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ರೋ ಾಪುರದವರಿಗೆ
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ರೋ ಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ೌಲನು

ಎಂದು ರೋ ಾ 1:1 ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ರೋಮ್ನ ಚಕ್ರವತಿರ್ ಾಗಿ
16 ವಷರ್ ವಯಸಿ್ಸನ ನೀರೋ ಸಿಂ ಾಸನಕೆ್ಕ ಏರಿ ಕೇವಲ
ಮೂರು ವಷರ್ಗ ಾದ ನಂತರ ೌಲನು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪಟ್ಟಣ ಾದ
ಕೊರಿಂಥದಿಂದ ರೋ ಾಪುರದವರಿಗೆ ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದನು.
ಪ್ರಮುಖ ಾದ ಈ ಗಿ್ರೕಕ್ ಪಟ್ಟಣವು ಲೈಂಗಿಕ ಅನೈತಿಕತೆಯ
ಮತು್ತ ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಯ ತಿಪೆ್ಪಗುಂಡಿ ಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ
ೌಲನು ರೋ ಾಪುರದವರಿಗೆ ಮನುಷ ್ಯರ ಾಪದ ಅಥ ಾ
ಅದು್ಭತ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಜೀವನವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವ
ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಬಗೆ್ಗ ಬರೆಯು ಾಗ, ಅವನು ಾನು
ಾವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ.
ೌಲನು ಕೆ್ರ ೖಸಿ್ತೕಯ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ವಿಷಯಗಳ, ಎ ಾ್ಲ
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನು್ನ ಾಕು ಾ್ತ ಮು ಾ್ಯಂಶದ ರೂಪುರೇಖೆಯನು್ನ
ರಚಿಸು ಾ್ತನೆ: ದೇವರಪವಿತ್ರತೆ, ಾನವಕುಲದ ಾಪ,ಮತು್ತಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ಒದಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರ ಸುವ ಕೃಪೆ.

ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 57 ರ ನಡುವೆ ಕೊರಿಂಥದಿಂದ

ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಬರವಣಿಗೆಯಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳ ರೋಮ್ಆಗಿರಬಹುದು.

ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ರೋ ಾಪುರದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಪಿ್ರಯರೂ ಾಗು

ದೇವಜನ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರೂ ಆಗಿರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ,



ii

ಅಂದರೆ ರೋಮ್ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ ಾಜ ಾನಿ ಾಗಿದ್ದ ರೋ ಾಪುರದ
ಸಭೆಯಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೆ (ರೋ ಾ 1:7).
ಉದೆ್ದೕಶ
ರೋ ಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯು ಕೆ್ರ ೖಸಿ್ತೕಯ ಸಿ ಾ್ಧಂತದ

ಸ್ಪಷ್ಟ ಾದ ಮತು್ತ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸಿ್ಥತ ಾದ ನಿರೂಪಣೆ ಾಗಿದೆ. ಎ ಾ್ಲ
ಮನುಷ ್ಯರ ಾಪಿಷ್ಠತೆಯನು್ನ ಚಚಿರ್ಸುವುದರ ಮೂಲಕ ೌಲನು
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ದಂಗೆಯಿಂ ಾಗಿ
ಎಲ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಖಂಡಿಸ ಾಯಿತು. ಆದರೂ, ದೇವರು ತನ್ನ
ಕೃಪೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲಡುವ ನಂಬಿಕೆಯ
ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನೀತಿಕರಣವನು್ನ ನೀಡು ಾ್ತನೆ. ಾವು ದೇವರಿಂದ
ನೀತಿಕರಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ, ಕಿ್ರಸ್ತನ ರಕ್ತವುನಮ್ಮ ಾಪವನು್ನಮುಚು್ಚವುದ್ದರಿಂದ
ಾವುವಿ ೕಚನೆಯನು್ನ ಅಥ ಾ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗಿನ ೌಲನ ಪ್ರತಿ ಾದನೆಯು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ತನ್ನ ಾಪದ ಶಿ ಯಿಂದ ಮತು್ತ ಅವನ ಅಥ ಾ ಅವಳ ಾಪದ
ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಹೇಗೆ ರ ಸಲ್ಪಡುವುದು ಎಂಬ ಾಕಿರ್ಕ ಾದ ಮತು್ತ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾದ ನಿರೂಪಣೆಯನು್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ದೇವರ ನೀತಿ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ಾಪದ ಖಂಡನೆಯಸಿ್ಥತಿಮತು್ತ ನೀತಿಯಅವಶ್ಯಕತೆ— 1:18-
3:20

2. ನೀತಿಯು ನೀತಿಕರಣವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ — 3:21-
5:21

3. ನೀತಿಯು ಪವಿತಿ್ರೕಕರಣವನು್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ— 6:1-8:39
4. ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ದೈವಿಕ ಒದಗಿಸುವಿಕೆ— 9:1-11:36
5. ನೀತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯನು್ನ ಾಯರ್ಗತಗೊಳಿಸುವುದು —
12:1-15:13
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ಪೀಠಿಕೆ
1 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಸನೂ, *ಅ ಸ್ತಲ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ

ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನೂ, ದೇವರ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುವುದಕೆ್ಕ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೂ ಆಗಿರುವ ೌಲನು, 2 ರೋ ಾಪುರದಲಿ್ಲ
ದೇವರಿಗೆಪಿ್ರಯರೂ ಾಗು ದೇವಜನ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರೂ
ಆಗಿರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ; 3 †ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಗಿರುವ
ದೇವರಿಂದಲೂ ಕತರ್ ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ
ಾಂತಿಯೂ ಲಭಿಸಲಿ.
4 ದೇವರು ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ

ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯು ದೇವರ
ಮಗನೂ ನಮ್ಮ ಕತರ್ನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕುರಿ ಾದದು್ದ.
5 ಆತನು ವಂಶಕ್ರಮದಿಂದ ಾವೀದನ ಸಂ ಾನದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನೂ
ಪವಿತ್ರ ಾದ ಆತ್ಮನ ಶಕಿ್ತಗನು ಾರ ಾಗಿ ಸತ್ತಮೇಲೆ ಜೀವಿತ ಾಗಿ
ಎದು್ದ ಬಂದು ‡ದೇವಕು ಾರನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೂ
ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. 6 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ
ನೀವೂ ಸಹ ಆ ಅನ್ಯಜನರೊಳಗಿನವ ಾದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ,
7 ಆತನ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧ ಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯೆಂಬ ವಿಧೇಯತ್ವವು
ಉಂಟಾಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾವು ಆತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ §ಕೃಪೆಯನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಅ ಸ್ತಲತನವನೂ್ನ ಹೊಂದಿದೆವು.

8 ದಲು *ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಗೆ
ಬಂದದ್ದರಿಂದ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ
†ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 9 ಾನು ಾ್ರಥರ್ನೆ
ಾಡು ಾಗೆ ಾ್ಲ ಎಡೆಬಿಡದೆ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ವಿ ಾಪನೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

ದೇವರ ಮಗನ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರು ಾ್ತ ದೈವಸೇವೆಯನು್ನ
* 1:1 1:1 1 ಕೊರಿ 1:1; 9:1; 2 ಕೊರಿ 1:1 † 1:3 1:3 1 ಕೊರಿ 1:3, 2 ಕೊರಿ
1:2 ‡ 1:5 1:5ಅ. ಕೃ. 13:33 § 1:7 1:7 ರೋ ಾ. 12:3, 15:15, ಎಫೆ
3:2-3 * 1:8 1:8 ರೋ ಾ. 16:19 † 1:8 1:8 1 ಕೊರಿ 1:4,ಎಫೆ 1:16, ಫಿಲಿ.
1:3-4
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ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತರುವ ದೇವರೇ ನನಗೆ
ಾ . 10 ದೈವಚಿತ್ತದಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲು ಈಗ ಾದರೂ
ಅನುಕೂಲ ಾಗಲೆಂದು ದೇವರಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 11-12 ನನ್ನ
ಮು ಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಆತಿ್ಮೕಕ ವರವೇ ಾದರೂ ದೊರಕಿ ನೀವು
ದೃಢ ಾಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರಅಂದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಮತು್ತ
ನೀವುನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಸ ಾಯಹೊಂದಿಈಪ್ರ ಾರನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಾನು ಧೈಯರ್ಗೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ‡ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು
ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ.

13ಪಿ್ರಯರೇ, ನನ್ನ ಕೆಲಸವು ಇತರ ಅನ್ಯಜನಗಳಲಿ್ಲ ಸಫಲ ಾದಂತೆ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಸಫಲ ಾದೀತೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ಅನೇ ಾವತಿರ್ ಮನಸು್ಸ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗೂ್ಯ ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಅಡಿ್ಡ ಾಯಿತೆಂಬುದು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇ .
14 ಗಿ್ರೕಕರಿಗೂ ಇತರ ಜನಗಳಿಗೂ, ಾನಿಗಳಿಗೂ, ಮೂಢರಿಗೂ
§ತೀರಿಸಬೇ ಾದಒಂದುಋಣನನ್ನಮೇಲಿದೆ. 15ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ
ರೋ ಾಪುರದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮಗೆ ಸಹ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುವುದಕೆ್ಕ
ಾನಂತೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಸು ಾತೆರ್ಯ ಶಕಿ್ತ

16 *ಸು ಾತೆರ್ಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಾಚಿಕೊಳು್ಳವವನಲ್ಲ.
ಆ ಸು ಾತೆರ್ಯು † ದಲು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಆ ಮೇಲೆ ‡ಗಿ್ರೕಕರಿಗೆ
ಅಂತೂ ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಟು ಾಡುವ ದೇವರ
ಬಲಸ್ವರೂಪ ಾಗಿದೆ. 17 ಹೇಗೆಂದರೆ §ದೇವರಿಂದ ದೊರಕುವ
ನೀತಿಯು ಸು ಾತೆರ್ಯಲಿ್ಲ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. *“ನೀತಿವಂತನು
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬದುಕುವನೆಂಬ” ಾಸೊ್ತ ್ರೕಕಿ್ತಯ ಪ್ರ ಾರ
‡ 1:11-12 1:11-12 ರೋ ಾ. 15:22-23 § 1:14 1:14 1 ಕೊರಿ 9:16
* 1:16 1:16 ಕೀತರ್ 40:9-10 † 1:16 1:16 1 ಕೊರಿ 18:18,24: ‡ 1:16
1:16 ಅಂದರೆ ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ § 1:17 1:17 ದೇವರ ನೀತಿ * 1:17 1:17 ಹಬ
2:4, ಗ ಾ. 3:11, ಇಬಿ್ರ. 10:38
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ಆ ನೀತಿಯು ನಂಬಿಕೆಯ ಫಲ ಾಗಿದು್ದ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವಂಥ ಾಗಿದೆ.
ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅಪ ಾಧಿಗಳು

18 ಅನೀತಿಯಿಂದ ಸತ್ಯವನು್ನ ಅಡಿ್ಡ ಾಡುವವ ಾದ
ದುಷ್ಟಮನುಷ ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ ಭಕಿ್ತಹೀನತೆಯ ಮೇಲೆಯೂ,
ದುಷ್ಟತನದ ಮೇಲೆಯೂ †ದೇವರ ಕೋಪವು ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಇಳಿದುಬರುತ್ತದೆ, 19 ಾಕೆಂದರೆ ‡ದೇವರ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ತಿಳಿಯಬಹು ಾದದು್ದ ಅವರ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಅದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ದೇವರೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವನು. 20ಹೇಗೆಂದರೆ
ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಣದಿರುವ ಆತನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂದರೆ ಆತನ ನಿತ್ಯ
ಶಕಿ್ತಯೂ, ದೈವತ್ವವೂ, ಜಗದುತ್ಪತಿ್ತ ದಲುಗೊಂಡು §ಆತನು
ಾಡಿದ ಸೃಷಿ್ಟಗಳ ಮೂಲಕ ಬುದಿ್ಧಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಿ ಾಣಬರುತ್ತದೆ.

ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ನೆಪವನು್ನ ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
21 ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿದ್ದರೂ
ಅವರು ಆತನನು್ನ ದೇವರೆಂದು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆತನ
ಉಪ ಾರಗಳನು್ನ ನೆನಸಿ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲಿಲ್ಲ. *ಅವರು ಎಷೆ್ಟೕ
ವಿಚಾರ ಾಡಿದರೂ ಫಲ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದ ಅವರ
ಮನಸು್ಸ ಕತ್ತ ಾಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ. 22 † ಾವು ಾನಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು
ಹುಚ್ಚ ಾದರು. 23 ‡ಲಯವಿಲ್ಲದ §ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಅವರು
ಾಶ ಾಗುವ ಮನುಷ ್ಯ, ಪಶು, ಪ , ಸರಿಸೃಪಗಳು ಇ ಾ್ಯದಿಗಳ
ರೂಪಗ ಂದಿಗೆ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡರು.

24 ಆದ ಾರಣ ಅವರು ಮನಸಿ್ಸನ ದು ಾಶೆಗಳಂತೆ ನಡೆದು
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ತ ್ಮಳಗೆ ಾನಹೀನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ
† 1:18 1:18 ಎಫೆ 5:6, ಕೊಲೊ 3:6 ‡ 1:19 1:19 ರೋ ಾ. 2:14-15
§ 1:20 1:20 ಕೀತರ್ 19:1-6 * 1:21 1:21 ಎಫೆ 4:17-18 † 1:22 1:22
1 ಕೊರಿ 1:20 ‡ 1:23 1:23 1 ತಿ . 1:17 § 1:23 1:23 ಕೀತರ್ 106:20,
ಯೆರೆ 2:11,
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ಎಂದು *ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಹೊಲ ಾದ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಗಳಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಟ್ಟನು. 25ಅವರು ಸತ್ಯ ದೇವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅಸತ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸೃಷಿ್ಟ ಕತರ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸದೆ ಸೃಷಿ್ಟಯನೆ್ನೕ
ಪೂಜಿಸಿ ಆ ಾಧಿಸುವವ ಾದರು. ಆದರೆ, ಆತನೇ †ನಿರಂತರ
ಸು್ತತಿ ಹೊಂದತಕ್ಕವನು, ಆಮೆನ್. 26 ಅವರು ಇಂಥದ್ದನು್ನ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ‡ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಕೇವಲ ಲಜಾ್ಜಸ್ಪದ ಾದ
ಾ ಾಭಿ ಾಷೆಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಅವರ ಹೆಂಗಸರು
ಾ್ವ ಾವಿಕ ಾದ ಭೋಗವನು್ನ ತೊರೆದು ಸ್ವ ಾವಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾದ
ಾಮಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. 27 ಅದರಂತೆ ಪುರುಷರು ಸಹ
ಾ್ವ ಾವಿಕ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಸಂಗವನು್ನ ತೊರೆದು ತಮ್ಮತಮ್ಮಲಿಯೇ
ಾ ೕದೆ್ರೕಕಗೊಂಡರು; ಸಲಿಂಗ ಾಮಿಗ ಾದರು; ಲಜಾ್ಜಹೀನ ಾಗಿ
ವತಿರ್ಸಿದರು; ತಮ್ಮ ದುನರ್ಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

28 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ತಮಗಿದ್ದ ದೇವರ ಾನವನು್ನ
ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಾಡ ಾರದ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವವ ಾಗುವಂತೆ
§ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಅಶಿ್ಲೕಲ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು.
29ಹೇಗೆಂದರೆ ಅವರು ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಅ ಾ್ಯಯ, ದು ಾರ್ಗರ್ತನ,
ಲೋಭ ದುಷ್ಟತ್ವಗಳಿಂದಲೂ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ, ಕೊಲೆ, ಜಗಳ, ೕಸ,
ಹಗೆತನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಾದರು. 30 ಅವರು ಸುಳು್ಳಸುದಿ್ದ
ಹಬಿ್ಬಸುವವರೂ,ಚಾಡಿಹೇಳುವವರೂ, ದೇವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರೂ,
ಸೊಕಿ್ಕನವರೂ, ಅಹಂ ಾರಿಗಳೂ, ಬ ಾಯಿಕೊಚು್ಚವವರೂ, ಕೇಡನು್ನ
ಕಲಿ್ಪಸುವವರೂ, 31 ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ ಾತನು್ನ ಕೇಳದವರೂ
ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದವರೂ, ಾತಿಗೆ ತಪು ್ಪವವರೂ,ಮಮತೆಯಿಲ್ಲದವರೂ,
ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದವರೂ ಆದರು. 32 ಇಂಥವುಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವವರು
*ಮರಣಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂಬ ದೇವವಿಧಿಯು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ
* 1:24 1:24 ರೋ ಾ. 1:26,28 † 1:25 1:25 ರೋ ಾ. 9:5 ‡ 1:26
1:26 ರೋ ಾ. 1:24,28 § 1:28 1:28 ರೋ ಾ. 1:24,26 * 1:32 1:32
ರೋ ಾ. 6:21
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ಅವರು ಾವೇ ಅವುಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಾಡುವವರನೂ್ನ
ಹೊಗಳು ಾ್ತ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸು ಾ್ತರೆ.

2
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದರೂ ಅಪ ಾಧಿಗಳೇ

1ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲೈ ಮನುಷ ್ಯನೇ,ಮತೊ್ತಬ್ಬರಲಿ್ಲ ದೋಷ ಹುಡುಕುವ
ನೀನು ಾವ ಾದರೂ ಸರಿಯೇ, *ನಿನಗೆ ಅದರಿಂದ ಕ್ಷಮೆಯಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ, †ಮತೊ್ತಬ್ಬರಲಿ್ಲ ದೋಷ ಹುಡುಕುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ

ನೀನೇ ದೋಷಿಯೆಂದು ತೀಪುರ್ ಾಡಿಕೊಂಡ ಾ ಾಯಿತು.
ಮತೊ್ತಬ್ಬರಲಿ್ಲ ದೋಷವೆಣಿಸುವ ನೀನು ಆ ದೋಷಗಳನೆ್ನೕ
ಾಡುತಿ್ತೕಯ ಾ್ಲ. 2 ಅಂಥವುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರ

ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಕೊಡುವ ತೀಪುರ್ ಸತ್ಯಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿಯೇ
ಇರುವುದೆಂದು ಾವು ಬಲೆ್ಲವು. 3 ಇದನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸು ಎಲೈ
ಮನುಷ ್ಯನೇ,ಅಂಥವುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರಲಿ್ಲ ದೋಷಹುಡುಕಿ,
ನೀನು ಅವುಗಳನೆ್ನೕ ಾಡುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ ದೇವರ ದಂಡನೆಯ
ತೀಪರ್ನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡೇನೆಂದು ೕಚಿಸುತಿ್ತೕ ೕ? 4 ಅಥ ಾ
ಆತನ ‡ಅ ಾರ ಾದ ದಯೆ, §ಸಹನೆ, *ದೀಘರ್ ಾಂತಿಗಳನು್ನ
ಕೇವಲ ಾಗಿ ೕಚಿಸಿ, ನಿನ್ನ †ಮನಸು್ಸ ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಪೆ್ರರೇಪಿಸುವ ದೇವರ ಒಳೆ್ಳತನದ ಅರಿವು ನಿನಗಿಲ್ಲ ೕ? 5 ನೀನು
ನಿನ್ನ ಂಡತನವನೂ್ನ, ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪವಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನದವರೆಗೂ ನಿನ ಾಗಿ ದೇವರ ಕೋಪವನು್ನ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇದಿ್ದೕ. 6 ‡ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರವರ
ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು, 7 ಾರು ಪ್ರಶಂಸೆ,
ೌರವ, ಮತು್ತ ಭ್ರಷ್ಟರಹಿತ ಜೀವನ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ

* 2:1 2:1 ರೋ ಾ. 1:20 † 2:1 2:1ಮ ಾ್ತ 7:2 ‡ 2:4 2:4ಎಫೆ 1:17,18;
2:4,7 § 2:4 2:4 ರೋ ಾ. 3:26 * 2:4 2:4 ರೋ ಾ. 9:22 † 2:4
2:4 2ಪೇತ್ರ 3:9,15 ‡ 2:6 2:6 ೕಬ 34:11; ಕೀತರ್ 62:12; ಾ. 24:12;ಯೆರೆ
17:10; 32:19;ಮ ಾ್ತ 16:27; 2 ಕೊರಿ 5:10
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ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಾಡು ಾ್ತರೋ, ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಕೊಡುವನು. 8 ಾರು ಾ್ವಥರ್ ಾಧಕ ಾಗಿದು್ದ, ಸತ್ಯವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸದೆ ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಅನುಸರಿಸು ಾ್ತರೋ, ಅವರ ಮೇಲೆ
ದೇವರ ಕೋಪ ಮತು್ತ ೌದ್ರಗಳು ಬರುವವು. 9 ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ದಲು ಅನಂತರ ಗಿ್ರೕಕರಿಗೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ

§ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನ ಮೇಲೂ ಸಂಕಟವೂ, ಾತನೆಯೂ
ಬರುವವು. 10 ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ದಲು, ಅನಂತರ ಗಿ್ರೕಕರಿಗೆ,
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ ೌರವವೂ, ಾನವೂ,
ಮನ ಾಂತಿಯೂಉಂಟಾಗುವವು. * 11 †ದೇವರಲಿ್ಲ ಪಕ್ಷ ಾತವಿಲ್ಲ.

12 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಾಪ ಾಡಿದವರು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಾಶಹೊಂದುವರು; ಮತು್ತ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿದು್ದ ಾಪ ಾಡಿದವರು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ತೀಪರ್ನು್ನ ಹೊಂದುವರು.
13 ‡ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಾರೂ ದೇವರ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೀತಿವಂತ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರೇ
ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಡುವರು. 14 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಲ್ಲದ
ಅನ್ಯಜನರು § ಾ್ವ ಾವಿಕ ಾಗಿ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದಂತೆ
ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಅವರು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದರೂ,
ತಮಗೆ ಾವೇ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 15 ಇದರಿಂದ ಅವರು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಾತ್ಪಯರ್ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸು ಾ್ತರೆ. ಇದಕೆ್ಕ ಅವರ ಮನಸು್ಸ ಸಹ ಾ
ನುಡಿಯುತ್ತದೆ; ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಾದಿಪ್ರತಿ ಾದಿಗಳಂತೆ,
ಇದು ತಪೆ್ಪಂದು ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 16 * ಾನು ಾರುವ
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* 2:16 2:16 ರೋ ಾ. 16:25,26; 2 ತಿ . 2:8; ಗ ಾ. 1:11
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ಸು ಾತೆರ್ಯಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸಿರುವ ಪ್ರ ಾರ †ದೇವರು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಮನುಷ ್ಯರ ಗುಟು್ಟಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸುವ
ದಿನದಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇದೆ ಾ್ಲ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು.

17 ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯನೆನಸಿಕೊಂಡು, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ
ಭರವಸವಿಟು್ಟ, ದೇವರಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ಸಂತೋಷಿಸಿ,
18 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಿಂದ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಹೊಂದಿ, ಆತನ ಚಿತ್ತವನು್ನ
ಬಲ್ಲವನೂ, ಇದು ತಕ್ಕದು್ದ ಅದು ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ವಿವೇಚಿಸುವವನೂ
ಆಗಿದಿ್ದೕಯೆ. 19 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಾನಸತ್ಯಗಳ ಸ್ವರೂಪವೇ
ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ‡ಕುರುಡರಿಗೆ ಾರಿತೋರಿಸುವವನೂ,
ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಬೆಳಕೂ, 20 ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ
ಶಿಕ್ಷಕನೂ, ಾಲಕರಿಗೆ ಉ ಾ ಾ್ಯಯನೂ, ಆಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು
ನಂಬಿಕೊಂಡಿದಿ್ದಯೇ, 21 §ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆಉಪದೇಶ ಾಡುವ ನಿನಗೆ
ನೀನೇ ಉಪದೇಶ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದಿ್ದೕ ೕ? ಕದಿಯ ಾರದೆಂದು
ಬೋಧಿಸುವ ನೀನೇ ಕಳ್ಳತನ ಾಡುತಿ್ತಯೇನು? 22 ಾದರ
ಾಡ ಾರದೆಂದು ಹೇಳುವ ನೀನೇ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡುತಿ್ತೕ ೕ?

ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುವ ನೀನು ದೇ ಾಲಯವನೆ್ನೕ
ದೋಚುತಿ್ತಯೇನು? 23 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ
ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವ ನೀನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಮೀರಿ ನಡೆದು ದೇವರನು್ನ
ಅವ ಾನಪಡಿಸುತಿ್ತೕ ೕ? 24 *“ನಿಮ್ಮ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅನ್ಯಜನರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಾಮವು ದೂಷಣೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುತಿ್ತದೆಂದು”
ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ.

25 †ನೀನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆಯುವವ ಾದರೆ
ಸುನ್ನತಿಯೆಂಬ ಸಂ ಾ್ಕರವು ನಿನಗೆ ಪ್ರ ೕಜನಕರ ಾಗಿದೆ;
ಆದರೆ ನೀನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಮೀರಿ ನಡೆಯುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ
† 2:16 2:16 ರೋ ಾ. 3:6; 14:10; 1 ಕೊರಿ 4:5;ಅ. ಕೃ. 10:42; 17:31; ೕ ಾ
5:22 ‡ 2:19 2:19ಮ ಾ್ತ 15:14 § 2:21 2:21ಮ ಾ್ತ 23:3-28; 15:1-9
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ನಿನಗೆ ಸುನ್ನತಿಯಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಂ ಾಯಿತು. 26 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
‡ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ನೇಮಗಳ ಪ್ರ ಾರ
ನಡೆದರೆ ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಸುನ್ನತಿಯಿದ್ದವನಂತೆ
ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? 27 ನೀವು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದರಿ;
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ; ಆದರೂ ಅದನು್ನ ಮೀರಿ
ನಡೆಯುತಿ್ತೕರಿ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಾರೀರಿಕ ಾಗಿ ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಾ್ವ ಾವಿಕ ಾಗಿ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ

ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವವರು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿಮಗೆ
ತೀಪುರ್ಕೊಡು ಾ್ತರೆ. 28 §ಹೊರಗೆ ಾತ್ರ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಿರುವವನು
ಯೆಹೂದ್ಯನಲ್ಲ; ಮತು್ತ ಹೊರಗೆ ಶರೀರದಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಾಡಿರುವ
ಸುನ್ನತಿಯು ಸುನ್ನತಿಯಲ್ಲ. 29 ಆದರೆ ಆಂತರಿಕ ಾಗಿ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಿರುವವನೇ ಯೆಹೂದ್ಯನು; ಮತು್ತ ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ
*ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಹೊಂದಿರುವವನೇ ಸುನ್ನತಿಯುಳ್ಳವನು. ಇದು
ಾ ಾ್ಯಚಾರಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ಆತ್ಮಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೆ್ದೕ; ಇಂಥ
ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಶಂಸೆಯು, †ದೇವರಿಂದಲೇ ಹೊರತು
ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

3
1 ಾ ಾದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ವೈಶಿಷ್ಟ ್ಯವೇನು? ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡದರಿಂದ ಾಭವೇನು? 2 ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳನು್ನ

ಕುರಿತು ಹೇಳಲು ಬಹಳ ಉಂಟು. ದಲನೇಯ ಾಗಿ
*ದೈ ೕಕಿ್ತಗಳು ಅವರ ವಶಕೆ್ಕ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. 3 †ಅವರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಾದರೂ? ಅವರ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದ

‡ 2:26 2:26 ಎಫೆ 2:11 § 2:28 2:28 ರೋ ಾ. 6-8; ಗ ಾ. 6:15; ರೋ ಾ
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ದೇವರು ನಂಬಿಕೆಗೆ ತಪು ್ಪವವ ಾ ಾನೋ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ.
4ಬದ ಾಗಿ,
‡“ನಿನ್ನ ಾತಿನಲೆ್ಲೕ ನೀನು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ವ್ಯಕ್ತ ಾಗಬೇಕು,
ಾ್ಯಜ್ಯವೆ ಾ್ದಗ ನೀನು ವಿಜಯ ಾಲಿ ಆಗಬೇಕು.” ಎಂದು

ಗ್ರಂಥಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಾಗೆಯೇ, §ಎ ಾ್ಲ ಾನವರು
ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾದರೂ, ದೇವರು ಾತ್ರ ಸತ್ಯವಂತನೇ.

5 ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅ ಾ್ಯಯದ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ದೇವರು
ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಗೆ ಬರುವು ಾದರೆ ಾವು ಏನು ಹೇ ೕಣ?
ಉಗ್ರದಂಡನೆಯನು್ನ ಾಡುವ ದೇವರು ಅ ಾ್ಯಯ ಾರನೋ?
ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. *ಈ ಾತನು್ನ ಮನುಷ ್ಯನ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಆಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 6 ದೇವರು ಅ ಾ್ಯಯ ಾರ ಾಗಿದ್ದರೆ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾ್ಯಯ
ತೀ ಾರ್ಗುವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ? 7 ನನ್ನ ಸುಳಿ್ಳನಿಂದ ದೇವರ ಸತ್ಯವು
ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಗೆ ಬಂದು ಆತನ ಮಹಿಮೆ ಹೆಚಾ್ಚಗುವು ಾದರೆ ಇನು್ನ ನನ್ನನು್ನ
ಾಪಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಾಕೆ? 8 †“ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವಂತೆ,
ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ್ನೕ ಏಕೆ ಾಡ ಾರದು?” ಈ ರೀತಿ ಸ್ವತಃ ಾನೇ
ಬೋಧಿಸುತಿ್ತರುವು ಾಗಿ ಕೆಲವರು ನನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಅಪಪ್ರಚಾರ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ ಾಗುವುದು
ಾ್ಯಯಸಮ್ಮತ ಾದುದು.

ಮನುಷ ್ಯರೆಲ್ಲರು ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಾಸ್ತ ್ರನಿಯಮ
9 ಾ ಾದರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಾವು ಅನ್ಯರಿಗಿಂತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠರೋ?

ಎಷು್ಟ ಾತ್ರಕೂ್ಕ ಇಲ್ಲ. ‡ಯೆಹೂದ್ಯರೇ ಆಗಲಿ §ಗಿ್ರೕಕರೇ ಆಗಲಿ
ಎಲ್ಲರೂ ಾಪಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿ ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂದು ದಲೇ
ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕವ ಾ್ಲ. 10ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ,

‡ 3:4 3:4 ಕೀತರ್ 51:4 § 3:4 3:4 ಕೀತರ್ 62:9 * 3:5 3:5 ರೋ ಾ. 6:19,
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*“ನೀತಿವಂತನು ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಇಲ್ಲ;
11ತಿಳಿವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವನು ಇಲ್ಲ,
ದೇವರನು್ನ ಹುಡುಕುವವನು ಇಲ್ಲ.
12ಎಲ್ಲರೂ ಾರಿತಪಿ್ಪ ನಡೆಯು ಾ್ತ, ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ. ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ

ಾಡುವವನು ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಇಲ್ಲ.
13 †ಅವರ ಗಂಟಲು ತೆರೆದಿರುವ ಸ ಾಧಿ ಾಗಿದೆ. ಅವರು

ಾಲಿಗೆಯಿಂದವಂಚನೆಯ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತರೆ. ‡ಅವರ
ತುಟಿಯಹಿಂದೆ ಾವಿನ ವಿಷವಿದೆ.

14 §ಅವರ ಾಯಿ ಾಪದಿಂದಲೂ ಕೊ್ರೕಧದ ಾತುಗಳಿಂದಲೂ,
ತುಂಬಿದೆ.

15 *ಅವರ ಾಲುಗಳು ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಲು ಆತುರಪಡುತ್ತವೆ.
16 ಅವರು ಹೋದ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಶಸಂಕಟಗಳು ಪೀಡೆಗಳು

ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
17ಸ ಾ ಾನದ ಾಗರ್ವನೆ್ನೕ ಅರಿಯರು.
18 †ಅವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೇವರ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೀಗೆ

ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ.
19 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ನುಡಿಗಳೆಲ್ಲವು ಆ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಒಳ ಾದವರಿಗೆ

ಹೇಳಿವೆಯೆಂದು ಬಲೆ್ಲವಷೆ್ಟ. ‡ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರ ಾಯಿ
ಕಟಿ್ಟಹೋಗುವುದು. ಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅಪ ಾಧಿ ಾಗಿ
ನಿಲು್ಲವುದು. 20 ಾಕೆಂದರೆ ಾವ ಮನುಷ ್ಯ ಾದರೂ
ನೇಮನಿಷೆ್ಠಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೀತಿವಂತನೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. §ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಿಂದ ಾಪದ ಅರಿವು
ಉಂಟಾಗುತ್ತದಷೆ್ಟ.
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ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರು ನೀತಿವಂತ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ನಂಬುವುದೇ ಾಗರ್

21 ಈಗ ಾದರೋ *ದೇವರಿಂದ ದೊರಕುವ ನೀತಿಯು
ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕಟ ಾಗಿದೆ.
ಅದು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಿಂದಲೂ †ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ನುಡಿಗಳಿಂದಲೂ ಾ ಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. 22 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದರ ಮೂಲಕವೇ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವರ
ನೀತಿಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲಿ್ಲ ಾವ ಾರತಮ್ಯವನು್ನ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 23 ‡ಎಲ್ಲರೂ ಾಪ ಾಡಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ

ಹೊಂದದೇ ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ. 24 §ಅವರು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯ
ಹೊಂದುವುದು ದೇವರ ಉಚಿ ಾಥರ್ ಾದ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಅದು
*ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಿಂ ಾದ ಾಪ ವಿ ೕಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ಆಗುವುದು. 25ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನವರ ಾಪವನು್ನ ದಂಡಿಸದೆ
ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿದ್ದ ದೇವರು, ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಾಪಕ್ಷಮೆಯನು್ನ
ತರುವ ಸಲು ಾಗಿ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ರಕ್ತ ಾರೆ ಎರೆಯುವಂತೆ
ಾಡಿದನು. 26ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವರನು್ನ ತ ್ಮಡನೆ

ಸತ್ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿಯು ಾನು ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪನೂ,
ನೀತಿವಂತನೂ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಲು ಾಗಿಯೂ ಪ್ರಸು್ತತ
ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರು.
27 † ಾ ಾದರೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಾವು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ

ಅವ ಾಶವೆಲಿ್ಲ? ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು. ಾವ
ಆ ಾರದಿಂದ? ಕಮರ್ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದಲೋ?
ಅಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದಲೇ.
28 ‡ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಸಂಬಂಧ ಾದ ಕಮರ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ
* 3:21 3:21 ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚು್ಚಗೆ ಾಗಿರುವ, ರೋ ಾ. 1:17 † 3:21 3:21 ಅ.
ಕೃ. 10:43 ‡ 3:23 3:23 ರೋ ಾ. 3:9 § 3:24 3:24 ತೀತ. 3:7 * 3:24
3:24 ಎಫೆ 1:7, ಕೊಲೊ 1:14, ಇಬಿ್ರ. 9:15 † 3:27 3:27 ರೋ ಾ. 2:17,23;
1 ಕೊರಿ 1:29-31, ಎಫೆ 2:9 ‡ 3:28 3:28 ಈ ವಚನದೊಂದಿಗೆ ಾಕೋಬ 2:18
ಹೋಲಿಸಿ
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ಮನುಷ ್ಯರು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಡುವರೆಂಬು ಾಗಿ
ನಿಶ್ಚಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವ ಾ್ಲ 29 §ದೇವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಾತ್ರ
ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೋ? ೌದು *ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ಆತನು ಅನ್ಯಜನರಿಗೂ ಸಹ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 30 ಆತನು
ಸುನ್ನತಿಯವರನು್ನ ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವರ
ನಂಬಿಕೆಯೇ ಆ ಾರ. ಾಗೆಯೇ †ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರನು್ನ
ನಿಣರ್ಯಿಸುವುದಕೂ್ಕ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಾರಣ. 31 ಾ ಾದರೆ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುತೆ್ತೕ ೕ? ಎಂದಿಗೂ
ಇಲ್ಲ. ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುತೆ್ತೕವಷೆ್ಟೕ.

4
ಅಬ್ರ ಾಮನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನೀತಿವಂತ ಾದನೆಂಬ ಾದ

1 ಾ ಾದರೆ ವಂ ಾನುಕ್ರಮ ಾಗಿ ನಮಗೆ *ಮೂಲಪಿತೃ ಾಗಿರುವ
ಅಬ್ರ ಾಮನು ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಏನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನೆಂದು
ಹೇಳಬೇಕು? 2 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಪುಣ್ಯಕಿ್ರಯೆಯಿಂದಲೇ
ನೀತಿವಂತ ಾದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅವನಿಗೆ
ಆಸ್ಪದವಿರುವುದು; ಆದರೆ †ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಆಸ್ಪದವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 3 ಇದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು
ಹೇಳುವುದನು್ನ ಆಲೋಚಿಸಿರಿ, ‡“ಅಬ್ರ ಾಮನು ದೇವರನು್ನ
ನಂಬಿದನು; ಆ ನಂಬಿಕೆಯು ಅವನ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ನೀತಿ ಎಂದು
ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 4 ಕೆಲಸ ಾಡಿದವನಿಗೆ ಬರುವ
ಕೂಲಿಯು ಕೃಪೆಯಿಂದ ದೊರಕುವಂಥದೆಂದು ಎಣಿಕೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ;
ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ ್ಕದೆ್ದೕ ಎಂದು ಎಣಿಕೆ ಾಗುವುದು. 5 ಆದರೆ

§ 3:29 3:29 ರೋ ಾ. 9:24, 10:12, 15:9, ಗ ಾ. 3:28 * 3:29 3:29 ಗ ಾ.
3:20 † 3:30 3:30 ಗ ಾ. 3:8 * 4:1 4:1ಯೆ ಾ 51:2; ರೋ ಾ. 4:16
† 4:2 4:2 1 ಕೊರಿ 1:31 ‡ 4:3 4:3ಆದಿ 15:6; ರೋ ಾ. 4:9, 22; ಗ ಾ. 3:6;
ಾಕೋಬ 2:23
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ಾವನು ಪುಣ್ಯಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದವ ಾಗಿರದೆ § ಾ ಾತ್ಮರನು್ನ
ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸು ಾತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡು ಾ್ತನೋ
ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನೀತಿ ಎಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದು. 6 ದೇವರು
ಾವನನು್ನ ಪುಣ್ಯಕಿ್ರಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಎಣಿಸು ಾ್ತನೋ

ಅವನು ಧನ್ಯನೆಂದು ಾವೀದನು ಸಹ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ,
7 *“ ಾರ ಅಪ ಾಧಗಳು ಪರಿ ಾರ ಾಗಿದೆ ೕ, ಾರ
ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ ೕ ಅವರೇ ಧನ್ಯರು. 8 †ಕತರ್ನು
ಾವನ ಾಪವನು್ನ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ತರುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಆ ಮನುಷ ್ಯನೇ

ಧನ್ಯನು.” 9 ‡ಈ ಶುಭವು ಸುನ್ನತಿ ಾದವರಿಗೆ ಾತ್ರ ೕ? ಅಥ ಾ
ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಹ ಉಂಟೋ? §“ಅಬ್ರ ಾಮನ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ
ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನೀತಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಾವು ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. 10 ಅದು ಾ ಾಗ ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು? ಅವನಿಗೆ
ಸುನ್ನತಿ ಾದ ಮೇಲೆ ೕ? ಸುನ್ನತಿ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ದಲೋ?
ಸುನ್ನತಿ ಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಸುನ್ನತಿ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ದಲೇ
ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 11 ಅನಂತರ *ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ, ದಲೇ
ಅವನಿಗಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯ ಗುರು ಾಗಿಯೂ, ಮುದೆ್ರ ಾಗಿಯೂ
ಹೊಂದಿದನು. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ,
ಅವರು ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಾಗೂ್ಯ †ಮೂಲಪಿತೃ ಾದನು;
ಇದರಿಂದ ಅವರು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 12 ಇದಲ್ಲದೆ
ಸುನ್ನತಿಯವರಲಿ್ಲ ಸುನ್ನತಿಹೊಂದಿದ್ದವರಿಗೆ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ
ಪಿತೃ ಾಗಿರುವ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಗುವುದಕೂ್ಕ ದಲೇ
ಇದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯ ಕ್ರಮವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯು ಾ್ತರೋ ಅವರಿಗೆ
ಸಹಮೂಲ ತಂದೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಹೊಂದಿದು್ದ

§ 4:5 4:5 ರೋ ಾ. 3:22 * 4:7 4:7 ಕೀತರ್ 32:1 † 4:8 4:8 2 ಕೊರಿ 5:19
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13 ‡ನೀನು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಗುವಿ ಎಂಬ ಾ ಾ್ದನವು
ಅಬ್ರ ಾಮನಿ ಾಗಲಿ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿ ಾಗಲಿ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಿಂದ ಆದದ್ದಲ್ಲ; ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವ
ನೀತಿ ಾಗಿದೆ. 14 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರು
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಂಬಿಕೆಯು ವ್ಯಥರ್ ಾಯಿತು, ಾ ಾ್ದನವು
ನಿರಥರ್ಕ ಾಯಿತು. 15 ಾಕೆಂದರೆ §ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು
ಜನರನು್ನ ದೇವರ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡುವಂಥದು್ದ, ಆದರೆ
*ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಅದರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯೂ
ಇಲ್ಲ. 16 ಆದ ಾರಣ ಆ ಾಧ್ಯತೆಯು ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ
ದೊರೆಯುವಂಥ ಾ್ದಗಿದೆ, ಅದು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಸಿಕು ್ಕತ್ತದೆ,
ಹೀಗೆ ಆ ಾ ಾ್ದನವು ನಮೆ್ಮಲ್ಲರ ತಂದೆ ಾದ†ಅಬ್ರ ಾಮನ
ಸಂತತಿಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಅಂದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಆ ಾರ
ಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಬ್ರ ಾಮನಂಥ ನಂಬಿಕೆ

ಇರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿದೆ. 17 ‡“ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪಿತ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದು” ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲ. ದೇವರು ಸತ್ತವರನು್ನ ಬದುಕಿಸುವವ ಾಗಿಯೂ
ಮತು್ತ §ಅಸಿ್ತತ್ವದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದ್ದನು್ನ ಅಸಿ್ತತ್ವಕೆ ್ಕ ತರುವಂಥವನೂ ಆದ
ದೇವರಲಿ್ಲ ಅಬ್ರ ಾಮನು ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟನು. 18 *“ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನವು
ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಾ್ಟಗುವುದು” ಎಂಬು ಾಗಿ ತನಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆ
ನಿರೀ ಗೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲದಿರು ಾಗಲೂ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾನು ಬಹು
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪಿತ ಾಗುವೆನೆಂದು ನಿರೀ ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಿರೀ ಸಿ
ನಂಬಿದನು. 19 †ಅವನು ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ ನೂರು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದು್ದ
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‡ತನ್ನ ದೇಹವು ಆಗಲೇ ಮೃತ ಾ್ರಯ ಾಯಿತೆಂದೂ § ಾರಳಿಗೆ
ಗಭರ್ ಾಲ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಾ್ದಗೂ್ಯ
ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯು ಕುಂದಲಿಲ್ಲ. 20 ದೇವರು ಾಡಿದ
ಾ ಾ್ದನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವನು ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದ
ಚಂಚಲಚಿತ್ತ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 21 ದೇವರನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವವ ಾಗಿ
*ಆತನು ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸಮಥರ್ನೆಂದು
†ಪೂಣರ್ದೃಢತೆಯುಳ್ಳವ ಾದನು. 22 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ನಂಬಿಕೆಯು
ಅವನ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ನೀತಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 23 ಆದರೆ
ಅದು ಅವನ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ನೀತಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತೆಂಬುದು
ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ‡ನಮಗೋಸ ್ಕರವೂ ಬರೆದಿರುವುದು.
24 ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ §ಎಬಿ್ಬಸಿದ
ದೇವರನು್ನ *ನಂಬುವ ನಮಗೂ ಆ ನಂಬಿಕೆಯು ನೀತಿಯೆಂದು
ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದು. 25 †ದೇವರು ಯೇಸುವನು್ನ ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳ
ನಿಮಿತ್ತ ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟು್ಟ ‡ನಮಗೆ ನೀತಿವಂತರೆಂಬ
ನಿಣರ್ಯವುಉಂಟಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಜೀವದಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಟ್ಟನು.

5
ನೀತಿವಂತ ಾದವರಿಗೆ ದೊರೆಯುವಂಥ ಫಲಗಳು

1 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಾವು *ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀತಿವಂತ ಾದ ಾರಣ
ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ †ದೇವರೊಂದಿಗೆ
ನಮಗೆ ಸ ಾ ಾನವುಂಟು. 2 ಈಗ ಾವು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ
ದೇವರ ಕೃ ಾಶ್ರಯಕೆ್ಕ ‡ಆತನ ಮು ಾಂತರವೇ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ
‡ 4:19 4:19 ಇಬಿ್ರ. 11:12 § 4:19 4:19 ಆದಿ 18:11 * 4:21 4:21 ಆದಿ
18:14 † 4:21 4:21 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬಲಹೊಂದಿ ‡ 4:23 4:23 ರೋ ಾ.
15:4; 1 ಕೊರಿ 9:9,10; 6:11; 2 ತಿ . 3:16,17 § 4:24 4:24 ಅ. ಕೃ. 2:24
* 4:24 4:24 ರೋ ಾ. 10:9; 1 ಪೇತ್ರ 1:21 † 4:25 4:25 ರೋ ಾ. 5:6,8;
8:32;ಯೆ ಾ 53:5,6;ಮ ಾ್ತ 20:28; ಗ ಾ. 1:4 ‡ 4:25 4:25 ರೋ ಾ. 5:18
* 5:1 5:1 ರೋ ಾ. 3:28 † 5:1 5:1 ರೋ ಾ. 15:13 ‡ 5:2 5:2 ಎಫೆ
2:18, ಇಬಿ್ರ. 10:19-20
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ಸೇರಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯ ನಿರೀ ಯಲಿ್ಲ
ಉ ಾ್ಲಸಪಡುತೆ್ತೕವೆ. 3 ಇದು ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗುವ
ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಉ ಾ್ಲಸ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 4 ಏಕೆಂದರೆ
§ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳು ಾಳೆ್ಮಯನು್ನ, ಾಳೆ್ಮಯೂ ಸದು್ಗಣವನು್ನ, ಸದು್ಗಣವು
ನಿರೀ ಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆಂದು ಬಲೆ್ಲವು. 5 *ಈ ನಿರೀ ಯು
ನಮ್ಮನು್ನ ಆ ಾಭಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, †ಏಕೆಂದರೆ, ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ
ಸುರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

6 ಾವು ‡ಬಲಹೀನ ಾಗಿ ಾ್ದಗಲೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಯಮಿತ ಾಲದಲಿ್ಲ
§ಭಕಿ್ತಹೀನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಣಕೊಟ್ಟನು. 7 ನೀತಿವಂತರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಾ ಾದರೂ ಾ್ರಣಕೊಡುವುದು ಅಪರೂಪ. ನಿಜ ಾಗಿಯೂ

ಒಳೆ್ಳಯವನಿ ಾಗಿ ಾ್ರಣಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಾವ ಾದರೂ
ಧೈಯರ್ ಾಡಿದರೂ ಾಡಬಹುದು. 8 ಆದರೆ ಾವು
* ಾಪಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದಗಲೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಣಕೊಟ್ಟದ್ದರಲಿ್ಲ
†ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತನಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
9 ಈಗ ಾವು ‡ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರ ಾಗಿ ಆತನ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ
ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದು ಅಷೆ್ಟೕ ನಿಶ್ಚಯವಲ್ಲವೇ? 10 ಾವು ದೇವರಿಗೆ
§ಶತು್ರಗ ಾಗಿ ಾ್ದಗಲೇ ನಮಗೆ ಆತನ ಮಗನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ
ಆತನೊಂದಿಗೆ *ಸಂ ಾನ ಾಯಿತು ಆತನ ಕೂಡ ಸಂ ಾನ ಾದ
ನಮಗೆ ಮಗನ †ಜೀವದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದು ಅಷೆ್ಟೕ
ನಿಶ್ಚಯವಲ್ಲವೇ? 11 ಇಷು್ಟ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಾವು ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಸಂ ಾನ ಾದದ್ದರಿಂದ ಆತನಮು ಾಂತರ
§ 5:4 5:4 ಲೂಕ 21:19, ಾಕೋಬ. 1:3 * 5:5 5:5 ಕೀತರ್ 119:116, ಫಿಲಿ.
1:20 † 5:5 5:5 ಅ. ಕೃ. 2:17, 18:33, ತೀತ. 3:6 ‡ 5:6 5:6 ರೋ ಾ.
5:8-10 § 5:6 5:6 ರೋ ಾ. 4:25 * 5:8 5:8 ರೋ ಾ. 5:6 † 5:8 5:8
ೕ ಾ 3:16 ‡ 5:9 5:9 ರೋ ಾ. 3:25 § 5:10 5:10 ರೋ ಾ. 5:6-8

* 5:10 5:10 2 ಕೊರಿ 5:18-20, ಎಫೆ 2:16, ಕೊಲೊ 1:20-22 † 5:10 5:10 2
ಕೊರಿ 4:10-11
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ದೇವರಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಪಡುತೆ್ತೕವೆ.
ಆ ಾಮನಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮರಣ ಾದಂತೆ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ

ನಂಬಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದು
12ಈವಿಷಯಹೇಗೆಂದರೆ ‡ಒಬ್ಬಮನುಷ ್ಯ ಾದಆ ಾಮನಿಂದಲೇ
ಾಪವೂ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು ಮತು್ತ ಮರಣವು ಾಪದ
ನಿಮಿತ್ತ, ಾಗು, ಮರಣವು ಎಲ್ಲರು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಾ್ರಪಿ್ತ ಾಯಿತು. 13 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆಯೇ
ಾಪವು ಲೋಕದಲಿ್ಲತು್ತ. ಆದರೆ §ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಲ್ಲದಿರು ಾಗ
ಾಪವು ಗಣನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 14ಆದರೂ ಆ ಾಮನ ಾಲದಿಂದ
ೕಶೆಯ ಾಲದವರೆಗೂ ಮರಣದ ಆಳಿ್ವಕೆಯು ನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ.

ಆ ಾಮನು ದೇವರ ಆ ಯನು್ನ ಮೀರಿ ಾಡಿದ ಾಪಕೆ್ಕ
ಸ ಾನ ಾದ ಾಪವನು್ನ ಾಡದೆ ಇದ್ದವರ ಮೇಲೆಯೂ ಅದು
ನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ. *ಆ ಆ ಾಮನು ಬರಬೇ ಾದ ಒ ಾ್ಬತ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ
ಪ್ರತಿರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

15 ಆದರೆ ಆ ಅಪ ಾಧದ ಸಂಗತಿಗೂ ದೇವರ ಕೃ ಾ ಾನದ
ಸಂಗತಿಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವುಂಟು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಆ ಒಬ್ಬನ
ಅಪ ಾಧದಿಂದ ಬಹುಮಂದಿ ಸತ್ತರು ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ದೇವರ
ಕೃಪೆಯು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ ಈ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಕೃಪೆಯಿಂದ
ಸಿಕು ್ಕವ ವರವೂ †ಅನೇಕರಿಗೆ ಹೇರಳ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು
ನಿಶ್ಚಯವಲ್ಲವೇ. 16 ದೇವರ ವರವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನ ಾಪದ
ಫಲದಂತಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನ ಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಆದರೆ ದೇವರ
ಕೃ ಾ ಾನವು ಅನೇಕರ ಾಪಗಳನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸಿ ‡ಅವರನು್ನ
ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಯಿತು. 17ಒಬ್ಬನು
‡ 5:12 5:12 ಆದಿ 2:17, 3:6, 1 ಕೊರಿ 15:21-22 § 5:13 5:13 ರೋ ಾ.
3:20 * 5:14 5:14 1 ಕೊರಿ 15:45 † 5:15 5:15 ರೋ ಾ. 5:19ಯೆ ಾ
53:11 ‡ 5:16 5:16 ರೋ ಾ. 5:19
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ಾಡಿದ ಅಪ ಾಧದಿಂದ ಮರಣವು ಉಂಟಾಗಿ ಆ ಒಬ್ಬನ
ದೆಸೆಯಿಂದಲೇ ಮರಣವು ಆಳುವು ಾದರೆ ದೇವರು ಾ ಾಳ ಾಗಿ
ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಕೃ ಾ ಾನವನೂ್ನ, ನೀತಿಯೆಂಬ ವರವನೂ್ನ
ಹೊಂದಿದವರು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ ಈ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಮೂಲಕ
§ಜೀವಭರಿತ ಾಗಿ ಆಳುವುದುಮತೂ್ತ ನಿಶ್ಚಯವಲ್ಲವೇ.

18 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಆ ಾಮನ ಒಂದೇ ಅಪ ಾಧದ ಮೂಲಕ ಎ ಾ್ಲ
ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಮರಣವೆಂಬ ನಿಣರ್ಯವು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯಿತೋ
ಾಗೆಯೇ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಒಂದೇ ಸ ಾ್ಕಯರ್ದಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ
ನೀತಿವಂತರೆಂಬ ನಿಣರ್ಯವು ಉಂಟಾಗಿ ಜೀವವು ಫಲಿಸಿತು.
19 ಒಬ್ಬನ ಅವಿಧೇಯತ್ವದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಾಪಿಗ ಾದರೋ
ಾಗೆಯೇಒಬ್ಬನ *ವಿಧೇಯತ್ವದಿಂದಎಲ್ಲರೂನೀತಿವಂತ ಾಗುವರು.

20 † ಅಪ ಾಧಗಳು ಹೆಚಾ್ಚಗು ಾ್ತ ಬಂದೆಂತ ಾ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು
ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಆದರೆ ಾಪವು ಹೆಚಾ್ಚ ಾಗಲೆ್ಲೕ
‡ಕೃಪೆಯು ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪ್ರಬಲ ಾಯಿತು. 21 ಹೀಗೆ § ಾಪವು
ಮರಣವನು್ನಂಟು ಾಡು ಾ್ತ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನಡಿಸಿದ ಾಗೆಯೇ
ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ
ನೀತಿಯಿಂದ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನಂಟು ಾಡು ಾ್ತ ಆಳುವಂ ಾಯಿತು.

6
ಸತು್ತ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದ್ದ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಐಕ್ಯ ಾದವರು

1 ಾ ಾದರೆ ಏನು ಹೇ ೕಣ? ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ಹೆಚಾ್ಚಗಲಿ
ಎಂದು ಾವು ಇನೂ್ನ ಾಪವನು್ನ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೋ? ಾಗೆ
ಎಂದಿಗೂ ಾ ಾಗ ಾರದು. 2 * ಾಪದ ಾಲಿಗೆ ಸತ್ತವ ಾದ ಾವು
ಇನು್ನ ಅದರಲೆ್ಲೕ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ? 3 †ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ
§ 5:17 5:17 ಪ್ರಕ 22:5 * 5:19 5:19 ಇಬಿ್ರ. 5:8, ಫಿಲಿ. 2:8 † 5:20
5:20 ಗ ಾ. 3:19, ರೋ ಾ. 3:20 ‡ 5:20 5:20 1 ತಿ . 1:14 § 5:21
5:21 ರೋ ಾ. 5:12-14 * 6:2 6:2 ರೋ ಾ. 3:8; 6:11; 7:4,6; ಗ ಾ. 2:19;
ಕೊಲೊ 2:20; 3:3; 1 ಪೇತ್ರ 2:24 † 6:3 6:3 ಗ ಾ. 3:27



ರೋ ಾಪುರದವರಿಗೆ 6:4 xxi ರೋ ಾಪುರದವರಿಗೆ 6:11

ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡವ ಾದ ಾವೆಲ್ಲರೂ
ಆತನ ಮರಣದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? 4ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಾವು

ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ಆತನ ಮರಣದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿ
‡ಆತನೊಂದಿಗೆ ಹೂಣಲ್ಪಟೆ್ಟವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸತು್ತ ತಂದೆಯ
ಮಹಿಮೆಯಿಂದ §ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆಯೇ ಾವು
ಕೂಡ ಜೀವದಿಂದೆದು್ದ *ನೂತನ ಜೀವದಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
5 ಹೇಗೆಂದರೆ ಾವು ಆತನ ಮರಣಕೆ್ಕ †ಸದೃಶ್ಯ ಾದ ಮರಣವನು್ನ
ಹೊಂದಿ ಆತನಲಿ್ಲ ಐಕ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನ ಪುನರು ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಸದೃಶ ಾದ
ಪುನರು ಾ್ಥನವನೂ್ನ ಹೊಂದಿ ಆತನಲಿ್ಲ ಐಕ್ಯ ಾಗುವೆವು. 6 ನಮಗೆ
ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ನಮ್ಮ ‡ ಾ ಾಧೀನಸ್ವ ಾವವು ಾಶ ಾಗಿ, ಾವು
ಇನೂ್ನ ಾಪದ ವಶದಲಿ್ಲರದಂತೆ ನಮ್ಮ ಪೂವರ್ಸ್ವ ಾವವು §ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಕೂಡ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 7 *ಸತ್ತವನು ಾಪದ ವಶದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. 8 ಇದಲ್ಲದೆ † ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನೊಡನೆ ಸತ್ತ
ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಆತನೊಡನೆ ಜೀವಿಸುವೆವೆಂದು ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ. 9 ನಮಗೆ
ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಬಂದದ್ದರಿಂದ
‡ಆತನು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾಯತಕ್ಕವನಲ್ಲ, ಮರಣವು ಆತನ
ಮೇಲೆ ಆಳಿ್ವಕೆ ನಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 10 §ಆತನು ಸತ್ತದು್ದ ಒಂದೇ ಾರಿ
ಅದು ಾಪದ ಾಲಿಗೆ; ಆತನು ಜೀವಿಸುವುದು ದೇವರಿ ಾಗಿಯೇ,
11 ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಐಕ್ಯದಿಂದ
* ಾಪದ ಾಲಿಗೆ ಸತ್ತವರೂ, ದೇವರಿ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರೂ ಎಂದು
ಎಣಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
‡ 6:4 6:4 ಕೊಲೊ 2:12 § 6:4 6:4 ರೋ ಾ. 6:9; 8:11; ಅ. ಕೃ. 2:24
* 6:4 6:4 2 ಕೊರಿ 5:17; ಗ ಾ. 15; ಎಫೆ 4:23,24; ಕೊಲೊ 3:10 † 6:5 6:5
ಫಿಲಿ. 3:10,11 ‡ 6:6 6:6 ಎಫೆ 4:22; ಕೊಲೊ 3:9 § 6:6 6:6 ಗ ಾ. 2:20;
5:24; 6:14 * 6:7 6:7 ರೋ ಾ. 6:18 † 6:8 6:8 2 ತಿ . 2:11; 2 ಕೊರಿ
4:10; 13:4 ‡ 6:9 6:9ಅ. ಕೃ. 13:34; ಪ್ರಕ 1:18 § 6:10 6:10 ಇಬಿ್ರ. 7:27
* 6:11 6:11 ರೋ ಾ. 6:2
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ನಂಬಿದವರು ಾಪದ ಾಸತ್ವದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ
ಾಸ ಾಗುವರು
12 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಾವಿಗೆ ಒಳ ಾಗುವ ಈ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ

ಮೇಲೆ ಾಪವನು್ನ ಆಳಗೊಡಿಸಿ ನೀವು ದೇಹದ ದು ಾಶೆಗಳಿಗೆ
ಒಳಪಡಬೇಡಿರಿ. 13 ಇದು ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ
ಅಂಗಗಳನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸುವವ ಾಗಿದು್ದ,ಅವುಗಳನು್ನ ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ
ನಡಿಸುವ ಾಧನಗ ಾಗಿ ಾಡಬೇಡಿರಿ; ನೀವು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಜೀವಿತ ಾಗಿರ ಾಗಿ †ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೇವರಿಗೆಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟು್ಟ,ನಿಮ್ಮದೇಹದ
ಅಂಗಗಳನು್ನ ನೀತಿಯ ಆಯುಧಗಳ ಾ್ನಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿರಿ.
14 ಾಕೆಂದರೆ ‡ ಾಪವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರ ನಡೆಸದು;
ನೀವು §ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅಧೀನರಲ್ಲ, ಕೃಪೆಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
15 ಾ ಾದರೇನು? ಾವು ಧಮರ್ ಾ ಾ್ತ ್ರಧೀನರಲ್ಲ, ಕೃಪೆಗೆ
ಅಧೀನ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂದು * ಾಪವನು್ನ ಾಡಬಹುದೋ?
ಎಂದಿಗೂ ಾಡ ಾರದು. 16 ನೀವು ಾವನಿಗೆ ಾಸರಂತೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗುತೆ್ತೕವೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವು ಒಪಿ್ಪಸಿ ಕೊಡುತಿ್ತೕರೋ
†ಆ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಾಸ ಾಗಿಯೇ ಇರುವಿರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ೕ? ಾಪಕೆ್ಕ ಾಸ ಾದರೆಮರಣವೇಫಲ; ನಂಬಿಕೆಯೆಂಬ
ವಿಧೇಯತ್ವಕೆ ್ಕ ಾಸ ಾದರೆ ನೀತಿಯೇ ಫಲ 17ಆದರೆ ನೀವು ದಲು
ಾಪಕೆ್ಕ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಬೋಧನೆಗೆ ನೀವು
ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಅಧೀನ ಾದ್ದರಿಂದಲೂ, 18 ‡ ಾಪದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ §ನೀತಿಗೆ ಾಸ ಾದ್ದರಿಂದಲೂ ದೇವರಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. 19ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಾವದಬಲಹೀನತೆಯದೆಸೆಯಿಂದ
ಾನು *ಲೋಕದ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. †ದುಷ್ಟತನವನು್ನ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಗಳನು್ನ ಬಂಡುತನಕೂ್ಕ, ದುಷ್ಟತನಕೂ್ಕ

† 6:13 6:13 ರೋ ಾ. 12:1 ‡ 6:14 6:14 ರೋ ಾ. 8:2; 12 § 6:14
6:14ನೇಮಗಳಿಗೆ * 6:15 6:15 ರೋ ಾ. 6:1 † 6:16 6:16 ರೋ ಾ. 6:20
‡ 6:18 6:18 ರೋ ಾ. 6:22; 8:2 § 6:18 6:18 ರೋ ಾ. 6:22 * 6:19
6:19 ರೋ ಾ. 3:5 † 6:19 6:19 ರೋ ಾ. 6:13
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ಾಸರ ಾ್ನಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದಂತೆಯೇ ಈಗ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಗಳನು್ನ ನೀತಿಗೆ ಾಸರ ಾ್ನಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಿರಿ. 20 ನೀವು
ಾಪಕೆ್ಕ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ನೀತಿಗೆ ಒಳ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 21 ಆದರೆ ನೀವು
ದಲು ಾಡಿದ್ದ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ‡ನಿಮಗುಂಟಾದ ಫಲವೇನು?

ಈಗ ಅವುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಾಚಿಕೆ ಾಗುತಿ್ತದೆ. §ಕೊನೆಗೆ
ಅವುಗಳಿಂದ ಬರುವುದು ಮರಣವಲ್ಲವೇ? 22ಈಗ ಾದರೋ ನೀವು
* ಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ ದೇವರಿಗೆ † ಾಸ ಾದ್ದರಿಂದ
ನಿಮಗೆ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣವೆಂಬ ಫಲವು ದೊರಕಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ
ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದುವಿರಿ. 23 ಾಕೆಂದರೆ ‡ ಾಪವು ಕೊಡುವ
ಸಂಬಳ ಮರಣ; ದೇವರ ಕೃ ಾವರವು ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ನಿತ್ಯಜೀವವೇ ಆಗಿದೆ.

7
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಐಕ್ಯ ಾದವರು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಅಧೀನರಲ್ಲ

1 ಸಹೋದರರೇ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ತಿಳಿದವರೊಂದಿಗೆ ಾನು
ಾತ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ,ಒಬ್ಬಮನುಷ ್ಯನು ಜೀವದಿಂದಿರುವವರೆಗೆ ಾತ್ರ

ಅವನ ಮೇಲೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಾಧಿಸುತ್ತದೆಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೇ? 2 ಇದಕೆ್ಕ ದೃ ಾ್ಟಂತ, *ಗಂಡನು
ಜೀವದಿಂದಿರುವ ತನಕ ಹೆಂಡತಿಯು ಾ್ಯಯದ ಪ್ರ ಾರ ಅವನಿಗೆ
ಬದ್ಧ ಾಗಿರುವಳು. ಗಂಡನು ಸತ್ತರೆ ಮದುವೆಯ ನಿಯಮದಿಂದ
ಅವಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗು ಾ್ತಳೆ. 3 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಗಂಡನು
ಜೀವದಿಂದಿರು ಾಗ †ಆಕೆ ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ ಸೇರಿದರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ
ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವಳು. ಆದರೆ ಗಂಡನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಆ
‡ 6:21 6:21 ರೋ ಾ. 7:5 § 6:21 6:21 ರೋ ಾ. 1:32; 8:6, 13; ಾ.
14:12; ಗ ಾ. 6:8 * 6:22 6:22 ರೋ ಾ. 6:18 † 6:22 6:22 1 ಕೊರಿ
7:22; 1 ಪೇತ್ರ 2:16 ‡ 6:23 6:23 ರೋ ಾ. 5:12; 2:8 * 7:2 7:2 1 ಕೊರಿ
7:39 † 7:3 7:3ಮ ಾ್ತ 5:32
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ನಿಯಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾದ್ದರಿಂದ, ಆಕೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಗಂಡನನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡರೂ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
4 ಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ಸಹ ‡ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹದ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ §ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಾಲಿಗೆ ಸತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. *ದೇವರಿಗೆ
ಫಲಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಅಂದರೆ ಸತು್ತ ಜೀವಿತ ಾಗಿ
ಎ ಾ್ದತನನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 5 ಾವು ಶರೀ ಾಧೀನ
ಸ್ವ ಾವವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಿಂದಲೇ
ಪೆ್ರೕರಿತ ಾದ ಾ ಾ ಾಶೆಗಳು ನಮ್ಮ ಅಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಸಕಿ್ರಯ ಾಗಿ
†ಮರಣಕೆ್ಕ ಫಲವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುತಿ್ತದ್ದವು. 6 ಈಗ ಾದರೋ ನಮ್ಮನು್ನ
ಬಂಧಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಾಲಿಗೆ ಾವು ಸತ್ತವ ಾದ ಾರಣ
ಆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ಬರಹರೂಪದ ಹಿಂದಿನ ಾಸ್ತ ್ರದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ
ಸಲಿ್ಲಸದೆ, ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮ ಪೆ್ರೕರಿತ ಾದ ‡ಹೊಸ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಆತನ ಸೇವೆ
ಾಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಲು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಶಕಿ್ತ ಾಲದು.

7 ಾ ಾದರೆ ಏನು ಹೇ ೕಣ? ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು
ಾಪಸ್ವರೂಪ ೕ? ಎಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲ. §ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಾಪವೆಂದರೆ ಏನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ದೃ ಾ್ಟಂತ ಾಗಿ

*“ದು ಾಶೆ ಾಪವೆಂದು” ಎಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಹೇಳದಿದ್ದರೆ
ದು ಾಶೆಯಂದರೆ ಏನೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 8 ಆದರೆ
ಾಪವು ಈ ಆ ಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ
ದು ಾಶೆಗಳನು್ನ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟಸಿತು. †ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಇಲ್ಲದಿರು ಾಗ
‡ 7:4 7:4ಎಫೆ 2:16, ಕೊಲೊ 1:22 § 7:4 7:4ರೋ ಾ. 8:2, ಗ ಾ. 2:19,ಎಫೆ
2:15, ಕೊಲೊ 2:14 * 7:4 7:4 ರೋ ಾ. 6:22, ಗ ಾ. 5:22,ಎಫೆ 5:9 † 7:5
7:5 ರೋ ಾ. 6:21-23 ‡ 7:6 7:6 ರೋ ಾ. 6:4 § 7:7 7:7 ರೋ ಾ.
3:20 * 7:7 7:7 ರೋ ಾ. 13:9, ವಿ ೕ 20:17, ಧ ೕರ್ 5:21 † 7:8 7:8
1 ಕೊರಿ 15:56
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ಾಪವು ಸತ್ತಂತೆ. 9 ದಲು ಾನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದು್ದ
ಜೀವದಿಂದಿದೆ್ದನು. ಆ ಯು ಬಂ ಾಗ ಾಪಕೆ್ಕ ಜೀವ ಬಂದಿತು.
ಾನು ಸತೆ್ತನು. 10ಜೀವಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಆ ಯೇಮರಣಕೆ್ಕ
ಾರಣ ಾಯಿತೆಂದು ನನಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತು. 11 ಹೇಗೆಂದರೆ,
ಆ ಯಮೂಲಕವೇ ಾಪವು ಸಮಯ ಾಧಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಿತು;
ಆಕಟ್ಟಳೆಯಮೂಲಕವೇ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿತು. 12ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
‡ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ. ಮತು್ತ ಆ ಯು ಪರಿಶುದ್ಧವೂ,
ಾ್ಯಯವೂ ಮತು್ತ ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಆಗಿದೆ. 13 ಾ ಾದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದೆ
ನನಗೆ ಮರಣಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಯಿತೋ? ಾಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲ.
ಾಪವೇ ಮರಣಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾದದು್ದ. ಅದು ಹಿತ ಾದದರ ಮೂಲಕ
ನನಗೆ ಮರಣವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಾಪವೇ ಎಂದು
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಮತು್ತ ಆ ಯ ಮೂಲಕ ಾಪವು ಕೇವಲ
ಾಪಸ್ವರೂಪವೇ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಯಿತು.
14 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಆತಿ್ಮೕಕ ಾದದೆ್ದಂದು ಾವು ಬಲೆ್ಲವು.

ಆದರೆ ಾನು ದೇಹಧಮರ್ಕೆ್ಕ ಒಳ ಾದವನೂ, ಾಪದ
ಅಧೀನದಲಿ್ಲ ಗು ಾಮ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ § ಾರಲ್ಪಟ್ಟವನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
15 ಹೇಗೆಂದರೆ ಾನು ಾಡುವುದು ನನಗೇ ತಿಳಿಯುತಿ್ತಲ್ಲ,
* ಾವುದನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾನು ಇಚಿ್ಚಸುತೆ್ತೕನೋ ಅದನು್ನ
ಾಡದೇ ಅದಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 16 ಆದರೆ
ಾನು ಾಡುವಂಥದಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ †ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು
ಉತ್ತಮ ಾದದೆ್ದಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡ ಾ ಾಯಿತು. 17 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
‡ಆ ಅಸಹ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡುವವನು ಇನು್ನ ಾನಲ್ಲ, ನನ್ನಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಾಪವೇಅದನು್ನ ಾಡುತ್ತದೆ. 18§ನನ್ನಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ
‡ 7:12 7:12 ಕೀತರ್ 19:8-9, 119:137, 2ಪೇತ್ರ. 2:21 § 7:14 7:14 1ಅರಸು.
21:20,25; 2 ಅರಸು. 17:17, ಯೆ ಾ 50:1, 52:3 * 7:15 7:15 ರೋ ಾ.
7:18-19 † 7:16 7:16 1ತಿ . 1:8, ರೋ ಾ. 7:12 ‡ 7:17 7:17ರೋ ಾ.
7:20 § 7:18 7:18 ಆದಿ 6:5, 8:21, ಕೀತರ್ 51:5,ಯೆರೆ 17:9
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ನನ್ನ ಶರೀ ಾಧೀನಸ್ವ ಾವದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದೇನೂ ಾಸ ಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು
ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೇನೋ
ಮನಸು್ಸಂಟು ಆದರೆ ಅದನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಿ್ನಂ ಾಗದು.
19 * ಾನು ಮೆಚು್ಚವ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡದೆ ಮೆಚ್ಚದಿರುವ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ವನೆ್ನೕ ಾಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 20 ಾಡ ಾರದೆನು್ನವ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಾನು ಾಡಿದರೆ †ಅದನು್ನ ಾಡಿದವನು ಇನು್ನ ಾನಲ್ಲ
ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಾಪವೇಅದನು್ನ ಾಡಿತು. 21ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ಾವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೋ ಅದನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ ಆದರೆ

ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕ ನನೊ್ನಳಗೆ ನೆಲೆಸಿದೆಯೆಂದು ನನಗೆ ಾಣಬರುತ್ತದೆ.
22 ಅಂತ ಾತ್ಮದೊಳಗೆ ‡ದೇವರ ನಿಯಮದಲಿ್ಲ ಆನಂದ
ಪಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. §ಆದರೆ ನನ್ನ ಅಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಬೇರೊಂದು
ನಿಯಮ ಉಂಟೆಂದು ಾಣುತ್ತದೆ. 23 ಅದು ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲರುವ
ನಿಯಮಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿ ನನ್ನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ನನ್ನ
ಅಂಗಗಳಲಿ್ಲರುವ ಾಪದ ನಿಯಮಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸುವಂಥ ಾ್ದಗಿದೆ.
24ಅ ್ಯೕ, ಾನು ಎಂಥದುರವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದಮನುಷ ್ಯನು! *ಇಂಥ
ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಳ ಾದಈದೇಹದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸುವವನು ಾರು?
25 †ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಾನು ಬುದಿ್ಧಯಿಂದ ದೇವರ ನಿಯಮಕೆ್ಕ
ಾಸ ಾಗಿಯೂ,ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆ ಶರೀರದಿಂದ ಾಪದ ನಿಯಮಕೆ್ಕ
ಆ ಾಗಿಯೂ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

8
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ನಡಿಸಲ್ಪಡುವ ಜೀವನ

* 7:19 7:19 ರೋ ಾ. 7:15, † 7:20 7:20 ರೋ ಾ. 7:17 ‡ 7:22
7:22 ಕೀತರ್ 1:2, 112:1, 119:35 § 7:22 7:22 ಗ ಾ. 5:17 * 7:24 7:24
ರೋ ಾ. 8:23 † 7:25 7:25 1 ಕೊರಿ 15:57
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1 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಾವ
ಅಪ ಾಧ ನಿಣರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, 2 * ಾಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಜೀವವನು್ನಂಟು ಾಡುವ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ
ನಿಯಮವು †ನನ್ನನು್ನ ಾಪಮರಣಗಳಿಗೆ ಾರಣ ಾದ
ನಿಯಮದಿಂದ ‡ವಿಮುಕಿ್ತಗೊಳಿಸಿತು. 3 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು
ನಮ್ಮ ಶರೀ ಾಧೀನಸ್ವ ಾವದ ನಿಮಿತ್ತ §ದುಬರ್ಲ ಾಗಿ
ಾವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡ ಾರದೆ ಇತೊ್ತೕ, ಅದನು್ನ ದೇವರೇ
ಾಡಿದನು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಆತನು * ಾಪನಿ ಾರಣೆ ಾಗಿ

ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಾ ಾಧೀನ ಾದ †ಶರೀರ ರೂಪದಲಿ್ಲ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟು್ಟ ಶರೀರದಲಿ್ಲಯೇ ಾಪಕೆ್ಕ ಮರಣದಂಡನೆಯನು್ನ
ವಿಧಿಸಿದನು. 4 ಹೀಗಿರಲು ಶರೀರ ಾವಕೆ್ಕ ಅನು ಾರ ಾಗಿ
ನಡೆಯದೆ ‡ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆಯುವವ ಾದ
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ನಿಯಮವು ನೆರವೇರುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾಗೆ ಾಡಿದನು. 5 §ಶರೀರ ಾವವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರು

*ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಡು ಾ್ತರೆ,
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನಸರಿಸುವವರು †ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳ
ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಡು ಾ್ತರೆ. 6 ‡ಶರೀರ ಾವದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ
ಮನಸಿ್ಸಡುವುದು ಮರಣ; ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ
ಮನಸಿ್ಸಡುವುದು ನಿತ್ಯಜೀವವೂ ಮತು್ತ ಮನ ಾಂತಿಯೂ ಆಗಿದೆ.
7 ಾಕೆಂದರೆ ಶರೀರ ಾವಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಡುವುದು
§ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ; ಅಂಥ ಮನಸು್ಸ ಧಮರ್ನಿಯಮಕೆ್ಕ
ಒಳಪಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ, *ಒಳಪಡುವುದ ಾ್ಕಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ.
* 8:2 8:2 1 ಕೊರಿ 15:45; 2 ಕೊರಿ 3:6 † 8:2 8:2 ನನ್ನನು್ನ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ
‡ 8:2 8:2 ರೋ ಾ. 8:12; 6:14,18; 7:4 § 8:3 8:3 ಗ ಾ. 9; ಇಬಿ್ರ. 7:18
* 8:3 8:3 ಾಜ 16:5; ಇಬಿ್ರ. 10:6,8; 13:11 † 8:3 8:3 ಫಿಲಿ. 2:7; ೕ ಾ
1:14 ‡ 8:4 8:4 ಗ ಾ. 5:16,25 § 8:5 8:5 ಗ ಾ. 6:8 * 8:5 8:5 ಗ ಾ.
5:19-21 † 8:5 8:5 ಗ ಾ. 5:22,23,25 ‡ 8:6 8:6 ರೋ ಾ. 6:21; 8:13
§ 8:7 8:7 ಾಕೋಬ 4:4 * 8:7 8:7 1 ಕೊರಿ 2:14
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8 ಶರೀರ ಾ ಾಧೀನ ಾಗಿರುವವರು ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸ ಾರರು.
9 ಆ ಾಗೂ್ಯ, ನೀವೂ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಸ್ವ ಾವದ ಮೇಲೆ
ಆತುಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವವರೇ ಹೊರತು ದೇಹಸ್ವ ಾವದವರ ಾ್ಲ.
†ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಾಸ ಾಗಿರುವು ಾದರೆ ನೀವು ಶರೀರ
ಾ ಾಧೀನರಲ್ಲ, ದೇವ ಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ‡ ಾರಲಿ್ಲ

§ಕಿ್ರಸ್ತನ ಆತ್ಮನು ಇಲ್ಲ ೕ ಅವನು ಕಿ್ರಸ್ತನವನಲ್ಲ. 10 ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವು ಾದರೆ ದೇಹವು ಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸತ್ತ ಾ್ದಗಿದ್ದರೂ,
ಆತ್ಮವು ನೀತಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
11 ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಿತ ಾಗಿ *ಎಬಿ್ಬಸಿ ಾತನ
ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಎಬಿ್ಬಸಿ ಾತನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ
ಮತ್ಯರ್ದೇಹಗಳನು್ನ ಸಹ ಬದುಕಿಸುವನು.

12 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಸಹೋದರರೇ, ಾವು ಹಂಗಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ; ಆದರೆ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ್ನನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವ ಹಂಗಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆಯೇ ಹೊರತು
†ಶರೀರ ಾವವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ಹಂಗಿನಲಿಲ್ಲ.
13 ನೀವು ಶರೀರ ಾವವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಬದುಕಿದರೆ ಾಯುವುದು
ನಿಶ್ಚಯ; ನೀವು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ‡ದೇಹದ ದುರ ಾ್ಯಸಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವು ಾದರೆ ಜೀವಿಸುವಿರಿ. 14 ಾರು §ದೇವರ
ಆ ಾ್ಮನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೋ, ಅವರು *ದೇವರ
ಮಕ್ಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 15 ನೀವು ತಿರುಗಿ ಭಯದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವ ಾಗೆ
† ಾಸತ್ವದ ಆತ್ಮನನು್ನ ಹೊಂದಿದವರಲ್ಲ. ಅದರ ಬದ ಾಗಿ,
ನಿಮ್ಮವು ‡ ದೇವರನು್ನ, §“ಅ ಾ್ಪ, ತಂದೆಯೇ,” ಎಂದು
† 8:9 8:9ರೋ ಾ. 8:11; ಕೊರಿ 3:16; 6:19; 2 ಕೊರಿ 6:16; ತಿ . 1:14 ‡ 8:9
8:9ಯೂದ 19 § 8:9 8:9 ಅ. ಕೃ. 16:7 * 8:11 8:11 ಅ. ಕೃ. 2:24
† 8:12 8:12 ರೋ ಾ. 8:2 ‡ 8:13 8:13 ಕೊಲೊ 3:5 § 8:14 8:14 ಗ ಾ.
5:18 * 8:14 8:14 ರೋ ಾ. 8:16,19; 9:8,26; ೕ ಾ 1:12; 1 ೕ ಾ
3:1 † 8:15 8:15 2 ತಿ . 1:7; 1 ೕ ಾ 4:18 ‡ 8:15 8:15 ರೋ ಾ.
8:23; ಗ ಾ. 4:5 § 8:15 8:15 ಗ ಾ. 4:6; ಾಕರ್ 14:36
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ಕರೆಯುವ ಮಕ್ಕಳ ಆತ್ಮವನು್ನ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ. 16 ಾವು ದೇವರ
ಮಕ್ಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದಕೆ್ಕ *ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಾ
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. 17ಮಕ್ಕ ಾಗಿದ್ದರೆ † ಾಧ್ಯಸ್ಥರೂ ಆಗಿದೆ್ದೕವೆ; ದೇವರಿಗೆ
ಾಧ್ಯಸ್ಥರೂ ಾಗೂ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾಧ್ಯರು ಆಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಹೇಗೆಂದರೆ ‡ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕಷ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಾವು ಾಲು ಾರ ಾಗುವು ಾದರೆ
ಆತನಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಲು ಾರ ಾಗುವೆವು.

ದೇವರಮಕ್ಕಳಿಗೆಮುಂದೆ ಬರುವಮಹಿಮೆ
18 ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ §ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವ

ಮಹಿ ಾಪದವಿಯನು್ನ ಆಲೋಚಿಸಿದರೆ *ಈಗಿನ ಾಲದ ಕಷ್ಟಗಳು
ಅಲ್ಪವೇ ಸರಿ ಎಂದು ಎಣಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 19 †ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ
ಮಹಿಮೆಯು ಾ ಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದೀತೆಂದು ಸೃಷಿ್ಟಯು ಬಹು
ಾತುರದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದೆ. 20 ‡ಸೃಷಿ್ಟ ನಿರಥರ್ಕತೆಗೆ
ಒಳ ಾಯಿತು; ಹೀಗೆ ಒಳ ಾದದು್ದ ಸೆ್ವೕಚೆ್ಛಯಿಂದಲ್ಲ, ಅದನು್ನ
§ಒಳಪಡಿಸಿದವನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ, 21 ಆದರೂ ಅದಕೊ್ಕಂದು
ನಿರೀ ಯುಂಟು;ಏನೆಂದರೆ *ಆಸೃಷಿ್ಟಯೂಕೂಡ ಾಶದವಶದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ವಿ ೕಚನೆಯಲಿ್ಲ
ಾಲುಹೊಂದುತ್ತವೆಂಬುದೇ.
22ಸೃಷಿ್ಟಯೆ ಾ್ಲ ಇಂದಿನವರೆಗೂನರಳು ಾ್ತ,ಪ್ರಸವವೇದನೆಪಡು ಾ್ತ

ಇದೆಯೆಂದು ಾವು ಬಲೆ್ಲವು. ಇದು ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ 23 †ಪ್ರಥಮ
ಫಲ ಾಗಿರುವ ಾಗೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮವರವನು್ನ ಹೊಂದಿದ ಾವೂ

* 8:16 8:16 2 ಕೊರಿ 1:22; 5:5;ಎಫೆ 1:13,14; 1 ೕ ಾ 3:24 † 8:17 8:17
ಗ ಾ. 3:29; 4:7; ತೀತ 3:7 ‡ 8:17 8:17 2 ಕೊರಿ 1:7; 2 ತಿ . 2:12; ಅ. ಕೃ.
14:22 § 8:18 8:18 1 ಪೇತ್ರ. 4:13; 5:1; 1 ೕ ಾ 3:2 * 8:18 8:18 2
ಕೊರಿ 4:17 † 8:19 8:19 1 ಪೇತ್ರ. 4:13; 5:1; 1 ೕ ಾ 3:2 ‡ 8:20 8:20
ಆದಿ 3:18,19; ಪ್ರಸಂಗಿ 1:2 § 8:20 8:20 ಆದಿ 3:17 * 8:21 8:21 ಅ. ಕೃ.
3:21 † 8:23 8:23 2 ಕೊರಿ 5:5
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ಸಹ ‡ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಪದವಿಯನು್ನ ಅಂದರೆ §ದೇಹಕೆ್ಕ
ಬರಬೇ ಾದ ವಿ ೕಚನೆಯನು್ನ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ನ ್ಮಳಗೆ
ನರಳುತಿ್ತದೆ್ದೕ. 24 ಆ ನಿರೀ ಯಿಂದಲೇ ಾವು ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ನಿರೀ ಸುವುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಅದನು್ನ ನಿರೀ ಎನು್ನವುದಿಲ್ಲ; ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಾ ಾದರೂ
ನಿರೀ ಸುವುದುಂಟೇ? 25 ಆದರೆ ಾಣದಿರುವುದನು್ನ
ಾವು ಎದುರುನೋಡುವವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ * ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ
ಾದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. 26 ಾಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಸಹ ನಮ್ಮ
ಬಲಹೀನತೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಹೇಗೆಂದರೆ † ಾವು ಾ ಾಗ ಏನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಎನು್ನವುದು
ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ‡ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಾನೇ ಾತಿಲ್ಲದ
ನರ ಾಟದಿಂದ ನಮಗೋಸ ್ಕರ ದೇವರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
27 ಆದರೆ §ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ನೋಡು ಾತನಿಗೆ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಮನೋ ಾವವು ಏನೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ; *ಆ
ಆತ್ಮನು †ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ದೇವಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವನೆಂದು ಆತನು ಬಲ್ಲನು.

28 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ‡ಕರೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ಆತನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರ ಹಿತ ಾ್ಕಗಿ §ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳು ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ಕಗಿಯೇ
ಆಗುವುದೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 29 ದೇವರು ಾರನು್ನ
ತಮ್ಮವರೆಂದು ದಲೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನೋ ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಮಗನ
ಅನುರೂಪಿಗ ಾಗುವಂತೆ ಆಗಲೇ ನೇಮಿಸಿದನು. 30ಮತು್ತ ಾರನು್ನ
‡ 8:23 8:23ರೋ ಾ. 8:19,25 § 8:23 8:23ರೋ ಾ. 7:24;ಫಿಲಿ. 3:20,21
* 8:25 8:25 1ಥೆಸ. 1:3; 5:8 † 8:26 8:26 ಾಕೋಬ 4:3 ‡ 8:26 8:26
ಜೆಕ. 12:10;ಎಫೆ 6:18 § 8:27 8:27 1ಸಮು 16:7; 1ಪೂವರ್ 28:9; ಾ. 15:11;
17:3;ಯೆರೆ 11:20, 17:10; ಲೂಕ 16:15; 1ಥೆಸ. 2:4; ಪ್ರಕ 2:23 * 8:27 8:27
ರೋ ಾ. 8:34 † 8:27 8:27 1 ೕ ಾ 5:14 ‡ 8:28 8:28 ರೋ ಾ.
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ದಲು ನೇಮಿಸಿದನೋ ಅವರನು್ನ ಕರೆದನು. ಾರನು್ನ ಕರೆದನೋ
*ಅವರನು್ನ ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದನು. ಾರನು್ನ
ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದನೋ ಅವರನು್ನ ಮಹಿ ಾಪದವಿಗೆ
ಸೇರಿಸಿದನು.
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿ

31 ಾ ಾದರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಾವು ಏನು ಹೇ ೕಣ?
†ದೇವರು ನಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಎದುರಿಸುವವರು
ಾರು? 32 ‡ಸ್ವಂತ ಮಗನನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆತನನು್ನ

§ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನ ಾ್ಲ, ಮಗನನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ
ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ನಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸದೆ ಇರುವನೋ? 33 ದೇವರು
ಆದುಕೊಂಡವರ ಮೇಲೆ ಾರು ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸುವವರು ಾರು?
*ದೇವರೇ ನಮ್ಮನು್ನ ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸು ಾತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
34 ಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ಖಂಡಿಸುವವರು
ಾರು? ಮರಣವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದು್ದ

ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲದು್ದ †ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಬೇಡುವವ ಾಗಿರುವ
ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸು ೕ? 35 ಈ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ
ಅಗಲಿಸುವವರು ಾರು? ಕಷ್ಟ ೕ? ಸಂಕಟ ೕ? ಹಿಂಸೆ ೕ?
ಹಸಿ ೕ? ವಸ್ತ ್ರವಿಲ್ಲದಿರುವುದೋ? ಗಂ ಾಂತರ ೕ?
ಖಡ್ಗ ೕ? 36 ‡“ದೇವರೇ ಾವು ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಕೊಲೆಗೆ
ಗುರಿ ಾಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ವಧ್ಯ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಒಯ್ದ ಕುರಿಗಳಂತೆ ಎಣಿಸಿದರು.”
ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಆಗುತ್ತದ ಾ್ಲ. 37 ಆದರೆ §ನಮ್ಮನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಾತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾವು ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ
*ಪೂಣರ್ ಜಯ ಾಲಿಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 38 ಹೇಗೆಂದರೆ ಮರಣ ಾಗಲಿ,
* 8:30 8:30 1 ಕೊರಿ 6:11 † 8:31 8:31 2 ಅರಸು. 16; ಕೀತರ್ 118:6; 1
ೕ ಾ 4:4 ‡ 8:32 8:32 ೕ ಾ 3:16 § 8:32 8:32 ರೋ ಾ. 4:25
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ಜೀವ ಾಗಲಿ, ದೇವದೂತ ಾಗಲಿ, ದು ಾತ್ಮಗ ಾಗಲಿ, ಈಗಿನ
ಸಂಗತಿಗ ಾಗಲಿ, ಮುಂದಣ ಸಂಗತಿಗ ಾಗಲಿ, 39ಮಹತ್ವಗ ಾಗಲಿ,
ಮೇಲಣ ಲೋಕ ಾಗಲಿ, ಕೆಳಗಣ ಲೋಕ ಾಗಲಿ, ಬೇರೆ ಾವ
ಸೃಷಿ್ಟ ಾಗಲಿ ನಮ್ಮನು್ನ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ತೋರಿಬಂದ ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಅಗಲಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು
ಾವು ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

9
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಅಪನಂಬಿಕೆಯು ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಕರ ಾದದು್ದ

1 * ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲದುಕೊಂಡು ಸು ಾ್ಳಡದೆ, ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ನನ್ನ ಮನ ಾ್ಸ ಯೇ ಇದಕೆ್ಕ
ಾ . 2 ನನಗೆ ಹೆಚಾ್ಚದ ದುಃಖವೂ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಎಡೆಬಿಡದೆ
ವೇದನೆಯೂ ಉಂಟು. 3 ನನ್ನ ಸ್ವಜನರೂ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಕರೂ
ಆದ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಿಂದ
ಬಹಿಷಿ ್ಕ ್ರತ ಾಗಿ ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲು ಸಹ ಸಿದ್ಧನಿದೆ್ದೕನೆ. 4 ಅವರು
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ವಂಶದವರು. †ದೇವರು ಇವರನು್ನ ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು; ಇವರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದನು;
‡ಅವರ ಸಂಗಡ ದೇವರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ
§ಅವರಿಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು, *ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ
ಆ ಾಧನೆಯೂ, † ಾ ಾ್ದನಗಳೂ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವು. 5ಅವರಪೂವಿರ್ಕರು
ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರೇ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಶರೀರಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ಅವರ
ವಂಶದಲಿ್ಲಯೇ ಹುಟಿ್ಟದನು. ಆತನು ‡ಎ ಾ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಒಡೆಯನೂ,
ನಿರಂತರ ಸು್ತತಿ ಹೊಂದತಕ್ಕ ದೇವರೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆಮೆನ್.

* 9:1 9:1 2 ಕೊರಿ 11:10; 1 ತಿ . 2:7; ಗ ಾ. 1:20 † 9:4 9:4ವಿ ೕ 4:22,
ರೋ ಾ. 8:15 ‡ 9:4 9:4 ಆದಿ 17:2, ಧ ೕರ್ 29:14, ಗ ಾ. 4:24 § 9:4
9:4ಧ ೕರ್ 4:14 * 9:4 9:4ಇಬಿ್ರ. 9:1 † 9:4 9:4ಎಫೆ 2:12,ಅ. ಕೃ. 13:32
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ದೇವರು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟದು್ದ ಆತನ ಾ ಾ್ದನಗಳಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾದದ್ದಲ್ಲ

6 §ದೇವರ ಾಕ್ಯವು ವ್ಯಥರ್ ಾಯಿತೆಂದು ಾವು ಾವಿಸ ಾರದು.
ಾಕೆಂದರೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲ ವಂಶದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರೆಲ್ಲರೂ

ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಲ್ಲ. 7 ಾಗೆಯೇ ಅಬ್ರ ಾಮನ ವಂಶದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ
ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ

*“ಇ ಾಕನಿಂದ ಹುಟು್ಟವವರೇ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ಅನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವರು.”
ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿದನು. 8 ಆ ಾತಿನ ಅಥರ್ವೇನಂದರೆ
ಶರೀರಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ.
† ಾ ಾ್ದನ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವರೇ ಅಬ್ರ ಾಮನ
ಸಂತತಿಯವರೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವರು ಎಂಬುದು. 9 ‡“ಮುಂದಿನ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಇದೇ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ಬರುವೆನು ಆಗ ಾರಳಿಗೆ ಮಗನು
ಇರುವನು” ಎಂಬ ಾ ಾ್ದನ ಾಗಿದೆ. 10 ಇದು ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮೂಲಪಿತೃ ಾದ ಇ ಾಕನಿಂದ ಅವಳಿ ಜವಳಿ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಸು ಾ ಾಗ ಅದರಂತೆಯೇ ಆಯಿತು. 11-12ಆ ಮಕ್ಕಳು
ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಇನು್ನ ಹುಟ್ಟದೆಯೂ,
ಒಳೆ್ಳದ ಾ್ನಗಲಿ, ಕೆಟ್ಟದ್ದ ಾ್ನಗಲಿ ಾಡುವ ದಲೇ §“ಹಿರಿಯನು
ಕಿರಿಯನಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಡುವನೆಂಬು ಾಗಿ” ಆಕೆಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
ಇದರಿಂದ ದೇವರು ತನಗೆ ಮನಸಿ್ಸದ್ದವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆಂಬ
ಸಂಕಲ್ಪವು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಾರಗೊಳ್ಳದೆ
*ಕರೆಯು ಾತನ ಚಿತ್ತದ ಮೇಲೆಯೇ ಆ ಾರಗೊಂಡಿದೆ.
13 ಇದಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ †“ ಾಕೋಬನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದೆನು ಾಗೂ
ಏ ಾವನನು್ನ ‡ದೆ್ವೕಷಿಸಿದನು” ಎಂದು ಬರೆದದೆ.
§ 9:6 9:6 ಗ ಾ. 4:23 * 9:7 9:7 ಆದಿ 21:12, ಇಬಿ್ರ 11:18 † 9:8 9:8
ಗ ಾ. 4:23, 28 ‡ 9:9 9:9 ಆದಿ 18:10; 14:17,21 § 9:11-12 9:11-12
ಆದಿ 25:23 * 9:11-12 9:11-12 ರೋ ಾ. 4:17, 8:28 † 9:13 9:13
ಮ ಾ. 1:2-3 ‡ 9:13 9:13ಅಥ ಾಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿದೆನು,ಮ ಾ್ತ6:24,ಲೂಕ25:23,
ೕ ಾ 12:25
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ದೇವರು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟದು್ದ ಆತನ ಾ್ಯಯಕೆ್ಕ
ವಿರುದ್ಧ ಾದದ್ದಲ್ಲ

14 ಾ ಾದರೆ ಏನು ಹೇ ೕಣ? §ದೇವರಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಯಯ
ಉಂಟೋ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. 15 *“ ಾವನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ
ಕರುಣೆ ಉಂಟೋ ಅವನನು್ನ ಕರುಣಿಸುವೆನು, ಾವನ ಮೇಲೆ
ನನ್ನ ಕನಿಕರವಿದೆ ೕ ಅವನಿಗೆ ಕನಿಕರ ತೋರಿಸುವೆನು” ಎಂದು
ದೇವರು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿರು ಾ್ತನೆ. 16ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ದಯೆಯು
ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಅಪೇ ಸುವುದರಿಂ ಾಗಲಿ,ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವುದರಿಂ ಾಗಲಿ
ದೊರೆಯದೆ ದೇವರು ಕರುಣಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
17ದೇವರು ಫರೋಹನನನು್ನ ಕುರಿತು †“ ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ತೋರಿಸಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾ್ಯತಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ
ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ತಂದಿದೆ್ದೕನೆಂದು
ಹೇಳಿದನೆಂಬು ಾಗಿ” ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 18ದೇವರು
‡ ಾರನು್ನ ಕರುಣಿಸಿದರೋ, ಾರನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿದರೋ
ಅದೆಲ್ಲವೂಆತನ ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾಗಿಯೇ ಇದೆಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ
ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.

19 §“ದೇವರ ಚಿತ್ತವನು್ನ ಎದುರಿಸುವವರು ಇಲ್ಲದಿರು ಾಗ ಆತನು
ತಪು ್ಪ ಹುಡುಕುವುದು ಹೇಗೆ” ಎಂದು ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳುವಿ.
20 ಎಲೋ ಮನುಷ ್ಯನೇ ಾಗೆನ್ನಬೇಡ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ಎಷ್ಟರವನು? *ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ

ರೂಪಿಸಿದವನಿಗೆ, “ಏಕೆ ನನ್ನನು್ನ ಹೀಗೆ ರೂಪಿಸಿದೆ”, ಎಂದು
ಕೇಳುವುದುಂಟೇ? 21 †ಉತ್ತಮ ಾದ ಬಳಕೆಗೆ ಒಂದು ಾತೆ್ರಯನೂ್ನ,
ಹೀನ ಾದ ಬಳಕೆಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಾತೆ್ರಯನೂ್ನ ಒಂದೇ ಮಣಿ್ಣನ
§ 9:14 9:14 ಧ ೕರ್ 32:4, 2ಪೂವರ್ 19:7, ೕಬ. 8:3, 34:10, ಕೀತರ್ 92:15
* 9:15 9:15 ವಿ ೕ 33:19 † 9:17 9:17 ವಿ ೕ 9:16 ‡ 9:18 9:18
ವಿ ೕ 4:21, 9:12, 11:10, 14:4,ಧ ೕರ್ 2:30 § 9:19 9:19 2ಪೂವರ್ 20:6,
ೕಬ. 9:12, ಾನಿ. 4:35 * 9:20 9:20ಯೆ ಾ 29:16, 45:9 † 9:21 9:21
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ರೋ ಾಪುರದವರಿಗೆ 9:22 xxxv ರೋ ಾಪುರದವರಿಗೆ 9:29

ಮುದೆ್ದಯಿಂದ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ‡ಕುಂ ಾರನಿಗೆ ಮಣಿ್ಣನ ಮೇಲೆ
ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲ ೕ? 22 ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿಸಿ
ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂ ಾಗೆ ಾಡದೆ
ತನ್ನ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾದ ಾಶನ ಾತ್ರರನು್ನ ಬಹು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ
ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 23 ಮತು್ತ §ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ
ಾನು ದಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕರುಣಾ ಾತ್ರರಲಿ್ಲ *ತನ್ನ
ಮಹಿ ಾತಿಶಯವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 24 ಆತನು ಕರುಣಿಸಿದ
ನಮ್ಮನು್ನ †ಯೆಹೂದ್ಯರೊಳಗಿಂದ ಾತ್ರ ಕರೆಯದೆ ಹೋಶೇಯನ
ಗ್ರಂಥದ ವಚನದಲಿ್ಲ ಾನು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಅನ್ಯಜನರೊಳಗಿಂದ
ಸಹ ‡ಕರೆದನು. 25ಆ ವಚನವೇನಂದರೆ,
§“ನನ್ನ ಜನವಲ್ಲದವರನು್ನ ನನ್ನ ಜನರೆಂದು ನನಗೆ

ಅಪಿ್ರಯ ಾದವಳನು್ನ ಪಿ್ರಯಳೆಂದೂ ಹೇಳುವೆನು. 26ಮತು್ತ
ಾವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ‘ನೀವು ನನ್ನ ಜನರಲ್ಲವೆಂದು’ ಅವರಿಗೆ

ಹೇಳಲ್ಪಟಿ್ಟತೋ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ *ಅವರು ‘ಜೀವವುಳ್ಳ
ದೇವರಮಕ್ಕಳು ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು’ ” ಎಂಬುದೇ.

27 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆ ಾಯನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಹೀಗೆಂದು ೕಷಿಸಿ ಾ್ದನೆ: †“ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಂಖೆ್ಯಯು
ಸಮುದ್ರದ ಉಸುಬಿನಂತಿದ್ದರೂ ‡ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಾತ್ರ
ರ ಸಲ್ಪಡುವರು” “ಕತರ್ನು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ವಚನವನು್ನ
ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ ನೆರವೆರಿಸಿಮುಗಿಸುವನು” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
28ಅದೇ ಅಭಿ ಾ್ರಯದಿಂದಯೆ ಾಯನು §ಮತೊ್ತಂದು ವಚನದಲಿ್ಲ,
29 *“ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಕತರ್ನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂ ಾನವನು್ನ
‡ 9:21 9:21ಯೆ ಾ 64:8,ಯೆರ. 18:6 § 9:23 9:23 ರೋ ಾ. 8:29-30
* 9:23 9:23 ಎಫೆ 3:17 † 9:24 9:24 ರೋ ಾ. 3:29 ‡ 9:24 9:24
ರೋ ಾ. 8:25 § 9:25 9:25ಹೋಶೇ. 2:23, 1:10 * 9:26 9:26 ರೋ ಾ.
8:14,ಮ ಾ್ತ 16:16 † 9:27 9:27ಯೆ ಾ 10:22,23 ‡ 9:27 9:27 ರೋ ಾ.
11:5 § 9:28 9:28ಯೆ ಾ 1:9 * 9:29 9:29 ಾಕೋಬ. 5:4
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ಉಳಿಸದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ
†“ಸೊದೋಮಿನ ಗತಿಯೇ ನಮ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ ಗೊ ೕರದ

ದುದೆರ್ಸೆಯೇ ಸಂಭವಿಸುತಿ್ತತು್ತ” ಎಂದು ದಲೇ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ.

ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ದೇವರು ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟದ್ದಕೆ ್ಕ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೇ ಾರಣ
30 ಾ ಾದರೆ ಏನು ಹೇ ೕಣ? ನೀತಿಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸದ

‡ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ನೀತಿಯು ಅಂದರೆ §ನಂಬಿಕೆಯಿಂದುಂಟಾದ
ನೀತಿಯು ದೊರಕಿತು. 31 ಆದರೆ ನೀತಿಯನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ್ದ
*ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ನೀತಿಯನು್ನ ದೊರಕಿಸುವ ಧಮರ್ವನು್ನ
ಹಿಡಿಯ ಾರದೆ ಹೋದರೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 32 ಅದಕೆ್ಕ
ಾರಣವೇನು? ಅವರು ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ
ನೇಮನಿಷೆ್ಠಗಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ, 33 †ಆ ಎಡವುವ ಕಲಿ್ಲಗೆ
ಅವರು ಎಡವಿಬಿದ್ದರು. ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ,
‡ “ಇಗೋ ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಎಡವುವ ಕಲ್ಲನೂ್ನ ಮುಗ್ಗರಿಸುವ

ಬಂಡೆಯನೂ್ನ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ.
§ ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವವನು *ಆ ಾಭಂಗಪಡುವುದಿಲ್ಲ”

ಎಂಬುದೇ.
10

1 ಸಹೋದರರೇ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದೇ
ನನ್ನ ಮನೋಭಿ ಾಷೆಯೂ ಮತು್ತ ದೇವರಿಗೆ ಾನು
ಾಡುವ ವಿ ಾಪನೆಯೂ ಆಗಿದೆ. 2 *ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ

ಆಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂದು ಾನು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾ
† 9:29 9:29ಆದಿ 19:24-25;ಧ ೕರ್ 29:23. ‡ 9:30 9:30 ರೋ ಾ. 10:20
§ 9:30 9:30 ರೋ ಾ. 1:17, 3:21-22, 10:6, ಗ ಾ. 2:16, 3:24, ಇಬಿ್ರ. 11:7
* 9:31 9:31 ರೋ ಾ. 10:2-3, 11:7, ಗ ಾ. 5:4 † 9:33 9:33 1 ಪೇತ್ರ. 2:8
‡ 9:33 9:33ಯೆ ಾ 28:16, 8:14, 1 ಪೇತ್ರ. 2:6-7 § 9:33 9:33ಆತನಮೇಲೆ
* 9:33 9:33ಯೆ ಾ 49:23, ೕವೇ. 2:26-27 * 10:2 10:2ಅ. ಕೃ. 21:20
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ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ; ಆದರೂ ಅವರ ಆಸಕಿ್ತಯು ಾ ಾನು ಾರ ಾದುದಲ್ಲ.
3 †ಅವರು ದೇವರಿಂದ ದೊರಕುವ ನೀತಿಯನ್ನರಿಯದೆ ಸ್ವಂತ
ನೀತಿಯನೆ್ನೕ; ಾ್ಥಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತಿ್ನಸು ಾ್ತ ಇದು್ದದ್ದರಿಂದ
ದೇವರ ನೀತಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 4 ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ನೀತಿಯನು್ನ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದನು. 5 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ನೀತಿಯನು ಾರ, ‡“ಅದನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದವನು ಅದರಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸುವನೆಂದು” ೕಶೆಯು
ಬರೆಯು ಾ್ತನೆ. 6 ಆದರೆ §ನಂಬಿಕೆಯಿಂದುಂಟಾಗುವ ನೀತಿಯು
ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. *“ ‘ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಭೂಮಿಗಿಳಿಸಿಕೊಂಡು
ಬರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮೇಲಣ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋದವ ಾರು?’
7 ಎಂ ಾಗಲಿ ‘ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿಕೊಂಡು
ಬರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾರು ಾ ಾಳಲೋಕಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋದರು?
ಎಂ ಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅಂದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು.’ ” ಆದರೆ ಅದು
ಏನನು್ನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 8 “ದೇವರ ಾಕ್ಯವು ನಿನ್ನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೇ
ಇದೆ; ಅದು ನಿನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲಯೂ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇದೆ.”
ಆ ಾಕ್ಯವು ಾವು ಾರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯ ಾದ ಾಕ್ಯವೇ.
9 ಅದೇನೆಂದರೆ ನೀನು ಯೇಸುವನೆ್ನೕ ಕತರ್ನೆಂದು † ಾಯಿಂದ
ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ‡ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಎಬಿ್ಬಸಿದನೆಂದು ಹೃದಯದಿಂದನಂಬಿದರೆ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದು
ಎಂಬುದೇ. 10 ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀತಿಯು
ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ
ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುತ್ತದೆ. 11 §“ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ
ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಆ ಾಭಂಗಪಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು” ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು
† 10:3 10:3 ರೋ ಾ. 1:17 ‡ 10:5 10:5 ಾಜ 18:5;ಯೆಹೆ. 20:11,13;
ಮ ಾ್ತ 19:17; ಲೂಕ 10:28; ಗ ಾ. 3:12 § 10:6 10:6 ರೋ ಾ. 9:30
* 10:6 10:6 ಧ ೕರ್ 30:12-14 † 10:9 10:9ಮ ಾ್ತ 10:32; ಲೂಕ 12:8
‡ 10:9 10:9 ಅ. ಕೃ. 2:24; 1 ಪೇತ್ರ 1:21 § 10:11 10:11ಯೆ ಾ 28:16;
ರೋ ಾ. 9:33
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ಹೇಳುತ್ತದೆ. 12 ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ *ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಅಥ ಾ
ಗಿ್ರೕಕನಿಗೂ ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. †ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ
ಕತರ್ನು; ಆತನು ತನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ ಹೇರಳ ಾಗಿ
ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 13 ಆದ್ದರಿಂದ‡ ಕತರ್ನ ಾಮವನು್ನ
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದೆಂದು ಬರೆದಿದೆ.
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಅಪನಂಬಿಕೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಾನವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು

ಾರಣವಲ್ಲ
14 ಆದರೆ ಅವರು ನಂಬದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆತನ
ಾಮವನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಮತು್ತ ಆತನ
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳದಿರುವಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ನಂಬುವು ಾದರೂ
ಹೇಗೆ? ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸುವವನಿಲ್ಲದೆ ಕೇಳುವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ?
ಸು ಾತೆರ್ ಾರುವವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸದೆ ಾರುವುದು ಹೇಗೆ? 15 ಇದಕೆ್ಕ
ಸರಿ ಾಗಿ §“ಶುಭದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುವವರ ಾದಗಳು
ಎಷೊ್ಟೕ ಮನೋಹರ ಾಗಿವೆ” ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. 16 *ಆದರೂ
ಆ ಶುಭವತರ್ ಾನಕೆ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಯೆ ಾಯನು, †“ಕತರ್ನೇ, ಾವು ಾರಿದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರು
ನಂಬಿದರು?” ಎಂದು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ. 17 ಆದ ಾರಣ ಾರಿದ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯು ಹುಟು್ಟತ್ತದೆ,
ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಕ್ಯ ಾಗಿದೆ. 18 ಆದರೂ “ಅವರಿಗೆ
ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲವೇನೋ?” ಎಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ೌದು ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ
ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ‡“ ಾರುವವರ ಧ ್ವನಿಯು ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಪ್ರಸರಿಸಿತು, ಅವರ ನುಡಿಗಳು ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ
ಾ್ಯಪಿಸಿದವು.” 19 ಆದರೆ “ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಆ ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೇನು” ಎಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ,
* 10:12 10:12 ರೋ ಾ. 3:22,29 † 10:12 10:12 ಅ. ಕೃ. 10:36
‡ 10:13 10:13 ೕವೇ. 2:32;ಅ. ಕೃ. 2:21 § 10:15 10:15ಯೆ ಾ 52:7;
ನಹೂ. 1:15 * 10:16 10:16 ಇಬಿ್ರ. 4:2 † 10:16 10:16ಯೆ ಾ 53:1;
ೕ ಾ 12:38 ‡ 10:18 10:18 ಕೀತರ್ 19:4
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§“ಜ ಾಂಗವಲ್ಲದವರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅಸೂಯೆ ಹುಟು್ಟವಂತೆ
ಪೆ್ರರೇಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ; ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದ ಜನರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ರೊಚಿ್ಚಗೆಬಿ್ಬಸುವೆನು” ಎಂದು ದಲು ೕಶೆಯು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
20 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆ ಾಯನು ಧೈಯರ್ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿ, *“ನನ್ನನು್ನ
ಹುಡುಕದವರಿಗೂ ಾನು ಸಿಕಿ್ಕದೆನು, ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳದವರಿಗೆ ಾನು
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದೆನು,” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. 21 ಆದರೆ ಅವನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಕುರಿತು, †“ನನ್ನ ಾತಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿ
ಎದುರು ಾತ ಾಡುವ ಜನರನು್ನ ಾನು ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಕೈ
ಚಾಚಿ ಕರೆದೆನೆಂದು” ಆತನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

11
ದೇವರು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡಲಿಲ್ಲ

1 ಾ ಾದರೆ *ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರನು್ನ ಬೇಡವೆಂದು
ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದನೋ ಎಂದು ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. † ಾನು
ಸಹ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯನು, ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಂತತಿಯವನು, ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ
ಕುಲದವನು ಆಗಿದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ. 2 ‡ದೇವರು ಾನು §ಮುಂ ಾಗಿ ತನ್ನ
ಜನ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಎಲೀಯನ ಬಗೆ್ಗ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಹೇಳುವ ಾತು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಯದೋ? 3 ಅವನು ದೇವರ ಮುಂದೆ, *“ಕತರ್ನೇ ಅವರು
ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಾ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ
ಒಡೆದು ಾಕಿ ಾ್ದರೆ. ಾನೊಬ್ಬನೇ ಉಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರು
ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
ಮೇಲೆ ದೂರು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ. 4 ದೇವರ ಉತ್ತರವೇನೆಂದರೆ,
§ 10:19 10:19 ಧ ೕರ್ 32:21 * 10:20 10:20ಯೆ ಾ 65:1 † 10:21
10:21ಯೆ ಾ 65:2 * 11:1 11:1ಯೆರೆ 31:7, 33:24 † 11:1 11:1 2 ಕೊರಿ
11:22,ಫಿಲಿ. 3:5 ‡ 11:2 11:2 ಕೀತರ್ 94:14, 1 ಸಮು 12:22 § 11:2 11:2
ರೋ ಾ. 8:29 * 11:3 11:3 1ಅರಸು. 19:10,14,18
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“ ಾಳನ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಅಡ್ಡಬೀಳದೆ ಇರುವ ಏಳು ಾವಿರ ಪುರುಷರನು್ನ
ನನ ಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂಬುದೇ. 5 ಅದರಂತೆ
ಈಗಿನ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡವ ಾದ
†ಒಂದು ಾಗವು ಉಳಿದಿ ಾ್ದರೆ. 6 ‡ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು
ಅಂದ ಮೇಲೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ದಿಂದಲ್ಲ. ಾಗಲ್ಲದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ
ಕೃಪೆಯನು್ನ ಇನು್ನ ಕೃಪೆಯನು್ನವುದ ಾ್ಕಗುವುದಿಲ್ಲ. 7 ಇದರಿಂದ
ತಿಳಿಯತಕ್ಕದೆ್ದೕನು? §ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಹುಡುಕಿದ್ದನು್ನ ಅವರು
ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಅವರೊಳಗೆ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಅದು ದೊರೆಯಿತು.
*ಉಳಿದವರು ಂಡ ಾದರು. 8 †“ದೇವರು ಅವರಿಗೆ
ಮಂದಬುದಿ್ಧಯ ಆತ್ಮನನು್ನ, ಅಂದರೆ ಾಣದ ಕಣು್ಣಗಳನೂ್ನ, ಕೇಳದ
ಕಿವಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಈ ಾವವು ಈ ಹೊತಿ್ತನವರೆಗೂ ಾಗೆಯೇ
ಇದೆ”ಎಂದು ಬರೆದ ಪ್ರ ಾರ ಅವರಿಗೆ ಆಯಿತು. 9ಇದಲ್ಲದೆ ‡“ಅವರ
ಭೋಜನವೇ ಅವರಿಗೆ ಬಲೆಯೂ, ಜಾಲವೂ, ಅಡೆತಡೆಯೂ,
ಪ್ರತಿ ಾರವೂ ಆಗಲಿ; 10 ಅವರ ಕಣು್ಣ ಾ್ಬಗಿ ಾಣದೆಹೋಗಲಿ
ಅವರ ಬೆನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಬೊಗಿ್ಗಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಾಡು” ಎಂದು
ಾವೀದನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
ದೇವರು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ತಳಿ್ಳದು್ದ ಾಶ್ವತವಲ್ಲ

11 ಾ ಾದರೆ “ಅವರು ಬಿದೆ್ದೕಹೋಗುವಂತೆ ಎಡವಿದರೇನು”
ಎಂದು ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಾಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆಗ ಾರದು §ಅವರು
ಬಿದು್ದಹೋದದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರಕ್ಷಣೆಯು
ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ದೇವರು ಅವರಲಿ್ಲ
ಅಸೂಯೆ ಹುಟಿ್ಟಸು ಾ್ತನೆ. 12 ಅವರು ಬಿದು್ದಹೋದದು್ದ
ಸವರ್ಲೋಕದ ೌ ಾಗ ್ಯಕೂ್ಕ, ಅವರು ಸೋತುಹೋದದು್ದ
ಅನ್ಯಜನಗಳ ಸಂಪತಿ್ತಗೂ ಾಗರ್ ಾಗಿರ ಾಗಿ ಅವರ
† 11:5 11:5 ರೋ ಾ. 9:27 ‡ 11:6 11:6 ರೋ ಾ. 4:4 § 11:7 11:7
ರೋ ಾ. 9:31 * 11:7 11:7 ರೋ ಾ. 11:25 † 11:8 11:8ಯೆ ಾ 29:10,
ಧ ೕರ್ 29:4,ಮ ಾ್ತ 13:14 ‡ 11:9 11:9 ಕೀತರ್ 69:22-23 § 11:11 11:11
ಅ. ಕೃ. 28:28
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ಪೂಣರ್ ಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆಯು ಪ್ರಪಂಚಕೆ್ಕ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚದ
ಾಗ ್ಯಕೆ ್ಕ ಾರಣ ಾಗುವುದು. 13 ಅನ್ಯಜನ ಾಗಿರುವ
ನಿಮಗೆ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, * ಾನು ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ
ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿರ ಾಗಿ ನನ್ನ ಸೇವೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
14 ಇದರಿಂ ಾಗಿ ಸ್ವಜನರಲಿ್ಲ ಅಸೂಯೆಯನು್ನ ಕೆರಳಿಸಿ †ಅವರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರನು್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ತಂದೇನು. 15 ಾಕೆಂದರೆ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸುವುದರಿಂದ ‡ಲೋಕವು ದೇವರ
ಸಂಗಡ ಸಂ ಾನ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಾಗರ್ ಾದ ಮೇಲೆ ಅವರನು್ನ
ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ಏ ಾಗುವುದು? ಸತ್ತವರು ಜೀವಿತ ಾಗಿ
ಎದು್ದಬಂದ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ. 16 §ಕಣಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರಥಮಫಲವನು್ನ
ದೇವರಿಗಪಿರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಕಣಕವೆ ಾ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಾಯಿತು. ಬೇರು
ಶುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಕೊಂಬೆಗಳೂ ಾಗೆಯೇ. 17 ಆದರೆ
*ಕೆಲವು ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕಿ ಾಡೆಣೆ್ಣ ಮರದಂತಿರುವ
ನಿನ್ನನು್ನ ಅವುಗಳ ಜಾಗದಲಿ್ಲ ಕಸಿ ಾಡಿರ ಾಗಿ ಊರೆಣೆ್ಣೕಮರದ
ರಸವ ಾ್ತದ ಬೇರಿನಲಿ್ಲ ಅದು ಾಲುಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಆ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ
ಕಡೆಗಣಿಸಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಅಂಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಕೊಂಬೆಯ ಕುರಿತು
ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. 18 ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡರೂ ಆ ಬೇರಿಗೆ ನೀನು
ಆ ಾರವಲ್ಲ. ಅದು ನಿನಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿದೆ. 19ಈ ಾತಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ
ಕಸಿ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಂಬೆಗಳುಮುರಿದು ಾಕಲ್ಪಟ್ಟವ ಾ್ಲ”ಎಂದು
ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳಬಹುದು. 20 ನೀನು ಹೇಳುವುದು
ನಿಜ. ಅವರು ನಂಬದೇ ಹೋದ್ದದರಿಂದ ಮುರಿದು ಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು.
†ನೀನು ನಿಂತಿರುವುದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ. 21 ‡ಗವರ್ಪಡಬೇಡ,
§ಭಯದಿಂದಿರು. ದೇವರು ಹುಟು್ಟಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಉಳಿಸದೆ
* 11:13 11:13 ರೋ ಾ. 15:16,ಅ. ಕೃ. 26:17-18, 9:15 † 11:14 11:14
1 ಕೊರಿ 9:22 ‡ 11:15 11:15 ರೋ ಾ. 5:11 § 11:16 11:16 ಅರಣ್ಯ
15:18-21 * 11:17 11:17ಯೆರೆ 11:16; ೕ ಾ 15:2 † 11:20 11:20
1 ಕೊರಿ 10:12, 2 ಕೊರಿ 1:24 ‡ 11:21 11:21 ರೋ ಾ. 12:3,16,; 1 ತಿ .
6:17 § 11:21 11:21 ಫಿಲಿ. 2:12



ರೋ ಾಪುರದವರಿಗೆ 11:22 xlii ರೋ ಾಪುರದವರಿಗೆ 11:27

ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನನೂ್ನ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 22 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ
ದಯೆಯನೂ್ನ,ದಂಡನೆಯನು್ನ ನೋಡು;ಬಿದ್ದವರಿಗೆ ದಂಡನೆಯನೂ್ನ,
*ನೀನು ದೇವರ ದಯೆಯನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ದರೆ ಆತನ
ದಯೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವಿ. †ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನಿನ್ನನೂ್ನ ಕಡಿದು ಾಕುವನು.
23 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಕೂಡ ಇನು್ನ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲದ
ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಅವರನೂ್ನ ಕಸಿ ಾಡುವನು. ದೇವರು ಅವರನು್ನ
ತಿರುಗಿ ಕಸಿಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಸಮಥರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 24 ನೀನು ಹುಟು್ಟ
ಾಡುಮರದಿಂದ ಕಡಿದು ತೆಗೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದ
ಊರುಮರದಲಿ್ಲ ಕಸಿಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡವ ಾದಮೇಲೆ ಅದರಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ
ಕೊಂಬೆಗ ಾಗಿರುವ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಮರದಲಿ್ಲ ಕಸಿಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವುದು
ಎಷೊ್ಟೕಯುಕ್ತ ಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ.
ಸವರ್ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ

25 ಸಹೋದರರೇ, ‡ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ ಬುದಿ್ಧವಂತರೆಂಬು ಾಗಿ
ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಲು ಇದುವರೆಗೆ ಗುಪ್ತ ಾಗಿದ್ದ ಒಂದು
ಸಂಗತಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ ಅದೇನೆಂದರೆ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಲು ಜನರಿಗೆಉಂಟಾದ § ಂಡತನವು
ಾ ಾಗಲೂ ಇರದೆ ಅನ್ಯಜನಗಳ ಸಮು ಾಯವು ದೇವರ
ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇರುವ ತನಕ ಾತ್ರ ಇರುವುದು. 26 ಆ ನಂತರ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವರು. ಇದಕೆ್ಕ ಆ ಾರ ಾಗಿ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ *ಬಿಡಿಸುವವನು †“ಚೀ ೕನಿನೊಳಗಿಂದ
ಹೊರಟು ಬಂದು ಾಕೋಬನಲಿ್ಲರುವ ಭಕಿ್ತಹೀನತೆಯನು್ನ
ನಿ ಾರಣೆ ಾಡುವನು. 27 ಾನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಾಡಿಕೊಂಡ
ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಾನು ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸು ಾಗ
* 11:22 11:22 1 ಕೊರಿ 15:2, ಇಬಿ್ರ. 3:6,14 † 11:22 11:22 ೕ ಾ 15:2
‡ 11:25 11:25 ರೋ ಾ. 12:16 § 11:25 11:25 2 ಕೊರಿ 3:14, ರೋ ಾ.
11:7 * 11:26 11:26ಯೆ ಾ 59:20-21, 27:9,ಯೆರೆ 31:31-34 † 11:26
11:26 ಕೀತರ್ 14:7, 53:6
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ನೆರವೇರುವುದು.” ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. 28 ಅವರು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಬೇಡವೆಂದದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹಿತವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ
ಅವರನು್ನ ಶತು್ರಗಳೆಂದೆಣಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೂ ಅವರು
ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಪೂವಿರ್ಕರ ವಂಶಸ್ಥ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಪಿ್ರಯರೆಂದು ಎಣಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 29 ದೇವರು ವರಗಳನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಜನರನು್ನ ಕರೆಯುವುದ್ದಕೂ್ಕ ‡ಮನಸು್ಸ
ಬದ ಾಯಿಸುವವನಲ್ಲ. 30 ಾವ ಪ್ರ ಾರ ನೀವು §ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ
ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೂ ಈಗ ಅವರ ಅವಿಧೇಯತೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಕರುಣೆ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರೋ, 31 ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೂ
ಈಗ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ದೊರಕಿದ ಕರುಣೆಯನು್ನ
ಅವರು ಹೊಂದುವರು. 32 ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶವುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ
*ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಅವಿಧೇಯತೆಯೆಂಬ ದುಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ಮುಚಿ್ಚ ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.
33 ಆ ಾ ದೇವರ ಐಶ್ವಯರ್ವೂ, ಾನವೂ, ವಿವೇಕವೂ
ಅ ಾಧ. ಆತನ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಆಗಮ್ಯ ಾದದು್ದ.
†ಆತನ ಾಗರ್ಗಳು ಆಗೋಚರ ಾದವುಗಳೂ ಆಗಿವೆ.
34 ‡“ಕತರ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವ ಾರು? §ಆತನಿಗೆ
ಆಲೋಚ ಾಕತರ್ ಾಗಿದ್ದವನು ಾರು? 35 *ಮುಂಗಡ ಾಗಿ
ಆತನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಆನಂತರ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವನು
ಾರು?” 36 †ಸಮಸ್ತವೂ ಆತನಿಂದ ಉತ್ಪತಿ್ತ ಾಗಿ, ಆತನಿಂದ

ನಡೆಯು ಾ್ತ, ಇರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಅತನಿಗೋಸ ್ಕರವೇ. ‡ಆತನಿಗೇ
ಸ ಾ ಾಲವೂಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗಲಿ ಸೊ್ತೕತ್ರ. ಅಮೆನ್.
‡ 11:29 11:29 2ಕೊರಿ 7:10 § 11:30 11:30ಎಫೆ 2:2, 3:11-13 * 11:32
11:32 ರೋ ಾ. 3:9 † 11:33 11:33 ಧ ೕರ್ 29:29, ೕಬ. 11:7
‡ 11:34 11:34 ಯೆ ಾ 40:13, 1 ಕೊರಿ 2:16 § 11:34 11:34 ೕಬ.
36:22-23 * 11:35 11:35 ೕಬ. 35:7, 41:11 † 11:36 11:36 1
ಕೊರಿ 8:6, 11:12, ಕೊಲೊ 1:16 ‡ 11:36 11:36 ರೋ ಾ. 16:27, ಎಫೆ 3:21,
ಫಿಲಿ. 4:20, ತಿ . 1:17
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12
ದೇವಜನರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ ರೀತಿ

1 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ, ದೇವರ ಕನಿಕರವನು್ನ ನೆನಪಿಸು ಾ್ತ,
*ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ದೇವರಿಗೆ †ಮೀಸ ಾಗಿಯೂ,
ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿರೆಂದು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ; ಇದೇ ವಿವೇಕ ಪೂವರ್ಕ ಾದ
ಆ ಾಧನೆಯು. 2 ‡ಇಹಲೋಕದ ನಡವಳಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ
§ನೂತನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪರಲೋಕ ಾವದವ ಾಗಿರಿ.
ಹೀ ಾದರೆ ದೇವರ *ಚಿತ್ತವನು್ನ ತಿಳಿದವ ಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಾದದೂ್ದ,
ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದದೂ್ದ, ದೋಷವಿಲ್ಲದೂ್ದ ಾವ ಾವುದೆಂದು
ವಿವೇಚಿಸುವಿರಿ.

3 ದೇವರು ನನಗೆ ಕೃಪೆ ಾಡಿದ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನಿಗೂ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ † ಾರೂ ತನ್ನ ೕಗ ್ಯತೆಗೆ
ಮೀರಿ ತನ್ನನು್ನ ಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ‡ದೇವರು ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನಿಗೆ ಎಂಥೆಂಥ
ನಂಬಿಕೆಯ ಬಲವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವನೋ, ಅದಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕ ಾಗೆ
ಾ್ಯಯ ಾದ ಅಭಿ ಾ್ರಯದಿಂದ ತನ್ನನು್ನ ಾನು ಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

4 ಾಕೆಂದರೆ §ನಮಗೆ ಒಂದೇ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಅಂಗಗಳಿರ ಾಗಿ
ಆ ಎ ಾ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ೕ
5 ಾಗೆಯೇ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ *ಒಂದೇ ದೇಹ ಾಗಿದು್ದ
ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 6 †ದೇವರು ನಮಗೆ
ಕೃಪೆ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾರ ಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ.
‡ಹೊಂದಿದ ವರವು ಪ್ರ ಾದನೆ ರೂಪ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ
* 12:1 12:1 ರೋ ಾ. 6:13,16,19; 1 ಕೊರಿ 6:20 † 12:1 12:1
ಪವಿತ್ರ ಾಗಿಯೂ ‡ 12:2 12:2 1ಪೇತ್ರ 1:14; 1 ೕ ಾ 2:15 § 12:2 12:2
ತೀತ 3:5; ಎಫೆ 4:23; ಕೊಲೊ 3:10 * 12:2 12:2 1 ಥೆಸ. 4:3 † 12:3 12:3
ರೋ ಾ. 11:20; 12:16 ‡ 12:3 12:3 1 ಕೊರಿ 7:17; ಎಫೆ 4:7 § 12:4
12:4 1 ಕೊರಿ 12:12-14;ಎಫೆ 4:4,16 * 12:5 12:5 1 ಕೊರಿ 12:20ಎಫೆ 4:4,12
† 12:6 12:6 1 ಕೊರಿ 12:4,7-11; 7:7; 1 ಪೇತ್ರ 4:10,11 ‡ 12:6 12:6 1 ಕೊರಿ
12:10
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ತಕ್ಕ ಾಗೆ ಪ್ರ ಾದನೆ ಹೇ ೕಣ. 7 §ಅದು ಸ ಾಸೇವೆಯ
ರೂಪ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿ ಸ ಾಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ
ಇರೋಣ. 8 ಬೋಧಿಸುವವನು ಬೋಧಿಸುವುದರಲಿ್ಲಯೂ,
ಬುದಿ್ಧಹೇಳುವವನು ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ನಿರತ ಾಗಿರಲಿ.
* ಾನಕೊಡುವವನು ಯ ಾಥರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಕೊಡಲಿ.
† ಾರಿ ತೋರಿಸುವವನು ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಅದನು್ನ ಾಡಲಿ.
ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಉಪ ಾರ ಾಡುವವನು ಸಂತೋಷ ಾಗಿ
ಾಡಲಿ.
9 ‡ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಿಷ ್ಕಪಟ ಾಗಿರಲಿ. §ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ

ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿರಿ, ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಬಿಗಿ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
10 *ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಸಹೋದರರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೆಂದು ತಿಳಿದು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. † ೌರವಮ ಾರ್ದೆಗಳನು್ನ
ತೋರಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಮುಂ ಾಗಿರಿ. 11ಜಾಗ್ರತೆ
ಬೇ ಾದಲಿ್ಲ ಆಲಸ್ಯ ಾಗಿರದೆ ‡ಆಸಕ್ತಚಿತ್ತ ಾಗಿದು್ದ ಕತರ್ನ ಸೇವೆ
ಾಡುವವ ಾಗಿರಿ. 12 §ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರು ನಿರೀ ಸುವ ಮ ಾಪದವಿಯನು್ನ

ನೆನಸಿ ಉ ಾ್ಲಸ ಾಗಿರಿ, ಕಷ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಸೈರಣೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ.
ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿರಿ. 13 ದೇವಜನರಿಗೆ ಕೊರತೆ
ಬಂ ಾಗ ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ. ಅತಿಥಿಸ ಾ್ಕರವನು್ನ ಆಚರಿಸಿರಿ.
14 *ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವವರಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಡಿರಿ;
ಶಪಿಸದೆ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರಿ. 15 †ಸಂತೋಷಪಡುವವರ ಸಂಗಡ
ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ, ಅಳುವವರ ಸಂಗಡ ಅಳಿರಿ. 16 ‡ನಿಮ್ಮ ನಿ ್ಮಳಗೆ

§ 12:7 12:7 ಅ. ಕೃ. 6:1 * 12:8 12:8 2 ಕೊರಿ 8:2; 9:7,11,13 † 12:8
12:8 1 ತಿ . 5:17 ‡ 12:9 12:9 2 ಕೊರಿ 6:6; 1 ತಿ . 1:5; 1 ಪೇತ್ರ 1:22
§ 12:9 12:9 ಕೀತರ್ 97:10;ಅ ೕ. 5:15; 1ಥೆಸ. 5:21,22 * 12:10 12:10
ಇಬಿ್ರ. 13:1 † 12:10 12:10 ರೋ ಾ. 13:7; ಫಿಲಿ. 2:3 ‡ 12:11 12:11ಅ.
ಕೃ. 18:25 § 12:12 12:12 ರೋ ಾ. 5:2 * 12:14 12:14ಮ ಾ್ತ 5:44; 1
ಪೇತ್ರ 3:9 † 12:15 12:15 1 ಕೊರಿ 12:26 ‡ 12:16 12:16 ರೋ ಾ. 15:5;
2 ಕೊರಿ 13:11; ಫಿಲಿ. 2:2; 4:2
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ಏಕಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ §ದೊಡ್ಡಸಿ್ತಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಡದೆ
ದೀನರನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿರಿ. *ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ ಬುದಿ್ಧವಂತರೆಂದು
ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.

17 † ಾರಿಗೂ ಅಪ ಾರಕೆ್ಕ ಅಪ ಾರವನು್ನ ಾಡಬೇಡಿರಿ.
‡ಎಲ್ಲರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾವುದು ೌರವ ಾದದೊ್ದೕ ಯುಕ್ತ ಾದದೊ್ದೕ
ಅದನೆ್ನೕ ೕಚಿಸಿ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿರಿ. 18 ಾಧ್ಯ ಾದರೆ
ನಿಮಿ್ಮಂ ಾಗುವ ಮಟಿ್ಟಗೆ §ಎಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರಿ.
19 ಪಿ್ರಯರೇ, ನೀವೇ ಮುಯಿ್ಯಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸದೆ ಶಿ ಸುವುದನು್ನ
ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ *“ ‘ಮುಯಿ್ಯಗೆ ಮುಯಿ್ಯ
ತೀರಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ಾನೇ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು’
ಎಂದು ಕತರ್ನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂಬು ಾಗಿ” ಬರೆದಿದೆ. 20 ಾ ಾದರೆ
†“ನಿನ್ನ ವೈರಿ ಹಸಿದಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಬಡಿಸು; ಾ ಾರಿದ್ದರೆ
ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡು. ಹೀಗೆ ಾಡುವುದರಿಂದ ಅವನ ತಲೆಯ
ಮೇಲೆ ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟಂ ಾಗುವುದು”‡. 21 ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ
ಸೋತುಹೋಗದೆ ಒಳೆ್ಳತನದಿಂದ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿರಿ.

13
ಅಧಿ ಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಬೋಧನೆ

1 *ಪ್ರತಿ ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ
ಅಧೀನ ಾಗಿರಲಿ. ಾಕೆಂದರೆ †ದೇವರಿಂದ ಹೊರತು ಒಬ್ಬರಿಗೂ
ಅಧಿ ಾರವು ದೊರೆತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇರುವ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಾದರೋ
ದೇವರಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. 2 ಆದುದರಿಂದ ಅಧಿ ಾರಕೆ್ಕ
§ 12:16 12:16 ರೋ ಾ. 12:3; ಕೀತರ್ 131:1;ಯೆರೆ 45:5 * 12:16 12:16
ರೋ ಾ. 11:25 † 12:17 12:17 ಾ. 20:22; ಮ ಾ್ತ 5:39; 1 ಥೆಸ. 5:15
‡ 12:17 12:17 2 ಕೊರಿ 8:21 § 12:18 12:18 ಾಕರ್ 9:50 * 12:19
12:19 ಧ ೕರ್ 32:35; ಇಬಿ್ರ. 10:30 † 12:20 12:20 ಾ. 25:21,22; ಲೂಕ
6:27 ‡ 12:20 12:20 ತನ್ನ ತಪಿ್ಪನ ಅರಿವು ಅವನಿಗೆ ಆಗುವಂತೆ * 13:1 13:1
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ಎದುರುಬೀಳುವವನು ದೇವರ ನೇಮವನು್ನ ಎದುರಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಎದುರಿಸುವವರು ಶಿ ಗೊಳ ಾಗುವರು. 3 ಕೆಟ್ಟಕೆಲಸ ಾಡುವವನಿಗೆ
ಅಧಿಪತಿಯಿಂದ ಭಯವಿರುವುದೇ ಹೊರತು ಒಳೆ್ಳಕೆಲಸ
ಾಡುವವನಿಗೆ ಭಯವೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅಧಿ ಾರಿಗೆ

ಭಯಪಡದೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುತಿ್ತೕ ೕ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡು. ಆಗ ಆ ಅಧಿ ಾರಿಯೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊಗಳುವನು. 4 ‡ಅವನು

ನಿನ್ನ ಹಿತಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ದೇವರ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಿದರೆ ಭಯಪಡಬೇಕು. ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಅಧಿ ಾರದ ದಂಡವನು್ನ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಅವನು ದೇವರ
ಸೇವಕ ಾಗಿದು್ದ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುವವನಿಗೆ ದೇವರ ದಂಡನೆಯನು್ನ
ವಿಧಿಸು ಾ್ತನೆ. 5 ಆದ ಾರಣ ದಂಡನೆ ಾದೀತೆಂದು ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ಮನ ಾ್ಸ ಗೆ ಒಪು ್ಪವಂತೆಯು ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿರು. 6 ಈ
ಾರಣದಿಂದಲೇ ನೀವು ಕಂ ಾಯವನು್ನ ಕೂಡ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ.
ಾಕೆಂದರೆಕಂ ಾಯಸಂಗ್ರಹಿಸುವವರುದೇವರಸೇವಕ ಾಗಿದು್ದ ಆ

ಕೆಲಸದಲಿ್ಲಯೇ ನಿರತ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. 7 §ಅವರವರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸತಕ್ಕದ್ದನು್ನ
ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ. ಾರಿಗೆ ಕಂ ಾಯ ೕ ಅವರಿಗೆ ಕಂ ಾಯವನು್ನ
ಾರಿಗೆ ಸುಂಕ ೕ ಅವರಿಗೆ ಸುಂಕವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ. ಾರಿಗೆ

ಭಯಪಡಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ಭಯಪಡಿರಿ ಾರಿಗೆ ಮ ಾರ್ದೆ
ತೋರಿಸಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ೌರವವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ.
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವೆ ಾ್ಲ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದಲೇ ನೆರವೇರುವುದು ಎಂಬ

ಬೋಧನೆ
8 ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಋಣವೇ ಹೊರತು

ಬೇರೆ ಾವ ಾಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರ ಾರದು. *ತನ್ನ
ನೆರೆಹೊರೆಯವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನೆರವೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 9 ಹೇಗೆಂದರೆ †“ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡ ಾರದು,
‡ 13:4 13:4 2ಪೂವರ್ 19:6 § 13:7 13:7 ಮ ಾ್ತ, 17:25, ಾಕರ್ 12:17
* 13:8 13:8 ರೋ ಾ. 13:10, ಮ ಾ್ತ 22:40, ಕೊಲೊ 3:14. ೕ ಾ 13:34
† 13:9 13:9 ವಿ ೕ 20:13-17,ಮ ಾ್ತ 19:18



ರೋ ಾಪುರದವರಿಗೆ 13:10 xlviii ರೋ ಾಪುರದವರಿಗೆ 13:14

ನರಹತ್ಯ ಾಡ ಾರದು, ಕದಿಯ ಾರದು, ಪರರ ಸೊತ್ತನು್ನ
ಆಶಿಸ ಾರದು.” ಈ ದ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ‡“ನಿನ್ನ
ನೆರೆಯವನನು್ನ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು” ಎಂಬ ಒಂದೇ
ಾತಿನಲಿ್ಲ ಅಡಕ ಾಗಿದೆ. 10 ಪಿ್ರೕತಿಯು ಮತೊ್ತಬ್ಬರಿಗೆ ಾವ

ಕೇಡನೂ್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. §ಆದ ಾರಣ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದಲೇ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ.

11 *ಈಗಿನ ಾಲವು ನಿದೆ್ದಯಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರತಕ್ಕ
ಾಲವೆಂದು ಅರಿತು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿರಿ. † ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ದಲು ನಂಬಿದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇದು್ದದಕಿ್ಕಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ

ವಿ ೕಚನೆಯ ಾಲವು ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದೆ. 12 ಇರುಳು ಬಹಳ
ಮಟಿ್ಟಗೆ ಕಳೆಯಿತು; ಹಗಲು ಸಮೀಪ ಾಯಿತು. ಕತ್ತಲೆಗೆ
ಅನುಗುಣ ಾದ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೆಳಕಿಗೆ ಅನುಗುಣ ಾದ
‡ರಕ್ಷಣೆಯ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ. 13 §ದುಂ ೌತಣ
ಕುಡಿಕತನಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ, ಾಮವಿ ಾಸ, ನಿಲರ್ಜಾ್ಜಕೃತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ
*ಜಗಳ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಗಳಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಾಲ ಕಳೆಯದೆಹಗಲಿನಲಿ್ಲರ ತಕ್ಕ
ಾಗೆ ಾನಸ್ಥ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊ ್ಳೕಣ. 14 †ದೇಹದ ಆಸೆಗಳನು್ನ
ಪೂರೈಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಚಿಂತಿಸದೇ ‡ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

14
ಇನೊ್ನಬ್ಬರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡಬೇಡಿರಿ
1ಕೊರಿ 8-10
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1 *ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢವಿಲ್ಲದವರನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಆದರೆ
ಸಂದೇ ಾಸ್ಪದ ಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾ್ವದ ಾಡಬೇಡಿರಿ.
2 ಒಬ್ಬನು ಾವುದ ಾ್ನದರೂ ತಿನ್ನಬಹುದೆಂದು ನಂಬು ಾ್ತನೆ;
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢವಿಲ್ಲದವನು ಾಯಿಪಲ್ಯಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ತಿನು್ನ ಾ್ತನೆ.
3 ತಿನು್ನವವನು ತಿನ್ನದವನನು್ನ ಹೀನೈಸ ಾರದು; ತಿನ್ನದವನು
ತಿನು್ನವವನನು್ನ ದೋಷಿಯೆಂದು ಎಣಿಸ ಾರದು. ದೇವರು ಇಬ್ಬರನೂ್ನ
ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ? 4 †ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಸೇವಕನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ಾರು? ಅವನು ನಿದೋರ್ಷಿ ಾಗಿ
ನಿಂತರೂ, ದೋಷಿ ಾಗಿ ಬಿದ್ದರೂ ಅದು ಅವನ ಯಜ ಾನನಿಗೇ
ಸೇರಿದು್ದ. ಅವನು ನಿದೊರ್ಷಿ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸಲ್ಪಡುವನು; ಅವನನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಕೆ್ಕ ಕತರ್ನು ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 5 ‡ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ದಿನಕಿ್ಕಂತ
ಮತೊ್ತಂದು ದಿನವನು್ನ ವಿಶೇಷವೆಂದೆಣಿಸು ಾ್ತನೆ; ಮತೊ್ತಬ್ಬನು
ಎ ಾ್ಲ ದಿನಗಳನೂ್ನ ವಿಶೇಷವೆಂದೆಣಿಸು ಾ್ತನೆ; §ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು
ತನ್ನ ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಚಂಚಲಪಡದೆ ದೃಢ ಾಗಿರಲಿ. 6 ದಿನವನು್ನ
ಆಚರಿಸುವವನು ಕತರ್ನಿ ಾಗಿ ಅದನು್ನ ಆಚರಿಸು ಾ್ತನೆ. ತಿನು್ನವವನು
ಕತರ್ನಿ ಾಗಿ ತಿನು್ನ ಾ್ತನೆ; *ಅವನು ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತನ ಾ್ಲ.
ತಿನ್ನದವನು ಸಹ ಕತರ್ನಿ ಾಗಿಯೇ ತಿನ್ನದೆ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತನೆ.
7 †ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರು ತನ ಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಇಲ್ಲ. ತನ ಾಗಿ
ಾಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ, 8 ಾವು ಬದುಕಿದರೆ ಕತರ್ನಿ ಾಗಿ ಬದುಕುತೆ್ತೕವೆ;
ಸತ್ತರೆ ಕತರ್ನಿ ಾಗಿ ಾಯುತೆ್ತೕವೆ; ‡ಬದುಕಿದರೂ ಸತ್ತರೂ ಾವು
ಕತರ್ನವರೇ. 9 ಾಕೆಂದರೆ §ಸತ್ತವರಿಗೂ, ಜೀವಿಸುವವರಿಗೂ
ಒಡೆಯ ಾಗಬೇಕಂತಲೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸತು್ತ ಜೀವಿತ ಾದನು.
10 ತಿನ್ನದವನೇ, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನೀನು
* 14:1 14:1 ರೋ ಾ. 15:1; 1 ಕೊರಿ 8:9-11; 9:22 † 14:4 14:4 ಾಕೋಬ
4:12 ‡ 14:5 14:5 ಗ ಾ. 4:10 § 14:5 14:5 ರೋ ಾ. 14:23 * 14:6
14:6 1 ಕೊರಿ 10:30,31; 1 ತಿ . 4:3,4 † 14:7 14:7 2 ಕೊರಿ 5:15; ಗ ಾ.
2:20; 1 ಪೇತ್ರ 4:2 ‡ 14:8 14:8 ಫಿಲಿ. 1:20 § 14:9 14:9 ಅ. ಕೃ. 10:42;
ಪ್ರಕ 20:12
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ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದೇನು? ತಿನು್ನವವನೇ,ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ನೀನು
ಹೀನೈಸುವುದೇನು? * ಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಾ್ಯ ಾಸನದ ಮುಂದೆ
ನಿಲ್ಲಬೇಕು. 11 ಪವಿತ್ರ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ: †“ ಾನು ಜೀವಿಸುವುದರಿಂದ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಣ ಾಲೂರುವನು. ಪ್ರತಿ ಂದು
ಾಲಿಗೆಯೂ ನನ್ನನು್ನ ದೇವರೆಂದು ಆರಿಕೆ ಾಡುವರು ಎಂದು
ಕತರ್ನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. 12 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
‡ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ತನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ
ಉತ್ತರಕೊಡಬೇಕು. 13 ಆದ ಾರಣ, ಇನು್ನ ಮೇಲೆ §ಒಬ್ಬರ
ವಿಷಯದಲೊ್ಲಬ್ಬರು ತೀಪುರ್ ಾಡದೆ ಇರೋಣ. ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ
ಸಹೋದರನ ಎದುರಿಗೆ ಅಡಿ್ಡಯ ಾ್ನಗಲಿ, ಅಡೆತಡೆಯ ಾ್ನಗಲಿ
ಾಕ ಾರದೆಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 14 * ಾವ ಪ ಾಥರ್ವೂ
ಸ್ವತಃ ಅಶುದ್ಧ ಾದದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ಕತರ್ ಾದಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು
ದೃಢ ಾಗಿ ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ; ಆದರೆ † ಾವು ಾದರೂ ಒಂದು
ಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ಅಶುದ್ಧವೆಂದು ಒಬ್ಬನು ಾವಿಸಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರಲಿ.

15 ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಆ ಾರದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ
ಮನಸಿ್ಸಗೆ ನೋವುಂಟಾದರೆನೀನುಪಿ್ರೕತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆನಡೆಯುವವನಲ್ಲ.
ಾವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾ್ರಣಕೊಟ್ಟನೋ ‡ಅವನನು್ನ ನಿನಗೆ

ಇಷ್ಟ ಾದ ಆ ಾರದ ನಿಮಿತ್ತ ಕೆಡಿಸ ಾರದು. 16 ನಿಮಗಿರುವ
ಉತ್ತಮ ಕ್ರಮಗಳು ದೂಷಣೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ಾಗ ಾರದು. 17 ಾಕೆಂದರೆ
ತಿನು್ನವುದೂ, ಕುಡಿಯುವುದೂ ದೇವರ ಾಜ್ಯವಲ್ಲ §ನೀತಿಯೂ,
*ಸ ಾ ಾನವೂ, ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂ ಾಗುವ ಆನಂದವೂ ಆಗಿದೆ.
* 14:10 14:10 2 ಕೊರಿ 5:10 † 14:11 14:11ಯೆ ಾ 45:23; ಫಿಲಿ. 2:10,11
‡ 14:12 14:12ಮ ಾ್ತ 12:36; 16:27; 1 ಪೇತ್ರ 4:5 § 14:13 14:13ಮ ಾ್ತ
7:1 * 14:14 14:14 ರೋ ಾ. 14:2; 20 † 14:14 14:14 1 ಕೊರಿ 8:7,10
‡ 14:15 14:15 1 ಕೊರಿ 8:11; ರೋ ಾ. 14:20 § 14:17 14:17 1 ಕೊರಿ 6:9
* 14:17 14:17 ಗ ಾ. 5:22
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18 ಈ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುವವನು ದೇವರನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಸುವವನೂ, ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವವನೂ
ಆಗಿರಲಿ. 19 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು †ಸ ಾ ಾನಕೂ್ಕ, ಪರಸ್ಪರ
ಭಕಿ್ತವೃದಿ್ಧಗೂ ಅನುಕೂಲ ಾಗಿರುವಂಥವುಗಳನು್ನ ಾಧಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ.
20 ‡ದೇವರು ಕಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ ನೀನು ಆ ಾರದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ
ಕೆಡವಬೇಡ. §ಎ ಾ್ಲ ಪ ಾಥರ್ಗಳೂ ಶುದ್ಧವೇ; *ಆದರೆ
ತಿಂದು ಮತೊ್ತಬ್ಬರಿಗೆ ವಿಘ್ನವನು್ನಂಟು ಾಡುವುದು ಕೆಟ್ಟದು್ದ.
21 ಾಂಸ ತಿನು್ನವುದ ಾ್ನಗಲಿ, ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿಯುವು ಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ
ಸಹೋದರನಿಗೆ ಅಡಿ್ಡಯನು್ನಂಟು ಾಡುವ ಬೇರೆ ಾವುದ ಾ್ನಗಲಿ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದೇ ಒಳೆ್ಳಯದು. 22 ನಿನಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯು
ದೇವರಿಗೆ ಾತ್ರ ಗೋಚರ ಾಗಿ ಅದು ನಿನ್ನ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಾತ್ರ
ಇರಲಿ. † ಾನು ಒಪಿ್ಪದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಂಶಯ ಪಡದವನೇ
ಧನ್ಯನು. 23 ಸಂಶಯಪಟು್ಟ ಊಟ ಾಡುವವನು ಸಂಶಯದಿಂದ
ತಿನು್ನವ ಾರಣ ತನ್ನ ಊಟದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ
ದೋಷಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ‡ನಂಬಿಕೆಯ ಆ ಾರವಿಲ್ಲದಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ
ಾಪವೇ ಆಗಿದೆ.

15
ನೆರೆಯವನ ಹಿತವನೂ್ನ ಬಯಸುವವ ಾಗು

1 *ದೃಢ ಾದ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾದ ಾವು ಬಲಹೀನ ಾದವರ
ಾರಗಳನು್ನ ಹೊರುವುದಲ್ಲದೆ ಅದರಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ
ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 2 †ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನ
ಹಿತವನೂ್ನ, ಭಕಿ್ತವೃದಿ್ಧಯನೂ್ನ ಅಪೇ ಸುವವ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ
† 14:19 14:19 1 ಕೊರಿ 7:15; 2 ತಿ . 2:22; ಇಬಿ್ರ. 12:4 ‡ 14:20 14:20
ರೋ ಾ. 14:15 § 14:20 14:20 ತೀತ 115; ರೋ ಾ. 14:14 * 14:20
14:20 1 ಕೊರಿ 8:9,13 † 14:22 14:22 1 ೕ ಾ 3:21 ‡ 14:23 14:23
ಸಂಶಯಪಟು್ಟ ಾಡುವುದೆ ಾ್ಲ ಾಪ * 15:1 15:1 ರೋ ಾ. 14:1 † 15:2
15:2 1 ಕೊರಿ 10:24,33, ಫಿಲಿ. 2:4
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ಮೆಚಿ್ಚಸಬೇಕು. 3 ಾಕೆಂದರೆ ‡ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಹ ತನ್ನ ಹಿತ ಾ್ಕಗಿ
ಚಿಂತಿಸಲಿಲ್ಲ. §“ದೇವರೇ ನಿನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸಿದವರ ದೂಷಣೆಗಳು
ನನ್ನ ಮೇಲೂ ಬಂದವು” ಎಂದು ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ. 4 *ಈ ದಲು
ಬರೆದದೆ್ದ ಾ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
ಾವು ಓದಿ ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತವನೂ್ನ, ಆದರಣೆಯನೂ್ನ ಹೊಂದಿ ರಕ್ಷಣೆಯ
ನಿರೀ ಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರುವಂತೆ ಆ ಾಸ್ತ ್ರಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. 5 ಆ
ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತವನೂ್ನ, ಆದರಣೆಯನೂ್ನ ಕೊಡುವ ದೇವರು ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ †ಒಂದೇ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿರುವಂತೆ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ. 6 ಹೀಗೆ ನೀವು ಏಕಮನಸಿ್ಸನಿಂದ
ಒಕೊ್ಕರಳಿನಿಂದ ‡ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ತಂದೆ ಾದ
ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವಿರಿ. 7 ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ನೀವು ಸಹ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು
ದೇವರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿರಿ. 8 ಾಕೆಂದರೆ §ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಉಂಟಾದ *ದೇವರ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿ
ಆತನ ಸತ್ಯವನು್ನ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸುನ್ನತಿಯೆಂಬ ಸಂ ಾ್ಕರಕೆ ್ಕ
ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದೂ, 9 †ಅನ್ಯಜನರು ದೇವರನು್ನ ಆತನ ದಯೆಯ
ನಿಮಿತ್ತ ಕೊಂ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇದಕೆ್ಕ
ಸರಿ ಾಗಿ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲಯೂ ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ, ‡“ಈ
ಾರಣದಿಂದ ಅನ್ಯಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು;
ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವೆನು” ಎಂದೂ, 10 ಇನೊ್ನಮೆ್ಮ,
§“ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳಿ ಾ ದೇವರ ಜನರೊಡನೆ ಉ ಾ್ಲಸಪಡಿರಿ”
‡ 15:3 15:3 ಫಿಲಿ. 2:5,8; ೕ ಾ 5:30, 6:38 § 15:3 15:3 ಕೀತರ್ 69:9
* 15:4 15:4 ರೋ ಾ. 4:23, 2 ತಿ . 3:16 † 15:5 15:5 ರೋ ಾ. 12:16
‡ 15:6 15:6 2 ಕೊರಿ 1:3,ಎಫೆ 1:3, 1 ಪೇತ್ರ. 1:3 § 15:8 15:8ಮ ಾ್ತ 15:24,
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ಎಂದೂ, 11 ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ, *“ಸವರ್ಜ ಾಂಗಗಳೇ, ಕತರ್ನನು್ನ
ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ, ಸಮಸ್ತಪ್ರಜೆಗಳು ಆತನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಲಿ” ಎಂದೂ
ಬರೆದದೆ. 12 †ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ, ಯೆ ಾಯನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ,
‡“ಇಷಯನ ವಂಶಸ್ಥನೂ ಅಂದರೆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಆಳತಕ್ಕವನು
ಬರು ಾ್ತನೆ. §ಜ ಾಂಗಗಳು ಆತನನು್ನ ನಿರೀ ಸುತಿ್ತರುವರು.”
13 ನಿರೀ ಯನು್ನ ಕೊಡುವ ದೇವರು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ಸಮೃದ್ಧ ಾದ ನಿರೀ ಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಂಬುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ
*ಸಂತೋಷವನೂ್ನ ಮನ ಾ್ಯಂತಿಯನೂ್ನ ನಿಮಗೆ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ದಯ ಾಲಿಸಲಿ್ಲ, ನೀವು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಲಿ್ಲ ಬಲಗೊಂಡವ ಾಗಿ
ನಿರೀ ಯಲಿ್ಲ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನು್ನ ಹೊಂದುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ.

ೌಲನು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಸಂ ೕಪ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಾನು
ರೋ ಾಪುರಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕೆಂಬಅಭಿ ಾ್ರಯವನು್ನ ಸೂಚಿಸಿಸಭೆಯವರ
ಾ್ರಥರ್ನೆ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ
14 ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನೀವಂತೂ ಒಳೆ್ಳತನದಿಂದ

ತುಂಬಿದವ ಾಗಿದು್ದ, ಸಕಲ ಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿಯೂ
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬುದಿ್ಧಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗಿಯೂ ಇದಿ್ದೕರೆಂದು
ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿ ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ. 15-16 ಆದರೂ
ಪಿ್ರಯರೇ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೆನಪಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕೆಲ ಂದು ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಹೆಚಾ್ಚದ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. ಾಕೆಂದರೆ † ಾನು
ಅನ್ಯಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವಕ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ನನಗೆ ದೇವರ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಯಿತು. ಾನು ದೇವರ
ಸು ಾ ಾರ್ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಜಕ ಸೇವೆ ಎಂಬಂತೆ ನಡಿಸಿ
‡ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪರ್ಕ ಾಗುವಂತೆ
* 15:11 15:11 ಕೀತರ್ 117:1 † 15:12 15:12ಯೆ ಾ 11:10 ‡ 15:12
15:12ಯೆ ಾ 11:1,ಪ್ರಕ 5:5, 22:16 § 15:12 15:12ಮ ಾ್ತ 12:21 * 15:13
15:13 ರೋ ಾ. 5:1-2, 14:17 † 15:15-16 15:15-16 ರೋ ಾ. 11:13
‡ 15:15-16 15:15-16ಯೆ ಾ 66:20, ಫಿಲಿ. 2:17
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ಯತಿ್ನಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 17 ದೇವರ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಾರಣವುಂಟು
18 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅನ್ಯಜನಗಳನು್ನ ತನಗೆ ಅಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ನನ್ನ ಾತಿನಲಿ್ಲಯೂ ಕಿ್ರಯೆಯಲಿ್ಲಯೂ, §ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳ,
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳ ಬಲದಿಂದಲೂ, ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಬಲದಿಂದಲೂ
ಾಡಿಸಿದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ

ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಧೈಯರ್ ಾಲದು. 19 ಾನು
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ದಲುಗೊಂಡು *ಇಲು್ಲರಿಕ ಸೀಮೆಯ
ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರ ಾಣಿಸಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಾರೋಣವನು್ನ
ಪೂರೈಸಿದೆ್ದೕನೆ. 20 †ಮತೊ್ತಬ್ಬರು ಾಕಿದ ಅಸಿ್ತ ಾರದ ಮೇಲೆ
ಕಟ್ಟ ಾರದೆಂದು ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ತೀ ಾರ್ನಿಸಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರನು್ನ ತಿಳಿಸಿದ
ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಾನು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬು ಾಗಿ
ನಿಶ್ಚಯ ಾಡಿಕೊಂಡೆನು. 21 ‡“ ಾರಿಗೆ ಆತನ ಸ ಾಚಾರ
ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವರೇ ಆತನನು್ನ ನೋಡುವರು.
ಾರು ಆತನ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವರು ಆತನನು್ನ

ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.” ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ನನ್ನ
ಕೆಲಸವನು್ನ ನಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

22 ಈ ಾರಣದಿಂದ §ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ
ಅನೇ ಾವತಿರ್ ಅಡೆತಡೆಗ ಾದವು. 23 ಆದರೆ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಈ
ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದಲೂ *ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಆಸಕಿ್ತ ಇದು್ದದರಿಂದಲೂ 24 ಾನು ಸೆ್ಪೕನ್
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ನನ್ನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದಶರ್ನವನು್ನ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದೆ್ದೕನೆ. ತರು ಾಯ ನಿಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ

ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಸಂತೋಷ ಾಗಿ ಸಮಯಕಳೆದ ನಂತರ ನೀವು ಆ
§ 15:18 15:18 2 ಕೊರಿ 12:12 * 15:19 15:19ಅ. ಕೃ. 20:1-2 † 15:20
15:20 2 ಕೊರಿ 10:13, 15:16 ‡ 15:21 15:21ಯೆ ಾ 52:15 § 15:22
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ದೇಶಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಿರೆಂದು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ. 25 †ಆದರೆ
ಈಗ ಾನು ದೇವಜನರಿಗೆ ಸೇವೆಸಲಿ್ಲಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 26 ಾಕೆಂದರೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ
ದೇವಜನರೊಳಗೆ ಬಡವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣದ ಸ ಾಯವನು್ನ
ಾಡಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ‡ಮಕೆದೋನ್ಯ, ಅ ಾಯ ಸೀಮೆಗಳವರು

ಇಷ್ಟಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. 27 ಇದನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಇವರು ಇಷ್ಟಪಟಿ್ಟದ್ದಲ್ಲದೆ
ಇವರು ಅವರ ಹಂಗಿನವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಅನ್ಯಜನರು
ಅವರ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಾದ ಸಂಪತಿ್ತಗೆ ಾಲು ಾರ ಾದ ಮೇಲೆ
§ಲೋಕಸಂಬಂಧ ಾದ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಡುವ
ಹಂಗಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದರಲ್ಲವೇ. 28 ಾನು ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು
ಈ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಫಲವನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯವರ ವಶಕೆ್ಕ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ
ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಸೆ್ಪೕನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುವೆನು. 29ಇದಲ್ಲದೆ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರು ಾಗ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂ ಾಗುವ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ
ಹೇರಳ ಾಗಿ ತರುವೆನೆಂದು ಬಲೆ್ಲನು. 30 ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು
ನನಗೋಸ ್ಕರ ದೇವರಮುಂದೆ ಾಡುವ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಬಲ ಾಗಿ ವಿ ಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ *ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂ ಾಗುವ ಪಿ್ರೕತಿಯ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 31 ದೇವರು
ನನ್ನನು್ನ ಯೂ ಾಯದಲಿ್ಲರುವ ಅವಿಧೇಯರ ಕೈಯಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೋಸ ್ಕರ ಾನು ಾಡುವಂಥ
ಈ ಧಮರ್ ಾಯರ್ವು ಅಲಿ್ಲರುವ ದೇವಜನರಿಗೆ ಹಿತಕರ ಾಗಿ
ತೋರಬೇಕೆಂತಲೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 32 ಹೀಗೆ ಾನು ದೇವರ
ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಆನಂದವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ವಿ ಾ್ರಂತಿಹೊಂದ ಾಗುವುದು. 33 † ಾಂತಿ ಾಯಕ ಾದ ದೇವರು
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* 15:30 15:30 ಫಿಲಿ. 1:8 † 15:33 15:33 ರೋ ಾ. 6:20
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ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಆಮೆನ್.

16
ಶಿಫಾರಸೂ, ವಂದನೆಗಳೂ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೂ

1 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಾದ
ಯಿಬೆಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರಿ. ಆಕೆಯು

*ಕೆಂಖೆ್ರಯ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ ಸೇವಕಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ;
2 ನೀವು ಆಕೆಯನು್ನ ದೇವಜನರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಾಗೆ ಕತರ್ನ ಶಿಷ ್ಯಳೆಂದು
ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಆಕೆಗೆ ಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ೕ
ಅದರಲಿ್ಲ ಸ ಾಯವನು್ನ ಾಡಿರಿ. ಆಕೆಯು ನನಗೂ ಮತು್ತ
ಅನೇಕರಿಗೂ ಸ ಾಯ ಾಡಿದವಳು. 3ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ
ನನ್ನ ತೆಕೆಲಸದವ ಾದ †ಪಿ್ರಸಿ ್ಕಲ್ಲಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಅಕಿ್ವಲನಿಗೂ ನನ್ನ
ವಂದನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ. 4 ಅವರು ನನ್ನ ಾ್ರಣದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ
ತಮ್ಮ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಅ ಾಯಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಾನು ಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಅನ್ಯಜನರ ಸಭೆಗಳವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರ
ಉಪ ಾರವನು್ನ ಸ್ಮರಿಸು ಾ್ತರೆ. 5 ‡ಅವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುವ
ಸಭೆಗೆ ಸಹ ನನ್ನ ವಂದನೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಪ್ರಥಮಫಲ ಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಾದ ಎಫೈನೆತನಿಗೆ
ವಂದನೆ. 6 ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಬಹು ಶ್ರಮೆಪಟ್ಟ ಮರಿಯಳಿಗೆ
ವಂದನೆ. 7 ನನ್ನ ಸ್ವಜನರೂ ಾಗೂ ತೆ ಸೆರೆಯವರೂ
ಆಗಿರುವ ಅಂದೊ್ರೕನಿಕನಿಗೂ, ಯೂನ್ಯನಿಗೂ ವಂದನೆ; ಅವರು
ಅ ಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರಲ್ಲದೆ, ನನಗಿಂತ ದಲೇ
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನಂಬಿದವರೂ ಆಗಿದ್ದರು. 8 ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಾದ
ಅಂಪಿ್ಲ ಾತನಿಗೆ ವಂದನೆ. 9 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆ
ಕೆಲಸದವ ಾದ ಉ ಾರ್ನನಿಗೂ, ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಾದ ಾ್ತಖುನಿಗೂ
ವಂದನೆಗಳು. 10 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಗೆ ಾತ್ರ ಾದ ಅಪೆಲ್ಲನಿಗೆ
* 16:1 16:1 ಅ. ಕೃ. 18:18 † 16:3 16:3 ಅ. ಕೃ. 18:2 ‡ 16:5 16:5 1
ಕೊರಿ 16:19
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ವಂದನೆ. ಅರಿಸೊ್ತಬೂಲನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. 11 ನನ್ನ
ಸಂಬಂಧಿಕ ಾದ ಹೆರೂಡಿ ೕನನಿಗೆ ವಂದನೆ. ಾಕಿರ್ಸ್ಸನ
ಮನೆಯವರೊಳಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನಂಬಿದವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು.
12 ಕತರ್ನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಪಟ್ಟವ ಾದ ತು್ರಫೈನಳಿಗೂ,
ತು್ರ ೕಸಳಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಕತರ್ನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಪ್ರ ಾಸಪಟಿ್ಟರುವ ಪಿ್ರಯ ಪೆಸೀರ್ಸಳಿಗೆ ವಂದನೆ. 13 ಕತರ್ನಲಿ್ಲ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವ ಾದ ರೂಫನಿಗೂ, ನನಗೆ ಾಯಿಯಂತಿರುವ
ಅವನ ಾಯಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. 14 ಅಸುಂಕಿ್ರತನಿಗೂ,
ಪೆ್ಲಗೋನನಿಗೂ, ಹೆಮೇರ್ಯನಿಗೂ, ಪತೊ್ರೕಬನಿಗೂ,
ಹೆ ಾರ್ನನಿಗೂ, ಅವರೊಂದಿಗಿರುವ ಸಹೋದರರಿಗೂ
ವಂದನೆಗಳು. 15ಫಿಲೊಲೊಗನಿಗೂ,ಯೂಲ್ಯಳಿಗೂ, ನೇಯರ್ನಿಗೂ,
ಅವನ ತಂಗಿಗೂ, ಒಲುಂಪನಿಗೂ, ಇವರೊಂದಿಗಿರುವ
ದೇವಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. 16 §ಪವಿತ್ರ ಾದ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರುವಂದಿಸಿರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತನಸಭೆಗಳಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರೂನಿಮ್ಮನು್ನ
ವಂದಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಕೊನೆಯ ಾತುಗಳು

17 ಪಿ್ರಯರೇ, ನೀವು ಹೊಂದಿದ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಭೇದಗಳನೂ್ನ, ವಿಘ್ನಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಉಂಟು ಾಡುವವರನು್ನ
ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೂರ ಹೋಗಿರಿ ಎಂದು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 18 ಅಂಥವರು ನಮ್ಮ
ಕತರ್ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡದೆ *ತಮ್ಮ ಹೊಟೆ್ಟಯ
ಸೇವೆಯನೆ್ನೕ ಾಡುವವ ಾಗಿ ನಯದ ನುಡಿಗಳಿಂದಲೂ ಮತು್ತ
ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಾತುಗಳಿಂದಲೂ ನಿಷ ್ಕಪಟಿಗಳ ಹೃದಯಗಳನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸು ಾ್ತರೆ. 19 †ನಿಮ್ಮ ವಿಧೇಯತ್ವವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾದದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆನಂದಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು

§ 16:16 16:16 1 ಕೊರಿ 16:20; 2 ಕೊರಿ 13:12; 1 ಥೆಸ. 5:26; 1 ಪೇತ್ರ 5:14
* 16:18 16:18 ಫಿಲಿ. 3:19 † 16:19 16:19 ರೋ ಾ. 1:8
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‡ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಜಾಣರೂ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟತನದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಮೂಖರ್ರೂ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
20 § ಾಂತಿ ಾಯಕ ಾದ ದೇವರು ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ *ಸೈ ಾನನನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಾಕಿ ತುಳಿದು ಜಜಿ್ಜಬಿಡುವನು. †ನಮ್ಮ
ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ. 21 ನನ್ನ
ತೆಕೆಲಸದವ ಾದ ‡ತಿ ಥೆಯನೂ, ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕ ಾದ

ಲೂಕ್ಯನೂ, ಾಸೋನನೂ ಮತು್ತ ಸೋಸಿಪತ್ರನೂ ನಿಮಗೆ
ವಂದನೆಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ 22 §ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದ ತೆತ್ಯರ್ನೆಂಬ
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ವಂದಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 23 ನನಗೂ ಮತು್ತ ಸಮಸ್ತ
ಸಭೆಗೂ ಅತಿಥಿಸ ಾ್ಕರವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರುವ * ಾಯನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ವಂದಿಸು ಾ್ತನೆ. ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಖಜಾನೆಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿರುವ
†ಎರಸ್ತನೂ, ಸಹೋದರ ಾದ ಕ್ವತರ್ನೂ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನು್ನ
ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 24 ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯ
ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ. ಆಮೆನ್.
ದೇವಸೊ್ತೕತ್ರವಚನವು

25-26 ಅ ಾದಿಯಿಂದ ‡ಗುಪ್ತ ಾಗಿದ್ದ ಮಮರ್ವು ಈಗ ಪ್ರ ಾಶಕೆ್ಕ
ಬಂದು ನಿತ್ಯ ಾದ ದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾಸ್ತ ್ರಗಳ
ಮೂಲಕ ಅನ್ಯಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ §ನಂಬಿಕೆಯೆಂಬ ವಿಧೇಯತ್ವವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಪೂವರ್ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ
ಮರೆ ಾಗಿದು್ದ ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹದೂ್ದ, ಈ ಮಮರ್ಕೆ್ಕ
ಅನು ಾರ ಎಂದರೆಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾದಂಥ ಾಗೂ * ಾನು
‡ 16:19 16:19ಮ ಾ್ತ 10:16 § 16:20 16:20 ರೋ ಾ. 15:33 * 16:20
16:20 ಆದಿ 3:15; ಲೂಕ 10:17-19 † 16:20 16:20 ಾ್ರಚೀನ ಪತ್ರಗಳಲಿ್ಲ 20
ನೆಯ ವಚನದ ಕಡೆ ಾಗವಿಲ್ಲ; ಆದರೆ 24 ನೆಯ ವಚನವಿದೆ. ‡ 16:21 16:21 ಅ.
ಕೃ. 16:1 § 16:22 16:22 1 ಕೊರಿ 16:21 * 16:23 16:23 1 ಕೊರಿ 1:14
† 16:23 16:23 ಅ. ಕೃ. 19:22 ‡ 16:25-26 16:25-26 1 ಕೊರಿ 2:1; ಎಫೆ
1:9; 3:35; 6:19; ಕೊಲೊ 1:26,27 § 16:25-26 16:25-26 ರೋ ಾ. 1:5
* 16:25-26 16:25-26 ರೋ ಾ. 2:16
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ಾರುವಂಥ ಸು ಾತೆರ್ಗನು ಾರ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವ, 27 † ಾನನಿಧಿ ಾದಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಿಗೆಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮೂಲಕಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.

† 16:27 16:27 1 ತಿ . 1:17; 6:16
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