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ಾಕೋಬನು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಾಕೋಬನು ಇದರ ಗ್ರಂಥಕತರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ (1:1), ಇವನು

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಾಯಕನು ಮತು್ತ
ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಸಹೋದರನು ಆಗಿದ್ದನು. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅನೇಕ ತಮ್ಮಂದಿರ
ಪೈಕಿ ಾಕೋಬನು ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು, ಬಹುಶಃ ಇವನು ಅವರಲಿ್ಲ
ಹಿರಿಯವ ಾಗಿರಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಮ ಾ್ತ 13:55 ರಲಿ್ಲರುವ
ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅವನು ದಲಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ದಲು ಅವನು
ಯೇಸುವನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅವನು ಆತನಿಗೆ ಸ ಾಲು ಾಕಿದನು
ಮತು್ತ ಆತನ ನಿ ೕಗವನು್ನ ತ ಾ್ಪಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು ( ೕ ಾ
7:2-5). ತರು ಾಯ ಅವನು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಾದನು.
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪುನರು ಾ್ಥನದ ನಂತರ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಆಯ್ದ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳಲಿ್ಲ
ಇವನು ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು (1 ಕೊರಿ 15:7), ೌಲನು ಇವನನು್ನ ಸಭೆಯ
ಸ್ತಂಭವೆಂದು ಕರೆದನು (ಗ ಾ. 2:9).

ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 40-50 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಕಿ್ರ.ಶ.

50 ರಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಸ ಾಲೋಚನ ಸಮಿತಿಗಿಂತ
ಮುಂಚೆ ಮತು್ತ ಕಿ್ರ.ಶ. 70 ರಲಿ್ಲ ಉಂಟಾದ ದೇ ಾಲಯದ
ವಿ ಾಶಕಿ್ಕಂತಮುಂಚೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ಪತಿ್ರಕೆಯ ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು ಯೂ ಾಯ ಮತು್ತ

ಸ ಾಯರ್ದುದ್ದಕೂ್ಕ ಚದುರಿರುವ ಯೆಹೂದ್ಯ ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಆದರೂ, ಾಕೋಬನ ಆರಂಭಿಕ ವಂದನೆ ಾದ “ಅನ್ಯದೇಶಗಳಲಿ್ಲ
ಚದುರಿರುವ ಹನೆ್ನರಡು ಗೋತ್ರದವರಿಗೆ” ಎಂಬುದನು್ನ ಆಧರಿಸಿ,
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ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಾಕೋಬನ ಮೂಲ ಾಚಕರ ಸ್ಥಳ ಾಗಿರುವ
ಪ್ರಬಲ ಾದ ಾಧ್ಯತೆಗ ಾಗಿವೆ.

ಉದೆ್ದೕಶ
ಾಕೋಬನ ಾ್ಯಪಕ ಾದ ಉದೆ್ದೕಶವನು್ನ ಾಕೋ. 1:2-

4 ರಲಿ್ಲ ನೋಡಬಹುದು. ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ
ಾತುಗಳಲಿ್ಲ, ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ,

ನೀವು ಾ ಾವಿಧ ಾದ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸು ಾಗ ಅದನು್ನ
ಕೇವಲ ಆನಂದಕರ ಾದದೆ್ದಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಗುವ ಪರಿಶೋಧನೆಯು ನಿಮಗೆ ಾಳೆ್ಮಯನು್ನಂಟು
ಾಡುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದನು, ಈ ಾಗವು ಾಕೋಬನ

ಪೆ್ರೕಕ್ಷಕರು ಾ ಾವಿಧ ಾದ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು ಎಂದು
ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಪೆ್ರೕಕ್ಷಕರಿಗೆದೇವರಿಂದ ಾನವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಕರೆಕೊಟ್ಟನು (1:5), ಇದರಿಂ ಾಗಿಅವರು ತಮ್ಮ
ಕಷ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಆನಂದವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಾಕೋಬನ
ಪೆ್ರೕಕ್ಷಕರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲವರು
ಇದ್ದರು. ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗುವುದರ ಬಗೆ್ಗ (4:4) ಾಕೋಬನು
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟನು, ಾಕೋಬನು ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ದೇವರು ತಮ್ಮನು್ನ
ಮೇಲಕೆ್ಕತು್ತವಂತೆ ತಮ್ಮನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿದೇರ್ಶಿಸಿದನು.
ದೇವರ ಮುಂದೆ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ಾನಕಿ್ಕರುವ ಾಗರ್ವೆಂದು
ಅವನು ಬೋಧಿಸಿದನು (4:8-10).

ಮು ಾ್ಯಂಶ
ನಿಜ ಾದ ನಂಬಿಕೆ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ನಿಜ ಾದ ದೈವಭಕಿ್ತಯ ಬಗೆ್ಗ ಾಕೋಬನ ನಿದೇರ್ಶನಗಳು—
1:1-27

2. ನಿಜ ಾದ ನಂಬಿಕೆಯು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ
ಪ್ರದಶಿರ್ಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ— 2:1-3:12
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3. ನಿಜ ಾದ ಾನವು ದೇವರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ— 3:13-5:20

ಕಷ್ಟಗಳನೂ್ನ ದುಷೆ್ಪ ್ರೕರಣೆಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತದು್ದ
1 ದೇವರಿಗೂ *ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೂ ಾಸ ಾಗಿರುವ

† ಾಕೋಬನು ಅನ್ಯದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ‡ಚದುರಿರುವ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
§ಹನೆ್ನರಡು ಗೋತ್ರದವರಿಗೂ ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ.” 2 ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು
* ಾ ಾವಿಧ ಾದ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸು ಾಗ †ಅದನು್ನ
ಕೇವಲ ಆನಂದಕರ ಾದದೆ್ದಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. 3 ಏಕೆಂದರೆ ‡ನಿಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಗುವ ಪರಿಶೋಧನೆಯು ನಿಮಗೆ § ಾಳೆ್ಮಯನು್ನಂಟು
ಾಡುತ್ತದೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯಿರಿ. 4ಆ ಾಳೆ್ಮಯು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಫಲಿಸಲಿ, ಆಗ *ನೀವು ಸವರ್ಸುಗುಣಸಂಪನ್ನರೂ,
ಪರಿಪೂಣರ್ರೂ, ಾವುದಕೂ್ಕ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದವರೂ ಆಗುವಿರಿ.
5 †ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿ ಾದರು ಾನದ ಕೊರತೆಯಿರುವು ಾದರೆ ಅವರು
ದೇವರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ‡ಅದು ಅವರಿಗೆ ದೊರಕುವುದು.
ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಹಂಗಿಸದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉ ಾರ ಾಗಿ

ಕೊಡು ಾತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 6 ಆದರೆ ದೇವರ ಬಳಿ ಬೇಡುವವನು
§ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಂದೇಹಪಡದೆ *ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಸಂದೇಹಪಡುವವನು † ಾಳಿಯಿಂದ ಬಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮುದ್ರದ
ಅಲೆಯಂತೆ ಅತಿ್ತತ್ತ ಅಲೆಯುತಿ್ತರು ಾ್ತನೆ. 7 ಇಂಥವನು ಾನು
* 1:1 1:1 ರೋ ಾ. 1:1; 2 ಪೇತ್ರ. 1:1;ಯೂದ 1: † 1:1 1:1ಅ. ಕೃ. 12:17:
‡ 1:1 1:1 1ಪೇತ್ರ. 1:1: § 1:1 1:1ಲೂಕ 22:30;ಅ. ಕೃ. 26:7: * 1:2 1:2
1ಪೇತ್ರ. 1:6: † 1:2 1:2ಮ ಾ್ತ 5:12;ಅ. ಕೃ. 5:41; ಕೊಲೊ 1:11: ‡ 1:3 1:3
1ಪೇತ್ರ. 1:7: § 1:3 1:3 ರೋ ಾ. 5:6; ಾಕೋಬ 5:11; ಇಬಿ್ರ. 10:36; 2ಪೇತ್ರ.
1:6 * 1:4 1:4 1ಥೆಸ. 5:23;ಮ ಾ್ತ 5:48: † 1:5 1:5 1ಅರಸು. 3:9-12; ಾ.
2:3-6: ‡ 1:5 1:5 ಾಕರ್ 11:24; ೕ ಾ 14:13; 1 ೕ ಾ 3:22; 5:14,15:
§ 1:6 1:6ಮ ಾ್ತ 21:21: * 1:6 1:6 ಾಕರ್ 11:24: † 1:6 1:6ಯೆ ಾ
57:20; ಎಫೆ 4:14:
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ಕತರ್ನಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಹೊಂದುವೆನೆಂದು ಾವಿಸದೆ
ಇರಲಿ. 8 ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ‡ಎರಡು ಮನಸು್ಸಳ್ಳವನು, ತನ್ನ
ನಡತೆಯಲಿ್ಲ ಚಂಚಲ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

9 ದೀನಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸಹೋದರನು ಾನು ಉನ್ನತ ಸಿ್ಥತಿಗೆ
ಬಂದೆನೆಂದು ಉ ಾ್ಲಸಪಡಲಿ. 10 §ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದ
ಸಹೋದರನು ಾನು ದೀನಸಿ್ಥತಿಗೆ ಬಂದೆನೆಂದು ಉ ಾ್ಲಸಪಡಲಿ;
ಏಕೆಂದರೆ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು *ಹುಲಿ್ಲನ ಹೂವಿನಂತೆ ಗತಿಸಿ
ಹೋಗುವನು. 11 †ಸೂಯರ್ನು ಉದಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸುಡುವ
ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹುಲು್ಲ ಾಡಿ, ಹೂವು ಉದುರಿ ಅದರ ರೂಪದ ಸೊಗಸು
ಾಶ ಾಗುತ್ತದೆ; ಾಗೆಯೇ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲಿ್ಲ
ಕುಂದಿಹೋಗುವನು.

12 ‡ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ಧನ್ಯನು. ಅವನು
ಪರಿಶೋಧಿತ ಾದ ಮೇಲೆ ಕತರ್ನು §ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಿಗೆ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆ *ಜೀವದ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಹೊಂದುವನು.

13 ಾ ಾದರೂ ಶೋಧನೆಗೆ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಲ್ಪಡು ಾಗ “ಈಪೆ್ರೕರಣೆಯು
ತನಗೆ ದೇವರಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು” ಹೇಳ ಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ
ದೇವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದಕೆ ್ಕ ಪೆ್ರೕರಣೆ ನೀಡುವವನಲ್ಲ.ಮತು್ತ ಆತನು ಾರನೂ್ನ
ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ ಶೋಧಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. 14ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು
ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದು ಾಶೆಗಳಿಂದ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ಮರುಳುಗೊಂಡವ ಾಗಿ
ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡು ಾ್ತನೆ. 15 ಆ ಮೇಲೆ †ದು ಾಶೆಯು ಗಭರ್ಧರಿಸಿ
ಾಪವನು್ನ ಹೆರುತ್ತದೆ. ಾಪವು ‡ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಮರಣವನು್ನ
ತರುತ್ತದೆ.

16 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರರೇ, ೕಸಹೋಗಬೇಡಿರಿ.
‡ 1:8 1:8 ಾಕೋಬ. 4:8: § 1:10 1:10ಯೆರೆ 9:23: * 1:10 1:10 ಕೀತರ್
102:11; 1 ಕೊರಿ 7:31; 1 ಪೇತ್ರ. 1:24: † 1:11 1:11ಯೆ ಾ 40. 7: ‡ 1:12
1:12 ಾಕೋಬ. 5:11;ಮ ಾ್ತ 10:22; 1ಪೇತ್ರ. 3:14: § 1:12 1:12 ಾಕೋಬ.
2:5: * 1:12 1:12 ಪ್ರಕ 2:10; 3:11; 1 ಕೊರಿ 9:25; 1 ಪೇತ್ರ. 5:4 † 1:15
1:15 ರೋ ಾ. 5:12; 6:23: ‡ 1:15 1:15 ೕಬ. 15:35; ಕೀತರ್ 7:14;ಯೆ ಾ
59:4:
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17 §ಎ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ವರಗಳು ಮತು್ತ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾದ ವರಗಳು
ಮೇಲಿನಿಂದ ಬಂದವುಗಳೇ, ಅವು *ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಬೆಳಕಿಗೆ
ಮೂಲಕತರ್ ಾದ ದೇವರಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತವೆ; †ಆತನು
ನೆರಳಿನಂತೆ ‡ಬದ ಾಗುವವನಲ್ಲ,ಚಂಚಲಚಿತ್ತನೂಅಲ್ಲ. 18ದೇವರು
§ತನ್ನ ಸುಚಿತ್ತದ ಪ್ರ ಾರ ಸತ್ಯ ಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜೀವಕೊಟಿ್ಟವುದರಿಂದ
* ಾವು ಆತನ ಸವರ್ ಸೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಫಲ ಾದೆವು.
ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ವಿ ಾನ

19 †ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ಇದನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ‡ಕಿವಿಗೊಡುವುದರಲಿ್ಲ
ಚುರು ಾಗಿಯೂ, § ಾತ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ನಿ ಾನ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ
*ಕೋಪಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ನಿ ಾನ ಾಗಿಯೂ ಇರಲಿ. 20 ಏಕೆಂದರೆ
ಮನುಷ ್ಯನು ಕೋಪಗೊಂ ಾಗ ದೇವರು ಬಯಸುವ ನೀತಿ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 21ಆದ ಾರಣ †ಎ ಾ್ಲ
ನೀಚತನವನೂ್ನ, ಎ ಾ್ಲ ದುಷ್ಟತನವನೂ್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಮನಸಿ್ಸನೊಳಗೆ
ಬೇರೂರಿರುವ ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿರಿ.
‡ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ರ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಾಮಥ್ಯರ್ವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿರುತ್ತದೆ.
22 ದೇವರ ಾಕ್ಯದ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆಯುವವ ಾಗಿರಿ, ಅದನು್ನ
ಕೇವಲ §ಕೇಳುವವರು ಾತ್ರವೇ ಆಗಿದು್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ
ೕಸಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. 23 ಾವ ಾದರೂ ಾಕ್ಯವನು್ನ

ಕೇಳುವವ ಾಗಿದು್ದ ಅದರಪ್ರ ಾರ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆಅವನು ಕನ್ನಡಿಯಲಿ್ಲ
§ 1:17 1:17 ೕ ಾ 3:27; 1 ಕೊರಿ 4:7: * 1:17 1:17 1 ೕ ಾ 1:5
† 1:17 1:17ಮ ಾ. 3:6: ‡ 1:17 1:17 ಅಥ ಾ, ಗ್ರಹಣದಂತಿರುವ ನೆರಳೂ.
§ 1:18 1:18 ೕ ಾ 1:13: * 1:18 1:18ಯೆರೆ 2:3; ಪ್ರಕ 14:4; ರೋ ಾ.
8:19-23; ಎಫೆ 1:12: † 1:19 1:19 1 ೕ ಾ 2:21: ‡ 1:19 1:19 ಪ್ರಸಂಗಿ
5:1,2: § 1:19 1:19 ಾ. 10:19; 17:27: * 1:19 1:19 ಾ. 14:29:
† 1:21 1:21 ಕೊಲೊ 3:8; 1 ಪೇತ್ರ. 2:1: ‡ 1:21 1:21 1 ಕೊರಿ 15:2; ಎಫೆ
1:13: § 1:22 1:22 ರೋ ಾ. 2:13;ಮ ಾ್ತ 7:21,24-27; ೕ ಾ 13:17:
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ತನ್ನ ಸಹಜ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡಿದ ಮನುಷ ್ಯನಂತಿರುವನು.
24 ಏಕೆಂದರೆ ಇವನು ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ನೋಡಿ ನಂತರ ಾನು
ಹೀಗಿದೆ್ದೕನೆಂಬುದನು್ನ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಮರೆತುಬಿಡುವನು. 25 ಆದರೆ
*ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾದ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಟು್ಟ ಓದಿ, ಮನನ ಾಡಿ ಅದನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವವನು ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ ಮರೆತು ಹೋಗದೆ
ಅದರ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆಯು ಾ್ತ †ತನ್ನ ನಡತೆಯಿಂದ, ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದ
ಧನ್ಯ ಾಗುವನು. 26 ತನ್ನನು್ನ ಸದ್ಭಕ್ತನೆಂದೆಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಾವ ಾದರೂ ‡ತನ್ನ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳದೆ

ತನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸುವವ ಾದರೆ ಅವನ ಭಕಿ್ತಯು
ವ್ಯಥರ್ ಾಗಿದೆ. 27 ಸಂಕಟದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವ §ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರನೂ್ನ,
ವಿಧವೆಯರನೂ್ನ ಪ ಾಂಬರಿಸಿ ತನಗೆ *ಇಹಲೋಕದ ದೋಷವು
ಹತ್ತದಂತೆ ತನ್ನನು್ನ ಾನು ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರ
ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧವೂ, ನಿಮರ್ಲವೂಆಗಿರುವ ಭಕಿ್ತ.

2
ಪಕ್ಷ ಾತವನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ

1ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, *ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟವ ಾದ ನೀವು †ಪಕ್ಷ ಾತಿಗ ಾಗಿರ ಾರದು.
2 ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಉತ್ತಮ ಾದ ವಸ್ತ ್ರಗಳನೂ್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸಭೆ ಳಗೆ
ಬಂ ಾಗ ಮತು್ತ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಮನುಷ ್ಯನು ಕೊಳಕು ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ

* 1:25 1:25 ಅಥ ಾ, ಬಿಡುಗಡೆ ಾದವರಿಗೆ ಇರುವ. ೕ ಾ 8:32; ಗ ಾ. 2:4; 1
ಪೇತ್ರ. 2:16: † 1:25 1:25 ಕೀತರ್ 1:1; ಲೂಕ 11:28: ‡ 1:26 1:26 ಕೀತರ್
39:1; 141:3: § 1:27 1:27 ೕಬ. 31:17,18;ಯೆ ಾ 1:7,23: * 1:27
1:27 1 ತಿ . 5:22; 2 ಪೇತ್ರ. 3:14; 1 ೕ ಾ 5:18: * 2:1 2:1 1 ಕೊರಿ 2:8,
† 2:1 2:1 ವ. 9; ಾಜ 19:15; ಧ ೕರ್ 1:17; 10:17; ಾ. 24:23; ರೋ ಾ.
2:11; ಎಫೆ 6:9:
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ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂ ಾಗ, 3 ನೀವು ಉತ್ತಮ ಾದ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವವನನು್ನ ೌರವದಿಂದ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ
“ನೀವು ಇಲಿ್ಲ ಈ ೌರವ ಆಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂತಲೂ, ಆ
ಬಡ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ‡“ನೀನು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೋ” ಇಲ್ಲವೇ “ಇಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಾಲ್ಮಣೆಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೋ” ಎಂತಲೂ ಹೇಳಿದರೆ, 4 ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ §ಭೇದ ಾವ ಾಡುವವ ಾಗಿದು್ದ, ಾರತಮ್ಯ
ಆಲೋಚನೆಗಳಂತೆ ನಡೆಯುವ ನಿ ಾರ್ರ ಾಡುವವ ಾಗಿರುತಿ್ತೕರಿ
ಅಲ್ಲವೇ?

5 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರರೇ, ಕೇಳಿರಿ ದೇವರು *ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲನ
ಬಡವರನು್ನ †ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರ ಾ್ನಗಿಯೂ, ‡ತನ್ನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಿಗೆ § ಾನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಗಿಯೂ
ಇರಬೇಕೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೇ? 6 ನೀ ಾದರೋ *ಬಡವರನು್ನ
ಅವ ಾನಪಡಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಧಿಸಿ † ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದ
ಮುಂದೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಲ್ಲ ೕ?
7 ನೀವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ‡ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಾಮವನು್ನ ದೂಷಿಸುವವರು
ಅವರಲ್ಲ ೕ?

8 ಆದರೂ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ §“ನಿನ್ನ
ನೆರೆಯವನನು್ನ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು” ಎಂಬ
ಾಜಾ ಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವವ ಾದರೆ, ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ
ಾಡುವವ ಾಗಿರುವಿರಿ. 9 ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ

ನೀವು *ಪಕ್ಷ ಾತಿಗ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾಪ ಾಡುವವ ಾಗಿದು್ದ
ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಪ್ರ ಾರ ತೀ ಾರ್ನಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತೕರಿ.
‡ 2:3 2:3 ಾ. 18:23: § 2:4 2:4 ೕ ಾ 7:24: * 2:5 2:5 1 ಕೊರಿ
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10 ಏಕೆಂದರೆ ಾ ಾದರೂ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೈಕೊಂಡು
ನಡೆದು ಅದರಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪದರೆ
†ಅಂಥವರು ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಪ ಾಧಿ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ.
11 ಏಕೆಂದರೆ ‡ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡ ಾರದೆಂದು ಹೇಳಿದವನೇ
ನರಹತ್ಯ ಾಡ ಾರದೆಂತಲೂ ಹೇಳಿದನು. ಆದ ಾರಣ ನೀನು
ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡದೆ ಇದ್ದರೂ ನರಹತ್ಯ ಾಡಿದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ಮೀರಿದವ ಾಗಿರುತಿ್ತ. 12 ನೀವು §ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನಂಟು
ಾಡುವ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಪ್ರ ಾರ ತೀಪುರ್ಹೊಂದುವವರಿಗೆ

ತಕ್ಕಂತೆ ಾತ ಾಡಿರಿ ಮತು್ತ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. 13 ಏಕೆಂದರೆ
*ಕರುಣೆ ತೋರಿಸದೆ ಇರುವವನಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನಲಿ್ಲ ಕರುಣೆಯು
ತೋರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕರುಣೆಯು ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಮೇಲೆ ಜಯ
ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
ನಂಬಿಕೆ ಂದೇ ಾಲದು ಅದರಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬ

ಬೋಧನೆ
14 ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಒಬ್ಬನು ತನಗೆ ನಂಬಿಕೆಯುಂಟೆಂದು

ಹೇಳಿಕೊಂಡು †ತಕ್ಕ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರ ೕಜನವೇನು?
ಅಂಥ ನಂಬಿಕೆಯು ಅವನನು್ನ ರ ಸುವುದೋ? 15 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
‡ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಇಲ್ಲವೆ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿಗೆ ಉಡಲು
ಬಟೆ್ಟಯೂ ಮತು್ತ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆ ಾರವೂ ಅಗತ್ಯ ಾಗಿರು ಾಗ,
16 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಅವರಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನು್ನ ಪೂರೈಸದೆ
“ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗಿರಿ, ಬೆಚ್ಚಗೆ ಬೆಂಕಿ ಾಯಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ, ಹೊಟೆ್ಟ
ತುಂ ಾ ಊಟ ಾಡಿ” ಎಂದು §ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರ ೕಜನವೇನು?
17 ಾಗೆಯೇ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಜೀರ್ವ ಾದದು.
† 2:10 2:10 ಮ ಾ್ತ 5:19; ಗ ಾ. 3:10: ‡ 2:11 2:11 ವಿ ೕ 20:13,14:
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18 ಆದರೂ ಒಬ್ಬನು; “ನಿನಗೆ ನಂಬಿಕೆಯುಂಟು ಮತು್ತ ನನಗೆ
ಕಿ್ರಯೆಗಳುಂಟು” *ನೀನು ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ನನಗೆ ತೋರಿಸು. † ಾನು ನನ್ನ ಕಿ್ರಯೆಗಳ ಮು ಾಂತರ ನನ್ನ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆಎಂದುಹೇಳುವನಲ್ಲವೇ. 19 ‡ದೇವರು
ಒಬ್ಬನೇ ಎಂದು ನೀನು ನಂಬುತಿ್ತೕ; ಾಗೆ ನಂಬುವುದು ಸರಿ.
ಆದರೆ §ದೆವ್ವಗಳು ಸಹ ಾಗೆಯೇ ನಂಬಿ ಹೆದರಿ ನಡುಗುತ್ತವೆ.
20 ಅವಿವೇಕಿಯೇ, ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆಯು ವ್ಯಥರ್ ಾದದು್ದ
ಎಂದು ನಿನಗೆ ಾಬಿತುಪಡಿಸಬೇಕೋ? 21 ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ
ಅಬ್ರ ಾಮನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾಕನನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ
ಅಪಿರ್ಸಿ ಾಗ *ನೀತಿವಂತನೆಂಬ ನಿಣರ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿದು್ದ
ನಂಬಿಕೆಯ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದಲ್ಲವೇ? 22 ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯು
†ಕಿ್ರಯೆಗ ಂದಿಗೆ ಾಯರ್ ಾಡಿತು್ತ ಮತು್ತ ಆ ‡ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದಲೇ
ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯಉದೆ್ದೕಶವು ನೆರವೇರಿತು ಎಂದು ಾಣುತೆ್ತೕವ ಾ್ಲ.
23 §“ಅಬ್ರ ಾಮನು ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿದನು ಮತು್ತ ಆ ನಂಬಿಕೆ
ಅವನ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ನೀತಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು” ಎಂಬ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ
ಾತು ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬ್ರ ಾಮನು *ದೇವರ

ಸೆ್ನೕಹಿತನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟನು. 24 ಆದುದರಿಂದ ಮನುಷ ್ಯನು,
ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಡು ಾ್ತನೆ ಹೊರತು
ಬರೀ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲ್ಲ ಎಂದು ನೋಡುತಿ್ತೕರಿ. 25 ಅದೇ
ರೀತಿ ಾಗಿ ವೇಶೆ್ಯ ಾದ † ಾ ಾಬಳು ‡ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ತನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಬೇರೆ ಾರಿಯಿಂದ ಅವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದಲೇ ನೀತಿವಂತಳೆಂಬ, ನಿಣರ್ಯವನು್ನ
* 2:18 2:18 ರೋ ಾ. 3:28; ಇಬಿ್ರ. 11:33: † 2:18 2:18ಮ ಾ್ತ 7:16,17;
ಗ ಾ. 5:6: ‡ 2:19 2:19 ಧ ೕರ್ 6:4; 1 ಕೊರಿ 8:6: § 2:19 2:19
ಮ ಾ್ತ 8:29; ಲೂಕ 4:33,34; ಅ. ಕೃ. 16:17; 19:15: * 2:21 2:21 ಆದಿ
22:9,12,16-18 † 2:22 2:22 ಇಬಿ್ರ. 11:17: ‡ 2:22 2:22 1 ಥೆಸ. 1:3:
§ 2:23 2:23 ಆದಿ 15:6; ರೋ ಾ. 4:3; ಗ ಾ. 3:6: * 2:23 2:23 2ಪೂವರ್
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ಹೊಂದಿದಳಲ್ಲವೇ? 26ಆತ್ಮವಿಲ್ಲದದೇಹವುಸತ್ತ ಾ್ದಗಿರುವಪ್ರ ಾರವೇ
ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಸತ್ತ ಾ್ದಗಿದೆ.

3
ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಡುವ ವಿಷಯ

1 *ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಬೋಧಕ ಾದ ನಮಗೆ ಕಠಿಣ ಾದ
ತೀಪುರ್ ಆಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಹಳ ಜನರು
ಬೋಧಕ ಾಗಬೇಡಿರಿ. 2 †ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಾವೆಲ್ಲರೂ
ತಪು ್ಪ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ‡ಒಬ್ಬನು ಾತಿನಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ
ಅವನು ಸವರ್ಸುಗುಣವುಳ್ಳವನೂ §ತನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಸಮಥರ್ನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. 3 ಕುದುರೆಗಳು
ನಮ್ಮ ಇಚೆ್ಚಯಂತೆ ನಡೆಯುವ ಾಗೆ *ಅವುಗಳ ಾಯಿಗೆ ಕಡಿ ಾಣ
ಾಕುತೆ್ತೕವೆ. ಆಗ ಅವುಗಳ ದೇಹವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇ ಾದ ಕಡೆಗೆ

ತಿರುಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆಗುತ್ತದೆ. 4 ಹಡಗುಗಳನು್ನ ಸಹ ಗಮನಿಸಿರಿ.
ಅವು ಬಹು ದೊಡ್ಡವುಗ ಾಗಿದ್ದರೂ ಬಲ ಾದ ಾಳಿಯಿಂದ ದಿಕು ್ಕ
ತಪು ್ಪತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಾವಿಕನು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಚು ಾ ್ಕಣಿಯಿಂದ
ಅವುಗಳನು್ನ ಾನು ಹೋಗ ಬೇ ಾದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
5 ಾಗೆಯೇ ಾಲಿಗೆಯು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗ ಾಗಿದ್ದರೂ †ದೊಡ್ಡ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಬಗೆ್ಗ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಸಣ್ಣ
ಕಿಡಿ ದೊಡ್ಡ ಾಡನೂ್ನ ಸುಡುತ್ತದೆ. 6 ‡ ಾಲಿಗೆಯೂ ಸಹ ಬೆಂಕಿಯೇ.
ಾಲಿಗೆಯೂ ಅಧಮರ್ ಲೋಕರೂಪ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಗಳ ನಡುವೆ
ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. §ಅದು ದೇಹವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಾನೇ ನರಕವೆಂಬ
ಬೆಂಕಿ ಹೊತಿ್ತಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇಡೀ ಾಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚು್ಚತ್ತದೆ.
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7 ಸಕಲ ಜಾತಿಯ ಮೃಗ, ಪ , *ಹರಿ ಾಡುವ ಜಂತು,
ಜಲಚರಗಳನೂ್ನ ಮನುಷ ್ಯರು ಹತೋಟಿಗೆ ತರುವುದುಂಟು ಮತು್ತ
ತಂದದು್ದಂಟು. 8 ಆದರೆ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಾವ ಾನವನೂ
ಹತೋಟಿಗೆ ತರ ಾರನು. ಅದು ಸುಮ್ಮನಿರ ಾರದ ಕೆಡು ಾಗಿದೆ.
†ಮರಣಕರ ಾದ ವಿಷದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. 9 ಅದೇ ಾಲಿಗೆಯಿಂದ
ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ತಂದೆಯನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ, ಅದುದರಿಂದಲೇ
‡ದೇವರ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿ ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ
ಾವು ಶಪಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 10 ಅದೇ ಾಯಿಂದ ಸು್ತತಿ ಮತು್ತ ಾಪ
ಎರಡೂ ಬರುತ್ತವೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, 11 ಒಂದೇ ಬುಗೆ್ಗಯಿಂದ
ಸಿಹಿ ನೀರು ಮತು್ತ ಕಹಿ ನೀರು ಎರಡು ಹೊರಡುವುದುಂಟೇ?
12 ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಎಣೆ್ಣ ಮರದ ಾಯಿ
ಬಿಡುವುದೋ? ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣ ಬಿಡುವುದೋ?
ಾಗೆಯೇಉಪು ್ಪನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಯಿಂದ ಸಿಹಿ ನೀರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಜ ಾದ ಾನದ ಲಕ್ಷಣಗಳು

13 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾನಿಯೂ, ಬುದಿ್ಧವಂತನೂ ಾರು? ಅಂಥವನು
§ಒಳೆ್ಳಯ ನಡತೆಯಿಂದ, * ಾನದ ಲಕ್ಷಣ ಾದ ವಿನಯಶೀಲತೆಯ
ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದ ಅದನು್ನ ತೋರಿಸಲಿ. 14 ಆದರೆ †ತೀಕ್ಷ ್ಣ ಾದ
ಮತ್ಸರವೂ, ಾ್ವ ಾರ್ಭಿ ಾಶೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗೆ
ಇರುವು ಾದರೆ ನೀವು ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಸು ಾ್ಳಡಿ
ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. 15 ‡ಅದು ಮೇಲಿಂದ ಬಂದ ಾನವಲ್ಲ.
ಅದು ಭೂಸಂಬಂಧ ಾದದು್ದ, ೌಕಿಕ ಾದುದು, §ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು್ದ. 16 ಮತ್ಸರವೂ, ಹಗೆತನವೂ ಇರುವ ಕಡೆ
ಗೊಂದಲಗಳೂ, ಸಕಲ ವಿಧದ ನೀಚ ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಇರುವವು. 17ಆದರೆ
* 3:7 3:7 ಸರೀಸೃಪಗಳು † 3:8 3:8 ಕೀತರ್ 140. 3; ರೋ ಾ. 3:13 ‡ 3:9
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ಾಕೋಬನು 3:18 xii ಾಕೋಬನು 4:5

*ಮೇಲಿಂದ ಬರುವ ಾನವು ದಲು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ ಆಮೇಲೆ
†ಸ ಾ ಾನಕರ ಾದದು್ದ, ವಿನಯವುಳ್ಳದು್ದ, ಸಂತೋಷ ಾಗಿ
ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವಂಥದು್ದ, ‡ಕರುಣೆ ಮತು್ತ ಒಳೆ್ಳ ಫಲಗಳಿಂದ
ತುಂಬಿರುವಂಥದು್ದ,ಪಕ್ಷ ಾತವಿಲ್ಲದು್ದ, § ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾದ್ದದುಆಗಿದೆ.
18 *ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವವರು ಸ ಾ ಾನವೆಂಬ
ಬೀಜವನು್ನ †ಬಿತಿ್ತ ನೀತಿಯೆಂಬ ಫಲವನು್ನ ಕೊಯು್ಯವರು.

4
ಜಗಳಗಂಟಿತನ, ಾ್ರಪಂಚಿಕ ಬುದಿ್ಧಯ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

1 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಜಗಳಗಳೂ, ಾ ಾಟಗಳೂ ಎಲಿ್ಲಂದ ಬರುತ್ತವೆ?
ನಿಮ್ಮ ಇಂದಿ್ರಯಗಳಲಿ್ಲ *ಹೋ ಾಡುವ ದು ಾಶೆಗಳಿಂದ
ಬರುತ್ತವಲ್ಲವೇ? 2 ನೀವು ಬಯಸಿದು್ದ ಹೊಂದದೆ ಇದಿ್ದೕರಿ.
ನೀವು ಕೊಲೆ ಾಡಿದರೂ, ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟ್ಟರೂ ಬಯಸಿದ್ದನು್ನ
ಸಂ ಾದಿಸ ಾರದೆ ಇದಿ್ದೕರಿ; ನೀವು ಾ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ,ಜಗಳ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.
ಅದರೂ ನೀವು ದೇವರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳದ ಾರಣ ನಿಮಗೇನೂ
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ. 3 ನೀವು ಬೇಡಿದರೂ ಬೇಡಿದ್ದನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಭೋ ಾಭಿ ಾಷೆಗಳಿ ಾಗಿ ದುರುಪ ೕಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ
†ದುರುದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತಿ್ತಲ್ಲ.
4 ‡ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳೇ, ಇಹಲೋಕದ ಗೆಳೆತನವು ದೇವರಿಗೆ
ಹಗೆತನವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? ಆದ್ದರಿಂದ
§ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ತನ್ನನು್ನ ದೇವರಿಗೆ
ವಿರೋಧಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. 5 *ದೇವರು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
* 3:17 3:17 1ಕೊರಿ 2:6,7: † 3:17 3:17ಇಬಿ್ರ. 12:11: ‡ 3:17 3:17ಲೂಕ
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ಇರಿಸಿರುವ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಅಭಿ ಾನ ಾಪದಿಂದ ನಮಗೋಸ ್ಕರ
ಹಂಬಲಿಸು ಾ್ತನೆಂಬ ವೇದೋಕಿ್ತ ಬರಿ ಾತೆಂದು ನೀವು
ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? 6 †ಆತನು ನಮಗೆ ಹೆಚಾ್ಚದ ಕೃಪೆಯನು್ನ
ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ಆದುದರಿಂದ, “‡ದೇವರು ಅಹಂ ಾರಿಗಳಿಗೆ
ಎದು ಾಳಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ, ದೀನರಿ ಾದರೋ ಕೃಪೆಯನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
7ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿದು್ದ §ಸೈ ಾನನನು್ನ ಎದುರಿಸಿರಿ,
ಆಗ ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು. 8 *ದೇವರ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ, ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರುವನು.
ಾಪಿಗಳೇ, †ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ಶುಚಿ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಎರಡು
ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರೇ, ‡ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ನಿಮರ್ಲ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
9 §ದುಃಖಿಸಿರಿ, ಗೋ ಾಡಿರಿ, ಕಣಿ್ಣೕರಿಡಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ನಗುವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಗೋ ಾಡಿರಿ. ಸಂತೋಷವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಶೋಕಿಸಿರಿ.
10 *ಕತರ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಮೇಲಕೆ್ಕತು್ತವನು.

11 ಸಹೋದರರೇ, †ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ನಿಂದಿಸಬೇಡಿರಿ.
ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ನಿಂದಿಸಿದರೆ ಅಥ ಾ

ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ‡ತೀಪುರ್ ಾಡಿದರೆ ಅವನು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ನಿಂದಿಸಿ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತೀಪುರ್
ಾಡಿದ ಾ ಾಗುವುದು. ಆದರೆ ನೀನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

ತೀಪುರ್ ಾಡಿದರೆ ನೀನು ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿಯೇ
† 4:6 4:6ಯೆ ಾ 54:7, 8;ಮ ಾ್ತ 13:12: ‡ 4:6 4:6 ಾ. 3:34; 1 ಪೇತ್ರ. 5:5;
ಕೀತರ್ 138:6; ಮ ಾ್ತ 23:12; 2 ಕೊರಿ 7:6: § 4:7 4:7 1 ಪೇತ್ರ. 5:8, 9; ಎಫೆ
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ಹೊರತು ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವನಲ್ಲ. 12 §ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟಂಥ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಒಬ್ಬನೇ; ಆತನೇ ಉಳಿಸುವುದಕೂ್ಕ
* ಾಶ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಸಮಥರ್ನು. †ಹೀಗಿರು ಾಗನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ಾರು?

13 ‡“ಈಹೊತು್ತ ಇಲ್ಲವೆ ಾಳೆ ಾವು ಇಂಥ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ
ಒಂದು ವಷರ್ವಿದು್ದ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಿ ಾಭವನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸುತೆ್ತೕವೆ”
ಎನು್ನವವರೇ ಕೇಳಿರಿ. 14 ಾಳೆ ಏ ಾಗುವುದೋ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಯದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಾನವು ಎಂಥದು್ದ? §ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತು್ತ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಾಣದೆ ಹೋಗುವ ಹಬೆಯಂತಿದಿ್ದೕರಿ.

15 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಅಂಥ ಾತನು್ನ ಬಿಟು್ಟ *“ಕತರ್ನ
ಚಿತ್ತ ಾದರೆ ಾವು ಬದುಕಿ ಈ ಕೆಲಸವ ಾ್ನಗಲಿ ಆ ಕೆಲಸವ ಾ್ನಗಲಿ
ಾಡುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 16 ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ

ಅಹಂನಿಂದಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. †ಅಂಥಹೊಗಳಿಕೆಯೆ ಾ್ಲ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕ.
17 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ‡ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಗೊತಿ್ತದರೂ
ಅದನು್ನ ಾಡದೆ ಇರುವವನು ಾಪ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

5
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರ ನಡತೆಯಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

1 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರೇ, *ನಿಮಗೆ ಬರುವ ಸಂಕಟಗಳಿ ಾಗಿ
ಕಣಿ್ಣೕರಿಡಿರಿ, ಗೋ ಾಡಿರಿ. 2 †ನಿಮ್ಮ ಐಶ್ವಯರ್,ಸಂಪತು್ತ ಾಶ ಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳಿಗೆ ನುಸಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. 3 ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳಗಳು ತುಕು ್ಕ
ಹಿಡಿದುಮಣಿ್ಣಗೆಸಮ ಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳತುಕು ್ಕ ನಿಮಗೆವಿರೋಧ ಾಗಿ
§ 4:12 4:12ಯೆ ಾ 33:22; ಾಕೋಬ. 5:9: * 4:12 4:12ಮ ಾ್ತ 10:28:
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ಾಕೋಬನು 5:4 xv ಾಕೋಬನು 5:10

ಾ ಾಗಿದು್ದ,ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಾಂಸವನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡುವುದು.
‡ಅಂತ್ಯ ಾಲ ಬಂದರೂ ಸಂಪತ್ತನು್ನ §ಕೂಡಿಸಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
4 ಇಗೋ, *ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲಿ್ಲನ ಪೈರುಗಳನು್ನ ಕೊಯ್ದದವರ
ಕೂಲಿಯನು್ನ ಕೊಡದೆ ವಂಚಿಸಿದಿರಿ. ಆ ಕೂಲಿಯ ಕೂಗು ಾಗು†
ಪೈರು ಕೊಯ್ದದವರ ಕೂಗು ‡ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಕತರ್ನ ಕಿವಿಗಳನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟವೆ. 5 ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀವು §ಸುಖಭೋಗಿಗ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ
ಇಚೆ್ಛಪೂರೈಸಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದಿ್ದೕರಿ; ವಧೆಯ ದಿನ ಾ್ಕಗಿ ೕ
ಎಂಬಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಕೊಬಿ್ಬಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 6 ನೀವು
ನೀತಿವಂತನನು್ನ ಖಂಡಿಸಿ *ಕೊಂದು ಾಕಿದಿ್ದೕರಿ; ಅವ ಾದರೋ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ.

ಹಿಂಸೆಪಡುವ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರಿಗೆ ್ರೕ ಾ್ಸಹವು
7 ಸಹೋದರರೇ, ಕತರ್ನು ಬರುವ ತನಕ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಿ.

ವ್ಯವ ಾಯ ಾಡುವವರನು್ನ ನೋಡಿರಿ, ಅವನು ಭೂಮಿಯ
ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಫಲ ಾ್ಕಗಿ ಾದಿದು್ದ †ಮುಂ ಾರು, ಹಿಂ ಾರು ಮಳೆಗಳು
ಬರುವ ತನಕ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುವನು. 8 ನೀವೂ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಿ,
‡ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಏಕೆಂದರೆ §ಕತರ್ನ
ಬರೋಣವು ಹತಿ್ತರ ಾಯಿತು. 9 ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು
ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಆಪ ಾದನೆ ಾಡಬೇಡಿರಿ; ಇದರಿಂದ
* ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿ ಾದಿರಿ. ಅಗೋ, † ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯು
ಾಗಿಲಿನಮುಂದೆಯೇ ನಿಂತಿ ಾ್ದನೆ. 10ಸಹೋದರರೇ, ಾಧೆಯನು್ನ
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ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ‡ಕತರ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಾತ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೆ್ನೕ ಾದರಿ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 11 ಇಗೋ,
ಾಳಿಕೊಳು್ಳವವರನು್ನ ಧನ್ಯರೆಂದು ಾವು ಪರಿಗಣಿಸುತೆ್ತೕವಲ್ಲವೇ.
ನೀವು § ೕಬನಲಿ್ಲದ್ದ ಾಳೆ್ಮಯ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಕೇಳಿ *ಕತರ್ನು
ಅವನಿಗೆ ಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ †ಕತರ್ನು ಬಹಳ
ಕರುಣಾ ಾಗರನೂ ಮತು್ತ ದ ಾಳುವೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆಂದು
ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ.
ನಂಬಿಕೆಯ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಕುರಿತದು್ದ

12 ಮುಖ್ಯ ಾಗಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ‡ಆಣೆಯಿಡಲೇ ಬೇಡಿರಿ.
ಆ ಾಶದ ಮೇ ಾಗಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇ ಾಗಲಿ, ಇ ಾ್ಯವುದರ
ಮೇ ಾಗಲಿ ಆಣೆಯಿಡಬೇಡಿರಿ. ೌದೆಂದು ಹೇಳಬೇ ಾದರೆ
ೌದೆನಿ್ನರಿ, ಅಲ್ಲವೆನ್ನಬೇ ಾದರೆ ಅಲ್ಲವೆನಿ್ನರಿ; ಹೀ ಾದರೆ ನೀವು
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 13 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವ ಾದರೂ
ಾಧೆಪಡುವವನು ಇದ್ದರೆ, ಅವನು ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಲಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವ ಾದರೂ ಸಂತೋಷಪಡುವವನು
ಇದ್ದರೆ, §ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡಲಿ. 14 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾವ ಾದರೂ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿರುವವನು ಇದ್ದರೆ, ಅವನು ಸಭೆಯ

ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕರೆದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಲಿ. ಅವರು ಕತರ್ನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ *ಎಣೆ್ಣ ಹಚಿ್ಚ ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ದೇವರನು್ನ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಲಿ. 15 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಾಡಿದ ಾ್ರಥರ್ನೆಯು
ರೋಗಿಯನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಮತು್ತ ಕತರ್ನು ಅವನನು್ನ
ಎಬಿ್ಬಸುವನು; ಅವನು ಾಪ ಾಡಿದವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ದೇವರು
ಆ † ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು. 16 ಹೀಗಿರಲು ನೀವು
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ಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಬೇ ಾದರೆ ‡ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅರಿಕೆ
ಾಡಿ,, ಒಬ್ಬರಿಗೋಸ ್ಕರ ಒಬ್ಬರು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. §ನೀತಿವಂತನ

ಅ ಾ್ಯಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳ ಾ್ರಥರ್ನೆಯು ಬಹು ಾಮಥ್ಯರ್ವುಳ್ಳ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
17 ಎಲೀಯನು ನಮಗೆ ಸ ಾನ ಾದ ಸ್ವ ಾವವುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು,
*ಅವನು ಮಳೆ ಬರ ಾರದೆಂದು ಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಾ್ರಥಿರ್ಸಲು †ಮೂರು
ವಷರ್ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ.
18 ತಿರುಗಿ ಅವನು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಲು ಆ ಾಶವು ಮಳೆಗರೆಯಿತು,
ಭೂಮಿಯು ಫಲಕೊಟಿ್ಟತು.

19 ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ‡ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ ಾದರು ಸತ್ಯ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ತಪಿ್ಪ ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದರೆ §ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಅವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮಗರ್ಕೆ ್ಕ
ತಂದರೆ; 20 ಒಬ್ಬ ಾಪಿಯನು್ನ ತ ಾ್ಪದ ಾಗರ್ದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ,
ಪರಿವತಿರ್ಸಿ *ಅವನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಮರಣದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಬಹು
ಾಪಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದವ ಾದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ್ಲ.

‡ 5:16 5:16 ಅ. ಕೃ. 19:18: § 5:16 5:16 ಆದಿ 18:23-32; 20:17; ಅರಣ್ಯ
11:2; 1 ಅರಸು. 13:6; 17:22; 2 ಅರಸು. 4:33; 19:15-20; 20:2, 5; ೕಬ.
42:8; ಾ. 15:29: * 5:17 5:17 1 ಅರಸು. 17:1; 18:1: † 5:17 5:17

ಲೂಕ 4:25: ‡ 5:19 5:19ಮ ಾ್ತ 18:15; ಗ ಾ. 6:1: § 5:19 5:19 ಾನಿ.
12:3;ಮ ಾ. 2:6: * 5:20 5:20 ರೋ ಾ. 11:14:
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