯೇಅಸೊ್ಸಸಿ ಎಂಬಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿದೆವು.
ಾನು ಭೂ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಬರುವು ಾಗಿಯೂ ಅಸೊ್ಸಸಿನಲಿ್ಲ 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.
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ಏ ಾ್ಯದಲಿ್ಲ ದೀಘರ್ ಾಲ ತಂಗಲು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಾಧ್ಯ ಾದರೆ ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರಬೇಕೆಂದು ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಿದನು.

ಎಫೆಸದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ೌಲನ ಬುದಿ್ಧ ಾತು
17 ೌಲನುಮಿಲೇತದಿಂದಒಂದುಸಂದೇಶವನು್ನ ಎಫೆಸಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿಅಲಿ್ಲನಸಭೆಯಹಿರಿಯರನು್ನ

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 ್ಮಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಾ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 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 ಯೇಸು

ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಪೂರೈಸುವುದೇ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಕೃಪೆಯ
ವಿಷಯ ಾದ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಬಗೆ್ಗ ಾ ನೀಡುವುದೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಾಗಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿ
ಪೂರೈಸುವುದೇ 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. 26ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ದೃಢ ಾಗಿ ಹೇಳಬಹು ಾದ ಒಂದು
ಸಂಗತಿಯೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಾನು ಹೊಣೆಯಲ್ಲ.
27 ಾಕೆಂದರೆದೇವರಅಪೇ ಗನು ಾರ ಾಗಿ ನೀವುತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದಪ್ರತಿ ಂ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 ಾಗಿಯೇಸುವಿನಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಸತ್ಯದಿಂದದೂರಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವರು. 31ಆದ್ದರಿಂದ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ! ಾನುಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇದೆ್ದನು. ಈ ಾ ಾವಧಿಯಲಿ್ಲ ಾನು
ನಿಮಗೆಹಗಲಿರುಳುಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ ನಿಮ ಾಗಿ ಕಣಿ್ಣೕರಿಡು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದನು್ನಮರೆಯದಿರಿ.

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
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ದುಡಿದು ದುಬರ್ಲರಿಗೆ ನೆರ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾನೇ ನಿಮಗೆ ಾದರಿ ಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
‘ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ಕೊಡುವುದರಲೆ್ಲೕ ಹೆಚು್ಚ ಸಂತೋಷ’ ಎಂಬಯೇಸುವಿನ ಾತನು್ನ ಾವು
ಮರೆಯಕೂಡದೆಂದು ನಿಮಗೆಉಪದೇಶಿಸಿದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

36 ೌಲನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಣ ಾಲೂರಿ ಅವರೆಲ್ಲರೊಡನೆ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 37-38 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಾಗಿ ಅತ್ತರು. “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ
ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ”ವೆಂದು ೌಲನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬಹಳ 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. 6ಬಳಿಕ ಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅಂತಿಮ ವಂದನೆಗಳನು್ನ
ಸಲಿ್ಲಸಿ ಹಡಗನು್ನ ಹತಿ್ತದೆವು. ಶಿಷ ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.

7 ಾವುಟೈರ್ನಿಂದನಮ್ಮಪ್ರ ಾಣವನು್ನಮುಂದುವರೆಸಿ ್ಟಲೊ ಾಯಎಂಬಲಿ್ಲಗೆಹೋದೆವು.
ಅಲಿ್ಲಯ ಸಹೋದರರನು್ನ (ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು) ವಂದಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಇದೆ್ದವು. 8ಮರುದಿನ
ಾ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 ಾವುಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿಅನೇಕ ದಿನಗ ಾದಮೇಲೆ,ಅಗಬಎಂಬಪ್ರ ಾದಿಯುಜುದೇಯದಿಂದ
ಬಂದನು. 11 ಅವನು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ೌಲನ ನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ
ತನ್ನ ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, “ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನನಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಈನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಯೆಹೂದ್ಯರು ಇದೇ ರೀತಿ ಕಟಿ್ಟ ಾಕುವರು. ಬಳಿಕ ಅವರು
ಅವನನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವರು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವುಮತು್ತ ಯೇಸುವಿನ ಇತರ ಶಿಷ ್ಯರು
ೌಲನಿಗೆ, “ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗ ಾರದು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡೆವು. 13ಆದರೆ ೌ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.

* 21:8: ಸ ಾಯಕರು ವಿಶೇಷ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ನೋಡಿರಿ: ಅ ಸ್ತಲರ ಾಯರ್ಗಳು 6:1-6.
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15ಬಳಿಕ ಾವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೊರಟೆವು. 16ಸೆಜರೇಯಪಟ್ಟಣದಿಂದಯೇಸುವಿನ
ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಬಂದರು. ಈ ಶಿಷ ್ಯರು ಾವು ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಸೈಪ್ರಸಿನ
ಾ್ನಸೋನ ಎಂಬವನಮನೆಗೆ 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 ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ ಅವನು
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

20ಈ 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. 21ಈಯೆಹೂದ್ಯರು ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶದ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿ ಾ್ದರೆ. ಬೇರೆ
ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಬೇಡಿರಿಯೆಹೂದ್ಯರ 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: ನಮ್ಮಜನರಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕಮಂದಿದೇವರಿಗೆಹರಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. 24ನೀನುಅವರನು್ನ
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರ ಶು ಾ್ಧಚಾರದ ಸಂಪ್ರ ಾಯದಲಿ್ಲ ಾಗವಹಿಸು. ಅವರ
ಖಚುರ್ವೆಚ್ಚನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಡು. ಬಳಿಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ನೀನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ, ನಿನ್ನ
ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಸತ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂಮನದಟಾ್ಟಗುವುದು. ಸ್ವತಃ ನೀನೇ
ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾ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 ಾಯಮುಗಿಯುವ ದಿನವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಕೊನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿಯೂಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಬೇ ಾ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 ಜನರಿಗೂ ಮತು್ತ ಈ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ (ದೇ ಾಲಯ)
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದವನು ಇವನೇ. ಈಗ ಇವನು ಕೆಲವು
ಗಿ್ರೕಕರನು್ನ ದೇ ಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ! ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಇವನು
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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.)
30 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರೆಲ್ಲರು ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡರು. ಅವರೆಲ್ಲರು ಓಡಿಹೋಗಿ ೌಲನನು್ನ

ಹಿಡಿದು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗಿಂದ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಆ ಕೂಡಲೇ 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 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. 35-36ಎ ಾ್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,ನಿನಗೆಗಿ್ರೕಕ್ ಾಷೆಗೊತಿ್ತದೆ ಾ? 38 ಾ ಾದರೆ, ಾನು ೕಚಿಸಿದ

ವ್ಯಕಿ್ತ ನೀನಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದಹಿಂದೆ ಗಲಭೆಆರಂಭಿಸಿದಈಜಿಪಿ್ಟನವನೇ ನೀನೆಂದು ಾನು ಾವಿಸಿದೆ್ದ. ಆ
ಈಜಿಪಿ್ಟನವನು ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಕೊಲೆ ಾರರನು್ನ ಮರಳು ಾಡಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

39 ೌಲನು, “ಇಲ್ಲ, ಾನು ಾಸರ್ದಯೆಹೂದ್ಯನು. ಾಸರ್ವು ಸಿಲಿಸಿಯದೇಶದಲಿ್ಲದೆ. ಾ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.
3 ಆಗ ೌಲನು ಹೀಗೆಂದನು: “ ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯನು. ಾನು ಹುಟಿ್ಟದು್ದ ಸಿಲಿಸಿಯ

ದೇಶದ ಾಸರ್ದಲಿ್ಲ. ಆದರೆ ಾನು ಬೆಳೆದದು್ದ ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ. ಾನು ಗಮಲಿಯೇಲನ
ವಿ ಾ್ಯಥಿರ್ ಾಗಿದೆ್ದನು. ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಅವನು ನನಗೆ ಬಹು
ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇಂದು ಇಲಿ್ಲರುವ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಂತೆಯೇ ಾನೂ ದೇವರ ಸೇವೆಯ ಬಗೆ್ಗ
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ಬಹಳ ಅಭಿ ಾನ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದ. 4 ಯೇಸುವಿನ ಾ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 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 ನಜರೇತಿನ
ಯೇಸು. 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 ದಮಸ್ಕದೊಳಗೆಹೋಗು.
ಾನು ನಿನಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸ ಾಗುವುದು’ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

11 ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ಆ ಬೆಳಕು ನನ್ನನು್ನ ಕುರುಡನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನೂ ಾಣಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಜನರು 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. 13 ಅನನೀಯನು 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. ನೀನು ದೇವರ ೕಜನೆಯನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ ನೀತಿಸ್ವರೂಪನನು್ನ
(ಯೇಸು) ನೋಡಬೇಕೆಂತಲೂ ಆತನ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂತಲೂ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. 15ನೀನು 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 ಾನುಯೇಸುವನು್ನ 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. 20ನಿನ್ನ ಾ ಾದ ಸೆ್ತಫನನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ಾನು
ಅಲಿ್ಲದ್ದದು್ದ ಸಹಜನರಿಗೆಗೊತಿ್ತದೆ. ಸೆ್ತಫನನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲುಅವರು ನಿಧರ್ರಿಸಿ ಾಗ ಾನೂಅದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಗೆ
ಸೂಚಿಸಿ ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲತಿ್ತದ್ದ ಜನರ ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಸಹ
ಾನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದ!’ ಎಂದೆನು.
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21 “ಆದರೆಯೇಸು ನನಗೆ, ‘ಈಗಹೊರಡು,ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲರುವಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ 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
ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿಹೊಡೆಯಲುಸೈನಿಕರಿಗೆಹೇಳಿದನು. ಜನರು ೌಲನವಿರೋಧ ಾಗಿಈರೀತಿ
ಕೂಗಲು ಾರಣವೇನೆಂದು ೌಲನಿಂದಲೇ ಹೇಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ.
25 ಸೈನಿಕರು ಹೊಡೆಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ೌಲನನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತರಲು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ರೋಮ್ ಅಧಿ ಾರಿಗೆ ೌಲನು,
“ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ತೀ ಾರ್ಗಿಲ್ಲದ ರೋಮ್ಪ್ರಜೆ ಬ್ಬನನು್ನ ಹೊಡೆಯಲು ನಿಮಗೆಹಕಿ್ಕದೆ ೕ?”
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.

28 ಸೇ ಾ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
30ಮರುದಿನ, ೌಲನಿಗೆವಿರೋಧ ಾಗಿಯೆಹೂದ್ಯರು ತಂದಆ ಾದನೆಏನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು

ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಮ ಾ ಾಜಕರಿಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಾ್ಯಯಸಭೆಯವರಿಗೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬರಲು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ೌಲನ
ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಅವನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.

23
1 ೌಲನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾ್ಯಯಸಭೆಯನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ, “ಸಹೋದರರೇ, ಾನು ಈ

ದಿನದವರೆಗೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಮನ ಾ್ಸ ಯಿಂದ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 2 ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾದ ಅನನೀಯನು ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ೌಲನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿದ
ಅನನೀಯನು ೌಲನಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದವರಿಗೆ ೌಲನ ಾಯಿಯಮೇಲೆಹೊಡೆಯಲುಹೇಳಿದನು.
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.
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5 ೌಲನು, “ಸಹೋದರರೇ,ಈಮನುಷ ್ಯನು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿ್ಲಲ್ಲ. ‘ನಿಮ್ಮ
ಜನ ಾಯಕರಬಗೆ್ಗ 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.

10ಈ ಾ ಾ್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.

11ಮರುದಿನ ಾತಿ್ರ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವು ಬಂದು ೌಲನ ಬಳಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು, “ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರು!
ನೀನು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವೆ. ನೀನು ರೋಮಿಗೂಹೋಗಿಅಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ
ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಬೇಕು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೌಲನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಕೆಲವುಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಚು
12 ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, ಾವು ೌಲನನು್ನ ಕೊಲ್ಲದ ಹೊರತು

ಏನನೂ್ನ ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಏನನೂ್ನ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬು ಾಗಿ ಹರಕೆ ಾ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.

16 ಆದರೆ ಈ ೕಜನೆಯ ಬಗೆ್ಗ ೌ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. 18ಆದ್ದರಿಂದ 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.
✡ 23:5: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 22:28.



ಅ ಸ್ತಲರ ಾಯರ್ಗಳು 23:19 274 ಅ ಸ್ತಲರ ಾಯರ್ಗಳು 23:35

19ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯುಆ ೌವನಸ್ಥನನು್ನ ಕೈಹಿಡಿದು ಏ ಾಂತ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ,
“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 ಮಂದಿಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ೌಲನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ
ತನಕ ತಿನು್ನವುದೂ ಇಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವುದೂಇಲ್ಲ 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 ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ 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 ಬಳಿಗೆ ಅವನನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲೇಬೇಕು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 25 ಸೇ ಾ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. 30ಆದರೆಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ 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, “ನಿನಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಾನು ನಿನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
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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 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. 5 ಈ
ಮನುಷ ್ಯನು ( ೌಲನು) ಗಲಭೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಜಗತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಎಲೆ್ಲೕ ಇರಲಿ, ಅಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಇವನು ಗಲಭೆಯನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸು ಾ್ತನೆ. ಇವನು ‘ನಜರೇನ’ ಪಂಗಡದ ಾಯಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 6ಅಲ್ಲದೆ,
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. 13ಈಗ ನನಗೆ

ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಈಯೆಹೂದ್ಯರು 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. 15ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ದೇವರಲಿ್ಲ ಾವ ನಿರೀ ಯಿದೆ ೕ
ಅದೇ ನಿರೀ ನನಗೂ ಇದೆ. ನೀತಿವಂತರಿಗೂಅನೀತಿವಂತರಿಗೂಪುನರು ಾ್ಥನ ಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ
ಆ ನಿರೀ . 16ಈ ಾರಣದಿಂದ ಾನು ಾವುದನು್ನ ಸರಿ ಾದದು್ದ ಎಂದು ನಂಬಿದೆ್ದೕನೋ ಅದನು್ನ
ದೇವರಮುಂದೆಯೂಮನುಷ ್ಯರ ಮುಂದೆಯೂ ಾಡಲು ಾ ಾಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

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 ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ನನ್ನನು್ನ
* 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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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 ಾಗಿ ಏ ಾದರೂ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದ್ದರೆ ಏ ಾ್ಯದ ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೋ ಾರೋಪಣೆ
ಾಡಬೇಕಿತು್ತ. 20 ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾ್ಯಯಸಭೆಯಮುಂದೆ ನಿಂತಿ ಾ್ದಗ, ನನ್ನಲಿ್ಲ

ಅವರಿಗೆ ಾವ ಅಪ ಾಧಗಳು ಕಂಡುಬಂದವೆಂದು ಇಲಿ್ಲರುವಈಯೆಹೂದ್ಯರನೆ್ನೕ ಕೇಳು. 21 ಾನು
ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿ ಾ್ದಗ, ‘ಸತ್ತವರು ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದು ಾ್ತರೆಂದು ಾನು ನಂಬುವುದರಿಂದ
ಇಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ!’ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಾನು ಕೂಗಿ
ಹೇಳಿದೆ.”

22ಫೇಲಿಕ್ಸನುಯೇಸುವಿನ ಾ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 ಾದಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದರ
ಬಗೆ್ಗ ೌಲನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅವನು ಆಲಿಸಿದನು. 25 ಆದರೆ ನೀತಿಯ ಾಳೆ್ವ, ಇಂದಿ್ರಯನಿಗ್ರಹ ಮತು್ತ
ಮುಂದೆಬರಲಿರುವ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ಗಳಬಗೆ್ಗ ೌಲನು ಾ ಾಡಿ ಾಗಅವನುಭಯಗೊಂಡು, “ಈಗ
ನೀನು ಹೋಗು! ನನಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಸಮಯವಿರು ಾಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಯಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
26ಆದರೆ ೌಲನು ಲಂಚ ಕೊಡಬಹುದೆಂದು ಅವನು ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಅವನು ಅನೇಕ ಸಲ
ೌಲನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದನು.
27ಆದರೆಎರಡು ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಫೇಲಿಕ್ಸನ ಬದ ಾಗಿ ಸಿರ್ಯಫೆಸ್ತನು ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾದನು.

ಆದರೆ ಫೇಲಿಕ್ಸನು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ೌಲನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ
ಬಿಟು್ಟಹೋದನು.

25
ಸೀಸರನನು್ನ ಾಣಲು ೌಲನು ಾಡಿದಮನವಿ

1 ಫೆಸ್ತನು ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿ ಮೂರು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಸೆಜರೇಯದಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋದನು. 2 ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಪ್ರಮುಖ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಫೆಸ್ತನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ೌಲನಿಗೆವಿರೋಧ ಾಗಿ ದೋ ಾರೋಪಣೆಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು. 3ಅಲ್ಲದೆ ೌಲನನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಫೆಸ್ತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ೌಲನನು್ನ
ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ೕಜನೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 4ಆದರೆ ಫೆಸ್ತನು, “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” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

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
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ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದಕೂ್ಕ ಆ ಾರವಿರಲಿಲ್ಲ. 8 ೌಲನು ಪ್ರತಿ ಾದ ಾಡು ಾ್ತ, “ ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಲಿ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಲಿ ಸೀಸರನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಲಿ ಾವ
ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಡಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9ಆದರೆ ಫೆಸ್ತನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ೌಲನಿಗೆ,
“ನೀನುಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆಹೋಗಬಯಸುವೆ ಾ? ಈದೋ ಾರೋಪಣೆಗಳಕುರಿತು ಾನುಅಲಿ್ಲಯೇ
ನಿನಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುವಿ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

10-11 ೌಲನು, “ಈಗ ಾನು ಸೀಸರನ ಾ್ಯ ಾ ಾ್ಥನದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದೆ್ದೕನೆ. ನನಗೆ
ತೀ ಾರ್ಗಬೇ ಾದದು್ದ ಇಲಿ್ಲಯೇ! ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಾವ ಅಪ ಾ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.

12 ಫೆಸ್ತನು ತನ್ನ ಸಲಹೆ ಾರರೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು, “ನನ್ನ
ವಿಷಯವನು್ನ ಸೀಸರನೇಪರಿಶೀಲಿಸಲಿಎಂದು ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದನಿನ್ನನು್ನ ಸೀಸರನಬಳಿಗೇ
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 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 ಮೇಲೆ ದೋ ಾರೋಪಣೆ
ಾಡುತಿ್ತರವವರನು್ನ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಸಂಧಿಸಿ ಅವರ 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. 19ಅವರು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಧಮರ್ಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟಿ್ಟದ್ದವು ಮತು್ತ
ಯೇಸು ಎಂಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕುರಿತ ಾ್ದಗಿದ್ದವು. ಸತು್ತಹೋದ ಯೇಸು ಈಗ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು
ೌಲನು ಹೇಳಿದನು. 20 ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನನಗೆ ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾನು ೌಲನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ
ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವೆ ಾ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆನು. 21 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು,

‘ಚಕ್ರವತಿರ್ಯೇ (ಸೀಸರನೇ) ನನ್ನ ಾದವನು್ನ ತೀ ಾರ್ನಿಸಲಿ. ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ
ಸಂರ ಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ರೋಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಚಕ್ರವತಿರ್ಯ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸುವ ತನಕ ಅವನನು್ನ ಾವಲಿನಲಿ್ಲರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದೆನು.”

22ಅಗಿ್ರಪ್ಪನು ಫೆಸ್ತನಿಗೆ, “ಈಮನುಷ ್ಯನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೂ ಇಷ್ಟವಿದೆ”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಫೆಸ್ತನು, “ಅವನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ನೀನು ಾಳೆ ಕೇಳಬಹುದು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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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.
24ಫೆಸ್ತನು 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, ಇವನಿಗೆಮರಣದಂಡನೆ 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. 26ಆದರೆ ಇವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸೀಸರನಿಗೆ ಬರೆಯಲು
ನಿದಿರ್ಷ್ಟ ಾದ ಅಪ ಾಧವೇನೂ ನನಗೆ ತೋರುತಿ್ತಲ್ಲ. 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

1ಅಗಿ್ರಪ್ಪನು ೌಲನಿಗೆ, “ಈಗನೀನು ನಿನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಾ ಾಡಬಹುದು”ಎಂದುಹೇಳಿದನು. 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. 5ಈ
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. 7 ಈ ಾ ಾ್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!
8 ಸತ್ತವರನು್ನ 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 ಅವರ ಾಯಿಂದ



ಅ ಸ್ತಲರ ಾಯರ್ಗಳು 26:12 279 ಅ ಸ್ತಲರ ಾಯರ್ಗಳು 26:25

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. ಆಗಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಾಗಿತು್ತ.
ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಆಗ ಆ ಾಶದಿಂದ ಸೂಯರ್ನಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ಬೆಳಕೊಂದು ಬಂದು ನನ್ನ
ಸುತ್ತಲೂಮತು್ತ ನನೊ್ನಂದಿಗೆಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿತು. 14 ಾವೆಲ್ಲರೂ ನೆಲಕೆ್ಕ
ಬಿದೆ್ದವು. ಆಗ ಾಣಿ ಂದುಯೆಹೂದ್ಯರ ಾ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 ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುತಿ್ತರುವ ಯೇಸುವೇ ಾನು. 16 ಎದೆ್ದೕಳು! ನಿನ್ನನು್ನ

ನನ್ನ ಸೇವಕನ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾ ಯ ಾ್ನಗಿಯೂ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಈ ಹೊತು್ತ ಾನು ನಿನಗೆ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡಲಿರುವ ದಶರ್ನಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ
ನೀನು ಜನರಿಗೆ ಾ ಾಗಿರುವೆ. ಇದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಈ ಹೊತು್ತ ಾನು ನಿನಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
17 ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರಿಂದಲೂಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ 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
ಇಡುವುದರಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರ ಾದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಾಲು ಹೊಂದುವರು’ ಎಂದನು.”
ತನ್ನ ಸೇವೆಯಬಗೆ್ಗ ೌಲನ ವಿವರಣೆ

19 ೌಲನು ಾತನು್ನಮುಂದುವರಿಸಿಹೀಗೆಂದನು: “ ಾಜ ಾದಅಗಿ್ರಪ್ಪನೇ, ಾ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 ಬಳಿಕಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂಜುದೇಯದಪ್ರತಿ ಂದು ಾಗಕೂ್ಕ ಹೋಗಿಅಲಿ್ಲರುವಜನರಿಗೆ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಅಲ್ಲದೆಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರ ಬಳಿಗೂ ಹೋದೆನು.

21 “ಈ ಾರಣಗಳಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ನನ್ನನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಬಂಧಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. 22 ಆದರೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು. ಆತನು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನನಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಂದು ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ಾನು ಕಂಡ
ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ಾ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಾನು ಾವ ಹೊಸದನೂ್ನ ಹೇಳದೆ,
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಮುಂದೆ ನೆರವೇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನೕ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

23ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಧೆಪಟು್ಟ ಸತು್ತ, ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ದಲನೆಯವ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದು,ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೂ ಬೆಳಕನು್ನ ತರು ಾ್ತನೆಂದು ೕಶೆಮತು್ತ 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 ಾತುಗಳು ಮೂಖರ್ನ ಾತುಗಳಲ್ಲ. ಾನು

* 26:14: ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಷೆ ಅರಮೇಯಿಕ್ಅಥ ಾ ಹೀಬೂ್ರ ಾಷೆ.
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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 ೕ ಅದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ನೀನು ಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಂದು

ನನ್ನನು್ನ ಆಲಿಸುತಿ್ತರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದಿ ನನ್ನಂತೆಯೇ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಾನು ದೇವರಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆಈ 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
ಕೈದಿಗಳಿಗೂಜೂಲಿಯಸ್ 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. ಅರಿ ಾ್ತಕರ್ನು
ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನುಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ 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 ಾದಿಂದಬಂದಹಡಗೊಂದು “ಮುರ”ದಲಿ್ಲ ಇದು್ದದ್ದನು್ನ ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಯು ಕಂಡನು.
ಈಹಡಗು 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. ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೂದ್ಯರ ಉಪ ಾಸ ದಿನ* ಆಗಲೇ ಕಳೆದಿತು್ತ. 10ಆದ್ದರಿಂದ
ೌಲನು ಅವರಿಗೆ, “ಜನರೇ, ಈ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ
ತೋರುತ್ತದೆ. ಹಡಗು ಮತು್ತ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲರುವ ವಸು್ತಗಳು ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಾ್ರಣಗಳು ಸಹ
* 27:9: ಉಪ ಾಸ ದಿನ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಈ ಪವಿತ್ರದಿನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಚಳಿ ಾಲ ಆರಂಭ ಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ
ಚಂಡ ಾರುತಗಳು ಬರುವ ಾಲವದು.
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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

13 ಬಳಿಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಳಿಯು ದ ಣದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೀಸತೊಡಗಿತು. ಹಡಗಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು,
“ನಮಗೆ ಬೇ ಾಗಿದು್ದ ಈ ಾಳಿಯೇ, ಈಗ ಅದು ನಮಗೆ ದೊರಕಿತು!” ಎಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹಡಗಿನ ಲಂಗರನು್ನ†ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎಳೆದರು. ಾವು ಕೆ್ರೕಟ್ ದಿ್ವೕಪದ ಕ ಾವಳಿಯಲೆ್ಲೕ
ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿದೆವು. 14 ಆದರೆ “ಈ ಾನ್ಯ ಾರುತ”‡ ಎಂಬ ಬಿರು ಾಳಿಯು ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲ
ಬೀಸತೊಡಗಿ 15 ಹಡಗನು್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಹಡಗು ಅದಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿ ಚಲಿಸಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾಳಿಯು ಬೀಸುವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗತೊಡಗಿದೆವು.
16 ಾವು “ ಾವ್ದ” ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ದಿ್ವೕಪದ ಮರೆಯಲಿ್ಲ ಾದುಹೋದೆವು. ಆಗ ಾವು ಹಡಗಿನಲಿ್ಲದ್ದ

ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿಯನು್ನ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. ಆದರೂ ಆ ಕೆಲಸ ಬಹಳ
ಪ್ರ ಾಸಕರ ಾಗಿತು್ತ. 17 ಬಳಿಕ ಹಡಗು ಒಡೆದುಹೋಗದಂತೆ ಹಡಗಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ
ಬಿಗಿದರು. ಅನಂತರ “ಸತಿರ್ಸ್” ಎಂಬ ಕಳು್ಳಸುಬಿನಲಿ್ಲ ಹಡಗು ಎಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವುದೊ ಎಂದು
ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾಯಿಯನು್ನ§ ಇಳಿಸಿ ಹಡಗನು್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಲು ಾಳಿಗೆ ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.

18 ಮರುದಿನ, ಬಿರು ಾಳಿ ರಭಸ ಾಗಿ ಬೀಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಜನರು ಹಡಗಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವು
ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಎಸೆದುಬಿಟ್ಟರು. 19ಒಂದು ದಿನ ಾದ ನಂತರ ಹಡಗಿನ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ
ಕೈ ಾರೆ ಎಸೆದು ಬಿಟ್ಟರು. 20 ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಾವು ಸೂಯರ್ನ ಾ್ನಗಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ನೋಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಿರು ಾಳಿಯುಭೀಕರ ಾಗಿತು್ತ. ಾವುಜೀವಸಹಿತಉಳಿಯುತೆ್ತೕವೆ ಎಂಬನಿರೀ
ಕಳೆದುಹೋಯಿತು. ಾವು ಾಯುತೆ್ತೕವೆ ಎಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡೆವು.

21 ಆ ಜನರು ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಊಟ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಒಂದು ದಿನ ೌಲನು
ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ಜನರೇ, ಕೆ್ರೕಟ್ ದಿ್ವೕಪದಿಂದ ಹೊರಡಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಬೇಕಿತು್ತ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಇಷು್ಟ ಕಷ್ಟ ಾಗಲಿ
ನಷ್ಟ ಾಗಲಿ ಆಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 22ಈಗ ಾದರೋ ನೀವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ! ಆದರೆ ಹಡಗು ಾಶ ಾಗುವುದು. 23 ಕಳೆದ ಾತಿ್ರ
ದೇವರಬಳಿಯಿಂದದೂತನೊಬ್ಬನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆಬಂದಿದ್ದನು. ಆದೇವರನೆ್ನೕ ಾನುಆ ಾ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. 26 ಆದರೆ ಾ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.
† 27:13: ಲಂಗರು ಹಡಗಿನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಇಳಿಬಿಡುವ ಾರ ಾದ ಕಬಿ್ಬಣದ ಸಲಕರಣೆ. ‡ 27:14: ಈ ಾನ್ಯ ಾರುತ ಉತ್ತರ
ಮತು್ತ ಪೂವರ್ ದಿಕು ್ಕಗಳ ನಡುವಿನ ಾಗ. § 27:17: ಾಯಿಹಡಗಿಗೆ ಕಟು್ಟವ ಬಟೆ್ಟ.
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ನೀರು ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ಅಡಿ ಆಳ ಾಗಿತು್ತ. ಅವರು ಇನೂ್ನ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಹೋಗಿ ಹಗ್ಗವನು್ನ
ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿಯಬಿಟ್ಟರು. ಅಲಿ್ಲ 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. 32 ಆದ್ದರಿಂದ 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. 34 ಈಗ 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. 36-37 ಆಗ 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
ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳುಹಡಗಿನ ಹಿಂ ಾಗಕೆ್ಕ ಬಡಿದು ಚೂರುಚೂರು ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿದವು.

42 ಕೈದಿಗಳಲಿ್ಲ ಾರೂ ಈಜಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆಂದು ಸೈನಿಕರು ಕೈದಿಗಳನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. 43 ಆದರೆ ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿ ಾದ ಜೂಲಿಯಸನು ೌಲನನು್ನ
ಉಳಿಸಲಪೇ ಸಿ ಕೈದಿಗಳನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈಜು ಬಲ್ಲವರೆಲ್ಲರು ನೀರಿಗೆ
ಧುಮುಕಿ ಈಜಿಕೊಂಡು ದಡಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಜೂಲಿಯಸನು ಹೇಳಿದನು. 44ಉಳಿದ ಜನರು
ಹಲಗೆಗಳ ಅಥ ಾ ಹಡಗಿನ ತುಂಡುಗಳ ಸ ಾಯದಿಂದ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದಡವನು್ನ ಸೇರಿದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಾಯಲಿಲ್ಲ.

28
ಾಲ್ಟ ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲ ೌಲನು

1 ಾವು ಸುರ ತ ಾಗಿ ದಡವನು್ನ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಾಲ್ಟ ದಿ್ವೕಪವೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
2 ಆಗ ಮಳೆಯು ಸುರಿಯುತಿ್ತತು್ತ ಮತು್ತ ತುಂಬ ಚಳಿಯಿತು್ತ. ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು ನಮಗೆ
ವಿಶೇಷ ಾದ ಕರುಣೆತೋರಿ ನಮ ಾಗಿ ಬೆಂಕಿಹೊತಿ್ತಸಿ ನಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಆ ಾ್ವನಿಸಿದರು. 3 ೌಲನು
ಒಂದು ಹೊರೆ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಅದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಾಕುತಿ್ತರಲು ಅದರ ಾವಿನ
ದೆಸೆಯಿಂದ ವಿಷದ ಾ ಂದು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ೌಲನ ಕೈಗೆ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿತು. 4 ೌಲನ ಕೈಗೆ

** 27:40: ಚು ಾ್ಕಣಿ ಹಡಗು ದಿಕು ್ಕ ಬದ ಾಯಿಸಲು ಸ ಾಯ ಾಡುವ ಒಂದು ಾಧನ.
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ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಾವನು್ನ ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು ನೋಡಿ, “ಇವನು ಕೊಲೆ ಾರನೇ ಸರಿ! ಇವನು
ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಾಯದಿದ್ದರೂ ಇವನು ಬದುಕುವುದು ಾ್ಯಯಕೆ್ಕ* ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5 ಆದರೆ ೌಲನು ಆ ಾವನು್ನ ಬೆಂಕಿ ಳಕೆ್ಕ ಾಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು. ೌಲನಿಗೆ ಾವ
ಾನಿಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 6 ೌಲನ ಮೈ ಊದಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಸತು್ತಬೀಳು ಾ್ತನೆ ಎಂದು ಅವರು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ೌಲನನೆ್ನೕ ಬಹು ಹೊತಿ್ತನವರೆಗೆ ದಿಟಿ್ಟಸಿ 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.
9 ಇ ಾ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 ಾ್ಸಂಡಿ್ರಯ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬಂದ ಹಡಗೊಂದನು್ನ ಾವು ಹತಿ್ತದೆವು. ಆ ಹಡಗು 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 ರೋಮಿಗೆ
ಹೊರಟೆವು. 15 ಾವು ಇಲಿ್ಲರುವುದು ರೋಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಭೇಟಿ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ “ಅಪಿ್ಪಯ” ಾರುಕಟೆ್ಟಗೂ‡ ಮತು್ತ “ತಿ್ರಛತ್ರ”§ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಬಂದರು.
ಈವಿ ಾ್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.

17ಮೂರು 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. ಆದರೆನನ್ನನು್ನಮರಣದಂಡನೆಗೆಗುರಿ ಾಡುವಂಥ ಾವಅಪ ಾಧವನೂ್ನ
ಅವರು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 19 ಆದರೆ
ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅದಕೆ್ಕ ಆ ೕಪಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ರೋಮಿನಲಿ್ಲ ಸೀಸರನ ಮುಂದೆ
ವಿಚಾರಣೆ ಾಗಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನರು ಾಡಿದು್ದ ತಪೆ್ಪಂದು ಾನು
* 28:4: ಾ್ಯಯ “ ಾ್ಯಯ ಎಂಬ ದೇವರು ಕೆಟ್ಟವರನು್ನ ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂಬುದು ಆ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಾಗಿತು್ತ. † 28:13:
ನೈರುತ್ಯ ದ ಣಮತು್ತ ಪಶಿ್ಚಮದಿಕು ್ಕಗಳ ನಡುವಿನ ದಿಕು ್ಕ. ‡ 28:15: ಅಪಿ್ಪಯ ಾರುಕಟೆ್ಟ ರೋಮಿನಿಂದ 27ಮೈಲಿ ದೂರದಲಿ್ಲದೆ.
§ 28:15: ತಿ್ರಛತ್ರ ರೋಮಿನಿಂದ 30ಮೈಲಿ ದೂರದಲಿ್ಲದೆ.
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ನಿಮಗೆಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. 20ಆದ ಾರಣವೇ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಲುಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾ ಾಡಲು
ಬಯಸಿದೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನಿರೀ ಯಲಿ್ಲ ಾನು ನಂಬಿಕೆ ಇಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದಲೇ ಈ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ
ಬಂಧಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21-22ಯೆಹೂದ್ಯರು ೌ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 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 ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 29ನೇ ವಚನವನು್ನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ ೌಲನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, 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. 2ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆಈಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೊಡುವು ಾಗಿ
ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ತನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು.
3-4 ದೇವರ ಮಗನೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯವೇ ಆ ಸು ಾತೆರ್.
ಮನುಷ ್ಯತ್ವದ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಆತನು ಾವೀದನ† ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದನು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಪರಿಶುದ್ಧ
ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಮ ಾಶಕಿ್ತ ಡನೆ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದು ಾನೇ ದೇವರ
ಮಗನೆಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.

5ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನಮೂಲಕ ಾಗಿ ನನಗೆಅ ಸ್ತಲನೆಂಬವಿಶೇಷ 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.
7ರೋಮಿನಲಿ್ಲರುವವರೂದೇವರಪವಿತ್ರ ಜನ ಾಗಿರುವುದ ಾ್ಕಗಿದೇವರಿಂದಲೇ 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.

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 ಗಿ್ರೕಕರಮತು್ತ ಗಿ್ರೕಕರಲ್ಲದವರ, ಾಗೂ ಾನಿಗಳಮತು್ತ ಮೂಢರ
ಸೇವೆ ಾಡಲೇಬೇಕು. 15 ಆದ ಾರಣ ರೋಮಿನಲಿ್ಲರುವ ನಿಮಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಲು
ಬಹಳ ಾಗಿ ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

16 ಾನು ಸು ಾತೆರ್ಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಂಬುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರನು್ನ
ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಂದರೆ ದಲನೆಯ ಾಗಿ, ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಅನಂತರ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರನು್ನ
ಸಹ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ಸು ಾತೆರ್ ಎಂಬ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸು ಾ್ತನೆ. 17ಹೇಗೆಂದರೆ,

* 1:1: ಅ ಸ್ತಲ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಾಗಿಯೇಸುವಿನಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು. † 1:3-4: ಾವೀದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ.
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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. 19ದೇವರು
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.

20ಜನರು ದೇವರ ನಿತ್ಯಶಕಿ್ತಯ ಾ್ನಗಲಿ ಆತನ ದೈವತ್ವಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಾಣ ಾರರು. ಆದರೆ ಲೋಕದ
ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭ ಾಗಿ ಅಥರ್ ಾಗುತ್ತವೆ. ದೇವರು ಾಡಿದ
ಸೃಷಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಆ ಸಂಗತಿಗಳುಸ್ಪಷ್ಟ ಾ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 ಾಡಿದರು. 25ಅವರು 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. 27ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಪುರುಷರು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೊಂದಿಗೆ
ಪಡೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಸಹಜ ಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪಕರ್ವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಉದೆ್ರೕಕಗೊಂಡ ಸಲಿಂಗ ಾಮಿಗ ಾದರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ದುನರ್ಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳಿಗೆ ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

28 ದೇವರ ನಿಜ ಾನವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಅವರನು್ನ
ಅವರ ಅ ೕಗ್ಯ ಾವಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾವು ಾಡ ಾರದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತರೆ. 29 ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದು ಬಗೆಯ ಾಪ, ದುಷ್ಟತನ, ಾ್ವಥರ್, ದೆ್ವೕಷ, ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ,

ಕೊಲೆ, ಹೊಡೆ ಾಟ, ಸುಳು್ಳನುಡಿ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅವರು
ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯು ಾ್ತರೆ; 30 ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಚಾಡಿ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ; ದೇವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಸೊಕಿ್ಕನವರೂ ಅಹಂ ಾರಿಗಳೂಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಬ ಾಯಿಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಕೇಡಿನ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಹುಡುಕುವವರೂ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರೂ ಮೂಖರ್ರೂ
ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. 31ಅವರು ಾವುಕೊಟ್ಟ ಾತನು್ನ ನೆರವೇರಿಸದವರೂಬೇರೆಯವರಿಗೆಮಮತೆಯ ಾ್ನಗಲಿ
ಕರುಣೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ತೋರದವರೂಆಗಿ ಾ್ದರೆ. 32ಇಂಥವರಿಗೆಮರಣದಂಡನೆಆಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರ
✡ 1:17: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಹಬಕೂ್ಕಕ 2:4.
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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. ನೀವೂಆಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.
ಆದರೆಅದೇ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವೂ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವುಅವರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡು ಾಗ,
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೇ ತೀಪುರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 2 ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಾಡುವ
ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ತೀಪುರ್ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆತನ ತೀಪುರ್ ಾ್ಯಯ ಾದುದೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
3 ಆ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಾ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 ಕನಿಕರ
ಉಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; ಾಳೆ್ಮ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಾ ಾರ್ಟಾಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಮ ಾಗಿ
ಾದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಆತನ ಕರುಣೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು
ನಿಮ್ಮಹೃದಯಗಳನೂ್ನ ಜೀವಿತಗಳನೂ್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದುದೇವರಕನಿಕರವನು್ನ
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

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

12ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಮತು್ತ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿಯೂ ಇಲ್ಲದ ಜನರು
ಾಪ ಾಡು ಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಾಪ
ಾಡುವವರು ಾಶ ಾಗುವರು. 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 ಹೇಳುವಪ್ರತಿ ಂ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. 15ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಆ ಾವಿಧಿಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾವುದು ಸರಿ,
ಾವುದು ತಪು ್ಪ ಎಂಬುದನು್ನ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಬಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ನಡತೆಯಿಂದಲೇ
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ತೋಪರ್ಡಿಸು ಾ್ತರೆ. ಇದು ಸತ್ಯವೆಂಬುದನು್ನ ಅವರ ಮನ ಾ್ಸ ಯು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ
ಅಂತಃಪ್ರ ಯೇ ಅವರನು್ನ ದೋಷಿಗಳೆಂದೋ ಇಲ್ಲವೆ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳೆಂದೋ ತೀ ಾರ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

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

17 “ ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯನು” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾದರೂ ಏನು?
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಸಮೀಪ ಾಗಿರುವು ಾಗಿ ನೀನು ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವೆ.
18 ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಿಂದ 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. 23ನೀನು 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.
26 ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ 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. 29ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ 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 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,ದೇವರುಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ ತನ್ನಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ
✡ 2:24: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ 52:5;ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 36:20.
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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 ಾಗಿಯೂಮಹಿಮೆ ಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರಲು ನನಗೆ ‘ ಾಪಿ’ಎಂಬತೀ ಾರ್ಗುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು
ಒಬ್ಬನು ಕೇಳಬಹುದು. 8 “ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವಂತೆ ಾವು ಕೇಡು ಾಡೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕೂ್ಕ
ಅದಕೂ್ಕ ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ ಟೀಕಿಸು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಾವು ಅಂಥ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಆ ಜನರು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರಿಗೆ
ದಂಡನೆ ಾಗಲೇಬೇಕು.
ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ

9 ಹೀಗಿರಲು, ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಾಗಿದೆ್ದೕ ೕ? ಇಲ್ಲ!
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೂ ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಗಲೇ ನಿರೂಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಾಪ ಾಡಿ ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 10ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ:

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

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

ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಅ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
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
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19ಧಮರ್ ಾ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 ಾಪದಿಂದಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ, ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 25ದೇವರು
ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆ ಾಗರ್ವೇ
ಯೇಸು. ದೇವರುಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಮೂಲಕ ಾಪವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಾ್ತನೆ. ದೇವರು ಾಡುವಂಥದು್ದ
ಾ ಾಗಲೂ ಸರಿ ಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಾ್ಯಯಬದ್ಧ ಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ದೇವರು ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿದು್ದ ಜನರನು್ನ ಅವರ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ದಂಡಿಸದೆ
ಹೋ ಾಗಲೂ ದೇವರು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದನು. 26 ಹೀಗೆ ದೇವರು ಾನೇ ನೀತಿವಂತನೆಂಬುದನು್ನ
ಮತು್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಾವನನೆ್ನೕ ಆಗಲಿನೀತಿವಂತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆಂಬದನು್ನ
ನಿರೂಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

27ಹೀಗಿರಲು, 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? 2ಅವನು 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 ಸಲ್ಲತಕ ್ಕದೆ್ದೕ ಆಗಿದೆ.
5ಆದರೆಒಬ್ಬನು ಾನು ಾಡುವ ಾವುದೇ ಾಯರ್ದಮೂಲಕ ಾಗಲಿತನ್ನನು್ನ ನೀತಿವಂತನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲೇಬೇಕು. ಆಗ ದೇವರು ಆ

✡ 4:3: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 15:6.
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ವ್ಯಕಿ್ತಯ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನನು್ನ ನೀತಿವಂತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು. ದೇವರು
ದುಷ್ಟರನು್ನ ಸಹ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು. 6ದೇವರು 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

9ಈ ಾ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. 11ದೇವರು 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 ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತರೆಂದು
ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವರು. 12 ಅಲ್ಲದೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಅಬ್ರ ಾಮನು
ತಂದೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಅವನನು್ನ ಅವರ ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವಂಥದು್ದ ಅವರ
ಸುನ್ನತಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ದಲು ಹೊಂದಿದ್ದ
ನಂಬಿಕೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅವರು ಜೀವಿಸಿದರೆ ಾತ್ರ ಅವನು ಅವರ ತಂದೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ನಂಬಿಕೆಯೇ ಾಗರ್
13 ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೂ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಜಗತ್ತನೆ್ನೕ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ದೇವರು
ಾ ಾ್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 ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವೂ
ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿದೆ. 15ಏಕೆಂದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗದೆ ಹೋ ಾಗ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು
ದೇವರ ಕೋಪವನು್ನ ಾತ್ರ ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

16 ಆದ ಾರಣ ಜನರು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ದೇವರ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಾ ಾ್ದನವು ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆ ಾಗಬೇಕೆಂತಲೇ ಹೀ ಾಯಿತು. ಾ ಾ್ದನವು ಉಚಿತ
ಕೊಡುಗೆ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಬ್ರ ಾಮನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು. ಈ
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅಧೀನ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಾತ್ರವಲ್ಲ,
ಅಬ್ರ ಾಮನಂತೆ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ ಾಗಿದೆ. ಅಬ್ರ ಾಮನು ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ
* 4:9: ಸುನ್ನತಿ ಆದಿ ಾಂಡ 17:9-14.
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ತಂದೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 17 “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ”✡
ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲೆ್ಲೕ ಬರೆದಿದೆ. ಇದು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸತ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಸತ್ತವರಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ
ಕೊಡುವವನೂ ಇನೂ್ನ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವವನೂ ಆಗಿರುವ ದೇವರನು್ನ
ಅಬ್ರ ಾಮನು ನಂಬಿದನು.

18 ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಮಕ್ಕ ಾಗುವ ಆಸ್ಪದವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವನು ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿ
ತನ್ನ ನಿರೀ ಯಲಿ್ಲಯೇ ಮುಂದುವರೆದನು. ಆದ ಾರಣವೇ ಅವನು ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ
ತಂದೆ ಾದನು. ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “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 ಾತುಗಳುಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದು 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 ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾನವಿದೆ. 2 ಈಗ ಾವು
ಆನಂದಿಸುತಿ್ತರುವ ದೇವರ ಕೃ ಾಶ್ರಯಕೆ್ಕ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ನಮ್ಮನು್ನ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ತಂದಿ ಾ್ದನೆ.
ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವೆವು ಎಂಬ ನಿರೀ ಯು ನಮಗಿರುವುದರಿಂದ ಾವು ಬಹು
ಸಂತೋಷ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 3ಅಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಂತೋಷ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಏಕೆಂದರೆ,
ಈಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳುನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಾಳೆ್ಮಯನು್ನಉಂಟು ಾಡುತ್ತವೆ. 4 ಾವುಬಲ ಾ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 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. 8ಆದರೆ ಾವು ಇನೂ್ನ ಾಪಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದಗಲೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು
ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಣಕೊಟ್ಟನು. ದೇವರಿಗೆನಮ್ಮಮೇಲಿರುವಮ ಾಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

9 ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಮೂಲಕ ದೇವರ
ಕೋಪದಿಂದ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 10ಅಂದರೆ, ಾವು ದೇವರ ಶತು್ರಗ ಾಗಿ ಾ್ದಗಲೇ,
✡ 4:17: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 17:5. ✡ 4:18: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 15:5. ✡ 4:22: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ
15:6.
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ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಈಗ ಾವು ದೇವರ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಾ್ರಣದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನು್ನ
ರ ಸುವುದು ಮತ್ತಷು್ಟ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿದೆ. 11 ಇಷು್ಟ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಾವು ದೇವರಲಿ್ಲ ಹಷಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ಈಗ ಾವು ದೇವರ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿರುವುದು
ಯೇಸುವಿನಿಂದಲೇ.
ಆ ಾಮಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನು

12 ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು (ಆ ಾಮ) ಾಡಿದ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಾಪವು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದಿತು. ಆ
ಾಪದೊಂದಿಗೆ ಮರಣವೂ ಬಂದಿತು. ಆದ ಾರಣವೇ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಾಯಲೇಬೇಕು; ಏಕೆಂದರೆ
ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಾಪ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. 13 ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕಿ ್ಕಂತ ದಲೇ ಾಪವು
ಲೋಕದಲಿ್ಲತು್ತ. ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದೇವರು ಜನರ ಾಪವನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
14 ಆದರೆ ಆ ಾಮನ ಾಲದಿಂದ ೕಶೆಯ ಾಲದವರೆಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಾಯಲೇಬೇ ಾಯಿತು.
ಆ ಾಮನು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸತ್ತನು. ದೇವರ ಆ ಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದದೆ್ದೕ ಆ ಾಪ.
ಆದರೆ ಆ ಾಮನು ಾಡಿದ ಾಪಕೆ್ಕ ಸರಿಸ ಾನ ಾದ ಾಪವನು್ನ ಾಡಿಲ್ಲದವರು ಸಹ
ಾಯಬೇ ಾಯಿತು.
ಆ ಾಮನು ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರಲಿದ್ದ ಒ ಾ್ಬತನಿಗೆ (ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ) ಮುನೂ್ಸಚನೆ ಾಗಿದ್ದನು.

15 ಆದರೆ ದೇವರ ಉಚಿತ 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 ಕೊಡುಗೆಅದಕೆ್ಕ ತದಿ್ವರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಾಪಗಳದೆಸೆಯಿಂದದೇವರಉಚಿತ ಾದ
ಕೊಡುಗೆ ಬಂದಿತು. ಆಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆ ಜನರನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತದೆ. 17ಒಬ್ಬನು ಾಪ
ಾಡಿದನು, ಆ ಒಬ್ಬನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಮರಣವು ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ಆಳಿ್ವಕೆ ನಡೆಸಿತು. ಆದರೆ ಈಗ

ಕೆಲವು ಜನರು ದೇವರಪೂಣರ್ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ಆತನಉಚಿತ ಾದ
ಮ ಾ ಕೊಡುಗೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿಯು ಅವರುಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ ಆ ಒಬ್ಬ
ಪುರುಷನಮೂಲಕ, 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 ಜನರಿಗೆಅದು ನಿಜ ಾದ ಜೀವವನು್ನ ತರುತ್ತದೆ. 19ಒಬ್ಬನು
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. ಆದರೆಜನರು ಹೆಚು್ಚ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾಗ,ದೇವರು
ಅವರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಕೃಪೆಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. 21 ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಪವು ಮರಣದ ಮೂಲಕ
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಳಿ್ವಕೆ ನಡೆಸಿತು. ಆದರೆ ದೇವರು ಜನರನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ
ಕೃಪೆಯನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಈ ಕೃಪೆಯು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ
ನಮಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ತರುತ್ತದೆ.

6
ಾಪದ ಾಲಿಗೆ ಸತ್ತವರು, ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಜೀವಂತರು

1 ಾ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿ ಾ್ರಯವೇನು? ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಕೃಪೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಲೆಂದು
ಾವು ಾಪದಲೆ್ಲೕ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೇ? 2 ಇಲ್ಲ! ಾವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಾಪಮಯ ಜೀವಿತಗಳ
ಾಲಿಗೆ ಸತು್ತಹೋದೆವು. ಹೀಗಿರಲು, ಾವು ಾಪದಲೆ್ಲೕ ಜೀವಿಸಲು ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ? 3 ಾವು
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ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾದೆವು ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟ ಾ?
ನಮ್ಮ ದೀ ಾ ಾ್ನನದಮೂಲಕ ಾವುಆತನಮರಣದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾದೆವು. 4ಹೀಗಿರ ಾ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. 6 ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಜೀವಿತವು
ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಸತು್ತಹೋಯಿತೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಾಪಸ್ವ ಾವಕೆ್ಕ
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾವ ಅಧಿ ಾರ ಇರ ಾರದೆಂತಲೂ ಾವು ಾಪಕೆ್ಕ ಗು ಾಮ ಾಗಿರ ಾರದೆಂತಲೂ
ಹೀ ಾಯಿತು. 7 ಾಪದ ಾಲಿಗೆ ಸತ್ತವನು ಾಪದ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ.

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. 11ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಪದ ಶಕಿ್ತಯ ಾಲಿಗೆ ಸತ್ತವರೆಂದುಮತು್ತ 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 ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿರಿ. 14 ಾಪವು ನಿಮ್ಮ
ಒಡೆಯ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ನೀವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅಧೀನರಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ದೇವರ
ಕೃಪೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

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

ಕೃಪೆಯ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ಾಪ ಾಡಬೇಕೇ? ಇಲ್ಲ! 16 ನೀವು ಾವನಿಗೆ
ಗು ಾಮರಂತೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುತಿ್ತೕರೋ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ನೀವು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಗು ಾಮ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ನೀವು
ಾವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುತಿ್ತೕರೋ ಅವನೇ ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಾಪವ ಾ್ನದರೂ

ಅನುಸರಿಸಬಹುದುಅಥ ಾದೇವರಿ ಾದರೂವಿಧೇಯ ಾಗಬಹುದು. ಾಪವುಆತಿ್ಮಕಮರಣವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ, ಆ ವಿಧೇಯತೆಯು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತದೆ. 17ಹಿಂದಿನ ಾ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. 19ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಉ ಾಹರಣೆಯಮೂಲಕ ಾನು
ಇದನು್ನ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳನು್ನ ಾಪಕೂ್ಕ
ದುಷ್ಟತ್ವಕೂ್ಕ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದರಿ. ನೀವು ದುಷ್ಟತ್ವ ಾ ್ಕಗಿ ಾತ್ರ ಜೀವಿಸಿದಿರಿ. ಅದೇ
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ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳನು್ನ ನೀತಿಗೆ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಬೇಕು.
ಆಗ ನೀವು ದೇವರಿ ಾಗಿ ಾತ್ರ ಜೀವಿಸುತಿ್ತೕರಿ.

20 ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ಾಪಕೆ್ಕ ಗು ಾಮ ಾಗಿದಿ್ದರಿ ಮತು್ತ ನೀತಿಯ ಹತೋಟಿಗೆ
ಒಳ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 21 ನೀವು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದಿರಿ. ಈಗ ನೀವು ಆ ಾಯರ್ಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾಚಿಕೆಪಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆ ಾಯರ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದವೇ? ಇಲ್ಲ. ಆ ಾಯರ್ಗಳು ಆತಿ್ಮಕ
ಮರಣವನು್ನ ಾತ್ರ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತವೆ. 22 ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ
ದೇವರ ಗು ಾಮ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನವೂನಿತ್ಯಜೀವವೂದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
23ಜನರು ಾಡುವ ಾಪಕೆ್ಕ ಮರಣವೇ ಸಂಬಳ. ಆದರೆ ದೇವರಉಚಿತ ಾ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 ಾನೂನಿನ ಪ್ರ ಾರ ಅವನಿಗೆ
ಬದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡನು ತೀರಿಕೊಂಡರೆ, ವಿ ಾಹದ ಾನೂನಿನಿಂದ ಆಕೆಯು
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. 3 ಆದರೆ ತನ್ನ ಗಂಡನು ಜೀವದಿಂದಿರು ಾಗಲೇ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಆಕೆಯು ವ್ಯಭಿಚಾರವೆಂಬ ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗು ಾ್ತಳೆಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು

ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡನು ಸತು್ತಹೋದರೆ ಆಕೆಯು ವಿ ಾಹದ ಹಂಗಿನಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ತನ್ನ ಗಂಡನು ತೀರಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಆಕೆಯು ವ್ಯಭಿಚಾರವೆಂಬ ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
4 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ವ ಾವವು

ಸತು್ತಹೋಯಿತು; ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾದಿರಿ.
ಈಗ ನೀವು, ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂ ಾತನಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಾವು
ದೇವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಫಲವನು್ನ ಫಲಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 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. 6ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು
ನಮ್ಮನು್ನ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳಂತೆ ಬಂಧಿಸಿತು್ತ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ವ ಾವವು ಸತು್ತಹೋದ ಾರಣ
ಾವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಾವು ಲಿಖಿತ ನಿಯಮಗ ಡನೆ
ಹಳೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡದೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮ ಪೆ್ರೕರಿತ ಾದ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸೇವೆ
ಾಡುತೆ್ತೕವೆ.
ಾಪದೊಡನೆ ಹೋ ಾಟ

7 ಾಪ ಮತು್ತ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವು ಾಗಿ ನೀವು
ಾವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಾಪವೆಂದರೆ ಏನೆಂಬುದನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಂದೇ ನನಗೆ ಏಕೈಕ ಾಗರ್ ಾಗಿದೆ. ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದು ಾಶೆ ಎಂದರೆ
ಏನೆಂಬುದೇ ನನಗೆ ತಿಳಿಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. “ಬೇರೆಯವರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೀವು ಆಶಿಸಕೂಡದು”✡
ಎಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 8 ಆದರೆ ಾಪವು ಆ
✡ 7:7: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:17; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 5:21.
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ಆ ಯನೆ್ನೕ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ ದು ಾಶೆಗಳನು್ನ ಕೆರಳಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ
ಆ ಯಿಂ ಾಗಿ ಾಪವುನನ್ನ ಬಳಿಗೆಬಂದಿತು. ಆದರೆಧಮರ್ ಾ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 ಾಪದನಿಮಿತ್ತಆತಿ್ಮಕ ಾಗಿಸತು್ತಹೋದೆನು. ಜೀವವನು್ನ ತರಬೇ ಾಗಿದ್ದ
ಆ ಯೇನನಗೆಮರಣವನು್ನ ತಂದಿತು. 11 ಾಪವುಆಆ ಯನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಿ,
ನನ್ನಲಿ್ಲ ಆತಿ್ಮಕ ಮರಣವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿತು.

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

ಮನುಷ ್ಯನಲಿ್ಲ ಗೊಂದಲ
14 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಆತಿ್ಮಕ ಾದದೆ್ದಂದು ಾವು ಬಲೆ್ಲವು. ಆದರೆ ಾನು ಆತಿ್ಮಕನಲ್ಲ. ಾನು
ಾಪಕೆ್ಕ ಾರಲ್ಪಟ್ಟ ಗು ಾಮನೋ ಎಂಬಂತೆ ಾಪವು ನನ್ನನು್ನ ಆಳುತ್ತದೆ. 15 ಾನು ಾಡುವ
ಾಯರ್ಗಳು ನನಗೇ ಅಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ಾವ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಇಚಿ್ಛಸುತೆ್ತೕನೋ ಆ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡದೆ ಾನು ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
16 ಾನು ಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು
ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ಾನು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಂ ಾಯಿತು. 17 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವವನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾನಲ್ಲ. ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಾಪವೇ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುತ್ತದೆ. 18 ೌದು, ನನ್ನಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಾ ಾಧೀನಸ್ವ ಾವದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದೇನೂ
ಾಸ ಾಗಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆಮನಸಿ್ಸದ್ದರೂ
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 ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ದೇವರ ನಿಯಮದ

ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ. 23ಆದರೆ ನನ್ನ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಂದು ನಿಯಮ ಕೆಲಸ
ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾನು ಾಣುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಅಂತರಂಗ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವ ನಿಯಮಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ

ಆ ನಿಯಮ ಹೋ ಾಡುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಆ ಮತೊ್ತಂದು ನಿಯಮವೇ
ಾಪದ ನಿಯಮ ಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಯಮವು ನನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಸೆರೆ ಾಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತದೆ. 24 ಾನು
ದು ಾವಸೆ್ಥಗೆ ಒಳ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನಗೆ ಮರಣವನು್ನ ತರುವ ಈ ದೇಹದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸುವವರು
ಾರು? 25 ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸುವನು! ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಆತನು

ದಯ ಾಲಿಸುವ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ಾನು ದೇವರ ನಿಯಮಕೆ್ಕ ಗು ಾಮ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ
ಾ ಾಧೀನಸ್ವ ಾವದಲಿ್ಲ ಾನು ಾಪದ ನಿಯಮಕೆ್ಕ ಗು ಾಮ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

8
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾದ ಜೀವಿತ
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1ಆದ್ದರಿಂದಈಗಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವಜನರಿಗೆಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದುತೀ ಾರ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. 2ನನಗೆ

ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ತೀ ಾರ್ಗದಿರುವುದೇಕೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ
ತರುವ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ನಿಯಮವು ನನ್ನನು್ನ ಾಪ ಮತು್ತ ಮರಣಗಳನು್ನ ತರುವ ನಿಯಮದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿತು. 3 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ನಿಬರ್ಲ ಾಗಿತು್ತ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಾ ಾಧೀನಸ್ವ ಾವವೇ
ಅದನು್ನ ಬಲಹೀನಗೊಳಿಸಿತು. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಾಡ ಾಗದ್ದನು್ನ ದೇವರು
ಾಡಿದನು. ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನನೆ್ನೕ ಾ ಾಧೀನ ಾದ ಾನವ ಸ್ವ ಾವದಲಿ್ಲ ಾಪಕೆ್ಕ
ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಆದ ಾರಣ ದೇವರು ಾಪಕೆ್ಕ ಮರಣದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಲು
ಾನವ ಸ್ವ ಾವವನೆ್ನೕ ಉಪ ೕಗಿಸಿಕೊಂಡನು. 4ಈಗ 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
ಸಂಗತಿಗಳಬಗೆ್ಗ ಾತ್ರ ಆಲೋಚಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆಆತ್ಮನಿಗನು ಾರ ಾಗಿಜೀವಿಸುವಜನರು ತಮಿ್ಮಂದ
ಆತ್ಮನು ಅಪೇ ಸುವ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸು ಾ್ತರೆ. 6ಒಬ್ಬನ ಆಲೋಚನೆಯು ಅವನ ಾಪ
ಸ್ವ ಾವದ ಹಿಡಿತಕೆ್ಕ ಒಳಪಟಿ್ಟದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಆತಿ್ಮಕಮರಣ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನ ಆಲೋಚನೆಯು
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಹತೋಟಿಗೆ ಒಳಪಟಿ್ಟದ್ದರೆ, ಅವನಲಿ್ಲ ಜೀವವೂ ಸ ಾ ಾನವೂ ಇರುತ್ತದೆ. 7ಏಕೆಂದರೆ
ಒಬ್ಬನ ಆಲೋಚನೆಯು ಅವನ ಾ ಾಧೀನಸ್ವ ಾವದ ಹಿಡಿತಕೆ್ಕ ಒಳಪಟಿ್ಟದ್ದರೆ, ಅವನು ದೇವರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ದೇವರ ನಿಯಮಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ ್ಲ, ವಿಧೇಯ ಾಗಲು
ಾಧ್ಯವಿರುವುದೂ ಇಲ್ಲ. 8 ತಮ್ಮ ಾಪಸ್ವ ಾವದ ಆಡಳಿತಕೆ್ಕ ಒಳಪಟಿ್ಟರುವ ಆ ಜನರು ದೇವರನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

9 ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪಸ್ವ ಾವದ ಆಡಳಿತಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿಲ್ಲ. ದೇವ ಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಆಡಳಿತಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ ಾವನ ಾ್ಲದರೂ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಆತ್ಮನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,ಅವನು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ. 10ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಾಪದದೆಸೆಯಿಂ ಾಗಿ
ಾ ಾಗಲೂ ಸತ್ತ ಾ್ದಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಆತ್ಮನು ನಿಮಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

ಏಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 11 ಯೇಸುವನು್ನ 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 ಾವದಬಯಕೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾವುಜೀವಿಸಕೂಡದು. 13ನಿಮ್ಮ
ಾ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 ಆತನಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಲು ಾರ ಾಗುವೆವು.
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ಭವಿಷ ್ಯತಿ್ತನಲಿ್ಲ ನಮಗೆಮಹಿಮೆದೊರೆಯುವುದು
18 ಈಗ ಾವು ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವ

ಮಹಿಮೆಗೆ ಈ ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇವು ಗಣನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 19 ದೇವರು
ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪಡಿಸುವ ಾಲ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರ ಸವರ್ಸೃಷಿ್ಟಯು ಉತು್ಸಕತೆಯಿಂದ ಎದುರು
ನೋಡುತಿ್ತದೆ. ಅದು ಸಂಭವಿಸಲೆಂದು ಇಡೀ ಜಗತೆ್ತೕ ಹಂಬಲಿಸುತಿ್ತದೆ. 20 ಸವರ್ಸೃಷಿ್ಟಯು
ನಿರಥರ್ಕತೆಗೆ ಒಳ ಾಯಿತು. ಹೀ ಾದದು್ದ ಅದರ ಸ್ವಂತ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದಲ್ಲ, ದೇವರ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದಲೇ.
ಆದರೂ ಅದಕೆ್ಕ ನಿರೀ ಯಿತು್ತ. ಅದೇನೆಂದರೆ: 21 ಸವರ್ಸೃಷಿ್ಟಯು ಾಶನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ
ದೇವರಮಕ್ಕಳ ಾ್ವತಂತ್ರವನೂ್ನ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ.

22ದೇವರು ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಂದೂ, ಪ್ರಸವವೇದನೆ ಪಡುತಿ್ತರುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಂತೆ ನೋವಿನಿಂದ
ನರಳು ಾ್ತ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಾಯುತಿ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 23 ಜಗತು್ತ ಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ,
ಾವು ಸಹ ನ ್ಮಳಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳು ಾ್ತ ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರ ಾ ಾ್ದನದ ದಲನೆ
ಾಗ ಾಗಿರುವ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರು ಾಡುತಿ್ತರುವ ಾಯರ್ವು ಸಂಪೂಣರ್ಗೊಳು್ಳವುದನೆ್ನೕ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ

ದೇಹಗಳಿ ಾಗುವ ಬಿಡುಗಡೆಯನೆ್ನೕ ಾವು ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 24 ಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ
ಮತು್ತ ನಮಗಿನೂ್ನ ಆ ನಿರೀ ಯಿದೆ. ಾವು ಾವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕ ಅದನು್ನ
ಾಣಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಜ ಾದ ನಿರೀ ಯಲ್ಲ. ಜನರು ಾವು ಈ ಾಗಲೇ ಹೊಂದಿರುವ
ಾವುದನೂ್ನ ನಿರೀ ಸುವುದಿಲ್ಲ. 25 ಆದರೆ ಾವಿನೂ್ನ 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.

28 ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರ ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಯರ್ವನೂ್ನ ಅನುಕೂಲ
ಾಡು ಾ್ತನೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆ ಜನರನು್ನ ದೇವರೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು

ಆತನ ೕಜನೆ ಾಗಿತು್ತ. 29ದೇವರು ಾನು ಜಗತ್ತನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸುವುದಕಿ್ಕಂತ 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. 33ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಜನರಮೇಲೆ ಾರು ದೋ ಾರೋಪಣೆ
ಾಡಬಲ್ಲರು? ಾರೂ ಇಲ್ಲ! ಅವರನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾತನು ದೇವರೇ.

34ದೇವಜನರು ದೋಷಿಗಳೆಂದು ಾರು ಹೇಳಬಲ್ಲರು? ಾರು ಇಲ್ಲ! ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸು ನಮಗೋಸ ್ಕರ
ಾ್ರಣಕೊಟ್ಟನು. ಅಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲ, ಆತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದನು. ಈಗ
ಆತನು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಮತು್ತ ನಮಗೋಸ ್ಕರ ದೇವರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 35ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಾವುದು ನಮ್ಮನು್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸಬಲ್ಲದು? ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗ ಾಗಲಿ ಇಕ್ಕಟು್ಟಗ ಾಗಲಿ
ಹಿಂಸೆ ಾಗಲಿ ಆ ಾರವಿಲ್ಲದಿರುವು ಾಗಲಿ ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದಿರುವು ಾಗಲಿ ಅ ಾಯ ಾಗಲಿ
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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 ಾ . 2ಯೆಹೂದ್ಯರ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನಗೆಅತೀವದುಃಖವಿದೆ;ನಿರಂತರಮನೋವೇದನೆಯಿದೆ. 3ಅವರುನನ್ನ 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 ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶದಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. 7 ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಂತತಿಗಳವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಾತ್ರ
ಅಬ್ರ ಾಮನ ನಿಜ ಾದ ಮಕ್ಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ಇ ಾಕನು ಾತ್ರ ನಿಮಗೆ
ಾ್ಯಯಬದ್ಧ ಾದ ಮಗನು”✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಇದರಥರ್ವೇನೆಂದರೆ, ಶರೀರ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ
ಹುಟಿ್ಟದವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಾ ಾ್ದನ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವರೇ ದೇವರ (ನಿಜ)
ಮಕ್ಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 9 ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “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
✡ 9:7: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 21:12. ✡ 9:9: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 18:10, 14. ✡ 9:11-12: ಉಲೆ್ಲೕಖನ:
ಆದಿ ಾಂಡ 25:23.
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ಆ ಾರಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. 13ಅಂತೆಯೇ, “ ಾ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.

22 ದೇವರು ಾಡಿರುವುದು ಸಹ ಹೀಗೆಯೇ. ಆತನು ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿಸಿ, ತನ್ನ
ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಆದರೂ ಆತನು ತನ್ನ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಗಲಿದ್ದ ಜನರನು್ನ ಬಹು ಸಹನೆಯಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡನು. 23 ದೇವರು ತನ್ನ ಅತಿಶಯ ಾದ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಾದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ತನ್ನ ಕರುಣೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು 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 ದೇವರಮಕ್ಕಳೆಂದು ಕರೆಯ ಾಗುವುದು.” ಹೋಶೇಯ
1:10

✡ 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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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. 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 ಾಗರ್ದಮೂಲಕ ಾಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. 4ತನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ನೀತಿನಿಣರ್ಯಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದನು.

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

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

* 9:33: ಸಿ ೕನ್ದೇವಮಕ್ಕಳ ಪಟ್ಟಣ ಾದ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಮತೊ್ತಂದು ಹೆಸರು. ✡ 10:5: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ. 18:5.
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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.

11 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ: “ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ಾಚಿಕೆಗೆ
ಗುರಿ ಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.”✡ 12 ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೂ ಾವ
ವ್ಯ ಾ್ಯಸವೂ ಇಲ್ಲ. 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.

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

18 ಆದರೆ, “ಜನರು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಾನು ಪ್ರಶಿ್ನಸುತೆ್ತೕನೆ. ೌದು,
ಅವರು ಕೇಳಿದರು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಹೇಳುವಂತೆ:

“ಅವರ ಸ್ವರಗಳು ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾರಗೊಂಡವು.
ಅವರ ಾತುಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಗೂ ಹೋದವು.” ಕೀತರ್ನೆ. 19:4

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

“ಜ ಾಂಗವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳದವರಮೂಲಕ ಹೀಗೆ ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅಸೂಯೆಹುಟಿ್ಟಸುವೆನು.
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

21ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ದೇವರು:
✡ 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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“ ಾ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 ಕೊಟ್ಟಉತ್ತರವೇನು? ದೇವರು ಎಲೀಯನಿಗೆ, “ಇನೂ್ನ ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತರುವ ಏಳು
ಾವಿರಮಂದಿಯನು್ನ ನನ ಾಗಿಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರನು್ನ ಾಳನಪೂಜೆಗೆಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ”✡ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

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

7ಆದ್ದರಿಂದ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯಿಷೆ್ಟ: ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ಆದರೆ
ಅವರಿಂದ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರಲು,ದೇವರಿಂದಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಜನರುನೀತಿವಂತ ಾದರು. ಆದರೆ
ಉಳಿದ ಜನರು ಕಠಿಣ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 8 ಪವಿತ್ರ 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

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. 12ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅಪ ಾಧವು ಜಗತಿ್ತಗೆ
ಅಧಿಕ ಾದ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನೂ್ನ ಅವರ ಅಪಜಯವು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಅಧಿಕ ಾದ
✡ 11:3: 1ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜರುಗಳು 19:10,14. ✡ 11:4: 1ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜರುಗಳು 19:18.
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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 ಾಡಬಲೆ್ಲನೆಂಬ ನಿರೀ ನನಗಿದೆ. 15 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ತಿರಸ ್ಕ ೃತ ಾದ್ದರಿಂದ ಜಗತು್ತ ದೇವರೊಡನೆ ಸಂ ಾನ ಾಗಲು ಾಧ್ಯ ಾಯಿ ಾದರೆ ಅವರು
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾ ಾಗ ಇನೆ್ನೕನು ಾನೆ ಸಂಭವಿಸದು! ಸತ್ತವರು ಜೀವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?
16 ರೊಟಿ್ಟಯ ದಲನೇ ತುಂಡನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿ ಾಗ, ಇಡೀ 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“ ಾವುಆಮರದಕೊಂಬೆಗಳಿಗೆಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದುಆ ಕೊಂಬೆಗಳುಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟವು”ಎಂದು
ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. 20ಅದು ಸತ್ಯ. ಆ ಕೊಂಬೆಗಳುಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅದಕೆ್ಕ ಅಪನಂಬಿಕೆಯೇ
ಾರಣ. ನೀವು ಆ ಮರದ ಒಂದು ಾಗ ಾದದು್ದ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಗವರ್ಪಡಬೇಡ,ಭಯದಿಂದಿರು. 21ದೇವರು ಸಹಜ ಾದ ಕೊಂಬೆಗಳನೆ್ನೕಉಳಿಸಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ
ನೀವು ನಂಬದಿದ್ದರೆ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

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. 23ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅಪನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಬಿಡುವು ಾದರೆ,
ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಮತೆ್ತ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವರ ದಲಿನ ಾ್ಥನವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲು
ದೇವರು ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 24 ಾಡುಕೊಂಬೆ ಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ಮರದ ಕೊಂಬೆ ಾಗುವುದು
ಸಹಜ ಾದದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ನೀವು ಾಡು ಆಲಿವ್ ಮರದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಕೊಂಬೆ ಾಗಿದು್ದ ಒಳೆ್ಳಯಆಲಿವ್ಮರಕೆ್ಕ ಕಸಿಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದರೋ ಒಳೆ್ಳಯಆಲಿವ್
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: ಇಸೆ್ರೕಲಿನಜನರಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಾಲು ಮಂದಿ ಂಡ ಾದರು. ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ
ಅವರ ಂಡತನವು ಇಲ್ಲ ಾಗುವುದು. 26ಹೀಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವರು. ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ:

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

27 ಾನು ಆ ಜನರ ಾಪಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸು ಾಗ
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.” ಯೆ ಾಯ 59:20-21; 27:9
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28 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ದೇವರ

ಶತು್ರಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಗಲೆಂದೇ ಇ ಾಯಿತು. ಆದರೆ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇನೂ್ನ ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಪಿತೃಗ ಂದಿಗೆ
ಾನು ಾಡಿಕೊಂಡಒಡಂಬಡಿಕೆಯನಿಮಿತ್ತ ಅವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. 29ಆತನು, ಾ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. 31 ದೇವರು
ನಿಮಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು
ಸಹ ದೇವರಿಂದ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಹೀ ಾಯಿತು. 32 ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ
ಅವಿಧೇಯ ಾದರು. ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಅವಿಧೇಯತ್ವದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

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

ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ! ದೇವರು ನಿಧರ್ರಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾವನೂ ವಿವರಿಸ ಾರನು. ದೇವರ
ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಾವನೂ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು. 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 ಾಗಿಯೂಮುಂದುವರಿಯುತಿ್ತದೆ. 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 ನಡವಳಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ಾ ಾರ್ಟನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದು್ದ
ಪರಲೋಕ ಾವದವ ಾಗಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾವುದು ಉತ್ತಮ ಾದುದು,
ಾವುದು ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದುದು ಾವುದುಉತ್ಕ ೃ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. 5ಹೀಗೆ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅನೇಕರಿದ್ದರೂ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ
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ದೇಹ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ಆ ದೇಹದ ಅಂಗಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆ ದೇಹದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಅಂಗವು ಇತರ
ಅಂಗಗಳಿಗೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ.

6 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆಬೇರೆ ವರಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿ ಂದು ವರವು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರ ಾದಿಸುವ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು
ತನಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಂದಿಗೆ ಆ ವರವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು. 7 ಸೇವೆ ಾಡುವ ವರವನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವವನು ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು. 8 ಉಪದೇಶ ಾಡುವ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು
ಉಪದೇಶ ಾಡಬೇಕು. ಸಂತೈಸುವ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು ಬೇರೆಯವರನು್ನ ಸಂತೈಸಬೇಕು.
ಾನ ಾಡುವ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು ಉ ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಾಯಕತ್ವದ ವರವನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವವನು ಾಯಕತ್ವವನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಾಗ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿಯಬೇಕು. ಕನಿಕರವನು್ನ
ತೋರುವ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು ಆನಂದದಿಂದ ಆ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಬೇಕು.

9 ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿರಲಿ. ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿರಿ. ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾತ್ರ ಾಡಿರಿ. 10 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೆಂಬ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ಾವದಿಂದ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು

ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ನೀವು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಬಯಸುವ ಮ ಾರ್ದೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಮ ಾರ್ದೆಯನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ. 11 ನೀವು ಪ್ರಭುವಿಗೋಸ ್ಕರ ಸೇವೆ ಾಡುವುದು
ಅಗತ್ಯವಿರು ಾಗ ಸೋ ಾರಿಗ ಾಗಿರಬೇಡಿರಿ. ಆತಿ್ಮಕ ಾದ ಉ ಾ್ಸಹದಿಂದ ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡಿರಿ.
12ನಿಮಗೆ ನಿರೀ ಯಿರುವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟಗಳಿರು ಾಗ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಿ.
ಎ ಾ್ಲ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 13 ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವ ದೇವಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ.
ಅತಿಥಿಸ ಾ್ಕರದ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆ ಾ್ವನಿಸಿರಿ.

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

17 ಾವ ಾದರು ನಿಮಗೆ ಕೇಡು ಾಡಿದರೆ, ಅದಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಡಿ.
ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ೕಚಿಸುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. 18 ಎ ಾ್ಲ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಂತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸಲು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. 19 ನನ್ನ
ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ನಿಮಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವ ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಡಿ. ದೇವರು ತನ್ನ
ಕೋಪದಿಂದ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವವರೆಗೆ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ. “ ಾನೇ ದಂಡಿಸುವವನು; ಾನೇ
ಜನರಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವವನು ಎಂದು ಪ್ರಭುವು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ”✡ ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
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

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

13
ಸ ಾರ್ರದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ

✡ 12:19: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 32:35.
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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. 2ಆದ್ದರಿಂದ 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? ಾ ಾದರೆ ನೀವು ಸರಿ ಾದದ್ದನೆ್ನೕ ಾಡಿರಿ.
ಆಗ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಗಳುವರು.

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

6 ಈ ಾ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 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. 14ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನೆ್ನೕ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮ ಾಪಸ್ವ ಾವವನು್ನ

✡ 13:9: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:13-15, 17. ✡ 13:9: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ. 19:18.
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ಹೇಗೆ ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂ ಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನು್ನ ಹೇಗೆ
ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂ ಾಗಲಿ ಆಲೋಚಿಸಬೇಡಿ.

14
ಬೇರೆಯವರನು್ನ ಟೀಕಿಸಬೇಡಿ

1 ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನ ಾಗಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಮು ಾಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವನ
ವೈಯಕಿ್ತಕ ಅಭಿ ಾ್ರಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾ್ವದ ಾಡಬೇಡಿ. 2 ಒಬ್ಬನು ಾವ ಬಗೆಯ
ಆ ಾರವ ಾ್ನದರೂ ತಿನ್ನಬಹುದೆಂದು ಾವಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನ ಾಗಿರುವ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾನು ತರ ಾರಿಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ತಿನ್ನಬಹುದೆಂದು ಾವಿಸು ಾ್ತನೆ. 3 ಾವ ಬಗೆಯ
ಆ ಾರವ ಾ್ನದರೂ ತಿನ್ನಬಹುದೆಂದು ನಂಬುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತರ ಾರಿಯನು್ನ ಾತ್ರ ತಿನು್ನವ ವ್ಯಕಿ್ತಗಿಂತ
ತನ್ನನು್ನ ಉತ್ತಮನೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಕೂಡದು. ಅಂತೆಯೇ, ತರ ಾರಿಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ತಿನು್ನವ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಎ ಾ್ಲ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಕೂಡದು.
ದೇವರು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 4 ನೀನು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಸೇವಕನಿಗೆ ತೀಪುರ್
ಾಡಕೂಡದು. ಅವನು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಸರಿ ೕ ತ ್ಪೕ ಎಂಬುದನು್ನ ಅವನ ಸ್ವಂತ

ಯಜ ಾನನೇ ನಿಣರ್ಯಿಸುವನು. ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವಕನು ನಿದೋರ್ಷಿ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ, ಏಕೆಂದರೆ
ಪ್ರಭುವು ಅವನನು್ನ ನಿದೋರ್ಷಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

5 ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ದಿನಕಿ್ಕಂತ ಮತೊ್ತಂದು ದಿನವನು್ನ ಹೆಚು್ಚ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ನಂಬಬಹುದು.
ಆದರೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಎ ಾ್ಲ ದಿನಗಳು ಒಂದೇ ಎಂದು ನಂಬಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ
ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದಿರಬೇಕು. 6 ಒಂದು
ದಿನಕಿ್ಕಂತ ಮತೊ್ತಂದು ದಿನವನು್ನ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ೕಚಿಸುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಪ್ರಭುವಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೇ
ಾಗೆ ೕಚಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ 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. 9ಆದ ಾ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 ಾಗಿಯೂಈಸಂಗತಿಗಳುನೆರವೇರುತ್ತವೆ’ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ ಪ್ರಭುವು.” ಯೆ ಾಯ
45:23

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

ಬೇರೆಯವರ ಾಪಕೆ್ಕ ನೀವು ಾರಣ ಾಗಬೇಡಿ
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13 ಆದ್ದರಿಂದ, ಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತೀಪುರ್ಕೊಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ

ಸಹೋದರನ ಾ್ನಗಲಿ ಸಹೋದರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಬಲಹೀನಗೊಳಿಸುವಂಥ ಅಥ ಾ ಾಪಕೆ್ಕ
ಬೀಳಿಸುವಂಥ ಾವುದನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ ಾಡದಂತೆ ಾವು ನಿಧರ್ರಿಸಬೇಕು. 14 ಾನು ಪ್ರಭು ಾದ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ಾವ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ವನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ ತಿನು್ನವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನು ಾವು ಾದರೂ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ತಿನು್ನವುದು ತಪೆ್ಪಂದು ನಂಬಿದರೆ, ಆ
ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ವುಅವನಿಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗುತ್ತದೆ.

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

19 ಆದ್ದರಿಂದ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷ್ಟರ
ಮಟಿ್ಟಗೆ ಾಡಲು ಾವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸೋಣ. ಪರಸ್ಪರ ಸ ಾಯಕ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾಡಲು
ಾವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸೋಣ. ದೇವರ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಲು ಆ ಾರಕೆ್ಕ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ.

20 ಎ ಾ್ಲ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳು ಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ ಮತು್ತ ತಿನ್ನಲು ೕಗ ್ಯ ಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು
ಾನು ತಿನು್ನವ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ದ ಮೂಲಕ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಬೀಳಿಸುವು ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಅವನು ಆ ಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ತಿನು್ನವುದೇ ತಪು ್ಪ. 21 ನೀನು ಾಂಸ ತಿನು್ನವುದು ಅಥ ಾ ಾ್ರ ಾರಸ
ಕುಡಿಯುವುದು, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಾ್ನಗಲಿ ಸಹೋದರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಪಕೆ್ಕ ಬೀಳಿಸುವು ಾಗಿದ್ದರೆ
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನದೆ, ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯದೇ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಾ್ನಗಲಿ

ಸಹೋದರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಪಕೆ್ಕ ಬೀಳಿಸುವಂಥದ್ದನು್ನ ಾಡದಿರುವುದೇಉತ್ತಮ.
22 ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿನಗಿರುವ ವಿ ಾ್ವಸವು ನಿನಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಾತ್ರ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ತನಗೆ

ಸರಿಯೆನಿಸಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾನು ದೋಷಿ ಾಗುತೆ್ತೕನೆಂಬ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದೆ ಾಡುವವನೇ
ಾಗ ್ಯವಂತನು. 23 ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಾನು ತಿನು್ನವ ಪ ಾಥರ್ದಲಿ್ಲ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಎಂಬ
ದೃಢನಂಭಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಿಂದರೆ, ಅವನು ತನ್ನನೆ್ನೕ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನ ಾಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು
ದೋಷರಹಿತ ಾದದು್ದ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅವನಲಿ್ಲಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆಯ ಆ ಾರವಿಲ್ಲದೆ ಾಡುವುದೆಲ್ಲವೂ
ಾಪವೇ.

15
1ಆದ್ದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನ ಾಗಿರುವವರಬಲಹೀನತೆಗಳನು್ನ ಾ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 ತನ್ನ ಹಿತ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಲಿಲ್ಲ.
“ನಿನಗೆ ಅವ ಾ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 ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಈ
ನಿರೀ ಬರುತ್ತದೆ. 5 ಾಳೆ್ಮ ಮತು್ತ ಶಕಿ್ತ ದೇವರಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸು ಬಯಸುವ
ಾಗರ್ವನು್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲೆಂದು ಾನು

✡ 15:3: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 69:9.
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ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 6 ಹೀಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಒಂದೇ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ
ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವಿರಿ. 7 ಕಿ್ರಸ್ತನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು
ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ. 8 ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಾಡಿದ
ಾ ಾ್ದನಗಳು ಸತ್ಯ ಾದುವುಗಳೆಂದು ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ದೇವರು ಆ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನಿರೂಪಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ 9ದೇವರು ತಮಗೆ ತೋರುವ ಕರುಣೆ ಾಗಿ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರು ಆತನನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಲೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತನುಯೆಹೂದ್ಯರ 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

13 ನಿರೀ ಯನು್ನ ಕೊಡುವ ದೇವರು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆನಂದವನೂ್ನ
ಸ ಾ ಾನವನೂ್ನ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ದಯ ಾಲಿಸಲೆಂದು ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಶಕಿ್ತಯಮೂಲಕ ನಿರೀ ಯು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ತುಂಬಿ ಹೊರಸೂಸುವುದು.

ತನ್ನ ಸೇವೆಯಬಗೆ್ಗ ೌಲನ ವಿವರಣೆ
14 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯತನವು ತುಂಬಿದೆಯೆಂದು ನನಗೆ

ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯ ಾದ ಸಕಲ ಾನವು ನಿಮಗಿದೆಯೆಂದು ಮತು್ತ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಸಲಹೆ ನೀಡಬಲಿ್ಲರೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 15 ನೀವು ಾಪಕದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಾನು ಅಪೇ ಸಿದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ಧೈಯರ್ ಾಗಿ ಬರೆದಿರುವೆ. ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನ ಸೇವಕ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಾದ ವರವನು್ನ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ
ಾನು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 16 ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು
ನನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಸೇವಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ದೇವರ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವುದರ
ಮೂಲಕ ಾನು ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರು ಸಹ ದೇವರು
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಾಣಿಕೆಯಂ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾನು ಈ ಸೇವೆ ಾಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆ ಜನರು
ದೇವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
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17 ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಾನು ದೇವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ

ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತೆ್ತೕನೆ. 18 ಾನು ನನ್ನ ಸ್ವ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಾ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ
ಜನರನು್ನ ತನಗೆ ವಿಧೇಯರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಿ್ರಸ್ತನು ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಾತಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಕಿ್ರಯೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 19 ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಶಕಿ್ತಯ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೂ ಅವರು
ದೇವರಿಗೆವಿಧೇಯ ಾದರು. ಾನುಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದಇಲು್ಲರಿಕ ಾ್ರಂತ್ಯದವರೆಗೂಸು ಾ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 ಾಲನಿ ್ಮಂದಿಗೆಸಂತೋಷ ಾಗಿತಂಗಿರುತೆ್ತೕನೆಂಬನಿರೀ ನನಗಿದೆ. ಬಳಿಕನೀವು
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.
27 ಮಕೆದೋನಿಯ ಮತು್ತ ಅ ಾಯದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟದಿಂದಲೇ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಅದು ಅವರ ಕತರ್ವ್ಯವೂ ೌದು. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಅವರು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಆತಿ್ಮಕ

ಅಶೀ ಾರ್ದಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದಅವರು ತಮ್ಮಲಿ್ಲರುವಂಥವುಗಳಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ
ನೆರವು ನೀಡುವುದು ಅವರ ಹೊಣೆ ಾಗಿದೆ. 28ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬಡಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಈ
ಹಣವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 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.
ಾನುಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗುತಿ್ತರುವಈಸ ಾಯಧನವುಅಲಿ್ಲರುವದೇವಮಕ್ಕಳಿಗೆ
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
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1 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಾದ ಯಿಬೆಯನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ಶಿಫಾರಸು
ಾಡಲಿಚಿ್ಛಸುತೆ್ತೕನೆ. ಈಕೆಯು ಕೆಂಕೆ್ರಯ ಪಟ್ಟಣದ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.

2ನೀವುಆಕೆಯನು್ನ ಪ್ರಭುವಿನಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ 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.

3ಪಿ್ರಸಿ ್ಕಲ್ಲಳಿಗೂಅಕಿ್ವಲನಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಅವರು ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸೇವೆ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 4ಅವರು ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮ ಾ್ರಣಗಳನೆ್ನೕ ಅ ಾಯಕೆ್ಕ

ಈಡು ಾಡಿದರು. ಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಸಭೆಗಳವರೆಲ್ಲರೂ
ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

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

ಏ ಾ್ಯದಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದವರಲಿ್ಲ ಅವನೇ ಟ್ಟ ದಲನೆಯವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
6ಮರಿಯಳಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಆಕೆ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಬಹು ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಾಡಿದಳು.
7ಆಂದೊ್ರೕನಿಕನಿಗೆಮತು್ತಯೂನ್ಯನಿಗೆನನ್ನ ವಂದನೆತಿಳಿಸಿರಿ. ಅವರುನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದರು. ದೇವರ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯಸೇವಕರುಗಳಲಿ್ಲ*
ಅವರೂ ಸೇರಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ನನಗಿಂತ ದಲೇ ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

8ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ 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. 10ಅಪೆಲ್ಲನಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.
ಅವನು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆಂಬುದನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ನಿರೂಪಿಸ ಾಗಿದೆ.

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

ಅವರು ಪ್ರಭುವಿ ಾಗಿ ಬಹು ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರಿ ಾದ
ಪೆಸೀರ್ಸಳಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. 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 ಾರ್ನನಿಗೂ ಮತು್ತ
ಅವರೊಂದಿಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಸಹೋದರರಿಗೂ

15ಫಿಲೊಲೋಗನಿಗೂಯೂಲ್ಯಳಿಗೂನೇಯರ್ನಿಗೂಅವನಸಹೋದರಿಗೂಮತು್ತ ಒಲುಂಪನಿಗೂ
ಮತು್ತ ಅವರೊಂದಿಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.

16ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಧಿಸು ಾಗ ಪವಿತ್ರ ಾದಮುದ್ದನಿ್ನಟು್ಟ ವಂದಿಸಿರಿ.
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸಭೆಗಳವರೆ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತರೆ.

17ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಡಕುಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನೀವು ಬಹು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಇತರರ

* 16:7: ಅತ್ಯಂತಮುಖ್ಯಸೇವಕರು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಅ ಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಾದವರು.”
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ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕೆಡಿಸುವಂಥವರ ಬಗೆ್ಗ ಬಹು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ನೀವು ಕಲಿತಿರುವ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ
ಅವರು ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ನೀವು ಅವರಿಂದ ದೂರವಿರಿ. 18 ಅಂಥ ಜನರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಸುಖ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಕೆಟ್ಟದರ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಜನರ ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ನಯ ಾಜುಕಿನ
ನುಡಿಗಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಮುಖಸು್ತತಿಯ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತರೆ. 19 ನಿಮ್ಮ ವಿಧೇಯತ್ವವು ಎ ಾ್ಲ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಬಹು ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ
ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ವಿವೇಕಿಗ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಏನೂ
ತಿಳಿದಿಲ್ಲದವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ.

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

ಮತು್ತ ಸೋಸಿಪತ್ರ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
22 ೌಲನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತರುವ ತೆತೆ್ಯರ್ನೆಂಬ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ವಂದಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
23 ಾಯನು ನನಗೆ ಅತಿಥಿಸ ಾ್ಕರ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸ ಾಕೂಟ ಾ್ಕಗಿ ಅವನ ಮನೆಯನೆ್ನೕ

ಉಪ ೕಗಿಸ ಾಗುತಿ್ತದೆ. ಅವನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ. ಈ ಪಟ್ಟಣದ
ಖಜಾಂಚಿ ಾದ ಎರಸ್ತನು ಮತು್ತ ಸಹೋದರ ಾದ ಕ್ವತರ್ನು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸು ಾ್ತರೆ.
24 †

25ದೇವರಿಗೆ 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 ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮಹಿಮೆ
ಉಂಟಾಗಲಿ. 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.

2ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲಪವಿತ್ರ ಾಗಿ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವಕೊರಿಂಥದದೇವರಸಭೆಯವರಿಗೆಈಪತ್ರವನು್ನ
ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ 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 ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ದೃಢಪಡಿಸಿ
ಾ ಾಡುವನು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮತೆ್ತ ಬಂ ಾಗ ನೀವು ನಿದೋರ್ಷಿಗ ಾಗಿರುವಿರಿ.

9 ದೇವರು 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 ಒಂದೇ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ
ಒಂದೇಉದೆ್ದೕಶದಿಂದಲೂ ನೀವು ಐಕ್ಯಮತ್ಯದಿಂದ ಾಳಿರಿ.

11 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಖೊ್ಲಯೆಯಮನೆಯಿಂದ 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 ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ.” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. 13 ಕಿ್ರಸ್ತನು 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 ಾದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ.
15 ನನ್ನ 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.
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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. 24ದೇವರಿಂದ
ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಜನರು ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು
ದೇವರ ಶಕಿ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ;ಮತು್ತ ದೇವರ ಾನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 25ದೇವರಮೂಢತನವುಸಹಮನುಷ ್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 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
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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 ನನ್ನಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ಆ ಾರ ಾಗಿತು್ತ. 5ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯುಮನುಷ ್ಯನ
ಾನದಮೇಲೆ 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:

“ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವುದನು್ನ
ಾವ ಕಣೂ್ಣ ಾಣಲಿಲ್ಲ.

ಾವ ಕಿವಿಯೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.” ಯೆ ಾಯ 64:4

10ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆಈ 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 ಆಲೋಚನೆಗಳು ದೇವ ಾ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. 14ಆತಿ್ಮಕನಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ದೇ ಾ ಾತ್ಮನ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಆ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಮೂಖರ್ತನವೆಂದು
ೕಚಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು; ಏಕೆಂದರೆ

ಆ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಆತಿ್ಮಕ ಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಲು ಾತ್ರ ಾಧ್ಯ. 15 ಆದರೆ ಆತಿ್ಮಕ ಮನುಷ ್ಯನು
ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಬಗೆ್ಗ ತೀಪುರ್ ಾಡಬಲ್ಲನು. ಅವನಿಗೆಬೇರೆ ಾರೂ ತೀಪುರ್ ನೀಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
16ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವಂತೆ:

“ಪ್ರಭುವಿನಮನಸ್ಸನು್ನ ಾರು ಬಲ್ಲರು?
ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಾರು ಉಪದೇಶ ಾಡಬಲ್ಲರು?” ಯೆ ಾಯ 40:13

ಾ ಾದರೋ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
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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 ಾಡಿದಉಪದೇಶವು 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 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.
5 ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು ಮುಖ್ಯ ಾದವನೇ? ಇಲ್ಲ! ೌಲನು ಮುಖ್ಯ ಾದವನೇ? ಇಲ್ಲ! ನೀವು

ನಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ ಾಯ ಾಡುವ ಾವುಕೇವಲದೇವರಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರುನಮಗೆಕೊಟ್ಟ
ಕೆಲಸವನು್ನ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಾಡಿದೆವು. 6 ಾನು ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತಿ್ತದೆನು; ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು
ನೀರನು್ನ ಾಕಿದನು. ಆದರೆ ಬೀಜವನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸಿದವನು ದೇವರೇ. 7 ಆದ್ದರಿಂದ ಬೀಜ
ಬಿತು್ತವವ ಾಗಲಿ ನೀರು ಾಕುವವ ಾಗಲಿ ಮುಖ್ಯನಲ್ಲ. ದೇವರೊಬ್ಬನು ಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಾದವನು,
ಏಕೆಂದರೆ ಬೀಜಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸುವವನು ಆತನೊಬ್ಬನೇ. 8 ಬೀಜ ಬಿತು್ತವವನ ಮತು್ತ ನೀರನು್ನ
ಾಕುವವನಉದೆ್ದೕಶವು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಅವನವನ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ
ದೊರೆಯುವುದು. 9 ಾವು ದೇವರ ತೆಕೆಲಸದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ನೀವು ದೇವರ ಹೊಲ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ದೇವರ ಕಟ್ಟಡ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 10 ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವರ ಾನಗಳನು್ನ

ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಚತುರ ಶಿಲಿ್ಪಯಂತೆ ಾನು ಆ ಮನೆಗೆ ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಾಕಿದೆನು. ಇತರ ಜನರು
ಆ ಅಸಿ್ತ ಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟು್ಟತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾನು ಹೇಗೆ ಕಟು್ಟತಿ್ತ ಾ್ದನೆ
ಎಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ 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. 15 ಆದರೆ 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 ಾದರೂ ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದರೆ ದೇವರು
ಅವನನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಆಲಯವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ. ನೀವೇ ದೇವರ
ಆಲಯ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

18 ನಿಮಗೆ 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 ಾಗರ್ಗಳಲೆ್ಲೕ
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ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವನು”✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. 20 “ಪ್ರಭುವು ಾನಿಗಳ
ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರಆಲೋಚನೆಗಳುನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕವೆಂದುಆತನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ”✡
ಎಂದು ಸಹಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 21ಆದ್ದರಿಂದನೀವುಜನರಬಗೆ್ಗ 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. 23 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ
ಸೇರಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

4
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲರು

1 ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವಕರೆಂತಲೂ ದೇವರು ತನ್ನ ರಹಸ್ಯ ಾದ ಸತ್ಯಗಳನು್ನ ನಮಗೆ
ವಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂತಲೂಎಣಿಸಬೇಕು. 2ಹೀಗಿರಲು,ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಾವು
ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತರೆಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು. 3 ನೀವೇ ನನಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಿದರೂ
ಾವುದೇ ಾನವನೇಮಿತ ಾ್ಯ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನನಗೆವಿಚಾರಣೆ ಾದರೂ ಾನುಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

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 ಲೊ್ಲೕಸನನು್ನ
ಮತು್ತ ನನ್ನನು್ನ ಉ ಾ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 ಾವು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ
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. 11ಈಗಲೂ ಸಹ ಾವು ಹಸಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ;
ಾ ಾರಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ; ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಕಷು್ಟ ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆ ಾಗೆ್ಗ ನಮಗೆ
ಪೆಟು್ಟಗಳುಬೀಳುತಿ್ತರುತ್ತವೆ; ನಮಗೆಮನೆಗಳೂಇಲ್ಲ. 12 ಾವುಊಟ ಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಾರೆ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ
ದುಡಿಯುತೆ್ತೕವೆ. ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ ಶಪಿಸು ಾ್ತರೆ, ಾ ಾದರೋ ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
ಜನರು ನಮಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಾಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 13 ಜನರು ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
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ಾ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಾ ಾದರೋ ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ ಲೋಕದ ಕಸ ೕ ಭೂಮಿಯಹೊಲಸೋ ಎಂಬಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

14 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ
ಮಕ್ಕ ಾಗಿರುವುದರಿಂದನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 15ನಿಮಗೆ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಉಪದೇಶಕರಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಬಹು ಮಂದಿ ತಂದೆಗಳು ಇಲ್ಲ.
ಸು ಾತೆರ್ಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಾನೇ ನಿಮಗೆ ಆತಿ್ಮಕ ತಂದೆ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
16 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನನ್ನಂತೆಯೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
17 ಆದ ಾರಣವೇ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ತಿ ಥೆಯನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ಅವನು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ
ನನ್ನ ಮಗ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು ಅವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು
ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವ ರೀತಿಯನು್ನ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತರುವನು. ಪ್ರತಿ ಂದು
ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಎ ಾ್ಲ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ಅದೇ ರೀತಿಯಜೀವನವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

18 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ೕಚಿಸಿ, ನೀವು ಜಂಬಪಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 19 ಆದರೆ ಾನು ಬಹುಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ.

ಪ್ರಭುವಿನಚಿತ್ತ ಾದರೆ, ಾನು ಬಂದು ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವರು ಹೇಳುವ ಾತನ್ನಲ್ಲ,ಅವರು ಏನು
ಾಡಬಲ್ಲರೆಂಬುದನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. 20ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಕೇವಲ ಾತಲ್ಲ,

ಅದು ಶಕಿ್ತ ಾಗಿದೆ. 21 ನೀವು ಾವುದನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತೕರಿ? ಾನು ಬೆತ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬರಬೇಕೇ? ಅಥ ಾ ಪಿ್ರೕತಿ ಮತು್ತ ೌಮ್ಯ ಾವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವ ಾಗಿ ಬರಬೇಕೆ?

5
ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನೈತಿಕ ಸಮಸೆ್ಯ

1ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪವಿದೆಯೆಂದು ಜನರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ದೇವರನು್ನ
ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಜನರ ನಡುವೆಯೂ ಇಲ್ಲದಂಥ ಕೆಟ್ಟ 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 ಾದಯೇಸುವಿನ 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. 7ಹಳೆಯಹುಳಿಯನೆ್ನ ಾ್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. 8ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಪಸ್ಕದಊಟ
ಾ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;
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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; ಅವನೊಂದಿಗೆ ಊಟವನು್ನ 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

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 ಾವು ದೇವದೂತರಿಗೂ ಾ್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!

7 ನೀವು ಆಗಲೇ ಸೋತು ಹೋಗಿದಿ್ದೕರೆಂಬುದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಾ್ಯಜ್ಯಗಳೇ
ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕಿ್ಕಂತ, ನೀವು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತು್ತ; ೕಸವನು್ನ ಾಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತು್ತ.
8 ಆದರೆ ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ ಮತು್ತ ೕಸ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ! ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರ ಾಗಿರುವವನಿಗೇ ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.

9-10ಅಧಮಿರ್ಗಳು 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,ಬೈಯುವವರುಮತು್ತ ೕಸ ಾರರು.
11ಹಿಂದೆ 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
✡ 5:12-13: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 22:21, 24.
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ಾ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 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
ನಿಮಗೆತಿಳಿದಿರಬೇಕು. 17ಆದರೆಪ್ರಭುವಿನೊಂದಿಗೆಸಂಬಂಧವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವಂಥವನುಆತ್ಮದಲಿ್ಲ
ಪ್ರಭುವಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.

18ಆದ್ದರಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ. ಒಬ್ಬನು ಾಡುವ ಇತರ ಾಪಗಳೆ ಾ್ಲ ಅವನ
ದೇಹದ ಹೊರ ಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತ 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. 2ಆದರೆ 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. 7ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ನಮ್ಮಂತೆ ಇರಬೇಕೆಂದು
ನಮ್ಮ ಅಭಿ ಾಷೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ದೇವರಿಂದ ತನ್ನದೇ 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,ಅವರುಮದುವೆ ಾಗಬೇಕು. ಲೈಂಗಿಕಆಸೆಯಿಂದಬೆಂದು
ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇಉತ್ತಮ ಾಗಿದೆ.

10 ಮದುವೆ ಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಾನು ಈ ಆ ಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. (ಈ ಆ ಯು ನನ್ನದಲ್ಲ.
ಪ್ರಭುವಿನದು.) ಹೆಂಡತಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡ ಾರದು. 11ಹೆಂಡತಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ
✡ 6:16: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 2:24;ಮ ಾ್ತಯ 19:5.
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ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟರೆ ಆಕೆಯು ಮತೆ್ತ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಕೂಡದು, ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಸಂಗಡ
ಮತೆ್ತ ಒಂ ಾಗಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ, ಗಂಡನು, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡ ಾರದು.

12 ಉಳಿದೆಲ್ಲ 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. ಆದರೆ
ಈಗ 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
17ಆದರೂ ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಾವ ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೋ ಅಂದರೆ

ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆ ಾಗನೀವು ಾವಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದಿ್ದರೋಅದೇಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು.
ಾ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 ಾಗಲಿ

ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ದೇವರ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ. 20 ದೇವರು ಕರೆ ಾಗ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಾವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದನೋ ಅದೇ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕು. 21 ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕರೆ ಾಗ ನೀನು ಗು ಾಮ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. ಆದರೆ ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಲು ಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ,
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗು. 22ದೇವರು 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. 24 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆ ಾಗ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ಾವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದಿ್ದರೋ ಅದೇ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರೊಂದಿಗೆಹೊಸಜೀವನದಲಿ್ಲ
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. 27ನಿನಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಿದ್ದರೆ, ಆಕೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಡ. ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಡ.
28 ಆದರೆ ನೀನು ಮದುವೆ ಾಗಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಾಪವೇನಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಾಗಿಲ್ಲದ
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ಹುಡುಗಿಯು ಮದುವೆ ಾಗುವುದು ಾಪವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮದುವೆ ಾಗುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ
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 ವಸು್ತಗಳು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು.
ಏಕೆಂದರೆ,ಈಲೋಕದ 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. ಮದುವೆ ಾಗಿಲ್ಲದ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾಗಲಿ
ಹುಡುಗಿ ಾಗಲಿ ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗಿರು ಾ್ತಳೆ. ಆಕೆ ತನ್ನ ದೇಹ ಮತು್ತ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಕೊಡಲು ಬಯಸು ಾ್ತಳೆ. ಆದರೆಮದುವೆ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಈ ಲೋಕದ
ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗಿರು ಾ್ತಳೆ. ಆಕೆ ತನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರು ಾ್ತಳೆ. 35ನಿಮಗೆ
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 ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡಲಿ. ಅದು
ಾಪವಲ್ಲ. 37 ಆದರೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು 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. 38ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡುವುದು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡದಿರುವುದುಮತ್ತಷು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿದೆ*
39ಗಂಡನು ಬದುಕಿರುವ ತನಕ ಹೆಂಡತಿಯು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾಳೆ್ವ ನಡೆಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಗಂಡನು

ಸತು್ತಹೋದರೆ, ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಾನು ಬಯಸಿದವರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. ಆದರೆ
ಅವನು ಪ್ರಭುವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿರಬೇಕು. 40ಆಕೆಯು ಮತೆ್ತ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ
ಹೆಚು್ಚ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವಳು. ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರಯ ಾಗಿದೆ. ದೇವ ಾತ್ಮನು ನನೊ್ನಳಗಿ ಾ್ದನೆಂದು
ಾನು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ.

* 7:38: ಈ ವಚನಗಳನು್ನ ಈ ರೀತಿ ಾಗಿಯೂ ಅನು ಾದಿಸಬಹುದು: 36 “ಒಬ್ಬನು ತನಗೆ ನಿಶಿ್ಚತ ಾದ ಕನಿ್ನಕೆ ಡನೆ ಾನು
ಸರಿ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ವತಿರ್ಸುತಿ್ತಲ್ಲವೆಂದೂಆಕೆಗೆಮದುವೆಯವಯಸು್ಸ 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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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 ಭಕಿ್ತವೃದಿ್ಧಯನು್ನ ಾಡುತ್ತದೆ. 2 ಇಂಥಿಂಥದ್ದನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಾವಿಸುವವನು ಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 3 ಾವನುದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೋಅವನನು್ನ 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 ನಮಗೆಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. (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 ಸಮಸ್ತವುಉಂಟಾಯಿತು. ಆತನಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾವು ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ.

7 ಆದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜನರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುವ ರೂಢಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಆ ಜನರು ಾಂ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. 8 ಆದರೆ ಆ ಾರವು ನಮ್ಮನು್ನ ದೇವರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ತರ ಾರದು. ಾವು
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗಿರುವ ಮೆಚು್ಚಗೆಯು 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.

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
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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?
5ಕಿ್ರಸ್ತ ವಿ ಾ್ವಸಿ ಾದ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲುಉಳಿದ
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 ಬೆಳೆದಹಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ 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! 10ಆತನು 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 ಸೇವೆಯಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಭುವು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

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
✡ 9:9: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 25:4.
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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. 25ಪಂದ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಸ್ಪಧಿರ್ಸುವ ಕಿ್ರೕ ಾಪಟುಗಳು ಪದಕಗಳಿಸಲು ಕಟು್ಟನಿಟಾ್ಟದ
ತರಬೇತಿಯಲಿ್ಲರು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಈ ಲೋಕದ ಆ ಪದಕವು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ
ಪದಕವು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ. 26ಆದ್ದರಿಂದ 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.

10
ಯೆಹೂದ್ಯರಂತಿರಬೇಡಿ

1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ೕಶೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಏನು
ಸಂಭವಿಸಿತೆಂಬುದನು್ನ ನೀವುತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನುಅಪೇ 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. 8ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಾಡಿದಂತೆ ಾವು ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳನು್ನ
ಾಡ ಾರದು. ಅವರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು ಾವಿರ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಆ ಾಪದ ಫಲ ಾಗಿ ಒಂದೇ

ದಿನದಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದರು. 9ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಾಡಿದಂತೆ ಾವು ಪ್ರಭುವನು್ನ ಪರೀ ಸ ಾರದು.
ಅದರ ಫಲ ಾಗಿ ಅವರು ಾವುಗಳಿಂದ ಮರಣಹೊಂದಿದರು. 10ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಾಡಿದಂತೆ
ಗುಣುಗುಟ್ಟಬೇಡಿ. ಆ ಜನರು ಸಂ ಾರಕ ದೂತನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು.

11ಆಜನರಿಗೆಸಂಭವಿಸಿದಸಂಗತಿಗಳುನಮಗೆನಿದಶರ್ನಗ ಾ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.
✡ 10:7: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 32:6.
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14ಆದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ವಿಗ್ರಹಗಳಪೂಜೆಯಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸಲೂಬೇಡಿ. 15ನೀವು

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.

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, “ಭೂಮಿಯೂ ಅದರಲಿ್ಲರುವ
ಸಮಸ್ತವೂ ಪ್ರಭುವಿನ ಾಗಿದೆ.”✡

27 ಕಿ್ರಸ್ತ ವಿ ಾ್ವಸಿಯಲ್ಲದ ಒಬ್ಬನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಊಟಕೆ್ಕ ಆ ಾ್ವನಿಸಿದರೆ, ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ
ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ, ಅವನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಬಡಿಸಿದರೂ ತಿನಿ್ನರಿ. ನೀವು ಆ ಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕೇ
ಅಥ ಾ ತಿನ್ನ ಾರದೇ ಎಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಲು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಡಿ. 28ಆದರೆ 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. 29ಆದರೆ
ನೀವೇ ಆ ರೀತಿ ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಅದನು್ನ ತಿನು್ನವುದು ತಪೆ್ಪಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಅವನಮನ ಾ್ಸ ಯದೆಸೆಯಿಂದನಮ್ಮ
ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯವು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗ ಾರದು. 30 ಾನು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲಿ್ಲಸಿಊಟ ಾಡಿದ
ಪ ಾಥರ್ದಿಂ ಾಗಿ ಖಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.

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.
✡ 10:26: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 24:1; 50:12; 89:11.



1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 11:1 328 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 11:19

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. 5 ಆದರೆ 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 ್ರೕಗೆ ಅಪ ಾನಕರ ಾಗಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ತನ್ನ 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.
11ಆದರೆಪ್ರಭುವಿನದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಯುಪುರುಷನಿಗೆಎಷು್ಟಮುಖ್ಯ ೕಪುರುಷನೂಸಿ್ತ ್ರೕಗೆಅಷೆ್ಟೕ

ಮುಖ್ಯ. 12 ಏಕೆಂದರೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಪುರುಷನಿಂದ ಬಂದದು್ದ ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಪುರುಷನು ಸಹ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಹುಟು್ಟ ಾ್ತನೆ. ನಿಜ ಾಗಿ ಸಮಸ್ತವೂ ದೇವರಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ.

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. 15ಆದರೆಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವುದು ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ೌರವಯುತ ಾಗಿದೆ. ಉದ್ದನೆಯಕೂದಲನು್ನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ತಲೆಗೆಮುಸುಕ ಾ್ನಗಿ
ಕೊಡ ಾಗಿದೆ. 16 ಕೆಲವು ಜನರು ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಇನೂ್ನ ಾದ ಾಡಬಯಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ
ಸಂಪ್ರ ಾಯವು ನಮ್ಮ ಾ್ಲಗಲಿ ದೇವರ ಸಭೆಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ ಇಲ್ಲ.

ಪ್ರಭುವಿನ ಾತಿ್ರಭೋಜನ
17 ಈಗ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿರುವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ 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.)
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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 ಾರಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನು್ನ ಕೆಲವರಲಿ್ಲ ತಿಂದು, ಕುಡಿದುಮತ್ತ ಾಗುವಷು್ಟ ಆ ಾರವಿರುತ್ತದೆ. 22ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬಹುದು, ಕುಡಿಯಬಹುದು. ದೇವರ ಸಭೆಯುಮುಖ್ಯ ಾದದ್ದಲ್ಲವೆಂದು
ನೀವು ೕಚಿಸುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ನೀವುಬಡವರನು್ನ ಾ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,
24 ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿ, ಅದನು್ನ ಮುರಿದು, “ಇದು ನನ್ನ ದೇಹ; ಇದನು್ನ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ
ಕೊಡ ಾಗಿದೆ. ನನ್ನನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೀಗೆ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 25 ಅದೇ
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 ಪ್ರಭುವಿನಮರಣವನು್ನ 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 ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ತನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ
ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 29 ಾವ ಾದರೂ ಪ್ರಭುವಿನ ದೇಹವೆಂದು ಗುರುತಿಸದೆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತಿಂದರೆಮತು್ತ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದರೆಅವನು ತಿಂದದ್ದಕೂ್ಕ ಕುಡಿದದ್ದಕೂ್ಕ ದೋಷಿಯೆಂಬತೀಪಿರ್ಗೆ
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. 32 ಆದರೆ 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

1ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ,ಆತಿ್ಮಕ ವರಗಳಬಗೆ್ಗ ನೀವುಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ
ಅಪೇ ಾಗಿದೆ. 2 ನೀವು ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಹೇಗಿತೆ್ತಂಬುದನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ನಿಜೀರ್ವ ವಸು್ತಗ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದಿ್ದರಿ.

3 ಹೀಗಿರ ಾ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.
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4 ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆತಿ್ಮಕ ವರಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮನಿಂದ

ಬಂದಂಥವುಗ ಾಗಿವೆ. 5 ಸೇವೆ ಾ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 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,ಆದರೆಆಎ ಾ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಂದಒಂದೇಒಂದುದೇಹವುರೂಪಿತ ಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ
ಕಿ್ರಸ್ತನು. 13ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರುಯೆಹೂದ್ಯರಿ ಾ್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.*

14ದೇಹವು 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. 18-19ದೇಹದಪ್ರತಿ ಂದುಅಂಗವುಒಂದೇ ರೀತಿಯ
ಅಂಗ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ದೇಹವೇ ಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಇಚೆ್ಛಗನು ಾರ ಾಗಿ ದೇಹದಲಿ್ಲ
ಅಂ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
20ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಗಗಳುಅನೇಕವಿದ್ದರೂ ದೇಹವು ಒಂದೇ.

21 ಕಣು್ಣ, “ನೀನು ನನಗೆ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಕೈಗೆ ಹೇಳ ಾರದು ಮತು್ತ ತಲೆಯು, “ನೀನು
ನನಗೆ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಾದಕೆ್ಕ ಹೇಳ ಾರದು. 22ಅಲ್ಲದೆ 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 ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ
ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ಅಂಗಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಅಂಗಗಳಿಗೆಹೆಚಿ್ಚನ ಾನ್ಯತೆಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 25ನಮ್ಮ ದೇಹವುವಿಭಜನೆ ಾಗದಂತೆಅಂಗಗಳು
ಒಂದಕೊ್ಕಂದರ ಹಿತವನು್ನ ಸರಿಸಮ ಾಗಿ ಗಮನಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 26ಒಂದು ಅಂಗಕೆ್ಕ

* 12:13: ಕೊಡ ಾಯಿತು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ ಾನ ಾ ್ಕಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟನು.”
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ನೋ ಾದರೆ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ 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. 29ಎ ಾ್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. 31ಆದರೆನೀವುಪವಿ ಾ್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 ಚಲಿಸಬಲ್ಲಂಥಮ ಾ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.
4 ಪಿ್ರೕತಿಯು ಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳದು್ದ, ದಯೆಯುಳ್ಳದು್ದ. ಪಿ್ರೕತಿಯು ಅಸೂಯೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ;

ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ; ಗವರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. 5 ಪಿ್ರೕತಿಯು ಾಚಿಕೆಕರ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ವತಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ; ಾ್ವಥಿರ್ಯಲ್ಲ ಮತು್ತ ಬೇಗನೆ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ; ತನ ಾದ ಅಪ ಾರಗಳನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 6ಪಿ್ರೕತಿಯು ಕೆಟ್ಟದ್ದರಬಗೆ್ಗ ಸಂತೋಷಪಡದೆಸತ್ಯದಬಗೆ್ಗ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತದೆ.

7ಪಿ್ರೕತಿಯು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ; ಾ ಾಗಲೂ ನಂಬುತ್ತದೆ; ಾ ಾಗಲೂ
ನಿರೀ ಸುತ್ತದೆ; ಾ ಾಗಲೂ ದೃಢ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.

8 ಪಿ್ರೕತಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರ ಾದಿಸುವ ವರಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಅವು
ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ. ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವವರಗಳಿವೆ,ಆದರೆಆವರಗಳುಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ.
ಾನವೆಂಬ ವರವೂ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದೂ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದು. 9ಏಕೆಂದರೆ 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
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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.
ಅವನುದೇವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಾರೂಅವನನು್ನ 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. ಆದರೆ ಪ್ರ ಾ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.
ಕೇವಲವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಾತ ಾಡುವವನಿಗಿಂತಲೂಪ್ರ ಾ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.

6 ಸಹೋದರ 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 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, ಇದುಯುದ್ಧಕೆ ್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.

13ಪರ ಾ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
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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. 21 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಈ
ರೀತಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ:

“ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಾ ಾಡುವವರಮೂಲಕವೂ
ವಿದೇಶಿಯರ ಾಲಿಗೆಯಮೂಲಕವೂ

ಾನು ಈ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವೆನು;
ಆದರೂ ಇವರು ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.” ಯೆ ಾಯ 28:11-12

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
ಜನರುನಿಮ್ಮನು್ನ ಹುಚ್ಚರೆಂದುಹೇಳುವರು. 24ಒಂದುವೇಳೆನೀವೆಲ್ಲರೂಪ್ರ ಾ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. 25ಆ 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
ಇತರರುವಿವೇಚಿಸಬೇಕು. 30ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವಮತೊ್ತಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆದೇವರಸಂದೇಶವುದೊರೆತರೆ,
ದಲು ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವವನು ತನ್ನ ಾತನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿ. 31ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ಾದ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು

ಪ್ರ ಾದಿಸಬಹುದು. ಈರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವರುಮತು್ತ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿತ ಾಗುವರು.
32 ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಜೀ ಾತ್ಮಗಳು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. 33 ದೇವರು ಸ ಾ ಾನಕೆ್ಕ
ಾರಣನೇ ಹೊರತು ಗಲಿಬಿಲಿಗೆ ಾರಣನಲ್ಲ.
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ಇದೇ ಪದ್ಧತಿ ರೂಢಿಯಲಿ್ಲದೆ. ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ ಾ ಾಡಲು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಅಧೀನ ಾಗಿರಬೇಕು. ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಸಹಇದನೆ್ನೕ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 35ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಏ ಾದರು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ತಮ್ಮಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನು್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಬಹಿರಂಗ ಕೂಟದಲಿ್ಲ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಾ ಾಡುವಂಥದು್ದ ಾಚಿಕೆಕರ ಾದದು್ದ.

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, ನೀವೂ ಅವನನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳ ಾರದು.

39 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು ಪ್ರ ಾದ ಾ ವರವನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಬಯಸಿರಿ. ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ವರವನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಲಿ. ಅವರನು್ನ ತಡೆಯಬೇಡಿರಿ. 40 ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಸರಿ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಮತು್ತ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಿರಿ.

15
ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾದ ಸು ಾತೆರ್

1ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನೀವು ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ನೀವುಅದನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 2ನೀವುಆಸಂದೇಶದಮೂಲಕ
ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಾನು ನಿಮಗೆತಿಳಿಸಿದಸಂದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆದೃಢ ಾದನಂಬಿಕೆಇರಲೇಬೇಕು.
ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿರಥರ್ಕ ಾಗುವುದು.

3 ಾನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಹಳ
ಮುಖ್ಯ ಾದುವುಗ ಾಗಿವೆ. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವುಹೇಳುವಂತೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಸತು್ತ
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. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಸತು್ತಹೋದರು.
7 ಬಳಿಕ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಕೋಬನಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅನಂತರ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 8 ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು, ದಿನ ತುಂಬುವ ದಲೇ ಹುಟಿ್ಟದಂತಿದ್ದ ನನಗೆ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.
9ಉಳಿದೆ ಾ್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.) 11ಆದ್ದರಿಂದ ಾನುಬೋಧನೆ ಾಡಿದೆನೊಅಥ ಾಇತರಅ ಸ್ತಲರುಬೋಧನೆ
ಾಡಿದರೊ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ ಮತು್ತ

ನೀವು ನಂಬಿರುವುದೂ ಅದನೆ್ನೕ.

ಾವುಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದುವೆವು
12 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದನೆಂದು ಾವು ಬೋಧಿಸಿದೆ್ದೕವೆ.

ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಜನರಿಗೆ ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ?
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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 ಾಗಿದೆಮತು್ತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಂದ ಇನೂ್ನ ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 18ಇದಲ್ಲದೆ
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.
21ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು (ಆ ಾಮನು) ಾಡಿದ ಾಯರ್ದಿಂ ಾಗಿ ಜನರು ಮರಣ ಹೊಂದುವಂತೆಯೇ
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನ (ಕಿ್ರಸ್ತನ)ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೇ ಜನರು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವರು. 22ಆ ಾಮನ
ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಾಯು ಾ್ತರೆ. ಇದೇರೀತಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತೆ್ತ
ಜೀವಂತ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ. 23ಆದರೆಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಂತ ಾಗಿಎದು್ದಬರುವನು.
ಟ್ಟ ದಲನೆಯ ಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಎದು್ದಬಂದನು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮತೆ್ತ ಬರು ಾಗ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು

ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವರು. 24ಅನಂತರ 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. 28ಸಮಸ್ತವು ತನ್ನ ಅಧೀನಕೆ್ಕ ಬಂದಮೇಲೆ,
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
ಜನರುಏನು ಾಡುವರು? ಸತ್ತವರಿಗೆಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲ ಾದರೆ,ಜನರುಅವರಿಗೋಸ ್ಕರದೀ ಾ ಾ್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? ಸತ್ತವರಿಗೆಪುನರು ಾ್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?
✡ 15:27: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 8:6.
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35 “ಸತ್ತವರು ಹೇಗೆ ಎದು್ದಬರುವರು? ಅವರಿಗೆ ಾವ ಬಗೆಯ ದೇಹವಿರುತ್ತದೆ?” ಎಂದು

ಕೆಲವರು ಕೇಳಬಹುದು. 36ಅವುಮೂಢಪ್ರಶೆ್ನಗಳು. ನೀವುಬೀಜವನು್ನ ಬಿತಿ್ತ ಾಗ,ಆಬೀಜವುಜೀವ
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 ಾ್ತನೆಮತು್ತ ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಂದು ಬಗೆಯಬೀಜಕೆ್ಕ ಅದರದೇ ಆದದೇಹವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.
39ಎ ಾ್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. 44ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಹವು ೌತಿಕ ಾದದು್ದ. ಆದರೆ ಅದು
ಎದು್ದಬಂ ಾಗ, ಆತಿ್ಮಕ ದೇಹ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ೌ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 ದಲನೆಯಮನುಷ ್ಯನು ಭೂಮಿಯಧೂಳಿನಿಂದ ಬಂದನು. ಆದರೆ ಎರಡನೆಯಮನುಷ ್ಯನು
(ಕಿ್ರಸ್ತನು) ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದನು. 48 ಜನರು ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು. ಅವರು
ಭೂಮಿಯ ದಲನೆಮನುಷ ್ಯನಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಪರಲೋಕದ
ಮನುಷ ್ಯನಂತಿ ಾ್ದರೆ. 49ಭೂಮಿಯಆಮನುಷ ್ಯನಂತೆಯೇ ಾವುನಿ ಾರ್ಣಗೊಂಡೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಪರಲೋಕದ ಆಮನುಷ ್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 ಾಗಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದ
ಈ ಾತುಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ:
✡ 15:45: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 2:7.
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“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. 57ಆದರೆ
ಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಆತನು
ನಮಗೆ ಜಯವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

58ಆದ್ದರಿಂದ, 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.

16
ಇತರ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿ ಾಗಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಣೆ

1 ದೇವಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಈಗ ಾನು ಬರೆಯುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ಗ ಾತ್ಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ನೀವೂ ಾಡಿರಿ. 2 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ 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 ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. 3 ಾನು ಬಂ ಾಗ,ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನು್ನ ಕೆಲವರ
ಮೂಲಕ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಾರನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತೕರೋ ಅವರಿಗೆ ಾನು
ಪರಿಚಯದ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. 4 ಒಂದುವೇಳೆ, ಾ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. 11ಆದ್ದರಿಂದನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂಅವನನು್ನ 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.
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ಅಂತಿಮ ಾತುಗಳು
13 ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ, ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿರಿ. ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರಿ ಮತು್ತ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿರಿ.

14ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಾಡಿರಿ.
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, 16ಈರೀತಿಯಮುಂ ಾಳುಗಳನು್ನಮತು್ತ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಕೆಲಸ ಾಡುವವರನು್ನ ಾಗೂ ಸೇವೆ ಾಡುವವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ.

17ಸೆ್ತಫನನು, ತುರ್ ಾತನುಮತು್ತ 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 ಾದ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ
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, ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಹೇರಳ ಾದ
ಆದರಣೆಯು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 6 ನಮಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿರುವು ಾದರೆ, ಆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮ್ಮ
ಆದರಣೆ ಾಗಿಯೇ ಮತು್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿಯೇ. ನಮಗೆ ಆದರಣೆ ಇರುವು ಾದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ
ಆದರಣೆ ಾಗಿಯೇ. ನಮಗಿರುವಂಥ ಾಧೆಗಳನು್ನ ನೀವು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು
ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಗಿದೆ. 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 ಾಗಿಎಬಿ್ಬಸುವದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಇಡಬೇಕೆಂತಲೂಇ ಾಯಿತು. 10ಮರಣದಈಮ ಾ
ಅ ಾಯಗಳಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿದನು. ಮತು್ತ ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ರ ಸುವನು. ಾವು
ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ. ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ರ ಸುವನು. 11ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬಲಿ್ಲರಿ. ಆಗ, ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತ
ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅನೇಕರು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುವರು.

ೌಲನ ೕಜನೆಗಳಲಿ್ಲ ಬದ ಾವಣೆ
12 ಾವು ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತೆ್ತೕವೆ ಮತು್ತ ಇದು ಸತ್ಯವೆಂದು ಾನು

ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಹೇಳಬಲೆ್ಲನು. ಅದೇನೆಂದರೆಈಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ದೇವರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಯ ಾಥರ್ ಾದ ಮತು್ತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ಾಡಿದೆವು. ಾವು
ನಿಮ್ಮಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳಲ್ಲಂತೂ ಇದುಮತ್ತಷು್ಟ ಸತ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಾವು ಇದನು್ನ ಾಡಿದು್ದ
ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇಹೊರತು ಲೋಕದ ಾನದಿಂದಲ್ಲ. 13-14ನೀವುಓದಿಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತೆ್ತೕನೆ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಾದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ನೀವು ಈ ಾಗಲೇ ಸ್ಪಲ್ಪ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರೆಂಬ
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ನಿರೀ ನನಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮತೆ್ತ ಬಂ ಾಗ ಾವು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವಂತೆ ನೀವೂ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಪಡ ಾಗುವಂತೆ ನೀವು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ
ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ.

15 ಾನು ಈ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಬಹು ಭರವಸೆ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದಲು ಸಂದಶಿರ್ಸಲು ಾನು ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆನು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸಲ

ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಗಬಹುದಿತು್ತ. 16 ಾನು ಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗಲೂ ಬಳಿಕ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರು ಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದ. ಜುದೇಯಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಸ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಸ ಾಯವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದ. 17 ಾನು ಆ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವ ಉದೆ್ದೕಶ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ೕಚಿಸುತಿ್ತೕ ಾ? ಾನು ಾ್ರಪಂಚಿಕರಂತೆ
ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆನೋ? ಅವ ಾದರೋ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾಗ “ ೌದು, ೌದು”

ಎಂತಲೂ ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ “ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ” ಎಂತಲೂ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
18 ನೀವು ದೇವರನು್ನ ನಂಬಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾವು ನಿಮಗೆ ಏಕ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ “ ೌದು” ಮತು್ತ

“ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ನಂಬಬಲಿ್ಲರಿ. 19 ಸೀಲನು, ತಿ ಥೆಯನು ಮತು್ತ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ದೇವರ ಮಗ ಾದಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನು ೌದೆಂತಲೂ ಅಲ್ಲವೆಂತಲೂ ಎರಡು
ರೀತಿಯಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ. ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ ಇರುವಂಥದು್ದ “ ೌದು” ಎಂಬುದೇ. 20 ದೇವರು
ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನಗಳಿಗೆಲ್ಲ “ ೌದು” ಎಂಬಉತ್ತರ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಾವು ದೇವರ

ಮಹಿಮೆ ಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನಮೂಲಕ “ಆಮೆನ್”ಎಂದುಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. 21ನಿಮ್ಮನು್ನಮತು್ತ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ದೃಢಗೊಳಿಸು ಾತನು ದೇವರೇ. ದೇವರು ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
22 ಾವು ಆತನವರೆಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ತನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ನಮಗೆ ಾಡಿದ
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೇ ನಮಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
23ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ನೋಯಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಾರಣ ಾನು

ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸತ್ಯ. ಇದಕೆ್ಕ ದೇವರೇ ಾ . 24 ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಾವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆಂದು ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. 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
ನಿಮಗೆಈಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದೆನು. ನೀವೆಲ್ಲರೂನನ್ನ ಆನಂದದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗುತಿ್ತೕರಿಎಂಬಭರವಸೆ
ನನಗಿತು್ತ. 4 ಾನು ದಲೊಮೆ್ಮ ನಿಮಗೆ ಬರೆ ಾಗ, ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಬಹಳ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿತು್ತ
ಮತು್ತ ದುಃಖಗೊಂಡಿತು್ತ. ಾನು ಕಣಿ್ಣೕರಿಡು ಾ್ತ ನಿಮಗೆಬರೆದದು್ದ 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
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ಸೋತುಹೋಗಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತೕರೆಂಬುದನು್ನ
ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 9ನೀವು ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿದಿ್ದೕರೋ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂಬುದನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆಬರೆದೆನು. 10ನೀವು
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 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 ಾಗಿಮತೆ್ತ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ್ದೕವೆಯೇ? ಇತರ ಕೆಲವುಜನರಿಗೆ
ಬೇ ಾಗುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ನನಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಪತ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿದೆ ೕ?
ಅಥ ಾ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೋಗು ಾಗ ನಿಮಿ್ಮಂದ ೕಗ ್ಯ ಾ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿದೆ ೕ?
2ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ನಮಗೆ ೕಗ್ಯ ಾಪತ್ರ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆಪತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
ಆ ಪತ್ರವನು್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲರು, ಎಲ್ಲರೂ ಓದು ಾ್ತರೆ. 3 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪತ್ರ ನೀ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದಿರುವುದು ಾಯಿಯಿಂದಲ್ಲ, ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ
ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ. ಇದನು್ನ ಕಲು್ಲಹಲಿಗೆಗಳಮೇಲೆ 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. 6 ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಹೊಸ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸೇವಕ ಾಗಿರುವ ಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಈ ಹೊಸ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಲಿಖಿತ ರೂಪ ಾದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಲ್ಲ. ಇದು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನದು. ಲಿಖಿತ ರೂಪ ಾದ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವುಮರಣವನು್ನ ತರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಹೆಚಿ್ಚನಮಹಿಮೆಯನು್ನ ತರುತ್ತದೆ
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7 ಮರಣವನು್ನ ವಿಧಿಸುವ ಸೇವೆಯು (ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ) ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರಗಳಲಿ್ಲ

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

12 ನಮಗೆ ಈ ನಿರೀ ಇರುವುದರಿಂದ ಾವು ಬಹಳ ಧೈಯರ್ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 13 ಾವು
ೕಶೆಯಂತಿಲ್ಲ. ಕುಂದಿ ಹೋಗುವ ಮಹಿಮೆಯು ಅಂತ್ಯಗೊಳು್ಳವುದನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಣದಂತೆ
ೕಶೆಯು ತನ್ನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಂಡನು. 14 ಆದರೆ ಅವರ ಬುದಿ್ಧಗೆ ಮಂಕು

ಕವಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಓದು ಾಗ
ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಮುಸುಕು ಅಥರ್ವನು್ನ ಮರೆ ಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಮುಸುಕನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಲಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾತ್ರ ಅದು ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 15 ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ,
ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಓದು ಾಗ,ಅವರಮನಸು್ಸಗಳಮೇಲೆಮುಸುಕು ಇರುತ್ತದೆ. 16ಆದರೆ

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾ ಾರ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಭುವನು್ನ ಅನುಸರಿಸು ಾಗ ಆಮುಸುಕು ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು. 17ಆ
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
ಮಹಿಮೆಯುನಮ್ಮನು್ನ ಅಧಿ ಾಧಿಕ ಾಗಿ ಾಪರ್ಡಿಸಿಆತನನೆ್ನೕ 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 ತಮ್ಮಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು. 3 ಾವುಬೋಧಿಸುವಸು ಾತೆರ್ಯು
ಮರೆ ಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಾಶನದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಾತ್ರ ಅದು ಮರೆ ಾಗಿದೆ. 4ಈ
ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಯು (ಸೈ ಾನನು) ನಂಬದವರ ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ಕುರುಡುಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮಹಿಮೆಯವಿಷಯ ಾದಸು ಾತೆರ್ಯಬೆಳಕನು್ನ (ಸತ್ಯವನು್ನ)ಅವರು ಾಣ ಾರರು. ಕಿ್ರಸ್ತನೊಬ್ಬನೇ
ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 5 ಾವು ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಬೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೇ
ಪ್ರಭುವೆಂದು ಮತು್ತ ಯೇಸುವಿಗೋಸ ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂದು 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 ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದರಮೂಲಕ ಆತನು ನಮಗೆ ಬೆಳಕನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
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7 ನಮಗೆ ಈ ನಿ ೕಪವು ದೇವರಿಂದ ದೊರೆತಿದೆ. ಾ ಾದರೋ ನಿ ೕಪವನು್ನ ತುಂಬಿ

ಕೊಂಡಿರುವ ಕೇವಲ ಮಡಕೆಗಳಂತಿದೆ್ದೕವೆ. ಈ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯು ಬಂದದು್ದ ದೇವರಿಂದಲೇ ಹೊರತು
ನಮಿ್ಮಂದಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 8 ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆ ಾ್ಲ ಇಕ ್ಕಟು್ಟಗಳಿವೆ, ಆದರೆ
ಸೋತುಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅನೇಕಸಲ, ಏನು ಾಡಬೇಕೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು, ಆದರೂ ಾವು
ಧೈಯರ್ಗೆಡುವುದಿಲ್ಲ. 9 ಾವು ಹಿಂಸೆಗೆ ಗುರಿ ಾದೆವು,ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಕೆಲವು ಸಲ ನಮಗೆ ನೋ ಾಯಿತು, ಆದರೂ ಾಶ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 10 ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳಲಿ್ಲ
ಯೇಸುವಿನ ಜೀವವು ತೋರಿಬರಲೆಂದು ಆತನ ಮರಣಾವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
11 ಾವು ಜೀವಂತ ಾಗಿದ್ದರೂ ಯೇಸುವಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ ಾಗಲೂ ಮರಣದ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ.
ಸತು್ತಹೋಗುವ ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳಲಿ್ಲ ಆತನ ಜೀವವು ಾಣಬರಲೆಂದು ಇದು ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
12ಆದ್ದರಿಂದಮರಣವುನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ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

16ಆದ ಾ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. ಆಮಹಿಮೆಯು ಇಂದಿನ ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿದೆ. 18 ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಾಣುವಂಥವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸದೆ ನಮಗೆ
ಾಣದಿರುವಂಥವುಗಳಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಮಗೆ ಾಣುವಂಥವುಗಳುಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾತ್ರ
ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಾಣದಂಥವುಗಳುಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುತ್ತವೆ.

5
1 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾವು ಾಸ ಾಗಿರುವ ಈ ಗು ಾರವು ಅಂದರೆ ಈ ದೇಹವು
ಾಶ ಾಗುವುದೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸಿ ಾಗ, ನಮ್ಮ ಾಸ ಾ ್ಕಗಿ
ದೇವರು ನಮಗೊಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಅದು ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ ನಿಮಿರ್ತ ಾದ
ಮನೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಾಶ್ವತ ಾದ ಮನೆ ಾಗಿದೆ. 2 ಆದರೆ ಈಗ ಾವು
ಈ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಬಳಲಿ ಹೋಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನು್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ
ಾ ಾಗ ಕೊಡುವನೊ ಎಂದು ಾತೊರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 3 ಾವು ಅದನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂ ಾಗ

ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 4 ಈ ಗು ಾರದಲಿ್ಲರುವ ತನಕ ನಮಗೆ ಾರ ಾದ ಹೊರೆಗಳಿವೆ ಮತು್ತ
ಾವು ನರಳುತೆ್ತೕವೆ. ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿರಲು ಾವು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಪರಲೋಕದಮನೆಯನು್ನ 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
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ನಮಗಿರುವಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿದೆ. ಾವುನಮ್ಮ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಇಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರು ಾಗಲೂಪ್ರಭುವಿನೊಂದಿಗೆ
ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರು ಾಗಲೂ ಆತನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಬೇಕೆಂಬುದೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಾಗಿದೆ.
10 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಾ್ಯಯ ವಿಚಾರಣೆ ಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು
ಇಹಲೋಕದ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಾಡಿದ ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ಕಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದ ಾ್ಕಗಲಿ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ
ಹೊಂದುವನು.
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 ಾವು ಹುಚ್ಚ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ದೇವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೇ. ನಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥಬುದಿ್ಧಯಿದ್ದರೆ ಅದು
ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೇ. 14 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಮ್ಮನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಎ ಾ್ಲ
ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಆತನು ಸತ್ತನೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸತು್ತಹೋದರು.
15 ಜೀವಿಸುವವರು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ತಮಗೋಸ ್ಕರ ಜೀವಿಸ ಾರದೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿ ಾಗಿ
ಸತ್ತನು. ಆ ಜನರು ತನಗೋಸ ್ಕರ ಜೀವಿಸಲೆಂದು ಆತನು ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಸತ್ತನು ಮತು್ತ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದನು.

16 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಲೋಕವು ಜನರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ೕಚಿಸುವಂತೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಾವು ಾರ
ಬಗೆ್ಗಯೂ ೕಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಲೋಕವು ೕಚಿಸುವಂತೆ ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಗೆ್ಗ
ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಾವು ಆ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ೕಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 17 ಾವ ಾದರೂ

ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲದ್ದರೆ, ಅವನು ಹೊಸ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಹಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಅಳಿದು ಹೋದವು;
ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಹೊಸ ಾಯಿತು. 18 ಇದೆ ಾ್ಲ ದೇವರಿಂದಲೇ ಆಯಿತು. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇತರರನು್ನ ಈ
ಸ ಾ ಾನಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 19 ಅಂದರೆ,
ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನೆ್ನೕ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ದೇವರು
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಜನರ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ ಾ ಾನದ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 20 ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪರ ಾಗಿ ಾ ಾಡಲು
ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸ ಾಗಿದೆ. ಇದು, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಜನರನು್ನ ಕರೆಯುವಂತಿದೆ.
ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಾಗಿರಿ ಎಂದು ಾವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪರ ಾಗಿ
ಾ ಾಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 21 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಾಪವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾ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. 2 ದೇವರು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

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

ಇದೇ ಆ “ಸುಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಾಲ.” ಇದೇ ಆ “ರಕ್ಷಣೆಯದಿನ.”
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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 ಕನಿಕರದಿಂದಲೂಮತು್ತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತದಿಂದಲೂ
ತೋಪರ್ಡಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ಇದನು್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದಲೂ ನಿಜ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದಲೂ 7 ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೂ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ತೋಪರ್ಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಪ್ರತಿ ಂದರ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂರ ಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯ ಜೀವಿತವನೆ್ನೕ ಉಪ ೕಗಿಸುತೆ್ತೕವೆ.

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

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

11 ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲರುವ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಬಿಚು್ಚಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಾ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ
ನಿಮ್ಮಮುಂದೆತೆರೆದಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ. 12ನಿಮ್ಮಮೇಲೆನಮಗಿರುವಪಿ್ರೕತಿಯುನಿಂತುಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆನಮ್ಮ
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? 16ದೇವರ 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
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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 ದೂರವಿರೋಣ. ಾವು ದೇವರನು್ನ ೌರವಿಸುವುದರಿಂದ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಾಳೆ್ವಯನು್ನ ನಡೆಸಲು ಾವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಕು.

ೌಲನ ಆನಂದ
2ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕೊಡಿರಿ. ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಿಲ್ಲ.
ಾರ ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ ಾಳು ಾಡಿಲ್ಲ; ಾರನೂ್ನ ವಂಚಿಸಲಿಲ್ಲ. 3 ಾನು ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು

ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಂದಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ. ನಿ ್ಮಂದಿಗೆಬದುಕುವಷ್ಟರಮಟಿ್ಟಗೆಮತು್ತ ಾಯುವಷ್ಟರಮಟಿ್ಟಗೆ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅ ಾರ ಾಗಿಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕವೆಂದು ಾನು ದಲೇ ನಿಮಗೆತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 4ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನನಗೆ ಬಹಳ ಭರವಸವಿದೆ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಸಂತೈಸಿದಿರಿ. ನಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಇಕ ್ಕಟು್ಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನನಗೆಮ ಾ 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 ಾಗಿಯೂ
ಅವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು.

8 ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರವು ನಿಮಗೆ ದುಃಖವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದ್ದರೂ, ಅದನು್ನ ಬರೆದದ್ದಕೆ ್ಕ
ನನಗೆ ದುಃಖವಿಲ್ಲ, ಆ ಪತ್ರವು ನಿಮಗೆ ದುಃಖವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿತೆಂದು ನನಗೆಗೊತಿ್ತದೆ.
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 ದುಃಖವುನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಪರಿವತರ್ನೆಯನು್ನ

ಉಂಟು ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಾನು ಸಂತೋಷ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ದೇವರ ಇಚೆ್ಫಗನು ಾರ ಾಗಿ ನೀವು
ದುಃಖಿತ ಾದಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಿ್ಮಂದ ನಿಮಗೆ ಾವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೂ ನೋ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 10ದೇವರ
ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾದ ದುಃಖವು ಹೃದಯವನೂ್ನ ಜೀವಿತವನೂ್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿವತರ್ನೆಯು
ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿವತರ್ನೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾವು ವ್ಯಸನಪಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ,
ಲೋಕವು ಹೊಂದಿರುವ ದುಃಖವು ಮರಣವನು್ನ ಬರ ಾಡುತ್ತದೆ. 11 ನೀವು ಾವ ದುಃಖವನು್ನ
ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸಿದ್ದನೋ ಅದೇ ದುಃಖವನು್ನ ನೀವು ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ
ದುಃಖವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಹು ಆಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿತು; ನೀವು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು
ನಿರೂಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಉಂಟು ಾಡಿತು; ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸಿತು ಮತು್ತ
ಭಯಗೊಳಿಸಿತು; ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಉಂಟು ಾಡಿತು; ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ಚಿಂತಿಸುವಂತೆ ಾಡಿತು; ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರನು್ನ ದಂಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿತು.
ಆ ಸಮಸೆ್ಯಯ ಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದಿರಿ.
12 ಾನು ಆ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದದು್ದ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದವನಿಗೋಸ ್ಕರವಲ್ಲ, ಆ ತಪಿ್ಪನಿಂದ ದುಃಖಕೆ್ಕ
ಒಳ ಾದವನಿಗೋಸ ್ಕರವೂಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗಿರುವಮ ಾಚಿಂತೆಯನು್ನ ನೀವು
ದೇವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನೋಡುವಂ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಆ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದೆನು. 13ಆದ್ದರಿಂದಲೇ 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.
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ಾವು ತೀತನ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಾತುಗಳೆ ಾ್ಲ ಸತ್ಯವೆಂದು ನೀವು
ನಿರೂಪಿಸಿದಿರಿ. 15 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಅವನಿಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಹೆಚಾ್ಚಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವನನು್ನ ೌರವದಿಂದಲೂ ಭಯದಿಂದಲೂ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದಿರಿ. 16 ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಪೂಣರ್ ಭರವಸೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಹು
ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ.

8
ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರ ಕೊಡುವಿಕೆ

1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಮಕೆದೋನಿಯದ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರು ತೋರಿದ ಕೃಪೆಯ ಬಗೆ್ಗ
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತೆ್ತೕವೆ. 2 ಆ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಅತೀವ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರೀ ಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಬಹಳ ಬಡಜನರು. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮ ಾ ಆನಂದದಿಂದ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು.
3 ತಮಿ್ಮಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಶಕಿ್ತಮೀರಿ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಾ ಾಗಿಯೇ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಾರೂ
ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 4 ದೇವಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾದ ಈ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಾವೂ ಾಲು ಾರ ಾಗುವ ಾಗ ್ಯ
ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದು ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಪದೇಪದೇ 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.

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

10 ಾನು ನಿಮಗೆಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: 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.
15ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಇ ಾಗುವುದು,
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“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 ಾ್ಕಗಿಯೂ ಈ 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 ತನ್ನನು್ನ ನಿರೂಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಈಗ
ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಭರವಸೆ ಇರುವುದರಿಂದಮತ್ತಷು್ಟ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಬಯಸು ಾ್ತನೆ.

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

9
ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ

1 ದೇವಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾದ ಈ ಸ ಾಯದ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 2 ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯು ನಿಮಗಿದೆಯೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಮಕೆದೋನಿಯದಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದೆ್ದೕನೆ.
ಅ ಾಯದಲಿ್ಲರುವನೀವುಕಳೆದವಷರ್ದಿಂದಲೂಕೊಡಲುಸಿದ್ಧ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದುಅವರಿಗೆಹೇಳಿದೆನು.
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
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ಸ ಾಯಧನವುಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. ಈಸ ಾಯಧನವುನಿಮ್ಮಹೃತೂ್ಪವರ್ಕ ಾದ ಾನವೇಹೊರತು
ಸಂಕಟದಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ಾನವಲ್ಲ.

6 ಇದನು್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಿ: ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿತು್ತವವನು ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪವನೆ್ನೕ ಕೊಯು್ಯವನು, ಆದರೆ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಬಿತು್ತವವನು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಯು್ಯವನು. 7 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಎಷ್ಟನು್ನ
ನಿಧರ್ರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೋ ಅಷ್ಟನೆ್ನೕ ಕೊಡಬೇಕು. ಾವನೂ ದುಃಖದಿಂದ ಕೊಡ ಾರದು. ಅಲ್ಲದೆ
ಾವನೂ ಒ ಾ್ತಯದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಕೊಡ ಾರದು. ಸಂತೋಷ ಾಗಿ ಕೊಡುವವನನು್ನ ದೇವರು

ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. 8 ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದದ್ದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ದೇವರು
ಕೊಡಬಲ್ಲನು. ಆಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಾ ಾಗಲೂ ಇರುವುದು.
ಪ್ರತಿ ಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಕೊಡಲು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ ಇರುವುದು. 9ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ
ಬರೆದಿದೆ:

“ಆತನು ಬಡವರಿಗೆಉ ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡುವನು;
ಆತನ ಕರುಣೆಯು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು.” ಕೀತರ್ನೆ. 112:9

10 ಬಿತು್ತವವನಿಗೆ ಬೀಜವನು್ನ ಕೊಡುವವನು ದೇವರೇ. ಆತನು ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಕೊಡುವನು. ಅಂತೆಯೇ, ದೇವರು ಆತಿ್ಮಕ ಬೀಜವನು್ನ ಕೊಡುವನು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಬೀಜವನು್ನ
ಬೆಳೆಯ ಾಡುವನು. ನಿಮ್ಮಒಳೆ್ಳಯಕಿ್ರಯೆಯಿಂದಆತನುಮ ಾಸುಗಿ್ಗಯನು್ನಉಂಟು ಾಡುವನು.
11 ಾ ಾಗಲೂಉ ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದುದೇವರು 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. 14 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಜನರು
ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗ ಾವು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರಬೇ ಾಗಿತೆ್ತಂದು ಆಶಿಸುವರು. ದೇವರ ಅತಿಶಯ ಾದ
ಕೃಪೆಯು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದೇ ಅದಕೆ್ಕ ಾರಣ. 15 ವಣಿರ್ಸಲ ಾಧ್ಯ ಾದ ದೇವರ ವರ ಾ್ಕಗಿ ಆತನಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.

10
ತನ್ನ ಸೇವೆಯ ಕುರಿತು ೌಲನ ಪ್ರತಿ ಾದ

1 ೌಲ ಾದ ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೃದುಸ್ವ ಾವದಿಂದಲೂ ಕನಿಕರದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು 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
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ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಬಲ್ಲವು. ಾವುಜನರ ಾದಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. 5ದೇವರ ಾನಕೆ್ಕ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದೆ್ದೕಳುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಗವರ್ದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ; ಪ್ರತಿ ಂದು
ೕಚನೆಯನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. 6 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದಿರುವ ಾರನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ ಶಿ ಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

ಆದರೆ ಟ್ಟ ದಲನೆಯ ಾಗಿ, ನೀವುಪೂಣರ್ 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 ಾವು ಬಹಳ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದವರೆಂದು ೕಚಿಸುವ ಆ ಜನರ ಗುಂಪಿನೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು
ನಮಗೆ ಧೈಯರ್ ಾಲದು. ಾವು ನಮ್ಮನು್ನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ
ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ; ತಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ ೌಲ್ಯ ಾಪನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಅವರಿಗೆ
ಏನೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೆಂದು ಇದೇ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

13ಆದರೆ ಾವು ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಕೆಲಸದಮೇರೆಯನು್ನ 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 ಾವುಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಮೇರೆಗೆಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಇತರರು
ಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಬಗೆ್ಗ ಾವು ನಮ್ಮನು್ನ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ವೃದಿ್ಧ ಾಗು ಾ್ತ

ಬಂದಂತೆನಮ್ಮ ಕೆಲಸವುಮತ್ತಷು್ಟ ವಿ ಾಲ ಾಗಿಬೆಳೆಯಲುನೀವುಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತೕರೆಂಬನಿರೀ
ನಮಗಿದೆ. 16 ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ದೂರ ಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬ
ಅಪೇ ನಮಗುಂಟು. ಮತೊ್ತಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಈ ಾಗಲೇ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಕೆಲಸದ ಬಗೆ್ಗ
ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇ ನಮಗಿಲ್ಲ. 17 ಆದರೆ “ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವವನು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು”✡ 18 ಒಬ್ಬನು ತನ್ನನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ಅವನು
ಸಿ್ವೕಕೃತನೆಂದಲ್ಲ. ಪ್ರಭುವು ಾರನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು ೕಚಿಸು ಾ್ತನೊಅವನೇ ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

11
ೌಲನು ಮತು್ತ ಸುಳು್ಳ ಅ ಸ್ತಲರು

1 ಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿರು ಾಗಲೂ ನೀವು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಬೇಕೆಂದು
ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆನೀವುಈ ಾಗಲೇನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿದಿ್ದೕರಿ. 2ನಿಮ್ಮವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾನು ಚಿಂತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಈಚಿಂತೆಯುದೇವರಿಂದಬಂದದು್ದ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾನು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆನು. ಕಿ್ರಸ್ತನೊಬ್ಬನೇ ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ಾಗಿರಬೇಕು. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಆತನ ಶುದ್ಧ
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ವಧುವ ಾ್ನಗಿ ಕೊಡಲು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. 3 ಹವ್ವಳು ಸಪರ್ದ ಕುಯುಕಿ್ತಯಿಂದ ೕಸಗೊಂಡಂತೆ
ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇರಬೇ ಾದ ಯ ಾಥರ್ತೆಯನೂ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಕೆಟು್ಟಹೋದೀತೆಂಬ ಭಯ ನನಗಿದೆ. 4 ಯೇಸುವಿನ 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 ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲುಬಹುಇಷ್ಟವುಳ್ಳವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದನೀವುನಮ್ಮ
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 ನಿಮಗೆದೇವರ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನಉಚಿತ ಾ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. ಇನು್ನಮುಂದೆಯೂ ಾನು ನಿಮಗೆ ಾರ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 10ಈ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವುದನು್ನ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲರುವ ಾರೂ ನಿಲಿ್ಲಸ ಾರರು. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸತ್ಯವು
ನನೊ್ನಳಗಿರುವುದರಿಂದಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 11 ಾನು ನಿಮಗೆ ಾರ ಾಗದಿರುವುದುನಿಮ್ಮಮೇಲೆ
ನನಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವ ಾರಣದಿಂದಲೋ? ಇಲ್ಲ! ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ದೇವರಿಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ.

12 ಈಗ ಾನು ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಮುಂದುವರೆಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಜನರಿಗೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಲು
ಾವ ಾರಣವೂ ಸಿಕ್ಕ ಾರದೆಂದು ಇದನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗೆ್ಗ

ಜಂಬಪಡು ಾ್ತರೆ. ಾವು ಾಡುವ ಆ ಕೆಲಸವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಂತೆಯೇ ಇದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು
ಬಯಸು ಾ್ತರೆ. 13 ಅವರು ನಿಜ ಅ ಸ್ತಲರಲ್ಲ. ಅವರು ೕಸ ಾರ ಾದ ಕೆಲಸ ಾರರು.
ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಜನರು ತಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ನಟಿಸು ಾ್ತರೆ. 14 ಇದು ನಮಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾದದೆ್ದೕನೂ ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೈ ಾನನು ಾನೇ
ಪ್ರ ಾಶರೂಪವುಳ್ಳ ದೇವದೂತನ ವೇಷವನು್ನ ಾಕಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. 15 ಹೀಗಿರಲು ಸೈ ಾನನ ಸೇವಕರು
ಾವುಸರಿ ಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರುವವರಂತೆನಟಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಆಶ್ಚಯರ್ವೇನೂಇಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಅವರು ಾಡುತಿ್ತರುವ ಕೆಲಸಗಳ ಪ್ರತಿಫಲ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ದಂಡನೆ ಾಗುವುದು.

ೌಲನು ತನ ಾದ ಹಿಂಸೆಯಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸುವನು
16 ಾನು ನಿಮಗೆ ಮತೆ್ತ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನನು್ನ ಬುದಿ್ಧಹೀನನೆಂದು ಾರೂ
ೕಚಿಸಕೂಡದು. ಬುದಿ್ಧಹೀನನೆಂದು ನೀವು ೕಚಿಸುವು ಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಬದಿ್ಧಹೀನನನು್ನ

ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಗ ಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಮೆ್ಮಪಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು.
17 ನನಗೆ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಾನು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಭು
ಾ ಾಡುವಂತೆ ಾನು ಾ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ. ಾನು ಬುದಿ್ಧಹೀನನೆಂದು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

18 ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾ್ರಪಂಚಿಕ ಜೀವನದ ಬಗೆ್ಗ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾನು ಸಹ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 19 ನೀವು ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬುದಿ್ಧಹೀನರ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುತಿ್ತೕರಿ. 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
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ಾ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. 23 ಅವರು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೋ? ಾನು ಸಹ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ( ಾನು
ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಹೀಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.) ಾನು ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ;
ಹೆಚು್ಚ ಸಲ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದನು. ಹೆಚು್ಚ ಏಟುಗಳನು್ನ ತಿಂದಿದೆ್ದೕನೆ, ಾನು ಅನೇಕ ಸಲ ಮರಣದ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದೆ್ದನು.

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

27 ಕಷ್ಟಕರ ಾದ ಮತು್ತ ಅ ಾಯಕರ ಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ನಿದಿ್ರಸಲೂ
ಇಲ್ಲ. ಹಸಿವೆ ಾ ಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಅನೇಕಸಲ ನನಗೆಊಟ 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 ತಂದೆಯೂಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನಿಗೆ ಸ ಾ ಾಲ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 32 ಾನು
ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಾಜ ಾದಅರೇತನಅಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಜ್ಯ ಾಲನುನನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.
ಅವನು ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಲೂ ಾವಲು ಾರರನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 33 ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸೆ್ನೕಹಿತರು
ನನ್ನನು್ನ ಬುಟಿ್ಟ ಳಗೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ, ಗೋಡೆಯ ಕಿಟಕಿ ಳಗಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಾನು
ಾಜ್ಯ ಾಲನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡೆನು.

12
ೌಲನ ಜೀವಿತದ ಾ್ಲದ ವಿಶೇಷ ಆಶೀ ಾರ್ದ

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

7 ಆದರೆ ನನಗೆ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ಬಹು
ಹೆಮೆ್ಮಪಡಕೂಡದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಾಧೆಯ ಸಮಸೆ್ಯ ಂದು ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಸೈ ಾನನಿಂದ
ಬಂದ ದೂತನೇ ಈ ಸಮಸೆ್ಯ. ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆಮೆ್ಮಪಡದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅದನು್ನ ಕಳುಹಿಸ ಾಗಿತು್ತ. 8 ನನಿ್ನಂದ ಅದನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕೆಂದು ಾನು ಮೂರು ಸಲ
ಪ್ರಭುವನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನು. 9 ಆದರೆ ಪ್ರಭುವು ನನಗೆ, “ನನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ನಿನಗೆ ಾಕು, ನೀನು
ಬಲಹೀನ ಾಗಿರು ಾಗ ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನತೆಗಳಿರು ಾಗ, ಜನರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾಗ,
ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸು ಾಗ, ನನಗೆ ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿರು ಾಗ ಸಂತೋಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೆ. ಇವುಗಳಬಗೆ್ಗ ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ,ಏಕೆಂದರೆಬಲಹೀನ ಾ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 ಾವುದರಲಿ್ಲಯೂಮಿಗಿ ಾಗಿಲ್ಲ. 12 ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದಗ
ಾನೂ ಅ ಸ್ತಲನೆಂಬುದನು್ನ ನಿರೂಪಿಸುವಂಥ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ, ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ, ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆನು. 13 ಾನು ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬಹು
ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಾಡಿದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ದೊರೆತವುಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ದೊರೆತವು.
ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯ ಾ್ಯಸವೇನೆಂದರೆ, ಾನು ನಿಮಗೆ ಾರ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ.

14 ಈಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೂರನೆ ಸಲ ಸಂದಶಿರ್ಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಾರ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದೂ ನನಗೆ ಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೇ ಾಗಿರುವುದು
ನೀವೇ. ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ಹಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು
ಹಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 15 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲು
ಸಂತೋಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನನೆ್ನೕ ನಿಮಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ,
ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಿರೋ?

16 ಾನು ನಿಮಗೆ ಾರ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿದೆ. ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು ನೀವು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 17 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದ ಜನರಲಿ್ಲ ಾರ ಮೂಲಕ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಿದೆನೇ? ಇಲ್ಲ! ಾನು
ೕಸಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 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.
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,
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ಾ್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
ಬಗೆ್ಗಮತು್ತ ಾಚಿಕೆಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳಬಗೆ್ಗ ದುಃಖಪಟಿ್ಟಲ್ಲಮತು್ತ ತಮ್ಮಹೃದಯಗಳನು್ನ ಾ ಾ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 ಾಗಿರುವಎಲ್ಲರಿಗೂ ಾ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 ನಿಮ್ಮಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 4ಕಿ್ರಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಯಮೇಲೆಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟಾ್ಟಗ
ಬಲಹೀನ ಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದೇನೊ ನಿಜ. ಆದರೆ ಈಗ ಆತನು ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಜೀವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನರೆಂಬುದೂ ನಿಜ. ಆದರೆ ಾವು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಜೀವಿಸುತೆ್ತೕವೆ.

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

13ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯೂ ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯೂ
ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ.

✡ 13:1: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 19:15.
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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.

3 ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರೂ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೂ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆ 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
ಈಗಮತೆ್ತ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವುಈ ಾಗಲೇ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸತ್ಯಸು ಾತೆರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದದ್ದನು್ನ
ಾವ ಾದರೂ ಾರಿದರೆ ಅವನು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ.
10ಮನುಷ ್ಯರು ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು

ನೀವು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? ಇಲ್ಲ! ಾನು ದೇವರನೆ್ನೕ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೋ? ಾನು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವಕ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

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

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

13 ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜೀವಿತದ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯಧಮರ್ಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದವ ಾಗಿದೆ್ದನು. ದೇವರ ಸಭೆಯನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಿದೆನು. ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಸಭೆಯನು್ನ
ಾಶ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದನು. 14 ಯೆಹೂದ್ಯಧಮರ್ದ ಾಯಕ ಾಗಲು ನನ್ನ
ಸಮವಯಸ್ಕರರಿಗಿಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆನು. ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರ 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
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ವಿಷಯ ಾದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ
ಚಿತ್ತ ಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. ಆತನು ನನ್ನನು್ನ
ಕರೆ ಾಗ ಾನು ಾರಿಂದಲೂ ಸಲಹೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಸ ಾಯವ ಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
17ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ 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

ಬರೆಯುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಸುಳ್ಳಲ್ಲವೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 21 ತರು ಾಯ ಸಿರಿಯ ಮತು್ತ
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.
24ಅವರು ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದರು.

2
ಇತರ ಅ ಸ್ತಲರು ೌಲನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರು

1 ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಾನರ್ಬನ ತೆಯಲಿ್ಲ ತೀತನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮತೆ್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆಹೋದೆನು. 2 ಾನುಹೋಗಲೇಬೇಕೆಂದುದೇವರು ನನಗೆತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ
ಾಯಕ ಾದ ಈ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದೆನು. ಾ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.

3-4 ತೀತನು ನನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಗಿ್ರೕಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾರೂ ಬಲವಂತ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸೆ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾವು
ಾ ಾಡಲೇಬೇಕಿತು್ತ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಸುಳು್ಳ ಸಹೋದರರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಳಗೆ

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

6 ಾನು ಬೋಧಿಸುವ ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ಅವರೇನೂ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. (ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿದ್ದರೊ
ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಒಂದೇ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.)
7 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನಂತೆ ನನಗೂ ದೇವರು ವಿಶೇಷ ಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಈ
ಾಯಕರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕೆಲಸವನು್ನ
ದೇವರು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬ
ಕೆಲಸವನು್ನ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 8 ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿ ಕೆಲಸ ಾಡಲು
ದೇವರು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತೆಯೇ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿ ಕೆಲಸ ಾಡಲು
ನನಗೂ ವಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟನು. 9 ದೇವರು ನನಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಾದ ವರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ
ಾಯಕರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಾಕೋಬ, ಪೇತ್ರ, ೕ ಾನರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಾನರ್ಬನನು್ನ ಮತು್ತ ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ನಮಗೆ, “ ೌಲ ಮತು್ತ ಾನರ್ಬರೇ,
ನೀವು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ. ಾವು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ”
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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 ಅವನುಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರೊಂದಿಗೆಊಟ ಾಡಿದನುಮತು್ತ

ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಿಂದಿದ್ದನು. ಆ ಬಳಿಕ ಾಕೋಬನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಬಂದರು. ಆಗ, ಪೇತ್ರನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.
ಪೇತ್ರನು ತನ್ನನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರೆಲ್ಲರೂ
ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಅವನು ಹೆದರಿಕೊಂಡನು. 13ಹೀಗೆ
ಪೇತ್ರನು ಕಪಟತನದಿಂದ ವತಿರ್ಸಿದನು. ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಸಹ ಪೇತ್ರನನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿ
ಕಪಟತನದಿಂದ ವತಿರ್ಸಿದರು. ಇವರ ವತರ್ನೆಯಿಂದ ಾನರ್ಬನು ಸಹ ಪ್ರ ಾವಿತ ಾದನು. 14ಈ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ವತರ್ನೆಯನು್ನ ಾನು ಗಮನಿಸಿದೆನು. ಅವರು ಸು ಾತೆರ್ಯ ಸತ್ಯವನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ
ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಾನು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ನೀನು
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಿರುವೆ. ಆದರೆ ನೀನುಯೆಹೂದ್ಯನಂತೆ ಜೀವಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ನೀನುಯೆಹೂದ್ಯನಲ್ಲದವನಂತೆ
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.

17ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ಾವು ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಸಹ
ಾಪಿಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದುಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಾಪಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆಂಬುದುಇದರ
ಅಥರ್ವೇ? ಇಲ್ಲ. 18ಆದರೆ ಾ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. 20ಆದ್ದರಿಂದ
ಈಗ ನನೊ್ನಳಗೆ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವವನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾನಲ್ಲ, ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ನನೊ್ನಳಗೆ ಜೀವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಾನಿನೂ್ನ ದೇ ಾರೂಢ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಾನು ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವುದು ದೇವರ ಮಗನ ಮೇಲೆ
ನನಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ. ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಾತನುಯೇಸುವೇಮತು್ತ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಆತನು ತನ್ನನೆ್ನೕ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. 21ಇದು ದೇವರವರ ಾಗಿದೆಮತು್ತ ನನಗೆಅತಿಮುಖ್ಯ ಾದ ಾ್ದಗಿದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ನಮ್ಮನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬಹು ಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಯುವ
ಅಗತ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.

3
ನಂಬಿಕೆಯಮೂಲಕ ದೇವ ಾಶೀ ಾರ್ದ
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1 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ಗ ಾತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮಗೆ

ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ತಿಳಿಸ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ನೀವು ಬಹು ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸಲು ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಟಿ್ಟರಿ. 2 ಈ ವಿಷಯ ಂದನು್ನ ನನಗೆ

ತಿಳಿಸಿರಿ: ನೀವು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡದು್ದ ಹೇಗೆ? ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರೊ? ಇಲ್ಲ! ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದಲೇ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಿ. 3 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲಯ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನು್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೊಂದಿಗೆ
ಆರಂಭಿಸಿದಿರಿ. ಈಗ ಅದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕಿ್ತ ಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತೕರೋ?
ಅದು ಬುದಿ್ಧಹೀನತೆ! 4 ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ
ಅನುಭವಗಳೆ ಾ್ಲ ವ್ಯಥರ್ಗೊಂಡವೇ? 5 ದೇವರು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕೊಡುವುದು ನೀವು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೋ? ದೇವರು ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದು
ನೀವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೋ? ಇಲ್ಲ! ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದನು್ನ
ನಂಬಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತನೆ.
6 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಅಬ್ರ ಾಮನ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ಇದನೆ್ನೕ ಹೇಳುತ್ತದೆ. “ಅಬ್ರ ಾಮನು

ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿದನು. ದೇವರು ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೀತಿವಂತನೆಂಬ
ನಿಣರ್ಯಅವನಿಗೆದೊರೆಯಿತು.”✡ 7ಆದ್ದರಿಂದನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿರುವಜನರೇಅಬ್ರ ಾಮನ
“ನಿಜಮಕ್ಕಳು” ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. 8 ದೇವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರನು್ನ ಅವರ
ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ. “ಅಬ್ರ ಾಮನೇ, ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ದೇವರು
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಆಶೀವರ್ದಿಸು ಾ್ತನೆ”✡ ಎಂಬ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ದಲೇ ತಿಳಿಸ ಾಯಿತೆಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 9 ಅವನು ಇದನು್ನ ನಂಬಿದ್ದರಿಂದಲೇ

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

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

12ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ನಂಬಿಕೆಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಳಸದೆ, “ಈವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಾ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 ದೇವರುಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು. ಈಆಶೀ ಾರ್ದವುಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮೂಲಕಬರುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಾವುಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದುಯೇಸು
ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದರಮೂಲಕ ಾವುಈ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.

ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಮತು್ತ ಾ ಾ್ದನ

✡ 3:6: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 15:6. ✡ 3:8: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 12:3. ✡ 3:10: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ.
27:26. ✡ 3:11: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಹಬಕೂ್ಕಕ 2:4; ರೋಮ್ ನಗರದವರಿಗೆ 1:17. ✡ 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. 16ದೇವರುಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೂಅವನಸಂ ಾ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 ಾ ಾ್ದನದಮೂಲಕ 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.
20ಒಂದೇ ಪಕ್ಷವಿದ್ದರೆ ಮಧ್ಯಸ್ತನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ.

ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಉದೆ್ದೕಶ
21 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ದೇವರ ಾ ಾ್ದನಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇದರಥರ್ವೇ?

ಇಲ್ಲ! ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವಂಥ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿದಿ್ದದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ
ನೀತಿವಂತ ಾಗಬಹು ಾಗಿತು್ತ. 22ಆದರೆ ಇದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಸ್ತವೂ ಾಪಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವರಿಗೆ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯ
ಆ ಾರದಮೇಲೆ ಾ ಾ್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. 24ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬರುವ ತನಕ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ನಮಗೆಯಜ ಾನ ಾಗಿತು್ತ.
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬಂದ ತರು ಾಯ ಾವು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು.
25 ಈಗ ನಂಬಿಕೆಯ ಾಗರ್ವು ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಾವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

26-27 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನನೆ್ನೕ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದರಮೂಲಕ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಮಕ್ಕ ಾ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

* 3:16: ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೆ ನೋಡಿರಿ: ಆದಿ ಾಂಡ 12:7.
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ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಂ ಾನದವರು. ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನದ ಪ್ರ ಾರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ
ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

4
1 ಾನು ಮತೆ್ತ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ಾಧ್ಯಸ್ತನು ಾಲಕ ಾಗಿರು ಾಗ ಅವನಿಗೂ ಗು ಾಮನಿಗೂ
ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವೂ ಇಲ್ಲ. ಆಸಿ್ತಗೆ ಾ್ಲ ಒಡೆಯ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನು ಗು ಾಮನಂತಿರುವನು.

2 ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿನೂ್ನ ಾಲಕ ಾಗಿರು ಾಗ ಪರಿ ಾಲಕರಿಗೆ ಮತು್ತ ನಿ ಾರ್ಹಕರಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯು ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದ ವಯಸ್ಸನು್ನ ತಲುಪಿ ಾಗ ಆ
ಾಲಕನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗುವನು. 3 ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾವು ದಲು ಮಕ್ಕಳಂತಿದೆ್ದವು. ಈ
ಪ್ರಪಂಚದ ಉಪ ೕಗವಿಲ್ಲದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಾವು ಗು ಾಮ ಾಗಿದೆ್ದವು. 4 ಆದರೆ ತಕ್ಕ ಾಲ
ಬಂ ಾಗ ದೇವರು ತನ್ನಮಗನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ದೇವರಮಗನು 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.
9ಈಗ ಾದರೋ ಸತ್ಯದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಜ ಾಗಿಹೇಳಬೇ ಾ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.

12ಸಹೋದರಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನೂನಿಮ್ಮಂತಿದೆ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನಂತೆಆಗಿರಿ.
13 ದಲು ನೀವು ನನಗೆ ಬಹು ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ದಲನೆ ಸಲ ಬಂದದು್ದ
ನನ್ನ ಅ ಾರೋಗ ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಆ ಾಗಲೇ. 14 ನನ್ನ ಅ ಾರೋಗ ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಹೊರೆ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ನೀವು 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 ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಈಗ
ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರ ಾಗಿದೆ್ದೕನೋ?

17ನಿಮ್ಮನು್ನ 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
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ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಕಿ್ರಸ್ತನಂ ಾಗುವ ತನಕ ನನಗೆ ಈ ನೋವಿರುತ್ತದೆ. 20ಈಗ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿದಿ್ದದ್ದರೆ
ಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಬಹು ಾಗಿತು್ತ. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಈಗ ಏನು ಾಡಬೇಕೊ ನನಗೆ
ತಿಳಿಯದು.

ಾಗರಳಮತು್ತ ಾರಳಉ ಾಹರಣೆ
21 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಇನೂ್ನ ಅಧೀನ ಾಗಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತೕರಿ.

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

24 ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ಉಪ ಾನ ಾಗಿವೆ. ದೇವರ ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯರ ನಡುವೆ ಆದ
ಎರಡು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಸಂಕೇತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಸೀ ಾಯಿ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ
ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವೇ ದಲನೆಒಡಂಬಡಿಕೆ. ಈಒಡಂಬಡಿಕೆಯಅಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು
ಗು ಾಮರಂತಿದ್ದರು. ಾಯಿ ಾದ ಾಗರಳುಆಒಡಂಬಡಿಕೆಯಂತಿದ್ದಳು. 25ಆದ್ದರಿಂದ ಾಗರಳು
ಅರೇಬಿ ಾದಲಿ್ಲರುವ ಸೀ ಾಯಿ ಪವರ್ತದಂತಿ ಾ್ದಳೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರ ನಗರ ಾದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಆಕೆಯು ಅನುರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. ಈ ನಗರವು ಗು ಾಮಗಿರಿಯಲಿ್ಲದೆ ಮತು್ತ ಅದರ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 26 ಆದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾದ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯಂತಿದೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಾಯಿ. 27ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ:

“ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತಿ್ತಲ್ಲದ ಬಂಜೆಯೇ,
ಸಂತೋಷಪಡು.

ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಿಲ್ಲದವಳೇ,
ಸ್ವರವೆತಿ್ತ ಕೂಗು.

ಗಂಡನುಳ್ಳವಳಿಗಿಂತ ಗಂಡ
ಬಿಟ್ಟವಳಿಗೆಮಕ್ಕಳು ಹೆಚು್ಚ.” ಯೆ ಾಯ 54:1

28-29ಅಬ್ರ ಾ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 ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾ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. 3 ಮತೆ್ತ ಾನು
✡ 4:30: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 21:10.
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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. 6ಒಬ್ಬನು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರು ಾಗ ಸುನ್ನತಿ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೋ ಇಲ್ಲ ೕ
ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಾಯರ್ನಡೆಸುವ ನಂಬಿಕೆ.

7 ನೀವು ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಓಡು ಾ್ತ ಇದಿ್ದರಿ. ನೀವು ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಸತ್ಯ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸದಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಿದವ ಾರ್ರು? 8 ಆ ಒ ಾ್ತಯವು ಬಂದದು್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂ ಾತನಿಂದಲ್ಲ. 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 ಅವುಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಹೋ ಾಡುತ್ತವೆ. 18ಆದರೆ 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,
ಾಂ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
✡ 5:14: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ ಾಂಡ 19:18.
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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

1ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಾವ ಾದರೂ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದರೆ,ಆತಿ್ಮಕ ಾದ
ನೀವು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ೌಮ್ಯತೆಯಿಂದ ಅವನನು್ನ ತಿದಿ್ದ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ! ನೀವು ಸಹ ಶೋಧನೆಗೊಳ ಾಗಿ ಾಪಕೆ್ಕ ಬೀಳುವ ಾಧ್ಯವಿದೆ. 2 ನಿಮ್ಮ
ಾರ ಾದ ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಹೊರಲು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಆ ಯನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅನುಸರಿಸಿರಿ. 3 ಾವ ಾದರೂ ಾನು ಾ್ರಮುಖ್ಯನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ತನ್ನನು್ನ ಾ್ರಮುಖ್ಯನೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು ತನ್ನನೆ್ನೕ ೕಸಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಒಬ್ಬನು
ತನ್ನನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬನೊಡನೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಕೂಡದು. 4 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ನಡತೆಯನು್ನ ಾನೇ
ವಿಮಶಿರ್ಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಆಗ ಾನೇ ಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವಂತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ
ತಿಳಿಯುವುದು. 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
11 ಇದನು್ನ ಾನೇ ಕೈ ಾರೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಎಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲಿ್ಲ

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

ನಿಮಗೂ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಚ್ಚಳಪಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವರ ಆಸೆ.
14 ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಾನು ಹೆಮೆ್ಮಪಡಲು ನನಗಿರುವ

ಒಂದೇ ಾರಣವೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆ ಂದೇ. ಶಿಲುಬೆಯಮೇಲೆ
ಯೇಸುವಿ ಾದಮರಣದಮೂಲಕ ಲೋಕವು ನನ್ನ ಾಲಿಗೆ ಸತು್ತಹೋಯಿತು. ಾನು ಸಹ ಲೋಕದ
ಾಲಿಗೆ ಸತು್ತಹೋದೆನು. 15 ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಗಿದೆ ೕ ಸುನ್ನತಿ ಾಗಿಲ್ಲ ೕ ಎಂಬುದು
ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರಿಂದ ಹೊಸ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಗಿರುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ. 16ಈ ನಿಯಮವನು್ನ
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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 ಾ .

18 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮ್ಮ
ಆತ್ಮದೊಂದಿಗಿರಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆಮೆನ್.
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ಎಫೆಸದವರಿಗೆ
ಬರೆದ ಪತ್ರ

1 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿರುವ ೌಲನು ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ. ಾನು ದೇವರ
ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾಗಿ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಎಫೆಸ* ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಮತು್ತ
ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟರುವ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವಜನರಿಗೆ ಾನುಈಪತ್ರವನು್ನ 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 ಾದಈ ನಿ ಾರ್ರವುಆತನಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಆ ಕೃಪೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ
ಉಚಿತ ಾ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. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಇದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲು ಆತನು ೕಜನೆ ಾಡಿದನು. 10 ಾಲವು
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾ ಾಗ ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಆತನಿಗೆ
ಅಧೀನ ಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ದೇವರ ೕಜನೆ ಾಗಿತು್ತ.

11 ಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾ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 ಾಡಬೇಕೆಂದೇನಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು. 13ಇದುನಿಮಗೂಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು
ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿ ಾದ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿ ಾಗ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟರಿ. ದೇವರು ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿನಿಮಗೆಪವಿ ಾ್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. ದೇವರಮಹಿಮೆಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗ ಬೇಕೆಂಬುದೇ ಇದೆಲ್ಲದರಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿದೆ.

ೌಲನ ಾ್ರಥರ್ನೆ

* 1:1: ಎಫೆಸ ಕೆಲವು ಾ್ರಚೀನ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಪದವು ಇಲ್ಲ.
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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 ತಂದೆಯೂಆಗಿರು ಾ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

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.

4ಆದರೆ 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.

8ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಮೂಲಕ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಆ ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಉಂಟಾದದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ ವರ. 9 ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆತದು್ದ
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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 ಆಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದಲೇ ೕಜನೆ ಾಡಿದನು. ಾವುಆಒಳೆ್ಳಯ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ೕಜನೆ ಾಗಿತು್ತ.
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಸ ಾನತ್ವ

11 ನೀವು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ ಅನ್ಯಜನ ಾ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 ನೀವು
ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 13 ೌದು, ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಬಹು ದೂರ ಾಗಿದಿ್ದರಿ.
ಆದರೆಈಗ ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ 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.
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನಮತು್ತಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರನು್ನ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಜ ಾಂಗವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾಂತಿಯನು್ನ
ಾ್ಥಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. 16ಈ ಎರಡು ಜ ಾಂಗಗಳ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ದೆ್ವೕಷವನು್ನ
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೂಲಕ 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 ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಸೆರೆ ಾಳು. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾನು ಸೆರೆ ಾ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
2 ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
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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 ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 5 ಹಿಂದಿನ ಾಲಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಆ ರಹಸ್ಯಸತ್ಯವನು್ನ ಆತನು
ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಾದರೊ ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಆ ರಹಸ್ಯಸತ್ಯವನು್ನ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಅ ಸ್ತಲರಿಗೂ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೂ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 6 ಇದು ಆ ರಹಸ್ಯಸತ್ಯ: ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರು
ಸು ಾತೆರ್ಯ ಮೂಲಕ ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಇರುವವ ಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಾಧ್ಯರೂ ಒಂದೇ
ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರೂ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗುಂಟಾದ ಾ ಾ್ದನದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.

7 ದೇವರು ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಾದ ಕೃ ಾ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.
10 ತನ್ನ ಾ ಾ ವಿಧ ಾದ ಾನವು ಆ ಾಶಮಂಡಲದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಈಗ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ಗೊ ಾ್ತಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ದೇವರ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ.
11ಅ ಾ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
14ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯಮುಂದೆ ಣ ಾಲೂರಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 15ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲರುವ

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. ಆತನುತನ್ನಆತ್ಮನಮೂಲಕ ಾಗಿನಿಮಗೆಆಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.
17ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಮೂಲಕ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಬೇಕೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ
ಜೀವಿತವುಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ಬಲ ಾಗಿ ಬೇರೂರಿರಬೇಕೆಂದುಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿಯಮೇಲೆ 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 ನೀವು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 19 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಮನುಷ ್ಯನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಆ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ 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. 21ಆತನಿಗೆ ಸಭೆಯಲಿ್ಲಯೂ

ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲಯೂ ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ಯುಗಯು ಾಂತರಕೂ್ಕ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.
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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. 4ದೇಹವು ಒಂದೇ ಮತು್ತ ಆತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಒಂದೇ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದನು. 5 ಒಬ್ಬನೇ ಪ್ರಭು,
ಒಂದೇ ನಂಬಿಕೆ, ಒಂದೇ ದೀ ಾ ಾ್ನನ. 6 ಎಲ್ಲರಿಗೂ 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. 8 ಆದ ಾ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,
10ಭೂಮಿಯಅಧೋ ಾಗಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಆ ಾಶದ ಅತು್ಯನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಏರಿಹೋದನು
ಎಂದಥರ್. ಸಮಸ್ತದಲಿ್ಲ ಾನೇ ತುಂಬಿರಬೇಕೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಗೆ ಾಡಿದನು. 11ಆತನು 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 ಸೇವೆಯುಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಾ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 ಅಂಗಗಳೂ ಒಂದಕೊ್ಕಂದು
ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಂದು ಅಂಗವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡುವುದರಿಂದ ಇಡೀ
ದೇಹವು ಬೆಳೆದು ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ಬಲ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಜೀವಿಸಬೇ ಾದ ರೀತಿ
17ಪ್ರಭುವಿಗೋಸ ್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

ಕೊಡುವಜೀವಿತವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 19ಅವರಿಗೆ ಾಚಿಕೆಯೇಇಲ್ಲ. ಅವರು
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ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪ ೕಗಿಸು ಾ್ತರೆ; ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಇನೂ್ನ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಾಡಲು ತವಕಪಡು ಾ್ತರೆ. 20 ಆದರೆ 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.
23ಆದರೆಆಂತಯರ್ದಲಿ್ಲ ಹೊಸಬ ಾಗಿ ನೂತನ ಸ್ವ ಾವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕ ರೀತಿಯನು್ನ ನೀವು
ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರಿ. 24ಆ ಸ್ವ ಾವವು ದೇವರ ಹೋಲಿಕೆಯಮೇರೆಗೆ ಸತ್ಯ ಾದ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಾಗಿಯೂ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ನಿಮಿರ್ಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

25ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾ ಾಗಲೂ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ
ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಅಂಗಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 26 ಕೋಪಗೊಂಡರೂ ಾಪ ಾಡಬೇಡಿ
ಮತು್ತ ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಕೋಪದಿಂದಿರಬೇಡಿ.✡ 27ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಸೈ ಾನನಿಗೆಅವ ಾಶಕೊಡಬೇಡಿ.
28 ಕಳ್ಳನು ಕದಿಯುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಾನೇ ದುಡಿದು ಸಂ ಾದಿಸಲಿ; ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಲಿ. ಆಗ ಬಡವರಿಗೂ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಅವನಿಗೆ
ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು.
29 ನಿಮ್ಮ ಾ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 ಾಡುತೆ್ತೕನೆಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇದೇವರು
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 ನೀವೂ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
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 ಾಗಿಯೂ ಯಜ್ಞ ಾಗಿಯೂ ದೇವರಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡನು.

3 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪವಿರಕೂಡದು. ಾವ ಬಗೆಯ ದುಷ್ಟತ್ವ ಾಗಲಿ
ಾ್ವಥರ್ತೆ ಾಗಲಿ ಇರಕೂಡದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರಿಗೆ
ೕಗ ್ಯ ಾದವುಗಳಲ್ಲ. 4 ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳು ಇರಕೂಡದು. ನೀವು

ಮೂಖರ್ತನದಿಂದ ಾ ಾಡಕೂಡದು ಮತು್ತ ಹೊಲ ಾದ ಾಸ್ಯನುಡಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಕೂಡದು.
ಇವುಗಳು ನಿಮಗೆ ೕಗ್ಯ ಾದವುಗಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುವವ ಾಗಿರಬೇಕು.
5ಇದು ನಿಮಗೆಚೆ ಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿ: ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಡುವವರಿಗೆ,ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವವರಿಗೆ,
ಾ್ವಥಿರ್ಗಳಿಗೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮತು್ತ ದೇವರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಸ್ಥಳವೇ ಇಲ್ಲ. ಾ್ವಥರ್ತೆಯು ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಗೆ
ಸ ಾನ ಾಗಿದೆ.

6ಅಸತ್ಯ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಪಡಿಸಲು ಾರಿಗೂ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ.
ಆ ಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರ ಕೋಪವು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ.
✡ 4:26: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 4:4.
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7 ಆದ್ದರಿಂದ 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. 11ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಾಡುವಂಥ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಡಿ.
ಅವುಗಳಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯದೇನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಾಯರ್ಗಳು
ತ ಾ್ಪದವುಗಳೆಂದು ತೋರಿಸಲು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ. 12 ಆ ಜನರು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ
ಾಡುವ ಗುಪ್ತ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಾಚಿಕೆ ಾಗುತ್ತದೆ. 13ಆದರೆಆ ಾಯರ್ಗಳು

ತ ಾ್ಪದವುಗಳೆಂದು ಾವು ತೋರಿಸು ಾಗ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಆ ಾಯರ್ಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
14ಪ್ರತಿ ಂ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. 16ಈ ದಿನಗಳು ಕೆಟ್ಟವುಗ ಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಿಮಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಅವ ಾಶವನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ಕಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ. 17 ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ಮೂಖರ್ ಾಗಿರದೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವೇನೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 18 ಮದ್ಯ ಾನ ಾಡಿ
ಮತ್ತ ಾಗಬೇಡಿ, ಅದು ಾಪಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಾ ಾಗಲೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿರಿ.
19ಕೀತರ್ನೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಂಗೀತಗಳಿಂದಲೂಆತಿ್ಮಕ ಾಡುಗಳಿಂದಲೂಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾ ಾಡಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಾದ್ಯ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಾಡಿರಿ. 20 ಪ್ರತಿ ಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ
ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾ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
ಮೂಲಕಜಲ ಾ್ನನವನು್ನ ಾಡಿಸಿಆತನು ಸಭೆಯನು್ನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದನು. 27ಮಹಿ ಾಪೂಣರ್ ಾದ
ಕನಿ್ನಕೆ ೕ ಎಂಬಂತಿರುವ ಸಭೆಯನು್ನ ತನಗೇ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಾ್ರಣಕೊಟ್ಟನು. ಸಭೆಯು
ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದುಮತು್ತ ದುಷ್ಟತ್ವ ಾಗಲಿ ಾಪ ಾಗಲಿಅಥ ಾ ಬೇರೆ ಾವುದೇ
ತ ಾ್ಪಗಲಿ ಸಭೆಯಲಿ್ಲರಕೂಡದೆಂದು ಆತನು ಾ್ರಣಕೊಟ್ಟನು.

28 ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಹಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ತನ್ನನೆ್ನೕ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 29ಏಕೆಂದರೆ
ಾವನೂ ತನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ೕಷಿಸಿ

ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಭೆಗೋಸ ್ಕರ ಾಡುವಂಥದು್ದ ಅದೇ ಆಗಿದೆ.
30 ಏಕೆಂದರೆ ಾವು ಆತನ ದೇಹದ ಅಂಗಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 31 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವಂತೆ,
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“ಪುರುಷನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವನುಮತು್ತ ಅವರಿಬ್ಬರು
ಒಂದೇ ದೇಹ ಾಗುವರು.”✡ 32 ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೂ ಸಭೆಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನು್ನ ಕುರಿತು
ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ರಹಸ್ಯ ಾದ ಈ ಸತ್ಯವು ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ. 33 ಆದರೆ 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 ಾಗುವುದು ಮತು್ತ ನೀವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ 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. 6ಅವರಮೆಚಿ್ಚಕೆಯನು್ನ 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.
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 ಾಗಿಮುಗಿ ಾದಮೇಲೆಯೂ ದೃಢ ಾಗಿನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು.

14 ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ನೀತಿಯೆಂಬ ವಜ್ರಕವಚವನು್ನ ಎದೆಗೆ
ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು 15 ಸ ಾ ಾನದ ಸು ಾತೆರ್ಯೆಂಬ ಾದರ ಯನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು ದೃಢ ಾಗಿ
✡ 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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ನಿಂತುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 16 ಅಲ್ಲದೆ ನಂಬಿಕೆಯೆಂಬ ಗು ಾಣಿಯನೂ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಕೆಡುಕನ
ಅಗಿ್ನ ಾಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು. 17 ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ
ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣವ ಾ್ನಗಿಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಖಡ್ಗವನು್ನ ಅಂದರೆದೇವರ ಾ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 ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದು ಆಗ ನಿಮಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 22 ನಮ್ಮ ಸಿ್ಥತಿಗತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸುವನು.

23 ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಾಂತಿಯೂ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪಿ್ರೕತಿಯೂ ಉಂಟಾಗಲಿ. 24 ನಮ್ಮ 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. 6ದೇವರು 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 ನೀವುನನೊ್ನಂದಿಗೆ 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 ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. 11 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸ ಾಯದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ
ಘನತೆಯನೂ್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರವನೂ್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವಂಥವ ಾಗಬೇಕು.
ೌಲನ ಕಷ್ಟಗಳು ಸು ಾ ಾರ್ ಸೇವೆಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿವೆ

12 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಹಬಿ್ಬಸಲು
ಸ ಾಯಕ ಾದವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. 13 ಾನು ಏಕೆ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತ ವಿ ಾ್ವಸಿ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ಇಲಿ್ಲಯ ಾವಲು ಾರರಿಗೂಅರಮನೆಯಇತರ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಗೊತಿ್ತದೆ.
14 ಾನಿನೂ್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆನನ್ನಈಸಿ್ಥತಿಯಿಂದಅನೇಕವಿ ಾ್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
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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 . 18 ಅವರು
ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಾಡಿದರೂ ಾನು ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಉದೆ್ದೕಶವು ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಯ ಾ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. 23 ಇವೆರಡರಲಿ್ಲ ಾವುದನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ಕಷ್ಟ. ಾನು ಈ ಜೀವಿತವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಆತನೊಂದಿಗಿರಲು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅದೇ ಉತ್ತಮ ಾದದು್ದ. 24 ಆದರೆ ಾನಿಲಿ್ಲ ಇಹಲೋಕದ ಶರೀರದಲಿ್ಲರುವುದು ನಿಮಗೆ
ಅಗತ್ಯ ಾಗಿದೆ. 25ಆದ್ದರಿಂದ ಾ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.
27 ಅದೇನೇ 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
ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ. ಅಷು್ಟ ಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೋಸ ್ಕರ ಕಷ್ಟಪಡುವುದೂ ಸಹ
ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಾಗಿ ದೊರೆಯಿತು. ಇವೆರಡೂ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತವೆ.
30 ಾನು ನಿಮ್ಮಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿದಹೋ ಾ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
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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 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ಾ ಾಳದಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು
ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ,

11 “ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಪ್ರಭು”ವೆಂದು ಹೇಳುವರು.
ಇದರಿಂದ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆಮಹಿಮೆಉಂಟಾಗುವುದು.
ದೇವರ ಇಷ್ಟಕ ್ಕನು ಾರ ಾದ ಜನ ಾಗಿರಿ

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. 15ಆಗ
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.

17ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಗಿಯಜ್ಞದೋ ಾ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 ಾರೂಇಲ್ಲ. 21ಉಳಿದವರು ಕೇವಲತಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸು ಾ್ತರೆಯೇಹೊರತು ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನ
ಸೇವೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 22 ತಿ ಥೆಯನು ಎಂಥವನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಮಗನು
ತನ್ನ ತಂದೆ ಡನೆಸೇವೆ ಾಡುವಂತೆಅವನುಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಂದಿಗೆಸೇವೆ
ಾಡಿದನು. 23 ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ವಿಚಾರಣೆಯ ಫಲಿ ಾಂಶವು ತಿಳಿದಕೂಡಲೇ ಅವನನು್ನ

ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 24 ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಸ ಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಅದಷು್ಟ ಬೇಗನೆ
ಬರುತೆ್ತೕನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ.
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25ಎಪ ್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 ಾ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. 30ಅವನು 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 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶದವನು ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲದವನು. ಾನು ಇಬಿ್ರಯನು ಮತು್ತ ನನ್ನ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಸಹ ಇಬಿ್ರಯರು. ಾನು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಮುಖ್ಯ ಾದದೆ್ದಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಿ ಫರಿ ಾಯ ಾದೆನು; 6 ಯೆಹೂದ್ಯ ಧಮರ್ದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಆಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ
ಕೆ್ರ ೖಸ್ತಸಭೆಯನು್ನ (ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳನು್ನ) ಹಿಂಸಿಸಿದೆನು. ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಾ ಾಗಲೂ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಾರೂ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಪ್ಪನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

7 ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ದೆಸೆಯಿಂದ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿವೆ. 8 ಅಷೆ್ಟೕ 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 ಾದವುಗಳೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 9 ಾನು
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರಲು ಇದು ನನಗೆ ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಈ ನೀತಿಯು, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ
ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ

* 3:3: ಾ ಾದರೋ… ಆ ಾಧಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಅಂದರೆ, ದೇವರನು್ನ ಆತ್ಮದಿಂದ ಆ ಾಧಿಸುವುದು.
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ನನಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ನೀತಿವಂತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. 10 ಕಿ್ರಸ್ತನನೂ್ನ
ಪುನರು ಾ್ಥನದ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆತನ ಸಂಕಟದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿ ಆತನಮರಣದಲಿ್ಲ
ಆತನಂ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇ . 11ಹೀ ಾದರೆ, ಾನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡುತೆ್ತೕನೆ
ಎಂಬ ನಿರೀ ನನಗಿದೆ.
ಗುರಿಮುಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನ

12ಈ ಾಗಲೇ ಾನು ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ಾಧಿಸಿ ಪರಿಪೂಣರ್ತೆಯನು್ನ ಗಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು 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 ಾ ಾಗಲೂ ಹಿಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟು್ಟ ನನ್ನ
ಮುಂದಿರುವ ಗುರಿಯನು್ನ ಮುಟ್ಟಲು ನನಿ್ನಂ ಾದಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಓಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 14 ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಮೇಲೋಕದ ಜೀವಿತಕೆ್ಕ ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟರುವ ಬಹು ಾನವನು್ನ
ಗುರಿ ಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ.

15ಆತಿ್ಮಕತೆಯಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾದಮಟ್ಟಕೆ ್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,ಅವುಗಳಬಗೆ್ಗ ಹೆಮೆ್ಮಪಡು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಕೇವಲಈಲೋಕದ
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 ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ದೀ ಾವಸೆ್ಥಯ ಈ
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 ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾನು
ಹೆಮ್ಮಪಡುವಂತೆ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಭುವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿರಿ.

2ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ 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.

* 4:3: ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕ ಆಯೆ್ಕಗೊಂಡ ದೇವಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರ ಹೆಸರನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ದೇವರ ಪುಸ್ತಕ. ನೋಡಿರಿ: ಪ್ರಕಟನೆ 3:5;
21:27.
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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
ನಿಮಗೆಅವ ಾಶವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. 11 ಾನು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ನನಗಿರುವ ಕೊರತೆಯ
ದೆಸೆಯಿಂದಲ್ಲ. ನನ್ನಲಿ್ಲರುವಂಥವುಗಳಲಿ್ಲಮತು್ತ ನನಗೆಸಂಭವಿಸುವಪ್ರತಿ ಂದರಲಿ್ಲ ತೃಪ್ತ ಾಗಿರಲು
ಾನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 12ಹಸಿವೆಯಿಂದಿರು ಾ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.
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. 22 ಎ ಾ್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

1ದೇವರ 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 ಕೃಪೆಯಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಿ. ಅವನು ನಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲಯೇಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಾವು
ಅವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಅವನು ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಕಿ್ರಸ್ತನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 8 ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮ
ಪೆ್ರೕರಿತ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯಬಗೆ್ಗ ಎಪಫ್ರನು ಸಹ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

9ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ದಿನದಿಂದ, ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಎಡಬಿಡದೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

ದೇವರು ಅಪೇ ಸುವ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ನೀವು ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ ಆತಿ್ಮಕ
ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲಮ ಾ ಾನವನು್ನಮತು್ತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ 10ಪ್ರಭುವಿಗೆ
ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ನಡೆದು ಪ್ರತಿ ಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ನೀವು

ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ದೇವ ಾನದಲಿ್ಲ ಬೆಳಯಬೇಕೆಂತಲೂ
11ಆತನ ಮಹಿ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಪರಿಪೂಣರ್ ಬಲ ಹೊಂದಿ ಆನಂದಪೂವರ್ಕ ಾದ ಾಳೆ್ಮಯನು್ನ,
ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ತೋರಿಸುವವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ ಾವು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

12 ಆಗ ನೀವು ಆನಂದದಿಂದ ತಂದೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಬಲಿ್ಲರಿ. ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ
ತನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವಂಥವುಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ೕಗ ್ಯರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. 13ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಅಂಧ ಾರದ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಬಿಡುಗಡೆ ಾ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,
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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,
20ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯಮೇಲೆ 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 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. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಾ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
ನೀಡಿರುವಬಲದಿಂದಇದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರವೇ ಕೆಲಸ ಾಡುತೆ್ತೕನೆಮತು್ತ ಹೋ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆಬಲವೇ ನನ್ನ
ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಾಯರ್ ಾಡುತಿ್ತದೆ.
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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 ಾನವುಮತು್ತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಬಚಿ್ಚಟಿ್ಟರುವ ನಿ ೕಪಗಳಂತಿವೆ.

4 ಾವನೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸರಿಯೆನಿಸುವ ಸುಳು್ಳ ಾತುಗಳಿಂದ ೕಸಗೊಳಿಸದಂತೆ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 5 ಅಲಿ್ಲ ಾ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 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
ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದರಮೂಲಕ ನೀವು ಆ ದೀ ಾ ಾ್ನನದಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆಮೇಲಕೆ್ಕ ಎದು್ದಬಂದಿರಿ.

13 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಮತು್ತ 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. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸ ಾದ
ದೋ ಾರೋಪಣೆಯಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾವುಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ 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
ಾಡಿಶಿಲುಬೆಯವಿಜ ೕತ್ಸವದಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಇಡೀಲೋಕದಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ನಗಿ

ಮೆರವಣಿಗೆ ಾಡಿದನು.
ಾನವ ನಿಮಿರ್ತ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿ

16 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಇಲ್ಲವೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪದ್ಧತಿಗಳ (ಹಬ್ಬಗಳು,
ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯಆಚರಣೆಗಳು,ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳು)ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆನಿಯಮಗಳನು್ನ ರೂಪಿಸಲು ಾರಿಗೂ
ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. 17 ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರಬೇ ಾಗಿದ್ದವುಗಳ
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ಾಯೆಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ನಿಜರೂಪವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ತೋರಿಬಂದಿತು. 18 ಕೆಲವರು ದೇವದೂತರ
ಪೂಜೆಯಲಿ್ಲಯೂ 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 ನಿ ಾ ್ಕರಣ ಾಗಿ ಗವರ್ದಿಂದ
ಉಬಿ್ಬಸುತ್ತದೆ. 19 ಆ ಜನರು ತಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ ಶಿರಸಿ್ಸನ ಅಧೀನಕೆ್ಕ ಒಳಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ
ದೇಹವುಆತನನೆ್ನೕ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆತನಿಂದಲೇ ದೇಹದ ಅಂ ಾಂಗಗಳು ಇತರ ಅಂಗಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುತ್ತವೆಮತು್ತ ಪರಸ್ಪರ ಸ ಾಯ ಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದದೇಹವುಬಲಗೊಂಡು 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. 23ಈ 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
ಅವು ಜನರಿಗೆ ಾ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, ನೀವೂಆತನ 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. 7 ಪೂವರ್ ಾಲದ ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಟಜೀವನದಲಿ್ಲ ಈ
ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೀವು ಾಡಿರುವಿರಿ.
8 ಈಗ ಾದರೋ ಕೋಪ, ಕೊ್ರೕಧ, ಮತ್ಸರ, ಚುಚು್ಚ ಾತು ಮತು್ತ ದು ಾರ್ಷೆಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ

ಜೀವಿತದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಿರಿ. 9ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ
ಾಪಪೂರಿತಜೀವನವನು್ನಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ದಲಿನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. 10ನೀವುಹೊಸ
ಜೀವನವನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿರುವಿರಿ. ಈಹೊಸ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನ ಹೋಲಿಕೆಯ
ಮೇರೆಗೆ ನೂತನ ಾಗುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ನಿಜ ಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಈ ಹೊಸ ಜೀವನ
ಕೊಡುತ್ತದೆ. 11ಈ ಹೊಸ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಗಿ್ರೕಕರ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮಧ್ಯದ ಾ್ಲಗಲಿ, ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತು್ತ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದ ಜನರ ಮಧ್ಯದ ಾ್ಲಗಲಿ ಪರದೇಶದವರ ಅಥ ಾ

ಅ ಾಗರೀಕರ ಮಧ್ಯದ ಾ್ಲಗಲಿ, ಗು ಾಮರ ಅಥ ಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾದ ಜನರ ಮಧ್ಯದ ಾ್ಲಗಲಿ ಾವ
ಭೇದವೂಇಲ್ಲ. ಎ ಾ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕಿ್ರಸ್ತನಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಬ್ಬನೇ ಅಗತ್ಯ.

ಇತರರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನ
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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. 14 ಎಲ್ಲಕಿ್ಕಂತ 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 ಾದಯೇಸುವಿ ಾಗಿ ಾಡಿರಿ. ನೀವು ಏನು ಾಡಿದರೂಯೇಸುವಿನಮೂಲಕ ತಂದೆ ಾದ
ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ.

ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನ
18ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಇದು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ನೀವು ಾಡುವ ೕಗ ್ಯ
ಾಯರ್ ಾಗಿದೆ.
19ಪುರುಷರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪತಿ್ನಯರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ,ಅವರೊಡನೆ ಾತಿ್ವಕ ಾಗಿರಿ.
20 ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಇದು

ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಸಂತೋಷವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದು.
21ತಂದೆಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಅವರು ಕುಂದಿಹೋಗುವರು.
22 ಸೇವಕರೇ, ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ಯಜ ಾನರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಅವರ

ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯನು್ನ ಗಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ ಾ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
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 ಒಬ್ಬಯಜ ಾ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.
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5 ಅವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸು ಾಗ ಾನವುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನು್ನ

ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಬಳಸಿರಿ. 6 ನೀವು ಾ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 ನಿಮ್ಮ ಊರಿನವನೇ. 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.)

11 ಯೇಸುವು (ಯುಸ್ತನೆಂದೂ ಅವನನು್ನ ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.) ಸಹ ವಂದನೆಯನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾಗಿರುವ ಇವರು ಾತ್ರವೇ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ನನ್ನ ತೆ ಕೆಲಸ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಇವರೇ ನನಗೆ ಆದರಣೆ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
12 ಎಪಫ್ರನು ಸಹ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವಕನು. ಅವನು

ನಿಮ್ಮವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಾ ಾಗಲೂ ನಿಮ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತನೆ. ನೀವು
ಆತಿ್ಮಕತೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯು ಾ್ತ ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕೆಂತಲೂ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನು್ನಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ದೃಢ ಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತನೆ. 13 ಅವನು 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 ಅವಳಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರುವ ಸಭೆಯವರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ. 16ಈಪತ್ರವನು್ನ
ಓದಿದ ನಂತರ ಲ ದಿಕೀಯದ ಸಭೆಯವರಿಗೂ ಓದಲು ಕೊಡಿರಿ. ಾನು ಲ ದಿಕೀಯದವರಿಗೆ
ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರವನು್ನ ನೀವೂ ಓದಿರಿ. 17ಅಖಿರ್ಪ್ಪನಿಗೆ, “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 ಾದಯೇಸು 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 ಾ್ದನೆಂಬುದೂನಮಗೆತಿಳಿದಿದೆ. 5ನಿಮಗೆಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಶಕಿ್ತ ಡನೆ
ತಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಕೇವಲ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಬಳಸದೆ ಅದನು್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೊಡನೆಯೂಮತು್ತ 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.

7ಮಕೆದೋನಿಯಮತು್ತ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲದ್ದ ನಂಬಿಗಸ್ತರಿಗೆ ಾ್ಲ ನೀವು ಾದರಿ ಾದಿರಿ. 8ಪ್ರಭುವಿನ
ಉಪದೇಶವು ಮಕೆದೋನಿಯ ಮತು್ತ 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. 10ದೇವಕು ಾರನುಪರಲೋಕದಿಂದಬರುವುದನು್ನ ಎದುರುನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು
ಾಗೆ ಾಡಿದಿರಿ. ದೇವರೇ ಆ ಕು ಾರನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಮೇಲಕೆ್ಕಬಿ್ಬಸಿದನು.
ಆತನೇಯೇಸು. ಮುಂದೆ ಬರುವ ದೇವರ ಕೋಪದ ತೀಪಿರ್ನಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವವನು ಆತನೇ.

2
ಥೆಸಲೋನಿಕದಲಿ್ಲ ೌಲನ ಾಯರ್

1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದದು್ದ ವ್ಯಥರ್ ಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. 2ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ 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
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ಜನರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸದೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಪರೀ ಸು ಾತ ಾದ ದೇವರನೆ್ನೕಮೆಚಿ್ಚಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತೆ್ತೕವೆ.

5 ನಿಮ್ಮ 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 ಬ್ಬರೊಡನೆಯೂನಡೆದುಕೊಂಡೆವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 12ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆವು
ಮತು್ತ ಸಂತೈಸಿದೆವು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಾಜ್ಯಕೂ್ಕ ಮಹಿಮೆಗೂ ಕರೆದ ದೇವರಿ ಾಗಿ ೕಗ ್ಯ ಾದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿರಿ ಎಂದು ಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆವು.

13ನೀವು ದೇವರ 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 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 ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾ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 ಾ್ಯಸೆಯಿಂದಬಹಳಪ್ರಯತ್ನಪಟೆ್ಟವು. 18 ೌದು, ಾವುನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದವು. ೌಲ ಾದ
ಾನು,ನಿಜ ಾಗಿಯೂಅನೇಕಸಲಬರಲುಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದೆನು,ಆದರೆನಮ್ಮನು್ನ 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 ಸಂತೋಷ ಮತು್ತ
ೌರವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
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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 ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಅದು ಸಂಭವಿಸಿತು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
5 ನಿಮ್ಮ 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. ನೀವು ಾ ಾಗಲೂ ನಮ್ಮನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರೆಂತಲೂನಮ್ಮನು್ನಮತೆ್ತ ನೋಡಲುಅ ಾ್ಯಸೆಯಿಂದಇದಿ್ದೕರೆಂತಲೂಅವನು 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 ಾವುನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆಬರಲು ಾಗರ್ವನು್ನ ಸ ಾಗಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದದೇವರಿಗೂ

ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವಿಗೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. 12 ಾವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯು
ವೃದಿ್ಧ ಾಗಿ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರ ಮೇಲೆಯೂ ಇತರ ಜನರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆಯೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಲೆಂದು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. 13ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳಲೆಂದು ಹೀಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ
ಯೇಸುವು 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.
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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 ತಿಳಿಯದಜನರುತಮ್ಮದೇಹಗಳನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಬಳಸು ಾ್ತರೆ. 6ಈವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಹೋದರ ಾದವನನು್ನ ವಂಚಿಸಿ ಕೇಡು ಾಡ ಾರದು. ಾವು
ಈ ಾಗಲೇ 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 ಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಅವರನು್ನ ಇನೂ್ನ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ನೀವು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂದು ಾವು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸುತೆ್ತೕವೆ.

11 ಾಂತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸಲು ನಿಮಿ್ಮಂ ಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವ ಾರದ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳ. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಾರೆ ಕೆಲಸ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾವು ಈ ಾಗಲೇ
ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. 12 ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ, ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲ್ಲದವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವತದ ರೀತಿಯನು್ನ
ಕಂಡು ನಿಮ್ಮನು್ನ ೌರವಿಸು ಾ್ತರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಾಗಿ ನೀವು ಬೇರೆಯವರನು್ನ
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.

15ಈಗ ಾವುನಿಮಗೆಹೇಳುತಿ್ತರುವುದುಪ್ರಭುವಿನಸ್ವಂತಸಂದೇಶವನೆ್ನೕ. ಪ್ರಭುವುಮತೆ್ತಬಂ ಾ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. 18 ಆದ ಾರಣ ಈ ಾತುಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು

ಸಂತೈಸಿರಿ.

5
ಪ್ರಭುವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗು ಾಗ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ

* 4:4: ಅಥ ಾ “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಮತು್ತ ೌರ ಾನಿ್ವತ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಗೊತಿ್ತದೆ.”



1 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ 5:1 390 1 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ 5:27
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
12 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ ಕೆಲಸ ಾಡು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಪ್ರಭುವಿನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವವರನು್ನಮತು್ತಉಪದೇಶಿಸುವವರನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 13ಅವರು 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
ಾಲದಲಿ್ಲಯೂಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ. ಇದುವೇನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ತೋರಿಬಂದ
ದೇವರ ಚಿತ್ತ.

19ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಂದಿಸಬೇಡಿ. 20ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಹೀನೈಸಬೇಡಿ. 21ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
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 ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ, ಶರೀರ, ಾ್ರಣಗಳು
ದೋಷರಹಿತ ಾಗಿರಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. 24 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆಯು ಾತನೇ ಅದನು್ನ ನಿಮ ಾಗಿ
ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು.
25 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದಯ ಾಡಿ ನಮ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 26 ಸಹೋದರ

ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ ಾಗ ಪವಿತ್ರ ಾದ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ವಂದಿಸಿರಿ. 27ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಸಹೋದರ
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ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಾ್ಲ ಓದಿತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆಪ್ರಭುವಿನಅಧಿ ಾರದಿಂದಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
28ಪ್ರಭುಯೇಸು 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.

2ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಮತು್ತ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ನಿಮಗಿರಲಿ.
3 ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಮತು್ತ

ಇತರರಮೇಲೆನಿಮಗಿರುವಪಿ್ರೕತಿಯುದಿನದಿಂದದಿನಕೆ್ಕ ಹೆಚಾ್ಚಗುತಿ್ತರುವುದರಿಂದನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುವುದು ೕಗ ್ಯ ಾದ ಾಯರ್ ಾಗಿದೆ. 4ದೇವರ ಇತರ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕುರಿತು
ಹೆಚ್ಚಳಪಡುತೆ್ತೕವೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ನಂಬಿಕೆಮತು್ತ ಸಹನೆಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಇತರ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ.
ನೀವು ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅನೇಕ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದ್ದರೂ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ
ಸಹನೆಯಿಂದಲೂ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.
ದೇವರ ತೀಪರ್ನು್ನ ಕುರಿತು ೌಲನ ವಿವರಣೆ

5 ದೇವರು ಾ್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
ಜನರಿಗೆದೇವರು ತೊಂದರೆಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 7ತೊಂದರೆಗೆಒಳ ಾಗಿರುವನಿಮಗೆದೇವರು ಾಂ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 ದೊರೆಯ ಬೇ ಾ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.

11ಆದ ಾರಣವೇ ಾ ಾಗಲೂ ನಿಮ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ಾವ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದನೋ, ಆ ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ನೀವು ಜೀವಿಸಲಿ ಾ್ಕಗುವಂತೆ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವಒಳೆ್ಳಯತನವುಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವಂತೆನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾಯರ್ ಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು ಹೆಚು್ಚಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಾಡಲು ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 12 ನಮ್ಮ

ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಹೆಸರುನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಮಹಿಮೆಹೊಂದಲೆಂದುಮತು್ತ ನೀವೂಆತನಲಿ್ಲಮಹಿಮೆ
ಹೊಂದಲೆಂದು ಾವು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ಆಮಹಿಮೆಯು ನಮ್ಮ ದೇವರಮತು್ತ ಪ್ರಭುಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.

2
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳು ಸಂಭವಿಸುವವು

1ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವುದನು್ನ ಕುರಿತು
ಕೆಲವು ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಬೇ ಾಗಿದೆ. ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಆತನನು್ನ ಸಂಧಿಸುವ ಾಲವನು್ನ
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ಕುರಿತು ನಿ ್ಮಡನೆ ಾತ ಾಡಲು ಇಚಿ್ಛಸುತೆ್ತೕವೆ. 2 ಪ್ರಭುವಿನ 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 ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಾ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 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 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ. 14 ನೀವು ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲ ಾ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 ನಿಮಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸಲಿ ಎಂದು ಾವು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ಆತನು ತನ್ನ
ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ನಿರೀ ಯನೂ್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಆದರಣೆಯನೂ್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.

3
ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ
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1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿನ ಉಪದೇಶವು

ತ್ವರಿತಗತಿಯಲಿ್ಲ ಹಬ್ಬಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ. ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಇತರ ಜನರು ಈ ಉಪದೇಶವನು್ನ
ೌರವಿಸುವಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ. 2 ಕೆಟ್ಟವ ಾದಮತು್ತ 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. 5ದೇವರ 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 ಅವರುಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 7 ಾವುಜೀವಿಸುವಂತೆಯೇನೀವೂಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು
ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಾವು ನಿಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಸೋ ಾರಿಗ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; 8ಹಣ ಕೊಡದೆ ಾರ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೂಊಟ ಾ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 ಾವುನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡವಿ ಾ್ದಗ, “ಕೆಲಸ ಾಡದವನು
ಊಟವನೂ್ನ ಾ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.
14ಈ 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 ದೇವರುಮತು್ತ ನಮ್ಮ ನಿರೀ ಗೆ ಆ ಾರ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಆ ಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾನು
ಅ ಸ್ತಲ ಾದೆನು.

2ನೀನು ನಂಬಿಕೆಉಳ್ಳವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ನಿಜ ಾದಮಗನಂತಿರುವೆ.
ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಕೃಪೆಯೂ ಕರುಣೆಯೂ
ಾಂತಿಯೂ ನಿನಗೆ ಲಭಿಸಲಿ.

ದುಬೋರ್ಧನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
3 ಾನು ಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ, ನೀನು ಎಫೆಸದಲೆ್ಲೕ ಇರು ಎಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದ.

ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವರು ಅಲಿ್ಲ ಸುಳು್ಳ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ನೀನು ಅದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು.
4 ಕಲ್ಪ ಾ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.

9 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ರೂಪಿಸಿದು್ದ ಒಳೆ್ಳಯವರಿ ಾಗಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದನು್ನ
ರೂಪಿಸಿದು್ದ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆಯುವಮತು್ತ ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಒಪ್ಪದಿರುವ ಜನರಿಗಷೆ್ಟೕ.
ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಜನರಿಗೆ ಮತು್ತ ಾಪಿಷ್ಠರಿಗೆ, ಅಧಮಿರ್ಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಪರಿಶುದ್ಧರಲ್ಲದವರಿಗೆ,
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲವವರಿಗೆಮತು್ತ 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. 11ಈಉಪದೇಶವು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು

ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಒಂದು ಾಗ ಾಗಿದೆ. ಾಗ ್ಯವಂತ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೇ ಈಮಹಿಮೆಯ
ಸು ಾತೆರ್ಯು ಬಂದಿತು.
ದೇವರ ಕರುಣೆ ಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು

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 ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂಬುದುನನಗೆತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದದೇವರುನನಗೆಕರುಣೆತೋರಿದನು.
ನಂಬದಿರು ಾಗ ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆನು. 14 ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಕೃಪೆಯು
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ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನನಗೆ ಲಭಿಸಿತು. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ನಂಬಿಕೆ ಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿಗಳು ಆ
ಕೃಪೆ ಂ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. 17ಸ ಾ ಾಲ ಆಳುವಅರಸನಿಗೆ ೌರವವೂಮಹಿಮೆಯೂಇರಲಿ. ಆತನಿಗೆ
ಲಯವೆಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆತನು ಅದೃಶ್ಯ ಾಗಿರುವನು. ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ ಾದ ಆತನಿಗೆ ೌರವವೂ
ಮಹಿಮೆಯೂಉಂಟಾಗಲಿ. 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. 3ಇದು ಒಳೆ್ಳಯದೂಮತು್ತ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರಿಗೆಮೆಚಿ್ಚಕೆಕರವೂಆಗಿದೆ.
4ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ರ ಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದು, ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸು ಾ್ತನೆ.

5 ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ. ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ ್ಯರಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ತನು ಒಬ್ಬನೇ. ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿರುವ
ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಆತನು. 6ಯೇಸುವು ಜನರೆಲ್ಲರ ಾಪಗಳಿಗೆ ತನ್ನನೆ್ನೕ ಉಚಿತ ಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು.
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ದೇವರ ಅಪೇ ಗೆ ಯೇಸುವು ತಕ್ಕ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾ ನೀಡಿದನು.
7 ಆದ ಾ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

8 ಎ ಾ್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
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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 ಪುರುಷರಿಗೆಉಪದೇಶಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಅವರಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರ ಚ ಾಯಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ
ಾನು ಸಮ್ಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ೌನ ಾಗಿರಬೇಕು. 13ಏಕೆಂದರೆ 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
ಅವರಿಗೆಸ ಾಯ ಾಡಲುಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು;ಒಳೆ್ಳಯಉಪದೇಶಕ ಾಗಿರಬೇಕು; 3ಮದ್ಯ ಾನದಲಿ್ಲ
ಆಸ್ತಕ ಾಗಿರ ಾರದು ಮತು್ತ ಹಿಂ ಾತ್ಮಕ ಾಗಿರ ಾರದು. ಅವನು ಾತಿ್ವಕನೂ ಾಂ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.)

6ಅವನು ಹೊಸ ವಿ ಾ್ವಸಿ ಾಗಿರ ಾರದು. ಹೊಸ ವಿ ಾ್ವಸಿಯನು್ನ ಸ ಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರೆ,
ಅವನು ಗವಿರ್ಷ್ಠ ಾಗುವನು. ಸೈ ಾನನು ತನ್ನ ಗವರ್ದ ನಿಮಿತ್ತ ಶಿ ಗೆ ಒಳ ಾದಂತೆ ಇವನೂ ಶಿ ಗೆ
ಗುರಿ ಾಗುವನು. 7 ಸ ಾ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.
11ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಸೇವಕಿಯ ಾದಸಿ್ತ ್ರೕಯರುಜನರ ೌ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 ನಂಬಿಕೆಯ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ಭರವಸೆಉಳ್ಳವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ.
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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. ಆ ಮನೆಯು ಜೀವಂತ
ದೇವರ ಸಭೆ. ಅದು ಸತ್ಯದ ಅಡಿ ಾಯವೂ ಆ ಾರವೂ ಆಗಿದೆ. 16 ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ
ಆ ಾಧ ಾ ಜೀವಿತದ ರಹಸ್ಯವುಮಹೋನ್ನತ ಾದದು್ದ:

ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾನವ ದೇಹದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದನು.
ಆತನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನಿರೂಪಿಸಿದನು.
ದೇವದೂತರಿಗೆ ಆತನು ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಆತನನು್ನ ಕುರಿತ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳವರಿಗೆಲ್ಲ (ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ)

ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸ ಾಯಿತು.
ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು.
ಆತನು ಮಹಿಮೆ ಂದಿಗೆ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು.

4
ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

1ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಜನರು ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಆ ಜನರು ಸು ಾ್ಳಡುವ ದು ಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವರು; ದೆವ್ವಗಳ
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವರು. 2ಆ ಬೋಧನೆಗಳು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವ ಮತು್ತ ವಂಚಿಸುವ ಜನರ
ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವರು ಸರಿತಪು ್ಪಗಳ ಭೇದವನು್ನ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಾದ ಕಬಿ್ಬಣದಿಂದ ಸುಟು್ಟ
ಬೂದಿ ಾಗುವಂತೆ ಅವರ ವಿವೇಕವು ಾಶಗೊಂಡಿದೆ. 3ಜನರುಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆಂದೂ
ಕೆಲವು ಆ ಾ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
6 ಅಲಿ್ಲರುವ 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. ದೇವರಿಗೆನಿಜ ಾದಸೇವೆ ಾಡಲು ನಿನಗೆನೀನೇ 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. 9 ಈ
ಸಂಗತಿಯು ನಂಬತಕ್ಕದೂ್ದ ಸ ಾರ್ಂಗಿ ಾರಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾದದೂ್ದ ಆಗಿದೆ. 10ಆದ ಾ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.
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11 ಇವುಗಳನು್ನ ಆ ಾಪಿಸು ಮತು್ತ ಬೋಧಿಸು. 12 ನೀನು ೌವನಸ್ಥ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ

ಪ್ರಮುಖನಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡಲು ಾರಿಗೂ ಅವ ಾಶಕೊಡದಿರು. ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು
ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಕೆ್ಕ ನೀನೇ ಅವರಿಗೆ ಾದರಿ ಾಗಿರು. ನಡೆನುಡಿಗಳಲಿ್ಲ, ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ,
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ನೀನೇ ಅವರಿಗೆ ಾದರಿ ಾಗಿರು.

13 ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಓದಿಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಬಲಪಡಿಸು ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸು.
ಾನು ಬರುವತನಕ ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರು. 14ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ವರವನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರು.
ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರು ಪ್ರ ಾದನೆಗ ಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿಟಾ್ಟಗ ಆ ವರವು ನಿನಗೆ
ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 15 ಈ ಾ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
1 ವೃದ್ಧ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಕೋಪದಿಂದ ಾ ಾಡದೆ ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯೆಂದು ಾವಿಸಿ

ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು. ೌವನಸ್ಥರನು್ನ ಸಹೋದರರಂತೆಯೂ 2 ವೃದ್ಧ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ
ಾಯಿಗಳಂತೆಯೂ ೌವನಸೆ್ಥಯರನು್ನ ಸಹೋದರಿಯರಂತೆಯೂ ಪರಿಗಣಿಸು. ಾ ಾಗಲೂ
ಅವರೊಡನೆ ಒಳೆ್ಳಯ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊ.
ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಹೇಗೆ ೕಷಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮಗಳು

3ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸು. 4ಆದರೆ 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. 7 ಜನರು 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.

9 ವಿಧವೆಯರ ಪಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಧವೆಯರು ವಯಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅರವತು್ತ ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತ
ಮೇಲ್ಪಟಿ್ಟರಬೇಕು. ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದವಳೆಂದೂ 10 ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದವಳೆಂದೂ ಹೆಸರನು್ನ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಅವಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಾಕಿಸಲಹಿದವಳೂ, ಅತಿಥಿಗಳನು್ನ ಸತ್ಕರಿಸಿದವಳೂ, ದೇವಜನರ ಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆದವಳೂ,
ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲರುವಜನರಿಗೆಸ ಾಯ ಾಡಿದವಳೂಮತು್ತ 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 ಇತರರ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ತಲೆ ಾಕಿ
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ಾಲಹರಣ ಾಡು ಾ್ತರೆ;ಹೇಳ ಾರದಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 14ಆದ್ದರಿಂದಅವರುಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯಲಿ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಆಗ ಅವರನು್ನ

ಟೀಕಿಸಲು ನಮ್ಮ ಶತು್ರವಿಗೆ ಾವ ಾರಣವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 15ಆದರೆ 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 “ದುಡಿಯುವ ಆಳಿಗೆ ತಕ್ಕ
ಕೂಲಿ ದೊರೆಯಬೇಕು” 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.
23 ತಿ ಥೆಯನೇ, ನೀನು ನೀರನು್ನ ಾತ್ರ ಕುಡಿಯದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ 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. ಆದ್ದರಿಂದಆಗು ಾಮರುಮತು್ತಯಜ ಾ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 ಜನರಿಗೆಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ತಿಳಿಸಬೇಕು.
ದುಬೋರ್ಧನೆಮತು್ತ ನಿಜ ಾದ ಶಿ್ರೕಮಂತಿಕೆ

✡ 5:18: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 25:4. ಲೂಕ 10:7. * 6:2: ಅಥ ಾ “ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಾವು ಪಿ್ರೕತಿಸುವ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೇ ಸ ಾಯ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.”
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3 ಕೆಲವು ಜನರು ಸುಳು್ಳಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆ ಜನರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ

ಯೇಸುವಿನ ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಒಪು ್ಪವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಸತ್ಯಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ
ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಅವರು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 4 ದುಬೋರ್ಧಕನು ಗವರ್ದಿಂದ

ತುಂಬಿದವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಅಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕುತಕರ್ ಾ ಾ್ವದ
ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಇದರಿಂದಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ,ಜಗಳ, ನಿಂದನೆಮತು್ತ 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. 9 ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಬೇಕೆನು್ನವವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ ಶೋಧನೆಗೆ
ಗುರಿಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರು ಉಲಿರ್ನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಂಡವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಾನಿಕರ ಾದ
ಅನೇಕ ಮೂಖರ್ ಆಸೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವರು. ಅವು ಜನರನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ, ಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
10 ಹಣ ಾ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. ಓಟದಸ್ಪಧೆರ್ಯಲಿ್ಲ 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
ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ 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 ಾಗಿದಯ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ. 18ಒಳೆ್ಳಯ ಾ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.
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20 ತಿ ಥೆಯನೇ, ನಿನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಡ ಾಗಿರುವ ಸದೊ್ಬೕಧನೆಯನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾ ಾಡು.
ಾ್ರಪಂಚಿಕ ಾದ ಮೂಖರ್ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುವ ಜನರಿಂದಲೂ 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.
ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ.
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ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ
ಬರೆದ ಎರಡನೆ ಪತ್ರ

1 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲನು ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ. ದೇವರ
ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ಾನು ಅ ಸ್ತಲ ಾದೆನು. ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ಜೀವ ಾ ಾ್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. 5 ನಿನ್ನ 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 . 7ದೇವರು ನಮಗೆ
ಕೊಟ್ಟದು್ದ ನಮ್ಮನು್ನ ಹೇಡಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ಆತ್ಮವನ್ನಲ್ಲ. ನಮ್ಮನು್ನ ಬಲದಿಂದ, ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದಮತು್ತ
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 ಮರಣವನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿ, ನಮಗೆ ಜೀವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸು ಾತೆರ್ಯ
ಮೂಲಕ ತೋರಿದನು.

11 ಆ 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 ಆ ದಿನವು ಬರುವತನಕ ಸಂರ ಸಲು ಆತನು
ಸಮಥರ್ನೆಂಬುದನು್ನ ಖಚಿತ ಾಗಿ ಬಲೆ್ಲನು.
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13 ನನಿ್ನಂದ ಕೇಳಿರುವ ಸತ್ಯಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸು. ನೀನು ಏನನು್ನ ಉಪದೇಶ
ಾಡಬೇಕೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಆ ಬೋಧನೆಗಳೇ ನಿನಗೆ ದೃ ಾ್ಟಂತಗ ಾಗಿವೆ. 14 ನಿನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟರುವ

ಸತ್ಯವನು್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಸ ಾಯದಿಂದ ಸಂರ ಸು. ಆತನು ನ ್ಮಳಗೆ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
15ಏ ಾ್ಯ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದಿರುವರೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಪುಗೇಲನೂ,

ಹೆ ರ್ಗೇನನೂ ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದಿ ಾ್ದರೆ. 16 ಪ್ರಭುವು ಒನೇಸಿ ್ರೕರನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಕರುಣೆಯನು್ನ
ತೋರಲಿ ಎಂದು ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ಅನೇಕ ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಅವನು ಾಚಿಕೆಪಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 17ಅವನು 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. ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ವಿವೇಕವನು್ನ
ಪ್ರಭುವು ನಿನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸುವನು.

8 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊ. ಆತನು ಾವೀದನ ವಂಶದವನು. ಯೇಸು
ಸತ್ತನಂತರ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಮೇಲೆದು್ದ ಬಂದನು. ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯನೆ್ನೕ ಾನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
9 ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಯಂತೆ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ
ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆದೇವರಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ. 10ಆದ್ದರಿಂದ ಾ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
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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. 18ಅವರು 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 ಾ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.

22 ಯುವಕರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ನೀನು ದೂರ ಾಗಿರು. ಪಿ್ರೕತಿ, ನಂಬಿಕೆ
ಮತು್ತ ಾಂತಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದು್ದ ೕಗ ್ಯ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಲು ಬಹಳ ಾಗಿ
ಪ್ರಯತ್ನಪಡು. ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವಮತು್ತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯಹೊಂದಿರುವಜನರೊಂದಿಗೆ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿ ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು. 23ಮೂಢತನದಮತು್ತ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಾದ ಾದವಿ ಾದಗಳಿಂದ
ದೂರ ಾಗಿರು. ಆ ಾ ಾ್ವದಗಳು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡ ಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 24ಪ್ರಭುವಿನ
ಸೇವಕನು ಾ ಾ್ವದ ಾಡಲೇ ಾರದು. ಅವನು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ದಯೆತೋರಬೇಕು; ಒಳೆ್ಳಯ
ಉಪದೇಶಕ ಾಗಿರಬೇಕು; ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಬೇಕು. 25ಅವನು 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
✡ 2:19: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ. 16:5.
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ಹತೋಟಿಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; ಉತ್ತಮ ಾದದ್ದನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ;
ಕೋಪಿಷ್ಠ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; ಸಂಕುಚಿತ ಗುಣವುಳ್ಳವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. 4 ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು
ಮಿತ್ರದೊ್ರೕಹಿಗ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ;ದುಡುಕಿಮೂಖರ್ 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.

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. 11 ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಿಂಸೆ ಮತು್ತ
ಸಂಕಟಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಂತಿ ೕಕ್ಯ, ಇಕೋನ್ಯ, ಲುಸ್ತ ್ರಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ
ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ. ಾನು ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ ಹಿಂಸೆಯು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭುವು ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡಿದನು. 12 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳ ಾಗುವರು. 13 ದುಷ್ಟರು
ಮತು್ತ ದುಬೋರ್ಧಕರು ಇತರರನು್ನ ವಂಚಿಸು ಾ್ತ ತಮ್ಮನೂ್ನ ವಂಚಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕೆ್ಕ
ಕೀಳುಮಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಇಳಿಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

14 ಆದರೆ ನೀನು ಕಲಿತಿರುವ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸು. ಅವು ಸತ್ಯವೆಂಬುದು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಜನರು ನಂಬಿಕೆಗೆ ೕಗ ್ಯರೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
15 ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಪರಿಚಯವಿದೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ಾನಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ಆ
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವುಶಕ್ತ ಾಗಿದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲನನಂಬಿಕೆಯಮೂಲಕಆ ಾನವುರಕ್ಷಣೆಯಕಡೆಗೆ
ನಡೆಸುತ್ತದೆ. 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 ಕಿ್ರಸ್ತನಮತು್ತ ದೇವರಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾನುನಿನಗೆಆ ಾ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 4:3 407 2 ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ 4:22
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. 5ಆದರೆ
ನೀನು ಎ ಾ್ಲ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತ ಾಗಿರು. ತೊಂದರೆಗಳುಬಂ ಾ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. 8 ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ದೊರೆಯುವ
ಜಯ ಾಲೆಯು ಈಗ ನನಗೆ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿರುವ ಪ್ರಭುವೇ ನನಗೆ
ಅದನು್ನ ಆದಿನದಂದು ಕೊಡುವನು. ನನಗೆ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆಆತನಬರುವಿಕೆಯನು್ನ ಅಪೇ ಸಿಅದ ಾ್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. 11ಲೂಕನೊಬ್ಬನು ಾತ್ರ ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ನೀನು
ಬರು ಾಗ ಾಕರ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಅವನು ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಬಲ್ಲನು. 12ತುಖಿಕನನು್ನ ಎಫೆಸಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು.
13 ಾನು ತೊ್ರೕವದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಕಪರ್ನ ಬಳಿ ನನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ನನ್ನ

ಬಳಿಗೆ ಬರು ಾಗ ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ. ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳನೂ್ನ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿ, ಕುರಿಚಮರ್ದಿಂದ
ಾಡಿದಪುಸ್ತಕಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ.
14ಕಂಚು ಾರ ಾದಅಲೆ ಾ್ಸಂಡರನುನನಗೆಅನೇಕ ಕೆಡಕುಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಅವನು ಾಡಿದ

ಕೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಪ್ರಭುವು ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸುವನು. 15ಅವನು 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.
17 ಆದರೆ 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,
ಪ್ರಭುವುನನ್ನನು್ನ ರ ಸುವನು. ಪ್ರಭುವುನನ್ನನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿ ತನ್ನ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿಸುವನು.
ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರಭುವಿಗೆಮಹಿಮೆ ಾಗಲಿ.
ಅಂತಿಮವಂದನೆಗಳು

19 ಪಿ್ರಸ ್ಕಳಿಗೆ, ಅಕಿ್ವಲ್ಲನಿಗೆ ಮತು್ತ ಒನೇಸಿ ೕರನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ಹೇಳು.
20 ಎರಸ್ತನು ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲ ನೆಲಸಿದನು. ತೊ್ರಫಿಮನು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾ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

1 ದೇವರ ಸೇವಕ ಾದ ಮತು್ತ ಯೇಸು 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 ಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅ ಾ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.

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 ಬೋಧಿಸುವಜನರಬಗೆ್ಗಯೇ ಾ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
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ಾತುಗಳು ಸತ್ಯ ಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾಡುತಿ್ತರುವ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ನೀನು
ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕಟು್ಟನಿಟಾ್ಟಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿದು್ದ,
14ಯೆಹೂದ್ಯರ ಕಟು್ಟಕಥೆಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲಮತು್ತ ಸತ್ಯವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳದ ಜನರಆ ಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

15 ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಜನರಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಾಪಗಳನೆ್ನೕ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತು್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಾವುದೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ,ಅವರಮನಸು್ಸಗಳುಮತು್ತ ಮನ ಾ್ಸ ಗಳುಮಲಿನ ಾಗಿವೆ. 16ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ತಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆಯೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರೂ ಅವರು ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳೇ
ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಭಯಂಕರ ಾದ ಜನರುಮತು್ತ 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.
6 ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಾನಿಗ ಾಗಿರಲು ತಿಳಿಸು. 7 ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತ ಯುವಕರಿಗೆ ಸವರ್ವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ ಾದರಿ ಾಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲ

ಯ ಾಥರ್ತೆಯನು್ನಮತು್ತ ಗಂಭೀರತೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡು. 8ನೀನು 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; 10 ಅವರು ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದಿಯ ಾರದು; ಮತು್ತ ಾವು

ನಂಬಿಗಸ್ತರೆಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಗು ಾಮರು ಹೀಗೆ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ, ಅವರು
ಾಡುವಪ್ರತಿ ಂದು ಕೆಲಸದಲಿ್ಲಯೂನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದದೇವರಉಪದೇಶವುಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾ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. 14 ಆತನು ನಮಗೋಸ ್ಕರ
ತನ್ನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. ನಮ್ಮನು್ನ ಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಲು ಮತು್ತ ಾ ಾಗಲೂ
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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 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.
7 ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಾವು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಪಡೆಯುವಂತೆ ಆತನು ನಮಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ನಿರೀ . 8ಈ ಬೋಧನೆಯು
ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ.
ನೀನು ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಒತಿ್ತಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ, ದೇವರಲಿ್ಲ

ನಂಬಿಕೆ ಇಟಿ್ಟರುವವರುಜಾಗರೂಕ ಾಗಿದು್ದ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವರು.
ಇವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿತಕರ ಾಗಿವೆಮತು್ತ ಪ್ರ ೕಜನಕರ ಾಗಿವೆ.

9 ಬುದಿ್ಧಯಿಲ್ಲದೆ ಕುತಕರ್ ಾಡುವ ಜನರಿಂದ, ನಿರಥರ್ಕ ಾದ ವಂ ಾವಳಿಗಳ ಚರಿತೆ್ರಯ ಬಗೆ್ಗ
ಾತ ಾಡುವ ಜನರಿಂದ, ೕಶೆಯು ಬರೆದಿರುವ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲರುವ ನಿಯಮಗಳ ಬಗೆ್ಗ

ತೊಂದರೆಯನು್ನಉಂಟು ಾಡುವಮತು್ತ ಾ ಾ್ವದ ಾಡುವಜನರಿಂದದೂರ ಾಗಿರು. ಅವುಗಳಿಗೆ
ಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಾವ ಪ್ರ ೕಜನವೂ ಇಲ್ಲ. 10 ಾವ ಾದರೂ

ಭೇದ ಹುಟಿ್ಟಸುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡು. ಅವನಿನೂ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡು. ಆದರೂ ಅವನು ಕೇಳದೆಹೋದರೆ ಅವನ ಸಹ ಾಸವನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡು.
11ಅಂಥವನು 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 ಈಚಳಿ ಾಲವನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಕಳೆಯಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
13ವಕೀಲ ಾ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
ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆಉಪ ಾರ ಾಡಬೇಕು.
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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
4ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುತೆ್ತೕನೆ. ಾ ಾಗಲೂ ನಿನ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ

ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 5ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರಭು ಾದ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಿನಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 6ನೀನು ನಿನ್ನ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ ಾಯರ್ ನಿರತ ಾಗಿರುವುದರಮೂಲಕ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮಗಿರುವ
ಎ ಾ್ಲ ಸುವರಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂ ಾಗಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 7 ನನ್ನ ಸಹೋದರನೇ,
ದೇವಜನರಿಗೆನೀನುಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಿಅವರಹೃದಯಗಳನು್ನ ಸಂತೈಸಿರುವೆ. ಇದುನನಗೆಹೆಚಿ್ಚನ
ಸಂತಸವನೂ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಯನೂ್ನ ತಂದುಕೊಟಿ್ಟದೆ.

ಒನೇಸಿಮನನು್ನ ಸಹೋದರನಂತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊ
8 ನೀನು ಾಡಬೇ ಾದ ಾಯರ್ ಂದಿದೆ. ಅದನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಲು ನನಗೆ

ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಅಧಿ ಾರವಿದೆ. 9ಆದರೆ ಾನುನಿನಗೆಆ ಾಪಿಸದೆಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ೌಲ ಾದ ಾನು ಈಗ ವೃದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. 10 ನನ್ನ
ಮಗ ಾದ ಒನೇಸಿಮನಿ ಾಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರು ಾಗ ಅವನು ನನ್ನ
ಮಗ ಾ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

ನನಗೆಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆನೀನು ಾಡುವಒಳೆ್ಳ ಾಯರ್ವುಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿರಬೇಕೇಹೊರತು
ಬಲ ಾ್ಕರದಿಂ ಾಗಕೂಡದು.

15 ಒನೇಸಿಮನು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಅಗಲಿದ್ದನು. ಬಹುಶಃ ಅವನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ನಿನ್ನವ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾ ಾಯಿತೇನೊ! 16ಇನು್ನ 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.

17 ನನ್ನನು್ನ 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.
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ಒನೇಸಿಮನು ನಿನಗೆ ಏ ಾದರೂ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾನು ಅದನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ಆತಿ್ಮಕ
ಜೀವಿತದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ನಿನಗೆ ನನಗೆಷು್ಟ ಋಣಿ ಾಗಿರುವೆ ಎಂದು ಾನೇನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
20ನನ್ನ 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
1 ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹಲ ಾರು ವಿಧದಲಿ್ಲ

ಅನೇಕ ಸಲ ಾತ ಾಡಿದನು. 2ಈಗ, ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರು ಮತೆ್ತ ನಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಮಗನಮೂಲಕ ಾತ ಾಡಿದನು. ದೇವರು ತನ್ನಮಗನಮೂಲಕಲೋಕವನೆ್ನಲ್ಲ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ,ಸಮಸ್ತಕೂ್ಕ
ಆತನನೆ್ನೕ ಾಧ್ಯಸ್ತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. 3ದೇವರ 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

6ದೇವರು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನನು್ನ 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.
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:
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“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

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

2
ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕಿ ್ಕಂತಉತ್ತಮ ಾ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.

ಜನರನು್ನ ರ ಸಲು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಜನರಂತೆಯೇ ಆದನು
5ಮುಂದೆ ಬರುವ ನೂತನ ಲೋಕವನು್ನ ಆಳಲು ದೇವರು ದೇವದೂತರನು್ನ ಆರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗ
ಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಆ ಲೋಕದ ಕುರಿ ಾಗಿಯೇ. 6 ಅದನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ:
“ದೇವರೇ, ನೀನು ಾನವರನು್ನ ಏಕೆ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
ನೀನು ಮನುಷ ್ಯನಿಗೋಸ ್ಕರ ಏಕೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು?

ಅವನು ಅಷೊ್ಟಂದು ಮುಖ್ಯ ಾದವನೇ?
7 ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದವರೆಗೆ ನೀನು ಅವನನು್ನ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕಡಿಮೆ ಾಡಿದೆ.

ನೀನು ಅವನಿಗೆ ವೈಭವವನೂ್ನ ೌರವವನೂ್ನ ಕಿರೀಟ ಾಗಿ ಇಟಿ್ಟರುವೆ.
8ನೀನು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನಗೊಳಿಸಿರುವೆ.” ಕೀತರ್ನೆ. 8:4-6

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

10ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು ದೇವರೇ. ಸಮಸ್ತವು ಆತನಮಹಿಮೆ ಾಗಿಯೇ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಯಿತು.
ದೇವರು ತನ್ನವರೇ ಆದ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅವರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು 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:

“ ಾನಿಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ದೇವರು ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವಮಕ್ಕಳು 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 ನಂಬಿಕೆಯಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು. 2ಯೇಸುವನು್ನ 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. 3ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾಗ, ಜನರು ಮನೆಗಿಂತಲೂ ಅವನಿಗೇ
ಹೆಚು್ಚ ಾನ್ಯತೆಯನು್ನ ಕೊಡುವಂತೆಯೇಯೇಸು ೕಶೆಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಾನ್ಯತೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ.
4 ಪ್ರತಿ ಂದು ಮನೆಯು ಾ ಾದರೊಬ್ಬರಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟರಬೇಕು. ಆದರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನು್ನ
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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,
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. 13ಆದರೆ
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಂತೈಸಿರಿ. “ಈ ದಿನ”ವು ಇನೂ್ನ ಇರು ಾಗಲೇ ಇದನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡಿರಿ.
ಾಪದಿಂ ಾಗಲಿ ಾಪವು ೕಸಗೊಳಿಸುವ ರೀತಿಯಿಂ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ಕಠಿಣ ಾಗದಂತೆ
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ. 14 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ನಮಗಿದ್ದ ದೃಢನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಬಲ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ
ಇದು ನಿಜ ಾಗುತ್ತದೆ. 15ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:

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

16 ದೇವರ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿಯೂ ಆತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದವರು ಾರು? ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವರಲ್ಲವೇ? 17ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ದೇವರು ಾರ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು? ಾಪವನು್ನ ಾಡಿದವರ ಮೇಲಲ್ಲವೇ? ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಸತು್ತಹೋದರು. 18 ತನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ದೇವರು ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿ ಾಗ, ಆತನು ಾರೊಡನೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು? ತನಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಅಲ್ಲವೇ?

19ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಆ ಜನರಿಗೆ ಅವ ಾಶ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಾರಣವೇ ಅವರು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ.

4
1 ದೇವರು ಆ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಾ ಾ್ದನವು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಇದೆ. ಾವು ದೇವರ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ

ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದೆಂಬುದೇ ಆ ಾ ಾ್ದನ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ಆ ಾ ಾ್ದನದ ಫಲವನು್ನ
ಪಡೆಯುವದರಲಿ್ಲ ವಿಫಲ ಾಗದಂತೆ ಬಹು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರೋಣ. 2 ರಕ್ಷಣಾ ಾಗರ್ದ ಕುರಿತು
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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

ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಾಯರ್ಗಳು ಮುಗಿದುಹೋಗಿದ್ದರೂ 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.”✡ 5ಪವಿತ್ರ 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

8ದೇವರು ಾ ಾ್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. 10ಆತನು ತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಹೊಂದಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವನು
ಆತನು ಾಡಿದಂತೆ ತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದವ ಾಗಿರಬೇಕು. 11 ದೇವರ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ
ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಮಿ್ಮಂ ಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸೋಣ. ಆತನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದ ಆ ಜನರನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ವಿಫಲ ಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊ ್ಳೕಣ.

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

ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಲುಯೇಸುವಿನ ಸ ಾಯ
14ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋದಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನೊಬ್ಬನು ನಮಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನೇದೇವರಮಗ ಾದ

ಯೇಸು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯಲೆ್ಲೕ ದೃಢ ಾಗಿ ಾಗೋಣ. 15 ನಮ್ಮ ಪ್ರ ಾನ
ಾಜಕ ಾಗಿರುವ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ೌಬರ್ಲ್ಯವನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಥರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನುಈಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿ ಾ್ದಗ, ಸವರ್ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ನಮ್ಮಂತೆಯೇಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿ ಾದರೂ
ಾಪ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 16 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಕೃ ಾಸಿಂ ಾಸನದ ಬಳಿಗೆ ಸಂಕೋಚಪಡದೆ ಬರೋಣ.

✡ 4:4: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 2:2. ✡ 4:5: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 95:11.
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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. 2 ಅವನು 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 ಾಗಿಯೂಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು ಾ್ತನೆ.

4ಪ್ರ ಾ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. 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
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲುಆತನೇ ಾರಣ. 10ದೇವರುಆತನನು್ನಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಂತೆಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದನು.
ಶೋಧನೆಗೆ ಸೋತುಹೋಗದಿರಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ

11 ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇ ಾದ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನೀವು
ಇದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸದಿರುವುದರಿಂದವಿವರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ಾಗಿದೆ. 12ನಿಮಗೆ
ಾ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.
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6
1 ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಕುರಿತ ಆರಂಭದ ಾಠಗಳನು್ನ ಾವು ಮುಗಿಸಿದವ ಾಗಿರಬೇಕು. ಾವು

ಆರಂಭಿಸಿದ ಾಠಗಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಹೋಗ ಾರದು. ನಮ್ಮ ದಲಿನ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟು್ಟ
ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯನಿ್ನಟು್ಟ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆವು. 2 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ನಮಗೆದೀ ಾ ಾ್ನನ,ಹ ಾ್ತಪರ್ಣ, ಸತ್ತವರಪುನರು ಾ್ಥನಮತು್ತ ನಿತ್ಯ ಾದ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ಇವುಗಳನು್ನ
ಕುರಿತು ಬೋಧಿಸ ಾಯಿತು. ಆದರೆಈಗ ಾವುಪೂಣರ್ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆಹೋಗುವುದುಅಗತ್ಯ ಾಗಿದೆ.
3ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಾದರೆ ಹೀಗೆಮುಂದಕೆ್ಕ ಾಗು ಾ್ತ ಹೋಗುವೆವು.

4-6 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಜನರು ಬಿಟು್ಟಹೋದ ನಂತರ, ನೀವು ಅವರ ಜೀವನವನು್ನ ಮತೆ್ತ
ಪರಿವತಿರ್ಸಲು ಾಧ್ಯವೇ? ಾನು ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಜನರನು್ನ ಕುರಿತು ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಅವರು ದೇವರವರಗಳನು್ನ ಪಡೆದವರೂಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರರೂಆಗಿ ಾ್ದರೆ. ದೇವರು ಹೇಳಿದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅವರು ಕೇಳಿದವರೂ ದೇವರ ಹೊಸಲೋಕದ ಮ ಾಶಕಿ್ತಗಳನು್ನ ನೋಡಿದವರೂ
ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಾದವುಗಳೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೂ
ಅವರು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. ಅವರ ಜೀವಿತವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಪರಿವತಿರ್ಸಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ
ಬರ ಾಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದ ಅವರು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿ
ಳೆಗಳನು್ನ ಹೊಡೆಯುವವರೂಜನರೆಲ್ಲರಮುಂದೆಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆಅವ ಾನ ಾಡುವವರೂಆಗಿ ಾ್ದರೆ.
7ಆಜನರು ತನ್ನಮೇಲೆಪದೇಪದೇ ಸುರಿಯುವಮಳೆಯನು್ನ 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 ಇದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಉತ್ತಮ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕವೆ. ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನೀವು ಾಡುತಿ್ತೕರೆಂದು ಾವು ದೃಢ ಾಗಿ ನಂಬಿದೆ್ದೕವೆ. 10 ದೇವರು ಾ್ಯಯವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನೀವು ಾಡಿದ ಉಪ ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ದೇವಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದ್ದರ ಮೂಲಕ
ಮತು್ತ ಸ ಾಯ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆತನಿಗೆ ತೋರಿದ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ
ಆತನು ಮರೆತುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 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. 14 ಆತನು
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
ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲುಆಣೆಯಿಟು್ಟ ನಿಶ್ಚಯಪಡಿಸಿದನು. 18ದೇವರ ಾ ಾ್ದನಮತು್ತ ಆಣೆಅಚಲ ಾದಎರಡು
ಆ ಾರಗ ಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಮಗೆಂದಿಗೂ ೕಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
✡ 6:14: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 22:17.
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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 ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಒಳಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. 20ಯೇಸು
ಈ ಾಗಲೇ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಅನುಸರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿದನು. ಯೇಸು
ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಂತೆ ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ ಇರುವ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

7
ಾಜಕಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕ

1ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನು ಾಲೇಮಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನುಮತು್ತ ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾಜರುಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ಅವನು ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ
ಸಂಧಿಸಿಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 2ಅಬ್ರ ಾಮನುಅವನಿಗೆ ತನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆಯಒಂದು
ಾಗವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಾಲೇಮಿನ ಾಜ ಾದಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನೆಂಬ 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 ಾ ಾಗಹುಟಿ್ಟದನೆಂಬು ಾಗಲಿಅವನು ಾ ಾಗಸತ್ತನೆಂಬು ಾಗಲಿ ಾರಿಗೂತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ದೇವರಮಗನಂತೆ ಸ ಾ ಾಲವೂ ಾಜಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

4 ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನು ಎಷು್ಟ ದೊಡ್ಡವನೆಂಬುದನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಮೂಲಪಿತೃ ಾದ
ಅಬ್ರ ಾಮನು, ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಾನು ಜಯಿಸಿದ್ದರಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. 5 ಲೇವಿಯಕುಲದ ಜನರಲಿ್ಲ ಾಜಕ ಾಗುವವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ ಹತ್ತನೆಯ
ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಾಜಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ಜನರಿಂದಲೇ (ಯೆಹೂದ್ಯರು) ಅದನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಅವರ ಜನರು ಅಬ್ರ ಾಮನ
ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 6 ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನು ಲೇವಿಯರ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಅವನು ಹತ್ತನೆ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಂದ ಪಡೆದನು. ದೇವರ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ಅವನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 7ಮುಖ್ಯ ಾ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
ಜನರಿಂದಹತ್ತನೆಯಒಂದು ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಆದರೆಅಬ್ರ ಾಮನುಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಿಗೆ
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 ಪರಿಪೂಣರ್ರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯ ಾಜಕನು ಬರುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಾಗಿತು್ತ. ಅಂದರೆ
ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಂತಹ ಾಜಕನೇ ಹೊರತು ಆರೋನನಂತವನಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅದರ ಅಥರ್.
12 ಬೇರೊಬ್ಬ ಾಜಕನು ಬಂದರೆ, ಆಗ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಬದ ಾಗಲೇಬೇಕು. 13 ಾವು
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಕುರಿತು ಇವುಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆವು. ಆತನು ಬೇರೊಂದು ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವನು. ಆ
ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಾರೇ ಆಗಲಿ ಎಂದೂ ಾಜಕ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. 14 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು (ಕಿ್ರಸ್ತನು)
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ಯೆಹೂದಕುಲದಿಂದ ಬಂದವನೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿದೆ. ಆ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಾಜಕರನು್ನ ಕುರಿತು
ೕಶೆಯು ಏನನೂ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಯೇಸುಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಂತಹ ಾಜಕನು

15 ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಂತಹ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಾಜಕನು (ಯೇಸು) ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇವು ಮತ್ತಷು್ಟ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿವೆ. 16ಆತನು ಾಜಕ ಾದದು್ದ ವಂ ಾನುಗತ ಾಗಿ ಬಂದ ನಿಯಮಗಳಮತು್ತ ಾ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 ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಾದ ಒಂದು
ನಿರೀ ಯನು್ನ ಕೊಡ ಾಗಿದೆ. ಈನಿರೀ ಯು ನಮ್ಮನು್ನ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲದು.

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

ದೇವರ ಾ ಾ್ದನದಂತೆ ಾಜಕ ಾದನು. ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

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

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

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

23 ಇದಲ್ಲದೆ ಇತರ ಾಜಕರಲಿ್ಲ ಮರಣದ ಾರಣದಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಾಜಕ ಾಗಿ
ಮುಂದುವರೆಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಾಜಕರಿದ್ದರು. 24 ಆದರೆ
ಯೇಸು ಸ ಾ ಾಲವೂ ಜೀವಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಾಜಕ ಸೇವೆಯನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಿಲ್ಲ. 25 ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಜನರನು್ನ ಯೇಸು
ಾ ಾಗಲೂ ರ ಸಬಲ್ಲನು. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಸ ಾ ಾಲ ಜೀವಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಜನರು

ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
26ಯೇಸುವೇ ನಮಗೆ ಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು. ಆತನು ಾಪರಹಿತನೂ ಪರಿಶುದ್ಧನೂ

ನಿಷ ್ಕಳಂಕನೂ ಾಪಿಗಳ ಪ್ರ ಾವಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗದವನೂ ಆ ಾಶಮಂಡಲಕಿ್ಕಂತ ಉನ್ನತನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
27 ಆತನು ಬೇರೆ ಾಜಕರಂತಲ್ಲ. ಅವ ಾದರೋ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದ ನಂತರ ಬೇರೆಯವರ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಗೆ ಾಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನನೆ್ನೕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಾರಿ ಆ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದನು. 28 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು
ಮನುಷ ್ಯರೊಳಗಿಂದ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕರನು್ನ ಆರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಜನರು ಾನವ
ೌಬರ್ಲ್ಯಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ನಂತರ ಾಡಿದ
ಾ ಾ್ದನ ದೇವರ ಮಗನನು್ನ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿತು. ಆ ಮಗನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಸವರ್ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

8
ಯೇಸುವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು

1 ಾವು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನಮಗೊಬ್ಬ
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸಿಂ ಾಸನದ ಬಲ ಾಗದಲಿ್ಲ ಈಗ
✡ 7:17: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 110:4.
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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.
5ಈ ಾಜಕರು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲನ ಾಯರ್ಗಳ ನಿಜ ಾದ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳೂ
ಾಯೆಗಳೂ ಆಗಿವೆ. ೕಶೆಯು ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾ ಾಗ ದೇವರು
ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಾದರಿಯ ಪ್ರ ಾರವೇ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
ನಿಮಿರ್ಸಬೇಕು”✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದು್ದ ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ. 6 ಆದರೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ
ಾಯರ್ವು ಆ ಾಜಕರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಾಯರ್ಕಿ್ಕಂತ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ಾ್ದಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಯೇಸು ತನ್ನ ಜನರಿ ಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ತಂದ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಹಳೆಯದಕಿ್ಕಂತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತಮ ಸಂಗತಿಗಳ ಾ ಾ್ದನದ ಆ ಾರದಮೇಲೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಾ್ಥಪಿತ ಾಗಿದೆ.

7 ದಲನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಏನೂ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವೇ
ಇರಲಿಲ್ಲ. 8ಆದರೆ 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

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

9
ಹಳೆಯಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕ್ರಮಕ್ಕನು ಾರ ಾದ ಆ ಾಧನೆ

✡ 8:5: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 25:40.
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1 ದಲನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಾಧನೆಯ ನಿಯಮಗಳಿದ್ದವು. ಅದರಲಿ್ಲ
ಾನವನಿಮಿರ್ತ ಾದ ಆ ಾಧ ಾ ಸ್ಥಳವಿತು್ತ. 2ಈ 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. 4 ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಧೂಪವನು್ನ ಸುಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಬಂ ಾರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿತು್ತ. ಅಲ್ಲದೆ ದಲನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಇಡ ಾಗಿದ್ದ ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಿತು್ತ. ಅದಕೆ್ಕ ಚಿನ್ನದ ತಗಡನು್ನ ಹೊದಿಸ ಾಗಿತು್ತ. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಚಿನ್ನದ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದ
ಮ ಾ್ನ ಮತು್ತ ಒಂ ಾನೊಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಚಿಗುರಿ ಎಲೆಗಳನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟದ್ದ ಆರೋನನ ಕೋಲು ಇದ್ದವು.
ಅಲ್ಲದೆ ಆ ದಲನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಹತು್ತ ಆ ಗಳನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದ್ದ ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ
ಅದರಲಿ್ಲ ಇಡ ಾಗಿತು್ತ. 5 ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ದೇವರ ವೈಭವವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವ
ಕೆರೂಬಿಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಕೆರೂಬಿಗಳು ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ಆಚಾ್ಛದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇವುಗಳ
ಕುರಿತು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಾವುಈಗ ಹೇಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

6 ಾನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆಯೇ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ. ಾಜಕರು
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ತಮ್ಮ ಆ ಾಧನೆಯ ಕತರ್ವ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಲು ದಲನೆ ಕೊಠಡಿಯ ಒಳಗಡೆ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. 7ಆದರೆ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಾತ್ರ ಎರಡನೆ ಕೊಠಡಿಯಒಳಗೆಹೋಗಬಹುದಿತು್ತ.
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 ಇರುವವರೆಗೂಮ ಾ 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. 12ಆತನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಾರಿ ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಆತನು ಹೋತಗಳ ಮತು್ತ ಹೋರಿಕರುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ರಕ್ತದಿಂದಲೇಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯವನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟನು.

13 ಹೋತಗಳ ಮತು್ತ ಹೋರಿಗಳ ರಕ್ತವನೂ್ನ ಹಸುಗಳ ಬೂದಿಯನೂ್ನ ಆ ಆ ಾಧನೆಯ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವಷು್ಟ ಶುದ್ಧ ಾಗಿಲ್ಲದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಚಿಮುಕಿಸ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಆ ರಕ್ತ ಮತು್ತ ಬೂದಿ
ಜನರ ದೇಹಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸುತಿ್ತದ್ದವು. 14 ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ರಕ್ತವು ಖಚಿತ ಾಗಿ
ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನದನು್ನ ಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆತನು ನಿ ಾ್ಯತ್ಮನ ಮೂಲಕ ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ದೇವರಿಗೆ



ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 9:15 425 ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 9:28

ನಿಷ ್ಕಳಂಕ ಾದಯಜ್ಞವ ಾ್ನಗಿಅಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡನು. ಆತನರಕ್ತವುನಮ್ಮನು್ನ ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಾವುಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ
ಹೃದಯವನೂ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

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

16 ಒಬ್ಬನು ಾಯುವ ದಲೇ ಉಯಿಲನು್ನ* ಬರೆದಿಡು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಸತಿ್ತರು ಾತನೇ
ಆ ಉಯಿಲನು್ನ ಬರೆದವನೆಂದು ಜನರು ಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. 17 ಅದನು್ನ ಬರೆದವನು
ಇನೂ್ನ ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಬೆಲೆಯೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದನು್ನ ಬರೆ ಾತನು ಸತ್ತನಂತರ ಅದು
ಉಪಯುಕ್ತ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 18 ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ದಲನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಇದಕೆ್ಕ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ದಲನೆಒಡಂಬಡಿಕೆಉಪಯುಕ್ತಕೆ ್ಕ ಬರಲು ರ ಾ್ತಪರ್ಣೆ ಾಗಬೇಕಿತು್ತ.
19 ದಲನೆಯ ಾಗಿ, ೕಶೆಯು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಆ ಯನೂ್ನ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ
ತಿಳಿಸಿದನು. ನಂತರಅವನು ಕರುಗಳರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಅದನು್ನ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆಬೆರೆಸಿದನು.
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. 21ಅದೇರೀತಿ, ೕ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
23 ಈ ವಸು್ತಗಳು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ವಸು್ತಗಳ ಪ್ರತಿರೂಪಗ ಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನು್ನ ಾ್ರಣಿಗಳ

ಯಜ್ಞಗಳಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಜರೂಪಗಳಿ ಾಗಿ
ಉತ್ತಮ ಾದ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇ ಾಗಿದೆ. 24 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಆದರೆ ಆತನು ಾನವನಿಮಿರ್ತ ಾದ ಮ ಾಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮ ಾಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವು
ನಿಜ ಾದದ್ದರ ಪ್ರತಿರೂಪ ಾತ್ರ ಾಗಿದೆ. ಆತನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಹೋದನು; ನಮಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಈಗ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
25 ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ವಷರ್ಕೊ್ಕಮೆ್ಮ ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾಗ ಅಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ

ಪಶುರಕ್ತವನು್ನ ತನೊ್ನಡನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. 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 ಕಿ್ರಸ್ತನುಯು ಾಂ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

* 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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ಜನರ ಾಪನಿ ಾರಣೆಗೋಸ ್ಕರವಲ್ಲ. ತನ ಾಗಿ ಾಯುತಿ್ತರುವ ಜನರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಷೆ್ಟೕ.

10
ಕಿ್ರಸ್ತನಯಜ್ಞವು ನಮ್ಮನು್ನ ನಿಷ ್ಕಳಂಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದು

1ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಉತ್ತಮ ಸಂಗತಿಗಳ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಾಗಿದೆ. ಅದು ನಿಜ ಾದ
ಸಂಗತಿಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣವಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವಷರ್ವೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು
ಅದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿತು. ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಬರುವ ಜನರು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಜನರನು್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಎಂದಿಗೂ ನಿಷ ್ಕಳಂಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
2ಅದು ಜನರನು್ನ ನಿಷ ್ಕಳಂಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದ್ದರೆ,ಆಯಜ್ಞಗಳುಈ ಾಗಲೇ ನಿಂತುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು. ಆ
ಜನರು ಆಗಲೇ ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಾವು ಾಪಿಗಳೆಂಬ
ಅರಿವು ಅವರಿಗಿರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 3ಆ ಜನರು ಪ್ರತಿವಷರ್ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದ ಯಜ್ಞಗಳು ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ
ನೆನಪಿಗೆ ತರುತಿ್ತದ್ದವು. 4ಏಕೆಂದರೆಅವರ ಾ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
ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡಲು ಾನು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.” ಕೀತರ್ನೆ. 40:6-8

8ಈ 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.
11ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಾಜಕರು ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಾಮಿರ್ಕ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಅವರು

ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಅದೇ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಲು
ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆಎಂದಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 12ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಾಶ್ವತ ಾದ ಒಂದೇಯಜ್ಞವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ನಂತರ ಆತನು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 13 ಶತು್ರಗಳನು್ನ ತನ್ನ
ಾದಪೀಠವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವತನಕಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 14ಒಂದೇಯಜ್ಞದಮೂಲಕಆತನುತನ್ನ
ಜನರನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಷ ್ಕಳಂಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಲ್ಪಡುತಿ್ತರುವ ಜನರೇ
ಇವರು.
✡ 10:9: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 40:6-7.
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15 ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನಮಗೆ ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ದಲನೆಯ ಾಗಿ ಆತನು

ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
16 “ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ನನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಹೀಗಿದೆ

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

17ನಂತರ ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:

“ ಾನು ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವುಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.” ಯೆರೆಮೀಯ 31:34

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

19-20 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾವು ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಯೇಸು ನಮ ಾಗಿ ತೆರೆದಿರುವ ಹೊಸ ಾಗರ್ದ ಮೂಲಕ
ಾವು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಅದು ಜೀವವುಳ್ಳ ಾಗರ್. ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹವೆಂಬ
ತೆರೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಹೊಸ ಾಗರ್ವು 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 ಾವು ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆಯೂ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ
ಾಪಗಳನು್ನ ಾವ ಯಜ್ಞವೂ ಪರಿಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 27 ಾವು ಾಪಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ,
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಭಯದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರನು್ನ ದಹಿಸುವ ಭಯಂಕರ
ಬೆಂಕಿಯ ಭಯದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. 28 ೕಶೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ 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

* 10:25: ಯೇಸುವು… ದಿನ ಇದು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರೋಣದ ಸೂಚನೆ ಾಗಿದೆ.
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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 ದೇವರು
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಹಿಡಿತಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕ ಬೀಳುವುದು ಾಪಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಸಂತೋಷಮತು್ತ ಧೈಯರ್ಗಳನು್ನ ಬಿಡಬೇಡಿ

32 ನೀವು ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಆ ದಿನಗಳನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ. ನೀವು ಅನೇಕ
ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಟ ಾಡಿದರೂ, ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಮುಂದುವರಿದಿರಿ. 33 ಕೆಲವು ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಜನರು ನಿಮಗೆ ದೆ್ವೕಷಮಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು ಾಗೂ ಅನೇಕ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಹಿಂಸಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಸ ಾಯ
ಾಡಿದಿರಿ. 34 ೌದು, ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದಿರಿ ಮತು್ತ ಅವರ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲ
ಾಲೊ್ಗಂಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತು್ತಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ಹೋ ಾಗಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ
ಇದಿ್ದರಿ. 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. 36ನೀವು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಬೇಕು, ನೀವುದೇವರಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡಿದನಂತರಆತನ
ಾ ಾ್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

1ನಂಬಿಕೆಎಂದರೆ ಾವುನಿರೀ ಯಿಂದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸದಿಂದಿರುವುದೂನಮ್ಮ ಕಣಿ್ಣಗೆ
ಾಣದಿರುವುದನು್ನ ನಿಜವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದೂ ಆಗಿದೆ. 2ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದ್ದ
ಜನರಲಿ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ನಂಬಿಕೆಯಿದು್ದದರಿಂದ ದೇವರು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟನು.

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

4 ಾಯಿನ ಮತು್ತ ಹೇಬೆಲರಿಬ್ಬರೂ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. ಆದರೆ ಹೇಬೆಲನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಾದ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು
ಅಪಿರ್ಸಿದ ವಸು್ತಗಳಿಂದ ತನಗೆ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತೆಂದು ದೇವರೇ ಹೇಳಿದನು. ಅವನಲಿ್ಲ
✡ 10:30: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 135:14.
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ನಂಬಿಕೆಯಿದು್ದದರಿಂದ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಮನುಷ ್ಯನೆಂದು ಕರೆದನು. ಹೇಬೆಲನು
ಸತು್ತಹೋದನು, ಆದರೂ ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಮೂಲಕ ಇನೂ್ನ ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

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

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

8 ದೇವರು ಾನು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ಕರೆದನು. ಆ ಸ್ಥಳವು ಎಲಿ್ಲದೆಯೆಂಬುದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಬ್ರ ಾಮನಲಿ್ಲ
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 ಾಕೋಬನೂಅವನಂತೆಯೇ
ಡೇರೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು. 10ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾಶ್ವತ ಾದ ಅಡಿ ಾಯಗಳುಳ್ಳ ನಗರ ಾ್ಕಗಿ ಾದಿದ್ದನು.
ದೇವರೇ ಸಂಕಲಿ್ಪಸಿ, ನಿಮಿರ್ಸಿದ ನಗರ ಾ್ಕಗಿ ಅವನು ಾದಿದ್ದನು.

11ಅಬ್ರ ಾಮನು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯ ಾಗದಷು್ಟ ವೃದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು. ಾರಳುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯಲು
ಸಮಥರ್ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿದು್ದದರಿಂದ, ಅವರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪಡೆಯಲು ಸಮಥರ್ ಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ಾಡಿದನು. 12 ಅವನು ಮೃತ ಾ್ರಯ ಾಗಿದ್ದವನಂತೆ
ವೃದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೂಆ ಾಶದನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆಯೂಸಮುದ್ರತೀರದಉಸುಬಿನಂತೆಯೂಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿ
ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು.

13 ಈ ಮ ಾಪುರಷರೆಲ್ಲರೂ ಾವು ಾಯುವವರೆಗೂ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರು. ದೇವರು
ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದವುಗಳನು್ನ ಆ ಜನರು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬಹು ಾಲದ ನಂತರ
ಬರಲಿದ್ದ ಅವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ಸಂತೋಷಗೊಂಡರು. ಅವರು ಾವು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾಸಿಗಳಂತೆ ಮತು್ತ ಅಪರಿಚಿತರಂತೆ ಇದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು. 14 ಅವರು ಾಗೆ
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಾವು ಸ್ವದೇಶ ಾ್ಕಗಿ ಾದಿರುವು ಾಗಿ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡಂ ಾಯಿತು. 15 ಆ
ಜನರು ಾವುಬಿಟು್ಟಬಂದ ದೇಶದಮೇಲೇ ಾದರೂಮನಸಿ್ಸಟಿ್ಟದ್ದರೆ,ಅವರುಮರಳಿಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು.
16ಆದರೆ ಆ ಜನರು ಉತ್ತಮ ದೇಶ ಾದ ಪರಲೋಕ ಾ್ಕಗಿ ಾ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 ನಂಬಿಕೆಯಿದು್ದದರಿಂದ
ವಿಧೇಯ ಾದನು. ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗಳವರು ಇ ಾಕನ ಮೂಲಕ ಬರುವರು”✡
ಎಂದು ದಲೇ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು. ಆದರೂ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ಅವನು
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು. 19 ದೇವರು ಸತ್ತವರನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಬಲ್ಲನೆಂದು ಅವನು ನಂಬಿದ್ದನು.
ಇ ಾಕನನು್ನ ಕೊಲ್ಲದಂತೆ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ತಡೆ ಾಗ, ಅವನಿಗೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಇ ಾಕನನು್ನ
ಾವಿನಿಂದಮರಳಿ ಪಡೆದಂ ಾಯಿತು.
20 ಇ ಾಕನು ಾಕೋಬನ ಮತು್ತ ಏ ಾವನ ಭವಿಷ ್ಯತ್ತನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. ಇ ಾಕನಲಿ್ಲದ್ದ

ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇದಕೆ್ಕ ಾರಣ. 21 ಾಕೋಬನು ೕಸೇಫನ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರನೂ್ನ ಾನು ಾಯುವ
✡ 11:17-18: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 21:12.
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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 ಾಡಬೇಕೆಂಬುದರಬಗೆ್ಗಯೂತಿಳಿಸಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ
ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಾರಣ.

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

ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 25 ಅವನು ಾಪಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ಸುಖವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸುಖಗಳು ಬೇಗನೆ
ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ದೇವಜನರೊಂದಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಡುವುದನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಅವನಲಿ್ಲದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇದಕೆ್ಕ ಾರಣ. 26 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಭಂ ಾರವನೆ್ನಲ್ಲ ಪಡೆಯುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಕಿ್ರಸ್ತನಿ ಾಗಿ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಶೆ್ರೕಯಸ್ಕರವೆಂದು ಅವನು ಾವಿಸಿದನು. ದೇವರು
ತನಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಫಲ ಾ್ಕಗಿ ಅವನು ಾಯುತಿ್ತದ್ದನು.

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

29 ೕಶೆಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರವನು್ನ ಒಣಭೂಮಿ ೕ ಎಂಬಂತೆ
ಾಟಿದು್ದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ. ಆದರೆ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದವರು ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರವನು್ನ ಾಟಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ,ಮುಳುಗಿಹೋದರು.

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

31 ರ ಾಬಳೆಂಬ ವೇಶೆ್ಯಯು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವರನು್ನ
ಸೆ್ನೕಹಿತರಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಳು. ನಂಬಲೊಲ್ಲದ ಜನರನು್ನ ಕೊಂ ಾಗಅವಳನು್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ ಹೋದದು್ದ
ಅವಳಲಿ್ಲದ್ದ ಆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ.

32 ಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ ದೃ ಾ್ಟಂತಗಳನು್ನ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ೕ? ಾನು ಗಿದೊ್ಯೕನನ,
ಾ ಾಕನ, ಸಂಸೋನನ, ಯೆಫಾ್ತಹನ, ಾವೀದನ, ಸಮುವೇಲನ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಕುರಿತು
ನಿಮಗೆಹೇಳುವಷು್ಟ ಸಮಯನನಗಿಲ್ಲ. 33ಆಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬಲ ಾದ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರು. ಆ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅವರು ೕಗ ್ಯ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು
ಮತು್ತ ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದವುಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸಿಂಹಗಳ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದರು; 34 ಕೆಲವರು ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ನಂದಿಸಿದರು; ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಕತಿ್ತಗಳ ಾಯಿಂದ ಾ ಾದರು; ದುಬರ್ಲ ಾಗಿದ್ದವರು ತಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಬಲ ಾದರು; ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿಗ ಾಗಿ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು.
35 ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದವರು ಾವಿನಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದರು ಮತು್ತ ಅವರನು್ನ ಅವರವರ ಕುಟುಂಬಗಳ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸ ಾಯಿತು. ಇತರ ಕೆಲವರು ಾತನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗಲೂ
ಪುನರು ಾ್ಥನದ ನಂತರವಿರುವ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಜೀವಿತ ಾ್ಕಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 36 ಕೆಲವರು
ಇತರರಿಂದ ಅಪ ಾಸ್ಯಕೆ ್ಕ ಗುರಿ ಾದರು, ಪೆಟು್ಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರು, ಸೆರೆ ಾಸದಲಿ್ಲದ್ದರು.
37 ಕೆಲವರನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು, ಕೆಲವರನು್ನ ಅಧರ್ಕತ್ತರಿಸಿ ಎರಡು ಾಗ ಾಡಿದರು.
ಕೆಲವರನು್ನ ಕತಿ್ತಗಳಿಂದ ಇರಿದುಕೊಂದರು. ಇವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಕುರಿ ಮತು್ತ ಹೋತಗಳ
ಚಮರ್ಗಳನು್ನ ತೊಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರು; ಕೆಲವರು ಬಡವ ಾಗಿದ್ದರು; ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ
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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. 40ದೇವರು 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 ಾವುಅವರಂತಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮಮುಂದಿರುವ 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. ಈಗಆತನು ದೇವರ ಸಿಂ ಾಸನದಬಲ ಾಗದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವನು. 3ಯೇಸುವನು್ನ
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. 5 ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾ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. 10ಈ ಲೋಕದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ದಂಡಿಸಿದರು. ಅವರು
ತಮಗೆಉತ್ತಮವೆಂದು ತೋರಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಿದರು. ಆದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಲು ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸು ಾ್ತನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಾವೂ ಆತನಂತೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆತನ

ಉದೆ್ದೕಶ. 11 ಾವುದೇದಂಡನೆ ಾಗಲಿತ ಾ್ಕಲಕೆ್ಕ ಸಂತೋಷಕರ ಾಗಿರದೆದುಃಖಕರ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಆ ತರು ಾಯ ದಂಡನೆಯಿಂದ ಾವು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ೕಗ ್ಯ ಾದ ಜೀವಿತವನು್ನ
ಆರಂಭಿಸುವುದರಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸ ಾ ಾನಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
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ೕಗ ್ಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿರಿ
12 ನೀವು ದುಬರ್ಲ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 13 ನೀವು
ೕಗ್ಯ ಾದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವಿರಿ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮ

ಬಲಹೀನತೆಗಳಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
14 ಎ ಾ್ಲ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾನದಿಂದಲೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಜೀವಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ.
ಾವನ ಜೀವಿತವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವನೆಂದಿಗೂ ಪ್ರಭುವನು್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.

15 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವನೂ
ಚಿಗುರಿ ಬೆಳೆಯುವ ವಿಷದ ಬೇರಿನಂ ಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಅಂಥವನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ
ಗುಂಪೇ ಾ ಾಗುವುದು. 16 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಡದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದಿರಿ; ಾ್ರಪಂಚಿಕ ಾದ
ಏ ಾವನಂತೆ ಆಗದಿರಲು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಹಿರಿಯಮಗ ಾ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 ಾಗದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯ
ಆಶೀ ಾರ್ದವುಅವನಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ.

18 ನೀವು ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುವಿರಿ. ಅದು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಬಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ.
ಮುಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಗುವಂತಹ ಮತು್ತ ಬೆಂಕಿ ಹತಿ್ತಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಗೆ ನೀವು
ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕಗ್ಗತ್ತಲೆ, ದುಃಖ ಮತು್ತ ಬಿರ ಾಳಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. 19 ನೀವು ತುತೂರಿಯ
ಧ ್ವನಿಯ ಬಳಿ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುವ ಸ್ವರದ ಬಳಿ ಾಗಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಆ
ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ, ಮತೊ್ತಂದು ಾತನು್ನ ತಮಗೆ ಹೇಳ ಾರದೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 20 “ಆ
ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಮುಟು್ಟವ ಏನ ಾ್ನದರೂ ಸರಿ, ಅದು ಒಂದು ಾ್ರಣಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು
ಕೊಂದು ಾಕಿರಿ”✡ ಎಂಬ ಆ ಯನು್ನ ಕೇಳಲು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. 21 ಆ 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 ತೀಪುರ್ನೀಡುವದೇವರಬಳಿಗೂಪರಿಪೂಣರ್ರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಳೆ್ಳಯಜನರಆತ್ಮಗಳ
ಬಳಿಗೂ ಬಂದಿರುವಿರಿ. 24ದೇವರಿಂದ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ತಂದಿರುವಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೂ
ಹೇಬೆಲನ ರಕ್ತಕಿ್ಕಂತಉತ್ತಮ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ್ರೕಕ್ಷಣ ರಕ್ತದ ಬಳಿಗೂ ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ.

25 ದೇವರು ಾತ ಾಡು ಾಗ ಆಲಿಸದೆ ಇರಬೇಡಿ. ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ಾಗ, ಅವರು ಆತನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಈಗ ದೇವರು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಆತನ ಾತನು್ನ ಆಲಿಸದ ಜನರು ಹೇಗೆ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾದೀತು? 26 ಆತನು ಮುಂಚೆ ಾತ ಾಡಿ ಾಗ, ಆತನ ಧ ್ವನಿಯು ಭೂಮಿಯನು್ನ
ನಡುಗಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ಆತನು, “ಮತೊ್ತಂದು ಾರಿ ಾನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಡುಗಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ಪರಲೋಕವನೂ್ನ ನಡುಗಿಸುತೆ್ತೕನೆ”✡ ಎಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 27 “ಮತೊ್ತಂದು ಾರಿ”
ಎಂಬ ಾತುಗಳು ಸೃಷಿ್ಟಗೊಂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಅವುಗಳನು್ನ ನಡುಗಿಸಲು ಾಧ್ಯ. ನಡುಗಿಸ ಾಗದಂಥವುಗಳು ಾತ್ರ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುತ್ತವೆ.

✡ 12:20: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 19:12,13. ✡ 12:21: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 9:19. ✡ 12:26:
ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಹ ಾ್ಗಯ 2:6.
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28 ಆದ್ದರಿಂದ, ನಡುಗಿಸ ಾಗದಿರುವ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಾವು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ

ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಆತನಿಗೆಮೆಚಿ್ಚಕೆಕರ ಾದ ಆ ಾಧನೆಯನು್ನ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಾಡಬೇಕು.
29ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಾಶ ಾಡುವ ಬೆಂಕಿಯಂತಿ ಾ್ದನೆ.

13
ದೇವರಿಗೆಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದ ಆ ಾಧನೆ

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

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

“ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ತೊರೆದುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.” ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 31:6

6ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಖಚಿತ ಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು:

“ಪ್ರಭುವೇ ನನ್ನ ಸ ಾಯಕನು;
ಾನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ.

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

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

10 ನಮಗೊಂದು ಯಜ್ಞವಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತರುವ ಾಜಕರು ನಮ್ಮ
ಯಜ್ಞದಿಂದತಿನ್ನ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 11ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಪಶುಗಳರಕ್ತವನು್ನಮ ಾ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.
16ಇದಲ್ಲದೆ ಪರೋಪ ಾರವನೂ್ನ ಾನಧಮರ್ವನೂ್ನ ಮರೆಯದಿರಿ. ಇವೇ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪರ್ಕ ಾದ
ಯಜ್ಞಗಳು.
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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. 19ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆಬೇಗನೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆನೀವುಆತನಲಿ್ಲ ಾ್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
ತನಗೆಸಂತೋಷವನು್ನಉಂಟು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಮೂಲಕನಮ್ಮಲಿ್ಲ 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 ಥೆಯನಿಗೆಸೆರೆಮನೆಯಿಂದಬಿಡುಗಡೆಆಯಿತೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬೇಗನೆ ಬಂದರೆ, ಾವಿಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಲು ಬರುತೆ್ತೕವೆ.

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

25ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ.
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ಾ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 ಾಯರ್ವನು್ನ ಪೂರೈಸಲಿ. ಆಗ ನೀವು ನಿಷ ್ಕಳಂಕರೂ ಮತು್ತ
ಪರಿಪೂಣರ್ರೂ ಆಗುವಿರಿಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾದುದೆಲ್ಲವೂ ದೊರೆಯುವುದು.

5 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿ ಾದರೂ ಾನವು ಬೇ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥವರು ದೇವರಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
ದೇವರು ಉ ಾರಿ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೊಡುವುದರಿಂದ
ನಿಮಗೆ ಾನವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ. 6 ಆದರೆ ನೀವು ದೇವರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ಆತನಲಿ್ಲ
ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿರಬೇಕು. ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ಸಂದೇಹಪಡದಿರಿ. ಸಂದೇಹಪಡುವವನು ಾಗರದಲಿ್ಲನ
ಅಲೆಯಂತಿ ಾ್ದನೆ. ಾಳಿಯು ಬೀಸಿ ಾಗ ಅಲೆಯು ಮೇಲೆದು್ದ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಸಂದೇಹಪಡುವವನು
ಆ ಅಲೆಯಂತಿರುವನು. 7-8 ಅವನು ಒಂದೇ ಾಲದಲಿ್ಲ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ೕಚಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ಾನು ಾಡುವ ಾವುದೇ ಾಯರ್ದ ಾ್ಲಗಲಿ ಒಂದು ತೀ ಾರ್ನಕೆ್ಕ

ಬರ ಾರನು. ಅಂಥವನು ತನಗೆಪ್ರಭುವಿನಿಂದಏ ಾದರೂದೊರೆಯುತ್ತದೆಎಂದು ೕಚಿಸದಿರಲಿ.
ನಿಜ ಶಿ್ರೕಮಂತಿಕೆ

9ಬಡವ ಾಗಿರುವ ವಿ ಾ್ವಸಿಯು ಹೆಮೆ್ಮಪಡಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಅವನನು್ನ 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 ಹೊಂದುವನು. ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವಜನರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನು್ನ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 13ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿರುವವ್ಯಕಿ್ತಯು,
“ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಶೋಧಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ”ಎಂದುಹೇಳ ಾ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
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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. 20ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಕೋಪವು ದೇವರು ಅಪೇ ಸಿದಂತೆ
ೕಗ ್ಯ ಜೀವನವನು್ನ ನಡೆಸಲು ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 21 ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಾ್ಲ

ನೀಚತನವನೂ್ನ ದುಷ್ಟತನವನೂ್ನ ನಿಮ್ಮಜೀವನದಿಂದದೂರತಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮಹೃದಯದಲಿ್ಲಬೇರೂರಿರುವ
ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ದೀನತೆಯಿಂದ ಒಪಿ್ಪಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ರ ಸುತ್ತದೆ.

22ದೇವರ ಾ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. 25 ಜನರನು್ನ
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 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 ಧರಿಸಿರುವಒಬ್ಬ ಬಡವನೂಬರು ಾ್ತನೆ. 3ಒಳೆ್ಳಯವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿರುವವನಿಗೆವಿಶೇಷ
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. 4 ನೀವು ಾಡುತಿ್ತರುವುದೇನು? ಕೆಲವರನು್ನ
ಇತರ ಜನರಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯರೆಂದು 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
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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.

8 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ ಇತರರನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು”✡ ಎಂಬ
ಾಜಾ ಗೆ ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾ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 ಹೇಳಿದನು. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ನೀವು
ವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ ಾಡದಿದ್ದರೂ ಾರನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ ಕೊಂದರೆ, ದೇವರ ಇಡೀ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನೆ್ನೕ
ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

12ಜನರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಿಂದಲೇನಿಮಗೆತೀ ಾರ್ಗುವುದು. ನೀವುಕೇಳುವ
ಮತು್ತ ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದರಲಿ್ಲಯೂ ಇದನು್ನ 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. 16ಆದರೆನೀವುಆವ್ಯಕಿ್ತಗೆ, “ದೇವರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರಲಿ!
ಚಳಿ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ತೃಪಿ್ತ ಾಗುವಷು್ಟ ಊಟ ಾಡು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬೇ ಾದವುಗಳನು್ನ
ಅವನಿಗೆ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಾತುಗಳಿಗೆ ಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ. 17 ಇದೇ ನಿಯಮ
ನಂಬಿಕೆಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕಿ್ರಯೆಯಿಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆಯು ತನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಸತು್ತಹೋಗಿದೆ.

18ಆದರೆ ಾವ ಾದರೂ, “ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ;ನನ್ನಲಿ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿವೆ”ಎಂದು ಾದಿಸಬಹುದು.
ಅದಕೆ್ಕ ನನ್ನಉತ್ತರವೇನೆಂದರೆನೀನು ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆನಿನ್ನ 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. 23ಹೀಗೆ ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದ ಈ ಾತುಗಳು ನೆರವೇರಿದವು:
“ಅಬ್ರ ಾಮನು ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿದನು. ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು
ಅವನನು್ನ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದನು.”✡ ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ “ದೇವರ ಸೆ್ನೕಹಿತ”✡ ನೆಂದು
✡ 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. ✡ 2:23: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 15:6. ✡ 2:23: 2
ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 20:7;ಯೆ ಾಯ 41:8.
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ಕರೆಯ ಾಯಿತು. 24 ಹೀಗಿರಲು ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದ ನೀತಿವಂತ ಾಗು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದು
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನು ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆ ಂದರಿಂದಲೇ ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

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

1 ನನ್ನ 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 ಾಡಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಪರಿಪೂಣರ್ನೂ ತನ್ನ 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.
ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಯು ದೊಡ್ಡ ಾಡಿ್ಗಚಿ್ಚಗೆ ಾರಣ ಾಗುತ್ತದೆ. 6 ಾಲಿಗೆಯು ಬೆಂಕಿಯ

ಕಿಡಿಯಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಾಗಗಳಲಿ್ಲ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಲೋಕದಂತಿದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಾಲಿಗೆಯು ನಮ್ಮ
ದೇಹದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಹರಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಮೇಲೆ ಾ್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. 9ನಮ್ಮ 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, ಅಂಜೂರದಮರವು 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 ಬದುಕುವುದರ ಮೂಲಕ ತೋಪರ್ಡಿಸಲಿ. ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ

* 2:25: ರ ಾಬಳು… ಾಡಿದಳುಯೆಹೋಶುವನು 2:1-21 ರಲಿ್ಲದೆ.
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ದೀನತೆಯಿಂದ ಾಡಲಿ. ಾನಿ ಾದವನು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 14ನೀವು ಾ್ವಥಿರ್ಗಳೂತೀಕ್ಷ ್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 ಬರುವಉತ್ತಮ 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. 3ಮತು್ತ ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಂ ಾಗ ನಿಮಗೆ ಅವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉದೆ್ದೕಶವು
ಸರಿ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸುಖ ಾ್ಕಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರಿ.

4ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಲ್ಲ! ಇಹಲೋಕದ ಮೇಲಿರುವ ಾ್ಯ ೕಹ ದೇವರ
ಮೇಲಿರುವ ದೆ್ವೕಷಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಈಲೋಕವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ತನ್ನನು್ನ ದೇವರಿಗೆ
ಶತು್ರವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. 5ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಅಥರ್ವಿಲ್ಲದೆ್ದಂದು ೕಚಿಸುವಿ ಾ? “ದೇವರು
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿರುವ ಆತ್ಮದ ಅಪೇ ಯೇನೆಂದರೆ, ಾವು ಆತನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾತ್ರ ಇರಬೇಕೆಂದಷೆ್ಟ”*
ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 6 ಆದರೆ ದೇವರು ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಕೃಪೆಯು ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಹೆಚಿ್ಚನದು. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವಂತೆ, “ದೇವರು ಅಹಂ ಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ,
ದೀನರಿ ಾದರೆ ಕೃಪೆಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ.”✡

7ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಸೈ ಾನನನು್ನ ಎದುರಿಸಿರಿ. ಆಗಅವನು ನಿಮಿ್ಮಂದ
ದೂರ ಓಡಿಹೋಗು ಾ್ತನೆ. 8 ದೇವರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನ, ಆಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರು ಾ್ತನೆ.
ನೀವು ಾಪಿಗಳು,ಆದ್ದರಿಂದನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಿಂದ ಾಪಗಳನು್ನ ತೊಳೆದು ಾಕಿರಿ. ನೀವುದೇವರನು್ನ
ಮತು್ತ ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಏಕ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿರಿ. 9 ದುಃಖಪಡಿರಿ, ಗೋ ಾಡಿರಿ, ಕಣಿ್ಣೕರಿಡಿರಿ! ನಗುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಗೋ ಾಡಿರಿ.
ಸಂತೋಷಿಸುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ವ್ಯಸನಪಡಿರಿ. 10ಪ್ರಭುವಿನಎದುರಿನಲಿ್ಲ ದೀನ ಾಗಿರಿ,ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕೆ ್ಕ ತರು ಾ್ತನೆ.

ನೀವು ತೀಪುರ್ ಾರರಲ್ಲ

* 4:5: ದೇವರು… ಇರಬೇಕೆಂದಷೆ್ಟೕ ನೋಡಿರಿ: ವಿ ೕಚನ. 20:5. ✡ 4:6: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 3:34.
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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
13ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಈಹೊತು್ತ 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. ನಂತರಅದುಅದೃಶ್ಯ ಾಗುವುದು. 15ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವುಹೀಗೆಹೇಳಬೇಕು,
“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.

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. ನೀವು ಈ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ 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 ಸೇನೆಯಅಧಿಪತಿ ಾದ ಪ್ರಭುವು ಅವರ ಗೋ ಾಟವನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

5 ನಿಮ್ಮ ಈ ಲೋಕದ ಜೀವನವು ಐಶ್ವಯರ್ದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ
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!
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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. ೌ ಾಗಿದ್ದರೆ, “ ೌದು” ಎನಿ್ನರಿ. ಇಲ್ಲ ಾಗಿದ್ದರೆ, “ಇಲ್ಲ”
ಎನಿ್ನರಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ದೋಷಿಗಳೆಂಬ ತೀ ಾರ್ಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಶಕಿ್ತ
13ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ 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 ಾಶದಿಂದಮಳೆ ಸುರಿದು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಬೆಳೆಯು ಫಲಿಸಿತು.
ಆತ್ಮವನು್ನ ರ ಸಿ

19ನನ್ನ ಸಹೋದರಸಹೋದರಿಯರೇ,ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಸತ್ಯದಿಂದದೂರ ಾಗಿಅಲೆ ಾ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

1ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ಪೇತ್ರನು, ಂತ, ಗ ಾತ್ಯ, ಕಪ್ಪದೋಕ್ಯ, ಏ ಾ್ಯ, ಬಿಥೂನಿಯ
ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಹೋಗಿ ಪ್ರ ಾಸಿಗ ಾದ ದೇವಜನರಿಗೆ 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
3ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾಗಿರುವಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ದೇವರು ಮ ಾ

ಕರುಣಾಳು ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಜೀವವನು್ನ ನೀಡಿದನು.
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದಎದು್ದಬಂದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಮೂಲಕಅದುನಮಗೆಒಂದುಜೀವಂತನಿರೀ ಯನು್ನ
ತರುತ್ತದೆ. 4 ದೇವರು 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 ನಂಬಿಕೆಯ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯು ನಿಮಗೆ
ಕೀತಿರ್, ಪ್ರ ಾವಮತು್ತ ೌರವಗಳನು್ನ ತರುತ್ತದೆ.

8 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನೋಡದಿದ್ದರೂ ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಿರಿ. ಈಗ ಆತನನು್ನ ನೋಡದಿದ್ದರೂ
ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹೇಳ ಾಗದಷು್ಟ ಆನಂದವುತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಆನಂದವು
ಪ್ರ ಾವಪೂಣರ್ ಾಗಿದೆ. 9ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಗುರಿಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನು್ನ ರ ಸಬೇಕೆಂಬುದೇ
ಆ ಗುರಿ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಾಗಿರುವ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

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

ಎಂಬುದುಅವರಿಗೆಪ್ರಕಟ ಾಯಿತು. ಈಗನೀವುಕೇಳಿದಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿಸಿ ಾಗಅವರು
ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನೆ್ನೕ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಸ ಾಯದಿಂದ
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ನಿಮಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದವರೇ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ 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.
15ದೇವರು 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
ಈ ಅಂತ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದನು. 21 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರು
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು. ನಂತರ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಪ್ರ ಾವವನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಮತು್ತ ನಿರೀ ಗಳು ದೇವರಲಿ್ಲರಲಿ.

22ನೀವುಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವುದರಮೂಲಕನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸಬಲ್ಲವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ* ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. 23 ನೀವು ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಈಹೊಸಜೀವವು ಾಶ ಾಗುವಂಥದ್ದರಿಂದ ಬರದೆ ಾಶ ಾಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದರಿಂದ ಬಂದ ಾ್ದಗಿದೆ.
ಸಜೀವವೂ ಾಶ್ವತವೂಆಗಿರುವದೇವರ ಾಕ್ಯದಮೂಲಕನೀವುಹೊಸ ಾಗಿಹುಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. 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

✡ 1:16: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ ಾಂಡ 11:44,45; 19:2; 20:7. * 1:22: ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಕೆಲವು ಾ್ರಚೀನ
ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲ “ಪವಿತ್ರ ಹೃದಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.



1 ಪೇತ್ರನು 2:1 444 1 ಪೇತ್ರನು 2:12
1 ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಡಿ, ಸು ಾ್ಳಡದಿರಿ, ಜನರನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಬೇಡಿ,

ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡದಿರಿ, ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡದಿರಿ. ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿಂದ
ಹೊರಕೆ್ಕ ಾಕಿರಿ. 2ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದ ಕೂಸುಗಳಂತಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನು್ನ ೕಷಿಸುವಂಥ ಶುದ್ಧ
ಾಲನು್ನ (ದೇವರ ಾಕ್ಯವೆಂಬ)ಬಯಸಿರಿ. ನೀವುಅದನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆಹೊಂದಿ
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 ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ 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. 6ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ ಾನು ಅಮೂಲ್ಯ ಾದಮೂಲೆಗಲ್ಲನು್ನ ಆರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಆ ಕಲ್ಲನು್ನ ಚಿ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರುವೆನು;

ಆತನನು್ನ ನಂಬುವವನು ಎಂದಿಗೂ ಆ ಾಭಂಗಪಡುವುದಿಲ್ಲ” ಯೆ ಾಯ 28:16

7ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಜನ ಾದ ನಿಮಗೆಆ ಕಲು್ಲ (ಯೇಸು)ಹೆಚು್ಚ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದು್ದ. ಆದರೆ ನಂಬದಜನರಿಗೆ
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.

9 ನೀ ಾದರೋ ದೇವ ಾದುಕೊಂಡ ಜ ಾಂಗವೂ ಾಜವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಾಜಕರೂ ಮೀಸ ಾದ
ಜನರೂ ದೇವರ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಯೂ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ. 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. 12 ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆ ಾ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ನೀವು ತಪು ್ಪ ಾಡುತಿ್ತರುವಿರೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುವ ಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ
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ಾಳಿರಿ. ನೀವು ಾಡುವಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು ನೋಡುವರುಮತು್ತ 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 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 ಭಯಪಡಿರಿಮತು್ತ ಾ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 ಾದಒಡೆಯರಿಗೂವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು. 19ಒಬ್ಬನು ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಒಳ ಾ ಾಗ
ದೇವರಿ ಾಗಿಅದನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರೆದೇವರಮೆಚು್ಚಗೆಗೆ ಾತ್ರ ಾಗು ಾ್ತನೆ. 20ಆದರೆನಿಮ್ಮ ತಪಿ್ಪ ಾಗಿ
ನೀವು ದಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಆ ದಂಡನೆಯನು್ನ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಕೆ ್ಕ ನಿಮಗೇನೂ ಕೀತಿರ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆನೀವುಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿಅದನು್ನ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಸಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ
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 ಬಯ್ದರೂಆತನುಅವರನು್ನ ಬಯ್ಯಲಿಲ್ಲ. ಆತನುಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ
ಜನರನು್ನ ಹೆದರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ ದೇವರಿಗೆವಹಿಸಿದನು. ಸರಿ ಾದ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್
ನೀಡು ಾತನು ದೇವರೊಬ್ಬನೇ. 24 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತನ್ನ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಶಿಲುಬೆಯನೆ್ನೕರಿದನು. ಾವು ಾಪಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರಜೀವಿಸದೆ,ನೀತಿವಂತ ಾಗಿಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇಆತನ
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 2ನೀವುದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ನಿಷ ್ಕಳಂಕ ಾಗಿ
ಜೀವಿಸುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಾಕೊ್ಯೕಪದೇಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂದೇವರ ಾಕ್ಯದಮೇಲೆನಂಬಿಕೆಯಿಡಲುನಿಮ್ಮ
ನಡತೆಯಿಂದಲೇ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಲ್ಪಡುವರು. 3 ತಲೆಕೂದಲನು್ನ ಸುಂದರ ಾಗಿ ಾಚಿಕೊಳು್ಳವು ಾಗಲಿ
ಬಂ ಾರದ ಒಡವೆಗ ಾಗಲಿ ಒಳೆ್ಳಯ ಬಟೆ್ಟಗ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ೌಂದಯರ್ದ ಾಧನಗ ಾಗದಿರಲಿ.
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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 ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿದ್ದರು.
6 ಾನು ಾರಳಂತಹ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಬಗೆ್ಗ 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
8ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಾಂತಿಯಿಂದ ಾಳಿರಿ; ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು

ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಸಹೋದರರಂತೆ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ದಯೆ ತೋರುವವರೂ ಮತು್ತ
ದೀನತೆ ಉಳ್ಳವರೂ ಆಗಿರಿ. 9 ಅಪ ಾ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. 14ಆದರೆ ೕಗ ್ಯ ಾದುದನು್ನ ಾಡು ಾಗ ನೀವು ಸಂಕಟಪಡಬೇ ಾಗಬಹುದು.

ಆದರೆ “ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಒಳಪಡಿಸುವ 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 ಅವರಿಗೆಉತ್ತರವನು್ನ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು
ೕಗ ್ಯ ಾದದೆ್ದಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಖಚಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಆಗ, ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ

ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುವವರು ಾವುಹೇಳಿದ
ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳಿ ಾಗಿ ಾಚಿಕೆಪಡುವರು.

17 ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಿ ಸಂಕಟ ಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿ ಸಂಕಟಪಡುವುದುಉತ್ತಮ.
ೌದು,ಅದು ದೇವರ ಅಪೇ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಒಳೆ್ಳಯದು.

✡ 3:14: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ 8:12.
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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.
20 ಬಹಳ 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
ಹೃದಯಬೇಕೆಂದು 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
ನೀವೂಹೊಂದಿದವ ಾ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 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
7 ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳೂ ಅಂತ್ಯಗೊಳು್ಳವ ಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. ನೀವು ವಿವೇಕಿಗ ಾಗಿದು್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟ ಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವು ಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ಇದು ಸ ಾಯ ಾಡುತ್ತದೆ. 8 ನೀವು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಎಡಬಿಡದೆಪಿ್ರೕತಿಸುವುದುಬಹಳಮುಖ್ಯ ಾದುದು. ಪಿ್ರೕತಿಯುಅನೇಕ ಾಪಗಳನು್ನ
ಅಡಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. 9 ಗುಣುಗುಟ್ಟದೆ ಅತಿಥಿಸ ಾ್ಕರ ಾಡಿರಿ. 10ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ದೇವರಿಂದ
ಆತಿ್ಮಕ ವರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಿ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿರುವನು. ನೀವು ದೇವರ ವರಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಯುತ ಾದ
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ಸೇವಕ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕ ಾಗಿರಿ; ಪರಸ್ಪರ ಸೇವೆ ಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ವರಗಳನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ. 11 ಬೋಧಿಸುವವನು ದೇವರ ನುಡಿಗಳನೆ್ನೕ ಬೋಧಿಸಲಿ. ಸೇವೆ ಾಡುವವನು
ದೇವರೇ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಸೇವೆ ಾಡಲಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ, ನೀವು
ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದರಲೂ್ಲ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಸು್ತತಿಸಲ್ಪಡುವನು. ಅಧಿ ಾರವೂ

ಮಹಿಮೆಯೂಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಸೇರಿದವುಗ ಾಗಿವೆ. ಆಮೆನ್.
ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಾಗಿ ಸಂಕಟಪಡುವುದು

12ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ನೀವುಈಗಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ ಸಂಕಟಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡದಿರಿ.
ಅವು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಪರೀ ಸುತಿ್ತವೆ. ವಿಪರೀತ ಾದದು್ದ ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುತಿ್ತದೆಯೆಂದು
ೕಚಿಸದಿರಿ. 13ಆದರೆ ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ.

ಕಿ್ರಸ್ತನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸು ಾಗ ನೀವು ಸಂತೋಷಪಡುವಿರಿಮತು್ತ 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 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. 17 ನಿಮ್ಮ ಾ್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. 4ಪ್ರ ಾನ ಕುರುಬನು (ಕಿ್ರಸ್ತನು) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ, ನಿಮಗೆ ಕಿರೀಟವು ಲಭಿಸುವುದು.

ಮ ಾ ಪ್ರ ಾವವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಆ ಕಿರೀಟವು ತನ್ನ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದೇ ಇಲ್ಲ.
5 ಯುವಕರೇ, ಾನು ನಿಮಗೂ ಕೆಲವು ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಬೇ ಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹಿರಿಯರಿಗೆ

ಅಧೀನ ಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

“ದೇವರು ಅಹಂ ಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
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ಆದರೆ ಆತನು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಕೃಪೆಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವನು.”
ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 3:34

6 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯುತ ಾದ ಹಸ್ತದ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ರತೆಯಿಂದಿರಿ. ೕ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. 11ಸ ಾ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
ನಿಮಗೆವಂದನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 14ನೀವುಭೇಟಿ ಾಡಿ ಾಗಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು 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. 4ಯೇಸು ಾನು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನದಂತೆ, ತನ್ನ ಪ್ರ ಾವಮತು್ತ 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 7 ದೇವರ
ಸೇವೆಗೆ ಸಹೋದರ ಸೆ್ನೕಹವನೂ್ನ ಸಹೋದರ ಸೆ್ನೕಹಕೆ್ಕ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ ಸೇರಿಸಿರಿ 8 ಇವೆಲ್ಲವೂ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದು್ದ ಬೆಳೆಯುತಿ್ತದ್ದರೆ, ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ನಿರಥರ್ಕ ಾಗದಂತೆ ಇವು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾನದಲಿ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಅ ೕಗ್ಯರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ

ಇವು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತ್ತವೆ. 9ಆದರೆ ಇವು ಾವನಲಿ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ
ನೋಡ ಾರನು. ಅವನು ಕುರುಡ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; ಾನು ಶುದ್ಧ ಾದದ್ದನು್ನ ಮರೆತವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

10ನನ್ನ ಸಹೋದರಸಹೋದರಿಯರೇ,ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನವರ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರೆದನು.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನೀವು ದೇವರಿಂದ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರೆಂದೂ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆರೆಂದೂ
ತೋರಿಸಲು ಬಹಳ ಾಗಿ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಾಡಿದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಎಡವಿಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ.
11 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಮತು್ತ 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 ಾದದೆ್ದಂಬುದುನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ. 14 ಾನುಬಹುಬೇಗಈದೇಹವನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕೆಂಬುದೂ

ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅದನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 15 ನೀವು
ಇವುಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೂನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆನನಿ್ನಂ ಾದಷು್ಟ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಾನು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಈಲೋಕವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದ ನಂತರವೂನೀವುಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೆನಪು
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಥರ್ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇ .
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ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಾವು ನೋಡಿದೆವು
16 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು 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
ಅವರುಬೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ. ಾವುಸುಳು್ಳಬೋಧಕರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆಸುಲಭ ಾಗಿ ತಿಳಿಯದರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಅವರು ಬೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರು 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.
5 ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಬದುಕಿದ್ದ ಕೆಟ್ಟ ಜನರನು್ನ ದೇವರು ದಂಡಿಸಿದನು. ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ತನಗೆ

ವಿರುದ್ಧ ಾ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. 7ಆದರೆ ದೇವರು
ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಲೋಟನನು್ನ ರ ಸಿದನು. ಲೋಟನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದನು. ದುಷ್ಟ ಜನರ ಕೆಟ್ಟ
* 1:18: ನೋಡಿರಿ: ಮ ಾ್ತಯ 17:1-9.
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ನಡತೆಯಿಂದ ಅವನು ದುಃಖಗೊಂಡಿದ್ದನು. 8 (ಲೋಟನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವನು
ಪ್ರತಿದಿನವೂಆದುಷ್ಟಜನರಮಧೆ್ಯ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿಮತು್ತ 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 ಾವದ ಇಚೆ್ಚಗನು ಾರ ಾಗಿ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಜನರನು್ನ ದೇವರು ಹೀಗೆ ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಈಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು ತಮಗೆಬೇ ಾದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡು ಾ್ತರೆಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.

ಪ್ರ ಾವದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ದೇವದೂತರ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಹೇಳಲು ಅವರು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ.
11 ದೇವದೂತರು ಈ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ಹೆಚು್ಚ
ಶಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೂ ದೇವದೂತರು 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. 13ಅವರಿಂದ
ಅನೇಕ ಜನರು 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.

15ಈಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು 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 ಾದಿಯ ಹುಚು್ಚತನಕೆ್ಕ ಅಡಿ್ಡ
ಾಡಿತು.
17 ಈ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು 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.
19ಈ 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.
20ಈಲೋಕದಲಿ್ಲನ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ಆ ಜನರನು್ನ ಾರು ಾಡ ಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ

ಮತು್ತ ರಕ್ಷಕ ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಯಿತು.
ಆದರೆ ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಹೋದರೆ ಮತು್ತ ಅವುಗಳು
ಅವರನು್ನ ತಮ್ಮಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರೆಅವರು ದಲಿಗಿಂತಲೂಹೆಚು್ಚ ಕೆಟು್ಟಹೋಗು ಾ್ತರೆ.
21 ೌದು, ಆ ಜನರು ಸರಿ ಾದ ಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೇ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
ಸರಿ ಾದ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು, ಪವಿತ್ರ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಅದನು್ನ
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ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೇ ಚೆ ಾ್ನಗಿರುತಿ್ತತು್ತ. 22 ನಿಜ ಾಗಿ ಈ ಾದೆಗಳಂತೆಯೇ ಅವರು ಾಡಿದರು:
“ ಾಯಿಯು ಾನು ಕಕಿ್ಕದ್ದನೆ್ನೕ ನೆಕ್ಕಲು ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿತು”✡ ಮತು್ತ “ತೊಳೆದ ಹಂದಿಯು ಕೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಹೊರ ಾಡಲು ಹೋಯಿತು.”✡

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 ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ
ಅಪೇ . ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ಪ್ರಭುವು ನಿಮ್ಮ ಅ ಸ್ತಲರ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದ ಆ ಯನು್ನ ನೆನಪು
ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
3ಅಂತಿಮದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಎಂಬುದನು್ನ ನೀವುಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದುಬಹಳ

ಮುಖ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಜನರುನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿಕುಚೋದ್ಯ ಾಡುವರು. ಅವರುತಮ್ಮಇಚೆ್ಛಗನು ಾರ ಾದ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾಡು ಾ್ತ ಜೀವಿಸು ಾ್ತರೆ. 4ಆ 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. 7ಈಗಿರುವ ಆ ಾಶಕೂ್ಕ ಭೂಮಿಗೂ ಅದೇ ದೇವರ
ಾಕ್ಯವು ಆ ಾರ ಾಗಿದೆ. ಆ ಾಶ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಗಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಾ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 ಾಶವುಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಾಶ ಾಗುತ್ತದೆಮತು್ತ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದೂಬೆಂಕಿಯಿಂದ 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
✡ 2:22: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾನೋಕಿ್ತ. 26:11. ✡ 2:22: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾನೋಕಿ್ತ. 26:11. ✡ 3:8: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ.
90:4.



2 ಪೇತ್ರನು 3:16 454 2 ಪೇತ್ರನು 3:18

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.
ಕೆಲವುಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ೌಲನಪತ್ರಗಳಲಿ್ಲರುವವುಗಳನು್ನ 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 ತೊರೆದುಬಿಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ. 18 ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರಭು ಾದ ಮತು್ತ ರಕ್ಷಕ ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯಲಿ್ಲಯೂ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ
ಇರಿ. ಆತನಿಗೆ ಈಗಲೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂಮಹಿಮೆ ಾಗಲಿ! ಆಮೆನ್.
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ೕ ಾನನು
ಬರೆದ ದಲನೆ ಪತ್ರ

1ಈ 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. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ
ಅಪೇ . ನಮ್ಮ ಈ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯು ತಂದೆ ಾದ ದೇವರ ಮತು್ತ ಆತನ ಮಗ ಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸಂಗಡವಿರುವಂಥದು್ದ. 4 ನಮ್ಮ* ಸಂತೋಷವು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಲೆಂದು ಾವು ನಿಮಗೆ ಈ
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
ದೇವರಮಗ ಾದಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿ ಾರಣೆ ಾಡುತ್ತದೆ.

8ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಪವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ, ನಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ ೕಸಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ
ಮತು್ತ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. 9ಆದರೆ 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 ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ
ಮತು್ತ 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 ಾಡಲು ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಿ ಾ್ದನೆ. ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರುವ ಆತನು ತಂದೆ ಾದ ದೇವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. 2ನಮ್ಮ ಾಪಗಳ
ನಿ ಾರಣೆಗೂ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಾಪಗಳ ನಿ ಾರಣೆಗೂಯೇಸುವೇ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

3ದೇವರ ಆ ಗಳಿಗೆ ಾವು ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೆ, ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದು
ಖಚಿತ ಾಗುತ್ತದೆ. 4 “ದೇವರನು್ನ ಾನು ಬಲೆ್ಲನು” ಎಂದು ಹೇಳುವವನು ದೇವರ ಆ ಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರದಿದ್ದರೆ,ಅವನುಸುಳು್ಳ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನಲಿ್ಲ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ. 5ಆದರೆ ಾವ ಾದರೂ
ದೇವರ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೆ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿದೆ.
ಾವು ದೇವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಇದರಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 6ದೇವರಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವವನು,ಯೇಸು ಜೀವಿಸಿದಂತೆಯೇ ಜೀವಿಸಬೇಕು.

* 1:4: ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಥ ಾ ನೀವು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
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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. 11ಆದರೆ 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
ಾ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, ಾವುನೋಡುವ ಾಪಪೂರಿತ ಾದದ್ದನು್ನ ಪಡೆಯಲಿಚಿ್ಛಸುವುದು,ಮತು್ತ ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲಯೇ ದುರಹಂ ಾರಪಡುವುದು. ಆದರೆ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದೂ ತಂದೆಯಿಂದ
ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. 17 ಈ ಲೋಕವು ಮತು್ತ 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.
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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. ಆದರೆಮಗನನು್ನ 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 ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಜ ಾದುದು, ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ
ಉಪದೇಶಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನೀವು ಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ.

28 ೌದು, ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆತನಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರೋಣ. ಾವು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ,
ಕಿ್ರಸ್ತನುಮರಳಿಬರುವದಿನದಂದು ಾವುಭಯಪಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ;ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ;
ಾ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

ದೇವರಮಕ್ಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವುಮುಂದೆಏ ಾ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. 6ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನೆಲಸಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾಪದಲೆ್ಲೕಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಾಪವನು್ನ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವವನು ಆತನನು್ನ ಎಂದೂಅಥರ್ ಾ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
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ಇರುವವನು ಸೈ ಾನನಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರ ಮಗ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸೈ ಾನನ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಶಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಬಂದನು.
9ದೇವರಿಂದ ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವನು ಾಪಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು

ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಹೊಸ ಜೀವವು ಅವನಲಿ್ಲ 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 ಜನರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ

ಪಿ್ರೕತಿಸದಿರುವವನು ದೇವರಮಗನಲ್ಲ.

ಾ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 ಾವುಮರಣವನು್ನ ( ಾಪಗಳನು್ನ)ತೊರೆದುಜೀವಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆಎಂಬುದು
ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ಾವು ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದಲೇ
ಇದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಪಿ್ರೕತಿಸದಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಇನೂ್ನ ಮರಣದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. 15 ತನ್ನ
ಸಹೋದರನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಕೊಲೆ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾವ ಕೊಲೆ ಾರನಲಿ್ಲಯೂ
ನಿತ್ಯಜೀವ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

16 ಯೇಸು ತನ್ನ ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ನಿಜ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯೆಂದರೇನೆಂಬುದನು್ನ ಾ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 ಆತನ ಮಗ ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು
ಎಂಬುದೇ. 24ದೇವರಆ ಗಳಿಗೆವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವವನು ದೇವರಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರು ಾ್ತನೆಮತು್ತ ದೇವರು
ಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರು ಾ್ತನೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದದೆ? ದೇವರು
ನಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿದದೆ.
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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
ಲೋಕಕೆ್ಕಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿ ಬಂದಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಾನು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ”ಎಂದುಹೇಳುವಆತ್ಮವು
ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಾ್ದಗಿದೆ. 3 ಯೇಸುವಿನ 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. 5ಆಜನರು (ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು)ಈಲೋಕಕೆ್ಕ
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.
10 ದೇವರಿಗೆ 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.

13 ಾವು ದೇವರಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ದೇವರು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ
ತಿಳಿದದೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 14ದೇವರು
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
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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. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ದೇವರನು್ನ ಎಂದೂ ನೋಡಿಲ್ಲ! 21 ದೇವರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ
ಆ ಾಗಿದೆ.

5
ದೇವರಮಕ್ಕಳು ಲೋಕದ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸುವರು

1 ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ನಂಬುವವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ತಂದೆಯನು್ನ (ದೇವರನು್ನ)
ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ 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 ದೇವರ ಮಗನೆಂದು
ನಂಬುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾತ್ರ ಜಯಗಳಿಸು ಾ್ತನೆ.

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. 7ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಮೂರು ಾ ಗಳಿವೆ: 8 ಆತ್ಮ, ನೀರು ಮತು್ತ ರಕ್ತ. ಈ ಮೂರು
ಾ 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 ಮಗನ ಬಗೆ್ಗ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದುದನು್ನ ಅವನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. 11 ನಮಗೆ
ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಾನು ದಯ ಾಲಿಸಿರುವು ಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದನು. ಈ ನಿತ್ಯಜೀವವು ಆತನ
ಮಗನಲಿ್ಲದೆ. (ಯೇಸು) 12 ಾವನಲಿ್ಲ ಆ ಮಗನಿರು ಾ್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
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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. 17 ನೀತಿಗೆ 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 ಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಲೋಕವು ಕೆಡುಕನ ವಶದಲಿ್ಲದೆ. 20 ದೇವರ ಮಗನು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು ನಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. ದೇವರಮಗನು ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವನು. ಈಗ ಾವು ದೇವರನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲವು. ಸತ್ಯ ಾಗಿರು ಾತನು ದೇವರೇ. ಸತ್ಯ ದೇವರಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಆತನ ಮಗ ಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲಯೂ ಾವು ನೆಲೆಸಿದೆ್ದೕವೆ. ಆತನು ಸತ್ಯದೇವರೂ ನಿತ್ಯಜೀವವೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
21ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿ್ರಯಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರಿ.
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ೕ ಾನನು
ಬರೆದ ಎರಡನೆ ಪತ್ರ

1ಸ ಾಹಿರಿಯನು, ದೇವರಿಂದ ಆಯೆ್ಕ ಾದ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆಮತು್ತ ಆಕೆಯಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೆಯುವ
ಪತ್ರ.

ಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಸತ್ಯದಲಿ್ಲ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತರೆ. 2ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಸತ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಾವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಈಸತ್ಯವು
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾಲ ಇರುವುದು.

3 ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಆತನ ಮಗ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ ಕೃಪೆ, ಕರುಣೆ ಮತು್ತ
ಾಂತಿ ನ ್ಮಂದಿಗಿರುತ್ತವೆ. ಾವು ಈ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ಸತ್ಯದ ಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಮೂಲಕ
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 ಆರಂಭದಿಂದಲೂಈ 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 ಾದಪೂಣರ್ಫಲವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

9 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದೆ ಅದನು್ನ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವವನು ದೇವರನು್ನ
ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವವನು ತಂದೆಯನೂ್ನ ಮಗನನೂ್ನ
ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. 10 ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನು ಈಉಪದೇಶವನು್ನ 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! 6ನಿನಗಿರುವ
ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಕುರಿತು ಈ ಸಹೋದರರು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಸವನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸಲು ದಯವಿಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು. ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಗೆಕರ ಾ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 ಾ ಾಗಲೂ ಇಚಿ್ಛಸು ಾ್ತನೆ.
10 ಾನು ಬಂ ಾಗ,ದಿ ತೆ್ರೕಫನು ಾಡುತಿ್ತರುವುದರಬಗೆ್ಗ 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.
11ನನ್ನ 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.

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

1 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವಕನೂ ಾಕೋಬನ ಸಹೋದರನೂ ಆಗಿರುವ ಯೂದನು
ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೂ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾದವರಿಗೂ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ಸುರ ತ ಾಗಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೂ ಬರೆಯವ ಪತ್ರ.

2ನಿಮಗೆ ಕರುಣೆ, ಾಂತಿಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿ ಹೆಚಾ್ಚಗಲಿ.

ತಪು ್ಪ ಾಡಿದ ಜನರನು್ನ ದೇವರು ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ
3ಪಿ್ರಯ 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 ಾಲದಹಿಂದೆಯೇಪ್ರ ಾದಿಗಳುಬರೆದಿ ಾ್ದರೆ. ಈಜನರು ದೇವರಿಗೆವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನು್ನ ನೆವ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ನಮ್ಮ
ಒಬ್ಬನೇ ಒಡೆಯ ಾದಮತು್ತ 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 ಾಯಪ್ರಭುವುನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ
ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಾಶಪಡಿಸಿದನು. 6 ದೇವದೂತರು ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅದನು್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆ ಸ್ವಂತ ಾಸ ಾ್ಥನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದದ್ದನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಭುವು
ಈದೇವದೂತರನು್ನ ಅಂಧ ಾರದಲಿ್ಲಟ್ಟನು. ಅವರನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾದಬೇಡಿಗಳಿಂದಬಂಧಿಸ ಾಯಿತು.
ಮ ಾದಿನದಂದುಅವರಿಗೆತೀಪುರ್ನೀಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಆತನುಅವರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 7ಸೊದೋಮ್
ಮತು್ತ ಗೊ ೕರ ನಗರಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಅವುಗಳೂಆದೇವದೂತರಂ ಾದವು. ಆಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳುಮತು್ತ 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 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. 11ಅವರಿಗೆದುಗರ್ತಿ ಾಗುವುದು. ಈಜನರು ಾಯಿನನ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸು ಾ್ತರೆ. ಇವರು ದ್ರವ್ಯ ಸಂ ಾದನೆ ಾಗಿ,ಬಿ ಾಮನ ತಪು ್ಪ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲು ತಮ್ಮನೆ್ನೕ
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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
ಬಡಿದುಕೊಂಡುಹೋಗುವುದು. ಅವರು ಾಲಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆಫಲಬಿಡದಮತು್ತ 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
ದೇವರಿಗೆವಿರುದ್ಧ ಾದವುಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಾಡುವವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. 19ಈಜನರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಭೇದವನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟಸು ಾ್ತರೆ. ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾಪಸ್ವ ಾವದ ಅಪೇ ಯಂತೆ ಾತ್ರ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಅವರಲಿ್ಲ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಲ್ಲ.

20 ಆದರೆ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅತಿಪರಿಶುದ್ಧ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೃಢ ಾಗಿರಿ.
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 21 ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ. ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕರುಣೆಯನೆ್ನೕ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತರಿ.

22ಸಂದೇಹವಿರುವಜನರಿಗೆಕರುಣೆತೋರಿ. 23ಇತರಜನರನು್ನ ರ ಸಿ. ಆಜನರನು್ನ 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. 25 ಆತನೊಬ್ಬನೇ
ದೇವರು. ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು ಾತನು ಆತನೊಬ್ಬನೇ. ಆದಿಯಿಂದ ಇದ್ದ ಾಗೆ ಈಗಲೂ ಾ ಾಗಲೂ
ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಮೂಲಕಆತನಿಗೆಪ್ರ ಾವ,ಮಹತ್ವ,ಆಧಿಪತ್ಯಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರಗಳು
ಇರಲಿ. 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. 3ದೇವರಿಂದ ಬಂದಈ ಸಂದೇಶದ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಓದುವವರೂಈ 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 ಾತನಿಂದ ಮತು್ತ 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; 6ನಮ್ಮನು್ನ ಒಂದು ಾಜ್ಯವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ನಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರ
ಸೇವೆ ಾಡುವ ಾಜಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಯೇಸುವಿಗೆಎಂದೆಂದಿಗೂಮಹಿಮೆಪ್ರ ಾವಗಳಿರಲಿ!
ಆಮೆನ್.

7 ಇಗೋ, ಯೇಸು ೕಡಗಳ ಸಂಗಡ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ಆತನನು್ನ ನೋಡುವರು,
ಆತನನು್ನ ಇರಿದವರು† ಸಹ ನೋಡುವರು. ಆತನನು್ನ ಕಂಡು ಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಎದೆಬಡಿದುಕೊಂಡು ಗೋ ಾಡುವರು. ೌದು, ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ! ಆಮೆನ್.

8 ಪ್ರಭು ಾದ ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ ಾನೇ ಆದಿಯೂ ಅಂತ್ಯವೂ‡ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು
ವತರ್ ಾನ, ಭೂತಮತು್ತ 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 ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಪತೊ್ಮಸ್
ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲದೆ್ದನು. 10 ಪ್ರಭುವಿನ ದಿನದಂದು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನನ್ನನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆಗ
ನನ್ನ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮ ಾಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಆ ಶಬ್ದವು ತುತೂರಿಯ ಧ ್ವನಿಯಂತಿತು್ತ.
11ಆ ಧ ್ವನಿಯು, “ನೀನು ನೋಡುವುದನೆ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದು ಎಫೆಸ, ಸು್ಮನರ್, ಪೆಗರ್ಮ,
ಥುವತೈರ, ಾದಿರ್ಸ್,ಫಿಲದೆಲಿ್ಫಯಮತು್ತ ಲ ದಿಕೀಯಎಂಬಏಳುಸಭೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು”ಎಂದು
ಹೇಳಿತು.

12 ನನ್ನ 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
* 1:4: ಏ ಾ್ಯ ಏ ಾ್ಯ ಮೈನರಿನ ಪಶಿ್ಚಮ ಾ್ರಂತ್ಯ. (ಇಂದಿನ ಟಕಿರ್.) † 1:7: ಆತನನು್ನ ಇರಿದವರು ನೋಡಿರಿ: ೕ ಾನ
19:34. ‡ 1:8: ಆದಿಯೂ ಅಂತ್ಯವೂ ಇದು ಗಿ್ರೕಕ್ ಅಕ್ಷರ ಾಲೆಯ ಪ್ರಥಮ ಮತು್ತ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧದಲಿ್ಲ
ದೇವರು ಾ್ರರಂಭಿಕನೂಮತು್ತಮು ಾ್ತಯ ಾರನೂಆಗಿ ಾ್ದನೆ. § 1:13: ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರಇದುಯೇಸುವಿನಹೆಸರು. ನೋಡಿರಿ:
ಾನಿಯೇಲನು 7:13.
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ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದನು; ಚಿನ್ನದ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಎದೆಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು. 14ಆತನ 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. ಮರಣದಮತು್ತ ಾ ಾಳದ ಬೀಗದ ಕೈಗಳು ನನ್ನಲಿ್ಲವೆ. 19ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು
ನೋಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆ. ಈಗ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸಬೇ ಾದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆ. 20ನನ್ನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ ನೀನು ನೋಡಿದಏಳುನಕ್ಷತ್ರಗಳಮತು್ತ ನೀನು ಕಂಡಏಳು
ಬಂ ಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳ ಗೂ ಾಥರ್ವು ಹೀಗಿದೆ: ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳೆಂದರೆ ಏಳು ಸಭೆಗಳ ದೂತರು.
ಏಳುದೀಪಸ್ತಂಭಗಳೆಂದರೆ 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 ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವೆ. 3 ನೀನು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಸತತ ಾಗಿ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವೆ; ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಧೆಯನು್ನ ಬೇಸರಪಡದೆ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆ.

4 “ಆದರೆ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ನಿನ್ನ ದಲಿನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟರುವೆ. 5 ಆದ್ದರಿಂದ 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 ಾಯಕ ಮರದ 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 ಸಂಗತಿಗಳು
* 2:6: ನಿಕೋ ಾಯಿತರು ಏ ಾ್ಯ ಮೈನರ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಒಂದು ಾಮಿರ್ಕ ಗುಂಪು.
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ನನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ. ಆ ಜನರು ತಮ್ಮನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವರು
ನಿಜ ಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲ. 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 ಎರಡನೆಯಮರಣದಿಂದ 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
ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ನೀನು ನನ್ನಲಿ್ಲಟಿ್ಟರುವ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ನಿ ಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂತಿಪನು ನನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾ ಾಗಿದ್ದನು. ನಿನ್ನ ನಗರ ಸೈ ಾನನು ಾಸಿಸುವ
ನಗರ ಾಗಿದೆ.

14 “ಆದರೆ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೇಳಬೇ ಾದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ನಿನ್ನ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಬಿ ಾಮನ
ದುಬೋರ್ಧನೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವಜನರಿ ಾ್ದರೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನಜನರನು್ನ 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. 16ಆದ್ದರಿಂದ
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

† 2:17: ಮನ್ನ ನೋಡಿರಿ: ವಿ ೕಚನ. 16:4-36; ಇಬಿ್ರಯ. 9:4.
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ಜನರನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ.‡ 21 ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಂಡು ಾಪಗಳಿಂದ ದೂರ
ಸರಿಯಲು ಾನು ಆಕೆಗೆ ಸಮಯಕೊಟ್ಟರೂ ಪರಿವತರ್ನೆ ಹೊಂದಲು ಆಕೆಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.

22 “ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯು ಮ ಾಸಂಕಟಪಡು ಾ್ತ ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದರುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವಳ ತೆಯಲಿ್ಲ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಡುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಮ ಾಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಅವಳು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ 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 ಾಗಿಯೂಸತು್ತ ಹೋಗಿರುವೆ. 2ಎದೆ್ದೕಳು! ಾಯುವಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲರುವಂಥವುಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸು.
ನೀನು ಾಡಿರುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನನ್ನ ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನಿಷ ್ಕಳಂಕ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಾನು
ಾಣಲಿಲ್ಲ. 3ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಮತು್ತ ಕೇಳಿದ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಮರೆಯದೆ ಅದಕೆ್ಕ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರು. ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನೂ್ನ ಜೀವಿತವನೂ್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊ! ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ! ಇಲ್ಲ ಾದರೆ,
ಾನು ಕಳ್ಳನಂತೆನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆಬಂದುಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಾ ಾಗಬರುತೆ್ತೕನೆಎಂಬುದು
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
ಆತನದೂತರಮುಂದೆಯೂಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 6ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆಹೇಳುತಿ್ತರುವಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಕೇಳುತಿ್ತರುವವನೇ, ಗಮನವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸು.
ಫಿಲದೆಲಿ್ಫಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗೆಯೇಸುವಿನ ಪತ್ರ

7 “ಫಿಲದೆಲಿ್ಫಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯದೂತನಿಗೆ ಇದನು್ನ ಬರೆ:
‡ 2:20: ನೋಡಿರಿ: ಪ್ರಕಟನೆ 2:14. ✡ 2:27: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 2:9.
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“ಪವಿತ್ರನೂ ಸತ್ಯವಂತನೂ ಆಗಿರು ಾತನು ನೀಡುವ ಸಂದೇಶವಿದು: ಾವೀದನ ಬೀಗದ ಕೈ
ನನ್ನಲಿ್ಲದೆ. ಾನು ತೆರೆದದ್ದನು್ನ ಾರೂಮುಚ್ಚ ಾ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. 9ಆಲಿಸು! 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
ಾದಗಳಿಗೆಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನುಪಿ್ರೕತಿಸಿದಜನರುನೀವೇಎಂಬುದನು್ನ
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 ಪಟ್ಟಣದಹೆಸರನೂ್ನ ಅವನಮೇಲೆಬರೆಯುತೆ್ತೕನೆ.
ಹೊಸ ಜೆರುಸಲೇಮೇ ಆ ಪಟ್ಟಣ. ಆ ಪಟ್ಟಣವು ನನ್ನ ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಇಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಹೊಸ ಹೆಸರನೂ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುತೆ್ತೕನೆ. 13ಪವಿ ಾ್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! 16ಆದರೆ ನೀನು ಬಿಸಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ
ತಣ್ಣಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಾಯಿಂದ ಉಗುಳಿ ಬಿಡುವೆನು. 17 ನೀನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ. ನೀನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ನಿನಗೇನೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೀನು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ಆದರೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನೀನು
ದುರವಸೆ್ಥಗೆ ಒಳ ಾದವ ಾಗಿರುವೆ, ೌ ಾರ್ಗ ್ಯ ಾಗಿರುವೆ,ದರಿದ್ರ ಾಗಿರುವೆ, ಕುರುಡ ಾಗಿರುವೆಮತು್ತ
ಬೆತ್ತ ಾಗಿರುವೆ. ಆದರೂ ಇದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ. 18ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ 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
ಅವನೊಂದಿಗೆಊಟ ಾ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
✡ 3:7: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ 22:22. * 3:14: ಆಮೆನ್ ಇಲಿ್ಲ ಇದಕೆ್ಕ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಥೈರ್ಸ ಾಗಿದೆ. ಈ
ಹೀಬೂ್ರ ಪದದ ಅಥರ್ ಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ ಅಥ ಾ ನಿಜ ಾಗಲಿ.
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ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 22 ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಕೇಳುತಿ್ತರುವವನೇ, ಗಮನವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸು.”

4
ೕ ಾನನು ಪರಲೋಕವನು್ನ ನೋಡಿದನು

1ನಂತರ ಾನು ನೋಡಿ ಾಗನನ್ನ 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.

4 ಆ ಸಿಂ ಾಸನದ ಸುತ್ತಲೂ ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಿಳಿ
ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟಗಳಿದ್ದವು. 5 ಆ ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ
ಸಿಡಿಲಿನ ಆಭರ್ಟವೂ ಗುಡುಗಿನ 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 ಕಣು್ಣಗಳು ತುಂಬಿದ್ದವು. 7 ದಲನೆ
ಜೀವಿಯು ಸಿಂಹದಂತಿತು್ತ. ಎರಡನೆಯದು ಹಸುವಿನಂತಿತು್ತ. ಮೂರನೆಯದರ ಮುಖ ಾನವನ
ಮುಖದಂತಿತು್ತ. ಾಲ್ಕನೆಯದು ಾರುವ ಗರುಡನಂತಿತು್ತ.* 8 ಈ ಾ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?

* 4:7: ನೋಡಿರಿ: ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 1:4-14.
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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. 3ಆದರೆಪರಲೋಕದ ಾ್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 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.
9ಅವರೆಲ್ಲರೂ 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. ಈದೇವದೂತರು
ಸಿಂ ಾಸನದ, ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು
ಲ ೂೕಪಲಕ್ಷ ಾಗಿಯೂ ಕೋಟಾ್ಯನು ಕೋಟಿ ಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ. 12ಈ ದೇವದೂತರು 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 ಾರಗಳುಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿ!”

14ಆ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳು “ಆಮೆನ್!” ಎಂದುಹೇಳಿದವು. ಹಿರಿಯರು ಣ ಾಲೂರಿಆ ಾಧಿಸಿದರು.
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6
ಕುರಿಮರಿಯು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚತು

1 ನಂತರ ಕುರಿಮರಿಯು ಏಳು ಮುದೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಒಡೆಯು ಾಗ ಾನು
ಗಮನಿಸಿದೆನು. ಆ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಜೀವಿಯು ಗುಡುಗಿನಂತೆ ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಾನು
ಕೇಳಿದೆನು. ಅದು “ ಾ!” ಎಂದು ಹೇಳಿತು. 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.

3ಆ ಕುರಿಮರಿಯು ಎರಡನೆಯಮುದೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆಯಿತು. ಆಗ ಎರಡನೆಯ ಜೀವಿಯು, “ ಾ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. 4 ಆಗ ಮತೊ್ತಂದು ಕುದುರೆಯು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತು. ಇದು ಕೆಂಪು
ಕುದುರೆ ಾಗಿತು್ತ. ಈ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ 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. 6 ಆಗ ಒಬ್ಬನ ಸ್ವರ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಒಂದು ಧ ್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, “ ಾ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಧ ್ವನಿಯು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. 8 ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು
ಬೂದುಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯಿರುವುದು ನನಗೆ ಾಣಿಸಿತು. ಆ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸ ಾರನೇ
ಮೃತು್ಯ.* ಅವನ ಹಿಂದೆ ಾ ಾಳ ಎಂಬುವನು ಬಂದನು. ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಾಲು ಾಗದ
ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನೀಡ ಾಯಿತು. ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಬರ ಾಲದಿಂದಲೂ ರೋಗಗಳಿಂದಲೂ
ಮತು್ತ ಲೋಕದ ಮೇಲಿರುವ ಾಡುಮೃಗಗಳಿಂದಲೂ ಜನರನು್ನ 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. 10 ಈ 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. ಅವರೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು. ಈ ಕೊಲೆಗಳೆ ಾ್ಲ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಾಯಬೇಕೆಂದು
ಆ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳ ಾಯಿತು.

12 ಆ ಕುರಿಮರಿಯು ಆರನೆಯ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ತೆರೆಯುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ್ದನು.
ಆಗ ಮ ಾಭೂಕಂಪ ಾಯಿತು. ಸೂಯರ್ನು ಕಪು ್ಪ ಕಂಬಳಿಯಂತೆ ಕ ಾ್ಪದನು. ಪೂಣರ್ಚಂದ್ರನು
ರಕ್ತದಂತೆ ಕೆಂ ಾದನು. 13ಆ ಾಶದಲಿ್ಲದ್ದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಬಿರು ಾಳಿ ಬೀಸಿ ಾಗ ಅಂಜೂರದಹಣು್ಣಗಳು
ಮರದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉದುರುವಂತೆ ಉದುರಿದವು. 14 ಆ ಾಶವು ವಿ ಾಗಗೊಂಡು
ಸುರುಳಿಯಂತೆ ಸುತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಬೆಟ್ಟ ಮತು್ತ ದಿ್ವೕಪಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯಿಂದ ಚಲಿಸಿದವು.
* 6:8: ಮೃತು್ಯ ಈ ಪದಕೆ್ಕ ಗಿ್ರೕಕ್ ಪದದಲಿ್ಲ ರೋಗ ಎಂಬ ಅಥರ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
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15 ಆಗ ಲೋಕದ ಾಜರುಗಳೂ ಅಧಿಪತಿಗಳೂ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಶಿ್ರೕಮಂತರೂ ಬಲಿಷ್ಠರೂ

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಗು ಾಮನೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಜೆಯೂ ಗವಿಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಂಡೆಗಳ
ಮರೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು. 16ಆ ಜನರು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆಮತು್ತ 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

1ಇ ಾದಮೇಲೆ ಾಲು ್ಕಮಂದಿದೇವದೂತರು ಭೂಮಿಯ ಾಲು ್ಕಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ
ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಾಳಿಯು ಭೂಮಿಯಮೇ ಾಗಲಿ ಸಮುದ್ರದಮೇ ಾಗಲಿಮರದಮೇ ಾ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
ದೇವದೂತನುಈ ಾಲ್ವರು ದೇವದೂತರಿಗೆ, 3“ನಮ್ಮ ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಜನರಹಣೆಯಮೇಲೆ
ಮುದೆ್ರ ಒತು್ತವ ತನಕಭೂಮಿ ಾಗಲಿಸಮುದ್ರ ಾ ್ಕಗಲಿಮರಗಳಿ ಾಗಲಿತೊಂದರೆಯನು್ನ ಾಡಬೇಡಿ”
ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.

4ನಂತರ, 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
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
9ಬಳಿಕ ಾ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
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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

1 ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನು ಏಳನೆಯ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಒಡೆದನು. ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅಧರ್
ಗಂಟೆಯ ಾಲನಿಶ್ಯಬ್ದ ಾಯಿತು. 2ದೇವರಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಏಳುದೇವದೂತರುನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಾನು
ನೋಡಿದೆನು. ಅವರಿಗೆ ಏಳು ತುತೂರಿಗಳನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು.

3 ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಬಂದು, ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ನಿಂತನು. ಈ ದೇವದೂತನು
ಧೂಪವಿದ್ದ ಬಂ ಾರದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ದೇವರಪರಿಶುದ್ಧ 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 ಗುಡುಗುಗಳೂ ಮತಿ್ತತರ ಧ ್ವನಿಗಳೂ
ಭೂಕಂಪಗಳೂಉಂಟಾದವು.
ಏಳು ತುತೂರಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವ ಏಳುಮಂದಿ ದೇವದೂತರು

6ನಂತರ ಆ ಏಳುಮಂದಿ ದೇವದೂತರು ಏಳು ತುತೂರಿಗಳನು್ನಊದಲು ಸಿದ್ಧ ಾದರು.
7 ದಲನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು. ಆಗ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಕಲಸಿದ್ದ

ಆಲಿಕಲು್ಲಗಳ ಮತು್ತ ಬೆಂಕಿಯಮಳೆಯು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಸುರಿಯಿತು. ಭೂಮಿಯಮೂರನೆಯ
ಒಂದು ಾಗ ಮತು್ತ ಹಸಿರು ಹುಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸುಟು್ಟಹೋದವು; ಮತು್ತ ಮರಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು
ಾಗ ಸುಟು್ಟಹೋದವು.
8ಎರಡನೆಯದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನಊದಿದನು. ಆಗಬೆಂಕಿಯಿಂದಉರಿಯುತಿ್ತದ್ದ

ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ೕ ಎಂಬಂತಿದ್ದ ವಸು್ತ ಂದನು್ನ ಸಮುದ್ರದೊಳಕೆ್ಕ ಎಸೆಯ ಾಯಿತು. ಆಗಸಮುದ್ರದ
ಮೂರನೆಯಒಂದು ಾಗ ರಕ್ತ ಾಯಿತು. 9ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲದ್ದ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯಒಂದು ಾಗ
ಸತು್ತಹೋದವುಮತು್ತ ಹಡಗುಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯಒಂದು ಾಗ ಾಶ ಾದವು.

10ಮೂರನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು. ಆಗ ಪಂಜಿನಂತೆ ಉರಿಯುವ
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರವುಆ ಾಶದಿಂದ ಕೆಳಗೆಬಿತು್ತ. ಆನಕ್ಷತ್ರವುನದಿಗಳಲಿ್ಲಮತು್ತ ನೀರಿನಬುಗೆ್ಗಗಳಲಿ್ಲ
* 7:14: ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯನಿ್ನಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ ಎಂದಥರ್.
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ಮೂರನೆಯಒಂದು ಾಗದಮೇಲೆಬಿದಿ್ದತು. 11ಆನಕ್ಷತ್ರಕೆ ್ಕ “ಕಹಿಮರ”*ಎಂದುಹೆಸರು. ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಾಗವು ಕಹಿ ಾಯಿತು. ಈ ಕಹಿ ಾದ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದು ಅನೇಕ ಜನರು
ಸತು್ತಹೋದರು.

12 ಾಲ್ಕನೆಯದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನಊದಿದನು. ಆಗ ಸೂಯರ್ನಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ
ಒಂದು ಾಗ, ಚಂದ್ರನಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಾಗ ಮತು್ತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು
ಾಗ ಬಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಾಗ ಕತ್ತ ಾಯಿತು. ಹಗಲಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೂಮೂರನೆಯಒಂದು ಾಗಕೆ್ಕ ಬೆಳಕಿಲ್ಲದಂ ಾಯಿತು.
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
ತುತೂರಿಗಳನು್ನಊದಿ ಾಗ ವಿಪತು್ತಗಳು ಆರಂಭ ಾಗುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿತು.

9
ಐದನೆಯ ತುತೂರಿ— ದಲನೆ ವಿಪತು್ತ

1ಐದನೆಯದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನಊದಿದನು. ಆಗಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವುಆ ಾಶದಿಂದ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದದ್ದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಆ ನಕ್ಷತ್ರಕೆ ್ಕ ತಳವಿಲ್ಲದ ಆಳ ಾದ ಕೂಪಕೆ್ಕ*
ಹೋಗುವ ಬೀಗದ ಕೈ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 2 ನಂತರ ಆ ನಕ್ಷತ್ರವು ತಳವಿಲ್ಲದ ಆಳ ಾದ ಕೂಪವನು್ನ
ತೆರೆಯಿತು. ದೊಡ್ಡ ಕುಲುಮೆಯಿಂದಹೊಗೆಯುಬರುವಂತೆಆಕೂಪದಿಂದಹೊಗೆಮೇಲಕೆ್ಕ 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 ನೋವುಉಂಟು ಾಡುವಂತಹ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಈ ಮಿಡತೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡ ಾಯಿತು.
ಆದರೆ ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಮಿಡತೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈಮಿಡತೆಗಳು ಕುಟುಕಿ ಾಗ ಚೇಳು
ಕುಟುಕಿದಷೆ್ಟೕ ನೋ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. 6ಆ 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. 9ಎದೆಗಳು
ಉಕಿ್ಕನ ಕವಚಗಳಂತೆಇದ್ದವು; ರೆಕೆ್ಕಗಳಶಬ್ದವುಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಆತುರದಿಂದಓಡುವಅನೇಕ ಕುದುರೆಗಳ
ಮತು್ತ ರಥಗಳ ಶಬ್ದದಂತಿತು್ತ. 10 ಚೇಳುಗಳಿಗಿರುವಂತೆ ಾಲಗಳೂ ಕೊಂಡಿಗಳೂ ಇದ್ದವು; ಜನರಿಗೆ
ಐದುತಿಂಗಳ ಾಲ ನೋವುಂಟು ಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯು ಅವುಗಳ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ ಇತು್ತ. 11ಮಿಡತೆಗಳಿಗೆ
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

* 8:11: ಕಹಿ ಮರ ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗಿಡದ ಹೆಸರು. ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ ಇದು ದುಃಖದ ಸಂಕೇತವನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. * 9:1:
ಕೂಪ ನೋಡಿರಿ: ಪ್ರಕಟನೆ 20:1-3.



ಪ್ರಕಟನೆ 9:13 477 ಪ್ರಕಟನೆ 10:7
13 ಆರನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು. ಆಗ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ

ಚಿನ್ನದಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮೇಲಿನಕೊಂಬುಗಳಿಂದಬರುತಿ್ತರುವಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆನು. 14ಆ
ಧ ್ವನಿಯು ತುತೂರಿಯಿದ್ದ ಆರನೆಯ ದೇವದೂತನಿಗೆ, “ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ಎಂಬ ಮ ಾನದಿಯ ಬಳಿ
ಕಟಿ್ಟ ಾಕಿರುವ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ದೇವದೂತರನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಬಿಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿತು. 15ಈ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ
ದೇವದೂತರನು್ನ ಇದೇ ವಷರ್, ಇದೇ ತಿಂಗಳು, ಇದೇ ದಿನ, ಇದೇ ಾಸಿ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ ಾಗಿತು್ತ.
ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ ಜನರಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಸಂಹರಿಸಲು ಇವರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡ ಾಯಿತು. 16ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ ಅಶ್ವದಳದ ಸೈನಿಕರ ಸಂಖೆ್ಯ ಇಪ್ಪತು್ತಕೋಟಿಎಂದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.
17 ಾನು ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ಕುದುರೆಗಳಮೇಲಿದ್ದ 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 ಾಯಿಂದಬೆಂಕಿ,ಹೊಗೆಮತು್ತ ಗಂಧಕಗಳುಬರುತಿ್ತದ್ದವು. 18ಭೂಮಿಯ
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.

20ಈಉಪದ್ರವಗಳಿಂದ ಾಯದೆಉಳಿದ 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. 21ಈಜನರು 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. 2ಆ ದೇವದೂತನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದನು. ಅವನ
ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸುರುಳಿಯು ಬಿಚಿ್ಚತು್ತ. ಅವನು ತನ್ನ ಬಲ ಾದವನು್ನ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ, ತನ್ನ
ಎಡ ಾದವನು್ನ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆಯೂಇಟು್ಟ, 3ಸಿಂಹ ಗಜಿರ್ಸುವಂತೆ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಆಭರ್ಟಿಸಿದನು.
ಆ ಬಳಿಕ ಏಳು ಗುಡುಗುಗಳ ಧ ್ವನಿಯು ಾತ ಾಡಿತು.

4ಅದನು್ನ ಾನು ಬರೆಯಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು 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.”
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8 ಬಳಿಕ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಮತೆ್ತ ಅದೇ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆನು. ಆ ಧ ್ವನಿಯು ನನಗೆ,

“ಹೋಗು, ದೇವದೂತನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಬಿಚಿ್ಚದ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. ಆ ದೇವದೂತನು
ಸಮುದ್ರದಮೇಲೆಮತು್ತ 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
ನಿನ್ನಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕಹಿ ಾಗಿರುವುದು,ಆದರೆನಿನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲಅದುಜೇನಿನಂತೆಸಿಹಿ ಾ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 ಾಜರುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

11
ಇಬ್ಬರು ಾ ಗಳು

1ತರು ಾಯದಂಡದಂತಿರುವಒಂದುಅಳತೆಯಕೋಲನು್ನ ನನಗೆಕೊಟು್ಟ ಹೀಗೆತಿಳಿಸ ಾ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.”

4 ಭೂಲೋಕದ ಪ್ರಭುವಿನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವ ಎರಡು ಆಲಿವ್ ಮರಗಳು ಮತು್ತ ಎರಡು
ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳೇ ಈ ಇಬ್ಬರು ಾ ಗಳು. 5 ಈ ಾ 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 ಬರುವಮೃಗವುಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಟ ಾಡುತ್ತದೆ. ಈಮೃಗವುಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ,
ಕೊಂದು ಾಕುತ್ತದೆ. 8 ಈ ಾ ಗಳ ಎರಡು ಶವಗಳು ಮ ಾನಗರದ ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುತ್ತವೆ.
ಈ ನಗರಕೆ್ಕ ಸೊದೋಮ್* ಮತು್ತ ಈಜಿಪ್್ಟ ಎಂದು ಹೆಸ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಗರದ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ
ವಿಶೇಷ ಅಥರ್ವಿದೆ. ಪ್ರಭುವು ಈ ನಗರದಲಿ್ಲಯೇ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. 9 ಸಕಲ ಪ್ರಜೆ, ಕುಲ,
ಾಷೆ, ಜ ಾಂಗದವರು ಮೂರುವರೆ ದಿನಗಳ ಾಲ ಈ ಾ ಗಳ ಶವಗಳನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ ಇರು ಾ್ತರೆ.
ಅವರನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಲು ಜನರು ಒಪು ್ಪವುದಿಲ್ಲ. 10 ಈ ಇಬ್ಬರು ಸತ್ತದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿನ ಜನರು ಸಂತೋಷಗೊಳು್ಳವರು. ಅವರು ಸ ಾರಂಭಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ನೀಡು ಾ್ತರೆ. ಈಇಬ್ಬರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳುಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವಜನರಿಗೆ
ಹೆಚು್ಚ ಸಂಕಟವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಜನರು ಹೀಗೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

11 ಆದರೆ ಮೂರುವರೆ ದಿನಗಳ ನಂತರ ದೇವರು ಆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರ ಾದಿಗ ಳಗೆ ಮತೆ್ತ ಜೀವ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಲೂರಿ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. ಅವರನು್ನ ನೋಡಿದ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾದರು. 12 ಅನಂತರ “ಮೇಲೇರಿ ಬನಿ್ನ!” ಎಂದು ಪರಲೋಕದಿಂದ

* 11:8: ಸೊದೋಮ್ ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ಾಸ ಾಡಿದ ಸ್ಥಳ. ದೇವರು ಅವರ ನಗರವನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರನು್ನ
ದಂಡಿಸಿದನು.
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ಮ ಾ ಾ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.

ಆತನುಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆಳುವನು.”

16 ನಂತರ ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಣ ಾಲೂರಿ ದೇವರನು್ನ 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 ಾದವು ಮತು್ತ
ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯೂ ಸುರಿಯಿತು.

12
ಸಿ್ತ ್ರೕ ಮತು್ತ ಘಟಸಪರ್

1ಆಗಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಮ ಾ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.

3ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಂದು ಅದು್ಭತವು ಾಣಿಸಿತು: ಕೆಂ ಾದ ಮ ಾ ಘಟಸಪರ್ ಂದು
ಅಲಿ್ಲತು್ತ. ಆಘಟಸಪರ್ಕೆ್ಕ ಏಳು ತಲೆಗಳಿದು್ದ, ಪ್ರತಿ ಂದು ತಲೆಯಮೇಲೂ ಏಳು ಕಿರೀಟಗಳಿದ್ದವು.
ಆ ಸಪರ್ಕೆ್ಕ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳಿದ್ದವು. 4 ಆ ಸಪರ್ದ ಾಲವು ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ
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ಒಂದು ಾ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 ತನ ಾಗಿ ದೇವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ಮರುಳು ಾಡಿನ
ಒಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದಳು. ಆಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಆಕೆಯನು್ನ ಾವಿರದಇನೂ್ನರಅರವತು್ತ ದಿನಗಳ
ಾಲ ೕಷಿಸ ಾಗುವುದು.
7ನಂತರ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಒಂದುಯುದ್ಧ ಾಯಿತು. ಮಿ ಾಯೇಲನುಮತು್ತ 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. ಅವರು
ಮರಣಕೆ್ಕ 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. 14ಆದರೆಆಸಿ್ತ ್ರೕಗೆಮ ಾಗರುಡನಎರಡು
ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ, ತನ ಾಗಿ ಮರುಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಾರಿ ಹೋಗಲು
ಆಕೆಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಅವಳು ಮೂರುವರೆ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ೕಷಣೆ ಹೊಂದು ಾ್ತ ಸಪರ್ಕೆ್ಕ
ಾಣದಂತೆಮರೆ ಾಗಿರುವಳು.
15 ಆಗ ಸಪರ್ವು ತನ್ನ ಾಯಿಂದ ನದಿಯಂತೆ ನೀರನು್ನ ಹೊರಚೆಲಿ್ಲತು. ಆ ಪ್ರ ಾಹದ ನೀರು

ಅವಳನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚ ಕೊಂಡುಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದೇ ಆ ಘಟಸಪರ್ದ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. 16 ಆದರೆ
ಭೂಮಿಯು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ತನ್ನ ಾಯನು್ನ ತೆರೆದು, ಘಟಸಪರ್ದ ಾಯಿಂದ
ಹೊರಬಂದ ನದಿಯನು್ನ ಕುಡಿದುಬಿಟಿ್ಟತು. 17 ಆಗ ಘಟ ಸಪರ್ವು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಮೇಲೆ 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

1ನಂತರಸಮುದ್ರದಿಂದಒಂದುಮೃಗವುಹೊರಗೆಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಅದಕೆ್ಕ
ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳೂ ಏಳು ತಲೆಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಅದರ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕೊಂಬಿನಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು
ಕಿರೀಟವಿತು್ತ. ಪ್ರತಿ ಂದು ತಲೆಯ ಮೇಲೂ ದೇವದೂಷಣೆ ಾಮಗಳನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ.
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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. 4 ಆ ಘಟಸಪರ್ವು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆ
ಮೃಗಕೆ್ಕ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದಜನರೆಲ್ಲರೂಆಸಪರ್ವನೂ್ನ ಆಮೃಗವನೂ್ನ ಆ ಾಧಿಸಿ, “ಮೃಗಕಿ್ಕಂತಲೂಅಧಿಕ
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. 6ಆ 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. 8ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಮೃಗವನು್ನ 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.
12 ಈ ಮೃಗವು ದಲಿನ ಮೃಗದ ಅಧಿ ಾರವನೆ್ನೕ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾಸಿಸುವ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದಲಿನಮೃಗವನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವಂತೆ ಾಡಲು ಅದು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಮರಣಕರ ಾದ ಾಯದಿಂದ ಗುಣಮುಖ ಾದದೆ್ದೕ ದಲನೆಯ ಮೃಗ. 13 ಈ ಎರಡನೆಯ
ಮೃಗವು ಮ ಾ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ಾಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಜನರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ಆ ಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಸುರಿಸುತ್ತದೆ.

14ಈ ಎರಡನೆಯಮೃಗವು ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ಾಡಲು ತನಗೆ ನೀಡಿರುವ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಾಸಿಸುವ ಜನರನು್ನ ಮರುಳು ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದಲನೆಯಮೃಗದ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಲು
ಅದು ಈ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ಾಡುತ್ತದೆ. ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಾಯಗೊಂಡಿದೂ್ದ ಾಯದೆ ಬದುಕಿದ
ದಲನೆಯಮೃಗಕೆ್ಕ ೌ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.
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17ಈಗುರುತಿಲ್ಲದೆ ಾರೂಕೊಳು್ಳವಂತಿಲ್ಲಮತು್ತ ಾರುವಂತಿಲ್ಲ. ಈಗುರುತುಏನೆಂದರೆಆಮೃಗದ
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
ಹಣೆಗಳಮೇಲೆ ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಮತು್ತ ಆತನ ತಂದೆಯಹೆಸರನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ.

2 ಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಅದು ನೀರಿನ ಪ್ರ ಾಹದಂತೆ
ಭೋಗರ್ರೆಯುವ ಶಬ್ದದಂತೆಮತು್ತ ಗುಡುಗಿನ ಧ ್ವನಿಯಂತೆ ಇದಿ್ದತು. ಜನರು ತಮ್ಮ ತಂತಿ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ
ಾರಿಸುತಿ್ತರುವರೋಎಂಬಂತೆಆಶಬ್ದವುನನಗೆಕೇಳಿಸಿತು. 3ಜನರುಸಿಂ ಾ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 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 ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು ಆತನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8ನಂತರ ಎರಡನೆಯದೇವದೂತನು ದಲನೆಯದೇವದೂತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು ಾ್ತ, “ಅವಳು
ಾಶ ಾದಳು! ಾಬಿಲೋನ್ ಎಂಬ ನಗರಿಯು ಾಶ ಾದಳು! ಆಕೆಯು ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ತನ್ನ
ಜಾರತ್ವವೆಂಬಮತು್ತ 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.” 12ಈ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ, ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರು
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ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಅವರು ದೇವರ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು ಮತು್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯನಿ್ನಟಿ್ಟರಬೇಕು.

13ನಂತರ ಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಆಧ ್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

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. 15 ಆಗ 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. 16ಆದ್ದರಿಂದ ೕಡದಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನು ತನ್ನ ಕುಡುಗೋಲನು್ನ

ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಬೀಸಿದನು. ಆಗ ಭೂಮಿಯಪೈರು ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
17 ನಂತರ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಪರಲೋಕದ ಆಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. ಆ

ದೇವದೂತನಲಿ್ಲಯೂ ಹರಿತ ಾದ ಒಂದು ಕುಡುಗೋಲಿತು್ತ. 18 ನಂತರ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೇವದೂತನು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದನು. ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ 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. 19ಆ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಕುಡುಗೋಲನು್ನ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಬೀಸಿ,
ಾ್ರ ಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ, ದೇವರ ಕೋಪವೆಂಬ ಾ್ರ ಯ ಆಲೆಗೆ ಎಸೆದನು. 20ಆ ಾ್ರ ಯನು್ನ
ನಗರದಹೊರ ಾಗದಲಿ್ಲದ್ದ ಾ್ರ ಯಆಲೆಯಲಿ್ಲ ಕಿವುಚಿ ಾಕಿದರು. ಆ ಾ್ರ ಯಆಲೆಯಿಂದರಕ್ತವು
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 ಕಡೆಯ
ಉಪದ್ರವಗ ಾಗಿದ್ದವು.

2 ಬೆಂಕಿಯನು್ನ 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.

* 14:14: ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರ ಇದುಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಹೆಸರು. ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನು ಸ್ವತಃ ತನ್ನನೆ್ನೕ ಕುರಿತು
ಈ ಪದವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸು ಾ್ತನೆ. ನೋಡಿರಿ: ಾನಿಯೇಲನು 7:13-14.
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ಸವರ್ಜ ಾಂಗಗಳ ಾಜನೇ,
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
ಎದೆಯಸುತ್ತಲೂಚಿನ್ನದಪಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರು. 7 ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದುಜೀವಿಈಏಳು
ದೇವದೂತರಿಗೆ ಏಳು ಚಿನ್ನದ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ನೀಡಿತು. ಈ ಾತೆ್ರಗಳುಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಜೀವಿಸುವ ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದವು. 8 ದೇವರ ವೈಭವ ಮತು್ತ ಶಕಿ್ತಯ ಹೊಗೆಯಿಂದ
ಆಲಯವು ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. ಏಳು ದೇವದೂತರ ಏಳು ಉಪದ್ರವಗಳು ಮುಗಿಯುವ ತನಕ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.

16
ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಾತೆ್ರಗಳು

1ನಂತರಆಲಯದಿಂದಒಂದುಮ ಾಶಬ್ದವುನನಗೆಕೇಳಿಸಿತು. ಆಶಬ್ದವುಏಳುದೇವದೂತರಿಗೆ,
“ನೀವು ಹೋಗಿ ಏಳು ಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ಕೋಪವನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದುಬಿಡಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

2 ದಲನೆಯ ದೇವದೂತನು ಹೊರಟನು. ಅವನು ತನ್ನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದು್ದದನು್ನ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಸುರಿದನು. ಆಗ ಮೃಗದ ಗುರುತನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮತು್ತ ಅದರ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಸಹ್ಯ ಾ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. 5 ಆಗ ನೀರಿನ
ಅಧಿಪತಿ ಾ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.
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.”
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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. 11ಜನರು ತಮ ಾದ ಹುಣು್ಣಗಳಿಂದಮತು್ತ ನೋವಿನಿಂದ ಪರಲೋಕದ ದೇವರನು್ನ
ದೂಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಜನರು ಾವು ಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟು್ಟ ತಮ್ಮ
ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.

12 ಆರನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದು್ದದನು್ನ ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ಮ ಾನದಿಯ ಮೇಲೆ
ಸುರಿಸಿದನು. ನದಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ನೀರು ಬತಿ್ತಹೋಯಿತು. ಇದರಿಂದಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಜರುಗಳು ಬರಲು
ಾಗರ್ವು ಸಿದ್ಧ ಾಯಿತು. 13 ಆಗ ಕಪೆ್ಪಗಳಂತಿದ್ದ ಮೂರು ಅಶು ಾ್ಧತ್ಮಗಳನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು.

ಅವು ಘಟಸಪರ್ದ ಾಯಿಂದ, ಮೃಗದ ಾಯಿಂದ ಮತು್ತ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಯ ಾಯಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಬಂದವು. 14 ಈ 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 ಕಳ್ಳನಂತೆಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು
ಾಗ ್ಯವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆಗ ಅವನು ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನನು್ನ ಾಚಿಕೆಗೆ
ಗುರಿಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಅಗತ್ಯತೆವಿರುವುದಿಲ್ಲ.”

16ಬಳಿಕ 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 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. 20 ಸಕಲ ದಿ್ವೕಪಗಳೂ
ಅದೃಶ್ಯ ಾದವು ಮತು್ತ ಬೆಟ್ಟಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಾದವು. 21 ಆ ಾಶದಿಂದ ಮನುಷ ್ಯರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ
ಆಲಿಕಲು್ಲಗಳು ಬಿದ್ದವು. ಆ ಆಲಿಕಲು್ಲಗಳು ನೂರು ೌಂಡುಗಳಷು್ಟ ಾರ ಾಗಿದ್ದವು. ಈಉಪದ್ರವದ
ಾಟದಿಂದ ಜನರು ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸಿದರು. ಈಉಪದ್ರವವು 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.
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3 ಬಳಿಕ ದೇವದೂತನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮವಶ ಾದ ನನ್ನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಮರಳು ಾಡಿಗೆ ಹೋದನು.

ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಕೆಂಪು ಮೃಗದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಆ
ಮೃಗದ ಮೈಮೇಲೆ ಾ್ಲ ದೇವದೂಷಣೆಯ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆದಿದ್ದವು. ಅದಕೆ್ಕ ಏಳು ತಲೆಗಳೂ ಹತು್ತ
ಕೊಂಬುಗಳೂಇದ್ದವು. 4ಆಸಿ್ತ ್ರೕಯುಧೂಮ್ರ ವಣರ್ದಮತು್ತ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದಳು.
ಅವಳು ಾನು ತೊಟಿ್ಟದ್ದ ಚಿನ್ನ, ರತ್ನ, ಮುತು್ತ, ಮುಂ ಾದವುಗಳಿಂದ ಪ್ರ ಾಶಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. ಅವಳು
ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಬಟ್ಟಲನು್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದಳು. ಆ ಬಟ್ಟಲು ಅಸಹ್ಯ ಾದವುಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಅವಳ
ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳಅಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿತು್ತ. 5ಅವಳಹಣೆಯಮೇಲೆಒಂದು ಬರಹವನು್ನ
ಬರೆದಿತು್ತ. ಆ ಬರಹಕೆ್ಕ ಗೂ ಾಥರ್ವಿತು್ತ. ಅಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದು್ದದು ಹೀಗಿತು್ತ:

ಾಬಿಲೋನ್ ಎಂಬಮ ಾನಗರಿಯು
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ
ಮತು್ತ ಜಾರಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ ಾಯಿ.

6ಆಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಕುಡಿದುಮತ್ತ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಅವಳುದೇವರಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರ
ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿದುಮತ್ತ ಾಗಿದ್ದಳು. ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ತಮಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯಕುರಿ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಜನರ
ರಕ್ತವನು್ನ ಅವಳು ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗಿದ್ದಳು.
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ ನನಗೆ ತುಂ ಾ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. 7 ಆಗ ದೇವದೂತನು

ನನಗೆ, “ನೀನೇಕೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡೆ? ಈಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಗೂ ಾಥರ್ವನು್ನ ಮತು್ತ ಈಕೆ ಸ ಾರಿ ಾಡುತಿ್ತರುವ
ಏಳು ತಲೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ 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, ಆದರೆಮತೆ್ತ ಬರುವುದು ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದು
ಅವರು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುವರು. ಲೋಕವು ಸೃಷಿ್ಟ ಾದಂದಿನಿಂದ ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಈ ಜನರ
ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಬರೆದೇ ಇಲ್ಲ.

9 “ಇದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿನಗೆ ಬುದಿ್ಧ ಬೇಕು. ಆ ಮೃಗದ ಏಳು ತಲೆಗಳೇ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ಏಳು ಬೆಟ್ಟಗ ಾಗಿವೆ. ಅವು ಏಳುಮಂದಿ ಾಜರುಗಳೂ ಆಗಿವೆ. 10ಐದು ಮಂದಿ
ಾಜರುಗಳು ಈ ಾಗಲೇ ಸತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಒಬ್ಬ ಾಜನು ಾತ್ರ ಈಗ ಜೀವಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಕೊನೆಯ ಾಜನು
ಬರು ಾ್ತನೆ. ಅವನುಬಂದುಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾತ್ರ ಇರು ಾ್ತನೆ. 11ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದು್ದ,ಆದರೆಈಗ
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. 13ಈ 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. 16 ನೀನು ನೋಡಿದ ಆ ಮೃಗ ಮತು್ತ
ಅದರ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳು ( ಾಜರುಗಳು) ಆ ವೇಶೆ್ಯಯನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತ್ತವೆ. ಅವಳಲಿ್ಲರುವುದನೆ್ನಲ್ಲ
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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 ಆಳುವ
ಮ ಾನಗರಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.”

18
ಾಬಿಲೋನ್ ಾಶ ಾಯಿತು

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.”

3 ದೇವರ ಕೋಪವೆಂಬ ಮತು್ತ 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.

4ನಂತರ ಪರಲೋಕದಿಂದಮತೊ್ತಂದು 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. 12 ಅವರು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ರತ್ನ, ಮುತು್ತ, ನಯ ಾದ ಾರುಮಡಿ, ಧೂಮ್ರ
ವಣರ್ದ ವಸ್ತ ್ರ, ರೇಷೆ್ಮ, ರ ಾ್ತಂಬರ, ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಅಗಿಲುಮರ, ದಂತದಿಂದ ಾಡಿದ ಾ ಾ
ಬಗೆಯ ವಸು್ತಗಳು, ಬಹು ಬೆಲೆ ಾಳುವಮರ, ಾ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 ಸಿದಉತ್ತಮ ವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿನಿ್ನಂದ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟವು.
ನಿನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ ಶಿ್ರೕಮಂತಿಕೆಯಮತು್ತ ಅಲಂ ಾರಿಕ ವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲ ಅದೃಶ್ಯ ಾಗಿಬಿಟ್ಟವು.

ಅವುಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೀನೆಂದಿಗೂ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.’

15 “ಆ ವತರ್ಕರು ಅವಳ ಾತನೆಯನು್ನ ಕಂಡು ಭಯದಿಂದ ಅವಳಿಂದ ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವರು. ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ 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 ಗಳಿಸುವಜನರೆಲ್ಲರೂದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು 18 ಾಬಿಲೋನಿನದಹನದಿಂದೇರುತಿ್ತದ್ದ
ಹೊಗೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ಗಟಿ್ಟ ಾದ 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!
ಸಮುದ್ರದಮೇಲೆ 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!
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ಅವಳು ನಿಮಗೆ ಾಡಿದ ಕೇಡುಗಳಿ ಾಗಿ ದೇವರು ಅವಳನು್ನ ದಂಡಿಸಿದನು.’ ”

21 ನಂತರ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ದೇವದೂತನೊಬ್ಬನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡನು. ಆ
ಬಂಡೆಯು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೀಸುವ ಕಲಿ್ಲನಂತಿತು್ತ. ದೇವದೂತನು ಆ ಬಂಡೆಯನು್ನ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ
ಎಸೆದು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
“ಮ ಾನಗರಿ ಾದ ಾಬಿಲೋನ್ ಹೀಗೆಯೇ ಕೆಳಕೆ್ಕ ಎಸೆಯಲ್ಪಡುವುದು.

ಆ ನಗರಿಯುಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
22 ಾಪ್ರ್ಮುಂ ಾದ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ನುಡಿಸುವ ಜನರ ಸಂಗೀತವು, ಕೊಳಲುಮತು್ತ 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 ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿ ಅಪ ಾಧಿ ಾದಳು.”

19
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ

1 ಇ ಾದ ಬಳಿಕ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅನೇ ಾನೇಕ ಜನರ ಮ ಾಶಬ್ದ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಇದ್ದ
ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಆ ಜನರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು:

“ಹಲೆ್ಲಲೂ ಾ, (ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ)
ಜಯವೂಪ್ರ ಾವವೂಅಧಿ ಾರವೂನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿ ಾ್ದಗಿವೆ.
2ಆತನ ತೀಪುರ್ಗಳು ಸತ್ಯವೂ ಾ್ಯಯವೂಆಗಿವೆ.
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 ಾಸನದಮೇಲೆ 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!
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ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ೌರವ ನೀಡುವ ಚಿಕ್ಕವರೇ, ದೊಡ್ಡವರೇ, ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿತು.

6 ನಂತರ ಅನೇ ಾನೇಕ ಜನರ ಮ ಾಶಬ್ದದಂತಿದ್ದ ಧ ್ವನಿ ಂದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅದು
ಪ್ರ ಾಹದನೀರಿನ ೕಷದಂತೆಯೂಗಟಿ್ಟ ಾದ ಗುಡುಗಿನಶಬ್ದದಂತೆಯೂಇತು್ತ. ಆಜನರುಹೀಗೆ
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.)

9ಆಗ 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.

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!
ಏಕೆಂದರೆಯೇಸುವಿನ ಸತ್ಯವೇ ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಾ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಯಮೇಲಿನ ಸ ಾರನು

11 ನಂತರ 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. 13ಆತನು 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 ನಿಲುವಂಗಿಯಮೇಲೆಯೂ ಆತನ
ಾಲಿನಮೇಲೆಯೂ,

“ ಾಜಾಧಿ ಾಜಮತು್ತ ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಭು”

ಎಂಬ ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ.
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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 ಕುಳಿತಿದ್ದವನಮೇಲೆಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನ್ಯದಮೇಲೆಯುದ್ಧ ಾ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
ಈಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ಬಳಸಿದ್ದನು. ಈಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಯನೂ್ನ ಮೃಗವನೂ್ನ,ಬೆಂಕಿಮತು್ತ ಗಂಧಕಗಳಿಂದ
ಉರಿಯುವ ಕೆರೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಸೆಯ ಾಯಿತು. 21ಅವರ ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ ಕುದುರೆಯಮೇಲೆ
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. 2 ಆ ದೇವದೂತನು ಪು ಾತನ ಘಟಸಪರ್ವನು್ನ
ಹಿಡಿದನು. ಆಘಟಸಪರ್ವೇಸೈ ಾನ. ದೇವದೂತನುಅವನನು್ನ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದಕಟಿ್ಟ 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 ಾಯಆಘಟಸಪರ್ಕೆ್ಕ 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
ಹಣೆಯಮೇ ಾಗಲಿ ಕೈಗಳ ಮೇ ಾಗಲಿಮೃಗದ ಗುರುತನು್ನ ಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಜನರು ಮತೆ್ತ
ಜೀವವನು್ನ ಪಡೆದು ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಾವಿರ ವಷರ್ ಆಳಿದರು. 5 (ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ಇತರ ಜನರು
ಒಂದು ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳುಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಜೀವಂತ ಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ.)
ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಪುನರು ಾ್ಥನ. 6 ಪ್ರಥಮ ಪುನರು ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಸೇರಿರುವವರು ಪವಿತ್ರರೂ ಧನ್ಯರೂ

ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. ಈ ಜನರಮೇಲೆ ಎರಡನೆಮರಣಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲ. ಆ ಜನರು ದೇವರಿಗೆಮತು್ತ 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.
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9ಸೈ ಾನನ ಸೈನ್ಯವು ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಶಿಸಿ್ತನಿಂದ ನಡೆ ಾಡಿ ದೇವಜನರ ಶಿಬಿರದ ಸುತ್ತಲೂ ದೇವರ

ಪಿ್ರಯ ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು. ಆದರೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ಬೆಂಕಿಯು
ಸೈ ಾನನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿತು. 10 ಸೈ ಾನನನು್ನ (ಇವನೇ ಜನರನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಿದವನು.)
ಬೆಂಕಿಗಂಧಕಗಳುಉರಿಯುತಿ್ತದ್ದ ಕೆರೆಗೆಎಸೆಯ ಾಯಿತು. ಅಲಿ್ಲಮೃಗವೂಇತು್ತ, ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ
ಇದ್ದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಹಗಲಿರುಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸುವರು.
ಲೋಕದ ಜನರಿ ಾಗುವ ತೀಪುರ್

11ಬಳಿಕ ಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಳಿ ಸಿಂ ಾಸನವನೂ್ನ ಆ ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನನೂ್ನ
ನೋಡಿದೆನು. ಭೂಮಿ ಮತು್ತ ಆ ಾಶಗಳು ಆತನ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ಅದೃಶ್ಯ ಾದವು.
12ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕವರುಮತು್ತ ದೊಡ್ಡವರು ಸಿಂ ಾಸನದಮುಂದೆನಿಂತಿದ್ದರು. ಆಗಜೀವ ಾಧ್ಯರ
ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ತೆರೆಯ ಾಯಿತು. ತೆರೆದಿದ್ದ ಇತರ ಪುಸ್ತಕಗಳೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದವು. ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ಈ ಜನರಿಗೆ
ಅವರು ಾಡಿದ್ದ ಾಯರ್ಗಳ ಆ ಾರದ ಮೇಲೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡ ಾಯಿತು. ಇವುಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.

13ಸಮುದ್ರವು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಸತಿ್ತದ್ದ ಜನರನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿತು. ಮೃತು್ಯವೂ ಾ ಾಳವೂತನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ ಸತ್ತ ಜನರನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸಿದವು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಗೂ ಅವನ ಾಯರ್ಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ ನೀಡ ಾಯಿತು.
14ಆಮೇಲೆಮೃತು್ಯವನೂ್ನ ಾ ಾಳವನೂ್ನ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಗೆ ಎಸೆಯ ಾಯಿತು. ಈಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಯು
ಎರಡನೆಯಮರಣ. 15ಜೀವ ಾಧ್ಯರಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಾ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.

2 ಪರಿಶುದ್ಧ 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.

5ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವನು, “ನೋಡು! ಾನು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಹೊಸ ಾಗಿ ಸೃಷಿ್ಟಸುತೆ್ತೕನೆ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ ಆತನು, “ಈ ಾಕ್ಯಗಳು 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
ಬೆಂಕಿಗಂಧಕಗಳುಉರಿಯುವ ಕೆರೆಯೇ. ಇದು ಎರಡನೆಯಮರಣ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.”
* 21:1: ನೂತನ… ಭೂಮಿಯನು್ನ ನೋಡಿರಿ: ಯೆ ಾಯ 65:17; 66:22; 2 ಪೇತ್ರ 3:13.
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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.

11 ಆ ನಗರವು ದೇವರ ಪ್ರ ಾವದಿಂದ ಪ್ರ ಾಶಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಅದು ಬಹು ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಜ್ರದಂತೆ
ಪ್ರ ಾಶಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತತು್ತ. 12 ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಹನೆ್ನರಡು ಾಗಿಲುಗಳುಳ್ಳ
ಅತ್ಯಂತಎತ್ತರ ಾದಗೋಡೆಯಿತು್ತ. ಆ ಾಗಿಲುಗಳಬಳಿಯಲಿ್ಲಹನೆ್ನರಡುಮಂದಿದೇವದೂತರಿದ್ದರು.
ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಗಿಲಿನ ಮೇಲೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕುಲದ ಹೆಸರನು್ನ
ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ. 13ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾಗಿಲುಗಳು,ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾಗಿಲುಗಳು,
ದ ಣದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾಗಿಲುಗಳು ಮತು್ತ ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾಗಿಲುಗಳು ಇದ್ದವು. 14ಆ
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 ಾಗಿಲುಗಳನು್ನಮತು್ತ ಅದರಗೋಡೆಯನು್ನ ದೇವದೂತನುಆಕೋಲಿನಿಂದಅಳೆಯುತಿ್ತದ್ದನು.
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 ಾನವೇಅದು. 18ಗೋಡೆಯನು್ನ ಸೂಯರ್ ಾಂತಶಿಲೆಯಿಂದನಿಮಿರ್ಸ ಾಗಿತು್ತ. ನಗರವನು್ನ
ಾಜಿನಷು್ಟ ಅಪ್ಪಟ ಾದ ಚಿನ್ನದಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸ ಾಗಿತು್ತ.
19 ನಗರದ ಗೋಡೆಯ ಅಡಿ ಾಯದ ಕಲು್ಲಗಳಲಿ್ಲ ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ರತ್ನಗಳಿದ್ದವು.
ದಲನೆಮೂಲೆಗಲು್ಲ ವಜ್ರ,ಎರಡನೆಯದುವೈಢೂಯರ್,ಮೂರನೆಯದುಪಚೆ್ಚ, 20 ಾಲ್ಕನೆಯದು

ಪದ್ಮ ಾಗ, ಐದನೆಯದು ಗೋಮೇಧಿಕ, ಆರನೆಯದು ಾಣಿಕ್ಯ, ಏಳನೆಯದು ಪೀತರತ್ನ,
ಎಂಟನೆಯದುಬೆರುಲ್ಲ,ಒಂಭತ್ತನೆಯದುಪುಷ ್ಯ ಾಗ,ಹತ್ತನೆಯದುಗರುಡಪಚೆ್ಚ,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 ಪ್ರಭುಮತು್ತ
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. 26 ಜ ಾಂಗಗಳ ವೈಭವ ಮತು್ತ ೌರವಗಳು
ನಗರಕೆ್ಕ ಬರುತ್ತವೆ. 27 ಪರಿಶುದ್ಧ ಾ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.
† 21:16: 1,500ಮೈಲಿ ಅಂದರೆ ಸು ಾರು 2,200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಳು. ‡ 21:17: 144 ಳ ಅಂದರೆ ಸು ಾರು 72
ಮೀಟರ್ಅಥ ಾ 210ಅಡಿಗಳು.
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22
1 ಆಗ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ ಜೀವಜಲದ ನದಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. ಆ ನದಿಯು ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ

ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ನದಿಯು ದೇವರ ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ
ಆಗಮಿಸಿ, 2ನಗರದ ಬೀದಿಯಮಧ್ಯ ಾಗದಲಿ್ಲ ಹರಿಯುತಿ್ತತು್ತ. ಆ ನದಿಯ ಎರಡು ದಡಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಜೀವವೃಕ್ಷಗಳಿದ್ದ ್ದವು. ಆ ಜೀವವೃಕ್ಷವು ಪ್ರತಿತಿಂಗಳು 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 ಬೆಳ ಾಗಲಿ ಬೇ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭು ಾದ ದೇವರೇ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಕನು್ನ ನೀಡು ಾ್ತನೆ.
ಅವರುಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲ ಾಜರುಗಳಂತೆ ಆಳು ಾ್ತರೆ.

6 ಆ 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! ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದಿರುವವನು
ಧನ್ಯ ಾಗು ಾ್ತನೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಾನೇ ೕ ಾನನು. ಾನು ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆನು ಮತು್ತ ನೋಡಿದೆನು. ಾನು
ಇವುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ, ಕಂ ಾಗ, ನನಗೆ ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ ದೇವದೂತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅವನ ಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದೆ್ದನು. 9 ಆದರೆ ಆ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬೇಡ!
ಾನು ನಿನ್ನಂತೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ ಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರಂತೆ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಸಹೋದರ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಂತೆ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನು. ನೀನು ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

10 ಬಳಿಕ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ, “ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ
ರಹಸ್ಯ ಾಗಿಡಬೇಡ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂಸಂಭವಿಸುವ ಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. 11ತಪು ್ಪ ಾಡುತಿ್ತರುವವನು
ತಪು ್ಪ ಾಡುತ್ತಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಿಡು. ಅಶುದ್ಧ ಾದವನು ಅಶುದ್ಧತೆಯಲೆ್ಲೕ
ಮುಂದುವರಿಯಲು 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 ಾ್ರರಂಭವೂಸ ಾ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 ಾದಉದಯನಕ್ಷತ್ರವೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.”

17ಆತ್ಮನೂಮದುಮಗಳೂ, “ ಾ!” ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ. ಇದನು್ನ ಕೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ, “ ಾ!”
ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಾ ಾರಿದವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿ; ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಜೀವಜಲವನು್ನ
ಉಚಿತ ಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ.
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18 ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಾನು

ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತೆ್ತೕನೆ: ಈ ಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಾ ಾದರೂ ಏನ ಾ್ನದರೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ದೇವರು
ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಉಪದ್ರವಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 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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ಕೀತರ್ನೆಗಳು
ದಲನೆ ಾಗ
1

(ಕೀತರ್ನೆಗಳು 1-41)
1 ಾವನು ದುಷ್ಟರ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ,

ಾಪಿಗಳಂತೆ ಜೀವಿಸದೆ,
ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸೇರದೆ ಇರುವನೋ

ಅವನೇ ಾಗ ್ಯವಂತನು.
2ನೀತಿವಂತ ಾದ ಅವನುಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸು ಾ್ತ

ಅದನೆ್ನೕ ಹಗಲಿರುಳು ಾ್ಯನಿಸುವನು.
3ಅವನು ನೀರಿನ ಾಲುವೆಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ

ಹುಲು ಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವಮರದಂತಿರುವನು.
ಆಮರವು ತಕ್ಕ ಾಲದಲಿ್ಲ ಫಲಿಸುವುದು;

ಾಡದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಾ ಾಗಲೂ ತುಂಬಿರುವುದು;
ಅಂತೆಯೇ ಅವನ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಸಫಲ ಾಗುವವು.

4ದುಷ್ಟ ಾದರೋ ಾಗಲ್ಲ!
ಅವರು ಾಳಿ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹೊಟಿ್ಟನಂತಿರುವರು.

5 ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಾಲ ಬಂ ಾಗ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ತೀ ಾರ್ಗುವುದು.
ಾಪಿಗಳಿಗೆ ನೀತಿವಂತರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸ್ಥಳವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

6ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಸಂರ ಸುವನು;
ದುಷ್ಟರ ಾ್ನದರೊ ಾಶಪಡಿಸುವನು.

2
1ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳು ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ?

ಅವರುಮೂಖರ್ತನದ ಸಂಚುಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ?
2ಅವುಗಳ ಾಜರುಗಳೂ ಾಯಕರುಗಳೂ

ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಆತನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಿಗೂ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಕೂಡಿಬಂದಿ ಾ್ದರೆ.
3 “ದೇವರಿಗೂ ಆತನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಾಜನಿಗೂ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದು್ದ

ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗೋಣ” ಎಂದು ಅವರು ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

4ಆದರೆ ಒಡೆಯನೂ ಪರಲೋಕದ ಾಜನೂ ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ ನಗುವನು;
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡುವನು.

5-6 “ಇವನನು್ನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವನು ಾನೇ.
ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತ ಾದ ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಆಳುವವನು ಇವನೇ”

ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಕೋಪದಿಂದಉತ್ತರಿಸುವನು.
ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಗೊಳು್ಳವರು.

7ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ.
ಆತನು ನನಗೆ, “ಈಹೊತು್ತ ಾನು ನಿನಗೆ ತಂದೆ ಾದೆ! ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಗನು.

8ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಅಧೀನಪಡಿಸುವೆನು.
ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನವ ಾಗುವರು!
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9 ಕಬಿ್ಬಣದ ಗದೆಯುಮಣಿ್ಣನಮಡಿಕೆಯನು್ನ ನುಚು್ಚನೂರು ಾಡುವಂತೆ
ನೀನು ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10ಆದ್ದರಿಂದ ಾಜರುಗಳೇ, ವಿವೇಕಿಗ ಾಗಿರಿ.
ಅಧಿಪತಿಗಳೇ, ಬುದಿ್ಧ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.

11ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ,
ನಡುಗು ಾ್ತ ಉ ಾ್ಲಸಪಡಿರಿ.

12ಆತನಮಗನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಿ,
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಆತನ ಕೋಪವು ಬೇಗನೆ ತೋರಿಬಂದು

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುವುದು.
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಾಗ ್ಯವಂತರೇ ಸರಿ!

3
ಾವೀದನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಂದ ಓಡಿಹೋ ಾಗ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ವೈರಿಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರು ನನಗೆ ಶತು್ರಗ ಾಗಿ ನಿಂತಿ ಾ್ದರೆ.
2ಅನೇಕರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡು ಾ್ತ, “ದೇವರು ಅವನನು್ನ ರ ಸುವುದಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

3ಆದರೆಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಗು ಾಣಿ.
ನೀನೇ ನನ್ನ ೌರವಕೆ್ಕ ಆ ಾರ.
ನನ್ನನು್ನ ಜಯವೀರನ ಾ್ನಗಿ ಾಡು.

4 ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಲು,
ಆತನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದಿಂದಉತ್ತರಿಸುವನು.

5ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡುವುದರಿಂದ
ಾನು ಸುಖ ಾಗಿ ನಿದಿ್ರಸಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳವೆನು.

6 ಾವಿ ಾರು ಶತು್ರ ಸೈನಿಕರು ನನ್ನನು್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಂಡರೂ
ನನಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ.

7ಯೆಹೋವನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು!
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು!

ನೀನು ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ದವಡೆಗೆ ಬಡಿದರೆ
ಅವರ ಹಲು್ಲಗಳುಉದುರಿಹೋಗುತ್ತವೆ.

8ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸಬಲ್ಲನು.
ಯೆಹೋವನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡು.

4
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ನೀತಿಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆಉತ್ತರಿಸು!

ನನ್ನ ರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು!
ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ
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ಸುರ ತ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸು.

2ಜನರೇ, ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಹೇಳುವಿರಿ?
ಅಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲು ಸುಳು್ಳಅಪ ಾದಗಳಿ ಾಗಿ ಾಕೆ
ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?

3ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತನನು್ನ ತನಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ.
ಾನು ರೆಯಿಡು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಆತನು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು ಾ್ತನೆ.

4ನೀವು ಕೋಪದಿಂದಿರು ಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿದು್ದ ಾಪ ಾಡದಿರಿ.
ಾಸಿಗೆಯಮೇಲಿರು ಾಗ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಪರೀ ಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

5ದೇವರಿಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿರಿ;
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಯೇ ಭರವಸೆಯಿಡಿರಿ!

6 “ನಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾರು ತೋರಿಸುವರು?
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ಮುಖವನು್ನ ಾವು ನೋಡುವಂ ಾಗಲಿ!” ಎಂದು
ಅನೇಕರು ಅಂದುಕೊಳು್ಳವರು.

7 ಾನ್ಯಯವೂ ಾ್ರ ಯೂ ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರಲಿ್ಲರುವ ಸಂತೋಷಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಅಧಿಕ ಾದ ಆನಂದವನು್ನ ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿರುವೆ.

8 ಾನು ಾಸಿಗೆಯಮೇಲೆ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ನಿದಿ್ರಸುವೆನು.
ಾಕೆಂದರೆ,ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡು ಾತನು ನೀನೇ.

5
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಗಮನಕೊಡು.
2ನನ್ನ ಾಜನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನಗೇ ರೆಯಿಡುವೆನು.

ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಆಲೈಸು.
3 ಯೆಹೋವನೇ, ಪ್ರತಿಮುಂಜಾನೆ ನಿನಗೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ

ಎದುರುನೋಡುವೆನು;
ಪ್ರತಿಮುಂಜಾನೆ ನೀನು ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವೆ.

4ನೀನು ದುಷ್ಟತ್ವದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವ ದೇವರಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟರು ಇರ ಾರರು.

5ನಿನ್ನನು್ನ ನಂಬದವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾರರು;
ದುಷ್ಟರನು್ನ ನೀನು ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆ.

6ಸು ಾ್ಳಡುವವರನು್ನ ನೀನು ಾಶಪಡಿಸುವೆ.
ಕೊಲೆ ಾರರನೂ್ನ ೕಸ ಾರರನೂ್ನ ಯೆಹೋವನು ದೆ್ವೕಷಿಸುವನು.

7 ಾನಂತೂ ನಿನ್ನ ಮ ಾಕೃಪೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬರುವೆನು,
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವೆನು.

8ಯೆಹೋವನೇ, ವೈರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಗಮನಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ
ನಿನ್ನ ನೀತಿಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿ,



ಕೀತರ್ನೆಗಳು 5:9 499 ಕೀತರ್ನೆಗಳು 6:10

ನಿನ್ನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸು.
9ಅವರ ಾತುಗಳಲಿ್ಲ ಸತ್ಯವೆಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ.

ಅವರ ಾಯಿಗಳು ಸವಿ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿದರೂ
ಅವರ ಹೃದಯಗಳು ಾಶಕರ ಾದ ಗುಂಡಿ ಾಗಿವೆ.

ಅವರ ಗಂಟಲು ತೆರೆದ ಸ ಾಧಿಗಳಂತಿವೆ.
10ದೇವರೇ,ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು!

ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳಿಗೇ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಅವರು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.

ಅವರ ಅನೇಕ ಅಪ ಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು.
11ದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸ ಾ ಾಲ ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಲಿ.

ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರನು್ನ ಾ ಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.
12ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಾಡುವೆ;

ನೀನು ಅವರನು್ನ ವಿ ಾಲ ಾದ ಗು ಾಣಿಯಂತೆ ಸಂರ ಸುವೆ.

6
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ಕೋಪದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸಬೇಡ;

ರೋಷದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಬೇಡ.
2ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕನಿಕರಿಸು!

ಾನು ರೋಗಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ಬಲಹೀನ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ,
ನನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸು! ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳು ನಡುಗುತಿ್ತವೆ.
3ನನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹ ನಡುಗುತಿ್ತದೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ಬೇಕು?
4ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಬಲಪಡಿಸು!

ನಿನ್ನ ಮ ಾಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
5ಸತ್ತವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವರೇ?

ಸ ಾಧಿಗಳಲಿ್ಲರುವವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವರೇ?
ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸು.

6ಯೆಹೋವನೇ, ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು.
ನನ್ನ ಾಸಿಗೆಯು ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದ ಒದೆ್ದ ಾಗಿದೆ.

ನನ್ನ ಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಕಣಿ್ಣೕರು ತೊಟಿ್ಟಕು ್ಕತಿ್ತದೆ.
ಾನು ಅತು್ತ ಗೋ ಾಡಿ ಬಲಹೀನ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

7 ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನಗೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ದುಃಖವೂ
ಗೋ ಾಟವೂಉಂಟಾಗಿವೆ.

ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಬಲಹೀನಗೊಂಡಿವೆ;ಅತ್ತತು್ತ ಆ ಾಸಗೊಂಡಿವೆ.

8ದುಷ್ಟರೇ, ತೊಲಗಿಹೋಗಿರಿ.
ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಗೋ ಾಟಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

9ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವನು.

10ನನ್ನ ವೈರಿಗಳೆಲ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡು ನಿ ಾಶ ಾಗುವರು.



ಕೀತರ್ನೆಗಳು 7:1 500 ಕೀತರ್ನೆಗಳು 7:15

ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಅವ ಾನಿತ ಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗುವರು.

7
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವ ಾದ ಕೂಷನ ಾತುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ನನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.

ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟತಿ್ತರುವವರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ ಾಡು!
2ನೀನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡದಿದ್ದರೆ, ಸಿಂಹದ ಾಯಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿರುವ ಾ್ರಣಿಯಂ ಾಗುವೆನು;

ರಕ್ಷಣೆಯೇ ಇಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಸೀಳಿ ಾಕಲ್ಪಡುವೆನು.

3ನನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಾವುದೇ ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಾಡಿದ್ದರೆ,
4ಸೆ್ನೕಹಿತನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕ ಾದರೂ ಾಡಿದ್ದರೆ,

ಶತು್ರವಿನಿಂದ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ಏನ ಾ್ನದರೂ ದೋಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ,
5ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಾವುದನೆ್ನೕ ಾಡಿದ್ದರೂ,

ಶತು್ರವು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದು ನೆಲಕೆ್ಕ ಕೆಡವಿ ತುಳಿಯಲಿ;
ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಮಣು್ಣ ಾಲು ಾಡಲಿ.

6ಯೆಹೋವನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು, ನಿನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರು!
ನನ್ನ ವೈರಿಯು ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದು್ದನಿಂತು ಹೋ ಾಡು.
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಎದೆ್ದೕಳು, ಾ್ಯಯ ಾ್ಕಗಿ ಒ ಾ್ತಯಿಸು!

7ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಸಿ
ನಿನ್ನ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಆಸೀನ ಾಗು.

8ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸು.
ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸು.
ನನ್ನನು್ನ ನೀತಿವಂತನೆಂದೂ ನಿರಪ ಾಧಿಯೆಂದೂ ನಿರೂಪಿಸು.

9 ಕೆಟ್ಟವರನು್ನ ದಂಡಿಸು,
ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.

ದೇವರೇ ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವನು;
ಮನುಷ ್ಯರ ಅಂತ ಾಳವನು್ನ ನೀನು ಪರಿಶೋಧಿಸಬಲೆ್ಲ.

10ನನ್ನ ಗು ಾಣಿಯು ದೇವರೇ.
ಆತನುಯ ಾಥರ್ವಂತರನು್ನ ರ ಸುವನು.

11ದೇವರು ನೀತಿವಂತ ಾದ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ದುಷ್ಟರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ ಕೋಪವುಳ್ಳವನು.

12ಆತನು ಾನು ಾಡಿದ ತೀ ಾರ್ನವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
13ದುಷ್ಟರನು್ನ ಶಿ ಸಲು ಆತನು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.*

14 ಕೆಲವರು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತರುವರು.
ಅವರು ಸಂಚುಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಸು ಾ್ಳಡುವರು.

15ಅವರು ಇತರರನು್ನ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ;
* 7:13: ಆತನು … ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಆತನು ಹಿಂತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಹರಿತಗೊಳಿಸುವನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಹೂಡಿ ಗುರಿಯಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಮರಣಕರ ಾದ ಆಯುಧವನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ತನ್ನ
ಅಗಿ್ನ ಾಣಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.”
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ಆದರೆ ಾವೇ ಆ ಬಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವರು.
16ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಯುಕಿ್ತಗೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವರು.

ಅವರು ಇತರರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕೂ್ರರ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಅವರು ಾಡಿದ ಹಿಂಸೆಯು ಅವರಿಗೇ ಸಂಭವಿಸುವುದು.

17ಯೆಹೋವನ ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪಿರ್ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
ಮಹೋನ್ನತ ಾದಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.

8
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ನಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅತಿಶಯ ಾದದು್ದ.

ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಪರಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವುದು.

2ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳ ಾಯಿಗಳೂ ಕೂಸುಗಳ ಾಯಿಗಳೂನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ ಕೊಂ ಾಡುತ್ತವೆ;
ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಾಯಿಮುಚಿ್ಚಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ನೀನು ಹೀಗೆ ಾಡಿರುವೆ.

3ನಿನ್ನ ಕೈಕೆಲಸ ಾಗಿರುವ ಆ ಾಶಮಂಡಲವನೂ್ನ
ನೀನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಳು್ಳವೆನು.

4ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ನೀನೇಕೆ ಾ್ರಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು?
ನೀನೇಕೆ ಅವರನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?

ಮನುಷ ್ಯರು ಎಷ್ಟರವರು?
ನೀನೇಕೆ ಅವರನು್ನ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?

5ಆದರೆ ನೀನು ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಾ್ರಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
ನೀನು ಅವರನು್ನ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕಡಿಮೆ ಾಗಿ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆ.
ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ ಾವವನೂ್ನ ಾನವನೂ್ನ ಕಿರೀಟ ಾಗಿಟಿ್ಟರುವೆ.

6ನೀನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಪ್ರತಿ ಂದರಮೇಲೂ ಅವರನು್ನ ಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿರುವೆ.
ನೀನು ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ಅಧೀನಗೊಳಿಸಿರುವೆ.

7ಅವರು ಎ ಾ್ಲ ಪಶುಗಳಮೇಲೆಯೂ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳಮೇಲೆಯೂ ದೊರೆತನ ಾಡುವರು.
8ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳಮೇಲೆಯೂ ಾಗರದಮೀನುಗಳಮೇಲೆಯೂ

ದೊರೆತನ ಾಡುವರು.
9ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ಅತಿಶಯ ಾಗಿದೆ.

9
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ,ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

ನಿನ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ವಣಿರ್ಸುವೆನು.
2ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾನು ಸಂತೋಷಿಸು ಾ್ತ ಉ ಾ್ಲಸಪಡುವೆನು.

ಮಹೋನ್ನತನೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರನೆ್ನೕ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.
3ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನಿನ್ನ ಎದುರಿನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಓಡಿಹೋದರು.

ಆದರೆ ಅವರು ಬಿದು್ದ ಾಶ ಾದರು.

4ನೀನು ನೀತಿವಂತ ಾದ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ.
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ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ನೀನು ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆ.
ನೀನು ನನ್ನ ಕದ್ದಮೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತೀಪುರ್ ಾಡಿರುವೆ.

5ನೀನು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಟೀಕಿಸಿ ಆ ದುಷ್ಟರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದೆ.
ನೀನು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಜೀವಿತರ ಪಟಿ್ಟಯಿಂದ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಅಳಿಸಿ ಾಕಿರುವೆ.

6ವೈರಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಾದರು.
ನೀನು ಅವರ ನಗರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದೆ!
ಈಗ ಾ ಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ; ದುಷ್ಟರನು್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತರುವ ಾವುದೂ
ಉಳಿದಿಲ್ಲ.

7ಯೆಹೋವ ಾದರೋ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಆಳುವನು.
ಆತನು ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕ ಾ್ಯಯದೊರಕಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

8ಆತನು ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ ಾಡುವನು.
ಆತನು ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ ಾಡುವನು.

9ಯೆಹೋವನು ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನವೂ
ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ವೂಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

10ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಬಲ್ಲವರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಯಿಡುವರು.
ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಬರುವವರನು್ನ ನೀನು ತೊರೆದುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

11ಚೀ ೕನಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.
ಆತನಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ.

12 ಾ್ರಣಾಪ ಾಧಕೆ್ಕ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವ ಆತನು
ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರ ರೆಯನು್ನ ಮರೆಯದೆಅವರನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು.

13 “ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕನಿಕರಿಸು.
ಇಗೋ, ವೈರಿಗಳು ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
‘ಮರಣ ಾ್ವರ’ದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ ಾಡು.”

14ಆಗ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾ್ವರಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಷಿರ್ಸುವೆನು.

15ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳವರು ಾವು ತೋಡಿದ ಕುಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಾವೇ ಬಿದು್ದಹೋಗುವರು;
ಾವು ಾಸಿದ ಬಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಾವೇ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವರು.

16ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಅವರ ಕುಯುಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೇ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದ್ದರಿಂದ
ಆತನ ನೀತಿಯು ಪ್ರ ಾ್ಯತ ಾಯಿತು.

17ದೇವರನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡುವ ಜನರೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರು.
ಅವರುಮರಣದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುವರು.

18 ಕೆಲ ಮೆ್ಮ, ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ದೇವರು ಮರೆತಿರುವಂತೆ ಾಣುತ್ತದೆ;
ಕುಗಿ್ಗಹೋದ ಅವರಿಗೆ ನಿರೀ ಯೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕಂಡರೂ
ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

19ಯೆಹೋವನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು! ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸು.
ಅವರು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಕೂಡದು.
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20ಯೆಹೋವನೇ,ಅವರಿಗೆ ಭಯಹುಟಿ್ಟಸು;
ಾವು ಕೇವಲಮನುಷ ್ಯರೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

10
1ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಬಹುದೂರ ಾಗಿರುವುದೇಕೆ?

ಕಷ್ಟ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀನು ಮರೆ ಾಗಿರುವುದೇಕೆ?
2ದುಷ್ಟರು ಗವಿರ್ಷ್ಠ ಾಗಿ ಬಡವರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರೆ,

ಆ ದುಷ್ಟರ ಕುಯುಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವರು.
3 ಕೆಡುಕರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಾದ ವಸು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವರು.

ದು ಾಶೆಯುಳ್ಳ ಅವರು ದೇವರನು್ನ ಶಪಿಸು ಾ್ತ ಆತನ ಮೇಲೆ ತಮಗಿರುವ ದೆ್ವೕಷವನು್ನ
ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

4ಆ ದುಷ್ಟರು ಗವರ್ದಿಂದ ದೇವರನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವರು;
ದು ಾ್ಟಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ದೇವರಿಲ್ಲದಂತೆ ವತಿರ್ಸುವರು.

5 ಅವರು ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನೆ್ನೕ ಾಡು ಾ್ತ ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ಬುದಿ್ಧ ಾತುಗಳನೂ್ನ ಗಣನೆಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.*

ದೇವರ ವೈರಿಗಳು ಆತನಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸುವರು.
6ಅವರು, “ನಮ್ಮನು್ನ ಾವುದೂ ಕದಲಿಸದು;

ನಮಗೆ ಕೇ ಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಾಗಿರೋಣ” ಎಂದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
7ಅವರು ಾ ಾಗಲೂ ಶಪಿಸು ಾ್ತರೆ;

ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡು ಾ್ತರೆ, ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
8ಅವರು ನಿರಪ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಲ್ಲಲು

ಗುಪ್ತ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವರು;ಅಸ ಾಯಕರಿ ಾಗಿ ಎದುರುನೋಡುವರು.
9ಅವರು ಬೇಟೆ ಾಡುವ ಸಿಂಹಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ನಿಸ್ಸ ಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಎಳೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವರು.

10ಆ ದುಷ್ಟರು ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರನು್ನ
ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಜಜಿ್ಜ ಾಕುವರು.

11ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ನಿಸ್ಸ ಾಯಕರು, “ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದ ್ದನೆ!
ನಮಗೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ!
ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಆತನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ೕಚಿಸತೊಡಗುವರು.

12ಯೆಹೋವನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು, ಾಯರ್ನಿರತ ಾಗು!
ದೇವರೇ, ಆ ದುಷ್ಟರನು್ನ ದಂಡಿಸು!
ನಿಸ್ಸ ಾಯಕರನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡ!

13ದುಷ್ಟರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದಿ್ದರುವುದೇಕೆ?
ಆತನು ತಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ?

14ಯೆಹೋವನೇ, ಆ ದುಷ್ಟರ ಕೂ್ರರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ ನೀನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ನೋಡುವೆ.

ಅವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಾಯರ್ನಿರತ ಾಗು.
ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿರುವವರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು.

ಅ ಾಥರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವವನು ನೀನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!
* 10:5: ಅವರು… ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನಿನ್ನ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಅವನಿಗಿಂತ ಬಹುಉನ್ನತ ಾಗಿದೆ.”
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15 ಕೆಡುಕರನು್ನ ಾಶ ಾಡು.
ನಿನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಅವರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡು!

16ಯೆಹೋವನು ಸ ಾ ಾಲವೂ ಾಜ ಾಗಿರುವನು.
ಆತನು ತನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಕೆಡುಕರನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವನು.

17ಯೆಹೋವನೇ, ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ನೀನು ಕೇಳುವೆ.
ಅವರ ರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಅವರನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸುವೆ.

18ಯೆಹೋವನೇ,ಅ ಾಥರನೂ್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಲ್ಪಟ್ಟವರನೂ್ನ ಸಂರ ಸು.
ಆಗ ಕೇವಲಮನುಷ ್ಯರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಾಗದು.

11
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1 ಾನುಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಹೀಗಿರಲು, “ನಿನ್ನ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಪ ಯಂತೆ ಾರಿಹೋಗು” ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುವುದೇಕೆ?

2ದುಷ್ಟರು ಬೇಟೆ ಾರರಂತಿ ಾ್ದರೆ;
ಅವರು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಅವಿತುಕೊಂಡಿರುವರು;
ಬಿಲು್ಲಗಳಿಗೆ ಾಣಗಳನು್ನ ಹೂಡಿ ನೀತಿವಂತರ ಹೃದಯಕೆ್ಕ ನೇರ ಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವರು.

3ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳೇ ಾಶ ಾಗುತಿ್ತದ್ದರೆ
ನೀತಿವಂತನು ಏನು ಾಡ ಾದೀತು?

4ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು

ಮನುಷ ್ಯರ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಗಮನಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಆತನ ಕಣು್ಣಗಳು ಅವರನು್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸುತಿ್ತವೆ.

5ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕುವನು.
ಆದರೆ ಆತನು ದುಷ್ಟರನೂ್ನ ಹಿಂಸಕರನೂ್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವನು.

6ಆತನು ಆ ದುಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಗಂಧಕಗಳಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸುವನು.
ಅವರಿಗೆ ಸಿಕು ್ಕವುದೆಂದರೆ ಾದಉರಿ ಾಳಿ ಂದೇ.

7 ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ನೀತಿಸ್ವರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; ಆತನು ಾ್ಯಯವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ.
ನೀತಿವಂತರು ಆತನಮುಖವನು್ನ ನೋಡುವರು.

12
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು!

ಒಳೆ್ಳಯವರೆ ಾ್ಲ ಕೊನೆಗೊಂಡರು.
ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳಲಿ್ಲ ನಿಜ ಾದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳುಉಳಿದೇ ಇಲ್ಲ.

2ಜನರು ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವರು.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಸುಳಿ್ಳನಿಂದಮುಖಸು್ತತಿ ಾಡುವರು.

3ಸು ಾ್ಳಡುವ ಆ ತುಟಿಗಳನೂ್ನ ಕಟು್ಟಕಥೆಗಳನು್ನ ಹೇಳುವ
ಆ ಾಲಿಗೆಗಳನೂ್ನ ಯೆಹೋವನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಲಿ.

4 “ ಾವು ಪ್ರಮುಖ ಾಗಲು ನಮ್ಮ ಸುಳು್ಳಗಳೇ ನಮಗೆ ಆ ಾರ.
ನಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಗಳು ಇರು ಾಗ ನಮಗೆ ಒಡೆಯ ಾಗಲು ಾರಿಗೆ ಾಧ್ಯ?” ಎಂದು ಅವರು
ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
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5ಆದರೆಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ದುಷ್ಟರು ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರಿಂದ ಕದು್ದಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಅಸ ಾಯಕರು ದುಃಖದಿಂದ ನಿಟು್ಟಸಿರು ಬಿಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಎದು್ದನಿಂತು, ಆ ಾಸಗೊಂಡಿರುವ ಅವರನು್ನ ಾ ಾಡುವೆನು.”

6ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳು
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಏಳು ಸಲ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿದ ಬೆಳಿ್ಳಯಂತೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿವೆ.

7ಯೆಹೋವನೇ,ಅಸ ಾಯಕರನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸು.
ಅವರನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಸಂರ ಸು.

8ಆ ದುಷ್ಟರು ಪ್ರಮುಖರಂತೆ ವತಿರ್ಸಿದರೂ
ಅವರು ಕೇವಲ ನಕಲಿ ಆಭರಣಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.

13
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ಮರೆತಿರುವೆ?

ನನ್ನನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಮರೆತುಬಿಡುವೆ ಾ?
ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ನನಗೆಮರೆ ಾಗಿರುವೆ?

2 ಾನು ದುಃಖ ಾ್ರಂತ ಾಗಿ ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತರಬೇಕು?
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಜಯಗಳಿಸಬೇಕು?

3ನನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೃಷಿ್ಟಯಿಟು್ಟ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ಾನು ಾಯಲೇಬೇ ಾಗುವುದು!

4ಆಗ ವೈರಿಯು, “ ಾನು ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದೆ!” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತ
ನನ್ನ ಬೀಳುವಿಕೆಯನು್ನ ಕಂಡು ಸಂತೋಷಪಡುವನು.

5 ಾನಂತೂ ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ಹೃದಯವುಹಷಿರ್ಸುವುದು.

6ಯೆಹೋವನು ಮಹೋಪ ಾರಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವುದರಿಂದ
ಆತನಿಗೆ ಹಷರ್ಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡುವೆನು.

14
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಮೂಢರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ, “ದೇವರಿಲ್ಲ” ಎಂದುಕೊಳು್ಳವರು.

ಮೂಢರು ಭಯಂಕರ ಾದ ಅಸಹ್ಯಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವರು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವವರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.

2ದೇವರಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕುವ ಬುದಿ್ಧವಂತರು ಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದರೋ
ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಪರಲೋಕದಿಂದಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ನೋಡುವನು.

3ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ದೇವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವವನು ಇಲ್ಲ;
ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಇಲ್ಲ.
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4ಅವರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲವೇ?
ಅವರು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಆ ಾರವನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ನುಂಗಿಬಿಡು ಾ್ತರೆ.
ಅವರುಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ.

5-6ಬಡವರ ಬುದಿ್ಧ ಾತನು್ನ ಆ ದುಷ್ಟರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ ಬಡವರು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದುಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ.

ಆದರೆ ದೇವರು ನೀತಿವಂತರೊಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ದುಷ್ಟರು ಭಯ ಾ್ರಂತ ಾಗುವರು.

7ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದಮೇಲಿರು ಾತನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ರ ಸುವನೇ?
ಯೆಹೋವನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸೆರೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ ಸೆರೆ ಾಸದಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ.

ಯೆಹೋವ ಾದರೋ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವನು;
ಆಗ ಾಕೋಬ್ಯರು ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳವರು; ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹಷಿರ್ಸುವರು.

15
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಎಂಥವನು ಾಸಿಸಬಲ್ಲನು?

ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದಮೇಲೆ ಎಂಥವನು ನೆಲಸಬಲ್ಲನು?
2ಅವನು ನಿದೋರ್ಷಿಯೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವವನೂ

ಹೃದಯದಿಂದ ಸತ್ಯವನು್ನ ಾ ಾಡುವವನೂ ಆಗಿರಬೇಕು.
3ಅವನುಚಾಡಿ ಹೇಳದವನೂ ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಾಡದವನೂ

ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ ನಿಂದಿಸದವನೂ ಆಗಿರಬೇಕು.
4ಅವನು ದೇವದೂಷಕರನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವವನೂ

ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರನು್ನ ೌರವಿಸುವವನೂ
ತನಗೆ ತೊಂದರೆ ಾದರೂ

ಕೊಟ್ಟ ಾತಿಗೆ ತಪ್ಪದವನೂ ಆಗಿರಬೇಕು.
5ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಾಲಕೆ್ಕ ಬಡಿ್ಡ ಕೇಳದವನೂ

ನಿರಪ ಾಧಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದವನೂ ಆಗಿರಬೇಕು.
ಹೀಗೆ ಜೀವಿಸುವವನು

ದೇವರಿಗೆ ಸಮೀಪ ಾಗಿಯೇ ಇರು ಾ್ತನೆ.*
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ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡು. ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.
2 ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನೀನೇ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು.

ನನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನಲ್ಲ ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾತನು ನೀನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.
3ಯೆಹೋವನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅತಿಶಯ ಾದವುಗಳನು್ನ ಾಡುವನು;

ಅವರಮೇಲೆ ತನಗಿರುವ ನಿಜ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವನು.

4ಆದರೆ ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಕೇಡುಗಳು ಹೆಚಾ್ಚಗುತ್ತವೆ.
ಅವರು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ರಕ್ತದ ಾಣಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಾಲು ಾರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಹೆಸರುಗಳನೂ್ನ ಾನು ಉಚ್ಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

5ನನ್ನ ಾಲೂ ನನ್ನ ಾತೆ್ರಯೂಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತವೆ.
* 15:5: ಹೀಗೆ… ಸಮೀಪ ಾಗಿಯೇ ಇರು ಾ್ತನೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ.”
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ನನಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿದು್ದ ನನ್ನ ಾಲನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು ಾತನು ನೀನೇ.
6ನನ್ನ ಾಲು* ರಮಣೀಯ ಾಗಿದೆ.

ನನ್ನ ಾ್ವಸವು† ಬಹು ಸುಂದರ ಾಗಿದೆ.
7ನನ್ನ ಆಲೋಚ ಾಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು;

ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೂ, ಆತನು ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಅಂತ ಾತ್ಮದಲಿ್ಲ ಬೇರೂರಿಸುವನು.

8 ಾನುಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ಎದುರಿನಲೆ್ಲೕ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ಆತನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ಾನೆಂದಿಗೂ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ.

9ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯವೂಆತ್ಮವೂಉ ಾ್ಲಸಪಡುತ್ತವೆ.
ನನ್ನ ದೇಹವೂಸುರ ತ ಾಗಿರುವುದು.

10 ಾಕೆಂದರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಾ ಾಳದಲಿ್ಲ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರನನು್ನ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಳೆಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

11ನೀನು ನನಗೆ ಜೀವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವೆ.
ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಪರಿಪೂಣರ್ ಸಂತೋಷವಿರುವುದು;
ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ಆನಂದವಿರುವುದು.
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ಾ್ರಥರ್ನೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.

1ಯೆಹೋವನೇ, ಾ್ಯಯ ಾದ ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ನನ್ನ ರೆಯನು್ನ ಆಲೈಸು, ನನ್ನ ಯ ಾಥರ್ ಾದ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

2ನನ್ನ ಕುರಿ ಾಗಿ ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪುರ್ ನಿನಿ್ನಂದಲೇ ಬರಲಿ.
ನೀನು ಸತ್ಯವನು್ನ ನೋಡಬ ಾ್ಲತ ಾಗಿರುವೆ.

3ನೀನು ನನ್ನ ಅಂತ ಾಳವನು್ನ ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಪರೀ ಸಿರುವೆ.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸಿ ಾಗ

ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾವ ದೋಷವೂ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ.
ಾನು ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.

4ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು
ನನಿ್ನಂ ಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದೆ್ದೕನೆ.

5ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡು ಾ್ತ ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಾದವು ತಪು ್ಪ ಾರಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.

6ದೇವರೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆ ಾಗಲೆ್ಲ ಾ್ಲ,
ನೀನು ನನಗೆಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಲೂ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

7ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಯಿಟಿ್ಟರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ
ನೀನು ಸ ಾಯ ಾಡುವೆ;

ಅವರು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತ ಾದ ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೂ ಕಿವಿಗೊಡು.

8ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನ ಗುಡೆ್ಡಯಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಸಂರ ಸು.
ನಿನ್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗಳಮರೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಕೊ.

9ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ದುಷ್ಟರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ ಾಡು.
ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟರುವ ಜನರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಸಂರ ಸು.

10ಆ ದುಷ್ಟರು ಗವಿರ್ಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
* 16:6: ಾಲು ಅಥ ಾ “ಭೂಮಿಯ ಾಗ.” † 16:6: ಾ್ವಸ ಇದರ ಅಥರ್: ಪ್ರತಿ ಂದು ಯೆಹೂದ್ಯ ಕುಟುಂಬವು
ದೇವರಿಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದ ಭೂಮಿ.
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ಅವರು ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
11ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಬಂದು ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ;

ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.*
12ಅವರು ಬೇಟೆ ಾಗಿ ಾಯುತಿ್ತರುವ ಸಿಂಹಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ;

ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಹೊಂಚು ಾಕುತಿ್ತರುವ ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.

13ಯೆಹೋವನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು,† ವೈರಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು.
ಅವರನು್ನ ಶರಣಾಗತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡು.
ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಪ್ರ ೕಗಿಸಿ ದುಷ್ಟರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

14ಯೆಹೋವನೇ,ಈಲೋಕ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಜೀವಿಸುವ ಜನರಿಂದ
ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ ಾಡು.

ನಿನ್ನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ರೆಯಿಡುವ ಅನೇಕರು ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ.
ಅವರಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಹೇರಳ ಾಗಿ ದಯ ಾಲಿಸು.
ಅವರಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮ್ಮಕ ್ಕಳಿಗೂ ಬೇ ಾದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒದಗಿಸಿಕೊಡು.

15 ಾನು ಾ್ಯಯ ಾ್ಕಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮುಖದ ದಶರ್ನ ಾಗುವುದು.
ಎಚೆ್ಚ ಾ್ತಗ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ದಶರ್ನದಿಂದ ತೃಪ್ತ ಾಗಿರುವೆನು.
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ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನನು್ನ ೌಲನಿಂದಲೂ ಅವನ ಸೈನ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ರ ಸಿ ಾಗ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ನನ್ನ ಬಲ ಾಗಿರುವಯೆಹೋವನೇ,

ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು!

2ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಬಂಡೆಯೂ* ನನ್ನ ಕೋಟೆಯೂ
ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಗಿರಿಯೂ ನನ್ನ ಗು ಾಣಿಯೂ
ನನ್ನ ರಕ್ಷಣಾಬಲವೂನನ್ನ ದುಗರ್ವೂಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

3ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ಾನು ಆತನಿಗೆ ರೆಯಿಟಾ್ಟಗ ನನ್ನನು್ನ ವೈರಿಗಳಿಂದ ರ ಸಿದನು.

4ಮರಣಕರ ಾದ ಹಗ್ಗಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡವು.
ಾಶಪ್ರ ಾಹವು ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತತು್ತ.

5 ಾ ಾಳದ ಹಗ್ಗಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಿದ್ದವು.
ಮರಣಕರ ಾದಉರುಲುಗಳು ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲದ್ದವು.

6ಆಗ ಾನು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಂಡೆನು;
ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ರೆಯಿಟೆ್ಟನು.

ಆತನು ತನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿದನು;
ನನ್ನ ರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟನು.

7ಆಗ ಆತನಿಗೆ ಸಿಟೆ್ಟೕರಿದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಗಡಗಡನೆ ನಡುಗಿತು;
* 17:11: ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಅವರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಸಲು ದೃಷಿ್ಟಯಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.” † 17:13:
ಯೆಹೋವನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತ ಾಗ ಮತು್ತ ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಅದನು್ನ ಯುದ್ಧದೊಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋ ಾಗ ಜನರು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದರು. ದೇವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 10:35-36

ನೆಯ ವಚನಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ. * 18:2: ಬಂಡೆ ದೇವರ ಹೆಸರು. ಆತನು ಕೋಟೆಯಂತಿ ಾ್ದನೆ ಅಥ ಾ ಬಲ ಾದ ಸುರ ತ
ಸ್ಥಳದಂತಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
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ಪವರ್ತಗಳ ಬು ಾದಿಗಳು ಕಂಪಿಸಿದವು.
8ಆತನಮೂಗಿನಿಂದ ಹೊಗೆಯು ಬಂದಿತು;

ಆತನ ಾಯಿಂದ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯೂ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಗಳೂಬಂದವು.
9ಆತನು ಆ ಾಶವನು್ನ ಹರಿದು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದನು.

ಆತನು ದಟ್ಟ ಾದ ಕಪು ್ಪ ೕಡದಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡನು.
10 ಕೆರೂಬಿಗಳಮೇಲೆ ಆಸೀನ ಾಗಿ

ಾಯುವೇ ತನ್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಾರಿಬಂದನು.
11ಆತನನು್ನ ಗು ಾರದಂತೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದಟ್ಟ ಾದ ಕಪು ್ಪ ೕಡದಲಿ್ಲ

ಆತನು ಮರೆ ಾದನು.
12ಬಳಿಕ, ಆತನಉಜ್ವಲ ಾದ ಪ್ರ ಾಶವು ೕಡಗಳನು್ನ ಛೇದಿಸಿಕೊಂಡು ನುಗ್ಗಲು

ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯು ಸುರಿಯಿತು;ಮಿಂಚುಗಳು ಹೊಳೆದವು.
13ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಗುಡುಗಿದನು;

ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರು ತನ್ನ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳುವಂತೆ ಾಡಿದನು.
14ಆತನು ಾಣಗಳನು್ನ† ಎಸೆದು ವೈರಿಗಳನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು;

ಸಿಡಿಲುಮಿಂಚುಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ಕಳವಳಗೊಳಿಸಿದನು.

15ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾಗ
ಬಿರು ಾಳಿಯು ಬೀಸತೊಡಗಿ ನೀರನು್ನ ನೂಕಲು

ಸಮುದ್ರದ ತಳವೇ ಾಣಿಸಿತು.
ಭೂಮಿಯಅಸಿ್ತ ಾರಗಳೂ ಾಣಿಸಿದವು.

16ಆತನು ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಿಂದ ಕೈಚಾಚಿ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದನು.
ಆತನು ನನ್ನ ಕೈಹಿಡಿದು ನೀರಿನಿಂದಮೇಲೆತಿ್ತದನು.

17ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ವೈರಿಗಳು
ನನಗಿಂತ ಬಲ ಾಗಿಯೂ ಶಕ್ತ ಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರು; ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಅವರಿಂದ ರ ಸಿದನು.

18 ಾನು ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು,
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ಬಂದನು.

19ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದನು;
ನನ್ನನು್ನ ಸುರ ತ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.

20 ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿ ಾಗಿದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡಿದನು;
ಾನು ತಪ್ಪನು್ನ ಾಡಿಲ್ಲದ ಾರಣ ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿದನು.

21 ಾಕೆಂದರೆ ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದನು;
ನನ್ನ ದೇವರ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾನು ಾಪ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

22 ಾನು ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ಆ ಗಳನೂ್ನ
ಾ ಾಗಲೂ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ.

23ಆತನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿದೋರ್ಷಿ ಾಗಿದೆ್ದನು.
ಾಪದಲಿ್ಲ ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿದೆ್ದನು.

24ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾನು ನೀತಿವಂತನೂ ನಿರಪ ಾಧಿಯೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ
ಆತನು ನನಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

25ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರನು್ನ
ನೀನು ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ.

ನಿನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವವರಿಗೆ
† 18:14: ಾಣಗಳುಅಂದರೆ “ಮಿಂಚು.”
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ನೀನೂ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವೆ.
26ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೂ ಶುದ್ಧರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿಯೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಇರುವೆ;

ದುಷ್ಟರಿ ಾದರೋ ಶತು್ರ ಾಗಿರುವೆ.
27ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ದೀನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವೆ.

ಗವಿರ್ಷ್ಠರಿ ಾದರೋ ಅವ ಾನ ಾಡುವೆ.
28ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೀಪವನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುವವನು ನೀನೇ.

ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಕತ್ತಲೆಯನು್ನ ಬೆಳಕ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು.
29ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸ ಾಯದಿಂದ ಾನು ಸೈನಿಕರೊಡನೆ ಓಡಬಲೆ್ಲ.

ನನ್ನ ದೇವರ ಸ ಾಯದಿಂದ ಾನು ಶತು್ರಗಳ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಹತು್ತವೆನು.

30ದೇವರ ಾಗರ್ಗಳು ನಿಷ ್ಕಳಂಕ ಾಗಿವೆ;
ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳು ಸತ್ಯ ಾಗಿವೆ.
ಆತನು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಯಿಟಿ್ಟರುವವರನು್ನ ಸಂರ ಸುವನು.

31ಯೆಹೋವನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಾವ ದೇವರೂ ಇಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ದೇವರಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಾವ ಬಂಡೆಯೂ ಇಲ್ಲ.

32ಆತನೇ, ನನಗೆ ಬಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು;
ಶುದ್ಧ ಜೀವನವನು್ನ ನಡೆಸಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.

33ಆತನು ನನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ‡ ವೇಗಗೊಳಿಸುವನು.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಸಿ್ಥರಗೊಳಿಸುವನು; ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಬೀಳದಂತೆ ದೃಢಪಡಿಸುವನು.

34ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸುವನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ತೋಳುಗಳುದೊಡ್ಡ ಬಿಲಿ್ಲನಿಂದ ಾಣವನು್ನ ಎಸೆಯಬಲ್ಲವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಬಲ ಾದ ಬಿಲಿ್ಲನ ತಂತಿಯನು್ನ ಎಸೆಯಬಲೆ್ಲ.

35ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ವಿಜಯದ ಗು ಾಣಿಯನು್ನ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ನನಗೆ ಆ ಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪದೇಪದೇ ಬಲಗೊಳಿಸಿರುವೆ.

36ದೇವರೇ, ಾನು ಮುಗ್ಗರಿಸದೆ ನಡೆಯಲು
ನನ್ನ ಾಲುಗಳನೂ್ನ ಹರಡುಗಳನೂ್ನ ಬಲಗೊಳಿಸು.

37ಆಗ ಾನು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಹಿಡಿಯಲು ಶಕ್ತ ಾಗುವೆ.
ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವ ತನಕ ಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

38 ಾನು ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಏಳ ಾರದಂತೆ ಾಡುವೆನು;
ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನ ಾದಗಳ ಕೆಳಗೇ ಇರುವರು.

39ದೇವರೇ,ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಬಲಿಷ್ಠನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ;
ಎ ಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಬೀಳುವಂತೆ ಾಡಿದೆ.

40ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಕತಿ್ತನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಕೆಳಗುರುಳಿಸಲು
ನೀನು ನನಗೆ ಅವ ಾಶನೀಡಿದೆ.

41ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.
ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ರ ಸಲು ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಅವರುಯೆಹೋವನನೂ್ನ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು;
ಆದರೆ ಆತನೂ ಅವರಿಗೆಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ.

42 ಾನು ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಹೊಡೆದು ತುಂಡುತುಂಡು ಾಡುವೆನು; ಜಜಿ್ಜ ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡುವೆನು;
‡ 18:33: ಜಿಂಕೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಹೆಣು್ಣಜಿಂಕೆ.”
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ಾಳಿ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಧೂಳಿನಂತೆ ಅವ ಾಗುವರು.
43ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

ಆ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡು.
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದವರೂ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುವರು.

44ಅವರು ನನ್ನ ಕುರಿ ಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ವಿಧೇಯ ಾಗುವರು.
ಆ ವಿದೇಶಿಯರು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಭಯದಿಂದಿರುವರು.

45ಆ ವಿದೇಶಿಯರು ಧೈಯರ್ವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ನಡುಗು ಾ್ತ
ತಮ್ಮ ಕೋಟೆಗಳಿಂದ ಬರುವರು.

46ಯೆಹೋವನು ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನನ್ನ ಬಂಡೆ ಾಗಿರುವ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.
ನನ್ನನು್ನ ರ ಸುವ ದೇವರು ಮಹೋನ್ನತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

47ದೇವರು ನನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸಿ
ಅವರನು್ನ ನನಗೆ ಅಧೀನಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
48ಯೆಹೋವನೇ, ಶತು್ರಗಳಿಂದ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡಿದೆ.

ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನೀನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆ;
ಕೂ್ರರಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದೆ.

49ಯೆಹೋವನೇ,ಈ ಾರಣದಿಂದ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸು್ತತಿಸುವೆನು;
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕುರಿತು ಾಡುಗಳನು್ನ ಾಡುವೆನು.

50ಆತನು ಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಾಜನಿಗೆ ಅನೇಕಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಜಯವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವನು;
ಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಾಜನಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರುವನು.
ಆತನು ಾವೀದನಿಗೂ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವನು.

19
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಆ ಾಶಮಂಡಲವುದೇವರಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು.

ಗಗನವು ಆತನ ಕೈಕೆಲಸವನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದು.
2ಪ್ರತಿ ಂದು ದಿನವೂಅದರ ಕುರಿತು ಹೊಸ ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದು.

ಪ್ರತಿ ಂದು ಾತಿ್ರಯೂ ಅದರ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು.
3ಅವುಗಳ ಾ ಾಗಲಿ

ನುಡಿಗ ಾಗಲಿ ಸ್ವರ ಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸದು.
4ಆದರೂ ಅವುಗಳ ಸಂದೇಶವು ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡುತ್ತದೆ;

ಭೂಮಿಯಕಟ್ಟಕಡೆಗಳವರೆಗೂ ಾ್ಯಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಆ ಾಶವು ಸೂಯರ್ನಿಗೆಮನೆಯಂತಿದೆ.
5 ಮದುವೆಯ ಮಂಟಪದಿಂದ ಆನಂದದಿಂದ ಬರುವ ಮದುಮಗನಂತೆ ಸೂಯರ್ನು
ಮುಂಜಾನೆಉದಯಿಸುವನು.

ಕಿ್ರೕ ಾಪಟುವಿನಂತೆ
ಸೂಯರ್ನು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಓಡ ಾರಂಭಿಸುವನು.

6ಸೂಯರ್ನು ಆ ಾಶದ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದಉದಯಿಸಿ
ಮತೊ್ತಂದು ಕೊನೆಗೆ ಓಡು ಾ್ತಹೋಗುವನು.
ಅವನ ಾಪಕೆ್ಕ ಾವುದೂಮರೆ ಾಗಿರ ಾರದು.



ಕೀತರ್ನೆಗಳು 19:7 512 ಕೀತರ್ನೆಗಳು 20:5

7ಯೆಹೋವನಉಪದೇಶಗಳು ನಿಷ ್ಕಳಂಕ ಾಗಿವೆ.
ಅವುದೇವಜನರಿಗೆ ಬಲವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತವೆ.

ಯೆಹೋವನ ಕಟ್ಟಳೆಯು ಭರವಸೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿದೆ.
ಅದುಮೂಢರನು್ನ ಾನಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತದೆ.

8ಯೆಹೋವನ ನಿಯಮಗಳು ನೀತಿಯ ಕಟ್ಟಳೆಗ ಾಗಿವೆ.
ಅವುಮನುಸ್ಸನು್ನ ಸಂತೋಷಗೂಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ ಆ ಗ ಾಗಿವೆ.
ಅವು ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕನು್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ.

9ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಡುವ ಭಯಭಕಿ್ತಯು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ;
ಅದು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.

ಯೆಹೋವನ ವಿಧಿಗಳುಯ ಾಥರ್ ಾಗಿವೆ;
ಅವು ಾ ಾಗಲೂ ಾ್ಯ ಾನು ಾರ ಾಗಿವೆ.

10ಆತನಉಪದೇಶಗಳು ಬಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅಮೂ್ಯಲ್ಯ ಾಗಿವೆ;
ಅಪ್ಪಟ ಾದ ಜೇನುತುಪ್ಪಕಿ್ಕಂತಲೂಮಧುರ ಾಗಿವೆ.

11ಆತನಉಪದೇಶಗಳು ಆತನ ಸೇವಕನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತವೆ;
ಅವುಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು.

12ಯೆಹೋವನೇ, ಾವನೂ ತನ್ನ ತಪು ್ಪಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಗುಪ್ತ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಲು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಡ.

13ನನ್ನ ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾಪ ಾಡಲು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಡ.
ಆ ಾಪಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಆಳದಿರಲಿ.

ನೀನು ಸ ಾಯ ಾಡಿದರೆ
ಾನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಾಪದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತ ಾಗಿಯೂ ಇರಲು ಾಧ್ಯ.

14ನನ್ನ ಾತುಗಳೂ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳೂನಿನಗೆಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗಿರಲಿ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀವೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ಾಗಿರುವೆ.* ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು ಾತನು ನೀನೇ.
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ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ರೆಯನು್ನ ಕೇಳಲಿ.

ಾಕೋಬನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರ ಾ್ಯತಿಪಡಿಸಲಿ.
2ಆತನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿ.

ಚೀ ೕನಿನಿಂದ ನಿನಗೆ ಆ ಾರ ನೀಡಲಿ.
3ನೀನು ಅಪಿರ್ಸಿದ ಾಣಿಕೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಆತನು ಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಆತನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
4ಆತನು ನಿನ್ನ ಬಯಕೆಗಳನು್ನ ಈಡೇರಿಸಲಿ.

ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಲಿ.
5ದೇವರು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು ಾಗ ಹಷಿರ್ಸುವೆವು.

ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡೋಣ.
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಲಿ.

* 19:14: ಬಂಡೆ ಕೆಲವು ಸಲ, ಸೂಯರ್ನ ಾಪದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ವಿ ಾಲ ಾದ ಬಂಡೆ ಎಂಬಥರ್ವನು್ನ
ಇದು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇನೂ್ನ ಕೆಲವುಸಲ,ತಮ್ಮವೈರಿಗಳಿಂದತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡುಸಂರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿಜನರುಓಡಿಹೋಗುವಕೋಟೆಎಂಬಥರ್ವನು್ನ
ಇದು ಕೊಡುತ್ತದೆ.
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6 ಯೆಹೋವನು ಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಾಜನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆಂದು ಈಗ ನನಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಯಿತು.

ದೇವರು ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಜನಿಗೆ ಪರಲೋಕದಿಂದಉತ್ತರಿಸಿದನು;
ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವನನು್ನ ರ ಸಿದನು.

7 ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ರಥಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವರು.
ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸೈನಿಕರುಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವರು.
ಾ ಾದರೋ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆವು.

8ಅವರು ಸೋತುಹೋದರು;ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದರು;
ಾ ಾದರೊ ಜಯಗಳಿಸಿದೆವು! ಾವು ಜಯಪ್ರದ ಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವೆವು!

9 ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಾಜನನು್ನ ರ ಸಿದನು!
ಾವು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ರೆಯಿಟಾ್ಟಗ ಆತನು ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.
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ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಬಲವು ಾಜನನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವುದು.

ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯು ಅವನನು್ನ ಹಷರ್ಗೊಳಿಸುವುದು.
2 ಾಜನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಾಗ

ನೀನು ಅವನ ಕೋರಿಕೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಈಡೇರಿಸಿದೆ.

3ನೀನು ಾಜನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರುವೆ.
ಅವನ ತಲೆಗೆ ಬಂ ಾರದ ಕಿರೀಟವನು್ನ ತೊಡಿಸಿರುವೆ.

4ಅವನು ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂ ಾಗ ನೀನು ದಯ ಾಲಿಸಿದೆ.
ದೇವರೇ, ನೀನು ಾಜನಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ಜೀವಿತವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

5ನೀನು ಾಜನಿಗೆ ಜಯವನು್ನ ದೊರಕಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ ೌರವವನೂ್ನ ಹೊಗಳಿಕೆಯನೂ್ನ ಬರ ಾಡಿದೆ.

6ನೀನು ಾಜನಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
ಅವನು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಯನಂದಪಡುವನು.

7 ಾಜನುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಯೇ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ;
ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ನಿ ಾಶೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

8ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠತನವನು್ನ ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀನು ತೋರಿಸುವೆ.
ನೀನು ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯು ಸೋಲಿಸುವುದು.

9ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಾಜನೊಂದಿರು ಾಗ
ಅವನುಉರಿಯುವ ಕುಲಿಮೆಯಂತಿರುವನು.

ಅವನ ಕೋಪವು ಧಗಧಗಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಸುಡುವುದು;
ಅವನು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು.

10ಅವನ ಶತು್ರಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳು ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ;
ಅವುಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಾಗುತ್ತವೆ.

11 ಾಕೆಂದರೆ,ಅವರು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದು ಾಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.
ಅವರು ಕುತಂತ್ರಗಳನು್ನ ಾಡಿದರೂಯಶಸಿ್ವ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

12ನಿನ್ನ ಬಿಲು್ಲಗಳಿಂದ ಾಣಗಳನು್ನ ನೀನು ಎಸೆಯು ಾಗ
ಅವರು ಬೆನು್ನಕೊಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗುವರು.

13ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
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ನಿನ್ನ ಮಹತ್ವದ ಬಗೆ್ಗ ಾದ್ಯ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಾಡುವೆವು.
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ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ! ಾಕೆ ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದಿರುವೆ?

ನನ್ನನು್ನ ರ ಸದೆ ಾಕೆ ಬಹುದೂರ ಾಗಿರುವೆ!
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಗೋ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೂ ಕೇಳದೆ ಾಕೆ ಬಹದೂರ ಾಗಿರುವೆ?

2ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಂಡೆನು,
ಆದರೂ ನೀನು ನನಗೆಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಾತಿ್ರಯಲೂ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳತ್ತಲೇ ಇದೆ್ದನು.

3ದೇವರೇ, ಪರಿಶುದ್ಧನು ನೀನೇ.
ನೀನು ಾಜನಂತೆ ಕುಳಿತಿರುವೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸು್ತತಿಗಳೇ ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನ.

4ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದ್ದರು.
ಅವರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದ್ದರು, ನೀನು ಅವರನು್ನ ರ ಸಿದೆ.

5ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ರೆಯಿಟಾ್ಟಗ ಅವರನು್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದೆ.
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದ್ದ ಅವರಿಗೆ ನಿ ಾಶೆ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

6ಹೀಗಿರಲು, ಾನು ಹುಳವೇ? ಾನು ಮನುಷ ್ಯನಲ್ಲವೇ?
ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ಾಚಿಕೆಪಡು ಾ್ತರೆ;ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸು ಾ್ತರೆ.

7ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಗೇಲಿ ಾಡುವರು.
ಅವರು ಓರೆ ತುಟಿ ಾಡಿ ತಲೆ ಾಡಿಸು ಾ್ತ,

8 “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಡು,
ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಬಹುದು.
ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುವು ಾದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ರ ಸುವನು”
ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ.

9 ಾನಂತೂ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಹುಟಿ್ಟದ ದಿನದಿಂದಲೂ ನನ್ನನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸಿದವನು
ನೀನೇ.
ಾನಿನೂ್ನ ಾಯಿಯಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಸಂತೈಸಿದವನು ನೀನೇ.

10ಹುಟಿ್ಟದ ದಿನದಿಂದಲೂ ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವ ಾಗಿರುವೆ.
ಾಯಿಯಗಭರ್ದಿಂದ ಬಂದಂದಿನಿಂದಲೂ ನನ್ನನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸಿದವನು ನೀನೇ.

11ಹೀಗಿರಲು, ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆಯಬೇಡ!
ಆಪತು್ತ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ, ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.

12ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ;
ಅವರು ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಹೋರಿಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.

13 ಾ್ರಣಿ ಂದನು್ನ ಸೀಳಿ ಾಕು ಾ್ತ ಗಜಿರ್ಸುವ ಸಿಂಹದಂತೆ
ಅವರ ಾಯಿಗಳುಅಗಲ ಾಗಿ ತೆರೆದಿವೆ.

14ನೆಲದಮೇಲೆ ಸುರಿದ ನೀರಿನಂತೆ
ನನ್ನ ಬಲವು ಇಲ್ಲ ಾಗಿದೆ;

ಮೂಳೆಗಳು ಸಡಿಲಗೊಂಡಿವೆ;
ಹೃದಯವುಮೇಣದಂತೆ ಕರಗಿಹೋಗಿದೆ.

15ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯು ಒಡೆದುಹೋದಮಡಿಕೆಯಒಣ ತುಂಡಿನಂತಿದೆ.
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ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಯು ಾಯಿಮೇ ಾ್ಭಗಕೆ ್ಕ ಅಂಟಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮಣಿ್ಣಗೆ ಸೇರಿಸಿರುವೆ.

16ದುಷ್ಟರು ಾಯಿಗಳಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನ್ನ ಕೈಗಳನೂ್ನ ಾಲುಗಳನೂ್ನ ತಿವಿದಿ ಾ್ದರೆ.*

17ನನ್ನ ಮೂಳೆಗಳು ಎದು್ದ ಾಣುತಿ್ತವೆ!
ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ದಿಟಿ್ಟಸಿ ನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ!
ಅವರು ನನ್ನನೆ್ನೕ ನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ!

18ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ ಾಲು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು;
ನನ್ನ ನಿಲುವಂಗಿ ಾಗಿ ಚೀಟು ಾಕುವರು.

19ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆಯಬೇಡ!
ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಲ! ಬೇಗನೆ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!

20ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ಸಿಕ ್ಕದಂತೆ ತನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ರ ಸು.
ನನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಜೀವವು ಾಯಿಗಳ ಾ ಾಗದಂತೆ ರ ಸು.

21ನನ್ನನು್ನ ಸಿಂಹದ ಾಯಿಂದ ಬಿಡಿಸು;
ಹೋರಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಸಂರ ಸು.

22ನಿನ್ನ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಹೇಳುವೆನು;
ಮ ಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಸುತಿ್ತಸುವೆನು.

23ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವವರೇ, ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ.
ಾಕೋಬನ ಸಂತತಿಗಳವರೇ,ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಘನ ಾನವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ!

ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ಆತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರಿ!
24 ಾಕೆಂದರೆ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವ ಬಡವರಿಗೆ ಆತನು ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆ; ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

ಆತನು ಾಚಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ;
ಆತನು ಅವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಆತನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ
ಆತನು ಅವರಿಗೆಮರೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

25ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿಮ ಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು;
ನನ್ನ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮುಂದೆ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.

26ಬಡವರು ತಿಂದು ತೃಪ್ತ ಾಗುವರು.
ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಬಂದವರೇ, ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ!
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಾ ಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಲಿ.†

27ದೂರದೇಶಗಳಲಿ್ಲರುವಜನರೆಲ್ಲರೂಯೆಹೋವನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡುಆತನಬಳಿಗೆಹಿಂತಿರುಗಲಿ.
ವಿದೇಶಗಳಿಲಿ್ಲರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲಿ.

28 ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನೇ ಾಜನು!
ಆತನು ಜ ಾಂಗಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆಳುವನು.

29ಬಲಿಷ್ಠರೂ ದೃಢ ಾಯರೂ ತಿಂದು ದೇವರಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.
ಾಯುವವರೂ ಸತು್ತಹೋಗಿರುವವರೂ ಆತನಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.

30ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಗಳವರುಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡುವರು.
ಆತನ ಕುರಿ ಾಗಿ ಾ ಾಗಲೂ ಹೇಳುತಿ್ತರುವರು.

* 22:16: ಅವರು … ತಿವಿದಿ ಾ್ದರೆ ಪು ಾತನ ಾಲದ ಗಿ್ರೕಕ್ ಅನು ಾದದ ಪ್ರ ಾರ. “ಅವರು ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಾಲುಗಳನು್ನ ತಿವಿದಿ ಾ್ದರೆ.” ಹೀಬೂ್ರವಿನಲಿ್ಲ, “ತಿವಿದಿ ಾ್ದರೆ”ಎಂಬಪದವೇ “ಸಿಂಹದಂತೆ”ಎಂಬಥರ್ವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. † 22:26:
ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಜೀವಿಸಲಿ.”
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31ಪ್ರತಿ ಂದು ತಲೆ ಾರಿನವರೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಆತನ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುವರು.‡

23
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ ನನಗೆ ಕುರುಬನು.

ನನಗೆ ಕೊರತೆಯೇ ಇಲ್ಲ.
2ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಹಸಿರು ಾವಲುಗಳಲಿ್ಲ ತಂಗಿಸುವನು.

ಪ್ರ ಾಂತ ಾದ ನೀರಿನ ತೊರೆಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸುವನು.
3ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನನ್ನ ಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿ

ನೀತಿ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸುವನು.
4 ಾನು ಾಗರ್ತ್ತಲಿನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯು ಾಗಲೂ

ನೀನು ನನೊ್ನಂದಿಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ದೊಣೆ್ಣಯೂಊರುಗೋಲೂ ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸುತ್ತವೆ.

5ವೈರಿಗಳ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನೀನು ನನಗೆ ಔತಣವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವೆ;
ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹಚಿ್ಚರುವೆ.
ನನ್ನ ಾತೆ್ರಯು ತುಂಬಿ ಹೊರಸೂಸುತಿ್ತದೆ.

6ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಶುಭವೂ ಕೃಪೆಯೂ ನನೊ್ನಂದಿಗಿರುತ್ತವೆ.
ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸುವೆನು.

24
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಭೂಮಿಯೂಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೂಯೆಹೋವನವೇ.

ಲೋಕವೂಅದರ ನಿ ಾಸಿಗಳೂಆತನವೇ.
2ಅದರ ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಾಗರದಮೇಲೆ ಾಕಿದವನು ಆತನೇ.

ಅದನು್ನ ಜಲ ಾಶಿಗಳಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟದವನೂ ಆತನೇ.

3ಯೆಹೋವನ ಪವರ್ತವನು್ನ ಹತು್ತವವರು ಎಂಥವ ಾಗಿರಬೇಕು?
ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವವರು ಎಂಥವ ಾಗಿರಬೇಕು?

4ಅವರು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿಲ್ಲದವರೂ
ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರೂ

ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ* ೕಸ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡದವರೂ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸದವರೂ ಆಗಿರಬೇಕು.

5ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಾ ಾಡುವನು;
ದೇವರು ಅವರನು್ನ ನಿರಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುವನು.

6ಆತನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರು ಇಂಥವರೇ.
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾಕೋಬನ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ಇಂಥವರೇ.

7ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲುಗಳೇ,ಉನ್ನತ ಾಗಿರಿ!
ಪು ಾತನ ಾ್ವರಗಳೇ, ತೆರದುಕೊಂಡಿರಿ.
ಮಹಿ ಾಸ್ವರೂಪ ಾದ ಾಜನು ಆಗಮಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

‡ 22:31: ಈವಚನಗಳನು್ನ ಹೀಬೂ್ರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟ. * 24:4: ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನನ್ನ ಾ್ರಣ.”
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8ಮಹಿ ಾಸ್ವರೂಪ ಾದ ಈ ಾಜನು ಾರು?
ಬಲಿಷ್ಠನೂಮ ಾಪ ಾಕ್ರಮಿಯೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನೇ ಆತನು.

9ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲುಗಳೇ,ಉನ್ನತ ಾಗಿರಿ!
ಪು ಾತನ ಾ್ವರಗಳೇ, ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರಿ.
ಮಹಿ ಾಸ್ವರೂಪ ಾದ ಾಜನು ಆಗಮಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

10ಮಹಿ ಾಸ್ವರೂಪ ಾದ ಈ ಾಜನು ಾರು?
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನೇ ಆ ಾಜನು. ಮಹಿ ಾಸ್ವರೂಪ ಾದ ಾಜನು ಆತನೇ.

25
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನಲೆ್ಲೕ ಮನಸಿ್ಸಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
2ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

ನನ್ನನು್ನ ನಿ ಾಶೆಗೊಳಿಸಬೇಡ.
ವೈರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಗೇಲಿ ಾಡದಂ ಾಗಲಿ!

3ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವವರು ನಿ ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾದರೋ ನಿ ಾಶ ಾಗುವರು.
ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

4ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು.
ನಿನ್ನ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು.

5ನನಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡು; ನಿನ್ನ ಸತ್ಯಗಳನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು.
ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು, ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ.
ಹಗಲೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ.

6ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ.
ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು.

7 ಾನು ೌವನಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಾಡಿದ ಾಪಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ.

ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಾಪಿಸಿಕೊ.

8ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನೂ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಾಪಿಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವನು.

9ಆತನು ದೀನರಿಗೆ ತನ್ನ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವನು.
ಆತನು ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಾ್ಯ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆಸುವನು.

10ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನೂ್ನ ಾ ಾ್ದನಗಳನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಜನರಿಗೆ
ಆತನ ಾಗರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವೂ ಸತ್ಯವೂ ಆಗಿವೆ.

11ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಅನೇಕ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಟೆ್ಟ.

12ಯೆಹೋವನು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಿಗೆ
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾದ ಜೀವ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸುವನು.
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13ಅವನು ಸುಖದಿಂದಿರುವನು.
ಆತನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶವನು್ನ ಅವನಮಕ್ಕಳು ಅನುಭವಿಸುವರು.

14ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಆಪ್ತಮಿತ್ರನಂತಿರುವನು.
ಆತನು ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವನು.

15ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ದೃಷಿ್ಟಸುತಿ್ತವೆ.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಬಿಡುಸುವನು.*

16ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಾಧೆಪಡುವವನೂ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನಗೆ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿ ಕರುಣೆತೋರು.

17ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸು.
ನನ್ನ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸು.

18ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಸಂಕಟವನೂ್ನ ತೊಂದರೆಗಳನೂ್ನ ನೋಡು.
ನನ್ನ ಾಪಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸು.

19ನನ್ನ ವೈರಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ದೃಷಿ್ಟಸಿನೋಡು.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ.

20ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡು, ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ನಿ ಾಶೆಗೊಳಿಸಬೇಡ.

21ದೇವರೇ, ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಒಳೆ್ಳಯವನು.
ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡು.

22ದೇವರೇ, ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ವೈರಿಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ ಾಡು.

26
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಾ್ಯಯವನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸು; ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಶುದ್ಧ ಾಗಿತೆ್ತಂದು ನಿರೂಪಿಸು.

ಾನುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಯೇ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದನು.
2ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ತಿಳಿದುಕೊ.

ನನ್ನ ಹೃದಯವನೂ್ನ ಮನಸ್ಸನೂ್ನ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಪರಿಶೋಧಿಸು.
3ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ನಿನ್ನ ಸತ್ಯಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವೆನು.
4ಅ ೕಗ್ಯ ಾದ ಅವರಲಿ್ಲ ಾನೂ ಒಬ್ಬನಲ್ಲ.

ಾನು ಕಪಟಿಗಳ ತೆ ಸೇರುವವನಲ್ಲ.
5ಆ ದುಷ್ಟ ತಂಡಗಳನು್ನ ಾನು ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ೕಸ ಾರರ ಆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಾನು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ.

6ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ* ಸುತ್ತಲೂ ನಡೆಯಲು
ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

7 ಾನು ನಿನಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡುವೆನು.
* 25:15: ಆತನು … ಬಿಡಿಸುವನು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಆತನು ನನ್ನ ಾಲುಗಳನು್ನ ಬಲೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುವನು.” * 26:6:
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಈಕೀತರ್ನೆ ಾರನು ಾಜಕನೂಲೇವಿಯನೂಆಗಿದಿ್ದರಬೇಕೆಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರನು್ನ ಸಭೆ ಸೇರಿಸುವುದರಲಿ್ಲ
ಇವನು ಾಯರ್ನಿರತ ಾಗಿದಿ್ದರಬಹದು. (ವಚನ 12) ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರು ಾತ್ರ ಸೇವೆ ಾಡಬಹು ಾದ ದೇ ಾಲಯದ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇವನು ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದರಬಹುದು. ವಚನದ ಈ ಾಗವನು್ನ “ ಾನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಜನರನು್ನ ಸೇರಿಸಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗುವಂತೆ” ಎಂದು ಸಹ ಅನು ಾದಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಅನು ಾದ ಾಡಿದರೆ, ಈ ಕೀತರ್ನೆ ಾರನು ತನ್ನನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದದು್ದ ಕೇವಲ ಆ ಾಧಕ ಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ಾಜಕ ಾಗಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಥರ್ವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
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ನಿನ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಾಡುವೆನು.
8ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಆಲಯವೂನಿನ್ನ ಮಹಿ ಾಗು ಾರವೂ

ನನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿದೆ.

9ಆ ಾಪಿಗಳ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಸೇರಿಸಬೇಡ.
ಆ ಕೊಲೆ ಾರರ ಜೀವದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಡ.

10ಅವರು ಜನರನು್ನ ವಂಚಿಸುವರು;
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು.

11 ಾ ಾದರೋ ನಿರಪ ಾಧಿ.
ನನಗೆ ಕರುಣೆತೋರಿ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

12 ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಅ ಾಯಗಳಿಂದ ಾ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
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ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನಗೆ ಬೆಳಕೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವೆ.

ಾನು ಾರಿಗೂ ಭಯಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ!
ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನವೂ ನೀನೇ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಾರಿಗೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ!
2ದುಷ್ಟರು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಆಕ್ರಮಣ ಾಡು ಾಗ

ಾವೇ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬೀಳುವರು.
3ಮ ಾಸೈನ್ಯವೇ ನನಗೆಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದರೂ ಾನು ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಸೈನಿಕರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದರೂ ಾನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಾನು
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

4ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತ

ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನು್ನ ವೀ ಸು ಾ್ತ
ಆತನ ಾಗರ್ದಶರ್ನವನು್ನ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ಇರಬೇಕೆಂಬ
ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅದನೆ್ನೕ
ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

5 ಾನು ಅ ಾಯದಲಿ್ಲರು ಾಗಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಸಂರ ಸು ಾ್ತನೆ;
ತನ್ನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಅಡಗಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಸುರ ತ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವನು.

6 ವೈರಿಗಳು ನನಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದ್ದರೂ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡುವನು!

ಆಗ ಾನು ಆತನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಸಹ ಧ ್ವನಿ ಡನೆಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು.
ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

7ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿ ನನಗೆಉತ್ತರಿಸು.
ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು.

8ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
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ದೇವರೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ.
9ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಬೇಡ:

ನಿನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಕೋಪದಿಂದ ತಳಿ್ಳಬಿಡಬೇಡ.
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು ನೀನೇ.

ನನ್ನನು್ನ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ! ತೊರೆದುಬಿಡಬೇಡ!
10ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟರೇನು;

ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
11ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ವೈರಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಾಗರ್ವನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸಿ

ನಿನ್ನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸು.
12ವೈರಿಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

ನನಗೆ ಕೇ ಾಗಲೆಂದು ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ಇಂಥ ವೈರಿಗಳ ಕೈಗೆ ನನ್ನನು್ನ
ಕೊಡಬೇಡ.

13ಯೆಹೋವನ ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ
ಾನು ಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತಮುಂಚೆ* ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ ಎಂಬ ದೃಢನಂಬಿಕೆ ನನ್ನಲಿ್ಲದೆ.

14ಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ!
ಬಲ ಾಗಿಯೂ ಧೈಯರ್ ಾಗಿಯೂ ಇರಿ!
ಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ!

28
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆ.

ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡ.

ಇಲ್ಲ ಾದರೆ
ಸತು್ತ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲರುವವರಂತೆ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವರು.

2ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ಕೈಯೆತಿ್ತ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕರುಣಿಸು.

3ನನ್ನನು್ನ ಆ ಕೆಟ್ಟವರೊಂದಿಗೆ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಡ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಿಗೆ “ಸ ಾ ಾನ ಾಗಲಿ”ಎಂದು ಹರಸಿದರೂಅವರ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಸಂಚುಗಳನು್ನ ಾಡುತ್ತರೆ.*

4ಅವರು ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಕೇಡುಗಳನು್ನ ಾಡುವರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೇ ಕೇ ಾಗುವಂತೆ ಾಡು.
ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಕೊಡು.

5ಯೆಹೋವನ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಆತನ ಕೈಕೆಲಸಗಳನೂ್ನ
ಕೆಡುಕರು ವಿವೇಚಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಿ
ನಿತ್ಯ ಾಶ ಾಡುವನು.

6ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ಆತನು ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

* 27:13: ಾನು ಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಅಕ್ಷರಶಃ “ಜೀವಿಸುವವರ ಾಡಿನಲಿ.” * 28:3: ಅವರು … ಾಡು ಾ್ತರೆ
ಇದು ಶೆ್ಲೕಷ ಾತುಗಳ ಸರಣಿ. ಹೀಬೂ್ರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ “ನೆರೆಯವನು” ಎಂಬ ಪದವು “ದುಷ್ಟನು” ಎಂಬ ಪದದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
“ಸ ಾ ಾನ” ಎಂಬ ಪದಕೆ್ಕ ಹೀಬೂ್ರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ “ ಾಲೋಮ್” ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ. ಈ ಪದವನು್ನ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಅಭಿನಂದಿಸು ಾಗ
ಉಪಯೆಗಿಸು ಾ್ತರೆ.
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7ಯೆಹೋವನೇ ನನಗೆ ಬಲವೂಗು ಾಣಿಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾನು ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ

ಆತನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು. ಆದ ಾರಣ ನನ್ನ ಹೃದಯವುಹಷಿರ್ಸುವುದು;
ಾನು ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

8ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬಲವೂ
ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಅರಸನಿಗೆ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ವೂಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

9ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸು,
ನಿನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು!
ಅವರಿಗೆ ಕುರುಬ ಾಗಿದು್ದ ಸ ಾ ಾಲ ಅವರನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸು.

29
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ದೇವಪುತ್ರರೇ,*ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

ಆತನಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
2ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತ ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿರಿ.

ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿರಿ.†
3ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವು ಸಮುದ್ರದಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಬರುವುದು.

ಮ ಾ ಾಗರದ ಮೇಲಿನ ಗುಡುಗಿನಂತೆ ಮಹಿ ಾ ಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಸ್ವರವು
ಕೇಳಿಬರುವುದು.

4ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವು
ಆತನ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವುದು.

5ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವು ದೇವ ಾರು ವೃಕ್ಷಗಳನು್ನ ತುಂಡುತುಂಡು ಾಡುತ್ತದೆ.
ಯೆಹೋವನು ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ಾರು ವೃಕ್ಷಗಳನೂ್ನ ಮುರಿದು ಾಕುವನು.

6ಯೆಹೋವನು ಲೆಬನೋನನು್ನ ನಡುಗಿಸಲು ಅದು ನತಿರ್ಸುತಿ್ತರುವ ಎಳೆಕರುವಿನಂತೆ ಾಣುತ್ತದೆ;
ಸಿ ೕರ್ನ್ ಪವರ್ತವು ಕಂಪಿಸು ಾಗ ಕುಣಿ ಾಡುವ ಎಳೆ ಹೋರಿಯಂತೆ ಾಣುತ್ತದೆ.

7ಯೆಹೋವನ ಗಜರ್ನಕೆ್ಕ ಮಿಂಚುಗಳು ಥಳಥಳನೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
8ಯೆಹೋವನ ಗಜರ್ನದಿಂದ ಅರಣ್ಯವು ಕಂಪಿಸುವುದು.

ಆತನ ಗಜರ್ನಕೆ್ಕ ಾದೇಶ್ ಅರಣ್ಯವು ನಡುಗುವುದು.
9ಯೆಹೋವನ ಗಜರ್ನಕೆ್ಕ ಜಿಂಕೆಗಳು ಹೆದರಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ;

ಾಡಿನಮರಗಳು ಬರಿ ಾಗುತ್ತವೆ;
ಆದರೆ ಆತನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ಆತನಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂ ಾಡುವರು.

10ಜಲಪ್ರಳಯದ ಾಲದಲೂ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು.
ಯೆಹೋವನು ಸ ಾ ಾಲ ಾಜ ಾಗಿರುವನು.

11ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬಲವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಲಿ.
ಆತನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾಂತಿಯನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಲಿ.

30
ದೇ ಾಲಯದ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಇಕ ್ಕಟು್ಟಗಳಿಂದಮೇಲೆತಿ್ತದವನು ನೀನೇ;
* 29:1: ದೇವಪುತ್ರರು “ ಾಜಕರು” ಅಥ ಾ “ದೇವದೂತರು” ಎಂಬಥರ್ವನು್ನ ಇದು ಕೊಡುತ್ತದೆ. † 29:2: ಪರಿಶುದ್ಧ …
ಆ ಾಧಿಸಿರಿ ಅಥ ಾ “ನಿಮ್ಮ ಮಹಿ ಾಪೂರಿತ ಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಿರಿ.”



ಕೀತರ್ನೆಗಳು 30:2 522 ಕೀತರ್ನೆಗಳು 31:1

ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಸೋತುಹೋಗಿ ಅವರ ಾಸ್ಯಕೆ ್ಕ ಗುರಿ ಾಗದಂತೆ ಾಡಿದವನು ನೀನೇ;
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

2ನನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಾಗ
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ.

3ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾವಿನಿಂದ ಬದುಕಿಸಿದೆ;
ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡಿದೆ.*

4ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೇ, ಆತನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ!
ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೆಸರನು್ನ† ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.

5ಆತನ ಕೋಪವು ಕ್ಷಣ ಾತ್ರವಿರುವುದು.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾದರೋ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.

ಾನು ಸಂಜೆಯಲಿ್ಲ ದುಃಖದಿಂದಮಲಗಿಕೊಂಡರೂ
ಮುಂಜಾನೆ ಹಷರ್ದಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳವೆನು.

6 ಾನು ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾ್ದಗ
ನನಗೆ ಕೇಡೇ ಇಲ್ಲವೆಂದುಕೊಂಡೆನು.

7ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗೆ ಾತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದಗ
ನನ್ನನು್ನ ಾವುದೂ ಸೋಲಿಸ ಾರದು ಎಂದುಕೊಂಡೆನು.

ಆದರೆ ನೀನು ನನಗೆ ವಿಮುಖ ಾ ಾಗ
ಭಯದಿಂದ ನಡುಗತೊಡಗಿದೆ.

8ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆ;
ಕರುಣೆತೋರು ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ.

9 “ದೇವರೇ, ಾನು ಸತು್ತ ಸ ಾಧಿ ಳಗೆ ಹೋದರೆ,
ಅದರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಾದೀತು?

ಸತ್ತವರು ಕೇವಲಮಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವರು!
ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದಿಲ್ಲ!
ಾಶ್ವತ ಾದ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯ ಕುರಿತು ಅವರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

10ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಕರುಣೆತೋರು!
ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆನು.

11 ಆಗ ನೀನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ನನ್ನ ಗೋ ಾಟವನು್ನ ಸಂತೋಷದ ನತರ್ನವ ಾ್ನಗಿ
ಾಪರ್ಡಿಸಿದೆ.

ನನ್ನ ಶೋಕವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ
ಹಷರ್ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿದೆ.

12 ಾನು ೌನ ಾಗಿರದೆ ಸ ಾ ಾಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.
ನನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.
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ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ನನ್ನನು್ನ ನಿ ಾಶೆಗೊಳಿಸಬೇಡ.
ಕರುಣೆತೋರಿ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

* 30:3: ನೀನು … ಾ ಾಡಿದೆ “ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಳದಿಂದ ಮೇಲೆತಿ್ತದೆ. ಾ ಾಳದಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ಸೇರದಂತೆ
ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ.” † 30:4: ಹೆಸರು ಅಕ್ಷರಶಃ “ನೆನಪು,” “ ಾಪ ಾಥರ್.”
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2ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ಬೇಗನೆ ಬಂದು, ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

ನನಗೆ ಬಂಡೆಯೂ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನವೂ ಕೋಟೆಯೂ ಆಗಿದು್ದ
ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡು!

3ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆಯೂ ಕೋಟೆಯೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಘನತೆ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸು; ನನಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡು.

4ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನಗೆ ಬಲೆಬೀಸಿ ಾ್ದರೆ. ಅವನ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
ನೀನೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನ ಾಗಿರುವೆ.

5ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದ ದೇವರು ನೀನೊಬ್ಬನೇ.
ನನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರುವೆ.
ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು!

6ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವವರನು್ನ ಾನು ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆನು.
ಾನುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಯೇ ಭರವಸವಿಡುವೆನು.

7ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳಿಸುವುದು.
ನನ್ನ ಸಂಕಟವನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿರುವೆ;
ನನಗಿರುವ ಆಪತು್ತಗಳು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ.

8ವೈರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದೊಯ್ಯಲು ನೀನು ಬಿಟು್ಟಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ;
ನನ್ನನು್ನ ಅವರ ಬಲೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವೆ.

9ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಅನೇಕ ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಿವೆ;
ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು. ಅತು್ತಅತು್ತ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನೋಯುತಿ್ತವೆ,
ನನ್ನ ಗಂಟಲು ನೋಯುತಿ್ತದೆ, ಹೊಟೆ್ಟಯೂ ನೋಯುತಿ್ತದೆ.

10ನನ್ನ ಜೀವಿತವು* ದುಃಖದಲಿ್ಲ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ.
ನನ್ನ ವಷರ್ಗಳು ನಿಟು್ಟಸಿರಿನಲೆ್ಲೕ ಕಳೆದುಹೋಗುತಿ್ತವೆ.

ನನ್ನ ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳು ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕುಂದಿಸುತಿ್ತವೆ.
ನನ್ನ ಬಲವು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತದೆ.†

11ವೈರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಕೀ ಾಗಿ ಾಣುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ;
ನನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೂ ನನ್ನನು್ನ ನಿಂದಿಸುವರು;

ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಭಯಪಡುವರು;
ನನ್ನನು್ನ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಕಂಡರೂ ಾಣದಂತೆ ಹೊರಟುಹೋಗುವರು.

12 ಾನು ಸತ್ತವರಂತೆ ಾರ ಾಪಕಕೂ್ಕ ಾರದವ ಾದೆನು.
ಕಳೆದುಹೋದಉಪಕರಣದಂತೆ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತೇಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.

13ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಕುರಿತು ಭಯಂಕರ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ದಂಗೆಯೆದು್ದ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

14ಯೆಹೋವನೇ, ಾನಂತೂ ನಿನ್ನಲೆ್ಲೕ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು.

15ನನ್ನ ಜೀವವು ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲದೆ.
ವೈರಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು; ನನ್ನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು‡ಬರುತಿ್ತರುವ ಜನರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

16ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊ.
ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು!

* 31:10: ಜೀವಿತ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ ಾ್ರಣ. “ † 31:10: ನನ್ನ ಬಲವು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತದೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳು
ಸವೆದುಹೋಗುತಿ್ತವೆ.” ‡ 31:15: ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಅಥ ಾ “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತರುವ,” “ನನ್ನನು್ನ ನೋಯಿಸುತಿ್ತರುವ.”
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17ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿ ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೆಡುಕ ಾದರೋ ನಿ ಾಶ ಾಗುವರು.
ಅವರು ೌನ ಾಗಿ ಸ ಾಧಿಗೆ ಹೋಗುವರು.

18 ಕೆಡುಕರು ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ
ಒಳೆ್ಳಯವರ ಬಗೆ್ಗ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವರು.

ಅವರು ದುರಹಂ ಾರಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;
ಅವರ ಸುಳು್ಳತುಟಿಗಳು ೌನಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ.

19ದೇವರೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಿ ಾಗಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದವುಗಳನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಟಿ್ಟರುವೆ.
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವ ಜನರಿ ಾಗಿ
ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನೀನು ಾಡುವ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ವಿಶೇಷ ಾಗಿವೆ.

20ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ಕೆಡುಕರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಾ್ದರೆ.
ನೀ ಾದರೋ ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿ ಾ ಾಡುವೆ;
ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥ ್ಥನದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಡುವೆ.

21ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ! ವೈರಿಗಳುಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಾಗ
ಆತನು ತನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾಗಿ ತೋರಿ ಾ್ದನೆ.

22 ಾನು ಭಯಗೊಂಡು, “ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಾನಿಧ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದುಕೊಂಡೆನು.

ಆದರೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಂ ಾಗ ನೀನು ಕಿವಿಗೊಟೆ್ಟ.

23ದೇವರ ಭಕ್ತರೇ, ನೀವುಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಲೇಬೇಕು!
ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತರನು್ನ ಾ ಾಡುವನು; ಗವಿರ್ಷ್ಠರ ಾ್ನದರೋ ದಂಡಿಸುವನು.

24ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿರುವವರೇ, ದೃಢ ಾಗಿಯೂ ಧೈಯರ್ ಾಗಿಯೂ ಇರಿ.
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ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1 ಾವನ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ ೕ

ಾವನ ದೊ್ರೕಹಗಳುಅಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ ೕ
ಅವನೇ ಧನ್ಯನು.

2ಯೆಹೋವನು ಾವನನು್ನ ದೋಷಿಯೆಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ೕ
ಾವನು ತನ್ನ ಗುಪ್ತ ಾಪಗಳನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ ೕ

ಅವನೇ ಧನ್ಯನು.

3 ಾನು ನನ್ನ ಾಪವನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡದೆ ಇ ಾ್ದಗ
ದಿನವೆ ಾ್ಲ ್ಲ ಾಪದಿಂದ ನರಳಬೇ ಾಯಿತು;
ವೇದನೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳೇ ಸವೆದು ಹೋಗುವಂ ಾಯಿತು.

4ಹಗಲಿರುಳು ನಿನ್ನ ಶಿ ಾಹಸ್ತವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಾರ ಾಗಿತು್ತ.
ಾನು ಬೇಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಒಣಗಿಹೋದ ಭೂಮಿಯಂ ಾದೆನು.

5ಆಗ ಾನು ನನ್ನ ಾಪಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಾಡಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆನು.
ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂ ಾಗ, ನನ್ನ ಾವ ದೋಷವನೂ್ನ
ನಿನಗೆಮರೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

ನೀನು ನನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ.
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6ದೇವರೇ,ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತ ್ತರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಲಿ.
ಆಪತು್ತಗಳುಮ ಾಪ್ರ ಾಹದಂತೆ ಬಂದರೂ ಅವರನು್ನ ಮುಟ್ಟ ಾರವು.

7ನೀನು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ ಾಗಿರುವೆ.
ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದು ಾ ಾಡುವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತು ಾಡಿಕೊಂ ಾಡುವೆ.
8ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನಿನಗೆ ಜೀವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿ

ಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡುವೆನು;
ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡಿ ನಿನಗೆ ಾಗರ್ದಶಿರ್ ಾಗಿರುವೆನು.

9ಆದ್ದರಿಂದ ಕುದುರೆಯಂ ಾಗಲಿ ಹೇಸರಕತೆ್ತಯಂ ಾಗಲಿಮೂಢ ಾಗಿರಬೇಡಿ.
ಾರು, ಕಡಿ ಾಣಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವು ನಿಮ್ಮ ಅಧೀನಕೆ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.”

10 ಕೆಡುಕರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕೇಡುಗ ಾಗುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವವರನು್ನ ಆತನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯು
ಅವರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು.

11ನೀತಿವಂತರೇ, ಹಷಿರ್ಸಿರಿ;ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಿರಿ.
ಶುದ್ಧಹೃದಯವುಳ್ಳವರೇ,ಉ ಾ್ಲಸಿಸಿರಿ.
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1ನೀತಿವಂತರೆ,ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಪಡಿರಿ.

ಯ ಾಥರ್ವಂತರು ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದು ೕಗ ್ಯ ಾಗಿದೆ.
2ಲೈರ್ * ಾದ್ಯವನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

ಹತು್ತತಂತಿಗಳ ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯವನು್ನ ಾರಿಸು ಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
3ಆತನಿಗೆ ಹೊಸ ಾಡನು್ನ† ಾಡಿರಿ!

ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಇಂ ಾಗಿ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಆನಂದದಿಂದ ಆಭರ್ಟಿಸಿರಿ.
4ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವು ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ!

ಆತನ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಭರವಸೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿವೆ.
5ಆತನು ನೀತಿಯನೂ್ನ ಾ್ಯಯವನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು.

ಯೆಹೋವನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಭೂಲೋಕವನೆ್ನ ಾ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ.
6ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಲು ಆ ಾಶವು ಸೃಷಿ್ಟ ಾಯಿತು!

ಆತನಉಸಿರು ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿತು.
7ಆತನು ನೀರುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು;

ಮ ಾ ಾಗರಕೆ್ಕ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದನು.
8ಭೂಲೋಕದವರೆಲ್ಲರೂಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರಲಿ.

ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಡಲಿ.
9 ಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ನುಡಿ ಾಗ ಭೂಲೋಕವು ಸೃಷಿ್ಟ ಾಯಿತು;

ಆತನು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾಗ ಸಮಸ್ತವುಉಂಟಾಯಿತು.
10ಯೆಹೋವನು ಜ ಾಂಗಗಳಉದೆ್ದೕಶಗಳನು್ನ ವ್ಯಥರ್ಗೊಳಿಸಬಲ್ಲನು;

ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ನಿಷ್ಪಲ ಾಡಬಲ್ಲನು.
11ಆದರೆಯೆಹೋವನ ೕಜನೆಗಳು ಾಶ್ವತ ಾಗಿವೆ.

* 33:2: ಲೈರ್ ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯದಂತೆ ಹಲ ಾರು ತಂತಿಗಳಿರುವ ಾದ್ಯ. † 33:3: ಹೊಸ ಾಡು ದೇವರು ತನ್ನ
ಜನರಿ ಾಗಿ ಾವು ಾದರೂ ಹೊಸ ಾದಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ಹೊಸ ಾಡನು್ನ
ಬರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿ ಾಗಿ ಹೊಸ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆಂದು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
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ಆತನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿವೆ.
12 ಾರಿಗೆಯೆಹೋವನು ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೋ ಅವರೇ ಧನ್ಯರು.

ಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಸ್ವಕೀಯರ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
13ಯೆಹೋವನು ಪರಲೋಕದಿಂದ

ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡುವನು.
14ಆತನು ತನ್ನ ಮ ಾಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ

ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರನು್ನ ನೋಡುವನು.
15ಅವರೆಲ್ಲರ ಮನುಸು್ಸಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು ಆತನೇ.

ಅವರೆಲ್ಲರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ.
16ಮ ಾಸೇ ಾಬಲದಿಂದಲೇ ಾವ ಅರಸನಿಗೂ ಜಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಭುಜಬಲದಿಂದಲೇ ಾವಯುದ್ಧವೀರನೂ ಸುರ ತ ಾಗಿರ ಾರನು.
17ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ದೊರೆಯುವ ಜಯ ಕುದುರೆಗಳಿಂದಲ್ಲ.

ಅವುಗಳ ಬಲವು ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸ ಾರದು.
18ಯೆಹೋವನು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರನು್ನ ಲ ಸುವನು.

ಆತನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಆತನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಾ ಾಡುವುದು.
19ಅವರನು್ನ ಾವಿನಿಂದ ರ ಸು ಾತನು ಆತನೇ.

ಅವರು ಹಸಿವೆಯಿಂದಿರು ಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಶಕಿ್ತಕೊಡುವನು.
20ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿಯೇ ಾದುಕೊಂಡಿರುತೆ್ತೕವೆ.

ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಸ ಾಯಕನೂ ಗು ಾಣಿಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
21ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವನು.

ಾನು ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
22ಯೆಹೋವನೇ, ಾವು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.

ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ.

34
ಾವೀದನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ವತಿರ್ಸಿ,ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ರಚನೆ ಾರ:
ಾವೀದ.

* 1 ಾನುಯೆಹೋವನನು್ನ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
ಆತನ ಸೊ್ತೕತ್ರವು ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲರುವುದು.

2ದೀನರೇ, ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಹಿಗು್ಗತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ.

3ನನೊ್ನಂದಿಗೆಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
ಾವು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸೋಣ.

4 ಾನುಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ರೆಯಿಟಾ್ಟಗ ಆತನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು.
ನನ್ನನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಭೀತಿಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.

5ಆತನನೆ್ನೕ ದೃಷಿ್ಟಸುವವರು ಸ ಾಯವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.†
ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಭಂಗ ಾಗದು.

6 ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲದ್ದ ಈ ಬಡಮನುಷ ್ಯನು ರೆಯಿಡಲು
ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿ ಎ ಾ್ಲ ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.

7ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರ ಸುತ್ತಲೂ ಆತನ ದೂತನು
ದಂಡಿಳಿಸಿ ಾವ ಾಗಿದು್ದ ಾ ಾಡುವನು.

* 34:: 34 ನೇ ಕೀತರ್ನೆ ಹೀಬೂ್ರವಿನಲಿ್ಲ ಈ ಕೀತರ್ನೆಯ ಪ್ರತಿ ಂದು ವಚನ ಹೀಬೂ್ರ ಅಕ್ಷರ ಾಲೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ರಚಿತ ಾಗಿದೆ.
† 34:5: ಆತನನೆ್ನೕ … ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಆತನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿರಿ ಮತು್ತ ಹೊಳೆಯಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖವು
ಕಳೆಗುಂದದಿರಲಿ.”
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8ಯೆಹೋವನು ಎಷು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂಬುದನು್ನ ಅನುಭವದಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಆತನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡವರು ಎಷೊ್ಟೕ ಾಗ ್ಯವಂತರು.

9ಯೆಹೋವನ ಜನರೇ, ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿರಿ.
ಆತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೇರೆ ಾವ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನವೂ ಇಲ್ಲ.

10 ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹಗ ಾದರೋ ಹೊಟೆ್ಟಗಿಲ್ಲದೆ ಹಸಿ ಾವು.
ಆದರೆಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವವರು ಸುವರಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.

11ಮಕ್ಕಳಿ ಾ, ಬನಿ್ನರಿ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ;
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನಿಮಗಿರಬೇ ಾದ ಭಯಭಕಿ್ತಯನು್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವೆನು.

12ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯವು ಬೇಕೋ?
ಬಹು ಾಲ ಸುಖವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೋ?

13 ಾ ಾದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾ ಾಡದಂತೆ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಾದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಸು ಾ್ಳಡದಂತೆ ತುಟಿಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ.

14 ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ.
ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಬಯಸಿ ಅದನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ.

15ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಾ ಾಡುವನು.
ಆತನು ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವನು.

16 ಕೆಡುಕರಿ ಾದರೋಯೆಹೋವನು ವಿರೋಧ ಾಗಿರುವನು.
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವನು.

17ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ, ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವನು;
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಇಕ ್ಕಟು್ಟಗಳಿಂದ ರ ಸುವನು.

18ಮನಗುಂದಿದವರಿಗೆಯೆಹೋವನು ಸಮೀಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ;
ಕುಗಿ್ಗಹೋದ ಅವರನು್ನ ಆತನು ರ ಸುವನು.

19ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ
ಯೆಹೋವನು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುವನು.

20ಆತನು ಅವರ ಎಲುಬುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾ ಾಡುವನು.
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂ ಾದರೂಮುರಿದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

21ದುಷ್ಟ ಾದರೋ ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ ಾಯುವರು.
ನೀತಿವಂತರ ವೈರಿಗಳು ಾಶ ಾಗುವರು.

22ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರ ಾ್ರಣವನು್ನ ರ ಸುವನು.
ಆತನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

35
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ಯಜ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಾದಿಸು!

ನನ್ನ ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಡು!
2ಯೆಹೋವನೇ, ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು

ನನಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲ.
3ಈಟಿಯನೂ್ನ ಭಲೆ್ಲಯನೂ್ನ* ತೆಗೆದುಕೊ.

ನನ್ನನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತರುವ ವೈರಿಗ ಡನೆ ಹೋ ಾಡು.
“ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂಬ ಅಭಯವಚನ ನೀಡು.

* 35:3: ಭಲೆ್ಲ ಈಟಿಯಂಥ ಒಂದು ಆಯುಧ.
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4ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿರುವವರು ನಿ ಾಶೆಗೊಂಡು ಾಚಿಕೆಗೀ ಾಗಲಿ.
ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವವರು ಅವ ಾನಗೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗಲಿ.

5ಅವರು ಾಳಿಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹೊಟಿ್ಟನಂ ಾಗಲಿ;
ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟ್ಟಲಿ.

6ಯೆಹೋವನೇ,ಅವರ ರಸೆ್ತಯು ಕತ್ತ ಾಗಿರಲಿ;ಜಾರುತಿ್ತರಲಿ.
ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟ್ಟಲಿ.

7 ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ನನಗೆ ಬಲೆ ಡಿ್ಡ ಾ್ದರೆ.
ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾಗಿ ಅವರು ನನಗೆ ಬಲೆ ಡಿ್ಡ ಾ್ದರೆ.

8ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳಿಗೆ ಾವೇ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳಲಿ;
ಾವು ತೋಡಿದ ಗುಂಡಿ ಳಗೆ ಾವೇ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬೀಳಲಿ.
ಇದ್ದಕಿ್ಕದಂತೆ ಅ ಾಯವುಅವರನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.

9ಆಗ ಾನುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಹಷಿರ್ಸುವೆನು.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡುವೆನು.

10ಯೆಹೋವನೇ, ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಹೇಳುವೆ,
“ನಿನಗೆ ಸ ಾನರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.

ಬಡವರನು್ನ ಬಲಿಷ್ಠರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ರ ಸು ಾತನು ನೀನೇ.
ಬಲಿಷ್ಠರನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿ ಬಡವರಿಗೂ ಅಸ ಾಯಕರಿಗೂ ಕೊಡು ಾತನು ನೀನೇ.”

11ಸುಳು್ಳ ಾ ಗಳು ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ.
ನನಗೆ ತಿಳಿಯದ ವಿಷಯಗಳಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳುವರು.

12 ಾನು ಅವರಿಗೆಉಪ ಾರಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರೂ ಅವರು ನನಗೆ ಅಪ ಾರಗಳನೆ್ನೕ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದವುಗಳನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.

13ಅವರು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಾನು ದುಃಖಪಟೆ್ಟನು;ಉಪ ಾಸ ಾಡಿದೆನು.
ಾನು ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಇದು ನನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವೇ?

14ಅವರು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಶೋಕವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.
ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಂತೆಯೂಸಹೋದರರಂತೆಯೂಉಪಚರಿಸಿದೆನು; ಾಯಿಸತ್ತದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ
ದುಃಖಿಸುವವನಂತೆ ಾನು ತಲೆ ಾಗಿ ಅತೆ್ತನು.

15ಆದರೆ ಾನು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು,
ಅವರು ನನ್ನ ನಿಜ ಾದ ಸೆ್ನೕಹಿತರಲ್ಲ;

ಅವರ ಪರಿಚಯವೂನನಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಬಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದರು.

16ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಾತಿನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು;
ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಕೋಪದಿಂದ ಹಲು್ಲಕಡಿದರು.

17ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಇವುಗಳನು್ನ ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ನೋಡು ಾ್ತ ಇರುವೆ?
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ರ ಸು; ಸಿಂಹಗಳಂತಿರುವ ಆ ದುಷ್ಟರಿಂದ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಾ್ರಣವನು್ನ ರ ಸು.

18ಆಗ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮ ಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಸು್ತತಿಸುವೆನು;
ಬಲಿಷ್ಠರ ಸಮೂಹದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

19ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾದ ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಹಿಗ್ಗ ಾರರು.
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಒಳಸಂಚುಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ದಂಡಿಸಲ್ಪಡುವರು.

20ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಾಂತಿ ಾ್ಥಪನೆ ಾಗಿ ಾವ ಆಲೋಚನೆಗಳನೂ್ನ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ.
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ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಂತಿಯಿಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ಅವರು ಒಳಸಂಚುಗಳನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

21ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸುವರು.
“ಆ ಾ! ನೀನು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತು್ತ!” ಎನು್ನವರು.

22ಯೆಹೋವನೇ, ಇದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ನೀನು ನೋಡಿರುವೆ,
ಆದಿ್ದರಂದ ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಡ; ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ.

23ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ! ಎದೆ್ದೕಳು!
ನನ್ನ ದೇವರೇ,ಯೆಹೋವನೇ, ನನ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡು; ನನಗೆ ಾ್ಯಯವನು್ನ ದೊರಕಿಸು.

24ನನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ನೀತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ನನಗೆ ಾ್ಯಯದೊರಕಿಸು.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ನಗಲು ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬೇಡ.

25ಅವರು, “ಆ ಾ! ಾವು ಬಯಸಿದ್ದನೆ್ನೕ ಪಡೆದೆವು!” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವ ಾಶಕೊಡಬೇಡ.
“ ಾವು ಅವನನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದೆವು!” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬೇಡ.

26ನನ್ನ ವೈರಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಅವ ಾನಕೂ್ಕ ಾಚಿಕೆಗೂ ಗುರಿ ಾಗಲಿ.
ನನಗೆ ಕೇ ಾ ಾಗ ಅವರು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು;

ತಮ್ಮನು್ನ ನನಗಿಂತಲೂಉತ್ತಮರೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡರು!
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಅವ ಾನವೂ ಾಚಿಕೆಯೂ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

27ನನಗೆ ಾ್ಯಯ ದೊರೆಯಲೆಂದು ಅಪೇ ಸುವವರು ಸಂತೋಷಪಡಲಿ.
“ಯೆಹೋವನು ಎಷೊ್ಟೕ ದೊಡ್ಡವನು!

ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾದುದನೆ್ನೕ ಾಡಿದನು” ಎಂದು
ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರಲಿ.

28ನಿನ್ನ ನೀತಿಯ ಕುರಿತು ಾನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವೆನು;
ಪ್ರತಿದಿನವೂನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.

36
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ದುಷ್ಟನು ಾಪದಿಂದ ಪ್ರ ಾವಿತ ಾಗಿ, “ ಾನು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ

ಆತನನು್ನ ೌರವಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದುಕೊಳು್ಳವನು.
2ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

ಅವನು ತನ್ನ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಾಣುವುದೂ ಇಲ್ಲ,
ಅವುಗಳಿ ಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ಕೇಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ.

3ಅವನ ಾತುಗಳು ಕೇವಲ ಸುಳು್ಳಗ ಾಗಿವೆ.
ಅವನು ಾನಿ ಾಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವುದೂ ಇಲ್ಲ.

4 ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ,ಅವನು ಕೇಡನೆ್ನೕ ಆಲೋಚಿಸುವನು.
ಮರುದಿನಮುಂಜಾನೆ ಎ ಾ್ದಗ,
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡದೆ ಕೇಡನು್ನ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.

5ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಆ ಾಶಕಿ್ಕಂತಲೂಉನ್ನತ ಾಗಿದೆ.
ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯುಮೇಘಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಎತ್ತರ ಾಗಿದೆ.

6ನಿನ್ನ ನೀತಿಯು ಅತು್ಯನ್ನತ ಾದ ಬೆಟ್ಟಕಿ್ಕಂತಲೂ ಎತ್ತರ ಾಗಿದೆ.
ನಿನ್ನ ಾ್ಯಯವುಮ ಾ ಾಗರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಆಳ ಾಗಿದೆ.

ಯೆಹೋವನೇ,ಮನುಷ ್ಯರನೂ್ನ ಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ ಾ ಾಡು ಾತನು ನೀನೇ.
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7ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಗಿಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದದು್ದ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ.
ಜನರೂ ದೇವದೂತರೂ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

8ನಿನ್ನ ಆಲಯದ ಸಮೃದಿ್ಧಯಿಂದ ಅವರು ನವಚೈತನ್ಯವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.
ನಿನ್ನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯಲು ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಪದನೀಡು.

9ಜೀವಬುಗೆ್ಗಯು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹರಿಯುವುದು!
ಾವು ಬೆಳಕನು್ನ ನೋಡುವುದು ನಿನ್ನ ಬೆಳಕಿನಿಂದಲೇ.

10ನಿನ್ನನು್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡವರಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನೆಲೆಸಿರಲಿ.
ಯ ಾಥರ್ವಂತರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡು.

11ಗವಿರ್ಷ್ಠರ ಬಲೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಬೀಳಿಸಬೇಡ;
ದುಷ್ಟರ ಕೈಹಿಡಿತಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಡ.

12 “ದುಷ್ಟರು ಬಿದು್ದ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ ಇಲಿ್ಲಯೇ.
ಅವರುಮತೆ್ತಂದಿಗೂಮೇಲೇಳುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಅವರ ಸ ಾಧಿಯಮೇಲೆ ಬರೆಯಿಸು.

37
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ
1ದುಷ್ಟರನು್ನ ನೋಡಿಉರಿಗೊಳ್ಳಬೇಡ.

ಕೆಡುಕರನು್ನ ಕಂಡು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡಬೇಡ.
2ದುಷ್ಟರು ಹುಲಿ್ಲನಂತೆಯೂ

ಸೊಪಿ್ಪನಂತೆಯೂ ಬೇಗನೆ ಒಣಗಿಹೋಗುವರು.
3ನೀನುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದರೆ,ದೀಘರ್ ಾಲಬದುಕುವೆ;

ಭೂಮಿಯಅನೇಕ ಫಲಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವೆ.
4ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸೇವೆ ಾಡು.

ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದುದನು್ನ ಆತನೇ ಕೊಡುವನು.
5ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊ, ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡು.

ನಿನಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ ಆತನೇ ಾಡುವನು.
6ನಿನ್ನ ನೀತಿಯೂ ಾ್ಯಯವೂ

ಮ ಾಹ್ನದ ಸೂಯರ್ನಂತೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸಲಿ.
7ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ ಆತನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾದುಕೊಂಡಿರು.

ಕೆಡುಕರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನು್ನ ಕಂಡು ಉರಿಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ಕೆಡುಕರ ಕುಯುಕಿ್ತಗಳು ನೆರವೇರಿದರೂ
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡಬೇಡ.

8 ಕೋಪದಿಂದಿರಬೇಡ! ರೋಷದಿಂದಿರಬೇಡ! ಉರಿಗೊಳ್ಳಬೇಡ! ಅವು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೆಡುಕಿಗೆ
ನಡೆಸುತ್ತವೆ.

9ದುಷ್ಟ ಾದರೋ ಾಶ ಾಗುವರು.
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ರೆಯಿಡುವವ ಾದರೋ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.

10ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದೊಳಗೆ ದುಷ್ಟರು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ನೀನು ಅವರಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅವರು ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ!

11 ಾ ಾ್ದನ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಯನು್ನ ದೀನರು ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು;
ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು.

12ದುಷ್ಟರು ನೀತಿವಂತರ ವಿರುದ್ಧ ದು ಾಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಾಡುವರು.
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ನೀತಿವಂತರಮೇಲೆ ತಮಗಿರುವ ಕೋಪದಿಂದ ಅವರು ಹಲು್ಲಕಡಿಯುವರು.
13ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ಆ ದುಷ್ಟರನು್ನ ನೋಡಿ ನಗುವನು.

ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಆಪತು್ತಗಳು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ.
14ಕೆಡುಕರುಖಡ್ಗಗಳನು್ನ ಕೈಗೆತಿ್ತಕೊಳು್ಳವರು; ತಮ್ಮ ಬಿಲು್ಲಗಳಿಗೆ ಾಣಗಳನು್ನ ಹೂಡಿಗುರಿಯಿಡುವರು.

ಅವರು ಬಡವರನೂ್ನ ಅಸ ಾಯಕರನೂ್ನ ಒಳೆ್ಳಯವರನೂ್ನ ಯ ಾಥರ್ವಂತರನೂ್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ.

15ಆದರೆ ಅವರ ಬಿಲು್ಲಗಳುಮುರಿದುಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಅವರ ಖಡ್ಗಗಳು ಅವರ ಹೃದಯಗಳಿಗೇ ಾಟಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.

16ದುಷ್ಟನ ಶಿ್ರೕಮಂತಿಕೆಗಿಂತಲೂ
ನೀತಿವಂತನ ಬಡತನವೇಮೇಲು.

17 ಾಕೆಂದರೆ ದುಷ್ಟರು ಾಶ ಾಗುವರು.
ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನದರೋಯೆಹೋವನು ಪರಿ ಾಲಿಸುವನು.

18ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಅವರ ಜೀವ ಾನಪೂತಿರ್ ಾ ಾಡುವನು.
ಅವರ ಭೂಮಿಯು ಸ ಾ ಾಲ ಅವರದೇ ಆಗಿರುವುದು.

19ಆಪ ಾ್ಕಲದಲಿ್ಲ ನೀತಿವಂತರು ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಬರ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಅವರಿಗೆ ಕೊರತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ.

20ದುಷ್ಟ ಾದರೋಯೆಹೋವನ ವೈರಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಾಶ ಾಗುವರು.

ಅವರ ಕಣಿವೆಗಳು ಒಳಗೆ ಸುಟು್ಟಹೋಗುತ್ತವೆ;
ಅವರು ಹೊಗೆಯಂತೆ ಇಲ್ಲ ಾಗುವರು.

21ದುಷ್ಟನು ಾನು ಾಡಿದ ಾಲವನು್ನ ತೀರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀತಿವಂತ ಾದರೋ ಬೇರೆಯವರಿಗೆಉ ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡುವನು.

22ನೀತಿವಂತರು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದರೆ, ಾ ಾ್ದನ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಜನರು ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಆದರೆ ಅವರು ಶಪಿಸಿದರೆ, ಜನರು ಾಶ ಾಗುವರು.

23ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತನನು್ನ ತನ್ನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವನು
ಮತು್ತ ಅವನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವನು.

24ಅವನು ಎಡವಿದರೂ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ;
ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ಅವನ ಕೈಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

25 ಾನು ಾಲಕ ಾಗಿದೆ್ದನು,ಈಗ ವೃದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನೀತಿವಂತರನು್ನ ದೇವರು ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟದ್ದ ಾ್ನಗಲಿ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ
ಬೇಡುವುದ ಾ್ನಗಲಿ ಾನೆಂದೂ ಾಣಲಿಲ್ಲ.

26ನೀತಿವಂತನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆಉ ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡುವನು.
ಅವನಮಕ್ಕಳು ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದುವರು.

27ನೀನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡದೆ
ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಾಡಿದರೆ ಸ ಾ ಾಲ ಬದುಕುವೆ.

28ಯೆಹೋವನು ಾ್ಯಯವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡದೆ

ಅವರನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಾ ಾಡುವನು.
ದುಷ್ಟರ ಾ್ನದರೋ ಆತನು ಾಶ ಾಡುವನು.

29ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ನೀತಿವಂತರು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾಲ ಾಸಿಸುವರು.

30ನೀತಿವಂತನು ಒಳೆ್ಳಯ ಬುದಿ್ಧ ಾದ ಹೇಳುವನು.
ಅವನ ತೀ ಾರ್ನಗಳು ಾ್ಯಯಬದ್ಧ ಾಗಿರುತ್ತವೆ.

31ಯೆಹೋವನಉಪದೇಶವು ನೀತಿವಂತನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ.
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ಅವನು ನೀತಿ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯವನು.

32 ಕೆಡುಕ ಾದರೋ ನೀತಿವಂತರಿಗೆ
ಕೇಡು ಾಡಲು ಹೊಂಚು ಾಕುವರು.

33ಆದರೆಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ತೀ ಾರ್ಗಲು ಆತನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

34ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿರಿ.
ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜಯ ಾಲಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು;
ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

35ಮ ಾದುಷ್ಟನನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವನುಮ ಾವೃಕ್ಷದಂತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿದ್ದನು.

36ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದಮೇಲೆ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಾದನು.
ಾನು ಅವನಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.

37ಪವಿತ್ರರನೂ್ನ ಯ ಾಥರ್ರನೂ್ನ ಗಮನಿಸು.
ಾಂತಿಪಿ್ರಯರು ಅನೇಕ ಸಂ ಾನಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.

38ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಗುವರು.
ಅವರಮಕ್ಕಳೂ ಾಶ ಾಗುವರು.

39ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಅವರು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲರು ಾಗ ಆತನೇ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

40ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತನೆ.
ನೀತಿವಂತರು ಆತನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ಆತನು ಅವರನು್ನ ದುಷ್ಟರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ
ಾ ಾಡುವನು.

38
ಾಪ ಾಥರ್ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮಪರ್ಣೆಯ ಾಡು. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.

1ಯೆಹೋವನೇ, ಕೋಪದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸಬೇಡ.
ರೋಷದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಶಿಸು್ತಗೊಳಿಸಬೇಡ.

2ನಿನಿ್ನಂದ ನನಗೆ ನೋ ಾಗಿದೆ.
ನಿನ್ನ ಾಣಗಳು ನನಗೆ ಾಟಿಕೊಂಡಿವೆ.

3ನೀನು ಶಿ ಸಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹ ಹುಣಾ್ಣಗಿದೆ.
ಾನು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳೆಲ್ಲ ನೋಯುತಿ್ತವೆ.

4 ಾನು ಅಪ ಾಧಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಅಪ ಾಧಗಳು ನನ್ನ ಭುಜಗಳಮೇಲೆ ಾರ ಾದ ಹೊರೆಯಂತಿವೆ.

5 ಾನೊಂದು ಮೂಖರ್ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿದೆನು.
ಈಗ ನನಗೆ ಕೀವು ಸೋರಿ ದು ಾರ್ಸನೆಯಿಂದಿರುವ ಹುಣು್ಣಗ ಾಗಿವೆ.

6 ಾನು ಾಗಿ ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ದಿನವೆ ಾ್ಲ ನಿರು ಾ್ಸಹ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

7ನನಗೆ ಜ್ವರವಿದೆ,
ನನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹ ನೋಯುತಿ್ತದೆ.

8ನನಗೆ ಬಹಳ ನೋವಿರುವುದರಿಂದ ೕಮು ಹಿಡಿದಂತಿದೆ.
ಹೃದಯದ ವೇದನೆಯಿಂದ ಅರಚಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ.

9ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ನರ ಾಟವನು್ನ ಕೇಳಿರುವೆ.
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ನನ್ನ ನಿಟು್ಟಸಿರುಗಳು ನಿನಗೆಮರೆ ಾಗಿಲ್ಲ.
10ನನ್ನ ಹೃದಯದ ವೇದನೆಯಿಂದ ಶಕಿ್ತಯು ಕುಂದಿಹೋಗಿದೆ;

ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯು ಹಿಂಗಿಹೋಗಿದೆ.
11 ಾನು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ

ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಲಿ ನೆರೆಯವ ಾಗಲಿ ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ನನ್ನ ಸಮೀಪಕೂ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

12ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಬಲೆಗಳನು್ನ ಒಡಿ್ಡ ಾ್ದರೆ;
ನನ್ನ ಾಶನದ ಕುರಿತು ಅವರು ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ;
ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಕುತಂತ್ರವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

13ಆದರೆ ಾನು ಕಿವುಡನಂತೆ ಕೇಳದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಮೂಕನಂತೆ ಾ ಾಡದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

14 ಾನು ಕಿವಿಕೇಳಿಸದವನಂತೆಯೂ
ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಕೊಡ ಾರದವನಂತೆಯೂ ಆದೆನು.

15ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ದೇವರೇ, ನನಗೆಉತ್ತರ ನೀಡು.

16 ಾನು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ವೈರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ನಗುವರು.
ನನ್ನ ಾಯಿಲೆಯು ಾಪದ ಫಲವೆಂದು ಹೇಳುವರು.

17 ಾನು ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ;
ನನ್ನ ನೋವನು್ನ ಮರೆಯ ಾರೆ.

18ನನ್ನ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

19ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಚುರು ಾಗಿಯೂ ಬಲ ಾಲಿಗ ಾಗಿಯೂ ಇ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಎಷೊ್ಟೕ ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು.

20 ಾನು ಉಪ ಾರವನು್ನ ಾಡಿದ್ದರೂ
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನಗೆ ಅಪ ಾರವನೆ್ನೕ ಾಡುವರು.

ಾನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದರೂ
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ವಿರೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ.

21ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಡಬೇಡ!
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಸಮೀಪದಲೆ್ಲೕ ಇರು!

22ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೇ,
ಬೇಗನೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!

39
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1 “ ಾನು ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿ ಾ ಾಡುವೆ.

ನನ್ನ ಾಲಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆ.
ದುಷ್ಟರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಯಿಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರುವೆ” ಎಂದುಕೊಂಡೆನು.

2 ಾನು ೌನ ಾಗಿದೆ್ದನು.
ಒಳೆ್ಳಯದನೂ್ನ ಹೇಳದೆ ಸುಮ್ಮನಿದೆ್ದನು.
ಆದರೆ ನನ್ನ ವೇದನೆಯು ಹೆಚಾ್ಚಯಿತು.

3 ಾನು ಬಹುಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದ.
ಅದರ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸಿದಷೂ್ಟ ಕೋಪವುಅಧಿಕ ಾಯಿತು.
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ಆಗ ಾನು ಾಯಿತೆರೆದು,
4ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸು!

ನನ್ನ ಈ ಅಲ್ಪ ಜೀವಿತವು ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲವಿರುವುದು?
ಾನೆಷು್ಟ ಾಲ ಬದುಕುವೆ?

5ನೀನು ನನಗೆ ಕೇವಲ ಅ ಾ್ಪಯುಷ ್ಯವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ಜೀವಿತವು ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಗಣನೆಗೂ ಾರದು.

ಮನುಷ ್ಯನ ಜೀವಿತವು ಕೇವಲ ೕಡದಂತೆ ಕ್ಷಣಿಕ ಾಗಿದೆ. ಾವನೂ ಸ ಾ ಾಲ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ!

6ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಕೇವಲ ಕನ್ನಡಿಯಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತಿದೆ.
ಾವು ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಂದ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
ಾವು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವು ಾರ ಾ ಾಗುವುದೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು.

7ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗಿರುವ ನಿರೀ ಾವುದು?
ನನ್ನ ನಿರೀ ಯು ನೀನೇ.

8ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಅಪ ಾಧಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸು.
ಮೂಖರ್ರ ನಿಂದೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಗುರಿ ಾಡಬೇಡ.

9 ಾನು ಾಯಿತೆರೆದು ಾ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀನು ಾ್ಯಯಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ ಾಡಿರುವೆ.

10ನನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸು.
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ಾನು ಸತೆ್ತೕ ಹೋಗುವೆನು.

11 ನೀನು ಅಪ ಾಧಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸುವೆ.

ನುಸಿಯು ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದವುಗಳನು್ನ ನೀನು ಾಶ ಾಡುವೆ.
ೌದು, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳು ಬೇಗನೆ ಕಣ್ಮರೆ ಾಗುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ೕಡದಂತಿವೆ.

12ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳು!
ನನ್ನ ರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು!
ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ನೋಡು!

ಾನು ಈ ಜೀವಿತವನು್ನ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾಣಿಕನಂತೆ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾಗಿಸುತಿ್ತರುವೆ.
ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆ, ಾನು ಇಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಜೀವಿಸುವೆನು.

13 ನೀನು ಕೋಪದಿಂದ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಬೇಡ! ಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ನನಗೆ
ಸಂತೋಷವಿರಲಿ.

ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ಇಲ್ಲ ಾಗುವೆನು!

40
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1 ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ನಿರೀ ಸಿದೆನು;

ಆತನು ನನ್ನ ರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿದನು.
2ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಾಶನದ ಗುಂಡಿ ಳಗಿಂದ* ಎತಿ್ತದನು.

ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಕೆಸರಿನ ಸ್ಥಳದಿಂದ†

* 40:2: ಾಶನದ ಗುಂಡಿ ಳಗಿಂದ “ಶಿ ಲ್”ಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಹೆಸರು “ಮರಣದ ಸ್ಥಳ.” † 40:2: ಕೆಸರಿನ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಅನೇಕ ಪು ಾತನ ಕಥೆಗಳಲಿ್ಲ ಮರಣದ ಸ್ಥಳ ಾದ ಶಿ ಲ್ ಸುತ್ತಲೆ ಾ್ಲ ಕೆಸರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕತ್ತ ಾದ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಹೇಳ ಾಗಿದೆ.
ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿ ಸತ್ತಜನರನು್ನ ನೆಲದೊಳಗೆ ಹೂಳುವುದೇ ಇದಕೆ್ಕ ಾರಣ.
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ಮೇಲೆತಿ್ತ ಬಂಡೆಯಮೇಲಿರಿಸಿದನು;
ದೃಢ ಾಗಿ ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡುವಂತೆ ಾಡಿದನು.

3ಆತನು ನನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲ ಹೊಸ ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಅದು ನನ್ನ ದೇವರ ಸು್ತತಿಗೀತೆ.

ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದವುಗಳನು್ನ ಅನೇಕರು ನೋಡಿ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವರು.

4 ಾವನುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೋ ಅವನೇ ಧನ್ಯನು.
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಕಡೆಗೂ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದವನೇ

ಾಗ ್ಯವಂತನು.
5ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನೀನು ಅನೇಕಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವೆ!

ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಅತಿಶಯ ಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳಿವೆ.
ಅವುಗಳನು್ನ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ;

ಅವುಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿವೆ.

6 ಾನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
ಯಜ್ಞಗ ಾಗಲಿ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗ ಾಗಲಿ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗ ಾಗಲಿ ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞಗ ಾಗಲಿ ನಿನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ.

7ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು, “ಇಗೋ, ಬರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.

8ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ”ಅಂದೆನು.

9ವಿಜಯದ ಶು ಾ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾನು ಮ ಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಿದೆನು.
ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಾಯಿಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ,ಅದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ.

10ನಿನ್ನ ನೀತಿ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಾನು ಹೇಳಿದೆನು.
ಅವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಬಚಿ್ಚಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯನೂ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನೂ್ನ ಾನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯತೆಯನೂ್ನ ಮ ಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಹೇಳುವೆನು.

11ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಾಡಬೇಡ.
ನಿನ್ನ ದಯೆಯೂ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯೂ ನನ್ನನು್ನ ಸಂರ ಸಲಿ.

12ದುಷ್ಟರು ನನ್ನನು್ನ ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ
ಅವರು ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ನನ್ನ ಾಪಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವುದರಿಂದ
ಅವುಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರೆ.

ನನ್ನ ತಲೆಯ ಕೂದಲುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನನ್ನ ಾಪಗಳು ಹೆಚಾ್ಚಗಿವೆ.
ಾನು ಧೈಯರ್ವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವೆ.

13ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನೆ್ನೕ ರ ಸು!
ಬೇಗನೆ ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡು!

14ಆ ದುಷ್ಟರು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ.
ಯೆಹೋವನೇ,ಅವರಿಗೆ ಾಚಿಕೆಯನೂ್ನ ನಿ ಾಶೆಯನೂ್ನ ಬರ ಾಡು.

ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ಅವರು
ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಲಿ!

15ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವ ಆ ದುಷ್ಟರು
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ತಮ ಾಗುವ ಅವ ಾನದಿಂದ ಾಬರಿಗೊಳ್ಳಲಿ!
16ಆದರೆ ನಿನ್ನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಬೇಡುವವರು ಉ ಾ್ಲಸದಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡಲಿ.

ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವವರು, “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ”ಎಂದು ಾ ಾಗಲೂ
ಹೇಳಲಿ.

17ಒಡೆಯನೇ, ಾನು ಕೇವಲ ಬಡವನೂ ಅಸ ಾಯಕನೂ ಆಗಿರುವೆ.
ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

ನನ್ನ ದೇವರೇ, ತಡ ಾಡಬೇಡ.

41
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1 ಾವನು ಬಡಜನರನು್ನ*ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವನೋ ಅವನೇ ಧನ್ಯನು.

ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಆಪ ಾ್ಕಲದಲಿ್ಲ ರ ಸುವನು.
2ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಾ ಾಡಿ ರ ಸುವನು.

ಅವನು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಧನ್ಯನೆನಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಯೆಹೋವನೇ,ಅವನನು್ನ ಶತು್ರಗಳ ಕೈಗೆ ಕೊಡಬೇಡ.

3ಅವನು ಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲರು ಾಗ
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಬಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಅವನು ಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲದ್ದರೂ
ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವನು!

4 ಾನು ಆತನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ದಯೆತೋರು.
ಾನು ನಿನಗೆವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ,ಆದರೂನನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿಗುಣಪಡಿಸು”ಎಂದು
ಹೇಳಿದೆ.

5ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸು ಾ್ತ “ಅವನು ಾ ಾಗ ಾಯು ಾ್ತನೆ,
ಅವನ ಹೆಸರು ಾ ಾಗ ಅಳಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

6ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು ಬಂದವರು ಕಪಟದ ಾ ಾಡುವರು;
ಅವರು ನನ್ನ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಳು್ಳಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಹಬಿ್ಬಸುವರು.

7ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಗುಟಾ್ಟಗಿ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು;
ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ಆಲೋಚಿಸುವರು.

8 “ಅವನು ಾವುದೋ ತಪು ್ಪ ಾಡಿರುವುದರಿಂದ
ಅವನಿಗೆ ಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ,
ಅವನಿಗೆ ಗುಣ ಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.

9ನನ್ನ ಆಪ್ತಸೆ್ನೕಹಿತನೊಂದಿಗೆಊಟ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದನು;ಅವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದನು,
ಆದರೆಈಗ ಅವನೇ ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ.

10ಯೆಹೋವನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ದಯೆತೋರು;
ನನ್ನನು್ನ ಏಳ ಾಡು; ಆಗ ಾನು ಅವರಿಗೆಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವೆನು.

11ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ವೈರಿಗೆ ನೀನು ಅವ ಾಶ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ,
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು.

12ನಿರಪ ಾಧಿ ಾದ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡಲು ನನಗೆ ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಡು.

13ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ!
ಆತನು ಾ ಾಗಲೂ ಇದ್ದವನು; ಾ ಾಗಲೂ ಇರುವವನು.

* 41:1: ಬಡಜನರು… ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು ಅಥ ಾ, “ಬಡಜನರಿಗೆಉಪದೇಶಿಸುವವನು ಧನ್ಯನೇ ಸರಿ.”
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ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್!

ಎರಡನೆ ಾಗ
42

(ಕೀತರ್ನೆಗಳು 42-72)
ರಚನೆ ಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.
1ದೇವರೇ, ಾ ಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯು ನೀರಿನ ತೊರೆಗಳನು್ನ ಬಯಸುವಂತೆಯೇ

ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಯಸುತ್ತದೆ.
2ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರಿ ಾಗಿ ಾ ಾರಿದೆ.

ಾನು ಾ ಾಗ ಆತನನು್ನ ಸಂಧಿಸುವೆನು?
3 “ನಿನ್ನ ದೇವರು ಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದು ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಾ ಾಗಲೂ ಗೇಲಿ ಾಡುವುದರಿಂದ

ಹಗಲಿರುಳು ಕಣಿ್ಣೕರೇ ನನಗೆ ಆ ಾರ ಾಯಿತು.

4ಆಗ ಾನು, ಹಬ್ಬದಉ ಾ್ಸಹದಲಿ್ಲ ಜನಸಮೂಹದೊಡನೆ ಹಷಿರ್ಸು ಾ್ತ
ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಅವರನು್ನ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಮುನ್ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದದ್ದನು್ನ
ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಕೊರಗುವೆ.

5ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ, ನೀನು ವ್ಯಸನದಿಂದಿರುವುದೇಕೆ?
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ?

ದೇವರನು್ನ ನಿರೀ ಸು;
ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೂ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು.

6ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಾನು ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆ ರ್ನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲಯೂ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ
ಮಿ ಾ್ಸರ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

7ಜಲ ಾತದ ೕಷದಂತೆಯೂ
ಪ್ರ ಾಹದ ಬಜರ್ನೆಯಂತೆಯೂ ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳು ನನಗೆ ಬಂದಿವೆ.

ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಂತೆ
ದುಃಖವು ನನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

8ಹಗಲಲಿ್ಲಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ನಿಜಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರುವುದರಿಂದ
ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದಆತನಿಗೆಪ್ರತಿ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೂನೂತನ ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ ಾಡುವೆ;ಆತನಲಿ್ಲ

ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆ.
9ನನ್ನ ಬಂಡೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆ,

“ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾಕೆ ಮರೆತುಬಿಟೆ್ಟ?
ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಕೂ್ರರತೆಯಿಂದ ಾನೇಕೆ ಸಂಕಟಪಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳುವೆ.

10ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಸತತ ಾಗಿ,
“ನಿನ್ನ ದೇವರು ಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಮೂಳೆಗಳುಮುರಿದಂ ಾಗಿವೆ.

11ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ, ನೀನು ವ್ಯಸನದಿಂದಿರುವುದೇಕೆ?
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ?

ದೇವರನು್ನ ನಿರೀ ಸು;
ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೂ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು.
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1ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ನಿರಪ ಾಧಿಯೆಂದು ತೀಪುರ್ ನೀಡು.
ಾ್ಯಜ್ಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿಯೂಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ ಾದಿಸು.
ಸುಳು್ಳ ಾರರಿಂದಲೂ ಕೆಡುಕರಿಂದಲೂ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
2ದೇವರೇ, ನೀನೇ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನ ಾಗಿರುವೆ!

ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾಕೆ ಕೈಬಿಟಿ್ಟರುವೆ?
ಶತು್ರ ಾಧೆಯಿಂದ ಾನೇಕೆ

ದುಃಖಿಸು ಾ್ತ ಸಂಕಟಪಡಬೇಕು?
3 ನಿನ್ನ ಬೆಳಕೂ ಸತ್ಯವೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸಲಿ. ನಿನ್ನ ಬೆಳಕೂ ಸತ್ಯವೂ ನನಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ

ನೀಡಲಿ.
ಅವು ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತಕೂ್ಕ ನಿನ್ನ ನಿ ಾಸಕೂ್ಕ ನಡೆಸುತ್ತವೆ.

4ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಬಳಿಗೆ ಬರುವೆನು.
ನನ್ನ ಸಂತೋಷಕೆ್ಕ ನೀನೇ ಆ ಾರ ಾಗಿರುವೆ.

ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ,
ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯವನು್ನ ಾರಿಸು ಾ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

5ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ, ನೀನು ವ್ಯಸನದಿಂದಿರುವುದೇಕೆ?
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ?

ದೇವರನು್ನ ನಿರೀ ಸು;
ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೂ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು.

44
ರಚನೆ ಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.
1ದೇವರೇ,ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀನು ಾಡಿದ

ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ.
ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

2ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನೀನು ಈ ದೇಶವನು್ನ
ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.

ಆ ವಿದೇಶಿಯರನು್ನ ನೀನು ಜಜಿ್ಜ ಾಕಿದೆ.
ಈದೇಶದಿಂದ ನೀನು ಅವರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟೆ್ಟ.

3ಈದೇಶವು ನಮಗೆ ದೊರೆತದು್ದ ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದಲ್ಲ.
ಅವರನು್ನ ಜಯ ಾಲಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದು್ದ ಅವರ ಭುಜಬಲವಲ್ಲ.

ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗೆ ನೀನಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಜಯವುದೊರೆಯಿತು.
ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯು ಅವರನು್ನ ರ ಸಿತು. ಅವರಮೇಲೆ ನಿನಗಿದ್ದ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಅದು
ತೋರಿಸಿತು.

4ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಾಜನು.
ಆ ಾಪಿಸಿ ಾಕೋಬನಿಗೆ ಜಯವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.

5ನಿನ್ನ ಸ ಾಯದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವೆವು.
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ, ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳಮೇಲೆ ನಡೆ ಾಡುವೆವು.

6ನನ್ನ ಬಿಲು್ಲ ಾಣಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಭರವಸೆವಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಖಡ್ಗವು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸ ಾರದು.

7ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿದೆ.
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8ದಿನವೆ ಾ್ಲ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದೆವು.
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ಸು್ತತಿಸುವೆವು.

9ಆದರೆ, ದೇವರೇ,ಈಗ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೈಬಿಟಿ್ಟರುವೆ.
ನಮ್ಮನು್ನ ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡಿರುವೆ. ನೀನು ನ ್ಮಂದಿಗೆಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ.

10ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವಂತೆ ಾಡಿದೆ.
ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

11 ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಡುವ ಕುರಿಗ ೕ ಎಂಬಂತೆ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವೆ;
ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟರುವೆ.

12ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಬೆಲೆಗೆ ಾರಿಬಿಟೆ್ಟ.
ಬೆಲೆಯಬಗೆ್ಗ ಾದವನೂ್ನ ನೀನು ಾಡಲಿಲ್ಲ.

13ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ತ ಾಷೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿರುವೆ.
ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಂಡು ನಗು ಾ್ತರೆ; ನಮ್ಮನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

14 ಾವು ಜನರಿಗೆ ಾದೆಯ ಾ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಸ್ವದೇಶವನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲದವರು ಸಹ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಂಡು ತಲೆ ಾಡಿಸು ಾ್ತ ನಗು ಾ್ತರೆ.

15 ಾಚಿಕೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಕವಿದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಅವ ಾನವು ದಿವವೆ ಾ್ಲ ನನೆ್ನದುರಿನಲೆ್ಲೕ ಇದೆ.

16ನನ್ನ ವೈರಿಗಳಮತು್ತ ದೂಷಕರ
ನಿಂದೆಯ ಾತುಗಳು ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ಇವೆ.

17 ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಮರೆತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ಾವು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇವೆ ಾ್ಲ ನಮಗೆ
ಬಂದಿವೆ.

18 ಾವು ನಿನಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗದೆ
ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದೆವು.

19ಆದರೆ ನರಿಗಳು ಾಸಿಸುವ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಜಜಿ್ಜ ಾಕಿರುವೆ.
ಮರಣದಂತೆ ಕತ್ತ ಾಗಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟರುವೆ.

20ನಮ್ಮ ದೇವರ ಹೆಸರನು್ನ ಾವುಮರೆತುಬಿಟೆ್ಟ ೕ?
ಅನ್ಯದೇವರುಗಳಿಗೆ ಾವು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆ ೕ? ಇಲ್ಲ!

21ದೇವರಿಗೆ ಇವುಖಂಡಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿವೆ.
ನಮ್ಮ ಅಂತ ಾಳದ ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ಸಹ ಆತನು ಬಲ್ಲನು.

22ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಾವು ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಕೊಲೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ;
ಕೊಯ್ಯಲು ಕೊಂಡೊಯು್ಯವ ಕುರಿಗಳಂ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

23ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು!
ನೀನು ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ?
ಎದೆ್ದೕಳು! ನಮ್ಮನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಕೈಬಿಡಬೇಡ.

24ನೀನು ನಮಗೆಮರೆ ಾಗಿರುವುದೇಕೆ?
ನೀನು ನಮ್ಮ ನೋವುಗಳನೂ್ನ ತೊಂದರೆಗಳನೂ್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟರುವೆ ಾ?

25 ಾವು ಧೂಳಿಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ನಮ್ಮ ಶರೀರವು ನೆಲಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತಕೊಂಡಿದೆ.

26ಎದು್ದ ಸ ಾಯ ಾಡು!
ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು.
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45
ರಚನೆ ಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.
1ಒಂದು ದಿವ್ಯ ವಿಷಯವನು್ನ ಹೇಳಲು

ನನ್ನ ಹೃದಯವು ತವಕಪಡುತ್ತದೆ;
ನನ್ನ ಾಜನನು್ನ ಕುರಿತು ಸುಂದರ ಾದ ಗೀತೆ ಂದನು್ನ ರಚಿಸುವೆ.

ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಯು ಕವಿಯಲೇಖನಿಯಂತೆ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ.
2ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಅತಿಸುಂದರ ಾಗಿರುವೆ.

ನಿನ್ನ ಾತುಗಳು ಮನೋಹರ ಾಗಿವೆ. ದೇವರ ಆಶೀ ಾರ್ದವು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಸ ಾ ಾಲವಿರುವುದು.

3ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊ.
ನಿನ್ನ ಮಹಿ ಾವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊ.

4ನೀನು ವೈಭವಯುತ ಾಗಿ ಾಣುತಿ್ತರುವೆ! ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಾ್ಯಯ ಾ್ಕಗಿಯೂಹೋ ಾಡಿ ಗೆಲು್ಲ.
ಶಕಿ್ತಯುತ ಾದ ನಿನ್ನ ಬಲತೋಳಿನಿಂದಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು.

5ನಿನ್ನ ಾಣಗಳು ತೀಕ್ಷ ್ಣ ಾಗಿವೆ. ಅವು ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಎದೆಗೆ ಾಟಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ;
ಶತು್ರಗಳು ನಿನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲೆ್ಲೕ ನೆಲಕು ್ಕರುಳುವರು.

6ದೇವರೇ,* ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನವು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
ಒಳೆ್ಳಯತನವು ನಿನ್ನ ಾಜದಂಡ ಾಗಿದೆ.

7ನೀನು ನೀತಿಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ; ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾಗಿರು ಾತನು
ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.†

8ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯಗ ಾದ ಗೋಲರಸ,ಅಗರು ಮತು್ತ ಚಂದನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ.
ಗಜದಂತದಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸಿರುವ ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಾದ್ಯಗಳನು್ನ
ನುಡಿಸುವರು.

9ನಿನ್ನ ಸಿ್ತ ್ರೕಪರಿ ಾರದಲಿ್ಲರುವವರು ಾಜಕು ಾರಿಯರೇ,
ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟದ ಾಣಿಯು ಓಫೀರ್ ದೇಶದ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಾಡಿದ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವಳು.

10 ಾಣಿಯೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊ.

ಸ್ವಜನರನೂ್ನ ತವರುಮನೆಯನೂ್ನ ಮರೆತುಬಿಡು.
11ಆಗ ಾಜನು ನಿನ್ನ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವನು.

ಅವನು ನಿನಗೆ ಹೊಸಯಜ ಾನ ಾಗಿರುವನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಅವನನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕು.‡

12ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಶಿ್ರೕಮಂತರು
ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ನಿನ ಾಗಿಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ತರುವರು.

13ಅಂತಃಪುರದಲಿ್ಲ ಾಜಕು ಾರಿಯು ವೈಭವದಿಂದಿರುವಳು;
ಆಕೆಯು ಜರ ಾರಿಯವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದಳೆ.

14ಆಕೆಯು ಕಸೂತಿ ರಚಿತ ಾದ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ತನ್ನ ಸಖಿಯ ಾದ ಕ ಾ್ಯಪರಿ ಾರದೊಡನೆ ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಳು.

* 45:6: ದೇವರೇ ದೇವರನು್ನ ಾಜನಂತೆ ವಣಿರ್ಸಿರುವ ಾಡು ಎಂಬ ಅಥರ್ವನು್ನ ಇದು ಕೊಡಬಹುದು, ಅಥ ಾ ಇಲಿ್ಲ ಲೇಖಕನು
“ದೇವರು” ಎಂಬ ಪದವನು್ನ ಾಜನಿಗೆ ಶಿರೋ ಾಮೆ ಾಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಿರಬಹದು. † 45:7: ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ …
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆಅಕ್ಷರಶಃ, “ನಿನ್ನಮೇಲೆಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಮೇಲೆಆನಂದತೈಲವನು್ನ ಸುರಿದಿ ಾ್ದನೆ.” ಾಜರನು್ನ, ಾಜಕರನು್ನ,
ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸುವದ ಾ್ಕಗಿ ವಿಶೇಷ ಾದ ಈ ತೈಲವನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರುತಿ್ತದ್ದರು. ‡ 45:11:
ೌರವಿಸಬೇಕು ಅಕ್ಷರಶಃ “ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ಾಗಬೇಕು.”
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15ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದಲೂಉ ಾ್ಲಸದಿಂದಲೂ
ಾಜನ ಅರಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು.

16 ಾಜನೇ, ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ತರು ಾಯಆಡಳಿತ ಾಡುವರು;
ನೀನು ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವೆ.

17 ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಪ್ರ ಾ್ಯತಿಪಡಿಸುವೆನು;
ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ಕೊಂ ಾಡುವರು.
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ರಚನೆ ಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.
1ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯವೂಬಲವೂಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಸ ಾ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
2ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯು ನಡುಗಿದರೂ ಬೆಟ್ಟಗಳು

ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆಮುಳುಗಿಹೋದರೂ ನಮಗೇನೂ ಭಯವಿಲ್ಲ.
3ಸಮುದ್ರಗಳು ಭೋಗರ್ರೆಯು ಾ್ತ ನೊರೆ ಾರಿದರೂ

ಅವುಗಳ ಅಲೊ್ಲೕಲಕಲೊ್ಲೕಲಗಳಿಂದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ನಡುಗಿದರೂ ನಮಗೇನೂ ಭಯವಿಲ್ಲ.

4ಒಂದು ನದಿ ಅದೆ;ಅದರ ಾಲುವೆಗಳುಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪಟ್ಟಣ ಾಗಿರುವ
ದೇವನಗರವನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

5ದೇವರು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೆಂದಿಗೂ ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸೂ ೕರ್ದಯಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ದೇವರು ಅದರ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಬರುವನು.

6ಆತನು ಗಜಿರ್ಸಲು, ಜ ಾಂಗಗಳು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತವೆ, ಾಷ್ಟ ್ರಗಳು ಬಿದು್ದಹೋಗುತ್ತವೆ;
ಭೂಮಿಯು ಕರಗಿಹೋಗುವುದು.

7ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನು ನ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾಕೋಬನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

8ಬನಿ್ನರಿ,ಯೆಹೋವನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ;
ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಆತನು ಾಡುತಿ್ತರುವ ಭಯಂಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ.

9ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲ ಆತನುಯುದ್ಧವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವನು;
ಬಿಲು್ಲಗಳನೂ್ನ ಗು ಾಣಿಗಳನೂ್ನ* ಮುರಿದು ಾಕುವನು; ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಸುಟು್ಟ ಾಕುವನು.

10ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನವನು: “ಹೋ ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಾನೇ ದೇವರೆಂಬುದನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳ!
ಾನು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವೆನು!
ಇಡೀ ಲೋಕವನು್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು!”

11ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನು ನ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾಕೋಬನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
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ರಚನೆ ಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.
1ಸವರ್ಜ ಾಂಗಗಳೇ, ಚ ಾ್ಪಳೆ ತಟಿ್ಟರಿ;

ದೇವರಿಗೆ ಆನಂದ ೕಷ ಾಡಿರಿ!
* 46:9: ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಅಥ ಾ ರಥಗಳನು್ನ.
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2ಮಹೋನ್ನತ ಾದಯೆಹೋವನು ಭಯಂಕರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಮ ಾ ಾಜ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

3ಆತನು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ಅಧೀನಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

4ದೇವರು ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು;
ತನಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾದ ಾಕೋಬನ ವಂಶಸ್ಥರಿ ಾಗಿ ಆತನು ಮನೋಹರ ಾದ ಈ ದೇಶವನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.

5ಯೆಹೋವನು ಆನಂದ ೕಷದೊಡನೆಯೂ
ತುತೂ್ತರಿಗಳ ಧ ್ವನಿ ಡನೆಯೂ ಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢ ಾಗುವನು.

6ದೇವರನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿರಿ, ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.
ನಮ್ಮ ಾಜನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿರಿ, ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.

7ದೇವರು ಇಡೀಲೋಕಕೆ್ಕ ಾಜ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ;
ಆತನಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ.

8ದೇವರು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ;
ದೇವರು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಆಳುವನು.

9ಜ ಾಂಗಗಳ ಾಯಕರು
ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವಜನರೊಡನೆ ಕೂಡಿಬರುವರು.

ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಎ ಾ್ಲ ಾಯಕರುಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾರ್ಧಿ ಾರಿ!
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ರಚನೆ ಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು
1ಯೆಹೋವನೇಮಹೋನ್ನತನು.

ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಜನರು ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೊಂ ಾಡುವರು.
2ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪಟ್ಟಣವು ರಮ್ಯ ಾಗಿದೆ.

ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಇರುವ ಜನರನು್ನ ಅದು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವುದು.
ಸಿ ೕನ್ ಪವರ್ತವೇ ದೇವರ ನಿಜ ಾದ ಪವರ್ತ.

ಅದೇ ಆಮ ಾ ಾಜನ ಪವರ್ತ.
3ದೇವರು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ,

ಾನೇ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ವೆಂದು ಹೆಸರು ಾಸಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
4ಒಮೆ್ಮ, ಕೆಲವು ಾಜರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬಂದರು.

ಆ ಪಟ್ಟಣದಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಲೆಂದು ಅವರೆಲ್ಲ ಅದರತ್ತ ನಡೆದರು.
5ಆದರೆ ಅವರು ಅದನು್ನ ಕಂ ಾಗ ದಿಗ್ಭ ್ರಮೆಗೊಂಡರು;

ಭಯದಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು.
6ಭಯವುಅವರನು್ನ

ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂತೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
7ಪೂವರ್ದ ಬಿರು ಾಳಿಯಿಂದ ಒಡೆದುಹೋದ ಹಡಗುಗಳಂತೆ

ನೀನು ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದೆ.
8 ೌದು,ಆ ಾಜರುಗಳಿಗೆಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ಾವುಕಿವಿ ಾರೆಕೇಳಿದಂತೆಯೇಕಣಾ್ಣರೆಯೂಕಂಡೆವು.

ನಮ್ಮ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾವು ಅದನು್ನ
ನೋಡಿದೆ್ದೕವೆ.

ದೇವರು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಭದ್ರಗೊಳಿಸುವನು.

9ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಕುರಿತು ಾ್ಯನಿಸುವೆವು.
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10ದೇವರೇ, ನೀನು ಪ್ರ ಾ್ಯತ ಾಗಿರುವೆ.
ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು.
ನೀನು ಎಷು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂಬುದು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ.

11ನಿನ್ನ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯಗಳಿಂದ ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತವು ಹಷಿರ್ಸಲಿ;
ಯೆಹೂದದಊರುಗಳುಉ ಾ್ಲಸಿಸಲಿ.

12ಚೀ ೕನಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂಚರಿಸಿ, ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನೋಡಿರಿ.
ಅದರ ಬುರುಜುಗಳನು್ನ ಎಣಿಸಿರಿ.

13ಅದರ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ.
ಚೀ ೕನಿನ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ಹೊಗಳಿರಿ.

ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಬಲಿ್ಲರಿ.
14ಈದೇವರೇ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೇವರು!

ನಮ್ಮನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ನಡೆಸು ಾತನು ಆತನೇ!

49
ರಚನೆ ಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.
1ಸವರ್ಜ ಾಂಗಗಳೇ, ಕೇಳಿರಿ,

ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೇ, ಆಲಿಸಿರಿ.
2 ಾ ಾನ್ಯರೇ,ಅಧಿಪತಿಗಳೇ,ಬಡವರೇ, ಶಿ್ರೕಮಂತರೇ,ನೀವೆಲ್ಲರೂಒಂ ಾಗಿಬಂದು ಕೇಳಿರಿ.

3 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸು ಾನವನೂ್ನ
ವಿವೇಕವನೂ್ನ ಬೋಧಿಸುವೆನು.

4 ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಕಿವುಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯವನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮ ಾಗಿ ಾಡುವೆನು.

5ಆಪತು್ತ ಬಂ ಾಗ ಾನೇಕೆ ಭಯಪಡಬೇಕು?
ದುಷ್ಟರು ನನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸಿ ೕಸದಿಂದ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸು ಾಗ ಾನೇಕೆ
ಭಯಪಡಬೇಕು?

6ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಲದಲಿ್ಲಯೂ ಐಶ್ವಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಭರವಸೆಯಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ;
ಅವರು ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

7 ಾವ ಾನವ ಸೆ್ನೕಹಿತನೂ ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸ ಾರನು.
ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರಿಗೆ ಈಡನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು.

8ಸ್ವಂತ ಾ್ರಣವನು್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ
ಹಣ ಾವನಿಗೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

9ಸ ಾ ಾಲ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕನು್ನ ಖರೀದಿಸಲು
ಮತು್ತ ತನ್ನ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಹ ಕೊಳೆಯದಂತೆ ಾಡಲು
ಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ ಹಣವನು್ನ ಾವನೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರನು.

10ಬುದಿ್ಧಹೀನರೂಮೂಢರೂ ಾಯುವಂತೆ ಾನಿಗಳೂ ಾಯುವರು.
ಅವರು ಸ ಾ್ತಗ ಅವರ ಆಸಿ್ತಯು ಬೇರೆಯವರ ಾ ಾಗುವುದು.

11ಸ ಾಧಿಯೇ ಅವರ ಾಶ್ವತ ಾದ ಹೊಸಮನೆ.
ಅವರೆಷೆ್ಟೕ ಭೂ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದೇನೂ ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ.

12ಜನರು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿದ್ದರೂ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಇರ ಾಗದು.
ಎಲ್ಲರೂ ಾ್ರಣಿಗಳಂತೆಯೇ ಾಯುವರು.

13ತಮ್ಮ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರುವ
ಬುದಿ್ಧಹೀನರಿಗೆ ಇದೇ ಗತಿ.
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14ಅವರು ಕುರಿಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಸ ಾಧಿಯೇ ಅವರ ಕೊಟಿ್ಟಗೆ.
ಮರಣವೇ ಅವರ ಕುರುಬ.

ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ, ಅವರ ದೇಹಗಳು ಅವರ ಮನೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಾಗಿ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ
ಕೊಳೆಯುತಿ್ತರಲು,

ನೀತಿವಂತರು ಜಯ ಾಲಿಗ ಾಗಿರುವರು.
15ಆದರೆ ದೇವರು ಈಡುಕೊಟು್ಟ ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ರ ಸುವನು.

ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗಿರಲು ಕೊಂಡೊಯು್ಯ ಾಗ ನನ್ನನು್ನ ಸ ಾಧಿಯ ಬಲದಿಂದ
ರ ಸುವನು.

16ಜನರು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿದ್ದ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ.
ಜನರು ಭವ್ಯ ಾದಮನೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ.

17ಅವರು ಾಯು ಾಗ ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಏನನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾರರು.
ಅವರ ವೈಭವವುಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗ ಾರದು.

18ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ತನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿದ್ದರೂ
ಜನರು ಅವನನು್ನ ಹೊಗಳುತಿ್ತದ್ದರೂ

19ಸತು್ತ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ ಸೇರುವ ಾಲ ಅವನಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರುವುದು.
ಅವನು ಹಗಲಿನ ಬೆಳಕನು್ನ ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ನೋಡ ಾರ.

20ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದವನು ಎಷೆ್ಟೕ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಾ್ರಣಿಗಳಂತೆಯೇ ಾಶ ಾಗುವನು.

50
ರಚನೆ ಾರ: ಆ ಾಫ.
1ದೇ ಾಧಿದೇವ ಾದಯೆಹೋವನುಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದವರೆಗೂ

ಇರುವ ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರನು್ನ ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಲು ಆ ಾಪಿಸುವನು.
2 ೌಂದಯರ್ದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತಿ್ತರುವ ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ದೇವರು ಪ್ರ ಾಶಿಸು ಾ್ತನೆ.
3ನಮ್ಮ ದೇವರು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ; ಆತನು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆತನಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವುದು.
ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಬಿರು ಾಳಿ ಬೀಸುವುದು.

4ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ಾಗಿ
ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನು್ನ ಾ ಗ ಾಗಿ ಕರೆಯುವನು.

5 ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನವನು: “ನನೊ್ನಡನೆ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ
ಪ್ರಜೆಗಳೇ,

ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸುವನು.

6ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ;
ಆತನು ನೀತಿಸ್ವರೂಪನೆಂದು ಆ ಾಶಮಂಡಲವು ೕಷಿಸುವುದು.

7ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನನ್ನ ಜನರೇ, ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ!
ಾನು ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ಹೇಳುವೆನು.
ದೇವ ಾದ ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು!

8ನಿಮ್ಮಯಜ್ಞಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ದೂರು ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಇಸೆ್ರೕಲ ಾದ ನೀವು ನನಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ನಿತ್ಯವೂಅಪಿರ್ಸುತ್ತಲೇ ಇದಿ್ದೕರಿ.
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9ನಿಮ್ಮಮನೆಗಳಿಂದ ಾನು ಹೋರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ;
ನಿಮ್ಮ ದೊಡಿ್ಡಗಳಿಂದ ಆಡುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

10ನನಗೆ ಆ ಪಶುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಾಡಿನಲಿ್ಲರುವ ಸವರ್ಮೃಗಗಳೂ ಗುಡ್ಡಗಳಮೇಲಿರುವ ಾವಿ ಾರು ಪಶುಗಳೂ ನನ್ನವೇ.

11ಅತ್ಯಂತಉನ್ನತ ಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲಿರುವ ಪ ಗಳೆ ಾ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತು್ತಂಟು.
ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವ ಜೀವಜಂತುಗಳೆ ಾ್ಲ ನನ್ನವೇ.

12ನನಗೆ ಹಸಿವೆ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ.
ಲೋಕವೂಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೂ ನನ್ನದೇ.

13 ಾನು ಹೋರಿಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವೆನೇ?
ಾನು ಆಡುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿಯುವೆನೇ?”

14 ಕೃತಜ್ಞ ಾಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿರಿ.
ನೀವು ಾಡಿಕೊಂಡ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಮಹೋನ್ನತನಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ.

15ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಆಪ ಾ್ಕಲಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೆ ರೆಯಿಡಿರಿ!
ಾನು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವೆನು, ಆಗ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸುವಿರಿ.”

16ದೇವರು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಹೀಗೆನು್ನವನು:
“ನೀವು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳ ಕುರಿತು ಾ ಾಡುವಿರಿ;
ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಾ ಾಡುವಿರಿ.

17ಹೀಗಿರಲು ನೀವು ನನ್ನ ಸುಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವುದೇಕೆ?
ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ನೀವು ತುಚಿ್ಛೕಕರಿಸುವುದೇಕೆ?

18ನೀವು ಕಳ್ಳನನು್ನ ಕಂಡು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಓಡಿಹೋಗುವಿರಿ;
ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳ ಒಡ ಾಟ ಾಡುವಿರಿ.

19ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಂದ ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಯಿಂದ ೕಸವನು್ನ ನೇಯುವಿರಿ.
20ಬೇರೆಯವರಮೇಲೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಮೇಲೆಯೂ

ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತಿ್ತೕರಿ.
21ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೂ ಾನು ೌನ ಾಗಿದೆ್ದನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಾನೂ ನಿಮ್ಮಂಥವನೆಂದು ನೀವು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ.
ಈಗ ಾದರೋ ಾನು ೌನ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ!

ಎಲ್ಲವನು್ನ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಟೀಕಿಸುವೆನು!
22ದೇವರನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟವರೇ,

ಇದನು್ನ ಗಮನಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತುಂಡುತಂಡು ಾಡುವೆನು;

ಾರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸ ಾರರು!
23ನನಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವವನೇ ನನ್ನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸುವವನು.

ಆದರೆ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವನಿಗೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು.”

51
ಾವೀದನು ಬತೆ್ಷಬ ಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿ ಾಗ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನನು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ದೇವರ ಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಆಗ ಈ ಕೀತರ್ನೆ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ರಚನೆ ಾರ:
ಾವೀದ.

1ಪಿ್ರೕತಿಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಕರುಣೆತೋರು;
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ಕರುಣಾನಿಧಿಯೇ, ನನ್ನ ಾಪಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಳಿಸಿಬಿಡು.
2ನನ್ನ ದೋಷವನು್ನ ತೊಳೆದುಬಿಡು.

ನನ್ನ ಾಪವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸು!
3 ಾನು ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

ಆ ಾಪಗಳು ನನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ಇವೆ.
4ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿದ್ದನೆ್ನೕ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ೌದು, ಾನು ಾಪ ಾಡಿದು್ದ ನಿನಗೇ.
ಾನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂತಲೂ ನೀನು ನೀತಿವಂತನೆಂತಲೂ
ಜನರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಲೆಂದೇ ಇವುಗಳನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ತೀಪುರ್ಗಳು ಾ್ಯಯಬದ್ಧ ಾಗಿವೆ.

5ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ ಾನು ಾಪಿಯೇ.
ಾತೃಗಭರ್ವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಾನು ದೊ್ರೕಹಿಯೇ.

6ದೇವರೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಿನ್ನ ಅಪೇ .
ಆದ್ದರಿಂದ ಸು ಾನದ ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು.

7ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಬರಲಿನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತೊಳೆದು ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸು;
ಾನು ಹಿಮಕಿ್ಕಂತಲೂ ಬಿಳು ಾಗುವ ತನಕ ನನ್ನನು್ನ ತೊಳೆ!

8ನನ್ನಲಿ್ಲ ಆನಂದವನೂ್ನ ಉ ಾ್ಲಸವನೂ್ನ ಬರ ಾಡು.
ನೀನು ಜಜಿ್ಜ ಾಕಿದಮೂಳೆಗಳುಮತೆ್ತ ಉ ಾ್ಲಸಿಸಲಿ!

9ನನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ನೋಡಬೇಡ!
ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅಳಿಸಿಬಿಡು!

10ದೇವರೇ, ನನ್ನಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸು!
ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಬಲಗೊಳಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ನೂತನಪಡಿಸು.

11ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡಬೇಡ!
ನಿನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ತೆಗೆಯಬೇಡ!

12ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದುಂಟಾಗುವ ಆನಂದವನು್ನ ನನಗೆಮತೆ್ತ ದಯ ಾಲಿಸು!
ನಿನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಲು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸು.

13ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಾನು ಾಪಿಗಳಿಗೆಉಪದೇಶಿಸುವೆನು;
ಆಗ ಅವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವರು.

14ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಮರಣದಂಡನೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸು.
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು ಾತನು ನೀನೇ.

ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ಕುರಿತು ಾನು ಾಡುವೆನು!
15 ನನ್ನ ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾಯಿ ತೆರೆದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವಂತೆ ನನ್ನ ತುಟಿಗಳನು್ನ
ತೆರೆಯ ಾಡು.

16ನಿನಗೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಬೇ ಾದದು್ದ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲ.
ಹೀಗಿರಲು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲದಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಾನೇಕೆ ಅಪಿರ್ಸಲಿ!

17ದೇವರೇ, ನೀನು ಅಪೇ ಸುವಯಜ್ಞ ದೀನಮನಸೆ್ಸೕ.
ದೀನತೆಮತು್ತ ವಿಧೇಯತೆಯುಳ್ಳ ಹೃದಯವನು್ನ ನೀನು ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

18ಚೀ ೕನಿಗೆ ಕರುಣೆತೋರಿ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ನಿಮಿರ್ಸು.

19ಆಗ ಜನರುಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ
ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವರು.
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ಜನರು ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆ ಹೋರಿಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಅಪಿರ್ಸುವರು.

52
ಎದೋಮ್ಯ ಾದ ದೋಯೇಗನು ೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ ಾವೀದನು ಅಹೀಮೆಲೆಕನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಾಗ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೀತರ್ನೆಯಿದು. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ದು ಾ್ಟಧಿ ಾರಿಯೇ, ನಿನ್ನ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಜಂಬಪಡುವುದೇಕೇ?

ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ನೀನು ಅಸಹ್ಯಕರ ಾಗಿರುವೆ.
2 ೕಸ ಾರನೇ, ನಿನ್ನ ಾಲಗೆಯು ಹರಿತ ಾದ ೌರ ಕತಿ್ತಯಂತಿದು್ದ

ಾಶನದ ಸಂಚುಗಳನೆ್ನೕ ಾಡುವುದು.
3ಒಳೆ್ಳಯದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ್ನೕ ನೀನು ಹೆಚು್ಚ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ.

ನಿನಗೆ ಸತ್ಯಕಿ್ಕಂತಲೂ ಸುಳೆ್ಳೕ ಇಷ್ಟ.

4 ೕಸದ ಾಲಿಗೆಯೇ, ಾನಿಕರ ಾದ ಾತುಗಳೇ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ.
5ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವನು,

ಗಿಡವನು್ನ ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಿತು್ತ ಾಕುವಂತೆಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನಮನೆ ಳಗಿಂದ* ಕಿತು್ತ
ಬೀ ಾಡುವನು.

6ಒಳೆ್ಳಯವರು ಇದನು್ನ ಕಂಡು
ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗುವರು.

ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿ ನಗು ಾ್ತ ಹೀಗೆನು್ನವರು:
7 “ದೇವರಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಇವನಿಗೆ ಏ ಾಯಿತು?
ತನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವೂಸುಳು್ಳಗಳೂ ತನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡವನು ಇವನೇ.”

8 ಾ ಾದರೋ ದೇವರಆಲಯದಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಹಸಿರಸಿ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಆಲೀವ್ಮರದಂತಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ದೇವರ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಲೆ್ಲೕ ಾ ಾಗಲೂ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ.

9ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಉಪ ಾರಗಳಿ ಾಗಿ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲೆ್ಲೕ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ; ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು.
ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಜನರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

53
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಮೂಢರು ದೇವರಿಲ್ಲವೆಂದು ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವರು.

ಅವರು ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ; ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

2ಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ತನಗೋಸ ್ಕರ ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವ ಬುದಿ್ಧವಂತರು ಇ ಾ್ದರೋ
ಎಂದು ದೇವರು ಪರಲೋಕದಿಂದ ನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

3ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ದೇವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾವನೂ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ!

* 52:5: ಮನೆ ಳಗಿಂದ ಇದರ ಅಥರ್ ದೇಹ. ದೇವರು ಈ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಲು್ಲ ಾ್ತನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಪದ್ಯರೂಪವಿದು.
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4ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಸತ್ಯವು ತಿಳಿದಿದೆ!
ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಆ ಾರ ತಿನು್ನವಂತೆ ಅವರು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.”

5ಆ ದುಷ್ಟರು ಹಿಂದೆಂದೂ ಭಯಗೊಂಡಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಭಯ ಾ್ರಂತ ಾಗುವರು!
ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಶತು್ರಗಳು.

ದೇವರು ಅವರನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವಜನರು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವರು,

ದೇವರು ಆ ದುಷ್ಟರ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವನು.

6ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದಮೇಲಿರು ಾತನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಜಯವನು್ನ ತರುವನು!

ಆಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ ಬರ ಾಡುವನು.
ಾಕೋಬನೇಉ ಾ್ಲಸಿಸು!

ಇಸೆ್ರೕಲೇ ಬಹು ಸಂತೋಷಪಡು.

54
ಜಿಫೆಂಬ ಸ್ಥಳದವರು ೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ ಾವೀದನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿ ಾಗ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೀತರ್ನೆಯಿದು. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು!

ನಿನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನನ್ನ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸು.
2ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳು.
3ದೇವರ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸದ ಅನ್ಯರು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಆ ಬ ಾ ಾ್ಕರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

4ಇಗೋ, ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.
ನನ್ನ ಒಡಯನೇ ನನಗೆ ಆ ಾರ ನೀಡುವನು.

5ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿರುವ ಜನರನು್ನ ನನ್ನ ದೇವರು ದಂಡಿಸುವನು.
ದೇವರು ನನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು.

6ದೇವರೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಿಂದಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರನು್ನ ಾನು ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

7 ಾಕೆಂದರೆ ನನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ ರ ಸಿ ಾತನು ನೀನೇ.
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳಿ ಾದ ಸೋಲನು್ನ ಾನು ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡೆನು.

55
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳು.

ನನ್ನ ವಿ ಾಪನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
2ನನ್ನ ರೆಯನು್ನ ಆಲಿಸಿ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.

ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವೆನು; ನನ ಾಗಿರುವ ದುಃಖವನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ
ತೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.



ಕೀತರ್ನೆಗಳು 55:3 549 ಕೀತರ್ನೆಗಳು 55:19

3ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ್ನೕ ಹೇಳಿದರು. ಆ ದುಷ್ಟರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು.
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಕೋಪದಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದರು.
ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಪತು್ತಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿದರು.

4ನನ್ನ ಹೃದಯಬಡಿತವುಮಿತಿಮೀರಿದೆ;
ಮರಣ ಭಯವುನನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

5 ಾನು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ದಿಗಿಲುಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

6ಆ ಾ, ನನಗೆ ಾರಿ ಾಳದಂತೆ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದರೆ,
ಾನು ಾರಿಹೋಗಿ ಆಶ್ರಯ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.

7 ಾನು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಹು ದೂರಕೆ್ಕ ಾರಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದನು.

8 ಾನು ಓಡಿಹೋಗಿ
ಾನಿಕರ ಾದ ಈ ಬಿರು ಾಳಿಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.

9ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ,ಅವರ ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸು.
ಈಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಹಿಂಸೆಕಲಹಗಳು ಾಣುತಿ್ತವೆ.

10ಹಗಲಿರುಳು,ಈನಗರದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅಪ ಾಧ
ಮತು್ತ ಬ ಾ ಾ ್ಕರಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ.

11ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಪ ಾಧಗಳುಅತಿ ಾಗಿವೆ.
ಜನರು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿ ೕಸ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

12ನನಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡುವವನು
ವೈರಿ ಾಗಿದಿ್ದದ್ದರೆ ಾಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತು್ತ.

ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡುವವರು ನನ್ನ ಶತು್ರಗ ಾಗಿದಿ್ದದ್ದರೆ
ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತು್ತ.

13ಆದರೆ ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡುತಿ್ತರುವವನು ನನ್ನ ಸಂಗಡಿಗ ಾದ ನೀನೇ;
ನನ್ನ ಸಹೋದೊ್ಯೕಗಿಯೂ ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನೂ ಆದ ನೀನೇ.

14 ಾವು ಜನಸಮೂಹದ ನಡುವೆ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ,
ಗುಟಾ್ಟದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದವ ಾ್ಲ!

15ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆಮರಣವು ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಬರಲಿ!
ಭೂಮಿಯು ಾಯೆ್ದರೆದು ಅವರನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ನುಂಗಿಬಿಡಲಿ!
ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಅಂ ಾ ಭಯಂಕರ ಾದವುಗಳನು್ನ ಆಲೋಚಿಸುವರು.

16 ಾನು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರಲಿ್ಲ ರೆಯಿಡುವೆನು.
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆಉತ್ತರ ಕೊಡುವನು.

17 ಾನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮ ಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲಯೂ
ಾ ಾಡುವೆನು.

ನನ ಾಗಿರುವ ದುಃಖವನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಆತನು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವನು!
18 ಾನು ಅನೇಕಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಆದರೆ ಪ್ರತಿಸಲವೂದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಾರು ಾಡಿ, ಸುರ ತ ಾಗಿ ಬರ ಾಡಿದನು.
19ದೇವರು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವನು.

ಅ ಾದಿ ಾಲದ ಾಜನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

ಅವರಿಗೆ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಲ್ಲ.
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20ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸೆ್ನೕಹಿತರಮೇಲೆಯೇ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡುವರು;
ತಮ್ಮ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನು್ನ ಾವೇ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವರು.

21ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನಯ ಾಜೂಕಿನಿಂದ ಾಂತಿಯ ಕುರಿತು ಾ ಾಡುವರು;
ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲಯೇಯುದ್ಧಗಳ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸುವರು.

ಅವರ ಾತುಗಳು ಬೆಣೆ್ಣಯಂತೆ ನುಣು ಾಗಿದ್ದರೂ
ಅವರ ಹೃದಯಗಳುಬಿಚು್ಚಗತಿ್ತಗಳೇ ಸರಿ.

22ನಿನ್ನ ಚಿಂ ಾ ಾರವನು್ನ ಯೆಹೋವನಮೇಲೆ ಾಕು.
ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಉ ಾ್ಧರ ಾಡುವನು.
ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಸೋ ಾಗಲುಯೆಹೋವನೆಂದಿಗೂ ಬಿಡನು.

23ದೇವರೇ, ನೀನು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ದಬಿ್ಬಬಿಡುವೆ.
ಕೊಲೆ ಾತಕರೂ ವಂಚಕರೂ ತಮ್ಮ ಅ ಾರ್ಯುಷ ್ಯ ಾದರೂ ಬದುಕರು.

ಾ ಾದರೊ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವೆನು.
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ಗತ್ ಎಂಬಊರಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸೆರೆಹಿಡಿ ಾಗ ರಚಿಸಿಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು; ವೈರಿಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಸತತ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಹೋ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
2ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಸತತ ಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡುವರು.

ಅವರಲಿ್ಲರುವ ಹೋ ಾಟ ಾರರು ಅಸಂ ಾ್ಯತ.
3 ಾನು ಭಯಗೊಂ ಾಗ, ನಿನ್ನಲೆ್ಲೕ ಭರವಸೆ ಇಡುವೆ.
4 ಾನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಕ್ಷಣಿಕ ಾದ ಾನವರು ನನಗೇನು ಾಡಬಲ್ಲರು?
ದೇವರ ಾ ಾ್ದನ ಾ ್ಕಗಿ ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

5ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಅ ಾಥರ್ ಾಡುವರು.
ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದೇ ಅವರು ಾ ಾಗಲೂ ೕಚಿಸುವರು.

6ಅವರು ಒಟು್ಟಗೂಡಿ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ನನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಯನೆ್ನೕ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರು ಾ್ತರೆ.

7ದೇವರೇ,ಅವರ ದುಷ್ಟತನದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸು.
ಅವರು ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳ ಕೋಪವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಹೊರಗಟು್ಟ.

8ನನ ಾಗಿರುವ ದುಃಖವು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಾನು ಎಷು್ಚ ಅತಿ್ತರುವೆನೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರಿಗೆ ನೀನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಲೆಕ್ಕವಿಟಿ್ಟರುವೆ.

9ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ನಿನಗೆ ರೆಯಿಡು ಾಗ ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸು.
ನೀನು ಾಡಬಲೆ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ; ನೀನೇ ದೇವರು!

10 ಾನು ದೇವರನು್ನ ಆತನ ಾ ಾ್ದನ ಾ ್ಕಗಿ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಾಡಿರುವ ಾ ಾ್ದನ ಾ ್ಕಗಿ ಾನು ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

11 ಾನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಕ್ಷಣಿಕ ಾದ ಾನವರು ನನಗೇನು ಾಡಬಲ್ಲರು?
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12ದೇವರೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ವಿಶೇಷ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಾಡಿದ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.
ಾನು ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು.

13 ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮರಣದಿಂದ ರ ಸಿದೆ;
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸೋಲಿನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ ಜನರು ಾತ್ರ
ನೋಡಬಹು ಾದ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಾನು ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವೆನು.
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ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ೌಲನಿಂದ ಾ ಾ ಾಗ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ
1ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು, ನನ್ನನು್ನ ಕನಿಕರಿಸು.

ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಆಪತು್ತ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವ ತನಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ

ನಿನ್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗಳಮರೆಯನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
2ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ರೆಯಿಡುವೆನು.

ಆತನು ಕೊರತೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀಗಿಸುವನು.
3ಆತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ,

ನನ್ನನು್ನ ಾಡಿಸುವವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವನು.
ದೇವರು ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ

ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯನೂ್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವನು.

4ನನ್ನ ಾ್ರಣವು ಅ ಾಯದಲಿ್ಲದೆ.
ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಸಿಂಹಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಹಲು್ಲಗಳು ಾಣಗಳಂತಿವೆ;
ಅವರ ಾಲಿಗೆಗಳು ಹರಿತ ಾದ ಖಡ್ಗಗಳಂತಿವೆ.

5ದೇವರೇ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾವವುಮೆರೆಯಲಿ.
ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಭೂಮಂಡಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

6ನನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನಗೆ ಬಲೆ ಡಿ್ಡ ಾ್ದರೆ.

ನನ್ನನು್ನ ಬೀಳಿಸಲು ಕುಣಿ ತೋಡಿದರು.
ಆದರೆ ಅವರೇ ಅದರಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಹೋದರು.

7ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿದೆ; ನನ್ನ ಹೃದಯವುದೃಢ ಾಗಿದೆ.
ಾನು ಾದ್ಯ ಾರಿಸು ಾ್ತ ಾಡುವೆನು.

8ನನ್ನ ಮನವೇ, ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ!
ಾಪ್ರ್ ಮತು್ತ ಲೈರ್ ಾದ್ಯಗಳೇ, ಎಚ್ಚರಗೊಳಿ್ಳರಿ. ಸಂಕೀತರ್ನೆಯಿಂದ ಸೂ ೕರ್ದಯವನು್ನ
ಎದುರುಗೊ ್ಳೕಣ.

9ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಜ ಾಂಗಗಳ ನಡುವೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡುವೆನು.

10 ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಮುಗಿಲನು್ನ ಮುಟು್ಟವಷೂ್ಟ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ಆ ಾಶವನು್ನ
ನಿಲುಕುವಷೂ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿದೆ.
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11ದೇವರೇ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾವವುಮೆರೆಯಲಿ.
ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಭೂಮಂಡಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
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ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಅಧಿಪತಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ತೀಪುರ್ಗಳು ಾ್ಯಯ ಾಗಿವೆ ೕ?

ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ತೀಪುರ್ಗಳುಯ ಾಥರ್ ಾಗಿವೆ ೕ?
2ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳೆ ಾ್ಲ ದುಷ್ಟತನವೇ;

ನೀವು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ತೂಗಿಕೊಡುವುದು ಅ ಾ್ಯಯವನೆ್ನೕ.
3ಆ ದುಷ್ಟರು ಹುಟಿ್ಟ ಾಕ್ಷಣದಿಂದ ತಪ್ಪನು್ನ ಾಡತೊಡಗಿದರು.

ಅವರು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
4ಅವರ ಕೋಪವು ಾಗರ ಾವಿನ ವಿಷದಷೆ್ಟೕ ಅ ಾಯಕರ.*

ಕಿವುಡು ಾಗರ ಾವಿನಂತೆ ಅವರು ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
5 ಕಿವುಡು ಾಗರ ಾವುಗಳು ಾ ಾಡಿಗರ ಕೊಳಲ ಾದವನು್ನ ಕೇಳ ಾರವು.

ಆ ದುಷ್ಟರು ದು ಾ್ಟಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾಗ ಕಿವುಡು ಾಗರ ಾವುಗಳಂತಿರುವರು.

6ಯೆಹೋವನೇ,ಅವರು ಸಿಂಹಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ದೇವರೇ,ಅವರ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕು.

7ಹರಿದು ಾಣದೆ ಹೋಗುವ ನೀರಿನಂತೆ ಆ ಜನರು ಾಣದೆ ಹೋಗಲಿ.
ಾದಿಯಮೇಲಿರುವ ಕಳೆಯಂತೆ ಅವರು ಜಜಿ್ಜಹೋಗಲಿ.

8ಬಸವನಹುಳಗಳು ಾರಿಯಲೆ್ಲೕ ಕರಗಿಹೋಗುವಂತೆ ಅವರೂ ಕರಗಿಹೋಗಲಿ.
ಗಭರ್ದಲೆ್ಲೕ ಸತು್ತಹೋದಮಗುವಿನಂತೆ ಅವರು ಹಗಲನು್ನ ಾಣದಂ ಾಗಲಿ.

9ಒಲೆಯಲಿ್ಲ ಉರಿದುಹೋಗುವಮುಳು್ಳಕಡಿ್ಡಗಳನು್ನ
ಾಳಿಯು ಾರಿಸಿಬಿಡುವಂತೆ ದೇವರಉಗ್ರಕೋಪವುಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲಿ.

10ದುಷ್ಟರಿ ಾಗುವ ಪ್ರತಿದಂಡನೆಯನು್ನ
ನೀತಿವಂತರು ಕಂಡು ಹಷಿರ್ಸುವರು;

ಆ ದುಷ್ಟರ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಿಸುವರು.
11ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲರು, “ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕೆ್ಕೕಸಿಕು ್ಕವುದು;

ಲೋಕಕೆ್ಕ ತೀಪುರ್ ನೀಡುವ ದೇವರಿರುವುದು ಸತ್ಯವೇ ಸರಿ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

59
ೌಲನು ಾವೀದನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಾಗ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.

1ನನ್ನ ದೇವರೇ, ವೈರಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸು.
ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದಿ್ದರುವ ಜನರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಸಂರ ಸು.

2ಆ ದುಷ್ಟರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸು.
ಆ ಕೊಲೆ ಾತಕರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

3ಇಗೋ, ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಬಲಿಷ್ಠರು ಹೊಂಚು ಾಕಿ ಾ್ದ ್ದರೆ.
ಆದರೆ ಾನು ಾಪವ ಾ್ನಗಲಿ ಅಪ ಾಧವ ಾ್ನಗಲಿ ಾಡಿಲ್ಲ.

4ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ, ಆದರೆ ಾನೇನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನೇ, ಸ್ವತಃ ನೀನೇ ಬಂದು ನೋಡು!

* 58:4: ವಿಷದಷೆ್ಟೕ ಅ ಾಯಕರ ಇದು ಶಬ್ದ ಚಮ ಾ್ಕರ. ಹೀಬೂ್ರ ಪದ “ಬಿಸಿಕೋಪವು,” “ಸುಡುವ ವಿಷವು” ಎಂಬಂತೆ
ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
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5ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೇ, ಎದೆ್ದೕಳು!
ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು!

ಆ ದುಷ್ಟ ದೊ್ರೕಹಿಗಳಿಗೆ ಕರುಣೆಯನೆ್ನೕ ತೋರಬೇಡ.

6ಗುರುಗುಟು್ಟ ಾ್ತ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಡಡುವ ಾಯಿಗಳಂತೆ
ಅವರು ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸು ಾ್ತಡು ಾ್ತರೆ.

7ತಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಗಳೇ ಆಯುಧಗಳೆಂಬಂತೆ
ಅಪ ಾನಕರ ಾದ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಬೊಗಳು ಾ್ತರೆ.
ಾರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅವರಿಗೆ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ.

8ಯೆಹೋವನೇ,ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ ನಗು.
ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡು.

9ನನ್ನ ಬಲವೇ, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ದೇವರೇ, ಬೆಟ್ಟಗಳ ಶಿಖರದಲಿ್ಲರುವ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ ನೀನೇ.

10ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು; ನನ್ನ ಜಯಕೆ್ಕ ಆತನೇ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.
ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಆತನೇ ನನಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವನು.

11ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಗು ಾಣಿಯೇ, ಅವರನು್ನ ಫಕ್ಕನೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ, ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ನನ್ನ ಜನರು
ಮರೆತುಬಿಡಬಹುದು.

ನನ್ನ ಒಡಯನೇ, ಸಂರಕ್ಷಕನೇ,ಅವರನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಡು; ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿಬಿಡು.
12ಆ ದುಷ್ಟರು ಶಪಿಸು ಾ್ತರೆ, ಸು ಾ್ಳಡು ಾ್ತರೆ.

ಅವರ ಾತುಗಳ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಗವರ್ದಿಂದಲೇ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳಲಿ.

13ನೀನು ಅವರನು್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಾಶ ಾಡು.
ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡು.
ಾಕೋಬನ ವಂಶದವರನು್ನ ಆಳುತಿ್ತರುವವನು ನೀನೇ ಎಂದು ಆಗ ಲೋಕದವರಿಗೆ ಾ್ಲ

ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.

14ಗುರುಗುಟು್ಟ ಾ್ತ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಡಡುವ ಾಯಿಗಳಂತೆ
ಅವರು ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸು ಾ್ತಡು ಾ್ತರೆ.

15ಅವರುಊಟ ಾ್ಕಗಿ ಹುಡು ಾಡಿದರೂ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ;
ಮಲಗಲು ಸ್ಥಳವೂ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ.

16 ಾ ಾದರೋ ಮುಂಜಾನೆ ನಿನಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡುವೆ;
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಕುರಿತು ಕೊಂ ಾಡುವೆನು;
ಾಕೆಂದರೆ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ ಾಗಿರುವೆ.

17 ಾನು ನಿನಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡುವೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ನೀನೇ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ ಾಗಿರುವೆ.

ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ದೇವರು ನೀನೇ!

60
ಾವೀದನು ಅ ಾಮ್ ನ ಾ ಾಯಿಮ್ ಮತು್ತ ಅ ಾಮ್ ೕ ಾ ಎಂಬುವರೊಂದಿಗೆ
ಹೋ ಾಡಿ ಾಗ ಮತು್ತ ೕ ಾಬನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಉಪಿ್ಪನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಎದೋಮ್ಯರ
12,000ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಾಗ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ದೇವರೇ, ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಕೈಬಿಟಿ್ಟರುವೆ;
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ನಮ್ಮನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿರುವೆ.
ನಮ್ಮನು್ನ ಪುನರ್ ಾ್ಥಪಿಸು.

2ನೀನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಡುಗಿಸಿ ಸೀಳಿಬಿಟಿ್ಟರುವೆ.
ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಕುಸಿದುಬೀಳುತಿ್ತದೆ;
ಅದನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸು.

3ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
ಾವು ಕುಡಿದವರಂತೆ ತೂ ಾಡು ಾ್ತ ಬೀಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

4ನಿನ್ನ ಆ ಾಧಕರನು್ನ ನೀನು ಎಚ್ಚರಿಸುವೆ.
ಈಗ ಅವರು ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಾ ಾಗಬಹುದು.

5ನಿನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು!
ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆಉತ್ತರನೀಡಿ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯರನು್ನ ರ ಸು!

6ದೇವರು ತನ್ನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಹೀಗೆಂದನು:
“ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಶೆಕೆಮನು್ನ ಕೊಡುವೆನು;
ಸುಕೊ್ಕೕತ್ ಕಣಿವೆಯನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು.
7ಗಿ ಾ್ಯದ್ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ನನ್ನವೇ.
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ನನ್ನ ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣ.
ಯೆಹೂದ ನನ್ನ ಾಜದಂಡ.
8 ೕ ಾಬ್ ನನ್ನ ಾ್ನನ ಾತೆ್ರ.
ಎದೋಮ್ನನ್ನ ಾದರ ಗಳ ಸ್ಥಳ.
ಾನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಜಯ ೕಷ ಾಡುವೆ.”

9-10ದೇವರೇ, ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೈಬಿಟಿ್ಟರುವೆ.
ನೀನು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳ ಸಂಗಡ ಬರಲಿಲ್ಲ.

ಹೀಗಿರಲು, ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸುವವರು ಾರು?
ಎದೋಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸುವವರು ಾರು?

11ದೇವರೇ, ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!
ಜನರು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡ ಾರರು!

12ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಬಲ್ಲನು.
ಆತನೊಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಬಲ್ಲನು!

61
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ದೇವರೇ, ನನ್ನ ರೆಯನು್ನ ಕೇಳು.

ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
2 ಾನೆಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರೂ, ಎಷೆ್ಟೕ ಬಲಹೀನ ಾಗಿದ್ದರೂ

ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನಿನಗೇ ರೆಯಿಡುವೆನು!
ಅತು್ಯನ್ನತ ಾದ ಆಶ್ರಯಗಿರಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಹತಿ್ತಸು.
3ನೀನೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನ;

ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಾ ಾಡುವ ಭದ್ರ ಾದ ಬುರುಜು.
4ನಿನ್ನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾಲ ಾಸಿಸುವುದಕೂ್ಕ,

ನಿನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳಮರೆಯನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ತವಕಪಡುತಿ್ತರುವೆ.



ಕೀತರ್ನೆಗಳು 61:5 555 ಕೀತರ್ನೆಗಳು 62:11

5ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಹರಕೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀನು ಕೇಳಿರುವೆ.
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಬರುವ ಾ್ವಸವನು್ನ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.

6 ಾಜನಿಗೆ ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.
ಅವನು ಸ ಾ ಾಲ ಜೀವಿಸಲಿ!

7ಅವನು ನಿನ್ನ ಾನಿಧ್ಯವನು್ನ ಪಡೆದು ಸ ಾ ಾಲವೂ ಾಜ ಾಗಿರಲಿ!
ನಿನ್ನ ನಿಜಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಅವನನು್ನ ಸಂರ ಸು.

8ಆಗ ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
ನನ್ನ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನವೂಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.

62
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ದೇವರನೆ್ನೕ ನಂಬಿ ಾಂತ ಾಗಿರುವುದು.

ಆತನಿಂದಲೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದು.
2ಆತನು ನನಗೆ ಬಂಡೆಯೂ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಕೋಟೆಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಾನೆಂದಿಗೂ ಕದಲೆನು.
3ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡುವಿರಿ?
ಾನು ಾಗಿದ ಗೋಡೆಯಂತೆಯೂ
ಬೀಳಲಿರುವ ಾ್ರ ಾರದಂತೆಯೂ ಇದೆ್ದೕನೆ.

4ನನ್ನನು್ನ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು
ಅವರು ಕುತಂತ್ರ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ನನ್ನ ಕುರಿತು ಸು ಾ್ಳಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ.
ಾಯಿಂದ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಶಪಿಸುವರು.

5ನನ್ನ ಮನವೇ, ದೇವರನೆ್ನೕ ನಂಬಿ ಾಂತ ಾಗಿರು.
ನನ್ನ ನಿರೀ ದೇವರಲಿ್ಲಯೇ.

6ಆತನೇ ನನಗೆ ಬಂಡೆಯೂ
ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ವೂಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

7ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಾನವೂದೇವರೇ.
ಆತನೇ ನನಗೆ ಭದ್ರ ಾದ ದುಗರ್ವೂಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನವೂಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

8ಜನರೇ, ಾ ಾಗಲೂ ದೇವರನೆ್ನೕ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನ.

9 ಾ ಾನ್ಯ ಜನರು ಕೇವಲಉಸಿರಷೆ್ಟೕ.
ಶೆ್ರೕಷ್ಠರು ಕೇವಲ ಕ್ಷಣ ಾಲವಷೆ್ಟೕ.

ತೂಗಿನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಶೂನ್ಯ;
ಉಸಿರಿಗಿಂತಲೂ ಹಗುರ.

10ಅ ಾ್ಯಯದಿಂದ ಸಂ ಾದಿಸಿದ್ದರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಡಿ.
ಕದ್ದವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಜಂಬಪಡಬೇಡಿ.

ಐಶ್ವಯರ್ವುಅಧಿಕ ಾಗುತಿ್ತದ್ದರೂ
ಅದರಲಿ್ಲ ಮನಸಿ್ಸಡಬೇಡಿ.

11 “ಶಕಿ್ತಯೂ ದೇವರಿಂದಲೇ”
ಎಂದು ದೇವರು ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.
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12ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನೀನು ಪಿ್ರೕತಿಸ್ವರೂಪ ಾಗಿರುವೆ.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನವನ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವವನು ನೀನೇ.

63
ಾವೀದನುಯೆಹೂದದ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.

1ದೇವರೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು.
ನಿನ ಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ.

ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗಿದ ಭೂಮಿಯಂತೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನಿನ ಾಗಿ ಾ ಾರಿದೆ;
ನನ್ನ ದೇಹವು ನಿನ ಾಗಿ ಬಯಸಿದೆ.

2 ೌದು, ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ಕಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

3ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಜೀವಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ.
ನನ್ನ ತುಟಿಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತ್ತವೆ.

4 ೌದು, ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಕೈಮುಗಿದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.

5ಮೃ ಾ್ಟನ್ನವನು್ನ ತಿಂದಿರುವವನಂತೆ ತೃಪ್ತ ಾಗಿರುವೆನು.
ನನ್ನ ಾಯಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವುದು.

6 ಾಸಿಗೆಯುಮೇಲೆಮಲಗಿರು ಾಗಲೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

7ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನೀನೇ ನನಗೆ ಸ ಾಯಕ.
ನಿನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳಮರೆಯಲಿ್ಲ ಆನಂದ ೕಷ ಾಡುವೆನು.

8ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನನು್ನ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದು.
ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ನನ್ನ ಕೈಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವುದು.

9ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿರುವವರು
ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋಗುವರು.

10ಅವರು ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು.
ಅವರ ಶವಗಳು ನರಿಗಳ ಾ ಾಗುವವು.

11 ಾಜ ಾದರೋ ತನ್ನ ದೇವರಲಿ್ಲಯೇ ಸಂತೋಷಿಸುವನು.
ಹರಕೆಹೊತು್ತ ಅವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವವರು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು,
ಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸುಳು್ಳಗರರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆತನು ಸೋಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
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ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

ವೈರಿಯು ನನಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.
ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ರ ಸು.

2ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಒಳಸಂಚುಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಸಂರ ಸು.
ಆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಮರೆ ಾಡು.

3ಅವರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಕಡುಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಾಲಿಗೆಗಳು ಹರಿತ ಾದ ಖಡ್ಗಗಳಂತಿವೆ.
ಅವರ ಾತುಗಳು ವಿಷ ಾಣಗಳಂತಿವೆ.
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4ಗುಪ್ತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದು್ದ ನಿಭರ್ಯದಿಂದ*
ನೀತಿವಂತನಮೇಲೆ ಆ ಾಣಗಳನು್ನ ಎಸೆಯು ಾ್ತರೆ.

5 ಕೇಡು ಾಡಲು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿ ಬಲೆ ಡ್ಡಲು ಆಲೋಚಿಸುವರು.
“ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳು ಾರಿಗೂ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.

6ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ; ಬೇಟೆಗಳಿ ಾಗಿ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಜನರು ಕುತಂತಿ್ರಗ ಾಗಿದ್ದರೆ,ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದು ಬಹು ಕಷ್ಟ.†

7ಆದರೆ ದೇವರು ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ಾಣಗಳನು್ನ ಎಸೆಯುವನು.
ಆಗ ಆ ದುಷ್ಟರು ಾಯಗೊಳು್ಳವರು.

8ದುಷ್ಟರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ಆಲೋಚಿಸುವರು.
ಆದರೆ ಆ ಕೇಡುಗಳು ಅವರಿಗೇ ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ಾಡುವನು.

ಆಗ ಅವರನು್ನ ಕಂಡ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ
ಆಶ್ಚಯರ್ದಿಂದ ತಲೆ ಾಡಿಸುವನು.

9ದೇವರ ಾಯರ್ವನು್ನ ಜನರು ಕಂಡು
ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ತಿಳಿಸುವರು.

ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕಲಿತುಕೊಂಡು
ಆತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗುವರು.

10ಸಜ್ಜನರುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸು ಾ್ತ
ಆತನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

ಯ ಾಥರ್ವಂತರುಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು.
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ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ದೇವರೇ, ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆವು.

ಾವು ಾಡಿದ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಸಲಿ್ಲಸುವೆವು.
2 ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳು ಾತನೇ,

ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು.
3ನಮ್ಮ ಾಪಗಳು ಹೊರ ಾರದಷು್ಟ ಾರ ಾಗಿವೆ;

ನಮ್ಮನು್ನ ಆ ಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸು.
4ನಿನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂ ಾತನು ನೀನೇ.
ನಿನ್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು

ನಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂ ಾತನು ನೀನೇ.
ನಿನ್ನ ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಆಲಯದ ೌ ಾಗ ್ಯದಿಂದ

ಾವುಉ ಾ್ಲಸಗೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.
5ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರೇ,

ನೀತಿವಂತರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು;
ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸು.

ಸವರ್ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನೀನೇ ಆ ಾರ.
6ಸ್ವಬಲದಿಂದ ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾತನು ದೇವರೇ.

ಆತನು “ ೌಯರ್” ಎಂಬ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
7ಭೋಗರ್ರೆಯುವ ಸಮುದ್ರಗಳನೂ್ನ

ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳ ದಂಗೆಯನೂ್ನ ಾಂತಗೊಳಿಸು ಾತನು ದೇವರೇ.
* 64:4: ನಿಭರ್ಯದಿಂದ ಅಥ ಾ ಅ ೌರವದಿಂದ. † 64:6: ಅವರು … ಬಹು ಕಷ್ಟ ಅಥ ಾ, “ಅವರು ದುಷ್ಟ
ೕಜನೆಗಳಿ ಾಗಿ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ, ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್ ಾದ ೕಜನೆಯಿದೆ” ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ.
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8ಭೂಲೋಕ ಾದ್ಯಂತದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ನಿನ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಂದ ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಸೂ ೕರ್ದಯವೂಸೂಯರ್ಸ್ತ ಾನವೂ ನಮ್ಮನು್ನ ಹಷರ್ಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

9ದೇವರೇ, ಭೂ ಾಲಕನು ನೀನೇ.
ಭೂಮಿಗೆ ನೀರೆರೆದು ಹದಗೊಳಿಸು ಾತನು ನೀನೇ.

ತೊರೆಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸಿ
ಸುಗಿ್ಗಯನು್ನ ಬರ ಾಡು ಾತನು ನೀನೇ.

10ಉತಿ್ತರುವ ಹೊಲಗಳಮೇಲೆಮಳೆ ಸುರಿಸಿ,
ಹೆಂಟೆಗಳನು್ನ ಕರಗಿಸಿ,

ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮೃದುಗೊಳಿಸಿ,
ಎಳೆ ಸಸಿಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸು ಾತನು ನೀನೇ.

11ಹೊಸ ವಷರ್ವನು್ನ ಸಮೃದಿ್ಧಕರ ಾದ ಸುಗಿ್ಗ ಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸು ಾತನು ನೀನೇ.
ಅನೇಕ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಬಂಡಿಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸು ಾತನು ನೀನೇ.

12ಅರಣ್ಯವು ಹುಲಿ್ಲನಿಂದ ಆವೃತ ಾಗಿದೆ.
ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು ಸಮೃದಿ್ಧಕರ ಫಸಲಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

13ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳು ಕುರಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿವೆ.
ಕಣಿವೆಗಳು ಾನ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿತುಳುಕುತಿ್ತವೆ.

ಎಲ್ಲರೂ ಾಡು ಾ್ತ ಆನಂದ ೕಷ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

66
ಸು್ತತಿಗೀತೆ.
1ಸವರ್ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ದೇವರಿಗೆ ಜಯ ೕಷ ಾಡಿರಿ!
2ಆತನ ಹೆಸರಿನಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.

ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳಿಂದ ಆತನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಿರಿ.
3ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಾಯರ್ಗಳು ಎಷು್ಟ ಅದು್ಭತ ಾಗಿವೆ!

ನಿನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂ ಾಗಿ ಶತು್ರಗಳು ನಿನಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.
4ಸವರ್ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲಿ.

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಲಿ.

5ಬನಿ್ನರಿ, ದೇವರ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ;
ಆತನ ಾಯರ್ಗಳುಅತ್ಯದು್ಭತ ಾಗಿವೆ!

6ಆತನು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಒಣನೆಲವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
ಆತನ ಜನರು ಾಲುನಡಿಗೆಯಿಂದ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿದರು.
ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾವು ಆತನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಪಡೋಣ.

7ಆತನು ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಆಳು ಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಗಮನಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆಯೇಳಲು ಾರಿಗೂ ಆಗದು.

8ಜ ಾಂಗಗಳೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
ಆತನಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ.

9ನಮಗೆ ಜೀವಕೊಟ್ಟವನು ಆತನೇ.
ನಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಡುವವನೂ ಆತನೇ.

10ಜನರು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಶೋಧಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಪರೀ ಸಿದನು.
11ದೇವರೇ, ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಲೆಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದೆ.
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ನೀನು ನಮಗೆ ಾರ ಾದ ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಹೊರಿಸಿದೆ;
12ಶತು್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಡೆಯ ಾಡಿದೆ.

ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲಯೂ ನೀರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಾಯಿಸಿದೆ.
ಆದರೂ ಸುರ ತ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ನಮ್ಮನು್ನ ತಂದು ಸೇರಿಸಿದೆ.

13ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದುಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವೆನು.
14 ಾನು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಂ ಾಗ

ಾಡಿದ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.
15 ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು;
ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಧೂಪವನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು;
ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಹೋತಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು.

16ದೇವಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಬನಿ್ನರಿ,
ದೇವರು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಡಿರುವುದನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು.

17 ಾನು ಆತನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು;
ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದೆನು.

18ನನ್ನ ಶುದ್ಧಹೃದಯವನು್ನ ಕಂಡು
ಯೆಹೋವನು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟನು.

19ದೇವರು ನನ್ನ ರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು;
ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಆಲಿಸಿದನು.

20ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ಆತನು ನನಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗದೆ,
ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಆಲಿಸಿ, ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿ ತೋರಿದನು!

67
ಸು್ತತಿಗೀತೆ.
1ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸು.

ಪ್ರಸನ್ನಮುಖದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡು.

2ದೇವರೇ, ಸವರ್ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಜನರಿಗೆ ನಿನಿ್ನಂ ಾಗುವ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಸವರ್ಜ ಾಂಗಗಳೂ ಾಣಲಿ.

3ದೇವರೇ, ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಲಿ!
ಸವರ್ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲಿ!

4ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದಉ ಾ್ಲಸಿಸಲಿ.
ಾಕೆಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪುರ್ ಾಡು ಾತನು ನೀನೇ;

ಪ್ರತಿ ಂದು ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಆಳು ಾತನು ನೀನೇ.
5ದೇವರೇ, ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಲಿ!

ಸವರ್ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲಿ!
6ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು.

ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯುಮ ಾಸುಗಿ್ಗಯನು್ನ ಕೊಡಲಿ.
7ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ.

ಸವರ್ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತವುಳ್ಳವ ಾಗಲಿ.
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68
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ದೇವರೇ, ಎದೆ್ದೕಳು! ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಡು.

ಆತನ ಶತು್ರಗಳೆ ಾ್ಲ ಆತನ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಲಿ.
2 ಾಳಿ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹೊಗೆಯಂತೆ

ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಚದರಿಹೋಗಲಿ.
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಕರಗಿಹೋಗುವಮೇಣದಂತೆ

ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಾಶ ಾಗಲಿ.
3ನೀತಿವಂತ ಾದರೋ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಹಷಿರ್ಸಲಿ;

ಅವರುಉ ಾ್ಲಸಿಸು ಾ್ತ ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಲಿ!
4ದೇವರಿಗೆ ಾಯನ ಾಡಿರಿ; ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.

ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ರಥದಮೇಲೆ ಸ ಾರಿ ಾಡು ಾ್ತ ಬರು ಾತನಿಗೆ ಾದಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿರಿ.
ಆತನ ಹೆಸರು ಾಹು.

ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ!
5ದೇವರು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ,

ಅ ಾಥರಿಗೆ ತಂದೆಯೂ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಾಲಕನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
6ದೇವರು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಿಗೆ ಸಂ ಾರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವನು.

ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವನು.
ದೇವದೊ್ರೕಹಿಗ ಾದರೋಉರಿಬಿಸಿಲಿನ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಉಳಿಯುವರು.

7ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ನಡೆಸಿದೆ.
ನೀನು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವರಮುಂದೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತರಲು,

8ಭೂಮಿಯೇ ಕಂಪಿಸಿತು.
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇ ಾಧಿದೇವನು ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಆ ಾಶವೇ ಕರಗಿಹೋಯಿತು.

9ದೇವರೇ, ನೀನು ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ,
ಒಣಗಿ ಕೃಶ ಾಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಫಲವತು್ತ ಾಡಿದೆ.

10ನಿನ್ನ ಜನರು ಆ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ನೆಲಸಿದರು.
ದೇವರೇ,ಅಲಿ್ಲಯ ಬಡಜನರಿಗೆ ನೀನು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದವುಗಳನೆ್ನೕ ನೀಡಿದೆ.

11ದೇವರು ಆ ಾಪಿಸಲು ಅನೇಕರು
ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಲು ಹೋದರು:

12 “ಬಲಿಷ್ಠ ಾಜರುಗಳ ಸೈನ್ಯಗಳು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತವೆ!
ಸೈನಿಕರುಯುದ್ಧದಿಂದ ತಂದ ಕೊಳೆ್ಳವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವರು.

13 ಕುರಿಹಟಿ್ಟ ಳಗೆ ಇದ್ದವರೂ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಾಲು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಬಂ ಾರದ ಗರಿಗಳಿಂದ ಥಳಥಳಿಸುವ ಬೆಳಿ್ಳ ಹೊದಿಸಿರುವ ಾರಿ ಾಳದ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಅವರು
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.”

14ಸಲೊ್ಮೕನ್ ಪವರ್ತದಮೇಲೆ ದೇವರು ಶತು್ರ ಾಜರುಗಳನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.
ಅವರು ಸುರಿಯುತಿ್ತರುವ ಹಿಮದಂತಿದ್ದರು.

15 ಾ ಾನ್ ಬೆಟ್ಟವು ಅನೇಕ ಶಿಖರಗಳುಳ್ಳ ಮ ಾಪವರ್ತ.
16 ಾ ಾನ್ ಪವರ್ತವೇ, ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತವನು್ನ ನೀನು ಕೀ ಾಗಿ ಾಣುವುದೇಕೆ?

ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾದ ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತವನೆ್ನೕ
ತನ್ನ ಾಶ್ವತ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

17ಯೆಹೋವನು ಪವಿತ್ರ ಾದ ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಬರು ಾ್ತನೆ.
ಆತನ ಹಿಂದೆ ಆತನ ಲ ಾಂತರ ರಥಗಳಿವೆ.
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18ಆತನು ಸೆರೆ ಾಳುಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು
ಬೆಟ್ಟದಮೇಲೇರಿ ಹೋದನು;

ತನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದ ಜನರಿಂದ
ಆತನು ಕಷ್ಟ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು.

ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಮೇಲೇರಿಹೋದದು್ದ ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ.
19ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಾರವನು್ನ ಹೊರುವಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!

ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವವನು ಆತನೇ.

20ಆತನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು. ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವ ದೇವರು ಆತನೇ.
ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಮರಣದಿಂದ ರ ಸುವನು.

21ದೇವರು ತನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಶಿರಸು್ಸಗಳನೂ್ನ
ಾಪದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವವರ ತಲೆಗಳನೂ್ನ ಜಜಿ್ಜಬಿಡುವನು.

22ನನ್ನ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು: “ ಾನುಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಾ ಾನಿನಿಂದಲೂ
ಪಶಿ್ಚಮ* ದಿಕಿ್ಕನಿಂದಲೂ ಶತು್ರವನು್ನ ಹಿಡಿದು ತರುವೆನು.

23ಆಗ ನೀನು ಅವರ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಿಸುವೆ.
ನಿನ್ನ ಾಯಿಗಳುಅವರ ರಕ್ತವನು್ನ ನೆಕು ್ಕತ್ತವೆ.”

24ಇಗೋ, ದೇವರು ವಿಜಯದಮೆರವಣಿಗೆಯನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ನನ್ನ ಾಜ ಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು ವಿಜಯದ ಮೆರವಣಿಗೆಯನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

25ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಾಯಕರೂ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಾದ್ಯ ಾರಿಸುವವರೂ
ಸುತ್ತಲು ದಮ್ಮಡಿ ಬಡಿಯುವಯುವತಿಯರೂ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

26ಮ ಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ,ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ!

27ಅವರನು್ನಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡುಹೋಗುವವರಲಿ್ಲ ದಲನೆಯ ಾಗಿಬೆ ಾ್ಯಮೀನನಚಿಕ್ಕ ಕುಲವಿದೆ;
ಅದರ ನಂತರಯೆಹೂದನಮ ಾಕುಲವಿದೆ.
ಅದರ ನಂತರ ಜೆಬುಲೂನ್ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲಗಳ ಾಯಕರು ಇ ಾ್ದರೆ.

28ದೇವರೆ, ನಿನ್ನ ಬಲವನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸು!
ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಮ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಬಲಪ್ರ ೕಗವನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸು.

29 ಾಜರುಗಳು ತಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಿನ್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬರುವರು.

30 ಕೋಲಿನಿಂದ ಬಡಿದು ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆ ಾ್ರಣಿಗಳಿಂದ ಾಡಿಸು.
ಆ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲರುವ “ಹೋರಿಗಳು” ಮತು್ತ “ಹಸುಗಳು” ನಿನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವಂತೆ

ಾಡು.
ನೀನು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ

ಅವರು ನಿನಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತಂದುಕೊಡುವಂತೆ ಾಡು.
31ಅವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ನಿನಗೆ ತಂದುಕೊಡುವಂತೆ ಾಡು.

ದೇವರೇ, ಇಥಿ ೕಪಿಯದವರು ತಮ್ಮ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ನಿನಗೆ ತಂದುಕೊಡುವಂತೆ ಾಡು.
32ಭೂ ಾಜರುಗಳೇ, ದೇವರಿಗೆ ಾಯನ ಾಡಿರಿ!

ನಮ್ಮಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ!

* 68:22: ಪಶಿ್ಚಮ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಸಮುದ್ರ.”
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33 ದೇವರಿಗೆ ಾಯನ ಾಡಿರಿ! ಅ ಾದಿ ಾಲದಿಂದಿರುವ ಆತನು ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ
ರ ಾಶ್ವರೂಢ ಾಗಿ ಸ ಾರಿ ಾಡುವನು.

ಆತನ ಗಜರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ!
34ದೇವರ ಬಲವನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.

ಆತನ ಾಂಭೀಯರ್ವು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಆಶ್ರಯ ಾಗಿದೆ.
ಆತನ ಶಕಿ್ತಯು ಆ ಾಶಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ಯಪಿಸಿದೆ.

35ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶು ಾ್ಧಲಯದಲಿ್ಲರುವ ನೀನು ಅದು್ಭತಸ್ವರೂಪ ಾಗಿರುವೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬಲವನೂ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವನು.
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!

69
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು!

ನನ್ನ ಕತಿ್ತನವರೆಗೂ ನೀರು ಏರಿಬಂದಿದೆ.
2ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ನೆಲೆ ಸಿಕು ್ಕತಿ್ತಲ್ಲ;

ಆಳ ಾದಮರಳಿನೊಳಕೆ್ಕ ಮುಳುಗಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಆಳ ಾದ ನೀರಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ.
ಅಲೆಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತವೆ.

3ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಗಿಕೂಗಿ ಬಲಹೀನ ಾಗಿರುವೆ.
ನನ್ನ ಗಂಟಲು ನೋಯುತಿ್ತದೆ.

ನಿನ್ನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನೋಯುತಿ್ತವೆ.

4ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನ ತಲೆಕೂದಲುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ;
ನನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಬಹು ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ನನ್ನ ಶತ್ರಗಳು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವರು.
ಾನು ಕದಿ್ದಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸುಳು್ಳ ಅಪ ಾದ ಹೊರಿಸಿ
ನನಿ್ನಂದ ದಂಡ ವಸೂಲಿ ಾಡಿದರು.

5ದೇವರೇ, ಾನೇನೂ ತಪು ್ಪ ಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ನನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ನಿನಗೆಮರೆ ಾಡಲು ನನಿ್ನಂ ಾಗದು.

6ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ನನ್ನ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕರಿಗೆ ನನಿ್ನಂದ ಾಚಿಕೆ ಾಗದಿರಲಿ.
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಆ ಾಧಕರಿಗೆ ನನಿ್ನಂದ ಅವ ಾನ ಾಗದಿರಲಿ.

7 ಾಚಿಕೆಯು ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಕವಿದಿದೆ.
ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಈ ಾಚಿಕೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

8ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ನನ್ನನು್ನ ಅಪರಿಚಿತನಂತೆ ಾಣು ಾ್ತರೆ.
ನನ್ನ ಾಯಿಯಪುತ್ರರು ನನ್ನನು್ನ ಪರಕೀಯನಂತೆ ಾಣು ಾ್ತರೆ.

9ನಿನ್ನ ಆಲ ಾಭಿ ಾನವು ನನ್ನನು್ನ ದಹಿಸುತಿ್ತದೆ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವ ಜನರಿಂದ ನನಗೆ ಅಪ ಾನ ಾಗುತಿ್ತದೆ.

10 ಾನು ಅಳು ಾ್ತ ಉಪ ಾಸ ಾಡುವೆನು.
ಅವರು ಅದಕೂ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವರು.

11 ಾನು ಶೋಕವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ
ಾದೆಯ ಾ ಾಯಿತು.

12ಅವರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಬಹಿರಂಗ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವರು.
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ಕುಡುಕರು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಡನು್ನ ರಚಿಸುವರು.
13ಯೆಹೋವನೇ, ಾ ಾದರೋ, ನಿನಗೆ ರೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ;

ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗೆ ತಕ್ಕ ಾಲ ಇದೇ.
ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಮ ಾಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದಲೂ

ನಿಶಿ್ಚತ ಾದ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದಲೂ ನನಗೆಉತ್ತರಿಸು.
14ನನ್ನನು್ನ ಕಳು್ಳಸುಬಿನಿಂದಮೇಲೆತು್ತ;

ಮುಳುಗಿಹೋಗಲು ಬಿಡಬೇಡ.
ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಜನರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

ಈಆಳ ಾದ ನೀರಿನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
15ಅಲೆಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಮುಳುಗಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡ.

ಆಳ ಾದ ಹಳ್ಳವು ನನ್ನನು್ನ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಬೇಡ.
ಸ ಾಧಿಯು ನನ್ನನು್ನ ನುಂಗಲು ಬಿಡಬೇಡ.

16ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು. ನಿನ್ನಪೂಣರ್ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನನಗೆಉತ್ತರಿಸು.
ನಿನ್ನಪೂಣರ್ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಸ ಾಯ ಾಡು.

17ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಬೇಡ.
ಾನು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ! ಬೇಗನೆ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!

18ಬಂದು ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ರ ಸು.
ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸು.

19ನನ್ನ ಾಚಿಕೆ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಶತು್ರಗಳು ನನಗೆ ಾಡಿದ ಅವ ಾನ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಅವರು ಾಡಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀನು ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡಿರುವೆ.

20ಅವ ಾನವು ನನ್ನನು್ನ ಜಜಿ್ಜ ಾಕಿದೆ!
ಾನು ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಾಯುವಂತಿದೆ್ದೕನೆ.

ಕರುಣಾಳುಗಳನು್ನ ನಿರೀ ಸಿದೆ,
ಆದರೆ ಾರೂ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ.

ಸಂತೈಸುವವರನು್ನ ಾರೈಸಿದೆ,
ಆದರೆ ಾರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.

21ಅವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟದು್ದ ವಿಷ, ಆ ಾರವಲ್ಲ.
ಅವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟದು್ದ ಹುಳಿರಸ, ಾ್ರ ಾರಸವಲ್ಲ.

22ಅವರಮೇಜಿನಮೇಲಿರುವ ಆ ಾರ, ಾನೀಯಗಳುಅವರಿಗೆ ವಿಷ ಾಗಲಿ.
23ಅವರು ಕುರುಡ ಾಗಲಿ;ಅವರ ಬೆನು್ನಗಳು ಗೂ ಾಗಲಿ.
24ನಿನ್ನ ಕೋಪವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಲಿ.
25ಅವರಮನೆಗಳು ಬರಿ ಾಗಲಿ;

ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸಿಸದಂ ಾಗಲಿ.
26ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು. ಆಗ ಅವರು ಓಡಿಹೋಗುವರು.

ಅಲ್ಲದೆ ಅವರಿ ಾದ ನೋವುಗಳು, ಾಯಗಳುಅವರ ಆಡಿಕೆಗೆ ಾರಣ ಾಗುವವು.
27ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು.

ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಾಲುಕೊಡಬೇಡ.
28ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಡು.

ನೀತಿವಂತರ ಹೆಸರುಗ ಂದಿಗೆ ಅವರು ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಬೇಡ.

29 ಾನು ನೋವಿನಿಂದ ದುಃಖಗೊಂಡಿರುವೆ.
ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ ರ ಸು!

30 ಾನು ದೇವರ ಹೆಸರನು್ನ ಾಡಿಕೊಂ ಾಡುವೆನು;
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ಕೃತಜ್ಞ ಾಗೀತೆ ಂದಿಗೆ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.
31ಇದುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋರಿಗಳ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಕಿ್ಕಂತಲೂ

ಬಹು ಪಿ್ರಯ ಾದದು್ದ.
32ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಬಂದ ಬಡವರೇ,

ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಹಷಿರ್ಸಿರಿ.
33ಯೆಹೋವನು ಬಡವರಿಗೂ ನಿಸ್ಸ ಾಯಕರಿಗೂ ಕಿವಿಗೊಡು ಾ್ತನೆ.

ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸಹ ಕಡೆಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
34ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳೇ, ಸಮುದ್ರವೇ,

ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
35ಯೆಹೋವನು ಚೀ ೕನನು್ನ ರ ಸುವನು!

ಆತನುಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟವನು.
ಆತನ ಜನರು ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದು್ದ ಸ್ವದೇಶ ಾಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು!

36ಆತನ ಸೇವಕರ ಸಂತತಿಗಳವರು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರು ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು.
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ಾಪ ಾಥರ್ ನೈವೇದ್ಯ. ಸಮಪರ್ಣೆಯ ಾಡು. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.

1ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು!
ದೇವರೇ, ಬೇಗನೆ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!

2ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವರು
ನಿ ಾಶೆಗೊಂಡು ಅಪ ಾನ ಹೊಂದಲಿ.

ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವವರು
ಅವ ಾನಗೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗಲಿ.

3ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವವರು
ಸೋಲಿನಿಂದ ಅವ ಾನಕಿ್ಕೕ ಾಗಿ ಓಡಿಹೋಗಲಿ.

4ನನ್ನ ಆ ಾಧಕರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸದಿಂದ ಸಂತೋಷಿಸಲಿ.
ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಕೊಂ ಾಡಲಿ.

5 ಾ ಾದರೋ ಬಡವನೂ ನಿಸ್ಸ ಾಯಕನೂ ಆಗಿರುವೆ!
ದೇವರೇ, ಬೇಗನೆ ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು!

ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬಲ್ಲವನು ನೀನೊಬ್ಬನೇ.
ಯೆಹೋವನೇ ತಡ ಾಡಬೇಡ!
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1ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;

ಎಂದಿಗೂ ಆ ಾಭಂಗಪಡಿಸಬೇಡ.
2ನೀನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸುವೆ; ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವೆ.

ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
3ನೀನೇ ನನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಆಶ್ರಯಗಿರಿ ಾಗಿರು.

ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಲು ಆ ಾಪಿಸು.
ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆಯೂ ಕೋಟೆಯೂ ಆಗಿರುವೆ.
4ನನ್ನ ದೇವರೇ, ದುಷ್ಟರಿಂದಲೂ

ಕೂ್ರರ ಾದ ಕೆಟ್ಟವರಿಂದಲೂ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
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5ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನನ್ನ ಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ
ನೀನೇ ನನ್ನ ನಿರೀ ಯೂ ಭರವಸವೂಆಗಿರುವೆ.

6 ಾನು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದಲೂ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಜನಿಸಿದಂದಿನಿಂದಲೂ ನೀನೇ ನನಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿರುವೆ.
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು.

7 ಾನು ಅನೇಕರಿಗೆ ಾದರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಗೆ ಆ ಾರ.

8ದಿನವೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
9ವೃ ಾ್ಧಪ್ಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡಬೇಡ.

ಬಲವು ಕುಂದಿ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಕೈಬಿಡಬೇಡ.
10ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಒಟು್ಟಗೂಡಿ

ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
11 “ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಕೈಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ; ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿಯಿರಿ;

ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯಕರೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
12ದೇವರೇ, ನನಗೆ ದೂರ ಾಗಿರಬೇಡ.

ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಬೇಗನೇ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು!
13ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ

ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡು!
ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ಅವರಿಗೆ

ಾಚಿಕೆಯೂಅವ ಾನವೂಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
14 ಾನಂತೂ ನಿನ್ನಲೆ್ಲೕ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ.

ನಿನ್ನನು್ನ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಂ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ.
15ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯತನವನೂ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನೂ್ನ

ಾನು ಹಗಲೆ ಾ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು.
ಅವುವಣಿರ್ಸಲ ಾಧ್ಯ ಾಗಿವೆ.

16ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಘನತೆಯ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು.
ನಿನೊ್ನಬ್ಬನ ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ಕುರಿತು ಾ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು.

17ದೇವರೇ, ಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನೀನೇ ನನಗೆಉಪದೇಶಕ ಾಗಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

18 ಾನು ವೃದ್ಧ ಾಗಿರುವೆ; ನನ್ನ ಕೂದಲೂ ನರೆತುಹೋಗಿದೆ. ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಡಬೇಡ.
ನಿನ್ನ ಬಲವನೂ್ನ ಪ್ರ ಾಪವನೂ್ನ ಮುಂದಿನ ತಲೆ ಾರುಗಳವರಿಗೆ ಾ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸುವೆನು.

19ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ನೀತಿಯು ಆ ಾಶಕಿ್ಕಂತಲೂಉನ್ನತ ಾಗಿದೆ.
ನೀನು ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವೆ.
ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಬೇರೆಲೂ್ಲ ಇಲ್ಲ.

20ನನ್ನನು್ನ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಹಿಂಸೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿ ಾತನು ನೀನೇ.
ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿ ಜೀವಂತ ಾಗಿಉಳಿಸಿದೆ.
ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ ಾನೆಷೆ್ಟೕ ಮುಳುಗಿಹೋಗಿದ್ದರೂಮೇಲೆತಿ್ತ ಾತನು ನೀನೇ.

21ನೀನು ನನ್ನ ಘನತೆಯನು್ನ ದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆ.
ನೀನೇ ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸುವೆ.
22 ಾನು ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯವನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗಸಿ್ತಕೆಯನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ, ಲೈರ್ ಾದ್ಯವನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಭಜಿಸುವೆನು.
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23ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಾ್ರಣವುಉ ಾ್ಲಸಗೊಂಡಿದೆ.
ನನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಡಿ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

24ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಯು ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯತನದ ಬಗೆ್ಗ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು.
ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿರುವವರು ಸೋತುಹೋಗಿ ಅವ ಾನಕಿ್ಕೕ ಾಗುವರು.
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ರಚನೆ ಾರ: ಸೊಲೊ ೕನ.
1ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಂತೆ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ನೀಡಲು ಾಜನಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡು.

ನಿನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಾಜಕು ಾರನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
2ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೀತಿಯಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಬಡಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯ ಾಗಿಯೂ

ತೀಪುರ್ ಾಡಲು ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
3ಪ್ರ ಾ್ಯತ ಾದ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ,

ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾಂತಿಯೂ ಾ್ಯಯವೂನೆಲೆಸಿರಲಿ.
4 ಾಜನು ಬಡವರಿಗೆ ಾ್ಯಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲಿ; ನಿಸ್ಸ ಾಯಕರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿ.

ಅವರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವವರನು್ನ ಾಜನು ದಂಡಿಸಲಿ.
5ಸೂಯರ್ಚಂದ್ರರು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಇರುವವರೆಗೂ

ಜನರು ಾಜನಿಗೆ ಭಯಪಡಲಿ;ಅವನನು್ನ ೌರವಿಸಲಿ.
6ಹುಲು್ಲ ಾವಲಿನಮೇಲೆ ಸುರಿಯುವಮಳೆಯಂತೆಯೂ

ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹದಗೊಳಿಸುವ ಹಿತ ಾದ ಮಳೆಯಂತೆಯೂ ನೀನು ಅವನಿಗೆ
ಸ ಾಯಕ ಾಗಿರು.

7ಅವನ ಆಡಳಿತದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೀತಿಯು ವೃದಿ್ಧ ಾಗಲಿ.
ಚಂದ್ರನಿರುವವರೆಗೂ ಾಂತಿ ನೆಲಸಿರಲಿ.

8ಅವನ ಾಜ್ಯವು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ
ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯಬಹುದೂರದ ಸ್ಥಳದವರೆಗೂ ಬೆಳೆಯಲಿ.

9ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಜನರು ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಲಿ.
ಅವನ ವೈರಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವನಮುಂದೆ ಬಿದು್ದ ಮಣು್ಣಮುಕ್ಕಲಿ.

10 ಾಷೀರ್ಷಿನ ಾಜರುಗಳೂಬಹುದೂರದ ದೇಶಗಳವರೂ ಅವನಿಗೆಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಲಿ.
ಶೆ ಾ ಮತು್ತ ಸೆ ಾ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳ ಾಜರುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಕಪ್ಪ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದು ಕೊಡಲಿ.

11ಅರಸರುಗಳೆ ಾ್ಲ ನಮ್ಮ ಾಜನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಲಿ.
ಜ ಾಂಗಗಳೆ ಾ್ಲ ಅವನ ಸೇವೆ ಾಡಲಿ.

12ನಮ್ಮ ಾಜನು ನಿಸ್ಸ ಾಯಕರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.
ನಮ್ಮ ಾಜನು ಬಡವರಿಗೂ ಅಸ ಾಯಕರಿಗೂ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.

13ಬಡವರೂ ಅಸ ಾಯಕರೂ ಅವನನೆ್ನೕ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಾಜನು ಅವರ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಾ ಾಡುವನು.

14 ಕೂ್ರರಿಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ ರ ಸುವನು.
ಆ ಬಡವರ ಜೀವಗಳು ಾಜನಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಾಗಿವೆ.

15 ಾಜನು ಬಹು ಾಲ ಾಳಲಿ!
ಅವನಿಗೆ ಶೆ ಾ ಾ್ರಂತ್ಯದಿಂದ ಬಂ ಾರವು ಬರಲಿ.

ಾಜನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ ಾಗಲೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.
ಪ್ರತಿದಿನವೂಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರಿ.

16ಹೊಲಗಳುಯಥೇಚ್ಚ ಾಗಿ ಾನ್ಯಬೆಳೆಯಲಿ.
ಬೆಟ್ಟಗಳು ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಲಿ.

ಹೊಲಗಳು ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ಹೊಲಗಳಂತೆ ಫಲವ ಾ್ತಗಿರಲಿ.
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ಬಯಲುಗಳು ಹುಲಿ್ಲನಿಂದ ಆವೃತಿ ಾಗಿರುವಂತೆ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಲಿ.
17 ಾಜನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಲಿ.

ಸೂಯರ್ನು ಇರುವವರೆಗೂ ಜನರು ಅವನ ಹೆಸರನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಅವನಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಗಲಿ.

ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ.

18ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
ಅಂಥ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಾಡಬಲ್ಲನು!

19ಆತನ ಪ್ರ ಾವಪೂಣರ್ ಾದ ಹೆಸರನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ!
ಆತನಮಹಿಮೆಭೂಲೋಕವನೆ್ನ ಾ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ!
ಅಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್!

20 (ಇಷಯನಮಗ ಾದ ಾವೀದನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಮು ಾ್ತಯಗೊಂಡವು.)

ಮೂರನೆ ಾಗ
73

(ಕೀತರ್ನೆಗಳು 73-89)
ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಆ ಾಫ.
1ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವನೇ ನಿಜ!

ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರಿಗೆ ದೇವರು ಒಳೆ್ಳಯವನೇ ಸರಿ!
2ಆದರೆ ನನ್ನ ಾಲುಗಳುಜಾರಿದವು;

ನನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಗಳು ತಪಿ್ಪದವು.
3ದುಷ್ಟರ ಏಳಿಗೆಯನು್ನ ಕಂಡು

ಗವಿರ್ಷ್ಠರ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆಗೊಂಡೆನು.
4ಅವರು ಆರೋಗ ್ಯವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಜೀವನೋ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಹೋ ಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ.*
5ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ನಮ್ಮಂತೆ ಕಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರಂತೆ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲ.
6ಆದ್ದರಿಂದ ಗವರ್ವುಅವರಿಗೆ ಆಭರಣ ಾಗಿದೆ;

ದೆ್ವೕಷವು ಅವರಿಗೆಉಡು ಾಗಿದೆ.
7ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು ಕೊಬಿ್ಬವೆ;

ಅವರಮನಸು್ಸ ದುಷ ್ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತುಳುಕುತ್ತದೆ.
8ಅವರು ಗೇಲಿ ಾಡು ಾ್ತ ಬೇರೆಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ್ನೕ ಾ ಾಡುವರು.

ಗವಿರ್ಷ್ಠ ಾದ ಅವರು ಬೇರೆಯವರಮೇಲೆ ಬ ಾ ಾ್ಕರ ನಡೆಸಲು ಸಂಚು ಾಡುವರು.
9ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ತಮ್ಮನು್ನ ದೇವರುಗಳೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ,

ಾವೇ ಭೂಮಿಯಅಧಿಪತಿಗಳೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
10ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಮಕ್ಕಳೂಅವರ ಪಕ್ಷ ಹಿಡಿಯುವರು;

ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡುವರು.
11 “ನಮ್ಮ ಾಯರ್ಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ! ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇಲ್ಲ!”

ಎಂದು ಆ ದುಷ್ಟರು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವರು.

12ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ದುಷ್ಟರೇ ಸರಿ!
* 73:4: ಅವರು ಹೋ ಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಅವರಮರಣವು ನಿ ಾರ್ಧಕ ಾಗಿದೆ.”
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ಆದರೂ ಅವರ ಐಶ್ವಯರ್ವುಹೆಚಾ್ಚಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
13ಹೀಗಿರಲು, ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಾನೇಕೆ ನಿಮರ್ಲಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ?

ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಾನೇಕೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ?
14ದೇವರೇ ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಾನು ಕಷ್ಟಪಡುತಿ್ತರುವೆ.

ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆಯೂ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸುವೆ.

15ಇವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದ.
ಒಂದುವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದೊ್ರೕಹಿ ಾಗುತಿ್ತದೆ್ದ.

16ಇವುಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಾನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ
ನಿನ್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಕಷ್ಟಕರ ಾಗಿತು್ತ.

17ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದಮೇಲೆ
ನನಗೆ ಅಥರ್ ಾಯಿತು.

18ನೀನು ಅವರನು್ನ ಅ ಾಯಕರ ಾದ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರುವೆ.
ಅವರು ಸುಲಭ ಾಗಿ ಬಿದು್ದ ಾಶ ಾಗುವರು.

19ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಆಪತು್ತ ಬರುವುದು,
ಆಗ ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ಾಶ ಾಗುವರು.

ಭಯಂಕರ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳುಅವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ;
ಆಗ ಅವರು ಅಂತ್ಯಗೊಳು್ಳವರು.

20ಯೆಹೋವನೇ, ಾವು ನಿದೆ್ರಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಂ ಾಗ
ಮರೆತುಬಿಡುವ ಕನಸಿನಂತಿ ಾ್ದರೆ ಆ ಜನರು.

ಾವು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಾಣುವ ಾಕ್ಷಸರಂತೆ
ನೀನು ಅವರನು್ನ ಾಯಗೊಳಿಸುವೆ.

21-22 ಾನು ಬಹು ಮೂಢ ಾಗಿದೆ್ದ.
ಶಿ್ರೕಮಂತರ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ ದುಷ್ಟರ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ ಆಲೋಚಿಸಿ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡೆ.

ದೇವರೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದನು; ಬೇಸರಗೊಂಡಿದೆ್ದನು!
ಾನು ಮೂಢ ಪಶುವಿನಂತೆ ವತಿರ್ಸಿದೆನು.

23ಆದರೂ ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊ.

24ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ ನನ್ನನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸು.
ಬಳಿಕ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊ.

25ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀನಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಾರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ?
ಈಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಾರನು್ನ ಬಯಸಲಿ?

26ನನ್ನ ಹೃದಯವೂದೇಹವೂ ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ;
ಆದರೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನವೂ
ನನ್ನ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವೆ.

27ನಿನ್ನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟವರು ಾಶ ಾಗುವರು.
ನಿನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದವರನೆ್ನಲ್ಲ ನೀನು ಾಶ ಾಡುವೆ.

28ನನ ಾದರೋ ದೇವರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವುದೇ ಾಗ ್ಯ ಾಗಿದೆ.
ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ.
ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿ ಹೇಳಲು ಬಂದಿರುವೆ.
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74
ರಚನೆ ಾರ: ಆ ಾಫ.
1ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಕೈಬಿಟಿ್ಟರುವೆ ಾ?

ನಿನ್ನ ಜನರಮೇಲೆ ಇನೂ್ನ ಕೋಪದಿಂದಿರುವೆ ಾ?
2ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ ನೀನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ.

ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿದೆ. ಾವು ನಿನ್ನವರೇ.
ನೀನು ಾಸಿಸಿದ ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತವನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ.
3ಬಹು ಾಲದಿಂದ ಾಳುಬಿದಿ್ದರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸು.

ಶತು್ರವು ಾಶ ಾಡಿದ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾ.

4ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಶತು್ರಗಳುಯು ಾ್ಧಭರ್ಟ ಾಡಿದರು.
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಧ ್ವಜಾರೋಹಣ ಾಡಿ ತಮ್ಮ ಜಯವನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದರು.

5ಶತು್ರ ಸೈನಿಕ ಾದರೋ ಕಳೆಗುದ್ದಲಿಯಿಂದ
ಕಳೆ ಕೀಳುತಿ್ತರುವ ಜನರಂತಿ ಾ್ದರೆ.

6ನಿನ್ನ ಆಲಯದ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಅವರು ಕೊಡಲಿಗಳಿಂದಲೂ
ಮಚು್ಚಗತಿ್ತಗಳಿಂದಲೂ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿದರು.

7ಆ ಸೈನಿಕರು ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ನೆಲಸಮ ಾಡಿದರು.
ಆ ಆಲಯವುನಿನ್ನ ಾಮಘನತೆ ಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟತ್ತ ಾ್ಲ!

8ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಜಜಿ್ಜ ಾಕಲು ಶತು್ರಗಳು ನಿಧರ್ರಿಸಿ
ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದರು.

9ನಮ್ಮ ಾವ ಚಿಹೆ್ನಗಳೂ ನಮಗೆ ಾಣಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಾರೂಉಳಿದಿಲ್ಲ.
ಾರಿಗೂ ದಿಕೆ್ಕೕ ತೋಚುತಿ್ತಲ್ಲ.

10ದೇವರೇ, ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ಶತು್ರಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುತಿ್ತರಬೇಕು?
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅವರು ಅವ ಾನ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೇ?

11ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಹು ಕಠಿಣ ಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ?
ನಿನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿರುವಿಯ ಾ್ಲ!

12ದೇವರೇ, ಬಹು ಾಲದಿಂದ ನೀನು ನಮ್ಮ ಾಜ.
ಈದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನೇಕಯುದ್ಧಗಳನು್ನ ಗೆಲ್ಲಲು ನೀನು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆ.

13ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಇ ಾ್ಭಗ ಾಡಿ ಾತನು ನೀನೇ.
ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಮ ಾ ತಿಮಿಂಗಲಗಳ ತಲೆಗಳನು್ನ ಜಜಿ್ಜ ಾಕಿ ಾತನು ನೀನೇ.

14ಲಿ ಾ್ಯ ಾನನ ತಲೆಗಳನು್ನ ಜಜಿ್ಜ ಾಕಿ ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ಆ ಾರವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾತನು ನೀನೇ.
15ತೊರೆಗಳೂನದಿಗಳೂಹರಿಯುವಂತೆ ಾಡು ಾತನು ನೀನೇ.

ನದಿಗಳನು್ನ ಒಣಗಿಸು ಾತನೂ ನೀನೇ.
16ನೀನು ಹಗಲನೂ್ನ ಾತಿ್ರಯನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವೆ.

ಸೂಯರ್ನನೂ್ನ ಚಂದ್ರನನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿ ಾತನು ನೀನೇ.
17ಭೂಮಿಯಮೇಲೆಮೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿರು ಾತನು ನೀನೇ.

ಬೇಸಿಗೆ ಾಲವನೂ್ನ ಚಳಿ ಾಲವನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾತನು ನೀನೇ.
18ದೇವರೇ, ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಪಿಸಿಕೊ.

ವೈರಿಯು ನಿನಗೆ ಾಡಿದ ಅವ ಾನವನು್ನ ನೆನಸಿಕೊ!
ಆಮೂಖರ್ರು ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ.

19ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಾರಿ ಾಳವನು್ನ ಆ ದುಷ್ಟ ಾ್ರಣಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ.
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ನಿನ್ನ ಬಡಜನರನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡ.
20ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ.

ಈದೇಶದ ಕತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹಿಂಸೆಯೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ.
21ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಗಿದೆ.

ಅವರಿಗೆ ಕೇ ಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡ.
ನಿನ್ನ ಬಡಜನರೂ ನಿಸ್ಸ ಾಯಕರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಲಿ.

22ದೇವರೇ, ಎದು್ದ ಹೋ ಾಡು!
ನಿನಗೆ ಸ ಾಲೊಡಿ್ಡದ ಆ ನಿಂದಕರನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ!

23ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಆಭರ್ಟವನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡ.
ಅವರು ನಿನಗೆ ಪದೇಪದೇ ಅವ ಾನ ಾಡಿದರು.

75
ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಆ ಾಫ.
1ದೇವರೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆವು!

ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತ ್ತತಿಸುವೆವು; ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಾಮಿಪ್ಯದಲಿ್ಲರುವೆ;
ನಿನ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇ ಾ್ದರೆ.

2ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ ಾನು ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ ಾಗಿ ತಕ್ಕ ಸಮಯವನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸುವೆ;
ಾನು ನೀತಿಯಿಂದಲೇ ತೀಪುರ್ಕೊಡುವೆ.

3ಭೂಮಿಯು ಅದರಮೇಲಿರುವ ಸಮಸ್ತದೊಡನೆ ನಡುಗುತಿ್ತದ್ದರೂ
ಭೂಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಸಿ್ಥರಗೊಳಿಸು ಾತನು ಾನೇ.

4-5 “ಗವಿರ್ಷ್ಠರೇ, ‘ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ’ ದುಷ್ಟರೇ, ‘ಅಹಂ ಾರ ಪಡಬೇಡಿ!
ಸೊಕಿ್ಕನ ಕುತಿ್ತಗೆಯಿಂದ ಾ ಾಡಬೇಡಿ’ ” ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು.

6ಭೂಲೋಕದ ಾವ ಶಕಿ್ತಯೂ
ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಉ ಾ್ಧರ ಾಡ ಾರದು.

7 ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯು ದೇವರೇ.
ಾರನು್ನ ಉ ಾ್ಧರ ಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಣರ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾತನು ದೇವರೇ.

ದೇವರು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸುವನು;ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಅವನತಿಗಿಳಿಸುವನು.
8ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಾತೆ್ರಯಿದೆ.

ಆ ಾತೆ್ರಯು ವಿಷ ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
ಆತನು ದಂಡನೆಯೆಂಬ ಆ ವಿಷ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಸುರಿಯುವನು;

ದುಷ್ಟರು ಕೊನೆಯ ತೊಟಿ್ಟನವರೆಗೂ ಅದನು್ನ ಕುಡಿಯುವರು!
9 ಾನು ಇವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು;

ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.
10ದುಷ್ಟರಿಂದ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು

ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೆ ಅದನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವೆನು.

76
ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಆ ಾಪ.
1ಯೆಹೂದದ ಜನರು ದೇವರನು್ನ ಬಲ್ಲವರೇ ಸರಿ!

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಆತನ ಾಮವನು್ನ ೌರವಿಸುವರು.
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2ಆತನ ಗು ಾರವು ಾಲೇಮಿನಲಿ್ಲದೆ.
ಆತನ ಆಲಯವುಸಿ ೕನ್ ಬೆಟ್ಟದಮೇಲಿದೆ.

3ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಬಿಲು್ಲ ಾಣಗಳನೂ್ನ ಗು ಾಣಿಗಳನೂ್ನ
ಖಡ್ಗಗಳನೂ್ನ ಇತರಯು ಾ್ಧಯುಧಗಳನೂ್ನ ನುಚು್ಚನೂರು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

4ದೇವರೇ, ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ
ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಇಳಿದುಬರು ಾಗ ನೀನು ತೇ ೕಮಯ ಾಗಿರುವೆ.

5 ಆ ಸೈನಿಕರು ಾವೇ ಶಕಿ್ತವಂತರೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲ
ಸತು್ತಬಿದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಸುಲಿಗೆ ಾಡ ಾಗಿದೆ.
ಆ ಸೈನಿಕರಲಿ್ಲ ಾರೂ ತಮ್ಮನು್ನ ಸಂರ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

6 ಾಕೋಬನ ದೇವರು ಆ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಗದರಿಸಲು
ರ ಾಶ್ವಗಳ ಸೇನೆಯುಮೂಛೆರ್ಗೊಂಡಿತು.

7ದೇವರೇ, ನೀನು ಭಯಂಕರನೇ ಸರಿ!
ನೀನು ಕೋಪಗೊಂಡಿರು ಾಗ ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾರು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು?

8ಯೆಹೋವನು ಎದು್ದನಿಂತು
ತನ್ನ ಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.

9ದೇವರು ಲೋಕದ ದೀನರನು್ನ ರ ಸಿದನು.
ಆತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ತೀ ಾರ್ನ ನೀಡುತಿ್ತರಲು ಭೂಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ಭಯದಿಂದ
ಸ್ತಬ್ಧ ಾಯಿತು.

10ದೇವರೇ, ನೀನು ದುಷ್ಟರನು್ನ ದಂಡಿಸು ಾಗ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು;
ನಿನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿಸು ಾಗ ಅಳಿದುಳಿದವರು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗುವರು.

11ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದವರೇ,
ನಿಮ್ಮ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ.

ಸವರ್ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ.
12ಆತನು ಮ ಾ ಾಯಕರುಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವನು.

ಭೂ ಾಜರುಗಳೆ ಾ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವರು.

77
ರಚನೆ ಾರ: ಆ ಾಫ.
1 ಾನು ಸ್ವರವೆತಿ್ತ ದೇವರಿಗೆ ರೆಯಿಡುವೆನು.

ದೇವರೇ, ಸ್ವರವೆತಿ್ತ ರೆಯಿಡುವೆನು, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
2ನನ್ನ ಯೆಹೋವನೇ, ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆದೆನು;

ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ನಿನ ಾಗಿ ಕೈಚಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ್ದನು.
ಆದರೆ ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಸ ಾ ಾನಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

3 ಾನು ದೇವರನೆ್ನೕ ಾ್ಯನಿಸು ಾ್ತ ನನ್ನ ವ್ಯಥೆಯನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಯಸಿದೆ.
ಆದರೂ ನನಿ್ನಂ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

4ನೀನು ನನಗೆ ನಿದೆ್ರ ಾಡಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಾನು ಬಹು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

5ಹಿಂದಿನ ಾಲದ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸತೊಡಗಿದೆನು.
ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸತೊಡಗಿದೆನು.
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6 ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ, ಾನು ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಾನವನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು;
ಆಂತಯರ್ದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡು ಾ್ತ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವೆನು.

7 ಾನು ಆಶ್ಚಯರ್ದಿಂದ ಹೀಗೆಂದುಕೊಳು್ಳವೆನು:
“ನಮ್ಮಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಕೈಬಿಟಿ್ಟರುವನೇ?
ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತಂ ಾದರೂ ಅಪೇ ಸುವನೇ?

8ದೇವರ ಕೃ ಾ ಾತ್ಸಲ್ಯವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಂತುಹೋಯಿತೇ?
ಆತನು ನ ್ಮಂದಿಗೆಮತೆ್ತಂದೂ ಾ ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?

9ದೇವರು ಕರುಣೆಯನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟರುವನೇ?
ಆತನ ಕನಿಕರವು ಬದ ಾವಣೆ ಹೊಂದಿ ಕೋಪ ಾಗಿರುವುದೇ?”

10 ಬಳಿಕ ಾನು ಹೀಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡೆ: “ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಂಡನೇ?”

ಎಂಬುದೇ ನನ್ನನು್ನ ಾಡಿಸುವ ಪ್ರಶೆ್ನ.

11ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ ಾಡಿದ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

12ನಿನ್ನ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾ್ಯನಿಸುವೆನು;
ನಿನ್ನ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುವೆನು.

13ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಾಗರ್ಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ.
ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಂತೆಮಹತ್ವವುಳ್ಳವರು ಬೇರೆ ಾರೂ ಇಲ್ಲ.

14ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದ ದೇವರು ನೀನೇ.
ನೀನು ಜನರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದೆ.

15ನೀನು ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸಿದೆ.
ಾಕೋಬನಮತು್ತ ೕಸೇಫನ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ನೀನು ರ ಸಿದೆ.

16ದೇವರೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಕಂಡು ಜಲ ಾಶಿಗಳು ಭಯಗೊಂಡವು.
ಆಳ ಾದ ಜಲ ಾಶಿಗಳು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದವು.

17ದಟ್ಟ ಾದ ಕಪು ್ಪ ೕಡಗಳುಮಳೆಗರೆದವು.
ಜನರಿಗೆಮೇಘಮಂಡಲದಿಂದ ಗುಡುಗು ಕೇಳಿಸಿತು.
ನಿನ್ನ ಮಿಂಚಿನ ಾಣಗಳು ಆ ೕಡಗಳಲಿ್ಲ ಾರಿದವು.

18ಬಿರು ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಗುಡುಗು ಕೇಳಿಸಿತು.
ಮಿಂಚುಗಳು ಭೂಮಂಡಲವನು್ನ ಬೆಳಗಿಸಿದವು.
ಭೂಮಿಯು ಅ ಾ್ಲಡಿ ಕಂಪಿಸಿತು.

19ನೀನು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಾಗರ್ ಾಡಿದೆ;
ಆಳ ಾದ ಜಲ ಾಶಿಗಳನು್ನ ಾಟಿದೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಯ ಗುರುತು ಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ.

20 ಕುರುಬನು ಕುರಿಹಿಂಡನು್ನ ಕರೆದೊಯು್ಯವಂತೆ
ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ೕಶೆಯನೂ್ನ ಆರೋನನನೂ್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದೆ.

78
ರಚನೆ ಾರ: ಆ ಾಫ.
1ನನ್ನ ಜನರೇ, ನನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ;

ನನ್ನ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಾಲಿಸಿರಿ.
2 ಾನು ಾಯೆ್ದರೆದು ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿಉಪದೇಶಿಸುವೆನು;
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ಪೂವರ್ ಾಲದ ಗೂ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಹೊರಪಡಿಸುವೆನು.
3 ಾವು ಅವುಗಳನು್ನ ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ.

ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರೇ ಅವುಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು.
4 ಾವು ಅವುಗಳನು್ನ ಮರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

ನಮ್ಮ ಜನರು ಕೊನೆಯ ತಲೆ ಾರಿನವರೆಗೂ ಅವುಗಳನು್ನ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುವರು.
ಾವೆಲ್ಲರೂಯೆಹೋವನ ಪ ಾಕ್ರಮವನೂ್ನ
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಹೇಳು ಾ್ತ ಕೊಂ ಾಡುವೆವು.

5ಆತನು ಾಕೋಬನೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಆತನು ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಗಳವರಿಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿರಿ ಎಂದು ಆತನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು.

6 ಹೊಸ ತಲೆ ಾರುಗಳವರು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವ ಾ ಾಗ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ಹೇಳಿಕೊಡುವರು.

ಹೀಗೆ ಜನರು ಕೊನೆಯ ತಲೆ ಾರಿನವರೆಗೂ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವರು.
7ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುವರು.

ದೇವರಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು ಮರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಅವರುಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ದೇವರ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವರು.

8ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರ ಆ ಗಳನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿದರೆ,
ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಂ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವರಪೂವಿರ್ಕರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಂಡ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

9ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರು ಬಿಲು್ಲಗಳಿಂದ ಸುಸಜಿ್ಜತ ಾಗಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಅವರುಯುದ್ಧದಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು.

10ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅವರು ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಆತನಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

11ದೇವರಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಎಫಾ್ರಯಿಮಿನ ಜನರು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.

12ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೋನ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ದೇವರು ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು.

13ದೇವರು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಇ ಾ್ಭಗ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಾಟಿಸಿದನು.
ಅವರ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ನೀರು ಬಲ ಾದ ಗೋಡೆಯಂತೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು.

14ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ೕಡದಿಂದಲೂ
ಇರುಳಿನಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯಬೆಳಕಿನಿಂದಲೂ ಅವರನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದನು.

15ದೇವರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಂಡೆಯನು್ನ ಸೀಳಿ ಅವರಿಗೆ ಾಗರದಿಂದಲೋ
ಎಂಬಂತೆ ನೀರನು್ನ ಸಮೃದಿ್ಧಕರ ಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದನು.

16ಆತನು ಬಂಡೆಯಿಂದ ನೀರನು್ನ
ನದಿಯಂತೆ ಬರ ಾಡಿದನು.

17ಆದರೂ ಅವರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ
ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ಆತನ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದರು.

18ಬಳಿಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಸೆಯನು್ನ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಇಷ್ಟಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ಕೇಳಿ ದೇವರನೆ್ನೕ ಪರೀ ಗೊಡಿ್ಡದರು.
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19ಅವರು ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿ,
“ದೇವರು ನಮಗೆ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡಬಲ್ಲನೇ?

20ಆತನು ಬಂಡೆಯನು್ನ ಹೊಡೆ ಾಗ ನೀರು ಪ್ರ ಾಹದಂತೆ ಹೊರಬಂದದೆ್ದೕನೊ ನಿಜ!
ಆದರೆ ಆತನು ನಮಗೆ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಾಂಸವನೂ್ನ ಕೊಡಬಲ್ಲನೇ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

21ಆ ಜನರು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಯೆಹೋವನು ಕೋಪಗೊಂಡನು.

ಆತನು ಾಕೋಬ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ
ಇಸೆ್ರೕಲರಮೇಲೆಯೂ ಕೋಪಗೊಂಡನು.
22 ಾಕೆಂದರೆ ಜನರು ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ.

ದೇವರು ತಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಬಲ್ಲನೆಂದು ಅವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ.
23ಆಗ ಆತನು ಉನ್ನತದಲಿ್ಲರುವಮೇಘಗಳನು್ನ ತೆರೆದನು,

ಅವರ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಮನ್ನವನು್ನ ಮಳೆಗರೆಸಿದನು.
24ಆ ಾಶದ ಾ್ವರಗಳು ತೆರೆದು

ಆ ಾಶದಉ ಾ್ರಣದಿಂದ ಾನ್ಯವು ಸುರಿದಂತೆಮನ್ನವು ಸುರಿಯಿತು.
25ಜನರು ದೇವದೂತರ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿಂದರು.

ಅವರನು್ನ ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು ಆ ಾರವನು್ನ ಹೇರಳ ಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದನು.
26ಬಳಿಕಯೆಹೋವನುಪೂವರ್ದಿಂದ ಬಲ ಾದ ಾಳಿ ಬೀಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು.

ಆಗ ಾವಕಿ್ಕಗಳುಮಳೆಯಂತೆ ಅವರಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದವು.
27ಆತನು ತೇ ಾನಿನಿಂದ ಾಳಿಬೀಸುವಂತೆ ಾಡಿ ಾಗ

ಪ ಗಳು ಸಮುದ್ರದಮರಳಿನಷು್ಟ ಅವರಿದ್ದಲಿ್ಲ ಬಂದು ಬಿದ್ದವು.
28ಪ ಗಳು ಾಳೆಯದಮಧ್ಯ ಾಗದಲಿ್ಲ,

ಆ ಜನರ ಗು ಾರಗಳ ಸುತ್ತಲೆ ಾ್ಲ ಬಿದ್ದವು.
29ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಹೇರಳ ಾಗಿತು್ತ.

ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳೇ ತಮ್ಮನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವಂತೆ ಅವರು ಾಡಿದರು.
30ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಆ ಾವಕಿ್ಕಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಪೂತಿರ್ ಾಗಿ ತೆಗೆಯುವ ದಲೇ ಅವುಗಳ ಾಂಸವನು್ನ
ತಿಂದುಬಿಟ್ಟರು.

31ಆಗ ಆತನು ಅವರಮೇಲೆ ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡು,ಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.
ದೃಢ ಾಯ ಾಗಿದ್ದ ಅನೇಕಯುವಕರಿಗೆ ಆತನು ಾವನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು.

32ಆದರೂ ಅವರು ಾಪ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದರು.
ಆತನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು ನಂಬದೆ ಹೋದರು.

33ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಆಪತು್ತಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿ
ಅವರ ಅ ೕಗ್ಯ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ಉಸಿರಿನಂತೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದನು.

34ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ದೇವರು ಕೊಂ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ,
ಉಳಿದವರು ಆತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.

35ದೇವರೇ ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನವೆಂಬುದನೂ್ನ
ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರೇ ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನೆಂಬುದನೂ್ನ ಅವರು ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.

36ಆದರೆ ಅವರುಯ ಾಥರ್ ಾಗಿರದೆ ಸು ಾ್ಳಡಿದರು.
37ಅವರ ಹೃದಯಗಳುಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.

ಆತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಅವರು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
38ಆದರೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಕರುಣೆತೋರಿ ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದನು.

ಆತನು ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಅನೇಕ ಸಲ ಆತನು ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತಡೆಯು ಾ್ತ ಬಂದನು;
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ಾನು ಬಹು ಕೋಪಗೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡನು.
39ಅವರು ಕೇವಲಮನುಷ ್ಯರೆಂಬುದನು್ನ ಆತನು ಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಜನ ಾದರೋ ಬೀಸಿದ ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾರದ ಾಳಿಯಂತಿ ಾ್ದರೆ.
40ಅ ್ಯೕ,ಅವರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಆತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಲ ದಂಗೆಎದ್ದರು.

ಆತನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ನೋಯಿಸಿದರು.
41ಪದೇಪದೇ ಅವರು ಆತನ ಾಳೆ್ಮಯನು್ನ ಪರೀ ಸಿದರು.

ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪರಿಶುದ್ಧನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ನೋಯಿಸಿದರು.
42ಅವರು ಆತನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.

ಅನೇಕ ಸಲ ಆತನು ತಮ್ಮನು್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರ ಸಿದ್ದನು್ನ ಅವರು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.
43ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲಯೂ ಸೋನ್ ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲಯೂ

ಾಡಿದ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.
44ಆತನು ನದಿಗಳನು್ನ ರಕ್ತವ ಾ್ನಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸಿದನು!

ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
45ಆತನು ಹಿಂಡುಹಿಂಡು ಹುಳಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು;

ಅವುಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರನು್ನ ಕಚಿ್ಚದವು.
ಆತನು ಕಪೆ್ಪಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು;

ಅವುಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡಿದವು.
46ಆತನು ಅವರ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಜಿಟೆ್ಟಹುಳಗಳಿಗೂ

ಇತರ ಗಿಡಗಳನು್ನ ಮಿಡತೆಗಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟನು.
47ಈಜಿಪ್್ಟ ಜನರ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಆತನು ಆಲಿಕಲು್ಲ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದನು;

ಅವರಮರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಮಂಜುಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸಿದನು.
48ಆತನು ಅವರ ದನಕರುಗಳನು್ನ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನಿಂದಲೂ

ಅವರ ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳನು್ನ ಸಿಡಿಲಿನಿಂದಲೂ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.
49ಆತನು ಈಜಿಪ್್ಟ ಜನರಿಗೆ ತನ್ನ ಭಯಂಕರ ಾದ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿದನು.

ಆತನು ತನ್ನ ಸಂ ಾರ ದೂತರನು್ನ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
50ಆತನು ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು.

ಅವರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಬದುಕದಂತೆ ಆತನು ಾಡಿದನು.
ಮರಣಕರ ಾದ ರೋಗದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಾವನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು.

51ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ಎ ಾ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆತನು ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.
ಾಮನ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನನು್ನ ಆತನು ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.

52ಬಳಿಕ ಆತನು ಕುರುಬನಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ನಡೆಸಿದನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕುರಿಗಳಂತೆ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿದನು.

53ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ ಾಡು ಾ್ತ
ಸುರ ತ ಾಗಿಮುನ್ನಡೆಸಿದನು.

ಆತನ ಜನರು ಾವುದಕೂ್ಕ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅವರ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಆತನು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸಿದನು.

54ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾಡಿಗೂ
ತನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪವರ್ತಕೂ್ಕ ನಡೆಸಿದನು.

55ಆ ಾಡಿನ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಆತನು ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಹೊರಗಟಿ್ಟದನು.
ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲಕೂ್ಕ ಆ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಾಲುಕೊಟ್ಟನು;
ಆ ಾಡಿನಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದನು.

56ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರುಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ಆತನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ನೋಯಿಸಿದರು.



ಕೀತರ್ನೆಗಳು 78:57 576 ಕೀತರ್ನೆಗಳು 79:2

ಅವರು ಆತನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
57 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆತನಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾದರು; ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆಯೇ ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ

ತಿರುಗಿದರು.
ತಿರುಗು ಾಣದಂತೆ ತಮ್ಮ ದಿಕ್ಕನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು.

58ಇಸೆ್ರೕಲರು ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ, ಆತನನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸಿದರು.
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ರೂಪಿಸಿ ಆತನನು್ನ ರೇಗಿಸಿದರು.

59ದೇವರು ಇದನು್ನ ತಿಳಿದು ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡನು,
ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದನು!

60ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವನು್ನ ಆತನು ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟನು.
ಅವರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಆತನು ಾಸ ಾಡಿದು್ದ ಆ ಗು ಾರದಲಿ್ಲಯೇ.

61ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟನು.
ಶತು್ರಗಳು ಆತನ “ಸುಂದರ ಾದ ಆಭರಣವನು್ನ” ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

62ಆತನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿದನು.
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆಮರಣ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದನು.

63ಯುವಕರು ಬೆಂಕಿಯ ಾ ಾದರು.
ಅವರಿಗೆ ನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ ಾಗಿದ್ದ ಕನೆ್ಯಯರು ವಿ ಾಹಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

64 ಾಜಕರು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು,
ಆದರೆ ವಿಧವೆಯರು ಅವರಿ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

65 ಕೊನೆಗೆ, ನಿದೆ್ದಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳತಿ್ತರುವಮನುಷ ್ಯನಂತೆಯೂ
ಅಮಲಿಳಿದು ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳತಿ್ತರುವ ಸೈನಿಕನಂತೆಯೂ ನಮ್ಮಯೆಹೋವನು ಎದ್ದನು.

66ಆತನು ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸದೆಬಡಿದು ಸೋಲಿಸಿದನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರನು್ನ ನಿತ್ಯನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿದನು.

67ಆದರೆ ಆತನು ೕಸೇಫನ ಕುಲವನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದನು.
ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ಕುಲವನೂ್ನ ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

68ಆತನುಯೆಹೂದಕುಲವನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತವನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.

69ಆತನು ತನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಆ ಪವರ್ತದಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟ
ಅದನು್ನ ಭೂಮಿಯಂತೆ ಾಶ್ವತಗೊಳಿಸಿದನು.

70ಆತನು ಾವೀದನನು್ನ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಸೇವಕನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಾವೀದನು ಕುರಿಹಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದನು.

71ಆತನು ಾವೀದನಿಗೆ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಪರಿ ಾಲನೆ ಾಡುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಿ
ತನ್ನ ಜನ ಾದ ಾಕೋಬ್ಯರನೂ್ನ ತನ್ನ ಆಸಿ್ತ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರನೂ್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸುವ
ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

72 ಾವೀದನುಯ ಾಥರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ
ಬಹು ವಿವೇಕದಿಂದಲೂ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನಡೆಸಿದನು.

79
ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಆ ಾಫ.
1ದೇವರೇ,ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ನಿನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಹೊಲಸು ಾಡಿದರು;
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದರು.

2ಅವರು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ಸತ್ತದೇಹಗಳನು್ನ ಕೂ್ರರ ಪ ಗಳಿಗೆ ಆ ಾರ ಾಡಿದರು.
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ಅವರು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ದೇಹಗಳನು್ನ ಕೂ್ರರ ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ಾಕಿದರು.
3ರಕ್ತವು ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿಯುವ ತನಕ ಶತು್ರಗಳು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.

ಶವಗಳನು್ನ ಹೂಳಲು ಾರೂಉಳಿದಿಲ್ಲ.
4ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯದೇಶಗಳವರು ನಮಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡಿದರು.

ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿ ನಗು ಾ್ತ ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು.
5ದೇವರೇ, ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪದಿಂದಿರುವೆ?

ನಿನ್ನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯುಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೇ?
6ನಿನ್ನನು್ನ ಅರಿಯದ ಜ ಾಂಗಗಳಮೇಲೆಯೂ

ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸದ ಜ ಾಂಗಗಳಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನ ೌದ್ರವನು್ನ ಸುರಿದುಬಿಡು.
7 ಾಕೆಂದರೆ ಆ ಜ ಾಂಗಗಳು

ಾಕೋಬ್ಯರನೂ್ನ ಅವರ ದೇಶವನೂ್ನ ಾಶ ಾಡಿದರು.
8ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ಾಡಿದ ಾಪಕೆ್ಕ ಬರಬೇ ಾದ ದಂಡನೆಯನು್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಗೊಡಿಸಬೇಡ.

ಬೇಗನೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರು!
ನೀನು ನಮಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಅಗತ್ಯ ಾಗಿರುವೆ!

9ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರೇ, ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಘನತೆ ಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!

ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಘನತೆಗೋಸ ್ಕರ
ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಡು.

10ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳು, “ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಎಲಿ್ಲ? ಆತನು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡ ಾರನೇ?”
ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಡ.

ದೇವರೇ,ಅವರು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕೊಂದದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ
ನಮ್ಮ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು.

11ದಯವಿಟು್ಟ, ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಗೋ ಾಟಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡು!
ಾಯಲಿರುವವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಾ ಾಡು.

12ಒಡೆಯನೇ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ
ಅವರನು್ನ ಏಳರಷು್ಟ ದಂಡಿಸು.
ನಿನಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು.

13 ಾವು ನಿನ್ನ ಜನರೂ ನೀನು ಾಲಿಸುವಮಂದೆಯೂಆಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೊಂ ಾಡುವೆವು.
ನಿನ್ನನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ಸು್ತತಿಸುವೆವು.

80
ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಆ ಾಫ.
1ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಾಯುವ ಕುರುಬನೇ,

ೕಸೇಫನ ಜನರನು್ನ ಕುರಿಮಂದೆಯಂತೆ ನಡೆಸು ಾತನೇ,
ಕೆರೂಬಿ ದೂತರಮೇಲೆ ಾಜನಂತೆ ಕುಳಿತಿರು ಾತನೇ,

ಕಿವಿಗೊಡು. ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡುವಂ ಾಗಲಿ.
2 ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಾಯುವ ಕುರುಬನೇ, ನಿನ್ನ ಮಹತ್ವವನು್ನ ಎಫಾ್ರಯೀಮನಿಗೂ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನಿಗೂ

ಮನಸೆ್ಸಗೂ ತೋರಿಸು.
ಬಂದು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು.

3ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸು.
ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು! ನಮ್ಮನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸು!

4ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪದಿಂದಿರುವೆ?
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ನಮ್ಮ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಾ ಾಗ ಕಿವಿಗೊಡುವೆ?
5ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ಆ ಾರವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿರುವೆ.

ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕಣಿ್ಣೕರು ತುಂಬಿರುವ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ. ಕಣಿ್ಣೕರೇ ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ
ನೀ ಾಗಿದೆ.

6ಸುತ್ತಲಿನ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಾರಣವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿರುವೆ.
ಶತು್ರಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿ ನಗುವರು.

7ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊ.
ಪ್ರಸನ್ನಮುಖದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು.

8ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಸಸಿಯಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ.

ನಿನ್ನ “ ಾ್ರ ಾಲತೆ”ಯನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ.
ನೀನು ಬೇರೆ ಜನರನು್ನ ಈ ಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಗಟಿ್ಟ ನಿನ್ನ “ ಾ್ರ ಾಲತೆ”ಯನು್ನ ನೆಟೆ್ಟ.

9 “ ಾ್ರ ಾಲತೆ”ಯು ಬೆಳೆಯಲೆಂದು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹದ ಾಡಿದೆ.
ಅದರ ಬೇರುಗಳು ಬಲ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆ.
ಬಹುಬೇಗನೆ “ ಾ್ರ ಾಲತೆ”ಯು ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡಿತು.

10ಅದರ ನೆರಳಿನಿಂದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕವಿದುಕೊಂಡವು.
ಅದರ ಎಲೆಗಳ ನೆರಳಿನಿಂದ ದೇವ ಾರು ವೃಕ್ಷಗಳು ಕವಿದುಕೊಂಡವು.
11ಅದರ ಬಳಿ್ಳಗಳುಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡವು.
ಅದರ ರೆಂಬೆಗಳುಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯವರೆಗೂ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡವು.

12ನಿನ್ನ “ ಾ್ರ ಾಲತೆ”ಯಸಂರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟದ್ದ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ನೀನು ಕೆಡವಿಬಿಟ್ಟದೆ್ದೕಕೆ?
ಈಗಅದರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಹೋಗುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಅದರ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು.

13 ಾಡುಹಂದಿಗಳು ಬಂದು ನಿನ್ನ “ ಾ್ರ ಾಲತೆ”ಯಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳು ಬಂದು ಅವುಗಳ ಎಲೆಗಳನು್ನ ತಿನು್ನತ್ತವೆ.

14ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ದೇವರೇ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾ.
ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಿನ್ನ “ ಾ್ರ ಾಲತೆ”ಯನು್ನ ನೋಡಿ ಅದನು್ನ ಸಂರ ಸು.

15ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೈಗಳಿಂದ ನೀನು ನೆಟ್ಟ “ ಾ್ರ ಾಲತೆ”ಯನು್ನ ನೋಡು.
ನೀನು ಬೆಳೆಸಿದ ಎಳೆ ಸಸಿಯನು್ನ* ನೋಡು.

16ನಿನ್ನ “ ಾ್ರ ಾಲತೆ”ಯು ಒಣಗಿದ ಗೊಬ್ಬರದಂತೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಹೋಗಿದೆ.
ನೀನು ಅದರಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಾಶ ಾಡಿದೆ.

17ನೀನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಾತನ† ಕಡೆಗೆ ಕೈಚಾಚಿ ಸ ಾಯ ಾಡು.
ನೀನು ಬೆಳೆಸಿದ ಜನರ‡ ಕಡೆಗೆ ಕೈಚಾಚು.

18ಆಗ ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ತ್ಯಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮನು್ನ ಬದುಕಿಸು.
ಾವು ಬದುಕುವಂತೆ ಾಡು, ಆಗ ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವೆವು.

19ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊ,
ಪ್ರಸನ್ನಮುಖದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು.
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ರಚನೆ ಾರ: ಆ ಾಫ.
* 80:15: ಎಳೆ ಸಸಿ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಮಗನು.” † 80:17: ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಾತನ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿರುವವನ.” ‡ 80:17: ಜನರ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನರಪುತ್ರ.”



ಕೀತರ್ನೆಗಳು 81:1 579 ಕೀತರ್ನೆಗಳು 81:16

1ನಮಗೆ ಬಲಪ್ರದ ಾಗಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತಸದಿಂದ ಾಡಿರಿ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಿಗೆ ಆನಂದ ೕಷ ಾಡಿರಿ.

2 ಾದ್ಯವನು್ನ ನುಡಿಸ ಾರಂಭಿಸಿರಿ;
ದಮ್ಮಡಿಯನು್ನ ಬಡಿಯಿರಿ.
ಇಂ ಾದ ಾಪ್ರ್ಮತು್ತ ಲೈರ್ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಾರಿಸಿರಿ.

3ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯಲಿ್ಲಯೂ ನಮ್ಮ ರಜಾ ಾಲ ಾದ
ಪೂಣಿರ್ಮೆಯಲಿ್ಲಯೂ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನಊದಿರಿ.

4ಇದು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕಟ್ಟಳೆ ಾಗಿದೆ.
ಾಕೋಬ್ಯರ ದೇವರು ಈ ಆ ಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

5ಆತನು ೕಸೇಫನನು್ನ*ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂ ಾಗ
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡನು.

ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾವು ಕೇಳಿದು್ದ ನಮಗೆ ಅಥರ್ ಾಗದ ಾಷೆಯನೆ್ನೕ!
6ಆತನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲಿನಿಂದ ಹೊರೆಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದೆನು.

ಕೆಲಸ ಾರರ ಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ ನೀವು ಬಿ ಾಕುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು.
7ನೀವು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ರೆಯಿಟಿ್ಟರಿ.

ಆಗ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದೆನು.
ಾನು ಾ ೕರ್ಡದಲಿ್ಲ ಮರೆ ಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಮಗೆಉತ್ತರಿಸಿದೆನು.
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೆರೀ ಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಪರೀ ಸಿದೆನು.”

8 “ನನ್ನ ಜನರೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ, ಾನು ನಿಮಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತರುವೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ಕಿವಿಗೊಡು!

9ಪರದೇಶದವರು ಆ ಾಧಿಸುವ
ಾವ ಸುಳು್ಳ ದೇವರುಗಳನೂ್ನಪೂಜಿಸಬೇಡ.

10ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇವರು.
ನಿನ್ನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ದೇವರು ಾನೇ.

ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನಿನ್ನ ಾಯನು್ನ ತೆರೆ,
ಆಗ ಾನು ನಿನಗೆ ತಿನಿ್ನಸುವೆನು.

11 “ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನರು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

12ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾಡಲೆಂದು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಟೆ್ಟ.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ತನ್ನ ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾಡಿತು.

13ನನ್ನ ಜನರು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನನ್ನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದರೆ,
14ಅವರ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವೆನು;
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.

15ಯೆಹೋವನ ಶತು್ರಗಳು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುವರು.
ಅವರು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ದಂಡಿಸಲ್ಪಡುವರು.

16ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆಉತ್ತಮ ಾದ ಗೋಧಿಯನು್ನ ಒದಗಿಸುವನು.
ಬಂಡೆ ಾಗಿರುವ ಆತನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನು್ನ ಸಂತೃಪಿ್ತ ಾಗುವ ತನಕ
ಕೊಡುವನು.”

* 81:5: ೕಸೇಫ್ ಇಲಿ್ಲ ಇದರ ಅಥರ್: ೕಸೇಫನ ಕುಟುಂಬ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು.
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82
ಸು್ತತಿಗೀತೆ.
ರಚನೆ ಾರ: ಆ ಾಫ.
1ದೇ ಾದಿದೇವನು ತನ್ನ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ* ನಿಂತುಕೊಂಡು

ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ನೀಡುವನು.
2ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ?

ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ದುಷ್ಟರನು್ನ ದಂಡಿಸದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ?”

3 “ಅ ಾಥರಮತು್ತ ಬಡಜನರ ಪರ ಾಗಿ ಾದಿಸಿರಿ.
ಅ ಾ್ಯಯಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿರುವ ಬಡವರ ಹಕು ್ಕಗಳನು್ನ ಸಂರ ಸಿರಿ.

4ಬಡವರಿಗೆಮತು್ತ ಅಸ ಾಯಕರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ.
ಅವರನು್ನ ದುಷ್ಟರಿಂದ ರ ಸಿರಿ.

5 “ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಅಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ!

ಾವು ಾಡುತಿ್ತರುವುದೂ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು.
ಅವರ ಪ್ರಪಂಚವುಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಸಿದುಬೀಳುತಿ್ತದೆ!”

6 ಾಯಕ ಾದ ನಿಮಗೆ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ನೀವು ದೇವರುಗಳು. ನೀವುಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರಪುತ್ರರು.

7ಆದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಂತೆ ನೀವೂ ಾಯುವಿರಿ.
ಬೇರೆ ಾ್ಲ ಾಯಕರುಗಳಂತೆಯೇ ನೀವು ಾಯುವಿರಿ.”

8ದೇವರೇ ಎದೆ್ದೕಳು! ನೀನೇ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿರು!
ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ನೀನೇ ಾಯಕ ಾಗಿರು!

83
ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಆ ಾಫ.
1ದೇವರೇ, ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಡ!

ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡ.
ದೇವರೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ಾತ ಾಡು.

2ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಸಂಚು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಬಹುಬೇಗನೆ ಅವರು ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲಿ ಾ್ದರೆ.

3ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ರಹಸ್ಯ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯರ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಅವರು ಸಂಚು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

4ಅವರು ಹೀಗೆಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ: “ಬನಿ್ನರಿ,ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡೋಣ.
ಆಗ ‘ಇಸೆ್ರೕಲ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಅಳಿದುಹೋಗುವುದು.”

5ನಿನಗೂ ನೀನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದಕೂ್ಕ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಗೂಡಿ ಾ್ದರೆ.

6-7 ಅವರು ಾರೆಂದರೆ: ಎದೋಮ್ಯರು, ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್ಯರು, ೕ ಾಬ್ಯರು ಮತು್ತ ಹಗಿ್ರೕಯ
ಸಂತತಿಯವರು,

ಗೆ ಾಲ್ಯರು,ಅ ್ಮೕನಿಯರು,ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು,
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರುಮತು್ತ ತೂರ್ ಸಂ ಾ್ಥನದವರು.

* 82:1: ದೇ ಾದಿದೇವನು ತನ್ನ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಇಲಿ್ಲ ಇದರಥರ್, ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಯಕರುಗಳ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಎಂದಿರಬಹುದು. ಅನೇಕಸಲ,
ಾಯಕರನು್ನ ಮತು್ತ ಾಜರುಗಳನು್ನ ದೇವರುಗಳೆಂದು ಕರೆಯ ಾಗಿದೆ.
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ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಸೇರಿಬಂದಿ ಾ್ದರೆ.
8ಅಶೂ್ಶಯರ್ದವರು ಸಹ ಅವರೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು

ಲೋಟನ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಪ್ರಬಲರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

9ನೀನು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರನೂ್ನ ಕೀಷೋನ್ ನದಿಯಸಮೀಪದಲಿ್ಲ
ಸೀಸೆರನನೂ್ನ ಾಬೀನನನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿದಂತೆ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸು.

10ನೀನು ಅವರನು್ನ ಎಂದೋರಿನಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದೆ.
ಅವರ ದೇಹಗಳು ನೆಲದಮೇಲೆ ಕೊಳೆತುಹೋದವು.

11ದೇವರೇ, ಶತು್ರಗಳ ಾಯಕರುಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸು.
ನೀನು ಓರೇಬ್ಮತು್ತ ಜೇಬ್ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಾಡು.

ನೀನು ಜೇಬಹಮತು್ತ ಚಲು್ಮನ್ನ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಾಡು.
12ನನ್ನ ದೇವರೇ,ಅವರು ನಿನ್ನ ಾಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಹೊರಗಟ್ಟಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು.
13 ಾಳಿಗೆ ತೂರಿಹೋಗುವ ಟಕುಬೇರಿನ ಕಳೆಯಂತೆ ಅವರನು್ನ ಾಡು.

ಾಳಿಯು ಹೊಟ್ಟನು್ನ ಚದರಿಸುವಂತೆ ಅವರನು್ನ ಚದರಿಸು.
14 ಾಡನು್ನ ಾಶ ಾಡುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆಯೂ

ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕುವ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯಂತೆಯೂಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡು.
15ಬಿರು ಾಳಿಯಿಂದ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಧೂಳಿನಂತೆ ಅವರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಹೋಗು.

ಸುಂಟರ ಾಳಿಯಂತೆ ಅವರನು್ನ ನಡುಗಿಸು.
16 ಯೆಹೋವನೇ, ಾವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಬಲಹೀನರೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ

ಾಡು;
ಆಗ ಅವರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕೆನು್ನವರು.

17ಅವರನು್ನ ಭಯವೂ ಾಚಿಕೆಯೂ ಕವಿದುಕೊಂಡೇ ಇರಲಿ.
ಅವರು ಅವ ಾನಗೊಂಡು ಾಶ ಾಗಲಿ.

18ಆಗ ಅವರು ನೀನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರೆಂದೂ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರುಯೆಹೋವನೆಂದೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.

ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರೊಬ್ಬನೇ
ದೇವರೆಂದು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವರು.
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ರಚನೆ ಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.
1ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಆಲಯವುಎಷೊ್ಟೕ ರಮ್ಯ ಾಗಿದೆ.
2ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಾತುರಗೊಂಡಿರುವೆ.
ನನ್ನ ಅಂ ಾಂಗಗಳೆ ಾ್ಲ ಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಬಯಸುತಿ್ತವೆ.
3ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾಜನೇ,

ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಗುಬ್ಬಚಿ್ಚಗಳಿಗೂ ಾರಿ ಾಳಗಳಿಗೂ ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಗೂಡುಗಳಿವೆ.
ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೇ

ಗೂಡು ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಮರಿ ಾಡುತ್ತವೆ.
4ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರು ಾಗ ್ಯವಂತರೇ ಸರಿ!

ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಸು್ತತಿಸುತಿ್ತರುವರು.
5ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ

ಾತಿ್ರಕ ಾಗಿ ಬರಲು ಬಯಸುವವರು ಎಷೊ್ಟೕ ಾಗ ್ಯವಂತರು.
6ಒರತೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿರುವ ಾ ಾ ಕಣಿವೆಯಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವರು.

ಮುಂ ಾರು ಮಳೆಯು ಅದನು್ನ ನೀರಿನ ತೊರೆಗಳಿಂದ ಸಮೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು.
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7ಜನರು ದೇವರನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಲು
ಊರಿಂದಊರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಚೀ ೕನಿಗೆ ಬರುವರು.

8ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರಯೆಹೋವ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ಾಕೋಬನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ರೆಯನು್ನ ಕೇಳು.

9ದೇವರೇ, ನಮಗೆ ಗು ಾಣಿ ಾಗಿರುವವನನು್ನ ನೋಡು.
ನೀನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವನಿಗೆ ಕರುಣೆತೋರು.

10ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾವಿರ ದಿನಗಳಿರುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ದಿನವಿರುವುದೇಉತ್ತಮ.

ದುಷ್ಟರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ನನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾಗಿರುವುದೇಉತ್ತಮ.*

11ಯೆಹೋವ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಕನೂಮಹಿ ಾಪೂಣರ್ ಾದ ಾಜನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.†
ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ದಯೆಯನೂ್ನ ಘನತೆಯನೂ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು.

ಆತನು ಎ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ
ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಡುವನು.

12ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವವರು ಾಗ ್ಯವಂತರೇ ಸರಿ!
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ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರುಣೆತೋರು.

ಾಕೋಬನ ಜನರು ಪರದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರನು್ನ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಮತೆ್ತ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ.

2ನಿನ್ನ ಜನರ ದೊ್ರೕಹವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು!
ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಡು!

3ನಿನ್ನ ೌದ್ರವನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡು.
ಉಗ್ರ ಕೋಪದಿಂದಿರಬೇಡ.

4ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ನಿನಗಿರುವ ಕೋಪವನು್ನ ತೊರೆದು ನಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸು.

5ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸ ಾ ಾಲ ಕೋಪದಿಂದಿರುವೆ ಾ?
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಲತ ಾಂತರಗಳವರೆಗೂ ಕೋಪವನು್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂದಿರುವೆ ಾ?

6ದಯವಿಟು್ಟ ನಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ ಜೀವಿಸ ಾಡು!
ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸು.

7ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿಸು.
ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು.

8ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದು್ದ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.
ತನ್ನ ಜನರಿಗೂ ತನ್ನ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೂ ಾಂತಿ ಇರುವುದೆಂದು ಆತನು ಹೇಳಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೂಢಜೀವನಕೆ್ಕ ಹೋಗಕೂಡದು.

9ದೇವರು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ರ ಸುವ ಾಲ ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ.
* 84:10: ದುಷ್ಟರ … ಉತ್ತಮ ಅಥ ಾ “ದುಷ್ಟರ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ನನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯದ ಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಿ ಬೇಡುವುದೇ ಉತ್ತಮ.” † 84:11: ಸಂರಕ್ಷಕನೂ … ಾಜನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಸೂಯರ್ ಮತು್ತ
ಗು ಾಣಿ.”
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ಾವು ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ ೌರವದೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸುವ ಸಮಯಹತಿ್ತರ ಾಗಿದೆ.
10ದೇವರ ನಿಜಪಿ್ರೕತಿಯು ಆತನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಸಂಧಿಸುತ್ತದೆ.

ನೀತಿಯೂ ಸ ಾ ಾನವೂಅವರಿಗೆಮುದಿ್ದಡುತ್ತವೆ.
11ನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವರು.

ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರುವನು.*
12ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ ಹೇರಳ ಾಗಿ ಒದಗಿಸುವನು.

ಭೂಮಿಯು ಒಳೆ್ಳಯ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸುವುದು.
13ನೀತಿಯು ಆತನಮುಂದೆ ಹೋಗು ಾ್ತ

ಆತನಿ ಾಗಿ ಾದಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು.
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ಾ್ರಥರ್ನೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.

1 ಾನು ಬಡವನೂ ನಿಸ್ಸ ಾಯಕನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು; ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆಉತ್ತರಿಸು.

2ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತನು! ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಸಂರ ಸು!
ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು, ನೀನು ನನ್ನ ದೇವರು.
ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

3ನನ್ನ ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಕರುಣೆತೋರು.
ಾನು ದಿನವೆ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

4ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಜೀವಿತವನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸು.

5ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವನೂ ಕರುಣಾಮಯನೂ ಆಗಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಜನರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನಿನಗೆ ರೆಯಿಡುವರು.
ನೀನು ಅವರನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಿ.

6ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳು.
ಕರುಣೆಗೋಸ ್ಕರ ರೆಯಿಡುತಿ್ತರುವ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

7ಯೆಹೋವನೇ, ಆಪತಿ್ತನ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನೀನು ಉತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವೆಯೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

8ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ನೀನು ಾಡಿರುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬೇರೆ ಾರೂ ಾಡ ಾರರು.

9ಯೆಹೋವನೇ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು ನೀನೇ.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲಿ.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಲಿ.

10ದೇವರೇ, ನೀನು ಮಹೋನ್ನತ ಾಗಿರುವೆ! ನೀನು ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾತ ಾಗಿರುವೆ!
ನೀನೇ, ೌದು, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು!

11ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು.
ಾನು ಜೀವಿಸು ಾ್ತ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆನು.

ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
ನನ್ನ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಅದೇ ಅತ್ಯಂತಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ.

12ನನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ,ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು;
* 85:11: ನಿ ಾಸಿ … ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರುವನು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನಿಷ್ಠತೆಯು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಉದಯಿಸುವುದು ಮತು್ತ ಒಳೆ್ಳಯತನವು
ಆ ಾಶದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ದೃಷಿ್ಟಸುವುದು.”
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ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸ ಾ್ಮನಿಸುವೆನು!
13ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಇಟಿ್ಟರುವೆ.

ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಳದಿಂದ ರ ಸಿದೆ.
14ದೇವರೇ,ಅಹಂ ಾರಿಗಳು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.

ಕೂ್ರರಜನರು ಗುಂಪುಕೂಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

15ಯೆಹೋವನೇ, ಕನಿಕರವೂದಯೆಯೂಉಳ್ಳ ದೇವರು ನೀನೇ.
ನೀನು ಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳವನೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಪಿ್ರೕತಿಪೂಣರ್ನೂ ಆಗಿರುವೆ.

16ನನ್ನ ರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕರುಣೆತೋರು.
ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನಗೆ ಬಲವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಮಗನನು್ನ ರ ಸು.

17ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಾಡಲಿರುವ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಸೂಚನೆ ಂದನು್ನ ತೋರಿಸು.
ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಆ ಸೂಚನೆಯನು್ನ ಕಂಡು ನಿ ಾಶ ಾಗುವರು.
ನೀನು ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿರುವಿಯೆಂದು ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
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ತುತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.
1ದೇವರು ತನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತಗಳಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

2 ಯೆಹೋವನು ಚೀ ೕನಿನ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು.

3ದೇವರ ಪಟ್ಟಣವೇ, ಜನರು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುವರು.

4ದೇವಜನರು ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಈಗ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲಯೂ ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದರೆ.
ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯದಲಿ್ಲಯೂ ತೂರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಇಥಿ ೕಪಿಯದಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದರೆ.

5ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಜನಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತು್ತ.
ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರೇ ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು.

6ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರ ಬಗೆ್ಗ ಪಟಿ್ಟ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ ಹುಟಿ್ಟದ ಸ್ಥಳವು ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

7ದೇವರಮಕ್ಕಳು ಹಬ್ಬಗಳನು್ನ ಆಚರಿಸಲು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುವರು.
ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಾಡು ಾ್ತ ಕುಣಿ ಾಡುವರು.
“ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರುವುದು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದಲೇ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುವರು.
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ಸು್ತತಿಗೀತೆ.
ರಚನೆ ಾರರು: ಕೋರಹೀಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜೇರಹ ಕುಟುಂಬದ ಹೇ ಾನ.
1ಯೆಹೋವ ದೇವರೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು.

ಹಗಲಿರುಳು ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
2ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟು್ಟ ಗಮನಕೊಡು.

ಕರುಣೆಗೋಸ ್ಕರ ಾನಿಡುವ ರೆಗಳನು್ನ ಆಲಿಸು.
3ನನ್ನ ಜೀವವು ನೋವಿನಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು.

ಮರಣವು ನನಗೆ ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ.
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4ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಸತ್ತವನಂತೆಯೂ
ಬದುಕ ಾರದ ಬಲಹೀನನಂತೆಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

5ಸತ್ತವರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನನ ಾಗಿ ಹುಡುಕು.
ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವ ಶವದಂ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ,

ನೀನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟ ಸತ್ತ ಜನರಂತೆ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನಿ್ನಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪರಿ ಾಲನೆಯಿಂದಲೂ ದೂರ ಾದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

6ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ದಬಿ್ಬರುವೆ;
ನನ್ನನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನೂಕಿರುವೆ.

7ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ
ನನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸಿದೆ.

8ಸೆ್ನೕಹಿತರು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟರು.
ಹೊಲೆ ಾದಮನುಷ ್ಯನಂತೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ದೂರ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

ನನ್ನನು್ನ ಮನೆ ಳಗೆ ದೊಬಿ್ಬ ಬೀಗ ಾಕಿ ಾ್ದರೆ; ಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ ಾರೆನು.
9ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ಅತು್ತಅತು್ತ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನೋಯುತಿ್ತವೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಎಡಬಿಡದೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು!
ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತ ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು!

10ಯೆಹೋವನೇ, ಸತ್ತ ಜನರಿ ಾಗಿ ನೀನು ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವೆ ಾ?
ಇಲ್ಲ! ದೆವ್ವಗಳು ಎದು್ದನಿಂತು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತ್ತವೆ ೕ? ಇಲ್ಲ!

11ಸತ್ತ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ ಾಧಿಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡ ಾರರು.
ಸತ್ತವರು, ಸತ್ತವರ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡ ಾರರು.

12ಸತು್ತ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವ ಜನರು ನಿನ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡ ಾರರು.
ಸತ್ತವರು,ಮರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನೀತಿಯಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡ ಾರರು.

13ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ರೆಯಿಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆಯೂ ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

14ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕಕೆ?
ನೀನು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದಿರುವುದೇಕೆ?

15 ಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಲಹೀನ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ಾಯಿಲೆಯವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಾನು ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತರುವೆ. ಾನು ನಿಸ್ಸ ಾಯ ಾಗಿರುವೆ.

16ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ನಿನ್ನ ದಂಡನೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲತಿ್ತದೆ.

17 ಾಧೆಗಳೂ ನೋವುಗಳೂ ಾ ಾಗಲೂ ನನೊ್ನಂದಿಗಿವೆ.
ಾಧೆಗಳಿಂದಲೂ ನೋವುಗಳಿಂದಲೂಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

18ಯೆಹೋವನೇ, ಸೆ್ನೕಹಿತರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಪಿ್ರಯರನೂ್ನ ನೀನು ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಾಡಿದೆ.
ಕೇವಲ ಕತ್ತಲೆ ಂದೇ ನನೊ್ನಂದಿಗೆಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.
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ರಚನೆ ಾರ: ಜೇರಹ ಕುಟುಂಬದ ಏ ಾನ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ

ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯನೂ್ನ ಸ ಾ ಾಲ ಾಡಿ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು!
2ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ದೃಢ ಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.

ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ಆ ಾಶಗಳಂತೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿದೆ.
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3 ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಜನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡೆನು.

ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಒಂದು ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿದೆನು;ಅದೇನೆಂದರೆ,
4 ‘ ಾವೀದನೇ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಾ ಾ್ವತಗೊಳಿಸುವೆನು,

ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವನೂ್ನ ಾಶ್ವತಗೊಳಿಸುವೆನು.’ ”

5ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಆ ಾಶಮಂಡಲವು ಸು್ತತಿಸುತಿ್ತದೆ.
ಪರಿಶುದ್ಧರ ಸಭೆಯು ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ಾಡಿಕೊಂ ಾಡುವುದು.

6ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾವನೂಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾನನಲ್ಲ.
ಾವ ದೇವರುಗಳನೂ್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಲಿಸ ಾಗದು.

7ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧರ ಸಭೆ ಸೇರಿಸುವನು. ಆ ದೇವದೂತರೆ ಾ್ಲ ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಬರುವರು.
ಅವರು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರುವರು.
ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಡು ಾ್ತ ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವರು.

8ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ನೀನು ನಮ್ಮ ಸಂಪೂಣರ್ಭರವಸೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿರುವೆ.

9ಸಮುದ್ರವು ನಿನ್ನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದೆ.
ಅದರ ರೋಷದ ಅಲೆಗಳನು್ನ ನೀನು ಾಂತಗೊಳಿಸುವೆ.

10ರ ಾಬನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಾತನು ನೀನೇ.
ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ನೀನು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟ.

11ದೇವರೇ, ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳಲಿ್ಲರುವುದೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನವೇ.
ಪ್ರಪಂಚವನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು ನೀನೇ.

12ಉತ್ತರ, ದ ಣ ದಿಕು ್ಕಗಳನೂ್ನ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು ನೀನೇ.
ಾಬೋರ್ಮತು್ತ ಹೆ ೕರ್ನ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುತ್ತವೆ.

13ದೇವರೇ, ಬಲವು ನಿನ್ನಲೆ್ಲೕ ಇದೆ.
ನಿನ್ನ ಬಲವುಮ ಾ ಬಲವೇ ಸರಿ!
ಜಯವಂತೂ ನಿನ್ನದೇ!

14ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವು ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆಯೂ ಾ್ಯಯದಮೇಲೆಯೂ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದಮುಂದೆ ಪಿ್ರೕತಿಯೂ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯೂ ಸೇವಕರುಗ ಾಗಿವೆ.

15ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸದ್ಭಕ್ತರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

16ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಅವರನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅವರು ನಿನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವರು.

17ನೀನೇ ಅವರ ಅದು್ಭತ ಶಕಿ್ತ ಾಗಿರುವೆ.
ಅವರ ಶಕಿ್ತಯು ನಿನಿ್ನಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ.

18ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಕನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಮ್ಮ ಾಜನು.

19ನೀನು ನಿನ್ನ ಸದ್ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
“ಯುದ್ಧವೀರನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬಲವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

ಜನಸಮೂಹದಿಂದ ಒಬ್ಬ ೌವನಸ್ಥನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು
ಗಣ್ಯವ್ಯಕಿ್ತಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ.

20ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡೆ.
ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ಎಣೆ್ಣಯಿಂದ ಅವನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದೆ.
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21ನನ್ನ ಬಲಗೈಯಿಂದ ಾವೀದನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ,
ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವನನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ.

22 ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಜನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಶತು್ರವಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ದುಷ್ಟಜನರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

23 ಾನು ಅವನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಮುಗಿಸಿದೆನು.
ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಜನಮೇಲೆ ದೆ್ವೕಷ ಾರಿದ ಜನರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದೆನು.

24 ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಜನನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು;ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವೆನು.
ಾನು ಅವನನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಬಲಗೊಳಿಸುವೆನು.

25 ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಜನನು್ನ ಸಮುದ್ರದಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವೆನು.
ಅವನು ನದಿಗಳನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಡುವನು.

26ಅವನು ನನಗೆ, ‘ನೀನೇ ನನ್ನ ತಂದೆ; ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು.
ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆ; ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ’ ಎಂದು ಹೇಳುವನು.

27 ಾನು ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.
ಅವನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಾಜ ಾಗಿರುವನು.

28 ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಜನನು್ನ ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಸ ಾ ಾಲ ಸಂರ ಸುವುದು.
ಾನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆ ಾಗದು.

29ಅವನ ಕುಟುಂಬವು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು.
ಅವನ ಾಜ್ಯವು ಆ ಾಶಗಳಿರುವವರೆಗೂ ಇರುವುದು.

30ಅವನ ಸಂತತಿಯವರು ನನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟು್ಟ
ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದರೆ ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.

31 ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಜನ ಸಂತತಿಯವರು
ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅಲ ಸಿದರೆ,

32 ಾನು ಅವರನು್ನ ಅವರ ದೊ್ರೕಹ ಾ್ಕಗಿ ಬಹು ಕಠಿಣ ಾಗಿ ಶಿ ಸುವೆನು.
ಅವರ ಅಪ ಾಧ ಾ್ಕಗಿ ಬೆತ್ತದಿಂದ ಹೊಡೆಯುವೆನು.

33ಆದರೆ ಅವರಮೇಲೆ ನನಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಎಂದಿಗೂ ನಿಂತುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಾನು ಅವರಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವೆನು.

34 ಾನು ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮುರಿದು ಾಕುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಬದ ಾಯಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ.

35ನನ್ನ ಪವಿತ್ರತ್ವದ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಾವೀದನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿದೆನು.
ಾನು ಾವೀದನಿಗೆ ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

36 ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬವು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು.
ಅವನ ಾಜ್ಯವು ಸೂಯರ್ನು ಇರುವವರೆಗೂ ಇರುವುದು.
37ಅದು ಚಂದ್ರನಂತೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು.

ಈಒಪ್ಪಂದಕೆ್ಕ ಆ ಾಶವೇ ಾ . ಈಒಪ್ಪಂದವು ನಂಬಿಕೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿದೆ.”

38ಆದರೆ ನೀನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಾಜನಮೇಲೆ ನೀನು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ
ಅವನನು್ನ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನ ಾ್ನಗಿ ಬಿಟು್ಟಬಿಟೆ್ಟ.

39ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ
ಅವನ ಕಿರೀಟವನು್ನ ನೆಲದಮೇಲೆ ಎಸೆದುಬಿಟೆ್ಟ.

40ಅವನ ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿದೆ;
ಅವನ ರಕ್ಷಣಾದುಗರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡಿದೆ.

41ಅವನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ ನಗುವರು.
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಾದುಹೋಗುವವರು ಅವನಿಂದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಳು್ಳವರು.
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42ಅವನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ನೀನು ಸಂತೋಷವನು್ನಂಟು ಾಡಿರುವೆ.
ಅವನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಜಯ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿರುವೆ.

43ತಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆ.
ನಿನ್ನ ಾಜನಿ ಾದರೋಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಗೆಲ್ಲಲು ಸ ಾಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

44ನೀನು ಅವನ ತೇಜಸ್ಸನು್ನ ತಡೆದುಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದ;
ನೀನು ಅವನ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಉರುಳಿಸಿಬಿಟೆ್ಟ.

45ನೀನು ಅವನ ಜೀವಿತವನು್ನ ಟಕುಗೊಳಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡಿದೆ.

46ಯೆಹೋವನೇ, ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀನು ನಮಗೆಮರೆ ಾಗಿರುವೆ?
ನಿನ್ನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿಉರಿಯುವುದೋ?

47ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಾಲ ಸ್ವಲ್ಪವೆಂಬುದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ.
ಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಬದುಕಿ ಾಯುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆ.

48ಮರಣಹೊಂದದೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರುವವನು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ಸ ಾಧಿಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು.

49ಯೆಹೋವನೇ, ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀನು ತೋರಿದ ಪಿ್ರೕತಿ ಎಲಿ್ಲ ಹೋಯಿತು?
ಾವೀದ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆಂದು ನೀನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆಯ ಾ್ಲ!

50-51ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಜನರು ಾಡಿದ ಅವ ಾನವನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ಾಪಿಸಿಕೊ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಅವ ಾನಕರ ಾದ ಾತುಗಳನು್ನ ಾನು ಕೇಳಬೇ ಾಯಿತು.

ನೀನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಾಜನನು್ನ ಅವರು ಅವ ಾನ ಾಡಿದರು!

52ಯೆಹೋವನನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ!
ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್!

ಾಲ್ಕನೆ ಾಗ
90

(ಕೀತರ್ನೆಗಳು 90-106)
ಾ್ರಥರ್ನೆ. ರಚನೆ ಾರ: ದೇವಮನುಷ ್ಯ ಾದ ೕಶೆ.

1ಯೆಹೋವನೇ, ತಲತ ಾಂತರಗಳಿಂದಲೂ ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಾಸ ಾ್ಥನ.
2ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹುಟು್ಟವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲಿಂದಲೂ

ಭೂಮಿಯೂ ಅದರ ದೇಶಗಳೂ ನಿ ಾರ್ಣ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲಿನಿಂದಲೂ ನೀನೇ
ದೇವರು.
ಾ ಾಗಲೂ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದತನು ನೀನೇ! ಾ ಾಗಲೂ ದೇವ ಾಗಿರು ಾತನೂ ನೀನೇ!

3ಜನರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡು ಾತನೂ ನೀನೇ;
ಅವರನು್ನ ಮತೆ್ತ ಧೂಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾತನೂ ನೀನೇ.

4 ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳು ನಿನಗೆ ಗತಿಸಿಹೋದ
ನಿನೆ್ನಯಂತೆಯೂ ಾತಿ್ರಯಜಾವದಂತೆಯೂ ಇವೆ.

5ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಗುಡಿಸಿ ಾಕುವೆ.
ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಕನಸಿನಂತಿದೆ; ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ಾವು ಇಲ್ಲ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ.

ಾವು ಹುಲಿ್ಲನಂತಿದೆ್ದೕವೆ.
6ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ಹುಲು್ಲ ಚಿಗುರತೊಡಗಿದರೂ
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ಾಯಂ ಾಲದೊಳಗೆ ಒಣಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ.
7ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಾವು ಾಶ ಾದೆವು.

ನಿನ್ನ ೌದ್ರವು ನಮ್ಮನು್ನ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
8ನಮ್ಮ ಾಪಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ.

ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಾಪಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಟ್ಟಬಯ ಾಗಿವೆ.
9ನಿನ್ನ ಕೋಪವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನು್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಲ್ಲದು.

ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳು ನಿಟು್ಟಸಿರಿನಂತೆ ತೀರಿಹೋದವು.
10ನಮ್ಮ ಆಯು ಾ್ಕಲವು ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್; ಬಲಹೆಚಿ್ಚದರೆ ಎಂಭತು್ತ ವಷರ್.

ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳೇ ಅದರ ಆಡಂಬರ.
ಬಹುಬೇಗನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳು ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ!

ಾವು ಾರಿ ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ.
11ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಕೋಪದಪೂಣರ್ ಬಲವನು್ನ ಾರೂ ತಿಳಿಯರು.

ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನಮಗಿರುವ ಭಯಭಕಿ್ತಯು ನಿನ್ನ ಕೋಪದಷೆ್ಟೕ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿವೆ.
12ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳು ಕೊಂಚವೇ ಎಂಬುದನು್ನ ನಮಗೆ ಕಲಿಸು.

ಆಗ ಾವು ವಿವೇಕಿಗ ಾಗುವೆವು.
13ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾ.

ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಮೇಲೆ ಅಂತಃಕರಣವಿರಲಿ.
14ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ತುಂಬಿಸು.

ಆಗ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಿಸಿ ಹಷಿರ್ಸುವೆವು.
15ನೀನು ನಮಗೆ ಬಹು ದುಃಖವನೂ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನೂ್ನ ಬರ ಾಡಿದೆ.

ಈಗ ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸು.
16ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರುಗಳಿ ಾಗಿ ಾಡಬಲ್ಲ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾವು ನೋಡುವಂ ಾಗಲಿ.
17ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನಮಗೆ ಕರುಣೆತೋರು.

ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳು ನಮಗೆ ಫಲ ನೀಡಲಿ;
ನಮ್ಮ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಆತನು ಸಫಲಪಡಿಸಲಿ.
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1ಮಹೋನ್ನತನ ರೆಹೊಕಿ್ಕರುವವನು

ಸವರ್ಶಕ್ತನ ಆಶ್ರಯದಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವನು.
2 ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನೀನೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನವೂ

ನನ್ನ ಕೋಟೆಯೂ ಾನು ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವ ನನ್ನ ದೇವರೂ” ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು.
3ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಟೆ ಾರನ ಬಲೆಯಿಂದಲೂ

ಮರಣಕರ ಾದ ಾ್ಯಧಿಯಿಂದಲೂ ತಪಿ್ಪಸುವವನು ಆತನೇ.
4ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗಳಿಂದ ಹೊದಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

ಆತನ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ನೀನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ.
ಆತನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ನಿನಗೆ ಗು ಾಣಿಯೂ ಕೋಟೆಯೂ ಆಗಿದೆ.

5ಇರುಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಾವುದಕೂ್ಕ ಭಯಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ;
ಹಗಲಲಿ್ಲ ಶತು್ರಗಳ ಾಣಗಳಿಗೂ ನೀನು ಹೆದರಬೇಕಿಲ್ಲ.

6 ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಬರುವ ರೋಗಗಳಿ ಾಗಲಿ
ಮ ಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲ ಬರುವ ಭಯಂಕರ ಾಯಿಲೆಗಳಿ ಾಗಲಿ ನೀನು ಹೆದರಬೇಕಿಲ್ಲ.

7ನೀನು ಾವಿರ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವೆ.
ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಶತು್ರ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವುದು.
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ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಮುಟ್ಟಲೂ ಾಧ್ಯ ಾಗದು.
8ನೀನು ಅದನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡು

ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದಂಡನೆ ಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ.
9 ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಭರವಸವುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಯೇ.

ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನವುಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರೇ.
10 ಾವ ಕೇಡೂ ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸದು.

ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾವ ರೋಗಗಳೂ ಇರದು.
11ನೀನು ಹೋದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಯಲು ಆತನು ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವನು.
12ನಿನ್ನ ಾದಗಳು ಕಲಿ್ಲಗೆ ತಗಲದಂತೆ ದೇವದೂತರುಗಳು

ನಿನ್ನನು್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಳು್ಳವರು.
13ಸಿಂಹಗಳಮೇಲೆಯೂಮತು್ತ

ವಿಷಸಪರ್ಗಳಮೇಲೆಯೂ ನಡೆಯಲು ನೀನು ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವೆ.
14ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವವನನು್ನ ರ ಸುವೆನು;

ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವ ಭಕ್ತರನು್ನ ಸಂರ ಸುವೆನು.
15ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ರೆಯಿಡು ಾಗ, ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು.

ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ಅವರೊಂದಿಗಿರುವೆನು;
ಅವರನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ ಘನಪಡಿಸುವೆನು.

16ನನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯವನು್ನ ನೀಡಿ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸುವೆನು;
ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಾ ಾಡುವೆನು.”

92
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಸು್ತತಿಗೀತೆ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದೂ

ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವುದೂಯುಕ್ತ ಾಗಿದೆ.
2-3ಹತು್ತ ತಂತಿ ಾದ್ಯಗಳನೂ್ನ ಾಪ್ರ್ಮತು್ತ ಲೈರ್ ಾದ್ಯಗಳನೂ್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ

ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಕುರಿತು ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯ ಕುರಿತು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಡುವುದುಯುಕ್ತ ಾಗಿದೆ.

4ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿರುವೆ.
ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ಾವು ಹಷರ್ದಿಂದ ಾಡುವೆವು.

5ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಅಂತಹಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಿ್ಮಂ ಾಗದು.

6ನಿನಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಜನರು ದಡ್ಡ ಾ್ರಣಿಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ಾವು ಾವುದನೂ್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾಗದಮೂಢರಂತಿದೆ್ದೕವೆ.

7ದುಷ್ಟರು ಹುಲಿ್ಲನಂತೆಯೂ
ಕೆಡುಕರು ಹೂವಿನಂತೆಯೂ ಬದುಕಿ ಾಯುವರು.
ಅವರ ನಿರಥರ್ಕ ಾಯರ್ಗಳು ನಿತ್ಯ ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ.

8ಯೆಹೋವನೇ, ನೀ ಾದರೊ ಸ ಾ ಾಲ ಸ ಾ್ಮನ ಹೊಂದುವೆ.
9ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳೆಲ್ಲ ಾಶ ಾಗುವರು;

ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಾಶ ಾಗುವರು.
10ನನ್ನ ಾ್ನದರೋ ನೀನು ಾಡುಕೋಣ ಬಲಿಷ್ಠನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿರುವೆ.

ನಿನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ತೈಲವನು್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿ ಾತನು ನೀನೇ.
11ವೈರಿಗಳು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಬಂದಿ ಾ್ದರೆ.
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ಅವರು ಆಕ್ರಮಣಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಹೋರಿಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದೂ ನನಗೆ ಕೇಳುತಿ್ತದೆ.

12-13ನೀತಿವಂತ ಾದರೋಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಬೆಳೆಯುತಿ್ತರುವ ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ಾರು ವೃಕ್ಷದಂತಿರುವರು.

ನೀತಿವಂತ ಾದರೋ ನಮ್ಮ ದೇ ಾಲಯದಅಂಗಳದಲಿ್ಲ
ಗು್ಗ ಬಿಡುತಿ್ತರುವ ಖಜೂರ್ರದಮರಗಳಂತಿರುವರು.

14ಅವರುಮುಪಿ್ಪನಲಿ್ಲಯೂಪುಷಿ್ಟ ಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ
ಎಲೆಮರಗಳಂತೆ ಫಲಿಸುವರು.

15ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂಬುವುದಕೆ್ಕ
ಅವರು ದೃ ಾ್ಟಂತ ಾಗಿರುವರು.

ಆತನೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆ.
ಆತನು ಎಂದಿಗೂ ತಪು ್ಪ ಾಡನು.
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1ಯೆಹೋವನೇ ಾಜನು.

ಆತನು ವೈಭವವನೂ್ನ ಬಲವನೂ್ನ ವಸ್ತ ್ರದಂತೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರಂಪಚವೇ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವುದು.

ಅದು ಕದಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
2ದೇವರೇ, ಆದಿಯಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವು ಾಶ್ವತ ಾಗಿದೆ.

ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಇರು ಾತನು ನೀನೊಬ್ಬನೇ!
3ಯೆಹೋವನೇ, ನದಿಗಳ ಶಬ್ದವು ರೆಯುತಿ್ತದೆ.

ರಭಸದಿಂದ ಬಡಿಯುತಿ್ತರುವ ಅಲೆಗಳು ಭೋಗರ್ರೆಯುತಿ್ತವೆ.
4ಬಿರು ಾಗಿ ಬಡಿಯುತಿ್ತರುವ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಭೋಗರ್ರೆಯು ಾ್ತ ಪ್ರಬಲ ಾಗಿವೆ.

ಆದರೆಉನ್ನತದಲಿ್ಲರುವಯೆಹೋವನು ಅದಕಿ್ಕಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
5ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಾಶ್ವತ ಾಗಿವೆ.

ನಿನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವುಬಹು ಾಲದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
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1ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ದೇವರು!

ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ದೇವರೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗು!
2ಇಡೀಲೋಕದ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ನೀನೇ.

ಅಹಂ ಾರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಕೊಡು.
3ಯೆಹೋವನೇ, ದುಷ್ಟಜನರು ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡುವರು?

ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡುವರು?
4ಆಅಪ ಾಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ

ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ಜಂಬ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವರು?
5ಯೆಹೋವನೇ,ಅವರು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
6ನಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ವಿಧವೆಯರನೂ್ನ ವಿದೇಶಿಯರನೂ್ನ ಆ ದುಷ್ಟರು ಕೊಲು್ಲ ಾ್ತರೆ.

ಅವರು ಅ ಾಥಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕೊಲೆ ಾಡುವರು.
7ಆ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣದೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
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ಅವುಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆಂದು ಅವರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.

8ದುಷ್ಟರೇ, ನೀವುಮೂಢ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ!
ನೀವು ಾಠವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವುದು ಾ ಾಗ?

ದುಷ್ಟರೇ, ನೀವು ಬಹು ದಡ್ಡ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ!
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಕು.

9 ಕಿವಿಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನಿಗೆ, ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲವೇ?
ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನಿಗೆ ಾಣುವುದಿಲ್ಲವೇ?

10ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಶಿ ಸು ಾತನು ದೇವರೇ.
ಜನರಿಗೆಉಪದೇಶಿಸುವವನೂ ಆತನೇ.

11ಮನುಷ ್ಯರ ಆಲೋಚನೆಗಳೆ ಾ್ಲ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಮನುಷ ್ಯರು ಕೇವಲಉಸಿರೆಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

12ಯೆಹೋವನಿಂದ ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವವನು ಾಗ ್ಯವಂತನೇ ಸರಿ.
ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ನೀತಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವನು.

13ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲಯೂ ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರಲು ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವೆ.
ದುಷ್ಟರು ಸ ಾಧಿಗಳಿಗೆ ಸೇರುವವರೆಗೆ ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರಲು ನೀನು ಅವನಿಗೆ ನೆರವು
ನೀಡುವೆ.

14ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ನಿಸ್ಸ ಾಯಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

15 ಾ್ಯಯವು ನೀತಿ ಂದಿಗೆಮರಳಿ ಬರುವುದು.
ಆಗ ಜನರು ಒಳೆ್ಳಯವರೂಯ ಾಥರ್ವಂತರೂ ಆಗುವರು.

16ದುಷ್ಟರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾರೂ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾರೂ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

17ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,
ಇಷ್ಟರಲೆ್ಲೕ ಸ ಾಧಿ ಸೇರುತಿ್ತದೆ್ದನು.

18ಯೆಹೋವನೇ,ಜಾರಿಹೋಗುತಿ್ತರುವೆ ಎಂದು ರೆಯಿಟಾ್ಟಗ
ಆತನು ನನಗೆ ಆ ಾರ ನೀಡಿದನು.

19 ಾನು ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿ ಾ್ದಗ
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದೆ.

20ದೇವರೇ, ೕಸ ಾರ ಾದ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಡ.
ಅವರು ಾನೂನನು್ನ ಡೊಂಕು ಾಡಿ ಜನರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವರು.

21ಅವರು ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ
ನಿರಪ ಾಧಿಗಳಿಗೆಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವರು.

22ನನ ಾದರೋಯೆಹೋವನು ಪವರ್ತದಮೇಲಿರುವ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನನ್ನ ಬಂಡೆ ಾಗಿರುವ ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯಗಿರಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ!

23ಆತನು ಆ ದುಷ್ಟ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರನು್ನ ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ದಂಡಿಸುವನು.
ಅವರ ಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು.
ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಆ ದುಷ್ಟ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು.
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1ಬನಿ್ನರಿ, ಾವುಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸೋಣ!
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ನಮಗೆ ಬಂಡೆ ಾಗಿರು ಾತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡೋಣ.
2ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸುತಿ್ತ ಾಡೋಣ.

ಸು್ತತಿಗೀತೆಗ ಡನೆ ಆನಂದ ೕಷ ಾಡೋಣ.
3 ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ಮ ಾದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ!

ಆತನು ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಮ ಾ ಾಜ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
4ಭೂಮಿಯಆಳವೂಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾದ ಶಿಖರಗಳೂಆತನವೇ.
5ಸಮುದ್ರವು ಆತನದೇ,ಅದನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು ಆತನೇ.

ಭೂಮಿಯೂಆತನ ಕೈಕೆಲಸವೇ.
6ಬನಿ್ನರಿ, ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆ ಾಧಿಸೋಣ.

ನಮ್ಮನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡೋಣ.
7ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆತನೇ, ಾವು ಆತನವರೇ.

ಆತನ ಸ್ವರಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುವು ಾದರೆ ಇಂದೇ ಾವು ಆತನಮಂದೆ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ.

8ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನೀವುಮೆರೀ ಾದಲಿ್ಲಯೂ
ಮ ಾ್ಸ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಡಿದಂತೆ ಂಡತನ ಾಡಬೇಡಿ.

9ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸಿದರು.
ನನ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸಿದರು.

10ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿದೆ್ದನು,
ಅವರು ನಂಬಿಗಸ್ತರಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ.
ಅವರು ನನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ.

11ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಕೋಪಗೊಂಡು ನನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ಾಡನು್ನ
ಅವರು ಪ್ರವೇಶಿಸಕೂಡದೆಂದು ಾನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆನು.”
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1ಯೆಹೋವನ ನೂತನ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿ ಹೊಸ ಾಡನು್ನ ಾಡಿರಿ!

ಭೂಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾಡಿಕೊಂ ಾಡಲಿ.
2ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಡಿರಿ! ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

ಶುಭ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಹೇಳಿರಿ! ಆತನ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಾರಿ ಹೇಳಿರಿ!
3ಆತನಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ.

ಆತನ ಅ ೕಘ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಾರಿ ಹೇಳಿರಿ.
4ಯೆಹೋವನು ದೊಡ್ಡವನೂ ಸು್ತತಿಗೆ ೕಗ ್ಯನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಬೇರೆಲ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತ ಆತನೇ ಭಯಂಕರನು.
5ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳ ದೇವರುಗಳೆ ಾ್ಲ ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಮೆಗ ಾಗಿವೆ.

ನಮ್ಮಯೆಹೋವ ಾದರೋ ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು.
6ಆತನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಮಹಿಮೆಯೂವೈಭವವೂ ಕಂಗೊಳಿಸುತಿ್ತವೆ.

ಆತನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದಲಿ್ಲ ಶಕಿ್ತಯೂ ೌಂದಯರ್ವೂತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ.
7ಭೂಜ ಾಂಗಗಳೇ, ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ

ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿರಿ.
8ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ.
9ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆತನ ಸುಂದರ ಾದ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಆ ಾಧಿಸಿರಿ.

ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೇ, ಆತನನೆ್ನೕ ಆ ಾಧಿಸಿರಿ.
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10ಯೆಹೋವನೇ ಾಜನೆಂದು ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ.
ಭೂಮಿಯು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವುದು.

ಯೆಹೋವನೇ ನೀತಿಯಿಂದ ಅದನು್ನ ಆಳುವನು.
11ಆ ಾಶಮಂಡಲವೇ, ಸಂತೋಷಪಡು!

ಭೂಮಿಯೇ, ಉ ಾ್ಲಸಪಡು! ಸಮುದ್ರವೇ ಮತು್ತ ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿರುವ ಸವರ್ಸ್ವವೇ,
ಆನಂದ ೕಷ ಾಡಿರಿ!

12ಹೊಲಗಳೇಮತು್ತ ಅವುಗಳಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ಸಮಸ್ತವೇ, ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಿ!
ಅರಣ್ಯದಮರಗಳೇ, ಾಡಿರಿಮತು್ತ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ!

13 ಾಕೆಂದರೆ ಲೋಕವನು್ನ ಆಳಲುಯೆಹೋವನು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಲೋಕವನು್ನ ಾ್ಯಯ ನೀತಿಗಳಿಂದ ಆಳುವನು.
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1ಯೆಹೋವನು ಆಳುತಿ್ತರುವನು! ಭೂಮಿಯು ಸಂತೋಷಿಸಲಿ.

ದೂರ ದೇಶಗಳೆ ಾ್ಲ ಹಷಿರ್ಸಲಿ.
2 ಾ ೕರ್ಡಗಳು ಆತನನು್ನ ಕವಿದುಕೊಂಡಿವೆ.

ನೀತಿಯೂ ಾ್ಯಯವೂಆತನ ಾಜ್ಯದ ಬಲ ಾಗಿವೆ.
3ಬೆಂಕಿಯು ಆತನಮುಂದೆ ಹೋಗಿ

ಆತನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದು.
4ಆತನಮಿಂಚು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಜನರು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಭಯಗೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
5 ಾವರ್ ೌಮ ಾದಯೆಹೋವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ

ಬೆಟ್ಟಗಳುಮೇಣದಂತೆ ಕರಗಿಹೋಗುತ್ತವೆ.
6ಆ ಾಶಗಳೇ, ಆತನ ನೀತಿಯ ಕುರಿತು ಹೇಳಿರಿ!

ದೇವರಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಾಣಲಿ!

7ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ “ದೇವರುಗಳ” ಬಗೆ್ಗ ಜಂಬಕೊಚು್ಚವರು.

ಆದರೆ ಅವರು ಾಚಿಕೆಗೀ ಾಗುವರು.
ಅವರ “ದೇವರುಗಳು”ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆ ಾಧಿಸುತ್ತವೆ.

8ಚೀ ೕನೇ, ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಡು!
ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳೇ, ಆನಂದಿಸಿರಿ.
ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನ ತೀಪುರ್ಗಳು ಾ್ಯಯ ಾಗಿವೆ.

9ಮಹೋನ್ನತ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ಭೂಲೋಕದ ಸ ಾರ್ಧಿಪತಿ ನೀನೇ.
ಎ ಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ ನೀನೇ ಮಹೋನ್ನತನು.

10ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರೇ, ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿರಿ.
ದೇವರು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಸಂರ ಸುವನು.
ದೇವರು ತನ್ನ ಸದ್ಭಕ್ತರನು್ನ ಕೆಡುಕರಿಂದ ರ ಸುವನು.

11ನೀತಿವಂತರಿಗೋಸ ್ಕರ ಬೆಳಕೂಯ ಾಥರ್ಹೃದಯವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವೂಪ್ರ ಾಶಿಸುತ್ತವೆ.
12ನೀತಿವಂತರೇ,ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ!

ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಿರಿ!
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ಸು್ತತಿಗೀತೆ.
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1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೊಸ ಾಡನು್ನ ಾಡಿರಿ.
ಆತನು ಅ ೕಘ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ!

ಆತನ ಬಲಗೈಯೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಹುವೂ
ಆತನಿಗೆ ಜಯವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿವೆ.

2ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ತೋರಿದನು.
ಆತನು ತನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

3ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕಡೆಗಿದ್ದ ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಸತ್ಯತೆಗಳನು್ನ ಆತನ ಜನರು ಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ದೂರದೇಶಗಳ ಜನರು ನಮ್ಮ ದೇವರ ರಕ್ಷಣಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

4ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೇ,ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆನಂದ ೕಷ ಾಡಿರಿ.
ಆತನಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ!

5 ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗ ಡನೆ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಸುತಿ್ತಸಿರಿ.

6ತುತೂ್ತರಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಂಬುಗಳನೂ್ನಊದಿರಿ.
ನಮ್ಮ ಾಜ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆನಂದ ೕಷ ಾಡಿರಿ!

7ಸಮುದ್ರವೂ ಭೂಮಿಯೂ
ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೂ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಾಡಲಿ.

8ನದಿಗಳೇ, ಚ ಾ್ಪಳೆ ತಟಿ್ಟರಿ!
ಬೆಟ್ಟಗಳೇ, ಒಟಾ್ಟಗಿ ಾಡಿರಿ!

9ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾಡಿರಿ,
ಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಆಳಲು* ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ಆಳು ಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಜನರನು್ನ ನೀತಿಯಿಂದ ಆಳು ಾ್ತನೆ.

99
1ಯೆಹೋವನೇ ಾಜನು!

ಜ ಾಂಗಗಳು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಲಿ.
ಆತನು ಕೆರೂಬಿಗಳಮೇಲೆ ಾಜನಂತೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಭೂಮಿಯು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಲಿ.
2ಚೀ ೕನಿನಯೆಹೋವನು ದೊಡ್ಡವನು!

ಆತನು ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಮ ಾ ಾಯಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
3ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಭಯಂಕರ ಾದ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಲಿ.

ಆತನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನು.
4ಶಕಿ್ತಪೂಣರ್ ಾದ ಾಜನು ಾ್ಯಯವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು.

ದೇವರೇ, ನೀತಿಯನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು ನೀನೇ.
ಾಕೋಬ್ಯರಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯನೀತಿಗಳನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿದವನು ನೀನೇ.

5ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ,
ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಾದಪೀಠಕೆ್ಕ*ಅಡ್ಡಬೀಳಿರಿ.

6 ೕಶೆಯೂ ಆರೋನನೂ ದೇವರ ಾಜಕರುಗ ಾಗಿದ್ದರು.
ಸಮುವೇಲನೂ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

ಆತನು ಅವರೆಲ್ಲರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆಉತ್ತರಿಸಿದನು.
7ಆತನು ಮೇಘಸ್ತಂಭದಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದನು.
* 98:9: ಆಳಲು ಅಥ ಾ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಲು * 99:5: ಾದಪೀಠ ಬಹುಶಃ, ಇದು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
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ಅವರು ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರು.
ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

8ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆಉತ್ತರಿಸಿದೆ.
ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ದೇವರೆಂದೂ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ದಂಡಿಸುವವನೆಂದೂ ಅವರಿಗೆ ತೋಪರ್ಡಿಸಿದೆ.

9ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದ ಕಡೆಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿರಿ.
ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನು!

100
ಕೃತಜ್ಞ ಾ ಸು್ತತಿಗೀತೆ.
1ಸಮಸ್ತ ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೇ,

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಯನ ಾಡಿರಿ!
2ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಾಡಿರಿ;

ಹಷರ್ಗೀತೆಗ ಡನೆ ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ!
3ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ನಮ್ಮನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು ಆತನೇ, ಾವು ಆತನವರು.
ಾವು ಆತನ ಜನರೂಮಂದೆಯೂಆಗಿದೆ್ದೕವೆ.

4 ಕೃತಜ್ಞ ಾಗೀತೆಗ ಡನೆ ಆತನ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ.
ಸು್ತತಿಗೀತೆಗ ಡನೆ ಆತನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ.
ಆತನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸು ಾ್ತ ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.

5ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನು!
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ,
ಆತನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ನಿರಂತರ ಾದದು್ದ.

101
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ ನೀತಿಯನೂ್ನ ಾಡಿಹರಸುವೆನು.

ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ ಾಯನ ಾಡುವೆನು.
2 ಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವೆನು;

ನನ್ನ ಮನೆಯಲೂ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವೆನು.
ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದು ಾ ಾಗ?

3ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾವ ವಿಗ್ರಹಗಳೂ ಇಲ್ಲ.
ನಿನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡುವವರು ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ.
ಾನು ಅವರಂತೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ!

4 ಾನು ನಿನಗೆಯ ಾಥರ್ ಾಗಿರುವೆನು;
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

5ನೆರೆಯವನ ಕುರಿತು ಗುಟಾ್ಟಗಿ
ಚಾಡಿ ಹೇಳುವವನನು್ನ ಾನು ತಡೆಯುವೆನು.

ಗವರ್ಪಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ತಮ್ಮನೆ್ನೕ ಉತ್ತಮರೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಲಿ
ಾನು ಅವರಿಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
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6ನಂಬಿಗಸ್ತರಿ ಾಗಿ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಅವರನೆ್ನೕ ನೇಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಪರಿಶುದ್ಧರು ಾತ್ರ ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯ.

7ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಸುಳು್ಳ ಾರರಿಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಇರುವುದಕೂ್ಕ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

8ಈದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ದುಷ್ಟರನು್ನ ಾನು ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಯೆಹೋವನ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಕೆಡುಕರನು್ನ ಓಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

102
ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲರುವವನ ಾ್ರಥರ್ನೆ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳು.

ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾನಿಡುವ ರೆಯನು್ನ ಾಲಿಸು.
2ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಆಪತು್ತಗಳಲಿ್ಲರು ಾಗ ನನಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಬೇಡ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ರೆಯಿಡು ಾಗ ಬೇಗನೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.
3ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವು ಹೊಗೆಯಂತೆ ಕಣ್ಮರೆ ಾಗುತಿ್ತದೆ.

ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಸುಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತವೆ.
4 ಾನು ನಿಬರ್ಲ ಾಗಿ ಒಣಗಿಹೋಗುತಿ್ತರುವ ಹುಲಿ್ಲನಂತಿದೆ್ದೕನೆ.

ಾನುಊಟವನೂ್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವೆನು.
5ದೀಘರ್ ದುಃಖದಿಂ ಾಗಿ

ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳು ಚಮರ್ಕೆ್ಕ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿವೆ.
6ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಗೂಬೆಯಂತೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ಾಳುಬಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡಗಳಲಿ್ಲರುವ ಗೂಬೆಯಂತೆ ಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
7ನನಗೆ ನಿದೆ್ರಯೂ ಾರದು.

ಮೇ ಾ್ಛವಣಿಗೆಯಮೇಲಿರುವ ಏ ಾಂಗಿ ಾದ ಪ ಯಂತೆ ಾನಿದೆ್ದೕನೆ.
8ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವರು.

ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ದೃ ಾ್ಟಂತ ಾಡಿ ಶಪಿಸುವರು.
9ನನ್ನ ದುಃಖವೇ ನನಗೆ ಆ ಾರ ಾಯಿತು.

ಕಣಿ್ಣೕರು ನನ್ನ ಾನೀಯದೊಳಗೆ ತೊಟಿ್ಟಕು ್ಕತಿ್ತದೆ.
10ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದೇ ಅದಕೆ್ಕ ಾರಣ.

ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ ಎಸೆದುಬಿಟೆ್ಟಯ ಾ್ಲ!

11ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವು ಸಂಜೆಯನೆರಳಿನಂತೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಾನು ಒಣಗಿ ಾಯುತಿ್ತರುವ ಹುಲಿ್ಲನಂತಿದೆ್ದೕನೆ.

12ಯೆಹೋವನೇ, ನೀ ಾದರೋ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜೀವಿಸುವೆ!
ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ!

13ನೀನು ಎದು್ದ ಚೀ ೕನನು್ನ ಸಂತೈಸುವೆ.
ನೀನು ಚೀ ೕನಿಗೆ ದಯೆತೋರುವ ಾಲ ಬರುತಿ್ತದೆ.

14ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ಆಕೆಯ (ಜೆರುಸಲೇಮಿನ) ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವರು.
ಅವರು ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಧೂಳನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವರು!

15ಜನರುಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತರೆ.
ದೇವರೇ, ಭೂ ಾಜರುಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸುವರು.

16 ಾಕೆಂದರೆ,ಯೆಹೋವನು ಚೀ ೕನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟವನು.
ಜ ಾಂಗಗಳು ಆಕೆಯ (ಜೆರುಸಲೇಮಿನ) ವೈಭವವನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೋಡುವರು.
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17ಆತನು ನಿಗರ್ತಿಕರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆಉತ್ತರ ಕೊಡುವನು.
ಅವರ ರೆಗಳನು್ನ ಆತನು ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

18ಮುಂದಿನ ತಲೆ ಾರುಗಳವರಿ ಾಗಿ ಇವುಗಳನು್ನ ಬರೆದಿಡಿ.
ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವರುಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತರೆ.

19ಯೆಹೋವನುಉನ್ನತದಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೋಡು ಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತನೆ.

20ಆತನು ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತನೆ.
ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಒಳ ಾದವರನು್ನ ಆತನು ಬಿಡಿಸು ಾ್ತನೆ.

21ಆಗ ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲರುವ ಜನರುಯೆಹೋವನ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಿಸುವರು:
ಅವರು ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸು್ತತಿಸುವರು.

22ಜ ಾಂಗಗಳು ಒಟು್ಟಗೂಡಿ ಬರುವವು.
ಾಜ್ಯಗಳುಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಬರುವವು.

23ನನ್ನ ಬಲವು ಕುಂದಿಹೋಯಿತು.
ನನ್ನ ಆಯು ಾ್ಕಲವು ಕಡಿಮೆ ಾಯಿತು.

24ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಇಂತೆಂದೆನು: “ ೌವನಸ್ಥ ಾಗಿರು ಾಗಲೇ ನನ್ನನು್ನ ಾಯಿಸಬೇಡ.
ದೇವರೇ, ನೀನು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವೆ!

25ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ, ನೀನು ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದೆ.
ನೀನು ಆ ಾಶವನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸಿದೆ!

26ಲೋಕವೂಆ ಾಶವೂ ಕೊನೆಗೊಳುತ್ತವೆ.
ನೀ ಾದರೊ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವೆ!

ಅವುಬಟೆ್ಟಗಳಂತೆ ಹಳೆಯ ಾಗುತ್ತವೆ.
ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ಉಡುಪುಗಳಂತೆ ಬದ ಾಯಿಸುವೆ.
ಅವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಬದ ಾಗುತ್ತವೆ.

27ದೇವರೇ, ನೀ ಾದರೋ ಎಂದಿಗೂ ಬದ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜೀವಿಸುವೆ!

28 ಾವು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಇಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಾಸ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ;
ಅವರ ಸಂತತಿಗಳವರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಇಲಿ್ಲರು ಾ್ತರೆ.”
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ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು!

ನನ್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಗಳೇ, ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ!
2ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು!

ಆತನಉಪ ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ಮರೆಯಬೇಡ.
3ಆತನು ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸುವನು;

ನಮ್ಮ ಾಯಿಲೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಸಿ ಾಡುವನು.
4ಆತನು ನಮ್ಮಜೀವವನು್ನ ಾಶನದಿಂದ ರ ಸಿ

ನಮಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ ಕನಿಕರವನೂ್ನ ತೋರುವನು.
5ಆತನು ನಮಗೆ ಸುವರಗಳನು್ನ ಹೇರಳ ಾಗಿ ದಯ ಾಲಿಸುವನು.

ಹದಿ್ದಗೆ ಬರುವಂತೆಯೇ ನಮಗೆ ೌವನವನು್ನ ಬರ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
6ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
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ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರಿಗೆ ಆತನು ಾ್ಯಯ ದೊರಕಿಸುವನು.
7ಆತನು ತನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ೕಶೆಗೆಉಪದೇಶಿಸಿದನು;

ತನ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದನು.
8ಯೆಹೋವನು ಕನಿಕರವುಳ್ಳವನೂ ಕೃ ಾಪೂಣರ್ನೂ

ಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳವನೂ ಪಿ್ರೕತಿಪೂಣರ್ನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
9ಆತನು ಾ ಾಗಲೂ ಟೀಕಿಸುವವನಲ್ಲ.

ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯವೂ ಕೋಪ ಾಗಿರುವವನಲ್ಲ.
10 ಾವು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದೆವು.

ಆದರೂ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಆತನು ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
11ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಆ ಾಶವು ಎಷು್ಟ ಉನ್ನತ ಾಗಿದೆ ೕ

ಆತನಮ ಾಪಿ್ರೕತಿಯು ಆತನ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಅಷೆ್ಟೕ ಅ ಾರ ಾಗಿದೆ.
12ಪೂವರ್ಕೂ್ಕ ಪಶಿ್ಚಮಕೂ್ಕ ಎಷೊ್ಟೕ ದೂರವಿರುವಂತೆ

ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ತೆಗೆದು ದೂರ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
13ತಂದೆಯುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕನಿಕರಿಸುವಂತೆ

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಕನಿಕರಿಸುವನು.
14ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಬಲ್ಲನು.

ಾವುಮಣಿ್ಣನಿಂದ ನಿ ಾರ್ಣಗೊಂಡದೂ್ದ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
15ನಮ್ಮ ಜೀವ ಾನಗಳು ಕೊಂಚವೆಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಜೀವ ಾನಗಳು ಹುಲಿ್ಲನಂತಿವೆ ಎಂಬುದೂ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
16 ಾವು ಅಡವಿಯಚಿಕ್ಕ ಹೂವಿನಂತಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಹೂವು ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆದರೂ ಬಿಸಿ ಾಳಿ ಬೀಸಿ ಾಗ ಒಣಗಿಹೋಗುವುದು.
ಬಳಿಕ,ಅದು ಬೆಳೆದ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಗುರುತಿಸ ಾಗದು.

17ಆದರೆಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದನು.
ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವನು.

ಆತನು ಅವರಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮ್ಮಕ ್ಕಳಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರುವನು.
18ಆತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವ ಜನರಿಗೆ ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವ ಜನರಿಗೆ ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

19ಯೆಹೋವನ ಸಿಂ ಾಸನವು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲದೆ.
ಆತನು ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಆಳುವನು.

20ದೇವದೂತರೇ, ಆತನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವವರೇ,
ಆತನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವ ಬಲಿಷ್ಠ ಸೈನಿಕರೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.

21ಆತನ ಸೈನ್ಯಗಳೇ,* ಚಿತ್ತವನು್ನ ನೇರವೇರಿಸುವ ಸೇವಕರೇ,
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.

22ಸವರ್ಸ್ಥಳಗಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು ಯೆಹೋವನೇ ಸವರ್ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತಕೂ್ಕ
ದೇವರೇ ಅಧಿಪತಿ.

ಅವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಲಿ!
ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು!
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1ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು!

ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನೀನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವನು!
* 103:21: ಆತನ ಸೈನ್ಯಗಳೇ ಈ ಪದ, “ಸೈನ್ಯಗಳು,” “ದೇವದೂತರು,” ಅಥ ಾ “ನಕ್ಷತ್ರಗಳುಮತು್ತ ಗ್ರಹಗಳು” ಎಂಬಥರ್ಗಳನು್ನ
ಕೊಡುತ್ತದೆ.



ಕೀತರ್ನೆಗಳು 104:2 600 ಕೀತರ್ನೆಗಳು 104:18

ನೀನು ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ಘನತೆಯನೂ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.
2ನೀನು ಬೆಳಕನು್ನ ನಿಲುವಂಗಿಯಂತೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ

ನೀನು ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಪರದೆಯಂತೆ ಹರಡಿರುವೆ.
3ನಿನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಅವುಗಳಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟರುವೆ.

ದಟ್ಟ ಾದ ೕಡಗಳನು್ನ ರಥಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಾಳಿಯ ರೆಕೆ್ಕಗಳಮೇಲೆ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುವೆ.

4 ಾಳಿಯನು್ನ ನಿನ್ನ ದೂತರ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿರುವೆ.*

5ಭೂಮಿಯನು್ನ ನೀನು ಅಸಿ್ತ ಾರದಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ
ಅದೆಂದಿಗೂ ಾಶ ಾಗದು.

6ನೀನು ಭೂಮಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಕಂಬಳಿಯಂತೆ ಹೊದಿಸಿರುವೆ.
ಅದು ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿತು.

7ನೀನು ಆ ಾಪಿಸಲು ನೀರು ಹಿಂತಿರುಗಿತು.
ನೀನು ಬಜಿರ್ಸಲು ನೀರು ಓಡಿಹೋಯಿತು.

8ಜಲ ಾಶಿಗಳು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಇಳಿದು
ಕಣಿವೆಗಳಿಗೂ ನೀನು ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ ಹರಿದುಹೋದವು.

9ನೀನು ಸಮುದ್ರಗಳಿಗೆಮೇರೆಗಳನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ
ನೀರಿನಿಂದ ಭೂಮಿಯುಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಆವೃತ ಾಗದು.

10ನೀನು ನೀರನು್ನ ಬುಗೆ್ಗಗಳಿಂದ ತೊರೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಯ ಾಡುವೆ.
ಬೆಟ್ಟದ ತೊರೆಗಳಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿದುಹೋಗುವುದು.

11ತೊರೆಗಳು ಎ ಾ್ಲ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಾಡುಕತೆ್ತಗಳು ಸಹ ನೀರಿ ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.

12 ಾಡುಪ ಗಳು ಬಂದು ನೀರಿನ ಹಳ್ಳಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಮೀಪದಮರಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದು್ದ ಾನ ಾಡುತ್ತವೆ.

13ಆತನು ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲೆಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸುವನು.
ಆತನ ಸೃಷಿ್ಟಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

14ನೀನು ಪಶುಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ಹುಲ್ಲನು್ನ ಬೆಳೆಯ ಾಡುವೆ.
ಾವು ದುಡಿದು ಬೆಳೆಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸಸಿಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
ಅವುಬೆಳೆದು ನಮಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
15ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ

ನಮ್ಮ ಚಮರ್ವನು್ನ ಮೃದುಗೊಳಿಸುವ† ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ
ನಮ್ಮನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಆ ಾರವನೂ್ನ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

16ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ಾರು ವೃಕ್ಷಗಳುಯೆಹೋವನವೇ,
ಅವುಗಳನು್ನ ನೆಟಾ್ಟತನುಯೆಹೋವನೇ.
ಆತನೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದ ನೀರನು್ನ ಒದಗಿಸುವನು.

17ಪ ಗಳು ಗೂಡುಗಳನು್ನ ಆ ಮರಗಳಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.
ದೊಡ್ಡ ಕೊಕ್ಕರೆಗಳು ತು ಾಯಿಮರಗಳಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತ್ತವೆ.

18ಎತ್ತರ ಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಾಡುಕುರಿಗಳಿಗೆ ಾಸಸ್ಥಳ ಾಗಿವೆ.

* 104:4: ಾಳಿಯನು್ನ … ಾಡಿರುವೆ ಬಹಶಃ, ಕೆರೂಬಿ ಮತು್ತ ಸೆ ಾಫಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಗೆಯ ದೂತರುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಇದು
ತಿಳಿಸುತಿ್ತರಬಹುದು. ಸೆ ಾಫ್ ಎಂಬ ಹೀಬೂ್ರ ಾಷೆಯ ಪದದ ಅಥರ್ “ಬೆಂಕಿ.” † 104:15: ನಮ್ಮನು್ನ … ಮೃದುಗೊಳಿಸುವ
ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನಮ್ಮ ಮುಖಕೆ್ಕ ಾಂತಿಯನು್ನಂಟು ಾಡುವನು.”
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ದೂಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳು ಬೆಟ್ಟದ ಲಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನಗ ಾಗಿವೆ.

19ವಿಶೇಷ ಾಲಗಳ ಸೂಚನೆ ಾಗಿ ನೀನು ನಮಗೆ ಚಂದ್ರನನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
ಸೂಯರ್ನಿಗೆ ಾನು ಮುಳುಗತಕ್ಕ ಸಮಯವು ಾ ಾಗಲೂ ತಿಳಿದಿದೆ.

20ನೀನು ಕತ್ತಲೆಯನು್ನ ಾತಿ್ರಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ.
ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಹೊರಬಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಓ ಾಡುತ್ತವೆ.

21ಸಿಂಹಗಳು ಬೇಟೆ ಾಡು ಾಗ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ
ದೇವರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತವೆ ಎಂಬಂತೆ ಬಜಿರ್ಸುತ್ತವೆ.

22ಸೂಯರ್ನು ಮೇಲೇರು ಾಗ,
ಾ್ರಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗುಹೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.

23ಬಳಿಕ ಜನರು ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಹೊರಟು
ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೂ ದುಡಿಯುವರು.

24ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಅನೇಕ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವೆ.
ನೀನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ವಸು್ತಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯು ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ.
ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಯರ್ದಲೂ್ಲ ನಿನ್ನ ಾನವನು್ನ ಾಣಬಲ್ಲವು.

25ಇಗೋ ವಿ ಾಲ ಾದ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ನೋಡು.
ಅದರೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯದೊಡ್ಡ ಜೀವಿಗಳೂ
ಾ ಾ ಬಗೆಯಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿಗಳೂಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿವೆ.

26ನೀನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಲಿ ಾ್ಯ ಾನನು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಆಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೂ
ಹಡಗು ಸಮುದ್ರದಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುವುದು.

27ಈಜೀವಿಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಅವಲಂಭಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಅವುಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡು ಾತನು ನೀನೇ.

28ಸವರ್ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡು ಾತನು ನೀನೇ.
ನೀನು ಕೈತೆರೆದು ಒಳೆ್ಳಯ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡಲು ಅವು ತಿಂದು ತೃಪಿ್ತ ಾಗುತ್ತವೆ.

29ನೀನು ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾ ಾಗ
ಅವು ಭಯಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ.

ಅವುಗಳ ಾ್ವಸವು ಹೋಗಿ
ಬಲಹೀನತೆಯಿಂದ ಸತು್ತ ಮತೆ್ತ ಮಣಾ್ಣಗುತ್ತವೆ.

30ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾ್ವಸವನು್ನಊದು ಾಗ ಅವು ಸೃಷಿ್ಟ ಾಗುತ್ತವೆ.
ನೀನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೂತನ ಪಡಿಸುವೆ.

31ಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆಯು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರಲಿ!
ಯೆಹೋವನು ಾನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವುಗಳಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಲಿ.

32ಆತನು ಭೂಮಿಯಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಾಕು,
ಭೂಮಿಯು ನಡುಗುವುದು;

ಆತನು ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಾಕು,
ಅವುಜಾ್ವ ಾಮುಖಿಗ ಾಗುತ್ತವೆ.

33ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾನ ಾಡುವೆನು.
ಾನು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಆತನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.

34 ಾನು ಹೇಳಿದಈ ವಿಷಯಗಳುಆತನನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಲಿ.
ಾ ಾದರೋಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವೆನು.



ಕೀತರ್ನೆಗಳು 104:35 602 ಕೀತರ್ನೆಗಳು 105:17

35 ಾ ಾತ್ಮರು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಾಣದೆಹೋಗಲಿ.
ದುಷ್ಟರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗಲಿ.

ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸು!

ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು!

105
1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ. ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿರಿ.

ಆತನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾರಿ ಹೇಳಿರಿ.
2ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾನ ಾಡಿರಿ; ಆತನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.

ಆತನಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
3ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಾಮದಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಪಡಿರಿ.

ಯೆಹೋವನ ಆ ಾಧಕರೇ, ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ.
4ಯೆಹೋವನನೂ್ನ ಆತನ ಬಲವನೂ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;

ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಆತನ ಬಳಿಗೇ ಹೋಗಿರಿ.
5ಆತನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ಆತನಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ ವಿವೇಕದ ನಿ ಾರ್ರಗಳನೂ್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
6ನೀವು ಆತನ ಸೇವಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಂತತಿಯವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ;

ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಕೋಬನ ಸಂತತಿಯವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
7ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು.

ಆತನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಆಳುವನು.*
8ಆತನು ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

ಆತನು ತನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಾವಿರ ತಲೆ ಾರುಗಳವರೆಗೂ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
9ಆತನು ಅಬ್ರ ಾಮನೊಡನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು.

ಆತನು ಇ ಾಕನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು.
10ಆತನು ಅದನು್ನ ಾಕೋಬನಿಗೆ ಕಟ್ಟಳೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.

ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
11 “ ಾನು ನಿನಗೆ ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.

ಆ ದೇಶವು ನಿನ್ನ ಾಗಿರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳಿದನು.
12ಅಬ್ರ ಾಮನ ಕುಟುಂಬವು ಚಿಕ್ಕ ಾಗಿ ಾ್ದಗ

ಅವರು ಪ್ರ ಾಣಿಕರಂತೆ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದಗ,
ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಈ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿದನು.

13ಅವರು ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕೂ್ಕ
ಾಜ್ಯದಿಂದ ಾಜ್ಯಕೂ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು.

14ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಾರಿಂದಲೂ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡನು.
ಅವರನು್ನ ನೋಯಿಸಕೂಡದೆಂದು ಆತನು ಾಜರುಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದನು.

15 “ ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಡಿ.
ನನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಾವ ಕೆಟ್ಟದ್ದನೂ್ನ ಾಡಬೇಡಿ” ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳಿದನು.

16ದೇವರು ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರ ಾಲವನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು.
ಜನರಿಗೆ ತಿನು್ನವುದಕೂ್ಕ ಾಕಷು್ಟ ಆ ಾರವಿರಲಿಲ್ಲ.

17ಆದರೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಅವರಿಗಿಂತಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.
* 105:7: ಯೆಹೋವನೇ… ಆಳುವನು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಆತನ ಆ ಗಳು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲವೆ.”
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ಗು ಾಮತನಕೆ್ಕ ಾರಲ್ಪಟ್ಟ ೕಸೇಫನೇ ಅವನು.
18ಅವರು ೕಸೇಫನ ಾಲುಗಳನು್ನ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟದರು;

ಅವನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಬಿ್ಬಣದ ಬೇಡಿಯನು್ನ ಾಕಿದರು.
19ಅವನ ಪ್ರ ಾದನೆಯು ನೆರವೇರುವವರೆಗೆ ಅವನು ಗು ಾಮ ಾಗಿದ್ದನು.

ೕಸೇಫನು ಸತ್ಯವಂತನೆಂದುಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು ನಿರೂಪಿಸಿತು.
20ಆದ್ದರಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜನು ಅವನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದನು.

ಆ ದೇಶದ ಾಜನು ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.
21ಅರಮನೆಯಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು.

ಾಜನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ೕಸೇಫನು ನೋಡಿಕೊಂಡನು.
22 ೕಸೇಫನು ಇತರ ಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು;

ಹಿರಿಯರಿಗೆಉಪದೇಶಿಸಿದನು.
23ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲನು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಬಂದನು.

ಾಕೋಬನು ಾಮನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದನು.
24 ಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಾಯಿತು.

ಅವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗಿಂತಲೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದರು.
25ಆದ್ದರಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸತೊಡಗಿದರು.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಗು ಾಮರ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಸಂಚುಗಳನು್ನ ಾಡತೊಡಗಿದರು.
26ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯನೂ್ನ

ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
27 ಾಮನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಅನೇಕಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ

ೕಶೆ ಆರೋನರಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾಡಿದನು.
28ದೇವರು ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು;

ಆದರೂಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಆತನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.
29ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನೀರನು್ನ ರಕ್ತವ ಾ್ನಗಿ ಾಪರ್ಡಿಸಿದನು,

ಆಗ ಅವರಮೀನುಗಳೆ ಾ್ಲ ಸತು್ತಹೋದವು.
30ಬಳಿಕ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ದೇಶವು ಕಪೆ್ಪಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು.

ಾಜನು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕಪೆ್ಪಗಳಿದ್ದವು.
31ಆತನು ಆ ಾಪಿಸಲು

ವಿಷದ ಹುಳಗಳೂಹೇನುಗಳೂಬಂದವು.
ಅವುಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಹರಡಿಕೊಂಡವು.

32ಆತನು ಮಳೆಯನು್ನ ಕಲ್ಮಳೆಯ ಾ್ನಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸಿದನು.
ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಿಡಿಲುಗಳು ಹೊಡೆದವು.

33ದೇವರು ಅವರ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳನೂ್ನ ಅಂಜೂರದಮರಗಳನೂ್ನ ಾಶ ಾಡಿದನು.
ಅವರ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಮರವನೂ್ನ ಆತನು ಾಶ ಾಡಿದನು.

34ಆತನು ಆ ಾಪಿಸಲು ಮಿಡತೆಗಳೂ
ಜಿಟೆ್ಟಹುಳಗಳೂಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿ ಬಂದವು.

35ಮಿಡತೆಗಳೂಜಿಟೆ್ಟಹುಳಗಳೂದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಸಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು.
ಭೂಮಿಯಮೇಲಿದ್ದ ಬೆಳೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು.

36ಬಳಿಕ ದೇವರು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದ
ಎ ಾ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.

37ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
ಅವರು ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.
ದೇವಜನರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಎಡವಿಬೀಳಲಿಲ್ಲ.
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38ದೇವಜನರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಟಾಗ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು;
ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ದೇವಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

39ಆತನು ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ನೆರಳಿಗೋಸ ್ಕರ ೕಡವನು್ನ ಕಂಬಳಿಯಂತೆ ಹರಡಿದನು;
ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಬೆಳಕಿ ಾಗಿ ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.

40ಜನರು ಾಂಸ ಾ್ಕಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂ ಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಾವಕಿ್ಕಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು;
ಪರಲೋಕದಿಂದಮನ್ನವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.

41ಆತನು ಬಂಡೆಯನು್ನ ಸೀಳಿ ಾಗ ನೀರು ಚಿಮು್ಮ ಾ್ತ ಹೊರಬಂದಿತು;
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನದಿಯು ಹರಿಯತೊಡಗಿತು!

42ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಆಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ
ಾನು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು.

43ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದನು.
ಜನರುಉ ಾ್ಲಸಪಡು ಾ್ತ ಹಷರ್ಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಹೊರಬಂದರು!

44ಅನ್ಯಜನರು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ದೇಶವನು್ನ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
ಅನ್ಯಜನರು ದುಡಿದು ಸಂ ಾದಿಸಿದ್ದವುಗಳನು್ನ ದೇವಜನರು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

45ತನ್ನ ಜನರು ತನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲೆಂದೂ
ತನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಾಲಿಸಲೆಂದೂ ಆತನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು.

ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.

106
1ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು! ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ!
2ಯೆಹೋವನಮಹತ್ವವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ವಣಿರ್ಸಲು ಾರಿಗೂ ಆಗದು;

ಆತನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸು್ತತಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
3ದೇವರ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವವರು ಾಗ ್ಯವಂತರೇ ಸರಿ!

ಅವರು ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಾಡುತಿ್ತರುವರು.

4ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದಯೆತೋರು ಾಗ ನನ್ನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ದಯೆತೋರು.
ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸು ಾಗ ನನ್ನನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು ರ ಸು.

5ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ನೀನು ಾಡುವ
ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೂ ಾಲು ದೊರೆಯಲಿ.

ನಿನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾನೂ ಸಂತೋಷಪಡುವಂತೆ ಾಡು.
ನಿನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾನೂ ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವಂ ಾಗಲಿ.

6ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ಾಪ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಾವು ಾಪ ಾಡಿದೆವು.
ಾವು ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿದೆ್ದವು; ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆವು!

7ನೀನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಡಿದಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಂದ
ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ಏನೂ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿದರು.



ಕೀತರ್ನೆಗಳು 106:8 605 ಕೀತರ್ನೆಗಳು 106:26

8ಆದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ರ ಸಿದನು;
ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ರ ಸಿದನು.

9ಆತನು ಆ ಾಪಿಸಲು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವು ಒಣಗಿಹೋಯಿತು.
ಆತನು ಆಳ ಾದ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಇ ಾ್ಭಗ ಾಡಿ ಮರಳು ಾಡಿನಂತೆ ಒಣಗಿಹೋಗಿದ್ದ
ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ನಡೆಸಿದನು.

10ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಅವರ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರ ಸಿದನು!
ವೈರಿಗಳಿಂದ ಾರು ಾಡಿದನು!

11ಅವರ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.
ಅವರ ಶತು್ರಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ!

12ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ
ನಂಬಿ ಆತನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿದರು.

13ಆದರೆ ಆತನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಅವರು ಬೇಗನೆಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು; ಆತನಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.

14ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ
ಆ ಾತುರ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಪರೀ ಸಿದರು.

15ಆತನು ಅವರ ಆಸೆಯನು್ನಪೂರೈಸಿದರೂ
ಅವರಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಾದ ರೋಗವನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು.

16ಅವರು ೕಶೆಯಮೇಲೆಯೂ
ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನಮೇಲೆಯೂಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟ್ಟರು.

17ಭೂಮಿಯು ಾಯೆ್ದರೆದು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟ್ಟ ಾ ಾನನನೂ್ನ
ಅಬಿ ಾಮನ ಪಂಗಡದವರನೂ್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತು.

18ಬಳಿಕ ಅವರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯುಂಟಾಯಿತು;
ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯು ಆ ದುಷ್ಟರನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು.

19ಹೋರೇಬ್ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಬಸವನನು್ನ ಾಡಿ ಅದಕೆ್ಕ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು.

20ಹುಲು್ಲತಿ್ತನು್ನವ ಹೋರಿಯಮೂತಿರ್ ಾಗಿ
ಅವರು ಮಹಿ ಾಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರನೆ್ನೕ ಾರಿಬಿಟ್ಟರು!

21ಆತನು ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ರ ಸಿದರೂ ಅವರು ಆತನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು!
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದ ದೇವರನು್ನ ಅವರು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.

22ಆತನು ಾಮನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.
ಆತನು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಭಯಂಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು!

23ಆತನು ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.
ಆದರೆ ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ೕಶೆಯುಮಧ್ಯಸ್ಥ ಾಗಿ
ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡದಂತೆ ಆತನ ಕೋಪವನು್ನ ಾಂತಪಡಿಸಿದನು.

24ಬಳಿಕ ಅವರು ರಮಣೀಯ ಾದ ಾ ಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.
ಅಲಿ್ಲಯ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಆತನು ತಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ
ಅವರಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ.

25ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟ
ದೇವರ ಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

26ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಯುವು ಾಗಿ
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ದೇವರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು.
27ಅವರ ಸಂತತಿಗಳವರು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಡುವು ಾಗಿ ಆತನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು.

ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಮಧೆ್ಯ ಚದರಿಸುವು ಾಗಿ ಆತನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು.

28ಬಳಿಕ ಾಳ್ ಪೆಗೋರಿನಲಿ್ಲ ದೇವಜನರು ಾಳನನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು ಸೇರಿಕೊಂಡರು.
ಜೀವವಿಲ್ಲದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಾಂಸವನು್ನ ದೇವಜನರು ತಿಂದರು.*

29 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಾದ
ಾಯಿಲೆಯನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು.

30ಆದರೆ ಫೀನೆ ಾಸನು ಎದು್ದ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಲು
ಆತನು (ಯೆಹೋವನು) ಆ ಾಯಿಲೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.

31ಫೀನೆ ಾಸನ ಈ ಾಯರ್ವು
ಅವನನು್ನ ತಲೆತಲೆ ಾರುಗಳವರೆಗೂ ನೀತಿವಂತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿತು.

32ಮೆರೀ ಾದಲಿ್ಲ ಜನರು ಮತೆ್ತ ಆತನನು್ನ ರೇಗಿಸಿದರು.
ಅವರ ದೆಸೆಯಿಂದ ೕಶೆಗೆ ಕೇ ಾಯಿತು.

33ಅವರು ಆತನಿಗೆ (ದೇ ಾ ಾತ್ಮನಿಗೆ) ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನಿಂತರು.
ಇದರಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದ ೕಶೆಯು ದುಡುಕಿ ಾ ಾಡಿದನು.

34 ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು.

ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
35ಅವರು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು

ಅವರ ದು ಾಚಾರಗಳನೆ್ನೕ ಾಡಿದರು.
36ಅವರು ದೇವಜನರಿಗೆಉರುಲಿನಂ ಾದರು.

ಅವರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ದೇವಜನರುಪೂಜಿಸತೊಡಗಿದರು.
37ದೇವಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ

ಆ ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.
38ದೇವಜನರು ನಿರಪ ಾಧಿಗ ಾದ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ

ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.
39ತಮ್ಮ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ದೇವಜನರು ಮಲಿನಗೊಂಡರು.

ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಅನ್ಯಜನರು ಾಡಿದವುಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.
40ಆತನು ತನ್ನ ಜನರಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು;

ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬೇಸರಗೊಂಡನು!
41ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು;

ಅವರಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಾಡುವಂತೆ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟನು.
42ಶತು್ರಗಳು ಅವರನು್ನ ತಮ್ಮ ಅಧೀನದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು

ಅವರ ಜೀವಿತವನು್ನ ಸಂಕಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಗುರಿ ಾಡಿದರು.
43ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅನೇಕ ಸಲ ರ ಸಿದರೂ

ಅವರು ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿ ತಮ್ಮ ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡಿದರು.
ಅವರು ಅನೇ ಾನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.

44ಆದರೆ ಅವರು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗಲೆ ಾ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟರು;
ಆತನು ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.

45ಆತನು ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು.

* 106:28: ಜೀವವಿಲ್ಲದ… ತಿಂದರು “ಸತ್ತವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಾಂಸವನು್ನ ದೇವಜನರು ತಿಂದರು.”
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ತನ್ನ ಮ ಾಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ಸಂತೈಸಿದನು.
46ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳು ಆತನ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ನಗಿ ಎಳೆದೊಯ್ದರು.

ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದಯೆತೋರುವಂತೆ ಆತನು ಾಡಿದನು.
47ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿದನು!

ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದನು.
ಆಗ ಾವು ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ

ಆತನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವುದಕೂ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು.
48ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.

ಆತನು ಾ ಾಗಲೂ ಇದ್ದವನೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರು ಾತನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
“ಆಮೆನ್! ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!”

ಎಂದು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು.

ಐದನೆಯ ಾಗ
107

(ಕೀತರ್ನೆಗಳು 107-150)
1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ! ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು!

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ!
2ಯೆಹೋವನಿಂದ ರ ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಲಿ.

ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ವೈರಿಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.
3ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಂದ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದನು;

ಪೂವರ್ಪಶಿ್ಚಮಗಳಿಂದಲೂಉತ್ತರ ದ ಣಗಳಿಂದಲೂ ಬರ ಾಡಿದನು.

4ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅಲೆ ಾಡಿದರು.
ಾವು ನೆಲೆಸತಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಹುಡುಕಿದರೂ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಾಣಲಿಲ್ಲ.

5ಅವರು ಹಸಿವೆಯಿಂದಲೂ
ಾ ಾರಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಬಲಹೀನ ಾಗತೊಡಗಿದರು.

6ಆಗ ಅವರುಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಡಲು
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ ರ ಸಿದನು.

7ಅವರು ನೆಲಸತಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ನೇರ ಾಗಿ ನಡೆಸಿದನು.
8ಯೆಹೋವನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಆತನು ಾಡುವ

ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ.
9ಆತನು ಾಯರಿದವರನು್ನ ನೀರಿನಿಂದಲೂ

ಹಸಿದವರನು್ನ ಮೃ ಾ್ಟನ್ನದಿಂದಲೂ ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸುವನು.

10ದೇವಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿದ್ದರು;
ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯ ಸೆರೆಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಬಂಧಿತ ಾಗಿದ್ದರು.

11 ಾಕೆಂದರೆ ಅವರುಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದರು.
ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರಉಪದೇಶವನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದರು.

12ಅವರ ಾಯರ್ಗಳ ನಿಮಿತ್ತವೇ
ದೇವರು ಅವರ ಜೀವನವನು್ನ ಸಂಕಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಿದನು.

ಅವರು ಎಡವಿಬಿದ್ದರು,
ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಾರೂ ಇರಲಲ್ಲ.

13ಅವರು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟರು.
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ಆತನು ಅವರನು್ನ ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.
14ಆತನು ಅವರನು್ನ ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯ ಸೆರೆಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರತಂದನು;

ಕಟಿ್ಟದ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕಿದನು.
15ಯೆಹೋವನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ

ಆತನು ಾಡುವ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ.
16ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ದೇವರು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.

ಅವರ ಾಮ್ರದ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಆತನು ಮುರಿದು ಾಕಬಲ್ಲನು.
ಅವರ ಾಗಿಲುಗಳಮೇಲಿರುವ ಕಬಿ್ಬಣದ ಸರಳುಗಳನು್ನ ಆತನು ನುಚು್ಚನೂರು ಾಡಬಲ್ಲನು.

17 ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಂದಲೂ
ದೋಷಗಳಿಂದಲೂಮೂಢ ಾದರು.

18ಆ ಜನರುಊಟವನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಮರಣಾವಸೆ್ಥಗೆ ಬಂದರು.

19ಅವರು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟರು.
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.

20ಆತನು ಆ ಾಪಿಸಲು ಜನರು ಗುಣಹೊಂದಿದರು.
ಸ ಾಧಿಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡರು.

21ಯೆಹೋವನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಆತನು ಾಡುವ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ.

22ಯೆಹೋವನ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿರಿ.
ಆತನ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹಷರ್ದಿಂದ ತಿಳಿಸಿರಿ.

23 ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಉದೊ್ಯೕಗಗಳ ನಿಮಿತ್ತ
ಸಮುದ್ರ ಾನ ಾಡಿದರು.

24ಯೆಹೋವನು ಾಡಬಲ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು ನೋಡಿದರು.
ಆತನು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡರು.

25ಆತನು ಆ ಾಪಿಸಲು ಬಲ ಾದ ಾಳಿ ಬೀಸತೊಡಗಿತು;
ಅಲೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಾಗತೊಡಗಿದವು.

26ಅಲೆಗಳುಆ ಾಶದಷು್ಟ ಎತ್ತರ ಾಗಿದ್ದವು.
ಭಯಂಕರ ಾದ ಬಿರು ಾಳಿಯಿಂದ ಅವರು ಭಯಗೊಂಡರು.
27ಅವರು ಅಮಲೇರಿದವರಂತೆ ಎಡವಿಬೀಳತೊಡಗಿದರು;
ಾವಿಕ ಾಗಿದ್ದ ಅವರ ೌಶಲ್ಯವು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಯಿತು.

28ಆಗ ಅವರುಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಡಲು
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.

29ಆತನು ಬಿರು ಾಳಿಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ
ಅಲೆಗಳನು್ನ ಾಂತಗೊಳಿಸಿದನು.

30ಸಮುದ್ರವು ಾಂತ ಾದದ್ದರಿಂದ ಾವಿಕರು ಬಹು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.
ಅವರು ತಲುಪಬೇಕಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿ ನಡೆಸಿದನು.

31ಯೆಹೋವನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಆತನು ಾಡುವ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ.

32ಆತನನು್ನ ಮ ಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
ಹಿರಿಯರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
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33ಆತನು ನದಿಗಳನು್ನ ಮರಳು ಾಡ ಾ್ನಗಿ ಾಪರ್ಡಿಸಿದನು;
ಹರಿಯುವ ಒರತೆಗಳನು್ನ ತಡೆದು ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.

34ಆತನು ಫಲವ ಾ್ತದಭೂಮಿಯನು್ನಉಪ ೕಗವಿಲ್ಲದಉಪು ್ಪಭೂಮಿಯ ಾ್ನಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸಿದನು,
ಾಕೆಂದರೆ ಅಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟಜನರು ನೆಲೆಸಿದ್ದರು.

35ಆತನು ಮರಳು ಾಡನು್ನ ಸರೋವರಗಳುಳ್ಳ ಾಡ ಾ್ನಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸಿದನು;
ಒಣನೆಲದಿಂದ ನೀರಿನ ಒರತೆಗಳನು್ನ ಹರಿಯ ಾಡಿದನು.

36ಆತನು ಹಸಿದವರನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಡಿಗೆ ನಡೆಸಿದನು.
ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು.

37ಅವರು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಬೀಜ ಬಿತಿ್ತ
ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳನು್ನ ನೆಟು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯ ಸುಗಿ್ಗಗಳನು್ನ ಪಡೆದರು.

38ಆತನ ಆಶೀ ಾರ್ದದಿಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ವೃದಿ್ಧ ಾದವು.
ಅವರ ಪಶುಗಳು ಅಸಂ ಾ್ಯತಗೊಂಡವು.

39ವಿಪತು್ತಗಳಿಂದಲೂ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಲೂ
ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಾಗಿದ್ದವು; ಬಲಹೀನ ಾಗಿದ್ದವು.

40ಆತನು ಅವರ ಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡಿದನು;
ಾರಿಗಳಿಲ್ಲದ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಲೆ ಾಡುವಂತೆ ಅವರನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟನು.

41ಬಳಿಕ ಆತನು ದೀನರನು್ನ ಅವರ ಸಂಕಟದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.
ಈಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕುರಿಮಂದೆಗಳಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಾದವು.

42ಒಳೆ್ಳಯವರು ಇದನು್ನ ಕಂಡು ಸಂತೋಷಪಡುವರು.
ದುಷ್ಟರು ಇದನು್ನ ಕಂಡು ತಮ್ಮ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವರು.

43 ಾನಿಯು ಇವುಗಳನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು
ದೇವರ ನಿಜಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.

108
ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.

1ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿದೆ;
ಾನು ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾದ್ಯ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಾಡುವೆನು.

2 ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗಳೇ, ಲೈರ್ ಾದ್ಯಗಳೇ,
ಾವು ಸೂಯರ್ನನು್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸೋಣ!

3ಯೆಹೋವನೇ, ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ವಿದೇಶಿಯರಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆವು.

4 ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಆ ಾಶಕಿ್ಕಂತಲೂಉನ್ನತ ಾಗಿದೆ;
ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ೕಡಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಎತ್ತರ ಾಗಿದೆ.

5ದೇವರೇ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾವವುಮೆರೆಯಲಿ.
ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಭೂಮಂಡಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

6ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ನಮ್ಮ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು.
ನಿನ್ನ ಬಲಗೈಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಡು.

7ದೇವರು ತನ್ನ ಆಲಯದೊಳಗಿಂದ ಹೀಗೆಂದನು:
“ ಾನುಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಗೆದು್ದ ಜಯ ೕಷ ಾಡುವೆನು;
ಶೆಕೆಮ್ಪ್ರದೇಶವನೂ್ನ ಸುಕೊ್ಕೕತ್ ಬಯಲನೂ್ನ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು.
8ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಾ್ರಂತವೂಮನಸೆ್ಸ ಾ್ರಂತವೂ ನನ್ನ ಾಗಿರುತ್ತವೆ.
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ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ನನ್ನ ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಯೆಹೂದವು ನನ್ನ ಾಜದಂಡ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
9 ೕ ಾಬ್ ನನ್ನ ಾದತೊಳೆಯುವ ಬೋಗುಣಿಯಂತಿರುತ್ತದೆ.
ಎದೋಮ್ನನ್ನ ಾದರ ಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಗು ಾಮ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದಮೇಲೆ ಾನು ಜಯ ೕಷ ಾಡುವೆನು.”

10ವೈರಿಗಳ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸುವವರು ಾರು?
ಎದೋಮನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವವರು ಾರು?

11ದೇವರೇ, ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ,
ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಹೋಗದಿರುವುದು ನಿಜವೇ?

12ನಮ್ಮ ಶತು್ರವನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ದಯವಿಟು್ಟ ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
ಜನರು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡ ಾರರು!

13ದೇವರು ಾತ್ರ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಬಲ್ಲನು.
ಆತನು ಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಬಲ್ಲನು.

109
ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1 ಾನು ಸು್ತತಿಸುವ ದೇವರೇ,

ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದಿರಬೇಡ.
2ದುಷ್ಟರು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಸು ಾ್ಳಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಅಸತ್ಯ ಾದವುಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
3ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ;

ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾಗಿ ನನಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
4 ಾನು ಅವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೂ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು.

ಾ ಾದರೋ ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
5 ಾನು ಉಪ ಾರವನು್ನ ಾಡಿದ್ದರೂ

ಅವರು ನನಗೆ ಅಪ ಾರವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಾನು ಅವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೂ
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು.

6ನನ್ನ ವೈರಿಯನು್ನ ಅವನ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದಂಡಿಸು.
ಅವನಮೇಲೆ ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸಲು ದೂಷಕನನು್ನ ಅವನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸು.

7 ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನು ಅವನನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲಿ.
ನನ್ನ ಶತು್ರವಿನ ಪ್ರತಿ ಾದವುಅವನಿಗೆಮತ್ತಷು್ಟ ಕೇಡು ಾಡಲಿ.

8ನನ್ನ ಶತು್ರವು ಬೇಗನೆ ಾಯಲಿ.
ಅವನಉದೊ್ಯೕಗವುಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿ.

9ಅವನಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅ ಾಥರ ಾ್ನಗಿಯೂ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ವಿಧವೆಯ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡು.
10ಅವನಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು

ತಿರುಕರಂತೆ ಅಲೆಯು ಾ್ತ ಭಿಕ್ಷುಕ ಾಗಲಿ.
11ಅವನಿಗೆ ಾಲಕೊಟ್ಟವರು ಅವನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.

ಅವನು ದುಡಿದು ಸಂ ಾದಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಪರರು ಸುಲಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.
12ಅವನಿಗೆ ಾರೂ ಕೃಪೆತೋರದಿರಲಿ;

ಅವನಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಾರೂ ಕರುಣೆತೋರದಿರಲಿ.
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13ಅವನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡು.
ಮುಂದಿನ ತಲೆ ಾರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಅವನ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಾಗಲಿ.

14ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಶತು್ರವಿನ ತಂದೆಯ ಾಪವನು್ನ ಮರೆಯದಿರಲಿ;
ಅವನ ಾಯಿಯ ಾಪವುಅಳಿದುಹೋಗದಿರಲಿ.

15ಆ ಾಪಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಾ ಾಗಲೂ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ;
ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಅವರ ನೆನಪೇಉಳಿಯದಂತೆಯೆಹೋವನು ಾಡಲಿ.

16 ಾಕೆಂದರೆ, ಆ ದುಷ್ಟನು ಾವ ಒಳೆ್ಳಯದನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ;
ಾರನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಅವನು ಬಡಜನರಿಗೂಮತು್ತ ಅಸ ಾಯಕರಿಗೂ ಜೀವನವನು್ನ ಕಷ್ಟಕರವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
17ಜನರನು್ನ ಶಪಿಸುವುದೇ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಗಿತು್ತ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಾಪಗಳುಅವನಿಗೇ ಸಂಭವಿಸಲಿ.
ಅವನು ಜನರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗದಂತೆ ಾಡು.
18ಅವನುಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಧರಿಸುವಂತೆ

ಶಪಿಸುವುದೇ ಅವನ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವಿತದ ಕೆಲಸ ಾಗಿತು್ತ.
19ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ನಿಲುವಂಗಿಯಂತೆ

ಾಪಗಳುಅವನನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ;
ನಡುಪಟಿ್ಟಯಂತೆ ಾ ಾಗಲೂ ಸುತಿ್ತಕೊಳ್ಳಲಿ.

20ನನ್ನ ಶತು್ರವಿಗೂ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿರುವವರಿಗೂ
ಯೆಹೋವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಾಡಲಿ.

21ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಘನತೆ ಾಗಿ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

22 ಾನು ಕೇವಲ ಬಡವನೂ ಅಸ ಾಯಕನೂ ಆಗಿರುವೆ.
ನನ್ನ ಹೃದಯವುನೊಂದು ದುಃಖಗೊಂಡಿದೆ.

23ಸಂಜೆಯನೆರಳಿನಂತೆ ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವು ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ;
ಾಳಿಯು ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಮಿಡತೆಯಂ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

24ಹಸಿವೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಣ ಾಲುಗಳು ಬಲಹೀನ ಾಗಿವೆ.
ನನ್ನ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಾಗುತಿ್ತದೆ; ಾನು ತೆಳ್ಳ ಾಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

25 ಕೆಡುಕರು ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವರು.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ತಲೆ ಾಡಿಸುವರು.

26ನನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!
ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

27ಯೆಹೋವನೇ, ಆಗ ಅವರು ಅದು ನಿನ್ನ ಕೈಕೆಲಸವೆಂದೂ
ಅದನು್ನ ಾಡಿದು್ದ ನೀನೇ ಎಂದೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.

28ಆ ದುಷ್ಟರು ನನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸು ಾ್ತರೆ;ಯೆಹೋವನೇ, ನೀ ಾದರೋ ನನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆ.
ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದಿ್ದರುವ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸು.
ಆಗ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾನು ಸಂತೋಷ ಾಗಿರುವೆನು.

29ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಅವ ಾನವೇ ವಸ್ತ ್ರ ಾಗಲಿ!
ಾಚಿಕೆಯೇ ಅವರಮೇಲಂಗಿ ಾಗಲಿ.

30 ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುವೆನು.
ಜನಸಮೂಹದಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
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31 ಾಕೆಂದರೆ, ಆತನು ಅಸ ಾಯಕರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವನು;
ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವ ಜನರಿಂದ ಅವರನು್ನ ರ ಸುವನು.

110
ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ,

“ ಾನು ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಾದಪೀಠವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ತನಕ
ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವನು.
ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವು ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಆರಂಭಗೊಂಡು ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ದೇಶಗಳನು್ನ
ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು.

3ನೀನು ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸುವ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಜನರು ಾ ಾಗಿಯೇ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವರು.

ಅವರು ಸಮವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ಸೇರಿಬರುವರು.
ಆಯುವಕರು ನಿನಗೆಉದಯ ಾಲದ ಇಬ್ಬನಿಯಂತಿರುವರು.

4ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ನೀನು ಸ ಾ ಾಲಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಂತಹ ಾಜಕ ಾಗಿರುವೆ”
ಎಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

5ನನ್ನ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಕೋಪಗೊಂ ಾಗ ಇತರ ಾಜರುಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿಬಿಡುವನು.

6ಆತನು ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವನು.
ರಣರಂಗವುಅವರ ಹೆಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗುವುದು.
ಬಲಿಷ್ಠ ಾಷ್ಟ ್ರಗಳ ಾಯಕರನು್ನ ಆತನು ದಂಡಿಸುವನು.

7 ಾಜನು ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ತೊರೆಯ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದು ಬಲ ಹೊಂದುವನು.

111
1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ನೀತಿವಂತರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಾನುಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುವೆನು.
2ಯೆಹೋವನು ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವನು.

ಜನರು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸು ಾ್ತ ಅವುಗಳನೆ್ನೕ ಾ್ಯನಿಸುವರು.
3ಆತನು ಮಹತ್ವ ಾದಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವನು.

ಆತನ ನೀತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
4ದೇವರು ಅ ೕಘ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದರಿಂದ

ಆತನ ದಯೆಯನೂ್ನ ಕೃಪೆಯನೂ್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
5ಆತನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಒದಗಿಸುವನು;

ಆತನು ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
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6ಆತನು ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳ ದೇಶವನು್ನ
ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವುದರಮೂಲಕ ಪ್ರಬಲ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

7ಆತನ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಯರ್ವು ಒಳೆ್ಳಯದೂ ಾ್ಯಯ ಾದದೂ್ದ ಆಗಿದೆ.
ಆತನ ಆ ಗಳೆ ಾ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿವೆ.

8ದೇವರ ಆ ಗಳು ಾಶ್ವತ ಾಗಿವೆ.
ಅವುಯ ಾಥರ್ ಾಗಿಯೂಮತು್ತ ಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಇವೆ.

9ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನ ಹೆಸರು ಅದು್ಭತ ಾಗಿಯೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಇದೆ.

10ಯೆಹೋವನಮೇಲಿರುವ ಭಯಭಕಿ್ತಗಳಿಂದಲೇ ಾನವು ಆರಂಭ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಆತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರು ಾನಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಆತನಿಗೆ ಸ ಾ ಾಲ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.

112
1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!

ಾವನು ಆತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ
ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನೋ ಅವನೇ ಧನ್ಯನು.

2ಅವನ ಸಂತತಿಗಳವರು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಪ್ರಬಲ ಾಗುವರು;
ನೀತಿವಂತನ ಸಂತತಿಗಳವರು ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.

3ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗುವರು.
ಅವನ ನೀತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು.

4ಆತನು ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವ ಬೆಳಕಿನಂತಿರುವನು.
ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನೂ ದ ಾಮಯನೂ ಕೃ ಾಮಯನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

5ದ ಾವಂತನಿಗೂಉ ಾರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು.
ಾ್ಯಯ ಾದ ಾ್ಯ ಾರಸ್ಥನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು.

6ಅವನೆಂದಿಗೂ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀತಿವಂತನನು್ನ ಜನರು ಸ ಾ ಾಲ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

7ಒಳೆ್ಳಯವನು ಕೆಟ್ಟಸುದಿ್ದಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ.
ಅವನುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಅವನಮನಸು್ಸ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವುದು.

8ಅವನಮನಸು್ಸ ದೃಢ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಅವನು ಭಯಪಡದೆ, ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವನು.

9ಅವನು ಬಡವರಿಗೆಉ ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡುವನು.
ಅವನ ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳು ಾಶ್ವತ ಾಗಿವೆ.
ಅವನು ೌರವವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು.

10ದುಷ್ಟರು ಇದನು್ನ ಕಂಡು ಕೋಪಗೊಳು್ಳವರು;
ಕೋಪದಿಂದ ಹಲು್ಲ ಕಡಿಯು ಾ್ತ ಅಳಿದುಹೋಗುವರು.
ಅವರ ದು ಾಶೆಯು ಈಡೇರದು.

113
1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರೇ, ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ!

ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
2ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರು ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸು್ತತಿಸಲ್ಪಡಲಿ.
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3ಪೂವರ್ದಿಂದಿಡಿದು ಪಶಿ್ಚಮದವರೆಗೂ
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರು ಸು್ತತಿಸಲ್ಪಡಲಿ.

4ಯೆಹೋವನು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಮಹೋನ್ನತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ;
ಆತನಮಹಿಮೆಯುಮೇಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮೆರೆಯುತಿ್ತದೆ.

5ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾನರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.
ಆತನುಉನ್ನತ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

6ಆತನು ಆ ಾಶವನೂ್ನ
ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಾಗಿ ನೋಡುವನು.

7ಆತನು ಬಡವರನು್ನ ಧೂಳಿನಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸುವನು;
ಭಿಕ್ಷುಕರನು್ನ ತಿಪೆ್ಪಯಿಂದ ಎತು್ತವನು.

8ಆತನು ಅವರನು್ನ ಪ್ರಮುಖರ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಾಯಕರುಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡುವನು.

9ಆತನು ಬಂಜೆಗೆಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ
ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವನು.

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!

114
1ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಟರು.

ಾಕೋಬ್ಯರು ಪರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟರು.
2ಆಗಯೆಹೂದದ ಜನರು ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಜೆ ಾದರು;

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಆತನ ಾಜ್ಯ ಾಯಿತು.
3 ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವು ಇದನು್ನ ಕಂಡು ಓಡಿಹೋಯಿತು.

ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಓಡಿಹೋಯಿತು.
4ಬೆಟ್ಟಗಳು ಟಗರುಗಳಂತೆಯೂ

ಗುಡ್ಡಗಳು ಕುರಿಮರಿಗಳಂತೆಯೂ ನೃತ್ಯ ಾಡಿದವು.

5 ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವೇ, ನೀನೇಕೆ ಓಡಿಹೋದೆ?
ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯೇ ನೀನೇಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಓಡಿಹೋದೆ?

6ಬೆಟ್ಟಗಳೇ, ನೀವೇಕೆ ಟಗರುಗಳಂತೆಯೂ
ಗುಡ್ಡಗಳೇ, ನೀವೇಕೆ ಕುರಿಮರಿಗಳಂತೆಯೂ ನೃತ್ಯ ಾಡಿದಿರಿ?

7 ಾಕೋಬನ ದೇವರೂ ಒಡೆಯನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯು ನಡುಗಿತು.

8ಬಂಡೆ ಳಗಿಂದ ನೀರು ಹರಿದುಬರುವಂತೆ ಾಡಿದವನು ಆತನೇ.
ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಬಂಡೆ ಳಗಿಂದ ನೀರಿನ ಒರತೆಯನು್ನ ಬರ ಾಡಿದವನು ಆತನೇ.

115
1ಯೆಹೋವನೇ,ಘನ ಾನಗಳು ನಮ್ಮವಲ್ಲ!
ಅವು ನಿನ್ನವೇ.

ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ಘನ ಾನಗಳು ನಿನಗೇ
ಸಲ್ಲತಕ ್ಕದು್ದ.

2ಅವರ ದೇವರು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂದು ಜ ಾಂಗಗಳು ಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು?
3ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ; ಾನು ಬಯಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
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4ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳ “ದೇವರುಗಳು” ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಂದ ಾಡಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳಷೆ್ಟೕ.
ಅವುಗಳನು್ನ ಾಡಿದವರು ಮನುಷ ್ಯರೇ.

5ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಾಯಿಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಾ ಾಡ ಾರವು.
ಕಣು್ಣಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ನೋಡ ಾರವು.

6 ಕಿವಿಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಕೇಳ ಾರವು.
ಮೂಗುಗಳಿವೆ, ಆದರೆಮೂಸ ಾರವು.

7 ಕೈಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಾವುದನೂ್ನ ಮುಟ್ಟ ಾರವು.
ಾಲುಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ನಡೆಯ ಾರವು.
ಅವುಗಳ ಗಂಟಲುಗಳಿಂದ ಶಬ್ದವೇ ಹೊರಡದು.

8ಅವುಗಳನು್ನ ಾಡುವವರೂ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವವರೂ ಅವುಗಳಂತೆಯೇ.

9ಇಸೆ್ರೕಲರೇ,ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡಿರಿ.
ಆತನು ಅವರ ಬಲವೂಗು ಾಣಿಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

10ಆರೋನನಮನೆತನದವರೇ,ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡಿರಿ.
ಆತನು ಅವರ ಬಲವೂಗು ಾಣಿಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

11ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರು ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವರು.
ಆತನು ಅವರ ಬಲವೂಗು ಾಣಿಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

12ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಂಡು ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.
ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲನೂ್ನ ಆರೋನನಮನೆತನವನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.

13ಆತನು ದೊಡ್ಡವರೂ ಚಿಕ್ಕವರೂ ಎಂದೆನ್ನದೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.

14ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕುಟುಂಬಗಳನೂ್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಿ.
15ಯೆಹೋವನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಗಲಿ.
ಪರಲೋಕವನೂ್ನ ಭೂಲೋಕವನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿ ಾತನು ಆತನೇ.

16ಪರಲೋಕವುಯೆಹೋವನದು.
ಆತನು ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

17ಸತು್ತಹೋದವರುಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಸ ಾಧಿ ಳಗಿರುವವರು ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

18 ಾ ಾದರೋಯೆಹೋವನನು್ನ ಈಗಲೂ ಾ ಾಗಲೂ ಸು್ತತಿಸುವೆವು!

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!

116
1ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ

ಾನು ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
2 ಾನು ಆತನಿಗೆ ರೆಯಿಡು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ

ಆತನು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು ಾ್ತನೆ.
3ಮರಣಕರ ಾದ ಹಗ್ಗಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿದ್ದವು.

ಸ ಾಧಿಯು ನನ್ನನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತತು್ತ.
ಾನು ಭಯಗೊಂಡಿದೆ್ದನು; ಚಿಂತೆಗೊಳ ಾಗಿದೆ್ದನು.

4ಆಗ ಾನುಯೆಹೋವನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ,
“ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು!” ಎಂದು ರೆಯಿಟೆ್ಟನು.

5ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನೂ ಕೃ ಾಪೂಣರ್ನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
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ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕರುಣಾಮಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
6ಯೆಹೋವನು ಅಸ ಾಯಕರನು್ನ ಾ ಾಡುವನು.

ಾನು ಅಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ಾ್ದಗಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದನು.
7ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ, ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊ!

ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡುವನು.
8ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಮರಣದಿಂದ ರ ಸಿದೆ.

ನೀನು ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದೆ;
ಬೀಳದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡಿದೆ.

9ಜೀವಿಸುವವರ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಾನುಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವೆನು.

10 “ ಾಶ ಾದೆನು!” ಎಂದು
ಾನು ಹೇಳಿ ಾಗಲೂ ನಂಬಿಕೊಂಡೇ ಇದೆ್ದನು.

11 ಾನು ಭಯಗೊಂಡು, “ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರು ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗಲೂ ನಂಬಿಕೊಂಡೇ ಇದೆ್ದನು.

12ಯೆಹೋವನಮಹೋಪ ಾರಗಳಿಗೆ ಬದಲೇನು ಕೊಡಲಿ?
ನನ್ನಲಿ್ಲರುವುದೆಲ್ಲಯೆಹೋವನದೇ.

13ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಾನದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು.
ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.

14 ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಡಿದ ಹರಕೆಗಳನು್ನ
ಜನರಮುಂದೆ ಆತನಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.

15ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮರಣವನು್ನ
ಅಲ್ಪವೆಂದು ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

16ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ.
ನಿನ್ನ ಾಸಿಯರಲೊ್ಲಬ್ಬಳ ಮಗ.
ನೀನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಥಮಉ ಾ ಾ್ಯಯ!

17 ಾನು ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು.
ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.

18ನನ್ನ ಹರಕೆಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಜನರಮುಂದೆ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.

19ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯದಅಂಗಳಗಳಲಿ್ಲ
ಈಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು.

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!

117
1ಸವರ್ಜ ಾಂಗಗಳೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.

ಸವರ್ಜನರೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
2ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅ ಾರ ಾಗಿದೆ.

ಆತನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.
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118
1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ.

ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು. ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ!
2ಇಸೆ್ರೕಲರೇ,

“ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.
3 ಾಜಕರೇ,

“ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ!” ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.
4ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೇ,

“ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.

5 ಾನು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟೆ್ಟನು.
ಆತನು ನನಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು.

6ಯೆಹೋವನು ನನೊ್ನಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಮನುಷ ್ಯರು ನನಗೇನು ಾಡಬಲ್ಲರು?

7ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿ ಾಗುವ ಸೋಲನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಾಣುವೆನು.

8ಜನರಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುವುದೇಉತ್ತಮ.

9ನಿಮ್ಮ ಾಯಕರುಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುವುದೇಉತ್ತಮ.

10ಅನೇಕ ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟದರು.
ಾನು ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆನು.

11ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟದರು.
ಾನು ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆನು.

12ಶತು್ರಗಳು ಜೇನುನೊಣಗಳ ಹಿಂಡಿನಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟದರು.
ಆದರೆ, ಧಗಧಗನೆಉರಿಯುವ ದೆಯಂತೆ ಅವರು ಕೊನೆಗೊಂಡರು.

ಾನು ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆನು.

13ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಲಿದ್ದರು.
ಆದರೆಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು.

14ನನ್ನ ಬಲವೂಜಯಗೀತೆಯೂಯೆಹೋವನೇ.
ಆತನೇ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸುವನು!

15ಜ ೕತ್ಸವವು ನೀತಿವಂತರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಬರುತಿ್ತದೆ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಮತೆ್ತ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

16ಯೆಹೋವನ ಬಲಗೈ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಮತೆ್ತ ತೋರಿ ಾ್ದನೆ.

17 ಾನು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ;
ಾನು ಜೀವದಿಂದಿದು್ದ ಯೆಹೋವನ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

18ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸಿದರೂ
ಾವಿಗೀಡು ಾಡಲಿಲ್ಲ.

19ನೀತಿಯ ಾಗಿಲುಗಳೇ, ನನಗೋಸ ್ಕರ ತೆರೆಯಿರಿ,
ಾನು ಒಳಗೆ ಬಂದುಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
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20ಅವುಯೆಹೋವನ ಾಗಿಲುಗಳು.
ನೀತಿವಂತರು ಾತ್ರ ಆ ಾಗಿಲುಗಳಮೂಲಕ ಹೋಗಬಲ್ಲರು.

21ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ನೀನು ಉತ್ತರಿಸಿ
ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದ್ದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುವೆನು.

22ಮನೆ ಕಟು್ಟವವರು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ ಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಯಿತು.
23ಇದುಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಆಯಿತು.

ನಮಗಂತೂ ಇದು ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾಗಿದೆ!
24ಈದಿನವನು್ನ ಾಡಿ ಾತನುಯೆಹೋವನೇ.

ಇಂದೇ ಾವುಉ ಾ್ಲಸದಿಂದ ಆನಂದಿಸೋಣ.

25 “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿ ಾ್ದನೆ.
26ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಒಳಗೆ ಬರುವವನಿಗೆ ಸು ಾ್ವಗತ!”

“ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಿಂದ ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತೆ್ತೕವೆ!
27ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು. ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

ಯಜ್ಞಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಕೊಂಬುಗಳ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಾಜಕರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

28ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು; ಾನು ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವೆನು!

29ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ; ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.

119
1ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸು ಾ್ತ

ಪವಿತ್ರ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರು ಧನ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
2ಆತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ

ವಿಧೇಯ ಾಗುವವರು ಧನ್ಯರು.
3ಅವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡದೆ

ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವರು.
4ಯೆಹೋವನೇ, ನಮಗೆ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟವನೂ ನೀನೇ.

ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದವನೂ ನೀನೇ.
5ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ

ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೆ,
6ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕಲಿಯು ಾಗ

ನನಗೆ ಾಚಿಕೆ ಾಗದು.
7 ಾನು ನಿನ್ನ ಾ್ಯಯವನೂ್ನ

ನೀತಿಯನೂ್ನ ಕಲಿತಂತೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
8 ಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಡಬೇಡ!
9 ೌವನಸ್ಥನು ಪವಿತ್ರ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು ಾವುದರಿಂದ?
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ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದರಿಂದಲೇ.
10 ಾನುಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡುವೆ;

ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
11 ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡದಂತೆ

ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
12ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.

ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು.
13ನನ್ನ ತುಟಿಗಳು

ನಿನ್ನ ಾನದ ನಿ ಾರ್ರಗಳ ಕುರಿತು ವಣಿರ್ಸುತ್ತವೆ.
14ಸಕಲ ಸಂಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ

ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅ ಾ್ಯಸ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವೆನು.
15 ಾನು ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಚಚಿರ್ಸುವೆನು

ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವೆನು.
16 ಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವೆನು,

ನಿನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

17ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನಗೆ ದಯೆತೋರು.
ಆಗ ಾನು ಜೀವದಿಂದಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆನು.

18ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆ, ಆಗ ಾನು ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಾಣುವೆ;
ನೀನು ಾಡಿದ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಓದುವೆ.

19 ಾನು ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅಪರಿಚಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ನನಗೆಮರೆ ಾಡಬೇಡ.

20ನಿನ್ನ ನಿ ಾರ್ರಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು
ಾ ಾಗಲೂ ಾನು ಹಂಬಲಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

21ನೀನು ಗವಿರ್ಷ್ಠರನು್ನ ಖಂಡಿಸುವೆ.
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದ ಅವರು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

22ನನ್ನನು್ನ ಅವ ಾನಕೂ್ಕ ಾಚಿಕೆಗೂ ಗುರಿ ಾಡಬೇಡ.
ಾನು ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

23 ಾಯಕರುಗಳು ಸಹ ನನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸಿದರು.
ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ, ಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಾ್ಯನಿಸುವೆ.

24ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ನನಗೆಉತ್ತಮ ಸೆ್ನೕಹಿತನಂತಿದೆ.
ಅದು ನನಗೆ ಬುದಿ್ಧ ಾತನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದು.

25ನನಗೆ ಾವು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸ ಾಡು.

26ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಬಗೆ್ಗ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ.
ಆಗ ನೀನು ನನಗೆಉತ್ತರಿಸಿದೆ.
ಈಗ ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು.

27ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
ನೀನು ಾಡಿದ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು.

28 ಾನು ದುಃಖಗೊಂಡಿರುವೆಮತು್ತ ಆ ಾಸಗೊಂಡಿರುವೆ.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮತೆ್ತ ಬಲಗೊಳಿಸು.
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29 ೕಸ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಲು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಬೇಡ.
ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳಿಂದ ಾಗರ್ದಶರ್ನ ಾಡು.

30 ಾನು ಸತ್ಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಾನದ ನಿ ಾರ್ರಗಳನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು.

31ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನನು್ನ ನಿ ಾಶೆಗೊಳಿಸಬೇಡ.

32ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ಹಷರ್ದಿಂದ ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

33ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು,
ಆಗ ಅವುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವೆನು.

34ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
ಆಗ ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆನು.

35ನಿನ್ನ ಆ ಗಳ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸು.
ಆ ಾಗರ್ವೇ ನನಗೆ ಬಹು ಇಷ್ಟ.

36ಐಶ್ವಯರ್ದಮೇಲೆಮನಸಿ್ಸಡದೆ
ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಬಗೆ್ಗ ಾ್ಯನಿಸಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.

37ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದವುಗಳಮೇಲೆ ದೃಷಿ್ಟಸದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡು.
ನಿನ್ನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.

38ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನಗೆ ನೀನು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು.
ಆಗ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸುವರು.

39ಅವ ಾನವನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಸು. ಾನು ಅದಕೆ್ಕ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಾನದ ನಿ ಾರ್ರಗಳು ಒಳೆ್ಳಯವುಗ ಾಗಿವೆ.

40ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು.
ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದು್ದ ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವನಗೊಳಿಸು.

41ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು.
ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

42ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಆಗ ಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವೆನು.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾತುಗಳಲೆ್ಲೕ ಾನು ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

43ನಿನ್ನ ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶಗಳನು್ನ ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ಾ ಾಡುವಂ ಾಗಲಿ.
ನಿನ್ನ ಾನದ ನಿ ಾರ್ರಗಳನೆ್ನೕ ಾನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

44ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅನುಸರಿಸುವೆನು.
45 ಾಕೆಂದರೆ, ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು

ಾನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಾರ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವೆನು.
46 ಾಜರುಗಳಮುಂದೆಯೂ

ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಚಚಿರ್ಸುವೆನು, ಾಚಿಕೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
47ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವೆನು;

ಅವು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಗಿವೆ.
48ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು,ಅವುಗಳನು್ನ ಾ್ಯನಿಸುವೆನು.

ಅವು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಗಿವೆ.
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49ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನನಗೋಸ ್ಕರ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊ.
ಆ ಾ ಾ್ದನವೇ ನನ್ನ ನಿರೀ ಾಗಿದೆ.

50ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತರು ಾಗ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸಿದೆ.
ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವನಗೊಳಿಸಲಿ.

51ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು.
ಾ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ್ದನು.

52ನಿನ್ನ ಾನದ ನಿ ಾರ್ರಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ.
ಅವು ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸುತ್ತವೆ.

53ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದ ದುಷ್ಟರನು್ನ
ಾನು ಾಣು ಾಗ ಬಹುಕೋಪಗೊಳು್ಳವೆ.

54ನನಗಂತೂ, ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು
ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ* ಾಡುಗ ಾಗಿವೆ.

55 ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನೂ್ನ
ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನೂ್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ.

56 ಾಕೆಂದರೆ, ಾನು ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆನು.

57ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾಲು ನೀನೇ; ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದೇ ನನ್ನ ಕತರ್ವ್ಯವೆಂದು
ನಿಧರ್ರಿಸಿರುವೆ.

58ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನದಂತೆ ನನಗೆ ಕರುಣೆತೋರು.

59ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಲೋಚಿಸಿ
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

60ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು
ತಡ ಾಡದೆ ಬೇಗನೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದೆನು.

61ಗುಂ ಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದ ದುಷ್ಟರು ನನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸಿದರೂ
ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಾನು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ.

62ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ನಿ ಾರ್ರಗಳಿ ಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲಿ್ಲಸಲು
ಾನು ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಎದೆ್ದೕಳುವೆನು.

63ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಾನು ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಾನು ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

64ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಭೂಮಿಯನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ.
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು.

65ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕೆ ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಾಡಿರುವೆ.

66 ಾನದ ನಿ ಾರ್ರಗಳನು್ನ ಾಡಲು ನನಗೆ ಾನವನು್ನ ಕೊಡು.
ಾನು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ.

67 ಾನು ಸಂಕಟಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ;
ಈಗ ಾದರೋ ಾನು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆನು.

68ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವನೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವವನೂ ಆಗಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು.

* 119:54: ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅಥ ಾ “ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ.”
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69ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದರು.
ಾ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವೆ.

70ಅವರು ಬಹು ಮೂಢರು.
ಾ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಕಲಿಯುವುದರಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವೆ.

71ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಕಲಿಯಲು
ಾನು ಪಟ್ಟ ಪ್ರ ಾಸವು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯಿತು.

72ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳು ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿವೆ.
ಅವುಹತು್ತ ಾವಿರ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ಾಣ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಾಗಿವೆ.

73ನಿನ್ನ ಕೈಗಳು ನನ್ನನು್ನ ರೂಪಿಸಿದವು.
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯಿಸು.

74 ಾನು ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ
ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ನನ್ನನು್ನ ಕಂ ಾಗ ಸಂತೋಷಿಸಲಿ.

75ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ತೀಪುರ್ಗಳು ಾ್ಯಯ ಾದವುಗಳೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸಿದು್ದ ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯ ಾಗಿತು್ತ.

76ಈಗ, ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸು.
ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸು.

77ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸಿ ಉಜಿ್ಜೕವನಗೊಳಿಸು;
ಾನು ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಆನಂದಿಸುತಿ್ತರುವೆ.

78ಗವಿರ್ಷ್ಠರಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಗಲಿ;ಅವರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ.
ಾ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಾ್ಯನಿಸುವೆನು.

79ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಬರಲಿ.
ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅವರು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲಿ.

80 ಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆಪೂಣರ್ ಾಗಿ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವಂತೆ ಾಡು.
ಆಗ ನನಗೆ ಅವ ಾನ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

81ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಾಯು ಾ್ತ ಾಯುವಂ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

82ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಗಳಿ ಾಗಿ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಆ ಾಸಗೊಳು್ಳತಿ್ತವೆ.
ನೀನು ಾ ಾಗ ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸುವೆ?

83ಬಿ ಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಾ್ರ ಾರಸದ ಬುದ್ದಲಿಯಂತಿದೆ್ದೕನೆ,
ಆದರೂ ಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

84 ಾನು ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ಬದುಕಲಿ?
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವವರನು್ನ ಾ ಾಗ ದಂಡಿಸುವಿ?

85ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ನನಗೆ ಗುಂಡಿಗಳನು್ನ ಅಗೆದಿ ಾ್ದರೆ.

86ನಿನ್ನ ಆ ಗಳೆ ಾ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿವೆ.
ಅವ ಾದರೋ ನನ್ನನು್ನ ನಿ ಾ ್ಕರಣ ಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸು ಾ್ತರೆ;
ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!

87ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡಿಯೇ ಬಿಟಿ್ಟದ್ದರು.
ಾ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ.

88ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿ ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸ ಾಡು.
ಆಗ, ಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆನು.
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89ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯವು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಾ್ಥಪಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
90ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ಇರುವುದು.

ನೀನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆ;ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.
91ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅದು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿಯೇ ಇದೆ.

ಅವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಸೇವಕರಂತೆ ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿವೆ.
92ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳು ನನಗೆ ಆನಂದಕರ ಾಗಿವೆ;

ಇಲ್ಲ ಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂಕಟವು ನನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡಿಬಿಡುತಿ್ತತು್ತ.
93 ಾನು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಮರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಬದುಕಿರುವುದು ಅವುಗಳಿಂದಲೇ.
94 ಾನು ನಿನ್ನವನು, ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು!

ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
95ದುಷ್ಟರು ನನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು,

ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಾನಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿತು.
96ನಿನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಹೊರತು

ಬೇರೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೂಮೇರೆಯಿದೆ.

97ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳು ನನಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿವೆ;
ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಅವುಗಳನೆ್ನೕ ಾ್ಯನಿಸುವೆನು.

98ನಿನ್ನ ಆ ಗಳು ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಾನಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತವೆ.
ಅವು ಾ ಾಗಲೂ ನನೊ್ನಂದಿಗಿವೆ.

99ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾನು ಾ್ಯನಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ
ನನ್ನ ಉ ಾ ಾ್ಯಯರಿಗಿಂತ ಾನಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

100 ಾನು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ
ಹಿರಿಯರಿಗಿಂತ ವಿವೇಕಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

101ನನ್ನ ಾದಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಾರಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡು,
ಆಗ, ಾನು ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯವನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸುವೆನು.

102ನೀನೇ ನನ್ನ ಉ ಾ ಾ್ಯಯ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿಯೇ ಇರುವೆನು.

103ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳು ನನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲ
ಜೇನಿಗಿಂತಲೂ ಸಿಹಿ ಾಗಿವೆ.

104ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಾನಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತವೆ,
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ದುರುಪದೇಶಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆನು.

105ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯವು ನನ್ನ ಾಲಿಗೆ
ದೀಪವೂ ಾರಿಗೆ ಬೆಳಕೂ ಆಗಿದೆ.

106ನಿನ್ನ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳುಒಳೆ್ಳಯವೇ.
ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವು ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ,ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು.

107ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಬಹು ಾಲ ಸಂಕಟಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ;
ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸ ಾಡು.

108ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸು.
ನಿನ್ನ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು.

109ನನ್ನ ಾ್ರಣವು ಾ ಾಗಲೂ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲದೆ.
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ಆದರೂ ಾನು ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟಲ್ಲ.
110ದುಷ್ಟರು ನನಗೆ ಬಲೆ ಡಿ್ಡ ಾ್ದರೆ.

ಾ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
111ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿತ್ಯ ಾ್ವಸವ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಅವು ನನ್ನ ಹೃದಯಕೆ್ಕ ಆನಂದಕರ ಾಗಿವೆ.
112ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ

ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಲು ಮನಸು್ಸ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.

113ನಿನಗೆಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಲ್ಲದವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆನು.
ಾ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು.

114ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೂಗು ಾಣಿಯೂ ನೀನೇ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ.

115 ಕೆಡುಕರನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಗೊಡಿಸಬೇಡ.
ಆಗ ಾನು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆನು.

116ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು, ಆಗ ಾನು ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವೆ.
ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ, ನನ್ನನು್ನ ನಿ ಾಶೆಗೊಳಿಸಬೇಡ.

117ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು, ಆಗ ಾನು ರ ಸಲ್ಪಡುವೆನು.
ಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಕಲಿಯುತಿ್ತರುವೆನು.

118ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದವರನು್ನ ನೀನು ತಳಿ್ಳಬಿಡುವೆ.
ಾಕೆಂದರೆ,ಅವರು ನಿನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದರು.

119ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ ದುಷ್ಟರನು್ನ ನೀನು ಕಸದಂತೆ ಾಣುವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು.

120 ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯವುಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ನಿನ್ನ ತೀಪುರ್ಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

121 ಾ್ಯಯನೀತಿಗಳುಳ್ಳ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾನು ಾಡಿರುವೆ,
ಕೆಡುಕರಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಬೇಡ.

122ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡು.
ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರಿಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಡ.

123ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಾತಿ ಾಗಿಯೂ
ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಆ ಾಸಗೊಂಡಿವೆ.

124ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿಸು.
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು.

125 ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ,
ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಬೇ ಾದ ವಿವೇಕವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.

126ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾ ಾರ್ಚರಣೆಗೆ ಇದು ತಕ್ಕ ಸಮಯ ಾಗಿದೆ.
ಜನರು ನಿನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಮೀರಿ ಾ್ದರೆ.

127 ಾನು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಬಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಅಪರಂಜಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು.

128 ಾನು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆನು.
ಾನು ಸುಳು್ಳ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆನು.
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129ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾಗಿವೆ.
ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವೆನು.

130ಜನರು ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂ ಾಗ ಅದು ಅವರಿಗೆ ನೀತಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸುವ
ಬೆಳಕಿನಂತಿರುವುದು.

ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯವು ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ ಾನಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತದೆ.
131ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟ.

ಾನು ಏದುಸಿರುಬಿಡು ಾ್ತ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿ ಾಗಿ ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
132ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಕರುಣಿಸು.

ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಿಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದುವುಗಳನು್ನ ಾಡು.
133ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನನಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡು.

ಾವ ಕೇಡೂ ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸದಿರಲಿ.
134 ಕೆಡುಕರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

ಆಗ ಾನು ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆನು.
135ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಿರಲಿ,

ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು.
136ಜನರು ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದಿರುವುದರಿಂದ

ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರು ಗೋ ಾಟದಿಂದ ನದಿ ಾಗಿ ಹರಿಯುತಿ್ತದೆ.

137ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನೀತಿಸ್ವರೂಪ ಾಗಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ತೀಪುರ್ಗಳು ಾ್ಯಯ ಾಗಿವೆ.

138ನೀನು ನೀತಿಯ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೆ್ನೕ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
ಅವು ನಂಬಿಕೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿವೆ.

139ನನ್ನ ಅಭಿ ಾನವು ನನ್ನನು್ನ ದಹಿಸುತಿ್ತದೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಾಗಿದೆ.

140ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಗಳು ಪರೀ ಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
ಅವು ನನಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿವೆ.

141 ಾನು ಅಲ್ಪನೂ ತಿರಸ್ಕ ೃತನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದರೂ ಾನು ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

142ನಿನ್ನ ನೀತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳು ನಂಬಿಕೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿವೆ.

143 ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳು ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು.
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳು ನನಗೆ ಆನಂದಕರ ಾಗಿವೆ.

144ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಸ ಾ ಾಲ ನೀತಿಯ ಕಟ್ಟಳೆಗ ಾಗಿವೆ.
ಅವುಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು, ಆಗ ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

145ಯೆಹೋವನೇ,ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ನಿನಗೆ ರೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ;
ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.
ಾನು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆನು.

146 ಾನು ನಿನಗೇ ರೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು! ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ.

147ಸೂ ೕರ್ದಯದಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ನಿನಗೆ ರೆಯಿಟೆ್ಟನು.
ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
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148ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಾ್ಯನಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಬಹು ಹೊತಿ್ತನವರೆಗೆ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದೆ್ದನು.

149ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನಪೂಣರ್ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸ ಾಡು.

150ಜನರು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಸಂಚುಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

151ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಸಮೀಪ ಾಗಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳೆ ಾ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿವೆ.

152ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳು ಾಶ್ವತ ಾಗಿವೆ.
ಅದನು್ನ ಾನು ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಮೂಲಕ ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ.

153ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನು್ನ ನೋಡಿ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸು.
ಾನು ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಮರೆತಿಲ್ಲ.

154 ಾ್ಯಜ್ಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡಿ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸ ಾಡು.

155ದುಷ್ಟರು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದ ಾರಣ
ಅವರಿಗೆ ಜಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

156ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಎಷೊ್ಟೕ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನು.
ನಿನ್ನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವನಗೊಳಿಸು.

157ಅನೇಕ ವೈರಿಗಳು ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ.
ಾ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ್ದೕನೆ.

158ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗದ ಆ ದೊ್ರೕಹಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿದರೆ
ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ.

159ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸ ಾಡು.

160ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯಗಳೆ ಾ್ಲ ಸತ್ಯ ಾಗಿವೆ.
ನಿನ್ನ ನೀತಿಯ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಾಶ್ವತ ಾಗಿವೆ.

161ಅಧಿಪತಿಗಳು ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದರು.
ಾ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಂದಕೆ್ಕೕ ಭಯಪಡುವೆನು,ಅದೊಂದನೆ್ನೕ ೌರವಿಸುವೆನು.

162ಮ ಾಭಂ ಾರವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡವನಂತೆ
ಾನು ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವೆನು.

163 ಾನು ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆನು!
ಅವು ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿವೆ.
ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳು ನನಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿವೆ.

164ನಿನ್ನ ನೀತಿಯವಿಧಿನಿಯಮಗಳಿ ಾಗಿ
ಾನು ದಿನಕೆ್ಕ ಏಳು ಸಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

165ನಿನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಸ ಾ ಾನವಿರುವುದು.
ಅವರನು್ನ ಾವುದೂ ಬೀಳಿಸ ಾರದು.

166ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಾಯು್ದಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

167 ಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದೆನು.
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ಅವು ನನಗೆ ಬಹು ಪಿ್ರಯ ಾಗಿವೆ.
168 ಾನು ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೂ ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ನನ್ನ ನಡತೆಯೆ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

169ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಕೂಗಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಾನಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡು.

170ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

171ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ
ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳು ನನಿ್ನಂದ ಹೊರಡುತ್ತವೆ.

172ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಯು ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಾಯನ ಾಡಲಿ.
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳೆ ಾ್ಲ ನೀತಿಯಆ ಗ ಾಗಿವೆ.

173 ಾನು ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿರುವುದರಿಂದ
ಕೈಚಾಚಿ ಸ ಾಯ ಾಡು.

174ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆ.
ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

175 ಾನು ಜೀವದಿಂದಿದು್ದ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವಂತೆ ಾಡು.
ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿ.

176 ಾನು ಕಳೆದುಹೋದ ಕುರಿಯಂತೆ ಅಲೆ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನನಗೋಸ ್ಕರ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಾ.

ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾನು
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟಲ್ಲ.

120
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ.
1 ಾನು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟೆ್ಟನು.
ಆತನು ನನಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.

2ಯೆಹೋವನೇ, ಸು ಾ್ಳಡುವವರಿಂದಲೂ
ವಂಚಕರಿಂದಲೂ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

3ಸುಳು್ಳ ಾರರೇ, ನಿಮಗೆ ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಬಲಿ್ಲ ಾ?
ನಿಮಗೆ ಾವ ಶಿ ಯನು್ನ ಒದಗಿಸಬೇಕು?

4 ಯುದ್ಧವೀರನ ತೀಕ್ಷ ್ಣ ಾದ ಾಣದಿಂದಲೂ ಉರಿಯುವ ಕೆಂಡಗಳಿಂದಲೂ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದಂಡಿಸುವನು.

5ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದು
ಮೇಷೆಕಿನಲಿ್ಲಯೂ ಕೇ ಾರಿನ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲಯೂ* ಾಸಿಸುವಂತಿರುವುದು.

6 ಾಂತಿದೆ್ವೕಷಕರೊಂದಿಗೆ ಾನು ಬಹು ಾಲ ಾಸಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
7 ಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿರಲಿ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿದರೂ ಅವರುಯುದ್ಧವನೆ್ನೕ ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತರೆ.

* 120:5: ಮೇಷೆಕಿನಲಿ್ಲಯೂ ಕೇ ಾರಿನ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲಯೂಈ ಸ್ಥಳಗಳ ಜನರು ಪ್ರ ಾ್ಯತ ಹೋ ಾಟ ಾರರು.
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121
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ.
1 ಾನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಪವರ್ತಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ.

ನನಗೆ ಸ ಾಯವುಎಲಿ್ಲಂದ ಬರುವುದು?
2ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ

ನನಗೆ ಸ ಾಯವುಬರುವುದು.
3ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೀಳಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ;

ನಿನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಕನು ನಿದೆ್ರಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
4ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸಂರಕ್ಷಕನು ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ,

ನಿದಿ್ರಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ!
5ನಿನ್ನನು್ನ ಾಯುವವನುಯೆಹೋವನೇ.

ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಲು ಆತನು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿ ಾ್ದನೆ.
6ಹಗಲಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನೂ

ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಚಂದ್ರನೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
7ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಅ ಾಯಗಳಿಂದ ರ ಸುವನು;

ನಿನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಾಯುವನು.
8ನೀನು ಹೋಗು ಾಗಲೂ ಬರು ಾಗಲೂಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.

ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ಾ ಾಡುವನು.

122
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1 “ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ”

ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳಿ ಾಗ ನನಗೆ ಬಹು ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು.
2 ಾವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದೆ್ದೕವೆ.
3ಇದು ಹೊಸ ಜೆರುಸಲೇಮ್!

ಈಪಟ್ಟಣವು ಏಕೀಕರಣಗೊಂಡ ನಗರದಂತೆಮತೆ್ತ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
4ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಕುಲಗಳವರು ಅಂದರೆಯೆಹೋವನ ಕುಲಗಳವರು

ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಲು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುವರು.
5 ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದ ಾಜರುಗಳು ಜನರಿಗೆ

ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ಸಿಂ ಾಸನಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಾ್ಥಪಿಸಿದರು.

6ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಂತಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ:
“ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರು ಅಲಿ್ಲ ಾಂತಿಯನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿ.
7ನಿನ್ನ ಕೋಟೆಗ ಳಗೆ ಾಂತಿ ನೆಲಸಿರಲಿ
ನಿನ್ನ ಮ ಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲಿ್ಲ ಸುರಕ್ಷತೆಯಿರಲಿ.”

8ನನ್ನ ಸಹೋದರರಮತು್ತ ನೆರೆಯವರ ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ಕಗಿ
ಅಲಿ್ಲ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿರಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.

9ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.

123
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ.
1ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢ ಾಗಿರು ಾತನೇ,
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ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡು ಾ್ತ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.
2ಸೇವಕರು ತಮಗೆ ಬೇ ಾದವುಗಳಿ ಾಗಿ ತಮ್ಮಯಜ ಾನರನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು;

ಸೇವಕಿಯರು ತಮ್ಮಯಜ ಾನಿಯರನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಅಂತೆಯೇ, ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆವು.

ಆತನ ಕರುಣೆಯನೆ್ನೕ ನಿರೀ ಸುವೆವು.
3ಯೆಹೋವನೇ, ನಮಗೆ ಕರುಣೆತೋರು,

ಬಹು ಾಲದಿಂದ ಾವು ಅವ ಾನಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
4ಗವಿರ್ಷ್ಠರೂ ಂಡರೂ

ನಮ್ಮನು್ನ ಾಕಷು್ಟ ಗೇಲಿ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

124
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ.ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲದಿದಿ್ದದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ?

ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ನನಗೆಉತ್ತರಹೇಳಿ.
2ವೈರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ ಾಗ

ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲದಿದಿ್ದದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ?
3ಶತು್ರಗಳು ನಮ್ಮಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ

ನಮ್ಮನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ನುಂಗಿಬಿಡುತಿ್ತದ್ದರು.
4ಶತು್ರಸೈನ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವ

ಪ್ರ ಾಹದಂತೆಯೂಮುಳುಗಿಸುವ ನದಿಯಂತೆಯೂ ಆಗಿರುತಿ್ತದ್ದರು.
5ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ನಮ್ಮ ಾಲಿಗೆ ಾಯಿಯವರೆಗೂ

ಮೇಲೇರಿಮುಳುಗಿಸುವ ನೀರಿನಂ ಾಗುತಿ್ತದ್ದರು.

6ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಲ್ಲಲು ಆತನು ಅವ ಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

7 ಾವು ಬಲೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಪ ಯಂತಿದೆ್ದೕವೆ.
ಬಲೆಯು ಹರಿದುಹೋದದ್ದರಿಂದ ಾವು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡೆವು.

8ನಮಗೆ ಸ ಾಯವುಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಬಂದಿತು.
ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದವನು ಆತನೇ.

125
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ.
1ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವವರು ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದಂತಿರುವರು.

ಅವರೆಂದಿಗೂ ಕದಲದೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವರು.
2ಪವರ್ತಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇವೆ.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ಸಂರ ಸುವನು.

3ದುಷ್ಟರು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಆಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಆಳಿದರೆ ನೀತಿವಂತರೂ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡತೊಡಗಬಹುದು.

4ಯೆಹೋವನೇ, ನೀತಿವಂತರಿಗೂ
ಯ ಾಥರ್ವಂತರಿಗೂಉಪ ಾರ ಾಡು.
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5ದುಷ್ಟರು ಕುತಂತ್ರಗಳನು್ನ ಾಡುವರು.
ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿರಲಿ.

126
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ.
1ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸೆರೆಯಿಂದ ತಿರಿಗಿ

ಚೀ ೕನಿಗೆ ಬರ ಾಡಿ ಾಗ ಾವು ಕನಸು ಕಂಡವರಂತಿದೆ್ದವು!
2 ಾವು ನಗುತಿ್ತದೆ್ದವು; ಹಷರ್ಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದವು.

“ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

3 ೌದು, ಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದೆ್ದೕವೆ ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೋಸ ್ಕರ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.

4ಯೆಹೋವನೇ, ಬತಿ್ತಹೋದ ತೊರೆಗಳು ನೀರಿನಿಂದ
ಮತೆ್ತ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸು.

5ಅಳು ಾ್ತ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತು್ತವವನು
ಹಷರ್ದಿಂದ ಕೊಯು್ಯವನು.

6ಅಳು ಾ್ತ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಬೀಜವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವವನು
ಹಷರ್ದಿಂದ ಸಿವುಡುಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬರುವನು!

127
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಸೊಲೋ ೕನ.
1ಯೆಹೋವನು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ,

ಕಟು್ಟವವರ ಸಮಯವೆ ಾ್ಲ ವ್ಯಥರ್.
ಯೆಹೋವನು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಯದಿದ್ದರೆ,

ಾವಲು ಾರರ ಸಮಯವೆ ಾ್ಲ ವ್ಯಥರ್.

2 ಕೇವಲ ಹೊಟೆ್ಟ ಾಡಿ ಾಗಿಮುಂಜಾನೆಯಲೆ್ಲೕ ಎದು್ದ
ಾತಿ್ರಯವರೆಗೂ ದುಡಿಯುವುದು ಕೇವಲ ವ್ಯಥರ್.

ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಪಿ್ರಯರಿಗೆ
ಆ ಾರವನು್ನ ನಿದೆ್ರಯಲೂ್ಲ ದಯ ಾಲಿಸುವನು.

3ಮಕ್ಕಳುಯೆಹೋವನ ಕೊಡುಗೆ. ಾಯಿಯಗಭರ್ಫಲವುಆತನ ಬಹು ಾನ.
4 ೌವನಸ್ಥನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಸೈನಿಕನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲಿ್ಲರುವ ಾಣಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
5ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ತುಂಬುವವನು ಾಗ ್ಯವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಅವನಿಗೆ ಸೋಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಅವನ ಪರ ಾಗಿಯೂ ಅವನ ಶತು್ರಗಳ
ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥ ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ಾದಿಸುವರು.
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ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ.
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1ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ
ಆತನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರೆಲ್ಲರು ಧನ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

2ನೀನು ದುಡಿದು ಸಂ ಾದಿಸಿದ್ದನು್ನ ನೀನೇ ಅನುಭವಿಸುವೆ.
ನೀನು ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವೆ. ನಿನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು.

3ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಫಲಭರಿತ ಾದ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯಂತಿರುವಳು.
ಊಟದ ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನೀನು ನೆಟ್ಟ ಆಲಿವ್
ಮರಗಳಂತಿರುವರು.

4ಯೆಹೋವನು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರನು್ನ ಹೀಗೆಯೇ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.
5ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಚೀ ೕನಿನಿಂದ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ.

ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂ ಾಗಲಿ.
6ನೀನು ಜೀವದಿಂದಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಮ್ಮಕ ್ಕಳನು್ನ ಾಣುವಂ ಾಗಲಿ.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿರಲಿ.

129
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ.
1ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ನನಗೆ ಅನೇಕ ಶತು್ರಗಳಿದ್ದರು.

ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಆ ಶತು್ರಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಮಗೆ ಹೇಳು.
2ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ನನಗೆ ಅನೇಕ ಶತು್ರಗಳಿದ್ದರು.

ಆದರೆ ಅವರೆಂದೂ ಗೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ.
3ನನ್ನ ಬೆನಿ್ನನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು

ಹೊಲವನು್ನ ಉಳುವಂತೆ ಾಯ ಾಡಿದರು.
4ಆದರೆ ನೀತಿಸ್ವರೂಪ ಾದಯೆಹೋವನು ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ

ಆ ದುಷ್ಟರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದನು.
5ಚೀ ೕನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದ ಜನರು ಸೋತುಹೋದರು.
ಅವರು ಹೋ ಾಟವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಓಡಿಹೋದರು.
6ಅವರು ಮನೆಯಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹುಲಿ್ಲನಂತಿದ್ದರು.

ಅದು ಬೆಳೆಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಒಣಗಿಹೋಗುವುದು.
7ಅದನು್ನ ಕೊಯು್ಯವವನ ಹಿಡಿಯೂ ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ

ಸಿವುಡು ಕಟು್ಟವವನಉಡಿಲೂ ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ.
8ಅವರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ನಡೆದುಹೋಗುವವರು,

“ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
“ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಗಲಿ”

ಎಂದು ಜನರು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

130
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ.
1ಯೆಹೋವನೇ,ಮ ಾ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;

ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
2ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

ನನ್ನ ರೆಯನು್ನ ಆಲಿಸು.
3ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಅವರೆಲ್ಲರ ಾಪಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದಂಡಿಸಿದರೆ
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ಒಬ್ಬನೂ ಜೀವಂತ ಾಗಿಉಳಿಯ ಾರ.
4ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು.

ಆಗ, ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಜನರಿರುವರು.

5 ಾನುಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಾ್ರಣವು ಆತನಿ ಾಗಿ ಾದುಕೊಂಡಿರುವುದು.
ಆತನು ನುಡಿಯನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

6 ಾನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿ ಾಗಿಮುಂಜಾನೆಗೋಸ ್ಕರ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತರುವ
ಾವಲು ಾರರಂತೆ ನಿರೀ ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

7ಇಸೆ್ರೕಲೇ,ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡು.
ಆತನಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ನಿಜ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿದೆ.

ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ರ ಸುವನು.
8ಆತನೇ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು.

131
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಗವರ್ವಿಲ್ಲ.

ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಸೊಕಿ್ಕಲ್ಲ.
ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಅ ಾಧ್ಯ ಾಯರ್ಗಳ ಾ್ನಗಲಿ

ಾಡಲು ಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವುದಿಲ್ಲ.
2 ಾನು ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರುವೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿದೆ.

ತನ್ನ ಾಯಿಯತೋಳುಗಳಲಿ್ಲ ಸಂತೃಪಿ್ತ ಾಗಿರುವಮಗುವಿನಂತೆ
ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಸ ಾ ಾನದಿಂದಲೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಲೂ ಇದೆ.

3ಇಸೆ್ರೕಲೇ,ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡು.
ಈಗಲೂ ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡು.
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡು!

132
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ಾವೀದನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟವನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ.
2 ಾವೀದನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿದನು;

ಇಸೆ್ರೕಲರ ಶೂರ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಆತನು ವಿಶೇಷ ಾದ ಹರಕೆ ಂದನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
3 “ ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವವರೆಗೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಳಗೆ

ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ನನ್ನ ಾಸಿಗೆಯಮೇಲೆಮಲಗಿ ಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ;

4 ಾನು ನಿದಿ್ರಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ;
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ.

5ಇಸೆ್ರೕಲರ ಶೂರ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವೆನು”
ಎಂದು ಾವೀದನು ಹೇಳಿದನು.

6 ಾವು ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಎಫಾ್ರತದಲಿ್ಲ ಕೇಳಿದೆವು.
ಾವು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನಲಿ್ಲ ಕಂಡುಕೊಂಡೆವು.
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7ಬನಿ್ನರಿ, ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ;
ಆತನ ಾದಪೀಠದಮುಂದೆ ಆ ಾಧಿಸೋಣ.

8ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎದೆ್ದೕಳು.
ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಪೂಣರ್ ಾದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಂದಿಗೆ ಎದೆ್ದೕಳು.

9ನಿನ್ನ ಾಜಕರು ನೀತಿಯೆಂಬ ವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ಉ ಾ್ಲಸಿಸಲಿ.

10ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ನೀನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿರುವೆ.
ನೀನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿರುವ ಾಜನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಬೇಡ.

11ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನಿಗೆ ಸಿ್ಥರ ಾದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿದನು.
ಆತನು ಅದನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
“ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸುವೆನು.

12ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೂ ಾನು ಆ ಾಪಿಸಿದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೂ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ,
ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದ ಒಬ್ಬನು ಾ ಾಗಲೂ ಾಜ ಾಗಿರುವನು.”

13ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆಲಯ ಾ್ಕಗಿ
ಚೀ ೕನನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.

14 “ಇದು ನನ್ನ ಾಶ್ವತ ನಿ ಾಸ ಾ್ಥನ.
ಾನು ಇಲೆ್ಲೕ ಆಸ ಾರೂಢ ಾಗಿರುವೆನು.
ಇದೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ ಸ್ಥಳ.

15 ಾನು ಚೀ ೕನಿಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒದಗಿಸುವೆನು;
ಇಲಿ್ಲಯ ಬಡವರಿಗೂ ಆ ಾರವನು್ನ ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿ ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು;

16 ಾಜಕರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ ವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಹೊದಿಸುವೆನು.
ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಉ ಾ್ಲಸಿಸುವರು.

17ಇಲಿ್ಲಯೇ ಾನು ಾವೀದನನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸುವೆನು.
ಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಅವನಿಗೆ ದೀಪವನು್ನ ಒದಗಿಸುವೆನು.

18 ಾನು ಅವನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಾಚಿಕೆಯೆಂಬ ವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಹೊದಿಸುವೆನು.
ಅವನ ಾಜ್ಯವ ಾ್ನದರೋ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವೆನು.”

133
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಆ ಾ, ಸಹೋದರರು ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಿಂದಿರುವುದು

ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು, ಎಷೊ್ಟೕ ರಮ್ಯ ಾದದು್ದ.
2ಅದು ಾಜಕನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಾಕಲ್ಪಟು್ಟ

ಆರೋನನ ಗಡ್ಡಕೂ್ಕ ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವನ ಉಡುಪುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಇಳಿದುಬರುವ ಪರಿಮಳ
ತೈಲದಂತಿರುವುದು;

3 ಅದು ಹೆ ೕರ್ನ್ ಪವರ್ತದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟ ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ದಟ್ಟ ಾದ
ಮಂಜಿನಂತಿರುವುದು.

ಯೆಹೋವನು ನಿತ್ಯಜೀವವೆಂಬ ತನ್ನ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದು್ದ ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲಯೇ.

134
ದೇ ಾಯಲಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ.
1ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೇ, ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
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ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಿದವರೇ, ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ.
2ಸೇವಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ಎತಿ್ತ

ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
3ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಚೀ ೕನಿನಿಂದ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ.

ಆತನು ಆ ಾಶವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದನು.
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1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!

ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರೇ, ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
2ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವವರೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

ದೇ ಾಲಯದಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವವರೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
3ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ, ಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು.

ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ,ಅದುಮನೋಹರ ಾಗಿದೆ.

4ಯೆಹೋವನು ಾಕೋಬನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಇಸೆ್ರೕಲ್, ಆತನಿಗೆ ಸೇರಿದು್ದ.

5ಯೆಹೋವನು ಮಹೋನ್ನತನೆಂದೂ
ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ಬೇರೆ ಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತಮಹೋನ್ನತನೆಂದೂ ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

6ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲಯೂ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ
ಸಮುದ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆಳ ಾದ ಾಗರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತನ್ನ ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡುವನು.

7ಆತನು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಾ್ಲ ೕಡಗಳನು್ನ ಏಳ ಾಡುವನು;
ಮಿಂಚನೂ್ನ ಮಳೆಯನೂ್ನ ಬರ ಾಡುವನು;
ಾಳಿಯನು್ನ ಬೀಸ ಾಡುವನು.

8ಆತನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲು ಪುರುಷರನೂ್ನ ಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ ಾಶ ಾಡಿದನು.
9ಆತನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ

ಫರೋಹನಿಗೂ ಅವನ ಸೇವಕರುಗಳಿಗೂ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಡಿದನು.
10ಆತನು ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.

ಬಲಿಷ್ಠ ಾಜರುಗಳನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.
11ಆತನು ಅ ೕರಿಯರ ಾಜ ಾದ ಸೀಹೋನನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು;

ಾ ಾನಿನ ಾಜ ಾದ ಓಗನನೂ್ನ ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.
12ಆತನು ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ತನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

13ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಸ ಾ ಾಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವೆ!
ಯೆಹೋವನೇ, ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ನೆನಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

14ಯೆಹೋವನು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸಿದನು.
ತನ್ನ ಜನರಿ ಾದರೋ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು.

15ಅನ್ಯಜನರ ದೇವರುಗಳುಮನುಷ ್ಯರಿಂದಲೇ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಗ ಾಗಿದ್ದವು.

16ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೆ ಾಯಿಗಳಿದ್ದರೂ ಾ ಾಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ;
ಕಣು್ಣಗಳಿದ್ದರೂ ನೋಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ;

17ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗಳಿದ್ದರೂ ಕೇಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ;
ಮೂಗುಗಳಿದ್ದರೂಮೂಸಿನೋಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ;
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18ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದವರೂ ಅವುಗಳಂತೆಯೇ ಆಗುವರು!
ಾಕೆಂದರೆ,ಅವರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನೆ್ನೕ ನಂಬಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

19ಇಸೆ್ರೕಲಿನಮನೆತನದವರೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
ಆರೋನನಮನೆತನದವರೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.

20ಲೇವಿಯಮನೆತನದವರೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ!
ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.

21ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಚೀ ೕನಿನಿಂದಲೂ
ಆತನ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾದ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
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1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ; ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
2ದೇ ಾಧಿದೇವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ!

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
3ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
4ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
5 ಾನದಿಂದ ಆ ಾಶವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಆತನೊಬ್ಬನನೆ್ನೕ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
6ಆತನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಜಲ ಾಶಿಗಳಮೇಲೆ ಾಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
7ಆತನು ಮ ಾಬೆಳಕುಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
8ಹಗಲನು್ನ ಆಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು ಸೂಯರ್ನನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
9 ಾತಿ್ರಯನು್ನ ಆಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು ಚಂದ್ರನನೂ್ನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
10ಆತನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲು ಪುರುಷರನೂ್ನ ಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
11ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
12ಆತನು ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಬಲವನೂ್ನ ತೋರಿದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
13ಆತನು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಎರಡು ಾಗವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
14ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸಮುದ್ರದಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
15ಆತನು ಫರೋಹನನೂ್ನ ಅವನ ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸಿದನು.
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ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
16ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ನಡೆಸಿದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
17ಆತನು ಶಕಿ್ತಯುತ ಾದ ಾಜರುಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
18ಆತನು ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಾಜರುಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
19ಆತನು ಅ ೕರಿಯರ ಾಜ ಾದ ಸೀಹೋನನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
20ಆತನು ಾ ಾನಿನ ಾಜ ಾದ ಓಗನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
21ಆತನು ಅವರ ದೇಶಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
22ಆತನು ಆ ದೇಶಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆಉಡುಗೊರೆ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
23 ಾವು ಸೋತುಹೋಗಿ ಾ್ದಗ ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
24ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರ ಸಿದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
25ಆತನು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡುವನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
26ಪರಲೋಕದ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
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1 ಾವು ಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶದ ನದಿಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು

ಚೀ ೕನನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಅತೆ್ತವು.
2ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ನೀರವಂಜಿಮರಗಳಿಗೆ ಾವು ನಮ್ಮ ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ತೂಗು ಾಕಿದೆವು.
3ನಮ್ಮನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದ ಜನರು

ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಚೀ ೕನಿನ ಕುರಿತು ಹಷರ್ಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಹೇಳಿದರು.
4ಆದರೆ ಪರದೇಶದಲಿ್ಲ

ಯೆಹೋವನ ಾಡುಗಳನು್ನ ಾವು ಾಡುವಂತಿಲ್ಲ!
5ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಾನೆಂ ಾದರೂಮರೆಯುವು ಾದರೆ,

ಾನು ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಾಡನು್ನ ಾರಿಸದಂ ಾಗಲಿ.
6ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಾನೆಂ ಾದರೂಮರೆಯುವು ಾದರೆ,

ಾನು ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾಗದಂ ಾಗಲಿ.
ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲೆ್ಲೕ

ಾನು ಅ ಾ್ಯನಂದಪಡುವೆನೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವೆ.

7ಯೆಹೋವನೇ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ ದಂಡಿಸು.
ಾಕೆಂದರೆ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟಾ್ಟಗ

ಅವರು, “ಅದರ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿ.
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ಅವುಗಳನು್ನ ಅಸಿ್ತ ಾರ ಸಹಿತ ಾಳು ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.
8 ಾಬಿಲೋನೇ, ನೀನು ಾಶ ಾಗುವೆ!

ನಿನಗೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಕೊಡುವವನು ಧನ್ಯನು.
ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಯಿಸಿದಂತೆ ನಿನ್ನನೂ್ನ ನೋಯಿಸುವವನು ಧನ್ಯನು.
9ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವವನು ಧನ್ಯನು.
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ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ,ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

ನಿನ್ನ ಾಡುಗಳನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ದೇವರುಗಳ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾಡುವೆನು.
2 ಾನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶು ಾ್ಧಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವೆನು.

ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯನೂ್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಾಮಮಹತ್ವವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿರುವೆ.
3 ಾನು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನಿನಗೆ ರೆಯಿಟಾ್ಟಗ

ನೀನು ನನಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದೆ; ನನಗೆ ಬಲವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

4ಯೆಹೋವನೇ, ಭೂ ಾಜರುಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ
ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇ .

5ಅವರೆಲ್ಲರೂಯೆಹೋವನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಾಡಿ ಕೊಂ ಾಡುವರು;
ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆಯುಮಹತ್ವ ಾದದು್ದ.

6ಯೆಹೋವನೇಮಹೋನ್ನತನು.
ಆದರೂ ಆತನು ದೀನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಚಿಂತಿಸುವನು.

ಗವಿರ್ಷ್ಠರ ಾಯರ್ಗಳು ಆತನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತವೆ.
ಆದರೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ದೂರ ಾಗಿಯೇ ಇರು ಾ್ತನೆ.

7ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಾ ಾಡು.
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನನ್ನನು್ನ ಅವರಿಂದ ರ ಸು.

8ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.

ನಮ್ಮನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು ನೀನೇ. ನಮ್ಮನು್ನ ಕೈಬಿಡಬೇಡ!
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ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸಿ

ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವೆ.
2 ಾನು ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದೂ ಎದೆ್ದೕಳುವುದೂ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ನೀನು ಬಹುದೂರದಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವೆ.
3 ಾನು ಎಲಿ್ಲಗೇ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರೂ ಎಲೆ್ಲೕ ಮಲಗಿದ್ದರೂ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ.

ನನ್ನ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
4ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾಯಿಂದ ಾತುಗಳು ಹೊರಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ

ಾನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿರುವುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
5ನೀನು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಆವರಿಸಿರುವೆ;

ನಿನ್ನ ಹಸ್ತವನು್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟಿ್ಟರುವೆ.
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6 ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನನಗಿಂತಲೂ ನಿನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತಿಳಿದಿರುವುದು ನನ್ನನು್ನ
ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಳಿಸಿದೆ,

ಅದನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ನನಿ್ನಂ ಾಗದು.
7 ಾನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲಿ!

ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಮರೆ ಾಗಲು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಲಿ?
8 ಾನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋದರೆ ಅಲಿ್ಲಯೂ ನೀನಿರುವೆ.

ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋದರೆ ಅಲಿ್ಲಯೂ ನೀನಿರುವೆ.
9ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನುಉದಯಿಸುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದರೆ ಅಲಿ್ಲಯೂ ನೀನಿರುವೆ

ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಸಮದ್ರದ ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲಿ್ಲಯೂ ನೀನಿರುವೆ.
10ಅಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನ ಕೈ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸುವುದು.

ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ನನ್ನನು್ನ ಭದ್ರ ಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರುವುದು.

11 ಾನು ನನ್ನನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದಮರೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ,
“ಹಗಲು ಹೋಗಿ ಕತ್ತ ಾಯಿತು,
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಮರೆ ಾಡುವುದು” ಎಂದೆನ್ನಬಹುದು.

12ಆದರೆ ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯೂ ನಿನಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲ.
ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯು ನಿನಗೆ ಹಗಲಿನಂತೆ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿರುವುದು.

13ನನ್ನ ಅಂತರೀಂದಿ್ರಯಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದವನೂ ನೀನೇ.
ಾಯಿಯಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ರೂಪಿಸಿದವನೂ ನೀನೇ.

14ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಾಯರ್ಗಳುಅದು್ಭತಕರ ಾಗಿವೆಯೆಂದು ಾನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.

15ನನ್ನ ವಿಷಯವೆ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಾಯಿಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ದೇಹ ರೂಪಗೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದಗ ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದನೂ್ನ ನೀನು
ನೋಡಿದೆ.

16ನನ್ನ ದೇಹದ ಅಂ ಾಂಗಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದನೂ್ನ ನೀನು ಗಮನಿಸಿದೆ.
ನನ್ನ ಆಯು ಾ್ಕಲದ ದಲನೆ ದಿನ ಆರಂಭ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಅದರ ಎ ಾ್ಲ
ದಿನಗಳು ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು.

17ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿವೆ.
ಅವುಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿವೆ.

18ಅವುಗಳನು್ನ ಎಣಿಸುವು ಾದರೆ, ಸಮುದ್ರದಮರಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿವೆ.
ಾನು ಎಚ್ಚರಗೊಂ ಾಗಮುಂಚಿನಂತೆ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೇ ಇರುವೆನು.

19ಯೆಹೋವನೇ, ದುಷ್ಟರನು್ನ ಸಂಹರಿಸು.
ಆ ಕೊಲೆ ಾರರನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಾಡು.

20ಆ ದುಷ್ಟರು ನಿನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಅ ೕಗ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.

21ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರನು್ನ ಾನೂ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆನು.
ನಿನ್ನನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುವವರನು್ನ ಾನೂ ವಿರೋಧಿಸುವೆನು.

22 ಾನು ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆನು!
ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ನನ್ನ ವೈರಿಗಳೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

23ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊ.
ನನ್ನನು್ನ ಶೋಧಿಸಿ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊ.
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24ನನ್ನಲಿ್ಲ ದು ಾಲೋಚನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕಂಡುಕೊ.
ನನ್ನನು್ನ ಸ ಾತನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸು.
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ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ಕೆಡುಕರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

ಕೂ್ರರಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡು.
2ಅವರು ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಾ ಾಗಲೂ ಜಗಳವೆಬಿ್ಬಸು ಾ್ತರೆ.

3ಅವರ ಾಲಿಗೆಗಳು ಸಪರ್ಗಳಂತಿವೆ.
ಅವರ ಾಲಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಾವಿನ ವಿಷವಿದೆ.

4ಯೆಹೋವನೇ, ದುಷ್ಟರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
ಕೂ್ರರಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡು.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ.

5ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ನನಗೆಉರುಲನು್ನ ಒಡಿ್ಡ ಾ್ದರೆ;
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಬಲೆಯನು್ನ ಾಸಿ ಾ್ದರೆ;
ನನ್ನ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಬೋನನು್ನ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.

6ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೇವರು ನೀನೇ.
ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

7ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಒಡೆಯನು ನೀನೇ.
ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೂ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣವೂ ನೀನೇ.

8ಯೆಹೋವನೇ, ಆ ದುಷ್ಟರ ದು ಾಶೆಯೂ
ದು ಾಲೋಚನೆಯೂ ನೆರವೇರಲು ಬಿಡಬೇಡ.

9ನನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಜಯ ಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡ.
ಅವರು ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ;ಅವುಗಳನು್ನ ವಿಫಲಗೊಳಿಸು.

10ಅವರ ತಲೆಗಳಮೇಲೆಉರಿಯುವ ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ಸುರಿದು
ಬೆಂಕಿ ಳಗೆ ಎಸೆದುಬಿಡು;
ಎಂದಿಗೂ ಹತಿ್ತ ಬರ ಾಗದ ಗುಂಡಿ ಳಗೆ ಅವರನು್ನ ಎಸೆದುಬಿಡು.

11ಆ ಸುಳು್ಳ ಾರರನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿಉಳಿಸಬೇಡ.
ಆ ಕೆಡುಕರಿಗೆ ಕೇಡುಗ ಾಗುವಂತೆ ಾಡು.

12ಯೆಹೋವನು ದೀನರಿಗೆ ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪರ್ನು್ನ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ದೇವರು ಅಸ ಾಯಕರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.

13ನೀತಿವಂತರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು;
ಯ ಾಥರ್ವಂತರು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವರು.
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ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನಿನಗೆ ರೆಯಿಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ಬೇಗನೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!

2ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯು ನಿನಗೆ ಧೂಪದಂತೆಯೂ
ಾಯಂ ಾಲದಯಜ್ಞದಂತೆಯೂ ಸಮಪರ್ಕ ಾಗಲಿ.
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3ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿತದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ
ವಿವೇಚಿಸಿ ನುಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.

4 ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಲು ನನಗೆ ಅವ ಾಶಕೊಡಬೇಡ.
ಕೆಟ್ಟವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡು.
ಅವರು ಹಷಿರ್ಸುವಂಥವುಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಾಲು ಾರ ಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೋ.

5ನೀತಿವಂತನು ನನ್ನನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿದರೆ
ಅದು ನನಗೇ ಒಳೆ್ಳಯದು.

ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ನನ್ನನು್ನ ಗದರಿಸಿದರೆ
ಅದು ನನಗೇ ಒಳೆ್ಳಯದು.

ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟವರ ಕೆಟ್ಟಕೃತ್ಯಗಳ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ.
6ಅವರ ಅಧಿಪತಿಗಳು ದೊಬ್ಬಲ್ಪಡಲಿ.

ಾನು ಹೇಳಿದು್ದ ಸತ್ಯವೆಂದು ಆಗ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.

7ಜನರು ಹೊಲವನು್ನ ಉತು್ತ ಹೆಂಟೆಗಳನು್ನ ಪುಡಿ ಾಡಿ ಚದರಿಸುವಂತೆಯೇ
ಕೆಟ್ಟವರ ಎಲುಬುಗಳು ಅವರ ಸ ಾಧಿಗಳಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

8ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಎದುರುನೋಡುವೆನು.
ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಮರಣಕಿ್ಕೕಡು ಾಡಬೇಡ.

9 ಕೆಟ್ಟವರು ನನಗೆ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಒಡಿ್ಡ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಬೋನುಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸು.

10ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳಿಗೆ ಾವೇ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳಲಿ.
ಆಗ ಾನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
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ಾವೀದನು ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಾಡಿದ ಾ್ರಥರ್ನೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.

1 ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಡುವೆನು;
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

2ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನೂ್ನ ಚಿಂತೆಗಳನೂ್ನ
ಆತನಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

3ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನಗೆಉರುಲನು್ನ ಒಡಿ್ಡ ಾ್ದರೆ.
ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಕುಂದಿಹೋಗಿದೆ.
ನನ್ನ ಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದಿರು ಾತನು ನೀನೇ.

4 ಾನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿದರೂ
ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಣುತಿ್ತಲ್ಲ.

ಓಡಿಹೋಗಲು ನನಗೆ ಾವ ಸ್ಥಳವೂ ಇಲ್ಲ.
ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಲು ಾರೂ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತಲ್ಲ.

5ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನವೂ ನೀನೇ,
ನನ್ನನು್ನ ಬದುಕಿಸಬ ಾ್ಲತನೂ ನೀನೇ ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ರೆಯಿಡುವೆನು.

6ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ನೀನು ನನಗೆ ಬೇಕೇಬೇಕು.

ನನ್ನನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟತಿ್ತರುವ ಜನರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.



ಕೀತರ್ನೆಗಳು 142:7 641 ಕೀತರ್ನೆಗಳು 143:12

ಅವರು ನನಗಿಂತ ಬಹು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
7ಈಉರುಲಿನಿಂದ ಾ ಾಗಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.

ಯೆಹೋವನೇ, ಆಗ ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ

ನೀತಿವಂತರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕೊಂ ಾಡುವರು.

143
ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳು.

ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡು.
ನಿನ್ನ ನೀತಿಗೂ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಗೂ ತಕ್ಕಂತೆ ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆಉತ್ತರ ಕೊಡು.

2ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡಬೇಡ.
ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವ ಾನದಲಿ್ಲ ನಿರಪ ಾಧಿಯೆಂಬ ತೀಪರ್ನು್ನ ಹೊಂದಲು ನನಗೆ ಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.

3ಆದರೆ ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಾಕಿ ಜಜಿ್ಜ ಾ್ದರೆ.

ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ ಸತ್ತವರನು್ನ ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯ ಸ ಾಧಿಗೆ ನೂಕುವಂತೆ
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ನೂಕುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

4ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಕುಂದಿಹೋಗಿದೆ.
ನನ್ನ ಧೈಯರ್ವು ಕಳೆದುಹೋಗುತಿ್ತದೆ.

5ಆದರೆ ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದವುಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
ನೀನು ಾಡಿದ ಅನೇಕ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಆಲೋಚಿಸುವೆನು.

6ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.
ಒಣಭೂಮಿಯುಮಳೆ ಾಗಿ ಾಯುವಂತೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

7ಯೆಹೋವನೇ, ಬೇಗನೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.
ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಕುಂದಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ.

ನೀನು ನನಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಬೇಡ.
ಸತು್ತ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲರುವವರಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಾವಿಗೀಡು ಾಡಬೇಡ.

8ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು.
ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

ಾನು ಾಡಬೇ ಾದವುಗಳನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು.
ಾನು ನನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ!

9ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ಶತು್ರಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

10ನಿನ್ನ ಇಚೆ್ಛಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾನು ಾಡಬೇ ಾದುದನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡು.
ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು.

ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದು್ದ ಸುರ ತ ಾದ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಸು.
11ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸ ಾಡು.

ಆಗ ಜನರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು.
ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂಬುದನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡು.

ನನ್ನನು್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರ ಸು.
12ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು.

ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿರುವ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸು.
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ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿರುವೆ.
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ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬಂಡೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಯುದ್ಧಕೂ್ಕ

ಕದನಕೂ್ಕ ತರಬೇತು ಾಡುವನು.
2ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ದೇವರೂ

ನನ್ನ ಕೋಟೆಯೂ ನನ್ನ ದುಗರ್ವೂ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೂ ನನ್ನ ಗು ಾಣಿಯೂ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೂ
ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

3ಯೆಹೋವನೇ,ಮನುಷ ್ಯರು ಎಷು್ಟ ಾತ್ರದವರು?
ನೀನು ಅವರನು್ನ ಾಕೆ ನೆನಸಬೇಕು?

ಮನುಷ ್ಯರು ಎಷ್ಟರವರು?
ನೀನು ಅವರನು್ನ ಾಕೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು?

4ಮನುಷ ್ಯರು ಕೇವಲಉಸಿರೇ.
ಅವರ ಜೀವ ಾನವು ಬೇಗನೆ ಗತಿಸಿಹೋಗುವ ನೆರಳಿನಂತಿದೆ.

5ಯೆಹೋವನೇ, ಆ ಾಶವನು್ನ ಹರಿದು ಇಳಿದು ಾ.
ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ಮುಟು್ಟ. ಆಗ ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊಗೆಯುಮೇಲೇರುವುದು.

6ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಡು.
ನಿನ್ನ ಾಣಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಡು.

7ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಿಂದ ಕೈಚಾಚಿಮ ಾ ಜಲ ಾಶಿಯಂತಿರುವ
ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಎಳೆದುಕೊ.
ಅನ್ಯಜನರ ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸು.

8ಅವರ ಾಯಿ ಸುಳು್ಳಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ.
ಅವರ ಬಲಗೈ ೕಸದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ.

9ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ ನೂತನ ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ ಾಡುವೆನು.
ಾನು ಹತು್ತ ತಂತಿಗಳ ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯವನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.

10 ಾಜರುಗಳಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಗೆಲಿ್ಲಸುವವನೂ ನೀನೇ.
ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನನು್ನ ಅವನ ಶತು್ರಗಳ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ರ ಸಿದವನೂ ನೀನೇ.

11ಈಅನ್ಯಜನರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
ಅವರ ಾಯಿಗಳು ಸುಳು್ಳಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ.
ಅವರ ಬಲಗೈಗಳು ೕಸದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ.

12ನಮ್ಮಯುವಕರು ಮ ಾವೃಕ್ಷಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ನಮ್ಮಯುವತಿಯರು ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸುಂದರ ಾಗಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಕಂಬಗಳಂತಿರುವರು.

13ನಮ್ಮ ಕಣಜಗಳು ಸಕಲ ಬಗೆಯದವಸ ಾನ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ.
ನಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲರುವ ಕುರಿಗಳು ಾವಿ ಾರು ಮರಿಗಳನು್ನ ಈಯುತ್ತವೆ.
14ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಾವ ಶತು್ರಗಳೂ ನುಗಿ್ಗಬರಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತಲ್ಲ.
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ಾವುಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ;
ನಮ್ಮ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಗೋ ಾಟವೂಇರುವುದಿಲ್ಲ.

15ಇಂಥ ಸುಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರೇ ಧನ್ಯರು.
ಾರಿಗೆಯೆಹೋವನು ದೇವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೋ ಅವರೇ ಾಗ ್ಯವಂತರು.
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ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಾಜನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು;

ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
2ನಿನ್ನನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನವೂಸು್ತತಿಸುವೆನು.

ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
3ಯೆಹೋವನು ಮಹೋನ್ನತನೂ ಸು್ತತಿಗೆ ಾತ್ರನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳುಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿವೆ.
4ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಜನರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸು್ತತಿಸುವರು;

ನಿನ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಜನರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳುವರು.
5ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾವವುಳ್ಳ ಮಹಿಮೆಯಕುರಿತು ಜನರು ಹೇಳುವರು.

ಾನು ನಿನ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ವಣಿರ್ಸುವೆನು.
6ನಿನ್ನ ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಜನರು ಕೊಂ ಾಡುವರು.

ನಿನ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾನು ವಣಿರ್ಸುವೆನು.
7ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿ ಜನರು ಹೇಳುವರು.

ನಿನ್ನ ನೀತಿಯು ಕುರಿ ಾಗಿ ಜನರು ಾಡುವರು.

8ಯೆಹೋವನು ದಯೆಯುಳ್ಳವನೂ ಕನಿಕರವುಳ್ಳವನೂ
ದೀಘರ್ ಾಂತನೂ ಪಿ್ರೕತಿಪೂಣರ್ನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

9ಯೆಹೋವನು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಾನು ನಿಮಿರ್ಸಿದವುಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಕನಿಕರ ತೋರಿಸುವನು.

10ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಯೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತ್ತವೆ.
ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು.

11ಅವರು ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯದ ಮಹತ್ವವನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳುವರು.
ನಿನ್ನ ಪ ಾಕ್ರಮವನು್ನ ವಣಿರ್ಸುವರು.

12ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಇತರ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯದ ಮಹತ್ವವನೂ್ನ ವೈಭವವನೂ್ನ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.

13ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವು ಾಶ್ವತ ಾಗಿದೆ.
ನೀನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆಳುವೆ.

14ಯೆಹೋವನು ಬಿದು್ದಹೋಗಿರುವವರನು್ನ ಮೇಲೆತು್ತವವನೂ
ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

15ಎ ಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ನೋಡುತ್ತವೆ.
ನೀನು ಸಮಯಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡುವೆ.

16ನೀನು ಕೈಯನು್ನ ತೆರೆದು
ಜೀವಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪೂರೈಸುವೆ.

17ಯೆಹೋವನ ಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೀತಿಯುಳ್ಳವುಗ ಾಗಿವೆ.
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ಆತನ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಯರ್ದಲೂ್ಲ ಆತನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿ ತೋರಿಬರುವುದು.
18ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಮೀಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ತನ್ನನು್ನ ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಕರೆಯುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮೀಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
19ಆತನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವನು.

ಆತನು ಅವರ ರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಅವರನು್ನ ರ ಸುವನು.
20ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರನೂ್ನ ಸಂರ ಸುವನು,

ದುಷ್ಟರ ಾ್ನದರೋ ಆತನು ಾಶ ಾಡುವನು.
21 ಾನುಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ!

ಎ ಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ಕೊಂ ಾಡಲಿ!
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1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!

ನನ್ನ ಮನವೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸು!
2ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು;

ಆತನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.
3ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ ಾಯಕರುಗಳನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

ಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡಬೇಡಿ,ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸ ಾರರು.
4ಮನುಷ ್ಯರು ಸತು್ತ ಸ ಾಧಿಗೆ ಸೇರುವರು;

ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳೆ ಾ್ಲ ಅಳಿದುಹೋಗುತ್ತವೆ.
5 ಾರಿಗೆ ದೇವರು ಸ ಾಯಕನೋ,

ಾರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೋ,ಅವರೇ ಾಗ ್ಯವಂತರು.
6ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಶವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ

ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.
ಆತನು ಅವುಗಳನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಸಂರ ಸುವನು.
7ಹಿಂಸೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಾ್ಯಯವನೂ್ನ;

ಹಸಿದವರಿಗೆ ಆ ಾರವನೂ್ನ ಕೊಡುವವನು ಆತನೇ.
ಯೆಹೋವನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ಬಿಡಿಸುವನು.

8ಯೆಹೋವನು ಕುರುಡರಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟಕೊಡುವನು.
ಯೆಹೋವನು ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವನು.

ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು.
9ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ವಿದೇಶಿಯರನು್ನ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

ಆತನು ವಿಧವೆಯರನೂ್ನ ಅ ಾಥರನೂ್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಆದರೆ ಆತನು ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು.

10ಯೆಹೋವನು ಸ ಾ ಾಲ ಆಳುವನು!
ಚೀ ೕನೇ, ನಿನ್ನ ದೇವರು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಆಳುವನು!

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!

147
1ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ! ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು.

ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.
ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೂ ಸಂತೋಷಕರವೂಆಗಿದೆ.
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2ಯೆಹೋವನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು.
ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆತನು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆತಂದನು.

3ಅವರ ಒಡೆದ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಆತನು ಾಸಿ ಾಡುವನು;
ಅವರ ಾಯಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವನು.

4ಆತನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಎಣಿಸುವನು.
ಆತನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಂದು ನಕ್ಷತ್ರದ ಹೆಸರು ತಿಳಿದಿದೆ.

5ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ಬಹು ದೊಡ್ಡವನೂ ಪ ಾಕ್ರಮಿಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನ ಾನವುಅಪರಿಮಿತ ಾಗಿದೆ.

6ಯೆಹೋವನು ದೀನರಿಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ದುಷ್ಟರ ಾ್ನದರೋ ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವನು.

7ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ.
ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗ ಂದಿಗೆ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.

8ಆತನು ಆ ಾಶವನು್ನ ೕಡಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸುವನು;
ಭೂಮಿ ಾಗಿಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸುವನು;

ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲೆ ಹುಲ್ಲನು್ನ ಬೆಳೆಯ ಾಡುವನು.
9ದೇವರು ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ

ಪ ಯಮರಿಗಳಿಗೂ ಆ ಾರ ಕೊಡುವನು.
10ಯುದ್ಧದ ಕದುರೆಗ ಾಗಲಿ ಶಕಿ್ತಯುತ ಾದ ಸೈನಿಕ ಾಗಲಿ ಆತನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸ ಾರವು.
11ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವ ಜನರಲೆ್ಲೕ ಸಂತೋಷಪಡುವನು.

ಆತನು ತನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವನು.
12ಜೆರುಸಲೇಮೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸು!

ಚೀ ೕನೇ, ನಿನ್ನ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸು!
13ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಾಗಿಲುಗಳ ಸರಳುಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುವನು;

ನಿನ್ನ ನಗರದಲಿ್ಲರುವ ಜನರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.
14ಆತನು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಂತಿಯನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದನು.

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಗೋಧಿಯಿಂದ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸಿದನು.
15ಆತನು ಭೂಮಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಲು

ಅದು ಕೂಡಲೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುತ್ತದೆ.
16ನೆಲವುಉಣೆ್ಣಯಂತೆ ಬಿಳು ಾಗುವವರೆಗೆ ಆತನು ಮಂಜನು್ನ ಬೀಳಿಸುವನು;

ಹಿಮವನು್ನ ಾಳಿಯಮೂಲಕ ಧೂಳಿನಂತೆ ಹರಡುವನು.
17ಆತನು ಆ ಾಶದಿಂದ ಕಲು್ಲಗಳಂತಿರುವ ಆಲಿಕಲ್ಲನು್ನ ಸುರಿಸುವನು;

ಾವನೂ ಚಳಿಯಲಿ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇರ ಾರನು.
18ಆತನು ಮತೊ್ತಂದು ಆ ಯನು್ನ ಹೊರಡಿಸುವನು; ಆಗ ಬಿಸಿ ಾಳಿಯುಮತೆ್ತ ಬೀಸುವುದು;

ಮಂಜು ಕರಗಿಹೋಗುವುದು. ನೀರು ಹರಿಯತೊಡಗುವುದು.
19ಆತನು ಾಕೋಬಿಗೆ ತನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ತನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ನಿಯಮಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
20ಆತನು ಬೇರೆ ಾವ ಜ ಾಂಗದವರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಆತನು ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳವರಿಗೆ ತನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
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1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ಮೇಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವದೂತರೇ, ಆ ಾಶಮಂಡಲದಿಂದಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
2ಎ ಾ್ಲ ದೂತರುಗಳೇ, ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ!

ಆತನ ಎ ಾ್ಲ ಸೈನ್ಯಗಳೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
3ಸೂಯರ್ಚಂದ್ರರೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೇ, ಬೆಳಕುಗಳೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ!

ಆತನ ಸವರ್ಸೈನ್ಯಗಳೇ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
4ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾದ ಆ ಾಶವೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸು!

ಆ ಾಶದಮೇಲಿರುವ ನೀರುಗಳೇ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
5ಅವುಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲಿ.

ಆತನು ಆ ಾಪಿಸಲು ಅವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಸೃಷಿ್ಟ ಾದವು!
6ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವಂತೆ ಆತನು ಾಡಿದನು.

ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಆತನು ಾಡಿದನು.
7ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವೇ,ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ!

ಮ ಾಸಮುದ್ರ ಾ್ರಣಿಗಳೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
8ಆತನು ಬೆಂಕಿಯನೂ್ನ ಆಲಿಕಲ್ಲನೂ್ನ ಮಂಜನೂ್ನ

ಹೊಗೆಯನೂ್ನ ಬಿರು ಾಳಿಯನೂ್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದನು.
9ಆತನು ಬೆಟ್ಟಗಳನೂ್ನ ಗುಡ್ಡಗಳನೂ್ನ

ಹಣಿ್ಣನ ಮರಗಳನೂ್ನ ದೇವ ಾರು ಮರಗಳನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದನು.
10ಆತನುಎ ಾ್ಲ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳನೂ್ನ ಪ ಗಳನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದನು.
11ಆತನು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಾಜರುಗಳನೂ್ನ ಜ ಾಂಗಗಳನೂ್ನ

ಾಯಕರುಗಳನೂ್ನ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದನು.
12ಆತನು ಾ್ರಯಸ್ಥ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಪುರುಷರನೂ್ನ

ವೃದ್ಧರನೂ್ನ ೌವನಸ್ಥರನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.
13ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ!

ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಸ ಾ್ಮನಿಸಿರಿ!
ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸು!

14ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಬಲಿಷ್ಠರ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಆತನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಜನರು ಹೊಗಳುವರು.
ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಹೊಗಳುವರು.

ಆತನು ಹೋ ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಅವರಿ ಾಗಿಯೇ. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!

149
1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.
ಯೆಹೋವನ ಹೊಸ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಹೊಸ ಾಡನು್ನ ಾಡಿರಿ!

ಆತನ ಭಕ್ತರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.
2ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಿಸಲಿ!

ಚೀ ೕನಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾಜನಲಿ್ಲ ಹಷಿರ್ಸಲಿ.
3ಅವರು ನೃತ್ಯ ಾಡು ಾ್ತ ಝಲ್ಲರಿಗಳನು್ನ ಬಡಿಯು ಾ್ತ

ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲಿ.
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4ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವನು.
ಆತನು ತನ್ನ ದೀನಜನರಿ ಾಗಿ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ರ ಸಿದನು!

5ಆತನ ಭಕ್ತರೇ, ನಿಮ್ಮ ವಿಜಯದಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಿಸಿರಿ!
ಾಸಿಗೆಯಮೇಲಿರು ಾಗಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಿ.

6ಜನರು ಆತನಿಗೆ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡು ಾ್ತ
ತಮ್ಮ ಇ ಾ್ಭಯಿ ಕತಿ್ತಗಳನು್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ.

7ಅವರು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿ;
ಅನ್ಯ ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿ.

8ದೇವಜನರು ಆ ಾಜರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರಮುಖರನು್ನ
ಸರಪಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಕಬಿ್ಬಣದ ಬೇಡಿಗಳಿಂದಲೂ ಬಂಧಿಸುವರು.

9ಆತನ ಆ ಗನು ಾರ ಾಗಿ ಆತನ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಶತ್ರಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸುವರು.
ಆತನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.

150
1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ದೇವರನು್ನ ಆತನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

ಆತನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
2ಆತನಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

ಆತನಮಹತ್ವಕೆ ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
3ತುತೂ್ತರಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಂಬುಗಳನೂ್ನಊದು ಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗಳನೂ್ನ ಲೈರ್ ಾದ್ಯಗಳನೂ್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
4ದಮ್ಮಡಿಗಳನು್ನ ಬಡಿಯು ಾ್ತ ಕುಣಿಯು ಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.

ತಂತಿ ಾದ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಕೊಳಲುಗಳಿಂದಲೂ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
5 ಾಳಗಳಿಂದ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

ಝಲ್ಲರಿಗಳಿಂದ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

6ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳೇ,ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ!

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
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