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2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ೌಲನು 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ತನ್ನ

ಜೀವನದಲಿ್ಲನ ದುಬರ್ಲ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬರೆದನು. ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲರುವ
ಸಭೆಯು ಸೆಣ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವನು ಅರಿತುಕೊಂಡನು, ಆ
ಸ್ಥಳೀಯ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಸಮೂಹದ ಐಕ್ಯತೆಯನು್ನ ಾ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. ೌಲನು ಈ
ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆ ಾಗ, ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲದ್ದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿ ಾಗಿ ತನ್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಅವನು ವೇದನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಾತನೆಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ವೇದನೆಗಳು ಮನುಷ ್ಯನ ಕಡೆಯಿಂದ
ೌಬರ್ಲ್ಯಗಳನು್ನ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ
ಪೂಣರ್ತೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ - “ನನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ನಿನಗೆ ಾಕು,
ಬಲಹೀನತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ನನ್ನ ಬಲವು ಪೂಣರ್ ಾಧಕ ಾಗುತ್ತದೆ” (2
ಕೊರಿ 12:7-10). ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯಲಿ್ಲ ೌಲನು ತನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಅ ಸ್ತಲ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಾ ಾವೇಶದಿಂದ ಸಮಥಿರ್ಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
ಅವನು ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ
ಪುನಃ ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸು ಾ್ತನೆ (2
ಕೊರಿ 1:1). ೌಲನು ಬರೆದಈಪತಿ್ರಕೆಯು ಅ ಸ್ತಲರಮತು್ತ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ
ನಂಬಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಾಕಷು್ಟ ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 55-56 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ೌಲನ ಎರಡನೆಯ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ

ಮಕೆದೋನ್ಯದಿಂದ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.

ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು



ii

ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ಸಭೆಯವರಿಗೂ
ಮತು್ತ ರೋಮನ್ ಾ್ರಂತ್ಯ ಾದ ಅ ಾಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಇರುವ
ದೇವಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ, ಕೊರಿಂಥವು ಆ
ಾ್ರಂತ್ಯದ ಾಜ ಾನಿ ಾಗಿತು್ತ (2 ಕೊರಿ 1:1).

ಉದೆ್ದೕಶ
ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆಯುವುದರಲಿ್ಲ ೌಲನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ

ಉದೆ್ದೕಶಗಳಿದ್ದವು, ಕೊರಿಂಥದವರು ಅವನ ನೋವಿನ ಪತಿ್ರಕೆಗೆ (1:3-
4; 7:8-9; 12:13) ಅನುಕೂಲ ಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ೌಲನಿಗೆ
ಉಂಟಾದ ಾಂತ್ವನವನು್ನ ಮತು್ತ ಸಂತೋಷವನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು,
ಅವನು ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ (1:8-11) ಾದುಹೋದ ತೊಂದರೆಯ
ಬಗೆ್ಗ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು, ತಪೆ್ಪಸಗಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ
ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು (2:5-11), ಅವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಂದಿಗೆ
ಇ ್ಜೕ ಾಗಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಲು (6:14; 7:1), ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ
ಸೇವೆಯ (2:14-7:4) ನೈಜ ಸ್ವ ಾವವನು್ನ ಮತು್ತ ಉನ್ನತ ಾದ
ಕರೆಯನು್ನ ವಿವರಿಸಲು, ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದರಲಿ್ಲರುವ
ಅನುಗ್ರಹದ ಬಗೆ್ಗ ಬೋಧಿಸಲು ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ
ಬಡ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರಿ ಾಗಿ ಅವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಧನ ಸಂಗ್ರಹವನು್ನ
ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸುವುದನು್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು (ಕೊರಿ 8-9) ಇದನು್ನ
ಬರೆದನು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ೌಲನು ತನ್ನ ಅ ಸ್ತಲತ್ವವನು್ನ ಸಮಥಿರ್ಸಿಕೊಂಡಿದು್ದ.

ಪರಿವಿಡಿ
1. ತನ್ನ ಸೇವೆಯ ಕುರಿ ಾದ ೌಲನ ವಿವರಣೆ— 1:1-7:16
2.ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಬಡವರಿ ಾಗಿ ಧನ ಸಂಗ್ರಹ— 8:1-
9:15

3. ೌಲನು ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಸಮಥಿರ್ಸಿಕೊಂಡಿದು್ದ— 10:1-
13:10
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4. ತೆ್ರ ೖಯೇಕ ದೇವರ ಆಶೀ ಾರ್ದದೊಂದಿಗೆ ಸ ಾಪಿ್ತ— 13:11-
14

ಪೀಠಿಕೆ
1 ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ *ಅ ಸ್ತಲ ಾದ
ೌಲನೂ ಸಹೋದರ ಾದ ತಿ ಥೆಯನೂ ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲರುವ
ದೇವರ ಸಭೆಯವರಿಗೂ ಅ ಾಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಇರುವ
ದೇವಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೆಯುವುದೇನಂದರೆ, 2 †ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ
ದೇವರಿಂದಲೂ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯು,
ಾಂತಿಯುಉಂಟಾಗಲಿ.
ೌಲನು ತನಗೆ ಉಂಟಾದ ಆದರಣೆಯಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ

ಉಪ ೕಗಉಂಟಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದು್ದ
3 ‡ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ತಂದೆಯೂ ದೇವರೂ

ಆಗಿರು ಾತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ಆತನು ಕನಿಕರವುಳ್ಳ ತಂದೆಯೂ
§ಸಕಲ ವಿಧ ಾಗಿ ಸಂತೈಸುವ ದೇವರೂ ಆಗಿದು್ದ, 4 ನಮಗೆ
ಸಂಭವಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂತೈಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಹೀಗೆ ದೇವರಿಂದ ನಮ ಾಗುವ ಆದರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಾವು
ಾ ಾ ವಿಧ ಾದ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವವರನು್ನ ಸಂತೈಸುವುದಕೆ್ಕ
ಶಕ್ತ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ. 5 ಏಕೆಂದರೆ *ಕಿ್ರಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ನಮಗೆ ಾಧೆಗಳು
ಹೇಗೆ ಹೇರಳ ಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ೕ ಾಗೆಯೇ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಹೆಚಾ್ಚದ ಆದರಣೆಯೂ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
6 ಾವು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನನುಭವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆದರಣೆಯೂ,
ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಾವು ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರುವು ಾದರೆ
ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆದರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಾವು ಅನುಭವಿಸುವಂಥ
ಾಧೆಗಳನು್ನ ನೀವೂ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅದು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಧೈಯರ್ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 7 †ನೀವು ಾಧೆಗಳಲಿ್ಲ
* 1:1 1:1ಎಫೆ 1:1; ಕೊಲೊ 1:1 † 1:2 1:2 ರೋ ಾ. 1:7 ‡ 1:3 1:3ಎಫೆ
1:3, ರೋ ಾ. 15:6 § 1:3 1:3ಯೆ ಾ 51:12, 66:13 * 1:5 1:5 2 ಕೊರಿ
4:10, ಕೊಲೊ 1:24 † 1:7 1:7 ರೋ ಾ. 8:17
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ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಲು ಾರ ಾಗಿರುವ ಪ್ರ ಾರವೇ ಆದರಣೆಯೂ
ಾಲು ಾರ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನಮಗಿರುವ ನಿರೀ ಯು ದೃಢ ಾಗಿದೆ. 8 ಸಹೋದರರೇ,
‡ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟ-ಸಂಕಟಗಳು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ ಎಂದು ಾನು ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅಲಿ್ಲ
ನಮ್ಮ ಶಕಿ್ತಗೆ ಮೀರಿದಂಥ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ
ಾವು ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಿ ಬದುಕುವ ನಿರೀ ಯೇ ಇಲ್ಲ ಾದವು.

9 ಾಯುವುದು ನಿಶ್ಚಯವೆಂದೆನಿಸಿ ಾಗ ಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಭರವಸವನಿ್ನಟು್ಟಕೊಳ್ಳದೆ §ಸತ್ತವರನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವ ದೇವರ
ಮೇಲೆಯೇ ಭರವಸವಿಡುವವ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಇದೆ ಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿತು.
10-11 ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಅಂಥ ಭಯಂಕರ ಮರಣದಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿದನು. ಮುಂದೆಯೂ ತಪಿ್ಪಸುವನು. *ನೀವು ನಮಗೋಸ ್ಕರ
ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುವುದರ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ
ತಪಿ್ಪಸುವನೆಂದು ಆತನಲಿ್ಲ ನಿರೀ ಯಿಟ್ಟವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. †ಹೀಗೆ
ಅನೇಕರ ವಿ ಾಪನೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ದೊರಕುವಉಪ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮ
ನಿಮಿತ್ತ ಅನೇಕರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಉಂಟಾಗುವುದು.
12 ಾವು ‡ಕೇವಲಮನುಷ ್ಯ ಾನವನು್ನ ಬಳಸದೇ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನು್ನ
ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ, § ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿಯೂ ಈ
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಂಡೆವೆಂದು
ನಮ್ಮ ಮನ ಾ್ಸ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದೇ ನಮಗಿರುವ ಹೆಮೆ್ಮ. 13 ನೀವು
ನಮ್ಮ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಓದಿಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನೕ ಹೊರತು
ಬೇರೆ ಾವುದನು್ನ ಾವು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ. 14 ನೀವು ನಮ್ಮನು್ನ
ಸ್ವಲ್ಪಮಟಿ್ಟಗೆ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ ಕಡೆ ವರೆಗೂ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವಿರಿ
ಎಂಬು ಾಗಿಯೂ, ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ
‡ 1:8 1:8 ಅ. ಕೃ. 19:23, 1 ಕೊರಿ 15:32 § 1:9 1:9 2 ಕೊರಿ 4:14
* 1:10-11 1:10-11 ರೋ ಾ. 15:30, ಫಿಲಿ. 1:19 † 1:10-11 1:10-11
2 ಕೊರಿ 4:15, 9:11-12 ‡ 1:12 1:12 1 ಕೊರಿ 2:4,13 § 1:12 1:12 2 ಕೊರಿ
2:17, 4:2
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ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಮ್ಮ ಅಭಿ ಾನಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾದಂತೆ ಾವು ನಿಮ್ಮ
ಅಭಿ ಾನಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಗಿರುವೆವು ಎಂದು ನೀವು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ.

ೌಲನು ಕೊರಿಂಥ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದನು್ನ ಮುಂದಕೆ್ಕ
ಾಕಿದು್ದ
15 ಾನು ಇಂಥಭರವಸವುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನೀವು *ಎರಡನೆಯ
ಾರಿ ಕೃ ಾಶೀರ್ ಾದವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ದಲೇ ಬರಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದನು. 16 † ದಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ

ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಅನಂತರ
ಮಕೆದೋನ್ಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ಯೂ ಾಯಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ೕಚಿಸಿದೆ್ದನು.
17 ಹೀಗೆ ೕಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಾನು ಚಂಚಲಚಿತ್ತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೋ?
ಕೇವಲ ಾ್ರಪಂಚಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟಕೆ ್ಕ ೕಚಿಸಿ ಈ ಕ್ಷಣ “ ೌದು”
ಮರು ಕ್ಷಣ “ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುವವನಂತಿದೆ್ದೕನೋ? ಎಂದಿಗೂ
ಇಲ್ಲ. 18 ದೇವರು ‡ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವಂತೆ ಾವು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವ ಾತು ಒಂದು ಾರಿ “ ೌದೆಂದು” ಮತೊ್ತಂದು ಾರಿ
“ಇಲ್ಲವೆಂದು” ಆಗಿರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕೆ್ಕ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ದೇವರೇ
ಾ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 19 ಾನೂ, §ಸಿ ಾ್ವನನೂ, ತಿ ಥೆಯನೂ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸಿದ ದೇವರ ಮಗ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಈ ಕ್ಷಣ “ ೌದು” ಮರುಕ್ಷಣ “ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುವವನಲ್ಲ.
*ಆತನಲಿ್ಲ ೌದೆಂಬುದೇ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. 20 † ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ
ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಾ ಾ್ದನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ “ ೌದು” ಎಂಬುದೇ ಆಗಿದೆ.
‡ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗುವಂತೆ ಆತನ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾವು “ಆಮೆನ್” ಎಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. 21 ನಮ್ಮನು್ನ

* 1:15 1:15ಅ. ಕೃ. 18:1-18 † 1:16 1:16ಅ. ಕೃ. 19:21, 1 ಕೊರಿ 16:15-17
‡ 1:18 1:18 1 ಕೊರಿ 1:9 § 1:19 1:19ಅ. ಕೃ. 15:22 * 1:19 1:19 ಇಬಿ್ರ.
13:8 † 1:20 1:20 ಇಬಿ್ರ. 10:23 ‡ 1:20 1:20ಯೆ ಾ 65:16, ಪ್ರಕ 3:14



2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 1:22 vi 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 2:4

ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ §ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮನು್ನ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವವನು ದೇವರೇ. 22 ಆತನು *ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತನ್ನ
ಮುದೆ್ರಯನೊ್ನತಿ್ತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ †ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಾತರಿ ಾಗಿ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

23 ‡ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ ಾರದೆಂದೇ ಾನು ಇದುವರೆಗೆ
ಕೊರಿಂಥಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದನು್ನ ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಇದಕೆ್ಕ ದೇವರೇ ಾ . 24 ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ §ದೊರೆತನ ಾಡುವವರೆಂಬು ಾಗಿ ಅಲ್ಲ.
ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕೆ್ಕ ಾವು
ಸ ಾ ಾಗಿಗ ಾಗಿದೇವಷೆ್ಟೕ.

2
1 ಇನೊ್ನಮೆ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ನಿಮ್ಮನು್ನ ದುಃಖಕೆ್ಕ

ಈಡು ಾಡ ಾರದೆಂದು ಾನು ನಿಧರ್ರಿಸಿಕೊಂಡೆ. 2 ಾನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದುಃಖಪಡಿಸಿದರೆ, ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವವರು ಾರು?
ನನಿ್ನಂದ ದುಃಖಕೆ್ಕ ಒಳ ಾದ ನೀವೇ ಅಲ್ಲವೇ? 3 ಆದ ಾರಣ ಾನು
ಆ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದದು್ದ: ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬೇ ಾದವರೇ
ನನ್ನನು್ನ ದುಃಖಕೆ್ಕ ಈಡು ಾಡ ಾರದೆಂದು ಾನು ಬರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ
ಸಂತೋಷವೇ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಸಂತೋಷವೆಂದು ನೀವು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೆಂದು
*ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ. 4 ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನಗಿರುವ ಅಧಿಕ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ
ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೇ † ಾನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಕಣಿ್ಣೕರಿಡು ಾ್ತ
ಹೃದಯದ ಬಹು ಸಂಕಟದಿಂದಲೂ ಾ್ಯಕುಲದಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ
ಬರೆದೆನೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಯಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ.

§ 1:21 1:21 ಅಭಿಷಿಕ್ತನ * 1:22 1:22 ಎಫೆ 1:13, 4:30 † 1:22 1:22 2
ಕೊರಿ 5:5 ‡ 1:23 1:23 2 ಕೊರಿ 2:1-3, 1 ಕೊರಿ 4:21 § 1:24 1:24 1 ಪೇತ್ರ.
5:3, 2 ಕೊರಿ 4:5 * 2:3 2:3 2 ಕೊರಿ 7:16 † 2:4 2:4 2 ಕೊರಿ 7:8-12
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5 ‡ಮನಸಿ್ಸಗೆ ನೋವುಂಟು ಾಡಿದವನು ಒಬ್ಬನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇದ್ದರೂ
ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಾತ್ರ ದುಃಖಪಡಿಸದೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಹುಜನರನೂ್ನ
ನೋಯಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆ ದುಃಖವು ಎಲ್ಲರಲಿ್ಲಯೂ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು
ಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 6ಇಂಥವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಹುಜನರಿಂ ಾದ §ಆ
ಶಿ ಯೇ ಾಕು. 7 *ಇನೂ್ನ ಅವನನು್ನ ಶಿ ಸದೇ ಮನಿ್ನಸಿರಿ, ಸಂತೈಸಿರಿ.
ಇಲ್ಲ ಾದರೆಅವನುಅಧಿಕ ಾದದುಃಖದಲಿ್ಲಮುಳುಗಿಹೋಗುವನು.
8 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 9 †ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯದಲೂ್ಲ ನೀವು
ವಿಧೇಯ ಾಗಿದಿ್ದೕರೋ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಗುಣವನು್ನ ಪರೀ ಸಿ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುವ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ ಬರೆದೆನು.
10 ನೀವು ಾರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುತಿ್ತೕರೋ ಾನು ಸಹ ಅವನನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮಗೋಸ ್ಕರವೇ ಅವನನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ
ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 11 ಸೈ ಾನನು ನಮ್ಮನು್ನ ವಂಚಿಸ ಾರದೆಂದು ಹೀಗೆ
ಾಡಿದೆನು. ‡ಅವನ ಕುತಂತ್ರಗಳನು್ನ ಾವು ಚೆ ಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕವ ಾ್ಲ.
ಸು ಾ ಾರ್ ಸೇವೆಯ ಶೆ್ರೕಷ್ಠತೆಯನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ

12 ದೇವರು ನನ ಾಗಿ ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆದಿ ಾ್ದನೆಂದು ೕಚಿಸಿ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುವುದ ಾ್ಕಗಿ § ಾನು ತೊ್ರೕವ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಬಂದೆನು. 13 ಆದರೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ತೀತನು ನನಗೆ ಅಲಿ್ಲ
ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಾದ ಾರಣ *ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಸ ಾ ಾನವಿಲ್ಲದೆ
ಅಲಿ್ಲದ್ದವರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದೆನು.

14 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮು ಾಂತರ ನಮ್ಮನು್ನ †ವಿಜ ೕತ್ಸವದತ್ತ
ನಡೆಸುವ ಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ತನ್ನ ಾನವೆಂಬ
‡ಸು ಾಸನೆಯನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಹರಡಿಸಿದ ದೇವರಿಗೆ

‡ 2:5 2:5 1 ಕೊರಿ 5:1-2 § 2:6 2:6 1 ಕೊರಿ 5:4-5, 2 ಕೊರಿ 7:11 * 2:7
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ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. 15 ರಕ್ಷಣಾ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ
§ ಾಶನದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರಲಿ್ಲಯೂ ಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಪರಿಮಳ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 16 * ಾವು ವಿ ಾಶ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ
ಮೃತು್ಯ ಾರಕ ಗಂಧ; ರಕ್ಷಣಾ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಸಜೀವ ಾಯಕ
ಸುಗಂಧ. †ಇಂಥ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಾರು ೕಗ ್ಯರು? 17 ಎಷೊ್ಟೕ
ಮಂದಿ ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕಲಬೆರಕೆ ಾಡಿ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಾವು ಾಗಲ್ಲ; ದೇವರಿಂದಲೇ ನಿ ೕಜಿತ ಾಗಿ, ದೇವರ
ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ, ಕಿ್ರಸ್ತ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ ಾವುಯ ಾಥರ್ ಾದುದನೆ್ನೕ
ಉಪದೇಶಿಸುವವರು.

3
ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಸೇವಕರು

1 *ನಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ ಮತೆ್ತ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಾ್ರರಂಭಿಸುತೆ್ತೕ ೕ? ಇಲ್ಲವೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇ ಾಗಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ನಿಮಗೆ
ತೋರಿಸತಕ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾ ಪತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ೕ? ಅಥ ಾ
ಅಂಥಪತ್ರಗಳನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ? 2ಸ್ವತಃ †“ನೀವೇ
ನಮ್ಮ ೕಗ ್ಯ ಾ ಪತ್ರ” ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲೆ್ಲೕ ಬರೆದಿದೆ
ಆ ಪತ್ರವನು್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲರು. ಎಲ್ಲರೂ ಓದು ಾ್ತರೆ. 3 ನೀವು,
ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಫಲ ಾಗಿ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಬರೆಸಿಕೊಟ್ಟ
ಪತ್ರ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂಬದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪಡಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ಅದು ಮಸಿಯಿಂದ
ಬರೆದದ್ದಲ್ಲ. ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದಲೇ ಬರೆದದು್ದ.
‡ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಯ ಮೇಲ ಾ್ಲ, §ಮನುಷ ್ಯನ ಹೃದಯಗಳೆಂಬ
ಹಲಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದದು್ದ. 4 ನಮಗೆ ಇಂಥ ಭರವಸೆಯು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕವೇ ದೇವರಲಿ್ಲದೆ. 5 *ನಮಿ್ಮಂದಲೇ ಏ ಾದರೂ
§ 2:15 2:15 2 ಕೊರಿ 4:3 * 2:16 2:16 ಲೂಕ 2:34, ೕ ಾ 9:39, 1 ಪೇತ್ರ.
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ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ ಾವೇ
ೕಗ ್ಯರಲ್ಲ †ನಮಗಿರುವ ೕಗ ್ಯತೆಯೂ ದೇವರಿಂದಲೇ

ಬಂದದು್ದ. 6 ಆತನು ‡ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ §ಸೇವಕ ಾಗಿರುವ
ಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು
ಲಿಖಿತರೂಪ ಾಗಿರದೆ *ದೇವ ಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಾದದು್ದ ಆಗಿದೆ.
ಲಿಖಿತ ರೂಪ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯುಮರಣವನು್ನಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ.
†ದೇವ ಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಾದದು್ದ ಜೀವವನು್ನಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ.
7 ‡ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಕೊರೆಯ ಾದ ಮೃತು್ಯ ಾರಕ ಾದ ಈ
ಾಸನ ಅಷು್ಟ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಾ್ದಗಿತು್ತ. ಆ
ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ೕಶೆಯ ಮುಖವನು್ನ ಆವರಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಮೆಯೂ
ಕುಂದಿಹೋಗುವಂಥ ಾ್ದಗಿದ್ದರೂ ಆ ಮಹಿಮೆಯಿಂ ಾಗಿ ಆತನ
ಮುಖವನು್ನ ದಿಟಿ್ಟಸಿ ನೋಡಲು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 8ಹೀಗಿದ್ದ
ಮೇಲೆ §ದೇವ ಾತ್ಮಸಂಬಂಧ ಾದ ಈ ಸೇವೆಯು ಇನೆ್ನಷು್ಟ
ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಲ್ಲವೇ? 9 *ಅಪ ಾಧ ನಿಣರ್ಯಕೆ್ಕ
ಾಧನ ಾಗಿರುವ ಸೇವೆಯು ಮಹಿಮೆಹೊಂದಿರ ಾಗಿ, ನೀತಿಗೆ
ಾಧನ ಾಗಿರುವ ಸೇವೆಯು ಇನೆ್ನಷೊ್ಟೕ ಅಧಿಕ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿ
ಇರತ್ತದಲ್ಲ ೕ? 10 ಅಧಿಕ ಾದ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳದು್ದ
ಬಂದದ್ದರಿಂದ ದಲಿದ್ದ ಮಹಿಮೆಯು ಅದರ ಎದುರು
ಮಹಿಮೆಯಿಲ್ಲದಂ ಾಯಿತು. 11 ಅಳಿದು ಹೋಗುವಂಥದೆ್ದೕ,
ಅಷು್ಟ ಪ್ರ ಾವವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂಥದು್ದ
ಮತೆ್ತಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚದ ಪ್ರ ಾವವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿರಬೇಕಲ್ಲ ೕ? 12ನಮಗೆಇಂಥ
ಭರವಸೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಾವು ಇಷು್ಟ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಇದೆ್ದೕವೆ.
13 ಕುಂದಿಹೋಗುವಂಥ ಮಹಿಮೆಯು ಕುಂದಿಹೋಗುವುದನು್ನ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಾಣದಂತೆ ೕಶೆಯು ತನ್ನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಸುಕು
† 3:5 3:5 1 ಕೊರಿ 5:10 ‡ 3:6 3:6ಯೆರೆ 31:31, ಲೂಕ 22:30, 1 ಕೊರಿ 11:25
§ 3:6 3:6 ಎಫೆ 3:7, 2 ಕೊರಿ 4:1, 5:18 * 3:6 3:6 ಆತಿ್ಮೕಕ ಾದದು್ದ † 3:6
3:6 ೕ ಾ 6:63 ‡ 3:7 3:7 2 ಕೊರಿ 3:9, ರೋ ಾ. 4:15 § 3:8 3:8
ಆತಿ್ಮೕಕ ಾದ * 3:9 3:9 2 ಕೊರಿ 3:7, ಇಬಿ್ರ. 12:18-21
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ಾಕಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ಾವು ೕಶೆಯಂತೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 14ಆದರೆ
ಆ ಜನರ ಬುದಿ್ಧಗೆ ಮಂಕು ಕವಿದಿತು್ತ. ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಹಳೇ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು †ಓದು ಾಗೆ ಾ್ಲ ಅದೇಮಂಕಿನಮುಸುಕು ಕವಿದಿದೆ.
ಅದನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮು ಾಂತರವೇ ತೆರೆಯಲು ಾಧ್ಯ.
15 ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಓದು ಾಗೆ ಾ್ಲ
ಮುಸುಕು ಅವರ ಹೃದಯವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚರುತ್ತದೆ. 16 ‡ಅವರ
ಹೃದಯವು ಕತರ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂ ಾಗಲೇ ಆ ಮುಸುಕು
ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು. 17 ಆ ಕತರ್ನು ದೇವ ಾತ್ಮನೇ. §ಕತರ್ನ
ಆತ್ಮನು ಇರುವಲಿ್ಲ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. 18 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಸುಕು
ತೆಗೆದಿರುವ ಮುಖದಿಂದ *ಕತರ್ನ ಪ್ರ ಾವವನು್ನ †ದಪರ್ಣದಲಿ್ಲ
ಾಣಿಸುತ್ತದೋ ಎಂಬಂತೆ ದೃಷಿ್ಟಸುವವ ಾಗಿದು್ದ ಾವೆಲ್ಲರೂ
ಕತರ್ನ ಾನ ಾಗಿರುವ ಆತ್ಮದ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಅಧಿಕ ಮಹಿಮೆಗೆ
ಹೋಗು ಾ್ತ, ಆ ಮಹಿಮೆಯ ಾರೂಪ್ಯವುಳ್ಳವರೇ ಆಗುತೆ್ತೕವೆ. ಇದು
ಆತ್ಮ ಾಗಿರುವ ಕತರ್ನ ಾಯರ್ವೇ ಸರಿ.

4
ಮಣಿ್ಣನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಇರುವ ನಿ ೕಪ

1 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಕರುಣೆಯಿಂದ *ಈ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದವ ಾದ ಾವು ಧೈಯರ್ಗೆಟು್ಟ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
2 † ಾಚಿಕೆಪಡುವಂತಹ ಗುಪ್ತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕುತಂತ್ರದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯದೆ ‡ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಬೆರಕೆ ಾಡದೆ, ಸತ್ಯವನು್ನ
ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸು ಾ್ತ § ಾವು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ಪ್ರತಿ
ಮನುಷ ್ಯನಮನ ಾ್ಸ ಯು ದೇವರಮುಂದೆಒಪ್ಪಬೇ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
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ನಡೆಯುತೆ್ತೕವೆ. 3 * ಾವು ಾರುವ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಕೆಲವರಿಗೆ
ಮರೆ ಾಗಿರುವು ಾದರೆ † ಾಶ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೇ ಅದು
‡ಮರೆ ಾಗಿರುವುದು. 4 ಇವರಲಿ್ಲ §ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪ ಾಗಿರುವ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ತೇಜಸ್ಸನು್ನ ತೋರಿಸುವ *ಸು ಾತೆರ್ಯ ಬೆಳಕನು್ನ
ನೋಡ ಾರದೆಂದು †ಈ ಲೋಕದ ದೇವರು ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರ
ಮನಸ್ಸನು್ನ ಕುರುಡು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 5 ನಮ್ಮನೆ್ನೕ ಾವು
ಪ್ರಚಾರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ‡ನಿಮ್ಮ
ಾಸರೆಂತಲೂ ಕಿ್ರಸೆ್ತೕಸುವನೆ್ನೕ ಕತರ್ನೆಂತಲೂ ೕಷಿಸುತೆ್ತೕವೆ.

6 ಾಕೆಂದರೆ §“ಕತ್ತಲೆ ಳಗಿನಿಂದ ಬೆಳಕು ಪ್ರ ಾಶಿಸಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದ ದೇವರು ಾನೇ *ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮುಖದಲಿ್ಲ
ತೋರುವ ದೇವಮಹಿಮೆಯ ಾನವೆಂಬ ಪ್ರ ಾಶವು ಅನೇಕರಿಗೆ
ಉಂಟಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ †ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸಿದನು.

7 ‡ಮಣಿ್ಣನ ಮಡಿಕೆಯಂತಿರುವ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಈ ನಿ ೕಪವನು್ನ
ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ §ಮ ಾಶಕಿ್ತಯು ದೇವರದೇ
ಹೊರತು ನ ್ಮಳಗಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿದೆ.
8 *ಎ ಾ್ಲದರಲಿ್ಲಯೂ ನಮಗೆ ಇಕ್ಕಟು್ಟ ಇದ್ದರೂ ಾವು
ಸಂಕಟಪಡುವವರಲ್ಲ. ಾವು ಗೊಂದಲಕಿ್ಕೕ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಹ ಾಶ ಾಗುವವರಲ್ಲ. 9 ಹಿಂಸೆಪಡುವವ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಕೈಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲ. ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿದ್ದರೂ ನಶಿಸಿಹೊಗುವವರಲ್ಲ.
10 †ಯೇಸುವಿನ ಜೀವವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಉಂಟೆಂದು
ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ‡ಯೇಸುವಿನ ಮರಣಾವಸೆ್ಥಯನು್ನ
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ಾವು ಾ ಾಗಲೂ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಅನುಭವಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
11 ಯೇಸುವಿನ ಜೀವವು ನಮ್ಮ ಮತ್ಯರ್ ಶರೀರದಲಿ್ಲ ಉಂಟೆಂದು
ತೋರಿಬರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬದುಕಿರುವ ಾವು ಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ
ಾ ಾಗಲೂ ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಡು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕವೆ. 12 ಹೀಗೆ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ

ಮರಣವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಜೀವವು ಾ್ಯಪಿಸುತಿ್ತದೆ.
13 “ ಾನು §ನಂಬಿದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾತ ಾಡಿದೆನು.”

ಎಂಬ ಾಸೊ್ತ ್ರೕಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಾಣುವ ಾಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಅದೇ ಆತ್ಮನು
ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ಾವು ನಂಬಿದವ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ.
14 *ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ ಾತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಹ
ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಎಬಿ್ಬಸಿ ನಿಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಮುಂದೆ
ನಿಲಿ್ಲಸುವನೆಂದು ತಿಳಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 15 ಆ ಾಧೆಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಹಿತ ಾ್ಕಗಿಯೇ ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. †ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಅಧಿಕ ಾಗಿ
ದೊರಕುವ ದೈವಕೃಪೆಯು ಬಹು ಜನರೊಳಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟಸುವುದರಿಂದ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೆ ಅಧಿಕ ಾದ ಸು್ತತಿ
ಸೊ್ತೕತ್ರಗಳುಉಂಟಾಗುವುದು.

ಪರಲೋಕ ಾಗ ್ಯವನು್ನ ಆಲೋಚಿಸು ಾಗ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ
ಧೈಯರ್ ಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು

16 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಧೈಯರ್ಗೆಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಹವು
ಾಶ ಾಗು ಾ್ತ ಇದ್ದರೂ ‡ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವು ದಿನೇ ದಿನೇ
ಹೊಸ ಾಗು ಾ್ತ ಬರುತ್ತದೆ. 17 ಹೇಗೆಂದರೆ ಕ್ಷಣ ಾತ್ರವಿರುವ ನಮ್ಮ
ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕಟವುಅತ್ಯಂ ಾಧಿಕ ಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ
ನಮಗೆ ನಿರಂತರ ಾಗಿರುವ ಅತಿಶೆ್ರೕಷ್ಟ ತೇಜಸ್ಸನು್ನ ದೊರಕಿಸುತ್ತದೆ.
18 ಾವು § ಾಣುವಂಥದ್ದನು್ನ ಲ ಸದೇ ಾಣದಿರುವಂಥದ್ದನು್ನ
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ಲ ಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಾಣುವಂಥದು್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾತ್ರ ಇರುವುದು
ಾಣದಿರುವಂಥದು್ದ ಸ ಾ ಾಲವೂಇರುವುದು.

5
1 *ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ †ನಮ್ಮ ಈ ದೇಹವೆಂಬ ಗು ಾರವು

ಅಳಿದುಹೊದರೂ, ದೇವರಿಂದ ನಿಮಿರ್ತ ಾಗಿರುವ ಒಂದು
ಕಟ್ಟಡವು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಮಗುಂಟೆಂದು ಬಲೆ್ಲವು; ‡ಅದು
ಮನುಷ ್ಯನ ಕೈಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟರುವ ಮನೆಯಲ್ಲ ಬದ ಾಗಿ ಾಶ್ವತ ಾದ
ಮನೆ ಾಗಿದೆ. 2 ಾವು ಈ ದೇಹದಲಿ್ಲರುವವರೆಗೆ ನರಳು ಾ್ತ;
§ಪರಲೋಕದಿಂದ ದೊರಕುವ ನಮ್ಮ ನಿ ಾಸವನು್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ
ಾವು ಎಂದು ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕ ೕ ಎಂದು ಾತೊರೆಯುತೆ್ತೕವೆ.

3 ಅದನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ಾವು ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ ಇರ ಾರೆವು.
4 ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ದೇಹವೆಂಬ ಗು ಾರದಲಿ್ಲರುವವ ಾದ
ಾವು ಾರಹೊತು್ತಕೊಂಡವ ಾಗಿ ನರಳುತೆ್ತೕವೆ; ಈ ದೇಹವು
ಕಳಚಿಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಅಲ್ಲ; ಬದ ಾಗಿ ಅದರ
ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ. ಆದ್ದರಿಂದ *ನಶ್ವರ ಾದದು್ದ
ಅಳಿದುಹೋಗಿ ಅಮರ ಾದದು್ದ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕವೆ.
5 ಆ ಸಿ್ಥತಿ ಾಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿರು ಾತನು ದೇವರೇ;
ಅದ ಾ್ಕಗಿ †ಆತನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ನಮಗೆ ಸಂಚ ಾರ ಾಗಿ
ನೀಡಿ ಾ್ದನೆ. 6 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಾವು ಾ ಾಗಲೂ
ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು; ‡ದೇಹದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರೆಗೂ
ಕತರ್ನಿಂದ ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರ ಾಸಿಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ 7 § ಾವು
ನೋಡು ಾ್ತ ನಡೆಯದೇ, *ನಂಬುವವ ಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತೆ್ತೕವೆ.
8 ಇದನು್ನ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸಿ ಾವು ಧೈಯರ್ವುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ
* 5:1 5:1 2 ಕೊರಿ 4:7 † 5:1 5:1 2 ಪೇತ್ರ 1:13-14 ‡ 5:1 5:1 ಾಕರ್
14:58 § 5:2 5:2 1 ಕೊರಿ 15:53-54 * 5:4 5:4 1 ಕೊರಿ 15:54 † 5:5
5:5 ರೋ ಾ. 8:23; 2 ಕೊರಿ 1:22 ‡ 5:6 5:6 ಇಬಿ್ರ. 11:13,14 § 5:7 5:7
1 ಕೊರಿ 13:12 * 5:7 5:7 ೕ ಾ 20:29; 2 ಕೊರಿ 4:18
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†ದೇಹವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕತರ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇರುವುದೇ ಉತ್ತಮವೆಂದು
ಎಣಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 9 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ದೇಹವೆಂಬ
ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ ಅಥ ಾ ಅದನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟದ್ದರೂ
ಸರಿಯೇ, ಕತರ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ
ಗುರಿ ಾಗಿದೆ. 10 ‡ ಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ದೇಹದ
ಮೂಲಕ ನಡೆಸಿದ ಒಳೆ್ಳಯ ಅಥ ಾ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕ
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ §ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾ್ಯ ಾಸನದ
ಮುಂದೆಯ ಾಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿದೆ.
ಸಂ ಾನ ಾಡುವ ಸೇವೆ

11 ಆದ್ದರಿಂದ, ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಭಯವುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾವು,
ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ಎಂಥವರೆಂದು
ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಅದು *ನಿಮ್ಮ ಮನ ಾ್ಸ ಗೆ
ಕೂ ಾ ಗೊ ಾ್ತಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 12 † ಾವು
ನಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ, ಮತೆ್ತ ನಿಮೆ್ಮದುರು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ;
ಅಂತರಂಗವನು್ನ ಅರಿಯದೆ ಅವನ ಹೊರ ತೋರಿಕೆಯನೆ್ನೕ
ನೆಚಿ್ಚ ನಲಿಯುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವನು್ನ ಕೊಡಲು ನೀವು
ಶಕ್ತ ಾಗುತಿ್ತೕರಿ. 13 ‡ನಮಗೆ ಬುದಿ್ಧಭ್ರಮಣೆ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು
ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಾಗಿಯೇ; ಾಗೂ ನಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥಬುದಿ್ಧ ಇದ್ದರೆ ಅದು
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ೕಜನ ಾ್ಕಗಿಯೇ. 14 ಾಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು
ನಮ್ಮನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ; §ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ಒಬ್ಬನು ಸತ್ತಮೇಲೆ
ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತಂ ಾಯಿತೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. 15 ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ಸತ್ತದ್ದರಿಂ ಾಗಿ *ಜೀವಿಸುವವರು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
† 5:8 5:8 ಫಿಲಿ. 1:23 ‡ 5:10 5:10 ತೀತ. 62:12 § 5:10 5:10
ಮ ಾ್ತ 25:31-32; ರೋ ಾ. 14:10; ಅ. ಕೃ. 10:42 * 5:11 5:11 2 ಕೊರಿ
4:2 † 5:12 5:12 2 ಕೊರಿ 3:1 ‡ 5:13 5:13 2 ಕೊರಿ 11:1,16,7; 12:6,11;
ಅ. ಕೃ. 26:24,25 § 5:14 5:14 ರೋ ಾ. 5:15 * 5:15 5:15 ರೋ ಾ.
6:11,12; 14:7
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ತಮ ಾಗಿ ಜೀವಿಸದೇ ತಮಗೋಸ ್ಕರ ಸತು್ತ ಎದು್ದ ಬಂ ಾತನಿ ಾಗಿ
ಜೀವಿಸಬೇಕು. 16 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ †ಇಂದಿನಿಂದ ಾವು ಾರನೂ್ನ
ಾನವ ದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಮೆ್ಮ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ಾವು ಹೀಗೇ ಪರಿಗಣಿಸಿದು್ದಂಟು. ಆದರೆ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಆ
ರೀತಿ ಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 17 ಆದ್ದರಿಂದ ‡ ಾವ ಾದರೂ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲದ್ದರೆ §ಅವನು ನೂತನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. *ಇಗೋ,
ಪೂವರ್ಸಿ್ಥತಿ ಹೋಗಿ ಎ ಾ್ಲ ನೂತನ ಾಯಿತು. 18 ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು
ದೇವರಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದದು್ದ. †ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನು್ನ
ತನಗೆ ಸಂ ಾನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಂ ಾನ ಾಡುವ ಸೇವೆಯನು್ನ
ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ; 19 ಹೇಗೆಂದರೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ದೇವರು
ಜಗತ್ತನು್ನ ತನೊ್ನಡನೆ ಸಂ ಾನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದನೆ; ಮನುಷ ್ಯರ
ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ‡ಅವರ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಾಕದೇ, ಈ ಸಂ ಾನದ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಾರುವಂತೆ ಅದನು್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಹೊರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

20 §ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಯ ಾರಿಗಳು. ದೇವರೇ
ನಮ್ಮ ಮು ಾಂತರ ಕರೆನೀಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ದೇವರೊಡನೆ ನೀವು
ಸಂ ಾನ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾವು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ವಿನಂತಿಸುತೇವೆ. 21 ಾಪವನೆ್ನೕ ಅರಿಯದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವನು್ನ
ದೇವರು ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಪಸ್ವರೂಪಿಯ ಾ್ನಗಿಸಿದರು. ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಾವು ನೀತಿವಂತ ಾಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಹೀಗೆ
ಾಡಿದರು.

6
1 ದೇವರೊಡನೆ ದುಡಿಯುತಿ್ತರುವ ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ

† 5:16 5:16 ಗ ಾ. 2:6; ಫಿಲಿ. 3:7,8; ಕೊಲೊ 2:11 ‡ 5:17 5:17 2 ಕೊರಿ
12:2; ಗ ಾ. 1:22 § 5:17 5:17 ೕ ಾ 3:3; ರೋ ಾ. 6:4; ಗ ಾ. 6:15
* 5:17 5:17ಯೆ ಾ 43:18,19; ಪ್ರಕ 21:5; ಎಫೆ 2:15; 4:24 † 5:18 5:18
ಕೊಲೊ 1:20; ರೋ ಾ. 5:10 ‡ 5:19 5:19 ಕೀತರ್ 32:2; ರೋ ಾ. 4:8; 1 ಕೊರಿ
13:5 § 5:20 5:20 ಎಫೆ 6:20
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ವಿ ಾಪಿಸುವುದೆನೆಂದರೆ; ದೇವರಿಂದ ಪಡೆದ ಕೃಪೆಯನು್ನ
ವ್ಯಥರ್ ಾಡಬೇಡಿರಿ. 2 *“ಸುಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ
ಮನವಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು, ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಿದೆನು” ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳು ಾ್ತನ ಾ್ಲ. ನೋಡಿ, †ಈಗಲೇ

ಆ ಸುಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಾಲವು; ಇಂದೇ ಆ ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿನ. 3 ನಮ್ಮ
ಸೇವೆಯು ಾರ ಮುಂದೆಯೂ ಅವಹೇಳನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗದಂತೆ,
ಾವು ಾರಿಗೂ ಅಡಿ್ಡಯನು್ನ ಒಡ್ಡಲಿಲ್ಲ. 4 ಬದ ಾಗಿ, ಎ ಾ್ಲ
ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸೇವಕರೆಂದು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನು್ನ ಸಮ್ಮತ
ಾಡಿಕೊಂಡು, ಾವು ‡ಸಂಕಟದಲಿ್ಲಯೂ, §ಕೊರತೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ,

ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ, *ಪೆಟು್ಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ, 5 ದೊಂಬಿ, ಕಲಹ,
ಸೆರೆಮನೆ, ಶಿ ಇವುಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. ಮೈಮುರಿದು ಕೆಲಸ
ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ನಿದೆ್ದಗೆಟು್ಟ ಬಳಲಿದೆ್ದೕವೆ; ಹಸಿವಿನಲಿ್ಲ ಸೊರಗಿದೆ್ದೕವೆ;

†ಈ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಬಹು ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ತೋರಿಸಿದೆ್ದೕವೆ.
6 ‡ಶುದ್ಧಮನಸು್ಸ, § ಾನ, ದೀಘರ್ ಾಂತಿ, ದಯೆ, *ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮ,
†ನಿಷ ್ಕಪಟ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿ, 7 ‡ಸತ್ಯ ಾಕ್ಯ, ದೇವರ ಮಹತ್ವ ಇವುಗಳಿಂದ
ಕೂಡಿದವ ಾಗಿ, §ಎಡಬಲಗೈಗಳಲಿ್ಲ ನೀತಿಯೆಂಬ ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. 8 ಾವು ಾನ ಮತು್ತ *ಅವ ಾನ, ಕೀತಿರ್
ಮತು್ತ ಅಪಕೀತಿರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸೇವೆ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಸತ್ಯವಂತ ಾದರೂ
ೕಸ ಾರರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. 9 ಾವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೂ

ಅಪರಿಚಿತರೆನಿ್ನಸಿಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. † ಾಯುವವ ಾಗಿ
ತೋರಿದರೂ, ಬದುಕಿದೆ್ದೕವೆ! ನೋಡಿ, ಶಿ ಗೆ ಗುರಿ ಾದರೂ
* 6:2 6:2 ಯೆ ಾ 49:8; ಲೂಕ 4:19 † 6:2 6:2 ಯೆ ಾ 55:6; ಇಬಿ್ರ. 3:13
‡ 6:4 6:4 ಅ. ಕೃ. 9:16 § 6:4 6:4 2 ಕೊರಿ 12:10 * 6:4 6:4 2 ಕೊರಿ
11:23-27;ಅ. ಕೃ. 16:23 † 6:5 6:5ಅ. ಕೃ. 17:5 ‡ 6:6 6:6 1 ಥೆಸ. 2:10
§ 6:6 6:6 2 ಕೊರಿ 11:6 * 6:6 6:6 ರೋ ಾ. 15:19; 1 ಥೆಸ. 1:5 † 6:6
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ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ, 10 ‡ದುಃಖಪಡುವವ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕವೆ, §ಬಡವ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಅನೇಕರನು್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ; *ಏನೂ
ಇಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಎ ಾ್ಲ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

11 ಕೊರಿಂಥದವರೇ, ಬಿಚು್ಚಮನದಿಂದಲೂ ತೆರೆದ
ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಾವು ನಿ ್ಮಡನೆ ಾತ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. 12 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಸಂಕುಚಿತ ಾವನೆಯೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇರುವು ಾದರೆ ನಿಮ್ಮಲೆ್ಲೕ.
13ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ; ಾವು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪೂಣರ್ ಹೃದಯದಿಂದ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಂತೆ, ನೀವು ನಮ್ಮನು್ನ ಪೂಣರ್
ಹೃದಯದಿಂದ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ.
ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರು ಅನ್ಯಜನಗಳ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ ಕೆಡ ಾರದು

14 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ
†ಇ ್ಜೕಡಿ ಾಗಬೇಡಿರಿ. ಧಮರ್ಕೂ್ಕ, ‡ಅಧಮರ್ಕೂ್ಕ
ಸಹ ಾಸವೇನು? 15 §ಬೆಳಕಿಗೂ, ಕತ್ತಲೆಗೂ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯೇನು?
*ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೂ ಸೈ ಾನನಿಗೂ ಒಪ್ಪಂದವೇನು? ವಿ ಾ್ವಸಿಗೂ
ಅವಿ ಾ್ವಸಿಗೂ ಾಲು ಾರಿಕೆಯೇನು? 16 ದೇವ ಮಂದಿರಕೂ್ಕ,
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಒಪಿ್ಪಗೆಯೇನು? † ಾವು ದೇವರೇ ಹೇಳಿರುವಂತೆ
ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಮಂದಿರ ಾಗಿದೆ್ದೕವ ಾ್ಲ, ‡“ ಾನು
ಅವರಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವೆನು, ಅವರ ನಡುವೆಯೇ ಾ
ತಿರು ಾಡುವೆನು §ಅವರಿಗೆ ಾನೇ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು, ಅವರು
ನನಗೆ ಪ್ರಜೆ ಾಗಿರುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 17 ಆದ್ದರಿಂದ,
‡ 6:10 6:10 ೕ ಾ 16:22; 2 ಕೊರಿ 7:4 § 6:10 6:10 2 ಕೊರಿ 8:9; ಾ.
13:7 * 6:10 6:10ಅ. ಕೃ. 3:6 † 6:14 6:14ಧ ೕರ್ 7:3; ೕ ಾ 23:12;
ಎಜ್ರ. 9:2; ನೆಹೆ 13:25 ‡ 6:14 6:14 ಎಫೆ 5:7,11; 1 ೕ ಾ 1:6 § 6:15
6:15ಅ. ಕೃ. 26:18 * 6:15 6:15 1 ಕೊರಿ 10:21 † 6:16 6:16 ಎಫೆ 2:22;
1 ಕೊರಿ 3:16 ‡ 6:16 6:16 ಾಜ 26:11,12; ವಿ ೕ 29:45; ಪ್ರಕ 2:1; 21:3
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*“ಅನ್ಯಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಬನಿ್ನರಿ ಅವರಿಂದ ಬೇಪರ್ಟು್ಟ ಾಳಿರಿ
ಮಲಿನ ಾದುದನು್ನ ಮುಟ್ಟದಿರಿ” ಎಂದು ಕತರ್ನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
18 ಇದಲ್ಲದೆ, †“ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ
ತಂದೆ ಾಗಿರುವೆನು; ನೀವು ನನಗೆ ಕು ಾರ, ಕು ಾರಿಯರು
ಆಗಿರುವಿರೆಂದು” ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಕತರ್ನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

7
1 ಪಿ್ರಯರೇ, ಈ ಾ ಾ್ದನಗಳು ನಮಗಿರುವುದರಿಂದ, * ಾವು

ದೇ ಾತ್ಮಗಳ ಕಲ್ಮಷವನು್ನ ತೊಲಗಿಸಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಶುಚಿ ಾಡಿಕೊಂಡು
ದೇವರ ಭಯದಿಂದ ಕೂಡಿದವ ಾಗಿ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಸಂಪೂಣರ್ತೆಗೆ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸೋಣ.

ೌಲನು ಾನು ದಲು ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ
ಫಲವುಂಟಾಯಿತೆಂದು ಸಂತೋಷಪಟಿ್ಟದು್ದ

2 †ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ಥಳ ಕೊಡಿರಿ; ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾರಿಗೂ ‡ ಾವು ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ, ಾರಿಗೂ
ಾನಿಯುಂಟು ಾಡಿಲ್ಲ, ಾರನೂ್ನ ವಂಚಿಸಲಿಲ್ಲ. 3 ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸಬೇಕೆಂದು ಾನು ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ;
ನಿಮ್ಮ ತೆ ಾಯುವುದಕೂ್ಕ, ಬದುಕುವುದಕೂ್ಕ ಎನು್ನವಷ್ಟರ
ಮಟಿ್ಟಗೆ §ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲಿ್ಲದಿ್ದೕರೆಂದು ಾನು ದಲೇ
ಹೇಳಿದೆ್ದನ ಾ್ಲ. 4ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಬಹಳ ಭರವಸೆಉಂಟು, ಾಢ ಾದ
ಅಭಿ ಾನವುಂಟು. ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಎದೆಗುಂದದೆ
ಆನಂದಭರಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

5 * ಾವು ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಹಕೆ್ಕ
ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬದ ಾಗಿ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಮಗೆ
* 6:17 6:17ಯೆ ಾ 52:11 † 6:18 6:18 2 ಸಮು 7:8, 14; ಯೆ ಾ 43:6;
ಹೋಶೇ. 1:10 * 7:1 7:1 1 ಪೇತ್ರ 2:11; 1 ಾ. 3:3 † 7:2 7:2 2 ಕೊರಿ
6:11-13 ‡ 7:2 7:2ಅ. ಕೃ. 20:33 § 7:3 7:3 2 ಕೊರಿ 6:11-13 * 7:5
7:5 2 ಕೊರಿ 2:13
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ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದವು. ಹೊರಗೆ ಜಗಳ, ಒಳಗೆ ಭಯ 6 ಆದರೆ
†ದೀ ಾವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ಸಂತೈಸುವ ದೇವರು ‡ತೀತನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂತೈಸಿದನು. 7 ಅವನ
ಬರುವಿಕೆಯಿಂದ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಅವನು ಬಹಳ
ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಹೊಂದಿದೆನೆಂದೂ, ನಿಮ್ಮ ಹಂಬಲ, ನಿಮ್ಮ ದುಃಖ,
ನನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಾಳಜಿ; ಇವುಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಾಗ
ಾನು ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಸಂತೋಷಪಟೆ್ಟನು.
8 ಾನು ಬರೆದ ಪತ್ರದಿಂದ §ನಿಮಗೆ ದುಃಖ ಾಗಿದ್ದರೂ ನನಗೆ

ವಿ ಾದವಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ದುಃಖಪಡಿಸಿತೆಂದು
* ಾನು ದಲು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪ ಪಟಿ್ಟದ್ದರೂ ಈಗ ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ.
9 ನಿಮಗೆ ಾತನೆ ಾಯಿತೆಂದು ಾನು ಈಗ ಸಂತೋಷಪಡದೆ
†ನೀವುದುಃಖಪಟು್ಟ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ಾನ ಾಂತರ ಹೊಂದಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ
ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ
ದುಃಖಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಮಿ್ಮಂ ಾಗಿ ಾವುದರಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮಗೆ
ನಷ್ಟ ಾಗಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ. 10 ‡ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿರುವ
ದುಃಖವು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಾರಣ ಾಗುವ ಾನ ಾಂತರವನು್ನಂಟು
ಾಡುತ್ತದೆ, ಆ ಾನ ಾಂತರದಲಿ್ಲ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಕೆ ್ಕ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ; ಆದರೆ

ಲೋಕದವರಿಗಿರುವಂಥ ದುಃಖವು ಮರಣವನು್ನಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ.
11 ನೀವು ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ಪಟ್ಟ ದುಃಖವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಂಥ
ಶ್ರದೆ್ದಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿತು ನೋಡಿರಿ. ನೀವು ನಿದೋರ್ಷಿಗಳೆಂದು
ಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಎಂಥ ಪ್ರ ಾಸ, ಎಂಥ ರೋಷ; ಎಂಥ
ಭಯ; ಎಂಥ ಹಂಬಲ; ಎಂಥ ಉ ಾ್ಸಹ; ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರನು್ನ ಶಿ ಸಲು
ಎಂಥ ಬಯಕೆ. ನೀವು ಆ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳೆಂದು
ಎ ಾ್ಲ ವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ ತೋರಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. 12 ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆದದು್ದ
§ತಪು ್ಪ ಾಡಿದವನಿಗೆ ದಂಡನೆ ಾಗಲಿ ಎಂದಲ್ಲ, ಆ ತಪಿ್ಪನಿಂದ
† 7:6 7:6 2 ಕೊರಿ 1:4 ‡ 7:6 7:6 ಅ. ಕೃ. 20:33 § 7:8 7:8 2 ಕೊರಿ 2:2
* 7:8 7:8 2 ಕೊರಿ 2:4 † 7:9 7:9 1 ಕೊರಿ 5:2 ‡ 7:10 7:10 2 ಸಮು
12:13;ಅ. ಕೃ. 11:18 § 7:12 7:12 1 ಕೊರಿ 5:1-2
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ನೊಂದವನಿಗೆ ಾ್ಯಯ ದೊರಕಲೆಂದೂ ಅಲ್ಲ; ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗಿರುವ
ಅಕ್ಕರೆ, ಆಸಕಿ್ತಗಳು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಾಗಲೆಂದೇ
ಬರೆದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಉಂಟಾಗಿದೆ.

13 ಅಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತೀತನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ತಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಆತನ ಸಂತೋಷವನು್ನ ಕಂಡು ಾವು ಮತ್ತಷು್ಟ ತೃಪ್ತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
14 ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಅವನ ಮುಂದೆ *ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಗಳಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ
ಾನು ಾಚಿಕೆಪಡಬೇ ಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬದ ಾಗಿ ಾವು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾತುಗಳು ಹೇಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ೕ ಾಗೆಯೇ ಾವು
ತೀತನ ಮುಂದೆ ಆಡಿದ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಾತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವೆಂದು
ಕಂಡುಬಂದವು. 15 ನೀವು ವಿಧೇಯತೆಯಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ
ಅವನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು್ನ † ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಅವನಿಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿ ಹೆಚಾ್ಚಗಿದೆ. 16 ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನಗೆ
ಎ ಾ್ಲ ವಿಧಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಪೂಣರ್ ಭರವಸೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಾನು
ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ.

8
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬಡ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರಿ ಾಗಿ ಹಣದ ಸ ಾಯ
ಾಡುವುದರ ವಿಷಯ
1 ಸಹೋದರರೇ, ಮಕೆದೋನ್ಯದ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತೆ್ತೕವೆ,
2 ಆ ಸಭೆಗಳವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ ತಮ್ಮ
*ವಿಪರೀತ ಾದ ಬಡತನದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಬಹು ಆನಂದದಿಂದ
ತುಂಬಿದವ ಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಔ ಾಯರ್ವುಳ್ಳವ ಾದರು. 3 ಅವರು
ತಮ್ಮ ಶಕಿ್ತಯನು ಾರ ಾಗಿ ಾತ್ರ ಕೊಡದೆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಮೀರಿ
ತಮಿ್ಮಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾವೇ ಉ ಾರ ಾಗಿ ಾನ ಾಡಿದರು. 4 ಇದಕೆ್ಕ ಾನೇ
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ಾ . †ದೇವಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಾವು
ಾಲು ಾರ ಾಗಲು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 5 ಾವು ಇದನು್ನ ನಿರೀ ಸದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಅವರು ಕೊಡದೆ, ದಲು ತಮ್ಮನೆ್ನೕ ಕತರ್ನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟರು;
ಅನಂತರ ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ನಮಗೂ ತಮ್ಮನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸಿದರು. 6ತೀತನು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ ಾಗೆಯೇಧಮರ್ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಪೂರೈಸಬೇಕೆಂದು ಾವು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. 7 ನೀವು
ದೇವರ ಮೇಲಣ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ, ಾ ಾ್ಚತುಯರ್ದಲಿ್ಲ, ಾನದಲಿ್ಲ,
ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಆಸಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ‡ಹೇಗೆ ಸಮೃದ್ಧ ಾಗಿದಿ್ದೕರೋ ಾಗೆಯೇ §ಈ
ಧಮರ್ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಸಮೃದ್ಧ ಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ.

8 ಇದನು್ನ *ಆ ಾರೂಪ ಾಗಿ ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ ಆದರೆ ಇತರರ ಆಸಕಿ್ತಗೆ
ಹೋಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಎಷು್ಟ ಯ ಾಥರ್ ಾದದೆ್ದಂಬುದನು್ನ
ಾಬೀತು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 9 ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಿದೆಯ ಾ್ಲ; †ಆತನು
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಬಡತನದ ಮು ಾಂತರ
ನೀವು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಆತನು
ಬಡವ ಾದನು. 10 ಈ ಧಮರ್ ಾಯರ್ವನು್ನ ಕುರಿತ ನನ್ನ
ಸಲಹೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ;ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ
‡ಒಂದು ವಷರ್ದ ಹಿಂದೆ ನಡೆಸುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ ನೀವು,
ಮುಂದುವರಿಯಲು ಮನಸು್ಸ ಾಡಿದ ಾಗೆಯೇ ಅದನು್ನ
ಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ ತರಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. 11 §ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾ್ರರಂಭಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮನಸು್ಸ ಇರುವ, ಾಗೆಯೇ
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ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಶಕನು ಾರ ಾಗಿ ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿರಿ. 12 ಒಬ್ಬನು
ಕೊಡುವಂತ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿರುವಲಿ್ಲ *ಅವನು ತನ್ನ ೕಗ ್ಯತೆಗೆ
ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಸಮಪರ್ಕ ಾಗಿರುವುದು;
ಅವನಿಗೆ ದೇವರಿಂದ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ದೊರೆಯುವುದು. 13 ಇತರರಿಗೆ
ಕಷ್ಟಪರಿ ಾರವೂ, ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವೂ ಉಂಟಾಗಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ
ಾತ್ಪಯರ್ವಲ್ಲ; 14 ಸ ಾನತ್ವ ಇರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಾತ್ಪಯರ್.

†ಸದ್ಯಕೆ ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಸಮೃದಿ್ಧಯು ಅವರ ಕೊರತೆಯನು್ನ ನೀಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಂದೆ ಅವರ ಸಮೃದಿ್ಧಯು ನಿಮ್ಮ ಕೊರತೆಯನು್ನ ನೀಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಅನುಕೂಲ ಾಗುವುದು. ಹೀಗೆ ಸ ಾನತ್ವವುಂಟಾಗುವುದು.
15 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ‡“ಅತಿ ಾಗಿ
ಶೇಖರಿಸಿದವನಿಗೆ ಅಧಿಕ ಾಗಲಿಲ್ಲ ಮಿತಿ ಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿದವನಿಗೆ
ಕೊರತೆ ಾಗಲಿಲ್ಲ.”
ಧಮರ್ ದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ೌಲನು ೕಗ ್ಯ ಾದ

ಕೆಲವುಪುರುಷರನು್ನ ಕೊರಿಂಥಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
16 ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನನಗಿರುವ ಹಿತ ಚಿಂತನೆಯನು್ನ

ದೇವರು ತೀತನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲಯೂ ಹುಟಿ್ಟಸಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಆತನಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 17 ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು
§ ಾವು ಕೇಳಿಕೊಂ ಾಗ ಅವನು ಒಪಿ್ಪದ್ದನಲ್ಲದೆ ಅ ಾ್ಯಸಕ್ತ ಾಗಿದು್ದ,
ತನ್ನ ಸ್ವಚಿತ್ತದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 18 ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲ *ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸಹೋದರನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. ಈ

ಸಹೋದರನು ಸು ಾ ಾರ್ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಸಭೆಗ ಳಗೆ ಕೀತಿರ್
ಪಡೆದುಕೊಂಡವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 19 ಇದು ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕತರ್ನ
ಮಹಿಮೆ ಾಗಿ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಮನಸ್ಸನು್ನ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾವು ನಡಿಸುವ ಧಮರ್ ಾಯರ್ದ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ
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ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವಂತೆ †ಸಭೆಗಳಿಂದ ಇವನು ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
20 ಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತಿ್ತರುವಂತಹ ಈ ಉ ಾರ ಕೊಡುಗೆಯ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಆಸ್ಪದಕೊಡ ಾರದು. 21 ಾಕೆಂದರೆ ‡ಕತರ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮನುಷ ್ಯರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲಯೂ ೕಗ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ
ಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಉದೆ್ದೕಶ. 22 ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಗಡ ನಮ್ಮ

ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕವೆ; ಾವು ಅನೇಕ
ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಅನೇಕ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅವನನು್ನ
ಪರೀ ಸಿ ಆಸಕ್ತನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ; ಈಗ ಅವನು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಟಿ್ಟರುವ ವಿಶೇಷ ಭರವಸದಿಂದ ಇನೂ್ನ ಬಹು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಆಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 23 ತೀತನನು್ನ ಕುರಿ ಾಗಿ ಹೇಳುವು ಾದರೆ,
ಅವನು ನನ್ನ ಾಲು ಾರನೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ೕಜನ ಾ್ಕಗಿ ನನಗೆ
ಸಹ ಾರಿಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ; ಆ ಸಹೋದರರನು್ನ ಕುರಿ ಾಗಿ
ಹೇಳುವು ಾದರೆ, ಅವರು ಸಭೆಗಳಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರೂ
ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಪ್ರ ಾಶಪಡಿಸುವವರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.
24 ಆದ ಾರಣ ಇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳ. ಾವು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಗಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ
ೕಗ ್ಯತೆಯನು್ನ ಮನದಟು್ಟ ಾಡಿಕೊಡಿರಿ.

9
1 *ದೇವಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತಿ್ತರುವ ಹಣದ ಕುರಿತು
ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. 2 ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನ
ಬಯಕೆ ಏನೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತಂಟು. ಕಳೆದ ವಷರ್ದಿಂದಲೂ
ಅ ಾಯದವರು ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೆಂದು
ಮಕೆದೋನ್ಯದವರ ಮುಂದೆ †ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಗಳು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ.
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕಿ್ತಯು ಅವರಲಿ್ಲ ಬಹುಜನರನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿತು.
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3 ಆದರೂ ಾವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಗಳಿದು್ದ ಆ ಾರರಹಿತ ಾಗದೆ
ಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ‡ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಆ
ಸಹೋದರರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 4 ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಾಗದಿದ್ದರೆ §ಒಂದು
ವೇಳೆ ಮಕೆದೋನ್ಯದವರಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಂದು
ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ಕಂಡು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಇಂಥ ಭರವಸೆ ಇಟಿ್ಟದ್ದಕೆ ್ಕ ಾವು ಾಚಿಕೆಪಡಬೇ ಾದೀತು; ನಿಮಗೂ
ಾಚಿಕೆ ಾಗುವುದೆಂದು ಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 5 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ಈ ಸಹೋದರರು ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು
ದಲೇ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ

ಸ ಾಯ ಾಡುವಂತೆ ಇವರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದು ಅವಶ್ಯವೆಂದು
ನನಗೆ ತೋಚಿತು. ಹೀಗೆ ಈ ಾನ ಒ ಾ್ತಯದ ವಸೂಲಿ ಆಗಿರದೆ
ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಾನ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ೌಲನು ಕೊರಿಂಥದ ಸಭೆಯವರನು್ನ ಉ ಾರ ಾಗಿ
ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದು್ದ

6 ಆದರೆ ಮಿತ ಾಗಿ ಬಿತು್ತವವನು ಮಿತ ಾಗಿ ಕೊಯು್ಯವನು.
ಹೇರಳ ಾಗಿ ಬಿತು್ತವವನು ಹೇರಳ ಾಗಿ ಕೊಯು್ಯ ಾ್ತನೆ. ಇದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. 7 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ನಿಣರ್ಯಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರ ಾರ ಕೊಡಲಿ; *ದುಃಖದಿಂ ಾಗಲಿ
ಬಲವಂತದಿಂ ಾಗಲಿ ಾರೂ ಕೊಡ ಾರದು; ಾಕೆಂದರೆ
†ಸಂತೋಷ ಾಗಿ ಕೊಡುವವನನು್ನ ದೇವರು ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು.
8 ‡ದೇವರು ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಾನಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಾ ಾಳ ಾಗಿ
ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾದ್ದರಿಂದ, ನೀವೂ ಾ ಾಗಲೂ ಎ ಾ್ಲ
ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಸಕಲ ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಹೇರಳ ಾಗಿ ಾಡುವವ ಾಗಿರಬೇಕು. 9 §“ಅವನು ಬಡವರಿಗೆ
‡ 9:3 9:3 1 ಕೊರಿ 16:2 § 9:4 9:4 ಅ. ಕೃ. 20:4 * 9:7 9:7 ಧ ೕರ್
15:10; 2 ಕೊರಿ 8:12 † 9:7 9:7 ವಿ ೕ 25:2 ‡ 9:8 9:8 ಫಿಲಿ. 4:19; ಎಫೆ
3:20 § 9:9 9:9 ಕೀತರ್ 112:9
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ಾ ಾಳ ಾಗಿ ನೀಡುವನು; ಅವನ ನೀತಿಯು ಸ ಾ ಾಲವೂ
ಇರುವುದು.” 10 *ಬಿತು್ತವವನಿಗೆ ಬೀಜವನೂ್ನ, ತಿನು್ನವವನಿಗೆ
ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡು ಾತನು ನಿಮಗೂ ಬಿತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಬೀಜವನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ ಅದನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿ ನಿಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಯರ್ಗಳಿಂ ಾಗುವ
ಫಲಗಳನು್ನ ವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವನು. 11ಹೀಗೆ ನೀವು †ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿದು್ದ ಉ ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡಲು ಶಕ್ತ ಾಗುವಿರಿ;
ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಮತೊ್ತಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರಿ ಾಗ
ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ.
12 ಹೇಗೆಂದರೆ ನೀವು ಾಡುವ ಈ ಧಮರ್ ಾಯರ್ವು
‡ದೇವಜನರ ಕೊರತೆಗಳನು್ನ ನೀಗಿಸುವುದು ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯನು್ನಂಟು ಾಡಲು ಇದು
ಾರಣ ಾಗುತ್ತದೆ. 13 ನೀವು ಾಡುವ ಈ ಸ ಾಯ ಾಗೂ
ನಿಮ್ಮ ೕಗ ್ಯ ಾವವನು್ನ ಅನೇಕರು ನೋಡು ಾಗ, §ನೀವು
ಾಡಿದ ಕಿ್ರಯೆಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ, ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನೀವು

ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದಲೂ, ಅವರಿಗೂ ಮತು್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು
ಉ ಾರ ಾಗಿ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಅವರು *ದೇವರನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡುವರು. 14 ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ವಿ ಾಪನೆ ಾಡಿ
ದೇವರ ಅತಿಶಯ ಾದ ಕೃಪೆಯು ನಿಮಗೆ ದೊರೆತಿರುವುದರಿಂದ
ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಲು ಬಯಸಿರುವರಲ್ಲದೆ ನಿಮ ಾಗಿ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುವರು. 15 †ವಣಿರ್ಸಲ ಾಧ್ಯ ಾದ ಾನಗಳ ನಿಮಿತ್ತ
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.

10
ತನಗೆ ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲವೆಂದು ವಿರೋಧಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಾತಿಗೆ

* 9:10 9:10ಯೆ ಾ 55:10 † 9:11 9:11 1 ಕೊರಿ 1:5 ‡ 9:12 9:12 2
ಕೊರಿ 8; 14 § 9:13 9:13 1 ತಿ . 6:12,13; ಇಬಿ್ರ. 3:4,14; 10:23 * 9:13
9:13ಮ ಾ್ತ 5:16; 1 ಪೇತ್ರ 2:12 † 9:15 9:15 ೕ ಾ 3:16; ಎಫೆ 2:8
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ೌಲನು ಕೊಡುವಉತ್ತರ
1 ೌಲನು ನಮೆ್ಮದುರಿನಲಿ್ಲರು ಾಗ ದೀನ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವನೂ

ದೂರದಲಿ್ಲರು ಾಗ ನಮ್ಮನು್ನ ಕುರಿತು ದಿಟ್ಟತನ ತೋರಿಸುವವನೂ
ಆಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಆ ೌಲನೆಂಬ ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ
* ಾಂತಮನಸ್ಸನೂ್ನ ಾತಿ್ವಕತ್ವವನೂ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, 2 † ಾರು ನಮ್ಮನು್ನ ಲೋಕ
ರೀತಿ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರೆಂದು ಎಣಿಸು ಾ್ತರೋ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ದಿಟ್ಟತನದಿಂದಲೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದೇನೆ. ‡ ಾವು
ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರು ಾಗ ಅಂಥ ದಿಟ್ಟತನವನು್ನ ತೋರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಅವ ಾಶವುಂಟಾಗ ಾರದೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 3 ಾವು
ಲೋಕದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಲೋ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವವರಲ್ಲ.
4 § ಾವು ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಆಯುಧಗಳು ಲೋಕದ
ಆಯುಧಗಳಲ್ಲ. ಅವು ದೇವರ ಎಣಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಲ ಾಗಿದು್ದ
*ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕುವಂಥವುಗ ಾಗಿವೆ. 5 ಾವು
ದೇವ ಾನಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಏಳುವ ಅಹಂ ಾವಗಳನು್ನ
ಧ ್ವಂಸ ಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳನೂ್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವಂತೆ ಸೆರೆಹಿಡಿದು, 6 †ನಿಮ್ಮ ವಿಧೇಯತ್ವವು
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾದ ಮೇಲೆ ‡ಎ ಾ್ಲ ಅವಿಧೇಯತ್ವಕೆ ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾರವನು್ನ
ನೀಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

7 ನೀವು ಾಹ್ಯ ಾದುದು್ದನು್ನ ಾತ್ರ ನೋಡುತಿ್ತೕರಿ.
§ ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನವನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರೆ
ಅವನು ಆಲೋಚನೆ ಾಡಿಕೊಂಡು * ಾನು ಹೇಗೆ
ಕಿ್ರಸ್ತನವನೋ † ಾಗೆ ಾವೂ ಕಿ್ರಸ್ತನವರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.
* 10:1 10:1ಜೆಕ. 9:9,ಮ ಾ್ತ 11:29,ಫಿಲಿ. 2:7-8 † 10:2 10:2 1 ಕೊರಿ 4:18
‡ 10:2 10:2 2 ಕೊರಿ 13:2,10:; 1 ಕೊರಿ 4:21 § 10:4 10:4 2 ಕೊರಿ 6:7,ಎಫೆ
6:11, 1ಥೆಸ. 5:8 * 10:4 10:4ಯೆರೆ 1:10 † 10:6 10:6 2 ಕೊರಿ 2:9, 7:15
‡ 10:6 10:6 ವ 2 ನೋಡಿರಿ § 10:7 10:7 1 ಕೊರಿ 1:12, 14:37 * 10:7
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8 ‡ನಮಗಿರುವ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕುರಿತು ಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಹೊಗಳಿಕೊಂಡರೂ ಾಗೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ
ಾಚಿಕೆಪಡಬೇ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೆಡವಿ ಾಕುವುದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಟು್ಟವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಕತರ್ನು ಈ
ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವವನು. 9 ಾನು ಪತಿ್ರಕೆಗಳಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೆದರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. 10 “ಅವನಿಂದ
ಬಂದ ಪತಿ್ರಕೆಗಳು ಕಠೋರ ಾದವುಗಳೂ, ಪ್ರಬಲ ಾದವುಗಳೂ
ಆಗಿವೆ. §ಆದರೆ ದೈಹಿಕ ಾಗಿ ಅವನು ದುಬರ್ಲನು *ಅವನ
ಾತುಗಳು ನಿಂ ಾತ್ಮಕ ಾದವುಗಳೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳು ಾ್ತರ ಾ್ಲ.”

11 ಅಂಥವರು, ಾವು ದೂರದಲಿ್ಲರು ಾಗ ಪತಿ್ರಕೆಗಳ
ಮೂಲಕ ಾತಿನಲಿ್ಲ ಎಂಥವ ಾಗಿದೆ್ದೕ ೕ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲರು ಾಗ
ಾಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಅಂಥವ ಾಗಿಯೇ ಇದೆ್ದೕವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಮತೊ್ತಬ್ಬರು ಸು ಾತೆರ್ ಾರಿದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಾನು

ಾರುವವನಲ್ಲವೆಂದು ೌಲನು ಹೇಳುವುದು
12 †ತಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವ ಕೆಲವರಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ

ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ
ಾನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಂತೂ ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ತಮ್ಮನು್ನ
ಅಳತೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮನು್ನ ತಮಗೇ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡು
‡ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 13 ಾ ಾದರೋ ನಮ್ಮ ೕಗ ್ಯತೆಗೆ
ಮೀರಿ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳದೇ §ದೇವರು ನಮಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವಂಥ
ಮೇರೆ ಳಗಿದು್ದ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. *ಈ ಮೇರೆ ಳಗಿದು್ದ
ನಿಮ್ಮ ತನಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. 14 ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರು ಾ್ತ
ಇತರರಿಗಿಂತ ದಲು †ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
‡ 10:8 10:8 2 ಕೊರಿ 13:10 § 10:10 10:10 2 ಕೊರಿ 11:21, 2 ಕೊರಿ 12:7
* 10:10 10:10 1 ಕೊರಿ 1:17 † 10:12 10:12 ವ. 18 ನೋಡಿರಿ ‡ 10:12
10:12 ಾ. 26:12 § 10:13 10:13 ರೋ ಾ. 12:3 * 10:13 10:13
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ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲದವರಂತೆ ಮೇರೆಯನು್ನ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿಹೋಗುತಿ್ತಲ್ಲ.
15 ಾವು ಮಿತಿಗಳನು್ನ ಮೀರಿ ಮತೊ್ತಬ್ಬರ ಪ್ರ ಾಸದ ಫಲಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಇವು ನಮ್ಮವು ಎಂದು ಹಿಗು್ಗವವರಲ್ಲ. ಆದರೆ
ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಹೆಚಿ್ಚ ಾಗೆ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಿತಿಯು
ಇನೂ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. 16 ‡ನಿಮಗೆ ಆಚೆಯಿರುವ ಸೀಮೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುವೆವೆಂಬ ನಿರೀ ಯನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದವಷೆ್ಟೕ.
ಮತೊ್ತಬ್ಬರ ಜಾಗದಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಫಲವನು್ನ ಕುರಿತು
ಾವು ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ. 17 §“ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವವನು ಕತರ್ನಲಿ್ಲಯೇ
ಹೆಚ್ಚಳಪಡಲಿ.” 18 ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವವನು
ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ. *ಕತರ್ನು ಾರನು್ನ ಹೊಗಳು ಾ್ತನೋ ಅವನೇ
ೕಗ ್ಯನು.

11
ಾನು ಾರಿದ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಕೊರಿಂಥದವರು ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೊಂದು

ಬೋಧನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡ ಾರದೆಂದು ೌಲನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದು್ದ
1 ಾನು ನನ್ನನು್ನ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವ ಹುಚು್ಚತನವನು್ನ ನೀವು

ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಸಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 2 ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರಲಿ್ಲರುವಂಥ ಚಿಂತೆಯಿಂದಲೇ
ಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಚಿಂತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ
ಒಬ್ಬನೇ ಪುರುಷನಿಗೆ *ಶುದ್ಧ ಕನೆ್ಯ ಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಆತನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಾಡಿಸಿದೆ್ದೕನಲ್ಲ. 3 ಆದರೆ †ಹೇಗೆ ಹವ್ವಳು ಸಪರ್ದ
ಕುಯುಕಿ್ತಗೆ ಒಳ ಾಗಿ ೕಸಹೋದ ೕ ಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲರಬೇ ಾದ ಯ ಾಥರ್ತ್ವವನೂ್ನ ‡ಶುದ್ಧತ್ವವನೂ್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಕೆಟು್ಟಹೋದೀತೆಂದು ನನಗೆ ಭಯ ಾಗಿದೆ. 4 ಾಕೆಂದರೆ
‡ 10:16 10:16ಅ. ಕೃ. 19:21 § 10:17 10:17 1 ಕೊರಿ 1:31,ಯೆರೆ 9:23-24
* 10:18 10:18 ರೋ ಾ. 2:29, 1 ಕೊರಿ 4:5 * 11:2 11:2 ಎಫೆ 5:27, ಪ್ರಕ
14: † 11:3 11:3 ಆದಿ 3:4, 1 ತಿ . 2:14 ‡ 11:3 11:3 2 ಕೊರಿ 6:6
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ಾ ಾದರು ಬಂದು § ಾವು ಬೋಧಿಸಿದ ಯೇಸುವನ್ನಲ್ಲದೆ
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಯೇಸುವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸು ಾಗಲೂ ಇಲ್ಲವೇ
*ನೀವು ಹೊಂದದೆ ಇದ್ದ ಬೇರೆ ವಿಧ ಾದ ಆತ್ಮಪೆ್ರೕರಣೆಯನು್ನ
ಹೊಂದು ಾಗಲೂ, ನೀವು ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದ ಬೇರೊಂದು
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳು ಾಗಲೂ ನೀವು ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದು
ಬಹು ಆಶ್ಚಯರ್. 5 †“ಅತಿಶೆ್ರೕಷ್ಟ ಾದ ಅ ಸ್ತಲರು”ಅನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಅವರಿಗಿಂತ ಾನು ಒಂದರ ಾ್ಲದರೂ ಕಡಿಮೆ ಾದವನಲ್ಲವೆಂದು
ಎಣಿಸುತೆ್ತೕನೆ 6 ‡ ಾನು ಾ ಾ್ಚತುಯರ್ದಲಿ್ಲ ನಿಪುಣನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
§ ಾನದಲಿ್ಲ ಅಲ್ಪನಲ್ಲ. ಇದನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸಮಯಸಂದಭರ್ಗಳಲೂ್ಲ
ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

ಾನು ಕೊರಿಂಥದ ಸಭೆಯಿಂದ ಹಣ ಸ ಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ
ಹೋದದ್ದಕೆ ್ಕ ದೋಷವೆಣಿಸಕೂಡದೆಂದು ೌಲನು ಹೇಳುವುದು

7 *ನೀವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನು್ನ
ಾನೇ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಉಚಿತ ಾಗಿ ಾರಿದರಲಿ್ಲ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೋ? 8 ನಿಮಗೆ
ಸೇವೆ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾನು ಬೇರೆ ಸಭೆಗಳಿಂದ ನೆರವು
ಪಡೆಯುತಿ್ತದೆ್ದ, ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಇತರ ಸಭೆಗಳಿಂದ ಹಣ
ವಸೂಲಿ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದ. 9 ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ †ಖಚಿರ್ಗೆ
ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾರ ಮೇಲೆಯೂ ಾರ
ಾಕಲಿಲ್ಲ. ‡ಮಕೆದೋನ್ಯದಿಂದ ಬಂದ ಸಹೋದರರು ನನಗೆ
ಬೇ ಾದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. § ಾನು ನಿಮಗೆ ಾವುದರಲಿ್ಲಯೂ
ಾರ ಾಗಿರ ಾರದೆಂದು ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು. ಇನು್ನ

§ 11:4 11:4 1 ಕೊರಿ 3:11 * 11:4 11:4 ಗ ಾ. 1:6 † 11:5 11:5 2
ಕೊರಿ 12:11, ಗ ಾ. 2:6 ‡ 11:6 11:6 1 ಕೊರಿ 1:17 § 11:6 11:6ಎಫೆ 3:4
* 11:7 11:7 2 ಕೊರಿ 12:13, ಅ. ಕೃ. 18:3 † 11:9 11:9 ಫಿಲಿ. 4:12, 2 ಕೊರಿ
12:13-14 ‡ 11:9 11:9 ಫಿಲಿ. 4:15-16 § 11:9 11:9 2 ಕೊರಿ 12:16, 1
ಥೆಸ. 2:6
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ಮೇಲೆಯೂ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. 10 *ಈ ನನ್ನ ಹೊಗಳಿಕೆಯನು್ನ
ಅ ಾಯದ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ತಡೆಯ ಾರರೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮುಂದೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 11 ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾನು ಏನನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತಲ್ಲವೇಕೆ? †ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪಿ್ರೕತಿ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದಲೋ?
ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿ ಎಷೆ್ಟಂದು ‡ದೇವರೇ
ಬಲ್ಲನು. 12 ಕೆಲವರು ಾವು ಾಡುತಿ್ತರುವ ಾಯರ್, ಾವು
ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಸರಿಸಮವೆಂದು
ಾದಿಸಲು ಅವ ಾಶವನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ
ಾವ ಆಸ್ಪದವೂ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ಾನೀಗ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನೆ್ನೕ

ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. 13 ಆದರೆ ಅಂಥವರು
§ಸುಳು್ಳ ಅ ಸ್ತಲರೂ, * ೕಸ ಾರ ಾದ ಕೆಲಸದವರೂ, ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿ ಾಣಿಸುವುದಕೆ್ಕ ವೇಷ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವವರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.
14 ಇದೇನೂ ಆಶ್ಚಯರ್ವಲ್ಲ. ಸೈ ಾನನು ಾನೇ ಪ್ರ ಾಶ ರೂಪವುಳ್ಳ
†ದೇವದೂತನ ವೇಷವನು್ನ ಾಕಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ, 15 ಅವನ ಸೇವಕರೂ
ಸಹ ನೀತಿಗೆ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾಣಿಸುವುದಕೆ್ಕ ವೇಷ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವುದು
ಆಶ್ಚಯರ್ವೇನಲ್ಲ. ‡ಅವರ ಅಂ ಾ್ಯವಸೆ್ಥಯು ಅವರ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ
ತಕ್ಕಂತೆಯೇ ಇರುವುದು.

ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮೆಯೂ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ಹೊಂದಿದ
ದಶರ್ನಗಳೂಬಹು ಹೆಚೆ್ಚಂದು ೌಲನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು

16 § ಾರೂ ನನ್ನನು್ನ ಬುದಿ್ಧಹೀನನೆಂದು ತಿಳಿಯ ಾರದೆಂದು
ತಿರುಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಾಗೆ ನೆನಸಿದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ.
ನನ್ನನು್ನ ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿಯೇ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ. ಆಗ ಾನು ಆತ್ಮ
ಪ್ರಶಂಸೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಾದರೂ ಆಸ್ಪದ ಾಗುತ್ತದೆ.
* 11:10 11:10 1 ಕೊರಿ 9:15 † 11:11 11:11 2 ಕೊರಿ 6:11 ‡ 11:11
11:11 2 ಕೊರಿ 11:31, 12:2-3 § 11:13 11:13 ಪ್ರಕ 2:2, ಗ ಾ. 2:4, ಫಿಲಿ.
1:15, 1 ೕ ಾ 4:1 * 11:13 11:13 ಫಿಲಿ. 3:2 † 11:14 11:14 ಗ ಾ.
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17 * ಾನು ಈಗ ಆಡುವ ಾತುಗಳನು್ನ ಕತರ್ನನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿ ಆಡದೆ ಭರವಸದಿಂದ ತನ್ನನು್ನ
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವ ಬುದಿ್ಧಹೀನನಂತೆ ಆಡುತೆ್ತೕನೆ. 18 †ಅನೇಕರು
ಲೋಕಸಂಬಂಧ ಾದ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ
ಾನೂ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 19 ‡ನೀವು ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾಗಿದು್ದ
ಬುದಿ್ಧಹೀನರನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರ ಾ್ಲ 20 ಒಬ್ಬನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನಗೆ ವಶ ಾಡಿಕೊಂಡರೂ, ಒಬ್ಬನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟರೂ, ಒಬ್ಬನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮರಳುಗೊಳಿಸಿ ಹಿಡಿದರೂ,
ಒಬ್ಬನು ತನ್ನನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡರೂ, ಒಬ್ಬನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ
ಹೊಡೆದರೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರ ಾ್ಲ.

21 § ಾವು ಬಲವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದೆ್ದವೆಂಬುದನು್ನ ಾಚಿಕೆಗೇಡಿನಿಂದ
ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾವ ಆ ಾರದಿಂದ ಾವ ಾದರೂ
ದೊಡ್ಡಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೋ ಅದರಿಂದಲೇ ಾನು
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವು ಾಗಿ ಬುದಿ್ಧಹೀನನಂತೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
22 ಅವರು ಇಬಿ್ರಯರೋ? * ಾನೂ ಇಬಿ್ರಯನು. ಅವರು
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೋ? ಾನೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯನು. ಅವರು
ಅಬ್ರ ಾಮನ ವಂಶದವರೋ? ಾನೂ ಅದೇ ವಂಶದವನು.
23 ಅವರು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವಕರೋ? †ಅವರಿಗಿಂತ ಾನು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಸೇವೆ ಾಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಬುದಿ್ಧ ಕೆಟ್ಟವನಂತೆಯೇ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ

ಪ್ರ ಾಸಪಟೆ್ಟನು, ‡ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಸೆರೆಮನೆಯ ಾಸವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ಮಿತಿಮೀರಿ ಏಟುಪೆಟು್ಟಗಳನು್ನ ತಿಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
§ಅನೇಕ ಾರಿ ಮರಣದ ಾ ಳಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 24 ಐದು
* 11:17 11:17 1 ಕೊರಿ, 7:12 † 11:18 11:18 ಫಿಲಿ. 3:3-4 ‡ 11:19
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ಾರಿ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ *ನಲವತು್ತ ಏಟುಗಳು
ಬಿದ್ದವು. 25 †ಮೂರು ಾರಿ ಾರುಕೋಲಿನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆದರು.
‡ಒಂದು ಾರಿ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಕಲೆ್ಲಸೆದರು. §ಮೂರು
ಾರಿ ಾನಿದ್ದ ಹಡಗು ಒಡೆದು ಹೋಯಿತು. ಒಂದು ಾತಿ್ರ ಒಂದು
ಹಗಲು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಕಳೆದೆನು. 26ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ
ಪ್ರ ಾಣಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆನು. ನದಿಗಳ ಅ ಾಯಗಳೂ, ಕಳ್ಳರ
ಅ ಾಯಗಳೂ, *ಸ್ವಂತ ಜನರಿಂದ ಅ ಾಯಗಳೂ, †ಅನ್ಯಜನರಿಂದ
ಅ ಾಯಗಳೂ, ‡ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಅ ಾಯ, ನಿಜರ್ನ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅ ಾಯ,
ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಅ ಾಯ, ಸುಳು್ಳ ಸಹೋದರರೊಳಗಿನಿಂ ಾದ
ಅ ಾಯಗಳೂ ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದವು. 27 ಶ್ರಮೆಪಟು್ಟ ದುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ,
ಎಷೊ್ಟೕ ಾರಿ ನಿದೆ್ದಗೆಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ; ಹಸಿವು ನೀರಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಬಳಲಿದೆ್ದೕನೆ;
ಅನೇಕ ಾರಿ ಊಟ, ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದೆ ಅಲೆದಿದೆ್ದೕನೆ; ಚಳಿ ಾಳಿಯಲಿ್ಲ
ನಡುಗಿದೆ್ದೕನೆ. 28 ಇಂಥ ಇನಿ್ನತರ ಬೇರೆ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲದೆ, ಎ ಾ್ಲ
ಸಭೆಗಳ ಕುರಿ ಾದ ಚಿಂತೆಯು ದಿನದಿನ ನನ್ನನು್ನ ಾಡಿಸುತಿ್ತತು್ತ.
29 § ಾವ ಾದರೂ ಬಲಹೀನ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾನೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಬಲಹೀನ ಾಗದೆ ಇದೆ್ದನೋ? ಾವ ಾದರೂ ತಪಿ್ಪಹೋಗಿದ್ದಲಿ್ಲ
ಾನು ಸಂ ಾಪಪಡದೆ ಇದೆ್ದನೋ?
30 * ಾನು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವು ಾ್ದದರೆ ನನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಯನು್ನ

ಕುರಿತೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 31ನನ್ನ ಾತುಗಳು ಸುಳ್ಳಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ
ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇವರೂ, ತಂದೆಯೂ
ಆಗಿರು ಾತನು ನಿರಂತರ ಸು್ತತಿ ಹೊಂದತಕ್ಕ ದೇವರೇ ಬಲ್ಲನು.
32 †ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾದ ಅರೇತನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದ ಅಧಿಪತಿಯು
* 11:24 11:24 ಧ ೕರ್ 25:3 † 11:25 11:25 ಅ. ಕೃ. 16:22 ‡ 11:25
11:25 ಅ. ಕೃ. 14:19 § 11:25 11:25 ಅ. ಕೃ. 27:41 * 11:26 11:26
ಅ. ಕೃ. 9:23, 13:50 5:17, 1 ಥೆಸ. 2:15 † 11:26 11:26ಅ. ಕೃ. 14:5,19,23;
27:42 ‡ 11:26 11:26ಅ. ಕೃ. 21:31 § 11:29 11:29 1 ಕೊರಿ 8:13, 9:22
* 11:30 11:30 2 ಕೊರಿ 10:10, 12:5,9 † 11:32 11:32ಅ. ಕೃ. 9:24-25
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ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದುದಮಸ್ಕದವರಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಯುತಿ್ತರಲು
33 ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಒಂದು ಬುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಒಂದು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಇಳಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಅವನ ಕೈಯಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋದೆನು.

12
ೌಲನಿ ಾದ ದಶರ್ನಗಳು, ಪ್ರಕಟಣೆ

1 ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದು ಹಿತಕರವಲ್ಲ. ಆದರೂ
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದು ನನಗೆ ಅನಿ ಾಯರ್ ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಕತರ್ನು ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ದಶರ್ನಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
*ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ ರಹಸ್ಯಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 2 †ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲದ್ದ
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು. ಅವನು ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ
ಮೂರನೆಯ ಸ್ವಗರ್ಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟನು. ಅವನು ದೇಹಸಹಿತ ಾಗಿ
ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟನೋ, ಅಥ ಾ ದೇಹರಹಿತ ಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟನೋ
ಾನರಿಯೆನು, ‡ದೇವರೇ ಬಲ್ಲನು. 3-4 ಅವನು §ಪರದೈಸಿ ತನಕ
ಒಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಲೂ, ಆಡಲೂ ಾರದಂತಹ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದನೆಂದೂ ಬಲೆ್ಲನು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ

ಆತನು ದೇಹಸಹಿತ ಾಗಿದ್ದನೋ ಅಥ ಾ ದೇಹರಹಿತ ಾಗಿದ್ದನೋ
ಾನರಿಯೆನು, ದೇವರೇ ಬಲ್ಲನು. 5 ಅವನನು್ನ ಕುರಿ ಾಗಿ
ಾನು ಹೆಮೆ್ಮ ಪಡುವೆನು. ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಕುರಿತಂತೆ *ನನ್ನ
ಬಲಹೀನತೆಯನು್ನ ಕುರಿತಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ.
6 ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೂ
ಾಗೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ † ಾನು ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆನು. ಆದರೂ ಾರೂ

* 12:1 12:1ಗ ಾ. 1:12; 2:2;ಎಫೆ 3:3 † 12:2 12:2 2 ಕೊರಿ 5:17 ‡ 12:2
12:2 2 ಕೊರಿ 11:11 § 12:3-4 12:3-4ಲೂಕ 23:43;ಪ್ರಕ 2:7 * 12:5 12:5
1 ಕೊರಿ 2:3; 2 ಕೊರಿ 11:30 † 12:6 12:6 2 ಕೊರಿ 5:13; 11:16,17
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ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾಣುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅಥ ಾ ನನಿ್ನಂದ ಕೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸ ಾರದು. 7ಈ ಾರಣದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ
ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಹಸ್ಯಗಳು ಬಹು ವಿಶೇಷ ಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ
ಾನು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳದೇ ಸುಮ್ಮನಿರುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನನ್ನನು್ನ
ಅತಿಶಯ ಾಗಿ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆಂದು ಒಂದು ಶೂಲವು ನನ್ನನು್ನ
ತಿವಿಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ದೇಹದೊಳಗೆ ಇರಿಸ ಾಗಿದೆ. ಾನು
ಅಹಂ ಾರಪಡದ ಾಗೆ ಇದು ನನ್ನನು್ನ ತಿವಿತಿವಿದು ಸೈ ಾನನ
ದೂತನಂತೆ ಾಡಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 8ಈನೋವುನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ
‡ಮೂರು ಾರಿ ಕತರ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನು ಆದರೆ 9 ಅದ ಾ್ಕತನು,
§“ನನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ನಿನಗೆ ಾಕು,*ಬಲಹೀನತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ನನ್ನ ಬಲವು
ಪೂಣರ್ ಾಧಕ ಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ,
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಲವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರಬೇಕೆಂದು ನನಗುಂಟಾಗುವ
ಬಲಹೀನತೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಬಹು ಸಂತೋಷ ಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವೆನು.
10 ಆದ್ದರಿಂದ †ಕಿ್ರಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ‡ನನಗೆ ಬಲಹೀನತೆಯಲಿ್ಲಯೂ,
ತಿರ ಾ್ಕರದಲಿ್ಲಯೂ, ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಹಿಂಸೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಮತು್ತ ಇಕ್ಕಟೂ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿ ಾಗಲೂ ಸಂತುಷ್ಟ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಾ ಾಗ ದುಬರ್ಲ ಾಗಿರುವೆನೋ, ಆ ಾಗಲೇ

ಬಲವುಳ್ಳವನೂ ಆಗಿರುತೆ್ತೕನೆ.
ೌಲನು ತನ್ನ ಪ್ರತಿ ಾದವನು್ನ ಮುಗಿಸಿ ಾನು ಕೊರಿಂಥಕೆ್ಕ ಬಂದು

ಎಲ್ಲವನು್ನ ಕ್ರಮಪಡಿಸುವೆನೆಂದು ಹೇಳುವುದು
11 § ಾನು ಹೀಗೆ ಬರೆದು, ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ! ಅದಕೆ್ಕ ನೀವೇ

ನನ್ನನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಡಿದಿರಿ. ನಿಮಿ್ಮಂದ ನನಗೆ ಹೊಗಳಿಕೆಯು
ಉಂಟಾಗಬೇ ಾಗಿತು್ತ, ಾಕೆಂದರೆ * ಾನು ಕೇವಲ ಅಲ್ಪ ಾದರೂ

‡ 12:8 12:8ಮ ಾ್ತ 26:44 § 12:9 12:9ಯೆ ಾ 43:2; ಫಿಲಿ. 4:13 * 12:9
12:9ಯೆ ಾ 40:29-31 † 12:10 12:10 2 ಕೊರಿ 5:15 ‡ 12:10 12:10
ರೋ ಾ. 5:3 § 12:11 12:11 ವ. 6 ನೋಡಿರಿ * 12:11 12:11 1 ಕೊರಿ
3:7; 15:9
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† “ಅತಿಶೆ್ರೕಷ್ಟ ಾದ, ಅ ಸ್ತಲರು” ಅನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗಿಂತಲೂ
ಒಂದರಲಿ್ಲ ಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಾದವನಲ್ಲ. 12 ಾನು ‡ಹಿಂಸೆಯನು್ನ
ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತದಿಂದ ಾಳಿಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲಯೂ, ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಅದು್ಭತಗಳನೂ್ನ, ಾಗೂ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ನಡಿಸಿದ್ದರಲಿ್ಲಯೂ ಒಬ್ಬ §ಅ ಸ್ತಲನಿಗೆ ಇರತಕ್ಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟ ಾದವ ಾ್ಲ.

13 *ನನ್ನನು್ನ ಸಂರ ಸುವ ಾರವನು್ನ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಾಕಲಿಲ್ಲವೆಂಬುವ ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೊರತು ಇ ಾ್ಯವ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮಿ ಾ್ಕದ ಸಭೆಗಳವರಿಗಿಂತ
ಕಡಿಮೆ ಾಡಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ? ನನ್ನ ಈ ತಪ್ಪನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ.
14 ಇಗೋ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ †ಮೂರನೇ ಾರಿ ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಾರ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು
ನಿಮ್ಮ ಸೊತ್ತನು್ನ ಬಯಸದೇ ನಿಮ್ಮನೆ್ನೕ ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಮಕ್ಕಳು
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ಕೂಡಿಸಿಡುವುದು ಧಮರ್ವಲ್ಲ. ಆದರೆ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ ್ಕರ ಕೂಡಿಸಿಡುವುದೇ ಧಮರ್.
15 ‡ ಾನಂತೂ ನನಗಿರುವುದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ ್ಕರ
ಅತಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ವೆಚ್ಚ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ; ನನ್ನನೆ್ನೕ ವೆಚ್ಚ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ ನೀವು

ನನ್ನನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತರೋ? 16 ಆದರೆ ಹೀಗಿರಲು,
§ ಾನು ನಿಮಗೆ ಾರ ಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಉ ಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸಂಚುಹೂಡಿ ಹಿಡಿದೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. 17 ಾನು ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದವರಲಿ್ಲ ಾವನ ಮೂಲಕ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ವಂಚಿಸಿ ಏ ಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನೋ? 18 ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
† 12:11 12:11 2 ಕೊರಿ 9:12; ಅ. ಕೃ. 20:33 ‡ 12:12 12:12 2 ಕೊರಿ
6:4,5 § 12:12 12:12 ಅ. ಕೃ. 19:11,12; ರೋ ಾ. 15:19; 1 ಕೊರಿ 9:1
* 12:13 12:13 2 ಕೊರಿ 9:12; ಅ. ಕೃ. 20:33 † 12:14 12:14 2 ಕೊರಿ 13:1
‡ 12:15 12:15 2 ಕೊರಿ 1:6; ಫಿಲಿ. 2:17; ಕೊಲೊ 1:24; 1 ಥೆಸ. 2:8; 2 ತಿ .
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ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಾನು *ತೀತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡು †ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಸಹೋದರನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟೆ್ಟನು, ತೀತನು

ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಂಚಿಸಿ ಏ ಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನೋ? ಾವಿಬ್ಬರೂ
ಒಂದೇ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ೕ? ಾವು ಅದೇ ಕ್ರಮದಲಿ್ಲ
ಹೆಜೆ್ಜ ಇಡಲಿಲ್ಲ ೕ? 19 ಾವು ಇಷು್ಟ ಹೊತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ಪ್ರತಿ ಾದ ಾಡುತಿ್ತರುವವರೆಂದು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? ‡ದೇವರ
ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲಯೇ, ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲದು್ದ ನಿಮ್ಮ ಭಕಿ್ತವೃದಿ್ಧಗೋಸ ್ಕರವೇ
ಾತ ಾಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 20 § ಾನು ಬರು ಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ

ನೀವು ಇಚಿ್ಛಸಿದ ಪ್ರ ಾರ ಾನು ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇನೋ ಎಂಬ
ಭಯ ನನಗಿದೆ. ಾಗೆಯೇ ಾನು ಇಚಿ್ಛಸಿದ ಪ್ರ ಾರ ನೀವು
ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇನೋ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ನನಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಜಗಳ,ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ,ದೆ್ವೕಷ, ಾ್ವಥರ್ಬುದಿ್ಧ,ಚಾಡಿಹೇಳುವುದು,
ಕಿವಿಯೂದುವುದು, ಉಬಿ್ಬಕೊಳು್ಳವುದು ಕಲಹ ಎಬಿ್ಬಸುವುದು
ಇರಬಹುದೆಂದು ನನಗೆ ಸಂಶಯವುಂಟು. 21 ಾನು ತಿರುಗಿ
ಬಂ ಾಗ ನನ್ನ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಗುರಿ ಾಡುವನೆಂತಲೂ, ದಲಿನಂತೆ ಾಪ ಾಡಿ, ಬಂಡುತನ
* ಾದರತನ, ಕೆಟ್ಟತನಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಡದಿರುವ ಅನೇಕರ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾನು ದುಃಖಪಡಬೇ ಾದೀತೆಂತಲೂ ನನಗೆ
ಭಯವುಂಟು.

13
1 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಮೂರನೆಯ ಾರಿ ಬರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. *“ ಾವ

ದೂರಿದ್ದರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ಾ ಗಳ ಆ ಾರವಿರಬೇಕು,”
ಎಂದು ಲಿಖಿತ ಾಗಿದೆ. 2 ಾನು ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ
†ತಿರುಗಿ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
* 12:18 12:18 2 ಕೊರಿ 8:6 † 12:18 12:18 2 ಕೊರಿ 8:18 ‡ 12:19 12:19
ರೋ ಾ. 1:9; 9:1 § 12:20 12:20 2 ಕೊರಿ 2:1-4; 1 ಕೊರಿ 4:21 * 12:21
12:21 1 ಕೊರಿ 5:1; 1 ಕೊರಿ 6:18 * 13:1 13:1 ಧ ೕರ್ 19:15;ಅರಣ್ಯ 35:30
† 13:2 13:2 2 ಕೊರಿ 13:10; 1 ಕೊರಿ 4:21
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ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆನೋ, ಾಗೆಯೇ ಈಗಲೂ ನಿಮಗೆ: ‡ಪೂವರ್
ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಇನೂ್ನ ನಡಿಸುವವರಿಗೂಮತು್ತಮಿ ಾ್ಕದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 3 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡು ಾ್ತನೆಂಬುವುದಕೆ್ಕ ನೀವು
ಾ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಾನುಹೀಗೆಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆತನುನಿಮ್ಮನು್ನ ಕುರಿತು
ದುಬರ್ಲ ಾಗಿರದೆ §ಶಕ್ತನೇ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ಬಲ ಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಡಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 4 *ಆತನು ಬಲಹೀ ಾವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ
ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಲ್ಪಟ್ಟನು ನಿಜ; †ಆದರೂ ದೇವರ ಬಲದಿಂದ
ಜೀವಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ‡ ಾವೂ ಸಹ ಆತನ ಬಲಹೀ ಾವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ
ಾಲು ಾರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ, §ಆದರೂ ಆತನೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಬಲದಿಂದ
ನಿಮ ಾಗಿ ಬದುಕುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

5ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಇದಿ್ದೕರೋ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನೀವೇ ಪರೀ ಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ ಪರಿಶೋಧಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
*ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ೕ?
ಆತನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆ ೕಗ್ಯರೇ. 6 ಾವಂತೂ
ಆ ೕಗ್ಯರಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದೆಂಬು ಾಗಿ ನನಗೆ
ಭರವಸೆವುಂಟು. 7 ನೀವು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕನೂ ಾಡ ಾರದೆಂದು
ಾವು ದೇವರನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ಇದರಲಿ್ಲ ಾವೇ ಆ ಪರೀ ಗೆ
ಒಳ್ಳ ಾದವರೆಂದು ತೋರಿ ಬರಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಉದೆ್ದೕಶವಲ್ಲ.
ಾವುಆಪರೀ ಗೆ ಒಳ್ಳ ಾದವರೆನಿಸಿಕೊಂಡರೂ ನೀವುಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡುವವ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಉದೆ್ದೕಶ. 8 ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ

ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾವೇನೂ ಾಡ ಾರೆವು, ಸ ಾ್ಯಭಿವೃದಿ್ದಗೋಸ ್ಕರವೇ
ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. 9 † ಾವು ಬಲಹೀನ ಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವು
ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕವೆ; ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವುಪೂಣರ್

‡ 13:2 13:2 2 ಕೊರಿ 12:21 § 13:3 13:3 2 ಕೊರಿ 10:4 * 13:4 13:4
ಫಿಲಿ. 2:7,8; 1 ಪೇತ್ರ 3:18 † 13:4 13:4 ರೋ ಾ. 1:4; 6:4 ‡ 13:4 13:4
2 ಕೊರಿ 12:10 § 13:4 13:4 ರೋ ಾ. 6:8 * 13:5 13:5 ರೋ ಾ. 8:10;
ಗ ಾ. 4:19 † 13:9 13:9 1 ಕೊರಿ 4:10; 2 ಕೊರಿ 4:12; 12:5; 9:10
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ಕ್ರಮಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ.
10 ಇದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದಿರು ಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಕೆಡವಿ ಾಕುವುದಕ್ಕಲ್ಲ ಬದ ಾಗಿ ಕಟು್ಟವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
‡ಕತರ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವಅಧಿ ಾರದಪ್ರ ೕಗದಲಿ್ಲ §ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬಂ ಾಗ ಾಠಿಣ್ಯವನು್ನ ತೋರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವ ಾಶವಿರ ಾರದೆಂದು
ಇದನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಕಡೆ ಾತುಗಳು

11 ಕಡೆಯ ಾಗಿ ಸಹೋದರರೇ, *ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ!
ಕ್ರಮಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಧೈಯರ್ವುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ, †ಏಕ
ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ, ‡ಸ ಾ ಾನದಿಂದಇರಿ;ಆಗಪಿ್ರೕತಿಸ್ವರೂಪನೂ,
§ ಾಂತಿ ಾಯಕನೂ ಆದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವನು.
12 *ಪವಿತ್ರ ಾದ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ವಂದಿಸಿರಿ.
13 †ದೇವಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 14 ‡ನಮ್ಮ
ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯೂ, §ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯೂ,
*ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯೂ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಸಂಗಡವಿರಲಿ.

‡ 13:10 13:10 2 ಕೊರಿ 10:8 § 13:10 13:10 2 ಕೊರಿ 2:3 * 13:11
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