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1

ಮ ಾ್ತಯನು

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಮ ಾ್ತಯನು, ಅವನು ಸುಂಕ ವಸೂಲಿ ಾರ ಾಗಿದ್ದನು,
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಂಥವ ಾಗಿದ್ದನು (9:9,13). ಾಕರ್ನು
ಮತು್ತ ಲೂಕನು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಲೇವಿ ಎಂದು ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಕತರ್ನ ಾನ ಎಂಬುದು ಅವನ ಹೆಸರಿನ ಅಥರ್, ಆರಂಭಿಕ ಸಭೆಯ ಾದಿ್ರ ಗಳು 12
ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಮ ಾ್ತಯನನು್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು
ಒಮ್ಮತ ಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಮ ಾ್ತಯನು ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆದ
ಘಟನೆಗಳ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷದಶಿರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಇತರ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಕಥನದೊಂದಿಗೆ
ಮ ಾ್ತಯನ ಸು ಾತೆರ್ಯ ತುಲ ಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನವು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲಿಕ ಾ ಯು
ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟಲ್ಲ ಎಂಬುದನು್ನ ಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 50-70 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
ಮ ಾ್ತಯ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಯೆಹೂದ್ಯ ಲಕ್ಷಣವನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವು ಾದರೆ, ಅದು
ಾ್ಯ ಲೆಸೆ್ಟ ೖ ನ್ ಅಥ ಾ ಸಿರಿ ಾದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟರಬಹುದು, ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲು ಾ್ರರಂಭ ಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅನೇಕರು ಾವಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಆತನ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಗಿ್ರ ೕಕ್ನಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಾರಣ, ಮ ಾ್ತಯನು ಗಿ್ರ ೕಕ್
ಾಷಿಕ ಾದ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಮು ಾಯದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಓದುಗರ ಕಡೆಗೆ ಒಲವನು್ನ
ತೋರಿರಬಹುದು. ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಯೆಹೂದ್ಯ ಓದುಗರ ಬಗೆ್ಗ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ:
ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಿಷಯಗಳ ನೆರವೇರಿಕೆಯು ಮ ಾ್ತಯನ ಆಸಕಿ್ತಯ
ವಿಷಯ ಾಗಿತು್ತ; ಅಬ್ರ ಾಮನಿಂದ ಯೇಸುವಿನವರೆಗೆ ಇರುವ ವಂ ಾವಳಿಯ
ರಚನೆ (1:1-17); ಯೆಹೂದ್ಯ ಪರಿ ಾಷೆಯ ಬಳಕೆ (ಉ ಾಹರಣೆಗೆ, ಪರಲೋಕ
ಾಜ್ಯ, ಪರಲೋಕವು ದೇವರ ಾಮವನು್ನ ಉಪ
ೕಗಿಸುವುದಕಿ್ಕರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಅನಿಚೆ್ಛಯನು್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಯೇಸುವನು್ನ ಾವೀದ ಕು ಾರನೆಂದು
ಒತಿ್ತಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು, 1:1; 9:27; 12:23; 15:22; 30:31; 21:9,15;
22:41,45). ಮ ಾ್ತಯನು ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಮು ಾಯದ ಕಡೆಗೆ ಕೇಂದಿ್ರ ೕಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬರೆಯು ಾಗ, ಯೇಸು ಮೆಸಿ್ಸೕಯನೆಂದು ಯೆಹೂದ್ಯ
ಓದುಗರಿಗೆ ದೃ ಢೀಪಡಿಸುವುದು ಮ ಾ್ತಯನ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ
ಾನವಕುಲದೆಡೆಗೆ ತರುವುದನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸುವುದು ಇದರಲಿ್ಲ ನ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿದೆ.
ಯೇಸು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ನಿರೀ ಗಳನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವ ಅರಸನೆಂದು ಅವನು ಒತಿ್ತಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ (ಮ ಾ್ತ 1:1; 16:16;
20:28).
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ಮ ಾ್ತಯನು 1:17

ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಯೇಸು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನು
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಯೇಸುವಿನ ಜನನ — 1:1-2:23
2. ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ನ ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆ — 3:1-18:35
3. ಯೂ ಾಯದಲಿ್ಲ ನ ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆ — 19:1-20:34
4. ಯೂ ಾಯದಲಿ್ಲ ನ ಕಡೆಯ ದಿನಗಳು — 21:1-27:66
5. ಸ ಾಪಿ್ತಯ ಸಂಗತಿಗಳು — 28:1-20
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ವಂ ಾವಳಿ
ಾಮನ ಮಗ ಾದ ಾವೀದನ ಕು ಾರ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ವಂ ಾವಳಿ.
2 ಅಬ್ರ ಾಮನ ಮಗನು ಇ ಾಕನು.
ಇ ಾಕನ ಮಗನು
ಾಕೋಬನು.
ಾಕೋಬನ ಮಗನು ಯೆಹೂದನು, ಅವನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ಯೆಹೂದನ
ಮಕ್ಕಳು. 3 ಯೆಹೂದನಿಗೆ ಾ ಾರಳಲಿ್ಲ ಪೆರೆಚನು, ಜೆರಹನು ಹುಟಿ್ಟದರು. ಪೆರೆಚನ
ಮಗನು ಹೆಚೊ್ರ ೕನನು. 4 ಹೆಚೊ್ರ ೕನನ ಮಗನು ಅ ಾಮನು. ಅ ಾಮನ ಮಗನು
ಅಮಿ್ಮ ಾ ಾಬನು. ಅಮಿ್ಮ ಾ ಾಬನ ಮಗನು ನಹಶೋನನು. ನಹಶೋನನ ಮಗನು
ಸಲೊ್ಮೕನನು. 5 *ಸಲೊ್ಮೕನನ ಮಗ ಾದ ಬೋವಜನು ಾ ಾಬಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನು.
ಬೋವಜನ ಮಗನು †ಓಬೇದನು ರೂತಳಲಿ್ಲ ‡ಹುಟಿ್ಟದವನು. ಓಬೇದನ ಮಗನು
ಇಷಯನು. 6 ಇಷಯನ ಮಗನು ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು. § ಾವೀದನ ಮಗ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಊರೀಯನ ಹೆಂಡತಿಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನು. 7 ಸೊಲೊ ೕನನ
ಮಗನು ರೆಹ ಾ್ಬಮನು. ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಮಗನು ಅಬೀಯನು. ಅಬೀಯನ ಮಗನು
ಆಸನು. 8 ಆಸನ ಮಗನು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು. ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಮಗನು
ಯೆಹೋ ಾಮನು. ಯೆಹೋ ಾಮನ ಮಗನು ಉಜಿ್ಜೕಯನು. 9 ಉಜಿ್ಜೕಯನ
ಮಗನು
ೕ ಾಮನು.
ೕ ಾಮನ ಮಗನು ಆ ಾಜನನು. ಆ ಾಜನ
ಮಗನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು. 10 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಮಗನು ಮನಸೆ್ಸಯನು. ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗನು
ಆ ೕನನು. 11 ಆ ೕನ ಮಗನು
ೕಷೀಯನು. * ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆಹೋದ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ೕಷೀಯನಿಗೆ ಯೆಕೊನ್ಯ ನು, ಅವನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ಹುಟಿ್ಟದರು.
12 ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆಹೋದ ಮೇಲೆ ಯೆಕೊನ್ಯ ನು ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನನು್ನ ಪಡೆದನು.
ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನ ಮಗನು ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನು 13 ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನ ಮಗನು ಅಬಿಹೂದನು.
ಅಬಿಹೂದನ ಮಗನು ಎಲ್ಯಕೀಮನು.
ಎಲ್ಯಕೀಮನ ಮಗನು ಅ ೕರನು.
14 ಅ
ೕರನ ಮಗನು ಸದೋಕನು. ಸದೋಕನ ಮಗನು ಅಖೀಮನು. ಅಖೀಮನ
ಮಗನು ಎಲಿಹೂದನು. 15 ಎಲಿಹೂದನ ಮಗನು ಎಲಿ ಾಜರನು. ಎಲಿ ಾಜರನ
ಮಗನು ಮ ಾ್ತನನು. ಮ ಾ್ತನನ ಮಗನು
ಾಕೋಬನು. 16 ಾಕೋಬನ ಮಗನು
ೕಸೇಫನು.
ೕಸೇಫನು ಮರಿಯಳ ಗಂಡನು. ಈ ಮರಿಯಳಿಂದಲೇ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂಬ
ಯೇಸು ಹುಟಿ್ಟದನು.
17 ಅಬ್ರ ಾಮನಿಂದ
ಾವೀದನ ವರೆಗೂ ಒಟು್ಟ ಹದಿ ಾಲು್ಕ ತಲೆ ಾರುಗಳು,
ಾವೀದನಿಂದ
ಾಬಿಲೋನಿನ
ಾಸತ್ವಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಹದಿ ಾಲು್ಕ
ತಲೆ ಾರುಗಳು,
ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಸತ್ವದ ದಿನದಿಂದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನವರೆಗೆ ಹದಿ ಾಲು್ಕ
ತಲೆ ಾರುಗಳು.
* 1:5 ಲೂಕ 3:28-38 † 1:5 ರೂತ. 4:21-22 ‡ 1:5 ರೂತ. 4:21-22 § 1:6 2 ಸಮು
12:24 * 1:11 2 ಅರಸು. 24:14, 15; 25-11
1 ಅಬ್ರ
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ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಜನನವು
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಜನನವು ಹೇ ಾಯಿತಂದರೆ, †ಆತನ
ಾಯಿ ಾದ
ಮರಿಯಳಿಗೂ
ೕಸೇಫನಿಗೂ ನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ ಾಗಿತು್ತ.
ಅವರಿಬ್ಬರೂ
ಮದುವೆ ಾಗಿ ಕೂಡಿ ಾಳುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ಮರಿಯಳು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ
19 ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಾದ
ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಗಭರ್ಧರಿಸಿದು್ದ ತಿಳಿದುಬಂತು.
ೕಸೇಫನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದ
ಾರಣ ಮರಿಯಳನು್ನ ಬಯಲಿಗೆ ತಂದು
ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡದೆ ನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ವನು್ನ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಮುರಿದುಬಿಡಬೇಕೆಂದು
ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದನು. 20 ಅವನು ಇದನು್ನ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ, ದೇವದೂತನು
ಅವನಿಗೆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, “ ಾವೀದನ ಮಗ ಾದ
ೕಸೇಫನೇ,
ನೀನು ಮರಿಯಳನು್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅಂಜಬೇಡ. ಆಕೆ
ಗಭರ್ವತಿ ಾದದು್ದ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದಲೇ. 21 ‡ಆಕೆಯು ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆರುವಳು;
ನೀನು ಆತನಿಗೆ ‘ಯೇಸು’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು; ಏಕೆಂದರೆ ಆತನೇ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಅವರ ಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ರ ಸುವನು,” ಅಂದನು. 22 ಕತರ್ನು ಪ್ರ ಾದಿಯ
ಮು ಾಂತರ ಹೇಳಿದ
ಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಇದೆ ಾ್ಲ ನಡೆಯಿತು; ಆ
ಾತು
ಏನೆಂದರೆ,
23 § “ಇಗೋ, ಒಬ್ಬ ಕನಿ್ನಕೆಯು ಗಭಿರ್ಣಿ
ಾಗಿ ಮಗನನು್ನ ಹೆರುವಳು;
ಆತನಿಗೆ ಇ ಾ್ಮ ನುವೇಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವರು.
‘ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಇ ಾ್ದನೆಂದು’ ಈ ಹೆಸರಿನ ಅಥರ್.”
24 ಆಗ
ೕಸೇಫನು ಎಚೆ್ಚತು್ತ ದೇವದೂತನು ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟ ಪ್ರ ಾರ ಮರಿಯಳನು್ನ
ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನ ಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. 25 ಆದರೆ ಆಕೆಯು ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ
ಜನ್ಮ ನೀಡುವವರೆಗೂ ಆಕೆ
ಡನೆ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದನು.
ಮತು್ತ
ೕಸೇಫನು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ‘ಯೇಸು’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು.
18
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ಾನಿಗಳು ಪೂವರ್ದಿಂದ ಬಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದು್ದ
1 ಅರಸ ಾದ ಹೆರೋದನ ಾಲದಲಿ್ಲ; ಯೂ ಾಯ ಸೀಮೆಯ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್ ಎಂಬ
ಊರಿನಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಹುಟಿ್ಟ ಾಗ ಪೂವರ್ದೇಶದ ಾನಿಗಳು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು,
2 *“ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟ ಾತನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?
ಆತನನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ
ನಕ್ಷತ್ರ ವನು್ನ ಾವು ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಕಂಡು ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಬಂದೆವು” ಎಂದರು. 3 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅರಸ ಾದ ಹೆರೋದನು ತಳಮಳಪಟ್ಟ ನು
ಮತು್ತ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಕಳವಳಪಟ್ಟರು. 4 ಅವನು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರನೂ್ನ
ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿ, “ಕಿ್ರ ಸ್ತನು
ಹುಟ್ಟಬೇ ಾದದು್ದ ಎಲಿ್ಲ” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 5 ಅವರು ಅವನಿಗೆ,
“ಯೂ ಾಯದ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ; ಏಕೆಂದರೆ,
6 †“ ‘ಯೆಹೂದ ಸೀಮೆಯ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮೇ,
ಯೆಹೂದದ ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಎಷು್ಟ ಾತ್ರಕೂ್ಕ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ.
†
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ಮ ಾ್ತಯನು 2:18

ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು್ನ
ಆಳತಕ್ಕ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಪತಿಯು ನಿನೊ್ನಳಗಿಂದಲೇ ಉದಯಿಸುವನು.’
ಎಂಬು ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಮು ಾಂತರ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
7 ಆಗ ಹೆರೋದನು
ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಆ ಾನಿಗಳನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ವು

ಾಣಿಸಿದ ಗಳಿಗೆಯನು್ನ ಅವರಿಂದ ನಿಖರ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, 8 “ನೀವು ಹೋಗಿ
ಆ ಕೂಸಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಿರಿ; ಅದು ಸಿಕಿ್ಕದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ
ತಿಳಿಸಿರಿ; ಾನು ಸಹ ಬಂದು ಆ ಕೂಸಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಾನಿಗಳನು್ನ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನು.
9 ಅವರು ಅರಸನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಹೊರಟಾಗ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಕಂಡ ನಕ್ಷತ್ರ ವು
ಪುನಃ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಕೂಸು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಲು್ಲವ ತನಕ ಅವರ
ಮುಂ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿತು್ತ. 10 ಅವರು ನಕ್ಷತ್ರ ವನು್ನ ಕಂಡು ಪರ ಾನಂದದಿಂದ
ಸಂತೋಷಿಸಿದರು. 11 ಅವರು ಆ ಮನೆ
ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಆ ಕೂಸನು್ನ ಅದರ
ಾಯಿ ಾದ ಮರಿಯಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕಂಡು ಅದಕೆ್ಕ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ
ಾಡಿ
ತಮ್ಮ ನಿ ೕಪದ ಗಂಟುಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ‡ಅದಕೆ್ಕ ಚಿನ್ನ, ಪರಿಮಳದ್ರ ವ ್ಯ§ ಮತು್ತ
ರಕ್ತಬೋಳಗಳನು್ನ* ಮಗುವಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. 12 ದೇವರು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ
ಅವರಿಗೆ, ನೀವು ಹೆರೋದನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗ ಾರದೆಂದು ಆ
ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮತೊ್ತಂದು ಾರಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದರು.
ಹೆರೋದನು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತ್ನ
ಾನಿಗಳು ಹೋದ ಮೇಲೆ ದೇವದೂತನು

ಾಡಿದು್ದ
ೕಸೇಫನಿಗೆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ
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ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, “ನೀನು ಎದು್ದ ಕೂಸನೂ್ನ, ಾಯಿಯನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗು, ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವ ತನಕ ಅಲೆ್ಲೕ ಇರು; ಹೆರೋದನು ಈ
ಕೂಸನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಅದನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವನು” ಎಂದನು. 14 ಅದೇ ಾತಿ್ರ
ೕಸೇಫನು ಎದು್ದ ಕೂಸನೂ್ನ ಅದರ ಾಯಿಯನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಹೆರೋದನು ತೀರಿಹೋಗುವ ತನಕ ಅವರು ಅಲೆ್ಲೕ
ಇದ್ದರು. 15 ಹೀಗೆ, †“ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಕರೆದೆನೆಂದು” ಕತರ್ನು
ಪ್ರ ಾದಿಯ ಮು ಾಂತರ ಹೇಳಿದ ಾತು ನೆರವೇರಿತು.
16 ಆಗ ಹೆರೋದನು ಾನು ಾನಿಗಳಿಂದ ವಂಚಿತ ಾದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಹಳ
ಕೋಪಗೊಂಡು ತನ್ನ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾನು ಾನಿಗಳಿಂದ ಕೂಸು ಹುಟಿ್ಟದ್ದ
ಗಳಿಗೆಯನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಾಲಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ, ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಅದರ
ಎ ಾ್ಲ ನೆರೆಹೊರೆ ಹಳಿ್ಳ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹುಟಿ್ಟದ ಎರಡು ವಷರ್ದೊಳಗಿನ ಗಂಡು
ಕೂಸುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. 17 ಯೆರೆಮೀಯನೆಂಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಹೇಳಿದ ಾತು
ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿತು; ಅದೇನೆಂದರೆ,
18 ‡“ ಾಮದಲಿ್ಲ ಬೊಬೆ್ಬಯು ಕೇಳಿಸಿತು; ಆಕ್ರ ಂದನವೂ ಬಹು ಗೋ ಾಟವೂ
ಉಂಟಾದವು; ಾಹೇಲಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಗೋ ಾಡಿ ಅವರು ಇಲ್ಲದೆ
ಹೋದದ್ದ ಾ್ಕಗಿ ಸ ಾ ಾನ ಹೊಂದ ಾರದೆ ಇದ್ದಳು” ಎಂಬುದೇ.
‡
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ಹೆರೋದನು ತೀರಿಹೋದ ಮೇಲೆ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ಕತರ್ನ ದೂತನು
ೕಸೇಫನಿಗೆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, 20 “ನೀನು ಎದು್ದ ಕೂಸನೂ್ನ ಅದರ
ಾಯಿಯನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗು; ಕೂಸಿನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ
ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದವರು ಸತು್ತ ಹೋದರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಆಗ
ೕಸೇಫನು
ಎದು್ದ ಕೂಸನೂ್ನ ಅದರ ಾಯಿಯನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಬಂದನು. 22 ಆದರೆ ಅಖೆರ್ ಾಯನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಹೆರೋದನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ
ಯೂ ಾಯವನು್ನ ಆಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಂಜಿದನು.
ಆಗ ಅವನು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ದೇವರ ಅಪ್ಪ ಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ ಗಲಿ ಾಯ ಸೀಮೆಗೆ
ಹೋದನು. 23 ಅಲಿ್ಲರುವ ನಜರೇತೆಂಬ ಊರನು್ನ ಸೇರಿ ಾಸ ಾಡಿದನು. ಹೀಗೆ,
“ಆತನು ನಜರೇತಿನವನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವನು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು
ಹೇಳಿರುವ ಾತು ನೆರವೇರಿತು.
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ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನ ಉಪದೇಶ
ಾಕರ್ 1:2-8; ಲೂಕ 3:1-18;
ೕ ಾ 1:6-8,19-34
1 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ*
ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನೆಂಬುವವನು ಯೂ ಾಯದ
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಬೋಧನೆ ಾಡು ಾ್ತ, 2 ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡಿರಿ; ಏಕೆಂದರೆ
ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ವು ಸಮೀಪಿಸುತಿ್ತದೆ.”
3 †“ ‘ಕತರ್ನ ಾರಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ;

ಆತನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸ ಾಗ ಾಡಿರಿ’ ಎಂದು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ
ಕೂಗುವವನ ಶಬ್ದವಿದೆ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಯೆ ಾಯನಿಂದ ಸೂಚಿತ ಾದವನು ಇವನೇ.
4
ೕ ಾನನ ಉಡುಪು ಒಂಟೆಯ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಾಡಿತು್ತ, ಅವನು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ
ಒಂದು ಚಮರ್ದ ನಡುಕಟ್ಟ ನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ಮಿಡತೆ ಮತು್ತ ಾಡುಜೇನು ಅವನ
ಆ ಾರ ಾಗಿತು್ತ.
5 ಆಗ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು, ಎ ಾ್ಲ ಯೂ ಾಯದವರೂ ಮತು್ತ
ದರ್ನ್
ಹೊಳೆಯ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಸೀಮೆಯ ಜನರು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟು ಬಂದು,
6 ತಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡು
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯಲಿ್ಲ
ೕ ಾನನಿಂದ
ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
7 ಆದರೆ
ೕ ಾನನು ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲಯೂ ಸದು್ದ ಾಯರಲಿ್ಲಯೂ ಅನೇಕರು
ತನಿ್ನಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ಎಲೈ
ಸಪರ್ಸಂತತಿಯವರೇ, ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವ ದೈ ವಕೋಪದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದವ ಾರು? 8 ನೀವು ಾನ ಾಂತರ ಹೊಂದಿರುವಿರಿ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯ ಾದ ಫಲವನು್ನ ತೋರಿಸಿರಿ. 9 ಅಬ್ರ ಾಮನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಂದು ನಿ ್ಮಳಗೆ
ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿ ಾಗಿ ಈ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದಲೂ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಾಡಬಲ್ಲ ನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 10 ಈ ಾಗಲೇ ಮರಗಳ ಬೇರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ
ಾಕಿದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡದ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಮರವನು್ನ ಕಡಿದು
*

3:1 ಯೇಸುವಿನ ಜನನದ ಹಲವು ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ, ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ

ದೇವರ

ಾಗೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾರಿದನು.

†

3:3 ಯೆ ಾ 40. 3

ೕ ಾನನು ಬೆಳೆದು

ೌವನಸ್ಥ ಾಗಿ

ಮ ಾ್ತಯನು 3:11

6

ಮ ಾ್ತಯನು 4:7

‡ ಾನಂತೂ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಕುವರು.
ಾನ ಾಂತರ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮಗೆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ನಂತರ ಬರುವವನು ನನಗಿಂತ ಶಕ್ತನು;
ಆತನ ಾದರ ಗಳನು್ನ ಹೊರಲಿಕೂ್ಕ ಾನು
ೕಗ್ಯ ನಲ್ಲ; ಆತನು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಲಿ್ಲಯೂ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸುವನು. 12 ಹೊಟ್ಟ ನು ತೂರುವ
ರವನು್ನ ಆತನು ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದಿ ಾ್ದನೆ; ತನ್ನ ಕಣದಲಿ್ಲಯ ಾಶಿಯನು್ನ ತೂರಿ ಹಸನು
ಾಡಿ ತನ್ನ ಗೋದಿಯನು್ನ ಕಣಜದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟ ನು್ನ ಆರದ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಸುಟು್ಟ ಬಿಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
11

ಯೇಸು ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದು್ದ
ಾಕರ್ 1:9-11; ಲೂಕ 3:21,22
13 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೇಸು
ೕ ಾನನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಬಳಿ ಬಂದನು. 14 ಆತನಿಗೆ
ೕ ಾನನು§
ತಡೆಯು ಾ್ತ, “ ಾನೇ ನಿನಿ್ನಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿತು್ತ, ಆದರೆ ನೀನು
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದಕೆ್ಕ, 15 ಯೇಸು ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ,
“ಸದ್ಯ ಕೆ ್ಕ ಒಪಿ್ಪಕೋ; ಹೀಗೆ ಾವು ಎ ಾ್ಲ ನೀತಿಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸತಕ್ಕ ಾ್ದಗಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಾಗ
ೕ ಾನನು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡನು.
16 ಯೇಸು ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ
ಇಗೋ, ಆತನಿ ಾಗಿ ಪರಲೋಕವು ತೆರೆಯಿತು; ಮತು್ತ ದೇವರ ಆತ್ಮ ವು ಾರಿ ಾಳದ
ಾಗೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. 17 ಆಗ * “ಈತನು ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯ
ಮಗನು, ಈತನನು್ನ ಾನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಮೆಚಿ್ಚದೆ್ದೕನೆ” ಎಂಬ ಾಣಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಕೇಳಿಬಂದಿತು.

4

ಸೈ ಾನನು ಯೇಸುವನು್ನ ಶೋಧಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 1:12,13; ಲೂಕ 4:1-13
1 ಆಗ ಯೇಸು ಸೈ ಾನನಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವ ಾತ್ಮ ನು ಆತನನು್ನ
ಅಡವಿಗೆ ನಡೆಸಿದನು. 2 ಆತನು ನಲವತು್ತ ದಿನ ಹಗಲಿರುಳು ಉಪ ಾಸವಿದ್ದ
ತರು ಾಯ ಆತನಿಗೆ ಹಸಿ ಾಯಿತು.
3 ಆಗ ಸೈ ಾನನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನೀನು ದೇವರ ಮಗ ಾಗಿದ್ದರೆ ಈ
ಕಲು್ಲಗಳಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟ ಾಗುವಂತೆ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳಲು, 4 ಯೇಸು,
*“ ‘ಮನುಷ ್ಯ ನು ರೊಟಿ್ಟ ತಿಂದ
ಾತ್ರ ದಿಂದ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರ
ಾಯಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ನುಡಿಯಿಂದಲೂ ಬದುಕುವನು’ ಎಂದು
ಬರೆದಿದೆ” ಅಂದನು.
5 ಆಗ ಸೈ ಾನನು ಯೇಸುವನು್ನ †ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ದೇ ಾಲಯದ ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ 6 ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ದೇವರ ಮಗನೇ
ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಲಿ್ಲಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ ದುಮುಕು; ‡‘ದೇವರು ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ
ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡುವನು; ನಿನ್ನ ಾಲು ಕಲಿ್ಲಗೆ ತಗಲದಂತೆ ಅವರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೈ ಗಳಲಿ್ಲ
ಎತಿ್ತಕೊಳು್ಳವರು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7 ಅದಕೆ್ಕ
‡

3:11

ೕ ಾ 1:26,33; ಅ. ಕೃ. 1:5

ಮ ಾ್ತ 12:18; 17:5; ಕೀತರ್ 2:7
91:11,12

*

§

4:4 ಧ

3:14 ಯೇಸು ಾಪವನೆ್ನೕ
ೕರ್ 8:3

†

ಾಡದೆ ಇದ್ದರಿಂದ

4:5 ಯೆರುಸಲೇಮ್

‡

*

3:17

4:6 ಕೀತರ್

ಮ ಾ್ತಯನು 4:8

7

ಮ ಾ್ತಯನು 4:22

ಯೇಸು, §“ನಿನ್ನ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಕತರ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸ ಾರದು ಎಂಬು ಾಗಿಯೂ
ಬರೆದಿದೆ” ಅಂದನು. 8 ಬಳಿಕ ಸೈ ಾನನು ಆತನನು್ನ ಬಹಳ ಎತ್ತರ ಾದ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರ ಪಂಚದ ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ವೈ ಭವವನೂ್ನ
ಆತನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, 9 ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ನನಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನನ್ನ ನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರೆ
ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು” ಅಂದನು. 10 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಸೈ ಾನನೇ,
ನೀನು ತೊಲಗಿ ಹೋಗು. ‘ನಿನ್ನ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಕತರ್ನನು್ನ ಾತ್ರ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು
ಆತನೊಬ್ಬ ನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸಬೇಕು’*ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
11 ಆಗ ಸೈ ಾನನು ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟು ಹೋದನು, ಆಗ ದೇವದೂತರು
ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಾಡಿದರು.
ಯೇಸು
ಗಲಿ ಾಯ
ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾರುವುದಕೆ್ಕ
ಾ್ರರಂಭ ಾಡಿದು್ದ
ಾಕರ್ 1:14,15; ಲೂಕ 4:14,15
12
ೕ ಾನನು ಸೆರೆ ಾದನು ಎಂದು ಯೇಸು ಕೇಳಿ ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಗಲಿ ಾಯ ಸೀಮೆಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದನು. 13 ಬಳಿಕ ನಜರೇತೆಂಬ ಊರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಜೆಬುಲೋನ್ ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿಯರ ಗಡಿ ಾಡುಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಸಮುದ್ರ ದ
ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲರುವ ಕಪೆ ೌರ್ಮೆಂಬ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸತೊಡಗಿದನು. 14 ಇದರಿಂದ
ಯೆ ಾಯನೆಂಬ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಮು ಾಂತರ ಹೇಳಿರುವ
ಾತು ನೆರವೇರಿತು†; ಆ
15
‡
ಾತು ಏನೆಂದರೆ,
“ಜೆಬುಲೋನ್ ಸೀಮೆ ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿ ಸೀಮೆ,
ದರ್ನಿನ
ಆಚೆ, ಸಮುದ್ರ ದ ಕಡೆಗಿರುವ ಸೀಮೆ, ಅನ್ಯ ಜನಗಳಿರುವ ಗಲಿ ಾಯ ಸೀಮೆ, 16 ಹೀಗೆ
ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದ ಈ ಸೀಮೆಯ ಜನರಿಗೆ ಮ ಾ ಬೆಳಕು ಾಣಿಸಿತು; ಮರಣದ ಾಯೆ
ನೆರೆದ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಉದಯ ಾಯಿತು” ಎಂಬುದು.
17 ಅಂದಿನಿಂದ ಯೇಸು, “ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡಿರಿ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ವು ಸಮೀಪಿಸಿತು”
ಎಂದು ಾರುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು.
ಯೇಸು ಪ್ರ ಥಮ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದು್ದ
ಾಕರ್ 1:16-20; ಲೂಕ 5:2-11;
ೕ ಾ 1:40-42
18 ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯ ಸಮುದ್ರ ದ ತೀರದಲಿ್ಲ ನಡೆದು ಹೋಗು ಾಗ
ಪೇತ್ರ ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸೀ ೕನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಹೋದರ ಾದ ಅಂದೆ್ರ ಯನು
ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬಲೆಬೀಸುವುದನು್ನ ಕಂಡನು; ಅವರು ಬೆಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರು. 19 ಅವರಿಗೆ
ಆತನು, “ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ, ಮನುಷ ್ಯ ರನು್ನ ಹಿಡಿಯುವ ಬೆಸ್ತರ ಾ್ನ ಗಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ, 20 ತಕ್ಷಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 21 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ
ಇನಿ್ನಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರನು್ನ ಅಂದರೆ ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಗ ಾದ
ಾಕೋಬನನೂ್ನ
ಅವನ ತಮ್ಮ ಾದ
ೕ ಾನನೂ್ನ ಕಂಡನು; ಇವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ಜೆಬೆ ಾಯನ
ಸಂಗಡ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಸರಿ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆತನು ಅವರನು್ನ
ಕರೆದನು. 22 ಕೂಡಲೆ ಅವರು ದೋಣಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
§

4:7 ಧ
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ೕರ್ 6:16

*

4:10 ಧ

ೕರ್ 6:13; 10:16

†

4:14 ಯೆ ಾ 9:1-2

‡

4:15 ಯೆ ಾ
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ಮ ಾ್ತಯನು 5:14

ಯೇಸು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿ ಅಸ್ವ ಸ್ಥರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಹೆಸರು ಾಸಿ ಾದದು್ದ
ಾಕರ್ 1:39; ಲೂಕ 4:15-44; 6:17-19
23 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಯವರ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ
ಉಪದೇಶ
ಾಡು ಾ್ತ, ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿ ಹೇಳು ಾ್ತ ಜನರ
ಎ ಾ್ಲ ತರದ ರೋಗಗಳನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ ತರದ ಬೇನೆಗಳನೂ್ನ ಾಸಿ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದನು.
24 ಆತನ ಸುದಿ್ದಯು ಸಿರಿ
ಾದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬದ್ದರಿಂದ ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದವರನು್ನ, ಅಂದರೆ
ಾ ಾ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ವೇದನೆಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟ ಪಡುವವರನೂ್ನ,
ದೆವ್ವಹಿಡಿದವರನೂ್ನ ಮೂ ಾರ್ರೋಗಿಗಳನೂ್ನ ಾಶ್ವರ್ ಾಯುವಿನವರನೂ್ನ ಆತನ
ಬಳಿಗೆ ಕರತಂದರು; ಆತನು ಅವರನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದನು. 25 ಗಲಿ ಾಯ, ದೆಕ ಲಿ,
ಯೆರೂಸಲೇಮ್, ಯೂ ಾಯ ಎಂಬೀ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದಲೂ
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಆಚೇ
ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಜನರು ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.

5

ಯೇಸು ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಸಂಗ
ಲೂಕ 6:20-49; 11:1-4,9-13,33-36; 12:22-24,57-59; 16:17,18
1 ಯೇಸು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪನು್ನ ಕಂಡು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೇರಿ ಕುಳಿತ ತರು ಾಯ
ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 2 ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ
ಾಡಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
3 “ಆತ್ಮ ದಲಿ್ಲ ಬಡವ ಾಗಿರುವವರು ಧನ್ಯ ರು; ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ವು ಅವರದು.
4 ದುಃಖಪಡುವವರು ಧನ್ಯ ರು; ಅವರು ದೇವರಿಂದ ಸ ಾ ಾನ ಹೊಂದುವರು.
5 ವಿನಯವುಳ್ಳವರು ಧನ್ಯ ರು; ಅವರು ಭೂಮಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುವರು.
6 ನೀತಿಗೆ ಹಸಿದು ಾ
ಾರಿದವರು ಧನ್ಯ ರು; ಅವರು ತೃ ಪ್ತ ಾಗುವರು.
7 ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವರು ಧನ್ಯ ರು; ಅವರು ಕರುಣೆ ಹೊಂದುವರು.
8 *ಶುದ್ಧ ಹೃ ದಯದವರು ಧನ್ಯ ರು; ಅವರು ದೇವರನು್ನ ನೋಡುವರು.
9

ಾಂತಿ ಾಗಿ ಶ್ರ ಮಿಸುವವರು ಧನ್ಯ ರು;
ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು
ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
10 ನೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಡುವವರು ಧನ್ಯ ರು; ಪರಲೋಕ
ಾಜ್ಯ ವು
ಅವರದು.
11 “ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನಿಂದಿಸಿ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಸು ಾ್ಳ ಗಿ ಹೊರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಧನ್ಯ ರು. 12 †ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ,
ಉ ಾ್ಲಸಪಡಿರಿ; ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಫಲ ಸಿಕು ್ಕವುದು; ನಿಮಗಿಂತ
ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ ಅವರು ಹೀಗೆಯೇ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದರ ಾ್ಲ.
13 “ನೀವು ಭೂಮಿಗೆ ಉ ಾ್ಪ ಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಉಪು ್ಪ ಸಪ್ಪ ಾದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಬೇರೆ
ಾವುದರಿಂದ ಉಪಿ್ಪ ನ ರುಚಿಯನು್ನ ಕೊಡಲು ಾಧ್ಯ?
ಜನರು ಅದನು್ನ
ಹೊರಗೆ ಾಕಿ ಾರಿಹೋಕರು ತುಳಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಅದು
ೕಗ್ಯ ವೇ ಹೊರತು
ಮ ಾ ವ ಕೆಲಸಕೂ ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 14 ‡ನೀವು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬೆಳ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಬೆಟ್ಟದ
*

5:8 ಕೀತರ್ 24:4; ಇಬಿ್ರ. 12:14; 1
ಫಿಲಿ. 2:15

ೕ ಾ 3:2-3:

†

5:12 ಅ. ಕೃ. 5:41; ರೋ

ಾ. 5:3

‡

5:14

ಮ ಾ್ತಯನು 5:15

9
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15 ಮತು್ತ

ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ ್ಟರುವ ಊರು ಮರೆ ಾಗಿರ ಾರದು.
ಾರೂ ದೀಪವನು್ನ
ಹತಿ್ತಸಿ ಕೊಳಗದೊಳಗೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ; ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆಯೇ ಇಡು ಾ್ತರೆ. ಆಗ
ಅದು ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವುದು. 16 ಅದರಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಕು
ಜನರ ಮುಂದೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸಲಿ. ಆಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ ನೋಡಿ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು.
17 “
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ನಿಯಮವ ಾ್ನ ಗಲಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ
ನಿರಥರ್ಕಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾನು ಬಂದೆನೆಂದು ನೆನಸಬೇಡಿರಿ; ನಿರಥರ್ಕಪಡಿಸಲು
18 ನಿಮಗೆ
ಬಂದಿಲ್ಲ;
ಬದ ಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,§ಆ ಾಶವೂ ಭೂಮಿಯೂ ಅಳಿದುಹೋಗುವ ತನಕ
ಧಮರ್ನಿಯಮವೆ ಾ್ಲ ನೆರವೇರಿದ ಹೊರತು ಅದರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಚುಕೆ್ಕ ಾಗಲಿ,
ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಾಗಲಿ ಅಳಿದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 19 ಆದುದರಿಂದ ಈ ಸಣ್ಣ ಆ ಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದನು್ನ ಮೀರಿ ನಡೆದು ಜನರಿಗೂ ಾಗೆ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬೋಧಿಸುವವನು
ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಕನಿಷ್ಠನೆನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವನು; ಆದರೆ ಾನೇ ಸ್ವತಃ ಆ
ಆ ಗಳಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೂ ಾಗೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸುವವನು
ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 20 ನಿಮ್ಮ ನೀತಿಯು ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳ ಮತು್ತ
ಫರಿ ಾಯರ ನೀತಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ಕೆ ್ಕ
ಸೇರ ಾರಿರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
21 *“ ‘ನರಹತ್ಯ
ಾಡ ಾರದು; ನರಹತ್ಯ
ಾಡುವವನು ಾ್ಯ ಯತೀಪಿರ್ಗೆ
ಗುರಿ ಾಗುವನೆಂದು’ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿಯದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. 22 ಆದರೆ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟ ಗೊಳು್ಳವ
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಾ್ಯ ಯತೀಪಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವನು; ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ
ನೋಡಿ, ‘ಎಲೈ ಮೂಖರ್ನೇ’ ಎಂದು ಅನು್ನ ವವನು ಾ್ಯ ಯ ಸಭೆಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ
ಒಳ ಾಗುವನು; ‘ಎಲೈ ನೀಚನೇ’ ಎಂದು ಅನು್ನ ವವನು, †ಅಗಿ್ನ ನರಕಕೆ್ಕ
ಗುರಿ ಾಗುವನು. 23 ಆದ ಾರಣ ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ತಂ ಾಗ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನೋ ವಿರೋಧವಿದೆ
ಎಂಬುದು ನಿನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದರೆ, 24 ನಿನ್ನ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಮುಂದೆಯೇ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಿ
ದಲು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಸಂಗಡ ಒಂ ಾಗು; ಆ
ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡು.
25 “ಇನೂ್ನ
ಾರಿಯಲಿ್ಲರು ಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ತಿ ಾದಿ
ಂದಿಗೆ ಬೇಗ ಸಂ ಾನ
ಾಡಿಕೋ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಆ ಾದಕನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಾನು
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸೆರೆಮನೆ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟಾ್ಟ ನು. ಆಗ
ನೀನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಎಸೆಯಲ್ಪಡುವಿ. 26 ನೀನು ಒಂದು ಾಸ ಾ್ನ ದರೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಎಲ್ಲವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವ ತನಕ ಅಲಿ್ಲಂದ ಬರುವುದ ಾ ್ಕಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಿನಗೆ
ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
27 ‡“ ‘ವ್ಯ ಭಿಚಾರ
ಾಡ ಾರದೆಂದು’ ಹೇಳಿಯದೆ ಎಂಬು ಾಗಿ ನೀವು
§
‡

5:18 ಮ ಾ್ತ 24:35; ಲೂಕ 16:17
5:27 ವಿ

ೕ 20:14

*

5:21 ವಿ

ೕ 20:13

†

5:22 ಮೂಲ: ಬೆಂಕಿಯ ಕುಂಡಕೆ್ಕ
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ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ.
ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ಪರಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ
ನೋಡಿ
ೕಹಿಸುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಆಗಲೇ ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ
ಆಕೆಯ ಕೂಡ ವ್ಯ ಭಿಚಾರ
ಾಡಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 29 ನಿನ್ನ ಬಲಗಣು್ಣ ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಾಪದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸುವು ಾದರೆ ಅದನು್ನ ಕಿತು್ತ ಎಸೆದುಬಿಡು, ನಿನ್ನ ದೇಹವೆ ಾ್ಲ
ನರಕದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ದೇಹದ ಾಗಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹೋಗುವುದು ನಿನಗೆ
ಹಿತವಲ್ಲವೇ. 30 §ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಪದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸುವು ಾದರೆ ಅದನು್ನ ಕಡಿದು
ಎಸೆದುಬಿಡು, ನಿನ್ನ ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ನರಕದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ದೇಹದ ಾಗಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಹೋಗುವುದು ನಿನಗೆ ಹಿತವಲ್ಲವೇ. 31 ಇದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಬಿಡುವವನು ಆಕೆಗೆ ವಿಚೆ್ಛೕದನ ಪತ್ರ ವನು್ನ ಕೊಡತಕ್ಕದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿಯದೆಯಷೆ್ಟ.
32 ಆದರೆ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ವ್ಯ ಭಿಚಾರದ ಾರಣದಿಂದಲ್ಲದೆ
ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಿಡುವವನು ಅವಳು ವ್ಯ ಭಿಚಾರ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಾರಣ ಾಗು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಗಂಡಬಿಟ್ಟ ವಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು
ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
33 “ಮತು್ತ, ನೀನು ಸು ಾ್ಳ ಣೆಯಿಡ ಾರದು;*‘ನೀನು ಇಟು್ಟಕೊಂಡ ಆಣೆಗಳನು್ನ

ಕತರ್ನಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ಹಿರಿಯರ ಾಲದಲಿ್ಲ’ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ.
34 ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ಆಣೆಯನೆ್ನೕ ಇಡಬೇಡಿರಿ. ಆ ಾಶದ
ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಡಬೇಡಿರಿ; ಅದು ದೇವರ ಸಿಂ ಾಸನವು. 35 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಆಣೆ ಇಡಬೇಡಿ ಅದು ಆತನ ಾದಪೀಠ.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ
ಇಡಬೇಡಿ;†ಅದು ಆ ಮ ಾ ಾಜನ ಪಟ್ಟಣ ಾಗಿದೆ. 36 ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಕೂಡ ಆಣೆ ಇಡಬೇಡ; ನೀನು ಒಂದು ಕೂದಲ ಾ್ನ ದರೂ ಬೆಳ್ಳ ಗೆ ಅಥ ಾ ಕಪ್ಪ ಗೆ
ಾಡ ಾರೆ. 37 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಾತು ‘ ೌ ಾದರೆ ೌದು ಅಲ್ಲ ಾದರೆ ಅಲ್ಲ’
ಎಂದಿರಲಿ. ಇದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚದದು್ದ ಸೈ ಾನನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಾ್ದಗಿದೆ.
38 “ ‘ಕಣಿ್ಣಗೆ ಪ್ರ ತಿ
ಾಗಿ ಕಣ್ಣ ನು್ನ ಹಲಿ್ಲಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ ಹಲ್ಲ ನು್ನ ತೆಗೆಯಿಸು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿರುವುದು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ. 39 ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ,
ಕೆಡುಕನನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಬೇಡ. ಒಬ್ಬ ನು ನಿನ್ನ ಬಲಗೆನೆ್ನಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದರೆ
ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮತೊ್ತಂದು ಕೆನೆ್ನಯನು್ನ ಸಹ ತಿರುಗಿಸು. 40 ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡಿ
ನಿನ್ನ
ಒಳಂಗಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವವನಿಗೆ
ಮೇಲಂಗಿಯನೂ್ನ
41
ಬಿಟು್ಟಕೊಡು. ಒಬ್ಬ ನು ಒಂದು ಮೈ ಲು ದೂರ ಾ ಎಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಿಸಿದರೆ
ಅವನ ಸಂಗಡ ಎರಡು ಮೈ ಲು ದೂರ ಹೋಗು. 42 ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೇಳುವವನಿಗೆ ಕೊಡು;
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಬೇಡಲು ಬಂದವನಿಗೆ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ.
43 ‡“ ‘ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ನಿನ್ನ ವೈ ರಿಯನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಬೇಕೆಂದು’
ಹೇಳಿಯದೆ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ,
ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವವರಿಗೊಸ ್ಕರ
ನೀವು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
§
‡

5:30 ಮ ಾ್ತ 18:8;

5:43

ಾಕರ್ 9:43

ಾಜ 19:17,18

§

44 ಆದರೆ
ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ.
ಾನು ನಿಮಗೆ
ನಿಮ್ಮ
ವೈ ರಿಗಳನು್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿರಿ;§ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
45 ಹೀಗೆ
ದೇವರನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ.
ಾಡಿದರೆ,
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಮಕ್ಕ ಾಗುವಿರಿ. ಆತನು ಕೆಟ್ಟ ವರ

*

5:33 ವಿ

ೕ 20:7;

5:44 ಲೂಕ 3:34; ಅ. ಕೃ. 7:60

ಾಜ 19:12

†

5:35 ಕೀತರ್ 48:2

ಮ ಾ್ತಯನು 5:46
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ಮೇಲೆಯೂ ಒಳೆ್ಳಯವರ ಮೇಲೆಯೂ ತನ್ನ ಸೂಯರ್ನು ಉದಯಿಸುವಂತೆ
ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ನೀತಿವಂತರ ಮೇಲೆಯೂ ಅನೀತಿವಂತರ ಮೇಲೆಯೂ ಮಳೆ
46
ಸುರಿಸು ಾ್ತನೆ. ನಿಮಗೆ ಪಿ್ರ ೕತಿ ತೋರಿಸುವವರನೆ್ನೕ ನೀವು ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದರೆ ಫಲವೇನು?
ಸುಂಕದವರು ಾಗೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ. 47 ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಾತ್ರ ನೀವು
ಮ ಾರ್ದೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಹೆಚು್ಚ ಾಡಿದ ಾ ಾಯಿತು? ಅನ್ಯ ಜನರು ಸಹ ಾಗೆ
ಾಡು ಾ್ತರಲ್ಲವೇ. 48 *ಆದುದರಿಂದ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿರುವ

ಾಗೆಯೇ ನೀವೂ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿರಿ.

6

ಾನಧಮರ್ದ ವಿ ಾನ
“ಜನರು ನೋಡಲಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ‘ಧಮರ್ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ’ ಅವರ ಮುಂದೆ
ಾಡ ಾರದು; ಾಗೆ
ಾಡಿದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹತಿ್ತರ
ನಿಮಗೆ*ಫಲದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
2 “ಆದುದರಿಂದ ನೀನು
ಾನಕೊಡು ಾಗ ಅದನು್ನ ಪ್ರ ಚಾರಪಡಿಸಬೇಡ;
ಜನರಿಂದ ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕಪಟಿಗಳು ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಗೆ
ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ತಮಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಫಲವನು್ನ
3 ಆದರೆ ನೀನು
ಹೊಂದಿ ಾ್ದಯಿತೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನ ಕೊಡು ಾಗ ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ
ಾನಕೊಟ್ಟದು್ದ ಎಡಗೈ ಗೂ ತಿಳಿಯದಿರಲಿ.
4 †ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವುದನು್ನ ನೋಡುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನಗೆ
1

ಫಲಕೊಡುವನು.

ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯ ವಿ ಾನ
“ನೀವು ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡು ಾಗ ಕಪಟಿಗಳ ಾಗೆ
ಾಡಬೇಡಿರಿ. ಜನರು
ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬೀದಿಚೌಕಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ನಿಂತುಕೊಂಡು
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಇಷ್ಟ ಪಡು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ತಮಗೆ
ಬರತಕ್ಕ ಫಲವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದಯಿತೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 6 ನೀನು
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡು ಾಗ‡ನಿನ್ನ ಕೋಣೆ
ಳಗೆ ಹೋಗಿ ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು
5

ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡು.
ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುವುದನು್ನ ನೋಡುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನಗೆ ಫಲಕೊಡುವನು. 7 ಆದರೆ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡು ಾಗ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನೆ ್ನೕ ಸುಮ್ಮ ನೆ ಮತೆ್ತ ಮತೆ್ತ
ಹೇಳಬೇಡ; ಅವರು ಬಹಳ
ಾತುಗಳ ಾ್ನ ಡಿದರೆ ತಮ್ಮ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ
ದೇವರು ಕೇಳು ಾ್ತನೆಂದು ಾವಿಸು ಾ್ತರೆ. 8 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಅವರ ಾಗೆ
ಆಗಬೇಡಿರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ನಿಮಗೆ
9
ಏನೇನು ಅಗತ್ಯ ವೆಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಹೀಗೆ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡಬೇಕು,
10 “ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ,
ನಿನ್ನ ಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡಲಿ.
*

5:48 ಆದಿ 17:1; ಎಫೆ 5:1;
2 ಅರಸು 4:33; ಾನಿ 6:10

ಾಕೋಬ. 1:4
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6:1 ಆಶೀ ಾರ್ದ

†

6:4 ಮ ಾ್ತ 6:6,18
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ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯ ವು ಬರಲಿ.
ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರ ಾರ
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ನೆರವೇರಲಿ.
11 ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆ ಾರವನು್ನ ಈ ಹೊತು್ತ ನಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸು.
12 §ನಮಗೆ ತಪು ್ಪ
ಾಡಿದವರನು್ನ ಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ
ನಮ್ಮ*ತಪು ್ಪ ಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು.
13 ನಮ್ಮ ನು್ನ ಶೋಧನೆ
ಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ
ಕೆಡುಕನಿಂದ; ನಮ್ಮ ನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸು†

14

ನೀವು ಜನರ ತಪು ್ಪ ಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು
ನಿಮ್ಮ ತಪು ್ಪ ಗಳನೂ್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು. 15 ಆದರೆ ನೀವು ಜನರ ತಪು ್ಪ ಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸದೇ
ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ತಪು ್ಪ ಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
16 “ಇದಲ್ಲದೆ‡ನೀವು ಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾಗ ಕಪಟಿಗಳಂತೆ ಮುಖವನು್ನ

ಸಪ್ಪ ಗೆ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.
ಅವರು ಾವು ಉಪ ಾಸಿಗಳೆಂದು ಜನರಿಗೆ
ತೋರಿಬರುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಮುಖವನು್ನ ವಿ ಾರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಅವರು ತಮಗೆ
ಬರತಕ್ಕ ಫಲವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದಯಿತೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
17 ಆದರೆ ನೀನು ಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾಗ ತಲೆಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಹಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಮುಖವನು್ನ
18 ಹೀಗೆ
ತೊಳೆದುಕೋ.
ಾಡಿದರೆ ನೀನು ಉಪ ಾಸಿಯೆಂದು ಜನರಿಗೆ
ಾಣದೆ ಹೋ ಾಗೂ್ಯ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಉಪ ಾಸಿಯೆಂದು
ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿ. ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವುದನು್ನ ನೋಡುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು
ನಿನಗೆ ಪ್ರ ತಿಫಲಕೊಡುವನು.
ಾಶ್ವತ ಸಂಪತು್ತ
§“ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಂಪತು್ತ
ಾಡಿ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ; ಇಲಿ್ಲ ಅದು
ನುಸಿ ಹಿಡಿದು, ಕಿಲುಬು ಹತಿ್ತ ಕೆಟು್ಟಹೋಗುವುದು; ಇಲಿ್ಲ ಕಳ್ಳರು ಕ ಾ್ನಕೊರೆದು
20 ಆದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಂಪತು್ತ
ಕದಿಯುವರು.
ಾಡಿ ಇಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ;
ಅಲಿ್ಲ ಅದು ನುಸಿ ಹಿಡಿದು, ಕಿಲುಬು ಹತಿ್ತ ಕೆಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅಲಿ್ಲ ಕಳ್ಳರು
ಕ ಾ್ನಕೊರೆಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಕದಿಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ, 21 ನಿನ್ನ ಸಂಪತು್ತ ಇದ್ದಲಿ್ಲಯೇ
ನಿನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಇರುತ್ತದಷೆ್ಟ.
22 “ಕಣು್ಣ ದೇಹಕೆ್ಕ ದೀಪ ಾಗಿದೆ; ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ
ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ಬೆಳ ಾಗಿರುವುದು. 23 ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ದೇಹವೆ ಾ್ಲ
ಕತ್ತ ಾಗಿರುವುದು.
ನಿನೊ್ನಳಗಿರುವ ಬೆಳಕೇ ಕತ್ತ ಾದರೆ ಆ ಕತ್ತಲು ಎಷು್ಟ
ಮಹತ್ತರ ಾಗಿರಬೇಕು!
24 “
ಾರೊಬ್ಬ ನೂ ಇಬ್ಬರು ಯಜ ಾನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಡ ಾರನು. ಅವನು
ಒಬ್ಬ ನನು್ನ*ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವನು; ಇಲ್ಲವೆ ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ಶ್ರ ದೆ್ಧಯಿಂದ
19

§

6:12 ನಮ್ಮ ಾಲ ಾರರನು್ನ

*

6:12

ಾಲಗಳನು್ನ

†

6:13 ಕೆಲವು ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲ: ಏಕೆಂದರೆ ಾಜ್ಯ ವೂ

ಬಲವೂ ಮಹಿಮೆಯೂ ಸ ಾ ಾಲ ನಿಮ್ಮ ವೇ. ಆಮೆನ್; 1ಪೂವರ್ 29:11
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ಸೇವೆ ಾಡಿ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ
ಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಸೇವಿಸ ಾರಿರಿ.
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ಾಡಬಹುದು.

ನೀವು ದೇವರನೂ್ನ

ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಗಳಿ ಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ
“ಈ ಾರಣದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಜೀವನಕೆ್ಕ ಏನು ಊಟ ಾಡಬೇಕು, ಏನು
ಕುಡಿಯಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಹರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಏನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು
ಚಿಂತೆ ಾಡಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಊಟಕಿ್ಕಂತ
ಾ್ರ ಣವು
26
ಉಡುಪಿಗಿಂತ ದೇಹವು ಮೇ ಾದುದಲ್ಲವೇ.
ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ
ಾ ಾಡುವ
ಹಕಿ್ಕಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ; ಅವು ಬಿತು್ತವುದಿಲ್ಲ, ಕೊಯು್ಯ ವುದಿಲ್ಲ, ಕಣಜಗಳಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ; ಆ ಾಗೂ್ಯ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು
ಅವುಗಳನು್ನ ಾಕಿ ಸಲಹು ಾ್ತನೆ; ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ನೀವು ಹೆಚಿ್ಚ ನವರಲ್ಲ ೕ?
27 †ಚಿಂತೆ ಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿ ಾವಧಿಯನು್ನ ಒಂದು
ಳ‡ಉದ್ದ ಬೆಳೆಸಲು
28
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾರಿಂ ಾದೀತು?
ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಉಡುಪಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಚಿಂತೆ ಾಡುವುದೇಕೆ? ಅಡವಿಯ ಹೂವುಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ರೀತಿಯನು್ನ
ೕಚಿಸಿ
ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಅವು ದುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ನೂಲುವುದಿಲ್ಲ; 29 ಆ ಾಗೂ್ಯ ಆ
ಹೂವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಕಿ್ಕರುವಷು್ಟ ಅಲಂ ಾರ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ
ಅವನು ತನ್ನ ಸಕಲ ವೈ ಭವದಿಂದಿರು ಾಗಲೂ ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 30 ಎಲೈ ಅಲ್ಪ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳೇ, ಈ ಹೊತು್ತ ಇದು್ದ ಾಳೆ ಒಲೆಯ ಾ ಾಗುವ
ಅಡವಿಯ ಹುಲಿ್ಲಗೇ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಉಡಿಸಿದರೆ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ನಿಮಗೆ
ಉಡಿಸಿ ತೊಡಿಸುವನಲ್ಲವೇ! 31 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ, ‘ಏನು ಊಟ ಾಡಬೇಕು,
ಏನು ಕುಡಿಯಬೇಕು, ಏನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಚಿಂತೆ ಾಡಬೇಡಿರಿ.
32 ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿ ಾಗಿ ಅನ್ಯ ಜನಗಳು ತವಕಪಡು ಾ್ತರೆ. ಇದೆ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ
ಎಂದು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯಷೆ್ಟ. 33 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ,
ನೀವು
ದಲು ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವನೂ್ನ ನೀತಿಯನೂ್ನ ಹುಡುಕಿರಿ. ಇವುಗಳ ಕೂಡ
ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವವು. 34 ಆದುದರಿಂದ ಾಳಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಚಿಂತೆ
ಾಡಬೇಡಿರಿ; ಾಳಿನ ದಿನವು ತನ್ನ ದನು್ನ ಾನೇ ಚಿಂತಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು. ಆ ಹೊತಿ್ತನ
ಾಡೇ ಆ ಹೊತಿ್ತಗೆ ಾಕು.
25

7

ಇತರರ ಬಗೆ್ಗ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಾಡಬೇಡಿ
1 “ತೀಪುರ್ ಾಡಬೇಡಿರಿ;
2 ನೀವು
ಾಗೆ ನಿಮಗೂ ತೀ ಾರ್ಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಾಡುವ ತೀಪಿರ್ಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ನಿಮಗೂ ತೀ ಾರ್ಗುವುದು; ನೀವು ಅಳೆಯುವ
ಅಳತೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೂ ಅಳೆಯುವರು.
3 “ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣ ನಲಿ್ಲರುವ ತೊಲೆಯನು್ನ
ೕಚಿಸದೆ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ
4
ಕಣಿ್ಣ ನಲಿ್ಲರುವ ಧೂಳನು್ನ ಏಕೆ
ೕಚಿಸುವೇ? ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ
ಕಣಿ್ಣ ನೊಳಗಿನಿಂದ ಧೂಳನು್ನ ತೆಗೆಯುತೆ್ತೕನೆ ಾ’ ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳುವೇ? ನಿನ್ನ
ಕಣಿ್ಣ ನಲೆ್ಲೕ ತೊಲೆ ಇದೆಯ ಾ್ಲ. 5 ಕಪಟಿಯೇ!
ದಲು ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣ ನೊಳಗಿನಿಂದ
†
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ತೊಲೆಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದರೆ; ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಕಣಿ್ಣ ನೊಳಗಿನಿಂದ ಧೂಳನು್ನ
ತೆಗೆಯವುದಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ ಸ್ಪ ಷ ್ಟ ಾಗಿ ಾಣಿಸುವುದು.
6 “ಪವಿತ್ರ ಾದುದನು್ನ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಡಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ಮುತು್ತಗಳನು್ನ ಹಂದಿಗಳ
ಮುಂದೆ ಚೆಲ್ಲಬೇಡಿರಿ. ಬಹುಶಃ ಅವು ತಮ್ಮ ಾಲಿನಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ತುಳಿದು
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸೀಳಿಬಿಟಾ್ಟ ವು.
ಫಲ ಾಯಕ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
“ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು; ಹುಡುಕಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಸಿಕು ್ಕವುದು;
ತಟಿ್ಟರಿ, ನಿಮಗೆ ತೆರೆಯುವುದು; 8 ಏಕೆಂದರೆ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ
ಹೊಂದುವನು, ಹುಡುಕುವವನಿಗೆ ಸಿಕು ್ಕವುದು, ತಟು್ಟ ವವನಿಗೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವುದು.
9 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾವನು ರೊಟಿ್ಟ ಕೇಳುವ ಮಗನಿಗೆ ಕಲ್ಲ ನು್ನ ಕೊಡುವನೋ?
10 ಮೀನು ಕೇಳಿದರೆ
11
ಾವನು್ನ ಕೊಡುವನೋ?
ಾ ಾದರೆ ಕೆಟ್ಟ ವ ಾದ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಬಲ್ಲವ ಾದರೆ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ
ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಒಳೆ್ಳಯ ವರಗಳನು್ನ ಕೊಡುವನಲ್ಲವೇ? 12 ಅಂತು ಜನರು ನಿಮಗೆ
ಏನೇನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುತಿ್ತೕರೋ ಅದನೆ್ನೕ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಾಡಿರಿ.
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾತ್ಪಯರ್ ಇದೇ ಆಗಿದೆ.
7

ವಿ ಾಶದ ಾಗಿಲು ವಿ ಾಲ
*“ಇಕ್ಕಟಾ ್ಟದ
ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಒಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ.
ಾಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ
ಾಗಿಲು ದೊಡ್ಡದು, ಾರಿ ವಿ ಾಲ ಾದುದು; ಅದರಲಿ್ಲ ಹೋಗುವವರು ಬಹು
ಜನ. 14 ನಿತ್ಯ ಜೀವಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಾಗಿಲು ಇಕ್ಕಟು್ಟ, ಾರಿ ಬಿಕ್ಕಟು್ಟ; ಅದನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ.
13

ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿ ಾ್ದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
“ಕುರಿವೇಷ
ಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಸುಳು್ಳಪ ್ರ ಾದಿಗಳ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ;
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಅವರು
ಕಿತು್ತತಿನು್ನ ವ
16
†
ತೋಳಗಳೇ.
ಅವರ ಫಲಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
ಮುಳು್ಳ ಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಹಣು್ಣಗಳನೂ್ನ ದತೂ್ತರಿ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಅಂಜೂರಗಳನೂ್ನ
ಸಂಗ್ರ ಹಿಸುವುದುಂಟೇ? 17 ಾಗೆಯೇ‡ಒಳೆ್ಳಯಮರಗಳೆ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ
15

ಕೊಡುವವು; ಹುಳುಕು ಮರವು ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವುದು. ಒಳೆ್ಳಯ ಮರವು ಕೆಟ್ಟ
ಫಲವನು್ನ ಕೊಡ ಾರದು; 18 ಹುಳುಕು ಮರವು ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡ ಾರದು.
19 ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡದ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಕು ಾ್ತರೆ.
20 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅವರ ಫಲಗಳಿಂದಲೇ ಅವರನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
ಕಪಟಿಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ತೀಪುರ್
§“ನನ್ನ ನು್ನ ಕತರ್ನೇ, ಕತರ್ನೇ ಅನು್ನ ವವರೆಲ್ಲರು ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ
ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯುವವನು
21

*
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22 ಕತರ್ನೇ,

ಾತ್ರ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ಕೆ ್ಕ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವನು.
ಕತರ್ನೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಾವು ಪ್ರ ಾದನೆ
ಾಡಲಿಲ್ಲವೇ? ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಲಿಲ್ಲವೇ?
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಮಹ ಾ ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ತೀಪಿರ್ನ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರು ನನಗೆ ಹೇಳುವರು. 23 ಆಗ ಾನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ
ಗುರುತೇ ನನಗಿಲ್ಲ; ದುಷ್ಟತನ ಾಡುವ ನೀವು, ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಹೋಗಿರಿ,’ ಎಂದು
ಹೇಳಿಬಿಡುವೆನು.
ಸಿ್ಥರ ಾದ ಮನೆ
24 “ಆದುದರಿಂದ, ಈ ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವುಗಳಂತೆ ನಡೆಯುವವನು
ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡ ಬುದಿ್ಧವಂತನಿಗೆ ಹೋಲುವನು. 25 ಮನೆ
ಕಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು; ಪ್ರ ಾಹವು ಬಂದವು; ಾಲು ್ಕ ಕಡೆಯಿಂದ
ಾಳಿ ಬೀಸಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೊಡೆಯಿತು. ಆ ಾಗೂ್ಯ ಅದರ ಅಸಿ್ತ ಾರವು ಬಂಡೆಯ
ಮೇಲಿದು್ದದರಿಂದ ಅದು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. 26 ಆದರೆ ಈ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಯೂ
ಅವುಗಳಂತೆ ನಡೆಯದ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡ
ಬುದಿ್ಧಹೀನನಿಗೆ ಸಮ ಾಗಿರುವನು. 27 ಮನೆ ಕಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು;
ಪ್ರ ಾಹವು ಬಂದವು; ಾಲು ್ಕ ಕಡೆಯಿಂದ ಾಳಿ ಬೀಸಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೊಡೆಯಿತು. ಆಗ
ಆ ಮನೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಕುಸಿದುಬಿತು್ತ. ಆ ಕುಸಿತ ಅ ಾಧ ಾದುದು.
28 “ಯೇಸು ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಜನರ ಗುಂಪು ಆತನ
ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ಅ ಾ್ಯ ಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 29 ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಅವರ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳಂತೆ
ಉಪದೇಶಿಸದೆ ಅಧಿ ಾರವಿದ್ದವನಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

8
ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದು್ದ
ಾಕರ್ 1:40-44; ಲೂಕ 5:12-14
1 “ಯೇಸು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬರು ಾಗ ಜನರು ದೊಡ್ಡಗುಂಪು ಆತನ
ಹಿಂದೆ ಹೋದರು. 2 ಆಗ ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, “ಕತರ್ನೇ, ನಿನಗೆ ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಬಲೆ್ಲ”
ಅಂದನು. 3 ಆತನು ಕೈ ಚಾಚಿ ಆತನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ, “ನನಗೆ ಮನಸು್ಸಂಟು; ಶುದ್ಧ ಾಗು”
ಅಂದನು. ಕೂಡಲೆ ಅವನು ಕುಷ್ಠದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಾದನು. 4 ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ;
*“ನೋಡು, ಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ;†ಆದರೆ ಹೋಗಿ ಾಜಕನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೈ ತೋರಿಸಿ
ೕಶೆ ನೇಮಿಸಿದ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡು;”‡ಅದು ಅವರಿಗೆ ಾ
ಾಗಲಿ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಶ ಾಧಿಪತಿಯ ಆಳನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದು್ದ
ಲೂಕ 7:1-10,13,28,29
5 ಯೇಸು ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಒಬ್ಬ ದಂಡಿನ §ಶ ಾಧಿಪತಿಯು ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, 6 “ಕತರ್ನೇ, ನನ್ನ ಆಳು ಾಶ್ವರ್ ಾಯುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ತೀವ್ರ ಾದ ನೋವಿನಿಂದ
*

8:4 ಮ ಾ್ತ 9:30 † 8:4
ಸಿ ಾಯಿಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಸರ ಾರ

ಾಜ 14:2-32; ಲೂಕ 17:14

‡

8:4

ಾಜಕರಿಗೆ

§

8:5 ನೂರು
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ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿ ನರಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು
ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಾಸಿ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು, 8 ಆ ಶ ಾಧಿಪತಿಯು,
“ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುವಷು್ಟ
ೕಗ್ಯ ತೆ ನನ್ನಲಿ್ಲಲ್ಲ; ನೀನು ಒಂದು ಾತು
ಹೇಳಿದರೆ ಾಕು, ನನ್ನ ಆಳಿಗೆ ಗುಣ ಾಗುವುದು. 9 ಾನು ಸಹ ಅಧಿ ಾರದ ಕೆಳಗಿರುವ
ಮನುಷ ್ಯ ನು; ನನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಸಿ ಾಯಿಗಳಿ ಾ್ದರೆ; ಾನು ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ‘ಹೋಗು’
ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಹೋಗು ಾ್ತನೆ; ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನಿಗೆ ‘ ಾ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಬರು ಾ್ತನೆ;
‘ನನ್ನ ಆಳಿಗೆ ಇಂಥಿಂಥದ್ದನು್ನ ಾಡು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ” ಅಂದನು.
10 ಯೇಸು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾದನು, ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದವರಿಗೆ,
“ ಾನು ಇಂ ಾ ಮಹತ್ತರ ಾದ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರಲಿ್ಲಯೂ
ಾಣಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಅಂದನು. 11 ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ ಪೂವರ್ ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕು ್ಕಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಜನ ಬಂದು ಪರಲೋಕ
ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಅಬ್ರ ಾಮ, ಇ ಾಕ,
ಾಕೋಬ ಎಂಬುವವರ ಸಂಗಡ ಊಟಕೆ್ಕ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು; 12 ಆದರೆ ಾಜ್ಯ ದ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಡುವರು;
ಅಲಿ್ಲ ಗೋ ಾಟವೂ ಕಟಕಟನೆ ಹಲು್ಲ ಕಡಿ
ೕಣವೂ ಇರುವವು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 13 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಆ ಶ ಾಧಿಪತಿಗೆ, “ನೀನು ನಂಬಿದಂತೆ ನಿನ ಾಗಲಿ,
ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಅವನ ಆಳಿಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು.
7 ಯೇಸು

ಯೇಸುವಿನ ರೋಗನಿ ಾರಕ ಾಯರ್
ಾಕರ್ 1:29-34; ಲೂಕ 4:38-41
14 ತರು ಾಯ ಯೇಸು ಪೇತ್ರ ನ ಮನೆಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಪೇತ್ರ ನ ಅತೆ್ತ ಜ್ವರದಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು, ಆತನು ಆಕೆಯ ಕೈ ಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದನು ತಕ್ಷಣವೇ 15 ಜ್ವರವು
ಆಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು; ಆಕೆ ಎದು್ದ ಆತನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಾಡಿದಳು.
16 ಸಂಜೆ
ಾಗಲು ದೆವ್ವಹಿಡಿದ ಬಹಳ ಜನರನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದರು;
ಆತನು ಾತು ಾತ್ರ ದಿಂದಲೇ ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದವರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಾಸಿ ಾಡಿದನು. 17 ಇದರಿಂದ *“ನಮ್ಮ ಬೇನೆಗಳನು್ನ ಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ
ರೋಗಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡನು” ಎಂದು ಯೆ ಾಯನೆಂಬ ಪ್ರ ಾದಿ ನುಡಿದಂತಹ
ಾತು ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿತು.

ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಬೇಕೆಂದಿರುವವರಿಗೆ ಬೆಲೆಕೊಡುವುದು ಅವಶ್ಯ ವೆಂದು ಯೇಸು
ಬೋಧಿಸಿದು್ದ
ಲೂಕ 9:57-60
18 ಯೇಸು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಜನಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳನು್ನ ಕಂಡು ಗಲಿ ಾಯ
ಸಮುದ್ರ ದ ಆಚೆ ಾಗಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಟ್ಟ ನು. 19 ಆಗ
ಒಬ್ಬ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಯು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರೂ
ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು, 20 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,
“ನರಿಗಳಿಗೆ ಗುದು್ದಗಳಿವೆ, ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ಹಕಿ್ಕಗಳಿಗೆ ಗೂಡುಗಳಿವೆ;
ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನಿಗೆ ತಲೆಯಿಡುವಷು್ಟ ಸ್ಥಳವೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
21 ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಬೇರೊಬ್ಬ ನು, “ಕತರ್ನೇ,
ಾನು
ದಲು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ
*
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†ಉತ್ತರಕಿ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಬರುವಂತೆ ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಗಬೇಕು” ಅನ್ನ ಾಗಿ,
22 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು, ಸತ್ತವರೇ ತಮ್ಮ ವರಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದವರ
ಉತ್ತರಕಿ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ ಾಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಬಿರು ಾಳಿಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 4:35-41; ಲೂಕ 8:22-25
23 ಯೇಸು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಾಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
24 ಅವರು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಸಮುದ್ರ ವು ಅಲೊ್ಲೕಲಕಲೊ್ಲೕಲ ಾಗಿ ದೋಣಿಯು
ಅಲೆಗಳಿಂದ ಮುಚು್ಚವಂತೆ ಆಯಿತು; ಆದರೆ ಯೇಸು ನಿದಿ್ರ ಸುತಿ್ತದ್ದನು. 25 ಆಗ
ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಆತನನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ, “ಕತರ್ನೇ, ನಮ್ಮ ನು್ನ ಾ ಾಡು,
ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದರು. 26 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ಅಲ್ಪ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳೇ, ಏಕೆ
ಹೆದರುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಎದು್ದ ಾಳಿಯನೂ್ನ ಸಮುದ್ರ ವನೂ್ನ ಗದರಿಸಿದನು;
27 ಆ ಜನರು ಬೆರ ಾಗಿ,
ಆಗ ಅಲಿ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಂತ ಾಯಿತು.
“ಈತನು ಎಂಥವ ಾಗಿರಬಹುದು!
ಾಳಿಯೂ ಸಮುದ್ರ ವೂ ಸಹ ಈತನಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗುತ್ತವ ಾ್ಲ” ಅಂದರು.
ಯೇಸು ಇಬ್ಬರಿಂದ ಅನೇಕ ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 5:1-20; ಲೂಕ 8:26-39
28 ಆಮೇಲೆ
ಆತನು ಆಚೇದಡಕೆ್ಕ ಗದರೇನರ ಸೀಮೆಗೆ ಬಂ ಾಗ
ದೆವ್ವಹಿಡಿದವರಿಬ್ಬರು ಸ ಾಧಿಯ ಗವಿಗ ಳಗಿಂದ ಹೊರಟು ಆತನೆದುರಿಗೆ
ಬಂದರು.
ಅವರು ಮ ಾಕೂ್ರರಿಗ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಆ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಾರೂ
29
‡
ತಿರು ಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು, “ದೇವರ ಕು ಾರನೇ, ನಮ್ಮ ಗೊಡವೆ ನಿನಗೇಕೆ?
ಾಲ ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ನಮ್ಮ ನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿರುವೆ ಾ”
ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. 30 ಅವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಹಂದಿಗಳ ಒಂದು
31 ಆ ದೆವ್ವ ಗಳು, “ನೀನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಇವರೊಳಗಿಂದ
ಹಿಂಡು ಮೇಯುತಿ್ತತು್ತ.
ಹೊರಡಿಸುವು ಾದರೆ ಆ ಹಂದಿಯ ಗುಂಪಿನೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು”
ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡವು. 32 ಆತನು ಅವುಗಳಿಗೆ, “ಹೋಗಿರಿ” ಅನ್ನಲು ಅವು ಹೊರಗೆ
ಬಂದು ಹಂದಿಗ ಳಗೆ ಹೊಕ್ಕವು; ಅ ಕ್ಷಣವೇ ಆ ಗುಂಪೆ ಾ್ಲ ಓಡಿ ಕಡಿ ಾದ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಸಮುದ್ರ ದೊಳಗೆ ಬಿದು್ದ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿ ಸತು್ತ ಹೋದವು. 33 ಹಂದಿಗಳನು್ನ
ಮೇಯಿಸುವವರು ಊರೊಳಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ದೆವ್ವಹಿಡಿದವರ ಸಂಗತಿ
ಸಹಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು; 34 ಆಗ ಊರಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು
ಹೊರಟುಬಂದು ಆತನನು್ನ ಕಂಡು ತಮ್ಮ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.
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1 ಯೇಸು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಸಮುದ್ರ ವನು್ನ

†

ಾಟಿ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬಂದನು.

ಯೇಸು ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಯ ಾಪವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸ್ವ ಸ್ಥ
ಾಕರ್ 2:1-12; ಲೂಕ 5:17-26

ಾಡಿದು್ದ

8:21 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಸತ್ತವರನು್ನ ಅದೇ ದಿನ ಹೂಳಬೇಕು; ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ ಈ ಶಿಷ ್ಯ ನು ಯೇಸುವನು್ನ

ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿ ಾಯುವ ತನಕ ಅವರ ಸೇವೆ
16:16

ಾಡಿ ಬರುವು ಾಗಿ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.

‡

8:29 ಮ ಾ್ತ 14:33;

ಮ ಾ್ತಯನು 9:2
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2 ಅಲಿ್ಲಗೆ ಯೇಸು ಬಂ

ಾಗ ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು
ರೋಗಿಯನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಯೇಸು ರೋಗಿಯನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದವರ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿ
ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಗೆ,
“ಮಗನೇ ಧೈ ಯರ್ ಾಗಿರು, ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟ ವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
3 ಅಲಿ್ಲದ್ದ
ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಇವನು ದೇವದೂಷಣೆ
ಾಡು ಾ್ತನೆಂದು”
4 ಯೇಸು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ
ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ತಿಳಿದು, “ನೀವು ಏಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ದು ಾಲೋಚನೆಯನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?
5
ಾವುದು ಸುಲಭ? ‘ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟ ವೆ’ ಎಂದು ಅನು್ನ ವುದೋ?
6 ಅಥ ಾ ‘ಎದು್ದ ನಡೆ’ ಅನು್ನ ವದೋ? ಆದರೆ
ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ
ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನಿಗೆ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅಧಿ ಾರ ಉಂಟೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಯಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಗೆ, “ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ
ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು” ಅಂದನು. 7 ಆಗ ಅವನು ಎದು್ದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಹೊರಟುಹೋದನು. 8 ಜನರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗಿ, ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ
ಇಂಥ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದರು.
ಯೇಸು ಮ ಾ್ತಯನನು್ನ ಕರೆದದು್ದ
ಾಕರ್ 2:13; ಲೂಕ 5:27-32
9 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ
ಾದು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ, ಸುಂಕ ಸಂಗ್ರ ಹಣೆ ಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮ ಾ್ತಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ನೋಡಿ, “ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು”
ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕರೆಯಲು ಅವನು ಎದು್ದ ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು.
10 ಅನಂತರ ಯೇಸು ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿರು ಾಗ ಬಹು ಮಂದಿ
ಸುಂಕದವರೂ ಾಪಿಗಳೂ ಬಂದು ಯೇಸುವಿನ ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರ ಪಂಕಿ್ತಯಲೆ್ಲೕ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 11 ಅದನು್ನ ನೋಡಿದ ಫರಿ ಾಯರು ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ, “ನಿಮ್ಮ
ಗುರುವು ಸುಂಕದವರು ಮತು್ತ ಾಪಿಗಳ ಸಂಗಡ ಏಕೆ ಊಟ ಾಡು ಾ್ತನೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು. 12 ಯೇಸು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ ೕಮದಿಂದಿರುವವರಿಗೆ ವೈ ದ್ಯ ನು ಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ,
ೕಮವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಬೇಕು. 13 ನೀವು ಹೋಗಿ, ‘ ಾನು ಯಜ್ಞವನ್ನಲ,್ಲ *ಕರುಣೆಯನೆ್ನೕ
ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂಬ ಾತಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಾನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ
ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದವನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಾಪಿಗಳನು್ನ ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದವನು”
ಅಂದನು.
ಉಪ ಾಸದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ( ಾಕರ್ 2:18-22; ಲೂಕ 5:33-39)
14 ನಂತರ
ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಫರಿ ಾಯರೂ ಾವೂ
ಬಹಳ ಾರಿ ಉಪ ಾಸ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ; ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಏಕೆ ಉಪ ಾಸ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, 15 “ಮದುವೆಯ ಅತಿಥಿಗಳು ತಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಮದಲಿಂಗನು ಇರುವ ತನಕ ದುಃಖಪಡುವರೇ? ಆದರೆ ಮದಲಿಂಗನನು್ನ
ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗುವ ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ; ಆಗ ಅವರು
ಉಪ ಾಸ ಾಡುವರು.
ಾರೂ ಹೊಸ ಬಟೆ್ಟಯ ತುಂಡನು್ನ ಹಳೆಯ ವಸ್ತ ್ರ ಕೆ ್ಕ ಾ್ಯ ಪೆ
ಹಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ; ಾಗೆ ಹಚಿ್ಚದರೆ 16 ಆ ಾ್ಯ ಪೆಯು ಹಳೇ ವಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಹಿಂಜುವುದರಿಂದ
*

9:13 ಹೋಶೇ. 6:6; ಮ ಾ್ತ 12:7; ಮೀಕ 6:8
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17 ಇದಲ್ಲದೆ

ಹರಕು ಹೆಚಾ್ಚ ಗುವುದು.
ಹಳೆಯ ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಾಕಿಡುವುದಿಲ್ಲ; ಇಟ್ಟರೆ ಬುದ್ದಲಿಗಳು ಒಡೆದು ಾ್ರ ಾರಸವು ಚೆಲಿ್ಲಹೋಗುವುದಲ್ಲದೆ,
ಬುದ್ದಲಿಗಳು ಾಶ ಾಗುವವು; ಆದರೆ ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹೊಸ ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ
ಾಕಿಡು ಾ್ತರೆ, ಆಗ ಎರಡೂ ಸಂರ ಸಲ್ಪಡುವವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ಬದುಕಿಸಿದು್ದ; ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ
ನಡೆಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 5:22-43; ಲೂಕ 8:41-56
18 ಹೀಗೆ ಯೇಸು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಒಬ್ಬ ಅಧಿ ಾರಿಯು ಬಂದು
ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, “ನನ್ನ ಮಗಳು ಈಗಲೇ ತೀರಿಹೋದಳು; ಆ ಾಗೂ್ಯ ನೀನು ಬಂದು
ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ಬದುಕುವಳು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 19 ಯೇಸು ಎದು್ದ
ಆ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಹಿಂದೆ ಹೋಗು ಾಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಸಹ ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
20

ಆಗ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ದಿಂದ ರಕ್ತಕುಸುಮ ರೋಗವಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು,
ಾನು ಆತನ ಉಡುಪನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಾಕು, ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗುವೆ ಎಂದು ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ”
ಅಂದುಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಯೇಸುವಿನ ಉಡುಪಿನ ಅಂಚನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದಳು.
22 ಆಗ ಯೇಸು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಆಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿ, “ಮಗಳೇ, ಧೈ ಯರ್ ಾಗಿರು;
ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿತು” ಅಂದನು. ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಆ ಹೆಂಗಸು
ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದಳು.
21 “

23 ಯೇಸು

ಆ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂ ಾಗ ಕೊಳಲು ಊದುವವರನೂ್ನ ಗದ್ದಲ
ಾಡುವ ಜನರ ಗುಂಪನೂ್ನ ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ, 24 “ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರಿ; ಹುಡುಗಿ
ಸತಿ್ತಲ್ಲ ನಿದಿ್ರ ಸುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ” ಅಂದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು ಆತನನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು.
25 ಜನರನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕೆಯ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲು
ಆಕೆ ಎದ್ದಳು. 26 ಈ ಸುದಿ್ದ ಆ ದೇಶದೊಳಗೆ ಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬತು.
27 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ
ಾದುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಇಬ್ಬರು ಕುರುಡರು, “ ಾವೀದ
ಕು ಾರನೇ, ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕರುಣಿಸು” ಎಂದು ಕೂಗು ಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
28 ಯೇಸು ಮನೆಗೆ ಬಂ ಾಗ ಆ ಕುರುಡರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.
ಯೇಸು
ಅವರನು್ನ, “ ಾನು ಇದನು್ನ ಾಡಬಲೆ್ಲ ನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ನಂಬುತಿ್ತೕರೋ” ಎಂದು
ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, ಅವರು “ ೌದು, ಕತರ್ನೇ, ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ” ಅಂದರು. 29 ಆಗ ಆತನು
ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ, “ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಂತೆ ನಿಮಗೆ ಆಗಲಿ” ಅಂದನು. ಆಗ
ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ವು. 30 ನಂತರ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಇದು
ಾರಿಗೂ
ತಿಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಕಟು್ಟನಿಟಾ್ಟ ಗಿ ಆದೇಶಿಸಿದನು. 31 ಆದರೆ
ಅವರು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಆ ದೇಶದೊಳಗೆ ಾ್ಲ ಆತನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಹಬಿ್ಬ ಸಿದರು.
32 ಅವರು ಹೊರಟುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ದೆವ್ವಹಿಡಿದ ಒಬ್ಬ ಮೂಕನನು್ನ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದರು. 33 ದೆವ್ವ ಬಿಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮೂಕ ಾಗಿದ್ದ ಅವನು
ಾತ ಾಡುವವ ಾದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಜನರು, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನಲಿ್ಲ ಇಂಥ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಇದುವರೆಗೂ
ಾರೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು” ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾದರು. 34 ಆದರೆ
ಫರಿ ಾಯರು, “ಇವನು ದೆವ್ವ ಗಳ ಒಡೆಯನ ಸ ಾಯದಿಂದಲೇ ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ
ಬಿಡಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮ ಾ್ತಯನು 9:35

20

ಮ ಾ್ತಯನು 10:14

ಯೇಸು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾರುವುದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 3:13-19; 6:6-13; ಲೂಕ 6:12-16; 9:1-6
35 ತರು ಾಯ ಯೇಸು ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲೂ್ಲ ಹಳಿ್ಳ ಗಳಲೂ್ಲ ಸಂಚರಿಸು ಾ್ತ ಅವರ
ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ ಾಡು ಾ್ತ ಾಜ್ಯ ದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿ ಹೇಳು ಾ್ತ
ಎ ಾ್ಲ ತರದ ರೋಗಗಳನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ ತರದ ಬೇನೆಗಳನೂ್ನ ಾಸಿ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದನು.
36 ಯೇಸು ಜನರ ಗುಂಪುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ ಕುರಿಗಳ
ಾಗೆ
37 ಆತನು ತನ್ನ
ಚದುರಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರಪಟ್ಟ ನು.
ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ, “ಬೆಳೆಯು ಬಹಳ ಇದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲಸದವರು ಸ್ವಲ್ಪ. 38 ಆದುದರಿಂದ
ಬೆಳೆಯ ಯಜ ಾನನನು್ನ, ನಿನ್ನ ಬೆಳೆಗೆ ಕೆಲಸದವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
1 ಯೇಸು

10

ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ
ಬಿಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ ರೋಗಗಳನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೇನೆಗಳನೂ್ನ
ಾಸಿ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಅಧಿ ಾರ ಕೊಟ್ಟ ನು.
2 ಈ
ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರ ಹೆಸರುಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ,
ದಲನೆಯವನು ಪೇತ್ರ ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸೀ ೕನನು, ಅವನ ತಮ್ಮ ಅಂದೆ್ರ ಯ,
ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಗ
ಾಕೋಬ, ಅವನ ತಮ್ಮ ಾದ
ೕ ಾನ, 3 ಫಿಲಿಪ್ಪ,
ಾತೊರ್ಲೊ ಾಯ, ತೋಮ, ಸುಂಕ ವಸೂಲಿ ಾರ ಾದ ಮ ಾ್ತಯ, ಅ ಾ್ಫಯನ
ಮಗ
ಾಕೋಬ, ತ ಾ್ದಯ, 4 ಮ ಾಭಿ ಾನಿ ಎಂದು ಹೆಸರುಗೊಂಡ ಸೀ ೕನ
ಾಗೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟ ಇಸ್ಕರಿ
ೕತ ಯೂದ, ಎಂಬಿವರುಗಳೇ.
5 ಈ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ ಯೇಸು ಕಳುಹಿಸಿದನು;
ಕಳುಹಿಸು ಾಗ
ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಅನ್ಯ ಜನಗಳಿರುವಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ,
ಸ ಾಯರ್ದವರ ಊರೊಳಗೆ ಾಲಿಡಬೇಡಿರಿ; 6 ಇವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡ
ಕುರಿಗಳಂತಿರುವ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಮನೆತನದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ. 7 ‘ಪರಲೋಕ
8 ರೋಗಿಗಳನು್ನ
ಾಜ್ಯ ವು ಸಮೀಪ ಾಯಿತೆಂದು’ ಾರಿಹೇಳು ಾ್ತ ಹೋಗಿರಿ.
ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿರಿ, ಸತ್ತವರನು್ನ ಬದುಕಿಸಿರಿ, ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಿರಿ,
ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಿರಿ; ಉಚಿತ ಾಗಿ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ, ಉಚಿತ ಾಗಿ ಕೊಡಿರಿ. 9 ನಿಮ್ಮ
ಕೈ ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನ, ಹಣ ದುಡು್ಡಗಳನೂ್ನ, ಾರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣದ ಚೀಲಗಳನೂ್ನ,
10 ಎರಡು ಅಂಗಿ, ಚಪ್ಪಲಿ, ಕೋಲು
ದ ಾದವುಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.
11 ನೀವು
ಆಳು ತನ್ನ ಆ ಾರಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾವುದೇ ಊರಿಗೆ
ಅಥ ಾ ಹಳಿ್ಳ ಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ ಾಗ ಅಲಿ್ಲ
ೕಗ್ಯ ರು
ಾರೆಂದು ವಿಚಾರಣೆ
ಾಡಿ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೊರಡುವ ತನಕ ಅ ಊರಲೆ್ಲೕ ಇರಿ. 12 ಆ ಮನೆ
ಳಗೆ
13 ಆ ಮನೆಯವರು
ಹೋಗು ಾಗ ಶುಭ ಾಗಲಿ ಅನಿ್ನರಿ.
ೕಗ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಸ ಾ ಾನವು ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿ; ಅ
ೕಗ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ ಾ ಾನವು
ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಲಿ. 14
ಾ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆಯೂ
ನಿಮ್ಮ ಾಕ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಕೇಳದೆಯೂ ಹೋದರೆ ನೀವು ಆ ಮನೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಆ
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ಊರ ಾ್ನ ಗಲಿ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಡು ಾಗ ನಿಮ್ಮ ಾದಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತದ ಧೂಳನು್ನ ಾಡಿಸಿಬಿಡಿರಿ.
15 * ಾ್ಯ ಯವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಂಥ ಊರಿನ ಗತಿಯು ಸೊದೋಮ್
ಗೊ ೕರಗಳ ಸೀಮೆಯ ಗತಿಗಿಂತಲೂ ಕಠಿಣ ಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
16 “ನೋಡಿರಿ, ತೋಳಗಳ ನಡುವೆ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸಪರ್ಗಳಂತೆ ಜಾಣರೂ ಾರಿ ಾಳಗಳಂತೆ
ನಿಷ ್ಕಪಟಿಗಳೂ ಆಗಿರಿ. 17 ಇದಲ್ಲದೆ ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ; ಅವರು
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾ್ಯ ಯವಿಚಾರಣೆಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು; ತಮ್ಮ
18 ನನ್ನ
ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಚಾವಟಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುವರು.
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಮುಂದೆಯೂ ಅರಸುಗಳ ಮುಂದೆಯೂ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ಹೀಗೆ ಅವರಿಗೂ ಅನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೂ ಾ
ಾಗುವಿರಿ.
19 ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಡು ಾಗ ಏನು
ಾತ ಾಡಬೇಕು
ಎಂದು ಚಿಂತೆ ಾಡಬೇಡಿರಿ; ಆಡತಕ್ಕ
ಾತು ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಗೋಚರ ಾಗುವುದು. 20 ಾತ ಾಡುವವರು ನೀವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆತ್ಮ ನೇ
21 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಹೋದರನು
ನಿಮ್ಮ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡುವನು.
ಸಹೋದರನನು್ನ, ತಂದೆಯು ಮಗನನು್ನ, ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸುವರು; ಮಕ್ಕಳು
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ ಅವರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸುವರು. 22 ಮತು್ತ ನನ್ನ
ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಎಲ್ಲರೂ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು.
ಆದರೆ ಕಡೆಯವರೆಗೂ
23
ಾಳಿಕೊಳು್ಳವವನು ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವನು.
ಒಂದು ಊರಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದರೆ ಮತೊ್ತಂದು ಊರಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ; ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು
ಬರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ನೀವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರ ಊರುಗಳನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ
ಮುಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
24 †“ಗುರುವಿಗಿಂತ ಶಿಷ ್ಯ ನು ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ, ಒಡೆಯನಿಗಿಂತ ಆಳು ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ.
25

ಾಕು, ಒಡೆಯನಂತೆ ಆಗುವುದು ಆಳಿಗೆ
ಾಕು. ಅವರು ಮನೆಯ ಯಜ ಾನನಿಗೆ‡ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನೆಂದು ಹೆಸರಿಟು್ಟ ಕರೆದ
ಮೇಲೆ ಆತನ ಮನೆಯವರನು್ನ ಇನೆ್ನ ಷು್ಟ ಅವಹೇಳನ ಾಗಿ ಕರೆ ಾರು? 26 ಆದರೂ
ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ.§ಮರೆ ಾಗಿರುವ
ಾವುದೂ ವ್ಯ ಕ್ತ ಾಗದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ;
ಬೆಳಕಿಗೆ ಾರದ ರಹಸ್ಯ ವು ಇಲ್ಲ. 27 ಾನು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ನೀವು
ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಿರಿ, ಮತು್ತ ಕಿವಿಯಲಿ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾಳಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಾರಿರಿ.
28 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇಹವನು್ನ ಕೊಂದು ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಕೊಲ್ಲ ಾರದವರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ,
ಆತ್ಮ ಮತು್ತ ದೇಹ ಎರಡನೂ್ನ ನರಕದಲಿ್ಲ ಾಕಿ ಾಶ ಾಡಬ ಾ್ಲತನಿಗೇ ಹೆದರಿರಿ.
29 ಾಸಿಗೆ ಎರಡು ಗುಬಿ್ಬ ಗಳನು್ನ
ಾರುವುದುಂಟ ಾ್ಲ; ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ
ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂ ಾದರೂ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳದು. 30 ನಿಮ್ಮ ತಲೆಕೂದಲುಗಳು
31 ಆದುದರಿಂದ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ; ಬಹಳ
ಸಹ ಎಲ್ಲವೂ ಎಣಿಕೆ ಾಗಿವೆ.
ಗುಬಿ್ಬ ಗಳಿಗಿಂತ ನೀವು ಹೆಚು್ಚ ಬೆಲೆ ಾಳುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
*

ಗುರುವಿನಂತೆ ಆಗುವುದು ಶಿಷ ್ಯ ನಿಗೆ
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“ ಾ ಾದರೆ
ಾವನು ಮನುಷ ್ಯ ರ ಮುಂದೆ
ಾನು ನನ್ನ ವನೆಂದು
ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವನೋ, ಾನು ಸಹ ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ವನೆಂದು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವೆನು. 33 ಆದರೆ
ಾವನು ಮನುಷ ್ಯ ರ ಮುಂದೆ
ಾನು ನನ್ನ ವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವನೋ ಅವನನು್ನ ಾನು ಸಹ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವೆನು.
34 *“ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಸ ಾ ಾನ ತರುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆನೆಂದು ನೆನಸಬೇಡಿರಿ;
ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಖಡ್ಗವನು್ನ
ಾಕುವುದಕೆ್ಕ
ಬಂದೆನು. 35 ಹೇಗೆಂದರೆ ಮಗನಿಗೂ ತಂದೆಗೂ, ಮಗಳಿಗೂ ಾಯಿಗೂ, ಸೊಸೆಗೂ
ಅತೆ್ತಗೂ ಭೇದಹುಟಿ್ಟ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆನು. 36 †ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಅವನ
37 ತಂದೆಯ ಮೇ ಾಗಲಿ
ಮನೆಯವರೇ ಶತು್ರ ಗ ಾಗಿರುವರು.
ಾಯಿಯ
ಮೇ ಾಗಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚದ ಮಮತೆಯನಿ್ನ ಡುವವನು ನನಗೆ
ೕಗ್ಯ ನಲ್ಲ; ಮಗನ ಮೇ ಾಗಲಿ ಮಗಳ ಮೇ ಾಗಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಹೆಚಾ್ಚದ ಮಮತೆಯನಿ್ನ ಡುವವನು ನನಗೆ
ೕಗ್ಯ ನಲ್ಲ. 38 ಮತು್ತ
ಾವ ಾದರೂ
ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಲು
ೕಗ್ಯ ನಲ್ಲ. 39 ತನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡವನು ಅದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು;
ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ತನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡವನು ಅದನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವನು.
40 ‡“ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ;§ನನ್ನ ನು್ನ
32

ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನನೆ್ನೕ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
41 ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ
ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂದು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ಪ್ರ ಾದಿಗೆ
ಬರತಕ್ಕ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವನು; ನೀತಿವಂತನನು್ನ ನೀತಿವಂತನೆಂದು
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವನು.
42 ಮತು್ತ*ಈ ಕನಿಷ್ಠ ಾದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ನೆಂದು
ಾ ಾದರೂ ಒಂದು
ತಂಬಿಗೆ ತಣಿ್ಣೕರನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರ ತಿಫಲವು ಅವನಿಗೆ ಬರುವುದು
ತಪು ್ಪ ವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು.

11

1

ಯೇಸು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡುವುದನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ
ಬಳಿಕ ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಬೋಧಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರಟು ಹೋದನು.
ಾ್ನ ನಿಕ
ೕ ಾನನು ಾಡಿದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಯೇಸು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟದು್ದ
2 *ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಾಯರ್ಗಳ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ೕ ಾನನು ಕೇಳಿ ಾಗ,
3
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, “ಬರಬೇ ಾದವನು ನೀನೋ ಇಲ್ಲವೇ
ಾವು ಬೇರೊಬ್ಬ ನಿ ಾಗಿ ಾದು ನೋಡಬೇಕೋ” ಎಂದು ಅವರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ
ಕೇಳಿಸಿದನು. 4 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ, “ನೀವು ಹೋಗಿ ಾಣುವವುಗಳನು್ನ
*

10:34 ಲೂಕ 12:51-53.

*

†

10:36 ಮೀಕ 7:6.

‡

10:40 ಲೂಕ 10:16.

*

§

10:40

ಾಕರ್ 9:37; ಲೂಕ 9:48.
10:42 ಮ ಾ್ತ 25:40; ಾಕರ್ 9:41.
11:2 ಅಥ ಾ, ಆದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು
ಾಡತಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳು (ಯೆ ಾ 35:5, 6; 61:1) ನಡೆಯುತ್ತವೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ೕ ಾನನು್ನ
ಕೇಳಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ.

ಮ ಾ್ತಯನು 11:5

23

ಮ ಾ್ತಯನು 11:19

ಕೇಳುವವುಗಳನು್ನ
ೕ
ಾ್ದರೆ, ಕುಂಟರು
ನಡೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ, ಕುಷರೆ
ೂೕಗಿಗಳು
ಶುದ್ಧ
ಾಗುತಿ್ತ
ಾ್ದ
ರೆ
,
ಕಿವುಡರು
ಕೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ,
್ಠ
ಸತ್ತವರು ಜೀವದಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಲ್ಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ, ಮತು್ತ ಬಡವರಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯು
ಾರಲ್ಪಡುತಿ್ತದೆ್ದ. 6 ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆ ಾದಿಸದವನೇ ಧನ್ಯ ನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
7 ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋಗುತಿ್ತರಲು ಯೇಸು
ೕ ಾನನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಆ
ಜನರ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಹೇಳತೊಡಗಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ನೀವು ಏನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು
ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ?
ಾಳಿಯಿಂದ ಅ ಾ್ಲಡುವ ದಂಟನೊ್ನೕ? 8 ಾ ಾದರೆ
ಏನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ? ನಯ ಾದ ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡ
ಮನುಷ ್ಯ ನನೊ್ನೕ?
ನಯ ಾದ ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡವರು
ಾಜನ
ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಇರು ಾ್ತರಷೆ್ಟ. 9 ಾ ಾದರೆ
ಾತಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ? ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ
ನೋಡುವುದಕೊ ೕ್ಕ ?
ೌದು ಪ್ರ ಾದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚ ನವನನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ
10 †‘ಇಗೋ ನನ್ನ ದೂತನನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ
ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಕಳುಹಿಸುವೆನು.
ನೀನು ಹೋಗುವ
ಾರಿಯನು್ನ ಅವನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವನು’ ಎಂದು
ಾರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬರೆದದೆ
ೕ ಆತನು ಇವನೇ.
11 ಸಿ್ತ ೕಯರಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರೊಳಗೆ
ಾ್ನ ನಿಕ
ೕ ಾನನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು
್ರ
ಾರೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಚಿಕ್ಕವನು ಅವನಿಗಿಂತಲೂ
12
ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಾ್ನ ನಿಕ
ೕ ಾನನ
ಾಲದಿಂದ ಈ ವರೆಗೂ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ವು ಬಲವಂತಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುತಿ್ತದೆ.
ಬ ಾ ಾ ್ಕರಿಗಳು ಒ ಾ್ತಯದಿಂದ ಅದನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 13 ಎ ಾ್ಲ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು
ೕ ಾನನ ತನಕ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದರು. 14 ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಮನಸಿ್ಸ ದ್ದರೆ ಗಮನಿಸಿ ಬರತಕ್ಕ ಎಲೀಯನು ಇವನೇ.
15 ಕೇಳುವುದ್ದಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ. 16 ಆದರೆ ಈ ಸಂತತಿಯನು್ನ
ಾರಿಗೆ
ಹೋಲಿಸಲಿ? ಪೇಟೆಗಳಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ, 17 ‘ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ
ಕೊಳಲೂದಿದೆವು ನೀವು ಕುಣಿಯಲಿಲ್ಲ. ಶೋಕಿಸಿದೆವು ನೀವು ಗೋ ಾಡಲಿಲ್ಲ’
ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿದೆ. 18
ೕ ಾನನು ಬಂದನು,
ಅವನು ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದವ ಾಗಿದುದರಿಂದ, ಅವರು ಅವನಿಗೆ,
‘ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದೆ’ ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ. 19 ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ಬಂದನು,‡ಅವನು ಅನ್ನ
ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ; 5 ಕುರುಡರು ನೋಡುತಿ್ತ

ಾನಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವರು ‘ಇಗೋ ಇವನು ಹೊಟೆ್ಟ ಾಕನು
ಕುಡುಕನು§ತೆರಿಗೆಯವರ ಮತು್ತ ಾಪಿಗಳ ಗೆಳೆಯನು’ ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ.*ಆದರೆ ಾನವು
ಅದರ† ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೇ ಾನವೆಂದು ಸಮಥಿರ್ಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ” ಅಂದನು.
ಯೇಸು ಾನ ಾಂತರಪಡದ ಪಟ್ಟಣದವರನು್ನ ಗದರಿಸಿದು್ದ
ಲೂಕ 10:12-15; ಲೂಕ 10:21-22
†

11:10 ಮ ಾ. 3:1:

ಭ್ರ ಷ ್ಟರ ಎಂಬು ಾಗಿದೆ.

*

‡

11:19 ಮ ಾ್ತ 9:10; ಲೂಕ 15:2:

11:19 ಆದರೆ ನಿಜ ಾದ

†

§

11:19 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ

ಾನಿಯು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ

ಾಡುವುದರ

ಮೂಲಕ ಾನವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸು ಾ್ತನೆ ಅಂದನು.
11:19 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಂದ. ಅಂದರೆ
ಾ ಾವಲಂಬಿಗಳಿಂದ ಎಂದು ಬರೆದದೆ; ಲೂಕ 7:35 ನೋಡಿರಿ.

ಮ ಾ್ತಯನು 11:20
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ಮ ಾ್ತಯನು 12:2
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ಅನಂತರ ಆತನು ತನ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳು ಬಹಳ ಾಗಿ ನಡೆದ
ಊರುಗಳವರು ಾನ ಾಂತರಪಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವುಗಳನು್ನ ಗದರಿಸತೊಡಗಿದನು.
21 ಹೇಗೆಂದರೆ,
“ಅ
್ಯ ೕ ಖೊ ಾಜಿನೇ,
ಅ
್ಯ ೕ ಬೇ ಾ್ಸಯಿದವೇ,
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಮಹ ಾ ್ಕಯರ್ಗಳು ತೂರ್ ಮತು್ತ ಸೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಅಲಿ್ಲ ನವರು ಎಂದೋ ಗೋಣಿತಟು್ಟ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಬೂದಿಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಾನ ಾಂತರಪಡುತಿ್ತದ್ದರು. 22 ಆದರೆ ಾ್ಯ ಯವಿಚಾರಣೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗತಿಗಿಂತಲೂ ತೂರ್ ಸೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಗತಿಯು ಹೆಚು್ಚ
ಸಹನೀಯ ಾಗಿರುವುದು. 23 ಎಲೈ ಕಪೆ ೌರ್ಮೇ‡ನೀನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕೕರುವೇ
ಎಂದು ನೆನಸುತಿ್ತೕ
ೕ?
ಇಲ್ಲ,
ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿಯುವೆ.
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನಡೆದ
ಮಹ ಾ ್ಕಯರ್ಗಳು ಸೊದೋಮಿನಲಿ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಅದು ಇಂದಿನ ವರೆಗೆ
ಉಳಿದಿರುತಿ್ತತು್ತ. 24 ಆದರೆ ಾ್ಯ ಯವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗತಿಗಿಂತಲೂ
ಸೊದೋಮ್ ಸೀಮೆಯ ಗತಿಯು ಸಹನೀಯ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಅಂದನು.
25 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ತಂದೆಯೇ! ಪರಲೋಕದ
ಭೂಲೋಕದ ಒಡೆಯನೇ, ನೀನು ಾನಿಗಳಿಗೂ ಬುದಿ್ಧವಂತರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಮರೆ ಾಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನು್ನ ಪ್ರ ಕಟಪಡಿಸಿರುವಿ ಎಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 26 ೌದು ತಂದೆಯೇ, ಹೀಗೆ
ಾಡುವುದೇ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು
ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ತೋಚಿತು. 27 §ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಎಲ್ಲವನು್ನ ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಾ್ದನೆ.
ತಂದೆಯ ಹೊರತು ಇ ಾ್ನ ವನೂ ಮಗನನು್ನ ತಿಳಿದವನಲ್ಲ. ಮಗನ ಹೊರತು
ಇ ಾ್ನ ವನೂ ತಂದೆಯನು್ನ ತಿಳಿದವನಲ್ಲ. ಮತು್ತ ಮಗನು ತಂದೆಯನು್ನ
ಾರಿಗೆ
ಪ್ರ ಕಟಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇಚಿ್ಛ ಸು ಾ್ತನೋ ಅವನು ಆತನನು್ನ ತಿಳಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಯೇಸುವಿನಿಂದ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ಆ ಾ್ವನ
“ಎಲೈ ಕಷ್ಟ ಪಡುವವರೇ, ಹೊರೆಹೊತ್ತವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ
ಾನು ನಿಮಗೆ ವಿ ಾ್ರ ಂತಿ ಕೊಡುವೆನು. 29 * ಾನು ಾತಿ್ವಕನೂ ದೀನಹೃ ದಯನೂ
28

ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ನೊಗವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನಿ್ನಂದ
ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಗಳಿಗೆ ವಿ ಾ್ರ ಂತಿ ಸಿಕು ್ಕವುದು. 30 ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ
ನೊಗವು ಮೃ ದು ಾದದು್ದ, ನನ್ನ ಹೊರೆಯು ಹಗುರ ಾದದು್ದ ಆಗಿದೆ” ಅಂದನು.

12
ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡು ಾ್ತನೆಂದು ಫರಿ ಾಯರು ಆತನ ಮೇಲೆ
ಆ ೕಪಣೆ ಾಡಿದು್ದ
ಾಕರ್ 2:23; 3:6; ಲೂಕ 6:1-11
1 ಆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಪೈ ರಿನ ಹೊಲಗಳ ಮೂಲಕ ಾದುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ
ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಹಸಿದಿದ್ದರಿಂದ ತೆನೆಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ತಿನ್ನ ಾರಂಭಿಸಿದರು. 2 ಆದರೆ
ಫರಿ ಾಯರು ಅದನು್ನ ಕಂಡು, “ನೋಡು ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಡ ಾರದ
‡

11:23 ಯೆ ಾ 14:13-15: § 11:27 ಮ ಾ್ತ 28:18;
6:16;
ೕ ಾ 13:15; ಫಿಲಿ. 2:5, 7, 8:

ೕ ಾ 1:18; 6, 46:
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ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ಆತನು ಅವರಿಗೆ,
“ ಾವೀದನು ಾನೂ ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರೂ ಹಸಿ ಾಗ ಏನು ಾಡಿದನೆಂಬುದನು್ನ
ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲ ೕ? 4 ಅವನು ದೇವಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಾಜಕರು
ಾತ್ರ ವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾರು ತಿನ್ನ ಾರ ಾಗಿದ್ದ ನೈ ವೇದ್ಯ ದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ
ಅವನು, ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರು ತಿಂದನಲ್ಲವೇ. 5 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾಜಕರು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡಿ ಾಗೂ್ಯ ಅವರು
ನಿರಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಇದನು್ನ ನೀವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಓದಲಿಲ್ಲ ೕ?
6 *ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯಕಿ್ಕಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಇ ಾ್ದನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
7 †‘ ಾನು ಯಜ್ಞವನ್ನಲ,್ಲ ಕರುಣೆಯನೆ್ನೕ ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂಬುದರ ಅಥರ್ವನು್ನ
3

ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ನಿರಪ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ತೀಪುರ್ ಾಡುತಿ್ತರಲಿ ಾ್ಲ.
8 ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕೆ್ಕ ಕತರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು” ಹೇಳಿದನು.
9 ಆತನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಅವರ ಸ ಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 10 ಆಗ ಅಲಿ್ಲ
ಕೈ ಬತಿ್ತದವನೊಬ್ಬ ನಿದ್ದನು. ಫರಿ ಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಆತನನು್ನ, “ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡುವುದು ಾ್ಯಯ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
11 ಅದ ಾ್ಕತನು, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾರಿ ಾದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕುರಿ ಇದು್ದ ಅದು
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಗುಂಡಿ
ಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅವನು ಅದನು್ನ ಹಿಡಿದು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತ್ತದೇ
ಇರುವನೇ? 12 ಕುರಿಗಿಂತ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಎಷೊ್ಟೕ ೌಲ್ಯ ವುಳ್ಳವನು. ಆದ ಾರಣ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಕೆಲಸ
ಾಡುವುದು ಾ್ಯ ಯ ಾದದೆ್ದ” ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟ ನು. 13 ತರು ಾಯ ಯೇಸು ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ “ನಿನ್ನ ಕೈ ಚಾಚು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಚಾಚಿದನು. ಅದು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಸಿ ಾಗಿ ಮತೊ್ತಂದು
ಕೈ ಯಂ ಾಯಿತು. 14 ಆದರೆ ಫರಿ ಾಯರು ಹೊರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ‡ಇವನನು್ನ
ಾವ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಲೊ್ಲೕಣ ಎಂದು ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಚು ಾಡತೊಡಗಿದರು.
ಯೇಸು ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಸೇವಕ
ಯೇಸು ಅದನು್ನ ತಿಳಿದು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಹೋದನು. 16 ಅನೇಕರು
ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು. ಆತನು ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿ ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ಾರಿಗೂ
ತಿಳಿಸ ಾರದೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. 17 ಹೀಗೆ ಯೆ ಾಯನೆಂಬ
ಪ್ರ ಾದಿಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಸಿರುವ ಾತು ನೆರವೇರಿತು; ಅದೇನೆಂದರೆ, 18 §“ಇಗೋ,
ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಸೇವಕನು. ಈತನು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ನು, ನನ್ನ ಾ್ರ ಣಪಿ್ರ ಯನು.
ಈತನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಇರಿಸುವೆನು. ಈತನು ಅನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೂ ಾ್ಯಯವಿಧಿಯನು್ನ
ಾರುವನು. 19 ಈತನು ಜಗಳ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೂ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಈತನ
ಧ ್ವನಿಯು ಾರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 20 ಾ್ಯಯಕೆ್ಕ ಜಯ ದೊರೆಯುವವರೆಗೂ ಜಜಿ್ಜದ
ದಂಟನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕದೆಯೂ ಆರಿಹೋಗುತಿ್ತರುವ ದೀಪವನು್ನ ನಂದಿಸದೆಯೂ
ಇರುವನು. 21 ಅನ್ಯ ಜನರು ಈತನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೇಳಿ ನಿರೀ ಯಿಂದಿರುವರು.”
15
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22 ದೆವ್ವ

ಹಿಡಿದ ಕುರುಡನೂ, ಮೂಕನೂ ಆಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆತಂದರು. ಆತನು ಅವನನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಲು ಆ ಮೂಕನಿಗೆ
ಾತು ಾಗೂ
23
ದೃ ಷಿ ್ಟ ಎರಡೂ ಬಂದವು.
ಅದಕೆ್ಕ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬೆರ ಾಗಿ, “ಈತನು ಾವೀದನ
ಕು ಾರನೇ ಇರಬಹುದೇನೋ” ಎಂದು
ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 24 ಆದರೆ
ಫರಿ ಾಯರು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಇವನು ದೆವ್ವ ಗಳ ಒಡೆಯ ಾದ ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನ
ಸ ಾಯದಿಂದ ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸು ಾ್ತನೆಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ
ಅಲ್ಲ” ಅಂದರು. 25 ಆತನು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ ಾವ ಾಜ್ಯ ಾದರೂ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭೇದ ಹುಟಿ್ಟದರೆ ವಿಭಜನೆ ಾಗಿ
ಾ ಾಗುವುದು. ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭೇದ ಉಂಟಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಾದ
ಾವ ಪಟ್ಟಣ ಾದರೂ
ಮನೆ ಾದರೂ ನೆಲೆ ಾಗಿ ನಿಲ್ಲದು. 26 ಅದರಂತೆ ಸೈ ಾನನು ಸೈ ಾನನನು್ನ
ಹೊರಡಿಸಿದರೆ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡಿದ ಾ ಾಯಿತು, ಾ ಾದರೆ ಅವನ
ಾಜ್ಯ ವು ಹೇಗೆ ನಿಂತಿತು? 27 ಾನು ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನಿಂದ ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವು ಾದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ ್ಯ ರು
ಾರ ಬಲದಿಂದ ಬಿಡಿಸು ಾ್ತರೆ? ಆದುದರಿಂದ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ
28
ಾ್ಯ ಯತೀರಿಸುವರು.
ಾನು ದೇವರ ಆತ್ಮ ನ ಬಲದಿಂದಲೇ ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ
ಬಿಡಿಸುವು ಾದರೆ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವು ನಿಮ್ಮ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದಿತ ಾ್ಲ? 29 ಇದಲ್ಲದೆ
ಒಬ್ಬ ನು
ದಲು ಬಲಿಷ್ಠನನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾಕದೆ ಆ ಬಲಿಷ್ಠನ ಮನೆಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಅವನ
ಸೊತ್ತನು್ನ ಸುಲುಕೊಳು್ಳವುದು ಹೇಗೆ? ಕಟಿ್ಟ ಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಮನೆಯನು್ನ
ಸುಲುಕೊಂ ಾನು. 30 *ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರದವನು ನನಗೆ ವಿರೋಧಿ. ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸದವನು ಚದುರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 31 ಆದ ಾರಣ
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಮನುಷ ್ಯ ರು ಾಡುವ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಾಪಕೂ ್ಕ ದೂಷಣೆಗೂ
ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನುಡಿಯುವ
ದೂಷಣೆಗೆ ಕ್ಷ ಾಪಣೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. 32
ಾವ ಾದರೂ ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡಿದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವುದು, ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡಿದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಈ ಲೋಕದ ಾ್ಲಗಲಿ ಮುಂಬರುವ
ಲೋಕದ ಾ್ಲಗಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಮರ ಮತು್ತ ಫಲ
†“ಮರ ಒಳೆ್ಳಯ ಾದರೆ ಅದರ ಫಲವು ಒಳೆ್ಳಯದೆನಿ್ನರಿ.
ಮರ
ಕೆಟ್ಟ ಾದರೆ ಅದರ ಫಲವು ಕೆಟ್ಟದು ಅನಿ್ನರಿ. ಫಲದಿಂದಲೇ ಮರದ ಗುಣವು
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 34 ಸಪರ್ ಸಂತತಿಯವರೇ ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ವ ಾಗಿರ ಾಗಿ ಒಳೆ್ಳಯ
ಾತುಗಳ ಾ್ನ ಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಹೇ ಾದೀತು?‡ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿರುವುದೇ
33

35 ಒಳೆ್ಳಯವನು ತನ್ನ ಹೃ ದಯವೆಂಬ ಒಳೆ್ಳಯ
ಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವುದು.
ಬೊಕ್ಕಸದೊಳಗಿನಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯು ಾ್ತನೆ. ಕೆಟ್ಟ ವನು ತನ್ನ
ಹೃ ದಯವೆಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕಸದೊಳಗಿನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವುಗಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯು ಾ್ತನೆ.
36 ಇದಲ್ಲದೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ಮನುಷ ್ಯ ರು ವ್ಯ ಥರ್ ಾಗಿ ಆಡುವ
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ಪ್ರ ತಿ
ಂದು
ಾತಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ಾ್ಯ ಯವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಲೆಕ್ಕ
37 ನಿನ್ನ
ಕೊಡಬೇಕು.
ಾತುಗಳಿಂದಲೇ ನೀನು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ತೀಪುರ್
ಹೊಂದುವಿ.
ನಿನ್ನ
ಾತುಗಳಿಂದಲೇ ನೀನು ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ತೀಪುರ್
ಹೊಂದುವಿ” ಅಂದನು.
ಫರಿ ಾಯರು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದು್ದ
38 ಆಗ ಾಸಿ್ತ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲಯೂ ಕೆಲವರು, “ಬೋಧಕನೇ, §ನಿನಿ್ನಂದ
್ರ
ಒಂದು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು” ಯೇಸುವನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ
ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟದೆ್ದೕನಂದರೆ, 39 *“ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಣಿಯಂತಿರುವ ಈ
ಕೆಟ್ಟ ಸಂತತಿಯು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ
ೕನನೆಂಬ
ಪ್ರ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಆದ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾವುದೂ ಇದಕೆ್ಕ
ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ. 40 ಅಂದರೆ
ೕನನು ಹೇಗೆ ಮೂರು ದಿನ ಾತಿ್ರ ಹಗಲು ದೊಡ್ಡ
ಮೀನಿನ ಹೊಟೆ್ಟ
ಳಗೆ ಇದ್ದನೋ,
ಾಗೆಯೇ ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ಮೂರು
ದಿನ ಾತಿ್ರ ಹಗಲು ಭೂಗಭರ್ದೊಳಗೆ ಇರುವನು. 41 ನಿನೆವೆ ಪಟ್ಟಣದವರು
ೕನನು ಾರಿದ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿ
ಾನ ಾಂತರಪಟ್ಟರು. ಇಗೋ, ಇಲಿ್ಲ
ೕನನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚ ನವನಿ ಾ್ದನೆ. ಾ್ಯ ಯ ವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ ನಿನೆವೆ ಪಟ್ಟಣದವರು
ಈ ಸಂತತಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಎದು್ದ ನಿಂತು ಇವರನು್ನ ಖಂಡಿಸುವರು. 42 ದ ಣ ದೇಶದ
ಾಣಿಯು ಸೊಲೊ ೕನನ ಾನವನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ
ಬಂದಳು. ಇಗೋ, ಇಲಿ್ಲ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚ ನವನಿ ಾ್ದನೆ. ದ ಣ ದೇಶದ
ಾಣಿಯು ಾ್ಯ ಯವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ ಈ ಸಂತತಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಎದು್ದ ನಿಂತು ಇವರನು್ನ
ಖಂಡಿಸುವಳು.
ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಸಿಕ್ಕದ ದೆವ್ವ
43 “ದೆವ್ವ ವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದ ಮೇಲೆ ವಿ ಾ್ರ ಂತಿಯನು್ನ
ಹುಡುಕು ಾ್ತ ನೀರಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ತಿರು ಾಡುತ್ತದೆ. 44 ವಿ ಾ್ರ ಂತಿ ಸಿಕ್ಕದ ಾರಣ ಅದು,
‘ ಾನು ಬಿಟು್ಟ ಬಂದ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ’ ಅಂದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ಆ ಮನೆ ಒಕ್ಕಲಿಲ್ಲದೂ್ದ, ಗುಡಿಸಿ, ಅಲಂಕರಿಸಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು, 45 ತರು ಾಯ
ಹೊರಟುಹೋಗಿ ತನಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ವುಗ ಾದ ಬೇರೆ ಏಳು ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದು. ಅವು ಒಳ ನುಗಿ್ಗ ಅಲಿ್ಲ ಾಸ
ಾಡುವವು. ಆಗ
ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಅಂತ್ಯ ಸಿ್ಥತಿಯು
ದಲಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ಾಗುವುದು. ಇದರಂತೆಯೇ ಈ
ದುಷ್ಟ ಸಂತತಿಗೆ ಆಗುವುದು” ಅಂದನು.
ದೇವರ ಚಿತ್ತವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರೇ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರೆಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದು್ದ
ಾಕರ್ 3:31-35; ಲೂಕ 8:19-21
46 ಯೇಸು ಜನರ ಗುಂಪುಗಳ ಸಂಗಡ ಇನೂ್ನ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಆತನ
ಾಯಿಯೂ ತಮ್ಮಂದಿರೂ ಆತನನು್ನ
ಾತ ಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೊರಗೆ ಬಂದು
ನಿಂತಿದ್ದರು. 47 ಆಗ ಒಬ್ಬ ನು, “ಇಗೋ ನಿನ್ನ ಾಯಿಯೂ ತಮ್ಮಂದಿರೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ
48 ಅದ ಾ್ಕತನು
ಾತ ಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿ ಾ್ದರೆ” ಅಂದನು.
§

12:38
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ಾತು ಹೇಳಿದವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಾಯಿ
ಾರು?
ನನ್ನ ಸಹೋದರರು
ಾರು?” ಎಂದು ಹೇಳಿ 49 ಶಿಷ ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ಚಾಚಿ, “ಇಗೋ ನನ್ನ ಾಯಿ, ನನ್ನ
ಸಹೋದರರು. 50 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನು್ನ ಾಡುವವನೇ
ನನ್ನ ಸಹೋದರನೂ ಸಹೋದರಿಯೂ ಾಯಿಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ” ಅಂದನು.
ಆ

13

ಬಿತು್ತವವನ ಾಮ್ಯ
ಾಕರ್ 4:1-20,30-34; ಲೂಕ 8:4-15; 13:18,19
1 ಆದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಸಮುದ್ರ ದ ದಡದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 2 ಬಹಳ ಜನರ ಗುಂಪು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಬಂದುದರಿಂದ
ಆತನು ದೋಣಿ ಹತಿ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದಡದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು. 3 ಆಗ
ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು.
4 “ಕೇಳಿರಿ, ಬಿತು್ತವವನು ಬಿತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು. ಅವನು ಬಿತು್ತ ಾಗ ಕೆಲವು
ಬೀಜಗಳು ಾರಿಯ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು. ಹಕಿ್ಕಗಳು ಬಂದು ಅವುಗಳನು್ನ ತಿಂದು
ಬಿಟ್ಟ ವು. 5 ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಬಹಳ ಮಣಿ್ಣಲ್ಲದ ಬಂಡೆಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು.
ಮಣು್ಣ ತೆಳ್ಳ ಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವು ಬೇಗ
ಳೆತವು. 6 ಆದರೆ ಬಿಸಿಲೇರಿ ಾಗ ಬೇರಿಲ್ಲದ
ಾರಣ ಾಡಿ ಒಣಗಿಹೋದವು. 7 ಮತೆ್ತ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಮುಳು್ಳ ಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ
ಬಿದ್ದವು, ಮುಳು್ಳ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು ಅವುಗಳನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ ವು. 8 ಇನು್ನ ಕೆಲವು
ಬೀಜಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ಕೆಲವು ನೂರರಷು್ಟ ಕೆಲವು ಅರವತ್ತರಷು್ಟ, ಕೆಲವು
ಮೂವತ್ತರಷು್ಟ ಫಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ವು. 9 ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ”
ಅಂದನು.
10 ತರು ಾಯ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಬಂದು, “ಏಕೆ
ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ಜನರ
11 ಅದ ಾ್ಕತನು
ಗುಂಪಿನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ದ ಮಮರ್ಗಳನು್ನ
12 ಏಕೆಂದರೆ
ತಿಳಿಯುವ
ಾಗ್ಯ ವು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ.
ಇದ್ದವನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು ಅವನಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಸಮೃ ದಿ್ಧ ಾಗುವುದು
ಇಲ್ಲದವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದ್ದದೂ್ದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು. 13 ಾನು ಅವರ ಸಂಗಡ
ಾಮ್ಯ ರೂಪ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಅವರು ಕಂಡರೂ
ಾಣುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಕೇಳಿದರೂ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಆಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
14 “ಯೆ ಾಯನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾದನೆಯು ಅವರಲಿ್ಲ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ,
*‘ನೀವು ಕೇಳುತಿ್ತೕರಿ, ಕೇಳಿದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ನೀವು ನೋಡುತಿ್ತೕರಿ, ನೋಡಿದರೂ ಗ್ರ ಹಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
15 ಈ ಜನರ ಹೃ ದಯವು ಮಂ ಾಯಿತು. ಇವರ ಕಿವಿಗಳು ಮಂದ ಾದವು.
ಇವರು ಕಣು್ಣ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಾವು ಕಣಿ್ಣ ನಿಂದ ಕಂಡು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ,
ಹೃ ದಯದಿಂದ ತಿಳಿದು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು
ನನಿ್ನಂದ ಸ್ವ ಸ್ಥತೆ ಹೊಂದ ಾರದೆಂದು ನಿ ಾರ್ರ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ’ ” ಎಂಬುದೇ.
*
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“ಆದರೆ ನೀವು ಧನ್ಯ ರು ಏಕೆಂದರೆ†ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ಾಣುತ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ
ಕಿವಿಗಳು ಕೇಳುತ್ತವೆ. 17 ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.‡ನೀವು ನೋಡುತಿ್ತರುವ
16

ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬಹು ಮಂದಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ, ನೀತಿವಂತರೂ ನೋಡಬೇಕೆಂದು
ಅಪೇ ಸಿದರೂ ನೋಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಳುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅವರು
ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸಿದರೂ ಕೇಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
18 “ಬಿತು್ತವವನ ವಿಷಯ ಾದ ಾಮ್ಯ ದ ಅಥರ್ವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 19
ಾವ ಾದರೂ
§
ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ದ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ ದುಷ್ಟ ನು ಬಂದು

ಆತನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದ್ದನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕು ಾ್ತನೆ. ಇವನೇ ಬೀಜ ಬಿದ್ದ ಾರಿಯ
ಮಗು್ಗ ಾಗಿರುವನು. 20 ಬಂಡೆಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ ್ಟ ವನು ಾರೆಂದರೆ, ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದರೂ, 21 ತನಗೆ ಬೇರಿಲ್ಲದ
ಾರಣ ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾತ್ರ ವೇ ಇದು್ದ ಆ ಾಕ್ಯ ದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಸಂಕಟ ಾಗಲಿ
22 ಮುಳು್ಳ ಗಿಡಗಳ
ಹಿಂಸೆ ಾಗಲಿ ಬಂದರೆ ಕೂಡಲೆ ಎಡವಿ ಬೀಳು ಾ್ತನೆ.
ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ ್ಟಂಥವನು
ಾರೆಂದರೆ, ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗೂ್ಯ ಪ್ರ ಪಂಚದ
ಚಿಂತೆಯೂ, ಐಶ್ವಯರ್ದ
ೕಸತನವೂ ಆ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಬಿಡುವುದರಿಂದ
23 ಒಳೆ್ಳಯ ಮಣಿ್ಣ ನಲಿ್ಲ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ ್ಟಂಥವನು
ಫಲವನು್ನ ಕೊಡದೇ ಇರು ಾ್ತನೆ.
ಾರೆಂದರೆ, ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಫಲವಂತ ಾಗಿ ನೂರರ ಾ್ಟ ಗಲಿ,
ಅರವತ್ತರ ಾ್ಟ ಗಲಿ, ಮೂವತ್ತರ ಾ್ಟ ಗಲಿ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವವನೇ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಗೋದಿ ಮತು್ತ ಕಳೆಗಳ ಾಮ್ಯ
24 ಯೇಸು ಮತೊ್ತಂದು
ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಅದೇನೆಂದರೆ,
“ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ವು ಒಳೆ್ಳಯ ಬೀಜವನು್ನ ತನ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ
ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. 25 ಆದರೆ ಜನರು ನಿದೆ್ರ ಾಡುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವನ ವೈ ರಿಯು
ಬಂದು ಗೋದಿಯ ನಡುವೆ ಕಳೆಯನು್ನ ಬಿತಿ್ತ ಹೋದನು. 26 ಗೋದಿಯು ಬೆಳೆದು
ಫಲ ಬಿಟಾ್ಟ ಗ ಕಳೆಯು ಸಹ ಾಣ ಬಂದಿತು. 27 ಆಗ ಯಜ ಾನನ ಆಳುಗಳು
ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ಅ ಾ್ಯ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಬೀಜವನು್ನ
ಬಿತಿ್ತದಿ್ದಯ ಾ್ಲ ಕಳೆ ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿತು?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 28 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು,
‘ಇದು ವೈ ರಿ
ಾಡಿದ ಕೆಲಸ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು, ಅದಕೆ್ಕ ಆಳುಗಳು ಅವನಿಗೆ,
‘ ಾ ಾದರೆ ಾವು ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕುವುದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ವಿದೆ
ೕ?’
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 29 ಅವರಿಗೆ ಅವನು, ‘ಬೇಡ, ಕಳೆಯನು್ನ ಕೀಳು ಾಗ ಅದರ
ಸಂಗಡ ಗೋದಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲದರೂ ಕಿತಿ್ತೕರಿ. 30 ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದ ತನಕ ಎರಡೂ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ
ಬೆಳೆಯಲಿ. ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ಕೊಯು್ಯ ವವರಿಗೆ,
ದಲು ಕಳೆಯನು್ನ ಕಿತು್ತ
*
ತೆಗೆದು ಹೊರೆಕಟಿ್ಟ ಅದನು್ನ ಸುಡುವುದಕೆ್ಕ ಾಕಿ, ಗೋದಿಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ನನ್ನ
ಕಣಜಕೆ್ಕ ತುಂಬಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು’ ” ಅಂದನು.
ಾಸಿವೆ ಾಳಿನ ಮತು್ತ ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟ ನ ಾಮ್ಯ
†
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ಯೇಸು ಮತೊ್ತಂದು ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಅದೇನೆಂದರೆ,
“ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ವು ಾಸಿವೆ ಾಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದನು. 32 ಅದು ಎ ಾ್ಲ
ಬೀಜಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸಣ್ಣ ಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಎ ಾ್ಲ ಸಸ್ಯ ಗಳಿಗಿಂತ
ದೊಡ್ಡ ಾಗಿ ಮರ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ಪ ಗಳು ಬಂದು ಅದರ
ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಗೂಡು ಕಟಿ್ಟ ಾಸ
ಾಡುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 33 ಆತನು
ಮತೊ್ತಂದು ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಅದೇನೆಂದರೆ, “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ವು
ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟ ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ಅದನು್ನ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರ ೕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೂರು ಸೇರು
ಹಿಟಿ್ಟ ನಲಿ್ಲ ಕಲಸಿಡಲು ಆ ಹಿಟೆ್ಟ ಾ್ಲ ಹುಳಿ ಾಯಿತು.”
34 ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಜನರ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ
ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿ
35 ಹೀಗೆ, †“ ಾನು
ಹೇಳಿದನು.
ಾಮ್ಯ ವಿಲ್ಲದೆ ಏನನೂ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಾಯಿದೆರೆದು ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುವೆನು; ಲೋಕದ ಆರಂಭದಿಂದ
ಮರೆ ಾಗಿದ್ದವುಗಳನು್ನ ಗೋಚರಪಡಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿಯ ಮು ಾಂತರ
ನುಡಿದ
ಾತು ನೆರವೇರಿತು. 36 ಅನಂತರ ಯೇಸು ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಮನೆ
ಳಗೆ ಹೋದನು. ಆಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಹೊಲದ ಕಳೆಯ
ಾಮ್ಯ ದ ಅಥರ್ವನು್ನ ನಮಗೆ ವಿವರಿಸು ಅಂದರು. 37 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಒಳೆ್ಳಯ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತು್ತವವನು ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು.
38 ಹೊಲವೆಂದರೆ ಈ ಲೋಕ.
ಒಳೆ್ಳಯ ಬೀಜವೆಂದರೆ‡ ಾಜ್ಯ ದ ಮಕ್ಕಳು.
ಕಳೆಯೆಂದರೆ ದುಷ್ಟ ನ ಮಕ್ಕಳು. ಅದನು್ನ ಬಿತು್ತವ ವೈ ರಿ ಎಂದರೆ ಸೈ ಾನನು.
ಸುಗಿ್ಗಯ ಾಲವೆಂದರೆ ಯುಗದ ಸ ಾಪಿ್ತ. ಕೊಯು್ಯ ವವರು ಅಂದರೆ ದೇವದೂತರು.
40 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಳೆಯನು್ನ ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದು ಸುಟು್ಟ ಬಿಡು ಾ್ತರೋ
ಾಗೆಯೇ
41
§
ಯುಗದ ಸ ಾಪಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸುವುದು.
ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ತನ್ನ
ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವನು.
ಅವರು ಆತನ ಾಜ್ಯ ದೊಳಗಿಂದ
ಾಪಕೆ್ಕ
ಾರಣ ಾದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಅಧಮಿರ್ಗಳನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ಕೊಂಡದಲಿ್ಲ ಾಕುವರು.
42 ಅಲಿ್ಲ ಗೋ ಾಟವೂ ಹಲು್ಲ ಕಡಿ
ೕಣವೂ ಇರುವವು 43 ಆಗ ನೀತಿವಂತರು ತಮ್ಮ
ತಂದೆಯ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನಂತೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವರು. ಕೇಳುವುದ್ದಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗಳುಳ್ಳವನು
ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಂದನು.
39

ಅಡಗಿಸಿದ್ದ ನಿಧಿ, ಮುತು್ತಗಳ ಮತು್ತ ಬಲೆಯ ಾಮ್ಯ
“ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ವು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಮುಚಿ್ಚಟ ್ಟ ನಿಧಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ.
ಒಬ್ಬ ನು ಅದನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಮುಚಿ್ಚಟು್ಟ.
ತನ ಾದ ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋಗಿ ತನಗಿದ್ದದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ
ಾರಿ ಆ ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು.
45 ಮತು್ತ ಪರಲೋಕ
ಾಜ್ಯ ವು ಉತ್ತಮ ಾದ ಮುತು್ತಗಳನು್ನ ಹುಡುಕುವ
46 ಅವನು ಬಹು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಒಂದು
ಾ್ಯ ಾರಸ್ಥನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ.
ಮುತ್ತನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ತನಗಿದ್ದದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಾರಿ ಬಂದು ಅದನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು.
44
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§

13:41

ಮ ಾ್ತಯನು 13:47

31

ಮ ಾ್ತಯನು 14:3

“ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ವು ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ತರ ಾದ ಮೀನುಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿಯುವ ಒಂದು ಬಲೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. 48 ಅದು ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಬೆಸ್ತರು
ಅದನು್ನ ದಡಕೆ್ಕ ಎಳೆದುತಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಒಳೆ್ಳಯ ಮೀನುಗಳನು್ನ ಪುಟಿ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟ ಮೀನುಗಳನು್ನ ಬಿ ಾಡಿಬಿಡುವರು. 49 ಾಗೆಯೇ ಯುಗದ
ಸ ಾಪಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಆಗುವುದು. ದೇವದೂತರು ಹೊರಟು ಬಂದು ನೀತಿವಂತರೊಳಗಿಂದ
ಕೆಟ್ಟ ವರನು್ನ ಬೇರೆ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯ ಕೊಂಡದಲಿ್ಲ ಾಕುವರು. 50 ಅಲಿ್ಲ
ಗೋ ಾಟವೂ ಹಲು್ಲ ಕಡಿ
ೕಣವೂ ಇರುವವು.
51 “ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಥರ್ ಾಯಿತೋ” ಎಂದು ಕೇಳಲು,
ಶಿಷ ್ಯರು, “ಅಥರ್ ಾಯಿತು” ಅಂದರು. 52 ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಉಪದೇಶಹೊಂದಿ ಶಿ ತ ಾದ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ
ಾಸೊ್ತ ್ರ ೕಪದೇಶಕನು, ತನ್ನ ಬೊಕ್ಕಸದೊಳಗಿನಿಂದ ಹೊಸ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ, ಹಳೆಯ
ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಮನೆ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
53 ಯೇಸು ಈ
ಾಮ್ಯ ಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು
ಹೋದನು.
ಯೇಸುವನು್ನ ನಜರೇತ್ ಊರಿನವರು ಾ ಾ್ಸರ ಾಡಿದು್ದ
ಾಕರ್ 6:1-6; ಲೂಕ 4:15-30
54 ತರು ಾಯ ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ
ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವರು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚಯರ್ ಪಟು್ಟ, “ಇವನಿಗೆ
ಈ ಾನವೂ ಈ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳೂ ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿ ಾ್ದವು? 55 ಇವನು ಆ ಬಡಗಿಯ
ಮಗನಲ್ಲವೇ? ಇವನ ಾಯಿ ಮರಿಯಳೆಂಬುವವಳಲ್ಲವೇ?
ಾಕೋಬ,
ೕಸೇಫ,
ಸೀ ೕನ, ಯೂದ ಇವರು ಇವನ ತಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲವೇ? 56 ಇವನ ತಂಗಿಯರೆಲ್ಲರೂ
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದರಲ್ಲವೇ?
ಾ ಾದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇವನಿಗೆ ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿ ಾ್ದವು?”
ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡು *ಆತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಿರ ಾ್ಕರವುಳ್ಳವ ಾದರು. 57 ಆದರೆ
ಯೇಸುವು ಅವರಿಗೆ †“ಪ್ರ ಾದಿಯು ಬೇರೆ ಎಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ೌರವ ಉಂಟು.
ಆದರೆ ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ೌರವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದನು.
58 ಅವರ ಅಪನಂಬಿಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಆತನು ಅಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಲಿಲ್ಲ.
47
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ಹೆರೋದನು ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವಿನ
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ದಿಗಿಲುಪಟ್ಟದು್ದ
ಾಕರ್ 6:14-29; ಲೂಕ 9:7-9
1 ಆ
ಾಲದಲಿ್ಲ *ಉಪ ಾಜ ಾದ ಹೆರೋದನು ಯೇಸುವಿನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ
2
ಕೇಳಿ,
ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಇವನು ಾ್ನ ನಿಕ
ೕ ಾನನೇ; ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಎದು್ದ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದ ಾರಣ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವ ಶಕಿ್ತಗಳು
ಅವನಲಿ್ಲ ಇದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಹೆರೋದನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಫಿಲಿಪ್ಪ ನ
*
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ಅಥ ಾ ಾ್ರಂತ್ಯ ದ ಾಲ್ಕನೆಯ ಒಂದು ಾಗದ ಅಧಿಪತಿ.
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ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಹೆರೋದ್ಯಳ ನಿಮಿತ್ತ
ೕ ಾನನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕಟಿ್ಟ ಸಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಾಕಿಸಿದ್ದನು. 4
ೕ ಾನನು ಹೆರೋದನಿಗೆ “ನೀನು ಇವಳನು್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವುದು ಾ್ಯಯವಲ್ಲವೆಂದು” ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. 5 ಹೆರೋದನು ಅವನನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂ ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟ ನು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅವನನು್ನ
ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಿದ್ದರು. 6 ಆದರೆ ಹೆರೋದನ ಹುಟಿ್ಟದ ದಿನದ ಹಬ್ಬವು
ನಡೆಯು ಾಗ ಹೆರೋದ್ಯಳ ಮಗಳು ಬಂದಿದ್ದ ಅತಿಥಿಗಳ ಮುಂದೆ ನೃ ತ ್ಯ ಾಡಿ
ಹೆರೋದನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸಿದಳು. 7 ಅವನು ಅವಳಿಗೆ, ನೀನು ಏನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದನು. 8 ಅವಳು ತನ್ನ ಾಯಿಯ
ಪೆ್ರ ೕರೇಪಣೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿ, “ ಾ್ನ ನಿಕ
ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ಹರಿ ಾಣದಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ತರಿಸಿಕೊಡು” ಅಂದಳು. 9 ಆಕೆಯ ಕೋರಿಕೆಯಿಂದ ಅರಸನು ದುಃಖಪಟ್ಟರೂ
ಾನು
ಾಡಿದ ಆಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ, ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿದ್ದವರ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ಅದನು್ನ ತಂದುಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಟ್ಟ ನು. 10 ಅವನು
ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ
ೕ ಾನನ ಶಿರಚೆ್ಛೕದನ ಾಡಿ, 11 ಅವರು
ಅವನ ತಲೆಯನು್ನ ಹರಿ ಾಣದಲಿ್ಲ ತಂದು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವಳು ಅದನು್ನ
ತನ್ನ ಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು. 12
ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ಬಂದು
ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೂಣಿಟ್ಟರು. ಅನಂತರ ಯೇಸುವಿನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಯೇಸು ಐದು ಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಾಡಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 6:30-44; ಲೂಕ 9:10-17;
ೕ ಾ 6:1-14
13 ಯೇಸು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅಡವಿಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜನರು ಗುಂಪು ಗುಂ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ
ಾಲುನಡಿಗೆಯಿಂದ ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 14 ಆತನು ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಂ ಾಗಿ
ಬಂದು ಬಹು ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ ಕಂಡು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರಪಟು್ಟ ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ
ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದನು. 15 ಸಂಜೆ ಾ ಾಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ಇದು ಅಡವಿಯ ಸ್ಥಳ ಈಗ ಹೊತು್ತ ಮುಳುಗಿಹೋಯಿತು. ಅವರು ಹಳಿ್ಳ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ತಮ ಾಗಿ ಆ ಾರ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 16 ಆದರೆ ಯೇಸು, “ಅವರು ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯ ವಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ
ಊಟಕೆ್ಕ ಏ ಾದರೂ ಕೊಡಿರಿ” ಅಂದನು. 17 ಅದಕ್ಕವರು, “ಇಲಿ್ಲ ಐದು ರೊಟಿ್ಟ ಎರಡು
ಮೀನು ಾತ್ರ ಇವೆ” ಅನ್ನ ಾಗಿ, 18 ಆತನು, “ಅವುಗಳನು್ನ ನನಗೆ ತಂದು ಕೊಡಿರಿ”
ಅಂದನು. 19 ತರು ಾಯ ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ ಹುಲಿ್ಲ ನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಹೇಳಿ ಆ ಐದು ರೊಟಿ್ಟ ಎರಡು ಮೀನುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು. ಶಿಷ ್ಯರು ಜನರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟರು. 20 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಾಡಿ ತೃ ಪ್ತ ಾದರು. ಉಳಿದ ತುಂಡುಗಳನು್ನ
ಕೂಡಿಸ ಾಗಿ ಹನೆ್ನರಡು ಪುಟಿ್ಟ ತುಂಬಿತು. 21 ಊಟ ಾಡಿದವರು ಹೆಂಗಸರೂ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಗಂಡಸರೇ ಸು ಾರು ಐದು ಾವಿರವಿದ್ದರು.
ಯೇಸು ಸಮುದ್ರ ದ ಮೇಲೆ ನಡೆದದು್ದ
ಾಕರ್ 6:45-52;
ೕ ಾ 6:15-21

ಮ ಾ್ತಯನು 14:22

33

ಮ ಾ್ತಯನು 15:4

22

ಇ ಾದ ಕೂಡಲೆ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಾನು ಈ ಜನರ ಗುಂಪುಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವಷ್ಟರೊಳಗೆ ನೀವು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ನನಗೆ ಮುಂ ಾಗಿ ಆಚೇದಡಕೆ್ಕ
23 ಆತನು ಜನರ ಗುಂಪುಗಳನು್ನ
ಹೋಗಿರಿ ಎಂದು ಒ ಾ್ತಯ
ಾಡಿದನು.
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ † ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಏ ಾಂಗಿ ಾಗಿ ಬೆಟ್ಟ ವನು್ನ
ಹತಿ್ತದನು. ಮತು್ತ ಸಂಜೆ ಾ ಾಗ ಆತನೊಬ್ಬ ನೇ ಅಲಿ್ಲ ಇದ್ದನು. 24 ಆದರೆ ದೋಣಿಯು
‡ಸಮುದ್ರ ದ ನಡುವೆಯಿತು್ತ, ಎದುರು ಾಳಿ ಬೀಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಅಲೆಗಳ ಬಡಿತಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕ
ಹೊ ಾ್ದಡುತಿ್ತತು್ತ. 25 ಾತಿ್ರ ಯ ಾಲ್ಕನೆಯ ಜಾವದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಸಮುದ್ರ ದ ಮೇಲೆ
ನಡೆಯು ಾ್ತ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಬಂದನು. 26 ಸಮುದ್ರ ದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಆತನನು್ನ
ನೋಡಿದ ಶಿಷ ್ಯರು “ಭೂತವೆಂದು” ದಿಗಿಲುಬಿದು್ದ ಭಯದಿಂದ ಕೂಗಿದರು. 27 ಕೂಡಲೆ
ಯೇಸು ಾತ ಾಡಿ ಅವರಿಗೆ, “ಧೈ ಯರ್ ಾಗಿರಿ ಾನೇ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 28 ಅದಕೆ್ಕ ಪೇತ್ರ ನು, “ಕತರ್ನೇ ನೀನೇ ಆದರೆ ಾನು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ
ನಡೆದು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಡು” ಅನ್ನಲು, 29 ಆತನು, “ ಾ”
ಅಂದನು. ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ದೋಣಿಯಿಂದ ಇಳಿದು
ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದನು. 30 ಆದರೆ ಅವನು ಾಳಿಯನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಭಯಪಟು್ಟ
ಮುಳುಗ ಾರಂಭಿಸಿ ಾಗ, “ಕತರ್ನೇ, ನನ್ನ ನು್ನ ಾ ಾಡು” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡನು.
31 ತಕ್ಷಣವೇ ಯೇಸು ಕೈ ಚಾಚಿ ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು, “ಅಲ್ಪ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಯೇ ಏಕೆ ಸಂದೇಹ
ಪಟೆ್ಟ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 32 ತರು ಾಯ ಅವರು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತದ ಮೇಲೆ
ಾಳಿ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. 33 ಆಗ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಶಿಷ ್ಯರು §“ನಿಜ ಾಗಿ ನೀನು
ದೇವಕು ಾರನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು.
34 ಅವರು ಸಮುದ್ರ ವನು್ನ
ಾಟಿ ಗೆನೆಜರೇತ್ ಪಟ್ಟಣದ ದಡಕೆ್ಕ ಬಂದರು.
35 ಆ ಸ್ಥಳದ ಜನರು ಆತನ ಗುರುತನು್ನ ಹಿಡಿದು ಆ ಸುತ್ತಲಿನ ಸೀಮೆಗೆ ಾ್ಲ ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದರು ಮತು್ತ ಅವರು ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದರು.
36 ಅವರು ಆತನನು್ನ *ನಿನ್ನ ಉಡುಪಿನ ಅಂಚ ಾ್ನದರೂ ಮುಟ್ಟ ಗೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು, ಮತು್ತ ಮುಟಿ್ಟದವರೆಲ್ಲರು ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದರು.
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ಊಟದಿಂದ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಯೇಸು ಬೋಧಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 7:1-23
1 ತರು ಾಯ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಫರಿ ಾಯರೂ,
ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ ಯೇಸುವಿನ
2
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಹಿರಿಯರ ಸಂಪ್ರ ಾಯವನು್ನ ಏಕೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸು ಾ್ತರೆ?
ಅವರು ತಿನು್ನ ಾಗ ತಮ್ಮ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
3 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ
ಸಂಪ್ರ ಾಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ದೇವರ ಆ ಯನು್ನ ಏಕೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತಿ್ತೕರಿ?
4
ಹೇಗೆಂದರೆ*‘ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ
ಸ ಾ್ಮ ನಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ†ತಂದೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ
†

14:23 ಲೂಕ 6:12; 9:18, 28; 11:1.

‡

14:24 ಮೂಲ: ಅನೇಕ ಾ್ತದ ್ಯ, ಅಂದರೆ ಫ ಾರ್ಂಗು, ದೂರ.

ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ, ಭೂಮಿಗೆ ಬಹು ದೂರ ಹೋಗಿತು್ತ ಎಂದು ಬರೆದದೆ
ಾಕರ್ 1:1; ಲೂಕ 1:35; ಕೀತರ್ 2:7:

20:12:

†

15:4 ವಿ

ೕ 21:17:

*

§

14:33 ಮ ಾ್ತ 8:29; 16:16;

14:36 ಮ ಾ್ತ 9:20; ಲೂಕ 6:19:

*

15:4 ವಿ

ೕ
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ಾಯಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ದೂಷಿಸುವವನು ಾಯಲೇಬೇಕೆಂತಲೂ’ ದೇವರು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
ನೀ ೕ, ‘ ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಾಗಲಿ, ಾಯಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ನೋಡಿ
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಮುಡಿಪು ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ’
ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, 6 ಅವನು ‘ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ನಿಸಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ’
ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರ ಾಯದ ಸಲು ಾಗಿ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನಿರಥರ್ಕ
ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. 7 ಕಪಟಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತು ಯೆ ಾಯನು ಸರಿ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸಿ,
ಅವನು ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ,
8 ‡“ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ತುಟಿಗಳಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ನಿಸು ಾ್ತರೆ
ಆದರೆ ಅವರ ಹೃ ದಯವು ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಾಗಿದೆ.
9
ಮನುಷ ್ಯ ರು
ಕಲಿ್ಪ ಸಿದ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೆ್ನೕ
ಅವರು
ಉಪದೇಶ ಾಗಿ
ಬೋಧಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ವ್ಯ ಥರ್ ಾಗಿ ಆ ಾಧಿಸುವರು”
ಎಂಬುದೇ.
10 ಆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ,
“ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ, 11
ಾ
ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಂಥದು್ದ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ
ಅಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಾ
ಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥ
ಾತು
ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
12 ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಬಂದು ಆತನನು್ನ, “ಫರಿ ಾಯರು ಈ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ
ಬೇಸರಗೊಂಡರೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತೋ” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 13 ಅದಕೆ್ಕ
ಆತನು “ಪರಲೋಕದ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನೆಡದೆ ಇರುವ ಗಿಡಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬೇರುಸಹಿತ
14 ಅವರನು್ನ ಬಿಡಿರಿ, ಅವರು§ಕುರುಡರಿಗೆ
ಕಿತು್ತ ಾಕ ಾಗುವುದು.
ಾರಿ
ತೋರಿಸುವವರು ಕುರುಡರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಕುರುಡನು ಕುರುಡನಿಗೆ ಾರಿ ತೋರಿಸಿದರೆ
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕುಣಿ
ಳಗೆ ಬೀಳುವರು” ಅಂದನು. 15 ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು, “ಈ
ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ನಮಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳು” ಅಂದನು, 16 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನೀವೂ
ಕೂ ಾ ಇನೂ್ನ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದವ ಾಗಿದಿ್ದೕ ಾ? 17 ಾ
ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಂಥದು್ದ
ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ವಿಸಜಿರ್ತ ಾಗುತ್ತದೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ೕ?
18 ಆದರೆ
ಾ
ಳಗಿಂದ ಹೊರ ಬರುವಂಥವುಗಳು ಹೃ ದಯದಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ.
19 ಏಕೆಂದರೆ ಹೃ ದಯದಿಂದ
ಇವೇ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಅಶುದಿ್ಧ ಾಡುವವು.
ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಕೊಲೆ, ವ್ಯ ಭಿಚಾರ, ಜಾರತ್ವ, ಕಳ್ಳತನ, ಸುಳು್ಳ ಾ
20 ಇಂಥವುಗಳೇ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ
ಮತು್ತ ದೂಷಣೆಗಳು ಹೊರಟು ಬರುತ್ತವೆ.
ಅಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಊಟ ಾಡುವುದು
ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಅಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದನು.
5

ಾ ಾನ್ಯ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ನಂಬಿಕೆ
ಾಕರ್ 7:24-30
21 ಅನಂತರ ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ತೂರ್ ಸೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಹೋದನು. 22 ಆ ಸೀಮೆಯಿಂದ ಾ ಾನ್ಯ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕ
ಬ್ಬಳು ಹೊರಟು
ಬಂದು, “ಕತರ್ನೇ, ಾವೀದನ ಕು ಾರನೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಿಡು, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ
‡
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ದೆವ್ವಹಿಡಿದು ಬಹಳ
ಾತನೆಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡಳು. 23 ಆದರೆ
ಆತನು ಆಕೆಗೆ ಏನೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಬಂದು, “ಅವಳು
ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ. ಆಕೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡು” ಎಂದು
ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 24 ಆದರೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ *“ಕಳೆದುಹೋದ
ಕುರಿಗಳಂತಿರುವ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಮನೆತನದವರ ಬಳಿಗೇ ಹೊರತು ಮ ಾ್ತರ ಬಳಿಗೂ
ಾನು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವನಲ್ಲ” ಅಂದನು. 25 ಆಗ ಆಕೆ ಬಂದು ಆತನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡ
ಬಿದು್ದ, “ಕತರ್ನೇ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು” ಅಂದಳು. 26 ಅದ ಾ್ಕತನು, “ಮಕ್ಕಳ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾಯಿಮರಿಗಳಿಗೆ ಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 27 ಆಕೆಯು, “ ೌದು, ಕತರ್ನೇ, ಆದರೆ ಾಯಿಮರಿಗಳಂತೂ
ತಮ್ಮ ಯಜ ಾನನ ಮೇಜಿನಿಂದ ಬೀಳುವ ರೊಟಿ್ಟಯ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ತಿನು್ನತ್ತವ ಾ್ಲ”
ಅಂದಳು. 28 ಆಗ ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯೇ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ದೊಡ್ಡದು. ನಿನ್ನ
ಇಷ್ಟದಂತೆಯೇ ನಿನ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಆಕೆಯ
ಮಗಳು ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದಳು.
ಯೇಸು ಅನೇಕರನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದು್ದ
ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಗಲಿ ಾಯ ಸಮುದ್ರ ದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಆಗ
ಆತನು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 30 ಆಗ ಜನರು ದೊಡ್ಡ
ಗುಂಪುಗ ಾಗಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದುದಲ್ಲದೆ ಕುಂಟರು, ಕುರುಡರು, ಮೂಕರು,
ಕೈ ಾಲಿಲ್ಲದವರು ಈ ಮುಂ ಾದ ಅನೇಕರನು್ನ ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಅವರನು್ನ
ಆತನ ಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಟ್ಟರು.
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದನು.
31 ಮೂಕ ಾಗಿದ್ದವರು
ಾತ ಾಡುವುದನೂ್ನ ಕೈ ಾಲಿಲ್ಲದವರು ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದದ್ದನೂ್ನ,
ಕುಂಟರು ನಡೆ ಾಡುವುದನೂ್ನ, ಕುರುಡರು ನೋಡುವುದನೂ್ನ ಜನರು ಕಂಡು
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದರು.
29

ಾಲು್ಕ ಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಾಡಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 8:1-10
32 ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಈ ಜನರನು್ನ
ನೋಡಿ ಕನಿಕರಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಿನು್ನ ವುದಕೆ್ಕ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರನು್ನ ಹಸಿವಿನಿಂದ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಬಳಲಿ ಹೋ ಾರು”
33 ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನಿಗೆ, “ಇಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ತೃ ಪಿ್ತಪಡಿಸ ಾಗುವಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯು ಈ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಎಲಿ್ಲಂದ ಸಿಕಿ್ಕೕತು?”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 34 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳಿವೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವರು, “ಏಳು ರೊಟಿ್ಟ ಗಳಿವೆ ಮತು್ತ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳು ಅವೆ”
ಅಂದರು. 35 ಆಗ ಆತನು ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ
ಎಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಟ್ಟ ನು. 36 ಆತನು ಆ ಏಳು ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನೂ್ನ ಆ ಮೀನುಗಳನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಾಡಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ನು. ಶಿಷ ್ಯರು ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟರು. 37 ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಾಡಿ
*
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ತೃ ಪ್ತ ಾದರು. ಉಳಿದ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸ ಾಗಿ ಏಳು ಪುಟಿ್ಟ ಗಳು ತುಂಬಿದವು.
38 ಊಟ ಾಡಿದವರು ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲದೆ ಗಂಡಸರೇ ಾಲು್ಕ ಾವಿರವಿದ್ದರು.
39 ತರು ಾಯ ಆತನು ಆ ಜನರ ಗುಂಪುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಟು್ಟ ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ
ಮಗ ಾನ್ ಸೀಮೆಗೆ ಹೋದನು.
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ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಸದು್ದ ಾಯರು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಕೇಳಿದು್ದ
ಾಕರ್ 9:11-21
1 ತರು ಾಯ
ಫರಿ ಾಯರು ಸದು್ದ ಾಯರು ಬಂದು ಯೇಸುವನು್ನ
ಪರೀ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ, ನೀನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಮಗೆ
ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದರು. 2 *ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ ‘ನೀವು ಸಂಜೆ ಾ ಾಗ
ಆ ಾಶವು ಕೆಂ ಾಗಿದ್ದರೆ ಹಿತಕರ ಾದ ಾ ಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ’ ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ. 3 ಬೆಳಗೆ್ಗ,
‘ಆ ಾಶವು
ೕಡ ಕವಿದುಕೊಂಡು ಕೆಂ ಾಗಿದ್ದರೆ ಈಹೊತು್ತ ಾಳಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ’
ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ. ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾಣುವ ಸೂಚನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ,
ಆದರೆ ಈ ಾಲದ ಸೂಚನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ ೕ?
4 †ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಣಿಯಂತಿರುವ ಈ ದುಷ್ಟ ಸಂತತಿಯು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ

ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಹುಡುಕುತ್ತದೆ. ಆದರೆ
ೕನನ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವೇ ಹೊರತು
ಬೇರೆ
ಾವುದೂ ಇದಕೆ್ಕ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. ತರು ಾಯ
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟು ಹೋದನು.
ಯೇಸು ಫರಿ ಾಯರ ಮತು್ತ ಸದು್ದ ಾಯರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟದು್ದ
ಶಿಷ ್ಯರು ರೊಟಿ್ಟ ಬುತಿ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ಮರೆತು ಆಚೇ ದಡಕೆ್ಕ ಬಂದಿದ್ದರು.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ “ಎಚ್ಚರಿಕೆ! ಫರಿ ಾಯರ ಮತು್ತ ಸದು್ದ ಾಯರ‡ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟ ನ
5

6

7 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು,
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
“ ಾವು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ” ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರಬೇಕು
ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ
ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 8 ಯೇಸು ಅದನು್ನ ತಿಳಿದು,
“ಅಲ್ಪ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳೇ, ರೊಟಿ್ಟ ಬುತಿ್ತಯನು್ನ ತಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮ್ಮಲೆ್ಲೕ ಏಕೆ
ಚಚೆರ್ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? 9 ಆ ಐದು ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ§ಐದು ಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿದ
ನಂತರ ಎಷು್ಟ ಪುಟಿ್ಟ ಶೇಖರಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದರಿ? 10 ಇಲ್ಲವೆ ಆ*ಏಳು ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ

ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿದ ನಂತರ ಎಷು್ಟ ಪುಟಿ್ಟ ತುಂಬಿಟಿ್ಟರಿ? ನೀವು
ಇನೂ್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಲಿಲ್ಲವೇ? ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ? 11 ಾನು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕುರಿತು
ಾತ ಾಡಲಿಲ್ಲ, ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯದು? ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿದು ಏನೆಂದರೆ, ಫರಿ ಾಯರ ಮತು್ತ ಸದು್ದ ಾಯರ ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟ ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರ ಬೇಕೆಂದೇ” ಅಂದನು. 12 ಆಗ ಅವರು ರೊಟಿ್ಟಯ ಹುಳಿಹಿಟ್ಟ ನು್ನ
ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಆತನು ತಮಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಫರಿ ಾಯರ
ಮತು್ತ ಸದು್ದ ಾಯರ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು
ಎಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು.
*
‡

16:2 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ 2 ನೆಯ 3 ನೆಯ ವಚನಗಳು ಇಲ್ಲ.
16:6 1 ಕೊರಿ 5:6-8; ಗ ಾ. 5:9.

§

†

16:4 ಅಂದರೆ ದೇವದೊ್ರ ೕಹಿ

16:9 ಮ ಾ್ತ 14:17-21.

*

ಾದ.

16:10 ಮ ಾ್ತ 15:34-38:

ಮ ಾ್ತಯನು 16:13
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ಪೇತ್ರ ನು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡಿದು್ದ
ಾಕರ್ 8:27-29; ಲೂಕ 9:18-21
13 ಯೇಸು ಫಿಲಿಪ್ಪ ನ ಕೈ ಸರೈ ಯ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದ ಾ್ರ ಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ, “ಜನರು
ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರ ಾದ ನನ್ನ ನು್ನ
ಾರೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ
14
ಕೇಳಿದನು.
ಅವರು, “ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೆಲವರು ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನು ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ,
ಕೆಲವರು ಎಲೀಯನು ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಬೇರೆಯವರು ಯೆರಮೀಯನು, ಇಲ್ಲವೆ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು” ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 15 ಆತನು ಅವರನು್ನ, “ಆದರೆ
ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ
ಾರೆನು್ನತಿ್ತೕರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು?” 16 ಆಗ ಸೀ ೕನ ಪೇತ್ರ ನು,
†“ನೀನು ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಕು ಾರ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು.
17 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “
ೕನನ ಮಗ ಾದ ಸೀ ೕನನೇ, ನೀನು ಧನ್ಯ ನು. ಏಕೆಂದರೆ
ಇದು ಮನುಷ ್ಯ ನಿಂದ ನಿನಗೆ ಪ್ರ ಕಟ ಾಗಿಲ್ಲ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ
ಇದನೂ್ನ ನಿನಗೆ ಪ್ರ ಕಟಪಡಿಸಿರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಾನು ಇದನು್ನ ಸಹ
ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, “ನೀನು‡ಪೇತ್ರ ನು, ಈ§ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಾನು ನನ್ನ ಸಭೆಯನು್ನ
ಕಟು್ಟ ವೆನು.
ಾ ಾಳದ ಶಕಿ್ತಗಳು ಅದನು್ನ ಸೋಲಿಸ ಾರವು. 19 ಪರಲೋಕ
ಾಜ್ಯ ದ ಬೀಗದ ಕೈ ಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು.*ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀನು
ಾವುದನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತೕ
ೕ ಅದು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ ್ಟರುವುದು. ಮತು್ತ
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀನು
ಾವುದನು್ನ ಬಿಚು್ಚತಿ್ತೕ
ೕ ಅದು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ
ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಟಿ ್ಟರುವುದು” ಅಂದನು. 20 ಆಗ ಆತನು, ಾನು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಾಗಿದೆ್ದನೆಂಬುದನು್ನ
ಾರಿಗೂ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣವನು್ನ ಮತು್ತ ಪುನರು ಾ್ಥನವನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿದು
ಾಕರ್ 8:31-9:1; ಲೂಕ 9:22-27
21 ಅಂದಿನಿಂದ †ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು
ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಹಿರಿಯರಿಂದಲೂ
ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರಿಂದಲೂ
ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳಿಂದಲೂ
ಬಹು
ಕಷ್ಟ ಗಳನ್ನ ನುಭವಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಬಿ್ಬ ಸಲ್ಪಡುವುದು
ಅಗತ್ಯ ವೆಂದು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 22 ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು
ಆತನನು್ನ ಪಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, “ಕತರ್ನೇ, ದೇವರು ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ
ಬರಗೊಡಿಸದಿರಲಿ; ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆಗ ಾರದು” ಎಂದು ಆತನನು್ನ
23 ಆತನು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಪೇತ್ರ ನಿಗೆ,
ಗದರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು.
“ಸೈ ಾನನೇ, ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತೊಲಗಿ ಹೋಗು. ನನಗೆ ನೀನು ಅಡಿ್ಡ ಾಗಿದಿ್ದ,
ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ದೇವರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ೕಚಿಸದೇ ಮನುಷ ್ಯ ರ ವಿಷಯಗಳ
24 ಅನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ
ಬಗೆ್ಗ
ೕಚಿಸುತಿ್ತೕ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
‡
ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ “ ಾವ ಾದರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಬಯಸಿದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲಿ. 25 ತನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವವನು
†
§

16:16 ಮ ಾ್ತ 27:54;

ೕ ಾ 6:69.

‡

16:18 ಮೂಲ: ಪತೊ್ರ ಸ್, ಅಂದರೆ ಬಂಡೆ ಅಥ ಾ ಕಲು್ಲ.

16:18 ಮೂಲ: ಪೇ ಾ್ರ, ಅಂದರೆ ವಿ ಾ್ತರ ಾದ ಬಂಡೆ; ಎಫೆ 2:20.

†

20:23:
16:21 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂಬ ಪದವಿದೆ.
ಲೂಕ 14:27; 17:33;
ೕ ಾ 12:25:

*

16:19 ಮ ಾ್ತ 18:18;

‡

ೕ ಾ

16:24 ಮ ಾ್ತ 10:38, 39;
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ಅದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು.
ಆದರೆ ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ತನ್ನ
ಾ್ರ ಣವನು್ನ
26 ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಕಳೆದುಕೊಂಡವನು ಅದನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವನು.
ಭೂಲೋಕವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅವನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ
ಅವನಿಗೆ ಪ್ರ
ೕಜನವೇನು? ಅಥ ಾ ಒಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ಾ್ರ ಣಕೆ್ಕ ಬದಲಿಗೆ ಏನು
27
ಕೊಟಾ್ಟ ನು? ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆ
ಡನೆ ತನ್ನ ದೂತರ
ಸಮೇತ ಾಗಿ ಬರುವನು. ಆಗ ಆತನು ಒಬೊ್ಬಬ ್ಬ ನಿಗೆ ಅವನು ಾಡಿದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು.
28 “ನಿಮಗೆ
ನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ತನ್ನ
ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಬರುವುದನು್ನ ನೋಡುವ ತನಕ
ಮರಣಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದನು.

17

ಯೇಸು ರೂ ಾಂತರಗೊಂಡಿದು್ದ
ಾಕರ್ 9:2-13; ಲೂಕ 9:28-36
1 ಆರು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಪೇತ್ರ ನನೂ್ನ
ಾಕೋಬನನೂ್ನ ಅವನ
ತಮ್ಮ
ೕ ಾನನನೂ್ನ
ಾತ್ರ ಏ ಾಂತ ಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಎತ್ತರ ಾದ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ
ಹೋದನು. 2 ಅಲಿ್ಲ ಆತನು ಅವರ ಮುಂದೆ ರೂ ಾಂತರಗೊಂಡನು. ಆತನ
ಮುಖವು ಸೂಯರ್ನ ಾಗೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸಿತು. ಆತನ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳು ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಬೆಳ್ಳ ಾದವು.
3 ಇಗೋ,
ೕಶೆಯೂ ಎಲೀಯನೂ ಆತನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡು ಾ್ತ ಅವರಿಗೆ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 4 ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಕತರ್ನೇ, ಾವು ಇಲೆ್ಲೕ ಇರುವುದು
ಒಳೆ್ಳಯದು. ನೀನು ಬಯಸುವು ಾದರೆ, ಇಲಿ್ಲ ಮೂರು ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟ ವೆನು.
ನಿನಗೊಂದು,
ೕಶೆಗೊಂದು, ಎಲೀಯನಿಗೊಂದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಆತನು
ಇನೂ್ನ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ
ೕಡವು ಬಂದು ಅವರ
*
ಮೇಲೆ ಕವಿಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆ
ೕಡದೊಳಗಿನಿಂದ “ಈತನು ಪಿ್ರ ಯ ಾಗಿರುವ
ನನ್ನ ಮಗನು ಈತನನು್ನ ಾನು ಮೆಚಿ್ಚದೆ್ದೕನೆ ಈತನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳುವ
ಾಣಿವುಂಟಾಯಿತು. 6 ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆದರಿ ಬೋರಲು
ಬಿದ್ದರು. 7 ಆದರೆ ಯೇಸು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅವರನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ, “ಏಳಿರಿ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ”
ಅಂದನು. 8 ಅವರು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಾಗ ಯೇಸುವನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಮ ಾ್ತರನೂ್ನ
ಾಣಲಿಲ್ಲ.
9 ಅವರು ಆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಈ ದಶರ್ನದ
ಬಗೆ್ಗ ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ಸತು್ತ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬ ಸಲ್ಪಡುವ ತನಕ
ಾರಿಗೂ
ಹೇಳ ಾರದು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 10 ಆಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು, “ಎಲೀಯನು
ದಲು ಬರುವುದು ಅವಶ್ಯ ವೆಂಬು ಾಗಿ
ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳು ಹೇಳು ಾ್ತರ ಾ್ಲ ಏಕೆ?”
11
ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,†“ಎಲೀಯನು
ದಲು
ಬರುವುದು ನಿಜ. ಬಂದು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಪುನಃ ಾ್ಥಪಿಸುವನು. 12 ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಎಲೀಯನು ಬಂ ಾಯಿತು, ಆದರೆ ಜನರು ಅವನನು್ನ ಗುರುತಿಸದೆ
ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆಯೇ ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು
*

17:5 ಮ ಾ್ತ 3:17:

†

17:11 ಮ ಾ. 4:5, 6:
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39
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ಸಹ ಅವರಿಂದ ಹಿಂಸೆಗೊಳ ಾಗುವನು” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು.
ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ತ ್ಮಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿದನೆಂದು ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು.
ಮೂಛೆರ್ರೋಗಿಯನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದು್ದ
ಾಕರ್ 9:14-29; ಲೂಕ 9:37-42
14 ಅವರು ಜನರ ಗುಂಪಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಒಬ್ಬ ನು ಆತನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು
ಆತನ ಮುಂದೆ
ಣ ಾಲೂರಿ, 15 “ಕತರ್ನೇ ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಕರುಣಿಸು, ಅವನು
ಮೂಛೆರ್ರೋಗದಿಂದ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅನೇಕ ಾರಿ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲಯೂ,
ನೀರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಬೀಳು ಾ್ತನೆ. 16 ಅವನನು್ನ ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಕರತಂದಿದೆ್ದನು.
ಆದರೆ ಗುಣಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ” ಅಂದನು. 17 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು,
“ಎ ಾ ಅಪನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ವಕ್ರ ಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳ ಸಂ ಾನವೇ, ಾನು ಇನೆ್ನ ಷು್ಟ ಾಲ
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ? ಇನೆ್ನ ಷು್ಟ ಾಲ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ಅವನನು್ನ
ಇಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರತನಿ್ನರಿ” ಅಂದನು. 18 ಯೇಸು ಅವನ ಮೇಲಿದ್ದ ದೆವ್ವವನು್ನ
ಗದರಿಸಲು ಆ ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು. ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ
ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಯಿತು. 19 ತರು ಾಯ ಶಿಷ ್ಯರು ಏ ಾಂತ ಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಲಿಕೆ್ಕ ನಮಿ್ಮಂದ ಏಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೇಳಿದರು?” 20 ಆತನು
ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ.‡ ಾಸಿವೇ ಾಳಿನಷು್ಟ ನಂಬಿಕೆ
ನಿಮಗೆ ಇರುವು ಾದರೆ, 21 ನೀವು ಈ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ, ‘ಇಲಿ್ಲಂದ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸರಿದು ಹೋಗು’
ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ಹೋಗುವುದು ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಅ ಾಧ್ಯ ಾದುದು ಒಂದೂ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆತನು, ಈ ರೀತಿಯ
ದೆವ್ವ ಗಳು ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾವರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಇವುಗಳು
§
ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣ ಪುನರು ಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 9:30-32; ಲೂಕ 9:43-45
22 ಅವರು
*ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಯೇಸು ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ,
23 ಅವರು
“ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ಮನುಷ ್ಯ ರ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಡುವನು.
ಆತನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವರು, ಆದರೆ ಸತು್ತ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆತನು ಜೀವಿತ ಾಗಿ
ಎಬಿ್ಬ ಸಲ್ಪಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು ಬಹಳ ದುಃಖಪಟ್ಟರು.
ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದ ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ರೀತಿಯಿಂದ
ಾನು
ದೇವಕು ಾರನೆಂದು ತೋರಿಸಿದು್ದ
24 ಅವರು
ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ದೇ ಾಲಯ ಾ್ಕಗಿ †ತೆರಿಗೆಯನು್ನ
ಸಂಗ್ರ ಹಿಸುವವರು ಪೇತ್ರ ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನಿಮ್ಮ ಗುರುವು ದೇ ಾಲಯದ
ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟ ವುದಿಲ್ಲವೇ” ಎಂದು ಕೇಳಲು, “ ೌದು ಕಟು್ಟ ವನು” ಅಂದನು.
‡

17:20 ಮ ಾ್ತ 21:21;
ಾಕರ್ 11:23.
ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ, ಆತನು, ಈ ರೀತಿಯ ದೆವ್ವ ಗಳು ದೇವರ
ಬೇರೆ

§

17:21 ಮೂಲ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು
ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಮತು್ತ ಉಪ ಾಸದಿಂದಲೇ ಹೊರತು

ಾವರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

ನೋಡಿರಿ; ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ, ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲರು ಾಗ ಎಂದು ಬರೆದದೆ.
ದಿ ಾರಿ ಹಣ; ವಿ ೕ 30. 13; 38:26:

†

*

17:22 ಲೂಕ 2:44

17:24 ಮೂಲ: ದಿರಮ ಅಥ ಾ

ಮ ಾ್ತಯನು 17:25

40

ಮ ಾ್ತಯನು 18:10

25

ಪೇತ್ರ ನು ಮನೆ
ಳಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಅವನು ಾಯಿ ತೆರೆದು
ಾತ ಾಡುವ
ದಲೇ, ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಸೀ ೕನನೇ, ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ?
ಭೂಲೋಕದ ಅರಸರು ಕಂ ಾಯವ ಾ್ನ ಗಲಿ ತೆರಿಗೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಾರಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ? ತಮ್ಮ ಪ್ರ ಜೆಗಳಿಂದಲೋ ಅಥ ಾ ಪರರಿಂದಲೋ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 26 ಅವನು, “ಪರರಿಂದ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು, ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,
“ ಾ ಾದರೆ ಪ್ರ ಜೆಗಳು ಅದನು್ನ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲವೇ. 27 ಆದರೂ ಾವು ಅವರಿಗೆ
ಅಡಿ್ಡ ಾಗದಂತೆ, ನೀನು ಸಮುದ್ರ ಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಾಳವನು್ನ ಾಕಿ
ದಲು ಸಿಕು ್ಕವ
ಮೀನನು್ನ ಹಿಡಿದು, ಅದರ ಾಯಿ ತೆರೆದು ನೋಡು ಅದರಲಿ್ಲ ಒಂದು‡ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ
ಸಿಕು ್ಕವುದು. ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಮತು್ತ ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ತೆರಿಗೆ ಹಣ
ಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18

ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡವನು
ಾಕರ್ 9:33-37; ಲೂಕ 9:46-48
1 ಆದೇ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿ ಬಂದು, “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಾವನು ದೊಡ್ಡವನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 2 ಆತನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಕರೆದು ಅವರ ನಡುವೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, 3 ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ಪರಿವತರ್ನೆಕೊಂಡು
ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆಗದೇ ಹೋದರೆ ನೀವು ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವುದೇ
ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 4 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ
ಾವನು
ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಂತೆ ತನ್ನ ನು್ನ ಾನೇ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೋ ಅವನೇ ಪರಲೋಕ
ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡವನು. 5 ಇದಲ್ಲದೆ
ಾವ ಾದರೂ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇಂಥ
ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವನೋ ನನ್ನ ನೆ ್ನೕ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
6 ಆದರೆ*ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಈ ಚಿಕ್ಕವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ
ಾವ ಾದರೂ
ಅಡಿ್ಡಯನು್ನಂಟು ಾಡಿದರೆ ಅಂಥವನ ಕೊರಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲ ನು್ನ ಕಟಿ್ಟ
ಅವನನು್ನ ಆಳ ಾದ ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಡುವುದು ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತಮ.
7 “ತೊಡಕುಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಅ
್ಯ ೕ, ತೊಡಕುಗಳು ಬರುವುದು
ಅನಿ ಾಯರ್, ಆ ಾಗೂ್ಯ
ಾವ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಂದ ತೊಡಕು ಬರುತ್ತದೋ
8
†
ಅವನಿಗೆ ಅ
್ಯ ೕ.
ನಿನ್ನ ಕೈ ಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಾ ಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಪದಲಿ್ಲ

ಸಿಕಿ್ಕಸುವು ಾದರೆ ಅದನು್ನ ಕಡಿದು ಬಿ ಾಡಿಬಿಡು, ಎರಡು ಕೈ, ಎರಡು
ಾಲು ಉಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಾಕಲ್ಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಅಂಗಹೀನ ಾಗಿ
ಅಥ ಾ ಕುಂಟ ಾಗಿ ಜೀವದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದು ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮ. 9 ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ
ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಾಪದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸುವು ಾದರೆ ಅದನು್ನ ಕಿತು್ತ ಬಿ ಾಡಿಬಿಡು, ಎರಡು
ಕಣು್ಣಳ್ಳವ ಾಗಿ ಅಗಿ್ನ ನರಕದಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಂದೇ ಕಣು್ಣಳ್ಳವ ಾಗಿ
ಜೀವದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದು ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮ. 10 ಈ ಚಿಕ್ಕವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನ ಾ್ನ ದರೂ
ಾ ಾ್ಸರ ಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಏಕೆಂದರೆ‡ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇವರ ದೂತರು
ನನ್ನ ಸ್ವ ಗೀರ್ಯ ತಂದೆಯ ಮುಖವನು್ನ
ಾ ಾಗಲೂ ನೋಡುತಿ್ತರು ಾ್ತರೆ ಎಂದು
‡
‡

17:27 ಮೂಲ: ಶೆಕೆಲ್
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18:10 ಕೀತರ್ 34:7; ಲೂಕ 1:19; ಇಬಿ್ರ. 1:14:

†

18:8 ಮ ಾ್ತ 5:29, 30;

ಾಕರ್ 9:43-47:

ಮ ಾ್ತಯನು 18:11

41

ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

11

ರ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದನು.§

ಮನುಷ ್ಯ ಕು

ಮ ಾ್ತಯನು 18:21

ಾರನು ಕೆಟು್ಟ ಹೋಗಿರುವುದನು್ನ ಹುಡುಕಿ

ಕಳೆದುಹೋದ ಕುರಿಯ ಾಮ್ಯ
12 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ*ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ನೂರು ಕುರಿಗಳು ಇರ ಾಗಿ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಕುರಿಯು ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿತೆಂದು ಇಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳ. ಆಗ ನಿಮಗೇನು
ಅನಿ್ನ ಸುತ್ತದೆ?
ಅವನು ಉಳಿದ ತೊಂಬತೊ್ತಂಬತು್ತ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ
ಬಿಟು್ಟ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಆ ಒಂದು ಕುರಿಯನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು
13 ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದರೆ, ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವ
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?
ತೊಂಬತೊ್ತಂಬತು್ತ ಕುರಿಗಳಿಗಿಂತ ಆ ಒಂದು ಕುರಿಗೋಸ ್ಕರ ತುಂ ಾ
ಸಂತೋಷಪಡುವನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 14 ಾಗೆಯೇ ಈ
ಚಿಕ್ಕವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಾಶ ಾಗಿಹೋಗುವುದು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ.
ತಪು ್ಪ

ಾಡಿದ ಸಹೋದರನನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿದು್ದ
ಸಹೋದರನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ†ತಪು ್ಪ ಾಡಿದರೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಅವನು
ಒಬ್ಬ ನೇ ಇರು ಾಗ ಅವನ ತಪ್ಪ ನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಅರಿ ಾಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸು. ಅವನು ನಿನ್ನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ನೀನು ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿ. 16 ಆದರೆ
ಅವನು ನಿನ್ನ
ಾತು ಕೇಳದೇ ಹೋದರೆ‡ಎರಡು ಮೂರು ಾ ಗಳ ಾಯಿಂದ
ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಾತು ಸಿ್ಥರಪಡುವ ಾಗೆ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಅಥ ಾ ಇಬ್ಬರನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. 17 ಅವನು ಅವರ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ ಅದನು್ನ
ಸಭೆಗೆ ಹೇಳು. ಅವನು ಸಭೆಯ
ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ನಿನಗೆ
§
ಅನ್ಯ ನಂತೆಯೂ ಸುಂಕದವನಂತೆಯೂ ಇರಲಿ.
18 “ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀವು ಏನೇನು ಕಟು್ಟತಿ್ತೕರೋ ಅದು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ
ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವುದು.
ಮತು್ತ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಏನೇನು ಬಿಚು್ಚತಿ್ತೕರೋ ಅದು
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
19 *ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ
ಾವು ಾದರು ಒಂದು ವಿಷಯ ಾಗಿ
15 “ನಿನ್ನ

ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ
20 ಏಕೆಂದರೆ
ತಂದೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆಗುವುದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಇಬ್ಬ ಾಗಲೀ ಮೂವ ಾಗಲೀ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲ ಕೂಡಿ ಬರು ಾ್ತರೋ ಅಲಿ್ಲ
ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾನು ಇದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು.
ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದ ಸೇವಕನ ಾಮ್ಯ

21 ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಕತರ್ನೇ ನನ್ನ ಸಹೋದರನು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ

ಾಪ
§

18:11

ಾಡಿದರೆ

ಾನು ಎಷು್ಟ ಾರಿ ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು? ಏಳು ಾರಿ

11 ನೆಯ ವಚನ ಮೂಲಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ; ಲೂಕ 19:10 ನೋಡಿರಿ.

ಕಳೆದುಹೋಗಿರುವುದನು್ನ ಹುಡುಕಿ ರ ಸುವುದಕೋಸ್ಕರ ಬಂದನು.
ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ, ನಿನಗೆ ತಪು ್ಪ

ಾಡಿದರೆ ಎಂದು ಬರೆದದೆ.

ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ, ಭ್ರ ಷ ್ಟ ನಂತೆಯೂ ಎಂದು ಬರೆದದೆ.
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ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಏಳು ಾರಿ ಎಂದಲ್ಲ ಏಳೆಪ್ಪತು್ತ ಾರಿ
ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 23 ಆದುದರಿಂದ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ವು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಂದ
ಲೆಕ್ಕವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಅರಸನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. 24 ಅವನು
ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಾ್ರ ರಂಭ ಾಡಿ ಾಗ†ಹತು್ತ
ಾವಿರ ಬಂ ಾರದ
22

ಾಣ್ಯ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ಸೇವಕನನು್ನ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಕರತಂದರು. 25 ಆ ಾಲ
ತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವನಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ ಅವನ ಒಡೆಯನು ಅವನನೂ್ನ,
ಅವನ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಅವನಿಗಿದ್ದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಾರಿ ಅದನು್ನ ತೀರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಅಪ್ಪ ಣೆ
ಾಡಿದನು. 26 ಆ ಸೇವಕನು
ಣ ಾಲೂರಿ ತನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ಾಗಿ
ಅವನಿಗೆ, ‘ಒಡೆಯನೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಾಳೆ್ಮಯಿರಲಿ, ನಿನ್ನ ದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಾನು ಕೊಟು್ಟ
ತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು’ ಹೇಳಿದನು. 27 ಆ ಸೇವಕನ ಒಡೆಯನು ಕನಿಕರಪಟು್ಟ ಅವನನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿ ಆ ಾಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮನಿ್ನ ಸಿಬಿಟ್ಟ ನು. 28 ತರು ಾಯ ಆ ಸೇವಕನು ಹೊರಕೆ್ಕ
ಬಂದು ತನಗೆ ನೂರು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ
ತೆ ಸೇವಕನನು್ನ ಕಂಡು
ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕುತಿ್ತಗೆ ಹಿಸುಕಿ, ‘ನನ್ನ ಾಲ ತೀರಿಸು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
29 ಆದರೆ ಅವನ
ತೆ ಸೇವಕನು
ಣ ಾಲೂರಿ, ‘ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಾಳೆ್ಮಯಿರಲಿ ಾನು
ತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 30 ಆದರೆ ಅವನು ಒಪ್ಪದೆ ಹೊರಟುಹೋಗಿ
ಆ ಾಲ ತೀರಿಸುವ ತನಕ ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿದನು. 31 ಅವನ
ತೆ
ಸೇವಕರು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಾಗಿ ದುಃಖಪಟು್ಟ ತಮ್ಮ ಒಡೆಯನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಡೆದದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 32 ಆಗ ಅವನ ಒಡೆಯನು
ಅವನನು್ನ ಕರಸಿ, ‘ಓ, ದುಷ್ಟ ಸೇವಕನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ
ಾಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾನು ಮನಿ್ನ ಸಿಬಿಟೆ್ಟ ನಲ್ಲವೇ? 33 ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕರುಣಿಸಿದ ಾಗೆ
ನೀನು ಸಹ ನಿನ್ನ
ತೆ ಸೇವಕನನು್ನ ಕರುಣಿಸ ಾರ ಾಗಿತೆ್ತೕ?’ ಎಂದು ಹೇಳಿ,
34 ಒಡೆಯನು ಸಿಟು್ಟ ಗೊಂಡು ತನಗೆ ಕೊಡಬೇ ಾದ ಾಲವನು್ನ ತೀರಿಸುವ ತನಕ
ಅವನನು್ನ ಪೀಡಿಸುವವರ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು. 35 ‡ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ತನ್ನ
ಸಹೋದರನಿಗೆ ಹೃ ದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿಮಗೂ ಾಗೆಯೇ ಾಡುವನು” ಅಂದನು.

19

ಯೇಸು ವಿ ಾಹ ವಿಚೆ್ಛೕದನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 10:1-12
1 ಹೀಗಿರು ಾಗ ಯೇಸು ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಗಲಿ ಾಯವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಆಚೆಯಿರುವ ಯೂ ಾಯ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಹೋದನು.
2 ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದವು, ಆತನು ಅವರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದನು.
3 ಫರಿ ಾಯರು ಯೇಸುವನು್ನ ಪರೀ ಸಲು ಆತನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು, *“ಒಬ್ಬ ನು
ಾವು ಾದರೂ ಒಂದು ಾರಣದಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದು
ಾಸ್ತ ್ರ ಸಮ್ಮತ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು, 4 ಆತನು ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ, “ಮನುಷ ್ಯ ರನು್ನ
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ಉಂಟು ಾಡಿದವನು ಆದಿಯಿಂದಲೇ ಅವರನು್ನ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣಾ್ಣಗಿ
ಉಂಟು ಾಡಿದನು, 5 †‘ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ ಪುರುಷನು ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಶರೀರ ಾಗಿರುವರು
ಎಂದು ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲ ೕ?’ 6 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಇನು್ನ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ
ಒಂದೇ ಶರೀರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದುದರಿಂದ ದೇವರು ಕೂಡಿಸಿದ್ದನು್ನ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಅಗಲಿಸ ಾರದು” ಅಂದನು.
7 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು ಆತನನು್ನ, ‡“ ಾ ಾದರೆ ವಿಚೆ್ಛೕದನ ಪತ್ರ ವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಆಕೆಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬಹುದೆಂದು
ೕಶೆಯು ಏಕೆ ಆ ಕೊಟ್ಟ ನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
8 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “
ೕಶೆಯು ನಿಮ್ಮ
ಂಡತನದ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಟ್ಟ ನು. ಆದರೆ ಆದಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ
ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದನು. 9 ಮತು್ತ ವ್ಯ ಭಿಚಾರದ ಾರಣದಿಂದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಮತೊ್ತಬ ್ಬಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡಿದಂತೆ;§ಮತು್ತ
ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟ ವಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗುವವನು ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡಿದಂತೆ” ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಅಂದನು. 10 ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಹೆಂಡತಿ
ಂದಿಗೆ ಗಂಡನ
ಸಂಬಂಧ ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಮದುವೆ ಾಗುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ” ಅಂದರು. 11 ಆದರೆ
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಈ ಾತನು್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಗೀಕರಿಸ ಾರರು ಆದರೆ
ಾರಿಗೆ
ಆ ವರವು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ
ೕ ಅವರು
ಾತ್ರ ಅದನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸುವರು.
12
ಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಿಂದ ನಪುಂಸಕ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವರು ಕೆಲವರು ಇ ಾ್ದರೆ
ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಂದ ನಪುಂಸಕ ಾಗಿ
ಾಡಲ್ಪಟ ್ಟ ವರು ಕೆಲವರು ಇ ಾ್ದರೆ
ಮತು್ತ*ಪರಲೋಕ
ಾಜ್ಯ ದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ನು್ನ
ಾವೇ ನಪುಂಸಕ ಾಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡವರು ಕೆಲವರು ಇ ಾ್ದರೆ. ಈ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಬಲ್ಲವರು
ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 10:13-16; ಲೂಕ 13:15-17
13 ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದು, ಅವರ
ಮೇಲೆ ಆತನು ಕೈ ಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಶಿಷ ್ಯರು ಅವರನು್ನ
ಗದರಿಸಿದರು. 14 ಆದರೆ ಯೇಸು, “ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬಿಡಿರಿ. ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ಅವರಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಬೇಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ವು ಇಂಥವರದೇ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 15 ಮತು್ತ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯಿಟು್ಟ ಅನಂತರ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು
ಹೋದನು.
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದ ಯುವಕನು
ಾಕರ್ 10:17-27; ಲೂಕ 18:18-27
16 ಇಗೋ ಒಬ್ಬ ನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಬೋಧಕನೇ
ಾನು
ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ
ಾವ ಒಳೆ್ಳ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಬೇಕು?”
17 ಆತನು ಅವನಿಗೆ, “ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಕುರಿತು ನನ್ನ ನು್ನ
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
†

19:5 ಆದಿ 2:24; 1 ಕೊರಿ 6:16:

ಇಲ್ಲ.

*

19:12 1 ಕೊರಿ 7:32:

‡

19:7 ಧ

ೕರ್ 24:1.

§

19:9 ಈ ಾಕ್ಯ ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ
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ಏಕೆ ಕೇಳುತಿ್ತೕ ಾ?
ಒಳೆ್ಳಯವನು ಒಬ್ಬ ನೇ.†ಆ ಜೀವಕೆ್ಕ ಸೇರಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ
ದೇವ ಾ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಅದಕೆ್ಕ
ಅವನು, “ಅವು
ಾವುವು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಯೇಸು, “ನರಹತ್ಯ ಾಡ ಾರದು,
ವ್ಯ ಭಿಚಾರ
ಾಡ ಾರದು, ಕದಿಯ ಾರದು, ಸುಳು್ಳ
ಾ ಹೇಳ ಾರದು.
19 ‡ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ನಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ

20 ಆ
ನೆರೆಯವನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕು” ಇವುಗಳೇ ಅಂದನು.
ೌವನಸ್ಥನು
ಆತನಿಗೆ, “ಇವೆಲ್ಲಕೂ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಾನು ನಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಇನೂ್ನ ನನಗೇನು
ಕೊರತೆ ಾಗಿರಬಹುದು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 21 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
ಪೂಣರ್ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಬಯಸುವು ಾದರೆ, ಹೋಗಿ ನಿನಗಿರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾರಿ,
ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡು, ಆಗ ನಿನಗೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಂಪತಿ್ತರುವುದು. ಅನಂತರ
22 ಆದರೆ ಆ
ನೀನು ಬಂದು ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ೌವನಸ್ಥನು ಬಹಳ ಆಸಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ದುಃಖದಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋದನು.
23 ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ, “ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ಪರಲೋಕ
ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ
24
ಸೇರುವುದು ಕಷ್ಟ” ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
“ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು
ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಂಟೆಯು ಸೂಜಿಯ ಕಣಿ್ಣ ನಲಿ್ಲ ನುಗು್ಗವುದು
ಸುಲಭ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು. 25 ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಅ ಾ್ಯ ಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ, “ಹೀಗಿದ್ದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲು
ಾರಿಂ ಾದೀತು?” ಎಂದು
26
§
ಕೇಳಿದರು. ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ನೋಡಿ “ಇದು ಮನುಷ ್ಯ ರಿಂದ ಅ ಾಧ್ಯ.

ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವು ಾಧ್ಯ ವೇ” ಅಂದನು.

ಪರಿ ಾ್ಯ ಗಕೆ್ಕ ನೂರರಷು್ಟ ಪ್ರ ತಿಫಲ
ಾಕರ್ 10:28-31; ಲೂಕ 18:28-30
27 ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು ಆತನನು್ನ, ಇಗೋ,
ಾವು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದೆವು; ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ದೊರಕುವುದು? ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
28 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಹೊಸ ಸೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳ ಾಗ,
ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದವ ಾದ*ನೀವು ಸಹ ಹನೆ್ನರಡು ಸಿಂ ಾಸನಗಳ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆ
ಾ್ಯ ಯತೀರಿಸುವಿರಿ.
29 ಮತು್ತ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಮನೆಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಸಹೋದರರ ಾ್ನ ಗಲಿ,
ಸಹೋದರಿಯರ ಾ್ನ ಗಲಿ, ತಂದೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಾಯಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನ ಗಲಿ,
ಭೂಮಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟರುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ನೂರರಷು್ಟ
30 ಆದರೆ ಈಗ
ಹೊಂದುವನು.
ಅಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಗುವನು.
ದಲಿನವ ಾದ ಬಹು ಮಂದಿ ಕಡೆಯವ ಾಗುವರು ಮತು್ತ ಕಡೆಯವ ಾದ
ಬಹು ಮಂದಿ
ದಲಿನವ ಾಗುವರು.
†
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ಾ್ರ ಾತೋಟದ ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳ ಾಮ್ಯ
“ಪರಲೋಕ
ಾಜ್ಯ ವು ತನ್ನ
ಾ್ರ ಾತೋಟಕೆ್ಕ ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳನು್ನ
ಗೊತು್ತ ಾಡಲು ಬೆಳಗೆ್ಗ ಹೊರಟ ಒಬ್ಬ ತೋಟದ ಯಜ ಾನನಿಗೆ
2 ಅವನು
ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ.
ದಿನಕೆ್ಕ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳ
ಾಣ್ಯ ದಂತೆ
ಕೂಲಿ ಾಳುಗ ಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ
ಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರನು್ನ ಾ್ರ ಾತೋಟಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3 ಅವನು ಪುನಃ ಸು ಾರು*ಒಂಭತು್ತ ಗಂಟೆಗೆ ಸಂತೆಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮ ನೇ ನಿಂತಿದ್ದ ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳನು್ನ
ಕಂಡು, 4 ಅವರಿಗೆ, ‘ನೀವು ಸಹ ನನ್ನ ಾ್ರ ಾತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ; ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಾದ
ಕೂಲಿಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಅಂದನು. ಆಗ ಅವರು ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 5 ಅವನು
ಪುನಃ ಸು ಾರು ಹನೆ್ನರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಮತು್ತ†ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ
ಾಡಿದನು. 6 ಮತೊ್ತಂದು ಾರಿ‡ ಾಯಂ ಾಲ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಅವನು ಹೋಗಿ
ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಸುಮ್ಮ ನೇ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರನು್ನ, ‘ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಇಲಿ್ಲ
ಸುಮ್ಮ ನೇ ನಿಂತಿರುವುದೇಕೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 7 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, ‘ ಾರೂ
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕೂಲಿಗೆ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು, ಆಗ ಅವನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನೀವು ಸಹ
ನನ್ನ ಾ್ರ ಾತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ’ ಅಂದನು. 8 ಸಂಜೆ ಾ ಾಗ ಾ್ರ ಾತೋಟದ
ಯಜ ಾನನು ತನ್ನ ಮೇಲಿ್ವ ಚಾರಕನಿಗೆ, ‘ಆ ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳನು್ನ ಕರೆದು ಕಡೆಗೆ
ಬಂದವರಿಂದ ಾ್ರ ರಂಭಿಸಿ
ದಲು ಬಂದವರ ತನಕ ಕೂಲಿ ಕೊಡು’ ಎಂದು
9
ಹೇಳಿದನು.
ಆಗ ಾಯಂ ಾಲ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ
ಾಡಿದವರು
ಬಂ ಾಗ, ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಸಿಕಿ್ಕತು. 10
ದಲು
ಬಂದವರು ಬಂ ಾಗ ತಮಗೆ, ಹೆಚು್ಚ ದೊರೆಯುವುದೆಂದು ನೆನಸಿದರು. ಆದರೆ
ಅವರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಸಿಕಿ್ಕತು. 11 ಅವರು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ತೋಟದ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಗುಣಗುಟಿ್ಟ, 12 ‘ಕಡೆಗೆ ಬಂದ ಇವರು
ಒಂದು ಗಂಟೆ ಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಾವು ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಬಿಸಲಿನಲಿ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಟು್ಟ
ಕೆಲಸ
ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಅವರನು್ನ ನಮಗೆ ಸಮ ಾಗಿ
ಾಡಿದಿ್ದೕಯೆ’
ಅಂದರು. 13 ಅದಕೆ್ಕ ಯಜ ಾನನು ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ, ‘ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ ಾನು ನಿನಗೆ
ಅ ಾ್ಯ ಯ
ಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯ ಕೆ ್ಕ ಒಪ್ಪಂದ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೆ? 14 ನಿನ್ನ ಕೂಲಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ
ಕಡೆಗೆ ಬಂದವರಿಗೂ ಕೊಡುವುದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ. 15 ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸೊತ್ತನು್ನ ನನ್ನ
ಇಷ್ಟದಂತೆ ಾಡಲು ನನಗೆ ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲ ೕ? ಾನು ಉ ಾರಿ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ
ನೀನೇಕೆ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟು್ಟಕೊಳು್ಳವಿ?’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ಹೀಗೆ§ಕಡೆಯವರು
ದಲಿನವ ಾಗುವರು
ದಲಿನವರು ಕಡೆಯವ ಾಗುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಕಷ್ಟ, ಮರಣ, ಪುನರು ಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಮೂರನೆಯ
ಾರಿ
ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 10:32-34; ಲೂಕ 18:31-35
1

*

20:3 ಮೂಲ: ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ

ಮೂಲ: ಹನೊ್ನಂದು ಗಂಟೆಗೆ.

§
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20:5 ಮೂಲ: ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಮತು್ತ ಒಂಭತು್ತ ಗಂಟೆಗೆ.
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17

ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ
ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಏ ಾಂತ ಾಗಿ ಪಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, 18 “ನೋಡಿರಿ* ಾವು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನನು್ನ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರ
ಮತು್ತ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳ ಕೈ ಗೊಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಡುವರು. ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯನು್ನ
ವಿಧಿಸುವರು. 19 ಆತನನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ
ಾಡುವುದ ಾ ್ಕಗಿಯೂ ಚಾಟಿಗಳಿಂದ
ಹೊಡೆಯುವುದ ಾ ್ಕಗಿಯೂ
ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಾಕುವುದ ಾ ್ಕಗಿಯೂ
ಅನ್ಯ ಜನರ
†
ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುವರು.
ಆದರೆ ಆತನು ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜೀವಿತ ಾಗಿ
ಎಬಿ್ಬ ಸಲ್ಪಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾಕೋಬ,
ೕ ಾನರ ಾಯಿಯ ಬೇಡಿಕೆ
ಾಕರ್ 10:35-45
20 ಆಗ ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಕ್ಕಳ ಾಯಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕ
ಂದಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು; ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಒಂದು ಉಪ ಾರ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು.
21 ಆತನು ಆಕೆಯನು್ನ, “ನಿನ್ನ ಅಪೇ ಏನು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆಕೆ ಆತನಿಗೆ,
“ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲೂ್ಲ
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು ಎಡಗಡೆಯಲೂ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅನುಗ್ರ ಹ
ಾಡಬೇಕು”
ಅಂದಳು. 22 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ, “ನೀವು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದು
ಏನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು.
ಾನು ಕುಡಿಯಬೇ ಾಗಿರುವ ಾನ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ
ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಆಗುವುದೋ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವರು
ಆತನಿಗೆ, “ನಮಿ್ಮಂದ ಆಗುವುದು” ಅಂದರು. 23 ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ
ಾನ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ನೀವು ಕುಡಿಯುವಿರಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಎಡಬಲಗಡೆಗಳಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅನುಗ್ರ ಹ ಾಡುವುದು ನನ್ನ ದಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ
ಅದು
ಾರಿಗೆಂದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ ಾಗಿದೆ
ೕ ಅವರಿಗೇ ಸಿಕು ್ಕವುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
24 ಉಳಿದ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಆ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರ ಮೇಲೆ
ಸಿಟು್ಟ ಗೊಂಡರು. 25 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ,
“ಅನ್ಯ ಜನರ‡ಅಧಿಪತಿಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ
ಾಡು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಅವರ
ಮು ಾ್ಯ ಧಿ ಾರಿಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬ ಾ ಾ ್ಕರದಿಂದ ಅಧಿ ಾರ ನಡೆಸು ಾ್ತರೆ ಎಂದು
ನಿಮಗೆ ಗೊತು್ತ. 26 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಗಿರ ಾರದು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿರಲು
27 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಮುಖ ಾಗಿರಲು
ಬಯಸುವವನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾಗಿರಲಿ.
28
ಬಯಸುವವನು ನಿಮ್ಮ ಾಸ ಾಗಿರಲಿ.
ಾಗೆಯೇ ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು
ಸೇವೆ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ ್ಕಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸೇವೆ
ಾಡುವುದಕೂ ್ಕ, ಅನೇಕರ
ವಿ ೕಚನೆ ಾಗಿ ತನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಈ ಾಗಿ ಕೊಡುವುದಕೂ ್ಕ ಬಂದನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಇಬ್ಬರು ಕುರುಡರಿಗೆ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಕೊಟ್ಟದು್ದ
ಾಕರ್ 10:46-52; ಲೂಕ 18:35-43
*

20:18 ಮ ಾ್ತ 16:21; ಲೂಕ 9:22.

†

20:19 ಹೋಶೇ. 6:2.

‡

20:25 ಲೂಕ 22:25-27.

ಮ ಾ್ತಯನು 20:29
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29 ಅವರು

ಯೆರಿಕೋವಿನಿಂದ, ಹೊರಟುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು
ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿತು. 30 ಆಗ ಾರಿಯ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕುರುಡರಿಬ್ಬರು
ಯೇಸು ಈ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ಕೇಳಿ, “ಕತರ್ನೇ, ಾವೀದ ಕು ಾರನೇ
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕರುಣಿಸು” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. 31 ಆದರೆ ಆ ಗುಂಪಿನವರು, ಸುಮ್ಮ ನಿರಿ
ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸಿದರು. ಅವ ಾದರೋ, “ಕತರ್ನೇ, ಾವೀದ ಕು ಾರನೇ,
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕರುಣಿಸು” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. 32 ಆಗ ಯೇಸು ನಿಂತು
ಅವರನು್ನ ಕರೆದು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 33 ಅವರು, “ಕತರ್ನೇ, ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ಾಣುವಂತೆ ಾಡು” ಅಂದರು.
34 ಆಗ ಯೇಸು ಕನಿಕರಪಟು್ಟ, ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದನು. ಕೂಡಲೇ ಅವರು
ದೃ ಷಿ ್ಟಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.

21

ಯೇಸು ಅರಸನಂತೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 11:1-11; ಲೂಕ 10:29-40;
ೕ ಾ 12:12-19
1 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸಿ ಆಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣಯ
ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಬೇತ್ಫ ಗೆಗೆ ಬಂ ಾಗ 2 ಆತನು ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ
ಕರೆದು, “ನಿಮೆ್ಮ ದುರಿಗಿರುವ ಹಳಿ್ಳ ಗೆ ಹೋಗಿರಿ; ಹೋದಕೂಡಲೆ ಅಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟರುವ
ಕತೆ್ತಯನೂ್ನ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಮರಿಯನೂ್ನ ಾಣುವಿರಿ; ಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ
ನನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ತನಿ್ನರಿ. 3
ಾವ ಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಏ ಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ, ‘ಇವು
ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಿಗೆ ಬೇ ಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿರಿ; ಅವನು ಕೂಡಲೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಕೊಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 4 ಪ್ರ ಾದಿಯ* ಮು ಾಂತರ
ಹೇಳಿದ
ಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಇ ಾಯಿತು; ಅದೇನೆಂದರೆ, 5 †“ಚೀ
ೕನ್
ಪುತಿ್ರ ಯೇ, ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಅರಸನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ; ಆತನು ಾತಿ್ವಕ
ಗುಣವುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೂ ಕತೆ್ತಯನು್ನ,
ೌದು ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತದವ ಾಗಿಯೂ
ಬರು ಾ್ತನೆಂದು” ಹೇಳಿರಿ ಎಂಬುದು. 6 ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಹೋಗಿ ಯೇಸು ತಮಗೆ
ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟಂತೆಯೇ
ಾಡಿದರು. 7 ಕತೆ್ತಯನೂ್ನ ಮರಿಯನೂ್ನ ತಂದು ಅವುಗಳ
ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಾಕಲು ಯೇಸು ಹತಿ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 8 ಆಗ ಜನರ
ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿದರು; ಬೇರೆ ಕೆಲವರು
ಮರಗಳಿಂದ ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹರಡಿದರು. 9 ಆತನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ
ಗುಂ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು,
‡“ ಾವೀದನ ಕು ಾರನಿಗೆ ಹೊಸನ್ನ!
§ಕತರ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರುವವನು ಧನ್ಯ ನು!
ಮೇಲಣ ಲೋಕಗಳಲಿ್ಲ *ಹೊಸನ್ನ!” ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.
ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲು ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಗದ್ದಲ ಾಗಿ, “ಈತನು
ಾರು?” ಅಂದರು. 11 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಗುಂಪಿನ ಜನರು, “ಈತನು ಗಲಿ ಾಯದ
ನಜರೇತಿನ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೇಸು” ಅಂದರು.
10

*
§

21:4 ಯೆ ಾಯ

†

21:5 ಯೆ ಾ 62:11; ಜೆಕ. 9:9

21:9 ಕೀತರ್ 118:25, 26

*

21:9 ರ ಸು.

‡

21:9

ಾವೀದನ ಕು

ಾರನೇ ರ ಸು.

ಮ ಾ್ತಯನು 21:12
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ಮ ಾ್ತಯನು 21:24

ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಾ್ಯ ಾರಸ್ಥರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿದು್ದ; ಆತನ
ಾತಿಗೆ
ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಒಣಗಿಹೋದದು್ದ
ಾಕರ್ 11:11-24; ಲೂಕ 19:45-48
12 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರಲಿ್ಲ
ಾರುವ ಕೊಳು್ಳವ
ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟು್ಟ ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಾರರ ಮೇಜುಗಳನೂ್ನ ಾರಿ ಾಳ
ಾರುವವರ ಾಲ್ಮ ಣೆಗಳನೂ್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿದನು. 13 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, †“ ‘ನನ್ನ
ಮನೆಯು ಾ್ರ ಥರ್ ಾಲಯ ಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ; ಆದರೆ‡ನೀವು ಅದನು್ನ ಕಳ್ಳರ
ಗವಿ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 14 ಆಗ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕುರುಡರೂ ಕುಂಟರೂ
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಆತನು ಅವರನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದನು. 15 ಆದರೆ
ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ ಆತನು ಾಡಿದ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನೋಡಿ ಾಗು “ ಾವೀದನ ಕು ಾರನಿಗೆ ಹೊಸನ್ನ” ಎಂದು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಹುಡುಗರು ಕೂಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ ಕೋಪಗೊಂಡರು. 16 ಆತನಿಗೆ, “ಇವರು
ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರುವೆ ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಯೇಸು, “ ೌದು, ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ,
ಆದರೆ ‘ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಾಯಿಂದಲೂ
ಲೆಕೂಸುಗಳ ಾಯಿಂದಲೂ ನೀನು
ಸೊ್ತೕತ್ರ ವನು್ನ ಸಿದಿ್ಧಗೆ ತಂದಿರುವಿ’ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಎಂ ಾದರೂ ಓದಲಿಲ್ಲ ೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 17 ಬಳಿಕ ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಟು ಬೇ ಾನ್ಯಕೆ ್ಕ
ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಾತಿ್ರ ಮಲಗಿದನು.
18 ಬೆಳಗೆ್ಗ ಯೇಸು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ಹಸಿದಿದ್ದನು. 19 ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರವನು್ನ ಕಂಡು ಅದರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅದರಲಿ್ಲ ಬರೀ
ಎಲೆಗಳು ಾತ್ರ ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅದಕೆ್ಕ, “ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಫಲವು ಫಲಿಸದೆ ಹೋಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಆ ಅಂಜೂರದ ಮರವು
ಒಣಗಿಹೋಯಿತು. 20 ಶಿಷ ್ಯರು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಬೆರ ಾಗಿ, “ಈ ಅಂಜೂರದ ಮರವು
ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲೆ್ಲೕ ಒಣಗಿಹೋಯಿತ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡರು. 21 ಅದಕೆ್ಕ
ಯೇಸು, §“ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ನೀವು ಸಂಶಯಪಡದೆ ನಂಬಿದರೆ ಈ
ಅಂಜೂರದ ಮರಕೆ್ಕ ಾಡಿದಂಥದನು್ನ ನೀವು ಾಡುವಿರಿ ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಈ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ,
‘ನೀನು ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬೀಳು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದೂ
ಆಗುವುದು. 22 ನೀವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವಿರೋ
ಅದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೊಂದುವಿರಿ” ಅಂದನು.
ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಪ್ರ ಶೆ್ನೕ ಾಡಿದು್ದ
ಾಕರ್ 11:27-12:12; ಲೂಕ 20:1-19; 14:16-24
23 ತರು ಾಯ
ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ಬೋಧಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ
ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ಜನರ ಹಿರಿಯರೂ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನೀನು
ಾವ
ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ? ಈ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು
ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 24 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ ಾನೂ
ಸಹ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಒಂದು ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ಅದಕೆ್ಕ ನೀವು ನನಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ ಆಗ
ಾನು ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಇದನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆಂಬುದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
†

‡ 21:13 ಯೆರೆ 7:11
21:13 ಯೆ ಾ 56:7
ರೋ ಾ. 4:20; ಾಕೋಬ 1:6

§
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25

ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವು
ೕ ಾನನಿಗೆ ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿತು
ಪರಲೋಕದಿಂದಲೋ ಅಥ ಾ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಂದಲೋ?” ಅಂದನು. ಆಗ ಅವರು,
“ ‘ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿತೆಂದು’ ಾವು ಹೇಳಿದರೆ, ‘ ಾ ಾದರೆ ನೀವು ಅವನನು್ನ
ಏಕೆ ನಂಬಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಮಗೆ ಕೇಳಿ ಾನು; 26 ‘ಮನುಷ ್ಯ ರಿಂದ ಬಂದಿತೆಂದು’
ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ಜನರ ಭಯವಿದೆ
ೕ ಾನನು ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ” ಎಂಬು ಾಗಿ ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ
ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
27 ಅನಂತರ ಅವರು, “ ಾವರಿಯೆವು” ಎಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ
ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಡುತೆ್ತೕನೋ ಅದನು್ನ
28
ಾನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ?
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವನು
ದಲನೆಯವನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, ‘ಮಗನೇ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಈ ದಿನ ಾ್ರ ಾತೋಟದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ
ಾಡು’
ಎಂದು ಹೇಳಲು 29 ಅವನು ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ, ‘ ಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು’
ಹೇಳಿ ಾ್ದಗೂ್ಯ ತರು ಾಯ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಬದಲಿಸಿ, ತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
30 ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೆಯವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅದೇ
ಾತನು್ನ ಹೇಳಿ ಾಗ
ಅವನು, ‘ ಾನು ಹೋಗುತೆ್ತೕನ ಾ್ಪ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಅವನು ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ.
31 ಅವರಿಬ್ಬರಲಿ್ಲ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆದವನು
ಾರು? ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ
ಅವರು, ‘ ಲನೆಯವನೇ’ ” ಅಂದರು. ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ಸುಂಕದವರೂ,
ವೇಶೆ್ಯ ಯರೂ ನಿಮಗಿಂತ
ದಲು ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಸೇರುವರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ
32
ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಾಕೆಂದರೆ,
ೕ ಾನನು ನೀತಿ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಬೋಧಿಸುವವ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು.
ನೀವು ಅವನನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ;
ಸುಂಕದವರು, ವೇಶೆ್ಯ ಯರು ಅವನನು್ನ ನಂಬಿದರು; ನೀವು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಾ್ದಗೂ್ಯ
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪ ಪಡಲಿಲ್ಲ, ಅವನನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ.
33 “ಮತೊ್ತಂದು
ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ಒಬ್ಬ ಮನೆಯ ಯಜ ಾನನಿದ್ದನು.
*
ಅವನು ಒಂದು
ಾ್ರ ಾತೋಟವನು್ನ ನೆಟು್ಟ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿ ಾಕಿಸಿ,
ಅದರಲಿ್ಲ
ಾ್ರ ಯ ಾಣವನು್ನ
ಾಕಿಸಿ,
ಾವಲು ಗೋಪುರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ,
†
ಾ್ರ ಯ ತೋಟ ಾರರಿಗೆ ಅದನು್ನ ಗುತಿ್ತಗೆಗೆ ಕೊಟು್ಟ, ಅವನು ಬೇರೊಂದು ದೇಶಕೆ್ಕ
34 ಫಲ ಾಲ ಹತಿ್ತರ ಾ ಾಗ ತನಗೆ ಬರಬೇ ಾದ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಹೋದನು.
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದ ಾ ್ಕಗಿ ಆ ತೋಟ ಾರರ ಬಳಿಗೆ ತನ್ನ ಆಳುಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಲು, 35 ತೋಟ ಾರರು ಅವನ ಆಳುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ಒಬ್ಬ ನನು್ನ
ಹೊಡೆದರು, ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕಿದರು, ಇನೊ್ನ ಬ ್ಬ ನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು.
36 ಆ ಯಜ ಾನನು ಪುನಃ
ದಲಿನವರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿ ಆಳುಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು, ಅವರು ಅವರಿಗೂ ಾಗೆಯೇ
ಾಡಿದರು. 37 ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ‘ನನ್ನ
ಮಗನಿ ಾದರೂ ಮ ಾರ್ದೆ ತೋರಿ ಾರು’ ಅಂದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಅವರ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 38 ಆದರೆ ಆ ತೋಟ ಾರರು ಅವನ ಮಗನನು್ನ ಕಂಡು,
‘ಇವನೇ ಉತ್ತ ಾಧಿ ಾರಿ, ಬನಿ್ನ ಇವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕೋಣ, ಇವನ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಾವೇ
ತೆಗೆದುಕೊ ್ಳೕಣ’ ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡು 39 ಅವನನು್ನ
ಹಿಡಿದು ಾ್ರ ಾತೋಟದಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ದೊಬಿ್ಬ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 40 ಾ ಾದರೆ
*
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ಾ್ರ ಾತೋಟದ ಧಣಿಯು ಬಂ ಾಗ ಆ ತೋಟ ಾರರಿಗೆ ಏನು
ಾಡುವನು?”
ಅಂದನು. 41 ಅವರು ಆತನಿಗೆ, “ಆ ಕೆಡುಕರನು್ನ ಕೂ್ರರ ಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಿ ತಕ್ಕ ಾಲಕೆ್ಕ
ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತನಗೆ ಸಲಿ್ಲಸುವಂಥ ಬೇರೆ ತೋಟ ಾರರಿಗೆ ತನ್ನ ತೋಟವನು್ನ ಗುತಿ್ತಗೆಗೆ
ಕೊಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 42 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ‡“ ‘ಮನೆ ಕಟು್ಟ ವವರು
ಬೇಡವೆಂದು ತಿರಸ ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ ಮುಖ್ಯ ಾದ ಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಯಿತು; ಇದು
ಕತರ್ನಿಂದಲೇ ಆಯಿತು; ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಅದು ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ
ಎಂಬ ಾತನು್ನ ನೀವು ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಎಂ ಾದರೂ ಓದಲಿಲ್ಲ ೕ?’ 43 ಆದುದರಿಂದ
ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವು ನಿಮಿ್ಮಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ಅದರ ಫಲಗಳನು್ನ ಕೊಡುವ ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ
ಕೊಡ ಾಗುವುದು. 44 §ಈ ಕಲಿ್ಲ ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವವನು ತುಂಡು ತುಂ ಾಗುವನು;
ಇದು
ಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೋ ಅದು ಅವನನು್ನ ಪುಡಿಪುಡಿ
ಾಡುವುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 45 ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ಫರಿ ಾಯರೂ ಆತನ ಾಮ್ಯ ಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ನೆ ್ನೕ ಕುರಿತು
ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು. ಯೇಸುವನು್ನ
ಬಂಧಿಸಲು ಸಂದಭರ್ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು; 46 ಆದರೆ ಅವರು ಆತನನು್ನ ಬಂಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿದರೂ ಜನರು ಆತನನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ
ಭಯಪಟ್ಟರು.
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ಮದುವೆ ಔತಣದ ಾಮ್ಯ

ಯೇಸು ಪುನಃ ಅವರ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡು ಾ್ತ ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ*
2
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ವು ತನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆಯ ಔತಣವನು್ನ
3 ಅವನು ಮದುವೆಗೆ
ಏಪರ್ಡಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಅರಸನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ.
ಆ ಾ್ವ ನಿತ ಾಗಿದ್ದವರನು್ನ ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ತನ್ನ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು, ಆದರೆ
ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಮನಸಿ್ಸರಲಿಲ್ಲ. 4 ಅರಸನು ತಿರುಗಿ ಬೇರೆ ಆಳುಗಳನು್ನ
ಕರೆದು, ‘ನೀವು ಊಟಕೆ್ಕ ಆ ಾ್ವ ನಿತರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಗೋ, ಔತಣ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ;
ನನ್ನ ಎತು್ತಗಳನೂ್ನ, ಕೊಬಿ್ಬದ ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ವಧಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ಎ ಾ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ;
ಮದುವೆಯ ಔತಣಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿರೆಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಟು್ಟ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 5 ಆದರೆ ಅವರು ಆ ಾ್ವ ನವನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿ, ಒಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ಹೊಲಕೆ್ಕ
ಒಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ಾ್ಯ ಾರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರು; 6 ಉಳಿದವರು ಅವನ ಆಳುಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದು ಅವ ಾನ ಾಡಿ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 7 ಅರಸನು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ,
ಸಿಟು್ಟ ಗೊಂಡು, ತನ್ನ ಸೈ ನ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಆ ಕೊಲೆ ಾರರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಅವರ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಬಿಟ್ಟ ನು. 8 ಆಗ ತನ್ನ ಆಳುಗಳಿಗೆ, ‘ಮದುವೆಯ ಔತಣವು
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ ಸರಿ, ಆದರೆ ಆ ಾ್ವ ನಿತರು
ೕಗ್ಯ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 9 ಆದುದರಿಂದ
ನೀವು ಈಗ ಮುಖ್ಯ ರಸೆ್ತಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಡ ಕಂಡವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮದುವೆಯ ಔತಣಕೆ್ಕ
ಕರೆಯಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಆ ಆಳುಗಳು ಮುಖ್ಯ ರಸೆ್ತಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಟ್ಟ ವರು
ಒಳೆ್ಳಯವರೆನ್ನ ದೇ ಕಂಡವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಹೀಗೆ
1
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11 ಆಮೇಲೆ ಅರಸನು

ಮದುವೆಯ ಮಂಟಪವು ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು.
ಅತಿಥಿಗಳನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ ್ಕಗಿ ಒಳಗೆ ಬಂದನು, ಮದುವೆಯ ಔತಣಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ
ವಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಾಕಿಕೊಳ್ಳದ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಕಂಡು ಅರಸನು, 12 ಅವನಿಗೆ ‘ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ,
ಮದುವೆಯ ಬಟೆ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ನೀನಿಲಿ್ಲ ಹೇಗೆ ಒಳಕೆ್ಕ ಬಂದೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು
ೌನ ಾಗಿದ್ದನು. 13 ಆಗ ಅರಸನು ಸೇವಕರಿಗೆ, ‘ಅವನ ಕೈ ಾಲು ಕಟಿ್ಟ ಅವನನು್ನ
ಹೊರಗೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ನೂಕಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ಗೋ ಾಟವೂ ಕಟಕಟನೆ ಹಲು್ಲ
ಕಡಿ
ೕಣವೂ ಇರುವವು.’ 14 ಹೀಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ ್ಟ ವರು ಬಹು ಜನ, ಆರಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವರು
ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ” ಅಂದನು.
ಸುಂಕದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಾಡಿದು್ದ
ಾಕರ್ 12:13-37; ಲೂಕ 20:20-44
15 ಅನಂತರ ಫರಿ ಾಯರು ಹೊರಟು ಯೇಸುವನು್ನ
ಾತಿನಲಿ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸೋಣ
16
ಎಂದು ಕೂಡಿ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡು
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಹೆರೋದ್ಯರ
ತೆ ಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ನೀನು ಸತ್ಯ ವಂತನು,
ದೇವರ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವವನು, ಾರಿಗೂ ಹೆದರದವನು; ನೀನು
ಜನರ ಾ ಣ್ಯಕೆ ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ಾತ ಾಡುವವನಲ್ಲ ಎಂದು ಬಲೆ್ಲವು. 17 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ಕೈ ಸರನಿಗೆ ಸುಂಕ ಕೊಡುವುದು ನಿಯಮ ಬದ್ಧ ೕ? ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ?
ನಮಗೆ ಹೇಳು” ಅಂದರು. 18 ಯೇಸು ಅವರ ಕೆಡುಕನು್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡವ ಾಗಿ,
“ಕಪಟಿಗಳೇ, ನನ್ನ ನು್ನ ಏಕೆ ಪರೀ
ಾಡುತಿ್ತೕರಿ? 19 ಸುಂಕಕೆ್ಕ ಕೊಡುವ ಾಣ್ಯ ವನು್ನ
ನನಗೆ ತೋರಿಸಿರಿ” ಅನ್ನಲು ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಾಣ್ಯ ವನು್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು.
20 ಆತನು, “ಈ ಸ್ವರೂಪವು ಈ ಮುದೆ್ರ ಯೂ
ಾರದು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ
21 ಅವರು, “ಕೈ ಸರನದು” ಅಂದರು.
ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, †“ ಾ ಾದರೆ

ಕೈ ಸರನದನು್ನ ಕೈ ಸರನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ; ದೇವರದನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 22 ಅವರು ಈ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋದರು.
ಪುನರು ಾ್ಥನದ ವಿಷಯವನು್ನ ಪ್ರ ಶಿ್ನ ಸಿದು್ದ
23 ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲ ಎಂದು
ಾದಿಸುವ ಕೆಲವು ಸದು್ದ ಾಯರು
24
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.
ಇವರು ಆತನಿಗೆ, “ಬೋಧಕನೇ, ‡‘ಒಬ್ಬ ನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ
ಸತ್ತರೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಅವನ ತಮ್ಮ ನು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಿಗೆ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು
ೕಶೆಯು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.’ 25 ಆದರೆ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಏಳು
ಮಂದಿ ಸಹೋದರರಿದ್ದರು.
ದಲನೆಯವನು ಮದುವೆ ಆಗಿ ತೀರಿಹೋದನು.
ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಾರಣ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ನು; 26 ಅದರಂತೆ
ಎರಡನೆಯವನೂ ಮೂರನೆಯವನೂ ಾಗೆಯೇ ಏಳನೆಯವನ ವರೆಗೂ ಾಡಿದರು.
27 ಅವರೆಲ್ಲರು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಆ ಹೆಂಗಸೂ ಸತ್ತಳು. 28 ಾ ಾದರೆ ಪುನರು ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ಆಕೆ ಆ ಏಳು ಮಂದಿಯಲಿ್ಲ
ಾರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿರುವಳು?
ಆಕೆಯನು್ನ
29
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಪ್ರ ಶಿ್ನ ಸಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು
ಉತ್ತರ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ, §“ನೀವು ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವ ಾ್ನ ದರೂ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯ ಾ್ನ ದರೂ
†
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ಸರಿ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ತಪು ್ಪ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯದಲಿ್ಲದಿ್ದೕರಿ;
ಪುನರು ಾ್ಥನ ಾದ
ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಡುವುದೂ
ಇಲ್ಲ; ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವದೂತರಂತೆ ಅವರು ಇರು ಾ್ತರೆ. 31 ಸತ್ತವರ
ಪುನರು ಾ್ಥನದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳಬೇ ಾದರೆ, 32 *‘ ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರು,
ಇ ಾಕನ ದೇವರು,
ಾಕೋಬನ ದೇವರು’ ಎಂದು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ನುಡಿದಿದ್ದನು್ನ
ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲವೇ. ಆತನು ಸತ್ತವರಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜೀವಿಸುವವರಿಗೆ
ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 33 ಜನರ ಗುಂಪು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಆತನ
ಬೋಧನೆಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.
ಮುಖ್ಯ ಾದ ಆ

34

ಯೇಸು ಸದು್ದ ಾಯರನು್ನ ಸದಿ್ದಲ್ಲದವರ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆಂದು ಫರಿ ಾಯರು
35 ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬ ಧ
ಕೇಳಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರಿ ಬಂದರು.
ೕರ್ಪದೇಶಕನು
ಆತನನು್ನ ಪರೀ
ಾಡಬೇಕೆಂದು, 36 “ಗುರುವೇ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ
ಾವ
37
ಆ
ಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ
ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,
†“ ‘ನಿನ್ನ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಕತರ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಪೂಣರ್ಹೃ ದಯದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ
ಪೂಣರ್ ಾ್ರ ಣದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದಲೂ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕು’ 38 ಎಂಬ
ಆ ಯೇ ಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ ಮತು್ತ
ದಲನೆಯದು. 39 ಇದಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾದ
ಎರಡನೆಯ ಆ
ಾವುದೆಂದರೆ,‡‘ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನು್ನ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕು’ ಎಂಬುದೇ. 40 ಈ ಎರಡು ಆ ಗಳಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಧಮರ್ನಿಯಮವೂ
ಪ್ರ ಾದ ಾಗ್ರ ಂಥಗಳೂ ಆ ಾರ ಾಗಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಾವೀದನ ಮಗನು ಎಂಬ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಪ್ರ ಶೆ್ನ

ಾಡಿದು್ದ

ಫರಿ ಾಯರು ಕೂಡಿಬಂದಿರ ಾಗಿ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, 42 “ಬರಬೇ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ? ಆತನು
ಾರ ಮಗನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ 43 ಅವರು ಆತನಿಗೆ, “ ಾವೀದನ ಮಗನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ
ಆತನು, “ ಾ ಾದರೆ, ಾವೀದನೇ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಪೆ್ರ ೕರಣೆಯಿಂದ ಆತನನು್ನ ಕತರ್ನು
ಎಂದು ಕರೆದಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ?
41

44 §“

‘ ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ

ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು’ ಎಂದು

ಾಕುವ ತನಕ

ಕತರ್ನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ನುಡಿದನು.
45 ಈ
ಾತಿನಲಿ್ಲ ಾವೀದನೇ ಆತನನು್ನ ‘ಕತರ್ನೆಂದು’ ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅವನಿಗೆ
ಮಗ ಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?” ಅಂದನು. 46 ಅದಕೆ್ಕ ಉತ್ತರ ಾಗಿ
ಾರೂ ಒಂದು
ಾತ ಾ್ನದರೂ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳ ಾರದೆ ಹೋದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಆತನನು್ನ
ಪ್ರ ಶಿ್ನ ಸಲು ಾರೂ ಧೈ ಯರ್ಪಡಲಿಲ್ಲ.
*
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ಯೇಸು
ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳನೂ್ನ ಫರಿ ಾಯರನೂ್ನ ಗದರಿಸಿದು್ದ; ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದುಃಖಪಟ್ಟದು್ದ
ಾಕರ್ 12:38-40; ಲೂಕ 20:45-47
1 ತರು ಾಯ ಯೇಸು ಜನರ ಗುಂಪಿಗೂ ಾಗು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
2 “ ಾಸಿ್ತ ಗಳೂ ಫರಿ ಾಯರೂ
ೕಶೆಯ
ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ*ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ;
್ರ
3

ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಏನೆ ಾ್ಲ ಆ ಾಪಿಸು ಾ್ತರೋ ಅದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಯಿರಿ; ಆದರೆ ಅವರ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆಯಬೇಡಿರಿ;
ಅವರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆಯೇ ಹೊರತು ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 4 †ಅವರು

ಾರ ಾದ ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಜನರ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸು ಾ್ತರೆ;
ಆದರೆ
ಾ ಾದರೋ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಾದರೂ ಅವುಗಳನು್ನ‡ಮುಟ್ಟಲೊಲ್ಲರು.
5 ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಜನರು ನೋಡಬೇಕೆಂದು
ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಾವು ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವ§ ಾಪಕಪಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಅಗಲ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ತಮ್ಮ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳ
6 ಇದಲ್ಲದೆ ಔತಣ ಉತ್ಸ ವಗಳಲಿ್ಲ
ಗೊಂಡೆಗಳನು್ನ ಉದ್ದ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
ಪ್ರ ಥಮ ಾ್ಥನ, ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಪೀಠಗಳು; 7 ಅಂಗಡಿ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ
ನಮ ಾ ್ಕರಗಳು, ಜನರಿಂದ ‘ಗುರುಗಳೆನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವುದು,’ ಇವುಗಳೇ ಅವರಿಗೆ
ಇಷ್ಟ. 8 ಆದರೆ ನೀವು ‘ಬೋಧಕರೆನಿ್ನ ಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ;’ ಏಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೊಬ್ಬ ನೇ
9 ಇದಲ್ಲದೆ
ನಿಮಗಿರುವ ಬೋಧಕನು ಮತು್ತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರರು.
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಾರನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಡಿರಿ; ಏಕೆಂದರೆ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರು ಾತನೊಬ್ಬ ನೇ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ 10 ಮತು್ತ ‘ಗುರುವೆಂದು’
ಅನಿ್ನ ಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ;
ಏಕೆಂದರೆ,
ಕಿ್ರ ಸ್ತನೊಬ್ಬ ನೇ ನಿಮಗಿರುವ ಗುರುವು
11 ಆದರೆ*ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚ ನವನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾಗಿರಬೇಕು.
12 ತನ್ನ ನು್ನ

ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಳು್ಳವವನು
ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವನು,
ತನ್ನ ನು್ನ
ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವವನು
ಹೆಚಿ್ಚ ಸಲ್ಪಡುವನು.
13 “ಅ
್ಯ ೕ, ಕಪಟಿಗ ಾದ
ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ, ಪರಲೋಕ
ಾಜ್ಯ ದ
ಾಗಿಲನು್ನ ಮನುಷ ್ಯ ರ ಎದುರಿಗೆ ಮುಚಿ್ಚ ಬಿಡುತಿ್ತೕರಿ.
ನೀವಂತೂ
ಒಳಕೆ್ಕ
ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ,
ಒಳಕೆ್ಕ
ಪ್ರ ವೇಶಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವವರನೂ್ನ
14
ಪ್ರ ವೇಶಿಸಗೊಡಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ.
ಅ
್ಯ ೕ, ಕಪಟಿಗ ಾದ† ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೇ,
ಫರಿ ಾಯರೇ ಜನರು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಉದ್ದ ಾದ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗಳನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತೕರೀ. ನೀವು ವಿಧವೆಯರ ಮನೆಗಳನು್ನ ನುಂಗಿ ನಟನೆ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.
ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಹೆಚಿ್ಚ ನ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವಿರಿ.
15 “ಅ
್ಯ ೕ, ಕಪಟಿಗ ಾದ
ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ, ನೀವು ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಮ ಾಂತರಗೊಳಿ್ಳ ಸುವುದ ಾ ್ಕಗಿ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಸಮುದ್ರ ವನೂ್ನ
*
§
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†
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ಸು ಾ್ತಡಿಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತೕರಿ; ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಮತಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ
ನಿಮಗಿಂತ ಎರಡರಷು್ಟ ನರಕಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ಾಗ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.
16 “ಅ
್ಯ ೕ, ಕುರುಡು
ಾಗರ್ದಶಿರ್ಗಳೇ, ‘ಒಬ್ಬ ನು ದೇ ಾಲಯದ
ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ಅದೇನು ಆಣೆಯಲ್ಲ ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ನು
ದೇ ಾಲಯದ ಚಿನ್ನ ದ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ಅದನು್ನ ನಡಿಸಲೇಬೇಕು’
17 ಕುರುಡರೇ, ಮೂಖರ್ರೇ,
ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ.
ಾವುದು ಹೆಚಿ್ಚ ನದು?
18 ಮತು್ತ
ಚಿನ್ನ ೕ, ಚಿನ್ನ ವನು್ನ ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠ
ಾಡುವ ದೇ ಾಲಯ ೕ?
‘ಒಬ್ಬ ನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ಅದೇನು ಆಣೆಯಲ್ಲ

ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ, ಆದರೆ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಾಣಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ
ಅದನು್ನ ನಡಿಸಲೇಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. 19 ಕುರುಡರೇ, ಮೂಖರ್ರೇ,
ಾವುದು ಹೆಚಿ್ಚ ನದು?
ಾಣಿಕೆ
ೕ, ಆ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠ
ಾಡುವ
20
ಯಜ್ಞವೇದಿ
ೕ?
ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ
ಾವ ಾದರೂ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ
ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ಅದರ ಮೇಲೆಯೂ, ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆಯೂ
ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡ ಾ ಾಯಿತು. 21 ಮತು್ತ
ಾವ ಾದರೂ ದೇ ಾಲಯದ
ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ಅದರ ಮೇಲೆಯೂ, ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡು ಾತನ
ಮೇಲೆಯೂ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡ ಾ ಾಯಿತು. 22 ಮತು್ತ ಪರಲೋಕದ ಮೇಲೆ
ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ದೇವರ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆಯೂ ಅದರಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರು ಾತನ
23 ಅ
ಮೇಲೆಯೂ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡ ಾ ಾಯಿತು.
್ಯ ೕ, ಕಪಟಿಗ ಾದ
ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ, ನೀವು ಪುದೀನ, ಮರುಗಪತೆ್ರ, ಸಬಸಿಗೆಸೊಪು ್ಪ,
ಜೀರಿಗೆಗಳಲಿ್ಲ ದಶಮ ಾಗವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ ಸರಿ, ಆದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ
ಮುಖ್ಯ ಾದುದನು್ನ ಅಂದರೆ
ಾ್ಯ ಯವನೂ್ನ, ಕರುಣೆಯನೂ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು; ಅವುಗಳನೂ್ನ ಬಿಡ ಾರದು. 24 ಕುರುಡ
ಾಗರ್ದಶಿರ್ಗಳೇ, ನೀವು‡ಸೊಳೆ್ಳೕ ಸೋಸುವವರು, ಆದರೆ ಒಂಟೆ ನುಂಗುವವರು.
25 “ಅ
್ಯ ೕ, ಕಪಟಿಗ ಾದ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ, ನೀವು
ಾತೆ್ರ,
ಬಟ್ಟಲು ಇವುಗಳ ಹೊರ ಾಗವನು್ನ ಶುಚಿ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಒಳಗೆ
26 ಕುರುಡ ಾದ
ಸುಲಿಗೆಯಿಂದಲೂ, ದು ಾಶೆಯಿಂದಲೂ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ.
ಫರಿ ಾಯನೇ,
ದಲು ಾತೆ್ರ ಬಟ್ಟಲುಗಳ ಒಳ ಾಗವನು್ನ ಶುಚಿ ಾಡು, ಆಗ
ಅವುಗಳ ಹೊರ ಾಗವೂ ಶುಚಿ ಾಗುವುದು.
27 “ಅ
್ಯ ೕ, ಕಪಟಿಗ ಾದ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ ನೀವು ಸುಣಾ್ಣ
ಹಚಿ್ಚದ ಸ ಾಧಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ; ಇವು ಹೊರಗೆ ಸುಂದರ ಾಗಿ
ಾಣುತ್ತವೆ.
ಒಳಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಸತ್ತವರ ಎಲುಬುಗಳಿಂದಲೂ ಎ ಾ್ಲ
ಹೊಲಸಿನಿಂದಲೂ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. 28 ಾಗೆಯೇ ನೀವು ಸಹ ಹೊರಗೆ ಜನರಿಗೆ
ನೀತಿವಂತರಂತೆ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಕಪಟ ಮತು್ತ ಅಕ್ರ ಮದಿಂದ
ತುಂಬಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 29 ಅ
್ಯ ೕ, ಕಪಟಿಗ ಾದ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ,
ನೀವು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಸ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ, ನೀತಿವಂತರ ಗೋರಿಗಳನು್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿ,
30 ‘ ಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದ ಾಪದಲಿ್ಲ
‡
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ಾಲು ಾರ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ’ ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ.
ಾ ಾದರೆ ನೀವು ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ
ಕೊಂದವರ ಮಕ್ಕಳೇ
ೌದು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಾ ಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
32 ಒಳೆ್ಳಯದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಾಪದ ಅಳತೆಯನು್ನ ಪೂತಿರ್ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.
33
ಾವುಗಳೇ, ಸಪರ್ಜಾತಿಯವರೇ, ನರಕದಂಡನೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ನೀವು
ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ? 34 ಆದುದರಿಂದ ನೋಡಿರಿ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ
ಾನಿಗಳನೂ್ನ
ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ; ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ನೀವು
31

ಕೊಲು್ಲವಿರಿ, ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಾಕುವಿರಿ; ಕೆಲವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ
ಚಾಟಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಅಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಹೋಗುವಿರಿ. 35 §ಹೀಗೆ
ನೀತಿವಂತ ಾದ ಹೇಬೆಲನ ರಕ್ತವು
ದಲುಗೊಂಡು ನೀವು ದೇ ಾಲಯಕೂ ್ಕ
ಯಜ್ಞವೇದಿಗೂ ನಡುವೆ ಕೊಂದು ಾಕಿದ ಬರಕೀಯನ ಮಗ ಾದ ಜಕರೀಯನ
ರಕ್ತದವರೆಗೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ನೀತಿವಂತರ ರಕ್ತಸುರಿಸಿದ
ಅಪ ಾಧವು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುವುದು. 36 ಇದೆ ಾ್ಲ ಈ ಸಂತತಿಯವರ
ಮೇಲೆ ಬರುವುದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
37 “ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಾ್ರ ಣತೆಗೆಯುವವಳೇ,
ದೇವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ವರನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲು್ಲವವಳೇ!*ಕೋಳಿ ತನ್ನ
ಮರಿಗಳನು್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹುದುಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ನನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಾರಿ ಮನಸಿ್ಸ ತು್ತ; ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು.
38 ನೋಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯು ನಿಮಗೆ ಬರಿ ಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. 39 ಈಗಿಂದ,†‘ಕತರ್ನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರುವವನು ಧನ್ಯ ನು ಎಂದು ನೀ ಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳುವ ತನಕ ನೀವು
ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ’ ” ಅಂದನು.
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ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಾಶನವನೂ್ನ, ಯುಗದ ಸ ಾಪಿ್ತಯನೂ್ನ ಕುರಿತು ಯೇಸು
ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 13:1-31; ಲೂಕ 21:5-33
1 ತರು ಾಯ ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುತಿ್ತರಲು ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು
ದೇ ಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ತೋರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆತನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 2 ಆದರೆ
ಅದಕೆ್ಕ ಉತ್ತರ ಾಗಿ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡುತಿ್ತೕರಲ್ಲವೇ? ಇಲಿ್ಲ
ಕಲಿ್ಲ ನ ಮೇಲೆ ಕಲು್ಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಎ ಾ್ಲ ಕೆಡವಲ್ಪಡುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು.
3 ಬಳಿಕ ಆತನು ಎಣೆ್ಣಯ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ
ಬಳಿಗೆ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಬಂದು, “ಇವೆಲ್ಲವೂ
ಾ ಾಗ ಸಂಭವಿಸುವುದು? ನಿನ್ನ
*ಬರೋಣಕೂ್ಕ ಲೋಕದ ಸ ಾಪಿ್ತಗೂ ಸೂಚನೆಯೇನು?” ನಮಗೆ ಹೇಳು ಅನ್ನಲು
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ ಾರೊಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. 5 ಏಕೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು
ಬಂದು, ‘ ಾನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅನೇಕರನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸುವರು.
4

§
†
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6

ಇದಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧಗ ಾಗುವುದನೂ್ನ ಯುದ್ಧಗ ಾಗುವ ಸೂಚನೆಯ ಸುದಿ್ದಗಳನೂ್ನ
ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಕಳವಳಪಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಏಕೆಂದರೆ ಹೀ ಾಗುವುದು
ಅಗತ್ಯ. ಆದರೂ ಇದು ಇನೂ್ನ ಅಂತ್ಯ ಾಲವಲ್ಲ. 7 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಜನರು, ಾಜ್ಯ ಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಜ್ಯ ವೂ ಏಳುವವು; ಮತು್ತ ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ಬರಗಳು
ಬರುವವು, ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ಭೂಕಂಪಗಳು ಆಗುವವು; 8 ಇವೆ ಾ್ಲ (ನೂತನ ಾಲವು ಹುಟು್ಟವ)
ಪ್ರ ಸವವೇದನೆಯ ಾ್ರ ರಂಭ.
9 “ಆಗ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿ ಕೊಲು್ಲವರು; ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ
ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು. 10 ಆಗ ಅನೇಕರು
ಎಡವಿ ಹಿಂಜರಿದು ಒಬ್ಬರನೊ್ನ ಬ ್ಬರು ಹಿಡಿದುಕೊಡುವರು; ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ದೆ್ವೕಷ
ಾಡುವರು. 11 ಬಹು ಮಂದಿ ಸುಳು್ಳಪ ್ರ ಾದಿಗಳು ಸಹ ಎದು್ದ ಅನೇಕರನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸುವರು. 12 ಇದಲ್ಲದೆ ಅಧಮರ್ವು ಹೆಚಾ್ಚ ಗುವುದರಿಂದ ಬಹು ಜನರ
ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ತಣ್ಣ ಾಗಿ ಹೋಗುವುದು. 13 ಆದರೆ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಾಳುವವನು ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದುವನು. 14 ಇದಲ್ಲದೆ† ಾಜ್ಯ ದ ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಸವರ್ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾ ಾಗಿ ಾರಲ್ಪಡುವುದು; ಆಗ ಅಂತ್ಯ ವು ಬರುವುದು.

“ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾನಿಯೇಲನು ಹೇಳಿದ ಾಗೆ‡ವಿ ಾಶ ಾರಕ, ವಿ ಾರ
ವಸು್ತ ಪವಿತ್ರ
ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡು ಾಗ (ಇದನು್ನ
ಓದುವವನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ) 16 ಯೂ ಾಯದಲಿ್ಲರುವವರು ಬೆಟ್ಟ ಗಳಿಗೆ
ಓಡಿಹೋಗಲಿ; 17 ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವವನು ತನ್ನ ಮನೆ
ಳಗಿರುವುದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗದಿರಲಿ, 18 ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವವನು ತನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ
19 ಆದರೆ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗದಿರಲಿ.
ಬಸುರಿಯರಿಗೂ, ಾಣಂತಿಯ ಾಗಿರುವ ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಅ
್ಯ ೕ ಕಷ್ಟ. 20 ನಿಮ್ಮ
ಪ ಾಯನವು ಚಳಿ ಾಲದ ಾ್ಲಗಲಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಆಗ ಾರದೆಂದು
21 ಏಕೆಂದರೆ ಲೋಕದ ಅರಂಭದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ.
ಆಗದಿರುವಂಥದು್ದ, ಇನು್ನ ಮೇಲೆಯೂ ಆಗದಿರುವಂತಹ ಮ ಾ ಸಂಕಟವು
ಅಂದು ಉಂಟಾಗುವುದು. 22 ಕತರ್ನು ಆ ದಿನಗಳನು್ನ ಕಡಿಮೆ
ಾಡದಿದ್ದರೆ
ಒಬ್ಬ ನರ ಾ್ರ ಣಿ ಾದರೂ ಉಳಿಯನು; ಆದರೆ ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಆ ದಿನಗಳನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಾಡುವನು. 23 ಆಗ
ಾ ಾದರು ನಿಮಗೆ, ‘ಇಗೋ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ, ಅಗೋ ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಂಬಬೇಡಿರಿ.
24 ಸುಳು್ಳ ಕಿ್ರ ಸ್ತರೂ,
ಸುಳು್ಳಪ ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಎದು್ದ
ಾಧ್ಯ ಾದರೆ ದೇವರು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರನು್ನ ಸಹ
ೕಸಗೊಳಿಸುವುದಕೊ ೕ್ಕ ಸ ್ಕರ ಮ ಾ ಸೂಚಕ
ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಾಡಿ ತೋರಿಸುವರು. 25 ನೋಡಿರಿ,
26 ಆದ ಾರಣ
ಾನು ಮುಂಚಿತ ಾಗಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಾ ಾದರು ನಿಮಗೆ, ‘ಅಗೋ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದನೆಂದು’ ಹೇಳಿದರೆ
ಅಡವಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋಗಬೇಡಿರಿ; ‘ಇಗೋ ಒಳಕೋಣೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂದು’ ಹೇಳಿದರೆ
27 ಹೇಗೆ ಮಿಂಚು ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟ ಪಶಿ್ಚಮದ ವರೆಗೂ
ನಂಬಬೇಡಿರಿ.
15

†

24:14 ಮ ಾ್ತ 4:23; ರೋ
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ಹೊಳೆಯುತ್ತದೋ ಾಗೆಯೇ ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನ ಬರುವಿಕೆಯೂ ಆಗುವುದು.
28 §ಹೆಣ ಬಿದ್ದಲಿ್ಲ ಹದು್ದಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವವು.
29 “ಆ ದಿನಗಳ ಸಂಕಟವು ಮುಗಿದಕೂಡಲೆ ಸೂಯರ್ನು ಕತ್ತ

ಾಗಿ ಹೋಗುವನು,
ಚಂದ್ರ ನು ಬೆಳಕು ಕೊಡದೆ ಇರುವನು, ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳು ಆ ಾಶದಿಂದ ಉದುರುವವು,
ಆ ಾಶದ ಶಕಿ್ತಗಳು ಕದಲುವವು. 30 ಆಗ*ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ
ಗುರುತು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾಣಬರುವವು.
ಆಗ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಕುಲದವರು ಎದೆಬಡಕೊಳು್ಳವರು, ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ಬಲದಿಂದಲೂ,
ಬಹು ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ ಆ ಾಶದ ಮೇಘಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುವುದನು್ನ ಾಣುವರು.
31 ಆತನು ತನ್ನ ದೂತರನು್ನ ತುತೂ್ತರಿಯ ಮ ಾ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವನು.
ಅವರು ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರನು್ನ ಆ ಾಶದ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು
ಕಡೆಯವರೆಗೆ ಾಲು ್ಕ ದಿಕು ್ಕಗಳಿಂದ ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸುವರು.
ಅಂಜೂರ ಮರದ ದೃ ಾ್ಟಂತ
“ಅಂಜೂರ ಮರದ ದೃ ಾ್ಟಂತದಿಂದ ಬುದಿ್ಧಕಲಿಯಿರಿ. ಅದರ ಕೊಂಬೆ
ಇನು್ನ ಎಳೆಯ ಾಗಿದು್ದ ಎಲೆ ಬಿಡು ಾಗ ಬೇಸಿಗೆಯು ಹತಿ್ತರ ಾಯಿತೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರ ಾ್ಲ. 33 ಾಗೆಯೇ ನೀವು ಸಹ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡು ಾಗ†ಆ
ದಿನವು ಹತಿ್ತರವಿದೆ, ಹೊಸಿ್ತಲಲೆ್ಲೕ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 34 ಇದೆ ಾ್ಲ ಆಗುವ
ತನಕ ಈ ಸಂತತಿಯು ಅಳಿದುಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 35 ‡ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳು ಅಳಿದುಹೋಗುವವು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಾಕ್ಯ ಗ ೕ
32

ಅಳಿದುಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬರುವ ಸಮಯ ತಿಳಿಯದ ಾರಣ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಯೇಸು ಬೋಧಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 13:32-37; ಲೂಕ 21:34-36; 19:12-27
36 “ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ದಿನವನು್ನ ಕುರಿತು ಆ ಗಳಿಗೆಯನು್ನ ಕುರಿತು, ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ
ಾತ್ರ
ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಮ ಾ್ತರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು; ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೂತರಿಗೂ
ಕೂಡ ತಿಳಿಯದು, ಮಗನಿಗೂ ತಿಳಿಯದು, 37 §ನೋಹನ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿದ್ದ ೕ
38 ಹೇಗೆಂದರೆ
ಾಗೆಯೇ ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನ ಬರೋಣವು ಇರುವುದು.
ಜಲಪ್ರಳಯಕೆ್ಕ ಮುಂಚಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೋಹನು ಾವೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿದ ದಿನದ ತನಕ
ಜನರು ತಿನು್ನ ಾ್ತ, ಕುಡಿಯು ಾ್ತ, ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ, ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡು ಾ್ತ
ಇದ್ದರು. 39 ಪ್ರಳಯದ ನೀರು ಬಂದು ಎಲ್ಲರನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ತನಕ
ಅವರು ಏನೂ ತಿಳಿಯದೆ ಇದ್ದರ ಾ್ಲ. ಅದರಂತೆಯೇ ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ಬರುವ
40 ಆಗ ಇಬ್ಬರು ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವರು; ಒಬ್ಬ ನು
ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವುದು.
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವನು, ಒಬ್ಬ ನು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಡುವನು. 41 ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರು
ಬೀಸುವ ಕಲಿ್ಲ ನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಬೀಸುತಿ್ತರುವರು; ಒಬ್ಬಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವಳು,
ಇನೊ್ನ ಬ ್ಬಳು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಡುವಳು.
§
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42 “ಹೀಗಿರ

ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕತರ್ನು ಬರುವ ದಿನವು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ
43 *ಕಳ್ಳ ನು ಬರುವ ಗಳಿಗೆ ಮನೆಯ ಯಜ ಾನನಿಗೆ
ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ.
ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕ ಾ್ನ
ಾಕಗೊಡಿಸದೇ ಾಯುತಿ್ತದ್ದನೆಂದು
44 ಆದ ಾರಣ ನೀವು ಸಹ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ; ನೀವು ನೆನಸದ
ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ಬರು ಾ್ತನೆ. 45 ಾ ಾದರೆ ಯಜ ಾನನು ತನ್ನ
ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹೊತು್ತ ಹೊತಿ್ತಗೆ ಆ ಾರ ಕೊಡುವುದ ಾ ್ಕಗಿ ಅವರ ಮೇಲಿರಿಸಿದ
46 ಯಜ ಾನನು
ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ, ವಿವೇಕಿಯೂ ಆದಂಥ ಆಳು
ಾರು?
ಬರು ಾಗ
ಾವ ಆಳು ಹೀಗೆ
ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾಣುವನೋ ಆ ಆಳು
ಧನ್ಯ ನು. 47 ಅಂಥವನನು್ನ ಅವನು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಆಸಿ್ತಯ ಮೇಲಿ್ವ ಚಾರಕನ ಾ್ನ ಗಿ
ನೇಮಿಸುವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 48 ಆದರೆ ಆ ದುಷ್ಟ ಆಳು,
‘ನನ್ನ ಯಜ ಾನನು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ತಡ
ಾಡು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ
ಅಂದುಕೊಂಡು 49 ತನ್ನ
ತೆ ಆಳುಗಳನು್ನ ಹೊಡೆಯುವುದಕೂ ,್ಕ ಕುಡುಕರ
ಸಂಗಡ ತಿನು್ನ ವುದಕೂ ್ಕ, ಕುಡಿಯುವುದಕೂ ್ಕ ಾ್ರ ರಂಭಿಸಿ ಾದರೆ, 50 ಅವನು ನೆನಸದ
ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ, ತಿಳಿಯದ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಆ ಆಳಿನ ಯಜ ಾನನು ಬಂದು
ಅವನನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಗಿ ದಂಡಿಸಿ 51 ಕಪಟಿಗಳಿಗೆ ಆಗತಕ್ಕ ಗತಿಯನು್ನ ಅವನಿಗೂ
ಾಡುವನು. ಅಲಿ್ಲ ಗೋ ಾಟವೂ ಕಟಕಟನೆ ಹಲು್ಲ ಕಡಿ
ೕಣವೂ ಇರುವವು.
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ಹತು್ತಮಂದಿ ಕನೆ್ಯಯರ ಾಮ್ಯ

“ಪರಲೋಕ
ಾಜ್ಯ ವು
ತಮ್ಮ
ದೀ ಾರತಿಗಳನು್ನ*ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಮದಲಿಂಗನನು್ನ ಸಂಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟಂತಹ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಕನಿ್ನಕೆಯರಿಗೆ
ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. 2 ಅವರಲಿ್ಲ ಐದು ಮಂದಿ ಬುದಿ್ಧವಂತೆಯರು, ಐದು ಮಂದಿ
ಬುದಿ್ಧಹೀನರು. 3 ಅವಿವೇಕಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೀ ಾರತಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು, ಆದರೆ
ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 4 ಆದರೆ ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾದ ಕನಿ್ನಕೆಯರು
ತಮ್ಮ ದೀ ಾರತಿಗ ಂದಿಗೆ
ಾತೆ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
5 ಮದಲಿಂಗನು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ತಡ ಾಡಲು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತೂಕಡಿಸಿ ನಿದಿ್ರ ಸಿದರು.
6 ಆದರೆ ಅಧರ್ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ, ‘ಇಗೋ, ಮದಲಿಂಗನು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಅವನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಹೊರಡಿರಿ’ ಎಂಬ ಕೂಗು ಕೇಳಿಸಿತು. 7 ಆಗ ಆ ಕನಿ್ನಕೆಯರೆಲ್ಲರು
ಎಚೆ್ಚತು್ತ ತಮ್ಮ ದೀ ಾರತಿಗಳನು್ನ ಸರಿ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 8 ಆಗ ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾದ
ಕನಿ್ನಕೆಯರು ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾಗಿದ್ದ ಕನಿ್ನಕೆಯರಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಕೊಡಿರಿ. 9 ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೀಪಗಳು ಆರಿಹೋಗುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ
ಆ ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾದ ಕನಿ್ನಕೆಯರು, ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ‘ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ
ಾಲದೆ ಹೋದೀತು; ನೀವು
ಾರುವವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರೆ
ಒಳೆ್ಳಯದು’ ಅಂದರು. 10 ಅವರು ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋ ಾಗ
ಮದಲಿಂಗನು ಬಂದನು.
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದವರು ಅವನ ಸಂಗಡ ಮದುವೆಯ
ಮನೆ
ಳಗೆ ಹೋದರು, ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚ್ಚ ಾಯಿತು. 11 ಅನಂತರ ಉಳಿದ
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ಕನಿ್ನಕೆಯರು ಸಹ ಬಂದು, ‘ಕತರ್ನೇ, ಕತರ್ನೇ, ನಮಗೆ ಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿರಿ’ ಅಂದರು.
12 ಆದರೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಾಗಿ, ‘ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಾನರಿಯೆನೆಂದು ನಿಮಗೆ
13
ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ’ ಅಂದನು. †ಏಕೆಂದರೆ ಆ ದಿನ ಾದರೂ ಗಳಿಗೆ ಾದರೂ
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು, ಆದ ಾರಣ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ.
ತ ಾಂತುಗಳ ಾಮ್ಯ

“ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವು ಹೇಗೆಂದರೆ‡ದೇ ಾಂತರಕೆ್ಕ ಹೊರಟಿ್ಟದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟ್ಟಂತಿರುವುದು.
15 ಅವನು ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ಐದು§ತ ಾಂತು, ಇನೊ್ನ ಬ ್ಬ ನಿಗೆ ಎರಡು, ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನಿಗೆ ಒಂದು,
ಹೀಗೆ ಅವನವನ ಾಮಥ್ಯ ರ್ದ ಪ್ರ ಾರ ತ ಾಂತನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಟು್ಟ ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. 16 ತಕ್ಷಣವೇ ಐದು ತ ಾಂತು ಹೊಂದಿದವನು ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ
ಾ್ಯ ಾರಕೆ್ಕ ಾಕಿ ಇನೂ್ನ ಐದು ತ ಾಂತು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡನು. 17 ಾಗೆಯೇ ಎರಡು
ತ ಾಂತು ಹೊಂದಿದವನು ಇನೂ್ನ ಎರಡು ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡನು. 18 ಆದರೆ ಒಂದು
ತ ಾಂತು ಹೊಂದಿದವನು ಹೋಗಿ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅಗೆದು ತನ್ನ ಯಜ ಾನನ
ಹಣವನು್ನ ಬಚಿ್ಚಟ ್ಟ ನು. 19 ಬಹು ಾಲದ ಮೇಲೆ ಆ ಸೇವಕರ ಯಜ ಾನನು
ಬಂದು ಅವರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು 20 ಐದು ತ ಾಂತುಗಳು ಹೊಂದಿದವನು
ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇನೂ್ನ ಐದು ತ ಾಂತುಗಳನು್ನ ತಂದು, ‘ಯಜ ಾನನೇ, ನೀನು
ಐದು ತ ಾಂತಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದಯ ಾ್ಲ, ಇಗೋ, ಇನು್ನ ಐದು ತ ಾಂತು
21 ಅವನ ಯಜ ಾನನು ಅವನಿಗೆ, ‘ಭ ಾ,
ಸಂ ಾದಿಸಿದೆ್ದೕನೆ’ ಅಂದನು.
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕನೇ; ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿದಿ್ದ;
ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ; ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನ ಸಂತೋಷದಲಿ್ಲ ಸೇರು’
22 ಆಗ ಎರಡು ತ ಾಂತು ಹೊಂದಿದವನು ಮುಂದೆ ಬಂದು,
ಅಂದನು.
‘ಯಜ ಾನನೇ, ನೀನು ಎರಡು ತ ಾಂತನು್ನ ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದೆ್ದಯ ಾ್ಲ; ಇಗೋ,
ಇನು್ನ ಎರಡು ತ ಾಂತು ಸಂ ಾದಿಸಿದೆ್ದೕನೆ’ ಅಂದನು. 23 ಅವನ ಯಜ ಾನನು
ಅವನಿಗೆ, ‘ಭ ಾ, ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕನೇ; ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ
ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿದಿ್ದ, ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ; ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನ
ಸಂತೋಷದಲಿ್ಲ ಸೇರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 24 ತರು ಾಯ ಒಂದು ತ ಾಂತು
ಹೊಂದಿದವನು ಸಹ ಮುಂದೆಬಂದು, ‘ಯಜ ಾನನೇ, ನೀನು ಬಿತ್ತದಿರುವಲಿ್ಲ
ಕೊಯು್ಯ ವವನು, ನೀನು ತೂರದಿರುವಲಿ್ಲ ಾಶಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು ಆಗಿರುವ ಕಠಿಣ
ಮನುಷ ್ಯ ನು ಎಂದು ಾನು ತಿಳಿದು 25 ಹೆದರಿ, ಹೊರಟುಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ತ ಾಂತನು್ನ
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬಚಿ್ಚಟೆ ್ಟ ನು; ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ದು ನಿನಗೇ ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ’ ಅಂದನು.
26 ಆಗ ಅವನ ಯಜ ಾನನು ಅವನಿಗೆ, ‘ಮೈ ಗಳ್ಳ ಾದ ದುಷ್ಟ ಸೇವಕನೇ; ನೀನು
ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿತ್ತದಿರುವಲಿ್ಲ ಕೊಯು್ಯ ವವನು ತೂರದಿರುವಲಿ್ಲ ಾಶಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು
ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕ ಾ? 27 ಾ ಾದರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಹಣವನು್ನ ಾಹು ಾರರಲಿ್ಲ
ಬಡಿ್ಡಗೆ ಾಕಬೇ ಾಗಿತು್ತ; ಾನು ಬಂದು ನನ್ನ ದನು್ನ ಬಡಿ್ಡ ಸಹಿತ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು
ಎಂದು ಹೇಳಿ, 28 ಅವನಿಂದ ಆ ತ ಾಂತನು್ನ ತೆಗೆದು ಹತು್ತ ತ ಾಂತು ಇರುವ
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ಸೇವಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು.
ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು, ಅವರಿಗೆ
ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗುವುದು; ಇಲ್ಲದವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದ್ದದೂ್ದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು.
30 ಮತು್ತ ನಿಷ್ಪ
ೕಜಕ ಾದ ಈ ಸೇವಕನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಗೆ ಾಕಿಬಿಡಿರಿ
್ರ

ಎಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟ ನು. ಅಲಿ್ಲ ಗೋ ಾಟವೂ ಕಟಕಟನೆ ಹಲು್ಲಕಡಿ
ೕಣವೂ
ಇರುವವು.’
31 *“ಇದಲ್ಲದೆ
ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ತ
ದೇವದೂತರೊಂದಿಗೆ
ಬರು ಾಗ
ತನ್ನ
ಮಹಿಮೆಯ
ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲ
32
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವನು;
ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳ ಜನರನೂ್ನ ಆತನ ಸಮು್ಮ ಖದಲಿ್ಲ
ತಂದು ಸೇರಿಸುವರು. ಕುರುಬನು ಕುರಿಗಳನೂ್ನ, ಆಡುಗಳನೂ್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸುವ
ಪ್ರ ಾರ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸುವನು. 33 ಕುರಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ
34 ಆಗ ಅರಸನು ತನ್ನ
ಮತು್ತ ಆಡುಗಳನು್ನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸುವನು.
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ, ‘ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದಿದವರೇ ಬನಿ್ನರಿ,
ಲೋ ಾದಿಯಿಂದ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
35 ಾನು ಹಸಿದಿದೆ್ದನು, ನನಗೆ ಊಟ ಕೊಟಿ್ಟರಿ;
ಾನು ಾ ಾರಿದೆ್ದನು, ನನಗೆ
ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟರಿ; ಪರದೇಶಿ ಾಗಿದೆ್ದನು, ನನಗೆ ಆಶ್ರ ಯ ಕೊಟಿ್ಟರಿ;
36 ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದೆ್ದನು, ನನಗೆ ಉಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟರಿ; ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದಗ,
ನನ್ನ ನು್ನ ಆರೈ ಕೆ ಾಡಿದಿರಿ; ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದನು, ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿರಿ’
ಎಂದು ಹೇಳುವನು. 37 ಅದಕೆ್ಕ ಉತ್ತರ ಾಗಿ ನೀತಿವಂತರು, ‘ಕತರ್ನೇ,
ಾ ಾಗ
ನೀನು ಹಸಿದಿದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ನಿನಗೆ ಊಟ ಕೊಟೆ್ಟ ವು? ಇಲ್ಲವೆ ನೀನು ಾ ಾರಿದ್ದನು್ನ
ಕಂಡು ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟೆ್ಟ ವು? 38 ಾ ಾಗ ನೀನು ಪರದೇಶಿ ಾಗಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡು ಆಶ್ರ ಯ ನೀಡಿದೆವು? ಇಲ್ಲವೆ ನಿನಗೆ ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ಉಡುವುದಕೆ್ಕ
39
ಕೊಟೆ್ಟ ವು?
ಾ ಾಗ ನೀನು ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಅಥ ಾ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಇದು್ದದನು್ನ ಕಂಡು ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು’ ಎಂದು ಕೇಳುವರು.
40 ಅದಕೆ್ಕ
ಉತ್ತರ ಾಗಿ ಅರಸನು,†‘ಈ ನನ್ನ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಕೇವಲ
ಅಲ್ಪ ಾದವನೊಬ್ಬ ನಿಗೆ ಏನೇನು
ಾಡಿದಿರೋ ಅದನು್ನ ನನಗೂ
ಾಡಿದ
ಾ ಾಯಿತು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ’ ಅನು್ನ ವನು. 41 ಆ ಮೇಲೆ
ಆತನು ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ, ‘ ಾಪಗ್ರ ಸ್ತರೇ, ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪಿ ಾಚಿಗೂ
ಅವನ ದೂತರಿಗೂ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರುವ ನಿತ್ಯ ಬೆಂಕಿ
ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ. 42 ಾನು
ಹಸಿದಿದೆ್ದನು, ನೀವು ನನಗೆ ಊಟ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ; ಾನು ಾ ಾರಿದೆ್ದನು, ನೀವು ನನಗೆ
ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 43 ಪರದೇಶಿ ಾಗಿದೆ್ದನು, ನೀವು ನನಗೆ ಆಶ್ರ ಯ
ಕೊಡಲಿಲ್ಲ; ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದೆ್ದನು, ನೀವು ನನಗೆ ಉಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ;
ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿದೆ್ದನು, ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದನು, ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಆರೈ ಕೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
44 ಅದಕೆ್ಕ ಉತ್ತರ ಾಗಿ ಅವರೂ ಸಹ,
ಬರಲಿಲ್ಲವೆಂದು’ ಹೇಳುವನು.
‘ಕತರ್ನೇ,
ಾ ಾಗ ನೀನು ಹಸಿದಿದ್ದನೂ್ನ, ನೀನು ಾ ಾರಿದ್ದನೂ್ನ, ನೀನು
ಪರದೇಶಿ ಾಗಿದ್ದನೂ್ನ,
ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದನೂ್ನ,
ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿದು್ದದನೂ್ನ,
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದು್ದದನೂ್ನ ಕಂಡು ನಿನಗೆ ಉಪಚಾರ ಾಡದೆ ಹೋದೆವು?’
*
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ೕವೇ. 3:12

†
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ಅನು್ನ ವರು.
ಆಗ ಆತನು ಉತ್ತರ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ, ‘ನೀವು ಈ ಕೇವಲ
ಅಲ್ಪ ಾದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ಏನನು್ನ ಾಡದೆ ಹೋದಿರೋ ಅದನು್ನ ನನಗೂ ಾಡದೆ
ಹೋದ ಾ ಾಯಿತು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ’ ಅನು್ನ ವನು. 46 ಮತು್ತ
ಅನೀತಿವಂತ ಾದ ಇವರು‡ನಿತ್ಯ ದಂಡನೆಗೆ ಹೋಗುವರು ಆದರೆ ನೀತಿವಂತರು
45

ನಿತ್ಯ ಜೀವಕೆ್ಕ ಹೋಗುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26
ಅಧಿ ಾರಸ್ಥರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 14:1-11; ಲೂಕ 22:1-6;
ೕ ಾ 12:1-8
1 ಯೇಸು ಈ
ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ,
“ಎರಡು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತದೆಂದು ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಿ; 2 ಆಗ
ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಕೊಡ ಾಗುವುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
3 ಆ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ, ಜನರ ಹಿರಿಯರೂ ಾಯಫನೆಂಬ
ಮ ಾ ಾಜಕನ ಭವನದಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದು 4 ಯೇಸುವನು್ನ ಗುಟಾ್ಟ ಗಿ ಹಿಡಿದು
5 “ಆದರೂ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ*
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು
ಾಡಿದರು.
ಹಿಡಿಯ ಾರದು, ನಮ್ಮ ಜನರಲಿ್ಲ ಗದ್ದಲ ಾದೀತು” ಎಂದು
6

ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ತೈ ಲವನು್ನ ಆತನ ಮೇಲೆ ಹೊಯಿ್ಯ ದದು್ದ
ಯೇಸು ಬೇ ಾನ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸೀ

ೕನನೆಂಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ
†
ಕುಳಿತಿರು ಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು
ಬಹು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಸುಗಂಧತೈ ಲದ ಭರಣಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆ ತೈ ಲವನು್ನ ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
8 ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ಕಂಡು ಕೋಪಗೊಂಡು, “ಹೀಗೆ ವ್ಯ ಥರ್ ಾಗಿ
ಸುರಿದಳು.
9 ಈ ತೈ ಲವನು್ನ ಬಹಳ ಹಣಕೆ್ಕ
ಖಚುರ್ ಾಡುವುದೇಕೆ?
ಾರಿ ಬಡವರಿಗೆ
ಕೊಡಬಹು ಾಗಿತ್ತ ಾ್ಲ” ಅಂದರು. 10 ಯೇಸು ಅದನು್ನ ತಿಳಿದು ಅವರಿಗೆ, “ಈ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಗೆ
ಏಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? ಈಕೆ ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದಳೆ.
11 ಬಡವರು
ಾ ಾಗಲೂ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರು ಾ್ತರ ಾ್ಲ, ಆದರೆ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಾ ಾಗಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 12 ಈಕೆಯು ಈ ತೈ ಲವನು್ನ ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ
ಸುರಿದದು್ದ ನನ್ನ ಉತ್ತರಕಿ್ರ ಯೆ ಾಗಿಯೇ. 13 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಸವರ್ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ಾರ ಾಗುವುದೋ ಅಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಈ ಸಿ್ತ ್ರ ೕ
ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಸಹ ಈಕೆಯ ನೆನಪಿ ಾಗಿ” ಹೇಳುವರು.
7

ಇಸ್ಕರಿ
ೕತನು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡಲು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡದು್ದ
ಆ ಮೇಲೆ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಇಸ್ಕರಿ
ೕತ
ಯೂದನೆಂಬುವವನು ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, 15 “ ಾನು ಆತನನು್ನ
ಹಿಡಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಏನು ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ?” ಅಂದನು.
14

‡

25:46
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ೕ ಾ 5:29
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†
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16

ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಮೂವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಗಳನು್ನ ತೂಗಿ ಕೊಟ್ಟರು.
ಅಂದಿನಿಂದ
ಅವನು ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸಂದಭರ್ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದನು.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಕಡೆ ಭೋಜನ ಾಡಿದು್ದ
ಾಕರ್ 14:12-31; ಲೂಕ 22:7-34;
ೕ ಾ 13:21-26
17 ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬದ
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಶಿಷ ್ಯರು
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಪಸ್ಕದ ಊಟ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾವು ನಿನಗೆ ಎಲಿ್ಲ
ಸಿದ್ಧ ಾಡಬೇಕನು್ನತಿ್ತೕ” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 18 ಆತನು, “ನೀವು ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ
ಾನು ಸೂಚಿಸಿದವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ, ‘ನನ್ನ ಾಲ ಸಮೀಪ ಾಯಿತು,
ಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರ ಸಂಗಡ ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಗುರುವು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ” ಅಂದನು. 19 ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸು ತಮಗೆ
ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟಂತೆಯೇ ಾಡಿ ಪಸ್ಕದ ಭೋಜನವನು್ನ ತ ಾರಿಸಿದರು.
20 ಸಂಜೆ
ಾ ಾಗ ಆತನು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಊಟಕೆ್ಕ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 21 ಅವರು ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಆತನು, “ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವನು” ಅಂದನು. 22 ಆಗ
ಅವರು ಬಹಳ ದುಃಖಪಟು್ಟ, “ಕತರ್ನೇ, ಾನಲ್ಲವ ಾ್ಲ?” ಎಂದು ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬರು
23
ಕೇಳತೊಡಗಿದರು.
ಅದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ ಯೇಸು, “ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಕೈ ಅದಿ್ದದವನೇ ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನು. 24 ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ಆತನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ
ಾಗೆ ಹೊರಟುಹೋಗು ಾ್ತನೆ; ಆದರೆ
ಾವನು
ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವನೋ ಅವನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ.
ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿರುತಿ್ತತು್ತ” ಅಂದನು. 25 ಆಗ ಆತನನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಯೂದನು, “ಗುರುವೇ, ಾನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು
ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನೇ ಾಗೆ ಹೇಳಿದಿ್ದೕ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 26 ಅವರು
ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಯೇಸು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಾಡಿ ಅದನು್ನ ಮುರಿದು ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ, “ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ತಿನಿ್ನರಿ, ಇದು ನನ್ನ
ದೇಹ” ಅಂದನು. 27 ಆ ಮೇಲೆ ಾನ ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿ
ಅವರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ, “ಇದರಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಯಿರಿ; ಇದು ನನ್ನ ರಕ್ತ, 28 ಇದು
ಬಹು ಜನರ ಾಪಗಳ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗಿ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ ಹೊಸ ‡ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ರಕ್ತ. 29 ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಹೊಸ ಾಗಿ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಕುಡಿಯುವ ದಿನದವರೆಗೂ ಇನು್ನ ಇದನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು. 30 ಬಳಿಕ ಅವರು ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ
ಎಣೆ್ಣಯ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಹೊರಟು ಹೋದರು.
31 ಆಗ ಯೇಸು, ಅವರಿಗೆ, §“ಕುರುಬನನು್ನ ಹೊಡೆಯುವೆನು; ಹಿಂಡಿನ
ಕುರಿಗಳು ಚದರಿಹೋಗುವವು ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಾತಿ್ರ
ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹಿಂಜರಿಯುವಿರಿ.” 32 “ಆದರೆ ಾನು ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದ್ದ
ಮೇಲೆ*ನಿಮಗಿಂತ
ದಲೇ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
‡
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33 ಆದರೆ ಪೇತ್ರ ನು ಆತನಿಗೆ, “ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದಿಗಿಲುಪಟು್ಟ ಹಿಂಜರಿದರೂ

ಾನು ಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. 34 ಯೇಸು
ಪೇತ್ರ ನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಇದೇ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಕೋಳಿ ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಮೂರು ಾರಿ ನಿ ಾಕರಿಸುವಿ” ಅಂದನು. 35 ಪೇತ್ರ ನು
ಆತನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾಯಬೇ ಾಗಿಬಂದರೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದರಂತೆ ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು.

ಯೇಸು ಗೆತೆ್ಸೕಮನೆ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 14:32-50; ಲೂಕ 22:40-53;
ೕ ಾ 18:1-12
36 ಅನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಗೆತೆ್ಸೕಮನೆ ಎಂಬ ತೋಟಕೆ್ಕ ಬಂದು
ಅವರಿಗೆ, “ಇಲೆ್ಲೕ ಕುಳಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಾನು ಅತ್ತ ಹೋಗಿ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ, 37 ಪೇತ್ರ ನನು್ನ ಮತು್ತ ಜೆಬೆ ಾಯನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ದುಃಖಪಟು್ಟ ಮನಗುಂದಿದವ ಾದನು. 38 ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ,
“ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವು ಾಯುವಷು್ಟ ದುಃಖಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿದೆ; ನೀವು ಇಲೆ್ಲೕ ಇದು್ದ ನನ್ನ
ಸಂಗಡ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 39 ಆತನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ
ಬೋರಲು ಬಿದು್ದ, †“ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ಾಧ್ಯ ಾದರೆ ಈ‡ ಾನ ಾತೆ್ರ ಯು ನನ್ನ ನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಲಿ; ಆದರೂ ನನ್ನ ಚಿತ್ತದಂ ಾಗದೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ”
ಎಂದು ದೇವರನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು. 40 ಅನಂತರ ಆತನು ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು
ಅವರು ನಿದೆ್ದ ಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಪೇತ್ರ ನಿಗೆ, “ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಾದರೂ ನನ್ನ
ಸಂಗಡ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರ ಾರಿ ಾ? 41 §ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳ ಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ; ಆತ್ಮ ವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ ಆದರೆ ದೇಹವು ಬಲಹೀನ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 42 ತಿರುಗಿ ಎರಡನೇ ಾರಿ ಹೋಗಿ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ಾನು ಕುಡಿಯದ
ಹೊರತು ಈ ಾತೆ್ರ ಬಿಟು್ಟಹೋಗ ಾರದು ಎಂದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ”
ಎಂದು ದೇವರನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು. 43 ಆತನು ತಿರುಗಿ ಬಂ ಾಗಲೂ ಅವರು
ನಿದೆ್ದ ಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡನು; ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು ಾರ ಾಗಿದ್ದವು. 44 ಅನಂತರ
ಮತೆ್ತ ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ತಿರುಗಿ ಅದೇ
ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತ
ಮೂರನೆಯ ಾರಿಯೂ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು. 45 ತರು ಾಯ ಆತನು ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಇನು್ನ ನಿದೆ್ದ ಾಡಿ ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರೋ; ಇಗೋ, ಅ
ಗಳಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸಿತು, ಈಗ ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ಾಪಿಷ್ಠರ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಡು ಾ್ತನೆ.
46 ಏಳಿರಿ, ಹೋಗೋಣ; ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ
ನೋಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಶತು್ರ ಗಳು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದದು್ದ
47 ಯೇಸು ಇನೂ್ನ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ, ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾದ ಯೂದನು ಬಂದನು.
ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರ ಾಗು ಜನರ ಹಿರಿಯರ
ಕಡೆಯಿಂದ ಬಹು ಜನರ ಗುಂಪು ಕತಿ್ತ, ದೊಣೆ್ಣಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವನ
ಸಂಗಡ ಬಂದರು. 48 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು
ಾರಿಗೆ ಮುದಿ್ದಡುತೆ್ತೕನೋ ಅವನೇ ಆತನು; ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿಯಿರಿ” ಎಂದು
†
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ಮುನೂ್ಸಚನೆ ನೀಡಿದ್ದನು.
ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ಗುರುವೇ ನಮ ಾ್ಕರ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟ್ಟ ನು. 50 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,
“ಗೆಳೆಯನೇ, ನೀನು
ಾಕೆ ಬಂದಿರುವೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವರು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಬಂದು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಕಿ ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದರು. 51 ಇಗೋ ಯೇಸುವಿನ
ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಕೈ ಚಾಚಿ ತನ್ನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿರಿದು ಮ ಾ ಾಜಕನ
ಆಳನು್ನ ಹೊಡೆದು ಅವನ ಕಿವಿಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿದನು. 52 ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,
“ನಿನ್ನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ತಿರುಗಿ ಒರೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸು; ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಾಶ ಾಗುವರು, 53 ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರೆನೆ, ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ
ಆತನು ನನಗೆ ಈಗಲೇ ಹನೆ್ನರಡು ಗಣಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿ ದೇವದೂತರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಾವಿಸುತಿ್ತೕ
ೕ? 54 ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ
ಹೀಗೀಗೆ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಾತುಗಳು ನೆರವೇರುವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ?” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 55 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಗುಂ ಾಗಿ ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ,
“ಕಳ್ಳ ನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಂತೆ ಕತಿ್ತಗಳನು್ನ ದೊಣೆ್ಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿ ಾ?
ಾನು ಪ್ರ ತಿದಿನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬೋಧಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ; 56 ಆದರೆ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬರೆದ ವಚನಗಳು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಇದೆ ಾ್ಲ ಆಯಿತು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದರು.
ಹಿರೀಸಭೆಯವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ತಕ್ಕವನೆಂದು ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದದು್ದ
ಾಕರ್ 14:53-72; ಲೂಕ 22:54-71;
ೕ ಾ 18:12-27
57 ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದವರು ಆತನನು್ನ ಮ ಾ
ಾಜಕ ಾದ ಾಯಫನ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು, ಅಲಿ್ಲ
ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ ಹಿರಿಯರೂ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ
ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದರು. 58 ಆದರೆ ಪೇತ್ರ ನು ದೂರದಿಂದ ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು ಾ್ತ,
ಮ ಾ ಾಜಕನ ಭವನದ ಅಂಗಳದ ಒಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಏ ಾಗುವುದೋ
59 ಆಗ
ಎಂದು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಸೈ ನಿಕರ ಸಂಗಡ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ಹಿರೀಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ಆತನ
ಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳ ಾ ಯನು್ನ ಹುಡುಕಿದರು; ಆದರೆ ಬಹು ಮಂದಿ ಸುಳು್ಳ ಾ ಗಳು
ಮುಂದೆ ಬಂದರೂ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 60 ಅನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ಬಂದು, 61 “ ಾನು
ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಟು್ಟ ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಬಲೆ್ಲ ನೆಂದು
‘ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಹೇಳಿದನು’ ” ಅಂದರು; 62 ಆಗ ಮ ಾ ಾಜಕನು ಎದು್ದ
ನಿಂತು, “ನೀನೇನೂ ಉತ್ತರಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ೕ? ಇವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವ
ಆರೋಪಗಳು ನಿಜವೇನು?”
ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಯೇಸು
ಸುಮ್ಮ ನಿದ್ದನು. 63 ಮ ಾ ಾಜಕನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ
ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಕೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ; ನೀನು ದೇವಕು ಾರ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಾದರೆ
ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು” ಅಂದನು. 64 ಯೇಸು ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ, “ನೀನೇ ಹೇಳಿದಿ್ದೕ; ಆದರೆ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಇನು್ನ ಮೇಲೆ*ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ಸವರ್ಶಕ್ತನ
*
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ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಆಸೀನ ಾಗಿರುವುದನೂ್ನ, ಆ ಾಶದ ಮೇಘಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು
ಬರುವುದನೂ್ನ ಾಣುವಿರಿ” ಅಂದನು. 65 ಆಗ ಮ ಾ ಾಜಕನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡು, “ಇವನು ದೇವದೂಷಣೆಯ ಾತ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ; ನಮಗೆ ಾ ಗಳು
ಇನು್ನ
ಾತಕೆ್ಕ ಬೇಕು? ನೋಡಿ ಇವನು ಈಗಲೇ ಆಡಿದ ದೂಷಣೆಯ
ಾತನು್ನ
ಕೇಳಿದಿರ ಾ್ಲ; 66 ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ?” ಅನ್ನಲು, “ಇವನು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ
ೕಗ್ಯ ನು” ಎಂದು ಅವರು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 67 ಆಗ ಅವರು ಆತನ ಮುಖದ
ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ ಆತನನು್ನ ಗುದಿ್ದದರು; ಕೆಲವರು ಆತನ ಕೆನೆ್ನ ಗೆ ಹೊಡೆದು, 68 “ಕಿ್ರ ಸ್ತನೇ,
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹೊಡೆದವ ಾರು? ನಮಗೆ ಪ್ರ ಾದನೆ ಹೇಳು” ಅಂದರು.
ಪೇತ್ರ ನು ಯೇಸುವನು್ನ ಅರಿಯೆನೆಂದು ಹೇಳಿದು್ದ
ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು ಹೊರಗೆ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳು ಾಸಿಯು
ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನೀನೂ ಸಹ ಗಲಿ ಾಯದ ಯೇಸುವಿನ ಕೂಡ ಇದ್ದವನು”
ಅಲ್ಲವೇ ಎನ್ನಲು. 70 ಅವನು ನಿ ಾಕರಿಸಿ, “ನೀನು ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ ನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ”್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದನು. 71 ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಾಗಿಲಿನ ಕಡೆಗೆ
ಹೋ ಾಗ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ಾಸಿಯು ಅವನನು್ನ ಕಂಡು ಅಲಿ್ಲದ್ದವರಿಗೆ, “ಇವನೂ ನಜರೇತಿನ
ಯೇಸುವಿನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಇದ್ದವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 72 ಅವನು ತಿರುಗಿ
ನಿ ಾಕರಿಸಿ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ, “ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಾನರಿಯೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
73 ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತಿ್ತನ ನಂತರ ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪೇತ್ರ ನಿಗೆ, “ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ
ನೀನೂ ಸಹ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು, ನಿನ್ನ ಾಷೆಯೇ ನಿನ್ನ ನು್ನ (ಗಲಿ ಾಯದವನೆಂದು)
ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು 74 ಅವನು, “ ಾಪ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ, ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಾನರಿಯೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಕೂಡಲೇ ಹುಂಜವೂ ಕೂಗಿತು. 75 ಪೇತ್ರ ನಿಗೆ ಯೇಸು, “ಹುಂಜವೂ ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ಮೂರು ಾರಿ ನನ್ನ ನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸುವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ
ಾತನು್ನ
ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬಹು ವ್ಯ ಥೆಪಟು್ಟ ಅತ್ತನು.
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27

1

ಬೆಳ ಾಗಲು ಎ ಾ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ, ಜನರ ಹಿರಿಯರೂ ಯೇಸುವನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ಸಂಚು ಾಡಿಕೊಂಡು, 2 ಆತನನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಪಿ ಾತನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದರು.
ಾಡಿಕೊಂಡದು್ದ
ಆಗ ಆತನನು್ನ ದೊ್ರ ೕಹದಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಟಿ್ಟದ್ದ *ಯೂದನು ಯೇಸುವಿಗೆ
ಮರಣದಂಡನೆಯ ತೀಪುರ್ ಆಗಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ, ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ, ಆ ಮೂವತು್ತ
ಬೆಳಿ್ಳ
ಾಣ್ಯ ಗಳನು್ನ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರಿಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದನು.
4 “ನಿರಪ ಾಧಿಯನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟು್ಟ
ಾನು
ಾಪ
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ”
ಅಂದನು. ಅದಕ್ಕವರು, “ಅದು ನಮಗೇನು? ನೀನೇ ನೋಡಿಕೋ” ಅಂದರು.
5 ಆಗ ಅವನು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಆ ಹಣವನು್ನ ಎಸೆದು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ನೇಣು
ಾಕಿಕೊಂಡು ಸತ್ತನು. 6 ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರು ಆ ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು “ಇದು
ಜೀವಹತೆ್ಯ ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ರ ಯ ಾದುದರಿಂದ ಇದನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಯಲಿ್ಲ ಾಕ ಾರದು”
3

*

ಯೂದನು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ
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ಎಂದರು.
ಬಳಿಕ ಆಲೋಚನೆ ಾಡಿ †ಪರದೇಶಿಗಳನು್ನ ಹೂಣಿಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಅದರಿಂದ ಕುಂ ಾರನ ಹೊಲವೆಂಬ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು. 8 ಈ
ಾರಣದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಆ ಹೊಲಕೆ್ಕ “ಜೀವಹತ್ಯ ದ‡ ಹೊಲವೆಂಬ” ಹೆಸರು
ಇದೆ. 9 ಅದೇನೆಂದರೆ, §“ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ನಿಣರ್ಯಿಸಿದಂಥ
ಕ್ರ ಯ ಾದ ಆ ಮೂವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಕತರ್ನು ನನಗೆ
ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಡಿದಂತೆ 10 ಅವರು ಅದನು್ನ ಕುಂ ಾರನ ಹೊಲ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಟ್ಟರು.” ಹೀಗೆ
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೇಳಿದ ಾತು ನೆರವೇರಿತು.
7

ಪಿ ಾತನು ಯೇಸುವನು್ನ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 15:2-15; ಲೂಕ 23:2,3,13-25;
ೕ ಾ 18:29-40; 19:16
11 ಯೇಸು ದೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರು ಾಗ ದೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಆತನನು್ನ,
“ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೋ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಯೇಸು, “ನೀನೇ
ಹೇಳಿದಿ್ದೕ” ಅಂದನು. 12 ಮತು್ತ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ಹಿರಿಯರೂ ಆತನ ಮೇಲೆ
ದೂರುಹೇಳುತಿ್ತರು ಾಗ ಆತನು ಏನೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, 13 ನಂತರ ಪಿ ಾತನು
ಆತನನು್ನ, “ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಇಷು್ಟ ಾ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ, ನಿನಗೆ ಕೇಳಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ ೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 14 ಆತನು ಅವನ
ಾವ ಾತುಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ದೇ ಾಧಿಪತಿಯು ತುಂ ಾ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟ ನು. 15 ಆದರೆ ಆ
ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಜನರು ಅಪೇ ಸುವ ಸೆರೆಯವನನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಡುವುದು
ದೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಪದ್ಧತಿ ಾಗಿತು್ತ. 16 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರಬ್ಬ ನೆಂಬ ಕು ಾ್ಯ ತ ಾದ
ಒಬ್ಬ ಸೆರೆಯವನಿದ್ದನು. 17 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅವರು ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಪಿ ಾತನು, “ನಿಮಗೆ
ಾರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಡಬೇಕೆನು್ನತಿ್ತೕರಿ? ಬರಬ್ಬ ನನೊ್ನೕ ಅಥ ಾ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವ ಯೇಸುವನೊ್ನೕ?” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 18 ಏಕೆಂದರೆ
ಅವರು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚಿ್ಚ ನಿಂದಲೇ ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದರೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ.
19 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಾ್ಯ
ಾಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರು ಾಗ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯು, “ನೀನು
ಆ ನೀತಿವಂತನ ಗೊಡವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡ; ಅವನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಈ ಹೊತು್ತ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ
ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಪಟೆ್ಟ ನು” ಎಂದು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದಳು.
20 ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ
ಾಜಕರೂ ಹಿರಿಯರೂ ಬರಬ್ಬ ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುವ
ಾಗೆಯೂ
21
ಜನರನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಸಿದ್ದರು.
ಅದಕೆ್ಕ ದೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಅವರನು್ನ, “ಈ
ಇಬ್ಬರಲಿ್ಲ
ಾರನು್ನ ನಿಮಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಡಬೇಕನು್ನತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು
“ಬರಬ್ಬ ನನು್ನ” ಅಂದರು. 22 ಪಿ ಾತನು ಅವರನು್ನ, “ ಾ ಾದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಯೇಸುವನು್ನ ಾನೇನು ಾಡಲಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಎಲ್ಲರೂ, “ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಾಕಿಸು” ಅಂದರು. 23 ಅದಕ್ಕವನು “ಏಕೆ? ಈತನು ಾಡಿದ ಅಪ ಾಧವೇನು?”
ಅಂದನು. ಆದರೆ ಅವರು, “ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸು” ಎಂದು ಬಹಳ ಾಗಿ
ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು. 24 ಆಗ ಪಿ ಾತನು ತನ್ನ ಯತ್ನ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ *ಗದ್ದಲ
ಾತ್ರ
ಹೆಚಾ್ಚ ಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು †ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜನರ ಮುಂದೆ ಕೈ
†
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ತೊಳೆದುಕೊಂಡು, “ಈ ನೀತಿವಂತನನು್ನ ‡ಕೊಲಿ್ಲಸುವುದರಲಿ್ಲ ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿ,
ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎನ್ನಲು 25 ಜನರೆ ಾ್ಲ, “§ಆತನ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ” ಅಂದರು. 26 ಆಗ ಬರಬ್ಬ ನನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಟು್ಟ
ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ಹೊಡಿಸಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು.
ಯೇಸುವನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿದು್ದ
ಾಕರ್ 15:16-41; ಲೂಕ 23:26,33-49;
ೕ ಾ 19:2-3,16-30
27 ಆ ಮೇಲೆ ದೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಯೇಸುವನು್ನ ಅರಮನೆ
ಳಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪಟಾಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, 28 ಆತನ
ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಕೆಂಪು ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, 29 ಮುಳು್ಳಬಳಿ್ಳಯಿಂದ
ಕಿರೀಟವನು್ನ ಹೆಣೆದು ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟು್ಟ ಬಲಗೈ ಯಲಿ್ಲ ಬೆತ್ತವನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ, ಆತನ ಮುಂದೆ
ಣ ಾಲೂರಿ, “ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೇ, ನಿನಗೆ
ನಮ ಾ್ಕರ” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿ 30 ಮತು್ತ ಆತನ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ
ಆ ಬೆತ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದರು. 31 ಹೀಗೆ ಆತನನು್ನ
ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಆತನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿ
ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಗೊಲೊ್ಗ ಾಕೆ್ಕ ಪ್ರ

ಾಣ

32 ಅವರು ಹೊರಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತರು

ಾಗ ಕುರೇನೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸೀ ೕನನೆಂಬುವನನು್ನ
ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಹೊರುವುದಕೆ್ಕ
33 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಗೊಲೊ್ಗ ಾ ಅಂದರೆ “ಕ ಾಲಸ್ಥಳ” ಎಂಬ
ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ 34 *ಆತನಿಗೆ ಕಹಿ ಬೆರಸಿದ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ
ಕೊಟ್ಟರು; ಆತನು ಅದನು್ನ ರುಚಿ ನೋಡಿ ಕುಡಿಯ ಾರದೆ ಇದ್ದನು. 35 ಬಳಿಕ ಅವರು
ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿ ಆತನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳಿ ಾಗಿ ಚೀಟು ಾಕಿ ಾಲು ಾಡಿಕೊಂಡರು;
36 ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆತನನು್ನ ಾಯು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 37 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನ
ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದ ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಬರೆದು ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಚಿ್ಚದರು;
ಅದೇನೆಂದರೆ, “ಈತನು ಯೇಸು, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನು” ಎಂಬುದೇ. 38 ಆಗ ಇಬ್ಬರು
ಕಳ್ಳರನು್ನ ತಂದು ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನನು್ನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಆತನ
ಸಂಗಡ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿದರು. 39 ಅಲಿ್ಲ ಾದುಹೋಗುತಿ್ತರುವವರು ತಲೆ ಅ ಾ್ಲಡಿಸಿ,
40 “ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿ ಮೂರು ದಿನದಲಿ್ಲ ಕಟು್ಟ ವವನೇ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ರ ಸಿಕೊ;
ನೀನು ದೇವರ ಮಗನೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಾ” ಎಂದು ಆತನನು್ನ
ಹಂಗಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 41 ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ, ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ, ಹಿರಿಯರೂ,
“ಅವನು ಮತೊ್ತಬ್ಬರನು್ನ ರ ಸಿದನು, ತನ್ನ ನು್ನ ಾನೇ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು. 42 ಅವನು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಅರಸನಲ್ಲವೇ. ಈಗ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬರಲಿ, ಇಳಿದು ಬಂದರೆ
ಅವನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುತೆ್ತೕವೆ ಅಂದರು. 43 ಅವನು †ದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ,
ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ವಿದ್ದರೆ ಈಗ ಅವನನು್ನ ಬಿಡಿಸಲಿ; ‘ ಾನು ದೇವರ ಮಗ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು
ಕಂಡು ಅವನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡರು.

‡

27:24 ರಕ್ತದಲಿ್ಲ
ಕೀತರ್ 22:8

§

27:25 ಆತನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದ್ದ ಅಪ ಾಧವು
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27:34 ಕೀತರ್ 69:21
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ಹೇಳಿದನ ಾ್ಲ’ ” ಎಂದು ಅಣಕಿಸಿ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಕಳ್ಳರು ಸಹ ಆತನನು್ನ ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ನಿಂದಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

44 ಆತನ

ಸಂಗಡ ಶಿಲುಬೆಗೆ

ಯೇಸುವಿನ ಮರಣ
‡ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಘಂಟೆಯಿಂದ ಮೂರು ಘಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಆ ದೇಶದ
ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿಯಿತು. 46 ಸು ಾರು ಮೂರು ಘಂಟೆಗೆ ಯೇಸು, §“ಏಲೀ,
ಏಲೀ, ಲ ಾ ಸಬ ಾ್ತನೀ” ಅಂದರೆ, “ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಏಕೆ ನನ್ನ ನು್ನ
ಕೈ ಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ” ಎಂದು ಮ ಾ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿದನು. 47 ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಇವನು ಎಲೀಯನನು್ನ ಕರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಅಂದನು. 48 ಕೂಡಲೆ
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಓಡಿಹೋಗಿ ಸ್ಪಂಜನು್ನ ತಂದು ಹುಳಿರಸದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಕೋಲಿಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಆತನಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ನು. 49 ಮಿ ಾ್ಕದವರು, “ಬಿಡು, ಎಲೀಯನು
ಬಂದು ಅವನನು್ನ ರ ಸುವನೇನೋ ನೋಡೋಣ” ಅಂದರು*. 50 ಅನಂತರ ಯೇಸು
ತಿರುಗಿ ಮ ಾ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿ ಾ್ರ ಣಬಿಟ್ಟ ನು. 51 ಆಗ ಇಗೋ, ದೇ ಾಲಯದ
ಪರದೆಯು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೂ ಹರಿದು ಎರಡು ಾಗ ಾಯಿತು; ಭೂಮಿಯು
ನಡುಗಿತು; 52 ಬಂಡೆಗಳು ಸೀಳಿಹೋದವು; ಸ ಾಧಿಗಳು ತೆರೆದವು; ನಿದೆ್ರ ಹೋಗಿದ್ದ†
ಅನೇಕ ಭಕ್ತರ ದೇಹಗಳು ಜೀವದಿಂದ ಎದ್ದವು; 53 ಮತು್ತ ಆತನ ಪುನರು ಾ್ಥನ ಾದ
ಮೇಲೆ ಸ ಾಧಿಗ ಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ
45

54 ಶ ಾಧಿಪತಿಯು ಮತು್ತ ಅವನ
ಹೋಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಸಂಗಡ ಯೇಸುವನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದವರು ಭೂಕಂಪವನೂ್ನ, ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನೂ್ನ
ನೋಡಿ ಬಹಳ ಹೆದರಿಕೊಂಡು, “ನಿಜ ಾಗಿ ಈತನು ‡ದೇವಕು ಾರ ಾಗಿದ್ದನು”
ಅಂದರು. 55 ಇದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಅಲಿ್ಲ ಇದು್ದ ದೂರದಿಂದ ಇದನು್ನ
ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಇವರು ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆ ಾಡು ಾ್ತ ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಆತನ ಹಿಂದೆ
ಬಂದವ ಾಗಿದ್ದರು. 56 ಇವರಲಿ್ಲ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳೂ
ಾಕೋಬ
ೕಸೆಯರ
ಾಯಿ ಾದ ಮರಿಯಳೂ ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಕ್ಕಳ ಾಯಿಯೂ ಇದ್ದರು.

ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 15:42-47; ಲೂಕ 23:50-56;
ೕ ಾ 19:38-42
57 ಸಂಜೆ
ಾ ಾಗ ಅರಿಮ ಾಯ ಊರಿನ
ೕಸೇಫನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಧನವಂತನು
58 ಇವನು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು.
ಇವನು ಸಹ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು.
ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ತನಗೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು
ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಿ ಾತನು ಅದನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು.
59
ೕಸೇಫನು ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾದ ಾರುಮಡಿಯಲಿ್ಲ
ಸುತಿ್ತ 60 ಬಂಡೆಯಲಿ್ಲ ತೋಡಿದ್ದ ಹೊಸ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟ ಸ ಾಧಿಯ ಾಗಿಲಿಗೆ
ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲ ನು್ನ ಉರುಳಿಸಿ ಹೊರಟುಹೋದನು. 61 ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳೂ ಮತು್ತ ಆ
ಇನೊ್ನಬ ್ಬ ಮರಿಯಳೂ ಅಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು.
‡

§ 27:46 ಕೀತರ್ 22:1 * 27:49 ಕೆಲವು ಪತಿ್ರಕೆಯಲಿ್ಲ,
27:45 6 ಾಸಿನಿಂದ 9 ಾಸಿನ ತನಕ
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು ಈಟಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನ ಪಕೆ್ಕಯನು್ನ ತಿವಿದನು; ತಿವಿಯಲೂ ನೀರು ರಕ್ತವು ಹರಿಯಿತು
ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ;
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ಮರುದಿನ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧತೆಯ ದಿನ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ
ಫರಿ ಾಯರೂ ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಬಂದು, 63 “ಯಜ ಾನನೇ, ಆ
ೕಸ ಾರನು
ಬದುಕಿ ಾ್ದಗ ‘ ಾನು ಮೂರು ದಿನದ ಮೇಲೆ ಜೀವದಿಂದ ಏಳುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದು್ದ
ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದಿತು; 64 ಆದ ಾರಣ ಮೂರನೆಯ ದಿನದ ತನಕ ಸ ಾಧಿಯನು್ನ
ಭದ್ರ ಾಡಿ ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡಬೇಕು; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನ ಶಿಷ ್ಯರು ಬಂದು
ಅವನನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸತ್ತವನು ಬದುಕಿ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇ ಾರು;
ಆಗ
ದಲನೆಯ ವಂಚನೆಗಿಂತ ಕಡೆಯ ವಂಚನೆಯು ಕೆಡು ಾದೀತು ಅಂದರು.
65 ಪಿ ಾತನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾವಲು ಾರರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದ
ಾಗೆ ಭದ್ರ ಾಡಿ ಾಯಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಲು 66 ಅವರು ಹೊರಟು ಾವಲು ಾರರನು್ನ
ಇರಿಸಿ ಆ ಕಲಿ್ಲಗೆ ಮುದೆ್ರ ಾಕಿ ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ಸುಭದ್ರ ಾಡಿದರು.

28
ಯೇಸುವಿನ ಪುನರು ಾ್ಥನ
ಾಕರ್ 16:1-10; ಲೂಕ 24:1-10;
ೕ ಾ 20:1-18
1 ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಆದ ಮೇಲೆ ಾರದ
ದಲನೆಯ ದಿನ *ಬೆಳ ಾಗುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ
ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳೂ ಮತು್ತ ಆ ಬೇರೆ ಮರಿಯಳೂ ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ನೋಡಲು
2 ಇಗೋ, ಮ ಾ ಭೂಕಂಪವುಂಟಾಯಿತು, ಕತರ್ನ ದೂತನು
ಬಂದರು.
ಆ ಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು ಆ ಕಲ್ಲ ನು್ನ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಉರುಳಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 3 ಅವನ ಮುಖ ಾವವು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಇತು್ತ. ಅವನ ಉಡುಪು
ಹಿಮದಂತೆ ಬೆಳ್ಳ ಗಿತು್ತ; 4 ಾವಲು ಾರರು ಹೆದರಿ ನಡುಗಿ ಸತ್ತವರ ಾ ಾದರು.
5 ಆಗ ದೂತನು ಆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ, “ನೀವು ಹೆದರಬೇಡಿರಿ; ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ
ಯೇಸುವನು್ನ ನೀವು ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲ ನು; 6 ಆತನು ಇಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಾನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ. ಬನಿ್ನ, ಕತರ್ನು ಮಲಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೋಡಿರಿ; 7 ಮತು್ತ
ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ, ‘ಆತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆಂದು, †ಆತನು

ನಿಮಗಿಂತಲೂ
ದಲೇ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾ್ತನೆ, ಅಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಾಣುವಿರಿ’
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ; ನೋಡಿರಿ, ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಅವರು
ಭಯದಿಂದಲೂ, ಮ ಾ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೂ ಬೇಗ ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ
ಹೊರಟು ಆತನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಅದನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದರು. 9 ಆಗ ಯೇಸು
ಅವರನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಿ, “ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ” ಅಂದನು. ಅವರು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಬಂದು ಆತನ ಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು. 10 ಆಗ ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, “ಹೆದರಬೇಡಿರಿ; ನನ್ನ ಸಹೋದರರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರಿ; ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಾವಲು ಾರನ ಸುದಿ್ದ
ಆಗ ಹೆಂಗಸರು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ, ಇಗೋ, ಾವಲು ಾರರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಬಂದು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
12
ಾಜಕರು ಹಿರಿಯರ ಸಂಗಡ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆಲೋಚನೆ
ಾಡಿ ಆ
ಸಿ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಹಣಕೊಟು್ಟ, 13 “ ‘ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಬಂದು
11

*

28:1

ಾ್ರರಂಭ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತು್ತ

ಾತ್ರ ಇ ಾ್ದಗ

†

28:7 ಮ ಾ್ತ 28:10,16; 26:32
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ಾವು ನಿದೆ್ದ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಅವನ ಮೃ ತದೇಹವನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡು ಹೋದರು’
ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ; 14 ಈ ಸುದಿ್ದಯು ದೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಾವು ಅವನನು್ನ
ಸ ಾ ಾನಪಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು.
15 ಅದರಂತೆ ಾವಲು ಾರರು ಆ ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ
ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು. ಈ ಾತು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಯ ಅಪ್ಪ ಣೆ
ಆದರೆ ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಯೇಸು ತಮಗೆ
ಗೊತು್ತ ಾಡಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದರು. 17 ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡು
ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು; ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಸಂದೇಹಪಟ್ಟರು. 18 ಯೇಸು ಅವರ
ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು, “ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ, ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಅಧಿ ಾರವು ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ. 19 ‡ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಹೊರಟುಹೋಗಿ
ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿ; ಅವರಿಗೆ ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ
20
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿರಿ.
ಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡಿರಿ. ಾಗು§ಇಗೋ, ಾನು ಯುಗದ
16

ಸ

‡

ಾಪಿ್ತಯವರೆಗೂ ಎ ಾ್ಲ ದಿನವೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28:19

ಾಕರ್ 16:15,16; ಲೂಕ 24:47

§

28:20 ಮ ಾ್ತ 18:20;

ೕ ಾ 14:18,19
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ಾಕರ್ನು

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಈ ಪುಸ್ತಕವು
ಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ೕ ಾನನಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ ಎಂದು
ಆದಿ ಸಭೆಯ ಾದಿ್ರ ಗಳು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ೕ ಾನನ ಬಗೆ್ಗ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಾರಿ ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸ ಾಗಿದೆ (ಅ.ಕೃ.
12:12,25; 13:5,13; 15:37,39; ಕೊಲೊ 4:10; 2 ತಿ .
4:11;
ಫಿಲೆ. 24; 1 ಪೇತ್ರ. 5:13.) ಈ ಉಲೆ್ಲೕಖವು (ಕೊಲೊ 4:10)
ಾಕರ್ನು
ಾನರ್ಬನ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಾಕರ್ನ ಾಯಿಯ
ಹೆಸರು ಮರಿಯಳು, ಆಕೆಯು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸಂಪತು್ತ ಮತು್ತ ಾ್ಥನ ಾನವು
ಇದ್ದಂಥ ಸಿ್ತ ್ರ ೕ ಾಗಿದ್ದಳು ಮತು್ತ ಅವರ ಮನೆಯು ಆದಿ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರು ಕೂಡಿಬರುತಿ್ತದ್ದಂಥ
ಸ್ಥಳ ಾಗಿತು್ತ (ಅ.ಕೃ.
12:12).
ೌಲನ
ದಲ ಮಿಷನರಿ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ
ಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ೕ ಾನನು ೌಲನ ಮತು್ತ ಾನರ್ಬನ
ತೆಯಲಿ್ಲ
ಹೋಗಿದ್ದನು (ಅ.ಕೃ. 12:25; 13:5). ಸತ್ಯ ವೇದ ಆಧರಿತ ಾದ ಪು ಾವೆಗಳು
ಮತು್ತ ಆದಿ ಸಭೆಯ ಾದಿ್ರ ಗಳು ಪೇತ್ರ ನ ಮತು್ತ
ಾಕರ್ನ (1 ಪೇತ್ರ 5:13)
ನಡುವೆ ನಿಕಟ ಾದ ಸಂಬಂಧವಿತು್ತ ಎಂದು ಪ್ರ ತಿ ಾದಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಾಕರ್ನು ಪೇತ್ರ ನ
ಾ ಾ್ಯ ಾರ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಪೇತ್ರ ನ ಬೋಧನೆಯು ಮತು್ತ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷದಶಿರ್ ಾದ ಅವನ
ಾ ಯು ಾಕರ್ನ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಾ್ರ ಥಮಿಕ ಮೂಲ ಾಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಾಧ್ಯ ತೆಗಳಿವೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 50-60 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
ಸ ಾ ಾದಿ್ರ ಗಳ (ಐರೆನೇಯಸ್, ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡಿ್ರ ಾದ ಕೆ್ಲಮೆಂಟ್ ಮತು್ತ ಇತರರು)
ಹಲ ಾರು ಬರಹಗಳು ಾಕರ್ನ ಸು ಾತೆರ್ಯು ರೋಮ್ನಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ ಎಂದು
ದೃ ಢಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಪೇತ್ರ ನ ಾವಿನ ನಂತರ (ಕಿ್ರ.ಶ. 67-68)
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ ಎಂದು ಆದಿ ಸಭೆಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಈ ಕಥನವನು್ನ ರೂಪಿಸುವಂಥ ಪು ಾವೆಯು,
ಾಕರ್ನು ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿ ಅನ್ಯ ಜನರ ಓದುಗರಿಗೆ ಮತು್ತ ನಿದಿರ್ಷ್ಟ ಾಗಿ ರೋಮನ್ ಾಚಕರಿಗೆ
ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಾರಣ ಾ್ಕಗಿ ಯೇಸುವಿನ ವಂ ಾವಳಿಯನು್ನ
ಇದರಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸ ಾಗಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅನ್ಯ ಜನರ ಜಗತಿ್ತಗೆ ಅಷೊ್ಟಂದು
ಮುಖ್ಯ ವೇನು ಅಲ್ಲ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಕಿ್ರ.ಶ. 67-68 ರಲಿ್ಲ ನೀರೋ ಚಕ್ರ ವತಿರ್ಯ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರನು್ನ ಕಠೋರ ಾಗಿ
ಹಿಂಸಿಸಿ ಾಯಿತು ಮತು್ತ ಕೊಂದು ಾಕ ಾಯಿತು, ಆ ಕಠೋರ ಾದ ಹಿಂಸೆಯ
ನಡುವೆ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದ ರೋಮನ್ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರು
ಾಕರ್ನ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಓದುಗರು
ಆಗಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಸನಿ್ನವೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಕರ್ನು ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬರೆದನು.
ಅಂತಹ ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ
ಾದುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರನು್ನ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಿಸಲು ಇದನು್ನ
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ಬರೆದನು. ಇದರಲಿ್ಲ ಯೇಸುವನು್ನ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ ಸೇವಕನ ಾ್ನ ಗಿ
ವಣಿರ್ಸಿ ಾ್ದನೆ (ಯೆ ಾ 53).
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಯೇಸು - ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ ಸೇವಕ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಸೇವೆ ಾಗಿ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಸಿದ್ಧತೆ — 1:1-13
2. ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆ — 1:148:30
3. ಯೇಸುವಿನ ನಿ
ೕಗ: ಶ್ರ ಮೆ ಮತು್ತ ಮರಣ — 8:31-10:52
4. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನ ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆ — 11:1-13:37
5. ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿಕೆಯ ವಿವರಣೆ — 14:1-15:47
6. ಯೇಸುವಿನ ಪುನರು ಾ್ಥನ ಮತು್ತ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷತೆ — 16:1-20
ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನು
ಮ ಾ್ತ 3:1-12; ಲೂಕ 3:1-18;
ೕ ಾ 1:19-28
1 *ದೇವಕು ಾರ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಕುರಿ ಾದ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಾ್ರರಂಭವು.
2 †ಪ್ರ ಾದಿ
ಾದ ಯೆ ಾಯನ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರ ಾರ,
“ಇಗೋ, ಾನು ನನ್ನ ದೂತನನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ;
ಅವನು ನಿನ್ನ ಾರಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡುವನು.”
3 ‡“ ‘ಕತರ್ನ ಾರಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ;

ಆತನ ಾದಿಗಳನು್ನ ನೆಟ್ಟ ಗೆ ಾಡಿರಿ’
ಎಂದು §ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಕೂಗುವವನ ಶಬ್ದವದೆ” ಎಂಬುದೇ.
4 *
ೕ ಾನನು ಬಂದು ಜನರಿಗೆ, ನೀವು
ಾಪಗಳ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗಿ
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ
5 ಆಗ ಯೂ ಾಯ ಸೀಮೆಯೆಲ್ಲವೂ
ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸು ಾ್ತ ಇದ್ದನು.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
6ಈ
ೕ ಾನನು ಒಂಟೆಯ ರೋಮದ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ
ಚಮರ್ದ ನಡುಕಟ್ಟ ನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು; ಅವನು ಮಿಡತೆಯನೂ್ನ ಾಡುಜೇನನೂ್ನ
ಆ ಾರವ ಾ್ನ ಗಿ ಸೇವಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 7 ಅವನು “ನನಗಿಂತ ಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರು ಾ್ತನೆ;
ಆತನ ಕೆರಗಳ ಪಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಬಗಿ್ಗ ಬಿಚು್ಚವುದಕೂ್ಕ ಾನು
ೕಗ್ಯ ನಲ್ಲ. 8 ಾನು ನಿಮಗೆ
ನೀರಿನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ; ಆತ ಾದರೋ ನಿಮಗೆ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದ
ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಾರಿ ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸುವಿನ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಮ ಾ್ತ 3:13-4:17; ಲೂಕ 3:21,22; 4:1-15;
*

1:1 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ದೇವಕು

ಾರ ಾದ ಎಂಬ ಪದವು ಇಲ್ಲ.

ಯೆ ಾ 40:3. § 1:3 ಮೂಲ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಮರುಭೂಮಿಯೆಂದು ಉಪ
ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.

ೕ ಾ 1:31-33
†

1:2 ಮ ಾ. 3:1.
ೕಗಿಸ ಾಗಿದೆ.

*

‡

1:3

1:4 ಕೆಲವು
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9

ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯ ಸೀಮೆಗೆ ಸೇರಿದ ನಜರೇತೆಂಬ ಊರಿನಿಂದ
ಬಂದು
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯಲಿ್ಲ
ೕ ಾನನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು.
10 ಯೇಸುವು ನೀರಿನೊಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಪರಲೋಕವು
ತೆರೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ದೇವ ಾತ್ಮ ನು ಾರಿ ಾಳದ ಾಗೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವುದನು್ನ
ಕಂಡನು. 11 ಆಗ “ನೀನು ಪಿ್ರ ಯ ಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮಗನು, ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಮೆಚಿ್ಚದೆ್ದೕನೆ” ಎಂಬ ದೈ ವ ಾಣಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕೇಳಿಸಿತು.
12 ಕೂಡಲೇ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಪೆ್ರ ೕರಿತ ಾಗಿ ಯೇಸು ಅಡವಿಗೆ ಹೋದನು.
†
13

ಆತನು ನಲವತು್ತ ದಿನ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಾಡುಮೃ ಗಗ ಂದಿಗೆ ಇದು್ದ ಸೈ ಾನನಿಂದ
ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನು ಮತು್ತ ದೇವದೂತರು ಯೇಸುವಿಗೆ ಉಪಚಾರ
ಾಡಿದರು.
14 ‡
ೕ ಾನನು ಬಂಧಿತ ಾದ ತರು ಾಯ ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ದೇವರ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಹೀಗೆ ಾರಿ ಹೇಳಿದನು, 15 §“ ಾಲವು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಯಿತು,
ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವು ಸಮೀಪಿಸಿತು; ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಂಬಿರಿ.”
ಯೇಸು ಪ್ರ ಥಮ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕರೆದದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 4:18-22; ಲೂಕ 5:1-11
16 ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯ ಸಮುದ್ರ ದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಸೀ
ೕನನು
ಮತು್ತ ಅವನ ತಮ್ಮ ಾದ ಅಂದೆ್ರ ಯನು ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬಲೆ ಬೀಸುವುದನು್ನ ಕಂಡನು.
ಅವರು ಬೆಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರು. 17 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ; ಮನುಷ ್ಯ ರನು್ನ
ಹಿಡಿಯುವ ಬೆಸ್ತರ ಾ್ನ ಗಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಕೂಡಲೆ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
19 ಯೇಸು ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಗ ಾದ
ಾಕೋಬನನೂ್ನ
ಅವನ ತಮ್ಮ ಾದ
ೕ ಾನನನೂ್ನ ಕಂಡನು; ಅವರು ದೋಣಿ
ಳಗೆ ತಮ್ಮ
20
ಬಲೆಗಳನು್ನ ಸರಿ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅವನು ಕೂಡಲೇ ಅವರನೂ್ನ ಕರೆದನು. ಅವರು
ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ಜೆಬೆ ಾಯನನು್ನ ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳ ಸಂಗಡ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ
ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
ಯೇಸು ದೆವ್ವವನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 8:14-16; ಲೂಕ 4:31-41
21 ಬಳಿಕ ಅವರು ಕಪೆ ೌರ್ಮೆಂಬ ಊರಿಗೆ ಹೋದರು. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾ ಾಗ
ಯೇಸು ಸ ಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಉಪದೇಶ
ಾಡತೊಡಗಿದನು. 22 ಜನರು
ಆತನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಆ ಾ್ಯ ಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು; ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳಂತೆ
ಬೋಧಿಸದೆ ಅಧಿ ಾರವಿದ್ದವನಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 23 ಆಗ ಅವರ
ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ದೆವ್ವಹಿಡಿದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿದ್ದನು. 24 ಆ ದೆವ್ವವು, “ನಜರೇತಿನ
ಯೇಸುವೇ, ನಮ್ಮ ಗೊಡವೆ ನಿನಗೇಕೆ? ನೀನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಬಂದೆ ಾ? ನೀನು
ಾರೆಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲ ನು. ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ
ಪರಿಶುದ್ಧನು” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿತು. 25 ಯೇಸು ಅದನು್ನ ಗದರಿಸಿ, “ಸುಮ್ಮ ನಿರು,
ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗೆ ಾ” ಎಂದನು. 26 ಆ ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ಒ ಾ್ದಡಿಸಿ
†
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ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗು ಾ್ತ, ಅವನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತು.
ಾಗಿ,
“ಇದೇನು? ಅಧಿ ಾರಸಹಿತ ಾದ ಹೊಸ ಬೋಧನೆ! ಈತನು ದೆವ್ವ ಗಳಿಗೂ ಸಹ
ಆ ಾಪಿಸು ಾ್ತನೆ, ಅವು ಈತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುತ್ತವೆ!” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ
ವಿಚಾರ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 28 ಕೂಡಲೆ ಆತನ ಸುದಿ್ದಯು ಗಲಿ ಾಯ ಸೀಮೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಹಬಿ್ಬತು.
27 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬೆರ

ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ

29 *ಆ

ಾಡಿದು್ದ

ಮೇಲೆ ಅವರು ಸ ಾಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಟು
ಾಕೋಬ
ೕ ಾನರ
ಸಂಗಡ ಸೀ ೕನ ಅಂದೆ್ರ ಯರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. 30 ಅಲಿ್ಲ ಸೀ ೕನನ ಅತೆ್ತ
ಜ್ವರದಿಂದ ಮಲಗಿರ ಾಗಿ ಅವರು ಆಕೆಯ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
31 ಆತನು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಆಕೆಯ ಕೈ ಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ಎಬಿ್ಬ ಸಲು ಜ್ವರವು ಆಕೆಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು; ಆಕೆಯು ಅವರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಾಡಿದಳು.
32 ಸಂಜೆ
ಾಗಿ ಹೊತು್ತ ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ ಜನರು ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದವರನೂ್ನ,
ದೆವ್ವಹಿಡಿದವರನೂ್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕರತಂದರು. 33 ಊರಿನವರೆ ಾ್ಲ ಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆ
ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿದ್ದರು. 34 ಆಗ ಆತನು ಾ ಾ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳಿಂದ ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದ
ಬಹು ಜನರನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿ ಅನೇಕ ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ
ಾನು ಇಂಥವನೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವುಗಳನು್ನ ಾತ ಾಡಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಯೇಸುವಿನ ಏ ಾಂತ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಲೂಕ 4:42-44
35 ಮುಂಜಾನೆ ಇನೂ್ನ
ಬಿ್ಬರು ಾಗ ಆತನು ಎದು್ದ ನಿಜರ್ನ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 36 ಸೀ ೕನನೂ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರೂ ಆತನನು್ನ
ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಆತನಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು, 37 ಆತನನು್ನ ಕಂ ಾಗ “ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದರು.
38 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾವು ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ;
ಅಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಬೇಕು; ಇದ ಾ ್ಕಗಿಯೇ ಾನು ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಹೊರಟು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 39 ಬಳಿಕ ಆತನು ಗಲಿ ಾಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಹೋಗಿ ಅವರ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾರು ಾ್ತ ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ
ಬಿಡಿಸು ಾ್ತ ಇದ್ದನು.
ಯೇಸು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 8:2-4; ಲೂಕ 5:12-16
40 ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನ ಮುಂದೆ
ಣ ಾಲೂರಿಕೊಂಡು, “ನಿನಗೆ ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಬಲೆ್ಲ” ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
41 ಯೇಸು ಕನಿಕರಪಟು್ಟ ತನ್ನ ಕೈ ಚಾಚಿ ಅವನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ, “ನನಗೆ ಮನಸು್ಸಂಟು;
42 ಕೂಡಲೆ ಅವನ ಕುಷ್ಠವು ಹೋಗಿ, ಅವನು
ಶುದ್ಧ ಾಗು” ಅಂದನು.
43 ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “
ಶುದ್ಧ ಾದನು.
ಾರಿಗೂ ಏನೂ ಹೇಳಬೇಡ
ನೋಡು; 44 ಹೋಗಿ
ಾಜಕನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೈ ತೋರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಗಿ† ೕಶೆಯು
*
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†

1:44

ಾಜ 14:1-32.

ಾಕರ್ನು 1:45

75

ಾಕರ್ನು 2:12

ಆ ಾಪಿಸಿರುವಂಥವುಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು. ಅದು ಜನರಿಗೆ ಾ
ಾಗಿರಲಿ ಎಂದು
45
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ” ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಕೂಡಲೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ನು.
ಆದರೆ ಅವನು
ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಾರಿ ಹಬಿ್ಬ ಸುವುದಕೆ್ಕ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ ಾರದೆ
ನಿಜರ್ನ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಇದ್ದನು. ಆದರೂ ಜನರು ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.

2
ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯ ಾಪವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವನ ರೋಗವನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥಪಡಿಸಿದ್ದಕೆ ್ಕ
ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳ ಆ ೕಪ
ಮ ಾ್ತ 9:1-8; ಲೂಕ 5:17-26
1 ಕೆಲವು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದನು.
ಆತನು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು ಜನರಲಿ್ಲ ಹಬಿ್ಬತು್ತ. 2 ಆಗ ಬಹು
ಜನರು ಅಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಳವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. 3 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಒಬ್ಬ
ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಯನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು; ಾಲು್ಕ ಮಂದಿಯು ಆತನನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿದರು. 4 ಜನರು ಗುಂ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರು ಆತನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗದೆ ಆತನು ನಿಂತ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ ಮನೆಯ ಮೇ ಾ್ಛವಣಿಯನು್ನ ತೆರೆದು
ಕಿಂಡಿ
ಂದನು್ನ ಾಡಿ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಯನು್ನ ಮಲಗಿದ್ದ ಾಸಿಗೆಯ ಸಮೇತ
ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರು. 5 ಯೇಸು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಆ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು
ರೋಗಿಗೆ, “ಮಗನೇ, ನಿನ್ನ* ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟ ವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
6 ಆದರೆ ಾಸಿ್ತ ಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಅಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದು್ದ; 7 “ಈತನು
ಾಕೆ ಹೀಗೆ
್ರ
ಾತ ಾಡು ಾ್ತನೆ? ಇದು ದೇವದೂಷಣೆ. ದೇವರೊಬ್ಬ ನೇ ಹೊರತು ಮ ಾ್ತರು
ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬಲ್ಲರು?” ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
8 ಹೀಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದು್ದದನು್ನ ಕೂಡಲೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಆತ್ಮ ದಲಿ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು
ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ
ಾಕೆ ಹೀಗೆ
ೕಚಿಸುತಿ್ತೕರಿ? 9 ಾವುದು
ಸುಲಭ? ಾಶ್ವ ರ್ ಾಯು ರೋಗಿಗೆ ‘ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟ ವೆ ಅನು್ನ ವುದೋ’
ಅಥ ಾ ‘ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡೆ’ ಅನು್ನ ವುದೋ? 10 ಆದರೆ
ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅಧಿ ಾರ
ಉಂಟೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಯನು್ನ
ನೋಡಿ 11 †“ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೆಂದು
ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು. 12 ಅವನು ಕೂಡಲೆ ಎದು್ದ ತನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಅದನು್ನ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರು
ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾದರು, “ಇದುವರೆಗೆ ಾವು ಇಂಥದನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿದೆ್ದೕ”
ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದರು.
*

2:5 ಕೀತರ್ 103:3; ಲೂಕ 7:48.

†

2:11

ೕ ಾ 5:8; ಅ. ಕೃ. 3:6.
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ಯೇಸು ಲೇವಿಯನು್ನ ಕರೆದದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 9:9-13; ಲೂಕ 5:27-32
13 ಯೇಸು ಹೊರಟು ತಿರುಗಿ ಸಮುದ್ರ ದ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಜನರು ಗುಂ ಾಗಿ
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ
ಾಡಿದನು. 14 ಆತನು
ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಸುಂಕ ವಸೂಲಿ ಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅ ಾ್ಫಯನ
ಮಗ ಾದ ಲೇವಿಯನು್ನ ನೋಡಿ, “ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು ಅವನನು್ನ
ಕರೆಯಲು, ಅವನು ಎದು್ದ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು.
15 ಅನಂತರ ಯೇಸುವು ಆ ಲೇವಿಯನ ಮನೆ
ಳಗೆ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ,
ಬಹು ಮಂದಿ ‡ಸುಂಕದವರೂ, ಾಪಿಗಳೂ ಯೇಸುವಿನ ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರ
ಸಂಗಡ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. §ಇಂಥವರಲಿ್ಲ ಬಹು ಮಂದಿ ಯೇಸುವನು್ನ

ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದವ ಾಗಿದ್ದರು. 16 ಫರಿ ಾಯ ಾದ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳು ಆತನು ಾಪಿಗಳ ಮತು್ತ
ಸುಂಕದವರ ಸಂಗಡ ಊಟ
ಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಆತನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ, “ಈತನು
ಸುಂಕದವರ ಮತು್ತ ಾಪಿಗಳ ಸಂಗಡ ಏಕೆ ಊಟ ಾಡು ಾ್ತನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
17 ಯೇಸು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ, “ ೕಮದಿಂದಿರುವವರಿಗೆ ವೈ ದ್ಯ ನು ಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ;
ೕಮವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಬೇಕು. ಾನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂ ಾತನಲ್ಲ,
ಾಪಿಗಳನು್ನ ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದವನು” ಅಂದನು.
ಉಪ ಾಸದ ಕುರಿ ಾದ ಪ್ರ ಶೆ್ನ
ಮ ಾ್ತ 9:14-17; ಲೂಕ 5:33-38
18
ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರೂ ಫರಿ ಾಯರೂ ಉಪ ಾಸ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅವರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರೂ ಫರಿ ಾಯರೂ
ಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತರ ಾ್ಲ?
“ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಏಕೆ ಉಪ ಾಸ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ?”
19
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, *“ಮದುವೆಯ ಜನರು ತಮ್ಮ

ಸಂಗಡ ಮದಲಿಂಗನು ಇರುವಲಿ್ಲ ಉಪ ಾಸ ಾಡುವುದುಂಟೇ? ಮದಲಿಂಗನು
ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವ ತನಕ ಅವರು ಉಪ ಾಸ
ಾಡ ಾರರು. 20 ಆದರೆ
ಮದಲಿಂಗನನು್ನ ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವರು ಉಪ ಾಸ ಾಡುವರು.
21 “
ಾರೂ ಹೊಸ ಬಟೆ್ಟಯ ತುಂಡನು್ನ ಹಳೆಯ ವಸ್ತ ್ರ ಕೆ ್ಕ ಾ್ಯ ಪೆ ಹಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ.
ಹಚಿ್ಚದರೆ ಆ ಹೊಸ ಾ್ಯ ಪೆಯು ಹಳೆಯ ವಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಹಿಂಜುವುದರಿಂದ ಹರಕು
22 ಮತು್ತ ಹಳೆಯ†ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಸ
ಹೆಚಾ್ಚ ಗುತ್ತದೆ.
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ

ಾರೂ ಾಕಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಾಕಿದರೆ ಆ ಾ್ರ ಾರಸವು ಬುದ್ದಲಿಗಳನು್ನ ಒಡೆದು
ಾ್ರ ಾರಸವು ಮತು್ತ ಬುದ್ದಲಿಗಳು ಎರಡೂ ಾಶ ಾಗುವವು. ಆದುದರಿಂದ ಹೊಸ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹೊಸ ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಕಿಡತಕ್ಕದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಒಡೆಯನು
ಮ ಾ್ತ 12:1-14; ಲೂಕ 6:1-11

‡

2:15 ತೆರಿಗೆಯವರೂ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಯೇಸುವು

*

2:19

ೕ ಾ 3:29.

§ 2:15 ಾ ಾಂತರ: ಅಂಥವರು ಬಹುಮಂದಿ ಇದ್ದರು; ಯೇಸುವನು್ನ
ಾಪಿಗಳ ಸಂಗಡ ಊಟ ಾಡುವುದನು್ನ ಫರಿ ಾಯ ಾದ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳು ಕಂಡು

†
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ಾವುದೆ

ಾ್ರ ಣಿಗಳ ಚಮರ್ದಿಂದ
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ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ‡ಪೈ ರಿನ ಹೊಲಗಳನು್ನ ಾದುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ,
ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ತೆನೆಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ತಿಂದರು. 24 ಫರಿ ಾಯರು ಆತನನು್ನ, “ನೋಡು,
ಇವರು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಧಮರ್ಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ್ದನು್ನ ಏಕೆ
ಾಡು ಾ್ತರೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು. 25 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾವೀದನು ಾನೂ ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರೂ
ಆ ಾರವಿಲ್ಲದೆ ಹಸಿ ಾಗ ಏನು
ಾಡಿದನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಎಂ ಾದರೂ
ಓದಲಿಲ್ಲ ೕ? 26 §ಅವನು ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಅಬಿ ಾತರನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ದೇವಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಾಜಕರು ಹೊರತು ಮ ಾ್ತರೂ ತಿನ್ನ ಾರದ
ನೈ ವೇದ್ಯ ದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಾನು ತಿಂದು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟ ನ ಾ್ಲ?”
ಎಂದು ನುಡಿಯು ಾ್ತ,
27 *“ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವು ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಾಡ ಾಯಿತೇ ಹೊರತು
ಮನುಷ ್ಯ ರನು್ನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾ ್ಕಗಿ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 28 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕೂ ್ಕ ಒಡೆಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು.
23

3

ಯೇಸು ಕೈ ಬತಿ್ತಹೋದ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥಪಡಿಸಿದು್ದ

ಇನೊ್ನಂದು ಾರಿ ಯೇಸು ಸ ಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ ಅಲಿ್ಲ *ಕೈ ಬತಿ್ತಹೋದ
ಮನುಷ ್ಯ ನೊಬ್ಬ ನಿದ್ದನು. 2 ಕೆಲವರು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸುವುದಕೆ್ಕ,
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡುವನೋ ಏನೋ ಎಂದು ಆತನನು್ನ
ಹೊಂಚು ಾಕಿ ನೋಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 3 ಆತನು ಕೈ ಬತಿ್ತದ್ದವನಿಗೆ, “ಎದು್ದ ನಡುವೆ
4 ಆಗ ಅವರಿಗೆ, “ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೋ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಧಮರ್ಸಮ್ಮತ ಾದದು
ಾವುದು?
ಮೇಲನು್ನ
ಾಡುವುದೋ, ಕೇಡನು್ನ
ಾಡುವುದೋ?
ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಉಳಿಸುವುದೋ, ತೆಗೆಯುವುದೋ?” ಎಂದು
ಹೇಳಲು ಅವರು ಸುಮ್ಮ ನಿದ್ದರು. 5 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರ ಹೃ ದಯ ಾಠಿಣ್ಯ ಾ್ಕಗಿ
ದುಃಖಪಟು್ಟ, ಕೋಪದಿಂದ ಸುತ್ತಲೂ ಅವರನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ನೋಡಿ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ,
“ನಿನ್ನ ಕೈ ಚಾಚು” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವನು ಕೈ ಚಾಚಿದನು; ಅವನ ಕೈ ಾಸಿ ಾಯಿತು.
6 ತಕ್ಷಣ ಫರಿ ಾಯರು ಹೊರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಹೆರೋದ್ಯರನು್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು
ಾವ
ಉ ಾಯದಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಒಳಸಂಚು ಾಡಿದರು.
ಜನಪಿ್ರ ಯ ಯೇಸುವನು್ನ ಅನೇಕರು ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 10:1-4; ಲೂಕ 6:12-19
7 ಆ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸಮುದ್ರ ದ ಬಳಿಗೆ
ಹೋದನು. ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಬಹು ಜನರ ಗುಂಪು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿತು.
8 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಇಂಥಿಂಥ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತನೆಂದು ಕೇಳಿ ಬಹುಜನರು
ಯೂ ಾಯದಿಂದಲೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂ, ಇದೂ ಾಯದಿಂದಲೂ,
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಆಚೆಯಿಂದಲೂ, ತೂರ್, ಸೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ
1

‡
ವಿ

2:23

ಾನ್ಯ ಅಥ ಾ ಾಳು ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಬೆಳೆದ, ಫಸಲು ಕೊಡುವ.
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9

ಸುತ್ತಲಿನಿಂದಲೂ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಜನರ ಗುಂಪು ಅಧಿಕ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಅವರು ತನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ನೂಕದಂತೆ ಯೇಸು ತನಗೆ ಒಂದು ದೋಣಿಯನು್ನ
10 ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಅನೇಕರನು್ನ
ಸಿದ್ಧ ಾಡಲು ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ರೋಗಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕೆಂದು
ಮೇಲೆ ಬೀಳುತಿ್ತದ್ದರು. 11 †ಮತು್ತ ದೆವ್ವ ಗಳು ಆತನನು್ನ ಕಂ ಾಗಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಆತನ ಾದಕೆ್ಕ
ಬಿದು್ದ ‡ “ನೀನು ದೇವಕು ಾರನು” ಎಂದು ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದವು. 12 ಆದರೆ ಆತನು ಾನು
ಇಂಥವನೆಂಬು ಾಗಿ
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

ಾರಿಗೂ ಪ್ರಕಟಿಸ ಾರದೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಬಹು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ

ಯೇಸು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದು್ದ
ಆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಬೆಟ್ಟ ವನು್ನ ಹತಿ್ತ ತನಗೆ ಬೇ ಾದವರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆಯಲು
ಅವರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 14 ಆತನು ಅ ಸ್ತಲರೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಂಥ
ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರಬೇಕೆಂತಲೂ, ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾರುವುದಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ, 15 ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವ ಅಧಿ ಾರ
16 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ
ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ ನೇಮಿಸಿದನು.
ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಇವರೇ: §ಸೀ ೕನನೆಂಬವನಿಗೆ ಪೇತ್ರ ನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು.
17 ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಗ ಾದ
ಾಕೋಬನಿಗೂ
ಾಕೋಬನ ತಮ್ಮ ಾದ
ೕ ಾನನಿಗೂ ಬೊವನೆಗೆರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಡಿಲ ಮರಿಗಳು ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು.
18 ಅಂದೆ್ರ ಯ, ಫಿಲಿಪ್ಪ,
ಾತೊರ್ಲೊ ಾಯ, ಮ ಾ್ತಯ, ತೋಮ, ಅ ಾ್ಫಯನ
ಮಗ ಾದ ಾಕೋಬ, ತ ಾ್ದಯ, ಮ ಾಭಿ ಾನಿ ಎಂದು ಹೆಸರುಗೊಂಡ ಸೀ ೕನ,
19 ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟ ಇಸ್ಕರಿ
ೕತ ಯೂದ.
13

ಯೇಸುವು ಮತು್ತ ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನು
ಮ ಾ್ತ 12:22-32,46-50; ಲೂಕ 11:14-22; 8:19-21
20 ಆತನು ಮನೆ
ಳಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಜನರು ಸೇರಿಬಂದದ್ದರಿಂದ
ಊಟ ಾಡಲು ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 21 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಆತನ ಬಂಧುಗಳು “ಅವನಿಗೆ
ಹುಚು್ಚಹಿಡಿದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟರು.
22 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಾಸಿ್ತ ಗಳು, “ಇವನನು್ನ ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನು
್ರ
ಹಿಡಿದಿ ಾ್ದನೆಂತಲೂ ಇವನು ದೆವ್ವ ಗಳ ಒಡೆಯನ ಸ ಾಯದಿಂದ ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ
ಬಿಡಿಸು ಾ್ತನೆಂತಲೂ” ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 23 ಆತನು ಅವರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ
ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಸೈ ಾನನು ಸೈ ಾನನನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದುಂಟೇ?
24
ಾವುದೇ ಒಂದು ಾಜ್ಯ ವು ತನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ವಿ ಾಗಿಸಲ್ಪಟ ್ಟರೆ ಆ ಾಜ್ಯ ವು
ಉಳಿಯದು; 25 ಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಮನೆಯು ತನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ವಿ ಾಗಿಸಲ್ಪಟ ್ಟರೆ ಆ
ಮನೆಯು ಉಳಿಯದು. 26 ಅದರಂತೆ ಸೈ ಾನನು ತನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದು್ದ ತನ್ನಲಿ್ಲ
ವಿ ಾಗಿಸಲ್ಪಟ ್ಟರೆ ಅವನು ಉಳಿಯದೆ ಾಶ ಾಗಿ ಹೋಗುವನು. 27 ಅದಲ್ಲದೆ
ಒಬ್ಬ ನು
ದಲು ಬಲಿಷ್ಠನನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾಕದೆ ಆ ಬಲಿಷ್ಠನ ಮನೆಯನು್ನ ನುಗಿ್ಗ
ಅವನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಕದಿಯಲು ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ; ಕಟಿ್ಟ ಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಮನೆಯನು್ನ
†
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ಾಕರ್ 1:26-34; ಲೂಕ 4:41.
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ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯಬಹುದು.
ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಮನುಷ ್ಯ ರು
ಾಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳಿಗೂ ದೂಷಣೆಗಳಿಗೂ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಸಿಕು ್ಕವುದು. 29 ಆದರೆ
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನನು್ನ ದೂಷಿಸಿದವನು ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಹೊಂದ ಾರನು; ಅವನು
ಾಶ್ವತ ಾದ ಾಪದೊಳಗೆ ಸೇರಿದವ ಾದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30 ಅವರು
“ಈತನಲಿ್ಲ ಅಶು ಾ್ಧತ ್ಮ ವಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿ ಾಗೂ ಸಹೋದರರು
ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಸುತ್ತಲು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ ಆತನ ಾಯಿಯೂ,
ತಮ್ಮಂದಿರೂ ಬಂದು ಹೊರಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆತನನು್ನ ಕರೆಕಳುಹಿಸಿದರು. 32 ಆ
ಜನರು ಆತನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾಯಿಯೂ, ನಿನ್ನ *ತಮ್ಮಂದಿರೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು
ಬಂದು ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿ ಾ್ದರೆ ನೋಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 33 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು
ಅವರಿಗೆ, “ನನಗೆ ಾಯಿಯೂ, ತಮ್ಮಂದಿರೂ ಾರು?” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲು
ಕುಳಿತಿದ್ದವರನು್ನ ನೋಡಿ, 34 “ಇಗೋ, ನನ್ನ ಾಯಿ, ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು. 35 ದೇವರ
ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯುವವನೇ ನನಗೆ ತಮ್ಮ ನೂ, ತಂಗಿಯೂ, ಾಯಿಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ”
ಅಂದನು.
31

4

ಬಿತು್ತವವನ ಾಮ್ಯ*
ಮ ಾ್ತ 13:1-34; ಲೂಕ 8:4-18; 13:18,19
1 ಯೇಸುವು ಪುನಃ ಸಮುದ್ರ ದ ದಡದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ
ಾಡತೊಡಗಿದ್ದನು.
ಬಹುಜನರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲದ್ದ
ದೋಣಿಹತಿ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು; ಆ ಜನರೆಲ್ಲರು ಸಮುದ್ರ ದ ದಡದಲಿ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ
ನೆರೆದುಬಂದಿದ್ದರು. 2 ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಉಪದೇಶ ಾಡಿದನು. ಆ ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ: 3 “ಕೇಳಿರಿ!
ಬಿತು್ತವವನು ಬಿತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು. 4 ಬಿತು್ತ ಾಗ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಾರಿಯ
ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು; ಪ ಗಳು ಬಂದು ಅವುಗಳನು್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟ ವು. 5 ಬೇರೆ ಕೆಲವು
ಬೀಜಗಳು ಹೆಚು್ಚ ಮಣಿ್ಣಲ್ಲದ ಬಂಡೆಯ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವು; ಅಲಿ್ಲ ಮಣು್ಣ
ಆಳ ಾಗಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅವು ಬೇಗ
ಳೆತವು; 6 ಆದರೆ ಬಿಸಿಲೇರಿ ಾಗ ಾಡಿ,
7
ಬೇರಿಲ್ಲದ ಾರಣ ಒಣಗಿ ಹೋದವು. ಮತೆ್ತ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಮುಳು್ಳ ಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ
ಬಿದ್ದವು; ಮುಳು್ಳ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು ಅವುಗಳನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವು
ಫಲಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 8 ಇನು್ನ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ
ಳೆತು ಬೆಳೆದು
ಬಂದು ಫಲಕೊಟ್ಟ ವು; ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಮೂವತ್ತರಷು್ಟ, ಕೆಲವು ಅರುವತ್ತರಷು್ಟ,
9 ಮತು್ತ ಆತನು “ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ
ಕೆಲವು ನೂರರಷು್ಟ ಫಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ವು.”
ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ” ಅಂದನು.
10 ಆತನು ಒಬ್ಬ ನೇ ಇ ಾ್ದಗ, ಆತನಿಗೆ ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದ್ದವರು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರ
ಸಂಗಡ ಆ ಾಮ್ಯ ಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 11 ಆತನು ಅವರಿಗೆ,
*
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ಮೂಲ

ಾಷೆಯ ಕೆಲವು ಹಸ್ತಪ ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಸಹೋದರರು ಮತು್ತ ಸಹೋದರಿಯರು ಎಂದು
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“ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದ ರಹಸ್ಯ ನಿಮಗೆ ದೊರೆತಿದೆ; ಆದರೆ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ
ಾಮ್ಯ ಗಳ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.”
12 †“ಅವರು ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡರೂ ಗ್ರ ಹಿಸಲಿಲ್ಲ,

ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳಿದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ,
ಾಗೆ ಕಂಡು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವರು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು
ಾಪಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದುತಿ್ತದ್ದರು.”
13 ಅನಂತರ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಈ ಾಮ್ಯ ದ ಅಥರ್ ನಿಮಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ ೕ?
ಾ ಾದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಾಮ್ಯ ಗಳನು್ನ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ?
14 ಆ ಬಿತು್ತವವನು
ಾಕ್ಯ ವೆಂಬ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತು್ತ ಾ್ತನೆ. 15 ಕೆಲವರು ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಸೈ ಾನನು ಬಂದು ಅವರಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದ್ದ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡು ಾ್ತನೆ.
ಇವರೇ ಾರಿಯ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ ್ಟ ಬೀಜ ಾಗಿರುವರು.
16 “ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಅದನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸು ಾ್ತರೆ; 17 ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರಿಲ್ಲದ ಾರಣ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ
ಾತ್ರ ವೇ ಇದು್ದ, ಬಳಿಕ ಆ ಾಕ್ಯ ದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಸಂಕಟ ಾಗಲಿ ಹಿಂಸೆ ಾಗಲಿ
ಬಂದರೆ ಬೇಗ ಎಡವಿಬೀಳು ಾ್ತರೆ; ಇವರೇ ಬಂಡೆಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ ್ಟ
ಬೀಜ ಾಗಿರುವರು.
18 “ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಮುಳು್ಳ ಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಾಗಿರುವವರು; 19 ಇವರು
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗೂ್ಯ ಪ್ರ ಪಂಚದ ಚಿಂತೆಗಳೂ, ಐಶ್ವಯರ್ದಿಂದುಂಟಾಗುವ
ಾ್ಯ
ೕಹವೂ, ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲಣ ಆಸೆಗಳೂ ಸೇರಿ ಆ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
ಅಡಗಿಸಿಬಿಡುವುದರಿಂದ ನಿಷ್ಫಲ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. 20 ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
ಕೇಳಿ ಕೈ ಕೊಂಡು ಮೂವತ್ತರ ಾ್ಟ ಗಲಿ ಅರವತ್ತರ ಾ್ಟ ಗಲಿ ನೂರರ ಾ್ಟ ಗಲಿ ಫಲವನು್ನ
ಕೊಡು ಾ್ತರೆ; ಇವರೇ ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಾಗಿರುವವರು” ಅಂದನು.
ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಾಮ್ಯ

ಇದಲ್ಲದೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ‡“ದೀಪವನು್ನ ತಂದು ಕೊಳಗದೊಳ ಾಗಲಿ,
ಮಂಚದ ಕೆಳ ಾಗಲಿ ಇಡುವುದುಂಟೇ?
ಅದನು್ನ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ
22 ಮರೆ
ಇಡು ಾ್ತರಲ್ಲವೇ?
ಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲವೂ ಬೆಳಕಿಗೆ
ಾರದೇ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ;§ಬಹಿರಂಗ ಾಗದಿರುವ
ಾವ
ರಹಸ್ಯ ಗಳು
ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
23 *ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
21

ಮತು್ತ ಆತನು ಅವರಿಗೆ;
“ನೀವು ಕಿವಿಗೊಡುವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ.†ನೀವು ಅಳೆಯುವ ಅಳತೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ನೂ್ನ ಅಳೆಯುವರು;
ನಿಮಗೆ ಇನೂ್ನ ಅಧಿಕ ಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಡುವರು. 25 ‡ಇದ್ದವನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು;
ಇಲ್ಲದವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು್ದದನೂ್ನ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
24

ಬೆಳೆಯುವ ಬೀಜದ ಾಮ್ಯ
†

‡

4:12 ಯೆ ಾ 6:9, 10:

ಲೂಕ 8:17; 12:2:

*

ಮ ಾ್ತ 7:2; ಲೂಕ 6:38:

4:23

‡

4:21 ಮ ಾ್ತ 5:15; ಲೂಕ 8:16; 11:33:

§

4:22 ಮ ಾ್ತ 10:26;
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4:25 ಮ ಾ್ತ 25:29; ಲೂಕ 8:18; 19:26:

†
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ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಹೇಳಿದೇನಂದರೆ; “ಒಬ್ಬ ನು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತಿ್ತದ ನಂತರ ಅವನು ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿ ಾ್ದಗಲೂ, ಹಗಲು
ಎಚ್ಚರವಿರು ಾಗಲೂ 27 ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಆ ಬೀಜದ ಸಸಿ
ಳೆತು
ಬೆಳೆಯುವುದು. ಇದರಂತೆ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವೂ ಕೂಡ. 28 ಭೂಮಿಯು
ದಲು
ಳಕೆಯನೂ್ನ, ಆ ಮೇಲೆ ತೆನೆಯನೂ್ನ, ತರು ಾಯ ತೆನೆಯಲಿ್ಲ ತುಂ ಾ ಾಳನೂ್ನ
ತನ್ನ ಷ ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಹುಟಿ್ಟ ಸುತ್ತದೆ. 29 ಆದರೆ ಫಲ ಾಗಿ ಾಗ ಸುಗಿ್ಗ ಾಲ ಬಂದಿತೆಂದು
ವ್ಯ ವ ಾಯ ಾರನು ಅದನು್ನ ಕೊಯ್ಯ ಲು ಕುಡುಗೋಲನು್ನ ಬಳಸು ಾ್ತನೆ” ಅಂದನು.
26

ಾಸಿವೆ ಾಳಿನ ಾಮ್ಯ

ಇನೂ್ನ ಆತನು ಹೇಳಿದು್ದ; “ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ
ಾವುದಕೆ್ಕ ಹೋಲಿಸೋಣ?
31 ಅದು
ಾವ
ಾಮ್ಯ ದಿಂದ ಅದನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡೋಣ?
ಾಸಿವೆ
ಾಳಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.
ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿತು್ತ ಾಗ ಅದು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ
32 ಬಿತಿ್ತದ ಮೇಲೆ ಅದು ಬೆಳೆದು ಎ ಾ್ಲ
ಬೀಜಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸಣ್ಣ ಾಗಿದೆ.
ಗಿಡಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಬಿಡುವುದರಿಂದ
ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ಪ ಗಳು ಅದರ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವುದ ಾ ್ಕಗುತ್ತದೆ”
ಅಂದನು.
33 ಆತನು ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಾಮ್ಯ ಗಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅಥರ್ ಾಗುವ
ಾಗೆ
34
ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.
ಾಮ್ಯ ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆತನು ಒಂದನೂ್ನ ಹೇಳಲಿ ಾ್ಲ.
ಆದರೆ ಏ ಾಂತ ಾಗಿರು ಾಗ ಆತನು ತನ್ನ ಆಪ್ತ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ವಿವರಿಸಿ
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.
30

ಯೇಸು ಸಮುದ್ರ ದ ಮೇಲಣ ಬಿರು ಾಳಿಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 8:23-27; ಲೂಕ 8:22-25

ದಿನ ಾಯಂ ಾಲ ಾ ಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ಆಚೇದಡಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 36 ಅವರು ಆ ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಅದೇ
ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಾಗೆಯೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಬೇರೆ ದೋಣಿಗಳೂ ಸಹ ಆತನ
ಸಂಗಡ ಇದ್ದವು. 37 ತರು ಾಯ ದೊಡ್ಡ ಬಿರು ಾಳಿ ಎದು್ದ ಅಲೆಗಳು ಆ ದೋಣಿಗೆ
ಬಡಿದು ನೀರು ಒಳಗೆ ನುಗಿ್ಗದ್ದರಿಂದ ಆ ದೋಣಿ ಆಗಲೇ ತುಂಬುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿತು್ತ.
38 ಆದರೆ ಆತನು ದೋಣಿಯ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ತಲೆದಿಂಬನು್ನ ಒರಗಿ ನಿದೆ್ದ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಅವರು ಆತನನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ, “ಗುರುವೇ, ಾವು ಮುಳುಗಿಹೋಗುವುದರಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲವೇ” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 39 ಆತನು ಎದು್ದ ಾಳಿಯನು್ನ ಗದರಿಸಿ,
ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ “ ಾಂತ ಾಗಿರು,
ರೆಯಬೇಡ” ಎಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡುತ್ತಲೇ
40 ತರು ಾಯ ಆತನು
ಾಳಿ ನಿಂತುಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರ ವು ಾಂತ ಾಯಿತು.
ಅವರನು್ನ, “ ಾಕೆ ಭಯಪಡುತಿ್ತೕರಿ? ಇನೂ್ನ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಲು 41 ಅವರು ಬಹು ಭಯಪಟು್ಟ, “ಈತನು
ಾರಿರಬಹುದು? ಾಳಿಯೂ,
ಸಮುದ್ರ ವೂ ಸಹ ಈತನು ಹೇಳಿದ ಾಗೆ ಕೇಳುತ್ತವ ಾ್ಲ” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
35 ಆ
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5

ದೆವ್ವ ಗಳ ದಂಡಿನಿಂದ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ವನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 8:28-34; ಲೂಕ 8:26-39
1 ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸಮುದ್ರ ದ ಆಚೇದಡದಲಿ್ಲದ್ದ ಗೆರಸೇನರ ಸೀಮೆಗೆ
ತಲುಪಿದರು. 2 ಯೇಸು ದೋಣಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ಕೂಡಲೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದ
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಸ ಾಧಿಯ ಗವಿಗ ಳಗಿಂದ ಬಂದು ಆತನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದನು.
3-4 ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ನ ಗವಿಗಳೇ ಾಸಸ್ಥಳ ಾಗಿತು್ತ. ಅವನನು್ನ ಅನೇಕ ಾರಿ

ಬೇಡಿಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟದ್ದರೂ ಅವನು ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ
ಬೇಡಿಗಳನು್ನ ತುಂಡುತುಂಡು
ಾಡುಬಿಡುತಿದ್ದನು; ಅವನನು್ನ
ಾರೂ
ಾವ
ಸರಪಣಿಯಿಂದಲೂ ಕಟ್ಟ ಾರದೆ ಹೋದರು; ಅವನನು್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತರುವುದಕೆ್ಕ
ಾರಿಂದಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
5 ಅವನು ಾತಿ್ರ ಮತು್ತ ಹಗಲು ಸ ಾಧಿಯ ಗವಿಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ
ಆಭರ್ಟಿಸು ಾ್ತ ಚೂ ಾದ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ತನ್ನ ನು್ನ ಾಯ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇದ್ದನು.
6 ಅವನು ಯೇಸುವನು್ನ ದೂರದಿಂದ ಕಂಡು ಓಡಿಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ,
7 ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ ಆಭರ್ಟಿಸಿ, “ಯೇಸುವೇ, *ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರ ಮಗನೇ,
ನನ್ನ ಗೊಡವೆ† ನಿನಗೇಕೆ? ದೇವ ಾಣೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಬೇಡ ಎಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾನು
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸು, “ಅಶು ಾ್ಧತ ್ಮ ವೇ
ಇವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು.
9 ಯೇಸು, “ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಏನೆಂದು” ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವನು, “ನನ್ನ ಹೆಸರು
‡ದಂಡು;
ಾಕೆಂದರೆ ಾವು ಬಹು ಮಂದಿ ಇದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 10 ನಮ್ಮ ನು್ನ ಈ
ಾ್ರಂತ್ಯ ದಿಂದ§ ಹೊರಡಿಸಬೇಡ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡವು.
11 ಅಲಿ್ಲಯ ಗುಡ್ಡದಲಿ್ಲ ಹಂದಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಡು* ಮೇಯುತಿ್ತತು್ತ.
12 ಆ

ಅಶು ಾ್ಧತ ್ಮ ಗಳು, “ಆ ಹಂದಿಗ ಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು”
ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡವು. 13 ಆತನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಸಲು ಆ
ದೆವ್ವ ಗಳು ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹಂದಿಗ ಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದವು; ಅಲಿ್ಲ
ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಎರಡು ಾವಿರ ಹಂದಿಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಹಂದಿಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಇಳಿಜಾರು
ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಮುದ್ರ ದೊಳಗೆ ಬಿದು್ದ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿ ಉಸಿರು ಕಟಿ್ಟ ಸತು್ತಹೋದವು.
14 ಅವುಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವವರು ಓಡಿಹೋಗಿ ನಡೆದಿರುವ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಆ
ಊರಲಿ್ಲಯೂ ಪಕ್ಕದ ಹಳಿ್ಳ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತಿಳಿಸಲು ಜನರು ನಡೆದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದು
ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಯೇಸು ಇದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರು. 15 ಆ ದೆವ್ವಹಿಡಿದಿದ್ದವನು
ಅಂದರೆ ದೆವ್ವ ಗಳ ದಂಡಿನಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವನು, ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು
ಸುಬುದಿ್ಧಯಿಂದ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಹೆದರಿದರು.
16 ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಿದ್ದವರು ಆ ದೆವ್ವಹಿಡಿದವನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆಲ್ಲವನು್ನ
ಮತು್ತ ಹಂದಿಗಳ ವಿಷಯವನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. 17 ಆಗ ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ
ತಮ್ಮ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.
*
‡

5:7 ಲೂಕ 1:32; 6:35; ಅ. ಕೃ. 16:17. ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ

5:9 ಅಂದರೆ 6,000 ಸೈ ನಿಕರುಳ್ಳ ಸೈ ನ ್ಯ ದಳ.
ಗುಂಪು.

§

†

5:7 ನನ್ನ ವಿಷಯಗಳು ನಿನಗೆ

5:10 ಸೀಮೆಯಿಂದ
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18

ಆತನು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತು್ತ ಾಗ ಆ ದೆವ್ವ ಗಳ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಹೊಂದಿದವನು, ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಇರುತೆ್ತೕನೆಂದು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿದನು.
19 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವನ ಬೇಡಿಕೆಯನು್ನ ಒಪ್ಪದೆ ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೂ
ನಿನ್ನ ಜನರ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಕತರ್ನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕರುಣೆಯಿಟು್ಟ ನಿನಗೆ ಏನೇನು
20 †ಅವನು
ಉಪ ಾರಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದನೋ ಅದನು್ನ ಹೇಳು” ಅಂದನು.
ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಯೇಸು ತನಗೆ
ಾಡಿದ ಉಪ ಾರಗಳನು್ನ ದೆಕ ಲಿ ಎಂಬ
ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಾರುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು; ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.
ಸತ್ತಹುಡುಗಿಯ ಮತು್ತ ರಕ್ತಕುಸುಮ ರೋಗಿಯ ಸ್ವ ಸ್ಥತೆ
ಮ ಾ್ತ 9:18-26; ಲೂಕ 8:40-56
21 ಯೇಸು ತಿರುಗಿ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಈಚೇದಡಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಜನರು ಬಹು ದೊಡ್ಡ
ಗುಂ ಾಗಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು; ಆತನು ಸಮುದ್ರ ದ ದಡದಲಿ್ಲದ್ದನು. 22 ಆಗ
ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ
ಾಯೀರನೆಂಬವನು ಬಂದು
23
ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡು ಆತನ ಾದಗಳಿಗೆ ಬಿದು್ದ, “ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು ಈಗ ಾವಿನ
ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಳೆ; ಆಕೆಯು ಗುಣಹೊಂದಿ ಬದುಕುವಂತೆ ದಯ ಾಡಿ ನೀನು ಬಂದು
ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೈ ಯಿಡಬೇಕು” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
24 ಯೇಸುವು ಅವನ ಸಂಗಡ ಹೋದನು; ಮತು್ತ ಬಹು ಜನರು ಆತನನು್ನ ನೂಕು ಾ್ತ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
25 ಆಗ ಅಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ದಿಂದ ರಕ್ತಕುಸುಮ ರೋಗವಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು
ಇದ್ದಳು. 26 ಅನೇಕ ವೈ ದ ್ಯರ ಚಿಕಿತೆ್ಸಯಿಂದ ಆಕೆಯು ಬಹು ಕಷ್ಟ ವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ,
ಕೈ ಯಲಿ್ಲದ್ದ ಹಣವನೆ್ನ ಾ್ಲ ವ್ಯಯ ಾಡಿದ್ದರೂ ಅವಳ ರೋಗ ಾತ್ರ ಹೆಚು್ಚ ಾ್ತ ಬಂದಿತೆ್ತೕ
ಹೊರತು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಗುಣಮುಖ ಆಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
27-28 ಆ ಹೆಂಗಸು ಯೇಸುವಿನ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ, “ ಾನು ಆತನ
ಉಡುಪನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಾಕು, ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗುವೆನು” ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ
ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಆತನ ಉಡುಪನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದಳು. 29 ಮುಟಿ್ಟದ ಕೂಡಲೆ ಆಕೆಯ
ರಕ್ತ ಾ್ರ ವವು ನಿಂತುಹೋದುದರಿಂದ ಆಕೆಯು, ನನ್ನ ನು್ನ ಾಡಿದ ರೋಗವು ಹೋಗಿ
ನನಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು ಎಂದು ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಳು.
30 ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಯೇಸು ತನಿ್ನಂದ ಶಕಿ್ತಯು ಹೊರಟಿತೆಂದು ತನ್ನಲಿ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು
ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಹಿಂತಿರುಗಿ, “ನನ್ನ ಉಡುಪನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವರು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು
31 ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಜನರು ಮುತಿ್ತಕೊಂಡು ನೂಕುವುದು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಆದರೂ ‘ನನ್ನ ನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವರು
ಾರು’ ಎಂದು ಕೇಳುತಿ್ತೕಯ ಾ್ಲ?”
32
ಎಂದರು.
ಆದರೆ ಯೇಸು ಈ ಕೆಲಸ ಾಡಿದವರನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಸುತ್ತಲು
ನೋಡು ಾ್ತ ಇರ ಾಗಿ,
33 ಆ ಮಹಿಳೆ ತನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಿ, ಭಯದಿಂದ ನಡುಗು ಾ್ತ ಬಂದು
34 ಆತನು ಆಕೆಗೆ,
ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿದಳು.
“ಮಗಳೇ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿತು; ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗು;
ನಿನ್ನ ರೋಗದಿಂದ ನೀನು ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
†
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ಆತನು ಇನೂ್ನ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧಿ ಾರಿಯ
ಕಡೆಯವರು ಬಂದು, “ನಿನ್ನ ಮಗಳು ತೀರಿಹೋದಳು; ಇನೆ್ನೕಕೆ ಗುರುವಿಗೆ ತೊಂದರೆ
ಕೊಡುವಿ?” ಅಂದರು.
36 ಅವರು ಆಡಿದ
ಾತನು್ನ ಯೇಸು ಗಣನೆಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸ ಾಮಂದಿರದ
ಅಧಿ ಾರಿಗೆ, “ಅಂಜಬೇಡ, ನಂಬಿಕೆ ಾತ್ರ ಇರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 37 ಮತು್ತ
ಆತನು ಪೇತ್ರ,
ಾಕೋಬ, ಮತು್ತ
ಾಕೋಬನ ತಮ್ಮ ಾದ
ೕ ಾನ ಇವರನೆ್ನೕ
ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾರನೂ್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಅನುಮತಿಸಲಿಲ್ಲ. 38 ಅವರು ಆ
ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅಲಿ್ಲ ಜನರ ಗದ್ದಲವನೂ್ನ ಕೆಲವರು
ಅಳುವುದನೂ್ನ ಗೋ ಾಡುವುದನೂ್ನ ಆತನು ಕಂಡನು.
39 ಆತನು ಒಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, “ನೀವು ಗದ್ದಲ
ಾಡುವುದೂ ಅಳುವುದೂ
ಾಕೆ?
40
ಹುಡುಗಿ ಸತಿ್ತಲ;್ಲ ಅವಳು ನಿದೆ್ದ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ” ಅನ್ನಲು,
ಅವರು ಆತನನು್ನ
ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಆತನು ಎಲ್ಲರನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ ಆ ಹುಡುಗಿಯ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದವರನೂ್ನ ಹುಡುಗಿಯಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ,
41 ಅವಳ ಕೈ ಹಿಡಿದು, “ತಲಿ ಾಕೂಮ್” ಅಂದನು. ಈ
ಾತಿಗೆ ‡“ಅಮ್ಮ ಣಿ್ಣೕ,
ಎದೆ್ದೕಳು ಎಂದು ಾನು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದಥರ್. 42 ಕೂಡಲೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಎದು್ದ
ನಡೆ ಾಡಿದಳು; ಆಕೆಯು ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ ವಯಸಿ್ಸ ನವಳು. 43 §ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಬಹಳ ಆಶ್ಚಯರ್ದಿಂದ ಬೆರ ಾದರು. ಆ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ಇದು
ಾರಿಗೂ
ತಿಳಿಯ ಾರದೆಂದು ಕಟ್ಟ ಪ ್ಪ ಣೆ
ಾಡಿದನು. ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಊಟ
ಾಡಲು
ಏ ಾದರೂ ಕೊಡಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6
ಯೇಸುವಿನ ಸ್ವಂತ ಊರಿನವರು ಆತನನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 13:54-58; ಲೂಕ 4:15-30
1 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬಂದನು; ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 2 ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಬಂ ಾಗ ಆತನು ಅಲಿ್ಲಯ ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ
ಉಪದೇಶ ಾಡತೊಡಗಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ನೆರದಿದ್ದ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿ ಬೆರ ಾದರು. “ಈತನಿಗೆ ಈ ಬೋಧನೆಯ ಾತುಗಳು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿತು?
ಈತನು ಪಡೆದಿರುವ ಾನ ಾದರೂ ಎಂಥದು್ದ?
ಈತನ ಕೈ ಯಿಂದ ಇಂತಹ
3
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳು ಆಗುವು ಾದರು ಹೇಗೆ? ಈತನು ಆ ಬಡಗಿಯಲ್ಲವೇ? ಈತನು
ಮರಿಯಳ ಮಗನಲ್ಲವೇ? ಈತನು ಾಕೋಬ,
ೕಸೆ, ಯೂದ, ಸೀ ೕನ ಇವರ
ಅಣ್ಣ ನಲ್ಲವೇ? ಈತನ ತಂಗಿಯರು ಇಲಿ್ಲ ನಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ ಇ ಾ್ದರಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತ ಯೇಸುವನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡಿದರು. 4 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಪ್ರ ಾದಿಯು
ಬೇರೆ ಎಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ೌರವ ಉಂಟು; ಆದರೆ ಸ್ವಂತ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ,
ಸ್ವಂತ ಜನರಲಿ್ಲಯೂ, ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ೌರವವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
5 ಆತನು ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯಿಟು್ಟ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದನೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ
‡
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ಾವ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ವನೂ್ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿಲ್ಲ.
ಅಪನಂಬಿಕೆಗೆ ಆತನು
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟ ನು. ಆ ನಂತರ ಯೇಸು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸಿದನು.
6 ಅವರ

ಯೇಸು ಸು ಾತೆರ್ ಾರುವುದಕೆ್ಕ ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 9:35-10:14; ಲೂಕ 9:1-6
7 ಾನು ಆಯೆ್ಕ ಾಡಿಕೊಂಡ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು
ಅವರನು್ನ ಇಬಿ್ಬಬ ್ಬರ ಾ್ನ ಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಕಳುಹಿಸು ಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ದೆವ್ವ ಗಳ
ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರ ಕೊಟು್ಟ, 8 “ಕೋಲು ಹೊರತು ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಡಿರಿ; ಬುತಿ್ತ, ಚೀಲ, ಸೊಂಟಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಹಣ ಬೇಡ. 9 ಚಪ್ಪಲಿಗಳನು್ನ
ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಎರಡು ಅಂಗಿಗಳನು್ನ ಧರಿಸಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು
ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟ ನು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಎಲಿ್ಲ ಾದರೂ ಒಂದು
ಮನೆಗೆ ಹೋ ಾಗ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಡುವವರೆಗೂ ಅಲೆ್ಲೕ ಉಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
11 ಮತು್ತ
ಾವ ಸ್ಥಳದವ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆಯೂ ನೀವು
ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳದೆಯೂ ಹೋದರೆ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಡು ಾಗ ನಿಮ್ಮ ಾದಕೆ್ಕ
ಹತಿ್ತದ ಧೂಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿಬಿಡಿರಿ; ಅದು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಾ
ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು
12
ಹೇಳಿದನು. ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಾನ ಾಂತರ ಹೊಂದಬೇಕು” ಎಂದು ಾರಿ ಹೇಳಿದರು. 13 ಅನೇಕ ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿ ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಹಚಿ್ಚ ಗುಣಪಡಿಸಿದರು.
ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನ ಶಿರಚೆ್ಛೕದನ
ಮ ಾ್ತ 14:1-12; ಲೂಕ 9:7-9; 3:19,20
14 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾದ ಹೆರೋದನು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರು ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಗೆ
ಬಂದಿರುವ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದನು ಮತು್ತ ಜನರು ಆತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, “ ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನೇ ತಿರುಗಿ ಬದುಕಿ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ; ಆದುದರಿಂದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ನಡಿಸುವ ಶಕಿ್ತ ಈತನಲಿ್ಲ ಇದೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 15 ಕೆಲವರು, “ಇವನು
ಎಲೀಯನೆಂತಲೂ” ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು, “ಇವನು ಾ್ರ ಚೀನ ಾಲದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಂತಿರುವ
ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂತಲೂ” ಹೇಳಿದರು. 16 ಆದರೆ ಹೆರೋದನು ಆತನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ
ಕೇಳಿ, “ ಾನು ಶಿರಚೆ್ಛೕದನ ಾಡಿಸಿದ
ೕ ಾನನೇ ತಿರುಗಿ ಬದುಕಿ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
17 ಹೆರೋದನು ಾನೇ ಕಳುಹಿಸಿ
ೕ ಾನನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಬಂಧಿಸಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಾಕಿಸಿದ್ದನು. ಹೆರೋದ್ಯಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗೆ
ಾಡಿದ್ದನು; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ
ಅಣ್ಣ ಾದ ಫಿಲಿಪ್ಪ ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆರೋದ್ಯಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಿದ್ದನು. 18 ಇದರ
ನಿಮಿತ್ತ
ೕ ಾನನು ಹೆರೋದನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಆತನು
ಬದುಕಿರು ಾಗಲೇ ನಿನ್ನವ ಾ್ಳ ಗಿರುವುದು ಅಧಮರ್ವಲ್ಲವೇ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.
19 ಇದರಿಂದ ಹೆರೋದ್ಯಳು ಸಹ
ೕ ಾನನ ಮೇಲೆ ದೆ್ವೕಷವಿಟು್ಟಕೊಂಡು
ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 20 ಏಕೆಂದರೆ ಹೆರೋದನು
ೕ ಾನನನು್ನ ನೀತಿವಂತನೆಂದೂ ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದೂ ತಿಳಿದು ಭಯಪಟು್ಟ ಅವನಿಗೆ
ಾವ ಅ ಾಯವೂ ಾರದಂತೆ ಾ ಾಡಿದ್ದನು. ಇದಲ್ಲದೆ
ೕ ಾನನು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದ
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ಸಂದೇಶವನು್ನ ಅವನು ಕೇಳಿ ಾಗ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಅಸ ಾ ಾನ ಉಂಟಾದರೂ ಅವನ
ಾತನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.
21 ಆದರೆ ಹೆರೋದ್ಯಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಾದ ದಿನ ಬಂದಿತು; ಹೇಗೆಂದರೆ ಹೆರೋದನು
ತನ್ನ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಪ್ರ ಭುಗಳಿಗೂ, ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ, ಗಲಿ ಾಯ ಸೀಮೆಯ
ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥರಿಗೂ ಔತಣವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿ ಾಗ, 22 ಹೆರೋದ್ಯಳ ಮಗಳು ಒಳಕೆ್ಕ ಬಂದು
ಾಟ್ಯ ಾಡಿ ಹೆರೋದನನೂ್ನ ಅವನ ಸಂಗಡ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿದ್ದ
ಅತಿಥಿಗಳನೂ್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸಿದಳು. ಅರಸನು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ
ಕೇಳಿಕೋ, ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 23 ನೀನು ಏನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಸರಿ, ನನ್ನ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಅಧರ್ವನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ, ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. 24 ಆಗ
ಅವಳು ಹೊರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, “ ಾನು ಏನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ?” ಎಂದು ತನ್ನ ಾಯಿಯನು್ನ
ಕೇಳ ಾಗಿ ಅವಳು, “ ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ಕೇಳಿಕೋ” ಅಂದಳು.
25 ಕೂಡಲೆ ಅವಳು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಅವಸರದಿಂದ ಬಂದು, “ಈ ಕ್ಷಣದಲೆ್ಲೕ
ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ *ಪ ಾತಿನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ತರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು,
26 ಅದಕೆ್ಕ ಅರಸನಿಗೆ ಬಹು
ಇದೇ ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು.
ದುಃಖ ಾಯಿತು. ಅದರೂ ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಾನು
ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾಣದ
ನಿಮಿತ್ತ ಅವಳ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 27 ಕೂಡಲೆ ತನ್ನ †ಮೈ ಾವಲಿನ
ಸಿ ಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ
ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ತಂದುಕೊಡು
ಎಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸಿದನು; 28 ಅವನು ಹೋಗಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅವನ
ತಲೆಯನು್ನ ಕಡಿದು ಒಂದು ಪ ಾತಿನಲಿ್ಲ ತಂದು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು. ಆ ಹುಡುಗಿ
ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು. 29
ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ
ಅವರು ಬಂದು ಅವನ ಶವವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು.
ಯೇಸು ಐದು ಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಾಡಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 14:13-36; ಲೂಕ 9:10-17;
ೕ ಾ 6:1-21
30 ‡ಅ
ಸ್ತಲರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಾವು
ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ
31
ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದನೂ್ನ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ಾತ್ರ
ಏ ಾಂತ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಏಕೆಂದರೆ
ಬಹಳ ಮಂದಿ ಬರು ಾ್ತ ಹೋಗು ಾ್ತ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ
ಸಮಯವಿರಲಿಲ್ಲ. 32 ಆಗ ಅವರು ಾ ಾಗಿಯೇ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಹೊರಟು ಏ ಾಂತ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 33 ಆದರೆ ಅವರು ಹೋಗುವುದನು್ನ ಬಹು ಜನರು ನೋಡಿ ಅವರನು್ನ
ಗುರುತಿಸಿ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳಿಂದ ಾಲುನಡಿಗೆ ಾಗಿ ಓಡಿ ಅವರಿಗಿಂತ
ದಲೇ
ಅಲಿ್ಲ ಸೇರಿದರು. 34 ಯೇಸು ದೋಣಿಯಿಂದ ಇಳಿ ಾಗ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಮೂಹವನು್ನ
ನೋಡಿ ಇವರು ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ ಕುರಿಗಳ ಾಗಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ ಎಂದು ಕನಿಕರಪಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ
ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಬೋಧಿಸ ಾರಂಭಿಸಿದನು. 35 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಸಂಜೆ
ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಇದು ನಿಜರ್ನ ಸ್ಥಳ, ಈಗ
ಹೊತು್ತ ಬಹಳ ಾಯಿತು; 36 ಈ ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡು; ಇವರು ಸುತ್ತಲಿರುವ
ಸೀಮೆಗೂ ಹಳಿ್ಳ ಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಊಟಕೆ್ಕ ಏ ಾದರೂ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿ” ಎಂದು
*
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ಹೇಳಿದರು.
ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಊಟಕೆ್ಕೕ ಾದರೂ ಕೊಡಿರಿ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. ಅದಕ್ಕವರು, “ ಾವು ಹೋಗಿ ಇನೂ್ನರು ದಿ ಾರಿ ಾಣ್ಯ ಗಳ
ಬೆಲೆಯಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕೋ?”
ಎಂದು ಹೇಳಲು 38 ಆತನು, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳಿವೆ? ಹೋಗಿ ನೋಡಿ”
ಅಂದನು. ಅವರು ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಐದು ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಎರಡು
ಮೀನುಗಳಿವೆ” ಅಂದರು. 39 ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಸಿರುಹುಲಿ್ಲ ನ ಮೇಲೆ
§ಪಂಕಿ್ತಪಂಕಿ್ತ ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟಾ್ಟ ಗ, 40 ಜನರು ಪಂಕಿ್ತಗೆ
ನೂರರಂತೆ ಐವತ್ತರಂತೆ ಾಲು ಾ ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 41 ಆ ಮೇಲೆ ಆತನು
ಆ ಐದು ರೊಟಿ್ಟ ಎರಡು ಮೀನುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿ ಆ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಇದನು್ನ ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿರಿ
ಎಂದು ಶಿಷ ್ಯರ ಕೈ ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಆ ಎರಡು ಮೀನುಗಳನೂ್ನ ಆತನು
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಸಿದನು. 42 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತೃ ಪ್ತ ಾಗುವವರೆಗೂ ಊಟ ಾಡಿದರು.
43 ರೊಟಿ್ಟಯ ತುಂಡುಗಳನೂ್ನ ಮೀನಿನ ತುಂಡುಗಳನೂ್ನ ಕೂಡಿಸ ಾಗಿ ಹನೆ್ನರಡು
ಪುಟಿ್ಟ ಗಳು ತುಂಬಿದವು. 44 ಊಟ ಾಡಿದವರು ಐದು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು.
37

ಯೇಸು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದದು್ದ
ಾದ ಕೂಡಲೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ, ಾನು ಈ ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಬಿಡುವಷ್ಟರೊಳಗೆ ನೀವು ದೋಣಿಯನ್ನ ಹತಿ್ತ ಮುಂ ಾಗಿ ಆಚೇದಡಕೆ್ಕ ಬೇ ಾ್ಸಯಿದಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿರಿ ಎಂದು ಬಲವಂತ ಾಡಿದನು. 46 ಆತನು ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹೋದನು.
47 ಸಂಜೆ
ಾ ಾಗ ದೋಣಿಯು ಸಮುದ್ರ ದ ನಡುವೆ ಇತು್ತ; ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ನೇ
ದಡದಲಿ್ಲದ್ದನು. 48 ಎದುರು ಾಳಿ ಬೀಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಶಿಷ ್ಯರು ಹುಟು್ಟ ಗೋಲು
ಾಕಿ ದಣಿದು ಹೋದದ್ದನು್ನ ಯೇಸು ಕಂಡು ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಾತಿ್ರ ಯ * ಾಲ್ಕನೆಯ
45 ಇ

ಜಾವದಲಿ್ಲ ಸಮುದ್ರ ದ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಅವರನು್ನ ಾಟಿ
49 ಆದರೆ ಸಮುದ್ರ ದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ
ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.
ಆತನನು್ನ ಅವರು ಕಂಡು ಭೂತವೆಂದು ಾವಿಸಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಕೂಗಿದರು; ಏಕೆಂದರೆ
50 ಕೂಡಲೆ ಆತನು
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ನೋಡಿ ಭಯಭೀತ ಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರನು್ನ ಾತ ಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ಧೈ ಯರ್ ಾಗಿರಿ, ಾನೇ, ಹೆದರಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 51 ತರು ಾಯ ಆತನು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಆ
ಬಿರು ಾಳಿಯು ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಆಗ ಅವರು ತ ್ಮಳಗೆ ಬಹು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.
52 †ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ರೊಟಿ್ಟಯ ವಿಷಯ ಾದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ;
ಅವರ ಹೃ ದಯವು ಕಠಿಣ ಾಗಿತು್ತ.
53 ಅವರು ಸಮುದ್ರ ವನು್ನ
ಾಟಿ ಗೆನೆಜರೇತ್ ಪ್ರ ದೇಶದ ದಡಕೆ್ಕ ಮುಟಿ್ಟ
54
ದೋಣಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು.
ಅವರು ದೋಣಿಯಿಂದ ಇಳಿದ ಕೂಡಲೇ
ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಗುರುತು ಹಿಡಿದು, 55 ಆ ಸೀಮೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಓ ಾಡಿ
ರೋಗಿ ಾಗಿದ್ದವರನು್ನ ‡ದೋಲಿಯ ಮೇಲೆ ಾಕಿಕೊಂಡು ಆತನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂದು
§

6:39 ಅಥರ್ ಾಲು ಾ ಾಗಿ.

8:17; ಮ ಾ್ತ 16:8,9.

‡

*

6:48 ಸು

ಾರು ಮುಂಜಾನೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ.

6:55 ಹಿಡಿಯುಳ್ಳ ಹುಲಿ್ಲ ನ

ಾಸಿಗೆ, ಮೆತ್ತಗೆ ಇರುವ

ಾಸಿಗೆ.
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ಕೇಳಿದರೋ ಅಲಿ್ಲಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಆತನು
ಾವ ಾ್ರ ಮಗಳಿಗೆ,
ಾವ ಊರು ಹಳಿ್ಳ ಗಳಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅಲಿ್ಲಯವರು ರೋಗಿಗಳನು್ನ ತಂದು
ಸಂತೆಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟ, ಆತನ ಉಡುಪಿನ ಅಂಚ ಾ್ನದರೂ ಮುಟ್ಟ ಗೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು
ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು; ಆತನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವರೆಲ್ಲರೂ ಗುಣಹೊಂದಿದರು.

7

ಶುದ್ಧ ಾಗೂ ಅಶುದ್ಧ
ಮ ಾ್ತ 15:1-20
1 ತರು ಾಯ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಫರಿ ಾಯರೂ
ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ
2
ಕೆಲವರೂ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದರು.
ಆಗ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಅಶುದ್ಧ ಕೈ ಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಊಟ ಾಡುವುದನು್ನ
ಕಂಡರು. 3 ಫರಿ ಾಯರೂ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬಂದ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ
ತಮ್ಮ ಕೈ ಗಳನು್ನ ವಿಧಿಬದ್ಧ ಾಗಿ ತೊಳೆಯದೆ ಆ ಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
4 ಮತು್ತ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ನೀರನು್ನ
್ರ ೕ ಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
*
ಬಹು ಸ್ವಚ್ಛ ಾಗಿ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಯೇ ಊಟ ಾಡುವುದು; ತಂಬಿಗೆ, ಚೆಂಬು,
ತಪ್ಪಲೆಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯುವುದು; ಇವೇ
ದ ಾದ ಅನೇಕ ಆಚಾರಗಳು ಅವರಲಿ್ಲ
ರೂಢಿಯಲಿ್ಲದು್ದವು. 5 ಆದುದರಿಂದ ಫರಿ ಾಯರೂ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ ಯೇಸುವನು್ನ, “ನಿನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯರು ಹಿರಿಯರ ಆಚಾರಗಳನೆ್ನೕಕೆ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ? ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಕೈ ಗಳಿಂದಲೇ
ಅವರು ಊಟ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರ ಾ್ಲ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 6 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು,
“ಕಪಟಿಗ ಾದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆ ಾಯನು ಸರಿ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸಿ ಾ್ದನೆ;
ಅವನು ಬರೆದಿರುವಂತೆ:
†“ ‘ಈ ಜನರು ಾತಿನಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ೌರವಿಸು ಾ್ತರೆ,
ಆದರೆ ಅವರ ಹೃ ದಯ ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಾಗಿದೆ.
7
ಮನುಷ ್ಯ ರು
ಕಲಿ್ಪ ಸಿದ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೆ್ನೕ
ಉಪದೇಶವ ಾ್ನ ಗಿ
ಅವರು
ಬೋಧಿಸುವುದರಿಂದ
ನನಗೆ ಆ ಾಧನೆ ಾಡುವುದು ವ್ಯ ಥರ್’ ಎಂಬುದೇ.
8 ನೀವು ದೇವರ ಆ ಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮನುಷ ್ಯ ರು ನೇಮಿಸಿದ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳನು್ನ
ಬಿಡದೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ಆತನು ಇನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳನು್ನ ಾಲಿಸುವುದ ಾ ್ಕಗಿ ಬಹು ಜಾಣತನದಿಂದ‡ದೇವರ
ಆ ಯನು್ನ ನಿಲರ್ ಸುತಿ್ತೕರಿ; 10 ‘ನಿನ್ನ§ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ
ೌರವಿಸಬೇಕು’
*
ಮತು್ತ ‘ತಂದೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಾಯಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ದೂಷಿಸುವವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ

ಆಗಬೇಕೆಂತಲೂ’
ೕಶೆಯು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 11 ನೀ ಾದರೋ ‘ಒಬ್ಬ ನು ತನ್ನ
ತಂದೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ,
ಾಯಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ನೋಡಿ,
ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ
ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಕೊ ಾರ್ನ್ (ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಮುಡಿಪು)
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳುವು ಾದರೆ 12 ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಗಲಿ, ಾಯಿ ಾಗಲಿ ಇನೆ್ನೕನೂ ಸ ಾಯ
*

7:4 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ನ ನ
ೕ ಾ 12:48:

§

7:10 ವಿ

ಾಡು ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.
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†
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13

ಾಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ.
ಹೀಗೆ ನೀವು ಕಲಿಸು ಾ್ತ ಬಂದಿರುವ
ಸಂಪ್ರ ಾಯದಿಂದ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನಿರಥರ್ಕ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ, ಮತು್ತ ಇಂಥ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಇನೂ್ನ ಎಷೊ್ಟೕ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
14 ಆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ ಪುನಃ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು, “ಎಲ್ಲರೂ
ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ ಮತು್ತ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 15 ಹೊರಗಿನಿಂದ
ಮನುಷ ್ಯ ನ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ
ಾವುದು ಅವನನು್ನ ಮೈ ಲಿಗೆ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ;
ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯ ನೊಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥದು ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಮೈ ಲಿಗೆ
ಾಡುವಂಥವುಗ ಾಗಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 “† ಾರಿ ಾದರೂ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ

ಕಿವಿಯಿದ್ದರೆ ಕೇಳಲಿ” ಅಂದನು.
17 ತರು ಾಯ ಆತನು ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮನೆ
ಳಗೆ ಹೋ ಾಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು
ಆ ಾಮ್ಯ ದ ಅಥರ್ವೇನೆಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಲು 18 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ ಇನೂ್ನ
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲವೇ? ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮನುಷ ್ಯ ನೊಳಗೆ ಹೋಗುವಂಥದು, 19 ಅವನ
ಹೃ ದಯದೊಳಕೆ್ಕ ಸೇರದೆ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿ, ಬಳಿಕ ಹೊರಗೆ ವಿಸಜಿರ್ಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಅವು ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಾಡ ಾರದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಅಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ ೕ?”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಾರ ಪ ಾಥರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಶುದ್ಧವೆಂದು
ಯೇಸು ಸೂಚಿಸಿದನು. 20 ಆತನು ಮತೆ್ತ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯ ನ
ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಹೊರಹೊಮು್ಮ ವಂಥವುಗಳೇ ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ;
21 ಒಳಗಿನಿಂದ
ಅಂದರೆ ಮನುಷ ್ಯ ರ ಹೃ ದಯದೊಳಗಿನಿಂದ ಬರುವ
ದು ಾಲೋಚನೆಗಳು, ಾದರ, ಕಳ್ಳತನ, ಕೊಲೆ, 22 ವ್ಯ ಭಿಚಾರ, ದು ಾಶೆ, ಕೆಡುಕುತನ,
ೕಸ,
ಾ ಾಭಿ ಾಷೆ, ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ, ಅಪನಿಂದೆ, ಗವರ್, ಬುದಿ್ಧಗೇಡಿತನ
ಇವೇ
ದ ಾದವುಗಳು ಹೊರಡುತ್ತವೆ. 23 ಈ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಡುಕುಗಳು
ಾನವನ
ಅಂತರಂಗದಿಂದಲೇ ಉದ್ಭವಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಾಡುತ್ತವೆ.”
ಯೇಸು ಅನ್ಯ ಮತಸ್ಥಳ ಮಗಳನೂ್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 15:21-28
24 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ‡ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಾ್ರ ಂತ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು
ಮನೆ
ಳಗೆ ಇಳಿದುಕೊಂಡು ಅದು
ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯ ಾರದೆಂದು ಬಯಸಿದನು;
ಆದರೆ ಆತನು ಗುಪ್ತ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಗದೆ ಹೋಯಿತು. 25 ಕೂಡಲೆ ಒಬ್ಬ
ಹೆಂಗಸು ಆತನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಂದು ಆತನ ಾದಕೆ್ಕ ಬಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ
ಮಗಳಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿತು್ತ. 26 ಆ ಹೆಂಗಸು ಸುರೋ ಯಿನಿಕ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ
ಗಿ್ರ ೕಕ ಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ದೆವ್ವವನು್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು
ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂ ಾಗ, 27 ಆತನು ಆಕೆಗೆ, “ ದಲು ಮಕ್ಕಳು ತಿಂದು
ತೃ ಪಿ್ತ ಾಗಲಿ; ಮಕ್ಕಳು ತಿನು್ನ ವ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದು
ಾಯಿಮರಿಗಳಿಗೆ
ಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 28 ಆದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಆಕೆಯು, “ ೌದು
ಕತರ್ನೇ, ಮೇಜಿನ ಕೆಳಗಿರುವ ಾಯಿಮರಿಗಳಂತೂ ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಯಿಂದ ಬೀಳುವ
ರೊಟಿ್ಟೕತುಂಡುಗಳನು್ನ ತಿನು್ನತ್ತವ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಡಲು 29 ಆತನು, “ಆಕೆಗೆ
†

7:16 16 ನೆಯ ವಚನವು ಮೂಲಗ್ರಂಥದ ಹೆಚು್ಚ ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ.
ಸೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ.
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ನೀನು ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಈ ಉತ್ತರದ ನಿಮಿತ್ತ ದೆವ್ವ ವು ನಿನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಿದೆ,
ನೀನು ಹೋಗು” ಅಂದನು. 30 ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ ಾಗಿ ಆ
ಹುಡುಗಿಯು ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಳು; ದೆವ್ವ ಅವಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಿತು್ತ.
ಒಬ್ಬ ಮೂಕನನೂ್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥಪಡಿಸಿದು್ದ
ಅನಂತರ ಆತನು ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸೀದೋನ್
ಪಟ್ಟಣದ ಾಗರ್ ಾಗಿ ದೆಕ ಲಿಯ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳನು್ನ ಾದು ಗಲಿ ಾಯ ಸಮುದ್ರ ದ
ದಡಕೆ್ಕ ಬಂದನು. 32 ಆಗ ಕೆಲವರು ತೊದಲು
ಾತ ಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಕಿವುಡನನು್ನ
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಇವನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೈ ಯಿಡಬೇಕು ಎಂದು
ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 33 ಆತನು ಅವನನು್ನ ಜನರ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕ ಾಗಿ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ತನ್ನ ಬೆರಳುಗಳನು್ನ ಅವನ ಕಿವಿಗಳಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟ ನು ಮತು್ತ
ಉಗುಳಿ ನಂತರ ಅವನ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ, 34 ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ
ದೀಘರ್ ಾಗಿ ನಿಟು್ಟ ಸಿರುಬಿಟು್ಟ ಅವನಿಗೆ, “ಎಪ್ಫ ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ
ಶಬ್ದಕೆ ್ಕ “ತೆರೆಯಲಿ” ಎಂದಥರ್. 35 ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಅವನ ಕಿವಿಗಳು ತೆರೆದವು; ಅವನ
ಾಲಿಗೆಯು ಸಡಿಲ ಾಯಿತು; ಅವನು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿದನು. 36 ಆಗ ಆತನು,
ಇದನು್ನ
ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸ ಾರದೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಕಟ್ಟ ಪ ್ಪ ಣೆ
ಾಡಿದನು. ಆದರೆ
ಎಷು್ಟ ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳದೆ ಅವರು ಮತ್ತಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಅದನು್ನ ಪ್ರ ಚಾರ ಾಡಿದರು.
37 §ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ, “ಆತನು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ;
ಕಿವುಡರು ಕೇಳುವಂತೆಯೂ ಮೂಕರು
ಾತ ಾಡುವಂತೆಯೂ
ಾಡು ಾ್ತನೆ”
ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡರು.
31

8

ಯೇಸು ಾಲು್ಕ ಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಾಡಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 15:32-39
1 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಪುನಃ ದೊಡ್ಡಗುಂ ಾಗಿ ಬಂದು ನೆರೆದಿದ್ದರು.
ಊಟ ಾಡಲು ಅವರಲಿ್ಲ ಆ ಾರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಕರೆದು, 2 “ಈ ಜನರನು್ನ ನೋಡಿ ಕನಿಕರಪಡುತೆ್ತೕನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ
ಇವರು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ; ಇವರಿಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 3 ಇವರನು್ನ
ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಬಳಲಿ ಬಿ ಾ್ದರು. ಇವರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 4 ಅದಕೆ್ಕ
ಶಿಷ ್ಯರು, “ಈ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಎಲಿ್ಲಂದ ತಂದು ಈ ಜನರನು್ನ
ತೃ ಪಿ್ತಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕದೀತು?” ಅಂದರು. 5 ಆತನು, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳಿವೆ?”
ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವರು, “ಏಳು ರೊಟಿ್ಟ ಗಳು ಇವೆ” ಅಂದರು. 6 ಆಗ
ಯೇಸು ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟು್ಟ, ಆ
ಏಳು ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು
ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಲು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಕೈ ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು; ಅವರು ಗುಂಪಿನವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟರು.
7 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳಿದ್ದವು; ಆತನು ಅವುಗಳಿ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿ, ಇವುಗಳನೂ್ನ ಹಂಚಿಕೊಡಿರಿ ಎಂದು ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಟ್ಟ ನು.
§
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ಜನರು ತಿಂದು ತೃ ಪ್ತ ಾದರು. ಉಳಿದ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸ ಾಗಿ ಏಳು
ಬುಟಿ್ಟ ಗಳು ತುಂಬಿದವು. 9 ಊಟ ಾಡಿದವರು ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಾಲು್ಕ ಾವಿರ
ಗಂಡಸರಿದ್ದರು. 10 ಆತನು ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ ಕೂಡಲೆ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ
ಒಂದು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ದಲ್ಮ ನೂಥ ಸೀಮೆಗೆ ಬಂದನು.
ಯೇಸು ಯೆಹೂದ್ಯ ಮ ಾಭಿ ಾನಿಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 16:1-12; ಲೂಕ 11:16; 12:1;
ೕ ಾ 6:30
11 ತರು ಾಯ ಫರಿ ಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಆತನ ಕೂಡ
ತಕರ್ ಾಡಿ, ಆತನನು್ನ ಪರೀ ಸುವ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ, “ನೀನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿ ತೋರಿಸು” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 12 ಯೇಸು ಅದನು್ನ
ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ನಿಟು್ಟ ಸಿರುಬಿಟು್ಟ, “ಈ ಸಂತತಿಯು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಅಪೇ ಸುವುದು ಏಕೆ? ನಿಮಗೆ ಾನು ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಈ ಸಂತತಿಗೆ
ಾವ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವೂ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಖಂಡಿತ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
13 ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಿರುಗಿ ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಆಚೇದಡಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
14 ಆದರೆ ಶಿಷ ್ಯರು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆತಿದ್ದರು. ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ
ಅವರ ಹತಿ್ತರ ಒಂದು ರೊಟಿ್ಟ
ಾತ್ರ ಇತು್ತ; ಬೇರೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 15 ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, “ಫರಿ ಾಯರ ಮತು್ತ ಹೆರೋದನ ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟ ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನೀವು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಿರಿ” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. 16 ಅವರು, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ರೊಟಿ್ಟ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರಬೇಕು” ಎಂದು ತ ್ಮಳಗೆ
ಚಚಿರ್ಸಿಕೊಂಡರು. 17 ಆತನು ಅದನು್ನ ತಿಳಿದು, “ರೊಟಿ್ಟಯಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ ಎಂದು
ನಿ ್ಮಳಗೆ ಚಚಿರ್ಸಿಕೊಳು್ಳವುದೇಕೆ? ನೀವು ಇನೂ್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಲಿಲ್ಲ ೕ? ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ೕ? ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ಅಷು್ಟ ಕಠಿಣ ಾಗಿದೆ
ೕ? 18 ಕಣಿ್ಣದು್ದ
ಾಣುವುದಿಲ್ಲ ೕ? ಕಿವಿಯಿದು್ದ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ೕ? ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ೕ?
19 ಾನು*ಆ ಐದು ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಐದು ಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿಸಿ ಾಗ
ಉಳಿದ ರೊಟಿ್ಟಯ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಎಷು್ಟ ಬುಟಿ್ಟ ತುಂ ಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಿರಿ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವರು, “ಹನೆ್ನರಡು ಬುಟಿ್ಟ ಗಳು” ಅಂದರು. 20 “ಮತು್ತ†ಆ ಏಳು
ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಜನರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಮುರಿದು ಹಂಚಿಸಿದ ನಂತರ ಎಷು್ಟ
ಪುಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಿರಿ” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವರು, “ಏಳು
ಪುಟಿ್ಟ ಗಳು” ಅಂದರು. 21 ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಇನೂ್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಲಿಲ್ಲ ೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಕುರುಡನಿಗೆ ಕಣು್ಣಕೊಟ್ಟದು್ದ
22 ಮತು್ತ ಅವರು ಬೇ ಾ್ಸಯಿದ ಊರಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ಜನರು ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನನು್ನ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಇವನನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ಆತನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 23 ‡ಆತನು ಕುರುಡನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಊರ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳ ಮೇಲೆ ಉಗುಳು ಹಚಿ್ಚ, ಅವನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈ ಗಳನಿ್ನಟು್ಟ,
“ನಿನಗೆ ಏ ಾದರೂ ಾಣುತ್ತದೆ
ೕ?” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 24 ಅವನು
ತಲೆಯೆತಿ್ತ ನೋಡಿ, “ನನಗೆ ಜನರು ಾಣು ಾ್ತರೆ; ಆದರೆ ಅವರು ನಡೆ ಾಡುವ
*
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ಮರಗಳಂತೆ ಾಣಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದನು.
ತನ್ನ ಕೈ ಗಳನು್ನ ಪುನಃ ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳ
ಮೇಲಿಟ್ಟ ನು; ಆಗ ಅವನು ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ನೋಡಿ ಪೂಣರ್ ದೃ ಷಿ ್ಟಯನು್ನ ಹೊಂದಿದನು.
ಅವನು ನೋಡಲು ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಾಣಿಸಿತು. 26 ತರು ಾಯ ಆತನು, “ನೀನು
ಊರೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು.
25

ಪೇತ್ರ ನು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 16:13-28; ಲೂಕ 9:18-27
27 ಯೇಸುವೂ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರೂ ಫಿಲಿಪ್ಪ ನ ಕೈ ಸರೈ ಯ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ
ಾ್ರ ಮಗಳಿಗೆ ಹೊರಟರು.
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಆತನು, “ಜನರು ನನ್ನ ನು್ನ
ಾರೆಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತರೆ?” ಎಂದು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 28 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಕೆಲವರು ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನು ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ; ಕೆಲವರು ಎಲೀಯನು ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ;
ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 29 ಆತನು
ಅವರನು್ನ, ಕುರಿತು “ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ
ಾರನು್ನತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳ ಾಗಿ ಪೇತ್ರ ನು,
“ನೀನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 30 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು, “ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣವನೂ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದು್ದ
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ಇದಲ್ಲದೆ
ಆತನು,
ಅನುಭವಿಸಿ ಹಿರಿಯರಿಂದಲೂ,

ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ಬಹು
ಕಷ್ಟ ಗಳನು್ನ
ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರಿಂದಲೂ,
ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳಿಂದಲೂ
§
ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ ್ಟವ ಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದು್ದ
ಬರಬೇ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಪದೇಶ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 32 ಆತನು ಈ
ಾತನು್ನ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು ಆತನನು್ನ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕ ಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ “ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ” ಎಂದು ಗದರಿಸಿದನು. 33 ಆದರೆ
ಯೇಸು ಹಿಂತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ನೋಡಿ ಪೇತ್ರ ನನು್ನ ಗದರಿಸಿ, *“ಸೈ ಾನನೇ,
ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತೊಲಗಿ ಹೋಗು! ನಿನ್ನ
ೕಚನೆ ಮನುಷ ್ಯ ರ ಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು
ದೇವರದಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
34 ಆ ಮೇಲೆ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ
ತೆಗೆ ಜನರ ಗುಂಪನೂ್ನ ಹತಿ್ತರ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ ಾರಿ ಾದರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು ಮನಸಿ್ಸ ದ್ದರೆ ಅವನು
ತನ್ನ ನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲಿ.
35 ತನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ಅದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು;
ಆದರೆ ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ, ಸು ಾತೆರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ
36 ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವವನು ಅದನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಲೋಕವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡರೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾ್ರ ಣವನೆ್ನೕ ನಷ್ಟ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ
37 ಒಬ್ಬ ನು ತನ್ನ
ಅವನಿಗೆ ಾಭವೇನು?
ಾ್ರ ಣಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಏನು ಈಡು
38
ಕೊಡ ಾದೀತು?
ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಣಿಯಂತಿರುವ ಈ ಾಪಿಷ್ಠ ಪೀಳಿಗೆಯವರಲಿ್ಲ
ಾರು ನನ್ನ ನೂ್ನ, ನನ್ನ ಾತುಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತು ಾಚಿಕೆಪಡುವರೋ, ಅಂಥವರನು್ನ
§

8:31 ಹೋಶೇ. 6:2:

*

8:33 ಮ ಾ್ತ 4:10:

ಾಕರ್ನು 9:1

93

ಾಕರ್ನು 9:13

ಕುರಿತು ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು, ಾನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಪ್ರ ಾವದೊಡನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ
ದೇವದೂತರ ಸಮೇತ ಾಗಿ ಬರು ಾಗ, ಾಚಿಕೆಪಡುವನು” ಎಂದನು.
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ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಇಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿರುವವರೊಳಗೆ ಕೆಲವರು ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವು ಪ್ರ ಬಲ ಾಗಿ ಬರುವುದನು್ನ
ನೋಡುವ ತನಕ ಮರಣಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
1

ಯೇಸುವಿನ ರೂ ಾಂತರ
ಮ ಾ್ತ 17:1-13; ಲೂಕ 9:28-36
2 ಆರು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಪೇತ್ರ,
ಾಕೋಬ,
ೕ ಾನ ಇವರನು್ನ
ಾತ್ರ ತನೊ್ನಡನೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಎತ್ತರ ಾದ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರ
ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೇ ಯೇಸುವು ರೂ ಾಂತರಗೊಂಡನು. 3 ಆತನ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳು ಅತ್ಯಂತ
ಶುಭ್ರ ಾಗಿ ಬೆಳ್ಳ ಗೆ ಹೊಳೆಯಿತು. ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಾವ ಅಗಸ ಾದರೂ ಅಷು್ಟ
ಬೆಳ್ಳ ಗೆ ಾಡ ಾಗದಷು್ಟ ಅದು ಬಿಳು ಾಗಿತು್ತ. 4 ಇದಲ್ಲದೆ ಎಲೀಯನೂ,
ೕಶೆಯೂ
ಅವರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 5 ಆಗ
ಪೇತ್ರ ನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ಾವು ಇಲೆ್ಲೕ ಇರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು; ಮೂರು
*ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟ ವೆವು; ನಿನಗೊಂದು,
ೕಶೆಗೊಂದು, ಎಲೀಯನಿಗೊಂದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಪೇತ್ರ ನಿಗೆ ಾನು ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂಬುದೇ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 7 †ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಒಂದು
ೕಡವು ಬಂದು
ಅವರ ಮೇಲೆ ಕವಿಯಿತು.
ಆ
ೕಡದೊಳಗಿನಿಂದ, “ಈತನು ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯ
ಕು ಾರನು; ಈತನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ” ಎಂದು ಧ ್ವನಿ ಉಂಟಾಯಿತು. 8 ಕೂಡಲೇ
ಅವರು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿ ಾಗ ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಯೇಸುವನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾರನೂ್ನ
ಾಣಲಿಲ್ಲ.
9 ಅವರು ಆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ,
“ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸತು್ತ ಪುನರು ಾ್ಥನಹೊಂದುವ ತನಕ ನೀವು ಕಂಡದ್ದನು್ನ
ಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 10 ಅವರು ಆ
ಾತನು್ನ
ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡರು “ಸತು್ತ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಏಳುವುದೆಂದರೇನು” ಎಂದು
ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 11 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು, “ಎಲೀಯನು
ದಲು
ಬರುವುದು ಅಗತ್ಯ ವೆಂಬು ಾಗಿ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳು
ಾಕೆ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ?” ಎಂದು ಆತನನು್ನ
ಕೇಳಿದರು. 12 ಅದಕೆ್ಕ ‡ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಎಲೀಯನು
ದಲು ಬಂದು ಎಲ್ಲವನು್ನ
ಪುನ ಾ್ಥರ್ಪಿಸುವುದು ನಿಜ. ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನ ವಿಷಯ ಾಗಿ; ಅವನು
ಬಹು ಕಷ್ಟ ಗಳನ್ನ ನುಭವಿಸಿ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ, ಇದು ಹೇಗೆ?
13 ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ; ಎಲೀಯನು ಬಂದನು ಮತು್ತ ಆತನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅವನಿಗೆ
ಾಡಿದರು” ಅಂದನು.
*
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ಯೇಸು ಮೂಗದೆವ್ವ ಹಿಡಿದವನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 17:14-21; ಲೂಕ 9:3-42
14 ತರು ಾಯ ಅವರು ಉಳಿದ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಸುತ್ತಲು ಜನರ ದೊಡ್ಡ
ಗುಂಪು ಇರುವುದನೂ್ನ ಅವರ ಸಂಗಡ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳು ತಕರ್ ಾಡುವುದನೂ್ನ ಕಂಡರು.
15 ಕೂಡಲೆ ಆ ಗುಂಪಿನವರೆಲ್ಲರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡು ಬಹು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ
16 ಆತನು ಅವರಿಗೆ,
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಆತನನು್ನ ವಂದಿಸಿದರು.
“ಇವರ ಸಂಗಡ ಏನು ಾದ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 17 ಅದಕೆ್ಕ ಆ
ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು, “ಬೋಧಕನೇ, ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದೆನು; ಅವನಿಗೊಂದು ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದದೆ ಅದು ಅವನನು್ನ ಮೂಗನ ಾ್ನ ಗಿಸಿದೆ.
18 ಅದು ಎಲಿ್ಲ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಂದರೂ ಅವನನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಕೆಡವುತ್ತದೆ; ಆಗ
ಅವನು ನೊರೆಸುರಿಸು ಾ್ತನೆ, ಕರಕರನೆ ಹಲು್ಲ ಕಡಿಯು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಮರಗಟಿ್ಟದವನಂತೆ
ಆಗು ಾ್ತನೆ. ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆನು, ಆದರೆ ಅವರ
ಕೈ ಯಿಂದ ಆಗದೆಹೋಯಿತು” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. 19 ಅದ ಾ್ಕತನು, “ಎ ಾ,
ಅಪನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳಂಥ ಸಂ ಾನವೇ, ಾನು ಇನೆ್ನ ಷು್ಟ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ!
ಇನೆ್ನ ಷು್ಟ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
20 ಆಗ ಅವರು ಆ ಹುಡುಗನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಬನಿ್ನರಿ” ಅಂದನು.
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಆತನನು್ನ ಕಂಡಕೂಡಲೆ ಆ ದೆವ್ವವು ಹುಡುಗನನು್ನ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಒ ಾ್ದಡಿಸಲು ಅವನು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದ ನೊರೆಸುರಿಸು ಾ್ತ ಹೊರ ಾಡಿದನು.
21 ಯೇಸು ಅವನ ತಂದೆಯನು್ನ, “ಇವನಿಗೆ ಹೀ ಾಗಿ ಎಷು್ಟ
ಾಲ ಾಯಿತು?”
22
ಎಂದು ಕೇಳಿ ಾಗ ಅವನು, “ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲಿ್ಲಯೇ ಬಂದಿದೆ;
ಮತು್ತ ಇವನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಪದೇಪದೇ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲಯೂ ನೀರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಕೆಡವಿತು; ನಿನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ
ಏ ಾದರೂ ಆಗುವ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರವಿಟು್ಟ ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು”
ಅಂದನು. 23 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ ‘ನಿನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಆಗುವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅನು್ನತಿ್ತೕ
ೕ’?
24
ನಂಬುವವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಾಧ್ಯ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಕೂಡಲೆ ಆ ಹುಡುಗನ
ತಂದೆಯು, “ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ, ನನಗೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಸ ಾಯ ಾಡು” ಎಂದು
ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು. 25 ಆಗ ಯೇಸು ಜನರ ಗುಂಪು ಓಡಿಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಆ
ದೆವ್ವವನು್ನ ಗದರಿಸಿ, “ಎಲೈ, ಕಿವು ಾದ ಮೂಗದೆವ್ವ ವೇ, ಇವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗು;
ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಇವನೊಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಕೂಡದೆಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ”
ಅಂದನು. 26 ಆಗ ಅದು ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಹುಡುಗನನು್ನ ಒ ಾ್ದಡಿಸಿ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು.
ಆ ಹುಡುಗನು ಸತ್ತ ಾಗೆ ಬಿದಿ್ದದ್ದರಿಂದ ಬಹುಜನರು, “ಸತು್ತಹೋದನು” ಎಂದು
ಅಂದುಕೊಂಡರು. 27 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಬಿ್ಬ ಸಲು ಹುಡುಗನು
ಎದು್ದ ನಿಂತನು.
28 ಯೇಸು ಮನೆಗೆ ಬಂ ಾಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು, “ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಲಿಕೆ್ಕ ನಮಿ್ಮಂದ ಏಕೆ
ಆಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು” ಆತನನು್ನ ಏ ಾಂತದಲಿ್ಲ ಕೇಳಿದರು. 29 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು, “ಈ ಬಗೆಯ
ದೆವ್ವ ಗಳು ದೇವರ§ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ
ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು” ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
§
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ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣ ಪುನರು ಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಮುಂ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 17:22-23; ಲೂಕ 9:43-45
30 ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವರು ಹೊರಟು ಗಲಿ ಾಯವನು್ನ
ಾದು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ
ಾವು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರುವುದೆಂದು
ಾರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗ ಾರದೆಂದು ಆತನು
31 *ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡು ಾ್ತ,
ಬಯಸಿದನು.
“ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ಜನರ ಕೈ ಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಡು ಾ್ತನೆ; ಅವರು ಆತನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವರು; ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ ್ಟ ತರು ಾಯ ಮೂರು ದಿನದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಜೀವಿತ ಾಗಿ
ಎದು್ದ ಬರುವನೆಂದು” ಹೇಳಿದನು. 32 ಆದರೆ ಅವರು ಆ ಾತನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಆತನನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಭಯಪಟ್ಟರು.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ದೀನ ಾವ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 18:1-9; ಲೂಕ 9:46-50
33 ಅವರು ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ಆತನು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ, “ನೀವು
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಏನು ಚಚೆರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದರಿ?” ಎಂದು ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
34 ಆದರೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮ ನಿದ್ದರು; ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು,
ತಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾರು ಹೆಚಿ್ಚನವನೆಂದು ಾ ಾ್ವದ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 35 ಆಗ ಯೇಸು
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ ಾ ಾದರೂ
ದಲಿನವ ಾಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲರಲಿ್ಲ ಕಡೆಯವನೂ ಎಲ್ಲರ ಸೇವಕನೂ
ಆಗಿರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 36 ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ
ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಅದನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, 37 “ ಾ ಾದರೂ ನನ್ನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ
ಾ ಾಯಿತು; ಮತು್ತ
ಾ ಾದರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಾತ್ರ ವಲ್ಲ,
ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನನೆ್ನೕ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಾ ಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಲ್ಲದವನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವನೇ
ೕ ಾನನು ಆತನಿಗೆ, “ಬೋಧಕನೇ, ಾರೋ ಒಬ್ಬ ನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿ
ದೆವ್ವ ಬಿಡಿಸುವುದನು್ನ ಾವು ಕಂಡು ಅವನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ
ಅವನಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಿದೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 39 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಅವನಿಗೆ
ಅಡಿ್ಡ ಾಡಬೇಡಿರಿ; ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಮಹ ಾ ್ಕಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿ ಏ ಾಏಕಿ ನನ್ನ ನು್ನ
40 ನಮಗೆ†ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಲ್ಲದವನು ನಮ್ಮ
ದೂಷಿಸುವವನು ಒಬ್ಬ ನೂ ಇಲ್ಲ.
ಪಕ್ಷದವನೇ. 41 ನೀವು ಕಿ್ರ ಸ್ತನವರೆಂದು ನಿಮಗೆ
ಾ ಾದರೂ‡ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ
ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರತಕ್ಕ ಪ್ರ ತಿಫಲವು ಅವನಿಗೆ ತಪು ್ಪ ವುದೇ
ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ” ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
38

ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರ ೕರಣೆ
ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟಿ್ಟರುವ ಈ ಚಿಕ್ಕವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ
ಾ ಾದರೂ ಾಪ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾದರೆ, ಅಂಥವನ ಕೊರಳಿಗೆ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲ ನು್ನ ಕಟಿ್ಟ
ಅವನನು್ನ ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬಿ ಾಡಿಬಿಡುವುದು ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತಮ. 43-44 ಇದಲ್ಲದೆ
42
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ಾಡಲು ನಿನಗೆ ಾರಣ ಾದರೆ, ಅದನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡು;
ಎರಡು ಕೈ ಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ§ಆರದ ಬೆಂಕಿ ಾಗಿರುವ ನರಕದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಕೈ ಕಳೆದುಕೊಂಡವ ಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದು ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮ. 45-46 ನಿನ್ನ
ಾಲು ಾಪ
ಾಡಲು ನಿನಗೆ ಾರಣ ಾದರೆ, ಅದನು್ನ ಕಡಿದುಬಿಡು; ಎರಡು
ಾಲುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನರಕದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ಾಲಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವದಲಿ್ಲ
ಸೇರುವುದು ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮ. 47 ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ಾಪ ಾಡಲು ನಿನಗೆ ಾರಣ ಾದರೆ,
ಅದನು್ನ ಕಿತು್ತಬಿ ಾಡು; ಎರಡು ಕಣು್ಣಳ್ಳವ ಾಗಿ ನರಕಕೆ್ಕ ಬೀಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಂದು
ಕಣು್ಣಳ್ಳವ ಾಗಿ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದು ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮ. 48 ನರಕದಲಿ್ಲರುವ
ಹುಳ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ ಆರುವುದಿಲ್ಲ.
49 “ಉಪು ್ಪ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವಂತೆ ಬೆಂಕಿಯು ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನನು್ನ
50
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವುದು. ಉಪು ್ಪ ಒಳೆ್ಳಯ ಪ ಾಥರ್ವೇ; ಉಪು ್ಪ ಸಪ್ಪ ಾದರೆ ಅದನು್ನ
ಇ ಾ್ಯ ತರಿಂದ ರುಚಿಗೊಳಿಸಲು ಾಧ್ಯ? ನಿ ್ಮಳಗೆ*ಉಪು ್ಪ ಇರಲಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಸ

ಾಪ

ಾ ಾನದಿಂದಿರಿ.”

10

ವಿ ಾಹ ವಿಚೆ್ಛೕದನ
ಮ ಾ್ತ 19:1-9; ಲೂಕ 16:18
1 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಯೂ ಾಯ
ಾ್ರಂತ್ಯಕೂ್ಕ
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ
ಆಚೆಯ ಸೀಮೆಗೂ ಬಂದನು. ಅಲಿ್ಲ ಜನರು ತಿರುಗಿ ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಕೂಡಿ ಬರಲು ಆತನು ತಿರುಗಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 2 ಆಗ
ಫರಿ ಾಯರು ಆತನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಆತನನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕೆಂಬ
ೕಚನೆಯಿಂದ,
“ಒಬ್ಬ ನು ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದು ಧಮರ್ ೕ ಹೇಗೆ” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
3 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು “
ೕಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಏನು ಆ ಕೊಟ್ಟ ನು?” ಎಂದನು. 4 ಅದಕೆ್ಕ
ಅವರು, *“ವಿಚೆ್ಛೕದನ ಪತ್ರ ವನು್ನ ಬರೆದುಕೊಟು್ಟ ಆಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬಹುದೆಂದು

ೕಶೆಯು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟ ನು” ಅಂದರು.
ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಅವನು ನಿಮ್ಮ
ಂಡತನವನು್ನ ನೋಡಿ
6 ದೇವ ಾದರೋ ಸೃ ಷಿ ್ಟಯ
ನಿಮಗೆ ಇಂ ಾ ಆ ಯನು್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟ ನು.
ದಲಿನಿಂದಲೇ†ಮನುಷ ್ಯ ರನು್ನ ಗಂಡುಹೆಣಾ್ಣಗಿ ಉಂಟು ಾಡಿದನು. 7 ‡ಈ
ಾರಣದಿಂದ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವನು. 8 ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಶರೀರ ಾಗಿರುವರು. ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಅವರು
ಇನು್ನ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಶರೀರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 9 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಕೂಡಿಸಿದ್ದನು್ನ
ಮನುಷ ್ಯ ನು ಅಗಲಿಸ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ಅವರು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಈ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಪುನಃ
ಕೇಳಿದರು. 11 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು, §“ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮತೊ್ತಬ ್ಬಳನು್ನ
5
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ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.
24:1.
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ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ವ್ಯ ಭಿಚಾರ
ಾಡಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; 12 ಮತು್ತ ಹೆಂಡತಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅವಳು ವ್ಯ ಭಿಚಾರ
ಾಡಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 19:13-15; ಲೂಕ 18:15-17
13 ಬಳಿಕ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಮುಟಿ್ಟ ಸಬೇಕೆಂದು
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕರತರಲು ಶಿಷ ್ಯರು ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸಿದರು. 14 ಆದರೆ ಯೇಸು
ಅದನು್ನ ಕಂಡು ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಬರಗೊಡಿಸಿರಿ; ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಬೇಡಿರಿ; ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವು
ಇಂಥವರದೇ. 15 ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ
ಾರು ಶಿಶು ಾವದಿಂದ ದೇವರ
ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವನು ಅದರಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 16 ಆಗ ಆತನು ಆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯಿಟು್ಟ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದ ೌವನಸ್ಥ ಮತು್ತ ಅವನಿಗಿದ್ದ ಹಣದ
ೕಹ
ಮ ಾ್ತ 19:16-30; ಲೂಕ 18:18-30
17 ಅಲಿ್ಲಂದ ಯೇಸು ಪ್ರ
ಾಣವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಾಗ, ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು
ಓಡು ಾ್ತ ಆತನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು
ಣ ಾಲೂರಿ, “ಒಳೆ್ಳಯ ಬೋಧಕನೇ,
ಾನು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯ ಸ್ಥ ಾಗಬೇ ಾದರೆ ಏನು
ಾಡಬೇಕೆಂದು” ಆತನನು್ನ
18
ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು
ಾಕೆ ಕರೆಯುತಿ್ತೕ?
19
*
ದೇವರೊಬ್ಬ ನೇ ಹೊರತು ಮ ಾ್ತರೂ ಒಳೆ್ಳಯವರಲ್ಲ.
ನರಹತ್ಯ ಾಡ ಾರದು,
ವ್ಯ ಭಿಚಾರ
ಾಡ ಾರದು, ಕದಿಯ ಾರದು, ಸುಳು್ಳ ಾ
ಹೇಳ ಾರದು.
ೕಸ ಾಡ ಾರದು, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ನಿಸಬೇಕು ಎಂಬ
ದೇವ ಾ ಗಳು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತವೆಯಷೆ್ಟ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20 ಅವನು ಆತನಿಗೆ,
“ಬೋಧಕನೇ,
ಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಇವೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು, 21 ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ನೋಡಿ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಾಗಿದೆ. ಹೋಗು ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾರಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡು ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಂಪತಿ್ತರುವುದು. ಅನಂತರ
ನೀನು ಬಂದು ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 22 ಆದರೆ ಅವನು
ಬಹಳ ಆಸಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಈ
ಾತಿಗೆ ವ್ಯ ಸನಗೊಂಡು ದುಃಖದಿಂದ
23 ಆಗ ಯೇಸುವು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ,
ಹೊರಟುಹೋದನು.
“ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದು ತುಂ ಾ ಕಷ್ಟ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 24 ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ
ಯೇಸು ಪುನಃ ಅವರಿಗೆ, “ಮಕ್ಕಳೇ,†ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದು ಬಹಳ
ಕಷ್ಟ.
*

25

ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ದೇವರ

ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಂಟೆಯು

† 10:24 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ, ಧನವನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಎಂಬ
10:19 ವಿ ೕ 20:12-16:
ಾತು ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಸೇರಿಸಿದೆ; ಾ. 11:28:
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ಸೂಜಿಕಣಿ್ಣ ನಲಿ್ಲ ನುಗು್ಗವುದು ಸುಲಭ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಈ
ಾತಿಗೆ
ಅವರು ಇನ್ನಷು್ಟ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ, “ ಾ ಾದರೆ
ಾರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾದೀತು” ಎಂದು
27 ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ನೋಡಿ
ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡರು.
‡“ಇದು ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಅ ಾಧ್ಯ; ದೇವರಿಗೆ ಅ ಾಧ್ಯ ವಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ

ಾಧ್ಯ ವೇ” ಅಂದನು. 28 ಪೇತ್ರ ನು ಆತನಿಗೆ, “ಇಗೋ ಾವು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 29 ಅದಕೆ್ಕ
ಯೇಸು, “ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಾರು ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವೂ, ಸು ಾತೆರ್ಯ
ನಿಮಿತ್ತವೂ ಮನೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಸಹೋದರರ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಸಹೋದರಿಯರ ಾ್ನ ಗಲಿ,
ಾಯಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ತಂದೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಬಿಟು್ಟ ಬಿಟಿ್ಟರುವನೋ, 30 ಅವನಿಗೆ ಈ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ಮನೆ, ಸಹೋದರರು,
ಸಹೋದರಿಯರು, ಾಯಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹಿಂಸೆಗಳ
ಸಹಿತ ಾಗಿ ನೂರರಷು್ಟ ಸಿಕೆ್ಕೕ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಮತು್ತ ಮುಂದಣ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ಜೀವವು
ದೊರೆಯುವುದು. 31 ಆದರೆ ಬಹು ಮಂದಿ
ದಲಿನವರು ಕಡೆಯವ ಾಗುವರು,
ಕಡೆಯವರು
ದಲಿನವ ಾಗುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣ ಪುನರು ಾ್ಥನವನು್ನ ಮೂರನೆಯ ಾರಿ ಮುಂ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 20:17-19; ಲೂಕ 18:31-34
32 ಅವರು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಯೇಸು
ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂ ಾಗಿ ನಡೆದುಹೋದದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ ್ಯರು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.
ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವವರು ಭಯಪಟ್ಟರು. ಆಗ ಆತನು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ
ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಪುನಃ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ತನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು; 33 ಅವರಿಗೆ, “ನೋಡಿರಿ, ಾವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋಗು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನನು್ನ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರ ಮತು್ತ
ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಡುವರು. ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯನು್ನ
34 ಇವರು ಆತನನು್ನ
ವಿಧಿಸಿ ಆತನನು್ನ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುವರು.
ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡುವರು, ಆತನ ಮೇಲೆ ಉಗುಳುವರು, ಆತನನು್ನ ಚಾವಟಿಗಳಿಂದ
ಹೊಡೆಯುವರು, ಅನಂತರ ಕೊಂದು ಾಕುವರು. ಆದರೆ§ಆತನು ಮೂರು ದಿನಗಳ
ನಂತರ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಬರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಕ್ಕಳ ಬಿನ್ನಹ
ಮ ಾ್ತ 20:20-28
35 ಆಗ ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಕ್ಕ ಾದ
ಾಕೋಬ ಮತು್ತ
ೕ ಾನರು
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ, “ಗುರುವೇ,
ಾವು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ
ನಮಗೋಸ್ಕರ ಾಡಬೇಕೆಂದು” ಹೇಳಿದರು. 36 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು
ನಿಮಗೇನು
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು, 37 ಅವರು
ಆತನಿಗೆ, “ ಾವು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮ ಾಪದವಿಯನು್ನ ಪಡೆ ಾಗ ಒಬ್ಬ ನು ನಿನ್ನ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನು ನಿನ್ನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಬೇಕು” ಅಂದರು. 38 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
‡
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ಬೇಡಿಕೊಂಡದು್ದ ಏನೆಂದು ನಿಮಗೇ ತಿಳಿಯದು.* ಾನು ಕುಡಿಯುವ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ
ಕುಡಿಯುವುದು ನಿಮಿ್ಮಂ ಾದೀತೆ?†ನನ ಾಗುವ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನವನು್ನ ಹೊಂದುವುದು
ನಿಮಿ್ಮಂ ಾದೀತೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು “ನಮಿ್ಮಂ ಾಗುವುದು” ಅಂದರು.
39 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಕುಡಿಯುವ
ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಕುಡಿಯುವಿರಿ.
40
ನನ ಾಗುವ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನವು ನಿಮ ಾಗುವುದು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯ ಾ್ಲದರೂ
ಎಡಗಡೆಯ ಾ್ಲದರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅನುಗ್ರ ಹ ಾಡುವುದು ನನ್ನ ದಲ್ಲ;
ಅದು ಾರಿಗೆಂದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ
ೕ ಅವರಿಗೇ ಸಿಕು ್ಕವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
41 ಉಳಿದ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಾಕೋಬ
ೕ ಾನರ ಮೇಲೆ
ಸಿಟಿ್ಟ ಗೆದ್ದರು. 42 ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ಅನ್ಯ ಜನಗಳ
ಅಧಿಪತಿಗಳು ಎನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಮತು್ತ
ಅವರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರ ನಡೆಸು ಾ್ತರೆ ಎಂದು ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಷೆ್ಟ.
43 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಗಿರ ಾರದು; ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡವ ಾಗಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ನಿಮ್ಮ
ಸೇವಕ ಾಗಬೇಕು. 44 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ದಲನೆಯವ ಾಗಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ಎಲ್ಲರ
45
ಆ ಾಗಬೇಕು. ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ಸಹ ಸೇವೆ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ,
ಸೇವೆ ಾಡುವುದಕೂ ್ಕ‡ಅನೇಕರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ ್ಕಗಿ ತನ್ನ
ಾ್ರ ಣವನು್ನ
ಈಡುಕೊಡುವುದ ಾ ್ಕಗಿ ಬಂದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಾಗೂ ಾತಿರ್ ಾಯನೆಂಬ ಕುರುಡ
ಮ ಾ್ತ 20:29-34; ಲೂಕ 18:35-43
46 ತರು

ಾಯ ಅವರು ಯೆರಿಕೋವಿಗೆ ಬಂದರು. ಯೇಸುವೂ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೂ ಬಹು
ಜನರ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಆ ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ತಿ ಾಯನ
ಮಗ ಾದ ಾತಿರ್ ಾಯನು ಾರಿಯ ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. 47 ಅವನು ಒಬ್ಬ
ಕುರುಡ ಭಿಕ್ಷುಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಈ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತರುವವನು ನಜರೇತಿನ
ಯೇಸುವೆಂದು ಅವನು ಕೇಳಿ ಾಗ ಅವನು, “ಯೇಸುವೇ, ಾವೀದನ ಕು ಾರನೇ,
ನನ್ನ ನು್ನ ಕರುಣಿಸು” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 48 ಅನೇಕರು,
ಅವನಿಗೆ ಸುಮ್ಮ ನಿರು ಎಂದು ಗದರಿಸಲು ಅವನು, “ ಾವೀದನ ಕು ಾರನೇ ನನ್ನ ನು್ನ
ಕರುಣಿಸು” ಎಂದು ಮತ್ತಷು್ಟ ಕೂಗಿಕೊಂಡನು. 49 ಆಗ ಯೇಸು ನಿಂತು, “ಅವನನು್ನ
ಕರೆಯಿರಿ” ಅನ್ನಲು ಅವರು ಆ ಕುರುಡನನು್ನ ಕರೆದು, “ಧೈ ಯರ್ ಾಗಿರು, ಏಳು, ಯೇಸು
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕರೆಯು ಾ್ತನೆ” ಅಂದರು. 50 ಅವನು ತನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ
ತಟ್ಟ ನೆ ಎದು್ದ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 51 ಯೇಸು ಅವನನು್ನ, “ ಾನು ನಿನಗೆ
ಏನು
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತಿ್ತೕ” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆ ಕುರುಡನು, “ಗುರುವೇ,
ನನಗೆ ಕಣಿ್ಣ ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಬರುವಂತೆ
ಾಡಬೇಕು” ಅಂದನು. 52 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,
§
“ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೇ
ಅವನಿಗೆ ಕಣಿ್ಣ ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಬಂದಿತು. ಅವನು ಆ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು.
*
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ಯೇಸು ಅರಸನಂತೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 21:1-9; ಲೂಕ 19:29-38;
ೕ ಾ 12:12-16
1 ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸಿ ಬೆತ್ಫ ಗೆ ಾಗೂ ಬೇ ಾನ್ಯ ದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಎಣೆ್ಣಮರಗಳ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಕರೆದು,
2 “ನಿಮೆ್ಮ ದುರಿಗಿರುವ ಹಳಿ್ಳ ಗೆ ಹೋಗಿರಿ; ಅದರೊಳಗೆ ಸೇರುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಅಲಿ್ಲ
ಕಟಿ್ಟರುವ ಒಂದು ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ ಾಣುವಿರಿ; ಇದುವರೆಗೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಾರೂ
ಸ ಾರಿ ಾಡಿಲ್ಲ; ಅದನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ಇಲಿ್ಲಗೆ ತನಿ್ನರಿ. 3 ಾ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ, ‘ಅದನೆ್ನೕಕೆ
ಬಿಚು್ಚತಿ್ತೕರಿ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ‘ಇದು ಕತರ್ನಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾಗಿದೆ’ ಅನಿ್ನರಿ, ಅವರು
ಬೇಗನೆ ಅದನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 4 ಆ ಶಿಷ ್ಯರು
ಹೋಗಿ ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ಹೊರಗೆ ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ಅದನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚದರು. 5 ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಈ ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ ಏಕೆ
ಬಿಚು್ಚತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 6 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಆಗ ಜನರು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟರು.
7 ಶಿಷ ್ಯರು ಆ ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದು ತಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ
ಅದರ ಮೇಲೆ ಾಕಲು ಆತನು ಅದನು್ನ ಹತಿ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 8 ಆಗ ಅನೇಕರು
ತಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿದರು. ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ತೋಟಗಳಿಂದ
ಎಳೆಯ ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ ಕಡಿದು, ತಂದು ಾಸಿದರು. 9 ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಾಗೂ
ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವರು:
“ಹೊಸನ್ನ, *ಕತರ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರುವವನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ;
ಾದ ಾವೀದನ ಾಜ್ಯ ವು ಬರುತ್ತದೆ, ಅದಕೆ್ಕ ಆಶೀ ಾರ್ದವುಂಟಾಗಲಿ;
ಮೇಲಣ ಲೋಕಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಸನ್ನ” ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.
11 ತರು ಾಯ ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಸೇರಿ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ
ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದನು, ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಸಂಜೆ ಾದದ್ದರಿಂದ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬೇ ಾನ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೊರಟು ಹೋದನು.
10 ನಮ್ಮ ಪಿತೃ

ಯೇಸು ಅಂಜೂರದ ಮರವನು್ನ ಶಪಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 21:12-22; ಲೂಕ 19:45-48
12 ಮರುದಿನ ಅವರು ಬೇ ಾನ್ಯ ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ಆತನಿಗೆ ಹಸಿ ಾಯಿತು.
13 ಎಲೆಗಳಿದ್ದ ಅಂಜೂರದ ಮರವನು್ನ ದೂರದಿಂದ ಕಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ ತನಗೇ ಾದರೂ
ಹಣು್ಣ ಸಿಕಿ್ಕೕತೆಂದು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು. ಅದರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅದರಲಿ್ಲ ಬರೀ
ಎಲೆಗಳನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಮತೆ್ತೕನೂ ಾಣಲಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಂಜೂರದ ಹಣಿ್ಣ ನ
ಾಲ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 14 ಆಗ ಯೇಸು ಆ ಮರಕೆ್ಕ, “ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಒಬ್ಬರೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಹಣ್ಣ ನು್ನ
ತಿನ್ನ ದಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು.
ದೇ ಾಲಯದ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ
*
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15 †ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂ

ಾಗ ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅದರಲಿ್ಲ
ಾರುತಿ್ತದ್ದವರನೂ್ನ, ಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದವರನೂ್ನ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗಿದನು;
ಾಣ್ಯ ಗಳನು್ನ ವಿನಿಮಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳ ಮೇಜುಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿದನು;
ಾರಿ ಾಳಗಳನು್ನ
ಾರುವವರ ಮಣೆಗಳನು್ನ ಉರುಳಿಸಿದನು; 16 ಒಬ್ಬ ನ ಾ್ನದರೂ
ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ದೇ ಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಾದು ಹೋಗಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
17 ಮತು್ತ ಆತನು ಉಪದೇಶ ಾಡಿ,
‡“ ‘ನನ್ನ ಆಲಯವು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೂ
ಾ್ರ ಥರ್ ಾಲಯವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು’ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ?
ಆದರೆ§‘ನೀವು ಅದನು್ನ ಕಳ್ಳರ ಗವಿಯ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ’ ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಅದನು್ನ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ, ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ ಕೇಳಿ ಅವನನು್ನ
ಾವ ಉ ಾಯದಿಂದ ಕೊಲೊ್ಲೕಣ ಎಂದು ಾದು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು; ಏಕೆಂದರೆ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ ಅ ಾ್ಯ ಶ್ಚಯರ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆತನಿಗೆ
ಹೆದರುತಿ್ತದ್ದರು.
19 ಸಂಜೆ
ಾ ಾಗ ಯೇಸುವೂ, ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರೂ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು.
ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಾದ ನಂಬಿಕೆ
ಬೆಳಗೆ್ಗ ಅವರು ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ಆ ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಬೇರುಸಹಿತ
ಒಣಗಿಹೋಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು. 21 ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ಇಗೋ, ನೀನು ಾಪ ಕೊಟ್ಟ ಅಂಜೂರದ
ಮರವು ಒಣಗಿಹೋಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ 22 ಯೇಸು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ನಿಮಗೆ
ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿರಲಿ. 23 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಾ ಾದರೂ
ಈ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ, ‘ನೀನು ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬೀಳು!’ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಸಂಶಯಪಡದೆ ಾನು ಹೇಳಿದು್ದ ಆಗುವುದೆಂದು ನಂಬಿದರೆ
ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆಗುವುದು. 24 ಆದ ಾರಣ ನೀವು ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡಿ
ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರೋ ಅದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆಂದು ನಂಬಿರಿ; ಅದು
ನಿಮಗೆ ಸಿಕು ್ಕವುದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 25 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಿಂತುಕೊಂಡು
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸು ಾಗ
ಾರ ಮೇಲೆ ಏ ಾದರೂ ವಿರೋಧವಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ;
ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ತಪು ್ಪ ಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು”
ಅಂದನು. 26 *ಆದರೆ ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸದಿದ್ದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು
ಸಹ ನಿಮ್ಮ ತಪು ್ಪ ಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
20

ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಪ್ರ ಶಿ್ನ ಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 21:23-46; ಲೂಕ 20:1-19
27 ಅವರು ಪುನಃ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದ
ಆವರಣದಲಿ್ಲ ನಡೆ ಾಡುತಿ್ತರ ಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ, ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ, ಹಿರಿಯರೂ
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 28 “ನೀನು
ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡುತಿ್ತೕ?
†
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ಇದನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಈ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವರು
ಾರು?” ಎಂದು
ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 29 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರ ಶೆ್ನಯನು್ನ
ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದರೆ ಾನೂ ಸಹ
ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ
ಇದನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆಂಬುದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 30 ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸುವ
ಅಧಿ ಾರವು
ೕ ಾನನಿಗೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿತೋ ಅಥ ಾ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಂದ
ಬಂದಿತೋ?” ಉತ್ತರಕೊಡಿರಿ ಅಂದನು. 31 ಆಗ ಅವರು, “ ‘ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಬಂದಿತೆಂದು’ ಾವು ಹೇಳಿದರೆ, ‘ ಾ ಾದರೆ ನೀವೇಕೆ ಅವನನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ’
ಅಂ ಾನು; 32 ‘ಮನುಷ ್ಯ ರಿಂದ ಬಂದಿತು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಏ ಾಗುವುದೋ
ಎಂಬು ಾಗಿ ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಚಚಿರ್ಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
ೕ ಾನನು ನಿಜ ಾದ
ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂದು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅನು ಾನವಿಲ್ಲದೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ
ಜನರ ಭಯವಿತು್ತ. 33 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅವರು, “ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ”್ಲ ಎಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನೂ ಕೂಡ
ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ
ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದನು.

12
ಾ್ರ ಯ ತೋಟದ ಾಮ್ಯ

ಅವರೊಂದಿಗೆ * ಾಮ್ಯ ಗಳಿಂದ
ಾತ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು, “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು†ಒಂದು ಾ್ರ ಯ ತೋಟವನು್ನ
ಾಡಿ
ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿ ಾಕಿಸಿ ಾ್ರ ಯ ಆಲೆ ಾಗಿ ಒಂದು ಗುಂಡಿಯನು್ನ ತೆಗೆಸಿ‡ ಾವಲು
1

ಆಗ

ಯೇಸು

ಗೋಪುರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಆ ತೋಟವನು್ನ ಾ್ರ ಯ ತೋಟ ಾರರಿಗೆ
ಗುತಿ್ತಗೆಗೆ ಕೊಟು್ಟ, ಹೊರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಹೋದನು. 2 ಫಲ ಾಲವು ಬಂ ಾಗ
ತನಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಾಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ ್ಕಗಿ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ ಗುತಿ್ತಗೆ ಾರರ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3 ಆದರೆ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೊಡೆದು
ಏನೂ ಕೊಡದೆ ಬರಿಗೈ ಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 4 ಆ ತೋಟದ ಯಜ ಾನನು
ಪುನಃ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಅವರು ಅವನ ತಲೆಯ
ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಾಯಗೊಳಿಸಿ ಅಪ ಾನ ಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 5 ಆದರೂ
ಇನೊ್ನ ಬ ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವನನು್ನ ಅವರು ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಇನೂ್ನ
ಅನೇಕರಿಗೆ ಅವರು ಾಗೆಯೇ
ಾಡಿ, ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಹೊಡೆದರು ಮತು್ತ
ಕೆಲವರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 6 ಅವನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಇನು್ನ ಒಬ್ಬ ನಿದ್ದನು.
ಾರೆಂದರೆ ತನಗೆ ಪಿ್ರ ಯ ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ನೇ ಮಗನು. ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅವರು
ಮ ಾರ್ದೆ ಕೊಡಬಹುದೆಂದು ಯಜ ಾನನು ಕೊನೆಗೆ ಅವನನು್ನ ಅವರ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 7 ಆದರೆ ಆ ಗುತಿ್ತಗೆ ಾರರು, ‘ತೋಟಕೆ್ಕ ಇವನೇ ಉತ್ತ ಾಧಿ ಾರಿ;
ಬನಿ್ನ ಇವನನು್ನ ಾವು ಕೊಂದು ಾಕೋಣ. ಆಗ ಆಸಿ್ತ ನಮ್ಮ ಾಗುವುದು’ ಎಂದು
ತಮ್ಮತಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡು, 8 ಅವರು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಂದು ಾಕಿ
ಾ್ರ ಯ ತೋಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿ ಾಡಿದರು. 9 ಾ ಾದರೆ ಆ ಾ್ರ ಾ ತೋಟದ
*
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ಯಜ ಾನನು ಏನು ಾಡುವನು? ಅವನು ಬಂದು ಆ ಗುತಿ್ತಗೆ ಾರರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ
ತನ್ನ ಾ್ರ ಾತೋಟವನು್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುವನು.
10 §“ ‘ಮನೆಕಟು್ಟ ವವರು ಬೇಡವೆಂದು ತಿರಸ ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ
ಮುಖ್ಯ ಾದ ಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಯಿತು.
11 ಇದು ಕತರ್ನಿಂದಲೇ ಆಯಿತು,
ಇದು
ನಮ್ಮ
ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ
ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಗಿ
ತೋರುತ್ತದೆ
ಎಂಬ
ಾಸ್ತ ್ರ ವಚನಗಳನೂ್ನ ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲವೇ?’ ” ಎಂದನು.
12 ಯೇಸು ತಮ್ಮ ನೆ ್ನೕ ಕುರಿತು ಈ
ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಅವರು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಸಂದಭರ್ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ
ಭಯಪಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು.
ಕೈ ಸರನಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡುವ ವಿಷಯ
ಮ ಾ್ತ 22:15-46; ಲೂಕ 20:20-44
13 ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಾತುಗಳಲಿ್ಲ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು
ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲಯೂ, ಹೆರೋದ್ಯರಲಿ್ಲಯೂ ಕೆಲವರನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
14 ಇವರು ಬಂದು, “ಬೋಧಕನೇ ನೀನು ಸತ್ಯ ವಂತನು,
ಾವ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ
ಲ ಸದವನೂ,
ಮುಖ ಾ ಣ್ಯ
ತೋರಿಸದವನೂ,
ಸತ್ಯಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ
*ಕೈ ಸರನಿಗೆ
ದೈ ವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವವನೂ ಎಂದು ಾವು ಬಲೆ್ಲವು.

ಸುಂಕ ಕೊಡುವುದು ಧಮರ್ಸಮ್ಮತ ೕ? ಅಲ್ಲ ೕ?
ಾವದನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೋ
ಬೇಡ ೕ?” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 15 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರ ಕಪಟತನವನು್ನ
ಗ್ರ ಹಿಸಿ, “ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದೇಕೆ? ಒಂದು ಾಣ್ಯ ವನು್ನ ತಂದು ನನಗೆ
ತೋರಿಸಿರಿ ಾನು ಅದನು್ನ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವರು ತಂದರು.
16 ಆಗ ಆತನು ಇದರ “ಮೇಲಿರುವುದು
ಾರ ಮುಖಮುದೆ್ರ? ಮತು್ತ
ಾರ
ಲಿಪಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವರು ಕೈ ಸರನದು ಅಂದರು. 17 ಯೇಸು, “ಕೈ ಸರನಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವುಗಳನು್ನ ಕೈ ಸರನಿಗೂ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವುಗಳನು್ನ
ದೇವರಿಗೂ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಬಹು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.
ಪುನರು ಾ್ಥನದ ಕುರಿ ಾದ ಪ್ರ ಶೆ್ನ
ತರು ಾಯ ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವ ಸದು್ದ ಾಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, 19 ಆತನನು್ನ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಬೋಧಕನೇ, †‘ಅಣ್ಣ ಾದವನು
18

ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸತ್ತರೆ ಆಕೆಯನು್ನ ಅವನ ತಮ್ಮ ನು ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಿಗೆ ಸಂ ಾನವನು್ನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು’
ೕಶೆಯು
ನಮ ಾಗಿ ಬರೆದಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನಲ್ಲವೇ.
20 “ಒಮೆ್ಮ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರಿದ್ದರು.
ದಲನೆಯವನು ಮದುವೆ
21 ಎರಡನೆಯವನೂ ಆಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂ ಾನವಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತನು.
ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂ ಾನವಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತನು. ಅದರಂತೆ ಮೂರನೆಯವನು.
§
ಧ
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ಇದೇ ಪ್ರ ಾರ ಏಳು ಮಂದಿಯೂ ಆಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಿ ಸಂ ಾನವಿಲ್ಲದೆ
23 ಪುನರು ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಅವರು
ಸತ್ತರು.
ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯೂ ಸತ್ತಳು.
ಎದು್ದಬರು ಾಗ ಅವರಲಿ್ಲ ಆಕೆಯು
ಾರ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿರುವಳು? ಆ ಏಳು
24 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು,
ಮಂದಿಗೂ ಆಕೆಯು ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿದ್ದಳ ಾ್ಲ” ಎಂದರು.
“ನೀವು
ಾಸ್ತ ್ರ ವಚನಗಳ ಾ್ನ ದರೂ, ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯ ಾ್ನ ದರೂ ತಿಳಿಯದೆ
ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ತಪು ್ಪ ವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ? 25 ಸತ್ತವರು ಬದುಕಿ ಎದ್ದಮೇಲೆ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವದೂತರಂತೆ ಇರು ಾ್ತರೆ. 26 ಆದರೆ ಸತ್ತವರು ಬದುಕಿ
ಬರು ಾ್ತರೆಂಬುದನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಬೇ ಾದರೆ‡‘ ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರು,
ಇ ಾಕನ ದೇವರು,
ಾಕೋಬನ ದೇವರು ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು
ದೆಯಲಿ್ಲ
ದೇವರು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದನೆಂದು ನೀವು
ೕಶೆಯ ಗ್ರ ಂಥದಲಿ್ಲ
ಓದಲಿಲ್ಲ ೕ?’ 27 ಆತನು ಜೀವಂತರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಹೊರತು ಸತ್ತವರಿಗಲ್ಲ. ಈ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬಹು ತ ಾ್ಪದ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವುಳ್ಳವ ಾಗಿದಿ್ದರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಮುಖ್ಯ ಾದ ಆ
ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಅವರ ಾದವನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ
ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನೆಂದು ತಿಳಿದು ಆತನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು, “ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳಲಿ್ಲ
29 ಅದಕೆ್ಕ
ಮುಖ್ಯ ಾದ್ದದು
ಾವುದು?”
ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು.
ಯೇಸು, §“ ‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರೇ ಕೇಳಿ, ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಕತರ್ನು*ಒಬ್ಬ ನೇ
28

30 ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಕತರ್ನನು್ನ ಪೂಣರ್ಹೃ ದಯದಿಂದಲೂ,
ದೇವರು.
ಪೂಣರ್ ಾ್ರ ಣದಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ ಬುದಿ್ಧಯಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕು’ ಎಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯ ಾದ ಆ . 31 †‘ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನು್ನ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ

ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕು’ ಎಂಬುದೇ ಎರಡನೆಯ ಆ .
ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಆ
32
ಮತೊ್ತಂದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು.
ಆಗ ಆ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಯು, “ಬೋಧಕನೇ,
ನೀನು ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸತ್ಯ ವನೆ್ನೕ ಹೇಳಿದಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ನೇ, ‡ಆತನ ಹೊರತು

ಬೇರೊಬ್ಬ ದೇವರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 33 ಆತನನು್ನ ಪೂಣರ್ಹೃ ದಯದಿಂದಲೂ,
ಪೂಣರ್ ಬುದಿ್ಧಯಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಪಿ್ರ ೕತಿಸತಕ್ಕದು್ದ. ಇದಲ್ಲದೆ
ತನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ತನ್ನ ನೆರೆಯವನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವುದು ಇವೆರಡೂ
§ಎ ಾ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಎ ಾ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮೇ ಾದುವು”
ಅಂದನು.
34 ಅವನು ಬುದಿ್ಧಯಿಂದ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಯೇಸು ಕಂಡು, “ನೀನು ದೇವರ
ಾಜ್ಯ ಕೆ ್ಕ ದೂರ ಾದವನಲ್ಲ” ಎಂದನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಆತನನು್ನ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಾರಿಗೂ ಧೈ ಯರ್ವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಾವೀದಕು
‡

12:26 ವಿ

ಒಬ್ಬ ನೇ ಕತರ್ನು.
15:22.

ಾರನ ಕುರಿ ಾದ ಪ್ರ ಶೆ್ನ

ೕ 3:6.

†

§

12:29 ಧ

12:31

ೕರ್ 6:4, 5:

ಾಜ 19:18.

‡

*

12:29 ಅಥ ಾ: ಅದಿ್ವತೀಯನು. ಮೂಲ:

12:32 ಧ

ೕರ್ 4:35.

§

12:33 1 ಸಮು

ಾಕರ್ನು 12:35

105

ಾಕರ್ನು 13:2

ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತರ ಾಗಿ ಆತನು ಅವರನು್ನ,
“ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಾವೀದನ ಮಗನೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರ ಾ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ?
36 *“ ‘ ಾನು ನಿನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಾದದಡಿ ಾಕುವ ತನಕ
ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು ಎಂದು
ಕತರ್ನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ನುಡಿದನು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಾವೀದನೇ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ
ಪೆ್ರ ೕರಣೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
37
ಾವೀದನೇ ಆತನನು್ನ ‘ಕತರ್ನೆಂದು’ ಹೇಳಿರುವಲಿ್ಲ ಆತನು ಅವನಿಗೆ
ಮಗ ಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?” ಎಂದು ಪ್ರ ಶಿ್ನ ಸಿದನು. ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹವು ಆತನ
ಾತನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೇಳುತಿ್ತತು್ತ.
35

ಯೇಸು ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೇಳಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 23; ಲೂಕ 20:45-47
38 ಆತನು ಉಪದೇಶ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ ಾಸಿ್ತ ಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
್ರ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ. ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ತಿರು ಾಡು ಾ್ತ, 39 ಸಂತೆಯ
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ನಮ ಾ ್ಕರಗಳನೂ್ನ, ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಪೀಠಗಳನೂ್ನ,
ಔತಣಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಥಮ ಾ್ಥನಗಳನೂ್ನ ಅವರು ಇಷ್ಟ ಪಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 40 ಇವರು
ವಿಧವೆಯರ ಮನೆಗಳನು್ನ ದೋಚಿ ತೋರಿಕೆ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಉದ್ದ ಾದ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಇಂಥವರು ಹೆಚಿ್ಚ ನ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವರು”
ಎಂದನು.
ವಿಧವೆಯ ಾಣಿಕೆ ಾಗು ದೇವರಿಗೆ ಪಿ್ರ ಯ ಾದ ಾಣಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ
ಲೂಕ 21:1-4
41 ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದ ಆವರಣದಲಿ್ಲ
ಾಣಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಯ ಎದುರಿಗೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಜನರು ಅದರಲಿ್ಲ ಹಣ ಾಕುವುದನು್ನ ಗಮನಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅನೇಕ
ಮಂದಿ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು ಹೆಚೆ್ಚಚು್ಚ ಹಣ ಾಕುತಿ್ತದ್ದರು. 42 ಒಬ್ಬ ಬಡ ವಿಧವೆಯು
43 ಆಗ
ಬಂದು, ಎರಡು ಾಸು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಒಂದು ದು ಾ್ಗಣಿ ಾಕಿದಳು.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ಈ ಾಣಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಯಲಿ್ಲ
ಾಕಿದವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಬಡ ವಿಧವೆಯು ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಾಕಿ ಾ್ದಳೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 44 ಹೇಗೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸಮೃ ದಿ್ಧಯಲಿ್ಲ ಾಕಿದರು.
ಆದರೆ ಈ ವಿಧವೆ
ೕ ತನ್ನ ಬಡತನದಲಿ್ಲಯೂ ತನಗಿದ್ದದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಎಂದರೆ, ತನ್ನ
ಜೀವನಕೆ್ಕ ಆ ಾರ ಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಾಕಿ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದನು.

13

ಯುಗದ ಸ ಾಪಿ್ತಯ ಗುರುತುಗಳು
ಮ ಾ್ತ 24; ಲೂಕ 21:5-36
1 ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು
ಆತನಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ನೋಡು, ಎಂ ಾ *ಅದು್ಭತ ಾದ ಕಲು್ಲಗಳು!
ಎಂ ಾ
2
ಮ ಾಕಟ್ಟಡಗಳು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು, “ಈ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ
*

12:36 ಕೀತರ್ 110:1.

*

13:1

ಾರಿ, ಅಥ ಾ ದೊಡ್ಡ.
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ನೋಡುತಿ್ತೕಯಲ್ಲವೇ? ಇಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲ ನ ಮೇಲೆ ಕಲು್ಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ; ಎಲ್ಲವೂ
ಕೆಡವಲ್ಪಡುವುದು” ಎಂದನು.
3 ಬಳಿಕ ಆತನು †ಎಣೆ್ಣ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ ಪೇತ್ರ,
ಾಕೋಬ,
ೕ ಾನ
ಾಗೂ ಅಂದೆ್ರ ಯ,
4 ಇವರು ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕ ಾಗಿ ಆತನಿಗೆ, “ಇವೆ ಾ್ಲ
ಾ ಾಗ ಆಗುವವು? ಇವೆಲ್ಲವು
ನೆರವೇರುವುದಕೆ್ಕ ಸೂಚನೆ ಏನು? ನಮಗೆ ಹೇಳು” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು.
5 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “
ಾರೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸದಂತೆ
6
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ.
ಅನೇಕರು ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡು,‡‘ ಾನೇ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸುವರು. 7 ಇದಲ್ಲದೆ
ಯುದ್ಧಗ ಾಗುವುದನೂ್ನ, ಯುದ್ಧ ಾಗುವ ಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಗಳನೂ್ನ ನೀವು
ಕೇಳು ಾಗ ಕಳವಳಪಡಬೇಡಿರಿ. ಾ ಾಗುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಆದರೂ ಇದು ಇನೂ್ನ
ಅಂತ್ಯ ಾಲವಲ್ಲ. 8 ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಜ ಾಂಗವೂ, ಾಜ್ಯ ಕೆ ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಾಜ್ಯ ವೂ ಏಳುವವು. ಮತು್ತ ಾ ಾ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಭೂಕಂಪಗಳೂ, ಬರ ಾಲಗಳೂ,
ಉಂಟಾಗುವವು. ಆದರೆ ಇವೆ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಸವ ವೇದನೆಯ ಾ್ರ ರಂಭ ಾತ್ರ.
9 “ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಾಗಿರಿ.
ಜನರು
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಾ್ಯ ಯವಿಚಾರಣೆಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು.
ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೊಡೆಯುವರು, ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಮತು್ತ ಅರಸುಗಳ ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಾ ಗ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸುವರು,
10 ಆದರೆ
ದಲು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಾರಲ್ಪಡಬೇಕು.
11 “ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಪಿ್ಪ ಸು ಾಗ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು
ಮುಂಚಿತ ಾಗಿಯೇ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ, ನೀವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕೋ ಅದು ನಿಮಗೆ
ಆ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಾತ ಾಡುವವರು ನೀವಲ್ಲ, ಆದರೆ
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನೇ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವನು, 12 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಹೋದರನು
ಸಹೋದರನನೂ್ನ, ತಂದೆಯು ಮಗನನೂ್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸುವರು. ಮಕ್ಕಳು
ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಅವರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸುವರು, 13 ಮತು್ತ ನನ್ನ
ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು, ಆದರೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ
ಾಳುವವನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವನು.”
14 “ಇದಲ್ಲದೆ§ವಿ ಾಶ ಾರಕ ಅಸಹ್ಯ ಮೂತಿರ್ಯು ನಿಲ್ಲ ಾರದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡು ಾಗ (ಇದನು್ನ ಓದುವವನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ).
15
ಯೂ ಾಯದಲಿ್ಲ ಇರುವವರು ಬೆಟ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲಿ.
ಾಳಿಗೆಯ
ಮೇಲಿದ್ದವನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಮನೆ
ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗದಿರಲಿ; ಮನೆ
ಳಗಿಂದ
16 ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವವನು ತನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ
ಏನನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ.
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗದಿರಲಿ.
17 “ಆದರೆ
ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಗಭಿರ್ಣಿಯರಿಗೂ,
ಾಲು ಕುಡಿಸುವ
18
ಾಯಂದಿರಿಗೂ ಆಗುವ ಕಷ್ಟ ಎಷೆ್ಟಂದು ಹೇಳಲಿ!
ಆ ದಿನಗಳು*ಸಂಕಟದ
ದಿನಗ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದೆ ಾ್ಲ ಚಳಿ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆಗ ಾರದೆಂದು
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
†
*

13:3 ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡ.
13:18
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19

ಾಡಿರಿ.
ಅಂಥ ಸಂಕಟವು ದೇವರು ಜಗತ್ತನು್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿದ ದಿನದಿಂದ
ದಲುಗೊಂಡು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ; ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಆಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ.
20 ಕತರ್ನು ಆ ದಿನಗಳನು್ನ ಕಡಿಮೆ
ಾಡದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ನರ ಾ್ರ ಣಿ ಾದರೂ
ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರಿ ಾಗಿ ಆ ದಿನಗಳನು್ನ ಕಡಿಮೆ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
21 “ಆಗ
ಾ ಾದರೂ ನಿಮಗೆ, ಇಗೋ, ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ!
ಅಗೋ,
ಆತನು ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ! ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಂಬಬೇಡಿರಿ. 22 ಏಕೆಂದರೆ ಸುಳು್ಳ
ಕಿ್ರ ಸ್ತರೂ, ಸುಳು್ಳಪ ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಎದು್ದ ಾಧ್ಯ ಾದರೆ ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸುವುದಕೊ ೕ್ಕ ಸ ್ಕರ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಾಡಿ ತೋರಿಸುವರು. 23 ನೀವಂತೂ ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ.
ಾನು ನಿಮಗೆ
ಎಲ್ಲವುಗಳನು್ನ ಮುಂ ಾಗಿಯೇ” ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
24 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ದಿನಗಳ ಸಂಕಟವು ತೀರಿದ ನಂತರ;
†“ ‘ಸೂಯರ್ನು ಕತ್ತ ಾಗಿ ಹೋಗುವನು.
25 ಚಂದ್ರ ನು ತನ್ನ ಬೆಳಕು ಕೊಡದೆ ಇರುವನು.
ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳು ಆ ಾಶದಿಂದ ಬೀಳುವವು.
ಮತು್ತ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಶಕಿ್ತಗಳು ಕದಲುವವು.’
26
ಆಗ‡ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು
ಮ ಾಬಲದಿಂದಲೂ
ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ
27
ಮೇಘಗಳಲಿ್ಲ ಬರುವುದನು್ನ ಅವರು ನೋಡುವರು.
ಮತು್ತ ಆತನು ತನ್ನ
ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಾಶದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೆ
ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರನು್ನ ಾಲು ್ಕದಿಕು ್ಕಗಳಿಂದ ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸುವನು.”
ಅಂಜೂರ ಮರದ ಾಠ
“ಅಂಜೂರ ಮರವನು್ನ ನೋಡಿ ಒಂದು ಾಠವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳ. ಅದರ
ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಎಳೆ ಾಗಿ ಎಲೆಗಳು ಚಿಗುರು ಾಗ ಬೇಸಿಗೆಯು ಸಮೀಪಿಸಿತು
ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರ ಾ್ಲ. 29 ಾಗೆಯೇ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಗುವುದನು್ನ ನೀವು
ನೋಡು ಾಗ ಾಗಿಲ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 30 ಇದೆಲ್ಲವೂ
ನೆರವೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಸಂತತಿಯು ಅಳಿದು ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಾನು
ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 31 ಆ ಾಶವೂ, ಭೂಮಿಯೂ ಅಳಿದು ಹೋಗುವವು;
ಆದರೆ ನನ್ನ ಾಕ್ಯ ವು ಅಳಿದು ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.”
28

ಆ ದಿನವೂ ಗಳಿಗೆಯೂ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು
ಆ ದಿನದ ಮತು್ತ ಆ ಗಳಿಗೆಯ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೊರತು
ಮ ಾ್ತರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೂತರಿ ಾಗಲಿ, ಮಗನಿ ಾಗಲಿ
ತಿಳಿಯದು. 33 ಆ ಾಲವು
ಾ ಾಗ ಬರುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆ
34 ಅದು†ಒಬ್ಬ
ಇರುವುದರಿಂದ ನೀವು§ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ,*ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ.
ಮನುಷ ್ಯ ನು ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೂರಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ತನ್ನ
ಸೇವಕರಿಗೆ ಮನೇ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟು್ಟ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೆ ಅವನವನ
32 “ಇದಲ್ಲದೆ

†
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ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಾಗಿಲು ಾಯುವವನಿಗೆ, ನೀನು ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದವನ ಾಗೆ ಇರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
35 “ಮನೆ ಯಜ ಾನನು ಸಂಜೆಯಲಿ್ಲ
ೕ, ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ
ೕ, ಕೋಳಿ
ಕೂಗು ಾಗಲೋ ಬೆಳ ಾಗು ಾಗಲೋ
ಾ ಾಗ ಬರು ಾ್ತನೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ
ಾರಣ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ! 36 ಆತನು ಫಕ್ಕನೆ ಬಂದು ನೀವು ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಕಂ ಾನು. 37 ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ;
ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ!” ಎಂದನು.

14
ಪರಿಮಳ ತೈ ಲದಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 26:1-16; ಲೂಕ 22:1-6;
ೕ ಾ 11:47-53; 12:1-8
1 ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಎಂದರೆ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ ಎರಡು
ದಿನಗಳಿ ಾ್ದಗ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಉ ಾಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು
ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಾಗರ್ವನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರು. 2 “ಆದರೆ ಹಬ್ಬದ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ಈ
ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡ ಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜನರು ದಂಗೆ ಎ ಾ್ದರು”
ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
3 ಆತನು ಬೇ ಾನ್ಯ ದಲಿ್ಲದ್ದ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ
ಾದ ಸೀ ೕನನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ
ಕುಳಿತಿ ಾ್ದಗ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಬಹು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಸ್ವಚ್ಛ ಜಟ ಾಂಸಿ ತೈ ಲದ ಭರಣಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನು್ನ ಒಡೆದು ತೈ ಲವನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಸುರಿದಳು. 4 ಆದರೆ ಕೆಲವರು ತ ್ಮಳಗೆ ಕೋಪಗೊಂಡು, “ಈ ತೈ ಲವನು್ನ ಹೀಗೆ
ವ್ಯ ಥರ್ ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ? 5 ಇದನು್ನ ಮುನೂ್ನರು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ ಬೆಲೆಗೆ ಾರಿ
ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡಬಹು ಾಗಿತ್ತ ಾ್ಲ?” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಕೆಯನು್ನ ದೂಷಿಸಿದರು.
6 ಆದರೆ ಯೇಸು, “ಆಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಿಡಿರಿ, ಆಕೆಗೆ ಏಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ?
ಈಕೆಯು ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ವನೆ್ನೕ ಾಡಿ ಾ್ದಳೆ. 7 ಬಡವರು
ಾ ಾಗಲೂ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇರು ಾ್ತರೆ.
ನಿಮಗೆ ಮನಸು್ಸ ಬಂ ಾಗ ನೀವು ಅವರಿಗೆ
ಾ ಾಗ ಾದರೂ ಉಪ ಾರ
ಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಾನು
ಾ ಾಗಲೂ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಈಕೆಯು ತನಿ್ನಂ ಾದಷು್ಟ ಾಡಿ ಾ್ದಳೆ. ಈಕೆಯು
ನನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ಶವಸಂ ಾ ್ಕರಕೆ್ಕ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿಯೇ ಈ ತೈ ಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಾ್ದಳೆ. 9 ಸು ಾತೆರ್ಯು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ಾರಲ್ಪಡುವುದೋ ಅಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಈಕೆಯು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಸಹ ಈಕೆಯ ಾಪ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಹೇಳ ಾಗುವುದು ಎಂದು
ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
10 ಆಗ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಇಸ್ಕರಿ
ೕತ ಯೂದನು
ಯೇಸುವನು್ನ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಡಲು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.
11 ಅವರು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ, ನಿನಗೆ ಹಣಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ ಎಂದು
ಾತುಕೊಟ್ಟರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಯೂದನು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ
ಅನುಕೂಲ ಾದ ಸಂದಭರ್ವನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದನು.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಕಡೆ ಭೋಜನವನು್ನ ಾಡಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 26:17-29; ಲೂಕ 22:7-23;
ೕ ಾ 13:21-29
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12

ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬದ
ದಲನೆಯ ದಿನ ಅಂದರೆ ಪಸ್ಕದ
ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ವ ದಿನ ಾಗಿತು್ತ. ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ಪಸ್ಕದ
ಭೋಜನ ಾಡಲು ಾವು ಎಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳು” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
13 ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ
ಹೋಗಿರಿ. ಅಲಿ್ಲ ತುಂಬಿದ ನೀರಿನ ಕೊಡವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯ ನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸಂಧಿಸುವನು. ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ. 14 ಅವನು
ಾವ
ಮನೆ
ಳಗೆ ಹೋಗುವನೋ ಆ ಮನೆಯ ಯಜ ಾನನಿಗೆ, ‘ನಮ್ಮ ಗುರು, ತನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯ ರ ಸಂಗಡ ಪಸ ್ಕದ ಭೋಜನ
ಾಡಲು ಕೊಠಡಿ ಎಲಿ್ಲದೆ?’ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಕೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.

“ಅವನು ಸಜು್ಜಗೊಳಿಸಿ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರುವ ಮೇಲಂತಸಿ್ತನ ವಿ ಾಲ ಾದ
ಕೊಠಡಿಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವನು. ಅಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಭೋಜನಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ನು. 16 ಶಿಷ ್ಯರು ಹೊರಟು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ
ಹೋಗಿ ಯೇಸು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಕಂಡು ಪಸ್ಕವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದರು.
15

17 ಸಂಜೆ

ಾ ಾಗ ಆತನು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಬಂದನು. 18 ಅವರು
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಊಟ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಯೇಸು, “ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರುವ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವನು ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. 19 ಆಗ ಅವರು ಬಹು ದುಃಖದಿಂದ ಒಬೊ್ಬಬ ್ಬ ಾಗಿ ಆತನಿಗೆ
“ ಾನಲ್ಲವ ಾ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳತೊಡಗಿದರು.
20 ಆತನು ಉತ್ತರ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ “ಅವನು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು.
ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಅದು್ದವವನೇ. 21 ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ
ಪ್ರ ಾರ ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ಹೊರಟುಹೋಗು ಾ್ತನೆ ಸರಿ, ಆದರೆ
ಾರು
ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವನೋ ಅವನ ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು
ಹೇಳಲಿ? ಅವನು ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿತು್ತ” ಅಂದನು.
22

ಅವರು ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಯೇಸು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ದೇವರ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಾಡಿ ಮುರಿದು ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಕೊಡು ಾ್ತ “ಇದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ,
ಇದು ನನ್ನ ದೇಹ” ಎಂದನು. 23 ತರು ಾಯ ಾನ ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ದೇವರಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸುತಿ್ತ ಸಲಿ್ಲಸಿ, ಅದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಅದರಿಂದ ಕುಡಿದರು. 24 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಇದು ನನ್ನ ರಕ್ತ, ಬಹು ಜನರಿ ಾಗಿ
ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ*ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತ. 25 ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ಾನು
ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹೊಸ ಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ದಿನದವರೆಗೂ ಅದನು್ನ
ಇನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದನು.
ಯೇಸು ಪೇತ್ರ ನ ನಿ ಾಕರಣೆಯನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 26:30-36; ಲೂಕ 22:31-53;
ೕ ಾ 13:36-38; 18:1-11
*

14:24 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. ವಿ
9:11:
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ಬಳಿಕ ಅವರು ಒಂದು ಕೀತರ್ನೆ ಾಡಿ ಎಣೆ್ಣಮರಗಳ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಹೊರಟು
ಹೋದರು. 27 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗುವಿರಿ.
ಏಕೆಂದರೆ;
“ ‘ ಾನು†ಕುರುಬನನು್ನ ಹೊಡೆಯುವೆನು;
ಕುರಿಗಳು ಚದರಿ ಹೋಗುವವು’ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ ಅಂದನು.
28 ಆದರೂ
ಾನು ಸತು್ತ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದ್ದಮೇಲೆ ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ
ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 29 ಪೇತ್ರ ನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಎಲ್ಲರೂ
ಬಿಟು್ಟಹೋದರೂ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
30
ಯೇಸುವು
ಆತನಿಗೆ,
“ಸತ್ಯ ಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ
ಇಂದು
ಈ
ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲಯೇ‡ಕೋಳಿ ಎರಡು ಾರಿ ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ಮೂರು
ಾರಿ ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸುವೆ” ಎಂದನು. 31 ಆದರೆ ಅವನು, “ ಾನು ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡ ಾಯಬೇ ಾಗಿ ಬಂದರೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು” ಬಹು
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಅದರಂತೆಯೇ ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು.

ಗೆತೆ್ಸೕಮನೆಯಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಅವರು ಗೆತೆ್ಸೕಮನೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ, “ ಾನು
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಡುವ ತನಕ, ನೀವು ಇಲೆ್ಲೕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
33 ಪೇತ್ರ,
ಾಕೋಬ,
ೕ ಾನರನು್ನ ತನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಬಹು ಬೆಚಿ್ಚಬೆರ ಾಗಿ ಮನಗುಂದಿದವ ಾದನು. 34 ಮತು್ತ ಆತನು ಅವರಿಗೆ “ನನ್ನ
ಾ್ರ ಣವು ಾಯುವಷು್ಟ ದುಃಖಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿದೆ ನೀವು ಇಲೆ್ಲೕ ಾದುಕೊಂಡಿದು್ದ
ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 35 ಆತನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಬಿದು್ದ ಾಧ್ಯ ಾದರೆ ಆ ಗಳಿಗೆಯು ತನಿ್ನಂದ ಾಟಿಹೋಗುವಂತೆ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು.
36 “ಅ ಾ್ಪ, ತಂದೆಯೇ, ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ
ಾಧ್ಯ. ಈ ಾನ ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ನನಿ್ನಂದ
ತೆಗೆದುಬಿಡು ಆದರೂ ಇದು ನನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ” ಎಂದನು.
37 ಆ ಮೇಲೆ ಆತನು ಬಂದು ಶಿಷ ್ಯರು ನಿದೆ್ರ
ಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಪೇತ್ರ ನಿಗೆ,
“ಸೀ ೕನನೇ, ನೀನು ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ ಾ?
ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಾದರೂ
38
ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರ ಾರೆ ಾ?
ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳ ಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ. ಆತ್ಮ ವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ; ಆದರೆ ದೇಹಕೆ್ಕ ಬಲ ಾಲದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 39 ಆ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು.
40 ಯೇಸು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂ ಾಗ ಅವರು ಪುನಃ ನಿದೆ್ರ
ಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡನು
ಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು ಾರ ಾಗಿದ್ದವು. ಮತು್ತ ಆತನಿಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ
ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 41 ಆತನು ಮೂರನೆಯ ಾರಿ ಅವರ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, “ನೀವು ಇನು್ನ ನಿದಿ್ರ ಸಿ ವಿ ಾ್ರ ಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವಿ ಾ? ಾಕು, ಆ ಗಳಿಗೆ
ಸಮೀಪಿಸಿದೆ; ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ಾಪಿಗಳ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಡು ಾ್ತನೆ. 42 ಏಳಿರಿ,
ಹೋಗೋಣ. ಇಗೋ, ನನ್ನ ನು್ನ ಾಪಿಗಳ ಕೈ ಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನು ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ ನೋಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
32
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ಯೇಸು ಇನೂ್ನ
ಾತ ಾಡು ಾ್ತ ಇರು ಾಗಲೇ, ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾದ ಯೂದನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು. ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ, ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ ಮತು್ತ
ಹಿರಿಯರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗುಂಪು ಖಡ್ಗ, ದೊಣೆ್ಣಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಬಂದರು. 44 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನು ಅವರಿಗೆ,
“ ಾನು
ಾರಿಗೆ ಮುದಿ್ದಡುವೆನೊ ಅವನೇ ಆತನು! ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಭದ್ರ ಾಗಿ
ಕರೆದೊಯಿ್ಯ ರಿ” ಎಂದು
ದಲೇ ಸೂಚನೆಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. 45 ಅದರಂತೆಯೇ ಯೂದನು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಕೂಡಲೇ ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಗುರುವೇ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಆತನಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟ್ಟ ನು. 46 ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಕಿ ಆತನನು್ನ
ಹಿಡಿದರು.
47 ಆದರೆ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಹಿರಿದು ಮ ಾ
ಾಜಕನ
ಆಳನು್ನ ಹೊಡೆದು ಅವನ ಕಿವಿಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿದನು. 48 ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಹಿಡಿ ಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ದರೋಡೆ ಾರನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಂತೆ
ಖಡ್ಗಗಳನೂ್ನ ದೊಣೆ್ಣಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿ ಾ?
49 ಾನು ಪ್ರ ತಿದಿನವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದು್ದ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ
ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದದು್ದ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಹೀಗೆ ಾ್ಲ
ಆಯಿತು” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. 50 ಆಗ ಆತನ ಸಂಗಡವಿದ್ದವರೆಲ್ಲರು ಆತನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದರು.
51 ಆಗ
ಯುವಕನೊಬ್ಬ ನು ಮೈ ಮೇಲೆ § ಾರುಮಡಿಯನು್ನ
ಾತ್ರ
ಸುತಿ್ತಕೊಂಡವ ಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದನು; 52 ಅವರು ಅವನನು್ನ
ಹಿಡಿಯಲೂ ಅವನು ಆ ಾರುಮಡಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬರೀ ಮೈ ಯಲಿ್ಲ ಓಡಿಹೋದನು.
ಯೇಸು ಹಿರೀಸಭೆಯವರ ಮುಂದೆ
ಮ ಾ್ತ 26:57-75; ಲೂಕ 22:54-71;
ೕ ಾ 18:12-27
53 ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಮ ಾ
ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಆತನ ಸಂಗಡ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೆಲ್ಲರೂ, ಹಿರಿಯರು, ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳು ಕೂಡಿಬಂದರು.
54 ಮತು್ತ ಪೇತ್ರ ನು ದೂರದಿಂದ ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು ಾ್ತ ಮ ಾ
ಾಜಕನ
ಅಂಗಳದೊಳಗೆ ಬಂದು ಾವಲು ಾರರ ಸಂಗಡ ಸೇರಿ ಬೆಂಕಿಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು
ಚಳಿ ಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.
55 ಆಗ ಮುಖ್ಯ
ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಹಿರೀಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನು್ನ
ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವ ಸಲು ಾಗಿ ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ಹುಡುಕು ಾ್ತ
ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಾದ ಒಂದು ಾಕ್ಷ ್ಯ ವೂ ದೊರಕಲಿಲ್ಲ. 56 ಅನೇಕರು
ಬಂದು ಆತನ ಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳ ಾ ಹೇಳಿದರೂ ಅವರ ಾ ಒಂದಕೊ್ಕಂದು
ಸರಿಹೊಂದಲಿಲ್ಲ.
57-58 ತರು ಾಯ ಕೆಲವರು ಎದು್ದ ನಿಂತು, “ ‘ಇವನು *ಕೈ ಯಿಂದ ಕಟಿ್ಟರುವ
ಈ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಾನು ಕೆಡವಿಬಿಟು್ಟ ಕೈ ಯಿಂದ ಕಟ್ಟದಿರುವ ಮತೊ್ತಂದು
ಆಲಯವನು್ನ ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕಟು್ಟ ವೆನು’ ಎಂದು ಈತನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾವು
ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳ ಾ ಹೇಳಿದರು. 59 ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದರೂ ಅವರ ಾ ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಸರಿಹೊಂದಲಿಲ್ಲ.
§

14:51 ಹೊದಿಕೆ ಬಟೆ್ಟ.

*
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ಆಗ ಮ ಾ ಾಜಕನು ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ನಿಂತು, “ನೀನೇನೂ
ಉತ್ತರ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ೕ? ಇವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವ ಈ ಾ ಏನು?”
ಎಂದು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 61 ಆದರೆ ಯೇಸು ಏನೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ
ೌನ ಾಗಿದ್ದನು. ಪುನಃ ಮ ಾ ಾಜಕನು, “ನೀನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನೋ, ಸು್ತತಿಗೆ ಾತ್ರ ಾದ
ದೇವರ ಕು ಾರನೋ?” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
62 ಯೇಸುವು “ ೌದು ಾನೇ!
“ಇದಲ್ಲದೆ†ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು
ಸವರ್ಶಕ್ತನ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ
ಆಸೀನ ಾಗಿರುವುದನೂ್ನ,
ಆ ಾಶದ ಮೇಘಗಳಲಿ್ಲ ಬರುವುದನೂ್ನ
ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ” ಎಂದನು.
63 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಮ ಾ
ಾಜಕನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, “ಇನೂ್ನ
64 ಇವನು
ನಮಗೆ ಾ ಗಳ ಅಗತ್ಯ ವೇನಿದೆ?
ಾಡಿದ ದೇವದೂಷಣೆಯನು್ನ
ನೀವು ಕೇಳಿದಿರ ಾ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರೆಲ್ಲರೂ,
ಇವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ತೀಪುರ್
ಾಡಿದರು. 65 ಅನಂತರ
ಕೆಲವರು ಆತನ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ, ಆತನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಸುಕನು್ನ ಾಕಿ, ಗುದಿ್ದ, ಈಗ
“ಪ್ರ ಾದಿಸು” ಎಂದರು. ಾವಲು ಾರರು ಆತನನು್ನ ತಮ್ಮ ವಶಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಆತನಿಗೆ ಹೊಡೆದರು.
ಪೇತ್ರ ನ ನಿ ಾಕರಣೆ
66 ಇತ್ತ ಾಗಿ ಪೇತ್ರ ನು ಕೆಳಗೆ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದಗ ಮ ಾ
ಾಜಕನ ಾಸಿಯರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬಳು ಬಂದು ಅವನು ಚಳಿ ಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು, 67 ಅವನನು್ನ
ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ನೋಡಿ, “ನೀನು ಸಹ ಆ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದವನು”
ಎಂದಳು. 68 ಆದರೆ ಅವನು ನಿ ಾಕರಿಸಿ, “ನೀನು ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತೕ
ೕ ಅದು
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ,್ಲ ಅಥರ್ ಾಗುತ್ತಲೂ ಇಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮುಖ್ಯ ಾ್ವರದೊಳಗಿಂದ
ಹೊ ಾಂಗಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 69 ಆ ಾಸಿಯು ಅವನನು್ನ ಪುನಃ ನೋಡಿ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿದ್ದವರಿಗೆ, “ಇವನು ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು” ಎಂದು ಹೇಳ ಾರಂಭಿಸಿದಳು. 70 ಆಗ
ಅವನು ಮತೆ್ತ ನಿ ಾಕರಿಸಿದನು.
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತಿ್ತನ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತವರು
ಪೇತ್ರ ನಿಗೆ, “ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿಯೂ ನೀನು ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು,
ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು
ಗಲಿ ಾಯದವನೇ” ಎಂದರು.
71 ಆದರೆ ಅವನು, “ನೀವು
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಾನರಿಯೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ನು್ನ ಶಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ
ಆರಂಭಿಸಿ ಾಗ, ಕೋಳಿ ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಕೂಗಿತು. 72 ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು, “ಕೋಳಿ
ಎರಡು ಾರಿ ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಮೂರು ಾರಿ
ನಿ ಾಕರಿಸುವೆ” ಎಂದು ಯೇಸು ತನಗೆ ಹೇಳಿದ ಾತನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದ ಾರಣ,
ವ್ಯ ಥೆಪಟು್ಟ ದುಃಖಭರಿತ ಾಗಿ ಅತ್ತನು.
60

15
ಪಿ ಾತನ ಮುಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ವಿಚಾರಣೆ
ಮ ಾ್ತ 27:12-26; ಲೂಕ 23:1-25;
ೕ ಾ 18:28-19:16
†
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1 ಬೆಳ

ಾದ ಕೂಡಲೆ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ, ಹಿರಿಯರೂ, ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ, ಹಿರೀಸಭೆಯ
ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿ ಆಲೋಚನೆ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪಿ ಾತನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದರು. 2 ಪಿ ಾತನು ಆತನನು್ನ, “ನೀನು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೋ” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆತನು, “ನೀನೇ ಹೇಳಿದಿ್ದೕ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 3 ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರು ಆತನ ಮೇಲೆ ತುಂ ಾ ದೂರು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.
4 ಆಗ ಪಿ ಾತನು ಪುನಃ ಯೇಸುವನು್ನ, “ನೀನು ಏನೂ ಉತ್ತರಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?
ಇವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ತುಂ ಾ ದೂರುಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ ನೋಡು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 5 ಆದರೆ ಯೇಸು ಏನೂ ಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಪಿ ಾತನು
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟ ನು.
6 ಪ್ರ ತಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಜನರು ಬೇಡಿದ ಒಬ್ಬ ಸೆರೆ
ಾಳನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವುದು
ಪಿ ಾತನ ಅಧಿ ಾರಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಪದ್ಧತಿ ಾಗಿತು್ತ. 7 ಅಲಿ್ಲ ಬರಬ್ಬ ನೆಂಬುವನೊಬ್ಬ ನಿದ್ದನು;
ಇವನನು್ನ ದಂಗೆಯಲಿ್ಲ ಕೊಲೆ ಾಡಿದ ದಂಗೆ ಾರರೊಂದಿಗೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. 8 ಜನರು
ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನೀನು ನಮಗೆ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರ ಾರ ಾಡು
ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
9-10 ಮುಖ್ಯ
ಾಜಕರು ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆಂದು
ಪಿ ಾತನು ಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಂಡು,
“ ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನನು್ನ ನಿಮಗೆ
11 ಆದರೆ
ಬಿಟು್ಟಕೊಡಬೇಕನು್ನತಿ್ತರೋ?”
ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರು, ಬರಬ್ಬ ನನೆ್ನೕ ಬಿಟು್ಟಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಜನರನು್ನ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿದರು.
12 ಅದಕೆ್ಕ ಪಿ ಾತನು ತಿರುಗಿ ಅವರನು್ನ, “ ಾ ಾದರೆ ನೀವು ಹೇಳುವ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಅರಸನನು್ನ ಾನೇನು
ಾಡಲಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 13 ಅವರು, “ಅವನನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸು” ಎಂದು ಮತ್ತಷು್ಟ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. 14 ಪಿ ಾತನು, “ಏಕೆ?
ಇವನು ಏನು ಅಪ ಾಧ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ?” ಅಂದನು. ಆದರೆ ಅವರು, “ಅವನನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸು” ಎಂದು ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಆಭರ್ಟಿಸಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. 15 ಅದಕೆ್ಕ
ಪಿ ಾತನು ಜನಸಮೂಹವನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸಬೇಕೆಂದು ಬರಬ್ಬ ನನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಟು್ಟ
ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ಹೊಡಿಸಿ, ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು.
ಯೇಸುವನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 27:27-56; ಲೂಕ 23:26-49;
ೕ ಾ 19:17-30
16 ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಆತನನು್ನ ಅಧಿಪತಿಯ ಅರಮನೆಯ ಅಂಗಳದೊಳಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ತಮ್ಮ ಪಡೆಯನೆ್ನಲ್ಲವನೂ್ನ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.
17 ಯೇಸುವಿಗೆ ನಸುಗೆಂಪು ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಹೊದಿಸಿ ಮುಳಿ್ಳನ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಹೆಣೆದು
ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. 18 ಅನಂತರ, “ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೇ, ನಿನಗೆ
ನಮ ಾ್ಕರ” ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿ ವಂದಿಸಿದರು.
19 ಬೆತ್ತದಿಂದ ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು, ಆತನ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ, ಆತನ
ಮುಂದೆ
ಣ ಾಲೂರಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. 20 ಹೀಗೆ ಆತನನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದ
ಮೇಲೆ ಆ ನಸುಗೆಂಪು ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಆತನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಆತನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿ
ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
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ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದು್ದ
ಆಗ ಹೊಲದಿಂದ ಹೊರಟು ಆ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಆತನ
ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಹೊರುವುದಕೆ್ಕ ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಿದರು.
ಅವನು
ಾರೆಂದರೆ,
ಅಲೆ ಾ್ಸಂದ್ರ ಾಗೂ ರೂಫ ಎಂಬುವರ ತಂದೆ ಾದ ಕುರೇನೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸೀ ೕನನು.
22 ಬಳಿಕ ಆತನನು್ನ ‘ಗೊಲೊ್ಗ ಾ’ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.
‘ಗೊಲೊ್ಗ ಾ’ ಅಂದರೆ “ತಲೆಬುರುಡೆಗಳು ಇರುವ ಸ್ಥಳ” ಎಂದಥರ್. 23 ಅಲಿ್ಲ
ಆತನಿಗೆ ರಕ್ತಬೋಳ* ಬೆರಸಿದ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು; ಆದರೆ ಆತನು ಅದನು್ನ
21

ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ. 24 ಅವರು ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿ ಆತನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದು
ಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ಚೀಟು ಾಕಿ ಾಲು ಾಡಿಕೊಂಡರು.
25 ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕು ಾಗ †ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಒಂಭತು್ತ ಗಂಟೆ
ಾಗಿತು್ತ. 26 “ಈತನು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನು” ಎಂದು ಆತನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದ್ದ ದೋ ಾರೋಪಣೆಯನು್ನ,
ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ. 27 ಅದಲ್ಲದೆ ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರನು್ನ ತಂದು ಒಬ್ಬ ನನು್ನ
ಆತನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನನು್ನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಆತನ ಸಂಗಡ ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಾಕಿದರು.
28-29 ‡ಆತನು ಅಧಮಿರ್ಗಳ ಸಂಗಡ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ನು ಎಂಬ ಾಸ್ತ ವಚನವು ಹೀಗೆ
್ರ
ನೆರವೇರಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಾದುಹೋಗುವವರು ತಲೆ ಆ ಾ್ಲಡಿಸಿ “ಆ ಾ, ದೇ ಾಲಯವನು್ನ
ಕೆಡವಿ ಮೂರು ದಿನದಲಿ್ಲ ಪುನಃ ಕಟು್ಟ ವವನೇ, 30 ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ನಿನ್ನ ನು್ನ
31 ಅದೇ ಮೇರೆಗೆ
ರ ಸಿಕೋ” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ
ಾಡಿದರು.
ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ, “ಅವನು ಮತೊ್ತಬ್ಬರನು್ನ ರ ಸಿದನು; ತನ್ನ ನು್ನ ಾನೇ
ರ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು. 32 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಈ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಈಗ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ
ಇಳಿದು ಬರಲಿ; ಇಳಿದು ಬಂದರೆ ಾವು ನೋಡಿ ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ
ಅಣಕಿಸು ಾ್ತ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆತನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಲ್ಪಟ ್ಟವರು ಸಹ
ಆತನನು್ನ ನಿಂದಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಮರಣ
§ಹನೆ್ನರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದ *ಮೂರು ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಆ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ
34 ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಯೇಸು, †“ಎಲೋಹಿ, ಎಲೋಹಿ,
ಕತ್ತಲೆ ಕವಿಯಿತು.
ಲ ಾಸಬ ಾ್ತನೀ?” ಅಂದರೆ “ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ,
ಾಕೆ ನನ್ನ ನು್ನ
ಕೈ ಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ?” ಎಂದು ಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿದನು. 35 ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದವರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ನೋಡಿರಿ, ಆತನು ಎಲೀಯನನು್ನ ಕರೆಯು ಾ್ತನೆ” ಅಂದರು.
36 ಆಗ ಒಬ್ಬ ನು ಓಡಿಹೋಗಿ ಸ್ಪಂಜಿನಿಂದ ಹುಳಿ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ತುಂಬಿ
ಕೋಲಿನ ತುದಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ, “ಇವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ ಇಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಎಲೀಯನು ಬರುವನೋ, ಏನೋ ಾದು ನೋಡೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದನು್ನ
ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಆತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು. 37 ಆದರೆ ಯೇಸು ಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿ
ಾ್ರ ಣ ಬಿಟ್ಟ ನು. 38 ಆಗ ದೇ ಾಲಯದ ತೆರೆಯು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೂ ಹರಿದು
ಎರಡು ಾಗ ಾಯಿತು.
33

*
‡

15:23 ದೇಹದ ನೋವನು್ನ ಹೊಗ ಾಡಿಸುವ ಒಂದು ದ್ರ ವ ್ಯ

†

15:25 ಮೂಲ: ಮೂರು ಾ ಾಗಿತು್ತ.
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39 ಯೇಸು

ಹೀಗೆ ಾ್ರ ಣಬಿಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದ ಶ ಾಧಿಪತಿಯು,
“ನಿಜ ಾಗಿ ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ‡ದೇವಕು ಾರನೇ” ಅಂದನು. 40-41 ಇದಲ್ಲದೆ ಅಲಿ್ಲ
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಸಹ ದೂರದಿಂದ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ, ಆತನು ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ
ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವ ಾದ §ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು, ಚಿಕ್ಕ
ಾಕೋಬನ ಮತು್ತ
ೕಸೆಯನ ಾಯಿ ಾದ ಮರಿಯಳು, *ಸಲೋಮೆ
ಎಂಬುವರು ಾಗೂ ಆತನ ಸಂಗಡ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಇದ್ದರು.
ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 27:57-61; ಲೂಕ 23:50-56;
ೕ ಾ 19:38-42
42 ಆಗಲೇ ಸಂಜೆ
ಾಗಿತು್ತ; ಮತು್ತ ಆ ದಿನವು ‘ಸಿದ್ಧತೆಯ’ ದಿನ, ಅಂದರೆ
43 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅರಿಮ ಾಯದ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಾಗಿತು್ತ.
ೕಸೇಫನೆಂಬುವನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು. ಅವನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರೀಸಭೆಯ
ೌರವಸ್ಥ ಾದ ಸದ್ಯ ಸನೂ, ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದ್ದವನು ಆಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ತನಗೆ
ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 44 ಪಿ ಾತನು, ಅವನು ಇಷು್ಟ ಬೇಗ ಸತು್ತ
ಹೋದನೋ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ಶ ಾಧಿಪತಿಯನು್ನ ಕರೆಸಿ, ಅವನು
ಆಗಲೇ ಸತ್ತನೋ ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
45 ಆತನು ಸತ್ತದ್ದನು್ನ ಶ ಾಧಿಪತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವನ
ಾಥಿರ್ವ
ಶರೀರವನು್ನ
ೕಸೇಫನಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿದನು. 46
ೕಸೇಫನು ಾರುಮಡಿಯನು್ನ
ಕೊಂಡುತಂದು ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಇಳಿಸಿ
ಾರುಮಡಿಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತ
ಬಂಡೆಯಲಿ್ಲ ಕೊರೆದಿದ್ದ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟ ಸ ಾಧಿಯ
ಾಗಿಲಿಗೆ ಕಲ್ಲ ನು್ನ
ಉರುಳಿಸಿದನು. 47 ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳೂ ಮತು್ತ
ೕಸೆಯನ ಾಯಿ ಮರಿಯಳೂ
ಯೇಸುವನಿ್ನಟಿ್ಟದ್ದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೋಡಿದರು.

16
ಯೇಸುವಿನ ಪುನರು ಾ್ಥನ
ಮ ಾ್ತ 28:1-8; ಲೂಕ 24:1-10;
ೕ ಾ 20:1
1 ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳೂ
ಾಕೋಬನ ಾಯಿ
ಮರಿಯಳೂ ಮತು್ತ ಸಲೋಮಿಯೂ ಯೇಸುವಿನ ದೇಹಕೆ್ಕ ಹಚು್ಚವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸುಗಂಧ
ದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕೊಂಡರು. 2 ಮತು್ತ ಾರದ
ದಲನೆಯ ದಿನದ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಹೊತು್ತ
ಮೂಡು ಾಗ ಅವರು ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.
3 “ಸ ಾಧಿಯ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಕಲ್ಲ ನು್ನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಉರುಳಿಸುವವರು
ಾರು?”
4
ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಸ ಾಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಾಗ
ಆ ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲ ಉರುಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು. 5 ಅವರು ಸ ಾಧಿ
ಳಗೆ
ಹೋಗಿ, ಒಬ್ಬ
ೌವನಸ್ಥನು ಬಿಳಿ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಲ ಾಗದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಬೆಚಿ್ಚಬೆರ ಾದರು.
‡
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ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ, ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ನಜರೇತಿನ
ಯೇಸುವನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತರಲ್ಲವೇ. ಆತನು ಇಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ;
ಆತನನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಸ್ಥಳ ಇದೇ ನೋಡಿರಿ, 7 ಆದರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೂ
ಪೇತ್ರ ನಿಗೂ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿಮಗಿಂತ
ದಲು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗು ಾ್ತನೆ, ಅಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಾಣುವಿರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8 ಅವರು ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡು ನಡುಗು ಾ್ತ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ
ಓಡಿಹೋದರು; ಅವರು ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಾರಿಗೂ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
9 * ಾರದ
ದಲನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಯೇಸು ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಮಗ್ದಲದ
6

ಮರಿಯಳಿಗೆ
ದಲು ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆತನು ಆಕೆಯನು್ನ ಏಳು ದೆವ್ವ ಗಳಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿದ್ದನು. 10 ಆಕೆ ಹೋಗಿ ಆತನು ಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಆತನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದಳು; ಅವರು ಶೋಕಿಸು ಾ್ತ ಅಳುತಿ್ತದ್ದರು. 11 “ಆತನು ಬದುಕಿ ಾ್ದನೆ ನನಗೆ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು” ಎಂದು ಅವಳು ಹೇಳಿದ ಾತನು್ನ ಅವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ.
ಯೇಸು ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದು್ದ
12 †ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಊರಿಗೆ ಪ್ರ
ಾಣ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಆತನು
13
ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಅವರು ಹೋಗಿ ಉಳಿದ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಶಿಷ ್ಯರು ಅವರನೂ್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ.
14 ಅನಂತರ ‡ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರು ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದಗ ಆತನು ಅವರಿಗೂ

ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಾನು ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ನು್ನ ನೋಡಿದವರ
ಾತನು್ನ ಅವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಾದ ಾರಣ ಆತನು ಅವರ ಅಪನಂಬಿಕೆಗೂ ಅವರ
ಮನಸಿ್ಸ ನ ಾಠಿಣ್ಯಕೂ್ಕ ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸಿದನು. 15 ಆ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ, §“ನೀವು
ಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿರಿ.
16 ನಂಬಿ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವನು; ನಂಬದೇ
ಹೋಗುವವನು ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವನು.
17 “ಇದಲ್ಲದೆ ನಂಬುವವರಿಂದ ಈ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳು ಉಂಟಾಗುವವು;
ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವರು, ಹೊಸ
ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ
18
ಾತ ಾಡುವರು;
ಾವುಗಳನು್ನ
ಕೈ ಗಳಿಂದ
ಎತಿ್ತಕೊಳು್ಳವರು;
ವಿಷಪ ಾಥರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾದರು ಕುಡಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಾವ ಾನಿಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯಿಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗುವುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯ ಲ್ಪಟ ್ಟದು್ದ

ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ *ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ
ಒಯ್ಯ ಲ್ಪಟು್ಟ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಆಸ ಾರೂಢ ಾದನು. 20 ಅನಂತರ ಅವರು
ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿದರು; ಮತು್ತ †ಕತರ್ನು
19

*
§

16:9

ೕ ಾ 20:14-18:

16:15 ಮ ಾ್ತ 28:19:

*

†

16:12 ಲೂಕ 24:13, 15

16:19 ಲೂಕ 24:51; ಅ. ಕೃ. 1:9:

†

‡

16:14

ೕ ಾ 20:19:

16:20 ಇಬಿ್ರ. 2:3, 4:
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ಾಡು ಾ್ತ ‡ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
§
ದೃ ಢಪಡಿಸು ಾ್ತ ಇದ್ದನು.
ಅವರ ಸಂಗಡ ಕೆಲಸ

‡

§ 16:20 9 ನೆಯ ವಚನದಿಂದ 20 ನೆಯ ವಚನದ ಪಯರ್ಂತರ
16:20 ಅ. ಕೃ. 5:12:
ಬರೆದಿರುವ ಾತುಗಳು ಕೆಲವು ಪು ಾತನ ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಬೇರೊಂದು
ಸ ಾಪಿ್ತ ಾಕ್ಯ ಗಳಿವೆ; ಅದೇನಂದರೆ ಆದರೆ ತಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪೇತ್ರ ನ ಸಂಗಡವಿದ್ದವರಿಗೆ
ಸಂ ೕಪ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ತರು ಾಯ ಯೇಸು ಾನೇ ನಿರಂತರ ಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವ ಲಯ ಾಗದ ದಿವ್ಯ
ಪ್ರಕಟಣೆಯನು್ನ ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದವರೆಗೂ ಇವರ ಮು ಾಂತರ ಪ್ರ ಚುರಪಡಿಸಿದನು ಎಂಬುದೇ.
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ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ವೈ ದ ್ಯ ಾದ ಲೂಕನು ಇದರ ಗ್ರಂಥಕತರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು
ಾ್ರ ಚೀನ
ಬರಹ ಾರರ ಏಕರೀತಿಯ ನಂಬಿಕೆ ಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಬರವಣಿಗೆಯಿಂದ,
ಅವನು ಎರಡನೆಯ ತಲೆ ಾರಿನ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.
ಾಂಪ್ರ ಾಯಿಕ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗದವನು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ ಾಗಿದೆ,
ಅವನು ಪ್ರ ಾನ ಾಗಿ ಸು ಾತಿರ್ಕ ಾಗಿದ್ದನು, ಲೂಕನ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಅ ಸ್ತಲರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಬರೆದನು, ಮಿಷನರಿ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ೌಲನೊಂದಿಗೆ
ಸಂಚರಿಸಿದನು (ಕೊಲೊ 4:14; 2 ತಿ . 4:11; ಫಿಲೆ. 24).
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 60-80 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
ಲೂಕನು ತನ್ನ ಬರಹವನು್ನ ಕೈ ಸರೈ ಯದಲಿ್ಲ ಆರಂಭಿಸಿ ರೋಮ್ನಲಿ್ಲ ಮುಗಿಸಿದನು.
ಬರವಣಿಗೆಯ ಪ್ರ ಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳು ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್, ಗಲಿ ಾಯ, ಯೂ ಾಯ ಮತು್ತ
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಲೂಕನ ಪುಸ್ತಕವು ಥೆ
ಫಿಲನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ತ ಾಗಿದೆ, ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವನು
ಎಂಬುದು ಅವನ ಹೆಸರಿನ ಅಥರ್, ಅವನು ಈ ಾಗಲೇ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಾಗಿದ್ದನೋ ಅಥ ಾ
ಅವನು ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವವ ಾಗಿದ್ದನೋ ಎಂಬುದು ಅಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿದೆ.
ಲೂಕನು ಅವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ನ ್ಯ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುವ ಅಂಶವು (ಲೂಕ 1:3)
ಅವನು ರೋಮನ್ ಅಧಿ ಾರಿಯೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಪುಸ್ತಕದ ಹಲ ಾರು
ಾಲುಗಳು ಅನ್ಯ ಜನರ ಾಚಕರ ಬಗೆ್ಗ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಅವನು ಪ್ರ ಮುಖ ಾಗಿ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಮತು್ತ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಪದಗುಚ್ಛ ಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ
ಹರಿಸಿ ಾ್ದನೆ (ಲೂಕ 5:24; 19:10; 17:20-21; 13:18).
ಉದೆ್ದೕಶ
ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನದ ಕುರಿ ಾದ ವಿವರಣೆ, ಲೂಕನು ಯೇಸುವನು್ನ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನೆಂದು ಪ್ರ ಸು್ತತಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ, ಥೆ
ಫಿಲನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ
ವಿಷಯಗಳ ಪರಿಪೂಣರ್ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಲೂಕನು
ಇದನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಬರೆದನು (ಲೂಕ 1:4). ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂ ಾಲಕರ ಕುರಿತು
ವಿಧ ್ವಂಸಕತೆ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ನೀಚತನ ಾಗಲಿ
ಾವುದು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅವನಿಗೆ
ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹಿಂಸೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಲೂಕನು ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತತ ್ವದ ಸಮಥರ್ನೆ ಾಗಿ
ಇದನು್ನ ಬರೆದನು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಯೇಸು - ಪರಿಪೂಣರ್ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಯೇಸುವಿನ ಜನನ ಮತು್ತ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ — 1:5-2:52
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2. ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆಯ ಆರಂಭ — 3:1-4:13
3. ಯೇಸು ರಕ್ಷಣೆಯ ಕತರ್ನು — 4:14-9:50
4. ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯ ಕಡೆಗೆ ಾಗುತಿ್ತರುವುದು — 9:51-19:27
5.
ಯೇಸು ಜಯ ಾರದೊಂದಿಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದು್ದ,
ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿಕೆ ಮತು್ತ ಪುನರು ಾ್ಥನ — 19:28-24:53
ಪೀಠಿಕೆ
ಸ ಾ್ಮ ನ ್ಯ ಾದ ಥೆ
ಫಿಲನೇ, ನಮ್ಮ ಮಧೆ್ಯ ನೆರವೇರಿರುವ ಘಟನೆಗಳನು್ನ
ಕ್ರ ಮ ಾಗಿ ಬರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಅನೇಕರು ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿ ಾ್ದರೆ. 2 ಾ್ರರಂಭದಿಂದಲೂ
ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡು ಸು ಾ ಾರ್ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಾರುತಿ್ತದ್ದವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರ ಆ
ಘಟನೆಗಳನು್ನ, 3 ಾನು ಅಮೂ ಾಗ್ರ ಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ ಅವೆಲ್ಲವನು್ನ ನಿನಗೋಸ್ಕರ
4 ನಿನಗೆ
ಕ್ರ ಮಬದ್ಧ ಾಗಿ ಬರೆಯುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ನನಗೂ ತೋಚಿತು.
ಉಪದೇಶಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಸತ್ಯ ಾದವುಗಳೆಂದು ಇದರಿಂದ ನೀನು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
1

ದೇವದೂತನು ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನ ಜನನವನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಯೂ ಾಯದ ಅರಸ ಾದ ಹೆರೋದನ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಅಬೀಯನ
ಾಜಕೀಯ ವಗರ್ಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಜಕರೀಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ
ಾಜಕನಿದ್ದನು. ಅವನ
ಹೆಂಡತಿಯು ಆರೋನನ ವಂಶದವ ಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಎಲಿಸಬೇತ್.
6 ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕತರ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳನೂ್ನ, ನೇಮನಿಷೆ್ಠಗಳನೂ್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು
ತಪಿ್ಪಲ್ಲದೆ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ದೇವರ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದರು. 7 ಆದರೆ
ಎಲಿಸಬೇತಳು ಬಂಜೆ ಾದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ; ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ
ವ
ೕವೃ ದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರು.
5

8 ಒಂದು ದಿನ ಜಕರೀಯನ ವಗರ್ದ ಸರದಿ ಬಂ ಾಗ ಅವನು ದೇವರ
9 ದೇ ಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಾಜಕಧಮರ್ವನು್ನ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಹೋಗಿ ಧೂಪವನ್ನ ಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ
ಾಜಕರ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರ ಾರ ಚೀಟು ಾಕಲು
10 ಧೂಪವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ
ಅದು ಅವನ
ಾಲಿಗೆ ಬಂದಿತು.
ಜನಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರು ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುತಿ್ತರ ಾಗಿ, 11 ಕತರ್ನ ದೂತನು
ಧೂಪಪೀಠದ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡವ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.
12 ಜಕರೀಯನು ಅವನನು್ನ ಕಂಡು ತತ್ತರಗೊಂಡು ಭಯ ಾ್ರ ಂತ ಾದನು. 13 ಆದರೆ
ಆ ದೂತನು ಅವನಿಗೆ, “ಜಕರೀಯನೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ; ದೇವರು ನಿನ್ನ ವಿ ಾಪನೆ
ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆ; ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಎಲಿಸಬೇತಳು ನಿನಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆರುವಳು.
ನೀನು ಅವನಿಗೆ
ೕ ಾನನೆಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. 14 ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷವೂ
ಉ ಾ್ಲಸವೂ ಉಂಟಾಗುವುದು; ಮತು್ತ ಅವನು ಹುಟಿ್ಟದ್ದಕೆ ್ಕ ಬಹುಜನರು
ಸಂತೋಷಪಡುವರು. 15 ಅವನು ಕತರ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಮ ಾಪುರುಷ ಾಗಿರುವನು;
ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನ ಗಲಿ,
ಾವ ಮದ್ಯ ವ ಾ್ನ ಗಲಿ ಕುಡಿಯ ಾರದು;
ಅವನು
ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದಲೇ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಭರಿತ ಾಗಿರುವನು. 16 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರನು್ನ
ಅವರ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಕತರ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವನು. 17 ಅವನು ಎಲೀಯನ
ಗುಣಶಕಿ್ತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವ ಾಗಿ ಕತರ್ನ ಮುಂದೂತ ಾಗಿ ಹೋಗುವನು. ತಂದೆಗಳ
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ಹೃ ದಯವನು್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೂ, ಅವಿಧೇಯರನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಾನದ ಕಡೆಗೂ
ತಿರುಗಿಸಿ, ಕತರ್ನಿ ಾಗಿ ಜನರನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
18 ಜಕರೀಯನು ಆ ದೂತನಿಗೆ, “ಈ
ಾತು ನೆರವೇರುವುದೆಂದು ಾನು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಾನು ಮುದುಕನು; ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಮುಪಿ್ಪ ನ
ವಯಸು್ಸ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
19 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ದೂತನು, “ ಾನು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲವ ಗಬಿ್ರ ಯೇಲನು;
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿ ಈ ಶುಭ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು
ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 20 ಇಗೋ, ಈ ನನ್ನ ಾತು ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೆರವೇರುವುದು;
ಆದರೆ ನೀನು ಇದನು್ನ ನಂಬದೆಹೋದುದರಿಂದ ಅದೆ ಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸುವ ದಿನದ ವರೆಗೂ
ಾತ ಾಡ ಾರದೆ ಮೂಕ ಾಗಿರುವೆ” ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
21 ಇತ್ತ ಜನರು ಜಕರೀಯನಿ ಾಗಿ ಾದುಕೊಂಡಿದು್ದ ಅವನು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ
ತಡ ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 22 ಅವನು ಹೊರಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅವರ ಕೂಡ
ಏನೂ ಾತ ಾಡ ಾರದೆ ಇರಲು ಅವರು, ಇವನಿಗೆ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಏನೋ ದಿವ್ಯ
ದಶರ್ನ ಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಜಕರೀಯನು ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಸನೆ್ನ
ಾಡು ಾ್ತ ಮೂಕ ಾಗಿಯೇ ಇದ್ದನು.
23 ಆತನ
ಾಜಕವಗರ್ದ ಸೇವೆಯ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಜಕರೀಯನು
ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. 24 ಕೆಲವು ದಿನಗ ಾದ ನಂತರ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ
ಎಲಿಸಬೇತಳು ಬಸು ಾಗಿ ಐದು ತಿಂಗಳು ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಮರೆ ಾಗಿದ್ದಳು. 25 “ಕತರ್ನು
ಈ ವಯಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಟಾ ಸಿ, ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾಡಿ, ಜನರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ನನಗಿದ್ದ ಅವ ಾನವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
ದೇವದೂತನು ಯೇಸುವಿನ ಜನನವನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಾದ ಆರನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ, ದೇವರು ಗಬಿ್ರ ಯೇಲನೆಂಬ
ತನ್ನ ದೂತನನು್ನ ಗಲಿ ಾಯ ಸೀಮೆಯ, ನಜರೇತೆಂಬ ಊರಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ಕನಿ್ನಕೆಯ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು; 27 ಆ ಕನಿ್ನಕೆಯ ಹೆಸರು ಮರಿಯಳು; ಆಕೆಗೆ ಾವೀದನ ಮನೆತನದ
ೕಸೇಫನೆಂಬ ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ ಾಗಿತು್ತ. 28 ಆ ದೂತನು ಆಕೆಯ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು “ದೇವರ ದಯೆ ಹೊಂದಿದವಳೇ, ನಿನಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ ಕತರ್ನು ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದನೆ” ಅಂದನು.
29 ಆಕೆಯು ಆ
ಾತಿಗೆ ತಬಿ್ಬ ಾ್ಬ ಗಿ, ಇದೆಂಥ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಎಂದು
ೕಚನೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು. 30 ಆ ದೂತನು ಆಕೆಗೆ, “ಮರಿಯಳೇ, ಹೆದರಬೇಡ; ನಿನಗೆ
ದೇವರ ಕೃ ಪೆ ದೊರಕಿದೆ. 31 ಇಗೋ, ನೀನು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆರುವಿ;
ಆತನಿಗೆ ಯೇಸುವೆಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. 32 ಆತನು ಮ ಾಪುರುಷ ಾಗುವನು,
ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರ ಕು ಾರನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವನು; ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವ ಾಗಿರುವ
ಕತರ್ನು ಆತನ ಮೂಲಪಿತ ಾದ ಾವೀದನ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಕೊಡುವನು.
33 ಆತನು
ಾಕೋಬನ ವಂಶವನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ಆಳುವನು; ಆತನ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಅಂತ್ಯ ವೇ
ಇರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
34 ಆಗ ಮರಿಯಳು ಆ ದೂತನಿಗೆ, “ಇದು ಹೇ ಾದೀತು? ನನಗೆ
ಾವ ಪುರುಷನ
ಸಂಸಗರ್ವೂ ಇಲ್ಲವ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. 35 ಅದಕೆ್ಕ ದೂತನು, “ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು
ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವನು; ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅವರಿಸುವುದು;
ಆದುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಹುಟು್ಟ ವ ಆ ಪವಿತ್ರ ಶಿಶು ದೇವರ ಮಗನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
26 ಎಲಿಸಬೇತಳು ಗಭಿರ್ಣಿ
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ನಿನ್ನ ಬಂಧು ಾದ ಎಲಿಸಬೇತಳಿ ಾ್ದಳ ಾ್ಲ, ಆಕೆ ಸಹ ಮುಪಿ್ಪ ನವ ಾದರೂ
ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ; ಆಕೆಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಗಂಡು ಮಗುವಿದೆ; ಬಂಜೆಯೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಆಕೆಗೆ ಈಗ ಆರನೆಯ ತಿಂಗಳು. 37 ದೇವರಿಗೆ ಅ ಾಧ್ಯ ಾದದು್ದ
ಾವುದೂ
ಇಲ್ಲ” ಅಂದನು. 38 ಆಗ ಮರಿಯಳು “ಇಗೋ, ಾನು ಕತರ್ನ ಾಸಿ; ನಿನ್ನ
ಾತಿನಂತೆ ನನ ಾಗಲಿ” ಅಂದಳು. ಆ ಮೇಲೆ ಆ ದೂತನು ಆಕೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋದನು.
36 ಇಗೋ,

ಮರಿಯಳು ಎಲಿಜಬೇತಳನು್ನ ಭೇಟಿ ಾದದು್ದ
ಾದ ನಂತರ ಮರಿಯಳು ಎದು್ದ ತ್ವರೆ ಾಗಿ ಯೆಹೂದದ ಮಲೆ ಾಡಿನಲಿ್ಲರುವ
ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋದಳು. 40 ಜಕರೀಯನ ಮನೆಯನು್ನ ಸೇರಿ ಎಲಿಸಬೇತಳಿಗೆ
ವಂದಿಸಿದಳು. 41 ಎಲಿಸಬೇತಳು ಮರಿಯಳ ವಂದನೆಯನು್ನ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಆಕೆಯ
ಗಭರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ಕೂಸು ಕುಣಿ ಾಡಿತು ಮತು್ತ ಎಲಿಸಬೇತಳು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಭರಿತ ಾದಳು.
42 ಆಗ ಆಕೆಯು ಮ ಾಧ ್ವ ನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿ, “ನೀನು ಸಿ್ತ ೕಯರೊಳಗೆ ಧನ್ಯಳು,
್ರ
43 ನನ್ನ ಕತರ್ನ
ಮತು್ತ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟ ವ ಕೂಸು ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದಿದು್ದ.
ಾಯಿಯು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಷು್ಟ ೌ ಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಎಲಿ್ಲಂ ಾಯಿತು? 44 ಇಗೋ,
ನಿನ್ನ ವಂದನೆಯು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಲೇ ಕೂಸು ನನ್ನ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸದಿಂದ
ಕುಣಿ ಾಡಿತು. 45 ಕತರ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳು ನೆರವೇರುವವು ಅಂದಳು.
ಇದನು್ನ ನಂಬಿದವ ಾದ ನೀನು ಧನ್ಯಳು.”
39 ಇ

ಮರಿಯಳ ಸು್ತತಿಗೀತೆ

46 ಆಗ ಮರಿಯಳು,

“ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವು ಕತರ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತ್ತದೆ,
47 ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಗೊಂಡಿದೆ.
48 ಆತನು ತನ್ನ ಾಸಿಯ ದೀನಸಿ್ಥತಿಯ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ ್ಯ ವಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಇಗೋ,

ಇಂದಿನಿಂದ ತಲತ ಾಂತರದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಧನ್ಯಳೆಂದು
ಹೊಗಳುವರು,
49 ಏಕೆಂದರೆ ಶಕ್ತ ಾಗಿರು ಾತನು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉಪ ಾರಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ;
ಆತನ ಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದುದು.
50 ಆತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರ ಮೇಲೆ ಆತನ ದಯೆಯು ತಲತ ಾಂತರದ
ವರೆಗೂ ಇರುವುದು.
51 ಆತನು ತನ್ನ ಭುಜಪ ಾಕ್ರ ಮದಿಂದ ಸೊಕಿ್ಕದ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
52 ಪ್ರ ಭುಗಳನು್ನ ಸಿಂ ಾಸನಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ ದೊಬಿ್ಬ,
ದೀನಸಿ್ಥತಿಯವರನು್ನ ಉನ್ನತಸಿ್ಥತಿಗೆ ತಂದಿ ಾ್ದನೆ.
53 ಹಸಿದವರನು್ನ ಮೃ

ಾ್ಟ ನ ್ನದಿಂದ ತೃ ಪಿ್ತಪಡಿಸಿ,
ಸಿರಿವಂತರನು್ನ ಬರಿಗೈ ಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
54-55 ಆತನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದಂತೆ
ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೂ
ಅವನ
ವಂಶದವರಿಗೂ
ಾ ಾಗಲೂ
ತೋರಿಸಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು,
ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನಿಗೆ ನೆರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದಳು.
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56 ಮರಿಯಳು

ಸು ಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಎಲಿಸಬೇತಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದು್ದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದಳು.

ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನ ಜನನ
ಹೆರಿಗೆ ಾಲ ಬಂ ಾಗ ಎಲಿಸಬೇತಳು ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 58 ಆಕೆಯ
ನೆರೆಹೊರೆಯವರೂ ಬಂಧು ಾಂಧವರೂ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕತರ್ನು ತನ್ನ ವಿಶೇಷ
ದಯೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಕೇಳಿ ಆಕೆಯ ಸಂಗಡ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.
59 ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದು
ಅದಕೆ್ಕ ಜಕರೀಯನೆಂದು ತಂದೆಯ ಹೆಸರನು್ನ ಇಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 60 ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಎಲಿಸಬೇತಳು “ಅದು ಬೇಡ,
ೕ ಾನನೆಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು” ಅನ್ನಲು,
61 ಅವರು, “ನಿನ್ನ ಬಂಧು ಾಂಧವರಲಿ್ಲ ಈ ಹೆಸರಿನವರು ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಇಲ್ಲವ ಾ್ಲ”
ಎಂದು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳಿದರು. 62 ಇದಕೆ್ಕ ಏನು ಹೆಸರಿಡಬೇಕೆಂದಿರುತಿ್ತೕ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಜಕರೀಯನಿಗೆ ಸನೆ್ನ ಾಡಿ ಕೇಳಿದರು.
63 ಅವನು ಒಂದು ಹಲಗೆಯನು್ನ ತರಿಸಿಕೊಂಡು, “ಆತನ ಹೆಸರು
ೕ ಾನನು”
ಎಂದು ಬರೆದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 64 ಕೂಡಲೆ ಅವನ
ಾಯಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟು್ಟ, ಾಲಿಗೆ ಸಡಿಲ ಾಯಿತು, ಅವನು
ಾತ ಾಡುವವ ಾಗಿ
65 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಾ್ಲ
ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದನು.
ಹೆದರಿಕೆಯುಂಟಾಯಿತು ಮತು್ತ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಯೂ ಾಯದ
66 ಈ
ಮಲೆ ಾಡಿನಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ, “ಆ ಾ, ಈ ಕೂಸು ಎಂಥವ ಾಗುವನೋ?” ಅಂದುಕೊಂಡರು,
ಆದರೆ ಕತರ್ನ ಅಭಯ ಹಸ್ತವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಇತು್ತ.
57

ಜಕರೀಯನ ಪ್ರ ಾದನೆ

67 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ

ಾದ ಜಕರೀಯನು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಭರಿತ ಾಗಿ ನುಡಿದ
ಪ್ರ ಾದನೆ ಏನೆಂದರೆ,
68 “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಕತರ್ನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ವು;
ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನಂಟು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ;
69 ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನ ಮನೆತನದಲಿ್ಲ,
ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಣಾವೀರನನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ ಾ್ದನೆ.
70 ಆತನು ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ
ಾನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ,
71 ನಮ್ಮ ವೈ ರಿಗಳಿಂದಲೂ, ನಮ್ಮ ನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರೆಲ್ಲರ ಕೈ ಯಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ನು್ನ
ತಪಿ್ಪ ಸಿ ರ ಸಿ ಾ್ದನೆ.
72-73 ಆತನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ದಯೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ
ನಮ್ಮ ಮೂಲಪಿತೃ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ
ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
74-75
ಹೀಗೆ
ಾವು
ನಮ್ಮ
ವೈ ರಿಗಳ
ಕೈ ಯಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದಿ
ಭಯವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದು್ದ,
ನಮ್ಮ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಿಮರ್ಲಚಿತ್ತದಿಂದಲೂ ನೀತಿಯಿಂದಲೂ
ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವಂತೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
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ಾದರೋ ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರ ಪ್ರ ಾದಿಯೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿ.
ನೀನು ಕತರ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆತನ ಾದಿಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡುವವ ಾಗಿಯೂ,
77-78 ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅತ್ಯಂತಕರುಣೆಯಿಂದ ದಯ ಾಲಿಸುವ
ಾಪಕ್ಷಮೆಯೆಂಬ
ರಕ್ಷಣೆಯ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ
ಆತನ ಪ್ರ ಜೆಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವವ ಾಗಿಯೂ ಇರುವಿ.
ಆ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಅರುಣೋದಯವು ಉಂಟಾಗಿ,
79 ಅದು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲಯೂ, ಮರಣಾಂಧ ಾರದಲಿ್ಲಯೂ
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ನಮಗೆ
ಬೆಳಕನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
ನಮ್ಮ ಾಲುಗಳನು್ನ ಸ ಾ ಾನದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನಡಿಸುವುದು.”
80 ಆ ಾಲಕನು ಬೆಳೆದು ಆತ್ಮ ದಲಿ್ಲ ಬಲವುಳ್ಳವ ಾದನು. ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ
ತನ್ನ ನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ದಿನದವರೆಗೂ ಮರುಭೂಮಿಯ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ
ಇದ್ದನು.
76 ಮಗುವೇ, ನೀ

2
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಜನನವೂ
1 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಾಜ್ಯ ದ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಜನಗಣತಿಯನು್ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ
2
ಆ ಯು ಚಕ್ರ ವತಿರ್ ಾದ ಔಗುಸ್ತನಿಂದ ಹೊರಟಿತು. ಇದು ಕುರೇನ್ಯ ನು ಸಿರಿಯಕೆ್ಕ
ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ನಡೆದ
ದಲನೆಯ ಜನಗಣತಿ. 3 ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಜನಗಣತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೊರಟರು. 4-5
ೕಸೇಫನು
ಸಹ ಾನು ಾವೀದನ ಮನೆತನದವನೂ, ಗೋತ್ರ ದವನೂ ಆಗಿದ್ದದರಿಂದ ಹೆಸರು
ನೊಂ ಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ತನಗೆ ನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ ಾಗಿದ್ದ ಾಗೂ ಗಭರ್ವತಿ ಾಗಿದ್ದ
ಮರಿಯಳ ಸಂಗಡ ಗಲಿ ಾಯ ಸೀಮೆಯ ನಜರೇತ್ ಎಂಬ ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಟು
ಯೂ ಾಯದಲಿ್ಲರುವ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮೆಂಬ ಾವೀದನೂರಿಗೆ ಹೋದರು. 6 ಅವರು
ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಆಕೆಗೆ ಪ್ರ ಸವಕೆ್ಕ ದಿನತುಂಬಿತು. 7 ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನನು್ನ ಹೆತು್ತ
ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತ ಛತ್ರ ದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದ ಾರಣ ಅವನನು್ನ ಗೋದಲಿಯಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿಸಿದಳು.
ದೇವದೂತರು ಯೇಸುವಿನ ಜನನವನು್ನ ಕುರುಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದು್ದ
8 ಆ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಕುರುಬರು ಹೊಲದಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು
ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
ಕುರಿಹಿಂಡನು್ನ ಾಯುತಿ್ತರ ಾಗಿ, 9 ಕತರ್ನ ದೂತನೊಬ್ಬ ನು ಬಂದು ಅವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ನಿಂತನು. ಕತರ್ನ ಪ್ರ ಭೆಯು ಅವರ ಸುತ್ತಲು ಪ್ರ ಾಶಿಸಿತು; ಅವರು ಬಹಳ ಾಗಿ
ಹೆದರಿದರು. 10 ಆ ದೂತನು ಅವರಿಗೆ, “ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ಕೇಳಿರಿ; ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ
ಮ ಾ ಸಂತೋಷವನು್ನಂಟು ಾಡುವ ಶುಭ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
11 ಅದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಹೊತು್ತ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
ಾವೀದನೂರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನು
ಹುಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಕತರ್ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೇ. 12 ಅದರ ಗುರುತೇನಂದರೆ, ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ
ಸುತಿ್ತರುವ ಒಂದು ಕೂಸು ಗೋದಲಿಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ಾಣುವಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13-14 ಫಕ್ಕನೆ ಆ ದೂತನ ಸಂಗಡ ಸ್ವ ಗೀರ್ಯ ಸೈ ನ ್ಯ ದವರ ಒಂದು
ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು,
“ಮೇಲಣ ಲೋಕಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ,
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವರೊಲಿದ ಮನುಷ ್ಯರೊಳಗೆ ಸ ಾ ಾನ”
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ಎಂದು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು ಾ್ತ ಹೇಳಿದರು.
15 ದೇವದೂತರು ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದ
ಮೇಲೆ ಆ ಕುರುಬರು, “ ಾವು ಈಗಲೇ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕತರ್ನು ನಮಗೆ
ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಲು ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡು, 16 ತ್ವರೆ ಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮರಿಯಳನೂ್ನ
ೕಸೇಫನನೂ್ನ
17
ಗೋದಲಿಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿರುವ ಆ ಕೂಸನೂ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ
ಅವರು ಆ ಮಗುವಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವದೂತನು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ
ಾತನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 18 ಅದನು್ನ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ, ತಮಗೆ ಕುರುಬರು ಹೇಳಿದ
ಾತುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 19 ಆದರೆ ಮರಿಯಳು ಆ
ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತನ್ನ
ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. 20 ಕುರುಬರು ತಮಗೆ ದೂತರಿಂದ
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತೆಯೇ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಅವುಗಳಿ ಾಗಿ ದೇವರನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡು ಾ್ತ ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರು.
ಯೇಸುವಿನ
ಾಮಕರಣ ಮತು್ತ ಆತನನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದು್ದ
21 ಆ ಕೂಸಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಅವರು ಅದಕೆ್ಕ
ಯೇಸು ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಆ ಕೂಸನು್ನ ಗಭರ್ಧರಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ
ದೇವದೂತನು ಅದೇ ಹೆಸರನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದ್ದನು.
22-23
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಪ್ರ ಾರ ಅವರ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ ದಿನಗಳು
ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, “ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡೆ ಾ್ಲ ಕತರ್ನಿಗೆ ಮೀಸಲೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು”
ಎಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ, ಅವರು ಆ ಕೂಸನು್ನ ಕತರ್ನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು.
24 ಇದಲ್ಲದೆ ಕತರ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಅವರು “ಒಂದು
್ರ
ೕಡಿ ಬೆಳವಕಿ್ಕಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಅಥ ಾ ಎರಡು
ಾರಿ ಾಳದ ಮರಿಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ”
ಬಲಿಕೊಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ. 25 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸಿಮೆ
ೕನನೆಂಬ
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿದ್ದನು. ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ನೀತಿವಂತನೂ ದೇವಭಕ್ತನೂ ಆಗಿದ್ದನು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಸಂತೈ ಸುವವನು
ಾ ಾಗ ಬರುವನೋ ಎಂದು ನಿರೀ ಸು ಾ್ತ
26 ಇದಲ್ಲದೆ, ಕತರ್ನು
ಇದ್ದನು ಮತು್ತ ಆತನು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಭರಿತ ಾಗಿದ್ದನು.
ಕಳುಹಿಸಬೇ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಾಣುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ನೀನು ಾಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ ದೈ ೕಕಿ್ತ ಉಂಟಾಗಿತು್ತ. 27 ಇವನು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ
ಪೆ್ರ ೕರಣೆಯಿಂದ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಆಗ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಮಗು ಾದ
ಯೇಸುವನು್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿರುವ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು
ಮಗುವನು್ನ ಒಳಕೆ್ಕ ತರಲು, 28 ಸಿಮೆ
ೕನನು ಆ ಮಗುವನು್ನ ತನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ
ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು ಾ್ತ,
29 “ಕತರ್ನೇ, ನಿನ್ನ
ಾತು ನೆರವೇರಿತು;
ಈಗ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಾಸನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಯಿತು.
30-31 ನೀನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಸಮು್ಮ ಖದಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ
ಆ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಾನು ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡೆನು.

ಲೂಕನು 2:32

125

ಲೂಕನು 2:49

32 ಆತನು ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ

ಾನೋದಯದ ಬೆಳಕು,
ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ರಿಗೆ ಕೀತಿರ್” ಅಂದನು.
33 ಆ ಮಗುವಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಈ
ಾತುಗಳಿಗೆ ಅದರ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುತಿ್ತರಲು, 34 ಸಿಮೆ
ೕನನು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಾಯಿ ಾದ
ಮರಿಯಳಿಗೆ, “ಇಗೋ, ಈತನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಬೀಳುವುದಕೂ್ಕ,
ಅನೇಕರು ಏಳುವುದಕೂ್ಕ
ಾರಣ ಾಗಿರುವನು ಮತು್ತ ಜನರು ವಿರೋಧಿಸಿ
ಾತ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಗುರು ಾಗಿರುವನು; 35 ಹೀಗೆ ಬಹುಜನರ ಹೃ ದಯದ
ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಹಿರಂಗ ಾಗುವವು; ಈ ಾರಣ ಾ್ಕಗಿ ಈತನು ಹುಟಿ್ಟದು್ದ. ಇದಲ್ಲದೆ
ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನಸಿ್ಸ ಗಂತೂ ಅಲಗು ಾಟಿದಂತೆ ವೇದನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
36 ಇದಲ್ಲದೆ ಅಸೇರನ ಕುಲದ ಫನುವೇಲನ ಮಗ ಾದ ಅನ್ನಳೆಂಬ ಒಬ್ಬ
ಪ್ರ ಾದಿನಿ ಇದ್ದಳು. ಆಕೆ ಬಹಳ ಮುಪಿ್ಪ ನವಳು. ಮದುವೆ ಾಗಿ ಏಳು ವಷರ್
ಗಂಡನ ಕೂಡ ಸಂ ಾರ
ಾಡಿ ವಿಧವೆ ಾಗಿದ್ದಳು, 37 ಅವಳು ಎಂಭತು್ತ ಾಲು್ಕ
ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದಳು.
ಆಕೆ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗದೆ ಉಪ ಾಸ
ವಿ ಾಪನೆಗಳಿಂದ ಾತಿ್ರ ಹಗಲೂ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. 38 ಆಕೆ ಅದೇ
ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಅವರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ದೇವರಿಂ ಾದ ಉಪ ಾರವನು್ನ ನೆನಸಿ
ಕೊಂ ಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ
ಾರೈ ಸುತಿ್ತದ್ದವರೆಲ್ಲರ
ಸಂಗಡ ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡುವವ ಾದಳು. 39 ಇತ್ತ ಾಗಿ ಅವರು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿರುವ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದ ನಜರೇತೆಂಬ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರು.
40 ಆ
ಾಲಕನು ಬೆಳೆದು ಬಲಗೊಂಡು ಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಾದನು; ಮತು್ತ
ಆತನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕೃ ಪೆ ಇತು್ತ.
ಾಲಕ ಾದ ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ವಂಸರೊಂದಿಗೆ ಸಂ ಾಷಿಸಿದು್ದ
ಯೇಸುವಿನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಪ್ರ ತಿವಷರ್ವೂ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. 42 ಆತನು ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ ಅವರು ಪದ್ಧತಿಯ
ಪ್ರ ಾರ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರು. 43 ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳನು್ನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬರು ಾಗ ಾಲಕ ಾದ ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು.
ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಅದನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ, 44 ಆತನು
ಾತಿ್ರಕರ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ
ಸೇರಿರಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸಿ, ಒಂದು ದಿನದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಬಿಟಿ್ಟದ್ದರು. ನಂತರ
ಬಂಧು ಾಂಧವರಲಿ್ಲಯೂ ಪರಿಚಿತರಲಿ್ಲಯೂ ಹುಡು ಾಡಿ, 45 ಆತನನು್ನ ಾಣದಿ ಾ್ದಗ
ತಿರುಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. 46 ಮೂರು ದಿನದ ಮೇಲೆ
ಆತನನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕಂಡರು. ಆತನು ಬೋಧಕರ ನಡುವೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಅವರ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 47 ಆತನು ಆಡಿದ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರು ಆತನ ಬುದಿ್ಧಗೂ ಉತ್ತರಗಳಿಗೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.
48 ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಆತನನು್ನ ಕಂಡು ಬೆರ ಾದರು; ಮತು್ತ ಆತನ
ಾಯಿಯು,
“ಕಂ ಾ, ನೀನು ನಮಗೆ
ಾಕೆ ಹೀಗೆ ಾಡಿದಿ? ನಿನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಾನೂ ಎಷೊ್ಟೕ
ತಳಮಳಗೊಂಡು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದೆವ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಲು, 49 ಆತನು
ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಹುಡುಕಿದೆ್ದೕಕೆ?
ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
41
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ಇರಬೇ ಾದವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 50 ಆದರೆ
ಆತನು ಹೇಳಿದ ಾತಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ಅವರು ಗ್ರ ಹಿಸಲಿಲ್ಲ. 51 ಬಳಿಕ ಆತನು ಅವರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ನಜರೇತಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಆತನ ಾಯಿಯು ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಳು.
52 ಯೇಸು ಾನದಲಿ್ಲಯೂ ದೇಹಬಲದಲಿ್ಲಯೂ ಬೆಳೆಯು ಾ್ತ ಬಂದನು; ಇದಲ್ಲದೆ
ದೇವರ ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯರ ಕೃ ಪೆಯು ಆತನ ಮೇಲೆ ಹೆಚಾ್ಚ ಗು ಾ್ತ ಬಂದಿತು.

3
ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನು ಉಪದೇಶ
ಮ ಾ್ತ 3:1-12; ಾಕರ್ 1:1-8;
ೕ ಾ 1:19-28
1 ಚಕ್ರ ವತಿರ್
ಾದ ತಿಬೇರಿಯನು ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ಬಂದ ಹದಿನೈ ದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ,
ಂತ್ಯ ಪಿ ಾತನು ಯೂ ಾಯಕೆ್ಕ ಅಧಿಪತಿಯೂ, ಹೆರೋದನು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ
ಉಪ ಾಜನೂ, ಅವನ ತಮ್ಮ ಾದ ಫಿಲಿಪ್ಪ ನು ಇತು ಾಯ ತ್ರಕೋನೀತಿ ಸೀಮೆಗಳಿಗೆ
ಉಪ ಾಜನೂ, ಲುಸನ್ಯ ನು ಅಬಿಲೇನೆಗೆ ಉಪ ಾಜನೂ ಆಗಿರುವಲಿ್ಲ 2 ಅನ್ನ ನು
ಮತು್ತ ಾಯಫನೂ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜಕರೀಯನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾನನಿಗೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವು ಪ್ರಕಟ ಾಯಿತು. 3 ಆತನು
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಾ್ರಂತ್ಯ ದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ, ನೀವು
ಾಪ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾರಿ
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. 4-6 ಇದು ಯೆ ಾಯನೆಂಬ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ
ಾತಿಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಾತು ಏನೆಂದರೆ,
“ ‘ಕತರ್ನ ಾರಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ,
ಆತನ ಾದಿಗಳನು್ನ ನೆಟ್ಟ ಗೆ ಾಡಿರಿ.
ಎ ಾ್ಲ ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳ ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವವು,
ಎ ಾ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವುದು,
ಡೊಂ ಾಗಿರುವಂಥದು ನೆಟ್ಟ ಾಗುವುದು,
ಕೊರಕ ಾದ ಾರಿಗಳು ಸಮ ಾಗುವವು.
ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರೂ ದೇವರಿಂ ಾಗುವ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಾಣುವರು’
ಎಂಬು ಾಗಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಕೂಗುವವನ ಶಬ್ದವದೆ” ಎಂಬುದೇ.
7 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ೕ ಾನನು ತನಿ್ನಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಹೊರಟುಬಂದ ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ, “ಎಲೈ ಸಪರ್ಸಂತತಿಯವರೇ, ಮುಂದೆ ಾಣಬರುವ
ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಕೊಟ್ಟ ವ ಾರು?
8 ಾ ಾದರೆ
ಾನ ಾಂತರಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯ ಾದ ಫಲಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿರಿ. ‘ಅಬ್ರ ಾಮನು
ನಮಗೆ ತಂದೆಯಲ್ಲವೇ’ ಎಂದು ನಿ ್ಮಳಗೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.
ದೇವರು
ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಈ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದಲೂ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸಬಲ್ಲ ನೆಂದು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 9 ಈಗಲೇ ಮರಗಳ ಬೇರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಾಕಿಯದೆ; ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ
ಕೊಡದ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಮರವನು್ನ ಕಡಿದು ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಾಕುವರು” ಎಂದು
10
ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಆ ಗುಂಪಿನವರು, “ ಾ ಾದರೆ ಾವೇನು ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು
ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ,್ಕ 11 ಆತನು, “ಎರಡು ಅಂಗಿಗಳುಳ್ಳವನು ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಒಂದು
ಕೊಡಲಿ; ಆ ಾರವುಳ್ಳವನು ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಕೊಡಲಿ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
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12

ಸುಂಕ ವಸೂಲಿ ಾರರು ಸಹ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಂದು,
“ಗುರುವೇ, ಾವೇನು
ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಲು, 13 ಆತನು,
“ನೇಮಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟದ್ದಕಿ ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
14 ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಸಹ ಬಂದು, “ ಾವು ಏನು
ಹೇಳಿದನು.
ಾಡಬೇಕು”
ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾರ ಾ್ನದರೂ ಬೆದರಿಸಿ ದುಡು್ಡ
ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ;
ಾರ ಮೇಲೆಯೂ ಸುಳು್ಳದೂರು ಹೇಳಬೇಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಸಂಬಳದಲಿ್ಲ ತೃ ಪ್ತ ಾಗಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
15 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರು ಬರಬೇ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಎದುರು
ನೋಡುವವ ಾಗಿದ್ದದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ೕ ಾನನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಇವನೇ ಆ
ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಾಗಿರಬಹುದೋ ಏನೋ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ವಿಚಾರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಲು,
16
ೕ ಾನನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ, “ ಾನಂತೂ ನಿಮಗೆ ನೀರಿನ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸುವವನು; ಆದರೆ ನನಗಿಂತ ಶಕ್ತನು ಬರು ಾ್ತನೆ. ಆತನ ಕೆರಗಳ ಾರನು್ನ
ಬಿಚು್ಚವುದಕೂ್ಕ
ಾನು
ೕಗ್ಯ ನಲ್ಲ.
ಆತನು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸುವನು. 17 ಆತನು
ರವನು್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ
ಹಿಡಿದಿ ಾ್ದನೆ. ತನ್ನ ಕಣದಲಿ್ಲಯ ಾಶಿಯನು್ನ ತೂರಿ ಹಸನು ಾಡಿ ಗೋದಿಯನು್ನ ತನ್ನ
ಕಣಜದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳು್ಳವನು. ಹೊಟ್ಟ ನು್ನ ಆರದ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವನು”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
18 ಇನು್ನ ಬೇರೆ ಅನೇಕ
ಾತುಗಳಿಂದ ಆತನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಬುದಿ್ಧಹೇಳಿ
ಶುಭ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುತಿ್ತದ್ದನು. 19 ಆದರೆ ಉಪ ಾಜ ಾದ ಹೆರೋದನು ತನ್ನ
ಅಣ್ಣ ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಹೆರೋದ್ಯಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ, ಾನು
ಾಡಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ
ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ
ೕ ಾನನಿಂದ ಗದರಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟದರಿಂದ, 20 ಆತನನು್ನ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿ ತನ್ನ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಂಡನು.
ಯೇಸುವಿನ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಮ ಾ್ತ 3:13-17; ಾಕರ್ 1:9-11
21 ಜನರೆ ಾ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ಯೇಸು ಸಹ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಆ ಾಶವು ತೆರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು 22 ಮತು್ತ
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ದೇ ಾ ಾರ ಾಗಿ ಾರಿ ಾಳದ ಾಗೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದನು. ಆಗ,
“ನೀನು ಪಿ್ರ ಯ ಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮಗನು, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾನು ಮೆಚಿ್ಚದೆ್ದೕನೆ” ಎಂಬ ಾಣಿಯು
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿತು.
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ವಂ ಾವಳಿ
23 ಯೇಸು ಉಪದೇಶ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಾಗ ಸು ಾರು ಮೂವತು್ತ
ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು.
ಆತನು ಜನರ ಎಣಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ೕಸೇಫನ ಮಗನು.
ೕಸೇಫನು ಹೇಲಿಯನ ಮಗನು; 24 ಹೇಲಿಯನು ಮ ಾ್ಥತನ ಮಗನು;
ಮ ಾ್ಥತನನು ಲೇವಿಯ ಮಗನು; ಲೇವಿಯನು ಮೆಲಿ್ಖಯನ ಮಗನು; ಮೆಲಿ್ಖಯನು
ಯ ಾ್ನಯನ ಮಗನು; 25 ಯ ಾ್ನಯನು
ೕಸೇಫನ ಮಗನು;
ೕಸೇಫನು
ಮತ್ತಥೀಯನ ಮಗನು; ಮತ್ತಥೀಯನು ಆ ೕಸನ ಮಗನು; ಆ ೕಸನು
ನಹೂಮನ ಮಗನು; ನಹೂಮನು ಎಸಿ್ಲಯ ಮಗನು; ಎಸಿ್ಲಯನು ನ ಾ್ಗಯನ
ಮಗನು; ನ ಾ್ಗಯನು ಮ ಾಥನ ಮಗನು; 26 ಮ ಾಥನು ಮತ್ತಥೀಯನ
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ಮಗನು; ಮತ್ತಥೀಯನು ಶಿಮೀಯನ ಮಗನು; ಶಿಮೀಯನು
ೕಸೇಖನ
ಮಗನು;
ೕಸೇಖನು ಯೂದನ ಮಗನು; ಯೂದನು
ೕ ಾನನ ಮಗನು;
27
ೕ ಾನನು ರೇಸನ ಮಗನು; ರೇಸನು ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನ ಮಗನು, ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನು
ಸಲಥಿಯೇಲನ ಮಗನು; ಸಲಥಿಯೇಲನು ನೇರಿಯನ ಮಗನು; 28 ನೇರಿಯನು
ಮೆಲಿ್ಖಯನ ಮಗನು; ಮೆಲಿ್ಖಯನು ಅದಿ್ದಯನ ಮಗನು; ಅದಿ್ದಯನು ಕೋ ಾಮನ
ಮಗನು; ಕೋ ಾಮನು ಎಲ್ಮ ಾಮನ ಮಗನು; ಎಲ್ಮ ಾಮನು ಏರನ ಮಗನು;
29 ಏರನು ಯೆಹೋಷುವನ ಮಗನು;
ಯೆಹೋಷುವನು ಎಲಿಯೇಜರನ
ಮಗನು; ಎಲಿಯೇಜರನು
ೕರೈ ಮನ ಮಗನು;
ೕರೈ ಮನು ಮ ಾ್ಥತನ
30
ಮಗನು; ಮ ಾ್ಥತನು ಲೇವಿಯನ ಮಗನು;
ಲೇವಿಯನು ಸಿಮಿ
ೕನನ
ಮಗನು; ಸಿಮಿ
ೕನನು ಯೂದನ ಮಗನು; ಯೂದನು
ೕಸೇಫನ ಮಗನು;
ೕಸೇಫನು
ೕ ಾಮನ ಮಗನು;
ೕ ಾಮನು ಎಲಿಯಕೀಮನ ಮಗನು;
31 ಎಲಿಯಕೀಮನು ಮೆಲೆ
ಾನ ಮಗನು; ಮೆಲೆ ಾನು ಮೆನ್ನ ನ ಮಗನು;
ಮೆನ್ನ ನು ಮ ಾ್ತಥನ ಮಗನು; ಮ ಾ್ತಥನು ಾ ಾನನ ಮಗನು;
ಾ ಾನನು
ಾವೀದನ ಮಗನು; 32 ಾವೀದನು ಇಷಯನ ಮಗನು; ಇಷಯನು ಓಬೇದನ
ಮಗನು; ಓಬೇದನು ಬೋವಜನ ಮಗನು; ಬೋವಜನು ಸಲೊ್ಮೕನನ ಮಗನು;
ಸಲೊ್ಮೕನನು ನಹಶೋನನ ಮಗನು; 33 ನಹಶೋನನು ಅಮಿ್ಮ ಾ ಾಬನ ಮಗನು;
ಅಮಿ್ಮ ಾ ಾಬನು ಅದಿ್ಮ ನನ ಮಗನು; ಅದಿ್ಮ ನನು ಆನೈ ರ್ಯನ ಮಗನು; ಆನೈ ರ್ಯನು
ಎಸೊ್ರ ೕನನ ಮಗನು; ಎಸೊ್ರ ೕನನು ಪೆರೆಚನ ಮಗನು; 34 ಪೆರೆಚನು ಯೂದನ
ಮಗನು; ಯೂದನು
ಾಕೋಬನ ಮಗನು;
ಾಕೋಬನು ಇ ಾಕನ ಮಗನು;
ಇ ಾಕನು ಅಬ್ರ ಾಮನ ಮಗನು; ಅಬ್ರ ಾಮನು ತೇರನ ಮಗನು; ತೇರನು
ಾಹೋರನ ಮಗನು; 35 ಾಹೋರನು ಸೆರೂಗನ ಮಗನು; ಸೆರೂಗನು ರೆಗೂವನ
ಮಗನು; ರೆಗೂವನು ಪೆಲೆಗನ ಮಗನು; ಪೆಲೆಗನು ಹೇಬೆರನ ಮಗನು; ಹೇಬೆರನು
ಾಲನ ಮಗನು; 36 ಾಲನು ಕಯಿ ಾನನ ಮಗನು; ಕಯಿ ಾನನು ಅಫರ್ ಾದನ
ಮಗನು; ಅಫರ್ ಾದನು ಶೇಮನ ಮಗನು; ಶೇಮನು ನೋಹನ ಮಗನು; ನೋಹನು
ಾಮೆಕನ ಮಗನು; 37 ಾಮೆಕನು ಮೆತೂಷಲನ ಮಗನು; ಮೆತೂಷಲನು ಹನೋಕನ
ಮಗನು; ಹನೋಕನು ಯೆರೆದನ ಮಗನು; ಯೆರೆದನು ಮಹಲಲೇಲನ ಮಗನು;
ಮಹಲಲೇಲನು ಕಯಿ ಾನನ ಮಗನು; 38 ಕಯಿ ಾನನು ಎನೋಷನ ಮಗನು;
ಎನೋಷನು ಸೇಥನ ಮಗನು; ಸೇಥನು ಆ ಾಮನ ಮಗನು ಆ ಾಮನು ದೇವರ
ಮಗನು.

4
ಯೇಸುವಿನ ಶೋಧನೆ
ಮ ಾ್ತ 4:1-11; ಾಕರ್ 1:12,13
1 ಯೇಸು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಭರಿತ ಾಗಿ
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು
2
ದೇವ ಾತ್ಮ ನಿಂದ, ನಲವತು್ತ ದಿನ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಡಿಸಲ್ಪಡು ಾ್ತ, ಸೈ ಾನನಿಂದ
ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನು. ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಆತನು ಏನನೂ್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಆ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದ
ಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ಹಸಿ ಾಯಿತು.
3 ಆಗ ಸೈ ಾನನು ಆತನಿಗೆ, “ನೀನು ದೇವರ ಮಗ ಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕಲ್ಲ ನು್ನ
ರೊಟಿ್ಟ ಾಗುವಂತೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳಲು,
4 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ ‘ಮನುಷ ್ಯ ನು ರೊಟಿ್ಟ ತಿಂದ
ಾತ್ರ ದಿಂದ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ’
ಎಂದು ಬರೆದದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
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5

ಬಳಿಕ ಸೈ ಾನನು ಆತನನು್ನ ಎತ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಕ್ಷಣ ಾತ್ರ ದಲಿ್ಲ
ಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯ ಗಳನು್ನ ಆತನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, 6 “ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಅಧಿ ಾರವನೂ್ನ
ಇವುಗಳ ವೈ ಭವವನೂ್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು; ಇದೆ ಾ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ, ಇದನು್ನ
ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಬಂದವನಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ; 7 ನೀನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರೆ ಇದೆ ಾ್ಲ
ನಿನ್ನ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
8 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ‘ನಿನ್ನ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಕತರ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿ, ಆತನೊಬ್ಬ ನನೆ್ನೕ
ಸೇವಿಸಬೇಕು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆದದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
9 ಇದಲ್ಲದೆ ಸೈ ಾನನು ಆತನನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ದೇ ಾಲಯದ ಗೋಪುರದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಆತನಿಗೆ, “ನೀನು ದೇವರ
ಮಗ ಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲಿ್ಲಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ ಧುಮುಕು. 10 ‘ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಕತರ್ನು
ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಡುವನು; 11 ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಾಲು ಕಲಿ್ಲಗೆ ತಗಲದಂತೆ ಅವರು
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೈ ಗಳಲಿ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಳು್ಳವರು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆದದೆಯ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
12 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು, “ ‘ನಿನ್ನ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಕತರ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸ ಾರದೆಂದು’
ಹೇಳಿದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು.
13 ಹೀಗೆ ಸೈ ಾನನು ಾ ಾ ವಿಧದಲಿ್ಲ ಶೋಧಿಸಿದ ನಂತರ, ತಕ್ಕ ಸಮಯ ಬರುವ
ತನಕ ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟುಹೋದನು.
ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ ಾಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 4:12-17; ಾಕರ್ 1:14,15
14 ತರು ಾಯ ಯೇಸು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಕೂಡಿದವ ಾಗಿ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗಿದನು; ಆತನ ಸುದಿ್ದಯು ಸುತ್ತಲಿರುವ ಾ್ರಂತ್ಯ ದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡಿತು. 15 ಆತನು
ಅವರ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತದ್ದನು; ಎಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಹೊಗಳಿದರು.
ನಜರೇತಿನಲಿ್ಲ ಯೇಸುವನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 13:53-58; ಾಕರ್ 6:1-6
16 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಆತನು ಾನು ಬೆಳೆದುಬಂದ ಊ ಾದ ನಜರೇತಿಗೆ ಬಂದು, ತನ್ನ
ಾಡಿಕೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸ ಾಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗ ್ರಂಥವನು್ನ
ಓದುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಎದು್ದ ನಿಂತನು. 17 ಆಗ ಯೆ ಾಯನೆಂಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಬರೆದ
ಗ್ರಂಥದ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಆತನ ಕೈ ಗೆ ಕೊಡ ಾಗಿ ಆತನು ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ಾಗ
ಬರೆದಿರುವ ಈ ಾಗವನು್ನ ಕಂಡು ಓದಿದನು; ಅಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿತು್ತ,
18 “ಕತರ್ನ ಆತ್ಮ ವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದೆ,
ಆತನು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಶುಭ ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾರುವುದ ಾ ್ಕಗಿ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿರುವನು.
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವುದಕೂ ್ಕ,
ಮತು್ತ ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣು್ಣ ಬರುವುದಕೂ ್ಕ
ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸುವುದಕೂ ್ಕ
19 ಕತರ್ನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಶುಭವಷರ್ವನು್ನ ಪ್ರ ಚಾರಪಡಿಸುವುದಕೂ ್ಕ ಆತನು
ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ.”
20 ಅದನು್ನ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಸುತಿ್ತ ಸ ಾಮಂದಿರದ
ಸೇವಕನ ಕೈ ಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಅಲಿ್ಲ ನೆರೆದಿ್ದದವರೆಲ್ಲರ ಕಣು್ಣಗಳೂ ಆತನ
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ಮೇಲಿರ ಾಗಿ, ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ಈ ಹೊತು್ತ ನೀವು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳುವಲಿ್ಲ
ಈ ವೇದೋಕಿ್ತ ನೆರವೇರಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರು ಾಗ, 22 ಎಲ್ಲರು ಆತನನು್ನ ಹೊಗಳಿ
ಆತನ ಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಇಂ ಾದ
ಾತುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ, “ಇವನು
ೕಸೇಫನ ಮಗನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
21

ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ‘ವೈ ದ್ಯ ನೇ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೀನೇ ಾಸಿ ಾಡಿಕೋ’
ಎಂಬ ಾದೆಯನು್ನ ನನಗೆ ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಾಗಿ ಹೇಳಿ; ಕಪೆ ೌರ್ಮಿನಲಿ್ಲ ನೀನು ಾಡಿದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ, ಅಂಥವುಗಳನು್ನ ಈ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂ
24
ಾಡು ಎಂದು ಹೇಳುವಿರಿ.
ಾವ ಪ್ರ ಾದಿಯೂ ತನ್ನ ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ
ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 25 ಕೇಳಿರಿ,
ಎಲೀಯನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಮೂರು ವಷರ್ ಆರು ತಿಂಗಳು ಮಳೆ ಾರದೆ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ದೊಡ್ಡ ಬರ ಾಲ ಉಂಟಾ ಾಗ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನಲೆ್ಲೕ ಅನೇಕ ವಿಧವೆಯರು ಇದ್ದದು್ದ
ನಿಜ; 26 ಆದರೆ ಅವ ಾರ ಬಳಿಗೂ ದೇವರು ಎಲೀಯನನು್ನ ಕಳುಹಿಸದೆ, ಸೀದೋನ್
ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಸರೆಪ್ತ ಊರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯ ಬಳಿಗೆ
ಾತ್ರ ಅವನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 27 ಮತು್ತ ಎಲೀಷನೆಂಬ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ಜನರೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಇ ಾ್ದಗೂ್ಯ, ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ
ಶುದ್ಧ ಾಗದೆ ಸಿರಿಯ ದೇಶದವ ಾದ ಾ ಾನನು ಾತ್ರ ಶುದ್ಧ ಾದನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
28 ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಸಿಟು್ಟ ಗೊಂಡು, 29 ಎದು್ದ ಆತನನು್ನ ಊರಹೊರಕೆ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ
ಊರು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಗುಡ್ಡದ ಅಂಚಿಗೆ ನಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ
ದೊಬಿ್ಬಬಿಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 30 ಆದರೆ ಆತನು ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಿಂದ ನಡೆದು ತನ್ನ
ಾಡಿಗೆ ಾನು ಹೊರಟು ಹೋದನು.
23

ಯೇಸು ದೆವ್ವಹಿಡಿದಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 1:21-28
31 ಬಳಿಕ ಆತನು ಘಟಾ್ಟ ಇಳಿದು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಕಪೆ ೌರ್ಮೆಂಬ ಊರಿಗೆ
ಬಂದನು. ಅಲಿ್ಲ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತರಲು, 32 ಆತನ ಾತು
ಅಧಿ ಾರವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿದ್ದದರಿಂದ ಅವರು ಆತನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ಅ ಾ್ಯ ಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.
33-34 ಆ ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ದೆವ್ವಹಿಡಿದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿದ್ದನು. ಆತನು, “ನಜರೇತಿನ
ಯೇಸುವೇ, ನಮ್ಮ ಗೊಡವೆ ನಿನಗೇಕೆ? ನಮ್ಮ ನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆ ಾ?
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಲೆ್ಲವು. ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ” ಎಂದು
ೕ ಾಗಿ
35
ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ದೆವ್ವವನು್ನ ಗದರಿಸಿ, “ಸುಮ್ಮ ನಿರು, ಇವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋಗು” ಎನ್ನ ಾಗಿ ಆ ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ಎಲ್ಲರ ನಡುವೆ ಬೀಳಿಸಿ ಅವನಿಗೆ
ಾವ ಕೇಡನೂ್ನ
ಾಡದೆ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು. 36 ಅದಕೆ್ಕ ಎಲ್ಲರು ಬೆರ ಾಗಿ,
“ಇದೆಂಥ
ಾ ಾಗಿರಬಹುದು?
ಈತನು ಅಧಿ ಾರದಿಂದಲೂ, ಬಲದಿಂದಲೂ
ದೆವ್ವ ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡು ಾ್ತನೆ, ಅವು ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುತ್ತವೆ” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ
37 ಮತು್ತ ಆತನ ಸುದಿ್ದಯು ಸುತ್ತಲಿರುವ
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಾ್ರಂತ್ಯ ದ
ಊರುಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡಿತು.
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ಯೇಸು ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥಪಡಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 8:14-17; ಾಕರ್ 1:29-34
38 ಆತನು ಸ ಾಮಂದಿರದಿಂದೆದು್ದ ಸೀ
ೕನನ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು.
ಅಲಿ್ಲ
ಸೀ ೕನನ ಅತೆ್ತಯು ವಿಪರೀತ ಜ್ವರದಿಂದ ಕಷ್ಟ ಪಡುತಿ್ತರ ಾಗಿ; ಆಕೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಅಲಿದ್ದವರು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 39 ಆತನು ಆಕೆಯ ಬಳಿ ನಿಂತು ಾಗಿ,
ಜ್ವರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗೆಂದು ಗದರಿಸಲು; ಅದು ಆಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು.
ಕೂಡಲೆ ಆಕೆಯು ಎದು್ದ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಾಡಿದಳು.
40 ಸಂಜೆ
ಾದಂತೆ ಜನರು ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳಿಂದ ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆತನ
ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರತರಲು; ಆತನು ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬರ ಮೇಲೆಯೂ ಕೈ ಯಿಟು್ಟ ಅವರನು್ನ
ಾಸಿ ಾಡಿದನು. 41 ದೆವ್ವ ಗಳು ಸಹ, ನೀನು ದೇವಕು ಾರನು ಎಂದು ಅಬ್ಬರಿಸಿ,
ಅನೇಕರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದವು.
ಆತನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂದು ದೆವ್ವ ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ
ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವುಗಳನು್ನ ಾತ ಾಡದಂತೆ ಗದರಿಸಿದನು.
42 ಬೆಳ ಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಹೊರಟು ನಿಜರ್ನ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು; ಜನರು
ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಆತನಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು, ಆತನು
ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗ ಾರದೆಂದು ಅವರು ಆತನನು್ನ ತಡೆದರು. 43 ಆದರೆ ಆತನು
ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೂ ಾರಿ
ಹೇಳಬೇ ಾಗಿದೆ; ಇದ ಾ ್ಕಗಿಯೇ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
44 ಬಳಿಕ ಆತನು ಯೂ ಾಯ ದೇಶದ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾರು ಾ್ತ ಇದ್ದನು.

5
ಯೇಸು ಪ್ರ ಥಮ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಆಯೆ್ಕ ಾಡಿಕೊಂಡದು್ದ
1 ಒಮೆ್ಮ ಯೇಸು ಗೆನೆಜರೇತ್ ಸರೋವರದ ದಡದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿ ಾ್ದಗ ಜನರು ಗುಂ ಾಗಿ
ಬಂದು ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನನು್ನ ಸುತು್ತವರೆದು ನೂ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
2 ಯೇಸು ಆ ಸರೋವರದ ದಡದಲಿ್ಲದ್ದ ಎರಡು ದೋಣಿಗಳನು್ನ ಕಂಡನು. ಬೆಸ್ತರು
ಅವುಗ ಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಆ
ದೋಣಿಗಳಲಿ್ಲ, ಸೀ ೕನನ ದೋಣಿಯನು್ನ ಯೇಸು ಹತಿ್ತ ದಡದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ
ದೂರಕೆ್ಕ ನೂಕಬೇಕೆಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.
ತರು ಾಯ ಯೇಸು
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ದೋಣಿ
ಳಗಿಂದಲೇ ಆ ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡಿದನು.
4
ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸೀ ೕನನಿಗೆ, “ಆಳ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ

ದೋಣಿಯನು್ನ ನಡೆಸಿ ಮೀನುಹಿಡಿಯಲು ನಿಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಬೀಸಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 5 ಅದಕೆ್ಕ ಸೀ ೕನನು, “ಗುರುವೇ, ಾವು ಾತಿ್ರ ಯೆ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಯತ್ನಪಟ್ಟರೂ
ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಾತಿನ ಮೇಲೆ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಬೀಸುತೆ್ತೕವೆ” ಅಂದನು.
6 ಅವರು ಬಲೆಗಳನು್ನ ಬೀಸಿದ ಮೇಲೆ ಮೀನುಗಳು
ಾಶಿ ಾಶಿ ಾಗಿ ಬಲೆಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮ ಬಲೆಗಳು ಹರಿದುಹೋಗುವಂತಿ್ತದವು. 7 ಆಗ ಅವರು
ಮತೊ್ತಂದು ದೋಣಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ ಸಂಗಡಿಗರನೂ್ನ ಕರೆದು, ನೀವು ಬಂದು ನಮಗೆ
ನೆರ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಸನೆ್ನ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಬಂದು ಆ ಎರಡು ದೋಣಿಗಳಲಿ್ಲ
ಮೀನುಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸಲು, ಅವು ಮುಳುಗುವ ಾ ಾದವು. 8 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರ ನು
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ಇದನು್ನ ಕಂಡು ಯೇಸುವಿನ
ಣ ಾಲಿಗೆ ಬಿದು್ದ, “ಕತರ್ನೇ,
ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗು” ಅಂದನು.

ಲೂಕನು 5:20

ಾನು

ಾ ಾತ್ಮ ನು;

9 ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ

ಾವು ಹಿಡಿದ ಮೀನುಗಳ
ನಿಮಿತ್ತ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರು.
ಸೀ ೕನನ ಸಂಗಡಿಗ ಾಗಿದ್ದ ಜೆಬೆ ಾಯನ
ಮಕ್ಕ ಾದ ಾಕೋಬ ಮತು್ತ
ೕ ಾನರೂ ಾಗೆಯೇ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. ಯೇಸು
ಸೀ ೕನನಿಗೆ, “ಅಂಜಬೇಡ, ಇಂದಿನಿಂದ ನೀನು ಮನುಷ ್ಯ ರನು್ನ ಹಿಡಿಯುವ
ಬೆಸ್ತ ಾಗಿರುವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ಅವರು ತಮ್ಮ ದೋಣಿಗಳನು್ನ ದಡಕೆ್ಕ ತಂದು
ಮತು್ತ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅಂದಿನಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
10

ಯೇಸು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 8:1-4; ಾಕರ್ 1:40-45

12 ಆತನು ಒಂ

ಾನೊಂದು ಊರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಮೈ ಯೆ ಾ್ಲ ಕುಷ್ಠರೋಗ ತುಂಬಿದ್ದ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯ ನು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡು ಾ ಾ್ಟಂಗವೆರಗಿ, “ಕತರ್ನೇ, ನಿನಗೆ ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ
ನನ್ನ ನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಬಲೆ್ಲ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 13 ಆತನು ಕೈ ನೀಡಿ ಅವನನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟ, “ನನಗೆ ಮನಸು್ಸಂಟು, ಶುದ್ಧ ಾಗು” ಅಂದನು. ಕೂಡಲೆ ಅವನ ಕುಷ್ಠವು
ಾಸಿ ಾಯಿತು. 14 ಆಗ ಆತನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
ಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ; ಆದರೆ
ಹೋಗಿ
ಾಜಕನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೈ ತೋರಿಸಿ
ೕಶೆಯು ಆ ಾಪಿಸಿರುವ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿ ನಿನ್ನ ಶು ಾ್ಧಚಾರವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು, ಅದು ಜನರಿಗೆ ಾ
ಾಗಲಿ” ಎಂದು
ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟ ನು. 15 ಆದರೂ ಆತನ ಸುದಿ್ದಯು ಮತ್ತಷು್ಟ ಹಬಿ್ಬತು, ಮತು್ತ ಜನರು
ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೂ್ಕ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರೋಗರುಜಿನಗಳನು್ನ
ಾಸಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ, ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರಿದರು. 16 ಆದರೆ
ಯೇಸು ಜನರಿಂದ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಜರ್ನ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಯೇಸು ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಯನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 9:1-8; ಾಕರ್ 2:1-12

17

ಒಮೆ್ಮ ಆತನು ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತರಲು ಗಲಿ ಾಯ ಮತು್ತ ಯೂ ಾಯದ
ಎ ಾ್ಲ
ಾ್ರ ಮಗಳಿಂದಲೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂ ಬಂದಿದ್ದ ಫರಿ ಾಯರೂ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೂ ಆತನ ಹತಿ್ತರ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮತು್ತ ಅವರನು್ನ
18
ಗುಣ ಾಡುವ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯು ಆತನಲಿ್ಲತು್ತ.
ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಮಂದಿ
ಗಂಡಸರು ಒಬ್ಬ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಯನು್ನ ದೋಲಿಯಲಿ್ಲ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಬಂದರು. ಅವನನು್ನ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆತನ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಬೇಕೆಂದು
19 ಜನರ ಗುಂಪು ದಟ್ಟ ಾಗಿದ್ದ
ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿದರು.
ಾರಣ ಅವನನು್ನ ಒಳಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗುವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಾಣದೆ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತ ಹಂಚುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದು ಅವನನು್ನ ಾಸಿಗೆಯ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಜನರ ನಡುವೆ ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ
ಇಳಿಸಿದರು. 20 ಯೇಸು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿ, “ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು
ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟ ವೆ” ಅಂದನು.
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ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರೂ, “ದೇವದೂಷಣೆಯ ಾತ ಾಡುವ
ಇವನು ಎಷ್ಟರವನು?
ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲು ದೇವರೊಬ್ಬ ನಿಂದ ಹೊರತು
ಮ ಾ್ತರಿಂ ಾದೀತು?” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
22 ಆದರೆ ಅವರು ಾಗಂದುಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ಯೇಸುವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ,
“ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವುದೇನು? 23
ಾವುದು ಸುಲಭ?
ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟ ವೆ ಅನು್ನ ವುದೋ?
ಎದು್ದ ನಡೆ ಅನು್ನ ವುದೋ?
24 ಆದರೆ
ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನಿಗೆ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಅಧಿ ಾರ ಉಂಟೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಆ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು
ರೋಗಿಯನು್ನ ನೋಡಿ, “ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 25 ಕೂಡಲೆ ಅವನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಎದು್ದ ಾನು ಮಲಗಿದ್ದ
ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು ಾ್ತ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು.
26 ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಬೆರ ಾಗಿ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದರು ಮತು್ತ ಅವರು ಭಯ
ಹಿಡಿದವ ಾಗಿ, “ ಾವು ಈ ಹೊತು್ತ ಅಪೂವರ್ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕಂಡೆವು” ಅಂದರು.
21 ಅದಕೆ್ಕ ಆ

ಯೇಸು ಲೇವಿಯನನು್ನ ಕರೆದದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 9:9-13; ಾಕರ್ 2:13-17
27 ಅನಂತರ ಯೇಸು ಹೊರಟು ಸುಂಕ ವಸೂಲಿ ಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದ
ಲೇವಿಯೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಸುಂಕದವನನು್ನ ಕಂಡು, “ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಕರೆಯಲು, 28 ಅವನು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎದು್ದ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋದನು.
29 ತರು ಾಯ ಲೇವಿಯು ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಔತಣವನು್ನ
ಏಪರ್ಡಿಸಿರಲು, ಸುಂಕದವರೂ ಇತರರೂ ಗುಂ ಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಅವರ
ಸಂಗಡ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 30 ಅದನು್ನ ಕಂಡು ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ
ಅವರ ಪಂಥಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರ ಮೇಲೆ ಗೊಣಗುಟು್ಟ ಾ್ತ,
“ನೀವು ಸುಂಕದವರ ಮತು್ತ ಾಪಿಗಳ ಸಂಗಡ ಊಟ ಾಡುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು. 31 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ೕಮದಿಂದಿರುವವರಿಗೆ ವೈ ದ್ಯ ನು ಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ,
ೕಮವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಬೇಕು; 32 ಾನು ನೀತಿವಂತರನ್ನಲ್ಲ, ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ ಎಂದು ಾಪಿಗಳನು್ನ ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು
ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
ಉಪ ಾಸದ ಕುರಿ ಾದ ವಿಚಾರಣೆ
ಅವರು ಆತನಿಗೆ, “
ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ಪದೇಪದೇ ಉಪ ಾಸದಿಂದ
ವಿ ಾಪನೆಗಳನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತ ಇರು ಾ್ತರೆ; ಅದರಂತೆ ಫರಿ ಾಯರ ಶಿಷ ್ಯರೂ
ಾಡು ಾ್ತರೆ; ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಊಟ ಾಡು ಾ್ತರೆ ಕುಡಿಯು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಲು, 34 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಮದಲಿಂಗನು ಮದುವೆಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಂಗಡ
35 ಆದರೆ
ಇರುವಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಉಪ ಾಸವಿರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಿ್ಮಂ ಾದೀತೇ?
ಮದಲಿಂಗನನು್ನ ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವ ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ
ಾಲದಲೆ್ಲ ಅವರು ಉಪ ಾಸ ಾಡುವರು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
36 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು
ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಸಹ ಹೇಳಿದನು, ಅದೇನೆಂದರೆ,
“ ಾರೂ ಹೊಸ ವಸ್ತ ್ರ ದಿಂದ ಒಂದು ತುಂಡನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಳೇ ವಸ್ತ ್ರ ಕೆ ್ಕ
33
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ಾ್ಯ ಪೆ ಹಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ, ಹಚಿ್ಚದರೆ ಆ ಹೊಸದನು್ನ ಹರಿದು ಕೆಡಿಸಿದ ಾ ಾಗುವುದಲ್ಲದೆ,
ಹೊಸದರಿಂದ ಹರಿದು ಹಚಿ್ಚದ ಾ್ಯ ಪೆಯು ಹಳೆಯ ವಸ್ತ ್ರ ಕೆ ್ಕ ಒಪು ್ಪ ವದೂ ಇಲ್ಲ.
37 ಮತು್ತ ಹಳೇ ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಸ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಾರೂ ಾಕಿಡುವುದಿಲ್ಲ;
ಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಆ ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವು ಬುದ್ದಲಿಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಚೆಲಿ್ಲಹೋಗುವುದಲ್ಲದೆ
ಬುದ್ದಲಿಗಳೂ ಒಡೆದು ಹೋಗುವವು. 38 ಆದರೆ ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹೊಸ
ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಕಿಡತಕ್ಕದು್ದ. 39 ಇದಲ್ಲದೆ ಹಳೇ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದವನು
ಹೊಸದು ಬೇಕು ಅನು್ನ ವುದಿಲ್ಲ, ‘ಹಳೆಯದೇ ಉತ್ತಮ’ ಅನು್ನ ವನು.”

6
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಕುರಿ ಾದ ವಿಚಾರಣೆ
ಮ ಾ್ತ 12:1-8; ಾಕರ್ 2:23-28
1 ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಪೈ ರಿನ ಹೊಲಗಳನು್ನ ಾದುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಆತನ
ಶಿಷ ್ಯರು ತೆನೆಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಕೈ ಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಸಕಿಕೊಂಡು ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದರು. 2 ಆದರೆ
ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಷಿದ್ಧ ಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ನೀವು
ಾಕೆ
3
ಾಡುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ,್ಕ
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾವೀದನು ಮತು್ತ
ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರೂ ಹಸಿದಿ ಾ್ದಗ, ಆತನು ಏನು ಾಡಿದನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು
ಓದಲಿಲ್ಲ ೕ? 4 ಅವನು ದೇವಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಾಜಕರು ಾತ್ರ ವೇ
ಹೊರತು ಮ ಾ್ತರೂ ತಿನ್ನ ಾರದ ನೈ ವೇದ್ಯ ದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಾನೂ ತಿಂದು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟ ನ ಾ್ಲ?” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿ,
5 “ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕೆ್ಕ ಒಡೆಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು.
6

ಕೈ ಬತಿ್ತಹೋಗಿದ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥಪಡಿಸಿದು್ದ

ಮತೊ್ತಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆತನು ಸ ಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ, ಅಲಿ್ಲ ಬಲಗೈ ಬತಿ್ತದವನೊಬ್ಬ ನು ಇದ್ದನು. 7 ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ
ಫರಿ ಾಯರೂ ಆತನ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣ ಸಿಕ್ಕಬೇಕೆಂದು ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಲಿ್ಲ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡುವನೋ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಹೊಂಚಿನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು.
8 ಆದರೆ ಆತನು ಅವರ
ೕಚನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದು ಕೈ ಬತಿ್ತಹೋಗಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ,
“ಎದು್ದ ನಡುವೆ ಬಂದು ನಿಂತುಕೋ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಎದು್ದಬಂದು
ನಿಂತುಕೊಂಡನು. 9 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಒಂದು ಾತು ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾವುದನು್ನ ಾಡುವುದು ಾ್ಯ ಯ? ಮೇಲನು್ನ ಾಡುವುದೋ
ಅಥ ಾ ಕೇಡನು್ನ
ಾಡುವುದೋ?
ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಉಳಿಸುವುದೋ ಅಥ ಾ
ಾಳು ಾಡುವುದೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿ, 10 ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ನೋಡಿ ಆ
ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈ ಚಾಚು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದನು,
ಕೈ ಾಸಿ ಾಯಿತು. 11 ಆದರೆ ಅವರು ಕೊ್ರ ೕಧಭರಿತ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ಯೇಸುವಿಗೆ
ಏನು ಾಡೋಣ ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಯೇಸು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 10:1-4; ಾಕರ್ 3:13-19
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12

ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಡಲು ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಾತಿ್ರ ಯೆ ಾ್ಲ
ದೇವರನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವುದರಲಿ್ಲ ಕಳೆದನು. 13 ಬೆಳ ಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ತನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಅವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ
ಅ ಸ್ತಲರೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು. 14 ಅವರು
ಾ ಾರೆಂದರೆ, ಆತನಿಂದ ಪೇತ್ರ ನೆಂಬ
ಹೆಸರನು್ನ ಹೊಂದಿದ ಸೀ ೕನ, ಅವನ ತಮ್ಮ ಾದ ಅಂದೆ್ರ ಯ,
ಾಕೋಬ,
15
ೕ ಾನ, ಫಿಲಿಪ್ಪ, ಾತೊರ್ಲೊ ಾಯ,
ಮ ಾ್ತಯ, ತೋಮ, ಅ ಾ್ಫಯನ
ಮಗ ಾದ
ಾಕೋಬ, ಮ ಾಭಿ ಾನಿ ಅನಿ್ನ ಸಿಕೊಂಡ ಸೀ ೕನ, 16 ಾಕೋಬನ
ಮಗ ಾದ ಯೂದ, ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವ ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾದ ಇಸ್ಕರಿ
ೕತ
ಯೂದ.
ಯೇಸು ಬೋಧಿಸಿದು್ದ ಾಗೂ ಗುಣಪಡಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 4:23-25
17 ಆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಸಮಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಬಂದು ನಿಂತನು. ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರ ದೊಡ್ಡಗುಂಪು ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಯೂ ಾಯದಿಂದಲೂ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂ, ತೂರ್, ಸೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಕ ಾವಳಿತೀರದಿಂದಲೂ
ಬಂದಿದ್ದ ಜನರ ಮ ಾಸಮೂಹವು ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದಿ್ದತು. 18 ಆ ಜನರು ಆತನ
ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೂ್ಕ ತಮ್ಮ ರೋಗಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ
ಬಂದಿದ್ದರು. ದೆವ್ವಪೀಡಿತರು ಸಹ ಬಂದು ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದರು. 19 ಮತು್ತ ಆತನಿಂದ ಶಕಿ್ತ
ಹೊರಟು ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಾಸಿ ಾಡುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ, ಆ ಗುಂಪಿನ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಆತನನು್ನ
ಮುಟು್ಟ ವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತ್ನಪಟ್ಟರು.
ಯೇಸುವಿನ ಪವರ್ತದ ಪ್ರ ಸಂಗ
ಮ ಾ್ತ 5:1-12,38-48; 7:1-5,12,16-20,24-27
20 ತರು ಾಯ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತನೋಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ,
“ಬಡವ ಾದ ನೀವು ಧನ್ಯ ರು;
ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವು ನಿಮ್ಮ ದೇ.
21 ಈಗ ಹಸಿದಿರುವವ ಾದ ನೀವು ಧನ್ಯ ರು;
ನಿಮಗೆ ತೃ ಪಿ್ತ ಾಗುವುದು.
ಈಗ ಅಳುವವ ಾದ ನೀವು ಧನ್ಯ ರು;
ನೀವು ನಗುವಿರಿ.
22 “ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹಗೆ ಾಡಿ ನಿಮಗೆ
ಬಹಿ ಾ ್ಕರ ಾಕಿ ನಿಂದಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನು್ನ ಕೆಟ್ಟದೆಂದು ತೆಗೆದು ಾಕಿದರೆ ನೀವು
23 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸಿ, ಕುಣಿ ಾಡುವಿರಿ; ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಧನ್ಯ ರು.
ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಫಲ ಸಿಕು ್ಕವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಈ ಜನರ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೂ ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು.
24 “ಆದರೆ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
ನಿಮ್ಮ ಸುಖವು ಈ ಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಬಂದದೆ.
25 ಈಗ ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಿದವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
ನೀವು ಹಸಿಯುವಿರಿ.
ಈಗ ನಗುವವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
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ನೀವು ದುಃಖಪಟು್ಟ ಅಳುವಿರಿ.

“ಜನರೆ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೊಗಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ಅವರ
ಪೂವಿರ್ಕರು ಸುಳು್ಳಪ ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಾಗೆಯೇ ಹೊಗಳಿದ್ದರು.
26

“ಕೇಳುವವ ಾದ ನಿಮಗೆ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈ ರಿಗಳನು್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹಗೆ ಾಡುವವರಿಗೆ ಉಪ ಾರ ಾಡಿರಿ; 28 ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಶಪಿಸುವವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನಿಂದಿಸುವವರಿ ಾಗಿ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ.
29 ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕೆನೆ್ನಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದವನಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಕೆನೆ್ನಯನೂ್ನ ತೋರಿಸು;
ನಿನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವವನಿಗೆ ಒಳಂಗಿಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಅಡಿ್ಡ ಾಡಬೇಡ. 30 ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬೇಡುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡು; ನಿನ್ನ ಸೊತ್ತನು್ನ
ಕಸಿದುಕೊಳು್ಳವವನನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡೆಂದು ಕೇಳಬೇಡ. 31 ಜನರು ನಿಮಗೆ ಏನೇನು
ಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಅಪೇ ಸುತಿ್ತೕರೋ, ಅಂಥದನೆ್ನೕ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಾಡಿರಿ.
27

“ನಿಮಗೆ ಪಿ್ರ ೕತಿ ತೋರಿಸುವವರನೆ್ನೕ ನೀವು ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು
ಹೊಗಳಿಕೆ ಬಂದೀತು?
ಾಪಿಷ್ಠರು ಸಹ ತಮಗೆ ಪಿ್ರ ೕತಿ ತೋರಿಸುವವರನು್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸು ಾ್ತರ ಾ್ಲ. 33 ನಿಮಗೆ ಉಪ ಾರ
ಾಡುವವರಿಗೇ ನೀವು ಉಪ ಾರ
ಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೊಗಳಿಕೆ ಬಂದೀತು?
ಾಪಿಷರ
ಾಗೆ
್ಠ ು ಸಹ
34
ಾಡು ಾ್ತರ ಾ್ಲ.
ಾಲತೀರಿಸುವುರೆಂದು ನಿರೀ ಸಿ ನೀವು ಅಂಥವರಿಗೆ
ಾಲಕೊಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೊಗಳಿಕೆ ಬಂದೀತು?
ಾಪಿಷ್ಠರೂ ಸಹ ಾವು
ಕೊಟ್ಟ ಷು್ಟ ತಮಗೆ ತಿರುಗಿ ಸಿಕಿ್ಕೕತೆಂದು ಾಲ ಕೊಡು ಾ್ತರ ಾ್ಲ. 35 ನೀ ಾದರೋ
ನಿಮ್ಮ ವೈ ರಿಗಳನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಉಪ ಾರ ಾಡಿರಿ. ಏನನೂ್ನ ನಿರೀ ಸದೆ
ಾಲಕೊಡಿರಿ. ಹೀಗೇ
ಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಫಲಸಿಕು ್ಕವುದು ಮತು್ತ ನೀವು
ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗುವಿರಿ.
ದೇವರು ಉಪ ಾರನೆನಸದವರಿಗೂ
ಕೆಟ್ಟ ವರಿಗೂ ಉಪ ಾರಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 36 ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರುವ
ಪ್ರ ಾರವೇ ನೀವೂ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ.
32

“ಇದಲ್ಲದೆ ತೀಪುರ್ ಾಡಬೇಡಿರಿ, ಆಗ ನಿಮಗೂ ತೀ ಾರ್ಗುವುದಿಲ್ಲ;
ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಡಿರಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ನೂ್ನ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ಆಗ ನಿಮಗೂ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವುದು. 38 ಕೊಡಿರಿ,
ಆಗ ನಿಮಗೂ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು; ಅದುಮಿ, ಅ ಾ್ಲಡಿಸಿ, ತುಂಬಿತುಳುಕುವಂತೆ,
ಅಳೆದು ನಿಮ್ಮ ಸೆರಿಗಿಗೆ ಾಕುವರು. ನೀವು ಅಳೆಯುವ ಅಳತೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೂ
ಅಳೆದುಕೊಡುವರು” ಅಂದನು.
39 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಹೇಳಿದನು. ಅದೇನೆಂದರೆ,
“ಕುರುಡನು ಕುರುಡನಿಗೆ ಾರಿ ತೋರಿಸುವುದ ಾ ್ಕದೀತೇ? ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಹಳ್ಳದಲಿ್ಲ
ಬೀಳುವರಲ್ಲವೆ. 40 ಗುರುವಿಗಿಂತ ಶಿಷ ್ಯ ನು ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ; ಆದರೆ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಕಲಿತವ ಾದ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ಗುರುವಿನಂ ಾಗಿರುವನು.
37

“ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣ ನಲಿ್ಲರುವ ತೊಲೆಯನು್ನ
ೕಚಿಸದೆ ನಿನ್ನ
ಸಹೋದರನ ಕಣಿ್ಣ ನಲಿ್ಲರುವ ಅಣುವನು್ನ ಗಮನಿಸುವುದೇಕೆ? 42 ಇಲ್ಲವೆ ನಿನ್ನ
ಕಣಿ್ಣ ನಲಿ್ಲರುವ ತೊಲೆಯನು್ನ ನೀನು ನೋಡದೆ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ, ‘ಅಣಾ್ಣ, ನಿನ್ನ
ಕಣಿ್ಣ ನೊಳಗಿನ ಅಣುವನು್ನ ತೆಗೆಯುತೆ್ತೕನೆ ಾ’ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಹೇ ಾದೀತು?
41
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ಕಪಟಿಯೇ,
ದಲು ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣ ನೊಳಗಿನಿಂದ ತೊಲೆಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿಕೋ,
ಆ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಕಣಿ್ಣ ನೊಳಗಿನ ಅಣುವನು್ನ ತೆಗೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಣಿಸುವುದು. 43 ಒಳೆ್ಳಯ ಮರವು ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಾಗೆಯೇ
ಕೆಟ್ಟ ಮರವು ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 44 ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಮರದ
ಗುಣವು ಅದರ ಫಲದಿಂದಲೇ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. ಮುಳು್ಳ ಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ ಅಂಜೂರದ
ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕೀಳುವುದಿಲ್ಲ, ಕಳಿ್ಳ ಗಿಡದಲಿ್ಲ
ಾ್ರ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ಲು
45
ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ.
ಒಳೆ್ಳಯವನು ತನ್ನ ಹೃ ದಯವೆಂಬ ಒಳೆ್ಳಯ ಬೊಕ್ಕಸದೊಳಗಿನಿಂದ
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ತರು ಾ್ತನೆ; ಕೆಟ್ಟ ವನು ಕೆಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕಸದೊಳಗಿನಿಂದ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ತರು ಾ್ತನೆ;
ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿರುವುದೇ ಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವುದು.
46 “ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ‘ಕತರ್ನೇ, ಕತರ್ನೇ’ ಎಂದು ಕರೆದು
ಾನು
ಹೇಳುವುದನು್ನ ಾಡದೆ ಇರುವುದೇಕೆ? 47 ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿ ಅವುಗಳಂತೆ ನಡೆಯುವವನು ಅಂಥವನಿಗೆ ಸ ಾನನೆಂಬುದನು್ನ ನಿಮಗೆ
ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 48 ಅವನು ಆಳ ಾಗಿ ಅಗೆದು, ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ
ಾಕಿ ಮನೇ ಕಟಿ್ಟದವನಿಗೆ ಸ ಾನನು. ಹೊಳೆಬಂದು ಪ್ರ ಾಹವು ಆ ಮನೆಗೆ
ಅಪ್ಪಳಿಸಿದರೂ ಅದು ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಕಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಆ ಪ್ರ ಾಹವು ಅದನು್ನ
49 ಆದರೆ ನನ್ನ
ಅ ಾ್ಲಡಿಸ ಾರದೆ ಹೋಯಿತು.
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಯೂ
ಅವುಗಳಂತೆ ನಡೆಯದಿರುವವನು ಅಸಿ್ತ ಾರವಿಲ್ಲದೆ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಮನೇ
ಕಟಿ್ಟದವನಿಗೆ ಸ ಾನನು. ಪ್ರ ಾಹವು ಅದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಬಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು
ಕುಸಿದುಬಿತು್ತ ಮತು್ತ ಅದರ ಾಶನವು ವಿಪರೀತ ಾಗಿತು್ತ.”

7

ಯೇಸು ಶ ಾಧಿಪತಿಯ ಆಳನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 8:5-13
1 ಆತನು ತನ್ನ
ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಜನರು ಕೇಳುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ,
ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ ಬಂದನು. 2 ಅಲಿ್ಲ ದಂಡಿನ ಶ ಾಧಿಪತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ ಒಬ್ಬ ಆಳು
ೕಮವಿಲ್ಲದೆ ಾಯುವ ಾಗಿದ್ದನು. 3 ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಆತನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಆಳನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವ ಾಗೆ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 4 ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ನಿನಿ್ನಂದ ಇಂಥ ಉಪ ಾರ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ಅವನು
ೕಗ್ಯ ನು, 5 ಅವನು ನಮ್ಮ
ದೇಶವನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ ಾಮಂದಿರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವನು”
ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು, 6 ಯೇಸು ಅವರ ಸಂಗಡ ಹೋದನು.
ಆತನು ಇನೂ್ನ ಮನೆಗೆ ಮುಟು್ಟ ವುದಕೆ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವಿರು ಾಗಲೇ ಶ ಾಧಿಪತಿಯು
ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, “ಕತರ್ನೇ, ತೊಂದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ.
ನೀವು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರತಕ್ಕಷು್ಟ
ೕಗ್ಯ ತೆ ನನಗಿಲ್ಲ. 7 ಈ ಾರಣದಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನ ನೆ ್ನೕ
ೕಗ್ಯ ನೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು
ಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಾಕು, ನನ್ನ ಆಳಿಗೆ ಗುಣ ಾಗುವುದು. 8 ಾನು ಸಹ ಮತೊ್ತಬ್ಬರ
ಅಧಿ ಾರದ ಕೆಳಗಿರುವವನು; ನನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಸಿ ಾಯಿಗಳಿ ಾ್ದರೆ.
ಾನು ಅವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ‘ಹೋಗು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಹೋಗು ಾ್ತನೆ. ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನಿಗೆ ‘ ಾ’
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ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಬರು ಾ್ತನೆ; ನನ್ನ ಆಳಿಗೆ ‘ಇಂಥಿಂಥದನು್ನ ಾಡು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿಸಿದನು.
9 ಯೇಸು ಈ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ತನ್ನ
ಹಿಂದೆ ಬರುತಿ್ತರುವ ಗುಂಪನು್ನ ನೋಡಿ, “ ಾನು ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರಲೂ್ಲ ಾಣಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು.
10 ತರು ಾಯ ಆ ಶ ಾಧಿಪತಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ
ಆಳು ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು.
ಯೇಸು ವಿಧವೆಯ ಮಗನನು್ನ ಬದುಕಿಸಿದು್ದ
ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ನಂತರ ಆತನು
ಾಯಿನ್ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಹೋದನು.
ಆತನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಮತು್ತ ಬಹುಜನರು ಹೋದರು. 12 ಆತನು
ಊರು ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೊರಗೆ ತರುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವನು ತನ್ನ ಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನೇ ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು; ಆಕೆಯು
ವಿಧವೆ ಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಸಂಗಡ ಊರಿನವರು ಅನೇಕರಿದ್ದರು. 13 ಕತರ್ನು
ಆಕೆಯನು್ನ ಕಂಡು ಕನಿಕರಿಸಿ, “ಅಳಬೇಡ” ಎಂದು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳಿ, 14 ಚಟ್ಟದ
ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಮುಟ್ಟಲು ಹೊತು್ತಕೊಂಡವರು ನಿಂತರು. ಆಗ ಆತನು,
“ ೌವನಸ್ಥನೇ, ಏಳು ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು. 15 ಅನು್ನತ್ತಲೇ
ಸತಿ್ತದ್ದವನು ಎದು್ದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಾತ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗಿದನು. ಯೇಸು
16 ಎಲ್ಲರು ಭಯಹಿಡಿದವ ಾಗಿ,
ಅವನನು್ನ ಅವನ ಾಯಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು.
“ಮ ಾಪ್ರ ಾದಿಯು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ, ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಲು
17 ಈ ಸುದಿ್ದಯು
ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದರು.
ಯೂ ಾಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೂ ಹಬಿ್ಬತು.
11

ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದ ಾತಿಗೆ ಯೇಸು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 11:2-19
18
ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು, 19 ಆತನು
ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಕರೆದು, “ಬರಬೇ ಾದವನು ನೀನೋ ಅಥ ಾ ಾವು
ಬೇರೊಬ್ಬ ನಿ ಾಗಿ ಾಯಬೇಕೋ?” ಎಂದು ಕತರ್ನನು್ನ ಕೇಳಲು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು.
20 ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ ‘ಬರಬೇ ಾದವನು ನೀನೋ ಅಥ ಾ
ಾವು ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನ ಬರುವಿಕೆ ಾಗಿ ಾಯಬೇಕೋ?’
ಎಂದು ಕೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಅಂದರು.
21 ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಆತನು ಅನೇಕರನು್ನ ರೋಗ,
ಾಯಿಲೆ, ದೆವ್ವ
ಇಂಥವುಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾದವರನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿದನು ಮತು್ತ ಅನೇಕ ಕುರುಡರಿಗೆ
ಕಣಿ್ಣ ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. 22 ಹೀಗಿರಲು ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ,
“ನೀವು ಹೋಗಿ ಕಂಡು ಕೇಳಿದವುಗಳನು್ನ
ೕ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ; ಕುರುಡರು
ನೋಡು ಾ್ತರೆ, ಕುಂಟರು ನಡೆಯು ಾ್ತರೆ, ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಶುದ್ಧ ಾಗು ಾ್ತರೆ,
ಕಿವುಡರು ಕೇಳು ಾ್ತರೆ, ಸತ್ತವರು ಜೀವದಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಲ್ಪಡು ಾ್ತರೆ, ಬಡವರಿಗೆ
ಸು ಾತೆರ್ಯು ಾರಲ್ಪಡುತಿ್ತದೆ. 23 ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಂಶಯಪಡದವನೇ ಧನ್ಯ ನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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24

ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಲು ಆತನು
ೕ ಾನನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಆ ಜನರ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಹೇಳತೊಡಗಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಏನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು
ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ?
ಾಳಿಯಿಂದ ಅ ಾ್ಲಡುವ ದಂಟನೊ್ನೕ?
25 ಅಲ್ಲ ಾದರೆ ಏನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ? ನಯ ಾದ ಉಡುಪನು್ನ
ಾಕಿಕೊಂಡ ಮನುಷ ್ಯ ನನೊ್ನೕ?
ಶೋ ಾಯ ಾನ ಾದ ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿ
ಭೋಗದಲಿ್ಲ ಾಳುವವರು ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಇರು ಾ್ತರಷೆ್ಟ. 26 ಾ ಾದರೆ ನೀವು ಏನು
ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ? ಪ್ರ ಾದಿಯನೊ್ನೕ?
ೌದು, ಪ್ರ ಾದಿಗಿಂತಲೂ
27
ಹೆಚಿ್ಚ ನವನನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ‘ಇಗೋ, ನನ್ನ ದೂತನನು್ನ
ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಹೋಗುವ ಾರಿಯನು್ನ ಅವನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ
ಸಿದ್ಧ ಾಡುವನು,’ ಎಂದು
ಾರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬರೆದದೆ
ೕ, ಆ ಪುರುಷನು
28
ಅವನೇ.
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರೊಳಗೆ
ೕ ಾನನಿಗಿಂತ ಮ ಾಪುರುಷನು
ಒಬ್ಬ ನೂ ಹುಟಿ್ಟಲ್ಲ, ಅದರೂ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಚಿಕ್ಕವನು ಅವನಿಗಿಂತಲೂ
ದೊಡ್ಡವನೆಂದು” ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
29
ೕ ಾನನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರೆಲ್ಲರೂ, ಸುಂಕದವರೂ
ಸಹ ಆತನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ, ದೇವರು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು.
30 ಆದರೆ
ಫರಿ ಾಯರೂ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೂ ಅವನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುರಿ ಾದ ದೈ ವಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ
ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು.
31 ಯೇಸು ತಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯ ಮುಂದುವರಿಸು ಾ್ತ, “ಈ
ಾಲದ ಜನರನು್ನ
ಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಿ? ಅವರು
ಾರನು್ನ ಹೋಲು ಾ್ತರೆ? 32 ಪೇಟೆಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ‘ ಾವು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಕೊಳಲೂದಿದೆವು, ನೀವು ಕುಣಿಯಲಿಲ್ಲ;
ಗೋ ಾಡಿದೆವು, ನೀವು ಅಳಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೂಗಿ ಹೇಳುವಂಥ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೋಲು ಾ್ತರೆ. 33 ಏಕೆಂದರೆ ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ;
ಅವನು ರೊಟಿ್ಟ ತಿನ್ನ ದವನು,
ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿಯದವನು; ನೀವು, ‘ಅವನಿಗೆ
34 ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ, ಆತನು
ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದದೆ’ ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ.
ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನೀವು, ‘ಇಗೋ, ಈತನು
ಹೊಟೆ್ಟ ಾಕನು, ಕುಡುಕನು, ಸುಂಕದವರ ಮತು್ತ ಾಪಿಷ್ಠರ ಗೆಳೆಯನು’ ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ.
35 ಆದರೆ ಾನ ಾದರೋ ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಮಥರ್ನೆ ಪಡೆದದೆ” ಅಂದನು.
ಯೇಸು ದು ಾಚಾರಿಣಿ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದು್ದ
ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಆತನನು್ನ ತನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂ ಾಗ ಆತನು ಆ ಫರಿ ಾಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನ ಸಂಗಡ ಊಟಕೆ್ಕ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 37 ಆಗ ಆ ಊರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ದು ಾಚಾರಿ ಾದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು
ಫರಿ ಾಯನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಆತನು ಊಟಕೆ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದು ಸುಗಂಧತೈ ಲದ
ಭರಣಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, 38 ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅಳು ಾ್ತ ತನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದ ಆತನ ಾದಗಳನು್ನ ನೆನಸು ಾ್ತ ತನ್ನ ತಲೆ
ಕೂದಲಿನಿಂದ ಒರಸಿ, ಾದಗಳಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಆ ತೈ ಲವನು್ನ ಹಚಿ್ಚದಳು. 39 ಆದರೆ
ಆತನನು್ನ ಊಟಕೆ್ಕ ಕರೆದ ಫರಿ ಾಯನು ಇದನು್ನ ಕಂಡು, “ಇವಳು ದು ಾಚಾರಿ;
36
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ಈತನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದ ಈ ಹೆಂಗಸು ಇಂಥವಳೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು” ಎಂದು ತನೊ್ನಳಗೇ ಅಂದುಕೊಂಡನು.
40 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಸೀ
ೕನನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಬೇ ಾದ ಒಂದು
ಾತದೆ” ಅಂ ಾಗ ಸೀ ೕನನು, “ಬೋಧಕನೇ, ಹೇಳು” ಅಂದನು. 41 ಆಗ
ಯೇಸು, “ಒಬ್ಬ ಾಹು ಾರನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಾಲ ಾರರಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ನು ಐನೂರು*ಬೆಳಿ್ಳ
ಾಣ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ.
ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನು ಐವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಗಳನು್ನ
42
ಕೊಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ.
ತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ
ಾಲವನು್ನ ಮ ಾ್ನ ಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ನು.
ಾ ಾದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಲಿ್ಲ
ಾವನು ಆ
43
ಾಹು ಾರನನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ,್ಕ
ಸೀ ೕನನು,
“ ಾವನಿಗೆ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಬಿಟ್ಟ ನೋ ಅವನೇ ಎಂದು ಾವಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು. ಯೇಸು
ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಸರಿ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ ಾಡಿದಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 44 ಆ ಹೆಂಗಸಿನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಸೀ ೕನನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಈ ಹೆಂಗಸನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದ ಾ?
ಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂ ಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಾಲಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ; ಇವ ಾದರೋ
ನನ್ನ ಾಲುಗಳನು್ನ ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದ ನೆನಸಿ ತನ್ನ ತಲೆಯಕೂದಲಿನಿಂದ ಒರಸಿದಳು.
45 ನೀನು ನನಗೆ ಮುದಿ್ದಡಲಿಲ್ಲ; ಇವ ಾದರೋ
ಾನು ಒಳಗೆ ಬಂ ಾಗಿನಿಂದ
ನನ್ನ ಾಲಿಗೆ ಮುದಿ್ದಡುವುದನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟಲ.್ಲ 46 ನೀನು ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಹಚ್ಚಲಿಲ್ಲ;
ಇವ ಾದರೋ ಸುಗಂಧ ತೈ ಲವನು್ನ ಾಲಿಗೆ ಹಚಿ್ಚದಳು. 47 ಹೀಗಿರಲು ಾನು ಹೇಳುವ
ಾತೇನಂದರೆ, ಇವಳ ಾಪಗಳು ಬಹಳ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅವೆ ಾ್ಲವು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟ ವೆ.
ಇದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣವೇನಂದರೆ ಇವಳು ತೋರಿಸಿದ ಪಿ್ರ ೕತಿ ಬಹಳ. ಆದರೆ
ಾವನಿಗೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಾತ್ರ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ
ೕ ಅವನು ತೋರಿಸುವ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇ” ಅಂದನು.
48 ಆ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅವಳಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟ ವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
49 ಆತನ ಸಂಗಡ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ, “ ಾಪಗಳನು್ನ ಸಹ ಕ್ಷಮಿಸಲು
ಇವ ಾರು?” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡರು. 50 ಆದರೆ ಆತನು ಆ
ಹೆಂಗಸಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿನ್ನ ನು್ನ ರ ಸಿದೆ, ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8

ಕೆಲವು ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದು್ದ
ತರು ಾಯ ಯೇಸು ದೇವರ
ಾಜ್ಯ ದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾರು ಾ್ತ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾ್ರ ಮಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಂಚರಿಸಿದನು. ಆತನ ಸಂಗಡ ಹನೆ್ನರಡು
ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರೂ, 2 ದೆವ್ವ ಗಳ ಾಟದಿಂದಲೂ ರೋಗಗಳಿಂದಲೂ ಗುಣಹೊಂದಿದ
ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಹೆಂಗಸರು ಸಹ ಇದ್ದರು. ಈ ಹೆಂಗಸರು
ಾ ಾರೆಂದರೆ, ಏಳು
3
ದು ಾತ್ಮ ಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು, ಹೆರೋದನ ಮನೆಯ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದ ಕೂಜನ ಹೆಂಡತಿ
ೕ ಾನಳು, ಸುಸನ್ನಳು, ಇನು್ನ ಬೇರೆ
ಅನೇಕರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಸಿ್ತಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
1

ಬಿತು್ತವವನ ಾಮ್ಯ ವೂ ಅದರ ವಿವರವೂ
ಮ ಾ್ತ 13:1-23; ಾಕರ್ 4:1-20
*
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ಬಹುಜನರು ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಬರುತಿ್ತರಲು ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 5 “ಬಿತು್ತವವನು
ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು. ಅವನು ಬಿತು್ತ ಾಗ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು
ಾರಿಯ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ತುಳಿಯಲ್ಪಟ ್ಟ ವು, ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ಹಕಿ್ಕಗಳು
ಅವುಗಳನು್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟ ವು. 6 ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವು.
ಅವು
ಳೆತು ಬಂದರೂ ತೇವವಿಲ್ಲದ ಾರಣ ಒಣಗಿಹೋದವು. 7 ಮತೆ್ತ ಕೆಲವು
ಬೀಜಗಳು ಮುಳು್ಳ ದೆಗ ಳಗೆ ಬಿದ್ದವು. ಮುಳು್ಳ ಗಳು ಅವುಗ ಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದು
ಅವುಗಳನು್ನ ಅದುಮಿಬಿಟ್ಟ ವು. 8 ಇನು್ನ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ,
ಳೆತು, ನೂರರಷು್ಟ ಫಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ವು.” ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಆತನು,
“ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.
9 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಈ
ಾಮ್ಯ ದ ಅಥರ್ವೇನೆಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ,
10 ಆತನು, “ದೇವರ
ಾಜ್ಯ ದ ಗುಟು್ಟ ಗಳನು್ನ ತಿಳಿಯುವ ವರವು ನಿಮಗೆ
ಕೊಡ ಾಗಿದೆ, ಉಳಿದವರಿಗೆ ‘ಕಣಿ್ಣದ್ದರೂ ನೋಡದಂತೆಯೂ, ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರೂ
11 ಈ
ಗ್ರ ಹಿಸದಂತೆಯೂ’
ಾಮ್ಯ ರೂಪ ಾಗಿ ಹೇಳ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಾಮ್ಯ ದ
ಅಥರ್ವೇನಂದರೆ, ಆ ಬೀಜವೆಂದರೆ ದೇವರ ಾಕ್ಯ. 12 ಕೆಲವರು ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಸೈ ಾನನು ಬಂದು ಅವರು ನಂಬಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ ಾರದೆಂದು
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಅವರ ಹೃ ದಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡು ಾ್ತನೆ.
ಇವರೇ
ಾರಿಯ
13
ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವ ಬೀಜಗಳು.
ಕೆಲವರು ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗಲೇ ಅದನು್ನ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸು ಾ್ತರೆ; ಇವರಿಗೆ ಬೇರಿಲ್ಲದ ಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ
ಾತ್ರ ವೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದು್ದ ಶೋಧನೆಯ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ಹೋಗು ಾ್ತರೆ.
ಇವರೇ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲ್ಪಟ ್ಟ ಬೀಜಗಳು. 14 ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಬರಬರು ಾ್ತ ಈ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಆಗುವ ಚಿಂತೆ, ಐಶ್ವಯರ್
ಭೋಗಗಳಿಂದ ಅಡಗಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡ ಾರದವರು, ಮುಳು್ಳ ಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ
ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಾಗಿರುವವರು. 15 ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿ ಸುಗುಣವುಳ್ಳ ತಮ್ಮ
ಒಳೆ್ಳಯ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಫಲವನು್ನ
ಕೊಡು ಾ್ತರೆ. ಇವರೇ ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಬೀಜಗಳು.
ದೀಪದ ಾಮ್ಯ
ಾಕರ್ 4:21-25
16 “ಇದಲ್ಲದೆ
ಾರೂ ದೀಪವನು್ನ ಹಚಿ್ಚ ಾತೆ್ರ ಯಿಂದ ಮುಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ, ಮಂಚದ
ಕೆಳಗೂ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆ
ಳಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಾಣಿಸುವಂತೆ ಅದನು್ನ
ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡು ಾ್ತರಷೆ್ಟ. 17 ಬೆಳಕಿಗೆ ಾರದ
ಾವ ರಹಸ್ಯ ವೂ
ಇಲ್ಲ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಕಟ ಾಗದೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಗುಟೂ್ಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು
18 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಕೋ
ಬಟ್ಟ ಬಯ ಾಗುವುದು.
ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು; ಇಲ್ಲದವನ ಕಡೆಯಿಂದ
ಅವನು ತನ್ನ ದೆಂದು ಎಣಿಸುವಂಥದೂ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು” ಅಂದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿ ಮತು್ತ ಸಹೋದರರು
ಮ ಾ್ತ 12:46-50; ಾಕರ್ 3:31-35

ಲೂಕನು 8:19

142

ಲೂಕನು 8:31

19

ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿಯೂ ತಮ್ಮಂದಿರೂ ಆತನಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಜನರ ಗುಂಪಿನ
ನಿಮಿತ್ತ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ ಾರದೆ ಇದ್ದರು. 20 ಜನರು ಆತನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾಯಿಯು,
ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಣಬೇಕೆಂದು ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗ,
21 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುವವರೇ ನನಗೆ
ಾಯಿಯು ಸಹೋದರರು ಆಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
ಯೇಸು ಸಮುದ್ರ ದ ಮೇಲಣ ಬಿರು ಾಳಿಯನು್ನ ಾಂತಗೊಳಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 8:23-27; ಾಕರ್ 4:35-41
22 ಒಂದು ದಿನ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ, “ಸಮುದ್ರ ದ
ಆಚೇ ದಡಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಅವರು ದೋಣಿಯನು್ನ ಾಗಿಸಿ
ಹೊರಟರು. 23 ಅವರು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಆತನಿಗೆ ನಿದೆ್ರ ಹತಿ್ತತು, ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಬಿರು ಾಳಿ
ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬೀಸಿ ದೋಣಿ
ಳಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರು
ಅ ಾಯಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾದರು. 24 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅವರು ಆತನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು, “ಗುರುವೇ,
ಗುರುವೇ, ಾವು ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದರು. ಆಗ ಆತನು
ಎದು್ದ ಾಳಿಯನೂ್ನ ಏರಿ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ನೀರಿನ ಅಲೆಗಳನೂ್ನ ಗದರಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವು
ನಿಂತು, ಾಂತ ಾಯಿತು. 25 ತರು ಾಯ ಆತನು, “ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದು
ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಅವರು ಭಯಪಟು್ಟ, “ಈತನು
ಾರಿರಬಹುದು? ಾಳಿಗೂ
ನೀರಿಗೂ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ಅವು ಕೂಡ ಈತನು ಹೇಳಿದ ಾಗೆ ಕೇಳುತ್ತವ ಾ್ಲ?”
ಎಂದು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡು.
ಯೇಸು ದೆವ್ವ ಗಳ ದಂಡಿನಿಂದ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ ್ಟ ವನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 8:28-34; ಾಕರ್ 5:1-20
26 ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿರುವ ಗೆರಸೇನರ ಸೀಮೆಯನು್ನ
27 ಯೇಸು ದಡಕೆ್ಕ ಇಳಿಯುತ್ತಲೇ ಆ ಊರಿನವ ಾದ ಒಬ್ಬ
ತಲುಪಿದರು.
ಮನುಷ ್ಯ ನು ಆತನೆದುರಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನಿಗೆ ದೆವ್ವ ಗಳು ಹಿಡಿದಿದ್ದವು. ಅವನು
ಬಹು ಾಲದಿಂದ ವಸ್ತ ್ರ ವನೆ್ನೕ ಧರಿಸದೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸದೆ ಸ ಾಧಿಯ
ಗವಿಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಇರುತಿ್ತದ್ದನು. 28 ಇವನು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡು ಆಭರ್ಟಿಸಿ ಆತನ
ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ, “ಯೇಸುವೇ, ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರ ಮಗನೇ,
ನನ್ನ ಗೊಡವೆ ನಿನಗೇಕೆ? ನನ್ನ ನು್ನ ಾಡಬೇಡವೆಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ”
ಅಂದನು. 29 ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಆ
ದೆವ್ವಕೆ ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಅದು ಬಹು ಾಲದಿಂದ ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದಿತು್ತ; ಇದಲ್ಲದೆ
ಅವನನು್ನ ಾವಲಲಿ್ಲಟು್ಟ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಬೇಡಿಗಳಿಂದಲೂ ಬಂಧಿಸಿದ್ದರೂ
ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕುತಿ್ತದ್ದನು; ಮತು್ತ ಆ ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ನಿಜರ್ನ
ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಓಡಿಸುತಿ್ತತು್ತ.
30 ಯೇಸುವು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನೆಂದು?”
ಕೇಳಲು ಅವನು, “ನನ್ನ
ಹೆಸರು ದಂಡು” ಅಂದನು, ಏಕೆಂದರೆ ಬಹಳ ದೆವ್ವ ಗಳು ಅವನೊಳಗೆ ಹೊಕಿ್ಕದವು.
31 ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿಬಿಡುವಂತೆ ನಮಗೆ ಆ
ಾಡಬೇಡವೆಂದು ಅವು ಆತನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡವು.
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ಅಲಿ್ಲಯ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಹಂದಿಗಳ ಹಿಂಡು ಮೇಯುತಿ್ತತು್ತ. ಆ ದೆವ್ವ ಗಳು, ಆ
ಹಂದಿಗ ಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಯೇಸುವನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡವು. ಆತನು ಆಗಲಿ ಎಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡಲು, 33 ದೆವ್ವ ಗಳು
ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹಂದಿಗ ಳಗೆ ಹೊಕ್ಕವು. ಆ ಹಂದಿಗಳು
ಉಗ್ರ ಾಗಿ ಓಡಿ ಕಡಿ ಾದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೆರೆ
ಳಗೆ ಬಿದು್ದ ಉಸಿರುಕಟಿ್ಟ ಸತು್ತ
ಹೋದವು. 34 ಮೇಯಿಸುವವರು ನಡೆದದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಆ ಊರಲಿ್ಲಯೂ
ಹಳಿ್ಳ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅದನು್ನ ತಿಳಿಸಲು, 35 ಜನರು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ
ಹೊರಟು ಯೇಸುವಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ ದೆವ್ವ ಗಳು ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವ ಸ್ಥಬುದಿ್ಧಯಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಹೆದರಿದರು. 36 ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಿದವರು ಆ
ದೆವ್ವಹಿಡಿದಿದ್ದವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾದ ರೀತಿಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು, 37 ಗೆರಸೇನರ
ಸುತ್ತಲಿರುವ ಸೀಮೆಯವರಿಗೆ ಾ್ಲ ಮ ಾ ಭಯ ಉಂಟಾದದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆತನನು್ನ,
ನೀನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಆತನು ದೋಣಿಯನು್ನ
ಹತಿ್ತ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದನು. 38 ಹೊರಡು ಾಗ ದೆವ್ವ ಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾದ
ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು,
ಾನು ನಿನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇರುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ಆತನನು್ನ
39
ಬೇಡಿಕೊಂ ಾಗ,
ಆತನು, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ದೇವರು
ನಿನಗೆ ಏನೇನು ಉಪ ಾರಗಳನು್ನ ಾಡಿದನೋ ಅದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ವರಿಗೆ ವಿವರ ಾಗಿ
ಹೇಳು” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು. ಅವನು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಯೇಸು
ತನಗೆ ಾಡಿದ ಉಪ ಾರಗಳನು್ನ ಆ ಊರಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾರಿದನು.
32

ಯೇಸು ಾಯೀರನ ಮಗಳನು್ನ ಬದುಕಿಸಿದು್ದ ಮತು್ತ ರಕ್ತಕುಸುಮ ರೋಗಿಯನು್ನ
ಾಸಿ ಾಡಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 9:18-26; ಾಕರ್ 5:21-43
40 ಯೇಸು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂ ಾಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನಿ ಾಗಿ ಾಯುತಿ್ತದು್ದ ಅವನನು್ನ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದರು. 41-42 ಆಗ ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ
ಾಯೀರನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಬಂದು ಯೇಸುವಿನ ಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದನು.
ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ದವ ಾದ ಅವನ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು ಾಯುವ
ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಾರಣ ಆತನನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಯೇಸು
ಹೋಗುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ ಜನಸಮೂಹವು ಸುತ್ತಲಿನಿಂದಲೂ ಆತನನು್ನ ನೂ ಾಡುತಿ್ತತು್ತ.
43 ಆಗ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ದಿಂದ ರಕ್ತ ಾ್ರ ವ ರೋಗವಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದಿದ್ದಳು.
ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಹಣವನೆ್ನ ಾ್ಲ ವೆಚ್ಚ ಾಡಿದರೂ ಒಬ್ಬ
ವೈ ದ ್ಯರಿಂದಲೂ ಗುಣಹೊಂದ ಾರದೆ ಇದ್ದಳು. 44 ಆಕೆಯು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಆತನ
ಅಂಗಿಯ ಅಂಚನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದಳು; ಮುಟು್ಟತ್ತಲೇ ಆಕೆಗೆ ರಕ್ತ ಾ್ರ ವ ಾಗುವುದು ನಿಂತಿತು.
45 ಆಗ ಯೇಸುವು, “ನನ್ನ ನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವ ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಎಲ್ಲರೂ, ಾನಲ್ಲ,
ಾನಲ್ಲ ಅನ್ನಲು ಪೇತ್ರ ನು, “ಗುರುವೇ, ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೀಳು ಾ್ತ
ನೂಕುತಿ್ತ ಾ್ದರ ಾ್ಲ” ಅಂದನು. 46 ಆದರೆ ಯೇಸುವು, “ ಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದರು; ನನಿ್ನಂದ ಶಕಿ್ತಯು ಹೊರಟಿತೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು” ಅಂ ಾಗ,
47 ಆ ಹೆಂಗಸು ಾನು ಮರೆ
ಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ನಡುಗು ಾ್ತ ಬಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ
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ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಾನು ಇಂಥ ಾರಣದಿಂದ ಮುಟಿ್ಟದೆನೆಂತಲೂ ಮುಟಿ್ಟದ ಕೂಡಲೆ ತನಗೆ
ಾಸಿ ಾಯಿತೆಂದೂ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿದಳು. 48 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಮಗಳೇ,
ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿತು; ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
49 ಆತನು ಇನೂ್ನ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧಿ ಾರಿಯ
ಕಡೆಯವನೊಬ್ಬ ನು ಬಂದು, “ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಸತು್ತಹೋದಳು, ಗುರುವಿಗೆ ತೊಂದರೆ
50 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಸ ಾಮಂದಿರದ
ಕೊಡಬೇಡ” ಅಂದನು.
ಅಧಿ ಾರಿಗೆ, “ಅಂಜಬೇಡ, ನಂಬಿಕೆ
ಾತ್ರ ಇರಲಿ, ಆಕೆ ಬದುಕುವಳು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
51 ತರು ಾಯ ಆತನು ಆ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಪೇತ್ರ
ೕ ಾನ
ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆ ಾಯಿಯರನು್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾರನೂ್ನ
52 ಎಲ್ಲರು ಅಳು ಾ್ತ ಆಕೆಗೋಸ್ಕರ
ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಒಳಕೆ್ಕ ಬರಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಎದೆಬಡಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇದ್ದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಅಳಬೇಡಿರಿ, ಆಕೆ ಸತಿ್ತಲ,್ಲ
ನಿದಿ್ರ ಸುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ” ಅನ್ನಲು, 53 ಜನರು ಆಕೆ ಸತ್ತಳೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ಆತನನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು. 54 ಆದರೆ ಆತನು ಆಕೆಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು, “ಮಗಳೇ,
ಎದೆ್ದೕಳು” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು. 55 ಆಕೆಯ ಆತ್ಮ ವು ತಿರುಗಿ ಬಂದು ತಕ್ಷಣವೇ
ಆಕೆ ಎದ್ದಳು. ತರು ಾಯ ಆತನು, ಈಕೆಗೆ ಊಟ ಾಡಿಸಿರಿ ಎಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟ ನು.
56 ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಬೆರ ಾದರು.
ಆತನು, ಈ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಡಿರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

9
ಯೇಸು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 10:5-14; ಾಕರ್ 6:7-13
1 ಆತನು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ
ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವ ಮತು್ತ ರೋಗಗಳನು್ನ
ಾಸಿ ಾಡುವ ಶಕಿ್ತ ಮತು್ತ
ಅಧಿ ಾರಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, 2 ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದ ವಿಷಯವನು್ನ
ಾರುವುದಕೂ್ಕ
ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದವರನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3 ಕಳುಹಿಸು ಾಗ
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಣ ಾ ್ಕಗಿ ಏನನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಡಿರಿ, ಕೋಲು, ಚೀಲ, ಬುತಿ್ತ, ಹಣ ಬೇಡ; ಎರಡಂಗಿಗಳಿರ ಾರದು.
4 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಡುವ ತನಕ ನೀವು
ಾವ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಿರೋ, ಆ ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಉಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 5 ಮತು್ತ
ಾವ
ಊರಿನವ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಊರನು್ನ ನೀವು
ಬಿಟು್ಟಹೊರಡು ಾಗ ನಿಮ್ಮ ಾಲಿಗೆ ಹತಿ್ತದ ಧೂಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿಬಿಡಿರಿ; ಅದು ಅವರ
6
ವಿರುದ್ಧ ಾ
ಾಗಿರಲಿ” ಅಂದನು. ಆಗ ಅವರು ಹೊರಟು ಾ್ರ ಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರು ಾ್ತ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಹೆರೋದನ ಕಳವಳ
ಮ ಾ್ತ 14:1-12; ಾಕರ್ 6:14-29
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ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಉಪ ಾಜ ಾದ ಹೆರೋದನು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೇಳಿ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಕಳವಳಗೊಂಡನು, ಏಕೆಂದರೆ ಸತಿ್ತದ್ದ
ೕ ಾನನು ತಿರುಗಿ
8
ಬದುಕಿಬಂದಿ ಾ್ದನೆಂದು ಕೆಲವರೂ, ಎಲೀಯನು ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನೆಂದು ಕೆಲವರೂ,
ಪೂವರ್ದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ
ಾರೋ ಒಬ್ಬ ನು ಜೀವದಿಂದ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆಂದು ಮತೆ್ತ
9 ಆದರೆ ಹೆರೋದನು, “
ಕೆಲವರೂ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
ೕ ಾನನನು್ನ
ಾನೇ ಶಿರಚೆ್ಛೕದನ ಾಡಿಸಿದೆನಷೆ್ಟ.
ಾಗಿದ್ದಲಿ ಇವ ಾರು? ಇವನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ
ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿದನು.
ಯೇಸು ಐದು ಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಾಡಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 14:13-21; ಾಕರ್ 6:30-44;
ೕ ಾ 6:1-14
10 ಇತ್ತ ಾಗಿ ಅ
ಸ್ತಲರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಾವು ಾಡಿದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಯೇಸುವಿಗೆ
ವಿವರ ಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕ ಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು
11 ಜನರ ಗುಂಪು ಇದನು್ನ ತಿಳಿದು
ಬೇ ಾ್ಸಯಿದವೆಂಬ ಊರಿಗೆ ಹೋದರು.
ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಬರಲು ಆತನು ಅವರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು
ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅವರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ, ಸ್ವ ಸ್ಥತೆ ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ದವರನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸಿದನು.
12 ಸಂಜೆ
ಾಗುತಿ್ತರಲು, ಆ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, “ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡು; ಇವರು ಸುತ್ತಲಿರುವ ಹಳಿ್ಳಪಳಿ್ಳ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಊಟವಸತಿಗಳನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ;
ಾವು ಇಲಿ್ಲ ನಿಜರ್ನ
13
ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇದೆ್ದೕವ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳ ಾಗಿ,
ಆತನು, “ನೀವೇ
ಅವರಿಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಕೊಡಿರಿ” ಅಂದನು. ಅದಕ್ಕವರು, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಐದು ರೊಟಿ್ಟ ಎರಡು
ಮೀನು ಹೊರತು ಹೆಚೆ್ಚೕನೂ ಇಲ್ಲ, ಾವು ಹೋಗಿ ಈ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ಆ ಾರವನು್ನ
ಕೊಂಡು ತರಬೇಕೋ?” ಅಂದರು. 14 ಅಲಿ್ಲ ಗಂಡಸರೇ ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ ಐದು
ಾವಿರ ಮಂದಿಯಿದ್ದರು. ಆಗ ಯೇಸುವು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ, “ಇವರನು್ನ ಒಂದೊಂದು
ಪಂಕಿ್ತಗೆ ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಐವತೆ ವತ್ತರಂತೆ ಕೂರಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಲು, 15 ಅವರು
ಅದರಂತೆ
ಾಡಿ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದರು. 16 ಆ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವು ಆ ಐದು
ರೊಟಿ್ಟ ಎರಡು ಮೀನುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಅವುಗಳನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, ಮುರಿದು ಶಿಷ ್ಯರ ಕೈ ಗೆ ಕೊಟು್ಟ, ಇದನು್ನ ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ ಹಂಚಿರಿ
ಅಂದನು. 17 ಅವರೆಲ್ಲರು ಊಟ ಾಡಿ ತೃ ಪ್ತ ಾದರು; ನಂತರ ಉಳಿದ ತುಂಡುಗಳನು್ನ
ಕೂಡಿಸ ಾಗಿ ಅವು ಹನೆ್ನರಡು ಪುಟಿ್ಟ ಆದವು.
ಪೇತ್ರ ನು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 16:13-19; ಾಕರ್ 8:27-29
18 ಒಂದು ದಿನ ಯೇಸುವು ಏ ಾಂತ ಾಗಿ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಆತನ
ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರು. ಅನಂತರ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ಜನರು ನನ್ನ ನು್ನ ಕುರಿತು
ಏನು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ?” ಎಂದು ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕೇಳಲು, 19 ಅವರು, “ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನು ಎಂದೂ, ಕೆಲವರು ಎಲೀಯನು ಎಂದೂ, ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಪೂವರ್ದ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ
ಾರೋ ಒಬ್ಬ ನು ಜೀವದಿಂದ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಅನು್ನತಿ್ತ ಾ್ದರೆ”
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ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಯೇಸು ಅವರನು್ನ, “ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ
ಾರು
ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳ ಾಗಿ ಪೇತ್ರ ನು, “ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಬರಬೇ ಾಗಿರುವ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನು” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು.
20

ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣವನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 16:20-28; ಾಕರ್ 8:30-9:1
21 ಆಗ ಯೇಸುವು, ಇದನು್ನ
ಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ಬಹು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
22 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು
ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟ ನು.
ಬಹು ಕಷ್ಟ ಗಳನ್ನ ನುಭವಿಸಿ,
ಹಿರಿಯರಿಂದಲೂ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರಿಂದಲೂ
ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳಿಂದಲೂ ನಿ ಾಕರಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜೀವಿತ ಾಗಿ
23 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಎಬಿ್ಬ ಸಲ್ಪಡಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ ಾವನಿ ಾದರೂ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸಿ್ಸ ದ್ದರೆ
ಅವನು ತನ್ನ ನು್ನ ಾನು ನಿ ಾಕರಿಸಿ ಪ್ರ ತಿದಿನವು ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲಿ. 24 ತನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವವನು
ಅದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು, ಆದರೆ ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ತನ್ನ
ಾ್ರ ಣವನು್ನ
25 ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವವನು ಅದನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಲೋಕವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡರೂ ತನ್ನ ನೆ ್ನೕ ಾನು
ಾಳು ಾಡಿಕೊಂಡರೆ
26
ಅಥ ಾ ನಷ್ಟ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರ
ೕಜನವೇನು?
ಾವನು
ನನಗೂ ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೂ ಾಚಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೋ, ಅವನಿಗೆ ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು
ತನಗೂ ತನ್ನ ತಂದೆಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೂತರಿಗೂ ಇರುವ ಮ ಾಪ್ರ ಾವದೊಡನೆ
ಬರು ಾಗ ಅವನ ಕುರಿತು ಾಚಿಕೊಳು್ಳವನು. 27 ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವವರೊಳಗೆ ಕೆಲವರು ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ನೋಡುವ ತನಕ
ಮರಣಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಪ್ರ ಾಶರೂಪದಿಂದ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 17:1-8; ಾಕರ್ 9:2-8
28 ಯೇಸು ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಸು ಾರು ಎಂಟು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ
ಪೇತ್ರ
ೕ ಾನ
ಾಕೋಬರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಬೆಟ್ಟ ವನು್ನ ಹತಿ್ತದನು. 29 ಆತನು ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡುತಿ್ತರ ಾಗಿ ಆತನ ಮುಖ ಾವವು
ಬದ ಾಯಿತು. ಆತನ ಉಡುಪು ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿ ಮಿಂಚು ಾ್ತ ಬಂದಿತು. 30 ಇದಲ್ಲದೆ ಇಬ್ಬರು
ಪುರುಷರು ಆತನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು
ಾರೆಂದರೆ
ೕಶೆಯೂ
ಎಲೀಯನೂ. 31 ಅವರು ವೈ ಭವದೊಡನೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಆತನು ಹೊಂದಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಮರಣದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 32 ಇಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ಪೇತ್ರ ನಿಗೂ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರಿಗೂ ನಿದೆ್ರ ಯಿಂದ ಮೈ ಾರ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ
ಎಚ್ಚರ ಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ಆತನ ಸಂಗಡ ನಿಂತಿದ್ದ ಆ ಇಬ್ಬರು
ಪುರುಷರನೂ್ನ ಕಂಡರು. 33 ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಪೇತ್ರ ನು
ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಗುರುವೇ ಾವು ಇಲೆ್ಲೕ ಇರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು, ಮೂರು ಗು ಾರಗಳನು್ನ
ಕಟು್ಟ ವೆವು; ನಿನಗೊಂದು ಎಲೀಯನಿಗೊಂದು ಾಗೂ
ೕಶೆಗೊಂದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಾನು ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ತನಗೇ ಗೊ ಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ. 34 ಅವನು
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ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ
ೕಡವು ಬಂದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕವಿಯಿತು.
ೕಡವು
ಅವರನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ಅವರು ಹೆದರಿದರು. 35 ಆಗ ಆ
ೕಡದೊಳಗಿಂದ,
“ಈತನು ನನ್ನ ಮಗನು. ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನು, ಈತನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ” ಎಂಬ
ಾಣಿ ಆಯಿತು. 36 ಆ ಾಣಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವನು್ನ ಾತ್ರ ಕಂಡರು. ಾವು ಕಂಡ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದ ಾ್ನದರೂ ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೆ ಸುಮ್ಮ ನಿದ್ದರು.
ಯೇಸು ಮೂಛೆರ್ ರೋಗಿಯನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 17:14-18; ಾಕರ್ 9:14-27
37 ಮರುದಿನ ಅವರು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂ ಾಗ ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂ
ಂದು
ಆತನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡಿತು. 38 ಆಗ ಆ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬ ನು, “ಬೋಧಕನೇ,
ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಕಟಾ ಸು ಎಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನನಗೆ ಇವನೊಬ್ಬ ನೇ
ಮಗನು. 39 ಇವನನು್ನ ದೆವ್ವಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ, ಹಿಡಿಯುತ್ತಲೇ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಅದು
ಾಯಲಿ್ಲ ನೊರೆ ಬರುವಷು್ಟ ಇವನನು್ನ ಒ ಾ್ದಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಬಹು ಕಷ್ಟಕೊಟು್ಟ
ತೊಂದರೆಪಡಿಸಿದ ಹೊರತು ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 40 ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು
ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನು.
ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ಆಗದೆಹೋಯಿತು”
41
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಎ ಾ ಅಪನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳಂಥ
ಮೂಖರ್ಸಂ ಾನವೇ,
ಾನು ಇನೆ್ನ ಷು್ಟ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದು್ದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಮತು್ತ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ “ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಅಂದನು. 42 ಆ ಹುಡುಗನು ಇನೂ್ನ ಬರುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ
ಆ ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಬಹಳ ಾಗಿ ಒ ಾ್ದಡಿಸಿತು. ಆದರೆ ಯೇಸು
ಆ ದೆವ್ವವನು್ನ ಗದರಿಸಿ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಾಸಿ ಾಡಿ ಅವನ ತಂದೆಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು.
43 ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರು ದೇವರ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಕೆ್ಕ ಬೆರ ಾದರು.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣವನು್ನ ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 17:22,23; ಾಕರ್ 9:30-32
ಯೇಸು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುತಿ್ತರ ಾಗಿ,
ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ, 44 “ನೀವಂತೂ ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ
ಇಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ಮನುಷ ್ಯ ರ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಡುವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 45 ಅವರು ಈ
ಾತನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವರಿಗೆ
ಮರೆ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದರು. ಆ ಾತಿನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ಆತನನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಅಂಜಿದರು.
ದೊಡ್ಡವನು ಾರು?
ಮ ಾ್ತ 18:1-5; ಾಕರ್ 9:33-37
46 ತರು ಾಯ ಶಿಷ ್ಯರೊಳಗೆ,
ತಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾವನು ಹೆಚಿ್ಚನವನು ಎಂಬ
47
ವಿಚಾರಹುಟಿ್ಟತು.
ಯೇಸು ಅವರ ಮನಸಿ್ಸ ನ ವಿಚಾರವನು್ನ ತಿಳಿದವ ಾಗಿ, ಒಂದು
ಚಿಕ್ಕಮಗುವನು್ನ ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, 48 ಅವರಿಗೆ, “ ಾವ ಾದರೂ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ
ಾ ಾಯಿತು
ಮತು್ತ
ಾವ ಾದರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನನೆ್ನೕ
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ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಾ ಾಯಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಲಿ್ಲ
ದೊಡ್ಡವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಲೂಕನು 9:62

ಾವನು ಚಿಕ್ಕವನೋ ಅವನೇ

ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲದವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರೇ
ಾಕರ್ 9:38-40
49 ಅದಕೆ್ಕ
ೕ ಾನನು, “ಗುರುವೇ,
ಾವನೋ ಒಬ್ಬ ನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಹೇಳಿ ದೆವ್ವಬಿಡಿಸುವುದನು್ನ ಾವು ಕಂಡು ಅವನು ನಮಗೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ
ಅವನಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಿದೆವು” ಅನ್ನಲು, 50 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಅಡಿ್ಡ ಾಡಬೇಡಿರಿ;
ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲದವನು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಸ ಾಯರ್ದವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದದು್ದ
ಯೇಸು ಾನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋಗುವ ದಿನಗಳು ಸಮೀಪಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ದೃ ಢ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 52 ತನ್ನ
ಮುಂ ಾಗಿ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವರು ಹೊರಟು ಆತನಿಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ
ಸಿದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸ ಾಯರ್ದವರ ಒಂದು ಹಳಿ್ಳ ಗೆ ಬಂದರು. 53 ಆದರೆ
ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುವವ ಾದ್ದರಿಂದ, ಆ ಸ ಾಯರ್ದವರು ಆತನನು್ನ
54 ಆತನ ಶಿಷ ್ಯ ಾದ
ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಾಕೋಬ,
ೕ ಾನರು ಇದನು್ನ
ಕಂಡು, “ಕತರ್ನೇ, ಆ ಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿಬಿದು್ದ ಇವರನು್ನ ಾಶ
ಾಡಲಿ ಎಂದು
ಾವು ಆ ಾಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ ಮನಸು್ಸಂಟೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು, 55 ಯೇಸು
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸಿದನು*. 56 ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಟು ಬೇರೆ
51

ಹಳಿ್ಳ ಗೆ ಹೋದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಅನು ಾಯಿಗಳು
ಮ ಾ್ತ 8:19-22
57 ಅವರು
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಒಬ್ಬ ನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋದರೂ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು, 58 ಆತನು ಅವನಿಗೆ,
“ನರಿಗಳಿಗೆ ಗುಹೆಗಳಿವೆ, ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ಹಕಿ್ಕಗಳಿಗೆ ಗೂಡುಗಳಿವೆ; ಆದರೆ
ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನಿಗೆ ತಲೆಯಿಡುವಷು್ಟ ಸ್ಥಳವೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
59 ಯೇಸು ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನಿಗೆ, “ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವನು,
“ಕತರ್ನೇ, ಾನು
ದಲು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಉತ್ತರಕಿ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿ
60
ಬರುವಂತೆ ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಗಬೇಕು” ಅಂದನು.
ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,
“ಸತ್ತವರೇ ತಮ್ಮ ವರಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದವರ ಉತ್ತರಕಿ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ ಾಡಲಿ, ನೀನಂತೂ
ಹೋಗಿ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
61 ಇನೊ್ನಬ ್ಬ ನು ಸಹ, “ಕತರ್ನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಆದರೆ
ದಲು
ನನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಬೀ ್ಕಟು್ಟ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಗಬೇಕು” ಅಂದನು.
62 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “
ಾವ ಾದರೂ ನೇಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈ ಯನಿ್ನಟು್ಟ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ನೋಡಿದರೆ ಅವನು ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಕೆ ್ಕ ತಕ್ಕವನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
*

9:55 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ, “ನೀವು ಎಂಥ ಆತ್ಮದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು.
ನರಪುತ್ರ ನು ಬಂದಿರುವುದು
ಾನವ ಾ್ರ ಣಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಲ್ಲ ಅವರನು್ನ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಬಂದನು.”
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ಯೇಸು ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 9:37,38; 10:7-16; 11:25-27
1 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಕತರ್ನು ಇನೂ್ನ ಎಪ್ಪತು್ತ* ಮಂದಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಾ್ನ ಗಿ
ನೇಮಿಸಿ, ಅವರನು್ನ ಇಬಿ್ಬಬ ್ಬ ಾಗಿ ಾನು ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಊರಿಗೂ
ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಮುಂ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 2 ಕಳುಹಿಸು ಾಗ ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಬೆಳೆಯು ಹೇರಳ ಾಗಿದೆ, ಕೊಯು್ಲ ಾರರು ಕೆಲವರೂ
ಾತ್ರ
ಇ ಾ್ದರೆ; ಆದುದರಿಂದ ಕೊಯಿ್ಲಗೆ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೆಳೆಯ
ಯಜ ಾನನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 3 ಹೋಗಿರಿ, ತೋಳಗಳ ನಡುವೆ ಕುರಿಮರಿಗಳಂತೆ
ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 4 ನೋಡಿರಿ, ನೀವು ಹೋಗು ಾಗ
ಹಣದ ಚೀಲವ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಪ್ರ ಾಸದ ಚೀಲವ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಾಲಿಗೆ ಕೆರಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ವಂದಿಸಬೇಡಿರಿ. 5 ಇದಲ್ಲದೆ
ನೀವು
ಾವ ಮನೆ
ಳಗೆ ಹೋದರೂ, ‘ಈ ಮನೆಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಾಗಲಿ’
ಎಂದು
ದಲು ಹೇಳಿರಿ. 6 ಸ ಾ ಾನ ಹೊಂದಲು
ೕಗ್ಯ ನು ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ ಾ ಾನವು ಅವನ ಮೇಲೆ ನಿಲು್ಲವುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗುವುದು. 7 ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇದು್ದಕೊಂಡು ಅವರು ಕೊಡುವಂಥದನು್ನ
ಊಟ ಾಡಿರಿ, ಕುಡಿಯಿರಿ. ಆಳು ತನ್ನ ಕೂಲಿಗೆ
ೕಗ್ಯ ನಷೆ್ಟ. ಒಂದು ಮನೆಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಮತೊ್ತಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. 8 ಮತು್ತ ನೀವು
ಾವ
ಊರಿ ಾದರೂ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ಊರಿನ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ
ಅವರು ನಿಮಗೆ ಬಡಿಸಿದ್ದನು್ನ ಊಟ ಾಡಿರಿ. 9 ಅಲಿ್ಲರುವ ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿ
ಅವರಿಗೆ, ‘ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. 10 ಆದರೆ
ನೀವು
ಾವ ಊರಿ ಾದರೂ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸದಿ್ದದ್ದರೆ,
ನೀವು ಆ ಊರ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಬಂದು, 11 ‘ನಮ್ಮ ಾದಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿರುವ ನಿಮ್ಮ
ಊರಿನ ಧೂಳನು್ನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಿಸಿಬಿಡುತೆ್ತೕವೆ. ಆ ಾಗೂ್ಯ ದೇವರ
ಾಜ್ಯ ವು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ಾತ್ರ ನೀವು ಗಮನದಲಿ್ಲಡಿ’ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಹೇಳಿರಿ. 12 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಂತಹ ಊರಿನ ಗತಿಯು ಸೊದೋಮ್ ಊರಿನ
ಗತಿಗಿಂತಲೂ ಕಠಿಣ ಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 13 ಅ
್ಯ ೕ
ಖೊ ಾಜಿನೇ, ಅ
್ಯ ೕ ಬೇ ಾ್ಸಯಿದವೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಮಹ ಾ ್ಕಯರ್ಗಳು ತೂರ್
ಮತು್ತ ಸೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಅಲಿ್ಲಯವರು ಆಗಲೇ ಗೋಣಿತಟು್ಟ
ಹೊದು್ದಕೊಂಡು, ಬೂದಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡುತಿ್ತದ್ದರು. 14 ಆದರೆ
ಾ್ಯ ಯವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗತಿಗಿಂತಲೂ ತೂರ್ ಸೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ
15 ಎಲೈ ಕಪೆ ೌರ್ಮೇ, ನೀನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ
ಗತಿಯು ಮೇ ಾಗಿರುವುದು.
ಏರಿಸಲ್ಪಡುವಿ ಾ? ಇಲ್ಲ!
ಾ ಾಳಕೆ್ಕೕ ಇಳಿಯುವಿ. 16 ನಿಮ್ಮ
ಾತನು್ನ
ಕೇಳುವವನು ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವವನು
ನನ್ನ ನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ, ನನ್ನ ನು್ನ ತಿರ ಾ ್ಕರ
ಾಡುವವನು ನನ್ನ ನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನನೆ್ನೕ ತಿರ ಾ ್ಕರ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಅಂದನು.
*
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17 ತರು

ಾಯ ಆ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿಯು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು,
“ಕತರ್ನೇ, ದೆವ್ವ ಗಳು ಕೂ ಾ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಅಧೀನ ಾಗುತ್ತವೆ” ಅಂದರು.
18 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಸೈ ಾನನು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಆ ಾಶದಿಂದ ಬೀಳುವುದನು್ನ
ಕಂಡೆನು. 19 ನೋಡಿರಿ, ಾವುಗಳನೂ್ನ ಚೇಳುಗಳನೂ್ನ ವೈ ರಿಯ ಸಮಸ್ತ ಬಲವನೂ್ನ
ತುಳಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ ಅಧಿ ಾರ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಾವುದೂ ನಿಮಗೆ ಕೇಡು
ಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 20 ಆದರೂ ದೆವ್ವ ಗಳು ನಮಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿವೆ ಎಂದು
ಸಂತೋಷಪಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟ ವೆ ಎಂದು
ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
21 ಅದೇ
ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಆತನು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನನಿಂದ ಉ ಾ್ಲಸಗೊಂಡು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ತಂದೆಯೇ, ಪರಲೋಕ ಮತು್ತ ಭೂಲೋಕಗಳ ಒಡೆಯನೇ,
ನೀನು ಾನಿಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ವಿವೇಕಿಗಳಿಗೂ ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿ,
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರ ಕಟ ಾಡಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ೌದು,
ತಂದೆಯೇ, ಹೀಗೆ
ಾಡುವುದೇ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ತೋರಿದ್ದರಿಂದ
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 22 ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಮಗನು ಎಂಥವನೆಂದು ತಂದೆಯ ಹೊರತು ಮ ಾ್ತರೂ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ,
ತಂದೆ ಎಂಥವನೆಂದು ಮಗನ ಹೊರತು ಇ ಾ್ನರು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಮಗನು ತಂದೆಯನು್ನ
ಾರಿಗೆ ಪ್ರ ಕಟಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೋ,
ಅವನೂ ಆತನನು್ನ ತಿಳಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಅಂದನು. 23 ಆ ಮೇಲೆ ಆತನು ಶಿಷ ್ಯರ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನೀವು ನೋಡುತಿ್ತರುವ
24 ಬಹು ಮಂದಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡುವವರು ಧನ್ಯ ರು.
ಅರಸರೂ ನೀವು ನೋಡುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸಿದರೂ
ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೇಳುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸಿದರೂ
ಕೇಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬು ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು.
ಒಳೆ್ಳಯ ಸ ಾಯರ್ದವನ ಾಮ್ಯ
ಆಗ ಒಬ್ಬ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕನು ಎದು್ದ ಆತನನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ,
“ಬೋಧಕನೇ,
ಾನು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನು
ಾಡಬೇಕು?”
26
ಎಂದು ಕೇಳಲು,
ಆತನು ಅವನಿಗೆ, “ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಏನು ಬರೆದದೆ? ಹೇಗೆ
ಓದಿದಿ್ದೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 27 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ ‘ನಿನ್ನ ದೇವ ಾಗಿರುವ
ಕತರ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಪೂಣರ್ಹೃ ದಯದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂಣರ್ ಾ್ರ ಣದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ
ಪೂಣರ್ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂಣರ್ ಬುದಿ್ಧಯಿಂದಲೂ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕು.’ ಮತು್ತ ‘ನಿನ್ನ
ನೆರೆಯವನನು್ನ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಬರೆದದೆ” ಅಂದನು. 28 ಆತನು
ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಸರಿ ಾಗಿ ಉತ್ತರಕೊಟಿ್ಟರುವಿ, ಅದರಂತೆ ಾಡು,
ಾಡಿದರೆ
ನಿತ್ಯ ಜೀವಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಗುವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 29 ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ನು್ನ
ನೀತಿವಂತನೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅಪೇ ಸಿ, “ನನ್ನ ನೆರೆಯವನು
ಾರು?”
30
ಎಂದು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೇಳಲು, ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ,
“ಒ ಾ್ಬ ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರ ದೇಶದಿಂದ ಇಳಿದು
ಯೆರಿಕೋ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಕಳ್ಳರ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದ್ದನು. ಅವರು
25
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ಅವನನು್ನ ಸುಲಿಗೆ
ಾಡಿಕೊಂಡು, ಹೊಡೆದು, ಅವನನು್ನ ಅರೆಜೀವ ಾಡಿ
ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. 31 ಆಗ ಒಬ್ಬ ಾಜಕನು ಆ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಬರು ಾ್ತ ಅವನನು್ನ
ಕಂಡು ಓರೆ ಾಗಿ ಹೋದನು. 32 ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಲೇವಿಯು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಕಂಡು ಓರೆ ಾಗಿ ಹೋದನು. 33 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಸ ಾಯರ್ದವನು
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಅವನು ಬಿದಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅವನನು್ನ ಕಂಡು ಕನಿಕರಿಸಿ,
34 ಅವನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅವನ
ಾಯಗಳಿಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ
ಹೊಯು್ದ ಾಯವನು ಕಟಿ್ಟ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾಹನ ಪಶುವಿನ ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತಸಿಕೊಂಡು
ಛತ್ರ ಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ಆರೈ ಕೆ ಾಡಿದನು. 35 ಮರುದಿನ ಅವನು
ಎರಡು ದಿ ಾರಿಗಳನು್ನ†ತೆಗೆದು ಛತ್ರ ದವನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ, ‘ಇವನನು್ನ ಆರೈ ಕೆ ಾಡು,
ಇದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಏ ಾದರೂ ವೆಚ್ಚ ಾಡಿದರೆ ಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂ ಾಗ ನಿನಗೆ
ಕೊಡುವೆನು’ ಅಂದನು. 36 ಈ ಮೂವರಲಿ್ಲ
ಾವನು ಕಳ್ಳರ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದವನಿಗೆ
ನೆರೆಯವ ಾದನೆಂದು ನಿನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಹೇಳು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ,್ಕ 37 ಆ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕನು, “ಅವನಿಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಿದವನೇ” ಅಂದನು. ಆಗ ಯೇಸು
ಅವನಿಗೆ, “ಹೋಗು, ನೀನೂ ಅದರಂತೆ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾಥರ್ ಮರಿಯಳು ಎಂಬುವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಇಳುಕೊಂಡದು್ದ
ಅವರು ಸಂಚಾರ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಆತನು ಒಂದು ಹಳಿ್ಳ ಗೆ ಬಂದನು. ಅಲಿ್ಲ
ಾಥರ್ಳೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಆತನನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಳು. 39 ಆಕೆಗೆ
ಮರಿಯಳೆಂಬ ಒಬ್ಬ ತಂಗಿ ಇದ್ದಳು. ಈಕೆಯು ಯೇಸುವಿನ ಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆತನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದಳು. 40 ಆದರೆ ಾಥರ್ಳು ಉಪಚಾರ
ಸೇವೆಯ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬಹಳ ಬೇಸತು್ತ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಕತರ್ನೇ,
ನನ್ನ ತಂಗಿಯು ಸೇವೆಗೆ ನನೊ್ನಬ್ಬಳನೆ್ನೕ ಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದಳೆ, ಇದಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ ೕ?
ನನಗೆ ನೆರ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳು” ಅಂದಳು. 41 ಆದರೆ, ಕತರ್ನು ಆಕೆಗೆ,
“ ಾಥರ್ಳೇ,
ಾಥರ್ಳೇ, ನೀನು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿ ಾಗಿ ಚಿಂತೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಗಡಿಬಿಡಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ. 42 ಆದರೆ ಅಗತ್ಯ ಾದದು್ದ ಒಂದೇ, ಮರಿಯಳು
ಆ ಉತ್ತಮ ಾಗವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದಳೆ, ಅದು ಆಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
38

11
ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಬೋಧಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 6:9-13; 7:7-11
1 ಒಮೆ್ಮ ಯೇಸು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಾಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ನು ಆತನಿಗೆ, “ಕತರ್ನೇ,
ೕ ಾನನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಾಗೆ ನಮಗೂ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಡುವುದನು್ನ ಕಲಿಸು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 2 ಅದ ಾ್ಕತನು, “ನೀವು
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸು ಾಗ ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ,
“ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡಲಿ.
ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯ ವು ಬರಲಿ.
†

10:35 ಒಂದು ದಿ ಾರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ. ಅದು ಒಂದು ದಿನದ ಕೂಲಿಗೆ ಸಮ ಾಗಿದೆ.
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3 ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆ

ಾರವನು್ನ ಪ್ರ ತಿದಿನವೂ ದಯ ಾಲಿಸು.
್ಪ ಾಡಿರುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನನು್ನ ಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವುದರಿಂದ
ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು.
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಶೋಧನೆ
ಳಗೆ ಸೇರಿಸದಂತೆ ಾರು ಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ”
ಅಂದನು.
5 ಮತು್ತ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನ
ಮನೆಗೆ ನಡು ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು ಾ್ತನೆಂದು ಾವಿಸೋಣ, ಅವನು, ‘ಸೆ್ನೕಹಿತನೆ,
6 ಪ್ರ
ನನಗೆ ಮೂರು ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಾಲ ಾಗಿ ಕೊಡು.
ಾಣದಲಿ್ಲದ್ದ ನನ್ನ
ಸೆ್ನೕಹಿತನೊಬ್ಬ ನು ಅನಿರೀ ತ ಾಗಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನಿಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ
ಕೊಡಲು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕೇಳಲು, 7 ಆ ಸೆ್ನೕಹಿತನು, ‘ನನಗೆ
ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ; ಈಗ ಾಗಿಲು ಾಕಿದೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಮಲಗಿ ಾ್ದರೆ, ಾನು ಎದು್ದ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವುದ ಾ ್ಕಗುವುದಿಲ್ಲ, ಎಂದು ಒಳಗಿನಿಂದ
ಉತ್ತರಕೊಡುವನು.’ 8 ಆದರೂ, ಸೆ್ನೕಹದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಬಂದು ಕೊಡದೆ
ಇದ್ದರೂ, ಾಚಿಕೆಪಡದೆ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇ ಾ್ದನ ಾ್ಲ ಎಂಬ ಾರಣದಿಂ ಾದರೂ ಅವನು
ಎದು್ದ ಬಂದು ಕೇಳಿದಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಕೊಡು ಾನೆಂಬುದು ನಿಜ. 9 ಾಗೆಯೇ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು;
ಹುಡುಕಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಸಿಕು ್ಕವುದು; ತಟಿ್ಟರಿ, ನಿಮಗೆ ತೆರೆಯುವುದು. 10 ಏಕೆಂದರೆ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ಹೊಂದುವನು, ಹುಡುಕುವವನಿಗೆ ಸಿಕು ್ಕವುದು,
ತಟು್ಟ ವವನಿಗೆ ತೆರೆಯುವುದು. 11 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ತಂದೆ ಾದವನು ಮೀನನು್ನ ಕೇಳುವ
ಮಗನಿಗೆ ಮೀನು ಕೊಡದೆ ಾವನು್ನ ಕೊಡುವನೇ? 12 ಅಥ ಾ
ಟೆ್ಟಯನು್ನ
13
ಕೇಳಿದರೆ ಚೇಳನು್ನ ಕೊಡುವನೇ?
ಕೆಟ್ಟ ವ ಾದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ
ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಕೊಡಬಲ್ಲವ ಾದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು
ತನ್ನ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ವನೆ್ನೕ ಕೊಡುವನಲ್ಲವೇ?”
ಅಂದನು.
4 ನಮಗೆ ತಪು

ಯೇಸು ಮತು್ತ ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲ
ಮ ಾ್ತ 12:22-30; ಾಕರ್ 3:20-27
14 ಒಮೆ್ಮ ಯೇಸು ಮೂಗದೆವ್ವವನು್ನ ಬಿಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಆ ದೆವ್ವವು ಬಿಟು್ಟ ಹೋದ
ಮೇಲೆ ಮೂಕನು
ಾತ ಾಡಿದನು; ಅದನು್ನ ನೋಡಿದ ಜನರು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.
15 ಆದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಇವನು ದೆವ್ವ ಗಳ ಒಡೆಯ ಾದ ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನ
ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸು ಾ್ತನೆ” ಅಂದರು. 16 ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಆತನನು್ನ
ಪರೀ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ, “ನೀನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಿತೋರಿಸು” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 17 ಯೇಸು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ
ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಭೇದ ಹುಟಿ್ಟದ
ಾಜ್ಯ ವು ಾಶ ಾಗುವುದು ಮತು್ತ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಕಚಾ್ಚಡಿ ಭೇದಹುಟಿ್ಟ ಸುವ ಕುಟುಂಬ
18 ಅದರಂತೆ ಸೈ ಾನ ಪಕ್ಷದವರು ಒಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ
ಬಿದು್ದಹೋಗುವುದು.
ಒಬ್ಬರು ಜಗಳ ಆಡಿದರೆ ಅವನ ಾಜ್ಯ ವು ಹೇಗೆ ಉಳಿದೀತು? ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನ
ಬಲದಿಂದ ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುತಿ್ತೕ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತೕರ ಾ್ಲ, 19 ಾನು
ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನ ಬಲದಿಂದ ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವು ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ವರು
ಾರ
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ಬಲದಿಂದ ಬಿಡಿಸು ಾ್ತರೆ?
ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳುವುದು ತಪೆ್ಪಂದು
ನಿಮ್ಮ ವರೇ ತೀಪುರ್ಕೊಡುವರು. 20 ಾನು ದೇವರ ಬಲದಿಂದಲೇ ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ
ಬಿಡಿಸುವು ಾದರೆ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಈ ಾಗಲೇ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪ ಷ ್ಟ.
21 “ಒಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠನು ಸ ಾರ್ಯುಧಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡಿರು ಾಗ ಅವನ ವಸು್ತಗಳು ಭದ್ರ ಾಗಿಯೇ ಇರುವವು; 22 ಆದರೆ
ಅವನಿಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠನು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಗೆದು್ದ ಅವನು ನೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದ್ದ
ಆಯುಧಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವನು ಕಿತು್ತಕೊಂಡು, ಸುಲಿಗೆ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಡು ಾ್ತನೆ.
23 ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಇರದವನು ನನಗೆ ವಿರೋಧಿಯೇ ಸರಿ.
ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ
ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸದವನು ಚದರಿಸುವವ ಾಗು ಾ್ತನೆ.
ದೆವ್ವದ ಮರಳುವಿಕೆ
ಮ ಾ್ತ 12:43-45
24 “ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸು ಾ್ತ ಯೇಸು, ದೆವ್ವ ವು ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋದ ಮೇಲೆ ವಿ ಾ್ರ ಂತಿಯನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ನೀರಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ತಿರು ಾಡುತ್ತದೆ. ವಿ ಾ್ರ ಂತಿ ಸಿಕ್ಕದ ಾರಣ ಅದು, ‘ ಾನು ಬಿಟು್ಟ ಬಂದ ನನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ’ ಅಂದುಕೊಂಡು ಬಂದು, 25 ಆ ಮನೆ ಗುಡಿಸಿ
ವ್ಯ ವಸಿ್ಥತ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಹೊರಟುಹೋಗಿ, 26 ತನಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ವುಗ ಾದ
ಬೇರೆ ಏಳು ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದು.
ಅವು ಒಳಹೊಕು ್ಕ
ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವವು, ಆಗ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಅಂತ್ಯ ಸಿ್ಥತಿಯು
ದಲಿಗಿಂತ
ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗುವುದು” ಅಂದನು.
ನಿಜ ಾದ ಆನಂದ
ಯೇಸು ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರು ಾಗ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು,
“ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹೊತ್ತ ಗಭರ್ವೂ, ನೀನು ಕುಡಿದ
ಲೆಗಳೂ ಧನ್ಯ ಾದವುಗಳು” ಎಂದು
ಕೂಗಿದಳು. 28 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ಾಗನ್ನ ಬೇಡ, ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವವನು ಹೆಚು್ಚ ಧನ್ಯ ನು” ಅಂದನು.
27

ಸೂಚಕ ಾಯರ್ದ ಗುರುತಿ ಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ
ಮ ಾ್ತ 12:38-42
29 ಜನರು ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಸೇರಿಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ಯೇಸು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ
ತೊಡಗಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಈ ಸಂತತಿ ಕೆಟ್ಟ ಸಂತತಿಯೇ; ಇದು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಸಂಕೇತ ಾಗಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ
ೕನನಲಿ್ಲ ಆದ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾವುದೂ ಈ ಸಂತತಿಗೆ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ.
30 ಹೇಗೆಂದರೆ
ೕನನು ನಿನೆವೆ ಪಟ್ಟಣದವರಿಗೆ ಗುರು ಾದ
ಾಗೆಯೇ
31 ದ ಣ ದೇಶದ
ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ಈ ಸಂತತಿಗೆ ಗುರು ಾಗಿರುವನು.
ಾಣಿಯು ಾ್ಯ ಯವಿಚಾರಣೆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಈ ಸಂತತಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಎದು್ದನಿಂತು
ಇವರನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ಖಂಡಿಸುವಳು.
ಆಕೆಯು ಸೊಲೊ ೕನನ
ಾನವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಳು. ಆದರೆ
ಇಗೋ, ಸೊಲೊ ೕನನಿಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತ ಾದವನು ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. 32 ಾ್ಯ ಯ
ವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ ನಿನೆವೆ ಪಟ್ಟಣದವರು ಈ ಸಂತತಿಯವರೊಂದಿಗೆ ನಿಂತು ಇವರನು್ನ
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ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ಖಂಡಿಸುವರು.
ಅವರು
ೕನನು
ಕೇಳಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರು.
ೕನನಿಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತ ಾದವನು ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
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ಾರಿದ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
ಆದರೆ ಇಗೋ,

ದೇಹದ ಬೆಳಕು
ಮ ಾ್ತ 5:15; 6:22-23
33 “
ಾರೂ ದೀಪವನು್ನ ಹಚಿ್ಚ ಮರೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಕೊಳಗದೊಳ ಾಗಲಿ
ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆ
ಳಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಾಣಿಸುವಂತೆ ಆ ದೀಪವನು್ನ
ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡು ಾ್ತರಷೆ್ಟ. 34 ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ದೇಹಕೆ್ಕ ದೀಪ ಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನ
ಕಣು್ಣ ನೆಟ್ಟ ಗಿರು ಾಗ ಅದರಂತೆ ನಿನ್ನ ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ಬೆಳ ಾಗಿರುವುದು; ಅದು
ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿರು ಾಗ ಅದರಂತೆ ನಿನ್ನ ದೇಹವು ಕತ್ತ ಾಗಿರುವುದು. 35 ಆದುದರಿಂದ
ನಿನೊ್ನಳಗಿರುವ ಬೆಳಕೇ ಕತ್ತ ಾಗಿದೆ
ೕ ಏನೋ ನೋಡು. 36 ನಿನ್ನ ದೇಹವೆ ಾ್ಲ
ಬೆಳ ಾಗಿದು್ದ
ಾವುದೊಂದು
ಾಗದಲೂ್ಲ ಕತ್ತಲಿಲ್ಲ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ,
ದೀಪವು
ಹೊಳೆದು ನಿನಗೆ ಬೆಳಕನು್ನ ಕೊಡುವ ಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನ ದೇಹವು ಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಬೆಳ ಾಗಿರುವುದು” ಅಂದನು.
ಯೇಸು ಫರಿ ಾಯರ ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರ ದುಗುರ್ಣಗಳನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 23:1-36; ಾಕರ್ 12:38-40
37 ಯೇಸು
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಒಬ್ಬ ಫರಿ ಾಯನು ಆತನನು್ನ ಊಟಕೆ್ಕ
ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತನು ಒಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
38 ಆತನು ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತದ್ದನು್ನ ಆ ಫರಿ ಾಯನು ಕಂಡು
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟ ನು. 39 ಆದರೆ ಕತರ್ನು ಅವನಿಗೆ, “ಫರಿ ಾಯ ಾದ ನೀವು ಪಂಚ ಾತೆ್ರ
ತಟೆ್ಟ ಇವುಗಳ ಹೊರ ಾಗವನು್ನ ಶುಚಿ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ ಸರಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳ ಾಗವು
ದು ಾಶೆಯಿಂದಲೂ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. 40 ಬುದಿ್ಧಯಿಲ್ಲದವರೇ,
ಹೊರ ಾಗವನು್ನ
ಾಡಿ ಾತನು ಒಳ ಾಗವನೂ್ನ
ಾಡಿದನಲ್ಲವೇ. 41 ಹೇಗೂ
ಒಳಗಿರುವಂಥದನು್ನ ಾನಕೊಡಿರಿ, ಆಗ ಸಕಲವೂ ನಿಮಗೆ ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು.
42 “ಅ

್ಯ ೕ ಫರಿ ಾಯರೇ, ನೀವು ಪುದೀನ, ಮರುಗಪತೆ್ರ ಸ ಾಪು ಮುಂ ಾದ
ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಸೊಪು ್ಪ ಗಳಲಿ್ಲ ಹತ್ತರಲೊ್ಲಂದು ಾಲು ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ ಸರಿ, ಆದರೆ
ಾ್ಯ ಯವನೂ್ನ ದೇವರ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನೂ್ನ ಲ ಸದೆ ಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ
ಾಡದೆ, ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ.
43 “ಅ
್ಯ ೕ ಫರಿ ಾಯರೇ, ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನಗಳನೂ್ನ ಅಂಗಡಿ
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ವಂದನೆಗಳನೂ್ನ ನೀವು ಬಯಸುತಿ್ತೕರಿ. 44 ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು
ಹೇಳಲಿ, ನೆಲಸಮ ಾದ ಸ ಾಧಿಗಳ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ತಿರು ಾಡುವ
ಜನರಿಗೆ ಇವು ಸ ಾಧಿಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
45 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಧ
ೕರ್ಪದೇಶಕನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಬೋಧಕನೇ, ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನೂ್ನ ನಿಂದಿಸಿದ
ಾ ಾಯಿತು” ಎಂದು
ಹೇಳಲು, 46 ಆತನು, “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನೂ್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ?
ನೀವು ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೊರ ಾರದ ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಹೊರಿಸುತಿ್ತೕರಿ, ನೀ ಾದರೋ
ಆ ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಒಂದು ಬೆರಳಿನಿಂದಲೂ ಮುಟು್ಟ ವುದಿಲ್ಲ. 47 ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ

ಲೂಕನು 11:48

155

ಲೂಕನು 12:7

ಏನು ಹೇಳಲಿ? ನೀವು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗೋರಿಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತೕರಿ. ಅವರನು್ನ
ಕೊಂದವರು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರೇ. 48 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ನೀವೇ ಾ ಗ ಾಗಿರುವವರಲ್ಲದೆ ಅವರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡ
ಾ ಾಯಿತು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದರು, ನೀವು ಗೋರಿಗಳನು್ನ
49 ಆದುದರಿಂದ ದೇವರ
ಕಟು್ಟತಿ್ತೕರಿ.
ಾನವು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ‘ ಾನು
ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ ಅ ಸ್ತಲರನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು, ಅವರಲಿ್ಲ
50-51 ಹೀಗೆ
ಕೆಲವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವರು, ಕೆಲವರನು್ನ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವರು.’
ಲೋ ಾದಿಯಿಂದ ಸುರಿಸ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ರಕ್ತಕೂ ್ಕ ಅಂದರೆ, ಹೇಬೆಲನ
ರಕ್ತ
ದಲುಗೊಂಡು, ಯಜ್ಞವೇದಿಗೂ ದೇ ಾಲಯಕೂ ್ಕ ನಡುವೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ ್ಟ
ಜಕರೀಯನ ರಕ್ತದವರೆಗೂ ಈ ಸಂತತಿಯವರು ಲೆಕ್ಕಕೊಡಬೇ ಾಗುವುದು
ಎಂಬುದೇ. ೌದು, ಈ ಸಂತತಿಯವರೇ ಉತ್ತರಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪ ಷ ್ಟ ಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 52 ಅ
್ಯ ೕ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ, ದೈ ವಿಕ ಾನದ ಬೀಗದ ಕೈ ಯನು್ನ
ನಿಮ್ಮಲೆ್ಲೕ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವೂ ಒಳಕೆ್ಕ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ, ಒಳಕೆ್ಕ ಹೋಗ
ಬಯಸುವವರಿಗೂ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಿದೀರಿ” ಅಂದನು.
53 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂ

ಾಗ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ ಫರಿ ಾಯರೂ ಆತನನು್ನ
ಕಠಿಣ ಾಗಿ ಕೆಣಕಿ, ವಿರೋಧಿಸಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಆತನನು್ನ ಅ ಾ್ಡದಿಡಿ್ಡೕ
ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಾಡು ಾ್ತ, 54 ಆತನ ಾತಿನಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂ ತಪು ್ಪ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕೆಂದು
ಹೊಂಚು ಾಕುತಿ್ತದ್ದರು.

12
ಕಪಟತನದ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಮ ಾ್ತ 10:26-31
1 ಇಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಾವಿ ಾರು ಜನರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು ತುಳಿಯುವಷು್ಟ ಕೂಡಿಬಂದಿರ ಾಗಿ
ಯೇಸು
ದಲು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಫರಿ ಾಯರ
ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟ ನ ಬಗೆ್ಗ, ಅಂದರೆ ಅವರ ಕಪಟತನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ.
2 ಮರೆ
ಾಗಿರುವಂಥದು್ದ ವ್ಯ ಕ್ತ ಾಗುವುದು.
ರಹಸ್ಯ ಾಗಿರುವಂಥದು್ದ
ಪ್ರ ಕಟ ಾಗುವುದು. 3 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದಂಥದು ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ
ಕೇಳ ಾಗುವುದು. ಮತು್ತ ನೀವು ಕೋಣೆಗ ಳಗೆ ಪಿಸುಗುಟಿ್ಟದು್ದ ಾಳಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಾರ ಾಗುವುದು.
4 “ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ದೇಹವನು್ನ ಕೊಲು್ಲವವರಿಗೆ
ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಕೊಂದು ಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಹೆಚೆ್ಚೕನು ಾಡಲು ಅವರಿಂ ಾಗದು.
5 ಆದರೆ ನೀವು
ಾರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕೆಂದು ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಕೇಳಿ. ಸತ್ತ ಮೇಲೆ
ನರಕದೊಳಗೆ ಾಕುವ ಅಧಿ ಾರವು ಾ್ಳತನಿಗೆ ಹೆದರಬೇಕು.
ೌದು ಆತನಿಗೇ
ಭಯಪಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಒತಿ್ತಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 6 ಐದು ಗುಬಿ್ಬ ಗಳನು್ನ ಎರಡು ದುಡಿ್ಡಗೆ
ಾರು ಾ್ತರಲ್ಲ? ಆ ಾಗೂ್ಯ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ದೇವರು ಮರೆತುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
7 ಅಷು್ಟ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲುಗಳು ಸಹ ಎಲ್ಲವೂ ಎಣಿಕೆ ಾಗಿವೆ.
ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ಬಹಳ ಗುಬಿ್ಬ ಗಳಿಗಿಂತ ನೀವು ಹೆಚಿ್ಚ ನವರು.
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ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಾ
ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು
ಮ ಾ್ತ 10:32-33; 12:32; 10:19,20
8 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಾವನು ಮನುಷ ್ಯ ರ ಮುಂದೆ ಾನು
ನನ್ನ ವನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೋ, ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ಸಹ ಆ ವ್ಯ ಕಿ್ತಯನು್ನ
9 ಆದರೆ
ದೇವದೂತರ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ವನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವನು.
ಾವನು
ಮನುಷ ್ಯ ರ ಮುಂದೆ ಾನು ನನ್ನ ವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವನೋ ಅವನನು್ನ ಾನು
ದೇವದೂತರ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವೆನು. 10 ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನ
ವಿರುದ್ಧ
ಾತ ಾಡುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೆ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವುದು.
ಆದರೆ
11
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನನು್ನ ದೂಷಿಸಿದವನಿಗೆ ಕ್ಷ ಾಪಣೆಯಿಲ್ಲ.
ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಿಗೂ, ಸ ಾಮಂದಿರಗಳ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಎದುರಿಗೂ, ಅಧಿಪತಿಗಳ
ಎದುರಿಗೂ, ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾಗ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು? ಏನು
ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು? ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಎಂದು ಚಿಂತೆ ಾಡಬೇಡಿರಿ. 12 ಏಕೆಂದರೆ
ನೀವು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ಆ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲಯೇ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವನು”
ಅಂದನು.
ಬುದಿ್ಧಯಿಲ್ಲದ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನ ಾಮ್ಯ

ಆಗ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು, “ಬೋಧಕನೇ, ತಂದೆಯ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ನನಗೆ
ಾಲು ಾಡುವಂತೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಿಗೆ ಹೇಳು” ಎಂದು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು,
14 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಮನುಷ ್ಯ ನೇ, ನನ್ನ ನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯ ಾ್ನ ಗಿ
ಅಥ ಾ
ಾಲು ಾಡುವವನ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿದವ ಾರು?”
ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿ, 15 ಜನರಿಗೆ, “ಎ ಾ್ಲ ದು ಾಶೆಗಳಿಂದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿದು್ದ
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ಎಷು್ಟ ಆಸಿ್ತಯಿದ್ದರೂ ಅದು ಅವನಿಗೆ
ಜೀ ಾ ಾರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಹೇಳಿದನು.
16 ಅದೇನೆಂದರೆ “ಒ ಾ್ಬ ನೊಬ್ಬ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸಮೃ ದಿ್ಧ
ಾಗಿ
ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಿತು. 17 ಆಗ ಅವನು ತನೊ್ನಳಗೆ, ‘ ಾನೇನು ಾಡಲಿ? ನನ್ನ ಬೆಳೆಯನು್ನ
ತುಂಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ?’ ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ, 18 ‘ಒಂದು ಕೆಲಸ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಕಣಜಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಣಜಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟ ಸುವೆನು. ಅಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ದವಸ ಾನ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಸರಕುಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಟು್ಟ,
19 ನನ್ನ ಜೀ ಾತ್ಮಕೆ ್ಕ, ಜೀವವೇ, ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಸರಕು ನಿನಗೆ
ಬಂದಿದೆ, ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೋ, ಊಟ ಾಡು, ಕುಡಿ, ಸುಖಪಡು ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು’
ಅಂದುಕೊಂಡನು.
20 “ಆದರೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, ‘ಬುದಿ್ಧಹೀನನೇ, ಈ ಾತಿ್ರ ಯೇ ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ
ನಿನಿ್ನಂದ ಕೇಳಲ್ಪಡುವುದು. ಆಗ ನೀನು ಕೂಡಿಸಿಟಿ್ಟರುವುದು
ಾರಿ ಾಗುವುದು?’
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 21 ತನಗೋಸ ್ಕರ ಹಣವನು್ನ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿಟು್ಟಕೊಂಡು ದೇವರ
ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗದೆ ಇರುವವನು ಅವನಂತೆಯೇ ಇ ಾ್ದನೆ”
ಅಂದನು.
13
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ಇದಲ್ಲದೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಈ ಾರಣದಿಂದ
ಾ್ರ ಣ ಾರಣೆಗೆ ಏನು ಊಟ ಾಡಬೇಕು? ದೇಹ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಏನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಎಂದು ಚಿಂತೆ ಾಡಬೇಡಿರಿ ಎಂಬು ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 23 ಊಟಕಿ್ಕಂತ
ಾ್ರ ಣವೂ ಉಡುಪಿಗಿಂತ ದೇಹವು ಮೇ ಾದದು. 24 ಾಗೆಗಳನು್ನ ಗಮನಿಸಿರಿ.
ಅವು ಬಿತು್ತವುದಿಲ್ಲ, ಕೊಯು್ಯ ವುದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಉ ಾ್ರ ಣವೂ ಇಲ್ಲ, ಕಣಜವೂ
ಇಲ್ಲ; ಆ ಾಗೂ್ಯ ದೇವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಾಕಿಸಲಹು ಾ್ತನೆ. ಹಕಿ್ಕಗಳಿಗಿಂತ ನೀವು
ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಿ್ಚ ನವರಲ್ಲವೇ. 25 ಚಿಂತಿಸಿ, ಚಿಂತಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಾವಧಿಯನು್ನ
ಒಂದು
ಳದಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಲು*ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾರಿಂ ಾದೀತು? 26 ಇಂಥ ಅಲ್ಪ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಲು ನೀವು ಆಸಕ್ತ ಾಗಿರ ಾಗಿ ಉಳಿದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
27 ಅಡವಿಯ ಹೂವುಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ರೀತಿಯನು್ನ
ಚಿಂತೆ ಾಡುವುದೇಕೆ?
ಲಕ್ಷ ್ಯ ವಿಟು್ಟ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿರಿ; ಅವು ದುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ನೂಲುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ
ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ಸವರ್ ವೈ ಭವದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದಗಲೂ, ಈ ಅಡವಿಯ
ಹೂವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದರಷೂ್ಟ ಸುಂದರ ಾದ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 28 ಎಲೈ ಅಲ್ಪ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳೇ, ಈ ಹೊತು್ತ ಇದು್ದ ಾಳೆ
ಒಲೆಯ ಾ ಾಗುವ ಅಡವಿಯ ಹುಲಿ್ಲಗೆ ದೇವರು ಈ ಪ್ರ ಾರ ಉಡಿಸಿದರೆ
ಅದಕಿ್ಕಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ನಿಮಗೆ ಉಡಿಸಿ ತೊಡಿಸುವನು. 29 ಏನು ಊಟ
ಾಡಬೇಕು? ಏನು ಕುಡಿಯಬೇಕು? ಎಂದು ತವಕಪಟು್ಟ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ.
30 ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಕುರಿತು ಇಹಲೋಕದ ಜನಗಳು ಅಲೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಇವು ನಿಮಗೆ
ಅವಶ್ಯ ವೆಂದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 31 ನೀ ಾದರೋ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ
ತವಕಪಡಿರಿ. ಇದರ ಕೂಡ ಅವೂ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವವು. 32 ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡೇ,
ಹೆದರಬೇಡ; ಆ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ನಿಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು
ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 33 ನಿಮಗಿರುವುದನು್ನ
ಾರಿಬಿಟು್ಟ ಾನಧಮರ್
ಾಡಿರಿ. ನಶಿಸದ ಹಣಚೀಲಗಳನು್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಲಯ ಾಗದ
ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅದನು್ನ ಕದಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕಳ್ಳ ನು ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರ ಾರನು.
ಅವು ನುಸಿ ಹಿಡಿದು ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 34 ನಿಮ್ಮ ಗಂಟು ಇದ್ದಲಿ್ಲಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ
ಇರುತ್ತದಷೆ್ಟ.
22
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35 “ನಿಮ್ಮ ನಡುಗಳು ಕಟಿ್ಟರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ದೀಪಗಳು ಆರದಂತೆ ಉರಿಯು ಾ್ತ ಇರಲಿ.
36 ನೀವಂತೂ ತಮ್ಮ ಯಜ ಾನನು
ಾ ಾಗ ಮದುವೆ ಔತಣ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು
ಹಿಂತಿರುಗುವನೋ ಎಂದು ಾಯುವಂಥ ಮತು್ತ ಆತನು ತಟಿ್ಟದ ಕೂಡಲೆ ಾಗಿಲನು್ನ
ತೆರೆಯಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವಂಥ ಆಳುಗಳಂತೆ ಇರಿ. 37 ಯಜ ಾನನು ಬಂದು ಾವ
ಆಳು ಎಚ್ಚರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವನೋ ಆ ಆಳುಗಳೇ ಧನ್ಯ ರು. ಏಕೆಂದರೆ,
ಯಜ ಾನನೇ ನಡುಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಆ ಆಳುಗಳನು್ನ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ, ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಊಟವನು್ನ ಬಡಿಸುವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
*

12:25 ಜೀವ ಾವಧಿಯನು್ನ ಒಂದು
ಬೆಳೆಯುವುದು.
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38 ಯಜ

ಾನನು ಬರು ಾಗ ನಡು ಾತಿ್ರ ಾಗಿರಲಿ, ಮುಂಜಾವ ಾಗಿರಲಿ, ಆತನು
ಬರು ಾಗ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಆಳುಗಳು ಧನ್ಯ ರು. 39 ಕಳ್ಳ ನು ಬರುವ
ಗಳಿಗೆಯು ಮನೆ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ, ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಕ ಾ್ನ ಾಕಗೊಡಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 40 ಅದುದರಿಂದ ನೀವು
ಸಹ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ. ನೀವು ನೆನಸದ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ಬರು ಾ್ತನೆ”
ಅಂದನು.
41 ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು, “ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ಈ
ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ನಮಗೆ
ಾತ್ರ
ಹೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕ
ೕ ಅಥ ಾ ಎಲ್ಲರಿಗೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು,
ಕತರ್ನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಹೊತು್ತ ಹೊತಿ್ತಗೆ ಅವಶ್ಯ ಕತೆಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ
ಅಳೆದು ಕೊಡುವುದ ಾ ್ಕಗಿ ಯಜ ಾನನು ತನ್ನ ಆಳುಗಳ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿದ
ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ವಿವೇಕಿಯೂ ಆದ ಮೇಲಿ್ವ ಚಾರಕ
ಾರು? 43 ಯಜ ಾನನು
ಬಂದು
ಾವ ಆಳು ಹೀಗೆ
ಾಡುವುದನು್ನ ಾಣುವನೋ ಆ ಆಳು ಧನ್ಯ ನು.
44 ಅಂಥವನನು್ನ ಅವನು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಆಸಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರಿ
ಾಗಿ ನೇಮಿಸುವನು
ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 45 ಆದರೆ ಆ ಆಳು, ನನ್ನ ಯಜ ಾನನು
ಬರುವುದಕೆ್ಕ ತಡ ಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡು
ಗಂ ಾಳು ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳನು್ನ ಹೊಡೆಯುವುದಕೂ ್ಕ ತೊಂದರೆಕೊಡುವುದಕೂ ್ಕ
ಮತು್ತ ಅಮಲೇರುವಷು್ಟ ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವುದಕೂ ್ಕ ತೊಡಗಿದರೆ, 46 ಅವನು
ನೆನಸದ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ತಿಳಿಯದ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಆ ಆಳಿನ ಯಜ ಾನನು
ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಕಠಿಣ ಾದ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆಗೂ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತರಿಗೆ ಆಗತಕ್ಕ
ಗತಿಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ನೇಮಿಸುವನು. 47 ತನ್ನ ಯಜ ಾನನ ಇ ಾ್ಟಥರ್ವನು್ನ ಆಳು
ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅಜಾಗರೂಕ ಾಗಿ ಅವನ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ
48 ತಿಳಿಯದೆ ಅಜಾಗರೂಕ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಕಠಿಣ ಾದ ಶಿ ಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವನು.
ಕಡಿಮೆ ಶಿ ಗೆ ಗುರಿ ಾಗು ಾ್ತನೆ.
ಾವನಿಗೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ
ೕ
ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಾಗಿ ನಿರೀ ಸಲ್ಪಡುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ
ಾವನ ವಶಕೆ್ಕ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದೆ
ೕ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಕೇಳಲ್ಪಡುವುದು.
42

ಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ವಿಭಜನೆಗಳು
ಮ ಾ್ತ 10:34-36
49 “ ಾನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ಾಕಬೇಕೆಂದು ಬಂದೆನು.
50 ಆದರೆ
ಅದು ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಹತಿ್ತಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಸಂತೋಷ.
ಾನು ಹೊಂದತಕ್ಕ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಒಂದುಂಟು, ಅದು ನೆರವೇರುವ ತನಕ
51
ನನಗೆ ನೆಮ್ಮ ದಿಯಿಲ್ಲ.
ಾನು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನವನು್ನಂಟು
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆನೆಂದು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? ಅದಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಭಿನ್ನ ಭೇದಗಳನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವದಕೆ್ಕ ಬಂದೆನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಒತಿ್ತ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 52 ಹೇಗೆಂದರೆ,
ಒಂದೇ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಐದು ಮಂದಿ
ಳಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಮೂವರು,
ಮೂವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಏಳುವರು. 53 ಮಗನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ತಂದೆಯು, ತಂದೆಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಮಗನು, ಮಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಾಯಿಯು, ಾಯಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಮಗಳು, ಸೊಸೆಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಅತೆ್ತಯು.
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ಅತೆ್ತಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಸೊಸೆಯು ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನ ಭೇದವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ
ಹೋಗುವರು” ಅಂದನು.

ಾಲದ ಅಥೈ ರ್ಸುವಿಕೆ
ಮ ಾ್ತ 16:2,3
54 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೇಸು ಜನಸಮೂಹಕೆ್ಕ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ೕಡ ಏಳುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ,
ಾಗೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. 55 ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಾಳಿ ಬೀಸ ಾಗಿ ಸೆಕೆ ಹುಟು್ಟತ್ತದೆ
ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ. ಅದೂ ಾಗೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. 56 ಕಪಟಿಗಳೇ, ನೀವು ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳ
ಲಕ್ಷಣಗಳನು್ನ ಸರಿ ಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಲಿ್ಲರಿ, ಆದರೆ ಪ್ರ ಸು್ತತ ಾಲವನು್ನ ವಿವರಿಸುವ
ಾಮಥ್ಯ ರ್ವನು್ನ ಹೊಂದದೆ ಹೋಗಿದಿ್ದ ಾ?
ಪ್ರ ತಿ ಾದಿ
ಂದಿಗೆ ಸಂ ಾನ
ಮ ಾ್ತ 5:25,26
57 “ಇದಲ್ಲದೆ
ಾ್ಯ ಯ ಾದದು್ದ
ಾವುದೆಂದು ನೀವೇ
ಾಕೆ ತೀ ಾರ್ನ
58 ನೀನು ಪ್ರ ತಿ ಾದಿಯ ಸಂಗಡ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ?
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ
ಾರಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಜಗಳವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಎಳಕೊಂಡು
ಹೋ ಾನು. ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸೆರೆ ಯಜ ಾನನ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಾನು.
ಸೆರೆಯಜ ಾನನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿ ಾನು. 59 ನೀನು ಕೊನೆಯ
ಾಸನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ತೀರಿಸುವವರೆಗೂ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲವೆಂದು
ಾನು ನಿನಗೆ ಒತಿ್ತ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು.

13
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡಿರಿ ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಾಶ ಾಗುವಿರಿ
ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೇಸುವಿನ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲದು್ದ, ಪಿ ಾತನು
ಗಲಿ ಾಯದವರ ರಕ್ತವನು್ನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಬಲಿಗಳ ಸಂಗಡ ಬೆರಸಿದನೆಂದು
ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 2 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಆ ಗಲಿ ಾಯದವರು ಇಂ ಾ
ಕೊಲೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಗಲಿ ಾಯದವರಿಗಿಂತ
ಾಪಿಷ್ಠರೆಂದು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? 3 ಾಗೆ ಾವಿಸಕೂಡದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಂತೆ
ಾಶ ಾಗುವಿರಿ. 4 ಇಲ್ಲವೆ ಸಿಲೊ ಾಮಿನಲಿ್ಲ ಗೋಪುರ ಬಿದು್ದ ಸತ್ತ ಆ ಹದಿನೆಂಟು
ಮಂದಿಯು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗಿಂತಲೂ
ಕೆಟ್ಟ ವರೆಂದು ನೀವು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? 5 ಾಗಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಂತೆ
ಾಶ ಾಗುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
1

ಫಲ ಕೊಡದ ಅಂಜೂರಮರದ ಾಮ್ಯ
ಆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಒಂದು ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಹೇಳಿದನು. ಅದೇನೆಂದರೆ, “ಒಬ್ಬ ನು
ತನ್ನ ಾ್ರ ಯ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಗಿಡವನು್ನ ನೆಡಿಸಿದನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ
6
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ನಂತರ ಅವನು ಆ ಮರದಲಿ್ಲ ಹಣ್ಣ ನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಬಂದನು.
ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.
7 ಬಳಿಕ ಅವನು ತೋಟ ಾರನಿಗೆ, ‘ನೋಡು, ಾನು ಮೂರು ವಷರ್ದಿಂದಲೂ ಈ
ಅಂಜೂರದ ಮರದಲಿ್ಲ ಹಣ್ಣ ನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ; ಆದರೂ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.
ಇದನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕು. ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಯು
ಾಕೆ ವ್ಯ ಥರ್ ಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 8 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ತೋಟ ಾರನು, ‘ಯಜ ಾನನೇ ಈ ವಷರ್ವೂ ಇದನು್ನ
ಬಿಡು, ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಾನು ಇದರ ಸುತ್ತಲು ಅಗೆದು ಗೊಬ್ಬರ ಾಕುತೆ್ತೕನೆ. 9 ಮುಂದೆ
ಅದರಲಿ್ಲ ಹಣು್ಣ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕಬಹುದು’ ” ಎಂದು
ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು.
ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಗೂನಿ

10

ಾದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ

ಾಡಿದು್ದ

ಒಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಒಂದು ಸ ಾಮಂದಿರದೊಳಗೆ
ಉಪದೇಶ ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 11 ಅಲಿ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ದು ಾತ್ಮ ನಿಂದ
ಾಧಿತ ಾಗಿ ಬೆನು್ನ ಬಗಿ್ಗ ಹೋಗಿ ಗೂನಿ ಾಗಿದು್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಾದರೂ ಮೈ ಯನು್ನ
12 ಯೇಸು ಆಕೆಯನು್ನ
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತ್ತ ಾರದೆ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಇದ್ದಳು.
ನೋಡಿ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಆಕೆಗೆ, “ನಿನ್ನ ರೋಗವು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಯಿತು” ಎಂದು
ಹೇಳಿ 13 ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈ ಗಳನಿ್ನಟ ್ಟ ನು. ಇಟ್ಟಕೂಡಲೆ ಆಕೆ ನೆಟ್ಟ ಾದಳು,
ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದಳು. 14 ಆದರೆ ಆ ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧಿ ಾರಿಯು ನಡೆದ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವ ಸ್ಥ
ಾಡಿದನ ಾ್ಲ ಎಂದು
ಸಿಟು್ಟ ಗೊಂಡು ಜನರಿಗೆ, “ಕೆಲಸ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಆರು ದಿನಗಳು ಅವೆಯಷೆ್ಟ. ಆ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಬಂದು ಾಸಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಬೇಡ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 15 ಆ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಕತರ್ನು ಅವನಿಗೆ, “ಕಪಟಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಎತ್ತ ಾ್ನ ಗಲಿ ಕತೆ್ತಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಗೋದಲಿಯಿಂದ
ಬಿಚಿ್ಚ ನೀರು ಕುಡಿಸುವುದ ಾ ್ಕಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾ್ತನಲ್ಲವೇ. 16 ಾ ಾದರೆ
ಹದಿನೆಂಟು ವಷರ್ಗಳ ತನಕ ಸೈ ಾನನು ಕಟಿ್ಟ
ಾಕಿದ್ದವಳೂ ಅಬ್ರ ಾಮನ
ವಂಶದವಳೂ ಆಗಿರುವ ಈಕೆಯನು್ನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಈ ಬಂಧನದಿಂದ
ಬಿಡಿಸ ಾರದೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 17 ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಆತನು ಹೇಳುತಿ್ತರ ಾಗಿ
ಆತನ ವಿರೋಧಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅವ ಾನಿತ ಾದರು. ಗುಂಪು ಕೂಡಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಆತನಿಂ ಾಗುತಿ್ತದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಮಹ ಾ್ತದ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.
ಾಸಿವೆ ಾಳಿನ ಾಗೂ ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟ ನ ಾಮ್ಯ
ಮ ಾ್ತ 13:31-33; ಾಕರ್ 4:30-32
18 ತರು ಾಯ ಯೇಸು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ,
“ದೇವರ
ಾಜ್ಯ ವು ಏನನು್ನ
ಹೋಲುತ್ತದೆ? ಅದನು್ನ ಾನು
ಾವುದಕೆ್ಕ ಹೋಲಿಸಲಿ? 19 ಅದು ಾಸಿವೆ
ಾಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ತನ್ನ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಾಕಿದನು. ಅದು ಬೆಳೆದು ಮರ ಾಯಿತು. ಮತು್ತ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ
ಾ ಾಡುವ ಪ ಗಳು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಗೂಡು ಕಟಿ್ಟದವು” ಅಂದನು.
ಆತನು ಇನೂ್ನ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಾನು
ಾವುದಕೆ್ಕ
21
ಹೋಲಿಸಲಿ?
ಅದು ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟ ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ಅದನು್ನ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು
20
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ತೆಗೆದು ಮೂರು ಸೇರು ಹಿಟಿ್ಟ ನಲಿ್ಲ ಕಲಸಿಡಲು ಆ ಹಿಟೆ್ಟ ಾ್ಲ ಹುಳಿ
ಅಂದನು.
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ಾಯಿತು”

ಇಕ್ಕಟಾ ್ಟದ ಾಗಿಲು
ಮ ಾ್ತ 7:13,14,21-23
22 ಯೇಸು ಊರೂರಿಗೂ
ಾ್ರ ಮ ಾ್ರ ಮಕೂ್ಕ ಹೋಗಿ ಉಪದೇಶ
ಾಡು ಾ್ತ
23
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಆಗ ಒಬ್ಬ ನು, “ಕತರ್ನೇ, ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರೋ?”
ಎಂದು ಕೇಳಲು, 24 ಆತನು ಅವರಿಗೆ,
“ಇಕ್ಕಟಾ ್ಟದ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಸಪಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ
ಬಹು ಜನರು ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನೋಡುವರು. ಆದರೆ ಅವರಿಂ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 25 ಮನೆ ಯಜ ಾನನು ಎದು್ದ ಾಗಿಲು ಮುಚಿ್ಚದ
ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೊರಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಾಗಿಲು ತಟಿ್ಟ, ‘ಕತರ್ನೇ ನಮಗೆ ಾಗಿಲು
ತೆರೆಯಿರಿ’ ಎಂದು ಾಗಿಲು ಬಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗು ಾಗ ಅವನು, ‘ನೀವು
ಎಲಿ್ಲಯವರೋ? ನಿಮ್ಮ ಗುರುತು ನನಗಿಲ್ಲ’ ಅಂ ಾನು 26 ಅದಕೆ್ಕ ನೀವು, ‘ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡ ಾವು ಊಟ ಾಡಿದೆವು, ಕುಡಿದೆವು, ನಮ್ಮ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಉಪದೇಶ
ಾಡಿದಿ್ದ’ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗುವಿರಿ. 27 ಆದರೆ ಅವನು, ‘ನೀವು
ಎಲಿ್ಲಯವರೋ? ನಿಮ್ಮ ಗುರುತು ನನಗಿಲ್ಲ. ಅಧಮರ್ ಾಡುವ ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿರಿ’ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಅನು್ನ ವನು.
28 ಅಬ್ರ ಾಮ, ಇ ಾಕ,
ಾಕೋಬರು ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ದೇವರ
ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವುದನೂ್ನ ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಾತ್ರ ಹೊರಗೆ
ಾಕ ಾಗುವುದು ಅಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೋ ಾಟವೂ ಕಟಕಟನೆ ಹಲು್ಲ ಕಡಿ
ೕಣವೂ
29 ಇದಲ್ಲದೆ ಪೂವರ್ ಪಶಿ್ಚಮ ಉತ್ತರ ದ ಣಗಳಿಂದಲೂ
ಉಂಟಾಗುವವು.
ಜನರು ಬಂದು ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಔತಣಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು. 30 ಇಗೋ
ಕಡೆಯವ ಾಗಿರುವ ಕೆಲವರು
ದಲಿನವ ಾಗುವರು.
ದಲಿನವ ಾಗಿರುವ
ಕೆಲವರು ಕಡೆಯವ ಾಗುವರು” ಅಂದನು.
ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದುಃಖಪಟಿ್ಟದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 23:37-39
31 ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಫರಿ ಾಯರು ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ,
“ನೀನು ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗು, ಹೆರೋದನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಲು, 32 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಹೋಗಿ ‘ಇಗೋ,
ಾನು
ಈಹೊತು್ತ ಾಳೆ ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸು ಾ್ತ ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡು ಾ್ತ ಇದು್ದ,
ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಿದಿ್ಧಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಆ ನರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ. 33 ಹೇಗೂ
ಾನು ಈ ಹೊತು್ತ ಾಳೆ ಾಡಿದು್ದ ಸಂಚಾರ
ಾಡಬೇಕು. ಪ್ರ ಾದಿ ಾದವನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಕೂಡದಷೆ್ಟ.
34 ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ಯೆರೂಸಲೇಮೇ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಾ್ರ ಣ ತೆಗೆಯುವವಳೇ,
ದೇವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ವರನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲು್ಲವವಳೇ, ಕೋಳಿ ತನ್ನ
ಮರಿಗಳನು್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ನನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಾರಿ ಮನಸಿ್ಸ ತು್ತ ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು! 35 ನೋಡಿರಿ,
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯು ಾಳುಬೀಳುವುದು. ‘ಕತರ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರುವವನು ಧನ್ಯ ನು’
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ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುವ ವರೆಗೂ ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

14

ಯೇಸು ಜಲೋದರ ರೋಗಿಯನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥಪಡಿಸಿದು್ದ
1 ಆತನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಫರಿ ಾಯರ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನ ಮನೆಗೆ
ಊಟಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ ಅವರು ಆತನನು್ನ ಹೊಂಚಿನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. 2 ಆಗ ಯೇಸು
ತನೆ್ನದುರಿಗೆ ಜಲೋದರವುಳ್ಳ* ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ, 3 “ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಲಿ್ಲ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡುವುದು ಸರಿ
ೕ ಅಥ ಾ ಸರಿಯಲ್ಲ ೕ?”
ಎಂದು
4 ಅವರು ಸುಮ್ಮ ನೇ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರನೂ್ನ ಫರಿ ಾಯರನೂ್ನ ಕೇಳಿದನು.
ಇರಲು ಆತನು ಅವನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅವನನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿ, 5 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾವನೊಬ್ಬ ನ ಮಗ ಾಗಲಿ ಎ ಾ್ತಗಲಿ ಾವಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದರೆ ಅವನು ತಡ ಾಡದೆ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಾ್ಲದರೂ ಮೇಲಕೆ್ಕ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇ?”
ಎಂದು ಅವರನು್ನ
6
ಕೇಳಿದನು. ಅವರು ಅದಕೆ್ಕ ಉತ್ತರಕೊಡ ಾರದೆ ಇದ್ದರು.
ನಮ್ರ ತೆ ಮತು್ತ ಅತಿಥಿ ಸ ಾ್ಕರ
ಊಟಕೆ್ಕ ಕರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಪಂಕಿ್ತಯ ಮುಖ್ಯ ಾ್ಥನವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ
ನೋಡಿ ಯೇಸು ಒಂದು ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಹೇಳಿದನು. 8 ಅದೇನೆಂದರೆ, “ ಾವ ಾದರೂ
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಮದುವೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಕರೆದರೆ ಪಂಕಿ್ತ
ಳಗೆ ಮುಖ್ಯ
ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನಗಿಂತ
ೌರವವುಳ್ಳವನನು್ನ ಅವನು
ಕರೆದಿರಬಹುದು 9 ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ನೂ್ನ ಅವನನೂ್ನ ಕರೆದವನು ಬಂದು, ‘ಇವನಿಗೆ
ಸ್ಥಳ ಬಿಡು’ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳು ಾಗ ನೀನು ಾಚಿಕೊಂಡು ಕಡೆಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಿ. 10 ಆದರೆ
ಾವ ಾದರೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕರೆ ಾಗ
ನೀನು ಹೋಗಿ ಕಡೆಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೋ. ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕರೆದವನು
ಬಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೋಡಿ, ‘ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ಇನೂ್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಾ’ ಅನು್ನ ವನು. ಆಗ ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡ ಕುಳಿತಿರುವವರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ೌರವ ದೊರಕುವುದು. 11 ತನ್ನ ನು್ನ
ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವನು, ತನ್ನ ನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವವನು
ಹೆಚಿ್ಚ ಸಲ್ಪಡುವನು” ಅಂದನು.
12 ಆತನು ತನ್ನ ನು್ನ ಊಟಕೆ್ಕ ಕರೆದವನಿಗೆ ಸಹ ಒಂದು
ಾತು ಹೇಳಿದನು;
ಅದೇನೆಂದರೆ, “ನೀನು ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನ ದ ಊಟಕೆ್ಕ ಅಥ ಾ ಾಯಂ ಾಲದ ಊಟಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ
ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಾ್ನ ಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರ ಾ್ನ ಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಬಂಧು ಾಂಧವರ ಾ್ನ ಗಲಿ,
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದ ನೆರೆಯವರ ಾ್ನ ಗಲಿ ಕರೆಯಬೇಡ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು
ಸಹ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕರೆ ಾರು, ಮತು್ತ ನಿನಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ಗೆಮು ಾ್ಯ ಗುವುದು.
13 ಆದರೆ ನೀನು ಔತಣ
ಾಡಿಸು ಾಗ ಬಡವರು, ಅಂಗಹೀನ ಾದವರು,
ಕುಂಟರು, ಕುರುಡರು ಇಂಥವರನು್ನ ಕರೆ, 14 ಆಗ ನೀನು ಧನ್ಯ ಾಗುವಿ. ಏಕೆಂದರೆ,
ಅವರು ನಿನಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ ಏನು
ಾಡಲೂ ಇಲ್ಲದವರು.
ನೀತಿವಂತರು
ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದು ಾಗ ನಿನಗೆ ಪ್ರ ತಿಫಲ ದೊರಕುವುದು.”
7

*

14:2 ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ರೋಗ
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ಮ ಾ ಔತಣದ ಾಮ್ಯ
ಮ ಾ್ತ 22:1-10
15 ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ, “ದೇವರ
ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡುವವನೇ ಧನ್ಯ ನು” ಎಂದು ಹೇಳಲು, 16 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಮ ಾ ಔತಣ
ಾಡಿಸಿ ಅನೇಕರನು್ನ
17
ಆಮಂತಿ್ರ ಸಿದನು. ಊಟವು ಸಿದ್ಧ ಾ ಾಗ, ಅವನು ಊಟಕೆ್ಕ ಆ ಾ್ವ ನಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವರ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ಈಗ ಔತಣವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕು’ ಎಂದು
ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ತನ್ನ ಆಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 18 ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ
ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ನೆವ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗಿದರು.
ದಲನೆಯವನು ಆ ಆಳನು್ನ
ನೋಡಿ, ‘ ಾನು ಒಂದು ಹೊಲವನು್ನ ಕ್ರ ಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ, ಅದನು್ನ
ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇ ಾಗಿದೆ.
ನನ್ನ ನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.
19 ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನು, ‘ ಾನು ಐದು
ೕಡಿ ಎತು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ಅವುಗಳನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನ ನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು
20 ಇನೊ್ನ ಬ ್ಬ ನು, ‘ ಾನು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.
ಆದುದರಿಂದ ಾನು ಬರುವುದ ಾ ್ಕಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಅಂದನು. 21 ಆ ಆಳು ಬಂದು
ತನ್ನ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ಮನೆಯ ಯಜ ಾನನು
ಸಿಟು್ಟ ಗೊಂಡು ಆಳಿಗೆ, ‘ನೀನು ತಟ್ಟ ನೆ ಈ ಊರಿನ ಬೀದಿಬೀದಿಗೂ ಸಂದುಸಂದಿಗೂ
ಹೋಗಿ ಬಡವರು, ಅಂಗಹೀನರು, ಕುರುಡರು, ಕುಂಟರು, ಇಂಥವರನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 22 ಬಳಿಕ ಆ ಆಳು, ‘ಅ ಾ್ಯ, ನೀನು
ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟಂತೆ
ಾಡಿ ಾ್ದಯಿತು. ಆದರೂ ಇನೂ್ನ ಸ್ಥಳ ಉಳಿದಿದೆ’ ಅಂದನು.
23 ಆಗ ಆ ಯಜ ಾನನು ತನ್ನ ಆಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ‘ನೀನು
ಾದಿಗಳಿಗೂ
ಬೀದಿಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದವರನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಡಿ ಒಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಾ, ನನ್ನ ಮನೆ ತುಂಬಲಿ. 24 ಆದರೆ ಔತಣಕೆ್ಕ
ದಲು ಆಮಂತಿ್ರ ಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಾನು ಾಡಿಸಿದ ಅಡಿಗೆಯ ರುಚಿಯನು್ನ ಸವಿಯ ಾರದು’ ಎಂದು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು.
ಶಿಷ ್ಯ ತ ್ವದ ಬೆಲೆ
ಮ ಾ್ತ 10:37-38
25 ಬಹು ಜನರು ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಹೋಗು ಾ್ತ ಇರಲು
ಆತನು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, 26 “ ಾವ ಾದರೂ
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು,
ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರು ಇವರನೂ್ನ ತನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಸಹ ಹಗೆ ಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವನು ನನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಿರ ಾರನು. 27
ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರದ ಹೊರತು ಅವನು ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಿರ ಾರನು. 28 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾವ ಾದರೂ ಒಂದು ಗೋಪುರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಬೇಕೆಂದು
ೕಚಿಸಿದರೆ
ಅವನು
ದಲು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ಅದಕೆ್ಕ ಎಷು್ಟ ಖಚುರ್ ಆದೀತು,
ಅದನು್ನ ತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಾ ಾಗುವಷು್ಟ ಹಣ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಇದೆ
ೕ ಎಂದು
29
ಲೆಕ್ಕ ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?
ಹೀಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಾಡದೆ ಅದಕೆ್ಕ ಅಸಿ್ತ ಾರ ಾಕಿದ ಮೇಲೆ
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30 ‘ಈ

ಆ ಕೆಲಸವನು್ನ ಪೂರೈ ಸ ಾರದೆ ಹೋದರೆ ನೋಡುವವರೆಲ್ಲರು,
ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಕಟಿ್ಟ ಸುವುದಕ್ಕಂತೂ ತೊಡಗಿದನು, ಕೆಲಸಪೂರೈ ಸ ಾರದೆ ಹೋದನು’ ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಾಸ್ಯ ಾ ಾರು. 31 ಇಲ್ಲವೆ
ಾವ ಅರಸ ಾದರೂ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ಅರಸನ
ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ದಂಡು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವವನನು್ನ ಾನು ಹತು್ತ ಾವಿರ ದಂಡಿನಿಂದ ಎದುರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಶಕ್ತ ಾಗುವೆನೋ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆಲೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ?
32
ಾನು ಶಕ್ತನಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬರುವ ಅರಸನು ಇನೂ್ನ ದೂರದಲಿ್ಲರು ಾಗಲೇ
ಾಯ ಾರಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಸಂ ಾನಕೆ್ಕ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.
33 ಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾವನೇ ಆಗಲಿ ತನಗಿರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬಿಟು್ಟ ಬಿಡದೆ ಹೋದರೆ
ಅವನು ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಿರ ಾರನು.
ಸಪೆ್ಪ ಾದ ಉಪು ್ಪ
ಮ ಾ್ತ 5:13; ಾಕರ್ 9:50
34 “ಉಪ್ಪಂತೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಪ ಾಥರ್ವೇ. ಉಪು ್ಪ ಸಪ್ಪ ಾದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಇ ಾ್ನ ತರಿಂದ
ರುಚಿಬರಿಸಲು ಾಧ್ಯ? 35 ಅದು ಭೂಮಿ ಾದರೂ ತಿಪೆ್ಪ ಾದರೂ ಉಪ
ೕಗಕೆ್ಕ
ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನು್ನ ಹೊರಗೆ ಬಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು
ಕೇಳಲಿ” ಅಂದನು.

15

ಕಳೆದುಹೋದ ಕುರಿಯ ಾಮ್ಯ
ಮ ಾ್ತ 18:12-14
1 ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಎ ಾ್ಲ ಸುಂಕದವರೂ ಾಪಿಗಳೂ
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. 2 ಫರಿ ಾಯರೂ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ, “ಇವನು ಾಪಿಗಳನು್ನ
ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು
ಗೊಣಗುಟು್ಟತಿ್ತದ್ದರು.
3 ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು
ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಹೇಳಿದನು. 4 ಅದೇನೆಂದರೆ,
“ನಿ ್ಮಳಗೆ
ಾವ ಮನುಷ ್ಯ ಾದರೂ ತನಗೆ ನೂರು ಕುರಿಗಳಿರ ಾಗಿ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಕಳೆದುಹೋದರೆ ಅವನು ತೊಂಬತೊ್ತಂಬತ್ತನೂ್ನ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ
ಕಳೆದುಹೋದದು್ದ ಸಿಕು ್ಕವ ತನಕ ಅದನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗದೆ ಇ ಾ್ದನೆಯೇ?
5 ಸಿಕಿ್ಕದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು, 6 ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೆ್ನೕಹಿತರನೂ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿ,
‘ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದ ಕುರಿ ಸಿಕಿ್ಕತು, ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ’ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳುವನಲ್ಲವೇ. 7 ಅದರಂತೆ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಅವಶ್ಯ ವಿಲ್ಲದ ತೊಂಬತೊ್ತಂಬತು್ತ ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರಿಗಿಂತ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ
ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವ ಒಬ್ಬ ಾಪಿಯ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ
ಸಂತೋಷವುಂಟಾಗುವುದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಕಳೆದುಹೋದ ಾಣ್ಯ ದ ಾಮ್ಯ
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“ಇಲ್ಲವೇ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಗಳಿರ ಾಗಿ ಒಂದು
ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಕಳೆದು ಹೋದರೆ ದೀಪಹಚಿ್ಚ, ಮನೆಯನು್ನ ಗುಡಿಸಿ ಸಿಕು ್ಕವ ತನಕ ಅದನು್ನ
ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಹುಡುಕದೆ ಇ ಾ್ದಳೂ? 9 ಸಿಕಿ್ಕದ ಮೇಲೆ ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯರನೂ್ನ
ನೆರೆಹೊರೆಯವರನೂ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ‘ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಸಿಕಿ್ಕತು, ನನ್ನ
ಸಂಗಡ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳುವಳಲ್ಲವೇ. 10 ಅದರಂತೆ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ
ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವ ಒಬ್ಬ ಾಪಿಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವದೂತರ ಮುಂದೆ
ಸಂತೋಷ ಾಗುವುದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು.
8

ದುಂದು ಾರ ಮಗ
ಇನೂ್ನ ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
12 ಅವರಲಿ್ಲ ಕಿರಿಯವನು ತಂದೆಗೆ, ‘ಅ ಾ್ಪ, ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಬರತಕ್ಕ
ಾಲನು್ನ
ಕೊಡು’ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ತಂದೆಯು ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟ ನು.
13 ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಿರಿಯ ಮಗನು ತನ್ನ
ಾಲನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು
ದೂರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಪಟಿಂಗ ಾಗಿ ಬದುಕಿ ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ
ಾಳು ಾಡಿಕೊಂಡನು. 14 ಹೀಗೆ ಅವನು ಎ ಾ್ಲ ಾಳು ಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ
ಆ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ೕರ ಾದ ಬರ ಬಂದು ಏನೂ ಗತಿಯಿಲ್ಲದವ ಾದನು.
15 ಆಗ ಅವನು ಹೋಗಿ ಆ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗ
ಳಗೆ ಒಬ್ಬ ನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡನು.
ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಹಂದಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಹೊಲಗಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 16 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅವನು ಹಂದಿ ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದ ಾಯಿಗಳ ಾ್ನ ದರೂ
ತಿಂದು ಹಸಿವನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಸೆಪಟ್ಟ ನು, ಆದರೂ
ಾರೂ ಅವನಿಗೆ
17
ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಬುದಿ್ಧಬಂದು ಅವನು, ‘ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಆ ಾರವಿದೆ, ಾ ಾದರೋ
ಇಲಿ್ಲ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 18 ಾನು ಎದು್ದ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವನಿಗೆ, ಅ ಾ್ಪ, ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಾನು
ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 19 ಇನು್ನ ಾನು ನಿನ್ನ ಮಗನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯ ನಲ್ಲ,
ನನ್ನ ನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಂತೆ
ಾಡು’ ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು
ಅಂದುಕೊಂಡು, 20 ಎದು್ದ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬಂದನು.
“ಅವನು ಇನೂ್ನ ದೂರದಲಿ್ಲರು ಾಗ ಅವನ ತಂದೆಯು ಅವನನು್ನ ಕಂಡು,
ಕನಿಕರಪಟು್ಟ, ಓಡಿಬಂದು ಅವನ ಕೊರಳನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು, ಅವನಿಗೆ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಮುದಿ್ದಟ ್ಟ ನು. 21 ಆದರೂ ಮಗನು ಅವನಿಗೆ, ‘ಅ ಾ್ಪ, ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ
ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಾಪ
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಇನು್ನ ಾನು ನಿನ್ನ
ಮಗನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯ ನಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಲು, 22 ತಂದೆಯು ತನ್ನ
ಆಳುಗಳಿಗೆ, ‘ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ತಟ್ಟ ನೆ ತಂದು ಇವನಿಗೆ ಉಡಿಸಿ,
ಇವನ ಕೈ ಗೆ ಉಂಗುರವನು್ನ ತೊಡಿಸಿರಿ, ಾಲಿಗೆ
ೕಡು ಮೆಡಿಸಿರಿ, 23 ಕೊಬಿ್ಬ ಸಿದ
ಆ ಕರುವನು್ನ ತಂದು ಕೊಯಿ್ಯ ರಿ, ಹಬ್ಬ ಾಡೋಣ, ಉ ಾ್ಲಸಪಡೋಣ. 24 ಈ
ನನ್ನ ಮಗನು ಸತ್ತವ ಾಗಿದ್ದನು, ತಿರುಗಿ ಬದುಕಿ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ.
ೕಲಿಹೋಗಿದ್ದನು,
ಸಿಕಿ್ಕದನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಉ ಾ್ಲಸಪಡುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗಿದರು. 25 ಆದರೆ ಅವನ
ಹಿರಿಯ ಮಗನು ಹೊಲದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನು ಮನೆಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ
11
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ಾದ್ಯ
ೕಷಗಳನೂ್ನ ನತರ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ,
ಆಳುಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ತನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು, ಇದೇನು ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದನು. 27 ಆಳು ಅವನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ
ತಮ್ಮ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ.
ಇವನು ಸುರ ತ ಾಗಿ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು
ಆ ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುವನು್ನ ಕೊಯಿ್ಸ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 28 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಹಿರಿಯ ಮಗನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಮನೆ ಒಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ
ಅವನ ತಂದೆಯು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 29 ಆದರೆ
ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, ‘ನೋಡು, ಇಷು್ಟ ವಷರ್ ನಿನಗೆ ಸೇವೆ
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ಮತು್ತ ಾನು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಣೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದ ಾ್ನ ದರೂ ಎಂದೂ ಮೀರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ
ಾನು ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಸಂಗಡ ಉ ಾ್ಲಸಪಡುವುದ ಾ ್ಕಗಿ ನೀನು ಎಂದೂ ನನಗೆ
ಒಂದು ಆಡ ಾ್ನ ದರೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 30 ಆದರೆ ಸೂಳೆಯರನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ನಿನ್ನ
ಬದುಕನು್ನ ಾಳು ಾಡಿದ ಈ ನಿನ್ನ ಮಗನು ಬಂ ಾಗ ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುವನು್ನ ಇವನಿಗೆ
ಕೊಯಿ್ಸ ದಿಯ ಾ್ಲ’ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 31 ಅದಕೆ್ಕ ತಂದೆಯು, ‘ಕಂ ಾ,
ನೀನು
ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದಿ್ದೕ ಮತು್ತ ನನ್ನ ದೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇ. 32 ಆದರೆ
ಉ ಾ್ಲಸಪಡುವುದೂ ಸಂತೋಷಗೊಳು್ಳವುದೂ ಾ್ಯ ಯ ಾದದೆ್ದೕ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ
ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಸತ್ತವ ಾಗಿದ್ದನು, ತಿರುಗಿ ಬದುಕಿ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ;
ೕಲಿಹೋಗಿದ್ದನು,
ಸಿಕಿ್ಕದನು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16

ಅ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾದ ಾರು ಾತ್ಯ ಾರನ ಾಮ್ಯ
1 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಾರು ಾತ್ಯ ಾರನಿದ್ದನು.
ಅವನ ಕುರಿತು ಯಜ ಾನನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ, ಇವನು ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಾಳು ಾಡು ಾ್ತ ಇ ಾ್ದನೆ ಎಂದು
ಾರೋ
ದೂರು ಹೇಳಿರ ಾಗಿ, 2 ಯಜ ಾನನು ಅವನನು್ನ ಕರೆದು, ‘ಇದೇನು ಾನು ನಿನ್ನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕೇಳುವ ಸಂಗತಿ? ನಿನ್ನ ಾರು ಾತೆ್ಯ ಯ ಲೆಕ್ಕವನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸು, ನೀನು ಇನು್ನ
ಾರು ಾತ್ಯ ಾರ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯ ನಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ಆ ಾರು ಾತ್ಯ ಾರನು, ‘ ಾನೇನು
ಾಡಲಿ? ನನ್ನ ಯಜ ಾನನು ನನಿ್ನಂದ
ಈ ಾರು ಾತೆ್ಯ ಯ ಕೆಲಸವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡು ಾ್ತನ ಾ್ಲ. ಅಗೆಯುವದಕೆ್ಕ ನನಗೆ
ಬಲವಿಲ್ಲ, ಭಿ ಬೇಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಾಚಿಕೆ ಾಗುತ್ತದೆ. 4 ಈ ಾರು ಾತೆ್ಯ ಯ
ಕೆಲಸದಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಜನರು ನನ್ನ ನು್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗ ಳಗೆ
ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾನು ಏನು
ಾಡಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ’ ಎಂದು
ತನೊ್ನಳಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡು, 5 ತನ್ನ ಯಜ ಾನನ ಾಲ ಾರರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನನೂ್ನ
ಕರೆದು
ದಲನೆಯವನನು್ನ, ‘ನೀನು ನನ್ನ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಎಷು್ಟ ಕೊಡಬೇಕು?’
ಎಂದು ಕೇಳಲು, 6 ಅವನು ‘ನೂರು ಬುದ್ದಲಿ ಎಣೆ್ಣ’ ಎಂ ಾಗ ಅವನಿಗೆ, ‘ಈ ನಿನ್ನ
ಪತ್ರ ವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೇಗ ಐವತು್ತ ಬುದ್ದಲಿ ಎಂದು ಬರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
7 ಬಳಿಕ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನನು್ನ, ‘ನೀನು ಎಷು್ಟ ಕೊಡಬೇಕು?’ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು,
‘ನೂರು ಖಂಡುಗ ಗೋದಿ’ ಅಂ ಾಗ ಅವನಿಗೆ, ‘ಈ ನಿನ್ನ ಪತ್ರ ವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಎಂಭತು್ತ ಖಂಡುಗ ಎಂದು ಬರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಯಜ ಾನನು ಇದನು್ನ
ಕೇಳಿ ಅ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾದ ಆ ಾರು ಾತ್ಯ ಾರನನು್ನ ಕುರಿತು, ಇವನು ಜಾಣತನ
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ಾಡಿದನು ಎಂದು ಹೊಗಳಿದನು.
ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ತಮ್ಮ
ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳಕಿನ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಣ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
9 “ಅ ಾ್ಯ ಯದ ಧನದ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ
ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಹೀಗೆ
ಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಟು್ಟಹೋ ಾಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಾಶ್ವತ ಾದ
ಾಸ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು ಎಂದು
ಾನು ನಿಮಗೆ
10
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಾದದ್ದರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದವನು ಬಹಳ ಾದದ್ದರಲಿ್ಲಯೂ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗುವನು.
ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿರುವವನು
11 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ
ಬಹಳ ಾದದ್ದರಲಿ್ಲಯೂ ಅ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿರುವನು.
ಅ ಾ್ಯ ಯದ ಧನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಂಬಿಗಸ್ತರಲ್ಲದವ ಾದರೆ ನಿಜ ಾದ
ಧನವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ವಶಕೆ್ಕ
ಾರು ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟಾ್ಟರು? 12 ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನ ಸೊತಿ್ತನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಂಬಿಗಸ್ತರಲ್ಲದವ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ದನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಾರು
13
ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟಾ್ಟರು?
ಾವ ಆ ಾದರೂ ಇಬ್ಬರು ಯಜ ಾನರಿಗೆ
ಸೇವೆ ಾಡ ಾರನು, ಅವನು ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವನು,
ಇಲ್ಲವೆ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡುವನು. ನೀವು
ದೇವರನೂ್ನ ಧನವನೂ್ನ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಸೇವಿಸ ಾರಿರಿ” ಅಂದನು.
ಯೇಸು ನುಡಿದ ಾ ಾ ವಚನಗಳು
ಮ ಾ್ತ 11:12,13; 5:31,32; ಾಕರ್ 10:11,12
14 ಫರಿ ಾಯರು ಹಣ ಾಸೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ
ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೇಳಿ
15
ಆತನನು್ನ
ಾಸ್ಯ
ಾಡಿದರು.
ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ,
“ಮನುಷ ್ಯ ರ ಮುಂದೆ ನೀತಿವಂತರೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರು ನೀವು, ಆದರೆ
ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಮನುಷ ್ಯ ರ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂಥದು ದೇವರ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿದೆ.
“ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವೂ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳೂ
ೕ ಾನನ ತನಕವೇ. ಆ ನಂತರದ
ದಿನಗಳಿಂದ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಾರಲ್ಪಡುತ್ತಲಿದೆ.
ಅದರಲಿ್ಲ
17
ಎಲ್ಲರೂ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ನುಗ್ಗಲು ಯತಿ್ನ ಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದೊಳಗಿನ
ಒಂದು ಗುಡ ಾದರೂ ಬಿದು್ದ ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಆ ಾಶವೂ ಭೂಮಿಯೂ
ಅಳಿದುಹೋಗುವುದು ಸುಲಭ.
18 “ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೊಬ್ಬಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ವ್ಯ ಭಿಚಾರ
ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಮತು್ತ ಗಂಡಬಿಟ್ಟ ವಳನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
16

ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನೂ ಾಜರನೂ
“ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿದ್ದನು.
ಅವನು ಬೆಲೆ ಾಳುವ
ನಯ ಾದ ಾರುಮಡಿ ಮುಂ ಾದ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ಪ್ರ ತಿದಿನವು
20 ಅವನ ಮನೇ
ಸುಖಸಂತೋಷಗಳಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ
ಾಜರನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕನು ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ಇವನು ಮೈ ತುಂ ಾ
21 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನ ಮೇಜಿನಿಂದ ಬಿದ್ದ ಎಂಜಲನು್ನ ತಿಂದು
ಹುಣೆ್ಣದ್ದವನು.
19
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ಹಸಿವು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.
ಇಷು್ಟ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಾಯಿಗಳು ಸಹ
ಬಂದು ಅವನ ಹುಣು್ಣಗಳನು್ನ ನೆಕು ್ಕತಿ್ತದ್ದವು. 22 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ
ಮೇಲೆ ಆ ಭಿಕ್ಷುಕನು ಸತ್ತನು. ದೇವದೂತರು ಅವನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಅಬ್ರ ಾಮನ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿಸಿದರು. ಆ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ಸಹ ಸತ್ತನು. ಅವನನು್ನ
ಹೂಣಿಟ್ಟರು. 23 ಅವನು ಾ ಾಳದೊಳಗೆ
ಾತನೆಪಡು ಾ್ತ ಇರುವಲಿ್ಲ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ
ದೂರದಿಂದ ಅಬ್ರ ಾಮನನೂ್ನ ಅವನ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಾಜರನನೂ್ನ
ನೋಡಿ, 24 ‘ತಂದೆಯೇ, ಅಬ್ರ ಾಮನೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇಟು್ಟ ಾಜರನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸು ಅವನು ತನ್ನ ತುದಿ ಬೆರಳನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ
ತಣ್ಣಗೆ
ಾಡಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಉರಿಯಲಿ್ಲ ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಕೂಗಿ
ಹೇಳಿದನು. 25 ಆದರೆ ಅಬ್ರ ಾಮನು, ‘ಕಂ ಾ, ನೀನು ಆಶಿಸಿದ ಸುಖಸಂಪತ್ತನು್ನ
ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನದಲಿ್ಲ ಹೊಂದಿದಿ್ದ. ಾಗೆಯೇ ಾಜರನು ಕಷ್ಟ ವನು್ನ ಹೊಂದಿದನು
ಎಂಬುದನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೋ. ಈಗ ಾದರೋ ಇಲಿ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಸ ಾ ಾನ,
ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಸಂಕಟ. 26 ಇದು
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ನಡುವೆ
ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಆಳ ಾದ ಕಂದಕ ಇದೆ. ಆದ ಾರಣ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿರುವವರು ಹೋಗ ಾರರು. ಮತು್ತ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ
ಾರಿಂದಲೂ ಬರಲಿ ಾ ್ಕಗದು’ ಅಂದನು. 27 ಆಗ ಅವನು, ‘ಅ ಾ್ಪ,
ಾ ಾದರೆ ಾಜರನನು್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 28 ನನಗೆ ಐದು ಮಂದಿ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಸಹ
ಈ
ಾತನೆಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಾರದಂತೆ ಅವನು ಾನು ಕಂಡದ್ದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ
ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಲಿ’ ಅಂದನು. 29 ಅದಕೆ್ಕ ಅಬ್ರ ಾಮನು, ‘ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವೂ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗ್ರ ಂಥಗಳೂ ಅವರಲಿ್ಲ ಅವೆ, ಅವುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲಿ’ ಅನ್ನಲು, 30 ಅವನು
‘ತಂದೆಯೇ, ಅಬ್ರ ಾಮನೇ ಾಗಲ್ಲ. ಸತ್ತವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ
ಹೋದರೆ ಅವರು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವರು’ ಅಂದನು.
31 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅವನಿಗೆ, ‘ಅವರು
ೕಶೆಯ ಾತನೂ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾತನೂ್ನ
ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದವನೊಬ್ಬ ನು ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದ್ದರೂ ಅವರು ಒಪು ್ಪ ವುದಿಲ್ಲ’
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.”

17
ಯೇಸುವಿನ ಾ ಾ ವಚನಗಳು
ಮ ಾ್ತ 18:6,7,21,22; ಾಕರ್ 9:42

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ, “ಶೋಧನೆಗಳು ಬರುವುದು ಸಹಜ, ಆದರೂ ಅವು
ಾವನಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ
ೕ ಅವನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ? 2 ಅಂಥವನು
ಈ ಚಿಕ್ಕವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ಾಪ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ತನ್ನ ಕುತಿ್ತಗೆಗೆ
ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲ ನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೇ ಲೇಸು. 3 ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ. ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿದರೆ ಅವನನು್ನ
ಗದರಿಸು. ಅವನು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟ್ಟರೆ ಅವನ ತಪ್ಪ ನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡು. 4 ಅವನು ದಿನಕೆ್ಕ
ಏಳು ಾರಿ ನಿನಗೆ ತಪು ್ಪ ಾಡಿ ಏಳು ಾರಿಯೂ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು, ‘ ಾನು
1
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ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡುತೆ್ತೕನೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು’ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ನಂಬಿಕೆ
ಅ ಸ್ತಲರು ಕತರ್ನಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸು” ಎಂದು ಹೇಳಲು,
6 ಕತರ್ನು, “ ಾಸಿವೇ ಾಳಷು್ಟ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗಿರುವು ಾದರೆ ನೀವು ಈ ಅತಿ್ತಮರಕೆ್ಕ,
‘ನೀನು ಬೇರುಸಹಿತ ಕಿತು್ತಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ
ಾಟಿಕೊ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಾತನು್ನ ಕೇಳುವುದು” ಅಂದನು.
5

ಆಳಿನ ಕತರ್ವ್ಯ
ಾವನಿ ಾದರೂ ವ್ಯ ವ ಾಯ ಾಡುವ ಅಥ ಾ ಕುರಿಮೇಯಿಸುವ
ಆಳಿರ ಾಗಿ, ಅವನು ಹೊಲದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಆ ಆಳಿಗೆ, ‘ನೀನು ತಟ್ಟ ನೆ
8
ಬಂದು ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೋ’ ಎಂದು ಹೇಳುವನೇ?
ಾಗೆ ಹೇಳದೆ,
‘ನೀನು ನನ್ನ ಊಟಕೆ್ಕೕ ಾದರೂ ಸಿದ್ಧ ಾಡು, ಾನು ಊಟ ಾಡುವ ತನಕ
ನಡುಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸೇವೆ ಾಡು. ಆ ಮೇಲೆ ನೀನು ಊಟ ಾಡು, ಕುಡಿ’
ಎಂದು ಹೇಳುವನಲ್ಲವೇ. 9 ತನ್ನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯಂತೆ ನಡೆದ ಆ ಆಳಿಗೆ, ನಿನಿ್ನಂದ
ಉಪ ಾರ ಾಯಿತೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುವನೇ? ಇದರಂತೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗತಿ.
10 ನೀವು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ
ಾಗಿರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ‘ ಾವು ಆಳುಗಳು,
ಪ್ರ
ೕಜನವಿಲ್ಲದವರು,
ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನೆ ್ನೕ
ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ’ ಅನಿ್ನರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
7 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ

ಯೇಸು ಹತು್ತಮಂದಿ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದು್ದ
ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾಗ ಸ ಾಯರ್, ಗಲಿ ಾಯ
ಸೀಮೆಗಳ ನಡುವೆ ಾದುಹೋದನು. 12 ಒಂದು ಹಳಿ್ಳ ಗೆ ಬಂ ಾಗ ಹತು್ತಮಂದಿ
ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಆತನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತು, 13 “ಯೇಸುವೇ,
ಗುರುವೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯವಿಡು” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು. 14 ಆತನು
ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ, “ನೀವು ಹೋಗಿ ಾಜಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ತೋರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಅವರು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಶುದ್ಧ ಾದರು. 15 ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ತನಗೆ
ಗುಣ ಾದದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ, ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು ಾ್ತ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂದು, 16 ಯೇಸುವಿನ ಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, ಆತನಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸುತಿ್ತಯನು್ನ
ಸಲಿ್ಲಸಿದನು. ಅವನು ಸ ಾಯರ್ದವನು. 17 ಯೇಸು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ, “ಹತು್ತ ಮಂದಿ
ಶುದ್ಧ ಾದರಲ್ಲವೇ. ಮಿಕ್ಕ ಒಂಭತು್ತ ಮಂದಿ ಎಲಿ್ಲ? 18 ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಈ ಅನ್ಯ ದೇಶದವನೇ ಹೊರತು ಇ ಾ್ನರೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಹೇಳಿ,
19 ಅವನಿಗೆ, “ಎದು್ದ ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿಯದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
11

ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದ ಆಗಮನ
ಮ ಾ್ತ 24:23-28,37-41
20 ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವು
ಾ ಾಗ ಬರುವುದೆಂದು ಫರಿ ಾಯರು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ
ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವು ನೀವು ಗಮನಿಸು ಾ್ತ ಾಯುತಿ್ತರು ಾಗ
ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗಿ ಬರುವಂಥದಲ್ಲ. 21 ‘ಇಗೋ ಇಲಿ್ಲ ಇದೆ, ಅಗೋ ಅಲಿ್ಲ ಅದೆ’ ಎಂದು
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ಹೇಳುವುದ ಾ ್ಕಗದು. ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ ಅದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
22 ಮತು್ತ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಒಂದು ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ,
ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನ ದಿನಗ ಳಗೆ ಒಂದು ದಿನವನು್ನ
ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸಿದರೂ ಅದನು್ನ ನೋಡದೆ ಇರುವಿರಿ. 23 ಜನರು
ನಿಮಗೆ, ‘ಅಗೋ ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ, ಇಗೋ ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅವರು
ಹೇಳುವಲಿ್ಲಗೆ ಹೊರಟುಹೋಗಬೇಡಿರಿ, ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲೂ ಬೇಡಿರಿ.
24 ಏಕೆಂದರೆ ಮಿಂಚು ಮಿಂಚು ಾ್ತ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು
ಕಡೆಯವರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊಳೆಯುವುದೋ ಾಗೆಯೇ ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ತನ್ನ
25 ಆದರೆ
ದಿನದಲಿ್ಲರುವನು.
ದಲು ಆತನು ಬಹು ಕಷ್ಟ ಗಳನ್ನ ನುಭವಿಸಿ
ಈಗಿನ ಾಲದ ಸಂತತಿಯಿಂದ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. 26 ನೋಹನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ನಡೆದ
ಾಗೆಯೇ ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಡೆಯುವುದು.
27 ನೋಹನು
ಾವೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿದ ದಿನದ ತನಕ ಜನರು ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು,
ಕುಡಿಯುತಿ್ತದ್ದರು, ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು, ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಆಗ ಜಲಪ್ರಳಯವು ಬಂದು ಎಲ್ಲರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿತು. 28 ಮತು್ತ ಲೋಟನ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆಯುವುದು.
ಅವರು ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು,
ಕುಡಿಯುತಿ್ತದ್ದರು, ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು,
ಾ ಾಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು, ನೆಡುತಿ್ತದ್ದರು
29 ಆದರೆ ಲೋಟನು ಸೊದೋಮ್ ಊರನು್ನ
ಮತು್ತ ಕಟು್ಟತಿ್ತದ್ದರು.
ಬಿಟು್ಟಹೋದ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಆ ಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಗಂಧಕಗಳು ಸುರಿದು ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ
30 ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅದೇ
ಾಶ ಾಡಿದವು.
31 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ರೀತಿ ಾಗಿ ಇರುವುದು.
ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವವನು
ಮನೆ
ಳಗಿರುವ ತನ್ನ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಇಳಿದು ಬರ ಾರದು.
ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವವನು ಸಹ ತಿರುಗಿ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗ ಾರದು.
32 ಲೋಟನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
33 ತನ್ನ
ಾ್ರ ಣವನು್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ಅದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು,
ಾ್ರ ಣವನು್ನ
34 ಆ
ಕಳೆದುಕೊಂಡವನು ಅದನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು
ಒಂದೇ ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಇರುವರು. ಒಬ್ಬ ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವನು, ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನು ಕೈ
ಬಿಡಲ್ಪಡುವನು. 35 ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರು ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಲಿ್ಲ ಬೀಸುತಿ್ತರುವರು. ಒಬ್ಬಳು
36 *“ಹೊಲದಲಿ್ಲ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವಳು, ಮತೊ್ತಬ ್ಬಳು ಬಿಡಲ್ಪಡುವಳು.”
ಇಬ್ಬರಿರುವರು; ಒಬ್ಬ ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವನು, ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನು ಬಿಡಲ್ಪಡುವನು”
ಅಂದನು. 37 ಈ ಾತಿಗೆ ಶಿಷ ್ಯರು, “ಕತರ್ನೇ, ಅದು ಎಲಿ್ಲ ಆಗುವುದು?” ಎಂದು
ಕೇಳಲು ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ಹೆಣ ಎಲಿ್ಲ
ೕ ಅಲಿ್ಲಯೇ ರಣಹದು್ದಗಳು ಬಂದು
ಸೇರುವವು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.

18
ವಿಧವೆಯ ಾಗೂ ಾ್ಯ
*

ಾಧಿಪತಿಯ ಾಮ್ಯ

17:36 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಈ ವಚನವಿಲ್ಲ.
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1

ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ
ಾ ಾಗಲೂ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಡುತಿ್ತರಬೇಕೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಆತನು
ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಹೇಳಿದನು. 2 ಅದೇನೆಂದರೆ, “ಒಂದು ಊರಿನಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಇದ್ದನು.
ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಹೆದರದೆ ಮನುಷ ್ಯ ರನು್ನ
ಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡದೆ ಇದ್ದವನು. 3 ಅದೇ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆ ಇದ್ದಳು. ಆಕೆಯು
ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ ಾ್ಯ ಯವಿಚಾರಣೆ ಾಡಿ ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಯಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ
ಬಿಡಿಸು’ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದಳು. 4 ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಮನಸು್ಸಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು, ‘ ಾನು ದೇವರಿಗೆ ಹೆದರುವವನಲ್ಲ, ಮನುಷ ್ಯ ರನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯ
ಾಡುವವನಲ್ಲ, 5 ಆದರೂ ಈ ವಿಧವೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಬರುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ
ಈಕೆಯ ಾ್ಯ ಯವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ತೀಪುರ್ ಾಡುವೆನು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಈಕೆ ಪದೇಪದೇ
ಬಂದು ನನ್ನ ನು್ನ ದಣಿ ಾಳು’ ಎಂದು ತನೊ್ನಳಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡನು.” 6 ಕತರ್ನು
ಈ ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, “ಅ ಾ್ಯ ಯ ಾರ ಾದ ಈ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ
ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 7 ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಆತನಿಗೆ
ಹಗಲು ಾತಿ್ರ
ರೆಯಿಡುವಲಿ್ಲ, ಆತನು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಡ ಾಡಿದರೂ
ಅವರ ಾ್ಯ ಯವನು್ನ ತೀರಿಸದೆ ಇರುವನೇ? ಅವರಿಗೆ ಬೇಗ ಾ್ಯ ಯವನು್ನ ತೀರಿಸದೆ
ಇರುವನೇ? 8 ಅವರಿಗೆ ಬೇಗ ಾ್ಯ ಯತೀರಿಸುವನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ಬರು ಾಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಾಣಲು ಾಧ್ಯ ೕ?” ಅಂದನು.
ಫರಿ ಾಯನ ಾಗೂ ಸುಂಕದವನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಇದಲ್ಲದೆ
ಾವೇ ನೀತಿವಂತರೆಂದು ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟಕೊಂಡು
ಉಳಿದವರನು್ನ ತಿರ ಾ್ಕರ
ಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಯೇಸು
ಹೇಳಿದನು. 10 ಅದೇನೆಂದರೆ, “ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಇಬ್ಬರು ಮನುಷ ್ಯ ರು
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಒಬ್ಬ ನು ಫರಿ ಾಯನು, ಇನೊ್ನ ಬ ್ಬ ನು ಸುಂಕದವನು.
11 ಫರಿ ಾಯನು ನಿಂತುಕೊಂಡು
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸು ಾಗ ತನೊ್ನಳಗೆ, ‘ದೇವರೇ,
ದರೋಡೆಕೋರರೂ, ಅ ಾ್ಯ ಯ ಾರರೂ,
ಾದರ ಾಡುವವರೂ ಆಗಿರುವ
ಉಳಿದ ಜನರಂತೆ ಾನಲ್ಲ, ಈ ಸುಂಕದವನಂತೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ಆದುದರಿಂದ ನಿನಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 12 ಾರಕೆ್ಕ ಎರ ಾವತಿರ್ ಉಪ ಾಸ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ; ಾನು
ಸಂ ಾದಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲದರಲಿ್ಲಯೂ ಹತ್ತರಲೊ್ಲಂದು ಾಲು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು. 13 ಆದರೆ ಆ ಸುಂಕದವನು ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ
ನೋಡುವುದಕೂ ್ಕ ಆಗದೇ, ‘ದೇವರೇ, ಾಪಿ ಾದ ನನ್ನ ನು್ನ ಕರುಣಿಸು’ ಅಂದನು.
14 ಇವನು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವ ಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಆ
ಫರಿ ಾಯನು ಅಂಥವ ಾಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ತನ್ನ ನು್ನ
ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವನು, ತನ್ನ ನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವವನು
ಹೆಚಿ್ಚ ಸಲ್ಪಡುವನು” ಅಂದನು.
9

ಯೇಸು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 19:13-15; ಾಕರ್ 10:13-16
15 ಕೆಲವರು
ತಮ್ಮ ಕೂಸುಗಳನು್ನ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಮುಟಿ್ಟ ಸಬೇಕೆಂದು
16 ಆದರೆ
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತರಲು, ಶಿಷ ್ಯರು ಕಂಡು ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸಿದರು.
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ಯೇಸು ಆ ಕೂಸುಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರಿಸಿ, “ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಬರಗೊಡಿಸಿರಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಬೇಡಿರಿ, ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವು ಇಂಥವರದೇ.
17 ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಾರು ಶಿಶು ಾವದಿಂದ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ
ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವನು ಅದರಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಅಂದನು.
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದ ಅಧಿ ಾರಿ
ಮ ಾ್ತ 19:16-29; ಾಕರ್ 10:17-30
18 ಒಬ್ಬ ಅಧಿ ಾರಿಯು ಬಂದು, “ಒಳೆ್ಳಯ ಬೋಧಕನೇ,
ಾನು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕೆ್ಕ
ಾಧ್ಯ ಾಗುವಂತೆ ಏನು ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳ ಾಗಿ, 19 ಯೇಸು
ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು
ಾಕೆ ಹೇಳುತಿ್ತೕ?
ದೇವರೊಬ್ಬ ನೇ
20 ‘ವ್ಯ ಭಿಚಾರ
ಹೊರತು ಮ ಾ್ತವನೂ ಒಳೆ್ಳಯವನಲ್ಲ.
ಾಡ ಾರದು,
ನರಹತ್ಯ
ಾಡ ಾರದು, ಕದಿಯ ಾರದು, ಸುಳು್ಳ ಾ ಹೇಳ ಾರದು, ನಿನ್ನ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕು’ ಎಂಬ ದೇವ ಾ ಗಳು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತವೆಯಷೆ್ಟ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಅದಕ್ಕವನು, “ ಾನು ಾಲ್ಯ ದಿಂದಲೂ ಇವೆಲ್ಲ ನು್ನ ಸರಿ ಾಗಿ
ಾಲಿಸು ಾ್ತ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
22 ಯೇಸು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವನಿಗೆ, “ಇನೂ್ನ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಕೊರತೆಯಿದೆ.
ನಿನಗಿರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾರಿ ಬಡವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡು, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ಸಂಪತು್ತಂಟಾಗುವುದು. ತರು ಾಯ ನೀನು ಬಂದು ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 23 ಅವನು ಬಹಳ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿದ್ದದರಿಂದ ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹಳ
ದುಃಖಪಟ್ಟ ನು. 24 ಆಗ ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ, “ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು ದೇವರ
ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದು ಎಷೊ್ಟೕ ಕಷ್ಟ. 25 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಸೇರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಂಟೆಯು ಸೂಜಿಕಣಿ್ಣ ನಲಿ್ಲ ನುಗು್ಗವುದು ಸುಲಭ” ಅಂದನು. 26 ಈ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿದವರು, “ ಾ ಾದರೆ
ಾರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾದೀತು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು,
27 ಆತನು, “ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಅ ಾಧ್ಯ ಾದ ಾಯರ್ಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಿವೆ”
ಅಂದನು.
28 ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು, “ಇಗೋ,
ಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆ
ಾರುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
29
ನಿನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಾವನು ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಮನೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ,
ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರ ಾ್ನ ಗಲಿ, ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ತ್ಯ ಜಿಸು ಾ್ತನೋ,
30 ಅವನಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಾಲು ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಸಿಕೆ್ಕೕ ಸಿಕು ್ಕತ್ತವೇ. ಮತು್ತ
ಮುಂದಣ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ಜೀವವು ದೊರೆಯುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣ ಪುನರು ಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಮೂರನೆಯ ಾರಿ ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 20:17-19; ಾಕರ್ 10:32-34
31 ಆತನು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ನೋಡಿರಿ,
ಾವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬರೆದದೆ್ದ ಾ್ಲ ಅವನಲಿ್ಲ ನೆರವೇರುವುದು. 32 ಹೇಗೆಂದರೆ,
ಅವನನು್ನ ಅನ್ಯ ಜನರ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುವರು, ಅವರು ಅವನನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ
ಾಡುವರು, ಬೈ ಯುವರು, ಉಗುಳುವರು, 33 ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುವರು,
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ಕೊಲು್ಲವರು ಮತು್ತ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನು ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಬರುವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
34 ಅವರು ಈ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದ ಾ್ನದರೂ ಗ್ರ ಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ಈ
ಾತುಗಳು ಅವರಿಗೆ
ಮರೆ ಾಗಿದ್ದವು, ಆತನು ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಕುರುಡ ಭಿಕ್ಷುಕನನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 20:29-34; ಾಕರ್ 10:46-52
35 ಆತನು ಯೆರಿಕೋವಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ
ಾರಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತು
ಭಿ ಬೇಡುತಿ್ತದ್ದ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನು, 36 ಗುಂ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಜನರ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿ
ಇದೇನು ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದನು. 37 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು
ಈ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಾಗ, 38 ಅವನು, “ಯೇಸುವೇ,
ಾವೀದನ ಕು ಾರನೇ, ನನ್ನ ನು್ನ ಕರುಣಿಸು” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡನು. 39 ಮುಂದೆ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವರು ಸುಮ್ಮ ನಿರು ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಗದರಿಸಲು ಅವನು, “ ಾವೀದನ
ಕು ಾರನೇ, ನನ್ನ ನು್ನ ಕರುಣಿಸು” ಎಂದು ಮತ್ತಷು್ಟ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 40 ಆಗ ಯೇಸು
ನಿಂತು, ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟ ನು. ಅವನು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಬಂ ಾಗ, 41 ಆತನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತಿ್ತೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಅವನು, “ನನಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣುವಂತೆ ಾಡು ಕತರ್ನೇ” ಅಂದನು.
42 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣುವಂ ಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 43 ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನಿಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣಿಸಿದವು,
ಅವನು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು ಾ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಹೋದನು. ಜನರೆಲ್ಲರು
ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದರು.
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ಯೇಸು ಸುಂಕದವ ಾದ ಜ ಾ್ಕಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋದದು್ದ
ಯೇಸು ಯೆರಿಕೋ ಊರನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ
ಾದುಹೋಗು ಾಗ, 2 ಅಲಿ್ಲ
ಜ ಾ್ಕಯನೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿದ್ದನು.
ಅವನು ಸುಂಕವಸೂಲಿಯ
3
ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥನು ಮತು್ತ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಯೇಸು ಹೇಗಿ ಾ್ದನೆಂದು
ನೋಡಲು ಅಪೇ ಸಿದರೂ ಾನು ಕುಳ್ಳ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ, ಜನರ ಗುಂಪಿನ ನಿಮಿತ್ತ
ನೋಡ ಾರದೆ ಹೋದನು. 4 ಆದ ಾರಣ ಆತನನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮುಂದೆ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಆತನು ಬರುತಿ್ತರುವ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ಆಲದ ಮರವನು್ನ ಹತಿ್ತದನು.
5 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಮೇಲಕೆ್ಕ ನೋಡಿ, “ಜ ಾ ್ಕಯನೇ, ತಟ್ಟ ನೆ ಇಳಿದು
ಾ,
ಾನು ಈಹೊತು್ತ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಲು,
6 ಅವನು ತಕ್ಷಣ ಇಳಿದು ಬಂದು ಆತನನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
7 ಇದನು್ನ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರು,
“ಈತನು
ಾಪಿ ಾಗಿರುವವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಗೊಣಗುಟಿ್ಟದರು. 8 ಆದರೆ ಜ ಾ್ಕಯನು
ನಿಂತುಕೊಂಡು “ಕತರ್ನಿಗೆ, ಕತರ್ನೇ, ನೋಡು, ನನ್ನ ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಅಧರ್ವನು್ನ
ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ಾನು ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ
ಾರಿಂದ ಏ ಾದರೂ
ಕಿತು್ತಕೊಂಡಿದೆ್ದೕ ಾದರೆ ಾಲ್ಕರಷು್ಟ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
9 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೇಸು, “ಈಹೊತು್ತ ಈ ಮನೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ
ಾಯಿತು. ಇವನು ಸಹ
1
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ಅಬ್ರ ಾಮನ ವಂಶದವನಲ್ಲವೇ.
ಾರನು
ಹುಡುಕಿ ರ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಹತು್ತ ಚಿನ್ನದ ಾಣ್ಯ ದ ಾಮ್ಯ
ಮ ಾ್ತ 25:14-30
11 ಜನರು ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರ ಾಗಿ ಯೇಸು ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಸಮೀಪ ಾಗಿದ್ದದರಿಂದಲೂ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವು ಕೂಡಲೆ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗುವ ಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಅವರು
ಾವಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಇನೂ್ನ ಒಂದು
ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಅವರಿಗೆ
12
ಹೇಳಿದನು.
ಅದೇನೆಂದರೆ, “ಶಿ್ರ ೕಮಂತ ಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಾನು
ಾಜಾ್ಯ ಧಿ ಾರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ದೂರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು.
13 ಹೊರಡು ಾಗ ತನ್ನ ಆಳುಗಳಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಹತು್ತ
ಚಿನ್ನ ದ ಾಣ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, ‘ ಾನು ಬರುವ ತನಕ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ’
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಟು ಹೋದನು. 14 ಆದರೆ ಅವನ ಪಟ್ಟಣದ ನಿ ಾಸಿಗಳು
ಅವನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಾಯ ಾರಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ‘ನೀನು ನಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಾಡುವುದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದರು.
15 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು
ಾಜಾ್ಯ ಧಿ ಾರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂದು, ಾನು ಹಣವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಆಳುಗಳು ಾ್ಯ ಾರದಿಂದ ಎಷೆ್ಟ ಷು್ಟ ಾಭ
ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ ್ಕಗಿ, ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆಯಿಸಿದನು. 16
ದಲನೆಯವನು ಆತನ ಮುಂದೆ ಬಂದು, ‘ದೊರೆಯೇ, ನೀನು
ಕೊಟ್ಟ ಾಣ್ಯ ಗಳಿಂದ ಇನೂ್ನ ಹತು್ತ ಾಣ್ಯ ಗಳು ಸಂ ಾದನೆ ಾದವು’ ಅನ್ನಲು,
17 ಅವನು ಅವನಿಗೆ, ‘ಭ ಾ! ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ ಆಳು, ನೀನು ಬಹು ಸ್ವಲ್ಪ ಾದದ್ದರಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹತು್ತ ಾ್ರ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿರು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 18 ಎರಡನೆಯವನು ಬಂದು, ‘ದೊರೆಯೇ, ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಾಣ್ಯ ಗಳಿಂದ
ಇನೂ್ನ ಐದು ಾಣ್ಯ ಗಳು ದೊರಕಿದವು’ ಅನ್ನಲು, 19 ಅವನು ಆ ಆಳಿಗೆ, ‘ನೀನು ಸಹ
ಐದು ಾ್ರ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20-21 ಬಳಿಕ
ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನು ಬಂದು, ‘ದೊರೆಯೇ, ಇಗೋ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಾಣ್ಯ.
ನೀನು
ಇಡದೆಯಿರುವುದನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವವನು, ಬಿತ್ತದೆಯಿರುವುದನು್ನ
ಕೊಯು್ಯ ವ ಕಠಿಣ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಇದನು್ನ ವಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡೆನು’ ಅಂದನು. 22 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, ‘ನೀನು ಕೆಟ್ಟ ಆಳು, ನಿನ್ನ ಾತಿನ
ಮೇಲೆಯೇ ನಿನಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಇಡದೆಯಿರುವುದನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗುವವನು, ಬಿತ್ತದೆಯಿರುವುದನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ವ ಉಗ್ರ ಾದ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಎಂದು
ತಿಳಿದಿರುವೆ ಾ? 23 ಾ ಾದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಹಣವನು್ನ ಬಡಿ್ಡಗೆ
ಾಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ?
ಆ ಮೇಲೆ ಾನು ಬಂದು ಅದನು್ನ ಬಡಿ್ಡ ಸಹಿತ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿ, 24 ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದವರಿಗೆ, ‘ಆ ಾಣ್ಯ ವನು್ನ ಅವನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹತು್ತ ಚಿನ್ನ ದ ಾಣ್ಯ ಗಳುಳ್ಳವನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 25 ಅವರು,
‘ದೊರೆಯೇ, ಹತು್ತ ಾಣ್ಯ ಗಳು ಅವನಲಿ್ಲ ಅವೆಯ ಾ್ಲ’ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.
26 ಅದಕ್ಕವನು, ‘ಇದ್ದವರಿಗೆ ಾ್ಲ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು, ಇಲ್ಲದವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದ್ದದೂ್ದ
ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು’ ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ 27 ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾನು
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ದೊರೆತನ ಾಡುವುದು ಇಷ್ಟ ವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ ಆ ನನ್ನ ವೈ ರಿಗಳನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ತಂದು
ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಂ ಾರ ಾಡಿರಿ” ಅಂದನು.
ಯೇಸು ಅರಸನಂತೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರ ವೇಶ ಾಡಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 21:1-11; ಾಕರ್ 11:1-11;
ೕ ಾ 12:12-19
28 ಯೇಸು ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಗಟಾ್ಟ ಹತಿ್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಮುಂ ಾಗಿ ಹೋದನು.
29 ಅನಂತರ ಆತನು ಎಣೆ್ಣಮರಗಳ ಗುಡ್ಡ ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಗುಡ್ಡದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಬೇತ್ಫ ಗೆಗೂ ಬೇ ಾನ್ಯಕೂ್ಕ ಸಮೀಪಿಸಿ ಾಗ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಕರೆದು,
30 “ನಿಮೆ್ಮ ದುರಿಗಿರುವ ಹಳಿ್ಳ ಗೆ ಹೋಗಿರಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಅಲಿ್ಲ
ಕಟಿ್ಟರುವ ಒಂದು ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ ಾಣುವಿರಿ. ಇದುವರೆಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ
ಾರೂ
ಹತಿ್ತರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ಕರೆತನಿ್ನರಿ. 31 ಾವ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ‘ಮರಿಯನು್ನ
ಾಕೆ ಬಿಚು್ಚತಿ್ತೕರಿ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ‘ಇದು ಕತರ್ನಿಗೆ ಬೇ ಾಗಿದೆ ಅನಿ್ನರಿ’ ” ಎಂದು
ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು. 32 ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವರು ಹೋಗಿ ಆತನು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಕಂಡರು. 33 ಅವರು ಆ ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ ಬಿಚು್ಚತಿ್ತರು ಾಗ ಅದರ ಯಜ ಾನನು, “ಈ
ಮರಿಯನು್ನ
ಾಕೆ ಬಿಚು್ಚತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ 34 ಅವರು, “ಇದು
ಕತರ್ನಿಗೆ ಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 35 ಅದನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದು ತಮ್ಮ
ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಆ ಕತೆ್ತಮರಿಯ ಮೇಲೆ ಾಕಿ ಯೇಸುವನು್ನ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದರು. 36 ಆತನು
ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿದರು. 37 ಆತನು
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಮೀಪಿಸಿ ಎಣೆ್ಣಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಇಳಿಯುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಶಿಷ ್ಯರ
ಗುಂಪೆ ಾ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡು ಾ್ತ ಾವು ಕಂಡಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ,
38 “ಕತರ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರುವ ಅರಸನಿಗೆ ಆಶೀ

ಾರ್ದ,
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನ,
ಮೇಲಣಲೋಕಗಳಲಿ್ಲ ಮಹಿಮೆ”
ಎಂದು ಮ ಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗಿದರು.
39 ಜನರ ಗುಂಪಿನೊಳಗಿದ್ದ ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಆತನಿಗೆ, “ಬೋಧಕನೇ, ನಿನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಗದರಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, 40 ಆತನು, “ಇವರು ಸುಮ್ಮ ಾದರೆ ಈ
ಕಲು್ಲಗಳೇ ಕೂಗುವವು” ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಅಂದನು.
41 ತರು ಾಯ ಆತನು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಆ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನೋಡಿ ಅದರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಕಣಿ್ಣೕರಿಡು ಾ್ತ, 42 “ನೀ ಾದರೂ
ಸ ಾ ಾನಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಇದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು.
ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಮರೆ ಾಗಿದೆ. 43-44 ದೇವರು ನಿನಗೆ ದಶರ್ನಕೊಟ್ಟ
ಸಮಯವನು್ನ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ, ನಿನ್ನ ವೈ ರಿಗಳು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ
ಒಡು್ದಕಟಿ್ಟ, ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ, ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ, ನಿನ್ನ ನೂ್ನ
ನಿನೊ್ನಳಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಜನರನೂ್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಿ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲ ನ ಮೇಲೆ ಕಲು್ಲ
ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಾಡುವ ದಿನಗಳು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವವು” ಅಂದನು.
ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದದು್ದ
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ಬಳಿಕ ಆತನು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಾ್ಯ ಾರ ಾಡುವವರನು್ನ
46
ಹೊರ ಾಕುವುದಕೆ್ಕ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿ
ಅವರಿಗೆ,
“ ‘ನನ್ನ
ಆಲಯವು
ಾ್ರ ಥರ್ ಾಲಯ ಾಗಿರುವುದು’ ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆಯ ಾ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು
ಅದನು್ನ ಕಳ್ಳರ ಗವಿಯ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಹೊರಗೆ
ಅಟಿ್ಟದನು. 47 ಅಲ್ಲದೆ ಆತನು ಪ್ರ ತಿದಿನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಬಂದು ಬೋಧನೆ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ, ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ, ಪ್ರ ಜೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಯಕರೂ
ಆತನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಸಂದಭರ್ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. 48 ಆದರೆ ಜನರೆಲ್ಲರು ಆತನ
ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಏನು
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

20

ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 21:23-27; ಾಕರ್ 11:27-33
1 ಆ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಆತನು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ
ಉಪದೇಶ ಾಡು ಾ್ತ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾರುತಿ್ತರ ಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ
ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಫಕ್ಕನೆ ಬಂದು, 2 “ನೀನು
ಾವ
ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಡುತಿ್ತೕ? ಈ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು
ಾರು? ನಮಗೆ ಹೇಳು” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಲು, 3 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು
ಸಹ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಒಂದು ಾತು ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನನಗೆ ಹೇಳಿರಿ. 4 ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸುವ
ಅಧಿ ಾರವು
ೕ ಾನನಿಗೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿತೋ ಅಥ ಾ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಂದ
ಬಂದಿತೋ?” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
5 ಆಗ ಅವರು, “ ‘ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿತೆಂದು ಾವು ಹೇಳಿದರೆ ಮತೆ್ತ ನೀವು
ಅವನನು್ನ
ಾಕೆ ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಅಂ ಾನು, 6 ಮನುಷ ್ಯ ರಿಂದ ಬಂದಿತೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ೕ ಾನನನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂದು ನಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂ ಾರು’ ” ಎಂದು ತಮ್ಮ ತ ್ಮಳಗೆ
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡು, 7 ಅದು
ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿತೋ ಾವರಿಯೆವು ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 8 ಆಗ ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, “ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ
ಾಡುತೆ್ತೕನೋ ಅದನು್ನ ಾನೂ
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಾ್ರ ಯ ತೋಟದ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಾಮ್ಯ
ಮ ಾ್ತ 21:33-46; ಾಕರ್ 12:1-12
9 ಆಗ ಆತನು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು
ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗಿದನು.
ಅದೇನೆಂದರೆ, “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಒಂದು ಾ್ರ ಯ ತೋಟವನು್ನ ಾಡಿ, ಆದನು್ನ
ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ ಗುತಿ್ತಗೆಗೆ ಕೊಟು್ಟ, ಬೇರೊಂದು ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಬಹು ಾಲ ಇದ್ದನು.
10 ಫಲ ಾಲ ಬಂ ಾಗ ಾ್ರ ಯ ತೋಟದ ಾಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ ್ಕಗಿ ಒಬ್ಬ
ಆಳನು್ನ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಆ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಅವನನು್ನ ಹೊಡೆದು
ಬರಿಗೈ ಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 11 ಆ ಧಣಿಯು ಬೇರೊಬ್ಬ ಆಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸ ಾಗಿ
ಅವರು ಅವನನೂ್ನ ಹೊಡೆದು ಅವ ಾನಪಡಿಸಿ ಬರಿಗೈ ಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.
12 ಆ ಮೇಲೆ ಮೂರನೆಯವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲು ಅವರು ಅವನನೂ್ನ ಾಯಗೊಳಿಸಿ
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ಹೊರಕೆ್ಕ ಅಟಿ್ಟದರು.
ಆಗ ಆ ಾ್ರ ಯ ತೋಟದ ಧಣಿಯು, ‘ ಾನೇನು
ಾಡಲಿ? ನನ್ನ ಮುದು್ದಮಗನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನಿ ಾದರೂ
ಮ ಾರ್ದೆ ತೋರಿ ಾರು’ ಅಂದುಕೊಂಡನು. 14 ಆದರೆ ಆ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಾ್ರ ಯ
ತೋಟದ ಯಜ ಾನನ ಮಗನನು್ನ ಕಂಡು, ‘ಇವನೇ ಾಧ್ಯ ಸ್ಥನು; ಇವನನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕೋಣ, ಇವನ ಪಿ ಾ್ರ ಜಿರ್ತವೆ ಾ್ಲ ನಮ್ಮ ಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಒಬ್ಬರ
ಸಂಗಡಲೊಬ್ಬರು
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡು, 15 ಅವನನು್ನ ಾ್ರ ಯ ತೋಟದಿಂದ
ಹೊರಕೆ್ಕ ದೊಬಿ್ಬ, ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.
ಾ ಾದರೆ ಾ್ರ ಯ ತೋಟದ ಧಣಿಯು
ಅವರಿಗೆ ಏನು ಾಡಿ ಾನು? 16 ಅವನು ಬಂದು ಆ ಒಕ್ಕಲಿಗರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ತನ್ನ
ತೋಟವನು್ನ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವನು” ಅಂದನು. ಇದನು್ನ ಜನರು
ಕೇಳಿ, “ ಾ ಾಗ ಾರದು” ಅಂದರು.
17 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ನೋಡಿ, ಾ ಾದರೆ
13

“ ‘ಮನೆ ಕಟು್ಟ ವವರು ಬೇಡವೆಂದು ತಿರಸ ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ
ಮುಖ್ಯ ಾದ ಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಯಿತು’
ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಾತೇನು?
18 “ಈ ಕಲಿ್ಲ ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತುಂಡುತುಂ ಾಗುವನು. ಆ ಕಲು್ಲ
ಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದೋ ಅದು ಅವನನು್ನ ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡುವುದು” ಅಂದನು.
ಸುಂಕದ ಕುರಿತು ವಿರೋಧಿಗಳ ಪ್ರ ಶೆ್ನ
ಮ ಾ್ತ 22:15-22; ಾಕರ್ 12:13-17
19 ಾಸಿ್ತ ಗಳೂ ಮುಖ್ಯ
ಾಜಕರೂ ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ನೆ ್ನೕ ಕುರಿತು
್ರ
ಈ ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಹೇಳಿದನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ
ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಸಂದಭರ್ನೋಡಿದರು. ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು. 20 ಆಮೇಲೆ
ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಅಧಿಪತಿಯ ವಶಕೂ್ಕ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಒಪಿ್ಪ ಸಬೇಕೆಂದು
ಹೊಂಚು
ಾಕು ಾ್ತ, ನೀತಿವಂತರಂತೆ ನಟಿಸುತಿ್ತರುವ ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಆತನ
ಾತಿನಲಿ್ಲ ಏನ ಾ್ನದರೂ ತಪು ್ಪ ಗಳನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ (ಆತನ ಬಳಿಗೆ)
ಕಳುಹಿಸಿದರು. 21 ಗೂಢಚಾರರು, “ಬೋಧಕನೇ, ನೀನು ಸರಿ ಾಗಿ ಾತ ಾಡು ಾ್ತ
ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತೕ, ನೀನು ಮುಖ ಾ ಣ್ಯ ವಿಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸತ್ಯ ಾಗಿ
ಬೋಧಿಸುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕ ಎಂದು ಬಲೆ್ಲವು. 22 ಕೈ ಸರನಿಗೆ ಕಂ ಾಯ ಕೊಡುವುದು
ಸರಿ
ೕ ಸರಿಯಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು.
ಅವರ ಕುಯುಕಿ್ತಯನು್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು, 24 ಅವರಿಗೆ, “ನನಗೆ ಒಂದು
ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ವನು್ನ ತೋರಿಸಿರಿ. ಇದರಲಿ್ಲ
ಾರ ತಲೆ ಾಗು ಮುದೆ್ರ ಯದೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವರು, “ಕೈ ಸರನದು” ಅಂದರು. 25 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾ ಾದರೆ
ಕೈ ಸರನದನು್ನ ಕೈ ಸರನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ, ದೇವರದನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 26 ಯೇಸು ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ ಾತಿನಲಿ್ಲ ಅವರು ಾವ ತಪ್ಪ ನೂ್ನ
ಹಿಡಿಯ ಾಗದೆ, ಆತನು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ಸುಮ್ಮ ಾದರು.
23 ಯೇಸು

ಪುನರು ಾ್ಥನದ ಕುರಿತು ಸದು್ದ ಾಯರ ಪ್ರ ಶೆ್ನ
ಮ ಾ್ತ 22:23-33; ಾಕರ್ 12:18-27
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27

ತರು ಾಯ ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವವ ಾದ ಸದು್ದ ಾಯರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, 28 “ಬೋಧಕನೇ, ಅಣ್ಣ ಾದವನು
ಹೆಂಡತಿಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರೆ ಅವನ ತಮ್ಮ ನು ಆಕೆಯನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಿಗೆ ಸಂ ಾನವನು್ನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು
ೕಶೆಯು
29
ನಮಗೆ ಬರೆದಿಟ್ಟ ನಷೆ್ಟ.
ಒಳೆ್ಳಯದು, ಏಳು ಮಂದಿ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದರು.
ದಲನೆಯವನು ಮದುವೆ ಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತನು. 30-31 ಎರಡನೆಯವನೂ
ಅವನ ತರು ಾಯ ಮೂರನೆಯವನೂ ಆಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಇದೇ ರೀತಿ ಾಗಿ ಏಳು ಮಂದಿಯೂ ಮದುವೆ ಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರು.
32 ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಹೆಂಗಸೂ ಸತ್ತಳು. 33 ಾ ಾದರೆ ಪುನರು ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಆ ಸಿ್ತ ೕಯು
್ರ
ಅವರೊಳಗೆ ಾರ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿರುವಳು? ಆಕೆಯನು್ನ ಏಳು ಮಂದಿಯೂ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರ ಾ್ಲ” ಅಂದರು.
34 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ
35
ಾಗೂ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡು ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ
ಮುಂಬರುವ
ಲೋಕವನೂ್ನ,
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಪುನರು ಾ್ಥನವನೂ್ನ
ಪಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯ ರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೂ
ಇಲ್ಲ,
36
ಾಡಿಕೊಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ.
ಅವರು ಇನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವುದೇ
ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ದೇವದೂತರಿಗೆ ಸರಿಸ ಾನರೂ, ಪುನರು ಾ್ಥನವನು್ನ
ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿವುದ್ದರಿಂದ ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೂ ಆಗಿರು ಾ್ತರೆ. 37 ಸತ್ತವರು
ಬದುಕಿ ಏಳು ಾ್ತರೆಂಬುದನು್ನ
ೕಶೆಯೂ ಸೂಚಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು
ದೆಯ
*
ಸಂಗತಿಯಿರುವ ಅ ಾ್ಯ ಯದಲಿ್ಲ ಕತರ್ನನು್ನ ‘ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರು ಇ ಾಕನ
ದೇವರು
ಾಕೋಬನ ದೇವರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 38 ದೇವರು ಜೀವಿತರಿಗೆ
ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಹೊರತು ಜೀವವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ.
ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ
ಜೀವಿಸುವವರೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
39 ಾಸಿ್ತ ಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಬೋಧಕನೇ, ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಹೇಳಿದಿ” ಅಂದರು. 40 ಆತನನು್ನ
್ರ
ಇನೆ್ನೕನು ಕೇಳುವುದಕೂ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಧೈ ಯರ್ವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು.
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಕುರಿ ಾದ ಪ್ರ ಶೆ್ನ
ಮ ಾ್ತ 22:41-46; ಾಕರ್ 12:35-37
41 ಆಗ ಯೇಸು, “ಬರಬೇ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಾವೀದನ ಮಗನೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರ ಾ್ಲ,
ಅದು ಹೇ ಾದೀತು?
42-43 †“ ‘ ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ
ಾದಗಳಿಗೆ ಪೀಠವ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡುವ
ತನಕ
ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು ಎಂದು
ಕತರ್ನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ನುಡಿದನು’
ಎಂಬು ಾಗಿ ಕೀತರ್ನೆಗಳ ಗ್ರ ಂಥದಲಿ್ಲ ಾವೀದನೇ ಹೇಳು ಾ್ತನ ಾ್ಲ.
44 “ ಾವೀದನು ಆತನನು್ನ ‘ಒಡೆಯನೆಂದು’ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅವನಿಗೆ
ಮಗ ಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
*

20:37 ವಿ

ೕ 3:6

†

20:42-43

ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ಕೀತರ್ 110:1
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ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಎಚ್ಚರಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 23:1-36; ಾಕರ್ 12:38-40
45 ಜನರೆಲ್ಲರು ಕೇಳುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ,
46 “ ಾಸಿ್ತ ಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಾಗಿರಿ.
ಅವರು ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ
್ರ
ತೊಟು್ಟಕೊಂಡು ತಿರು ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರೂ, ಅಂಗಡಿಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ
ನಮ ಾ ್ಕರಗಳು, ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಪೀಠಗಳು, ಔತಣಕೂಟಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಥಮ ಾ್ಥನ, ಇವುಗಳನು್ನ ಬಯಸುವವರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. 47 ಅವರು ವಿಧವೆಯರ
ಮನೆಗಳನು್ನ ನುಂಗಿ, ನಟನೆ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಉದ್ದ ಾದ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗಳನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಇಂಥವರು ಹೆಚಾ್ಚದ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವರು” ಅಂದನು.

21

ವಿಧವೆಯ ಾಣಿಕೆ
ಾಕರ್ 12:41-44
1 ಯೇಸು ತಲೆಯೆತಿ್ತ ನೋಡಿ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಾಣಿಕೆಯ
2
ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಯಲಿ್ಲ ಾಕುವುದನು್ನ ಕಂಡನು.
ಆಗ ಒಬ್ಬ ಬಡ ವಿಧವೆಯು ಬಂದು
ಾಮ್ರ ದ ಚಿಕ್ಕ ಾಣ್ಯ ಗಳನು್ನ ಾಕುವುದನು್ನ ಯೇಸು ಗಮನಿಸಿ, 3 “ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಈ ಬಡ ವಿಧವೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಾಕಿ ಾ್ದಳೆ. 4 ಹೇಗೆಂದರೆ
ಅವರೆಲ್ಲರು ತಮಗೆ ಾ ಾಗಿ ಮಿಕ್ಕದ್ದರಲಿ್ಲ ಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಈಕೆ
ೕ ತನ್ನ
ಬಡತನದಲಿ್ಲಯೂ ತನ್ನ ಜೀವನಕಿ್ಕದು್ದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ ಬಿಟ್ಟಳು” ಅಂದನು.
ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯದ ಾಶನದ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 24:1-14; ಾಕರ್ 13:1-13
5 ಕೆಲವರು ದೇ ಾಲಯದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅದು ಅಂದ ಾದ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದಲೂ
ಾಣಿಕೆಯ ವಸು್ತಗಳಿಂದಲೂ ಅಲಂ ಾರ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರು ಾಗ, 6 ಯೇಸು,
“ನೀವು ಇವುಗಳನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರ ಾ್ಲ, ಇಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲ ನ ಮೇಲೆ ಕಲು್ಲ ಉಳಿಯದೆ ಎ ಾ್ಲ
ಕೆಡವಲ್ಪಡುವ ದಿನಗಳು ಬರುವವು” ಅಂದನು. 7 ಅವರು, “ಬೋಧಕನೇ, ಅದು
ಾ ಾಗ ಆಗುವುದು? ಅದು ಸಂಭವಿಸು ಾಗ ಾವ ಸೂಚನೆಗಳುಂಟಾಗುವುವು?”
ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಲು, 8 ಯೇಸು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ನೀವು
ೕಸಹೋಗದಂತೆ
ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕರು ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡು
‘ ಾನೇ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು, ಾನೇ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು’ ಎಂತಲೂ ‘ಆ ಾಲ ಹತಿ್ತರ ಾಯಿತು’ ಎಂತಲೂ
ಹೇಳುವರು. ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. 9 ಇದಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧಗಳೂ ಗಲಭೆಗಳೂ
ಆಗುವುದನು್ನ ನೀವು ಕೇಳು ಾಗ, ನೋಡು ಾಗ ಭಯಭೀತ ಾಗಬೇಡಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ
ಇದೆ ಾ್ಲ
ದಲು ಆಗುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಆದರೂ ಕೂಡಲೆ ಅಂತ್ಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ”
ಅಂದನು.
10 ಮತು್ತ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಜನಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
11 ಮತು್ತ
ಜನರೂ
ಾಜ್ಯ ಕೆ ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಾಜ್ಯ ವೂ ಏಳುವವು.
ಮ ಾಭೂಕಂಪಗ ಾಗುವವು, ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ಬರಗಳೂ ಉಪದ್ರ ವಗಳೂ ಬರುವವು,
ಭ ಾನಕ ಘಟನೆಗಳೂ ಮ ಾ ಸೂಚನೆಗಳೂ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ತೋರುವವು. 12 ಆದರೆ
ಇವೆ ಾ್ಲ ನಡೆಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹಿಡಿದು ಸ ಾಮಂದಿರಗಳ
ಮತು್ತ ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟು್ಟ, ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ
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ಅರಸುಗಳ ಮುಂದೆಯೂ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಮುಂದೆಯೂ ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ
ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವರು. 13 ಇದು ಾ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಾಗುವುದು.
14 ಆದುದರಿಂದ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಮುಂ ಾಗಿ
ೕಚಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 15 ಏಕೆಂದರೆ
ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಎದುರು ನಿಲು್ಲವುದಕೂ ್ಕ ಎದುರು ಾತ ಾಡುವುದಕೂ ್ಕ
ಆಗದಂಥ ಾಯನೂ್ನ, ಬುದಿ್ಧಯನೂ್ನ ಾನೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 16 ಆದರೆ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳೂ, ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ, ಬಂಧು ಾಂಧವರೂ.
ಸೆ್ನೕಹಿತರೂ
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಡುವರು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸುವರು.
17 ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಹಗೆ ಾಡುವರು. 18 ಆದರೂ
ನಿಮ್ಮ ದೊಂದು ತಲೆಕೂದ ಾದರೂ ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 19 ನೀವು ಸೈ ರಣೆಯಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ಾ್ರ ಣಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಾಶನದ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸು ಹೇಳಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 24:15-21; ಾಕರ್ 13:14-19
20
“ಆದರೆ
ಸೈ ನಿಕರ
ದಂಡುಗಳು
ಯೆರೂಸಲೇಮ್
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಮುತಿ್ತಗೆ
ಾಕಿರುವುದನು್ನ ನೀವು
ಾಣು ಾಗ ಅದು
ಾಶ ಾಗುವ
ಾಲ
21 ಆಗ ಯೂ ಾಯದಲಿ್ಲರುವವರು
ಸಮೀಪ ಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಬೆಟ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲಿ.
ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವವರು ಅದರೊಳಗಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋಗಲಿ. ಹಳಿ್ಳಯವರು ಅದರೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗದಿರಲಿ. 22 ಏಕೆಂದರೆ
ಬರೆದಿರುವುದೆ ಾ್ಲ ನೆರವೇರುವುದ ಾ ್ಕಗಿ ಅವು ದಂಡನೆಯ ದಿನಗ ಾಗಿವೆ. 23 ಆ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಗಭಿರ್ಣಿಯರಿಗೂ
ಾಣಂತಿಯರಿಗೂ ಆಗುವ ಕಷ್ಟ ವನು್ನ ಏನು
ಹೇಳಲಿ! ಈ ಸೀಮೆಯ ಮೇಲೆ ಮ ಾವಿಪತೂ್ತ ಈ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೊ್ರ ೕಧವು
ಉಂಟಾಗುವವು. 24 ಅವರು ಕತಿ್ತಯ ಾಯಿಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವರು. ಅವರು
ಸೆರೆ ಾಗಿ ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ಅನ್ಯ ದೇಶದವರ
ಸಮಯಗಳು ಪೂರೈ ಸುವ ತನಕ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವು ಅನ್ಯ ದೇಶದವರಿಂದ
ತುಳಿ ಾಡಲ್ಪಡುತಿ್ತರುವುದು.
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಪುನ ಾಗಮನ
ಮ ಾ್ತ 24:29-31; ಾಕರ್ 13:24-27
25 “ಇದಲ್ಲದೆ ಸೂಯರ್ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ ಸೂಚನೆಗಳು ತೋರುವವು.
ಭೋಗರ್ರೆಯುವ ಸಮುದ್ರ ಮತು್ತ ಅಲೆಗಳ
ೕಷದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಜನಗಳಿಗೆ ದಿಕು ್ಕ ಾಣದೆ ಸಂಕಟವು ಉಂಟಾಗುವುದು. 26 ಆ ಾಶದ
ಶಕಿ್ತಗಳು ಕದಲುವುದರಿಂದ ಮನುಷ ್ಯ ರು ಭಯಹಿಡಿದವ ಾಗಿ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಏನು
ಬರುವುದೋ ಎಂದು ಎದುರು ನೋಡು ಾ್ತ ಾ್ರ ಣಹೋದಂ ಾಗುವರು. 27 ಆಗ
ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ಬಲದಿಂದಲೂ ಬಹು ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ ಮೇಘದಲಿ್ಲ
ಬರುವುದನು್ನ ಾಣುವರು. 28 ಆದರೆ ಇವು ಸಂಭವಿಸುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗು ಾಗ,
ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯೆತಿ್ತರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ” ಅಂದನು.
ಅಂಜೂರ ಮರದ ಾಮ್ಯ
ಮ ಾ್ತ 24:32-35; ಾಕರ್ 13:28-31
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ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಾಮ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಅಂಜೂರ
ಮುಂ ಾದ ಮರಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿರಿ. 30 ಅವು ಚಿಗುರಿದ ಕೂಡಲೆ ನೀವು ಅವನು್ನ
ಕಂಡು ಈಗ ಬೇಸಿಗೆಯು ಹತಿ್ತರ ಾಯಿತೆಂದು ನೀ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರ ಾ್ಲ.
31
ಾಗೆಯೇ ಇವುಗ ಾಗುವುದನು್ನ ನೋಡು ಾಗ ದೇವರ
ಾಜ್ಯ ವು
ಹತಿ್ತರ ಾಯಿತೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
29

32 “ಇವೆ

ಾ್ಲ ಆಗುವ ತನಕ ಈ ಸಂತತಿಯು ಅಳಿದು ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು
ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 33 ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳು ಅಳಿದುಹೋಗುವವು, ಆದರೆ
ನನ್ನ ಾತುಗಳು ಅಳಿದುಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
34 “ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ. ಅತಿ ಭೋಜನದ ಮದದಿಂದಲೂ,
ಅಮಲಿನಿಂದಲೂ,
ಾ್ರ ಪಂಚಿಕ ಾದ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳು
ಾರ ಾಗಿರ ಾಗಿ ಆ ದಿನವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉರುಲಿನಂತೆ ಫಕ್ಕನೆ ಬಂದೀತು.
35 ಆ ದಿನವು ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಬರುವುದು.
36 ಆದರೆ ಅಂದು
ಬರುವುದಕಿ್ಕರುವ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ ್ಕ, ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನ
ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ ್ಕ, ನೀವು ಪೂಣರ್ ಶಕ್ತ ಾಗುವಂತೆ, ಎ ಾ್ಲ
ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ದೇವರಿಗೆ ವಿ ಾಪನೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ” ಅಂದನು.
ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಉ ಾಯ ಾಡಿದು್ದ
ಯೇಸು ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ ಾಡು ಾ್ತ, ಾತಿ್ರ ಪಟ್ಟಣದ
ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಮರಗಳ ತೋಪು ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಗುಡ್ಡದಲಿ್ಲ ಾತಿ್ರ ಯನು್ನ
ಕಳೆಯು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 38 ಜನರೆಲ್ಲರು ಆತನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಬೆಳಗೆ್ಗ
ಬೇಗನೆ ಎದು್ದ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.
37

22
ಯೇಸುವಿನ ಕೊಲೆಗೆ ಒಳಸಂಚು
ಮ ಾ್ತ 26:1-5; ಾಕರ್ 14:1,2;
ೕ ಾ 11:45-53
1 ಪಸ್ಕವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬವು ಹತಿ್ತರ ಾ ಾಗ,
2 ಮುಖ್ಯ
ಾಜಕರೂ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ
ಹೆದರಿ ತಕ್ಕ ಾಗರ್ವನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರು.
ಯೂದನ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡಲು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 26:14-16; ಾಕರ್ 14:10,11
3 ಆಗ ಸೈ ಾನನು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಇಸ್ಕರಿ
ೕತನೆಂಬ
ಯೂದನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲು, 4 ಅವನು ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರ ಬಳಿಗೂ ಾವಲಿನ
ದಳ ಾಯಿಗಳ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗಿ
ಾನು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವ
5 ಅವರು
ಉ ಾಯವನು್ನ ಕುರಿತು ಅವರ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿದನು.
ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ ನಿನಗೆ ಹಣ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆಂದು ಒಪ್ಪಂದ
ಾಡಲು, 6 ಅವನು
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು, ಜನಸಮೂಹವಿಲ್ಲದಿರು ಾಗ ಆತನನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ
ಅನುಕೂಲ ಾದ ಸಂದಭರ್ವನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದನು.
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ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಕಡೆಯ ಭೋಜನ ಾಡಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 26:17-30; ಾಕರ್ 14:12-26;
ೕ ಾ 13:21-30; 1ಕೊರಿ 11:23-

7

ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನವ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ
ಕೊಯ್ಯ ತಕ್ಕ ದಿನ ಬಂ ಾಗ, 8 ಯೇಸು ಪೇತ್ರ ನಿಗೂ
ೕ ಾನನಿಗೂ, “ನೀವು
ಹೋಗಿ ಾವು ಪಸ ್ಕದ ಊಟ ಾಡುವಂತೆ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 9 ಅವರು, “ ಾವು ಎಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಡಬೇಕನು್ನತಿ್ತೕ?” ಎಂದು ಆತನನು್ನ
ಕೇಳಲು, 10 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನೋಡಿರಿ, ನೀವು ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯ ನು ತುಂಬಿದ ಕೊಡವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನಿಮೆ್ಮ ದುರಿಗೆ ಬರುವನು. ಅವನು
ಹೋಗುವ ಮನೆಗೆ ನೀವು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ, 11 ಆ ಮನೆಯ ಯಜ ಾನನಿಗೆ,
‘ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರ ಸಂಗಡ ಪಸ ್ಕದ ಊಟವನು್ನ ಾಡುವುದ ಾ ್ಕಗಿ ವಿಶೇಷ ಾದ ಕೊಠಡಿ
ಎಲಿ್ಲ?’ ಎಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಗುರು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ, ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.
12 ಅವನು ತಕ್ಕ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃ ತ ಾದ ಮೇ ಾ್ಮಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ
ಕೊಠಡಿಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವನು. ಅಲಿ್ಲ ನೀವು ಭೋಜನಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 13 ಅವರು ಹೊರಟು ಆತನು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ
ಕಂಡು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದರು.
14

ಆ ಸಮಯ ಬಂ ಾಗ ಆತನು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರ
15 ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು
ಸಂಗಡ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
ಾತನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಈ ಪಸ ್ಕದ
ಊಟವನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಬಯಸಿದೆ್ದೕನೆ. 16 ಇನು್ನ ದೇವರ
ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ*ಇದು ನೆರವೇರುವ ತನಕ ಾನು ಇನು್ನ ಪಸ ್ಕದ ಊಟವನು್ನ ಾಡುವುದೇ
ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
17 ಆ ಮೇಲೆ ಆತನು ( ಾ್ರ ಾರಸದ)
ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿ, “ಇದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯಿರಿ. 18 ಇಂದಿನಿಂದ
ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವು ಬರುವ ತನಕ ಾನು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು.
19 ಬಳಿಕ ಆತನು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಾಡಿ ಮುರಿದು
ಅವರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ, “ಇದು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ನನ್ನ ದೇಹ, ನನ್ನ ನು್ನ
20 ಊಟ ಾದ
ನೆನಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೊ ೕ್ಕ ಸ ್ಕರ ಹೀಗೆ
ಾಡಿರಿ” ಅಂದನು.
ಮೇಲೆ ಆತನು ಅದೇ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, “ಈ ಾತೆ್ರ ಯು
ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ, ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ
ಾ್ಥಪಿತ ಾಗುವ ಹೊಸ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
21 “ಆದರೂ
ನೋಡಿರಿ, ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನು ನನೊ್ನ ಡನೆ
22 ನಿಣರ್ಯ ಾಗಿರುವ
ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯಿಟು್ಟ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಪ್ರ ಾರ ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ಹೊರಟುಹೋಗು ಾ್ತನೆ ಸರಿ, ಆದರೆ ಆತನನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಡುವ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ” ಅಂದನು.
*
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ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು, ಇಂಥ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾವ ಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು ಕೇಳತೊಡಗಿದರು.

ದೊಡ್ಡವನು ಾರು ಎಂಬ ಚಚೆರ್
ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡವನು
ಾರು ಎಂಬ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವರೊಳಗೆ ಚಚೆರ್
ಹುಟಿ್ಟತು. 25 ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗದ ಅರಸರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜನಗಳ
ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ
ಾಡು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತ
ನಡಿಸುವವರು ಉಪ ಾರಿಗಳೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. 26 ನೀವು ಾಗಿರ ಾರದು,
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡವನು ಚಿಕ್ಕವನಂ ಾಗಬೇಕು, ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥನು ಸೇವಕನಂ ಾಗಬೇಕು.
27
ಾರು ದೊಡ್ಡವನು? ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತವನೋ ಸೇವೆ ಾಡುವವನೋ? ಊಟಕೆ್ಕ
ಕುಳಿತವನಲ್ಲವೇ. ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವವನಂತಿದೆ್ದೕನೆ. 28 ನೀವು
ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಇದ್ದವರು. 29 ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ
ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ನೇಮಿಸಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ಾನು ನಿಮಗೂ ನೇಮಿಸುತೆ್ತೕನೆ;
30 ನನ್ನ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಊಟ ಾಡುವಿರಿ, ಕುಡಿಯುವಿರಿ
ಮತು್ತ ಸಿಂ ಾಸನಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆ
ಾ್ಯ ಯತೀಪುರ್ ಾಡುವಿರಿ.
24 ಇದಲ್ಲದೆ

ಯೇಸು ಪೇತ್ರ ನ ನಿ ಾಕರಣೆಯನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 26:31-35; ಾಕರ್ 14:27-31;
ೕ ಾ 13:36-38
31 “ಸೀ
ೕನನೇ, ಸೀ ೕನನೇ, ನೋಡು, ಸೈ ಾನನು ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಗೋದಿಯಂತೆ ಕೇರಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. 32 ಆದರೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ
ಕುಂದಿಹೋಗ ಾರದೆಂದು
ಾನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ವಿ ಾಪನೆ
ಾಡಿಕೊಂಡೆನು. ನೀನು ತಿರುಗಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 33 ಆದರೆ ಅವನು, “ಕತರ್ನೇ, ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಸೆರೆಮನೆಗೆ
ಹೋಗುವುದಕೂ್ಕ ಾಯುವುದಕೂ್ಕ ಾನು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಅನ್ನಲು, 34 ಆತನು,
“ಪೇತ್ರ ನೇ, ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇವನನು್ನ ಅರಿಯೆನೆಂದು ನೀನು ಮೂರು ಾರಿ
ಹೇಳುವ ತನಕ ಈಹೊತು್ತ ಕೋಳಿ ಕೂಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ”
ಅಂದನು.
35 ಮತು್ತ ಆತನು, “ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಾನು ಹಣ, ಕೈ ಚೀಲ† ೕಡುಗಳಿಲ್ಲದೆ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾಗ ನಿಮಗೆ ಏ ಾದರೂ ಕೊರತೆ ಾಯಿತೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು
ಅವರು ಏನೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 36 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು, “ಈಗ ಾದರೋ
ಹಣವಿದ್ದವನು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ,
ಕೈ ಚೀಲವಿರುವವನು ಅದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ, ಮತು್ತ ಕತಿ್ತಯಿಲ್ಲದವನು ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ
ಾರಿ ಒಂದು
37
ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಏಕೆಂದರೆ, ‘ಆತನು ಅಪ ಾಧಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಂತೆ
ಎಣಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ನು’ ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ
ಾತು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆರವೇರಬೇ ಾಗಿದೆ ಎಂದು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟರುವ ಎಲ್ಲವು ನೆರವೇರಬೇಕು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
38 ಅವರು, “ಕತರ್ನೇ, ಇಗೋ ಇಲಿ್ಲ ಎರಡು ಕತಿ್ತಗಳಿವೆ” ಅನ್ನಲು, ಆತನು ಅವರಿಗೆ,
“ಅಷು್ಟ ಾಕು” ಅಂದನು.
†

22:35 ಹಣದ ಚೀಲ, ಹೆಗಲು ಚೀಲ
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ಯೇಸು ಎಣೆ್ಣೕಮರಗಳ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 26:36-46; ಾಕರ್ 14:32-42
39 ತರು ಾಯ ಆತನು ಪ್ರ ತಿದಿನದಂತೆ ಹೊರಟು ಎಣೆ್ಣಮರಗಳ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಹೋದನು.
ಶಿಷ ್ಯರೂ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು. 40 ಆತನು ಆ ಕು್ಲಪ್ತ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅವರಿಗೆ,
“ನೀವು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳ ಾಗದಂತೆ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
41 ಆ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕಲೆ್ಲಸೆತದಷು್ಟ ದೂರ ಹೋಗಿ,
ಣ ಾಲೂರಿ, 42 “ತಂದೆಯೇ, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ವಿದ್ದರೆ ಈ ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ನನಿ್ನಂದ
ತೊಲಗಿಸು. ಹೇಗೂ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ” ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು.
43 ಆಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಆತನಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು,
ಆತನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದನು. 44 ಯೇಸು ತೀವ್ರ ಾದ ಮನೋವ್ಯ ಥೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ,
ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುತಿ್ತರ ಾಗಿ, ಆತನ ಬೆವರು ರಕ್ತದ ಹನಿಗ ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲ
ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳುತಿ್ತತು್ತ.
45 ಆತನು ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಮುಗಿಸಿ ಎದು್ದ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಅವರು ದುಃಖದಿಂದ
ಬಳಲಿಹೋದವ ಾಗಿ ನಿದೆ್ರ ಹತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು, 46 ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ನಿದೆ್ರ ಾಡುವುದೇನು? ಏಳಿರಿ, ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳ ಾಗದಂತೆ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಬಂಧನ
ಮ ಾ್ತ 26:47-56; ಾಕರ್ 14:43-50;
ೕ ಾ 18:3-11
47 ಆತನು ಇನೂ್ನ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಇಗೋ, ಜನರ ಗುಂಪು
ಾಣಿಸಿತು. ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಯೂದನೆಂಬುವನು ಆ ಜನರ
ಗುಂಪಿನ ಮುಂದೆ ನಡೆಯು ಾ್ತ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಮುದಿ್ದಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಬರಲು, 48 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಯೂದನೇ, ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನನು್ನ
49 ಆತನ ಸುತ್ತಲಿದ್ದವರು
ಹಿಡಿದುಕೊಡುತಿ್ತೕ ಾ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಘಟನೆಯ ಸೂಕ್ಷ ್ಮತೆಯನು್ನ ತಿಳಿದು ತಕ್ಷಣ, “ಕತರ್ನೇ,
ಾವು ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಹೊಡೆ
ೕಣ ೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 50 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು
ಮ ಾ ಾಜಕನ ಆಳನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅವನ ಬಲಗಿವಿಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ
ಾಕಿದನು. 51 ಆದರೆ ಯೇಸು, “ಇಷ್ಟಕೇ್ಕ ಬಿಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಆಳಿನ ಕಿವಿಯನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟ ಾಸಿ ಾಡಿದನು. 52 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದ
ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರಿಗೂ, ದೇ ಾಲಯದ ಾವಲಿನ ದಳ ಾಯಿಗಳಿಗೂ, ಸಭೆಯ
ಹಿರಿಯರಿಗೂ, “ದರೋಡೆ ಾರನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಂತೆ ಕತಿ್ತಗಳನೂ್ನ
ದೊಣೆ್ಣಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಿ ಾ? 53 ಾನು ಪ್ರ ತಿದಿನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದಗ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಕಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಾಲ,
ಇದು ಅಂಧ ಾರದ ದೊರೆತನದ ಾಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಪೇತ್ರ ನು ಯೇಸುವನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 26:57,58,69-75;
ಾಕರ್ 14:53,54,66-72;
ೕ ಾ 18:1218,25-27
54 ಅವರು ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಮ ಾ
ಾಜಕನ ಮನೆ
ಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. ಪೇತ್ರ ನು ದೂರದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 55 ಅಂಗಳದ
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ನಡುವೆ ಅವರು ಬೆಂಕಿ ಹೊತಿ್ತಸಿ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಲು ಅವರ ನಡುವೆ ಪೇತ್ರ ನೂ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 56 ಅವನು ಬೆಳಕಿಗೆ ಮುಖ ಾಗಿ ಕುಳಿತಿರು ಾಗ ಒಬ್ಬ ಾಸಿಯು
ಅವನನು್ನ ಕಂಡು, ಅವನನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ನೋಡಿ, “ಇವನು ಸಹ ಅವನ ಸಂಗಡ
ಇದ್ದವನು” ಅಂದಳು. 57 ಆದರೆ ಅವನು, “ ಾನು ಅವನನು್ನ ಅರಿಯೆನ ಾ್ಮ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
58 ಸ್ವಲ್ಪಹೊತಿ್ತನ ಮೇಲೆ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಕಂಡು, “ನೀನೂ ಸಹ
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು” ಅನ್ನಲು ಪೇತ್ರ ನು, “ ಾನಲ್ಲ ಾ್ಪ” ಅಂದನು.
59 ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಘಂಟೆ ಹೊತಿ್ತನ ಮೇಲೆ ಇನೊ್ನಬ ್ಬ ನು, “ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ
ಇವನು ಸಹ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವನು, ಇವನು ಗಲಿ ಾಯದವನಷೆ್ಟ” ಎಂದು
ದೃ ಢ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.
60 ಆದರೆ ಪೇತ್ರ ನು, “ನೀನು ಹೇಳುವುದೇನೋ
ಾನರಿಯೆನ ಾ್ಪ” ಅಂದನು.
61 ಕತರ್ನು
ಅವನು ಈ
ಾತನು್ನ ಆಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತು.
ಹಿಂತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಪೇತ್ರ ನನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ನೋಡಿದನು. ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು, “ಈಹೊತು್ತ
ಕೋಳಿ ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಮೂರು ಾರಿ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ
ಅರಿಯೆನೆಂಬ ಾಗಿ ಹೇಳುವಿ” ಎಂದು ಕತರ್ನು ನುಡಿದ ಾತನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು,
62 ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ತುಂ ಾ ವ್ಯ ಥೆಪಟು್ಟ ಅತ್ತನು.
63-64 ಆ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದವರು ಆತನನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ
ಾಡು ಾ್ತ,
ಆತನಿಗೆ ಮುಸುಕು ಾಕಿ ಹೊಡೆದು, “ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹೊಡೆದವ ಾರು? ಪ್ರ ಾದನೆ ಹೇಳು”
ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 65 ಆತನ ಕುರಿತು ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ದೂಷಣೆಯ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿದರು.
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿರೀಸಭೆಯವರ ನಿಲಿ್ಲಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 26:59-66; ಾಕರ್ 14:55-64;
ೕ ಾ 18:19-24
66 ಬೆಳ ಾಗು ಾಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರೀಸಭೆಯವರು, ಮುಖ್ಯ
ಾಜಕರು ಮತು್ತ
ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳು ಕೂಡಿ ಆತನನು್ನ ತಮ್ಮ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣಾಸಭೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು,
67 “ನೀನು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳು” ಅಂದರು. ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. 68 ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಏ ಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು
ಉತ್ತರಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 69 ಆದರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಆಸೀನ ಾಗಿರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 70 ಆಗ ಎಲ್ಲರು,
“ ಾ ಾದರೆ ನೀನು ದೇವರ ಕು ಾರನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆತನು ಅವರಿಗೆ,
“ನನ್ನ ನು್ನ ಕುರಿತು ದೇವಕು ಾರನೆಂದು ನೀವೇ ಹೇಳಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
71 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ನಮಗೆ ಾ ಇನು್ನ
ಾತಕೆ್ಕ ಬೇಕು? ಾವೇ ಇವನ ಾಯಿಂದ
ಕೇಳಿದೆವ ಾ್ಲ” ಅಂದರು.

23
ಪಿ ಾತನು ಯೇಸುವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ಮರಣದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 27:1,2,11-26; ಾಕರ್ 15:1-15;
ೕ ಾ 18:28-19:16
1 ಅಲಿ್ಲ ಕೂಡಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಎದು್ದ ಆತನನು್ನ ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ, 2 “ಇವನು ಾನೇ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು, ಅರಸ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತ, ಕೈ ಸರನಿಗೆ
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ಸುಂಕ ಕೊಡ ಾರದೆಂದು ಬೋಧಿಸು ಾ್ತ, ನಮ್ಮ ದೇಶದವರ ಮನಸು್ಸ ಕೆಡಿಸುವುದನು್ನ
ಾವು ಕಂಡಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ದೂರು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗಿದರು.
3 ಪಿ ಾತನು ಯೇಸುವನು್ನ “ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೋ” ಎಂದು ಕೇಳಲು,
4 ಪಿ ಾತನು
ಆತನು, “ನೀನೇ ಹೇಳಿದಿ್ದೕ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು.
ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರಿಗೂ, ಜನರ ಗುಂಪಿಗೂ, “ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ಾವ
5
ಅಪ ಾಧವೂ ಾಣಿಸುತಿ್ತಲ್ಲವೆಂದು” ಹೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ
ದಲುಗೊಂಡು ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ಯೂ ಾಯ ಸೀಮೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಇವನು ಬೋಧನೆ
ಾಡು ಾ್ತ ಜನರ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಕದಲಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಇನೂ್ನ ಒತಿ್ತ ಹೇಳಿದರು.
6 ಇದನು್ನ ಪಿ ಾತನು ಕೇಳಿ, ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಗಲಿ ಾಯದವನೋ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ,
7 ಈತನು ಹೆರೋದನ ಅಧಿ ಾರಕೆ್ಕ ಒಳಪಟ್ಟ ವನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು
ಯೇಸುವನು್ನ ಹೆರೋದನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಹೆರೋದನು ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದನು. 8 ಹೆರೋದನು ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಬಹಳ
ಸಂತೋಷಪಟ್ಟ ನು.
ಏಕೆಂದರೆ ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆತನನು್ನ ಾಣಬೇಕೆಂದು ಬಹು ಾಲದಿಂದ ಅಪೇ ಸಿದ್ದನು. ಆತನಿಂದ
ಾವು ಾದರೂ ಒಂದು ಸೂಚಕ
ಾಯರ್ ಾಗುವುದನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು
9
ನಿರೀ ಸಿದನು.
ಹೆರೋದನು ಅನೇಕ
ಾತುಗಳಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ ಪ್ರ ಶೆ್ನ
ಾಡಿ ಾಗೂ್ಯ ಆತನು ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 10 ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ
ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆತನ ಕುರಿತು ಬಹು ತೀವ್ರ ಾಗಿ ಆರೋಪಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
11 ಕಡೆಗೆ ಹೆರೋದನು ತನ್ನ ಸಿ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಯೇಸುವನು್ನ
ಅವ ಾನಗೊಳಿಸಿ, ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿ ಶೋ ಾಯ ಾನ ಾದ ಉಡುಪನು್ನ ಾಕಿಸಿ
ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನು. 12 ಅದೇ ದಿನ ಹೆರೋದನು ಪಿ ಾತನೂ
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದರು. ಅದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ವೈ ರಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.
13 ತರು ಾಯ ಪಿ ಾತನು ಮುಖ್ಯ
ಾಜಕರನೂ್ನ, ಅಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ, ಪ್ರ ಜೆಗಳನೂ್ನ
ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಕರೆಯಿಸಿ, 14 ಅವರಿಗೆ, “ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಪ್ರ ಜೆಗಳನು್ನ ತಿರಿಗಿ ಬೀಳುವಂತೆ
ಾಡುವವನು ಎಂದು ಈತನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದಿರ ಾ್ಲ. ನೀವು ಈತನ ಮೇಲೆ
ಾಡಿದ ದೂರುಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೇ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಿದರೂ
ಈತನಲಿ್ಲ ಒಂದು ತ ಾ್ಪದರೂ ನನಗೆ ಾಣಲಿಲ್ಲ. 15 ಹೆರೋದನಿಗೂ ಸಹ ಾಣಲಿಲ್ಲ.
ಅದ ಾರಣ ಈತನನು್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನ ಾ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ
ಈತನು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ
ೕಗ್ಯ ಾದದೆ್ದೕನೂ
ಾಡಿದವನಲ್ಲವೆಂ ಾಯಿತು.
16 ಆದುದರಿಂದ ಾನು ಈತನನು್ನ ಹೊಡಿಸಿ ಬಿಟು್ಟ ಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
17 (*ಪ್ರ ತಿ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ಪಿ ಾತನು ಒಬ್ಬ ಸೆರೆ
ಾಳನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡುವ ರೂಢಿಯಿತು್ತ.) 18 ಆದರೆ ಅವರು, “ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸು, ನಮಗೆ
ಬರಬ್ಬ ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಡು” ಎಂದು ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. 19 ಈ ಬರಬ್ಬ ನನು್ನ ಆ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಒಂದು ದಂಗೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ಕೊಲೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿದ್ದರು.
20 ಪಿ ಾತನು ಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ಪುನಃ ಅವರ
ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿದನು. 21 ಆದರೆ ಅವರು, “ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸು,
*

23:17 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಇದು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.
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ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸು” ಎಂದು ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದರು.
22 ಅವನು ಮೂರನೆಯ
ಾರಿ, “ ಾಕೆ? ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕನು
ಾಡಿದನು?
ಾನು
ಇವನಲಿ್ಲ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಅಪ ಾಧವೇನೂ ಾಣಲಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಇವನನು್ನ
ಹೊಡಿಸಿ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 23 ಆದರೆ ಅವರು
ೕ ಾಗಿ ಕೂಗು ಾ್ತ, ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಲವಂತ
ಾಡಿದರು. ಅವರ ಕೂ ಾಟವು ಗೆದಿ್ದತು. 24 ಆಗ ಪಿ ಾತನು, ಅವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ
ಆಗಲಿ ಎಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿ, 25 ದಂಗೆ ಕೊಲೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಆ
ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಅವರು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ ಪ್ರ ಾರ ಬಿಟು್ಟಕೊಟು್ಟ, ಯೇಸುವನು್ನ ಅವರ
ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ದಂಡಿಸಲು ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು.
ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 27:32-44; ಾಕರ್ 15:21-32;
ೕ ಾ 19:17-27
26 ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಹೊಲದಿಂದ
ಬರುತಿ್ತದ್ದ, ಕುರೇನೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸೀ ೕನನೆಂಬುವನನು್ನ ಕರೆದು, ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಅವನ
ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬರುವ ಾಗೆ ಾಡಿದರು.
27 ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟಿತು. ಆ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಕೆಲವು
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಎದೆಬಡಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಯೇಸುವಿ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 28 ಯೇಸು
ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು, “ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರೇ ನನಗೋಸ ್ಕರ
ಅಳಬೇಡಿರಿ, ನಿಮಗೋಸ ್ಕರವೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ ್ಕರವೂ ಅಳಿರಿ. 29 ಏಕೆಂದರೆ
‘ಬಂಜೆಯರೂ, ಬಸು ಾಗದವರೂ,
ಲೆಕುಡಿಸದವರೂ ಧನ್ಯ ರು’ ಎಂದು ಜನರು
ಹೇಳುವ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. 30 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು, ‘ಬೆಟ್ಟ ಗಳೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಬೀಳಿರಿ. ಗುಡ್ಡಗಳೇ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳಿ್ಳರಿ’ ಅನು್ನ ವರು. 31 ಹಸಿ ಮರಕೆ್ಕ ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ
ಾಡಿದರೆ ಒಣ ಮರದ ಗತಿ ಏ ಾಗಬಹುದು?” ಅಂದನು.
32 ಆತನ ಸಂಗಡ ಶಿಲುಬೇಗೆರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಗ ಾಗಿದ್ದ ಬೇರೆ ಇಬ್ಬರನೂ್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 33 ಅವರು ಕ ಾಲವೆಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅಲಿ್ಲ
ಯೇಸುವನೂ್ನ ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಗಳನೂ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿದರು. ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನನು್ನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಕಿದರು. 34 ಆಗ ಯೇಸು,
“ತಂದೆಯೇ, ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಾವು ಏನು
ಾಡುತೆ್ತೕವೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು
ಅರಿಯರು” ಅಂದನು. ಆ ಮೇಲೆ ಚೀಟು ಾಕಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಾಲು
ಾಡಿದರು.
35 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡು ಾ್ತ ನಿಂತರು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು “ಅವನು
ಮತೊ್ತಬ್ಬರನು್ನ ರ ಸಿದನು, ಅವನು ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ನು್ನ
ಾನೇ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ” ಎಂದು ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು. 36 ಸಿ ಾಯಿಗಳೂ ಆತನನು್ನ
ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಹುಳಿಮದ್ಯ ವನು್ನ ನೀಡಿ,
37 “ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೀನು ರ ಸಿಕೋ” ಅಂದರು.
38 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ “ಇವನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನು”
ಎಂಬು ಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಾದ ಸೂಚನೆಯನು್ನ ಾಕ ಾಗಿತು್ತ.
39 ಶಿಲುಬೇಗೆರಿಸಿದ್ದ ಆ ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಯೇಸುವನು್ನ ದೂಷಿಸು ಾ್ತ,
“ನೀನು ಬರಬೇ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲ್ಲವೇ?
ನಿನ್ನ ನು್ನ ರ ಸಿಕೋ, ನಮ್ಮ ನು್ನ ರ ಸು”
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ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಎರಡನೆಯವನು ಅವನನು್ನ ಗದರಿಸಿ, “ನೀನು
ಇದೇ ದಂಡನೆಯಲಿ್ಲರು ಾಗಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ೕ? 41 ಾವಂತೂ
ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ದಂಡನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ,
ಾವು
ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ತಕ್ಕ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ
ಹೊಂದುತೆ್ತೕವೆ. ಈತ ಾದರೋ ಅಂತಹದೆ್ದೕನನೂ್ನ
ಾಡಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ,
42 “ಯೇಸುವೇ ನೀನು ನಿನ್ನ
ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಪಡೆದವ ಾಗಿ ಬರು ಾಗ ನನ್ನ ನು್ನ
ನೆನಪಿಸಿಕೋ” ಅಂದನು. 43 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಈ ಹೊತೆ್ತೕ ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಪರದೈ ಸಿನಲಿ್ಲರುವಿ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
40

ಯೇಸುವಿನ ಮರಣ
ಮ ಾ್ತ 27:45-56; ಾಕರ್ 15:33-41;

44-45

ೕ ಾ 19:28-30

ಇಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ನಡುಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನ ಾಯಿತು. ಸೂಯರ್ನು ಾಂತಿಗುಂದಿ,
ಮೂರು ಘಂಟೆಯ ತನಕ ಆ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ
46 ಆ ಮೇಲೆ
ದೇ ಾಲಯದ ಪರದೆಯು ನಡುವೆ ಹರಿದು ಹೋಯಿತು.
ಯೇಸು, “ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿದನು. ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಾ್ರ ಣಬಿಟ್ಟ ನು.

ಾಧಿಪತಿಯು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ, “ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ನಿಜ ಾಗಲೂ
ನೀತಿವಂತನೇ” ಆಗಿದ್ದನು ಎಂದು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದನು. 48 ಇದನು್ನ ನೋಡಲು
ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರು ನಡೆದ ಘಟನೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಎದೆಬಡಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರು. 49 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನ ಪರಿಚಿತರೆಲ್ಲರೂ, ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಆತನ
ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರೂ ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು.
47 ಶ

ಯೇಸುವನು್ನ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 27:57-61; ಾಕರ್ 15:42-47;

50-51

ೕ ಾ 19:38-42

ಅರಿಮ ಾಯ ಎಂಬ ಯೆಹೂದ್ಯರದೊಂದು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯ ನಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಸರು
ೕಸೇಫನ. ಆತನು ಹಿರೀಸಭೆಯವನು,
ಉತ್ತಮನು, ಸತು್ಪರುಷನು ಾಗೂ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದವನೂ
ಆಗಿದ್ದನಲ್ಲದೆ ಮಂತಿ್ರ ಯೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಹಿರೀಸಭೆಯವರ ಆಲೋಚನೆಗೂ
ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಗೂ ಅನುಮತಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 52 ಅವನು ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯೇಸುವಿನ
ದೇಹವನು್ನ ತನಗೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡು, 53 ಅದನು್ನ ಇಳಿಸಿ
ಾರುಮಡಿಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತ, ಬಂಡೆಯಲಿ್ಲ ತೋಡಿದ್ದ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟ ನು. ಅದರಲಿ್ಲ
ಅದುವರೆಗೆ
ಾರನು್ನ ಇಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ. 54 ಆ ದಿನವು ಸಿದ್ಧತೆಯ ದಿನ ಾಗಿತು್ತ. ಮತು್ತ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾ್ರರಂಭ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತು್ತ ಾತ್ರ ಇತು್ತ.
55

ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಬಂದಿದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು,
ೕಸೇಫನ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೋಗಿ ಆ ಸ ಾಧಿಯನೂ್ನ, ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನಿ್ನಟ ್ಟ
ರೀತಿಯನೂ್ನ ನೋಡಿ, 56 ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಪರಿಮಳದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಸುಗಂಧ
ತೈ ಲವನೂ್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಧಮರ್ನಿಯಮದ
ಪ್ರ ಾರ ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೊಂಡರು.
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ಯೇಸುವಿನ ಪುನರು ಾ್ಥನ
ಮ ಾ್ತ 28:1-10; ಾಕರ್ 16:1-8;
ೕ ಾ 20:1-10
1 ಆ ಸಿ್ತ ೕಯರು
ಾರದ
ದಲನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ
ಬಿ್ಬರು ಾಗಲೇ
್ರ
ಎದು್ದ,
ಾವು ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದ್ದ ಸುಗಂಧದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ ಾಧಿಗೆ
ಬಂದರು. 2 ಸ ಾಧಿಗೆ ಮುಚಿ್ಚದ ಕಲು್ಲ ಅಲಿ್ಲಂದ ಉರುಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ ಕಂಡು,
3 ಒಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಾಗ ಯೇಸು ಕತರ್ನ ದೇಹವು ಅಲಿ್ಲ ಾಣಲಿಲ್ಲ. 4 ಈ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗಲಿಬಿಲಿ ಉಂಟಾ ಾಗ ಹೊಳೆಯುವ ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದ
ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಫಕ್ಕನೆ ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 5 ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು
ಭಯಹಿಡಿದವ ಾಗಿ ತಲೆ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿರು ಾಗ ಆ ಪುರುಷರು ಅವರಿಗೆ,
“ಸತ್ತವರೊಳಗೆ ಬದುಕಿರುವವನನು್ನ ಹುಡುಕುವುದೇನು? 6-7 ಆತನು ಇಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ,
ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಇನೂ್ನ ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ, ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು
ಾಪಿಗ ಾದ ಮನುಷ ್ಯ ರ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಟು್ಟ, ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಲ್ಪಟು್ಟ, ಮೂರನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಬರುವುದು ಅಗತ್ಯ ವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಆತನ
ಾತುಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೊಂಡು, 9 ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೂ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದರು. 10 ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು
ಾ ಾರೆಂದರೆ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು,
ೕ ಾನಳು,
ಾಕೋಬನ ಾಯಿ ಾದ
ಮರಿಯಳು ಇವರೇ. ಇವರ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಬೇರೆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಸಹ ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ
ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು. 11 ಅವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಆ
ಾತುಗಳು
ಅವರಿಗೆ ಬರೀ ಹರಟೆ ಾಗಿ ತೋರಿದವು. 12 ಆದರೆ ಪೇತ್ರ ನು ಎದು್ದ ಸ ಾಧಿ ಬಳಿಗೆ
ಓಡಿಹೋಗಿ, ಬೊಗಿ್ಗ ನೋಡಿ, ಾರುಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಕಂಡು, ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗೆ ತನ್ನಲಿ್ಲ
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡು ಾ್ತ ಹೊರಟು ಹೋದನು.
ಎ

ಾ್ಮಹು ಹಳಿ್ಳ ಗೆ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಕರ್ 16:12,13
13 ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಸು ಾರು ಏಳು
ಮೈ ಲು ದೂರದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಮಹು ಎಂಬ ಹಳಿ್ಳ ಗೆ ಹೋಗು ಾ್ತ, 14 ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಎ ಾ್ಲ
ಾಯರ್ಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಸಂ ಾಷಣೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 15 ಅವರು ಸಂ ಾಷಣೆಯಲಿ್ಲ
ಚಚಿರ್ಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಯೇಸು ಾನೇ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅವರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಾಗಿದನು.
16 ಅವರ ಕಣು್ಣಕಟಿ್ಟದಂತೆ ಇದುದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆತನ ಗುರುತನು್ನ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ.
17 ಯೇಸು, “ನೀವು
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಹೋಗು ಾ್ತ ಚಚಿರ್ಸಿ
ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳೇನು” ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಅವರು ದುಃಖದ ಮುಖವುಳ್ಳವ ಾಗಿ
ನಿಂತರು. 18 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆ್ಲ
ೕಫನೆಂಬವನು ಆತನಿಗೆ, “ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದ
ಪರಸ್ಥಳದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಗೊತಿ್ತರ ಾಗಿ ನಿನಗೆ
ಾತ್ರ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು,
19 ಆತನು ಅವರನು್ನ, “
ಾವ ಸಂಗತಿಗಳು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ
ಅವರು, “ನಜರೇತಿನವ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗತಿಗಳೇ.
ಆತನು ದೇವರ
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ಮುಂದೆ ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯರ ಮುಂದೆ ಕೃ ತ ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೂ
ಾತಿನಲಿ್ಲಯೂ ಉನ್ನತ ಾದ
20
ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದ್ದನು.
ಆತನನು್ನ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ನಮ್ಮ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ
21
ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟು್ಟ ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಾಕಿಸಿದರು.
ಾ ಾದರೋ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರನು್ನ ಬಿಡಿಸತಕ್ಕವನು ಆತನೇ ಎಂದು ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದವು.
ಇದು
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಆ ಾಯರ್ಗಳು ನಡೆದು ಇಂದಿಗೆ ಮೂರನೆಯ ದಿನ.
22-23 ಆದರೆ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಸಿ್ತ ೕಯರು ಬೆಳ ಾಗು ಾಗ ಸ ಾಧಿಯ
್ರ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನ ದೇಹವನು್ನ ಾಣದೇ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಬಂದು ತಮಗೆ ದೇವದೂತರ
ದಶರ್ನ ಾಯಿತೆಂತಲೂ, ಆತನು ಬದುಕಿ ಾ್ದನೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರೆಂತಲೂ ತಿಳಿಸಿ
ನಮಗೆ ಅ ಾ್ಯ ಶ್ಚಯರ್ವನು್ನಂಟು ಾಡಿದರು. 24 ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಸ ಾಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಕಂಡರು. ಆತನನು್ನ ಾತ್ರ
ಾಣಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
25 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಎ ಾ ಬುದಿ್ಧಯಿಲ್ಲದವರೇ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ
ನಂಬದ ಮಂದ ಹೃ ದಯವುಳ್ಳವರೇ, 26 ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಇಂಥ ಶ್ರ ಮೆಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ
ತನ್ನ ಮಹಿ ಾಪದವಿಗೆ ಸೇರುವುದು ಅಗತ್ಯ ಾಗಿತ್ತಲ್ಲವೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
27
ೕಶೆಯ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳು
ದಲುಗೊಂಡು ಸಮಸ್ತ
ಗ್ರಂಥಗಳಲಿ್ಲ ತನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು.
28 ಅವರು ಹೋಗುತಿ್ತರುವ ಹಳಿ್ಳಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಾಟಿ
ಇನೂ್ನ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವವನಂತೆ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 29 ಆದರೆ ಅವರು,
“ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರು. ಸಂಜೆ ಾಯಿತು, ಹೊತು್ತ ಇಳಿಯು ಾ್ತ ಬಂದಿತು” ಎಂದು
ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬಲವಂತ ಾಡಲು, ಆತನು ಅವರ ಕೂಡ ಇರುವುದಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
30 ಆತನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂ ಾಗ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ದೇವರ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿ, ಮುರಿದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತರ ಾಗಿ, 31 ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು
ತೆರೆದವು. ಆಗ ಅವರು ಆತನ ಗುರುತು ಹಿಡಿದರು. ಆತನು ಅವರ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಣದಂತೆ
ಾಯ ಾದನು. 32 ಆಗ ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, “ಆತನು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಾಗಲೂ, ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ನಮಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿ ಾಗಲೂ,
ನಮ್ಮ ಹೃ ದಯವು ನ ್ಮಳಗೆ ಕುದಿಯಿತಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು, 33 ಅದೇ
ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ
ಶಿಷ ್ಯರೂ ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರೂ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 34 “ಕತರ್ನು ಎದ್ದದು್ದ
ನಿಜ. ಆತನು ಸೀ ೕನನಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 35 ಆಗ
ಅವರಿಬ್ಬರು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನೂ್ನ ರೊಟಿ್ಟ ಮುರಿಯುವುದರಲಿ್ಲ ಾವು
ಆತನ ಗುರುತು ಹಿಡಿದೆವೆಂಬುದನೂ್ನ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾದದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 28:16-20; ಾಕರ್ 16:14-18;
ೕ ಾ 20:19-23; ಅ. ಕೃ. 1:6-8
36 ಅವರು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕುರಿತು
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಯೇಸುವೇ ಅವರ
ನಡುವೆ ನಿಂತು, “ನಿಮಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು*.
37 ಅವರು ದಿಗಿಲುಬಿದು್ದ ಭಯಹಿಡಿದವ ಾಗಿ
ಾವು ಕಂಡದ್ದನು್ನ ಭೂತವೆಂದು
*

24:36 “ನಿಮಗೆ ಸ

ಾ ಾನ ಾಗಲಿ” ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಮೇಲಿನ ಾಗ ಇಲ್ಲ.
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ಾವಿಸಿದರು.
ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾಕೆ ಕಳವಳಗೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ?
ನಿಮ್ಮ
39 ನನ್ನ ಕೈ ಗಳನೂ್ನ ನನ್ನ
ಹೃ ದಯಗಳಲಿ್ಲ ಅನು ಾನಗಳು ಹುಟು್ಟ ವುದೇಕೆ?
ಾಲುಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿರಿ.
ಾನೇ ಅಲ್ಲವೇ, ನನ್ನ ನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ನೋಡಿರಿ. ನಿಮಗೆ
ಾಣುವ ಪ್ರ ಾರ ನನಗೆ ಾಂಸವೂ ಎಲುಬುಗಳೂ ಉಂಟು. ಅವು ಭೂತಕಿ್ಕಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
40 ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆತನು ತನ್ನ ಕೈ ಗಳನೂ್ನ
ಾಲುಗಳನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ
41 ಆದರೆ ಅವರು ಸಂತೋಷಭರಿತ ಾಗಿ ಇನೂ್ನ ನಂಬದೇ
ತೋರಿಸಿದನು.
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುತಿ್ತರ ಾಗಿ ಆತನು, “ತಿನ್ನತಕ್ಕ ಪ ಾಥರ್ವೇ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮಲು್ಲಂಟೋ?”
ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಲು, 42 ಅವರು ಸುಟ್ಟ ಮೀನಿನ ಒಂದು ತುಂಡನು್ನ ಆತನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟರು. 43 ಆತನು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಮುಂದೆ ತಿಂದನು.
44 ತರು ಾಯ ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದಗ ಇದೆ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲವೇ? ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲಯೂ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಗ್ರ ಂಥಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಕೀತರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬರೆದಿರುವುದೆ ಾ್ಲ ನೆರವೇರುವುದು
ಅಗತ್ಯ ವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ?” ಅಂದನು. 45 ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಾಸ್ತ ್ರ
ವಚನಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಆತನು ಅವರ ಮನಸು್ಸ ಗಳನು್ನ ತೆರೆದನು.
46 ಅನಂತರ, “
ದಲೇ ಪ್ರ ಕಟ ಾದ ಪ್ರ ಾರ ‘ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಕಷ್ಟ ಪಟು್ಟ, ಸತು್ತ
ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಬರುವನೆಂತಲೂ, 47 ಅದಲ್ಲದೆ ಜನರು
ಾಪಕ್ಷ ಾಪಣೆಗೋಸ ್ಕರ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಟು್ಟ, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ
ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಯೆರೂಸಲೇಮ್
ದಲುಗೊಂಡು ಸಮಸ್ತ ದೇಶದವರಿಗೂ
ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾರಲ್ಪಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಬರೆದದೆ. 48 ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನೀವೇ ಾ ಹೇಳುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 49 ಇಗೋ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ
ಶಕಿ್ತಯನು್ನ†ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ದೇವರು ಮೇಲಣ ಲೋಕದಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಡುವ ತನಕ ಈ ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲೕ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
38

ಯೇಸುವಿನ ಸ್ವ ಾರ್ರೋಹಣವು
ಾಕರ್ 16:19,20; ಅ. ಕೃ. 1:9-11
50 ಮತು್ತ ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ಬೇ ಾನ್ಯ ದ ತನಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ತನ್ನ
ಕೈ ಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತ, ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 51 ಆಶೀವರ್ದಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಆತನು
ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯ ಲ್ಪಟ ್ಟ ನು. 52 ಅವರು ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿ,
ಬಹು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ, 53 ನಿರಂತರ ಾಗಿ
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

†

24:49 ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನನು್ನ
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ೕ ಾನನು

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾನನು ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು. ಇದು
ಯೇಸುವಿಗೆ ಪಿ್ರ ಯ ಾದ ಶಿಷ ್ಯ ನ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ ಎಂದು
ೕ ಾನ
21:20,24 ರಿಂದ ಸುಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿದೆ ಮತು್ತ
ೕ ಾನನು ತನ್ನ ನು್ನ “ಯೇಸುವಿಗೆ
ಪಿ್ರ ಯ ಾದ ಶಿಷ ್ಯ ನು” ಎಂದು ಪ್ರ ಾ್ತಪಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಅವನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ
ಸಹೋದರ
ಾಕೋಬನನು್ನ “ಗುಡುಗಿನ ಮರಿಗಳು” ಎಂದು ಕರೆಯ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ
( ಾಕರ್ 3:17), ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ನ ಘಟನೆಗಳನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ
ಾಣುವಂಥ ಮತು್ತ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಯ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಶೇಷ ಾಗ್ಯ ವನು್ನ
ಹೊಂದಿದ್ದವ ಾಗಿದ್ದರು.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 50-90 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
ೕ ಾನನ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಎಫೆಸದಿಂದ ಬರೆದಿರಬಹುದು, ಯೂ ಾಯದ
ಾ್ರ ಾಂತರ ಸೀಮೆ, ಸ ಾಯರ್, ಗಲಿ ಾಯ, ಬೇ ಾನ್ಯ, ಯೆರೂಸಲೇಮ್
ಬರವಣಿಗೆಯ ಪ್ರ ಮುಖ ಸ್ಥಳಗ ಾಗಿವೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ೕ ಾನನ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ ಬರೆಯ ಾಯಿತು. ಯೇಸುವೇ
ಮೆಸಿ್ಸೕಯನೆಂದು ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ ಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಬರೆಯ ಾಯಿತು. ಅವರು ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂದು ನಂಬುವಂತೆಯೂ ಮತು್ತ
ನಂಬಿ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ ಅವನು ಈ
ಾಹಿತಿಯನು್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನು.
ಉದೆ್ದೕಶ
“ಯೇಸುವೇ ದೇವಕು ಾರ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂದು ನೀವು ನಂಬುವಂತೆಯೂ, ನಂಬಿ
ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಬರೆದಿದೆ.”
ೕ ಾನ 20:31 ರಲಿ್ಲ ನಿದಿರ್ಷ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆಯೇ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ದೃ ಢಪಡಿಸುವುದು ಮತು್ತ ಸುಭದ್ರ ಗೊಳಿಸುವುದು
ೕ ಾನನ ಸು ಾತೆರ್ಯ
ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿದೆ.
ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿದಂಥ (
ೕ ಾ 1:3) ಯೇಸುವನು್ನ
ದೇವರೆಂದು
ೕ ಾನನು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ
ೕಷಿಸಿ ಾ್ದನೆ (
ೕ ಾ 1:1). ಆತನು
ಬೆಳ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ (
ೕ ಾ 1:4; 8:12) ಮತು್ತ ಜೀವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ (
ೕ ಾ
1:4; 5:26; 14:6). ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ದೇವಕು ಾರನೆಂದು ಾಬೀತುಪಡಿಸಲು
ೕ ಾನನ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಯೇಸು - ದೇವಕು ಾರನು
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಯೇಸು ಜೀವ ಜನಕ — 1:1-18
2. ಪ್ರ ಥಮ ಶಿಷ ್ಯ ನ ಕರೆ — 1:19-51
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3. ಯೇಸುವಿನ ಾವರ್ಜನಿಕ ಸೇವೆ — 2:1-16:33
5. ಮ ಾ ಾಜಕನ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ — 17:1-26
6. ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿಕೆ ಮತು್ತ ಪುನರು ಾ್ಥನ — 18:1-20:10
7. ಪುನರು ಾ್ಥನ ಾದ ನಂತರದ ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆ — 20:11-21:25
ಅ ಾದಿಯಿಂದ ಇದ್ದ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವು ಸಂಪೂಣರ್ ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿದು್ದ
*ಆದಿಯಲಿ್ಲ
ಾಕ್ಯ ವಿತು್ತ; ಆ
ಾಕ್ಯ ವು ದೇವರೊಂದಿಗಿತು್ತ; ಆ
ಾಕ್ಯ ವು
2
3
ದೇವ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಾಕ್ಯ ವೆಂ ಾತನು ಆದಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರೊಂದಿಗಿದ್ದನು. ಸಮಸ್ತವೂ
ಆತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಾಯಿತು. ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಾದ ಎಲ್ಲವುಗಳಲಿ್ಲ ಆತನಿಲ್ಲದೆ
ಒಂ ಾದರೂ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 4 ಆತನಲಿ್ಲ ಜೀವವಿತು್ತ. ಆ ಜೀವವು ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ
ಬೆಳ ಾಗಿತು್ತ. 5 †ಆ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸುತ್ತದೆ. ಕತ್ತಲು ಆ ಬೆಳಕನು್ನ
‡ಮುಸುಕಲಿಲ್ಲ.
6 ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಬಂದನು. ಅವನ ಹೆಸರು
ೕ ಾನನು.
7ಆ
ೕ ಾನನು ಾ ಾಗಿ ಬಂದನು. ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬುವಂತೆ
ಅವನು ಬೆಳಕಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾ ಕೊಡಲು ಬಂದನು. 8 ಅವನೇ ಆ ಬೆಳಕಲ್ಲ; ಆದರೆ
ಆ ಬೆಳಕಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾ ನೀಡಲೆಂದೇ ಬಂದವನು.
9 ನಿಜ ಾದ ಬೆಳಕು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬರುವು ಾಗಿತು್ತ; ಆ ಬೆಳಕೇ ಪ್ರ ತಿ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೂ
ಬೆಳಕನು್ನ ಕೊಡುವಂಥದು. 10 ಆತನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇದ್ದನು ಮತು್ತ ಲೋಕವು
ಆತನ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಯಿತು, ಆದರೂ ಲೋಕವು ಆತನನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
11 ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು; ಆದರೆ ಸ್ವಂತ ಜನರು ಆತನನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. 12 ಆದರೂ
ಾ ಾರು ಆತನನು್ನ §ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದರೋ, ಅಂದರೆ ಆತನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರೋ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗುವ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಆತನು
ಕೊಟ್ಟ ನು. 13 ಇವರು ರಕ್ತಸಂಬಂಧದಿಂ ಾಗಲಿ, *ಶರೀರದ ಇಚೆ್ಛಯಿಂ ಾಗಲಿ,
ಪುರುಷ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂ ಾಗಲಿ ಹುಟಿ್ಟದವರಲ್ಲ; ದೇವರಿಂದಲೇ ಹುಟಿ್ಟದವರು.
14 ಆ
ಾಕ್ಯ ವೆಂಬುವವನು †ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿದನು.
ಾವು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡಿದೆವು. ಆ ಮಹಿಮೆಯು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ
ಬಂದ ಒಬ್ಬ ನೇ ಮಗನಿಗೆ ಇರತಕ್ಕ ಮಹಿಮೆ. ಆತನು ಕೃ ಪೆಯಿಂದಲೂ, ಸತ್ಯ ದಿಂದಲೂ
ತುಂಬಿದವ ಾಗಿದ್ದನು.
15 ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ೕ ಾನನು ಾ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ, ಹೇಗೆಂದರೆ ‡“ ‘ನನ್ನ
ನಂತರ ಬರು ಾತನು ನನಗಿಂತ
ದಲೇ ಇದು್ದದರಿಂದ ಆತನು ನನಗಿಂತಲೂ
ಉನ್ನತನು’ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿ ಾತನು ಈತನೇ” ಎಂದು
ೕಷಿಸಿದನು.
16 ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಪರಿಪೂಣರ್ತೆಯಿಂದ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃ ಪೆಯ ಮೇಲೆ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದೆವು. 17 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು
ೕಶೆಯ ಮು ಾಂತರ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಆದರೆ
ಕೃ ಪೆಯೂ, ಸತ್ಯ ವೂ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮು ಾಂತರ ಬಂದವು. 18 ದೇವರನು್ನ
ಾರೂ
1

*
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1:5 ಅಥ ಾ, ಗ್ರ ಹಿಸಲಿಲ್ಲ.
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ಎಂದೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲರುವ ಏಕಪುತ್ರ ನೂ ಸ್ವತಃ ದೇವರೂ
ಆಗಿರು ಾತನೇ, ತಂದೆಯನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನು ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾ ಹೇಳಿದು್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ
ಾಜಕರನೂ್ನ, ಲೇವಿಯರನೂ್ನ
ೕ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, “ನೀನು
ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, 20 ಅವನು
ಮರೆ ಾಡದೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ, “ ಾನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲ್ಲ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಅದಕೆ್ಕ
ಅವರು, “ ಾ ಾದರೆ ನೀನು
ಾರು? §ಎಲೀಯನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ ಾನು ಎಲೀಯನಲ್ಲ” ಅಂದನು. “ನೀನು ಬರಬೇ ಾದ *ಆ
ಪ್ರ ಾದಿ
ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ “ಅಲ್ಲ,” ಅಂದನು. 22 ಆಗ ಅವರು, “ ಾ ಾದರೆ
ನೀನು
ಾರು? ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕ ಾ್ಲ. ನಿನ್ನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ನೀನು ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 23 ಅದಕೆ್ಕ
ೕ ಾನನು,
†
“ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ಹೇಳಿದಂತೆ, ‘ಕತರ್ನ ಾರಿಯನು್ನ ನೆಟ್ಟ ಗೆ ಾಡಿರಿ
ಎಂದು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಕೂಗುವವನ ಧ ್ವನಿಯೇ ಾನು’ ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು.
24 ಅಲಿ್ಲ ಬಂದವರು ಫರಿ ಾಯರ ಕಡೆಯವ ಾಗಿದ್ದರು. 25 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಾಗಲಿ, ಎಲೀಯ ಾಗಲಿ ಆ ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಲಿ ಆಗಿರದಿದ್ದರೆ, ನೀನು ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಕೊಡುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಪ್ರ ಶಿ್ನ ಸಿದರು. 26 ಅದಕೆ್ಕ
ೕ ಾನನು, “ ಾನು ನೀರಿನಿಂದ
ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅರಿಯದೆ ಇರುವ ಒ ಾ್ಬತನು ನಿಮ್ಮ
ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. 27 ಆತನೇ ನನ್ನ ನಂತರ ಬರತಕ್ಕವನು. ಆತನ ಚಪ್ಪಲಿಗಳ ಪಟಿ್ಟ
ಬಿಚು್ಚವುದಕೂ್ಕ ಾನು
ೕಗ್ಯ ನಲ್ಲ” ಅಂದನು. 28 ಇದೆ ಾ್ಲ
ೕ ಾನನು ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆಯಲಿ್ಲರುವ ಬೇ ಾನ್ಯ ಎಂಬ ಊರಿನಲಿ್ಲ
ನಡೆಯಿತು.
29 ಮರುದಿನ
ೕ ಾನನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿ,
“ಅಗೋ, ಲೋಕದ
ಾಪವನು್ನ ನಿ ಾರಣೆ
ಾಡಲು ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದ
30 ‘ನನ್ನ ನಂತರ ಬರು ಾತನು ನನಗಿಂತ
‡ಯಜ್ಞದಕುರಿಮರಿ.
ದಲೇ
ಇದು್ದದರಿಂದ ಆತನು ನನಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತನು’ ಎಂದು
ಾನು ಹೇಳಿದ
ಾತು ಈತನ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೇ. 31 ನನಗೂ ಆತನ ಗುರುತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಆತನನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದಕೊ್ಕಸ ್ಕರ
ಾನು ನೀರಿನಲಿ್ಲ
32 ಇದಲ್ಲದೆ
ದೀ ಾ ಾ್ನ ನವನು್ನ
ಾಡಿಸುವವ ಾಗಿ ಬಂದೆನು.”
ೕ ಾನನು
ಾ ಕೊಟು್ಟ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ದೇವ ಾತ್ಮ ನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಾರಿ ಾಳದಂತೆ
ಇಳಿಯುವುದನು್ನ ಮತು್ತ ಆತನ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ಾನು ಕಂಡೆನು.
33 ನನಗೂ ಆತನು
ಾರೆಂಬುದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನು ‘ ಾರ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮ ನು ಇಳಿದುಬಂದು
ನೆಲೆ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ನೀನು ನೋಡುವಿ
ೕ §ಆತನೇ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಕೊಡು ಾತನು’ ಎಂದು ಾನೇ ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು. 34 ಾನು ಅದನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ
ಮತು್ತ ಈತನೇ ದೇವಕು ಾರನೆಂದು ಾ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
19
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ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರ ಥಮ ಶಿಷ ್ಯರು
ಮರುದಿನ ಪುನಃ
ೕ ಾನನೂ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು, 36 ಆಗ ಅಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಹೋಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ,
ೕ ಾನನೂ ಅಗೋ, “ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ದೇವರು ನೇಮಿಸಿರುವ ಕುರಿಮರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 37 ಆ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರು
ೕ ಾನನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೇಸುವನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 38 ಯೇಸು ಹಿಂತಿರುಗಿ ತನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಅವರನು್ನ
ನೋಡಿ, “ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು, “ರಬಿ್ಬಯೇ, (ಅಂದರೆ
ಗುರುವೇ) ನೀನು ಾಸಿಸುವುದು ಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 39 ಆತನು ಅವರಿಗೆ,
“ನೀವೇ ಬಂದು ನೋಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಅವರು ಹೋಗಿ ಆತನು ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೋಡಿ ಆ ದಿನ ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರು. ಆಗ ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ *ಸಂಜೆ ಾಲು್ಕ
ಗಂಟೆ ಾಗಿತು್ತ. 40
ೕ ಾನನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ
ಆ ಇಬ್ಬರಲಿ್ಲ ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರ ನ ತಮ್ಮ ಾದ ಅಂದೆ್ರ ಯನು ಒಬ್ಬ ನು. 41 ಇವನು
ದಲು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಸೀ ೕನನನು್ನ ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ “ ಾವು ಮೆಸಿ್ಸೕಯನನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಂಡೆವು” (ಮೆಸಿ್ಸೕಯನು ಎಂದರೆ †ಕಿ್ರ ಸ್ತನು) ಎಂದು ಹೇಳಿ, 42 ಅವನನು್ನ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ “ನೀನು
ೕ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಸೀ ೕನನು. ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನೀನು ‘ಕೇಫ’ ಎಂದು
ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ಕೇಫ ಎಂದರೆ ‡ಪೇತ್ರ ಇಲ್ಲವೆ ಬಂಡೆ ಎಂದು
ಅಥರ್)
43 ಮರುದಿನ ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿರು ಾಗ ಫಿಲಿಪ್ಪ ನನು್ನ ಕಂಡು,
“ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದನು. 44 ಈ ಫಿಲಿಪ್ಪ ನು, ಅಂದೆ್ರ ಯ ಮತು್ತ ಪೇತ್ರರ
ಪಟ್ಟಣ ಾದ ಬೆ ಾ್ಸಯಿದದವ ಾಗಿದ್ದನು. 45 ಫಿಲಿಪ್ಪ ನು ನ ಾನಯೇಲನನು್ನ ಕಂಡು
ಅವನಿಗೆ “ ೕಶೆಯು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ
ಾರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬರೆದನೋ ಮತು್ತ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು
ಾರ ವಿಚಾರ ಾಗಿ ಬರೆದರೋ ಆತನು ನಮಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದನು, ಆತನು
ಾರೆಂದರೆ
ೕಸೇಫನ ಮಗ ಾದ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
46 ನ ಾನಯೇಲನು “ನಜರೇತಿನಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಾದರೂ ಬರಲು
ಾಧ್ಯ ೕ?”
47
ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಫಿಲಿಪ್ಪ ನು “ಬಂದು ನೋಡು,” ಅಂದನು.
ಯೇಸು ತನ್ನ
ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ನ ಾನಯೇಲನನು್ನ ಕಂಡು ಅವನನು್ನ ಕುರಿತು “ಇಗೋ,§ಇವನು
ನಿಜ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು,*ಇವನಲಿ್ಲ ಕಪಟವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 48 ಅದಕೆ್ಕ
ನ ಾನಯೇಲನು “ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಹೇಗೆ ಬಲೆ್ಲ?” ಎಂದು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ
ಆತನು “ಫಿಲಿಪ್ಪ ನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕರೆಯುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ನೀನು ಆ ಅಂಜೂರದ
ಮರದ ಕೆಳಗಿರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 49 ಅದಕೆ್ಕ
ನ ಾನಯೇಲನು, “ಗುರುವೇ, ನೀನು ದೇವಕು ಾರನು! ನೀನೇ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ
50 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು “ಆ ಅಂಜೂರದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ
ಅರಸನು” ಎಂದನು.
ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೋಡಿದೆನೆಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ ಾತ್ರ ಕೆ ್ಕ ನಂಬುತಿ್ತೕ
ೕ? ನೀನು
51
ಇವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಮಹ ಾ ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡುವೆ,” ಎಂದನು. ಯೇಸು
35

*
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“ ಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.†ಪರಲೋಕವು ತೆರೆದಿರುವುದನೂ್ನ
ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನ ಮೇಲೆ‡ದೇವದೂತರು ಏರು ಾ್ತ ಇಳಿಯು ಾ್ತ ಇರುವುದನೂ್ನ
ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2

ಯೇಸು ಾಡಿದ
ದಲನೆಯ ಸೂಚಕ ಾಯರ್
ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಗಲಿ ಾಯದ ಾ ಾ ಎಂಬ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಮದುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿ ಅಲಿ್ಲ ಇದ್ದಳು. 2 ಯೇಸುವನೂ್ನ ಆತನ
ಶಿಷ ್ಯರನೂ್ನ ಸಹ ಮದುವೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದರು. 3 ಅಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾರಸವು * ಾಲದೆ ಹೋ ಾಗ,
ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿಯು ಆತನಿಗೆ “ಅವರಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾರಸವು ಮುಗಿದುಹೋಗಿದೆ”
ಎಂದು ತಿಳಿದಳು. 4 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ †“ಅ ಾ್ಮ, ಅದಕೆ್ಕ ಾನೇನು ಾಡಲಿ? ನನ್ನ
ಸಮಯವು ಇನೂ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 5 ಆತನ ಾಯಿಯು
ಸೇವಕರಿಗೆ “ಆತನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳು ಾ್ತನೋ ಅದನು್ನ
ಾಡಿರಿ” ಎಂದಳು.
6 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಶು ಾ್ಧಚಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರ ಾರ ಅಲಿ್ಲ ಆರು ಕಲಿ್ಲ ನ ಾನೆಗಳು ಇದ್ದವು.
ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಾನೆಯೂ ಎರಡು ಇಲ್ಲವೆ ಮೂರು ‡ಕೊಳಗ ನೀರು ಹಿಡಿಯುವ
ಅಳತೆಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿತು್ತ. 7 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಆ ಾನೆಗಳಲಿ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿರಿ”
ಎಂದನು. ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಕಂಠದವರೆಗೆ ತುಂಬಿದರು. 8 ಅನಂತರ ಆತನು
ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಈಗ ಇದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಔತಣದ ಮೇಲಿ್ವ ಚಾರಕನಿಗೆ
ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗ, ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. 9 ಔತಣದ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು ಾ್ರ ಾರಸ ಾಗಿ
ಾಪರ್ಟಿ್ಟದ್ದ ನೀರನು್ನ ರುಚಿನೋಡಿ ಾಗ, ಅದು
ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿತೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀರನು್ನ ತೋಡಿಕೊಂಡು
ತಂದ ಸೇವಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಔತಣದ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು ಮದುಮಗನನು್ನ ಕರೆದು,
10 “ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮ ಾದ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ದಲು ಕೊಟು್ಟ ಅಮಲೇರಿದ ಮೇಲೆ
ಾ ಾರಣ ಾದ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತರೆ.
ನೀ ಾದರೋ ಉತ್ತಮ ಾದ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಇದುವರೆಗೂ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವೆ” ಎಂದನು. 11 ಯೇಸು ಈ
ದಲನೆಯ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಗಲಿ ಾಯದ ಾ ಾ ಊರಿನಲಿ್ಲ
ಾಡಿ,
ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿದನು.
ಇದರಿಂದ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು.
1

ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ಾರವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದು್ದ
ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವೂ, ಆತನ ಾಯಿಯೂ, ತಮ್ಮಂದಿರೂ ಮತು್ತ ಆತನ
ಶಿಷ ್ಯರೂ ಘಟಾ್ಟ ಇಳಿದು ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಕೆಲವು ದಿನ ಇದ್ದರು.
13 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬವು ಹತಿ್ತರ ಬಂದುದರಿಂದ ಯೇಸು
14 ಆತನು §ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ದನ, ಕುರಿ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು.
ಾರಿ ಾಳಗಳನು್ನ
ಾರುವವರೂ, ಾಣ್ಯ ವಿನಿಮಯ
ಾಡುವವರು ಾ್ಯ ಾರಕೆ್ಕ
15
ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು.
ಆತನು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಚಾವಟಿ
ಾಡಿ ಕುರಿ,
12

†
§
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ದನ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ, ದೇ ಾಲಯದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಅಟಿ್ಟ,
ಾಣ್ಯ ವಿನಿಮಯ
ಾಡುವವರ ಮೇಜುಗಳನು್ನ ಉರುಳಿಸಿ, ಾಣ್ಯ ಗಳನೆಲ್ಲ ಚೆಲಿ್ಲದನು. 16 ಾರಿ ಾಳ
ಾರುವವರಿಗೆ ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ “ಇವುಗಳನು್ನ ಇಲಿ್ಲಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ.
ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯನು್ನ ಾ್ಯ ಾರದ ಸ್ಥಳವ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ”
17 ಆಗ *“ನಿನ್ನ ಆಲಯದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿ ಾನವು
ಎಂದು ಗದರಿಸಿದನು.

ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ನನ್ನ ನು್ನ ದಹಿಸುತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದನು್ನ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡರು. 18 ಆಗ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನಿಗೆ “ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡುವ
ಅಧಿ ಾರ ನಿನಗಿದೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಾವ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು. 19 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು †“ಈ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿರಿ, ಾನು ಮೂರು
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸುವೆನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 20 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು,
“ಈ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟ ವುದಕೆ್ಕ ನಲವ ಾ್ತರು ವಷರ್ಗಳು ಹಿಡಿದವು. ನೀನು
ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸುವಿ
ೕ?” ಎಂದರು. 21 ಆದರೆ ಆತನು ತನ್ನ
ದೇಹವೆಂಬ ದೇ ಾಲಯದ ಕುರಿತು ಆ
ಾತನು್ನ ಹೇಳಿದನು. 22 ಆದುದರಿಂದ
ಆತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಈ ಾತು ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವುದನೂ್ನ, ಮತು್ತ ಯೇಸು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ
ಾತನೂ್ನ
ಅವರು ನಂಬಿದರು.
ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗೆ ಪುನಜರ್ನ್ಮದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಾಡಿದು್ದ
23 ಆತನು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಜಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದಗ ಬಹು ಜನರು
ಆತನು
ಾಡಿದ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ
ಇಟ್ಟರು. 24 ಆದರೆ ಯೇಸು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಬಲ್ಲವ ಾದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಶ ಾಗಲಿಲ್ಲ,
25 ಆತನು ಪ್ರ ತಿ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಆಂತಯರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದವ ಾದ ಾರಣ
ಾರೂ
ಾವ
ಮನುಷ ್ಯ ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಆತನಿಗೆ ಾ ಕೊಡಬೇ ಾದ ಅಗತ್ಯ ವಿರಲಿಲ್ಲ.

3
ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟು್ಟ ವುದು
1 ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರೀಸಭೆಯವ ಾದ ನಿಕೊದೇಮನೆಂಬ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯ ನಿದ್ದನು. 2 ಅವನು ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ,
“ಗುರುವೇ, ನೀನು ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ಬೋಧಕನೆಂದು ಾವು ಬಲೆ್ಲವು. ನೀನು
ಾಡುವಂಥ ಈ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದೇವರ ಸ ಾಯವಿಲ್ಲದೆ
ಾಡುವುದು
3 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು
ಾರಿಂದಲೂ ಆಗದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಒಬ್ಬ ನು*ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅವನು ದೇವರ
ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಾಣ ಾರನು,” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. 4 ನಿಕೊದೇಮನು ಆತನನು್ನ,
“ಮನುಷ ್ಯ ನು ಮುದುಕ ಾದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಹುಟು್ಟ ವುದು ಹೇಗೆ? ಅವನು ತನ್ನ
ಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ ಹುಟು್ಟ ವುದ ಾ್ಕದೀತೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 5 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು “ ಾನು ನಿನಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಒಬ್ಬ ನು
ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಆತ್ಮ ನಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅವನು ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ
*

2:17 ಕೀತರ್ 69:9:

†

2:19 ಮ ಾ್ತ 26:61:

*

3:3 ಅಥ ಾ, ಮೇಲಿನಿಂದ.
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ಪ್ರ ವೇಶಿಸ ಾರನು.
ದೇಹದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದು್ದ ದೇಹವೇ, ಆತ್ಮ ನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದು್ದ
ಆತ್ಮ ವೇ. 7 ‘ನೀವು ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟ್ಟ ಬೇಕು’ ಎಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಬೇಡ 8 ಾಳಿಯು ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಕಡೆ ಬೀಸುತ್ತದೆ. ನೀನು ಅದರ
ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತೕ, ಆದರೆ ಅದು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬರುತ್ತದೋ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೋ
ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಆತ್ಮ ನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವರೆಲ್ಲರೂ ಅದರಂತೆಯೇ” ಎಂದನು.
9 ಅದಕೆ್ಕ ನಿಕೊದೇಮನು “ಇದೆ ಾ್ಲ ಹೇಗೆ
ಾಧ್ಯ?”
ಎಂ ಾಗ, 10 ಯೇಸು
ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಬೋಧಕ ಾಗಿರುವ ನಿನಗೆ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ೕ? 11 ನಿನಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಾವು
ತಿಳಿದಿರುವುದನು್ನ ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ ಮತು್ತ ನೋಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಾ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೂ
ನೀವು ನಮ್ಮ ಾ ಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 12 ಾನು ಭೂಲೋಕದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ಪರಲೋಕದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ ನಂಬುವಿರಿ? 13 †ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು
ಬಂದವನೇ, ಅಂದರೆ,‡ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನೇ ಹೊರತು ಮ ಾ್ತರು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ
ಏರಿ ಹೋದವರಿಲ್ಲ. 14 ಇದಲ್ಲದೆ§ ೕಶೆಯು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಕಂಚಿನ ಸಪರ್ವನು್ನ

ಮೇಲೆ ಎತಿ್ತ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಾಗೆಯೇ ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ಸಹ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಡಬೇಕು.
15 ಹೀಗೆ ಆತನನು್ನ ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದುವರು.
16 “ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನಿ್ನಟು್ಟ ತನ್ನ ಒಬ್ಬ ನೇ ಮಗನನು್ನ
ಕೊಟ್ಟ ನು ಆತನನು್ನ ನಂಬುವ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಾಶ ಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ
ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು. 17 ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಮು ಾಂತರ
ಲೋಕಕೆ್ಕ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನೇ ಹೊರತು
ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ಖಂಡಿಸಲಿಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. 18 ಆತನನು್ನ ನಂಬುವವನಿಗೆ
ಾ್ಯ ಯತೀಪುರ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಂಬದವನಿಗೆ ಆಗಲೇ ತೀ ಾರ್ಯಿತು.
ಏಕೆಂದರೆ, ಅವನು ದೇವರ ಒಬ್ಬ ನೇ ಮಗನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ.
19 ಆ ತೀಪುರ್ ಏನೆಂದರೆ*ಬೆಳಕು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಮನುಷ ್ಯ ರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು
ಕೆಟ್ಟ ವುಗ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ಕತ್ತಲೆಯನೆ್ನೕ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದರು.
20 ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳು ಬಹಿರಂಗ ಾಗ ಾರದೆಂದು
ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಬೆಳಕನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ. 21 ಆದರೆ ಸತ್ಯ ವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವವನು ಾನು ದೇವರಿಂದ ನಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವ ಾಗಿ
ತನ್ನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಪ್ರ ಕಟಪಡಿಸುವುದ ಾ ್ಕಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರು ಾ್ತನೆ.”
ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನು ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಪುನಃ ಾ ಹೇಳಿದು್ದ
ಮೇಲೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಡನೆ ಯೂ ಾಯ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಅವರ
ತೆ ಇದು್ದ, †ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. 23 ಇದಲ್ಲದೆ
ೕ ಾನನೂ ಸಹ ಾಲಿಮ್

22 ಆ

ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಐನೋನೆಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದು್ದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು,
ಏಕೆಂದರೆ, ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ ನೀರಿತು್ತ. ಜನರು ಬಂದು ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
†
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ಆಗ ಇನೂ್ನ ‡
ೕ ಾನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿರಲಿಲ್ಲ.
ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯ ನಿಗೂ ಶು ಾ್ಧಚಾರವನು್ನ ಕುರಿತು
ಾದ ಉಂಟಾಯಿತು. 26 ಆಗ ಅವರು
ೕ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ
“ಗುರುವೇ,
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬ ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀನು
ಾ ಕೊಟೆ್ಟಯ ಾ್ಲ, ಇಗೋ, ಆತನು ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಕೊಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ, ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.” ಎಂದು ಹೇಳಲು 27
ೕ ಾನನು “ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಅನುಗ್ರ ಹಿಸದ ಹೊರತು ಮನುಷ ್ಯ ನು ಏನ್ನ ನೂ್ನ ಹೊಂದ ಾರನು. 28 §‘ ಾನು
ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲ್ಲ,’ ಆದರೆ ‘ಆತನಿಗೆ ಮುಂ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಾನು
ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ನೀವೇ ಾ ಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 29 ಮದಲಗಿತಿ್ತಯುಳ್ಳವನೇ ಮದಲಿಂಗನು.
ಆದರೂ ಮದಲಿಂಗನ ಗೆಳೆಯನು ಅವನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿ ಮದಲಿಂಗನ ಧ ್ವನಿಗೆ ಬಹು ಸಂತೋಷಪಡು ಾ್ತನಲ್ಲವೇ. ಆದ ಾರಣ ಈ
ನನ್ನ ಸಂತೋಷವು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಯಿತು. 30 ಆತನು ವೃ ದಿ್ಧ ಾಗಬೇಕು ಾನು
ಕಡಿಮೆ ಾಗಬೇಕು, ಅಂದನು. 31 *ಮೇಲಿನಿಂದ ಬರುವವನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ
ಮೇ ಾದವನು,
ಭೂಲೋಕದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನು ಭೂಲೋಕದವ ಾಗಿದು್ದ
ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡು ಾ್ತನೆ.
ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಬರುವವನು ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮೇ ಾದವನು. 32 ಾನು ಕಂಡು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ
ಾ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಆತನ ಾ ಯನು್ನ
ಾರೂ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 33 ಆತನ
ಾ ಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದವನು ದೇವರು ಸತ್ಯ ವಂತನೆಂದು ದೃ ಢಪಡಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
34 ಹೇಗೆಂದರೆ ದೇವರು
ಾರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೋ ಆತನಿಗೆ ಆತ್ಮ ವರವನು್ನ
ಅಳತೆ ಾಡದೆ ಾ ಾಳ ಾಗಿ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವುದರಿಂದ ಆತನು ದೇವರ ಾತುಗಳನೆ್ನೕ
ಆಡು ಾ್ತನೆ. 35 ತಂದೆ ಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಆತನ
ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 36 ಆತನ ಮಗನನು್ನ ನಂಬುವವನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಉಂಟು.
ಮಗನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗುವವನು ಜೀವವನು್ನ ಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರ
ಕೋಪವು ಅವನ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದು.”
24

25

4

ಯೇಸು ಸ ಾಯರ್ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ಸಂಗಡ ಸಂ ಾಷಣೆ ಾಡಿದು್ದ
ಯೇಸು
ೕ ಾನನಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ
ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸು ಾ್ತನೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಫರಿ ಾಯರು ಕೇಳಿದರೆಂದು ಕತರ್ನಿಗೆ
ತಿಳಿ ಾಗ, 2 (ಆದರೆ ಯೇಸು ಾನೇ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರೇ
ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು), 3 ಆತನು ಯೂ ಾಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಿರುಗಿ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೊರಟು
4 ಆತನು ಸ ಾಯರ್ ಸೀಮೆಯನು್ನ
ಹೋದನು.
ಾದುಹೋಗಬೇ ಾಯಿತು.
5 ಹೋಗು ಾಗ ಸ ಾಯರ್ ಸೀಮೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸುಖರೆಂಬ ಊರಿಗೆ ಬಂದನು. *ಅದು
ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ
ೕಸೇಫನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಯ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲತು್ತ.
6 ಅಲಿ್ಲ
ಾಕೋಬನು ತೆಗೆಸಿದ ಾವಿಯಿತು್ತ. ಯೇಸು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಆ ಾಸಗೊಂಡು ಆ ಾವಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಾಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
ಆಗ
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ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ †ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನ ಾಗಿತು್ತ.
ಸ ಾಯರ್ದವ ಾದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರ ೕ ನೀರು
ಸೇದುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಳು. ಯೇಸು ಆಕೆಯನು್ನ “ನನಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನೀರನು್ನ
ಕೊಡು,” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 8 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಊಟಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದರು. 9 ಆ ಸ ಾಯರ್ದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು
ಆತನಿಗೆ, “ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ನೀನು ಸ ಾಯರ್ದವ ಾದ ನನ್ನ ನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ
ನೀರು ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳುವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಏಕೆಂದರೆ
‡ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೂ ಸ ಾಯರ್ದವರಿಗೂ §ಹೊಕು್ಕಬಳಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. 10 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು
“ದೇವರ ವರವೇನೆಂಬುದೂ ಮತು್ತ ನನಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನೀರು ಕೊಡು ಎಂದು
ಕೇಳು ಾತನು
ಾರೆಂಬುದೂ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ನೀನೇ ಅವನನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದ.
ಆತನು ನಿನಗೆ ಜೀವಕರ ಾದ ನೀರನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು” ಅಂದನು. 11 ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕ
ಆತನಿಗೆ, “ಅ ಾ್ಯ, ಸೇದುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮತು್ತ ಾವಿ ಆಳ ಾಗಿದೆ,
ಹೀಗಿರು ಾಗ, ಆ ಜೀವಕರ ಾದ ನೀರು ನಿನಗೆ ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿತು? 12 ನಮ್ಮ
ಹಿರಿಯವ ಾದ
ಾಕೋಬನಿಗಿಂತ ನೀನು ದೊಡ್ಡವನೋ? ಅವನೇ ಈ ಾವಿಯನು್ನ
ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವನು. ಅವನೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಅವನ ಜಾನು ಾರುಗಳೂ ಸಹಿತ ಾಗಿ
ಇದೇ ಾವಿಯ ನೀರು ಕುಡಿದಿದ್ದರು” ಅನ್ನಲು, 13 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಈ ನೀರನು್ನ
ಕುಡಿಯುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪುನಃ ನೀರಡಿಕೆ ಾಗುವುದು, 14 ಆದರೆ, ಾನು ಕೊಡುವ
ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ನೀರಡಿಕೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಾನು ಅವನಿಗೆ
ಕೊಡುವ ನೀರು*ಅವನಲಿ್ಲ ಉಕು ್ಕವ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗ ಾಗಿದು್ದ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 15 ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು, “ಅ ಾ್ಯ, ನನಗೆ ಆ
ನೀರನು್ನ ಕೊಡು, ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನೀರಡಿಕೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀರು
ಸೇದುವುದಕೆ್ಕ ಇಷು್ಟ ದೂರ ಬರಬೇ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ” ಅನ್ನಲು, 16 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ
“ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
17 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಸಿ್ತ ೕಯು “ನನಗೆ ಗಂಡನಿಲ್ಲ” ಎಂದಳು.
ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ,
್ರ
“ನನಗೆ ಗಂಡನಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದು್ದ ಸರಿಯೇ. 18 ನಿನಗೆ ಐದು ಮಂದಿ
ಗಂಡಂದಿರಿದ್ದರು.
ಈಗ ನಿನಗಿರುವವನು ನಿನ್ನ ಗಂಡನಲ್ಲ; ನೀನು ಹೇಳಿದು್ದ
ನಿಜ ಾದ ಸಂಗತಿ” ಎಂದನು. 19 ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕ ಆತನಿಗೆ, “ಅ ಾ್ಯ, ನೀನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿ
ಎಂದು ನನಗೆ ಾಣುತ್ತದೆ. 20 ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ದೇ ಾ ಾಧನೆ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು, ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ನೀವು ಆ ಾಧನೆ
ಾಡತಕ್ಕ ಸ್ಥಳವು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತೕರ ಾ್ಲ” ಎಂದಳು. 21 ಯೇಸು
ಆಕೆಗೆ “ಅ ಾ್ಮ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ನಂಬು, ಒಂದು ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು
ತಂದೆಯನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬೇ ಾದರೆ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಾ ್ಕಗಲಿ
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 22 ಸ ಾಯರ್ದವ ಾದ†ನೀವು ಅರಿಯದೇ ಇರುವಂಥದನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತೕರಿ, ಆದರೆ
ಾವು ಅರಿತಿರುವುದನೆ್ನೕ ಆ ಾಧಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಏಕೆಂದರೆ, ಬರಬೇ ಾದ ರಕ್ಷಣೆಯು ಯೆಹೂದ್ಯ ರೊಳಗಿಂದ ಬರುತ್ತದಷೆ್ಟ.
23 ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ, ನಿಜ ಾದ ಆ ಾಧಕರು ತಂದೆಯನು್ನ ಆತ್ಮ ನಿಂದಲೂ ಮತು್ತ
ಸತ್ಯ ದಿಂದಲೂ ಆ ಾಧಿಸುವ ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ; ಅದು ಈಗಲೇ ಬಂದಿದೆ, ಅದುದರಿಂದ,
7
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ತಂದೆಯು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಈ ರೀತಿ ಆ ಾಧಿಸುವವರನೆ್ನೕ ಹುಡುಕು ಾ್ತನೆ.
ಆತ್ಮ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ, ಮತು್ತ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವವರು‡ಆತ್ಮ ನಿಂದಲೂ ಮತು್ತ
ಸತ್ಯ ದಿಂದಲೂ ಆ ಾಧಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದನು.

24 ದೇವರು

25 ಆ ಹೆಂಗಸು ಆತನಿಗೆ §“ಮೆಸಿ್ಸೕಯನು (ಎಂದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು) ಬರು

ಾ್ತನೆಂದು ಾನು
ಬಲೆ್ಲ ನು. ಆತನು ಬಂ ಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಲು,
26 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ “ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಾನೇ ಆತನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
27 ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಬಂದು ಆತನು ಆ ಸಿ್ತ ೕ
ಂದಿಗೆ
್ರ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. ಆದರೂ, “ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು?
ಆಕೆಯ ಸಂಗಡ ಾಕೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು ಒಬ್ಬರೂ ಆತನನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
28 ಆಗ ಆ ಸಿ್ತ ೕ ತನ್ನ ನೀರಿನ ಕೊಡವನು್ನ ಅಲೆ್ಲೕ ಬಿಟು್ಟ ಊರೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ,
್ರ
29 *“ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಿ ಾ್ದನೆ, ಾನು ಇದುವರೆಗೆ
ಾಡಿದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಬಂದು
ಅವನನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಬರತಕ್ಕ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಅವನೇ ಇರಬಹುದೋ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
30 ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರು ಊರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.

ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಶಿಷ ್ಯರು “ಗುರುವೇ, ಊಟ ಾಡು” ಎಂದು ಆತನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 32 ಆದರೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ “ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದಿರುವ ಆ ಾರವು
ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಉಂಟು” ಎಂದು ಹೇಳಲು 33 ಶಿಷ ್ಯರು, “ಆತನಿಗೆ
ಾ ಾದರೂ
ಊಟಕೆ್ಕ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೇನೊ?” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
34 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ †“ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನ ಚಿತ್ತವನು್ನ
ಾಡಿ ಆತನ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಪೂರೈ ಸುವುದೇ ನನ್ನ ಆ ಾರ. 35 ‘ಇನೂ್ನ ಾಲು ್ಕ ತಿಂಗಳುಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಸುಗಿ್ಗಯು
ಬರುವುದೆಂದು ನೀವು ಹೇಳುವುದುಂಟಷೆ್ಟ’? ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕತಿ್ತ
ಹೊಲಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಅವು ಬಲಿತು ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿ ಕೊಯಿ್ಲಗೆ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆಯೆಂದು
36 ಕೊಯು್ಯ ವವನಿಗೆ ಈಗಲೇ ಕೂಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವನು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕೆ್ಕ ಫಲವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಡು ಾ್ತನೆ. ಹೀಗೆ ಬಿತು್ತವವನಿಗೂ ಮತು್ತ
37 ‘ಬಿತು್ತವವನೊಬ್ಬ ನು,
ಕೊಯು್ಯ ವವನಿಗೂ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಸಂತೋಷ ಾಗುವುದು.
ಕೊಯು್ಯ ವವನು ಬೇರೊಬ್ಬ ನು’ ಎಂದು ಹೇಳುವ
ಾತು ಇದರಲಿ್ಲ ಸತ್ಯ ಾಗಿದೆ.
38 ನೀವು ಪ್ರ
ಾಸ ಪಡದಂಥ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ವುದಕೆ್ಕ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದೆನು, ಬೇರೊಬ್ಬರು ಪ್ರ ಾಸಪಟ್ಟರು, ನೀವು ಅವರ ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಸೇರಿದಿ್ದೕರಿ”
39 “ ಾನು
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಾಡಿದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಆತನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು”
ಎಂಬು ಾಗಿ ಾ ಕೊಡುತಿ್ತರುವ ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ಾತಿನಿಂದ, ಆ ಊರಿನ ಸ ಾಯರ್ರಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರು ಆತನನು್ನ ನಂಬುವವ ಾದರು. 40 ಆದುದರಿಂದ ಆ ಸ ಾಯರ್ದವರು
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು; ನೀನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಆತನು
ಎರಡು ದಿನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ತಂಗಿದನು. 41 ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಜನರು ಆತನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿ
ನಂಬಿದರು, 42 ಜನರು ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಗೆ, “ ಾವು ಆತನನು್ನ ನಂಬಿರುವುದು ಇನು್ನ ನಿನ್ನ ಾತಿನ
31
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ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ಾವು ಸ್ವತಃ ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳಿ ಈತನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಲೋಕರಕ್ಷಕನೇ
ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದರು.
ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಮಗನನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದು್ದ
ಎರಡು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. 44 ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಸ್ವಂತದೇಶದಲಿ್ಲ ೌರವವಿಲ್ಲವೆಂದು ಯೇಸು
ಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದನು. 45 ಆತನು ಗಲಿ ಾಯವನು್ನ ತಲುಪಿ ಾಗ ಗಲಿ ಾಯದವರು
ಆತನನು್ನ ಾ್ವ ಗತಿಸಿದರು. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆತನು ಅಲಿ್ಲ
ಾಡಿದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಅವರು ನೋಡಿದ್ದರು, ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರೂ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದರು.
46 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಯೇಸು ಾನು ನೀರನು್ನ ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿದ ಗಲಿ ಾಯದ
ಾ ಾ ಊರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದನು.
ಆಗ ಕಪೆ ೌರ್ಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅರಮನೆಯ
ಒಬ್ಬ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಮಗನು ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು. 47 ಯೇಸು ಯೂ ಾಯದಿಂದ
ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಬಂದ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಆ ಅಧಿ ಾರಿಯು ಕೇಳಿ ಾಗ ತನ್ನ ಮಗನು ಾಯುವ
ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದುದ್ದರಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನೀನು ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ
ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 48 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ “ನೀವು ಸೂಚಕ
ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ನೋಡದಿದ್ದರೆ ನಂಬುವುದೇ
ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 49 ಆ ಅರಮನೆಯ ಅಧಿ ಾರಿಯು “ಆ ಾ್ಯ, ನನ್ನ
ಮಗನು ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ನೀನು ಬರಬೇಕು” ಅನ್ನಲು 50 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ
“ಹೋಗು ನಿನ್ನ ಮಗನು ಬದುಕು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಯೇಸು ತನಗೆ ಹೇಳಿದ
ಾತನು್ನ ನಂಬಿ ಹೊರಟು ಹೋದನು. 51 ಅವನು
ಇನೂ್ನ ಘಟಾ್ಟ ಇಳಿದು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಅವನ ಆಳುಗಳು ಅವನೆದುರಿಗೆ ಬಂದು
52 ಅವನು ಎಷು್ಟ
ಅವನ ಮಗನು ಬದುಕಿರುವು ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ಘಂಟೆಯಲಿ್ಲ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡನು ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಅವರು, “ನಿನೆ್ನ
53 ಆಗ
ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನ ಒಂದು ಘಂಟೆಗೆ ಜ್ವರವು ಅವನನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟತು” ಎಂದರು.
“ನಿನ್ನ ಮಗನು ಬದುಕು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಯೇಸು ತನಗೆ ಹೇಳಿದ ಾಸಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಅದು ಸಂಭವಿಸಿತೆಂದು ಆ ತಂದೆಯು ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅವನೂ ಅವನ
ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ನಂಬಿದರು. 54 ಇದು ಯೇಸು ಯೂ ಾಯದಿಂದ
ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಾಡಿದ ಎರಡನೆಯ ಸೂಚಕ ಾಯರ್.
43

5

ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಆತನನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದು್ದ
1 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಒಂದು *ಜಾತೆ್ರ ಇದು್ದದರಿಂದ ಯೇಸು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. 2 ಅಲಿ್ಲ ಕುರಿ ಾಗಿಲು ಎಂಬ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ಐದು
ಮಂಟಪಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ಕೊಳವಿದೆ. ಅದನು್ನ ಇಬಿ್ರ ಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ
3-4 ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಅಸ್ವ ಸ್ಥರೂ, ರೋಗಿಗಳೂ,
†ಬೇತ್ಸ ಾ ಎಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.
*

5:1 ಅಥ ಾ, ಹಬ್ಬ.
ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.

†

5:2 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಬೇ ಾ್ಸಯಿದವೆಂದು, ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಬೇಥೆಸ್ಥ
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ಕುರುಡರೂ, ಕುಂಟರೂ, ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ಪೀಡಿತರು
ದ ಾದ ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳು
‡
ಅಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದ್ದರು.
(ನೀರು ಕಲಕುವುದನು್ನ ಾದುಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ
ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದ್ದರು.
ಆ ಾಗ ಒಬ್ಬ ದೂತನು ಬಂದು ಕೊಳದ ನೀರನು್ನ
ಕಲಕಿಹೊಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಆಗ
ದಲು ಾರು ಕೊಳದೊಳಗೆ ಇಳಿಯುತಿ್ತದ್ದರೋ ಅವರ
ರೋಗವು ಾಸಿ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.) 5 ಅಲಿ್ಲ ಮೂವತೆ್ತಂಟು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ರೋಗಿ ಾಗಿದ್ದ
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿದ್ದನು. 6 ಅವನು ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ಯೇಸು ನೋಡಿ ಇವನಿಗೆ
ಹೀ ಾಗಿ ಬಹು ಾಲ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತು ಅವನಿಗೆ “ನಿನಗೆ ಗುಣಹೊಂದಲು
ಮನಸಿ್ಸ ದೆ
ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 7 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ರೋಗಿಯು “ಆ ಾ್ಯ,
ನೀರು ಉಕು್ಕ ಾಗ ನನ್ನ ನು್ನ ಕೊಳದೊಳಗೆ ಇಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಾನು
ಹೋಗುವುದರೊಳಗೆ ನನಗಿಂತ
ದಲು ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನು ಇಳಿಯು ಾ್ತನೆ” ಎಂದನು.
8 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಎದು್ದ ನಿನ್ನ
ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 9 ಕೂಡಲೇ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿ ತನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ನಡೆದನು. ಅಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾಗಿತು್ತ,
10 ಆದುದರಿಂದ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದವನಿಗೆ, “ಈ ದಿನ ಸಬ್ಬತ್
ದಿನ ಾದುದರಿಂದ ನೀನು
ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆಯೆಂದು” ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, 11 ಅವನು, “ನನ್ನ ನು್ನ
ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದವನೇ ‘ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ನಡೆ’ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು”
ಎಂದನು. 12 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನಿಗೆ, “ಅದನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ನಡೆ ಎಂದು
ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 13 ಆದರೆ ಆತನು
ಾರೆಂದು ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ, ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಇದ್ದ ಜನರ ಗುಂಪಿನ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಮರೆ ಾದನು. 14 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು
ಅವನನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕಂಡು, “ನಿನಗೆ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಯಿತ ಾ್ಲ;§ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
ಾಪ ಾಡಬೇಡ, ನಿನಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಕೇಡು ಬಂದೀತು” ಎಂದನು. 15 ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗಿ, ತನ್ನ ನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥಪಡಿಸಿ ಾತನು ಯೇಸುವೇ ಎಂದು ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು. 16 ಆದ ಾರಣ ಯೆಹೂದ್ಯರು, ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಇಂ ಾ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನ ಾ್ಲ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸತೊಡಗಿದರು. 17 ಅದಕೆ್ಕ
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ, ಾನೂ
ಕೆಲಸ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಯೇಸು ಈ ಾತನು್ನ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ,
ಆತನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ದೇವರನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ತನ್ನ ನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸ ಾನ ಾಡಿಕೊಂಡನೆಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಇನ್ನಷು್ಟ ಪ್ರ ಯತ್ನಪಟ್ಟರು.

ದೇವಕು ಾರನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಆತನಿಗಿರುವ ಾ ಯನು್ನ ಕುರಿತು ಯೇಸು
ಾಡಿದ ಉಪದೇಶ
19 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ತಂದೆಯು
ಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಮಗನು
ಾಡು ಾ್ತನೆಯೇ, ಹೊರತು ತನ್ನ ಷ ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ
ಏನೂ
ಾಡ ಾರನು.
ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು
ಾವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಡುವನೋ
‡
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§

5:14

ೕ ಾ 8:11:

ೕ ಾನನು 5:20

204

ೕ ಾನನು 5:36

ಾಗೆಯೇ ಮಗನೂ
ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಏಕೆಂದರೆ, ತಂದೆಯು ಮಗನನು್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸು ಾ್ತನೆ, ಾನು
ಾಡುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸು ಾ್ತನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ
ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಮಹ ಾ್ತದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಆತನಿಗೆ ತೋರಿಸುವನು. ಅವುಗಳನು್ನ
21 ತಂದೆಯು ಹೇಗೆ ಸತ್ತವರನು್ನ
ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಗುವುದು.
ಎಬಿ್ಬ ಸಿ ಬದುಕಿಸು ಾ್ತನೋ
ಾಗೆಯೇ ಮಗನು ಸಹ ತನಗೆ ಬೇ ಾದವರನು್ನ
22
ಬದುಕಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ತಂದೆಯು
ಾರಿಗೂ ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಆದರೆ ಎ ಾ್ಲ ತೀಪರ್ನು್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 23 ಎಲ್ಲರೂ ತಂದೆಯನು್ನ
ಾವ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ೌರವಿಸುವರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಮಗನನೂ್ನ ೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು
ಾಗೆ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಮಗನನು್ನ
ೌರವಿಸದವನು ಆತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ
24
ತಂದೆಯನು್ನ ೌರವಿಸ ಾರನು.
ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ನನ್ನ
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನು್ನ ನಂಬುವವನು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ
ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ, ಅವನು ಖಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮರಣದಿಂದ ಾ ಾಗಿ
25 ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಸತ್ತವರು
ಜೀವದಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ಾ್ದನೆ.
ದೇವಕು ಾರನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳುವ
ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದು ಈ ಾಗಲೇ
26 ತಂದೆಯು
ಬಂದಿದೆ, ಕೇಳಿದವರು ಬದುಕುವರು.
ಾನು ಹೇಗೆ ಸ್ವತಃ
ಜೀವವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೋ, ಾಗೆಯೇ ಮಗನೂ ಸ್ವತಃ ಜೀವವುಳ್ಳವ ಾಗಿರುವಂತೆ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 27 ಮಗನು ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಾ್ಯ ಯತೀಪುರ್
28 ಅದಕೆ್ಕ
ಾಡುವ ಅಧಿ ಾರವನೂ್ನ ತಂದೆ ಆತನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
*
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಬೇಡಿರಿ. ಒಂದು ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ, ಆಗ ಸ ಾಧಿಗಳಲಿ್ಲರುವವರೆ ಾ್ಲ
ಆತನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿ, 29 ಎದು್ದ ಹೊರಗೆ ಬರುವರು. ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿದವರಿಗೆ
ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಾ ್ಕಗಿ ಪುನರು ಾ್ಥನ ಾಗುವುದು. ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಿದವರು ಖಂಡನೆ ಾಗಿ
ಪುನರು ಾ್ಥನವನೂ್ನ ಹೊಂದುವರು.
30 “ನನ್ನ ಷ ್ಟಕೆ ್ಕ
ಾನೇ ಏನೂ
ಾಡ ಾರೆನು ತಂದೆಯು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾನು
ಕೇಳಿ ಾ್ಯ ಯತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ಸ್ವಂತ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸದೆ
ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಬೇಕೆಂದು ಾನು ಬಯಸುವುದರಿಂದ
ಾನು
ಾಡುವ ತೀಪುರ್ ಾ್ಯ ಯ ಾಗಿದೆ. 31 ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾನೇ ಾ
ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ ನನ್ನ ಾ ಯು ಸತ್ಯ ಾದದ್ದಲ್ಲ. 32 ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾ
ಹೇಳುವವನು ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳುವ ಾ ಯು
ನಿಜವೆಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲ ನು. 33 ನೀವು
ೕ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು
ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದಿರಿ. ಅವನು ಸತ್ಯ ಕೆ ್ಕ ಾ ಹೇಳಿದನು. 34 ಾನಂತೂ
ನನಗೆ ಬೇ ಾದ
ಾ ಯನು್ನ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೂ
35
ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಇದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
ೕ ಾನನು
ಉರಿಯುವ ದೀಪದಂತೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸಿದನು. ಅವನು ಕೊಡುವ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ
ಅ ಾ್ಯ ನಂದಪಡುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ
ಾಡಿದಿರಿ. 36 ನನಗಂತೂ
ೕ ಾನನ
ಾ ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಾದ ಾ ಉಂಟು. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಪೂರೈ ಸುವುದಕೆ್ಕ ತಂದೆಯು
ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಕೆಲಸಗಳೇ, ಅಂದರೆ ಾನು
ಾಡುವ ಈ ಕೆಲಸಗಳೇ
20

*

5:28

ಾನಿ. 12:2; ಪ್ರಕ 20:4,5,12,13:
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ತಂದೆಯು ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆಂದು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾ
37 ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ತಂದೆಯು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾ
ನೀವು ಎಂ ಾದರೂ ಆತನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿದೂ್ದ ಇಲ್ಲ, ಆತನ
ನೋಡಿದೂ್ದ ಇಲ್ಲ. 38 ಆತನ ಾಕ್ಯ ವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಆತನು ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನು್ನ ನೀವು ನಂಬದೇ ಇದಿ್ದೕರಿ. 39 †ಧಮರ್

ಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
ರೂಪವನು್ನ
ಏಕೆಂದರೆ

ಾಸ್ತ ್ರ ಗಳಿಂದ
ನಿತ್ಯ ಜೀವವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದು ಅವುಗಳನು್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸುತಿ್ತ ಾ?
ಅವುಗಳೂ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾ ಕೊಡುವವುಗ ಾಗಿವೆ. 40 ಆದರೂ ಜೀವ
ಹೊಂದುವುದ ಾ ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲ.
41 “ ಾನು ಮನುಷ ್ಯ ರಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರ ಶಂಸೆಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, 42 ಆದರೆ
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾನು ಬಲೆ್ಲ ನು. ದೇವರ ಪಿ್ರ ೕತಿ ನಿ ್ಮಳಗೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
43
ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ ಆದರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ನೀವು
ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬಂದರೆ ಅವನನು್ನ ನೀವು
ಸಿ್ವೕಕರಿಸುತಿ್ತೕರಿ. 44 ಒಬ್ಬ ನೇ ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಅಪೇ ಸದೇ ನಿಮ್ಮ
ನಿ ್ಮಳಗೇ ಪ್ರ ಶಂಸೆಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವವ ಾದ ನೀವು ಅದನು್ನ ನಂಬಲು ಹೇಗೆ
ಾಧ್ಯ? 45 ಾನು ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪ ಾದ ಹೊರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು
ತಿಳಿಯಬೇಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪ ಾದ ಹೊರಿಸುವವನು ಒಬ್ಬ ನಿ ಾ್ದನೆ; ಅವನೇ
ನೀವು ನಿರೀ ಯಿಟಿ್ಟರುವ
ೕಶೆ! 46 ಅವನು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬರೆದನು,
ಆದುದರಿಂದ ನೀವು
ೕಶೆಯನೂ್ನ ನಂಬುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ನೂ್ನ ನಂಬುತಿ್ತದಿ್ದರಿ.
47 ಅವನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ನಂಬದಿದ್ದರೆ ಾನು ಹೇಳುವ
್ರ
ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಗೆ ನಂಬುವಿರಿ?” ಎಂದನು.

6

ಯೇಸು ಐದು ಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಟಿ್ಟದು
ಮ ಾ್ತ 14:13-21; ಾಕರ್ 6:30-44; ಲೂಕ 9:10-17
1 ತರು ಾಯ ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯದ ಸಮುದ್ರ ವನು್ನ
ಾಟಿ, ಆಚೆ ದಡಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಅದಕೆ್ಕ ತಿಬೇರಿಯ ಸಮುದ್ರ ವೆಂತಲೂ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 2 ಬಹು ಜನರು
ಆತನು ರೋಗಿಗಳಲಿ್ಲ
ಾಡಿದ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ, ಜನರ
ದೊಡ್ಡಗುಂಪು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 3 ಆದರೆ ಯೇಸು ಬೆಟ್ಟ ವನೆ್ನೕರಿ ಅಲಿ್ಲ
4 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ್ಕದ ಹಬ್ಬವು
ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
5
ಹತಿ್ತರ ಾಗಿತು್ತ.
ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಯೇಸು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಾಗ ಜನರ ದೊಡ್ಡಗುಂಪು
ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ “ಇವರ ಊಟಕೆ್ಕ ಾವು ಎಲಿ್ಲಂದ ರೊಟಿ್ಟ ಕೊಂಡು
ತರೋಣ?” ಎಂದು ಫಿಲಿಪ್ಪ ನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 6 ಾನು
ಾಡಲಿದ್ದ ಾಯರ್
ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಫಿಲಿಪ್ಪ ನನು್ನ ಪರೀ ಸುವ ಸಲು ಾಗಿ, ಆ ಪ್ರ ಶೆ್ನಯನು್ನ
ಕೇಳಿದನು. 7 ಅದಕೆ್ಕ ಫಿಲಿಪ್ಪ ನು, “ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕಬೇ ಾದರೂ ಇನೂ್ನರು
*ದಿ ಾರಿ ೌಲ್ಯ ದ ರೊಟಿ್ಟ ಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಾಲುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು. 8 ಆಗ ಆತನ
ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿರುವ ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರ ನ ತಮ್ಮ ಾದ ಅಂದೆ್ರ ಯನು ಆತನಿಗೆ;
†

5:39 ಲೂಕ 24:27, 44-47; ಅ. ಕೃ. 17:11:
ಕೂಲಿ.

*

6:7 ಅಂದು ಒಂದು ದಿ ಾರಿ ಎಂದರೆ ಒಂದು ದಿನದ
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“ಇಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಐದು ಜವೆಗೋದಿಯ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳೂ, ಎರಡು
ಮೀನುಗಳೂ ಇವೆ. ಆದರೆ ಇಷೊ್ಟಂದು ಜನರಿಗೆ ಅವು
ಾತ ಾ್ಕ ಾವು?” ಎಂದು
10
ಹೇಳಲು, ಯೇಸು “ಆ ಜನರನು್ನ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿರಿ” ಎಂದನು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಬಹಳ ಹುಲು್ಲ ಬೆಳೆದಿತು್ತ. ಜನರು ಹುಲಿ್ಲ ನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಗಂಡಸರ
ಸಂಖೆ್ಯ ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಐದು ಾವಿರವಿತು್ತ. 11 ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಆ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿ, ಕುಳಿತಿದ್ದವರಿಗೆ ಹಂಚಿದನು.
12 ಅವರಿಗೆ
ಅದೇ ರೀತಿ ಮೀನುಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಹಂಚಿದನು.
ತೃ ಪಿ್ತ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ, “ಮಿಕ್ಕ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿರಿ,
ಇದರಲಿ್ಲ
ಾವುದೂ ವ್ಯ ಥರ್ ಾಗ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13 ಅವರು ಆ
ಐದು ಜವೆಗೋದಿಯ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ತಿಂದು ಮಿಕ್ಕ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ,
ಹನೆ್ನರಡು ಪುಟಿ್ಟ ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿದರು. 14 ಆತನು ಾಡಿದ ಈ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಆ ಜನರು ನೋಡಿ, “ನಿಜ ಾಗಿಯೂ †ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬರಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಈತನೇ”
ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. 15 ಆಗ ಯೇಸು, ಅವರು ಬಂದು ತನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪುನಃ ಾನೊಬ್ಬ ನೇ
ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ ನು.
9

ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದದು್ದ;
ಮ ಾ್ತ 14:22-33; ಾಕರ್ 6:45-52
16 ಸಂಜೆ
ಾ ಾಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಸಮುದ್ರ ದ ದಡಕೆ್ಕ ಬಂದು, 17 ದೋಣಿಯನು್ನ
ಹತಿ್ತ, ಸಮುದ್ರ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಕಪೆ ೌರ್ಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟರು. ಆಗಲೇ ಕತ್ತ ಾಗಿತು್ತ
ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. 18 ಬಿರು ಾಳಿ ಬೀಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ
ಸಮುದ್ರ ವು ಅಲೊ್ಲೕಲಕಲೊ್ಲೕಲ ಾಯಿತು. 19 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅವರು ಹುಟು್ಟ ಾಕು ಾ್ತ
ಸು ಾರು ‡ಒಂದು ಹರ ಾರಿ ದೂರ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಯೇಸು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ
ನಡೆಯು ಾ್ತ ದೋಣಿಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಭಯಪಟ್ಟರು. 20 ಆದರೆ
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ, ಾನೇ!” ಎಂದನು. 21 ಆಗ ಆತನನು್ನ
ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು.
ಆ ಕ್ಷಣವೇ ದೋಣಿಯು ಅವರು
ಹೋಗಬೇ ಾಗಿದ್ದ ದಡಕೆ್ಕ ಮುಟಿ್ಟತು.
ಯೇಸು ಾನೇ ಜೀವಕರ ಾದ ರೊಟಿ್ಟ ಎಂದದು್ದ
ಮರುದಿನ ಸಮುದ್ರ ದ ಆಚೇಕಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರು ಅಲಿ್ಲ ಒಂದೇ
ದೋಣಿ ಲಭ್ಯ ವಿದೆ ಇದೆ, ಮತು್ತ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಆ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ
ಹತ್ತಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಅವರಿಗೆ ಅರಿ ಾಯಿತು.
ಏಕೆಂದರೆ, ಶಿಷ ್ಯರು
ಾತ್ರ ಆ
23 ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ತಿಬೇರಿ
ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಾದಿಂದ ಬೇರೆ
ದೋಣಿಗಳು ಹೊರಟು, ಕತರ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞತೆ ಸಲಿ್ಲಸಿ, ಜನರಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಊಟ ಾಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದವು. 24 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಯೇಸು ಮತು್ತ
22

ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಅಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ ಜನರು ಅರಿತು
ಹತಿ್ತ ಯೇಸುವನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ ಬಂದರು.
†

6:14 ಧ ೕರ್ 18:15-22:
ಕಿಲೋಮೀಟರಗಳು.

‡

ಾವೇ ದೋಣಿಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಸಮುದ್ರ ದ

25
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ಆಚೆಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಕಂಡು “ಗುರುವೇ,
ಾ ಾಗ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು. 26 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ “ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ
ಹುಡುಕುವುದು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದಲ್ಲ, ಆ ರೊಟಿ್ಟ ತಿಂದು ಹೊಟೆ್ಟ
ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ. 27 ಾಶ ಾಗುವ ಆ ಾರ ಾ ್ಕಗಿ ದುಡಿಯಬೇಡಿರಿ.
ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಾ ್ಕಗಿ ಉಳಿಯುವ ಆ ಾರ ಾ ್ಕಗಿ ದುಡಿಯಿರಿ, ಇಂ ಾ ಆ ಾರವನು್ನ
ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು. ಇದ ಾ ್ಕಗಿ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರು ಆತನ
ಮೇಲೆ ಮುದೆ್ರ ಾಕಿ ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.
28 ಅವರು ಆತನಿಗೆ “ದೇವರ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ
ಾವು
ಾಡಬೇ ಾದರೆ ಏನು
ಾಡಬೇಕೆಂದು” ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, 29 ಯೇಸುವು, “ದೇವರ ಕಿ್ರ ಯೆ
ಾವುದೆಂದರೆ,
ಆತನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನನು್ನ ನೀವು ನಂಬುವುದೇ” ಎಂದನು. 30 ಅವರು
ಆತನನು್ನ “ ಾ ಾದರೆ ಾವು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನಂಬುವಂತೆ
ಾವ ಸೂಚಕ ಾಯರ್
31 ನಮ್ಮ §ಪೂವಿರ್ಕರು ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಾಡುತಿ್ತೕ?
ನೀನು ಏನು ಾಡುತಿ್ತ?
*
ಮ ಾ್ನ ತಿಂದರು.
‘ಪರಲೋಕದಿಂದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ
ಕೊಟ್ಟ ನು’ ಎಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಕೇಳಿ ಾಗ,
32 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ “ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ೕಶೆಯು ನಿಮಗೆ
ಪರಲೋಕದಿಂದ ರೊಟಿ್ಟ ಕೊಟ್ಟ ವನಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಬರುವ ನಿಜ ಾದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 33 ದೇವರು ಕೊಡುವ ಆ
ರೊಟಿ್ಟ
ಾವುದೆಂದರೆ, ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಜೀವವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವಂಥದೆ್ದೕ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 34 ಆಗ ಅವರು “ಆ ಾ್ಯ, ಆ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ನಮಗೆ
ಾ ಾಗಲೂ ಕೊಡು” ಎಂದರು. 35 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ
“ ಾನೇ ಜೀವದ ರೊಟಿ್ಟ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಸಿವೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ;
36 ಆದರೆ
ನನ್ನ ನು್ನ ನಂಬುವವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ† ಾ ಾರಿಕೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರೂ ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
37 ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಕೊಡುವಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು.
ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನನು್ನ ಾನು ಎಂದಿಗೂ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 38 ಾನು ನನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಚಿತ್ತದಂತೆ
ಾಡುವುದ ಾ ್ಕಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ, ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನ
ಚಿತ್ತವನೆ್ನೕ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಿರುವೆ. 39 ನನ್ನ ನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನ ಚಿತ್ತವು ಏನೆಂದರೆ, ಆತನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವರಲಿ್ಲ ಾನು
ಾರನೂ್ನ
40
‡
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅವರನು್ನ ಕಡೆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಬಿ್ಬ ಸಬೇಕೆಂಬುದೇ. ಮಗನನು್ನ ನೋಡಿ
ತಂದೆಯಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದೇ
ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತ ಾಗಿದೆ, ಮತು್ತ ಾನು ಕಡೆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
41 ಆತನು, “ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ರೊಟಿ್ಟ
ಾನೇ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಗೊಣಗುಟಿ್ಟ, 42 “ಈತನು
ೕಸೇಫನ ಮಗ ಾದ ಯೇಸು ಅಲ್ಲವೇ? ಈತನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಾವು
ಬಲೆ್ಲವಲ್ಲವೇ?
ಾ ಾದರೆ, ‘ ಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದೆನು’ ಎಂದು
§
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ನೀರಡಿಕೆ

ವಿ

ೕ 16:4,15:

ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

‡

6:39

*

6:31

ನೆಹೆ 9:15; ಕೀತರ್ 78:24:

ೕ ಾ 6:40,44,54; 11:25:

†

6:35

ಅಥ ಾ,

ೕ ಾನನು 6:43

208

ೕ ಾನನು 6:62

43

ಈತನು ಹೇಳುವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ?” ಎಂದರು.
ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
“ನಿಮ್ಮ ನಿ ್ಮಳಗೆ ಗೊಣಗುಟು್ಟ ವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು.
44 “ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ತಂದೆಯು ಸೆಳೆಯದ ಹೊರತು,
ಾವನೂ
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾರನು, ಮತು್ತ ಾನು ಅವನನು್ನ ಕಡೆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಬಿ್ಬ ಸುವೆನು.
45 §‘ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಂದಲೇ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಡುವರು’ ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಗ್ರ ಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. ತಂದೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಕಲಿತ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರು ಾ್ತರೆ. 46 ದೇವರಿಂದ ಬಂದವನೊಬ್ಬ ನೇ ತಂದೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಾ್ದನೆಯೇ
ಹೊರತು ಮ ಾ್ಯ ರು ತಂದೆಯನು್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ; ಆತನೊಬ್ಬ ನೇ ತಂದೆಯನು್ನ
ನೋಡಿದವನು. 47 ನಂಬುವವನು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆಂದು ನಿಮಗೆ
ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 48 ಾನೇ ಜೀವದ ರೊಟಿ್ಟ 49 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಮ ಾ್ನ ತಿಂದರೂ ಸತು್ತ ಹೋದರು. 50 ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು
ಬರುವಂಥ ಆ ರೊಟಿ್ಟ, ಎಂಥದೆಂದರೆ ಅದನು್ನ ತಿಂದವನು ಎಂದಿಗೂ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ.
51 ಾನೇ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ಜೀವವುಳ್ಳ ರೊಟಿ್ಟ. ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಾವ ಾದರೂ ತಿಂದರೆ ಅವನು ಸ ಾ ಾಲವು ಬದುಕುವನು; ಮತು್ತ ಾನು
ಕೊಡುವ ರೊಟಿ್ಟ ನನ್ನ ದೇಹವೇ, ಅದನು್ನ ಲೋಕದ ಜೀವ ಾ ್ಕಗಿ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
52 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ತನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ
ಹೇಗೆ ಕೊಡು ಾ್ತನೇ?” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಾ ಾ್ವದ ಾಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.
53 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ನೀವು
ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನ ದೇಹವನು್ನ ತಿಂದು ಮತು್ತ ಆತನ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿಯದೆ ಹೋದರೆ,
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ಜೀವವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 54 ಾರು ನನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ತಿಂದು, ನನ್ನ ರಕ್ತವನು್ನ
ಕುಡಿಯುವನೋ ಅವನು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದುವನು. ಮತು್ತ ಾನು ಅವನನು್ನ
ಕಡೆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಬಿ್ಬ ಸುವೆನು. 55 ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ದೇಹವೇ ನಿಜ ಾದ ಆ ಾರವೂ
ಮತು್ತ ನನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನಿಜ ಾದ ಾನವೂ ಆಗಿದೆ. 56
ಾರು ನನ್ನ ದೇಹವನು್ನ
ತಿಂದು, ನನ್ನ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿದಿ ಾ್ದನೋ ಅವನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರು ಾ್ತನೆ; ಾನು
ಅವನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರುತೆ್ತೕನೆ. 57 ಜೀವವುಳ್ಳ ತಂದೆಯು ನನ್ನ ನು್ನ ಅಧಿ ಾರದೊಂದಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಾನು ತಂದೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಅದರಂತೆ
ನನ್ನ ನು್ನ ತಿನು್ನ ವವನೂ ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೇ ಜೀವಿಸುವನು. 58 ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಇಳಿದು ಬಂದ ರೊಟಿ್ಟಯು ಇದೇ, ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಮ ಾ್ನ ವನು್ನ ತಿಂದರೂ ಸತ್ತರು,
ಆದರೆ, ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನ ವವನು ಸ ಾ ಾಲಕೂ ್ಕ ಜೀವಿಸುವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 59 ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕಪೆ ೌರ್ಮಿನ ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ
ಾಡು ಾಗ ಹೇಳಿದನು.
60 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ “ಇದು ಕಠಿಣ ಾದ
ಾತು,
61
ಇದನು್ನ ಾಲಿಸುವವರು
ಾರು?” ಎಂದು
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ತನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯರು ಇದಕೆ್ಕ ಗೊಣಗುಟು್ಟ ಾ್ತರೆಂದು ಯೇಸು ತನ್ನಲಿ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ “ಈ
ಾತಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಸರ ಾಯಿತೋ? 62 ಾ ಾದರೆ ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ಾನು
ದಲು ಇದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಏರಿ ಹೋಗುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡುವು ಾದರೆ ಏನನು್ನ ವಿರಿ?
§
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ದೇಹವು ಾವುದಕೂ ್ಕ ಪ್ರ
ೕಜನ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರುವ
ಾತುಗಳೇ ಆತ್ಮ ಾಗಿಯೂ, ಜೀವ ಾಗಿಯೂ ಇವೆ.
64 ಆದರೆ ನಂಬದ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದರೆ” ನಂಬದವರು
ಾರೆಂದೂ ಾಗೂ
ತನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನು
ಾರೆಂದೂ ಯೇಸುವಿಗೆ
ದಲಿನಿಂದಲೂ
65
*
ತಿಳಿದಿತು್ತ.
ಆತನು “ತಂದೆಯು ಅನುಗ್ರ ಹಿಸದ ಹೊರತು
ಾರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರ ಾರರು ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದು್ದ ಇದ ಾ ್ಕಗಿಯೇ,” ಎಂದನು.
63 ಜೀವ ಕೊಡುವುದು ಆತ್ಮ ವೇ.

66

ಅಂದಿನಿಂದ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟುಹೋದರು
ಮತು್ತ ಆತನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಸಂಚಾರ ಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಟ್ಟರು. 67 ಆದ ಾರಣ ಯೇಸು
ಇದನು್ನ ನೋಡಿ, ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯಂದಿರಿಗೆ “ನೀವು ಸಹ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು
ಇದಿ್ದೕ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, 68 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರ ನು ಆತನಿಗೆ “ಕತರ್ನೇ, ಾವು
ಾರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ? ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಾಕ್ಯ ಗಳಿವೆಯ ಾ್ಲ. 69 ನೀನು
ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಅತಿಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು ಾವು ನಂಬಿದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕವೆ”
70 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು “ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ
ಎಂದನು.
ಾದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾನು
ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನಲ್ಲವೇ? ಆದರೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಒಬ್ಬ ನು ಸೈ ಾನನಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದನು. 71 ಈ ಾತು, ಆತನು ಸೀ ೕನ್ ಇಸ್ಕರಿ
ೕತನ ಮಗ ಾದ ಯೂದನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು, ಏಕೆಂದರೆ, ಅವನು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದು್ದ,
ಅವನೇ ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಡುವುದಕಿ್ಕದ್ದನು.

7
ಗು ಾರಗಳ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶ

1 ಈ ಸಂಗತಿಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ಸಂಚಾರ
ಾಡಿದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ಪ್ರ ಯತ್ನದಲಿ್ಲದುದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಯೂ ಾಯದಲಿ್ಲ
2 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ *ಗು ಾರಗಳ ಹಬ್ಬವು
ಸಂಚರಿಸಲು ಮನ ಾ್ಸ ಗಲಿಲ್ಲ.

ಸಮೀಪ ಾಗಿತು್ತ, 3 ಆದುದರಿಂದ ಆತನ ಸಹೋದರರು ಆತನಿಗೆ “ನೀನು ಾಡುವ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೂ ಸಹ ನೋಡುವಂತೆ, ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು, ಯೂ ಾಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗು. 4 ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದಿರುವವನು
ಾರೂ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ
ಾವುದನೂ್ನ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡುವುದರಿಂದ, ಲೋಕಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೀನೇ
5 ಏಕೆಂದರೆ ಆತನ ಸಹೋದರರು
ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೋ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
6
ಸಹ ಆತನನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ.
ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, †“ನನ್ನ ಸಮಯವು
ಇನೂ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವು
ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ. 7 ಲೋಕವು
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸ ಾರದು, ಆದರೆ ಾನು ಅದರ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳು ಕೆಟ್ಟ ವುಗಳೆಂದು ಾ
ಹೇಳುವುದರಿಂದ, ಅದು ನನ್ನ ನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತ್ತದೆ. 8 ನೀವು ಈ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿರಿ, ನನ್ನ
ಸಮಯವು ಇನೂ್ನ ಾರದಿರುವುದರಿಂದ ಾನು ಈ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಈಗ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲಯೇ
ಉಳಿದುಕೊಂಡನು.
*
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10 ಆದರೆ ಆತನ ಸಹೋದರರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಸಹ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಬಹಿರಂಗ

ಾಗಿ
11 ಆ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಆ
ಹೋಗದೆ, ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಹೋದನು.
ಮನುಷ ್ಯ ನು ಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದು ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರು. 12 ಜನರು ಗುಂಪುಗಳಲಿ್ಲ ಆತನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಗೊಣಗುಟು್ಟತಿದ್ದರು.
ಕೆಲವರು “ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯ ಮನುಷ ್ಯ ನು”
ಎಂದರು, ಇನು್ನ ಕೆಲವರು “ಇಲ್ಲ ಆತನು ಜನರಿಗೆ
ೕಸ ಾಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದರು.
13 ಆದರೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಭಯದಿಂದ
ಾರೂ ಆತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
14 ಹಬ್ಬದ ಮಧ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಬೋಧಿಸತೊಡಗಿದನು.
15 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅದಕೆ್ಕ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ, “ ಾಸ್ತ ಾ್ಯ ಸ
ಾಡದಿರುವ ಈತನಿಗೆ
್ರ
16
ಾಸ್ತ ್ರ ಗಳು ತಿಳಿದಿರುವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ?” ಎಂದರು.
ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ‡“ ಾನು

ಹೇಳುವ ಬೋಧನೆಯು ನನ್ನ ದಲ್ಲ. ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನದೇ. 17 ಾರಿ ಾದರೂ
ಆತನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸಿ್ಸ ದೆ
ೕ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬೋಧನೆಯು
ದೇವರಿಂದ ಬಂದ್ದದೊ್ದೕ ಅಥ ಾ
ಾನೇ
ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕನೋ ಎಂಬುದು
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 18 ತನ್ನ ಷ ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ
ಾತ ಾಡುವವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ೌರವ
ಹುಡುಕು ಾ್ತನೆ, ಆದರೆ ತನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನ ೌರವನೆ್ನೕ ಹುಡುಕುವ ಮನುಷ ್ಯ ನೇ
ಸತ್ಯ ವಂತನು; ಆತನಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನವಿಲ್ಲ. 19
ೕಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ
ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೇ?
ಆದರೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಂತೆ
ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಹುಡುಕುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
20 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಜನರು, “ನಿನಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದೆ. ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ
ಾರು
ಹುಡುಕುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ?” ಎಂದರು. 21 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ “ ಾನು§ಒಂದು ಸೂಚಕ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದೆನು, ಅದಕೆ್ಕ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೆರ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 22 * ೕಶೆಯು
ನಿಮಗೆ ಸುನ್ನತಿಯೆಂಬ ನಿಯಮವನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು, (ಅದು
ೕಶೆಯಿಂದ
†
ಬಂದದೆ್ದಂದು ಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಮೂಲಪುರುಷರ ಾಲದಿಂದ ಬಂದದು್ದ) ಮತು್ತ
ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. 23
ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಮೀರ ಾರದೆಂದು ಒಬ್ಬ ನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ,
ಾನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ
ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏಕೆ ಕೋಪಗೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ? 24 ತೋರಿಕೆಗೆ
ಅನು ಾರ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ ಾಡಬೇಡಿರಿ.
ಾ್ಯ ಯಬದ್ಧ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ನು್ನ
ಾಡಿರಿ”
ಎಂದನು.
25 ಆಮೇಲೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು “ಅವರು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು
26 ನೋಡಿರಿ, ಈತನು ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ
ಹುಡುಕುವುದು ಈತನನೆ್ನೕ ಅಲ್ಲವೇ?
ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಏನೂ ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಈತನೇ
ನಿಜ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂದು ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೋ? 27 ಆದರೆ ಇವನು
ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದವನೆಂದು ಾವು ಬಲೆ್ಲವು, ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಬರು ಾಗ ಆತನು ಎಲಿ್ಲಂದ
ಬಂದವನೆಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.”
‡
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ಯೇಸುವು ಇದನು್ನ ತಿಳಿದು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ ಾಡು ಾಗ, “ನೀವು
ನನ್ನ ನು್ನ ಬಲಿ್ಲರಿ, ಾನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದವನೆಂದೂ ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಿ, ಆದರೂ ಾನು
ನನ್ನ ಷ ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಬಂದವನಲ್ಲ. ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನು ಸತ್ಯ ವಂತನು. ನೀವು
ಆತನನು್ನ ಅರಿತವರಲ್ಲ. 29 ಆದರೆ ಾನು ಆತನನು್ನ ಬಲೆ್ಲ ನು ಏಕೆಂದರೆ, ಾನು
ಆತನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವನು ಮತು್ತ ಆತನೇ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು” ಎಂದು
ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು. 30 ಇದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನನು್ನ ಬಂಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿದರೂ ಆತನ
ಸಮಯ ಇನೂ್ನ ಾರದೆ ಇದ್ದ ಾರಣ ಾರೂ ಆತನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಕಲಿಲ್ಲ. 31 ಜನರಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರು ಆತನನು್ನ ನಂಬಿ, “ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಬಂ ಾಗ ಈತನು ಾಡಿದ್ದಕಿ ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಸೂಚಕ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವನೇನೋ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
28

ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತ್ನ ಾಡಿದು್ದ
ಜನರು ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಗೊಣಗುಟಿ್ಟದ
ಾತುಗಳನು್ನ ಫರಿ ಾಯರು
ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರೂ ಆತನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು
33 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ
ದೇ ಾಲಯದ ಾವಲು ಾರರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
‡“ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿದು್ದ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನ
ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. 34 §ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಹುಡುಕುವಿರಿ, ಆದರೆ
32

ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗುವಿರಿ.
ಾನು ಇರುವಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು ಬರ ಾರಿರಿ” ಎಂದನು.
35 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು “ಇವನು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕದ ಾಗೆ ಎಲಿ್ಲ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೆ?
ಗಿ್ರ ೕಕರ ನಡುವೆ ಚದುರಿಕೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ ವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಗಿ್ರ ೕಕರಿಗೆ
ಬೋಧನೆ
ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವನೋ? 36 ‘ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಹುಡುಕುವಿರಿ, ಆದರೆ
ನನ್ನ ನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗುವಿರಿ ಮತು್ತ ಾನು ಇರುವಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು ಬರ ಾರಿರಿ’
ಎಂದು ಹೇಳಿದ
ಾತಿನ ಅಥರ್ ಏ ಾಗಿರಬಹುದು?” ಎಂದು ತಮ್ಮ ತ ್ಮಳಗೆ
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
37 ಜಾತೆ್ರ ಯ ಮ ಾದಿನ ಾದ ಕಡೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ನಿಂತುಕೊಂಡು
*“ ಾವನಿ ಾದರೂ ನೀರಡಿಕೆ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕುಡಿಯಲಿ.
38
ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಾವನು ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವನೋ
ಅವನೊಳಗಿನಿಂದ ಜೀವಕರ ಾದ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳು ಹರಿಯುವವು” ಎಂದು
ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು. 39 ಆದರೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ನು್ನ ನಂಬುವವರು ಹೊಂದಲಿರುವ
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ವರವನು್ನ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಯೇಸು ಇನೂ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಾದ ಾರಣ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ವರವು ಇನೂ್ನ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ. 40 ಜನರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಆ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ “ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಈತನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದರು. 41 ಕೆಲವರು, “ಈತನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು” ಎಂದರು, ಆದರೆ ಇನೂ್ನ ಕೆಲವರು “ಕಿ್ರ ಸ್ತನು
ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಬರುವುದುಂಟೆ? 42 † ಾವೀದನ ಸಂ ಾನದಿಂದಲೂ ಾವೀದನು
ಇದ್ದ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮೆಂಬ ಾ್ರ ಮದಿಂದಲೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಬರುವನು ಎಂಬು ಾಗಿ ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದಲ್ಲವೇ?” ಅಂದರು. 43 ಹೀಗೆ ಆತನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಜನರಲಿ್ಲ ಭೇದ
ಉಂಟಾಯಿತು. 44 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಆತನನು್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂ ಆದರೆ
ಾರು ಆತನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಕಲಿಲ್ಲ.
‡

7:33

4:14; 6:35:

ೕ ಾ 12:35; 16, 5, 16:

†

§

7:34

7:42 ಯೆರೆ 23:5; ಮೀಕ. 5:2:
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ಬಳಿಕ ಆ ದೇ ಾಲಯದ ಾವಲು ಾರರು, ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರ ಮತು್ತ
ಫರಿ ಾಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅವರು, “ನೀವು ಏಕೆ ಆತನನು್ನ ಕರೆತರಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು
ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ,್ಕ 46 ಾವಲು ಾರರು “ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಾತ ಾಡುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಎಂದೂ ಾತ ಾಡಿದಿ್ದಲ”್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. 47 ಆಗ ಫರಿ ಾಯರು
ಅವರಿಗೆ “ನೀವೂ ಸಹ ಆತನ ಾತಿಗೆ ಮರು ಾದೀ ಾ? 48 ಹಿರೀಸಭೆಯವರ ಾ್ಲಗಲಿ
ಫರಿ ಾಯರ ಾ್ಲಗಲಿ
ಾ ಾದರೂ ಅವನನು್ನ ನಂಬಿ ಾ್ದರೋ? 49 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ
ಅರಿಯದ ಈ ಹಿಂಡು ಾಪಗ್ರ ಸ್ತರೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 50
ದಲು ಯೇಸುವಿನ
51
‡
ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ನಿಕೊದೇಮನು ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು,
ಅವನು ಅವರಿಗೆ
“ನಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು
ದಲು ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅವನು ಾಡುವುದೇನೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅವನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಖಂಡನೆ
ಾಡುವುದುಂಟೇ?”
ಎಂದು
52
ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ,
ಅವರು ಅವನಿಗೆ “ನೀನು ಸಹ ಗಲಿ ಾಯದವನೋ? ನೀನೇ
ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ನೋಡು ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಬರುವುದಿಲ್ಲ,” ಎಂದರು.
53 §ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು.
ಾಪಣೆ*

8

ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಣಿಗೂ ಕ್ಷ
ಯೇಸು †ಎಣೆ್ಣಮರಗಳ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. 2 ಬೆಳಗಿನಜಾವದಲಿ್ಲ ಆತನು
ತಿರುಗಿ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಆತನು
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದನು. 3 ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರೂ
ವ್ಯ ಭಿಚಾರದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸನು್ನ ಹಿಡಿದು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತಂದು ಆಕೆಯನು್ನ
ಅವರ ಗುಂಪಿನ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ; 4 ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಬೋಧಕನೇ, ಈ ಸಿ್ತ ್ರ ೕ ವ್ಯ ಭಿಚಾರ
ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದ್ದಳು. 5 ‡ಇಂಥವರನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು
1

ೕಶೆಯು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಈಕೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನೀನು ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 6 ಅವರು ಆತನನು್ನ
ಪರೀ ಸುವವ ಾಗಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸಬೇಕೆಂದೇ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ
ಯೇಸು ಬಗಿ್ಗಕೊಂಡು ಬೆರಳಿನಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 7 ಅವರು
ಆತನನು್ನ ಬಿಡದೆ ಪ್ರ ಶಿ್ನ ಸುತಿ್ತರು ಾಗ, ಆತನು ನೆಟ್ಟ ಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ಅವರಿಗೆ,
“ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಪವಿಲ್ಲದವನು ಾರಿ ಾ್ದನೋ ಅವನೇ
ದಲು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲು್ಲ
ಎಸೆಯಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು 8 ತಿರುಗಿ ಆತನು ಬಗಿ್ಗಕೊಂಡು ಬೆರಳಿನಿಂದ ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಬರೆಯು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 9 ಅದನು್ನ ಅವರು ಕೇಳಿ ಹಿರಿಯರು
ದಲುಗೊಂಡು
ಎಲ್ಲರೂ ಒಬೊ್ಬಬ ್ಬ ಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋದರು; ಆಗ ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ನೇ ಉಳಿದನು.
ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಅಲಿ್ಲಯೇ ನಿಂತಿದ್ದಳು. 10 ಯೇಸು ನೆಟ್ಟ ಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆಕೆಗೆ,
“ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯೇ, ಅವರು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರು? ನಿನ್ನ ನು್ನ ಖಂಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಾರೂ
11
ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಆಕೆಯು “ಕತರ್ನೇ,
ಾರೂ ಶಿ
‡
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ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಉಂಟು.
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ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲ” ಎಂದಳು. ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ “ ಾನೂ ಸಹ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಶಿ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ,
ಹೋಗು, ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾಪ ಾಡಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಲೋಕದ ಬೆಳ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ
ಯೇಸು ಪುನಃ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡು ಾ್ತ, §“ ಾನೇ ಲೋಕದ
ಬೆಳ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವವನು ಎಂದಿಗೂ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನು ಜೀವದ ಬೆಳಕನು್ನ ಹೊಂದಿರುವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 13 ಫರಿ ಾಯರು ಆತನಿಗೆ “ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನೀನೇ ಾ ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ,
ನಿನ್ನ ಾ ಯು ನಿಜವಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಲು 14 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ “ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಾನು ಾ ನೀಡಿದರೂ, ನನ್ನ ಾ ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ. ಾನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದೆ ಮತು್ತ
ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಾನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದೆನೋ
ಇಲ್ಲವೆ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೋ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. 15 ನೀವು ಾರೀರಿಕ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತೀಪುರ್
ಾಡುತಿ್ತೕರಿ, ಾನು
ಾರಿಗೂ ತೀಪುರ್
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
16 ಾನು ತೀಪುರ್
ಾಡಿದರೂ ನನ್ನ ತೀಪುರ್ ಸತ್ಯ ಾದದೆ್ದೕ. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು
ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಲ್ಲ, ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದನೆ.
17 *ಇಬ್ಬರ ಾ ಯು ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ದಲಿ್ಲಯೇ ಬರೆದಿದೆ.
್ರ
18 ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಾ ನೀಡುವವನು ಾನೇ ಮತು್ತ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ
ತಂದೆಯೂ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾ ನೀಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದನು. 19 ಅವರು, “ನಿನ್ನ
ತಂದೆ ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?” ಎಂದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನೀವು ನನ್ನ ನೂ್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಾಗೂ
ನನ್ನ ತಂದೆಯನೂ್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯನೂ್ನ ಸಹ
ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. 20 ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದ ಾಣಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಗಳು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬೋಧನೆ
ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ
ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಆತನ ಸಮಯ ಇನೂ್ನ ಾರದೆ ಇದ್ದ ಾರಣ
ಾರೂ ಆತನನು್ನ
ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ.
21 ಯೇಸು ತಿರುಗಿ ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ, ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ
ಹುಡುಕುವಿರಿ ಮತು್ತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಾಪದಲೆ್ಲೕ
ಾಯುವಿರಿ.
ಾನು
22
ಹೋಗುವಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು ಬರ ಾರಿರಿ” ಎಂದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ ಾವು
ಹೋಗುವಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು ಬರ ಾರಿರೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನ ಾ್ಲ? ಇವನು ತನ್ನ ನು್ನ ಾನೇ
ಕೊಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೋ?” ಎಂದು
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 23 ಆತನು
ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಕೆಳಗಿನವರು; ಾನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಬಂದವನು. ನೀವು ಈ
ಲೋಕದವರು; ಾನು ಈ ಲೋಕದವನಲ್ಲ. 24 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಾಪಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಾಯುವಿರೆಂದು ನಿಮಗೆ ಾನು ಹೇಳಿದೆನು. ನೀವು†ನನ್ನ ನು್ನ
ಾರೆಂದು ನಂಬದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಾಯುವಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 25 ಆಗ ಅವರು ಆತನಿಗೆ, “ನೀನು ಾರು?” ಎನ್ನಲೂ, ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
26 ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಾಗಿ
“ ದಲಿನಿಂದಲೇ‡ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂಥದೆ್ದೕ.
ಾತ ಾಡುವುದಕೂ ್ಕ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದಕೂ ್ಕ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು
12
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ನನಗುಂಟು. ಆದರೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟಾ್ಟತನು ಸತ್ಯ ವಂತನು. ಆತನಿಂದ ಾನು
ಕೇಳಿದವುಗಳನೆ್ನೕ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. 27 ಆತನು ತಂದೆಯ ಕುರಿ ಾಗಿ
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದನೆಂದು ಅವರು ಗ್ರ ಹಿಸಲಿಲ್ಲ. 28 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, §“ನೀವು ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕತಿ್ತ ಾಗ, ಾನೇ ಆತನೆಂದೂ,
ನನ್ನ ಷ ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಏನೂ
ಾಡ ಾರೆನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಆದರೆ
ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನೕ ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 29 ನನ್ನ ನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದನೆ. ಾನು ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದದ್ದನು್ನ
ಾ ಾಗಲೂ ಾಡುವುದರಿಂದ, ಆತನು ನನ್ನ ನು್ನ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದನು.
30 ಆತನು
ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದಗಲೇ ಅನೇಕರು ಆತನಲಿ್ಲ
31
ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು.
ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ನು್ನ ನಂಬಿದ ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ, “ನೀವು ನನ್ನ
ಾಕ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವು ಾದರೆ, ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನೀವು ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಿರುವಿರಿ.
32 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಸತ್ಯ ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ ಮತು್ತ ಸತ್ಯ ವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
33 ಅದಕ್ಕವರು ಆತನಿಗೆ,
ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
“ ಾವು ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಂ ಾನದವರು ಮತು್ತ
ಾವು ಎಂದೂ
ಾರಿಗೂ
ಾಸ ಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವುದೆಂದು ನೀನು ಹೇಳುವು ಾದರೂ
ಹೇಗೆ?”
ಎಂದು ಪ್ರ ಶಿ್ನ ಸಿದರು. 34 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಾಪ
ಾಡುವವರೆಲ್ಲರು ಾಪಕೆ್ಕ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 35 ಾಸನು
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಗನು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಇರು ಾ್ತನೆ.
36 ಆದುದರಿಂದ ಮಗನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡಿದರೆ, ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವುದು. 37 ನೀವು ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಂ ಾನದವರೆಂದು ಾನು
ಬಲೆ್ಲ ನು, ಆದರೂ ನನ್ನ ಾಕ್ಯ ಕೆ ್ಕ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದ ಾರಣ ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ನೋಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 38 ಾನು*ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನೋಡಿದ್ದನೆ ್ನೕ
ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ, ನೀವು ತಂದೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದನೆ ್ನೕ ಾಡಿರಿ” ಎಂದನು. 39 ಅದಕೆ್ಕ
ಅವರು, “ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಅಬ್ರ ಾಮನೇ” ಎಂದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
“ನೀವು ಅಬ್ರ ಾಮನ ಮಕ್ಕ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಬ್ರ ಾಮನು
ಾಡಿದಂಥ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ
40
ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೂ, ನೀವು ಾಗೆ ಾಡದೇ ದೇವರಿಂದ ಕೇಳಿದ ಸತ್ಯ ವನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದವ ಾದ ನನ್ನ ನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಅಬ್ರ ಾಮನು
ಹೀಗೆ
ಾಡಲಿಲ್ಲ. 41 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ”
ಎಂದನು. ಅದಕ್ಕವರು, “ ಾವು ವ್ಯ ಭಿಚಾರದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವರಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ನೇ
ತಂದೆ, ಆತನು ದೇವರೇ” ಎಂದರು. 42 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ದೇವರು ನಿಮಗೆ
ತಂದೆ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತಿ್ತದಿ್ದರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ದೇವರಿಂದಲೇ
ಹೊರಟು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಷ ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ
ದೇವರೇ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 43 ನೀವು ನನ್ನ ಾತನು್ನ
ಾಕೆ ಗ್ರ ಹಿಸುತಿ್ತಲ?್ಲ
ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಾಕ್ಯ ಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ. 44 †ಸೈ ಾನನು
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ, ನೀವು ಆತನಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದು್ದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದು ಾಶೆಗಳನೆ್ನೕ
§
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ನೀವು
ಾಡಬಯಸುತಿ್ತೕರಿ.
ಅವನು ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಕೊಲೆ ಾರ ಾಗಿದು್ದ
ಸತ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಲಿ್ಲ ಸತ್ಯ ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ
ಸ್ವ ಾವಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಸು ಾ್ಳಡು ಾ್ತನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಸುಳು್ಳ ಾರನೂ ಮತು್ತ
ಸುಳಿ್ಳ ನ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. 45 ಆದರೂ, ಾನು ಸತ್ಯ ವನು್ನ ಹೇಳುವವ ಾಗಿದ್ದರೂ
ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. 46 ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾಪವಿದೆಯೆಂದು ಸಮಥಿರ್ಸಬಲ್ಲವರು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾರಿ ಾ್ದರೆ? ಾನು ಸತ್ಯ ವನೆ್ನೕ ಹೇಳುವು ಾದರೆ, ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ
ಾಕೆ
ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ? 47 ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವನು ದೇವರ ಾಕ್ಯ ಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡು ಾ್ತನೆ. ನೀವು
ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲದ ಾರಣ ನೀವು ದೇವರ ಾಕ್ಯ ಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
48 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನೀನು ಸ ಾಯರ್ದವನು ಮತು್ತ ನಿನಗೆ ದೆವ್ವಹಿಡಿದಿದೆ
ಎಂದು ಾವು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 49 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು;
“ನನಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ೌರವಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಆದರೆ ನೀವು
ನನಗೆ ಅವ ಾನಪಡಿಸುತಿ್ತೕದಿ್ದರಿ. 50 ಾನು ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ,
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹುಡುಕು ಾತನು ಒಬ್ಬ ನಿ ಾ್ದನೆ, ಆತನೇ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ. 51 ನಿಮಗೆ
ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಾವ ಾದರೂ ನನ್ನ ಾಕ್ಯ ಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ ಅವನು
ನಿತ್ಯ ಮರಣವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದನು.
52 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು “ನೀನು ದೆವ್ವಹಿಡಿದವನೆಂದು ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
ಅಬ್ರ ಾಮನು ಸತ್ತನು ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಸತ್ತರು, ಆದರೆ ನೀನು ‘ನನ್ನ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ
ವಿಧೇಯ ಾದರೆ ಅವನು ನಿತ್ಯ ಮರಣವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತೕಯ ಾ್ಲ? 53 ಸತು್ತಹೋದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗಿಂತಲೂ
ನೀನು ದೊಡ್ಡವನೋ?
ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಸತು್ತಹೋದರು, ನಿನ್ನ ನೆ ್ನೕ ನೀನು
ಾರೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 54 ಯೇಸು “ನನ್ನ ನು್ನ
ಾನೇ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಏನೂ ಅಲ್ಲ.
ನನ್ನ ನು್ನ
ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವವನು ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ನೀವು ಆತನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ,
55 ಆದರೂ ನೀವು ಆತನನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಇದಿ್ದೕರಿ.
ಾನಂತೂ ಆತನನು್ನ ಬಲೆ್ಲ ನು,
ಆತನನು್ನ ಅರಿಯೆನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಾಗೆ ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾಗುವೆನು. ಆದರೆ
ಾನು ಆತನನು್ನ ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ. ಆತನ ಾಕ್ಯ ಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ. 56 ನಿಮ್ಮ
ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನು ನನ್ನ ದಿನವನು್ನ ಾನು ನೋಡುತೆ್ತೕನೆಂದು
ಉ ಾ್ಲಸಪಟ್ಟ ನು ಮತು್ತ ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟ ನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
57 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನಿನಗೆ ಇನೂ್ನ ಐವತು್ತ ವಷರ್ ಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ
ನೋಡಿದಿ್ದೕ ಾ?”
ಅಂದರು. 58 ಯೇಸು, “ನಿಮಗೆ ಾನು ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ;‡ಅಬ್ರ ಾಮನು ಹುಟು್ಟ ವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ಾನು ಇದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂದನು. 59 ಆಗ §ಅವರು ಆತನ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯಲು, ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡರು.
ಆದರೆ ಯೇಸು ಮರೆ ಾಗಿ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟು
ಹೋದನು.
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ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟಕುರುಡನಿಗೆ ಕಣು್ಣಕೊಟಿ್ಟದು್ದ
ಯೇಸು ಾದು ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಹುಟು್ಟ ಕುರುಡ ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ
ಕಂಡನು. 2 ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು, “ಗುರುವೇ, ಇವನು ಕುರುಡ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟರುವುದಕೆ್ಕ
ಾರು ಾಪ ಾಡಿದರು? ಇವನೋ ಅಥ ಾ ಇವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗ ೕ?” ಎಂದು
ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 3 ಯೇಸು, “ಇವ ಾಗಲಿ ಇವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗ ಾಗಲಿ
ಾಪ
ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳು ಇವನಲಿ್ಲ ತೋರಿಬರುವುದ ಾ ್ಕಗಿ
ಹೀ ಾಯಿತು. 4 *ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ ಾವು ಹಗಲಿರು ಾಗಲೇ
ಾಡಬೇಕು. ಾತಿ್ರ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದು ಬಂ ಾಗ
ಾರೂ ಕೆಲಸ ಾಡ ಾರರು.
5 ಾನು ಲೋಕದಲಿ್ಲರು ಾಗ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬೆಳ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು.
6 ಆತನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ ಆ ಉಗುಳಿನಿಂದ ಕೆಸರು ಾಡಿ, ಆ ಕೆಸರನು್ನ
ಕುರುಡನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚದನು. 7 ಆತನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೋಗಿ ಸಿಲೋವ
(ಸಿಲೋವ ಎಂದರೆ ‘ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವನು’ ಎಂದಥರ್) ಕೊಳದಲಿ್ಲ ತೊಳೆದುಕೋ”
ಎಂದನು. ಅವನು ಹೋಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ದೃ ಷಿ ್ಟಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಬಂದನು. 8 ಆಗ
ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅವನು
ದಲು ಭಿಕ್ಷುಕ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಅವನನು್ನ ನೋಡಿದ್ದವರೂ,
“ಭಿ ಬೇಡು ಾ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಇವನೇ ಅಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದರು.
9 ಕೆಲವರು, “ ೌದು ಇವನೇ” ಎಂದರು.
ಇನೂ್ನ ಕೆಲವರು, “ಅವನಲ್ಲ ಆದರೆ
ಅವನ ಾಗೆ ಇ ಾ್ದನೆ” ಎಂದರು. ಆದರೆ ಅವ ಾದರೋ, “ ಾನೇ ಅವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 10 ಆಗ ಅವರು “ ಾ ಾದರೆ ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ಹೇಗೆ ತೆರೆದವು?” ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, 11 ಅವನು, “ಯೇಸು ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಮಣಿ್ಣ ನಲಿ್ಲ
ಕೆಸರು ಾಡಿ ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಹಚಿ್ಚ ನನಗೆ, ‘ಸಿಲೋವ ಕೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ತೊಳೆದುಕೋ’
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದರಂತೆ ಾನು ಹೋಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡೆನು. ಆಗ ನನಗೆ ದೃ ಷಿ ್ಟ
ಬಂತು” ಎಂದನು. 12 ಅವರು, “ಆತನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ,
ಅವನು “ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದನು.
1

ಫರಿ ಾಯರು ಆ ಕುರುಡನನು್ನ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಿದು್ದ
ದಲು ಆ ಕುರುಡ ಾಗಿದ್ದವನನು್ನ ಫರಿ ಾಯರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದರು. 14 ಯೇಸು ಕೆಸರು ಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಕೊಟ್ಟ ದಿನವು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾಗಿತು್ತ.
15 ಆದ ಾರಣ ಆ ಫರಿ ಾಯರು ಸಹ ಅವನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಬಂದಿತು
ಎಂದು ಪುನಃ ಕೇಳಿದರು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ಅವನು ಕೆಸರನು್ನ ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣ ನ ಮೇಲೆ
ಇಟ್ಟ ನು, ಾನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡೆನು, ನನಗೆ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಬಂದಿತು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
16 ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದವನಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ
ಆತನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಆಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದರು. ಇನು್ನ ಕೆಲವರು, “ಇಂ ಾ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದು ಾಪಿ ಾದ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಂದ ಹೇ ಾದೀತು?”
ಎಂದರು. ಹೀಗೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಭೇದವುಂಟಾಯಿತು. 17 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅವರು ಪುನಃ
ಆ ಕುರುಡನನು್ನ, “ಆತನು ನಿನಗೆ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿ ಾಗ, ಅವನು “ಆತನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
13 ಜನರು
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18

ಆದರೆ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಹೊಂದಿದವನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರು; ಅವನ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಕರೆದು ವಿಚಾರಿಸುವವರೆಗೂ, ಅವನು ಹುಟು್ಟ ಕುರುಡ ಾಗಿದು್ದ,
19 ಅವರು “ಕುರುಡ ಾಗಿ
ಈಗ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ.
ಹುಟಿ್ಟದನೆಂದು ನೀವು ಹೇಳುವ ನಿಮ್ಮ ಮಗನು ಇವನೋ?
ಾ ಾದರೆ ಈಗ
ಇವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಬಂದಿತು?” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 20 ಅವನ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು, “ಇವನು ನಮ್ಮ ಮಗನೆಂದೂ ಕುರುಡ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದನೆಂದೂ
ಬಲೆ್ಲವು. 21 ಈಗ ಇವನು ನೋಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ.್ಲ
ಾರು
ಇವನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದರೋ ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ, ಇವನನೆ್ನೕ ಕೇಳಿರಿ. ಇವನು
ಾ್ರ ಯದವ ಾಗಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ, ಇವನೇ ತನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳುವನು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 22 ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ † ಾ ಾದರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರೆ

ಅವನನು್ನ ಸ ಾಮಂದಿರದಿಂದ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆಗಲೇ
23 “ಇವನು
ತೀ ಾರ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಾ್ರ ಯದವನು ಇವನನೆ್ನೕ ಕೇಳಿರಿ”
24 ಆದ ಾರಣ
ಎಂದು ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಇದೇ ಾರಣ.
ಅವರು ಕುರುಡ ಾಗಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಕರೆದು, “ನೀನು
ದೇವರಿಗೆ ೌರವವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸು; ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಾಪಿಷ್ಠನೆಂದು ಾವು ಬಲೆ್ಲವು”
ಎಂದರು. 25 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಆತನು ಾಪಿಷ್ಠನೋ ಏನೋ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ,
ಒಂದು
ಾತ್ರ ಬಲೆ್ಲ ನು ಾನು ಕುರುಡ ಾಗಿದೆ್ದನು; ಈಗ ಾನು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂದನು. 26 ಅವರು ಅವನನು್ನ, “ಆತನು ನಿನಗೆ ಏನು
ಾಡಿದನು? ನಿನ್ನ
27
ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಹೇಗೆ ತೆರೆದನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ,
ಅವನು, “ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ
ಹೇಳಿದೆನ ಾ್ಲ, ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ! ನೀವು
ಾಕೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಕೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? ನೀವು
ಸಹ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಬಯಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರೋ?” ಎಂದನು. 28 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು
ಅವನನು್ನ ನಿಂದಿಸಿ, “ನೀನು ಆತನ ಶಿಷ ್ಯ ನು. ಆದರೆ ಾವು
ೕಶೆಯ ಶಿಷ ್ಯರು.
29
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ದೇವರು ಾತ ಾಡಿದನೆಂದು ಾವು ಬಲೆ್ಲವು, ಆದರೆ ಈತನು
ಎಲಿ್ಲಯವನೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು” ಎಂದರು. 30 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು, “ಆತನು
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದರೂ ಆತನು ಎಲಿ್ಲಯವನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವುದು
ಆಶ್ಚಯರ್ವಲ್ಲವೇ! 31 ಾಪಿಷ್ಠರ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ದೇವರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ
ಾರು ಭಕ್ತ ಾಗಿದು್ದ ಆತನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯು ಾ್ತರೋ ಅವರ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ
ಕೇಳು ಾ್ತನೆಂದು ಬಲೆ್ಲವು. 32 ಹುಟು್ಟ ಕುರುಡ ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಾವ ಾದರೂ ತೆರೆದಿದ್ದನು್ನ ಲೋ ಾದಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 33 ಈತನು
ದೇವರಿಂದ ಬಂದವನಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನೂ
ಾಡ ಾರದೆ ಇರುತಿ್ತದ್ದನು” ಎಂದನು.
34 ಈ
ಾತಿಗೆ ಅವರು, “ನೀನು ಕೇವಲ ಾಪದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನು, ನೀನು ನಮಗೆ
ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತ
ೕ?” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಾಕಿದರು.
ಆತಿ್ಮೕಕ ಕುರುಡುತನ
ಅವನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಾಕಿದರೆಂದು ಯೇಸು ಕೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು,
“ನೀನು‡ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನನು್ನ ನಂಬುತಿ್ತೕ
ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 36 ಅದಕೆ್ಕ
35
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10:36; ಮ ಾ್ತ 14:33:

‡

9:35 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ, ದೇವಕು

ಾರನೆಂದು ಬರೆದದೆ.

ೕ ಾ
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ಅವನು, “ಕತರ್ನೇ ಆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಾರು? ನನಗೆ ತಿಳಿಸು, ಾನು ಆತನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂ ಾಗ, 37 ಯೇಸು, “ನೀನು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕ ಮತು್ತ
ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಾನೇ ಆತನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗ, 38 ಅವನು,
“ಕತರ್ನೇ, ಾನು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದನು.
39 ಆಗ ಯೇಸುವು, “ ಾನು ಾ್ಯ ಯತೀಪಿರ್ ಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಆ
ತೀಪುರ್ ಏನೆಂದರೆ ಕುರುಡರು ನೋಡುವರು, ದೃ ಷಿ ್ಟ ಇರುವವರು ಕುರುಡ ಾಗುವರು”
ಎಂದನು. 40 ಇದನು್ನ ಆತನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿ, “ ಾವು ಸಹ
ಕುರುಡರೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿ ಾಗ, 41 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಕುರುಡ ಾಗಿದ್ದರೆ
ನಿಮಗೆ ಾಪವು ಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ‘ನಿಮಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ನೀವು
ಹೇಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಾಪ ನಿಮಗೆ ಉಳಿದಿದೆ” ಎಂದನು.

10
ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬನು

1 “ನಿಮಗೆ*ನಿಜನಿಜ

ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಕುರಿಹಟಿ್ಟ
ಳಗೆ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಾರದೆ,
ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹತಿ್ತ ಬರುವವನು ಕಳ್ಳ ನೂ, ದರೋಡೆಕೋರನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
2 ಆದರೆ ಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವವನೇ ಆ ಕುರಿಗಳ ಕುರುಬನು. 3 ಾಗಿಲು
ಾಯುವವನು ಅವನಿಗೆ ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆಯು ಾ್ತನೆ; ಕುರಿಗಳು ಅವನ ಸ್ವರಕೆ್ಕ
ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತವೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುರಿಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಕರೆದು ಅವುಗಳನು್ನ
ಹೊರಗೆ ಬಿಡು ಾ್ತನೆ. 4 ತನ್ನ ಕುರಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಾನು ಅವುಗಳ
ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಾ್ತನೆ. ಕುರಿಗಳು ಅವನ ಸ್ವರವನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಅವನನು್ನ
5 ಆದರೆ ಅವು ಅಪರಿಚಿತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸದೇ ಅವನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸುತ್ತವೆ.
ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಅಪರಿಚಿತರ ಸ್ವರವನು್ನ
ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 6 ಈ ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು. ಆದರೂ ಆತನು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳ ಅಥರ್ ಏನೆಂಬುದು ಅವರು
ಗ್ರ ಹಿಸಲಿಲ್ಲ.
7 ಆಗ ಯೇಸು ಪುನಃ ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ಕುರಿಗಳಿಗೆ
ಾನೇ
ಾಗಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, 8 ನನಗಿಂತ
ದಲು ಬಂದವರೆಲ್ಲರು ಕಳ್ಳರೂ,
ದರೋಡೆಕೋರರೂ ಆಗಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಕುರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.
9
ಾನೇ ಆ
ಾಗಿಲು.
ನನ್ನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ
ಾವ ಾದರೂ ಒಳಗೆ
ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದರೆ ಅವನು ಸುರ ತ ಾಗಿದು್ದ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವನು, ಹೊರಗೆ ಬರುವನು
ಮತು್ತ ಮೇವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವನು. 10 ಕಳ್ಳ ಾದರೋ ಕದು್ದಕೊಳು್ಳವುದಕೂ ್ಕ,
ಕೊಯು್ಯ ವುದಕೂ ್ಕ ಮತು್ತ
ಾಶ ಾಡುವುದಕೂ ್ಕ ಬರು ಾ್ತನೆಯೇ ಹೊರತು
ಮ ಾ್ತವುದಕೂ ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಾ ಾದರೋ ಅವುಗಳಿಗೆ ಜೀವವು ಇರಬೇಕೆಂತಲೂ
ಅದು ಸಮೃ ದಿ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ ಬಂದೆನು.
11 †“ ಾನೇ ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬನು. ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬನು ತನ್ನ ಕುರಿಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ
ತನ್ನ
*

ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

10:1 ಅಥ ಾ, ಸತ್ಯ ಾಗಿ.

†

12 ಕೂಲಿ
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ಆಗಿರದೆ, ಅವನು ತೋಳ ಬರುವುದನು್ನ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿ
ಹೋಗು ಾ್ತನೆ.
ಆಗ ತೋಳವು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮಂದೆಯನು್ನ
13
ಚದರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅವನು ಕೇವಲ ಕೂಲಿ ಾ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕುರಿಗಳ ಚಿಂತೆ
ಅವನಿಗಿಲ್ಲದೆ ಓಡಿ ಹೋಗು ಾ್ತನೆ. 14 ಾನೇ ನಿಜ ಾದ ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬನು.
ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾನು ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಲ್ಲವು.
15 ತಂದೆಯು ನನ್ನ ನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆಯೇ,
ಾನು ತಂದೆಯನು್ನ ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ;
ಮತು್ತ ಾನು ಕುರಿಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನೆ್ನೕ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 16 ಇದಲ್ಲದೆ‡ಈ
ಮಂದೆಗೆ ಸೇರದಿರುವ ಇನೂ್ನ ಬೇರೆ ಕುರಿಗಳು ನನಗಿವೆ, ಅವುಗಳನೂ್ನ ಸಹ ಾನು
ಕರೆ ತರಬೇಕು. ಅವು ನನ್ನ ಸ್ವರಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತವೆ. ಆಗ ಒಂದೇ§ಕುರಿಹಿಂಡು
ಆಗುವುದು ಮತು್ತ ಒಬ್ಬ ನೇ ಕುರುಬನು ಇರುವನು. 17 *ತಂದೆಯು ನನ್ನ ನು್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸು ಾ್ತನೆ ಏಕೆಂದರೆ, ಾನು ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಮರಳಿ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಅದನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 18 ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಾರೂ ನನಿ್ನಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನನ್ನ ಷ ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಅದನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅದನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ
ಅಧಿ ಾರ ಉಂಟು. ಅದನು್ನ ಪುನಃ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ ್ಕ ನನಗೆ ಅಧಿ ಾರವಿದೆ.
ಈ ಆ ಯನು್ನ ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು.
19 ಈ
ಾತುಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಪುನಃ ಬೇಧ ಉಂಟಾಯಿತು.
20 ಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಆತನಿಗೆ, “ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದೆ, ಹುಚ್ಚ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ, ನೀವು ಏಕೆ ಆತನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದರು. 21 ಇನು್ನ ಕೆಲವರು, “ಇವು ದೆವ್ವಹಿಡಿದವನ
ಾತುಗಳಲ್ಲ, ದೆವ್ವವು ಕುರುಡನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಲು ಾಧ್ಯ ವೇ?” ಎಂದರು.

ಯೇಸು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದು್ದ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯದ ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠಯ ಹಬ್ಬವು ನಡೆಯಿತು.
23 ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಸೊಲೊ
ಅದು ಚಳಿ ಾಲ ಾಗಿತು್ತ.
ೕನನ
ಮಂಟಪದಲಿ್ಲ ತಿರು ಾಡು ಾ್ತ ಇರು ಾಗ, 24 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನನು್ನ ಸುತು್ತವರೆದು
ಆತನಿಗೆ, “ಇನು್ನ ಎಷು್ಟ ಾಲ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸಂದಿಗ್ಧದಲಿ್ಲ ಇಡುತಿ್ತ? ನೀನು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಅದನು್ನ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳು” ಎಂದರು. 25 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆನು, ಆದರೆ ನೀವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಾನು
ಾಡುವ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳೇ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾ
ಾಗಿವೆ. 26 ಆದರೂ,
ನೀವು ನಂಬದೆ ಇದಿ್ದೕರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳಲ್ಲ. 27 ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು
ನನ್ನ ಸ್ವರಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತವೆ.
ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಬಲೆ್ಲ ನು. ಅವು ನನ್ನ ನು್ನ
28
†
ಹಿಂ ಾಲಿಸುತ್ತವೆ.
ಾನು ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
22 ಆನಂತರ

ಅವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಾಶ ಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಅವುಗಳನು್ನ
ಾರೂ ನನ್ನ
29
ಕೈ ಯಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳ ಾರರು.
ಅವುಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ತಂದೆಯು
‡
ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮಹೋನ್ನತನು. ಅವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕೈ ಯಿಂದ
ಾರೂ
ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳ ಾರರು. 30 ಾನೂ ಮತು್ತ ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಒಂ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದನು.
‡
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31

ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ತಿರುಗಿ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು, 32 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಒಳೆ್ಳಯ
ಕಿ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಾವ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನೀವು
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಲೆ್ಲಸೆಯಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ,್ಕ 33 ಯೆಹೂದ್ಯರು,
“ ಾವು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಲೆ್ಲಸೆಯುವುದು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ
ದೇವದೂಷಣೆ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ನೀನು ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿದು್ದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೀನೇ ದೇವರ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ
ಾವು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಲೆ್ಲಸೆಯುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು
34
ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು.
ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, §“ ‘ನೀವು ದೇವರುಗಳೇ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ
ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿದೆನು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿಲ್ಲ ೕ?
35 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ವು ನಿರಥರ್ಕವೇನೂ ಅಲ್ಲ. ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ
್ರ
‘ದೇವರುಗಳೆಂದೂ,’ ಆತನು ಕರೆದಿರುವು ಾದರೆ 36 ತಂದೆಯು ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠ ಾಡಿ
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ವ ಾದ ‘ ಾನು ದೇವರ ಮಗ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು’ ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ
‘ನೀನು ದೇವದೂಷಣೆ ಾಡುತಿ್ತೕ ಎಂದು ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರ ಾ್ಲ?’ 37 ಾನು
ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ
ಾಡದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ನು್ನ ನಂಬಬೇಡಿರಿ 38 ಾನು
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ನಂಬದೆ ಇದ್ದರೂ, ಈ ಾಯರ್ಗಳ ಾ್ನ ದರೂ ನಂಬಿರಿ.
ಆಗ ನನ್ನಲಿ್ಲ ತಂದೆಯು ಇ ಾ್ದನೆಂತಲೂ, ತಂದೆಯಲಿ್ಲ ಾನು ಇದೆ್ದೕನೆಂತಲೂ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಯುವುದು ಮತು್ತ ಮನದಟಾ್ಟ ಗುವುದು” ಎಂದನು. 39 *ಅವರು ಪುನಃ ಆತನನು್ನ
ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿದರು, ಆದರೆ ಆತನು ಅವರ ಕೈ ಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು
ಹೋದನು.
40 ಆ ಮೇಲೆ ಆತನು
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯನು್ನ ಾಟಿ,
ೕ ಾನನು
ದಲು
ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಉಳಿದು ಕೊಂಡನು. 41 ಆಗ
ಅನೇಕರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “
ೕ ಾನನು ಒಂದು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನೂ್ನ
ಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ೕ ಾನನು ಹೇಳಿದೆ್ದ ಾ್ಲ ಸತ್ಯ ಾಗಿದೆ”
ಎಂದು ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 42 ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು.

11

ಾಜರನ ಮರಣ
1
ಾಥರ್ಳು ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಸಹೋದರಿ ಾದ, ಮರಿಯಳ ಊ ಾದ,
ಬೇ ಾನ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಜರನೆಂಬುವನೊಬ್ಬ ನು ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು. 2 *ಈ ಮರಿಯಳು
ಕತರ್ನಿಗೆ ತೈ ಲವನು್ನ ಹಚಿ್ಚ ಆತನ ಾದಗಳನು್ನ ತನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಒರಸಿದವಳು.
ಈಕೆಯ ಸಹೋದರ ಾದ ಾಜರನೇ ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು. 3 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅವನ
ಸಹೋದರಿಯರು, “ಕತರ್ನೇ ಇಗೋ, ನೀನು ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವನು ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂಬು ಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 4 ಯೇಸು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ,
“ಈ ರೋಗವು ಮರಣ ಾ ್ಕಗಿ ಬಂದದ್ದಲ;್ಲ ಇದರಿಂದ ದೇವಕು ಾರನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ
ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೋಸ ್ಕರ ಬಂದದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
5
ಾಥರ್ಳನು್ನ ಆಕೆಯ ತಂಗಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಾಜರನನು್ನ ಯೇಸು ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
§
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ಾಜರನು ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ಆತನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಎರಡು ದಿನ ಾನಿದ್ದ
ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು. 7 ಬಳಿಕ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ, “ ಾವು ಪುನಃ
ಯೂ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನಿಗೆ,
“ಗುರುವೇ, ಆಗಲೇ †ಯೆಹೂದ್ಯರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಲೆ್ಲಸೆಯಬೇಕೆಂದು ಹುಡುಕುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ,

ಪುನಃ ನೀನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿರುವಿ ಾ?” ಎಂದರು. 9 ಯೇಸು, “ಹಗಲಿಗೆ
ಹನೆ್ನರಡು ಾಸುಗಳು ಉಂಟಲ್ಲವೇ? ಒಬ್ಬ ನು ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ನಡೆದರೆ, ಈ ಲೋಕದ
ಬೆಳಕು ಾಣಿಸುವುದರಿಂದ ಅವನು ಎಡವುದಿಲ್ಲ. 10 ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ನಡೆದರೆ ತನ್ನಲಿ್ಲ
ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಎಡವು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 11 ಇದನು್ನ
ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಾದ ಾಜರನು ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ,
ಆದುದರಿಂದ ಾನು ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ನಿದೆ್ರ ಯಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 12 ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಷ ್ಯರು, “ಅವನು ನಿದೆ್ರ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೆ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗುವನು”
ಎಂದರು. 13 ಯೇಸು ಅವನ ಮರಣವನು್ನ ಕುರಿತು ಅದನು್ನ ಹೇಳಿದ್ದನು, ಆದರೆ
ಅವರು ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಾಗಿ ಮಲಗಿ ಾ್ದನೆಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನೆಂದು
ೕಚಿಸಿದರು.
14 ಆಗ ಯೇಸು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ, “ ಾಜರನು ಸತು್ತ ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ. 15 ಾನು ಅಲಿ್ಲ
ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದದು್ದ ಒಳೆ್ಳಯದೇ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಇದೆ ಾ್ಲ ನಡೆದಿದೆ.
ಬನಿ್ನ, ಾವು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು 16 ಆಗ ದಿದುಮನೆಂಬ
ತೋಮನು ತನ್ನ
ತೆ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ, “ ಾವು ಸಹ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಾಯುವುದಕೆ್ಕ
ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಾಥರ್ ಮತು್ತ ಮರಿಯಳನು್ನ ಯೇಸು ಸಂತೈ ಸಿದು್ದ
17 ಯೇಸು ಬಂ ಾಗ
ಾಜರನನು್ನ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟ ಆಗಲೇ
ಾಲು್ಕ
ದಿನಗ ಾಯಿತೆಂದು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿತು. 18 ಬೇ ಾನ್ಯ ವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಸಮೀಪ ಾಗಿತು್ತ.
ಯೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಸು ಾರು ಒಂದು ‡ಹರಿ ಾರಿಯಷು್ಟ
ಅಂತರವಿತು್ತ. 19 ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು
ಾಥರ್ಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮರಿಯಳನು್ನ
ಅವರ ಸಹೋದರನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೈ ಸಬೇಕೆಂದು ಬಂದಿದ್ದರು. 20 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ
ಾಥರ್ಳು ಯೇಸು ಬರು ಾ್ತನೆಂದು ಕೇಳಿ ಆತನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಎದು್ದ
ಹೋದಳು. ಆದರೆ ಮರಿಯಳು ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. 21 ಆಗ
ಾಥರ್ಳು ಯೇಸುವಿಗೆ, §“ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ಇಲಿ್ಲ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನು
ಾಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 22 ಈಗ ಾದರೂ ನೀನು ದೇವರನು್ನ ಏನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ
ಅದನು್ನ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವನೆಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲ ನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
23 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ನು ಪುನಃ ಎದು್ದ ಬರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
24
ಾಥರ್ಳು ಆತನಿಗೆ, “ಸತ್ತವರಿಗೆ ಕಡೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪುನರು ಾ್ಥನ ಾಗು ಾಗ
ಅವನೂ ಎದು್ದ ಬರುವನೆಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲ ನು” ಅಂದಳು. 25 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ ಾನೇ
ಪುನರು ಾ್ಥನವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವನು ಸತ್ತರೂ
ಬದುಕುವನು, 26 ಮತು್ತ ಜೀವಿಸುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರೆ, ಅವನು
ಎಂದಿಗೂ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನು್ನ ನೀನು ನಂಬುತಿ್ತೕ
ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಕೆ್ಕ,
†
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ೌದು ಕತರ್ನೇ, *ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬರಬೇ ಾದ ದೇವಕು ಾರ ಾದ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನೀನೇ ಎಂದು ಾನು ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದಳು.
28 ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ಆಕೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ತಂಗಿ
ಾದ ಮರಿಯಳನು್ನ ಗುಪ್ತ ಾಗಿ
ಕರೆದು, “ಗುರುವು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದಳು. 29 ಮರಿಯಳು
ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ತಟ್ಟ ನೆ ಎದು್ದ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಳು. 30 ಯೇಸು ಇನೂ್ನ
ಊರೊಳಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಾಥರ್ಳು ಆತನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ
31
ಇದ್ದನು.
ಮರಿಯ ಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇದು್ದಕೊಂಡು ಆಕೆಯನು್ನ ಸಂತೈ ಸುತಿ್ತದ್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆಕೆಯು ತಟ್ಟ ನೆ ಎದು್ದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನು್ನ ಕಂಡು, ಆಕೆಯು
ಅಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸ ಾಧಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆಂದು ಾವಿಸಿ ಆಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು.
32 ಮರಿಯಳು ಯೇಸು ಇದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಆತನನು್ನ ಕಂಡು ಆತನ
ಾದಗಳಿಗೆ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆತನಿಗೆ, “ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ಇಲಿ್ಲ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರನು
ಾಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದಳು. 33 ಆಕೆಯು ಅಳುವುದನು್ನ ಮತು್ತ ಆಕೆ
ಂದಿಗೆ
ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಳುವುದನು್ನ ಯೇಸು ನೋಡಿ ಾಗ ಯೇಸುವು ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ
ವ್ಯ ಸನಪಟು್ಟ ನೊಂದುಕೊಂಡು, 34 “ಅವನನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದನು. ಅವರು
ಆತನಿಗೆ, “ಕತರ್ನೇ, ಬಂದು ನೋಡು” ಎಂದರು. 35 ಯೇಸು ಕಣಿ್ಣೕರಿಟ್ಟ ನು. 36 ಅದಕೆ್ಕ
ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಆ ಾ! ಈತನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಮಮತೆ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಎಂದರು.
37 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಈತನು ಆ ಕುರುಡನಿಗೆ ಕಣು್ಣ ಕೊಟ್ಟ ನ ಾ್ಲ, ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ
ಾಯದ ಾಗೆ ಾಡಬಹುದಿತ್ತ ಾ್ಲ?” ಎಂದರು.
27 ಆಕೆಯು ಆತನಿಗೆ, “

ಯೇಸು ಾಜರನನು್ನ ಮರಣದಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದು್ದ
ಯೇಸು ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಮನದಲಿ್ಲ ನೊಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದನು.
ಅದು ಒಂದು ಗವಿ ಾಗಿತು್ತ, ಅದರ ಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲ ನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಡ ಾಗಿತು್ತ. 39 ಯೇಸು, “ಆ ಕಲ್ಲ ನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿರಿ” ಎನ್ನಲು, ತೀರಿಹೋದವನ
ಸಹೋದರಿ ಾದ
ಾಥರ್ಳು ಆತನಿಗೆ, “ಕತರ್ನೇ, ಅವನು ಸತು್ತ
ಾಲು್ಕ
40
ದಿನಗ ಾದವು, ಈಗ ದು ಾರ್ಸನೆ ಬಂದಿರಬಹುದು” ಎಂದಳು.
ಯೇಸು
ಆಕೆಗೆ, †“ನೀನು ನಂಬಿದರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಾಣುವಿ ಎಂದು ಾನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು 41 ಆಗ ಅವರು ಕಲ್ಲ ನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದರು.
ಯೇಸು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಮೇಲಕೆ್ಕ ನೋಡಿ, “ತಂದೆಯೇ ನೀನು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಟಿ್ಟದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ನಿನಗೆ
ಕೃ ತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 42 ನೀನು ನನಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಕಿವಿಗೊಡುತಿ್ತೕ ಎಂದು
ನನಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಆದರೂ ನೀನೇ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವಿ ಎಂದು ಸುತ್ತಲೂ
ನಿಂತಿರುವ ಈ ಜನರು ನಂಬುವಂತೆ ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಈ
ಾತುಗಳ ಾ್ನ ಡಿದೆ್ದೕನೆ”
43
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, “ ಾಜರನೇ, ಹೊರಗೆ ಾ!”
ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಗಿದನು. 44 ಸತಿ್ತದ್ದವನು ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. ಅವನ
ಕೈ ಾಲುಗಳು ಶವ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳಿಂದ ಸುತಿ್ತದ್ದವು. ಅವನ ಮುಖಕೆ್ಕ ವಸ್ತ ್ರ ಸುತ್ತ ಾಗಿತು್ತ.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಅವನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿರಿ, ಅವನು ಹೋಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
38

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರೀಸಭೆಯವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚನೆ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದು್ದ;
*
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ಆದುದರಿಂದ ‡ಮರಿಯಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು
ಯೇಸುವಿನ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಿ ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು. 46 ಆದರೆ ಕೆಲವರು
ಫರಿ ಾಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯೇಸು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.
47 ಆಗ ಮುಖ್ಯ
ಾಜಕರೂ ಫರಿ ಾಯರೂ ಹಿರೀಸಭೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ, “ ಾವು ಈಗ
ಏನು ಾಡಬೇಕು? ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಬಹು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನ ಾ್ಲ.
48 ಾವು ಅವನನು್ನ ಹೀಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆತನ್ನ ನೆ ್ನೕ ನಂಬುವರು. ರೋಮನ್ನರು
ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಾಷ್ಟ ್ರ ವನೂ್ನ ವಶ
ಾಡಿಕೊಂ ಾರು” ಎಂದರು.
49 ಆಗ ಅವರಲಿ್ಲ ಆ ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಮ ಾ
ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದ § ಾಯಫನೆಂಬುವನು
50
ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮಗೇನೂ ತಿಳಿಯುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಇಡೀ * ಾಷ್ಟ ್ರ ವೇ ಾಶ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ
45

ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಾಯುವುದು ನಿಮಗೆ ಹಿತವೆಂದು ನೀವು
ಆಲೋಚಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. 51 ಇದನು್ನ ಅವನು ತನ್ನಷ ್ಟಕೆ ್ಕ
ಾನೇ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಾನು ಆ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ,
ಯೇಸು ಆ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಾಗೂ 52 ಆ ಜನತೆ ಾಗಿ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಚದರಿರುವ
ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಹ ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ
ಾಯುವುದಕಿ್ಕದ್ದನು,
ಎಂಬು ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದನು 53 ಅವರು ಆ ದಿನದಿಂದ ಆತನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ
54 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಯೇಸು ಇನೂ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಳಗೆ
ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ತಿರು ಾಡದೆ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಅಡವಿಯ ಹತಿ್ತರದ ಪ್ರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ,
ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ
ತೆ ಇದ್ದನು.
55 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಹತಿ್ತರ ಾಗಿರ ಾಗಿ, ಬಹು ಜನರು ತಮ್ಮ ನು್ನ
ಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹಬ್ಬಕಿ ್ಕಂತ
ದಲೇ ಹಳಿ್ಳ ಗಳಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
56
ಬಂದರು.
ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು,
“ಅವನು ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಾರದೇ ಇ ಾ್ದನೋ? ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ?” ಎಂದು
ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 57 ಆಗ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ಮತು್ತ
ಫರಿ ಾಯರೂ ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ
ೕಚಿಸಿ, ಅವನಿರುವ ಸ್ಥಳವು
ಾರಿ ಾದರೂ ಗೊ ಾ್ತದರೆ ಅದನು್ನ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರು.

12

ಮರಿಯಳು ಸುಗಂಧ ತೈ ಲವನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಾದಕೆ್ಕ ಹಚಿ್ಚದು್ದ
1 *ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಇನು್ನ ಆರು ದಿನಗಳು ಇರ ಾಗಿ ಯೇಸುವು, ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಎಬಿ್ಬ ಸಿದ ಾಜರನು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಬೇ ಾನ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. 2 ಯೇಸುವಿಗೆ ಅಲಿ್ಲ
ಔತಣವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದ್ದರು.
ಾಥರ್ಳು ಉಪಚಾರ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು.
ಾಜರನು
ಆತನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. 3 ಆಗ ಮರಿಯಳು
ಬಹು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ †ಸ್ವಚ್ಛ ಜಟ ಾಂಸಿ ತೈ ಲವನು್ನ ‡ಒಂದು ಸೇರಷು್ಟ ತಂದು ಯೇಸುವಿನ
ಾದಕೆ್ಕ ಹಚಿ್ಚ ತನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಆತನ ಾದಗಳನು್ನ ಒರಸಿದಳು. ಆ ತೈ ಲದ
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ಪರಿಮಳವು ಮನೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು್ತ.
ಆಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು
ಅಂದರೆ, ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವುದಕಿ್ಕದ್ದ ಇಸ್ಕರಿ
ೕತ ಯೂದನೆಂಬುವನು,
5 “ಈ ತೈ ಲವನು್ನ ಮುನೂ್ನರು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಕೆ ್ಕ
ಾರಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತ ಾ್ಲ?”
ಎಂದನು. 6 ಅವನು ಬಡವರ ಮೇಲಿನ ಕನಿಕರದಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಅವನು ಕಳ್ಳ ಾಗಿದು್ದ ಹಣದ ಚೀಲವನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರ ಾಗಿ ಅದರಲಿ್ಲ
ಾಕಿದ್ದನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಉಪ
ೕಗ ಾ್ಕಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು, ಆದುದರಿಂದಲೇ
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. 7 ಆಗ ಯೇಸುವು, “ಈಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಿಡಿರಿ, ನನ್ನ ನು್ನ ಸ ಾಧಿ
ಾಡುವ ದಿನ ಾ ್ಕಗಿ ಈಕೆಯು ಇದನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಎಂದಿರಲಿ. 8 ಬಡವರು
ಾ ಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇರು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಾನು
ಾ ಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ” ಎಂದನು.
9 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಗುಂಪು ಆತನು ಅಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದು, ಯೇಸುವನು್ನ
ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ, ಆತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದ ಾಜರನನೂ್ನ
10 ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ
ಸಹ ನೋಡಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರು.
ಾಜಕರು
ಾಜರನನೂ್ನ ಸಹ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದರು. 11 ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ನಿಮಿತ್ತ
ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟದ್ದರು.
4

ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಅರಸನಂತೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 21:4-9; ಾಕರ್ 11:7-10; ಲೂಕ 19:35-38
12 ಮರುದಿನ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಬಂದಿದ್ದ ಜನರ ಗುಂಪು ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಬರು ಾ್ತನೆಂಬ ಸುದಿ್ದ ಕೇಳಿ 13 ಖಜೂರ್ರದ ಗರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಆತನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು, §“ಹೊಸನ್ನ! ಕತರ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಬರುವವನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ; ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಅರಸನಿಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ” ಎಂದು
ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು. 14 ಯೇಸು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಯದ ಕತೆ್ತ
ಂದನು್ನ ಕಂಡು ಅದರ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 15 ಹೀಗೆ, *“ಚೀ
ೕನ್ ನಗರಿಯೇ, ಹೆದರಬೇಡ
ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಅರಸನು ಕತೆ್ತಮರಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ”
ಎಂಬ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ
ಾತು ನೆರವೇರಿತು. 16 ಇದು ಆತನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ
ದಲು
ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಇದು
ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬರೆದಿರುವಂತೆಯೇ, ಇವುಗಳನು್ನ ಆತನಿಗೆ
ಾಡಿದೆವೆಂದೂ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡರು. 17 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಾಜರನನು್ನ ಸ ಾಧಿ
ಳಗಿಂದ
ಕರೆದು ಅವನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ ಾಗ ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಜನರೇ ಈ
ವಿಷಯಕೆ್ಕ ಾ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. 18 ಆತನು ಈ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದನೆಂದು
ಕೇಳಿದ ಾರಣದಿಂದಲೂ ಜನರು ಆತನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಬಂದರು. 19 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ಫರಿ ಾಯರು, “ನಮ್ಮ ಯತ್ನವೇನೂ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ, ಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ಆತನ
ಹಿಂದೆ ಹೋಯಿತ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಗಿ್ರ ೕಕರಿಗೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಾಣುವ ಬಯಕೆ
ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಾಧನೆ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಬಂದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಮಂದಿ
21
ಗಿ್ರ ೕಕರಿದ್ದರು. ಇವರು ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲರುವ ಬೇ ಾ್ಸಯಿದ ಊರಿನ ಫಿಲಿಪ್ಪ ನ ಬಳಿಗೆ
20

§
*
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ಬಂದು, “ಅ ಾ್ಯ, ಾವು ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕವೆಂದು” ಅವನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 22 ಫಿಲಿಪ್ಪ ನು ಬಂದು ಅಂದೆ್ರ ಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಅಂದೆ್ರ ಯನು
ಾಗೂ ಫಿಲಿಪ್ಪ ನೂ ಬಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. 23 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
†“ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದುವ ಗಳಿಗೆಯು ಬಂದಿದೆ. 24 ಾನು ನಿಮಗೆ
ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಗೋದಿಯ ಾಳು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ಾಯದಿದ್ದರೆ
ಒಂಟಿ ಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು. ಆದರೆ ಅದು ಸತ್ತರೆ ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವುದು
25 ‡ತನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವನು ಅದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ತನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯದವನು ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಾ ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ
ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. 26
ಾ ಾದರೂ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡುವವ ಾದರೆ
ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲಿ, ಮತು್ತ ಎಲಿ್ಲ ಾನು ಇರುತೆ್ತೕನೋ ಅಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸೇವಕನೂ
ಸಹ ಇರುವನು.
ಾ ಾದರೂ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡುವವ ಾದರೆ ನನ್ನ
27
ತಂದೆಯು ಅವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ನಿಸುವನು.
ಈಗ ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವು ತತ್ತರಿಸುತಿ್ತದೆ.
ಾನೇನು ಹೇಳಲಿ? ‘ತಂದೆಯೇ, ಈ ಗಳಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸು.’ ಆದರೆ
28 ತಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ
ಈ ಾರಣ ಾ ್ಕಗಿಯೇ ಈ ಗಳಿಗೆಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ?
ಹೆಸರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿಕೋ” ಎಂದನು. ಅದಕೆ್ಕ, “ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ ತಿರುಗಿ
ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವೆನು” ಎಂಬ ಸ್ವರವು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿತು. 29 ಆಗ ಅಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಗುಡುಗಿತು” ಎಂದರು. ಇನು್ನ ಕೆಲವರು
30 ಯೇಸು
“ದೇವದೂತನು ಈತನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿದನು” ಎಂದರು.
ಅವರಿಗೆ, “ಈ ಶಬ್ದವು ನನ ಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ ಾಗಿಯೇ ಆಯಿತು. 31 §ಈಗ
ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾ್ಯ ಯತೀಪುರ್ ಆಗುತ್ತದೆ.*ಈಗ ಇಹಲೋ ಾಧಿಪತಿಯು ಹೊರಗೆ
ನೂಕಲ್ಪಡುವನು 32 ಆದರೆ† ಾನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎಬಿ್ಬ ಸಲ್ಪಟ ್ಟ ನಂತರ
ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 33 ಾನು ಎಂ ಾ
ಮರಣವನು್ನ ಹೊಂದುತೆ್ತೕನೆಂದು ಸೂಚಿಸಿ ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದನು. 34 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಜನರು,
‡“ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಸ ಾ ಾಲ ಇರು ಾ್ತನೆಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ.
ಾ ಾದರೆ
ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದು ನೀನು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ಾರು?” ಎಂದರು. 35 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, §“ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ

ಾಲವೇ ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಕತ್ತಲೆಯು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಮುಸುಕಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಬೆಳಕು
ಇರು ಾಗಲೇ ನಡೆಯಿರಿ. ಕತ್ತಲಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಾನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗು ಾ್ತನೆಂದು
ತಿಳಿಯನು. 36 ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕು ಇರು ಾಗಲೇ ಬೆಳಕನು್ನ ನಂಬಿರಿ. ನಂಬಿದರೆ ನೀವು
ಬೆಳಕಿನ ಮಕ್ಕ ಾ ಾಗುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಇದನು್ನ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ
ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅಪನಂಬಿಕೆ
ಯೇಸು ಅನೇಕ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಾಡಿದರೂ
ಅವರು ಆತನನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ. 38 ಇದರಿಂದ, ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ನುಡಿದ
37
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ಾತು ನೆರವೇರಿತು, ಅದೇನೆಂದರೆ, *“ಕತರ್ನೇ, ನಮ್ಮ ಉಪದೇಶವನು್ನ
ಾರು
†
ನಂಬಿದರು? ಕತರ್ನ ಭುಜ ಬಲವು
ಾರಿಗೆ ಗೋಚರ ಾಯಿತು?” ಎಂಬುದೇ.
39 ಅವರು ನಂಬ ಾರದೇ ಹೋದುದ್ದಕೆ ್ಕ ಯೆ ಾಯನು ಮತೊ್ತಂದು
ಾತಿನಲಿ್ಲ
ಾರಣವನು್ನ ಸೂಚಿಸಿ ಾ್ದನೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ, 40 ‡“ಅವರು ಕಣಿ್ಣ ನಿಂದ ಾಣದೆ,
ಹೃ ದಯದಿಂದ ಗ್ರ ಹಿಸದೆ ಮತು್ತ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನನಿ್ನಂದ ಹೇಗೂ ಸ್ವ ಸ್ಥತೆಯನು್ನ
ಹೊಂದದೆ ಇರುವಂತೆ, ಆತನು ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕುರುಡು ಾಡಿ ಅವರ
ಹೃ ದಯವನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಡಿದನು” ಎಂಬುದೇ. 41 §ಯೆ ಾಯನು ಯೇಸುವಿನ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಈ
ಾತನು್ನ ಹೇಳಿದನು.
42 ಆದರೂ ಹಿರೀಸಭೆಯವರಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಅನೇಕರು ಆತನನು್ನ ನಂಬಿದರು,
ಆದರೆ ತಮಗೆ ಸಭೆಯಿಂದ ಬಹಿ ಾ್ಕರ ಾದೀತೆಂದು, ಫರಿ ಾಯರ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರು
43 ಅವರು
ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಅದನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ಹೊಗಳಿಕೆಗಿಂತ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಂದ ಬರುವ ಹೊಗಳಿಕೆ ಅವರಿಗೆ
ಇಷ್ಟ ಾಗಿತು್ತ.
44 ಯೇಸು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದ
ಾತೇನಂದರೆ, “ನನ್ನ ನು್ನ ನಂಬುವವನು ನನ್ನ ನೆ ್ನೕ
ನಂಬುವವನಲ್ಲದೇ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನನು್ನ ಸಹ ನಂಬುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
45 ಮತು್ತ
ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡುವವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನನು್ನ
46 ನನ್ನ ನು್ನ ನಂಬುವ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ
ನೋಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಇರ ಾರದೆಂದು, ಾನು ಬೆಳ ಾಗಿ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 47
ಾ ಾದರೂ
ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ ಅದನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಯದೆ ಹೋದರೆ, ಾನು
ಅವನಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಲೋಕಕೆ್ಕ ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದ ಾ ್ಕಗಿ ಾನು
ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಲೋಕವನು್ನ ರ ಸುವುದ ಾ ್ಕಗಿ ಬಂದಿದೆ್ದೕನಷೆ್ಟೕ. 48 ನನ್ನ ನು್ನ
ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸದೆ ಇರುವವನಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವಂಥದು್ದ
ಒಂದು ಇದೆ.
ಅದು ಾನು ಆಡುವ
ಾತೇ, ಕಡೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅದೇ
49 ಏಕೆಂದರೆ ಇದನು್ನ ನನ್ನ ಷ ್ಟಕೆ ್ಕ
ಅವನಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದು.
ಾನೇ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ. ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆಯೇ, ಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು
ಮತು್ತ ಹೇಗೆ
ಾತ ಾಡಬೇಕು, ಎಂಬು ಾಗಿ ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 50 ಆತನ
ಆ ಯು ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲ ನು; ಆದುದರಿಂದ ಾನು
ಾತ ಾಡುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಂದೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇರೆಗೆ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂದನು.

13

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದದು್ದ
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಯೇಸು, ಾನು ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಂದೆಯ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇ ಾದ ತನ್ನ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಿತೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ತನ್ನವರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ, ಅವರನು್ನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಪಿ್ರ ೕತಿಸು ಾ್ತ ಬಂದನು. 2 ಅವರು
ಭೋಜನಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ *ಸೈ ಾನನು ಸೀ ೕನನ ಮಗ ಾದ
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ಇಸ್ಕರಿ
ೕತ ಯೂದನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡಬೇಕೆಂಬ
ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸಿದನು. 3 ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ
ಅಧಿ ಾರ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂದೂ, ಾನು ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದು, ತಿರುಗಿ ದೇವರ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆಂದೂ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. 4 ಆತನು ಊಟದಿಂದ ಎದು್ದ
ತನ್ನ ಮೇಲುಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದಿಟು್ಟ ಅಂಗ ವಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡುವಿಗೆ
5 ಅನಂತರ ಬೋಗುಣಿಯಲಿ್ಲ ನೀರು
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡನು.
ಾಕಿಕೊಂಡು ಶಿಷ ್ಯರ
ಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯು ಾ್ತ,
ಾನು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡ ಅಂಗವಸ್ತ ್ರ ದಿಂದ
6 ಹೀಗೆ ಆತನು ಸೀ
ಾದಗಳನು್ನ ಒರಸುವುದಕೂ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು.
ೕನ
ಪೇತ್ರ ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅವನು ಆತನಿಗೆ, “ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ
ತೊಳೆಯುತಿ್ತೕ
ೕ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು “ ಾನು ಾಡುವುದು
ಏನೆಂದು ಈಗ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆನಂತರ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು” ಎಂದನು.
8 ಪೇತ್ರ ನು ಆತನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ತೊಳೆಯ ಾರದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ತೊಳೆಯದಿದ್ದರೆ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ನಿನಗೆ ಾಲು
ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು. 9 ಸೀ ೕನ ಪೇತ್ರ ನು, “ಕತರ್ನೇ, ನನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ, ಕೈ ಗಳನೂ್ನ, ತಲೆಯನೂ್ನ ಸಹ ತೊಳೆ” ಎಂದನು. 10 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,
“ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ತನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ
ಾತ್ರ ತೊಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಾಕು,
ಅವನು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವೂ ಶುದ್ಧ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಎಲ್ಲರೂ ಶುದ್ಧರಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ಯೇಸು ತನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಡುವವನು
ಾರೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಶುದ್ಧರಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.
12 ಆತನು ಅವರ
ಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮೇಲುಹೊದಿಕೆಯನು್ನ
ಾಕಿಕೊಂಡು, ಪುನಃ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ ಾನು
ನಿಮಗೆ
ಾಡಿದು್ದ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಿತೋ? 13 ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಗುರುವೆಂದೂ
ಮತು್ತ ಕತರ್ನೆಂದೂ ಕರೆಯುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವು ಹೇಳುವುದು ಸರಿ.
ೌದು, ಾನು
ಅಂಥವನೇ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. 14 ಾ ಾದರೆ ಕತರ್ನೂ, ಗುರುವೂ ಆಗಿರುವ ಾನೇ
ನಿಮ್ಮ ಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆದಿರು ಾಗ, ನೀವು ಸಹ ಒಬ್ಬರ ಾದಗಳನೊ್ನ ಬ ್ಬರು
ತೊಳೆಯಬೇಕು. 15 ಾನು ನಿಮಗೆ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ನೀವು ಸಹ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಾನು ನಿಮಗೆ
ಾದರಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 16 ಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ತನ್ನ ದಣಿಗಿಂತ ಆಳು ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ.
ಾಗೆಯೇ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವನು
17
ಕಳುಹಿಸಿದವನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ.
ನೀವು ಇವುಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು
18
ಇದರಂತೆ
ಾಡಿದರೆ ನೀವು ಧನ್ಯ ರು.
ಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಕುರಿತು ಈ
ಾತನು್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಾನು ಬಲೆ್ಲ ನು.
†
ಆದರೆ ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡುವವನೇ, ನನಗೆ ದೊ್ರ ೕಹ ಬಗೆದನು,
ಎಂಬ ಾಸ್ತ ್ರ ದ
ಾತು ನೆರವೇರಬೇ ಾಗಿದೆ. 19 ಅದು ನಡೆಯು ಾಗ ಾನೇ
ಆತನು ಎಂದು ನೀವು ನಂಬುವಂತೆ, ಅದು ಸಂಭವಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ
ಅದನು್ನ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 20 ಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ;
ಾನು ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸು ಾ್ತನೆ; ನನ್ನ ನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನೆ್ನೕ ಸಿ್ವೕಕರಿಸು ಾ್ತನೆ.”
†
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ಯೇಸು ತನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದು್ದ
ಹೇಳು ಾ್ತ ಯೇಸು ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ನೊಂದುಕೊಂಡವ ಾಗಿ, “ ಾನು‡ನಿಮಗೆ
ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಾ ಹೇಳಿದನು. 22 ಆಗ ಈತನು ಾರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಈ ಾತನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂದು
ಶಿಷ ್ಯರು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡು ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿಕೊಂಡರು. 23 ಶಿಷ ್ಯರೊಳಗೆ
ಯೇಸುವಿಗೆ ಪಿ್ರ ಯ ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯ ನು ಆತನ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. 24 ಅವನಿಗೆ
ಸೀ ೕನ ಪೇತ್ರ ನು ಸನೆ್ನ ಾಡಿ, “ಆತನು
ಾರ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡಿದನು
25 ಆ ಶಿಷ ್ಯ ನು
ಎಂದು ಕೇಳು” ಅಂದನು.
ಾಗೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ಎದೆಗೆ
ಒರಗಿಕೊಂಡವ ಾಗಿ, “ಕತರ್ನೇ, ಅವನು
ಾರು?” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
26 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ಾನು ಈ ರೊಟಿ್ಟಯ ತುಂಡನು್ನ ಅದಿ್ದ
ಾರಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೋ
ಅವನೇ!” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿ ಆ ರೊಟಿ್ಟಯ ತುಂಡನು್ನ ಅದಿ್ದ, ತೆಗೆದು, ಸೀ ೕನ್
ಇಸ್ಕರಿ
ೕತನ ಮಗ ಾದ ಯೂದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು. 27 ಅವನು ಆ ರೊಟಿ್ಟಯ
ತುಂಡನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ, ಸೈ ಾನನು ಅವನೊಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದನು. ಆಗ
ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಾಡುವುದನು್ನ ಬೇಗನೇ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
28 ಆದರೆ ಆತನು ಅವನಿಗೆ ಇದನು್ನ ಏಕೆ ಹೇಳಿದನೆಂದು ಊಟದ ಮೇಜಿನಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತವರಲಿ್ಲ
ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 29 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, ಯೂದನ ವಶದಲಿ್ಲ
ಹಣದ ಚೀಲವಿದು್ದದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ “ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದವುಗಳನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೋ ಎಂದೋ, ಅಥ ಾ ಬಡವರಿಗೆ ಏ ಾದರೂ ಕೊಡು ಎಂದೋ, ಯೇಸು
ಅವನಿಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡರು. 30 ಇಸ್ಕರಿ
ೕತ ಯೂದನು ಆ
ರೊಟಿ್ಟಯ ತುಂಡನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಎದು್ದ ಹೊರಗೆ ಹೋದನು.
ಆಗ ಾತಿ್ರ ಾಗಿತು್ತ.
21 ಇದನು್ನ

ಹೊಸ ಆ
ಅವನು ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವು, “ಈಗ ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನು
ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದು ಾ್ತನೆ, ಮತು್ತ§ದೇವರು ಆತನಲಿ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ.
31

32

ದೇವರು ಆತನಲಿ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ದೇವರು ಸಹ
ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನನು್ನ*ತನ್ನಲಿ್ಲ
ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವನು.
ತಕ್ಷಣವೇ
33
†
ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವನು.
ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲವೇ ಾನು ನಿಮ್ಮ

ತೆಯಲಿ್ಲ ಇರುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಹುಡುಕುವಿರಿ ಆದರೆ ‘ ಾನು ಹೋಗುವಲಿ್ಲಗೆ
ನೀವು ಬರ ಾರಿರಿ’ ಎಂದು ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನಿಮಗೂ ಈಗ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 34 ‡ ಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆ ಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ: ಏನೆಂದರೆ,
ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನ ಬ ್ಬರು ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕು.
ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದ ಾಗೆಯೇ
ನೀವೂ ಸಹ ಒಬ್ಬರನೊ್ನ ಬ ್ಬರು ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕು, ಎಂಬುದೇ. 35 ನಿ ್ಮಳಗೆ ಪರಸ್ಪರ
ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿರುವು ಾದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು”
ಎಂದನು.
‡
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ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರ ನು ಆತನಿಗೆ, “ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ಹೋಗುವ ಕಡೆಗೆ, ಈಗ ನೀನು
ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸ ಾರೆ. ಅನಂತರ ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವೆ” ಎಂದನು.
37 §ಪೇತ್ರ ನು ಆತನಿಗೆ, “ಕತರ್ನೇ, ಾನು ಈಗ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಏಕೆ ಹಿಂ ಾಲಿಸ ಾರೆನು?
ನಿನ ಾಗಿ ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನೆ್ನೕ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 38 ಆಗ ಯೇಸು
ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ ಾಗಿ ಾ್ರ ಣವನೆ್ನೕ ಕೊಡುವೆ ಾ? ನಿನಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ: ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಮೂರು ಾರಿ ನಿ ಾಕರಿಸುವ ತನಕ ಕೋಳಿಯು
ಕೂಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದನು.
36

14

1 “ನಿಮ್ಮ

ಹೃ ದಯವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರಲಿ. ನೀವು ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿರಿ, ನನ್ನ ನೂ್ನ
2
ನಂಬಿರಿ.
ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಾಸ ಾ್ಥನಗಳಿವೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದನು.
ಾನು ನಿಮ ಾಗಿ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
3
ಹೋಗುತೆ್ತೕನ ಾ್ಲ!
ಾನು ಹೋಗಿ ನಿಮ ಾಗಿ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಪುನಃ
ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ*ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಏಕೆಂದರೆ, ಾನಿರುವಲಿ್ಲ ನೀವು
ಸಹ ಇರಬೇಕು. 4 ಾನು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳದ ಾಗರ್ವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದನು.
5 ತೋಮನು ಆತನಿಗೆ, “ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತೕ ಎಂಬುದೇ ನಮಗೆ
ತಿಳಿಯದು, ಮತೆ್ತ ಾಗರ್ವು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದೀತು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು, 6 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,
“ ಾನೇ ಾಗರ್ವೂ, ಸತ್ಯ ವೂ ಮತು್ತ†ಜೀವವೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಮೂಲಕವಲ್ಲದೆ
ಾರೂ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾರರು. 7 ‡ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ

ತಂದೆಯನೂ್ನ ಸಹ ತಿಳಿಯುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. ಈಗಿನಿಂದ ನೀವು ಆತನನು್ನ ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ ಮತು್ತ
ಆತನನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8 ಫಿಲಿಪ್ಪ ನು, “ಕತರ್ನೇ, ನಮಗೆ ತಂದೆಯನು್ನ ತೋರಿಸು ನಮಗೆ ಅಷೆ್ಟೕ
ಾಕು” ಎಂದನು. 9 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಫಿಲಿಪ್ಪ ನೇ, ಾನು ಇಷು್ಟ ಾಲ ನಿಮ್ಮ
ತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದರೂ ಇನೂ್ನ ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲವೇ!
ನನ್ನ ನು್ನ
ನೋಡಿದವನು ತಂದೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಾ್ದನೆ, ಮತು್ತ ನಮಗೆ ತಂದೆಯನು್ನ ತೋರಿಸು
ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳುವು ಾದರು ಹೇಗೆ? 10 ಾನು ತಂದೆಯಲಿ್ಲ ಇದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ
ತಂದೆಯು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ೕ?
ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ ಾತುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಷ ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ; ತಂದೆಯು ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಇದು್ದಕೊಂಡು ತನ್ನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತನೆ. 11 ಾನು ತಂದೆಯಲಿ್ಲಯೂ,
ತಂದೆಯು ನನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಇ ಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದು ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ನಂಬಿರಿ.§ಇಲ್ಲವೇ
ಾನು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳ ನಿಮಿತ್ತದಿಂ ಾದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ನಂಬಿರಿ.
12 “ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ನು್ನ ನಂಬುವವನು ಾನು
ಾಡುವ
*
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾನು ಸಹ
ಾಡು ಾ್ತನೆ; ಮತು್ತ ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಮಹ ಾ್ತದ
ಕಿ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ
ಾಡುವನು, ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ.
§
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†ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವಿರೋ ಅದನು್ನ ಾನು
ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. ಹೀಗೆ ಮಗನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುವುದು.
14 ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ಏ ಾದರೂ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ
ಾನು ಅದನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವೆನು.
15 “ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವ ಾದರೆ ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು
16 ಆಗ
ನಡೆಯುವಿರಿ.
ಾನು ತಂದೆಯನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವೆನು, ಆತನು
ನಿಮಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ಸ ಾಯಕನನು್ನ ಸ ಾ ಾಲವೂ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರುವುದಕೆ್ಕ
17 ಆ ಸ ಾಯಕನು
ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವನು.
ಾರೆಂದರೆ‡ಸತ್ಯ ದ ಆತ್ಮ ನೇ.
ಲೋಕವು ಆತನನು್ನ ನೋಡದೆಯೂ, ತಿಳಿಯದೆಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಆತನನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸ ಾರದು. ನೀವು ಆತನನು್ನ ಬಲಿ್ಲರಿ, ಹೇಗೆಂದರೆ ಆತನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಾಸ ಾಡು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ನಿ ್ಮಳಗೆ ಇರುವನು.
18 “ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಅ ಾಥರ ಾ್ನ ಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ.
19 ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ ಲೋಕವು ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು
ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ. ಾನು ಜೀವಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಜೀವಿಸುವಿರಿ. 20 ಾನು
ನನ್ನ ತಂದೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವುದನು್ನ
ನೀವು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 21 ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿ ಅವುಗಳನು್ನ
ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಯುವವನೇ ನನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವನು. ನನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವನು
ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಪಿ್ರ ಯ ಾಗಿರುವನು.
ಾನೂ ಅವನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ನು್ನ
ಪ್ರ ಕಟಪಡಿಸಿ ತೋರಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
22 ಯೂದನು, (ಇವನು ಇಸ್ಕರಿ
ೕತನಲ್ಲ) “ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮಗೆ
ಾತ್ರ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಾರಣವೇನು?”
ಎಂದು
23
ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ ಾವ ಾದರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವು ಾದರೆ
ನನ್ನ ಾತಿನಂತೆ ನಡೆಯುವನು. ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವನು ಮತು್ತ
ಾವಿಬ್ಬರೂ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಅವನೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸುವೆವು. 24 ನನ್ನ ನು್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸದವನು, ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಳಿದ
ಾತು ನನ್ನ ದಲ್ಲ. ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ತಂದೆಯದೇ ಆಗಿದೆ.
25 “ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಾನು ಇನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರು ಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
26 ಆದರೆ ಆ ಸ ಾಯಕನು, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ತಂದೆಯು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನೇ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನೆ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಡುವನು.
27 “ ಾನು
ನನ್ನ§ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನಲಿ್ಲರುವಂಥ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಲೋಕವು
ಕೊಡುವಂತೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರಲಿ,
28
ಹೆದರದಿರಲಿ.
ಾನು ಹೋಗಿ ಪುನಃ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾನು
ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಸಂತೋಷಪಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ, ಏಕೆಂದರೆ
13
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29

ತಂದೆಯು ನನಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನು.
ಇದೆ ಾ್ಲ ನಡೆಯು ಾಗ ನೀವು
ನನ್ನ ನು್ನ ನಂಬುವಂತೆ, ಅದು ನಡೆಯುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
30 ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ
ತೆ ಹೆಚು್ಚ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಾತ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ*ಇಹಲೋ ಾಧಿಪತಿಯು ಬರಲಿ ಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ
ಾವ
31
ಅಧಿ ಾರವೂ ಇಲ್ಲ.
ಆದರೂ ಾನು ತಂದೆಯನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ಲೋಕಕೆ್ಕ
ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ತಂದೆ ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಾನು ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಏಳಿರಿ,
ಾವು ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗೋಣ” ಎಂದನು.

15

ಯೇಸುವೇ ನಿಜ ಾದ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳ
“ ಾನೇ ನಿಜ ಾದ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತೋಟ ಾರನು. 2 ನನ್ನಲಿ್ಲದು್ದ
ಫಲಕೊಡದಿರುವ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಕೊಂಬೆಯನು್ನ ಆತನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕು ಾ್ತನೆ.
ಫಲ ಕೊಡುವ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಕೊಂಬೆಯು ಹೆಚು್ಚ ಫಲ ಕೊಡುವ ಾಗೆ ಅದನು್ನ
3
ಕತ್ತರಿಸಿ ಶುದ್ಧ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಾಕ್ಯ ದ ದೆಸೆಯಿಂದ
4
ಈಗ ನೀವು ಶುದ್ಧ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ, ಾನೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವೆನು. ಕೊಂಬೆಯು ಬಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಷ ್ಟಕೇ್ಕ
ಾನೇ ಫಲಕೊಡ ಾರದೋ,
ಾಗೆಯೇ ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರದಿದ್ದರೆ
ಫಲಕೊಡ ಾರಿರಿ. 5 ಾನು ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳ, ನೀವು ಕೊಂಬೆಗಳು; ಒಬ್ಬ ನು ನನ್ನಲಿ್ಲಯೂ
ಾನು ಅವನಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನು ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವನು. ನೀವು
ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಏನೂ ಾಡ ಾರಿರಿ. 6 ಾವನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ೕ
ಅವನು ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಿ ಾಡಲ್ಪಟ ್ಟ ಕೊಂಬೆಯಂತೆ ಒಣಗಿಹೋಗುವನು.
ಅಂಥ
ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಕುವರು. ಅವು ಸುಟು್ಟ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
7 *ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನ
ಾಕ್ಯ ಗಳು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ನೀವು
ಏ ಾದರೂ ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು. 8 ನೀವು ಬಹಳ
ಫಲಕೊಡುವುದರಿಂದಲೇ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಮತು್ತ ನೀವು
ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗುವಿರಿ.
9 “ತಂದೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದ ಾಗೆಯೇ ಾನೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು
ನನ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ. 10 ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಗೊಂಡು
ಆತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರ ಾರ, ನೀವು ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು
ನಡೆದರೆ, ನನ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಿರಿ. 11 ನನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಆನಂದವು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಇರಬೇಕೆಂದೂ, ಆ ನಿಮ್ಮ ಆನಂದವು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಬೇಕೆಂದೂ
ಾನು ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 12 ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದ ಾಗೆಯೇ
13 ತನ್ನ
ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನ ಬ ್ಬರು ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ†ನನ್ನ ಆ
ಾಗಿದೆ.
ಾ್ರ ಣವನೆ್ನೕ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೋಸ ್ಕರ ಕೊಡುವ ಪಿ್ರ ೕತಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಾವುದೂ
ಇಲ್ಲ. 14 ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಗಳ ಪ್ರ ಾರ ನೀವು ನಡೆದರೆ, ನೀವು ನನ್ನ
1

*

14:30
13:34; 1

ೕ ಾ 12:31; 16:11; ಎಫೆ 2:2:
ೕ ಾ 3:23:

*

15:7

ೕ ಾ 8:31:

†

15:12

ೕ ಾ

ೕ ಾನನು 15:15

232

ೕ ಾನನು 16:2

ಸೆ್ನೕಹಿತರು.
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಆಳುಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ,
ಏಕೆಂದರೆ, ಯಜ ಾನನು
ಾಡುವಂಥದು್ದ ಆಳಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಸೆ್ನೕಹಿತರೆಂದು ಕರೆದಿದೆ್ದೕನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಾನು ಕೇಳಿದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ
ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 16 ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ, ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಫಲಕೊಡಬೇಕೆಂತಲೂ, ಾಗೂ
ನೀವು ಕೊಡುವ ಫಲವು ಸ ಾ ಾಲ ನಿಲು್ಲವಂಥ ಾ್ದಗಬೇಕಂತಲೂ
ಾನು
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ತಂದೆಯನು್ನ
ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವಿರೋ, ಅದನು್ನ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು. 17 ನೀವು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನ ಬ ್ಬರು ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕೆಂತಲೇ ಇವುಗಳನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
18 “ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ದೆ್ವೕಷ
ಾಡುವು ಾದರೆ ಅದು
ದಲು ನನ್ನ ನು್ನ
19 ನೀವು‡ಲೋಕದವ ಾಗಿದ್ದರೆ
ದೆ್ವೕಷ
ಾಡಿತೆ್ತಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
15

ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ತನ್ನ ವರೆಂದು ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತಿ್ತತು್ತ.
ನೀ ಾದರೋ ಲೋಕದ
ಕಡೆಯವರಲ್ಲ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ದೆ್ವೕಷ ಾಡುತ್ತದೆ. 20 §ದಣಿಗಿಂತ ಆಳು ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲವೆಂಬು ಾಗಿ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿದ
ಾತನು್ನ ಾಪಕ
ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದರೆ
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸಹ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವರು. ಅವರು ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಕೈ ಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಾತನು್ನ ಸಹ ಕೈ ಗೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 21 ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನನು್ನ
ತಿಳಿಯದವ ಾದ್ದರಿಂದ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮಗೆ
ಾಡುವರು.
22 ಾನು
ಾರದೆ ಮತು್ತ ಅವರ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡದೆ ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ
ಾಪವು ಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಾಪ ಾ ್ಕಗಿ ಈಗ
ಾವ ನೆಪವೂ ಇಲ್ಲ.
23 ನನ್ನ ನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಸಹ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ.
24 ಬೇರೆ
ಾರೂ ಾಡದಿರುವ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ ಾನು ಅವರ ನಡುವೆ ಾಡದೆಹೋಗಿದ್ದರೆ
ಅವರಿಗೆ ಾಪವು ಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ನನ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನೋಡಿ ಾ್ದರೆ, ಆದರೂ ನನ್ನ ನೂ್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯನೂ್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ಾ್ದರೆ 25 *‘ಅವರು
ನನ್ನ ನು್ನ ನಿ ಾ ್ಕರಣ ಾಗಿ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರು’ ಎಂದು ಅವರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ
ಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಹೀ ಾಯಿತು. 26 ಆದರೆ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಾನು
ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ†ಸ ಾಯಕನು, ಎಂದರೆ, ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ
ಹೊರಡುವ ಸತ್ಯ ದ ಆತ್ಮ ನು ಬಂ ಾಗ, ಆತನೇ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾ ಕೊಡುವನು.
27 ನೀವು
ದಲಿನಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದದರಿಂದ ನೀವೂ ಸಹ ನನಗೆ
ಾ ಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

16

“ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಎಡವಿ ಬಿದು್ದ ಹೋಗ ಾರದೆಂದು ಾನು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ
2 *ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸ ಾಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಗೆ
ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾಕುವರು; ಅದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕೊಲು್ಲವವನು ಾನು ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿಕೊಟೆ್ಟ ನೆಂದು
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ಾವಿಸುವ ಾಲವು ಬರಲಿದೆ.
ಅವರು ತಂದೆಯ ಾ್ನ ದರೂ ನನ್ನ ಾ್ನ ದರೂ
ತಿಳಿಯದವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಾಡುವರು. 4 ಆದರೆ
ಅವರ ಾಲ ಬಂ ಾಗ ಆತನು ನಮಗೆ ಇಂಥಿಂಥದ್ದನು್ನ ಹೇಳಿದನ ಾ್ಲ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ
ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ನಿಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಇದು್ದದರಿಂದ
ದಲು ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
5 “ಆದರೆ ಈಗ ಾನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. ‘ನೀನು
ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತ?’ ಎಂದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 6 ಾನು
ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯವು ದುಃಖಭರಿತ ಾಗಿದೆ.
7 ಆದರೂ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಾನು ಹೋಗುವುದು ನಿಮಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯದು, ಹೇಗೆಂದರೆ ಾನು ಹೋಗದಿದ್ದರೆ†ಆ ಸ ಾಯಕನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಾನು ಹೋದರೆ ಆತನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
8 ಆತನು ಬಂ ಾಗ
ಾಪ, ನೀತಿ ಮತು್ತ ಾ್ಯ ಯತೀಪಿರ್ನ ಕುರಿತು ಲೋಕಕೆ್ಕ
9 ಅವರು ನನ್ನ ನು್ನ ನಂಬದೇ
ಮನವರಿಕೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವನು.
10
ಇರುವುದರಿಂದ ಾಪದ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ
ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಾಣಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀತಿಯ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ,
11 ‡ಇಹಲೋ ಾಧಿಪತಿಗೆ
ಾ್ಯ ಯತೀ ಾರ್ಗಿರುವುದರಿಂದ
ಾ್ಯ ಯತೀಪಿರ್ನ
ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ, ಲೋಕಕೆ್ಕ ಮನವರಿಕೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವನು.
12 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇ ಾದ ವಿಷಯಗಳು ಇನೂ್ನ ಬಹಳ ಉಂಟು, ಆದರೆ
ನೀವು ಈಗ ಅವುಗಳನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಲು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಮಥ್ಯ ರ್ವಿಲ್ಲ. 13 ಆದರೆ§ಸತ್ಯ ದ
ಆತ್ಮ ನು ಬರು ಾಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಪೂಣರ್ ಸತ್ಯ ದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುವನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಷ ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ
ಾತ ಾಡದೆ ಕೇಳಿದ
ಾತುಗಳನೆ್ನೕ ಆಡುವನು ಮತು್ತ
ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವನು. 14 ಆತನು ನನ್ನ ದನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು ಾ್ತ ಾದ್ದರಿಂದ*ನನ್ನ ನೆ ್ನೕ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವನು.
15 †ತಂದೆಗೆ ಇರುವುದೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ ದು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ನನ್ನ ದನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸುವನೆಂದು ಾನು ಹೇಳಿದೆನು. 16 ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ ಾನು
ನಿಮಗೆ ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪುನಃ ನನ್ನ ನು್ನ
ನೋಡುವಿರಿ” ಎಂದನು.
17 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಇದೇನು ಈತನು ಹೇಳುವ
ಾತು? ‘ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅನಂತರ
ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪುನಃ ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ ಮತು್ತ ಾನು
ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ’ ಎನು್ನ ಾ್ತನ ಾ್ಲ” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡು 18 “ ‘ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲವೆಂದು’ ಈತನು ಹೇಳುವ ಈ
ಾತೇನು?
ಏನು
ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
19 ಯೇಸುವು ಇದನು್ನ ಕುರಿತು ತನ್ನ ನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವರಿಗೆ,
“ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ
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ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ, ಎಂದು
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ನೀವು
20
ನಿಮ್ಮ ನಿ ್ಮಳಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕ ಾ?
ಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.‡ನೀವು ಅಳು ಾ್ತ ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ಇರುವಿರಿ.
ಆದರೆ ಲೋಕವು
§
ಸಂತೋಷಿಸುವುದು.
ನಿಮಗೆ ದುಃಖ ಾಗುವುದು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವು
ಹೋಗಿ ಆನಂದ ಬರುವುದು. 21 ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರ ೕ ಹೆರು ಾಗ ತನ್ನ ಬೇನೆಯ ಾಲವು
ಬಂದಿತೆಂದು ತಿಳಿದು ಆಕೆಗೆ ದುಃಖ ಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆಕೆಯು ಕೂಸನು್ನ ಹೆತ್ತ ಮೇಲೆ,
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟಿ್ಟತೆಂದು ಆನಂದದಿಂದ ಆ ವೇದನೆಯನು್ನ ಪುನಃ
ನೆನಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 22 ಾಗೆಯೇ, ನಿಮಗೂ ಈಗ ದುಃಖವಿದ್ದರೂ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ತಿರುಗಿ ನೋಡುವೆನು, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಕೆ್ಕ ಆನಂದ ಾಗುವುದು, ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಆನಂದವನು್ನ ಾರು ನಿಮಿ್ಮಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಲು ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ. 23 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು
ನನ್ನ ನು್ನ ಏನೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,*ನೀವು ನನ್ನ

ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ತಂದೆಯನು್ನ ಏನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಅದನು್ನ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು.
24 ನೀವು ಇದುವರೆಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಏನೊಂದನೂ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿಕೊಳಿ್ಳರಿ,
ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಆನಂದವು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗುವ ಾಗೆ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು.
25 “ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಾಮ್ಯ ರೂಪ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ, ಆದರೆ ಇನು್ನ
ಮೇಲೆ
ಾಮ್ಯ ರೂಪ ಾಗಿ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡದೆ ತಂದೆಯ ಕುರಿ ಾಗಿ
26
ಸ್ಪ ಷ ್ಟ ಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಾಲವು ಬರುತ್ತದೆ.
ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರ ಾಗಿ ಾನು ತಂದೆಯನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವೆನೆಂದು ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 27 ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ† ಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ
ಹೊರಟುಬಂದವನೆಂದು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ‡ತಂದೆಯು ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸು ಾ್ತನೆ.
28

ಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ, ಪುನಃ ಈ
ಲೋಕವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
29 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು, “ಇಗೋ, ನೀನು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಈಗ
30 ನೀನು ಸಮಸ್ತವನು್ನ
ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ಹೇಳದೆ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕ.
ತಿಳಿದವನೆಂದೂ, ನಿನಗೆ ಪ್ರ ಶೆ್ನ
ಾಡಬೇ ಾದ ಅಗತ್ಯ ವಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಈಗ ನಮಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದವನೇ ಎಂದು ಾವು
ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು.
31 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಈಗ ನೀವು ನಂಬುತಿ್ತೕರಿ. 32 ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು
ತನ್ನ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಚದರಿಹೋಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಬಿಡುವ ಸಮಯವು ಬರುತ್ತದೆ.
ೌದು, ಅದು ಈಗಲೇ ಬಂದಿದೆ.§ಆದರೂ ಾನು ಏ ಾಂಗಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ
33 *ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲದು್ದ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ
ತಂದೆಯು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದನೆ.
ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.†ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟಗಳುಂಟು.
ಆದರೆ ಧೈ ಯರ್ ಾಗಿರಿ,
ಜಯಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
‡
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ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿ ಾಗಿ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದು್ದ

ಯೇಸು ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ *ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ
ನೋಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ತಂದೆಯೇ,†ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ; ಮಗನು ನಿನ್ನ ನು್ನ
2 ನೀನು
ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವುದಕೊಸ ್ಕರ ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸು.
ಾ ಾರನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕ
ೕ‡ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು,
3 ಒಬ್ಬ ನೇ
ಆತನಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯ ರ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
ಸತ್ಯ ದೇವ ಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ನೂ್ನ ಮತು್ತ ನೀನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಯೇಸು
ಕಿ್ರ ಸ್ತನನೂ್ನ ತಿಳಿಯುವುದೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವವು. 4 ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾನು§ನೆರವೇರಿಸಿ*ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 5 ಈಗ
ತಂದೆಯೇ, ಲೋಕವು ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು,†ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನನಗಿದ್ದ
1

ಮಹಿಮೆಯಂತೆಯೇ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸು.
6 “ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಪ್ರ ಕಟಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಇವರು ನಿನ್ನ ವ ಾಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ ನೀನು ಇವರನು್ನ ನನಗೆ
7 ನೀನು ನನಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕ.
ಇವರು ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯ ಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಕೊಟ್ಟದೆ್ದಲ್ಲವೂ ನಿನಿ್ನಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಈಗ ಇವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
8 ಹೇಗೆಂದರೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಾತುಗಳನು್ನ ಾನು ಇವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಇವರು ಆ
ಾತುಗಳನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ‡ ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ
ಬಂದವನೆಂದು ಇವರು ನಿಜ ಾಗಿ ತಿಳಿದು, ನೀನೇ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಿ್ದೕ ಎಂದು
ನಂಬಿ ಾ್ದರೆ. 9 ಾನು ಇವರಿ ಾಗಿಯೇ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಲೋಕಕೊ ೕ್ಕ ಸ ್ಕರ
ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವರಿ ಾಗಿಯೇ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ, ಏಕೆಂದರೆ,
10 ನನ್ನ ದೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ದೇ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ದೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ದೇ.
ಇವರು ನಿನ್ನ ವರು.
ಾನು ಇವರಲಿ್ಲ ಮಹಿಮೆಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 11 ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಾನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇವ ಾದರೋ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇರು ಾ್ತರೆ.
ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
§
ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ತಂದೆಯೇ, ಾವು ಒಂ ಾಗಿರುವ ಾಗೆ ಇವರೂ
ಒಂ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು, ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇವರನು್ನ ಾ ಾಡು.
12 ಾನು ಇವರ
ತೆ ಇ ಾ್ದಗ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇವರನು್ನ
ಾ ಾಡಿ ಸಂರ ಸಿದೆನು.*ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ
ಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಾಶ ಾ ್ಕಗಿ
ಹುಟಿ್ಟದವನೇ ಹೊರತು ಇವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನೂ ಾಶ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
13 “ಆದರೆ ಈಗ
ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ.
ಆದುದರಿಂದ†ನನ್ನ
ಆನಂದವು ಇವರಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿರುವಂತೆ
ಾನು ಲೋಕದಲಿ್ಲದು್ದ ಈ
14
ಾತುಗಳ ಾ್ನ ಡುತಿ್ತದೇನೆ.
ಾನು ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ, ಾನು
ಈ ಲೋಕದವನಲ್ಲದವ ಾಗಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ಇವರೂ ಈ ಲೋಕದವರಲ್ಲ. ಆದ ಾರಣ
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ಲೋಕವು ಇವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಇವರನು್ನ ಲೋಕದಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದು
ಾನು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವರನು್ನ ಕೆಡುಕನಿಂದ ಾ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಾನು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 16 ಾನು ಲೋಕದವನಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತೆ ಇವರೂ
ಲೋಕದವರಲ್ಲ. 17 ನೀನು ಸತ್ಯ ದಿಂದ ಇವರನು್ನ ಪ್ರ ತಿಷೆಪ
್ಠ ಡಿಸು, ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯ ವೇ
ಸತ್ಯ. 18 ‡ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದಂತೆಯೇ, ಾನು ಸಹ ಇವರನು್ನ
15

ಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 19 ಇವರು ನಿಜ ಾಗಿ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠ ಾಗಬೇಕೆಂದು, ನನ್ನ ನು್ನ
ಾನೇ ಇವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಯೇಸು ಎ ಾ್ಲ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳಿ ಾಗಿ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದು್ದ
“ಆದರೆ ಇವರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಇವರ
ಾಕ್ಯ ದಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ
21 ತಂದೆಯೇ,
ನಂಬುವವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ನೀನು ನನ್ನಲಿ್ಲಯೂ
ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ
ಾಗೆಯೇ§ಅವರು ಸಹ
20

ಒಂ ಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಿ್ದೕ
ಎಂದು ಲೋಕವು ನಂಬುವುದ ಾ ್ಕಗಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಂ ಾಗಿರಲಿ
ಎಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 22 ಾವು ಒಂ ಾಗಿರುವ ಾಗೆಯೇ ಇವರೂ
ಒಂ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಾನು ಇವರಿಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 23 ಾನು ಇವರಲಿ್ಲಯೂ ನೀನು ನನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವಂತೆ ಇವರೂ
ಐಕ್ಯ ತೆಯಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿರಲಿ. ಹೀಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಿ್ದೕ, ಎಂದೂ
ಮತು್ತ ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದಂತೆ, ಇವರನೂ್ನ ನೀನು ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತಿ್ತೕ ಎಂದು
ಲೋಕವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದು. 24 ತಂದೆಯೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವರು, ಾನಿರುವ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇದು್ದಕೊಂಡು,*ಜಗದುತ್ಪತಿ್ತಗೂ
ದಲೇ ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಇವರು ನೋಡಬೇಕೆಂದು, ಾನು
ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 25 ನೀತಿಸ್ವರೂಪ ಾದ ತಂದೆಯೇ, ಲೋಕವು ನಿನ್ನ ನು್ನ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ,
ಆದರೆ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ಇವರು ನೀನೇ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಿ್ದೕ ಎಂದು
ತಿಳಿದಿ ಾ್ದರೆ. 26 ಾನು ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಇನೂ್ನ ತಿಳಿಸುವೆನು.
ಏಕೆಂದರೆ,†ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದಂಥ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಇವರಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕೆಂತಲೂ
ಮತು್ತ ಾನೂ ಅವರಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕೆಂದೂ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

18

ಇಸ್ಕರಿ
ೕತ ಯೂದನು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 26:47-56; ಾಕರ್ 14:45-50; ಲೂಕ 22:47-58
1 ಯೇಸು ಈ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ
ತೆ ಕೆದೊ್ರ ೕನ್ ಹಳ್ಳದ
ಆಚೆಗೆ ಹೋದನು. ಆತನೂ, ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ತೋಟದೊಳಗೆ
2 ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡಲಿದ್ದ ಯೂದನಿಗೂ ಆ ಸ್ಥಳವು
ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದರು.
ಗೊತಿ್ತತು್ತ ಏಕೆಂದರೆ, ಆ ಾಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುತಿ್ತದ್ದರು.
3 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಯೂದನು ಮುಖ್ಯ
ಾಜಕರಿಂದ ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರಿಂದ ಸೈ ನಿಕರ
‡
†

17:18
17:26

ೕ ಾ 20:21:

ೕ ಾ 15:9:

§

17:21 1

ೕ ಾ 1:3:
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17:24 ಎಫೆ 1:4; 1 ಪೇತ್ರ. 1:20:
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ಗುಂಪನೂ್ನ, ಾವ ಾಳುಗಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ದೀಪಗಳನೂ್ನ, ಪಂಜುಗಳನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಆಯುಧಗಳನೂ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು. 4 ಆಗ ಯೇಸು
*ತನಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ
“ನೀವು
ಾರನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 5 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು,
“ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ “ ಾನೇ
ಆತನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಡುವ ಯೂದನು ಸಹ
ಅವರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು. 6 ಆತನು ಅವರಿಗೆ “ ಾನೇ ಆತನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಾಗ ಅವರು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಸರಿದು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದ್ದರು. 7 ಆಗ ಆತನು ಪುನಃ ಅವರಿಗೆ
“ನೀವು
ಾರನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಅವರು, “ನಜರೇತಿನ
ಯೇಸುವನು್ನ ಹುಡುಕುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು. 8 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ಾನೇ ಆತನು
ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆನ ಾ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನ ನೆ ್ನೕ ಹುಡುಕುವು ಾದರೆ ಇವರನು್ನ
ಹೋಗಲುಬಿಡಿರಿ” ಎಂದನು. 9 ಹೀಗೆ †“ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನ ಾ್ನ ದರೂ
ಾನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಾನೇ ಹೇಳಿದ ಾತು ನೆರವೇರಿತು. 10 ಸೀ ೕನ್
ಪೇತ್ರ ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕತಿ್ತ ಇತು್ತ; ಆಗ ಅದನು್ನ ಅವನು ಹೊರಕೆ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು,
ಹಿರಿದು ಮ ಾ ಾಜಕನ ಆಳನು್ನ ಹೊಡೆದು ಅವನ ಬಲಗಿವಿಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದನು.
ಆ ಆಳಿನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಕನು. 11 ಆಗ ಯೇಸು ಪೇತ್ರ ನಿಗೆ, “ಕತಿ್ತಯನು್ನ‡ಒರೆಯಲಿ್ಲ
ಾಕು.§ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಾನು ಕುಡಿಯ ಾರದೋ?”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಮ ಾ ಾಜಕನು ಯೇಸುವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದು್ದ; ಪೇತ್ರ ನು ಆತನನು್ನ ಾನರಿಯೆ
ಎಂದು ಹೇಳಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 26:69-75; ಾಕರ್ 14:66-72; ಲೂಕ 22:54-62
12 ಆಮೇಲೆ ಆ ಸೈ ನಿಕರ ಗುಂಪು ಮತು್ತ *ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಯೂ, ಯೆಹೂದ್ಯರ
†ಓಲೇ ಾರರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕಟಿ್ಟದರು. 13 ಆತನನು್ನ
ದಲು ಅನ್ನ ನ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವನು ಆ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದ
ಾಯಫನ ಾವ ಾಗಿದ್ದನು. 14 ‡ಆ ಾಯಫನೇ, ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಾಯುವುದು ಹಿತ ಎಂದು ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟ ವನು.
15 ಸೀ
ೕನ್ ಪೇತ್ರ ನೂ ಮತು್ತ ಇನೊ್ನಬ ್ಬ ಶಿಷ ್ಯ ನೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
ಆ ಶಿಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಮ ಾ ಾಜಕನ ಪರಿಚಯವಿದು್ದದರಿಂದ ಯೇಸುವಿನ
ತೆ
16 ಆದರೆ ಪೇತ್ರ ನು ಹೊರಗೆ
ಮ ಾ ಾಜಕನ ಅಂಗಳದೊಳಗೆ ಹೋದನು.
ಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಮ ಾ ಾಜಕನ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ಆ ಇನೊ್ನಬ ್ಬ
ಶಿಷ ್ಯ ನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಾ್ವರ ಾಲಕಿಗೆ ಹೇಳಿ ಪೇತ್ರ ನನು್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು. 17 ಆಗ ಾ್ವರ ಾಲಕಿಯು, “ನೀನು ಸಹ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ನಲ್ಲವೇ?”
ಎಂದು ಪೇತ್ರ ನನು್ನ ಕೇಳಲು, ಅವನು, “ ಾನಲ್ಲ” ಎಂದನು.
18 ಚಳಿಯಿದು್ದದರಿಂದ ಆಳುಗಳೂ, ಓಲೇ ಾರರೂ ಇದ್ದಲಿನ ಬೆಂಕಿ
ಾಡಿ ಚಳಿ
*
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ಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ನಿಂತಿರ ಾಗಿ; ಪೇತ್ರ ನೂ ಅವರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಚಳಿ
ಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.
19 ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮ ಾ
ಾಜಕನು ಯೇಸುವನು್ನ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ
ಆತನ ಉಪದೇಶದ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ವಿಚಾರಿಸಿದನು. 20 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ಾನು
ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಲೋಕದ ಮುಂದೆ
ಾತ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಯೆಹೂದ್ಯ ರೆಲ್ಲರು ಕೂಡಿ
ಬರುವ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಯೂ ಾನು
ಾ ಾಗಲೂ
ಉಪದೇಶಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ಗುಪ್ತ ಾಗಿ
ಾವುದನೂ್ನ ಾನು ಾತ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 21 ನೀನು
ನನ್ನ ನು್ನ
ಾಕೆ ವಿಚಾರಿಸುತಿ್ತೕ?
ಾನು ಏನೇನು
ಾತ ಾಡಿದೆನೋ ಅದನು್ನ
ಕೇಳಿದವರನೆ್ನೕ ವಿಚಾರಿಸು.
ಾನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು
22 ಯೇಸು ಈ
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
ಾತನು್ನ ಹೇಳಿ ಾಗ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದ
ಾವ ಾಳುಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಕೆನೆ್ನ ಗೆ ಹೊಡೆದು, “ನೀನು
ಮ ಾ ಾಜಕನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತಿ್ತೕ
ೕ?” ಎಂದನು. 23 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ
“ ಾನು ಏ ಾದರೂ ತಪ್ಪ ನು್ನ ಾತ ಾಡಿದ್ದರೆ, ಆ ತಪಿ್ಪ ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾ ಕೊಡು;
ಸತ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ ಏಕೆ ಹೊಡೆಯುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 24 §ಆಗ ಅನ್ನ ನು
ಆತನನು್ನ ಇನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟರ ಾಗಿ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಾಯಫನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
25 ಇತ್ತ, ಸೀ
ೕನ್ ಪೇತ್ರ ನು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಚಳಿ ಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇದ್ದನು. ಆಗ
ಅಲಿ್ಲದ್ದವರು ಅವನನು್ನ, “ನೀನು ಸಹ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು,
ಅವನು ಅದನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ, “ ಾನಲ್ಲ” ಎಂದನು. 26 ಮ ಾ ಾಜಕನ ಆಳುಗಳಲಿ್ಲ
ಪೇತ್ರ ನು ಕಿವಿ ಕತ್ತರಿಸಿದವನ ಬಂಧು ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ನು, ಪೇತ್ರ ನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ
ತೋಟದಲಿ್ಲ ಆತನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ನೋಡಿದೆನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದನು. 27 ಅದಕೆ್ಕ ಪೇತ್ರ ನು
ಪುನಃ ನಿ ಾಕರಿಸಿ “ ಾನಲ್ಲ” ಎಂದನು. ಆಗ ಕೂಡಲೇ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತು.
ಪಿ ಾತನು ಯೇಸುವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 27:2,11-26; ಾಕರ್ 15:1-15; ಲೂಕ 23:1-25
28 ಮುಂಜಾನೆ ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಾಯಫನ ಬಳಿಯಿಂದ *ಅರಮನೆಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಅವರು ತಮಗೆ †ಮೈ ಲಿಗೆ ಾಗಿ ಪಸ್ಕದ ಊಟ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಡಿ್ಡ ಾದೀತೆಂದು ಅರಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 29 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ಪಿ ಾತನು ಹೊರಗೆ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಮೇಲೆ ಏನು ದೂರು
30 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನಿಗೆ, “ಈತನು
ತಂದಿದಿ್ದೕರಿ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಯಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಾವು ಈತನನು್ನ ನಿನಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಕೊಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 31 ಆಗ ಪಿ ಾತನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವೇ ಆತನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಪ್ರ ಾರ ಆತನಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಮರಣ ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ”
ಎಂದರು. 32 ‡ಇದರಿಂದ ಯೇಸು ಾನು ಎಂ ಾ ಮರಣವನು್ನ ಹೊಂದುವನೆಂದು
ಸೂಚಿಸಿ ಹೇಳಿದ
§

18:24
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33 ಆಗ ಪಿ

ಾತನು ಪುನಃ ಅರಮನೆ
ಳಗೆ ಹೋಗಿ ಯೇಸುವನು್ನ ಕರೆದು ಆತನಿಗೆ,
“ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 34 ಯೇಸು, “ನಿನ್ನ ಷ ್ಟಕೆ ್ಕ
ನೀನೇ ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತೕ
ೕ? ಇಲ್ಲವೇ ಬೇರೆಯವರು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ಹೇಳಿ ಾ್ದರೋ?” ಎಂದನು. 35 ಪಿ ಾತನು, “ ಾನೇನು ಯೆಹೂದ್ಯ ನೋ? ನಿನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಜ ಾಂಗವೂ, ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಾ್ದರೆ. ನೀನು
ಏನು
ಾಡಿದಿ್ದೕ ಾ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, 36 ಯೇಸು, “ನನ್ನ ಾಜ್ಯ ವು ಈ
ಲೋಕದ್ದಲ.್ಲ
ನನ್ನ ಾಜ್ಯ ವು ಈ ಲೋಕ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯ ರ ಕೈ ಗೆ
ಒಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಡದಂತೆ ನನ್ನ ಸೇವಕರು ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು, ಆದರೆ ನನ್ನ
ಾಜ್ಯ ವು ಇಲಿ್ಲಯದಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 37 ಅದಕೆ್ಕ ಪಿ ಾತನು, “ ಾ ಾದರೆ
ನೀನು ಅರಸನೋ?” ಎಂದನು. ಯೇಸು, “ನನ್ನ ನು್ನ ಅರಸನೆಂದು ನೀನೇ ಹೇಳುತಿ್ತೕ.
ಾನು ಸತ್ಯ ದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾ ಕೊಡುವುದ ಾ ್ಕಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವನು, ಇದ ಾ ್ಕಗಿಯೇ
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಸತ್ಯ ಕೆ ್ಕ ಸೇರಿದ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ನನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತನೆ”
38
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
ಪಿ ಾತನು, “ಸತ್ಯ ಎಂದರೇನು?” ಎಂದನು. ಇದನು್ನ
ಹೇಳಿ ಪಿ ಾತನು ಪುನಃ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು, “ನನಗೆ ಈತನಲಿ್ಲ ಾವ
ಅಪ ಾಧವೂ ಾಣುತಿ್ತಲ್ಲ. 39 ಆದರೆ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಕೊಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟಷೆ್ಟ. ಆದ ಾರಣ ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಕೊಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ೕ?” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 40 ಅದಕೆ್ಕ
ಅವರೆಲ್ಲರೂ, “ಆತನನು್ನ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಬರಬ್ಬ ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದು ಪುನಃ
ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. ಈ ಬರಬ್ಬ ನು ದರೋಡೆ ಾರ ಾಗಿದ್ದನು.
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1

ಆನಂತರ ಪಿ ಾತನು ಯೇಸುವನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆತನನು್ನ
ಕೊರಡೆಯಿಂದ ಹೊಡೆಸಿದನು. 2 ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಮುಳಿ್ಳನ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಹೆಣೆದು ಆತನ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟು್ಟ, ಕೆನೆ್ನೕರಳೆ ಬಣ್ಣದ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಆತನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿ, 3 ಆತನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು “ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೇ, ನಿನಗೆ ನಮ ಾ್ಕರ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ
ಕೈ ಗಳಿಂದ ಆತನ ಕೆನೆ್ನ ಗೆ ಹೊಡೆದರು. 4 ತರು ಾಯ ಪಿ ಾತನು ಪುನಃ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ನನಗೆ ಅವನಲಿ್ಲ ಾವ ಅಪ ಾಧವೂ ಾಣಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಅವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ತರುತೆ್ತೕನೆ ನೋಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
5 ಯೇಸು ಮುಳಿ್ಳನ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಮತು್ತ ಕೆನೆ್ನೕರಳೆ ಬಣ್ಣದ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ
ಧರಿಸಿದವ ಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. ಆಗ ಪಿ ಾತನು ಅವರಿಗೆ, “ಇಗೋ, ಈ
ಮನುಷ ್ಯ ನು” ಎಂದನು. 6 ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ಮತು್ತ ಾವಲು ಾರರು ಆತನನು್ನ
ಾಣುತ್ತಲೇ, “ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸು, ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸು” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. ಪಿ ಾತನು
ಅವರಿಗೆ, “ಬೇ ಾದರೆ ನೀವೇ ಅವನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿರಿ,
ನನಗೆ ಆತನಲಿ್ಲ
ಾವ ಅಪ ಾಧವೂ ಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ” ಎಂದನು. 7 ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಅವನಿಗೆ, “ನಮಗೆ ಒಂದು ನೇಮ ಉಂಟು. *ಆ ನೇಮದ ಪ್ರ ಾರ ಆತನು
ಾಯಲೇಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ನು್ನ ದೇವರ ಮಗ ಾಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದರು. 8 ಪಿ ಾತನು ಈ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಾಗಿ ಭಯಪಟ್ಟ ನು, 9 ಪುನಃ
*
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ತನ್ನ ಅರಮನೆ
ಳಗೆ ಹೋಗಿ, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದವನು?”
ಎಂದು
ಯೇಸುವನು್ನ ಕೇಳಿದನು, ಆದರೆ ಯೇಸು ಆತನಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 10 ಪಿ ಾತನು,
“ನೀನು ನನೊ್ನಡನೆ
ಾತ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ ೕ? ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವೂ
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವೂ ನನಗೆ ಉಂಟೆಂಬುದು ನಿನಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 11 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಮೇಲಿನಿಂದ
ನಿನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ
ಾವ ಅಧಿ ಾರವೂ ಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ಆದ ಾರಣ ನನ್ನ ನು್ನ ನಿನಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದವನಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಾಪವಿದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟ ನು. 12 ಈ ಾತಿನಿಂದ ಪಿ ಾತನು ಆತನನು್ನ ಬಿಡಿಸಲು ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿದನು, ಆದರೆ
ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನೀನು ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದರೆ, ನೀನು ಕೈ ಸರನಿಗೆ ಮಿತ್ರ ನಲ್ಲ,
ತನ್ನ ನು್ನ ಾನೇ ಅರಸ ಾಗಿ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು, ಕೈ ಸರನಿಗೆ ವಿರೋಧಿ” ಎಂದು
ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು. 13 ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಪಿ ಾತನು ಕೇಳಿ ಯೇಸುವನು್ನ ಹೊರಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಬಿ್ರ ಯ ಾತಿನಲಿ್ಲ, ಗಬ್ಬ ಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ, “ಕಲು್ಲ
ಾಸಿದ ಕಟೆ್ಟ” ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಾ್ಯ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
14 ಅದು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಡುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಆರು
ಘಂಟೆ ಾಗಿತು್ತ. ಅವನು ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ, “ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಅರಸನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 15 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸು, ಕೊಲಿ್ಲಸು, ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸು”
ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಪಿ ಾತನು, “ನಿಮ್ಮ ಅರಸನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸಲೋ?”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಕೆ್ಕ, ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರು, “ಕೈ ಸರನೇ, ಹೊರತು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಅರಸನಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. 16 ಆಗ ಅವನು ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಅವರ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಕೊಟ್ಟ ನು. ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿದೂ್ದ, ಹೂಣಿಟ್ಟದೂ್ದ
ಮ ಾ್ತ 27:32-50,57-61;
ಾಕರ್ 15:21-37,42-47; ಲೂಕ 23:3346,50-56
17 ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ
ಾನೇ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು “†ಕ ಾಲಸ್ಥಳ” ಎಂಬ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಇದನು್ನ ಇಬಿ್ರ ಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ “ಗೊಲೊ್ಗ ಾ” ಎಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.
18 ಅಲಿ್ಲ ಆತನನೂ್ನ ಆತನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಇನಿ್ನಬ ್ಬರನೂ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿದರು. ಅವರಲಿ್ಲ
ಆ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ, ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ, ನಡುವೆ ಯೇಸುವನು್ನ ಇಟ್ಟರು. 19 ಇದಲ್ಲದೆ
ಪಿ ಾತನು “ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನು” ಎಂದು ಒಂದು ಫಲಕವನು್ನ
ಬರೆದು ಅದನು್ನ ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲಿಡಿಸಿದ್ದನು. 20 ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಾಕಿದ ಸ್ಥಳವು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರು ಆ ಫಲಕವನು್ನ ಓದಿದರು. ಅದು ಇಬಿ್ರ ಯ, ಾ್ಯ ಟಿನ್ ಮತು್ತ ಗಿ್ರ ೕಕ್
ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆದಿತು್ತ. 21 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರು ಪಿ ಾತನಿಗೆ,
“ ‘ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನು’ ಎಂದು ಬರೆಯಬೇಡ, ‘ ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೆಂದು
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 22 ಅದಕೆ್ಕ ಪಿ ಾತನು,
“ ಾನು ಬರೆದದು್ದ ಬರೆ ಾಯಿತು” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. 23 ಸಿ ಾಯಿಗಳು
ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆತನ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
†

19:17 “ತಲೆಬುರುಡೆ” ಇರುವ ಸ್ಥಳ.

ೕ ಾನನು 19:24
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ಾಲು್ಕ ಾಲು ಾಡಿ ಒಬೊ್ಬಬ ್ಬ ಸಿ ಾಯಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಾಗದಂತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಆತನ ಒಳಂಗಿಯನು್ನ ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಆದರೆ ಆ ಅಂಗಿಗೆ ಹೊಲಿಗೆ
ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಹೆಣೆದ ಾ್ದಗಿತು್ತ. 24 ಆಮೇಲೆ ಅವರು,
“ ಾವು ಇದನು್ನ ಹರಿಯ ಾರದು ಚೀಟು ಾಕಿ, ಇದು
ಾರಿಗೆ ಬರುವುದೋ
‡
ನೋಡೋಣ” ಎಂದು
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ “ನನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ
ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಲು ಾಡಿಕೊಂಡರು. ನನ್ನ ಅಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಚೀಟು ಾಕಿದರು” ಎಂಬ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಾತು ನೆರವೇರಿತು. ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿದರು.
§ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಆತನ ಾಯಿಯೂ, ಆತನ ಾಯಿಯ
ತಂಗಿಯೂ, ಕೊ್ಲೕಪನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಮರಿಯಳೂ, ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳೂ
ನಿಂತಿದ್ದರು. 26 ಯೇಸು ತನ್ನ ಾಯಿಯನೂ್ನ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ತನ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯ
ಶಿಷ ್ಯ ನನೂ್ನ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಾಯಿಗೆ, “ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯೇ, ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಮಗನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 27 ತರು ಾಯ ಆ ಶಿಷ ್ಯ ನಿಗೆ, “ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಾಯಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆ ಗಳಿಗೆಯಿಂದ ಆ ಶಿಷ ್ಯ ನು ಆಕೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಇರಿಸಿಕೊಂಡನು.
25

28 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪೂತಿರ್
ಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದು,
*ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ
ಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ, “ನನಗೆ ನೀರಡಿಕೆ ಾಗಿದೆ” ಎಂದನು.
29 ಆಗ ಅಲಿ್ಲ ಹುಳಿರಸ ತುಂಬಿದ
ಾತೆ್ರ ಯಿತು್ತ. ಅವರು †ಸ್ಪಂಜನು್ನ ಹುಳಿರಸದಲಿ್ಲ
ಅದಿ್ದ ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಕೋಲಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಆತನ ಾಯಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ಸಿದರು. 30 ಯೇಸು
ಆ ಹುಳಿರಸವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, “ತೀರಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಲೆ ಾಗಿಸಿ ತನ್ನ
ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟ್ಟ ನು.
31

ಅದು ಸಿದ್ಧತೆಯ ದಿನ ಾದುದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಮೃ ತದೇಹಗಳು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಇರ ಾರದೆಂದು, ಪಿ ಾತನನು್ನ ಅವರ
ಾಲುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಅವರನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು, ಏಕೆಂದರೆ
ಆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವು ಬಹು ವಿಶೇಷ ಾದದು್ದ. 32 ಅದರಂತೆ ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಬಂದು
ದಲನೆಯವನ ಾಲುಗಳನು್ನ ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನ ಾಲುಗಳನು್ನ ಮುರಿದರು. 33 ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ
ಆತನು ಆಗಲೇ ಸತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವರು ಕಂಡು ಆತನ ಾಲುಗಳನು್ನ ಮುರಿಯಲಿಲ್ಲ.
34 ಆದರೆ ಸಿ ಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಈಟಿಯಿಂದ ಆತನ ಪಕೆ್ಕಯನು್ನ ತಿವಿದನು.
‡ಕೂಡಲೆ ರಕ್ತವೂ ನೀರೂ ಹೊರಗೆ ಬಂದವು. 35 ಅದನು್ನ ಕಂಡವನೇ ಾ
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನ ಾ ಯು ಸತ್ಯ ವೇ; ಾನು ಹೇಳುವುದು ಸತ್ಯ ವೆಂದು ಅವನು
ಬಲ್ಲ ನು. ನೀವು ಸಹ ನಂಬಬೇಕೆಂದು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 36 ಏಕೆಂದರೆ “ಆತನ
§ಎಲುಬುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದ ಾ್ನದರೂ ಮುರಿಯ ಾರದು” ಎಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ
ಬರೆದ
ಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಇ ಾಯಿತು. 37 *“ಅವರು ಾವು ಇರಿದವನನು್ನ
ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿನೋಡುವರು” ಎಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಂದು
‡
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38 ಇ

ಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಭಯದಿಂದ ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಿದ್ದ
ಅರಿಮ ಾಯದ
ೕಸೇಫನು ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಪಿ ಾತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.
ಆಗ
ಪಿ ಾತನು ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಡ ಾಗಿ, ಅವನು ಬಂದು ಆತನ ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. 39 ಇದಲ್ಲದೆ
ದಲು ಒಂದು ಾರಿ ಾತಿ್ರ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
†
ಬಂದಿದ್ದ ನಿಕೊದೇಮನು ಸಹ ರಕ್ತಬೋಳ ಅಗರುಗಳನು್ನ ಕಲಸಿದ ‡ಚೂಣರ್ವನು್ನ
§ನೂರು ಸೇರಿನಷು್ಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು. 40 ಆಗ ಅವರು ಯೇಸುವಿನ
ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಹೂಣಿಡುವ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರ ಾರ ಅದನು್ನ
ಆ ಸುಗಂಧ ದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಾರುಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತದರು. 41 ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಾಕಿದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಂದು ತೋಟವಿತು್ತ ಮತು್ತ ಆ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ ಾಧಿ
ಇತು್ತ. ಅದರಲಿ್ಲ ಅದುವರೆಗೂ
ಾರನೂ್ನ ಇಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ. 42 ಆ ದಿನವು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಸಿದ್ಧತೆಯ ದಿನ ಾದು್ದದರಿಂದಲೂ ಆ ಸ ಾಧಿಯು ಸಮೀಪ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದಲೂ
ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು.

20

ಯೇಸು ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 28:1-10; ಾಕರ್ 16:1-11; ಲೂಕ 24:1-12
1 ಾರದ
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಇನೂ್ನ ಕತ್ತಲೆ
ಇರು ಾಗಲೇ ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸ ಾಧಿಯ ಕಲು್ಲ ಅಲಿ್ಲಂದ ಉರುಳಿ
ಹೋಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡಳು. 2 ಆಗ ಆಕೆಯು ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರ ನ ಬಳಿಗೂ ಮತು್ತ
ಯೇಸುವಿಗೆ ಪಿ್ರ ಯ ಾಗಿದ್ದ ಇನೊ್ನಬ ್ಬ ಶಿಷ ್ಯ ನ ಬಳಿಗೂ ಓಡಿಬಂದು ಅವರಿಗೆ, “ಕತರ್ನನು್ನ
ಅವರು ಸ ಾಧಿ
ಳಗಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ; ಅವರು ಆತನನು್ನ
ಎಲಿ್ಲಟಿ್ಟ ಾ್ದರೋ ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೆಂದು” ಹೇಳಿದಳು 3 ಆಗ ಪೇತ್ರ ನೂ ಮತು್ತ ಇನೊ್ನಬ ್ಬ
ಶಿಷ ್ಯ ನೂ ಹೊರಟು ಸ ಾಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರು. 4 ಅವರಿಬ್ಬರೂ
ತೆ ಾಗಿ
ಓಡಿದರು. ಆ ಇನೊ್ನಬ ್ಬ ಶಿಷ ್ಯ ನು ಪೇತ್ರ ನಿಗಿಂತ ವೇಗ ಾಗಿ ಓಡಿ
ದಲೇ ಸ ಾಧಿಗೆ
ಬಂದನು. 5 ಅವನು ಬಗಿ್ಗ ನೋಡಿ ಾಗ ಾರುಬಟೆ್ಟ ಗಳು ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು.
ಆದರೂ ಅವನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 6 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರ ನು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಬಂದು
ಸ ಾಧಿ
ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಆ ಾರುಬಟೆ್ಟ ಗಳು ಬಿದಿ್ದರುವುದನೂ್ನ 7 ಆತನ ತಲೆಯ
ಮೇಲಿದ್ದ ಕೈ ವಸ್ತ ್ರ ವು, ಆ ಾರು ಬಟೆ್ಟ ಗ ಂದಿಗೆ ಇರದೇ, ಸುತಿ್ತ ಒಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕ ಾಗಿ ಇಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದನು. 8 ಆಗ ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ
ದಲು
9
ಬಂದಿದ್ದ ಆ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ಶಿಷ ್ಯ ನು ಸಹ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಗಿ್ಗ ನೋಡಿ ನಂಬಿದನು. ಆತನು
ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಜೀವದಿಂದೆದು್ದ ಬರಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ *ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ
ಾತು ಅವರಿಗೆ ಇನೂ್ನ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 10 ತರು ಾಯ ಆ ಶಿಷ ್ಯರು ಪುನಃ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ
ಹೋದರು.
11 ಆದರೆ ಮರಿಯಳು ಹೊರಗೆ ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅಳು ಾ್ತ ನಿಂತಿದ್ದಳು. ಹೀಗೆ
ಆಕೆ ಅಳುತಿ್ತರು ಾಗ ಸ ಾಧಿ
ಳಗೆ ಬಗಿ್ಗ ನೋಡಲು, 12 ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವು
†
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ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬಿಳಿವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ದೇವದೂತರನು್ನ ಕಂಡಳು,
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಯೇಸುವಿನ ತಲೆಯ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು ಆತನು ಾದಗಳಿದ್ದ
ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. 13 ಅವರು ಆಕೆಗೆ, “ಅ ಾ್ಮ, ನೀನು
ಾಕೆ ಅಳುತಿ್ತರುವೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಆಕೆಯು, “ನನ್ನ ಕತರ್ನನು್ನ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಆತನನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದರೋ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದಳು. 14 ಆಕೆಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಾಗ ಯೇಸು ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡಳು, ಆದರೆ ಆತನು ಯೇಸುವೇ
ಎಂದು ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 15 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಅ ಾ್ಮ, ನೀನು
ಾಕೆ ಅಳುತಿ್ತೕ?
ಾರನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಆಕೆ ಆತನನು್ನ ತೋಟ ಾರನೆಂದು ನೆನಸಿ
ಆತನಿಗೆ, “ಅ ಾ್ಯ, ನೀನು ಆತನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಎಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದಿ್ದೕ ಎಂದು
ನನಗೆ ಹೇಳು, ಾನು ಆತನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
16 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಮರಿಯಳೇ,” ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಆಕೆಯು ಅವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ
ಇಬಿ್ರ ಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಆತನಿಗೆ, “ರಬೂ್ಬ ನಿ” ಎಂದಳು. ಾಗೆಂದರೆ ಗುರುವೇ ಎಂದಥರ್.
17 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ನನ್ನ ನು್ನ ಮುಟ್ಟ ಬೇಡ, ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಇನೂ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ
ಏರಿಹೋದವನಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸಹೋದರರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ, ನನ್ನ
ತಂದೆಯೂ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ, ನನ್ನ ದೇವರೂ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರೂ ಆಗಿರು ಾತನ
ಬಳಿಗೆ ಾನು ಏರಿಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸು” ಎಂದನು. 18 ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು
ಹೋಗಿ “ ಾನು ಕತರ್ನನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ,” ಆತನು ಇಂಥಿಂಥದನು್ನ ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು
ಎಂದು ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು.
19 ಅದೇ ದಿನ ಎಂದರೆ
ಾರದ
ದಲನೆಯ ದಿನದ ಸಂಜೆಯಲಿ್ಲ ಶಿಷ ್ಯರು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಭಯದಿಂದ ಾವು ಇದ್ದ ಮನೆಯ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರಲು,
ಆಗ ಯೇಸು ಬಂದು ಅವರ ನಡುವೆ ನಿಂತು, “ನಿಮಗೆ†ಸ ಾ ಾನ ಾಗಲಿ”
ಎಂದನು. 20 ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಕೈ ಗಳನೂ್ನ ಪಕೆ್ಕಯನೂ್ನ
ತೋರಿಸಿದನು. ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಕತರ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. 21 ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಪುನಃ ಹೇಳಿ, “ತಂದೆಯು ನನ್ನ ನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ
ಾಗೆಯೇ ಾನೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
22 ಆತನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಉಸಿರೂದಿ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 23 ನೀವು
ಾರ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡುತಿ್ತೕರೋ, ಅವರಿಗೆ
ಅವುಗಳು ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುತ್ತದೆ;
ಾರ
ಾಪಗಳನು್ನ ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸದೇ
ಉಳಿಸುತಿ್ತೕರೋ, ಅವರಿಗೆ ಅವುಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
24 ಯೇಸು ಬಂ ಾಗ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ದಿದುಮನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
25 ಉಳಿದ ಶಿಷ ್ಯರು ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು
ತೋಮನು ಅವರ
ತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಕತರ್ನನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ ಾನು ಆತನ
ಕೈ ಗಳಲಿ್ಲ
ಳೆಗಳಿಂ ಾದ ಾಯವನು್ನ ನೋಡಿ, ಆ
ಳೆಯ ಾಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಬೆರಳನು್ನ ಇಟು್ಟ ಆತನ ಪಕೆ್ಕಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಕೈ ಯನು್ನ ಾಕದ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಾತನು್ನ
ನಂಬುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದನು. 26 ಎಂಟು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು
ಪುನಃ ಒಳಗಿ ಾ್ದಗ ತೋಮನೂ ಅವರ
ತೆ ಇದ್ದನು.
ಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚಿ್ಚದ್ದವು
ಆಗ ಯೇಸು ಬಂದು ನಡುವೆ ನಿಂತು ನಿಮಗೆ “ಸ ಾ ಾನ ಾಗಲಿ ಎಂದನು”
†
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ಆ ಮೇಲೆ ತೋಮನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಬೆರಳನು್ನ ಈ ಕಡೆ ಚಾಚಿ ನನ್ನ ಕೈ ಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ
ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಕೈ ಚಾಚಿ ನನ್ನ ಪಕೆ್ಕಯಲಿ್ಲ ಾಕು. ಅಪನಂಬಿಕೆಯಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಡ,
ನಂಬುವವ ಾಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 28 ತೋಮನು ಆತನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಕತರ್ನೇ,
ನನ್ನ ದೇವರೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 29 ಯೇಸು ಆತನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ
ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ನಂಬಿದಿ್ದೕ,‡ನೋಡದೆ ನಂಬಿದವರು ಧನ್ಯ ರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
30 ಯೇಸು ಇನು್ನ ಬೇರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಮುಂದೆ
ಾಡಿದನು. ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಈ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವುದಿ ಾ್ಲ. 31 ಆದರೆ §ಯೇಸುವೇ
ದೇವಕು ಾರ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂದು ನೀವು ನಂಬುವಂತೆಯೂ, *ನಂಬಿ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಬರೆದಿದೆ.
27

21
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಪುನಃ ದಶರ್ನಕೊಟ್ಟದು್ದ
1 ತರು ಾಯ ಯೇಸು ತಿಬೇರಿಯ ಸಮುದ್ರ ದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಪುನಃ
2 ಸೀ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು:
ೕನ್ ಪೇತ್ರ ನೂ, ದಿದುಮನೆಂಬ ತೋಮನೂ,
ಗಲಿ ಾಯದ ಾ ಾ ಊರಿನ ನ ಾನಯೇಲನೂ, ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಕ್ಕಳೂ ಮತು್ತ ಆತನ
ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಇನಿ್ನಬ ್ಬರೂ ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದರು. 3 ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಸೀ ೕನ ಪೇತ್ರ ನು, “ ಾನು
ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ ಾವೂ
ಸಹ ನಿನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು. ಅವರು ಹೊರಟು ದೋಣಿಯನು್ನ
ಹತಿ್ತದರು. ಆದರೆ ಆ ಾತಿ್ರ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. 4 ಬೆಳ ಾಗು ಾಗ ಯೇಸು
ದಡದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಆ ಾಗೂ್ಯ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನನು್ನ ಯೇಸುವೇ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ.
5 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರನು್ನ, *“ಮಕ್ಕಳಿ ಾ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಮೀನುಗಳು ಉಂಟೋ?”

ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಅವರು ಆತನಿಗೆ “ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 6 ಆತನು
ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ದೋಣಿಯ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಬಲೆಯನು್ನ ಬೀಸಿರಿ; ಆಗ ನಿಮಗೆ
ಸಿಕು ್ಕತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. †ಅವರು ಬಲೆ ಬೀಸಿ ಾಗ ಮೀನುಗಳು ಾಶಿ
ಾಶಿ ಾಗಿ ಬಲೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಬಲೆಯನು್ನ ಎಳೆಯುವುದಕೆ್ಕ
ಾಧ್ಯ ಾಗದೆ ಹೋಯಿತು. 7 ಆಗ ಯೇಸುವಿಗೆ ಪಿ್ರ ಯ ಾಗಿದ್ದ ಶಿಷ ್ಯ ನು ಪೇತ್ರ ನಿಗೆ,
“ಆತನು ಕತರ್ನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರ ನು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಾನು ತೆಗೆದು ಬಿಟಿ್ಟದ್ದ ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರ ದೊಳಗೆ
ಧುಮುಕಿದನು. 8 ದಡವು ದೂರವಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ ಇನೂ್ನರು ಅಡಿ ದೂರವಿತು್ತ.
ಉಳಿದ ಶಿಷ ್ಯರು ಮೀನು ತುಂಬಿದ್ದ ಆ ಬಲೆಯನು್ನ ಎಳೆಯು ಾ್ತ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲಯೇ
ಬಂದರು. 9 ಅವರು ದಡಕೆ್ಕ ಬಂದು ಸೇರಿ ಾಗ, ಕೆಂಡಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಮೀನುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕಂಡರು. 10 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ಈಗ ಹಿಡಿದ ಮೀನುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ತನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಲು, 11 ಸೀ ೕನ್
ಪೇತ್ರ ನು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಬಲೆಯನು್ನ ದಡಕೆ್ಕ ಎಳದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಅದು
ನೂರೈ ವತೂ್ಮರು ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತು್ತ. ಅಷು್ಟ ಮೀನುಗಳು ಇದ್ದರೂ
‡
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ಬಲೆಯು ಹರಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಬಂದು ಊಟ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನನು್ನ ಕತರ್ನೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ “ನೀನು ಾರು?” ಎಂದು
ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಧೈ ಯರ್ವಿರಲಿಲ್ಲ. 13 ಯೇಸು ಬಂದು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು. ಾಗೆಯೇ ಮೀನನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು.
12

14

ಯೇಸು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ, ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ ‡ಇದು ಮೂರನೆಯ ಾರಿ. 15 ಅವರ ಊಟ ಾದ ಮೇಲೆ
ಯೇಸು ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರ ನಿಗೆ, “
ೕ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಸೀ ೕನನೇ,§ನೀನು
ಇವರಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತಿ್ತ
ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು “ ೌದು,
ಕತರ್ನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆಂದು ನೀನೇ ಬಲೆ್ಲ” ಎಂದನು. ಆತನು
ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ಆತನು ತಿರುಗಿ
ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಅವನಿಗೆ, “
ೕ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಸೀ ೕನನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತಿ್ತೕ
ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಅವನು ೌದು ಕತರ್ನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಮಮತೆ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆಂದು ನೀನೇ ಬಲೆ್ಲ ಎಂದನು. ಆತನು ಅವನಿಗೆ “ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಾಲಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17 ಯೇಸು ಮೂರನೆಯ ಾರಿ, “
ೕ ಾನನ
ಮಗ ಾದ ಸೀ ೕನನೇ ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಇಟಿ್ಟದಿ್ದ
ೕ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು, ಮೂರನೆಯ ಾರಿ ಆತನು, “ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಇಟಿ್ಟದಿ್ದೕ
ೕ?”
*
ಎಂದು ತನ್ನ ನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಪೇತ್ರ ನು ದುಃಖಪಟು್ಟ, “ಕತರ್ನೇ, ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ
ತಿಳಿದಿದೆ. ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಇಟಿ್ಟೕದೆ್ದೕನೆಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದನು.
ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಯೇಸು “ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸು” ಎಂದನು. 18 “ ಾನು ನಿನಗೆ
ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನೀನು ಯುವಕ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಉಡುಪನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಕಡೆಗೆ ತಿರು ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕ. ಆದರೆ ನೀನು ಮುದುಕ ಾ ಾಗ
ನಿನ್ನ ಕೈ ಗಳನು್ನ ಚಾಚುವಿ, ಆಗ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನು ನಿನ್ನ ನಡುವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ವಿಲ್ಲದ
ಕಡೆಗೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 19 ಅವನು
ಎಂ ಾ ಮರಣದಿಂದ ದೇವರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವನು ಎಂಬುದನು್ನ ಯೇಸು ಈ
ಾತಿನಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದನು. ಆತನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ಪೇತ್ರ ನಿಗೆ “ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
20 ಪೇತ್ರ ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಾಗ, ಯೇಸುವಿಗೆ †ಪಿ್ರ ಯ ಾಗಿದ್ದ ಶಿಷ ್ಯ ನು ಹಿಂದೆ
ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ‡ಆ ಶಿಷ ್ಯ ನು ಊಟದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಎದೆಗೆ
ಒರಗಿಕೊಂಡು, “ಕತರ್ನೇ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನು
ಾರು?”
ಎಂದು
21
ಕೇಳಿದವನೇ.
ಇವನನು್ನ ಪೇತ್ರ ನು ನೋಡಿ ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಕತರ್ನೇ, ಇವನ
ಬಗೆ್ಗ ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತೕ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು, 22 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ “ ಾನು
ಬರುವ ತನಕ ಇವನು ಉಳಿದಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನನಗೆ ಮನ ಾ್ಸ ಗಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ
ನಿನಗೇನು? ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 23 ಆದುದರಿಂದ
ಆ ಶಿಷ ್ಯ ನು ಾಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಾತು ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಹಬಿ್ಬತು. ಆದರೆ ಅವನು
ಾಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
“ ಾನು ಬರುವ ತನಕ
‡

21:14

2:24,25:

†

ೕ ಾ 20:19,26:
21:20

§

21:15 ಮ ಾ್ತ 26:33;

ೕ ಾ 19:26; 21:7:

‡

21:20

ಾಕರ್ 14:29:

ೕ ಾ 13:23:

*

21:17

ೕ ಾ

ೕ ಾನನು 21:24
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ಅವನು ಉಳಿದಿರಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಮನಸಿ್ಸ ದ್ದರೆ ಅದು ನಿನಗೇನು?” ಎಂದು ಾತ್ರ
ಹೇಳಿದನು.
24 ಈ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾ ಕೊಟು್ಟ, ಇವುಗಳನು್ನ ಬರೆದ ಶಿಷ ್ಯ ನು ಇವನೇ. ಇವನ
ಾ ಯು ಸತ್ಯ ವೆಂದು ಾವು ಬಲೆ್ಲವು. 25 §ಇದಲ್ಲದೆ ಯೇಸುವು ಾಡಿದ ಇನೂ್ನ ಬೇರೆ
ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಂದೊಂ ಾಗಿ ಬರೆಯುವು ಾದರೆ,
ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲೋಕವೇ ಹಿಡಿಸ ಾರದ ಾ್ಟ ಗುವುದು ಎಂದು ಾನು ಾವಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

§

21:25

ೕ ಾ 20:30.
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ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ವೈ ದ ್ಯ ಾದ ಲೂಕನು, ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು.
ಅವನು ಅ ಸ್ತಲರ
ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಅನೇಕ
ಘಟನೆಗಳ
ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷದಶಿರ್ ಾಗಿದ್ದನು
ಅನೇಕ
ವಚನ ಾಗಗಳಲಿ್ಲ ಾವು ಎಂಬ ಪದವನು್ನ ಉಪ
ೕಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ
ಲೂಕನು ಅದನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ (16:10-17; 20:5-21:18; 27:1-28:16).
ಾಂಪ್ರ ಾಯಿಕ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗದವನು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ ಾಗಿದೆ,
ಾ್ರ ಥಮಿಕ ಾಗಿ ಅವನು ಸು ಾತಿರ್ಕ ಾಗಿದ್ದನು.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ

ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 60-63 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
ಬರವಣಿಗೆಯ ಪ್ರ ಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳು ಯೆರೂಸಲೇಮ್, ಸ ಾಯರ್, ಲುದ್ದ,
ಪ್ಪ,
ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯ, ಇಕೋನ್ಯ, ಲುಸ್ತ ್ರ, ದೆಬೆರ್, ಫಿಲಿಪಿ್ಪ, ಥೆಸಲೋನಿಕ, ಬೆರೋಯ, ಅಥೇನೆ,
ಕೊರಿಂಥ, ಎಫೆಸ, ಕೈ ಸರೈ ಯ, ಮೆಲೀತೆ, ರೋಮ್.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಲೂಕನು ಥೆ
ಫಿಲನಿಗೆ ಬರೆದನು (ಅ.ಕೃ.
1:1).
ದುರದೃ ಷ ್ಟ ವ ಾತ್,
ಥೆ
ಫಿಲನು
ಾರು ಎಂಬ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ
ಕೆಲವು
ಾಧ್ಯ ತೆಗಳಿವೆ ಅವುಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ:
ಅವನು ಲೂಕನ
ಅಶ್ರ ಯ ಾತ ಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥ ಾ ಥೆ
ಫಿಲನು (“ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವನು”
ಎಂದಥರ್) ಎಂಬ ಪದವನು್ನ ಾವರ್ತಿ್ರಕ ಾಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಬಳಸ ಾಗಿದೆ.

ಉದೆ್ದೕಶ
ಅ ಸ್ತಲರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳ ಉದೆ್ದೕಶವು ಸಭೆಯ ಉತ್ಪತಿ್ತ ಮತು್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ
ಕಥೆಯನು್ನ ಹೇಳುವು ಾಗಿದೆ, ಇದು ಾನಿ್ನಕ ಾದ
ೕ ಾನನಿಂದ, ಯೇಸುವಿನಿಂದ
ಮತು್ತ ಸು ಾತೆರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಆತನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರಿಂದ ಾ್ರರಂಭ ಾದ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವಂಥ ಾ್ದಗಿದೆ. ಇದು ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನದಂದು
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಬರುವಿಕೆಯಿಂದ
ದಲುಗೊಂಡಿರುವ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತತ ್ವದ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ
ಾಖಲೆಯನು್ನ ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಸು ಾತೆರ್ಯ ಹರಡುವಿಕೆ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಾ ಾ್ದನ — 1:1-26
2. ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗುವಿಕೆ — 2:1-4
3.
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದ ಶಕಿ್ತ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಅ ಸ್ತಲರ ಸೇವೆ ಮತು್ತ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ ಹಿಂಸೆ — 2:5-8:3
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4. ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದ ಶಕಿ್ತ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಅ ಸ್ತಲರ ಸೇವೆ ಯೂ ಾಯ ಮತು್ತ
ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ — 8:4-12:25
5. ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದ ಶಕಿ್ತ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಅ ಸ್ತಲರ ಸೇವೆ ಪ್ರ ಪಂಚದ ಇತರ
ಾಗಗಳಲಿ್ಲ — 13:1-28:31
ಯೇಸು ಸ್ವ ಾರ್ರೋಹಣ ಾದದು್ದ
ಥೆ
ಫಿಲನೇ,
ಾನು
ದಲು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ, ಯೇಸು ಾನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟು್ಟ, 2 ಆತನು
ಸ್ವ ಾರ್ರೋಹಣ ಾದ ದಿನದವರೆಗೆ ಆತನು
ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ,
ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ಬೋಧನೆಗಳನೂ್ನ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
3 ಯೇಸುವು
ಾಧೆಪಟು್ಟ ಸತ್ತ ನಂತರ ಾನು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ
ಎಂದು ಅನೇಕ ಸಂಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ
ಸ್ಪಷ ್ಟಪಡಿಸಿದನು. ಸತತ ಾಗಿ ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳ ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ
ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದ ವಿಷಯವನು್ನ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದನು. 4 ಒಮೆ್ಮ ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಒಂದುಗೂಡಿದ್ದ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ, “ನೀವು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗದೆ,
ನನಿ್ನಂದ ಕೇಳಿದಂಥ ಮತು್ತ ತಂದೆಯು
ಾಡಿದ
ಾ ಾ್ದನಗಳಿ ಾಗಿ ಇಲೆ್ಲೕ
ಾದುಕೊಂಡಿರಿ, 5 ಏಕೆಂದರೆ,
ೕ ಾನನಂತೂ ನೀರಿನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು ಆದರೆ ಇನು್ನ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದ
ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಟ್ಟ ನು.
6 ಕೂಡಿಬಂದವರು ಆತನನು್ನ,, “ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ಇದೇ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ಜನರಿಗೆ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಪುನಃ ಾ್ಥಪಿಸಿಕೊಡುವಿ
ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು 7 ಆತನು
ಅವರಿಗೆ, “ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವ
ಾಲಗಳನೂ್ನ,
ಸಮಯಗಳನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದು ನಿಮ್ಮ ಾಯರ್ವಲ್ಲ. 8 ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಲು ನೀವು ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ,
ಯೂ ಾಯದ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯು, ಸ ಾಯರ್ ಸೀಮೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಭೂಲೋಕದ
ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ ನನಗೆ ಾ ಗ ಾಗಿರುವಿರಿ” ಅಂದನು. 9 ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ
ಅವನು ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದ ಾಗೆಯೇ ಆತನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ
ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ನು,
ೕಡ ಂದು ಆತನನು್ನ ಕವಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಯೇಸುವು ಅವರ
ಕಣಿ್ಣಗೆ ಮರೆ ಾದನು.
10 ಆತನು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಅವರು ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ನೋಡು ಾ್ತ
ಇರ ಾಗಿ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ ್ರ ಾರಿಗ ಾದ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಫಕ್ಕನೆ ಅವರ ಹತಿ್ತರ
ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 11 “ಗಲಿ ಾಯದವರೇ, ನೀವು ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ
ನೋಡು ಾ್ತ ನಿಂತಿದಿ್ದೕರಿ? ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ಆ ಾಶದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಈ
ಯೇಸುವು
ಾವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಆ ಾಶದೊಳಗೆ ಹೋಗಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ಕಂಡಿರೋ
ಾಗೆಯೇ ಆತನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
12 ಆಗ ಅವರು ಆಲೀವ್ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂದರು. ಆ ಗುಡ್ಡಕೂ್ಕ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ *ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವಷು್ಟ
1

*

1:12 ದೂರ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪ್ರ
ಒಂದೂವರೆ ಮೈ ಲು
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ದೂರವಿತು್ತ.
ಅವರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಾವು ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಮೇಲಂತಸಿ್ತಗೆ
ಹೋದರು; ಅವರು
ಾ ಾರೆಂದರೆ, ಪೇತ್ರ,
ೕ ಾನ,
ಾಕೋಬ, ಅಂದೆ್ರ ಯ,
ಫಿಲಿಪ್ಪ, ತೋಮ, ಾತೊರ್ಲೊ ಾಯ, ಮ ಾ್ತಯ, ಅ ಾ್ಫಯನ ಮಗ
ಾಕೋಬ,
ಮ ಾಭಿ ಾನಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಸೀ ೕನ,
ಾಕೋಬನ ಸಹೋದರ ಾದ ಯೂದ,
ಇವರೇ. 14 ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರೂ, ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿ ಾದ ಮರಿಯಳೂ,
ಆತನ ತಮ್ಮಂದಿರೂ ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏಕಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗಿದ್ದರು.
13

ಇಸ್ಕರಿಯೂತ ಯೂದನ ಬದ ಾಗಿ ಮತಿ್ತೕಯನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ
ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳು ಕೂಡಿಬಂದಿರ ಾಗಿ
ಪೇತ್ರ ನು ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ನಿಂತು ಹೀಗೆಂದನು, 16 “ಸಹೋದರರೇ,
ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದವರಿಗೆ
ಾರೀತೋರಿಸಿದ ಯೂದನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು
ಾವೀದನ
ಾಯಿಂದ
ದಲೇ ಹೇಳಿಸಿದ
ಾಸ್ತ ್ರ ವಚನವು
ನೆರವೇರುವುದು ಅವಶ್ಯ ಾಗಿತು್ತ. 17 ಯೂದನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ
ಾಲು ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದ್ದನು.” 18 (ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ತನ್ನ ದೊ್ರ ೕಹದ ಪ್ರ ತಿಫಲ ಾಗಿ
ಹೊಲವನು್ನ ಪಡೆದನು ಮತು್ತ ತಲೆಕೆಳ ಾಗಿ ಬಿದು್ದ ಹೊಟೆ್ಟ ಒಡೆದು ಕರುಳುಗಳೆ ಾ್ಲ
19 ಇದು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ
ಹೊರಗೆ ಚೆಲಿ್ಲದವು.
ತಿಳಿದುಬಂದುದರಿಂದ ಆ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಅವರ † ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ‘ಅಕೆ ಾ್ದ ಾ,’ ಅಂದರೆ
ರಕ್ತದ ಹೊಲ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು.)
20 ಅವನ ವಿಷಯ ಾಗಿ,
ಅವನ ಮನೆ ಾ ಾಗಲಿ,
ಅದು ಜನರಿಲ್ಲದೆ ಾಳುಬೀಳಲಿ ಎಂತಲೂ
ಅವನ
ಾಯಕತ್ವದ ಹುದೆ್ದಯು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನಿ ಾಗಲಿ ಎಂತಲೂ ಕೀತರ್ನೆಗಳ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ.
21-22 ಆದುದರಿಂದ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬರು ಾ್ತ ಹೋಗು ಾ್ತ
ಇದ್ದ ಾಲವೆ ಾ್ಲ, ಅಂದರೆ
ೕ ಾನನು ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿದು್ದ
ದಲುಗೊಂಡು
ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ಪರಲೋಕವನೆ್ನೕರಿ ಹೋದ ದಿನದ ವರೆಗೂ ನಮ್ಮ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಆತನ ಪುನರು ಾ್ಥನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾ ಹೇಳುವವ ಾಗಬೇಕು ಅಂದನು 23 ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು
ಯೂಸ್ತನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಾನರ್ಬನೆಂಬ
ೕಸೇಫನನೂ್ನ ಮತಿ್ತೕಯನನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ,
24-25 “ಕತರ್ನೇ, ಎಲ್ಲರ ಹೃ ದಯವನು್ನ ಬ ಾ್ಲತನೇ, ಯೂದನು ಅ
ಸ್ತಲತನವೆಂಬ
ಈ ಸೇ ಾ ಾ್ಥನದಿಂದ ಭ್ರ ಷ ್ಟ ಾಗಿ ಾನು ಹೋಗ ತಕ್ಕ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ
ಆ ಾ್ಥನವನು್ನ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ಈ ಇಬ್ಬರಲಿ್ಲ ನೀನು ಆರಿಸಿ ಕೊಂಡವನನು್ನ
26 ಆನಂತರ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ
ತೋರಿಸಿಕೊಡು” ಎಂದು
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದರು.
ಚೀಟು ಾಕಿದರು; ಚೀಟು ಮತಿ್ತೕಯನ ಪರ ಾಗಿ ಬಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ಹನೊ್ನಂದು
ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡನು.
15

†
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ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ಬಂದದು್ದ
ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನದ ಹಬ್ಬವು ಬಂದಿರ ಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮ ಸಿ ್ಸ ನಿಂದ
ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದರು. 2 ಆಗ ಬಿರು ಾಳಿ ಬೀಸುತಿ್ತದೆ
ೕ ಎಂಬಂತೆ
ಫಕ್ಕನೆ ಆ ಾಶದೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಶಬ್ದವುಂಟಾಗಿ ಅವರು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮನೆಯನೆ್ನ ಾ್ಲ
3 ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯೂ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು.
ಾಲಿಗೆಗಳ
ಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಾಣಿಸಿ ಕೊಂಡು ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬೊ್ಬಬ ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂ ಾಗಿ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡವು. 4 ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಭರಿತ ಾದರು, ಅವರಿಗೆ ಆ
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ನೀಡಿದ ಶಕಿ್ತಯ ಪ್ರ ಾರ ಬೇರೆಬೇರೆ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ
ಾತ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.
5 ಆ ಾಶದ ಕೆಳಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದ ಸದ್ಭಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರು
6 ಆ ಸಪ್ಪಳ ಾ ಾಗ ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು.
ಗುಂಪು ಗುಂ ಾಗಿ ಕೂಡಿಬಂದು ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಾಷೆಯಲೆ್ಲೕ ಇವರು
ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ ದಿಗ್ಭ ್ರ ಮೆಗೊಂಡರು. 7 ಎಲ್ಲರೂ ವಿಸ್ಮಯದಿಂದ ಬೆರ ಾಗಿ,
1

8 ಆದರೆ
“ಇಗೋ,
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಗಲಿ ಾಯದವರಲ್ಲವೇ.
ಾವು ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಾತೃ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಇವರು ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ
9
ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವ ಾ್ಲ, ಇದು ಹೇಗೆ?
ಾಥ್ಯ ರ್ರೂ, ಮೇದ್ಯರೂ, ಏ ಾಮ್ಯರೂ,
ಮೆಸೊ
ಾಮ್ಯ, ಯೂ ಾಯ, ಕಪ್ಪದೋಕ್ಯ,
ಂತ, ಆಸ್ಯ, 10 ಫು್ರ ಗ ್ಯ,
ಪಂಫುಲ್ಯ, ಐಗುಪ್ತ ಮತು್ತ ಕುರೇನೆಯ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲರುವ ಲಿಬ್ಯ, ಈ ಸೀಮೆಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿರುವವರೂ, ರೋ ಾಪುರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ, ಯೆಹೂದ್ಯ
ಮ ಾವಲಂಬಿಗಳೂ, ಕೆ್ರ ೕತ್ಯರೂ, ಅರಬಿ್ಬೕದೇಶದವರೂ 11 ಆಗಿರುವ ಾವು ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಇವರು ದೇವರ ಮಹತು್ತಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳುವುದನು್ನ
ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡರು. 12 ಎಲ್ಲರೂ ಬೆರ ಾಗಿ ಕಳವಳಗೊಂಡು,
“ಇದೇ ಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದರು?” 13 ಆದರೆ ಬೇರೆ
ಕೆಲವರು, “ಇವರು ಮದ್ಯ ಾನ ಾಡಿ ಮತ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂದು ಾಸ್ಯ” ಾಡಿದರು.

ಜನಸಮೂಹಕೆ್ಕ ಪೇತ್ರ ನ ಪ್ರ ಬೋಧನೆ
ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರ ಸಹಿತ ಎದು್ದ ನಿಂತು
ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಬೋಧನೆ ಾಡಿದನು; “ಯೆಹೂದ್ಯರೇ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜಾತಿ-ಜ ಾಂಗದವರೇ, ಈ ಸಂಗತಿಯು
15 ನೀವು
ಏನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನ
ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
ಾವಿಸಿದಂತೆ ಇವರು ಮದ್ಯ ಾನ ಾಡಿ ಅಮಲೇರಿದವರಲ್ಲ, ಈಗ ಬೆಳಗೆ್ಗ ಒಂಭತು್ತ
ಘಂಟೆ ಾಗಿದೆಯಷೆ್ಟ. 16 ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ೕವೇಲನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ಹೇಳಿಸಿದ ಸಂಗತಿ ಾಗಿದೆ; ಅದೇನೆಂದರೆ,
17 “ಕಡೆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು,
ಆಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಗಂಡಸರೂ ಹೆಂಗಸರೂ ಪ್ರ ಾದಿಸುವರು;
ನಿಮ್ಮ ೌವನಸ್ಥರಿಗೆ ದಿವ್ಯ ದಶರ್ನಗ ಾಗುವವು;
ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುವವು;
14
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ಾಸ ಾಸಿಯರ ಮೇಲೆಯೂ
ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು,
ಅವರೂ ಪ್ರ ಾದಿಸುವರು.
19-20 ಕತರ್ನ ಆಗಮನದ ಗಂಭೀರ ಾದ ಮ ಾ ದಿನವು ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ದಲೇ
ಮೇಲೆ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಉಂಟು ಾಡುವೆನು.
ರಕ್ತ, ಬೆಂಕಿ, ಹಬೆಯಂತೆ ಏರುವ ಹೊಗೆ ಇವು ಉಂಟಾಗುವವು.
ಸೂಯರ್ನು ಕತ್ತ ಾಗುವನು, ಚಂದ್ರ ನು ರಕ್ತ ಾಗುವನು.
21 ಆದರೂ ಕತರ್ನ
ಾಮವನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವದೆಂದು
ದೇವರು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ” ಎಂಬುದೇ.
22 “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರೇ, ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ;, ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು
ಇದ್ದನ ಾ್ಲ, ನಿಮಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ದೇವರು ಆತನ ಕೈ ಯಿಂದ ಮಹತು್ತಗಳನೂ್ನ
ಅದು್ಭತಗಳನೂ್ನ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಡಿಸಿ ಆತನನು್ನ ತನಗೆ
23 ಆದರೂ ಆ ಯೇಸು
ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದವನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನು.
ದೇವರ ಸಿ್ಥರಸಂಕಲ್ಪಕೂ್ಕ, ಭವಿಷ ್ಯ ದ ಾನಕೂ್ಕ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಒಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಟಿ್ಟರಲು ನೀವು
ಅನ್ಯ ಜನರ ಕೈ ಯಿಂದ ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿ
ಳೆ ಜಡಿದು ಕೊಂದಿರಿ. 24 ಆತನನು್ನ
ದೇವರು ಮರಣದ ವೇದನೆಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದನು; ಏಕೆಂದರೆ ಮರಣವು
25 ಆತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಅ ಾಧ್ಯ ಾಗಿತು್ತ.
ಾವೀದನು;,
“ ‘ಕತರ್ನು ಾ ಾಗಲೂ ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದನು;
ಾನು ಕದಲದಂತೆ ಆತನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇ ಾ್ದನೆ.
26 ಆದ ಾರಣ ನನ್ನ ಹೃ ದಯವು ಹಷಿರ್ಸಿತು;
ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಯು ಉ ಾ್ಲಸಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಾಡಿತು,
ನನ್ನ ಶರೀರವೂ ನಿರೀ ಯಿಂದ ನೆಲೆ ಾಗಿರುವುದು;
27 ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಜೀ ಾತ್ಮ ವನು್ನ ಾ ಾಳದಲಿ್ಲ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ,
ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ನಿಗೆ ಕೊಳೆಯಲು ಬಿಡ ಾರೆ.
28 ಜೀವದ
ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದಿ್ದೕ;
ನಿನ್ನ ಸಮು್ಮ ಖದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ಆನಂದಭರಿತನ ಾ್ನ ಗ ಾಡುವಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
29 “ಸಹೋದರರೇ,
ಮೂಲಪಿತೃ ಾದ
ಾವೀದನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾನು
ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಬಹುದು ಏನೆಂದರೆ,, ಅವನು
ಮರಣಹೊಂದಿ ಹೂಣಲ್ಪಟ ್ಟ ನು, ಅವನ ಸ ಾಧಿ ಈ ದಿನದ ವರೆಗೂ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇದೆ.
30 ಆದ ಾರಣ ಅವನು ಪ್ರ ಾದಿ
ಾಗಿದು್ದ, ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ
ಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡುವೆನು ಎಂದು ತನಗೆ
ದೇವರು ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದನು. 31 ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಪುನರು ಾ್ಥನವನೆ್ನೕ
ಕುರಿತು, ಆತನು ಾ ಾಳದಲಿ್ಲ ಬಿಡಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ, ಆತನ ಶರೀರವು ಕೊಳೆಯುವ
ಅವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ ಹೇಳಿದನು. 32 ಈ ಯೇಸುವನೆ್ನೕ
ದೇವರು ಎಬಿ್ಬ ಸಿದನು; ಇದಕೆ್ಕ ಾವೆಲ್ಲರು ಾ ಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 33 ಆತನು ದೇವರ
ಬಲಗೈ ಯಿಂದ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಏರಿಸಲ್ಪಟು್ಟ,
ಾ ಾ್ದನ ಾಗಿದ್ದ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ವರವನು್ನ
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ತಂದೆಯಿಂದ ಹೊಂದಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಕೇಳುವುದನು್ನ ಸುರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಾವೀದನು
ಸ್ವ ಾರ್ರೋಹಣ ಾಡಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ. ಾನೇ ಹೇಳುವ ಾತೇನಂದರೆ,
“ ‘ ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಾದ ಪೀಠ ಾಗಿ ಾಡುವ ತನಕ
ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು ಎಂದು ದೇವ ಾದ ಕತರ್ನು ನನ್ನ
ಕತರ್ನಿಗೆ ನುಡಿದನು’ ಎಂಬುದೇ.
36 “ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಾಕಿಸಿದ ಈ ಯೇಸುವನೆ್ನೕ ದೇವರು
ಕತರ್ನ ಾ್ನ ಗಿಯೂ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಾ್ನ ಗಿಯೂ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ಕುಲದವರಿಗೆ ಾ್ಲ ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
37 ಅವರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಅವರ ಹೃ ದಯಗಳಲಿ್ಲ ಅಲಗು ನೆಟ್ಟಂ ಾಯಿತು.
ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಪೇತ್ರ ನನೂ್ನ ಉಳಿದ ಅ ಸ್ತಲರನೂ್ನ, “ಸಹೋದರರೇ, ಾವೇನು
ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಕೇಳಲು; 38 ಪೇತ್ರ ನು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ
ಾಪಗಳು
ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬರೂ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಆಗ ನೀವು
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಾನವನು್ನ ಹೊಂದುವಿರಿ. 39 ಆ ಾ ಾ್ದನವು ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ,
ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಕತರ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕರೆಯುವ ದೂರದಲಿ್ಲರುವ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವು ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 40 ಬೇರೆ ಅನೇಕ ವಿಧ ಾದ
ಾತುಗಳಿಂದ ಅವನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾ ನುಡಿದು, “ಈ ದುಷ್ಟ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ
41 ಅವನ
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸಂರ ಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು.
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಅನೇಕರು ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿ ಕೊಂಡರು. ಆ
ದಿನ ಸು ಾರು ಮೂರು ಾವಿರ ಜನರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.
42 ಅವರು
ಅ ಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆಯಲಿ್ಲಯೂ,
ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ
ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ತೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ರೊಟಿ್ಟ ಮುರಿಯುವುದರಲಿ್ಲಯೂ,
ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ನಿರತ ಾಗಿದ್ದರು.
43 ಎಲ್ಲರೂ ಭಯ ಪರವಶ ಾದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳೂ,
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳೂ ಅ ಸ್ತಲರ ಮು ಾಂತರ ನಡೆದವು. 44 ನಂಬಿದವರೆಲ್ಲರು
ಒಗ್ಗಟಾ್ಟ ಗಿದು್ದ,
ತಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ
ಸಂತೋಷ ಾಗಿ
ಹಂಚಿಕೊಂಡು
ಅನುಭೋಗಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 45 ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಚರಸಿ್ಥರಸೊತು್ತಗಳನು್ನ ಾರಿ ಬಂದ ಹಣವನು್ನ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ದ ಾಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 46 ಅವರು
ಪ್ರ ತಿದಿನ ಏಕಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರು ಾ್ತ, ಮನೆಮನೆಗಳಲಿ್ಲ
ರೊಟಿ್ಟಮುರಿದು ಉ ಾ್ಲಸದಿಂದಲೂ, ಸರಳ ಸಹೃ ದಯದಿಂದಲೂ ಸಹಭೋಜನ
47 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವವ ಾಗಿಯೂ,
ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು.
ಜನರೆಲ್ಲರ ದಯವನು್ನ ಹೊಂದುವವ ಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರು.
ಕತರ್ನು ರಕ್ಷಣೆಯ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ಪ್ರ ತಿದಿನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
34-35

3
ಹುಟು್ಟಕುಂಟನು ನಡೆ ಾಡಿದು್ದ
1 ಒಂದು ದಿನ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ
ೕ ಾನನು ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಘಂಟೆಗೆ
ನಡೆಯತಿ್ತದ್ದ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಗಿ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 2 ಅಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟ ಕುಂಟ ಾಗಿದ್ದ
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಕೆಲವರು ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದರು; ದೇ ಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ
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ಹೋಗುವವರಿಂದ ಭಿ ಬೇಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇ ಾಲಯದ ಸುಂದರ ಾ್ವರವೆಂಬ
ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಪ್ರ ತಿದಿನ ಕೂರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಅವನು ದೇ ಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗುತಿ್ತರುವ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ
ೕ ಾನರನು್ನ ಕಂಡು ಭಿ ಬೇಡಿದನು. 4 ಪೇತ್ರ,
ೕ ಾನರಿಬ್ಬರೂ ಅವನನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ನೋಡಿದರು. ಪೇತ್ರ ನು ಅವನಿಗೆ “ನಮ್ಮ ನು್ನ
ನೋಡು” ಅಂದನು. 5 ಅವನು ಅವರಿಂದ ಏ ಾದರೂ ದೊರಕೀತೆಂದು ನಿರೀ ಸಿ,
ಅವರನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯ ವಿಟು್ಟ ನೋಡಿದನು. 6 ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು “ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರವಂತೂ ನನ್ನಲಿ್ಲಲ್ಲ,
ನನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ; ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಎದು್ದ ನಡೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 7 ಅವನನು್ನ ಬಲಗೈ ಹಿಡಿದು ಎತಿ್ತದನು. ತಕ್ಷಣವೇ
ಅವನ ಅಂ ಾಲುಗಳಿಗೆ, ಮುಂ ಾಲುಗಳಿಗೆ ಾಗು ಹಿಮ್ಮ ಡಿಗಳಿಗೂ ಬಲಬಂದಿತು.
8 ಅವನು
ಾರಿ ನಿಂತು ನಡೆ ಾಡಿದನು; ನಡೆಯು ಾ್ತ, ಕುಣಿಯು ಾ್ತ ದೇವರನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡು ಾ್ತ ಅವರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಹೋದನು. 9 ಅವನು
ನಡೆಯು ಾ್ತ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು ಾ್ತ ಇರುವದನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರು ನೋಡಿ; 10 ಇವನು
ದೇ ಾಲಯದ ಸುಂದರ ಾ್ವರವೆಂಬ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತು ಭಿ ಬೇಡುತಿ್ತದ್ದವನೆಂದು
ಗುರುತುಹಿಡಿದು, ಅವನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡು ಬಹಳ
ಬೆರ ಾದರು.
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಪೇತ್ರ ನ ಸಂದೇಶ
11 ಗುಣಹೊಂದಿದ ಕುಂಟನು ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ
ೕ ಾನನು್ನ ಹಿಡುಕೊಂಡೇ
ಇರು ಾಗ, ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುತಿ್ತರುವ ಆ ಜನರೆಲ್ಲರು ಸೊಲೊ ೕನನದೆಂದು ಹೆಸರುಳ್ಳ
12 ಪೇತ್ರ ನು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಜನರಿಗೆ;
ಮಂಟಪಕೆ್ಕ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಓಡಿಬಂದರು.
“ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರೇ, ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ನೀವೇಕೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ?
ನೀವು ನಮ್ಮ ನೇಕೆ ಈ ರೀತಿ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಿಟು್ಟ ನೋಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ?
ಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ಶಕಿ್ತಯಿಂ ಾಗಲಿ,
ನಮ್ಮ ದೈ ವಭಕಿ್ತಯಿಂ ಾಗಲಿ ಇವನನು್ನ ನಡೆಯುವಂತೆ
ಾಡಿದೆವೆಂದು ಾವಿಸಬೇಡಿರಿ. 13 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮ ಇ ಾಕ
ಾಕೋಬರ ದೇವರು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ನೀವಂತೂ ಆತನನು್ನ ಪಿ ಾತನಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಟಿ್ಟರಿ; ಮತು್ತ ಪಿ ಾತನು ಆತನನು್ನ
ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿ ಾಗ, ಆತನ ಮುಂದೆ ಆತನನು್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಬೇಡವೆಂದು
ಕೂಗಿದಿ್ದೕರಿ. 14 ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧನೂ, ನೀತಿವಂತನೂ ಆಗಿರುವ *ಯೇಸುವನು್ನ
ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿ ಕೊಲೆ ಾರ ಾದ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡು
15 ಆದರೆ ದೇವರು ಆತನನು್ನ
ಜೀವ ಾಯಕ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದಿ್ದೕರಿ.
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದನು; ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾವೇ ಾ ಗಳು. 16 ನೀವು
ನೋಡುತಿ್ತರುವಂತಹ, ನಿಮಗೆ ಗುರುತಿರುವಂತಹ ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಗುಣ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟ ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಾರಣ; ಆ ಹೆಸರೇ ಇವನನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸಿತು. ಆತನ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇವನಿಗೆ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ
ಮುಂದೆ ಸಂಪೂಣರ್ ೌಖ್ಯ ವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟತು.
17 “ಸಹೋದರರೇ, ಅದಿರಲಿ, ನೀವು ಆ ಾಯರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ
ಾಡಿದಿರೆಂದು
18 ಆದರೆ,
ಬಲೆ್ಲ ನು; ನಿಮ್ಮ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಅದನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ
ಾಡಿದರು.
ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಕಷ್ಟ ಗಳನ್ನ ನುಭವಿಸಬೇಕೆಂದು, ದೇವರು ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ
*
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ಸ್ತಲರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು 3:19

ಅ

254

ಅ

ಸ್ತಲರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು 4:9

19

ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ಹೇಳಿಸಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿಸಿದನು.
ಆದುದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಡುವ ಾಗೆ ನೀವು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ಆತನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಾಗೆ ತಿರುಗಿದರೆ ಕತರ್ನ, ಸನಿ್ನ ಾನದಿಂದ 20 ಪುನರುಜಿ್ಜೕವನದ
ಾಲಗಳು ಒದಗಿ ಆತನು ನಿಮಗೆ ನೇಮಕ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಾದ ಯೇಸುವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವನು. 21 ಆದರೆ ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಸರಿ ಾಡುವ ಾಲವು ಬರುವ
ತನಕ ಪರಲೋಕವೇ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಾ್ಥನ ಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಾಲದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ದೇವರು
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮು ಾಂತರ ಹೇಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 22
ೕಶೆಯು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ‘ದೇವ ಾಗಿರುವ ಕತರ್ನು ನನ್ನ ಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಎಬಿ್ಬ ಸುವನು; ಆತನು ಹೇಳುವ ಎ ಾ್ಲ ಾತುಗಳಿಗೆ
ನೀವು ಕಿವಿಗೊಡಬೇಕು. 23 ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಾತನು್ನ ಕೇಳದಿರುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು
24
ನಮ್ಮ ಜನರೊಳಗಿಂದ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಗುವನು’ ಎಂಬುದೇ.
ಇದಲ್ಲದೆ
ಸಮುವೇಲನೂ, ಅವನ ತರು ಾಯ ಬಂದು ಪ್ರ ಾದಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಸಹ
ಈಗಿನ ದಿನಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿರುವರು. 25 ನೀವು ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಶಿಷ ್ಯರು,
ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸಂಗಡ
ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ
ಾಧ್ಯರೂ
ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆತನು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ‘ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯ ಮೂಲಕ ಭೂಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ
ಕುಲದವರಿಗೂ ಆಶೀ ಾರ್ದವುಂಟಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡನ ಾ್ಲ. 26
ದಲು ನಿಮ ಾಗಿಯೇ ದೇವರು ತನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ
ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠಪಡಿಸಿ ಈತನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನನು್ನ ಅವನವನ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಗಳಿಂದ
ತಿರುಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

4

ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಪೇತ್ರ
ೕ ಾನರು
ಅ ಸ್ತಲರು ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ
ಾಜಕರೂ,
ದೇ ಾಲಯದ ಅಧಿಪತಿಯೂ, ಸದು್ದ ಾಯರೂ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಬಂದರು.
2 ಯೇಸುವಿನ ದೃ ಾ್ಟಂತದಿಂದ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರು ಾ್ಥನ ಾಗುವುದೆಂದು ಅ
ಸ್ತಲರು
3
ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಅವರನು್ನ
ಹಿಡಿದು ಆಗಲೇ ಾಯಂ ಾಲ ಾದ್ದದರಿಂದ ಮರುದಿನದವರೆಗೆ ಾವಲಲಿ್ಲಟ ್ಟರು.
4 ಆದರೆ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿದವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ನಂಬಿದರು; ಗಂಡಸರ ಸಂಖೆ್ಯ ಸು ಾರು
ಐದು ಾವಿರಕೆ್ಕ ಏರಿತು.
5 ಮರುದಿನ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ, ಹಿರಿಯರೂ,
ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ
6
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದರು.
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ನ ನೆಂಬ
ಮ ಾ ಾಜಕನೂ,
ಾಯಫನೂ,
ೕ ಾನನೂ,
ಅಲೆ ಾ್ಸಂದ್ರ ನೂ,
ಮ ಾ ಾಜಕನ ಸಂಬಂಧಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರು. 7 ಇವರು ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ
ೕ ಾನನು್ನ
ನಡುವೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ “ನೀವು
ಾವ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಮತು್ತ
ಾರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಇದನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಕೇಳಲು, 8 ಪೇತ್ರ ನು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಭರಿತ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ;
“ಅಧಿ ಾರಿಗಳೇ, ಹಿರಿಯರೇ, 9 ಒಬ್ಬ ಅಂಗಹೀನನಿಗೆ ಆದ ಉಪ ಾರದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಯಿತು ಎಂಬು ಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಈ
1
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ಹೊತು್ತ ವಿಚಾರಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.
ನೀವು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸಿದಂತಹ ಮತು್ತ ದೇವರು
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದಂತಹ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಈ
ಮನುಷ ್ಯ ನು ೌಖ್ಯ ಹೊಂದಿದದವ ಾಗಿ ನಿಮೆ್ಮದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ನೀವು ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿದಿರಲಿ.
11 “ಮನೆಕಟು್ಟ ವವ ಾದ ನೀವು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟಕಲೆ್ಲೕ ಆತನು; ಆತನೇ ಬಹು
12 ಬರಬೇ ಾದ ರಕ್ಷಣೆಯು ಇ ಾ್ನರಲಿ್ಲಯೂ
ಮುಖ್ಯ ಾದ ಮೂಲೆಗ ಾ್ಲದನು.
ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ; ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಆ ಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಮ ಾ ವ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
13 ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ
ೕ ಾನನು್ನ ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ನೋಡಿ ಅವರು ಾಸ್ತ ್ರ ಾ್ಯ ಸ ಾಡದ ಾ ಾನ್ಯರೆಂದು ತಿಳಿದು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.
14 ಇವರು ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರೆಂದು ಗುರುತು ಹಿಡಿದರು. ಮತು್ತ ೕಮ
ಹೊಂದಿದ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಅವರ ಸಂಗಡ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ
ಏನೂ
ಾತ ಾಡ ಾರದೆ ಇದ್ದರು. 15 ಆ ಮೇಲೆ ಸಭೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ
ಹೋಗಿರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಟು್ಟ,, 16 “ಇವರನು್ನ ಾವೇನು ಾಡೋಣ? ಬಹು
ಅಪರೂಪ ಾದ ಒಂದು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವು ಇವರ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನಡೆಯಿತೆಂಬುದು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗಿದೆ, ಅದನು್ನ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.
17 ಆದರೆ ಇದು ಜನರಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಹರಡದಂತೆ ಮುಂದೆ ಆ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರನು್ನ
ಎತಿ್ತ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
ಾರ ಸಂಗಡಲೂ
ಾತ ಾಡ ಾರದೆಂದು ಅವರನು್ನ
ಬೆದರಿಸೋಣ ಎಂಬು ಾಗಿ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಆಲೋಚನೆ
ಾಡಿಕೊಂಡರು.”
18 ಆಗ ಅವರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರನು್ನ ಎಲೂ್ಲ ಎತ್ತ ಾರದು
ಾಗು
ಉಪದೇಶ ಾಡ ಾರದು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟರು. 19 ಅದಕೆ್ಕ
ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ
ೕ ಾನನು್ನ; ಅವರಿಗೆ “ದೇವರ
ಾತನು್ನ ಕೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ನಿಮ್ಮ
ಾತನು್ನ ಕೇಳುವುದು ಸರಿಯೇ? ಅದು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಾ್ಯಯ ೕ? ನೀವೇ
ತೀಪುರ್
ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; 20 ಾವಂತೂ ಕಂಡು ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ಹೇಳದೆ ಇರ ಾರೆವು”
21 ನಡೆದಿದ್ದ ಸೂಚಕ
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
ಾಯರ್ಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಜನರೆಲ್ಲರು
ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಾರಣ ಅವರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸಭೆಯವರು ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ
ದಂಡಿಸತಕ್ಕ ಉ ಾಯವನು್ನ ಾಣದೆ ಅವರನು್ನ ಇನ್ನಷು್ಟ ಬೆದರಿಸಿ ಬಿಟು್ಟ ಬಿಟ್ಟರು. 22 ಈ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ದಿಂದ ಸ್ವ ಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಿದ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ
ವಯ ಾ್ಸ ಗಿತು್ತ.
23 ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಸ್ವಂತ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಖ್ಯ
ಾಜಕರೂ
24
ಹಿರಿಯರೂ ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ
ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅವರು ಕೇಳಿ
ಏಕಮನಸು್ಸ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿ ದೇವರನು್ನ ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದರು;,
“ಕತರ್ನೇ, ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನೂ್ನ, ಸಮುದ್ರ ಗಳನೂ್ನ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿ ಾತನೇ, 25 ನೀನು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದ
ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ ಾವೀದನ ಾಯಿಂದ,
“ ‘ಅನ್ಯ ಜನಗಳು ಏಕೆ ಆಕೊ್ರ ೕಶಗೊಂಡರು?
ಜ ಾಂಗಗಳವರು ಏಕೆ ವ್ಯ ಥರ್ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ೕಚಿಸುವರು?
26 ಕತರ್ನಿಗೂ ಆತನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವನಿಗೂ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
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ಭೂಲೋಕದ ಾಜರು, ಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಂತರು,
ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದಿಯಲ್ಲವೇ?
27 ಆ
ಾತಿಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿಯೇ ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಹೆರೋದನೂ,
ಂತ್ಯ
ಪಿ ಾತನೂ, ನೀನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸೇವಕ ಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಅನ್ಯ ಜನರೊಡನೆ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರೊಡನೆ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ
ಸೇರಿಕೊಂಡು, 28 ನಿನ್ನ ಕೈ ಯೂ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವೂ
ದಲು ನೇಮಿಸಿದ್ದನೆ ್ನೕ ನಡಿಸಿದರು.
29 ಕತರ್ನೇ, ಈಗ ನೀನು ಅವರ ಬೆದರಿಕೆಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸೇವಕ ಾದ
ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ರೋಗ ಪರಿ ಾರವೂ, ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳೂ,
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳೂ ಜರಗುವಂತೆ 30 ನಿನ್ನ ಕೈ ಚಾಚುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ, ನಿನ್ನ ಾಸರು, ನಿನ್ನ
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ ಹೇಳುವ ಾಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸು” ಅಂದರು. 31 ಹೀಗೆ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ನೆರೆದಿದ್ದ ಸ್ಥಳವು ನಡುಗಿತು. ಅವರೆಲ್ಲರು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ
ಭರಿತ ಾಗಿ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ ಹೇಳತೊಡಗಿದರು.
ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳು ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಅನುಭೋಗಿಸುತಿ್ತದ್ದರು
ಾ್ರ ಣವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿತು್ತ.
ಾರೂ ತಮ್ಮ
ಸ್ವತ್ತನು್ನ ತನ್ನದು ಎಂದು ಾವಿಸದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನು್ನ ಹುದು ಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
33 ಮತು್ತ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಪುನರು ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಅ
ಸ್ತಲರು ಬಹು ಬಲ ಾಗಿ ಾ
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು; ದೇವರ ದಯವು ಅವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಪೂಣರ್ ಾಗಿತು್ತ. 34 ಅವರಲಿ್ಲ
ಕೊರತೆಪಡುತಿ್ತದ್ದವನೂ ಒಬ್ಬ ನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಲಮನೆಗಳಿದ್ದವರು
ಅವುಗಳನು್ನ ಾರಿ ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ತಂದು 35 ಅ ಸ್ತಲರ ಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಇಡುತಿ್ತದ್ದರು; ಅದನು್ನ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೆ ಅವನವನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಂಚಿ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.
36 ಈ ಪ್ರ ಾರ
ಾಡಿದವರೊಳಗೆ ಕುಪ್ರ ದಿ ್ವೕಪದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಲೇವಿಯ ಾಗಿದ್ದ
ೕಸೇಫನೆಂಬವನು ಒಬ್ಬ ನು.
ಅವನಿಗೆ ಅ ಸ್ತಲರು
ಾನರ್ಬ ಎಂದು
37 ಅವನು ತನಗಿದ್ದ
ಹೆಸರಿಟಿ್ಟದ್ದರು, ಅಂದರೆ ಧೈ ಯರ್ ಾಯಕ ಎಂದಥರ್.
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾರಿ ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ತಂದು ಅ ಸ್ತಲರ ಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು.
32 ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ನಂಬಿದವರ ಹೃ ದಯವೂ,

5
ಅನನೀಯ ಮತು್ತ ಸಪೆ್ಫ ೖ ರಳು

1 ಅನನೀಯನೆಂಬ

ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಪೆ್ಫ ೖ ರ ಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು
ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಾರಿ 2 ಹೆಂಡತಿಯ ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದ ಅದರ ಕ್ರ ಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಾಗವನು್ನ ಬಚಿ್ಚಟು್ಟಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಾಗವನು್ನ ತಂದು ಅ ಸ್ತಲರ ಾದಗಳ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟ ನು. 3 ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು; “ಅನನೀಯನೇ, ನೀನು ಆ ಹೊಲದ ಕ್ರ ಯದಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಬಚಿ್ಚಟು್ಟಕೊಂಡು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನನು್ನ ವಂಚಿಸುವಂತೆ ಸೈ ಾನನು ನಿನ್ನ
ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಏಕೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿ? 4 ಆ ಆಸಿ್ತ
ದಲು ನಿನ್ನ ಾಗಿಯೇ ಇತ್ತಲ್ಲವೇ.
ಾರಿದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಹಣವು ನಿನ್ನ ಅಧೀನದಲೆ್ಲೕ ಇತ್ತಲ್ಲವೇ, ನೀನು ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ
ನಿನ್ನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ
ೕಚಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ ಏಕೆ? ನೀನು ಸು ಾ್ಳಡಿದು್ದ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗಲ್ಲ,
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ದೇವರಿಗೆ” ಅಂದನು.
ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಅನನೀಯನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ
ಬಿದು್ದ ಾ್ರ ಣಬಿಟ್ಟ ನು; ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮ ಾ ಭಯ ಉಂಟಾಯಿತು. 6 ಆಗ
ೌವನಸ್ಥರು ಎದು್ದ ಅವನ ಶವವನು್ನ ವಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
7 ಇ ಾದ ಸು ಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯು ನಡೆದ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಒಳಗೆ ಬಂದಳು. 8 ಪೇತ್ರ ನು ಆಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿ, “ನೀವು
ಆ ಹೊಲವನು್ನ
ಾರಿದು್ದ ಇಷೆ್ಟೕ ಹಣಕೊ್ಕೕ? ನನಗೆ ಹೇಳು” ಎಂದು ಕೇಳಲು
ಆಕೆಯು, “ ೌದು, ಇಷ್ಟಕೇ್ಕ ” ಅಂದಳು. 9 ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು ಆಕೆಗೆ, “ನೀವಿಬ್ಬರೂ
ಕತರ್ನ ಆತ್ಮ ನನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಏಕೆ ಒಡಂಬಟಿ್ಟರಿ? ಅಗೋ, ನಿನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದವರು ಬಂದು ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಾಲಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ನೂ್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಕೂಡಲೆ ಆಕೆಯು ಅವನ ಾದಗಳ ಮುಂದೆ
ಬಿದು್ದ ಾ್ರ ಣಬಿಟ್ಟಳು. ಆ ೌವನಸ್ಥರು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಆಕೆಯು ಸತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು

ಆಕೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗಂಡನ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಹೂಣಿಟ್ಟರು. 11 ಮತು್ತ ಸವರ್
ಸಭೆಯವರೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಭಯ ಾ್ರಂತ ಾದರು.
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳು ಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳು

12

ಇದಲ್ಲದೆ ಅ ಸ್ತಲರ ಕೈ ಯಿಂದ ಅನೇಕ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳೂ,
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳೂ ಜನರೊಳಗೆ ನಡೆಯು ಾ್ತ ಇದ್ದವು.
ಮತು್ತ ಎಲ್ಲರು
13 ಅವರ
ಒಗ್ಗಟಾ್ಟ ಗಿ ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಂಟಪದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುತಿ್ತದ್ದರು.
ತೆಯಲಿ್ಲರುವುದಕೆ್ಕ ಉಳಿದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಧೈ ಯರ್ವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಜನರು
ಅವರನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೊಂ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 14 ಮತು್ತ ಇನು್ನ ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಪುರುಷರು ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ ಅವರ ಮಂಡಳಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
15 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ರೋಗಿಗಳನು್ನ ದೋಲಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ,
ಾಸಿಗೆಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ ಇಟು್ಟ ಪೇತ್ರ ನು ಾದು ಹೋಗು ಾಗ, ಅವನ ನೆರ ಾದರೂ ಕೆಲವರ
ಮೇ ಾದರೂ ಬೀಳಲಿ ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಬೀದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.
16 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಊರುಗಳ ಜನರು ಸಹ ರೋಗಿಗಳನೂ್ನ,
ದೆವ್ವ ಪೀಡಿತರನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು; ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಗುಣಮುಖ ಾಗುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅ

ಸ್ತಲರಿಗೆ ಆದ ಹಿಂಸೆ
ಮ ಾ ಾಜಕನೂ, ಸದು್ದ ಾಯರ ಮತಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾದ ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಎದು್ದ, 18 ಅಸೂಯೆ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ
ಹಿಡಿದು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು. 19 ಆದರೆ ಕತರ್ನ ದೂತನು ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಸೆರೆಮನೆಯ
ಾ್ವರಗಳನು್ನ ತೆರೆದು ಅವರನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, 20 “ನೀವು ಹೋಗಿ,
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಜೀವ ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿರಿ”
ಅಂದನು.
21 ಅದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಅವರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲಿ್ಲಯೇ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿದರು. ಇತ್ತ ಮ ಾ ಾಜಕನೂ, ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರೂ
ಬಂದು ಹಿರೀಸಭೆಯನೂ್ನ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿ, ಅವರನು್ನ
ಕರತರುವುದಕೆ್ಕ ಓಲೇ ಾರರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 22 ಓಲೇ ಾರರು ಹೋಗಿ
17 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ
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23 “ಸೆರೆಮನೆಯು

ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಣದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು,
ಭದ್ರ ಾಗಿ
ಮುಚಿ್ಚರುವುದನೂ್ನ, ಾವಲು ಾರರು ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನೂ್ನ ಕಂಡೆವು;
ಆದರೆ ತೆರೆ ಾಗ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬರನೂ್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 24 ದೇ ಾಲಯದ
ಅಧಿಪತಿಯೂ, ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಇದರಿಂದ ಏನು
ಪರಿಣಾಮ ಾದೀತೋ ಎಂದು ಕಳವಳಗೊಂಡರು.
25 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಬಂದು; “ಅಗೋ, ನೀವು ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲಟಿ ್ಟದ್ದ ಆ ಮನುಷ ್ಯರು
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂದು” ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು. 26 ಆಗ ಸೈ ನ ್ಯ ದ ಅಧಿ ಾರಿಯು ಓಲೇ ಾರರ ಸಂಗಡ ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಆದರೆ ತಮಗೆ ಜನರು ಕಲೆ್ಲಸೆ ಾರೆಂದು ಹೆದರಿ ಅವರನು್ನ
ಹಿಂಸಿಸಲಿಲ್ಲ. 27 ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಕರತಂದು ಹಿರೀಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಲು
ಮ ಾ ಾಜಕನು ಅವರನು್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡು ಾ್ತ, 28 “ನೀವು ಈ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಉಪದೇಶ ಾಡಲೇ ಾರದೆಂದು ಾವು ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟ ಪ ್ಪ ಣೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೇ? ಆದರೂ
ನೀವು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಉಪದೇಶದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದಿರಿ, ಮತು್ತ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ
ರಕ್ತಕೆ ್ಕ ಾವೇ ಹೊಣೆ ಾರರು ಎಂದು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಜ ಾ ಾ್ಧರರ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಲು ನೀವು
ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 29 ಪೇತ್ರ ನೂ ಉಳಿದ ಅ ಸ್ತಲರೂ
ಅವರಿಗೆ, “ ಾವು ಮನುಷ ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕ ಾ್ಲ.
30 ನೀವು ಮರದ ಕಂಬಕೆ್ಕ ತೂಗ ಾಕಿ ಕೊಂದ ಯೇಸುವನು್ನ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರು
ಎಬಿ್ಬ ಸಿದನು. 31 ದೇವರು ಆತನನೆ್ನೕ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಾನ ಾಂತರವನೂ್ನ,
ಾಪಕ್ಷ ಾಪಣೆಯನೂ್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನನು್ನ ಪ್ರ ಭುವ ಾ್ನ ಗಿಯೂ,*
ರಕ್ಷಕ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಬಲಗೈ ಯಿಂದ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಏರಿಸಿದನು. 32 ಈ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ
ಾವು ಾ
ಾಗೂ ದೇವರು ತನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವವರಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ಾ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗಮಲಿಯೇಲನ ಸಮಥರ್ನೆ
ಸಭಿಕರು ಈ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ೌದ್ರ ಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು
ಆಲೋಚಿಸಿದರು. 34 ಆದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಂದ ೌರವಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ಧಮರ್ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಾದ
ಗಮಲಿಯೇಲನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಫರಿ ಾಯನು ಹಿರೀಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದನಿಂತು ಈ
ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತು್ತ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟ ನು.
35 ಅನಂತರ ಸಭೆಯವರಿಗೆ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರೇ, ನೀವು ಈ ಮನುಷ ್ಯರ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ನಿ ಾರ್ರದ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ.
36 ಇದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ಥೈ ದನು ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ನು ಎದು್ದ ಾನೊಬ್ಬ ಮ ಾಪುರುಷನೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಂಡನು. ಅವನ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಸು ಾರು ಾನೂರು ಜನರು ಸೇರಿಕೊಂಡರು,
ಅವನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ನು, ಮತು್ತ ಅವನನು್ನ ನಂಬಿದವರೆಲ್ಲರು ಚದರಿಸಲ್ಪಟು್ಟ
ಇಲ್ಲ ಾದರು. 37 ಅವನ ತರು ಾಯ ಜನಗಣತಿ ಾಲದಲಿ್ಲ ಗಲಿ ಾಯದ ಯೂದನು
ತಿರುಗಿಬೀಳುವುದಕೆ್ಕ ಎದು್ದ, ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ಪಕ್ಷ ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ ಅನೇಕರನು್ನ
ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿದನು. ಅವನೂ ಾಶ ಾದನು, ಮತು್ತ ಅವನನು್ನ ನಂಬಿದವರೆಲ್ಲರು
ಚದರಿಹೋದರು. 38 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ
ನೀವು ಆ ಮನುಷ ್ಯರ ಗೊಡವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ, ಅವರನು್ನ ಬಿಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ
33
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ೕಚನೆಯು ಅಥ ಾ ಈ ಕೆಲಸವು ಮನುಷ ್ಯರಿಂ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾನೇ ಕೆಡುವುದು;
ಅದು ದೇವರಿಂ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ಕೆಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ;
ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡೀರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
40 ಅವರು ಅವನ
ಾತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, ಹೊಡಿಸಿ
ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿ ಾತ ಾಡಲೇ ಾರದೆಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟು್ಟ ಅವರನು್ನ
41 ಅ
ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು.
ಸ್ತಲರು ಾವು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ
ಅವ ಾನಪಡುವುದಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯರೆನಿಸಿಕೊಂಡೆವೆಂದು
ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.
42 ಹಿರೀಸಭೆಯ
ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ, ಪ್ರ ತಿದಿನ ಎಡೆಬಿಡದೆ
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಮನೆಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಉಪದೇಶ ಾಡು ಾ್ತ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಾದ
ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಶುಭವತರ್ ಾನವನು್ನ ಾರು ಾ್ತ ಇದ್ದರು.
39

6
ಸೇ ಾ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಏಳು ಮಂದಿಯನು್ನ ನೇಮಿಸಿದು್ದ
ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಶಿಷ ್ಯರು ಹೆಚು್ಚ ಾ್ತ ಬರ ಾಗಿ ಅವರೊಳಗೆ ಗಿ್ರ ೕಕ್ ಾಷೆಯವರು
ಇಬಿ್ರ ಯ ಾಷೆಯವರ ಮೇಲೆ ದೂರು ನೀಡು ಾ್ತ ಅನುದಿನದ ಉಪಚಾರದಲಿ್ಲ
ನಮ್ಮ ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಸರಿ ಾಗಿ ಪ ಾಂಬರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಗೊಣಗುಟಿ್ಟದರು.
2 ಆಗ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ
ಸ್ತಲರು ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸಿ, “ ಾವು
ದೇವರ
ಾಕೊ್ಯ ೕಪದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಉಪಚಾರ ಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲವ ಾ್ಲ.
3 ಆದುದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ, ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಭರಿತರೂ,
ಾನಸಂಪನ್ನರೂ ಮತು್ತ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾ ಯನು್ನಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಏಳು ಮಂದಿಯನು್ನ ನಿ ್ಮಳಗಿಂದ ನೋಡಿ
4
ಆರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಅವರನು್ನ ಈ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ನೇಮಿಸುವೆವು.
ಾ ಾದರೋ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನೂ್ನ,
ಾಕೊ್ಯ ೕಪದೇಶವನೂ್ನ
ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗಿರುವೆವು”
5 ಈ
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಾತು ಸವರ್ರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ತೋಚಿತು.
ಅವರು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಭರಿತರೂ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದವರೂ ಆದ ಸೆ್ತಫನ, ಫಿಲಿಪ್ಪ,
್ರ ಖೋರ, ನಿಕನೋರ, ತಿ ೕನ, ಪಮೇರ್ನ, ಯೆಹೂದ್ಯ ಮ ಾವಲಂಬಿ ಾದ
ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯ ದ ನಿಕೊ ಾಯ ಎಂಬುವವರನೂ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅ ಸ್ತಲರ
ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. 6 ಅ ಸ್ತಲರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡಿ ಆ
ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದರು.
7 ದೇವರ
ಾಕ್ಯ ವು ಪ್ರ ಬಲ ಾಯಿತು; ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆಚು್ಚ ಾ್ತ ಬಂದಿತು.
ಾಜಕರಲಿ್ಲಯೂ ಬಹುಜನರು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಗೆ
ಒಳ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂದರು.
1

ಸೆ್ತಫನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದು್ದ
ಸೆ್ತಫನನು ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯಿಂದಲೂ, ಬಲದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿ
ಜನರಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ, ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಾಡು ಾ್ತ
9
ಇದ್ದನು.
ಆದರೆ ಲಿಬೆತೀರ್ನರೆಂಬವರ ಸ ಾಜಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಕುರೇನ್ಯ ದವರು
ಮತು್ತ ಅಲೆ ಾ್ಸಂದಿ್ರ ಯದವರು, ಕಿಲಿಕ್ಯ ಮತು್ತ ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಗಳಿಂದ ಬಂದವರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಎದು್ದ ಸೆ್ತಫನನ ಸಂಗಡ ತಕರ್ ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 10 ಅವನ ಾತಿನಲಿ್ಲ
8
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ಕಂಡುಬರುತಿ್ತದ್ದ ಾನವನೂ್ನ, ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಎದುರಿಸ ಾರದೆ ಹೋದರು.
11 ಆಗ ಅವರು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ, “ಇವನು
ೕಶೆಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ, ದೇವರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ ದೂಷಣೆಯ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆವೆಂದು” ಹೇಳಿರಿ
ಎಂದು ಕೆಲವರನು್ನ ಮನ ಲಿಸಿದರು. 12 ಅವರು ಜನರನೂ್ನ, ಹಿರಿಯರನೂ್ನ,
ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳನೂ್ನ ಪ್ರ ಚೋದಿಸಿದರು ಮತು್ತ ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು, ಎಳೆದುಕೊಂಡು,
ಹಿರೀಸಭೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಸುಳು್ಳ ಾ ಗಳನು್ನ
ಕರತಂದು ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. 13 ಆ ಾ ಗಳು, “ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ
ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸುತಿ್ತಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 14 ಆ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ,
ೕಶೆ ನಮಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವ ಆಚಾರಗಳನು್ನ ಬೇರೆ
ಾಡುವನೆಂಬು ಾಗಿ
ಇವನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ” ಅಂದರು. 15 ಆಗ ಹಿರೀಸಭೆಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ನೋಡಲು ಅವನ ಮುಖವು ದೇವದೂತನ
ಮುಖದಂತೆ ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು.

7
ಸೆ್ತಫನನ ಬೋಧನೆ
ಆಗ ಮ ಾ ಾಜಕನು, “ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಸತ್ಯ ೕ?”
ಎಂದು
2
ಸೆ್ತಫನನನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವನು, “ಸಹೋದರರೇ, ತಂದೆಗಳೇ, ಕೇಳಿರಿ.
ನಮ್ಮ
ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನು
ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿದ್ದಕಿ ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ
ಮೆಸೊ
ಾಮ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು;
3 ‘ನೀನು, ನಿನ್ನ ಸ್ವದೇಶವನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಬಂಧುಬಳಗವನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾನು ತೋರಿಸುವ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋಗು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
1

“ಆಗ ಅವನು ಕಲಿ್ದೕಯರ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ,
ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ತಂದೆ ಸತ್ತಮೇಲೆ, ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ನೀವು ಈಗ
ಾಸ ಾಗಿರುವ ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡಿದನು. 5 ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಾಲಿಡುವಷು್ಷ ್ಟ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಡದೆ ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲದಿರು ಾಗ ನೀನಿರುವ
ದೇಶವನು್ನ ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ ನಂತರ ಬರುವ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೂ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಡುವೆನೆಂದು
6 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ‘ನಿನ್ನ
ಅವನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು.
ಸಂ ಾನದವರು ಅನ್ಯ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿಗ ಾಗಿರುವರು.
ಆ ಅನ್ಯ ದೇಶದವರು
ಅವರನು್ನ ಾಸರ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಾನೂರು ವಷರ್ಗಳ ತನಕ ಕೂ್ರರ ಾಗಿ
ನಡಿಸುವರು.’ 7 ಮತು್ತ ‘ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರು ಾಸ ಾಗಿ ಸೇವೆಸಲಿ್ಲಸುವ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ
ಾನೇ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆನು. ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೊರಟುಬಂದು ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
8 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಅವನ ಸಂಗಡ
ನನ್ನ ನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವರು’ ಎಂಬುದೇ.
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕೆ್ಕ ಗುರು ಾಗಿ ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು.
ಅದಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಇ ಾಕನನು್ನ ಪಡೆದು ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಅವನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿದನು. ಮುಂದೆ ಇ ಾಕನು
ಾಕೋಬನನು್ನ ಪಡೆದನು,
ಾಕೋಬನು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಪಡೆದನು.
4

ಸ್ತಲರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು 7:9

ಅ

261

ಅ

ಸ್ತಲರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು 7:26

“ಪೂವಿರ್ಕರು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚಿ್ಚ ನಿಂದ
ೕಸೇಫನನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶಕೆ್ಕ ಾರಿಬಿಟ್ಚರು.
ಅಲಿ್ಲ ದೇವರು ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದ, 10 ಅವನಿಗೆ ಬಂದ ಎ ಾ್ಲ ಕಷ್ಟ ಗಳಿಂದ
ಅವನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನ ಸಮು್ಮ ಖದಲಿ್ಲ ದಯೆಗೆ
ಾತ್ರ ನೂ, ಾನವುಳ್ಳವನೂ ಆಗಿರುವಂತೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದನು. ಫರೋಹನು ಅವನನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ಮೇಲೆಯೂ, ತನ್ನ ಅರಮನೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿದನು.
11 “ಆಗ ಐಗುಪ್ತ ಮತು್ತ ಾ ಾನ್ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಬರ ಾಲ ಬಂದು
ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂಕಟ ಾಯಿತು; ಅಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಆ ಾರ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.
12 ಆದರೆ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ದವಸ ಾನ್ಯ ಉಂಟೆಂಬುದನು್ನ
ಾಕೋಬನು ಕೇಳಿ,
ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ
ದಲ ಾರಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 13 ಅವರು ಎರಡನೆಯ
ಾರಿ ಬಂ ಾಗ
ೕಸೇಫನು ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ತನ್ನ ಗುರುತು ಸಿಕು್ಕವಂತೆ
ಾಡಿದನು. ಮತು್ತ
ೕಸೇಫನ ವಂಶವು ಫರೋಹನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿತು.
14 ಆ ಮೇಲೆ
ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಾಕೋಬನನೂ್ನ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ
ಬಂಧುಬಳಗವನೂ್ನ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಎಪ್ಪತೆ ದು ಮಂದಿಯನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆಸಿಕೊಂಡನು.
15
ಾಕೋಬನು ಐಗುಪ್ತದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದು. ಅಲಿ್ಲ ಅವನೂ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರೂ
ತೀರಿಹೋದರು. 16 ಅವರನು್ನ ಶೇಕೆಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಹ ೕರನ
ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ ಾಧಿ
ಳಗೆ
ಇಟ್ಟರು.
9

“ಆದರೆ ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ
ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ್ದ
ಾಲವು
ಸಮೀಪಿಸುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚ ಬಹಳ ಾದರು.
18 ಕಡೆಗೆ
ೕಸೇಫನನು್ನ ಅರಿಯದ ಬೇರೊಬ್ಬ ಅರಸನು ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ಬಂದನು.
19 ಈ ಅರಸನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕುಯುಕಿ್ತಯನು್ನ
ೕಚಿಸಿ
ಅವರ ಕೂಸುಗಳನು್ನ ಜೀವದಿಂದುಳಿಸ ಾರದೆಂದು ಹೊರಗೆ
ಾಕಿಸಿ, ನಮ್ಮ
20 ಆ ಸಮಯದಲೆ್ಲೕ
ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಕೂ್ರರ ಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಿಸನು.
ೕಶೆಯು
ಹುಟಿ್ಟದನು.
ಅವನು ದಿವ್ಯ ಸುಂದರ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಾಕಲ್ಪಟ ್ಟ ನು. 21 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಾಕಿ ಾಗ,
ಫರೋಹನ ಮಗಳು ಅವನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮಗ ಾಗಿ ಾಕಿದಳು.
22
ೕಶೆಯು ಐಗುಪ್ತದೇಶದವರ ಸವರ್ವಿದೆ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ
ಾತುಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಮಥರ್ ಾದನು.
17

“ಅವನಿಗೆ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ವಯಸು್ಸ ತುಂಬು ಾ್ತ ಇರಲು, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ತನ್ನ ಸಹೋದರರನು್ನ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯು ಅವನ
ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟತು. 24 ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗುವುದನು್ನ ಅವನು
ನೋಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ರ ಯಕೊಟು್ಟ ಪೀಡಿಸುವ ಐಗುಪ ನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಾಕಿ
ಮುಯಿ್ಯ ಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿದನು. 25 ಹೀಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡು ಾ್ತನೆಂಬುದು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಿಳಿದುಬರುವುದೆಂದು
ಾವಿಸಿದನು; ಆದರೆ ಅವರು ಾಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 26 ಮರುದಿನ ಾವು ಾವೇ
ಹೊಡೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರು ಾಗ ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಬಂದು, ‘ಜನರೇ, ನೀವು
ಸಹೋದರರಲ್ಲವೇ, ನೀವೇಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ?’ ಎಂದು ಹೇಳಿ
23
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ಅವರನು್ನ ಸ ಾ ಾನ ಪಡಿಸಲು ಬಂದನು.
27 “ಆದರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಕುಲದವನಿಗೆ ಅ ಾ್ಯ ಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವನು, ‘ನಿನ್ನ ನು್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಅಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಇಟ್ಟ ವರು
ಾರು? 28 ನಿನೆ್ನ
ಆ ಐಗುಪ ನನು್ನ ಕೊಂದಂತೆ ನನ್ನ ನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕ
ೕ?’ ಎಂದು ಅವನನು್ನ
29
ನೂಕಿಬಿಟ್ಟ ನು.
ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ
ೕಶೆಯು ಓಡಿಹೋಗಿ ಮಿ ಾ್ಯ ನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾಸಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.
30 “ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ದೇವದೂತನು ಸೀ ಾಯಿಬೆಟ್ಟದ
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಮುಳಿ್ಳನ
ದೆ
ಳಗೆ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 31
ೕಶೆಯು ಅದನು್ನ ಕಂಡು ಆ ನೋಟಕೆ್ಕ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ
ಇದೇನೆಂದು, ಅದನು್ನ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಹತಿ್ತರ ಬರಲು, 32 ‘ ಾನು
ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ, ಅಬ್ರ ಾಮ ಇ ಾಕ
ಾಕೋಬರ ದೇವರು’ ಎಂಬ ಕತರ್ನ
ಶಬ್ದವುಂಟಾಯಿತು.
ಆಗ
ೕಶೆಯು ನಡುಗು ಾ್ತ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ
ಧೈ ಯರ್ವಿಲ್ಲದವ ಾದನು. 33 ಮತು್ತ ಕತರ್ನು ಅವನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಾಲಿನ ಕೆರಗಳನು್ನ
ತೆಗೆ; ನೀನು ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಥಳವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ. 34 ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ
ಜನರ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ನೋಡೇ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಅವರ
ರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರನು್ನ
ಬಿಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ; ಈಗ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಾ’
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
35 “ಅವರು
ಾವ
ೕಶೆಯನು್ನ ಬೇಡವೆಂದು ನಿ ಾಕರಿಸಿ ‘ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಅಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಇಟ್ಟ ವರು
ಾರು?’ ಎಂದು
ಕೇಳಿದರೋ, ಅವನನೆ್ನೕ ದೇವರು
ದೆಯಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ದೂತನ ಕೈ ಯಿಂದ
ಅಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ,
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವವನ ಾ್ನ ಗಿಯೂ
ನೇಮಿಸಿದನು.
36 ಅವನೇ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲಯೂ, ನಲವತು್ತ ವಷರ್
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ, ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಸೂಚಕ
ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಾಡು ಾ್ತ ಅವರನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದನು.
37 “ಆ
ೕಶೆಯೇ, ‘ದೇವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ನಿ ್ಮಳಗೆ ಎಬಿ್ಬ ಸುವನು’ ಎಂದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 38 ಅವನೇ ಸೀ ಾಯಿಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ, ತನೊ್ನಡನೆ
ಾತ ಾಡಿದ
ದೇವದೂತನಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸಭೆ
ಳಗೆ ಇದು್ದ
ಜೀವಕರ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವನು ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
39 “ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಅವನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ
ಅವನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟು್ಟ, ಪುನಃ ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಮನಸಿ್ಸಟ ್ಟರು.
40 “ಅವರು ಆರೋನನಿಗೆ, ‘ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಆ
ೕಶೆಯು ಏ ಾದನೋ ಗೊತಿ್ತಲ,್ಲ ಆದುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮುಂ ಾಗಿ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ಾಡಿಕೊಡು’ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 41 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಅವರು ಒಂದು ಬಸವನನು್ನ ಾಡಿ ಆ ವಿಗ್ರ ಹಕೆ್ಕ ಬಲಿಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ ತಮ್ಮ ಕೈ ಗಳಿಂದ
ನಿಮಿರ್ಸಿದ ವಸು್ತವಿನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸ ಪಟ್ಟರು. 42 ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿ,
ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಣಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಬಿಟ್ಟ ನು. ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವುದೇನಂದರೆ,
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“ ‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ನೀವು
ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲದ್ದ ನಲವತು್ತ ವಷರ್
ನನಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ, ಬಲಿಗಳನೂ್ನ
ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದಿ್ದರೋ? ಇಲ್ಲವ ಾ್ಲ;
43 ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ನೀವು ಆ ಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು
ಾಡಿಕೊಂಡ ಮೂತಿರ್ಗಳನು್ನ
ಅಂದರೆ
ಲೋಖನ ಗು ಾರವನೂ್ನ
ರೆಫಾನ್ ದೇವತೆಯ ನಕ್ಷತ್ರರೂಪವನೂ್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದಿ್ದರ ಾ್ಲ.
ಆದುದರಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ ಆಚೆಗೆ
ಗಡಿ ಾರು ಾಡುವೆನು’ ಎಂಬುದೇ ಆಗಿದೆ.
44 “ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರವು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಇತು್ತ.
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿದವನು, ನೀನು ನೋಡಿದ
ಾದರಿಯ
ಪ್ರ ಾರವೇ ಅದನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು. 45 ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅದನು್ನ
ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಂದ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ಬಂದು ದೇವರು ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂ ಾಗ
ಆ ಗು ಾರವನು್ನ ಕೂಡ ತಂದರು.
ಅದು ಾವೀದನ ಾಲದವರೆಗೂ ಅಲೆ್ಲೕ
46
ಇತು್ತ.
ಾವೀದನು ದೇವರ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ಕೃ ಪೆ ಹೊಂದಿ
ಾಕೋಬನ
ವಂಶದವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಗಬೇಕೆಂದು
47 ಆದರೆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದವನು
ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.
ಸೊಲೊ ೕನನು. 48 ಆದರೂ ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯರ ಕೈ ಯಿಂದ
ಕಟಿ್ಟದ ನಿ ಾಸಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವವನಲ್ಲ.
49 “ ‘ಆ ಾಶವು ನನಗೆ ಸಿಂ ಾಸನ,
ಭೂಮಿಯು ನನ್ನ ಾದಗಳಿಗೆ ಪೀಠ;
ನೀವು ನನಗೆ ಎಂಥ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಡುವಿರಿ?
ನನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸ್ಥಳವು ಾವುದು?
50 ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನನ್ನ ಕೈ ಯೇ ನಿಮಿರ್ಸಿತ ಾ್ಲ
ಎಂಬು ಾಗಿ ಕತರ್ನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿಯು ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.
51 “ಹಠ ಾರಿಗಳೇ, ಮನಶುದಿ್ಧಯೂ, ಕಣರ್ಶುದಿ್ಧಯೂ ಇಲ್ಲದವರೇ, ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ ನೀವೂ
ಾ ಾಗಲೂ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ
ನಡೆಯುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 52 ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಹಿಂಸೆಪಡಿಸದವರು
ಾರಿ ಾ್ದರೆ? ಅವರು ಆ ನೀತಿಸ್ವರೂಪ ಾದ ಕತರ್ನ ಆಗಮನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಮುಂತಿಳಿಸಿದವರನು್ನ ಕೊಂದರು, ನೀವು ಈಗ ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಟು್ಟ
ಕೊಲಿ್ಲಸಿದಿ್ದೕರಿ. 53 ದೇವದೂತರ ಮೂಲಕ ನೇಮಕ ಾದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ನೀವು
ಹೊಂದಿದವ ಾದರೂ ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಸೆ್ತಫನನ ಮೇಲೆ ಕಲೆ್ಲಸೆದದು್ದ
ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು ೌದ್ರ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಲು್ಲ
55 ಆದರೆ ಅವನು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಭರಿತ ಾಗಿ ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ
ಕಡಿದರು.
54

ಸ್ತಲರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು 7:56

ಅ

264

ಅ

ಸ್ತಲರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು 8:11

ನೋಡಿ, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ, ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಯೇಸುವನೂ್ನ
ಕಂಡು; 56 “ಅಗೋ, ಆ ಾಶವು ತೆರೆದಿರುವುದನೂ್ನ, ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ದೇವರ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನೂ್ನ ಾನು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
57 ಆದರೆ ಅವರು ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿ, ಕಿವಿಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು, ಒಟಾ್ಟ ಗಿ
ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ, 58 ಅವನನು್ನ ಊರ ಹೊರಕೆ್ಕ ನೂಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಕಲೆ್ಲಸೆದರು. ಾ ಯವರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ೌಲನೆಂಬ ಒಬ್ಬ
ೌವನಸ್ಥನ ಾಲುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು.
59 ಅವರು ಸೆ್ತಫನನ ಮೇಲೆ ಕಲೆ್ಲಸೆಯು ಾ್ತ ಇರಲು, ಅವನು ಕತರ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಹೇಳಿ, “ಕತರ್ ಾದ, ಯೇಸುವೇ, ನ ಾ್ನತ ್ಮ ವನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೋ” ಎಂದು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿ,
60
ಣ ಾಲೂರಿ, “ಕತರ್ನೇ, ಈ ಾಪವನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಬೇಡವೆಂದು”
ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿದನು.
ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ನಿದೆ್ರ ಹೋದನು.
1

8

ೌಲನಿಗೆ ಅವನ ಕೊಲೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದನು.

ಸಭೆ ಹಿಂಸೆಗೆ ಗುರಿ ಾದದು್ದ ಮತು್ತ ಚದರಿಹೋದದು್ದ
ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಸಭೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಸೆ ಉಂಟಾಯಿತು.
ಅ ಸ್ತಲರು ಹೊರ ಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂ ಾಯ, ಸ ಾಯರ್ ಸೀಮೆಗಳಿಗೆ
ಚದರಿಹೋದರು. 2 ಭಕ್ತ ಾದ ಜನರು ಸೆ್ತಫನನ ದೇಹವನು್ನ ಹೂಣಿಟು್ಟ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ
3 ಆದರೆ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಿದರು.
ೌಲನು ಮನೆಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗಿ್ಗ
ಗಂಡಸರನೂ್ನ ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿಸಿ ಸಭೆಯನು್ನ
ಾಶ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಫಿಲಿಪ್ಪ ನು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ೕಷಿಸಿದು್ದ;
ಾಗು
ಸೀ ೕನನೆಂಬ ಮಂತ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ
4 ಚದರಿಹೋದವರು ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ಹೋಗಿ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುತಿ್ತದ್ದರು. 5 ಫಿಲಿಪ್ಪ ನು
ಸ ಾಯರ್ವೆಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ
ಪ್ರ ಚುರಪಡಿಸಿದನು. 6 ಗುಂ ಾಗಿ ಕೂಡಿದ ಜನಗಳು ಫಿಲಿಪ್ಪ ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ
ಅವನು
ಾಡಿದ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ
7 ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕರೊಳಗಿಂದ ದೆವ್ವ ಗಳು
ಒಮ್ಮ ನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಗಮನಕೊಟ್ಟರು.
ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದವು; ಮತು್ತ ಅನೇಕ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಗಳೂ
ವಿಕ ಾಂಗರು ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದರು. 8 ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಬಹು ಸಂತೋಷವುಂಟಾಯಿತು.
9 ಆದರೆ ಕೆಲವು ಾಲದಿಂದ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಸೀ
ೕನನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಾನು ಏನೋ ಒಬ್ಬ ಮ ಾತ್ಮ ನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿ
ಸ ಾಯರ್ದ ಜನರಲಿ್ಲ ಬೆರಗನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸುತಿ್ತದ್ದನು. 10 ಚಿಕ್ಕವರು
ದಲುಗೊಂಡು
ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ, “ಇವನು ಮ ಾಶಕಿ್ತ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇವರ
ಶಕಿ್ತಯೇ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತ ಅವನಿಗೆ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.
11 ಬಹು ಾಲದಿಂದಲೂ ಅವನ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಗಳಿಗೆ
ಾರುಹೋಗಿದ್ದ ಜನರು
ಇವನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.
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12

ಆದರೆ ಫಿಲಿಪ್ಪ ನು ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಹೆಸರಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಶುಭವತರ್ ಾನವನು್ನ
ಾರಲು ಗಂಡಸರೂ
13
ಹೆಂಗಸರೂ ನಂಬಿ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಆಗ ಸೀ ೕನನೂ
ಕೂಡ ನಂಬಿ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿಲಿಪ್ಪ ನ ಸಂಗಡ
ಾ ಾಗಲೂ ಇದು್ದ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳೂ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳೂ ಆಗುತಿ್ತದು್ದದನು್ನ ನೋಡಿ ಬೆರ ಾಗುತಿ್ತದ್ದನು.
14 ಸ ಾಯರ್ದವರು ದೇವರ
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದ ವತರ್ ಾನವನು್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ಸ್ತಲರು ಕೇಳಿ, ಪೇತ್ರ
ೕ ಾನರನು್ನ ಅವರ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 15 ಇವರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಆ ಜನರಿಗೆ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ವರವು
16 ಏಕೆಂದರೆ
ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡಿದರು.
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ವರವು ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನ ಮೇ ಾದರೂ ಇನೂ್ನ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನವನು್ನ
ಾತ್ರ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು 17 ಅ ಸ್ತಲರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಗಳನಿ್ನಡಲು ಅವರು
18 ಅ
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿದರು.
ಸ್ತಲರು ಕೈ ಗಳನಿ್ನಡುವುದರ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಾನ ಾಗುವುದನು್ನ ಸೀ ೕನನು ಕಂಡು ಹಣವನು್ನ
ತಂದು ಅವರ ಮುಂದಿಟು್ಟ, 19 “ ಾನು
ಾರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಗಳನಿ್ನಡುತೆ್ತೕನೋ ಅವರು
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ವರವನು್ನ ಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನನಗೂ ಕೊಡಿರಿ” ಅಂದನು.
20 ಆದರೆ ಪೇತ್ರ ನು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯು ನಿನ್ನ ಕೂಡ ಾ ಾಗಿಹೋಗಲಿ. ದೇವರ
ವರವನು್ನ ಹಣಕೆ್ಕ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಾವಿಸುತಿ್ತೕ
ೕ? 21 ಈ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ
ನಿನಗೆ ಾಗವೂ ಇಲ್ಲ,
ಾವ ಾಲೂ ಇಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಹೃ ದಯವು ದೇವರ
ಮುಂದೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. 22 ಆದುದರಿಂದ ಈ ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪದಿಂದ
ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೋ ಕತರ್ನು ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನೋ
23 ನೀನು ಕಡು ಕಹಿ
ಏನೋ ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೋ.
ಾದ ದೆ್ವೕಷದಿಂದಲೂ
ಮತು್ತ ವಿಷ ಾರಕ ಾದ ಅನೀತಿಯಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಾನು
ಾಣುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು 24 ಅದಕೆ್ಕ ಸೀ ೕನನು, “ನೀವು ಹೇಳಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಾರದಂತೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಕತರ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
25 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅವರು ಕತರ್ನ
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ
ಮೇಲೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಸ ಾಯರ್ದವರ ಅನೇಕ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿದರು.
ಫಿಲಿಪ್ಪ ನು ಇಥಿ
ೕಪ್ಯ ದವನಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಕತರ್ನ ದೂತನು ಫಿಲಿಪ್ಪ ನಿಗೆ, “ನೀನು ಎದು್ದ ದ ಣದ ಕಡೆಗೆ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಾಜಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು, ಅದು ಅಡವಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 27 ಅವನು ಎದು್ದ ಹೊರಟು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಇಥಿ
ೕಪ್ಯ
ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವನು ಕಂಚುಕಿಯೂ ಇಥಿ
ೕಪ್ಯ ದವರ
ಾಣಿ ಾಗಿದ್ದ ಕಂ ಾಕೆಯ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿ ಾರಿಯೂ ಾಗೂ ಆಕೆಯ ಎ ಾ್ಲ
28 ಅವನು ದೇ ಾ ಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ
ಖಜಾನೆಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನೂ ಆಗಿದ್ದನು.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗು ಾಗ ತನ್ನ ರಥದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಪ್ರ ಾದಿ ಯೆ ಾಯನ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಓದುತಿ್ತದ್ದನು. 29 ದೇವ ಾತ್ಮ ನು ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ,
26
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“ನೀನು ಆ ರಥದ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಡೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
30 ಫಿಲಿಪ್ಪ ನು ಓಡಿಹೋಗಿ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಪ್ರ ಾದಿ
ಾದ ಯೆ ಾಯನ
ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಓದುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಎಲೈ, ನೀನು ಓದುತಿ್ತರುವುದು ನಿನಗೆ
ಅಥರ್ ಾಗುತಿ್ತದೆ
ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 31 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ ಾ ಾದರೂ
ನನಗೆ ಅಥರ್ ತಿಳಿಸಿಕೊಡದ ಹೊರತು ಅದು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದೀತು?” ಎಂದು
ಹೇಳಿ, ನೀನು ರಥವನು್ನ ಹತಿ್ತ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೋ ಎಂಬು ಾಗಿ ಫಿಲಿಪ್ಪ ನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. 32 ಅವನು ಓದುತಿ್ತದ್ದ ಾಸ್ತ ್ರ ವಚನವು ಾವುದೆಂದರೆ,
“ವಧಿಸುವ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯ ಲ್ಪಡುವ ಕುರಿಮರಿಯಂತೆ ಆತನು ಒಯ್ಯ ಲ್ಪಟ ್ಟ ನು;

ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿಯು ಉಣೆ್ಣ ಕತ್ತರಿಸುವವನ ಮುಂದೆ ೌನ ಾಗಿರುವಂತೆ
ಆತನು ಾಯಿ ತೆರೆಯದೆ ೌನ ಾಗಿದ್ದನು.
33 ಆತನಿ ಾದ ಅವ ಾನದ ಾ್ಯ ಯವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಾ್ಯ ಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಆತನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕುರಿ ಾಗಿ ಾರು ವಿವರಿಸಬಲ್ಲರು?
ಆತನ ಜೀವವನು್ನ ಭೂಮಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟರ ಾ್ಲ” ಎಂಬುದೇ.
34 ಕಂಚುಕಿಯು ಈ ವಚನವನು್ನ ಕುರಿತು, “ಪ್ರ ಾದಿಯು ಇದನು್ನ
ಾರ
ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ? ತನ್ನ ನು್ನ ಕುರಿತೋ ಅಥ ಾ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ೕ?”
ದಯ ಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಫಿಲಿಪ್ಪ ನನು್ನ ಕೇಳಲು 35 ಫಿಲಿಪ್ಪ ನು
ಬೋಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗಿ ಅದೇ ವಚನವನು್ನ ಆ ಾರ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ
ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು.
36 ಅವರು
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ನೀರಿರುವ ಜಾಗಕೆ್ಕ ಬಂದರು.
37 ಕಂಚುಕಿಯು, “ಆಗೋ, ನೀರು; ನನಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಡಿ್ಡ ಏನು?”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ರಥವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸು ಎಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಟ್ಟ ನು; 38 ಫಿಲಿಪ್ಪ ನು
ಕಂಚುಕಿಯು ಇಬ್ಬರೂ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಇಳಿದರು. ಫಿಲಿಪ್ಪ ನು ಅವನಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿದನು. 39 ಅವರು ನೀರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಕತರ್ನ ಆತ್ಮ ಫಿಲಿಪ್ಪ ನನು್ನ
ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾಗಿ ಆ ಕಂಚುಕಿಯು ಫಿಲಿಪ್ಪ ನನು್ನ ಪುನಃ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅವನು
ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. 40 ತರು ಾಯ
ಫಿಲಿಪ್ಪ ನು ಅ ೕತ್ ಎಂಬಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಂದ ಕೈ ಸರೈ ಯದ ತನಕ ಎ ಾ್ಲ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರು ಾ್ತ ಹೋದನು.

9
ೌಲನು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯ ಾದದು್ದ
ೌಲನು ಇನೂ್ನ ಕತರ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕೋಪವುಳ್ಳ ಾಗಿದು್ದ ಬೆದರಿಕೆಯ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತ
ಅವರನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಆಲೋಚಿಸು ಾ್ತ
ಮ ಾ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ; 2 ಈ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿದವರು
ಾ ಾದರೂ
ಸಿಕಿ್ಕದರೆ ಅವರು ಗಂಡಸ ಾದರೂ ಸರಿಯೇ, ಹೆಂಗಸ ಾದರೂ ಸರಿಯೇ
ಾನು ಅವರಿಗೆ ಬೇಡಿ ಾಕಿಸಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತರುವಂತೆ, ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲರುವ
ಸ ಾಮಂದಿರದವರಿಗೆ ನೀನು, ಪತ್ರ ವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 3 ಅವನು ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡು ಾ್ತ ದಮಸ್ಕದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರಲು,
ಫಕ್ಕನೆ ಆ ಾಶದಿಂದ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಅವನ ಸುತ್ತಲು ಮಿಂಚಿತು. 4 ಅವನು ನೆಲಕೆ್ಕ
1
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ಬಿದ್ದನು. ಆಗ, “ ೌಲನೇ, ೌಲನೇ, ನನ್ನ ನು್ನ ಏಕೆ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು
ಹೇಳುವ ಾಣಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
5 ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು;, “ಕತರ್ನೇ, ನೀ ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, ಕತರ್ನು, “ನೀನು
ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವ ಯೇಸುವೇ ಾನು; 6 ನೀನೆದು್ದ ಊರೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗು, ನೀನು
ಾಡಬೇ ಾದದು್ದ ಅಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7 ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರು ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಾತ್ರ ಕೇಳಿ, ಾರನೂ್ನ ಾಣದೆ
ಮೂಕರಂತೆ ವಿಸಿ್ಮತ ಾಗಿ ನಿಂತರು. 8 ೌಲನು ನೆಲದಿಂದ ಎದು್ದ ಕಣು್ಣ ತೆರೆ ಾಗ ಏನೂ
ಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ದಮಸ್ಕದೊಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. 9 ಅವನು ಮೂರು ದಿನಗಳು ಕಣು್ಣ ಾಣದೆ, ಏನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಏನೂ
ಕುಡಿಯದೇ ಇದ್ದನು.
10 ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಅನನೀಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯ ನಿದ್ದನು; ಕತರ್ನು ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ;
“ಅನನೀಯನೇ,” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕರೆಯಲು, ಅವನು; “ಕತರ್ನೇ, ಇಗೋ,
ಇದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು. 11 ಕತರ್ನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನೆದು್ದ ನೆಟ್ಟ ನೇ ಬೀದಿ ಎಂಬ
ಬೀದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯೂದನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸರ್ದ ೌಲನೆಂಬವನನು್ನ ಕುರಿತು
ವಿಚಾರಿಸು; ಅವನು ಈಗ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 12 ಮತು್ತ ಅನನೀಯನೆಂಬ
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಒಳಗೆ ಬಂದು ತನಗೆ ಪುನಃ ಕಣು್ಣ ಾಣುವಂತೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ
ಕೈ ಯಿಟು್ಟ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡುವುದನು್ನ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ನೋಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
13 ಅದಕೆ್ಕ ಅನನೀಯನು, “ಕತರ್ನೇ, ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ
ನಂಬಿದ ದೇವಜನರಿಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಕೇಡನು್ನಂಟು ಾಡಿದನೆಂದು ಅವನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಅನೇಕರಿಂದ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 14 ಮತು್ತ ಇಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಬೇಡಿ ಾಕಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರಿಂದ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಅಂದನು.
15 ಕತರ್ನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೋಗು; ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೂ,
ಅರಸುಗಳಿಗೂ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ ್ಕಗಿ ಾನು
16 ಅವನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಎಷು್ಟ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಧನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಾನೇ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 17 ಆಗ ಅನನೀಯನು ಹೊರಟು ಆ ಮನೆ
ಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ
ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈ ಗಳನಿ್ನಟು್ಟ, “ಸಹೋದರ ಾದ ೌಲನೇ, ನೀನು ಬಂದ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ನಿನಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ನಿನಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣುವಂತೆಯೂ, ನೀನು
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಭರಿತ ಾಗುವಂತೆಯೂ ನನ್ನ ನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 18 ಕೂಡಲೇ ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ಪರೆಗಳಂತೆ ಏನೋ ಬಿದು್ದ ಅವನ
ಕಣು್ಣ ಾಣಿಸಿದವು. ಅವನು ಎದು್ದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು.
19 ತರು ಾಯ ಊಟ ಾಡಿ ಬಲಹೊಂದಿದನು. ಅವನು ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಶಿಷ ್ಯರ
ಸಂಗಡ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಇದ್ದನು. 20 ಅವನು ಕೂಡಲೇ, ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ
ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಆತನೇ ದೇವಕು ಾರನೆಂದು
ಾರುವುದಕೆ್ಕ
21
ಾ್ರರಂಭ ಾಡಿದನು.
ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರು ಬೆರ ಾಗಿ; “ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಹೆಸರು
ಹೇಳುವವರನು್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಾಶ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವನು
ಇವನಲ್ಲವೇ.
ಅಂಥವರನು್ನ
ಬೇಡಿ ಾಕಿಸಿ
ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರ
ಬಳಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿರುವನಲ್ಲವೇ” ಎಂದು
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
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ಆದರೆ ೌಲನು ಇನೂ್ನ ಅಧಿಕ ಬಲವುಳ್ಳವ ಾಗಿ, ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂದು
ರುಜು ಾತುಪಡಿಸು ಾ್ತ ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದವರ
ಾಗೆ
ಾಡಿದನು.
23 ಅನೇಕ ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು
ಆಲೋಚನೆ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 24 ಆದರೆ ಅವರ ಗೂ ಾಲೋಚನೆಯು ೌಲನಿಗೆ
ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಹಗಲಿರುಳೂ ಪಟ್ಟಣದ
ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 25 ಆದರೆ ೌಲನ ಶಿಷ ್ಯರು ಾತಿ್ರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ, ಒಂದು ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ, ಗೋಡೆಯ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ
ಇಳಿಸಿದರು.
26 ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಶಿಷ ್ಯರೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಪ್ರ ಯತ್ನಪಟಾ್ಟ ಗ, ಅಲಿ್ಲ ಇದ್ದವರು ಅವನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯ ನೆಂದು ನಂಬದೆ
ಅವನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು. 27 ಆದರೆ ಾನರ್ಬನು ಅವನನು್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು, ಅ ಸ್ತಲರ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ, ಅವನು ದಮಸ್ಕದ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಕತರ್ನನು್ನ ಕಂಡದ್ದನೂ್ನ,
ಕತರ್ನು ಅವನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ, ದಮಸ್ಕದೊಳಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ ಪ್ರ ಚಾರ ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ವಿವರ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. 28 ಆ ಮೇಲೆ
ೌಲನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಅವರಲಿ್ಲ ಬರು ಾ್ತ ಹೋಗು ಾ್ತ ಕತರ್ನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ ಬೋಧಿಸತೊಡಗಿದನು. 29 ಮತು್ತ ಗಿ್ರ ೕಕ್ ಾಷೆಯ ಾ್ನಡುವ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ತಕರ್ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವರು ಅವನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತ್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 30 ಇದು ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರಲು,
ಅವರು ಅವನನು್ನ ಕೈ ಸರೈ ಯಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಾಸರ್ಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿದರು.
31 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಯೂ ಾಯ, ಗಲಿ ಾಯ, ಸ ಾಯರ್ ಸೀಮೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಸಭೆಯು
ಸ ಾ ಾನ ಹೊಂದಿತು; ಮತು್ತ ಭಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದು ಕತರ್ನ ಭಯದಲಿ್ಲ ನಡೆದು,
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಬೆಳೆಯು ಾ್ತ ಬಂದಿತು.
ಐನೇಯನು ಾಸಿ ಾದದು್ದ
ಪೇತ್ರ ನು ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಂಚಾರ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ, ಲುದ್ದದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ದೇವಜನರ ಬಳಿಗೂ ಬಂದನು. 33 ಅಲಿ್ಲ ಾಶ್ವರ್ ಾಯುರೋಗಿ ಾಗಿ
ಎಂಟು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದದ್ದ ಐನೇಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ
34 ಪೇತ್ರ ನು ಅವನಿಗೆ, “ಐನೇಯನೇ, ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಕಂಡನು.
ಾಸಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ; ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ನೀನೇ ಾಸಿಕೋ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
35 ಮತು್ತ ಲುದ್ದದಲಿ್ಲಯೂ,
ಕೂಡಲೆ ಅವನು ಎದ್ದನು.
ಾರೋನಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲರು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ, ಅವರು ಕತರ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರು.
32

ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ದೊಕರ್ಳೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯಳನು್ನ ಬದುಕಿಸಿದು್ದ
ಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ತಬಿ ಾ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯಳಿದ್ದಳು. ಆ ಹೆಸರಿಗೆ ಗಿ್ರ ೕಕ್
ಾಷೆಯಲಿ್ಲ “ದೊಕರ್” ಅಂದರೆ ಜಿಂಕೆ ಎಂದಥರ್. ಆಕೆಯು ಸತಿ್ಕ ್ರ ಯೆಗಳನೂ್ನ,
ಾನಧಮರ್ಗಳನೂ್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು. 37 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆಕೆ ರೋಗಕೆ್ಕ
ತು ಾ್ತಗಿ ಸತ್ತಳು. ಆಕೆಯ ಶವವನು್ನ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿ ಮೇಲಂತಸಿ್ತನಲಿ್ಲಟ್ಟರು. 38
ಪ್ಪಕೆ ್ಕ
ಲುದ್ದವು ಹತಿ್ತರ ಾಗಿರ ಾಗಿ ಪೇತ್ರ ನು ಅಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದನೆಂದು ಶಿಷ ್ಯರು ಕೇಳಿ ಇಬ್ಬರು
36
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ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, “ತಡ ಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕೆಂದು”
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 39 ಪೇತ್ರ ನು ಎದು್ದ ಅವರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದನು. ಅವನು
ಬಂದ ಕೂಡಲೆ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಮೇಲಂತಸಿ್ತಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಅಲಿ್ಲ ವಿಧವೆಯರೆಲ್ಲ ಅಳು ಾ್ತ, ಅವನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತುಕೊಂಡು ದೊಕರ್ಳು ತಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದಗ ಾಡಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಒಳಂಗಿಗಳನೂ್ನ, ಮೇಲಂಗಿಗಳನೂ್ನ ತೋರಿಸಿದರು.
40 ಪೇತ್ರ ನು ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ,
ಣ ಾಲೂರಿ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡಿ ಶವದ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು; “ತಬಿ ಾ, ಎದೆ್ದೕಳು” ಅಂದನು. ಆಕೆಯು ಕಣು್ಣ ತೆರೆದು
ಪೇತ್ರ ನನು್ನ ನೋಡಿ ಎದು್ದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಳು. 41 ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು
ಎಬಿ್ಬ ಸಿ, ಅಲಿ್ಲದ್ದ ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಮತು್ತ ದೇವಜನರನೂ್ನ ಕರೆದು, ಜೀವಿತ ಾದ
ಆಕೆಯನು್ನ ಅವರೆದುರಿಗೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 42 ಈ ಸಂಗತಿಯು
ಪ್ಪದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡಿ
ಅನೇಕರು ಕತರ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು. 43 ಆ ಮೇಲೆ ಪೇತ್ರ ನು
ಪ್ಪದಲಿ್ಲ
ಚಮರ್ದ ಕೆಲಸ ಾಡುವ ಸೀ ೕನನೆಂಬುವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ವರೆಗೂ
ಇದ್ದನು.

10

ಪೇತ್ರ ನು ಮತು್ತ ಕೊನೇರ್ಲ್ಯ ನು
ಕೈ ಸರೈ ಯ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಇ ಾಲ್ಯ ಸೈ ನ ್ಯ ದ ಶ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಕೊನೆರ್ಲ್ಯ ನೆಂಬ
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿದ್ದನು. 2 ಅವನು ದೈ ವಭಕ್ತನೂ, ತನ್ನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರ ಸಹಿತ ಾಗಿ
ದೇವರಿಗೆ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವವನು ಆಗಿದು್ದ, ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಾನಧಮರ್ ಾಡು ಾ್ತ, ದೇವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ವೂ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 3 ಒಂದು
ದಿನ ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನ ಸು ಾರು ಮೂರು ಘಂಟೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದಶರ್ನ ಉಂಟಾಗಿ ಒಬ್ಬ
ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು; “ಕೊನೆರ್ಲ್ಯ ನೇ” ಎಂದು ಕರೆಯುವುದನು್ನ ಅವನು
ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗಿ ಕಂಡನು. 4 ಅವನು ಆ ದೂತನನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿನೋಡಿ ಭಯಹಿಡಿದವ ಾಗಿ;
“ಕತರ್ನೇ, ಇದೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಆ ದೂತನು ಅವನಿಗೆ; “ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗಳೂ,
ನಿನ್ನ ಾನಧಮರ್ಗಳೂ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಾಪಥರ್ಕ ಾಗಿ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ.
5 ಈಗ ನೀನು
ಪ್ಪಕೆ ್ಕ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ಪೇತ್ರ ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸೀ ೕನನನು್ನ
ಕರೆಯಿಸಬೇಕು. 6 ಅವನು ಚ ಾ್ಮರ ಾದ ಸೀ ೕನನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಳುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ;
ಈ ಸೀ ೕನನ ಮನೆಯು ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
7 ಕೊನೇರ್ಲ್ಯ ನು ತನ್ನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿದ ದೇವದೂತನು ಹೊರಟುಹೋದ
ಮೇಲೆ, ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರನೂ್ನ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಹತಿ್ತರ
ಾ ಾಗಲೂ
ಇರುತಿ್ತದ್ದ ಸಿ ಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ದೈ ವಭಕ್ತನನೂ್ನ ಕರೆದು, 8 ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ವಿವರ ಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಅವರನು್ನ
ಪ್ಪ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
1

ಪೇತ್ರ ನಿ ಾದ ದಶರ್ನ
ಮರುದಿನ ಅವರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ
ಪೇತ್ರ ನು ಸು ಾರು ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಗಂಟೆಗೆ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
10
ಮಹಡಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತದನು. ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಹಸಿ ಾಗಿ ಊಟ ಾಡ ಬಯಸಿದನು.
ಅವರು ಊಟಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ, 11 ಅವನು ಾ್ಯ ನಪರವಶ ಾಗಿ ಆ ಾಶವು
ತೆರೆದಿರುವುದನೂ್ನ, ಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟದ್ದ ದೊಡ್ಡ
ೕಳಿಗೆಯಂತಿರುವ ಒಂದು
9
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ವಸು್ತವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವುದನೂ್ನ ಕಂಡನು.
ಅದರೊಳಗೆ ಸಕಲ
ವಿಧ ಾದ ಪಶುಗಳೂ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ ಕಿ್ರ ಮಿಕೀಟಗಳೂ, ಅಂತರಿಕ್ಷದಲಿ್ಲ
ಾ ಾಡುವ ಪ ಗಳೂ ಇದ್ದವು. 13 ಆಗ; “ಪೇತ್ರ ನೇ, ಎದು್ದ, ಕೊಯು್ದ ತಿನು್ನ” ಎಂದು
ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಾಣಿ ಕೇಳಿಸಿತು. 14 ಅದಕೆ್ಕ ಪೇತ್ರ ನು; “ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಕತರ್ನೇ,
ಾನು ಎಂದೂ ಹೊಲೆ ಪ ಾಥರ್ವ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಅಶುದ್ಧ ಾದವುಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ತಿಂದವನಲ್ಲ”
ಅಂದನು. 15 ಅದಕೆ್ಕ; “ದೇವರು ಶುದ್ಧ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀನು ಹೊಲೆ ಎನ್ನ ಾರದೆಂದು”

ಪುನಃ ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಅವನಿಗೆ ಾಣಿ ಕೇಳಿಸಿತು. 16 ಹೀಗೆ ಮೂರು ಾರಿ ಆಯಿತು.
ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ವಸು್ತವು ಆ ಾಶದೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು.
17 ಪೇತ್ರ ನು ತನ ಾದ ದಶರ್ನವು ಏ ಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಕಳವಳ
ಪಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ, ಆಗೋ, ಕೊನೆರ್ಲ್ಯ ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ ್ಯರು ಸೀ ೕನನ
ಮನೆ
ಾವುದು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಮನೆಯ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ನಿಂತು;
18 ಪೇತ್ರ ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸೀ
ೕನನು ಇಲಿ್ಲ ಇಳುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೋ ಎಂದು ಕೂಗಿ
19 ಪೇತ್ರ ನು ಆ ದಶರ್ನದ ಕುರಿ ಾಗಿ
ಕೇಳಿದರು.
ೕಚನೆ
ಾಡುತಿ್ತರಲು
ದೇವ ಾತ್ಮ ನು ಅವನಿಗೆ; “ಅಗೋ, ಮೂವರು ಮನುಷ ್ಯರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ವಿಚಾರಿಸು ಾ್ತರೆ;
20 ನೀನೆದು್ದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಏನೂ ಸಂಶಯಪಡದೆ ಅವರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು;
ಾನೇ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಪೇತ್ರ ನು ಕೆಳಗಿಳಿದು
ಆ ಮನುಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು; “ಇಗೋ, ನೀವು ವಿಚಾರಿಸುವವನು ಾನೇ; ನೀವು
ಬಂದ ಾರಣವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು, 22 ಅವರು; “ಕೊನೆರ್ಲ್ಯ ನೆಂಬ ಒಬ್ಬ
ಶ ಾಧಿಪತಿ ಇ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ನೀತಿವಂತನೂ, ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವವನೂ,
ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರೆಲ್ಲರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿದವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ; ನಿನ್ನ ನು್ನ ತನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಆ ಾ್ವನಿಸಿ ನಿನಿ್ನಂದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವದೂತನ
ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 23 ಪೇತ್ರ ನು ಇದನು್ನ
ಕೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಒಳಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಉಪಚರಿಸಿದನು. ಮರುದಿನ ಅವನು ಎದು್ದ ಅವರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೊರಟನು;
ಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಅವನ ಕೂಡ
ಹೋದರು.
ಕೊನೇರ್ಲ್ಯ ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಪೇತ್ರ ನು

24

ಮರುದಿನ ಅವನು ಕೈ ಸರೈ ಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ಸೇರಿದನು.
ಕೊನೆರ್ಲ್ಯ ನು
ತನ್ನ ಬಂಧುಬಳಗದವರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅಪ್ತಮಿತ್ರರನೂ್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಪೇತ್ರ ನಿ ಾಗಿ
25 ಪೇತ್ರ ನು ಬಂ ಾಗ ಕೊನೆರ್ಲ್ಯ ನು ಅವನನು್ನ
ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವನ ಾದಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದ ನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದನು. 26 ಆದರೆ ಪೇತ್ರ ನು;
“ಏಳು, ಾನೂ ಸ ಾ ಮನುಷ ್ಯ ನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅವನನು್ನ ಎತಿ್ತ, 27 ಅವನ
ಸಂಗಡ ಸಂ ಾಷಣೆ ಾಡು ಾ್ತ ಮನೆ
ಳಕೆ್ಕ ಬಂದನು. 28 ಅಲಿ್ಲ ಬಹು ಜನರು
ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ; “ಯೆಹೂದ್ಯರು, ಅನ್ಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಸಂಪಕರ್ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯ ವಹರಿಸುವುದು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಸಂಪ್ರ ಾಯಕೆ್ಕ ನಿಷಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನನಗಂತೂ
ಾವ
ಮನುಷ ್ಯ ನನೂ್ನ ಹೊಲೆ ಾದವನು, ಇಲ್ಲವೆ ಅಶುದ್ಧನು ಎಂದು ಅನ್ನ ಾರದೆಂದು
ದೇವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 29 ಆದ ಾರಣ ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಕರೆಕಳುಹಿಸಿ ಾಗ
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ಾನು ಾವ ಎದುರು ಾತನೂ್ನ ಆಡದೆ ಬಂದೆನು. ಈಗ ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿದ
ಉದೆ್ದೕಶವೇನು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
30 ಅದಕೆ್ಕ ಕೊನೇರ್ಲ್ಯ ನು; “ ಾನು
ಾಲು್ಕ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ
ಮೂರನೇ ಗಳಿಗೆಯ ದೇವರ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ
ಹೊಳೆಯುವ ವಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ನನೆ್ನದುರಿಗೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡು; 31 ಕೊನೆರ್ಲ್ಯ ನೇ ‘ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ದೇವರು ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆ, ನಿನ್ನ
ಾನಧಮರ್ಗಳು ದೇವರ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದವು. 32 ನೀನು ಾರ ಾ್ನದರು
ಪ್ಪಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ ಪೇತ್ರ ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸೀ ೕನನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಬೇಕು, ಅವನು
ಚ ಾ್ಮರ ಾದ ಸೀ ೕನನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ; ಆ ಮನೆ ಸಮುದ್ರ
ತೀರದ ಸಮೀಪವಿದೆ’ ಅಂದನು. 33 ಾನು ತಡ ಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತಿ್ತರ ಜನರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ನೀವು ಬಂದದು್ದ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯಿತು. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಕತರ್ನು
ನಿನಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟಿ್ಟರುವ ಎ ಾ್ಲ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಾವೆಲ್ಲರು ಈಗ ದೇವರ
ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ” ಅಂದನು.
34 ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು ಉಪದೇಶ ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ; “ನಿಜ ಾಗಿಯೂ,
ದೇವರು ಪಕ್ಷ ಾತಿಯಲ್ಲ, 35
ಾವ ಜ ಾಂಗದವರೇ ಆಗಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ
ನೀತಿಯನು್ನ ನಡಿಸುವವರು ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚ ಗೆ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂದು ಈಗ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ
ನನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 36 ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಕತರ್ ಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ
ದೇವರು ಸ ಾ ಾನದ ಶುಭಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸು ಾ್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ
ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದ ಾಕ್ಯ ವು ನಿಮಗೇ ತಿಳಿದಿದೆ. 37 ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ೕ ಾನನು ಾರಿದ ತರು ಾಯ ಈ ಾಕ್ಯ ವು ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಾ್ರರಂಭ ಾಗಿ,
ಯೂ ಾಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಬಲ ಾಯಿತು. 38 ದೇವರು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವನು್ನ
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮದಿಂದಲೂ, ಬಲದಿಂದಲೂ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು; ದೇವರು ಆತನ ಸಂಗಡ
ಇದು್ದದರಿಂದ ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತ; ಸೈ ಾನನಿಂದ
ಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸು ಾ್ತ ಸಂಚರಿಸಿದನು; ಇದೆ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಿರುವ
ಸಂಗತಿಯೇ. 39 ಆತನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಾವು ಾ ಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 40 ಆತನನು್ನ ಮರದ
ಕಂಬಕೆ್ಕ ತೂಗು ಾಕಿ ಕೊಂದರು. ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ,
ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡಿದನು. 41 ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗದೆ, ದೇವರು
ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಾ ಗ ಾದ ನಮಗೆ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾದನು. ಆತನು
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಾವು ಆತನ ಸಂಗಡ ಊಟ
ಾಡಿದೆವು. 42 ಆತನೇ ಜೀವವಿರುವವರಿಗೂ, ಸತ್ತವರಿಗೂ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿ
ದೇವರಿಂದ ನೇಮಕ ಾದವನು ಎಂಬುದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಾರಿ, ಾ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು
ದೇವರು ನಮಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟ ನು. 43 ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು
ಆತನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾಪ ಕ್ಷ ಾಪಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವನೆಂದು ಆತನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೆಲ್ಲರು ಾ ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ” ಅಂದನು.
44 ಪೇತ್ರ ನು, ಈ
ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ ಇನೂ್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ, ಅವನ ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ಇಳಿದನು. 45 ಅವರು ಾ ಾ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತ,
ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು ಾ್ತ ಇರುವುದನು್ನ ಪೇತ್ರ ನ ಸಂಗಡ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ
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ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳು ನೋಡಿ,
ಅನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೂ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಾನ ಾಯಿತ ಾ್ಲ ಎಂದು
ಅ ಾ್ಯ ಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 47 ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಪೇತ್ರ ನು ನೋಡಿ; “ನಮ್ಮ ಾಗೆಯೇ
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿದ ಇವರಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಗದಂತೆ ಅಡಿ್ಡಪಡಿಸುವವರು
ಾರು?” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ, 48 ನೀವು ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟ ನು. ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು
ದಿನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

11

ಪೇತ್ರ ನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ ಾದ ಾಡಿದು್ದ
1 ಅನ್ಯ ಜನರು ಸಹ ದೇವರ
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆಂಬ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ
2 ಪೇತ್ರ ನು
ಅ ಸ್ತಲರೂ ಯೂ ಾಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಹೋದರರೂ ಕೇಳಿದರು.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು; 3 “ನೀನು
ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ಅವರ ಸಂಗಡ ಊಟ ಾಡಿದೆಯ ಾ್ಲ” ಎಂದು
4 ಪೇತ್ರ ನು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಅವನ ಕೂಡ
ಾದಿಸಿದರು.
ದಲಿಂದ ಕ್ರ ಮ ಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ, 5 ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ; “ ಾನು
ಪ್ಪ
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡು ಾ್ತ
ಾ್ಯ ನಪರವಶ ಾಗಿದ್ದ ನನಗೆ ಒಂದು
ದಶರ್ನ ಾಯಿತು” ಅದೇನೆಂದರೆ, ಆ ಾಶದಿಂದ ಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು
ದೊಡ್ಡ
ೕಳಿಗೆಯಂತಿರುವ ಒಂದು ವಸು್ತವು ಾನಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿತು.
6 ಅದೇನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಾನು ಅದನು್ನ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ನೋಡಿ ಾಗ, ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರ ಣಿಗಳು, ಾಡುಮೃ ಗಳು, ಹರಿ ಾಡುವ ಕಿ್ರ ಮಿಕೀಟಗಳನೂ್ನ,
ಅಂತರಿಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ಪ ಗಳನೂ್ನ ಕಂಡೆನು. 7 ಆಗ; “ಪೇತ್ರ ನೇ, ಎದು್ದ, ಕೊಯು್ದ
ತಿನು್ನ” ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳುವ ಾಣಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.
8 ಅದಕೆ್ಕ
ಾನು; “ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಕತರ್ನೇ, ಹೊಲೆ ಾದ ಪ ಾಥರ್ ಾಗಲಿ,
ಅಶುದ್ಧ ಪ ಾಥರ್ ಾಗಲಿ ಎಂದೂ ನನ್ನ ಾ
ಳಗೆ ಸೇರಿದಿ್ದಲ”್ಲ ಅಂದೆನು.
9 ಅದಕೆ್ಕ; “ದೇವರು ಶುದ್ಧ
ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀನು ಹೊಲೆ ಎನ್ನ ಾರದು” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಎರಡನೆಯ ಾರಿಯೂ ಆ ಾಶದಿಂದ ಾಣಿ ಾಯಿತು. 10 ಹೀಗೆ ಮೂರು ಾರಿ
ಆಯಿತು. ಅನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ತಿರುಗಿ ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟಿ ್ಟತು.
11 ಆ ಕ್ಷಣದಲೆ್ಲೕ ಮೂವರು ಪುರುಷರು ಾವಿದ್ದ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದರು.
ಅವರು ಕೈ ಸರೈ ಯದಿಂದ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವರು. 12 ದೇವ ಾತ್ಮ ನು,
ನನಗೆ ನೀನು ಏನೂ ಭೇದ ಾಡದೆ ಅವರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಈ ಆರು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರು ಸಹ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಂದರು. 13 ಆ
ಮನುಷ ್ಯ ನ ಮನೆ
ಳಗೆ ಾವು ಸೇರಲು ಅವನು ನಮಗೆ, ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ನನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆ ದೂತನು; “ನೀನು
ಪ್ಪಕೆ ್ಕ ಜನರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಪೇತ್ರ ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸೀ ೕನನನು್ನ ಕರೆಯಿಸು. 14 ಅವನು ನಿನಗೆ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಹೇಳುವನು, ಆ ಸಂದೇಶದಿಂದ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನೆಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು.
15 ಾನು
ಾತ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಾಗ, ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ವು
ದಲು ನಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಇಳಿದಂತೆ ಅವರ ಮೇಲೆಯೂ ಇಳಿಯಿತು. 16 ಆಗ; “
ೕ ಾನ ಾದರೋ
ನೀರಿನಿಂದ
ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿದನು;
ನಿಮ ಾದರೋ
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಲಿ್ಲ
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ಾ್ನ ನ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಕತರ್ನು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳು ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದಿತು.
ದೇವರು ಕತರ್ ಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವರಕೆ್ಕ
ಸರಿ ಾದ ವರವನು್ನ ಅವರಿಗೂ ಕೊಟಿ್ಟರ ಾಗಿ ದೇವರನು್ನ ತಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಾನು
ಶಕ್ತನೋ? ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
18 ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಅವರು ಕೇಳಿ ಆ ೕಪಣೆ ಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ; “ ಾ ಾದರೆ
ದೇವರು ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಜೀವಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅವರ ಮನಸು್ಸ ಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದರು.
17

ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತಸಭೆ
ಸೆ್ತಫನನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಉಂಟಾದ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಚದರಿಹೋದವರು
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗಲ್ಲದೇ ಮ ಾ್ತರಿಗೂ ದೇವರ
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಹೇಳದೆ
ಯಿನಿಕೆ,
ಕುಪ್ರ ಾಗೂ ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳವರೆಗೂ ಸಂಚರಿಸಿದರು. 20 ಅವರಲಿ್ಲ
ಕುಪ್ರ ದಿ ್ವೕಪದವರು ಕೆಲವರೂ, ಕುರೇನ್ಯ ದವರು ಕೆಲವರೂ, ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ
ಬಂದು, ಗಿ್ರ ೕಕರೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾದ
21 ಕತರ್ನ ಹಸ್ತವು ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿದರು.
ಾರಣ
ಬಹು ಜನರು ನಂಬಿ ಕತರ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರು. 22 ಇವರ ವಿಷಯ ಾದ
ವತರ್ ಾನವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಸಭೆಯವರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿ ಾ್ದಗ, ಅವರು
23 ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯವನೂ,
ಾನರ್ಬನನು್ನ ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಭರಿತನೂ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದವನೂ ಆಗಿದ್ದನು. 24 ಆದ ಾರಣ
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ದೇವರ ಕೃ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ,
ನೀವು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ಬುದಿ್ಧಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಬಹುಮಂದಿ ಕತರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. 25 ತರು ಾಯ
ಾನರ್ಬನು ೌಲನನು್ನ ಹುಡುಕುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಸರ್ಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ಕಂಡು
ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. 26 ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ವಷರ್
ಪೂತಿರ್ ಾಗಿ ಸಭೆಯವರೊಂದಿಗಿದು್ದಕೊಂಡು ಬಹು ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡಿದರು.
ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೇ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಪ್ರ ಥಮ ಾರಿಗೆ ‘ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರು’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದದು್ದ.
19

ಅಂತಿ

ೕಕ್ಯ ಸಭೆಯ ಸ ಾಯ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗ ಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ
ಬಂದರು. 28 ಅವರಲಿ್ಲ ಅಗಬನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ನು ಎದು್ದ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಾಮ
ಬರುವುದು ಎಂದು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಪೆ್ರ ೕರಣೆಯಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದನು. ಅದು ೌ್ಲದ ್ಯ
ಚಕ್ರ ವತಿರ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಉಂಟಾಯಿತು. 29 ಆಗ ಆ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬರೂ
ಯೂ ಾಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಶ ಾ ನು ಾರ
ಧನಸ ಾಯ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿಕೊಂಡರು. 30 ಾಗೆಯೇ
ಾಡಿ,
ಅದನು್ನ ಾನರ್ಬನ ಮತು್ತ ೌಲರ ಕೈ ಯಿಂದ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.
27 ಅ

12
ಪೇತ್ರ ನನು್ನ ಸೆರೆಯಿಂದ ಾಕಿಸಿದು್ದ
ಆ ಸಮಯದಲೆ್ಲೕ ಅರಸ ಾದ ಹೆರೋದನು ಸಭೆಯವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ
ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕೈ ಾಕಿದನು. 2
ೕ ಾನನ ಅಣ್ಣ ಾದ
ಾಕೋಬನನು್ನ
1
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ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು.
ಇದು ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗಿದೆ ಎಂದು
ತಿಳಿದು, ಅಷ್ಟಕೆ ್ಕ ನಿಲ್ಲದೆ ಪೇತ್ರ ನನೂ್ನ ಬಂಧಿಸಿದನು. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ. 4 ಅವನನು್ನ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಾದ ಮೇಲೆ
ಜನರ ಮುಂದೆ ತರಿಸಬೇಕೆಂಬ
ೕಚನೆಯಿಂದ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿ ಅವನನು್ನ
ಾಯಲಿಕೆ್ಕ ಾಲು್ಕ ಾಲು್ಕ ಸಿ ಾಯಿಗಳಿದ್ದ ಾಲು್ಕ ಗುಂಪುಗಳ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ನು.
5 ಪೇತ್ರ ನು ಸೆರೆಮನೆ
ಳಗೆ ಾವಲಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ, ಸಭೆಯವರು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

6

ದೇವದೂತನು ಪೇತ್ರ ನನು್ನ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದು್ದ

ಹೆರೋದನು ಅವನನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ತರಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ದಿನದ ಹಿಂದಿನ
ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ, ಪೇತ್ರ ನು ಎರಡು ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ ್ಟ ವ ಾಗಿ, ಇಬ್ಬರು ಸಿ ಾಯಿಗಳ
ನಡುವೆ ನಿದೆ್ದ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಾವಲು ಾರರು ಾಗಿಲ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸೆರೆಮನೆಯನು್ನ
ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 7 ಫಕ್ಕನೆ ಕತರ್ನ ದೂತನು ಪೇತ್ರ ನೆದುರಿಗೆ ನಿಂತನು; ಅವನಿದ್ದ
ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಳಕು ಹೊಳೆಯಿತು. ಅವನು ಪೇತ್ರ ನ ಪಕೆ್ಕಯನು್ನ ತಟಿ್ಟ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ; “ತಟ್ಟ ನೆ
ಏಳು” ಅಂದನು. ಆಗಲೇ ಅವನ ಕೈ ಗಳಿಗೆ ಾಕಿದ್ದ ಸರಪಣಿಗಳು ಕಳಚಿಬಿದ್ದವು.
8 ಆ ದೂತನು ಅವನಿಗೆ; “ನಡುಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, ನಿನ್ನ ಕೆರಗಳನು್ನ ಮೆಟಿ್ಟಕೋ” ಎಂದು
ಹೇಳಲು, ಅವನು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದನು. “ನಿನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು
ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಾ” ಅಂದನು. 9 ಅವನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಆ ದೂತನ ಹಿಂದೆಯೇ
ಹೋಗು ಾ್ತ, ದೂತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನಡೆದ ಸಂಗತಿ ನಿಜ ಾದದೆ್ದಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಾನು
ನೋಡಿದು್ದ ಕನಸು ಎಂದು ತಿಳಿದನು. 10 ಅವರು
ದಲನೆಯ ಮತು್ತ ಎರಡನೆಯ
ಾವಲುಗಳನು್ನ ಾಟಿ, ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಕಬಿ್ಬಣದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅದು
ತನ್ನಷ ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಅವರಿಗೆ ತೆರೆಯಿತು; ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಬೀದಿಯನು್ನ
ಾಟಿದರು; ಕೂಡಲೇ ಆ ದೂತನು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದನು.
11 ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು; “ಕತರ್ನು ತನ್ನ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಹೆರೋದನ

ಕೈ ಯಿಂದಲೂ, ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರು ನನಗೆ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಕೇಡಿನಿಂದಲೂ, ನನ್ನ ನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿದನೆಂದು ನನಗೀಗ ನಿಜ ಾಗಿ ತಿಳಿಯಿತು” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡನು.
12 ಆತನು ಇದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ತರು ಾಯ, ಅವನು
ಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ೕ ಾನನ ಾಯಿ ಾದ ಮರಿಯಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು.
ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು
ಕೂಡಿಬಂದು ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 13 ಪೇತ್ರ ನು ಾಗಿಲಿನ ಕದವನು್ನ ತಟ್ಟಲು
ರೋದೆ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸದವಳು ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಳು. 14 ಅವಳು ಪೇತ್ರ ನ
ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಗುರುತುಹಿಡಿದು ಅತಿ ಾದ ಆನಂದದಿಂದ ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆಯದೆ ಒಳಕೆ್ಕ
ಓಡಿಹೋಗಿ; “ಪೇತ್ರ ನು ಾಗಿಲ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಳು. ಅವರು
ಅವಳಿಗೆ; “ನಿನಗೆ ಹುಚು್ಚ ಹಿಡಿದದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
15

ಆದರೆ ಅವಳು ಾನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಅದೆ ಎಂದು ದೃ ಢ ಾಗಿ ಹೇಳು ಾ್ತ
ಇರಲು, ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು; “ಅವನ ದೂತ ಾಗಿರಬೇಕು” ಅಂದರು. 16 ಆದರೆ
ಪೇತ್ರ ನು ಾಗಿಲು ತಟು್ಟತ್ತಲೇ ಇರಲು, ಅವರು ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆದು ಅವನನು್ನ ಕಂಡು
ಬೆರ ಾದರು. 17 ಅವನು ಸುಮ್ಮ ನಿರಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಸನೆ್ನ ಾಡಿ ತನ್ನ ನು್ನ ಕತರ್ನು
ಸೆರೆಮನೆ
ಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ರೀತಿಯನು್ನ ವಿವರಿಸಿ; “ಈ
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ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಾಕೋಬನಿಗೂ, ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿರೆಂದು” ಹೇಳಿ ಬೇರೆ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದನು.
18 ಬೆಳ ಾದ ಮೇಲೆ ಪೇತ್ರ ನು ಏ ಾದನೆಂದು ಸಿ ಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಕಳವಳ
ಉಂಟಾಯಿತು. 19 ಹೆರೋದನು ಅವನನು್ನ ಹುಡುಕಿಸಿ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ,
ಾವಲು ಾರರನು್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿದನು.
ಬಳಿಕ ಹೆರೋದನು ಯೂ ಾಯದಿಂದ ಕೈ ಸರೈ ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಾಲ ಇದ್ದನು.
ಅರಸ ಾದ ಹೆರೋದನು ಸತ್ತದು್ದ
ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ತೂರ್ ಮತು್ತ ಸೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ನಿ ಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಹೆರೋದನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಒಮ್ಮ ನಸಿ್ಸ ನಿಂದ
ಅವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬಂದು ಅರಸನ ಅಂತಃಪುರದ ಮೇಲಣ ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ ಾ್ಲಸ್ತನನು್ನ
ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸ ಾ ಾನ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅರಸನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಏಕೆಂದರೆ
ಅರಸನ ಸೀಮೆಯಿಂದಲೇ ಅವರ ಸೀಮೆಗೆ ದವಸ ಾನ್ಯ ಬರುತಿ್ತತು್ತ. 21 ಗೊತು್ತ ಾಡಿದ
ಒಂದು ದಿನದಲಿ್ಲ ಹೆರೋದನು ಾಜವಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತು ಅವರಿಗೆ ಉಪ ಾ್ಯ ಸ ಾಡಿದನು. 22 ಕೂಡಿದ್ದ ಜನರು; “ಇದು ಮನುಷ ್ಯ ನ
ಧ ್ವನಿಯಲ್ಲ, ದೇವರ ಧ ್ವನಿಯೇ” ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು. 23 ಆ ಘನತೆಯನು್ನ ಅವನು
ದೇವರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸದೆ, ಹೋದುದರಿಂದ ಕತರ್ನ ದೂತನು ಆ ಕ್ಷಣದಲೆ್ಲೕ ಅವನನು್ನ
ಬಡಿದನು; ಅವನು ಹುಳಬಿದು್ದ ಸತ್ತನು.
24 ಆದರೆ ದೇವರ
ಾಕ್ಯ ವು ಹಬಿ್ಬ ಹೆಚು್ಚ ಾ್ತ ಬಂದಿತು. 25 ಾನರ್ಬನು ಮತು್ತ
ೌಲನು
ಾಡಬೇ ಾದ ಧಮರ್ ಾಯರ್ವನು್ನ ಮುಗಿಸಿ
ಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ೕ ಾನನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದರು.
20

13

ಸು ಾತೆರ್ ಾರುವುದಕೆ್ಕ ೌಲನು
ಾಡಿದ
ದಲನೆಯ ಪ್ರ ಾಣ (13:1,
14:28)
1 ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯ ದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಭೆ
ಳಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ, ಬೋಧಕರೂ ಇದ್ದರು; ಅವರು
ಾರೆಂದರೆ; ಾನರ್ಬ, ನೀಗರನೆಂಬ ಸಿಮೆ
ೕನ, ಕುರೇನ್ಯ ದ ಲೂಕ್ಯ, ಾಮಂತ
ಹೆರೋದನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ ಮೆನಹೇನ, ೌಲ ಇವರೇ. 2 ಇವರು ಕತರ್ನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತ, ಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತ ಇ ಾ್ದಗ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು; “ ಾನು ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ
ೌಲರನು್ನ ಕರೆದ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಆಗ
ಅವರು ಉಪ ಾಸವಿದು್ದ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿ ಆ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಅವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.
4 ಹೀಗೆ ಅವರು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವ ಾಗಿ ಸೆಲೂ್ಯಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದರು;
ಅಲಿ್ಲಂದ ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಗಿ ಕುಪ್ರ ದಿ ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 5 ಸಲಮೀಸ್
ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿ ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
ಬೋಧಿಸಿದರು.
ಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ೕ ಾನನು ಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ಅವರ
ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು. 6 ಅವರು ದಿ್ವೕಪದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚಾರ ಾಡಿ ಾ ೕಸ್ ಎಂಬ ಊರಿನ
ತನಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಸುಳು್ಳಪ ್ರ ಾದಿಯೂ, ಮಂತ್ರ ಾದಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ‘ ಾರ್ಯೇಸು’
ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಕಂಡರು. 7 ಅವನು ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದ ಸೆಗ್ಯ ರ್
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ೌಲನೆಂಬ ಅಧಿಪತಿಯ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆ ಅಧಿಪತಿಯು ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾಗಿದು್ದ,
ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ೌಲನನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆಸಿ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ
ಅಪೇ ಪಟ್ಟ ನು. 8 ಆದರೆ ಆ ಮಂತ್ರ ಾದಿ ಾದ ಎಲುಮನು (ಎಲುಮನೆಂಬ
ಹೆಸರಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಾದಿಯೆಂದಥರ್) ಅವರನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದನು; ಅಧಿಪತಿಯು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಡದಂತೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಲು ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿದನು. 9 ಆಗ ೌಲನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ೌಲನು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಭರಿತ ಾಗಿ, 10 ಅವನನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿನೋಡಿ; “ಸೈ ಾನನ ಮಗನೇ,
ೕಸದಿಂದಲೂ, ಎ ಾ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿರುವವನೇ, ಎ ಾ್ಲ ನೀತಿಗೂ
ವಿರೋಧಿಯೇ, ನೀನು ಕತರ್ನ ನೇರ ಾದ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಡೊಂಕು ಾಡುವುದನು್ನ
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ೕ? 11 ಇಗೋ, ಕತರ್ನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೈ ಎತಿ್ತ ಾ್ದನೆ; ನೀನು
ಕುರುಡ ಾಗಿ ಕೆಲವು ಾಲ ಸೂಯರ್ನನು್ನ ನೋಡದೆ ಇರುವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಅವನಿಗೆ ಕಣು್ಣ
ಾ್ಬ ಗಿ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿಯಿತು; ಅವನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಆ ಾರ
ಕೊಡುವವರನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ತಿರು ಾಡಿದನು. 12 ಅಧಿಪತಿಯು ಆ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ನೋಡಿ ಕತರ್ನ ಬೋಧನೆಗೆ ಅ ಾ್ಯ ಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ನಂಬುವವ ಾದನು.
ಪಿಸಿದ್ಯ ದ ಅಂತಿ
13

ೕಕ್ಯ ದಲಿ್ಲ ೌಲ ಮತು್ತ ಾನರ್ಬ

ತರು ಾಯ ೌಲನೂ ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರೂ ಾ ೕಸೂರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಸಮುದ್ರ ಪ ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಪಂಫುಲ್ಯ ಸೀಮೆಗೆ ಸೇರಿದ ಪೆಗೆರ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದರು;
ಾಕರ್ನೆಂಬ
ೕ ಾನನು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋದನು. 14 ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪೆಗೆರ್ಯಿಂದ ಸಂಚಾರ ಾಡಿ ಪಿಸಿದ್ಯ ಸೀಮೆಗೆ
ಸೇರಿದ ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದರು. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರು ಸ ಾಮಂದಿರದೊಳಗೆ
ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 15 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥ ಇವುಗಳ
ಾ ಾಯಣ ಾದ ಮೇಲೆ ಸ ಾಮಂದಿರದ
ಾಯಕರು;
“ಸಹೋದರರೇ,
ಜನರಿಗೆ ಹೇಳತಕ್ಕ ಬುದಿ್ಧ ಾತೇ ಾದರೂ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 16 ಆಗ ೌಲನು ಎದು್ದ ಕೈ ಸನೆ್ನ
ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ;
17 “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರೇ, ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಮ ಾವಲಂಬಿಗಳೇ, ಕೇಳಿರಿ. ನಮ್ಮ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರ ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಅವರನು್ನ ಪ್ರ ಬಲರ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿ, ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಗೆ ತಂದು ತನ್ನ
ಭುಜಬಲದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಆ ದೇಶದಿಂದ ಬರ ಾಡಿದನು. 18 ಆತನು ಸು ಾರು
ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೂ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು,
19 ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಏಳು ಾಜ್ಯ ಗಳನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಿ, ಆ
ಜನರ ದೇಶವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟ ನು. 20 ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಸು ಾರು
ಾನೂರೈ ವತು್ತ ವಷರ್ಗಳು ಗತಿಸಿದವು. ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಸಮುವೇಲನ
ಾಲದ ವರೆಗೆ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು. 21 ತರು ಾಯ ಅವರು ತಮಗೆ
ಅರಸನು ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು, ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನನ ಕುಲದ ಕೀಷನ
ಮಗ ಾದ ೌಲನನು್ನ ಾಜನ ಾ್ನ ಗಿ ಕೊಟ್ಟ ನು. ಅವನು ಅವರನು್ನ ನಲವತು್ತ ವಷರ್
ಆಳಿದನು. 22 ಆ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಾವೀದನನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ
ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಕ ಾಡಿ; ‘ಇಷಯನ ಮಗ ಾದ ಾವೀದನು ನನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದನು,
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ಅವನು ನನ್ನ ಹೃ ದಯಕೆ್ಕ ಒಪು ್ಪವ ಮನುಷ ್ಯ ನು, ಅವನು ನನ್ನ ಇ ಾ್ಟಥರ್ವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನೆರವೇರಿಸುವನು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಅವನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾ ಹೇಳಿದನು.
23 “ಅವನ

ಸಂ ಾನದಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನದ ಪ್ರ ಾರ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಒಬ್ಬ
ರಕ್ಷಕನನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸಿ ಾ್ದನೆ. 24 ಆ ರಕ್ಷಕನೇ ಯೇಸು, ಆತನ ಆಗಮನಕೆ್ಕ
ದಲು
ೕ ಾನನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ, ನೀವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾರಿದನು. 25
ೕ ಾನನು ತನ್ನ
ಸೇವೆಯನು್ನ ಪೂರೈ ಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಜನರಿಗೆ; ‘ನನ್ನ ನು್ನ
ಾರೆಂದು
ೕಚಿಸುತಿ್ತೕರಿ?
ಾನು ಆತನಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ನು ಬರು ಾ್ತನೆ, ಆತನ ಾದರ ಯನು್ನ
ಬಿಚು್ಚವುದಕೆ್ಕ ಾನು
ೕಗ್ಯ ನಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

“ಸಹೋದರರೇ, ಅಬ್ರ ಾಮನ ವಂಶಸ್ಥರೇ, ಮತು್ತ ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರುವ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮ ಾವಲಂಬಿಗಳೇ, ನಮಗೆ ಈ ರಕ್ಷಣೆಯ ಾಕ್ಯ ವು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
27 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವವರೂ, ಅವರ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ, ಆತನ ಾ್ನ ಗಲಿ,
ಪ್ರ ತಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾ ಾಯಣ ಾಗುವ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಾತುಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಗ್ರ ಹಿಸದೆ, ಆತನನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ತೀಪುರ್ ಾಡಿ ಆ
ಾತುಗಳನೆ್ನೕ
ನೆರವೇರಿಸಿದರು. 28 ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಾರಣವೇನೂ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕದಿದ್ದರೂ, ಆತನನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ಪಿ ಾತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 29 ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವುದೆ ಾ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಆತನನು್ನ ಮರದ ಕಂಬದಿಂದ ಇಳಿಸಿ
ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು.
26

“ಆದರೆ ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದನು. 31 ಮತು್ತ
ಆತನು ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದವರಿಗೆ ಅನೇಕ
ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು; ಈಗ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಆತನ ಾ ಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
30

“ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ
ನೆರವೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆಂಬ ಶುಭಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಾವು ನಿಮಗೆ ಾರುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಆತನು ಯೇಸುವನು್ನ ಮರಣದಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದ್ದರಲಿ್ಲ; 33 ‘ನನಗೆ ನೀನು ಮಗನು, ಾನೇ
ಈ ಹೊತು್ತ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಪಡೆದಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಎರಡನೆಯ ಕೀತರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ
ಾತು ನೆರವೇರಿತು.
34 “ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದ್ದರಿಂದ
ಆತನು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಕೊಳೆಯುವ ಅವಸೆ್ಥಗೆ ಸೇರತಕ್ಕವನಲ್ಲವೆಂಬುದರ ಕುರಿತು
ದೇವರು ಹೇಳಿರುವುದು ಏನೆಂದರೆ; ‘ ಾವೀದನಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ
ಕೃ ಾವರಗಳನು್ನ ನಿಮಗೂ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ, ಅವು ನಂಬತಕ್ಕವುಗಳೇ’ ಎಂಬುದೆ.
35 ಅದಕೆ್ಕ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಆತನು; ‘ನೀನು ನಿನ್ನ ಪಿ್ರ ಯನಿಗೆ ಕೊಳೆಯುವ ಅವಸೆ್ಥಯನು್ನ
ನೋಡಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು’ ಬೇರೊಂದು ಕೀತರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
32

“ ಾವೀದ ಾದರೋ
ತನ್ನ
ಜೀವ ಾನ
ಾಲದಲಿ್ಲ
ದೇವರ
ಸಂಕಲ್ಪಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡಿದ ನಂತರ, ಸ ಾ್ತಗ ತನ್ನ ಪೂವರ್ಜರ ಬಳಿ
ಅವನನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡ ಾಯಿತು, ಅವನ ದೇಹವು ಕೊಳೆಯುವ ಅವಸೆ್ಥಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಿತು. 37 ಆದರೆ ದೇವರು ಮರಣದಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದ ಯೇಸುವು ಕೊಳೆಯುವ
ಅವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ.
36
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“ಆದುದರಿಂದ
ಸಹೋದರರೇ,
ಆತನ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ಾಪ
ಕ್ಷ ಾಪಣೆಯು ದೊರೆಯುತ್ತದೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಾರೋಣ ಾಗಿತೆ್ತಂದು ನಿಮಗೆ
39
ತಿಳಿದಿರಲಿ.
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ
ನೀತಿವಂತರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದಿ್ದರಿ.
ಆದರೆ ಆತನನು್ನ ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದಿ ನೀತಿವಂತರೆನಿಸಿ ಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. 40 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಆದೇನಂದರೆ;
41 “ ‘ಎಲೈ, ತಿರ ಾ್ಕರ
ಾಡುವವರೇ, ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಿರಿ, ಾಶ ಾಗಿಹೋಗಿರಿ.
38

ನಿಮ್ಮ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ಒಂದು ಾಯರ್ವನು್ನ

ಆ ಾಯರ್ವನು್ನ ಒಬ್ಬ ನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದರೂ

ಾಡುವೆನು;

ನೀವು ಅದನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ’ ” ಎಂಬುದೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
42

ೌಲನೂ,
ಾನರ್ಬನೂ ಸ ಾಮಂದಿರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ
ಜನರು ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಬರುವ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ತಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು
ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 43 ಸಭೆಯು ಮುಗಿದ ತರು ಾಯ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ, ದೈ ವಭಕ್ತ ಾಗಿದ್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮ ಾವಲಂಬಿಗಳಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು
ೌಲ ಮತು್ತ
ಾನರ್ಬನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಇವರು ಅವರ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ ದೇವರ ಕೃ ಾಶ್ರ ಯದಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರನು್ನ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಪಡಿಸಿದರು.
44

ಮುಂದಿನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಇಡೀ ಊರಿನವರು ದೇವರ
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಸೇರಿಬಂದರು. 45 ಆದರೆ ಜನರು ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ
ಬರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತ್ಸರವುಳ್ಳವ ಾಗಿ
ೌಲನು ಹೇಳಿದ
ಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದೂಷಣೆಯ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 46 ಆಗ
ೌಲನೂ, ಾನರ್ಬನೂ ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ ಾತ ಾಡಿ; ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
ದಲು
ನಿಮಗೇ ಹೇಳುವುದು ಅಗತ್ಯ ಾಗಿತು್ತ; ಆದರೆ ನೀವು ಅದನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ನಿತ್ಯ ಜೀವಕೆ್ಕ ಅ ಾತ್ರರೆಂದು ತೀಪುರ್ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಗೋ, ಾವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಅನ್ಯ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ. 47 ಾಗೆಯೇ ಕತರ್ನು ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ
ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ, ಹೇಗೆಂದರೆ;
ನೀನು ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವರೆಗೆ ರಕ್ಷಕ ಾಗಿರುವಂತೆ

ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೂ ಬೆಳಕ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ
ಎಂದರು.
48 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಅನ್ಯ ಜನರು ಆ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ, ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
ಹೊಗಳಿದರು. ಮತು್ತ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವರೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿದರು. 49 ಕತರ್ನ
ಾಕ್ಯ ವು ಆ ಸೀಮೆಯ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಹಬು್ಬ ಾ್ತ ಬಂದಿತು. 50 ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ತಮ್ಮ ಮತಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ್ದ ಭಕೆ್ತಯ ಾದ ಕುಲೀನ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರನೂ್ನ, ಊರಿನ ಪ್ರ ಮುಖರನೂ್ನ,
ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ೌಲ ಮತು್ತ ಾನರ್ಬರ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹಿಂಸೆಯನೆ್ನಬಿ್ಬ ಸಿ ಅವರನು್ನ
ತಮ್ಮ ಪ್ರ ದೇಶದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಅಟಿ್ಟಬಿಟ್ಟರು. 51 ೌಲ ಾನರ್ಬರು ತಮ್ಮ ಾಲಿಗೆ
52 ಶಿಷ ್ಯ ಾದವರು
ಹತಿ್ತದ್ದ ಧೂಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿಬಿಟು್ಟ ಇಕೋನ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದರು.
ಸಂತೋಷಭರಿತರೂ, ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಭರಿತರೂ ಆಗಿದ್ದರು.
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ಇಕೋನ್ಯ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ೌಲ ಮತು್ತ ಾನರ್ಬ
ಇಕೋನ್ಯ ದಲಿ್ಲ ೌಲ ಮತು್ತ ಾನರ್ಬರು ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಸ ಾಮಂದಿರದೊಳಗೆ
ಹೋಗಿ
ಪೆ್ರ ೕರಣಾತ್ಮಕ ಾದ
ಬೋಧನೆ
ನೀಡಿ
ಾತ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲಯೂ, ಗಿ್ರ ೕಕರಲಿ್ಲಯೂ ಬಹುಮಂದಿ ಕತರ್ ಾದ
ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ನಂಬುವವ ಾದರು. 2 ಆದರೆ ನಂಬದೆ ಹೋದ ಯೆಹೂದ್ಯರು,
ಅನ್ಯ ಜನರ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಈ ಸಹೋದರರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಪ್ರ ಚೋದಿಸಿ ಕೆಡಿಸಿದರು.
3 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅವರು ಬಹು ಾಲ ಅಲಿ್ಲದು್ದ ಕತರ್ನು ಅವರ ಕೈ ಯಿಂದ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳೂ, ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳೂ ನಡೆಯುವಂತೆ ದಯ ಾಲಿಸಿ ತನ್ನ
ಕೃ ಾ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಾ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಟು್ಟ ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ
4 ಆಗ ಆ ಊರಿನ ಜನರು ಎರಡು
ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಾಗ ಾದರೂ;
ಕೆಲವರು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಕ್ಷದವ ಾದರು, ಕೆಲವರು ಅ ಸ್ತಲರ ಪಕ್ಷದವ ಾದರು.
5 ಅನ್ಯ ಜನರೂ,
ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಕೂಡಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದ
ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಪೀಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ, ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲು್ಲವುದಕೂ್ಕ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿ ಾಗ,
6 ಅ
ಸ್ತಲರು ಅದನು್ನ ತಿಳಿದು ಅಲಿ್ಲಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ಲುಕ ೕನ್ಯ ದಲಿ್ಲದ್ದ ಲುಸ್ತ ್ರ
ಮತು್ತ ದೆಬೆರ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳಿಗೂ, 7 ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಸೀಮೆಗೂ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿದರು.
1

ೌಲ ಮತು್ತ ಾನರ್ಬನು ಲುಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ
ಲುಸ್ತ ್ರ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಲುಗಳಲಿ್ಲ ಬಲವಿಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಕುಳಿತಿದ್ದನು.
ಅವನು ಹುಟು್ಟಕುಂಟ ಾಗಿದು್ದ, ಅದುವರೆಗೂ ನಡೆಯ ಾರದೆ ಇದ್ದವನು. 9 ೌಲನು
ಆಡುವ ಾತುಗಳನು್ನ ಅವನು ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. ೌಲನು ಅವನನು್ನ ದಿಟಿ್ಟ ಸಿ
ನೋಡಿ ಾಸಿ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ನಂಬಿಕೆಯು ಅವನಲಿ್ಲ ಉಂಟೆಂದು ತಿಳಿದು;
10 “ನಿನ್ನ ಾಲೂರಿ ನೆಟ್ಟ ಗೆ ನಿಂತುಕೋ” ಎಂದು ಮ ಾಧ ್ವ ನಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದನು.
ಕೂಡಲೆ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಾರಿ ನಡೆ ಾಡಿದನು.
11
ೌಲನು
ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಗುಂಪು ಕೂಡಿದ್ದ ಜನರು ನೋಡಿ; “ದೇವರುಗಳು
ಮನುಷ ್ಯರ ರೂಪದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಇಳಿದುಬಂದರು” ಎಂದು ಲುಕ ೕನ್ಯ
12
ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಕೂ ಾಡಿದರು.
ಾನರ್ಬನನು್ನ ‘ ೌ್ಯ ಸ್’ ದೇವರೆಂತಲೂ*
8

ೌಲನು ಪ್ರ ಮುಖ ಾಷಣ ಾರ ಾದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ‘ಹೆಮೆರ್’ ದೇವರೆಂತಲೂ
ಅಂದುಕೊಂಡರು. 13 ಊರ ಮುಂದಿದ್ದ ೌ್ಯ ಸ್ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಪೂಜಾರಿಯು
ಎತು್ತಗಳನೂ್ನ, ಹೂವಿನ ಾರಗಳನೂ್ನ ಊರ ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ತಂದು ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಅವರಿಗೆ ಬಲಿಕೊಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 14 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ
ೌಲರು ತಮ್ಮ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಜನರ ಗುಂಪಿನೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಹೀಗೆಂದು
ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು; 15 “ಜನರೇ, ನೀವು ಹೀಗೇಕೆ ಾಡುತಿ್ತೕರೀ? ಾವೂ ಮನುಷ ್ಯರೇ,
ನಿಮ್ಮಂಥ ಸ್ವ ಾವವುಳ್ಳವರು. ನೀವು ಈ ವ್ಯ ಥರ್ ಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟು್ಟ
ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನೂ್ನ, ಸಮುದ್ರ ವನೂ್ನ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಾಡಿದ
ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಿಮಗೆ
*
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16 ಗತಿಸಿಹೋದ

ಾರಿಹೇಳುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಾಲದಲಿ್ಲ ಆತನು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ತೋಚಿದ
ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಿಟು್ಟ ಬಿಟ್ಟ ನು.
17 ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಅಸಿ್ತತ ್ವವನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಸುಕೃ ತ ್ಯ ಗಳ ಮೂಲಕ ಾ
ನೀಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ; ಆ ಾಶದಿಂದ ಮಳೆಯನೂ್ನ ಸ ಾಲಕೆ್ಕ, ಸುಗಿ್ಗ ಾಲಗಳನೂ್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿ, ಆ ಾರ ಕೊಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ಗಳನು್ನ ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ,
ಉಪ ಾರ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದವನು ಆತನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 18 ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ
ೌಲರು ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರೂ ಜನರು ತಮಗೆ ಬಲಿಯಪಿರ್ಸುವುದನು್ನ
ತಡೆಯಲು ಆ ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು.
19 ತರು ಾಯ ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯ ದಿಂದಲೂ, ಇಕೋನ್ಯ ದಿಂದಲೂ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಬಂದು, ಜನರನು್ನ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿ ೌಲನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಕಲೆ್ಲಸೆದರು, ಅವನು
ಸತ್ತನೆಂದು ಾವಿಸಿ ಊರಹೊರಕೆ್ಕ ಅವನನು್ನ ಎಳೆದು ಾಕಿದರು. 20 ಆದರೆ ಶಿಷ ್ಯರು
ಅವನ ಸುತ್ತಲು ನಿಂತುಕೊಂಡಿರು ಾಗ ಅವನು ಎದು್ದ ಊರೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ೌಲನು ಮತು್ತ ಾನರ್ಬನು ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದು್ದ
ಮರುದಿನ ೌಲನು, ಾನರ್ಬನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ದೆಬೆರ್ಗೆ ಹೊರಟನು. ಆ
ಊರಿನಲಿ್ಲ ಅವರು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿ ಅನೇಕರನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿದ
ಮೇಲೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಲುಸ್ತ ್ರಕೂ್ಕ, ಇಕೋನ್ಯಕೂ್ಕ, ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯಕೂ್ಕ ಬಂದರು. 22 ಅಲಿ್ಲ
ಶಿಷ ್ಯರ ಮನಸು್ಸ ಗಳನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸಿ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲರಿ ಎಂದು
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದರು.
ಾವು ಬಹು ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಾಳಿ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದೊಳಗೆ
ಸೇರಬೇ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿದರು. 23 ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರ ತಿ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಸಭೆಗೂ ಹಿರಿಯರನು್ನ
ನೇಮಿಸಿದರು. ಉಪ ಾಸವಿದು್ದ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಡಿ ಅವರು ನಂಬಿದ್ದ ಕತರ್ನಿಗೆ
ಅವರನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದರು. 24 ತರು ಾಯ ಪಿಸಿದ್ಯ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಾದು ಪಂಫುಲ್ಯ
ಸೀಮೆಗೆ ಬಂದು, 25 ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿರುವ ಪೆಗೆರ್ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಕತರ್ನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಾರಿದ
ಮೇಲೆ ಅ ಾಲ್ಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಇಳಿದು ಅಲಿ್ಲಂದ ಸಮುದ್ರ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ
ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯ ವನು್ನ ತಲುಪಿದರು. 26 ಅವರು ಈವರೆಗೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಬಂದಿರುವ
ಕೆಲಸಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ನೆ ್ನೕ ದೇವರ ಕೃ ಾಶ್ರ ಯಕೆ್ಕ
ದಲು ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟ್ಟದು್ದ ಈ
ಊರಿನಲಿ್ಲಯೇ. 27 ಅಲಿ್ಲ ಸಭೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ, ದೇವರು ತ ್ಮಂದಿಗಿದು್ದ ಾಡಿದ
ಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲವನೂ್ನ, ಆತನು ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ
ಾಗಿಲು ತೆರೆದದ್ದನೂ್ನ
28
ವಿವರ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ತರು ಾಯ ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ
ಹೆಚು್ಚ ಾಲ ತಂಗಿದ್ದರು.
21

15

ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಸಭೆಹಿರಿಯರ ಆಲೋಚ ಾಸಭೆ
1 ಬಳಿಕ ಕೆಲವರು ಯೂ ಾಯದಿಂದ ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದು; “ನೀವು
ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿರುವ ನಿಯಮದ ಪ್ರ ಾರ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ
ರಕ್ಷಣೆ ಾಗ ಾರದು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
2 ಅವರೊಂದಿಗೆ
ೌಲ ಮತು್ತ ಾನರ್ಬರಿಗೆ ಚಚೆರ್ಯೂ ಮ ಾ ವಿ ಾದವೂ
ಉಂಟಾ ಾಗ ಇದರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ೌಲ,
ಾನರ್ಬರು ಮತು್ತ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬೇರೆ
ಕೆಲವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ಸ್ತಲರ ಮತು್ತ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರ
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ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಸಹೋದರರು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರು.
ಆದುದರಿಂದ
ಸಭೆಯವರು ಅವರನು್ನ ಾಗ ಕಳುಹಿಸಲು, ಅವರು
ಯಿನಿಕೆ ಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್
ಸೀಮೆಗಳನು್ನ ಾದು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಅನ್ಯ ಜನರು ಕತರ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಸಹೋದರರಿಗೆ ವಿವರ ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದರು. 4 ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಭೆಯವರೂ
ಅ ಸ್ತಲರೂ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರೂ ಅವರನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ದೇವರು
ತ ್ಮಂದಿಗಿದು್ದ
ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. 5 ಆದರೆ
ಫರಿ ಾಯ ಮತದವರಲಿ್ಲ ಯೇಸುವನು್ನ ನಂಬಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಎದು್ದ; “ದೇವರ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಬೇಕು, ಮತು್ತ
ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 6 ಅ ಸ್ತಲರೂ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರೂ ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಕುರಿತು
ಆಲೋಚಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸೇರಿ ಬಂ ಾಗ, ಅವರಲಿ್ಲ ಬಹು ವಿ ಾದವು ನಡೆದ ಮೇಲೆ
ಪೇತ್ರ ನು ಎದು್ದ ಅವರಿಗೆ;
7 “ಸಹೋದರರೇ, ಅನ್ಯ ಜನರು ನನ್ನ
ಾಯಿಂದ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
ಕೇಳಿ ನಂಬಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿ ್ಮಳಗಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ ನಿಮಗೇ ತಿಳಿದಿದೆ. 8 ಮತು್ತ ಹೃ ದಯವನು್ನ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿರುವ
ದೇವರು ಹೇಗೆ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ವರವನು್ನ ನಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನೋ ಾಗೆಯೇ ಅವರಿಗೂ
ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ ಕೊಟ್ಟ ನು. 9 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ನಮಗೂ, ಅವರಿಗೂ ಏನೂ
ಭೇದ ಾಡದೆ ಅವರ ಹೃ ದಯಗಳನೂ್ನ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿದನು.
10 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾಗಲಿ, ಾ ಾಗಲಿ ಹೊರ ಾಗದ ನೋಗವನು್ನ
ನೀವು ಶಿಷ ್ಯರ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಾಕಿ ದೇವರನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದು ಏಕೆ? 11 ಕತರ್ ಾದ
ಯೇಸುವಿನ ಕೃ ಪೆಯಿಂದಲೇ ಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವೆವೆಂಬು ಾಗಿ ನಂಬುತೆ್ತೕವ ಾ್ಲ;
ಾಗೆಯೇ ಅವರೂ ಹೊಂದುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
12 ಗುಂಪುಸೇರಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ೌನ ಾಗಿದು್ದ ಾನರ್ಬನೂ
ೌಲನೂ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ದೇವರು ಅನ್ಯ ಜನರಲಿ್ಲ
ಾಡಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಸೂಚಕ
ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ, ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ವಿವರಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿದರು.
13 ಅವರು
ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ಾಕೋಬನು ಆ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ಕುರಿತು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ;
14 “ಸಹೋದರರೇ,
ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ದೇವರು
ದಲು
ಅನ್ಯ ಜನರನು್ನ ಕೃ ಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಅವರೊಳಗಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ
ಪ್ರ ಜೆಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಧವನು್ನ ಸಿಮೆ
ೕನನು ವಿವರಿಸಿದನಷೆ್ಟ. 15 ಇದಕೆ್ಕ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾತುಗಳೂ ಒಪು ್ಪತ್ತವೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ;
16 “ ‘ಇ ಾದ ಮೇಲೆ
ಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಾವೀದನ ಬಿದು್ದಹೋಗಿರುವ
ಗು ಾರವನು್ನ ಪುನಃ ಕಟು್ಟ ವೆನು.
ಾಳು ಬಿದ್ದದ್ದನು್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿ
ಸುಭದ್ರ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು.
17 ಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಜನರು

ಅಂದರೆ ದೇವಜನರೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳೂ
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ಕತರ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವರು ಎಂದು

ಾದಿ ಾಲದಿಂದ ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವ ಕತರ್ನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ’
ಎಂದು ಬರೆದದೆ.
19 “ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯ ಏನೆಂದರೆ;
ಅನ್ಯ ಜನರಲಿ್ಲ ದೇವರ
20 ಆದರೆ ವಿಗ್ರ ಹಕೆ್ಕ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವವರನು್ನ ತೊಂದರೆಪಡಿಸ ಾರದು.
ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ,
ಾದರವನೂ್ನ, ಕುತಿ್ತಗೆ ಹಿಸುಕಿ ಕೊಂದದ್ದನೂ್ನ, ರಕ್ತವನೂ್ನ
ವಿಜಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ಾವು ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ವನು್ನ ಬರೆ
ೕಣ ಎಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರು.
21 ಏಕೆಂದರೆ ಪು ಾತನ ಾಲದಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ
ಬೋಧಿಸುವವರು ಇ ಾ್ದರೆ; ಅದು ಪ್ರ ತಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವೂ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ
ಾ ಾಯಣ ಾಗುತ್ತದ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
18 ಅ

22 ಆಗ ಅ
ಸ್ತಲರೂ, ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರೂ ಸವರ್ಸಭೆಯ ಅನುಮತಿಯಿಂದ
ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು
ೌಲ ಮತು್ತ
ಾನರ್ಬರ
ತೆಯಲಿ್ಲ
ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವೆಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರು. ಆದ ಾರಣ
ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ಾಸರ್ಬ್ಬ ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಯೂದನನೂ್ನ, ಸೀಲನನೂ್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, 23 ಅವರ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟದೆ್ದೕನಂದರೆ; “ಸಹೋದರರೂ,
ಅ ಸ್ತಲರೂ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರೂ, ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯ, ಸಿರಿಯ, ಕಿಲಿಕ್ಯ ಸೀಮೆಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವ ಅನ್ಯ ಜನರೊಳಗಿಂದ ಸಹೋದರ ಾದವರಿಗೂ ಾಡುವ ವಂದನೆ;
24 “ನ

್ಮಳಗಿಂದ ಹೊರಟು ಕೆಲವರು ನಮಿ್ಮಂದ ಾವ ಅಪ್ಪ ಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದದೆ
ತಮ್ಮ
ಾತುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ಗಳನು್ನ
ಕಳವಳಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ, 25 ಾವು ಕೆಲವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು
ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಜೀವದ ಹಂಗನು್ನ ತೊರೆದವ ಾದ,
26 ನಮ್ಮ ಪಿ್ರ ಯ ಾನರ್ಬ ೌಲರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವುದು
ಯುಕ್ತವೆಂದು ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮ ನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದೆವು. 27 ಆದುದರಿಂದ
ಯೂದನನೂ್ನ, ಸೀಲನನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಅವರು ಾವು ಬರೆದಿರುವ
28 ಅವು
ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಾಯಿ ಾತಿನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವರು.
ಾವುವೆಂದರೆ, ವಿಗ್ರ ಹಕೆ್ಕ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ, ರಕ್ತವನೂ್ನ, ಕುತಿ್ತಗೆ ಹಿಸುಕಿ
ಕೊಂದದ್ದನೂ್ನ, ಅನೈ ತಿಕತೆಯನೂ್ನ ವಿಸಜಿರ್ಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಾಗಿದೆ. 29 ಇದಕಿ್ಕಂತ
ಹೆಚಿ್ಚನ ಹೊರೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸ ಾರದೆಂದು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಗೂ ನಮಗೂ
ಹಿತ ಾಗಿ ತೋರಿತು; ನೀವು ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ ಇವುಗಳ ಗೊಡವೆಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು. ಶುಭ ಾಗಲಿ.”
30

ಹೀಗೆ ಅವರು ಅಪ್ಪ ಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದು ಸಭೆಯನು್ನ
31 ಅವರು ಓದಿ ಅದರಿಂದ
ಸೇರಿಸಿ ಆ ಪತ್ರ ವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದರು.
ಧೈ ಯರ್ ತಂದುಕೊಂಡು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. 32 ಯೂದನೂ, ಸೀಲನೂ ಾವೇ
ಪ್ರ ಾದಿಗ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಸಹೋದರರನು್ನ ಅನೇಕ
ಾತುಗಳಿಂದ ಉತೆ್ತೕಜಿಸಿ
ದೃ ಢಪಡಿಸಿದರು. 33 ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಾಲ ಕಳೆದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದವರ ಬಳಿಗೆ
ಪುನಃ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಸಹೋದರರಿಂದ ಅಪ್ಪ ಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 34 ಆದರೆ
ಸೀಲನಿಗೆ ಅಲೆ್ಲೕ ಇರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ತೋಚಿತು. 35 ಆದರೆ ೌಲನೂ
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ಮತು್ತ
ಾನರ್ಬನೂ ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೇ ನಿಂತು ಬೇರೆ ಅನೇಕರೊಂದಿಗೆ
ಉಪದೇಶ ಾಡು ಾ್ತ ಕತರ್ನ ಾಕ್ಯ ವೆಂಬ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರು ಾ್ತ ಇದ್ದರು.
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುವುದಕೆ್ಕ ೌಲನು
ಾಡಿದ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರ ಾಣ
(15:36, 18:22)
36 ಕೆಲವು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ೌಲನು ಾನರ್ಬನಿಗೆ; “ ಾವು ಕತರ್ನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
ಾರಿದ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳಿಗೆ ಪುನಃ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲರುವ ಸಹೋದರರು ಹೇಗಿ ಾ್ದರೆಂದು
ನೋಡೋಣ ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 37 ಅದಕೆ್ಕ ಾನರ್ಬನು ಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ೕ ಾನನನು್ನ 38 ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದಗ
ೌಲನು; ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಸೇವೆಗೆ ಾರದೆ ಪಂಫುಲ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟ ವನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ನೆನಸಿದನು. 39 ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ತೀವ್ರ ಾದ ಾ ಾ್ವದವುಂಟಾಗಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು ಅಗಲಿದರು.
ಾನರ್ಬನು
ಾಕರ್ನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಕುಪ್ರ ದಿ ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
40
ೌಲನು ಸೀಲನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಹೋದರರಿಂದ ಕತರ್ನ ಕೃ ಾಶ್ರ ಯಕೆ್ಕ
ಒಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ 41 ಹೊರಟು ಸಿರಿಯ ಮತು್ತ ಕಿಲಿಕ್ಯ ಸೀಮೆಗಳಲಿ್ಲ
ಸಂಚರಿಸು ಾ್ತ ಸಭೆಗಳನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸಿದನು.

16
ೌಲನು ತಿ

ಥೆಯನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ

1 ಅನಂತರ ಅವನು ದೆಬೆರ್ಗೂ, ಲುಸ್ತ ಕೂ್ಕ ಬಂದನು.

ಲುಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ತಿ ಥೆಯನೆಂಬ
್ರ
ಒಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯ ನಿದ್ದನು. ಅವನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ನಂಬಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ಮಗನು.
ಅವನ ತಂದೆ ಗಿ್ರ ೕಕನು. 2 ಅವನು ಲುಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲಯೂ, ಇಕೋನ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ
ಸಹೋದರರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ ಾ ಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದವನು. 3 ಅವನು ತನ್ನ ಸಂಗಡ
ಬರಬೇಕೆಂದು ೌಲನು ಅಪೇ ಸಿ ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ
ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿದನು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ತಂದೆ ಗಿ್ರ ೕಕನೆಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ
ಸಂಗತಿ ಾಗಿತು್ತ. 4 ಬಳಿಕ ಅವರು ಊರೂರುಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚಾರ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ಸ್ತಲರೂ, ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರೂ ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ್ದ
ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು
ಬೋಧಿಸಿದರು. 5 ಸಭೆಗಳು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃ ಢ ಾಗು ಾ್ತ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ದಿನೇ
ದಿನೇ ಹೆಚು್ಚ ಾ್ತ ಬಂದವು.
ೌಲನಿಗೆ ಬಂದ ಮಕೆದೋನ್ಯ ದ ಕರೆ
ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಹೇಳ ಾರದೆಂದು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ತಡೆದು್ದದರಿಂದ
ಅವರು ಫು್ರ ಗ ,್ಯ ಗ ಾತ್ಯ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಾದುಹೋಗಿ, 7 ಮೂಸ್ಯಕೆ ್ಕ ಹತಿ್ತರ ಾಗಿ
ಬಂ ಾಗ, ಬಿಥೂನ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವ ಪ್ರ ಯತ್ನ ಾಡಿದರು. ಅಲಿ್ಲಯೂ ಯೇಸುವಿನ
ಆತ್ಮ ನು ಅವರನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ. 8 ಆಗ ಅವರು ಮೂಸ್ಯ ದ ಮು ಾಂ ಾರ ಾಗಿ
ತೊ್ರ ೕವಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 9 ಆ ಾತಿ್ರ ೌಲನಿಗೆ ಒಂದು ದಶರ್ನ ಾಯಿತು, ಏನೆಂದರೆ,
ಮಕೆದೋನ್ಯ ದೇಶದವ ಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ನಿಂತುಕೊಂಡು; “ನೀನು
ಸಮುದ್ರ ವನು್ನ ಾಟಿ ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದು ನಮಗೆ ನೆರ ಾಗಬೇಕೆಂದು” ಅವನನು್ನ
6
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ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.
ಅವನಿಗೆ ಆ ದಶರ್ನ ಾದ ಮೇಲೆ, ಆ ಸೀಮೆಯವರಿಗೆ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾರುವುದಕೆ್ಕ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆದಿ ಾ್ದನೆಂದು
ಾವು
ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಕೂಡಲೆ ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೊರಟುಹೋಗುವ ಪ್ರ ಯತ್ನ ಾಡಿದೆವು.
11 ಾವು ತೊ್ರ ೕವದಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರ
ಾಣ ಾಡಿ ನೆಟ್ಟ ಗೆ ಸ
ಾ್ರಕೆಗೆ ಬಂದು
ಮರುದಿನ ನೆ ಾ ಲಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯನು್ನ ತಲುಪಿದೆವು.
ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯಲಿ್ಲ ಲುದ್ಯಳ ಮನಃಪರಿವತರ್ನೆ

ಾನ ಪಟ್ಟಣ, ಇದು ರೋ ಾಪುರದವರ
ಒಂದು ಪ್ರ ಾಸ ಾ್ಥನವೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಾಲ
ಇದೆ್ದವು. 13 ನದೀತೀರದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ ಇರುವುದೆಂದು ತಿಳಿದು
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಊರ ಾಗಿಲಿನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರ
ಸಂಗಡ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಾತ ಾಡಿದೆವು. 14 ನಮ್ಮ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದವರಲಿ್ಲ
ಲುದ್ಯಳೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಇದ್ದಳು. ಆಕೆ ಧೂಮ್ರ (ನೇರಳೆ) ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ
ಾರುವವಳೂ, ಥುವತೈ ರ ಎಂಬ ಊರಿನವಳೂ, ದೈ ವಭಕ್ತಳೂ ಆಗಿದ್ದಳು. ೌಲನು
ಹೇಳುವ
ಾತುಗಳಿಗೆ ಗಮನಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕತರ್ನು ಆಕೆಯ ಹೃ ದಯವನು್ನ
15
ತೆರೆದನು. ಆಕೆಯೂ, ಆಕೆಯ ಮನೆಯವರೂ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ,
ಆಕೆ; “ಕತರ್ನನು್ನ ನಂಬಿದವಳೆಂದು ನೀವು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು” ಬೇಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಬಲವಂತ
ಾಡಿದಳು.
ೌಲ ಮತು್ತ ಸೀಲರನು್ನ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಲ್ಪಟ ್ಟದು್ದ
16 ಬಳಿಕ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ನಡೆಯುವ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಾವು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ
ಾರುಡ ಾತಿ ಾದ* ಒಬ್ಬ ಾಸಿಯು ನಮೆ್ಮದುರಿಗೆ ಬಂದಳು.
ಅವಳು ಕಣಿ
12 ಫಿಲಿಪಿ್ಪ ಎಂಬುದು ಮಕೆದೋನ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಪ್ರ

ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಅವಳ ಯಜ ಾನರಿಗೆ ಬಹು ಆ ಾಯ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. 17 ೌಲನೂ,
ಾವೂ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬಂದು; “ಈ ಮನುಷ ್ಯರು
ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರ ಸೇವಕರು; ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಾರು ಾ್ತರೆ”
ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದಳು. 18 ಅನೇಕ ದಿನ ಅವಳು ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ
ೌಲನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅವ ಳಗಿದ್ದ ದು ಾತ್ಮಕೆ ್ಕ;
“ಅವಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗು ಎಂದು ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಅದು ಬಿಟು್ಟ ಹೋಯಿತು.
19 ಅವಳ ಯಜ ಾನರು ತಮ್ಮ ಆ ಾಯದ ನಿರೀ ತಪಿ್ಪತ ಾ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು
ೌಲನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಸೀಲನನೂ್ನ ಹಿಡಿದು
ಾರುಕಟೆ್ಟಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ
20 ಅವರನು್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ
ಬಳಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ತಂದು; “ಈ ಮನುಷ ್ಯರು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕದಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ;
21 ಇವರು ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಿದು್ದ ರೋಮನ್ನ ಾದ ಾವು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಆಚರಿಸ ಾರದ
ಆಚಾರಗಳನು್ನ ಪ್ರ ಚಾರ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಅಂದರು. 22 ಆಗ ಜನರು ಗುಂ ಾಗಿ ಕೂಡಿ,
ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಎದ್ದರು. ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು; ಇವರ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ
ಹರಿದು, ತೆಗೆದು, ಛಡಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟರು. 23 ಅವರಿಗೆ
*

16:16 ಭವಿಷ ್ಯ ಹೇಳುವ ದು ಾತ್ಮ ವುಳ್ಳ ಹೆಣು್ಣಮಗಳು

ಅ

ಸ್ತಲರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು 16:24

285

ಅ

ಸ್ತಲರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು 16:40

ಬಹಳ ಹೊಡೆತಗಳನು್ನ ಹೊಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸೆರೆಮನೆ
ಳಗೆ ಾಕಿಸಿ, ಇವರನು್ನ
ಭದ್ರ ಾಗಿ ಾಯಬೇಕೆಂದು ಸೆರೆಯ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದರು. 24 ಅವನು
ಇಂ ಾ ಅಪ್ಪ ಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯ ಒಳಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿ
ಅವರ ಾಲುಗಳಿಗೆ ಕೋಳವನು್ನ ಾಕಿ ಬಿಗಿಸಿದನು.
ಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾಗಿ ಅವರು ಬಿಡಿಸಲ್ಪಟ ್ಟದು್ದ

25

ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ೌಲನೂ ಮತು್ತ ಸೀಲನೂ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡು ಾ್ತ ದೇವರಿಗೆ
ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು; ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರು ಲಕ್ಷ ್ಯ ವಿಟು್ಟ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.
26 ಆಕ ಾ್ಮ ಾ್ತಗಿ ಮ ಾಭೂಕಂಪವುಂಟಾಯಿತು;
ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳು
ಕದಲಿದವು.
ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ ಕದಗಳೆ ಾ್ಲ ತೆರೆದವು, ಎಲ್ಲರ ಬೇಡಿಗಳು
ಕಳಚಿಬಿದ್ದವು. 27 ಸೆರೆಯ ಯಜ ಾನನು ನಿದೆ್ದಯಿಂದ ಎಚೆ್ಚತು್ತ ಸೆರೆಮನೆಯ
ಕದಗಳು ತೆರೆದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರು ಓಡಿಹೋದರೆಂದು ಾವಿಸಿ
ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿರಿದು ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 28 ಆದರೆ ೌಲನು ಮ ಾ
ಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿ ಅವನಿಗೆ; “ನೀನೇನೂ ಕೇಡು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ, ಾವೆಲ್ಲರೂ
ಇಲೆ್ಲೕ ಇದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 29 ಆಗ ಅವನು; ದೀಪ ತರಬೇಕೆಂದು
ಕೂಗಿ ಒಳಕೆ್ಕ
ಾರಿ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗು ಾ್ತ ೌಲ ಮತು್ತ ಸೀಲರ ಮುಂದೆ
30
ಆಡ್ಡಬಿದ್ದನು.
ಮತು್ತ ಅವರನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು; “ ಾ್ವಮಿಗಳೇ,
ಾನು ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ಏನು
ಾಡಬೇಕೆಂದು?” ಕೇಳಲು, 31 ಅವರು;
“ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡು, ಆಗ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವಿ,
ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರೂ ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 32 ಅವನಿಗೂ, ಅವನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. 33 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು
ಾತಿ್ರ ಯ ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರ ಾಯಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದು ಕೂಡಲೆ ಾನೂ ತನ್ನವರೆಲ್ಲರ ಸಹಿತ ಾಗಿ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು.
34 ತರು ಾಯ ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಊಟ ಾಡಿಸಿದನು.
ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.

ಬೆಳ ಾದ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು; “ಆ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು”
36 ಸೆರೆಮನೆಯ
ಎಂದು ಸಿ ಾಯಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
ಯಜ ಾನನು ಈ
ಾತನು್ನ
ೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ; “ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕೆಂದು
ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದರೆ,
ಆದುದರಿಂದ
ಈಗ
ನೀವು
ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 37 ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು;
“ಅವರು ವಿಚಾರಣೆ ಾಡದೆ ರೋ ಾಪುರದ ಹಕು್ಕ ಾರ ಾದ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಎಲ್ಲರ
ಮುಂದೆ ಹೊಡಿಸಿ ಸೆರೆಮನೆ
ಳಗೆ ಾಕಿಸಿದರು; ಈಗ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ಹೊರಗೆ
ಕಳುಹಿಸು ಾ್ತರೋ?
ಾಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆಗಕೂಡದು; ಅವರೇ ಬಂದು ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಹೊರಗೆ ಕರದುಕೊಂಡುಹೋದರೆ ಸರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 38 ಸಿ ಾಯಿಗಳು
ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಾಗ ರೋ ಾಪುರದ ಹಕು್ಕ ಾರರು
ಎಂಬ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಅವರು ಭಯಪಟ್ಟರು. 39 ೌಲ ಮತು್ತ ಸೀಲರ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿನಯ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು; ನೀವು ಊರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 40 ಆಗ ಅವರು
35
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ಸೆರೆಮನೆ
ಳಗಿಂದ ಹೊರಟು ಲುದ್ಯಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸಹೋದರರನು್ನ ನೋಡಿ
ಅವರನು್ನ ಧೈ ಯರ್ಗೊಳಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು.

17
ಥೆಸಲೋನಿಕ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ೌಲನ ಸೇವೆ
ೌಲ ಮತು್ತ ಸೀಲರು ಮುಂದೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಅಂಫಿ ಲಿ ಮತು್ತ
ಅ ಲೋನ್ಯ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾಟಿ ಥೆಸಲೋನಿಕಕೆ್ಕ ಬಂದರು.
ಅಲಿ್ಲ
2
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಒಂದು ಸ ಾಮಂದಿರವಿತು್ತ.
ೌಲನು ತನ್ನ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರ ಾರ
ಅಲಿ್ಲದ್ದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೂರು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಾಕ್ಯ ದಿಂದ
3
ಅವರ ಸಂಗಡ ಾದಿಸಿ,
ಆ ಾ ಾಕ್ಯ ಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸಿ; ಕಿ್ರ ಸ್ತನು
ಾಧೆಯನ್ನ ನುಭವಿಸಿ ಸತು್ತ, ಎದು್ದ ಬರುವುದು ಅಗತ್ಯ ವೆಂತಲೂ “ ಾನು ನಿಮಗೆ
4 ಅವರಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವ ಯೇಸುವೇ ಆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂತಲೂ” ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದನು.
ಕೆಲವರೂ ದೈ ವಭಕ್ತ ಾದ ಗಿ್ರ ೕಕರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಮತು್ತ ಪ್ರ ಮುಖ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರೂ ಒಡಂಬಟು್ಟ ೌಲ ಮತು್ತ ಸೀಲರನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.
5 ನಂಬದಿರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟು್ಟ ಪೇಟೆಯಲಿ್ಲ ತಿರು ಾಡುವ ಕೆಲವು
ಪುಂಡರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಗುಂಪು ಕೂಡಿಸಿ ಊರಲಿ್ಲ ಗದ್ದಲ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ ೌಲ
ಮತು್ತ ಸೀಲರನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಸಭೆ ಎದುರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಅವರನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ
ಾಸೋನನ ಮನೆಯನು್ನ ಮುತಿ್ತದರು. 6 ಅವರು ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಆ
ಜನರು
ಾಸೋನನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರನೂ್ನ ಊರಿನ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ; “ಲೋಕವನು್ನ ಅಲ್ಲಕಲೊ್ಲೕಲ ಾಡಿದ
ಆ ಮನುಷ ್ಯರು ಇಲಿ್ಲಗೂ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. 7 ಾಸೋನನು ಅವರನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ,
ಅವರೆಲ್ಲರು ಯೇಸುವೆಂಬ ಬೇರೊಬ್ಬ ಅರಸನು ಇ ಾ್ದನೆಂದು ಹೇಳಿ ಚಕ್ರ ವತಿರ್ಯ
ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆಯು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. 8 ಪಟ್ಟಣದವರು
ಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಕಳವಳಪಟು್ಟ 9 ಾಸೋನ
ದ ಾದವರಿಂದ ಜಾಮೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತರು ಾಯ ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು.
1

ಬೆರೋಯ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ೌಲನ ಸೇವೆ
ಆ ಸಹೋದರರು ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ
ೌಲ ಮತು್ತ ಸೀಲರನು್ನ ಬೆರೋಯಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.
ಅವರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರಿ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸ ಾಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ
ಹೋದರು. 11 ಆ ಸಭೆಯವರು ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ
ಇವರು ಹೇಳುವ ಾತು ೌದೋ ಅಲ್ಲ ೕ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರ ತಿದಿನವೂ
ಾಸ್ತ ್ರ ಗ ್ರಂಥಗಳನು್ನ ಶೋಧಿಸುತಿ್ತದ್ದದರಿಂದ ಅವರು ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗಿಂತ
ಸದು್ಗಣವುಳವ ಾಗಿದ್ದರು. 12 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಕುಲೀನ ಾದ ಅನೇಕ ಗಿ್ರ ೕಕ್
ಹೆಂಗಸರು, ಗಂಡಸರು ನಂಬಿದರು. 13 ಆದರೆ ೌಲನು ಬೆರೋಯದಲಿ್ಲಯೂ ದೇವರ
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು ಾ್ತನೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು ಥೆಸಲೋನಿಕದ ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ
ತಿಳಿದು ಬಂ ಾಗ ಅವರು ಅಲಿ್ಲಗೂ ಬಂದು ಜನರ ಗುಂಪುಗಳನು್ನ ಪ್ರ ಚೋದಿಸಿ
ಕದಡಿದರು. 14 ಕೂಡಲೇ ಸಹೋದರರು ೌಲನನು್ನ ಸಮುದ್ರ ದ ತನಕ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಸೀಲನೂ, ತಿ ಥೆಯನೂ ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತರು. 15 ೌಲನನು್ನ
10
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ಕಳುಹಿಸಿದವರು ಅವನನು್ನ ಅಥೇನೆಯವರೆಗೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು,
ಸೀಲನನೂ್ನ, ತಿ ಥೆಯನನೂ್ನ ಭೇಟಿ ಾದ ಕೂಡಲೆ ಬೇಗ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂಬ
ಅಪ್ಪ ಣೆಯನು್ನ ೌಲನಿಂದ ಹೊಂದಿ ಹೊರಟುಬಂದರು.
ಅಥೇನೆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ೌಲನ ಸೇವೆ
ೌಲನು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥೇನೆಯಲಿ್ಲ ಾದುಕೊಂಡಿರು ಾಗ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ವಿಗ್ರ ಹಗಳೇ ಇರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಅವನ ಆತ್ಮ ವು ಕುದಿಯಿತು.
17 ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ
ಮ ಾವಲಂಬಿಗ ಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಪ್ರ ತಿದಿನ ಪೇಟೆಯಲಿ್ಲ ಕಂಡುಬಂದವರ ಸಂಗಡಲೂ
ಚಚಿರ್ಸಿದನು. 18 ಇದಲ್ಲದೆ ಎಪಿಕೂರಿಯನ್ನರು, ಸೊ್ತೕಯಿಕರು ಎಂಬ ತತ್ವವಿಚಾರಕರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಅವನ ಸಂಗಡ ಚಚೆರ್ ಾಡಿದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು; “ಈ ಾಚಾಳಿ ಏನು
ಹೇಳ ಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೆ?” ಅಂದರು. ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಮತು್ತ
ಸತ್ತವರು ಎದು್ದ ಬರುವರೆಂಬುದರ ಕುರಿತು ಾರುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ; “ಇವನು ಅನ್ಯ ದೇಶದ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪ್ರ ಚಾರ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಕಂಡುಬರು ಾ್ತನೆಂದು” ಬೇರೆ ಕೆಲವರು
ಹೇಳಿದರು. 19 ಅವರು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಅರಿ
ಾಗಕೆ್ಕ* ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ; “ನೀನು ಹೇಳುವ ಈ ಹೊಸ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ?
20 ಅಪೂವರ್ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ;
ಆದ ಾರಣ
ಅದೇನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ಅಪೇ ಯಿದೆ” ಅಂದರು.
21 ಅಥೇನೆಯರೂ ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಪರಸ್ಥಳದವರೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಹೇಳುವುದನೂ್ನ, ಕೇಳುವುದನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಬೇರೆ ಾವುದಕೂ್ಕ ಸಮಯ ಕೊಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
22
ೌಲನು ಅರಿ
ಾಗದ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ;
“ಅಥೇನೆಯ ಜನರೇ, ನೀವು ಎ ಾ್ಲದರಲಿ್ಲಯೂ ಅತಿ ದೈ ವಭಕಿ್ತವಂತರೆಂದು ನನಗೆ
ತೋರುತಿ್ತದೆ. 23 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ತಿರು ಾಡು ಾ್ತ ನೀವು ಪೂಜಿಸುವ ದೇವ ಾ
ಪ್ರ ತಿಮೆಗಳನು್ನ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ನೋಡು ಾ್ತ ಇ ಾ್ದಗ ಒಂದು ಬಲಿಪೀಠವು ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ
ಬಿತು್ತ; ಅದರ ಮೇಲೆ ‘ತಿಳಿಯದ ದೇವರಿಗೆ’ ಎಂದು ಬರೆದಿತು್ತ; ಆದ ಾರಣ ನೀವು
ಾವುದನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರೋ ಅದನೆ್ನೕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ಕೇಳಿರಿ ಅಂದನು.
24 “ಜಗತ್ತನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಎಲ್ಲವುಗಳನೂ್ನ, ಉಂಟು ಾಡಿದ ದೇವರು
ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳ ಒಡೆಯ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನು ಕೈ ಯಿಂದ ಕಟಿ್ಟರುವ ಗುಡಿಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡುವವನಲ್ಲ; 25 ಾನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೀವ ಾ್ವ ಸ ಾಗೂ ಜೀವಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಬೇ ಾದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಕೊಡುವವ ಾಗಿರ ಾಗಿ ಕೊರತೆಯಿದ್ದವನಂತೆ ಮನುಷ ್ಯರ
ಕೈ ಗಳಿಂದ ಸೇವೆಹೊಂದುವವನೂ ಅಲ್ಲ. 26 ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಂದ ಎ ಾ್ಲ
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ, ಅವರವರು ಇರತಕ್ಕ ಾಲಗಳನೂ್ನ ಾಗು ಅವರವರ
ನಿ ಾಸಗಳ ಮೇರೆಗಳನೂ್ನ ನಿಷ ್ಕಷಿರ್ಸಿ ಭೂಮಂಡಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅವರನು್ನ ಇರಿಸಿ,
27 ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ತಡ ಾಗಿ
ಾದರೂ ತನ್ನ ನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂ ಾರೇನೋ
ಎಂದು ತನ್ನ ನು್ನ ಹುಡುಕುವವರ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿದನು. ಆತನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಿಗೂ
28
ದೂರ ಾದವನಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಆತನಲಿ್ಲಯೇ ಾವು ಜೀವಿಸುತೆ್ತೕವೆ, ಚಲಿಸುತೆ್ತೕವೆ
16

*

17:19 ಅಂದರೆ, ಹಿರೀಸಭೆಯು ಕೂಡುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ.
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ಮತು್ತ ಇರುತೆ್ತೕವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕವಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, ‘ ಾವು ಆತನ ಸಂ ಾನದವರೇ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ.
29 “ ಾವು
ದೇವರ ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯ ನ
ಶಿಲ್ಪವಿದೆ್ಯಯಿಂದಲೂ, ಕಲ್ಪ ನೆಯಿಂದಲೂ ಕೆತಿ್ತರುವ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ಕಲು್ಲಗಳಿಗೆ
ಸ ಾನವೆಂದು ಾವು ಾವಿಸ ಾರದು. 30 ಆ ಆ ಾನದ ಾಲಗಳನು್ನ ದೇವರು
ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ; ಈಗ ಾದರೋ ಆತನು
ಾಲು್ಕ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ
ಮನುಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂ
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ
ತನ್ನ
ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 31 ಏಕೆಂದರೆ, ಆತನು ನಿಷ ್ಕಷೆರ್ ಾಡಿದ ಪುರುಷನ ಕೈ ಯಿಂದ
ನೀತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಭೂಲೋಕದ
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಒಂದು
ದಿನವನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದ್ದರಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ
ನಂಬುವುದಕೆ್ಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೃ ಾ್ಟಂತವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಅಂದನು.
32 ಸತ್ತವರು ಎದು್ದಬರುವ ವಿಷಯವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಕೆಲವರು
ೌಲನನು್ನ
ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು, ಬೇರೆ ಕೆಲವರು; “ನೀನು ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೇಳುವುದನು್ನ
33 ಹೀಗಿರಲು
ಾವು ಇನೊ್ನಂದು ಾರಿ ಕೇಳುತೆ್ತೕವೆ” ಅಂದರು.
ೌಲನು
34
ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.
ಕೆಲವರು ಅವನನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡು
ನಂಬಿದರು; ನಂಬಿದವರಲಿ್ಲ ಅರಿ
ಾಗದ ಸಭೆಯವ ಾದ ದಿ
ನುಸ್ಯ ನೂ,
ಾಮರಿಯೆಂ ಾಕೆಯೂ ಾಗು ಇನೂ್ನ ಕೆಲವರೂ ಇದ್ದರು.

18
ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲ ೌಲನ ಸೇವೆ
ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ೌಲನು ಅಥೇನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕೊರಿಂಥಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
2
ಂತದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಅಕಿ್ವಲನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯ ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಕಂಡನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ
ರೋ ಾಪುರವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದು
ೌ್ಲದಿಯ
ಚಕ್ರ ವತಿರ್ಯು ಆ ವಿಧಿಸಿದ ಾರಣ ಅಕಿ್ವಲನೂ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಪಿ್ರ ಸಿ ್ಕಲ್ಲಳೂ
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ
ದಲೇ ಇ ಾಲ್ಯ ದೇಶದಿಂದ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. 3 ೌಲನು
ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಾನೂ, ಅವರೂ ಒಂದೇ ಕಸುಬಿನವ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಅವರ ಸಂಗಡವಿದು್ದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು; ಗು ಾರ ಾಡುವುದು
ಅವರ ಕಸು ಾಗಿತು್ತ. 4 ಅವನು ಪ್ರ ತಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವೂ ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಚಚಿರ್ಸಿ
ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ ಗಿ್ರ ೕಕರನೂ್ನ ಒಡಂಬಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
5 ಸೀಲನೂ ಮತು್ತ ತಿ
ಥೆಯನೂ ಮಕೆದೋನ್ಯ ದಿಂದ ಬಂ ಾಗ ೌಲನು ದೇವರ
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಯ ಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂದು
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಖಚಿತ ಾಗಿ ಾ ಹೇಳಿದನು. 6 ಅವರು ಎದುರಿಸಿ, ದೂಷಿಸ ಾಗಿ
ಅವನು ತನ್ನ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ; “ನಿಮ್ಮ ಾಶನಕೆ್ಕ ನೀವೇ ಹೊಣೆ. ಾನು
ಶುದ್ಧನು. ಾನು ಇಂದಿನಿಂದ ಅನ್ಯ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 7 ಆ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವವ ಾಗಿದ್ದ ತೀತ ಯುಸ್ತನೆಂಬುವನ ಮನೆಗೆ
ಹೋದನು. ಅವನ ಮನೆಯು ಸ ಾಮಂದಿರದ ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಇತು್ತ. 8 ಸ ಾಮಂದಿರದ
ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ ್ಪ ನು ತನ್ನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರ ಸಹಿತ ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟ ನು. ಮತು್ತ
1
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ಕೊರಿಂಥದವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರು ೌಲನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ವಿ ಾ್ವ ಸವಿಟು್ಟ
ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 9 ಇದಲ್ಲದೆ ಕತರ್ನು ಾತಿ್ರ ೌಲನಿಗೆ ದಶರ್ನ
ಕೊಟು್ಟ; “ನೀನು ಹೆದರಬೇಡ; ಆದರೆ ಸುಮ್ಮ ನಿರದೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುತ್ತಲೇ
ಇರು, 10 ಾನೇ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ಾರೂ ನಿನಗೆ ಕೇಡು
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಈ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಇ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ಅವನು
ಒಂದು ವಷರ್ ಆರು ತಿಂಗಳು ಅಲೆ್ಲೕ ಇದು್ದಕೊಂಡು ಆ ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
12 ಗಲಿ್ಲ
ೕನನು ಅ ಾಯ
ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿರಲು ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಒಗ್ಗಟಾ್ಟ ಗಿ ೌಲನ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅವನನು್ನ ಾ್ಯ ಾ ಾ್ಥನದ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದು
ತಂದು; 13 “ಇವನು ದೇವರನು್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಜನರನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಸು ಾ್ತನೆಂದು” ದೂರುಹೇಳಿದರು. 14 ೌಲನು ಪ್ರ ತಿ ಾದ
ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದಗ ಗಲಿ್ಲ
ೕನನು ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ; “ಎಲೈ ಯೆಹೂದ್ಯರೇ,
ಅ ಾ್ಯಯವು, ದುಷ ್ಕಮರ್ವು ಇಂಥದೇ ಾದರೂ ಇದ್ದಪಕ್ಷಕೆ್ಕ
ಾನು ನಿಮ್ಮ
ಾತನು್ನ ಸಹನೆಯಿಂದ ಕೇಳುವುದು ಾ್ಯಯವೇ. 15 ಆದರೆ ನೀವು
ಾಡುವ
ವಿ ಾದವು ಬೋಧನೆಯನೂ್ನ, ಹೆಸರುಗಳನೂ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನೂ್ನ
ಕುರಿತ ಾ್ದಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ವಿಚಾರಣೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗಂತೂ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 16 ಅವರನು್ನ
ಾ್ಯ ಾ ಾ್ಥನದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು. 17 ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲರು ಸ ಾಮಂದಿರದ
ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಾದ ಸೋಸೆ್ಥನನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದ ಮುಂದೆಯೇ
ಹೊಡೆದರು. ಗಲಿ್ಲ
ೕನನು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
18 ೌಲನು ಇನು್ನ ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ಾಲ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಅನಂತರ ಸಹೋದರರಿಂದ
ಅಪ್ಪ ಣೆತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನಗೆ ದೀ
ಇದು್ದದರಿಂದ ಕೆಂಖೆ್ರ ಯ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ೌರ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಡಗನು್ನ ಹತಿ್ತ ಸಿರಿಯಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು. ಪಿ್ರ ಸಿ ್ಕಲ್ಲಳೂ ಮತು್ತ
ಅಕಿ್ವಲನೂ ಅವನ ಸಂಗಡ ಹೊರಟರು. 19 ಎಫೆಸಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅವರನು್ನ ಅಲೆ್ಲೕ ಬಿಟು್ಟ,
ಾನು ಸ ಾಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಗಡ ಾದಿಸಿದನು. 20 ಅವರು
ಅವನನು್ನ ಇನು್ನ ಕೆಲವು ಾಲ ಇರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂ ಾಗ ಅವನು ಒಪ್ಪದೆ,
21 “ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಾದರೆ ಪುನಃ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆಂದು” ಹೇಳಿ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಣೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟುಹೋದನು. ಅನಂತರ ಎಫೆಸದಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಪ ್ರ ಾಣ
ಾಡಿ ಕೈ ಸರೈ ಯದಲಿ್ಲ ಇಳಿದು, 22 ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಭೆಯನು್ನ ವಂದಿಸಿ
ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದನು.
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುವುದಕೆ್ಕ ೌಲನು
ಾಡಿದ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರ ಾಣ
(18:23, 21:17)
23 ೌಲನು ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಾಲ ಇದು್ದ ಪುನಃ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು
ಕ್ರ ಮ ಾಗಿ ಗ ಾತ್ಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಫು್ರ ಗ ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೂ ಸಂಚಾರ ಾಡು ಾ್ತ
ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸಿದನು.
24 ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅಲೆ ಾ್ಸಂದಿ್ರ ಯದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಅ
ಲೊ್ಲೕಸನೆಂಬ ಒಬ್ಬ
ಯೆಹೂದ್ಯ ನು ಎಫೆಸಕೆ್ಕ ಬಂದನು.
ಅವನು
ಾ ಾ್ಚತುಯರ್ವುಳ್ಳವನೂ

ಸ್ತಲರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು 18:25

ಅ

290

ಅ

ಸ್ತಲರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು 19:12

25

ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ವೀಣನೂ ಆಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ಕತರ್ನ
ಾಗರ್ದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಆಸಕ್ತ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ
ೕ ಾನನು
ಾಡಿಸಿದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನವನು್ನ
ಾತ್ರ ಬಲ್ಲವ ಾದರೂ ಯೇಸುವಿನ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. 26 ಅವನು ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ
ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ
ಾತ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು.
ಅವನ
ಾತುಗಳನು್ನ
ಪಿ್ರ ಸಿ ್ಕಲ್ಲಳೂ ಮತು್ತ ಅಕಿ್ವಲನೂ ಕೇಳಿ ಅವನನು್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ದೇವರ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು. 27 ಆ ಮೇಲೆ
ಅ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಮನ ಾ್ಸ ಾಗ ಸಹೋದರರು ಅವನನು್ನ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಗೊಳಿಸಿ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಇವನನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ
ಬರೆದುಕೊಟ್ಟರು. 28 ಅವನು ಹೋಗಿ ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂದು ದೇವರ ಾಕ್ಯ ದಿಂದ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟು್ಟ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಬಲ ಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವನು್ನ
ರುಜು ಾತುಪಡಿಸು ಾ್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಖಂಡಿಸಿ ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯಿಂದ ನಂಬಿದವರಿಗೆ
ಬಹಳ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು.

19

ಎಫೆಸ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ೌಲನ ಸೇವೆ
ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ೌಲನು ಮಲೆ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಸಂಚಾರ ಾಡಿ
ಎಫೆಸಕೆ್ಕ ಬಂದು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕಂಡು; 2 “ನೀವು ನಂಬಿ ಾಗ
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿದಿರೋ?”
ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಲು ಅವರು
ಅವನಿಗೆ; “ಇಲ್ಲ, ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ವರವು ಉಂಟೆಂಬುದನೆ್ನೕ ಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ” ಅಂದರು.
3 ಅವನು; “ನೀವು ಏನನು್ನ ನಂಬಿ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ
ಅವರು; “
ೕ ಾನನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ನಂಬಿ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು”
ಅಂದರು. 4 ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು; “
ೕ ಾನನು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಡಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಲು, 5 ಅವರು ಆ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
6 ೌಲನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಗಳನಿ್ನಡಲು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದುಬಂದನು;
ಅವರು ಾ ಾ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡಿದರು, ಪ್ರ ಾದಿಸಿದರು. 7 ಅಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ಹನೆ್ನರಡು
ಮಂದಿ ಗಂಡಸರಿದ್ದರು.
8 ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ೌಲನು ಸ ಾಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ, ಮೂರು
ತಿಂಗಳು ಅಲೆ್ಲೕ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು, ಾದಿಸು ಾ್ತ ಜನರನು್ನ
ಒಡಂಬಡಿಸು ಾ್ತ ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ ಾತ ಾಡಿದನು. 9 ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ಗಳನು್ನ
ಕಠಿಣ ಾಡಿಕೊಂಡು ಒಡಂಬಡದೆ ಗುಂಪುಕೂಡಿದ ಜನರ ಮುಂದೆ ಈ ಾಗರ್ವು
ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಲು ಅವನು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಬೇರೆ ಾಡಿ ತುರನ್ನ
ಎಂಬುವನ ತಕರ್ ಾಲೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿದಿನವೂ ಾದಿಸಿದನು. 10 ಇದು ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ
ವರೆಗೂ ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ,
ಗಿ್ರ ೕಕರೂ, ಕತರ್ನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿದರು.
11 ದೇವರು
ೌಲನ ಕೈ ಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಾದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸು ಾ್ತ
12
ಇದು್ದದರಿಂದ, ಜನರು ಅವನ ಮೈ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೈ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನೂ್ನ, ರು ಾಲುಗಳನೂ್ನ
1
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ತಂದು ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ
ಾಕಲು ಅವರ ರೋಗಗಳು
ಾಸಿ ಾದವು,
ದು ಾತ್ಮ ಗಳೂ ಬಿಟು್ಟಹೋದವು. 13 ದು ಾತ್ಮ ಗಳನೂ್ನ ಬಿಡಿಸುವವರೆನಿಸಿಕೊಂಡು,
ದೇಶಸಂಚಾರಿಗ ಾದ ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ದು ಾತ್ಮ ಪೀಡಿತರ
ಮೇಲೆ; “ ೌಲನು ಾರುವ ಯೇಸುವಿನ ಆಣೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ
ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರ
ೕಗ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗಿದರು. 14 ಮುಖ್ಯ ಾಜಕ ಸೆ್ಕೕವನೆಂಬ
ಒಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯ ನ ಏಳು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳೂ ಾಗೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 15 ಆದರೆ ದು ಾತ್ಮ ವು
ಅವರಿಗೆ; “ಯೇಸುವಿನ ಗುರುತು ನನಗುಂಟು, ೌಲನನೂ್ನ ಬಲೆ್ಲ ನು, ಆದರೆ ನೀವು
ಾರು?” ಎಂದು ಹೇಳಿತು; 16 ಮತು್ತ ದು ಾತ್ಮ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಅವರ
ಮೇಲೆ ಾರಿ ಬಿದು್ದ, ಅವರನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಸದೆಬಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾಯಗೊಂಡು
ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ ಆ ಮನೆ
ಳಗಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು. 17 ಈ ಸಂಗತಿಯು ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೂ, ಗಿ್ರ ೕಕರಿಗೂ ತಿಳಿದುಬಂ ಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಭಯಭೀತ ಾದರು. ಮತು್ತ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರು ಪ್ರ ಾ್ಯ ತಿಗೆ ಬಂದಿತು.
18 ಆತನನು್ನ ನಂಬಿದವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪದಿಂದ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಾಪಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು. 19 ಇದಲ್ಲದೆ ಾಟ ಮಂತ್ರ ಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿದವರಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಾಟಮಂತ್ರ ಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನು್ನ ತಂದು, ಕೂಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ
ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. ಅವುಗಳ
ೌಲ್ಯ ವನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಡಿ ಐವತು್ತ ಾವಿರ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ
ಆಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. 20 ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಕತರ್ನ ಾಕ್ಯ ವು ಬಹಳ ಾಗಿ
ಹೆಚು್ಚ ಾ್ತ ಪ್ರ ಬಲ ಾಯಿತು.
21 ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಆದ ಮೇಲೆ
ೌಲನು ಾನು ಮಕೆದೋನ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೂ,
ಅ ಾಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸಂಚಾರ ಾಡಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು
ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ
ೕಚಿಸಿ; “ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ರೋ ಾಪುರವನು್ನ ಸಹ
ನೋಡಬೇಕೆಂದು” ಹೇಳಿದನು. 22 ಆದರೆ ಅವನು ತನಗೆ ಸೇವೆ ಾಡುವವರಲಿ್ಲ
ಇಬ್ಬ ಾದ ತಿ ಥೆಯನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಎರಸ್ತನನೂ್ನ ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ ಾನು
ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಾಲ ತಂಗಿದನು.
ಎಫೆಸ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ದಂಗೆ
ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಈ
ಾಗರ್ದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬಹಳ ಗಲಭೆ ಹುಟಿ್ಟತು.
24 ಹೇಗೆಂದರೆ, ದೇಮೇತಿ್ರ ಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗನು ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಅತೆರ್ಮೀ
ದೇವಿಯ ಗುಡಿಯಂತೆ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಗುಡಿಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸುವವ ಾಗಿದು್ದ ಆ
25 ಅವನು ಅವರನೂ್ನ
ಕಸುಬಿನವರಿಗೆ ಬಹಳ ಾಭವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಮತು್ತ ಆ ಕಸುಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲಸದವರನೂ್ನ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ;
“ಜನರೇ, ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಮಗೆ ಐಶ್ವಯರ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಿ.
26 ಆದರೆ ಕೈ ಯಿಂದ
ಾಡಿದ ಮೂತಿರ್ಗಳು ದೇವರುಗಳಲ್ಲವೆಂದು ಆ ೌಲನು
ಹೇಳಿ ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಬಹಳ
ಜನರನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಸಿ ತಿರುಗಿಸಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ,
ಕೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 27 ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಉದೊ್ಯ ೕಗಕೆ್ಕ ಕುಂದು ಬರುವುದಲ್ಲದೆ ಅತೆರ್ಮೀ
ಮ ಾದೇವಿಯ ದೇವ ಾ್ಥನವು ಗಣನೆಗೆ ಾರದೆಹೋಗುವ
ಾಗೆಯೂ, ಎ ಾ್ಲ
ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯೂ, ಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ಪೂಜಿಸುವ ಈ ದೇವಿಯ ವೈ ಭವಕೆ್ಕ ಾನಿಬರುವ
ಾಗೆ ಗಂ ಾಂತರವುಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು” ಹೇಳಿದನು.
23
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ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಕೋಪಗೊಂಡು; “ಎಫೆಸದವರ ಅತೆರ್ಮೀದೇವಿ
ಮ ಾದೇವಿ” ಎಂದು ಅಭರ್ಟಿಸಿದರು. 29 ಆಗ ಊರಿನಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿ ಾಯಿತು.
ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ
ೌಲನಿಗೆ
ತೆಯವ ಾಗಿದ್ದ ಮಕೆದೋನ್ಯ ದ
ಾಯನನೂ್ನ,
ಅರಿ ಾ್ತಕರ್ನನೂ್ನ ಜನರು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಾಟಕ ಾಲೆ
ಳಗೆ ನುಗಿ್ಗದರು.
30 ೌಲನು ಜನರೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಅವನನು್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 31 ಇದಲ್ಲದೆ
ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ೌಲನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನ
ಬಳಿಗೆ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ; ನೀನು ಾಟಕ ಾಲೆ
ಳಗೆ ಹೋಗ ಬೇಡ ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.
32 ಜನಸಮೂಹದಲಿ್ಲ ಗೊಂದಲವೆದಿ್ದತು, ಕೆಲವರು ಒಂದು ವಿಧದಲಿ್ಲ ಕೂ ಾಡಿದರೆ
ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು ಇನೊ್ನಂದು ವಿಧದಲಿ್ಲ ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಬಹುಜನರಿಗೆ ಾವು ಅಲಿ್ಲ ಕೂಡಿ
ಬಂದಿದ್ದ ಾರಣವು ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 33 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಲೆ ಾ್ಸಂದ್ರ ನನು್ನ ಮುಂದಕೆ್ಕ
ನೂಕಲು, ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಅವನಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ಅಲೆ ಾ್ಸಂದ್ರ ನು
34 ಆದರೆ
ಕೈ ಸನೆ್ನ
ಾಡಿ ಕೂಡಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಾದ
ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.
ಅವನು ಯೆಹೂದ್ಯ ನೆಂದು ತಿಳಿ ಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಿಂದ; “ಎಫೆಸದವರ
ಅತೆರ್ಮೀದೇವಿ ಮ ಾದೇವಿ” ಎಂದು ಎರಡು ಘಂಟೆ ಹೊತು್ತ ಕೂಗಿದರು.
35 ಕೊನೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಯಜ ಾನನು ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ ಸ ಾ ಾನಪಡಿಸಿ;
“ಎಫೆಸದವರೇ, ಎಫೆಸ ಪಟ್ಟಣದವರು ಅತೆರ್ಮೀ ಮ ಾದೇವಿಯ ದೇವ ಾ್ಥನಕೂ್ಕ,
ಆ ಾಶದಿಂದ ಬಿದ್ದ ಆಕೆಯ ಮೂತಿರ್ಗೂ, ಾಲಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿಯದಿರುವ
ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಾವನಿ ಾ್ದನೇ? 36 ಈ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲವೆನು್ನವುದಕೆ್ಕ
ಾರಿಂದಲೂ
ಆಗದಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಾಂತಿಯಿಂದಿರಬೇಕು; ದುಡುಕಿ ಏನೂ ಾಡ ಾರದು.
37 ನೀವು
ಹಿಡಿದುತಂದಿರುವ ಈ ಮನುಷ ್ಯರು ದೇವ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಕಳ್ಳತನ
ಾಡುವವರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇವಿಯನು್ನ ದೂಷಿಸುವವರೂ ಅಲ್ಲ. 38 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ
ದೇಮೇತಿ್ರ ಯನಿಗೂ ಅವನ ಪಕ್ಷವನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವ ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗರಿಗೂ
ಾವನ
ಮೇ ಾದರೂ ದೂರುಗಳಿದ್ದರೆ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನಗಳುಂಟು, ಅಧಿಪತಿಗಳಿ ಾ್ದರೆ, ಒಬ್ಬರ
ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. 39 ಏ ಾದರೂ ಹೆಚು್ಚ ವಿಚಾರಣೆ ಬೇ ಾದರೆ ಅದು
ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ನೆರೆದ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ತೀ ಾರ್ನಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. 40 ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯ ಾದ
ಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನೆರೆದ ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇದು ಒಂದು ದಂಗೆ ಎಂಬು ಾಗಿ ನಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದ ಾಯಿತು.
ಈ ದೊಂಬಿಯನು್ನ ಕುರಿತು
ವಿಚಾರಣೆನಡೆಸಿದರೆ ನಮಿ್ಮಂದ ಉತ್ತರಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 41 ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು.
28 ಅವರು ಈ

20
ಮಕೆದೋನ್ಯ ಾಗು ಗಿ್ರ ೕಸ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ೌಲನ ಸೇವೆ
ಗದ್ದಲವು ನಿಂತ ತರು ಾಯ
ೌಲನು ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ
ತೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ
ಧೈ ಯರ್ಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೊರಟನು.
2 ಆ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಸಂಚಾರ ಾಡಿ ಅಲಿ್ಲಯವರನು್ನ ಅನೇಕ ಸಂದೇಶಗಳಿಂದ
ಧೈ ಯರ್ಪಡಿಸಿ ಗಿ್ರ ೕಸ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದನು. 3 ಅಲಿ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ
ಸಿರಿಯ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸಮುದ್ರ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದಗ ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
1
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ಯೆಹೂದ್ಯರು ಒಳಸಂಚು ಾಡಿದು್ದ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದು್ದದರಿಂದ ಅವನು
ಮಕೆದೋನ್ಯ ದ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದನು.
4 ಪುರ್ರ ನ ಮಗ ಾದ ಬೆರೋಯ ಪಟ್ಟಣದ ಸೋಪತ್ರ ನೂ, ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಲಿ್ಲ
ಅರಿ ಾ್ತಕರ್ನೂ, ಸೆಕುಂದನೂ ದೆಬೆರ್ಪಟ್ಟಣದ
ಾಯನೂ, ತಿ ಥೆಯನೂ,
ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯವರಲಿ್ಲ ತುಖಿಕನೂ, ತೊ್ರ ಫಿಮನೂ, ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯ ವರೆಗೂ ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದರು. 5 ಅವರು ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ತೊ್ರ ೕವದಲಿ್ಲ
ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು 6 ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ* ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳನು್ನ ಪೂರೈ ಸಿದ ಮೇಲೆ
ಾವು ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹಡಗನು್ನ ಹತಿ್ತ ಐದು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ತೊ್ರ ೕವದಲಿ್ಲ ಬಂದು
ಅವರನು್ನ ಸೇರಿದೆವು. ಅಲಿ್ಲ ಏಳು ದಿನಗಳ ಾಲ ತಂಗಿದೆ್ದವು.
7
ಾರದ
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾವು ರೊಟಿ್ಟ ಮುರಿಯುವ
ನಿಯಮ ಾ್ಕಗಿ ಸೇರಿಬಂ ಾಗ
ೌಲನು ಅಲಿ್ಲ ನೆರೆದಂತಹ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳಿಗೆ
ಬೋಧನೆ ಾಡಿದನು.
ಮರುದಿನ ಹೊರಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ
ೌಲನು ಅವರಿಗೆ
ಬೋಧಿಸು ಾ್ತ ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರ ಯವರೆಗೂ ಉಪ ಾ್ಯ ಸವನು್ನ ನೀಡಿದನು. 8 ಾವು ಕೂಡಿದ್ದ
ಮೇಲಂತಸಿ್ತನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ದೀಪಗಳಿದ್ದವು. 9 ಯೂತಿಖನೆಂಬ ಒಬ್ಬ
ೌವನಸ್ಥನು
ಕಿಟಿಕಿಯ ಹೊಸಿ್ತಲಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಾಢನಿದೆ್ರ ಯಿಂದ ತೂಕಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ೌಲನು ಇನೂ್ನ ಬೋಧನೆ
ಾಡು ಾ್ತ ಇ ಾ್ದಗ ಆ
ೌವನಸ್ಥನು ಾಢ ಾದ
ನಿದೆ್ರ ಯಿಂದ ತೂಕಡಿಸಿ ಮೂರನೆಯ ಅಂತಸಿ್ತನಿಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದಬಿಟ್ಟ ನು; ಅವನನು್ನ
ಎಬಿ್ಬ ಸಲು ಹೋ ಾಗ ಅವನು ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದನು. 10 ಆದರೆ ೌಲನು ಇಳಿದು ಹೋಗಿ
ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ತಬಿ್ಬಕೊಂಡು; “ಗೋ ಾಡಬೇಡಿರಿ, ಅವನು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ”
11 ಆಗ ಅವನು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ರೊಟಿ್ಟ ಮುರಿದು
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಊಟ ಾಡಿ ಬಹಳ ಹೊತು್ತ ಬೆಳ ಾಗುವ ತನಕ ಾತ ಾಡಿ ಹೊರಟುಹೋದನು.
12 ಅವರು ಜೀವಿತ ಾದ ಆ ಹುಡುಗನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ
ಸ ಾ ಾನ ಾಯಿತು.
ೌಲನು ಮಿಲೇತ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಹೋದದು್ದ
ಾವು
ದಲೇ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಅಸೊ್ಸ ಸಿನಲಿ್ಲ ೌಲನನು್ನ ತ ್ಮಂದಿಗೆ
ಹತಿ್ತಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಮುದ್ರ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆವು. ೌಲನು ಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ
ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಡಿ ಾನು ಾಲುನಡಿಗೆ ಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಮನಸು್ಸ ಾಡಿದ್ದನು.
14 ಅಸೊ್ಸ ಸಿನಲಿ್ಲ ಅವನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕೂಡಿಕೊಂ ಾಗ
ಾವು ಅವನನು್ನ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ
15
ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಿತಿಲೇನೆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೊರಟೆವು. ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ
ಖೀ
ಸ್ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿ ಬಂದು ಅದರ ಮರುದಿನ ಾ ಸಿನ ಹತಿ್ತರ
ಬಂದೆವು. ಮರುದಿನ ಮಿಲೇತಕೆ್ಕ ಸೇರಿದೆವು. 16 ೌಲನು ತನಗೆ ಾಧ್ಯ ಾದರೆ
ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನದ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರಬೇಕೆಂದು ಅವಸರಪಡು ಾ್ತ
ಇದು್ದದರಿಂದ ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಾಲವನು್ನ ಕಳೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ ಎಫೆಸ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಟಿಹೋಗಬೇಕೆಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.
13

ೌಲನು ಎಫೆಸ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೊನೆಯ ಾತು
ಅವನು ಮಿಲೇತದಿಂದ ಎಫೆಸಕೆ್ಕ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಯ ಸಭೆಯ
ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕರಿಸಿದನು. 18 ಅವರು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅವನು
17

*
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ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ; “ ಾನು ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಾಲಿಟ್ಟ
ದಲನೆಯ ದಿನದಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ಮಧೆ್ಯ ಎ ಾ್ಲ ಾಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡೆನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವೇ
ಬಲಿ್ಲರಿ. 19 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಒಳಸಂಚುಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂಕಷ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ, ಾನು
ಅತಿ ನಮ್ರ ತೆಯಿಂದಲೂ, ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದಲೂ ಕತರ್ನ ಸೇವೆ
ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
20
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹಿತಕರ ಾದದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಹೇಳುವುದಕೂ್ಕ, ಸಭೆಯಲಿ್ಲಯೂ,
ಮನೆಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಉಪದೇಶಿಸುವದಕೂ್ಕ ಹಿಂತೆಗೆಯದೆ 21 ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ,
ಗಿ್ರ ೕಕರಿಗೂ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ, ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ
ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡಬೇಕೆಂತಲೂ ದೃ ಢ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದನು,
ಇದೆ ಾ್ಲ ನಿಮಗೇ ತಿಳಿದಿದೆ. 22 ಇಗೋ, ಾನು ಈಗ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ನಿಬರ್ಂಧವುಳ್ಳವ ಾಗಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಅಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುವುದೋ
23
ಾನರಿಯೆನು.
ನಿನಗೆ ಬೇಡಿಗಳೂ, ಹಿಂಸೆಗಳೂ ಾದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ
24 ಆದರೆ
ಬಲೆ್ಲ ನು.
ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೇ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠವೆಂದು ಾನು
ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯ ವಿಷಯ ಾದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ
ಾಕ್ಷ ್ಯ ಪೂರಕ ಾಗಿ
ಾರುವ ನಿ
ೕಗವನು್ನ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನಿಂದ
ಾನು ಹೊಂದಿದೆ್ದೕನೆ ಈ ನಿ
ೕಗವನು್ನ ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸುವುದೊಂದೇ ನನ್ನ
25 ಇಗೋ, ಇಷು್ಟ ದಿನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸಂಚಾರ ಾಡಿ ದೇವರ
ಅಪೇ
ಾಗಿದೆ.
ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಾರಿದವ ಾದ ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ
ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಲೆ್ಲ ನು. 26 ಆದ ಾರಣ ಾನು ಈ ಹೊತು್ತ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾ ಾದರೂ
ಾಶ ಾದರೆ ಅದು ನನ್ನ ತಪಿ್ಪ ನಿಂದಲ್ಲ.
27 ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದನೂ್ನ ಮರೆ ಾಡದೆ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
28 ಕತರ್ನು† ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತದಿಂದ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡ ದೇವರ ಸಭೆಯನು್ನ
ಪರಿ ಾಲಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ನಿಮ್ಮ ನೆ ್ನೕ ಆ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರ ಾ್ನ ಗಿ
ಇಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಎ ಾ್ಲ ಹಿಂಡಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ
29
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ.
ಾನು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕೂ್ರರ ಾದ ತೋಳಗಳು
ನಿ ್ಮಳಗೆ ಬರುವುದೆಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲ ನು; ಅವು ಹಿಂಡನು್ನ ಕನಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
30 ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮಲೆ್ಲೕ ಕೆಲವರು ಎದು್ದ ಅಸತ್ಯ ಾದ ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿ
31
ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಆದ ಾರಣ ಾನು ಕಣಿ್ಣೕರು
ಸುರಿಸು ಾ್ತ ಮೂರು ವಷರ್ ಹಗಲಿರುಳು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೆ ಬುದಿ್ಧ
32
ಹೇಳಿದೆನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ.
ಾನೀಗ
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ದೇವರಿಗೂ, ಆತನ ಕೃ ಾ ಾಕ್ಯಕೂ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆತನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಭಕಿ್ತವ ೃ ದಿ್ಧಯನು್ನಂಟು ಾಡುವುದಕೂ್ಕ,
ಪರಿಶುದ್ಧರೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಹಕ್ಕನು್ನ
ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 33 ಾನು
ಾರ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವ ಾ್ನ ಗಲಿ,
34
ಉಡಿಗೆತೊಡಿಗೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಕೈ ಗಳಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಾಡಿ, ನನ್ನ
ಕೊರತೆಗಳನೂ್ನ, ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರ ಕೊರತೆಗಳನು್ನ ನೀಗಿಸಿದ್ದನು್ನ ನೀವೇ ಬಲಿ್ಲರಿ.
35 ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಾದರಿ ತೋರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ಾಗೆಯೇ
ದುಡಿದು ಬಲವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಉಪ ಾರ ಾಡಬೇಕು; ಮತು್ತ; ‘ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ
†
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ಾತುಗಳನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಬೇಕು” ಅಂದನು.
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36 ಈ

ಾತುಗಳನು್ನ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ
ಣ ಾಲೂರಿಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲರ
37
ಸಂಗಡ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡಿದನು.
ಬಳಿಕ ೌಲನು; “ನೀವು ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ
ಇನೆ್ನಂದೂ ಾಣ ಾರಿರಿ” ಅನ್ನಲು, ಅವರೆಲ್ಲರು ವ್ಯ ಥೆಪಟು್ಟ, ದುಃಖದಿಂದ ಅಳು ಾ್ತ,
ಅವನ ಕೊರಳನು್ನ ತಬಿ್ಬಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟ್ಟರು. 38 ತರು ಾಯ ಅವರು
ಹಡಗಿನವರೆಗೆ ಅವನ ಸಂಗಡ ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ಬೀ ್ಕಟ ್ಟರು.

21
ೌಲನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾಣ
ಾವು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹಡಗನು್ನ ಹತಿ್ತದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಾಗಿ ಕೋಸ್
ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಬಂದು ಸೇರಿದೆವು.
ಮರುದಿನ ರೋದ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಪತರ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು. 2 ಅಲಿ್ಲ
ಯಿನೀಕೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹಡಗನು್ನ ಕಂಡು,
ಅದರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆವು. 3 ಮುಂದೆ ಕುಪ್ರ ದಿ ್ವೕಪವನು್ನ ಕಂಡು
ಎಡಗಡೆಗೆ ಬಿಟು್ಟ ಸಿರಿಯದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಾಗಿ ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದು ಇಳಿದೆವು.
ಏಕೆಂದರೆ, ಅಲಿ್ಲ ಸರಕನು್ನ ಇಳಿಸಬೇ ಾಗಿತು್ತ. 4 ಅಲಿ್ಲ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಹುಡುಕಿ, ಕಂಡು
ಏಳು ದಿನ ಉಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಅವರು ದೇವ ಾತ್ಮ ನ ಪೆ್ರ ೕರಣೆಯಿಂದ ೌಲನಿಗೆ;
5 ಆ ದಿನಗಳನು್ನ
ನೀನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಾಲಿಡಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಾವು ಹೊರಡು ಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳು
ಸಹಿತ ಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಊರ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬೀ ್ಕಟ ್ಟರು. ಾವು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ
ಣ ಾಲೂರಿಕೊಂಡು
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಡಿ, 6 ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ವಂದನೆ ಾಡಿ
ಹಡಗನು್ನ ಹತಿ್ತದೆವು; ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರು.
1

7

ಾವು ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಟು
್ತಲೆ ಾಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿ
ಸಮುದ್ರ ಪ ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದೆವು. ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಸಹೋದರರನು್ನ ವಂದಿಸಿ ಅವರ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಇದು್ದ, 8 ಮರುದಿನ ಹೊರಟು ಕೈ ಸರೈ ಯಕೆ್ಕ ಬಂದು,
ಸು ಾತಿರ್ಕ ಾದ ಫಿಲಿಪ್ಪ ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಇಳುಕೊಂಡೆವು.
ಅವನು ಆ ಏಳು ಮಂದಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. 9 ಅವನಿಗೆ ಕನೆ್ಯಯ ಾದ ಾಲು್ಕಮಂದಿ
ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು; ಅವರು ಪ್ರ ಾದಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರು. 10 ಾವು ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ದಿನಗಳು ಇದ್ದ ನಂತರ, ಅಗಬನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಯೂ ಾಯದಿಂದ
ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ೌಲನ ನಡುಕಟ್ಟ ನು್ನ ತೆಗೆದು, 11 ತನ್ನ ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು; “ಈ ನಡುಕಟು್ಟ
ಾವನದೋ ಅವನನು್ನ ‘ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇದೇ
ರೀತಿ ಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟ ಅನ್ಯ ಜನರ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಕೊಡುವರು,
12 ಆ
ಎಂದು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂಬು ಾಗಿ’ ” ಹೇಳಿದನು.
ಾತನು್ನ
ಕೇಳಿ ಾಗ ಾವು, ಆ ಸ್ಥಳದವರೂ; ನೀನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಲೇ ಾರದೆಂದು
ೌಲನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆವು. 13 ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು; “ನೀವು ದುಃಖಿಸು ಾ್ತ ಏಕೆ
ನನ್ನ ಎದೆ
ಡೆಯುವಂತೆ
ಾಡುತಿ್ತೕರಿ?
ಾನು ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ
ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬೇಡೀ ಾಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ವಲ್ಲ
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ಾಯುವುದಕೂ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು.
ಅವನು ಒಪ್ಪದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ;
“ಕತರ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಆಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾವು ಸುಮ್ಮ ಾದೆವು.
15 ಆ ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ
ಾವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೊರಟೆವು. 16 ಕೈ ಸರೈ ಯದಿಂದ ಕೆಲವು ಶಿಷ ್ಯರು ನಮ್ಮ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದು ಾವು
ಇಳುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿದ್ದವನ ಮನೆಯ ತನಕ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಆ
ಮನೆಯವನು ಪ್ರ ಥಮ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಕುಪ್ರ ದೇಶದ ಾ್ನ ಸೋನನೆಂಬವನು.
ೌಲನು ಾಕೋಬನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾದದು್ದ
ಾವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಸಹೋದರರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ
18 ಮರುದಿನ
ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ೌಲನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಾಕೋಬನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರು ಸಹ ಬಂದರು. 19 ೌಲನು
ಅವರನು್ನ ವಂದಿಸಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ದೇವರು ಅನ್ಯ ಜನರಲಿ್ಲ
ಾಡಿದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಒಂದೊಂ ಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದನು.
20 ಅವರು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದರು.
ಆಗ ಅವರು
ಅವನಿಗೆ; “ಸಹೋದರನೇ, ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಯೇಸುವನು್ನ ನಂಬಿರುವವರು
ಾವಿ ಾರು ಮಂದಿ ಇ ಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ
21 ನೀನು ಅನ್ಯ ಜನರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಅಭಿ ಾನಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಾಸ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೆ; ‘ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಬೇಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ
ಆಚಾರಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ,
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ವನು್ನ
ತ್ಯ ಜಿಸಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತರುವೆ’ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಕುರಿ ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ.
22 ನೀನು ಬಂದಿರುವುದನು್ನ ಅವರು ಹೇಗೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ
ಾವು ಏನು
ಾಡಬೇಕು? 23 ಅದ ಾರಣ ಾವು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡು. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಶಪಥ ಾಡಿದ ಾಲು್ಕಮಂದಿ ಇ ಾ್ದರೆ. 24 ನೀನು ಅವರನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅವರೊಡನೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ
ೌರದ ಶಪಥವನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ, ಆಗುವ ವೆಚ್ಚವನು್ನ ನೀನು ಕೊಡು. ಹೀಗೆ
ಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾವು ಕೇಳಿದ ಸುದಿ್ದ ನಿಜವಲ್ಲವೆಂತಲೂ,
ನೀನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಯುತಿ್ತೕ, ಎಂತಲೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
25 ಅನ್ಯ ಜನರಲಿ್ಲ ಯೇಸುವನು್ನ ನಂಬಿರುವವರ ಕುರಿ ಾದರೋ,
ವಿಗ್ರ ಹಕೆ್ಕ
ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ, ರಕ್ತವನೂ್ನ, ಕತು್ತ ಹಿಸುಕಿ ಕೊಂದದ್ದನೂ್ನ ಅನೈ ತಿಕತೆಯನೂ್ನ
ಬಿಟು್ಟ ದೂರ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಾವು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಬರೆದು
ಕಳುಹಿಸಿದೆವ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
26 ಆಗ ೌಲನು ಮರುದಿನ ಆ ಾಲ್ವರೊಡನೆ ಹೋಗಿ ಶು ಾ್ಧಚಾರದ ವಿಧಿಯನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಶು ಾ್ಧಚಾರ ಮುಗಿಯುವ ದಿನವನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಹೋದನು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿ ಾಗಿ
ಾ ಾಗ
ಬಲಿಯಪರ್ಣೆ ಾಗುವುದೆಂದು ಅಲಿ್ಲ ಸೂಚಿಸಿದನು.
27 ಆ ಏಳು ದಿನಗಳು ಮುಗಿಯುತಿ್ತದ್ದಂತೆ ಅಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ೌಲನನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕಂಡು ಗುಂಪುಕೂಡಿದ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಚದುರಿಸಿ
ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು; 28 “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರೇ, ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ,
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ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೂ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೂ್ಕ, ಈ ಆಲಯಕೂ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ,
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೋಧನೆ ಹೇಳುವ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಇವನೇ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಇವನು
ಗಿ್ರ ೕಕರನು್ನ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಪರಿಶುದ್ಧಸ್ಥಳವನು್ನ
29
ಹೊಲೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.
ದಲು ಅವರು ಎಫೆಸದ
ತೊ್ರ ಫಿಮನನು್ನ ಅವನ ಸಂಗಡ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ೌಲನು
ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನೆಂದು ಾವಿಸಿದರು.
30 ಆಗ ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕೋ ಾಹಲವೆದಿ್ದತು, ಜನರು ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ
ಓಡಿಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡರು.
ೌಲನನು್ನ ಹಿಡಿದು, ದೇ ಾಲಯದ ಹೊರಗಡೆಗೆ
ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದರು. 31 ಅವರು ಅವನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಯತಿ್ನ ಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿ ಾಯಿತೆಂದು
32 ಅವನು ತಕ್ಷಣವೇ
ಪಟಾಲಮಿನ ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಗೆ ವರದಿ ಬಂದಿತು.
ಸಿ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ, ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜನಸಮೂಹದ ಹತಿ್ತರ
ಓಡಿಬಂದನು. ಅವರು ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಯನೂ್ನ, ಸಿ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿ ೌಲನನು್ನ
ಹೊಡೆಯುವುದನು್ನ ಬಿಟ್ಟರು.
33 ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಯು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು, ಅವನಿಗೆ ಎರಡು
ಬೇಡಿಯನು್ನ ಾಕಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟು್ಟ; 34 ಇವ ಾರು? ಏನು
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ?
ಎಂದು ಕೇಳಲು ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ, ಕೆಲವರು ಾಗೆ ಕೂಗುತಿ್ತರಲು ಗದ್ದಲದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಜ
ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಯ ಾರದೆ ಅವನನು್ನ ಕೋಟೆ
ಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೆಂದು
35
ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟ ನು.
ೌಲನು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂ ಾಗ ಜನರ ನೂ ಾಟದ
ನಿಮಿತ್ತ ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಅವನನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇ ಾಯಿತು. 36 ಏಕೆಂದರೆ,
ಗುಂ ಾಗಿ ಕೂಡಿದ ಜನರು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು; “ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲರಿ” ಎಂದು
ಕೂಗು ಾ್ತ ಬೆನ್ನಟಿ ್ಟ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.
37 ೌಲನನು್ನ ಕೋಟೆ
ಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರೊಳ ಾಗಿ ಅವನು ಆ
ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಒಂದು ಾತು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಇದೆ
ೕ”?
38
ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು; “ಗಿ್ರ ೕಕ್ ಾಷೆ ನಿನಗೆ ಬರುತ್ತದೋ? ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ
ದಂಗೆ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ ಆ ಾಲು್ಕ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಘಾತಕರನು್ನ ಅಡವಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ
ಆ ಐಗುಪ ನು ನೀನೇ ಅಲ್ಲವೇ” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
39 ಅದಕೆ್ಕ
ೌಲನು; ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯ ನು, ಾಸರ್ದವನು, ಕಿಲಿಕ್ಯ ಸೀಮೆಯ
ಪ್ರ ಾ್ಯ ತ ಾದ ಪಟ್ಟಣದವನು. ಈ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವು ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ
ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ ಅಂದನು.
40 ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಯು ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಡಲು,
ೌಲನು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಮೇಲೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡು, ಜನರಿಗೆ ಕೈ ಸನೆ್ನ ಾಡಿದನು. ಗದ್ದಲವು ಬಹಳ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಾಂತ ಾದ
ಮೇಲೆ ಅವನು ಇಬಿ್ರ ಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು.,

22

“ಸಹೋದರರೇ, ತಂದೆಗಳೇ, ಈಗ ಾನು ನೀಡುವ ಸಮಥರ್ನೆಯ ಾತನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
2 ಅವನು ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇಬಿ್ರ ಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ
ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು
ಮತ್ತಷು್ಟ ನಿಶ್ಯ ಬ್ದ ಾದರು. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ;
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“ ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯ ನು, ಕಿಲಿಕ್ಯ ದ ಾಸರ್ದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನು, ಆದರೆ ಈ
ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲೕ ಬೆಳೆದವನು. ಗಮಲಿಯೇಲನ ಾದಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಪೂಣರ್ ಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ ಪಡೆದವನು; ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈಹೊತು್ತ ದೇವರ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಭಿ ಾನಿಗ ಾಗಿರುವಂತೆಯೇ, ಾನೂ ಅಭಿ ಾನಿ ಾಗಿದೆ್ದನು. 4 ಈ
ಾಗರ್ದವರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವವ ಾಗಿ ಗಂಡಸರಿಗೂ, ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಬೇಡಿ ಾಕಿಸು ಾ್ತ,
ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗಳಿಗೆ ಾಕಿಸು ಾ್ತ ಇದೆ್ದನು, ಕೊಲೆ
ಾಡಲಿಕೂ್ಕ ಹಿಂಜರಿಯದೆ
ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು. 5 ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಾಜಕನೂ, ಹಿರೀಸಭೆಯರೆಲ್ಲರೂ
ಾ ಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ; ಅವರಿಂದಲೇ ಾನು ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಪತ್ರ ಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದವರನೂ್ನ ಬೇಡಿಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ ದಂಡನೆ ಾಗಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಹೊರಟವನು.
6 “ ಾನು ಪ್ರ
ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ದಮಸ್ಕದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಸು ಾರು
ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನದಲಿ್ಲ ಫಕ್ಕನೆ ಆ ಾಶದೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲು
ಹೊಳೆಯಿತು, ಾನು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದೆ್ದನು. 7 ಆಗ; ‘ ೌಲನೇ, ೌಲನೇ, ನನ್ನ ನು್ನ ಏಕೆ
ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುತಿ್ತೕ’? ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.
3

8 “ ‘ಅದಕೆ್ಕ
ಾನು; ಕತರ್ನೇ, ನೀ ಾರು?’ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆತನು; ‘ನೀನು
ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೇ ಾನು’ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು. 9 ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರು ಬೆಳಕನು್ನ ಕಂಡರೇ ಹೊರತು, ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಾತನ
ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.

10 “ಆಗ
ಾನು; ‘ಕತರ್ನೇ, ಾನೇನು
ಾಡಬೇಕು’?
ಎಂದು ಕೇಳಲು
ಕತರ್ನು ನನಗೆ; ‘ನೀನೆದು್ದ ದಮಸ ್ಕದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗು,
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ
ನೇಮಿಸಿರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ಆ ಬೆಳಕಿನ
ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರು, ನನ್ನ ನು್ನ
ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ದಮಸ್ಕದೊಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋದರು.

“ಅಲಿ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ ನಡೆಯುವ ದೈ ವಭಕ್ತನೂ, ಆ ಸ್ಥಳದ
ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರಿಂದ 13 ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು ಹೆಸರು ಹೊಂದಿದವನೂ ಆಗಿದ್ದ
ಅನನೀಯನೆಂಬವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ನಿಂತು; ‘ಸಹೋದರ ಾದ ೌಲನೇ,
ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೋ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನನಗೆ ಕಣು್ಣ
ಾಣಿಸಿತು, ಾನು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿದೆನು.
12

“ಆಗ ಅವನು; ‘ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರು, ತನ್ನ ಚಿತ್ತವನು್ನ ನೀನು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ, ಆ ನೀತಿವಂತನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೂ್ಕ, ಆತನ ಾಯಿಂದ
ಬಂದ ಾತನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೂ್ಕ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 15 ನೀನು ಕಂಡು, ಕೇಳಿದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರ ಮುಂದೆ ಆತನಿಗೆ ಾ
ಾಗಿರಬೇಕು. 16 ಈಗ
ನೀನೇಕೆ ತಡ ಾಡುತಿ್ತೕ? ಎದು್ದ ಕತರ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ, ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೋ’ ಅಂದನು.
14

“ಅನಂತರದಲಿ್ಲ
ಾನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು
ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ,
ಾ್ಯ ನಪರವಶ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ
18
ಕಂಡೆನು.
ಆತನು; ‘ನೀನು ತ್ವರೆಪಟು್ಟ ಬೇಗನೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ
17
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ಹೊರಟುಹೋಗು, ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, ನೀನು ಹೇಳುವ
ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಅಂದನು.
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ಾ ಯನು್ನ ಅವರು

“ಅದಕೆ್ಕ ಾನು; ‘ಕತರ್ನೇ, ಎ ಾ್ಲ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟ ವರನು್ನ,
ಾನು ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಾಕಿಸು ಾ್ತ,
ಹೊಡಿಸು ಾ್ತ
ಇದೆ್ದನೆಂಬುದನು್ನ, 20 ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಾ
ಾದ ಸೆ್ತಫನನ ರಕ್ತವು ಚೆಲಿ್ಲಸಲ್ಪಟಾ್ಟ ಗ, ಾನೂ
ಹತಿ್ತರ ನಿಂತು ಅದನು್ನ ಸಮ್ಮತಿಸಿ, ಅವನನು್ನ ಕೊಂದವರ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದನ ಾ್ಲ’
ಎಂಬುದು ಅವರೇ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 21 ಆದರೆ ಆತನು; ‘ನೀನು ಹೋಗು, ಾನು
ನಿನ್ನ ನು್ನ ದೂರಕೆ್ಕ ಅನ್ಯ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು’ ” ಹೇಳಿದನು.
19

22

ೌಲನ ರೋಮನ್ ೌರತ್ವ ರಕ್ಷಣೆ

ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ
ೌಲನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಅವರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
ಆನಂತರ; “ಇಂಥವನನು್ನ ಭೂಮಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಿಬಿಡು; ಇವನು ಬದುಕುವುದು
ಯುಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದು” ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು. 23 ಅವರು ಕೂಗು ಾ್ತ, ತಮ್ಮ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ, ಧೂಳನು್ನ ತೂರು ಾ್ತ ಇರ ಾಗಿ, 24
ಾವ ಾರಣದಿಂದ
ಹೀಗೆ ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೂ ಾಡು ಾ್ತರೆಂಬುದನು್ನ ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಯು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನನು್ನ ಕೋಟೆ
ಳಗೆ ತಂದು, ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ
ಹೊಡೆದು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 25 ಅವರು ೌಲನನು್ನ ಾರುಗಳಿಂದ
ಕಟು್ಟ ಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದ ಶ ಾಧಿಪತಿಯನು್ನ; “ರೋ ಾಪುರದ
ಹಕು್ಕ ಾರ ಾದ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ಾಡದೆ,
ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ
ಹೊಡಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಾ್ಯಯ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಾಧಿಪತಿಯು ಆ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ; “ನೀನು
ಏನು
ಾಡಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕ?
ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ರೋ ಾಪುರದ ಹಕು್ಕ ಾರನು”
27
ಎಂದು ಹೇಳಲು,
ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಯು ೌಲನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು; “ನೀನು
ರೋ ಾಪುರದವರ ಹಕು್ಕಳ್ಳವನೇನು? ನನಗೆ ಹೇಳು” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
ಅವನು, “ ೌದು” ಅಂದನು. 28 ಅದಕೆ್ಕ ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಯು; “ ಾನು ಬಹಳ
ಹಣಕೊಟು್ಟ ಆ ಹಕ್ಕನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆನು” ಅನ್ನಲು ೌಲನು; “ ಾ ಾದರೋ
ಹಕು್ಕ ಾರ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವನು” ಅಂದನು. 29 ಅವನನು್ನ ಹೊಡೆದು ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಬಂದವರು ಕೂಡಲೆ ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವನನು್ನ ರೋ ಾಪುರದ
ಹಕು್ಕ ಾರನೆಂದು ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂ ಾಗ ಾನು ಅವನನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದ್ದರಿಂದ
ಅವನಿಗೂ ಭಯಹಿಡಿಯಿತು.
26 ಶ

30

ೌಲನು ಹಿರೀಸಭೆಯವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು

ಾತ ಾಡಿದು್ದ

ೌಲನ ವಿರುದ್ಧ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಾವ ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸು ಾ್ತರೆಂಬುವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನಿಜ ಾದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ, ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸಿ ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಯು
ಮರುದಿನ ಅವನ ಬೇಡಿಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ, ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ, ಹಿರೀಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರೂ
ಕೂಡಿಬರುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಟು್ಟ, ೌಲನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರ
ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.
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ಆಗ ೌಲನು ಹಿರೀಸಭೆಯನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ನೋಡಿ; “ಸಹೋದರರೇ, ಾನು ಈ
ದಿನದವರೆಗೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಮನ ಾ್ಸ ಯಿಂದ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ”
ಅಂದನು. 2 ಅದಕೆ್ಕ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಅನನೀಯನು; ಅವನ ಾಯಿಯ
ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದವರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಡಲು ೌಲನು
ಅವನಿಗೆ; 3 “ಸುಣ್ಣ ಬಳಿದ ಗೋಡೆಯೇ, ದೇವರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹೊಡೆಯುವನು.
ನೀನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ನು ಾರ ಾಗಿ, ನನ್ನ ನು್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಹೊಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡುತಿ್ತೕ
ೕ?”
ಅಂದನು.
4 ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದವರು; “ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದ ಮ ಾ
ಾಜಕನನು್ನ ನೀನು
ಬೈ ಯುತಿ್ತೕ ಾ?” ಅನ್ನಲು,
5 ೌಲನು; “ಸಹೋದರರೇ, ಮ ಾ
ಾಜಕನೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ
ಜನರಲಿ್ಲ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿರುವವನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕನೂ ಆಡ ಾರದೆಂದು
ಬರೆದದೆಯಷೆ್ಟ” ಅಂದನು.
6 ಸಭೆಯವರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಲು ಸದು್ದ ಾಯರೂ, ಒಂದು ಾಲು ಫರಿ ಾಯರೂ,
ಇರುವುದನು್ನ ೌಲನು ಕಂಡು; “ಸಹೋದರರೇ, ಾನು ಫರಿ ಾಯನು, ಫರಿ ಾಯನ
ಮಗನು; ಸತ್ತವರು ಪುನರು ಾ್ಥನಹೊಂದುವರು ಎಂಬ ನಿರೀ ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಾನು
ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಲ್ಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿದನು. 7 ಇದನು್ನ ಅವನು ಹೇಳಿ ಾಗ
ಫರಿ ಾಯರಿಗೂ, ಸದು್ದ ಾಯರಿಗೂ ಜಗಳ ಹುಟಿ್ಟತು; ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಒಡಕುಂಟಾಯಿತು.
8 ಏಕೆಂದರೆ, ಪುನರು ಾ್ಥನ ಾಗಲಿ, ದೇವದೂತ ಾಗಲಿ, ದೇಹವಿಲ್ಲದ ಆತ್ಮ ಾಗಲಿ
ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸದು್ದ ಾಯರು ಹೇಳುವರು. ಆದರೆ ಇವೆರಡೂ ಉಂಟೆಂದು ಫರಿ ಾಯರು
ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವರು.
9 ಆಗ ದೊಡ್ಡ ಕೂ ಾಟ ಾಯಿತು.
ಫರಿ ಾಯರ ಪಕ್ಷದವ ಾದ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಎದು್ದ; “ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕನೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ;
ಆತ್ಮ ಾಗಲಿ,
ದೇವದೂತ ಾಗಲಿ,
ಅವನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿದ್ದರೂ,
ಾತ ಾಡಿರಬಹುದು” ಎಂದು ಾದಿಸಿದರು. 10 ಜಗಳವು ಅಧಿಕ ಾ ಾಗ ಅವರು
ೌಲನನು್ನ ಎಳೆ ಾಡಿ ಚೂರುಚೂರು ಾ ಾರೆಂದು ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಯು ಭಯಪಟು್ಟ
ಸಿ ಾಯಿಗಳಿಗೆ; ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಿಂದ ಅವನನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಹಿಡಿದು
ಕೋಟೆ
ಳಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಡಿದನು.
11 ಅಂದು ಾತಿ್ರ ಕತರ್ನು ೌಲನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು; “ಧೈ ಯರ್ದಿಂದಿರು;
ನೀನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಗತಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾ
ಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ರೋ ಾಪುರದಲಿ್ಲಯೂ ಾ ಹೇಳಬೇ ಾಗುವುದು” ಅಂದನು.
1

ೌಲನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ಪ್ರ ಯತ್ನ
ಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಒಳಸಂಚು ಾಡಿ; ಾವು ೌಲನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ
ತನಕ ಅನ್ನ ಾನವೇನೂ ಮುಟು್ಟ ವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಶಪಥ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 13 ಹೀಗೆ
ಾಡಿದವರು ನಲವತು್ತ ಮಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿದ್ದರು. 14 ಇವರು ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರ
ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ; “ ಾವು ೌಲನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ತನಕ ಾಯಲಿ್ಲ ಏನೂ
ಾಕುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಠಿಣ ಶಪಥವನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. 15 ಆದುದರಿಂದ
12 ಬೆಳ
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ನೀವು ಸಭೆಯವರ ಸಹಿತ ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ೌಲನ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ಇನೂ್ನ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನೆವಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಕೋಟೆ
ಳಗೆ ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಾಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಾ ಾದರೋ, ಅವನು
ಹತಿ್ತರ ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಅಂದರು.
16 ಅವರು ಹೊಂಚು
ಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ, ೌಲನ ಸೋದರಳಿಯನು ಕೇಳಿ
ಕೋಟೆ
ಳಗೆ ಬಂದು ೌಲನಿಗೆ ಆ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು.
17
ೌಲನು ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ; “ಈ
ೌವನಸ್ಥನನು್ನ
ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು; ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇ ಾದ ಒಂದು
ಾತು ಇದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಶ ಾಧಿಪತಿ ಅವನನು್ನ ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಯ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ; “ಸೆರೆಯವ ಾದ ೌಲನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕರೆದು ಈ
ೌವನಸ್ಥನನು್ನ ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು;
ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇ ಾದ ಏನೋ ಒಂದು
ಾತು ಇದೆಯಂತೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು,
19 ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಯು ಅವನನು್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಏ ಾಂತ ಾಗಿ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ; “ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇ ಾದದು್ದ ಏನು?”
ಎಂದು
20
ಕೇಳಿದನು.
ಅವನು; “ಯೆಹೂದ್ಯರು ೌಲನ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಇನೂ್ನ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ
ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ನೆವ ಹೇಳಿ ನೀವು ಾಳೆ ಅವನನು್ನ ಹಿರೀಸಭೆಯ ಮುಂದೆ
ಕರೆದು ತರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. 21 ನೀವು
ಅವರ ಾತಿಗೆ ಬದ್ಧ ಾಗಬೇಡಿ; ಏಕೆಂದರೆ ನಲವತ್ತಕಿ ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿ ಯೆಹೊದ್ಯರು
ಾವು ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ತನಕ ಅನ್ನ ಾನವೇನೂ ಮುಟು್ಟ ವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಶಪಥವನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಹೊಂಚು ಾಕು ಾ್ತ ಇ ಾ್ದರೆ. ಈಗ
ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಒಪಿ್ಪ ಗೆಯನೆ್ನೕ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ” ಅಂದನು. 22 ಆಗ
ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಯು ಆ
ೌವನಸ್ಥನಿಗೆ; “ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದನು್ನ
ನೀನು
ಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ” ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಟು್ಟ ಅವನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು.
ಕೈ ಸರೈ ಯಕೆ್ಕ ೌಲನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ

ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ; “ ಾತಿ್ರ ಒಂಭತು್ತ
ಘಂಟೆಗೆ ಕೈ ಸರೈ ಯದ ತನಕ ಹೋಗುವಂತೆ ಇನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಸಿ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ,
ಎಪ್ಪತು್ತಮಂದಿ ಕುದುರೆ ಸ ಾರರನೂ್ನ, ಇನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಈಟಿ ಹಿಡಿದ ಸೈ ನಿಕರನು್ನ
24 ಮತು್ತ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿ,
ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ.”
ೌಲನನು್ನ ಹತಿ್ತಸಿ,
ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಫೇಲಿಕ್ಸ ನ ಬಳಿಗೆ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು
ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಟ್ಟ ನು. 25 ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಕೆಳಗಣ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯದ ಒಂದು ಪತ್ರ ವನು್ನ ಬರೆದನು,
ಅದೇನೆಂದರೆ;
26 “ಮ ಾ ಾಜ ಾಜಶಿ್ರ ೕ ದೇ ಾಧಿಪತಿ
ಾದ ಫೇಲಿಕ್ಸ ನಿಗೆ ೌ್ಲದ ್ಯ ಲೂಸ್ಯ ನು
ಾಡುವ ವಂದನೆ. 27 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದಗ,
ಾನು ಸಿ ಾಯಿಗ ಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ರೋ ಾಪುರದ ಹಕು್ಕ ಾರನೆಂದು
ತಿಳಿದು ಅವನನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಿದೆನು. 28 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸಿದ
ಾರಣವನು್ನ ತಿಳಿಯಲಪೇ ಸಿ, ಅವನನು್ನ ಅವರ ಹಿರೀಸಭೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
23
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ಹೋದೆನು.
ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ಅವನ
ವಿರುದ್ಧ ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸಿದರೇ ಹೊರತು ಮರಣ ದಂಡನೆ ಾಗಲಿ, ಬೇಡಿ ಾಗಲಿ
ಆ ಾರ ಾದ
ಾವ ಅಪ ಾಧವನೂ್ನ ಹೊರಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ಕಂಡುಬಂತು.
30 ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ
ತಿಳಿದುಬಂದು್ದದರಿಂದ ಕೂಡಲೆ, ಾನು ಅವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ,
ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸುವವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾದ
ಮಂಡಿಸುವ ಾಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಟೆ್ಟ ನು” ಎಂಬುದೇ.
31 ಸಿ ಾಯಿಗಳು ತಮಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ
ಾದಂತೆ, ಾತಿ್ರ ಾಲದಲಿ್ಲ ೌಲನನು್ನ ಅಂತಿಪತಿ್ರ
ಊರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 32 ಮರುದಿನ ಅವರು ಸ ಾರರನು್ನ ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುವಂತೆ
ಾಡಿ,
ಾವು ಕೋಟೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದರು.
33 ಸ ಾರರು ಕೈ ಸರೈ ಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿ, ದೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ ಪತ್ರ ವನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ,
ೌಲನನು್ನ
34
ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.
ದೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಆ ಾಗದವನು್ನ ಓದಿ, ೌಲನು
ಾವ ಸೀಮೆಯವನು? ಎಂದು ಕೇಳಿ ಅವನು ಕಿಲಿಕ್ಯ ದವನೆಂದು ತಿಳಿದು; 35 “ನಿನ್ನ
ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸುವವರು ಬಂದ ನಂತರ, ನಿನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ವಿಚಾರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅವನನು್ನ ಹೆರೋದನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟ
ಾಯಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಡಿದನು.

24
1

ಫೇಲಿಕ್ಸ ನ ಮುಂದೆ ನಡೆದ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ

ಐದು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಅನನೀಯನು, ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರನೂ್ನ ತೆತುರ್ಲ್ಯ ನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲನನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ೌಲನ
2
ಮೇಲೆ ದೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ ದೂರು ಹೇಳಿದನು.
ೌಲನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿದನಂತರ
ತೆತುರ್ಲ್ಯ ನು ಅವನ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಹೀಗಂದನು;
“ಮ ಾ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ಫೇಲಿಕ್ಸ ನೇ, ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಹು ಸ ಾ ಾನ
ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದಲೂ, ನಿನ್ನ ಮುಂ ಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಈ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ
ಎ ಾ್ಲ ವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ, ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಸು ಾರಣೆಗಳು ಆಗುವುದರಿಂದಲೂ
3 ಾವು ಈ ಉಪ ಾರಗಳನು್ನ ಕೃ ತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 4 ಆದರೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಬೇಸರಗೊಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ
ಾವು ಸಂ ಪ್ತ ಾಗಿ ಹೇಳುವ
ಾತುಗಳನು್ನ ದಯೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
5 “ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನನು ‘ ಾನಿಕರವೂ ಲೋಕದ ಎಲೆ್ಲಡೆ ಇರುವ, ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ
ದಂಗೆಯನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸುವವನೆಂತಲೂ, ನಜರೇನ ಎಂಬ ಪಂಥದ ಾಯಕ ಎಂತಲೂ
6 ಇದಲ್ಲದೆ ಇವನು, ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಕಂಡೆವು.’
7 (ಆದರೆ
ಪ್ರ ಯತ್ನ ಾಡಿದನು; ಆದ ಾರಣ ಇವನನು್ನ ಾವು ಹಿಡಿದೆವು.
ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿ ಾದ ಲೂಸ್ಯ ನು ಮಧೆ್ಯ ಬಂದು ಬಲವಂತ ಾಡಿ, ಅವನನು್ನ ನಮ್ಮ
ಕೈ ಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದನು.) 8 ಇವನನು್ನ ನೀನೇ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ, ಾವು
ಇವನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುವ ಈ ತಪು ್ಪ ಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿಜ ೕ, ಸು ್ಳೕ ಎಂದು ಇವನಿಂದಲೇ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಜ ಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾವೂ ಆ
ದೋ ಾರೋಪಣೆ ಾಡುವವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.
10 ದೇ ಾಧಿಪತಿಯು
ೌಲನಿಗೆ; ನೀನು ಾತ ಾಡಬಹುದೆಂದು ಸನೆ್ನ ಾಡಲು,
ಅವನು ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ; “ನೀನು ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಈ ದೇಶದ
ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿರುತಿ್ತೕ, ಎಂದು ತಿಳಿದು ಾನು ಧೈ ಯರ್ ಾಗಿ ಪ್ರ ತಿ ಾದ
ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 11 ಾನು ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ,
ಹನೆ್ನರಡು ದಿನಗಳು ಾತ್ರ ಾಗಿದೆಯೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 12 ಅಲಿ್ಲ
ದೇ ಾಲಯದ ಾ್ಲಗಲಿ, ಸ ಾಮಂದಿರಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ, ಪಟ್ಟಣದ ಾ್ಲಗಲಿ ಾನು
ಾರ
ಸಂಗಡ ಾದರೂ
ಾದಿಸುವುದನು್ನ, ಇಲ್ಲವೆ ಜನರ ಗುಂಪು ಕೂಡಿಸುವುದನು್ನ
13 ಇದಲ್ಲದೆ ಇವರು ಈಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆಹೊರಿಸುವ
ಇವರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ.
ತಪು ್ಪ ಗಳನು್ನ ನಿಜವೆಂದು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸ ಾರರು. 14 ಒಂದನು್ನ
ಾತ್ರ ನಿನ್ನ
ಮುಂದೆ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ; ಇವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಧಮರ್ವಿರೋಧಿ
ಎಂದೂ ಹೇಳುವ,
ಾಗರ್ಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಾನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕ ್ಕನುಗುಣ ಾಗಿರುವ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
15 ಇದಲ್ಲದೆ
ಗ್ರಂಥಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಮತು್ತ ಅನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಪುನರು ಾ್ಥನ ಾಗುವುದೆಂದು ಇವರು
ದೇವರಲಿ್ಲ ನಿರೀ ಯಿಟಿ್ಟರುವ ಪ್ರ ಾರವೇ ಾನೂ ನಿರೀ ಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 16 ಇದರ
ದೆಸೆಯಿಂದ ದೇವರ ಮುಂದೆಯೂ, ಮನುಷ ್ಯರ ಮುಂದೆಯೂ ನಿದೋರ್ಷ ಾದ
ಮನ ಾ್ಸ ಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಾದ ಮೇಲೆ ಾನು, ನನ್ನ ಸ್ವದೇಶದವರಿಗೆ ಧಮರ್ದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನು್ನ,
18
ತರುವುದಕೂ್ಕ,
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸುವುದಕೂ್ಕ ಬಂದೆನು.
ಾನು
ಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡವ ಾಗಿ, ಅವುಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ, ಇವರು ನನ್ನ ನು್ನ
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕಂಡರು; ಆಗ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಜನರ ಗುಂಪೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ; ಗದ್ದಲವೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ನು್ನ ಕಂಡವರು ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಿಂದ ಬಂದ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರೇ. 19 ನನ್ನ
ವಿರುದ್ಧ ಅವರಿಗೆ ಏ ಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಾವೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
20 ಇಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರಬೇ ಾಗಿತು್ತ.
ಾನು ಹಿರೀಸಭೆಯ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿ ಾ್ದಗ, ನನ್ನಲಿ್ಲ ತಪು ್ಪ ಗಳೇ ಾದರೂ ಕಂಡಿದ್ದರೆ ಇವರೇ ಹೇಳಲಿ. 21 ಾನು
ಇವರ ನಡುವೆ ನಿಂತು; ‘ಪುನರು ಾ್ಥನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, ಈಹೊತು್ತ ನಿಮಿ್ಮಂದ ನನಗೆ
ವಿಚಾರಣೆ ಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಬಹುದೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಏನನೂ್ನ ಹೇಳ ಾರರು” ಅಂದನು.
17 “ಕೆಲವು ವಷರ್ಗ

ಫೇಲಿಕ್ಸ ನು ಈ
ಾಗರ್ವನು್ನ, ತಕ್ಕ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ತಿಳಿದವ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಅವರಿಗೆ; “ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿ ಾದ ಲೂಸ್ಯ ನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಕರಣವನು್ನ
ತೀ ಾರ್ನಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು” ಹೇಳಿ, ವಿಚಾರಣೆಯನು್ನ ತಡೆ ಾಡಿದನು. 23 ಅನಂತರ
ೌಲನನು್ನ ಾವಲಿ್ಲ ನಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕೆಂದೂ, ಆದರೆ ಕಟು್ಟ ನಿಟು್ಟ ಬೇಕಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಅವನಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವರು ಅವನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಾಡುವುದನು್ನ, ಅಡಿ್ಡ ಾಡ ಾರದೆಂದು
ಶ ಾಧಿಪತಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಡಿದನು.
22

ೌಲನು ಎರಡು ವಷರ್ ಾವಲಿನಲಿ್ಲದ್ದದು್ದ
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ಕೆಲವು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಫೇಲಿಕ್ಸ ನು, ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ದೂ್ರ ಸಿಲ್ಲಳೆಂಬ ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿ
ಂದಿಗೆ ಬಂದು, ೌಲನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲಡತಕ್ಕ
ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 25 ೌಲನು
ನೀತಿ, ಶಮೆದಮೆ, ಾಗೂ ಮುಂದಣ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ಇವುಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಪ್ರ ಾ್ತಪಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಫೇಲಿಕ್ಸ ನು ಭಯಗ್ರ ಸ್ತ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ; “ಸದ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗು; ಸಮಯ
ದೊರಕಿ ಾಗ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕರೆಯಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 26 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಅವನು ೌಲನು ತನಗೇ ಾದರೂ ಹಣಕೊಡುವನೋ ಎಂಬು ಾಗಿಯೂ ನಿರೀ ಸಿ,
ಆ ಾಗೆ್ಗ ಅವನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸ ಾ್ಲಪ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 27 ಎರಡು
ವಷರ್ಗಳು ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಫೇಲಿಕ್ಸ ನ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ
ೕಕಿರ್ಯ ಫೆಸ್ತನು ಎಂಬವನು
ಬಂದನು. ಫೇಲಿಕ್ಸ ನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಬೇಕೆಂದು ೌಲನನು್ನ
ಾಗೆಯೇ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದನು.

25
ೌಲನು ಫೆಸ್ತನ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ
1 ಫೆಸ್ತನು ಅಧಿ ಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಮೂರು ದಿನಗ ಾದ ನಂತರ ಕೈ ಸರೈ ಯದಿಂದ
2 ಅಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು.
ಾಜಕನೂ, ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಮುಖರೂ, ಅವನಿಗೆ ೌಲನ ಮೇಲೆ ದೂರು ಹೇಳಿ, 3 ನೀನು ದಯ ಾಡಿ
ಅವನನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ೌಲನ ಕೇಡಿ ಾಗಿ ಬಲ ಾದ
ಬಿನ್ನಹವನು್ನ
ಾಡಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದ ಾ್ಕಗಿ
4 ಫೆಸ್ತನು ಅವರಿಗೆ;
ಹೊಂಚು ಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ೌಲನು ಕೈ ಸರೈ ಯದಲಿ್ಲ
ಸೆರೆಮನೆ
ಳಗಿ ಾ್ದನೆ, ಾನೇ ಬೇಗ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
5 ಆದ ಾರಣ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಮುಖರು, ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನಲಿ್ಲ ಅಪ ಾದ
ಏ ಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
6 ಅವನು ಯೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಎಂಟು ಹತ್ತಕಿ ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ದಿನಗಳು ನಿಲ್ಲದೆ
ಕೈ ಸರೈ ಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಮರುದಿನ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು,
ೌಲನನು್ನ
ಕರತರಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು. 7 ಅವನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ
ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು, ಅವನ ಸುತ್ತಲು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಾವು ಾಬೀತುಪಡಿಸ ಾರದ
ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಪು ್ಪ ಗಳನು್ನ ಹೊರಿಸುತಿ್ತರಲು, 8 ೌಲನು; “ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ವಿಷಯದ ಾ್ಲಗಲಿ, ದೇ ಾಲಯದ ವಿಷಯದ ಾ್ಲಗಲಿ, ಚಕ್ರ ವತಿರ್ಯ
ವಿಷಯದ ಾ್ಲಗಲಿ ಾನು ಾವ ತಪ್ಪ ನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು” ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಹೇಳಿದನು.
9 ಆದರೆ ಫೆಸ್ತನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸಿ
ೌಲನನು್ನ; “ನೀನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಈ ಾಯರ್ಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ನನ್ನ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಿಸಲ್ಪಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ ಮನಸು್ಸಂಟೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು,
ೌಲನು;
10 “ ಾನು ಕೈ ಸರನ
ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದೆ್ದೕನೆ; ಇಲಿ್ಲಯೇ ನನ್ನ
ವಿಚಾರಣೆ ಾಗತಕ್ಕದು್ದ.
ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ ಾನು ಅ ಾ್ಯಯವೇನೂ
ಾಡಲಿಲ್ಲ;
ಅದು ನಿನಗೂ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. 11 ಾನು ಅ ಾ್ಯಯ
ಾಡಿದವ ಾಗಿ
ಮರಣದಂಡನೆಗೆ
ಾರಣ ಾದ ಏನ ಾ್ನದರೂ
ಾಡಿದೆ್ದೕ ಾದರೆ ಮರಣ
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ದಂಡನೆಯನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಇವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುವ
ಅಪ ಾದಗಳು
ಾ್ಳ ಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ,
ಾರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಇವರ ಕೈ ಗೊಪಿ್ಪ ಸ ಾಗದು.
ಾನು ಕೈ ಸರನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
12 ಆಗ, ಫೆಸ್ತನು ತನ್ನ ಸಭೆಯವರ ಸಂಗಡ ಸ ಾಲೋಚನೆ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ
ೌಲನಿಗೆ; “ನೀನು ಕೈ ಸರನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ ಎಂದೆಯ ಾ್ಲ,
ಆದುದರಿಂದ ಕೈ ಸರನ ಬಳಿಗೇ ಹೋಗಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಫೆಸ್ತನು ಅಗಿ್ರ ಪ ್ಪ ಾಜನ ಸಲಹೆ ಪಡೆದದು್ದ
ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಕಳೆದನಂತರ ಅಗಿ್ರ ಪ ್ಪ ಾಜನೂ, ಬೆನಿರ್ಕೆ ಾಣಿಯೂ,
14 ಅವರು ಅನೇಕ
ಫೆಸ್ತನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೈ ಸರೈ ಯಕೆ್ಕ ಬಂದರು.
ದಿನಗಳು ಅಲಿ್ಲ ತಂಗಿರ ಾಗಿ ಫೆಸ್ತನು ೌಲನ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ; “ಫೇಲಿಕ್ಸ ನು ಬಿಟು್ಟಹೋದ ಒಬ್ಬ ಸೆರೆಯವನು ಇ ಾ್ದನೆ. 15 ಾನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ, ಹಿರಿಯರೂ ಅವನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ನನಗೆ ದೂರುಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.
16 “ ಾನು ಅವರಿಗೆ; ಪ್ರ ತಿ ಾದಿಯು
ಾದಿಗಳಿಗೆ, ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ನಿಂತು
ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಸಿದ ದೋಷದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ ಾದ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಎಡೆಕೊಡದೆ, ಅವನನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಬಿಡುವುದು ರೋ ಾಯರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲವೆಂದು”
ಹೇಳಿದೆನು. 17 ಅವರು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕೂಡಿಬಂ ಾಗ ಾನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತಡ ಾಡದೆ
ಮರುದಿನವೇ
ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ
ಕರತರಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟೆ್ಟ ನು. 18 ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸುವವರು ನಿಂತುಕೊಂಡು
ಾನು ಾವಿಸಿದ್ದ ಅಪ ಾಧಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದ ಾ್ನದರೂ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸದೆ,
19 ಅವರ ಮತದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಜೀವಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು,
ೌಲನು ಹೇಳುವ
ಸತು್ತಹೋದಂಥ ಯೇಸುವೆಂಬ ಒಬ್ಬ ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಅವನ ಮೇಲೆ
20 ಇಂಥ
ಕೆಲವು ವಿ ಾದದ
ಾತುಗಳನು್ನ ತಂದರು.
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಹೇಗೆ
ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನಗೆ ತೋಚದೆ; ನೀನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅಲಿ್ಲ ಇವುಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ ಮನಸು್ಸಂಟೋ?
ಎಂದು ಾನು ಕೇಳಿದೆ. 21 ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು ಕೈ ಸರನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವ
ತನಕ, ತನ್ನ ನು್ನ ಾಯಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂ ಾಗ ಾನು ಕೈ ಸರನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ
ತನಕ, ಅವನನು್ನ ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟೆ್ಟ ನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
22 ಅದಕೆ್ಕ ಅಗಿ್ರ ಪ ್ಪ ನು; “ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೂ
ಮನಸಿ್ಸದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಫೆಸ್ತನು; “ ಾಳೆ ಕೇಳಬಹುದು” ಎಂದನು.
13

ಅಗಿ್ರ ಪ ್ಪ ನ ಮುಂದೆ ೌಲನು
ಮರುದಿನ ಅಗಿ್ರ ಪ ್ಪ ಾಜನೂ, ಬೆನಿರ್ಕೆ ಾಣಿಯೂ ಬಹು ಆಡಂಬರದಿಂದ
ಬಂದು ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಗಳ ಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖಂಡರ ಸಂಗಡ ಸ ಾಂಗಣದೊಳಗೆ
24 ಆಗ
ಸೇರಿಬಂ ಾಗ ಫೆಸ್ತನು ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಡಲು, ೌಲನನು್ನ ಕರತಂದರು.
ಫೆಸ್ತನು; “ಅಗಿ್ರ ಪ ್ಪ ಾಜನೇ, ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಕೂಡಿಬಂದಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೇ,
ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತೕರ ಾ್ಲ, ಇವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ,
23
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ಇವನು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಬದುಕ ಾರದೆಂದು ಕೂಗು ಾ್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ,
25 ಇವನು
ಇಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.
ಮರಣದಂಡನೆಗೆ
ಾರಣ ಾದದೆ್ದೕನೂ ಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಅವನೇ ಕೈ ಸರನಿಗೆ
ವಿ ಾಪನೆ ಾಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ, ಇವನನು್ನ ಕೈ ಸರನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಕೆ್ಕ
26 ಆದರೆ ಇವನ ಕುರಿ ಾಗಿ ಕೈ ಸರನಿಗೆ ಬರೆಯುವುದಕೆ್ಕ
ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದೆನು.
ನಿದಿರ್ಷ್ಟ ಾದ ಾರಣವೇನೂ ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ.
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವವನ ವಿರುದ್ಧ
ಆರೋಪಿಸಿರುವ ದೋಷಗಳನು್ನ ಸೂಚಿಸದೆ,
ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವುದು
ಯುಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. 27 ಆದುದರಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ ಾದ ಮೇಲೆ
ಬರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಏ ಾದರೂ ಸಿಕಿ್ಕೕತೆಂದು, ಇವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿ
ಅಗಿ್ರ ಪ ್ಪ ಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕರೆಯಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು.

26

ೌಲನಿಗೆ; “ನೀನು ನಿನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಬಹುದು” ಅನ್ನಲು,
ೌಲನು ಕೈ ಯೆತಿ್ತ, ಪ್ರ ತಿ ಾದ ಾಡಿದೆ್ದೕನಂದರೆ;
2 “ಅಗಿ್ರ ಪ ್ಪ ಾಜನೇ,
ಯೆಹೂದ್ಯರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ
ಆರೋಪಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಾನು ಈಹೊತು್ತ ಪ್ರ ತಿ ಾದ
ಾಡಬೇ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನನ್ನ ನು್ನ ಧನ್ಯ ನೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 3 ಏಕೆಂದರೆ,
ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಆಚಾರಗಳನೂ್ನ, ವಿ ಾದಗಳನೂ್ನ ನೀನು ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ
ಬಲ್ಲವ ಾಗಿರುತಿ್ತೕ.
ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಸಹನೆಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
4 “ ಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ದೇಶದ ಜನರೊಳಗಿದು್ದ,
ಬದುಕಿದ ರೀತಿಯು ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ ಾಗಿದೆ. 5 ಾನು, ನಮ್ಮ
ಧಮರ್ದಲಿ್ಲ ಬಹು ಕಟು್ಟನಿಟಾ್ಟ ಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಫರಿ ಾಯರ ಪಂಥವನ್ನ ನುಸರಿಸಿ
ಫರಿ ಾಯ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡೆನೆಂಬುದನು್ನ,
ಾ್ರರಂಭದಿಂದಲೂ ಅವರು
ಬಲ್ಲರು.
ಾ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ ಹೇಳಬಹುದು. 6 ಈಗಲೂ
ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ,
ಾಡಿದ
ಾ ಾ್ದನವು ನೆರವೇರುವುದೆಂಬ
ನಿರೀ ಯ ನಿಮಿತ್ತವೇ,
ಾನು ಇಂದು ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದೆ್ದೕನೆ.
7 ನಮ್ಮ
ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲದವರು ಹಗಲಿರುಳು ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ದೇವರನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತ, ಆ ಾ ಾ್ದನದ ಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿರೀ ಸು ಾ್ತ ಇ ಾ್ದರೆ.
ಅರಸನೇ, ಅದೇ ನಿರೀ ಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೇ ಯೆಹೂದ್ಯರು, ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ
ದೋ ಾರೋಪಣೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 8 ದೇವರು ಸತ್ತವರನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದು್ದ ನಂಬಲು
ಅ ಾಧ್ಯ ವೆಂದು ನೀವು ಏಕೆ ತೀ ಾರ್ನಿಸುತಿ್ತೕರಿ? 9 ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ನಜರೇತಿನ
ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು
ಾನೂ
ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದನು. 10 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಗೆಯೇ
ಾಡಿದೆ್ದನು.
ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರಿಂದ, ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಪಡೆದು ದೇವಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರನು್ನ
ಸೆರೆಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಮರಣದ ತೀ ಾರ್ ಾಗ, ಾನು ಅದಕೆ್ಕ ಸಮ್ಮತಿಯನು್ನ
11 ಎ ಾ್ಲ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಸೂಚಿಸಿದೆನು.
ಾನು ಅನೇಕ ಾರಿ
ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಿ ಅವರಿಂದ ದೇವದೂಷಣೆಯ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ
1 ಆಗ ಅಗಿ್ರ ಪ ್ಪ ನು,
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ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿದೆನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಹು ಕೋ ಾವೇಶವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಬೇರೆ
ಪಟ್ಟಣಗಳವರೆಗೂ ಹೋಗಿ, ಅವರನು್ನ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದೆನು. 12 ಈ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ
ಾನು ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರಿಂದ ಅಧಿ ಾರವನೂ್ನ, ಆದೇಶವನೂ್ನ ಹೊಂದಿ ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ
ಹೋಗುವ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಾಜನೇ, 13 ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನದ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಒಂದು ಬೆಳಕು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಮತು್ತ ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರ
ಸುತ್ತಲೂ ಸೂಯರ್ನ ಹೊಳಪಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಹೊಳೆಯುವುದನು್ನ ಾನು ಕಂಡೆನು.
14 ಾವೆಲ್ಲರು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳಲು; ‘ ೌಲನೇ, ೌಲನೇ, ನನ್ನ ನು್ನ ಏಕೆ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುತಿ್ತೕ?
ಮುಳು್ಳ ಗೋಲನು್ನ ಒದೆಯುವುದರಿಂದ ನಿನಗೇ ಾನಿಯಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಇಬಿ್ರ ಯ
ಾಷೆಯಿಂದ ಹೇಳುವ ಾಣಿಯನು್ನ’ ಕೇಳಿದೆನು. 15 ಆಗ ಾನು; ‘ಕತರ್ನೇ,
ನೀ ಾರು?’
ಅನ್ನಲು ಕತರ್ನು; ‘ನೀನು ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವ ಯೇಸುವೇ ಾನು.
16 ನೀನು ಎದು್ದ, ನಿಂತುಕೋ. ನಿನ್ನ ನು್ನ ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿಯೂ, ಾ
ಾಗಿಯೂ
ನೇಮಿಸುವುದಕೊ ೕ್ಕ ಸ ್ಕರ ನಿನಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಈಗಲೂ, ಮುಂದೆಯೂ ನಿನಗೆ
ತೋರಿಸಲಿರುವ ದಶರ್ನಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ನಿನಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಕುರಿತು ನೀನು
ನನ್ನ ಾ
ಾಗಿರಬೇಕು. 17 ಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರಿಂದಲೂ, ಅನ್ಯ ಜನರಿಂದಲೂ
18 ಅವರು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೂ, ಸೈ ಾನನ
ನಿನ್ನ ನು್ನ ರ ಸುವೆನು.
ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ದೇವರ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು, ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದರಿಂದ
ಾಪಕ್ಷ ಾಪಣೆಯನೂ್ನ, ಪರಿಶುದ್ಧರೊಂದಿಗೆ ಹಕ್ಕನೂ್ನ ಹೊಂದುವಂತೆ, ಅವರ
ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಬೇಕೆಂದು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ’
ಅಂದನು. 19 ಆದ ಾರಣ ಅಗಿ್ರ ಪ ್ಪ ಾಜನೇ, ಪರಲೋಕದಿಂದ ನನಗೆ ಉಂಟಾದ
ಆ ದಶರ್ನಕೆ್ಕ ಾನು ಅವಿಧೇಯ ಾಗದೆ
ದಲು ದಮಸ್ಕದವರಿಗೆ, 20 ಆಮೇಲೆ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಯೂ ಾಯದ ಎ ಾ್ಲ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವವರಿಗೆ
ಮತು್ತ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸಹ; ನೀವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ,
ಾನ ಾಂತರಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯ ಾದ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ
ಾಡಬೇಕೆಂತಲೂ
ಾರಿದೆನು.
21 ಈ
ಾರಣದಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿದು
22 ಆದರೆ
ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿದರು.
ಾನು ದೇವರಿಂದ ಸ ಾಯವನು್ನ
ಪಡೆದು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಸುರ ತ ಾಗಿದು್ದ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೂ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ
ಾ ಹೇಳುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ,
ೕಶೆಯೂ ಮುಂದೆ ಆಗುವುದನು್ನ
ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನೕ, ಹೊರತು ಾನು ಇನೆ್ನೕನೂ ಹೇಳುವವನಲ್ಲ. 23 ಆ
ಸಂಗತಿಗಳು ಏನೆಂದರೆ; ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಾಧೆಪಟು್ಟ ಾಯಬೇ ಾದವನು ಮತು್ತ ಆತನು
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ದಲನೆಯವ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೂ, ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೂ
ಬೆಳಕನು್ನ ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವವ ಾಗಿರುವನು” ಎಂಬುದೇ.
ಹೀಗೆ
ೌಲನು ಪ್ರ ತಿ ಾದ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಫೆಸ್ತನು ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ;
“ ೌಲನೇ, ನಿನಗೆ ಹುಚು್ಚ ಹಿಡಿದಿದೆ; ಅಧಿಕ ಾಂಡಿತ್ಯ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹುಚ್ಚನ ಾ್ನ ಗಿಸಿದೆ,”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 25 ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು; “ಮ ಾ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ಫೆಸ್ತನೇ, ಾನು
ಹುಚ್ಚನಲ್ಲ; ಸ್ವ ಸ್ಥಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಸತ್ಯ ಾದ
ಾತುಗಳನೆ್ನೕ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
26 ಅಗಿ್ರ ಪ ್ಪ ಾಜನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿದವನು; ಆದುದರಿಂದ, ಅವನ
ಮುಂದೆ ಧೈ ಯರ್ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂ ಾದರೂ ಅವನಿಗೆ
24
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ಮುಚು್ಚಮರೆ ಾದುದಲ್ಲವೆಂದು ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲ
ನಡೆದ ಾಯರ್ವಲ್ಲ. 27 ಅಗಿ್ರ ಪ ್ಪ ಾಜನೇ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ನಂಬಿಕೆಯುಂಟೋ?”
ಉಂಟೆಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲ ನು ಅಂದನು. 28 ಅದಕೆ್ಕ ಅಗಿ್ರ ಪ ್ಪ ನು; “ಅಲ್ಪಪ ್ರ ಯತ್ನದಿಂದ,
ನನ್ನ ನು್ನ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಒಡಂಬಡಿಸುತಿ್ತೕ ಾ?” ಎಂದು ಹೇಳಲು 29 ೌಲನು;
“ಅಲ್ಪಪ ್ರ ಯತ್ನದಿಂ ಾಗಲಿ, ಅಧಿಕ ಪ್ರ ಯತ್ನದಿಂ ಾಗಲಿ ನೀನು
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ
ಈಹೊತು್ತ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವವರೆಲ್ಲರೂ, ಈ ಬೇಡಿಗಳ ಹೊರತು, ನನ್ನಂತೆ
ಆಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು.
30 ಆ ಮೇಲೆ ಾಜನೂ, ದೇ ಾಧಿಪತಿಯೂ ಮತು್ತ ಬೆನಿರ್ಕೆಯೂ ಅವರ ಸಂಗಡ
ಕುಳಿತಿದ್ದವರೂ, ಎದು್ದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ; 31 “ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಮರಣದಂಡನೆ ಾಗಲಿ,
ಬೇಡಿ ಾಗಲಿ ಆ ಾರ ಾದದೆ್ದೕನೂ
ಾಡಿದವನಲ್ಲ” ಎಂಬು ಾಗಿ ತಮ್ಮ ತ ್ಮಳಗೆ
ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 32 ಅಗಿ್ರ ಪ ್ಪ ನು ಫೆಸ್ತನಿಗೆ; “ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಕೈ ಸರನಿಗೆ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆಂದು ಹೇಳದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಇವನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡಬಹುದಿತು್ತ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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1

ೌಲನು ರೋ ಾಪುರಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದು್ದ
ಾವು ಸಮುದ್ರ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಇ ಾಲ್ಯ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ತೀ

ಾರ್ನ ಾದ
*
ಮೇಲೆ, ೌಲನನೂ್ನ, ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಸೆರೆಯವರನೂ್ನ ಔಗುಸ್ತ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದ
ಯೂಲ್ಯ ನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಶ ಾಧಿಪತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದರು. 2 ಆಗ ಅದ್ರ ಮಿತಿ್ತಯದಿಂದ ಬಂದು
ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯ ಕ ಾವಳಿಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕದ್ದ ಒಂದು ಹಡಗನು್ನ ಹತಿ್ತ
ಸಮುದ್ರ ಪ ್ರ ಾಣವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆವು. ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿದ ಥೆಸಲೋನಿಕದ
ಅರಿ ಾ್ತಕರ್ನು ನಮ್ಮ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು.
3 ಮರುದಿನ ಸೀದೋನಿಗೆ ತಲುಪಿದೆವು.
ಯೂಲ್ಯ ನು ೌಲನಿಗೆ ದಯೆಯನು್ನ
ತೋರಿಸುವವ ಾಗಿ, ಅವನನು್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ ಾ್ಕರ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ
ಅನುಮತಿಕೊಟ್ಟ ನು. 4 ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಾಳಿ ಬೀಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ
ಕುಪ್ರ ದಿ ್ವೕಪದ ಮರೆಯಲಿ್ಲ ಾಗಿ, 5 ಕಿಲಿಕ್ಯಕೂ್ಕ, ಪಂಫುಲ್ಯಕೂ್ಕ ಎದು ಾಗಿರುವ
ಸಮುದ್ರ ವನು್ನ ಾಟಿ ಲುಕೀಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲರುವ ಮುರಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು. 6 ಅಲಿ್ಲ
ಅಲೆ ಾ್ಸಂದಿ್ರ ಯದಿಂದ ಬಂದು ಇ ಾಲ್ಯ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಒಂದು ಹಡಗನು್ನ
ಶ ಾಧಿಪತಿಯು ಕಂಡು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಅದರೊಳಗೆ ಹತಿ್ತಸಿದನು. 7 ಅನೇಕ ದಿನಗಳ
ಾಲ ನಿ ಾನ ಾಗಿ ಾಗು ಾ್ತ ಎಷೊ್ಟೕ ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ ಕಿ್ನೕದಕೆ್ಕ ಸಮೀಪ ಾಗಿ
ಬಂ ಾಗ ಾಳಿಯು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಮುಟ್ಟ ಗೊಡಿಸದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ ಕೆ್ರ ೕತ ದಿ್ವೕಪದ
ಮರೆಯಲಿ್ಲ ಾಗಿ ಸಲೊ್ಮೕನೆಗೆ ಸಮೀಪ ಾಗಿ ಬಂದು, 8 ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ ಆ ದಿ್ವೕಪದ
ಕ ಾವಳಿಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಚಂದರೇವುಗಳೆಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿದೆವು. ಅದರ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ
ಲ ಾಯವೆಂಬ ಪಟ್ಟಣವು ಇತು್ತ.
9 ಹೀಗೆ ಬಹು ಾಲ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು; ಉಪ ಾಸದ ದಿನವು ಮುಗಿದುಹೋಗಿತು್ತ.
ಈ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಪ ್ರ ಾಣ
ಾಡುವುದು ಅ ಾಯಕರ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ೌಲನು; 10 “ಜನರೇ, ಈ ಪ್ರ ಾಣದಿಂದ ಸರಕಿಗೂ, ಹಡಗಿಗೆ ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ
*
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ಾ್ರ ಣಗಳಿಗೂ ಕಷ್ಟ ವೂ, ಬಹು ನಷ್ಟ ವೂ ಸಂಭವಿಸುವುದೆಂದು ನನಗೆ ತೋರುತಿ್ತದೆ”
ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. 11 ಆದರೆ ೌಲನು ಹೇಳಿದ
ಾತುಗಳಿಗಿಂತ,
ಾವಿಕನೂ ಹಡಗಿನ ಯಜ ಾನನೂ ಹೇಳಿದ
ಾತಿಗೆ ಶ ಾಧಿಪತಿಯು ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ
ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಟ್ಟ ನು.
12

ಆ
ಬಂದರು
ಪ್ರ ದೇಶ;
ಚಳಿ ಾಲವನು್ನ
ಕಳೆಯುವುದಕೆ್ಕ
ಅನುಕೂಲವಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಾಧ್ಯ ಾದರೆ ಹೇಗೂ
ಯಿನಿಕ್ಸ
ಊರನು್ನ ಸೇರಿ, ಅಲೆ್ಲೕ ಆ ಚಳಿ ಾಲವನು್ನ ಕಳೆಯಬೇಕೆಂದು ಹೆಚು್ಚ ಜನರು ತಮ್ಮ
ಅಭಿ ಾ್ರ ಯಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು.
ಯಿನಿಕ್ಸವು ಕೆ್ರ ೕತ ದಿ್ವೕಪದ ಒಂದು ಬಂದರು
ಪ್ರ ದೇಶ, ಈ ಾನ್ಯ ದಿಕಿ್ಕಗೂ, ಆಗೆ್ನೕಯ ದಿಕಿ್ಕಗೂ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿದೆ.
ಚಂಡ ಾರುತಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡ ಹಡಗು
ತೆಂಕಣ ಾಳಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬೀಸ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉದೆ್ದೕಶವು ಾಥರ್ಕ ಾಯಿತೆಂದು
ಾವಿಸಿ ಲಂಗರುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಕೆ್ರ ೕತ ದಿ್ವೕಪವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ತೀರದ ಮಗು್ಗಲಲೆ್ಲೕ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. 14 ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತಿ್ತನಮೇಲೆ ಆ ದಿ್ವೕಪದ ಮೇಲೆ ಈ ಾನ್ಯ
ಾರುತ
15
ಎಂಬ ಉರಕಲೋನ್ ಾಳಿಯು ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಆ ಹೊಡೆತಕೆ್ಕ ಹಡಗು ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡು
ಾಳಿಗೆದು ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಆಗದೆಹೋದುದರಿಂದ ಾಳಿ ಬಂದ ಕಡೆಗೆ ಹಡಗನು್ನ
ನೂಕಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದೆವು. 16 ೌ್ಲಡ ಎಂಬ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ದಿ್ವೕಪದ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಾದುಹೋಗು ಾಗ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿಯನು್ನ ಸುಭದ್ರ ಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು
ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. 17 ಅದನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತದ ನಂತರ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹಡಗಿನ ಕೆಳ ಾಗವನು್ನ ಬಿಗಿದರು. ಆ ಮೇಲೆ ಸುತಿರ್ಸ್ ಎಂಬ ಮರಳುದಿಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಎಲಿ್ಲ
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವುದೋ ಎಂಬ ಭಯ ಆವರಿಸಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಾಯಿಯನು್ನ
ಇಳಿಸಿ, ಾಳಿ ಬೀಸುತಿ್ತದ್ದ ಕಡೆಯೇ ಹಡಗು ತೇಲಲೆಂದು ಬಿಟ್ಟರು. 18 ಬಿರು ಾಳಿಯ
ಮಳೆಯೂ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಅತ್ಯಂತ ಾಗಿ ಹೊಯಿ ಾಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮರುದಿನ
ಹಡಗಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಸರಕು ಾಮಗಿ್ರ ಗಳನು್ನ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಎಸೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
19 ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹಡಗಿನ ಕೆಲವು ಸಲಕರಣೆಗಳನು್ನ ಸ್ವತಃ ಎತಿ್ತ ಹೊರಗೆಸೆದರು.
20 ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ತನಕ ಸೂಯರ್ ಾಗಲಿ, ನಕ್ಷತ್ರ ಗ ಾಗಲಿ ನಮಗೆ
ಾಣಿಸದೆ,
ದೊಡ್ಡ ಬಿರು ಾಳಿ ಮಳೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದುದರಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡೇವೆಂಬ ಎ ಾ್ಲ
ನಿರೀ ಯು ವಿಫಲ ಾಯಿತು.
21 ಅವರು ಬಹು ಾಲ ಊಟವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ,
ೌಲನು ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡು; “ಎಲೈ ಜನರೇ, ನೀವು ಕೆ್ರ ೕತದಿಂದ ಹೊರಟು ಈ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಗಳಿಗೆ
22 ಈಗ ಾದರೂ ನೀವು
ಗುರಿ ಾಗದಂತೆ ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಬೇ ಾಗಿತು್ತ.
ಧೈ ಯರ್ದಿಂದಿರಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಬುದಿ್ಧಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ಹಡಗು ನಷ್ಟ ಾಗುವುದೇ
ಹೊರತು, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಾ್ರ ಣನಷ್ಟ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 23 ಏಕೆಂದರೆ, ಾನು
ಾರವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೋ,
ಾರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತೆ್ತೕನೋ ಆ ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಒಬ್ಬ
ದೂತನು ಕಳೆದ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತು; 24 ‘ ೌಲನೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ,
ನೀನು ಕೈ ಸರನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು; ಇದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಈ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವವರೆಲ್ಲರ ಾ್ರ ಣವನು್ನ, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲಣ ದಯೆಯಿಂದ
ಉಳಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂದು’ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಹೇಳಿದನು. 25 ಆದುದರಿಂದ, ಜನರೇ
13
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ಧೈ ಯರ್ ಾಗಿರಿ. ನನಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ ್ಟ ಪ್ರ ಾರವೇ ಆಗುವುದೆಂದು ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ.
26 ಆದರೆ, ಾವು
ಾವುದೋ ಒಂದು ದಿ್ವೕಪದ ದಡವನು್ನ ಾಕಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಹಡಗು ಒಡೆದುಹೊದದು್ದ
ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಾವು ಆದಿ್ರ ಯ ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಅತ್ತ ಇತ್ತ
ಬಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಸು ಾರು ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ
ಾವಿಕರು
ಒಂದು ದೇಶದ ಹತಿ್ತರ ಬಂದೆವೆಂದು ನೆನಸಿ, 28 ಅಳತೆ
ಾಪನವನು್ನ ಇಳಿಸಿ
ಇಪ್ಪತು್ತ
ಾರುದ್ದವೆಂದು ಕಂಡರು.
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತಿ್ತನ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಿರುಗಿ
ಾಪನದ ಗುಂಡನು್ನ ಇಳಿಸಿ ನೋಡ ಾಗಿ ಹದಿನೈ ದು
ಾರುದ್ದವೆಂದು ಕಂಡರು.
29 ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ ಡಿಕಿ್ಕಹೊಡೆದೆ
ೕ ಎಂದು ಭಯಪಟು್ಟ ಹಡಗಿನ ಹಿಂ ಾಗದಿಂದ
ಾಲು್ಕ ಲಂಗರುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇಗ ಬೆಳ ಾಗಲಿ ಎಂದು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದೆವು. 30 ಆದರೆ,
ಾವಿಕರು ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಲಂಗರುಗಳನು್ನ ಾಕಬೇಕೆಂಬ ಸುಳು್ಳ ಾರಣ ಕೊಟು್ಟ
ದೋಣಿಯನು್ನ ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಇಳಿಸಿ ಹಡಗನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸುತಿ್ತರು ಾಗ, 31 ೌಲನು ಶ ಾಧಿಪತಿಗೂ, ಸಿ ಾಯಿಗಳಿಗೂ; “ಇವರು
ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿಯದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಾ್ರ ಣ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು” ಹೇಳಿದನು.
32 ಆಗ ಸಿ ಾಯಿಗಳು ದೋಣಿಯ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದು ಬಿದು್ದ ಹೋಗುವಂತೆ
ಾಡಿದರು.
33
ಬೆಳ ಾಗುತಿ್ತರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ೌಲನು
ಏ ಾದರೂ
ಆ ಾರವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ; “ಇಂದಿಗೆ ನೀವು ಹದಿ ಾಲು್ಕ
ದಿನದಿಂದ ಾದುಕೊಂಡು ಆ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಹಸಿದುಕೊಂಡು ಇದಿ್ದೕರಿ.
34 ಅದುದರಿಂದ, ಆ ಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಾ್ರ ಣರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾರ ತಲೆಯಿಂದ ಾದರೂ
ಒಂದು ಕೂದಲೂ ಉದುರಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು” ಹೇಳಿ, 35 ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ದೇವರ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿ ಅದನು್ನ ಮುರಿದು
ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 36 ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಧೈ ಯರ್ ತಂದುಕೊಂಡು, ಾವೂ
ಆ ಾರವನು್ನ ಸೇವಿಸಿದರು. 37 ಆ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟು್ಟ ಇನೂ್ನರ ಎಪ್ಪ ಾ್ತರು
ಮಂದಿ ಇದೆ್ದೕವು. 38 ಾ ಾದಷು್ಟ ತಿಂದ ಮೇಲೆ, ಮಿಕ್ಕ ಗೋದಿಯನು್ನ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಚೆಲಿ್ಲ,
ಹಡಗನು್ನ ಹಗುರ ಾಡಿದರು.
39 ಬೆಳ ಾದ ಮೇಲೆ ಆ ದೇಶದ ಗುರುತನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಉಸುಬಿನ ದಡವುಳ್ಳ ಒಂದು
ಕೊಲಿ್ಲಯನು್ನ ನೋಡಿ ಆ ದಡದ ಮೇಲೆ ಹಡಗನು್ನ ನೂಕುವುದಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾದೀತೆಂದು
ೕಚಿಸಿದರು. 40 ಅವರು ಲಂಗರುಗಳನು್ನ ಸರಿಸಿ ಸಮುದ್ರ ದಲೆ್ಲೕ ಬಿಟು್ಟ, ಚು ಾ್ಕಣಿಗಳ
ಕಟು್ಟ ಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ, ದೊಡ್ಡ ಾಯಿಯನು್ನ ಾಳಿಗೆ ಎತಿ್ತಕಟಿ್ಟ ಹಡಗನು್ನ ಆ ದಡಕೆ್ಕ
ನಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 41 ಆದರೆ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮರಳದಿಬ್ಬ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಗ ಅದಕೆ್ಕ
ಾವೆಯನು್ನ ಹತಿ್ತಸಿದರು.
ಮುಂ ಾಗವು ದಿಣೆ್ಣಗೆ ತಗಲಿಕೊಂಡು ಅ ಾ್ಲಡದೆ
ನಿಂತಿತು. ಹಿಂ ಾಗವು ಹುಚು್ಚ ಅಲೆಗಳ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಒಡೆದು ತುಂ ಾಯಿತು.
42 ಸೆರೆಯವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಈಜಿ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂ ಾರೆಂದು ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಅವರನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ
ೕಚಿಸಿದರು. 43 ಆದರೆ ಶ ಾಧಿಪತಿಯು, ೌಲನನು್ನ
ಉಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸಿ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿ,
27
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ಈಜಬಲ್ಲವರು ಹಡಗಿನಿಂದ ಧುಮುಕಿ
ದಲು ತೀರಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂತಲೂ,
44 ಉಳಿದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಹಲಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಕೆಲವರು ಹಡಗಿನ ತುಂಡುಗಳ ಮೇಲೆ
ಹೋಗಬೇಕೆಂತಲೂ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟ ನು. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸುರ ತ ಾಗಿ
ತೀರವನು್ನ ತಲುಪಿದರು.

28
ೌಲನು ಮೆಲೀತೆದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲ
ಾವು ಸುರ ತ ಾಗಿ ದಡವನು್ನ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ, ಅದು ಮೆಲೀತೆ
2 ಅನ್ಯ ಾಷೆಯವ ಾದ ಆ ದಿ್ವೕಪದವರು
ದಿ್ವೕಪವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂತು.
ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ ಾನುಭೂತಿಯನು್ನ ತೋರಿದರು.
ಮಳೆಯು ಆಗಲೇ
ಹೊಯು್ದ ಚಳಿ ಾಗುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ, ಅವರು ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸಿ ನಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ
ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. 3 ೌಲನು ಒಂದು ಹೊರೆ ಕಟಿ್ಟ ಗೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ, ತಂದು
ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ
ಾಕಲು, ಆ ಾಖಕೆ್ಕ ಒಂದು ಸಪರ್ವು ಹೊರಗೆ ಬಂದು,
ಅವನ ಕೈ ಯನು್ನ ಬಿಗಿ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿತು. 4 ಆ ಸಪರ್ವು ಅವನ ಕೈ ಯಿಂದ
ೕ ಾಡುವುದನು್ನ ದಿ್ವೕಪದವರು ನೋಡಿ; “ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಕೊಲೆ ಾತಕನೇ
ಸರಿ; ಸಮುದ್ರ ದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ಾ್ಯಯದೇವತೆಯು ಇವನನು್ನ
ಬದುಕಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು” ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 5 ಆದರೆ
ೌಲನು ಆ ಸಪರ್ವನು್ನ ಬೆಂಕಿ
ಳಕೆ್ಕ
ಾಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು; ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಅ ಾಯ
ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. 6 ಅವರು; “ಇವನ ಮೈ ಈಗ ಊದಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲವೆ ಇವನು
ಫಕ್ಕನೆ ಸತು್ತಬೀಳು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಾದಿದ್ದರು. ಎಷು್ಟ ಹೊತು್ತ ಾದರು ಅವನಿಗೆ
ಾವ ಾನಿಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವನು್ನ
ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು “ಇವನೊಬ್ಬ ದೇವನೇ” ಇರಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡರು.
1

ಮೆಲೀತೆದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಸೇವೆ
ಆ ದಿ್ವೕಪದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ಾದ
ಪಿ್ಲಯನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು ಾವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಇದ್ದವು. ಅವನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಾ್ವ ಗತಿಸಿ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆದರದಿಂದ
ಸತ್ಕರಿಸಿದನು. 8 ಅವನ ತಂದೆಯು ಜ್ವರದಿಂದಲೂ ರಕ್ತಭೇದಿಯಿಂದಲೂ ಾಸಿಗೆ
ಹಿಡಿದಿದ್ದನು.
ೌಲನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಡಿ ಅವನ ಮೇಲೆ
9
ಕೈ ಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. ಇ ಾದ, ನಂತರ ಆ ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಉಳಿದ
ರೋಗಿಗಳು, ೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದರು. 10 ಅವರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಸ ಾ್ಮ ನಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಾವು ಅಲಿ್ಲಂದ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಾಗ, ನಮಗೆ
ಅವಶ್ಯ ಾದ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಂದು ಹಡಗಿನಲಿ್ಲಟ್ಟರು.
7

ೌಲನು ರೋ ಾಪುರಕೆ್ಕ ಬಂದದು್ದ
ಮೂರು ತಿಂಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಅಲೆ ಾ್ಸಂದಿ್ರ ಯದಿಂದ ಬಂದು, ಆ ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲ
ಹಿಮ ಾಲವನು್ನ ಕಳೆಯಲು ತಂಗಿದ್ದ ಒಂದು ಹಡಗನು್ನ ಹತಿ್ತ ಹೊರಟೆವು. ಆ ಹಡಗಿಗೆ
ಅಶಿ್ವನೀದೇವತೆಗಳೆಂಬ ಚಿಹೆ್ನ ಇತು್ತ. 12 ಾವು ಸುರಕೂಸಿಗೆ ತಲುಪಿ ಅಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನ
ತಂಗಿದೆವು. 13 ಅಲಿ್ಲಂದ ಮುಂದುವರೆದು ರೇಗಿಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಸೇರಿದೆವು. ಒಂದು
ದಿನ ಾದ ಮೇಲೆ ತೆಂಕಣ ಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ದರಿಂದ, ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ತಿ
ೕಲಕೆ್ಕ
11
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ಬಂದೆವು.
ಅಲಿ್ಲ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಸಹೋದರರನು್ನ ಕಂಡೆವು. ಅವರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ತಮ್ಮ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಏಳು ದಿನ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ತರು ಾಯ ರೋ ಾಪುರಕೆ್ಕ
ಬಂದೆವು. 15 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಸಹೋದರರು ನಮ್ಮ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ, ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಭೇಟಿ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕೆಲವರು ಅಪಿ್ಪಯಪೇಟೆಯ ವರೆಗೂ, ಕೆಲವರು ತಿ್ರ ಛತ್ರ ವೆಂಬ
ಸ್ಥಳದ ವರೆಗೂ ಬಂದರು. ೌಲನು ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿ
ಧೈ ಯರ್ಗೊಂಡನು.
16

ಸಿ ಾಯಿ
17

ಾವು ರೋ ಾಪುರಕೆ್ಕ ಬಂದ ಮೇಲೆ,
ೌಲನು ತನ್ನ ನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದ
ಂದಿಗೆ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕ ಾಗಿರಬಹುದೆಂಬ ಅಪ್ಪ ಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದನು.

ಮೂರು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ೌಲನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪ್ರ ಮುಖರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಅವರು ಬಂ ಾಗ ಅವನು ಅವರಿಗೆ; “ಸಹೋದರರೇ,
ಾನು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಆಚಾರಗಳಿಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಏನೂ
ಾಡದವ ಾದರೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ರೋ ಾಯರ ಕೈ ಗೆ ಸೆರೆಯವ ಾಗಿ
ಒಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಟೆ್ಟ ನು. 18 ಅವರು ನನ್ನ ನು್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಿ, ನನ್ನಲಿ್ಲ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ
ಾರಣವೇನೂ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 19 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಾನು ಕೈ ಸರನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆಂದು ಹೇಳಬೇ ಾಗಿ
ಬಂದಿತು. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಶದವರ ಮೇಲೆ ದೋ ಾರೋಪಣೆ
ಾಡಬೇಕೆಂಬ
ಅಭಿ ಾ್ರ ಯದಿಂದ ಅದನು್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 20 ಈ ಾರಣದಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಕಂಡು
ಾತ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಕರೆಯಿಸಿದೆನು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರ ನಿರೀ ಯ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಈ ಬೇಡಿಯಿಂದ ಬಂಧಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಅದಕೆ್ಕ
ಅವರು ಅವನಿಗೆ; “ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನಮಗೆ ಯೂ ಾಯದಿಂದ ವರದಿ ಬರಲಿಲ್ಲ,
ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಬಂದು ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ,
ಾತ ಾಡಲೂ ಇಲ್ಲ. 22 ಆದರೆ, ನಿನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದಲೇ ಕೇಳುವುದು
ನಮಗೆ ಯುಕ್ತವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆ ಪಂಥದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾತ ಾಡು ಾ್ತರೆಂಬದೊಂದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ” ಅಂದರು.
23

ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದಿನವನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಲು, ಬಹುಮಂದಿ ಅವನ
ಬಿ ಾರದಲಿ್ಲ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.
ಅವನು ಬೆಳಗಿ್ಗನಿಂದ ಾಯಂ ಾಲದ
ವರೆಗೂ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಕುರಿತು ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿ ಾ ಹೇಳು ಾ್ತ,
ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನೂ್ನ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳನೂ್ನ, ಆ ಾರ ಾಡಿಕೊಂಡು ಯೇಸುವಿನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಸು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 24 ಅವನು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳಿಗೆ
ಕೆಲವರು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು; ಕೆಲವರು ನಂಬದೆ ಹೋದರು. 25 ಅವರು ಒಮ್ಮತವಿಲ್ಲದೆ
ಇರು ಾಗ ೌಲನು ಅವರಿಗೆ; “ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾಯನ ಾಯಿಂದ
26 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ವಿವರ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ;
“ ‘ನೀನು ಈ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ;
ನೀವು ಕಿವಿಯಿದು್ದ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದೇ ಇಲ್ಲ;
ಕಣಿ್ಣದು್ದ ನೋಡಿದರೂ ಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳು.
27 ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಜನರ ಹೃ ದಯವು ಕ ಾ್ಲಗಿದೆ;
ಇವರ ಕಿವಿ ಕಿವು ಾಗಿದೆ;
ಇವರು ಕಣು್ಣ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ;
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ಾವು ಕಣಿ್ಣ ನಿಂದ ಕಂಡು,
ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ, ಹೃ ದಯದಿಂದ ತಿಳಿದು
ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನನಿ್ನಂದ ಸ್ವ ಸ್ಥತೆಯನು್ನ ಹೇಗೂ ಹೊಂದ ಾರದೆಂದು
ಹೀಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ’ ಎಂಬುದೇ.
28 “ಆದ ಾರಣ ದೇವರಿಂ ಾದ ಈ ರಕ್ಷಣೆಯು ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ
ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿ; ಅವ ಾದರೂ ಕೇಳುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
29 ಅವನು ಈ
ಾತನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೊರಟುಹೋದರು.
30 ತರು ಾಯ ಅವನು
ಾನೇ
ಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಇದು್ದ, ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಆದರದಿಂದ
ಬರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. 31
ಾವ ಅಡಿ್ಡಯೂ ಇಲ್ಲದೆ, ತುಂ ಾ ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ
ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದ ಕುರಿತು ಬೋಧಿಸು ಾ್ತ, ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಉಪದೇಶ ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದನು.
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ಾಪುರದವರಿಗೆ

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ರೋ ಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು
ೌಲನು ಎಂದು
ರೋ ಾ 1:1 ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ರೋಮ್ನ ಚಕ್ರ ವತಿರ್ ಾಗಿ 16 ವಷರ್ ವಯಸಿ್ಸ ನ
ನೀರೋ ಸಿಂ ಾಸನಕೆ್ಕ ಏರಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ವಷರ್ಗ ಾದ ನಂತರ ೌಲನು ಗಿ್ರ ೕಕ್
ಪಟ್ಟಣ ಾದ ಕೊರಿಂಥದಿಂದ ರೋ ಾಪುರದವರಿಗೆ ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದನು.
ಪ್ರ ಮುಖ ಾದ ಈ ಗಿ್ರ ೕಕ್ ಪಟ್ಟಣವು ಲೈ ಂಗಿಕ ಅನೈ ತಿಕತೆಯ ಮತು್ತ ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಯ
ತಿಪೆ್ಪ ಗುಂಡಿ ಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ರೋ ಾಪುರದವರಿಗೆ ಮನುಷ ್ಯರ ಾಪದ
ಅಥ ಾ ಅದು್ಭತ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಜೀವನವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವ
ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಬಗೆ್ಗ ಬರೆಯು ಾಗ, ಅವನು ಾನು
ಾವುದರ ಬಗೆ್ಗ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ.
ೌಲನು ಕೆ್ರ ೖ ಸಿ್ತೕಯ ಸು ಾತೆರ್ಯ
ಮೂಲಭೂತ ವಿಷಯಗಳ, ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು್ನ ಾಕು ಾ್ತ ಮು ಾ್ಯಂಶದ
ರೂಪುರೇಖೆಯನು್ನ ರಚಿಸು ಾ್ತನೆ: ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ತೆ,
ಾನವಕುಲದ ಾಪ, ಮತು್ತ
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದ ಒದಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರ ಸುವ ಕೃ ಪೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 57 ರ ನಡುವೆ ಕೊರಿಂಥದಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
ಬರವಣಿಗೆಯ ಪ್ರ ಮುಖ ಸ್ಥಳ ರೋಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ರೋ ಾಪುರದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಪಿ್ರ ಯರೂ
ಾಗು ದೇವಜನ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ವರೂ ಆಗಿರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ,
ಅಂದರೆ ರೋಮ್
ಾ ಾ್ರ ಜ ್ಯ ದ
ಾಜ ಾನಿ ಾಗಿದ್ದ ರೋ ಾಪುರದ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೆ (ರೋ ಾ 1:7).
ಉದೆ್ದೕಶ
ರೋ ಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯು ಕೆ್ರ ೖ ಸಿ್ತೕಯ ಸಿ ಾ್ಧಂತದ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾದ ಮತು್ತ
ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯ ವಸಿ್ಥತ ಾ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 ಕೃ ಪೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲಡುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ
ನೀತಿಕರಣವನು್ನ ನೀಡು ಾ್ತನೆ.
ಾವು ದೇವರಿಂದ ನೀತಿಕರಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟ ಗ, ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ರಕ್ತವು ನಮ್ಮ ಾಪವನು್ನ ಮುಚು್ಚವುದ್ದರಿಂದ ಾವು ವಿ ೕಚನೆಯನು್ನ ಅಥ ಾ
ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗಿನ ೌಲನ ಪ್ರ ತಿ ಾ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

ರೋ
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ದೇವರ ನೀತಿ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಾಪದ ಖಂಡನೆಯ ಸಿ್ಥತಿ ಮತು್ತ ನೀತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ — 1:18-3:20
2. ನೀತಿಯು ನೀತಿಕರಣವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ — 3:21-5:21
3. ನೀತಿಯು ಪವಿತಿ್ರ ೕಕರಣವನು್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ — 6:1-8:39
4. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ದೈ ವಿಕ ಒದಗಿಸುವಿಕೆ — 9:1-11:36
5. ನೀತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯನು್ನ ಾಯರ್ಗತಗೊಳಿಸುವುದು — 12:1-15:13
6. ಸ ಾಪಿ್ತ: ವೈ ಯಕಿ್ತಕ ಸಂದೇಶ — 15:14-16:27
ಪೀಠಿಕೆ
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಾಸನೂ, *ಅ ಸ್ತಲ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆಯಲ್ಪಟ ್ಟ ವನೂ,
ದೇವರ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವನೂ ಆಗಿರುವ ೌಲನು,
2 ರೋ ಾಪುರದಲಿ್ಲ
ದೇವರಿಗೆ ಪಿ್ರ ಯರೂ
ಾಗು ದೇವಜನ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ವರೂ ಆಗಿರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ; 3 †ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಗಿರುವ
ದೇವರಿಂದಲೂ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃ ಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ
ಲಭಿಸಲಿ.
4 ದೇವರು ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರ ಂಥಗಳಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ
ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯು ದೇವರ ಮಗನೂ ನಮ್ಮ ಕತರ್ನೂ
ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಕುರಿ ಾದದು್ದ. 5 ಆತನು ವಂಶಕ್ರ ಮದಿಂದ ಾವೀದನ
ಸಂ ಾನದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನೂ ಪವಿತ್ರ ಾದ ಆತ್ಮ ನ ಶಕಿ್ತಗನು ಾರ ಾಗಿ ಸತ್ತಮೇಲೆ
ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಬಂದು ‡ದೇವಕು ಾರನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವನೂ
6 ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆಯಲ್ಪಟ ್ಟ ನೀವೂ ಸಹ
ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆ ಅನ್ಯ ಜನರೊಳಗಿನವ ಾದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ, 7 ಆತನ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧ ಾಗಿ
ನಂಬಿಕೆಯೆಂಬ ವಿಧೇಯತ್ವವು ಉಂಟಾಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಾವು ಆತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
§ಕೃ ಪೆಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅ ಸ್ತಲತನವನೂ್ನ ಹೊಂದಿದೆವು.
8
ದಲು *ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಗೆ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ
1

ವಿಷಯ ಾಗಿ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ †ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 9 ಾನು
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಡು ಾಗೆ ಾ್ಲ ಎಡೆಬಿಡದೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವಿ ಾಪನೆ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ದೇವರ ಮಗನ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರು ಾ್ತ ದೈ ವಸೇವೆಯನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತರುವ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಾ . 10 ದೈ ವಚಿತ್ತದಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ
ಬರಲು ಈಗ ಾದರೂ ಅನುಕೂಲ ಾಗಲೆಂದು ದೇವರಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
11-12 ನನ್ನ ಮು ಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಆತಿ್ಮೕಕ ವರವೇ ಾದರೂ ದೊರಕಿ ನೀವು
ದೃ ಢ ಾಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮತು್ತ ನೀವು
ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸ ಾಯ ಹೊಂದಿ ಈ ಪ್ರ ಾರ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಾನು
‡
ಧೈ ಯರ್ಗೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
*
§

1:1 1 ಕೊರಿ 1:1; 9:1; 2 ಕೊರಿ 1:1
1:7 ರೋ

†

ಾ. 12:3, 15:15, ಎಫೆ 3:2-3

1:16, ಫಿಲಿ. 1:3-4

‡

1:11-12 ರೋ

1:3 1 ಕೊರಿ 1:3, 2 ಕೊರಿ 1:2

*

1:8 ರೋ

ಾ. 15:22-23

ಾ. 16:19

‡
†

1:5 ಅ. ಕೃ. 13:33

1:8 1 ಕೊರಿ 1:4, ಎಫೆ

ಾಪುರದವರಿಗೆ 1:13
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13

ಪಿ್ರ ಯರೇ, ನನ್ನ ಕೆಲಸವು ಇತರ ಅನ್ಯ ಜನಗಳಲಿ್ಲ ಸಫಲ ಾದಂತೆ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಸಫಲ ಾದೀತೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಅನೇ ಾವತಿರ್
ಮನಸು್ಸ
ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗೂ್ಯ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಡಿ್ಡ ಾಯಿತೆಂಬುದು ನೀವು
ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇ . 14 ಗಿ್ರ ೕಕರಿಗೂ ಇತರ ಜನಗಳಿಗೂ, ಾನಿಗಳಿಗೂ,
ಮೂಢರಿಗೂ §ತೀರಿಸಬೇ ಾದ ಒಂದು ಋಣ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. 15 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ
ರೋ ಾಪುರದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮಗೆ ಸಹ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ಾರುವುದಕೆ್ಕ

ಾನಂತೂ

ಸು ಾತೆರ್ಯ ಶಕಿ್ತ
*ಸು ಾತೆರ್ಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

ಾನು ಾಚಿಕೊಳು್ಳವವನಲ್ಲ. ಆ ಸು ಾತೆರ್ಯು
‡
ದಲು ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ ಆ ಮೇಲೆ ಗಿ್ರ ೕಕರಿಗೆ ಅಂತೂ ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ
ಉಂಟು ಾಡುವ ದೇವರ ಬಲಸ್ವರೂಪ ಾಗಿದೆ. 17 ಹೇಗೆಂದರೆ §ದೇವರಿಂದ
*“ನೀತಿವಂತನು
ದೊರಕುವ ನೀತಿಯು ಸು ಾತೆರ್ಯಲಿ್ಲ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬದುಕುವನೆಂಬ” ಾಸೊ್ತ ್ರ ೕಕಿ್ತಯ ಪ್ರ ಾರ ಆ ನೀತಿಯು ನಂಬಿಕೆಯ
ಫಲ ಾಗಿದು್ದ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ವೃ ದಿ್ಧಪಡಿಸುವಂಥ ಾಗಿದೆ.
16

†

ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅಪ ಾಧಿಗಳು
ಅನೀತಿಯಿಂದ ಸತ್ಯ ವನು್ನ ಅಡಿ್ಡ ಾಡುವವ ಾದ ದುಷ್ಟ ಮನುಷ ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ
ವಿಧ ಾದ ಭಕಿ್ತಹೀನತೆಯ ಮೇಲೆಯೂ, ದುಷ್ಟತನದ ಮೇಲೆಯೂ †ದೇವರ ಕೋಪವು
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬರುತ್ತದೆ, 19
ಾಕೆಂದರೆ ‡ದೇವರ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ತಿಳಿಯಬಹು ಾದದು್ದ ಅವರ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ದೇವರೇ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವನು. 20 ಹೇಗೆಂದರೆ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಣದಿರುವ ಆತನ
ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂದರೆ ಆತನ ನಿತ್ಯ ಶಕಿ್ತಯೂ, ದೈ ವತ್ವವೂ, ಜಗದುತ್ಪತಿ್ತ
ದಲುಗೊಂಡು §ಆತನು
ಾಡಿದ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಗಳ ಮೂಲಕ ಬುದಿ್ಧಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಿ
18

ಾಣಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ನೆಪವನು್ನ ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿದ್ದರೂ ಅವರು
ಆತನನು್ನ ದೇವರೆಂದು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ಉಪ ಾರಗಳನು್ನ ನೆನಸಿ ಆತನನು್ನ
ಸು್ತತಿಸಲಿಲ್ಲ. *ಅವರು ಎಷೆ್ಟೕ ವಿಚಾರ ಾಡಿದರೂ ಫಲ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದ
22 † ಾವು
ಅವರ ಮನಸು್ಸ ಕತ್ತ ಾಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ.
ಾನಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು
ಹುಚ್ಚ ಾದರು. 23 ‡ಲಯವಿಲ್ಲದ §ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಅವರು ಾಶ ಾಗುವ
21

ಮನುಷ ್ಯ, ಪಶು, ಪ , ಸರಿಸೃ ಪಗಳು ಇ ಾ್ಯ ದಿಗಳ ರೂಪಗ ಂದಿಗೆ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡರು.
24 ಆದ ಾರಣ ಅವರು ಮನಸಿ್ಸ ನ ದು ಾಶೆಗಳಂತೆ ನಡೆದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ದೇಹಗಳನು್ನ ತ ್ಮಳಗೆ
ಾನಹೀನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು *ದೇವರು ಅವರನು್ನ
§

1:14 1 ಕೊರಿ 9:16

ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ

§

5:6, ಕೊಲೊ 3:6

†

*

1:16 ಕೀತರ್ 40:9-10

1:17 ದೇವರ ನೀತಿ

‡

1:22 1 ಕೊರಿ 1:20
ರೋ ಾ. 1:26,28

1:19 ರೋ

‡

*

ಾ. 2:14-15

1:23 1 ತಿ

†

1:16 1 ಕೊರಿ 18:18,24:

. 1:17

‡

1:16 ಅಂದರೆ

† 1:18 ಎಫೆ
§ 1:20 ಕೀತರ್ 19:1-6 * 1:21 ಎಫೆ 4:17-18
§ 1:23 ಕೀತರ್ 106:20, ಯೆರೆ 2:11, * 1:24
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ಹೊಲ ಾದ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಬಿಟ್ಟ ನು.
ಅವರು ಸತ್ಯ ದೇವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಅಸತ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಕತರ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸದೆ ಸೃ ಷಿ ್ಟಯನೆ್ನೕ ಪೂಜಿಸಿ
ಆ ಾಧಿಸುವವ ಾದರು.
ಆದರೆ, ಆತನೇ †ನಿರಂತರ ಸು್ತತಿ ಹೊಂದತಕ್ಕವನು,
26
ಆಮೆನ್.
ಅವರು ಇಂಥದ್ದನು್ನ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ‡ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಕೇವಲ

ಲಜಾ್ಜ ಸ ್ಪದ ಾದ ಾ ಾಭಿ ಾಷೆಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಬಿಟ್ಟ ನು.
ಅವರ ಹೆಂಗಸರು
ಾ್ವ ಾವಿಕ ಾದ ಭೋಗವನು್ನ ತೊರೆದು ಸ್ವ ಾವಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಾಮಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ
27 ಅದರಂತೆ ಪುರುಷರು ಸಹ
ಾಡಿದರು.
ಾ್ವ ಾವಿಕ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಸಂಗವನು್ನ
ತೊರೆದು ತಮ್ಮತಮ್ಮಲಿಯೇ ಾ ೕದೆ್ರ ೕಕಗೊಂಡರು; ಸಲಿಂಗ ಾಮಿಗ ಾದರು;
ಲಜಾ್ಜಹೀನ ಾಗಿ ವತಿರ್ಸಿದರು; ತಮ್ಮ ದುನರ್ಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
28 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ತಮಗಿದ್ದ ದೇವರ
ಾನವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ,
ಾಡ ಾರದ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವವ ಾಗುವಂತೆ §ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಅಶಿ್ಲೕಲ
ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟ ನು. 29 ಹೇಗೆಂದರೆ ಅವರು ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಅ ಾ್ಯಯ,
ದು ಾರ್ಗರ್ತನ, ಲೋಭ ದುಷ್ಟತ ್ವ ಗಳಿಂದಲೂ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ, ಕೊಲೆ, ಜಗಳ,
ೕಸ,
ಹಗೆತನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಾದರು. 30 ಅವರು ಸುಳು್ಳ ಸುದಿ್ದ ಹಬಿ್ಬ ಸುವವರೂ,
ಚಾಡಿಹೇಳುವವರೂ, ದೇವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರೂ, ಸೊಕಿ್ಕನವರೂ, ಅಹಂ ಾರಿಗಳೂ,
ಬ ಾಯಿಕೊಚು್ಚವವರೂ, ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪ ಸುವವರೂ, 31 ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ
ಾತನು್ನ
ಕೇಳದವರೂ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದವರೂ,
ಾತಿಗೆ ತಪು ್ಪವವರೂ, ಮಮತೆಯಿಲ್ಲದವರೂ,
32 ಇಂಥವುಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವವರು *ಮರಣಕೆ್ಕ
ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದವರೂ ಆದರು.
ಾತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂಬ ದೇವವಿಧಿಯು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಅವರು ಾವೇ ಅವುಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಾಡುವವರನೂ್ನ ಹೊಗಳು ಾ್ತ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸು ಾ್ತರೆ.

2

ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದರೂ ಅಪ ಾಧಿಗಳೇ
ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲೈ ಮನುಷ ್ಯ ನೇ, ಮತೊ್ತಬ್ಬರಲಿ್ಲ ದೋಷ ಹುಡುಕುವ ನೀನು
ಾವ ಾದರೂ ಸರಿಯೇ, *ನಿನಗೆ ಅದರಿಂದ ಕ್ಷಮೆಯಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ,

1

†ಮತೊ್ತಬ ್ಬರಲಿ್ಲ ದೋಷ ಹುಡುಕುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೀನೇ ದೋಷಿಯೆಂದು
ತೀಪುರ್ ಾಡಿಕೊಂಡ
ಾ ಾಯಿತು.
ಮತೊ್ತಬ ್ಬರಲಿ್ಲ ದೋಷವೆಣಿಸುವ ನೀನು
2 ಅಂಥವುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರ
ಆ ದೋಷಗಳನೆ್ನೕ
ಾಡುತಿ್ತೕಯ ಾ್ಲ.
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಕೊಡುವ ತೀಪುರ್ ಸತ್ಯಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿಯೇ ಇರುವುದೆಂದು
3 ಇದನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸು ಎಲೈ ಮನುಷ ್ಯ ನೇ, ಅಂಥವುಗಳನು್ನ
ಾವು ಬಲೆ್ಲವು.
ಅನುಸರಿಸುವವರಲಿ್ಲ ದೋಷಹುಡುಕಿ, ನೀನು ಅವುಗಳನೆ್ನೕ ಾಡುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ ದೇವರ
ದಂಡನೆಯ ತೀಪರ್ನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡೇನೆಂದು
ೕಚಿಸುತಿ್ತೕ
ೕ? 4 ಅಥ ಾ ಆತನ
‡ಅ ಾರ ಾದ ದಯೆ, §ಸಹನೆ, *ದೀಘರ್ ಾಂತಿಗಳನು್ನ ಕೇವಲ ಾಗಿ
ೕಚಿಸಿ,
ನಿನ್ನ †ಮನಸು್ಸ
ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಪೆ್ರರೇಪಿಸುವ ದೇವರ ಒಳೆ್ಳತನದ ಅರಿವು
†
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ನಿನಗಿಲ್ಲ ೕ?
ನೀನು ನಿನ್ನ
ಂಡತನವನೂ್ನ, ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪವಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸ ನೂ್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನದವರೆಗೂ ನಿನ ಾಗಿ ದೇವರ ಕೋಪವನು್ನ
ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇದಿ್ದೕ. 6 ‡ದೇವರು ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರವರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಗೆ
5

ತಕ್ಕ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು, 7
ಾರು ಪ್ರ ಶಂಸೆ, ೌರವ, ಮತು್ತ ಭ್ರ ಷ ್ಟರಹಿತ
ಜೀವನ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ
ಾಡು ಾ್ತರೋ,
8
ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವನು.
ಾರು
ಾ್ವಥರ್ ಾಧಕ ಾಗಿದು್ದ,
ಸತ್ಯ ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಅನುಸರಿಸು ಾ್ತರೋ, ಅವರ ಮೇಲೆ
9 ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ
ದೇವರ ಕೋಪ ಮತು್ತ ೌದ್ರ ಗಳು ಬರುವವು.
ದಲು
§
ಅನಂತರ ಗಿ್ರ ೕಕರಿಗೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಮೇಲೂ

ಸಂಕಟವೂ,
ಾತನೆಯೂ ಬರುವವು. 10 ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ
ದಲು, ಅನಂತರ
ಗಿ್ರ ೕಕರಿಗೆ, ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೆ ೌರವವೂ,
ಾನವೂ,
ಮನ ಾಂತಿಯೂ ಉಂಟಾಗುವವು. * 11 †ದೇವರಲಿ್ಲ ಪಕ್ಷ ಾತವಿಲ್ಲ.
12
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವಿಲ್ಲದೆ
ಾಪ ಾಡಿದವರು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ
ಾಶಹೊಂದುವರು; ಮತು್ತ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿದು್ದ
ಾಪ ಾಡಿದವರು
13
‡
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ತೀಪರ್ನು್ನ ಹೊಂದುವರು.
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಕೇಳಿದ
ಾತ್ರ ದಿಂದಲೇ
ಾರೂ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೀತಿವಂತ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅದನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವವರೇ ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಡುವರು. 14 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವಿಲ್ಲದ
ಅನ್ಯ ಜನರು § ಾ್ವ ಾವಿಕ ಾಗಿ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ
ಅವರು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದರೂ, ತಮಗೆ ಾವೇ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
15 ಇದರಿಂದ ಅವರು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ದ ಮುಖ್ಯ ಾತ್ಪಯರ್ ತಮ್ಮ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ
್ರ
ಎಂಬುದನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸು ಾ್ತರೆ. ಇದಕೆ್ಕ ಅವರ ಮನಸು್ಸ ಸಹ ಾ ನುಡಿಯುತ್ತದೆ;
ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಾದಿಪ್ರ ತಿ ಾದಿಗಳಂತೆ, ಇದು ತಪೆ್ಪಂದು ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೆಂದು
ಹೇಳುತ್ತದೆ. 16 * ಾನು ಾರುವ ಸು ಾತೆರ್ಯಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸಿರುವ ಪ್ರ ಾರ †ದೇವರು
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಮನುಷ ್ಯರ ಗುಟು್ಟ ಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸುವ
ದಿನದಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇದೆ ಾ್ಲ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು.
17 ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯ ನೆನಸಿಕೊಂಡು, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ದಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ, ದೇವರಲಿ್ಲ
್ರ
ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ಸಂತೋಷಿಸಿ, 18 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಿಂದ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಹೊಂದಿ, ಆತನ
ಚಿತ್ತವನು್ನ ಬಲ್ಲವನೂ, ಇದು ತಕ್ಕದು್ದ ಅದು ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ವಿವೇಚಿಸುವವನೂ
19 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ದಲಿ್ಲ
ಆಗಿದಿ್ದೕಯೆ.
ಾನಸತ್ಯ ಗಳ ಸ್ವರೂಪವೇ ನಿನಗೆ
್ರ
‡
ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಕುರುಡರಿಗೆ ಾರಿತೋರಿಸುವವನೂ, ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ
ಬೆಳಕೂ, 20 ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕನೂ,
ಾಲಕರಿಗೆ ಉ ಾ ಾ್ಯಯನೂ,
21
§
ಆಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದಿ್ದಯೇ,
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡುವ ನಿನಗೆ
ನೀನೇ ಉಪದೇಶ

ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದಿ್ದೕ

‡
§

*
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ೕ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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ಾ. 1:19

ಾ. 1:16

*

†

2:11 ಅ. ಕೃ. 10:34

2:16 ರೋ

ಾ. 16:25,26; 2 ತಿ
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ನೀನೇ ಕಳ್ಳತನ ಾಡುತಿ್ತಯೇನು?
ಾದರ ಾಡ ಾರದೆಂದು ಹೇಳುವ ನೀನೇ
ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡುತಿ್ತೕ
ೕ? ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುವ ನೀನು ದೇ ಾಲಯವನೆ್ನೕ
ದೋಚುತಿ್ತಯೇನು? 23 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವ ನೀನು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಮೀರಿ ನಡೆದು ದೇವರನು್ನ ಅವ ಾನಪಡಿಸುತಿ್ತೕ
ೕ?
24 *“ನಿಮ್ಮ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅನ್ಯ ಜನರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಾಮವು ದೂಷಣೆಗೆ

ಾಗುತಿ್ತದೆಂದು” ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ.
25 †ನೀನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆಯುವವ ಾದರೆ ಸುನ್ನತಿಯೆಂಬ
್ರ
ಸಂ ಾ್ಕರವು ನಿನಗೆ ಪ್ರ
ೕಜನಕರ ಾಗಿದೆ; ಆದರೆ ನೀನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ
ಮೀರಿ ನಡೆಯುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಸುನ್ನತಿಯಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಂ ಾಯಿತು.
26 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ‡ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ದ ನೇಮಗಳ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆದರೆ
್ರ
ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಸುನ್ನತಿಯಿದ್ದವನಂತೆ
ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?
27 ನೀವು ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದರಿ; ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ;
ಆದರೂ ಅದನು್ನ ಮೀರಿ ನಡೆಯುತಿ್ತೕರಿ.
ಹೀಗಿರ ಾಗಿ,
ಾರೀರಿಕ ಾಗಿ
ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಾ್ವ ಾವಿಕ ಾಗಿ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ನಡೆಯುವವರು ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿಮಗೆ ತೀಪುರ್ಕೊಡು ಾ್ತರೆ.
28 §ಹೊರಗೆ
ಾತ್ರ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಿರುವವನು ಯೆಹೂದ್ಯ ನಲ್ಲ; ಮತು್ತ ಹೊರಗೆ
ಶರೀರದಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಾಡಿರುವ ಸುನ್ನತಿಯು ಸುನ್ನತಿಯಲ್ಲ. 29 ಆದರೆ ಆಂತರಿಕ ಾಗಿ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಿರುವವನೇ ಯೆಹೂದ್ಯ ನು; ಮತು್ತ ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ *ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ
ಹೊಂದಿರುವವನೇ ಸುನ್ನತಿಯುಳ್ಳವನು. ಇದು ಾ ಾ್ಯ ಚಾರಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ,
ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೆ್ದೕ; ಇಂಥ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರ ಶಂಸೆಯು, †ದೇವರಿಂದಲೇ
ಗುರಿ

ಹೊರತು ಮನುಷ ್ಯ ರಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
1

3

ಾ ಾದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ವೈ ಶಿಷ್ಟ ್ಯ ವೇನು? ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡದರಿಂದ
2 ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಲು ಬಹಳ ಉಂಟು.
ಾಭವೇನು?
ದಲನೇಯ ಾಗಿ *ದೈ ೕಕಿ್ತಗಳು ಅವರ ವಶಕೆ್ಕ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಒಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಟಿ ್ಟ ವೆ.
3 †ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಾದರೂ? ಅವರ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದ
ದೇವರು ನಂಬಿಕೆಗೆ ತಪು ್ಪವವ ಾ ಾನೋ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. 4 ಬದ ಾಗಿ,
‡“ನಿನ್ನ ಾತಿನಲೆ್ಲೕ ನೀನು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ವ್ಯಕ್ತ ಾಗಬೇಕು,
ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವೆ ಾ್ದಗ ನೀನು ವಿಜಯ ಾಲಿ ಆಗಬೇಕು.” ಎಂದು ಗ್ರಂಥಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ
ಾಗೆಯೇ, §ಎ ಾ್ಲ
ಾನವರು ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾದರೂ, ದೇವರು
ಾತ್ರ
ಸತ್ಯ ವಂತನೇ.

*

† 2:25 ಗ ಾ. 5:3 ‡ 2:26 ಎಫೆ 2:11 § 2:28 ರೋ ಾ.
*
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ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅ ಾ್ಯಯದ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ದೇವರು ನೀತಿವಂತನೆಂದು
ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಗೆ ಬರುವು ಾದರೆ ಾವು ಏನು ಹೇ ೕಣ? ಉಗ್ರ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಾಡುವ
ದೇವರು ಅ ಾ್ಯಯ ಾರನೋ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. *ಈ
ಾತನು್ನ ಮನುಷ ್ಯ ನ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಆಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 6 ದೇವರು ಅ ಾ್ಯಯ ಾರ ಾಗಿದ್ದರೆ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾ್ಯಯ
ತೀ ಾರ್ಗುವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ? 7 ನನ್ನ ಸುಳಿ್ಳನಿಂದ ದೇವರ ಸತ್ಯ ವು ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಗೆ ಬಂದು
ಆತನ ಮಹಿಮೆ ಹೆಚಾ್ಚ ಗುವು ಾದರೆ ಇನು್ನ ನನ್ನ ನು್ನ ಾಪಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು
ಾಕೆ? 8 †“ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವಂತೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ ್ನೕ ಏಕೆ ಾಡ ಾರದು?” ಈ ರೀತಿ ಸ್ವತಃ
ಾನೇ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತರುವು ಾಗಿ ಕೆಲವರು ನನ್ನ ನು್ನ ದೂಷಿಸಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪಪ್ರ ಚಾರ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ
ಾಗುವುದು ಾ್ಯಯಸಮ್ಮತ ಾದುದು.

ಮನುಷ ್ಯರೆಲ್ಲರು ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಾಸ್ತ ್ರ ನಿಯಮ
ಾ ಾದರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು?
ಾವು ಅನ್ಯ ರಿಗಿಂತ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠರೋ? ಎಷು್ಟ
ಾತ್ರಕೂ್ಕ ಇಲ್ಲ. ‡ಯೆಹೂದ್ಯರೇ ಆಗಲಿ §ಗಿ್ರ ೕಕರೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಾಪಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿ

9

ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂದು
ದಲೇ ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕವ ಾ್ಲ. 10 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವಂತೆ,
*“ನೀತಿವಂತನು ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಇಲ್ಲ;
11 ತಿಳಿವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವನು ಇಲ್ಲ,
ದೇವರನು್ನ ಹುಡುಕುವವನು ಇಲ್ಲ.
12 ಎಲ್ಲರೂ ಾರಿತಪಿ್ಪ ನಡೆಯು ಾ್ತ, ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ. ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡುವವನು
ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಇಲ್ಲ.
13 †ಅವರ ಗಂಟಲು ತೆರೆದಿರುವ ಸ ಾಧಿ
ಾಗಿದೆ.
ಅವರು ಾಲಿಗೆಯಿಂದ
ವಂಚನೆಯ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತರೆ. ‡ಅವರ ತುಟಿಯ ಹಿಂದೆ ಾವಿನ
ವಿಷವಿದೆ.
14 §ಅವರ ಾಯಿ ಾಪದಿಂದಲೂ ಕೊ್ರ ೕಧದ
ಾತುಗಳಿಂದಲೂ, ತುಂಬಿದೆ.
15 *ಅವರ ಾಲುಗಳು ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಲು ಆತುರಪಡುತ್ತವೆ.
16 ಅವರು ಹೋದ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಶಸಂಕಟಗಳು ಪೀಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
17 ಸ ಾ ಾನದ
ಾಗರ್ವನೆ್ನೕ ಅರಿಯರು.
18 †ಅವರ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೇವರ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ.
19 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ದ ನುಡಿಗಳೆಲ್ಲವು ಆ
ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಒಳ ಾದವರಿಗೆ ಹೇಳಿವೆಯೆಂದು
್ರ
‡
ಬಲೆ್ಲವಷೆ್ಟ.
ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರ ಾಯಿ ಕಟಿ್ಟಹೋಗುವುದು. ಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ದೇವರ
ಮುಂದೆ ಅಪ ಾಧಿ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವುದು. 20
ಾಕೆಂದರೆ
ಾವ ಮನುಷ ್ಯ ಾದರೂ
ನೇಮನಿಷೆ್ಠಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ
ದೇವರ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ನೀತಿವಂತನೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. §ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಿಂದ ಾಪದ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದಷೆ್ಟ.
*
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ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರು ನೀತಿವಂತ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ನಂಬುವುದೇ
ಾಗರ್
21 ಈಗ ಾದರೋ *ದೇವರಿಂದ ದೊರಕುವ ನೀತಿಯು ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕಟ ಾಗಿದೆ.
ಅದು
ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಿಂದಲೂ †ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ನುಡಿಗಳಿಂದಲೂ
ಾ ಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
22 ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದರ ಮೂಲಕವೇ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವರ
ನೀತಿಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲಿ್ಲ
ಾವ ಾರತಮ್ಯ ವನು್ನ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
23 ‡ಎಲ್ಲರೂ
ಾಪ
ಾಡಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದದೇ ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.
24 §ಅವರು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯ ಹೊಂದುವುದು ದೇವರ ಉಚಿ ಾಥರ್ ಾದ
ಕೃ ಪೆಯಿಂದಲೇ ಅದು *ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಿಂ ಾದ ಾಪ ವಿ ೕಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ಆಗುವುದು. 25 ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನವರ ಾಪವನು್ನ ದಂಡಿಸದೆ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿದ್ದ
ದೇವರು, ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಾಪಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ತರುವ ಸಲು ಾಗಿ ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ
ರಕ್ತ ಾರೆ ಎರೆಯುವಂತೆ ಾಡಿದನು. 26 ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವರನು್ನ
ತ ್ಮಡನೆ ಸತ್ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿಯು ಾನು ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನೂ,
ನೀತಿವಂತನೂ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಲು ಾಗಿಯೂ ಪ್ರ ಸು್ತತ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರು
ಹೀಗೆ ಾಡಿದರು.
27 † ಾ ಾದರೆ ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಾವು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅವ ಾಶವೆಲಿ್ಲ?
ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು.
ಾವ ಆ ಾರದಿಂದ?
ಕಮರ್ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದಲೋ?
ಅಲ್ಲ.
ನಂಬಿಕೆ ಾಗರ್ವನು್ನ
28 ‡ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ಸಂಬಂಧ ಾದ ಕಮರ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ
ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದಲೇ.
್ರ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಮನುಷ ್ಯರು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಡುವರೆಂಬು ಾಗಿ
29
§ದೇವರು
ನಿಶ್ಚಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವ ಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ಾತ್ರ
ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೋ? ೌದು *ದೇವರು ಒಬ್ಬ ನೇ ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಆತನು ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೂ
30 ಆತನು ಸುನ್ನತಿಯವರನು್ನ ನೀತಿವಂತರೆಂದು
ಸಹ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನಿಣರ್ಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಆ ಾರ. ಾಗೆಯೇ †ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರನು್ನ
31
ನಿಣರ್ಯಿಸುವುದಕೂ್ಕ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಾರಣ.
ಾ ಾದರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುತೆ್ತೕ ೕ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ
ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುತೆ್ತೕವಷೆ್ಟೕ.

4
ಅಬ್ರ ಾಮನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನೀತಿವಂತ ಾದನೆಂಬ ಾದ
1 ಾ ಾದರೆ ವಂ ಾನುಕ್ರ ಮ ಾಗಿ ನಮಗೆ *ಮೂಲಪಿತೃ ಾಗಿರುವ ಅಬ್ರ ಾಮನು
ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಏನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು? 2 ಅಬ್ರ ಾಮನು
ಪುಣ್ಯಕಿ್ರ ಯೆಯಿಂದಲೇ
ನೀತಿವಂತ ಾದ
ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
*
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ಾ. 2:17,23; 1 ಕೊರಿ 1:29-31, ಎಫೆ 2:9

3:29 ರೋ

†

ಾ. 1:17

3:21 ಅ. ಕೃ. 10:43

3:24 ಎಫೆ 1:7, ಕೊಲೊ 1:14, ಇಬಿ್ರ. 9:15

‡

3:28 ಈ ವಚನದೊಂದಿಗೆ

ಾ. 9:24, 10:12, 15:9, ಗ ಾ. 3:28

*

3:29 ಗ ಾ. 3:20

‡
†

3:23
3:27

ಾಕೋಬ 2:18 ಹೋಲಿಸಿ

†

3:30 ಗ ಾ. 3:8

ರೋ

ಾಪುರದವರಿಗೆ 4:3
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ರೋ

ಾಪುರದವರಿಗೆ 4:16

ಅವನಿಗೆ ಆಸ್ಪದವಿರುವುದು; ಆದರೆ †ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
3 ಇದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ವು ಹೇಳುವುದನು್ನ
ಆಸ್ಪದವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
್ರ
ಆಲೋಚಿಸಿರಿ, ‡“ಅಬ್ರ ಾಮನು ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿದನು; ಆ ನಂಬಿಕೆಯು ಅವನ

ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ನೀತಿ ಎಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 4 ಕೆಲಸ ಾಡಿದವನಿಗೆ
ಬರುವ ಕೂಲಿಯು ಕೃ ಪೆಯಿಂದ ದೊರಕುವಂಥದೆಂದು ಎಣಿಕೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ;
ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದೆ್ದೕ ಎಂದು ಎಣಿಕೆ ಾಗುವುದು. 5 ಆದರೆ
ಾವನು
ಪುಣ್ಯಕಿ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿದವ ಾಗಿರದೆ § ಾ ಾತ್ಮರನು್ನ ನೀತಿವಂತರೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸು ಾತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡು ಾ್ತನೋ ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನೀತಿ
6 ದೇವರು
ಎಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದು.
ಾವನನು್ನ ಪುಣ್ಯಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ
ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಎಣಿಸು ಾ್ತನೋ ಅವನು ಧನ್ಯ ನೆಂದು
ಾವೀದನು ಸಹ
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ, 7 *“ ಾರ ಅಪ ಾಧಗಳು ಪರಿ ಾರ ಾಗಿದೆ
ೕ,
8
†
ಾರ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ವೆ
ೕ ಅವರೇ ಧನ್ಯರು.
ಕತರ್ನು
ಾವನ

9 ‡ಈ
ಾಪವನು್ನ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ತರುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನೇ ಧನ್ಯ ನು.”
ಶುಭವು ಸುನ್ನತಿ ಾದವರಿಗೆ
ಾತ್ರ ೕ?
ಅಥ ಾ ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ
ಸಹ ಉಂಟೋ? §“ಅಬ್ರ ಾಮನ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನೀತಿಯೆಂದು
10 ಅದು
ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಾವು ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ.
ಾ ಾ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
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾಗಿರುವ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ
ಸುನ್ನತಿ ಾಗುವುದಕೂ್ಕ
ದಲೇ ಇದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯ ಕ್ರ ಮವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ನಡೆಯು ಾ್ತರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಮೂಲ ತಂದೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಹೊಂದಿದು್ದ
‡ನೀನು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಗುವಿ ಎಂಬ ಾ ಾ್ದನವು ಅಬ್ರ ಾಮನಿ ಾಗಲಿ
ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿ ಾಗಲಿ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಿಂದ ಆದದ್ದಲ;್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವ
ನೀತಿ ಾಗಿದೆ. 14 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ
ನಂಬಿಕೆಯು ವ್ಯ ಥರ್ ಾಯಿತು, ಾ ಾ್ದನವು ನಿರಥರ್ಕ ಾಯಿತು. 15
ಾಕೆಂದರೆ
§ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ಜನರನು್ನ ದೇವರ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡುವಂಥದು್ದ, ಆದರೆ
13

*ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವಿಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಅದರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯೂ ಇಲ್ಲ.
†

‡
* 4:7
* 4:11

4:2 1 ಕೊರಿ 1:31

ರೋ
ರೋ

ಾ. 3:22
ಾ. 4:3

22:17,18
ಗ ಾ. 3:19

§

4:3 ಆದಿ 15:6; ರೋ

ಕೀತರ್ 32:1

†

ಆದಿ 17:10,16

4:15 ರೋ

ಾ. 4:9, 22; ಗ ಾ. 3:6;

4:8 2 ಕೊರಿ 5:19

†

4:11 ರೋ

‡

16

ಾಕೋಬ 2:23

4:9 ರೋ

ಾ. 4:12,16

ಾ. 7:7; 10:25; 2 ಕೊರಿ 7:9; ಗ ಾ. 3:10

ಆದ ಾರಣ

*

‡

ಾ. 3:30

§
§

4:5
4:9

4:13 ಆದಿ 17:4-6;

4:15 ರೋ

ಾ. 3:20;

ರೋ

ಾಪುರದವರಿಗೆ 4:17
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ರೋ
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ಆ

ಾಧ್ಯ ತೆಯು ಕೃ ಪೆಯಿಂದಲೇ ದೊರೆಯುವಂಥ ಾ್ದಗಿದೆ, ಅದು ನಂಬಿಕೆಯ
ಮೂಲಕವೇ ಸಿಕು್ಕತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಆ ಾ ಾ್ದನವು ನಮೆ್ಮಲ್ಲರ ತಂದೆ ಾದ†ಅಬ್ರ ಾಮನ

ಸಂತತಿಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಅಂದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಆ ಾರ
ಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ, ಅಬ್ರ ಾಮನಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿದೆ.
17 ‡“ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪಿತ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದು”
ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲ.
ದೇವರು ಸತ್ತವರನು್ನ ಬದುಕಿಸುವವ ಾಗಿಯೂ
§
ಮತು್ತ ಅಸಿ್ತತ ್ವದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದ್ದನು್ನ ಅಸಿ್ತತ ್ವಕೆ ್ಕ ತರುವಂಥವನೂ ಆದ ದೇವರಲಿ್ಲ
ಅಬ್ರ ಾಮನು ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟ ನು. 18 *“ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನವು ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳ ಾ್ಟ ಗುವುದು”

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
‡ತನ್ನ ದೇಹವು ಆಗಲೇ ಮೃ ತ ಾ್ರ ಯ ಾಯಿತೆಂದೂ § ಾರಳಿಗೆ ಗಭರ್ ಾಲ
ಕಳೆದು ಹೋಯಿತೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಾ್ದಗೂ್ಯ ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯು ಕುಂದಲಿಲ್ಲ.
20 ದೇವರು
ಾಡಿದ
ಾ ಾ್ದನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವನು ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದ
21 ದೇವರನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವವ ಾಗಿ *ಆತನು ತನ್ನ
ಚಂಚಲಚಿತ್ತ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸಮಥರ್ನೆಂದು †ಪೂಣರ್ದೃ ಢತೆಯುಳ್ಳವ ಾದನು.
22 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ನಂಬಿಕೆಯು ಅವನ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ನೀತಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟತು.
23 ಆದರೆ ಅದು ಅವನ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ನೀತಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟತೆಂಬುದು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ‡ನಮಗೋಸ್ಕರವೂ ಬರೆದಿರುವುದು. 24 ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವನು್ನ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ §ಎಬಿ್ಬ ಸಿದ ದೇವರನು್ನ *ನಂಬುವ ನಮಗೂ ಆ ನಂಬಿಕೆಯು
ನೀತಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದು. 25 †ದೇವರು ಯೇಸುವನು್ನ ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳ
ನಿಮಿತ್ತ ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟು್ಟ ‡ನಮಗೆ ನೀತಿವಂತರೆಂಬ ನಿಣರ್ಯವು
ಉಂಟಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಜೀವದಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಲ್ಪಟ ್ಟ ನು.

5

ನೀತಿವಂತ ಾದವರಿಗೆ ದೊರೆಯುವಂಥ ಫಲಗಳು
ಾಗಿ ಾವು *ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀತಿವಂತ ಾದ ಾರಣ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ †ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಸ ಾ ಾನವುಂಟು. 2 ಈಗ ಾವು
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ದೇವರ ಕೃ ಾಶ್ರ ಯಕೆ್ಕ ‡ಆತನ ಮು ಾಂತರವೇ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ
ಸೇರಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯ ನಿರೀ ಯಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಪಡುತೆ್ತೕವೆ.
3 ಇದು
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ
1 ಹೀಗಿರ

†

4:16 ಗ ಾ. 3:22

ಆದಿ 17:17

‡

‡

4:17 ಆದಿ 17:5

4:19 ಇಬಿ್ರ. 11:12

ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬಲಹೊಂದಿ

§

4:24 ಅ. ಕೃ. 2:24

*

‡

ಾ. 15:13

‡

§

4:24 ರೋ

4:17 1 ಕೊರಿ 1:28

4:19 ಆದಿ 18:11

4:23 ರೋ

ಯೆ ಾ 53:5,6; ಮ ಾ್ತ 20:28; ಗ ಾ. 1:4
ರೋ

§

*

4:25 ರೋ

5:2 ಎಫೆ 2:18, ಇಬಿ್ರ. 10:19-20

ಾ. 5:18

†
†

4:18 ಆದಿ 15:5

4:21 ಆದಿ 18:14

ಾ. 15:4; 1 ಕೊರಿ 9:9,10; 6:11; 2 ತಿ

ಾ. 10:9; 1 ಪೇತ್ರ 1:21

‡

*

† 4:25 ರೋ
* 5:1 ರೋ

4:19
4:21

. 3:16,17

ಾ. 5:6,8; 8:32;

ಾ. 3:28

†

5:1
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ಉ ಾ್ಲಸ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಏಕೆಂದರೆ §ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳು ಾಳೆ್ಮಯನು್ನ, ಾಳೆ್ಮಯೂ
ಸದು್ಗಣವನು್ನ, ಸದು್ಗಣವು ನಿರೀ ಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆಂದು ಬಲೆ್ಲವು. 5 *ಈ
ನಿರೀ ಯು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಆ ಾಭಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, †ಏಕೆಂದರೆ, ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ದೇವರ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ನಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳಲಿ್ಲ ಸುರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
6
‡ಬಲಹೀನ ಾಗಿ ಾ್ದಗಲೇ
ಾವು
ಕಿ್ರ ಸ್ತನು
ನಿಯಮಿತ
ಾಲದಲಿ್ಲ
7
§ಭಕಿ್ತಹೀನರಿಗೋಸ್ಕರ ಾ್ರ ಣಕೊಟ್ಟ ನು.
ನೀತಿವಂತರಿಗೋಸ್ಕರ
ಾ ಾದರೂ
4

ಾ್ರ ಣಕೊಡುವುದು
ಅಪರೂಪ.
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಒಳೆ್ಳಯವನಿ ಾಗಿ
ಾ್ರ ಣಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಾವ ಾದರೂ ಧೈ ಯರ್ ಾಡಿದರೂ ಾಡಬಹುದು. 8 ಆದರೆ
ಾವು * ಾಪಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದಗಲೇ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಾ್ರ ಣಕೊಟ್ಟದ್ದರಲಿ್ಲ †ದೇವರು
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತನಗಿರುವ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 9 ಈಗ ಾವು ‡ಆತನ
ರಕ್ತದಿಂದ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರ ಾಗಿ ಆತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದು ಅಷೆ್ಟೕ ನಿಶ್ಚಯವಲ್ಲವೇ? 10 ಾವು ದೇವರಿಗೆ
§ಶತು್ರ ಗ ಾ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 ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಾವು ನಮ್ಮ
ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಸಂ ಾನ ಾದದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಮು ಾಂತರ
ದೇವರಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಪಡುತೆ್ತೕವೆ.
ಆ ಾಮನಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮರಣ ಾದಂತೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ನಂಬಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದು
12 ಈ ವಿಷಯ ಹೇಗೆಂದರೆ ‡ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಆ ಾಮನಿಂದಲೇ
ಾಪವೂ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿತು ಮತು್ತ ಮರಣವು
ಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ,
ಾಗು, ಮರಣವು ಎಲ್ಲರು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಾ್ರ ಪಿ್ತ ಾಯಿತು.
13 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ವು ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆಯೇ
ಾಪವು ಲೋಕದಲಿ್ಲತು್ತ. ಆದರೆ
್ರ
§ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವಿಲ್ಲದಿರು ಾಗ ಾಪವು ಗಣನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಆದರೂ 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 ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೆ ಪ್ರ ತಿರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
15 ಆದರೆ ಆ ಅಪ ಾಧದ ಸಂಗತಿಗೂ ದೇವರ ಕೃ ಾ ಾನದ ಸಂಗತಿಗೂ ಬಹಳ
ವ್ಯ ಾ್ಯ ಸವುಂಟು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಆ ಒಬ್ಬ ನ ಅಪ ಾಧದಿಂದ ಬಹುಮಂದಿ ಸತ್ತರು
ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯು ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂಬ ಈ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಕೃ ಪೆಯಿಂದ
ಸಿಕು್ಕವ ವರವೂ †ಅನೇಕರಿಗೆ ಹೇರಳ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು ನಿಶ್ಚಯವಲ್ಲವೇ.
§
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§

ಾ. 4:25

5:10 ರೋ

5:10 2 ಕೊರಿ 4:10-11

*

†
*

ಾ. 5:6-8

5:14 1 ಕೊರಿ 15:45
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ದೇವರ ವರವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಾಪದ ಫಲದಂತಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನ
ಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟತು. ಆದರೆ ದೇವರ
ಕೃ ಾ ಾನವು ಅನೇಕರ ಾಪಗಳನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸಿ ‡ಅವರನು್ನ ನೀತಿವಂತರೆಂದು
17 ಒಬ್ಬ ನು
ನಿಣರ್ಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಯಿತು.
ಾಡಿದ ಅಪ ಾಧದಿಂದ
ಮರಣವು ಉಂಟಾಗಿ ಆ ಒಬ್ಬ ನ ದೆಸೆಯಿಂದಲೇ ಮರಣವು ಆಳುವು ಾದರೆ
ದೇವರು ಾ ಾಳ ಾಗಿ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವ ಕೃ ಾ ಾನವನೂ್ನ, ನೀತಿಯೆಂಬ ವರವನೂ್ನ
ಹೊಂದಿದವರು ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂಬ ಈ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಮೂಲಕ §ಜೀವಭರಿತ ಾಗಿ
16

ಆಳುವುದು ಮತೂ್ತ ನಿಶ್ಚಯವಲ್ಲವೇ.
18 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಆ ಾಮನ ಒಂದೇ ಅಪ ಾಧದ ಮೂಲಕ ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ
ಮರಣವೆಂಬ ನಿಣರ್ಯವು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯಿತೋ ಾಗೆಯೇ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಒಂದೇ
ಸ ಾ್ಕಯರ್ದಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ನೀತಿವಂತರೆಂಬ ನಿಣರ್ಯವು ಉಂಟಾಗಿ
ಜೀವವು ಫಲಿಸಿತು. 19 ಒಬ್ಬ ನ ಅವಿಧೇಯತ್ವದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಾಪಿಗ ಾದರೋ
20 †
ಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬ ನ *ವಿಧೇಯತ್ವದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನೀತಿವಂತ ಾಗುವರು.
ಅಪ ಾಧಗಳು

ಹೆಚಾ್ಚ ಗು ಾ್ತ

ಬಂದೆಂತ ಾ್ಲ

ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ಅದರೊಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿತು.
ಆದರೆ ಾಪವು ಹೆಚಾ್ಚ ಾಗಲೆ್ಲೕ ‡ಕೃ ಪೆಯು ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ
ಪ್ರ ಬಲ ಾಯಿತು. 21 ಹೀಗೆ § ಾಪವು ಮರಣವನು್ನಂಟು ಾಡು ಾ್ತ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ
ನಡಿಸಿದ ಾಗೆಯೇ ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯು ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ
ನೀತಿಯಿಂದ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನಂಟು ಾಡು ಾ್ತ ಆಳುವಂ ಾಯಿತು.

6
ಸತು್ತ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದ್ದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ಐಕ್ಯ ಾದವರು
1
ಾ ಾದರೆ ಏನು ಹೇ ೕಣ? ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯು ಹೆಚಾ್ಚ ಗಲಿ ಎಂದು ಾವು
ಇನೂ್ನ ಾಪವನು್ನ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೋ?
ಾಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಾ ಾಗ ಾರದು.
2 * ಾಪದ ಾಲಿಗೆ ಸತ್ತವ ಾದ ಾವು ಇನು್ನ ಅದರಲೆ್ಲೕ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ? 3 †ಕಿ್ರ ಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡವ ಾದ ಾವೆಲ್ಲರೂ
ಆತನ ಮರಣದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆವೆಂದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? 4 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಾವು ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ಆತನ
ಮರಣದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿ ‡ಆತನೊಂದಿಗೆ ಹೂಣಲ್ಪಟೆ ್ಟ ವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು
ಸತು್ತ ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ §ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬ ಸಲ್ಪಟ ್ಟಂತೆಯೇ ಾವು ಕೂಡ
ಜೀವದಿಂದೆದು್ದ *ನೂತನ ಜೀವದಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 5 ಹೇಗೆಂದರೆ ಾವು
ಆತನ ಮರಣಕೆ್ಕ †ಸದೃ ಶ್ಯ ಾದ ಮರಣವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಆತನಲಿ್ಲ ಐಕ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನ
ಪುನರು ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಸದೃ ಶ ಾದ ಪುನರು ಾ್ಥನವನೂ್ನ ಹೊಂದಿ ಆತನಲಿ್ಲ ಐಕ್ಯ ಾಗುವೆವು.
6 ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ನಮ್ಮ ‡ ಾ ಾಧೀನಸ್ವ ಾವವು
ಾಶ ಾಗಿ,
ಾವು
‡
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ಇನೂ್ನ ಾಪದ ವಶದಲಿ್ಲರದಂತೆ ನಮ್ಮ ಪೂವರ್ಸ್ವ ಾವವು §ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಕೂಡ ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 7 *ಸತ್ತವನು ಾಪದ ವಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. 8 ಇದಲ್ಲದೆ
† ಾವು ಕಿ್ರ ಸ್ತನೊಡನೆ ಸತ್ತ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಆತನೊಡನೆ ಜೀವಿಸುವೆವೆಂದು ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ.
9 ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಕಿ್ರ ಸ್ತನು 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 ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನ ಐಕ್ಯ ದಿಂದ * ಾಪದ ಾಲಿಗೆ ಸತ್ತವರೂ, ದೇವರಿ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರೂ
ಎಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ನಂಬಿದವರು ಾಪದ ಾಸತ್ವದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಾಸ ಾಗುವರು
ಾವಿಗೆ ಒಳ ಾಗುವ ಈ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಾಪವನು್ನ
ಆಳಗೊಡಿಸಿ ನೀವು ದೇಹದ ದು ಾಶೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಬೇಡಿರಿ. 13 ಇದು ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸುವವ ಾಗಿದು್ದ, ಅವುಗಳನು್ನ
ದುಷ್ಟತ ್ವವನು್ನ ನಡಿಸುವ ಾಧನಗ ಾಗಿ
ಾಡಬೇಡಿರಿ; ನೀವು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
†
ಜೀವಿತ ಾಗಿರ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟು್ಟ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳನು್ನ
ನೀತಿಯ ಆಯುಧಗಳ ಾ್ನ ಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿರಿ. 14
ಾಕೆಂದರೆ ‡ ಾಪವು
§
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರ ನಡೆಸದು; ನೀವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅಧೀನರಲ್ಲ, ಕೃ ಪೆಗೆ
ಅಧೀನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 15 ಾ ಾದರೇನು?
ಾವು ಧಮರ್ ಾ ಾ್ತ ್ರ ಧೀನರಲ್ಲ, ಕೃ ಪೆಗೆ
ಅಧೀನ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂದು * ಾಪವನು್ನ ಾಡಬಹುದೋ? ಎಂದಿಗೂ ಾಡ ಾರದು.
12 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ

16

ನೀವು
ಾವನಿಗೆ ಾಸರಂತೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುತೆ್ತೕವೆಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೀವು ಒಪಿ್ಪ ಸಿ
ಕೊಡುತಿ್ತೕರೋ †ಆ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಾಸ ಾಗಿಯೇ ಇರುವಿರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ೕ? ಾಪಕೆ್ಕ ಾಸ ಾದರೆ ಮರಣವೇ ಫಲ; ನಂಬಿಕೆಯೆಂಬ ವಿಧೇಯತ್ವಕೆ ್ಕ
ಾಸ ಾದರೆ ನೀತಿಯೇ ಫಲ 17 ಆದರೆ ನೀವು
ದಲು ಾಪಕೆ್ಕ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರೂ
ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಬೋಧನೆಗೆ ನೀವು ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಅಧೀನ ಾದ್ದರಿಂದಲೂ,
18 ‡ ಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ §ನೀತಿಗೆ ಾಸ ಾದ್ದರಿಂದಲೂ ದೇವರಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. 19 ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಾವದ ಬಲಹೀನತೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಾನು
*ಲೋಕದ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. †ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ
ಅಂಗಗಳನು್ನ ಬಂಡುತನಕೂ್ಕ, ದುಷ್ಟತನಕೂ್ಕ ಾಸರ ಾ್ನ ಗಿ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದಂತೆಯೇ
ಈಗ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಗಳನು್ನ ನೀತಿಗೆ
ಾಸರ ಾ್ನ ಗಿ
20
ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಡಿರಿ. ನೀವು ಾಪಕೆ್ಕ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ನೀತಿಗೆ ಒಳ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 21 ಆದರೆ
ನೀವು
ದಲು ಾಡಿದ್ದ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಂದ ‡ನಿಮಗುಂಟಾದ ಫಲವೇನು? ಈಗ ಅವುಗಳ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಾಚಿಕೆ ಾಗುತಿ್ತದೆ. §ಕೊನೆಗೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಬರುವುದು
§
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†

*

6:13

ಾ. 6:1
6:19

ಾ. 1:32;

ರೋ
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ಮರಣವಲ್ಲವೇ?
ಾದರೋ ನೀವು * ಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ
†
ದೇವರಿಗೆ ಾಸ ಾದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣವೆಂಬ ಫಲವು ದೊರಕಿರುವುದಲ್ಲದೆ
ಅಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದುವಿರಿ. 23
ಾಕೆಂದರೆ ‡ ಾಪವು ಕೊಡುವ
22 ಈಗ

ಸಂಬಳ ಮರಣ; ದೇವರ ಕೃ ಾವರವು ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ
ನಿತ್ಯ ಜೀವವೇ ಆಗಿದೆ.

7

ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ಐಕ್ಯ ಾದವರು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಅಧೀನರಲ್ಲ
ಸಹೋದರರೇ,
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ
ತಿಳಿದವರೊಂದಿಗೆ
ಾನು
ಾತ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಜೀವದಿಂದಿರುವವರೆಗೆ
ಾತ್ರ ಅವನ
ಮೇಲೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಾಧಿಸುತ್ತದೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೇ?
2 ಇದಕೆ್ಕ ದೃ ಾ್ಟಂತ, *ಗಂಡನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ ತನಕ ಹೆಂಡತಿಯು
ಾ್ಯಯದ
1

ಪ್ರ ಾರ ಅವನಿಗೆ ಬದ್ಧ ಾಗಿರುವಳು. ಗಂಡನು ಸತ್ತರೆ ಮದುವೆಯ ನಿಯಮದಿಂದ
ಅವಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗು ಾ್ತಳೆ. 3 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಗಂಡನು ಜೀವದಿಂದಿರು ಾಗ †ಆಕೆ
ಬೇರೊಬ್ಬ ನನು್ನ ಸೇರಿದರೆ ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಣಿ ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವಳು. ಆದರೆ ಗಂಡನು ಸತ್ತ
ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಆ ನಿಯಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾದ್ದರಿಂದ, ಆಕೆ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ಗಂಡನನು್ನ
ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಂಡರೂ ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಣಿ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 4 ಾಗೆಯೇ
ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ಸಹ ‡ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಾಗಿ §ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ

ಾಲಿಗೆ ಸತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. *ದೇವರಿಗೆ ಫಲಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನನು್ನ ಅಂದರೆ ಸತು್ತ
ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎ ಾ್ದತನನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 5 ಾವು ಶರೀ ಾಧೀನ ಸ್ವ ಾವವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಿಂದಲೇ ಪೆ್ರ ೕರಿತ ಾದ ಾ ಾ ಾಶೆಗಳು ನಮ್ಮ
ಅಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಸಕಿ್ರ ಯ ಾಗಿ †ಮರಣಕೆ್ಕ ಫಲವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸುತಿ್ತದ್ದವು. 6 ಈಗ ಾದರೋ
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಬಂಧಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಾಲಿಗೆ ಾವು ಸತ್ತವ ಾದ ಾರಣ ಆ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಬರಹರೂಪದ ಹಿಂದಿನ
ಾಸ್ತ ್ರ ದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸದೆ, ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಪೆ್ರ ೕರಿತ ಾದ ‡ಹೊಸ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಆತನ ಸೇವೆ

ಾಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

ಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಲು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಶಕಿ್ತ ಾಲದು.
ಾ ಾದರೆ ಏನು ಹೇ ೕಣ? ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ಾಪಸ್ವರೂಪ ೕ? ಎಂದಿಗೂ
ಅಲ್ಲ. §ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಾಪವೆಂದರೆ ಏನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ದೃ ಾ್ಟಂತ ಾಗಿ *“ದು ಾಶೆ ಾಪವೆಂದು” ಎಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ಹೇಳದಿದ್ದರೆ
7

8 ಆದರೆ
ದು ಾಶೆಯಂದರೆ ಏನೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ಾಪವು ಈ
ಆ ಯನು್ನ ಉಪ
ೕಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ದು ಾಶೆಗಳನು್ನ ನನ್ನಲಿ್ಲ
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ಾ. 3:20

*

7:7 ರೋ
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ಹುಟಿ್ಟ ಸಿತು. †ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ಇಲ್ಲದಿರು ಾಗ ಾಪವು ಸತ್ತಂತೆ.
ದಲು ಾನು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದು್ದ ಜೀವದಿಂದಿದೆ್ದನು. ಆ ಯು ಬಂ ಾಗ ಾಪಕೆ್ಕ ಜೀವ
ಬಂದಿತು. ಾನು ಸತೆ್ತನು. 10 ಜೀವಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಆ ಯೇ ಮರಣಕೆ್ಕ
ಾರಣ ಾಯಿತೆಂದು ನನಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತು. 11 ಹೇಗೆಂದರೆ, ಆ ಯ ಮೂಲಕವೇ
ಾಪವು ಸಮಯ ಾಧಿಸಿ ನನ್ನ ನು್ನ ವಂಚಿಸಿತು; ಆ ಕಟ್ಟಳೆಯ ಮೂಲಕವೇ ನನ್ನ ನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿತು. 12 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ‡ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು 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 ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಯಿತು.
14 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ವು ಆತಿ್ಮೕಕ ಾದದೆ್ದಂದು
ಾವು ಬಲೆ್ಲವು.
ಆದರೆ ಾನು
್ರ
ದೇಹಧಮರ್ಕೆ್ಕ ಒಳ ಾದವನೂ,
ಾಪದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲ ಗು ಾಮ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ
15 ಹೇಗೆಂದರೆ
§ ಾರಲ್ಪಟ ್ಟ ವನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು
ಾಡುವುದು ನನಗೇ
*
ತಿಳಿಯುತಿ್ತಲ,್ಲ
ಾವುದನು್ನ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾನು ಇಚಿ್ಚ ಸುತೆ್ತೕನೋ ಅದನು್ನ
16 ಆದರೆ
ಾಡದೇ ಅದಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾದದ್ದನು್ನ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು
ಾಡುವಂಥದಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ †ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ಉತ್ತಮ ಾದದೆ್ದಂದು
9

ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡ

17

ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ‡ಆ ಅಸಹ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ

ಾಡುವವನು
ಇನು್ನ ಾನಲ್ಲ, ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಾಪವೇ ಅದನು್ನ ಾಡುತ್ತದೆ. 18 §ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಅಂದರೆ 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 ಾಪವೇ ಅದನು್ನ
ಾಡಿತು. 21 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ಾವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೋ ಅದನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕ ನನೊ್ನಳಗೆ
22 ಅಂತ ಾತ್ಮ ದೊಳಗೆ ‡ದೇವರ
ನೆಲೆಸಿದೆಯೆಂದು ನನಗೆ ಾಣಬರುತ್ತದೆ.
§
ನಿಯಮದಲಿ್ಲ ಆನಂದ ಪಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಅಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಬೇರೊಂದು
ನಿಯಮ ಉಂಟೆಂದು ಾಣುತ್ತದೆ. 23 ಅದು ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲರುವ ನಿಯಮಕೆ್ಕ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಅಂಗಗಳಲಿ್ಲರುವ ಾಪದ ನಿಯಮಕೆ್ಕ
24 ಅ
ನನ್ನ ನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸುವಂಥ ಾ್ದಗಿದೆ.
್ಯ ೕ,
ಾನು ಎಂಥ ದುರವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ
*
ಬಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯ ನು!
ಇಂಥ ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಳ ಾದ ಈ ದೇಹದಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ
†

ಾ ಾಯಿತು.

‡
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ಾ. 7:18-19

§

7:14 1 ಅರಸು.

†

7:16 1 ತಿ

.

7:18 ಆದಿ 6:5, 8:21, ಕೀತರ್ 51:5, ಯೆರೆ 17:9
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†ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ
ಬಿಡಿಸುವವನು
ಾರು?
ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಾನು ಬುದಿ್ಧಯಿಂದ ದೇವರ ನಿಯಮಕೆ್ಕ
ಾಸ ಾಗಿಯೂ, ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆ ಶರೀರದಿಂದ ಾಪದ ನಿಯಮಕೆ್ಕ ಆ ಾಗಿಯೂ
ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
25

8

ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದ ನಡಿಸಲ್ಪಡುವ ಜೀವನ
1 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ
ಾವ ಅಪ ಾಧ ನಿಣರ್ಯವೂ
ಇಲ್ಲ, 2 * ಾಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಜೀವವನು್ನಂಟು ಾಡುವ
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ನಿಯಮವು †ನನ್ನ ನು್ನ ಾಪಮರಣಗಳಿಗೆ ಾರಣ ಾದ ನಿಯಮದಿಂದ
‡ವಿಮುಕಿ್ತಗೊಳಿಸಿತು. 3 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು 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 ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆಯುವವ ಾದ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ
5 §ಶರೀರ ಾವವನು್ನ
ನಿಯಮವು ನೆರವೇರುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾಗೆ
ಾಡಿದನು.
ಅನುಸರಿಸುವವರು *ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಡು ಾ್ತರೆ,
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನನು್ನ ಸರಿಸುವವರು †ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವುಗಳ ಮೇಲೆ
6 ‡ಶರೀರ ಾವದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಡುವುದು
ಮನಸಿ್ಸಡು ಾ್ತರೆ.
ಮರಣ; ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಡುವುದು ನಿತ್ಯ ಜೀವವೂ ಮತು್ತ
ಮನ ಾಂತಿಯೂ ಆಗಿದೆ. 7 ಾಕೆಂದರೆ ಶರೀರ ಾವಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಡುವುದು
§ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ; ಅಂಥ ಮನಸು್ಸ ಧಮರ್ನಿಯಮಕೆ್ಕ ಒಳಪಡುವುದೂ
ಇಲ್ಲ, *ಒಳಪಡುವುದ ಾ್ಕಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. 8 ಶರೀರ ಾ ಾಧೀನ ಾಗಿರುವವರು
ಆ ಾಗೂ್ಯ, ನೀವೂ ದೇವರ ಆತ್ಮ ನ ಸ್ವ ಾವದ ಮೇಲೆ
ಆತುಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವವರೇ ಹೊರತು ದೇಹಸ್ವ ಾವದವರ ಾ್ಲ. †ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಆತ್ಮ ನು ಾಸ ಾಗಿರುವು ಾದರೆ ನೀವು ಶರೀರ ಾ ಾಧೀನರಲ್ಲ, ದೇವ ಾತ್ಮ ನಿಗೆ
ಅಧೀನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ‡ ಾರಲಿ್ಲ §ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಆತ್ಮ ನು ಇಲ್ಲ ೕ ಅವನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನವನಲ್ಲ.
10 ಆದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವು ಾದರೆ ದೇಹವು ಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸತ್ತ ಾ್ದಗಿದ್ದರೂ,
11 ಯೇಸುವನು್ನ
ಆತ್ಮ ವು ನೀತಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
*
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ ಾತನ ಆತ್ಮ ನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸ ಾರರು.
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8:9 ಅ. ಕೃ. 16:7

8:2 ನನ್ನ ನು್ನ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ

*

8:3

8:4 ಗ ಾ. 5:16,25

‡

8:6 ರೋ
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*

8:11 ಅ. ಕೃ. 2:24

ಾಪುರದವರಿಗೆ 8:12

ರೋ
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ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ ಾತನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ತನ್ನ
ಆತ್ಮ ನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ಯ ರ್ದೇಹಗಳನು್ನ ಸಹ ಬದುಕಿಸುವನು.
12 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ಸಹೋದರರೇ,
ಾವು ಹಂಗಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ;
ಆದರೆ
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ್ನ ನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವ ಹಂಗಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆಯೇ ಹೊರತು †ಶರೀರ ಾವವನು್ನ
13 ನೀವು ಶರೀರ ಾವವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ಹಂಗಿನಲಿಲ್ಲ.
ಅನುಸರಿಸಿ ಬದುಕಿದರೆ ಾಯುವುದು ನಿಶ್ಚಯ; ನೀವು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದ ‡ದೇಹದ
ದುರ ಾ್ಯ ಸಗಳನು್ನ ಾಶ
ಾಡುವು ಾದರೆ ಜೀವಿಸುವಿರಿ. 14
ಾರು §ದೇವರ
*
ಆ ಾ್ಮ ನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೋ, ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
15 ನೀವು ತಿರುಗಿ ಭಯದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವ ಾಗೆ † ಾಸತ್ವದ ಆತ್ಮ ನನು್ನ ಹೊಂದಿದವರಲ್ಲ.
ಅದರ ಬದ ಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ವು ‡ ದೇವರನು್ನ, §“ಅ ಾ್ಪ, ತಂದೆಯೇ,” ಎಂದು ಕರೆಯುವ

ಮಕ್ಕಳ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ. 16 ಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದಕೆ್ಕ
17 ಮಕ್ಕ ಾಗಿದ್ದರೆ
*ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಾ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
† ಾಧ್ಯ ಸ್ಥರೂ ಆಗಿದೆ್ದೕವೆ; ದೇವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಸ್ಥರೂ ಾಗೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾಧ್ಯರು
ಆಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ‡ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಕಷ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ಾವು ಾಲು ಾರ ಾಗುವು ಾದರೆ ಆತನ
ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಲು ಾರ ಾಗುವೆವು.

ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಮಹಿಮೆ
ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ §ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗುವ ಮಹಿ ಾಪದವಿಯನು್ನ
ಆಲೋಚಿಸಿದರೆ *ಈಗಿನ ಾಲದ ಕಷ್ಟ ಗಳು ಅಲ್ಪವೇ ಸರಿ ಎಂದು ಎಣಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
19 †ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಮಹಿಮೆಯು
ಾ ಾಗ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾದೀತೆಂದು ಸೃ ಷಿ ್ಟಯು ಬಹು
18

‡ಸೃ ಷಿ ್ಟ ನಿರಥರ್ಕತೆಗೆ ಒಳ ಾಯಿತು;
§
ಹೀಗೆ ಒಳ ಾದದು್ದ ಸೆ್ವೕಚೆ್ಛಯಿಂದಲ್ಲ, ಅದನು್ನ ಒಳಪಡಿಸಿದವನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ,
21 ಆದರೂ ಅದಕೊ್ಕಂದು ನಿರೀ ಯುಂಟು; ಏನೆಂದರೆ *ಆ ಸೃ ಷಿ ್ಟಯೂ ಕೂಡ ಾಶದ
ಾತುರದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದೆ.

20

ವಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ವಿ ೕಚನೆಯಲಿ್ಲ
ಾಲುಹೊಂದುತ್ತವೆಂಬುದೇ.
22 ಸೃ ಷಿ ್ಟಯೆ ಾ್ಲ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನರಳು ಾ್ತ, ಪ್ರ ಸವ ವೇದನೆಪಡು ಾ್ತ ಇದೆಯೆಂದು
ಾವು ಬಲೆ್ಲವು.
ಇದು
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ 23 †ಪ್ರ ಥಮ ಫಲ ಾಗಿರುವ
ಾಗೂ
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿದ ಾವೂ ಸಹ ‡ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಪದವಿಯನು್ನ
ಅಂದರೆ §ದೇಹಕೆ್ಕ ಬರಬೇ ಾದ ವಿ ೕಚನೆಯನು್ನ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ
್ಮಳಗೆ ನರಳುತಿ್ತದೆ್ದೕ.
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ಾ.
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ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಾವು ನಿರೀ ಸುವುದು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ನಿರೀ
ಎನು್ನವುದಿಲ್ಲ; ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಾ ಾದರೂ ನಿರೀ ಸುವುದುಂಟೇ? 25 ಆದರೆ
ಾಣದಿರುವುದನು್ನ ಾವು ಎದುರುನೋಡುವವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ * ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ
26
ಾದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ಾಗೆ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಯನು್ನ
ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ † ಾವು
ಾ ಾಗ ಏನು
‡
ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಎನು್ನವುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ಾನೇ
ಾತಿಲ್ಲದ ನರ ಾಟದಿಂದ ನಮಗೋಸ್ಕರ ದೇವರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. 27 ಆದರೆ
§ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ನೋಡು ಾತನಿಗೆ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಮನೋ ಾವವು
ಏನೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ; *ಆ ಆತ್ಮ ನು †ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ದೇವಜನರಿಗೋಸ್ಕರ

ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವನೆಂದು ಆತನು ಬಲ್ಲ ನು.
28 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ‡ಕರೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವರ
ಹಿತ ಾ್ಕಗಿ §ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳು ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಆಗುವುದೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
29 ದೇವರು
ಾರನು್ನ ತಮ್ಮ ವರೆಂದು
ದಲೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನೋ ಅವರನು್ನ ತನ್ನ
ಮಗನ ಅನುರೂಪಿಗ ಾಗುವಂತೆ ಆಗಲೇ ನೇಮಿಸಿದನು. 30 ಮತು್ತ
ಾರನು್ನ
ದಲು ನೇಮಿಸಿದನೋ ಅವರನು್ನ ಕರೆದನು.
ಾರನು್ನ ಕರೆದನೋ *ಅವರನು್ನ
ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದನು.
ಾರನು್ನ ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದನೋ
ಅವರನು್ನ ಮಹಿ ಾಪದವಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದನು.
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ದೇವರ ಪಿ್ರ ೕತಿ
ಾ ಾದರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಾವು ಏನು ಹೇ ೕಣ? †ದೇವರು ನಮ್ಮ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಎದುರಿಸುವವರು
ಾರು? 32 ‡ಸ್ವಂತ ಮಗನನು್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆತನನು್ನ §ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟ್ಟ ನ ಾ್ಲ, ಮಗನನು್ನ
ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ನಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸದೆ ಇರುವನೋ? 33 ದೇವರು
ಆದುಕೊಂಡವರ ಮೇಲೆ
ಾರು ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸುವವರು
ಾರು? *ದೇವರೇ
34
ನಮ್ಮ ನು್ನ ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸು ಾತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ
ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ಖಂಡಿಸುವವರು
ಾರು?
ಮರಣವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲದೆ
ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದು್ದ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲದು್ದ †ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡುವವ ಾಗಿರುವ
ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸು ೕ? 35 ಈ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಅಗಲಿಸುವವರು
ಾರು?
ಕಷ್ಟ ೕ? ಸಂಕಟ ೕ? ಹಿಂಸೆ
ೕ? ಹಸಿ ೕ? ವಸ್ತ ್ರ ವಿಲ್ಲದಿರುವುದೋ?
ಗಂ ಾಂತರ ೕ? ಖಡ್ಗ ೕ? 36 ‡“ದೇವರೇ ಾವು ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ದಿನವೆ ಾ್ಲ
31

ಕೊಲೆಗೆ ಗುರಿ

ಾಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

ವಧ್ಯ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಒಯ್ದ ಕುರಿಗಳಂತೆ ಎಣಿಸಿದರು.”
ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಆಗುತ್ತದ ಾ್ಲ. 37 ಆದರೆ §ನಮ್ಮ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ಾತನ
*
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ರೋ
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ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾವು ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ *ಪೂಣರ್ ಜಯ ಾಲಿಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
38 ಹೇಗೆಂದರೆ ಮರಣ ಾಗಲಿ, ಜೀವ ಾಗಲಿ, ದೇವದೂತ ಾಗಲಿ, ದು ಾತ್ಮ ಗ ಾಗಲಿ,
ಈಗಿನ ಸಂಗತಿಗ ಾಗಲಿ, ಮುಂದಣ ಸಂಗತಿಗ ಾಗಲಿ, 39 ಮಹತ್ವ ಗ ಾಗಲಿ, ಮೇಲಣ
ಲೋಕ ಾಗಲಿ, ಕೆಳಗಣ ಲೋಕ ಾಗಲಿ, ಬೇರೆ
ಾವ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ನು್ನ
ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ತೋರಿಬಂದ ದೇವರ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ ಅಗಲಿಸಲು
ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲವೆಂದು ಾವು ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

9
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಅಪನಂಬಿಕೆಯು ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಕರ ಾದದು್ದ

1*

ಾನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲದುಕೊಂಡು ಸು ಾ್ಳಡದೆ, ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ನನ್ನ ಮನ ಾ್ಸ ಯೇ ಇದಕೆ್ಕ ಾ . 2 ನನಗೆ ಹೆಚಾ್ಚದ ದುಃಖವೂ,
3 ನನ್ನ ಸ್ವಜನರೂ
ನನ್ನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಎಡೆಬಿಡದೆ ವೇದನೆಯೂ ಉಂಟು.
ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಕರೂ ಆದ ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಾಗಿ ಾನು ಕಿ್ರ ಸ್ತಯೇಸುವಿನಿಂದ
ಬಹಿಷಿ ್ಕ ್ರ ತ ಾಗಿ ಾಪಗ್ರ ಸ್ತ ಾಗಲು ಸಹ ಸಿದ್ಧನಿದೆ್ದೕನೆ. 4 ಅವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ
ವಂಶದವರು. †ದೇವರು ಇವರನು್ನ ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನ ಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು; ಇವರಿಗೆ ತನ್ನ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದನು; ‡ಅವರ ಸಂಗಡ ದೇವರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನು್ನ

ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ §ಅವರಿಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು, *ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ
ಆ ಾಧನೆಯೂ, † ಾ ಾ್ದನಗಳೂ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ವು. 5 ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರು ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವರೇ, ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಶರೀರಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ಅವರ ವಂಶದಲಿ್ಲಯೇ
ಹುಟಿ್ಟದನು. ಆತನು ‡ಎ ಾ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಒಡೆಯನೂ, ನಿರಂತರ ಸು್ತತಿ ಹೊಂದತಕ್ಕ
ದೇವರೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆಮೆನ್.
ದೇವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟದು್ದ ಆತನ ಾ ಾ್ದನಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದದ್ದಲ್ಲ
§ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವು ವ್ಯ ಥರ್ ಾಯಿತೆಂದು ಾವು ಾವಿಸ ಾರದು.
ಾಕೆಂದರೆ
7
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ ವಂಶದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರೆಲ್ಲರೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಲ್ಲ.
ಾಗೆಯೇ
ಅಬ್ರ ಾಮನ ವಂಶದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ
ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳೆಂದು
ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ *“ಇ ಾಕನಿಂದ ಹುಟು್ಟ ವವರೇ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ
ಅನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವರು.” ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿದನು. 8 ಆ ಾತಿನ ಅಥರ್ವೇನಂದರೆ
† ಾ ಾ್ದನ
ಶರೀರಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ.
ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವರೇ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಂತತಿಯವರೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವರು
ಎಂಬುದು. 9 ‡“ಮುಂದಿನ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಇದೇ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ಬರುವೆನು ಆಗ
ಾರಳಿಗೆ ಮಗನು ಇರುವನು” ಎಂಬ ಾ ಾ್ದನ ಾಗಿದೆ. 10 ಇದು
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ
ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮೂಲಪಿತೃ ಾದ ಇ ಾಕನಿಂದ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
6
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11-12

ಬಸು ಾ ಾಗ ಅದರಂತೆಯೇ ಆಯಿತು.
ಆ ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ
ಮಕ್ಕ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಇನು್ನ ಹುಟ್ಟದೆಯೂ, ಒಳೆ್ಳದ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಕೆಟ್ಟದ್ದ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಾಡುವ
ದಲೇ §“ಹಿರಿಯನು ಕಿರಿಯನಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಡುವನೆಂಬು ಾಗಿ” ಆಕೆಗೆ
ಹೇಳಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಇದರಿಂದ ದೇವರು ತನಗೆ ಮನಸಿ್ಸದ್ದವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆಂಬ
ಸಂಕಲ್ಪವು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಾರಗೊಳ್ಳದೆ *ಕರೆಯು ಾತನ ಚಿತ್ತದ
13 ಇದಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ †“
ಮೇಲೆಯೇ ಆ ಾರಗೊಂಡಿದೆ.
ಾಕೋಬನನು್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದೆನು ಾಗೂ ಏ ಾವನನು್ನ ‡ದೆ್ವೕಷಿಸಿದನು” ಎಂದು ಬರೆದದೆ.
ದೇವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟದು್ದ ಆತನ ಾ್ಯಯಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾದದ್ದಲ್ಲ
§ದೇವರಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಯಯ ಉಂಟೋ?
ಾ ಾದರೆ ಏನು ಹೇ ೕಣ?

14

ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. 15 *“ ಾವನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕರುಣೆ ಉಂಟೋ ಅವನನು್ನ
ಕರುಣಿಸುವೆನು,
ಾವನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕನಿಕರವಿದೆ
ೕ ಅವನಿಗೆ ಕನಿಕರ
ತೋರಿಸುವೆನು” ಎಂದು ದೇವರು
ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿರು ಾ್ತನೆ. 16 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ
ದಯೆಯು ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಅಪೇ ಸುವುದರಿಂ ಾಗಲಿ, ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸುವುದರಿಂ ಾಗಲಿ
17 ದೇವರು
ದೊರೆಯದೆ ದೇವರು ಕರುಣಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
†
ಫರೋಹನನನು್ನ ಕುರಿತು “ ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತೋರಿಸಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾ್ಯ ತಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ
ತಂದಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಹೇಳಿದನೆಂಬು ಾಗಿ” ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 18 ದೇವರು
‡ ಾರನು್ನ ಕರುಣಿಸಿದರೋ,
ಾರನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿದರೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಆತನ

ಇ ಾ್ಟ ನು ಾರ ಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.
19 §“ದೇವರ ಚಿತ್ತವನು್ನ ಎದುರಿಸುವವರು ಇಲ್ಲದಿರು ಾಗ ಆತನು ತಪು ್ಪ
ಹುಡುಕುವುದು ಹೇಗೆ” ಎಂದು ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕೇಳುವಿ. 20 ಎಲೋ ಮನುಷ ್ಯ ನೇ
ಾಗೆನ್ನಬೇಡ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ಎಷ್ಟರವನು?
*ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ ್ಟದು್ದ ರೂಪಿಸಿದವನಿಗೆ, “ಏಕೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಹೀಗೆ ರೂಪಿಸಿದೆ”, ಎಂದು
ಕೇಳುವುದುಂಟೇ? 21 †ಉತ್ತಮ ಾದ ಬಳಕೆಗೆ ಒಂದು ಾತೆ್ರ ಯನೂ್ನ, ಹೀನ ಾದ

ಬಳಕೆಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಾತೆ್ರ ಯನೂ್ನ ಒಂದೇ ಮಣಿ್ಣ ನ ಮುದೆ್ದಯಿಂದ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
‡ಕುಂ ಾರನಿಗೆ ಮಣಿ್ಣ ನ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲ ೕ? 22 ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ
ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿಸಿ ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂ ಾ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 ನಮ್ಮ ನು್ನ †ಯೆಹೂದ್ಯರೊಳಗಿಂದ
ಾತ್ರ ಕರೆಯದೆ ಹೋಶೇಯನ
§

9:11-12 ಆದಿ 25:23

*

9:11-12 ರೋ

ಾ. 4:17, 8:28

ಅಥ ಾ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ

ಾಡಿದೆನು, ಮ ಾ್ತ 6:24, ಲೂಕ 25:23,

ಪೂವರ್ 19:7,

ೕಬ. 8:3, 34:10, ಕೀತರ್ 92:15

‡

9:18 ವಿ

ಾನಿ. 4:35

ೕ 4:21, 9:12, 11:10, 14:4, ಧ

*
§

9:20 ಯೆ ಾ 29:16, 45:9

*

*

9:15 ವಿ

ೕರ್ 2:30

†

†

9:13 ಮ ಾ. 1:2-3

§

ೕ ಾ 12:25

§

9:21 2 ತಿ

ೕ 33:19

9:14 ಧ

†

9:17 ವಿ

9:19 2 ಪೂವರ್ 20:6,
. 2:20

†

‡

‡

9:13

ೕರ್ 32:4, 2
ೕ 9:16

ೕಬ. 9:12,

9:21 ಯೆ ಾ 64:8,

ಾಪುರದವರಿಗೆ 9:25
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ಗ್ರಂಥದ ವಚನದಲಿ್ಲ ಾನು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಅನ್ಯ ಜನರೊಳಗಿಂದ ಸಹ ‡ಕರೆದನು.
25 ಆ ವಚನವೇನಂದರೆ,
§“ನನ್ನ ಜನವಲ್ಲದವರನು್ನ ನನ್ನ ಜನರೆಂದು ನನಗೆ ಅಪಿ್ರ ಯ ಾದವಳನು್ನ
ಪಿ್ರ ಯಳೆಂದೂ ಹೇಳುವೆನು. 26 ಮತು್ತ
ಾವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ‘ನೀವು ನನ್ನ
ಜನರಲ್ಲವೆಂದು’ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟಿ ್ಟತೋ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ *ಅವರು
‘ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು’ ” ಎಂಬುದೇ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆ ಾಯನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆಂದು
ೕಷಿಸಿ ಾ್ದನೆ: †“ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಸಮುದ್ರ ದ ಉಸುಬಿನಂತಿದ್ದರೂ

27

‡ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಾತ್ರ ರ ಸಲ್ಪಡುವರು” “ಕತರ್ನು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ವಚನವನು್ನ ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ ನೆರವೆರಿಸಿಮುಗಿಸುವನು” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. 28 ಅದೇ
ಅಭಿ ಾ್ರ ಯದಿಂದ ಯೆ ಾಯನು §ಮತೊ್ತಂದು ವಚನದಲಿ್ಲ, 29 *“ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಕತರ್ನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂ ಾನವನು್ನ ಉಳಿಸದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ
†“ಸೊದೋಮಿನ ಗತಿಯೇ ನಮ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ ಗೊ ೕರದ ದುದೆರ್ಸೆಯೇ
ಸಂಭವಿಸುತಿ್ತತು್ತ” ಎಂದು
ದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ ದೇವರು ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟದ್ದಕೆ ್ಕ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೇ ಾರಣ

ಾ ಾದರೆ ಏನು ಹೇ ೕಣ? ನೀತಿಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸದ ‡ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ
ನೀತಿಯು ಅಂದರೆ §ನಂಬಿಕೆಯಿಂದುಂಟಾದ ನೀತಿಯು ದೊರಕಿತು. 31 ಆದರೆ
ನೀತಿಯನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ್ದ *ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ನೀತಿಯನು್ನ ದೊರಕಿಸುವ ಧಮರ್ವನು್ನ
ಹಿಡಿಯ ಾರದೆ ಹೋದರೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 32 ಅದಕೆ್ಕ ಾರಣವೇನು? ಅವರು
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ನೇಮನಿಷೆ್ಠಗಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ, 33 †ಆ
ಎಡವುವ ಕಲಿ್ಲಗೆ ಅವರು ಎಡವಿಬಿದ್ದರು. ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ,
‡ “ಇಗೋ ಚೀ
ೕನಿನಲಿ್ಲ ಎಡವುವ ಕಲ್ಲ ನೂ್ನ ಮುಗ್ಗರಿಸುವ ಬಂಡೆಯನೂ್ನ
30

ಇಡುತೆ್ತೕನೆ.
§ ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವವನು *ಆ ಾಭಂಗಪಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂಬುದೇ.

10

1

ಸಹೋದರರೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ
ಮನೋಭಿ ಾಷೆಯೂ ಮತು್ತ ದೇವರಿಗೆ ಾನು
ಾಡುವ ವಿ ಾಪನೆಯೂ ಆಗಿದೆ.
2 *ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ಆಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂದು
ಾನು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ; ಆದರೂ ಅವರ ಆಸಕಿ್ತಯು
ಾ ಾನು ಾರ ಾದುದಲ್ಲ.
3 †ಅವರು ದೇವರಿಂದ ದೊರಕುವ ನೀತಿಯನ್ನರಿಯದೆ ಸ್ವಂತ ನೀತಿಯನೆ್ನೕ;
ಾ್ಥಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸು ಾ್ತ ಇದು್ದದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ನೀತಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

‡
†

§ 9:25 ಹೋಶೇ. 2:23, 1:10 * 9:26 ರೋ ಾ. 8:14, ಮ ಾ್ತ 16:16
9:27 ಯೆ ಾ 10:22,23 ‡ 9:27 ರೋ ಾ. 11:5 § 9:28 ಯೆ ಾ 1:9 * 9:29
ಾಕೋಬ.
5:4 † 9:29 ಆದಿ 19:24-25; ಧ ೕರ್ 29:23. ‡ 9:30 ರೋ ಾ. 10:20 § 9:30 ರೋ ಾ.
* 9:31 ರೋ ಾ. 10:2-3, 11:7, ಗ ಾ.
1:17, 3:21-22, 10:6, ಗ ಾ. 2:16, 3:24, ಇಬಿ್ರ. 11:7
†
‡
5:4
9:33 1 ಪೇತ್ರ. 2:8
9:33 ಯೆ ಾ 28:16, 8:14, 1 ಪೇತ್ರ. 2:6-7 § 9:33 ಆತನ ಮೇಲೆ
* 9:33 ಯೆ ಾ 49:23, ೕವೇ. 2:26-27 * 10:2 ಅ. ಕೃ. 21:20 † 10:3 ರೋ ಾ. 1:17
9:24 ರೋ

ಾ. 8:25

ರೋ

ಾಪುರದವರಿಗೆ 10:4

335

ರೋ

ಾಪುರದವರಿಗೆ 10:18

4

ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ನೀತಿಯನು್ನ
ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನೇ
5 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ದ ನೀತಿಯನು ಾರ,
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದನು.
್ರ
‡“ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದವನು ಅದರಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸುವನೆಂದು”
ೕಶೆಯು
6
§
ಬರೆಯು ಾ್ತನೆ.
ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದುಂಟಾಗುವ ನೀತಿಯು ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ
ಹೇಳುತ್ತದೆ. *“ ‘ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಭೂಮಿಗಿಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮೇಲಣ ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಏರಿಹೋದವ ಾರು?’ 7 ಎಂ ಾಗಲಿ ‘ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿಕೊಂಡು
ಬರುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾರು
ಾ ಾಳಲೋಕಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋದರು?
ಎಂ ಾಗಲಿ
ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಅಂದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು.’ ” ಆದರೆ ಅದು ಏನನು್ನ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
8 “ದೇವರ
ಾಕ್ಯ ವು ನಿನ್ನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ; ಅದು ನಿನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲಯೂ,
ನಿನ್ನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇದೆ.” ಆ ಾಕ್ಯ ವು ಾವು ಾರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯ ಾದ
9 ಅದೇನೆಂದರೆ ನೀನು ಯೇಸುವನೆ್ನೕ ಕತರ್ನೆಂದು † ಾಯಿಂದ
ಾಕ್ಯ ವೇ.
ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ‡ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದನೆಂದು
ಹೃ ದಯದಿಂದ ನಂಬಿದರೆ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದು ಎಂಬುದೇ. 10 ಹೃ ದಯದಿಂದ
ನಂಬುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀತಿಯು ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಾಡುವುದರ
ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುತ್ತದೆ. 11 §“ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ
ಆ ಾಭಂಗಪಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು” ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 12 ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
*ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಅಥ ಾ ಗಿ್ರ ೕಕನಿಗೂ ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. †ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬ ನೇ
ಕತರ್ನು; ಆತನು ತನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ ಹೇರಳ ಾಗಿ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ
ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 13 ಆದ್ದರಿಂದ‡ ಕತರ್ನ ಾಮವನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದೆಂದು ಬರೆದಿದೆ.

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಅಪನಂಬಿಕೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಾನವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಾರಣವಲ್ಲ
ಆದರೆ ಅವರು ನಂಬದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆತನ
ಾಮವನು್ನ
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಮತು್ತ ಆತನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳದಿರುವಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ
ನಂಬುವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಪ್ರ ಚಾರಪಡಿಸುವವನಿಲ್ಲದೆ 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 ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಾಕ್ಯ ಾಗಿದೆ.
18 ಆದರೂ “ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲವೇನೋ?”
ಎಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ೌದು
‡“ ಾರುವವರ ಧ ್ವನಿಯು ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
14

‡

10:5

9:30

*

ಪೇತ್ರ 1:21

ಾಜ 18:5; ಯೆಹೆ. 20:11,13; ಮ ಾ್ತ 19:17; ಲೂಕ 10:28; ಗ ಾ. 3:12

10:6 ಧ

§

ಅ. ಕೃ. 10:36

*

ೕರ್ 30:12-14

†

10:9 ಮ ಾ್ತ 10:32; ಲೂಕ 12:8

10:11 ಯೆ ಾ 28:16; ರೋ

‡

10:16 ಇಬಿ್ರ. 4:2

10:13

†

ಾ. 9:33

*

ೕವೇ. 2:32; ಅ. ಕೃ. 2:21

10:16 ಯೆ ಾ 53:1;

10:12 ರೋ

§

ೕ ಾ 12:38

‡

§

10:6 ರೋ

ಾ.

10:9 ಅ. ಕೃ. 2:24; 1

ಾ. 3:22,29

†

10:12

10:15 ಯೆ ಾ 52:7; ನಹೂ. 1:15

‡

10:18 ಕೀತರ್ 19:4

ರೋ

ಾಪುರದವರಿಗೆ 10:19

336

ರೋ
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ಪ್ರ ಸರಿಸಿತು, ಅವರ ನುಡಿಗಳು ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ
ಾ್ಯ ಪಿಸಿದವು.”
19 ಆದರೆ “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಆ
ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೇನು” ಎಂದು
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, §“ಜ ಾಂಗವಲ್ಲದವರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ

ಅಸೂಯೆ ಹುಟು್ಟ ವಂತೆ ಪೆ್ರರೇಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ; ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದ ಜನರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ರೊಚಿ್ಚ ಗೆಬಿ್ಬ ಸುವೆನು” ಎಂದು
ದಲು
ೕಶೆಯು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. 20 ಇದಲ್ಲದೆ
ಯೆ ಾಯನು ಧೈ ಯರ್ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡಿ, *“ನನ್ನ ನು್ನ ಹುಡುಕದವರಿಗೂ ಾನು
ಸಿಕಿ್ಕದೆನು, ನನ್ನ ನು್ನ ಕೇಳದವರಿಗೆ ಾನು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾದೆನು,” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
21 ಆದರೆ ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಕುರಿತು, †“ನನ್ನ
ಾತಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿ
ಎದುರು ಾತ ಾಡುವ ಜನರನು್ನ ಾನು ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಕೈ ಚಾಚಿ ಕರೆದೆನೆಂದು”
ಆತನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

11

ದೇವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡಲಿಲ್ಲ
1
ಾ ಾದರೆ *ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರನು್ನ ಬೇಡವೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದನೋ
ಎಂದು ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. † ಾನು ಸಹ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ನು, ಅಬ್ರ ಾಮನ

2 ‡ದೇವರು
ಸಂತತಿಯವನು, ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನನ ಕುಲದವನು ಆಗಿದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ.
ಾನು §ಮುಂ ಾಗಿ ತನ್ನ ಜನ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರ ಜೆಗಳನು್ನ

ತಳಿ್ಳಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

ಎಲೀಯನ ಬಗೆ್ಗ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ಹೇಳುವ
ಾತು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಯದೋ? 3 ಅವನು ದೇವರ ಮುಂದೆ, *“ಕತರ್ನೇ ಅವರು ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಿ ಾ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಒಡೆದು
ಾಕಿ ಾ್ದರೆ.
ಾನೊಬ್ಬ ನೇ
ಉಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವರು ನನ್ನ
ಾ್ರ ಣವನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು
4 ದೇವರ ಉತ್ತರವೇನೆಂದರೆ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಮೇಲೆ ದೂರು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ.
“ ಾಳನ ವಿಗ್ರ ಹಕೆ್ಕ ಅಡ್ಡಬೀಳದೆ ಇರುವ ಏಳು ಾವಿರ ಪುರುಷರನು್ನ ನನ ಾಗಿ
ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂಬುದೇ. 5 ಅದರಂತೆ ಈಗಿನ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ದೇವರ
ಕೃ ಪೆಯಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡವ ಾದ †ಒಂದು ಾಗವು ಉಳಿದಿ ಾ್ದರೆ. 6 ‡ಕೃ ಪೆಯಿಂದ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು ಅಂದ ಮೇಲೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ದಿಂದಲ್ಲ.
ಾಗಲ್ಲದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ
ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ಇನು್ನ ಕೃ ಪೆಯನು್ನವುದ ಾ್ಕಗುವುದಿಲ್ಲ. 7 ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದೆ್ದೕನು?
§ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಹುಡುಕಿದ್ದನು್ನ ಅವರು ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಅವರೊಳಗೆ ಆರಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವರಿಗೆ
ಅದು ದೊರೆಯಿತು. *ಉಳಿದವರು
ಂಡ ಾದರು. 8 †“ದೇವರು ಅವರಿಗೆ
ಮಂದಬುದಿ್ಧಯ ಆತ್ಮ ನನು್ನ, ಅಂದರೆ ಾಣದ ಕಣು್ಣಗಳನೂ್ನ, ಕೇಳದ ಕಿವಿಗಳನೂ್ನ
ಕೊಟ್ಟ ನು. ಈ ಾವವು ಈ ಹೊತಿ್ತನವರೆಗೂ ಾಗೆಯೇ ಇದೆ” ಎಂದು ಬರೆದ ಪ್ರ ಾರ
ಅವರಿಗೆ ಆಯಿತು. 9 ಇದಲ್ಲದೆ ‡“ಅವರ ಭೋಜನವೇ ಅವರಿಗೆ ಬಲೆಯೂ, ಜಾಲವೂ,
ಅಡೆತಡೆಯೂ, ಪ್ರ ತಿ ಾರವೂ ಆಗಲಿ; 10 ಅವರ ಕಣು್ಣ
ಾ್ಬ ಗಿ ಾಣದೆಹೋಗಲಿ
§

10:19 ಧ

†

33:24
ರೋ
4:4

*

10:20 ಯೆ ಾ 65:1

11:1 2 ಕೊರಿ 11:22, ಫಿಲಿ. 3:5

ಾ. 8:29

§

ೕರ್ 32:21

*

11:3 1 ಅರಸು. 19:10,14,18

11:7 ರೋ

29:4, ಮ ಾ್ತ 13:14

‡

‡

ಾ. 9:31

*

11:7 ರೋ

11:9 ಕೀತರ್ 69:22-23

†

10:21 ಯೆ ಾ 65:2

*

11:1 ಯೆರೆ 31:7,

11:2 ಕೀತರ್ 94:14, 1 ಸಮು 12:22

†

11:5 ರೋ

ಾ. 11:25

†

ಾ. 9:27

‡

§

11:2

11:6 ರೋ

11:8 ಯೆ ಾ 29:10, ಧ

ಾ.
ೕರ್

ಾಪುರದವರಿಗೆ 11:11
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ಾಡು” ಎಂದು

ಾವೀದನು

ದೇವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ ತಳಿ್ಳದು್ದ ಾಶ್ವತವಲ್ಲ
ಾ ಾದರೆ “ಅವರು ಬಿದೆ್ದೕಹೋಗುವಂತೆ ಎಡವಿದರೇನು” ಎಂದು ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಾಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆಗ ಾರದು §ಅವರು ಬಿದು್ದಹೋದದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದ
ಉಂಟಾಗುವ ರಕ್ಷಣೆಯು ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ದೇವರು ಅವರಲಿ್ಲ
ಅಸೂಯೆ ಹುಟಿ್ಟ ಸು ಾ್ತನೆ. 12 ಅವರು ಬಿದು್ದಹೋದದು್ದ ಸವರ್ಲೋಕದ ೌ ಾಗ್ಯಕೂ್ಕ,
ಅವರು ಸೋತುಹೋದದು್ದ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಸಂಪತಿ್ತಗೂ
ಾಗರ್ ಾಗಿರ ಾಗಿ ಅವರ
ಪೂಣರ್ ಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆಯು ಪ್ರ ಪಂಚಕೆ್ಕ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚದ ಾಗ್ಯಕೆ ್ಕ ಾರಣ ಾಗುವುದು.
13 ಅನ್ಯ ಜನ ಾಗಿರುವ ನಿಮಗೆ
ಾನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, * ಾನು ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ
11

ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿರ ಾಗಿ ನನ್ನ ಸೇವೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 14 ಇದರಿಂ ಾಗಿ
ಸ್ವಜನರಲಿ್ಲ ಅಸೂಯೆಯನು್ನ ಕೆರಳಿಸಿ †ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ
ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ತಂದೇನು. 15
ಾಕೆಂದರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸುವುದರಿಂದ
‡ಲೋಕವು ದೇವರ ಸಂಗಡ ಸಂ ಾನ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಾಗರ್ ಾದ ಮೇಲೆ

ಅವರನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ಏ ಾಗುವುದು?
ಸತ್ತವರು ಜೀವಿತ ಾಗಿ
16
§ಕಣಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಥಮಫಲವನು್ನ ದೇವರಿಗಪಿರ್ಸಿದ
ಎದು್ದಬಂದ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ.
ಮೇಲೆ ಕಣಕವೆ ಾ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಾಯಿತು. ಬೇರು ಶುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಕೊಂಬೆಗಳೂ
ಾಗೆಯೇ. 17 ಆದರೆ *ಕೆಲವು ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕಿ ಾಡೆಣೆ್ಣ ಮರದಂತಿರುವ
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅವುಗಳ ಜಾಗದಲಿ್ಲ ಕಸಿ ಾಡಿರ ಾಗಿ ಊರೆಣೆ್ಣೕಮರದ ರಸವ ಾ್ತದ ಬೇರಿನಲಿ್ಲ
ಅದು ಾಲುಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಆ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅಂಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ನೀನು ಕೊಂಬೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. 18 ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಂಡರೂ ಆ ಬೇರಿಗೆ
ನೀನು ಆ ಾರವಲ್ಲ. ಅದು ನಿನಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿದೆ. 19 ಈ
ಾತಿಗೆ, “ನನ್ನ ನು್ನ
ಕಸಿ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮುರಿದು ಾಕಲ್ಪಟ ್ಟ ವ ಾ್ಲ” ಎಂದು ನೀನು
ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳಬಹುದು. 20 ನೀನು ಹೇಳುವುದು ನಿಜ. ಅವರು ನಂಬದೇ
ಹೋದ್ದದರಿಂದ ಮುರಿದು ಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು. †ನೀನು ನಿಂತಿರುವುದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ.
21 ‡ಗವರ್ಪಡಬೇಡ, §ಭಯದಿಂದಿರು. ದೇವರು ಹುಟು್ಟಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಉಳಿಸದೆ
ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ನೂ್ನ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 22 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ದಯೆಯನೂ್ನ,
ದಂಡನೆಯನು್ನ ನೋಡು; ಬಿದ್ದವರಿಗೆ ದಂಡನೆಯನೂ್ನ, *ನೀನು ದೇವರ ದಯೆಯನು್ನ
ಆಶ್ರ ಯಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ದರೆ ಆತನ ದಯೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವಿ. †ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನಿನ್ನ ನೂ್ನ
ಕಡಿದು ಾಕುವನು. 23 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಕೂಡ ಇನು್ನ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲದ
ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಅವರನೂ್ನ ಕಸಿ ಾಡುವನು. ದೇವರು ಅವರನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಸಿಕಟು್ಟ ವುದಕೆ್ಕ
ಸಮಥರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 24 ನೀನು ಹುಟು್ಟ ಾಡುಮರದಿಂದ ಕಡಿದು ತೆಗೆಯಲ್ಪಟು್ಟ
ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದ ಊರು ಮರದಲಿ್ಲ ಕಸಿಕಟಿ್ಟ ಸಿಕೊಂಡವ ಾದ ಮೇಲೆ ಅದರಲಿ್ಲ
§

11:11 ಅ. ಕೃ. 28:28

‡
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§
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*

‡

*
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ಹುಟಿ್ಟದ ಕೊಂಬೆಗ ಾಗಿರುವ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಮರದಲಿ್ಲ ಕಸಿಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವುದು ಎಷೊ್ಟೕ
ಯುಕ್ತ ಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ.
ಸವರ್ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ
ಸಹೋದರರೇ, ‡ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೀವೇ ಬುದಿ್ಧವಂತರೆಂಬು ಾಗಿ ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಇರಲು ಇದುವರೆಗೆ ಗುಪ್ತ ಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು
ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಲು ಜನರಿಗೆ ಉಂಟಾದ
§ ಂಡತನವು
ಾ ಾಗಲೂ ಇರದೆ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಸಮು ಾಯವು ದೇವರ
25

ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸೇರುವ ತನಕ

ಾತ್ರ ಇರುವುದು. 26 ಆ ನಂತರ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಇದಕೆ್ಕ ಆ ಾರ ಾಗಿ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ *ಬಿಡಿಸುವವನು

ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವರು.
†“ಚೀ
ೕನಿನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದು

ಾಕೋಬನಲಿ್ಲರುವ ಭಕಿ್ತಹೀನತೆಯನು್ನ
ನಿ ಾರಣೆ ಾಡುವನು. 27 ಾನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಾಡಿಕೊಂಡ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು
ಾನು ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸು ಾಗ ನೆರವೇರುವುದು.” ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.
28 ಅವರು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬೇಡವೆಂದದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹಿತವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಶತು್ರ ಗಳೆಂದೆಣಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದರೂ ಅವರು ಾನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಪೂವಿರ್ಕರ ವಂಶಸ್ಥ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಪಿ್ರ ಯರೆಂದು
ಎಣಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 29 ದೇವರು ವರಗಳನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಜನರನು್ನ ಕರೆಯುವುದ್ದಕೂ್ಕ
30
‡ಮನಸು್ಸ ಬದ ಾಯಿಸುವವನಲ್ಲ.
ಾವ ಪ್ರ ಾರ ನೀವು §ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ
ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೂ ಈಗ ಅವರ ಅವಿಧೇಯತೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಕರುಣೆ
ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರೋ, 31 ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೂ ಈಗ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೂ
32
ನಿಮಗೆ ದೊರಕಿದ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಅವರು ಹೊಂದುವರು.
ಾಕೆಂದರೆ
ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶವುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ
33 ಆ ಾ
*ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಅವಿಧೇಯತೆಯೆಂಬ ದುಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ಮುಚಿ್ಚ ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.
ದೇವರ ಐಶ್ವಯರ್ವೂ, ಾನವೂ, ವಿವೇಕವೂ ಅ ಾಧ. ಆತನ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ಗಳು
†ಆತನ
ಎಷೊ್ಟೕ ಆಗಮ್ಯ ಾದದು್ದ.
ಾಗರ್ಗಳು ಆಗೋಚರ ಾದವುಗಳೂ

34 ‡“ಕತರ್ನ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವ ಾರು?
§ಆತನಿಗೆ
ಆಗಿವೆ.
35
*
ಆಲೋಚ ಾಕತರ್ ಾಗಿದ್ದವನು
ಾರು?
ಮುಂಗಡ ಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ
ಆನಂತರ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವನು ಾರು?” 36 †ಸಮಸ್ತವೂ ಆತನಿಂದ
ಉತ್ಪತಿ್ತ ಾಗಿ, ಆತನಿಂದ ನಡೆಯು ಾ್ತ, ಇರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಅತನಿಗೋಸ್ಕರವೇ.
‡ಆತನಿಗೇ ಸ ಾ ಾಲವೂ ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗಲಿ ಸೊ್ತೕತ್ರ. ಅಮೆನ್.

12

ದೇವಜನರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ ರೀತಿ
‡

11:25 ರೋ

ಾ. 12:16

27:9, ಯೆರೆ 31:31-34
2:2, 3:11-13

*

†

ತಿ

11:25 2 ಕೊರಿ 3:14, ರೋ

11:26 ಕೀತರ್ 14:7, 53:6

11:32 ರೋ
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†

§

§

ಾ. 3:9
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†

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

ದೋಷವಿಲ್ಲದೂ್ದ ಾವ ಾವುದೆಂದು ವಿವೇಚಿಸುವಿರಿ.
3 ದೇವರು ನನಗೆ ಕೃ ಪೆ ಾಡಿದ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬೊ್ಬಬ ್ಬ ನಿಗೂ
†
ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ
ಾರೂ ತನ್ನ
ೕಗ್ಯ ತೆಗೆ ಮೀರಿ ತನ್ನ ನು್ನ ಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ
‡ದೇವರು ಒಬೊ್ಬಬ ್ಬ ನಿಗೆ ಎಂಥೆಂಥ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಲವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವನೋ, ಅದಕೆ್ಕ
ತಕ್ಕ

ಾಗೆ

ಾ್ಯಯ ಾದ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯದಿಂದ ತನ್ನ ನು್ನ

ಾನು

ಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಾಕೆಂದರೆ §ನಮಗೆ ಒಂದೇ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಅಂಗಗಳಿರ ಾಗಿ ಆ ಎ ಾ್ಲ
ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ೕ 5 ಾಗೆಯೇ ಾವೆಲ್ಲರೂ
ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ *ಒಂದೇ ದೇಹ ಾಗಿದು್ದ ಒಬೊ್ಬಬ ್ಬ ಾಗಿ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
6 †ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೃ ಪೆ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾರ
ಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರಗಳನು್ನ
‡
ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಹೊಂದಿದ ವರವು ಪ್ರ ಾದನೆ ರೂಪ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ
7 §ಅದು ಸ ಾಸೇವೆಯ ರೂಪ ಾಗಿದ್ದರೆ
ತಕ್ಕ ಾಗೆ ಪ್ರ ಾದನೆ ಹೇ ೕಣ.
4

ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿ ಸ ಾಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತ ಇರೋಣ. 8 ಬೋಧಿಸುವವನು
ಬೋಧಿಸುವುದರಲಿ್ಲಯೂ, ಬುದಿ್ಧಹೇಳುವವನು ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳುವುದರಲಿ್ಲಯೂ
* ಾನಕೊಡುವವನು ಯ ಾಥರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಕೊಡಲಿ.
ನಿರತ ಾಗಿರಲಿ.
† ಾರಿ ತೋರಿಸುವವನು ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಅದನು್ನ
ಾಡಲಿ. ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ
ಉಪ ಾರ ಾಡುವವನು ಸಂತೋಷ ಾಗಿ ಾಡಲಿ.
9 ‡ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ನಿಷ ್ಕಪಟ ಾಗಿರಲಿ. §ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರಿ, ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಬಿಗಿ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 10 *ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಸಹೋದರರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೆಂದು
ತಿಳಿದು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿರಿ. † ೌರವಮ ಾರ್ದೆಗಳನು್ನ ತೋರಿಸುವುದರಲಿ್ಲ

11 ಜಾಗ್ರ ತೆ ಬೇ ಾದಲಿ್ಲ ಆಲಸ್ಯ ಾಗಿರದೆ
ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಮುಂ ಾಗಿರಿ.
‡ಆಸಕ್ತಚಿತ್ತ ಾಗಿದು್ದ ಕತರ್ನ ಸೇವೆ
ಾಡುವವ ಾಗಿರಿ. 12 §ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರು ನಿರೀ ಸುವ
ಮ ಾಪದವಿಯನು್ನ ನೆನಸಿ ಉ ಾ್ಲಸ ಾಗಿರಿ, ಕಷ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ಸೈ ರಣೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ.
ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡಿರಿ. 13 ದೇವಜನರಿಗೆ ಕೊರತೆ ಬಂ ಾಗ ಸ ಾಯ
14 *ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವವರಿಗೆ
ಾಡಿರಿ.
ಅತಿಥಿಸ ಾ್ಕರವನು್ನ ಆಚರಿಸಿರಿ.
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§

†

12:8 1
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ರೋ

ಾಪುರದವರಿಗೆ 12:15

340

ಾಪುರದವರಿಗೆ 13:7

ರೋ

†ಸಂತೋಷಪಡುವವರ
ಆಶೀ ಾರ್ದ
ಾಡಿರಿ; ಶಪಿಸದೆ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರಿ.
ಸಂಗಡ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ, ಅಳುವವರ ಸಂಗಡ ಅಳಿರಿ. 16 ‡ನಿಮ್ಮ ನಿ ್ಮಳಗೆ
ಏಕಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ §ದೊಡ್ಡಸಿ್ತಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಡದೆ ದೀನರನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿರಿ.
*ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೀವೇ ಬುದಿ್ಧವಂತರೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.
17 †
‡ಎಲ್ಲರ
ಾರಿಗೂ ಅಪ ಾರಕೆ್ಕ ಅಪ ಾರವನು್ನ
ಾಡಬೇಡಿರಿ.
15

ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ

ಾವುದು

ೌರವ ಾದದೊ್ದೕ ಯುಕ್ತ ಾದದೊ್ದೕ ಅದನೆ್ನೕ

ೕಚಿಸಿ
ಾಧ್ಯ ಾದರೆ ನಿಮಿ್ಮಂ ಾಗುವ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ §ಎಲ್ಲರ
19 ಪಿ್ರ ಯರೇ, ನೀವೇ ಮುಯಿ್ಯ ಗೆ ಮುಯಿ್ಯ
ತೀರಿಸದೆ ಶಿ ಸುವುದನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡಿರಿ.
ಾಕೆಂದರೆ *“ ‘ಮುಯಿ್ಯ ಗೆ ಮುಯಿ್ಯ
ತೀರಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ಾನೇ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು’ ಎಂದು ಕತರ್ನು
ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂಬು ಾಗಿ” ಬರೆದಿದೆ. 20 ಾ ಾದರೆ †“ನಿನ್ನ ವೈ ರಿ ಹಸಿದಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ
ಊಟಕೆ್ಕ ಬಡಿಸು; ಾ ಾರಿದ್ದರೆ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡು. ಹೀಗೆ ಾಡುವುದರಿಂದ
ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟಂ ಾಗುವುದು”‡. 21 ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ
ಸೋತುಹೋಗದೆ ಒಳೆ್ಳತನದಿಂದ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿರಿ.
18
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡಿರಿ.
ಸಂಗಡ ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರಿ.

13

ಅಧಿ ಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಬೋಧನೆ
1 *ಪ್ರ ತಿ ಮನುಷ ್ಯ ನು ತನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿರಲಿ.
ಾಕೆಂದರೆ †ದೇವರಿಂದ ಹೊರತು ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಅಧಿ ಾರವು ದೊರೆತಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇರುವ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಾದರೋ ದೇವರಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವರು. 2 ಆದುದರಿಂದ
ಅಧಿ ಾರಕೆ್ಕ ಎದುರುಬೀಳುವವನು ದೇವರ ನೇಮವನು್ನ ಎದುರಿಸು ಾ್ತನೆ.
3 ಕೆಟ್ಟಕೆಲಸ
ಎದುರಿಸುವವರು ಶಿ ಗೊಳ ಾಗುವರು.
ಾಡುವವನಿಗೆ
ಅಧಿಪತಿಯಿಂದ ಭಯವಿರುವುದೇ ಹೊರತು ಒಳೆ್ಳಕೆಲಸ ಾಡುವವನಿಗೆ ಭಯವೇನೂ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅಧಿ ಾರಿಗೆ ಭಯಪಡದೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುತಿ್ತೕ
ೕ
4
‡
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡು. ಆಗ ಆ ಅಧಿ ಾರಿಯೇ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹೊಗಳುವನು.
ಅವನು
ನಿನ್ನ ಹಿತಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ದೇವರ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಿದರೆ
ಭಯಪಡಬೇಕು. ಅವನು ಸುಮ್ಮ ನೆ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಅಧಿ ಾರದ ದಂಡವನು್ನ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ದೇವರ ಸೇವಕ ಾಗಿದು್ದ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುವವನಿಗೆ ದೇವರ ದಂಡನೆಯನು್ನ
ವಿಧಿಸು ಾ್ತನೆ. 5 ಆದ ಾರಣ ದಂಡನೆ ಾದೀತೆಂದು
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಮನ ಾ್ಸ ಗೆ
6 ಈ
ಒಪು ್ಪವಂತೆಯು ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿರು.
ಾರಣದಿಂದಲೇ ನೀವು
ಕಂ ಾಯವನು್ನ ಕೂಡ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ.
ಾಕೆಂದರೆ ಕಂ ಾಯ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸುವವರು
ದೇವರ ಸೇವಕ ಾಗಿದು್ದ ಆ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲಯೇ ನಿರತ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. 7 §ಅವರವರಿಗೆ
†
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12:17 2 ಕೊರಿ 8:21
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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 ್ರ ವೆ ಾ್ಲ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದಲೇ ನೆರವೇರುವುದು ಎಂಬ ಬೋಧನೆ
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಋಣವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾವ ಾಲವೂ
*ತನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವನು
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರ ಾರದು.
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 9 ಹೇಗೆಂದರೆ †“ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡ ಾರದು,
ನರಹತ್ಯ ಾಡ ಾರದು, ಕದಿಯ ಾರದು, ಪರರ ಸೊತ್ತನು್ನ ಆಶಿಸ ಾರದು.” ಈ
ದ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ‡“ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನು್ನ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕು”
8

ಎಂಬ ಒಂದೇ ಾತಿನಲಿ್ಲ ಅಡಕ ಾಗಿದೆ. 10 ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಮತೊ್ತಬ್ಬರಿಗೆ ಾವ ಕೇಡನೂ್ನ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. §ಆದ ಾರಣ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದಲೇ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ.
11 *ಈಗಿನ ಾಲವು ನಿದೆ್ದಯಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರತಕ್ಕ ಾಲವೆಂದು ಅರಿತು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಡಿರಿ. † ಾವು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ
ದಲು ನಂಬಿದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇದು್ದದಕಿ್ಕಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ

ವಿ ೕಚನೆಯ ಾಲವು ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದೆ. 12 ಇರುಳು ಬಹಳ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಕಳೆಯಿತು;
ಹಗಲು ಸಮೀಪ ಾಯಿತು. ಕತ್ತಲೆಗೆ ಅನುಗುಣ ಾದ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೆಳಕಿಗೆ
ಅನುಗುಣ ಾದ ‡ರಕ್ಷಣೆಯ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ. 13 §ದುಂ ೌತಣ
ಕುಡಿಕತನಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ,
ಾಮವಿ ಾಸ, ನಿಲರ್ಜಾ್ಜಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ *ಜಗಳ
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ ಗಳಲಿ್ಲ

ಾಗಲಿ

ಾಲ ಕಳೆಯದೆ ಹಗಲಿನಲಿ್ಲರ ತಕ್ಕ

ಾಗೆ

ಾನಸ್ಥ ಾಗಿ

†ದೇಹದ ಆಸೆಗಳನು್ನ ಪೂರೈ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಚಿಂತಿಸದೇ
ನಡೆದುಕೊ ್ಳೕಣ.
‡ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
14

14

ಇನೊ್ನಬ ್ಬರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡಬೇಡಿರಿ
1ಕೊರಿ 8-10
1 *ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃ ಢವಿಲ್ಲದವರನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಆದರೆ ಸಂದೇ ಾಸ್ಪದ ಾದ
2 ಒಬ್ಬ ನು
ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಾ ಾ್ವದ
ಾಡಬೇಡಿರಿ.
ಾವುದ ಾ್ನದರೂ
ತಿನ್ನಬಹುದೆಂದು ನಂಬು ಾ್ತನೆ; ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃ ಢವಿಲ್ಲದವನು ಾಯಿಪಲ್ಯ ಗಳನು್ನ
3 ತಿನು್ನವವನು
ಾತ್ರ ತಿನು್ನ ಾ್ತನೆ.
ತಿನ್ನದವನನು್ನ ಹೀನೈ ಸ ಾರದು;
ತಿನ್ನದವನು ತಿನು್ನವವನನು್ನ ದೋಷಿಯೆಂದು ಎಣಿಸ ಾರದು.
ದೇವರು
4
†ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನ ಸೇವಕನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಇಬ್ಬರನೂ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ?
ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು
ಾರು? ಅವನು ನಿದೋರ್ಷಿ ಾಗಿ ನಿಂತರೂ,
*
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ದೋಷಿ ಾಗಿ ಬಿದ್ದರೂ ಅದು ಅವನ ಯಜ ಾನನಿಗೇ ಸೇರಿದು್ದ.
ಅವನು
ನಿದೊರ್ಷಿ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸಲ್ಪಡುವನು; ಅವನನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಕೆ್ಕ ಕತರ್ನು ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
5 ‡ಒಬ್ಬ ನು ಒಂದು ದಿನಕಿ್ಕಂತ ಮತೊ್ತಂದು ದಿನವನು್ನ ವಿಶೇಷವೆಂದೆಣಿಸು ಾ್ತನೆ;
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು ಎ ಾ್ಲ ದಿನಗಳನೂ್ನ ವಿಶೇಷವೆಂದೆಣಿಸು ಾ್ತನೆ; §ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತನ್ನ
ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಚಂಚಲಪಡದೆ ದೃ ಢ ಾ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
ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಸತು್ತ ಜೀವಿತ ಾದನು. 10 ತಿನ್ನದವನೇ, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ನೀನು ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದೇನು? ತಿನು್ನವವನೇ, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ನೀನು
ಹೀನೈ ಸುವುದೇನು? * ಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಾ್ಯ ಾಸನದ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು.
11 ಪವಿತ್ರ ಾಸ್ತ ದಲಿ್ಲ: †“ ಾನು ಜೀವಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ
್ರ
ಣ ಾಲೂರುವನು.
ಪ್ರ ತಿ
ಂದು
ಾಲಿಗೆಯೂ ನನ್ನ ನು್ನ ದೇವರೆಂದು
ಆರಿಕೆ ಾಡುವರು ಎಂದು ಕತರ್ನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. 12 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
‡ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ತನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಉತ್ತರಕೊಡಬೇಕು.
13 ಆದ ಾರಣ, ಇನು್ನ ಮೇಲೆ §ಒಬ್ಬರ ವಿಷಯದಲೊ್ಲಬ ್ಬರು ತೀಪುರ್ ಾಡದೆ ಇರೋಣ.
ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಸಹೋದರನ ಎದುರಿಗೆ ಅಡಿ್ಡಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಅಡೆತಡೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ
14 *
ಾಕ ಾರದೆಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಾವ ಪ ಾಥರ್ವೂ ಸ್ವತಃ
ಅಶುದ್ಧ ಾದದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ದೃ ಢ ಾಗಿ
ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ; ಆದರೆ † ಾವು ಾದರೂ ಒಂದು ಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ಅಶುದ್ಧವೆಂದು

ಒಬ್ಬ ನು ಾವಿಸಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರಲಿ.
15 ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಆ ಾರದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ
ನೋವುಂಟಾದರೆ ನೀನು ಪಿ್ರ ೕತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆಯುವವನಲ್ಲ.
ಾವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನು
ಾ್ರ ಣಕೊಟ್ಟ ನೋ ‡ಅವನನು್ನ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ ಆ ಾರದ ನಿಮಿತ್ತ
ಕೆಡಿಸ ಾರದು. 16 ನಿಮಗಿರುವ ಉತ್ತಮ ಕ್ರ ಮಗಳು ದೂಷಣೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ಾಗ ಾರದು.
17
ಾಕೆಂದರೆ ತಿನು್ನವುದೂ, ಕುಡಿಯುವುದೂ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವಲ್ಲ §ನೀತಿಯೂ,
*ಸ ಾ ಾನವೂ, ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂ ಾಗುವ ಆನಂದವೂ ಆಗಿದೆ. 18 ಈ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸೇವೆಯನು್ನ
‡
†
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ಾಡುವವನು ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವವನೂ, ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ
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ಾ. 14:20

§

‡

14:12 ಮ ಾ್ತ

ಾ. 14:2; 20

14:17 1 ಕೊರಿ 6:9
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ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡುವವನೂ ಆಗಿರಲಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು †ಸ ಾ ಾನಕೂ್ಕ,
ಪರಸ್ಪರ ಭಕಿ್ತವ ೃ ದಿ್ಧಗೂ ಅನುಕೂಲ ಾಗಿರುವಂಥವುಗಳನು್ನ
ಾಧಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ.
20 ‡ದೇವರು ಕಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ ನೀನು ಆ ಾರದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಕೆಡವಬೇಡ.
§ಎ ಾ್ಲ
ಪ ಾಥರ್ಗಳೂ ಶುದ್ಧವೇ; *ಆದರೆ ತಿಂದು ಮತೊ್ತಬ ್ಬರಿಗೆ ವಿಘ್ನವನು್ನಂಟು ಾಡುವುದು
19

21
ಕೆಟ್ಟದು್ದ.
ಾಂಸ ತಿನು್ನವುದ ಾ್ನ ಗಲಿ,
ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿಯುವು ಾಗಲಿ,
ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಅಡಿ್ಡಯನು್ನಂಟು ಾಡುವ ಬೇರೆ
ಾವುದ ಾ್ನ ಗಲಿ
22 ನಿನಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯು ದೇವರಿಗೆ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದೇ ಒಳೆ್ಳಯದು.
ಾತ್ರ
†
ಗೋಚರ ಾಗಿ ಅದು ನಿನ್ನ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ
ಾತ್ರ ಇರಲಿ.
ಾನು ಒಪಿ್ಪದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
23 ಸಂಶಯಪಟು್ಟ ಊಟ ಾಡುವವನು
ಸಂಶಯ ಪಡದವನೇ ಧನ್ಯ ನು.
ಸಂಶಯದಿಂದ ತಿನು್ನವ ಾರಣ ತನ್ನ ಊಟದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ
ದೋಷಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ‡ನಂಬಿಕೆಯ ಆ ಾರವಿಲ್ಲದಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಾಪವೇ ಆಗಿದೆ.

15

ನೆರೆಯವನ ಹಿತವನೂ್ನ ಬಯಸುವವ ಾಗು
1 *ದೃ ಢ ಾದ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾದ
ಾವು ಬಲಹೀನ ಾದವರ

2

ಾರಗಳನು್ನ
†ನಮ್ಮಲಿ್ಲ

ಹೊರುವುದಲ್ಲದೆ ಅದರಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಾವೇ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನ ಹಿತವನೂ್ನ, ಭಕಿ್ತವ ೃ ದಿ್ಧಯನೂ್ನ ಅಪೇ ಸುವವ ಾಗಿ
ಅವನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸಬೇಕು. 3 ಾಕೆಂದರೆ ‡ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಸಹ ತನ್ನ ಹಿತ ಾ್ಕಗಿ ಚಿಂತಿಸಲಿಲ್ಲ.
§“ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ನು್ನ ದೂಷಿಸಿದವರ ದೂಷಣೆಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೂ ಬಂದವು” ಎಂದು
ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ. 4 *ಈ
ದಲು ಬರೆದದೆ್ದ ಾ್ಲ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
ಾವು ಓದಿ ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತವನೂ್ನ, ಆದರಣೆಯನೂ್ನ ಹೊಂದಿ ರಕ್ಷಣೆಯ
ನಿರೀ ಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರುವಂತೆ ಆ ಾಸ್ತ ್ರ ಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ ್ಟ ವು. 5 ಆ ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತವನೂ್ನ,
ಆದರಣೆಯನೂ್ನ ಕೊಡುವ ದೇವರು ನೀವು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ †ಒಂದೇ

ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ. 6 ಹೀಗೆ ನೀವು ಏಕಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ
ಒಕೊ್ಕರಳಿನಿಂದ ‡ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡುವಿರಿ. 7 ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ನೀವು ಸಹ
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿರಿ. 8
ಾಕೆಂದರೆ
§ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಉಂಟಾದ *ದೇವರ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸಿ ಆತನ
ಸತ್ಯ ವನು್ನ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸುನ್ನತಿಯೆಂಬ ಸಂ ಾ್ಕರಕೆ್ಕ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದೂ,
9 †ಅನ್ಯ ಜನರು ದೇವರನು್ನ ಆತನ ದಯೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಕೊಂ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ
ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇದಕೆ್ಕ ಸರಿ
†
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ಬರೆದಿದೆ, ‡“ಈ ಾರಣದಿಂದ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು; ನಿನ್ನ
ಾಮವನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವೆನು” ಎಂದೂ, 10 ಇನೊ್ನಮೆ ್ಮ, §“ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳಿ ಾ

ದೇವರ ಜನರೊಡನೆ ಉ ಾ್ಲಸಪಡಿರಿ” ಎಂದೂ, 11 ಮತೊ್ತಮೆ ್ಮ, *“ಸವರ್ಜ ಾಂಗಗಳೇ,
ಕತರ್ನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ, ಸಮಸ್ತಪ ್ರ ಜೆಗಳು ಆತನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಲಿ” ಎಂದೂ
12 †ಮತೊ್ತಮೆ ್ಮ, ಯೆ ಾಯನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ‡“ಇಷಯನ
ಬರೆದದೆ.
ವಂಶಸ್ಥನೂ ಅಂದರೆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಆಳತಕ್ಕವನು ಬರು ಾ್ತನೆ. §ಜ ಾಂಗಗಳು
ಆತನನು್ನ ನಿರೀ ಸುತಿ್ತರುವರು.” 13 ನಿರೀ ಯನು್ನ ಕೊಡುವ ದೇವರು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ
ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಸಮೃ ದ್ಧ ಾದ ನಿರೀ ಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಂಬುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ
*ಸಂತೋಷವನೂ್ನ ಮನ ಾ್ಯಂತಿಯನೂ್ನ ನಿಮಗೆ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿ ದಯ ಾಲಿಸಲಿ್ಲ,
ನೀವು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಲಿ್ಲ ಬಲಗೊಂಡವ ಾಗಿ
ಹೊಂದುವಂತೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಲಿ.

ನಿರೀ ಯಲಿ್ಲ

ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಯನು್ನ

ೌಲನು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಸಂ ೕಪ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಾನು ರೋ ಾಪುರಕೆ್ಕ
ಬರಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವನು್ನ ಸೂಚಿಸಿ ಸಭೆಯವರ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ
14 ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ,
ನೀವಂತೂ ಒಳೆ್ಳತನದಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿದು್ದ,
ಸಕಲ
ಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿಯೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬುದಿ್ಧಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ
ಶಕ್ತ ಾಗಿಯೂ ಇದಿ್ದೕರೆಂದು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೃ ಢ ಾಗಿ ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ. 15-16 ಆದರೂ
ಪಿ್ರ ಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೆನಪಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕೆಲ ಂದು ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚದ
ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾಕೆಂದರೆ † ಾನು ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಯೇಸು
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸೇವಕ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ದೇವರ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಯಿತು. ಾನು ದೇವರ
ಸು ಾ ಾರ್ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಜಕ ಸೇವೆ ಎಂಬಂತೆ ನಡಿಸಿ ‡ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪರ್ಕ ಾಗುವಂತೆ ಯತಿ್ನ ಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 17 ದೇವರ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಾರಣವುಂಟು 18 ಕಿ್ರ ಸ್ತನು
ಅನ್ಯ ಜನಗಳನು್ನ ತನಗೆ ಅಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ
ಾತಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಕಿ್ರ ಯೆಯಲಿ್ಲಯೂ, §ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳ, ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳ ಬಲದಿಂದಲೂ,

ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಬಲದಿಂದಲೂ
ಾಡಿಸಿದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾವ
ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಧೈ ಯರ್ ಾಲದು. 19 ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮ್
ದಲುಗೊಂಡು *ಇಲು್ಲರಿಕ ಸೀಮೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರ ಾಣಿಸಿ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸು ಾತೆರ್ಯ
ಾರೋಣವನು್ನ ಪೂರೈ ಸಿದೆ್ದೕನೆ. 20 †ಮತೊ್ತಬ ್ಬರು ಾಕಿದ ಅಸಿ್ತ ಾರದ ಮೇಲೆ

ಕಟ್ಟ ಾರದೆಂದು ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ತೀ ಾರ್ನಿಸಿ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಹೆಸರನು್ನ ತಿಳಿಸಿದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಾನು
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬು ಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯ ಾಡಿಕೊಂಡೆನು. 21 ‡“ ಾರಿಗೆ
ಆತನ ಸ ಾಚಾರ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವರೇ ಆತನನು್ನ ನೋಡುವರು.
ಾರು
‡
†
*
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ಆತನ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವರು ಆತನನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
22 ಈ
ಾರಣದಿಂದ §ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಅನೇ ಾವತಿರ್
23 ಆದರೆ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಈ
ಅಡೆತಡೆಗ ಾದವು.
ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ 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 ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಸಂತೋಷ ಾಗಿ ಸಮಯಕಳೆದ ನಂತರ ನೀವು ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ನನ್ನ ನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಿರೆಂದು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ. 25 †ಆದರೆ ಈಗ ಾನು ದೇವಜನರಿಗೆ
26
ಸೇವೆಸಲಿ್ಲಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಾಕೆಂದರೆ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ದೇವಜನರೊಳಗೆ ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣದ
ಸ ಾಯವನು್ನ
ಾಡಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ‡ಮಕೆದೋನ್ಯ, ಅ ಾಯ ಸೀಮೆಗಳವರು
ಇಷ್ಟಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. 27 ಇದನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಇವರು ಇಷ್ಟ ಪಟಿ್ಟದ್ದಲ್ಲದೆ ಇವರು ಅವರ
ಹಂಗಿನವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಅನ್ಯ ಜನರು ಅವರ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಾದ ಸಂಪತಿ್ತಗೆ
ಾಲು ಾರ ಾದ ಮೇಲೆ §ಲೋಕಸಂಬಂಧ ಾದ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ
28
ಾಡುವ ಹಂಗಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದರಲ್ಲವೇ.
ಾನು ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು
ಈ ಪಿ್ರ ೕತಿಯ ಫಲವನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯವರ ವಶಕೆ್ಕ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ
ನಿಮ್ಮ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಸೆ್ಪೕನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುವೆನು. 29 ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬರು ಾಗ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂ ಾಗುವ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ಹೇರಳ ಾಗಿ ತರುವೆನೆಂದು ಬಲೆ್ಲ ನು.
30 ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ನನಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಮುಂದೆ
ಾಡುವ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬಲ ಾಗಿ ವಿ ಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ *ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂ ಾಗುವ ಪಿ್ರ ೕತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
31 ದೇವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಯೂ ಾಯದಲಿ್ಲರುವ ಅವಿಧೇಯರ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ಕೈ ಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೋಸ್ಕರ
ಾನು
ಾಡುವಂಥ
ಈ ಧಮರ್ ಾಯರ್ವು ಅಲಿ್ಲರುವ ದೇವಜನರಿಗೆ ಹಿತಕರ ಾಗಿ ತೋರಬೇಕೆಂತಲೂ
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ. 32 ಹೀಗೆ ಾನು ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಆನಂದವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ವಿ ಾ್ರಂತಿಹೊಂದ ಾಗುವುದು. 33 † ಾಂತಿ ಾಯಕ ಾದ
ದೇವರು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಆಮೆನ್.

16

ಶಿಫಾರಸೂ, ವಂದನೆಗಳೂ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೂ
1 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ
ಾದ
ಯಿಬೆಯನು್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರಿ. ಆಕೆಯು *ಕೆಂಖೆ್ರ ಯ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ
ಸೇವಕಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ; 2 ನೀವು ಆಕೆಯನು್ನ ದೇವಜನರಿಗೆ ತಕ್ಕ
ಾಗೆ ಕತರ್ನ
§
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ಶಿಷ ್ಯಳೆಂದು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಆಕೆಗೆ
ಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ
ೕ
ಅದರಲಿ್ಲ ಸ ಾಯವನು್ನ
ಾಡಿರಿ.
ಆಕೆಯು ನನಗೂ ಮತು್ತ ಅನೇಕರಿಗೂ
ಸ ಾಯ ಾಡಿದವಳು. 3 ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ತೆಕೆಲಸದವ ಾದ
†ಪಿ್ರ ಸಿ ್ಕಲ್ಲಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಅಕಿ್ವಲನಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ. 4 ಅವರು ನನ್ನ
ಾ್ರ ಣದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಾ್ರ ಣಗಳನು್ನ ಅ ಾಯಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಾನು
ಾತ್ರ ವೇ ಅಲ್ಲ, ಅನ್ಯ ಜನರ ಸಭೆಗಳವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಉಪ ಾರವನು್ನ
ಸ್ಮರಿಸು ಾ್ತರೆ. 5 ‡ಅವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುವ ಸಭೆಗೆ ಸಹ ನನ್ನ ವಂದನೆಯನು್ನ

ತಿಳಿಸಿರಿ. ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೆ ಪ್ರ ಥಮಫಲ ಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯ ಾದ
ಎಫೈ ನೆತನಿಗೆ ವಂದನೆ. 6 ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬಹು ಶ್ರ ಮೆಪಟ್ಟ ಮರಿಯಳಿಗೆ ವಂದನೆ.
7 ನನ್ನ ಸ್ವಜನರೂ
ಾಗೂ
ತೆ ಸೆರೆಯವರೂ ಆಗಿರುವ ಅಂದೊ್ರ ೕನಿಕನಿಗೂ,
ಯೂನ್ಯ ನಿಗೂ ವಂದನೆ; ಅವರು ಅ ಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರಲ್ಲದೆ, ನನಗಿಂತ
ದಲೇ ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ನಂಬಿದವರೂ ಆಗಿದ್ದರು. 8 ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯ ಾದ
ಅಂಪಿ್ಲ ಾತನಿಗೆ ವಂದನೆ. 9 ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ
ತೆ ಕೆಲಸದವ ಾದ
10 ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಉ ಾರ್ನನಿಗೂ, ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯ ಾದ ಾ್ತಖುನಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು.
ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಗೆ ಾತ್ರ ಾದ ಅಪೆಲ್ಲನಿಗೆ ವಂದನೆ.
ಅರಿಸೊ್ತಬೂಲನ
11 ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕ ಾದ ಹೆರೂಡಿ
ಮನೆಯವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು.
ೕನನಿಗೆ
ವಂದನೆ.
ಾಕಿರ್ಸ್ಸ ನ ಮನೆಯವರೊಳಗೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ನಂಬಿದವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು.
12 ಕತರ್ನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ
ಾಸಪಟ್ಟ ವ ಾದ ತು್ರ ಫೆ ೖ ನಳಿಗೂ, ತು್ರ ೕಸಳಗೂ
ವಂದನೆಗಳು.
ಕತರ್ನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಸಪಟಿ್ಟರುವ ಪಿ್ರ ಯ
13 ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ ್ಟ ವ ಾದ ರೂಫನಿಗೂ,
ಪೆಸೀರ್ಸಳಿಗೆ ವಂದನೆ.
ನನಗೆ ಾಯಿಯಂತಿರುವ ಅವನ ಾಯಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. 14 ಅಸುಂಕಿ್ರ ತನಿಗೂ,
ಪೆ್ಲಗೋನನಿಗೂ,
ಹೆಮೇರ್ಯನಿಗೂ,
ಪತೊ್ರ ೕಬನಿಗೂ,
ಹೆ ಾರ್ನನಿಗೂ,
15
ಅವರೊಂದಿಗಿರುವ ಸಹೋದರರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು.
ಫಿಲೊಲೊಗನಿಗೂ,
ಯೂಲ್ಯಳಿಗೂ, ನೇಯರ್ನಿಗೂ, ಅವನ ತಂಗಿಗೂ, ಒಲುಂಪನಿಗೂ, ಇವರೊಂದಿಗಿರುವ
ದೇವಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. 16 §ಪವಿತ್ರ ಾದ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು
ವಂದಿಸಿರಿ. ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ವಂದಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಕೊನೆಯ ಾತುಗಳು
ಪಿ್ರ ಯರೇ, ನೀವು ಹೊಂದಿದ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಭೇದಗಳನೂ್ನ,
ವಿಘ್ನ ಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಉಂಟು ಾಡುವವರನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೂರ
ಹೋಗಿರಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 18 ಅಂಥವರು ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡದೆ *ತಮ್ಮ ಹೊಟೆ್ಟಯ ಸೇವೆಯನೆ್ನೕ
ಾಡುವವ ಾಗಿ
ನಯದ ನುಡಿಗಳಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಹೊಗಳಿಕೆಯ
ಾತುಗಳಿಂದಲೂ ನಿಷ ್ಕಪಟಿಗಳ
19 †ನಿಮ್ಮ ವಿಧೇಯತ್ವವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾದದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆನಂದಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ‡ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
17

ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ
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§ ಾಂತಿ ಾಯಕ ಾದ ದೇವರು ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ
ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
*ಸೈ ಾನನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಾಕಿ ತುಳಿದು ಜಜಿ್ಜಬಿಡುವನು. †ನಮ್ಮ
ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಕೃ ಪೆಯು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ. 21 ನನ್ನ
ತೆಕೆಲಸದವ ಾದ
‡ತಿ ಥೆಯನೂ, ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕ ಾದ ಲೂಕ್ಯ ನೂ,
ಾಸೋನನೂ ಮತು್ತ
20

ಸೋಸಿಪತ್ರ ನೂ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ 22 §ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದ
ತೆತ್ಯ ರ್ನೆಂಬ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ವಂದಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 23 ನನಗೂ ಮತು್ತ ಸಮಸ್ತ
ಸಭೆಗೂ ಅತಿಥಿಸ ಾ್ಕರವನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತರುವ * ಾಯನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ವಂದಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಖಜಾನೆಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿರುವ †ಎರಸ್ತನೂ, ಸಹೋದರ ಾದ
ಕ್ವತರ್ನೂ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
ಕೃ ಪೆಯ ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ. ಆಮೆನ್.
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ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನ

ದೇವಸೊ್ತೕತ್ರ ವಚನವು
ಾದಿಯಿಂದ ‡ಗುಪ್ತ ಾಗಿದ್ದ ಮಮರ್ವು ಈಗ ಪ್ರ ಾಶಕೆ್ಕ ಬಂದು ನಿತ್ಯ ಾದ
ದೇವರ ಅಪ್ಪ ಣೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾಸ್ತ ್ರ ಗಳ ಮೂಲಕ ಅನ್ಯ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ
§ನಂಬಿಕೆಯೆಂಬ ವಿಧೇಯತ್ವವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
25-26 ಅ

ಪೂವರ್ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ ಮರೆ ಾಗಿದು್ದ ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹದೂ್ದ, ಈ
ಮಮರ್ಕೆ್ಕ ಅನು ಾರ ಎಂದರೆ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾದಂಥ
ಾಗೂ
* ಾನು
ಾರುವಂಥ ಸು ಾತೆರ್ಗನು ಾರ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವ, 27 † ಾನನಿಧಿ ಾದ ಒಬ್ಬ ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ
ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.

§

16:20 ರೋ

ಾ. 15:33

*

16:20 ಆದಿ 3:15; ಲೂಕ 10:17-19

20 ನೆಯ ವಚನದ ಕಡೆ ಾಗವಿಲ್ಲ; ಆದರೆ 24 ನೆಯ ವಚನವಿದೆ.
ಕೊರಿ 16:21

*

16:23 1 ಕೊರಿ 1:14

1:9; 3:35; 6:19; ಕೊಲೊ 1:26,27

†

16:27 1 ತಿ

. 1:17; 6:16

§

†

‡

16:23 ಅ. ಕೃ. 19:22

16:25-26 ರೋ

†

16:20

ಾ. 1:5

ಾ್ರ ಚೀನ ಪತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ

§ 16:22 1
‡ 16:25-26 1 ಕೊರಿ 2:1; ಎಫೆ
* 16:25-26 ರೋ ಾ. 2:16

16:21 ಅ. ಕೃ. 16:1

ರೋ

ಾಪುರದವರಿಗೆ 16:27
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ರೋ

ಾಪುರದವರಿಗೆ 16:27

1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ೌಲನನು್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಎಂದು ಗುರುತಿಸ ಾಗಿದೆ (1 ಕೊರಿ 1:1-2;
16:21), ಇದು ೌಲನ ಪತಿ್ರಕೆ ಎಂದೂ ಸಹ ಅರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ೌಲನು ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ
ಇ ಾ್ದಗ ಅಥ ಾ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ
ದಲೇ, 1 ಕೊರಿಂಥ ಪತಿ್ರಕೆಗಿಂತ
ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ೌಲನು ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಪತಿ್ರಕೆ
ಂದನು್ನ ಬರೆದಿದ್ದನು (5:1011) ಮತು್ತ ಕೊರಿಂಥದವರು ಆ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ತ ಾ್ಪ ಗಿ ಅಥೈ ರ್ಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತು್ತ
ದುರದೃ ಷ ್ಟ ವ ಾತ್ ಆ ಪತಿ್ರಕೆಯು ಇನಿ್ನಲ್ಲ. ಈ “ಹಿಂದಿನ ಪತಿ್ರಕೆಯ” (ಇದನು್ನ
ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರೀತಿ) ವಿಷಯಗಳು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಾದರೂ, ಬಹುಶಃ
ಈ ಹಿಂದಿನ ಪತಿ್ರಕೆಗೆ ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯವರು ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದ, ಕೊರಿಂಥ
ಸಭೆಯಿಂದ ೌಲನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಪತಿ್ರಕೆಗೆ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ
ದಲನೆಯ
ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ ಾಗಿದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 55-56 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಎಫೆಸದಿಂದ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ (1 ಕೊರಿ 16:8).
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಉದೆ್ದೕಶಿತ ಓದುಗರು “ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲರುವ
ದೇವರ ಸಭೆಯ” ಸದಸ್ಯ ಾಗಿದ್ದರು. (1 ಕೊರಿ 1:2), “ಕತರ್ ಾಗಿರುವ ಯೇಸು
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಾಮಸ್ಮರಣೆಯನು್ನ ಾಡುವವರೆಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ” ಸಹ ತನ್ನ ಉದೆ್ದೕಶಿತ
ಓದುಗರು ಎಂದು ೌಲನು ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ (1:2).
ಉದೆ್ದೕಶ
ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸಿ್ಥತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಹಲ ಾರು ಮೂಲಗಳಿಂದ ೌಲನಿಗೆ
ಾಹಿತಿ ದೊರಕಿತು. ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆಯುವ ಅವನ ಉದೆ್ದೕಶವೇನೆಂದರೆ
ಸಭೆಯವರನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಲು ಮತು್ತ ಅದರ
ೌಬರ್ಲ್ಯ ದ
ೕತ್ರ ವನು್ನ
ಪುನಃ ಾ್ಥಪಿಸಲು, ವಿಭಜನೆಯಂತಹ ತ ಾ್ಪದ ನಡವಳಿಕೆಗಳನು್ನ (1 ಕೊರಿ
1:10-4:21), ಪುನರು ಾ್ಥನದ ಬಗೆಗಿನ ಸುಳು್ಳ ಬೋಧನೆಯನು್ನ (1 ಕೊರಿ
15), ಅನೈ ತಿಕತೆಯನು್ನ (1 ಕೊರಿ 5, 6:12-20), ಮತು್ತ ಕತರ್ನ ಭೋಜನದ
ದುಬರ್ಳಕೆಯನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲು (1 ಕೊರಿ 11:17-34). ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯು
ವರಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದಂಥ ಸಭೆ ಾಗಿತು್ತ (1:4-7) ಆದರೆ ಅಪಕ್ವ ಾದದು್ದ
ಮತು್ತ ಆ ಾ್ಯ ತಿ್ಮಕವಲ್ಲದು ಆಗಿತು್ತ (3:1-4), ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ಸಭೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಾಪದ ಸಮಸೆ್ಯಯನು್ನ ಹೇಗೆ ನಿವರ್ಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರ ಮುಖ
ಾದರಿಯನು್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನು. ಾಂಧವ್ಯ ವಿಭಜನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ
ಅನೈ ತಿಕತೆಯನು್ನ ನಿಲರ್ಕ್ಷ ್ಯ ಾಡದೆ, ಅವನು ಆ ಸಮಸೆ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಬರೆದನು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ

1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 1:1
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1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 1:10

ವಿ ಾ್ವ ಸಿಯ ನಡವಳಿಕೆ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಪೀಠಿಕೆ — 1:1-9
2. ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ವಿಭಜನೆ — 1:10-4:21
3. ನೈ ತಿಕತೆ ಮತು್ತ ನೈ ತಿಕ ಾದ ಘಷರ್ಣೆ — 5:1-6:20
4. ಮದುವೆಯ ತತ್ವ ಗಳು — 7:1-40
5. ಅ ಸ್ತಲಿಕ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯ — 8:1-11:1
6. ಆ ಾಧನೆಯ ಕುರಿ ಾದ ಆದೇಶಗಳು — 11:2-34
7. ಆ ಾ್ಯ ತಿ್ಮಕ ವರಗಳು — 12:1-14:40
8. ಪುನರು ಾ್ಥನದ ಕುರಿ ಾದ ಸಿ ಾ್ಧಂತ — 15:1-16:24
ಪೀಠಿಕೆ
*ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ †ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ
ೌಲನೂ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ ‡ಸೊಸೆ್ಥನನೂ, 2 ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲ ನ ದೇವರ
ಸಭೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠತ ಾದವರಿಗೂ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಲು
ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ವರಿಗೂ, §ನಮ್ಮ ಮತು್ತ ಅವರ ಕತರ್ ಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
1

ಾಮಸ್ಮರಣೆಯನು್ನ ಾಡುವವರೆಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೆಯುವುದು ಏನೆಂದರೆ,
ಾಗಿರುವ ದೇವರಿಂದಲೂ ಾಗೂ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದಲೂ
ನಿಮಗೆ ಕೃ ಪೆಯೂ, ಾಂತಿಯೂ ಉಂಟಾಗಲಿ.
3 *ನಮ್ಮ ತಂದೆ

ೌಲನು ಸಭೆಯವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಾಡಿದ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದ ಕೃ ಪೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಾನು
ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ †ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 5 ಆತನು ಎ ಾ್ಲ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೂ, ಎ ಾ್ಲ ನುಡಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಎ ಾ್ಲ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
6 ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಕುರಿ ಾದ
ಸಮೃ ದಿ್ಧಯುಳ್ಳವರ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಾ ಯು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ದೃ ಢ ಾಗಿರುವ ಾಗೆಯೇ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸಮೃ ದಿ್ಧಯುಳ್ಳವರ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
7 ‡ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನು್ನ ನೀವು ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ
4 ಕಿ್ರ ಸ್ತ

ಇರುವುದರಿಂದ ಆತಿ್ಮೕಕ ಕೃ ಾವರದ ಕೊರತೆಯೂ ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ, 8 ನಮ್ಮ
ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿರಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿರುವಂತೆ ಆತನು
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ §ಕಡೆಯವರೆಗೂ ದೃ ಢಪಡಿಸುವನು. 9 *ತನ್ನ ಮಗನೂ ಾಗೂ ನಮ್ಮ
ಕತರ್ ಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಅನೊ್ಯ ೕನ್ಯ ತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆದ ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನು.

ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಉಂಟಾದ ಬೇಧಗಳು (1:10, 4:20)
ಪಿ್ರ ಯರೇ,
ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಹೊಂ ಾಣಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು,
†
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಭಿನ್ನತೆಗಳಿರ ಾರದೆಂದು, ನೀವು ಒಂದೇ ಮನಸೂ್ಸ ಮತು್ತ ಒಂದೇ
ಉದೆ್ದೕಶವುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ಐಕ್ಯ ತೆಯಿಂದಿರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು
10

*

1:1 2 ಕೊರಿ 1:1; ಎಫೆ 1:1; ಕೊಲೊ 1:1; 2 ತಿ

18:17

§

1:2 ಅವರಿಗೂ

8:19; ಫಿಲಿ. 3:20; ಇಬಿ್ರ. 9:28
1 ಕೊರಿ 11:18

*
§

1:3 ರೋ

. 1:1
ಾ. 1:7

†
†

1:1 ರೋ

1:4 ರೋ

1:8 ಫಿಲಿ. 1:6; 1 ಥೆಸ. 3:13

*

ಾ. 1:1

ಾ. 1:8

1:9 1

‡
‡

1:1 ಅ. ಕೃ.

1:7 ರೋ

ೕ ಾ 1:3

†

ಾ.

1:10

1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 1:11
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1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 1:25

11

ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ

ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಭಿ ಾ್ನಭಿ ಾ್ರ ಯಗಳು ‡ಜಗಳಗಳುಂಟೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಖೊ್ಲೕಯೆಯ ಜನರಿಂದ ನನಗೆ
ತಿಳಿದು ಬಂದಿತು. 12 ಹೀ ಾಗಿ ಾನಿದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ನಿ ್ಮಳಗೆ ಕೆಲವರು,
“ ಾನು ೌಲನವನು,” ಇಲ್ಲವೆ, “ ಾನು ಅ ಲೊ್ಲೕಸನವನು,” ಅಥ ಾ, “ ಾನು
ಕೇಫನವನು,” ಇಲ್ಲವೆ, ಾನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನವನು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನಂತೆ. 13 ಕಿ್ರ ಸ್ತನು
ವಿ ಾಗಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದನೋ? ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿದವನು ೌಲನೋ? ೌಲನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನೀವು ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರೋ? 14 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ §ಕಿ್ರ ಸ ್ಪ ನಿಗೂ
ಮತು್ತ * ಾಯನಿಗೂ ಹೊರ ಾಗಿ ಮ ಾ್ತರಿಗೂ ಾನು ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
15 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರೆಂದು ಾರೂ
ಹೇಳ ಾರರು. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 16 ಇದಲ್ಲದೆ †ಸೆ್ತಫನನ
ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಹ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ ಇದನು್ನ ಹೊರತು ಇ ಾ್ನರಿಗೂ ಾನು
17 ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿದಂತೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ.
ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ ಆದರೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾರುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ.
‡
ಅದನು್ನ ಮನುಷ ್ಯ ಾನದ
ಾತುಗಳಿಂದ ಾರಬೇಕೆಂದು ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ;
ಾಗೆ
ಾರಿದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯ ಶಕಿ್ತಯು
ಾತಿನ ಚತುರತೆಯಿಂದ ನಿರಥರ್ಕ ಾಗಿ
ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಮನುಷ ್ಯ ಾನಕೆ್ಕ ಅನು ಾರ ಾದದ್ದಲ್ಲ
ಸಂದೇಶವು § ಾಶನದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಹುಚು್ಚತನ ಾಗಿದೆ,
ಆದರೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವ ನಮಗೆ ಇದು *ದೇವರ ಶಕಿ್ತ ಾಗಿದೆ.
19 †“ ಾನಿಗಳ
ಾನವನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವೆನು, ವಿವೇಕಿಗಳ ವಿವೇಕವನು್ನ
18 ಶಿಲುಬೆಯ

ವಿಫಲಗೊಳಿಸುವೆನು.” ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ. 20 ಾನಿಯು ಎಲಿ್ಲ? ವಿ ಾ್ವಂಸನು
ಎಲಿ್ಲ? ಇಹಲೋಕದ ತಕರ್ ಾದಿ ಎಲಿ್ಲ? ‡ದೇವರು ಇಹಲೋಕದ ಾನವನು್ನ
ಮೂಖರ್ತನ ಾಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನಲ್ಲವೇ? 21 ಲೋಕವು ತನ್ನ ಾನದಿಂದ ದೇವರನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದ; ಮೂಖರ್ತನವೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯ
ಮೂಲಕ ನಂಬುವವರನು್ನ ರ ಸುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಹಿತವೆಂದು ತೋರಿತು.
22 §ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತರೆ,
ಗಿ್ರ ೕಕರು
ಾನವನು್ನ
ಹುಡುಕು ಾ್ತರೆ; 23 ಾ ಾದರೋ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಲ್ಪಟ ್ಟ ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಾರುತೆ್ತೕವೆ; ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಸಂದೇಶವು *ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ ವಿಘ್ನವೂ ಮತು್ತ ಗಿ್ರ ೕಕರಿಗೆ ಮೂಖರ್ತನವೂ ಆಗಿದೆ.
24 ಆದರೆ ದೇವರಿಂದ ಕರಿಸಿಕೊಂಡವ ಾದ ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿ ಾಗಲಿ, ಗಿ್ರ ೕಕರಿ ಾಗಲಿ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನೇ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯೂ ಮತು್ತ ದೇವರ ಾನವೂ ಆಗಿರು ಾತನೆಂದು ಾವು
ಾರುತೆ್ತೕವೆ. 25 ದೇವರ ಬುದಿ್ಧಹೀನತೆಯು ಮನುಷ ್ಯರ ಾನಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದದು್ದ,
ದೇವರ ಬಲಹೀನತೆಯು ಮನುಷ ್ಯರ ಬಲಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶಕಿ್ತಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿದೆ.
‡
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1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 2:9

26

ಸಹೋದರರೇ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆ ಾಗ ನೀವು ಹೇಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು
ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. ಮನುಷ ್ಯರ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ನಿ ್ಮಳಗೆ ಾನಿಗಳೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲಲ್ಲ,
†ಪ್ರ ಬಲರೂ ಅನೇಕರಿರಲಿಲ್ಲ, ಕುಲೀನರೂ ಅನೇಕರಿರಲಿಲ್ಲ. 27 ‡ದೇವರು ಾನಿಗಳನು್ನ

ಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಲೋಕದ ಬುದಿ್ಧಹೀನರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು; §ದೇವರು
ಬಲಿಷ್ಠರನು್ನ ಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಲೋಕದ ಅಶಕ್ತರನು್ನ, ಬಲಹೀನರನು್ನ
28 ದೇವರು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಕೀ ಾದವರನೂ್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಾಗೂ
ಅಸಡೆ್ಡ ಾದವರನೂ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲದೆ *ಗಣ್ಯರನು್ನ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಗಣನೆಗೆ ಾರದವರನು್ನ, ನಿಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 29 †ಹೀಗಿರಲು
ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಾರಿಗೂ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ. 30 ದೇವರು ಈ
ರೀತಿ ಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಈಗ ನೀವು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲದಿ್ದೕರಿ. ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸು ದೇವರ
ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಾನವೂ, ನೀತಿಯೂ, ಶುದಿ್ಧಯೂ, ಮತು್ತ ವಿ ೕಚನೆಯು
ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. 31 ‡“ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವವನು ಕತರ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಹೆಚ್ಚಳಪಡಲಿ” ಎಂಬ ವೇದೋಕಿ್ತ
ನೆರವೇರುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಹೀ ಾಯಿತು.
1

ಸಹೋದರರೇ,

2

ಾನು ಗುಪ್ತ ಾಗಿದ್ದ ದೇವರ ಸ ಾ್ಯ ಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುವವ ಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ * ಾ ಾ್ಚತುಯರ್ದಿಂ ಾಗಲಿ, ಾನದಿಂ ಾಗಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ.
2 † ಾನು ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾವುದನೂ್ನ
3 ಇದಲ್ಲದೆ
ತಿಳಿಯದವ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇರುವೆನೆಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ ‡ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನನೂ, ಭಯಪಡುವವನೂ,
ಬಹು ನಡುಗುವವನೂ ಆಗಿದೆ್ದನು. 4-5 ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಮನುಷ ್ಯ ಾನವನು್ನ
ಆ ಾರ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಆ ಾರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ
ಬೋಧನೆಯಲಿ್ಲಯೂ, §ಪ್ರ ಸಂಗದಲಿ್ಲಯೂ ಮನ ಲಿಸುವ
ಾನ ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ
ಾನು ಪ್ರ
ೕಗಿಸದೇ ದೇವ ಾತ್ಮ ನ ಬಲವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವ
ಾಕ್ಯ ಗಳನೆ್ನೕ
ಪ್ರ
ೕಗಿಸಿದೆನು.
6 ಆದರೆ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯುಳ್ಳವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಾನವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ.
ಅದು
ಇಹಲೋಕದ ಾನವಲ್ಲ, ಗತಿಸಿ ಹೋಗುವ ಇಹಲೋ ಾಧಿ ಾರಿಗಳ ಾನವೂ ಅಲ್ಲ.
7 ಇದುವರೆಗೆ ಗುಪ್ತ ಾಗಿದ್ದ ಸ ಾ್ಯ ಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸುವಲಿ್ಲ ದೇವರ ಾನವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ.
ಅದು
ಾವುದೆಂದರೆ *ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ ಾಗಿ ಲೋಕೋತ್ಪತಿ್ತಗಿಂತ
ದಲೇ ನೇಮಿಸಿ ಮರೆ ಾಡಿದ್ದ ದೇವರ ಾನದ ಮಮರ್ವೇ ಆಗಿದೆ. 8 †ಇದನು್ನ

ಇಹಲೋ ಾಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಾರೂ ಅರಿತಿರಲಿಲ್ಲ; ‡ಅರಿತಿದ್ದರೆ ಅವರು ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ
ಕತರ್ನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; 9 ಆದರೆ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ
†
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1:26 1 ಕೊರಿ 2:8;

†

ೕ ಾ 7:48
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ಪ್ರ ಾರ, §“ದೇವರು ತನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವರಿ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರುವಂಥದೆಲ್ಲವನು್ನ
ಕಣು್ಣ ಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಾವನೆಯು ಮನುಷ ್ಯ ನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ
10 *ನಮ ಾದರೋ ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮ ನ ಮೂಲಕ ಅದನು್ನ
ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ.”

ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದನು. ಆ ಆತ್ಮ ನು ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳನು್ನ, ದೇವರ ಅ ಾಧ ಾದ
11 ಮನುಷ ್ಯ ನೊಳಗಿನ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕೂಡ ಪರಿಶೋಧಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆಲೋಚನೆಗಳು †ಅವನಲಿ್ಲರುವ ಮನುಷ ್ಯ ತ ್ಮ ನಿಗಲ್ಲದೆ ಮ ಾ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು?
ಾಗೆಯೇ ದೇವ ಾಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ದೇವರ ಆತ್ಮ ನೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾರಿಂದಲೂ
ಗ್ರ ಹಿಸಲು ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ. 12 ಾವು ಇಹಲೋಕದ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಹೊಂದದೆ ದೇವರು ನಮಗೆ
ಉಚಿತ ಾಗಿ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ ವರಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಂದ
ಬಂದ ಆತ್ಮ ವನೆ್ನೕ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 13 ಇವುಗಳನು್ನ ಮನುಷ ್ಯ ಾನವು
ಕಲಿಸಿದ
ಾತುಗಳಿಂದ ಹೇಳದೆ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನೇ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ
ಾತುಗಳಿಂದ ಹೇಳಿ
ಆತಿ್ಮೕಕ ಾದವುಗಳನು್ನ ಆತಿ್ಮೕಕ ಾದವರಿಗೆ ಯುಕ್ತ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಪಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
14 ‡ ಾ್ರ ಪಂಚಿಕ ಾದವನು ದೇವ ಾತ್ಮ ನ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಬೇಡವೆನು್ನ ಾ್ತನೆ; ಅವು
ಅವನಿಗೆ §ಹುಚು್ಚ ಾತ ಾಗಿ ತೋರುತ್ತವೆ; *ಅವು ಆ ಾ್ಯ ತ ್ಮದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ
ಬೇ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸ ಾರನು. 15 ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದ
ನಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನೋ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ವಿವೇಚಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ; ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ
ಾರೂ ವಿವೇಚಿಸಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. 16 †“ಕತರ್ನ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು
ಆತನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವವ ಾರು?” ಎಂದು ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ. ಾ ಾದರೋ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

3

ಆದರೆ ಸಹೋದರರೇ ಾನಂತೂ *ಆತಿ್ಮೕಕರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ
ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡದೆ † ಾ್ರ ಪಂಚಿಕರೂ ‡ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಳೆಗೂಸುಗಳೂ
ಆಗಿರುವವರ ಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಬೇ ಾಯಿತು. 2 §ನಿಮಗೆ ಾಲು
ಕುಡಿಸಿದೆನು ಆ ಾರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ನೀವು ಇನೂ್ನ
ಸಮಥರ್ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ನೀವು ಸಮಥರ್ ಾಗಿಲ್ಲ. 3
ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು
ಇನೂ್ನ ಾ್ರ ಪಂಚಿಕ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. *ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ ಜಗಳಗಳು ಇರುವಲಿ್ಲ, ನೀವು
ಾ್ರ ಪಂಚಿಕ ಾಗಿದು್ದ ಕೇವಲ ಬೇರೆ ಮನುಷ ್ಯರಂತೆ ನಡೆಯುತಿ್ತೕರಲ್ಲವೆ? 4 †ಒಬ್ಬ ನು,
“ ಾನು ೌಲನವನು” ಎಂದು, ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನು, “ ಾನು ಅ ಲೊ್ಲೕಸನವನು” ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತರು ಾಗ ನೀವು ಇನೂ್ನ ಕೇವಲ ಾ ಾನ್ಯ ಮನುಷ ್ಯರೇ ಆಗಿದಿ್ದೕರಲ್ಲವೇ?
1

ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾರುವವರು
ಾಯರ್ಕತರ್ನು ದೇವರೇ
§
‡

ದೇವರ

ಕೈ ಯಲಿ್ಲ

ಬರೀ

ಾಧನಗಳಷೆ್ಟ,

* 2:10 ಮ ಾ್ತ 16:17; ಗ ಾ. 1:12,16; ಎಫೆ 3:3-5 † 2:11 ಾ. 20:27
2:14 ಾ್ರ ಪಂಚಿಕನು § 2:14 1 ಕೊರಿ 1:18 * 2:14 ರೋ ಾ. 8:7 † 2:16 ಯೆ ಾ 40:13;
ರೋ ಾ. 11:34 * 3:1 1 ಕೊರಿ 2:15: † 3:1 1 ಕೊರಿ 2:14: ‡ 3:1 ಇಬಿ್ರ. 5:13. § 3:2
ಇಬಿ್ರ. 5:1.
ೕ ಾ 16:12: * 3:3 1 ಕೊರಿ 1:11; 11:18; ಗ ಾ. 5:19, 20. † 3:4 1 ಕೊರಿ 1:12.
2:9 ಯೆ ಾ 64:4
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ಾ ಾದರೆ ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು
ಾರು? ೌಲನು
ಾರು? ಅವರ ‡ಸೇವೆಯ
§
ಮು ಾಂತರ ನೀವು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ನಂಬುವವ ಾದಿರಿ ಕತರ್ನು ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೆ
6 * ಾನು
ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರ ಅವರು ಸೇವೆ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಸಸಿಯನು್ನ ನೆಟೆ್ಟ ನು. †ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು ನೀರನು್ನ ಹೊಯಿ್ಯ ದನು. ‡ಆದರೆ ಅದನು್ನ
ಬೆಳೆಸಿದವನು ದೇವರೇ. 7 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನೆಡುವವ ಾಗಲಿ, ನೀರುಹೊಯು್ಯ ವವ ಾಗಲಿ
ಮುಖ್ಯ ಾದವನಲ್ಲ. ಬೆಳೆಸುವ ದೇವರೇ ಾ್ರ ಮುಖ್ಯ ಾ ಾತನು. 8 ನೆಡುವವನೂ,
§ಆದರೆ ಪ್ರ ತಿ
ನೀರು ಹೊಯು್ಯ ವವನೂ ಸರಿಸ ಾನರೇ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಬ್ಬ ನಿಗೆ
5

ಅವನವನ ಶಮ್ರಕೆ ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೂಲಿಯು ದೊರೆಯುವುದು. 9 * ಾವು ದೇವರ
ತೆಕೆಲಸದವರು. ನೀವು †ದೇವರ ಹೊಲವೂ. ‡ದೇವರ ಮಂದಿರವೂ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ.
10 §ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೃ ಪೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಾನು ಜಾಣೆ್ಮಯುಳ್ಳ ಪ್ರ ವೀಣ ಾದ
ಶಿಲಿ್ಪಯಂತೆ *ಅಸಿ್ತ ಾರ ಾಕಿದೆನು. ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಟು್ಟ ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ

ಾನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕಟು್ಟತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು.
† ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂಬ ‡ ಅಸಿ್ತ ಾರವನ್ನಲ್ಲದೆ ಮತೊ್ತಂದು ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ
ಾರೂ
12
ಾಕ ಾರರಷೆ್ಟ.
ಆ ಅಸಿ್ತ ಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ರತ್ನ ಗಳು, ಕಟಿ್ಟ ಗೆ, ಹುಲು್ಲ,
ಆಪು ಮುಂ ಾದವುಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದರಿಂದ ಕಟಿ್ಟದರೂ, 13 §ಅವನವನ ಕೆಲಸವು
ಪ್ರಕಟ ಾಗುವುದು. ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಬರುವ ದಿನವು *ಬೆಂಕಿ
ಡನೆ ಉದಯ ಾಗಿ ಆ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದು. ಅವನವನ ಕೆಲಸವೆಂಥದೆಂಬುದನು್ನ ಆ
ಬೆಂಕಿ ಶೋಧಿಸುವುದು. 14 ಒಬ್ಬ ನು ಆ ಅಸಿ್ತ ಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟದು್ದ ಉಳಿದರೆ
†ಅವನಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಫಲ ಸಿಕು್ಕವುದು. 15 ಒಬ್ಬ ನು ಕಟಿ್ಟದು್ದ ಸುಟು್ಟ ಹೋದರೆ ಅವನಿಗೆ
ನಷ್ಟ ಾಗುವುದು. ಾ ಾದರೋ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವನು. ಆದರೆ ‡ಬೆಂಕಿ
ಳಗಿಂದ
ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡವನ ಾಗಿರುವನು.
16 §ನೀವು ದೇವರ ಆಲಯ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದೂ ದೇವರ ಆತ್ಮ ನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
17
ಾಸ ಾಡು ಾ್ತನೆಂದೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ೕ?
ಾವ ಾದರೂ ದೇವರ
ಆಲಯವನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿದರೆ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುವನು.
ಾಕೆಂದರೆ
ದೇವರ ಆಲಯವು ಪವಿತ್ರ ಾದದು್ದ ಆ ಆಲಯವು ನೀವೇ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ.
18
ಾವನೂ ತನ್ನ ನು್ನ
ಾನೇ
ೕಸಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ *ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾವ ಾದರೂ
ಲೋಕಸಂಬಂಧ ಾಗಿ
ಾನಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು
ಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ ಅವನು
ಾನಿ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ “ಮೂಖರ್ ಾಗಲಿ”
19
†
ಾಕೆಂದರೆ ಇಹಲೋಕದ ಾನವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಮೂಖರ್ತನ ಾಗಿದೆ.
11

‡
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3:16 1 ಕೊರಿ 6:19; 2 ಕೊರಿ
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‡“ಆತನು
ಾನಿಗಳನು್ನ ಅವರ ತಂತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲಯೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆಂತಲೂ,”
20
§“ ಾನಿಗಳ
ೕಚನೆಗಳು
ನಿಷ್ಫಲ ಾದವುಗಳೆಂದು
ಕತರ್ನು
21
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆಂತಲೂ” ಬರೆದದೆಯ ಾ್ಲ ಆದ ಾರಣ *ಮನುಷ ್ಯ ಾತ್ರ ದವರ

ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ.
ಾಕೆಂದರೆ †ಸಮಸ್ತವೂ
22
ನಿಮ ಾಗಿಯೇ ಇದೆ.
ೌಲ ಾಗಲಿ, ಅ ಲೊ್ಲೕಸ ಾಗಲಿ, ಕೇಫ ಾಗಲಿ
ಲೋಕ ಾಗಲಿ, ಜೀವ ಾಗಲಿ ಮರಣ ಾಗಲಿ ಈಗಿನ ಸಂಗತಿಗ ಾಗಲಿ ಮುಂದಣ
ಸಂಗತಿಗ ಾಗಲಿ ಸಮಸ್ತವೂ ನಿಮ್ಮದೇ. 23 ‡ನೀವಂತೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತನವರು, §ಕಿ್ರ ಸ್ತನು
ದೇವರಿನವನು.

4

ಅ ಸ್ತಲರ ಸೇವೆ
ಜನರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸೇವಕರೆಂತಲೂ ದೇವರ ಗುಪ್ತ ಾಗಿದ್ದ ಸ ಾ್ಯ ಥರ್ಗಳ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರ *ಮನೆ ಾತೆರ್ಯವರೆಂತಲೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಿ. 2 ಹೀಗಿರಲು
ನಿ ಾರ್ಹಕರು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವದು ಅಗತ್ಯ ವಲ್ಲವೇ. 3 ನನ ಾದರೂ
ನಿಮಿ್ಮಂ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಮನುಷ ್ಯರು
ಾಡುವ ವಿಚಾರಣೆ ಾಗಲಿ ತೀ ಾ
ಲಘುವೆನಿಸಿದೆ.
ಾನೂ ನನ್ನ ನು್ನ
ಾ್ಯಯತೀಪುರ್
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
4 †ನನ್ನಲಿ್ಲ ದೋಷವಿದೆಯೆಂದು ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಾದರೂ
ಾನು
‡ನಿದೋರ್ಷಿಯೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ನು್ನ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ಾಡುವವನು
1

ಕತರ್ನೇ. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ಕತರ್ನು ಬರುವ § ಾಲಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ
ಾವುದನು್ನ ಕುರಿತು
*
ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಾಡಬೇಡಿರಿ.
ಆತನು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲರುವ ಗುಪ್ತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವನು. ಹೃ ದಯದ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವನು. †ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ತಿ

ಬ್ಬ ನಿಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಹೊಗಳಿಕೆಯು ದೇವರಿಂದ ದೊರಕುವುದು.

ೌಲನು ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯವರನು್ನ ತಂದೆ
ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಗದರಿಸಿದು್ದ
ಪಿ್ರ ಯರೇ,
ಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಾಗಿ ನನ್ನ ಗೂ ಅ ಲೊ್ಲೕಸನಿಗೂ
ಈ ನಿಯಮಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
“ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವುದನು್ನ ಮೀರಿಹೋಗ ಾರದು,” ಎಂಬ ಈ ಾಕ್ಯ ದ
ಅಥರ್ವನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾವ ಾದರೂ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ
ವಿರೋಧಿಸಿ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನ ಪಕ್ಷವನು್ನ ಹಿಡಿದು ‡ಉಬಿ್ಬಕೊಳ್ಳ ಾರದು ಎಂಬುದ ಾ್ಕಗಿದೆ.
7 ನಿನ್ನ ನು್ನ ಇತರರಿಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠನ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿದವರು
ಾರು? §ದೇವರಿಂದ
ಹೊಂದದೆ ಇರುವಂಥದು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಒಂ ಾದರೂ ಉಂಟೋ? ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ
ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ
ಾಕೆ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕ? 8 ಇಷು್ಟ ಬೇಗನೆ ನೀವು ತೃ ಪ್ತ ಾದಿರಿ.
ಇಷು್ಟಬೇಗನೆ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದಿರಿ. ನಮ್ಮ ಸ ಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅರಸರಂತೆ ಆದಿರಿ.
6
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§
‡

§
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ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿ ಆಳುವವ ಾಗಿದ್ದರೇ ನನಗೆ ಆನಂದ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಆಗ ಾವು
ಸಹ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಆಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವು. 9 ಾ ಾಗದೆ ದೇವರು ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ನಮ್ಮ ನು್ನ
*ಮರಣದ ತೀಪುರ್ ಹೊಂದಿದವರಂತೆ †ಕಡೆಯವ ಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆಂದು
ನನಗೆ ತೋಚುತ್ತದೆ.
ಾವು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವದೂತರಿಗೂ, ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೂ
ಅಂತೂ ಜಗತಿ್ತಗೆ ಾ್ಲ ಾ ಾ್ಯ ಸ್ಪದ ಾದ ನೋಟ ಾದೆವು. 10 ‡ ಾವಂತೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ

ನಿಮಿತ್ತ ಮೂಖರ್ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. §ನೀ ೕ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. * ಾವು
ಬಲಹೀನರು, ನೀವು ಬಲಿಷ್ಠರು, ನೀವು ೌರವವುಳ್ಳವರು, ಾವು ನಿಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವರು.
11 ಈ ಗಳಿಗೆಯವರೆಗೂ † ಾವು ಹಸಿದವರೂ,
ಾ ಾರಿಕೆಯುಳ್ಳವರೂ,
‡
§
ವಸ್ತ ್ರ ವಿಲ್ಲದವರೂ, ಪೆಟು್ಟ ತಿನು್ನವವರೂ ಮನೆಯಿಲ್ಲದವರೂ, 12 *ಸ್ವಂತ ಕೈ ಗಳಿಂದ
ಕೆಲಸ ಾಡಿ ದುಡಿಯುವವರೂ ಆಗಿದೆ್ದೕವೆ. †ಶಪಿಸುವವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
13 ಅಪ ಾದ ಹೊರಿಸುವವರನು್ನ
ಜನರು ಹಿಂಸಿಸು ಾಗ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
ಕನಿಕರದಿಂದ
ಾತ ಾಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
ಾವು ಈಗಿನವರೆಗೂ ‡ಲೋಕದ ಕಸ ೕ
ಎ ಾ್ಲದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೀನ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಆಗಿದೆ್ದೕವೆ.
14 ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬರೆಯದೆ §ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯ ಮಕ್ಕಳೆಂದು
ಾವಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
15 *ನಿಮಗೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ಬೋಧಕರು ಾವಿ ಾರು ಮಂದಿ ಇದ್ದರೂ ತಂದೆಗಳು ಬಹು
ಮಂದಿ ಇಲ್ಲ † ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಮೂಲಕ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಪಡೆದ
16 ಆದ್ದರಿಂದ ‡ನನ್ನ ನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ತಂದೆ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 17 ಈ ಾರಣದಿಂದ §ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯ ಮತು್ತ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಮಗ ಾದ ತಿ ಥೆಯನನು್ನ *ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. † ಾನು

ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಬೋಧಿಸುವ ಾಗೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ
ನಡವಳಿಕೆಗಳನು್ನ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವನು. 18 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ೌಲನು
ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ‡ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. 19 ಆದರೆ ಕತರ್ನ
ಚಿತ್ತ ಾದರೆ § ಾನು ಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿರುವವರ ಾತನು್ನ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲ ಅವರ ಬಲವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತೆ್ತೕನೆ. 20 *ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವು ಾತಿನಲಿ್ಲ
ಅಲ್ಲ, ಶಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿದೆ. 21 ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ವೇನು? †ಬೆತ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬರಲೋ? ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದಲೂ ೌಮ್ಯ ದ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದವ ಾಗಿ ಬರಲೋ?

5

ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದ ವಿಪರೀತ ಜಾರತ್ವವನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ
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4:11 2 ಕೊರಿ 11:20, 23:

‡

4:13 ಪ್ರ ಾ 3:45:

4:15 ಫಿಲೆ. 10. ಗ ಾ. 4:19:

4:18 1 ಕೊರಿ 4:6:
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*ಒಬ್ಬ ನು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಜಾರತ್ವವುಂಟೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿ ಾ್ದನಂತೆ.
ಅಂಥ ಜಾರತ್ವವು
2 ಹೀಗಿದ್ದರೂ †ನೀವು ದುಃಖಿಸದೆ, ಈ
ಅನ್ಯ ಜನರಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ.
ಾಯರ್ ಾಡಿದವನನು್ನ ನಿ ್ಮಳಗಿಂದ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸದೆ, ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರ ಾ್ಲ.
3 ‡ ಾನಂತೂ ಾರೀರಿಕ ಾಗಿ ನಿಮಿ್ಮಂದ ದೂರ ಾಗಿದ್ದರೂ, ಆತ್ಮ ದಿಂದ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲದು್ದ
ಈ ಾಯರ್
ಾಡಿದವನನು್ನ ಕುರಿತು ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದವನಂತೆ ತೀಪುರ್
4 §ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾಮದಲಿ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ
*
ಸೇರಿ ಬರು ಾಗ ಾನು ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರುತೆ್ತೕನೆ ಾಗೂ 5 ಅವನನು್ನ
ಸೈ ಾನನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿರಿ
ಾಕೆಂದರೆ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ †ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷತೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಂಥವನ ಆತ್ಮ ವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನ ಶರೀರ ಾವವು
ಾಶ ಾಗುವಂತೆ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ತೀಪುರ್
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
6 ನೀವು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ.
‡ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಕಲಸಿದರೆ
7 ನೀವು
ಕಣಕವೆ ಾ್ಲ ಹುಳಿ ಾಗುತ್ತದೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ?
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದವರೆನಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಹಳೇ ಹುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಹೊಸ
ಕಣಕದಂ ಾಗಿರಿ.
ಾಕೆಂದರೆ ಈ ಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಸ್ಕ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯು
8 ಆದ ಾರಣ
ಬಲಿ ಾಗಿದೆ; ಆ ಕುರಿಮರಿ
ಾವುದೆಂದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೇ.
ಾವು
§ಹಳೇ ಹುಳಿಯನು್ನ *ಅಂದರೆ ದು ಾರ್ಗರ್ತ್ವ ಮತು್ತ ದುಷ್ಟತ ್ವ ಎಂಬ ಹುಳಿಯನು್ನ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳದೇ ಾ್ರ ಾಣಿಕತೆ ಾಗೂ ಸತ್ಯ ತೆ ಎಂಬ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನೆ್ನೕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸೋಣ.
9 ಜಾರರ ಸಹ ಾಸ
ಾಡ ಾರದೆಂದು ನನ್ನ ಪತಿ್ರಕೆಯಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 10 ಅದು ಈ
ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಜಾರರು, ಆಸೆಬುರುಕರು, ಸುಲುಕೊಳು್ಳವವರು, ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕರು,
ದ ಾದವರ ಸಹ ಾಸವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕೆಂಬ ಅಥರ್ದಲಿ್ಲ ಅಲ್ಲ; † ಾಗೆ
ಬಿಡಬೇ ಾದರೆ ನೀವು ಈ ಲೋಕವನೆ್ನೕ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇ ಾದೀತು. 11 ಆದರೆ
‡ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಸಹೋದರನೆನಿಸಿಕೊಂಡವನು ಜಾರನು, ಲೋಭಿಯು, ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕನು,
ಜಗಳಗಂಟನೂ, ಕುಡುಕನು, ಸುಲುಕೊಳು್ಳವವನೂ ಆಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಅವನ ಸಹ ಾಸ
ಾಡ ಾರದು. ಅಂಥವನ ಸಂಗಡ ಊಟ ಸಹ ಾಡ ಾರದು ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
12 ಸಭೆಯ ಹೊರಗಿರುವವರನು್ನ ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೇನಧಿ ಾರವಿದೆ?
§ಒಳಗಿನವರನು್ನ ತೀಪುರ್ ಾಡುವವರು ನೀವೇ ಅಲ್ಲವೇ. 13 ಹೊರಗಿರುವವರನು್ನ
ತೀಪುರ್ ಾಡುವವನು ದೇವರು. “ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ *ಆ ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಿರಿ.”
1

6

ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರು ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರಲ್ಲದವರ ಮುಂದೆ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ
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† 5:5 1 ಕೊರಿ 1:8 ‡ 5:6 ಗ ಾ. 5:9; 1 ಕೊರಿ
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1

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನ ಮೇಲೆ ಏ ಾದರೂ ವಿ ಾದವಿದ್ದರೆ
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ *ದೇವಜನರೆದುರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗದೇ ಅನ್ಯ ಜನರ
2 †ದೇವಜನರು ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಿರೋ?
ತೀಪುರ್ ಾಡುವರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? ಲೋಕವು ನಿಮಿ್ಮಂದ ತೀಪರ್ನು್ನ
ಹೊಂದಬೇ ಾಗಿರುವಲಿ್ಲ ಅತ್ಯ ಲ್ಪ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ನೀವು ಅನಹರ್ ಾಗಿದಿ್ದೕರೋ? 3 ಾವು ದೇವದೂತರಿಗೂ ತೀಪುರ್ ಾಡುವೆವೆಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ?
ಾ ಾದರೆ ಇಹಲೋಕ ಜೀವನದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು
ಾವು ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ತೀಪುರ್ ಾಡಬಹುದಲ್ಲವೇ? 4 ಇಹಲೋಕ ಜೀವನಕೆ್ಕ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಾ್ಯಯ ನಿಣರ್ಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದ್ದರೆ, ಇಂಥ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತೀಪುರ್
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಗಣನೆಗೆ ಾರದವರನು್ನ ಏಕೆ
ನೇಮಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ? 5 ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ತನ್ನ ಸಹೋದರರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಬಗೆಹರಿಸಬಲ್ಲವ ಾದ ಬುದಿ್ಧವಂತನು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಇಲ್ಲ ೕ? 6 ಆದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಯು
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದು ಅಲ್ಲದೆ ಅದನು್ನ
ಅವಿ ಾ್ವ ಸಿಯ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಸರಿ
ೕ? 7 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ವಿ ಾದಗಳಿರುವು ಾದರೆ ನೀವು ಸೋತವರೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದೇ ಗುರು ಾಗಿದೆ,
ಅದಕಿ್ಕಂತ ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಸಹಿಸುವುದೇ ಮೇಲು;
ೕಸವನು್ನ ಅದರಿಂ ಾದ
8
‡ನಷ್ಟ ವನು್ನ
ಾಕೆ ಾಳ ಾರದು? ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ §ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರರಿಗೆ

ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಮತು್ತ
ೕಸವನು್ನ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. 9 ಅನೀತಿವಂತರು ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ
ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ?
ಸುಳ್ಳನು್ನ ನಂಬಬೇಡಿರಿ.
ಜಾರರು, ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕರು, ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಗಳು, ಪುರುಷ ಾಮಿಗಳು, ಕಳ್ಳರು,
10 ಲೋಭಿಗಳು, ಕುಡುಕರು, ಜಗಳ ಾಡುವವರು, ಸುಲುಕೊಳು್ಳವವರು *ಇವರೊಳಗೆ
11 †ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ
ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಂಥವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ‡ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಮತು್ತ
ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟು್ಟ, §ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ, ದೇವರಿಂದ
*ನೀತಿವಂತರೆಂಬ ನಿಣರ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ.

ದೇಹದ ಮೂಲಕ ದೇವರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿರಿ
ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಹಕು್ಕವುಂಟು,” ಆದರೆ ಎಲ್ಲವು
ಪ್ರ
ೕಜನಕರವಲ್ಲ. “ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಹಕು್ಕವುಂಟು”
13 ‡“ಭೋಜನ ಪ ಾಥರ್ಗಳು
ಆದರೆ ಾನು
ಾವುದಕೂ್ಕ ಅಧೀನನಲ್ಲ.
ಹೊಟೆ್ಟ ಾಗಿಯೂ
ಮತು್ತ
ಹೊಟೆ್ಟಯು
ಭೋಜನಪ ಾಥರ್ಗಳಿ ಾಗಿಯೂ”
ಇವೆ.
ದೇವರು ಇವೆರಡನೂ್ನ
ಾಶ ಾಡುವನು.
ಆದರೆ ದೇಹವು
12 †“ಎ
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1 ಕೊರಿ 12:2-3, 22; 5:8; ಕೊಲೊ 3:7; ತೀತ 3:3
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1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 6:14

358
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ಜಾರತ್ವಕೋಸ್ಕರ ಇರುವಂಥದಲ್ಲ. §ಕತರ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವು ಾಗಿದೆ. *ಕತರ್ನು
ದೇಹಕೋಸ್ಕರ ಒದಗಿಸಿಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 14 †ದೇವರು ಕತರ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ಪುನರು ಾ್ಥನಗೊಳಿಸಿದ
ಾಗೆಯೇ ‡ನಮ್ಮ ನೂ್ನ ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸುವನು.
15 §ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಅಂಗಗ ಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ?

ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಅಂಗಗ ಾಗಿರುವಂಥವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ವೇಶೆ್ಯಯ ಅಂಗಗ ಡನೆ
ಸೇರಿಸುವುದು ಸರಿ
ೕ? ಎಂದಿಗೂ ಾಗೆ
ಾಡ ಾರದು 16 ವೇಶೆ್ಯ
ಂದಿಗೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡವನು ಅವ ಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ದೇಹ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ
*“ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಶರೀರ ಾಗಿರುವರೆಂದು” ದೇವರ ಾಕ್ಯ
ತಿಳಿಯದೋ?
17
ಹೇಳುತ್ತದ ಾ್ಲ.
ಆದರೆ ಕತರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡವನು †ಆತನೊಂದಿಗೆ
ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 18 ಜಾರತ್ವವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೂರ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ. “ಮನುಷ ್ಯರು
ಾಡುವ ಇತರ ಾಪಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು ದೇಹದ ಹೊರಗಿವೆ”, ಆದರೆ ಜಾರತ್ವ ಾಡುವವನು
ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಹಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ
ಾಡು ಾ್ತನೆ. 19 ‡ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ಸೊತ್ತಲ್ಲವೆಂದು ಮತು್ತ §ದೇವರಿಂದ ಾನ ಾಗಿ ಲಭಿಸಿದ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ನಿ ್ಮಳಗೆ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ದೇವರ ಪವಿ ಾ್ರಲಯ ಾಗಿದೆಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? 20 *ನೀವು ಕ್ರ ಯಕೆ್ಕ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ವರು ಆದ ಾರಣ †ನಿಮ್ಮ
ದೇಹದ ಮೂಲಕ ದೇವರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿರಿ.

7

ಮದುವೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಬೋಧನೆ
1 ನೀವು ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವೇನೆಂದರೆ,
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರ *ಶರೀರ ಸಂಪಕರ್ವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಪುರುಷನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದು; 2 ಆದರೆ
ಜಾರತ್ವದ ಶೋಧನೆಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಡದಿರಲು ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೂ ಸ್ವಂತ ಹೆಂಡತಿಯು
ಇರಲಿ ಮತು್ತ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಗಂಡನು ಇರಲಿ. 3 ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿಗೆ,
ಾಗೆಯೇ ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನಿಗೆ ಒಗೆತನವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಲಿ 4 ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸ್ವಂತ
ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲ ಅದು ಗಂಡನಿಗುಂಟು.
ಾಗೆಯೇ ಪುರುಷನಿಗೆ
5
ಸ್ವಂತ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಡತಿಗುಂಟು.
ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗೆ
ಸಮಯ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಅಗಲಿ
ಇರಬಹುದೇ ಹೊರತು ಅನ್ಯ ಾ ಾಗೆ ಾಡ ಾರದು. ಸೈ ಾನನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಯಂ
ನಿಯಂತ್ರ ಣವಿಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ದುಷೆ್ಪ ್ರ ೕರಣೆಗೆ ಎಡೆ ಾಡದಂತೆ ತಿರುಗಿ
ಕೂಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 6 ಾನು ಹೀಗೆ ಾಡಬಹುದೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು †ಆ ಯಲ್ಲ,
ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವಷೆ್ಟೕ.
§
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1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 7:8

359
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ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ‡ಒಬ್ಬ ನು ಒಂದು ವಿಧ ಾಗಿ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನು ಇನೊ್ನಂದು ವಿಧ ಾಗಿ
ದೇವರಿಂದ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
8 ಅವಿ ಾಹಿತರನೂ್ನ ಮತು್ತ ವಿಧವೆಯರನೂ್ನ ಕುರಿತು ಾನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ,
9 ಅವರು
ಾನಿರುವಂತೆಯೆ ಇರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದು.
ಸಂಯಮಯಿಲ್ಲದವ ಾದರೆ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಾಕೆಂದರೆ
10
ಾಮ ಾಪಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದು ಉತ್ತಮ.
ವಿ ಾಹಿತರಿಗೆ
ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಅಲ್ಲ §ಕತರ್ನ ಆ ಯು ಏನೆಂದರೆ, *ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಅಗಲ ಾರದು. 11 ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಗಲಿದರೂ †ಮದುವೆ ಾಗದೆ ಇರಬೇಕು,
ಇಲ್ಲವೆ ಗಂಡನ ಸಂಗಡ ಸಂ ಾನ ಾಗಿರಬೇಕು ಮತು್ತ ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ವಿಚೆ್ಛೕದನ
ನೀಡ ಾರದು.
12 ಮಿ ಾ್ಕದವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕತರ್ನ
ಾತಲ್ಲ ಆದರೆ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ,
ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಹೆಂಡತಿಯಿರ ಾಗಿ ಆಕೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಸಂ ಾರ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಮ್ಮತಿಸಿದರೆ ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ಬಿಡ ಾರದು.
13
ಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಗೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಗಂಡನಿರ ಾಗಿ ಅವನು
ಆಕೆ
ಂದಿಗೆ ಸಂ ಾರ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಮ್ಮತಿಸಿದರೆ ಆಕೆಯು ಅವನನು್ನ
14
ಬಿಡ ಾರದು.
ಾಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಗಂಡನು ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಪವಿತ್ರ ಾದನು ಮತು್ತ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಹೆಂಡತಿಯು
ತನ್ನ ಗಂಡನ ನಿಮಿತ್ತ ಪವಿತ್ರ ಾದಳು.
ಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು
ಅಪವಿತ್ರ ಾಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಈಗ ಾದರೋ ಅವರು ಪವಿತ್ರರೇ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. 15 ಆದರೆ
ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಸಂ ಾತಿಯು ಅಗಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಅಗಲಿಹೋಗಲಿ ಇಂ ಾ
ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಸಹೋದರ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಸಹೋದರಿ ಾಗಲಿ ಬದ್ಧರಲ್ಲ.
ಸ ಾ ಾನದಲಿ್ಲರಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆದಿ ಾ್ದನೆ. 16 ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯೇ, ನೀನು
‡ನಿನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ರ ಸುವಿಯೆಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತು್ತ? ಪುರುಷನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ರ ಸುವಿಯೆಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತು್ತ?
17 ಆದರೆ §ಕತರ್ನು ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಗೂ
ಾಗೂ
ದೇವರು ಅವರನು್ನ
ಾವುದಕೆ್ಕ ಕರೆದನೋ ಅದಕೂ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಿ.
*ಹೀಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅನುಸರಿಸಿಬೇಕೆಂದು ಾನು ಅ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
18 ದೇವರು ಕರೆದ
ಾಲದಲಿ್ಲ
ಾವ ಾದರೂ ಸುನ್ನತಿಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನೋ
ಅವನು ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವನಂ ಾಗ ಾರದು. ದೇವರು ಕರೆ ಾಗ
ಾವ ಾದರೂ
ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೋ ಅವನು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 19 †ಸುನ್ನತಿ
ಇರುವುದೋ ‡ಸುನ್ನತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದೋ ಾ್ರ ಮುಖ್ಯ ವಲ್ಲ. ದೇವರ ಆ ಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿದೆ. 20 §ದೇವರು ಕರೆ ಾಗ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು
ಾವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದನೋ ಆ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಇರಬೇಕು. 21 ದೇವರು ಕರೆ ಾಗ ನೀನು
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನ ಾಸ ಾಗಿದಿ್ದೕ
ೕ? ಅದರ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ಆದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ
‡
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1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 7:22
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ಾಧ್ಯ ಾಗುವು ಾದರೆ ನೀನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗು.

22

ಾವ ಾದರೂ
*
ಾಸ ಾಗಿದು್ದ ಕತರ್ನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟರುವನೋ ಅವನು ಕತರ್ನ ಮೂಲಕ
ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ
ಾವನು
23
†
‡
ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟರುವನೋ ಅವನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೆ ಾಸನು.
ನೀವು
ಕ್ರ ಯಕೆ್ಕ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ವರು. ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಾಸ ಾಗಬೇಡಿರಿ. 24 ಸಹೋದರರೇ,
§ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ಕರೆಯಲ್ಪಟಾ್ಟ ಗ
ಾವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದನೋ ಅದೇ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರ

ಮುಂದೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ.
ಅವಿ ಾಹಿತರು ಮತು್ತ ವಿಧವೆಯರು
25 ಅವಿ ಾಹಿತ ಾದ ಕನೆ್ಯ ಯರನು್ನ ಕುರಿತಂತೆ *ಕತರ್ನಿಂದ ಬಂದ ಆ
ನನಗೆ
ಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾನು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಕತರ್ನಿಂದ ಕರುಣೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 26 ಈಗಿನ ಕಷ್ಟ ಾಲದ
ನಿಮಿತ್ತ †ಇದ್ದ
ಾಗೆಯೇ ಇರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು
ಾನು
ಾವಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
27 ನೀನು ವಿ ಾಹಿತ ಾಗಿರುವು ಾದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಬೇಡ.
ನೀನು ಅವಿ ಾಹಿತ ಾಗಿರುವು ಾದರೆ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಬೇಡ. 28 ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಅದು
ಾಪವಲ್ಲ.
ಕನಿ್ನಕೆಯು ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಂಡರೂ
ಾಪವಲ್ಲ.
ಆದರೆ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ಗಳು ಸಂಭವಿಸುವವು. ಇದು ನಿಮಗೆ
29 ಸಹೋದರರೇ,
ಉಂಟಾಗ ಾರದೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇ
ಾಗಿದೆ.
ಾನು
ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ‡ಸಮಯವು ಅತಿಕಡಿಮೆಯಿರುವುದ್ದರಿಂದ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
ಹೆಂಡತಿಯುಳ್ಳವರು ಹೆಂಡತಿಯಿಲ್ಲದವರಂತೆಯೂ, 30 ಅಳುವವರು ಅಳದಂತೆಯೂ,
ಸಂತೋಷಪಡುವವರು ಸಂತೋಷಪಡದವರಂತೆಯೂ, ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವವರು
ಏನೂ ಇಲ್ಲದವರಂತೆಯೂ, 31 ಲೋಕವನು್ನ ಅನುಭೋಗಿಸುವವರು ಅದನು್ನ
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಅನುಭೋಗಿಸದವರಂತೆಯೂ ಇರಬೇಕು.
ಾಕೆಂದರೆ
32 ಆದರೆ *ನೀವು
§ಈ ಪ್ರ ಪಂಚದ ಆಡಂಬರವು ಗತಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ.
ಮದುವೆ ಾಗದವನು
ಾನು ಕತರ್ನನು್ನ ಹೇಗೆ ಮೆಚಿ್ಚ ಸಬೇಕೆಂದು ಕತರ್ನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕುರಿತು
ಚಿಂತಿಸು ಾ್ತನೆ. 33 ಮದುವೆ ಾದವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಹೇಗೆ ಮೆಚಿ್ಚ ಸಬೇಕೆಂದು
ಪ್ರ ಪಂಚದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸು ಾ್ತನೆ ಅವನು ಆಸಕಿ್ತಗಳಲಿ್ಲ
ಭಿನ್ನತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 34 ಅದರಂತೆ ಮುತೈ ದೆಗೂ, ಕನಿ್ನಕೆಗೂ ವ್ಯ ಾ್ಯ ಸವುಂಟು.
ಮದುವೆ ಾಗದವಳು
ಾನು ದೇ ಾತ್ಮ ಗಳಲಿ್ಲ ಹೇಗೆ ಪವಿತ್ರ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಕತರ್ನ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸು ಾ್ತಳೆ.
ಆದರೆ ಮದುವೆ ಾದವಳು
ತನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಹೇಗೆ ಮೆಚಿ್ಚ ಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರ ಪಂಚದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು
ಚಿಂತಿಸು ಾ್ತಳೆ. 35 ಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಬರ್ಂಧ ಏರಬೇಕೆಂದು ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ.
ನೀವು ಚಂಚಲ ಚಿತ್ತ ಾಗದೆ ಕತರ್ನಿಗೆ
ಾನ್ಯ ತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ, ನಿಷೆ್ಠಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ
ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ
ೕಜನಕೊ್ಕೕಸ್ಕರವೇ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 36 ಒಬ್ಬ ನು
*
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ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಮ ಾರ್ದೆಯಲ್ಲವೆಂದು
ಾವಿಸಿದರೆ
ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಾ್ರ ಯ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದ ಾ್ಲ ಮದುವೆ ಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯ ವೆಂದು
ಅವನಿಗೆ ತೋರಿದರೆ ತನಿ್ನಷ ್ಟದಂತೆ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಡಲಿ. ಅದು ಾಪವಲ್ಲ.
37 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ನು ದೃ ಢಚಿತ್ತ ಾಗಿದು್ದ ಬಲವಂತವೇನೂ ಇಲ್ಲದೆ ತನಿ್ನಷ ್ಟ ವನು್ನ
ನಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹಕು್ಕಳ್ಳವ ಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ತನೊ್ನಳಗೆ ನಿಣರ್ಯಿಸಿ ಕೊಂಡರೆ ಅವನು ಾಗೆಯೇ
ಾಡುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು.
38
ಾ ಾದರೆ †ತನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡುವವನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತನೆ,
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡದೆ ಇರುವವನು ಇನೂ್ನ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
39 ‡ಮುತೈ ದೆಯು
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ತನ್ನ ಗಂಡನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ
ತನಕ ಅವನಿಗೆ ಬದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.
ಗಂಡನು ಮರಣಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಆಕೆಯು
ಬೇ ಾದವನನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. ಆದರೆ ಕತರ್ನಲಿ್ಲ
ವಿ ಾ್ವ ಸಿ ಾದವನನು್ನ ಾತ್ರ ಆಗಬೇಕು. 40 ಆದರೂ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಾಗೆ
ಇರುವುದು ಆಕೆಗೆ ಸಂತೋಷಕರ ಾದದೆ್ದಂದು ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯ. ನನಗೂ ದೇವರ
ಆತ್ಮ ವುಂಟೆಂದು ಾವಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
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ವಿಗ್ರ ಹಕೆ್ಕ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಆ ಾರವನು್ನ ಕುರಿತು ಬೋಧನೆ
1 *ವಿಗ್ರ ಹಕೆ್ಕ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳ ವಿಷಯವನು್ನ ಕುರಿ ಾದರೋ.
“ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೆ ಾನವುಂಟೆಂದು” ಾವು ಬಲೆ್ಲವು. ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ಉಬಿ್ಬ ಸುತ್ತದೆ,
2 ಒಬ್ಬ ನು
ಆದರೆ †ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಭಕಿ್ತಯನು್ನ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.
ಾನು ‡ಏ ಾದರೂ
§
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಾವಿಸುವು ಾದರೆ ಅವನು ತಿಳಿಯಬೇ ಾದ ರೀತಿಯಿಂದ
ಇನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 3 ಆದರೆ
ಾವನು ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸು ಾ್ತನೋ
ದೇವರು ಅವನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 4 ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ
ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವುದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, *“ಜಗತಿ್ತನಲಿ್ಲ ವಿಗ್ರ ಹವು ಏನೂ
ಅಲ್ಲವೆಂದು” ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತು್ತ †“ಒಬ್ಬ ದೇವರಿ ಾ್ದನೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ
5 ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ
ದೇವರಿಲ್ಲವೆಂದೂ” ಬಲೆ್ಲವು.
ಾಗಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇ ಾಗಲಿ
ದೇವರುಗಳೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂಥವುಗಳು
ಅನೇಕವಿದ್ದರೂ,
“ದೇವರುಗಳೆಂದೂ
6
‡
ಕತರ್ರೆಂದೂ ಪೂಜಿಸುವಂಥವುಗಳು” ಬಹಳವಿದ್ದರೂ, “ನಮ ಾದರೋ ಒಬ್ಬ ನೇ
ತಂದೆ ಾದ ದೇವರು; §ಆತನೇ ಸಮಸ್ತಕೂ್ಕ ಮೂಲ ಾರಣನು; ಾವು ಜೀವಿಸುವುದು
ಆತನಿ ಾಗಿಯೇ, *ಮತು್ತ ಒಬ್ಬ ನೇ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂಬ ಏಕ ಕತರ್ನು
ನಮಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನ ಮು ಾಂತರವೇ ಸಮಸ್ತವೂ ಉಂಟಾಯಿತು. † ಾವೂ ಆತನ
ಮು ಾಂತರ ಉಂಟಾದೆವು.” 7 ಆ ಾಗೂ್ಯ, ಈ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ಎಲ್ಲರಲಿ್ಲಯೂ ಇಲ್ಲ.
ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ, ‡ಕೆಲವರು ಈ ವರೆಗೂ ವಿಗ್ರ ಹಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರೂಢಿಯಲಿ್ಲದರಿಂದ
†
‡
†

7:38 ಇಬಿ್ರ. 13:4

‡

7:39 ರೋ

8:2 ಗ ಾ. 6:3; 1 ಕೊರಿ 3:18
8:4 1 ಕೊರಿ 8:6; ಧ

11:36

*

8:6 ಎಫೆ 4:5

§

ಾ. 7:2

ೕರ್ 4:35,39; 6:4

†

8:6

*

8:1 1 ಕೊರಿ 8:4,7,10

8:2 1 ಕೊರಿ 13:8-12

‡

ೕ ಾ 1:3

*

†

8:6 1 ಕೊರಿ 8:4; ಎಫೆ 4:6

‡

8:1 1 ಕೊರಿ 13:4-13

8:4 1 ಕೊರಿ 10:19; ಯೆ ಾ 41:24

8:7 ರೋ

§

8:6 ರೋ

ಾ. 14:14,22,23
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362
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ಾವು ತಿನು್ನವ ಈ ಆ ಾರವು ವಿಗ್ರ ಹಕೆ್ಕ ಅಪಿರ್ಸಿದೆ್ದಂದು ತಿನು್ನ ಾ್ತರೆ; ಅವರ
ಮನ ಾ್ಸ ಯು ಬಲಹೀನ ಾದ್ದದರಿಂದ ಕಲುಷಿತ ಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. 8 ಆದರೆ ಾವು
ತಿನು್ನವ §ಆ ಾರವು ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಿನ್ನದಿರುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟ ವೂ ಇಲ್ಲ,
ತಿನು್ನವುದರಿಂದ ಾಭವೂ ಇಲ್ಲ. 9 *ಆದರೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯ ವು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಬಲಹೀನ ಾದವನಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ. 10 ಾನಿ ಾದ ನೀನೇ
ವಿಗ್ರ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ದುಬರ್ಲ ಾದ ಮನ ಾ್ಸ ಯುಳ್ಳ
ಸಹೋದರನು ಕಂಡರೆ ಅವನೂ ಕೂಡ ವಿಗ್ರ ಹಕೆ್ಕ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಧೈ ಯರ್ಗೊಂಡನಲ್ಲವೇ. 11 ಹೀಗೆ ಈ ನಿನ್ನ ಾನದಿಂದ †ಆ ಬಲಹೀನ
ಸಹೋದರನು ಾಶ ಾಗು ಾ್ತನೆ. ಅವನಿ ಾಗಿಯೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ತನ್ನ ಾ್ರ ಣ ಕೊಟ್ಟ ನಲ್ಲವೇ.
12 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನೀವು ಸಹೋದರರ ವಿರುದ್ಧ ಾಪ
ಾಡಿ ‡ಅವರ ದುಬರ್ಲ ಾದ
ಮನ ಾ್ಸ ಯನು್ನ ನೋಯಿಸಿದರೆ ನೀವು §ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ವಿರುದ್ಧ ಾಪ ಾಡುವವ ಾಗುತಿ್ತೕರಿ.
*ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ವು ನನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಗುವು ಾದರೆ
ಾನು ಎಂದಿಗೂ
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ;
ಾನು ನನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ
ಅಡಿ್ಡಯನು್ನಂಟು ಾಡುವುದಿ ಾ್ಲ.
13

9

ಅ

ಸ್ತಲರ ಅಧಿ ಾರ
1 ಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಲ್ಲ
ೕ?
ಾನು *ಅ ಸ್ತಲನಲ್ಲ ೕ? †ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ
ಯೇಸುವನು್ನ ಾನು ಕಂಡವನಲ್ಲವೇ? ‡ ಾನು ಕತರ್ನಲಿ್ಲ
ಾಡಿದ ಸೇವೆಯ
2 ಇತರರಿಗೆ
ಪ್ರ ತಿಫಲವು ನೀವೇ ಅಲ್ಲವೇ?
ಾನು ಅ ಸ್ತಲನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ನಿಮ ಾದರೋ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಕತರ್ನ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂಬುದಕೆ್ಕ
3 ನನ್ನ ನು್ನ ವಿಮಶಿರ್ಸುವವರಿಗೆ ನನ್ನ
ನೀವೇ ನನ್ನ ಮುದೆ್ರ ಾಗಿದಿ್ದರಿ.
4
ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರವೇನೆಂದರೆ, ಅನ್ನ, ಾನಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಹಕಿ್ಕಲ್ಲವೇ? 5 ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತವಿ ಾ್ವ ಸಿ ಾದ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸಂಚರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮಿ ಾ್ಕದ ಅ ಸ್ತಲರಂತೆಯೂ,
ಕತರ್ನ §ಸಹೋದರರಂತೆಯ, ಮತು್ತ *ಕೇಫನಂತೆಯೂ ನಮಗೆ ಹಕಿ್ಕಲ್ಲವೇ?
6 ಅಥ ಾ, ದುಡಿಯದೆ ಜೀವಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೂ
ಾನರ್ಬನಿಗೂ ಹಕಿ್ಕಲ್ಲವೇ?
7 †
ಾವ ಸಿ ಾಯಿ ಾದರೂ ಸ್ವಂತ ಖಚಿರ್ನಿಂದ ಸೇವೆ
ಾಡುವುದುಂಟೋ?
‡ ಾ್ರ ಾತೋಟವನು್ನ
ಾಡಿದವನು ಅದರ ಫಲವನು್ನ ತಿನ್ನದೇ ಇರುವುದುಂಟೋ?
ತನ್ನ ಹಿಂಡನು್ನ ಾಕುವವನು ಅವುಗಳ ಾಲನು್ನ ಕುಡಿಯದೆ ಜೀವಿಸುವುದುಂಟೋ?
8
ಾನು ಹೇಳಿದು್ದ ಬರೀ ಲೋಕ ಾಡಿಕೆಯ
ಾತೋ?
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವೂ
9
§
ಇದನು್ನ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ೕ?
“ಕಣತುಳಿಯುವ ಎತಿ್ತನ
ಾಯನು್ನ
ಕಟ್ಟ ಾರದೆಂದು”

ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. ದೇವರು ಚಿಂತಿಸುವುದು
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14:15,20

‡

ಾ. 14:17
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10

ಎತು್ತಗಳಿ ಾಗಿ
ೕ?
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಾಗಿಯೇ ಆತನು
*
ಹೇಳು ಾ್ತನಲ್ಲವೇ? ೌದು, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ. ಉಳುವವನು ಬೆಳೆಯಲಿ್ಲ
ತನಗೆ ಾಲು ದೊರಕುವ ನಿರೀ ಯಿಂದ ಉಳಬೇಕು, ಾಗೂ ಒಕು್ಕವವನು ತನಗೆ
ಸುಗಿ್ಗಯಲಿ್ಲ ಾಲು ದೊರಕುವುದೆಂದು ನಿರೀ ಯಲಿ್ಲ ಒಕ್ಕಬೇಕು. 11 † ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಆತಿ್ಮೕಕ ಾದ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತಿ್ತದ ಮೇಲೆ ನಿಮಿ್ಮಂದ ೌತಿಕ ಾದ ಪೈ ರನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ವುದು
ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ೕ? 12 ಈ ಅಧಿ ಾರ ಇತರರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ
ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಇರಬೇಕ ಾ್ಲ? ‡ಆದರೂ ಾವು ಆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಚ ಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ,
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡ ಾರದೆಂದು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆವು.
13 §ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುವವರು ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಬದುಕನು್ನ
ಾಗಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿ ಸೇವೆ ಾಡುವವರು ಆ ವೇದಿಗೆ ಬರುವ
ಪ ಾಥರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಾಲುಹೊಂದು ಾ್ತರೆಂಬುದೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? 14 ಅದೇ
ರೀತಿ ಾಗಿ ಕತರ್ನು ಸಹ *ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುವವರು ಸು ಾತೆರ್ಯಿಂದಲೇ
ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
15 † ಾನಂತೂ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ
ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ.
ನನಗೆ ಏ ಾದರೂ
ಸಿಕ್ಕಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಾನು ಇದನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತಲ.್ಲ
ಾ ಾದರೂ ಈ
ಹೊಗಳಿಕೆಯನು್ನ ವ್ಯ ಥರ್ ಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಾಯುವುದೇ ನನಗೆ ಲೇಸು. 16 ಾನು
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾರಿದರೂ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನನಗೇನೂ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ;
‡ ಾರಲೇ ಬೇಕೆಂಬ ನಿಬರ್ಂಧ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ, ಾನು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರದಿದ್ದರೆ
ನನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ! 17 ಾನು ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಪ್ರ ತಿಫಲ ದೊರೆಯುವುದು; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಈ §ಕತರ್ವ್ಯ ನನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ
ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 18 ಾ ಾದರೆ ನನಗೆ ಸಿಗುವ ಬಹು ಾನವೇನು?
ಾನು
*ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರು ಾಗ ಅದರಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಪಡೆಯದೇ
ಅದನು್ನ ಉಚಿತ ಾಗಿ ಾರುವುದೇ ನನಗೆ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರ ತಿಫಲ ಾಗಿದೆ.
19
ಾನು ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ †ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿದ್ದರೂ ‡ಹೆಚು್ಚ ಜನರನು್ನ
ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು § ಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಾಸ ಾದೆನು. 20 ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ
ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ *ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯ ನಂ ಾದೆನು.
ಾನು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅಧೀನನಲ್ಲದವ ಾದರೂ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅಧೀನ ಾದವರನು್ನ
ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅಧೀನನಂ ಾದೆನು.
21 ಾನು ದೇವರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ಇಲ್ಲದವನಲ್ಲ, ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ನಿಯಮಕೊ್ಕಳ ಾದವನೇ;
್ರ
ಆದರೂ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ
ಹೊರ ಾದವರನು್ನ
ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
†ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಾಹಿರನಂ ಾದೆನು. 22 ‡ಬಲವಿಲ್ಲದವರನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
*
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†
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18:15; 1 ಪೇತ್ರ 3:1
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†

§
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‡
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ಾನೂ ಬಲವಿಲ್ಲದವ ಾದೆನು.
ಾವ ವಿಧದಲಿ್ಲ ಾದರೂ ಕೆಲವರನು್ನ
§
ರ ಸಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಂ ಾದೆನು. 23 ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ಸು ಾತೆರ್ಗೋಸ್ಕರವೇ
ಾಡಿ,
ಾನು
ಇತರರ
ಸಂಗಡ
ಸು ಾತೆರ್ಯ
ಆಶೀ ಾರ್ದದಲಿ್ಲ
ಾಲು ಾರ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಇದನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
24 ಕಿ್ರ ೕ ಾಂಗಣದಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಓಟದ ಸ್ಪಧೆರ್ಯಲಿ್ಲ
ಾಗವಹಿಸು ಾ್ತರೆ,
ಆದರೂ ಒಬ್ಬ ನು
ಾತ್ರ ಜಯ ಾಲೆಯನು್ನ ಪಡೆಯು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಯದೋ?
ಅವರಂತೆ *ನೀವೂ ಸಹ ಬಹು ಾನವನು್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದು
ಓಡಿರಿ. 25 ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ಕಿ್ರ ೕ ಾಪಟುವು ತನ್ನ ತರಬೇತಿಯ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ
ಶಮೆದಮೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. ಅವರು ಾಡಿ ಹೋಗುವ ಜಯ ಾಲೆಯನು್ನ
† ಾ ಾದರೋ
ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ
ಾಧನೆ
ಾಡು ಾ್ತರೆ;
ಾಡಿಹೋಗದ
ಜಯ ಾಲೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ಾಧನೆ ಾಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 26 ಆದ್ದರಿಂದ
ಾನು ಸಹ ಗೊತು್ತಗುರಿಯಿಲ್ಲದವನಂತೆ ಓಡುವುದಿಲ್ಲ;
ಾಳಿ
ಂದಿಗೆ
ಗು ಾ್ದಡುವವನಂತೆ ಹೋ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 27 ಇತರರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಾನೇ
‡ಅ
ೕಗ್ಯ ಾಗದಂತೆ, ನನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ದಂಡಿಸಿ § ಾ್ವಧಿನದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

10
ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿ ೌಲನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ದೃ ಾ್ಟಂತವನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದು್ದ
1 ಸಹೋದರರೇ,
ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಅಪೇ ಸುವ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ,
ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರೆಲ್ಲರೂ *ಮೇಘದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲದು್ದ ಸಮುದ್ರ ವನು್ನ ಾಟಿಹೋದರು.
2 †ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ೕಶೆಯನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮೇಘದಲಿ್ಲಯೂ
ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲಯೂ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನವನು್ನ ಹೊಂದಿದರು. 3 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ‡ಆತಿ್ಮೕಕ ಾದ
§ಒಂದೇ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿಂದರು. 4 *ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೈ ವಿಕ ಾದ ಒಂದೇ ನೀರನು್ನ
ಕುಡಿದರು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದ ದೈ ವಿಕ ಾದ ಬಂಡೆ
ಳಗಿಂದ
ಬಂದ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಬಂಡೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೇ. 5 ಆದರೂ ಅವರಲಿ್ಲ
ಬಹು ಮಂದಿಯನು್ನ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. †ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು
ಮತು್ತ ಅವರ ಶವಗಳು ಅಡವಿಯಲೆ್ಲಲ್ಲ ಬಿದ್ದವು. 6 ‡ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ೕಹಿಸದಂತೆ ಾವು
ೕಹಿಸುವವ ಾಗ ಾರದೆಂಬುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು
ನಮಗೆ ನಿದಶರ್ನಗ ಾಗಿವೆ. 7 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕ ಾಗಿದ್ದರು, §“ಜನರು
ತಿನು್ನವುದಕೂ್ಕ, ಕುಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು.
ಾ ಾಭಿ ಾಷೆಯಿಂದ
*ನೀವು ಅವರ ಾಗೆ
ಕುಣಿ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಎದ್ದರು” ಎಂದು ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ.
8
†
ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕ ಾಗಬೇಡಿರಿ.
ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಜಾರತ್ವ ಾಡಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೂರು ಾವಿರ ಜನರು ಾವನ್ನ ಪಿ ್ಪದರು. ‡ಅವರ ಾಗೆ ಾವು ಜಾರತ್ವ
§

* 9:24 ಗ ಾ. 2:2; 5:7; ಫಿಲಿ. 2:16; ಇಬಿ್ರ. 12:1 † 9:25 ಾಕೋಬ
‡
1:12
9:27 ಇಬಿ್ರ. 6:8 § 9:27 ರೋ ಾ. 6:19 * 10:1 ವಿ ೕ 13:21 † 10:2 ವಿ ೕ
14:22 ‡ 10:3
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§ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಕತರ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ಸಪರ್ಗಳಿಂದ
ಾಡದೆ ಇರೋಣ.
ಾಶ ಾದರು.
ಾವು ಪರೀ ಸದೆ ಇರೋಣ. 10 *ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಗೊಣಗುಟಿ್ಟ ಸಂ ಾರಕ ದೂತನ ಕೈ ಯಿಂದ ಾಶ ಾದರು. ನೀವು ಗುಣಗುಟ್ಟಬೇಡಿರಿ.
11 ಅವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿದಶರ್ನರೂಪ ಾಗಿವೆ.
ಮತು್ತ
†
ಯು ಾಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದಿರುವವ ಾದ ನಮಗೆ ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಾತುಗ ಾಗಿ ಬರೆದಿವೆ.
12 ‡ಆದ ಾರಣ ನಿಂತಿದೆ್ದೕನೆಂದು ನೆನಸುವವನು ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಾಗಿರಲಿ.
9

13 ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ

ಾ ಾರಣ ಾಗಿ ಬರುವ ಶೋಧನೆಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾವುದೂ
§
ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ.
ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನು. ನಿಮ್ಮ ಶಕಿ್ತಗೆ ಮೀರುವ
ಶೋಧನೆಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಬರಗೊಡಿಸದೆ ನೀವು ಅದನು್ನ ಸಹಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗುವಂತೆ
ಶೋಧನೆ ಾಗುತ್ತಲೇ *ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳು್ಳವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡುವನು.
ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಸೇವೆಗೂ ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಗೂ ಸಂಬಂಧವೇನೂ ಇರ ಾರದೆಂಬ ಬೋಧನೆ
ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿ್ರ ಯರೇ, †ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೂರ ಾಗಿರಿ.
15 ನೀವು ವಿವೇಕಿಗಳೆಂದು ಇದನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ನೀವೇ
16
‡
ೕಚಿಸಿರಿ.
ಾವು ದೇವರ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿ ಾನ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಾನ ಾಡುವುದು
§ ಾವು
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದಲ್ಲವೇ?
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮುರಿದು ತಿನು್ನವುದು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದನು್ನ
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಲ್ಲವೇ? 17 ರೊಟಿ್ಟ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವ ಾಗೆ ಅನೇಕ ಾಗಿರುವ ಾವೆಲ್ಲರು
*ಒಂದೇ ದೇಹದಂತಿದೆ್ದೕವೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದೇ ರೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿನು್ನತೆ್ತೕವೆ. 18 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ಜನರ ಕುರಿತು
ೕಚಿಸಿರಿ.
†ಯಜ್ಞ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ತಿನು್ನವವರು ಯಜ್ಞವೇದಿ
ಡನೆ ಾಲು ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದರಲ್ಲವೇ.
14

19

ಾ ಾದರೆ ಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ
ಾ ಾಯಿತು?
ವಿಗ್ರ ಹಕೆ್ಕ ಅಪಿರ್ಸಿದ
‡
ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ವು ಾಸ್ತವವೆಂದೋ ಅಥ ಾ ವಿಗ್ರ ಹವು
ಾಸ್ತವವೆಂದು ನನ್ನ
ಅಭಿ ಾ್ರ ಯ ೕ? ಅಲ್ಲ, 20 ಆದರೆ ಅನ್ಯ ಜನರು ಾವು ಅಪಿರ್ಸುವ ಬಲಿಗಳನು್ನ
ದೇವರಿಗಲ್ಲ, §ದೆವ್ವ ಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸು ಾ್ತರೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವು. ನೀವು
ದೆವ್ವ ಗ ಡನೆ ಾಲು ಾರ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ವಲ್ಲ. 21 *ನೀವು ಕತರ್ನ
ಾನ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಗೂ ದೆವ್ವ ಗಳ ಾನ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲಯೂ ಕುಡಿಯ ಾರಿರಿ.
ಕತರ್ನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ದೆವ್ವ ಗಳ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೂ ಊಟ ಾಡ ಾರಿರಿ.
22 †ಕತರ್ನಿಗೆ ಕೋಪವನು್ನಂಟು ಾಡಿ ರೇಗಿಸಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕ
ೕ? ಆತನಿಗಿಂತಲೂ
ಾವು ಬಲಿಷ್ಠರೋ?
ವಿಗ್ರ ಹಕೆ್ಕ ಅಪಿರ್ತ ಾದದ್ದನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದೋ ಾರದೋ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ ಪರರ
ಹಿತವನು್ನ ಲ ಸುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ
§

10:9 ಅರಣ್ಯ 21:5,6
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*

†
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10:13 2 ಪೇತ್ರ. 2:9
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10:22 ಧ

ೕರ್ 32:21
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‡“ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಅಧಿ ಾರವುಂಟು.” ಆದರೆ
ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರ
ೕಜನಕರ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. “ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಅಧಿ ಾರವುಂಟು” ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಜನರನು್ನ ಭಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಸುವುದಿಲ್ಲ.
24 §ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ಹಿತವನು್ನ ಚಿಂತಿಸದೇ ಪರಹಿತವನು್ನ ಚಿಂತಿಸಲಿ.
25 * ಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಯಲಿ್ಲ
ಾರುವಂಥದು್ದ ಏನಿದ್ದರೂ ಅದನು್ನ ಮನ ಾ್ಸ ಯಲಿ್ಲ
ಸಂಶಯ ಹುಟಿ್ಟ ಸುವಂತೆ ವಿಚಾರ ಾಡದೇ ತಿನಿ್ನರಿ. 26 †“ಭೂಮಿಯು ಅದರಲಿ್ಲರುವ
27 ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ನಂಬದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಸಮಸ್ತವೂ ಕತರ್ನದಲ್ಲವೇ.”
ಊಟಕೆ್ಕ ಕರೆಯು ಾಗ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗಿಷ್ಟ ವಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೇನು ಬಡಿಸಿದರೂ
ಮನ ಾ್ಸ ಯನು್ನ ಪ್ರ ಶಿ್ನ ಸದೇ ಅದನು್ನ ತಿನಿ್ನರಿ. 28 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ನು ನಿಮಗೆ “ಇದು
ವಿಗ್ರ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಬಲಿಕೊಟ್ಟದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದವನ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ಮನ ಾ್ಸ ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿರಿ. 29 ‡ಅದು
ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನ ಾ್ಸ ಾಗಿ ಅಲ್ಲ; ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನ ಮನ ಾ್ಸ ಾಗಿಯೇ ಹೇಳ ಾಗಿದೆ.
§ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನ ಮನ ಾ್ಸ ಯ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯಕೆ ್ಕ
ಾಕೆ ತೀ ಾರ್ಗಬೇಕು?
30
ಾನು ಕೃ ತಜ್ಞತೆ
ಡನೆ ಊಟ ಾಡಿ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ
31 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ಪ ಾಥರ್ಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನನಗೆ
ಾಕೆ ದೂಷಣೆ ಾಗಬೇಕು?
*
ನೀವು ತಿಂದರೂ, ಕುಡಿದರೂ, ಇನೆ್ನೕನು
ಾಡಿದರೂ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ದೇವರ
ಮಹಿಮೆ ಾಗಿ ಾಡಿರಿ. 32 ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿ ಾಗಲಿ ಗಿ್ರ ೕಕರಿ ಾಗಲಿ ದೇವರ ಸಭೆ ಾಗಲಿ
ವಿಘ್ನ ಾಗಬೇಡಿರಿ. 33 ಾನಂತೂ ಸ್ವಪ ್ರ
ೕಜನ ಾ್ಕಗಿ ಚಿಂತಿಸದೇ ಮನುಷ ್ಯರೆಲ್ಲರು
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಅವರ ಪ್ರ
ೕಜನ ಾ್ಕಗಿ ಚಿಂತಿಸಿ, ಎಲ್ಲರನು್ನ ಎ ಾ್ಲ
ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
23

1*

11

ಾನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆಯೇ ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿರಿ.

ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಮುಸುಕಿಲ್ಲದೆ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಡುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ
ನೀವು ಎ ಾ್ಲದರಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನ ನು್ನ
ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಾನು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುತಿ್ತೕರೆಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಹೊಗಳುತೆ್ತೕನೆ. 3 ಆದರೂ ನೀವು ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂಬುದು
ನನ್ನ ಇಷ್ಟ.
ಅದೇನೆಂದರೆ †ಪ್ರ ತಿ ಪುರುಷನಿಗೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ತಲೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
‡ಸಿ್ತ ್ರ ೕಗೆ ಪುರುಷನು ತಲೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
§ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೆ ದೇವರು ತಲೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
4 ತಲೆಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು
ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, *ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ
2

5 ತಲೆಯ
ಾಡುವ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ಅವ ಾನಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಮೇಲೆ ಮುಸುಕು
ಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ †ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಾಡುವ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ತನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ಅವ ಾನಪಡಿಸು ಾ್ತಳೆ.
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು

‡
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10:29 1 ಕೊರಿ 8:9-12:

11:1 1 ಕೊರಿ 4:16:

11:3 1 ಕೊರಿ 3:23
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11:3 ಎಫೆ 1:22; 4:15; 5:23
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ಮುಸುಕಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದೂ ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದೂ ಒಂದೇ. 6 ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು
ಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಆಕೆಯು ಕೂದಲನು್ನ ತೆಗೆಯಿಸಿಬಿಡಬೇಕಷೆ್ಟ. ಆದರೆ
ಕೂದಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳು್ಳವು ಾಗಲಿ ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವು ಾಗಲಿ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಗೆ
7 ‡ಪುರುಷನು
ಅವ ಾನಕರ ಾಗಿದ್ದರೆ ಆಕೆಯು ಮುಸುಕನು್ನ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
ದೇವರ ಪ್ರ ತಿರೂಪವೂ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾವವೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ತಲೆಯನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಸಿ್ತ ್ರ ೕ ಾದರೋ ಪುರುಷನ ಪ್ರ ಾವ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. 8 §ಪುರುಷನು
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯಿಂದ ಉತ್ಪತಿ್ತ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಪುರುಷನಿಂದ ಉತ್ಪತಿ್ತ ಾದಳು.
9 ಇದಲ್ಲದೆ ಪುರುಷನು ಸಿ್ತ ೕಗೋಸ್ಕರ ಾಗಿ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ *ಸಿ್ತ ೕಯು
್ರ
್ರ

10 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ †ದೂತರ
ಪುರುಷನಿಗೋಸ್ಕರ ಾಗಿ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಲ್ಪಟ ್ಟಳು.
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಪುರುಷನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ ಮುಸುಕನು್ನ ತಲೆಯ
ಮೇಲೆ ಾಕಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 11 ಆದರೂ ‡ಕತರ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಪುರುಷರಿಲ್ಲದೆ
12 ಸಿ್ತ ೕಯು ಪುರುಷನಿಂದ
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರೂ, ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರಿಲ್ಲದೆ ಪುರುಷರೂ ಇಲ್ಲ.
್ರ
ಉತ್ಪತಿ್ತ ಾದಳು.
ಾಗೆಯೇ ಪುರುಷನು ಸಿ್ತ ್ರ ೕ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಹುಟು್ಟ ಾ್ತನೆ.
ಆದರೆ ದೇವರೇ §ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ಾತನು. 13 ನಿ ್ಮಳಗೆ ನೀವೇ
ೕಚಿಸಿ

ಾರ್ನಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವರಿಗೆ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಡುವುದು ಯುಕ್ತ ೕ 14 ಪುರುಷನು ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ
ಅದು ಅವನಿಗೆ ಅವ ಾನಕರ ಾಗಿದೆಯೆಂದೂ, 15 ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಉದ್ದ ಕೂದಲು
ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಮುಸುಕಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ನೀಡ ಾಗಿದು್ದ ಅದು
ಅವಳಿಗೆ ೌರವ ಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ಾ್ವ ಾವಿಕ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದಲ್ಲ ೕ?
16
ಾವ ಾದರೂ ಇದರ ಕುರಿತು ಾ ಾ್ವದ ಾಡುವು ಾದರೆ ಇಂಥ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಇಲ್ಲ ಮತು್ತ ದೇವರ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ತೀ

ಕತರ್ನ ಭೋಜನವನು್ನ ಕ್ರ ಮತಪಿ್ಪ ಆಚರಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ

ಾನು ಇನು್ನ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡುವಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ
ನೀವು ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಸೇರಿಬರುತಿ್ತರುವುದು ಕೇಡಿ ಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ಮೇಲಿ ಾಗಿಯಲ್ಲ.
18 ಹೇಗೆಂದರೆ
ದಲನೆಯ ಾಗಿ ನೀವು ಸಭೆ ಾಗಿ ಸೇರಿಬರು ಾಗ *ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಭಿನ್ನತೆ, ಭೇದಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆಂದು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಮತು್ತ ಇದು ನಿಜವೆಂದು ಸ್ವಲ್ಪ
ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ. 19 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ೕಗ್ಯರೆಂದು ಕಂಡುಬರುವುದ ಾ್ಕಗಿ
20 ನೀವೆಲ್ಲರು ಸೇರಿಬರು ಾಗ
†ಭಿ ಾ್ನಭಿ ಾ್ರ ಯಗಳು ಇರುವುದು ಅವಶ್ಯ ವೇ.
17

ನೀವು ಾಡುವ ಭೋಜನವು ಕತರ್ನ ಭೋಜನವಲ್ಲ. 21 ಭೋಜನ ಾಡುವಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ಾನು ತಂದದ್ದನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಮುಂ ಾಗಿ ಊಟ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ನು ಹಸಿದಿರು ಾ್ತನೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. 22 ನಿಮಗೆ
ತಿನು್ನವುದಕೂ್ಕ, ಕುಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲ ೕ? ಅಥ ಾ ದೇವರ ಸಭೆಯನು್ನ
‡
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ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದವರನು್ನ ‡ಅವ ಾನ ಾಡುತಿ್ತೕ ಾ? ಾನು ನಿಮಗೇನು
ಹೇಳಲಿ? ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೊಗಳಲೋ? ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಕತರ್ನ ಭೋಜನದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬೋಧನೆ
§ಕತರ್ನಿಂದ
ಾನು
ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ
ಉಪದೇಶವನು್ನ
ಹೊಂದಿದೆನು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಾನು ಹಿಡಿದು ಕೊಡಲ್ಪಟ ್ಟ
ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಾಡಿ ಅದನು್ನ
24
ಮುರಿದು,
“ಇದು*ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿರುವ ನನ್ನ ದೇಹ,
ನನ್ನ ನು್ನ
25
†
ನೆನಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೊ ೕ್ಕ ಸ ್ಕರ ಹೀಗೆ ಾಡಿರಿ” ಅಂದನು.
ಊಟ ಾದ ಮೇಲೆ
‡
ಆತನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾನ ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, “ಈ ಾನ ಾತೆ್ರ ಯು
23

ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಾ್ಥಪಿತ ಾಗುವ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು
ಇದರಲಿ್ಲ
ಾನ ಾಡು ಾಗೆಲೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೊ ೕ್ಕ ಸ ್ಕರ
ಇದನು್ನ ಾನ ಾಡಿರಿ” ಅಂದನು. 26 ನೀವು ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿಂದು ಈ
ಾನ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ
ಾನ ಾಡುವಷು್ಟ
ಾರಿ ಕತರ್ನ ಮರಣವನು್ನ §ಆತನು
27
ಬರುವ ತನಕ ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುತಿ್ತೕರಿ.
ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ
ಾವ ಾದರೂ
ಅ
ೕಗ್ಯ ಾಗಿ ಕತರ್ನ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿಂದರೆ ಇಲ್ಲವೆ ಆತನ ಾನ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ
ಾನ
ಾಡಿದರೆ ಅವನು *ಕತರ್ನ ದೇಹಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ಕತರ್ನ ರಕ್ತಕೂ್ಕ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಿದವ ಾಗಿರುವನು. 28 ಪ್ರ ತಿ ಮನುಷ ್ಯ ನು ತನ್ನ ನು್ನ
ಪರೀ ಸಿಕೊಂಡವ ಾಗಿ ಆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲಿ, ಆ ಾನ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ
29
ಕುಡಿಯಲಿ.
ಾಕೆಂದರೆ ಕತರ್ನ ದೇಹವೆಂದು ವಿವೇಚಿಸದೇ ತಿಂದು
ಕುಡಿಯುವವನು ಾಗೆ ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೊಳ ಾಗುವನು.
30 ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಹು ಮಂದಿ ಬಲಹೀನರು ಮತು್ತ ರೋಗಿಗಳು
ಆಗು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಅನೇಕರು ಾಯು ಾ್ತರೆ. 31 †ನಮ್ಮ ನು್ನ ಾವೇ ಪರೀ ಸಿಕೊಂಡರೆ
ಾ್ಯಯ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 32 ಆದರೆ ಾವು ಕತರ್ನಿಂದ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ
ಒಳ ಾಗಿರ ಾಗಿ ಆತನು, ನಮಗೆ ‡ಲೋಕದವರ ಸಂಗಡ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂಬ
ನಿಣರ್ಯ ಾಗ ಾರದೆಂದು ನಮ್ಮ ನು್ನ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ. 33 ಆದ ಾರಣ
ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಭೋಜನವನು್ನ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸೇರಿಬರು ಾಗ ಒಬ್ಬರು
ಇನೊ್ನಬ ್ಬರಿ ಾಗಿ ಾಯಿರಿ. 34 §ಒಬ್ಬ ನು ಹಸಿದರೆ ಅವನು ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಊಟ ಾಡಲಿ
ನೀವು ಸೇರಿಬಂದದು್ದ ಾ್ಯಯ ತೀಪಿರ್ಗೊಳ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಗ ಾರದು.
ಇನು್ನಳಿದಿರುವ * ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾನು ಬಂದ ನಂತರ ಆದೇಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
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11:34 1 ಕೊರಿ 11:21-22,

11:24 ಅಥ ಾ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
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ಸಹೋದರರೇ* ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದುಂಟಾಗುವ ವರಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. 2 †ನೀವು ಅನ್ಯ ಜನ ಾಗಿ ಾ್ದಗ
‡ಮೂಕ ವಿಗ್ರ ಹಗಳು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನಡೆಸಿದ
ಾಗೆ ನೀವು ಅವುಗಳ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತದಿ್ದರೆಂದು ಬಲಿ್ಲರಿ. 3 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ. §ದೇವ ಾತ್ಮ ನ ಪೆ್ರ ೕರಣೆಯಿಂದ ಾತ ಾಡುವ
ಾವ ಮನುಷ ್ಯ ಾದರೂ
“ಯೇಸುವನು್ನ
ಾಪಗ್ರ ಸ್ತನೆಂದು” ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಮತು್ತ *ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ
1

ಪೆ್ರ ೕರಣೆಯಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಾವ ಮನುಷ ್ಯ ಾದರೂ “ಯೇಸುವನು್ನ ಕತರ್ನೆಂದು”
ಹೇಳ ಾರನು.
4 †ವರಗಳಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳುಂಟು.
ಆದರೆ ‡ದೇವ ಾತ್ಮ ನು ಒಬ್ಬ ನೇ.
5 ಸೇವೆಗಳಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳುಂಟು ಆದರೆ ಕತರ್ನು ಒಬ್ಬ ನೇ. 6 § ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳುಂಟು ಆದರೆ ಸವರ್ರಲಿ್ಲಯೂ ಸವರ್ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಧಿಸುವ
ದೇವರು ಒಬ್ಬ ನೇ. 7 ಆದರೆ *ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಲಿ್ಲ ತೋರಿಬರುವ ದೇವ ಾತ್ಮ ನ ವರಗಳು
8 ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ದೇವ ಾತ್ಮ ನ ಮೂಲಕ
ಸವರ್ರ ಪ್ರ
ೕಜನ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟ ವೆ.
† ಾನ ಾಕ್ಯ ವು ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನಿಗೆ ಆ ಆತ್ಮ ನಿಂದಲೇ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಾಕ್ಯ ವು 9 ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ
ಆ ಆತ್ಮ ನಿಂದಲೇ ‡ನಂಬಿಕೆಯು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನಿಗೆ ಆ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮ ನಿಂದಲೇ § ಾ ಾ
ರೋಗಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡುವ ವರವು, 10 ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನಿಗೆ *ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವ ವರವು, ಇನೊ್ನಬ್ಬ ನಿಗೆ †ಪ್ರ ಾದನೆಯ ವರವು, ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ‡ಆತ್ಮ ವನು್ನ
ವಿವೇಚಿಸುವ ವರವು, ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನಿಗೆ §ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವ ವರವು, ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ

11 ಆದರೆ
ಾಷೆಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳುವ ವರವು ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳಲಿ್ಲ ಾಯರ್
ಾಡುವ ಆ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮ ನೇ ವರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತನ್ನ
ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ಒಬೊ್ಬಬ ್ಬ ನಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
12 ಹೇಗೆ ದೇಹವು *ಒಂ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅದಕಿ್ಕರುವ ಅಂಗಗಳು ಅನೇಕ ಾಗಿವೆ
ೕ,
ಹೇಗೆ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅನೇಕ ಾಗಿದು್ದ ಒಂದೇ ದೇಹ ಾಗಿದೆ
ೕ,
13
† ಾಗೆಯೇ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಇ ಾ್ದನೆ.
‡ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಲಿ, ಗಿ್ರ ೕಕ ಾಗಲಿ, ಾಸ ಾಗಲಿ,
ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಲಿ
ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದೇಹ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ನಲಿ್ಲ
§ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ವು ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೆ
ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು.
ಾನ ಾಗಿ
ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 14 ದೇಹವು ಒಂದೇ ಅಂಗವಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಅಂಗಗಳುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿದೆ.
15
ಾಲು “ ಾನು ಕೈ ಯಲ್ಲದ ಾರಣ ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರಿಲ್ಲವೆಂದು” ಹೇಳಿದರೂ
ಅದು ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರದೆ ಇರುವುದೋ? 16 ಕಿವಿ “ ಾನು ಕಣ್ಣಲ್ಲದ ಾರಣ ಾನು
ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರಿಲ್ಲವೆಂದು” ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರದೆ ಇರುವುದೋ?
17 ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ಕಣಾ್ಣದರೆ ನೀವು ಏನೂ ಕೇಳ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ಕಿವಿ
ಾದರೆ
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ನೀವು
ಾವ ಾಸನೆಯನು್ನ ಮೂಸ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ದೇವರು ಆ
*
ಅಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಂದನು್ನ ತನಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ತೋಚಿದ ಪ್ರ ಾರ ದೇಹದೊಳಗೆ
ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 19 ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅಂಗ ಾಗಿದ್ದರೆ ದೇಹವೆಲಿ್ಲರುವುದು? 20 ಆದರೆ
ಅಂಗಗಳು ಅನೇಕ ಾಗಿದೆ ಆದರೆ ದೇಹವು ಒಂದೇ. 21 ಕಣು್ಣ ಕೈ ಗೆ, “ನೀನು ನನಗೆ
ಅವಶ್ಯ ವಿಲ್ಲವೆಂದೂ,” ತಲೆಯು “ ಾದಗಳಿಗೆ ನೀವು ನನಗೆ ಅವಶ್ಯ ವಿಲ್ಲವೆಂದೂ”
22 ದೇಹದಲಿ್ಲ ಅಲ್ಪ ಾನವುಳ್ಳವುಗಳು ಎಂದೆಣಿಸಿ
ಹೇಳುವುದ ಾ್ಕಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಾಣುವ ಅಂಗಗಳನು್ನ ಅತ್ಯ ವಶ್ಯ ವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಲ್ಲ ೕ? 23 ಮತು್ತ ಾವು
ದೇಹದಲಿ್ಲ ಅಲ್ಪ ಾನವುಳ್ಳವುಗಳು ಎಂದೆಣಿಸುವ
ಾಗಗಳಿಗೆ ಉಡಿಗೆಯಿಂದ
ಹೆಚಾ್ಚದ
ಾನವನು್ನ ಕೊಡುವುದುಂಟ ಾ್ಲ.
ಹೀಗೆ
ಾನವಿಲ್ಲದ ಅಂಗಗಳಿಗೆ
24-25
ಹೆಚಾ್ಚದ ಾನವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಾನವುಳ್ಳ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಅವಶ್ಯ ವಿಲ್ಲ.
ದೇಹದಲಿ್ಲ †ಭೇದವೇನೂ ಇರದೇ ಅಂಗಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದರ ಹಿತವನು್ನ
18

ಚಿಂತಿಸುವ
ಾಗೆ ದೇವರು ಕೊರತೆಯುಳ್ಳದ್ದಕೆ ್ಕ ಹೆಚಾ್ಚದ
ಾನವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
ದೇಹವನು್ನ ಹದ ಾಗಿ
ೕಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 26 ಒಂದು ಅಂಗಕೆ್ಕ ನೋ ಾದರೆ ಎ ಾ್ಲ
ಅಂಗಗಳಿಗೂ ನೋ ಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಂಗ ೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ‡ಎ ಾ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಗೂ
ಸಂತೋಷ ಾಗುತ್ತದೆ.
27 §ನೀವು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ದೇಹವು ಮತು್ತ *ಒಬೊ್ಬಬ ್ಬ ಾಗಿ ಅದಕೆ್ಕ ಅಂಗಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
28 ದೇವರು ತನ್ನ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ †
ದಲನೆಯ ಾಗಿ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ, ಎರಡನೆಯ ಾಗಿ
‡ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ, ಮೂರನೆಯ ಾಗಿ §ಬೋಧಕರನು್ನ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಆ ಮೇಲೆ
*ಮಹ ಾ್ಕಯರ್
ಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ, † ಾ ಾ ರೋಗಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡುವ
ವರವನೂ್ನ, ಪರಸ ಾಯ
ಾಡುವ ಗುಣವನೂ್ನ, ‡ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿವರ್ಹಿಸುವ
ಾನವನು್ನ ಮತು್ತ ವಿವಿಧ
ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವ ವರವನೂ್ನ ಅವರವರಿಗೆ ಬೇರೆ
29
ಬೇರೆ ಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಎಲ್ಲರು ಅ ಸ್ತಲರೋ? ಎಲ್ಲರು ಪ್ರ ಾದಿಗ ೕ?
ಎಲ್ಲರೂ ಬೋಧಕರೋ?
ಎಲ್ಲರೂ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವವರೋ?
30 ರೋಗ
ಾಸಿ ಾಡುವ ವರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಂಟೋ?
ಎಲ್ಲರೂ
ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವರೋ? ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಶಕಿ್ತಯುಂಟೋ? 31 §ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ವರಗಳನು್ನ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಅಪೇ ಸಿರಿ.
ಇನೂ್ನ ಸ

ೕರ್ತ್ತಮ ಾದ

ಾಗರ್

ಂದನು್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

13

ಪಿ್ರ ೕತಿಯ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠತೆ
ಾನು ಮನುಷ ್ಯರ
ಾಷೆಗಳನೂ್ನ,
ದೇವದೂತರ
ಾಷೆಗಳನೂ್ನ
ಾತ ಾಡುವವ ಾದರೂ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಾದಕೊಡುವ ಕಂಚಿನ
ಜಾಗಟೆ, ಗಣಗಣಿಸುವ ಘಂಟೆ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. 2 ನನಗೆ ಪ್ರ ಾದನ ವರವಿದ್ದರೂ, ಎ ಾ್ಲ
1

*
§
‡
†

†

12:18 1 ಕೊರಿ 12:11
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‡
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12:28 ಅ. ಕೃ. 13:1, ರೋ
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‡
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12:26 ರೋ

*

†
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ರಹಸ್ಯ ಗಳೂ, ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ವಿದೆ್ಯ ಗಳನು್ನ ತಿಳಿದ್ದರೂ, ಬೆಟ್ಟ ಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದಿಡುವುಷು್ಟ
ನಂಬಿಕೆಯಿದ್ದರೂ, ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾನು ಏನೂ ಅಲ್ಲದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
3 ನನಗಿರುವುದೆಲ್ಲವನು್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಾನ ಾಡಿದರೂ, ನನ್ನ ದೇಹವನು್ನ
ಸುಡುವುದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದರೂ, ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ನನಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನಗೇನು ಪ್ರ
ೕಜನವಿಲ್ಲ.
ಾನು ಬರಿ ಾಗಿರುವನು.
4 ಪಿ್ರ ೕತಿಯು
ಬಹು
ಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳದು್ದ, ದಯೆಯುಳ್ಳದು್ದ.
ಪಿ್ರ ೕತಿಯು
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಅದು ಗವರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ,
5 ಸ್ವಪ ್ರ
ಅಸಭ್ಯ ಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ೕಜನವನು್ನ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಬೇಗ ಸಿಟು್ಟ ಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಅಪ ಾರವನು್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
6 ಅ ಾ್ಯ ಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸತ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತದೆ.
7 ಎಲ್ಲವನು್ನ ಾಳಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನು್ನ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನು್ನ ನಿರೀ ಸುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲವನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ.
8 ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಎಂದಿಗೂ ನಿಂತುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರ ಾದನೆಗ ಾದರೂ
ಇಲ್ಲದಂ ಾಗುವವು. ಅನ್ಯ ಾಷೆಗ ೕ ನಿಂತುಹೋಗುವವು. ತಿಳಿವಳಿಕೆ
ೕ
9 ಅಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ; ಅಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಇಲ್ಲದಂ ಾಗುವುದು.
ಪ್ರ ಾದಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 10 ಆದರೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾದದು್ದ ಬಂ ಾಗ ಅಪೂಣರ್ ಾದದು್ದ
11
ಇಲ್ಲದಂ ಾಗುವುದು.
ಾನು
ಾಲಕ ಾಗಿ ಾ್ದಗ
ಾಲಕನ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಾತ ಾಡಿದೆನು. ಾಲಕನ ಾಗೆ
ೕಚಿಸಿದೆನು. ಾಲಕನಂತೆ ವಿವೇಚಿಸಿದೆನು.
ಾ್ರ ಯಸ್ಥ ಾದ ಮೇಲೆ ಾಲ್ಯ ದವುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟೆ್ಟ ನು. 12 ಈಗ ಕನ್ನಡಿಯಲಿ್ಲ
ಾಣಿಸುವಂತೆ ದೇವರ ಮುಖವು ನಮಗೆ
ಾ್ಬ ಗಿ ಾಣಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆಗ
ನೇರ ಾಗಿ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ ನೋಡುವೆವು. ಈಗ ಅಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಆಗ ದೇವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತೆ
ಾನು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು. 13 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಂಬಿಕೆ, ನಿರೀ ,
ಪಿ್ರ ೕತಿ ಈ ಮೂರೇ ನಿಲು್ಲತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡದು ಪಿ್ರ ೕತಿಯೇ.
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ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವ, ಪ್ರ ಾದಿಸುವ ವರ

ಪ್ರ ತಿನಿತ್ಯ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸಲು ಆಶಿಸಿರಿ ಮತು್ತ *ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದುಂಟಾಗುವ
ವರಗಳನು್ನ, ಅದರೊಳಗೂ ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದ ಾ ವರವನೆ್ನೕ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ
ಅಪೇ ಸಿರಿ. 2 †ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವವನು ದೇವರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡು ಾ್ತನೆಯೇ
ಹೊರತು ಮನುಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಅಲ್ಲ.
ಅವನು ಆತ್ಮ ಪೆ್ರ ೕರಿತ ಾಗಿ ಗುಪ್ತ
ವಿಷಯಗಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತನೆ.
ಅವನು
ಾತ ಾಡುವ
ಾತುಗಳನು್ನ
ಾರೂ
3 ಆದರೆ ಪ್ರ ಾದಿಸುವವ ಾದರೋ,
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನ
ಾತುಗಳಿಂದ ಭಕಿ್ತವ ೃ ದಿ್ಧಯನೂ್ನ,
್ರ ೕ ಾ್ಸಹವನೂ್ನ ಸಂತೈ ಸುವಿಕೆಯನೂ್ನ
4
ಉಂಟು ಾಡುವವು.
ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವವನು ತನಗೆ ಾನೇ ಆತಿ್ಮೕಕ
ವೃ ದಿ್ಧಯನು್ನಂಟು ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ,
ಆದರೆ
ಪ್ರ ಾದಿಸುವವನು
ಸಭೆಗೆ
5
ಭಕಿ್ತವ ೃ ದಿ್ಧಯನು್ನಂಟು
ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡಬೇಕೆಂದು
1

*
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ಾನು ಅಪೇ ಸಿದರೂ, ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ‡ನೀವು ಪ್ರ ಾದಿಸಬೇಕೆಂಬುದೆ ನನಿ್ನಷ ್ಟ ಾಗಿದೆ.
ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವವನು ಸಭೆಯು ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಅನ್ಯ ಾಷೆಯ
ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವೇಚಿಸಿ ಹೇಳದೆ ಹೋದರೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಪ್ರ ಾದಿಸುವವನು ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠನು.
6 ಆದರೆ ಸಹೋದರರೇ,
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ದೇವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದನು್ನ
ಪ್ರಕಟಿಸದೆ, ಾನ ಾಕ್ಯ ಗಳ ಾ್ನಡದೆ, ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಹೇಳದೆ, ಉಪದೇಶ ಾಡದೆ,
ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳನು್ನ
ಾತ್ರ
ಾತ ಾಡುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ ನನಿ್ನಂದ ನಿಮಗೇನು
7
ಪ್ರ
ೕಜನ ಾದೀತು?
ಕೊಳಲು, ವೀಣೆ
ದ ಾದ ನಿಜೀರ್ವ ಾದ್ಯ ಗಳು
ಾದಗಳಲಿ್ಲ
ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯ ಸವನೂ್ನ ತೋರಿಸದಿದ್ದರೆ; ನುಡಿಸಿದ ಾದ್ಯ ಇಂಥದೆ್ದೕ
ಎಂದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು? 8 ತುತೂ್ತರಿಯು ಅಸ್ಪಷ ್ಟ ಶಬ್ದವನು್ನ
ಳಗಿಸಿದರೆ
9
ಾರು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು?
ಾಗೆಯೇ ನೀವೂ ಸಹ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾದ
ಾಷೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಂದ ಾತ ಾಡದೆ ಹೋದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಾತಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ
§ನೀವು ಾಳಿಯ ಸಂಗಡ
ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯ?
ಾತ ಾಡಿದ
ಾಗಿರುವುದಷೆ್ಟ. 10 ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಾಷೆಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂ ಾದರೂ
11
ಅಥರ್ರಹಿತ ಾದವುಗಳಿಲ್ಲ.
ಾಷೆಯ ಅಥರ್ವು ನನಗೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ
ಾತ ಾಡುವವನಿಗೆ
ಾನು ಪರದೇಶದವನಂತಿರುವೆನು;
ಾತ ಾಡುವವನು
ನನಗೆ ಪರದೇಶಿಯವನಂತಿರು ಾ್ತನೆ. 12 ಾಗೆಯೇ ನೀವು ಆತಿ್ಮೕಕ ಾದ ವರಗಳಿ ಾಗಿ
ಅ ಾ್ಯ ಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಭೆಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ ಉಂಟಾಗುವ ಾಗೆ
ತವಕಪಡಿರಿ. 13 ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಯ ಾಷೆಯ ಾ್ನಡುವವನು ತನಗೆ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ
ವಿವೇಚಿಸಿ ಹೇಳುವ ವರ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಲಿ. 14
ಾಕೆಂದರೆ ಾನು
ಅನ್ಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ದೇವರನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದರೆ ನ ಾ್ನತ ್ಮ ವು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುತಿ್ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ
ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧಯು ನಿಷ್ಫಲ ಾಗಿರುವುದು. 15 ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾದರೋ ಆತ್ಮ ನಿಂದಲೂ
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವೆನು, ಬುದಿ್ಧಯಿಂದಲೂ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವೆನು; *ಆತ್ಮ ನಿಂದ
ಾಡುವೆನು,

†ಬುದಿ್ಧಯಿಂದಲೂ ಾಡುವೆನು. 16 ನೀನು ಆತ್ಮ ನಿಂದ
ಾತ್ರ ದೇವರ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಾಡಿದರೆ ನೀನು ಹೇಳಿದು್ದ ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವ ಇನೊ್ನಬ ್ಬ ನು ನೀನು
ಾಡುವ
‡
ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಗೆ ಅವನು “ಆಮೆನ್” ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲ ನು?
ನೀನು
17 ನೀನು ಎಷು್ಟ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ
ಾತ ಾಡಿದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ?
ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
ಾಡಿದರೂ, ಆದರಿಂದ ಬೇರೊಬ್ಬ ನು ಭಕಿ್ತವ ೃ ದಿ್ಧಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.
18 ಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ದೇವರನು್ನ
19 ಆದರೂ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಅನ್ಯ ಾಷೆಯಿಂದ ಹತು್ತ
ಕೊಂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಾವಿರ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡುವುದಕಿ್ಕಂತ, ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧಯಿಂದ ಐದೇ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿ ಇತರರಿಗೆ
ಉಪದೇಶ ಾಡುವುದು ನನಗೆ ಉತ್ತಮವೆನಿಸುತ್ತದೆ. 20 ಸಹೋದರರೇ, ಾಲಕರಂತೆ
§ಆಲೋಚಿಸಬೇಡಿರಿ; *ಕೆಟ್ಟತನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಶಿಶುಗಳಂತಿರಿ; †ಬುದಿ್ಧಯ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಯಸ್ಥ ಾಗಿರಿ.
‡
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‡“ಅನ್ಯ ಾಷೆಯವರ ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೂ ಅನ್ಯ ದೇಶಸ್ಥರ
ಾಯಿಂದಲೂ
ಾನು ಈ ಜನರ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡುವೆನು; ಆದರೂ ಅವರು ನನ್ನ
ಾತಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕತರ್ನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂಬು ಾಗಿ” ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ
22 ಆದ್ದರಿಂದ
ಬರೆದಿದೆ.
ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವುದು ಯೇಸುವನು್ನ
ನಂಬದವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಯೇಸುವನು್ನ ನಂಬುವವರಿಗೆ
ಸೂಚನೆಯಲ್ಲವೆಂದು ಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಪ್ರ ಾದನೆಯು ಯೇಸುವನು್ನ
ನಂಬದವರಿ ಾಗಿಯಲ್ಲ ನಂಬುವವರಿ ಾಗಿಯೇ ಇದೆ. 23 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಸಭೆಯೆ ಾ್ಲ
ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬಂ ಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡಿದರೆ ಈ ಾಷೆಯನು್ನ
ತಿಳಿಯದ ಬೇರೆಯವರು ಅಥ ಾ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರು ಒಳಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ,
§ನಿಮಗೆ ಹುಚು್ಚ ಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ೕ? 24 ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರು
ಪ್ರ ಾದಿಸುತಿ್ತರಲು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಲಿ, ಅಪರಿಚಿತ ಾಗಲಿ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ
ಅವನು ಎಲ್ಲರ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಾನು ಾಪಿಯೆಂಬ ಅರುಹನು್ನ ಹೊಂದುವನು,
ಎಲ್ಲರ
ಾತಿನಿಂದ ಪರಿಶೋಧಿತ ಾಗುವನು, 25 *ಅವನ ಹೃ ದಯದ ರಹಸ್ಯ ಗಳು
ಬಯ ಾಗುವವು; ಅವನು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿ, †ದೇವರು ನಿಜ ಾಗಿ
21

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ

ೕಷಿಸುವನು.

ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರ ಮದಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಬೋಧನೆ
ಾ ಾದರೇನು, ಸಹೋದರರೇ?
ನೀವು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರು ಾಗ
ಒಬ್ಬ ನು
ಾಡುವುದೂ, ಒಬ್ಬ ನು ಉಪದೇಶ ಾಡುವುದೂ, ಒಬ್ಬ ನು ತನಗೆ
ಪ್ರಕಟ ಾದದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದೂ, ಇನೂ್ನ ಒಬ್ಬ ನು ಅನ್ಯ ಾಷೆಯ ಾ್ನಡುವುದೂ,
ಒಬ್ಬ ನು ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳುವುದುಂಟು. ನೀವು ಏನು ಾಡಿದರೂ ಸಭೆಯ
ಭಕಿ್ತವ ೃ ದಿ್ಧ ಾಗಿಯೇ
ಾಡಿರಿ. 27 ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವು ಾದರೆ ಇಬ್ಬರು ಅಥ ಾ
ಅವಶ್ಯ ವಿದ್ದರೆ ಮೂವರಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚಲ್ಲದೆ ಒಬೊ್ಬಬ ್ಬ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಬೇಕು; 28 ಮತು್ತ
ಒಬ್ಬ ನು ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳಬೇಕು.
ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳುವವನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವವನು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಸುಮ್ಮ ನಿರಲಿ; ತನೊ್ನಂದಿಗೂ ಮತು್ತ
29 ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳು
ದೇವರೊಂದಿಗೂ
ಾತ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
30 ಕುಳಿತಿರುವ
‡
ಾತ ಾಡಲಿ, ಮಿ ಾ್ಕದವರು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಕೇಳಲಿ.
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನಿಗೆ ಪ್ರಕಟನೆ ಉಂಟಾದರೆ
ದಲಿನವನು ಸುಮ್ಮ ಾಗಲಿ 31 ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಒಬೊ್ಬಬ ್ಬ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವರು, ಎಲ್ಲರೂ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹ
32 ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಆತ್ಮ ಗಳು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಹೊಂದುವರು.
ಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲರುತ್ತವೆ.
33 §ದೇವರು ಸ ಾ ಾನಕೆ್ಕ ಾರಣನೇ ಹೊರತು ಗಲಿಬಿಲಿಗೆ ಾರಣನಲ್ಲ.
34 ದೇವಜನರ
ಎ ಾ್ಲ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರ ಾರ *ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಸಭೆಯ
ಕೂಟಗಳಲಿ್ಲ
ೌನ ಾಗಿರಬೇಕು;
ಾತ ಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಅವ ಾಶವಿಲ್ಲ;
ಅವರು ಅಧೀನ ಾಗಿರಬೇಕು; †ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲಯೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆಯ ಾ್ಲ.
35 ಅವರು ಏ ಾದರೂ ತಿಳಿದು ಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅಪೇ ಸಿದರೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
26

‡
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45:14; ಜೆಕ. 8:23
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. 2:11; 12

†

‡

§

14:23 ಅ. ಕೃ. 2:13

14:29 1 ಕೊರಿ 12:10;

14:34 ಆದಿ 3:16

*

14:25 ಇಬಿ್ರ. 4:12

ೕ ಾ 4:1

§

†

14:33 ವ. 40
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*
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ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ
ಾತ ಾಡುವುದು
36
ಅಪ ಾನಕರ ಾದದು್ದ.
ದೇವರ
ಾಕ್ಯ ವು ನಿಮಿ್ಮಂದಲೇ ಹೊರಟಿತೋ?
ನಿಮಗೆ ಾತ್ರ ವೇ ಬಂದಿತೋ? 37
ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನ ನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂ ಾಗಲಿ
ಆತಿ್ಮೕಕನೆಂ ಾಗಲಿ ಾವಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆದಿರುವುದೆ ಾ್ಲ ಕತರ್ನ
38
ಆ
ಎಂದು ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಾವ ಾದರೂ ತನಗೆ ಇದು
39 ಆದ ಾರಣ ನನ್ನ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅವನು ಗುರುತಿಲ್ಲದವನಂತೆ ಇರಲಿ.
ಸಹೋದರರೇ, ‡ಪ್ರ ಾದ ಾವರವನು್ನ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಅಪೇ ಸಿರಿ, ಮತು್ತ
40 §ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ
ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವವರಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಬೇಡಿರಿ.
ೕಗ್ಯ ಾಗಿಯೂ ಾಗೂ ಕ್ರ ಮದಿಂದಲೂ ನಡೆಯಲಿ.

15

ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಎದು್ದ ಬಂದನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಾ ಗಳು
1 ಸಹೋದರರೇ,
ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ
ತರುತೆ್ತೕನೆ; ನೀವು ಅದನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ, *ಅದರಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದಿ್ದೕರಿ. 2 ಾನು ನಿಮಗೆ ಾರಿದ
†ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನೀವು ದೃ ಢ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿರಥರ್ಕ ಾಗುತ್ತದೆ. 3 ‡ ಾನು ಸಹ ಕಲಿತುಕೊಂಡ
ದಲನೆಯ ಸಂಗತಿಗ ಳಗೆ ಪ್ರ ಮುಖ ಾದ ಸಂಗತಿಯನೆ್ನೕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ
ಅದೇನೆಂದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನಮ್ಮ
ಾಪಗಳ
4
§
ನಿ ಾರಣೆ ಾಗಿ ಸತ್ತನು; ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟ ನು;
ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಮೂರನೆಯ

5 ಅನಂತರ *ಕೇಫನಿಗೂ †ತರು ಾಯ ಆತನು
ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಬಿ್ಬ ಸಲ್ಪಟ್ಟ ನು.
6 ‡ತರು ಾಯ ಒಂದೇ
ಹನೆ್ನರಡು ಜನ ಅ ಸ್ತಲರಿಗೂ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಐನೂರಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಇವರಲಿ್ಲ
ಹೆಚು್ಚ ಜನರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಜೀವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ನಿದೆ್ರ§ ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.
7 ತರು ಾಯ ಆತನು
ಾಕೋಬನಿಗೂ ಅನಂತರ ಎ ಾ್ಲ *ಅ ಸ್ತಲರಿಗೂ
8
†
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ, ದಿನತುಂಬದೆ ಹುಟಿ್ಟದವನಂತಿರುವ ನನಗೂ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 9 ‡ ಾನಂತೂ ಅ ಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಕನಿಷ್ಠನು; § ಾನು ದೇವರ
ಸಭೆಯನು್ನ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅ ಸ್ತಲೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯ ನಲ್ಲ.
10 ಆದರೆ ಾನು ಈಗ ಎಂಥವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೊ ಅದು ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯಿಂದಲೇ ಮತು್ತ
ಆತನ ಕೃ ಪೆಯು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಿಷ್ಫಲ ಾಗಲಿಲ್ಲ. * ಾನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ

ಪ್ರ
‡

ಾಸಪಟೆ್ಟ ನು. †ಆದರೆ ಪ್ರ

14:39 1 ಕೊರಿ 12:31
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§
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14:40 1 ಕೊರಿ 14:31,33
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11

ಕೃ ಪೆಯೇ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾದರೇನು ಅಥ ಾ ಅವ ಾದರೇನು, ಈ ರೀತಿ
ಾವೆಲ್ಲರೂ ಸು ಾರ್ತೆಯನು್ನ ಾರಿದೆ್ದೕವೆ; ಅದನು್ನ ನೀವು ನಂಬಿದಿರಿ.

ಾಗಿ

ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ನಂಬಿದವರು ಎದು್ದ ಬರುವರು
ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಲ್ಪಟ್ಟ ನೆಂದು ಾರುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ, ನಿ ್ಮಳಗೆ
‡ಕೆಲವರು ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರು ಾ್ಥನವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ?
13 ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಜ ಾಗಿದ್ದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಸಹ ಎದು್ದಬರಲಿಲ್ಲ.
14 ಕಿ್ರ ಸ್ತನೂ ಎದು್ದಬರಲಿಲ್ಲ ಾದರೆ ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯು ವ್ಯ ಥರ್ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಯು ಸಹ ವ್ಯ ಥರ್ ಾದದು್ದ. 15 ಇದಲ್ಲದೆ ಸತ್ತವರು ಎದು್ದಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು
ನಿಜ ಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸಲೇ ಇಲ್ಲ; §ಎಬಿ್ಬ ಸಿದನೆಂದು ಾ ಕೊಟ್ಟ
12

ಾವು ದೇವರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಸುಳು್ಳ ಾ ಹೇಳಿದವ ಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದೆವು. 16 ಸತ್ತವರು
ಎದು್ದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಾದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೂ ಎದು್ದ ಬರಲಿಲ್ಲ. 17 ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಎದು್ದಬರಲಿಲ್ಲ ಾದರೆ
ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿರಥರ್ಕ ಾಗಿದೆ, ಾಗೂ *ನೀವು ಇನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಲಿ್ಲಯೇ
ಇದಿ್ದೕರಿ. 18 ಇದು ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಿದೆ್ರ ಹೋದವರು ಾಶ ಾದರು ಎಂದಥರ್.
19 ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮಗಿರುವ ನಿರೀ ಯು ಕೇವಲ ಈ ಬದುಕಿಗೆ
ಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಾವು ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗಿಂತಲೂ ಹೀನ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ.
20 †ಆದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದು್ದ ಬಂದನು.
ಸತು್ತಹೋದವರಲಿ್ಲ
‡ಪ್ರ ಥಮಫಲ ಾದನು. 21 § ಮನುಷ ್ಯ ನ ಮೂಲಕ ಮರಣ ಉಂಟಾದ ಾರಣ,

ಮನುಷ ್ಯ ನ ಮೂಲಕವೇ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರು ಾ್ಥನವುಂಟಾಗಿದೆ. 22 ಆ ಾಮನಿಂದ
ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಾಯುವವ ಾದರೋ ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ
ಬದುಕುವವ ಾದರು. 23 ಆದರೆ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ಕ್ರ ಮದಲಿ್ಲ ಎದು್ದಬರುವನು.
ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಪ್ರ ಥಮಫಲ ಾದನು; ತರು ಾಯ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಆತನ ಬರೋಣದಲಿ್ಲ
ಜೀವವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಬರುವರು. 24 ಅನಂತರ ಆತನು ಎ ಾ್ಲ ದೊರೆತನವನೂ್ನ,
ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿ ಾರವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಬಲವನೂ್ನ ನಿಮೂರ್ಲಗೊಳಿಸಿ ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ
ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಡು ಾಗ ಸ ಾಪಿ್ತ ಾಗುವುದು. 25 ಾಕೆಂದರೆ * ಾನು ಎ ಾ್ಲ
ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವ ತನಕ ಾಜ್ಯ ವ ಾ್ನಳುವುದು
ಅವಶ್ಯ. 26 †ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವ ಕಡೆ ಶತು್ರ ವು ಮರಣ ಾಗಿದೆ. 27 “ದೇವರು

ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಆತನ ಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಾಕಿ ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.” ಆದರೆ
“ಸಮಸ್ತವೂ ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಡಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾಗ ಸಮಸ್ತವನು್ನ
ಅಧೀನ ಾಡಿಕೊಟಾ್ಟತನು ಅದರಲಿ್ಲ ಸೇರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿದೆ. 28 ಸಮಸ್ತವೂ
ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾದ ಮೇಲೆ ಮಗನು ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ತನಗೆ ಅಧೀನ ಾಡಿ
ಕೊಟಾ್ಟತನಿಗೆ ಾನೇ ಅಧೀನ ಾಗುವನು; ಹೀಗೆ ‡ದೇವರು ಸಮಸ್ತರಲಿ್ಲಯೂ
ಸಮಸ್ತವೂ ಆಗುವನು.
29 ಸತ್ತವರಿಗೆ
ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲ ಾದರೆ ಸತ್ತವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರು ಏನು
ಾಡುವರು? ಸತ್ತವರು ಎದು್ದ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ
‡
†
*
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ಎನು್ನವುದು ನಿಜ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಾಕೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
30 § ಾವು ಸಹ
ಾಕೆ ಪ್ರ ತಿ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಭಯದಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ? 31 ಪಿ್ರ ಯರೇ, ನಮ್ಮ
ಕತರ್ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ *ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕುರಿ ಾಗಿ ನನಗಿರುವ ಹೆಮೆ್ಮಯ ನಿಮಿತ್ತ
† ಾನು ದಿ ಾಲು ಾಯುತ್ತಲಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 32 ಾನು ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ಮೃ ಗ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿದು್ದ ಕೇವಲ ಾನು ಾಭಿ ಾ್ರ ಯದಿಂ ಾದರೆ ನನಗೇನು ಪ್ರ
ೕಜನ?
ಸತ್ತವರು ಎದು್ದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಾದರೆ, ಾವು ‡ತಿನೊ್ನೕಣ, ಕುಡಿ
ೕಣ, ಾಳೆ
33
ಾಯುತೆ್ತೕವ ಾ್ಲ.
ೕಸಹೋಗಬೇಡಿರಿ; §“ಕೆಟ್ಟ ಸಹ ಾಸವು ಸ ಾಚಾರವನು್ನ
ಕೆಡಿಸುತ್ತವೆ.” 34 ಗಂಭೀರ ಾಗಿ
ೕಚಿಸಿರಿ! ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ.
ಾಪ ಾಡಬೇಡಿರಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇವರ ಕುರಿ ಾಗಿ ಾನವೇ ಇಲ್ಲ; *ನಿಮಗೆ ಾಚಿಕೆ
ಆಗಲೆಂದೇ ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಸತ್ತವರು

ಾವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ಬರುವರೆಂಬುದನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ
ಮರಳಿ ಜೀವಂತ ಾಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ? ಎಂಥ ದೇಹದಿಂದ
ಎದು್ದಬರು ಾ್ತರೆ?”
ಎಂದು
ಾ ಾದರೂ ಪ್ರ ಶಿ್ನ ಸಬಹುದು. 36 ಮೂಖರ್ನೇ;
†ನೀನು ಬಿತು್ತವ ಬೀಜವು ಾಯದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಜೀವ ಾಳುವುದುಂಟೆ? ಇಲ್ಲ.
37 ನೋಡು; ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೋದಿಯ ಾಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ಬೇರೆ
ಾವುದೇ ಬೀಜವ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಬಿತು್ತ ಾಗ ಬರೀ ಾಳನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯಬೇ ಾದ ಗಿಡವನು್ನ ಬಿತು್ತವುದಿಲ್ಲ.
38 ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಅದಕೆ್ಕ ದೇಹವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ಒಂದೊಂದು
ಬೀಜಕೂ್ಕ ಅದಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ದೇಹವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 39 ಎ ಾ್ಲ ಶರೀರಗಳು ಒಂದೇ
ವಿಧ ಾದವುಗಳಲ್ಲ; ಮನುಷ ್ಯ ನ ಶರೀರ ಬೇರೆ, ಪಶುಗಳ ಶರೀರ ಬೇರೆ, ಪ ಗಳ
ಶರೀರ ಬೇರೆ, ಮೀನುಗಳದು ಬೇರೆ. 40 ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ವ ಗೀರ್ಯ ಶರೀರಗಳುಂಟು,
ಭೂಲೋಕದ ಶರೀರಗಳುಂಟು, ಆದರೆ ಪರಲೋಕದ ಶರೀರಗಳ ಮಹಿಮೆ ಬೇರೆ,
41 ಸೂಯರ್ನ ತೇಜಸು್ಸ ಒಂದು
ಭೂಲೋಕದ ಶರೀರಗಳ ಮಹಿಮೆ ಬೇರೆ.
ವಿಧ ಾದರೆ, ಚಂದ್ರ ನ ಪ್ರ ಾಶವೇ ಮತೊ್ತಂದು ವಿಧ, ಾಗೆಯೇ ನಕ್ಷತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳ
ಪ್ರ ಾಶವು ಸಹ ವೈ ವಿಧ್ಯ ಾದುದು.
42 ಸತ್ತವರಿ ಾಗುವ ಪುನರು ಾ್ಥನವು ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿರುವುದು. ಬಿತು್ತವಂಥದು್ದ
ಅಳಿದುಹೊಗುವಂಥದು್ದ.
ಪುನರು ಾ್ಥನ ಾಗುವಂಥದು್ದ ಅಮರ ಾದದು್ದ.
43 ಹೀ ಾವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ ಬಿತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ‡ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲ ಪುನರು ಾ್ಥನಹೊಂದುವುದು;
35 “ಸತ್ತವರನು್ನ

ನಿಬರ್ ಾವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ ಬಿತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಬಲಹೊಂದಿ ಪುನರು ಾ್ಥನಹೊಂದುವುದು;
44 ಬಿತಿ್ತದು್ದ
ಾ್ರಕೃ ತ ದೇಹ ಾಗಿ ಬಿತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಪುನರು ಾ್ಥನಹೊಂದುವಂಥದು್ದ
ಆತಿ್ಮೕಕ ದೇಹ.
ಾ್ರಕೃ ತದೇಹ ಇರುವು ಾದರೆ ಆತಿ್ಮೕಕ ದೇಹವೂ ಇರುವುದು ಸತ್ಯ.
45 §“
ದಲನೆಯ ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಆ ಾಮನು ಜೀವ ಪಡೆದ ವ್ಯಕಿ್ತ” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದದೆಯ ಾ್ಲ. * ಕಡೆ ಆ ಾಮ ಾದರೋ †ಜೀವ ಕೊಡುವ
46 ಆತಿ್ಮೕಕ ಾದದು್ದ
ಆತ್ಮ ಾದನು.
ದಲು ಬಂದದ್ದ ಾ್ಲ,
ಾ್ರಕೃ ತ ಾದದು್ದ
§
‡
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15:43 ಫಿಲಿ. 3:21; ಕೊಲೊ 3:4
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ದಲನೆಯದು; ಅನಂತರ ಆತಿ್ಮೕಕ ಾದದು್ದ.
ದಲನೆಯ ಮನುಷ ್ಯ ನು
‡ಮಣಿ್ಣ ನಿಂದ
ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ವನು; ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿದವನು, ಎರಡನೆಯ ಮನುಷ ್ಯ ನು
48 ಮಣಿ್ಣ ನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನು ಎಂಥವನೋ
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದವನು.
ಮಣಿ್ಣಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವರೂ ಅಂಥವರೇ ಆಗಿರು ಾ್ತರೆ;
ಪರಲೋಕದಿಂದ
§
ಬಂ ಾತನು ಎಂಥವನೋ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವರೂ ಅಂಥವರೇ.
49
ಾವು ಮಣಿ್ಣ ನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನ ಾರೂಪ್ಯ ವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರ ಾರ
*ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂ ಾತನ ಾರೂಪ್ಯ ವನೂ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
47

ಸಹೋದರರೇ, ಾನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, †ರಕ್ತ
ಾಂಸಗಳು ದೇವರ
ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು; ಅಂತೆಯೇ, ಅಳಿದುಹೋಗುವಂಥದು್ದ
ಅಮರತ್ವಕೆ ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಗಲು ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ. 51 ನೋಡಿರಿ! ಇದುವರೆಗೆ ಗುಪ್ತ ಾಗಿದ್ದ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ‡ ಾವೆಲ್ಲರೂ
ಾಯುವುದಿಲ್ಲ,
50

ಾಪರ್ಡುವೆವು. 52 ಕಡೆ ತುತೂ್ತರಿಯ ಧ ್ವನಿಯು
ಳಗುವಲಿ್ಲ, ಕ್ಷಣ ಾತ್ರ ದಲಿ್ಲ,
§
ರೆಪೆ್ಪಬಡಿಯುವಷ್ಟರೊಳ ಾಗಿ ಾವೆಲ್ಲರೂ
ಾಪರ್ಡುವೆವು. ೌದು, *ತುತೂ್ತರಿಯು
ಳಗಿ †ಸತ್ತವರು ನಿಲರ್ಯ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬ ಸಲ್ಪಡುವರು,
ಾವು ರೂ ಾಂತರ
ಹೊಂದುವೆವು. 53 ನಶಿಸುವಂಥ ಈ ದೇಹವು ನಿಲರ್ಯತ್ವವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೂ,
‡ಮರಣಕೆ್ಕ ಅಧೀನ ಾಗಿರುವ ಈ ದೇಹವು ಅಮರತ್ವವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೂ
ಅಗತ್ಯ ಾಗಿದೆ. 54 ನಶಿಸಿಹೋಗುವ ಈ ದೇಹವು ನಿಲರ್ಯತ್ವವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂ ಾಗ
ಮರಣಾಧೀನ ಾಗಿರುವ ಈ ದೇಹವು ಅಮರತ್ವವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ಬರೆದಿರುವ
ಾತು ನೆರವೇರುವುದು. 55 §“ಹೇ! ಮರಣವೇ ನಿನ್ನ ಜಯವೆಲಿ್ಲ? ಹೇ!
56
ಮರಣವೇ ನಿನ್ನ ವಿಷದ ಕೊಂಡಿ ಎಲಿ್ಲ?”
ಾವಿನ ವಿಷಕೊಂಡಿ ಾಪವೇ;
ಾಪದ ಶಕಿ್ತಯ ಆ ಾರವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವಿಧಿಗಳೇ. 57 *ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಜಯವನು್ನ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಸ ಾ ಾಲ
ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗಲಿ. 58 ಆದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ,
ನಿಶ್ಚಲ ಾಗಿರಿ.
ಾಕೆಂದರೆ †ನೀವು ಕತರ್ನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಪಡುವ ಪ್ರ ಾಸವು
ನಿಷ್ಫಲ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನು್ನ ತಿಳಿದು ಕತರ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಸ ಾ ಅ ಾ್ಯ ಸಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ
ಮತು್ತ ನಿರಂತರ ಶ್ರ ದೆ್ಧಯುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೂ ಾಡುವವ ಾಗಿರಿ.

16
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಬಡ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ಧಮರ್ದ ಹಣ ಕೂಡಿಸುವುದನು್ನ
ಕುರಿತದು್ದ
1 ಈಗ *ದೇವಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಹಣ ಸಂಗ್ರ ಹಣೆ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು, ಾನು ಗ ಾತ್ಯ
ಾ್ರಂತ್ಯ ದ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟಿ್ಟರುವ ಕ್ರ ಮದಂತೆ ನೀವೂ
ಾಡಿರಿ. 2 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
‡
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ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು †ತನಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಂ ಾದನೆಯಲಿ್ಲ ಾಧ್ಯ ಾದಷ್ಟ ನು್ನ ಾರದ
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ
‡ ಾನು ಬಂ ಾಗ ಹಣ ಸಂಗ್ರ ಹಣೆ ಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 3 ಮತು್ತ ಾನು
ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು
ಾರನು್ನ ಾ್ರ ಾಣಿಕರೆಂದು ಸೂಚಿಸುವಿರೋ, ಅವರೊಂದಿಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಪತ್ರ ಗಳನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. 4 ಮತೆ್ತ ಾನು ಸಹ ಹೋಗುವುದು ಯುಕ್ತ ಾಗಿ ತೋರಿದರೆ
ಅವರು ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರಬಹುದು. 5 § ಾನು ಾದುಹೋಗಬೇಕೆಂದಿರುವ
ಮಕೆದೋನ್ಯ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಾಟು ಾಗ *ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ
6 ಅಥ ಾ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹಿಮ ಾಲವ ಾ್ನದರೂ
ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಕಳೆಯುವೆನು;
ಾಗೆಯೇ
ಾನು ಹೋಗಬೇ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ
ಾಗಕಳುಹಿಸಲು ಸ ಾಯ ಾಡಬಹುದು. 7 † ಾನು ಾದುಹೋಗುವ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೋಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ‡ಕತರ್ನ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾದರೆ

ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಾಲ ತಂಗಲು ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ. 8 ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನ
ಹಬ್ಬದ ತನಕ ಎಫೆಸದಲಿ್ಲರುವೆನು; 9 ಾಕೆಂದರೆ ಸೇವೆಗೆ ಅನುಕೂಲವೂ, ಸಫಲವೂ
ಆಗಿರುವ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲೊಂದು ನನ ಾಗಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
ಾಗೆಯೇ §ವಿರೋಧಿಗಳೂ
ಅನೇಕರಿ ಾ್ದರೆ.
10 *ತಿ
ಥೆಯನು ಬಂದರೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿರುವಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;
ಅವನು ಸಹ †ನನ್ನ
ಾಗೆಯೇ ಕತರ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ
11 ‡ಆದ್ದರಿಂದ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನ ಾ್ಲ.
ಾರೂ ಅವನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸ ಾರದು.
ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅವನನು್ನ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿರಿ;
ಅವನು ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದನು್ನ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ.
12 §ಸಹೋದರ ಅ
ಲೊ್ಲೕಸನ ಕುರಿತು; ಅವನು ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಭೇಟಿ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ
ಅವನು ಈಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳ ಅವ ಾಶ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಗ
ಬರುವನು.
ಕೊನೆಯ ಾತುಗಳು
13 ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ, ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ *ದೃ ಢ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲರಿ. †ಧೈ ಯರ್ವಂತ ಾಗಿರಿ,
14 ‡ನೀವು
ಬಲಗೊಳಿ್ಳರಿ.
ಾಡುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ
ಾಡಿರಿ.
15 §ಸೆ್ತಫನನ ಮನೆಯವರು ಅ ಾಯದಲಿ್ಲ ನ ಪ್ರ ಥಮಫಲವೆಂದು
ಾಗೂ
ಅವರು ದೇವಜನರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ ಾ್ದರೆಂದು ನೀವು
16
ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬೇಡುವುದೇನಂದರೆ, ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ
ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವ
ಾಗೂ ಪ್ರ ಾಸಪಡುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು
17 ಸೆ್ತಫನನೂ,
ಅಧೀನ ಾಗಿರಬೇಕು.
ತುರ್ ಾತೊಸನೂ, ಅ ಾಯಿಕನೂ
†
†
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ಬಂದದು್ದ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವನು್ನಂಟು ಾಡಿದೆ. ನಿಮಿ್ಮಂದ ಆಗಿರುವ ಕೊರತೆಯನು್ನ
ಅವರು ನೀಗಿಸಿರುವರು. 18 ಅವರು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವನೂ್ನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಗಳನೂ್ನ
*ಚೈ ತನ್ಯ ಗೊಳಿಸಿದರಲ್ಲ.
ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಂಥವರನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ನಿಸಿರಿ.
19 ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯ ಸಭೆಗಳವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ವಂದಿಸು ಾ್ತರೆ.
†ಅಕಿ್ವಲನೂ ಮತು್ತ
ಪಿ್ರ ಸಿ ್ಕಲ್ಲಳೂ ‡ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕೂಡಿ ಬರುವ ಸಭೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಕತರ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಬಹಳ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ವಂದಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 20 ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ
ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. §ಪವಿತ್ರ ಾದ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು ವಂದಿಸಿರಿ. 21 * ೌಲನೆಂಬ
ಾನು ಸ್ವಂತ ಕೈ ಯಿಂದ ವಂದನೆಯನು್ನ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 22 ಾವ ಾದರೂ ಕತರ್ನನು್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಾಪಗ್ರ ಸ್ತ ಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ †ಕತರ್ನೇ ಾ! 23 ‡ಕತರ್ ಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಕೃ ಪೆಯು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ
ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ. ಅಮೆನ್.
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1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 16:24

380
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2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ೌಲನು 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ನ ದುಬರ್ಲ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬರೆದನು. ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯು ಸೆಣ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಅವನು ಅರಿತುಕೊಂಡನು, ಆ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳ ಸಮೂಹದ ಐಕ್ಯ ತೆಯನು್ನ
ಾ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕ್ರ ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿದನು.
ೌಲನು
ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆ ಾಗ, ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲದ್ದ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳಿ ಾಗಿ ತನ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಅವನು ವೇದನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಾತನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ವೇದನೆಗಳು ಮನುಷ ್ಯ ನ ಕಡೆಯಿಂದ ೌಬರ್ಲ್ಯ ಗಳನು್ನ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ
ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೂಣರ್ತೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ - “ನನ್ನ ಕೃ ಪೆಯೇ ನಿನಗೆ ಾಕು,
ಬಲಹೀನತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ನನ್ನ ಬಲವು ಪೂಣರ್ ಾಧಕ ಾಗುತ್ತದೆ” (2 ಕೊರಿ 12:710). ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯಲಿ್ಲ ೌಲನು ತನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅ ಸ್ತಲ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ
ಾ ಾವೇಶದಿಂದ ಸಮಥಿರ್ಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಅವನು ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಪುನಃ ದೃ ಢೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ
ಾ್ರರಂಭಿಸು ಾ್ತನೆ (2 ಕೊರಿ 1:1).
ೌಲನು ಬರೆದ ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯು ಅ ಸ್ತಲರ
ಮತು್ತ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಾಕಷು್ಟ ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ

ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 55-56 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ೌಲನ ಎರಡನೆಯ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಮಕೆದೋನ್ಯ ದಿಂದ
ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ಸಭೆಯವರಿಗೂ ಮತು್ತ ರೋಮನ್
ಾ್ರಂತ್ಯ ಾದ ಅ ಾಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಇರುವ ದೇವಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬೋಧಿಸಿ
ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ, ಕೊರಿಂಥವು ಆ ಾ್ರಂತ್ಯ ದ ಾಜ ಾನಿ ಾಗಿತು್ತ (2 ಕೊರಿ 1:1).
ಉದೆ್ದೕಶ
ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆಯುವುದರಲಿ್ಲ ೌಲನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಉದೆ್ದೕಶಗಳಿದ್ದವು,
ಕೊರಿಂಥದವರು ಅವನ ನೋವಿನ ಪತಿ್ರಕೆಗೆ (1:3-4; 7:8-9; 12:13)
ಅನುಕೂಲ ಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ೌಲನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಾಂತ್ವನವನು್ನ ಮತು್ತ
ಸಂತೋಷವನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು, ಅವನು ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ (1:8-11) ಾದುಹೋದ
ತೊಂದರೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು, ತಪೆ್ಪ ಸಗಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ
ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು (2:5-11), ಅವಿ ಾ್ವ ಸಿಗ ಂದಿಗೆ ಇ ್ಜೕ ಾಗಬೇಡಿರಿ
ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಲು (6:14; 7:1), ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಸೇವೆಯ (2:14-7:4) ನೈ ಜ ಸ್ವ ಾವವನು್ನ
ಮತು್ತ ಉನ್ನತ ಾದ ಕರೆಯನು್ನ ವಿವರಿಸಲು, ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದರಲಿ್ಲರುವ
ಅನುಗ್ರ ಹದ ಬಗೆ್ಗ ಬೋಧಿಸಲು ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಬಡ
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ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರಿ ಾಗಿ ಅವರು ಸಂಗ್ರ ಹಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಧನ ಸಂಗ್ರ ಹವನು್ನ ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸುವುದನು್ನ
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು (ಕೊರಿ 8-9) ಇದನು್ನ ಬರೆದನು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ೌಲನು ತನ್ನ ಅ ಸ್ತಲತ್ವವನು್ನ ಸಮಥಿರ್ಸಿಕೊಂಡಿದು್ದ.
ಪರಿವಿಡಿ
1. ತನ್ನ ಸೇವೆಯ ಕುರಿ ಾದ ೌಲನ ವಿವರಣೆ — 1:1-7:16
2. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಬಡವರಿ ಾಗಿ ಧನ ಸಂಗ್ರ ಹ — 8:1-9:15
3. ೌಲನು ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಸಮಥಿರ್ಸಿಕೊಂಡಿದು್ದ — 10:1-13:10
4. ತೆ್ರ ೖ ಯೇಕ ದೇವರ ಆಶೀ ಾರ್ದದೊಂದಿಗೆ ಸ ಾಪಿ್ತ — 13:11-14
ಪೀಠಿಕೆ
ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ *ಅ ಸ್ತಲ ಾದ
ೌಲನೂ
ಸಹೋದರ ಾದ ತಿ ಥೆಯನೂ ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ಸಭೆಯವರಿಗೂ
ಅ ಾಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಇರುವ ದೇವಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೆಯುವುದೇನಂದರೆ, 2 †ನಮ್ಮ
ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃ ಪೆಯು,
ಾಂತಿಯು ಉಂಟಾಗಲಿ.
ೌಲನು ತನಗೆ ಉಂಟಾದ ಆದರಣೆಯಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಉಪ
ೕಗ
ಉಂಟಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದು್ದ
3 ‡ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ತಂದೆಯೂ ದೇವರೂ ಆಗಿರು ಾತನಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ಆತನು ಕನಿಕರವುಳ್ಳ ತಂದೆಯೂ §ಸಕಲ ವಿಧ ಾಗಿ ಸಂತೈ ಸುವ
ದೇವರೂ ಆಗಿದು್ದ, 4 ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಸಂತೈ ಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಹೀಗೆ ದೇವರಿಂದ ನಮ ಾಗುವ ಆದರಣೆಯ ಮೂಲಕ
ಾವು
ಾ ಾ ವಿಧ ಾದ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವವರನು್ನ ಸಂತೈ ಸುವುದಕೆ್ಕ
ಶಕ್ತ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ. 5 ಏಕೆಂದರೆ *ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ನಮಗೆ ಾಧೆಗಳು ಹೇಗೆ ಹೇರಳ ಾಗಿ
ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ
ೕ ಾಗೆಯೇ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಹೆಚಾ್ಚದ ಆದರಣೆಯೂ
6
ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಾವು ಕಷ್ಟ ಗಳನ್ನ ನುಭವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಆದರಣೆಯೂ, ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಾವು ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರುವು ಾದರೆ
ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆದರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಾವು ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಾಧೆಗಳನು್ನ
ನೀವೂ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಧೈ ಯರ್ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
7 †ನೀವು ಾಧೆಗಳಲಿ್ಲ ನ
್ಮಂದಿಗೆ ಾಲು ಾರ ಾಗಿರುವ ಪ್ರ ಾರವೇ ಆದರಣೆಯೂ
1

ಾಲು ಾರ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಮಗಿರುವ
ನಿರೀ ಯು ದೃ ಢ ಾಗಿದೆ. 8 ಸಹೋದರರೇ, ‡ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ
ಕಷ್ಟ-ಸಂಕಟಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ ಎಂದು ಾನು ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅಲಿ್ಲ
ನಮ್ಮ ಶಕಿ್ತಗೆ ಮೀರಿದಂಥ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ
ಾವು ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಿ
ಬದುಕುವ ನಿರೀ ಯೇ ಇಲ್ಲ ಾದವು. 9 ಾಯುವುದು ನಿಶ್ಚಯವೆಂದೆನಿಸಿ ಾಗ
ಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭರವಸವನಿ್ನಟು್ಟಕೊಳ್ಳದೆ §ಸತ್ತವರನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸುವ ದೇವರ
*

1:1 ಎಫೆ 1:1; ಕೊಲೊ 1:1

ಯೆ ಾ 51:12, 66:13

*

ಕೃ. 19:23, 1 ಕೊರಿ 15:32

†

1:2 ರೋ

ಾ. 1:7

‡

1:5 2 ಕೊರಿ 4:10, ಕೊಲೊ 1:24

§

1:9 2 ಕೊರಿ 4:14

1:3 ಎಫೆ 1:3, ರೋ

†

1:7 ರೋ

ಾ. 15:6

ಾ. 8:17

‡

§

1:3

1:8 ಅ.
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ಮೇಲೆಯೇ ಭರವಸವಿಡುವವ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಇದೆ ಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿತು. 10-11 ಆತನು
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಅಂಥ ಭಯಂಕರ ಮರಣದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿದನು.
ಮುಂದೆಯೂ
*
ತಪಿ್ಪ ಸುವನು.
ನೀವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಡುವುದರ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ
ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ತಪಿ್ಪ ಸುವನೆಂದು ಆತನಲಿ್ಲ ನಿರೀ ಯಿಟ್ಟ ವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. †ಹೀಗೆ
ಅನೇಕರ ವಿ ಾಪನೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ದೊರಕುವ ಉಪ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ
ಅನೇಕರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಉಂಟಾಗುವುದು. 12 ಾವು ‡ಕೇವಲ

ಮನುಷ ್ಯ ಾನವನು್ನ ಬಳಸದೇ ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ,
§ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿಯೂ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನಡೆದುಕೊಂಡೆವೆಂದು ನಮ್ಮ ಮನ ಾ್ಸ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದೇ ನಮಗಿರುವ ಹೆಮೆ್ಮ.
13 ನೀವು ನಮ್ಮ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಓದಿ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನೕ ಹೊರತು
ಬೇರೆ
ಾವುದನು್ನ ಾವು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ. 14 ನೀವು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪಮಟಿ್ಟ ಗೆ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ ಕಡೆ ವರೆಗೂ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವಿರಿ ಎಂಬು ಾಗಿಯೂ,
ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷತೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಮ್ಮ ಅಭಿ ಾನಕೆ್ಕ
ಾರಣ ಾದಂತೆ ಾವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿ ಾನಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಗಿರುವೆವು ಎಂದು ನೀವು
ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ.
ೌಲನು ಕೊರಿಂಥ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದನು್ನ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಾಕಿದು್ದ
ಾನು ಇಂಥ ಭರವಸವುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನೀವು *ಎರಡನೆಯ ಾರಿ
ಕೃ ಾಶೀರ್ ಾದವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ದಲೇ ಬರಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದನು.
16 †
ದಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ
15

ಅನಂತರ ಮಕೆದೋನ್ಯ ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು
17 ಹೀಗೆ
ನನ್ನ ನು್ನ ಯೂ ಾಯಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ೕಚಿಸಿದೆ್ದನು.
ೕಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಾನು ಚಂಚಲಚಿತ್ತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೋ?
ಕೇವಲ
ಾ್ರ ಪಂಚಿಕ
ಗುಣಮಟ್ಟಕೆ ್ಕ
ೕಚಿಸಿ ಈ ಕ್ಷಣ “ ೌದು” ಮರು ಕ್ಷಣ “ಇಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳುವವನಂತಿದೆ್ದೕನೋ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. 18 ದೇವರು ‡ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವಂತೆ
ಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ
ಾತು ಒಂದು
ಾರಿ “ ೌದೆಂದು” ಮತೊ್ತಂದು
ಾರಿ “ಇಲ್ಲವೆಂದು” ಆಗಿರಲು ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ.
ಅದಕೆ್ಕ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ದೇವರೇ
ಾ
ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 19 ಾನೂ, §ಸಿ ಾ್ವನನೂ, ತಿ ಥೆಯನೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸಿದ
ದೇವರ ಮಗ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಈ ಕ್ಷಣ “ ೌದು” ಮರುಕ್ಷಣ “ಇಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳುವವನಲ್ಲ. *ಆತನಲಿ್ಲ ೌದೆಂಬುದೇ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. 20 † ಆದ್ದರಿಂದ
ದೇವರ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಾ ಾ್ದನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ “ ೌದು” ಎಂಬುದೇ ಆಗಿದೆ.
‡ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗುವಂತೆ ಆತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾವು
“ಆಮೆನ್” ಎಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. 21 ನಮ್ಮ ನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ §ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಅನೊ್ಯ ೕನ್ಯ ತೆಯಲಿ್ಲ
*

1:10-11 ರೋ

§

2:4,13

ಾ. 15:30, ಫಿಲಿ. 1:19

1:12 2 ಕೊರಿ 2:17, 4:2

16:15-17

‡

10:23

1:20 ಯೆ ಾ 65:16, ಪ್ರಕ 3:14

‡

1:18 1 ಕೊರಿ 1:9

§

*

†

1:10-11 2 ಕೊರಿ 4:15, 9:11-12

†

1:15 ಅ. ಕೃ. 18:1-18

1:19 ಅ. ಕೃ. 15:22

§

*

1:12 1 ಕೊರಿ

1:16 ಅ. ಕೃ. 19:21, 1 ಕೊರಿ

1:19 ಇಬಿ್ರ. 13:8

1:21 ಅಭಿಷಿಕ್ತನ

‡

†

1:20 ಇಬಿ್ರ.
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್ಮಂದಿಗೆ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವವನು ದೇವರೇ.
ಆತನು *ನಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮುದೆ್ರ ಯನೊ್ನತಿ್ತ ನಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳಲಿ್ಲ †ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನನು್ನ ಾತರಿ ಾಗಿ
ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
23 ‡ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ ಾರದೆಂದೇ
ಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಕೊರಿಂಥಕೆ್ಕ
ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದನು್ನ ಹೃ ದಯ ಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇದಕೆ್ಕ ದೇವರೇ
24 ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಾ .
ಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
§ದೊರೆತನ ಾಡುವವರೆಂಬು ಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃ ಢ ಾಗಿರುವಂತೆ
ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕೆ್ಕ ಾವು ಸ ಾ ಾಗಿಗ ಾಗಿದೇವಷೆ್ಟೕ.
22

ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ನು್ನ ನಿ

1

2

ಇನೊ್ನಮೆ ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ದುಃಖಕೆ್ಕ ಈಡು ಾಡ ಾರದೆಂದು
2
ಾನು ನಿಧರ್ರಿಸಿಕೊಂಡೆ.
ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ದುಃಖಪಡಿಸಿದರೆ, ನನ್ನ ನು್ನ
ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವವರು
ಾರು? ನನಿ್ನಂದ ದುಃಖಕೆ್ಕ ಒಳ ಾದ ನೀವೇ ಅಲ್ಲವೇ?
3 ಆದ ಾರಣ ಾನು ಆ ಪತ್ರ ವನು್ನ ಬರೆದದು್ದ: ನನ್ನ ನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬೇ ಾದವರೇ
ನನ್ನ ನು್ನ ದುಃಖಕೆ್ಕ ಈಡು ಾಡ ಾರದೆಂದು ಾನು ಬರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಂತೋಷವೇ
ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಸಂತೋಷವೆಂದು ನೀವು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೆಂದು *ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ. 4 ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ನನಗಿರುವ ಅಧಿಕ ಾದ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೇ † ಾನು
ಬಹಳ ಾಗಿ ಕಣಿ್ಣೕರಿಡು ಾ್ತ ಹೃ ದಯದ ಬಹು ಸಂಕಟದಿಂದಲೂ ಾ್ಯಕುಲದಿಂದಲೂ
ನಿಮಗೆ ಬರೆದೆನೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೋಯಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ.
5 ‡ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ನೋವುಂಟು ಾಡಿದವನು ಒಬ್ಬ ನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಅವನು
ನನ್ನ ನು್ನ
ಾತ್ರ ದುಃಖಪಡಿಸದೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಹುಜನರನೂ್ನ ನೋಯಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆ
ದುಃಖವು ಎಲ್ಲರಲಿ್ಲಯೂ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು ಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 6 ಇಂಥವನಿಗೆ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಹುಜನರಿಂ ಾದ §ಆ ಶಿ ಯೇ ಾಕು. 7 *ಇನೂ್ನ ಅವನನು್ನ ಶಿ ಸದೇ
ಮನಿ್ನ ಸಿರಿ, ಸಂತೈ ಸಿರಿ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಅವನು ಅಧಿಕ ಾದ ದುಃಖದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿ
8 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಹೋಗುವನು.
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 9 †ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯದಲೂ್ಲ ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾಗಿದಿ್ದೕರೋ
ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಗುಣವನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುವ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ
ಬರೆದೆನು. 10 ನೀವು ಾರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುತಿ್ತೕರೋ ಾನು ಸಹ ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನಿಮಗೋಸ್ಕರವೇ ಅವನನು್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 11 ಸೈ ಾನನು
ನಮ್ಮ ನು್ನ ವಂಚಿಸ ಾರದೆಂದು ಹೀಗೆ ಾಡಿದೆನು. ‡ಅವನ ಕುತಂತ್ರ ಗಳನು್ನ ಾವು
ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕವ ಾ್ಲ.

ಸು ಾ ಾರ್ ಸೇವೆಯ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠತೆಯನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ
ದೇವರು ನನ ಾಗಿ
ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆದಿ ಾ್ದನೆಂದು
ೕಚಿಸಿ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುವುದ ಾ್ಕಗಿ § ಾನು ತೊ್ರ ೕವ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದೆನು. 13 ಆದರೂ
12
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ನನ್ನ ಸಹೋದರ ತೀತನು ನನಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಾದ ಾರಣ *ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ
ಸ ಾ ಾನವಿಲ್ಲದೆ ಅಲಿ್ಲದ್ದವರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ ್ಕ
ಬಂದೆನು.
14 ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮು ಾಂತರ ನಮ್ಮ ನು್ನ †ವಿಜ
ೕತ್ಸವದತ್ತ ನಡೆಸುವ
ಾಗೂ
ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ತನ್ನ
ಾನವೆಂಬ ‡ಸು ಾಸನೆಯನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಹರಡಿಸಿದ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. 15 ರಕ್ಷಣಾ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರಲಿ್ಲಯೂ
ಮತು್ತ § ಾಶನದ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರಲಿ್ಲಯೂ
ಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
16
*
ಪರಿಮಳ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಾವು ವಿ ಾಶ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಮೃ ತು್ಯ ಾರಕ
†ಇಂಥ
ಗಂಧ; ರಕ್ಷಣಾ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಸಜೀವ ಾಯಕ ಸುಗಂಧ.
17
ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಾರು
ೕಗ್ಯರು? ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕಲಬೆರಕೆ
ಾಡಿ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಾವು ಾಗಲ್ಲ; ದೇವರಿಂದಲೇ ನಿ
ೕಜಿತ ಾಗಿ,
ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ, ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಅನೊ್ಯ ೕನ್ಯ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾವು ಯ ಾಥರ್ ಾದುದನೆ್ನೕ
ಉಪದೇಶಿಸುವವರು.

3

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸೇವಕರು
1 *ನಮ್ಮ ನು್ನ ಾವೇ ಮತೆ್ತ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಾ್ರರಂಭಿಸುತೆ್ತೕ ೕ? ಇಲ್ಲವೆ
ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇ ಾಗಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸತಕ್ಕ
ೕಗ್ಯ ಾ ಪತ್ರ ಗಳು ನಮಗೆ
ಅಗತ್ಯ ೕ? ಅಥ ಾ ಅಂಥ ಪತ್ರ ಗಳನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ? 2 ಸ್ವತಃ
†“ನೀವೇ ನಮ್ಮ
ೕಗ್ಯ ಾ ಪತ್ರ” ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳಲೆ್ಲೕ ಬರೆದಿದೆ ಆ ಪತ್ರ ವನು್ನ
ಎಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲರು. ಎಲ್ಲರೂ ಓದು ಾ್ತರೆ. 3 ನೀವು, ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಫಲ ಾಗಿ,
ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಕೈ ಯಿಂದ ಬರೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಪತ್ರ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂಬದು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷಪಡಿಸಿದಿ್ದೕರಿ.
ಅದು ಮಸಿಯಿಂದ ಬರೆದದ್ದಲ್ಲ. ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಿಂದಲೇ ಬರೆದದು್ದ.
‡ಕಲಿ್ಲ ನ ಹಲಿಗೆಯ ಮೇಲ ಾ್ಲ, §ಮನುಷ ್ಯ ನ ಹೃ ದಯಗಳೆಂಬ ಹಲಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ
4 ನಮಗೆ ಇಂಥ ಭರವಸೆಯು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕವೇ ದೇವರಲಿ್ಲದೆ.
ಬರೆದದು್ದ.
5 *ನಮಿ್ಮಂದಲೇ ಏ ಾದರೂ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ
ಾವೇ
ೕಗ್ಯರಲ್ಲ †ನಮಗಿರುವ
ೕಗ್ಯ ತೆಯೂ ದೇವರಿಂದಲೇ ಬಂದದು್ದ.
6 ಆತನು ‡ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ §ಸೇವಕ ಾಗಿರುವ
ಾಮಥ್ಯ ರ್ವನು್ನ ನಮಗೆ

ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಲಿಖಿತರೂಪ ಾಗಿರದೆ *ದೇವ ಾತ್ಮ
ಸಂಬಂಧ ಾದದು್ದ ಆಗಿದೆ. ಲಿಖಿತ ರೂಪ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಮರಣವನು್ನಂಟು
ಾಡುತ್ತದೆ. †ದೇವ ಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಾದದು್ದ ಜೀವವನು್ನಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ. 7 ‡ಕಲಿ್ಲ ನ
ಮೇಲೆ ಕೊರೆಯ ಾದ ಮೃ ತು್ಯ ಾರಕ ಾದ ಈ ಾಸನ ಅಷು್ಟ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ
ಕೂಡಿ ಾ್ದಗಿತು್ತ.
ಆ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ
ೕಶೆಯ ಮುಖವನು್ನ ಆವರಿಸಿದ್ದ
*
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ಮಹಿಮೆಯೂ ಕುಂದಿಹೋಗುವಂಥ ಾ್ದಗಿದ್ದರೂ ಆ ಮಹಿಮೆಯಿಂ ಾಗಿ ಆತನ
ಮುಖವನು್ನ ದಿಟಿ್ಟ ಸಿ ನೋಡಲು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 8 ಹೀಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ
§ದೇವ ಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಾದ ಈ ಸೇವೆಯು ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಲ್ಲವೇ?
9 *ಅಪ ಾಧ ನಿಣರ್ಯಕೆ್ಕ
ಾಧನ ಾಗಿರುವ ಸೇವೆಯು ಮಹಿಮೆಹೊಂದಿರ ಾಗಿ,
ನೀತಿಗೆ
ಾಧನ ಾಗಿರುವ ಸೇವೆಯು ಇನೆ್ನಷೊ್ಟೕ ಅಧಿಕ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿ
ಇರತ್ತದಲ್ಲ ೕ? 10 ಅಧಿಕ ಾದ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳದು್ದ ಬಂದದ್ದರಿಂದ
ದಲಿದ್ದ
11
ಮಹಿಮೆಯು ಅದರ ಎದುರು ಮಹಿಮೆಯಿಲ್ಲದಂ ಾಯಿತು.
ಅಳಿದು
ಹೋಗುವಂಥದೆ್ದೕ, ಅಷು್ಟ ಪ್ರ ಾವವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂಥದು್ದ
ಮತೆ್ತಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚದ ಪ್ರ ಾವವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿರಬೇಕಲ್ಲ ೕ? 12 ನಮಗೆ ಇಂಥ ಭರವಸೆ
ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಾವು ಇಷು್ಟ ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ ಇದೆ್ದೕವೆ. 13 ಕುಂದಿಹೋಗುವಂಥ
ಮಹಿಮೆಯು ಕುಂದಿಹೋಗುವುದನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಾಣದಂತೆ
ೕಶೆಯು ತನ್ನ
ಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.
ಾವು
ೕಶೆಯಂತೆ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
14 ಆದರೆ ಆ ಜನರ ಬುದಿ್ಧಗೆ ಮಂಕು ಕವಿದಿತು್ತ.
ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಹಳೇ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು †ಓದು ಾಗೆ ಾ್ಲ ಅದೇ ಮಂಕಿನ ಮುಸುಕು ಕವಿದಿದೆ. ಅದನು್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತ

ಯೇಸುವಿನ ಮು ಾಂತರವೇ ತೆರೆಯಲು ಾಧ್ಯ. 15 ಈ ದಿನದವರೆಗೂ
ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ಓದು ಾಗೆ ಾ್ಲ ಮುಸುಕು ಅವರ ಹೃ ದಯವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚರುತ್ತದೆ.
16 ‡ಅವರ ಹೃ ದಯವು ಕತರ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂ ಾಗಲೇ ಆ ಮುಸುಕು
ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು. 17 ಆ ಕತರ್ನು ದೇವ ಾತ್ಮ ನೇ. §ಕತರ್ನ ಆತ್ಮ ನು ಇರುವಲಿ್ಲ
ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯ ವಿರುತ್ತದೆ. 18 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಸುಕು ತೆಗೆದಿರುವ ಮುಖದಿಂದ *ಕತರ್ನ
ಪ್ರ ಾವವನು್ನ †ದಪರ್ಣದಲಿ್ಲ ಾಣಿಸುತ್ತದೋ ಎಂಬಂತೆ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸುವವ ಾಗಿದು್ದ
ಾವೆಲ್ಲರೂ ಕತರ್ನ ಾನ ಾಗಿರುವ ಆತ್ಮದ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಅಧಿಕ ಮಹಿಮೆಗೆ
ಹೋಗು ಾ್ತ, ಆ ಮಹಿಮೆಯ ಾರೂಪ್ಯ ವುಳ್ಳವರೇ ಆಗುತೆ್ತೕವೆ. ಇದು ಆತ್ಮ ಾಗಿರುವ
ಕತರ್ನ ಾಯರ್ವೇ ಸರಿ.

4

ಮಣಿ್ಣ ನ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಇರುವ ನಿ ೕಪ
1 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಕರುಣೆಯಿಂದ *ಈ ಸೇವೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾದ ಾವು
ಧೈ ಯರ್ಗೆಟು್ಟ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 2 † ಾಚಿಕೆಪಡುವಂತಹ ಗುಪ್ತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಕುತಂತ್ರ ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯದೆ ‡ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಬೆರಕೆ
ಾಡದೆ, ಸತ್ಯ ವನು್ನ

ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸು ಾ್ತ § ಾವು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ಪ್ರ ತಿ ಮನುಷ ್ಯ ನ
ಮನ ಾ್ಸ ಯು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಬೇ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತೆ್ತೕವೆ.
3 * ಾವು
ಾರುವ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮರೆ ಾಗಿರುವು ಾದರೆ
† ಾಶ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೇ ಅದು ‡ಮರೆ ಾಗಿರುವುದು. 4 ಇವರಲಿ್ಲ §ದೇವರ
§

3:8 ಆತಿ್ಮೕಕ ಾದ

ರೋ

ಾ. 11; 23

1 ಕೊರಿ 13:12

ಕೊರಿ 5:11-12

§

*
*

*
§

3:9 2 ಕೊರಿ 3:7, ಇಬಿ್ರ. 12:18-21

3:17 ಯೆ ಾ 40:30-31

4:1 2 ಕೊರಿ 3:6

4:3 2 ಕೊರಿ 3:14

4:4 ಕೊಲೊ 1:15, ಫಿಲಿ. 2:,

*

†

3:14 ಅ. ಕೃ. 13:15, 21

3:18 2 ಕೊರಿ 4:4-6,

ೕ ಾ 17:24

† 4:2 ರೋ ಾ. 6:21 ‡ 4:2 2 ಕೊರಿ 2:17
† 4:3 1 ಕೊರಿ 1:18, 2 ಕೊರಿ 2:15 ‡ 4:3 ಮ

ೕ ಾ 14:9

‡ 3:16
† 3:18
§ 4:2 2
ಾ್ತ 13:15

2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 4:5
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ಪ್ರ ತಿರೂಪ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ತೇಜಸ್ಸ ನು್ನ ತೋರಿಸುವ *ಸು ಾತೆರ್ಯ ಬೆಳಕನು್ನ
ನೋಡ ಾರದೆಂದು †ಈ ಲೋಕದ ದೇವರು ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಕುರುಡು
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 5 ನಮ್ಮ ನೆ ್ನೕ ಾವು ಪ್ರ ಚಾರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ
‡ನಿಮ್ಮ ಾಸರೆಂತಲೂ ಕಿ್ರ ಸೆ್ತೕಸುವನೆ್ನೕ ಕತರ್ನೆಂತಲೂ
ೕಷಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 6 ಾಕೆಂದರೆ
§“ಕತ್ತಲೆ
ಳಗಿನಿಂದ ಬೆಳಕು ಪ್ರ ಾಶಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ ದೇವರು ಾನೇ
*ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮುಖದಲಿ್ಲ ತೋರುವ ದೇವಮಹಿಮೆಯ ಾನವೆಂಬ ಪ್ರ ಾಶವು
ಅನೇಕರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ †ನಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸಿದನು.
‡ಮಣಿ್ಣ ನ ಮಡಿಕೆಯಂತಿರುವ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಈ ನಿ ೕಪವನು್ನ ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ
ಇಂತಹ §ಮ ಾಶಕಿ್ತಯು ದೇವರದೇ ಹೊರತು ನ ್ಮಳಗಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲವೆಂಬುದು
8 *ಎ ಾ್ಲದರಲಿ್ಲಯೂ ನಮಗೆ ಇಕ್ಕಟು್ಟ ಇದ್ದರೂ
ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿದೆ.
ಾವು
7

ಸಂಕಟಪಡುವವರಲ್ಲ.
ಾವು ಗೊಂದಲಕಿ್ಕೕ ಾಗಿದ್ದರೂ ಹ ಾಶ ಾಗುವವರಲ್ಲ.
9 ಹಿಂಸೆಪಡುವವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ ್ಟ ವರಲ್ಲ.
ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟ ವ ಾಗಿದ್ದರೂ
ನಶಿಸಿಹೊಗುವವರಲ್ಲ. 10 †ಯೇಸುವಿನ ಜೀವವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಉಂಟೆಂದು
ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ‡ಯೇಸುವಿನ ಮರಣಾವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಾವು
ಾ ಾಗಲೂ

ದೇಹದಲಿ್ಲ ಅನುಭವಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 11 ಯೇಸುವಿನ ಜೀವವು ನಮ್ಮ ಮತ್ಯ ರ್
ಶರೀರದಲಿ್ಲ ಉಂಟೆಂದು ತೋರಿಬರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬದುಕಿರುವ ಾವು ಯೇಸುವಿನ
ನಿಮಿತ್ತ ಾ ಾಗಲೂ ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಡು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕವೆ. 12 ಹೀಗೆ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಮರಣವು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಜೀವವು ಾ್ಯ ಪಿಸುತಿ್ತದೆ.
13 “ ಾನು §ನಂಬಿದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾತ ಾಡಿದೆನು.” ಎಂಬ ಾಸೊ್ತ ್ರ ೕಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಾಣುವ ಾಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಅದೇ ಆತ್ಮ ನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ಾವು ನಂಬಿದವ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. 14 *ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ ಾತನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸಹ
ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ ನಿಮ್ಮ
ತೆಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸುವನೆಂದು
ತಿಳಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 15 ಆ ಾಧೆಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಿತ ಾ್ಕಗಿಯೇ ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
†ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಅಧಿಕ ಾಗಿ ದೊರಕುವ ದೈ ವಕೃ ಪೆಯು ಬಹು ಜನರೊಳಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞತೆಯನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟ ಸುವುದರಿಂದ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೆ ಅಧಿಕ ಾದ ಸು್ತತಿ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಗಳು
ಉಂಟಾಗುವುದು.
ಪರಲೋಕ ಾಗ್ಯ ವನು್ನ ಆಲೋಚಿಸು ಾಗ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಧೈ ಯರ್ ಾಗುತ್ತದೆ
ಎಂಬುದು
16 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಧೈ ಯರ್ಗೆಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಾಶ ಾಗು ಾ್ತ ಇದ್ದರೂ
‡ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೊಸ ಾಗು ಾ್ತ ಬರುತ್ತದೆ. 17 ಹೇಗೆಂದರೆ
ಕ್ಷಣ ಾತ್ರ ವಿರುವ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕಟವು ಅತ್ಯಂ ಾಧಿಕ ಾಗಿ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿ ನಮಗೆ ನಿರಂತರ ಾಗಿರುವ ಅತಿಶೆ್ರ ೕಷ್ಟ ತೇಜಸ್ಸ ನು್ನ ದೊರಕಿಸುತ್ತದೆ.
*
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ಾವು § ಾಣುವಂಥದ್ದನು್ನ ಲ ಸದೇ ಾಣದಿರುವಂಥದ್ದನು್ನ ಲ ಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಾಣುವಂಥದು್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ
ಾತ್ರ ಇರುವುದು ಾಣದಿರುವಂಥದು್ದ ಸ ಾ ಾಲವೂ
ಇರುವುದು.
18

5

1 *ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ †ನಮ್ಮ ಈ ದೇಹವೆಂಬ ಗು

ಾರವು ಅಳಿದುಹೊದರೂ,
ದೇವರಿಂದ ನಿಮಿರ್ತ ಾಗಿರುವ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಮಗುಂಟೆಂದು
ಬಲೆ್ಲವು; ‡ಅದು ಮನುಷ ್ಯ ನ ಕೈ ಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟರುವ ಮನೆಯಲ್ಲ ಬದ ಾಗಿ ಾಶ್ವತ ಾದ
ಮನೆ ಾಗಿದೆ. 2 ಾವು ಈ ದೇಹದಲಿ್ಲರುವವರೆಗೆ ನರಳು ಾ್ತ; §ಪರಲೋಕದಿಂದ
ದೊರಕುವ ನಮ್ಮ ನಿ ಾಸವನು್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಾವು ಎಂದು ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕ ೕ
ಎಂದು ಾತೊರೆಯುತೆ್ತೕವೆ. 3 ಅದನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ಾವು ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ
4 ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ದೇಹವೆಂಬ ಗು ಾರದಲಿ್ಲರುವವ ಾದ
ಇರ ಾರೆವು.
ಾವು
ಾರಹೊತು್ತಕೊಂಡವ ಾಗಿ ನರಳುತೆ್ತೕವೆ; ಈ ದೇಹವು ಕಳಚಿಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದು
ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಅಲ್ಲ; ಬದ ಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ. ಆದ್ದರಿಂದ
*ನಶ್ವರ ಾದದು್ದ ಅಳಿದುಹೋಗಿ ಅಮರ ಾದದು್ದ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕವೆ.
5 ಆ ಸಿ್ಥತಿ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿರು ಾತನು ದೇವರೇ; ಅದ ಾ್ಕಗಿ †ಆತನು
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನನು್ನ ನಮಗೆ ಸಂಚ ಾರ ಾಗಿ ನೀಡಿ ಾ್ದನೆ. 6 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಾವು
ಾ ಾಗಲೂ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು; ‡ದೇಹದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವವರೆಗೂ
ಕತರ್ನಿಂದ ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರ ಾಸಿಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ 7 § ಾವು ನೋಡು ಾ್ತ ನಡೆಯದೇ,
*ನಂಬುವವ ಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತೆ್ತೕವೆ. 8 ಇದನು್ನ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸಿ ಾವು
ಧೈ ಯರ್ವುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ †ದೇಹವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕತರ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇರುವುದೇ
9 ಆದ್ದರಿಂದ
ಉತ್ತಮವೆಂದು ಎಣಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಾವು ದೇಹವೆಂಬ
ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ ಅಥ ಾ ಅದನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ, ಕತರ್ನನು್ನ
10 ‡
ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಾಗಿದೆ.
ಾಕೆಂದರೆ
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಿದ ಒಳೆ್ಳಯ ಅಥ ಾ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ
ತಕ್ಕ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ §ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಾ್ಯ ಾಸನದ ಮುಂದೆ
ಯ ಾಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿದೆ.
ಸಂ ಾನ ಾಡುವ ಸೇವೆ
ಆದ್ದರಿಂದ, ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಭಯವುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾವು, ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ
ಒಡಂಬಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
ಾವು ಎಂಥವರೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಅದು
*ನಿಮ್ಮ ಮನ ಾ್ಸ ಗೆ ಕೂ ಾ ಗೊ ಾ್ತಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 12 † ಾವು
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಮತೆ್ತ, ಮತೆ್ತ ನಿಮೆ್ಮದುರು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ; ಅಂತರಂಗವನು್ನ
ಅರಿಯದೆ ಅವನ ಹೊರ ತೋರಿಕೆಯನೆ್ನೕ ನೆಚಿ್ಚ ನಲಿಯುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ
11

§
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5:2 1 ಕೊರಿ 15:53-54

5:8 ಫಿಲಿ. 1:23

ಅ. ಕೃ. 10:42

ಾ. 8:24

‡

§

5:1 2 ಕೊರಿ 4:7
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13 ‡ನಮಗೆ

ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರವನು್ನ ಕೊಡಲು ನೀವು ಶಕ್ತ ಾಗುತಿ್ತೕರಿ.
ಬುದಿ್ಧಭ ್ರ ಮಣೆ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಅದು ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಾಗಿಯೇ;
ಾಗೂ ನಮಗೆ ಸ್ವ ಸ್ಥಬುದಿ್ಧ ಇದ್ದರೆ
14
ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ
ೕಜನ ಾ್ಕಗಿಯೇ.
ಾಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು
§
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ; ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ
15 ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ
ಸತ್ತಂ ಾಯಿತೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.
*
ಸತ್ತದ್ದರಿಂ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ತಮ ಾಗಿ ಜೀವಿಸದೇ ತಮಗೋಸ್ಕರ
ಸತು್ತ ಎದು್ದ ಬಂ ಾತನಿ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. 16 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ †ಇಂದಿನಿಂದ ಾವು
ಾರನೂ್ನ ಾನವ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಮೆ್ಮ ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಾವು ಹೀಗೇ
ಪರಿಗಣಿಸಿದು್ದಂಟು. ಆದರೆ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಆ ರೀತಿ ಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
17 ಆದ್ದರಿಂದ ‡
ಾವ ಾದರೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲದ್ದರೆ §ಅವನು ನೂತನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
18 ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು
*ಇಗೋ, ಪೂವರ್ಸಿ್ಥತಿ ಹೋಗಿ ಎ ಾ್ಲ ನೂತನ ಾಯಿತು.
†ದೇವರು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನು್ನ ತನಗೆ
ದೇವರಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದದು್ದ.
ಸಂ ಾನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಂ ಾನ ಾಡುವ ಸೇವೆಯನು್ನ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ;
19 ಹೇಗೆಂದರೆ, ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ದೇವರು ಜಗತ್ತನು್ನ ತನೊ್ನಡನೆ ಸಂ ಾನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದನೆ;
ಮನುಷ ್ಯರ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ‡ಅವರ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಾಕದೇ, ಈ ಸಂ ಾನದ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಾರುವಂತೆ ಅದನು್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
20 §ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಾಯ ಾರಿಗಳು. ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಮು ಾಂತರ
ಕರೆನೀಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ದೇವರೊಡನೆ ನೀವು ಸಂ ಾನ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರೆಂದು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ವಿನಂತಿಸುತೇವೆ. 21 ಾಪವನೆ್ನೕ ಅರಿಯದ ಕಿ್ರ ಸ್ತ
ಯೇಸುವನು್ನ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ
ಾಪಸ್ವರೂಪಿಯ ಾ್ನ ಗಿಸಿದರು.
ಕಿ್ರ ಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಾವು ನೀತಿವಂತ ಾಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರು.
1

ದೇವರೊಡನೆ ದುಡಿಯುತಿ್ತರುವ

6

ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ವಿ ಾಪಿಸುವುದೆನೆಂದರೆ;
ಾಡಬೇಡಿರಿ. 2 *“ಸುಪ್ರ ಸನ್ನತೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ

ದೇವರಿಂದ ಪಡೆದ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ವ್ಯ ಥರ್
ನಿನ್ನ ಮನವಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು, ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆನು”
ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳು ಾ್ತನ ಾ್ಲ. ನೋಡಿ, †ಈಗಲೇ ಆ ಸುಪ್ರ ಸನ್ನತೆಯ ಾಲವು;
ಇಂದೇ ಆ ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿನ. 3 ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯು
ಾರ ಮುಂದೆಯೂ ಅವಹೇಳನಕೆ್ಕ
ಗುರಿ ಾಗದಂತೆ, ಾವು
ಾರಿಗೂ ಅಡಿ್ಡಯನು್ನ ಒಡ್ಡಲಿಲ್ಲ. 4 ಬದ ಾಗಿ, ಎ ಾ್ಲ
ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸೇವಕರೆಂದು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನು್ನ ಸಮ್ಮತ
ಾಡಿಕೊಂಡು,
‡
§
ಾವು
ಸಂಕಟದಲಿ್ಲಯೂ,
ಕೊರತೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಇಕ್ಕಟು್ಟ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
*ಪೆಟು್ಟ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ, 5 ದೊಂಬಿ, ಕಲಹ, ಸೆರೆಮನೆ, ಶಿ ಇವುಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದೆ್ದೕವೆ.
‡
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5:16 ಗ ಾ. 2:6; ಫಿಲಿ. 3:7,8; ಕೊಲೊ 2:11
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ಮೈ ಮುರಿದು ಕೆಲಸ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ನಿದೆ್ದಗೆಟು್ಟ ಬಳಲಿದೆ್ದೕವೆ; ಹಸಿವಿನಲಿ್ಲ ಸೊರಗಿದೆ್ದೕವೆ;
†ಈ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಬಹು ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ತೋರಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. 6 ‡ಶುದ್ಧಮನಸು್ಸ,

§ ಾನ, ದೀಘರ್ ಾಂತಿ, ದಯೆ, *ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ, †ನಿಷ ್ಕಪಟ ಾದ ಪಿ್ರ ೕತಿ, 7 ‡ಸತ್ಯ ಾಕ್ಯ,
ದೇವರ ಮಹತ್ವ ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವ ಾಗಿ, §ಎಡಬಲಗೈ ಗಳಲಿ್ಲ ನೀತಿಯೆಂಬ
8
ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ಾವು
ಾನ ಮತು್ತ *ಅವ ಾನ,

ಕೀತಿರ್ ಮತು್ತ ಅಪಕೀತಿರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸೇವೆ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ಸತ್ಯ ವಂತ ಾದರೂ
ೕಸ ಾರರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. 9 ಾವು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅಪರಿಚಿತರೆನಿ್ನ ಸಿಕೊಂಡು
ಸೇವೆ
ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. † ಾಯುವವ ಾಗಿ ತೋರಿದರೂ, ಬದುಕಿದೆ್ದೕವೆ! ನೋಡಿ,
ಶಿ ಗೆ ಗುರಿ ಾದರೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ, 10 ‡ದುಃಖಪಡುವವ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ
ಾ ಾಗಲೂ ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕವೆ, §ಬಡವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅನೇಕರನು್ನ
*ಏನೂ ಇಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಎ ಾ್ಲ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿ
ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ;
ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
11 ಕೊರಿಂಥದವರೇ, ಬಿಚು್ಚಮನದಿಂದಲೂ ತೆರೆದ ಹೃ ದಯದಿಂದಲೂ
ಾವು
ನಿ ್ಮಡನೆ ಾತ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. 12 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸಂಕುಚಿತ ಾವನೆಯೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು
ಇರುವು ಾದರೆ ನಿಮ್ಮಲೆ್ಲೕ. 13 ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ;
ಾವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಪೂಣರ್ ಹೃ ದಯದಿಂದ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದಂತೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಪೂಣರ್
ಹೃ ದಯದಿಂದ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿರಿ.
ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರು ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಅನೊ್ಯ ೕನ್ಯ ತೆಯಲಿ್ಲ ಕೆಡ ಾರದು

ನೀವು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ †ಇ ್ಜೕಡಿ ಾಗಬೇಡಿರಿ.
15 §ಬೆಳಕಿಗೂ, ಕತ್ತಲೆಗೂ
ಧಮರ್ಕೂ್ಕ, ‡ಅಧಮರ್ಕೂ್ಕ ಸಹ ಾಸವೇನು?
ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ತೆಯೇನು? *ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೂ ಸೈ ಾನನಿಗೂ ಒಪ್ಪಂದವೇನು? ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗೂ
16 ದೇವ ಮಂದಿರಕೂ್ಕ, ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಗೂ
ಅವಿ ಾ್ವ ಸಿಗೂ ಾಲು ಾರಿಕೆಯೇನು?
ಒಪಿ್ಪ ಗೆಯೇನು? † ಾವು ದೇವರೇ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ
ಮಂದಿರ ಾಗಿದೆ್ದೕವ ಾ್ಲ, ‡“ ಾನು ಅವರಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವೆನು, ಅವರ ನಡುವೆಯೇ
ಾ ತಿರು ಾಡುವೆನು §ಅವರಿಗೆ
ಾನೇ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು, ಅವರು ನನಗೆ
ಪ್ರ ಜೆ ಾಗಿರುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 17 ಆದ್ದರಿಂದ, *“ಅನ್ಯ ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೊರಬನಿ್ನರಿ ಅವರಿಂದ ಬೇಪರ್ಟು್ಟ ಾಳಿರಿ ಮಲಿನ ಾದುದನು್ನ ಮುಟ್ಟದಿರಿ” ಎಂದು
ಕತರ್ನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. 18 ಇದಲ್ಲದೆ, †“ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ
ತಂದೆ ಾಗಿರುವೆನು; ನೀವು ನನಗೆ ಕು ಾರ, ಕು ಾರಿಯರು ಆಗಿರುವಿರೆಂದು”
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಕತರ್ನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
14
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ಪಿ್ರ ಯರೇ, ಈ ಾ ಾ್ದನಗಳು ನಮಗಿರುವುದರಿಂದ, * ಾವು ದೇ ಾತ್ಮ ಗಳ
ಕಲ್ಮ ಷವನು್ನ ತೊಲಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಶುಚಿ ಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಭಯದಿಂದ
ಕೂಡಿದವ ಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ತೆಯ ಸಂಪೂಣರ್ತೆಗೆ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸೋಣ.
1

ೌಲನು ಾನು
ದಲು ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವುಂಟಾಯಿತೆಂದು
ಸಂತೋಷಪಟಿ್ಟದು್ದ
2 †ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ಥಳ ಕೊಡಿರಿ; ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾರಿಗೂ ‡ ಾವು
ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ, ಾರಿಗೂ ಾನಿಯುಂಟು ಾಡಿಲ್ಲ, ಾರನೂ್ನ ವಂಚಿಸಲಿಲ್ಲ.
3 ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಾನು ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ; ನಿಮ್ಮ
ತೆ ಾಯುವುದಕೂ್ಕ, ಬದುಕುವುದಕೂ್ಕ ಎನು್ನವಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ §ನೀವು ನಮ್ಮ
ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲದಿ್ದೕರೆಂದು ಾನು
ದಲೇ ಹೇಳಿದೆ್ದನ ಾ್ಲ. 4 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಬಹಳ
ಭರವಸೆ ಉಂಟು, ಾಢ ಾದ ಅಭಿ ಾನವುಂಟು. ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಎದೆಗುಂದದೆ ಆನಂದಭರಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
5 * ಾವು ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಹಕೆ್ಕ ನೆಮ್ಮ ದಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬದ ಾಗಿ
ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದವು. ಹೊರಗೆ ಜಗಳ, ಒಳಗೆ ಭಯ
6 ಆದರೆ †ದೀ ಾವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ಸಂತೈ ಸುವ ದೇವರು ‡ತೀತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವ
ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸಂತೈ ಸಿದನು. 7 ಅವನ ಬರುವಿಕೆಯಿಂದ ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಅವನು ಬಹಳ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಹೊಂದಿದೆನೆಂದೂ, ನಿಮ್ಮ ಹಂಬಲ, ನಿಮ್ಮ ದುಃಖ,
ನನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಾಳಜಿ; ಇವುಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಾಗ ಾನು ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ
ಸಂತೋಷಪಟೆ್ಟ ನು.
8 ಾನು ಬರೆದ ಪತ್ರ ದಿಂದ §ನಿಮಗೆ ದುಃಖ ಾಗಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ವಿ ಾದವಿಲ್ಲ,
ಅದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ದುಃಖಪಡಿಸಿತೆಂದು * ಾನು
ದಲು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪ
ಪಟಿ್ಟದ್ದರೂ ಈಗ ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ. 9 ನಿಮಗೆ
ಾತನೆ ಾಯಿತೆಂದು ಾನು
ಈಗ ಸಂತೋಷಪಡದೆ †ನೀವು ದುಃಖಪಟು್ಟ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ
ಾನ ಾಂತರ
ಹೊಂದಿದ್ದ ಾ್ಕಗಿ ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀವು ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ
ದುಃಖಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಮಿ್ಮಂ ಾಗಿ
ಾವುದರಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟ ಾಗಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ.
10 ‡ದೇವರ
ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿರುವ ದುಃಖವು ರಕ್ಷಣೆಗೆ
ಾರಣ ಾಗುವ
ಾನ ಾಂತರವನು್ನಂಟು
ಾಡುತ್ತದೆ, ಆ
ಾನ ಾಂತರದಲಿ್ಲ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಕೆ್ಕ
ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಲೋಕದವರಿಗಿರುವಂಥ ದುಃಖವು ಮರಣವನು್ನಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ.
11 ನೀವು ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ಪಟ್ಟ ದುಃಖವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಂಥ ಶ್ರ ದೆ್ದಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿತು ನೋಡಿರಿ. ನೀವು ನಿದೋರ್ಷಿಗಳೆಂದು ಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಎಂಥ ಪ್ರ ಾಸ, ಎಂಥ ರೋಷ; ಎಂಥ ಭಯ; ಎಂಥ ಹಂಬಲ; ಎಂಥ
ಉ ಾ್ಸಹ; ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರನು್ನ ಶಿ ಸಲು ಎಂಥ ಬಯಕೆ.
ನೀವು ಆ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ
12
ನಿದೋರ್ಷಿಗಳೆಂದು ಎ ಾ್ಲ ವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ ತೋರಿಸಿದಿ್ದೕರಿ.
ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆದದು್ದ
*
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7:2 2 ಕೊರಿ 6:11-13

†

7:6 2 ಕೊರಿ 1:4

7:9 1 ಕೊರಿ 5:2

‡

‡
‡

7:2 ಅ. ಕೃ. 20:33
7:6 ಅ. ಕೃ. 20:33

§
§

7:3
7:8

7:10 2 ಸಮು 12:13; ಅ. ಕೃ. 11:18
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§ತಪು ್ಪ ಾಡಿದವನಿಗೆ ದಂಡನೆ ಾಗಲಿ ಎಂದಲ್ಲ, ಆ ತಪಿ್ಪ ನಿಂದ ನೊಂದವನಿಗೆ
ಾ್ಯಯ ದೊರಕಲೆಂದೂ ಅಲ್ಲ; ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗಿರುವ ಅಕ್ಕರೆ, ಆಸಕಿ್ತಗಳು ದೇವರ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಾಗಲೆಂದೇ ಬರೆದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ
ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
13 ಅಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತೀತನ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ತಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ
ಸಂತೋಷವನು್ನ ಕಂಡು ಾವು ಮತ್ತಷು್ಟ ತೃ ಪ್ತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 14
ಾಕೆಂದರೆ ಾನು
*
ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೊಗಳಿದ್ದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಾಚಿಕೆಪಡಬೇ ಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ.

ಬದ ಾಗಿ ಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಎ ಾ್ಲ
ಾತುಗಳು ಹೇಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ೕ
ಾಗೆಯೇ ಾವು ತೀತನ ಮುಂದೆ ಆಡಿದ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಾತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯ ವೆಂದು
15 ನೀವು ವಿಧೇಯತೆಯಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವನನು್ನ
ಕಂಡುಬಂದವು.
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು್ನ † ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗಿರುವ
ಪಿ್ರ ೕತಿ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿದೆ. 16 ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎ ಾ್ಲ ವಿಧಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಪೂಣರ್ ಭರವಸೆ
ಇರುವುದರಿಂದ ಾನು ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ.

8

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬಡ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರಿ ಾಗಿ ಹಣದ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದರ ವಿಷಯ
1 ಸಹೋದರರೇ, ಮಕೆದೋನ್ಯ ದ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯ
ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತೆ್ತೕವೆ, 2 ಆ ಸಭೆಗಳವರಿಗೆ ಬಹಳ
ಸಂಕಷ್ಟ ಗಳು ಬಂದರೂ ತಮ್ಮ *ವಿಪರೀತ ಾದ ಬಡತನದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಬಹು
ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಔ ಾಯರ್ವುಳ್ಳವ ಾದರು. 3 ಅವರು
ತಮ್ಮ ಶಕಿ್ತಯನು ಾರ ಾಗಿ
ಾತ್ರ ಕೊಡದೆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಮೀರಿ ತಮಿ್ಮ ಷ ್ಟಕೆ ್ಕ ಾವೇ
4 ಇದಕೆ್ಕ
†ದೇವಜನರಿಗೆ
ಉ ಾರ ಾಗಿ ಾನ ಾಡಿದರು.
ಾನೇ ಾ .
ಸ ಾಯ
ಾಡುವ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಾವು ಾಲು ಾರ ಾಗಲು ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಗುವಂತೆ
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 5 ಾವು ಇದನು್ನ ನಿರೀ ಸದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಅವರು ಕೊಡದೆ,
ದಲು ತಮ್ಮ ನೆ ್ನೕ ಕತರ್ನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟ್ಟರು; ಅನಂತರ
6 ತೀತನು
ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ನಮಗೂ ತಮ್ಮ ನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದರು.
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ ಾಗೆಯೇ ಧಮರ್ ಾಯರ್ವನು್ನ ಪೂರೈ ಸಬೇಕೆಂದು ಾವು ಅವನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. 7 ನೀವು ದೇವರ ಮೇಲಣ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ, ಾ ಾ್ಚತುಯರ್ದಲಿ್ಲ,
ಾನದಲಿ್ಲ, ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಆಸಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪೆ್ರ ೕರಣೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ
ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲ ‡ಹೇಗೆ ಸಮೃ ದ್ಧ ಾಗಿದಿ್ದೕರೋ ಾಗೆಯೇ §ಈ ಧಮರ್ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ
ಸಮೃ ದ್ಧ ಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ.
8 ಇದನು್ನ *ಆ ಾರೂಪ ಾಗಿ ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ ಆದರೆ ಇತರರ ಆಸಕಿ್ತಗೆ ಹೋಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಎಷು್ಟ ಯ ಾಥರ್ ಾದದೆ್ದಂಬುದನು್ನ ಾಬೀತು
ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 9 ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಕೃ ಪೆಯು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಿದೆಯ ಾ್ಲ;
§
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†ಆತನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಬಡತನದ ಮು ಾಂತರ ನೀವು
10 ಈ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಬಡವ ಾದನು.
ಧಮರ್ ಾಯರ್ವನು್ನ ಕುರಿತ ನನ್ನ ಸಲಹೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ;
ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ‡ಒಂದು ವಷರ್ದ ಹಿಂದೆ ನಡೆಸುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ ನೀವು,
ಮುಂದುವರಿಯಲು ಮನಸು್ಸ
ಾಡಿದ
ಾಗೆಯೇ ಅದನು್ನ ಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ
ತರಲು ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿರಿ. 11 §ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ
ಮನಸು್ಸ ಇರುವ, ಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಶಕನು ಾರ ಾಗಿ ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿರಿ.
12 ಒಬ್ಬ ನು ಕೊಡುವಂತ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿರುವಲಿ್ಲ *ಅವನು ತನ್ನ
ೕಗ್ಯ ತೆಗೆ
ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಸಮಪರ್ಕ ಾಗಿರುವುದು; ಅವನಿಗೆ ದೇವರಿಂದ
13 ಇತರರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಪರಿ ಾರವೂ, ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ವೂ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ದೊರೆಯುವುದು.
ಉಂಟಾಗಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಾತ್ಪಯರ್ವಲ್ಲ; 14 ಸ ಾನತ್ವ ಇರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ
ಾತ್ಪಯರ್. †ಸದ್ಯಕೆ ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಸಮೃ ದಿ್ಧಯು ಅವರ ಕೊರತೆಯನು್ನ ನೀಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ
ಅವರ ಸಮೃ ದಿ್ಧಯು ನಿಮ್ಮ ಕೊರತೆಯನು್ನ ನೀಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅನುಕೂಲ ಾಗುವುದು.
15 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರ ಾರ
ಹೀಗೆ ಸ ಾನತ್ವವುಂಟಾಗುವುದು.
್ರ
‡“ಅತಿ ಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿದವನಿಗೆ ಅಧಿಕ ಾಗಲಿಲ್ಲ ಮಿತಿ ಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿದವನಿಗೆ
ಕೊರತೆ ಾಗಲಿಲ್ಲ.”
ಧಮರ್ ದ್ರ ವ ್ಯ ವನು್ನ ಕೂಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ೌಲನು
ೕಗ್ಯ ಾದ ಕೆಲವು ಪುರುಷರನು್ನ
ಕೊರಿಂಥಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
16 ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನನಗಿರುವ ಹಿತ ಚಿಂತನೆಯನು್ನ ದೇವರು ತೀತನ
17 ಅವನು
ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲಯೂ ಹುಟಿ್ಟ ಸಿದ್ದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು § ಾವು ಕೇಳಿಕೊಂ ಾಗ ಅವನು ಒಪಿ್ಪದ್ದನಲ್ಲದೆ

18 ಅವನ
ಅ ಾ್ಯ ಸಕ್ತ ಾಗಿದು್ದ, ತನ್ನ ಸ್ವಚಿತ್ತದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು.
ತೆಯಲಿ್ಲ *ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ಸಹೋದರನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕವೆ.
ಈ ಸಹೋದರನು
ಸು ಾ ಾರ್ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಸಭೆಗ ಳಗೆ ಕೀತಿರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
19 ಇದು
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ, ಕತರ್ನ ಮಹಿಮೆ ಾಗಿ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ
ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾವು ನಡಿಸುವ ಧಮರ್ ಾಯರ್ದ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ನಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವಂತೆ †ಸಭೆಗಳಿಂದ ಇವನು ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 20 ಾವು
ಸಂಗ್ರ ಹಿಸುತಿ್ತರುವಂತಹ ಈ ಉ ಾರ ಕೊಡುಗೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ತಪು ್ಪಹೊರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದಕೊಡ ಾರದು. 21
ಾಕೆಂದರೆ ‡ಕತರ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಮನುಷ ್ಯರ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲಯೂ
ೕಗ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ
ಾಡುವುದು
ನಮ್ಮ ಉದೆ್ದೕಶ. 22 ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಗಡ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕವೆ; ಾವು ಅನೇಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಅನೇಕ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಅವನನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ಆಸಕ್ತನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ; ಈಗ ಅವನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಟಿ ್ಟರುವ
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. 6:18,19; ಇಬಿ್ರ. 13:16

‡

8:15 ವಿ
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ವಿಶೇಷ ಭರವಸದಿಂದ ಇನೂ್ನ ಬಹು ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಆಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 23 ತೀತನನು್ನ
ಕುರಿ ಾಗಿ ಹೇಳುವು ಾದರೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಾಲು ಾರನೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ
ೕಜನ ಾ್ಕಗಿ
ನನಗೆ ಸಹ ಾರಿಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ; ಆ ಸಹೋದರರನು್ನ ಕುರಿ ಾಗಿ ಹೇಳುವು ಾದರೆ,
ಅವರು ಸಭೆಗಳಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವರೂ ಮತು್ತ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
24 ಆದ ಾರಣ ಇವರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ
ಪ್ರ ಾಶಪಡಿಸುವವರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.
ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳ.
ಾವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೊಗಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಸಭೆಗಳಿಗೆ
ನಿಮ್ಮ
ೕಗ್ಯ ತೆಯನು್ನ ಮನದಟು್ಟ ಾಡಿಕೊಡಿರಿ.

9

1 *ದೇವಜನರಿಗೋಸ್ಕರ

ನೀವು ಸಂಗ್ರ ಹಿಸುತಿ್ತರುವ ಹಣದ ಕುರಿತು ಾನು ನಿಮಗೆ
ಬರೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. 2 ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸ ನ ಬಯಕೆ ಏನೆಂಬುದು ನನಗೆ
ಗೊತು್ತಂಟು. ಕಳೆದ ವಷರ್ದಿಂದಲೂ ಅ ಾಯದವರು ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಮಕೆದೋನ್ಯ ದವರ ಮುಂದೆ †ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೊಗಳು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ.
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕಿ್ತಯು ಅವರಲಿ್ಲ ಬಹುಜನರನು್ನ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿತು. 3 ಆದರೂ
ಾವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೊಗಳಿದು್ದ ಆ ಾರರಹಿತ ಾಗದೆ ಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ‡ನೀವು
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಆ ಸಹೋದರರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 4 ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಾಗದಿದ್ದರೆ
§ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಕೆದೋನ್ಯ ದವರಲಿ್ಲ
ಾ ಾದರೂ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಂದು ನೀವು
ಸಿದ್ಧ ಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ಕಂಡು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಭರವಸೆ ಇಟಿ್ಟದ್ದಕೆ ್ಕ
ಾವು ಾಚಿಕೆಪಡಬೇ ಾದೀತು; ನಿಮಗೂ ಾಚಿಕೆ ಾಗುವುದೆಂದು ಾನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 5 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಈ ಸಹೋದರರು ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ನೀವು
ದಲೇ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡುವಂತೆ ಇವರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದು ಅವಶ್ಯ ವೆಂದು ನನಗೆ ತೋಚಿತು.
ಹೀಗೆ ಈ ಾನ ಒ ಾ್ತಯದ ವಸೂಲಿ ಆಗಿರದೆ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಾನ
ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ೌಲನು ಕೊರಿಂಥದ ಸಭೆಯವರನು್ನ ಉ ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿದು್ದ
ಆದರೆ ಮಿತ ಾಗಿ ಬಿತು್ತವವನು ಮಿತ ಾಗಿ ಕೊಯು್ಯ ವನು.
ಹೇರಳ ಾಗಿ
ಬಿತು್ತವವನು ಹೇರಳ ಾಗಿ ಕೊಯು್ಯ ಾ್ತನೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. 7 ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ
*
ತನ್ನ ತನ್ನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ನಿಣರ್ಯಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರ ಾರ ಕೊಡಲಿ; ದುಃಖದಿಂ ಾಗಲಿ
6

ಬಲವಂತದಿಂ ಾಗಲಿ
ಾರೂ ಕೊಡ ಾರದು;
ಾಕೆಂದರೆ †ಸಂತೋಷ ಾಗಿ
8
‡
ಕೊಡುವವನನು್ನ ದೇವರು ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವನು.
ದೇವರು ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಾನಗಳನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಾ ಾಳ ಾಗಿ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾದ್ದರಿಂದ, ನೀವೂ
ಾ ಾಗಲೂ
ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಸಕಲ ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಹೇರಳ ಾಗಿ
ಾಡುವವ ಾಗಿರಬೇಕು. 9 §“ಅವನು ಬಡವರಿಗೆ ಾ ಾಳ ಾಗಿ
ನೀಡುವನು; ಅವನ ನೀತಿಯು ಸ ಾ ಾಲವೂ ಇರುವುದು.” 10 *ಬಿತು್ತವವನಿಗೆ
ಬೀಜವನೂ್ನ, ತಿನು್ನವವನಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡು ಾತನು ನಿಮಗೂ ಬಿತು್ತವುದಕೆ್ಕ
*
*
§
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9:7 ಧ

ಾ. 15:25

†

9:2 2 ಕೊರಿ 8:24
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ಬೀಜವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅದನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಯರ್ಗಳಿಂ ಾಗುವ ಫಲಗಳನು್ನ
ವೃ ದಿ್ಧಪಡಿಸುವನು. 11 ಹೀಗೆ ನೀವು †ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿದು್ದ
ಉ ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡಲು ಶಕ್ತ ಾಗುವಿರಿ; ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ
ಾನಗಳು ನಮ್ಮ
ಕೈ ಯಿಂದ ಮತೊ್ತಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರಿ ಾಗ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ. 12 ಹೇಗೆಂದರೆ ನೀವು
ಾಡುವ ಈ ಧಮರ್ ಾಯರ್ವು
‡ದೇವಜನರ ಕೊರತೆಗಳನು್ನ ನೀಗಿಸುವುದು
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ದೇವರಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯನು್ನಂಟು ಾಡಲು ಇದು ಾರಣ ಾಗುತ್ತದೆ. 13 ನೀವು
ಾಡುವ ಈ ಸ ಾಯ
ಾಗೂ ನಿಮ್ಮ
ೕಗ್ಯ
ಾವವನು್ನ ಅನೇಕರು
ನೋಡು ಾಗ, §ನೀವು ಾಡಿದ ಕಿ್ರ ಯೆಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ, ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನೀವು
ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದಲೂ, ಅವರಿಗೂ ಮತು್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಉ ಾರ ಾಗಿ
ಸ ಾಯ
ಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಅವರು *ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು.
14 ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವಿ ಾಪನೆ
ಾಡಿ ದೇವರ ಅತಿಶಯ ಾದ ಕೃ ಪೆಯು
ನಿಮಗೆ ದೊರೆತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೋಡಲು ಬಯಸಿರುವರಲ್ಲದೆ
ನಿಮ ಾಗಿ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವರು. 15 †ವಣಿರ್ಸಲ ಾಧ್ಯ ಾದ ಾನಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.
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ತನಗೆ ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲವೆಂದು ವಿರೋಧಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಾತಿಗೆ ೌಲನು ಕೊಡುವ
ಉತ್ತರ
1
ೌಲನು
ನಮೆ್ಮದುರಿನಲಿ್ಲರು ಾಗ
ದೀನ ಾಗಿ
ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವನೂ
ದೂರದಲಿ್ಲರು ಾಗ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕುರಿತು ದಿಟ್ಟತನ ತೋರಿಸುವವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು
ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಆ ೌಲನೆಂಬ ಾನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ * ಾಂತ ಮನಸ್ಸ ನೂ್ನ ಾತಿ್ವಕತ್ವವನೂ್ನ
ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, 2 † ಾರು
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಲೋಕ ರೀತಿ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರೆಂದು ಎಣಿಸು ಾ್ತರೋ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ದಿಟ್ಟತನದಿಂದಲೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದೇನೆ. ‡ ಾವು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರು ಾಗ
ಅಂಥ
ದಿಟ್ಟತನವನು್ನ
ತೋರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಅವ ಾಶವುಂಟಾಗ ಾರದೆಂದು
3
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ಾವು ಲೋಕದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಲೋ ಾನು ಾರ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡುವವರಲ್ಲ. 4 § ಾವು ಉಪ
ೕಗಿಸುವ ಆಯುಧಗಳು ಲೋಕದ
ಆಯುಧಗಳಲ್ಲ.
ಅವು ದೇವರ ಎಣಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಲ ಾಗಿದು್ದ *ಕೋಟೆಗಳನು್ನ
ಕೆಡವಿ ಾಕುವಂಥವುಗ ಾಗಿವೆ. 5 ಾವು ದೇವ ಾನಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಏಳುವ
ಅಹಂ ಾವಗಳನು್ನ ಧ ್ವಂಸ ಾಡಿ, ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳನೂ್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೆ
6
†
ವಿಧೇಯ ಾಗುವಂತೆ ಸೆರೆಹಿಡಿದು, ನಿಮ್ಮ ವಿಧೇಯತ್ವವು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾದ ಮೇಲೆ
‡ಎ ಾ್ಲ ಅವಿಧೇಯತ್ವಕೆ ್ಕ ಪ್ರ ತಿ ಾರವನು್ನ ನೀಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
†
*

‡
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ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನ ನು್ನ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನವನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರೆ ಅವನು ಆಲೋಚನೆ ಾಡಿಕೊಂಡು * ಾನು ಹೇಗೆ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನವನೋ † ಾಗೆ ಾವೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತನವರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ. 8 ‡ನಮಗಿರುವ
ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕುರಿತು
ಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಹೊಗಳಿಕೊಂಡರೂ
ಾಗೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ ಾಚಿಕೆಪಡಬೇ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಕೆಡವಿ ಾಕುವುದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಟು್ಟ ವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಕತರ್ನು ಈ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನಮಗೆ
9
ಕೊಟಿ್ಟರುವವನು.
ಾನು ಪತಿ್ರಕೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೆದರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. 10 “ಅವನಿಂದ ಬಂದ ಪತಿ್ರಕೆಗಳು ಕಠೋರ ಾದವುಗಳೂ,
§ಆದರೆ ದೈ ಹಿಕ ಾಗಿ ಅವನು ದುಬರ್ಲನು
ಪ್ರ ಬಲ ಾದವುಗಳೂ ಆಗಿವೆ.
*ಅವನ
ಾತುಗಳು ನಿಂ ಾತ್ಮಕ ಾದವುಗಳೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳು ಾ್ತರ ಾ್ಲ.”
11

ಅಂಥವರು,
ಾವು ದೂರದಲಿ್ಲರು ಾಗ ಪತಿ್ರಕೆಗಳ ಮೂಲಕ
ಾತಿನಲಿ್ಲ
ಎಂಥವ ಾಗಿದೆ್ದೕ ೕ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲರು ಾಗ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಅಂಥವ ಾಗಿಯೇ
ಇದೆ್ದೕವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.

ಮತೊ್ತಬ್ಬರು ಸು ಾತೆರ್ ಾರಿದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಾನು ಾರುವವನಲ್ಲವೆಂದು ೌಲನು
ಹೇಳುವುದು
12
†ತಮ್ಮ ನು್ನ
ಾವೇ
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವ
ಕೆಲವರಲಿ್ಲ
ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಲಿ
ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಹೋಲಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ
ಾನು
ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಂತೂ ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ತಮ್ಮ ನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡಿಕೊಂಡು
ತಮ್ಮ ನು್ನ ತಮಗೇ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡು ‡ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 13 ಾ ಾದರೋ
ನಮ್ಮ
ೕಗ್ಯ ತೆಗೆ ಮೀರಿ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳದೇ §ದೇವರು ನಮಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವಂಥ
*ಈ ಮೇರೆ
ಮೇರೆ
ಳಗಿದು್ದ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
ಳಗಿದು್ದ ನಿಮ್ಮ ತನಕ
ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. 14 ಾವು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರು ಾ್ತ ಇತರರಿಗಿಂತ
ದಲು
†ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲದವರಂತೆ ಮೇರೆಯನು್ನ
ಅತಿಕ್ರ ಮಿಸಿಹೋಗುತಿ್ತಲ್ಲ. 15 ಾವು ಮಿತಿಗಳನು್ನ ಮೀರಿ ಮತೊ್ತಬ್ಬರ ಪ್ರ ಾಸದ
ಫಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಇವು ನಮ್ಮ ವು ಎಂದು ಹಿಗು್ಗವವರಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಯು ಹೆಚಿ್ಚ ಾಗೆ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಿತಿಯು ಇನೂ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು.
16 ‡ನಿಮಗೆ ಆಚೆಯಿರುವ ಸೀಮೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾರುವೆವೆಂಬ
ನಿರೀ ಯನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದವಷೆ್ಟೕ.
ಮತೊ್ತಬ್ಬರ ಜಾಗದಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ನಮಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕದ ಫಲವನು್ನ ಕುರಿತು ಾವು ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ. 17 §“ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವವನು
ಕತರ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಹೆಚ್ಚಳಪಡಲಿ.” 18 ತನ್ನ ನು್ನ ಾನೇ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವವನು
*ಕತರ್ನು ಾರನು್ನ ಹೊಗಳು ಾ್ತನೋ ಅವನೇ
ೕಗ್ಯ ನು.
§

ೕಗ್ಯ ನಲ್ಲ.
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2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 11:1

396
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ಾನು ಾರಿದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಕೊರಿಂಥದವರು ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೊಂದು ಬೋಧನೆಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡ ಾರದೆಂದು ೌಲನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದು್ದ
1
ಾನು ನನ್ನ ನು್ನ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವ ಹುಚು್ಚತನವನು್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ
ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
2
ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರಲಿ್ಲರುವಂಥ ಚಿಂತೆಯಿಂದಲೇ ಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಚಿಂತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ನೇ ಪುರುಷನಿಗೆ *ಶುದ್ಧ ಕನೆ್ಯ ಾಗಿ
ಒಪಿ್ಪ ಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಆತನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಾಡಿಸಿದೆ್ದೕನಲ್ಲ. 3 ಆದರೆ †ಹೇಗೆ

ಹವ್ವಳು ಸಪರ್ದ ಕುಯುಕಿ್ತಗೆ ಒಳ ಾಗಿ
ೕಸಹೋದ ೕ
ಾಗೆ ನಿಮ್ಮ
‡
ಮನಸು್ಸ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲರಬೇ ಾದ ಯ ಾಥರ್ತ್ವವನೂ್ನ
ಶುದ್ಧತ ್ವವನೂ್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಕೆಟು್ಟಹೋದೀತೆಂದು ನನಗೆ ಭಯ ಾಗಿದೆ. 4
ಾಕೆಂದರೆ
ಾ ಾದರು
§
ಬಂದು
ಾವು ಬೋಧಿಸಿದ ಯೇಸುವನ್ನಲ್ಲದೆ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ಯೇಸುವನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸು ಾಗಲೂ ಇಲ್ಲವೇ *ನೀವು ಹೊಂದದೆ ಇದ್ದ ಬೇರೆ ವಿಧ ಾದ
ಆತ್ಮ ಪೆ ್ರ ೕರಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದು ಾಗಲೂ, ನೀವು ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದ ಬೇರೊಂದು
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳು ಾಗಲೂ ನೀವು ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದು ಬಹು
5 †“ಅತಿಶೆ್ರ ೕಷ್ಟ ಾದ ಅ
ಆಶ್ಚಯರ್.
ಸ್ತಲರು” ಅನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವ ಅವರಿಗಿಂತ
ಾನು ಒಂದರ ಾ್ಲದರೂ ಕಡಿಮೆ ಾದವನಲ್ಲವೆಂದು ಎಣಿಸುತೆ್ತೕನೆ 6 ‡ ಾನು
ಾ ಾ್ಚತುಯರ್ದಲಿ್ಲ ನಿಪುಣನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ § ಾನದಲಿ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಲ್ಲ. ಇದನು್ನ ಎ ಾ್ಲ
ಸಮಯಸಂದಭರ್ಗಳಲೂ್ಲ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಕೊರಿಂಥದ ಸಭೆಯಿಂದ ಹಣ ಸ ಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದದ್ದಕೆ ್ಕ
ದೋಷವೆಣಿಸಕೂಡದೆಂದು ೌಲನು ಹೇಳುವುದು
7 *ನೀವು ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ನು್ನ
ಾನೇ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಉಚಿತ ಾಗಿ ಾರಿದರಲಿ್ಲ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೋ? 8 ನಿಮಗೆ
ಸೇವೆ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಾನು ಬೇರೆ ಸಭೆಗಳಿಂದ ನೆರವು ಪಡೆಯುತಿ್ತದೆ,್ದ
9
ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇತರ ಸಭೆಗಳಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದ.
ಾನು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ †ಖಚಿರ್ಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಾರ ಮೇಲೆಯೂ ಾರ
ಾಕಲಿಲ್ಲ. ‡ಮಕೆದೋನ್ಯ ದಿಂದ ಬಂದ ಸಹೋದರರು ನನಗೆ ಬೇ ಾದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ
§ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಕೊಟ್ಟರು.
ಾವುದರಲಿ್ಲಯೂ
ಾರ ಾಗಿರ ಾರದೆಂದು
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು. ಇನು್ನ ಮೇಲೆಯೂ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. 10 *ಈ ನನ್ನ
ಹೊಗಳಿಕೆಯನು್ನ ಅ ಾಯದ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ತಡೆಯ ಾರರೆಂದು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಮುಂದೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 11 ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾನು ಏನನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತಲ್ಲವೇಕೆ?
†ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪಿ್ರ ೕತಿ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದಲೋ? ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗಿರುವ ಪಿ್ರ ೕತಿ
*

11:2 ಎಫೆ 5:27, ಪ್ರಕ 14:

*
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§
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†
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‡

†
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11:4 ಗ ಾ. 1:6

*

†

. 2:14

‡
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§
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†

‡

§

11:4
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ಎಷೆ್ಟಂದು ‡ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ ನು.
ಕೆಲವರು ಾವು
ಾಡುತಿ್ತರುವ ಾಯರ್,
ಾವು ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿ
ಾಡುತಿ್ತರುವ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಸರಿಸಮವೆಂದು
ಾದಿಸಲು
ಅವ ಾಶವನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ
ಾವ ಆಸ್ಪದವೂ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ
ಾನೀಗ
ಾಡುತಿ್ತರುವುದನೆ್ನೕ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. 13 ಆದರೆ
ಅಂಥವರು §ಸುಳು್ಳ ಅ ಸ್ತಲರೂ, * ೕಸ ಾರ ಾದ ಕೆಲಸದವರೂ, ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿ ಾಣಿಸುವುದಕೆ್ಕ ವೇಷ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವವರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. 14 ಇದೇನೂ
ಆಶ್ಚಯರ್ವಲ್ಲ. ಸೈ ಾನನು ಾನೇ ಪ್ರ ಾಶ ರೂಪವುಳ್ಳ †ದೇವದೂತನ ವೇಷವನು್ನ
ಾಕಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ, 15 ಅವನ ಸೇವಕರೂ ಸಹ ನೀತಿಗೆ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾಣಿಸುವುದಕೆ್ಕ
‡ಅವರ ಅಂ ಾ್ಯ ವಸೆ್ಥಯು ಅವರ
ವೇಷ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವುದು ಆಶ್ಚಯರ್ವೇನಲ್ಲ.
ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆಯೇ ಇರುವುದು.
12

ಾನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟ ಶ್ರ ಮೆಯೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದ ಹೊಂದಿದ ದಶರ್ನಗಳೂ
ಬಹು ಹೆಚೆ್ಚಂದು ೌಲನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು
16 §
ಾರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಬುದಿ್ಧಹೀನನೆಂದು ತಿಳಿಯ ಾರದೆಂದು ತಿರುಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಾಗೆ ನೆನಸಿದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ನು್ನ ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿಯೇ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ. ಆಗ
ಾನು ಆತ್ಮ ಪ್ರ ಶಂಸೆ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಪ ಸ ್ವಲ್ಪ ಾದರೂ ಆಸ್ಪದ ಾಗುತ್ತದೆ.
17 * ಾನು ಈಗ ಆಡುವ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕತರ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿ
ಆಡದೆ ಭರವಸದಿಂದ ತನ್ನ ನು್ನ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವ ಬುದಿ್ಧಹೀನನಂತೆ ಆಡುತೆ್ತೕನೆ.
18 †ಅನೇಕರು ಲೋಕಸಂಬಂಧ ಾದ
ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ
19
‡
ಾನೂ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ನೀವು ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾಗಿದು್ದ ಬುದಿ್ಧಹೀನರನು್ನ
20
ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರ ಾ್ಲ
ಒಬ್ಬ ನು
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ತನಗೆ
ವಶ ಾಡಿಕೊಂಡರೂ, ಒಬ್ಬ ನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟರೂ, ಒಬ್ಬ ನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಮರಳುಗೊಳಿಸಿ ಹಿಡಿದರೂ, ಒಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಂಡರೂ, ಒಬ್ಬ ನು ನಿಮ್ಮ
ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದರೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರ ಾ್ಲ.
21 § ಾವು ಬಲವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದೆ್ದವೆಂಬುದನು್ನ
ಾಚಿಕೆಗೇಡಿನಿಂದ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಾವ ಆ ಾರದಿಂದ
ಾವ ಾದರೂ ದೊಡ್ಡಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೋ
ಅದರಿಂದಲೇ ಾನು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವು ಾಗಿ ಬುದಿ್ಧಹೀನನಂತೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
22 ಅವರು ಇಬಿ್ರ ಯರೋ?
* ಾನೂ ಇಬಿ್ರ ಯನು. ಅವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೋ?

ಾನೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ನು. ಅವರು ಅಬ್ರ ಾಮನ ವಂಶದವರೋ?
ವಂಶದವನು. 23 ಅವರು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸೇವಕರೋ? †ಅವರಿಗಿಂತ

ಾನೂ ಅದೇ

ಾನು ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ
ಾನು ಬುದಿ್ಧ ಕೆಟ್ಟ ವನಂತೆಯೇ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಪ್ರ ಾಸಪಟೆ್ಟ ನು, ‡ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಸೆರೆಮನೆಯ
ಸೇವೆ
‡
*

ಾಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
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§

11:21 2
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ಾಸವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ಮಿತಿಮೀರಿ ಏಟುಪೆಟು್ಟ ಗಳನು್ನ ತಿಂದಿದೆ್ದೕನೆ. §ಅನೇಕ
ಾರಿ ಮರಣದ ಾ
ಳಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 24 ಐದು ಾರಿ ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಂದ ನನಗೆ
ಒಂದು ಕಡಿಮೆ *ನಲವತು್ತ ಏಟುಗಳು ಬಿದ್ದವು. 25 †ಮೂರು ಾರಿ ಾರುಕೋಲಿನಿಂದ
ನನ್ನ ನು್ನ ಹೊಡೆದರು. ‡ಒಂದು ಾರಿ ಜನರು ನನ್ನ ನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಕಲೆ್ಲಸೆದರು.
§ಮೂರು ಾರಿ ಾನಿದ್ದ ಹಡಗು ಒಡೆದು ಹೋಯಿತು. ಒಂದು ಾತಿ್ರ ಒಂದು ಹಗಲು

ಸಮುದ್ರ ದ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಕಳೆದೆನು. 26 ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ಪ್ರ ಾಣಗಳನು್ನ
ಾಡಿದೆನು. ನದಿಗಳ ಅ ಾಯಗಳೂ, ಕಳ್ಳರ ಅ ಾಯಗಳೂ, *ಸ್ವಂತ ಜನರಿಂದ
ಅ ಾಯಗಳೂ, †ಅನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಅ ಾಯಗಳೂ, ‡ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಅ ಾಯ, ನಿಜರ್ನ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅ ಾಯ, ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಅ ಾಯ, ಸುಳು್ಳ ಸಹೋದರರೊಳಗಿನಿಂ ಾದ
ಅ ಾಯಗಳೂ ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದವು. 27 ಶ್ರ ಮೆಪಟು್ಟ ದುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ, ಎಷೊ್ಟೕ
ಾರಿ ನಿದೆ್ದಗೆಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ; ಹಸಿವು ನೀರಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಬಳಲಿದೆ್ದೕನೆ; ಅನೇಕ ಾರಿ ಊಟ,
ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದೆ ಅಲೆದಿದೆ್ದೕನೆ; ಚಳಿ ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ನಡುಗಿದೆ್ದೕನೆ. 28 ಇಂಥ ಇನಿ್ನತರ ಬೇರೆ
ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲದೆ, ಎ ಾ್ಲ ಸಭೆಗಳ ಕುರಿ ಾದ ಚಿಂತೆಯು ದಿನದಿನ ನನ್ನ ನು್ನ ಾಡಿಸುತಿ್ತತು್ತ.
29 §
ಾವ ಾದರೂ ಬಲಹೀನ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾನೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಬಲಹೀನ ಾಗದೆ
ಇದೆ್ದನೋ?
ಾವ ಾದರೂ ತಪಿ್ಪಹೋಗಿದ್ದಲಿ್ಲ ಾನು ಸಂ ಾಪಪಡದೆ ಇದೆ್ದನೋ?
30 *
ಾನು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವು ಾ್ದದರೆ ನನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಯನು್ನ ಕುರಿತೆ
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 31 ನನ್ನ
ಾತುಗಳು ಸುಳ್ಳಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ದೇವರೂ, ತಂದೆಯೂ ಆಗಿರು ಾತನು ನಿರಂತರ ಸು್ತತಿ ಹೊಂದತಕ್ಕ
32 †ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾದ ಅರೇತನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದ
ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ ನು.
ಅಧಿಪತಿಯು ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ದಮಸ್ಕದವರ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಯುತಿ್ತರಲು
33 ಅವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಒಂದು ಬುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು
ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಇಳಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಅವನ ಕೈ ಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋದೆನು.

12

ೌಲನಿ ಾದ ದಶರ್ನಗಳು, ಪ್ರಕಟಣೆ
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದು ಹಿತಕರವಲ್ಲ. ಆದರೂ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದು ನನಗೆ
ಅನಿ ಾಯರ್ ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕತರ್ನು ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ದಶರ್ನಗಳನೂ್ನ
ಮತು್ತ *ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ ರಹಸ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 2 †ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಬಲೆ್ಲ ನು. ಅವನು ಹದಿ ಾಲು್ಕ ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೂರನೆಯ ಸ್ವ ಗರ್ಕೆ್ಕ
ಒಯ್ಯ ಲ್ಪಟ ್ಟ ನು. ಅವನು ದೇಹಸಹಿತ ಾಗಿ ಒಯ್ಯ ಲ್ಪಟ್ಟ ನೋ, ಅಥ ಾ ದೇಹರಹಿತ ಾಗಿ
ಒಯ್ಯ ಲ್ಪಟ ್ಟ ನೋ ಾನರಿಯೆನು, ‡ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ ನು. 3-4 ಅವನು §ಪರದೈ ಸಿ ತನಕ
1

ಒಯ್ಯ ಲ್ಪಟು್ಟ ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಲೂ, ಆಡಲೂ
§
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ಕೇಳಿದನೆಂದೂ ಬಲೆ್ಲ ನು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆತನು ದೇಹಸಹಿತ ಾಗಿದ್ದನೋ ಅಥ ಾ
ದೇಹರಹಿತ ಾಗಿದ್ದನೋ ಾನರಿಯೆನು, ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ ನು. 5 ಅವನನು್ನ ಕುರಿ ಾಗಿ
ಾನು ಹೆಮೆ್ಮ ಪಡುವೆನು. ಆದರೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಕುರಿತಂತೆ *ನನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಯನು್ನ
ಕುರಿತಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. 6 ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ
ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೂ
ಾಗೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ † ಾನು ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಸತ್ಯ ವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆನು.
ಆದರೂ
ಾರೂ ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಾಣುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅಥ ಾ ನನಿ್ನಂದ ಕೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ
ಪರಿಗಣಿಸ ಾರದು. 7 ಈ ಾರಣದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ರಹಸ್ಯ ಗಳು
ಬಹು ವಿಶೇಷ ಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಾನು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳದೇ ಸುಮ್ಮ ನಿರುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ನನ್ನ ನು್ನ ಅತಿಶಯ ಾಗಿ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆಂದು ಒಂದು ಶೂಲವು ನನ್ನ ನು್ನ
ತಿವಿಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ದೇಹದೊಳಗೆ ಇರಿಸ ಾಗಿದೆ.
ಾನು ಅಹಂ ಾರಪಡದ
ಾಗೆ ಇದು ನನ್ನ ನು್ನ ತಿವಿತಿವಿದು ಸೈ ಾನನ ದೂತನಂತೆ ಾಡಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 8 ಈ ನೋವು
ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ‡ಮೂರು ಾರಿ ಕತರ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನು ಆದರೆ
9 ಅದ ಾ್ಕತನು, §“ನನ್ನ ಕೃ ಪೆಯೇ ನಿನಗೆ
ಾಕು,*ಬಲಹೀನತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ನನ್ನ

ಬಲವು ಪೂಣರ್ ಾಧಕ ಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ,
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಬಲವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರಬೇಕೆಂದು ನನಗುಂಟಾಗುವ ಬಲಹೀನತೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಬಹು ಸಂತೋಷ ಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವೆನು. 10 ಆದ್ದರಿಂದ †ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ‡ನನಗೆ
ಬಲಹೀನತೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ತಿರ ಾ್ಕರದಲಿ್ಲಯೂ, ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಹಿಂಸೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಮತು್ತ ಇಕ್ಕಟೂ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿ ಾಗಲೂ ಸಂತುಷ್ಟ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ಾನು
ಾ ಾಗ ದುಬರ್ಲ ಾಗಿರುವೆನೋ, ಆ ಾಗಲೇ ಬಲವುಳ್ಳವನೂ ಆಗಿರುತೆ್ತೕನೆ.
ೌಲನು ತನ್ನ ಪ್ರ ತಿ ಾದವನು್ನ ಮುಗಿಸಿ ಾನು ಕೊರಿಂಥಕೆ್ಕ ಬಂದು ಎಲ್ಲವನು್ನ
ಕ್ರ ಮಪಡಿಸುವೆನೆಂದು ಹೇಳುವುದು
11 § ಾನು ಹೀಗೆ ಬರೆದು, ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ!
ಅದಕೆ್ಕ ನೀವೇ ನನ್ನ ನು್ನ
ಬಲವಂತ
ಾಡಿದಿರಿ. ನಿಮಿ್ಮಂದ ನನಗೆ ಹೊಗಳಿಕೆಯು ಉಂಟಾಗಬೇ ಾಗಿತು್ತ,
*
ಾಕೆಂದರೆ
ಾನು ಕೇವಲ ಅಲ್ಪ ಾದರೂ † “ಅತಿಶೆ್ರ ೕಷ್ಟ ಾದ, ಅ ಸ್ತಲರು”
ಅನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗಿಂತಲೂ ಒಂದರಲಿ್ಲ ಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಾದವನಲ್ಲ. 12 ಾನು
‡ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತದಿಂದ ಾಳಿಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲಯೂ, ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಅದು್ಭತಗಳನೂ್ನ,
ಾಗೂ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ ನಡಿಸಿದ್ದರಲಿ್ಲಯೂ ಒಬ್ಬ
§ಅ ಸ್ತಲನಿಗೆ ಇರತಕ್ಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟ ಾದವ ಾ್ಲ.

*ನನ್ನ ನು್ನ ಸಂರ ಸುವ ಾರವನು್ನ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾಕಲಿಲ್ಲವೆಂಬುವ
ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೊರತು ಇ ಾ್ಯ ವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಮಿ ಾ್ಕದ
ಸಭೆಗಳವರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಾಡಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ? ನನ್ನ ಈ ತಪ್ಪ ನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. 14 ಇಗೋ
13
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§ 12:12 ಅ. ಕೃ. 19:11,12; ರೋ ಾ. 15:19; 1 ಕೊರಿ
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2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 12:15

400
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ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ †ಮೂರನೇ ಾರಿ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ
ಾರ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೊತ್ತನು್ನ ಬಯಸದೇ ನಿಮ್ಮ ನೆ ್ನೕ ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡಿಸಿಡುವುದು ಧಮರ್ವಲ್ಲ.
ಆದರೆ
15
‡
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡಿಸಿಡುವುದೇ ಧಮರ್.
ಾನಂತೂ
ನನಗಿರುವುದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅತಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ವೆಚ್ಚ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ; ನನ್ನ ನೆ ್ನೕ ವೆಚ್ಚ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದರೆ
ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಾಗಿ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತಿ್ತರೋ? 16 ಆದರೆ ಹೀಗಿರಲು, § ಾನು ನಿಮಗೆ
ಾರ ಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಉ ಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸಂಚುಹೂಡಿ ಹಿಡಿದೆನು ಎಂದು
ಹೇಳಿರಿ. 17 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದವರಲಿ್ಲ
ಾವನ ಮೂಲಕ ಾದರೂ
18
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ವಂಚಿಸಿ ಏ ಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನೋ? ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ಾನು *ತೀತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡು †ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಸಹೋದರನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಕೊಟೆ್ಟ ನು, ತೀತನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ವಂಚಿಸಿ ಏ ಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನೋ? ಾವಿಬ್ಬರೂ
ಒಂದೇ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ೕ? ಾವು ಅದೇ ಕ್ರ ಮದಲಿ್ಲ ಹೆಜೆ್ಜ ಇಡಲಿಲ್ಲ ೕ?
19
ಾವು ಇಷು್ಟ ಹೊತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರ ತಿ ಾದ
ಾಡುತಿ್ತರುವವರೆಂದು
‡
ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ?
ದೇವರ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲಯೇ,
ಾವು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲದು್ದ ನಿಮ್ಮ
20
§
ಭಕಿ್ತವ ೃ ದಿ್ಧಗೋಸ್ಕರವೇ ಾತ ಾಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಾನು ಬರು ಾಗ ಒಂದು
ವೇಳೆ ನೀವು ಇಚಿ್ಛ ಸಿದ ಪ್ರ ಾರ

ಾನು

ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇನೋ ಎಂಬ ಭಯ

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

13

ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಮೂರನೆಯ ಾರಿ ಬರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. *“ ಾವ ದೂರಿದ್ದರೂ
ಅದಕೆ್ಕ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ಾ ಗಳ ಆ ಾರವಿರಬೇಕು,” ಎಂದು ಲಿಖಿತ ಾಗಿದೆ.
2
ಾನು ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ †ತಿರುಗಿ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಶಿ ಸದೆ
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆನೋ, ಾಗೆಯೇ ಈಗಲೂ ನಿಮಗೆ: ‡ಪೂವರ್
ಾಪಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಇನೂ್ನ ನಡಿಸುವವರಿಗೂ ಮತು್ತ ಮಿ ಾ್ಕದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
3 ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಾತ ಾಡು ಾ್ತನೆಂಬುವುದಕೆ್ಕ ನೀವು
ಾ
ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ
ಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕುರಿತು ದುಬರ್ಲ ಾಗಿರದೆ
1
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12:21

§
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§ಶಕ್ತನೇ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಬಲ ಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಡಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
4 *ಆತನು ಬಲಹೀ ಾವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ನು ನಿಜ; †ಆದರೂ ದೇವರ
ಬಲದಿಂದ ಜೀವಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ‡ ಾವೂ ಸಹ ಆತನ ಬಲಹೀ ಾವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ

ಾಲು ಾರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ, §ಆದರೂ ಆತನೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಬಲದಿಂದ ನಿಮ ಾಗಿ
ಬದುಕುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
5 ನೀವು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಇದಿ್ದೕರೋ ಇಲ್ಲ
ೕ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
*ಯೇಸು
ನೀವೇ ಪರೀ ಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೀವೇ ಪರಿಶೋಧಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ೕ?
ಆತನು
6
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆ
ೕಗ್ಯರೇ.
ಾವಂತೂ ಆ
ೕಗ್ಯರಲ್ಲವೆಂದು
ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದೆಂಬು ಾಗಿ ನನಗೆ ಭರವಸೆವುಂಟು. 7 ನೀವು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕನೂ
ಾಡ ಾರದೆಂದು ಾವು ದೇವರನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ.
ಇದರಲಿ್ಲ ಾವೇ ಆ
ಪರೀ ಗೆ ಒಳ್ಳ ಾದವರೆಂದು ತೋರಿ ಬರಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಉದೆ್ದೕಶವಲ್ಲ.
ಾವು ಆ ಪರೀ ಗೆ ಒಳ್ಳ ಾದವರೆನಿಸಿಕೊಂಡರೂ ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡುವವ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಉದೆ್ದೕಶ. 8 ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾವೇನೂ
ಾಡ ಾರೆವು, ಸ ಾ್ಯ ಭಿವೃ ದಿ್ದಗೋಸ್ಕರವೇ ಸಮಸ್ತವನು್ನ
ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. 9 † ಾವು

ಬಲಹೀನ ಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕವೆ; ಇದಲ್ಲದೆ
ನೀವು ಪೂಣರ್ ಕ್ರ ಮಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕೆಂದು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ.
10 ಇದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದಿರು ಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕುವುದಕ್ಕಲ್ಲ
‡ಕತರ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಬದ ಾಗಿ ಕಟು್ಟವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅಧಿ ಾರದ ಪ್ರ
ೕಗದಲಿ್ಲ §ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಾಠಿಣ್ಯ ವನು್ನ ತೋರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಅವ ಾಶವಿರ ಾರದೆಂದು ಇದನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಕಡೆ ಾತುಗಳು
ಕಡೆಯ ಾಗಿ ಸಹೋದರರೇ, *ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ!
ಕ್ರ ಮಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಧೈ ಯರ್ವುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ, †ಏಕ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ, ‡ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಇರಿ; ಆಗ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸ್ವರೂಪನೂ, § ಾಂತಿ ಾಯಕನೂ ಆದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವನು.
12 *ಪವಿತ್ರ ಾದ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು ವಂದಿಸಿರಿ.
13 †ದೇವಜನರೆಲ್ಲರೂ
ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 14 ‡ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಕೃ ಪೆಯೂ,
11

§ದೇವರ ಪಿ್ರ ೕತಿಯೂ, *ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಅನೊ್ಯ ೕನ್ಯ ತೆಯೂ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಸಂಗಡವಿರಲಿ.

§

*

13:3 2 ಕೊರಿ 10:4

2 ಕೊರಿ 12:10

§

13:4 ಫಿಲಿ. 2:7,8; 1 ಪೇತ್ರ 3:18

13:4 ರೋ

4:10; 2 ಕೊರಿ 4:12; 12:5; 9:10
ನಿಮಗೆ ೕಮ ಾಗಲಿ
15:33
16:23

†

ಾ. 6:8

‡

13:11 ರೋ

*

13:5 ರೋ
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ಾ. 12:16
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†

13:4 ರೋ

ಾ. 1:4; 6:4
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13:11

§

* 13:12 ರೋ ಾ. 16:16 † 13:13 ಫಿಲಿ. 4:22 ‡
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†
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ಗ ಾತ್ಯ ದವರಿಗೆ
ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲನು ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಗ್ರಂಥಕತರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ, ಇದು ಆದಿ ಸಭೆಯ
ಒಮ್ಮತದ ಅಭಿಮತ ಾಗಿದೆ.
ೌಲನು ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಗೆ ಹೋದ ತನ್ನ
ದಲನೆಯ
ಮಿಷನರಿ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ಅವರಲಿ್ಲ ಸಭೆಗಳನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ದ ಣ ಗ ಾತ್ಯ
ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಇದನು್ನ ಬರೆದನು. ಗ ಾತ್ಯ ವು ರೋ ಾಪುರ ಅಥ ಾ ಕೊರಿಂಥದಂತೆ
ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಹಲ ಾರು ಸಭೆಗಳು ಇರುವ
ರೋಮನ್ ಾ್ರಂತ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಪತಿ್ರಕೆಯಲಿ್ಲ ಗ ಾತ್ಯ ದವರು ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿ
ಹೇಳಿರುವಂಥವರು ೌಲನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದಂಥವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ

ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 48 ರಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
ಬಹುಶಃ
ೌಲನು ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯ ದಿಂದ ಗ ಾತ್ಯ ದವರಿಗೆ ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ
ಬರೆದಿರಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅವನ ನೆಲೆಬೀ ಾಗಿತು್ತ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಗ ಾತ್ಯ ದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಗ ಾತ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗಳ ಸದಸ್ಯ ರಿಗೆ
ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ (ಗ ಾ. 1:1-2).
ಉದೆ್ದೕಶ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸುಳು್ಳ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಅಂದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರು ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ
ಸುನ್ನತಿಯು ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಖಂಡಿಸುವುದು ಮತು್ತ
ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇ ಾದ ನಿಜ ಾದ ಆ ಾರವನು್ನ ಗ ಾತ್ಯ ದವರಿಗೆ ನೆನಪಿಸುವುದು ಈ
ಪತಿ್ರಕೆಯ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ.
ೌಲನು ತನ್ನ ಅ ಸ್ತಲ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ
ಾ್ಥಪಿಸಿ ಪ್ರ ತಿಕಿ್ರ ಯಿಸಿದನು ಮತು್ತ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಾರಿದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಪುಷಿ್ಟೕಕರಿಸಿದನು.
ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃ ಪೆಯಿಂದ
ಾತ್ರ ವೇ ಜನರು
ನೀತಿಕರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನವನು್ನ ಆತ್ಮ ನ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಾತ್ರ ವೇ ಜೀವಿಸಬೇಕು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಪೀಠಿಕೆ — 1:1-10
2. ಸು ಾತೆರ್ಯ ದೃ ಢೀಕರಣ — 1:11-2:21
3. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀತಿಕರಣ — 3:1-4:31
4. ನಂಬಿಕೆಯ ಮತು್ತ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯ ಜೀವನದ ಅ ಾ್ಯ ಸ — 5:1-6:18
ವಂದನೆಯೂ ದೇವರ ಸೊ್ತೕತ್ರ ವೂ
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*ಮನುಷ ್ಯ ರಿಂ ಾಗಲಿ ಮನುಷ ್ಯರ ಮು ಾಂತರದಿಂ ಾಗಲಿ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿರದೆ
†ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮು ಾಂತರವೂ ಮತು್ತ ‡ಆತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದ
ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಅ ಸ್ತಲೋದೊ್ಯ ೕಗವನು್ನ ಹೊಂದಿದ ೌಲನೆಂಬ
ಾನು ಾಗೂ 2 ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಸಹೋದರರೂ §ಗ ಾತ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ
1

ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ, 3 *ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದಲೂ †ನಿಮಗೆ ಕೃ ಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ಆಗಲಿ.
4 ಆತನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ‡ಈಗಿನ ದುಷ್ಟ ಯುಗದಿಂದ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ
ತಂದೆ ಾದ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ, §ನಮ್ಮ
ಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ
ತನ್ನ ನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟ್ಟ ನು.
ಮಹಿಮೆ ಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.
ಏಕೈ ಕ ಸು ಾತೆರ್

5

ದೇವರಿಗೆ ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ

ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಕೃ ಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆ ಾತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಇಷು್ಟ ಬೇಗನೆ *ಬೇರೆ
ಸು ಾತೆರ್ಯ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ತಿರುಗಿದಿರೆಂದು
ಾನು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುತೆ್ತೕನೆ.
7 † ಾಸ್ತವ ಾಗಿ ಬೇರೊಂದು ಸು ಾತೆರ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ‡ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬೇಧವನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟ ಸು ಾ್ತ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾಪರ್ಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
8 ಆದರೂ
ಾವು ನಿಮಗೆ ಾರಿದ ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದದ್ದನು್ನ, ಾವೇ ಆಗಲಿ
ಅಥ ಾ §ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ದೇವದೂತನೇ ಆಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ಾರಿದರೆ ಅವನು
* ಾಪಗ್ರ ಸ್ತ ಾಗಲಿ. 9 ಾವು
ದಲು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಈಗಲೂ ಾನು ತಿರುಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದ ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದದ್ದನು್ನ
ಾವ ಾದರೂ
ನಿಮಗೆ ಾರಿದರೆ †ಅವನು ಾಪಗ್ರ ಸ್ತ ಾಗುವನು.
10 ಾನೀಗ
ಾರನು್ನ ಒಲಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ? ‡ಮನುಷ ್ಯರನೊ್ನೕ? ದೇವರನೊ್ನೕ?
6

ಾನು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೋ?
ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸೇವಕನಲ್ಲ.

ಇನೂ್ನ

ೌಲನು ಅ ಸ್ತಲ ಾದ್ದದು ಹೇಗೆ
ಸಹೋದರರೇ, § ಾನು ಾರಿದ ಸು ಾತೆರ್ಯಂತೂ ಕೇವಲ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಂದ
ಬಂದದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ. 12 * ಾನು
11

ಅದನು್ನ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಂದ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ
ಾರೂ ಉಪದೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ, ಬದ ಾಗಿ
†ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನೇ ಅದನು್ನ ನನಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದನು. 13 ಹಿಂದೆ ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯ

ಮತದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ‡ನನ್ನ ನಡತೆ ಎಂಥದೆ್ದಂದು ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. § ಾನು ದೇವರ
ಸಭೆಯನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿ ಾಳು ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದನು. 14 ಇದಲ್ಲದೆ ಾನು
*
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‡

1:4 ಎಫೆ 2:2; 1

ೕ ಾ 5:19

§

*

1:3 1 ತಿ

. 1:2

1:4 ಮ ಾ್ತ 20:28; ರೋ
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ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರಿಂದ ಬಂದ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಬಹು ಅಭಿ ಾನವುಳ್ಳವ ಾಗಿ,
ನನ್ನ ಜನರೊಳಗೆ ಸಮ ಾ್ರ ಯದವ ಾದ *ಅನೇಕರಿಗಿಂತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಮ ಾಚಾರದಲಿ್ಲ
ಆಸಕ್ತ ಾಗಿದೆ್ದನು.
15 ಆದರೆ † ಾನು ನನ್ನ ಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗಲೇ ‡ನನ್ನ ನು್ನ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಿ, ತನ್ನ
ಕೃ ಪೆಯಿಂದ ಕರೆದ ದೇವರು, 16 ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ನನೊ್ನಳಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮತು್ತ
§ಅನ್ಯ ಜನರಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಾನು ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವವ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಇಚಿ್ಛ ಸಿದನು.
ಾನು ಕೂಡಲೇ ಮನುಷ ್ಯರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಕೇಳದೆ, 17 ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ನನಗಿಂತ
ದಲು ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿದ್ದವರ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗದೆ ಅರಬ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ತಿರುಗಿ ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಬಂದೆನು.
18 *ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ತರು ಾಯ ಕೇಫನ ಪರಿಚಯವನು್ನ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಹದಿನೈ ದು ದಿನಗಳು ಇದೆ್ದನು. 19 ಆದರೆ
†ಕತರ್ನ ಸಹೋದರ ಾದ ಾಕೋಬನಲ್ಲದೆ ಅ ಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಾರನೂ್ನ ಾನು

ಾಣಲಿಲ್ಲ. 20 ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಸುಳ್ಳಲ್ಲವೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಇಗೋ,
ದೇವರೇ ಾ ೕ.
21 ‡ಆ ಮೇಲೆ ಸಿರಿಯ ಮತು್ತ ಕಿಲಿಕ್ಯ
ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಹೋದೆನು. 22 ಆದರೆ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ §ಯೂ ಾಯದ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯವಿರಲಿಲ್ಲ. 23 “ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ

ನಮ್ಮ ನು್ನ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದವನು, ಾನು ಾಳು
ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಈಗ
ಾರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಅವರು ಕೇಳಿ, 24 ನನ್ನ ಕುರಿ ಾಗಿ ದೇವರನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡಿದರು.

2

ೌಲನನು್ನ ಇತರ ಅ ಸ್ತಲರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದು್ದ
1 *ಹದಿ ಾಲು್ಕ ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ
ಾನು ಾನರ್ಬನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ತೀತನನು್ನ
ಸಹ ಕರೆದುಕೊಂಡು, ಮತೊ್ತಮೆ ್ಮ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದೆನು. 2 ದೈ ವಪೆ್ರ ೕರಣೆಗೆ
ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಹೋಗಿ, †ಅನ್ಯ ಜನರಲಿ್ಲ
ಾನು
ಾರುವ ಸು ಾತೆರ್ಯು
ಏನೆಂಬುದನು್ನ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ‡ಗಣ್ಯ ರಿಗೆ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕ
ಾನು §ಸು ಾತೆರ್ ಾಗಿ ಪಟ್ಟ ಶ್ರ ಮ ಾಗಲಿ,
ನಿಷ್ಫಲ ಾಗ ಾರದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆನು. 3 ನನ್ನ
*ಅವನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ಾರೂ

ಈಗ ಪಡುತಿ್ತರುವ ಶ್ರ ಮ ಾಗಲಿ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ತೀತನು ಗಿ್ರ ೕಕ ಾಗಿದ್ದರೂ
4 †ಆದರೆ
ಒ ಾ್ತಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

*

‡

ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆನು.

ಏಕೆಂದರೆ

ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸುಳು್ಳ ಸಹೋದರರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ
‡ ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಕೆಂದು, ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ §ನಮ್ಮ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯ ವನು್ನ
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5

ಗೂಢ ಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದರು.
ಸು ಾತೆರ್ಯ ಸ ಾ್ಯ ಥರ್ವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾವು ಅವರ ಅಧೀನಕೆ್ಕ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯೂ ಒಳಪಡಲಿಲ್ಲ.
6 ಆದರೆ *ಗಣ್ಯ ವ ್ಯಕಿ್ತಗ ಾಗಿದ್ದವರಿಂದ ನನಗೇನೂ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು
†ದೇವರಿಗೆ
ಹಿಂದಿನ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಎಂಥವ ಾಗಿದ್ದರೋ ನನಗೆ ಲಕ್ಷ ್ಯ ವಿಲ್ಲ.
ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ.
ಗಣ್ಯ ವ ್ಯಕಿ್ತಗಳೆಂದು ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು
‡ನನಗೇನನೂ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 7 ಆದರೆ ಸುನ್ನತಿ ಾದವರಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾರುವ ಕೆಲಸವು ಹೇಗೆ ಪೇತ್ರ ನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತೋ, § ಾಗೆಯೇ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ

8 ಸುನ್ನತಿ
ಅದನು್ನ ಾರುವ ಾಯರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
ಾದವರಲಿ್ಲ
ಅ ಸ್ತಲತನವನು್ನ ನಡೆಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಪೇತ್ರ ನಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ದೇವರು,
ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ನಡೆಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದನು. 9 *ಸಭೆಯ
ಸ್ತಂಭಗಳೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ
ಾಕೋಬ, ಕೇಫ,
ೕ ಾನರು ದೇವರು
ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ ವರವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, †ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ತೆಯನು್ನ
ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನಗೂ ಾನರ್ಬನಿಗೂ ಸಹ ಾರ ನೀಡಿ ಬಲಗೈ ಕೊಟು್ಟ, ನೀವು
ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ, ಾವು ಸುನ್ನತಿಯವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ ಅಂದರು.
10 ಆದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಬಡವರನು್ನ ಮರೆಯ ಾರದೆಂಬ ಒಂದೇ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು, ‡ ಾಗೆ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಾನೂ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿದೆ್ದನು.

ೌಲನು ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಪೇತ್ರ ನನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ
§ಕೇಫನು ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅವನಲಿ್ಲ ತಪು ್ಪ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ
ಾನು ಅವನನು್ನ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದೆನು. 12 ಏಕೆಂದರೆ
ಾಕೋಬನ
ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲವರು ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ದಲು *ಅವನು ಅನ್ಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಊಟ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ †ಸುನ್ನತಿಯವ ಾದ ಅವರಿಗೆ ಅವನು
11

ಭಯಪಟು್ಟ, ಅನ್ಯ ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ನು್ನ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಿಕೊಂಡನು. 13 ಇದಲ್ಲದೆ ಉಳಿದ
ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಾಗೆಯೇ ಕಪಟತನದಿಂದ ವತಿರ್ಸಿದರು. ಹೀಗೆ
ಾನರ್ಬನೂ ಅವರ ಕಪಟದ ಸೆಳವಿಗೆ ಬಿದ್ದನು. 14 ಅವರು ಸು ಾತೆರ್ಯ ಸ ಾ್ಯ ಥರ್ದ
ಪ್ರ ಾರ ಸರಿ ಾಗಿ ನಡೆಯುತಿ್ತಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ಾನು ಕಂ ಾಗ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ
ಕೇಫನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಿದು್ದ ‡ಯೆಹೂದ್ಯರಂತೆ ನಡೆಯದೆ
ಅನ್ಯ ಜನರಂತೆ ಬದುಕಿ, ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ, ನೀವು ಯೆಹೂದ್ಯರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಿ ಹೇಳುವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ?”
ಯೆಹೂದ್ಯರಂತೆ ಅನ್ಯ ಜನರು ಸಹ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದಿ ಾ್ದರೆ
ಾವಂತೂ ಜನ್ಮತ ಯೆಹೂದ್ಯರು “ ಾಪಿಗಳೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಅನ್ಯ ಜನರಲ್ಲ.”
16
ಾವ ಾದರೂ §ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದರಿಂದಲೇ ಹೊರತು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ *ನೇಮನಿಷೆ್ಠಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ನೀತಿವಂತನೆಂದು
15
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ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ
ಾವು ಸಹ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ನೇಮನಿಷೆ್ಠಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟೆ್ಟ ವು.
ಏಕೆಂದರೆ † ಾರೂ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ನೇಮನಿಷೆ್ಠಗಳನ್ನ ನುಸರಿಸಿ ನೀತಿವಂತನೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. 17 ಆದರೆ ಾವು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತರೆಂಬ
ನಿಣರ್ಯ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸುತಿ್ತರು ಾಗ,
ಾವೂ
ಾಪಿಗ ಾಗಿ
ತೋರಿಬಂದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಾಪಕೆ್ಕ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿರುವನೋ?
ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ.
18
ಾನು ಕೆಡವಿದ್ದನೆ ್ನೕ ತಿರುಗಿ ಕಟಿ್ಟದರೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಾನೇ ಅಪ ಾಧಿ ಎಂದು
19
ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನ ಾ್ಲ.
ಾನಂತೂ ದೇವರಿ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಾಲಿಗೆ ಸತ್ತವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 20 ಾನು
ಸಹ ‡ಕಿ್ರ ಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸಿಕೊಂಡವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ಇನು್ನ ಜೀವಿಸುವವನು
ಾನಲ್ಲ, §ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸು ಾ್ತನೆ. ಈಗ ಶರೀರದಲಿ್ಲರುವ ಾನು ಜೀವಿಸುವುದು
ಹೇಗೆಂದರೆ ದೇವಕು ಾರನ ಮೇಲಣ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ. *ಆತನು ನನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ
ನನ ಾಗಿ ತನ್ನ ನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟ್ಟ ನು. 21 ಾನು ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
†ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತ ಾಗಬಹು ಾದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಮರಣಕಿ್ಕೕ ಾದುದು
ನಿರಥರ್ಕವೇ ಸರಿ.

3

ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ೕ ಅಥ ಾ ನಂಬಿಕೆ
ೕ
1 ಎಲೈ ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾದ ಗ ಾತ್ಯ ದವರೇ!
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿದವರು
*
ಾರು?
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು
ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಾಕಿಸಿಕೊಂಡವ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ

ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ವಣಿರ್ಸಲ್ಪಟ ್ಟ ನಲ್ಲವೇ? 2 ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಾತ್ರ ನಿಮಿ್ಮಂದ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ. †ನೀವು ದೇವ ಾತ್ಮ ನನು್ನ ಹೊಂದಿದು್ದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ
ನೇಮನಿಷೆ್ಠಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೋ ಅಥ ಾ ‡ನಂಬಿಕೆಯ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ

ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದಲೋ? 3 ನೀವು ಇಷು್ಟ ಬುದಿ್ಧಯಿಲ್ಲದವರೋ? §ದೇವ ಾ ಾ್ಮ ನು ಾರ ಾಗಿ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಈಗ ಾರೀರಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಿರೋ?
4 *ನೀವು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದು್ದ ವ್ಯ ಥರ್
ೕ? ವ್ಯ ಥರ್ವೇ ಎಂದು
5
ಹೇಳಬೇಕೇನು?
ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮ ನನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇರಳ ಾಗಿ ಕೊಟು್ಟ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸು ಾ್ತ ಬಂದದು್ದ, †ನೀವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೋ ಅಥ ಾ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿ ನಂಬಿದ್ದರಿಂದಲೋ?
6 ‡ಅಬ್ರ ಾಮನು “ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿದನು, ಆ ನಂಬಿಕೆಯು ಅವನ
ಾಲಿಗೆ
7 ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀತಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ.
§ನಂಬುವವರೇ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
†

2:16 ಕೀತರ್ 143:2, ರೋ
ೕ ಾ 17:23
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‡

§
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†

‡
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*ದೇವರು ಅನ್ಯ ಜನರನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೇ ನೀತಿವಂತರೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸುವನೆಂಬು ಾಗಿರುವ ವೇದ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
ದಲೇ ಕಂಡು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ,
†“ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದವುಂಟಾಗುವುದೆಂಬ”
8

ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿಯೇ ತಿಳಿಸಿತು. 9 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವವರು, ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟ ಅಬ್ರ ಾಮನೊಂದಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ
ಹೊಂದುವರು.
10 ‡
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ನೇಮನಿಷೆ್ಠಗಳನು್ನ ಆ ಾರ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ
ಾ ಾಗ್ರ ಸ್ತ ಾಗಿ ಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ, §“ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವವುಗಳೆಲ್ಲವನೂ್ನ
ಪ್ರ ತಿನಿತ್ಯ ವೂ
ಬರೆದಿದೆ.

ಾಲಿಸದಿರುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ಾಪಗ್ರ ಸ್ತನೇ” ಎಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ
*
ಇದಲ್ಲದೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಿಂದ
ಾರೂ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ

11

ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ †“ನೀತಿವಂತನು
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬದುಕುವನು” ಎಂದು ಪ್ರಕಟ ಾಗಿದೆ.
12 ಾಗೆಯೇ
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ನಂಬಿಕೆಯು ಆ ಾರ ಾಗಿಲ್ಲ, ‡“ಅದರ
ನೇಮಗಳನು್ನ ಆಚರಿಸುವವನೇ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಬದುಕುವನು” ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.
13 ಯೇಸು
ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನಮನು್ನ
ಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾನೇ
§
ಾಪಗ್ರ ಸ್ತ ಾದನು. ಏಕೆಂದರೆ
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರ ಾರ
*“ಮರಕೆ್ಕ ತೂಗು ಾಕಲ್ಪಟು್ಟ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ಾಪಗ್ರ ಸ್ತನು” ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕವೆ.
14 ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ
ಉಂಟಾದ ಆಶೀ ಾರ್ದವು, ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
†ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುವಂತೆಯೂ ಮತು್ತ ‡ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಪರಿಶು ಾ್ಧತ ್ಮ ನು
ನಮಗೆ §ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೊರಕುವಂತೆಯೂ, ತನ್ನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು

ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು.

ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ಾಗೂ ಾ ಾ್ದನವು
15 ಸಹೋದರರೇ, *ದೈ ನಂದಿನ ಜೀವನದಿಂದ ಒಂದು ದೃ ಾ್ಟಂತವನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಒಬ್ಬ ನು ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನೊಡನೆ †ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವು ಕೇವಲ
ಮನುಷ ್ಯ ನ ಾ್ದಗಿದ್ದರೂ, ಅದನು್ನ ಾರೂ ರದು್ದ ಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಏನನೂ್ನ
ಸೇರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. 16 ಾಗೆಯೇ, ‡ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವನಿಂದ ಬರುವ
ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದನು. ಆದರೆ “ಪೀಳಿಗೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗ, ಅದು
ವಂಶದಲಿ್ಲ ಇರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸದೇ, ಅಬ್ರ ಾಮನ ವಂಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಒಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನೆ್ನೕ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. §ಆ ಒಬ್ಬ ನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನೇ.
17 ಾನು ಹೇಳಬಯಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ದೇವರು
ದಲು ಅನು ೕದಿಸಿದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ, * ಾನೂರ ಮೂವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಬಂದ
ೕಶೆಯ
*
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†

3:13 ಧ

ಾ.
ೕರ್
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ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ಅದನು್ನ ನಿರಥರ್ಕಗೊಳಿಸಿ, ಆ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಬರಿ ಾಗಿ ಾಡಲು
18 ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಆ
ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ.
ಾಧ್ಯ ತೆ
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ
ಮೇಲೆ ಆ ಾರಗೊಂಡಿರುವು ಾದರೆ,
ಾ ಾ್ದನದ ಮೇಲೆ ಆ ಾರ ಾಗಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. †ಆದರೆ ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಾಧ್ಯ ತೆಯನು್ನ
ಾ ಾ್ದನದ ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೇ ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
19
ಾ ಾದರೆ
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು
ಾತಕೆ್ಕ?
ಾ ಾ್ದನದಲಿ್ಲ
ಸೂಚಿತ ಾದವನು ಹುಟಿ್ಟ ಬರುವತನಕ ದೇವರು ಇಂಥಿಂಥದು ಅಪ ಾಧವೆಂದು
ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ ‡ ಾ ಾ್ದನದ ತರು ಾಯ ನೇಮಿಸಿ ದೇವದೂತರ
ಮು ಾಂತರ ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯ ಸ್ಥನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ನು.
20 ಒಂದೇ ಪಕ್ಷವಿದ್ದರೆ ಮಧ್ಯ ಸ್ಥನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ದೇವ ಾದರೋ ಒಬ್ಬ ನೇ.
ಾಸರು ಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು
ಾ ಾದರೆ
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ದೇವರ ಾ ಾ್ದನಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ೕ?
ಾಗೆ ಎಂದಿಗೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
ಬದುಕಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು
ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರೆ
ಅದನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದರ
ಮೂಲಕ
22
ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಾಗಿ ನೀತಿಯುಂಟಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
ಸಮಸ್ತ ಲೋಕವು
ಾಪಕೆ್ಕ
ಅಧೀನ ಾಯಿತೆಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ ್ರಂಥವು ಸ್ಪ ಷಿ ್ಪೕಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ ೌ ಾಗ್ಯ ವನು್ನ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟ ವರಿಗೆ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯ
ಆ ಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಡ ಾಗುತ್ತದೆ.
23 ಆದರೆ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವ ಾಲ ಬರುವುದಕೆ್ಕ §
ದಲು
ಾವು ಮುಂದಕೆ್ಕ ಪ್ರಕಟ ಾಗಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ವಶ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ೕಶೆಯ
*ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಿಂದ ಾವು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ್ದವು. 24 † ಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ನೀತಿವಂತರೆಂಬ ನಿಣರ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದುವ ಾಲ ಬರುವ ತನಕ,
ೕಶೆಯ
25
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಾಲಕನಂ ಾಗಿತು್ತ.
ಆದರೆ ಈಗ ಕಿ್ರ ಸ್ತ
ನಂಬಿಕೆಯು ಬಂದಿರ ಾಗಿ ಾವು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂಥ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ
ಇಲ್ಲ. 26 ಾಗೆ ‡ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲಟಿ ್ಟರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ
ಮಕ್ಕ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
27 ಹೇಗೆಂದರೆ §ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ
*ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 28 †ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ‡ಯೆಹೂದ್ಯ ನು ಅಥ ಾ ಗಿ್ರ ೕಕನು ಎಂ ಾಗಲೀ, ಆಳು
ಅಥ ಾ ಒಡೆಯ ಎಂ ಾಗಲೀ, §ಗಂಡು ಾಗೂ ಹೆಣು್ಣ ಎಂ ಾಗಲೀ ಭೇದವಿಲ್ಲ.
29 *ನೀವು ಕಿ್ರ ಸ್ತನವ ಾಗಿದ್ದರೆ †ಅಬ್ರ ಾಮನ ವಂಶದವ ಾಗಿ
ಾಗೂ ದೇವರ
ಾ ಾ್ದನಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ‡ ಾಧ್ಯರೂ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ.
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‡ 3:19 ವ.
‡ 3:26 ಗ

16

§

ಾ. 4:5,6

3:23 1 ಪೇತ್ರ 1:5
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1

ಆದರೆ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ,
ಾರಸು ಾರನು,
ಾನು ಆಸಿ್ತಗೆ ಾ್ಲ
ಒಡೆಯ ಾಗಿದ್ದರೂ ಾಲಕ ಾಗಿರುವ ತನಕ ಾಸನಂತೆಯೇ ಇರುವನು. 2 ತಂದೆಯು
ಗೊತು್ತ ಾಡಿದ ಸಮಯದವರೆಗೂ
ಾಲಕರ ಮತು್ತ
ಾಯರ್ನಿ ಾರ್ಹಕರ
3
ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವನು.
ಾಗೆಯೇ
ಾವು ಸಹ
ಾಲಕ ಾಗಿ ಾ್ದಗ
4-5 ಆದರೆ† ಸೂಕ್ತಸಮಯ
*ಲೋಕದ ಮೂಲತತ್ವ ಗಳಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿದೆ್ದವು.
ಬಂ ಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನು.
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ
‡
§
ಅಧೀನ ಾದವರನು್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ, ಪುತ್ರರ
ಾಧ್ಯ ತೆಯ ಪದವಿಯನು್ನ
ನಮಗೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂತಲೂ ಆತನು *ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವ ಾಗಿಯೂ,
†ಧಮರ್ ಾ ಾ್ತ ್ರ ಧೀನ ಾಗಿಯೂ ಬಂದನು. 6 ನೀವು ಪುತ್ರ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರು,
“ಅ ಾ್ಪ ತಂದೆಯೇ” ಎಂದು ಕೂಗುವ ‡ತನ್ನ ಮಗನ ಆತ್ಮ ನನು್ನ ನಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳಲಿ್ಲ
7 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ನೀನು ಸೇವಕನಲ್ಲ, ಮಗ ಾಗಿದಿ್ದೕ.
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನು.
ಮಗನೆಂದ ಮೇಲೆ §ದೇವರ ಮೂಲಕ ಾರಸು ಾರನು ಆಗಿದಿ್ದೕ.

ಗ ಾತ್ಯ ದವರ ಕುರಿತು ೌಲನ ಾಳಜಿ
*ನೀವು ದೇವರನು್ನ ಅರಿಯದೆ, ಾ್ವ ಾವಿಕ ಾಗಿ †ದೇವರಲ್ಲದವರುಗಳಿಗೆ
ಾಸ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 9 ಈಗ ಾದರೋ ನೀವು ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ, ಅಥ ಾ
‡ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನೀವು ಬಲವಿಲ್ಲದ, §ಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ಾರದ, ದರಿದ್ರ ಾದ ಮೂಲತತ್ವ ಗಳಿಗೆ *ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅದಕೆ್ಕ ಾಸ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಏಕೆ
ಬಯಸುತಿ್ತೕರಿ? 10 †ನೀವು ಆ ಾ ದಿನಗಳನೂ್ನ, ತಿಂಗಳುಗಳನೂ್ನ, ಾಲಗಳನೂ್ನ,
11 ‡ ಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
ಸಂವತ್ಸರಗಳನೂ್ನ ನಿಷೆ್ಠಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದಿ್ದೕರಿ.
8 ಹಿಂದೆ

ಪ್ರ

ಾಸಪಟ್ಟದು್ದ ನಿಷ್ಫಲ ಾಯಿತೋ ಏನೋ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತು ಭಯಪಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಆದ ಾಗೆ ನೀವು ನನ್ನಂತೆ ಾಗೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ನನಗೇನೂ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 13 ಾನು
ದೈ ಹಿಕ ಾಗಿ ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದು್ದ
ದಲನೆಯ ಾರಿಗೆ ನಿಮಗೆ
14
ಸು ಾತೆರ್ ಾರಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಿ.
ನನ್ನ ದೇಹಸಿ್ಥತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಮಸೆ್ಯ ಗಳು
ಬಂ ಾಗೂ್ಯ ಕೂಡ, ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಹೀನೈ ಸಲಿಲ್ಲ, ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ನು್ನ
§ದೇವದೂತನಂತೆ, *ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 15 ಆಗ ನಮಗೆ
12 ಸಹೋದರರೇ,

ಶುಭ ಾಯಿತೆಂದು ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿರ ಾ್ಲ, ಆ ನಿಮ್ಮ ಶುಭವು ಎಲಿ್ಲ ಹೋಯಿತು?
ಾಧ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳ ಾ್ನದರೂ ಕಿತು್ತ ನನಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತದಿ್ದರೆಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಕುರಿತು ಾ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 16 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ವನು್ನ ಹೇಳುವುದರಿಂದ
ನಿಮಗೆ ಶತು್ರ ಾಗಿದೆ್ದೕನೋ?
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17 ಅವರು

ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಆಸಕಿ್ತಯನು್ನ ತೋರಿಸುತಿ್ತರುವುದು ಒಳಿ ಾಗಿ
ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಆಸಕಿ್ತಯನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನನಿ್ನಂದ
ಆಗಲಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಯಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 18 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರು ಾಗ ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ
ಾ ಾಗಲೂ ಒಳೆ್ಳಯ ವಿಷಯ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು ಆಸಕಿ್ತಯನು್ನ ತೋರಿಸುವುದು
19 †ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯ ಾದ ಮಕ್ಕಳೇ, ‡ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಒಳೆ್ಳಯದೇ.
ಾರೂಪ್ಯ ವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಉಂಟಾಗುವ ತನಕ ಾನು ನಿಮ ಾಗಿ ಪ್ರ ಸವವೇದನೆ ಪಡುತಿ್ತರುವೆನು. 20 ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಏನು ಾಡಬೇಕೋ ನನಗೆ ತೋಚುತಿ್ತಲ.್ಲ ಬಹುಶಃ ನೇರ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲೆ್ಲೕ ಇದು್ದ ನನ್ನ ಾತಿನ ರೀತಿಯನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿದ್ದರೆ
ಚೆ ಾ್ನ ಗಿರುತಿ್ತತೆ್ತೕನೋ!
ಾರಳ ಮತು್ತ ಾಗರಳ ದೃ ಾ್ಟಂತ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅಧೀನ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಬಯಸುವವರೇ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು
ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ೕ?
ನನಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರಿ.
22 ಅದರಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವುದೇನಂದರೆ, ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
§ಒಬ್ಬ ನು
*ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾದವಳಲಿ್ಲ
ಾಸಿಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನು,
23 † ಾಸಿಯ ಮಗನು ಶರೀರಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವನು,
ಹುಟಿ್ಟದವನು.
‡ಸ್ವತಂತ್ರ ಾದವಳ ಮಗ ಾದರೋ ಾ ಾ್ದನದ ಮೂಲಕ ಹುಟಿ್ಟದವನು. 24 ಈ
ಸಂಗತಿಗಳು ಹೋಲಿಕೆಗ ಾಗಿವೆ.
ಹೇಗೆಂದರೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಎರಡು
§
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳೇ, ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಸೀ ಾಯಿ ಪವರ್ತದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿ
ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲರಬೇ ಾದ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆರುವಂಥದು, ಅದೇ ಾಗರಳು. 25 ಾಗರಳು
ಅಂದರೆ ಅರಬ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲರುವ ಸೀ ಾಯಿ ಪವರ್ತವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವಂತಹದು್ದ ಈಗಿನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಎಂಬುವಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಕೆಯು ತನ್ನ
ಮಕ್ಕ ಂದಿಗೆ ಈಗ ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲ ಾ್ದಳೆ. 26 ಆದರೆ *ಮೇಲಣ ಯೆರೂಸಲೇಮ್
ಎಂಬವಳು ಸ್ವತಂತ್ರಳು, ಇವಳೇ ನಮಗೆ ಾಯಿ.
27 †“ಹೆರದ ಬಂಜೆಯೇ, ಆನಂದಿಸು.
ಪ್ರ ಸವವೇದನೆಯಿಲ್ಲದವಳೇ, ಹಷೋರ್ ಾ್ಗರ ಾಡು,
ಗಂಡನುಳ್ಳವಳಿಗಿಂತ ಗಂಡಬಿಟ್ಟ ವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚು್ಚ”
ಎಂದು ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ.
28 ಸಹೋದರರೇ, ‡ ಾವು ಇ ಾಕನಂತೆ
ಾ ಾ್ದನದ ಫಲ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದ
29
ಮಕ್ಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಆದರೆ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ
ಾರೀರಿಕ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವನು,
ದೇವ ಾತ್ಮ ಬಲದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನನು್ನ §ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದಂತೆಯೇ ಈಗಲೂ ಆಗುತಿ್ತದೆ.
30 ಆದರೆ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? *“ ಾಸಿಯನೂ್ನ ಅವಳ ಮಗನನೂ್ನ
ಹೊರಗೆ ಾಕು.
ಾಸಿಯ ಮಗನು †ಸ್ವತಂತ್ರಳ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಎಷು್ಟ
ಾತ್ರಕೂ್ಕ
21
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‡ 4:28 ಗ ಾ. 4:23, ರೋ ಾ. 9:8 § 4:29 ಆದಿ 21:9, ಗ ಾ. 5:11
† 4:30 ಸ್ವತಂತ್ರಳು

ಗ ಾತ್ಯ ದವರಿಗೆ 4:31
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ಾಧ್ಯ ಸ್ಥ ಾಗ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಸಹೋದರರೇ,
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ‡ಸ್ವತಂತ್ರ ಾದವಳ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
31

ಾವು

ಾಸಿಯ

5

ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯ

ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನಮ್ಮ ನು್ನ *ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿರಿಸಬೇಕೆಂದೇ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದನು.
ಅದರಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲರಿ, † ಾಸತ್ವದ ನೊಗದಲಿ್ಲ ತಿರುಗಿ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.
2 ನೋಡಿರಿ,
‡ನೀವು
ೌಲನೆಂಬ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
3
§ಸುನ್ನತಿ
ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಪ್ರ
ೕಜನವಿಲ್ಲ.
1

ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರ ತಿ

ಬ್ಬ ನಿಗೆ, ನೀನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಡುವ ಹಂಗಿನಲಿ್ಲದಿ್ದೕ ಎಂದು ತಿರುಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 4 *ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾ ಾರು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಿಂದ ನೀತಿವಂತ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದಿ್ದೕರೋ ಅವರು
ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದ ಅಗಲಿಹೋದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಕೃ ಪೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದಹೋದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
5 ಾ ಾದರೋ ದೇವ ಾತ್ಮ ನ ಮೂಲಕ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀತಿವಂತ ಾಗುತೆ್ತೕವೆಂಬುವ
6 ಕಿ್ರ ಸ್ತ
†ನಿರೀ
ಸಫಲ ಾಗುವುದೆಂದು ಎದುರುನೋಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ‡ಸುನ್ನತಿ ಾದರೂ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಪ್ರ
ೕಜನವಿಲ್ಲ,
ಆದರೆ §ಅವರಲಿ್ಲ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮು್ಮ ವ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಪ್ರ
ೕಜನ ಾಗಿದೆ.
7 ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಓಡು ಾ್ತ ಇದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಸತ್ಯ ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
8 ಈ ಮನ
ತಡೆದವರು
ಾರು?
ಲಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆ ಾತನಿಂದ
9
*
ಹುಟಿ್ಟದ್ದಲ್ಲ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿಯಿಂದ ಕಣಕವೆ ಾ್ಲ ಹುಳಿ ಾಗುವುದು. 10 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಭಿ ಾ್ನಭಿ ಾ್ರ ಯಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕುರಿ ಾಗಿ ನನಗೆ
ಭರವಸೆ ಉಂಟು. †ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬೇಧವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸುವವನು ಾವ ಾದರೂ ಸರಿಯೇ,
ಅವನು ದಂಡನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವನು.
11
ಸಹೋದರರೇ,
ಾ ಾದರೋ
ಸುನ್ನತಿ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ಇನೂ್ನ
‡
§
ಾರುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಹಿಂಸೆ ಾಗುವು ಾದರೂ
ಾಕೆ?
ಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ
ಶಿಲುಬೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳು ನೀಗಿ ಹೋಯಿತ ಾ್ಲ?
12 *ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕಳವಳಪಡಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ನೇ ಾವು †ಅಂಗಚೆ್ಛೕದನೆಯ ಾ್ನದರೂ
ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿತು್ತ.
13 ಸಹೋದರರೇ, ‡ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆದನು.
ಆದರೆ §ನಿಮಗಿರುವ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯ ವನು್ನ ಶರೀ ಾಧೀನ ಸ್ವ ಾವಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದ ಾಗಿ ಬಳಸದೆ,
*ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸೇವೆ ಾಡಿರಿ. 14 “ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನು್ನ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ
‡

† 5:1 ಅ. ಕೃ. 15:10 ‡ 5:2 ಅ. ಕೃ. 15:1; 1
ಕೊರಿ 7:18; ಗ ಾ. 5:3-11 § 5:3 ರೋ ಾ. 2:25 * 5:4 ಗ ಾ. 2:21; 3:10; ರೋ ಾ. 9:31,32
† 5:5 ರೋ ಾ. 8:23,25 ‡ 5:6 ಗ ಾ. 6:15; 1 ಕೊರಿ 7:19; ಕೊಲೊ 3:11; ಗ ಾ. 3:28 § 5:6
ಎಫೆ 6:23; 1 ಥೆಸ. 1:3;
ಾಕೋಬ 2:18,20,22 * 5:9 1 ಕೊರಿ 5:6 † 5:10 ಗ ಾ. 1:; 5:12
‡ 5:11 ಗ ಾ. 4:29; 6:12 § 5:11 1 ಕೊರಿ 1:23 * 5:12 ಗ ಾ. 5:10, 2:4 † 5:12 ಕಸಿ
ಾಡುವುದು ‡ 5:13 ಗ ಾ. 5:1 § 5:13 1 ಪೇತ್ರ. 2:1; ಯೂದ. 4 * 5:13 1 ಕೊರಿ 9:19
4:31 1 ಪೇತ್ರ. 3:6

*

5:1 ಗ ಾ. 2:4; 5:13

ಗ ಾತ್ಯ ದವರಿಗೆ 5:15
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ಪಿ್ರ ೕತಿಸು” ಎಂಬ ಒಂದೇ
ಾತಿನಲಿ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವೆ ಾ್ಲ ಅಡಗಿದೆ. 15 ಆದರೆ
ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು ಕಚಾ್ಚಡಿ, ಹರಕೊಂಡು, ತಿನು್ನವವ ಾದರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರು
ಾಶ ಾದೀರಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ.
ಆತ್ಮ ನ ಫಲವು ಮತು್ತ ದೇಹದ ದುಷ್ಫಲಗಳು
16
ಾನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ †ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ,
ಆಗ ನೀವು ‡ಶರೀರ ಾವದ ಅಭಿ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಎಷು್ಟ ಾತ್ರಕೂ್ಕ ನೆರವೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
17 ಏಕೆಂದರೆ ಶರೀ ಾಭಿ ಾಷೆಯೂ ಆತ್ಮ ನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ, ಆತ್ಮ ನ ಅಭಿ ಾಷೆಯು
§ನೀವು
ಶರೀರ ಾವಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ.
ಾಡಲಿಚಿ್ಚ ಸುವುದನು್ನ
ಾಡದಂತೆ
18 ಆದರೆ *ನೀವು ಆತ್ಮ ನಿಂದ
ಇವು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಹೋ ಾಡುತ್ತವೆ.
†
ನಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವ ಾದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅಧೀನರಲ್ಲ.
19 ಶರೀರ ಾವದ ಸ್ವ ಾವಗಳು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗಿಯೇ ಇವೆ, ಅದು
ಾವುವೆಂದರೆ,
20
ಜಾರತ್ವ, ಬಂಡುತನ, ಾಚಿಕೆಗೇಡಿತನ, ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆ, ಾಟ, ಹಗೆತನ, ಜಗಳ,
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ, ಸಿಟು್ಟ, ಪಕ್ಷ ಾತ, ‡ಭಿನ್ನಮತ, 21 ಮತ್ಸರ, ಕುಡುಕುತನ, ಗಲಭೆ,
ಢಂ ಾಚಾರ ಇಂಥವುಗಳೇ. §ಇಂಥ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವವರು ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ
ಾಧ್ಯ ಸ್ಥ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಾನು ಈ
ದಲು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಈಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
22 ಆದರೆ *ದೇವ ಾತ್ಮ ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲವೇನಂದರೆ, ಪಿ್ರ ೕತಿ, ಸಂತೋಷ,
ಸ ಾ ಾನ, ದೀಘರ್ ಾಂತಿ, †ದಯೆ, ಪರೋಪ ಾರ, ನಂಬಿಕೆ, 23 ಾಧುತ್ವ,
‡ಶಮೆದಮೆ ಇಂಥವುಗಳೇ. §ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾವ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವೂ ಇಲ್ಲ.
24 ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವವರು *ತಮ್ಮ ಶರೀರ ಾವವನು್ನ ಅದರ ವಿಷ
ಾಭಿ ಾಷೆ,

ಸೆ್ವೕಚಾ್ಛಭಿ ಾಷೆಗಳ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
25 † ಾವು ಆತ್ಮ ನಿಂದ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರ ಾಗಿ ಆತ್ಮ ನನ್ನ ನುಸರಿಸಿ ನಡೆ
ೕಣ.
26 ‡ಅಹಂ ಾರಿಗಳೂ, ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು ಕೆಣಕುವವರೂ, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು
ಮತ್ಸರವುಳ್ಳವರೂ ಆಗದೆ ಇರೋಣ.

6

ಪರಸ್ಪರ ಾರವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಳಿ್ಳರಿ
ಸಹೋದರರೇ, *ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾ ಾದರೂ
ಾವು ಾದರೂ
ಾಪದಲಿ್ಲ
ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ †ಅಂಥವರನು್ನ ಆತ್ಮ ಭರಿತ ಾದ ನೀವು ಾಂತ ಾವದಿಂದ
ತಿದಿ್ದ ಸರಿ ಾಡಿರಿ. ನೀ ಾದರೂ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳ ಾಗದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ. 2 ಒಬ್ಬರು ಮತೊ್ತಬ ್ಬರ ಾರವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಳ್ಳಲಿ, ಹೀಗೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
1

†
*

5:16 ಗ ಾ. 5:24,25; ರೋ
5:18 ರೋ

3:6; 1 ಕೊರಿ 6:9

ಾ. 8:14

*

ಕೃ. 24:5; 2 ಪೇತ್ರ 1:6
ಗ ಾ. 5:16

‡

†

ಾ. 8:4

5:18 ರೋ

5:22 ರೋ

§

‡

5:26 ಫಿಲಿ. 2:3

ಾ. 7:4

‡

*

. 1:9

*

5:17 ರೋ

5:20 1 ಕೊರಿ 11:19

ಾ. 7:4; 8:5; ಎಫೆ 5:9

5:23 1 ತಿ

§

5:16 ಎಫೆ 2:3

†

ಾ. 7:15, 18-20

§

5:22 2 ಕೊರಿ 6:6

5:24 ಗ ಾ. 5:16; ರೋ

6:1 2 ಕೊರಿ 2:7, ಇಬಿ್ರ. 12:13,

5:21 ಕೊಲೊ

‡

ಾ. 6:6

ಾಕೋಬ. 5:19

5:23 ಅ.

† 5:25
† 6:1
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‡ನೀತಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿರಿ.
§ ಾವ ಾದರೂ ಅಲ್ಪ ಾಗಿದು್ದ ಾನು
ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತನ್ನ ನು್ನ ಾನೇ
ೕಸಗೊಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
4 *ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ಾನು ಾಡಿದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಪರೀ ಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ
ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳಪಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡು
ಹೆಚ್ಚಳಪಡಬೇ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 5 ಏಕೆಂದರೆ †ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೊರೆಯನು್ನ
ಾನೇ ಹೊತು್ತಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
6 ‡ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕಲಿಯುವವನು, ಅದನು್ನ ಕಲಿಸುವವನಿಗೆ ತನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಮೇಲುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಲನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 7
ೕಸಹೋಗಬೇಡಿರಿ. §ದೇವರನು್ನ
ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. *ಮನುಷ ್ಯ ನು ಾನು ಏನು ಬಿತು್ತ ಾ್ತನೋ ಅದನೆ್ನೕ
3

ತನ್ನ †ಶರೀರ ಾವವನು್ನ ಕುರಿತು ಬಿತು್ತವವನು ‡ಆ ಾವದಿಂದ
ಾಶವನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ವನು. §ಆತ್ಮ ನ ಕುರಿ ಾಗಿ ಬಿತು್ತವವನು ಆತ್ಮ ನಿಂದ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ

ಕೊಯ್ಯ ಬೇಕು.

8

ಕೊಯು್ಯ ವನು. 9 *ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೇ ಇರೋಣ.
ಏಕೆಂದರೆ ಮನಗುಂದದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ವೆವು.
10 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ ಾಶ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡೋಣ,
ವಿಶೇಷ ಾಗಿ †ಒಂದೇ ಮನೆಯವರಂತಿರುವ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳಿಗೆ ಾಡೋಣ.
ಕಡೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮತು್ತ ವಂದನೆಗಳು
ಇಗೋ ನೋಡಿರಿ, ‡ಸ್ವಂತ ಕೈ ಯಿಂದ ಎಂ ಾ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಬರೆಯು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ. 12 ದೈ ಹಿಕ ಾಗಿ ಪ್ರ ಶಂಸೆಯನು್ನ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದಿರುವವರು
ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ ಎಂಬು ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಿಸು ಾ್ತರೆ. §ಏಕೆಂದರೆ
11

ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ತಮಗೆ ಹಿಂಸೆ ಾಗ ಾರದೆಂಬುದೇ ಅವರ
13 ಸುನ್ನತಿ
ಉದೆ್ದೕಶ.
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರೇ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು
ನಡೆಯುತಿ್ತಲ್ಲವ ಾ್ಲ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
14 *ನನ ಾದರೋ ನಮ್ಮ
ನಿಮಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸು ಾ್ತರೆ.
ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾವ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವುದು ಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ.
ಆತನ ಮೂಲಕ † ಾನು
ಲೋಕಕೂ್ಕ, ಲೋಕವು ನನ ಾಗಿಯೂ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಕೊಂಡು ಸತಿ್ತತು. 15 ‡ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೋ ಅಥ ಾ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದೋ ಏನು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ
§ಹೊಸ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಾಗುವುದೇ ಪ್ರ ಮುಖ ಾದುದು. 16 ಈ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಸರಿ ಾಗಿ
ನಡೆಯುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತು್ತ ದೇವರ *ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ರಿಗೆ ಾಂತಿಯೂ, ಕರುಣೆಯೂ
ಉಂಟಾಗಲಿ.
‡ 6:2 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ, ಗ ಾ. 5:14 § 6:3 1 ಕೊರಿ 3:18 * 6:4 1 ಕೊರಿ 11:28, 2 ಕೊರಿ 13:5
† 6:5 ರೋ ಾ. 14:12 ‡ 6:6 ರೋ ಾ. 15:27, 1 ಕೊರಿ 9:11 § 6:7
ೕಬ. 13:9 * 6:7
†
‡
2 ಕೊರಿ 9:6
6:8 ಶರೀರ ಾವದಲಿ್ಲ, ಹೋಶೇ. 8:7,
ೕಬ. 4:8
6:8 ರೋ ಾ. 6:21 § 6:8
ಾಕೋಬ. 3:18 * 6:9 2 ಥೆಸ. 3:13, 1 ಕೊರಿ 15:58 † 6:10 ಎಫೆ 2:19, ಇಬಿ್ರ. 3:6 ‡ 6:11
1 ಕೊರಿ 16:21 § 6:12 ಗ ಾ. 5:11 * 6:14 1 ಕೊರಿ 2:2, ಫಿಲಿ. 3:3, 7-8 † 6:14 ರೋ ಾ.
6:6 ‡ 6:15 ರೋ ಾ. 2:28, ಗ ಾ. 5:6 § 6:15
ೕ ಾ 3:5-7, ರೋ ಾ. 6:4, 2 ಕೊರಿ 5:17
* 6:16 ಗ ಾ. 3:7-9,29; ರೋ ಾ. 2:29, 4:12, 9:6-8
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ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
ಾರೂ ನನಗೆ ತೊಂದರೆಪಡಿಸ ಾರದು, †ನನ್ನ ದೇಹದಲಿ್ಲ
ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಗುರುತುಗಳನು್ನ ಮುದಿ್ರ ಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 18 ಸಹೋದರರೇ, ‡ನಮ್ಮ
ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಕೃ ಪೆಯು §ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಆಮೆನ್.
17

†
ತಿ

6:17 ಯೆ ಾ 44:5, ಯೆಹೆ. 9:4, ಪ್ರಕ 13:16
. 4:22

‡

6:18 ಫಿಲೆ. 25, ರೋ

ಾ. 16:20

§

6:18 2
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ಎಫೆಸದವರಿಗೆ

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಎಫೆಸ 1:1, ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲನನು್ನ ಎಫೆಸ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು
ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ೌಲನು ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆಂದು
ಸಭೆಯ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಪರಿಗಣಿಸ ಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ಆದಿ ಅ ಸ್ತಲಿಕ
ಾದಿ್ರ ಗ ಾದ ರೋ ಾದ ಕೆ್ಲಮೆಂಟ್, ಇಗೆ್ನೕಷಿಯಸ್, ಹೆಮರ್ಸ್, ಮತು್ತ
ೕಲಿ ಾಪ್ರ್
ಅದರ ಕುರಿತು ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 60 ರಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
ೌಲನು ರೋ ಾಪುರದಲಿ್ಲ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರು ಾಗ ಇದನು್ನ ಅವನು ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಎಫೆಸದ ಸಭೆಯವರು ಾ್ರ ಥಮಿಕ ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರ ಾಗಿದ್ದರು. ೌಲನು ತನ್ನ ಉದೆ್ದೕಶಿತ
ಓದುಗರು ಅನ್ಯ ಜನರು ಎಂಬ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾದ ಸೂಚನೆಗಳನು್ನ ನೀಡಿ ಾ್ದನೆ. ಎಫೆ 2:11-13
ರಲಿ್ಲ, ತನ್ನ ಓದುಗರು “ಜನ್ಮತಃ ಅನ್ಯ ಜನರು” ಎಂದು ಅವನು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ
(2:11), ಆದ್ದರಿಂದ “ ಾ ಾ್ದನಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಪರಕೀಯರು”
(2:12) ಎಂದು ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಎಫೆ 3:1
ರಲಿ್ಲ, ೌಲನು ತನ್ನ ಉದೆ್ದೕಶಿತ ಓದುಗರಿಗೆ “ಅನ್ಯ ಜನ ಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ”
ಸೆರೆ ಾ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ರೀತಿಯ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಾಗಿ ಬಯಸುವಂಥವರೆಲ್ಲರು ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸು ಾ್ತರೆಂದು ೌಲನು ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿದ್ದನು.
ದೇವರ ನಿಜ ಾದ ಮಕ್ಕ ಾಗಿ
ಬೆಳೆಯಲು ಬೇ ಾದ ಶಿಸ್ತನು್ನ ಎಫೆಸ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಲಗತಿ್ತಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಎಫೆಸ
ಪತಿ್ರಕೆಯಲಿ್ಲರುವ ಅಧ್ಯಯನವು ವಿ ಾ್ವ ಸಿಯನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತು್ತ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಲು
ಸ ಾಯ
ಾಡುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನೀಡಿರುವ ಉದೆ್ದೕಶವನು್ನ ಮತು್ತ
ಕರೆಯುವಿಕೆಯನು್ನ ಅವನು ನೆರವೇರಿಸುವನು. ಎಫೆಸದ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಲಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ೌಲನು ಇಚಿ್ಛ ಸಿದನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಸಭೆಯ ಸ್ವರೂಪವನು್ನ ಮತು್ತ ಉದೆ್ದೕಶವನು್ನ ವಿವರಿಸಿದನು. ೌಲನು ಅನ್ಯ ಜನರಿಂದ
ಬಂದ ತನ್ನ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಓದುಗರಿಗೆ ಪರಿಚಿತ ಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಧಮರ್ಗಳಲಿ್ಲದ,್ದ ತಲೆ,
ದೇಹ, ಪೂಣರ್ತೆ, ಮಮರ್, ಯುಗ, ಆಧಿಪತಿ, ಎಂಬ ಇ ಾ್ಯ ದಿ ಪದಗಳನು್ನ ಎಫೆಸ
ಪತಿ್ರಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಳಸಿ ಾ್ದನೆ. ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ದೇವತೆಗಳ ಮತು್ತ ಆ ಾ್ಯ ತಿ್ಮಕ ಜೀವಿಗಳ ವಗರ್ಕಿ್ಕಂತ
ಅತಿ ಉನ್ನತ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾಗಿ ಇ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡಲು
ಅವನು ಈ ಪದಗಳನು್ನ ಬಳಸಿದನು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು
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ಪರಿವಿಡಿ
1. ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯ ರಿ ಾಗಿರುವ ಸಿ ಾ್ಧಂತಗಳು — 1:1-3:21
2. ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಕತರ್ವ್ಯ ಗಳು — 4:1-6:24
ಪೀಠಿಕೆ
*ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ †ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲನು
‡ಎಫೆಸದಲಿ್ಲರುವ ದೇವಜನರಿಗೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ §ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟರುವವರಿಗೂ
ಬರೆಯುವುದೇನಂದರೆ, 2 *ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃ ಪೆಯು ಾಂತಿಯೂ ಉಂಟಾಗಲಿ.
1

ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ಆತಿ್ಮೕಕ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು
ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನ †ದೇವರೂ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿರು ಾತನಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ, ಆತನು ‡ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನ ಸಕಲ ಆತಿ್ಮೕಕ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ
ನಮಗೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 4 ಾವು ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ §ಪರಿಶುದ್ಧರೂ
ದೋಷವಿಲ್ಲದವರೂ
ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು,
ಜಗತು್ತ
ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ
5 †ದೇವರು ತನ್ನ
ದಲೇ ದೇವರು *ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.
ದ ಾಪೂವರ್ಕ ಾದ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ‡ ನಮ್ಮ ನು್ನ
ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನ ಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ § ದಲೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಾಡಿದ್ದನು.
3

6

ತನ್ನ ಪಿ್ರ ಯನಲಿ್ಲಯೇ ನಮಗೆ ಉಚಿತ ಾಗಿ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿರುವ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ
ಕೃ ಪೆಯ ಸು್ತತಿ ಾಗಿ ಇದೆ ಾ್ಲವನು್ನ
ಾಡಿದನು. 7 ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ
ಸುರಿಸಿದ *ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಆತನ ಕೃ ಪೆಯ ಐಶ್ವಯರ್ಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ † ಾಪ

ಕ್ಷ ಾಪಣೆಯೆಂಬ ‡ವಿ ೕಚನೆಯು ಉಂಟಾಯಿತು. 8 ಈ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ಆತನು
§ಎ ಾ್ಲ ಾನ ವಿವೇಕಗ ಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಹೇರಳ ಾಗಿ ಸುರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 9 ದೇವರು
ಆತನಲಿ್ಲ
ದಲೇ ನಿಣರ್ಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೃ ಪೆಯುಳ್ಳ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರ ಾರ ತನ್ನ ಚಿತ್ತದ
ರಹಸ್ಯ ವನು್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 10 ಾಲವು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾ ಾಗ, ಆತನು
*ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನು್ನ †ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದೇ ಆ
ಸಂಕಲ್ಪ ಾಗಿತು್ತ.
11 ಇದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಚಿತ್ತದ ಉದೆ್ದೕಶಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಎ ಾ್ಲ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
‡
ನಡೆಸು ಾತನು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರ ಾರ
ದಲೇ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವ ಾದ ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರ ಾ್ನ ಗಿ ಅರಿಸಿಕೊಂಡನು. 12 ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ
ಟ್ಟ
ದಲು
*

1:1 1 ಕೊರಿ 1:1 ನೋಡಿರಿ

†

1:1 ಕೊರಿ 1:1 ನೋಡಿರಿ

ಎಂಬ ಪದ ಇಲ್ಲ; ಕೊಲೊ 4:16 ನೋಡಿರಿ.

†

1:3 ರೋ

ಾ. 15:6 ನೋಡಿರಿ.

‡

§

‡

1:1 ಕೊಲೊ 1:2:

1:1 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಎಫೆಸದಲಿ್ಲರುವ

*

1:3 ಎಫೆ 1:20; 2:6; 3:10:

1:2 ರೋ

§

ಾ. 1:7 ನೋಡಿರಿ.

1:4 ಎಫೆ 5:27; ಕೊಲೊ

* 1:4 ಎಫೆ 2:10; 2 ಥೆಸ. 2:13; 1 ಪೇತ್ರ 1:2: † 1:5 ಎಫೆ 1:12,14 ‡ 1:5
§
* 1:7 ಅ. ಕೃ. 20:28: † 1:7
ರೋ ಾ. 8 15:
1:5 ಎಫೆ 1:9,11; ರೋ ಾ. 8:29,30.
§ 1:8 ರೋ ಾ. 16:25:
ಕೊಲೊ 1:14; ಅ. ಕೃ. 2:38: ‡ 1:7 ರೋ ಾ. 3:24; 1 ಕೊರಿ 1:30.
* 1:10 ಕೊಲೊ 1:16, 20: † 1:10 ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಅಧಿಪತ್ಯಕೆ ್ಕ ಅಥ ಾ ಪ್ರ ಭುತ್ವಕೆ ್ಕ ಅಧೀನಪಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.
‡ 1:11 ಎಫೆ 1:5; 3:11; ರೋಮ. 8:28:
1:22; 1 ಥೆಸ. 4:7:

ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 1:13
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ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 1:23

ನಿರೀ ಯನಿ್ನಟ ್ಟ ಾವು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೀಗೆ
ಾಡಿದನು.
13 ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ §ಸು ಾತೆರ್ಯ ಸತ್ಯ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿ, ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ, * ಾ ಾ್ದನ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ †ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದ ಮುದೆ್ರ ಯನು್ನ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ.
14 ‡ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರಿಗೆ ವಿ
ೕಚನೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ
§ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು *ನಮ್ಮ ಾಧ್ಯ ತೆಗೆ ಸಂಚ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ†. ‡ಈ ಾರಣ ದೇವರಿಗೆ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸೋಣ.

ಕೃ ತಜ್ಞತೆಯೂ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯೂ
ಹೀಗಿರ ಾಗಿ §ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನೀವು ಇಟಿ್ಟರುವ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಮತು್ತ ದೇವಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀವು ತೋರಿಸುವ ಪಿ್ರ ೕತಿಯ ವಿಷಯವನು್ನ ಕೇಳಿ,
16 * ಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ ವಿ ಾಪನೆ ಾಡು ಾಗ ದೇವರಿಗೆ
17 †ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ದೇವರೂ ಮಹಿ ಾಸ್ವರೂಪ ಾದ ತಂದೆಯೂ ‡ಆಗಿರು ಾತನು ತನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
15

ಪೂಣರ್ ಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ,

ಾನ ಮತು್ತ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ನಿಮಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 18 §ಆತನೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೋನೇತ್ರ ಗಳನು್ನ
ಬೆಳಗಿಸಿ, ಆತನ ಕರೆಯ ನಿರೀ ಯು ಎಂಥದೆಂಬುದನೂ್ನ ಮತು್ತ *ದೇವಜನರಲಿ್ಲರುವ

ಆತನ ಸ್ವತಿ್ತನ ಮಹಿ ಾತಿಶಯವು ಎಂಥದೆಂಬುದನೂ್ನ, 19 ಮತು್ತ ನಂಬುವವ ಾದ
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಯರ್ ಾಧಿಸುವ ಆತನ ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಶಕಿ್ತಯ ಅ ಾರ ಾದ ಮಹತ್ವವು
ಎಂಥದೆಂಬುದನೂ್ನ ನೀವು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಲಿ. 20 ಈ
ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೇ ದೇವರು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಮರಣದಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ, †ಸಕಲ ಾಜತ್ವ,
ಅಧಿ ಾರ, ಅಧಿಪತ್ಯ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಭುತ್ವ ಗಳ ಮೇಲೆಯೂ 21 ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ
ಮುಂಬರುವ ಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ಹೆಸರುಗೊಂಡವರೆಲ್ಲರ ಎ ಾ್ಲ ‡ ಾಮಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡನು.
22 ಇದಲ್ಲದೆ §ದೇವರು ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಾದದ ಕೆಳಗೆ ಅಧೀನ ಾಡಿ,
*ಸಭೆ ಾಗಿ ಎ ಾ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಆತನನು್ನ ಶಿರ ಾ್ಸ ಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. 23 †ಸಭೆಯು
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ದೇಹ ಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ ವಿಧದಲೂ್ಲ ಪೂರೈ ಸು ಾತನಿಂದ ‡ಅದು
ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿದೆ.
§

1:13 ಕೊಲೊ 1:7:

2:14:

*

§

*

1:13 ಅ. ಕೃ. 1:4:

†

1:14 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ, ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ವರವು ನಮ್ಮ

ಎಫೆ 1:6, 12:

‡

§

1:15 ಕೊಲೊ 1:4; ಫಿಲೆ. 5:

1:17 ಕೊಲೊ 1:9, 10:

†

§

1:18 ಅ. ಕೃ. 26:18:

1:20 ಎಫೆ 4:10; ಕೊರಿ 15:24;

ಕೊರಿ 15:27

*

*

ೕ ಾ 3:31:

1:14 1 ಪೇತ್ರ. 2:9; ತೀತ.

ಾಧ್ಯ ತೆಗೆ ಸಂಚ ಾರ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.

1:14 ಅ. ಕೃ. 20:32; ಎಫೆ 1:18; 2 ಕೊರಿ 1:22; ಎಫೆ 4:30.

ಅಥ ಾ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸ ಾಯಕ, ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ಗೊತು್ತ

‡

1:13 ಎಫೆ 4:30.

†

1:14 ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ

ಾಡಿದ ವ್ಯ ವಸೆ್ಥ ಅಥ ಾ ಜಮೀನು ಾರ.

†

1:16 ಕೊಲೊ 1:9:

*
‡

1:17 ರೋ

‡

1:14

ಾ. 15:6:

1:18 ಎಫೆ 3:8,16, 17; 1:7; ಕೊಲೊ 1:27;
1:21 ಫಿಲಿ. 2:9

1:22 ಎಫೆ 4:15; 5:23; ಕೊಲೊ 1:18; 2:10,19.

†

§

1:22 ಕೀತರ್ 8:6; 1

1:23 ಎಫೆ 4:12,16; 5:30;

ಕೊಲೊ 1:18. 1 ಕೊರಿ 12:27: ‡ 1:23 ಅಥ ಾ, ಅದು ಆತನನು್ನ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಡುತ್ತದೆ; ಮತು್ತ ಆತನ
ದೊರೆತನವು ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಾಗಗಳಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿದೆ. ಎಫೆ 3:19; 4:10; ಕೊಲೊ 3:11:

ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 2:1

1
2
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2

ಮರಣದಿಂದ ಜೀವಕೆ್ಕ
*ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳ ಾಗೂ ಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸತ್ತವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ †ನೀವು ಇಹಲೋಕದ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿಯೂ,

‡ ಾಯುಮಂಡಲದಲಿ್ಲ ಅಧಿ ಾರ ನಡಿಸುವ ಅಧಿಪತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅವಿಧೇಯತೆಯ
ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಈಗ ಕೆಲಸ ನಡೆಸುವ ಆತ್ಮ ನಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಜೀವನ ನಡಿಸಿದಿ್ದೕರಿ.
3 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಅವರ
ಾಗೆಯೇ ಇದೆ್ದವು, §ಶರೀರ ಾವದ ಆಸೆಗಳಿಗೆ
ಅಧೀನ ಾಗಿ, ಾರೀರಿಕ ಾಗೂ
ಾನಸಿಕ ಇಚೆ್ಛ ಗಳನು್ನ ಈಡೇರಿಸು ಾ್ತ ಬಂದೆವು.
*ಸ್ವ ಾವತಃ ಾವು ಸಹ ಇತರರಂತೆಯೇ ದೇವರ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗಿದೆ್ದವು. 4 ಆದರೆ
†ಕರುಣಾನಿಧಿ ಾಗಿರುವ ದೇವರು ‡ನಮ್ಮ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದ ಮ ಾ ಪಿ್ರ ೕತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ,
5 ಅಪ ಾಧಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ §ಸತ್ತವ ಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿಸಿದನು.
*ಕೃ ಪೆಯಿಂದಲೇ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 6 ಆತನು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ

್ಮ ದಿಗಿರುವ †ದಯೆಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅ ಾರ ಾದ ಕೃ ಾತಿಶಯವನು್ನ
ಂ
7 ಮುಂದಿನ ಯುಗಗಳಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಿ್ರ ಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ
‡ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನೊಂದಿಗೆ
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ,
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕೂರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 8 §ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃ ಪೆಯಿಂದಲೇ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. *ಈ ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿಮಿ್ಮಂದುಂಟಾದದ್ದಲ,್ಲ †ಅದು ದೇವರ
ಾನವೇ. 9 ‡ಈ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಪುಣ್ಯಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದಲ್ಲ, §ಆದ್ದರಿಂದ
ನ

10 * ಾ ಾದರೋ ದೇವರ
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಾರಿಗೂ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ.
ಕ ಾಕೃ ತಿ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ, †ದೇವರು
ದಲೇ ನಮ ಾಗಿ ಸಂಕಲಿ್ಪ ಸಿದ್ದ ‡ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವವ ಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ್ದೕವೆ.

ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ಜ ಾಂಗ
ಕೊಲೊ 1:21-29
11 ಆದ ಾರಣ
ಹಿಂದೊಮೆ್ಮ

ನೀವು ಜನ್ಮದಿಂದ ಅನ್ಯ ಜನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ.
ಶರೀರದಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಂದ §ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಸುನ್ನತಿಯವರೆನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವವರಿಂದ
‘ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರು’
12
*
ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ.
ಅಂದು ನೀವು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದ ದೂರವಿದವರೂ,
†ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಹಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
‡ ಾ ಾ್ದನಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧ ಾದ
ಾಲಿಲ್ಲದವರೂ,
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಪರಕೀಯರೂ, ಾವ ನಿರೀ ಯಿಲ್ಲದವರೂ ಮತು್ತ §ಲೋಕದಲಿ್ಲ
*

2:1 ಕೊಲೊ 1:21; 2:13:

6:12;

†
*

ೕ ಾ 12:13:

§

†

2:2 ಎಫೆ 4:17,22; 5:8; ಕೊಲೊ 3:7; 1 ಕೊರಿ 6:7,8:

2:3 ಗ ಾ 5:16:

2:3 ಕೀತರ್ 51:5; ರೋ

‡

2:2 ಎಫೆ

ಾ. 5:12. 2 ಪೇತ್ರ 2:14:

§ 2:5 ಕೊಲೊ 2:12,13; ೕ ಾ 14:19:
‡
2:5 ಎಫೆ 1 8; ಅ. ಕೃ. 15:11:
2:6 ತೀತ. 3:4:
2:7 ಎಫೆ 1:21: § 2:8 1 ಪೇತ್ರ. 1:5;
ರೋ ಾ. 4:16: * 2:8 2 ಕೊರಿ 3:5: † 2:8
ೕ ಾ 4:10: ‡ 2:9 2 ತಿ . 1:9; ತೀತ. 3:5;
ರೋ ಾ. 3:20,28: § 2:9 1 ಕೊರಿ 1:29: * 2:10 ಕೀತರ್ 100. 3; ಯೆ ಾ 64:8: † 2:10 ಎಫೆ
1:4: ‡ 2:10 ಎಫೆ 4:24; ತೀತ. 2:14: § 2:11 ರೋ ಾ. 2:28,29; ಕೊಲೊ 2:11,13: * 2:12
2:4 ಎಫೆ 2:7; ತೀತ. 3:5:

‡

*

2:4

†

ೕ ಾ 3 16:

ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 2:13
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ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 3:3

ದೇವರಿಲ್ಲದವರೂ ಆಗಿದಿ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಈಗ ಾದರೋ,
* ದಲು ದೂರ ಾಗಿದ್ದ ನೀವು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ †ಆತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ
14 ‡ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಒಂದು ಾಡಿದವ ಾದ
ಸಮೀಪಸ್ಥ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
§ಆತನೇ ನಮಗೆ
ಾಂತಿ ಾತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು *ವಿಧಿನಿಯಮಗಳಿಂದ
13

ಕೂಡಿದ್ದ ಆ ಗಳುಳ್ಳ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ನಿರಥರ್ಕಗೊಳಿಸಿ, ನಮ್ಮ ನು್ನ ಅಗಲಿಸಿದ್ದ
ಹಗೆತನವೆಂಬ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಶರೀರದಿಂದಲೇ ಕೆಡವಿ ಾಕಿ ಾ್ದನೆ. 15 ಆತನು
ಸ ಾ ಾನವನು್ನಂಟು
ಾಡುವವ ಾಗಿ, ಉಭಯರನೂ್ನ ತನ್ನಲಿ್ಲ †ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ
ನೂತನ ಾನವನ ಾ್ನ ಗಿ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾ್ದನೆ. 16 ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಹಗೆತನವನು್ನ ತನ್ನ
ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ‡ಇಲ್ಲ ಾಗಿಸಿ, §ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೂಲಕ ಉಭಯರನೂ್ನ ಒಂದೇ
ಶರೀರವ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂ ಾನಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 17 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು
ಬಂದು ದೂರ ಾಗಿದ್ದ ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ಸಮೀಪ ಾಗಿದ್ದವರಿಗೂ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ
ಾರಿದನು. 18 ಇದರಿಂದ *ಆತನ ಮೂಲಕ ಉಭಯತ್ರರು †ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ನಲಿ್ಲ
‡ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ §ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲು ಾಗರ್ ಾಯಿತು. 19 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನೀವು ಇನು್ನ
ಮೇಲೆ *ಪರದೇಶದವರೂ ಅನ್ಯರೂ ಆಗಿರದೇ †ದೇವಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ
20 §ಅ
ಸಂ ಾ್ಥನದವರೂ ‡ದೇವರ ಮನೆಯವರೂ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಸ್ತಲರೂ
*ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಎಂಬ †ಅಡಿ ಾಯದ ಮೇಲೆ ‡ನೀವೂ ಮಂದಿರದೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ
ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ ್ಟದಿ್ದೕರಿ. §ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನೇ *ಮುಖ್ಯ ಾದ ಮೂಲೆಗಲು್ಲ. 21 †ಆತನಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟಡದ
ಎ ಾ್ಲ
ಾಗಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಹೊಂದಿಕೆ ಾಗಿ, ಕಟ್ಟಡವು ವೃ ದಿ್ಧ ಾಗು ಾ್ತ
ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ‡ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇ ಾಲಯ ಾಗುತ್ತದೆ. 22 §ಆತನಲಿ್ಲ ನೀವೂ ಸಹ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ *ದೇವರಿಗೆ
ಇದಿ್ದೕರಿ.

ಾಸ ಾ್ಥನ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ನಮ್ಮ

ತೆಯಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡು ಾ್ತ

3

ಅನ್ಯ ಜನರ ಬೋಧಕ ಾದ ೌಲನು

ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ೌಲನೆಂಬ ಾನು ಅನ್ಯ ಜನ ಾಗಿರುವ *ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ
ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ †ಸೆರೆ ಾ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 2 ‡ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಿವರ್ಹಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ದೇವರು ನನಗೆ §ಕೃ ಪೆ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಾಯರ್ ಾರವನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ, 3 ಆತನು
1
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ಎಫೆ 3:13; ಕೊಲೊ 1:24: † 3:1 ಎಫೆ 4:1; ಅ. ಕೃ. 23:18. ಫಿಲಿ. 1:7. 2 ತಿ . 1:8 ಇ ಾ್ಯ ದಿ. ‡ 3:2
ಎಫೆ 2:12; ಇಬಿ್ರ. 11:13, 13:14:

ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 3:4

420

ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 3:18

ಮಮರ್ವನು್ನ *ಪ್ರಕಟಣೆಯಿಂದ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದನೆಂದು ಅದನು್ನ ಕುರಿತು
† ಾನು
ದಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಂ ಪ್ತ ಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 4 ಬರೆದದ್ದನು್ನ ನೀವು ಓದಿ
ನೋಡಿದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾದ ಮಮರ್ವನು್ನ ಕುರಿತು ‡ನನಗಿರುವ ಗ್ರ ಹಿಕೆಯನು್ನ
ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 5 ಆ ಮಮರ್ವು ಈ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಅ ಸ್ತಲರಿಗೂ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೂ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಬೇರೆ ಾಲಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. 6 ಅದು
ಾವುದೆಂದರೆ, ಅನ್ಯ ಜನರು ಸು ಾತೆರ್ಯ
ಮೂಲಕ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ §ದೇವಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಾಧ್ಯರೂ *ಒಂದೇ ದೇಹದ
ಅಂಗಗಳೂ, ಾ ಾ್ದನದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆಂಬುದೇ. 7 ದೇವರು †ತನ್ನ
ಶಕಿ್ತಯ ಪ್ರ
ೕಗದ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಆತನ ಕೃ ಾ ಾನಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ
‡ ಾನು ಈ ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ಸೇವಕ ಾದೆನು. 8 ಕಿ್ರ ಸ್ತನ §ಅಗಮ್ಯ ಾದ ಐಶ್ವಯರ್ದ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ *ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಾರುವ ಾಗೆಯೂ 9 ಾಗೂ †ಸಮಸ್ತವನು್ನ

ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿದ ದೇವರಲಿ್ಲ ‡ಆದಿಯಿಂದ ಗುಪ್ತ ಾಗಿದ ಮಮರ್ದ
ೕಜನೆಯನು್ನ
ಎ ಾ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಕೃ ಪೆಯು §ದೇವಜನರೊಳಗೆ ಅತ್ಯ ಲ್ಪ ಾದ ನನಗೆ
ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 10-11 *ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ಾಡಿದ
†ನಿತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ತನ್ನ ‡ ಾ ಾ ವಿಧ ಾದ
ಾನವು, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ
§ ಾಜತ್ವ ಗಳಿಗೂ, ಅಧಿ ಾರಗಳಿಗೂ ಈಗ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ಗೊ ಾ್ತಗಬೇಕೆಂದು
ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿದನು. 12 *ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ †ನಮಗಿರುವ ಭರವಸೆಯೂ
ಧೈ ಯರ್ವೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಆತನಲಿ್ಲಯೇ ನಮಗಿದೆ.
13 ಆದ್ದರಿಂದ ‡ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ನನಗೆ ಉಂಟಾದ ಕಷ್ಟ ಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ನೀವು
§ಈ ಕಷ್ಟ ಗಳು ನಿಮಗೆ
ಧೈ ಯರ್ಗೆಡ ಾರದೆಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ಘನತೆಯನು್ನ ಉಂಟು

ಾಡುತ್ತವೆ.

ಎಫೆಸದವರಿ ಾಗಿ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಹೀಗಿರ ಾಗಿ * ಾವ ತಂದೆಯಿಂದ ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಪ್ರ ತಿ ಜನವೂ ಹೆಸರುಗೊಂಡಿರುವುದೋ ಆ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ
ಾನು
ಣ ಾಲೂರಿಕೊಂಡು, 16 ನೀವು ದೇವ ಾತ್ಮ ನ ಮೂಲಕ ಆಂತಯರ್ದಲಿ್ಲ
†ವಿಶೇಷಬಲವನು್ನ ಹೊಂದುವಂತೆಯೂ, 17 ‡ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ
ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವಂತೆಯೂ, ಆತನು §ತನ್ನ ಮಹಿ ಾತಿಶಯದ
18 *ನೀವು ದೇವರ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆ
ಪ್ರ ಾರ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಲಿ.
ಾಗಿ ನಿಂತು,
14-15
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ದೇವಜನರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಅಗಲ, ಉದ್ದ, ಎತ್ತರ, ಆಳ ಎಷೆ್ಟಂಬುದನು್ನ
19 ಬುದಿ್ಧಗಿಂತಲೂ
ಗ್ರ ಹಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗುವಂತೆಯೂ,
ಮಿಗಿ ಾಗಿರುವ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, †ದೇವರ ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯ ಮಟಿ್ಟ ಗೂ
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗುವ ಾಗೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಲಿ ಎಂದು ಆತನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
20 ‡ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾಯರ್ ಾಧಿಸುವ ತನ್ನ ಈ ಶಕಿ್ತಯ ಪ್ರ ಾರ § ಾವು
ಬೇಡುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ೕಚಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅತ್ಯ ಧಿಕ ಾದದ್ದನು್ನ
ಾಡಲು
21
*
ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರಿಗೆ
ಸಭೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲಯೂ ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ
ಯುಗಯು ಾಂತರಕೂ್ಕ ಮಹಿಮೆ

ಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.

4

ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ದೇಹದಲಿ್ಲ ನ ಐಕ್ಯ ತೆ
1 ನೀವು ದೇವರಿಂದ *ಕರೆಯಲ್ಪಟ ್ಟ ವ ಾದ
ಾರಣ ಆ ಕರೆಗೆ †
ೕಗ್ಯ ಾಗಿ
ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು, ಕತರ್ನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ‡ಸೆರೆಯವ ಾದ
ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
2 ನೀವು ಪೂಣರ್ §ವಿನಯ,
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ಾತಿ್ವಕತ್ವ ಗಳಿಂದಲೂ
*ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದವ ಾಗಿ, †ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು
3 ‡ಸ ಾ ಾನವೆಂಬ ಬಂಧನದಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ ್ಟ ವ ಾಗಿದು್ದ
ಸಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದುಂಟಾಗುವ ಐಕ್ಯ ವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿರಿ. 4 ನೀವು
ಕರೆಯಲ್ಪಟಾ್ಟ ಗ §ಒಂದೇ ನಿರೀ ಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ವರಂತೆಯೇ, *ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಒಂದೇ ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರು, †ಒಬ್ಬ ನೇ ಆತ್ಮ ನನು್ನ ಹೊಂದಿದವರು, 5 ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ
‡ಕತರ್ನು ಒಬ್ಬ ನೇ, §ನಂಬಿಕೆಯು ಒಂದೇ, *ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಒಂದೇ, 6 †ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ತಂದೆ ಾಗಿರುವ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ನೇ. ‡ಆತನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲಿರುವವನೂ, ಎಲ್ಲರ
ಮು ಾಂತರ ಾಯರ್ ನಡಿಸುವವನೂ, ಎಲ್ಲರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
7 ಆದರೆ §ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ವರದ ಅಳತೆಯ ಪ್ರ ಾರವೇ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬರಿಗೆ ಕೃ ಾವರವು
ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ,
*“ಆತನು ಉನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋ ಾಗ

† ಾನು ಸೆರೆ ಾಳುಗಳನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ವರಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು.”
9 ‡“ಏರಿಹೋದನೆಂದು” ಹೇಳಿದ್ದರ ಅಥರ್ವೇನು? ಭೂಮಿಯ ಅಧೋ ಾಗಕೆ್ಕ
10 ಇಳಿದು ಬಂ ಾತನು,
ಇಳಿದಿದ್ದನೆಂತಲೂ ಹೇಳಿದ
ಾ ಾಯಿತ ಾ್ಲ?
†

‡ 3:20 ವ. 7: § 3:20 2 ಕೊರಿ 9:8: * 3:21 ರೋ ಾ.
† 4:1 ಕೊಲೊ 2:6; 1 ಥೆಸ. 2:12; ಫಿಲಿ. 1:27: ‡ 4:1 ಎಫೆ
§
3:1:
4:2 ಫಿಲಿ. 2:3; ಕೊಲೊ 3:12; 1 ಪೇತ್ರ. 3:5. * 4:2 ಕೊಲೊ 1:11: † 4:2 ಕೊಲೊ
‡
3:13:
4:3 ಕೊಲೊ 3:14,15: § 4:4 ಎಫೆ 1:18: * 4:4 ಎಫೆ 2:16: † 4:4 ಎಫೆ 2:18:
‡ 4:5 ಜೆಕ. 14:9; 1 ಕೊರಿ 8:6: § 4:5 ಎಫೆ 4:13; ಯೂದ. 3: * 4:5 ಗ ಾ. 3:27,28: † 4:6
1 ಕೊರಿ 12:5,6: ‡ 4:6 ರೋ ಾ. 9:5: § 4:7 ರೋ ಾ. 12:3; ಎಫೆ 4:16; 1 ಕೊರಿ 12:7; ಮ ಾ್ತ
25 15: * 4:8 ಕೀತರ್ 68:18: † 4:8 ಾ್ಯಯ 5:12; ಕೊಲೊ 2:15: ‡ 4:9
ೕ ಾ 3:13:
3:19 ಎಫೆ 1:23; ಕೊಲೊ 2:10:

11:36:

*

4:1 ರೋ

ಾ. 8:28:

ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 4:11
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ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 4:22

§ಸಮಸ್ತವನು್ನ ತುಂಬುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮೇಲಣ *ಎ ಾ್ಲ ಲೋಕಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತಕೆ್ಕ
ಏರಿಹೋದವನು ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. 11 ಆತನು† ಕೆಲವರನು್ನ ಅ ಸ್ತಲರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ,
‡ಕೆಲವರನು್ನ ಸು ಾತಿರ್ಕರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ,
ಕೆಲವರನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾ್ನ ಗಿಯೂ,
ಕೆಲವರನು್ನ §ಸ ಾ ಾಲಕರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ಬೋಧಕರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿದನು.
12 ಾವೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ದೇವಕು ಾರನ ವಿಷಯ ಾದ ಾನದಿಂದಲೂ
ಉಂಟಾಗುವ ಐಕ್ಯ ತೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ, ಪರಿಪಕ್ವತೆಯನು್ನ ಪಡೆದು,* ಕಿ್ರ ಸ್ತನ

13 ದೇವಜನರನು್ನ
ಪರಿಪೂಣರ್ತೆಯ ಮಟ್ಟ ವನು್ನ ತಲುಪುವ ತನಕ,
ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಕೂ್ಕ, †ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ದೇಹವೆಂಬ ಸಭೆಯು
ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ ಾಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರವೂ ಆತನು ಇವರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 14 ಆದ್ದರಿಂದ
ಾವು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಕೂಸುಗ ಾಗಿರದೇ, ದುಜರ್ನರ ವಂಚನೆಗಳಿಗೂ, ಕುಯುಕಿ್ತಗೂ
ಒಳಬಿದು್ದ, ಾ ಾ ಉಪದೇಶಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟು್ಟ ‡ ಾಳಿಯಿಂದ ಅತಿ್ತತ್ತ ಓ ಾಡುವವರ
ಾಗಿರದೇ, 15 §ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲ ಸತ್ಯ ವನು್ನ ಾತ ಾಡು ಾ್ತ *ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ
†ತಲೆ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವವ ಾಗಿರೋಣ. 16 ‡ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ಆತನ
ಮು ಾಂತರ ಪ್ರ ತಿ ಕೀಲಿನಿಂದ ಬಿಗಿ ಾಗಿ
ೕಡಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಐಕ್ಯ ಾಗಿದು್ದ,
§ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಅಂಗವು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲ

ಾಭಿವೃ ದಿ್ಧಯನು್ನ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ಬೆಳೆದು ೕ

ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ಹೊಸ ಜೀವನ
ಕೊಲೊ 3:5-17
17 ಆದ್ದರಿಂದ
ಾನು

*ಅನ್ಯ ಜನರು
ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವ ಾಗೆ ನೀವು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು. †ಅವರು
ನಿಷ್ಪ ್ರ
ೕಜನ ಾದ ಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. 18 ‡ಅವರ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ
ಕತ್ತಲು ಕವಿದಿದೆ, ಅವರು §ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಾದ ಹೃ ದಯದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೂ
ಕತರ್ನಲಿ್ಲ

ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ

ಮತು್ತ ತಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಅ ಾನದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೂ ದೇವರಿಂ ಾಗುವ ಜೀವಕೆ್ಕ
*ದೂರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 19 ಅವರು ಲಜೆ್ಜಗೆಟ್ಟ ವ ಾಗಿ †ತಮ್ಮ ನು್ನ ಬಂಡುತನಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟು್ಟ
ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ ಅಶುದ್ಧ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಅ ಾ್ಯ ಶೆಯಿಂದ ನಡೆಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
20 ನೀ ಾದರೋ ‡ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅಂಥದೆಂದು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
21 ಆತನಿಂದಲೇ ಕೇಳಿ §ಆತನಲಿ್ಲಯೇ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರ ಾ್ಲ.
22 ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ಸತೊ್ಯ ೕಪದೇಶವು
ಾವುದೆಂದರೆ *ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ
ನಡತೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೇ †ಪೂವರ್ಸ್ವ ಾವವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿಬಿಡಬೇಕು. ಅದು
§

4:10 ಎಫೆ 1:23:

ಅ. ಕೃ. 21:8; 2 ತಿ

*

4:10 ಇಬಿ್ರ. 4:14; 7:26; 9:24:

§

. 4:5:
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‡ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ೕಸಕರ ಾದ ದು ಾಶೆಗಳಿಂದ ಕೆಟು್ಟಹೋಗುವಂಥದು್ದ.
24
§
ಹೃ ನ ್ಮ ನಗಳನು್ನ ನವೀಕರಿಸಿ, ನೂತನ ಸ್ವ ಾವವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಆ ಸ್ವ ಾವವು
ದೇವರ ಹೋಲಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ *ಸತ್ಯಕ ್ಕನುಗುಣ ಾಗಿ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿಯೂ,
23

ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿಯೂ ನಿಮಿರ್ಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

ಆದ ಾರಣ ಸು ಾ್ಳಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟು್ಟ †“ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತನ್ನ
‡
ನೆರೆಯವನ ಸಂಗಡ ಸತ್ಯ ವನೆ್ನೕ ನುಡಿಯಲಿ.” ಏಕೆಂದರೆ
ಾವು ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬರೂ
ಒಂದೇ ದೇಹದ ಅಂಗಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವ ಾ್ಲ. 26 §“ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿ ಬಂದರೂ
ಾಪ ಾಡಬೇಡಿರಿ,” ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಿಟು್ಟ
ತೀರಿಹೋಗಲಿ. 27 *ಸೈ ಾನನಿಗೆ ಅವ ಾಶಕೊಡಬೇಡಿರಿ. 28 ಕಳವು ಾಡುವವನು
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಕಳವು ಾಡದೇ ಸ್ವಂತ †ಕೈ ಯಿಂದ ಒಳೆ್ಳೕ ಉದೊ್ಯ ೕಗವನು್ನ ಾಡಿ
25

ದುಡಿಯಲಿ. ಆಗ ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಅವನಿಂ ಾಗುವದು.
29 ‡ನಿಮ್ಮ
ಾ
ಳಗಿಂದ
ಾವ ಕೆಟ್ಟ
ಾತು ಹೊರಡ ಾರದು. ಭಕಿ್ತಯನು್ನ
ವೃ ದಿ್ಧ
ಾಡುವಂತಹ ಸಮ
ೕಚಿತ ಾದ
ಾತನು್ನ ಆಡಿದರೆ §ಕೇಳುವವರಿಗೆ
30 *ದೇವರ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನನು್ನ ದುಃಖಪಡಿಸಬೇಡಿರಿ.
ಹಿತ ಾಗಿ ತೋರುವುದು.
ಆತನಲಿ್ಲಯೇ ವಿ ೕಚನೆಯ ದಿನ ಾ್ಕಗಿ †ಮುದೆ್ರ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರ ಾ್ಲ. 31 ‡ಎ ಾ್ಲ ದೆ್ವೕಷ,

ಕೋಪ, ಕೊ್ರ ೕಧ, ಕಲಹ, ದೂಷಣೆ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ದುಷ್ಟತನಗಳನೂ್ನ
32 §ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ದಯೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೂ,
ನಿಮಿ್ಮಂದ ದೂರ
ಾಡಿರಿ.
ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೂ ಇರಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನೀವು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು *ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ.

5

ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿರಿ
1 ಆದುದರಿಂದ ದೇವರ ಪಿ್ರ ಯ ಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಕ್ಕ
ಾಗೆ *ಆತನನು್ನ
2
†
‡
ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿರಿ.
ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ
ತನ್ನ ನೆ ್ನೕ ದೇವರಿಗೆ ಸು ಾಸನೆ ಾದ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿಯೂ, §ಯಜ್ಞ ಾಗಿಯೂ
ಸಮಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರ ಾರ *ನೀವೂ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
3 †ಜಾರತ್ವ ಮತು್ತ
ಾವ ವಿಧ ಾದ ಅಶುದ್ಧತ ್ವ ಅಥ ಾ ದ್ರ ಾ್ಯ ಶೆ ‡ಇವುಗಳ

ಸುದಿ್ದ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇರ ಾರದು, ಇವುಗಳಿಗೆ ದೂರ ಾಗಿರುವುದೇ ದೇವಜನರಿಗೆ
ೕಗ್ಯ ಾದದು್ದ. 4 §ಹೊಲಸು ಾತು, ಹುಚು್ಚ ಾತು, ಕುಚೋದ್ಯ ಇವು ಬೇಡ. ಇವು
‡
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†

§

4:23 ರೋ
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‡ 5:3 ವ. 12 ನೋಡಿರಿ. § 5:4 ಎಫೆ 4:29:

§

4:29

4:31 ಕೊಲೊ 3:8:
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ಅಯುಕ್ತ ಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ *ದೇವರಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ.
5 †ಜಾರನಿ ಾಗಲಿ, ದು ಾಚಾರಿ ಾಗಲಿ, ‡ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕ ಾಗಿರುವ ಲೋಭಿ ಾಗಲಿ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮತು್ತ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಧ್ಯ ತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿ.
6 §ಹುರುಳಿಲ್ಲದ
ಾತುಗಳಿಂದ
ಾರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ವಂಚಿಸದಿರಲಿ, *ಇಂಥ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳ

ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರ ಕೋಪವು ಆತನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ.
7 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾಲು ಾರ ಾಗಿರಬೇಡಿರಿ.
8 ಏಕೆಂದರೆ †ನೀವು ಹಿಂದಿನ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಾಗಿದಿ್ದರಿ, ಆದರೆ ಈಗ
‡ಬೆಳಕಿನವರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ನೀವು ಕತರ್ನಲಿ್ಲದು್ದ ಬೆಳ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
9 §ಬೆಳಕಿನ ಫಲವು ಉಪ ಾರದಲಿ್ಲಯೂ ನೀತಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಸತ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೂ
ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 10 *ಕತರ್ನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದದು್ದ ಏನೆಂಬುದನು್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ
ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 11 ನಿಷ್ಪ ್ರ
ೕಜಕ ಾದ †ಕತ್ತಲೆಯ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿರದೆ
12

ಅವುಗಳನು್ನ ಬಯಲಿಗೆಳೆದು ಖಂಡಿಸಿರಿ.

‡ಆ ಜನರು ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ನಡಿಸುವ
ಾನಕರ ಾಗಿದೆ. 13 §ಬೆಳಕಿನಿಂದ

ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಕೂ್ಕ ಅವ
ಎ ಾ್ಲ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳ ನಿಜಗುಣ ಬಹಿರಂಗ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ಎ ಾ್ಲವನೂ್ನ
*ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಂಥದು್ದ ಬೆಳಕೇ.
14 ಆದ್ದರಿಂದ,
†“ನಿದೆ್ರ ಾಡುವವನೇ, ಎಚ್ಚರ ಾಗು!
‡ಸತ್ತವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಏಳು!
ಆಗ §ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿಯದೆಯ ಾ್ಲ.
15 *ಆದ ಾರಣ ನೀವು ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವ ರೀತಿಯನು್ನ ಕುರಿತು ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ
ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅ ಾನಿಗ ಾಗಿರದೆ ಾನವಂತ ಾಗಿರಿ. 16 ಈ ದಿನಗಳು ಕೆಡುಕಿನಿಂದ
† ಾಲವನು್ನ
ಕೂಡಿದವುಗ ಾಗಿರುವುದ್ದರಿಂದ
ಸದುಪ
ೕಗಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
17 ಮತು್ತ ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿ ನಡೆಯದೆ ‡ಕತರ್ನ ಚಿತ್ತವೇನೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
§ಮದ್ಯ ಾನ ಾಡಿ ಮತ್ತ ಾಗಬೇಡಿರಿ. ಅದರಿಂದ ಪಟಿಂಗತನವು ಹುಟು್ಟತ್ತದೆ.
ಆದರೆ *ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಭರಿತ ಾಗಿದು್ದ, 19 †ಕೀತರ್ನೆಗಳಿಂದಲೂ, ಸು್ತತಿಪದಗಳಿಂದಲೂ,
18

ಆತಿ್ಮೕಕ
ಾಡುಗಳಿಂದಲೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ನಿಮ್ಮ
20
ಹೃ ದಯಗಳಲಿ್ಲ ಕತರ್ನನು್ನ
ಾಡಿ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
ಾ ಾಗಲೂ ಎ ಾ್ಲ
ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ‡ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ವನು್ನ
ಾಡಿರಿ. 21 ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವವ ಾಗಿದು್ದ, §ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
*

5:4 ವ. 20 ನೋಡಿರಿ.

ಕೊಲೊ 3:6; ರೋ

§

12:35,36:

‡

5:12 ವ. 3:
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†
§

†
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†
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§

‡

5:10 ರೋ
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*

†
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§

*
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5:18
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5:14 ಯೆ ಾ 51:17; 52:1; 60. 1; ಮ ಾ. 4:2; ರೋ
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‡ 5:8 ಯೆ ಾ 2:5; ೕ ಾ

†
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‡
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ವಿನಯವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಗಂಡಹೆಂಡತಿಯರು
ಕೊಲೊ 3:18-4:1
22 *ಸತಿಯರೇ, ನೀವು †ಕತರ್ನಿಗೆ ಹೇಗೋ
ಾಗೆಯೇ ‡ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ
23
ಅಧೀನ ಾಗಿರಿ. §ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಸಭೆಗೆ ತಲೆ ಾಗಿರುವ ಪ್ರ ಾರವೇ *ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿಗೆ
ತಲೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. †ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಾನೇ ಸಭೆಯೆಂಬ ದೇಹಕೆ್ಕ ರಕ್ಷಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 24 ಸಭೆಯು
ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿದೆ
ೕ ಾಗೆಯೇ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ
ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಅಧೀನ ಾಗಿರಬೇಕು.
25 ಪತಿಯರೇ, ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಸಭೆಯನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ‡ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ
26 ಆತನು ಅದನು್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿರಿ.
ಾವನಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ §ತನ್ನ ನು್ನ ಾನೇ
ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟ್ಟ ನು. 27 ಅದನು್ನ *ಕಳಂಕ ಸುಕು್ಕ ಮುಂ ಾದದೊ್ದಂದೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ
ಪರಿಶುದ್ಧವೂ, ನಿದೋರ್ಷವೂ, ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳದೂ್ದ ಆಗಿರುವ ಸಭೆಯ ಾ್ನ ಗಿ
†ತನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ‡ ಾಕೊ್ಯ ೕಪದೇಶ ಸಹಿತ ಾದ §ಜಲ ಾ್ನ ನವನು್ನ

ಾಡಿಸಿ ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿದನು. 28 ಾಗೆಯೇ *ಗಂಡದಿರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶರೀರವನು್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರ ಾರವೇ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವ ಹಂಗಿನವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವನು ತನ್ನ ನೆ ್ನೕ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
29
ಾರೂ ಎಂದೂ ಸ್ವಂತ ಶರೀರವನು್ನ ಹಗೆ ಾಡಿದಿ್ದಲ್ಲವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ
30 †ಸಭೆಯೆಂಬ ದೇಹಕೆ್ಕ
ಶರೀರಗಳನು್ನ
ೕಷಿಸಿ ಾಲನೆ
ಾಡು ಾ್ತರಷೆ್ಟೕ.
ಾವು ಅಂಗಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಸಭೆಯೆಂಬ ಈ ದೇಹವನು್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು
ಾಗೆಯೇ
31
ೕಷಿಸಿ ಾಲನೆ
ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ.
“ಈ ಾರಣದಿಂದ ‡ಪುರುಷನು
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವನು, ಅವರಿಬ್ಬರೂ
ಒಂದೇ ಶರೀರ ಾಗಿರುವರು.” ಎಂದು ಬರೆದದೆಯ ಾ್ಲ. 32 ಾನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೂ ಸಭೆಗೂ
ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನು್ನ ಕುರಿತು ಾತ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ಇದುವರೆಗೆ ಗುಪ್ತ ಾಗಿದ್ದ ಈ
ಮಮರ್ವು ಬಹು ಗಂಭೀರ ಾದದು್ದ. 33 ಆದರೆ §ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ನು್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೇ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನೂ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕು. *ಪ್ರ ತಿ ಹೆಂಡತಿಯೂ
ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ೌರವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

6

ತಂದೆ ಾಯಿಗಳೂ ಮಕ್ಕಳೂ
1 *ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಕತರ್ನಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕ
ಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಇದು ಾ್ಯಯ ಾದದು್ದ. 2 ಾ ಾ್ದನಸಹಿತ ಾದ
ದಲನೆಯ
*
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ಆ ಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, †“ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕು,
ೌರವಿಸಿದರೆ
ನಿನಗೆ ಶುಭ ಾಗುವುದು, ನೀನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹು ಾಲ ಬದುಕುವಿ.”
4 ‡ತಂದೆಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಪವನೆ್ನಬಿ್ಬ ಸದೆ, ಕತರ್ನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚ ಗೆ
ಾಗುವ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಶಿಸಿ್ತನಲಿ್ಲಯೂ ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಾಕಿ ಸಲಹಿರಿ.
3

ಯಜ ಾನರೂ ಾಸರೂ
§ ಾಸರೇ, ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಜ ಾನ ಾಗಿರುವವರಿಗೆ *ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವ
ಾಗೆಯೇ ಮನೋಭೀತಿಯಿಂದ ನಡುಗುವವ ಾಗಿಯೂ
ಸರಳಹೃ ದಯ ಾಗಿಯೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. 6 †ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವವರಂತೆ
ತೋರಿಕೆಗೆ
ಯಜ ಾನರು
ನೋಡುತಿ್ತರು ಾಗ
ಾತ್ರ
ಸೇವೆ ಾಡದೇ,
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಾಸರಿಗೆ ತಕ್ಕ
ಾಗೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ
7 ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೋಸ್ಕರವಲ್ಲ, ಕತರ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಾಡುತೆ್ತೕವೆಂದು
ನಡಿಸಿರಿ.
8
ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡಿರಿ.
ಾಕೆಂದರೆ ‡ಒಬ್ಬ ನು ಾಸ ಾಗಲಿ
§
ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಲಿ
ಾನು
ಾವ ಸ ಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತನೋ ಅದರ
5

ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಕತರ್ನಿಂದ ಹೊಂದುವನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
9 ಯಜ ಾನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಾಸರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ
ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
*ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೂ ಅವರಿಗೂ ಯಜ ಾನ ಾಗಿರು ಾತನು ಇ ಾ್ದನೆಂತಲೂ
†ಆತನಲಿ್ಲ ಪಕ್ಷ ಾತವಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ ತಿಳಿದು ನಿಮ್ಮ ಾಸರನು್ನ ಬೆದರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿರಿ.
ದೇವರ ಸ ಾರ್ಯುಧಗಳು
ಕಡೆಯ ಾಗಿ, ನೀವು ‡ಕತರ್ನಲಿ್ಲಯೂ §ಆತನ ಅತ್ಯ ಧಿಕ ಾದ ಶಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೂ
ಬಲಗೊಳಿ್ಳರಿ. 11 ಸೈ ಾನನ ತಂತೊ್ರ ೕ ಾಯಗಳನು್ನ ನೀವು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ
ಶಕ್ತ ಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ದಯ ಾಲಿಸುವ *ಸ ಾರ್ಯುಧಗಳನು್ನ †ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
12 ನಮಗೆ ಹೋ ಾಟವಿರುವುದು ಮನುಷ ್ಯ
ಾತ್ರ ದವರ ಸಂಗಡವಲ್ಲ. ‡ ಾಜತ್ವ ಗಳ
10

ಮೇಲೆಯೂ, ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, §ಈ ಅಂಧ ಾರದ *ಲೋ ಾಧಿಪತಿಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ, †ಆ ಾಶ ಮಂಡಲಗಳಲಿ್ಲರುವ ದು ಾತ್ಮ ಗಳ ಸೇನೆಯ ಮೇಲೆಯೂ
ಾವು ಹೋ ಾಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 13 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದುಷ್ಟ ದಿನದಲಿ್ಲ ವೈ ರಿಗಳನು್ನ
ಎದುರಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ಾಡಬೇ ಾದದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ
ಾಡಿ ದೃ ಢ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವುದಕೂ್ಕ
ಶಕ್ತ ಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ದಯ ಾಲಿಸುವ ಸ ಾರ್ಯುಧಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
14 ‡ಸತ್ಯ ವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟ ನು್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, §ನೀತಿಯೆಂಬ ಎದೆಕವಚವನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, 15 *ಸ ಾ ಾನದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಪ್ರ ಚುರಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ
†
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ಸಿದ್ಧ ಮನಸೆ್ಸಂಬ ಕೆರಗಳನು್ನ ಮೆಟಿ್ಟಕೊಂಡು ನಿಲಿ್ಲರಿ.
ಎ ಾ್ಲದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ
†ನಂಬಿಕೆಯೆಂಬ ಗು ಾಣಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ‡ಕೆಡುಕನ
ಅಗಿ್ನ ಾಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಂದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗುವಿರಿ. 17 ಇದಲ್ಲದೆ §ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ
ಶಿರ ಾ್ತ ್ರ ಣವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು *ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ಕೊಡುವ ದೇವರ
ಾಕ್ಯ ವೆಂಬ
ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 18 ನೀವು †ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಪೆ ್ರ ೕರಿತ ಾಗಿ ‡ಎ ಾ್ಲ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ
§ಸಕಲವಿಧ ಾದ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯಿಂದಲೂ ವಿ ಾಪನೆಗಳಿಂದಲೂ ದೇವರನು್ನ
16

ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ.
ಇದರಲಿ್ಲ ಪೂಣರ್ ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗಿದು್ದ ದೇವಜನರೆಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
*ವಿ ಾಪನೆ ಾಡು ಾ್ತ †ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ.
ನನ ಾಗಿಯೂ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಡಿರಿ.
19
ಾನು
ಾತ ಾಡಲು ಾಯಿ ತೆರೆಯು ಾಗ ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ಗುಪ್ತ ಾಗಿದ್ದ
‡ಸು ಾ ಾರ್ಸತ್ಯ ಗಳನು್ನ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ತಿಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಾತುಗಳನು್ನ ದೇವರು
§ನನಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ. 20 ಆ ಸು ಾತೆರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ
* ಾಯ ಾರಿ ಾದ ಾನು ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ. ಅದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾನು
ಾತ ಾಡಬೇ ಾದ † ಾಗೆಯೇ ಧೈ ಯರ್ ಾಗಿ ಾನು
ಾತ ಾಡುವಂತೆ
ನನ ಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ಕಡೆ ಾತುಗಳು
‡ನನ್ನ ವಿಷಯಗಳು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವ ಾಗೆ ಪಿ್ರ ಯ
ಸಹೋದರನೂ ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಸೇವಕ ಾಗಿರುವ §ತುಖಿಕನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವನು. 22 ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ, ಅವನು
ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ ಸಂತೈ ಸುವಂತೆಯೂ ಅವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
23 ತಂದೆ
ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದಲೂ * ಾಂತಿಯೂ,
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪಿ್ರ ೕತಿಯೂ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. 24 ನಮ್ಮ
ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ನಿರಂತರ ಾಗಿ †ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದೇವರ
ಕೃ ಪೆಯು ಇರಲಿ.
21
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ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ
ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ೌಲನು ಇದನು್ನ ಬರೆದಿರುವು ಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ (1:1) ಮತು್ತ ಾಷೆ, ಶೈ ಲಿ
ಾಗೂ ಐತಿ ಾಸಿಕ ಸ ಾ್ಯಂಶಗಳಂಥ ಎ ಾ್ಲ ಆಂತರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದನು್ನ
ದೃ ಢಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ೌಲನ ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರದ ಬಗೆ್ಗ ಆದಿ ಸಭೆಗಳು
ಸತತ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದಿವೆ. ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ವಣಿರ್ಸುತ್ತದೆ (2:1-11). ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆಯು ಾಗ
ೌಲನು ಸೆರೆ ಾ ಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವನು ಸಂತೋಷಭರಿತ ಾಗಿದ್ದನು. ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಾದ ಾವು
ಸಂಕಷ್ಟ ಮತು್ತ
ಾತನೆಗಳ ನಡುವೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಬಹುದೆಂದು
ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮಗಿರುವ
ನಿರೀ ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಾವು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ

ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 61 ರಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
ೌಲನು ರೋ ಾಪುರದ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಅಲಿ್ಲಂದ ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ
ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ ಬರೆದನು (ಅ.ಕೃ. 28:30). ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯ ಸಭೆಯಿಂದ ೌಲನಿಗೆ
ಆಥಿರ್ಕ ನೆರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಎಪ ್ರ ದೀತನಿಂದ ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ
ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ (ಫಿಲಿ. 2:25; 4:18). ಆದರೆ
ಎಪ ್ರ ದೀತನು ರೋ ಾಪುರದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಅ ಾರೋಗ್ಯಕೆ ್ಕ ತು ಾ್ತದನು,
ಅದು ಅವನು ಮನೆಗೆ ಾಪಸು ಹೋಗುವುದರಲಿ್ಲ ವಿಳಂಬ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡಿತು್ತ
ಮತು್ತ ಆದ್ದರಿಂದ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಕೊಂಡೊ್ಯಯುವುದು ವಿಳಂಬ ಾಯಿತು (2:26-27).
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಮಕೆದೋನ್ಯ ದ ಜಿಲೆ್ಲಯ ಪ್ರ ಮುಖ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಒಂ ಾದ ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯಲಿ್ಲರುವ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ
ಸಭೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಅವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಯರ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಾಗುತಿ್ತವೆಯೆಂದು
(1:12-26)
ಮತು್ತ
ಅವನ
ೕಜನೆಗಳು
ಾವುವು,
ಅವನು
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವನೋ (ಫಿಲಿ. 2: 23-24) ಎಂದು ಸಭೆಯು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ೌಲನು ಬಯಸಿದನು.
ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ವೈ ಮನಸು್ಸ ಮತು್ತ ವಿಭಜನೆ ಇದೆ
ಎಂದು ಾಣಬರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಐಕ್ಯ ತೆಯ ದೃ ಷಿ ್ಟಕೋನದಿಂದ ದೀನತೆಯನು್ನ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಿಸಿ ಅ ಸ್ತಲನು ಬರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ (2:1-18; 4:2-3). ಸ ಾ ಾಲ ಾ
ದೇವ ಾ ಾಸ್ತ ್ರ ಜ್ಞ ಾದ ೌಲನು, ನಕ ಾತ್ಮಕ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಕೆಲವು ಮಂದಿ
ಸುಳು್ಳ ಬೋಧಕರಿಂದ ಉಂಟಾದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನು್ನ (3:2-3) ಹತಿ್ತಕ ್ಕಬೇಕೆಂದು
ಬರೆಯು ಾ್ತನೆ, ೌಲನು ಸಭೆಗೆ ತಿ ಥೆಯನನು್ನ ಪ್ರ ಶಂಸಿಸಲು ಮತು್ತ ಎಪ ್ರ ದೀತನ
ಆರೋಗ್ಯ ಮತು್ತ
ೕಜನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಸಭೆಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲು ಬರೆದನು (2:19-30)
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ಮತು್ತ ೌಲನು ತನ್ನ ಬಗೆಗಿನ ಅವರ ಾಳಜಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವರು ನೀಡಿದ
(4:10-20) ಕೃ ತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ಬರೆದನು.

ಾನಗಳಿಗೆ

ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಸಂತೋಷಭರಿತ ಾದ ಜೀವನ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ವಂದನೆ — 1:1-2
2. ೌಲನ ಪರಿಸಿ್ಥತಿ ಮತು್ತ ಸಭೆಗೆ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹ — 1:3-2:30
3. ದುಬೋರ್ಧನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು — 3:1-4:1
4. ಅಂತಿಮ ಪ್ರ ಬೋಧನೆಗಳು — 4:2-9
5. ಕೃ ತಜ್ಞತೆಗಳು — 4:10-20
6. ಅಂತಿಮ ವಂದನೆಗಳು — 4:21-23
ಪೀಠಿಕೆ
ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಾಸ ಾದ ೌಲ ಮತು್ತ ತಿ ಥೆಯರು, ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯದಲಿ್ಲ ಕಿ್ರ ಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ *ದೇವಜನ ಾಗಿರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವರೊಂದಿಗಿರುವ
†ಸ ಾಧ್ಯ ಕ್ಷರಿಗೂ
ಾಗೂ ‡ಸ ಾಸೇವಕರಿಗೂ ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ, 2 ನಮ್ಮ
ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ, ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃ ಪೆಯೂ,
ಾಂತಿಯೂ ಲಭಿಸಲಿ.
1

ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯೂ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗಳೂ
3-4 § ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾಗೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ,
ಾನು ನಿಮ ಾಗಿ ದೇವರನು್ನ
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ
5 ನೀವು
ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ದಲಿನಿಂದ
*
ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಸು ಾ ಾರ್ಪ್ರ ಚಾರದಲಿ್ಲ ಸಹ ಾರಿಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು †ನನ್ನ
6 ಈ ಒಳೆ್ಳಯ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ದೇವರಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಾತನು ಅದನು್ನ ನಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಬರುವ ದಿನದೊಳ ಾಗಿ
‡ಪೂಣರ್ತೆಗೆ ತರುವನೆಂದು ನನಗೆ ಭರವಸವುಂಟು. 7 ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಕುರಿತು ನನಗೆ
ಹೀಗನಿ್ನ ಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೇ ಸರಿ. § ಾನು ಬಂಧನದಲಿ್ಲರು ಾಗಲೂ, *ಸು ಾತೆರ್ಯ
ಕುರಿ ಾದ ಾದ-ಪ್ರ ತಿ ಾದಗಳಲಿ್ಲಯು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯಲಿ್ಲ
ಾಲು ಾರ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು †ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನನ್ನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 8 ಕಿ್ರ ಸ್ತ
ಯೇಸುವಿಗಿರುವಂಥ ಕನಿಕರದಿಂದ ‡ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷೊ್ಟೕ ಹಂಬಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
§ಇದಕೆ್ಕ ದೇವರೇ ಾ . 9 ಮತು್ತ *ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಇನೂ್ನ ಅಧಿಕ ಾಗಿ ಹೆಚು್ಚ ಾ್ತ
†ಪೂಣರ್
ಾನ ವಿವೇಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕೆಂದು
ಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
10
‡
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಹೀಗೆ ಉತ್ತಮ ಾಯರ್ಗಳು
ಾವವೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು
*
ತಿ

†

1:1 2 ಕೊರಿ 1:1; ಕೊಲೊ 1:2
. 3:8,12
1:5 ರೋ

4:18; 2 ತಿ

§

1:3-4 ರೋ

ಾ. 1:8

‡

1:1 ಅ. ಕೃ. 20:28; 1 ತಿ

ಾ. 1:9; ಎಫೆ 1:16

*

1:6 ಕೀತರ್ 138:8; 1 ಥೆಸ. 5:24

. 2:9; ಎಫೆ 3:1

1:11; 1 ಥೆಸ. 3:6; 2 ತಿ

†

. 1:4

*

1:7 ವ. 16

§

1:8 ರೋ

†

. 3:1-7; ತೀತ. 1:6-9

‡

1:1 1

1:5 ಫಿಲಿ. 2:12; 4:15; ಅ. ಕೃ. 16:12-40

§

1:7 ಅ. ಕೃ. 20:23; 26:29; ಕೊಲೊ

1:7 2 ಕೊರಿ 7:3

ಾ. 1:9; 9:1

*

‡

1:8 ಫಿಲಿ. 4:1; ರೋ

ಾ.

1:9 1 ಥೆಸ. 3:12; 2 ಥೆಸ. 1:3
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ವಿವೇಚಿಸುವವ ಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ
ಾಗೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಬರುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು
§ಸರಳ ಾಗಿಯೂ, ನಿಮರ್ಲ ಾಗಿಯೂ, 11 ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿರುವ
*ನೀತಿಯೆಂಬ ಫಲದಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕೆಂದು †ದೇವರಿಗೆ
ಘನತೆಯನೂ್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರ ವನೂ್ನ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ಸು ಾತೆರ್ಯ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ
ಸಹೋದರರೇ, ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿರುವಂಥವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸು ಾತೆರ್ಯ
ಪ್ರ ಾರಣೆಗೆ ಸ ಾಯ ಾಯಿತೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
13 ‡ಹೇಗೆಂದರೆ ನನ್ನ ಸೆರೆ ಾಸವು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಎಂದು §ಅರಮನೆಯ
ಾವಲು ಾರರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಾಗೂ
ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ತಿಳಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
14 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಜನರು ನನ್ನ ಬಂಧನದಿಂದಲೇ ಕತರ್ನಲಿ್ಲ
ಭರವಸವುಳ್ಳವ ಾಗಿ *ದೇವರ
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನಿಭರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ
15 †ಕೆಲವರು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟು್ಟ ಭೇದ
ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಧೈ ಯರ್ಹೊಂದಿ ಾ್ದರೆ.
12

ಹುಟಿ್ಟ ಸಬೇಕೆಂಬ ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಒಳೆ್ಳಯ
ಾವದಿಂದ
16
‡
ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಪ್ರ ಚುರಪಡಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಇವರಂತೂ ಾನು ಸು ಾತೆರ್ಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಉತ್ತರ ಹೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇಲಿ್ಲ
ಾಕಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದು ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ
17 ಆ ಬೇರೆ ತರದವ ಾದರೋ
ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಾನು ಬೇಡಿಯಿಂದ
ಬಂಧಿತ ಾಗಿರು ಾಗಲೂ ನನಗೆ ಸಂಕಟವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಬೇಕೆಂದು
ೕಚಿಸಿ,
§
ಾ್ರ ಾಣಿಕವಲ್ಲದ
ಾ್ವಥರ್ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ
ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸು ಾ್ತರೆ.
18 ಹೇ ಾದರೇನು?
ಾವ ರೀತಿಯಿಂ ಾದರೂ ಸರಿಯೇ ಕಪಟದಿಂ ಾಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಸತ್ಯ ದಿಂ ಾಗಲಿ ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವುದುಂಟು, ಇದಕೆ್ಕ
ಾನು
ಸಂತೋಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಮುಂದೆಯೂ ಸಂತೋಷಿಸುವೆನು. 19
ಾಕೆಂದರೆ *ನಿಮ್ಮ
ವಿ ಾಪನೆಯಿಂದಲೂ ಮತು್ತ †ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಆತ್ಮ ನ ಸ ಾಯದಿಂದಲೂ ಇದು
ನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಾಗುವುದೆಂದು ಬಲೆ್ಲ ನು. 20 ಹೇಗೆಂದರೆ ‡ ಾನು
ಾವ ವಿಷಯದ ಾ್ಲದರೂ ಾಚಿಕೆಪಡದೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ತುಂ ಾ
ಧೈ ಯರ್ದಿಂದಿರುವುದರಿಂದ §ಬದುಕಿದರೂ ಸರಿಯೇ ಅಥ ಾ ಸತ್ತರೂ ಸರಿಯೇ
*ನನ್ನ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಬಹು
ಅಭಿ ಾಷೆ ಾಗಿದೆ, ಾಗೆಯೇ ಆಗುವುದೆಂಬ ಭರವಸೆವುಂಟು. 21 †ನನಗಂತೂ
22 ಶರೀರದಲಿ್ಲಯೇ
ಬದುಕುವುದೆಂದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೇ,
ಾಯುವುದು
ಾಭವೇ.
ಬದುಕಬೇ ಾದ್ದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಾಡಿ ಫಲಹೊಂದಲು ನನಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು.
ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ಾನು
ಾವುದ ಾ್ನರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನು್ನವುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು.
23 ‡ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ, §ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು *ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ತೆಯಲಿ್ಲರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಭಿ ಾಷೆ, ಅದು ಅತು್ಯ ತ್ತಮ ಾಗಿದೆ. 24 ಆದರೆ
§
‡

1:10 1 ಥೆಸ. 3:13; 5:23

1:13 ಲೂಕ 21:13

*

1:11 ಕೊಲೊ 1:6,10;

ಾಕೋಬ 3:18

1:13 ಅ. ಕೃ. 28:30,31; 2 ಕೊರಿ 2:9

*

†

1:11 ಎಫೆ 1:12,14

1:14 ಅ. ಕೃ. 4:31

†

1:15

§ 1:17 ಫಿಲಿ. 2:3; ಾಕೋಬ 3:14 * 1:19 2 ಕೊರಿ 1:11
† 1:19 ಅ. ಕೃ. 16:7; ಗ ಾ. 3:5 ‡ 1:20 ರೋ ಾ. 5:5; 2 ತಿ . 2:15 § 1:20 ರೋ ಾ.
14:8 * 1:20 1 ಕೊರಿ 6:20 † 1:21 ಗ ಾ. 2:20 ‡ 1:23 2 ಕೊರಿ 5:8 § 1:23 2 ತಿ .
2 ಕೊರಿ 11:13

‡

§

1:16 ವ. 7
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ಾನಿನೂ್ನ ಶರೀರದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬಹು
25 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಯೂ
ಅವಶ್ಯಕ ಾಗಿದೆ.
†ಆನಂದವೂ ಉಂಟಾಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಾನು ಜೀವದಿಂದುಳಿದು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವೆನೆಂದು ದೃ ಢ ಾಗಿ ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ. 26 ಹೀಗೆ ಾನು ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವುದರಿಂದ ‡ನೀವು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಉ ಾ್ಲಸಪಡುವುದಕೆ್ಕ
ನನಿ್ನಂದ ಅಧಿಕ ಆಸ್ಪದವಿರುವುದು.

ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರು ಸು ಾತೆರ್ಗೆ
ೕಗ್ಯ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಬೋಧನೆ
§ಹೇಗೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸು ಾತೆರ್ಗೆ
ೕಗ್ಯ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಗ ಾನು
ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೋಡಿದರೂ ಸರಿಯೇ, ದೂರದಲಿ್ಲದು್ದ ನಿಮ್ಮ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ
ಕೇಳಿದರೂ ಸರಿಯೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ
ಾವ ವಿಷಯದ ಾ್ಲದರೂ
ಹೆದರದೆ ಏಕಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ* ದೃ ಢ ಾಗಿ ನಿಂತು ಸು ಾತೆರ್ಯಲಿ್ಲಟ ್ಟ ನಂಬಿಕೆಗೋಸ್ಕರ
†ಐಕಮತ್ಯ ದಿಂದ ಹೋ ಾಡುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು
ಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು.
27

ನೀವು ಹೀಗಿರುವುದು ವಿರೋಧಿಗಳ ಾಶನಕೂ್ಕ, ‡ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಒಂದು
ಗುರು ಾಗಿದೆ. ಅದು ದೇವರಿಂ ಾದ ಮುನೂ್ಸಚನೆ ಾಗಿದೆ. 29 ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೇಲೆ
ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದು
ಾತ್ರ ವಲ್ಲ §ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ
ಾಧೆಯನ್ನ ನುಭವಿಸುವುದು
30
ನಿಮಗೆ ವರ ಾಗಿ ದೊರಕಿದೆ.
ಹೀಗೆ ನೀವು *ನನ್ನಲಿ್ಲ ಕಂಡಂಥ ಮತು್ತ ಈಗ ನನ್ನ
†
ಕುರಿ ಾಗಿ ಕೇಳುವಂಥ ಅದೇ ಹೋ ಾಟವು ನಿಮಗೂ ಉಂಟು.
28

2

ಯೇಸುವಿನ ದೀನತೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು
1 ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹ, ಪಿ್ರ ೕತಿಯ ಾಂತ್ವನ, *ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ತೆ,
2 ನೀವೆಲ್ಲರು
† ಾರುಣ್ಯ ದ ಾರಸಗಳು ಉಂಟಾಗುವು ಾದರೆ,
‡ಒಂದೇ
ಮನಸು್ಸವುಳ್ಳವ ಾಗಿ, ಒಂದೇ ಪಿ್ರ ೕತಿಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ, ಅನೊ್ಯ ೕನ್ಯ ಾವವುಳ್ಳವ ಾಗಿ
§ನನ್ನ
ಾಗೂ
ಒಂದೇ
ಗುರಿಯಿಟು್ಟಕೊಂಡವ ಾಗಿ
ಸಂತೋಷವನು್ನ
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಡಿರಿ. 3 * ಾ್ವಥರ್ದಿಂ ಾಗಲಿ, †ಒಣ ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂ ಾಗಲಿ ಾವುದನೂ್ನ
ಾಡದೆ, ‡ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ದೀನ ಾವದಿಂದ ಮತೊ್ತಬ್ಬರನು್ನ ತನಗಿಂತಲೂ
ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠರೆಂದು ಎಣಿಸಲಿ. 4 §ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ಸ್ವಹಿತವನು್ನ
ಾತ್ರ ನೋಡದೆ
ಪರಹಿತವನು್ನ ಸಹ ನೋಡಲಿ. 5 *ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲದ್ದಂಥ ಮನಸು್ಸ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ
ಇರಲಿ.
6 ಆತನು †ದೇವಸ್ವರೂಪ ಾಗಿದ್ದರೂ,
ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸ ಾನ ಾಗಿರುವನೆಂಬ ಅಮೂಲ್ಯ
†
†

‡ 1:26 2 ಕೊರಿ 1:14 § 1:27 ಎಫೆ 4:1 * 1:27 1 ಕೊರಿ 16:13
‡
§ 1:29 ಮ ಾ್ತ 5:12; ಅ. ಕೃ. 14:22 * 1:30
1:27 ಫಿಲಿ. 2:2
1:28 ಅ. ಕೃ. 14:22
† 1:30 ಕೊಲೊ 1:29; 2:1 * 2:1 ಅ. ಕೃ. 15:2 † 2:1 ಕೊಲೊ 3:12
ಅ. ಕೃ. 16:19-40
‡ 2:2 ರೋ ಾ. 12:16 § 2:2
ೕ ಾ 3:29; 15:11 * 2:3 ಫಿಲಿ. 1:17 † 2:3 ಗ ಾ
‡
5:26
2:3 ಎಫೆ 4:2; 5:21; ರೋ ಾ. 12:10 § 2:4 ರೋ ಾ. 15:2 * 2:5 ರೋ ಾ.
†
15:3
2:6
ೕ ಾ 5:18; 10:33
1:25 ರೋ

ಾ. 15:13

ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ 2:7

432

ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ 2:17

ಪದವಿಯನು್ನ ಬಿಡಲೊಲೆ್ಲ ನು ಎಂದೆಣಿಸದೆ,
ಾಡಿಕೊಂಡು
§ ಾಸನ ರೂಪವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
*ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಸಮ ಾದನು.
ಮನುಷ ್ಯ ಾ ಾರದಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.
8 ಆತನು ತನ್ನ ನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು †ಮರಣವನು್ನ ‡ಅಂದರೆ

7 ‡ತನ್ನ ನು್ನ ಬರಿದು

ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವ ಾ್ನದರೂ ಹೊಂದುವಷು್ಟ ವಿಧೇಯ ಾದನು.
ಾರಣದಿಂದ *ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಅತು್ಯ ನ ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಏರಿಸಿ,
†ಎ ಾ್ಲ ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ಹೆಸರನು್ನ ಆತನಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
10 ಆದ್ದರಿಂದ ‡ಸ್ವ ಗರ್ ಮತ್ಯ ರ್ ಾ ಾಳಗಳಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರೂ
9 §ಈ

§ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ

ಣ ಾಲೂರಿ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ,
ಾದ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಾಗಿ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಾಲಿಗೆಯು
*
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಕತರ್ನೆಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡುವುದು.

11 ತಂದೆ

ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಂತೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವುದು
ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯರೇ, †ನೀವು ನನ್ನ
ಾತನು್ನ
ಾ ಾಗಲೂ
ಅನುಸರಿಸಿದಂತೆ ಈಗಲೂ ಅನುಸರಿಸಿರಿ.
ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರು ಾಗ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ,
ಾನಿಲ್ಲದಿರು ಾಗಲೂ ಬಹು ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಮನೋಭೀತಿಯಿಂದ ನಡುಗುವವ ಾಗಿ
13
ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ
ಾಧಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಾಕೆಂದರೆ ‡ದೇವರೇ
§
ತನ್ನ
ಸುಚಿತ್ತವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಉದೆ್ದೕಶವನೂ್ನ ಮತು್ತ
14 ಗೊಣಗುಟ್ಟದೆಯೂ,
ಪ್ರ ಯತ್ನವನೂ್ನ ಉಂಟು ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ವಿ ಾದಗಳಿಲ್ಲದೆಯೂ ಎಲ್ಲವನು್ನ
ಾಡಿರಿ. 15 ಹೀಗೆ ನೀವು ನಿದೋರ್ಷಿಗಳೂ
ಾಗೂ ಯ ಾಥರ್ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರೂ ಆಗಿದು್ದ *ವಕ್ರ ಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳ ಮೂಖರ್ ಜಾತಿಯ
ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ †ದೇವರ ನಿಷ ್ಕಳಂಕ ಾದ ಮಕ್ಕ ಾಗಿರುವಿರಿ. 16 ಇವರೊಳಗೆ ನೀವು
12

ಸವರ್ರಿಗೂ ‡ಜೀವ ಾಯಕ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವವ ಾಗಿದು್ದ, ಲೋಕದೊಳಗೆ
§ಹೊಳೆಯುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಂತೆ ಾಣಿಸುತಿ್ತೕರಿ.
ನೀವು ಹೀಗೆ ನಡೆದರೆ * ಾನು
ಸು ಾತೆರ್ ಾಗಿ ಓಡಿದ ಓಟವು ವ್ಯ ಥರ್ವಲ್ಲ, ಾನು ಪ್ರ ಾಸಪಟ್ಟದೂ್ದ ವ್ಯ ಥರ್ವಲ್ಲ
ಎಂಬ †ಹೊಗಳಿಕೆಯು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ದಿನದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದು. 17 ‡ನಿಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಯೆಂಬ ಯಜ್ಞವನು್ನ ದೇವರಿಗಪಿರ್ಸುವ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಾನೇ § ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಾಗಿ
‡
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ೕ ಾ 10:18; ರೋ
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ಅಪಿರ್ತ ಾಗಬೇ ಾದರೂ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವೇ, ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಸಂತೋಷ
ಪಡುತೆ್ತೕನೆ. 18 ಾಗೆಯೇ ನೀವೂ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ, ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ.
ಎಪ ್ರ ದೀತನೂ್ನ ತಿ ಥೆಯನೂ್ನ
ಆದರೆ ಾನು *ತಿ ಥೆಯನನು್ನ ಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು
ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಿರೀ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನ ಮು ಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ತಿಳಿದು ಾನೂ ಆದರಣೆ ಹೊಂದಿದೆನು. 20 †ಅವನ ಾಗೆ ನಿಮ್ಮ
ೕಗ ೕಮವನು್ನ
ಕುರಿತು ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವವರು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬೇರೆ
ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
21 ‡ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವ ಾಯರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಡು ಾ್ತರೆಯೇ ಹೊರತು ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಾಯರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಡುವುದಿಲ್ಲ. 22 ಆದರೆ ತಿ ಥೆಯನ
ೕಗ್ಯ ತೆಯನು್ನ
ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. §ಮಗನು ತಂದೆಗೆ ಹೇಗೋ * ಾಗೆಯೇ ಅವನು ನನ್ನ
19

ತೆಯಲಿ್ಲ ಸು ಾ ಾರ್ಪ್ರ ಚಾರ ಾ್ಕಗಿ ಸೇವೆ ಾಡಿದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತು್ತಂಟು.
ನನ್ನ ವಿಷಯವು ಹೇ ಾಗುವುದೋ ಅದನು್ನ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಅವನನೆ್ನೕ
ಕಳುಹಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ. 24 †ಇದಲ್ಲದೆ ಾನು ಸಹ ಬೇಗನೆ ಬರುವೆನೆಂದು
ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ದೃ ಢ ಾಗಿ ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ.
25 ‡ನನ್ನ ಕೊರತೆಯನು್ನ ನೀಗುವುದಕೆ್ಕ ನೀವು ಕಳುಹಿಸಿದಂಥ, ನನ್ನ ಸಹೋದರನೂ,
23 ಆದ್ದರಿಂದ

ತೆಸೇವಕನೂ, ಸಹಸೇ ಾನಿಯೂ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಪ ್ರ ದೀತನನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯ ವೆಂದು ಾವಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 26 ಅವನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ
ಕುರಿತು ಹಂಬಲಿಸುತಿ್ತದ್ದನು ಮತು್ತ ಾನು ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ನೀವು
ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನೊಂದುಕೊಂಡನು. 27 ಅವನು ರೋಗದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ಾಯುವ
ಾಗಿದ್ದನೆಂಬುದು ನಿಜವೇ, ಆದರೆ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಕರುಣಿಸಿದನು. ಅವನನು್ನ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ದುಃಖದ ಮೇಲೆ ದುಃಖವು ಾರದಂತೆ ನನ್ನ ನೂ್ನ ಕರುಣಿಸಿದನು.
28 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ ತಿರುಗಿ ಸಂತೋಷಪಡಬೇಕೆಂತಲೂ
ನನ್ನ ದುಃಖ ಕಡಿಮೆ ಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ ಾನು ಅವನನು್ನ ಅತಿ ತವಕದಿಂದ
29-30 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ §ನೀವೇ ನನಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ
*
ಉಪಚಾರದಲಿ್ಲ ಕೊರತೆ ಾದದ್ದನು್ನ ತುಂಬುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನು ಜೀವದ ಆಸೆಯನು್ನ
ತೊರೆದು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸೇವೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಯುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದುದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವನನು್ನ
ಪೂಣರ್ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕತರ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. †ಅಂಥವರನು್ನ
ಾನ್ಯರೆಂದೆಣಿಸಿರಿ.

3
ನಿಜ ಾದ ನೀತಿ
1 ಕಡೆಯ ಾಗಿ
*ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ.
ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ,
† ದಲು ತಿಳಿಸಿದ ಅದೇ
ಾತುಗಳನು್ನ ಪುನಃ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದಕೆ್ಕ
*
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2 ‡ಆ
ನನಗೇನೂ ಬೇಸರವಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಭದ್ರ ಪಡಿಸುವವು.
ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ, §ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ. ಸುನ್ನತಿಯೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಂಗಚೆ್ಛೕದನ
ಾಡುವವರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ. 3 ನಿಜ ಾದ
ಸುನ್ನತಿಯವರು
ಾರೆಂದರೆ, *ದೇವ ಾತ್ಮ ನಿಂದ ಪೆ್ರ ೕರಿತ ಾಗಿ ಆ ಾಧಿಸುವವರೂ,
†ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಹಷರ್ಗೊಳು್ಳವವರೂ, ಶರೀರಸಂಬಂಧ ಾದವುಗಳಲಿ್ಲ
4
‡ ಾವುಗಳೇ.
§ ಾ ಾದರೋ
ಭರವಸವಿಲ್ಲದವರೂ
ಆಗಿರುವ
ಶರೀರಸಂಬಂಧ ಾದವುಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವುದಕೂ್ಕ ಆಸ್ಪದವಿದೆ.
ಬೇರೆ
ಾವ ಾದರೂ
ಶರೀರಸಂಬಂಧ ಾದವುಗಳಲಿ್ಲ
ಭರವಸವಿಡಬಹುದೆಂದು
ೕಚಿಸುವು ಾದರೆ ಾನು ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಾಗೆ
ೕಚಿಸಬಹುದು.
5 *ಹುಟಿ್ಟದ ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸುನ್ನತಿ
†
ಾಯಿತು,
ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
‡ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನನ ಕುಲದವನು,
§ಇಬಿ್ರ ಯರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ
ವಂಶದವನು,
ಇಬಿ್ರ ಯನು, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಗಳ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ * ಾನು ಫರಿ ಾಯನು,
6 †ಮ

ಾಸಕಿ್ತಯನು್ನ ನೋಡಿದರೆ ಾನು ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಸಭೆಯ ಹಿಂಸಕನು, ‡ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ
7 ಆದರೆ, §ನನಗೆ
ಹೇಳಿರುವ ನೀತಿಯನು್ನ ನೋಡಿದರೆ ಾನು ನಿದೋರ್ಷಿ.
8 ಇಷೆ್ಟೕ
ಾಭ ಾಗಿದ್ದಂಥವುಗಳನು್ನ *ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ನಷ್ಟ ವೆಂದೆಣಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, †ನನ್ನ ಕತರ್ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತಯೇಸುವನ್ನರಿಯುವುದೇ ಅತಿ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದದೆ್ದಂದು
ತಿಳಿದು ‡ ಾನು ಎಲ್ಲವನು್ನ ನಷ್ಟ ವೆಂದೆಣಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಆತನ ನಿಮಿತ್ತ
ಾನು
ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ಕಸವೆಂದೆಣಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 9 ಇದರಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಉದೆ್ದೕಶವೇನೆಂದರೆ,
ಾನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡು, §ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ
ಫಲ ಾಗಿರುವ ಸ್ವನೀತಿಯನ್ನಲ್ಲ, *ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ನಂಬುವುದರಿಂದ ದೊರಕುವಂಥ
ಅಂದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೇಲಣ ನಂಬಿಕೆಯ ಆ ಾರದಿಂದ ದೇವರು ಕೊಡುವಂಥ
ನೀತಿಯನೆ್ನೕ ಹೊಂದಿ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲರುವವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ. 10 †ಆತನನೂ್ನ ‡ಆತನ
ಪುನರು ಾ್ಥನದಲಿ್ಲರುವ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ, §ಆತನ
ಾಧೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿರುವ
ಪದವಿಯನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆತನ ಮರಣದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆತನಂತೆ
ರೂ ಾಂತರಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಬಯಕೆ ಾಗಿದೆ. 11 ಹೀ ಾದರೆ *ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗುವ ಪುನರು ಾ್ಥನದ ಅನುಭವ ನನಗೂ ಆದೀತು.
ಬಿರುದಿ ಾಗಿ ಓಟ
ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಾನಿದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಪಡಕೊಂಡು †ಪರಿಪೂಣರ್ತೆಗೆ ಬಂದವನೆಂದು
ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾನು
ಾವುದನು್ನ ಹೊಂದುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವು
12

‡
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ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನೋ ಅದನು್ನ ಹೊಂದುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸು ಾ್ತ
ಇದೆ್ದೕನೆ. 13 ಸಹೋದರರೇ, ಾನಂತೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡವನೆಂದು ನನ್ನ ನು್ನ ಈ
ವರೆಗೂ ಎಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು, ಾನು ‡ಹಿಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಟು್ಟ ಮುಂದಿನವುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಎದೆಬೊಗಿ್ಗದವ ಾಗಿ,
14 ದೇವರು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ §ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟರುವ
*ಬಿರುದನು್ನ ಹೊಂದುವ ಗುರಿಯನು್ನ ತಲುಪಲೆಂದು ಓಡು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ. 15 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
†ಪ್ರ ವೀಣ ಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇದೇ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ. ಮತು್ತ
ಾವು ಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಅದನು್ನ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವನು. 16 ಅಂತೂ, ‡ ಾವು
ಾವ
ಸೂತ್ರ ವನ್ನ ನುಸರಿಸಿ ಇಲಿ್ಲಯ ವರೆಗೆ ಬಂದೆ ೕ ಅದನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆ
ೕಣ.
17 ಸಹೋದರರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸೇರಿ §ನನ್ನ ನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿರಿ
ಮತು್ತ ಾವು ತೋರಿಸಿದ
ಾದರಿಯ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವವರನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ
ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 18
ಾಕೆಂದರೆ *ಅನೇಕರು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ವಿರೋಧಿಗ ಾಗಿ
ನಡೆಯು ಾ್ತರೆ. ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಾರಿ ಹೇಳಿದೆನು, ಈಗಲೂ
19 ‡ ಾಶನವೇ ಅವರ ಅಂ ಾ್ಯ ವಸೆ್ಥ, ಹೊಟೆ್ಟಯೇ
†ಅಳು ಾ್ತ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವರ ದೇವರು, § ಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಅವರಿಗೆ ಘನತೆ,
*ಅವರು ಪ್ರ ಪಂಚದ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುವವರು. 20 † ಾ ಾದರೋ
ಪರಲೋಕದ ಪ್ರ ಜೆಗಳು, ‡ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಅಲಿ್ಲಂದಲೇ ರಕ್ಷಕ ಾಗಿ
21 ಆತನು §ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ತನಗೆ
ಬರುವುದನು್ನ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕವೆ.
ಅಧೀನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾಗುವ *ಪ ಾಕ್ರ ಮವನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ †ದೀ ಾವಸೆ್ಥಯುಳ್ಳ
ನಮ್ಮ ದೇಹವನು್ನ ‡ಪ್ರ ಾವವುಳ್ಳ ತನ್ನ ದೇಹದಂತೆ ರೂ ಾಂತರಪಡಿಸುವನು.

4

1

ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ ಅತಿ ಪಿ್ರ ಯರೇ, ಾಗೂ ಆಪ್ತರೇ, ನನಗೆ
*ಸಂತೋಷವೂ ಕಿರೀಟವೂ ಆಗಿರುವವರೇ, ಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕತರ್ನಲಿ್ಲ †ದೃ ಢ ಾಗಿ
ನಿಲಿ್ಲರಿ, ಪಿ್ರ ಯರೇ.
ಉತೆ್ತೕಜನದ ಾತುಗಳು
ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ‡ಒಂದೇ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ ಎಂದು ಯು ದ್ಯಳನೂ್ನ ಾಗೂ
3 ನನ್ನ ನಿಜ ಾದ
ಸಂತುಕೆಯನೂ್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ತೆ ಸೇವಕನೇ, ಆ
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರಿಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನ ನೂ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ಕೆ್ಲೕಮೆನ್್ಸ
2

‡
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ಮುಂ ಾದ ನನ್ನ
ತೆಕೆಲಸದವರ ಸಹಿತ ಾಗಿ ನನ್ನ
ತೆ ಸು ಾತೆರ್ಗೋಸ್ಕರ
§
ಪ್ರ ಾಸಪಟ್ಟ ವರು. ಅವರವರ ಹೆಸರುಗಳು ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬರೆದಿವೆ.
4 *
ಾ ಾಗಲೂ ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ, ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ ಎಂದು
5 ನಿಮ್ಮ ಸೈ ರಣೆಯು ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಲಿ,
ಪುನಃ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
6 ‡
†ಕತರ್ನು ಹತಿ್ತರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾವ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿಯೂ ಚಿಂತೆ ಾಡದೆ
§ಸವರ್ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯನೂ್ನ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ವಿ ಾಪನೆಗಳನೂ್ನ
ಾಡು ಾ್ತ ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಕತರ್ನಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರಿ.
7 *ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಗ್ರ ಹಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರುವ †ದೇವರ ಾಂತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳನೂ್ನ,

ೕಚನೆಗಳನೂ್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವುದು.
ಕಡೆಯ ಾಗಿ,
ಸಹೋದರರೇ,
ಾವುದು ಸತ್ಯ ವೂ,
ಾನ್ಯ ವೂ,
ಾ್ಯಯವೂ, ಶುದ್ಧವೂ, ಪಿ್ರ ೕತಿಕರವೂ, ಮನೋಹರವೂ ಆಗಿದೆ
ೕ,
ಾವುದು
ಸದು್ಗಣ ಾಗಿದೆ
ೕ,
ಾವುದು ಕೀತಿರ್ಗೆ
ೕಗ್ಯ ೕ, ಅವೆಲ್ಲವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಚಿಂತಿಸುವವ ಾಗಿರಿ. 9 ‡ನೀವು
ಾವುದನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ಕಲಿತು ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರೋ,
§
ಮತು್ತ
ಾವುದನು್ನ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಕೇಳಿ ಕಂಡಿರುವಿರೋ ಅದನೆ್ನೕ ಾಡು ಾ್ತ ಬನಿ್ನರಿ. ಹೀಗೆ
ಾಡಿದರೆ * ಾಂತಿ ಾಯಕ ಾದ ದೇವರು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರುವನು.
8

ಅವರು ಾನ ಾ್ಕಗಿ ಕೃ ತಜ್ಞತೆ
†ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗಿರುವ ಾಳಜಿಯು ಇಷು್ಟ ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ
ಚಿಗುರಿದಕೆ್ಕ ಾನು ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇಂಥ
ೕಚನೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಈ
ದಲೇ ಇದಿ್ದದ್ದರೂ, ಸ ಾಯ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾದ ಸಂದಭರ್ ಒದಗಿ
ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. 11 ನನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿ ಾನು ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ, ಾನಂತೂ ಇದ್ದ
ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ‡ಸಂತೃ ಪ್ತ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 12 ಬಡವ ಾಗಿರಲೂ
10

ಬಲೆ್ಲ ನು, ಸಮೃ ದಿ್ಧಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಲೂ ಬಲೆ್ಲ ನು.
ಾನು ತೃ ಪ್ತ ಾಗಿದ್ದರೂ,
§ಹಸಿದವ ಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಮೃ ದಿ್ಧಯುಳ್ಳವ ಾದರೂ, *ಕೊರತೆಯುಳ್ಳವ ಾದರೂ ಾವ
ತರದ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲರುವವ ಾದರೂ ಅದರ ಗುಟು್ಟ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 13 †ನನ್ನ ನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸುವವನ ಮು ಾಂತರ ಾನು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
14 ಹೀಗಿದ್ದರೂ ‡ನೀವು ನನ್ನ ಸಂಕಟದಲಿ್ಲ ಸಹ ಾಗಿಗ ಾಗಿದ್ದದು್ದ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯಿತು.
15 ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರೇ,
ಾನು
ಾ್ರರಂಭದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾರಿ,
ಮಕೆದೋನ್ಯ ದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋ ಾಗ §ಕೊಡುವ, ಕೊಳು್ಳವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾವ ಸಭೆಯೂ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಲಿ್ಲಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ನೀವೂ
ಬಲಿ್ಲರಿ. 16 ಾನು ಥೆಸಲೋನಿಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗಲೂ ನೀವು ಒಂದೆರಡು ಾರಿ ನನ್ನ
§

*

4:3 ಲೂಕ 10:20

6:25

14:27

§ 4:6
‡ 4:9

ಾ. 16:3

*

1 ಥೆಸ. 4:1

2 ಕೊರಿ 11:9, ಫಿಲಿ. 2:30
4:11, 2 ಕೊರಿ 11:27

‡

4:4 ಫಿಲಿ. 3:1

4:14 ಫಿಲಿ. 1:7

§

*

‡

†

4:5 1 ಕೊರಿ 16:23,

4:7 ಎಫೆ 3:19

§

†

*

4:9 ಫಿಲಿ. 3:17

4:11 1 ತಿ

ಾಕೋಬ. 5:8

4:9 ಫಿಲಿ. 4:7, ರೋ

. 6:6-8, 2 ಕೊರಿ 9:8, ಇಬಿ್ರ. 13:5

4:12 2 ಕೊರಿ 11:9

4:15 2 ಕೊರಿ 11:8-9

†

‡

4:6 ಮ ಾ್ತ

4:7 ವ. 9, ಯೆ ಾ 26:3, ಕೊಲೊ 3:15,
ಾ. 15:33

§

†

ೕ ಾ
4:10

4:12 1 ಕೊರಿ

4:13 2 ಕೊರಿ 12:9, ಎಫೆ 3:16, 1 ತಿ

. 1:12
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ಕೊರತೆಯನು್ನ ನೀಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸ ಾಯವನು್ನ ಕೊಟು್ಟಕಳುಹಿಸಿದಿರ ಾ್ಲ. 17 * ಾನು
ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾನವನು್ನ ಅಪೇ ಸುವುದಿಲ್ಲ, †ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಸಮೃ ದಿ್ಧಯುಂಟಾಗುವ
ಫಲವನೆ್ನೕ ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. 18 ಬೇ ಾದದೆ್ದ ಾ್ಲ ನನಗುಂಟು, ಸಮೃ ದಿ್ಧಹೊಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
‡ಎಪ ್ರ ದೀತನ ಕೈ ಯಿಂದ ನೀವು ಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ ನನಗೆ ತಲುಪ ಾಗಿ
ಾನು ತುಂಬಿತುಳುಕಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅದು ದೇವರಿಗೆ §ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದದು್ದ,
*ಸುಗಂಧ ಾಸನೆಯೇ, ಇಷ್ಟ ಯಜ್ಞವೇ. 19 †ನನ್ನ ದೇವರು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ
ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪ್ರ ಾವದ ‡ಐಶ್ವಯರ್ಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಕೊರತೆಗಳನೂ್ನ
20
§
ನೀಗಿಸುವನು.
ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ

ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.
ವಂದನೆಗಳು
21 ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ಭಕ್ತರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಯನು್ನ ಹೇಳಿರಿ.
*ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸಹೋದರರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ವಂದಿಸು ಾ್ತರೆ. 22 †ಇಲಿ್ಲರುವ
ದೇವಜನರೆಲ್ಲರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ವಂದಿಸು ಾ್ತರೆ.
ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ಕೈ ಸರನ ಅರಮನೆಗೆ
ಸೇರಿದವರು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
23 ‡ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಕೃ ಪೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ದೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ.

*
*

† 4:17 ರೋ ಾ. 1:13 ‡ 4:18 ಫಿಲಿ. 2:25 § 4:18 ಇಬಿ್ರ. 13:16
4:18 ಆದಿ 8:21 † 4:19 ಕೀತರ್ 23:1, 2 ಕೊರಿ 9:8 ‡ 4:19 ರೋ ಾ. 2:4, 9:23, 10:12,
§ 4:20 ಗ ಾ. 1:5, ರೋ ಾ. 11:36 * 4:21 ಗ ಾ. 1:2 † 4:22 2 ಕೊರಿ
ಎಫೆ 1:7,18,
‡
13:13
4:23 ರೋ ಾ. 16:20
4:17 2 ಕೊರಿ 9:5
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ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ
ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯು ೌಲನ ಯ ಾಥರ್ ಾದ ಪತಿ್ರಕೆ ಾಗಿದೆ (1:1). ಆದಿ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ,
ಗ್ರಂಥಕತರ್ನ ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ಗ
ಾತ ಾಡುವ ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ೌಲನಿಗೆ ಸೇರಿದು್ದ
ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸಭೆಯು ೌಲನಿಂದ ಾ್ಥಪಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ.
ೌಲನ
ತೆಕೆಲಸದವರು, ಾ್ರ ಯಶಃ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಎಪಫ್ರ ನೆಂಬವನು
ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯಲಿ್ಲ
ದಲು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿರಬಹುದು (4:12,13). ಸುಳು್ಳ
ಬೋಧಕರು ಅನ್ಯ ಾದ, ಹೊಸ ಾದ ಸಿ ಾ್ಧಂತದೊಂದಿಗೆ ಕೊಲೊಸೆ್ಸ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು.
ಅವರು ಅನ್ಯ ಧಮರ್ದ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಧಮರ್ದ ತತ್ತ ್ವ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತತ ್ವದೊಂದಿಗೆ
ಬೆರಕೆ ಾಡಿದರು. ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ ಮೇ ಾಗಿರುವನೆಂದು ತೋರಿಸುವ
ಮೂಲಕ ೌಲನು ಈ ಸುಳು್ಳ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದನು. ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ
ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಕೇಂದಿ್ರ ತ
ಪತಿ್ರಕೆಯೆಂದು ಕರೆಯ ಾಗುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ
ಶಿರ ಾ್ಸ ಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 60 ರಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
ರೋ ಾಪುರದಲಿ್ಲ ನ ಆತನ
ದಲನೆಯ ಸೆರೆ ಾಸದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಇದನು್ನ ಬರೆದಿರಬಹುದು.

ೌಲನು

ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ೌಲನು ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗೆ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿ
ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ, “ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯಲಿ್ಲರುವ ದೇವಜನರಿಗೆ ಾಗು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ
ಸಹೋದರರಿಗೆ” (1:1-2), ಎಫೆಸದಿಂದ ನೂರು ಮೈ ಲುಗಳಷು್ಟ ದೂರದಲಿ್ಲರುವ
ಒಳ ಾಡಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅಂದರೆ ಲಿಕಸ್ ಕಣಿವೆಯ ಮಧ್ಯ ಾಗದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಭೆ. ಅ ಸ್ತಲನು ಈ
ಸಭೆಗೆ ಭೇಟಿನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ (1:4; 2:1).
ಉದೆ್ದೕಶ
ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯಲಿ್ಲ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಅ ಾಯ ಾರಿ ದುಪರ್ದೇಶದ ಬಗೆ್ಗ ಸಲಹೆ
ನೀಡಲು, ಸವರ್ ಸೃ ಷಿ ್ಟಯ ಮೇಲಿರುವ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸಂಪೂಣರ್, ನೇರ ಮತು್ತ
ನಿರಂತರ ಾದ ಪರ ಾಧಿಪತ್ಯ ವನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ದುಪರ್ದೇಶದ
ಸಮಸೆ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು (1:15; 3:4), ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ಾ್ಲ ಸ ೕರ್ನ್ನತನು ಎಂಬ
ದೃ ಷಿ ್ಟಕೋನದೊಟಿ್ಟ ಗೆ ಜೀವನವನು್ನ ನಡೆಸುವುದಕೆ್ಕ ತನ್ನ ಓದುಗರನು್ನ ಉತೆ್ತೕಜಿಸಲು
(3:5; 4:6) ಮತು್ತ ಸಭೆಯವರು ತಮ್ಮ ಕ್ರ ಮಬದ್ಧ ಾದ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಜೀವನವನು್ನ
ನಡೆಸುವುದಕೆ್ಕ ಾಗೆಯೇ ಸುಳು್ಳ ಬೋಧಕರ ಬೆದರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ತಮ್ಮ ಸಿ್ಥರತೆಯನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಿಸಲು ೌಲನು ಇದನು್ನ ಬರೆದನು
(2:2-5).
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ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಪರ ಾಧಿಪತ್ಯ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ೌಲನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತು್ತ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ — 1:1-14
2. ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ವ್ಯಕಿ್ತತ ್ವದ ಕುರಿತು ೌಲನ ಸಿ ಾ್ಧಂತ — 1:15-23
3. ದೇವರ
ೕಜನೆ ಮತು್ತ ಉದೆ್ದೕಶಗಳಲಿ್ಲ ೌಲನ ಾಗ — 1:24-2:5
4. ಸುಳು್ಳ ಬೋಧನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ — 2:6-15
5. ಧಮರ್ದೊ್ರ ೕಹಿಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ
ಡು್ಡವ ೌಲನ ಪ್ರ ತಿಭಟನೆ — 2:16-3:4
6. ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ಹೊಸ ಮನುಷ ್ಯ ನ ವಿವರಣೆ — 3:5-25
7. ಪ್ರ ಶಂಸೆ ಮತು್ತ ಅಂತಿಮ ವಂದನೆ — 4:1-18
ಪೀಠಿಕೆ
*ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ಕಿ್ರ ಸ್ತಯೇಸುವಿನ †ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿರುವ ೌಲನೂ
ಮತು್ತ ‡ಸಹೋದರ ಾದ ತಿ ಥೆಯನು, 2 ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯಲಿ್ಲರುವ §ದೇವಜನರಿಗೆ
ಾಗು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ *ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ, †ನಮ್ಮ
ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೃ ಪೆಯೂ ಮತು್ತ ಾಂತಿಯೂ ಉಂಟಾಗಲಿ.
1

ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ‡ ಾವು
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ನಮ್ಮ
ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ತಂದೆ ಾಗಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕವೆ.
4 ನೀವು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರುವ ನಂಬಿಕೆ
ಾಗು ದೇವಜನರೆಲ್ಲರಲಿ್ಲ ನೀವು
5
§ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
ಇಟಿ್ಟರುವ ಪಿ್ರ ೕತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ.
ಾದಿರಿಸಿರುವ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಕುರಿತು ಸು ಾತೆರ್ಯ ಸತ್ಯ ಾಕ್ಯ ದಿಂದ ನೀವು
ದಲೇ
6
ಕೇಳಿದಿ್ದರಿ. ನೀವು ಸತ್ಯ ದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ದಿನದಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಆ ಸು ಾತೆರ್ಯು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ *ಫಲಕೊಟ್ಟಂತೆ †ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
3

ಾಗುತಿ್ತದೆ.

ಫಲಕೊಟು್ಟ ವೃ ದಿ್ಧ

7

ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಸೇವಕನೂ,
ನಮ್ಮ ಪಿ್ರ ಯ
ತೆಸೇವಕನೂ ಆದ ‡ಎಪಫ್ರ ನಿಂದ ನೀವು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
8 §ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಪೆ ್ರ ೕರಿತ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರ ೕತಿಯ ವಿಷಯವನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದವನು ಆತನೇ.
9 ಹೀಗಿರುವುದ್ದರಿಂದ
ಈ ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರ ೕತಿಯ ಕುರಿತು
ಾವು ಕೇಳಿದ
ದಿನದಿಂದ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ * ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸದೆ, ನೀವು ಸಕಲ ಆತಿ್ಮೕಕ
ಗ್ರ ಹಿಕೆಯಿಂದಲೂ † ಾನದಿಂದಲೂ ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಕುರಿತು
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ, 10 ‡ಕತರ್ನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ನೀವು
ೕಗ್ಯ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ, §ಸಕಲ ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ *ಫಲವನು್ನ
*
§

1:1 1 ಕೊರಿ 1:1
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†ಆತನ ಮಹಿ ಾ ಶಕಿ್ತಯ
ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ‡ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಲೂ,

ಕೊಡು ಾ್ತ ದೈ ವ ಾನದಲಿ್ಲ ವೃ ದಿ್ಧ

ಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ,

11

ಪ್ರ ಾರ ಎ ಾ್ಲ
ಾಮಥ್ಯ ರ್ದಲಿ್ಲ ಬಲಹೊಂದಿ,
ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯಿಂದಲೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ, 12 ದೇವಭಕ್ತರಿ ಾಗಿ
§ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲರುವ ಾಧ್ಯ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ನಮ್ಮ ನು್ನ
ೕಗ್ಯರ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿದ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಆನಂದಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯನು್ನ
ಸಲಿ್ಲಸುವವ ಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ ದೇವರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 13 ದೇವರು ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಅಂಧ ಾರದ ಅಧಿಪತ್ಯ ದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ತನ್ನ *ಪಿ್ರ ಯ ಕು ಾರನ † ಾ ಾ್ರ ಜ ್ಯಕೆ ್ಕ
14 ‡ಈ ಕು ಾರನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ
ಸೇರಿಸಿದನು.
ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ನಮಗೆ
ವಿ

ೕಚನೆ ಾಯಿತು.
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಉತ್ಕ ೃ ಷ ್ಟತೆ
15 ಕಿ್ರ ಸ್ತನು §ಅದೃ ಶ್ಯ ಾದ ದೇವರ *ಪ್ರ ತಿರೂಪನೂ, ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ಾ್ಲ †ಜೇಷ್ಠಪುತ್ರ ನೂ
16 ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ದೃ ಶ್ಯ ಅದೃ ಶ್ಯ ಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ,
ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಸಿಂ ಾಸನಗ ಾಗಲಿ, ‡ಪ್ರ ಭುತ್ವ ಗ ಾಗಲಿ, ದೊರೆತನಗ ಾಗಲಿ, ಅಧಿ ಾರಗ ಾಗಲಿ
ಆತನಿಂದ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಲ್ಪಟ್ಟವು. §ಸವರ್ವೂ ಆತನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಾಗಿ
*ಆತನು ಎಲ್ಲಕೂ್ಕ
ದಲು ಇ ಾ್ದತನು, ಆತನಲಿ್ಲ ಸಮಸ್ತವು
ಒಂ ಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ್ದ. 18 †ಸಭೆಯೆಂಬ ದೇಹಕೆ್ಕ ಆತನು ತಲೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ,
‡ಆತನೇ ಆದಿಸಂಭೂತನು, ಎ ಾ್ಲದರಲಿ್ಲ ಆತನು
ದಲಿಗ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ
19
§
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ದಲು ಎದು್ದ ಬಂದವನು ಆತನೇ. ಏಕೆಂದರೆ *ಆತನಲಿ್ಲಯೇ
ತನ್ನ ಸವರ್ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯು
ಾಸ ಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ, 20 ಮತು್ತ ಆತನು
ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತದಿಂದ † ಾನು ಸ ಾ ಾನವನು್ನಂಟು ಾಡಿ,
‡ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ತನ್ನ ಕು ಾರನ ಮೂಲಕ ತನಗೆ
ಸಂ ಾನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರು ಇಚಿ್ಛ ಸಿದನು.
21 ಇದಲ್ಲದೆ §ನೀವು ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಅನ್ಯರು ನಿಮ್ಮ *ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಂದಲೂ
17

ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಲ್ಪಟಿ ್ಟತು.

22 ಈಗ ಾದರೋ
ದೆ್ವೕಷಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳೂ ಆಗಿದಿ್ದರಿ.
ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ †ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಾರೀರಿಕ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ಸಂ ಾನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
ದೇವರು ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ನಿದೋರ್ಷಿಗಳ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ‡ನಿರಪ ಾಧಿಗಳ ಾ್ನ ಗಿಯೂ
§ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ಹೀಗೆ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 23 *ಆ ಾಶದ ಕೆಳಗಿರುವ ಸವರ್ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಗೂ
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†ನಿರೀ ಯಿಂದ ಕದಲಿಹೋಗದಂತೆ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃ ಢ ಾಗಿರಿ ಮತು್ತ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ.
ಇದೇ ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ೌಲನೆಂಬ ಾನು ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ಸಭೆ ಾಗಿ ೌಲನ ಸೇವೆ
ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ
ಾಧೆಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೆ
‡ಕಿ್ರ ಸ್ತನ § ಾತನೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೊರತೆ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಆತನ
ಸಂತೋಷವಿದೆ.
*ಸಭೆಯೆಂಬ ದೇಹಕೋಸ್ಕರ ಾನು ನನ್ನ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
25 ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ
ೕಜನಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಾಗಿ † ಾನು
ಸಭೆಗೆ ಸೇವಕ ಾದೆನು. ‡ದೇವರು ತನ್ನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ
ಾಯರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. 26 §ಈ ರಹಸ್ಯ ಾದ ಸತ್ಯ ಾಕ್ಯ ವು ಹಿಂದಿನ
24

ಯುಗಯುಗಗಳಿಂದಲೂ, ತಲತ ಾಂತರಗಳಿಂದಲೂ ಮರೆ ಾಗಿತು್ತ, ಆದರೆ
ಈಗ ದೇವರು ಅದನು್ನ ತನ್ನ ದೇವಜನರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 27 *ಈ ಮಮರ್ದ
ಮಹಿ ಾತಿಶಯವು ಎಷೆ್ಟಂಬುದನು್ನ †ಅನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೂ ತಿಳಿಸಲಿಕೆ್ಕ ದೇವರು
ಇಚಿ್ಛ ಸಿದನು. ಈ ಮಮರ್ವು ಏನೆಂದರೆ ಮಹಿಮೆಯ ನಿರೀ ಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿರುವ
‡ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂಬುದೇ. 28 ಾವು ಆತನನು್ನ ಾರುತ್ತಲಿದೆ್ದೕವೆ, ಸಕಲರಿಗೂ
ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳು ಾ್ತ, ಸವರ್ರಿಗೂ ಪೂಣರ್ ಾನವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ, ದೇವರ ಮುಂದೆ
ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ §ಪ್ರ ವೀಣರ ಾ್ನ ಗಿ *ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 29 †ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಾಯರ್ ಾಧಿಸುವ ದೇವರ ಬಲದಿಂದ ಇದಕೊ್ಕಸ ್ಕರವೇ ಶ್ರ ಮಿಸಿ ‡ಹೋ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

2

1

ನಿಮ ಾಗಿಯೂ,
ಲ ದಿಕೀಯದವರಿ ಾಗಿಯೂ
ಾಗೂ ನನ್ನ ನು್ನ
ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ನೋಡದಿರುವವರೆಲ್ಲರಿ ಾಗಿಯೂ, 2 ಅವರ ಹೃ ದಯಗಳು
ಉತೆ್ತೕಜನಗೊಂಡು, *ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ ಒಂ ಾಗಿದು್ದ, ದೇವರ ಮಮರ್ವನು್ನ
ಅಂದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವ ಮೂಲಕ ಬರುವ ನಿಶ್ಚಯ ಾದ

ಾಗ್ಯ ವನು್ನ
ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇ .
ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೇ
ಾನು †ಎಷು್ಟ
ಪ್ರ ಾಸಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ. 3 ‡ಈ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲಯೇ ಾನ ಮತು್ತ ವಿವೇಕದ ಸವರ್ಸಂಪತು್ತ ಅಡಗಿದೆ. 4 ಾರೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ತಮ್ಮ ಮನ ಲಿಸುವ ಾತುಗಳಿಂದ
ೕಸಗೊಳಿಸದಿರಲಿ ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ
5
§
ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಶರೀರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
*
ಆತ್ಮ ನಿಂದ ನಿ ್ಮಂದಿಗಿದು್ದ ನೀವು ಕ್ರ ಮಬದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆಯುವುದನು್ನ ಮತು್ತ †ಕಿ್ರ ಸ್ತ
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃ ಢ ಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದನೂ್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನಿಜ ಾದ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡು ಾತನು
†

1:23 ಕೊಲೊ 1:5,6

4:12

*

†

‡

1:24 2 ಕೊರಿ 1:5; 2 ತಿ

1:25 ವ. 24 ನೋಡಿರಿ.

1:27 ಎಫೆ 1:18; 3:16-17

5:48

*

ಕೊಲೊ 3:14
30, 2:6-7

†

1:28 ವ. 22 ನೋಡಿರಿ.

†

§

‡

1:25 ಎಫೆ 3:2

1:27 ಕೊಲೊ 2:2

†

*

‡

1:29 ಎಫೆ 1:19

2:2 ಕೊಲೊ 1:29; 4:12

2:5 1 ಕೊರಿ 5:3

. 1:8; 2:10

‡

2:3

§

§

1:26 ಎಫೆ 3:9; ರೋ

1:27 1 ತಿ

‡

*

1:24 ಹಿಂಸೆ
. 1:1;

§

1:24 ಎಫೆ

ಾ. 16:25-26
1:28 ಮ ಾ್ತ

1:29 ಕೊಲೊ 2:1; 4:12

*

2:2

ಾ. 2:1-5; ಯೆ ಾ 11:2, 45:3; 1 ಕೊರಿ 1:24,

2:5 1 ಕೊರಿ 14:40

†

2:5 1 ಪೇತ್ರ 5:9

ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ 2:6
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ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ 2:19

‡ನೀವು ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದಂತೆಯೇ ಆತನಲಿ್ಲದ್ದವ ಾಗಿ
ಾಳಿರಿ. 7 §ಆತನಲಿ್ಲ ಬೇರೂರಿಕೊಂಡು, ಆತನಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟು್ಟ ಮತು್ತ *ನಿಮಗೆ
ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉಪದೇಶದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ
ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚ ಗಿ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುವವ ಾಗಿರಿ.
8 †
ೕಸಕರ ಾದ ಮತು್ತ ವ್ಯ ಥರ್ ಾದ ತತ್ವ ಾನ ಬೋಧನೆಯಿಂದ
ಾರೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ.
ಇವುಗಳು
‡ಮನುಷ ್ಯರ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ § ಾ್ರ ಪಂಚಿಕ ಮೂಲ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳೇ ಹೊರತು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗಲ್ಲ. 9 ದೇವರ ಸವರ್ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯು
*ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ದೇಹದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದೆ, 10 †ಆತನು ಎ ಾ್ಲ ದೊರೆತನಗಳಿಗೂ
ಾಗೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ತಲೆ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ‡ಆತನಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡೇ ನೀವು
11 ದೇವರು ಆತನಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಪರಿಪೂಣರ್ತೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಮನುಷ ್ಯರ ಕೈ ಯಿಂದ
ಾಡ ಾಗದಂತಹ ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಸುನ್ನತಿಯು ಾರೀರಿಕ ಾದ § ಾಪಸ್ವ ಾವವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವುದೇ. 12 *ನೀವು
ದೀ ಾ ಾ್ನ ನದಲಿ್ಲ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಹೂಣಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ, ಮತು್ತ †ಆತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
6

ಎಬಿ್ಬ ಸಿದ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆತನ
ತೆಯಲಿ್ಲ
13
ನೀವು ಎದು್ದ ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ.
ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಾಗೂ
ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದ ಶರೀರ ಾವದಿಂದಲೂ ‡ಸತ್ತವ ಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ §ದೇವರು
ಕಿ್ರ ಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
14 *ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೋ ಾರೋಪಣೆ
ಾಡಿದಂಥ ಆ ಾರೂಪ ಾಗಿದ್ದಂಥ ಪತ್ರ ವನು್ನ
ತೊಡೆದು ಾಕಿ ಅದನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಜಡಿದು ಇಲ್ಲದಂ ಾಗಿ
ಾಡಿದನು. 15 ಆತನು
ದೊರೆತನಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರಗಳನೂ್ನ †ನಿ ಾಯುಧರ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿ, ತನ್ನ
‡ಶಿಲುಬೆಯ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನು್ನ ಜಯಿಸಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದನು.
16 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ, §ಅನ್ನ ಾನಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಅಥ ಾ *ಹಬ್ಬ
ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ
ಾಗೂ ಸಬ್ಬತು್ತ ಎಂಬಿವುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ †ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
17 ‡ಇವುಗಳು ಮುಂದೆ
ದೋಷಿಗಳೆಂದು
ಾರೂ ನಿಣರ್ಯಿಸದಿರಲಿ.
ಬರಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಾಯರ್ಗಳ ಾಯೆ ಾಗಿವೆ, ಇವುಗಳ ನಿಜಸ್ವರೂಪವು ಕಿ್ರ ಸ್ತನೇ.
18 §ಮಿ ಾ್ಯ ದೀನತೆಯನು್ನ ಅಪೇ ಸಿ ದೇವದೂತರ ಆ ಾಧನೆಯಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿದು್ದ,
*ದಶರ್ನಗ ಾದವೆಂದು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು, † ಾ್ರ ಪಂಚಿಕ ಬುದಿ್ಧಯಿಂ ಾಗಿ, ಾರಣವಿಲ್ಲದೆ
ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡು ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ದೊರಕಿರುವ ‡ಬಿರುದನು್ನ ಅಪಹರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಅವ ಾಶಕೊಡಬೇಡಿರಿ. 19 ಇಂಥವನು §ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂಬ ತಲೆ
ಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ
‡

§ 2:7 ಎಫೆ 3:18 * 2:7 ಎಫೆ 4:21 † 2:8 1 ತಿ . 6:20;
§ 2:8 ಕೊಲೊ 2:20; ಗ ಾ. 4:3 * 2:9 ಕೊಲೊ 1:19; ೕ ಾ
1:14 † 2:10 ಎಫೆ 1:21-22 ‡ 2:10 ಎಫೆ 3:19 § 2:11 ಕೊಲೊ 3:9 * 2:12 ರೋ ಾ.
6:3-4 † 2:12 ಅ. ಕೃ. 2:24; 1 ಕೊರಿ 6:14; ಎಫೆ 1:19 ‡ 2:13 ಎಫೆ 2:1 § 2:13 ಎಫೆ 2:5
* 2:14 ರೋ ಾ. 7:4 † 2:15 ನಿ ಾಯುಧ ಾಗಿ ‡ 2:15 ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ § 2:16 ರೋ ಾ. 14:17;
ಇಬಿ್ರ. 9:10; ಾಜ 11:2 * 2:16
ಾಜ 3:2; ರೋ ಾ. 14:5; ಾಕರ್ 2:28 † 2:16 ರೋ ಾ.
‡
14:3; 10, 13
2:17 ಇಬಿ್ರ. 8:5; 10:1 § 2:18 ವ. 23 * 2:18 ಯೆಹೆ. 13:7 † 2:18
2:6 ಕೊಲೊ 1:10; 1 ಥೆಸ. 4:2

ಎಫೆ 5:6

‡

2:8 ಮ ಾ್ತ 15:2

ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ 2:20
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ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ 3:8

ಕಳೆದುಕೊಂಡವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ, ತಲೆಯಿಂದಲೇ ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ಕೀಲುನರಗಳ ಮೂಲಕ
ಬೇ ಾದ
ೕಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ, ಒಂ ಾಗಿ
ೕಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಹ ಾಗಿ, ದೇವರು
ಕೊಡುವ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಯಿಂದ ಬೆಳೆಯು ಾ್ತ ಬರುತ್ತದೆ.
20
ಾ್ರ ಪಂಚಿಕ ಾದ ಪ್ರ ಥಮಬೋಧನೆಯ
ಾಲಿಗೆ ನೀವು *ಕಿ್ರ ಸ್ತನೊಂದಿಗೆ
ಸತ್ತವ ಾಗಿದ್ದರೆ, †ಇನೂ್ನ
ಾ್ರ ಪಂಚಿಕ ಾಗಿ ಬದುಕುವವರಂತೆ ಮನುಷ ್ಯಕಲಿ್ಪತ

‡“ಇದನು್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಡ,
ಇದರ ರುಚಿನೋಡಬೇಡ, ಅದನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡ” ಎನು್ನವ §ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ
ಅಧೀನ ಾಗಿರುವುದೇತಕೆ್ಕ?
ಈ
ಾನವ ಆ ಗಳೂ
ಾಗೂ ಬೋಧನೆಗಳೂ
*ಪ ಾಥರ್ಗಳಿಗೆ
ಉಪ
ೕಗದಿಂದ
ಾಶ ಾಗುವ
ಅನು ಾರ ಾಗಿದೆ.
23
ಇಂಥ
ಉಪದೇಶಗಳು
ಮನುಷ ್ಯಕಲಿ್ಪತ ಾದ
ಆಚರಣೆಗಳಿಂದಲೂ,
†ಕಪಟದೀನತೆಯಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ದೇಹದಂಡನೆಯಿಂದಲೂ
ಾನವುಳ್ಳದೆಂದು
ಆ ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ,

21-22

ತೋರಿಬರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಾರೀರಿಕ ಇಚೆ್ಛ ಗಳನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರ ಸುವಲಿ್ಲ ಇವುಗಳಿಂದ
‡ ಾವ ಪ್ರ
ೕಜನವೂ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

3

ನೂತನ ಸ್ವ ಾವವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ
ಎಫೆ 4:17-6:9
1 *ನೀವು
ಕಿ್ರ ಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಎಬಿ್ಬ ಸಲ್ಪಟಿ ್ಟರುವು ಾದರೆ †ಮೇಲಿನವುಗಳನೆ್ನೕ
ಹುಡುಕಿರಿ, ‡ಅಲಿ್ಲ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
2 ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವಂಥವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಅಲ್ಲ, §ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವಂಥವುಗಳ
ಬಗೆ್ಗ
ೕಚಿಸಿರಿ. 3 * ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಸತು್ತ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವವು ಕಿ್ರ ಸ್ತನೊಂದಿಗೆ
ದೇವರಲಿ್ಲ ಮರೆ ಾಗಿದೆ. 4 ನಿಮಗೆ ಜೀವ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು †ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗು ಾಗ ನೀವು
ಸಹ ಆತನೊಂದಿಗೆ ‡ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗುವಿರಿ.
ೌಕಿಕ §ಆಸೆಗಳು ಅಂದರೆ, *ಜಾರತ್ವ, ಅಶುದ್ಧತ ್ವ,
† ಾ ಾಭಿ ಾಷೆ, ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿ ಾಷೆ ಮತು್ತ ‡ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಗೆ ಸಮ ಾಗಿರುವ ದು ಾಶೆ
6 *ಇವುಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಅವಿಧೇಯ ಾಗುವವರ
ಇಂಥವುಗಳನು್ನ § ಾಯಿಸಿರಿ.
ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕೋಪವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 7 †ಹಿಂದೆ ನೀವು ಸಹ ಅಂಥವುಗಳಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸುತಿ್ತದು್ದ ಅವುಗಳನು್ನ ನಡಿಸುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. 8 ಆದರೆ ‡ಈಗ ಾದರೋ ಕೊ್ರ ೕಧ, ಕೋಪ,
5

ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ

ಮತ್ಸರ, ದೂಷಣೆ ಮತು್ತ ಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ದು ಾರ್ಷೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿರಿ.
*

2:20 ರೋ

ಾಕರ್ 7:1-23

ವ. 18

§

‡

ಾ. 6:4

§

2:23 1 ತಿ

3:21; 1 ಪೇತ್ರ 1:7,3; 1

*

†

‡

2:20 ಗ ಾ. 4:9

. 4:8

*

3:1 ಕೊಲೊ 2:12

ಾ. 8:5; ಫಿಲಿ. 3:19

ೕ ಾ 2:28; 3:2

3:5 ರೋ

ಾ. 1:26

‡

‡

*

. 4:3; ಮ ಾ್ತ 15:1-20;

2:21-22 ವ. 16; 1 ತಿ

2:21-22 ಯೆ ಾ 29:13; ಮ ಾ್ತ 15:9

3:2 ಮ ಾ್ತ 16:23; ರೋ

ಎಫೆ 56:3-5

†

†

*

3:1 ಫಿಲಿ. 3:14

3:3 ಕೊಲೊ 2:20; ರೋ

3:4 1 ಕೊರಿ 15:43

3:5 ಎಫೆ 5:6

§

§

‡

ಾ. 6:2

3:5 ರೋ

2:2,11

3:8 ಎಫೆ 4:22,29,31

2:23

3:1 ಎಫೆ 1:20

†

3:5 ಅಂಗಗಳು

3:4 ಫಿಲಿ.

*

3:5

ಾ. 8:13; ಗ ಾ. 5:24

3:6 ದೇವರ ಕೋಪವು ಆತನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಎಫೆ 5:6

‡

†

2:21-22 1 ಕೊರಿ 6:13

†

3:7 ಎಫೆ
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§ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸು ಾ್ಳಡಬೇಡಿರಿ,
ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು *ಹಿಂದಿನಸ್ವ ಾವವನು್ನ
†
ಅದರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗ ಂದಿಗೆ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ನೂತನಸ್ವ ಾವವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಲ್ಲವೇ.
10 ‡ಈ ನೂತನ ಸ್ವ ಾವವು ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ಾತನ ಹೋಲಿಕೆಯ
ಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಅದು
9

ನೂತನ ಾಗು ಾ್ತ ಬರುತ್ತದೆ. 11 §ಈ ಾನದಲಿ್ಲ ಗಿ್ರ ೕಕನು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ನು
ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ, *ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರು ಮತು್ತ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದವರು
ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ಾಗರಿಕ, ಅ ಾಗರಿಕನು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ಾಸನು, ಸ್ವತಂತ್ರ ನು
ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ಆದರ ಬದ ಾಗಿ †ಕಿ್ರ ಸ್ತನೇ ಸಮಸ್ತವೂ ಾಗೂ ಸಮಸ್ತರಲಿ್ಲಯೂ
12 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ‡ಆರಿಸಿಕೊಂಡವ ಾಗಿ,
ಇರು ಾತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಪರಿಶುದ್ಧರೂ ಾಗೂ ಪಿ್ರ ಯರೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ §ಕನಿಕರ, ದಯೆ, *ದೀನತೆ,
ಾತಿ್ವಕತ್ವ ಮತು್ತ ಸಹನೆ ಎಂಬ ಸದು್ಗಣಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 13 ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು
ಸೈ ರಿಸಿಕೊಂಡು
ಾರಿ ಾದರೂ †ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಾರಣವಿದ್ದರೂ, ತಪು ್ಪಹೊರಿಸದೆ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ‡ಕತರ್ನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆಯೇ
ನೀವೂ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. 14 ಇವೆಲ್ಲಕಿ ್ಕಂತ ಮಿಗಿ ಾಗಿ ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯ ಬಂಧ ಾಗಿರುವ
§ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 15 *ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸ ಾ ಾನವು ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳಲಿ್ಲ ಆಳಲಿ.
ಇದೇ ಸ ಾ ಾನದಲಿ್ಲ †ಏಕ ದೇಹ ಾಗಿರುವಂತೆ ನೀವು ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವಿರಿ ಇದಲ್ಲದೆ
ಕೃ ತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ. 16 ‡ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಾಕ್ಯ ವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸಮೃ ದಿ್ಧ ಾಗಿ ಾಸಿಸಲಿ.
ಸಕಲ ಾನದಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಉಪದೇಶ ಾಡಿಕೊಂಡು ಬುದಿ್ಧಹೇಳಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
§ಕೀತರ್ನೆಗಳಿಂದಲೂ, ಸು್ತತಿಪದಗಳಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಆತಿ್ಮೕಕ ಾದ ಗೀತೆಗಳಿಂದಲೂ

ಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞತೆಯಿಂದಲೂ ಾಡಿರಿ. 17 ನೀವು
ನುಡಿಯಿಂ ಾಗಲಿ ನಡೆಯಿಂ ಾಗಲಿ ಏನೇ
ಾಡಿದರೂ ಅದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಕತರ್ ಾದ
ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಾಡಿರಿ ಮತು್ತ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆ *ಆತನ ಮೂಲಕ
ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ್ತಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ.
ಕೆ್ರ ೖ ಸಿ್ತೕಯ ಕುಟುಂಬದ ನಿಯಮಗಳು
†ಸತಿಯರೇ, ಕತರ್ನಿಗೆ
ೕಗ್ಯ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ
ಅಧೀನ ಾಗಿರಿ. 19 ಗಂಡಂದಿರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿರಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ
20 ಮಕ್ಕಳೇ, ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಕಠಿಣ ಾಗಿ ವತಿರ್ಸಬೇಡಿರಿ.
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ,
ಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಕತರ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ
21 ತಂದೆಗಳೇ,
ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೆಣಕಿ ಅವರನು್ನ
ಮನಗುಂದಿಸಿಬೇಡಿರಿ. 22 ಾಸರೇ, ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ಯಜ ಾನರಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ
ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ, ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವವರು ಾಡುವ ಾಗೆ ನಿಮ್ಮ
ಯಜ ಾನರು ನೋಡುತಿ್ತರು ಾಗ
ಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಾಡದೆ, ಕತರ್ನಿಗೆ ಭಯಪಡುವ
18

§
‡
†
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ಾಣಿಕ ಾದ ಹೃ ದಯದಿಂದ ಕೆಲಸ

ಾಡಿರಿ.

23

ನೀವು
ಾವ ಕೆಲಸವನು್ನ
‡
ಾಡದೇ ಕತರ್ನಿಗೋಸ್ಕರವೇ

ಾಡಿದರೋ ಅದನು್ನ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೋಸ್ಕರವೆಂದು
24 ಕತರ್ನಿಂದ
ಎಂದು ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ
ಾಡಿರಿ.
ಾಧ್ಯ ತೆಯೆಂಬ
§ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವಿರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕತರ್ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ
*ಸೇವಿಸುವವ ಾಗಿರಿ. 25 ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡುವವನು ಾನು
ಾಡಿದ ಅ ಾ್ಯಯಕೆ್ಕ
ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವನಷೆ್ಟ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲ ಪಕ್ಷ ಾತವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

4

1

ಯಜ ಾನರೇ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೂ ಯಜ ಾನನೊಬ್ಬ ನಿ ಾ್ದನೆಂದು
ತಿಳಿದು ನಿಮ್ಮ ಾಸರೊಂದಿಗೆ ನೀತಿಯಿಂದಲೂ ಾ್ಯಯದಿಂದಲೂ ವತಿರ್ಸಿರಿ.
2

ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಲು ಉತೆ್ತೕಜನ
* ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ತಪ್ಪದೆ

ಾಡುವವ ಾಗಿ, ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ ದೇವರಿಗೆ
ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ.
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮಮರ್ವನು್ನ ಅಂದರೆ ಸು ಾರ್ತೆಯನು್ನ
ಾವು
ಾರುವುದಕೆ್ಕ ದೇವರು ನಮಗೆ
ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆದು ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ನಮಗೋಸ್ಕರ ಾಗಿ
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ.
ಈ ಸು ಾರ್ತೆಯ ನಿಮಿತ್ತವೇ † ಾನು
4
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ.
ಾನು ಆ ‡ಸ ಾ್ಯ ಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳಬೇ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ. 5 ಸಮಯವನು್ನ ಸದುಪ
ೕಗಿಸಿಕೊಂಡು
§ಹೊರಗಿನವರೊಂದಿಗೆ * ಾನವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 6 ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾಷಣೆಯು
ಾ ಾಗಲೂ ಕೃ ಪೆಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿಯೂ, ಉಪಿ್ಪ ನಂತೆ †ರುಚಿಕರ ಾಗಿಯೂ ಇರಲಿ.
3

‡ಹೀಗೆ ನೀವು ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬರಿಗೂ
ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

ಾ ಾವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಹೇಳಬೇಕು

ವಂದನೆಗಳು ಾಗೂ ಕಡೆ ಾತುಗಳು
ಸಹೋದರನೂ, ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಸೇವಕನೂ ಮತು್ತ ಕತರ್ನಲಿ್ಲ
ತೆಯ
ಾಸನೂ ಆಗಿರುವ ತುಖಿಕನು ನನ್ನ ವಿಷಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವನು.
8 ನೀವು ನಮ್ಮ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ, ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ
ಉರಿದುಂಬಿಸುವಂತೆ, 9 ಅವನನು್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತನು ಮತು್ತ* ಪಿ್ರ ಯ ಸಹೋದರ ಾಗಿರುವ
ನಿಮ್ಮ ಊರಿನವನೇ ಆದ †ಓನೇಸಿಮನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರು ಇಲಿ್ಲ
7 §ಪಿ್ರ ಯ

ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ವಿಷಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವರು.
10 ನನ್ನ
ತೆ ಸೆರೆಯವ ಾದ ‡ಅರಿ ಾ್ತಕರ್ನೂ ಮತು್ತ § ಾನರ್ಬನ
ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಾಗಿರುವ
ಾಕರ್ನೂ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
*ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವನನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
11 ಯುಸ್ತನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಯೇಸು ಸಹ
ಅಪ್ಪ ಣೆಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರ ಾ್ಲ.
‡
†
*
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ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. †ಸುನ್ನತಿಯವರೊಳಗೆ ಇವರು
ಾತ್ರ ವೇ ದೇವರ
ಾಜ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ
ತೆಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ, ಇವರಿಂದ ನನಗೆ ಆದರಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು.
12 ಕಿ್ರ ಸ್ತಯೇಸುವಿನ
ಾಸ ಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನವ ಾದ ‡ಎಪಫ್ರ ನು ನಿಮಗೆ
ವಂದನೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, ನೀವು §ಪ್ರ ವೀಣ ಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಎ ಾ್ಲ ಚಿತ್ತದಲಿ್ಲ ಪೂಣರ್
ನಿಶ್ಚಯವುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
ಾ ಾಗಲೂ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯಲಿ್ಲ
ಹೋ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 13 ಇವನು ನಿಮ ಾಗಿಯೂ, ಲ ದಿಕೀಯದವರಿ ಾಗಿಯೂ
ಮತು್ತ ಹಿರಿ ಾ ೕಲಿಯದವರಿ ಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಪ್ರ ಾಸ ಪಡು ಾ್ತನೆಂದು
ಾನು ಾ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 14 ಪಿ್ರ ಯ ವೈ ದ ್ಯ ಾಗಿರುವ *ಲೂಕನು ಮತು್ತ †ದೇಮನು
ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 15 ಲ ದಿಕೀಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಮತು್ತ
ನುಂಫಳಿಗೂ ಾಗೂ ಆಕೆಯ ‡ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುವ ಸಭೆಯವರಿಗೂ ವಂದನೆ
ಹೇಳಿರಿ.
16 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಈ ಪತ್ರ ವನು್ನ ಓದಿದ ತರು ಾಯ ಲ
ದಿಕೀಯದವರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಇದನು್ನ ಓದಿಸಿರಿ ಮತು್ತ ಾನು ಬರೆದ ಪತ್ರ ವನು್ನ ಲ ದಿಕೀಯದಿಂದ ತರಿಸಿ ನೀವೂ
ಓದಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 17 §ಅಖಿರ್ಪ್ಪ ನಿಗೆ, “ನೀನು ಕತರ್ನಿಂದ ಹೊಂದಿರುವ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು” ಹೇಳಿರಿ. 18 *ಇದು ೌಲನೆಂಬ ಾನು
ಸ್ವಂತ ಕೈ ಯಿಂದಲೇ ಬರೆದ ವಂದನೆ. † ಾನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆಂಬುದನು್ನ ಾಪಕ
ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ‡ಕೃ ಪೆಯು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.

†

‡ 4:12 ಕೊಲೊ 1:7; ಫಿಲೆ. 23 § 4:12 ಮ ಾ್ತ 5:48 * 4:14 2 ತಿ .
4:11; ಅ. ರು. 16:10 † 4:14 2 ತಿ . 4:10; ಫಿಲೆ. 24 ‡ 4:15 ರೋ ಾ. 16:5 § 4:17
ಫಿಲೆ. 2 * 4:18 1 ಕೊರಿ 16:21 † 4:18 ಫಿಲಿ. 1:7; ಕೊಲೊ 4:3; ಇಬಿ್ರ. 13:3 ‡ 4:18 1 ತಿ .
4:11 ಅ. ಕೃ. 11:2

6:21; 2 ತಿ

. 4:22; ತೀತ. 3:15; ಇಬಿ್ರ. 13:25
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1 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಅ ಸ್ತಲ ಾದ
ೌಲನು ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು ಎರಡು ಾರಿ
ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ (1:1; 2:18). ಸೀಲ ಮತು್ತ ತಿ ಥೆಯರು (3:2,6),
ಎರಡನೆಯ ಮಿಷನರಿ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ಈ ಸಭೆಯನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸು ಾಗ
ೌಲನ
ಸಂಗಡಿಗ ಾಗಿದ್ದರು (ಅ.ಕೃ. 17:1-9), ಅವನು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಂದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು
ತಿಂಗಳುಗ ಳಗೆ ಈ
ದಲ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದನು. ಥೆಸಲೋನಿಕದಲಿ್ಲ ನ ೌಲನ
ಸೇವೆಯು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ಜನರನು್ನ ಸಹ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಸ್ಪ ಶಿರ್ಸಿತು.
ಸಭೆಯಲಿ್ಲರುವ ಅನೇಕ ಅನ್ಯ ಜನರು ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದವ ಾಗಿದ್ದರು,
ಇದು ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನ ಯೆಹೂದ್ಯರ ನಡುವೆ ಒಂದು ನಿದಿರ್ಷ್ಟ ಸಮಸೆ್ಯ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ
(1 ಥೆಸ. 1:9).
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 51 ರಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
ೌಲನು ಕೊರಿಂಥ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಥೆಸಲೋನಿಕದ ಸಭೆಗೆ ತನ್ನ
ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದನು.

ದಲ

ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದ
ದಲನೆಯ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಉದೆ್ದೕಶಿತ ಓದುಗರು
“ಥೆಸಲೋನಿಕದ ಸಭೆಯ” ಸದಸ್ಯರು ಎಂದು 1 ಥೆಸ. 1:1 ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ
ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿ ಎಲೆ್ಲಡೆಯಿರುವ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಂದು ಇದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಹೊಸ ಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದವರನು್ನ ಅವರು ಅನುಭವಿಸುವ ಶೋಧನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಉತೆ್ತೕಜಿಸುವುದು (3:3-5), ದೈ ವಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳ ಜೀವನದ ಬಗೆ್ಗ ಆದೇಶ ನೀಡುವುದಕೆ್ಕ
(4:1-12) ಮತು್ತ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಪುನ ಾಗಮನಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ಸತು್ತಹೋದ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳ
ಭವಿಷ ್ಯ ದ ಬಗೆ್ಗ ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದು (4:13-18), ಇನಿ್ನತರ, ನೈ ತಿಕ ಮತು್ತ ಾ್ರ
ೕಗಿಕ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆಯುವುದರ
ೌಲನ
ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಸಭೆಯ ಕುರಿ ಾದ ಾಳಜಿ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ — 1:1-10
2. ಅ ಸ್ತಲಿಕ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳ ಸಮಥರ್ನೆ — 2:1-3:13
3. ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಪ್ರ ಬೋಧನೆಗಳು — 4:1-5:22
4. ಅಂತಿಮ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಮತು್ತ ಆಶೀ ಾರ್ದ — 5:23-28
ಪೀಠಿಕೆ
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1

ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಲಿ್ಲಯೂ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲಯೂ
ಇರುವ *ಥೆಸಲೋನಿಕದ ಸಭೆಗೆ ೌಲ †ಸಿ ಾ್ವನ, ತಿ ಥೆಯ ಎಂಬ ಾವು
ಬರೆಯುವುದೇನಂದರೆ, ‡ನಿಮಗೆ ಕೃ ಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ಉಂಟಾಗಲಿ.
ೌಲನು ಥೆಸಲೋನಿಕದವರ ನಂಬಿಕೆ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಾಡಿದ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
ಾವು §ನಂಬಿಕೆಯ ಫಲ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಾಯರ್ವನೂ್ನ, *ಪಿ್ರ ೕತಿಪೂವರ್ಕ ಾದ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಸವನೂ್ನ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೇಲಿನ
ನೀವಿಟಿ್ಟರುವ ಅಚಲ ಾದ †ನಿರೀ ಯನೂ್ನ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರ
ಮುಂದೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ
ಾಪಕ
ಾಡಿಕೊಂಡು, ‡ ಾವು
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸ್ಮರಿಸು ಾ್ತ, ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ
ಾ ಾಗಲೂ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
4
ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. §ದೇವರಿಂದ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟರುವ ಸಹೋದರರೇ, *ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
2-3

5
ಆರಿಸಿಕೊಂಡನೆಂಬದನೂ್ನ ಬಲೆ್ಲವು.
ಾಕೆಂದರೆ ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿದ
ಸು ಾತೆರ್ಯು ಬರೀ ಾ ಾಗಿ ಾರದೆ ಶಕಿ್ತ
ಡನೆಯೂ †ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮದೊಡನೆಯೂ
ಮತು್ತ ‡ಬಹು ನಿಶ್ಚಯದೊಡನೆಯೂ ಬಂತೆಂಬುದನು್ನ ನೀವೂ ಬಲಿ್ಲರಿ.
ಾಕೆಂದರೆ
§ ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹೇಗೆ ವತಿರ್ಸಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು
ಗಮನಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. 6 ಇದಲ್ಲದೆ *ನೀವು ಬಹಳ ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾಗಿ
ಬಂದಿದ್ದರೂ †ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದುಂಟಾದ ಆನಂದದೊಡನೆ ದೇವರ
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ‡ನಮ್ಮ ನು್ನ ಮತು್ತ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವ ಾದಿರಿ.
7

ಹೀಗೆ ಮಕೆದೋನ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೂ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲಯೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಾದರಿ ಾದಿರಿ.
8 ಕತರ್ನ
ಾಕ್ಯ ವು ನಿಮಿ್ಮಂದಲೇ ಮಕೆದೋನ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೂ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲಯೂ
§ ೕಷಿತ ಾದದಲ್ಲದೆ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಟಿ್ಟರುವ ನಂಬಿಕೆಯು *ಎ ಾ್ಲ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾಯಿತು.
ಆದುದರಿಂದ ಆ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾವು
9
ಏನನೂ್ನ ಹೇಳಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ.
ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಹೇಗೆ
ಾ್ವ ಗತಿಸಿದಿರಿ; ನೀವು †ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ ತೊರೆದು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು
ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ಸತ್ಯ ದೇವರನು್ನ ಸೇವಿಸುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ 10 ಮತು್ತ ಆತನು
‡ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದ, ಆ ಾಶದೊಳಗಿಂದ ಬರಲಿಕಿ್ಕರುವಂಥ ಆತನ
ಕು ಾರನನು್ನ ಾದುಕುಳಿತಿರುವಿರೆಂತಲೂ ಆ ಜನರೇ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
ಮುಂದೆ ಬರುವ ದೈ ವಕೋಪದಿಂದ ನಮ್ಮ ನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸು ಾತನು.
*

1:1 ಅ. ಕೃ. 17:1:

ರೋ

ಾ. 1:7; ಎಫೆ 1:2:

1:6:

§

*

1:2-3 2 ಥೆಸ. 1:3:

†

1:1 ಅ. ಕೃ. 15:22; 2 ಕೊರಿ 1:19; 2 ಥೆಸ. 1:1; 1 ಪೇತ್ರ 5:12:

†

§

1:4 2 ಥೆಸ. 2:15:

1:2-3 2 ಥೆಸ. 1:11;

1:2-3 ರೋ

*

ಸಿದಿ್ಧಪೂವರ್ಕ ಾಗಿಯೂ. ಕೊಲೊ 2:2:
ಕೃ. 17:5-10:
4:16; 11:1:

†

†
§

ಈ ಯೇಸು

†

1:4 2 ಪೇತ್ರ 1:10:

§

ಾ. 10:18; 2 ಥೆಸ. 3:1:

1:9 1 ಕೊರಿ 12:2; ಅ. ಕೃ. 14:15:

‡

‡

1:2-3 ರೋ

‡

1:1

ಾಕೋಬ 2:22:

ಾ. 1:9; 2 ತಿ

1:5 2 ಕೊರಿ 6:6; 1 ಕೊರಿ 2:4:

1:5 1 ಥೆಸ. 2:10; 2 ಥೆಸ. 3:7; ಅ. ಕೃ. 20:18:

1:6 ಅ. ಕೃ. 13:52; ಗ ಾ. 5:22:
1:8 ರೋ

ೕ ಾ 6:29; ಗ ಾ. 5:6;

ಾ. 8:25; 15:4:

‡

*

‡

.

1:5

1:6 ಅ.

1:6 1 ಥೆಸ. 2:14; 2 ಥೆಸ. 3:7, 9; 1 ಕೊರಿ

*

1:8 ರೋ

1:10 ಅ. ಕೃ. 2:24:

ಾ. 1:8; 16:19; 2 ಥೆಸ. 1:4:
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ೌಲನು ಥೆಸಲೊನೀಕದಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಸೇವೆ
ಸಹೋದರರೇ, * ಾವು ವ್ಯ ಥರ್ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರ ಾರವೇ, 2 ನಮಗೆ †ಫಿಲಿಪಿ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಹಿಂಸೆಯೂ ಅವ ಾನವೂ
ದಲು ಸಂಭವಿಸಿ ಾ್ತದರೂ, ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮೂಲಕ ಧೈ ಯರ್ಗೊಂಡು
ಬಹು ವಿರೋಧವನು್ನ ಎದುರಿಸುವವ ಾಗಿ ‡ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
3
ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದನು್ನ ನೀವೇ ಬಲಿ್ಲರಿ.
ಾಕೆಂದರೆ §ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯು
*ತ ಾ್ಪದದ್ದಲ್ಲ, †ಅಶುದ್ಧ ಾದದೂ್ದ ಅಲ್ಲ, ‡ ೕಸವೂ ಅಲ್ಲ. 4 ದೇವರು ನಮ್ಮ ನು್ನ
1

ೕಗ್ಯರೆಂದೆಣಿಸಿ, §ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಮ್ಮ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು. ಆದುದರಿಂದ
*ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ †ಹೃ ದಯವನು್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸುವ

ದೇವರನೆ್ನೕ ಮೆಚಿ್ಚ ಸಬೇಕೆಂದು ಾತ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 5 ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರ ಾರ
ಾವು ಎಂದಿಗೂ
ಾರ ಮುಖಸು್ತತಿಯನೂ್ನ
ಾಡಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ‡ದು ಾಶೆಯನು್ನ
§
ಮರೆ ಾಡುವು ಾ್ಕಗಿ ವೇಷವನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದಕೆ್ಕ ದೇವರೇ ಾ . 6 ಇದಲ್ಲದೆ
ಾವು ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ *ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ †ನಮಗೆ ೌರವವನು್ನ
ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಬಹು ಾಗಿದ್ದರೂ, ‡ಮನುಷ ್ಯ ರಿಂದ ಬರುವ
ಾನವನು್ನ
7
ನಿಮಿ್ಮಂ ಾಗಲಿ, ಇತರರಿಂ ಾಗಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಪೇ ಸಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ
§ ಾಯಿಯೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ
ೕಷಿಸುವ ಾಗೆ ಾವು ನಿಮ್ಮ
ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾತ್ಸಲ್ಯ ದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. 8 ನೀವು ನಮಗೆ ಅತಿಪಿ್ರ ಯ ಾದ
ಾರಣ ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಮಮತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ದೇವರ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ *ನಿಮ ಾಗಿ ಾ್ರ ಣವನೆ್ನೕ ಕೊಡಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದವು.
9 ಸಹೋದರರೇ,
ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾರಿಗೂ ಹೊರೆ ಾಗ ಾರದೆಂದು
†ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿಯು ಾ್ತ ದೇವರ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಾರಿದೆವು. ‡ಆ
10 ನಂಬುವವ ಾದ
ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವೂ ಪ್ರ ಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲರಲಿ.
§
ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾವು ಎಷೊ್ಟೕ ನಿಮರ್ಲ ಾಗಿಯೂ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿಯೂ
ನಿದೋರ್ಷಿಗ ಾಗಿಯೂ ನಡೆದುಕೊಂಡೆವೆಂಬುದಕೆ್ಕ ನೀವು ಮತು್ತ *ದೇವರೂ
ಾ ಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 11 †ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬರಿಗೂ ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳು ಾ್ತ, 12 ಧೈ ಯರ್ಪಡಿಸು ಾ್ತ ತನ್ನ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಆತನ ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ‡ಕರೆಯುವ ದೇವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಾಗೆ
§
ೕಗ್ಯ ಾಗಿ ನೀವು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಸಿದೆವೆಂಬುದು ನಿಮಗೇ ತಿಳಿದಿದೆ.
*
‡
‡

2:1 ಅಥ ಾ,

2:2 ಅ. ಕೃ. 17:2-9:
2:3 2 ಕೊರಿ 4:2:

8:27:

†

‡

§

§

2:3 2 ಕೊರಿ 2:17:

*

2:4 ಗ ಾ. 2:7:

2:5 ಅ. ಕೃ. 20:33:

§

*

2:8 2 ಕೊರಿ 12:15:

†

2:4 ಗ ಾ. 1:10:

2:5 1 ಥೆಸ. 2:10; ರೋ

‡

2:6 2 ಕೊರಿ 4:5;

2:9 ಅ. ಕೃ. 18:3:

‡

2:2 ಅ. ಕೃ. 16:22-24:

†

2:3 2 ಥೆಸ. 2:11:

2:6 ಅಥ ಾ, ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸಂರ ಸಬೇ ಾದ ಹೊರೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ

2 ಥೆಸ. 3:9; 1 ಥೆಸ. 2:9; 2 ಕೊರಿ 11:9:

*

†
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§
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13

ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನೀವು ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ಕೇಳಿ ಾಗ ಅದನು್ನ
*ಮನುಷ ್ಯರ ಾಕ್ಯ ವೆಂದೆಣಿಸದೆ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವೆಂದೇ ತಿಳಿದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದ ಾ್ಕಗಿ
ಾವಂತೂ †ಎಡೆಬಿಡದೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ಅದು ಸತ್ಯ ಾಗಿ

ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವೇ. ‡ಆ ಾಕ್ಯ ವು, ನಂಬುವವ ಾದ ನಿ ್ಮಳಗೆ ಕೆಲಸ ಾಡುತ್ತದೆ.
14
ೌದು, ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ಯೂ ಾಯದಲಿ್ಲ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ
*ಅವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ
ದೇವರ ಸಭೆಗಳನು್ನ§ ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿದಿ್ದರಿ.
ಅನುಭವಿಸಿದಂಥ ಕಷ್ಟ ಗಳನು್ನ †ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶದವರಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದಿರಿ.
15 ‡ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ಮತು್ತ §ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಂದರು
ಾಗು ನಮ್ಮ ನೂ್ನ ಅಟಿ್ಟಬಿಟ್ಟರು.
ಅವರು ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವವರಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೂ ವಿರೋಧಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 16 *ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವಂತೆ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಹೇಳುವ ನಮಗೂ ಅಡಿ್ಡ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಾಪಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ
ಎ ಾ್ಲ ಾಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಕಡೆಗೆ †ದೇವರ ಕೋಪವು ಅವರ
ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ೌಲನು ಥೆಸಲೋನಿಕದವರನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಆಸೆಪಟ್ಟದು್ದ
ಸಹೋದರರೇ, ಾವಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ
ಾತ್ರ ನಿಮಿ್ಮಂದ ದೂರ ಾಗಿದ್ದರೂ
‡ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಅಗಲದೆ §ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಅತಿ ಾದ
ಆಸೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿದೆವು. 18
ಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ನಮಗೆ ಮನಸಿ್ಸತು್ತ. ಹೇಗೂ ೌಲನೆಂಬ ಾನು ಒಂದೆರಡು ಾರಿ ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ಪ್ರ ಯತ್ನ
ಾಡಿದೆ್ದನು. ಆದರೆ ಸೈ ಾನನು ನನಗೆ *ಅಡಿ್ಡ
ಾಡಿದನು. 19 †ನಮ್ಮ
ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರು ಾಗ ಆತನ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ನಿರೀ ಯೂ, ‡ನಮ್ಮ
ಸಂತೋಷವೂ, ಾವು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವ ಕಿರೀಟವೂ
ಾರು? §ನೀವೇ ಅಲ್ಲವೇ.
17

20 ಹೀಗಿರ

ಾಗಿ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ ಮತು್ತ ಸಂತೋಷವೂ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ.

3

ಆದುದರಿಂದ ಾನು ಇನು್ನ ಾಳ ಾರದೆ *ಅಥೇನೆಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿಯೇ
ಇರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು
ೕಚಿಸಿ, 2 ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬರೂ ಚಂಚಲ ಾಗದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಉತೆ್ತೕಜನಪಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ †ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನೂ, ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಸು ಾತೆರ್ಯ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸೇವಕನೂ ಆಗಿರುವ ‡ತಿ ಥೆಯನನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆವು. 3 §ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಾವು
1

*
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*

†

2:13 1 ಥೆಸ. 1:2, 3
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§

†

‡
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19; 17:5, 13; 18:12; 22:21 22:

§
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ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವರೆಂದು ನೀವೇ ಬಲಿ್ಲರಷೆ್ಟ.
ಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಸಂಕಟವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕೆಂದು ಈ
ದಲೇ ಹೇಳಿದೆ್ದವ ಾ್ಲ. *ಅದರಂತೆಯೇ ಆಯಿತು,
ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕೂ್ಕ ಬಂದಿತು. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ಇನು್ನ ತಡೆಯ ಾರದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ
ಶೋಧಕನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಶೋಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ †ನಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಸವು ವ್ಯ ಥರ್ ಾಯಿತೋ
ಏನೋ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು.
6 ‡ಆದರೆ ತಿ
ಥೆಯನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದು §ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮತು್ತ
ಪಿ್ರ ೕತಿಯ ಕುರಿ ಾಗಿ ಶುಭವತರ್ ಾನವನು್ನ ಹೇಳಿ, *ನೀವು ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಾ ಾಗಲೂ
ಪಿ್ರ ೕತಿಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು ಾವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ
ನೀವೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಪೇ ಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
7 ಸಹೋದರರೇ, ಈ
ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿ †ನಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲಯೂ
ಸಂಕಟದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮು ಾಂತರ ನಮಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಾಯಿತು.
8 ‡ನೀವು ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ದೃ ಢ ಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಜೀವಕಳೆ. 9 ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ
ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಮಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಸಂತೋಷಗಳಿ ಾಗಿ §ದೇವರಿಗೆ ಅಷೊ್ಟಂದು
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡುವುದು ನಮಿ್ಮಂ ಾದಿತೇ? 10 *ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡುವುದಕೂ್ಕ
†ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೊರತೆಗಳನು್ನ ನೀಗುವುದಕೂ್ಕ ಾವು ‡ಹಗಲಿರುಳು ದೇವರನು್ನ
4

ತುಂ ಾ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಬೇಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 11 ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರೂ
ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು,
ಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ಾಗರ್ವನು್ನ
ಸ ಾಗ ಾಡಿಕೊಡಲಿ.
12 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಹೆಚಾ್ಚದ
ಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು
§ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡಿ ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ ಹೊಂದಿ
13 ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು
ಅತ್ಯ ಧಿಕ ಾಗುವಂತೆ ಕತರ್ನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ.
ತನ್ನ *ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಿ ಾರ ಸಮೇತ ಪುನ ಾಗಮಿಸು ಾಗ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರ
ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ †ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರೂ,
ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸಲಿ.

ನಿದೋರ್ಷಿಗಳೂ ಆಗಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ

4

ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದ ಜೀವನ
ಕಡೆಯ ಾಗಿ, ಸಹೋದರರೇ, ಾವು ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಮು ಾಂತರ
2 ಅದುದರಿಂದ †ನೀವು
*ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಆ ಗಳನು್ನ ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ.
ಹೇಗೆ ನಡೆದು ‡ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸಬೇ ಾಗಿದೆ
ೕ ಆ ಆ ಗಳನು್ನ §ನಮಿ್ಮಂದ
1

ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದಿ್ದರಿ.
*

3:4 1 ಥೆಸ. 2:14:

3:5 ಫಿಲಿ. 2:16:

3:6 1 ಕೊರಿ 11:2:

†

‡

ಾಗೆಯೇ ಇನೂ್ನ

3:6 ಅ. ಕೃ. 18:5; 2 ಕೊರಿ 7:6, 9:

3:7 2 ಕೊರಿ 1:4:

‡

§

3:6 1 ಥೆಸ

§ 3:9 1 ಥೆಸ. 1:2:
* 3:10 1 ಥೆಸ. 2:17: † 3:10 ಎಫೆ 4:12,13: ‡ 3:10 2 ತಿ . 1:3: § 3:12 1 ಥೆಸ. 4:9;
* 3:13 ಜೆಕ. 14:5; ಯೂದ 14: † 3:13 ಾಕೋಬ 5:8; 1 ಪೇತ್ರ 5:10: * 4:1 1
5:15
ಕೊರಿ 11:2: † 4:2 ಎಫೆ 4:1: ‡ 4:2 ಕೊಲೊ 1:10: § 4:2 ಫಿಲಿ. 4:9:
1:3:

*

†

ನೀವು

3:8 1 ಕೊರಿ 16:13:

1 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ 4:3
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1 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ 4:15

ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಯೇಸು ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ ಾಗೂ
ಪ್ರ ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 3 *ದೇವರ ಚಿತ್ತವೇನಂದರೆ ನೀವು ಶುದ್ಧ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ.
†ಆದ್ದರಿಂದ ಾದರಕೆ್ಕ ದೂರ ಾಗಿರಬೇಕು. 4-5 ‡ದೇವರನ್ನರಿಯದ §ಅನ್ಯ ಜನರಂತೆ

* ಾ ಾಭಿ ಾಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳ ಾಗದೆ,
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ಪವಿತ್ರ ಾದ
ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದಲೂ ಘನತೆಯಿಂದಲೂ †ಪತಿ್ನಯನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಯಬೇಕು.
6 ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ‡
ಾರೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ವಂಚಿಸಿ ಕೇಡು ಾಡ ಾರದು.
ಾವು
ದಲೇ ತಿಳಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ §ಕತರ್ನು ಪ್ರ ತಿ ಾರ
ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 7 ದೇವರು ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಅಶುದ್ಧತೆಗೆ ಕರೆಯದೆ *ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆದನು. 8 ಹೀಗಿರಲು †ಈ ಾತನು್ನ
ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವನು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ, ನಿಮಗೆ ‡ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ವರವನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸುವ ದೇವರನೂ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
9 §ಸಹೋದರ ಸೆ್ನೕಹದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ *ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ,
†ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉಪದೇಶವನು್ನ ನೀವೇ ದೇವರಿಂದ
ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 10 ‡ಮಕೆದೋನ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರನೂ್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತಿ್ತರುವುದೇನೋ ನಿಜವೇ. ಆದರೂ ಸಹೋದರರೇ, §ನೀವು ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲ
ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಾ್ತ ಬರಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಉತೆ್ತೕಜಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 11 ಇದಲ್ಲದೆ ಾವು ನಿಮಗೆ
ಆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಪ್ರ ಾರ ನೀವು *ಮತೊ್ತಬ್ಬರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಲೆ ಾಕದೆ †ಸುಮ್ಮ ಗಿದು್ದ,
‡ಸ್ವಂತ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ, §ಕೈ ಾರೆ ಕೆಲಸ ಾಡಿ ದುಡಿಯಿರಿ.
ನೀವು *ಹೊರಗಿನವರ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸಜ್ಜ ನ ಾಗಿರುವುದೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ
ಾವುದಕೂ್ಕ ಕೊರತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ.

12 ಹೀಗಿದ್ದರೆ

ಯೇಸು ಕತರ್ನು ಪುನ ಾಗಮನ
ಸಹೋದರರೇ, ನಿದೆ್ರ ಹೋಗುವವರ ಗತಿ ಏನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯದೆ ಇದು್ದ,
†ನಿರೀ ಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿರುವ ಇತರರಂತೆ ‡ದುಃಖಿಸ ಾರದು ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ
14 §ಯೇಸು ಸತು್ತ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದ್ದನೆಂದು
ಬಯಕೆ.
ಾವು ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ
*
ಾಗೆಯೇ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲದು್ದ ನಿದೆ್ರ ಹೋದವರನು್ನ ಸಹ ದೇವರು ಆತನೊಡನೆ
ಎಬಿ್ಬ ಸಿ †ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವನೆಂದು ನಂಬಬೇಕಲ್ಲವೇ. 15 ಾವು ಕತರ್ನ ಾತಿನ
ಆ ಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ‡ಕತರ್ನು ಪುನ ಾಗಮಿಸುವವರೆಗೆ
13

*

4:3 ರೋ

ಕೊರಿ 6:18:

†

ಾ. 6:19, 22; 1 ಕೊರಿ 1:30; 2 ಥೆಸ. 2:13; 1 ತಿ

‡

4:4-5 ಕೀತರ್ 79:6; ಗ ಾ. 4:8:

§

. 2:15; ಇಬಿ್ರ. 12:14:

4:4-5 ಎಫೆ 4:17:

*

4:4-5 ರೋ

†

4:3 1

ಾ. 1:26:

‡ 4:6 1 ಕೊರಿ 6:8: § 4:6
†
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1
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ಾ. 17:14:
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ಾಜ 19:28;
ಧ ೕರ್ 14:1; 2 ಸಮು 12:20-23; ಾಕರ್ 5:39: § 4:14 1 ಕೊರಿ 15:13; 2 ಕೊರಿ 4:14; ಪ್ರಕ 1:18:
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1 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ 4:16

453
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§ಜೀವದಿಂದುಳಿದಿರುವ ಾವು ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರಿಗಿಂತ ಮುಂ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
16
ಾಕೆಂದರೆ ಕತರ್ನು ಾನೇ ಆ ಾ ೕಷದೊಡನೆಯೂ, *ಪ್ರ ಾನದೂತನ
ಶಬ್ದದೊಡನೆಯೂ, †ದೇವರ ತುತೂ್ತರಿ ಧ ್ವನಿ
ಡನೆಯೂ ‡ಆ ಾಶದಿಂದ
ಇಳಿದುಬರುವನು. §ಆಗ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸತ್ತವರು
ದಲು ಎದು್ದ ಬರುವರು. 17 ಆ ಮೇಲೆ

ಜೀವದಿಂದುಳಿದಿರುವ ಾವು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಕತರ್ನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅವರೊಂದಿಗೆ *ಮೇಘಗಳಲಿ್ಲ ಫಕ್ಕನೆ ಒಯ್ಯ ಲ್ಪಡುವೆವು. ಹೀ ಾಗಿ ಾವು ಸ ಾ ಾಲವೂ
†ಕತರ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲರುವೆವು. 18 ಆದ ಾರಣ ಈ ಾತುಗಳಿಂದ ‡ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು
ಸಂತೈ ಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

5

ಸಹೋದರರೇ, *ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯಬೇ ಾಗಿರುವ
ಾಲಗಳನೂ್ನ
ಗಳಿಗೆಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತು †ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ ವಿಲ್ಲ. 2 ‡ ಾತಿ್ರ ಕಳ್ಳನು
ಹೇಗೆ ಬರು ಾ್ತನೋ ಾಗೆಯೇ ಕತರ್ನ ದಿನವು ಬರುವುದೆಂದು ನೀವೇ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ
ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರ ಾ್ಲ. 3 “ಸ ಾ ಾನ ಾಗಿಯೂ ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿಯೂ ಇರುತೆ್ತೕವೆಂದು”
ಜನರು ಹೇಳುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ § ಾಶನವು ಅವರ ಮೇಲೆ *ಗಭಿರ್ಣಿಗೆ ಪ್ರ ಸವವೇದನೆ
ಬರುವ ಪ್ರ ಾರ ಬರುವುದು, ಅವರು ಹೇಗೂ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರರು. 4 ಆದರೆ
ಸಹೋದರರೇ, †ಆ ದಿನವು ಕಳ್ಳನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, ಾಕೆಂದರೆ ‡ನೀವು
ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲರುವವರಲ್ಲ. 5 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ‘ಬೆಳಕಿನ ಮಕ್ಕಳು’ ಾಗೂ ‘ಹಗಲಿನ ಮಕ್ಕಳು’
ಆಗಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ, ಾವು ಾತಿ್ರ ಯವರೂ ಅಲ್ಲ, ಕತ್ತಲೆಯವರೂ ಅಲ್ಲ. 6 ಆದ ಾರಣ
ಾವು ಇತರರಂತೆ ನಿದೆ್ರ ಾಡದೆ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರೋಣ, ಸ್ವ ಸ್ಥಚಿತ್ತ ಾಗಿರೋಣ.
7 ನಿದೆ್ರ
ಾಡುವವರು
ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ನಿದೆ್ರ
ಾಡು ಾ್ತರೆ, ಅಮಲೇರುವವರು
ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಅಮಲೇರು ಾ್ತರಷೆ್ಟ. 8 ಾ ಾದರೋ ಹಗಲಿನವ ಾಗಿರ ಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ
ಪಿ್ರ ೕತಿಗಳೆಂಬ ಎದೆಕವಚವನೂ್ನ, ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿರೀ ಯೆಂಬ ಶಿರ ಾ್ತ ್ರ ಣವನೂ್ನ
9
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವ ಸ್ಥಚಿತ್ತ ಾಗಿರೋಣ.
ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ತನ್ನ
ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗಬೇಕೆಂದು ನೇಮಿಸದೆ ಾವು ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನೇಮಿಸಿದನು. 10 ಾವು
ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ ಅಥ ಾ ನಿದೆ್ರ ಯಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ, ತನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲಯೇ
ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು. 11 ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀವು ಈಗ
ಾಡುತಿ್ತರುವ ಪ್ರ ಾರವೇ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಿಸು ಾ್ತ ಒಬ್ಬರ
ಭಕಿ್ತಯನೊ್ನಬ್ಬರು ವೃ ದಿ್ಧಪಡಿಸು ಾ್ತ ಇರಿ.
1

ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರು ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸೂತ್ರ ಗಳು
§
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ಸಹೋದರರೇ, ಕತರ್ನ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ಾಗಿದು್ದ,
ಪ್ರ ಾಸಪಡು ಾ್ತ ನಿಮಗೆ ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳುತ್ತರೋ, 13 ಅವರನು್ನ ಲ ಸಿ ಅವರ
ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಾಗಿ ೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿ ್ಮಳಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಾಗಿರಿ.
14 ಸಹೋದರರೇ,
ಮೈ ಗಳ್ಳರಿಗೆ ಬುದಿ್ಧಹೇಳಿರಿ,
ಮನಗುಂದಿದವರನು್ನ
ಧೈ ಯರ್ಪಡಿಸಿರಿ,
ಬಲಹೀನರಿಗೆ
ಆ ಾರ ಾಗಿರಿ,
ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ
15
ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯಿಂದಿರಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಪ್ರ ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
ಾರೂ ಅಪ ಾರಕೆ್ಕ
ಅಪ ಾರ ಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ,
ಾ ಾಗಲೂ ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಹಿತವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವವ ಾಗಿರಿ.
16
ಾ ಾಗಲೂ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ, 17 ಎಡೆಬಿಡದೆ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡಿರಿ,
18 ಎ ಾ್ಲದರಲಿ್ಲಯೂ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಕಿ್ರ ಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ತೋರಿಬಂದ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಾಗಿದೆ. 19 ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನನು್ನ ನಂದಿಸಬೇಡಿ,
20 ಪ್ರ ಾದನೆಗಳನು್ನ ಹಿನೈ ಸಬೇಡಿರಿ. 21 ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಪರೀ ಸಿ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ
ಭದ್ರ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 22 ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ ದೂರ ಾಗಿರಿ.
12

ಸ

ಾಪಿ್ತ ಾಕ್ಯ ಗಳು.
ಾಂತಿ ಾಯಕ ಾದ ದೇವರು ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲಿ.
ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರು ಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ, ಾ್ರ ಣ ಮತು್ತ
ಶರೀರಗಳು ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾ ಾಡಲ್ಪಡಲಿ.
24 ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆದವನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು, ಆತನು ತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಧಿಸುವನು.
25 ಸಹೋದರರೇ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಡಿರಿ. 26 ಪವಿತ್ರ ಾದ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ
27
ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ವಂದಿಸಿರಿ.
ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಓದಿ
ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
28 ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಕೃ ಪೆಯು ನಿ
್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.
23
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2 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
1 ಥೆಸಲೋನಿಕದಂತೆ, ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯು ೌಲ, ಸೀಲ ಮತು್ತ ತಿ ಥೆಯರಿಂದ
ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಾ್ದಗಿದೆ. ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು 1 ಥೆಸಲೋನಿಕದಲಿ್ಲರುವ ಮತು್ತ
ೌಲನು ಬರೆದ ಇತರ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲರುವಂತಹ ಅದೇ ಶೈ ಲಿಯನು್ನ ಬಳಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇದು
ೌಲನೇ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೀಲ ಮತು್ತ ತಿ ಥೆಯರು
ವಂದನೆ ಾಗದಲಿ್ಲ ಸೇಪರ್ಡೆಗೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ (2 ಥೆಸ. 1:1). ಅನೇಕ ವಚನಗಳಲಿ್ಲ,
ಾವು ಬರೆಯುತೆ್ತೕವೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವು, ಅವರು ಮೂವರು ಒಪಿ್ಪ ಗೆಯನು್ನ
ಸೂಚಿಸಿ ಾ್ದರೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ೌಲನ ಅಂತಿಮ ವಂದನೆ ಮತು್ತ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ಬರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಕೈ ಬರಹವು ಅವನದಲ್ಲ (2 ಥೆಸ. 3:17). ಈ
ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ೌಲನು ತಿ ಥೆಗೆ ಅಥ ಾ ಸೀಲನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬರೆಯಿಸಿರುವುದು ಎಂದು
ತೋರುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 51-52 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
1 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಾದ
ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲಯೇ 2 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ೌಲನು ಬರೆದನು.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
2 ಥೆಸ. 1:1 ರ ಪ್ರ ಾರ ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಉದೆ್ದೕಶಿತ
ಓದುಗರು “ಥೆಸಲೋನಿಕದ ಸಭೆಯ” ಸದಸ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಕತರ್ನ ದಿನದ ಕುರಿ ಾದ ಸೈ ಾ್ಧಂತಿಕ ದೋಷವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಇದರ
ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳನು್ನ ಪ್ರ ಶಂಸಿಸಲು ಮತು್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ನ ಅವರ
ದೃ ಢನಿಷೆ್ಠ ಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಿಸಲು ಮತು್ತ ಅವರ ಅಂತಿಮಗತಿ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಸ್ವಯಂ
ವಂಚನೆಯ ನಿಮಿತ್ತ, ಕತರ್ನ ದಿನವು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕತರ್ನ ಪುನ ಾಗಮನವು
ಶೀಘ್ರ ದಲೆ್ಲೕ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದಂಥವರನು್ನ ಮತು್ತ ಈ ಸಿ ಾ್ಧಂತವನು್ನ
ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಾಭ ಾ್ಕಗಿ ದುಪರ್
ೕಗ
ಾಡಿಕೊಂಡವರನು್ನ ಗದರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಬರೆದನು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ನಿರೀ ಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವುದು
ಪರಿವಿಡಿ
1. ವಂದನೆ — 1:1-2
2. ಸಂಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಾಂತ್ವನ — 1:3-12
3. ಕತರ್ನ ದಿನಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ — 2:1-12
4. ಅವರ ಅಂ ಾ್ಯ ವಸೆ್ಥಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಾಪನೆ — 2:13-17
5. ಾ್ರ
ೕಗಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರ ಬೋಧನೆಗಳು — 3:1-15
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6. ಅಂತಿಮ ವಂದನೆಗಳು — 3:16-18
ಪೀಠಿಕೆ
*ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಲಿ್ಲಯೂ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲಯೂ
ಇರುವ ಥೆಸಲೋನಿಕದವರ ಸಭೆಗೆ ೌಲ, ಸಿ ಾ್ವನ, ಮತು್ತ ತಿ ಥೆ ಎಂಬ ಾವು
ಬರೆಯುವುದೇನಂದರೆ, 2 ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃ ಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ಲಭಿಸಲಿ.
1

ದೇವರಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ

3 †ಸಹೋದರರೇ,

ಾವು ಾ ಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕುರಿತು ದೇವರಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ, ಾಗೆ
ಾಡುವುದು
ೕಗ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ
ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ ಹೊಂದು ಾ್ತ, ಪರಸ್ಪರ ಾದ ಪಿ್ರ ೕತಿ
ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಲಿ್ಲಯೂ ಹೆಚಾ್ಚ ಗುತಿ್ತದೆ. 4 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ‡ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಹಿಂಸೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತೋರಿಬಂದ
ನಿಮ್ಮ ಾಳೆ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳ §ನಿಮಿತ್ತ *ದೇವ ಜನರ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ ಾವೇ ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ
ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ.
5 †ದೇವರ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ತೀಪಿರ್ಗೆ ಪ್ರ
ಾಣ
ಾವುದೆಂದರೆ, ನೀವು
ಪ್ರ ಾಸಪಡುತಿ್ತರುವ ‡ದೇವರ
ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ೕಗ್ಯರ ಾ್ನ ಗಿಸುವುದು.
6 ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸಂಕಟಪಡಿಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ
ಾಗಿ ಸಂಕಟವನೂ್ನ, ಸಂಕಟಪಡುವವ ಾದ
ನಿಮಗೆ §ನ ್ಮಡನೆ ಉಪಶಮನವನೂ್ನ ಕೊಡುವುದು *ದೇವರ ಎಣಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಾ್ಯಯ ಾಗಿದೆಯಷೆ್ಟ. 7 ಯೇಸು ಕತರ್ನು †ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯುತ ದೇವದೂತರೊಂದಿಗೆ
‡ಅಗಿ್ನ ಜಾ್ವಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಲೋಕದಿಂದ §ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗುವ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ

8 ಆಗ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವು ದೇವರನ್ನರಿಯದವರಿಗೂ
ಕೊಡುವನು.
*ತನ್ನ ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದವರಿಗೂ ಪ್ರ ತಿ ಾರ
ಾಡುವನು. 9 ಅವರು
ಕತರ್ನ ಸಮು್ಮ ಖಕೂ್ಕ ಆತನ ಪ ಾಕ್ರ ಮದ ವೈ ಭವಕೂ್ಕ ದೂರ ಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಾಶನವೆಂಬ
10 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆತನು ಬರು ಾಗ ತನ್ನ
ದಂಡನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು.
†ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರಿಂದ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ
ಾ ಯನು್ನ ನಂಬಿದವರೆಲ್ಲರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆಶ್ಚಯರ್ ಹುಟಿ್ಟ ಸುವನು.
11 ‡ಆದುದರಿಂದ §ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
ಾ ಾಗಲೂ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇವರು
*
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆದದ್ದಕೆ ್ಕ
ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ೕಗ್ಯರೆಂದು ಎಣಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ,
ಸತಿ್ಕ ್ರ ಯೆಗಳಿ ಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಸಕಲ ಆಸೆಗಳನೂ್ನ, †ನಂಬಿಕೆಯ ಫಲ ಾದ ನಿಮ್ಮ

ಕೆಲಸವನೂ್ನ
*

1:1 ವ. 1, 2; 1 ಥೆಸ. 1:1:

2:14:

§

†

ಈಡೇರಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ

§

ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
‡

1:3 2 ಥೆಸ. 2:13; 1 ಥೆಸ. 1:2, 3; ಎಫೆ 5:20:

1:4 1 ಥೆಸ. 2:19; 2 ಕೊರಿ 7:14:

ಅ. ಕೃ. 14:22:

‡
§

ಶಕಿ್ತಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ

*

1:4 1 ಥೆಸ. 1:8:

1:6 ಪ್ರಕ 6:11; 11:18; 14:13:

*

†

1:4 1 ಥೆಸ.

1:5 ಫಿಲಿ. 1:28:

†

1:6 ಪ್ರಕ 6:10:

‡

1:5

1:7 ಯೂದ 14:

1:7 ಯೆ ಾ 66:15, 16; ಮ ಾ. 4:1; ಮ ಾ್ತ 25:41; 1 ಕೊರಿ 3:13; ಇಬಿ್ರ. 10:27; 12:29; ಪ್ರಕ 21:8:
1:7 ಲೂಕ 17:30; 1 ಕೊರಿ 1:7; 1 ಪೇತ್ರ. 1:7, 13; 4:13; ಮ ಾ್ತ 16:27; 24:44:

2:8:

†

1:10 ಯೆ ಾ 49:3;

ೕ ಾ 17:10:

‡

1:11 1 ಕೊರಿ 3:13:

§

*

1:8 ರೋ

ಾ.

1:11 ಕೊಲೊ 1:9:

2 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ 1:12

457
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12 ಹೀಗಿರ

ಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮತು್ತ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಕೃ ಪೆಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿ
ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದುವುದು ನೀವೂ
ಆತನಲಿ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದುವಿರಿ.

2

ಅಧಮರ್ ಪುರುಷನು

ಾದ *ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಆಗಮನದ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ
ಮತು್ತ † ಾವು ಆತನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಳು್ಳವುದರ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ವಿನಂತಿಸುವುದೇನಂದರೆ, 2 ಕತರ್ನ ಆಗಮನದ ದಿನವು ಈ ಾಗಲೇ
ಬಂದಿದೆಯೆಂಬು ಾಗಿ ‡ಆತ್ಮದಿಂ ಾಗಲಿ § ಾತಿನಿಂ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ನಮ್ಮ
ಪತ್ರ ದಿಂ ಾಗಲಿ ನೀವು ಬೇಗನೆ ಮನದಲಿ್ಲ ಚಂಚಲ ಾಗಿ ಕಳವಳಪಡಬೇಡಿರಿ.
3
ಾರೂ ಾವ ವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ,
*
ಾಕೆಂದರೆ
ದಲು ನಂಬಿಕೆಯ ಭ್ರ ಷ ್ಟತೆಯುಂಟಾಗಿ † ಾಶನದ ಮಗ ಾದ
ಅಧಮರ್ ಪುರುಷನು ಬಯಲಿಗೆ ಾರದ ಹೊರತು ಆ ದಿನವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
4
ಾವುದು ದೇವರೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೋ ಾವುದು ಆ ಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೋ ಅದನೆ್ನ ಾ್ಲ
‡ ಾಶನಕೆ್ಕ ಅಧೀನ ಾದ ಆ ಪುರುಷನು ಎದುರಿಸಿ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇ ಾಗಿ ತನ್ನ ನು್ನ ಾನೇ
ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಂಡು § ಾನು ದೇವರೆಂದು
ೕಷಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಗಭರ್ಗುಡಿಯಲೆ್ಲೕ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
5 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದಗ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದು್ದ
ಾಪಕವಿಲ್ಲ ೕ?
6 ಇದಲ್ಲದೆ
ಅವನು ನೇಮಕ ಾದ ಸಮಯದಲೆ್ಲೕ ಹೊರತು ಬಯಲಿಗೆ
ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಏನು ಅಡಿ್ಡ
ಾಡುತ್ತದೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ.
7 *ಅಧಮರ್ವು ಈಗಲೂ ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ತನ್ನ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಧಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ
ತಡೆಗಟು್ಟ ವವನು ಾರಿಬಿಡುವ ತನಕ ಅದು ಗುಪ್ತ ಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು. 8 ಆಗ
†ಅಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನು ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು, ಅವನನು್ನ ಯೇಸು ಕತರ್ನು ‡ತನ್ನ
ಾಯಿಯ ಉಸಿರಿನಿಂದ §ಕೊಲು್ಲವನು, *ತನ್ನ ಬರುವಿಕೆಯ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಿಂದ
ಸಂಹರಿಸುವನು. 9 ಆ ಅಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನು, ಸೈ ಾನನ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಅನು ಾರ ಾಗಿ,
ಅದು ಸು ಾ್ಳದ †ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್, ಸೂಚಕ ಾಯರ್, ಅದು್ಭತ ಾಯರ್
1 ಸಹೋದರರೇ, ನಮ್ಮ ಕತರ್

ಇವುಗಳಿಂದಲೂ, 10 ದುನೀರ್ತಿಯ ಎ ಾ್ಲ ವಂಚನೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿ ‡ ಾಶದ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೋಸ್ಕರ ಾಗಿ ಬರುವನು.
ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸತ್ಯ ವನು್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸದೆ ನಿ ಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದದೆ ಾಶ ಾಗು ಾ್ತರೆ. 11 ಇದೇ
ಾರಣದಿಂದ §ದೇವರು ಾಢಭ್ರ ಮೆಯನು್ನ ಅವರಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರು *ಆ
*
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†ಸತ್ಯ ವನು್ನ ನಂಬದೆ ಅನೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಆನಂದಪಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪ್ರ ಾರ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೆ ‡ಗುರಿ ಾಗುವರು.
ಸುಳ್ಳನು್ನ ನಂಬುವಂತೆ ಒಳಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ.

12

ದೃ ಢ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲರಿ
§ಕತರ್ನಿಗೆ ಪಿ್ರ ಯ ಾಗಿರುವ ಸಹೋದರರೇ, *ನೀವು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ ಾಗಿ, ಸತ್ಯ ದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನಿ್ನಟು್ಟ, †ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ
ಪಡೆಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ‡ಆದಿಯಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ಾವು §ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾ ಾಗಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
13

14 ನೀವು ಹೀಗೆ *ರ ಸಲ್ಪಟು್ಟ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು
ಬದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸು ಾತೆರ್ಯ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆದನು. 15 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ, †ದೃ ಢ ಾಗಿ
ನಿಲಿ್ಲರಿ. ‡ ಾವು
ಾತಿನಿಂ ಾಗಲಿ, ಪತ್ರ ದ ಮೂಲಕ ಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ
ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳನು್ನ ಭದ್ರ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರಿ. 16 ಮತು್ತ §ನಮ್ಮ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ
ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಾದ ಆದರಣೆಯನೂ್ನ *ಉತ್ತಮ ಾದ ನಿರೀ ಯನೂ್ನ ಕೃ ಪೆಯಿಂದ

ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರೂ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನೂ ಾನೇ
ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ ಸಂತೈ ಸಿ, 17 ಸಕಲ ಸ ಾ್ಕಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ, ಸ ಾ್ವಕ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೂ
†ದೃ ಢಪಡಿಸಲಿ.

3

ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಗಿ ವಿನಂತಿ
1 ಕಡೆಯ ಾಗಿ, *ಸಹೋದರರೇ, ನಮಗೋಸ್ಕರ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡಿರಿ. ಕತರ್ನ
ಾಕ್ಯ ವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹಬಿ್ಬಹರಡಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ †ಅದು ಬೇಗನೆ ಪಸರಿಸಿ ಮಹಿಮೆ
ಹೊಂದಲಿ, 2 ‡ದೇವರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಮೂಖರ್ ಾದ ದುಷ್ಟಜನರ ಕೈ ಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸುವ
ಾಗೆಯೂ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ, ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯು ಎಲ್ಲರಲಿ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ. 3 ಆದರೆ
§ಕತರ್ನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು, ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸಿ ನೀವು *ಕೆಡುಕನ ಕೈ ಗೆ
†ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ಾ ಾಡುವನು. 4 ಾವು ಆ ಾಪಿಸುವ ಪ್ರ ಾರ ನೀವು ಾಡುತಿ್ತೕರೆಂತಲೂ
ಮುಂದೆಯೂ ಾಡುವಿರೆಂತಲೂ, ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕತರ್ನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನಮಗೆ
ಭರವಸವುಂಟು. 5 ನೀವು ದೇವರ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲಯೂ ‡ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಾಳೆ್ಮಯಲಿ್ಲಯೂ
ಸೇರುವಂತೆ ಕತರ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನಡೆಸಲಿ.
ಮೈ ಗಳ್ಳರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
†

2:12 ರೋ

1 ಥೆಸ. 1:4:
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ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ, ಪ್ರ ಥಮಫಲ ಾಗಿ ಎಂದು ಬರೆದದೆ.
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2 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ 3:6

459
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6

ಸಹೋದರರೇ,
ಾವು ಬೋಧಿಸಿದ ಸಂಪ್ರ ಾಯವನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ
§ಸೋ ಾರಿ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ *ಸಹೋದರನಿಂದ ನೀವು
†ದೂರ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ‡ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 7 §ನೀವು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ

8
ನೀವೇ ಬಲಿ್ಲರಿ, * ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸೋ ಾರಿ ಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಾವು
†
ಹಣಕೊಡದೆ
ಾರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಊಟ
ಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾರಿಗೂ
ಾರ ಾಗ ಾರದೆಂದು ಹಗಲಿರುಳು ಕಷ್ಟದಿಂದಲೂ ಪ್ರ ಾಸದಿಂದಲೂ ದುಡಿದು
9 ‡ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಜೀವನ
ಾಡಿದೆವು.
ೕಷಣೆ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ
ಹಕಿ್ಕಲ್ಲವೆಂದು ಾಗೆ
ಾಡಲಿಲ್ಲ, §ನೀವು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮಗೆ
ಾದರಿ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದೇ ಾಗೆ ಾಡಿದೆವು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ ಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಇ ಾ್ದಗ, *“ಕೆಲಸ
ಾಡಲೊಲ್ಲದವನು ಊಟ ಾಡ ಾರದು” ಎಂದು ನಿಮಗೆ
11
ಆ ಾಪಿಸಿದೆವಷೆ್ಟ.
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ
ಾಡದೆ,
†ಇತರರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾತ್ರ ತಲೆ ಾಕಿ ಸೋ ಾರಿ ಾಗಿ ನಡೆಯು ಾ್ತರೆಂಬ
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. 12 ಇಂಥವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ
ಾವೇ ಸಂ ಾದಿಸಿದ್ದನು್ನ ಊಟ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ಾವು
ಆ ಾಪಿಸಿ ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. 13 ಸಹೋದರರೇ, ‡ನೀ ಾದರೋ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. 14 ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ
ನಮ್ಮ
ಾತಿಗೆ
ಾವ ಾದರೂ ಒಳ ಾಗದಿದ್ದರೆ ಅವನನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವನಿಗೆ
ಾಚಿಕೆ ಾಗುವಂತೆ §ಅವನ ಸಹ ಾಸದಲಿ್ಲ ಸೇರಬೇಡಿರಿ. 15 ಆದರೂ *ಅವನನು್ನ
ವೈ ರಿಯೆಂದು ಾವಿಸದೆ ಸಹೋದರನೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಂಡು ಬುದಿ್ಧಹೇಳಿರಿ.

ಸ

ಾಪಿ್ತ ಾಕ್ಯ ಗಳು
† ಾಂತಿ ಾಯಕ ಾದ
ಸಕಲವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ ‡ನಿಮಗೆ
16

ಕತರ್ನು
ಾಂತಿಯನು್ನ

ಾನೇ
ಸ ಾ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ
ದಯ ಾಲಿಸಲಿ.
ಕತರ್ನು

ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ.
17 § ೌಲನೆಂಬ
ಾನು ಸ್ವಂತ ಕೈ ಯಿಂದ ವಂದನೆಯನು್ನ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇದೇ ನನ್ನ ಗುರುತು, ಹೀಗೆಯೇ ನನ್ನ ಕೈ ಬರಹ.
18 *ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಕೃ ಪೆಯು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಸಂಗಡವಿರಲಿ.

§

ಎ ಾ್ಲ

* 3:6 1 ಕೊರಿ 5:11: † 3:6 ವ. 14; ಮ ಾ್ತ 18:17; 2 ತಿ . 3:5;
‡ 3:6 1 ಕೊರಿ 5:4: § 3:7 ಅ. ಕೃ. 20:35; 1 ಥೆಸ. 1:6: * 3:7
1 ಥೆಸ. 1:5 † 3:8 1 ಥೆಸ. 2:9: ‡ 3:9 1 ಕೊರಿ 9:4; 1 ಥೆಸ. 2:6: § 3:9 ವ. 7; 1 ಪೇತ್ರ. 5:3:
* 3:10 ಆದಿ 3:19; 1 ಥೆಸ. 4:11: † 3:11 1 ತಿ . 5:13; 1 ಪೇತ್ರ. 4:15: ‡ 3:13 ಗ ಾ. 6:9;
1 ಕೊರಿ 15:58: § 3:14 ವ. 6: * 3:15
ಾಜಕ. 19:17; ಮ ಾ್ತ 18:15: † 3:16 ರೋ ಾ.
‡
§
15:33:
3:16 ಅರಣ್ಯ 6:26:
3:17 1 ಕೊರಿ 16:21: * 3:18 ರೋ ಾ. 16:20:
3:6 ವ. 11; 1 ಥೆಸ. 5:14:

1 ಕೊರಿ 5:9; 2

ೕ ಾ 10:

2 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ 3:18
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1 ತಿ

2 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ 3:18

ಥೆಯನಿಗೆ

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ೌಲನು, ಇದು ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲನಿಂದ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ ಎಂದು 1 ತಿ ಥೆಯನ ಗ್ರಂಥವು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, “ನಮ್ಮ
ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರ ನಮ್ಮ ನಿರೀ ಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಆ ಯ
ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲನು” (1 ತಿ .
1:1). ಆದಿ ಸಭೆಯು ಇದನು್ನ ೌಲನ ಯ ಾಥರ್ ಾದ ಪತಿ್ರಕೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ
ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ

ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 62-64 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
ೌಲನು ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ತಿ ಥೆಯನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದನು, ಅಲಿ್ಲಂದ
ಆತನು ಅವನಿಗೆ ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದನು. (1 ತಿ . 1:3; 3:14,15).
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ೌಲನ ಪ್ರ ಾಣದ ಸಂಗಡಿಗನು ಮತು್ತ ಅವನ ಮಿಷನರಿ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ
ಸ ಾಯಕನು ಆಗಿದ್ದ ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಬರೆಯ ಾಗಿರುವುದ್ದರಿಂದ
ದಲ ತಿ ಥೆಯನ ಪುಸ್ತಕಕೆ್ಕ ಅವನ ಹೆಸರನು್ನ ಇಡ ಾಗಿದೆ. ತಿ ಥೆಯನು
ಮತು್ತ ಇಡೀ ಸಭೆಯು 1 ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಓದುಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ದೇವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ತಿ ಥೆಗೆ ಆದೇಶ
ನೀಡಲು (3:14-15) ಮತು್ತ ತಿ ಥೆಯನು ಈ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ಹೇಗೆ
ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು. ಈ ವಚನಗಳು 1 ತಿ ಥೆಯನ ಪುಸ್ತಕದ
ೌಲನ ಉದೆ್ದೕಶದ ಹೇಳಿಕೆ ಾಗಿ ಾಯರ್ನಿವರ್ಹಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ಸ್ತಂಭವೂ ಆ ಾರವೂ ಆಗಿರುವ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ
ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಜನರು ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಇದನು್ನ
ಬರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ಅವನು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಈ ಾಕ್ಯ ಾಗವು ೌಲನು ಪತಿ್ರಕೆಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ, ಸಭೆಗಳನು್ನ ಹೇಗೆ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ
ಆದೇಶಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಗೋಚರಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ

ಯುವ ಶಿಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಆದೇಶಗಳು
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಸೇವೆ ಾಗಿರುವ ಅ ಾ್ಯ ಸಗಳು — 1:1-20
2. ಸೇವೆ ಾಗಿರುವ ತತ್ವ ಗಳು — 2:1-3:16
3. ಸೇವೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಗಳು — 4:1-6:21

1 ತಿ

ಥೆಯನಿಗೆ 1:1
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ಥೆಯನಿಗೆ 1:12-13

ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರ *ನಮ್ಮ ನಿರೀ ಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರ ಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನ ಆ ಯ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ †ಅ ಸ್ತಲ ಾದ
ೌಲನು 2 ‡ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಜಕು ಾರ ಾಗಿರುವ ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ
ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ, §ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತ
1

ಯೇಸುವಿನಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ ಕೃ ಪೆಯೂ ಕರುಣೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ಉಂಟಾಗಲಿ.

ಸುಳು್ಳಬೋಧನೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಾನು ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ನೀನು ಎಫೆಸದಲೆ್ಲೕ ಇದು್ದಕೊಂಡು
ಅಲಿ್ಲರುವ ಕೆಲವರಿಗೆ, *ನೀವು ಬೇರೆ ಉಪದೇಶವನು್ನ
ಾಡ ಾರದೆಂತಲೂ,
4
†ಕಲಿ್ಪತಕಥೆಗಳಿಗೂ,
ಕೊನೆ ದಲಿಲ್ಲದ
ವಂ ಾವಳಿಗಳಿಗೂ
ಲಕ್ಷ ್ಯ
3

ಕೊಡ ಾರದೆಂತಲೂ, ಆ ಾಪಿಸಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ನಿನಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ
ಪ್ರ ಾರ ಈಗಲೂ ಹೇಳುತಿ್ತದೇನೆ.
ಅಂತಹ ಕಥೆಗಳೂ, ‡ವಂ ಾವಳಿಗಳೂ
§ವಿ ಾದಕೆ್ಕ ಎಡೆ ಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ದೇವರ
ೕಜನೆಗಳಿಗೆ

ಅನುಕೂಲ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ
ಾತ್ರ ಅದು ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ.
5 *ಶುದ್ಧಹ ೃ ದಯ, †ಒಳೆ್ಳಯ ಮನ ಾ್ಸ , ‡ ಾ್ರ
ಾಣಿಕ ಾದ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬಿವುಗಳಿಂದ
ಹುಟಿ್ಟದ ಪಿ್ರ ೕತಿಯೇ ದೇ ಾ ಯ ಗುರಿ ಾಗಿದೆ. 6 ಕೆಲವರು ಈ ಗುರಿಯನು್ನ
7 ಅವರು
ಬಿಟು್ಟ §ವ್ಯ ಥರ್ ಾದ ವಿಚಾರಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತಿ್ತದ್ದರೂ ಾವು ಹೇಳುವು ಾಗಲಿ, * ಾವು
ದೃ ಢ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡುವ ವಿಷಯ ಾಗಲಿ ಇಂಥದೆಂದು ತಿಳಿಯದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
8 †ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ವು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ಬಲೆ್ಲವು. ಆದರೆ ಅದನು್ನ ಅದರ ಉದೆ್ದೕಶಕೆ್ಕ
್ರ
ತಕ್ಕ ಾಗೆ ಉಪ
ೕಗಿಸಬೇಕು. 9 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ‡ನೀತಿವಂತರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ,
ಆದರೆ ಅಕ್ರ ಮ ಾರರು, ಅವಿಧೇಯರು, ಭಕಿ್ತಹೀನರು, ಾಪಿಷ್ಠರು, ಅಪವಿತ್ರರು,
ಾ್ರ ಪಂಚಿಕರು, ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲವವರು, ನರಹತ್ಯ ಾಡುವವರು,
10 ಜಾರರು, ಸಲಿಂಗ ಾಮಿಗಳು, ನರಚೋರರು, ಸುಳು್ಳ ಾರರು, ಅಸತ್ಯ ಾದಿಗಳು,
§ಸ್ವ ಸ್ಥಬೋಧನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವಂಥವುಗಳನು್ನ
ಾಡುವವರು, ಈ
ದ ಾದ
11 ಈ
ಅನೀತಿವಂತರಿ ಾಗಿ ನೇಮಕ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಬೋಧನೆಯು * ಾಗ್ಯ ವಂತ ಾದ †ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಪ್ರ ದಶಿರ್ಸುವ ಸು ಾತೆರ್ಗೆ
ಅನು ಾರ ಾಗಿದೆ. ‡ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಸೇವೆಯು ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
12-13 §ನನಗೆ ಬಲವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದವನು ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನೇ.
ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಕೃ ತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ದಲು ದೂಷಕನೂ, *ಹಿಂಸಕನೂ,

*

1:1 ಕೊಲೊ 1:27

3; ಯೂದ 2

*

†

1:1 2 ಕೊರಿ 1:1

1:3 1 ತಿ

6:3 ಗ ಾ 1:6,7

‡

1:2 ತೀತ 1:4

†

1:4 1 ತಿ

§

1:2 2 ತಿ

4:7; 2 ತಿ

1:2; 2

ಾ

4:4; ತೀತ 1:14; 2

‡ 1:4 ತೀತ 3:9 § 1:4 1 ತಿ . 6:4 * 1:5 2 ತಿ . 2:22 † 1:5 1 ಪೇತ್ರ.
‡ 1:5 2 ತಿ 1:5 § 1:6 ತೀತ 1:10 * 1:7 1 ತಿ 6:4; ಕೊಲೊ 2:18 † 1:8
‡ 1:9 ಗ ಾ 5:23 § 1:10 2 ತಿ 4:3; ತೀತ 1:9; 2:1; 1 ತಿ 6:3; 2 ತಿ
ರೋಮ 7:16
1:13; ತೀತ 1:13, 2:2 * 1:11 1 ತಿ
6:15 † 1:11 2 ಕೊರಿ 4:4 ‡ 1:11 ತೀತ 1:3,4; ಗ ಾ
§
2:7
1:12-13 ಆ. ಕೃ 9:22; ಫಿಲಿ 4:13; 2 ತಿ
4:17 * 1:12-13 ಆ. ಕೃ 8:3
ಪೇತ್ರ 1:16
3:16, 21

1 ತಿ

ಥೆಯನಿಗೆ 1:14
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ಥೆಯನಿಗೆ 2:3

ಕೇಡು ಾಡುವವನೂ ಆಗಿದ್ದ ನನ್ನ ನು್ನ ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನೆಂದು ಎಣಿಸಿ, †ತನ್ನ
ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡದ್ದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು
ಅ ಾನಿ ಾಗಿ ‡ತಿಳಿಯದೆ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ
§ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ಕರುಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು; 14 ಆದರೆ *ನಮ್ಮ ಕತರ್ನ ಕೃ ಪೆಯು
ಅತ್ಯ ಧಿಕ ಾಗಿದು್ದ ಕಿ್ರ ಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ
ಉಕಿ್ಕಸಿತು್ತ. 15 ‡ಕಿ್ರ ಸ್ತಯೇಸು ಾಪಿಗಳನು್ನ ರ
ಎಂಬ ಾಕ್ಯ ವು §ನಂಬತಕ್ಕ ಾ್ದಗಿಯೂ ಸ

†ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನೂ್ನ ನನ್ನಲಿ್ಲ

ಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದನು
ಾರ್ಂಗೀ ಾರಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯ ಾದ ಾ್ದಗಿಯೂ

ಇದೆ,
ಾಕೆಂದರೆ *ಆ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಿಗಳಲಿ್ಲ ಾನೇ ಪ್ರ ಮುಖನು. 16 ಆದರೆ ಇನು್ನ
ಮುಂದೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವವರಿಗೆ, ತನ್ನ ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯ
ದೃ ಾ್ಟಂತವಿರಬೇಕೆಂದು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವು ಾಪಿಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಮುಖ ಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ನು್ನ
ಕರುಣಿಸಿ, ನನ್ನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಪೂಣರ್ ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿದನು.
17 †ಸವರ್ಯುಗಗಳ ಅರಸನೂ, ‡ಅಮರನೂ, §ಅದೃ ಶ್ಯ ನೂ ಆಗಿರುವ *ಏಕ ದೇವರಿಗೆ
ಘನವೂ ಮಹಿಮೆಯೂ ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿ. ಆಮೆನ್.
18 ಮಗ ಾದ ತಿ
ಥೆಯನೇ, †ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ದಲು ಉಂಟಾಗಿದ್ದ
ಪ್ರ ಾದನೆಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, ‡ನೀನು ಅವುಗಳಿಂದ ಧೈ ಯರ್ಹೊಂದಿ ಒಳೆ್ಳಯ
ಯುದ್ಧವನು್ನ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 19 §ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ
ಒಳೆ್ಳಯ ಮನ ಾ್ಸ ಯನೂ್ನ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರು. ಕೆಲವರು ಒಳೆ್ಳಯ
ಮನ ಾ್ಸ ಯನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟು್ಟ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹಡಗು ಒಡೆದು,
ನಷ್ಟ ಪಟ್ಟವರಂತೆ ಇ ಾ್ದರೆ. 20 *ಹುಮೆ ಾಯನೂ †ಅಲೆ ಾ್ಸಂದರನೂ ಇಂಥವರೇ.
ಇವರು ದೇವದೂಷಣೆ
ಾಡ ಾರದೆಂಬುದನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ‡ಇವರನು್ನ
ಸೈ ಾನನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟೆ್ಟ ನು.

2

ಸಭೆಯ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಮತು್ತ ಆ ಾಧನೆ
ಎ ಾ್ಲದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ ವಿ ಾಪನೆಗಳನೂ್ನ,
ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗಳನೂ್ನ, ಮನವಿಗಳನೂ್ನ, ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಗಳನೂ್ನ
ಾಡಬೇಕೆಂದು
2
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ನಮಗೆ ಸುಖಸ ಾ ಾನಗಳು ಉಂಟಾಗಿ
ಾವು
*
ಪೂಣರ್ಭಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ, ೌರವದಿಂದಲೂ ಜೀವಿಸುವಂತೆ, ಅರಸುಗಳಿ ಾಗಿಯೂ
ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ವಿ ಾಪನೆಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು. 3 ಾಗೆ ಾಡುವುದು
ನಮ್ಮ †ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದು, ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗಿಯೂ ಇದೆ.
1

†
*
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‡ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ ಸತ್ಯ ದ ಾನಕೆ್ಕ ಸೇರಬೇಕೆಂಬುದೇ
ಆತನ ಚಿತ್ತ ಾಗಿದೆ. 5 ಏಕೆಂದರೆ §ದೇವರು ಒಬ್ಬ ನೇ, ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೂ
ಮಧ್ಯ ಸ್ಥನು ಒಬ್ಬ ನೇ, ಆತನು ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವೇ. 6 *ಆತನು
4

ಎಲ್ಲರ ವಿ ೕಚ ಾಥರ್ ಾಗಿ ತನ್ನ ನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟ್ಟ ನು. ಇದೇ ತಕ್ಕ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ
ಹೇಳಬೇ ಾದ ಾ
ಾಗಿದೆ. 7 ಆ ಾ ಯನು್ನ ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ † ಾನು
ಸಂದೇಶಕ ಾಗಿಯೂ, ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿಯೂ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಸತ್ಯ ದಿಂದಲೂ
‡ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವವ ಾಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಾನು §ಸು ಾ್ಳಡದೇ
ಸತ್ಯ ವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಪುರುಷರು *ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಕೋಪವೂ
ಾ ಾ್ವದವೂ
ಇಲ್ಲದವ ಾಗಿ,
ಭಕಿ್ತಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಕೈ ಗಳನೆ್ನತಿ್ತ
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು
9
ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಾಗೆಯೇ †ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು
ಾನಸೆ್ಥಯ ಾಗಿಯೂ,
8

ಸಭ್ಯ ತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೂ ಇದು್ದ, ೌರವಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ಉಡುಪನೂ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ಜಡೆಯನು್ನ ಹೆಣೆಯುವುದು, ಚಿನ್ನ, ಮುತು್ತ, ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ವಸ್ತ ್ರ
10 ಮುಂ ಾದವುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ನು್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವಭಕೆ್ತಯರೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರಿಗೆ ಯುಕ್ತ ಾಗಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ಸತಿ್ಕ ್ರ ಯೆಗಳಿಂದಲೇ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
11 ಸಿ್ತ ೕಯರು
ೌನ ಾಗಿದು್ದ ಪೂಣರ್ ಅಧೀನತೆಯಿಂದ ಉಪದೇಶವನು್ನ
್ರ
ಕಲಿಯಬೇಕು. 12 ‡ಉಪದೇಶ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರ
ಾನು ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

ನಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರಿಗೆ
13 §
ೌನ ಾಗಿರಬೇಕು.

ಅವರು

ದಲು ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಲ್ಪಟವನು ಆ ಾಮನಲ್ಲವೇ,
14 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಾಮನು ವಂಚಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ,† ಸಿ್ತ ೕಯು
*ಆಮೇಲೆ ಹವ್ವಳು.
್ರ
15 ಆದರೂ ಸಿ್ತ ೕಯರು ಸ್ವ ಸ್ಥಬುದಿ್ಧಯಿಂದ
ವಂಚಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಅಪ ಾಧಿ ಾದಳು.
್ರ
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲಯೂ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ
‡ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆರುವುದರಲಿ್ಲ ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವರು.

3

ಸ ಾಧ್ಯ ಕ್ಷರೂ ಸ ಾಸೇವಕರೂ
ೕಗ್ಯ ಾಗಿರಬೇಕು
1 *ಸ ಾಧ್ಯ ಕ್ಷನ ಉದೊ್ಯ ೕಗವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ಒಳೆ್ಳಯ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಅಪೇ ಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂಬ ಾತು ನಂಬತಕ್ಕ ಾ್ದಗಿದೆ. 2 †ಸ ಾಧ್ಯ ಕ್ಷನು
‡ ಾಂತನೂ,
ದೋ ಾರೋಪಣೆಯಿಲ್ಲದವನೂ,
ಏಕಪತಿ್ನಯುಳ್ಳವನೂ,
ಜಿತೇಂದಿ್ರ ಯನೂ,
ಾನಸ್ಥನೂ, §ಅತಿಥಿಸ ಾ್ಕರ ಾಡುವವನೂ, *ಬೋಧಿಸಲು
‡
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ಶಕ್ತ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಕುಡಕನು, ಜಗಳ ಾಡುವವನೂ ಆಗಿರದೆ, † ಾತಿ್ವಕನೂ,
‡
ಹೊಡೆ ಾಡದವನೂ ದ್ರ ಾ್ಯ ಶೆಯಿಲ್ಲದವನೂ ಆಗಿರಬೇಕು. 4 ಪೂಣರ್ ೌರವದಿಂದ
ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು, ಸ್ವಂತ ಮನೆಯವರನು್ನ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ
ನಡೆಸುವವ ಾಗಿರಬೇಕು. 5 §ಸ್ವಂತ ಮನೆಯವರನು್ನ ನಡೆಸುವುದಕೆ್ಕ ತಿಳಿಯದವನು
6 ಅವನು ಹೊಸ ಾಗಿ
ದೇವರ ಸಭೆಯನು್ನ ಹೇಗೆ ಪ ಾಂಬರಿಸುವನು?
ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿದವ ಾಗಿರ ಾರದು, ಅಂಥವ ಾದರೆ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡು ಸೈ ಾನನಿಗೆ
ಾ್ರ ಪ್ತ ಾದ ಶಿ ಾವಿಧಿಗೆ ಒಳ ಾ ಾನು. 7 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು *ಹೊರಗಣವರಿಂದ
ಒಳೆ್ಳಯವನೆನಿ್ನ ಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವನು ಮತು್ತ
†ಸೈ ಾನನ ತಂತ್ರ ಗ ಳಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬಿ ಾ್ದನು.
8 ಅದೇ ರೀತಿ
ಾಗಿ ‡ಸ ಾಸೇವಕರು ೌರವವುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಎರಡು
ಾತಿನವರೂ, §ಮ ಾ್ಯ ಸಕ್ತರೂ, *ನೀಚ ಾಭವನು್ನ ಅಪೇ ಸುವವರೂ ಆಗಿರದೆ,
3 ಅವನು

ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಾಗಿರುವ †ಸ ಾ್ಯ ಥರ್ವನು್ನ ಶುದ್ಧ ಮನ ಾ್ಸ ಯಿಂದ
ಕೈ ಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿರಬೇಕು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ ‡ಅವರು
ದಲು ಪರೀ ಸಲ್ಪಡಬೇಕು,
ತರು ಾಯ ಅವರ ಮೇಲೆ
ಾರೂ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸದಿದ್ದರೆ ಸ ಾಸೇವಕರ
ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಿ. 11 ಾಗೆಯೇ §ಸ ಾಸೇವಕಿಯ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರೂ
* ೌರವವುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು, ಚಾಡಿಹೇಳುವವ ಾಗಿರದೆ, ಸ್ವ ಸ್ಥಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವರೂ,
9

12 ಸ ಾಸೇವಕರು
ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು.
ಏಕಪತಿ್ನಯುಳ್ಳವರೂ, †ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಮನೆಯವರನೂ್ನ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ನಡಿಸುವವರೂ
13 ‡ಸ ಾಸೇವಕ ಾಗಿ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಕೆಲಸ
ಆಗಿರಬೇಕು.
ಾಡಿರುವವರು ತಮಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯ ಪದವಿಯನೂ್ನ, ಕಿ್ರ ಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ
ಬಹುಧೈ ಯರ್ವನೂ್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.

ಮ ಾ ರಹಸ್ಯ
ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆನೆಂಬ ನಿರೀ ಯಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
15
ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಾನು ತಡ ಾಡಿದರೂ, §ದೇವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಅಂದರೆ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ ರೀತಿಯು
ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂದು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ಸಭೆಯು ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ
ಸ್ತಂಭವೂ ಆ ಾರವೂ ಆಗಿದೆ.
16
ದೇವಭಕಿ್ತಗೆ
ಆ ಾರ ಾಗಿರುವ
ಸ ಾ್ಯ ಥರ್ದ
ರಹಸ್ಯ ವು
ಗಂಭೀರ ಾದದೆ್ದಂಬುದನು್ನ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ, ಅದೇನಂದರೆ,
*ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಶರೀರ ಾರಿ ಾಗಿ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾದನು,
ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೇ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನು,
14 ಬೇಗನೆ

†

3:3 ತೀತ 3:2

4:5

*

†

‡

3:7 2 ತಿ

3:3 1 ತಿ

2:26; 1 ತಿ

3:8 ತೀತ 1:7; 1 ಪೇತ್ರ 5:2

ಹೆಂಡತಿಯ ಾದ
ಎಫೆ 2:21; 2 ತಿ

*

†

6:10; ಇಬಿ್ರ. 13:5
3:9 1 ತಿ

3:11 ತೀತ 2:3

2:20; ಇಬಿ್ರ 3:6

‡

6:9

*

†

3:8 1 ತಿ
1:19

3:12 1 ತಿ

3:16

§

3:5 ವ 12

‡

6:9

§

3:10 1 ತಿ

3:2,4

‡

*

3:7

ಾಕರ್ 4:11; ಕೊಲೊ

3:8 ತೀತ 2:3; 1 ತಿ
5:22

§

3:13 ಮ ಾ್ತ 25:21

ೕಹ 1:14; 1 ಪೇತ್ರ 1:20; 1

5:23

3:11 ಅವರ

§

3:15

ೕ ಾ 1:2,3,4,5,8
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ದೇವದೂತರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು,
†ಅನ್ಯ ಜನರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾರಲ್ಪಟ್ಟ ನು,
‡ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಂಬಲ್ಪಟ್ಟ ನು,
§ಮಹಿಮೆ
ಂದಿಗೆ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ನು.

4

ದುಬೋರ್ಧಕರು
ಆದರೂ *ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು †ವಂಚಿಸುವ ಆತ್ಮ ಗಳ
ನುಡಿಗಳಿಗೂ, ದೆವ್ವ ಗಳ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೂ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಟು್ಟ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ
2 ‡ಕಪಟದಿಂದ
ಭ್ರ ಷ ್ಟ ಾಗುವರೆಂದು ದೇವ ಾತ್ಮ ನು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
1

ಸು ಾ್ಳಡುವವರು, ಸ್ವಂತ ಮನ ಾ್ಸ ಯ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಾಕಲ್ಪಟ ್ಟ ವ ಾಗಿದು್ದ, 3 ಅವರು
ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳಿಗೆ §ಮದುವೆ ಾಗ ಾರದೆಂದತಲೂ,
ಾರು ನಂಬುವವ ಾಗಿದು್ದ
ಸತ್ಯ ವನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಿ ಾ್ದರೋ, *ಅವರು ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿ, ತಿನು್ನವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
†ದೇವರು ಉಂಟು ಾಡಿದ ‡ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದೆಂತಲೂ ಹೇಳುವರು.
4 §ದೇವರು ಉಂಟು ಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಒಳೆ್ಳಯದೇ,
ಾವು ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿ
5 ದೇವರ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ
ಾವ ಆ ಾರವನು್ನ *ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ.
ಾಕ್ಯ ದಿಂದಲೂ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಆ ಆ ಾರವು ಪವಿತ್ರ ಾಗುತ್ತದ ಾ್ಲ.
6 †ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ, ನೀನು ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರುವ ಕಿ್ರ ಸ್ತ
ನಂಬಿಕೆಯ ಮತು್ತ ಸುಬೋಧನೆಯ ಾಕ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಯ ಸಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ, ಕಿ್ರ ಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕ ಾಗಿರುವಿ. 7 ಅಜಿ್ಜ ಕಥೆಗಳನೂ್ನ ‡ ಾ್ರ ಪಂಚಿಕ ಾದ ಆ
ಕಥೆಗಳನೂ್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟು್ಟ, ನೀನು ದೇವಭಕಿ್ತಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ § ಾಧನೆ ಾಡಿಕೋ.
8 *ದೇಹ ಾಧನೆಯು
ಸ್ವಲ್ಪಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಪ್ರ
ೕಜನ ಾಗಿದೆ, †ಭಕಿ್ತ ಾದರೋ
‡ಅದಕೆ್ಕ ಇಹಪರಗಳಲಿ್ಲ ನ ಜೀವನಕೆ್ಕ
ಎ ಾ್ಲ ವಿಧದಲಿ್ಲ ಪ್ರ
ೕಜನ ಾದದು್ದ.
9
§
ಾ ಾ್ದನ ಉಂಟು.
ಈ ಾಕ್ಯ ವು ನಂಬತಕ್ಕ ಾ್ದಗಿಯೂ ಸ ಾರ್ಂಗೀ ಾರಕೆ್ಕ

ೕಗ್ಯ ಾದ ಾ್ದಗಿಯೂ

ಇದೆ.

10

ಇದ ಾ್ಕಗಿ

ಾವು

ಕಷ್ಟಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ,

ಪ್ರ ಾಸಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ,
ಾಕೆಂದರೆ *ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೂ, ವಿಶೇಷ ಾಗಿ
ನಂಬುವವರಿಗೆ,
ರಕ್ಷಕ ಾಗಿರುವ ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಮೇಲೆ
ಾವು
ನಿರೀ ಯನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
11 †ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀನು ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ಬೋಧಿಸಬೇಕು.
12 ‡ನಿನ್ನ
ೌವನವನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಾರಿಗೂ ಆಸ್ಪದ ಾಡಿಕೊಡದೆ,
†

§ 3:16 ಅ. ಕೃ 1:2 * 4:1 2 ಥೆಸ. 2:3-9; 2 ತಿ .
3:1; ಕೊರಿ 11:19
ಾ. 4:6 ‡ 4:2 1 ಥೆಸ. 2:3; 2 ಥೆಸ. 2:11 § 4:3 ಇಬಿ್ರ. 13:4
* 4:3 ರೋ ಾ. 14:6 14, 20 † 4:3 ಆದಿ 1:29; 9:3 ‡ 4:3 ಕೊಲೊ 2:16 § 4:4 ಆದಿ
1:31 * 4:4 ಅ. ಕೃ. 10:15 † 4:6 2 ತಿ . 3:14, 15 ‡ 4:7 1 ತಿ . 1:4 § 4:7 ಇಬಿ್ರ.
* 4:8 ದೇಹದಂಡನೆ; ಕೊಲೊ 2:23 † 4:8 1 ತಿ . 6:6 ‡ 4:8 ಕೀತರ್ 37:4,9,11;
5:14
84:11; 145:19; ಾ. 19:23; ಮ ಾ್ತ 6:33; ಾಕರ್ 10:30 § 4:9 1 ತಿ . 1:15 * 4:10 1
ತಿ . 2:4;
ೕ ಾ 4:42 † 4:11 1 ತಿ . 5:7; 6:2 ‡ 4:12 1 ಕೊರಿ 16:11; ತೀತ 2:15
3:16 ಗ ಾ 2:2

‡ 3:16
† 4:1 1
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ನಂಬುವವರಿಗೆ ನಡೆ, ನುಡಿ, ಪಿ್ರ ೕತಿ, ನಂಬಿಕೆ, ಶುದ್ಧತ ್ವ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
13
§ನೀನೇ
ಾದರಿ ಾಗಿರು.
ಾನು ಬರುವ ತನಕ ವೇದ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಓದಿ
ಹೇಳುವುದರಲಿ್ಲಯೂ, ಪ್ರ ಬೋಧಿಸುವುದರಲಿ್ಲಯೂ, ಉಪದೇಶಿಸುವುದರಲಿ್ಲಯೂ
ಆಸಕ್ತ ಾಗಿರು. 14 *ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಕೃ ಾವರವನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಬೇಡ, ಆ ವರವು
†ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರು ‡ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಸಹಿತ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ §ಹಸ್ತಗಳನಿ್ನಟಾ್ಟ ಗ,

ಅದು ನಿನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತ ಾ್ಲ. 15 ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಧಿಸು ಾ್ತ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಮಗ್ನ ಾಗಿರು. ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾಗುವುದು*.
16 †ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಾಗಿರು.
ನೀನು ಈ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗಿರು, ಆಗ ನೀನು ‡ನಿನ್ನ ನೂ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶ
ಕೇಳುವವರನೂ್ನ ರ ಸುವಿ.

5

ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗ ಂದಿಗಿನ ಕತರ್ವ್ಯ ಗಳು
*ವೃ ದ್ಧರನು್ನ
ಗದರಿಸದೆ
ತಂದೆಯೆಂದು
ಾವಿಸಿ
ಬುದಿ್ಧಹೇಳು.
2
ೌವನಸ್ಥರನು್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೆಂದೂ,
ವೃ ದ್ಧಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರನು್ನ ಾಯಿಯಂತೆಯೂ,

1

ೌವನಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರನು್ನ ಪೂಣರ್ ಶುದ್ಧ ಾವದಿಂದ ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರೆಂದೂ ಎಣಿಸಿ
ಅವರವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಾಗೆ ಬುದಿ್ಧಹೇಳು.
3-4 ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಸಂರ ಸು.
ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಗೆ
†
ಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ
ಮ್ಮಕ ್ಕ ಾಗಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರೇ
ದಲು ತಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ
ಭಕಿ್ತತೋರಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ
ಪ್ರ ತು್ಯ ಪ ಾರ
ಾಡುವುದಕೂ್ಕ
5 ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದೆ
‡
ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಇದು ದೇವರ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗಿದೆ.

ಒಬೊ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿರುವ ವಿಧವೆಯು, ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿರೀ ಯನಿ್ನಟು್ಟ, §ಹಗಲಿರುಳು
6 ಆದರೆ
ವಿ ಾಪನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಳು.
ಸುಖಭೋಗದಲಿ್ಲರುವ ವಿಧವೆಯು *ಬದುಕಿದ್ದರೂ ಸತ್ತಂತೆಯೇ. 7 ವಿಧವೆಯರು
ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗದಂತೆ †ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಆ ಾಪಿಸು. 8
ಾವ ಾದರೂ

ಸ್ವಂತ ಜನರನು್ನ, ‡ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯವರನು್ನ ಸಂರ ಸದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು
ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದವನೂ ನಂಬದವನಿಗಿಂತ ಕೀ ಾದವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
9 ವಯಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಅರುವತು್ತ ವಷರ್ ಮೇಲ್ಪಟ ್ಟ, ವಿಧವೆಯನು್ನ ವಿಧವೆಯರ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಅಂಥವ ಾದರೂ §ಒಬ್ಬ ಗಂಡನಿಗೆ ಾತ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿದ್ದವ ಾಗಿ,
10 ಸತಿ್ಕ ಯೆಗಳನು್ನ
ಾಡುವವಳೆಂದು ಹೆಸರುಗೊಂಡವಳೂ ಆಗಿದ್ದಲಿ್ಲ, ಅವರು
್ರ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಾಕಿಕೊಂಡು, ಅತಿಥಿಸ ಾ್ಕರವನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತ, *ದೇವಜನರಿಗೆ
§
‡
‡

* 4:14 2 ತಿ . 1:6; 1 ಥೆಸ. 5:19 † 4:14 ಅ. ಕೃ. 20:17
§
4:14 1 ತಿ . 1:18
4:14 ಅ. ಕೃ. 6:6 * 4:15 ಾಣಿಸುವುದು † 4:16 ಅ. ಕೃ. 20:28
* 5:1 ಾಜ 19:32 † 5:3-4 ಮ ಾ್ತ 15:4-6; ಾಕರ್ 7:10-13; ಎಫೆ
4:16 ಯೆಹೆ. 33:9
6:1,2; ಆದಿ 45:9-11 ‡ 5:3-4 1 ತಿ . 2:3 § 5:5 ಲೂಕ 2:37; 18:15 * 5:6 ಪ್ರಕ 3:1
† 5:7 1 ತಿ . 4:11; 6:2 ‡ 5:8 ಗ ಾ. 6:10 § 5:9 1 ತಿ . 3:2 * 5:10 ದೇವಜನರ
4:12 ತೀತ 2:7; 1 ಪೇತ್ರ 5:3

ಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯುವುದು; ಆದಿ 18:4

1 ತಿ

ಥೆಯನಿಗೆ 5:11

467

1 ತಿ

ಥೆಯನಿಗೆ 5:23

ಉಪಚಾರ ಾಡಿದವ ಾಗಲಿ, ಸಂಕಟದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತ ಎ ಾ್ಲ
ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಆಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಲಿ.
11
ೌವನ ಾ್ರ ಯದ ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಬೇಡ, ಅವರು ದೈ ಹಿಕ
ಆಸೆಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟು್ಟ, ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
12 ಅಂಥವರು
ಇಷ್ಟಪಟಾ್ಟರು.
ಾವು
ದಲು
ಾಡಿದ ಪ್ರ ತಿ ಯನು್ನ
13
ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ತೀಪಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿರುವರು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಮನೆಮನೆಗೆ
ತಿರು ಾಡು ಾ್ತ ಮೈ ಗಳ್ಳತನವನು್ನ ಕಲಿಯು ಾ್ತರೆ.
ಮೈ ಗಳ್ಳ ಾಗುವುದಲ್ಲದೆ,
†ಹರಟೆ ಾತ ಾಡುವವರೂ, ‡ಇತರರ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ತಲೆ
ಾಕುವವರೂ
ಆಗಿ ಆಡ ಾರದ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತರೆ. 14 ಆದ್ದರಿಂದ
ೌವನ § ಾ್ರ ಯದ

ವಿಧವೆಯರು
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಹೆತು್ತ
ಮನೆಯನು್ನ
ನಿವರ್ಹಿಸುವವ ಾಗಿರುವುದು ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿ ತೋಚುತ್ತದೆ.
ಾಗೆ
15
*
ಾಡುವುದರಿಂದ ವಿರೋಧಿಗಳ ನಿಂದೆಗೆ ಆಸ್ಪದಕೊಡದೆ ಇರುವರು. ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ
ಕೆಲವರು ಅಡ್ಡ ಾರಿ ಹಿಡಿದು ಸೈ ಾನನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 16 ನಂಬುವವ ಾದ
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ಬಂಧು ಾಂಧವರಲಿ್ಲ ವಿಧವೆಯರಿದ್ದರೆ ಆಕೆಯೇ ಅವರನು್ನ ಸಂರ ಸಲಿ.
ಸಭೆಯು ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಕೆಯು ಆ
ಾರವನು್ನ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ಾಕ ಾರದು.
ಹಿರಿಯರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಬೇ ಾದ ರೀತಿ
ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ †ಅಧಿ ಾರ ನಡಿಸುವ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರನು್ನ, ಅವರೊಳಗೆ
ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಾರುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಉಪದೇಶಿಸುವುದರಲಿ್ಲಯೂ
ಕಷ್ಟ ಪಡುವವರನು್ನ ಎರಡುಪಟು್ಟ
ೌರವಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯರೆಂದು ಎಣಿಸಬೇಕು.
18 ‡“ಕಣತುಳಿಯುವ ಎತಿ್ತನ
ಾಯಿ ಕಟ್ಟ ಾರದು,” ಮತು್ತ “§ಆಳು ತನ್ನ ಕೂಲಿಗೆ
17

ೕಗ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದೆಯ ಾ್ಲ. 19 ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯನ ಮೇಲೆ
ಾ ಾದರೂ ದೂರು ಹೇಳಿದರೆ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ಾ ಗಳಿದ್ದ ಹೊರ ಾಗಿ ಅದನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಬೇಡ. 20 ಾಪದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವವರನು್ನ *ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆಯೇ ಗದರಿಸು.
†ಇವರಿಂದ ಉಳಿದವರಿಗೂ ಭಯವುಂಟಾಗುವುದು. 21 ನೀನು ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ದಲೇ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸದೆಯೂ, ಪಕ್ಷ ಾತದಿಂದ ಏನೂ
ಾಡದೆಯೂ, ಾನು
ಹೇಳಿರುವ
ಾತುಗಳ ಪ್ರ ಾರವೇ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ದೇವರ ಮುಂದೆಯೂ,
ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆಯೂ, ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ದೇವದೂತರ ಮುಂದೆಯೂ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 22 ‡ಅವಸರದಿಂದ § ಾರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಾದರೂ
*ಹಸ್ತವನಿ್ನಟು್ಟ ಸಭೆಯ ಾಯಕತ್ವಕೆ ್ಕ ನೇಮಿಸಬೇಡ. †ಮತೊ್ತಬ ್ಬರು ಾಡಿದ ಾಪದಲಿ್ಲ
ನೀನು ಾಲು ಾರ ಾಗದೆ, ನೀನು ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಾಗೆ ನೋಡಿಕೋ. 23 ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
ನೀರನು್ನ
ಾತ್ರ ಕುಡಿಯುವವ ಾಗಿರದೆ, ನಿನ್ನ ಅಜೀಣರ್ದ ಮತು್ತ ನಿನಗೆ ಆ ಾಗೆ್ಗ
†
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ಉಂಟಾಗುವ ಅಸ್ವ ಸ್ಥತೆಯ ಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ‡ಸ್ವಲ್ಪ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊ.
24 ಕೆಲವರ ಾಪಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು ತೀಪಿರ್ಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಬಯ ಾಗುತ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಕೆಲವರ
ಾಪಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು ಮರೆ ಾಗಿದು್ದ ತರು ಾಯ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತವೆ. 25 ಾಗೆಯೇ ಕೆಲವು
ಸತಿ್ಕ ್ರ ಯೆಗಳು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿವೆ, ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ್ಕ ್ರ ಯೆಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಾರದಿ್ದದ್ದರೂ
§ಮರೆ ಾಗಿರ ಾರವು.

6

* ಾಸತ್ವ ನೊಗದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವವರು ತಮ್ಮ ಯಜ ಾನರನು್ನ ಪೂಣರ್
ೌರವಕೂ್ಕ
ೕಗ್ಯರೆಂದೆಣಿಸಲಿ, †ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇವರ
ಾಮಕೂ್ಕ
ಾವು
2
ಹೊಂದಿರುವ ಉಪದೇಶಕೂ್ಕ ನಿಂದನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಾರಿ ಾದರೂ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ನಂಬುವವ ಾದ ಯಜ ಾನರಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಆ ಯಜ ಾನರನು್ನ
‡ಸಹೋದರರೆಂದು
ಉ ಾಸೀನ ಾಡದೆ,
ತಮ್ಮ
ಸೇವೆಯ
ಫಲವನು್ನ
ಹೊಂದುವವರು, ನಂಬಿಗಸ್ತರು, ಪಿ್ರ ಯರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವರಿಗೆ ಇನು್ನ
ಹೆಚಾ್ಚದ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು. §ಈ ಉಪದೇಶವನು್ನ
ಾಡಿ
ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸು.
1

ತ ಾ್ಪದ ಬೋಧನೆಯೂ ನಿಜ ಾದ ಐಶ್ವಯರ್ವೂ
ಾವ ಾದರೂ *ಭಿನ್ನ ಾದ ಉಪದೇಶವನು್ನ
ಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ †ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದ
ಾತುಗಳಿಗೂ, ಭ ಾ್ತನು ಾರ ಾದ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೂ
ಸಮ್ಮತಿಸದೆ ಹೋದರೆ, 4 ಅವನು ಅಹಂ ಾವಿಯೂ ಅ ಾನಿಯೂ ಆಗಿದು್ದ, ‡ನಿಂದನೆ
3

§ ಾ ಾ್ವದಗಳನು್ನಂಟು
ಾಡುವ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ,
ಜಗಳ, ದೂಷಣೆ, ದುಸ್ಸಂಶಯ ಮುಂ ಾದವುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. 5 ಇದಲ್ಲದೆ
ಬುದಿ್ಧಗೆಟು್ಟ ಸತ್ಯ ವಿಹೀನ ಾಗಿದು್ದ *ದೇವಭಕಿ್ತಯನು್ನ ಾಭ ಾಧನವೆಂದೆಣಿಸುವ ಈ
ಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ಾದ ಕಚಾ್ಚಟಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
6 †ಸಂತುಷಿ್ಟ ಸಹಿತ ಾದ ಭಕಿ್ತಯು ದೊಡ್ಡ ಾಭವೇ ಸರಿ. 7 ‡ ಾವು ಲೋಕದೊಳಕೆ್ಕ
ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ, ಅದರೊಳಗಿಂದ ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗ ಾರೆವು. 8 §ನಮಗೆ ಅನ್ನ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳಿದ್ದರೆ ಾಕು, ಾವು ಸಂತುಷ್ಟ ಾಗುತ್ತವೆ.
9 *ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಮನಸು್ಸ ಾಡುವವರು ದುಷೆ್ಟ ೕರಣೆಯೆಂಬ
್ರ

ಬಲೆಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡು, ಬುದಿ್ಧಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಾನಿಕರ ಾಗಿಯೂ ಇರುವ
ಅನೇಕ ಆಸೆಗಳಲಿ್ಲ ಬೀಳು ಾ್ತರೆ.
ಇಂಥ ಆಸೆಗಳು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಸಂ ಾರ
10
†
ವಿ ಾಶಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸುತ್ತವೆ.
ಹಣ ಾಸೆಯು ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ
‡
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ಮೂಲ ಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಆತುರಪಟು್ಟ, ಅದರಿಂದ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ, ಅಲೆ ಾಡಿ ಅನೇಕ ವೇದನೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ನು್ನ ತಿವಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
ವೈ ಯುಕಿ್ತಕ ಸಲಹೆಗಳು
‡ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನೇ, ನೀ ಾದರೋ §ಇವುಗಳಿಗೆ ದೂರ ಾಗಿರು. ನೀತಿ,
ಭಕಿ್ತ, ನಂಬಿಕೆ, ಪಿ್ರ ೕತಿ, ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗೂ ಾತಿ್ವಕತ್ವ ಇವುಗಳನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸುವುದಕೆ್ಕ
12 *ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯ †ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಹೋ ಾಟವನು್ನ
ಪ್ರ ಾಸಪಡು.
ಾಡು,
11 ಎಲೈ,

‡ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೋ.
ಮತು್ತ ನೀನು ಅನೇಕ ಾ ಗಳ
13 ಸವರ್ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ಜೀ ಾ ಾರಕ
* ಾಲದಲಿ್ಲ †ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಪ್ರ ತಿ ಯನು್ನ
ಮುಂದೆಯೂ

§ಅದ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ
ಮುಂದೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಪ್ರ ತಿ ಯನು್ನ
ಾಡಿದಿಯ ಾ್ಲ.
ಾದ ದೇವರ ಮುಂದೆಯೂ,
ಂತ್ಯ ಪಿ ಾತನ

ಾನೇ ಾ
ಾಗಿದು್ದ ಾ್ಥಪಿಸಿದ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ
ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವುದೇನಂದರೆ, 14 ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ

ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ‡ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷತೆಯ ತನಕ ನೀನು ಈ ಆ ಯನು್ನ ನಿಷ ್ಕಳಂಕ ಾಗಿಯೂ
15 § ಾಗ್ಯ ವಂತ ಾದ
ನಿಂ ಾರಹಿತ ಾಗಿಯೂ
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು.

ಏ ಾಧಿಪತಿಯು
ಾನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲೆ್ಲೕ ಆತನನು್ನ
ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷಪಡಿಸುವನು. ಆ ಏ ಾಧಿಪತಿಯು, * ಾಜಾಧಿ ಾಜನೂ, ಕ ಾರ್ಧಿಕತರ್ನೂ,
16 † ಾನೊಬ್ಬ ನೇ ಅಮರತ್ವವುಳ್ಳವನೂ ಅಗಮ್ಯ ಾದ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವವನೂ
ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ‡ಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಆತನನು್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ,
ಾರೂ ಾಣ ಾರರು.
ಆತನಿಗೆ ಾನವೂ ನಿ ಾ್ಯ ಧಿಪತ್ಯ ವೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರಲಿ. ಆಮೆನ್.
17 §ಇಹಲೋಕ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಐಶ್ವಯರ್ವುಳ್ಳವರು *ಅಹಂ ಾರಿಗ ಾಗಿರದೆ,
†ಅಸಿ್ಥರ ಾದ ಐಶ್ವಯರ್ದ ಮೇಲೆ ‡ನಿರೀ ಯನಿ್ನಡದೆ, ನಮ್ಮ ಅನುಭೋಗಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ನಮಗೆ §ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಹೇರಳ ಾಗಿ ದಯ ಾಲಿಸುವ ದೇವರ ಮೇಲೆ
18-19
ನಿರೀ ಯನಿ್ನಡಬೇಕು.
ಾಸ್ತವ ಾದ ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಅವರು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡುವವರೂ, *ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ
†ಪರೋಪ ಾರ ಾಡುವವರೂ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರೂ,
ಉ ಾರಶೀಲರೂ,
ಆಗಿದು್ದ, ‡ಮುಂದಿನ
ಾಲಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳ ಅಸಿ್ತ ಾರ ಾಗುವಂಥವುಗಳನು್ನ ತಮಗೆ
ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸು.
20 ಎಲೈ ತಿ
ಥೆಯನೇ,
ಾನೋಪದೇಶವೆಂದು ಸು ಾ್ಳ ಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವ
ಬೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, § ಾ್ರ ಪಂಚಿಕ ಾದ ಆ ಹರಟೆ
ಾತುಗಳಿಗೂ,
*
ವಿ ಾದಗಳಿಗೂ ನೀನು ದೂರ ಾಗಿದು್ದ ನಿನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೋ.
‡

§ 6:11 2 ತಿ . 2:22 * 6:12 ನಂಬಿಕೆಯ † 6:12 1 ತಿ . 1:18
‡ 6:12 ಫಿಲಿ. 3:12 § 6:12 1 ಪೇತ್ರ 5:10 * 6:13 ಎದುರಿನಲಿ್ಲ † 6:13 ಮ ಾ್ತ 27:11;
ೕ ಾ 18:37; ಪ್ರಕ 1:5; 3:14 ‡ 6:14 2 ಥೆಸ. 2:8 § 6:15 1 ತಿ . 1:11 * 6:15 ಪ್ರಕ
17:14 † 6:16 1 ತಿ . 1:17 ‡ 6:16 ವಿ ೕ 33:20;
ೕ ಾ 1:18; 5:37; 6:46; ಕೊಲೊ
1:15; 1
ೕ ಾ 4:12, 20 § 6:17 2 ತಿ . 4:10; ತೀತ 2:12 * 6:17 ರೋ ಾ. 11:20; 12:3,
16 † 6:17 ಾ. 23:5 ‡ 6:17
ಾಕರ್ 10:24 § 6:17 ಅ. ಕೃ. 14:17 * 6:18-19 ಲೂಕ
6:11 2 ತಿ

. 3:17

1 ತಿ

ಥೆಯನಿಗೆ 6:21

21

ಕೆಲವರು ಆ ಸು ಾ್ಳದ
ಹೋದರು. †ಕೃ ಪೆಯು ನಿ

†

6:21 ಕೊಲೊ 4:18
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ಾನವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಭ್ರ ಷ ್ಟ ಾಗಿ
್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.
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ಥೆಯನಿಗೆ

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ರೋ ಾಪುರದ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ೌಲನು ಬಿಡುಗಡೆ ಾದ ನಂತರ ಮತು್ತ
ಾಲ್ಕನೇ ಮಿಷನರಿ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ಅವನು 1 ತಿ ಥೆಯನ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದ
ನಂತರ, ಮತೆ್ತ ೌಲನನು್ನ ನೀರೋ ಚಕ್ರ ವತಿರ್ಯ ಆಳಿ್ವಕೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ ಸೆರೆಮನೆಗೆ
ಾಕ ಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವನು 2 ತಿ ಥೆಯನ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದನು.
ಅವನು
ದಲ ಾರಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ, ಅವನು ‘ ಾಡಿಗೆ ಮನೆ’ ಯಲಿ್ಲ (ಅ. .
28:30) ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಸಿ್ಥತಿಗೂ ಇದಕೂ್ಕ ವ್ಯ ಾ್ಯ ಸವಿದೆ, ಈಗ ಅವನು ಾ ಾನ್ಯ
ಅಪ ಾಧಿಯಂತೆ ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ ಾಗಿ (1:16; 2:9), ಶೀತಲ
ಾ ಾಗೃ ಹದಲಿ್ಲ ಬಳಲುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ (4:13). ತನ್ನ ಕೆಲಸವು ಮುಗಿದಿದೆ ಮತು್ತ ತನ್ನ
ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯ ವು ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ (4: 6-8).
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 66-67 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
ೌಲನು ರೋ ಾಪುರದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಸೆರೆ ಾಸದಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು, ತನ್ನ
ರಕ್ತ ಾ ಯ ಮರಣ ಾ್ಕಗಿ ಾಯುತಿ್ತರು ಾಗ ಅವನು ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದನು.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ತಿ ಥೆಯು ಎರಡನೆಯ ತಿ ಥೆಯನ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಾ್ರ ಥಮಿಕ ಓದುಗ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ,
ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಅವನು ಸಭೆ
ಂದಿಗೆ ಇದರ ವಿಷಯವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡನು.
ಉದೆ್ದೕಶ
ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ ಅಂತಿಮ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹವನು್ನ ನೀಡಲು ಮತು್ತ ೌಲನು ಅವನಿಗೆ
ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಾಯರ್ ಾರವನು್ನ ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ (1:3-14), ಶ್ರ ದೆ್ಧಯಿಂದ (2:126), ಮತು್ತ ನಿಷೆ್ಠಯಿಂದ (3:14-17; 4:1-8) ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಲು
ಬರೆದನು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಸೇವೆ ಾಗಿ ನಿ
ೕಗ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಸೇವೆಗೆ ಪೆ್ರ ೕರಣೆ — 1:1-18
2. ಸೇವೆಯಲಿ್ಲರಬೇ ಾದ ಾದರಿ — 2:1-26
3. ಸುಳು್ಳ ಬೋಧನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ — 3:1-17
4.
್ರ ೕ ಾ್ಸಹದ ಾತುಗಳು ಮತು್ತ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು — 4:1-22
ಪೀಠಿಕೆ
ಕಿ್ರ ಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ *ಜೀವ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
†ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ಕಿ್ರ ಸಯೆ
್ತ ೕಸುವಿನ ‡ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲನು, 2 §ತನ್ನ
1

*

1:1 ತೀತ. 1:2; ಇಬಿ್ರ. 9:15
2 ತಿ . 2:1; ಅ. ಕೃ. 16:1

†

1:1 1 ಕೊರಿ 1:1

‡

1:1 2 ಕೊರಿ 1:1

§

1:2 1 ಕೊರಿ 4:17,
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ಪಿ್ರ ಯ ಕು ಾರ ಾದ ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ ಬರೆಯುವುದೇನಂದರೆ, *ತಂದೆ ಾದ
ದೇವರಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತಯೇಸುವಿನಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ ಕೃ ಪೆಯೂ,
ಕರುಣೆಯೂ, ಾಂತಿಯೂ ಆಗಲಿ.
ಥೆಯನು ಸು ಾ ಾರ್ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬೋಧನೆ
† ಾನು
ಹಗಲಿರುಳು
ನನ್ನ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನ ನು್ನ
ತಪ್ಪದೆ
ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ‡ ಾನು ಪೂವಿರ್ಕರ ಭಕಿ್ತ ಾಗರ್ವನೆ್ನೕ
ಅನುಸರಿಸಿ. §ಶುದ್ಧ ಮನ ಾ್ಸ ಯಿಂದ ಸೇವಿಸುವ ದೇವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
3

ತಿ

*ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 4 ಾನು †ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ‡ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೋಡಿ
ಸಂತೋಷಭರಿತ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ. 5 ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ §ಯ ಾಥರ್ ಾದ
ನಂಬಿಕೆಯು ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದಿತು.
ಆ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿನ್ನ ಅಜಿ್ಜ ಾದ
ಲೋವಿಯಳಲಿ್ಲಯೂ *ನಿನ್ನ ಾಯಿ ಾದ ಯೂನೀಕೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಸ ಾಗಿತು್ತ.
ಾಗೆಯೇ ಅದು ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಾಸ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃ ಢ ಾಗಿ ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ.
6 ಆದ ಾರಣ
ಾನು ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತವನಿ್ನಟ ್ಟದರ ಮೂಲಕ ನಿನಗೆ
ದೊರಕಿದ †ದೇವರ ಕೃ ಾವರವನು್ನ ಪ್ರ ಜ ್ವಲಿಸುವಂತೆ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಾಪಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 7 ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಆತ್ಮ ವು ‡ಬಲ, ಪಿ್ರ ೕತಿ, ಸಂಯಮಗಳ
ಆತ್ಮ ವೇ ಹೊರತು §ಹೇಡಿತನದ ಆತ್ಮ ವಲ್ಲ.
8 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಮ್ಮ ಕತರ್ನನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳುವ * ಾ ಯ ವಿಷಯದ ಾ್ಲಗಲಿ
ಆತನ †ಸೆರೆಯವ ಾದ ನನ್ನ ವಿಷಯದ ಾ್ಲಗಲಿ ‡ ಾಚಿಕೆ ಪಡದೆ, ದೇವರ ಬಲವನು್ನ
9 *ಆತನು
ಆಶ್ರ ಯಿಸಿ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ §ಸು ಾತೆರ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟ ವನ್ನ ನುಭವಿಸು.
ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಸುಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದಲ್ಲ, †ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ಕೃ ಪೆಯಿಂದಲೇ ‡ನಮ್ಮ ನು್ನ ರ ಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆದನು.
ಆತನು

§ಅ ಾದಿ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿ, 10 ಈಗ
ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ *ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷತೆಯ ಮೂಲಕ ಅದನು್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
†ಈತನು ಮರಣವನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲಗೊಳಿಸಿ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಮೂಲಕ ಜೀವವನೂ್ನ
ಅಮರತ್ವವನೂ್ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿ ಾ್ದನೆ.
11 ‡ಆ ಸು ಾತೆರ್ಗೋಸ್ಕರ
ಾನು ಪ್ರ ಚಾರಕ ಾಗಿಯೂ, ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿಯೂ
ಮತು್ತ ಬೋಧಕ ಾಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟೆ ್ಟ ನು. 12 §ಅದರ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೇ ಈ
ಕಷ್ಟ ಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೂ ಾನು ಾಚಿಕೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ. * ಾನು
*

1:2 1 ತಿ

*

3:9; ಅ. ಕೃ. 23:1

*

. 1:5

ತಿ

†

. 1:2

1:3 ರೋ

1:3 ರೋ

ಲೂಕ 24:49; ಅ. ಕೃ. 1:8
1:6

§

†

. 1:16; ಎಫೆ 3:1

1:9 1 ತಿ

. 1:1; ತೀತ. 3:4

1:8 2 ತಿ

8:28

1:7 ರೋ

1:8 2 ತಿ

‡

2 ಥೆಸ. 2:8

. 2:3,9; 4:5

†

*

†

ಾ. 1:8

1:5 ಅ. ಕೃ. 16:1; 1 ತಿ

§

‡

ಾ. 1:9

1:3 ಅ. ಕೃ. 22:3; 24:14

1:4 ಅ. ಕೃ. 20:37

. 3:15

†

1:8 ರೋ

1:9 ತೀತ. 3:5, ರೋ

§

§

1:3 1 ತಿ

§

1:4 ಫಿಲಿ. 1:8

. 4:14, 1 ಥೆಸ. 5:19

1:6 1 ತಿ

ಾ. 8:15;

‡

‡

ೕ ಾ 14:27; ಪ್ರಕ 21:8

*

ಾ. 3:27

1:9 ತೀತ. 1:2, ರೋ

1:10 1 ಕೊರಿ 15:26, 54, 55; ಇಬಿ್ರ. 2:14,15

‡

‡

ೕ ಾ 2:28

1:9 ಇಬಿ್ರ. 3:11; ರೋ

ಾ. 16:25; ಎಫೆ 1:4

1:11 1 ತಿ

1:7

1:8 1 ಕೊರಿ

ಾ. 1:16; ಇಬಿ್ರ. 11:16; 1

†

.

1:5 1

. 2:7

*
§

ಾ.
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ನಂಬಿರು ಾತನನು್ನ ಬಲೆ್ಲ ನು. ಆತನು ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ †ಆತನು ‡ಆ
ದಿನದವರೆಗೆ ಾ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ದೃ ಢ ಾಗಿ ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ. 13 ನೀನು
§ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಪಿ್ರ ೕತಿಯೂ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿ, ನನಿ್ನಂದ ಕೇಳಿದ
*ಸ್ವ ಸ್ಥಬೋಧ ಾ ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ ಾದರಿ ಾಗಿಟು್ಟಕೊಂಡು ಅನುಸರಿಸು. 14 †ನಿನ್ನ
ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವ ಒಳೆ್ಳಯ ವಿಷಯವನು್ನ ‡ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿಕೋ.
15 §ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆಂಬುದನು್ನ ನೀನು
ಬಲೆ್ಲ. ಅವರಲಿ್ಲ ಪುಗೇಲನೂ ಹೆ ರ್ಗೇನನೂ ಸೇರಿ ಾ್ದರೆ. 16 *ಒನೇಸಿ ರನ
ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕತರ್ನು ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಲಿ, ಅವನು ಹಲವು ಾರಿ
ನನ್ನ ನು್ನ ಉಪಚರಿಸಿದನು. †ನನ್ನ ಬೇಡಿಗಳಿಗೆ ಾಚಿಕೆಪಡದೆ, 17 ರೋ ಾಪುರಕೆ್ಕ
ಬಂದಕೂಡಲೆ ‡ಬಹು ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ವಿಚಾರಿಸಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಕಂಡುಕೊಂಡನು.
18 ಅವನು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕತರ್ನಿಂದ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವಂತೆ ಕತರ್ನು ಅವನಿಗೆ
ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಲಿ. ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ಅವನು ನನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಉಪಚಾರ ಾಡಿದನೆಂಬದು
ನಿನಗೆ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಗೊತಿ್ತದೆ.
1

*ನನ್ನ

ಮಗನೇ,

2

ನೀನು

ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ಕೃ ಪೆಯಿಂದ
†ಬಲಹೊಂದಿದವ ಾಗು. 2 ನೀನು ಅನೇಕ ಾ ಗಳ ಮುಂದೆ ನನಿ್ನಂದ ಕೇಳಿದ
ಉಪದೇಶವನು್ನ ‡ಇತರರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲು ಶಕ್ತ ಾದ, ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಜನರಿಗೆ
ಅದನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಡು. 3 §ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೈ ನಿಕನಂತೆ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ

4 ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವ ಸೈ ನಿಕನು ಲೋಕವ್ಯ ವ ಾರದಲಿ್ಲ
ಕಷ್ಟ ವನ್ನ ನುಭವಿಸು.
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳದೆ, ತನ್ನ ನು್ನ ಸೈ ನ ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡವನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರ ಾಸ
ಪಡುತಿ್ತರುವನಲ್ಲವೇ. 5 ಇದಲ್ಲದೆ * ಾವ ಾದರೂ ಸ್ಪಧೆರ್ಯಲಿ್ಲ ಎದು ಾಳಿ
ಡನೆ
†
ಹೋ ಾಡು ಾಗ ನಿಯಮದ ಪ್ರ ಾರ ಹೋ ಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಜಯ ಾಲೆಯು
6 ‡ವ್ಯ ವ ಾಯದ ಹುಟು್ಟ ವಳಿಯಲಿ್ಲ
ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ.
ದಲನೆಯ ಾಲು

ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟ ಕೃ ಷಿಕನಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

7

ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ
ೕಚಿಸು. ಕತರ್ನು
ಎ ಾ್ಲದರಲಿ್ಲಯೂ ನಿನಗೆ ವಿವೇಕವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವನು. 8 §ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಎಬಿ್ಬ ಸಲ್ಪಟ್ಟ ವನೂ * ಾವೀದನ ವಂಶದವನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ
9 ಇದರಲಿ್ಲ ‡ ಾನು
ಾಪಕ ಾಡಿಕೋ, †ಇದೇ ಾನು ಾರುವ ಸು ಾತೆರ್.
ಕಷ್ಟ ವನ್ನ ನುಭವಿಸಿ ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಯಂತೆ §ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
†
*
*

‡ 1:12 2 ತಿ . 1:18; 4:8; 1 ಕೊರಿ 3:13 § 1:13 1 ತಿ . 1:14
1:13 1 ತಿ . 1:10 † 1:14 1 ತಿ . 6:20 ‡ 1:14 ರೋಮ. 8:9 § 1:15 ಅ. ಕೃ. 19:10
1:16 2 ತಿ . 4:19 † 1:16 ವ. 8; ಅ. ಕೃ. 28:20 ‡ 1:17 ಮ ಾ್ತ 25:36-40 * 2:1 2
ತಿ . 1:2 † 2:1 ಎಫೆ 6:10 ‡ 2:2 ತೀತ 1:5 § 2:3 1 ತಿ
1:18; 2 ತಿ . 1:; 4:5 * 2:5
1 ಕೊರಿ 9:25 † 2:5 2 ತಿ . 4:8 ‡ 2:6 1 ಕೊರಿ 9:10; ಇಬಿ್ರ. 6:7;
ಾಕೋಬ 5:7 § 2:8
1:12

ಾನು ಆತನ

ಾವೀದನ ವಂಶದವ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವನೆಂಬುದನು್ನ

ಕೊರಿ 15:20
ಫಿಲಿ. 1:7

*

2:8 ಮ ಾ್ತ 1:1

†

2:8 ರೋ

ಾ. 2:16

‡

2:9 2 ತಿ

ಾಪಕ

. 1:8, 12

ಾಡಿಕೋ; 1

§

2:9
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ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ.

2 ತಿ

ಥೆಯನಿಗೆ 2:20

10

ಆದ ಾರಣ ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರು
ಸಹ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ †ನಿತ್ಯ ಮಹಿಮೆಯ ಸಹಿತ ಾಗಿ
ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ‡ ಾನು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಾಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 11 §ಈ
ಾತು ನಂಬತಕ್ಕ ಾ್ದಗಿದೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ
*
“ ಾವು ಆತನೊಡನೆ ಸತಿ್ತದ್ದರೆ
†ಆತನೊಡನೆ ಜೀವಿಸುವೆವು,
12 ‡ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಆತನೊಡನೆ ಆಳುವೆವು.
§ ಾವು ಯೇಸುವಿನವರಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ
*ಆತನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ತನ್ನವರಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವನು.
13 ಾವು ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರೂ
†ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಯೇ ಇರುವನು.
ಆತನು ‡ತನ್ನ ಸ್ವ ಾವವನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.”

ಅನು ೕದಿತ ಾದ ಸೇವಕನು
ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಸಭೆಯವರ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತರಬೇಕು.
ಕೇಳುವವರಿಗೆ
ಕೇಡನು್ನಂಟು ಾಡುವುದಲ್ಲದೇ,
ಾವ ಪ್ರ
ೕಜನಕೂ್ಕ
ಾರದ ತಕರ್
§ ಾ ಾ್ವದಗಳನು್ನ
ಾಡ ಾರದೆಂದು,
ಅವರಿಗೆ
ದೇವರ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
15
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳು.
ನೀನು ದೇವರಿಗೆ
ೕಗ್ಯ ಾಗಿ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಪ್ರ ಾಸಪಡು.
ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗದ ಕೆಲಸದವನೂ ಸತ್ಯ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
ಸರಿ ಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುವವನೂ ಆಗಿರು. 16 * ಾ್ರ ಪಂಚಿಕ ಾದ ವ್ಯ ಥರ್ ಹರಟೆ
14

ಾತುಗಳಿಂದ †ದೂರ ಾಗಿರು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಮನಸು್ಸಕೊಡುವವರು ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚ ಗಿ
ಭಕಿ್ತಹೀನ ಾಗುವರು. 17 ಅವರ ಾತು ಹುಣು್ಣ ಾ್ಯ ಧಿಯಂತೆ ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವುದು.
18 ಅವರು ಸತ್ಯ ಭ ್ರ ಷ ್ಟ ಾಗಿ
ಅವರಲಿ್ಲ ‡ಹುಮೆ ಾಯನೂ ಪಿಲೇತನೂ ಇ ಾ್ದರೆ.

§ಪುನರು ಾ್ಥನವು ಆಗಿಹೋಯಿತೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತ ಹಲವರ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಕೆಡಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 19 ಆದರೂ ದೇವರ ಸಿ್ಥರ ಾದ ಅಸಿ್ತ ಾರವು ನಿಲು್ಲತ್ತದೆ. ಅದರ
ಮೇಲೆ *“ತನ್ನವರು
ಾರೆಂಬುದನು್ನ ಕತರ್ನು ತಿಳಿದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂತಲೂ “ಕತರ್ನ
ಾಮವನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರೆಲ್ಲರು ದು ಾರ್ಗರ್ತನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು”
ಎಂತಲೂ ಲಿಖಿತ ಾಗಿದೆ.
20 †ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರದ
ಾತೆ್ರ ಗಳಲ್ಲದೆ, ಮರದ ಾತೆ್ರ ಗಳೂ,
ಮಣಿ್ಣ ನ ಾತೆ್ರ ಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ‡ಕೆಲವನು್ನ ಉತ್ತಮ ಾದ ಬಳಕೆಗೂ
*
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†
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§

ಾ. 6:8

†

2:11 ಪ್ರಕ 20:4

2:12 ಮ ಾ್ತ 10:33;

2:12 ಮ ಾ್ತ 7:23; 10:33; 25:12; ಲೂಕ 13:25

2:13 ಅರಣ್ಯ 23:19; ತೀತ 3:9
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2:14 1 ತಿ

. 1:20

ೕ ಾ 10:14, 27; 1 ಕೊರಿ 8:3
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2 ತಿ

ಥೆಯನಿಗೆ 3:8

§ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನು
ಕೆಲವನು್ನ ಹೀನ ಾದ ಬಳಕೆಗೂ ಬಳಸ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೀನ ನಡತೆಯುಳ್ಳವರ ಸಹ ಾಸವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ,
ಅವನು ಉತ್ತಮ ಾದ ಬಳಕೆಗೆ
ೕಗ್ಯ ಾಗಿರುವನು. ಅವನು ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ
ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿಯೂ, ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಾಗಿಯೂ, *ಸಕಲ ಸತಿ್ಕ ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ
21

ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಇರುವನು.
ನೀನು
ೌವನದ
ೕಹಗಳಿಗೆ ದೂರ ಾಗಿರು. ಶುದ್ಧಹ ೃ ದಯವುಳ್ಳವ ಾಗಿ
ಕತರ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವವರ ಸಂಗಡ ನೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ, ಪಿ್ರ ೕತಿ ಮತು್ತ ಸ ಾ ಾನಗಳನು್ನ
23 †ಮೂಢರ ಬುದಿ್ಧಹೀನರ ವಿಚಾರಗಳು
ಸಂ ಾದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಸಪಡು.
ಜಗಳಗಳಿಗೆ ಾರಣ ಾಗುತ್ತವೆಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವುಗಳ ಗೊಡವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡ.
24 ‡ಕತರ್ನ ಸೇವಕನು ಜಗಳ ಾಡದೆ,
§ಎಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾಧುವೂ,
25
*ಬೋಧಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ವೀಣನೂ್ನ,
ಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳವನೂ್ನ
ಎದುರಿಸುವವರನು್ನ
† ೌಮ್ಯ ತೆಯಿಂದ ತಿದು್ದವವನೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ‡ಬಹುಶಃ ದೇವರು ಆ ಎದುರಿಸುವವರ
ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ §ಸತ್ಯ ದ
ಾನವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟಾ್ಟ ನು.
22

*ಸೈ ಾನನ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದವ ಾದ ಇವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ
ಚಿತ್ತವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾ ಾರು.
26

3

ಅಂತ್ಯ ದಿನಗಳು
ಆದರೆ *ಕಡೆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕಠಿಣ ಾಲಗಳು ಬರುವವೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೋ.
2 ಮನುಷ ್ಯರು † ಾ್ವಥರ್ಚಿಂತಕರೂ, ‡ಹಣ ಾಸೆಯವರೂ, ಬ ಾಯಿಕೊಚು್ಚವವರೂ,
1

ಅಹಂ ಾರಿಗಳೂ, ದೂಷಕರೂ, ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರೂ, ಉಪ ಾರ
3
§ಮಮತೆಯಿಲ್ಲದವರೂ,
ನೆನಸದವರೂ,
ದೇವಭಯವಿಲ್ಲದವರೂ,
ಸ ಾ ಾನಹೊಂದದವರೂ,
ಚಾಡಿಹೇಳುವವರೂ,
ದಮೆಯಿಲ್ಲದವರೂ,
4
*
ಕೂ್ರರರೂ, ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರೂ, ದೊ್ರ ೕಹಿಗಳೂ, ದುಡುಕುವವರೂ,
†ದುರಹಂ ಾರವುಳ್ಳವರೂ, ‡ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಅಧಿಕ ಾಗಿ ಭೋಗವನೆ್ನೕ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವರೂ, 5 ಭಕಿ್ತಯ ವೇಷವಿದು್ದ ಅದರ ಬಲವನು್ನ ಬೇಡವೆನು್ನವವರೂ
ಆಗಿರುವರು. ಇಂಥವರ ಸಹ ಾಸವನೂ್ನ
ಾಡದಿರು. 6 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
§ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ನುಸುಳಿ, ಾಪಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದವರೂ, ಾ ಾ ವಿಧ ಾದ ಆಸೆಗಳಿಂದ
ಪೆ್ರ ೕರಿತರೂ ಆಗಿರುವ ಅವಿವೇಕಿಗ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವರು
7 ಆ ಸಿ್ತ ೕಯರು
ಆಗಿರು ಾ್ತರೆ.
ಾ ಾಗಲೂ ಉಪದೇಶ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದರೂ
್ರ
*ಸತ್ಯ ದ ಪರಿ ಾನವನು್ನ ಹೊಂದ ಾರದವರು. 8 †ಯನ್ನ, ಯಂಬ್ರ ಎಂಬವರು
ೕಶೆಯನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದಂತೆಯೇ ಈ ಮನುಷ ್ಯರು ಸಹ ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿರೋಧಿಗ ಾಗಿದು್ದ,

§
‡

2:21

2:24 ಮ ಾ್ತ 12:18

3:2
4:1

‡
†

ತೀತ 1:8

*

ಾ. 25:4; ಯೆ ಾ 52:11

§

2:24 1 ಥೆಸ. 2:7

2:25 ಅ. ಕೃ. 8:22
3:2 ಫಿಲಿ 2:21

†

3:4 1 ತಿ

2:21 2 ತಿ

‡

§

2:25 1 ತಿ

*

3:6; 6:4

. 3:2

2:24 1 ತಿ

. 2:4

3:2 ಲೂಕ 16:14; 1 ತಿ

‡

. 3:17; ತೀತ 3:1

*

2:26 1 ತಿ

6:10

3:4 ಫಿಲಿ 3:19

§

§

†
†

2:23 1 ತಿ

. 6:4

2:25 ಗ ಾತ್ಯ. 6:1; ತೀತ
. 3:7

3:3 ರೋ

3:6 ತೀತ 1:11

*

3:1 1 ತಿ

ಾ. 1:31

*

*

3:3

3:7 1 ತಿ
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2 ತಿ

ಥೆಯನಿಗೆ 4:4

ಬುದಿ್ಧಹೀನರೂ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಷ್ಪ ್ರ
ೕಜಕರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. 9 ಆದರೆ
ಅವರು ಹೆಚು್ಚ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ. ‡ಆ ಯನ್ನ ಯಂಬ್ರರ ಮೂಖರ್ತನವು
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಕಟ ಾಗಿ ಬಂದ ಾಗೆಯೇ ಇವರದೂ ಪ್ರಕಟ ಾಗುವುದು.
10 §ನೀ ಾದರೋ ನನ್ನ ನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿದು್ದ, ನನ್ನ ಬೋಧನೆ, ನಡತೆ,
ಉದೆ್ದೕಶ, ನಂಬಿಕೆ, ದೀಘರ್ ಾಂತಿ, ಪಿ್ರ ೕತಿ, ಸೈ ರಣೆ ಇವುಗಳನೂ್ನ, 11 *ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯ,
†ಇಕೋನ್ಯ, ‡ಲುಸ್ತ ್ರ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಿಂಸೆಗಳನೂ್ನ,
ಕ ಾ್ಟ ನುಭವಗಳನೂ್ನ ತಿಳಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕ.
ಾನು ಎಂಥೆಂಥ ಹಿಂಸೆಗಳನು್ನ
§
*
ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆನು,
ಅವೆಲ್ಲವುಗ ಳಗಿನಿಂದ ಕತರ್ನು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು.
12 †ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ
ಾಡುವವರೆಲ್ಲರೂ
13
ಹಿಂಸೆಗೊಳ ಾಗುವರು.
ಆದರೆ ದುಷ್ಟರೂ, ವಂಚಕರೂ ಇತರರನು್ನ
ೕಸ ಾಡು ಾ್ತ ಾವೇ
ೕಸಹೋಗು ಾ್ತ ‡ಹೆಚಾ್ಚದ ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ ಹೋಗುವರು.
14 §ನೀ ಾದರೋ ಕಲಿತು ದೃ ಢ ಾಗಿ ನಂಬಿದ ಬೋಧನೆಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲೆ
ಾಗಿರು.
15
*ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ
ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ವರು
ಾರೆಂಬುದನು್ನ ಆಲೋಚಿಸು.
†
ನಿನಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪರಿಚಯ ಾಗಿದೆಯ ಾ್ಲ.
ಆ ಗ್ರಂಥಗಳು
ಕಿ್ರ ಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ‡ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವ
ಾನವನು್ನ
16
§
ನಿನಗೆ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗಿವೆ.
ದೈ ವ ಪೆ್ರ ೕರಿತ ಾದ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಾಸ್ತ ್ರ ವು
ಉಪದೇಶಕೂ್ಕ, ಖಂಡನೆಗೂ, ತಿದು್ದಪಡಿಗೂ, ನೀತಿಶಿ ಗೂ ಉಪಯುಕ್ತ ಾಗಿದೆ.
17 ಆದರಿಂದ *ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದು್ದ ಸಕಲಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಗೆ
ಸನ್ನದ್ಧ ಾಗುವನು.

4

ಾನು ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ *ಜೀವಿಸುವವರಿಗೂ ಸತ್ತವರಿಗೂ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬರುವ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನೂ್ನ, †ಆತನ ಾಜ್ಯ ವನೂ್ನ
ಮುಂದಿಟು್ಟ ನಿನಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, 2 ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಾರು,
ಅನುಕೂಲ ಾದ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲದ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಅದರಲಿ್ಲ
ಆಸಕ್ತ ಾಗಿರು.
ಪೂಣರ್ ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ ‡ಖಂಡಿಸು,
ಗದರಿಸು, ಎಚ್ಚರಿಸು. 3
ಾಕೆಂದರೆ ಜನರು §ಸ್ವ ಸ್ಥಬೋಧನೆಯನು್ನ ಒಪ್ಪ ಾರದ
* ಾಲವು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಲಿ್ಲ ಅವರು ಕಿವಿಗೆ ಇಂ ಾಗುವ ಾಗೆ ತಮ್ಮ ದು ಾಶೆಗಳಿಗೆ
1

ಅನುಕೂಲ ಾದ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ನೀಡುವ ಅನೇಕ ಉಪದೇಶಕರನು್ನ
ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವರು. 4 ಅವರು ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ †ಕಟು್ಟಕಥೆಗಳನು್ನ
‡

* 3:11 ಅ. ಕೃ 13:14; 45, 50 † 3:11
§
* 3:11 2 ತಿ 4:17
ಅ. ಕೃ 14:1,2,5
3:11 ಅ. ಕೃ 14:6,19
3:11 ಕೀತರ್ 34:19
† 3:12 ಅ. ಕೃ 14:22 ‡ 3:13 ಪ್ರಕ 22:11 § 3:14 2 ತಿ 1:13 * 3:15 2 ತಿ 1:5
† 3:15
‡ 3:15 ಕೀತರ್ 119:99 § 3:16 ರೋಮ 15:4; 2 ಪೇತ್ರ 1:20,21
ೕ ಾ 5:39
* 3:17 1 ತಿ 6:11 * 4:1 ಅ. ಕೃ 10:42; 17:31; 24:25; ೕ ಾ 5:22, 27; 2 ಕೊರಿ 5:10; 1
ಪೇತ್ರ 4:5 † 4:1 ವ. 8; 2 ಥೆಸ. 2:8 ‡ 4:2 1 ತಿ
5:20; ತೀತ 1:13; 2:15 § 4:3 1 ತಿ
3:9 ವಿ

ೕ 7:12; 8:18; 9:11

‡

§

3:10 ಫಿಲಿ 2:22

2 ತಿ

ಥೆಯನಿಗೆ 4:5
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ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಇಚಿ್ಛ ಸುವರು.
‡ಸ್ವ ಸ್ಥಚಿತ್ತ ಾಗಿರು, §ಹಿಂಸೆಯನು್ನ

2 ತಿ

ಥೆಯನಿಗೆ 4:18

5

ಆದರೆ ನೀನು ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಾಳಿಕೋ, *ಸು ಾತಿರ್ಕನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡು,
ನಿನಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವ ಸೇವೆಯನು್ನ ಲೋಪವಿಲ್ಲದೆ ಾಡು. 6 ಾಕೆಂದರೆ ಾನಂತೂ
†ಈಗಲೇ
‡ನನ್ನ ನಿಗರ್ಮನದ
ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ತ ಾಗು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ.
ಸಮಯವು ಸಮೀಪ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂದಿದೆ. 7 §ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಹೋ ಾಟವನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ,

*ನನ್ನ ಓಟವನು್ನ ಓಡಿಮುಗಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
8 †ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ದೊರಕುವ ಜಯ ಾಲೆಯು ಮುಂದೆ ನನ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ,
ಅದನು್ನ ‡ನೀತಿವಂತ ಾದ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿರುವ ಕತರ್ನು §ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ಕೊಡುವನು, ನನಗೆ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಕೊಡುವನು.
ೌಲನ ವೈ ಯುಕಿ್ತಕ ಆದೇಶಗಳು
9 ನೀನು *ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬೇಗನೇ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತ್ನಪಡು, 10
ಾಕೆಂದರೆ
†ದೇಮನು ಇಹಲೋಕವನು್ನ ‡ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ, §ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಥೆಸಲೋನಿಕಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
11 †ಲೂಕನು
ಕೆ್ರ ಸ ್ಕನು ಗ ಾತ್ಯಕೂ್ಕ *ತೀತನು ದ ಾ್ಮತ ್ಯಕೂ್ಕ ಹೋದರು.
ಾತ್ರ

‡ ಾಕರ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
ಾ,
12-13 §ತುಖಿಕನನು್ನ
ಅವನು ನನಗೆ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಉಪಯುಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಎಫೆಸಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ತೊ್ರ ೕವದಲಿ್ಲ ಾನು ಕಪರ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ ಬಂದ
ಮೇಲಂಗಿಯನೂ್ನ, ಪುಸ್ತಕಗಳನೂ್ನ, ಮುಖ್ಯ ಾಗಿ ಚಮರ್ದ ಾಗದಗಳನೂ್ನ ನೀನು
ಬರು ಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ.
14 *ಕಂಚು ಾರ ಾದ ಅಲೆ ಾ್ಸಂದ್ರ ನು ನನಗೆ ಬಹಳ ಕೇಡು ಾಡಿದನು. †ಕತರ್ನು
ಅವನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವನು. 15 ನೀನು ಸಹ
ಅವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರು, ಅವನು ನಮ್ಮ
ಾತುಗಳನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
16
ಎದುರಿಸಿದನು.
ಾನು
ದಲನೆ ಾರಿ ಪ್ರ ತಿ ಾದ ಾಡಿ ಾಗ
ಾರೂ ನನ್ನ
ಸಂಗಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು. ‡ಇದು ಅವರಿಗೆ ದೋಷ ಾಗಿ
ಎಣಿಸಲ್ಪಡದೆ ಇರಲಿ. 17 §ಆದರೆ ಕತರ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿ
ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾರಲ್ಪಡುವಂತೆಯೂ, *ಅನ್ಯ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅದನು್ನ ಕೇಳುವಂತೆಯೂ
ಾಡಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ನನ್ನ ನು್ನ
18 ‡ಪ್ರ ತಿ
†ಸಿಂಹದ
ಾ
ಳಗಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿದನು.
ಂದು ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ದಿಂದ
ಕತರ್ನು ನನ್ನ ನು್ನ ಾ ಾಡಿ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಪರಲೋಕ
ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿಸುವನು.
§ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ. ಆಮೆನ್.
‡

4:5 1 ಪೇತ್ರ 1:13

ಫಿಲಿ 2:17
ನೀತಿಯೆಂಬ

‡

4:11 1 ತಿ

‡
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§

*
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§
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§
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†
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ಅಂತಿಮ ವಂದನೆಗಳು

20

19 *ಪಿ್ರ ಸಿ ್ಕಲ್ಲಳಿಗೂ, ಅಕಿ್ವಲ್ಲ ನಿಗೂ, †ಒನೇಸಿ

‡ಎರಸ್ತನು ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲ ನಿಂತನು.

2 ತಿ

ಥೆಯನಿಗೆ 4:22

ರನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ವಂದನೆಹೇಳು.
§ತೊ್ರ ಫಿಮನು ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ

ಅವನನು್ನ ಮಿಲೇತದಲಿ್ಲ ಬಿಟೆ್ಟ ನು. 21 *ಚಳಿ ಾಲಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆಯೇ ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸು.
ಯುಬೂಲನು,
ದೆಯನೂ, ಲೀನನೂ, ೌ್ಲದ ್ಯಳೂ ಉಳಿದ
ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
22 ಕತರ್ನು †ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ದೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ. ಆತನ ‡ಕೃ ಪೆಯು ನಿ
್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.

*

4:19 ಅ. ಕೃ. 18:2
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* 4:21 ವ. 9 † 4:22 ಗ ಾ 6:18; ಫಿಲಿ 25 ‡ 4:22 ಕೊಲೊ 4:18
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ತೀತನಿಗೆ

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ೌಲನು ತನ್ನ ನು್ನ ಾನು ತೀತನ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡನು,
ಅವನು ತನ್ನ ನು್ನ ದೇವರ ಸೇವಕನು ಮತು್ತ ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲನು ಎಂದು
(1:1) ಕರೆದುಕೊಂಡನು.
ತೀತನೊಂದಿಗಿನ ೌಲನ ಸಂಬಂಧದ ಉಗಮವು
ಗೂಢರಹಸ್ಯ ಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವನು
ೌಲನ ಸೇವೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ ಪರಿವತರ್ನೆ
ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರಬಹುದು, ಹುದು ಾದ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ನಿಜಕು ಾರ ಾಗಿರುವ
ತೀತನು ಎಂದು ಅವನನು್ನ ೌಲನು ಕರೆದನು (1:4). ೌಲನು ತೀತನನು್ನ ಸು ಾತೆರ್
ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಸೆ್ನೕಹಿತನು ಮತು್ತ
ತೆ ಕೆಲಸದವನು ಎಂದು ಬಹು ೌರವವುಳ್ಳವ ಾಗಿ
ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಎಣಿಸಿದನು, ಅವನ ಪಿ್ರ ೕತಿ ಾಗಿ, ಅವನ ಶ್ರ ದೆ್ಧ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಇತರರಿಗೆ
ಾಂತ್ವನವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವಂಥ ಅವನ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ತೀತನನು್ನ ಪ್ರ ಶಂಸಿದನು.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 63-65 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
ೌಲನು ತನ್ನ
ದಲ ರೋಮನ್ ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ನಂತರ,
ನಿಕೊ ಲಿಯಿಂದ ತೀತನಿಗೆ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದನು.
ೌಲನು ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ
ತಿ ಥೆಯನನು್ನ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಬಿಟು್ಟ, ತೀತನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕೆ್ರ ೕತ್ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ
ಹೋದನು.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಕೆ್ರ ೕತ್ ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲರುವ,
ತೆಕೆಲಸದವನು ಮತು್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಮಗನು ಆದ,
ತೀತನಿಗೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಕೆ್ರ ೕತ್ ದಿ್ವೕಪದ ನೂತನ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನು್ನ, ಸಂಘಟನೆಯ
ಕೊರತೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಆಶಿಸಿ್ತನ ವತರ್ನೆಯುಳ್ಳ ಸದಸ್ಯರನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲು, (1) ಹೊಸ
ಹಿರಿಯರನು್ನ ನೇಮಕ ಾಡುವಂತೆ ಮತು್ತ (2) ಕೆ್ರ ೕತ್ ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲರುವ ಅವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳ
ಮುಂದೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಉತ್ತಮ ಾ ಯನು್ನ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಲು ತೀತನಿಗೆ ಸಲಹೆಯನು್ನ ನೀಡಲು ಬರೆದನು (1:5).
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ನಡವಳಿಕೆಯ ಕೈ ಪಿಡಿ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ವಂದನೆಗಳು — 1:1-4
2. ಹಿರಿಯರ ನೇಮ ಾತಿ — 1:5-16
3. ವಿವಿಧ ವ
ೕ ಾನದವರ ಕುರಿ ಾದ ಆದೇಶ — 2:1-3:11
4. ಅಂತಿಮ ಾತುಗಳು — 3:12-15

ದೇವರ ಸೇವಕನೂ, *ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲನೂ ಆಗಿರುವ ೌಲನು,
ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೆ ಹುದು ಾದ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ನಿಜಕು ಾರ ಾಗಿರುವ ತೀತನಿಗೆ ಬರೆಯುವ
1

*

1:1 2 ಕೊರಿ 1:1
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ಪತ್ರ.
ಾದ ದೇವರಿಂದ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದ ನಿನಗೆ
ಕೃ ಪೆ, ಕರುಣೆ ಮತು್ತ ಾಂತಿ ದೊರಕಲಿ.
3 ದೇವರು, ಅ ಾದಿ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ನಿರೀ ಯನು್ನ,
ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ದೈ ವ ಭಕಿ್ತಯನು್ನ ಸತ್ಯ ದ
ಾನಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ದೃ ಢಪಡಿಸಲು ಾನು ಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 4 ಾಗು,
ಆ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಾರುವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಯು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರ ಆ ಯ
ಅನು ಾರ ಾಗಿ ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ
ಾಗು ಸೂಕ್ತ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಾರುವುದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
2 ತಂದೆ

ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಇರಬೇ ಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಾರದಿರುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕ್ರ ಮಪಡಿಸಿ, ಪಟ್ಟಣ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಹಿರಿಯರನು್ನ ನೇಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟು್ಟ ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಅಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ ಬಂದೆ. 6 †ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯನು ದೋಷರಹಿತನೂ, ಏಕಪತಿ್ನಯುಳ್ಳವನೂ
ಆಗಿರಬೇಕು; ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಕತರ್ನನು್ನ ನಂಬಿದವ ಾಗಿರಬೇಕು; ಅವರ
ಮಕ್ಕಳು ದು ಾರ್ಗಿರ್ಗಳೂ ಮತು್ತ ಅವಿಧೇಯತೆಯ ಆರೋಪವಿಲ್ಲದವರು
ಆಗಿರಬೇಕು. 7 ಏಕೆಂದರೆ, ಸ ಾಧ್ಯ ಕ್ಷನು ದೇವರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ದೋಷರಹಿತ ಾಗಿರಬೇಕು;
ಅವನು
ಸೆ್ವೕಚೆ್ಛ ಾಗಿ
ನಡೆಯುವವನೂ,
‡ಅತಿ ಾಭವನು್ನ
ಮುಂಗೋಪಿಯೂ,
ಕುಡುಕನೂ,
ಜಗಳಗಂಟನೂ,
5 ಕೆ್ರ ೕತ್ ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಕ್ರ ಮಕೆ್ಕ

ಅಪೇ ಸುವವನೂ ಆಗಿರದೆ, 8 ಅತಿಥಿಸ ಾ್ಕರ ಾಡುವವನೂ, ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವನೂ, ವಿವೇಕಿಯು, ನೀತಿವಂತನೂ, ದೈ ವಭಕ್ತನು, §ಜಿತೇಂದಿ್ರ ಯನೂ
ಆಗಿದು್ದ, 9 ಾನು *ಸ್ವ ಸ್ಥಬೋಧನೆಯಿಂದ ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದಕೂ್ಕ, ಸು ಾ ಾರ್

ವಿರೋಧಿಗಳ
ಾಯಿ ಕಟು್ಟ ವುದಕೂ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವಂತೆ, ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ
†
ಅನು ಾರ ಾಗಿ ನಂಬತಕ್ಕ ವಚನಗಳನು್ನ, ದೃ ಢ ಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದವ ಾಗಿರಬೇಕು.
10 ಅನೇಕರು, ಪ್ರ ಮುಖ ಾಗಿ ‡ಸುನ್ನತಿಹೊಂದಿದವರು, §ಬರೀ
ಾತು ಾರರೂ,

11 ಅವರು
ೕಸ ಾರರೂ, ಅಧಿ ಾರಕೆ್ಕ ಒಳಪಡದವರು ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.
*ಅತಿ ಾಭವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾಡ ಾರದ ಉಪದೇಶವನು್ನ
ಾಡಿ †ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬಗಳನೆ್ನೕ ಾಳು ಾಡು ಾ್ತ ಾದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಾಯಿ
12 “ಕೆ್ರ ೕತ್ ದಿ್ವೕಪದವರು
ಮುಚಿ್ಚ ಸಬೇ ಾಗಿದೆ.
ಾ ಾಗಲೂ ಸುಳು್ಳ ಾರರೂ,
ದುಷ್ಟ ಮ ೃ ಗಗಳೂ, ಸೋ ಾರಿಗ ಾದ ಹೊಟೆ್ಟ ಾಕರೂ” ಆಗಿ ಾ್ದರೆಂದು ‡ಅವರ ಸ್ವಂತ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 13 ಈ ಾ ಯು ನಿಜವೇ ಆಗಿದೆ;
ಆದ ಾರಣ ಅವರು §ಯೆಹೂದ್ಯರ ಕಟು್ಟಕಥೆಗಳಿಗೂ, ಸತ್ಯ ಭ ್ರ ಷ ್ಟ ಾದ *ಮನುಷ ್ಯರ
ವಿಧಿಗಳಿಗೂ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಡದೆ, 14 †ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಸ್ವ ಸ್ಥಚಿತ್ತ ಾಗಿರುವಂತೆ ‡ಅವರನು್ನ

ಕಠಿಣ ಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ ತಿಳಿಸು.
† 1:6 1 ತಿ . 3:1-4 ‡ 1:7 1 ತಿ . 3:8; 1 ಪೇತ್ರ 5:2 § 1:8 1 ಕೊರಿ 9:25 * 1:9 1
† 1:9 2 ಥೆಸ. 2:13-15 ‡ 1:10 ಅ. ಕೃ. 10:45; 11:2 § 1:10 1 ತಿ . 1:6
ತಿ . 1:10
* 1:11 1 ತಿ . 6:5; 2 ಪೇತ್ರ. 2:3 † 1:11 2 ತಿ . 3:6 ‡ 1:12 ಅ. ಕೃ. 17:28 § 1:13 1
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ತೀತನಿಗೆ 2:11

§ಶುದ್ಧರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಶುದ್ಧವೇ; ಆದರೆ ಅಶುದ್ಧರಿಗೂ, *ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರಿಗೂ
ಾವುದೂ ಶುದ್ಧವಲ್ಲ; ಅವರ ಬುದಿ್ಧಯೂ ಮನ ಾ್ಸ ಯೂ ಎರಡೂ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ.
†ಅವರು ಾವು ದೇವರನು್ನ ಅರಿತವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ; ಆದರೆ ಅವರ

15

16

ನಡತೆ ತದಿ್ವರುದ್ಧ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅಸಹ್ಯ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ಾಗವಹಿಸುವವರೂ,
ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರನು್ನ ತಮ್ಮ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಂದಲೇ
ಅಲ್ಲಗಳೆಯು ಾ್ತರೆ
ಾಗು ಸ ಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಲು ಅ
ೕಗ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂದು
ಾಬಿತುಪಡಿಸು ಾ್ತರೆ.

2

ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಸನ್ನಡತೆಯವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಬೋಧನೆ
1 ನೀ ಾದರೋ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಬೋಧನೆಗೆ ಅನುಗುಣ ಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಾಡು. 2 ವೃ ದ್ಧರು
ಮ ಾ್ಯ ಸಕಿ್ತಯಿಲ್ಲದವರೂ,
ೌರವವುಳ್ಳವರೂ,
ಜಿತೇಂದಿ್ರ ಯರೂ,
ನಂಬಿಕೆ,
3
ಪಿ್ರ ೕತಿ,
ಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳವರು ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸು.
ಾಗೆಯೇ, ವೃ ದ್ಧ
*
†
‡
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಚಾಡಿಹೇಳುವವರೂ ಮದ್ಯಕೆ ್ಕ ಅಧೀನ ಾಗಿರದೆ ದೇವಭಕೆ್ತಯರಿಗೆ
ೕಗ್ಯ ಾದ ನಡತೆಯುಳ್ಳವರೂ ಆಗಿರಬೇಕು. 4 ಇದಲ್ಲದೆ, ವೃ ದ್ಧ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು
ಾ್ರ ಯದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರಿಗೆ
ಾದರಿ ಾಗಿ, §ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ದೇವರ
ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ
ದೂಷಣೆ ಾಗದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ತಿಳಿಸು.
ಾ್ರ ಯದಸಿ್ತ ್ರ ಯರು
ಗಂಡಂದಿರನೂ್ನ, ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವರೂ, ವಿವೇಕವುಳ್ಳವರೂ, ಕ್ಷ ಾಶಿಲರೂ,
ಪತಿವ್ರ ತೆಯರೂ 5 * ಸ್ವಂತಮನೆ ಾಗಿ ಕೆಲಸ ಾಡುವವರೂ, ಸುಶೀಲೆಯರೂ
ಆಗಿ †ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬುದಿ್ಧಹೇಳಬೇಕೆಂದು
6
ನೀನು ವೃ ದ್ಧ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರಿಗೆ ಬೋಧಿಸು.
ಾಗೆಯೇ
ೌವನಸ್ಥರನು್ನ ಎ ಾ್ಲ
7 ಸ ಾ್ಕಯರ್
ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಚಿತ್ತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸು‡.
ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ನೀನೇ
ಾದರಿ ಾಗಿರು. ನೀನು
ಾಡುವ ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲ
§ಸತ್ಯ ವೂ * ೌರವವೂ ಆ ೕಪಣೆಗೆ ಅವ ಾಶವಿಲ್ಲದಂಥ †ಸುಬುದಿ್ಧಯೂ ಇರಬೇಕು;
8 ‡ಆಗ ನಮಗೆ ಎದು ಾಳಿಗ ಾಗಿರುವವರು ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕನೂ
ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲದೆ ಾಚಿಕೊಳು್ಳವರು. 9 §ಸೇವಕರು ತಮ್ಮ ಯಜ ಾನರಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದ ಅವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತ್ನಪಡು ಾ್ತ ಎದುರುತ್ತರಕೊಡದೆ,
10 ಎದುರುತ್ತರಕೊಡದೆ,
ಾವುದನೂ್ನ ಕದಿ್ದಟು್ಟಕೊಳ್ಳದೆ ಒಳೆ್ಳಯ ನಂಬಿಗಸ್ತರೆಂದು
ಹೆಸರನು್ನ ಹೊಂದಲು, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ
* ೌರವ ತರುವಂತೆ ವತಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸು. 11 ಏಕೆಂದರೆ †ಎ ಾ್ಲ
ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನಂಟು ಾಡುವ ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯು ‡ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಯಿತು;
§

1:15 ಲೂಕ 11:41; 1 ತಿ

1 ತಿ

ೕ ಾ 2:4

11:3
3:16
2:4

. 6:1

*
*

2:3 1 ತಿ

2:5 1 ತಿ

*

. 4:3; ಅ. ಕೃ. 10:15
. 3:11
. 5:14

†
†

* 2:7 1 ತಿ 2:2 † 2:7 1 ತಿ
§ 2:9 1 ಪೇತ್ರ 2:18; ಕೊಲೊ 3:22
‡ 2:11 ತೀತ 3:4

2:3 1 ತಿ

. 3:8; 5:2

2:5 ಆದಿ 3:16
6:3

*

1:15 ರೋ

‡

‡

‡

†

ಾ. 14:23
2:3 1 ತಿ

2:6 1 ತಿ

2:8 ನೆಹೆ 5:9; 1 ತಿ

. 2:9

§

5:1

2:10 ಮ ಾ್ತ 5:16; ಫಿಲಿ 2:15

1:16 1

§

2:4

2:7 2 ಕೊರಿ

5:14; 1 ಪೇತ್ರ 2:12;

†

2:11 1 ತಿ

ತೀತನಿಗೆ 2:12
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ಅದು ಭಕಿ್ತಹೀನತೆಯನೂ್ನ, ಲೋಕದ ಆಸೆಗಳನೂ್ನ ತ್ಯ ಜಿಸಿ
ಾಗ್ಯಕರ ಾದ
§ನಿರೀ ಯನು್ನ, 13 ಅಂದರೆ ಮ ಾ ದೇವರ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಮಹಿಮೆಪೂಣರ್ ಾದ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನು್ನ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ಇಹಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಸ್ವ ಸ್ಥಚಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ, ನೀತಿವಂತ ಾಗಿಯೂ, ಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೂ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು
14 *ಆತನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸಕಲ ಅಧಮರ್ಗಳಿಂದ
ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ †ಸತಿ್ಕ ್ರ ಯೆಗಳಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತ ಾದ ‡ಸ್ವಕೀಯಜನರನು್ನ
12

ತನ ಾಗಿ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ §ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ನು್ನ
ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟ್ಟ ನು.
15 ಈ
ಾಯರ್ಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸು ಾ್ತ, ಎಚ್ಚರಿಸು ಾ್ತ, ಪೂಣರ್
† ಾರೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸದ ಾಗೆ
ಅಧಿ ಾರದಿಂದ *ಖಂಡಿಸು ಾ್ತ ಇರು.
ನೋಡಿಕೋ.

3

ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳ ಒಳೆ್ಳ ನಡತೆ ಬೋಧನೆ
1 *ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ, ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಅಧೀನ ಾಗಿ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕಂತಲೂ,
ಸಕಲಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ, 2
ಾರನೂ್ನ
†
‡
ದೂಷಿಸದೆ, ಕುತಕರ್ ಾಡದೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಪೂಣರ್ಸದು್ಗಣವನು್ನ ತೋರಿಸು ಾ್ತ
3 §ಏಕೆಂದರೆ
ಾತಿ್ವಕ ಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ, ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿಸು.
ಾವು ಸಹ,
ದಲು ಅವಿವೇಕಿಗಳೂ, ಅವಿಧೇಯರೂ,
ೕಸಹೋದವರೂ, ಾ ಾ ವಿಧ ಾದ
ದು ಾಶೆಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಭೋಗಗಳಿಗೆ ಅಧೀನರೂ, ಕೆಟ್ಟತನ, ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ ಗಳಲಿ್ಲ
ಾಲಕಳೆಯುವವರೂ,
ಅಸಹ್ಯರೂ,
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು ಹಗೆ ಾಡುವವರೂ
4
ಆಗಿದೆ್ದವು.
ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರ *ದಯೆಯೂ, ಪಿ್ರ ೕತಿಯೂ,
ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾ ಾಗ, 5 † ಾವು ಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಾಯರ್ಗಳ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲ್ಲ
‡ಪುನಜರ್ನ್ಮ ವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನದ ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೂ, ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ
§ನವೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೂ ಆತನು *ತನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ನು್ನ
ರ ಸಿದನು. 6-7 ಾವು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಕೃ ಪೆಯಿಂದ ನೀತಿವಂತರೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಟು್ಟ †ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ನಿರೀ ಗೆ ‡ ಾಧ್ಯ ಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ಆತನ

ಮೂಲಕ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನನು್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರಳ ಾಗಿ §ಸುರಿಸಿದನು. 8 *ಇದು
ನಂಬತಕ್ಕ
ಾ ಾಗಿದೆ; ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟಿ್ಟರುವವರು ಸತಿ್ಕ ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರುವಂತೆ ನೀನು ಈ ಎ ಾ್ಲ
ಾತುಗಳನು್ನ
ದೃ ಢ ಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅದು ಉತ್ತಮವೂ, ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ
§
‡
†

*

2:12 ತೀತ 1:2

2:14 ಯೆಹೆ 37:23; ವಿ
2:15 1 ತಿ

2 ತಿ

4:12

§

2:25

ಎಫೆ 5:27;

1 ಪೇತ್ರ 1:3

2:14 ಕೀತರ್ 130:8; 1 ಪೇತ್ರ 1:18-19

*

§

ೕ 19:5

3:1 ರೋ

3:3 1 ಕೊರಿ 6:11

2:14 1 ತಿ

ಾ 13:1; 1 ಪೇತ್ರ 2:13

*

3:4 ರೋ

ೕ ಾ 3:5; 1 ಕೊರಿ 6:11; 1 ಪೇತ್ರ 3:21;

†

3:6-7 ತೀತ 1:2

‡

2:6

3:6-7 ರೋ

ಾ 2:4

§

*

†

†

†

3:5 ರೋ

ಾ. 8:17

2:14 ತೀತ 3:8; ಎಫೆ 2:10

2:15 ತೀತ 1:13; 1 ತಿ

§

3:2 1 ತಿ

3:3

‡
‡

5:20
3:2

3:5 ರೋ

ಾ 3:27
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ಪ್ರ
ೕಜನ ಾರಿಯೂ ಆಗಿವೆ.
ಆದರೆ ಬುದಿ್ಧಯಿಲ್ಲದ †ತಕರ್ಗಳಿಂದಲೂ,
‡ವಂ ಾವಳಿಗಳಿಂದಲೂ, ಜಗಳಗಳಿಂದಲೂ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ
ಾ ಾ್ವದಗಳಿಂದಲೂ ದೂರ ಾಗಿರು; §ಅವು ನಿಷ್ಪ ್ರ
ೕಜಕವೂ ವ್ಯ ಥರ್ವೂ ಆಗಿವೆ.
9

ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಭಿನ್ನಭೇದಗಳನು್ನಂಟು ಾಡುವ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ *ಒಂದೆರಡು ಾರಿ
ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಬಿಟು್ಟ ಬಿಡು; 11 ಅಂಥವನು ಸ ಾ್ಮ ಗರ್ದಿಂದ ದೂರ ಾದವನೂ
ಾಪ ಾಡುವವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ; ಾನು ಶಿ ಗೆ ಅಹರ್ನೆಂದು ಅವನ ಮನಸೆ್ಸೕ
ನಿಣರ್ಯ ಾಡುತ್ತದೆ.
10

ಕಡೆ

ಾತುಗಳು
†ನಿಕೊ ಲಿಯಲಿ್ಲ
ಾನು
ಚಳಿ ಾಲವನು್ನ
ಕಳೆಯಬೇಕೆಂದು
‡
ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ಅತೆರ್ಮನ ಾ್ನ ಗಲಿ
ತುಖಿಕನ ಾ್ನ ಗಲಿ
ನಿನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ ಅಲಿ್ಲಗೆ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸು.
13
ಾ್ಯಯ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಾದ ಜೇನನನೂ್ನ ಮತು್ತ §ಅ ಲೊ್ಲೕಸನನೂ್ನ ಜಾಗ್ರ ತೆ ಾಗಿ
14 ನಮ್ಮ ಜನರು
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು; ಅವರಿಗೇನೂ ಕೊರತೆ ಾಗ ಾರದು.
ಸತಿ್ಕ ್ರ ಯೆಹೀನ ಾಗದಂತೆ ಬೋಧಿಸು.
ತಮ್ಮ ಸಹ ಾನವರ ಕೊರತೆಗಳನು್ನ
ಗುರುತಿಸಿ ನೆರವು ನೀಡಲಿ. ಪರೋಪ ಾರವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಾಥರ್ಕ ಜೀವನ
ನಡೆಸಲಿ. 15 ನನೊ್ನಂದಿಗಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸು.
* ಕೃ ಪೆಯು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ.
12

†

3:9 1 ತಿ
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18:24

*
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‡
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3:9 1 ತಿ

†

3:15 ಕೊಲೊ 4:18
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3:12 2 ತಿ

§
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ೕನನಿಗೆ

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಫಿಲೆ ೕನನ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ (1:1).
ಫಿಲೆ ೕನನ ಪತಿ್ರಕೆಯಲಿ್ಲ, ಓನೇಸಿಮನನು್ನ ಫಿಲೆ ೕನನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ
ಎಂದು
ೌಲನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಕೊಲೊ 4:9 ರಲಿ್ಲ ಓನೇಸಿಮನನು್ನ
ತುಖಿಕನೊಂದಿಗೆ (ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ತಂದುಕೊಡುವಂಥವನು)
ಕೊಲೊಸೆ್ಸ ಗೆ ಬರುವಂಥವನು ಎಂದು ಗುರುತಿಸ ಾಗಿದೆ. ೌಲನು ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ
ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೈ ಯಿಂದ ಬರೆದಿರುವುದು ಆಸಕಿ್ತ ಾಯಕ ಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಇದು
ಎಷು್ಟ ಾ್ರ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿತು್ತ ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 60 ರಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
ೌಲನು ರೋ ಾಪುರದಿಂದ ಫಿಲೆ ೕನನಿಗೆ ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದನು,
ಫಿಲೆ ೕನನಿಗೆ ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆಯುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ೌಲನು
ಸೆರೆ ಾ ಾಗಿದ್ದನು.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ೌಲನು ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಫಿಲೆ ೕನನಿಗೆ, ಅಪಿ್ಫಯಳಿಗೆ, ಅಖಿರ್ಪ್ಪ ನಿಗೆ ಮತು್ತ
ಅಖಿರ್ಪ್ಪ ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುತಿ್ತದ್ದ ಸಭೆಗೆ ಬರೆದನು.
ಪತಿ್ರಕೆಯಲಿ್ಲರುವ
ವಿಷಯಗಳಿಂದ, ಉದೆ್ದೕಶಿತ
ಾ್ರ ಥಮಿಕ ಓದು ಾರನು ಫಿಲೆ ೕನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ
ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಓನೇಸಿಮನನು್ನ ( ಾಸ ಾದ ಓನೇಸಿಮನು ತನ್ನ ಯಜ ಾನ ಾದ ಫಿಲೆ ೕನನ
ಬಳಿಯಿಂದ ಕೆಲ ಂದನು್ನ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದನು) ದಂಡವಿಲ್ಲದೆ ಪುನಃ
ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಫಿಲೆ ೕನನಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ
ಾಡಲು ೌಲನು ಬರೆದನು
(10-12,17).
ಇದಲ್ಲದೆ ಫಿಲೆ ೕನನು ಓನೇಸಿಮನನು್ನ ಕೇವಲ ಾಸನಂತೆ
ಪರಿಗಣಿಸದೇ, “ಪಿ್ರ ಯ ಸಹೋದರನು” (15-16) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು
ೌಲನು ಬಯಸಿದನು. ಓನೇಸಿಮನು ಇನೂ್ನ ಫಿಲೆ ೕನನ ಆಸಿ್ತ ಾಗಿದ್ದನು,
ಮತು್ತ ಓನೇಸಿಮನು ತನ್ನ ಯಜ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ
ಾಗರ್ವನು್ನ
ಸ ಾಗಗೊಳಿಸಲು ಇದನು್ನ ಬರೆದನು.
ೌಲನ ಸು ಾ ಾರ್ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ
ಓನೇಸಿಮನು ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಾದನು (1:10).
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಕ್ಷ ಾಪಣೆ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ವಂದನೆ — 1:1-3
2. ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸುತಿ್ತ — 1:4-7
3. ಓನೇಸಿಮನಿ ಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಸಿ್ಥಕೆ — 1:8-22
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4. ಅಂತಿಮ
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ಾತುಗಳು — 1:23-25

*ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ †ಸೆರೆ ಾ ಾಗಿರುವ
ೌಲನೂ, ಸಹೋದರ ಾದ
ತಿ ಥೆಯನೂ,
ನಮಗೆ
ಪಿ್ರ ಯನೂ
ತೆ
ಸೇವಕನೂ
ಆಗಿರುವ
ಫಿಲೆ ೕನನೆಂಬ ನಿನಗೂ, 2 ಮತು್ತ ಸಹೋದರಿ ಾದ ಅಪಿ್ಫಯಳಿಗೂ, ನಮ್ಮ
ಸಹ ಹೋ ಾಟ ಾರ ಾದ ‡ಅಖಿರ್ಪ್ಪ ನಿಗೂ §ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುವ
ಸಭೆಯವರಿಗೂ ಬರೆಯುವುದೇನಂದರೆ: 3 *ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ,
1

ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃ ಪೆಯೂ, ಾಂತಿಯೂ ಆಗಲಿ.

ಫಿಲೆ ೕನನ ಪಿ್ರ ೕತಿ ಮತು್ತ ನಂಬಿಕೆ
ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನೀನು ಇಟಿ್ಟರುವ† ನಂಬಿಕೆ, ಪಿ್ರ ೕತಿ ಾಗೂ
ದೇವಜನರ ಮೇಲಿರುವ ‡ನಿನ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ, 5 ನನ್ನ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಾ ಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೆನಪು
ಾಡಿಕೊಂಡು ಾನು §ದೇವರಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ, ನಿನ ಾಗಿ ವಿ ಾಪನೆ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 6 ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ
ದೊರಕಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಸುವರಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ನೀನು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದುತಿ್ತರುವೆ.
*ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಅನೊ್ಯ ೕನ್ಯ ತೆಯೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೆ ಅತಿ ಾದ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
7 ಸಹೋದರನೇ, †ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ
ಉಂಟು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ.
4

ದೇವಜನರ ಹೃ ದಯಗಳಿಗೆ

್ರ ೕ ಾ್ಸಹವೂ, ಪೆ್ರ ೕರಣೆಯೂ ಉಂಟಾದುದರಿಂದ
ಅವರ ಬಗೆ್ಗ ಇರುವ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ ‡ನನಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದವೂ, ಸ ಾ ಾನವೂ
ಉಂಟಾಯಿತು.
ಓಡಿಹೋದ ಓನೇಸಿಮನೆಂಬ
ಾಸನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ವಿ ಾಪನೆ
8 §ವೃ ದ್ಧನೂ, ಈಗ ಕಿ್ರ ಸ್ತಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ *ಸೆರೆ
ಾ ಾಗಿರುವ ಈ ೌಲನೆಂಬ

ಾನು ಪಿ್ರ ೕತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 9 ನೀನು ಯುಕ್ತ ಾದದ್ದನು್ನ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ †ಪೂಣರ್ ಅಧಿ ಾರವಿದ್ದರೂ ಾಗೆ
ಆ ಾಪಿಸದೇ 10 ಾನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಬಂಧಿ ಾಗಿರು ಾಗ ನನ್ನ ‡ಮಗನಂತೆ §ಬಂದ

*ಓನೇಸಿಮನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 11 ಅವನು
ದಲು ನಿನಗೆ
ಅಪ್ರ
ೕಜಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಈಗ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಪ್ರ
ೕಜಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 12 ನನಗೆ
ಾ್ರ ಣ ಪಿ್ರ ಯನಂತಿರುವ ಅವನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 13 † ಾನು
ಸು ಾತೆರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರು ಾಗ ನನಗೆ ಉಪಚಾರ ಾಡುವಂತೆ
ನಿನಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
14 ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಉಪ ಾರವು ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿಯೇ
ಆಲೋಚಿಸಿದೆ್ದನು.
ಇರಬೇಕೆಂದು
ೕಚಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಏನು
ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆ
*
*
*

1:1 ವ. 9; ಎಫೆ 3:1:
1:3 ರೋ

†
†

1:1 1 ಥೆಸ. 3:2:

1:4 ಎಫೆ 1:15:

‡ 1:2
‡ 1:4

ಕೊಲೊ 4:17:

ಕೊಲೊ 1:4:

1:6 ಅಥ ಾ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರೋಪ ಾರಗುಣವು.

1:16:

*

ಾ. 1:7:

‡

1:7 2 ಕೊರಿ 7:4,13; ಕೊಲೊ 4:11:

1:8 ವ. 1:

*

†

1:9 1 ಥೆಸ. 2:6:

‡
†

1:10 3

§

§ 1:2 ರೋ ಾ. 16:5:
§ 1:5 ರೋ ಾ. 1:8,9:
† 1:7 ವ. 20, 2 ತಿ .

1:8 ಅಥ ಾ, ಾಯ ಾರಿಯೂ. ಎಫೆ 6:20:
ೕ ಾ 4:

§

1:10 ವ. 13; 1 ಕೊರಿ 4:15;
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ಇಷ್ಟ ವಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ನಿನಿ್ನಂದ ದೂರ ಾಗಿಹೋದದು್ದ ಬಹುಶಃ
ನೀನು ಅವನನು್ನ ನಿರಂತರ ಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಇರಬಹುದು;
16 ‡ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಅವನು ಾಸನಂ ಾಗಿರದೆ ಾಸನಿಗಿಂತ ಮಿಗಿ ಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಾದ
ಪಿ್ರ ಯ ಸಹೋದರನಂ ಾಗಬೇಕು. §ಅವನು ನನಗೆ ಬಹಳ ಪಿ್ರ ಯ ಾಗಿರುವಲಿ್ಲ
*ನಿನಗೆ ಲೋಕದ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿಯೂ, ಕತರ್ನ ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲಯೂ ಇನೂ್ನ
17 ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ †
ಹೆಚು್ಚ ಪಿ್ರ ಯ ಾಗಿರುವನಲ್ಲವೇ?
ತೆ ಾರನೆಂದು
ಾವಿಸುವು ಾದರೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರ ಾರವೇ ಅವನನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೋ.
18 ಆದರೆ ಅವನಿಂದ ನಿನಗೆ ಏ ಾದರೂ ನಷ್ಟ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥ ಾ ಅವನು ನಿನಗೆ
ಾಲವೇ ಾದರೂ ತೀರಿಸಬೇ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಾಕು. 19 ಾನೇ
ಕೊಟು್ಟ ತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ‡ ೌಲನೆಂಬ ಾನು ಸ್ವಂತ ಕೈ ಯಿಂದ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆ ಹೊಣೆ ಾರ ಾಗಿದಿ್ದೕ ಎಂದು ಾನು
20
ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕೇ?
ೌದು, ಸಹೋದರನೇ, ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ನಿನಿ್ನಂದ ನನಗೆ
ಪ್ರ
ೕಜನ ಾಗುವಂತೆ ಾಡು. §ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಹೃ ದಯವನು್ನ ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳಿಸು.
21 ನಿನ್ನ ವಿಧೇಯತೆಯಲಿ್ಲ ಭರವಸೆವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ನಿನಗೆ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಹೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿಯೇ ನೀನು ಾಡುತಿ್ತ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
15

ಕಡೆ ಾತುಗಳೂ ಾಗೂ ವಂದನೆಗಳು
ಇದಲ್ಲದೆ *ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಕೃ ಪೆ
ಾಡುವನೆಂಬ ನಿರೀ ನನಗುಂಟು.
ಆದ ಾರಣ ಾನು
23 ಕಿ್ರ ಸ್ತಯೇಸುವಿನ
ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು.
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ †ನನ್ನ
ತೆ ಸೆರೆಯವ ಾದ ‡ಎಪಫ್ರ ನೂ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ.
24 ನನ್ನ
ತೆಗೆಲಸದವ ಾದ § ಾಕರ್, ಅರಿ ಾ್ತಕರ್, *ದೇಮ, ಲೂಕ ಇವರೆಲ್ಲರೂ
ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 25 †ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಕೃ ಪೆಯು ನಿಮ್ಮ
22

ಆತ್ಮದೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಆಮೆನ್.

‡

1:16 1 ಕೊರಿ 7:22:

3:22,23; ಎಫೆ 6:5:

*

1:22 2 ಕೊರಿ 1:11:

4:10:

*

†

§

1:16 ಮ ಾ್ತ 23:8; ಕೊಲೊ 4:9; 1 ತಿ

1:17 2 ಕೊರಿ 8:23:

†

1:23 ರೋ

1:24 ಕೊಲೊ 4:14; 2 ತಿ

‡

ಾ. 16:7:

. 4:10,11:

. 6:2:

1:19 1 ಕೊರಿ 16:21:

†

‡

1:23 ಕೊಲೊ 1:7:

1:25 ಗ ಾ. 6:18:

* 1:16
§ 1:20
§ 1:24
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ಕೊಲೊ
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ಇಬಿ್ರ ಯರಿಗೆ

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಇಬಿ್ರ ಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ರಹಸ್ಯ ಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿ ಾ್ದನೆ.
ಕೆಲವು ಪಂಡಿತರು
ೌಲನನು್ನ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು ಸೂಚಿಸಿ ಾ್ದರೆ, ಆದರೆ
ನಿಜ ಾದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಅ ಾಮಧೇಯ ಾಗಿ ಉಳಿದಿ ಾ್ದನೆ.
ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ
ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತತ ್ವದ ಮ ಾ ಾಜಕನು, ಅರೋನನ
ಾಜಕತ್ವಕಿ ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠನು
ಮತು್ತ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಾಗೂ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದವನು ಎಂದು
ನಿರಗರ್ಳ ಾಗಿ ವಿವರಿಸುವಂಥ ಮತೊ್ತಂದು ಪುಸ್ತಕವಿಲ್ಲ. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸು ಾತನೂ ಅದನು್ನ ಪರಿಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸು ಾತನೂ ಎಂದು
ಾದರಪಡಿಸುತ್ತದೆ (ಇಬಿ್ರ. 12:2).
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 64-70 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
ಇಬಿ್ರ ಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ, ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಸ್ವ ಾರ್ರೋಹಣ ಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ನಂತರ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಾಶಕಿ್ಕಂತ
ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಮುಂಚೆ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ
ಾ್ರ ಥಮಿಕ ಾಗಿ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ
ತಿಳಿದವ ಾಗಿರುವ ಮ ಾಂತರಿತ ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಧಮರ್ಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗಲು
ಅಥ ಾ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಯೆಹೂದಿ್ಯ ೕಕರಣಗೊಳಿಸಲು
ಯತಿ್ನ ಸುತಿ್ತದ್ದವರಿಗೆ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. “ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಂದ ಬಹುಮಂದಿ ಾಜಕರು
(ಅ. . 6:7) ಸಹ ಇದರ ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸ ಾಗಿದೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಸ್ಥಳೀಯ ಯೆಹೂದ್ಯ ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಮತು್ತ ಯೇಸುವಿಗೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವಂತೆ ತನ್ನ ಾಚಕರನು್ನ ಉತೆ್ತೕಜಿಸಲು ಮತು್ತ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು
ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠನು, ದೇವಕು ಾರನು ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ,
ಾಜಕರಿಗಿಂತ, ಹಳೆಯ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಾಯಕರಿಗಿಂತ, ಅಥ ಾ
ಾವುದೇ ಧಮರ್ಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠನು
ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಇಬಿ್ರ ಯರ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಇದನು್ನ ಬರೆದನು. ಶಿಲುಬೆಯಲಿ್ಲ
ಾಯುವ ಮೂಲಕ ಮತು್ತ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದು್ದಬರುವ ಮೂಲಕ ಯೇಸು
ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯು ಮತು್ತ ನಿತ್ಯ ಜೀವವು ಉಂಟೆಂದು ಭರವಸೆಕೊಟ್ಟ ನು,
ನಮ್ಮ ಾಪಗಳ ನಿ ಾರಣೆ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಯಜ್ಞವು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾದ್ದದು ಮತು್ತ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾದ್ದದು ಆಗಿದೆ, ನಂಬಿಕೆಯು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗಿದೆ, ದೇವರಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವ ಮೂಲಕ ಾವು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ ಎಂದು
ತಿಳಿಸಲು ಇದನು್ನ ಬರೆದನು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
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ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠತೆ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ದೇವದೂತರಿಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠನು — 1:1-2:18
2. ಯೇಸು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ಕಿ
್ರ ್ಕಂತಲೂ ಮತು್ತ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠನು
— 3:1-10:18
3. ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಲು ಮತು್ತ ಸಂಕಷ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ಸೈ ರಣೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಲು ಕರೆ —
10:19-12:29
4. ಅಂತಿಮ ಪ್ರ ಬೋಧನೆಗಳು ಮತು್ತ ವಂದನೆಗಳು — 13:1-25
ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಮೂಲಕ ಾತ ಾಡಿದು್ದ
ದೇವರು ಪು ಾತನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸಂಗಡ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಮು ಾಂತರ ಹಲ ಾರು ವಿಧದಲಿ್ಲ, ಅನೇಕ ಾರಿ ಾತ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 2 ಆದರೆ *ಈ
ಅಂತ್ಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ †ಮಗನ ಮು ಾಂತರ ಾತ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ‡ಆತನನು್ನ
ಎಲ್ಲದಕೂ್ಕ ಾಧ್ಯ ಸ್ಥನ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು ಮತು್ತ ಆತನ ಮೂಲಕವೇ §ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನು್ನ
1

ಾಡಿದನು. 3 ಈತನು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯ ಪ್ರ ಾಶವೂ, *ಆತನ ವ್ಯಕಿ್ತತ ್ವದ
ಪ್ರ ತಿರೂಪವೂ, †ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯುಳ್ಳ ಾಕ್ಯ ದಿಂದ ಸಮಸ್ತಕೆ ್ಕ ಆ ಾರವೂ ಆಗಿದು್ದ ಾನೇ
ನಮ್ಮ ‡ ಾಪಗಳನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿ, §ಉನ್ನತದಲಿ್ಲರುವ ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
ಉಂಟು

ಯೇಸು ದೇವರ ಮಗ ಾಗಿದು್ದ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠನು
ದೇವದೂತರಿಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತ ಾಗಿದು್ದ. *ಅವರಿಗಿಂತ ಅತಿ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ
ಹೆಸರನು್ನ ಾಧ್ಯ ಾಗಿ ಹೊಂದಿದನು. 5 ಹೇಗೆಂದರೆ, ದೇವರು ತನ್ನ ದೇವದೂತರೊಳಗೆ
ಾರಿ ಾದರೂ ಎಂ ಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಹೇಳಿದು್ದಂಟೋ?,
“ನೀನು †ನನ್ನ ಮಗನು,
ಾನೇ ಈ ಹೊತು್ತ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಪಡೆದಿದೆ್ದೕನೆ.”
‡“ ಾನು ಅವನಿಗೆ ತಂದೆ ಾಗಿರುವೆನು,
ಅವನು ನನಗೆ ಮಗ ಾಗಿರುವನು.”
6 §ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನನು್ನ ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಬರ ಾಡು ಾಗ
*“ದೇವದೂತರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
7 ದೇವದೂತರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ,
†“ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತರನು್ನ ಾಳಿಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ,
ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಅಗಿ್ನಜಾ ್ವಲೆಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಾಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
8 ಆದರೆ ಮಗನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾದರೋ,
“ದೇವರೇ ‡ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನವು ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವುದು.
4 ಈತನು

*

1:2 1 ಪೇತ್ರ. 1:20; ಇಬಿ್ರ. 9:26; ಅ. ಕೃ. 2:17:

2:8; ಮ ಾ್ತ 21:38; 28:18:

†
*

§

ಕೀತರ್ 89:26,27:

§

†

1:2 ಇಬಿ್ರ. 3:6; 4:14; 5:8:

1:2 ಮೂಲ: ಯುಗಗಳನು್ನ.

1:3 ಇಬಿ್ರ. 11:3; ಕೊಲೊ 1:17:
1:4 ಎಫೆ 1:21; ಫಿಲಿ. 2:9:

†

‡

1:3 ಇಬಿ್ರ. 9:14:

§

ೕ ಾ 1:3:
1:3

‡

1:2 ಕೀತರ್

1:3 2 ಕೊರಿ 4:4:

ಾಕರ್ 16:19; ಲೂಕ 22:69:

1:5 ಕೀತರ್ 2:7; ಇಬಿ್ರ. 5:5; ಅ. ಕೃ. 13:33:

1:6 ಅಥ ಾ,

*

‡

1:5 2 ಸಮು 7:14;

ಾಗೆ ಹೇಳದೆ ಆತನು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನನು್ನ ಭೂಲೋಕದೊಳಗೆ
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ನೀತಿದಂಡವೇ ನಿನ್ನ ಾಜದಂಡ ಾಗಿದೆ.
ಾ್ಯಯವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದಿ್ದೕ.
ಆದುದರಿಂದ ದೇವರು, ನಿನ್ನ ದೇವರೇ,
ನಿನ್ನ ನು್ನ ನಿನ್ನ
ತೆ ಾರರಿಗಿಂತ §ಅಧಿಕ ಾಗಿ ಪರ ಾನಂದ ತೈ ಲದಿಂದ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
10 *“ಕತರ್ನೇ ಆದಿಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಭೂಮಿಗೆ ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಾಕಿದಿ್ದೕ.
ಆ ಾಶವು ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೆಲಸ ಾಗಿದೆ,
11 ಅವು ಾಶ ಾಗುವವು. ಆದರೆ ನೀನು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುತಿ್ತೕ.
ಅವೆಲ್ಲವೂ ವಸ್ತ ್ರ ದಂತೆ ಹಳೆಯ ಾಗುವವು.
12 ಅವುಗಳನು್ನ ಮೇಲಂಗಿಯಂತೆ ಮಡಿಸುತಿ್ತೕ ಮತು್ತ
ಅವು ವಸ್ತ ್ರ ದಂತೆ ಬದ ಾಗುವವು.
†ನೀ ಾದರೂ ಅನನ್ಯ ನು.
9 ನೀನು ನೀತಿಯನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದಿ್ದೕ ಮತು್ತ ಅ

ನಿನ್ನ ವಷರ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ವೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂತಲೂ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
ಾವ ದೇವದೂತನಿ ಾದರೂ ದೇವರು,
‡“ ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಾದಪೀಠವ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡುವ ತನಕ
ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಎಂ ಾದರೂ
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೋ?
14 ಈ ಎ ಾ್ಲ ದೇವದೂತರು ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ § ಾಧ್ಯ ಾಗಿ ಹೊಂದಬೇ ಾಗಿರುವವರ
ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ *ಸೇವ ಾತ್ಮ ಗಳಲ್ಲ ೕ?
13 ಆದರೆ

2
ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ರಕ್ಷಣೆ
ಆದ್ದರಿಂದ
ಾವು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ತಪಿ್ಪಹೋಗದಂತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ
ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಡುವವ ಾಗಿರಬೇಕು. 2
ಾಕೆಂದರೆ, ದೇವದೂತರ ಮೂಲಕ
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂದೇಶವು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರಲು, ಅದನು್ನ ಮೀರಿ
ಾಡಿದ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು
ತಪಿ್ಪ ಗೂ ಮತು್ತ ಅವಿಧೇಯತ್ವಕೂ್ಕ ಶಿ ಾಹರ್ ಾದ ಪ್ರ ತಿಫಲ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
3 ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಟಿ್ಟರುವ ಈ ಅತ್ಯಂತ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ
ಾವು ಅಲಕ್ಷ ್ಯ
ಾಡಿದರೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳು್ಳವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ?
ಇದು ಕತರ್ನಿಂದ
ದಲು
ಹೇಳಲ್ಪಟಿ್ಟತು ಮತು್ತ ಆತನಿಂದ ಕೇಳಿದವರು ಇದನು್ನ ನಮಗೆ ದೃ ಢಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.
4 ಸೂಚಕ
ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೂ, ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೂ, ಾ ಾ ವಿಧ ಾದ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ತನಿ್ನಚೆ್ಛಯಂತೆ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ವರಗಳನು್ನ ನೀಡುವುದರ
ಮೂಲಕವೂ ದೇವರು ಾನೇ ಅದನು್ನ ಾ ಕರಿಸಿದನು.
1

ನಮ್ಮ ನು್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಡಿಸು ಾತನು
§

1:9 ಯೆ ಾ 61:1,3:

110:1; ಇಬಿ್ರ. 10:13:

*

§

*

1:10 ಕೀತರ್ 102:25-27:

†

1:14 ಮ ಾ್ತ 19:29; 25:34; ರೋ

1:14 ಆದಿ 19:16; ಾ್ಯಯ 6:11; ಾನಿ. 3:28; ಅ. ಕೃ. 12:7:

1:12 ಇಬಿ್ರ. 13:8:
ಾ. 8:17;

‡

1:13 ಕೀತರ್

ಾಕೋಬ 2:5; ಪ್ರಕ 21:7:
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5

ಾವು ಪ್ರ ಾ್ತಪಿಸುತಿ್ತರುವ ಭವಿಷ ್ಯ ತಿ್ತನ ಲೋಕವನು್ನ ದೇವರು ತನ್ನ ದೇವದೂತರಿಗೆ
ಅಧೀನ ಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
6 “ಮನುಷ ್ಯ ನು ಎಷು್ಟ
ಾತ್ರ ದವನು, ಅವನನು್ನ ನೀನು ಾಕೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?

ಾನವನು ಎಷ್ಟರವನು, ಅವನಲಿ್ಲ ಾಕೆ ಲಕ್ಷ ್ಯ ವಿಡಬೇಕು?
ನೀನು
ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ
ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ
ಸ್ವಲ್ಪವೇ
ಕಡಿಮೆ ಾಗಿ
ಉಂಟು ಾಡಿದಿ್ದಯ ಾ್ಲ.
ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ೌರವವನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ಕಿರೀಟ ಾಗಿ ಇಟಿ್ಟದಿ್ದೕ.
8
ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಅವನ
ಾದಗಳ
ಕೆಳಗೆ
ಾಕಿ
ಅವನಿಗೆ
ಅಧೀನ ಾಡಿದಿ್ದೕಯಲ್ಲವೇ”
ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಒಂದೆಡೆ ಾ ಹೇಳಿದನು. ಆತನು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಾನವಕುಲಕೆ್ಕ ಅಧೀನ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆಂಬುದರಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಒಂದ ಾ್ನದರೂ
ಅಧೀನ ಾಡದೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ ಾ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ
ಅಧೀನ ಾಗಿರುವು ಾಗಿ ಾವು ಇನು್ನ ಕಂಡಿಲ್ಲ. 9 ಆದರೂ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ
ಕಡಿಮೆ ಾಗಿ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ವ ಾದ ಯೇಸು ಾಧೆಯನು್ನಭವಿಸಿ ಮೃ ತಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದಲೇ
ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ
ೌರವವನೂ್ನ ಕಿರೀಟ ಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವುದನು್ನ
ಾವು
ನೋಡುತೆ್ತೕವೆ.
ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯಿಂದ ಯೇಸು ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ
10 ಸಮಸ್ತವು
ಮರಣವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಾವನಿಗೋಸ್ಕರವೂ
ಾವನಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಯಿತೋ, ಆತನು ಬಹುಮಂದಿ ಪುತ್ರರನು್ನ ಮಹಿಮೆಗೆ
ಸೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ, ಅವರ ರಕ್ಷಣಾ ಾಯಕನನು್ನ
ಾಧೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿದಿ್ಧಗೆ
ತರುವುದು ಆತನಿಗೆ ಯುಕ್ತ ಾಗಿತು್ತ. 11
ಾಕೆಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಗೊಳಿಸುವವನಿಗೂ
ಪವಿತ್ರ ಾದವರಿಗೂ ಒ ಾ್ಬತನೇ ಮೂಲ ಆತನು ದೇವರೇ.
ಈ ಾರಣದಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಗೊಳಿಸು ಾತನು ಅವರನು್ನ ಸಹೋದರರೆಂದು ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ
ಾಚಿಕೆಪಡಲಿಲ್ಲ.
12 “ನಿನ್ನ ಾಮಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು.
ಸ ಾಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು” ಎಂತಲೂ,
13 “ ಾನು ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವೆನು” ಎಂತಲೂ, “ಇಗೋ ಾನು ಮತು್ತ ದೇವರು
ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ ಮಕ್ಕಳೂ ಇದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದೂ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
14 ಇದಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ರಕ್ತ
ಾಂಸ ಾರಿಗಳು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೇಸು
ಸಹ ಅವರಂತೆಯೇ ಆದನು.
ತನ್ನ ಮರಣದಿಂದಲೇ ಮರಣಾಧಿ ಾರಿಯನು್ನ
ಅಂದರೆ ಸೈ ಾನನನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ, 15 ಮರಣ ಭಯದಿಂದ ತಮ್ಮ
ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಾಸತ್ವದೊಳಗಿದ್ದವರನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಅವರಂತೆ
16 ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಆತನು ದೇವದೂತರಿಗೆ
ರಕ್ತ ಾಂಸ ಾರಿ ಾದನು.
ಸ ಾಯ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದನಷೆ್ಟ. 17 ಆದುದರಿಂದ ಆತನು ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸ ಾನ ಾಗುವುದು ಅತ್ಯ ಗತ್ಯ ಾಗಿತು್ತ. ಹೀಗೆ ಆತನು ಜನರ
ಾಪಗಳನು್ನ ನಿ ಾರಣೆ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ, ದೇವರ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಕರುಣೆಯೂ,
ನಂಬಿಕೆಯೂ, ಉಳ್ಳ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದನು. 18 ಾನೇ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಾಧೆಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುವವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
7
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ೕಶೆಗಿಂತ ಯೇಸು ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠನು
ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಸಹೋದರರೇ, ಪರಲೋಕದ *ಕರೆಯುವಿಕೆಗೆ
ಾಲು ಾರ ಾಗಿರುವವರೇ,
ಾವು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿರುವ †ಅ ಸ್ತಲನೂ ಮತು್ತ
1

ಮ ಾ
2 ‡

ಾಜಕನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸುವನು್ನ ಗಮನವಿಟು್ಟ
ೕಚಿಸಿರಿ.
ೕಶೆಯು ದೇವರ ಮನೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಯೇಸುವೂ
3 ಮನೆಗಿಂತ
ತನ್ನ ನು್ನ ನೇಮಕ
ಾಡಿರು ಾತನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಮನೆಕಟಿ್ಟದವನಿಗೆ ಹೆಚಾ್ಚದ
ೌರವವಿರುವುದರಿಂದ
ೕಶೆಗಿಂತ ಯೇಸು
ಹೆಚಾ್ಚದ ೌರವಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯ ನೆಂದೆಣಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟ ಾ್ದನೆ. 4 ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಮನೆಯನು್ನ
ಾರೊಬ್ಬ ನು ಕಟಿ್ಟರುವನು, ಆದರೆ §ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾತನು ದೇವರೇ.
5
ೕಶೆಯು ದೇವರ ಮನೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ *ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು
ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಟ ಾಗಬೇ ಾಗಿದ್ದಂಥ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ † ಾ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೇ. 6 ಆದರೆ
ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಾದರೋ ‡ಮಗ ಾಗಿ ದೇವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾವು ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಯನೂ್ನ, ನಿರೀ ಯ ಮಹತ್ವವನೂ್ನ, §ಕಡೆ ತನಕ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ * ಾವೇ ದೇವರ ಮನೆ ಾಗಿರುತೆ್ತೕವೆ.
ದೇವರು ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುವ ವಿ ಾ್ರಂತಿ
ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರ ಾರ,
†
“ ನೀವು ಈ ದಿನ ದೇವರ ಸ್ವರಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುವು ಾದರೆ,
8 ‡ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು
ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ, ದೇವರನು್ನ ಪರೀ ಸಿದ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಹಠ ಾರಿಗ ಾದಂತೆ
ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.
9 ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು
ಂಡುತನದಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಪರೀ ಸಿ,
§ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ನನ್ನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದರು.
10 ಆದ್ದರಿಂದ, ಾನು ಈ ಸಂತತಿಯವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಬೇಸರಗೊಂಡು,
‘ಅವರು ಾ ಾಗಲೂ ತಪಿ್ಪಹೋಗುವ ಹೃ ದಯವುಳ್ಳವರೂ,
ಅವರು ನನ್ನ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ತಿಳಿಯದವರೂ’ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿದೆ.
11 ಹೀಗಿರಲು ‘ಅವರು ನನ್ನ ವಿ ಾ್ರ ಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು
*ಕೋಪಗೊಂಡು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆನು.’ ”
12 ಸಹೋದರರೇ,
†ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರನು್ನ ತ್ಯ ಜಿಸಿ ಬಿಡುವ
ಅಪನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ದುಷ್ಟ ಹೃ ದಯವು ನಿ ್ಮಳಗೆ
ಾವನಲಿ್ಲಯೂ ಇರದಂತೆ
13 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ
ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಾಪದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕ
7 ಆದ್ದರಿಂದ ಪವಿ

*
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ದೇವರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು.
ವಿ

ೕ 14:31; ಧ

18:15,18,19:

‡

‡

. 1:9:

ಇಬಿ್ರ. 3:15:

3:1

ೕ ಾ 20:21. ಅಥ ಾ ದೇವಪೆ್ರ ೕಷಿತನೂ,
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3:7 ಕೀತರ್ 95:7-11;

ೕ 16:35; ಅರಣ್ಯ 14:33,34; ಅ. ಕೃ. 7:36,42:

ಇಬಿ್ರ ಯರಿಗೆ 3:14

492

ಇಬಿ್ರ ಯರಿಗೆ 4:6

‡

ೕಸಹೋಗಿ ಕಠಿಣ ಾಗದಂತೆ, ‘ಇಂದು’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅವ ಾಶ ಇನೂ್ನ
ಇರು ಾಗಲೇ, ಪ್ರ ತಿದಿನವೂ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಿಸಿರಿ. 14
ದಲಿನಿಂದಲೂ
ಇರುವ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಯನು್ನ §ಅಂತ್ಯ ದ ವರೆಗೂ ದೃ ಢ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ
* ಾವು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ.
15 “†ನೀವು ಈ ಹೊತು್ತ ದೇವರ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳುವು ಾದರೆ,
ಪೂವಿರ್ಕರು
ಂಡುತನದಿಂದ ಾಡಿದಂತೆ,
ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.”
16 ‡ಆತನು ನುಡಿದದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ವಿರೋಧಿಸಿದವರು

ಾರು?
ೕಶೆಯ
ಮೂಲಕ ಐಗುಪ್ತದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆತರಲ್ಪಟ ್ಟವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲವೇ? 17 ಮತು್ತ
ದೇವರು ನಲವತು್ತ ವಷರ್
ಾರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡನು?
ಾಪ
ಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲವೇ? §ಅವರ ಶವಗಳು ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಹೋದವು.
18 ನನ್ನ ವಿ ಾ್ರ ಂತಿಯಲಿ್ಲ *ನೀವು ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು
ಾರನು್ನ ಕುರಿತು ಆತನು
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನೂ? ಅವಿಧೇಯರನು್ನ ಕುರಿತಲ್ಲವೇ? 19 †ಅವರು ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ
ಸೇರ ಾರದೇ ಹೋದದು್ದ ಅವರ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಎಂದು ಾವು ಅರಿತಿದೆ್ದೕವೆ.

4

1

ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ದೇವರ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಬಹುದೆಂಬ
ಾ ಾ್ದನ ಇನೂ್ನ
ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾವ ಾದರೂ *ಅದರಿಂದ ತಪಿ್ಪಹೋಗದಂತೆ
ಾವು ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಇರೋಣ. 2 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ರಿಗೆ ದೇವರ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ
ಶುಭವತರ್ ಾನವು ಾರೋಣ ಾದಂತೆಯೇ ನಮಗೂ ಾರೋಣ ಾಯಿತು. ಆದರೆ
ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಕೇಳಿದವರ †ನಂಬಿಕೆ
ಂದಿಗೆ ಇವರು ಾಲು ಾರ ಾಗದ ಾರಣ ‡ಆ
ಸಂದೇಶದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ
ೕಜನ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 3 ಈಗ ನಂಬುವವ ಾದ ಾವುಗಳೇ
ಆ §ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರುವವರು. ಏಕೆಂದರೆ ಲೋ ಾದಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟಯ
ಾಯರ್ಗಳು ಮುಗಿದುಹೋ ಾಗೂ್ಯ
“ಅವರು ನನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು
ಾನು ಕೋಪದಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆಯ ಾ್ಲ.
4 ಎಲಿ್ಲ
ೕ ಒಂದು ಕಡೆ ಏಳನೆಯ ದಿನವನು್ನ ಕುರಿ ಾಗಿ, *“ದೇವರು ತನ್ನ
ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮುಗಿಸಿಬಿಟು್ಟ, ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೊಂಡನೆಂದು”
ಬರೆದದೆ. 5 †“ಇವರು ನನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು” ಎಂದು
6 ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಲವರು ದೇವರ
ಾಗದಲಿ್ಲ ಆತನು ಪುನಃ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ ದೇವರು ಇನೂ್ನ ಅನುಮತಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ದಲು ಶುಭವತರ್ ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿದವರು ಅವಿಧೇಯ ಾದ ಾರಣ ಅದರಲಿ್ಲ
‡
*

3:13 ಯೆ ಾ 44:20; ರೋ

4:7:

*

‡

3:16 ಅರಣ್ಯ 14:2,23,24,30; ಧ

3:18 ಧ

12:15:

*

ಾ. 7:11; ಎಫೆ 4:22:

§

3:14 ಇಬಿ್ರ. 3:6; 10:23; 1 ಕೊರಿ 15:2:

3:14 ಅಥ ಾ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ.

†

ೕರ್ 1:34,35; ಇಬಿ್ರ. 4:2:

4:2 ರೋ

4:4 ಆದಿ 2:2; ವಿ

ಾ. 3:3:

‡

ೕ 20:11; 31:17:

†

ೕರ್ 1:34-38:

†

§

3:15 ಕೀತರ್ 95:7-11; ಇಬಿ್ರ. 3:7;

3:17 ಅರಣ್ಯ 14:29; 1 ಕೊರಿ 10:5:

3:19 ಇಬಿ್ರ. 4:6; ಕೀತರ್ 78:21; 106:24

4:2 1 ಥೆಸ. 2:13:

†

4:5 ಇಬಿ್ರ. 4:3:

§

*

4:1 ಇಬಿ್ರ.

4:3 ಕೀತರ್ 95:11; ಇಬಿ್ರ. 3:11:
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ಸೇರದೆಹೋದರು.
ಬಹು ಾಲದ ನಂತರ ಆತನು ಾವೀದನ ಮೂಲಕ ‘ಈ
ಹೊತೆ್ತೕ’ ಎಂದು ಬೇರೊಂದು ದಿನವನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ,
‡“ನೀವು ಈ ಹೊತು್ತ ದೇವರ ಸ್ವರಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುವು ಾದರೆ,
ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ!” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನಷೆ್ಟ.
8 §ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರನು್ನ ಆ ವಿ ಾ್ರ ಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಾ್ದದರೆ, ಬೇರೊಂದು
7 ಪುನಃ

9 ಆದ ಾರಣ ದೇವರ
ದಿನವನು್ನ ಕುರಿತು ದೇವರು ಹೇಳುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ.
10
ಜನರಿಗೆ ಸಬ್ಬತೆಂಬ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯು ಇನೂ್ನ ಉಂಟು.
ಹೇಗೆಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ
ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮುಗಿಸಿ ಹೇಗೆ ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೊಂಡನೋ ಾಗೆಯೇ ಆತನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ
ಸೇರಿರುವವನು ಸಹ ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮುಗಿಸಿ ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 11 ಆದ್ದರಿಂದ
ಾವು ಈ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸೋಣ. *ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ
ಅವರಂತೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಬಿದು್ದಹೋಗದೆ ಇರೋಣ. 12 ಏಕೆಂದರೆ †ದೇವರ
ಾಕ್ಯ ವು ಸಜೀವ ಾದದು್ದ, ‡ಸಕಿ್ರ ಯ ಾದದು್ದ ಮತು್ತ ಾವ §ಇ ಾ್ಬಯಿ ಕತಿ್ತಗಿಂತಲೂ
*ಹರಿತ ಾದದು್ದ ಆಗಿದು್ದ, ಾ್ರ ಣ ಆತ್ಮ ಗಳನೂ್ನ ಕೀಲುಮಜೆ್ಜಗಳನೂ್ನ ವಿ ಾಗಿಸುವಷು್ಟ
†ಹೃ ದಯದ ಆಲೋಚನೆಗಳನೂ್ನ
ಮಟಿ್ಟ ಗೂ ತೂರಿಹೋಗುವಂಥ ಾಗಿದು್ದ,

ಉದೆ್ದೕಶಗಳನೂ್ನ ವಿವೇಚಿಸುವಂಥದೂ್ದ ಆಗಿದೆ. 13 ‡ಆತನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ಮರೆ ಾಗಿರುವ
ಒಂದು ಸೃ ಷಿ ್ಟಯೂ ಇಲ್ಲ. §ಆತನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಮರೆ ಾದದು್ದ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ
ನಗ್ನ ಾಗಿಯೂ ಬಟ್ಟಬಯ ಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಅಂಥವನಿಗೆ ಾವು ಲೆಕ್ಕಕೊಡಬೇ ಾಗಿದೆ.
ಯೇಸು ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ಮ ಾ ಾಜಕನು
*ಆ ಾಶಗಳನು್ನ ಾಟಿಹೋದ ದೇವಕು

14

ಾರ ಾದ ಯೇಸುವೆಂಬ †ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ
ಆದುದರಿಂದ ನಮಗಿರುವ‡ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ

ಮ ಾ ಾಜಕನು ನಮಗಿ ಾ್ದನೆ.
ದೃ ಢ ಾಗಿ ಹಿಡಿ
ೕಣ. 15 ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗಿರುವ ಮ ಾ ಾಜಕನು ನಮ್ಮ
§ಬಲಹೀನತೆಗಳಲಿ್ಲ ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
*ಆತನು ಸವರ್
ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಮ್ಮ ಾಗೆ ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿ ಾದವನು, † ಾಪ
ಾತ್ರ
ಾಡಲಿಲ್ಲವಷೆ್ಟೕ. 16 ಆದುದರಿಂದ ‡ ಾವು ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕರುಣೆಯನು್ನ
ಹೊಂದುವಂತೆಯೂ ಆತನ ಕೃ ಪೆಯಿಂದ ಸಮ
ೕಚಿತ ಾದ ಸ ಾಯವು ನಮಗೆ
ದೊರೆಯುವಂತೆಯೂ ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ ಆತನ ಕೃ ಾಸನದ ಮುಂದೆ ಬರೋಣ.
1

5

ಮನುಷ ್ಯರೊಳಗಿಂದ
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ
ಮ ಾ ಾಜಕನೂ
ಆರಿಸಲ್ಪಟು್ಟ
*
†
ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೇಮಿಸ ಾಗಿದು್ದ.
‡
†

§ 4:8 ಯೆಹೋ. 3:10, 14-17; ಅ. ಕೃ. 7:45: * 4:11 ಇಬಿ್ರ. 3:12:
‡ 4:12 ಯೆರೆ 23:29; ಅ. ಕೃ. 2:37; 1 ಥೆಸ. 2:13: § 4:12 ಪ್ರಕ 1:16;
*
2:12:
4:12 ಯೆ ಾ 49:2; ಎಫೆ 6:17: † 4:12 1 ಕೊರಿ 14:24, 25: ‡ 4:13 2 ಪೂವರ್ 16:9;
ೕಬ. 34:21; ಕೀತರ್ 33:13-15; ಾ. 15:11: § 4:13
ೕಬ. 26:6: * 4:14 ಇಬಿ್ರ. 7:26;
†
9:24; ಎಫೆ 4:10:
4:14 ಇಬಿ್ರ. 2:17, 3:1; ಇಬಿ್ರ. 10:21: ‡ 4:14 ಇಬಿ್ರ. 10:23: § 4:15
ಯೆ ಾ 53:3; ಇಬಿ್ರ. 5:2: * 4:15 ಇಬಿ್ರ. 2:17, 18: † 4:15 ಇಬಿ್ರ. 7:26; 9:28; 2 ಕೊರಿ 5:21; 1
‡ 4:16 ಇಬಿ್ರ. 7:19, 25; 10:19; ಎಫೆ 2:18;
ಪೇತ್ರ. 2:22; 1
ೕ ಾ 3:5;
ೕ ಾ 8:46; 14:30.
4:7 ಇಬಿ್ರ. 3:7, 8:

4:12 1 ಪೇತ್ರ. 1:23:
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ನಿ ಾರಣೆ ಾಗಿ
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
§ ಾನೂ ಸಹ ಬಲಹೀನ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ *ಅವನು
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಅ ಾನಿಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಾಗರ್ತಪಿ್ಪದವರಿಗೂ ದ ಾಪರ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವನು. 3 ಆದ್ದರಿಂದ, †ಅವನು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ
ತನಗೋಸ್ಕರವೂ ಾಪನಿ ಾರಣೆ ಾಗಿ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 4 ‡ ಾವನೂ
2

ತನ್ನಷ ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಈ ೌರವ ಪದವಿಯನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ
§ಆರೋನನಂತೆ ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ವಹಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
5 *ಅದೇ ರೀತಿ
ಾಗಿ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು, ಸಹ ತನ್ನ ನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಾನೇ
ಮ ಾ ಾಜಕನ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
†“ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನು,
ಈ ಹೊತು್ತ ಾನು ನಿನಗೆ ತಂದೆ ಾದೆನು” ಎಂದು ದೇವರೇ ಹೇಳಿದನು.
6 ಆತನು ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ,
“ನೀನು ‡ಸ ಾ ಾಲವೂ ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನ ತರಹದ ಮ ಾ ಾಜಕನು” ಎಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
7 ಕಿ್ರ ಸ್ತನು
ಾನೇ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದ
ಾಲದಲಿ್ಲ,
§ಮರಣದಿಂದ
*ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ
ತಪಿ್ಪ ಸಿ
ಾ ಾಡಲು
ಶಕ್ತ ಾಗಿರು ಾತನಿಗೆ
† ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ವಿ ಾಪನೆಗಳನು್ನ
ರೆಯಿಡು ಾ್ತ,
ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ಸುರಿಸು ಾ್ತ,
‡ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ದೇವರ ಮೇಲಣ ಭಯಭಕಿ್ತಯ ನಿಮಿತ್ತ ಆತನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ
ದೇವರು ಕೇಳಿದನು. 8 ಹೀಗೆ §ಆತನು ಮಗ ಾಗಿದ್ದರೂ ಾನು *ಅನುಭವಿಸಿದ
9 ಇದಲ್ಲದೆ †ಆತನು
ಾಧೆಗಳಿಂದಲೇ ವಿಧೇಯತೆಯನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡನು.
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿ, ತನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ‡ನಿತ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ
ಾರಣ ಾದನು. 10 ಅಲ್ಲದೆ ಆತನು §ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನ ತರಹದ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿ
ದೇವರಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ನು.

ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ತ್ಯ ಜಿಸುವುದರ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾವು ಹೇಳಬೇ ಾದದು್ದ ಎಷೊ್ಟೕ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಕಿವಿಗಳು ಮಂದ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನು್ನ ವಿವರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಾಗಿದೆ. 12 ನೀವು
ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಬೋಧಕ ಾಗಿರಬೇ ಾಗಿದ್ದರೂ, ದೇವರ ಾಕ್ಯ ಗಳ *ಮೂಲ ಾಠಗಳನು್ನ
ಒಬ್ಬ ನು ನಿಮಗೆ ಪುನಃ ಕಲಿಸಿಕೊಡಬೇ ಾಗಿದೆ.
ನಿಮಗೆ ಇನೂ್ನ † ಾಲಿನ
11

ಾದ ಆ ಾರವಲ್ಲ. 13 ಾಲು ಕುಡಿಯುವವನು

ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಗಟಿ್ಟ
‡

5:1 ಇಬಿ್ರ. 8:3, 4; 9:9; 10:11:

§

ಾಜ 4:3; 9:7; 16:6; ಇಬಿ್ರ. 7:27; 9:7:

ವಿ

ೕ 28:1; 1ಪೂವರ್ 23:13:

ಇಬಿ್ರ. 7:17, 21:

37; ಲೂಕ 23:46:

*

5:5

‡

ೕ ಾ 8:54:

§ 5:7 ಾಕರ್ 14:36: *
† 5:7 ಮ ಾ್ತ 26:39, 44;

5:9 ಇಬಿ್ರ. 2:10:

‡

5:2 ಇಬಿ್ರ. 2:18; 4:15:

5:4 ಅರಣ್ಯ 16:5, 40; 18:7; 2 ಪೂವರ್ 26:18:

5:9 ಯೆ ಾ 45:17:

†

5:5 ಇಬಿ್ರ. 1:5

‡

ಾಕರ್ 14:36, 39; ಲೂಕ 22:41, 44:

§

§

5:8 ಇಬಿ್ರ. 1:2:

5:10 ಇಬಿ್ರ. 5:6; 6:20:

†
§

5:3
5:4

5:6 ಕೀತರ್ 110:4;

5:7 ಕೀತರ್ 22:1, 2; ಮ ಾ್ತ 27:46, 50;
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†
†

*

5:2 ಇಬಿ್ರ. 7:28:

‡

ಾಕರ್ 15:34,

5:7 ಅಥ ಾ,

* 5:8
* 5:12
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‡ಕೂಸಿನಂತಿದು್ದ ನೀತಿಯ ಸಂದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾದ
§
*
ಆ ಾರವು
ಾ್ರ ಯಸ್ಥರಿಗೋಸ್ಕರ, ಅಂದರೆ ತಪು ್ಪ ಮತು್ತ ಸರಿ ಾದ್ದದನು್ನ
ಗುರುತಿಸಲು, ಅ ಾ್ಯ ಸದ ಮೂಲಕ ನೈ ಪುಣ್ಯ ತೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವರಿಗೋಸ್ಕರ ಾಗಿದೆ.
14 ಗಟಿ್ಟ

6

ಆದುದರಿಂದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾದ ಾ್ರ ಥಮಿಕ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ,
*ನಿಜೀರ್ವ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಂದ
ಾನ ಾಂತರವೂ,
ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯೂ,
†ದೀ ಾ ಾ್ನ ನಗಳ ಬೋಧನೆಯೂ, ‡ಹ ಾ್ತಪರ್ಣೆಯೂ, §ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರು ಾ್ಥನವೂ
ಮತು್ತ *ನಿತ್ಯ ಾದ
ಾ್ಯಯತೀಪೂರ್ ಉಂಟೆಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪದೇಪದೇ
ಅಸಿ್ತ ಾರವನೆ್ನ ಾಕುತಿರದೆ ಾವು ಪರಿಪಕ್ವತೆಯೆಡೆಗೆ † ಾಗೋಣ. 3 ದೇವರು
1-2

4 ಒಂದು
ಅನುಮತಿಸುವು ಾದರೆ ಾವು ಇವುಗಳನು್ನ
ಾಡುವೆವು.
ಾರಿ
‡ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿದವರು ಸ್ವ ಗೀರ್ಯ § ಾನವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದವರು, *ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಲಿ್ಲ
ಾಲು ಾರ ಾದವರು, 5 ದೇವರ ಾಕ್ಯ ದ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠತೆಯನೂ್ನ ಮುಂದಣ ಯುಗದ
ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದವರು ಅದರಿಂದ ಹಿಂಜಾರಿಹೋದರೆ, 6 †ಅವರಲಿ್ಲ
ತಿರುಗಿ
ಾನ ಾಂತರವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸುವುದು ಅ ಾಧ್ಯ,
ಾಕೆಂದರೆ ‡ಅವರು

ಾ ಾಗಿಯೇ ದೇವರ ಮಗನನು್ನ ಪುನಃ ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಾಕುವವರೂ ಆತನನು್ನ
7 ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ
ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಅವ ಾನಪಡಿಸುವವರೂ ಆಗಿರು ಾ್ತರೆ.
ಮೇಲೆ ಅನೇ ಾವತಿರ್ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯನು್ನ ಹೀರಿಕೊಂಡು, ಅದು
ಾರ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ವ್ಯ ವ ಾಯ ಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೋ, ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಾದ ಬೆಳೆಯನು್ನ
ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಅದು ದೇವರ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. 8 §ಆದರೆ ಅದು

ಮುಳು್ಳ ಗಿಡಗಳನೂ್ನ ಕಳೆಗಳನೂ್ನ ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಅ
ೕಗ್ಯ ಾದ ಾ್ದಗಿ
ಾಪಕೆ್ಕ
ಗುರಿ ಾಗುತ್ತದೆ. *ಕೊನೆಗದು ಸುಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 9 ಪಿ್ರ ಯರೇ, ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾವು
ಾತ ಾಡಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ನೀವು ಉತ್ತಮ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು ನಂಬಿದೆ್ದೕವೆ. 10 †ನೀವು ದೇವಜನರಿಗೆ ಉಪಚಾರ
ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ, ಇನೂ್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಇದಿ್ದರಿ. ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮತು್ತ ಇದರಲಿ್ಲ ನೀವು ಆತನ
ಾಮದ ಕಡೆಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ ‡ಆತನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ,
ಾಕೆಂದರೆ
11 ನಿರೀ ಯ ಸಂಪೂಣರ್ ನಿಶ್ಚಯತ್ವವನು್ನ
ದೇವರು ಅನೀತಿಯುಳ್ಳವನಲ್ಲ.
ಹೊಂದುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಂತ್ಯ ದವರೆಗೂ ನೀವು ಅದೇ §ಶ್ರ ದೆ್ಧಯನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಾನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕವೆ. 12 ನೀವು ಸೋ ಾರಿಗ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಅಪೇ ಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ, ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಲೂ, ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ
ಾಧ್ಯ ಾಗಿ *ಹೊಂದುವವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತೆ್ತೕನೆ.
‡

5:13 1 ಕೊರಿ 3:1:

ಯೆ ಾ 7:15:

§

*

5:14 ಎಫೆ 4:12, 13. ಇಬಿ್ರ. 6:1:

6:1-2 ಇಬಿ್ರ. 9:14:

6:1-2 ಅ. ಕೃ. 17:31, 32:

5:12; ಫಿಲಿ. 3:12-14:
3:2, 5:

*

§

†

6:6 1

6:8 ಮ ಾ. 4:1;

‡

‡

*

†

6:1-2 ಅ. ಕೃ. 19:4,5.

ೕ ಾ 15:6:

5:14 ಆದಿ 3:22; 1 ಅರಸು. 3:9;

‡

6:1-2 ಅ. ಕೃ. 8:17; 19:6:

6:1-2 ಅ. ಕೃ. 10:42; 17:31; 2 ಕೊರಿ 5:10:

6:4 ಇಬಿ್ರ. 10:32:

ೕ ಾ 5:16:

*

§

6:4

ೕ ಾ 4:10; ಎಫೆ 2:8:

†

6:1-2 ಇಬಿ್ರ.

*

6:4 ಗ ಾ.

‡ 6:6 ಇಬಿ್ರ. 10:29: § 6:8 ಯೆ ಾ 5:1-7; ಲೂಕ 13:6-9:
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§
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ದೇವರ ಾ ಾ್ದನಗಳು ಎಷು್ಟ ಾತ್ರಕೂ್ಕ ತಪು ್ಪವುದಿಲ್ಲ
ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿ ಾಗ ತನಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನವರು
ಾರೂ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ †ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ, 14 “ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಾನು
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನವನು್ನ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಪಡಿಸುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನಷೆ್ಟ. 15 ಹೀಗೆ ‡ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಾದುಕೊಂಡಿದು್ದ
13

ಾ ಾ್ದನವನು್ನ

16

ಪಡೆದುಕೊಂಡನು.

ಮನುಷ ್ಯರು ತಮಗಿಂತಲೂ
§
ಹೆಚಿ್ಚನವನ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಡು ಾ್ತರಷೆ್ಟ,
ಆಣೆಯನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ
17
ವಿ ಾದವು ಅಂತ್ಯ ಾಗುವುದು.
ಾಗೆಯೇ ದೇವರು *ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವು
† ಾ ಾ್ದನದ
ಬದ ಾಗ ಾರದೆ್ದಂಬುದನು್ನ,
ಾಧ್ಯ ಸ್ಥರಿಗೆ ಬಹು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ
ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದನು. 18 ದೇವರ ಾ ಾ್ದನ ಮತು್ತ
ಆಣೆ ಇವೆರಡೂ ನಿಶ್ಚಲ ಾದ ಆ ಾರಗಳು ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಸು ಾ್ಳಡುವವನಲ್ಲ.
ಅದುದರಿಂದ ಆಶ್ರ ಯವನು್ನ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಓಡಿಬಂದು, ‡ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ಇಟಿ್ಟರುವ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡವ ಾದ ನಮಗೆ ಬಲ ಾದ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹ
19
§
ಉಂಟಾಯಿತು.
ಆ ನಿರೀ ಯು ನಮ್ಮ ಾ್ರ ಣಕೆ್ಕ ವಿ ಾ್ವ ಾಹರ್ ಾದದೂ್ದ
*
ಸಿ್ಥರ ಾದದೂ್ದ ಆದ ಲಂಗರ ಾಗಿದೆ. ಅದು ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ †ತೆರೆಯ ಒಳಗಡೆ
ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವಂಥ ಾ್ದಗಿದೆ. 20 ಅಲಿ್ಲಗೆ ‡ಯೇಸು ಸ ಾ ಾಲವೂ ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನ ತರಹದ
ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿ, §ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿಯೇ ಹೋಗಿ ಆ ಾನಿ್ನಧ ್ಯ ವನು್ನ
ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

7

ಯೇಸು ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನ ತರಹದ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿದು್ದ ಲೇವಿವಂಶದ
ಾಜಕರಿಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠನು
1 *ಈ ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನು † ಾಲೇಮಿನ ಅರಸನೂ ‡ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರ
ಾಜಕನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಈತನು ಾಜರನು್ನ ಸಂ ಾರ ಾಡಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತಿ್ತದ್ದ
2 ಅವನಿಗೆ
ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.
ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು
ಾಗವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು. “ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕ್”, ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ
ದಲು “ನೀತಿಯ ಾಜ”
ಎಂದೂ, ಅನಂತರ “ ಾಲೇಮಿನ ಾಜ” ಎಂದರೆ “ಸ ಾ ಾನದ ಾಜ” ಎಂದೂ
ಅಥರ್. 3 ಅವನಿಗೆ ತಂದೆಯಿಲ್ಲ, ಾಯಿಯಿಲ್ಲ, ವಂ ಾವಳಿಯೂ ಇಲ್ಲ. §ಹುಟು್ಟ,
ಾವು ಇಲ್ಲ. ಆತನು ದೇವರ ಕು ಾರನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದು, *ನಿರಂತರ ಾಗಿ
ಾಜಕ ಾಗಿರುವನು. 4 ಈತನು ಎಷು್ಟ ಮ ಾನ್ ಆಗಿದ್ದನೆಂದು
ೕಚಿಸಿರಿ.
†

§ 6:16 ವಿ ೕ 22:11: * 6:17 ವ.
‡ 6:18 ಇಬಿ್ರ. 12:1,2. § 6:19 ತೀತ.
1:2: * 6:19 ಅಂದರೆ ಆ ಾರ ಾಗಿರುವುದು. † 6:19 ಇಬಿ್ರ. 9:7; ಾಜ 16:15: ‡ 6:20 ಇಬಿ್ರ.
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ಆದಿ 33:18; ಕೀತರ್ 76:2: ‡ 7:1 ಅರಣ್ಯ 24:16; ಧ ೕರ್ 32:8; ಾಕರ್ 5:7: § 7:3 ಅಥ ಾ,
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†ನಮ್ಮ ಮೂಲಪಿತೃ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾನು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಗೆದು್ದ ತಂದ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ
ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಹತ್ತರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನ ಾ್ಲ. 5 ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
‡ಲೇವಿಯ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ
ಾಜಕೋದೊ್ಯ ೕಗವನು್ನ ಹೊಂದುವವರು, ಜನರಿಂದ
ಅಂದರೆ ಅಬ್ರ ಾಮನ ವಂಶಸ್ಥ ಾಗಿರುವ ಸಹೋದರರಿಂದಲೇ ದಶಮ ಾಗಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಅಪ್ಪ ಣೆಯಿದೆ. 6 ಆದರೆ ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನು
ಲೇವಿಯ §ವಂ ಾವಳಿಗೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಂದ ದಶಮ
ಾಗಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲದೆ *ದೇವರಿಂದ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದವನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 7 ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದುವವನಿಗಿಂತ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವವನೇ
ಹೆಚಿ್ಚನವನು ಎಂಬುದನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. 8 ದಶಮ ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ
ಾಜಕರು ಒಂದ ಾ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಾಯು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಂದ ದಶಮ
ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂ ಾತನು †ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರುವನು. 9 ಮತು್ತ ದಶಮ
ಾಗಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಲೇವಿಯು ಕೂಡ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಮೂಲಕ ದಶಮ
ಾಗಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ಾ ಾಯಿತು. 10 ಹೇಗೆಂದರೆ, ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನು ಲೇವಿಯ
ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ ಾಗ ಲೇವಿಯು ತತ್ವರೂಪ ಾಗಿ
ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇಹದಲಿ್ಲದ್ದನು.
11 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಡ ಾದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ಲೇವಿಯರ
ಾಜಕತ್ವದ ಮೇಲೆ
್ರ
ಆ ಾರಗೊಂಡಿದೆ.
ಲೇವಿಯರ ಈ ‡ ಾಜಕತ್ವದಿಂದಲೇ ಸಂಪೂಣರ್ ಸಿದಿ್ಧ

ಾ್ರ ಪ್ತ ಾಗುತಿ್ತ ಾ್ದದರೆ, ಆರೋನನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರದ, ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನ ಪರಂಪರೆಗೆ
ಸೇರಿದ ಬೇರೊಬ್ಬ
ಾಜಕನು ಬರುವುದರ ಅಗತ್ಯ ವೇನಿತು್ತ? 12
ಾಜಕತ್ವವು
ಬದ ಾಗುವು ಾದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವೂ ಸಹ ಬದ ಾಗುವುದು ಅಗತ್ಯ ಾಗಿದೆ.
13 ಆದರೆ §ಇವು
ಾರ ಕುರಿ ಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟಿ ್ಟ ವೆ
ೕ ಆತನು ಬೇರೊಂದು ಗೋತ್ರಕೆ ್ಕ
ಸೇರಿದವನು. ಆ ಗೋತ್ರ ದಿಂದ ಒಬ್ಬ ನೂ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿ ಸೇವೆ ಾಡಿದಿ್ದಲ್ಲ.
14 *ನಮ್ಮ ಕತರ್ನು ಯೆಹೂದ ಗೋತ್ರ ದಲಿ್ಲ ಜನಿಸಿಬಂದವನೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿದೆ. ಈ
ಗೋತ್ರಕೆ ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ೕಶೆಯು
ಾಜಕರ ಕುರಿ ಾಗಿ ಏನನೂ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
15-16 ಈ
ಾಜಕನು ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧಪಟಿ್ಟರುವ ನಿಯಮದ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿರದೆ,
ಲಯ ಾಗದ ಜೀವಶಕಿ್ತಯ ಮೇರೆಗೆ, ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಂತೆ ಇನೊ್ನಬ ್ಬ
ಾಜಕನು
ಎಳು ಾ್ತನೆಂಬು ಾದರೆ ಅದು ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತ ಾಗುತ್ತದ ಾ್ಲ. 17 ಆತನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ †“ನೀನು ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನ ತರಹದ
ಾಜಕನೇ”

ಎಂಬು ಾಗಿ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ಾ ಕರಿಸುತ್ತದೆ. 18 ಾಕೆಂದರೆ
ದಲಿದ್ದ ಆ ಯು
‡ದುಬರ್ಲವೂ, ನಿಷ್ಪ ್ರ
ೕಜಕವೂ ಆಗಿರುವ ಾರಣದಿಂದ ಅದು ರ ಾ್ದಯಿತು.
19 §ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ವು
ಾವುದನೂ್ನ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ
್ರ
ದೇವರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂಥ *ಉತ್ತಮ ಾದ ಹೊಸ †ನಿರೀ
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ರೋ
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ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಇದು ಪ್ರ ತಿ ರಹಿತ ಾದ್ದದು ಅಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಲೇವಿಯರು
ಪ್ರ ತಿ ಯಿಲ್ಲದೆ
ಾಜಕ ಾದರು. 21 ಆತ ಾದರೋ, ಪ್ರ ತಿ
ಡನೆ
ಾಜಕ ಾಗಿ
ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ನು. ಆದರೆ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ
‡“ ‘ನೀನು ಸ ಾ ಾಲವೂ
ಾಜಕ ಾಗಿದಿ್ದೕ’ ಎಂದು
ಾನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ
ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ
ತನ್ನ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
22 ಯೇಸು
ಪ್ರ ತಿ
ಡನೆಯೇ §ಎಷೊ್ಟೕ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ
23
ಆ ಾರ ಾದನು.
ಲೇವಿಯರು
ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಉದೊ್ಯ ೕಗನಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಮರಣವು ಅಡಿ್ಡ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು
ಾಜಕ ಾದರು.
24 *ಆತ ಾದರೋ ಸ ಾ ಾಲ ಜೀವಿಸುವುದರಿಂದ ಆತನ
ಾಜಕತ್ವವನು್ನ
ಾಶ್ವತ ಾದ್ದದು. 25 ಆದ ಾರಣ ಆತನು †ತನ್ನ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವರನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ರ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ‡ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ
ವಿ ಾಪನೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾ ಾಗಲೂ ಬದುಕುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
26 ಇಂಥವನೇ ನಮಗೆ ಬೇ ಾಗಿರುವ ಮ ಾ
ಾಜಕನು, ಈತನು §ಪರಿಶುದ್ಧನೂ,
20

ನಿದೋರ್ಷಿಯೂ, ನಿಷ ್ಕಳಂಕನೂ, * ಾಪಿಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರದೆ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕ ಾಗಿರುವವನು,
†ಆ ಾಶಮಂಡಲಗಳಿಗಿಂತ ಉನ್ನತದಲಿ್ಲರುವವನೂ ಆಗಿರುವನು. 27 ‡ ದಲು ತಮ್ಮ
ಾಪಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಮೇಲೆ ಜನರ ಾಪಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಯಜ್ಞ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಡುವ
ಲೇವಿ ಮ ಾ ಾಜಕರಂತೆ ಈತನು ಪ್ರ ತಿದಿನವೂ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ
ಅವಶ್ಯ ವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈತನು ತನ್ನ ನು್ನ ಾನೇ ಸಮಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡು §ಒಂದೇ ಾರಿ ಆ

ಾಸ್ತ ್ರ ವು *ದುಬರ್ಲ ಾದ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ
ಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ತರು ಾಯ
ಪ್ರ ತಿ
ಡನೆ ಬಂದ
ಾಕ್ಯ ವು ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ †ಸವರ್ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿರುವ
ಮಗನನೆ್ನೕ ಾಜಕನ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಕ ಾಡಿದೆ.
ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದನು.
ಮ ಾ ಾಜಕರ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಕ

28 ಧಮರ್

8

ಯೇಸುವಿನ ಾಜಕತ್ವವು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ
ಾವು ಈಗ ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ *ಮುಖ್ಯ ಾದ
ಾತೇನೆಂದರೆ,
†ಮಹೋನ್ನತನ
ಪರಲೋಕದೊಳಗೆ
ಸಿಂ ಾಸನದ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ
2 ಆತನು ಪವಿತ್ರ
ಆಸ ಾರೂಢ ಾದಂಥ ಮ ಾ ಾಜಕನು ನಮಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಂದಲ್ಲ, ಕತರ್ನೇ ಾಕಿದ ‡ನಿಜ ಾದ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ
ಾಜಕೋದೊ್ಯ ೕಗ ನಡಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
1
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ಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ,
ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ
ಆದ್ದರಿಂದ *ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ

ಾಜಕನು

ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.
ಈತನಿಗೂ ಸಹ ಏ ಾದರೂ ಇರುವುದು ಅಗತ್ಯ ಾಗಿದೆ. 4 ಆತನು ಇನೂ್ನ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ
ಾಜಕ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಪ್ರ ಾರ
5
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವವರು ಇ ಾ್ದರ ಾ್ಲ.
ೕಶೆಯು ಗು ಾರವನು್ನ
†
ಕಟು್ಟ ವುದಕಿ್ಕ ಾ್ದಗ, “ನೋಡು, ಾನು ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದ
ಾದರಿಯ
ಪ್ರ ಾರವೇ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ದೇವರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಟ ್ಟಂತೆಯೇ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವವುಗಳ ‡ಪ್ರ ತಿರೂಪವೂ, § ಾಯೆಯೂ ಆಗಿರುವ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 6 ಆದರೆ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಅದಕಿ್ಕಂತ *ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ
ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ,
ಾಕೆಂದರೆ ಈತನು ಉತ್ತಮ
†
ಾ ಾ್ದನಗಳ ಮೇಲೆ ಾ್ಥಪಿತ ಾದ ಉತ್ತಮ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮಧ್ಯ ಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
7 ‡ಆ
ದಲನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ದೋಷವಿಲ್ಲ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೆಯ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯ ವಿರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 8 ಆದರೆ ದೇವರು ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸಿ
ಹೀಗೆಂದನು,
§“ ‘ಇಗೋ,
ಾನು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ವಂಶದವರೊಂದಿಗೂ
ಯೆಹೂದ
ವಂಶದವರೊಂದಿಗೂ
ಹೊಸ ಾಗಿರುವ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ದಿನಗಳು
ಬರುವವು’ ಎಂದು ಕತರ್ನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
9 ‘ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು
ಾನು ಇವರ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದೊಳಗಿನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರ ಸಂಗಡ
ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಾಗಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಅವರನು್ನ ಲ ಸಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕತರ್ನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
10 *‘ಆ ದಿನಗಳ ತರು ಾಯ
ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರೊಂದಿಗೆ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು’ ಹೀಗಿರುವುದು,
‘ ಾನು ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅವರ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಇಡುವೆನು.
ಾನು †ಅವರ ಹೃ ದಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಬರೆಯುವೆನು.
ಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು.
ಅವರು ನನ್ನ ಜನ ಾಗಿರುವರು.
11 ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೂ
“ಕತರ್ನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಬೋಧಿಸಬೇ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ‡ಹೀನ ಾದವರು
ದಲುಗೊಂಡು ಉನ್ನತ ಾದವರ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ
ನನ್ನ ನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವರು.
12 ಾನು ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು
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8:8 ಯೆರೆ 31:31-34:

8:11 ಯೆ ಾ 54:13;

†

*

8:10 ಇಬಿ್ರ. 10:16; ರೋ

ೕ ಾ 6:45; 1

ೕ ಾ 2:27:

†

‡

8:5

8:6 ಇಬಿ್ರ.

ಾ. 11:27:

ಇಬಿ್ರ ಯರಿಗೆ 8:13
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ಮತು್ತ §ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ’ ”
ಎಂದು ಕತರ್ನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
13 ಆತನು “ಹೊಸತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಲಿ್ಲ
ದಲಿದ್ದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
*ಹಳೆಯ ಾಗಿ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಅದು ಹಳೆಯ ಾಗು ಾ್ತ ಅಳಿದುಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ.

9

ಭೂಲೋಕದ ಮತು್ತ ಪರಲೋಕದ ಆಲಯ
1
ಹೀಗಿದ್ದರೂ
ದಲನೆಯ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೂ
ದೇ ಾ ಾಧನೆಯ
ವಿಧಿವಿ ಾನಗಳಿದ್ದವು ಮತು್ತ ಇಹಲೋಕ ಸಂಬಂಧ ಾದ *ದೇ ಾಲಯವಿತು್ತ.
2 †ಒಂದು ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರವು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟು್ಟ, ಅದರ
ದಲನೆಯ ಾಗದಲಿ್ಲ
‡ದೀಪಸ್ತಂಭ, §ಮೇಜು, ಮತು್ತ *ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ರೊಟಿ್ಟ ಇವುಗಳಿದ್ದವು. ಅದನು್ನ
ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಕರೆಯ ಾಗುತಿ್ತತು. 3 ಮತು್ತ †ಎರಡನೆಯ ಪರದೆಯ ಹಿಂದೆ
ಇನೊ್ನಂದು ಕೋಣೆಗೆ, ಅತಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಕರೆಯ ಾಗುತಿ್ತತು. 4 ಅದರಲಿ್ಲ
ಚಿನ್ನದ ‡ಧೂ ಾರತಿಯು ಮತು್ತ §ಚಿನ್ನದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿದ *ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಮಂಜೂಷಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಮಂಜೂಷದೊಳಗೆ ಮನ್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದ †ಚಿನ್ನದ ಾತೆ್ರ ಯೂ,
‡ಆರೋನನ ಚಿಗುರಿದ ಕೋಲೂ, ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಲಿ್ಲ ನ ಹಲಿಗೆಗಳೂ ಇದ್ದವು.
5 ಅದರ ಮೇಲೆ §ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ಮುಚು್ಚವ *ತೇಜಸಿ್ಸ ನ ಕೆರೂಬಿಗಳೂ ಇದ್ದವು.

ಅದನು್ನ ಈಗ ಒಂದೊಂ ಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ.
6 ಹೀಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದ ನಂತರ
ಾಜಕರು ನಿತ್ಯ ವೂ ದೇವದಶರ್ನ
ಗು ಾರದ
ದಲನೆಯ ಾಗದೊಳಗೆ ಾತ್ರ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ, ಅಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸೇವೆಯ
ವಿಧಿಗಳನು್ನ ನಿರಂತರ ಾಗಿ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 7 ಆದರೆ †ಎರಡನೆಯ ಕೋಣೆ
ಳಗೆ
ಮ ಾ ಾಜಕನೊಬ್ಬ ನೇ ವಷರ್ಕೊ್ಕಮೆ ್ಮ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ತನೊ್ನಡನೆ ಬಲಿರಕ್ತವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ‡ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ತನ್ನ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಜನರ
ಉದೆ್ದೕಶಪೂವರ್ಕವಲ್ಲದ ಅಪ ಾಧಗಳಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾಗಿತು್ತ. 8 ಈ
ಗು ಾರದ
ದಲನೆಯ ಾಗವು §ಇನೂ್ನ ಇರುವ ತನಕ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವ
ಾಗರ್ವು ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರಕಟ ಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನು್ನ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ. 9 ಇದು ಈಗಿನ ಾಲಕೆ್ಕ ಒಂದು ನಿದಶರ್ನ ಾಗಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ
ಅದರ ಕ್ರ ಮದ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗುವ ಾಣಿಕೆಗಳೂ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞಗಳೂ
*ಆ ಾಧನೆ
ಾಡುವವರ ಮನ ಾ್ಸ ಯನು್ನ ಪರಿಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ.
10 ಅವು †ಅನ್ನ ಾನಗಳೂ ಮತು್ತ ‡ವಿವಿಧ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೂ ಒಳಪಟಿ್ಟರುವ ಾ್ನ ನಗಳು
§
ವಿ
ವಿ

8:12 ಇಬಿ್ರ. 10:17; ರೋ
ೕ 26:1:

‡

ೕ 25:30;

9:2 ವಿ

ಾಜ 24:5-8:

ಾಜ 16:12,13. ವಿ
ವಿ

ೕ 16:33, 34:

1 ಅರಸು. 8:6, 7:

ಾ. 11:27:

8:13 2 ಕೊರಿ 5:17:

ೕ 25:31-39; 26:35; 40. 4:

†

ೕ 30:1

‡ 9:4
† 9:7

*

9:3 ವಿ

*

9:4 ವಿ

ಅರಣ್ಯ 17:10:

§

*

9:1 ವಿ

9:2 ವಿ

ೕ 26:31-33; 40. 3, 21:

‡

ೕ 25:8:

ೕ 25:23-29:

9:4 ಯಜ್ಞವೇದಿ

ೕ 25:10; 26:33; 40. 3, 21; ಪ್ರಕ 11:19:

§

9:5

ಾಜ 16:2:

ಾಜ 16:15, 34; ಇಬಿ್ರ. 10:3; ವಿ

*

9:5 ವಿ

ೕ 30. 10:

‡

†
*
§
†

9:2
9:2
9:4
9:4

ೕ 25:18-22;

9:7 ಇಬಿ್ರ. 5:3:

ಇಬಿ್ರ ಯರಿಗೆ 9:11
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ಸಹಿತ ಾಗಿ ದೇಹಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಯಮಗ ಾಗಿದು್ದ. ಇವು ಸು ಾರಣೆಯ
ಾಲದವರೆಗೆ ಾತ್ರ ನೇಮಕ ಾಗಿದ್ದವು.
11 ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಾದರೋ
§ಈಗ ದೊರೆತಿರುವ ಶುಭಗಳ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿ
ಬಂದು, ಮನುಷ ್ಯರ *ಕೈ ಯಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡದಂಥದೂ, ಇಹಲೋಕದ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ
ಸಂಬಂಧಪಡದಂಥದೂ, †ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದುದೂ, ಬಹು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾದುದೂ ಆಗಿರುವ

ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ
ಾಡುವವ ಾಗಿ, 12 ‡ಹೋತಗಳ ಮತು್ತ ಹೋರಿಕರುಗಳ
ರಕ್ತದ ಮೂಲಕವಲ್ಲ ತನ್ನ §ಸ್ವಂತ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ *ಒಂದೇ ಾರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ †ನಿತ್ಯ ವಿ ೕಚನೆಯನು್ನ
ಾಧಿಸಿದನು.
13 ‡ಹೋತ ಹೋರಿಗಳ ರಕ್ತವೂ §ಅಶುದ್ಧ ಾದವರ ಮೇಲೆ ಚಿಮುಕಿಸುವ *ಕಡಸಿನ
ನಿ ಾ್ಯ ತ ್ಮ ನಿಂದ †ತನ್ನ ನು್ನ
ಾನೇ ನಿದೋರ್ಷಿಯ ಾ್ನ ಗಿ, ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡ ‡ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ರಕ್ತವು ಎಷೊ್ಟೕ
ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ, §ನಮ್ಮ ನು್ನ *ನಿಜೀರ್ವ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ, ಾವು ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನ ಾ್ಸ ಯನು್ನ †ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುತ್ತದಲ್ಲವೇ?
15 ‡ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ ್ಟ ಜನರು, ದೇವರ § ಾ ಾ್ದನ ಾದ ನಿತ್ಯ ಾಧ್ಯ ತೆಯನು್ನ
14

ಬೂದಿಯೂ ಶರೀರವನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವು ಾದರೆ,

ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು *ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಈ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮಧ್ಯ ಸ್ಥ ಾದನು.
ಏಕೆಂದರೆ
ದಲನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಾಪಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ †ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. 16 ‡ಮರಣ ಾಸನವು
ಇರುವಲಿ್ಲ ಆದನು್ನ ಬರೆಸಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಾವನು್ನ ಾಬೀತಪಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. 17 ಮರಣ
ಾಸನವು ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಮರಣ ಾದ ಮೇಲೆ ಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು
ಬರೆದವನು ಜೀವದಿಂದಿರು ಾಗ ಎಂದಿಗೂ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
18 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ದಲನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಸಹ ರಕ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಾ್ಥಪಿತ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
19 §
ೕಶೆಯು ದೇವರ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಆ ಯನು್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಪ್ರ ಾರ
ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಅವನು *ನೀರು, ಕೆಂಪು ಉಣೆ್ಣ, ಹಿಸೊ್ಸೕಪುಕಡಿ್ಡ
ಇವುಗ ಂದಿಗೆ †ಹೋರಿಕರುಗಳ ಮತು್ತ ಹೋತಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಸುರುಳಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ
್ರ ೕ ಸಿದನು. 20 “‡ಇದು
ದೇವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು
§

ಕೃ. 20:28:

§
‡

*

9:11 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ, ಮುಂದೆ ದೊರೆಯಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ಬರೆದದೆ. ಇಬಿ್ರ. 10:1:

14:58; ಅ. ಕೃ. 7:48; 17:24:

*

9:14 ಇಬಿ್ರ. 9:12; 1

ನಿಮ್ಮ ಎಂದು ಬರೆದದೆ.
ಾ. 8:28:

§

*

‡

9:11 ಇಬಿ್ರ. 8:2; 9:24:

9:12 ಇಬಿ್ರ. 7:27; 10:10:

9:13 ಅರಣ್ಯ 19:2, 17, 18:

ರೋ

†

*

†

9:12 ಇಬಿ್ರ. 10:4:

9:12 1 ಕೊರಿ 6:20:

9:13 ಎಳೆ ಕರುವಿನ, ಮಣಕ, ಪಡೆ್ಡ.

ೕ ಾ 1:7; ಪ್ರಕ 7:14:
9:14 ಇಬಿ್ರ. 6:1:

9:15 ಇಬಿ್ರ. 10:36; ವಿ

‡

§

†

‡

9:13

†

9:11

§

ಾಕರ್

9:12 ಅ.

ಾಜ 16:14-16:

9:14 ಇಬಿ್ರ. 7:27; 8:3:

9:14 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ, ನೀವು ಮತು್ತ

9:14 ಇಬಿ್ರ. 1:3; 10:22:

ೕ 32:13:

*

‡

9:15 ಇಬಿ್ರ. 3:1;

9:15 ಇಬಿ್ರ. 8:6; 12:24:

†

9:15

ರೋ ಾ. 3:24, 25; 5:6; ಪ್ರಕ 5:9:
9:16 ಅಥ ಾ. ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿರುವಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ನಿಶ್ಚಯಪಡಿಸುವ
ಪಶುವಿನ ಮರಣವು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕಷೆ್ಟ. ಪಶುವಿನ ಮರಣ ಾದ ಮೇಲೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ದೃ ಢ ಾಗುವುದೇ
ಹೊರತು ನಿಶ್ಚಯಪಡಿಸುವ ಆ ಪಶು ಜೀವದಿಂದಿರು ಾಗ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರ
ೕಜನಕೆ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
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21 ಇದಲ್ಲದೆ §ಗು

ಹೇಳಿದನು.
ಾರದ ಮೇಲೆಯೂ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಬೇ ಾಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಾತೆ್ರ ಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಾಗಿ ರಕ್ತವನು್ನ
್ರ ೕ ಸಿದನು. 22 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ
ಪ್ರ ಾರ ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳು ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಡುವವು.
*ರಕ್ತ ಾರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಾಪ ಕ್ಷ ಾಪಣೆಯು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಯೇಸುವಿನ ಯಜ್ಞ ಾಪವನು್ನ ನಿ ಾರಿಸುತ್ತದೆ

ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ವಸು್ತಗಳ † ಾಯೆಯಂತಿರುವ ವಸು್ತಗಳ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಾ್ಕಗಿ ಇಂ ಾ ಯಜ್ಞಗಳು ಅವಶ್ಯ ಾದರೂ, ಪರಲೋಕದವುಗಳನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲು ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಾದ ಯಜ್ಞಗಳು ಅವಶ್ಯ. 24
ಾಕೆಂದರೆ
‡
ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನಿಜ ಾದ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಪ್ರ ತಿಬಿಂಬ ಾಗಿ ಕೈ ಯಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ ್ಟ §ಪವಿತ್ರ
23

ಸ್ಥಳವನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸದೆ, ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ *ನಮಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗಲು
25 ಇದಲ್ಲದೆ, ಮ ಾ
ಪರಲೋಕದೊಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದನು.
ಾಜಕನು ವಷರ್
ವಷರ್ವೂ
ಾ್ರ ಣಿಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವ ಪ್ರ ಾರ, ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ತನ್ನ ನು್ನ ಅನೇಕ ಾರಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ. 26 ಾಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಆತನು ಲೋ ಾದಿಯಿಂದ
ಎಷೊ್ಟೕ ಾರಿ
ಾಧೆಪಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ.
ಆದರೆ †ಒಂದೇ ಾರಿ, ‡ಯುಗಗಳ
§
ಸ ಾಪಿ್ತಯವರೆಗೂ, ಆತನು ಾಪ ನಿ ಾರಣೆ
ಾಡುವ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ತನ್ನ ನು್ನ
ಾನೇ ಯಜ್ಞ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾದನು. 27 ಒಂದೇ ಾರಿ ಾಯುವುದೂ
*ಆ ಮೇಲೆ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೇಮಕ ಾಗಿದೆ
ೕ, 28 ಾಗೆಯೇ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಸಹ †ಬಹು ಜನರ ಾಪಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತ ಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕಸ ್ಕರ ಒಂದೇ ಾರಿ
ಸಮಪಿರ್ತ ಾದನು. ಆತನು ‡ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗುವಂಥದು್ದ § ಾಪವನು್ನ
ಪರಿಹರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ *ತನ್ನ ನು್ನ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ
ಉಂಟು

ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ.

10

ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಉತ್ತಮ ಸಂಗತಿಗಳ * ಾಯೆಯೇ
ಹೊರತು ಅವುಗಳ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ಪ್ರ ತಿ
ವಷರ್ವೂ
ಾ ಾಗಲೂ ಅಪಿರ್ತ ಾಗುವ ಒಂದೇ ವಿಧ ಾದ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ,
ದೇವರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರುವವರನು್ನ †ಎಂದಿಗೂ ಪರಿಪೂಣರ್ತೆಗೆ ತರ ಾರದು.
1

ತಂದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳ ನಿಂತು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಾಧನೆ
ಾಡುವವರು ಒಂದು ಾರಿ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಅವರಿಗೆ ಾಪದ ಪ್ರ
ಎಂದಿಗೂ ಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 3 ಈಗ ಾದರೋ ಆ ಯಜ್ಞಗಳಿಂದ ಪ್ರ ತಿ ವಷರ್ದಲಿ್ಲಯೂ
2

§

9:21 ವಿ

17:11:
ರೋ

†

ೕ 29:12, 36;

9:23 ಇಬಿ್ರ. 8:5:

ಾ. 8:34:

10:11:

§

9:26

†

ಾಜ 8:15, 19; 16:14, 16; 2 ಪೂವರ್ 29:22:

‡

9:24 ಇಬಿ್ರ. 8:2; 9:11:

9:24 ವ. 7:

9:26 ಇಬಿ್ರ. 7:27; 9:12; 10:10; 1 ಪೇತ್ರ 3:18:
ೕ ಾ 1:29; 1

ೕ ಾ 3:5:

*

*

‡

*

9:22

9:26 ಇಬಿ್ರ. 1:2; 1 ಕೊರಿ

ಾಕರ್ 10:45; ಪ್ರಕ 5:9:

*

ಾಜ

9:24 ಇಬಿ್ರ. 7:25;

9:27 ಮ ಾ್ತ 16:27; 2 ಕೊರಿ 5:10:

ಯೆ ಾ 53:12; 1 ಪೇತ್ರ. 2:24; 3:18; ಮ ಾ್ತ 20:28; 26:28;

§

§

*

‡

†

9:28

9:28 ಅ.

ಇಬಿ್ರ ಯರಿಗೆ 10:4
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‡ ಾಪಗಳ ಾಪಕ ಾಗುವುದುಂಟು,
ಾಕೆಂದರೆ §ಹೋರಿಗಳ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳ
ರಕ್ತದಿಂದ ಾಪಗಳನು್ನ ಪರಿ ಾರ ಾಡುವುದು ಅ ಾಧ್ಯ ಾಗಿದೆ. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು
ಭೂಲೋಕದೊಳಗೆ ಬರು ಾಗ,
*“(ದೇವರೇ,) ಯಜ್ಞಗಳೂ ಾಣಿಕೆಗಳೂ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ,
ಆದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ದೇಹವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಟಿ್ಟರುವೆ,
6 ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀನು
ಸಂತೋಷಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
7 ಆಗ ಾನು, ಇಗೋ, ದೇವರೇ, ಗ್ರ ಂಥದ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ಕುರಿತು ಬರೆದಿರುವ
ಪ್ರ ಾರ
ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.
8 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ದ ಪ್ರ ಾರ ಅಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ ್ಟ ಯಜ್ಞಗಳು, “ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳು
್ರ
ಮತು್ತ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಗಳು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷಪಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 9 ತರು ಾಯ ಆತನು †“ಇಗೋ,
4

ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು
ಎರಡನೆಯದನು್ನ
ಾ್ಥಪಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ದಲನೆಯದನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡು ಾ್ತನೆ.
10 ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ‡ಒಂದೇ ಾರಿ §ದೇಹ ಸಮಪರ್ಣೆ
ಾಡಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ * ಾವು ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ ಾಗಿರುವೆವು.

ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ
ಾಜಕನು †ಪ್ರ ತಿದಿನ ಸೇವೆ ಾಡು ಾ್ತ, ‡ಎಂದಿಗೂ
ಾಪಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು
ಾಕ ಾರದಂಥ, ಒಂದೇ ವಿಧ ಾದ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
12 ಆದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು
ಪದೇ ಪದೇ ಸಮಪಿರ್ಸು ಾ್ತ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವನು.
ಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ ಒಂದೇ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ
§ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 13 *ಅಂದಿನಿಂದ ತನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು
ತನ್ನ
ಾದಪೀಠ ಾಗಿ
ಾಡಲ್ಪಡುವ ತನಕ ಆತನು
ಾಯುತಿ್ತರುವನು.
14 ಆತನು ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಡುವವರನು್ನ ಒಂದೇ ಸಮಪರ್ಣೆಯಿಂದ ನಿರಂತರ ಾಗಿ
†ಪರಿಪೂಣರ್ರ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
11

15 ಪವಿ

ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ಸಹ ನಮಗೆ ಾ ಕೊಡು ಾತ ಾಗಿ,

16 ‡“ಆ ದಿನಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ

ಾನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಹೀಗಿರುವುದು,
ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅವರ ಹೃ ದಯಗಳಲಿ್ಲ ಇಡುವೆನು,
ಅವರ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಬರೆಯುವೆನು ಎಂದು ಕತರ್ನು
ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.”
‡

10:3 ಇಬಿ್ರ. 9:7;

ಕೀತರ್ 40. 6-8

†

ಾಜ 16:21:

10:9 ವ. 7:

‡

14:22; ಲೂಕ 22:19; 1 ಕೊರಿ 11:24:
28:3:

‡

§

10:11 ಇಬಿ್ರ. 9:9; 10:1, 4:

110:1; ಇಬಿ್ರ. 1:13. 1 ಕೊರಿ 15:25-28:
ರೋ ಾ. 11:27:

*

10:5

10:10 ಮ ಾ್ತ 26:26;

ಾಕರ್

10:4 ವ. 11. ಯೆ ಾ 1:11-15; ಮೀಕ. 6:6-8:

10:10 ಇಬಿ್ರ. 7:27; 9:12:

*

§

10:10 ಇಬಿ್ರ. 10:5; 2:11; 13:12:

§ 10:12 ಇಬಿ್ರ. 1:3;
† 10:14 ವ. 1: ‡

ಾಕರ್ 16:19:

† 10:11 ಅರಣ್ಯ
* 10:13 ಕೀತರ್

10:16 ಯೆರೆ 31:33; ಇಬಿ್ರ. 8:10;

ಇಬಿ್ರ ಯರಿಗೆ 10:17
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§“ಅವರ ಾಪಗಳನೂ್ನ ಅವರ
ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದ ತರು ಾಯ ಇನು್ನ,
ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ತಂದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.”
ಎಂದು
18
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
ಾಪ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಅವುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.
17

ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ದೇವಸನಿ್ನ ಾನವನು್ನ

19-20 *ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ

ೕಗ್ಯ ಾಗಿ ಸೇರೋಣ
ಸಹೋದರರೇ, ಯೇಸು ತನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ †ಆತನ ದೇಹವೆಂಬ

ಪರದೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಾದ ಸಜೀವ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೆರೆದಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಅದರ
ಮೂಲಕ ಅತಿ ‡ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲು ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ದೊರೆತಿದೆ.
21 ಮತು್ತ §ದೇವರ ಮನೆತನದ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವಿರುವ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ
ಾಜಕನು
ನಮಗಿ ಾ್ದನೆ. 22 ಆದ ಾರಣ ಕೆಟ್ಟ ಮನ ಾ್ಸ ಯನು್ನ
್ರ ೕ ಸಿ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು,
*ತಿಳಿನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದ ದೇಹದಿಂದಲೂ, †ಯ ಾಥರ್ಹೃ ದಯದಿಂದಲೂ,
ನಂಬಿಕೆಯ ಪೂಣರ್ನಿಶ್ಚಯದಿಂದಲೂ ದೇವರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರೋಣ. 23 ಾವು
ನಮ್ಮ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಕುರಿತು
ಾಡಿದ ‡ಅರಿಕೆಯನು್ನ ನಿಶ್ಚಂಚಲದಿಂದ ಬಿಗಿ ಾಗಿ
§
ಹಿಡಿ
ೕಣ,
ಾಕೆಂದರೆ
ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿ ಾತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು. 24 ಾವು
ಪರಸ್ಪರ ಹಿತಚಿಂತಕ ಾಗಿದು್ದ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತಿ್ತರಬೇಕೆಂತಲೂ ಸ ಾ್ಕಯರ್ ಾಡಬೇಕೆಂತಲೂ
*ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು ಹುರಿದುಂಬಿಸೋಣ. 25 †ಸಭೆ ಾಗಿ ಸೇರುವ ರೂಢಿಯನು್ನ
ಕೆಲವರು ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಾವು ಬಿಟು್ಟ ಬಿಡದೆ, ‡ಆ ದಿನವು ಸಮೀಪಿಸು ಾ್ತ ಬರುತ್ತದೆಂದು
ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು ಮತ್ತಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿಯೇ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಿಸುತಿ್ತರೋಣ.
26 ಾವು §ಸತ್ಯ ದ ಪರಿ ಾನವನು್ನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೂ *ಬೇಕೆಂದು ಾಪ ಾಡಿದರೆ
† ಾಪಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಇ ಾ್ನವ ಯಜ್ಞವೂ ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. 27 ಬದಲಿಗೆ, ಅತ್ಯಂತ
‡ಭಯಂಕರ ಾದ

ಾಗೂ §ದೇವರ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ
ಾತ್ರ ಇರುವವು. 28 * ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ

ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ನಿರೀ

ದಹಿಸುವ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯೂ

ಾಡಿದವನಿಗೆ †ಇಬ್ಬರ ಇಲ್ಲವೆ ಮೂವರ

ತಿರ ಾ್ಕರ

ಾಕ್ಷ ್ಯ ಾರದ ಮೇಲೆ
‡
ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಆಗುತಿ್ತತಷೆ್ಟ.
ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ, ದೇವಕು ಾರನನು್ನ
§
*
ತುಳಿದು, ತನ್ನ ನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತವನು್ನ †ಅಶುದ್ಧವೆಂದೆಣಿಸಿ,
29

‡ದೇವರ
§

ಕೃ ಾವರ ಾಗಿರುವ

10:17 ಯೆರೆ 31:34; ಇಬಿ್ರ. 8:12:

ಇಬಿ್ರ. 9:3:

ಇಬಿ್ರ. 9:14:

‡

*

10:19-20 ಇಬಿ್ರ. 4:16:

†

ಆತ್ಮ ನನು್ನ

§ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವನೋ,

10:19-20 ಇಬಿ್ರ. 9:8;

§

ಇನೆಂಥ

†

ೕ ಾ 10:9; 14:6.

10:21 ಜೆಕ. 6:11-13; ಇಬಿ್ರ. 2:17; 4:14:

10:22 ಯೆಹೆ. 36:25; ಇಬಿ್ರ. 12:24. 2 ಕೊರಿ 7:1; 1 ಪೇತ್ರ 1:2:

‡

10:19-20

*

10:22

10:23 ಇಬಿ್ರ.

§ 10:23 ಇಬಿ್ರ. 11:11; 1 ಕೊರಿ 1:9: * 10:24 ಇಬಿ್ರ. 3:13: † 10:25 ಅ. ಕೃ.
2:42: ‡ 10:25 ರೋ ಾ. 13:11-13; ಾಕೋಬ 5:8: § 10:26 ಇಬಿ್ರ. 6:4; 2 ಪೇತ್ರ. 2:20, 21:
* 10:26 ಅರಣ್ಯ 15:30; ಧ ೕರ್ 17:12: † 10:26 ಇಬಿ್ರ. 6:6; 1 ೕ ಾ 5:16: ‡ 10:27 ಇಬಿ್ರ.
2:3; 12:25: § 10:27 ಯೆ ಾ 26:11; ಚೆಫ. 1:18; 3:8. 2 ಥೆಸ. 1:8: * 10:28 ಧ ೕರ್ 17:2-6:
† 10:28 ಅರಣ್ಯ 35:30. ‡ 10:29 ಇಬಿ್ರ. 6:6: § 10:29 ಇಬಿ್ರ. 9:13, 14: * 10:29 ಇಬಿ್ರ.
‡ 10:29 ಮೂಲ. ಕೃ ಪೆಯ ಆತ್ಮ ನನು್ನ.
13:20; ಜೆಕ. 9:11: † 10:29 ಮೂಲ. ಾ ಾರಣವೆಂದೆಣಿಸಿ.
4:14:

ಇಬಿ್ರ ಯರಿಗೆ 10:30
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*“ಮುಯಿ್ಯ ಗೆ
ಕೂ್ರರದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಆಗು ಾ್ತನೆಂದು ನೀವೇ
ೕಚಿಸಿನೋಡಿ?
ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ,
ಾನೇ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವೆನೆಂದು”
ಹೇಳಿ ಾತನನು್ನ ಬಲೆ್ಲವು. ಇದಲ್ಲದೆ †“ಕತರ್ನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯ ತೀರಿಸುವನು”
30

ಎಂದು ಹೇಳಿಯದೆ. 31 ‡ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವುದು
ಎಷೊ್ಟೕ ಭಯಂಕರ ಾದದು್ದ.
32 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ §ನೀವು ಾನಪ್ರ ಾಶವನು್ನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ *ಕ ಾ್ಟ ನುಭವವೆಂಬ
ಬಹು ಹೋ ಾಟವನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
33 ಕೆಲವು
ಾರಿ ನೀವು ನಿಂದೆಗಳನೂ್ನ, ಸಂಕಟಗಳನೂ್ನ, ಅನುಭವಿಸಿ
† ಾಸ್ಯಕೆ ್ಕ ಗುರಿ ಾದಿರಿ. ‡ಕೆಲವು ಾರಿ ಅಂಥವುಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದವರಲಿ್ಲ
ಾಲು ಾರ ಾಗಿದು್ದ ಕ ಾ್ಟ ನುಭವಿಗ ಾದಿರಿ. 34 ನೀವು ಸೆರೆಯವರಿಗೆ ಅನು ಾಪ
ತೋರಿಸಿ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಾಗಿ §ಉತ್ತಮ ಾಗಿಯೂ, ಸಿ್ಥರ ಾಗಿಯೂ ಇರುವ
ಆಸಿ್ತಯುಂಟೆಂದು ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಸೊತ್ತನು್ನ ಸುಲುಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ
35 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಧೈ ಯರ್ವನು್ನ
*ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಿಟು್ಟ ಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ.
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಡಿರಿ. ಅದಕೆ್ಕ †ಮ ಾ ಪ್ರ ತಿಫಲ ಉಂಟು. 36 ನೀವು ‡ದೇವರ ಚಿತ್ತವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ § ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಹೊಂದಬೇ ಾದರೆ *ನಿಮಗೆ ಾಳೆ್ಮಯು
ಅವಶ್ಯ ಾಗಿದೆ.
37 †“ಬರು ಾತನು ‡ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಬರುವನು ತಡ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
38 ಆದರೆ ನನ್ನವ ಾಗಿರುವ §ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬದುಕುವನು,
ಅವನು ಅದರಿಂದ ಹಿಂಜರಿದರೆ ಅವನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ.”
39
ಾ ಾದರೋ ಹಿಂಜರಿದವ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಗುವವರಲ್ಲ, ನಂಬುವವ ಾಗಿ
ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

11

ನಂಬಿಕೆಯ ಮಹತ್ವಕೆ ್ಕ ದೃ ಾ್ಟಂತಗಳು
1 ನಂಬಿಕೆ
ೕ
ಾವು *ನಿರೀ ಸುವಂಥವುಗಳ

ಭರವಸೆಯೂ, ಇನೂ್ನ
2 ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು
ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಣದವುಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಶ್ಚಯವೂ ಆಗಿದೆ.
3 ‡ವಿಶ್ವವು
ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ †ದೈ ವಸಮ್ಮತಿಯನು್ನ ಪಡೆದರು.
ದೇವರ
ಾತಿನಿಂದಲೇ ನಿಮಿರ್ತ ಾಯಿತೆಂದು
ಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ
*

10:30 ಧ

ೕರ್ 32:35; ರೋ

ಯೆ ಾ 33:14; ಲೂಕ 12:5:

ಾ. 12:19:

†

10:30 ಧ

10:32 ಇಬಿ್ರ. 6:4:

*

ೕರ್ 32:36; ಕೀತರ್ 50. 4:

10:32 ಫಿಲಿ. 1:30.

10:33 ಇಬಿ್ರ. 13:3; ಮ ಾ್ತ 25:36; 2 ತಿ

ಮ ಾ್ತ 5:12:

†

10:35 ಇಬಿ್ರ. 2:2; 11:26:

‡

. 1:16:

§

†

‡

10:31

10:33 1 ಕೊರಿ

* 10:34
§ 10:36 ಇಬಿ್ರ. 11:39:
* 10:36 ಇಬಿ್ರ. 12:1-7; ಲೂಕ 21:19; ರೋ ಾ. 2:7; 12:12; ಮ ಾ್ತ 10:22: † 10:37 ಹಬ 2:3, 4:
‡ 10:37 ಹ ಾ್ಗ. 2:6; ಲೂಕ 18:8: § 10:38 ರೋ ಾ. 1:17; ಗ ಾ. 3:11: * 11:1 ಅಥ ಾ.
† 11:2
ನಿರೀ ಸುವವುಗಳ ಆ ಾರವೂ, ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಣದೆ ಇರುವವುಗಳ ಪ್ರ ಾಣವೂ ಆಗಿದೆ. ರೋ ಾ.
‡
ಅಥ ಾ, ಅನುಮತಿ, ಪ್ರ ಶಂಸಿಸು, ತೋರಿಸಿತು ಇ ಾ್ಯ ದಿ.
11:3 ಆದಿ 1:1:
4:9:

‡

§

10:34 1 ಪೇತ್ರ. 1:14:

10:36 ಇಬಿ್ರ. 13:21:
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ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಈ ಾರಣದಿಂದ ಾಣಿಸುವ ಈ ಜಗತು್ತ ದೃ ಶ್ಯ ವಸು್ತಗಳಿಂದ
ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಗ್ರ ಹಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
4 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ §ಹೇಬೆಲನು ಾಯಿನನ ಯಜ್ಞಕಿ್ಕಂತ *ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಯಜ್ಞವನು್ನ
ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಅವನು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಾ
ಹೊಂದಿದನು. ದೇವರು ಅವನ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಪ್ರ ಶಂಸಿಸಿದನು. †ಅವನು
ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದರೂ, ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಇನೂ್ನ ಾತ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
5 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ‡ಹನೋಕನು ಮರಣವನು್ನ ಅನುಭವಿಸದೇ ಒಯ್ಯ ಲ್ಪಟ ್ಟ ನು.
ದೇವರು ಅವನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಾರಿಗೂ
ಾಣಿಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಒಯ್ಯ ಲ್ಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ದೇವರನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವವ ಾಗಿದ್ದನೆಂದು ಾ ಹೊಂದಿದನು. 6 ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ದೇವರನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು ಅ ಾಧ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನು §ದೇವರು ಇ ಾ್ದನೆ
ಮತು್ತ ತನ್ನ ನು್ನ ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ ಎಂದು ನಂಬಬೇಕು.
7 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ *ನೋಹನು ಇನೂ್ನ
ಾಣದಿದ್ದವುಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ದೇವರಿಂದ ದೈ ೕಕಿ್ತಯನು್ನ ಹೊಂದಿ, ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯವರ
ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಾವೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದನು. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅವನು
ಲೋಕದವರು ದಂಡನೆಗೆ ಾತ್ರರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಆದುದ್ದರಿಂದ
†ನಂಬಿಕೆಯ ಫಲ ಾದ ನೀತಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾದನು.
8 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ‡ಅಬ್ರ ಾಮನು ಕರೆಯಲ್ಪಟಾ ್ಟ ಗ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ § ಾನು
ಾಧ್ಯ ಾಗಿ ಹೊಂದಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಾನು ಹೋಗುವುದು
ಎಲಿ್ಲಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಹೊರಟನು. 9 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅವನು ಾ ಾ್ದನದ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ, ಅಲಿ್ಲ ಅನ್ಯ ದೇಶದವನಂತೆ *ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಇದು್ದಕೊಂಡು
ಪ್ರ ಾಸಿ ಾಗಿ ಬದುಕಿದನು.
ಅದೇ ಾ ಾ್ದನಕೆ್ಕ ಸಹ ಾಧ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ಇ ಾಕನೂ,
ಾಕೋಬನೂ ಅವನಂತೆಯೇ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು. 10
ಾಕೆಂದರೆ
ಅವನು † ಾಶ್ವತ ಾದ ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಅಂದರೆ ‡ದೇವರು ಸಂಕಲಿ್ಪ ಸಿ
ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದ್ದನು.
11 ಇದಲ್ಲದೆ § ಾರಳು * ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿ ಾತನನು್ನ ನಂಬತಕ್ಕವನೆಂದೆಣಿಸಿ
ಾನು ಾ್ರ ಯ ಮೀರಿದವ ಾಗಿದ್ದರೂ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಗಭರ್ವತಿ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
12 ಆದುದರಿಂದ †ಮೃ ತ ಾ್ರ ಯ ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ನಿಂದ
ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಹೊಂದಿದಳು.
‡ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಂತೆಯೂ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲರುವ ಮರಳಿನಂತೆಯೂ
ಅಸಂಖ್ಯ ಾದ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು.
13 §ಇವರೆಲ್ಲರು
ಾ ಾ್ದನಗಳ ಫಲವನು್ನ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ *ಅವುಗಳನು್ನ
§
‡

11:4 ಆದಿ 4:4-8; 1

*

ೕ ಾ 3:12:

11:5 ಆದಿ 5:22-24:

§

9:

11:8 ಆದಿ 12:1-4; ಅ. ಕೃ. 7:2-4:

†

§

11:10 ಕೀತರ್ 87:1; ಪ್ರಕ 21:14:

18:11-14; 21:2:

*

†

ಾ. 15:8:

11:4 ಆದಿ 4:10; ಇಬಿ್ರ. 12:24:

11:6 1ಪೂವರ್ 28:9; ಯೆರೆ 29:12-14;

ಆದಿ 6:13-22; ಲೂಕ 17:26; 1 ಪೇತ್ರ. 3:20:

‡

11:4

†

11:7 ರೋ

11:8 ಆದಿ 12:7:

11:11 ಇಬಿ್ರ. 10:23:

‡

*

11:7

ಾ. 4:13; ಆದಿ 6:9; ಯೆಹೆ. 14:14, 20:

*

11:9 ಆದಿ 12:8; 13:3, 18; 18:1,

11:10 ಪ್ರಕ 21:2, 10:

†

ೕ ಾ 4:24:

11:12 ರೋ

ಾ. 4:19:

§

11:11 ಆದಿ 17:19;

‡

11:12 ಆದಿ 15:5;
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ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿ ಮತು್ತ ಉ ಾ್ಲಸದೊಡನೆ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ
ಮೃ ತ ಾದರು.
ಾವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ †ಪರದೇಶದವರೂ ಪ್ರ ಾಸಿಗಳು
14 ಇಂಥ
ಆಗಿದೆ್ದವೆಂದು ‡ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು.
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡುವವರು ಾವು
15 § ಾವು
ಸ್ವದೇಶವನು್ನ ಹುಡುಕುವವ ಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಿಟು್ಟ ಬಂದ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಟ ್ಟ ವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋಗುವ ಅವ ಾಶಗಳು ಅವರಿಗಿದ್ದವು. 16 ಆದರೆ ಅವರು ಪರಲೋಕವೆಂಬ
ಉತ್ತಮ ದೇಶವನು್ನ ಾರೈ ಸುವವರು. ಆದ್ದರಿಂದ *ದೇವರು ಅವರ ದೇವರೇ
†ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ
ಎನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಾಚಿಕೆಗೊಳ್ಳದೇ,
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ

ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
‡ಅಬ್ರ ಾಮನು ಪರೀ ಸಲ್ಪಟಾ ್ಟ ಗ ಇ ಾಕನನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
ಆ
ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ ಅವನು, §“ಇ ಾಕನಿಂದ
ಹುಟು್ಟವವರೇ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ಅನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದು ದೇವರು ಅವನಿಗೆ
ಹೇಳಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಏಕಪುತ್ರ ನನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. 19 *ನನ್ನ ಮಗನು ಸತ್ತರೂ ದೇವರು
ಅವನನು್ನ ಬದುಕಿಸಲು ಸಮಥರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ಮತು್ತ
†ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದಲೇ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಬಂದವನಂತೆ ಅವನನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು.
20 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ‡ಇ ಾಕನು
ಾಕೋಬನನು್ನ ಮತು್ತ ಏ ಾವನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಾಗ ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸಬಹು ಾದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದನು.
21 §
ಾಕೋಬನು ಾನು ಮರಣ ಹೊಂದುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ
*ತನ್ನ ಕೋಲಿನ ಮೇಲೆ
ೕಸೇಫನ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.
22
†
ಒರಗಿಕೊಂಡು ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದನು.
ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಮರಣ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಹೊರಡುವುದನು್ನ ಕುರಿತು
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ
ಾತ ಾಡಿ ತನ್ನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಟ್ಟ ನು.
23 ‡
ೕಶೆ ಹುಟಿ್ಟ ಾಗ ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಕೂಸು ಸುಂದರ ಾಗಿದೆ
ಎಂದು ನೋಡಿ §ಅರಸನ ಅಪ್ಪ ಣೆಗೆ ಭಯಪಡದೇ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ
24 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ
ಅವನನು್ನ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬಚಿ್ಚಟ್ಟರು.
ೕಶೆಯು
*ಫರೋಹನ
ದೊಡ್ಡವ ಾದ
ಮೇಲೆ
ಪುತಿ್ರ ಯ
ಮಗನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು
25
†
ಬೇಡವೆಂದುಕೊಂಡನು.
ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದಲಿ್ಲ ಗತಿಸಿ ಹೋಗುವ ಾಪಭೋಗಗಳನು್ನ
‡
ಅನುಭವಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ,
ದೇವಜನರೊಂದಿಗೆ ಕಷ್ಟ ವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದೇ
ಮೇಲೆಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿಕೊಂಡನು. 26 ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ಸವರ್ಐಶ್ವಯರ್ಕಿ್ಕಂತಲೂ,
ಸಿದ್ಧ

17-18

†

11:13 ಎಫೆ 2:19:

ಆದಿ 24:6-8.

*

‡

ೕ ಾ 14:2; ಇಬಿ್ರ. 11:10:

ಆದಿ 21:12; ರೋ

ಾ. 9:7:

§

11:13 ಆದಿ 23:4; 47:9. 1ಪೂವರ್ 29:15; ಕೀತರ್ 39:12:

11:16 ಆದಿ 28:13; ವಿ

*

‡

ೕ 3:6; 4:5.

†

11:17-18 ಆದಿ 22:1-10;

11:19 ರೋ

ಾ. 4:17-21:

11:15

11:16 ಕೀತರ್ 107:36; ಮ ಾ್ತ 25:34;

†

ಾಕೋಬ. 2:21:

§

11:17-18

11:19 ಮೂಲ. ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ

‡ 11:20 ಆದಿ 27:27-29, 39, 40. § 11:21 ಆದಿ
48:16, 20: * 11:21 ಆದಿ 47:31: † 11:22 ಆದಿ 50. 24, 25; ವಿ ೕ 13:19: ‡ 11:23
ವಿ ೕ 2:2, 3; ಅ. ಕೃ. 7:20: § 11:23 ವಿ ೕ 1:16, 22: * 11:24 ವಿ ೕ 2:10, 11: † 11:25
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§ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ನಿಂದೆಯೇ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾಗ್ಯ ವೆಂದೆಣಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಏಕೆಂದರೆ *ಮುಂಬರುವ ಪ್ರ ತಿಫಲದ ಮೇಲೆ ಕಣಿ್ಣಟಿ್ಟದ್ದನು. 27 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ
†ಅವನು ಅರಸನ ೌದ್ರಕೆ ್ಕ ಭಯಪಡದೇ ಐಗುಪ್ತದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ‡ಅದೃ ಶ್ಯ ಾಗಿರು ಾತನನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸುವವನಂತೆ ದೃ ಢಚಿತ್ತ ಾಗಿದ್ದನು.
28

ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವವನು, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳನು್ನ

ಮುಟ್ಟದಂತೆ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ §ಅವನು ಪಸ್ಕವನೂ್ನ ರಕ್ತ ೕಕ್ಷಣಾಚಾರವನೂ್ನ
ಆಚರಿಸಿದನು.
29 *ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ವನು್ನ ಒಣ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಾಟುವಂತೆ ಾಟಿದರು. ಐಗುಪ್ತದೇಶದವರು ಅದನು್ನ ಾಟುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿ ಾಗ
ಮುಳುಗಿ ಹೋದರು. 30 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ †ಅವರು ಏಳು ದಿನಗಳ ತನಕ ಯೆರಿಕೋ
ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಸುತಿ್ತದ ಮೇಲೆ ಅವು ಬಿದ್ದವು. 31 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ
‡ ಾ ಾಬಳೆಂಬ ಸೂಳೆಯು §ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಸ ಾ ಾನ ಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು,
ಅವಿಧೇಯರೊಂದಿಗೆ ಾಶ ಾಗದೆ ಉಳಿದಳು.
32 ಇನೂ್ನ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? *ಗಿದೊ್ಯ ೕನ್, † ಾ ಾಕ ‡ಸಂಸೋನ, §ಯೆ ಾ್ತಹ,
* ಾವೀದ, †ಸಮುವೇಲ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳಬೇ ಾದರೆ ನನಗೆ
ಸಮಯ ಾಲದು. 33 ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಾಜ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಾ್ವಧೀನ
ಾಡಿಕೊಂಡರು, ನೀತಿಯನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿದರು, ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು,
‡ಸಿಂಹಗಳ ಾಯಿ ಕಟಿ್ಟದರು., 34 §ಬೆಂಕಿಯ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ನಂದಿಸಿದರು, ಕತಿ್ತಯ
ಾಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡರು,

ದುಬರ್ಲ ಾಗಿದು್ದ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದರು,

ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ

*ಪರದೇಶದವರ
ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಾಲಿಗ ಾದರು,
ಸೈ ನ ್ಯ ಗಳನು್ನ
ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.
35 †ಸಿ್ತ ೕಯರು ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ತಮ್ಮ ವರನು್ನ ಜೀವದಿಂದ ತಿರುಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
್ರ
ಕೆಲವರು
ಾವು
ಾತನೆ ಹೊಂದುತಿ್ತರು ಾಗ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಪುನರು ಾ್ಥನವನು್ನ
ಹೊಂದುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ, ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. 36 ಬೇರೆ ಕೆಲವರು
ಅಪ ಾಸ್ಯ, ಕೊರಡೆಯ ಪೆಟು್ಟ, ‡ಬೇಡಿ, ಸೆರೆಮನೆ ಾಸಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರು.
37 §ಕೆಲವರನು್ನ ಜನರು ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು, *ಕೆಲವರನು್ನ ಗರಗಸದಿಂದ ಎರಡು
ಾಗ ಾಗಿ ಕೊಯು್ದ ಕೊಂದರು, ಕೆಲವರನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಂದರು. ಕೆಲವರು
ಕೊರತೆ, ಹಿಂಸೆ, ಾಧೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವವ ಾಗಿದು್ದ †ಕುರಿ ಮೇಕೆಗಳ
ಚಮರ್ಗಳನು್ನ ಉಟು್ಟಕೊಂಡವ ಾಗಿ ಅಲೆ ಾಡಿದರು. 38 ಇಂಥವರಿಗೆ ಈ ಲೋಕವು
ೕಗ್ಯ ಸ್ಥಳ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ‡ಮರುಭೂಮಿ, ಬೆಟ್ಟ, ಗವಿ,
§

11:26 ಇಬಿ್ರ. 13:13; ಕೀತರ್ 69:9; 89:50, 51; ಫಿಲಿ. 3:7, 8; 1 ಪೇತ್ರ. 4:14:
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§
‡
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11:31 ಯೆಹೋ. 6:25;

6:11:

†

11:32

1 ಸಮು 16:1, 13:
6:22:

§

11:34

*
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ಕುಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಲೆಯುವವ ಾಗಿದ್ದರು.
39
ಇವರೆಲ್ಲರು
ತಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಯ
ಮೂಲಕ
ಒಳೆ್ಳ
ಾ ಯನು್ನ
40
ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದ್ದರೂ, § ಾ ಾ್ದನದ ಫಲವನು್ನ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ.
ದೇವರು
*
ನಮಗೋಸ್ಕರ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ
ಾಗ್ಯ ವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿ,
ಾವಿಲ್ಲದೆ ಅವರು
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗ ಾರದೆಂದು ಸಂಕಲಿ್ಪ ಸಿದನು.

12

ದೇವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ
1-2 ಆದ ಾರಣ ಇಷು್ಟ
ಾ ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಮೇಘದಂತೆ ನಮ್ಮ
ಸುತ್ತಲು ಇರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಂತರಪಡಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ
ಾರವನೂ್ನ,
ಸುಲಭ ಾಗಿ *ಮುತಿ್ತಕೊಳು್ಳವ ಾಪವನು್ನ ಸಹ ಾವು ತೆಗೆದಿಟು್ಟ, †ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟ ಸು ಾತನೂ ಅದನು್ನ ಪರಿಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸು ಾತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ
ಮೇಲೆ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಿಟು್ಟ ನಮಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ‡ಓಟವನು್ನ ಸಹನೆಯಿಂದ ಓಡೋಣ.
§ಆತನು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಸಂತೋಷಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ *ಅಪ ಾನವನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿ,

ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು, †ದೇವರ ಸಿಂ ಾಸನದ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ
3 ನೀವು ಮನಗುಂದಿದವ ಾಗಿ ‡ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದಂತೆ
ಆಸೀನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
§ಯೇಸುವನು್ನ ಕುರಿತು
ೕಚಿಸಿರಿ. *ಆತನು ಾಪಿಗಳಿಂದ ಎಷೊ್ಟೕ ವಿರೋಧವನು್ನ
4
ಸಹಿಸಿಕೊಂಡನು. ನೀವು ಾಪಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ರಕ್ತವನು್ನ
ಸುರಿಸುವಷು್ಟ ಹೋ ಾಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. 5 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಾತುಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರೋ? ಅದೇನೆಂದರೆ,
“ನನ್ನ †ಮಗನೇ, ಕತರ್ನ ಶಿ ಯನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಡ.
ಆತನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಗದರಿಸು ಾಗ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬೇಡ.”
6 ಏಕೆಂದರೆ ‡ಕತರ್ನು
ಾರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸು ಾ್ತನೋ ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸು ಾ್ತನೆ.
ಾನು ಮಗನಂತೆ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನನು್ನ ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ ಎಂಬು ಾಗಿದೆ.
7 ನಿಮ್ಮ ಶಿಸಿ್ತ ಾಗಿಯೇ, ನಿಮಗೆ ಶಿ
ಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅದನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
§ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ನಡೆಸು ಾ್ತನೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯಿಂದ
8
ಶಿ ಹೊಂದದ ಮಗನೆಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?
ಎಲ್ಲರೂ ಾಲು ಾರರಬೇ ಾದ *ಶಿ ಯು
ನಿಮಗುಂಟಾಗದಿದ್ದರೆ ನೀವು
ಾದರದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವರೇ ಹೊರತು ಆತನ
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. 9 ಇದು
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಶಿ ಸಿದ ೌಕಿಕ ತಂದೆಗಳನು್ನ ಾವು
ಸ ಾ್ಮ ನಿಸಿತೆ್ತೕವಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಗಳಿಗೆ †ತಂದೆ ಾಗಿರು ಾತನಿಗೆ ಾವು ಇನೂ್ನ
ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಅಧೀನ ಾಗಿ ‡ಜೀವಿಸಬೇಕಲ್ಲವೇ? 10 ನಮ್ಮ ೌಕಿಕ ತಂದೆಗಳು §ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ
§

ಇಬಿ್ರ. 2:10:

*
§

*

11:39 ಇಬಿ್ರ. 11:13; 1 ಪೇತ್ರ. 1:12:

‡

12:1-2 1 ಕೊರಿ 9:24:

11:40 ಪ್ರಕ 6:11:

§

12:1-2 ಕೀತರ್ 22:6,7; 69:19; ಯೆ ಾ 53:3:
12:3 ಮ ಾ್ತ 10:24:

*

*

12:1-2 ಎಫೆ 4:22:

94:12; 119:67,75; ಪ್ರಕ 3:19:

§

†

†

12:5

12:7 ಧ

12:1-2

12:1-2 ಲೂಕ 24:26; ಫಿಲಿ. 2:8; ಯೆ ಾ 53:11:
12:1-2 ಇಬಿ್ರ. 1:3:

‡

12:3 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ, ಾಪಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಾನಿಗೆ

ಎ ಾ್ಟ ಗಿ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡನು ಎಂದು ಬರೆದದೆ.

†

ಾ. 3:11,12;

ೕಬ 5:17:

12:3 ಗ ಾ. 6:9:

ಾಡಿದ ವಿರೋಧವನು್ನ

‡

ೕರ್ 8:5; 2 ಸಮು 7:14; ಾ. 13:24:

12:6 ಕೀತರ್

*

12:8 1

ಇಬಿ್ರ ಯರಿಗೆ 12:11
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ಸರಿದೋರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಾಲ ಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಶಿ ಸಿದರು. ಆದರೆ *ದೇವರು ತನ್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲಿ್ಲ ಾವು ಾಲು ಾರ ಾಗಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಹಿತ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಶಿ ಸು ಾ್ತನೆ.
11
ಾವ ಶಿ
ಾದರೂ †ತ ಾ್ಕಲಕೆ್ಕ ಸಂತೋಷಕರ ಾಗಿ ತೋರದೆ, ದುಃಖಕರ ಾಗಿ
ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶಿಸಿ್ತನ ಅ ಾ್ಯ ಸವನು್ನ ಹೊಂದಿದವರು, ಮುಂದೆ ‡ಸ ಾ ಾನವುಳ್ಳ

ನೀತಿಯ ಫಲವನು್ನ ಪಡೆಯು ಾ್ತರೆ. 12 ಆದುದ್ದರಿಂದ § ೕಲುಬಿದ್ದ ಕೈ ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ನಡುಗುವ
ಣ ಾಲುಗಳನೂ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿರಿ. 13 *ನಿಮ್ಮ ಾದಗಳಿಗೆ ನೇರ ಾದ
ಾರಿಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಹೀಗೆ
ಾಸಿ ಾಗುವುದು.

ಾಡಿದರೆ ಕುಂಟುವ ಾಲು ಉಳುಕಿ ಹೋಗದೇ

ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
†ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಜೀವಿಸಲು ಮತು್ತ ‡ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಲು
ಪ್ರ ಯತ್ನ ಾಡಿರಿ.
ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಿಲ್ಲದೆ
ಾವನೂ ಕತರ್ನನು್ನ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ.
15 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾವನೂ §ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಹಿಂಜಾರಿ ಹೋಗದಂತೆಯೂ,
14

*

ಾವ ಕಹಿ ಾದ ಬೇರೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಚಿಗುರಿ ಅಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸಿ
16
ಅನೇಕರನು್ನ ಮಲಿನಪಡಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಾವ ಜಾರ ಾಗಲಿ,
ಏ ಾವನಂಥ
ಾ್ರ ಪಂಚಿಕ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇರದಂತೆ ಜಾಗ್ರ ತೆ ವಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
†ಆ ಏ ಾವನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಊಟಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲುತನದ ಹಕ್ಕನು್ನ
ಾರಿಬಿಟ್ಟ ನು. 17 ‡ಅನಂತರದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಾಧ್ಯ ಾಗಿ
ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸು ಾ್ತ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ,
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಕೆ್ಕ
§ ಾಗರ್ವಿಲ್ಲದೆ ನಿ ಾಕರಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ನೆಂದು ನೀವು ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
18-19 ನೀವು *ಮುಟ್ಟ ಬಹು ಾದ ಮತು್ತ ಬೆಂಕಿ ಹೊತಿ್ತದಂಥ ಬೆಟ್ಟಕೂ್ಕ,
ಾ ೕರ್ಡ, ಕಗ್ಗತ್ತಲೆ, ಬಿರು ಾಳಿ, †ತುತೂ್ತರಿಯ ಶಬ್ದ, ಾತುಗಳ ಧ ್ವನಿ ಎಂಬಿವುಗಳ
ಬಳಿಗಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದಿರುವುದು.
ಆ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದವರು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ
ಆ ಧ ್ವನಿ ‡ ತ ್ಮಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡುವುದೇ ಬೇಡವೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
20 ಏಕೆಂದರೆ, §“ಒಂದು ಮೃ ಗ ಾದರೂ ಬೆಟ್ಟ ವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಅದನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ” ವಿಧಿಯನು್ನ ಅವರಿಂದ ಾಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 21 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ದೃ ಶ್ಯ ವು ಅತಿ
ಭ ಾನಕ ಾಗಿದ್ದದರಿಂದ
ೕಶೆಯು, *“ ಾನು ಹೆದರಿ, ನಡುಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
22 ಆದರೆ ನೀವು †ಚೀ
ೕನ್ ಪವರ್ತಕೂ್ಕ, ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ
ಪಟ್ಟಣ ಾಗಿರುವ ‡ಪರಲೋಕದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ, ಉತ್ಸವ ಸಂಘದಲಿ್ಲ
*
§
‡

12:10 2 ಪೇತ್ರ. 1:4;

ಾಜ 11:44:

†

12:11 1 ಪೇತ್ರ. 1:6:

4:26:

ೕಬ. 4:3,4:

*

‡

12:11

ಾಕೋಬ. 3:17,18:

† 12:14 ರೋ ಾ. 14:19:
12:14 1 ಥೆಸ. 4:7: § 12:15 ಇಬಿ್ರ. 4:1; 2 ಕೊರಿ 6:1; ಗ ಾ. 5:4: * 12:15 ಧ ೕರ್ 29:18;
† 12:16 ಆದಿ 25:33: ‡ 12:17 ಆದಿ 27:34,36,38. § 12:17 ಅಥ ಾ.
ಅ. ಕೃ. 8:23:
* 12:18-19 ವಿ ೕ 19:18; 20:18; ಧ ೕರ್ 4:11; 5:22: † 12:18-19
ಾನ ಾಂತರಕೆ್ಕ.
ವಿ ೕ 19:16,19: ‡ 12:18-19 ವಿ ೕ 20:19; ಧ ೕರ್ 5:5,23,25; 18:16: § 12:20 ವಿ ೕ
19:12,13: * 12:21 ವಿ ೕ 19:16; ಧ ೕರ್ 9:19: † 12:22 ಪ್ರಕ 14:1: ‡ 12:22 ಗ ಾ.
12:12 ಯೆ ಾ 35:3;

12:13

ಾ. 4:26,27:
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ಕೂಡಿರುವ §ಕೋಟಾ್ಯ ನುಕೋಟಿ ದೇವದೂತರ ಬಳಿಗೂ, 23 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ *ಹೆಸರು

ಬರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ †ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳ ಸಭೆಗೂ, ‡ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿರುವ
ದೇವರ ಬಳಿಗೂ, ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿರುವ ನೀತಿವಂತರ ಆತ್ಮ ಗಳ ಬಳಿಗೂ,
24 §ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮಧ್ಯ ಸ್ಥ ಾಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೂ, *ಹೇಬೆಲನ
ರಕ್ತಕಿ ್ಕಂತ ಉತ್ತಮ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡುವ † ್ರ ೕಕ್ಷಣ ರಕ್ತದ ಬಳಿಗೂ ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ.
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾತನನು್ನ ನೀವು ಅಸಡೆ್ಡ
ಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
‡
ಏಕೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ದೈ ೕಕಿ್ತಗಳ ಾ್ನಡಿದವನನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡಿದವರು
ದಂಡನೆಗೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗದಿದ್ದರೆ, ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಾತ ಾಡು ಾತನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ದೂರ ಾಗಿ ಾವು ಹೋದರೆ ದಂಡನೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡೆವು?
26 §ಆತನ ಧ ್ವ ನಿಯು ಆಗ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕದಲಿಸಿತು. ಈಗ ಾದರೋ ಆತನು,
*“ಇನೊ್ನಂದೇ
ಾರಿ
ಾನು ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಪರಲೋಕವನೂ್ನ
ಕದಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 27 “ಇನೊ್ನಂದೇ ಾರಿ,” ಎಂಬ
ಈ ಾತನು್ನ
ೕಚಿಸಿದರೆ, ಕದಲಿಸಿರುವ ವಸು್ತಗಳು ನಿಮಿರ್ತ ಾದವುಗ ಾದ್ದರಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡುತ್ತವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗುತ್ತದೆ. †ಆಗ, ಕದಲಿಸದೇ ಇರುವ ವಸು್ತಗಳು
28 ಆದ್ದರಿಂದ ‡
ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವವು.
ಾರೂ ಕದಲಿಸ ಾರದ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ
§
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವವ ಾದ ಾವು ಕೃ ತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ, ಆತನಿಗೆ ಸಮಪರ್ಕ ಾದ
25

ಆ ಾಧನೆಯನು್ನ ಭಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಭಯದಿಂದಲೂ
*ನಮ್ಮ ದೇವರು ದಹಿಸುವ ಅಗಿ್ನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಾಡೋಣ.

29 ಏಕೆಂದರೆ

13

ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು ಹೇಗೆ
1 *ಸಹೋದರ
2 ಅತಿಥಿ
ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ ಸತತ ಾಗಿ ತೋರಿಸಿರಿ.
†ಸ ಾ್ಕರ ಾಡುವುದನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಬೇಡಿರಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ‡ಅದನು್ನ
ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ತಿಳಿಯದೆ ದೇವದೂತರನೂ್ನ ಸತ್ಕರಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 3 ಸೆರೆಯವರ
ಸಂಗಡ ನೀವೂ
ತೆಸೆರೆಯವರೆಂದು ತಿಳಿದು, ಅವರಿಗುಂಟಾದ ಾರೀರಿಕ
ಕ ಾ್ಟ ನುಭವವು §ನಿಮಗೂ ಸಂಭವಿಸಿತೆಂದು
ಾವಿಸಿಕೊಂಡು, *ಅವರನು್ನ
4
†
ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ವಿ ಾಹವನು್ನ ಾನ್ಯ ಾದದೆ್ದಂದು ಎಣಿಸಬೇಕು
ಮತು್ತ ‡ ಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಏಕೆಂದರೆ §ಜಾರರಿಗೂ
ಮತು್ತ
§

ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಗಳಿಗೂ

12:22 ಯೂದ. 14:

18:25; ಕೀತರ್ 58:11:
ಇಬಿ್ರ. 10:22:

‡

†

§

*

ದೇವರು

ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನೆಂದು

12:23 ಲೂಕ 10:20:

12:24 ಇಬಿ್ರ. 8:6; 9:15

*

12:25 ಅರಣ್ಯ 16:24-35; ಇಬಿ್ರ. 2:3:

‡

†

12:23 ಇಬಿ್ರ. 2:12:

ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
‡

12:24 ಇಬಿ್ರ. 11:4; ಆದಿ 4:10:

§

12:26 ವಿ

ೕ 19:18:

12:23 ಆದಿ

†
*

12:24
12:26

§ 12:28 ಅಥ ಾ, ದೇವರ
ಹ ಾ್ಗ. 2:6:
12:27 ಕೀತರ್ 102:26:
12:28 ಾನಿ. 2:44:
*
*
ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು.
12:29 ಧ ೕರ್ 4:24; 2 ಥೆಸ. 1:8:
13:1 ರೋ ಾ. 12:10;
† 13:2 ಮ ಾ್ತ 25:35; 1 ಪೇತ್ರ. 4:9: ‡ 13:2 ಆದಿ 18:3; 19:2:
1 ಥೆಸ. 4:9; 1 ಪೇತ್ರ. 2:17:
§ 13:3 ಮೂಲ: ನೀವೂ ದೇಹದಲಿ್ಲದಿ್ದೕರೆಂದು. * 13:3 ಇಬಿ್ರ. 10:34; ಮ ಾ್ತ 25:36: † 13:4 1
§ 13:4 1 ಕೊರಿ 6:9:
ಕೊರಿ 7:38; 1 ತಿ . 4:3: ‡ 13:4 ಮೂಲ: ಾಸಿಗೆಯು.
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*ಹಣ ಾಸೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಿ. †ನಿಮಗಿರುವವುಗಳಲಿ್ಲ ತೃ ಪ್ತ ಾಗಿರಿ. ‡“ ಾನು
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಎಂದಿಗೂ ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ದೇವರು ಾನೇ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 6 ಆದ್ದರಿಂದ, §“ಕತರ್ನು ನನ್ನ ಸ ಾಯಕನು ಾನು
ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ, *ಮನುಷ ್ಯ ನು ನನಗೆ ಏನು
ಾಡಿ ಾನು?” ಎಂದು ಾವು
5

ಧೈ ಯರ್ ಾಗಿ ಹೇಳಬಲೆ್ಲವು. 7 ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಬೋಧಿಸಿದ †ನಿಮ್ಮ
ಸ ಾ ಾಯಕರನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಅವರು ಜೀ ಾಂತ್ಯ ದವರೆಗೆ
ಾವ
‡
ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡುರೆಂಬುದನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮತು್ತ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿರಿ.
8 §ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನಿನೆ್ನೕ ಇದ್ದ
ಾಗೆಯೇ, ಈ ಹೊತು್ತ, ನಿರಂತರವೂ
ಇರುವನು. 9 * ಾ ಾ ವಿಧ ಾದ ಅನೊ್ಯ ೕಪದೇಶಗಳ ಸೆಳವಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯಿಂದ ಹೃ ದಯವನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು.
†ಭೋಜನ ಪ ಾಥರ್ಗಳ ಕುರಿ ಾದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ ಏನೂ

ೕಜನ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನಮಗೊಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿ ಉಂಟು ‡ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಹಕಿ್ಕಲ್ಲ. 11 ಮ ಾ ಾಜಕನು
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ ಪಶುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರ
ಾ್ಥನದೊಳಗೆ ಹೋಗು ಾ್ತನೆ, ಆದರೆ §ಆ ಪಶುಗಳ ದೇಹಗಳು ಾಳೆಯದ ಆಚೆ
ಪ್ರ

10

ಸುಡಲ್ಪಡುತ್ತವಲ್ಲ. 12 ಅದರಂತೆ ಯೇಸು ಕೂಡ *ಸ್ವಂತ ರಕ್ತದಿಂದ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ †ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ಸತ್ತನು. 13 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು
‡ಆತನ ನಿಮಿತ್ತ ಉಂಟಾಗುವ ನಿಂದೆಯನು್ನ ಾಳಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ,
ಾಳೆಯದ
14
§
ಆಚೆ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋಗೊಣ.
ಏಕೆಂದರೆ ಇಹದಲಿ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾದ
ಪಟ್ಟಣವು ನಮಗಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ ್ಯ ತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಬರುವ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕವೆ.
15 ಆದ್ದರಿಂದ *ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೇ ದೇವರಿಗೆ †ಸೊ್ತೕತ್ರ ವೆಂಬ ಯಜ್ಞವನು್ನ
ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸಮಪಿರ್ಸೋಣ, ‡ಆತನನು್ನ ಾವು ಕತರ್ನೆಂದು ನಂಬಿ ಾಯಿಂದ
ಅರಿಕೆ ಾಡುವುದೇ ಾವು ಅಪಿರ್ಸುವ ಯಜ್ಞ ಾಗಿದೆ. 16 ಇದಲ್ಲದೆ ಪರೋಪ ಾರ
ಾಡುವುದನು್ನ, §ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುವುದನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ.
*ಇವೇ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದ ಯಜ್ಞಗಳು.
17

*

†ನಿಮ್ಮ ಸ ಾ ಾಯಕರ

ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,

ಅವರಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿರಿ.

† 13:5 1 ತಿ . 6:6,7,8; ಫಿಲಿ. 4:11; ಮ ಾ್ತ 6:25: ‡ 13:5 ಯೆಹೋ.
1:5; ಧ ೕರ್ 31:6,8: § 13:6 ಕೀತರ್ 118:6; 27:1: * 13:6 ಕೀತರ್ 56:4,11: † 13:7 ಇಬಿ್ರ.
* 13:9
13:17,24: ‡ 13:7 ಇಬಿ್ರ. 6:12: § 13:8 ಇಬಿ್ರ. 1:12;
ೕ ಾ 8:58; ಪ್ರಕ 1:4,8;
†
‡
§
ಎಫೆ 4:14:
13:9 ಕೊಲೊ 2:16:
13:10 1 ಕೊರಿ 9:13; 10:18:
13:11 ವಿ ೕ 29:14;
* 13:12 ಇಬಿ್ರ. 9:12: † 13:12 ಮ ಾ್ತ 21:39; ೕ ಾ 19:17,20; ಅ. ಕೃ.
ಾಜ 16:27:
7:58: ‡ 13:13 ಇಬಿ್ರ. 11:26; 1 ಪೇತ್ರ. 4:14: § 13:14 ಇಬಿ್ರ. 11:10,16; ಎಫೆ 2:19; ಫಿಲಿ. 3:20:
* 13:15 ಎಫೆ 5:20: † 13:15 ಾಜ 7:12; ಕೀತರ್ 107:22; 116:17: ‡ 13:15 ಯೆ ಾ 57:19;
ಹೋಶೇ. 14:2; ಕೀತರ್ 119:108: § 13:16 ರೋ ಾ. 12:13: * 13:16 ಮೀಕ. 6:7,8; ಫಿಲಿ.
13:5 1 ತಿ

. 3:3:
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‡ಲೆಕ್ಕ
ಅವರು
ಒಪಿ್ಪ ಸಬೇ ಾದವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮ
ಆತ್ಮ ಗಳನು್ನ
§ ಾಯುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
*ಅವರು ದುಃಖಿಸದೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದನು್ನ
ಾಡುವಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ವ್ಯ ಸನದಿಂದಿರುವುದು ನಿಮಗೆ
ಪ್ರ
ೕಜನಕರ ಾದದ್ದಲ್ಲ.

ಕಡೆ ಾತುಗಳು
†ನಮಗೋಸ್ಕರ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ.
ಾವು ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಸಜ್ಜ ನ ಾಗಿ
ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಅಪೇ ಸುವವ ಾಗಿದು್ದ
ಒಳೆ್ಳಯ
ಮನ ಾ್ಸ
ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. 19 ಮತು್ತ ಾನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವಂತೆ ‡ನೀವು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 20-21 §ನಿತ್ಯ ಾದ *ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ, ರಕ್ತದಿಂದ
ನಿಶ್ಚಯಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ, †ಸಭೆಯೆಂಬ ಹಿಂಡಿಗೆ ಮ ಾ ಾಲಕ ಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ
ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ‡ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಬರ ಾಡಿದ, § ಾಂತಿ ಾಯಕ ಾದ
18

ದೇವರು, ನೀವು ಆತನ ಚಿತ್ತವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವ ಾಗೆ ಸಕಲ ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಗೆ
ಬೇ ಾದ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿ, ಆತನು ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ
ತನಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದದ್ದನು್ನ *ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಲಿ. †ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.
22 ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಬುದಿ್ಧಯ
ಾತನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
‡
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮಗೆ ಸಂ ೕಪ ಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
23 §ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ ತಿ
ಥೆಯನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಯಿತೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದಿರಲಿ.
ಅವನು ಬೇಗ ಬಂದರೆ ಾನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಾಣುವೆನು.
24 ನಿಮ್ಮ *ಎ ಾ್ಲ ಸ ಾ ಾಯಕರಿಗೂ ಮತು್ತ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವಜನರಿಗೂ ವಂದನೆ
ಹೇಳಿರಿ. ಇ ಾಲ್ಯ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
25 †ಕೃ ಪೆಯು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ.

‡
†

13:17 ಯೆರೆ 13:20; ಯೆಹೆ. 34:10:

§
‡

13:17 ಯೆಹೆ. 3:17:

*

13:17 ಅ. ಕೃ. 20:24,31:

§ 13:20-21 ಅಥ ಾ, ಕುರಿಗಳ
13:18 1 ಥೆಸ. 5:25; 2 ಥೆಸ. 3:1:
13:19 ಫಿಲೆ. 22:
ದೊಡ್ಡ ಕುರುಬ ಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ನಿತ್ಯ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನಿಶ್ಚಯಪಡಿಸಿದ ರಕ್ತದ
ನಿಮಿತ್ತ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಬರ

*

ಾಡಿದ.

13:20-21 ಜೆಕ. 9:11; ಇಬಿ್ರ. 10:29:

ಮೂಲ: ಕುರಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಕುರುಬ ಾಗಿರುವ; ಯೆ ಾ 63:11;

§

13:20-21 ರೋ

ಬರೆದಿದೆ.

*

†

ಾ. 15:33:

13:20-21 ರೋ

13:24 ಇಬಿ್ರ. 13:7,17:

†

*

ೕ ಾ 10:11:

‡

13:20-21 ಫಿಲಿ. 2:13 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ, ನಿ

ಾ. 11:36:

‡

13:22 1 ಪೇತ್ರ. 3:12:

13:25 ಕೊಲೊ 4:18:

†

13:20-21

13:20-21 ಅ. ಕೃ. 2:24:

§

್ಮಳಗೆ ಎಂದು

13:23 1 ಥೆಸ. 3:2:

ಇಬಿ್ರ ಯರಿಗೆ 13:25

514

ಇಬಿ್ರ ಯರಿಗೆ 13:25

ಾಕೋಬನು

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಾಕೋಬನು ಇದರ ಗ್ರಂಥಕತರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ (1:1), ಇವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಮುಖ ಾಯಕನು ಮತು್ತ ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸಹೋದರನು ಆಗಿದ್ದನು.
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಅನೇಕ ತಮ್ಮಂದಿರ ಪೈ ಕಿ
ಾ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 ಾ್ಪ ಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು (
ೕ ಾ 7:2-5). ತರು ಾಯ ಅವನು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಬಹಳ
ಪ್ರ ಮುಖ ಾದನು. ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಪುನರು ಾ್ಥನದ ನಂತರ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಆಯ್ದ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳಲಿ್ಲ
ಇವನು ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು (1 ಕೊರಿ 15:7), ೌಲನು ಇವನನು್ನ ಸಭೆಯ ಸ್ತಂಭವೆಂದು
ಕರೆದನು (ಗ ಾ. 2:9).
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 40-50 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ. ಕಿ್ರ.ಶ. 50 ರಲಿ್ಲ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಸ ಾಲೋಚನ ಸಮಿತಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತು್ತ ಕಿ್ರ.ಶ. 70
ರಲಿ್ಲ ಉಂಟಾದ ದೇ ಾಲಯದ ವಿ ಾಶಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.

ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಪತಿ್ರಕೆಯ ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು ಯೂ ಾಯ ಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್ದುದ್ದಕೂ್ಕ ಚದುರಿರುವ
ಯೆಹೂದ್ಯ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೂ,
ಾಕೋಬನ ಆರಂಭಿಕ ವಂದನೆ ಾದ
“ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚದುರಿರುವ ಹನೆ್ನರಡು ಗೋತ್ರ ದವರಿಗೆ” ಎಂಬುದನು್ನ ಆಧರಿಸಿ,
ಈ ಪ್ರ ದೇಶಗಳು
ಾಕೋಬನ ಮೂಲ ಾಚಕರ ಸ್ಥಳ ಾಗಿರುವ ಪ್ರ ಬಲ ಾದ
ಾಧ್ಯ ತೆಗ ಾಗಿವೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಾಕೋಬನ
ಾ್ಯ ಪಕ ಾದ ಉದೆ್ದೕಶವನು್ನ
ಾಕೋ.
1:2-4 ರಲಿ್ಲ
ನೋಡಬಹುದು.
ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಾತುಗಳಲಿ್ಲ, ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ,
ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು
ಾ ಾವಿಧ ಾದ ಕಷ್ಟ ಗಳನು್ನ
ಅನುಭವಿಸು ಾಗ ಅದನು್ನ ಕೇವಲ ಆನಂದಕರ ಾದದೆ್ದಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ ಏಕೆಂದರೆ
ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಗುವ ಪರಿಶೋಧನೆಯು ನಿಮಗೆ ಾಳೆ್ಮಯನು್ನಂಟು ಾಡುತ್ತದೆಂದು
ಹೇಳಿದನು, ಈ ಾಗವು
ಾಕೋಬನ ಪೆ್ರ ೕಕ್ಷಕರು ಾ ಾವಿಧ ಾದ ಕಷ್ಟ ಗಳನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಪೆ್ರ ೕಕ್ಷಕರಿಗೆ
ದೇವರಿಂದ ಾನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಕರೆಕೊಟ್ಟ ನು (1:5), ಇದರಿಂ ಾಗಿ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ಆನಂದವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಾಕೋಬನ
ಪೆ್ರ ೕಕ್ಷಕರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಇದ್ದರು. ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗುವುದರ ಬಗೆ್ಗ (4:4)
ಾಕೋಬನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ನು,
ಾಕೋಬನು
ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳಿಗೆ ದೇವರು ತಮ್ಮ ನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕತು್ತವಂತೆ ತಮ್ಮ ನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
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ನಿದೇರ್ಶಿಸಿದನು. ದೇವರ ಮುಂದೆ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವುದು
ಅವನು ಬೋಧಿಸಿದನು (4:8-10).

ಾಕೋಬನು 1:11

ಾನಕಿ್ಕರುವ

ಾಗರ್ವೆಂದು

ಮು ಾ್ಯಂಶ
ನಿಜ ಾದ ನಂಬಿಕೆ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ನಿಜ ಾದ ದೈ ವಭಕಿ್ತಯ ಬಗೆ್ಗ ಾಕೋಬನ ನಿದೇರ್ಶನಗಳು — 1:1-27
2. ನಿಜ ಾದ ನಂಬಿಕೆಯು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರ ದಶಿರ್ಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ — 2:13:12
3. ನಿಜ ಾದ ಾನವು ದೇವರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ — 3:13-5:20
ಕಷ್ಟ ಗಳನೂ್ನ ದುಷೆ್ಪ ್ರ ೕರಣೆಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತದು್ದ
1 ದೇವರಿಗೂ *ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೂ
ಾಸ ಾಗಿರುವ † ಾಕೋಬನು
ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ‡ಚದುರಿರುವ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ §ಹನೆ್ನರಡು ಗೋತ್ರ ದವರಿಗೂ

2 ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ,
ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ.”
ನೀವು * ಾ ಾವಿಧ ಾದ ಕಷ್ಟ ಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸು ಾಗ †ಅದನು್ನ ಕೇವಲ
3 ಏಕೆಂದರೆ ‡ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಗುವ
ಆನಂದಕರ ಾದದೆ್ದಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಪರಿಶೋಧನೆಯು ನಿಮಗೆ § ಾಳೆ್ಮಯನು್ನಂಟು
ಾಡುತ್ತದೆಂದು ನೀವು
4
ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಆ ಾಳೆ್ಮಯು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಫಲಿಸಲಿ, ಆಗ *ನೀವು
ಸವರ್ಸುಗುಣಸಂಪನ್ನರೂ, ಪರಿಪೂಣರ್ರೂ,
ಾವುದಕೂ್ಕ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದವರೂ
5
†
ಆಗುವಿರಿ.
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 ಬಡಿಯಲ್ಪಟ ್ಟ ಸಮುದ್ರ ದ ಅಲೆಯಂತೆ ಅತಿ್ತತ್ತ
7 ಇಂಥವನು
ಅಲೆಯುತಿ್ತರು ಾ್ತನೆ.
ಾನು ಕತರ್ನಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ
8
ಹೊಂದುವೆನೆಂದು ಾವಿಸದೆ ಇರಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ‡ಎರಡು ಮನಸು್ಸಳ್ಳವನು,
ತನ್ನ ನಡತೆಯಲಿ್ಲ ಚಂಚಲ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
9 ದೀನಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸಹೋದರನು
ಾನು ಉನ್ನತ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ಬಂದೆನೆಂದು
10 §ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದ ಸಹೋದರನು
ಉ ಾ್ಲಸಪಡಲಿ.
ಾನು ದೀನಸಿ್ಥತಿಗೆ
ಬಂದೆನೆಂದು ಉ ಾ್ಲಸಪಡಲಿ; ಏಕೆಂದರೆ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು *ಹುಲಿ್ಲ ನ ಹೂವಿನಂತೆ
ಗತಿಸಿ ಹೋಗುವನು. 11 †ಸೂಯರ್ನು ಉದಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿಗೆ
*
§

† 1:1 ಅ. ಕೃ. 12:17: ‡ 1:1 1 ಪೇತ್ರ. 1:1:
*
† 1:2 ಮ ಾ್ತ 5:12; ಅ. ಕೃ. 5:41;
1:1 ಲೂಕ 22:30; ಅ. ಕೃ. 26:7:
1:2 1 ಪೇತ್ರ. 1:6:
ಕೊಲೊ 1:11: ‡ 1:3 1 ಪೇತ್ರ. 1:7: § 1:3 ರೋ ಾ. 5:6; ಾಕೋಬ 5:11; ಇಬಿ್ರ. 10:36; 2 ಪೇತ್ರ.
1:6 * 1:4 1 ಥೆಸ. 5:23; ಮ ಾ್ತ 5:48: † 1:5 1 ಅರಸು. 3:9-12; ಾ. 2:3-6: ‡ 1:5
ಾಕರ್
§
*
11:24;
ೕ ಾ 14:13; 1
ೕ ಾ 3:22; 5:14,15:
1:6 ಮ ಾ್ತ 21:21:
1:6
ಾಕರ್
† 1:6 ಯೆ ಾ 57:20; ಎಫೆ 4:14: ‡ 1:8 ಾಕೋಬ. 4:8: § 1:10 ಯೆರೆ 9:23:
11:24:
* 1:10 ಕೀತರ್ 102:11; 1 ಕೊರಿ 7:31; 1 ಪೇತ್ರ. 1:24: † 1:11 ಯೆ ಾ 40. 7:
1:1 ರೋ

ಾ. 1:1; 2 ಪೇತ್ರ. 1:1; ಯೂದ 1:

ಾಕೋಬನು 1:12
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ಾಕೋಬನು 1:24

ಹುಲು್ಲ ಾಡಿ, ಹೂವು ಉದುರಿ ಅದರ ರೂಪದ ಸೊಗಸು ಾಶ ಾಗುತ್ತದೆ; ಾಗೆಯೇ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಯತ್ನ ಗಳಲಿ್ಲ ಕುಂದಿಹೋಗುವನು.
12 ‡ಕಷ್ಟ ಗಳನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ಧನ್ಯ ನು. ಅವನು ಪರಿಶೋಧಿತ ಾದ ಮೇಲೆ
ಕತರ್ನು §ತನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆ *ಜೀವದ ಕಿರೀಟವನು್ನ
ಹೊಂದುವನು. 13 ಾ ಾದರೂ ಶೋಧನೆಗೆ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಲ್ಪಡು ಾಗ “ಈ ಪೆ್ರ ೕರಣೆಯು
ತನಗೆ ದೇವರಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು” ಹೇಳ ಾರದು.
ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು
ಕೆಟ್ಟದ್ದಕೆ ್ಕ ಪೆ್ರ ೕರಣೆ ನೀಡುವವನಲ್ಲ. ಮತು್ತ ಆತನು
ಾರನೂ್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿ
ಶೋಧಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. 14 ಆದರೆ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದು ಾಶೆಗಳಿಂದ
15 ಆ ಮೇಲೆ
ಸೆಳೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ಮರುಳುಗೊಂಡವ ಾಗಿ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡು ಾ್ತನೆ.
†ದು ಾಶೆಯು ಗಭರ್ಧರಿಸಿ ಾಪವನು್ನ ಹೆರುತ್ತದೆ. ಾಪವು ‡ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಬೆಳೆದು
ಮರಣವನು್ನ ತರುತ್ತದೆ.
16 ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯ ಸಹೋದರರೇ,
ೕಸಹೋಗಬೇಡಿರಿ. 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, ಚಂಚಲಚಿತ್ತನೂ ಅಲ್ಲ. 18 ದೇವರು §ತನ್ನ ಸುಚಿತ್ತದ
ಪ್ರ ಾರ ಸತ್ಯ ಾಕ್ಯ ದ ಮೂಲಕ ಜೀವಕೊಟಿ್ಟ ವುದರಿಂದ * ಾವು ಆತನ ಸವರ್ ಸೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಥಮ ಫಲ ಾದೆವು.

ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ವಿ ಾನ
†ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯ ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ಇದನು್ನ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ,
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ‡ಕಿವಿಗೊಡುವುದರಲಿ್ಲ ಚುರು ಾಗಿಯೂ, § ಾತ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ
ನಿ ಾನ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ *ಕೋಪಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ನಿ ಾನ ಾಗಿಯೂ ಇರಲಿ.
20 ಏಕೆಂದರೆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಕೋಪಗೊಂ ಾಗ ದೇವರು ಬಯಸುವ ನೀತಿ
21 ಆದ ಾರಣ †ಎ ಾ್ಲ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
19

ನೀಚತನವನೂ್ನ, ಎ ಾ್ಲ ದುಷ್ಟತನವನೂ್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಮನಸಿ್ಸ ನೊಳಗೆ ಬೇರೂರಿರುವ
‡ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಗಳನು್ನ
ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನಮ್ರ ತೆಯಿಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿರಿ.
22
ರ ಸುವುದಕೆ್ಕ
ಾಮಥ್ಯ ರ್ವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿರುತ್ತದೆ.
ದೇವರ
ಾಕ್ಯ ದ ಪ್ರ ಾರ
§
ನಡೆಯುವವ ಾಗಿರಿ, ಅದನು್ನ ಕೇವಲ
ಕೇಳುವವರು
ಾತ್ರ ವೇ ಆಗಿದು್ದ
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೀವೇ
ೕಸಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. 23
ಾವ ಾದರೂ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
ಕೇಳುವವ ಾಗಿದು್ದ ಅದರ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಕನ್ನಡಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸಹಜ
ಮುಖವನು್ನ ನೋಡಿದ ಮನುಷ ್ಯ ನಂತಿರುವನು. 24 ಏಕೆಂದರೆ ಇವನು ತನ್ನ ನು್ನ
ಾನೇ ನೋಡಿ ನಂತರ ಾನು ಹೀಗಿದೆ್ದೕನೆಂಬುದನು್ನ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಮರೆತುಬಿಡುವನು.
‡

1:12

ಾಕೋಬ. 5:11; ಮ ಾ್ತ 10:22; 1 ಪೇತ್ರ. 3:14:

ಪ್ರಕ 2:10; 3:11; 1 ಕೊರಿ 9:25; 1 ಪೇತ್ರ. 5:4
15:35; ಕೀತರ್ 7:14; ಯೆ ಾ 59:4:

*

†

1:17 ಮ ಾ. 3:6:

‡

§

1:19

1:17

§

1:15 ರೋ

1:12

ೕ ಾ 3:27; 1 ಕೊರಿ 4:7:

ಾ. 8:19-23; ಎಫೆ 1:12:

ಾ. 10:19; 17:27:

*

1:19

ಾಕೋಬ. 2:5:

ಾ. 5:12; 6:23:

1:17 ಅಥ ಾ, ಗ್ರ ಹಣದಂತಿರುವ ನೆರಳೂ.

1:18 ಯೆರೆ 2:3; ಪ್ರಕ 14:4; ರೋ

ಪ್ರ ಸಂಗಿ 5:1,2:

§

†

†

1:19 1

ಾ. 14:29:

‡

* 1:17
§ 1:18

1

ೕ ಾ 2:21:

†

*
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*ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ
ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಟು್ಟ ಓದಿ, ಮನನ
ಾಡಿ ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವನು
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
ಕೇಳಿ ಮರೆತು ಹೋಗದೆ ಅದರ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆಯು ಾ್ತ †ತನ್ನ ನಡತೆಯಿಂದ,
25 ಆದರೆ

ಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಂದ ಧನ್ಯ ಾಗುವನು. 26 ತನ್ನ ನು್ನ ಸದ್ಭಕ್ತನೆಂದೆಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಾವ ಾದರೂ
‡ತನ್ನ
ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳದೆ ತನ್ನ ಹೃ ದಯವನು್ನ
27 ಸಂಕಟದಲಿ್ಲ
ೕಸಗೊಳಿಸುವವ ಾದರೆ ಅವನ ಭಕಿ್ತಯು ವ್ಯ ಥರ್ ಾಗಿದೆ.
ಬಿದಿ್ದರುವ §ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರನೂ್ನ, ವಿಧವೆಯರನೂ್ನ ಪ ಾಂಬರಿಸಿ ತನಗೆ *ಇಹಲೋಕದ
ದೋಷವು ಹತ್ತದಂತೆ ತನ್ನ ನು್ನ ಾನು ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇ ತಂದೆ
ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧವೂ, ನಿಮರ್ಲವೂ ಆಗಿರುವ ಭಕಿ್ತ.

ಾದ ದೇವರ

2
ಪಕ್ಷ ಾತವನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ
ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, *ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ
2 ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟ ವ ಾದ ನೀವು †ಪಕ್ಷ ಾತಿಗ ಾಗಿರ ಾರದು.
ಮನುಷ ್ಯ ನು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಉತ್ತಮ ಾದ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನೂ್ನ
ಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸಭೆ
ಳಗೆ ಬಂ ಾಗ ಮತು್ತ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಕೊಳಕು ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂ ಾಗ, 3 ನೀವು ಉತ್ತಮ ಾದ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವವನನು್ನ ೌರವದಿಂದ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ “ನೀವು ಇಲಿ್ಲ ಈ
ೌರವ ಆಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂತಲೂ, ಆ ಬಡ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ‡“ನೀನು
ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೋ” ಇಲ್ಲವೇ “ಇಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಾಲ್ಮ ಣೆಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೋ” ಎಂತಲೂ
ಹೇಳಿದರೆ, 4 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ §ಭೇದ ಾವ
ಾಡುವವ ಾಗಿದು್ದ, ಾರತಮ್ಯ
ಆಲೋಚನೆಗಳಂತೆ ನಡೆಯುವ ನಿ ಾರ್ರ ಾಡುವವ ಾಗಿರುತಿ್ತೕರಿ ಅಲ್ಲವೇ?
5 ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯ ಸಹೋದರರೇ, ಕೇಳಿರಿ ದೇವರು *ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನ ಬಡವರನು್ನ
†ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ‡ತನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವರಿಗೆ § ಾನು
ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೇ?
6 ನೀ ಾದರೋ *ಬಡವರನು್ನ ಅವ ಾನಪಡಿಸಿದಿ್ದೕರಿ.
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಾಧಿಸಿ
† ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದ ಮುಂದೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಲ್ಲ ೕ?
1

7 ನೀವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ ್ಟ ಆ ‡ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ

ಾದ ಾಮವನು್ನ ದೂಷಿಸುವವರು ಅವರಲ್ಲ ೕ?
ಆದರೂ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ §“ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನು್ನ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕು” ಎಂಬ
ಾಜಾ ಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವವ ಾದರೆ,
ನೀವು
8

*

1:25 ಅಥ ಾ, ಬಿಡುಗಡೆ

ಾದವರಿಗೆ ಇರುವ.

‡
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9

ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ
ಾಡುವವ ಾಗಿರುವಿರಿ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನೀವು
*ಪಕ್ಷ ಾತಿಗ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾಪ ಾಡುವವ ಾಗಿದು್ದ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ
ಪ್ರ ಾರ ತೀ ಾರ್ನಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತೕರಿ. 10 ಏಕೆಂದರೆ
ಾ ಾದರೂ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆದು ಅದರಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪದರೆ †ಅಂಥವರು
ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಪ ಾಧಿ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. 11 ಏಕೆಂದರೆ ‡ವ್ಯ ಭಿಚಾರ
ಾಡ ಾರದೆಂದು ಹೇಳಿದವನೇ ನರಹತ್ಯ
ಾಡ ಾರದೆಂತಲೂ ಹೇಳಿದನು.
ಆದ ಾರಣ ನೀನು ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡದೆ ಇದ್ದರೂ ನರಹತ್ಯ
ಾಡಿದರೆ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಮೀರಿದವ ಾಗಿರುತಿ್ತ. 12 ನೀವು §ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನಂಟು ಾಡುವ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಪ್ರ ಾರ ತೀಪುರ್ಹೊಂದುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ಾತ ಾಡಿರಿ ಮತು್ತ
13
*
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸದೆ ಇರುವವನಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನಲಿ್ಲ
ಕರುಣೆಯು ತೋರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ಕರುಣೆಯು

ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಮೇಲೆ ಜಯ

ನಂಬಿಕೆ
ಂದೇ ಾಲದು ಅದರಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಬೋಧನೆ
ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಒಬ್ಬ ನು ತನಗೆ ನಂಬಿಕೆಯುಂಟೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು
†ತಕ್ಕ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರ
ೕಜನವೇನು? ಅಂಥ ನಂಬಿಕೆಯು ಅವನನು್ನ
15
‡
ರ ಸುವುದೋ?
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಇಲ್ಲವೆ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿಗೆ
ಉಡಲು ಬಟೆ್ಟಯೂ ಮತು್ತ ದಿನನಿತ್ಯ ದ ಆ ಾರವೂ ಅಗತ್ಯ ಾಗಿರು ಾಗ, 16 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ನು ಅವರಿಗೆ ದೈ ಹಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನು್ನ ಪೂರೈ ಸದೆ “ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗಿರಿ,
ಬೆಚ್ಚ ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಾಯಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ, ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂ ಾ ಊಟ ಾಡಿ” ಎಂದು §ಹೇಳಿದರೆ
14

ೕಜನವೇನು? 17 ಾಗೆಯೇ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಜೀರ್ವ ಾದದು.
ಆದರೂ ಒಬ್ಬ ನು; “ನಿನಗೆ ನಂಬಿಕೆಯುಂಟು ಮತು್ತ ನನಗೆ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳುಂಟು”
*ನೀನು ಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು.
† ಾನು ನನ್ನ
ಕಿ್ರ ಯೆಗಳ ಮು ಾಂತರ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವನಲ್ಲವೇ.
19 ‡ದೇವರು ಒಬ್ಬ ನೇ ಎಂದು ನೀನು ನಂಬುತಿ್ತೕ;
ಾಗೆ ನಂಬುವುದು ಸರಿ. ಆದರೆ
20 ಅವಿವೇಕಿಯೇ,
§ದೆವ್ವ ಗಳು ಸಹ ಾಗೆಯೇ ನಂಬಿ ಹೆದರಿ ನಡುಗುತ್ತವೆ.
ಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆಯು ವ್ಯ ಥರ್ ಾದದು್ದ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಾಬಿತುಪಡಿಸಬೇಕೋ?
21 ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾಕನನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಮೇಲೆ ಅಪಿರ್ಸಿ ಾಗ *ನೀತಿವಂತನೆಂಬ ನಿಣರ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿದು್ದ ನಂಬಿಕೆಯ
ಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಂದಲ್ಲವೇ? 22 ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯು †ಕಿ್ರ ಯೆಗ ಂದಿಗೆ ಾಯರ್ ಾಡಿತು್ತ
ಮತು್ತ ಆ ‡ಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಂದಲೇ ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯ ಉದೆ್ದೕಶವು ನೆರವೇರಿತು
23 §“ಅಬ್ರ ಾಮನು ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿದನು ಮತು್ತ
ಎಂದು ಾಣುತೆ್ತೕವ ಾ್ಲ.
ಪ್ರ

18

*
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*
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ಆ ನಂಬಿಕೆ ಅವನ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ನೀತಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟತು” ಎಂಬ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ
ಾತು ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬ್ರ ಾಮನು *ದೇವರ ಸೆ್ನೕಹಿತನೆಂದು
ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ನು. 24 ಆದುದರಿಂದ ಮನುಷ ್ಯ ನು, ಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಂದ ನೀತಿವಂತನೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಡು ಾ್ತನೆ ಹೊರತು ಬರೀ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲ್ಲ ಎಂದು ನೋಡುತಿ್ತೕರಿ.
25 ಅದೇ ರೀತಿ
ಾಗಿ ವೇಶೆ್ಯ ಾದ † ಾ ಾಬಳು ‡ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಬೇರೆ
ಾರಿಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಂದಲೇ
ನೀತಿವಂತಳೆಂಬ, ನಿಣರ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿದಳಲ್ಲವೇ? 26 ಆತ್ಮ ವಿಲ್ಲದ ದೇಹವು
ಸತ್ತ ಾ್ದಗಿರುವ ಪ್ರ ಾರವೇ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಸತ್ತ ಾ್ದಗಿದೆ.

3

ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಡುವ ವಿಷಯ
1 *ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ,
ಬೋಧಕ ಾದ ನಮಗೆ ಕಠಿಣ ಾದ ತೀಪುರ್
ಆಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಹಳ ಜನರು ಬೋಧಕ ಾಗಬೇಡಿರಿ. 2 †ಅನೇಕ
‡ಒಬ್ಬ ನು
ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಾವೆಲ್ಲರೂ ತಪು ್ಪ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಾತಿನಲಿ್ಲ
ತಪಿ್ಪ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಸವರ್ಸುಗುಣವುಳ್ಳವನೂ §ತನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹವನೆ್ನ ಾ್ಲ
3 ಕುದುರೆಗಳು ನಮ್ಮ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಸಮಥರ್ನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
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 ದಿಕು್ಕ 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.
7 ಸಕಲ ಜಾತಿಯ ಮೃ ಗ, ಪ , *ಹರಿ ಾಡುವ ಜಂತು, ಜಲಚರಗಳನೂ್ನ ಮನುಷ ್ಯರು
ಹತೋಟಿಗೆ ತರುವುದುಂಟು ಮತು್ತ ತಂದದು್ದಂಟು. 8 ಆದರೆ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ
ಾವ
ಾನವನೂ ಹತೋಟಿಗೆ ತರ ಾರನು. ಅದು ಸುಮ್ಮ ನಿರ ಾರದ ಕೆಡು ಾಗಿದೆ.
†ಮರಣಕರ ಾದ ವಿಷದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. 9 ಅದೇ ಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ
ತಂದೆಯನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ, ಅದುದರಿಂದಲೇ ‡ದೇವರ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿ
ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಲ್ಪಟ ್ಟ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಾವು ಶಪಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 10 ಅದೇ ಾಯಿಂದ ಸು್ತತಿ ಮತು್ತ
*
*
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ಕೀತರ್ 12:3,4; 73:8,9

†

‡

§

3:2

†
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ಾಪ ಎರಡೂ ಬರುತ್ತವೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ,
ಬುಗೆ್ಗಯಿಂದ ಸಿಹಿ ನೀರು
ಮತು್ತ ಕಹಿ ನೀರು ಎರಡು ಹೊರಡುವುದುಂಟೇ? 12 ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಅಂಜೂರದ
ಮರವು ಎಣೆ್ಣ ಮರದ ಾಯಿ ಬಿಡುವುದೋ? ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣ
ಬಿಡುವುದೋ? ಾಗೆಯೇ ಉಪು ್ಪ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಯಿಂದ ಸಿಹಿ ನೀರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
11 ಒಂದೇ

ನಿಜ ಾದ ಾನದ ಲಕ್ಷಣಗಳು

13

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ

ಾನಿಯೂ, ಬುದಿ್ಧವಂತನೂ

ಅಂಥವನು §ಒಳೆ್ಳಯ

ಾರು?

ನಡತೆಯಿಂದ, * ಾನದ ಲಕ್ಷಣ ಾದ ವಿನಯಶೀಲತೆಯ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಂದ ಅದನು್ನ
14 ಆದರೆ †ತೀಕ್ಷ ್ಣ ಾದ ಮತ್ಸರವೂ,
ತೋರಿಸಲಿ.
ಾ್ವ ಾರ್ಭಿ ಾಶೆಯೂ
ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯದೊಳಗೆ ಇರುವು ಾದರೆ ನೀವು ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಸು ಾ್ಳಡಿ
15 ‡ಅದು ಮೇಲಿಂದ ಬಂದ
ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.
ಾನವಲ್ಲ.
ಅದು

ಭೂಸಂಬಂಧ ಾದದು್ದ,
ೌಕಿಕ ಾದುದು, §ದೆವ್ವ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು್ದ.
16 ಮತ್ಸರವೂ, ಹಗೆತನವೂ ಇರುವ ಕಡೆ ಗೊಂದಲಗಳೂ, ಸಕಲ ವಿಧದ ನೀಚ
17 ಆದರೆ *ಮೇಲಿಂದ ಬರುವ
ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳೂ ಇರುವವು.
ಾನವು
ದಲು
†ಸ ಾ ಾನಕರ ಾದದು್ದ,
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ
ಆಮೇಲೆ
ವಿನಯವುಳ್ಳದು್ದ,
ಸಂತೋಷ ಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವಂಥದು್ದ, ‡ಕರುಣೆ ಮತು್ತ ಒಳೆ್ಳ ಫಲಗಳಿಂದ
§ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾದ್ದದು
ತುಂಬಿರುವಂಥದು್ದ,
ಪಕ್ಷ ಾತವಿಲ್ಲದು್ದ,
ಆಗಿದೆ.
18 *ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವವರು ಸ ಾ ಾನವೆಂಬ ಬೀಜವನು್ನ †ಬಿತಿ್ತ
ನೀತಿಯೆಂಬ ಫಲವನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ವರು.

4

ಜಗಳಗಂಟಿತನ, ಾ್ರ ಪಂಚಿಕ ಬುದಿ್ಧಯ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
1 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಜಗಳಗಳೂ,
ಾ ಾಟಗಳೂ ಎಲಿ್ಲಂದ ಬರುತ್ತವೆ?
ನಿಮ್ಮ
*ಹೋ ಾಡುವ
ಇಂದಿ್ರ ಯಗಳಲಿ್ಲ
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
4 ‡ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಗಳೇ,
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತಿ್ತಲ.್ಲ
ಇಹಲೋಕದ ಗೆಳೆತನವು ದೇವರಿಗೆ ಹಗೆತನವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ?
ಆದ್ದರಿಂದ §ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ತನ್ನ ನು್ನ ದೇವರಿಗೆ
§
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ೕ ಾ 15:19; 1

†
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5 *ದೇವರು

ವಿರೋಧಿಯ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿರುವ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು
ಅಭಿ ಾನ ಾಪದಿಂದ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಹಂಬಲಿಸು ಾ್ತನೆಂಬ ವೇದೋಕಿ್ತ ಬರಿ
ಾತೆಂದು ನೀವು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? 6 †ಆತನು ನಮಗೆ ಹೆಚಾ್ಚದ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ
ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ಆದುದರಿಂದ, “‡ದೇವರು ಅಹಂ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಎದು ಾಳಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ,
ದೀನರಿ ಾದರೋ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
7 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿದು್ದ §ಸೈ ಾನನನು್ನ ಎದುರಿಸಿರಿ, ಆಗ ಅವನು
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು. 8 *ದೇವರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ, ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರುವನು.
ಾಪಿಗಳೇ, †ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಗಳನು್ನ ಶುಚಿ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಎರಡು
ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರೇ, ‡ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ ನಿಮರ್ಲ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 9 §ದುಃಖಿಸಿರಿ,

ಗೋ ಾಡಿರಿ, ಕಣಿ್ಣೕರಿಡಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ನಗುವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಗೋ ಾಡಿರಿ. ಸಂತೋಷವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಶೋಕಿಸಿರಿ. 10 *ಕತರ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಮೇಲಕೆ್ಕತು್ತವನು.
11 ಸಹೋದರರೇ, †ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು ನಿಂದಿಸಬೇಡಿರಿ.
ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನ
ಸಹೋದರನನು್ನ ನಿಂದಿಸಿದರೆ ಅಥ ಾ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ‡ತೀಪುರ್
ಾಡಿದರೆ ಅವನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ನಿಂದಿಸಿ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ತೀಪುರ್
ಾಡಿದ ಾ ಾಗುವುದು. ಆದರೆ ನೀನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ತೀಪುರ್ ಾಡಿದರೆ ನೀನು ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿಯೇ ಹೊರತು ಅದನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವವನಲ್ಲ. 12 §ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಒಬ್ಬ ನೇ;
ಆತನೇ ಉಳಿಸುವುದಕೂ್ಕ * ಾಶ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಸಮಥರ್ನು. †ಹೀಗಿರು ಾಗ ನಿನ್ನ
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 ಾ್ನ ಗಲಿ ಆ ಕೆಲಸವ ಾ್ನ ಗಲಿ ಾಡುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 16 ಆದರೆ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಹಂನಿಂದ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. †ಅಂಥ ಹೊಗಳಿಕೆಯೆ ಾ್ಲ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕ.
17 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ‡ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಗೊತಿ್ತದರೂ ಅದನು್ನ ಾಡದೆ
ಇರುವವನು ಾಪ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
*

4:5 1 ಕೊರಿ 6:19; 2 ಕೊರಿ 6:16:

†

1 ಪೇತ್ರ. 5:5; ಕೀತರ್ 138:6; ಮ ಾ್ತ 23:12; 2 ಕೊರಿ 7:6:

*

§

4:8 2 ಪೂವರ್ 15:2; ಜೆಕ. 1:3; ಮ ಾ. 3:7; ಲೂಕ 15:20:

4:14:

§

4:9 ಮ ಾ್ತ 5:4:

†

1 ಪೇತ್ರ. 5:5, 6:

ಲೂಕ 6:37; ರೋ
ಮ ಾ್ತ 10:28:

†

*

4:11 2 ಕೊರಿ 12:20; 1 ಪೇತ್ರ. 2:1;

*

4:6

ಾ. 3:34;

4:7 1 ಪೇತ್ರ. 5:8, 9; ಎಫೆ 4:27; 6:11:

†

‡

4:8 ಯೆ ಾ 1:16:

4:8 ಯೆರೆ

4:10 ವ. 6; ಯೆ ಾ 57:15. ಮ ಾ್ತ 23:12; ಲೂಕ 14:11; 18:14;

ಾ. 14:13; 1 ಕೊರಿ 4:5:

4:12 ರೋ

‡

4:6 ಯೆ ಾ 54:7, 8; ಮ ಾ್ತ 13:12:

ಾ. 14:4:

‡

§

4:13

†

‡

ಾಕೋಬ 5:9:

4:12 ಯೆ ಾ 33:22;

4:11 ಮ ಾ್ತ 7:1;

ಾಕೋಬ. 5:9:

ಾ. 27:1; ಲೂಕ 12:18-20:

‡

§

*

4:12

4:14 ಕೀತರ್
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5

ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರ ನಡತೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

1 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರೇ, *ನಿಮಗೆ ಬರುವ ಸಂಕಟಗಳಿ

ಾಗಿ ಕಣಿ್ಣೕರಿಡಿರಿ, ಗೋ ಾಡಿರಿ.
ಐಶ್ವಯರ್, ಸಂಪತು್ತ ಾಶ ಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟ ಗಳಿಗೆ ನುಸಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. 3 ನಿಮ್ಮ
ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ ಗಳು ತುಕು್ಕ ಹಿಡಿದು ಮಣಿ್ಣಗೆ ಸಮ ಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ತುಕು್ಕ ನಿಮಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ
ಾಗಿದು್ದ, ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಾಂಸವನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡುವುದು.
‡ಅಂತ್ಯ ಾಲ ಬಂದರೂ ಸಂಪತ್ತನು್ನ §ಕೂಡಿಸಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 4 ಇಗೋ,
*ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ನ ಪೈ ರುಗಳನು್ನ ಕೊಯ್ದದವರ ಕೂಲಿಯನು್ನ ಕೊಡದೆ ವಂಚಿಸಿದಿರಿ.
2 †ನಿಮ್ಮ

ಾಗು† ಪೈ ರು ಕೊಯ್ದದವರ ಕೂಗು ‡ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಕತರ್ನ ಕಿವಿಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ವೆ. 5 ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀವು §ಸುಖಭೋಗಿಗ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ
ಇಚೆ್ಛಪೂರೈ ಸಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದಿ್ದೕರಿ; ವಧೆಯ ದಿನ ಾ್ಕಗಿ
ೕ ಎಂಬಂತೆ ನಿಮ್ಮ
6
ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ ಕೊಬಿ್ಬ ಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ನೀತಿವಂತನನು್ನ ಖಂಡಿಸಿ *ಕೊಂದು
ಆ ಕೂಲಿಯ ಕೂಗು

ಾಕಿದಿ್ದೕರಿ; ಅವ ಾದರೋ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುತಿ್ತಲ.್ಲ

ಹಿಂಸೆಪಡುವ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರಿಗೆ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹವು
ಸಹೋದರರೇ,
ಕತರ್ನು
ಬರುವ
ತನಕ
ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಿ.
ವ್ಯ ವ ಾಯ ಾಡುವವರನು್ನ ನೋಡಿರಿ, ಅವನು ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಫಲ ಾ್ಕಗಿ
ಾದಿದು್ದ †ಮುಂ ಾರು, ಹಿಂ ಾರು ಮಳೆಗಳು ಬರುವ ತನಕ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುವನು.
8 ನೀವೂ
ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಿ, ‡ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಏಕೆಂದರೆ
7

9 ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ಒಬ್ಬರ
§ಕತರ್ನ ಬರೋಣವು ಹತಿ್ತರ ಾಯಿತು.
ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಆಪ ಾದನೆ
ಾಡಬೇಡಿರಿ; ಇದರಿಂದ * ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ
ಗುರಿ ಾದಿರಿ. ಅಗೋ, † ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯು ಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆಯೇ ನಿಂತಿ ಾ್ದನೆ.
10 ಸಹೋದರರೇ,
ಾಧೆಯನು್ನ
ಾ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 ಅಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲ

ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ †ಕತರ್ನು ಬಹಳ ಕರುಣಾ ಾಗರನೂ ಮತು್ತ ದ
ಆಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ.

ಾಳುವೂ

ನಂಬಿಕೆಯ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಕುರಿತದು್ದ
*
†

5:1 ಲೂಕ 6:24;
ಾಕೋಬ 5:8, 9:

5:4 ಧ

§

ೕರ್ 24:15:

ೕ. 6:1; 1 ತಿ

. 6:9:

5:3 ಮ ಾ್ತ 6:19; ಲೂಕ 12:21; ರೋ

‡

5:4 ರೋ

ಾ. 9:29:

§

†

5:2 ಮ ಾ್ತ 6:19, 20:

ಾ. 2:5:

*

5:5 ಲೂಕ 16:19:

5:4

*

5:6

‡

5:3

ಾಜ 19:13:
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‡ 5:10 ಮ ಾ್ತ 5:12; 23:34; ಅ. ಕೃ. 7:52; ಇಬಿ್ರ. 11:32,38.
13:29; 1 ಕೊರಿ 4:5; ಪ್ರಕ 22:12:
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ೕಬ. 1:21, 22; 2:10: * 5:11
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†
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ಮುಖ್ಯ ಾಗಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ‡ಆಣೆಯಿಡಲೇ ಬೇಡಿರಿ.
ಆ ಾಶದ
ಮೇ ಾಗಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇ ಾಗಲಿ, ಇ ಾ್ಯ ವುದರ ಮೇ ಾಗಲಿ ಆಣೆಯಿಡಬೇಡಿರಿ.
ೌದೆಂದು ಹೇಳಬೇ ಾದರೆ ೌದೆನಿ್ನರಿ, ಅಲ್ಲವೆನ್ನಬೇ ಾದರೆ ಅಲ್ಲವೆನಿ್ನರಿ; ಹೀ ಾದರೆ
13 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ನೀವು ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಾವ ಾದರೂ
ಾಧೆಪಡುವವನು ಇದ್ದರೆ, ಅವನು ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಲಿ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾವ ಾದರೂ ಸಂತೋಷಪಡುವವನು ಇದ್ದರೆ, §ಅವನು ದೇವರಿಗೆ
ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡಲಿ. 14 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾವ ಾದರೂ ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿರುವವನು
ಇದ್ದರೆ, ಅವನು ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕರೆದು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಲಿ. ಅವರು
ಕತರ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ *ಎಣೆ್ಣ ಹಚಿ್ಚ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಲಿ.
15 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ
ಾಡಿದ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯು ರೋಗಿಯನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಮತು್ತ
ಕತರ್ನು ಅವನನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸುವನು; ಅವನು ಾಪ
ಾಡಿದವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ದೇವರು
16
†
ಆ
ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು.
ಹೀಗಿರಲು ನೀವು ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಬೇ ಾದರೆ ‡ನಿಮ್ಮ
ಾಪಗಳನು್ನ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅರಿಕೆ
ಾಡಿ,, ಒಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬರು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ.
§ನೀತಿವಂತನ ಅ ಾ್ಯ ಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯು ಬಹು ಾಮಥ್ಯ ರ್ವುಳ್ಳ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
17 ಎಲೀಯನು ನಮಗೆ ಸ ಾನ ಾದ ಸ್ವ ಾವವುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು, *ಅವನು ಮಳೆ
ಬರ ಾರದೆಂದು ಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಲು †ಮೂರು ವಷರ್ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. 18 ತಿರುಗಿ ಅವನು ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡಲು ಆ ಾಶವು
ಮಳೆಗರೆಯಿತು, ಭೂಮಿಯು ಫಲಕೊಟಿ್ಟತು.
19 ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ‡ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾ ಾದರು ಸತ್ಯ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಪಿ್ಪ
ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದರೆ §ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು ಅವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ಗರ್ಕೆ್ಕ ತಂದರೆ; 20 ಒಬ್ಬ ಾಪಿಯನು್ನ
ತ ಾ್ಪದ ಾಗರ್ದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿ, ಪರಿವತಿರ್ಸಿ *ಅವನ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಮರಣದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿ
12

ಬಹು ಾಪಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದವ ಾದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ್ಲ.
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1 ಪೇತ್ರ ನು

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಆರಂಭಿಕ
ವಚನವು
ಯೇಸು
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಅ ಸ್ತಲ ಾದ
ಪೇತ್ರ ನು
ಗ್ರಂಥಕತರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅವನು ತನ್ನ ನು್ನ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಅ ಸ್ತಲನೆಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡನು (1 ಪೇತ್ರ. 1:1). ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸಂಕಟದ ಬಗೆ್ಗ
ಪದೇ ಪದೇ ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸುವ ಆತನ ಉಲೆ್ಲೕಖಗಳು (2: 21-24; 3:18; 4:1;
5:1), ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ ಸೇವಕನ ಚಿತ್ರ ಣವು ಅವನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ
ಆಳ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾವಬೀರಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವನು
ಾಕರ್ನನು್ನ ತನ್ನ
“ಮಗ” ಎಂದು ಕರೆದನು (5:13), ಈ ಯುವಕನ ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ
ಮೇಲಿರುವ ತನ್ನ ಮಮತೆಯನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡನು (ಅ.ಕೃ. 12:12). ಈ
ಸಂಗತಿಗಳು ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ಪೇತ್ರ ನು ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪ ನೆಗೆ
ಾ್ವ ಾವಿಕ ಾಗಿ ಕೊಂಡೊ್ಯಯುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 60-64 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
5:13 ರಲಿ್ಲ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯಿಂದ ವಂದನೆಯನು್ನ
ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯ ಉತ್ತರದ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚದುರಿರುವ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರ ಗುಂಪಿಗೆ ಪೇತ್ರ ನು
ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದನು. ಬಹುಶಃ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತು್ತ ಅನ್ಯ ಜನರು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ
ಜನರ ಸಮೂಹಕೆ್ಕ ಅವನು ಬರೆದನು.
ಉದೆ್ದೕಶ
ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಾಗಿ ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದ್ದ ತನ್ನ ಓದುಗರನು್ನ
ಉತೆ್ತೕಜಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇದನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬ ಾರಣವನು್ನ ಪೇತ್ರ ನು
ತಿಳಿಸಿದನು.
ಅವರು ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯು ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತತ ್ವದಲಿ್ಲ
ಾತ್ರ ವೇ ದೊರಕುತ್ತದೆ
ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಭರವಸೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ
ಆದ್ದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡ ಾರದು ಎಂದು ಅವನು ಬಯಸಿದ್ದನು. ಇದು
1 ಪೇತ್ರ 5:12 ರಲಿ್ಲ ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟರುವಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ಇದೇ ದೇವರ ನಿಜ ಾದ ಕೃ ಪೆ ಎಂದು ಾ ಹೇಳುವುದಕೂ್ಕ ಾನು ಸಂ ೕಪ ಾಗಿ
ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದರಲಿ್ಲ ದೃ ಢ ಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವನ ಓದು ಾರರಲಿ್ಲ ಈ
ಹಿಂಸೆಯು ಾ್ಯ ಪಕ ಾಗಿ ಹರಡಿತು್ತ. ಉತ್ತರ ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆ ಾದ್ಯಂತ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರಿಗೆ
ಉಂಟಾದ ಹಿಂಸೆಯನು್ನ 1 ಪೇತ್ರ ನ ಪತಿ್ರಕೆಯು ಪ್ರ ತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಸ್ಪಂದನೆ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ವಂದನೆಗಳು — 1:1-2

1 ಪೇತ್ರ ನು 1:1
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1 ಪೇತ್ರ ನು 1:8-9

2. ದೇವರ ಕೃ ಪೆ ಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ — 1:3-12
3. ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರ ಬೋಧನೆಗಳು — 1:13-5:12
4. ಅಂತಿಮ ವಂದನೆಗಳು — 5:13-14
ಪೀಠಿಕೆ
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಅ

ಸ್ತಲ ಾದ ಪೇತ್ರ ನು
ಂತ, ಗ ಾತ್ಯ, ಕಪ್ಪದೋಕ್ಯ,
ಆಸ್ಯ, ಬಿಥೂನ್ಯ ಎಂಬ ಸೀಮೆಗಳಲಿ್ಲ *ಚದುರಿಹೋಗಿರುವಂಥ ಪರದೇಶಸ್ಥ ಾದ
2
†ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದ
ದೇವಜನರಿಗೆ
ಅಂದರೆ,
ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವ ಾಗಿ,
‡
ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ, ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ರಕ್ತದಿಂದ
್ರ ೕ ತ ಾಗಿ, §ತಂದೆ ಾದ
1

ದೇವರ ಭವಿಷ ್ಯ ದ ಾ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳಲ್ಪಟ್ಟ ವರಿಗೆ ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ
*ನಿಮಗೆ ಕೃ ಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚ ಗಿ ಉಂಟಾಗಲಿ.

ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರಿಗೆ ಇರುವ ಉತ್ಕ ೃ ಷ ್ಟ ಾದ ನಿರೀ
†ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ತಂದೆಯೂ ದೇವರೂ ಆಗಿರು ಾತನಿಗೆ
‡ಆತನು ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದ್ದರಲಿ್ಲ,
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.
§ತನ್ನ ಮ ಾ ಕರುಣಾನು ಾರ ಾಗಿ *ನಮ್ಮ ನು್ನ ತಿರುಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ
ಾಡಿ
3

ಜೀವಕರ ಾದ ನಿರೀ ಯನು್ನ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟ ಸಿ, 4 ನಮ್ಮ ನು್ನ ಲಯ, ಕಳಂಕ,
† ಾಶಗಳಿಲ್ಲದ ‡ ಾಧ್ಯ ತೆಯನು್ನ ಎದುರು ನೋಡುವವರ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿದನು.
5 ಅಂತ್ಯ
ಆ
ಾಧ್ಯ ತೆಯು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ §ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಾಲದಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ *ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ರಕ್ಷಣೆಯು ನಂಬುವವ ಾದ
ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
6 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸದ್ಯಕೆ ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ದಲಿ್ಲ † ಾ ಾ ವಿಧ ಕಷ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ
7
ದುಃಖಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಷಿರ್ಸುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಾಶ ಾಗುವಂತಹದೂ್ದ,
‡ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಶೋಧಿಸುವಂತಹದೂ್ದ ಆಗಿರುವ ಬಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಬಹು
ಅಮೂಲ್ಯ ಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಈ ಕಷ್ಟ ಗಳಿಂದ §ಶೋಧಿತ ಾಗಿ
*ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗು ಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೀತಿರ್,
ಾನ, ಮಹಿಮೆಗಳನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವಂತಹ ಾ್ದಗಿದೆ. 8-9 †ನೀವು ಆತನನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಾದರೂ
‡ನೀವು ಈಗ ಆತನನು್ನ ಾಣದಿದ್ದರೂ ಆತನಲಿ್ಲ
ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತಿ್ತೕರಿ.
ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ §ಅಂತ್ಯ ಫಲ ಾಗಿರುವ ಆತ್ಮ ಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ
ಹೊಂದುವವ ಾಗಿ ಹೇಳಲ ಾಧ್ಯ ಾದಂತಹ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಹಷಿರ್ಸುತಿ್ತೕರಿ.
*

1:1

ಾಕೋಬ. 1:1.

2:23; ರೋ

ಾ. 8:29; 11:2.

ಕೊರಿ 15:20; 1 ಪೇತ್ರ. 3:21.
ವ. 23

*

†

†
§

1:4 1 ಪೇತ್ರ. 5:4:

‡

1:2 1 ಥೆಸ. 4:3

*

1:2 2 ಪೇತ್ರ. 1:2.

1:3 ತೀತ 3:5.

‡

1:4 ರೋ

*

‡

1:7

†

ಾ. 17:3; 1 ಕೊರಿ 3:13:

†

§ 1:7
‡

§

1:2 ಅ. ಕೃ.

‡

1:3 2 ಕೊರಿ 1:3; ಎಫೆ 1:3.

1:3 1

1:3 ಅಥ ಾ, ನಮಗೆ ಪುನಜರ್ನ್ಮ ವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿ;

ಾ. 8:17:

1:5 ಅಥ ಾ, ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ. ವ. 20. 2 ಕೊರಿ 6:2. ರೋ

4:12:

1:2 ಇಬಿ್ರ. 10:22; 12:24:

ಾ. 8:18:

§

. 4:8:

1:4 ಕೊಲೊ 1:5; 2 ತಿ

†

ಾಕೋಬ. 1:3:

1:6

*

ಾಕೋಬ. 1:2; 1 ಪೇತ್ರ.

1:7 ರೋ

ಾ. 2:7,10;

§

1 ಪೇತ್ರ ನು 1:10
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1 ಪೇತ್ರ ನು 1:20

ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಮುಂತಿಳಿಸಿದ *ಪ್ರ ಾದಿಗಳು
ಈ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಪರಿಶೋಧನೆ
ಾಡಿದರು.
11 †ತಮ್ಮಲಿ್ಲದ್ದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಆತ್ಮ ನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೆ ಬರಬೇ ಾದ
ಾಧೆಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ
‡
ತರು ಾಯ ಉಂಟಾಗುವ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ಮುಂ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಾಗ ಆತನು
ಾವ ಾಲವನು್ನ ಇಲ್ಲವೆ ಎಂಥ ಾಲವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವನೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು
ಪರಿಶೋಧನೆ
ಾಡಿದರು. 12 ಆದರೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸುವುದರಲಿ್ಲ
§ತಮಗೋಸ್ಕರವಲ್ಲ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವೇ ಸೇವೆ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ
ಪ್ರಕಟ ಾಯಿತು. ಅವರು ಮುಂ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಈಗ ಸಂಭವಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತವೆ
ಎಂಬ ವತರ್ ಾನವು *ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಬಲದಿಂದ
ನಿಮಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿದವರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧ ಾಡಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
ದೇವದೂತರೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯ ವಿಟು್ಟ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
10 ದೇವರು

ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತಕೆ್ಕ ಆ ಾ್ವನ
13 ಆದ್ದರಿಂದ †ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸಿಕೊಂಡು,
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗು ಾಗ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವ
14
ನಿಮ್ಮ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಇಡಿರಿ.
§
ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನಡೆಯಿರಿ,
ನೀವು
ದಲು ಅ ಾನಿಗ ಾಗಿ

‡ಸ್ವ ಸ್ಥಚಿತ್ತ ಾಗಿದು್ದ
ಕೃ ಪೆಯ ಮೇಲೆ
ವಿಧೇಯತ್ವವುಳ್ಳ
ಾ್ದಗ *ನಿಮಗಿದ್ದ
ದು ಾಶೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದಂತೆ ಇನು್ನ ನಡೆಯುವವ ಾಗಿರದೆ, 15 †ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಕರೆ ಾತನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಪ್ರ ಾರವೇ ನೀವೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದ ಆತನಿಗೆ
16 ಏಕೆಂದರೆ, ‡“ ಾನು
ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ನಡವಳಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಿ.

ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು” ಎಂದು ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ.
17
§ಪ್ರ ತಿ
*ಪಕ್ಷ ಾತವಿಲ್ಲದೆ
ಬ್ಬ ನ
ನಡತೆಯನು್ನ
ನೋಡಿ
ತೀಪುರ್ ಾಡು ಾತನನು್ನ ನೀವು ತಂದೆಯೆಂದು ಕರೆಯುವವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಸ ಾಲವನು್ನ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಕಳೆಯಿರಿ. 18 ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಂದ ಬಂದಿರುವ ವ್ಯ ಥರ್ ಾದ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳ †ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಂದ
‡ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನಂಟು ಾಡಿದು್ದ ಬೆಳಿ್ಳ,
ಬಂ ಾರ
ದ ಾದ
19
§
ನಶಿಸಿಹೋಗುವ ವಸು್ತಗಳಿಂದಲ್ಲ.
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂಬ ನಿಷ ್ಕಳಂಕವೂ,
ನಿಮರ್ಲವೂ ಆದ *ಕುರಿಮರಿಯ †ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ಎಂದು ನೀವು
20

ಬಲಿ್ಲರಲ್ಲವೇ.
*

‡ಆತನು ಜಗದುತ್ಪತಿ್ತಗೆ

1:10 2 ಪೇತ್ರ. 1:19; ಮ ಾ್ತ 13:17; ಲೂಕ 10:24:

§

ಯೆ ಾ 52:13-53; 1 ಕೊರಿ 15:3; ಮ ಾ್ತ 13:17:

†

1:13 ಲೂಕ 12:35; ಎಫೆ 6:14:

ಅ. ಕೃ. 17:30.
12:14:

†

‡

*

1:14 ರೋ

1:16

1:18 ಎಫೆ 4:17:

12:5;

‡

†

ಾ. 8:9; ಅ. ಕೃ. 16:7:

1:11 ರೋ

1:12 ಇಬಿ್ರ. 11:39,40.

*

ಾ. 12:2; ತೀತ. 3:3:

§

†

1:15 1

1:17 ಕೀತರ್ 62:12:

1:19

1:20 ಎಫೆ 3:11; ಪ್ರಕ 13:8;

ೕ ಾ 1:29:

†

1:11

. 4:5:

§

1:14

ೕ ಾ 3:3; 1 ಥೆಸ. 4:7; ಇಬಿ್ರ.

*

1:17

1:18 ಕೀತರ್ 49:8; 130. 8; 1 ಕೊರಿ 6:20; ತೀತ. 2:14:

*

‡

1:12 ಅ. ಕೃ. 2:2-4:

1:13 1 ಪೇತ್ರ. 4:7; 1 ಥೆಸ. 5:6,8; 2 ತಿ

ಾಜ 11:44; 19:2:

‡

ಾಜ 22:20; ಇಬಿ್ರ. 9:14:

ೕ ಾ 1:7:

‡

ದಲೇ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ ಾಗಿದು್ದ ಈ

§

ಾಕೋಬ. 2:1:
1:19 ವಿ

ೕ

1:19 ಅ. ಕೃ. 20:28; ಎಫೆ 1:7; 1

1 ಪೇತ್ರ ನು 1:21
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§ಅಂತ್ಯ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ ಾಗಿ *ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾದನು.
†ಆತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
‡
ಎಬಿ್ಬ ಸಿ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಲಿ್ಲ ನೀವು ಆತನ ಮೂಲಕ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟ ವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ.
ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯೂ ನಿರೀ ಯೂ
ದೇವರಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ.
22
ನೀವು
ಸತೊ್ಯ ೕಪದೇಶಕೆ್ಕ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದ
ನಿಮ್ಮ
ಆತ್ಮ ಗಳನು್ನ
§ನಿಷ ್ಕಪಟ ಾದ
ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ
ಸಹೋದರ
21

ಪಿ್ರ ೕತಿಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರತಕ್ಕದು್ದ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರು ಶುದ್ಧಹ ೃ ದಯದಿಂದಲೂ,
ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿರಿ. 23 ಏಕೆಂದರೆ *ನೀವು ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟರುವಂಥದು್ದ
† ಾಶ ಾಗುವ ‡ ಾಕ್ಯ ದಿಂದದ್ದಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಾಶ ಾಗದಂಥ § ಾಕ್ಯ ದಿಂದಲೇ.
ಅದು *ಸ ಾ ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ದ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಯಿತು.
ಪವಿತ್ರ ಗ ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ:
†“ನರಜಾತಿಯೆ ಾ್ಲ ಹುಲಿ್ಲ ನ ಾಗಿದೆ.
ಅದರ ಮಹಿಮೆಯೆ ಾ್ಲ ಹುಲಿ್ಲ ನ ಹೂವಿನಂತಿದೆ.
ಹುಲು್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಅದರ ಹೂವು ಉದುರಿ ಹೋಗುವುದು.
25 ಆದರೆ ‡ಕತರ್ನ
ಾತೋ ಸ ಾ ಾಲವೂ ಇರುವುದು.”
ಆ ಾತು ಾವುದೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಾರಲ್ಪಟ್ಟ §ಸು ಾ ಾರ್ ಾಕ್ಯ ವೇ.

24

ಏಕೆಂದರೆ

2
ಪವಿತ್ರ ಜ ಾಂಗ ಮತು್ತ ಸಜೀವ ಕಲು್ಲ
1 ಆದ ಾರಣ *ಎ ಾ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನವನೂ್ನ, ಎ ಾ್ಲ ವಂಚನೆಯನೂ್ನ, ಕಪಟವನೂ್ನ,
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚ್ಚನೂ್ನ, ಎ ಾ್ಲ ತರದ ದೂಷಣೆಯನು್ನ ವಿಸಜಿರ್ಸಿರಿ. 2 †ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದ
ಶಿಶುಗಳಂತೆ ‡ನೀವು ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವೆಂಬ ಶುದ್ಧ ಾದ ಆತಿ್ಮೕಕ ಾಲನು್ನ ಬಯಸಿರಿ.
ಆದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವಿರಿ. § 3 ಏಕೆಂದರೆ ಕತರ್ನು ದ ಾಪರನೆಂದು
ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿ ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ. 4 ನೀವು ಜೀವವುಳ್ಳ ಕ ಾ್ಲಗಿರು ಾತನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ. *ಆ ಕಲ್ಲ ನು್ನ ಜನರು ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು ಆದರೆ ಅದು ದೇವರಿಂದ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟದು ಮತು್ತ ಆತನಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದದು್ದ ಆಗಿದೆ. 5 †ನೀವು ಸಹ
ಜೀವವುಳ್ಳ ಕಲು್ಲಗ ಾಗಿದು್ದ ‡ಆತಿ್ಮೕಕ ಾದ ಮಂದಿರ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡು ಾ್ತ
ಇದಿ್ದೕರಿ. ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ §ಸಮಪರ್ಕ ಾದ *ಆತಿ್ಮೕಕ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ †ಪವಿತ್ರ
§

1:20 ಇಬಿ್ರ. 1:2:

*

ಅ. ಕೃ. 3:13; ಇಬಿ್ರ. 2:9:
1:18:

†

1:23

1:20 ರೋ

§

ಾಜಕ ವಗರ್ದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಾ. 16:26:

‡

ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಬೀಜ ಎಂದು ಬರೆದದೆ.
ಮ ಾ್ತ 24:35:

†

§

1:25 ಯೆ ಾ 40. 9:

2:2 ಮ ಾ್ತ 18:3; 19:14;

5:12, 13

ಇಬಿ್ರ. 3:4, 6:

§

2:5 ರೋ

*

1:23

*

ಾ. 10:9:
ೕ ಾ 3:3;

1:23 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಬೀಜ ಎಂದು ಬರೆದದೆ.

*

1:23 ಇಬಿ್ರ. 4:12:

*

†

1:24 ಯೆ ಾ 40. 6-8

2:1 ಎಫೆ 4:22, 25, 31; ಕೊಲೊ 3:8;

2:4 ವ. 7:

ಾ. 15:16; ಫಿಲಿ. 4:18:

‡

1:21

ಾಕೋಬ.

§
‡

1:23
1:25

ಾಕೋಬ 1:21:

‡ 2:2 1 ಕೊರಿ 3:2; ಇಬಿ್ರ.
† 2:5 ಎಫೆ 2:20-22; 1 ಕೊರಿ 3:9: ‡ 2:5
* 2:5 ಯೆ ಾ 56:7; ಮ ಾ. 1:11; ರೋ ಾ.

ಾಕರ್ 10:15; ಲೂಕ 18:17; 1 ಕೊರಿ 14:20:

2:2 ಕೀತರ್ 34:8:

§

1:21 ಅ. ಕೃ. 2:24; ರೋ

ಾ. 12:9; ಇಬಿ್ರ. 13:1:

1:22 ರೋ

ೕ ಾ 1:13:

†

1 ಪೇತ್ರ ನು 2:6
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6 ‡“ಇಗೋ, ಚೀ

ೕನಿನಲಿ್ಲ ಮೂಲೆಗಲ್ಲ ನು್ನ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಅದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟದೂ್ದ ಮತು್ತ ಅತ್ಯ ಮೂಲ್ಯ ಾದದೂ್ದ.
§ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವವನು ಅವ ಾನಪಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ”
ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. 7 ಆದ್ದರಿಂದ ನಂಬುವವ ಾದ ನಿಮಗೇ ಈ ಕಲು್ಲ
ಅತ್ಯ ಮೂಲ್ಯ ಾದುದು. ಆದರೆ ನಂಬದೆಯಿರುವವರಿಗೆ,
*“ಮನೆಕಟು್ಟ ವವರು ಬೇಡವೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ
ಮುಖ್ಯ ಾದ ಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಯಿತು”

8 †ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರ ಗ ್ರ ಂಥದಲಿ್ಲ ಇನೊ್ನಂದೆಡೆ ಬರೆದಿರುವುದೇನಂದರೆ,

“ಅದು ಜನರು ಎಡವುವ ಕಲು್ಲ
ಮುಗ್ಗರಿಸುವ ಬಂಡೆ.”
ಅವರು ದೇವರ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಅವಿಧೇಯ ಾದ್ದರಿಂದ ಎಡವಿ ಬೀಳು ಾ್ತರೆ. ‡ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೇ
ಅವರನು್ನ ನೇಮಿಸ ಾಗಿದೆ.
9 §ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕತ್ತಲೆ
ಳಗಿನಿಂದ *ತನ್ನ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಕರೆ ಾತನ
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಪ್ರ ಚಾರ ಾಡುವವ ಾಗುವಂತೆ † ನೀವು ದೇವರಿಂದ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಜ ಾಂಗವೂ, ‡ ಾಜವಂಶಸ್ಥ ಾದ § ಾಜಕರೂ, *ಪರಿಶುದ್ಧ

10 ‡
ಜ ಾಂಗವೂ, †ದೇವರ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರೂ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ದಲು ನೀವು
ಪ್ರ ಜೆ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಾದರೂ ದೇವರ ಸ್ವಕೀಯಪ್ರ ಜೆ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ದಲು
ನೀವು ಕರುಣೆ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಾದರೂ ಕರುಣೆ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

ದೇವರ ಾಸರು
§ಪ್ರ ಾಸಿಗಳು ಮತು್ತ ಪರದೇಶಸ್ಥರು ಆಗಿರುವ ನೀವು *ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ
ಾಡುವ † ಾರೀರಿಕ ದು ಾಶೆಗಳಿಗೆ ದೂರ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
11 ಪಿ್ರ ಯರೇ,

ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 12 ‡ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯು ಅನ್ಯ ಜನರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ೕಗ್ಯ ಾಗಿರಲಿ, ಆಗ ಅವರು
ಾವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕುರಿ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಕೆಟ್ಟ ವರೆಂದು ನಿಂದಿಸು ಾ್ತರೋ ಆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೇ §ನಿಮ್ಮ ಸತಿ್ಕ ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ

ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡು *ಆತನ ಬರೋಣದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು.
13 †ಮನುಷ ್ಯರು ನೇಮಿಸಿರುವ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಅಧಿ ಾರಕೂ್ಕ ಕತರ್ನ ನಿಮಿತ್ತ
ನೀವು ಅಧೀನ ಾಗಿರಿ.
ಸ ಾರ್ಧಿ ಾರಿ ಾಗಿರುವ ಅರಸನಿ ಾಗಲಿ 14 ಅಥ ಾ
ಅರಸನಿಂದ ‡ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯುಳ್ಳವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಒಳೆ್ಳ ನಡತೆಯುಳ್ಳವರನು್ನ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಪಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ ್ಟಂಥ
ಅಧಿಪತಿಗಳಿ ಾಗಲಿ
ನೀವು
‡
†

2:6 ಯೆ ಾ 28:16:
2:8 ಯೆ ಾ 8:14; ರೋ

ಅ. ಕೃ. 26:18:
5:10:

§

*

§

2:6 ರೋ

ಾ. 9:33:

‡

2:9 ಕೀತರ್ 36:9:

2:9 ಯೆ ಾ 61:6; 66:21:

43:21; ಮ ಾ. 3:17; ತೀತ. 2:14:
ಾಜ 25:23:

*

2:11

‡

2:8 ರೋ

† 2:9 ಧ
* 2:9 ಧ

2:7 ಕೀತರ್ 118:22; ಅ. ಕೃ. 4:11:

§
‡ 2:9 ವಿ
† 2:9 ವಿ

ಾ. 9:22; ಯೂದ. 4:
ೕರ್ 10:15:
ೕರ್ 7:6:

2:10 ಹೋಶೇ. 1:6, 9, 10; 2:23; ರೋ

†

ಾಕೋಬ 4:1:

ಪೇತ್ರ. 3:16; ಫಿಲಿ. 2:15; ತೀತ. 2:8:

*

ಾ. 9:33; 10:11

§

ಅಥ ಾ, ದೇವರ ದಶರ್ನಕೊಡುವ ದಿನದಲಿ್ಲ.

2:11 ರೋ

2:9 ಯೆ ಾ 42:16;

ೕ 19:6; ಪ್ರಕ 1:6;

ೕ 19:5, 6; ಯೆ ಾ

ಾ. 9:25:

ಾ. 13:14; ಗ ಾ. 5:24:

2:12 ಮ ಾ್ತ 5:16; 2 ಕೊರಿ 9:13; ಗ ಾ. 1:24:

†

2:13 ರೋ

ಾ. 13:1; ತೀತ. 3:1:

‡

‡

§

2:11

2:12 1

*

2:12

2:14 ರೋ

ಾ.

1 ಪೇತ್ರ ನು 2:15
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15

ಅಧೀನ ಾಗಿರಿ.
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ
ಾತ ಾಡುವ ಮೂಢ ಜನರ ಾಯನು್ನ
§ನೀವು ಒಳೆ್ಳ ನಡತೆಯಿಂದ ಮುಚಿ್ಚ ಸಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ. 16 *ಸ್ವತಂತ್ರರಂತೆ
ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಮರೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯ ವನು್ನ
ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ, ಆದರೆ †ನೀವು ದೇವರ
ಾಸರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
17 ‡ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಸ ಾ್ಮ ನಿಸಿರಿ. §ಸಹೋದರರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿರಿ. *ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಿರಿ.
ಅರಸನನು್ನ ೌರವಿಸಿರಿ.
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಶ್ರ ಮೆಗಳ ಆದಶರ್
†ಸೇವಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಯಜ ಾನರಿಗೆ ಪೂಣರ್ ೌರವದಿಂದ ಅಧೀನ ಾಗಿರಿ.
ಒಳೆ್ಳಯವರೂ ಾತಿ್ವಕರೂ ಆಗಿರುವವರಿಗೆ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ವಕ್ರ ಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವರಿಗೂ
19
‡
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ.
ಒಬ್ಬ ನು ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ಾಧೆಪಡುವವ ಾಗಿದು್ದ ದೇವರು
18

ನೋಡು ಾ್ತನೆಂದು ಅರಿತು ಆ ಕಷ್ಟ ವನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಾ್ಲಘ್ಯ ಾಗಿದೆ.
20 ತಪು ್ಪ ಾಡಿ ಗುದು್ದ ತಿನು್ನವುದರಲಿ್ಲ ನೀವು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದರಿಂದೇನು ಕೀತಿರ್?
§ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡಿ ಾಧೆಪಡುವುದರಲಿ್ಲ ನೀವು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು
ದೇವರ ಮುಂದೆ ಾ್ಲಘ್ಯ ಾಗಿದೆ. 21 *ಇದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ನೀವು ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದಿ್ದೕರಿ.
ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಸಹ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
ಾಧೆಯನ್ನ ನುಭವಿಸಿ †ನೀವು ಆತನ ಹೆಜೆ್ಜಯ
ಜಾಡಿಲಿ್ಲ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು
ಾದರಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಹೋದನು. 22 ‡ಆತನು

ಾಪವನೂ್ನ
ಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆತನ
ಾಯಲಿ್ಲ
ಾವ ವಂಚನೆಯೂ
23 §ಬಯು್ಯ ವವರನು್ನ ಆತನು ಪ್ರ ತಿ
ಾಗಿ ಬಯ್ಯಲಿಲ್ಲ, ಆತನು
ಾಧೆಯನ್ನ ನುಭವಿಸಿ ಾಗ
ಾರನೂ್ನ ಬೆದರಿಸದೆ, * ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ತೀಪುರ್
ಾಡು ಾತನಿಗೆ ತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು. 24 † ಾವು ಾಪದ ಾಲಿಗೆ
ಸತು್ತ ‡ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ §ಆತನು ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಾನೇ ತನ್ನ
ದೇಹದಲಿ್ಲ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಏರಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. *ಆತನ
ಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು. 25 †ನೀವು ಾರಿತಪಿ್ಪದ ಕುರಿಗಳಂತೆ
ಇದ್ದವರು. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ‡ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಗಳ ಕುರುಬನೂ ಾಲಕನೂ
ಾವ
ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.

ಆಗಿರು ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ.
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ಾಗಿ ಪತಿ್ನಯರೇ, *ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯರಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿರಿ. ಅವರಲಿ್ಲ
ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ನಿಮರ್ಲ ಾಗಿಯೂ,
ೌರವದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ಅವರು ನೋಡಿ † ಾಕೊ್ಯೕಪದೇಶವಿಲ್ಲದೆ
ತಮ್ಮ ಪತಿ್ನಯ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯ ನಡತೆಗಳಿಂದಲೇ ಸ ಾ್ಮ ಗರ್ಕೆ್ಕ ಬಂ ಾರು. 3 ‡ಜಡೆ
1-2

ಅದೇ ರೀತಿ
ಕೆಲವರು ದೇವರ

ಹೆಣೆದುಕೊಳು್ಳವುದೂ, ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವುದೂ, ಬೆಲೆ ಾಳುವ
ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೂ ಈ
ದ ಾದ ಹೊರಗಣ ಶೃಂ ಾರವೇ ನಿಮ್ಮ
ಅಲಂ ಾರ ಾಗಿರ ಾರದು. 4 ಆದರೆ ದೇವರ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದದೂ್ದ
ಮತು್ತ ಾಶ್ವತ ಾದದೂ್ದ ಆಗಿರುವ § ಾತಿ್ವಕತೆ ಮತು್ತ ಾಂತಮನಸು್ಸ ಎಂಬ
5 ಪೂವರ್
ಆಂತಯರ್ದ ಭೂಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಅಲಂ ಾರ ಾಗಿರಲಿ.
ಾಲದಲಿ್ಲ
ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿರೀ ಯನಿ್ನಟಿ ್ಟದ್ದ ಭಕೆ್ತಯ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರೂ ಸಹ ಹೀಗೆಯೇ ತಮ್ಮ ನು್ನ
ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ *ಅಧೀನ ಾಗಿದ್ದರು.
6 ಾರಳು
ಾಗೆಯೇ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದ †ಅವನನು್ನ ಯಜ ಾನ
ಎಂದು ಕರೆದಳು.
ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತ ‡ ಾವ ಭೀತಿಗೂ

ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀವು ಆಕೆಯ ಕುವರಿಯರೇ ಆಗುವಿರಿ.
7 §ಅದೇ ರೀತಿ
ಾಗಿ ಪತಿಯರೇ, ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ನಿಮ್ಮ ಗಿಂತ ಬಲಹೀನಳೆಂಬುದನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಪತಿ್ನಯರ ಸಂಗಡ ವಿವೇಕದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಅವರು
ನಿತ್ಯ ಜೀವ ವರಕೆ್ಕ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವರಿಗೆ ೌರವವನು್ನ
ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ. ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀತಿ ಾಗಿ ಾಧೆಯನ್ನ ನುಭವಿಸುವುದು
*ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏಕಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ, ಪರಸ್ಪರ ಅನುಕಂಪವುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ,
†ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿರಿ, ‡ಕರುಣೆಯೂ, §ದೀನ ಾವವೂ
ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ. 9 *ಅಪ ಾರಕೆ್ಕ ಅಪ ಾರವನು್ನ, ನಿಂದೆಗೆ ನಿಂದೆಯನು್ನ
ಾಡದೇ
†ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರಿ.
‡ಇದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆದಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ.
ಹೀಗೆ
ಾಡುವು ಾದರೆ ನೀವು ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಾಧ್ಯ ಾಗಿ ಹೊಂದುವಿರಿ. 10 ಏಕೆಂದರೆ
ಪವಿತ್ರ ಗ ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ,
§“ಜೀವವನು್ನ ಬಯಸು ಾ್ತ
ಸುದಿನಗಳನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಾದಿರು ಾತನು
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನುಡಿಯದಂತೆ
ತನ್ನ
ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ವಂಚನೆಯ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡದಂತೆ ತುಟಿಗಳನು್ನ
ಬಿಗಿಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.
11 ಅವನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಒಳೆ್ಳದನು್ನ
ಾಡಲಿ.
8 ಕಡೆಗೆ
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ಾ ಾನವನು್ನ

ಾರೈ ಸಿ ಅದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಪ್ರ ಯತ್ನಪಡಲಿ.
ಸು ಾ್ತನೆ
ಮತು್ತ ಆತನು ಅವರ ವಿ ಾಪನೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು ಾ್ತನೆ.
ಆದರೆ ಕೆಡುಕರಿಗೋ ಕತರ್ನು ವಿಮುಖ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.”
13 ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ
ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಡು
14
ಾಡುವವರು
ಾರಿ ಾ್ದರೆ?
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು *ನೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವೇ
†
ಾಧೆಪಟ್ಟರೆ ನೀವು ಧನ್ಯರೇ. ಅವರ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ‡ಕಳವಳಪಡಬೇಡಿರಿ.
15 ಆದರೆ §ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಕತರ್ನೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
12 ಏಕೆಂದರೆ ಕತರ್ನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕಟಾ

ನಿರೀ ಗೆ ಆ ಾರವೆನೆಂದು ಕೇಳುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ *ಉತ್ತರ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಾ ಾಗಲೂ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ. ಆದರೆ ಅದನು್ನ ಾತಿ್ವಕತ್ವದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ೌರವದಿಂದಲೂ ಹೇಳಿರಿ.
16 †ಒಳೆ್ಳಯ ಮನ ಾ್ಸ ಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ ‡ಆಗ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ §ಒಳೆ್ಳಯ

ನಡತೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡುವವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನಿಂದಿಸುವುದಕೆ್ಕ
17 ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ
ಾಚಿಕೆಪಡುವರು.
ಾಧೆಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಒಳೆ್ಳ ನಡತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೇ ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರ ಾರ
ಾಧೆಪಡುವುದು
18
ಉತ್ತಮ.
ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಸಹ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದು್ದ ಅನೀತಿವಂತರಿಗೋಸ್ಕರ
ಾ್ರ ಣ ಕೊಟು್ಟ *ನಮ್ಮ ನು್ನ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ †ಒಂದೇ ಾರಿ
ಾಪನಿ ಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ‡ ಾಧೆಪಟು್ಟ ಸತ್ತನು. §ಆತನು ಶರೀರಸಂಬಂಧ ಾಗಿ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ, ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬದುಕುವವ ಾದನು. 19 *ಇದಲ್ಲದೆ
ಆತನು ಆತ್ಮರೂಪ ಾಗಿ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಆತ್ಮ ಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾರಿದನು. 20 ಅಂದರೆ ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ †ನೋಹನು ಾವೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತರಲು
‡ದೇವರು ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯಿಂದ ಾದಿ ಾ್ದಗ ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರು.
ಆ ಾವೆ
ಳಗೆ ಸೇರಿದ §ಎಂಟು ಜನರು ಾತ್ರ ನೀರಿನೊಳಗಿನಿಂದ ರ ಸಲ್ಪಟ ್ಟರು.
21 ಆ ನೀರಿಗೆ ಅನುರೂಪ ಾದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನವು *ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಪುನರು ಾ್ಥನದ
ಮೂಲಕ †ಈಗ ನಮ್ಮ ನು್ನ ರ ಸುತ್ತದೆ. ಅದು ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಕೊಳೆಯನು್ನ
ಹೊಗ ಾಡಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ.
ಆದರೆ ‡ಒಳೆ್ಳಯ ಮನ ಾ್ಸ ಬೇಕೆಂದು ದೇವರಿಗೆ
22 §ಆತನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ದೇವರ
ವಿ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂಥ ಾಗಿದೆ.
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ, *ದೇವದೂತರು, ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಮತು್ತ ಶಕಿ್ತಗಳೂ ಆತನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಗಿವೆ.
*
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‡ 3:18 1 ಪೇತ್ರ. 2:21; 4:1; ರೋ ಾ. 4:25: § 3:18 1 ಪೇತ್ರ. 4:1; ಕೊಲೊ

3:15 ಯೆ ಾ 8:13; 29:23:

*

‡

3:16 ಇಬಿ್ರ. 13:18:

3:19 ಅಥ ಾ, ಇದಲ್ಲದೆ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವ ಆತ್ಮ ಗಳು ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ನಂಬದೆ ಇ ಾ್ದಗ, ಅಂದರೆ ನೋಹನು

† 3:20 ಇಬಿ್ರ. 11:7: ‡ 3:20 ಆದಿ
* 3:21 1 ಪೇತ್ರ. 1:3. † 3:21 ಾಕರ್
‡ 3:21 ಅಥ ಾ. ಒಳೆ್ಳಯ ಮನ ಾ್ಸ ಯಿಂದ.

ಾದಿ ಾ್ದಗ ಆತನು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಾಗಿಯೇ ಅವುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ.
6:3, 5, 13, 14:

§

3:20 ಆದಿ 7:1,7,23; 8:18.

16:16; ಅ. ಕೃ. 16:33; ರೋ

ಾ. 6:3-6; ತೀತ. 3:5.
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4

ಪರಿವತರ್ನೆಗೊಂಡ ಜೀವಿತಗಳು
ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಶರೀರದಲಿ್ಲ ಾಧೆಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಹ †ಅದೇ
ಮನೋ ಾವವುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ಾಧೆಪಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ‡ಶರೀರದಲಿ್ಲ
2 ಆದ್ದರಿಂದ
ಾಧೆಪಟ್ಟವನು § ಾಪ
ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಉಳಿದಿರುವ ತನ್ನ ಜೀವ ಾನ ಾಲದಲಿ್ಲ *ಇನೂ್ನ ಮನುಷ ್ಯರ ಅಭಿ ಾಷೆಗಳ ಪ್ರ ಾರ
1 *ಕಿ್ರ ಸ್ತನು

ಬದುಕದೆ †ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರ ಾರ ಬದುಕುವುದಕೆ್ಕ ‡ಪ್ರ ಯತ್ನ ಾಡುವನು. 3 ನೀವು
ಬಂಡುತನ, ದು ಾಶೆ, ಕುಡುಕತನ, ದುಂ ೌತಣ, ಮದ್ಯ ಾನ ಗೋಷಿ್ಠ, ಅಸಹ್ಯ ಾದ
ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆ, ಈ
ದ ಾದವುಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವುದರಲಿ್ಲಯೂ §ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ

ಾಡುವುದರಲಿ್ಲಯೂ * ಾಲಕಳೆದದು್ದ ಾಕು. 4 ಅವರು
ಾಡುವ ಅಪರಿಮಿತ ಾದ †ಪಟಿಂಗತನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಸೇರದೆ ಇದ್ದದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವರು
5 ಅವರು §ಬದುಕಿರುವವರಿಗೂ
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ‡ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ದೂಷಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಸತ್ತವರಿಗೂ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರು ಾತನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು.
6 ಸತಿ್ತರುವವರು ಮನುಷ ್ಯ ಜಾತಿಗೆ ಬರುವ ಮರಣವೆಂಬ ತೀಪರ್ನು್ನ ಶರೀರಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ
ಹೊಂದಿದರು. *ಅವರು ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ದೇವರಂತೆ ಜೀವಿಸಲೆಂದು †ಅವರಿಗೂ
ಇಷ್ಟ ಾದ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ

ಸು ಾತೆರ್ಯು ತಿಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

ದೇವರ ವರಗಳ ಒಳೆ್ಳಯ ನಿ ಾರ್ಹಕನು
ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಜಿತೇಂದಿ್ರ ಯ ಾಗಿಯೂ
§
ಾ ಾಗಲೂ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವಂತೆ *ಸ್ವ ಸ್ಥಚಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ಇರಿ.

7 ‡ಎಲ್ಲವುಗಳ ಅಂತ್ಯ ವು ಹತಿ್ತರ

ದಲು ನಿಮ್ಮ ನಿ ್ಮಳಗೆ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾದ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿರಲಿ. †ಪಿ್ರ ೕತಿಯು
9 ಗುಣಗುಟ್ಟದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ‡ಅತಿಥಿ
ಬಹು
ಾಪಗಳನು್ನ ಮುಚು್ಚತ್ತದೆ.
10
ಸ ಾ್ಕರ
ಾಡಿರಿ.
ನೀವೆಲ್ಲರು ದೇವರ ವಿವಿಧ ವರಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
§ಒಳೆ್ಳಯ ನಿ ಾರ್ಹಕ ಾಗಿದು್ದ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು * ಾನು ಹೊಂದಿದ ಕೃ ಾವರವನು್ನ
11 ಒಬ್ಬ ನು ಬೋಧಿಸುವವ ಾದರೆ
ಎಲ್ಲರ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಉಪ
ೕಗಿಸಕೊಳ್ಳಲಿ.
†ದೈ ೕಕಿ್ತಗಳನು್ನ ನುಡಿಯುವವ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸಲಿ.
ಒಬ್ಬ ನು ಸೇವೆ
ಾಡುವವ ಾದರೆ
ದೇವರು
ಕೊಡುವ
ಶಕಿ್ತಗನುಗುಣ ಾಗಿ
ಾಡಲಿ.
ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ ‡ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಉಂಟಾಗುವುದು.
§ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೆ *ಅಧಿಪತ್ಯ ವೂ ಮತು್ತ ಘನವೂ ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ
8

*

ಟ್ಟ

†

4:1 1 ಪೇತ್ರ. 3:18:

3:3, 5:
ರೋ

§

4:1 ಫಿಲಿ. 2:5; ಎಫೆ 6:13:

4:1 2 ಪೇತ್ರ. 2:14

‡

ಾ. 6:11:

4:5; 1 ಕೊರಿ 12:2:

‡

4:1 ರೋ

ಾ. 6:2,7; ಗ ಾ. 5:24; ಕೊಲೊ

4:2 1 ಪೇತ್ರ. 1:14; ತೀತ. 2:12; 1

ಾ. 6:14; 14:7; 2 ಕೊರಿ 5:15:

4:3 ಯೆಹೆ. 45:9; ಅ. ಕೃ. 17:30.

†

§

ೕ ಾ 2:16.

†

4:2

4:3 ಎಫೆ 4:17-19; 1 ಥೆಸ.

4:4 ಎಫೆ 5:18:

‡

4:4 1 ಪೇತ್ರ.

* 4:6 ಅಥ ಾ, ಶರೀರವನು್ನ
‡
§
ಬಿಟ್ಟವ ಾಗಿ.
4:6 1 ಪೇತ್ರ. 3:19:
4:7
ಾಕೋಬ 5:8:
4:7 ಮ ಾ್ತ 26:41; ಲೂಕ
21:36: * 4:7 1 ಪೇತ್ರ. 1:13: † 4:8 1 ಕೊರಿ 13:5, 6; ಾ. 10:12; 17:9: ‡ 4:9 ಇಬಿ್ರ. 13:2;
1 ತಿ . 3:2; ತೀತ. 1:8: § 4:10 ಲೂಕ 12:42; 1 ಕೊರಿ 4:1, 2; ತೀತ. 1:7: * 4:10 ರೋ ಾ.
2:12; 3:16:

§
†

4:2 ರೋ

*

*

4:5 ಅ. ಕೃ. 10:42; 2 ಕೊರಿ 5:10;

ಾಕೋಬ 5:9:
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ಇರುವವು ಆಮೆನ್.

ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಾಗಿ ಾಧೆಯನ್ನ ನುಭವಿಸುವುದು

ಪಿ್ರ ಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ †ಅಗಿ್ನ ಪರೀ ಬರು ಾಗ ನೀವು
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಬೇಡಿರಿ. ವಿಪರೀತ ಾದ ಸಂಗತಿ ಸಂಭವಿಸಿತೆಂದು
ೕಚಿಸಬೇಡಿರಿ.
13 ಆದರೆ ‡ನೀವು ಎಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಾಧೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿದಿ್ದೕರೋ ಅಷ್ಟರ
ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ §ಆತನ ಮಹಿಮೆಯ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ನೀವು ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳವಿರಿ 14 *ನೀವು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ
ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿ ಾದರೆ ಧನ್ಯರು. †ಮಹಿಮೆಯ ಆತ್ಮ ಾಗಿರುವ ದೇವ ಾತ್ಮ ನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
12

ನೆಲೆಗೊಂಡಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ. 15 ‡ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾವ ಾದರು ಕೊಲೆ ಾರನು, ಕಳ್ಳನು, ದುಷ್ಟ ನು,
ಪರರ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ §ತಲೆ ಾಕುವವನು ಆಗಿದು್ದ ಶಿ ಾ ಾತ್ರ ಾಗ ಾರದು. 16 ಆದರೆ
*ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಾಗಿ ಾಧೆಪಟ್ಟರೆ ಅವನು ಾಚಿಕೆ ಪಡದೆ ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ದೇವರನು್ನ
ಘನಪಡಿಸಲಿ.
17
†ಆ ವಿಚಾರಣೆಯು ದೇವರ
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ.
‡
ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಾ್ರರಂಭ ಾಗಿದೆಯ ಾ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ರರಂಭ ಾಗುವು ಾದರೆ,
ದೇವರ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ನಂಬಲೊಲ್ಲದವರ
ಅಂತ್ಯ
ಹೇಗಿರಬಹುದು?
18 §ನೀತಿವಂತನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದು ಕಷ್ಟ ಾದರೆ, ಭಕಿ್ತಹೀನನೂ ಮತು್ತ
ಾಪಿಷ್ಠನೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದು ಹೇಗೆ? 19 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ
ಾಧೆಪಡುವವರು ಒಳೆ್ಳದನು್ನ ಾಡುವವ ಾಗಿದು್ದ *ತಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಗಳನು್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ
ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಕತರ್ನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಲಿ.

5

ದೇವರ ಮಂದೆಯ
ೕಷಣೆ
1 ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರೇ, *
ತೆಹಿರಿಯವ ಾದ ಾನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಾಧೆಗಳನು್ನ †ಕಣಾ್ಣರೆ
ಕಂಡವನೂ, ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗುವ ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರನೂ ಆಗಿದು್ದ
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಿಸಿ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, 2 ‡ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲರುವ
§ಬಲವಂತದಿಂದಲ್ಲ ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ
ದೇವರ ಮಂದೆಯನು್ನ ಾಯಿರಿ.
*
ಇಷ್ಟಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ,
ನೀಚ ಾದ ದ್ರ ಾ್ಯ ಶೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧ ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದಲೇ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ
†

4:12 1 ಪೇತ್ರ. 1:7:

ರೋ

‡

‡

ನಿಮ್ಮ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವವರ ಮೇಲೆ

4:13 ಫಿಲಿ. 3:10, 11; ಅ. ಕೃ. 5:41:

ಾ. 8:17, 18; ಯೂದ. 24:

ಯೆ ಾ 11:2:

3

ಾಡಿರಿ.

*

4:14 ಮ ಾ್ತ 5:11;

4:15 1 ಪೇತ್ರ. 2:19, 20; 3:14, 17:

§

4:13 1 ಪೇತ್ರ. 1:5-7; 5:1;

ೕ ಾ 15:21; ಇಬಿ್ರ. 11:26:

§

ರೋ

ಾ. 2:9:

23:46; 2 ತಿ

‡

4:17 ಲೂಕ 23:31:

. 1:12:

*

5:1 2

§

ೕ ಾ 1. 3

†

ಾ. 11:31:

ೕ ಾ 1.

†

*

21:16; ಅ. ಕೃ. 20:28; ಪ್ರಕ 7:17:
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*
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*
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†ದೊರೆತನ ಾಡುವವರಂತೆ
‡ಮಂದೆಗೆ
ನಡೆಯದೆ
ಾದರಿ ಾಗಿಯೇ
ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 4 §ಪ್ರ ಾನ ಕುರುಬನು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗು ಾಗ ನೀವು *ಎಂದಿಗೂ
ಾಡದ ಮಹಿಮೆಯ †ಕಿರೀಟವನು್ನ ಹೊಂದುವಿರಿ.
5

ೌವನಸ್ಥರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಾಗಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ
‡ದೀನಮನಸೆ್ಸಂಬ ವಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸೇವೆ
ಾಡಿರಿ.
§
ಏಕೆಂದರೆ “ ದೇವರು ಅಹಂ ಾರಿಗಳನು್ನ ವಿರೋಧಿಸು ಾ್ತನೆ. ದೀನರಿ ಾದರೋ

ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸು ಾ್ತನೆ.” 6 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರ ಬಲವುಳ್ಳ ಹಸ್ತದ
ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆತನು ತಕ್ಕ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತು್ತವನು.
7 *ನಿಮ್ಮ ಚಿಂ ಾ ಾರವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆತನ ಮೇಲೆ
ಾಕಿರಿ ಆತನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
8
†
‡
ಚಿಂತಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಸ್ವ ಸ್ಥಚಿತ್ತ ಾಗಿರಿ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ. §ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಾಗಿರುವ
ಸೈ ಾನನು *ಘಜಿರ್ಸುವ ಸಿಂಹದೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ
ಾರನು್ನ ನುಂಗಲಿ ಎಂದು
ಹುಡುಕು ಾ್ತ ತಿರು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 9 †ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃ ಢ ಾಗಿದು್ದ ‡ಅವನನು್ನ
§ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರೂ ಅಂಥ
ಎದುರಿಸಿರಿ.
ಾಧೆಗಳನೆ್ನೕ
ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 10 ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ತನ್ನ ನಿತ್ಯ
ಮಹಿಮೆಗೆ *ಕರೆದ ಕೃ ಾಪೂಣರ್ ಾದ ದೇವರು ಾನೇ, ನೀವು †ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾಧೆಪಟ್ಟ
ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಯ ಾಸಿ್ಥತಿಗೆ ತಂದು ‡ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸುವನು.
ಅಧಿಪತ್ಯ ವು ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿ. ಆಮೆನ್.

11

§ಆತನಿಗೆ

ಕಡೆ ವಂದನೆಗಳು
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಇದೇ ದೇವರ ನಿಜ ಾದ ಕೃ ಪೆ ಎಂದು ಾ
ಹೇಳುವುದಕೂ್ಕ ಾನು *ಸಂ ೕಪ ಾಗಿ ಬರೆದು, ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಸಹೋದರನೆಂದು
ಾನು ಎಣಿಸುವ ಸಿ ಾ್ವನನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಈ ನಿಜ ಾದ ಕೃ ಪೆಯಲಿ್ಲ
†ನಿಲಿ್ಲರಿ. 13 ದೇವರು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯು
ನಿಮಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ‡ ಾಕರ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ವಂದಿಸು ಾ್ತನೆ.
14 §ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರು ವಂದಿಸಿರಿ. ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ
*ಸ ಾ ಾನವುಂಟಾಗಲಿ.
12

†

5:3 ಯೆಹೆ. 34:4; ಮ ಾ್ತ 20:25;

1 ತಿ

†

§

. 4:12; ತೀತ. 2:7:

5:4 1 ಕೊರಿ 9:25;

*

‡

ಾಕರ್ 10:42; 2 ಕೊರಿ 1:24:

5:4 ಇಬಿ್ರ. 13:20:

ಾಕೋಬ 1:12:

‡

*

5:3 ಫಿಲಿ. 3:17; 2 ಥೆಸ. 3:9;

5:4 1 ಪೇತ್ರ. 1:4, 7; 4:13; 5:1, 10:

5:5 ಮ ಾ್ತ 20:26, 27;

†

ೕ ಾ 13:4, 5, 14:

§
‡

5:5

ಾಕೋಬ 4:6, 10:
5:7 ಕೀತರ್ 37:5; 55:22; ಮ ಾ್ತ 6:25:
5:8 1 ಪೇತ್ರ. 1:13:
5:8
ಮ ಾ್ತ 24:42; 25:13; 26:41; ಾಕರ್ 14:34-38; ಲೂಕ 12:37; 21:36; ಅ. ಕೃ. 20:31; 1 ಕೊರಿ 16:13;
1 ಥೆಸ. 5:6:

*

5:8 ಲೂಕ 22:31; ಎಫೆ 4:27; 6:11; 2 ಕೊರಿ 2:11; ಪ್ರಕ 12:9, 11.

5:8 ಕೀತರ್ 22:20:

ಥೆಸ. 3:3; 2 ತಿ
1:6:

‡

. 3:12:

†

5:9 ಕೊಲೊ 2:5:

*

†

5:9

‡

§

ಾಕೋಬ 4:7:

ಾ. 16:25; 1 ಥೆಸ. 3:2:

5:12 1 ಕೊರಿ 15:1:

5:14 ಎಫೆ 6:23:

‡

5:10 1 ಕೊರಿ 1:9; 1 ಥೆಸ. 2:12; 1 ತಿ

5:10 ಲೂಕ 22:32; ರೋ

ಇಬಿ್ರ. 13:22:

*

§

§

ೕಬ. 1:9-12:

5:9 ಅ. ಕೃ. 14:22; 1

. 6:12:

†

5:10 1 ಪೇತ್ರ.

5:11 1 ಪೇತ್ರ. 4:11:

5:13 ಅ. ಕೃ. 12:12:

§

5:14 ರೋ

*

5:12

ಾ. 16:16:

1 ಪೇತ್ರ ನು 5:14
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1 ಪೇತ್ರ ನು 5:14

2 ಪೇತ್ರ ನು

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
2 ಪೇತ್ರ 1:1 ರಲಿ್ಲ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ಪೇತ್ರ ನು ಎರಡನೆಯ ಪೇತ್ರ ನ
ಪತಿ್ರಕೆಯ ಗ್ರಂಥಕತರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ, 3:1 ರಲಿ್ಲ ಅವನು ಅದನು್ನ ಶು್ರ ತಪಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ,
ಯೇಸುವಿನ ರೂ ಾಂತರದ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷದಶಿರ್ಯೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ (1:16-18).
ಸ ಾನದೃ ಷಿ ್ಟಯ ಸು ಾತೆರ್ಗಳ ಪ್ರ ಾರ, ಪೇತ್ರ ನು ಯೇಸುವಿನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಮೂರು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು (ಇನಿ್ನಬ ್ಬರು
ಾರೆಂದರೆ
ಾಕೋಬನು
ಮತು್ತ
ೕ ಾನನು). ರಕ್ತ ಾ
ಾಗಿ ಾಯಲು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು
ತೋರುತ್ತದೆಂದು 2 ಪೇತ್ರ ನ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸು ಾ್ತನೆ (1:14);
ೕ ಾ 21:18-19 ರಲಿ್ಲ, ಪೇತ್ರ ನು ಾ ಾಗೃ ಹ ಾಸದ ಅವಧಿಯ ನಂತರ
ರಕ್ತ ಾ
ಾಗಿ ಾಯು ಾ್ತನೆಂದು ಯೇಸು ಮುಂತಿಳಿಸಿದನು.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 65-68 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
ಾ್ರ ಯಶಃ ಇದು ರೋ ಾಪುರದಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರಬಹುದು,
ಅ ಸ್ತಲನು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಕಳೆದನು.

ಾಕೆಂದರೆ

ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ದಲನೆಯ ಪೇತ್ರ ನ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಅದೇ ಾಚಕರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಆಸ್ಯ
ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಇದನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಕೆ್ರ ೖ ಸಿ್ತೕಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರ ಾನ ಅಂಶಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಲು (1:12-13,16-21)
ಮತು್ತ ಅ ಸ್ತಲಿಕ ಸಂಪ್ರ ಾಯವನು್ನ ದೃ ಢೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ (1:15) ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳ
ಭವಿಷ ್ಯ ದ ಪೀಳಿಗೆಗಳನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸಲು ಪೇತ್ರ ನು ಇದನು್ನ ಬರೆದನು,
ಪೇತ್ರ ನು ತನ್ನ ಸಮಯವು ಕೊಂಚ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ ದೇವರ ಜನರು ಅನೇಕ
ಅ ಾಯಗಳನು್ನ ಎದುರಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಪೇತ್ರ ನು ಇದನು್ನ
ಬರೆದನು (1:13-14; 2:1-3), ಕತರ್ನ ಶೀಘ್ರ ಬರೋಣವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂಥ ಸುಳು್ಳ
ಬೋಧಕರು ಬರುವುದರ ಕುರಿತು (3: 3-4) ತನ್ನ ಓದುಗರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಪೇತ್ರ ನು ಈ
ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದನು (2:1-22).
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಸುಳು್ಳ ಬೋಧಕರ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ವಂದನೆಗಳು — 1:1-2
2. ಕೆ್ರ ೖ ಸಿ್ತೕಯ ಸದು್ಗಣಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ — 1:3-11
3. ಪೇತ್ರ ನ ಸಂದೇಶದ ಉದೆ್ದೕಶ — 1:12-21
4. ಸುಳು್ಳ ಬೋಧಕರ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ — 2:1-22
5. ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಪುನ ಾಗಮನ — 3:1-16

2 ಪೇತ್ರ ನು 1:1

6. ಸ
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2 ಪೇತ್ರ ನು 1:11

ಾಪಿ್ತ — 3:17-18

ಪೀಠಿಕೆ
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಾಸನೂ ಅ ಸ್ತಲನೂ ಆಗಿರುವ ಸಿಮೆ
ೕನ ಪೇತ್ರ ನು
*ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮತು್ತ ರಕ್ಷಕ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ನೀತಿಯಿಂದ †ನಮ್ಮಂತೆಯೇ
ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ
ಬರೆಯುವುದೇನಂದರೆ,
2 ದೇವರನು್ನ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ, ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ
ಇರುವ ‡ಪರಿ ಾನದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ §ಕೃ ಪೆಯೂ, ಾಂತಿಯೂ ಹೆಚು್ಚಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ದೊರೆಯಲಿ.
1

ಭಕಿ್ತವ ೃ ದಿ್ಧಗೆ ಅನುಕೂಲ ಾದ ಪೆ್ರ ೕರಣೆಗಳು

ನಮ್ಮ ನು್ನ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ, ಗುಣಾತಿಶಯದಿಂದಲೂ *ಕರೆದ
ದೇವರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ಶಕಿ್ತಯು ನಮಗೆ ದೈ ವಿಕ ಪರಿ ಾನವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟರುವುದರ
ಮೂಲಕ
ಜೀವಕೂ್ಕ,
ಭಕಿ್ತಗೂ
ಬೇ ಾದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ
4 ನೀವು
ಾನ ಾಡ ಾಗಿದೆಯೆಂದು
ಾವು ಬಲೆ್ಲವು.
ಲೋಕದಲಿ್ಲ
†ದು ಾಶೆಯಿಂದುಂಟಾಗುವ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ದೂರ ಾಗಿ ‡ದೈ ವಸ್ವ ಾವದಲಿ್ಲ ಾಲನು್ನ
ಹೊಂದುವವ ಾಗಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ಮತು್ತ
ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 5 ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ
ನೀವು ಪೂಣಾರ್ಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಿಮಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಗೆ §ಸದು್ಗಣವನೂ್ನ, ಸದು್ಗಣಕೆ್ಕ
ಾನವನೂ್ನ, 6 ಾನಕೆ್ಕ *ದಮೆಯನೂ್ನ, ದಮೆಗೆ † ಾಳೆ್ಮಯನೂ್ನ, 7 ಾಳೆ್ಮ ಗೆ ಭಕಿ್ತಯನೂ್ನ,
3

ಭಕಿ್ತಗೆ ‡ಸಹೋದರ ಸೆ್ನೕಹವನೂ್ನ, ಸಹೋದರ ಸೆ್ನೕಹಕೆ್ಕ §ಪಿ್ರ ೕತಿಯನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿರಿ.
8 ಇವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದು್ದ ಬೆಳೆದು ಬಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಕುರಿ ಾದ
ಪರಿ ಾನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿರು ಾ್ಸಹಿಗಳೂ, *ನಿಷ್ಪ ್ರ
ೕಜಕರೂ ಆಗದಂತೆ ಾಡುತ್ತವೆ.
9 ಇವುಗಳಿಲ್ಲದವನು †ಕುರುಡ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ದೂರ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದು್ದ
ಾಪಗಳು ಪರಿ ಾರ ಾಗಿ ‡ ಾನು ಶುದ್ಧ ಾದದ್ದನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
10 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ, ದೇವರಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯುವಿಕೆಯನೂ್ನ, §ಆಯೆ್ಕಯನೂ್ನ
ದೃ ಢಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ *ಮತ್ತಷು್ಟ ಪ್ರ ಾಸಪಡಿರಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹೀಗೆ
ತನ್ನ ಹಿಂದಣ

ಾಡುವು ಾದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಎಡುವುದಿಲ್ಲ. 11 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕತರ್ನೂ,
ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವ †ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನ ನಿತ್ಯ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಾ ಾಳ ಾಗಿ ಪ್ರ ವೇಶವು
ದೊರೆಯುವುದು.
ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನು್ನ ಎದುರುನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ದೃ ಢ ಾದ
ಆ ಾರ ಉಂಟು
*

1:1 ರೋ

3:18.

ಾ. 3:21-26:

ೕ ಾ 173; ಫಿಲಿ. 3:8:

†

1:1 ರೋ

§

ಾ. 1:12; ತೀತ. 1:4:

1:2 1 ಪೇತ್ರ. 1:2; ಯೂದ. 2:

‡ 1:2 2 ಪೇತ್ರ. 1:3,8; 2:20;
* 1:3 1 ಥೆಸ. 2:12; 2 ಥೆಸ.

† 1:4 2 ಪೇತ್ರ. 2:18,20: ‡ 1:4 ಎಫೆ 4:24; ಇಬಿ್ರ. 12:10; 1
ೕ ಾ 3:2:
1:5 ಫಿಲಿ. 4:8: * 1:6 ಅ. ಕೃ. 24:25; ಗ ಾ. 5:22-23: † 1:6 ಇಬಿ್ರ. 10:36;
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ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿದವ ಾಗಿ ‡ನಿಮಗೆ ದೊರೆತಿರುವ
ಸತ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ §ನೆನಪಿಸಿಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಾನು
ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವೆನು. 13 ಾನು *ನನ್ನ ದೇಹವೆಂಬ ಗು ಾರದಲಿ್ಲರುವ
12

ತನಕ †ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಸಿ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವೆಂದೆಣಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
14 ಏಕೆಂದರೆ ‡ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರ
ಾನು §ಈ ಗು ಾರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವ ಾಲವು ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆಯೆಂದು
ಬಲೆ್ಲ ನು. 15 ನೀವು ನನ್ನ ಮರಣಾನಂತರ ಇವುಗಳನು್ನ
ಾ ಾಗಲೂ ಾಪಕ
16
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಆಸಕಿ್ತವಹಿಸುವೆನು. ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ, *ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನೂ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದರಲಿ್ಲ †ಚಮ ಾ್ಕರದಿಂದ
ಕಲಿ್ಪ ಸಿದ ‡ಕಟು್ಟಕಥೆಗಳನು್ನ ಾವು ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. §ಆತನ ಮಹತ್ತನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ
17 ಏಕೆಂದರೆ, *“ಈತನು
ಕಂಡವ ಾಗಿಯೇ ಅದನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದೆವು.
ಪಿ್ರ ಯ ಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮಗನು, ಈತನನು್ನ ಾನು ಮೆಚಿ್ಚದೆ್ದೕನೆ” ಎಂಬ ಾಣಿಯು
ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಉಂಟಾದದ್ದರಲಿ್ಲ ಆತನು ತಂದೆ ಾದ
ದೇವರಿಂದ ೌರವವನೂ್ನ, ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ಹೊಂದಿದನಲ್ಲವೇ. 18 ಾವು †ಪರಿಶುದ್ಧ
ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ಆ ಾಣಿಯನು್ನ
ಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆವು. 19 ಇದಲ್ಲದೆ ‡ಪ್ರ ಾದನ ಾಕ್ಯ ವು ನಮಗೆ ಬಹುದೃ ಢ ಾಗಿ
ದೊರೆತಿದೆ. ಆ ದಿನವು ಅರುಣೋದಯ ಾಗುವರೆಗೆ ಮತು್ತ §ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರ ವು
ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳಲಿ್ಲ ಮೂಡುವತನಕ *ಅದನು್ನ ಕತ್ತಲೆ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವ

ದೀಪವೆಂದೆಣಿಸಿ ಅದಕೆ್ಕ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳೆ್ಳಯದು. 20 ಾವ ಪ್ರ ಾದ ಾ ಾಕ್ಯ ವೂ
ಕೇವಲ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಸ್ವಬುದಿ್ಧಯಿಂದ ವಿವರಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿ
ದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 21 ಏಕೆಂದರೆ † ಾವ ಪ್ರ ಾದನೆಯೂ ಎಂದೂ ಮನುಷ ್ಯರ
ಚಿತ್ತದಿಂದ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯರು ‡ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಪೆ ್ರ ೕರಿತ ಾಗಿ ದೇವರಿಂದ
ಹೊಂದಿದ್ದನೆ ್ನೕ ಾತ ಾಡಿರುವುದು.

2

ದು ಾರ್ಗರ್ತನವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ (ಯೂದ 1-19)
ಆದರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರೊಂದಿಗೆ *ಸುಳು್ಳಪ ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಸಹ ಇದ್ದರು. ಅದೇ
ಪ್ರ ಾರ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ †ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು ಇರುವರು. ಅವರು ಾನಿಕರ ಾದ
ದುಬೋರ್ಧನೆಗಳನು್ನ ‡ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಒಳಗೆತರುವವರೂ §ತಮ್ಮ ನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ
1

‡

1:12 2

ೕ ಾ 2:

‡

ಪೇತ್ರ. 3:1:

†

1:14

1:16 1 ಕೊರಿ 1:17:
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*

§
‡
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1 ಪೇತ್ರ. 1:10:
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ಾಕೋಬ. 5:10:

† 1:21
* 2:1

2 ತಿ
ಧ

. 3:16:

‡

†

1:13 2
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ಒಡೆಯನನೂ್ನ ಕೂಡ *ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವವರೂ ಆಗಿದು್ದ ಫಕ್ಕನೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾಶನವನು್ನ
2 ಅವರ ದುಷ ್ಕಮರ್ಗಳ
ಬರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನೇಕರು
ಅನುಸರಿಸುವರು. †ಅವರ ನಿಮಿತ್ತ ಸತ್ಯ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ದೂಷಣೆ ಉಂಟಾಗುವುದು.
3 ಅವರು ‡ದ್ರ ಾ್ಯ ಶೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ §ಕಲಿ್ಪತ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಾ ಾಟ ಾಡಿ ಾಭವನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವರು.
ಧೀಘರ್ ಾಲದಿಂದ
*ಅಂಥವರಿಗಿರುವಂಥ ದಂಡನೆಯ ತೀಪುರ್ ತಪ್ಪದೆ ಬರುತಿ್ತರುವುದು. ಅವರಿಗೆ
ಬರುವ ಾಶವು ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 4 ಹೇಗೆಂದರೆ †ದೇವದೂತರು ಾಪ ಾಡಿ ಾಗ
ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಸುಮ್ಮ ನೆ ಬಿಡದೆ ನರಕಕೆ್ಕ ದೊಬಿ್ಬ ‡ ಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ
ಹೊಂದುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ §ಕತ್ತಲೆಯ ಕೂಪಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು.
5

ಆತನು ಭಕಿ್ತಹೀನ ಾದ ಪು ಾತನ ಲೋಕವನು್ನ ಸುಮ್ಮ ನೆ ಬಿಡದೆ ಅವರ
ಮೇಲೆ *ಜಲಪ್ರಳಯವನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಸುನೀತಿಯನು್ನ ಾರುತಿ್ತದ್ದ
†ನೋಹನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಇತರ ಏಳು ಜನರನು್ನ ಾತ್ರ ಉಳಿಸಿದನು.
6 ‡ಆತನು ಸೊದೋಮ್ ಗೊ
ೕರ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಬೂದಿ ಾಡಿ ಇನು್ನ
§
ಮೇಲೆ ಭಕಿ್ತಹೀನ ಾಗಿ ಬದುಕುವವರಿಗೆ ಬರುವ ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ದೃ ಾ್ಟಂತ ಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿದನು. 7 ಆದರೆ ದೇವರು ಆ
ದುಷ್ಟರ ಅನೈ ತಿಕ ನಡತೆಗೆ ನೊಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನೀತಿವಂತ ಾದ *ಲೋಟನನು್ನ
8

ಾ ಾಡಿದನು.

ಏಕೆಂದರೆ ಆ ನೀತಿವಂತನು ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಇದು್ದಕೊಂಡು
ಅವರ ಅ ಾ್ಯಯ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ ಕೇಳು ಾ್ತ ಅವುಗಳ ನಿಮಿತ್ತ †ದಿನೇ ದಿನೇ
ತನ್ನ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಾಗಿ ನೊಂದುಕೊಂಡನು. 9 ಕತರ್ನು ‡ಭಕ್ತರನು್ನ
ಕಷ್ಟ ಗಳಿಂದ ರ ಸುವುದಕೂ್ಕ ಅನೀತಿವಂತರನು್ನ ಶಿ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ

ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ
ಮುಖ್ಯ ಾಗಿ § ಾರೀರಿಕ

ದಿನದ ತನಕ ಇಡುವುದಕೂ್ಕ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಬಂಡುತನದ ದು ಾಶೆಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆದು *ಪ್ರ ಭುತ್ವವನು್ನ ತಿರ ಾ್ಕರ
ಾಡುವವರನು್ನ
ಹೀಗೆ ಶಿ ಸುವನು.
ಇವರು
ಾರಿಗೂ ಹೆದರದೇ ಸೆ್ವೕಚಾ್ಛಪರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
†ಮಹಿ ಾಪದವಿಯವರನು್ನ ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ ದೂಷಿಸುವರು. 11 ‡ದೇವದೂತರು
10

ಬಲದಲಿ್ಲಯೂ ಮಹತಿ್ತನಲಿ್ಲಯೂ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾಗಿದ್ದರೂ ಕತರ್ನ ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದೂಷಣೆಯನು್ನ, ನಿಂದೆಯನು್ನ ಹೇಳದಿರಲು, ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರು
ಮಹಿ ಾಪದವಿಗಳನು್ನ ದೂಷಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 12 § ಾ್ವ ಾವಿಕ ಾಗಿ
ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಾಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಹುಟಿ್ಟರುವ *ವಿವೇಕಶೂನ್ಯ ಾ್ರ ಣಿಗಳಂತಿರುವ
ಈ ದುಬೋರ್ಧಕರು ತಮಗೆ ತಿಳಿಯದವುಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ದೂಷಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
13 ತಮ್ಮ
ಇವರು ತಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ಾವೇ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಶ ಾಗುವರು.
*
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ಮ ಾ್ತ 25:41:

†
†

†

§

2:3 ಧ

2:4 ಪ್ರಕ 20:2,3,10:
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†ದುಂದು ಾರಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಇವರು ‡ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ

ಾದ ದುಷ್ಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವರು.

ಹಗಲನು್ನ ಕಳೆಯುವುದೇ ಸುಖವೆಂದೆಣಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಔತಣ
ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ವಂಚಕ ಾಗಿದು್ದ §ಉಂಡು ಕುಡಿದು ಕಳಂಕಕೂ್ಕ,
14 ಇವರು ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಣಿಯನು್ನ ಕಂಡು
ಅವ ಾನಕೂ್ಕ ಾರಣ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
*
ಆನಂದಿಸುವವರೂ,
ಾಪವನು್ನ ಕಂಡು ತೃ ಪಿ್ತಹೊಂದದ ಕಣು್ಣಳ್ಳವರೂ, ಚಂಚಲತೆ
ಮನಸು್ಸವುಳ್ಳವರನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸುವವರೂ, ಹಣ ಾಸೆಯಲಿ್ಲ ಪರಿಣಿತಿ ಪಡೆದ
ಹೃ ದಯವುಳ್ಳವರೂ, † ಾಪಗ್ರ ಸ್ತ ಮಕ್ಕಳೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. 15 ಇವರು ಸ ಾ್ಮ ಗರ್ವನು್ನ
ಬಿಟ್ಟವರು.
ಾದಿ ತಪಿ್ಪದವರು ಮತು್ತ ಬೇ
ೕರಿನ ಮಗ ಾದ ‡ಬಿ ಾಮನ

ಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಈ ಬಿ ಾಮನು ಅನೀತಿಯಿಂದ ದೊರಕುವ
ಸಂ ಾವನೆಯನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದನು. 16 ಆದರೆ ಅವನ ದುಷ್ಟ ಕೃ ತ ್ಯಕೆ ್ಕ ಖಂಡನೆ ಾಯಿತು.
§ಮೂಕ ಾ್ರ ಣಿ ಾದ ಕತೆ್ತಯು ಮನುಷ ್ಯ ಸ್ವರದಿಂದ
ಾತ ಾಡಿ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯ
ಹುಚು್ಚತನವನು್ನ ಅಡಿ್ಡ
ಾಡಿತು. 17 ಇವರು *ನೀರಿಲ್ಲದ ಾಳು ಾವಿಗಳೂ,
ಬಿರು ಾಳಿಯಿಂದ ಬಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಾರಿಹೋಗುವ
ೕಡಗಳೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.
†ಇಂಥವರಿ ಾಗಿ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯನು್ನ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿ ಇಡ ಾಗಿದೆ. 18 ಕೇಡುಕಿನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುವವರ ಸಹ ಾಸದಿಂದ ‡ಹೊಸ ಾಗಿ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡವರ ಸಂಗಡ
ಇವರು ಹುರುಳಿಲ್ಲದ § ಳು್ಳ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿ ಕೆಟ್ಟ ಾ ಾಭಿ ಾಷೆ ಹುಟಿ್ಟ ಸಿ
ಅತಿ ಾದ ಬಂಡುತನದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸು ಾ್ತರೆ. 19 ಇಂಥವರು
* ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ † ಾವೇ
ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಒಬ್ಬ ನು
ಾವುದಕೆ್ಕ ಸೋಲುವನೋ ಅವನು ಅದರ
ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದನಷೆ್ಟೕ.
20 ಕತರ್ನೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಕುರಿ ಾದ ಪರಿ ಾನಹೊಂದಿ
ಲೋಕದ ಮಲಿನತ್ವ ಗಳಿಗೆ ‡ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡವರು ತಿರುಗಿ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡು
ಸೋತುಹೋದರೆ §ಅವರ ಅಂತ್ಯ ಸಿ್ಥತಿಯು
ದಲಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿರುವುದು.
*ಅವರು ನೀತಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದು ತಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆ ಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ದೂರ ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಆ ಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿತು್ತ.
22 †“ ಾಯಿ ಾನು ಕಕಿ್ಕದ್ದನು್ನ ನೆಕು್ಕವುದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿತು. ಮತು್ತ ಮೈ ತೊಳೆದ
ಹಂದಿ ಕೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಹೊರ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಯಿತು.” ಎಂಬ ಾದೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
21

3

ದೇವರ ದಿನವು ತಡ ಾದರೂ ಅದು ಬರುವುದು ನಿಶ್ಚಯ
†
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*ಪರಿಶುದ್ಧ
ಪಿ್ರ ಯರೇ, ನಿಮಗೀಗ ಬರೆಯುವುದು ಎರಡನೆಯ ಪತ್ರ.
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದ
ಾತುಗಳನೂ್ನ ಕತರ್ ಾದ ರಕ್ಷಕನು ನಿಮ್ಮ
ಅ ಸ್ತಲರ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪ ಣೆಯನೂ್ನ †ನೀವು ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಈ ಎರಡು ಪತಿ್ರಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ‡ತಿಳಿಸಿಕೊಡು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮ ನಿಮರ್ಲ ಾದ
ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
3 ಕಡೆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ §ತಮ್ಮ ದು ಾಶೆಗಳ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆಯುವ ಕುಚೋದ್ಯ ಾರರು
ಬಂದು ಕುಚೋದ್ಯ ಾಡು ಾ್ತ, 4 *“ಆತನ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯ ಾದ † ಾ ಾ್ದನವು
1

2

ಏ ಾಯಿತು?
ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನಿದೆ್ರ ಹೊಂದಿದ ನಂತರದಿಂದ; ಸಮಸ್ತವೂ
ಸೃ ಷಿ ್ಟಯ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಾಗೆಯೇ ಇದೆಯ ಾ್ಲ?” ಎಂದು ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡು ಾ್ತ
ಕೇಳುವರೆಂಬು ಾಗಿ ನೀವು
ದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 5 ಆದರೆ ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳು ‡ದೇವರ
ಾಕ್ಯ ದ ಮೂಲಕ §ನೀರಿನೊಳಗಿನಿಂದ
ಾಗೂ
ನೀರಿನಿಂದ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು ಉದೆ್ದೕಶಪೂರ್ವಕ ಾಗಿಯೇ
ಮರೆತುಬಿಡು ಾ್ತರೆ. 6 *ಆ ನೀರಿನಿಂದಲೇ ಅಂದಿನ ಲೋಕವು ಜಲಪ್ರಳಯದಲಿ್ಲ
ಾಶ ಾಯಿತು. 7 ಆದರೆ ಈಗಿನ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳು ಅದೇ ಾಕ್ಯ ದಿಂದ ಅಗಿ್ನ ಾಶ ಾ್ಕಗಿ
ಾದಿರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ವೆ. ಅವು ಾ್ಯಯ ತೀಪಿರ್ನ ದಿನ ಾ್ಕಗಿ ಮತು್ತ †ಭಕಿ್ತಹೀನರ ಾಶ ಾ್ಕಗಿ

ಉಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ವೆ.
8 ಪಿ್ರ ಯರೇ, ಕತರ್ನ ಎಣಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ದಿನವು
ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳಂತೆಯೂ
‡ ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳು ಒಂದು ದಿನದಂತೆಯೂ ಇವೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ಾತ್ರ
9
§
ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ.
ಕತರ್ನು ತನ್ನ
ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ತಡ ಾಡು ಾ್ತನೆಂಬು ಾಗಿ ಕೆಲವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ಆತನು
ತಡ ಾಡುವವನಲ್ಲ. * ಾರೊಬ್ಬ ನೂ ಾಶ ಾಗುವುದರಲಿ್ಲ ಆತನು ಇಷ್ಟ ಪಡದೆ
†ಎಲ್ಲರೂ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪ ಪಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುವವ ಾಗಿದು್ದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
10 ಆದರೂ §ಕತರ್ನ ದಿನವು ಕಳ್ಳನು
‡ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಬರುವಂತೆ ಬರುತ್ತದೆ. *ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆ ಾಶ ಮಂಡಲವು ಮ ಾ ೕಷದಿಂದ
ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವವು. †ಮೂಲ ಾತುಗಳು ಉರಿದು ಲಯ ಾಗಿ ಹೋಗುವವು.
‡ಭೂಮಿಯೂ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಕೆಲಸಗಳೂ ಸುಟು್ಟ ಹೋಗುವವು.
ಲೋ ಾಂತ್ಯ ವನು್ನ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆಯಿರಿ ಎಂಬ ಬೋಧನೆ
ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು
ಹೀಗೆ
ಾಶ ಾಗಿ
ಹೋಗುವುದರಿಂದ
ನೀವು
ಎಂಥವ ಾಗಿರಬೇಕು? §ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೂ ಜೀವಿಸಬೇಕು.
11

*

3:2 ಲೂಕ 1:70; ಅ. ಕೃ. 3:21:

18:

*

3:4 1 ಥೆಸ. 2:19:

†

3:2 ಯೂದ. 17:

‡
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ದೇವರ ದಿನದ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನು್ನ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ *ಆತುರಪಡುವ ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಆ ಾಶಮಂಡಲವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಾಶ ಾಗಿ ಹೋಗುವವು.
ಅತಿ
13
ಉಷ್ಣದಿಂದ ಮೂಲ ಾತುಗಳು ಉರಿದು ಕರಗಿ ಹೋಗುವವು.
ಆದರೂ ಾವು
ದೇವರ ಾ ಾ್ದನದ ಪ್ರ ಾರ †ನೂತನ ಆ ಾಶ ಮಂಡಲವನೂ್ನ ಮತು್ತ ನೂತನ
‡ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ನೀತಿಯು
ಭೂಮಂಡಲವನೂ್ನ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕವೆ.
ಾಸ ಾಗಿರುವುದು.
14 §ಆದ ಾರಣ ಪಿ್ರ ಯರೇ, ನೀವು ಇವುಗಳನು್ನ ಎದುರುನೋಡುವವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾನದಲಿ್ಲದು್ದ *ನಿಮರ್ಲ ಾಗಿಯೂ ನಿದೋರ್ಷಿಗ ಾಗಿಯೂ
ಆತನಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿರಿ. 15 †ನಮ್ಮ ಕತರ್ನ ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯು ನಮ್ಮ
ರಕ್ಷಣಾಥರ್ ಾಗಿ ಇದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರಿ. ‡ನಮ್ಮ ಪಿ್ರ ಯ ಸಹೋದರ ಾದ ೌಲನು
ಸಹ §ತನಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿರುವ ಾನದ ಪ್ರ ಾರ *ನಿಮಗೆ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ. 16 ಅವನು ತನ್ನ
ಎ ಾ್ಲ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ †ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಆ ಪತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲರುವ
12

ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಕಠಿಣ ಾಗಿವೆ. ಅ ಾನಿಗಳೂ,
ಚಂಚಲಚಿತ್ತರೂ ಆದವರು ಉಳಿದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಾಗೆ ಇದನೂ್ನ ತ ಾ್ಪ ಗಿ ಅಥರ್ ಕೊಟು್ಟ
‡ತಮಗೆ ಾಶವನು್ನಂಟು ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. 17 ಆದ ಾರಣ ಪಿ್ರ ಯರೇ, §ನೀವು ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ದುಷ್ಟರ ವಂಚನೆಯಲಿ್ಲ
ಸಿಕಿ್ಕ *ನಿಮ್ಮ ಸಿ್ಥರ ಾದ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಭ್ರ ಷ ್ಟ ಾಗದಂತೆಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ.
18 ನಮ್ಮ ಕತರ್ನೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಕುರಿ ಾದ †ಕೃ ಪೆಯಲಿ್ಲಯೂ
‡ಆತನಿಗೆ ಈಗಲೂ ಸ ಾ ಾಲವೂ

ಾನದಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ ಹೊಂದಿರಿ.
ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.
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3:15 ರೋ

28:13:

§

ಾ. 2:4:

†

†

3:15 ವ. 9:

3:16 ರೋ

3:17 2 ಪೇತ್ರ. 1:12:

*

3:13 ಯೆ ಾ 65:17; 66:22; ಪ್ರಕ 21:1:

3:14 1 ಕೊರಿ 15:58; 1 ಥೆಸ. 3:13; 5:23:

‡

3:15 ಅ. ಕೃ. 15:25:

§

1:5; ಎಫೆ 4:15; ಕೊಲೊ 1:10; 2:19; 1 ಪೇತ್ರ. 2:2:

‡

3:18 ರೋ

ಾ. 11:36:

3:14

3:15 1 ಕೊರಿ 3:10:

ಾ. 8:19; 1 ಕೊರಿ 15:24; 1 ಥೆಸ. 4:15:

3:17 2 ಪೇತ್ರ. 1:10; 1:1 ಕೊರಿ 10:12:

*

‡ 3:16 ಯೆ ಾ
† 3:18 2 ಪೇತ್ರ.

2 ಪೇತ್ರ ನು 3:18
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ೕ ಾನನು

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಪತಿ್ರಕೆಯು ಗ್ರಂಥಕತರ್ನನು್ನ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಭೆಯ ಬಲ ಾದ,
ಸಿ್ಥರ ಾದ ಮತು್ತ ಆದಿ ಾಲದ ಾಕ್ಷ ್ಯ ವು ಇದು ಶಿಷ ್ಯ ನು ಮತು್ತ ಅ ಸ್ತಲನು
ಆದ
ೕ ಾನನದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ (ಲೂಕ 6:13,14). ಈ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲ
ೕ ಾನನ ಹೆಸರನು್ನ ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸ ಾಗಿಲ್ಲ ಾದರೂ, ಅವನನು್ನ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು
ಸೂಚಿಸುವ ಮೂರು ಬಲ ಾದ ಸುಳಿವುಗಳಿವೆ.
ದಲನೆಯ ಾಗಿ, ಎರಡನೇ
ಶತ ಾನದ ಆರಂಭಿಕ ಬರಹ ಾರರು ಅವನನು್ನ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಎರಡನೆಯ ಾಗಿ, ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯು
ೕ ಾನನ ಸು ಾತೆರ್ಯಲಿ್ಲರುವ ಅದೇ
ಪದಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬರಹ ಶೈ ಲಿಯನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಮೂರನೆಯ ಾಗಿ,
ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಾನು ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡವನು ಮತು್ತ ಕೈ ಾರೆ
ಮುಟಿ್ಟದವನು ಎಂದು ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ, ಅದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಅ ಸ್ತಲನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸತ್ಯ ಾಗಿದೆ (1
ೕ ಾ 1:1-4; 4:14).
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 85-95 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
ೕ ಾನನು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಅವಧಿಯನು್ನ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ವೃ ಾ್ಧಪ ್ಯ ವನು್ನ
ಕಳೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಎಫೆಸದಿಂದ ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದನು.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
1
ೕ ಾನ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಾಚಕರನು್ನ ಪತಿ್ರಕೆಯಲಿ್ಲ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಸೂಚಿಸ ಾಗಿಲ್ಲ.
ಆ ಾಗೂ್ಯ,
ೕ ಾನನು ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದಿರುವು ಾಗಿ ವಿಷಯಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ
(1
ೕ ಾ 1:3-4; 2:12-14). ಇದನು್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ದೇವಜನರಿಗೆ
ಬರೆದಿರುವ ಾಧ್ಯ ತೆಯಿದೆ. ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿ ಎಲೆ್ಲಡೆಯಿರುವ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರಿಗೆ, ಏಕೆಂದರೆ 2:1
ರಲಿ್ಲ “ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯಮಕ್ಕಳೇ” ಎಂದು ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಅನೊ್ಯ ೕನ್ಯ ತೆಯನು್ನ
ಉತೆ್ತೕಜಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ,
ಾವು
ಸಂತೋಷದಿಂದ
ತುಂಬಿರಬೇಕೆಂದು, ಾಪದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕೆಂದು, ರಕ್ಷಣೆಯ ಭರವಸೆಯನು್ನ
ಕೊಡಲು, ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪೂಣರ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಲು ಮತು್ತ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಯನು್ನ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ವೈ ಯಕಿ್ತಕ ಅನೊ್ಯ ೕನ್ಯ ತೆಗೆ ತರಲು
ೕ ಾನನು ಬರೆದನು. ಸಭೆಯಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋಗಿರುವ ಮತು್ತ ಜನರನು್ನ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಸತ್ಯ ದಿಂದ ಾರಿತಪಿ್ಪ ಸಲು
ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸುತಿ್ತರುವ ಸುಳು್ಳ ಬೋಧಕರ ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ಗ
ೕ ಾನನು ನಿದಿರ್ಷ್ಟ ಾಗಿ
ಬರೆದನು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಅನೊ್ಯ ೕನ್ಯ ತೆ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ನ ಾವ ಾರದ ಾಸ್ತವಿಕತೆ — 1:1-4

1

ೕ ಾನನು 1:1
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2. ಅನೊ್ಯ ೕನ್ಯ ತೆ — 1:5-2:17
3. ವಂಚನೆಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ — 2:18-27
4. ಪ್ರ ಸು್ತತದಲಿ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವು ಾ್ಕಗಿ ಪೆ್ರ ೕರಣೆ — 2:28-3:10
5. ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಭರವಸೆಯ ಆ ಾರ — 3:11-24
6. ಸುಳು್ಳ ಆತ್ಮ ಗಳ ವಿವೇಚನೆ — 4:1-6
7. ಪವಿತಿ್ರ ೕಕರಣದ ಅತ್ಯ ಗತ್ಯ ತೆ — 4:7-5:21
ಸಜೀವ ಾಕ್ಯ

ಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರ ಚುರಪಡಿಸುವ ಜೀವ ಾಕ್ಯ ವು *ಆದಿಯಿಂದ ಇದ್ದದು್ದ. ಾವು
ಅದನು್ನ †ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳಿ, ‡ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡು, §ಮನಸಿ್ಸಟು್ಟ ಗ್ರ ಹಿಸಿ *ಕೈ ಯಿಂದ
1

2 †ಆ ಜೀವವು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಯಿತು.
ಮುಟಿ್ಟದೂ್ದ ಆಗಿರುವಂತದು್ದ.
ತಂದೆಯ
‡
ಬಳಿಯಲಿ್ಲದು್ದ ನಮಗೆ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾದಂಥ ಆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಾವು ಕಂಡು ಅದನು್ನ
ಕುರಿತು ಾ ಹೇಳಿ ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 3 §ನಮಗಿರುವ

ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ತೆಯಲಿ್ಲ ನೀವೂ ಸೇರಬೇಕೆಂದು ಾವು ಕಂಡು ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಪ್ರ ಚುರಪಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ. *ನಮಗಿರುವ ಅನೊ್ಯ ೕನ್ಯ ತೆಯು ತಂದೆಯ ಸಂಗಡಲೂ ಆತನ
ಮಗ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸಂಗಡಲೂ ಇರುವಂಥ ಾ್ದಗಿದೆ. 4 †ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವು
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾವು ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

ದೇವರಲಿ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯಿಲ್ಲದ ಾರಣ ಾವು ಾಪವನು್ನ ಮರೆ ಾಡದೆ ಅದನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಾಪಪರಿ ಾರವನು್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು
5
ಾವು ಆತನಿಂದ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತರುವ ಸಂದೇಶ
ಾವುದೆಂದರೆ;
‡ದೇವರು ಬೆಳ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; ಮತು್ತ ಆತನಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕತ್ತಲೆಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ.
6 § ಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅನೊ್ಯ ೕನ್ಯ ತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ
ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆದರೆ ಸು ಾ್ಳಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ, *ಸತ್ಯ ವನ್ನ ನುಸರಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ ಎಂದು

ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. 7 ಆದರೆ †ಆತನು ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲರುವಂತೆಯೇ ‡ ಾವೂ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ
§ಆತನ
ನಡೆದರೆ ಾವು ಒಬ್ಬರ ಸಂಗಡಲೊ್ಲಬ್ಬರು ಅನೊ್ಯ ೕನ್ಯ ತೆಯಲಿ್ಲರುತೆ್ತೕವೆ.
ಒಬ್ಬ ನೇ ಕು ಾರ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸಕಲ ಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುತ್ತದೆ. 8 *ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಪವಿಲ್ಲವೆಂದು ಾವು ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಾವೇ
ೕಸಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡ
ಾ ಾಯಿತು ಮತು್ತ †ಸತ್ಯ ವೆಂಬುದು ನಮ್ಮಲಿ್ಲಲ್ಲವೆಂದು
*

1:1 ಆದಿ 1:1;

14:

†

2 ಪೇತ್ರ. 1:16:

‡

ೕ ಾ 1:1; ಕೊಲೊ 1:17; ಪ್ರಕ 1:4, 8, 17; 3:14; 21:6; 22:13; 1

1:2 1

*

§

ೕ ಾ 4:14:

ೕ ಾ 12;

1:6 1

104:2; 1 ತಿ

7:14; 12:11:

1:1

ಾ. 16:26:

*

1:3

ೕ ಾ 15:11; 16:24:

ೕ ಾ 2:11;
. 6:16:

*

1:8

‡

§

ೕ ಾ 19:35:

1:1 ಲೂಕ 24:39;

ೕ ಾ 3:5, 8; ರೋ

2:32; 3:15; 1
2

‡

1:1 ಅ. ಕೃ. 4:20:

‡

ೕ ಾ 20:27:

§

1:3

†

1:5

§

ೕ ಾ 2:13,

ೕ ಾ 4:14;

1:2

ೕ ಾ 1:14;

ೕ ಾ 1:4; 11:25; 14:6:

ೕ ಾ 15:27; 19:35; 21:24; ಅ. ಕೃ. 1:8;

ೕ ಾ 17:21; 1 ಕೊರಿ 1:9. 1
ಾಕೋಬ 1:17;

ೕ ಾ 12:35; 2 ಕೊರಿ 6:14:

1:7 ಯೆ ಾ 2:5:

1:1 1

*

1:6

ೕ ಾ 2:24.

ೕ ಾ 4:24; 1

ೕ ಾ 3:21:

†

†

1:4

ೕ ಾ 4:8:

1:7 ಕೀತರ್

1:7 ಎಫೆ 1:7; ಇಬಿ್ರ. 9:14; 1 ಪೇತ್ರ. 1:19; ಪ್ರಕ 5:9;

ೕಬ. 15:14; ಯೆರೆ 2:35;

ಾಕೋಬ. 3:2:

†

1:8 1

ೕ ಾ 2:4:

1

ೕ ಾನನು 1:9
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ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಾವು ‡ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅರಿಕೆ ಾಡಿದರೆ §ಆತನು
ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ನೀತಿವಂತನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ *ಸಕಲ
ಅನೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡುವನು. 10 ಾವು ಾಪ
ಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು
ಹೇಳಿದರೆ †ಆತನನು್ನ ಸುಳು್ಳ ಾರನ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿದಂ ಾಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ‡ಆತನ ಾಕ್ಯ ವು
9

ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

2

1

ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಾಪ ಾಡದಂತೆ ಇರಲು ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಾವ ಾದರೂ
ಾಪ ಾಡಿದರೆ *ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ನೀತಿವಂತ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂಬ †ಸ ಾಯಕನು ನಮಗಿ ಾ್ದನೆ. 2 ಆತನು ನಮ್ಮ
ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಗೆ ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ‡ಸಮಸ್ತ
ಲೋಕದ ಾಪಗಳಿಗೂ § ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಆ ಗಳಂತೆ ನಡೆಯುವವರೆ ಆತನನ್ನರಿತವರು
* ಾವು ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅರಿತು ನಡೆಯುವುದರಿಂದಲೇ ಆತನನು್ನ ಾವು
ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 4 ಒಬ್ಬ ನು, “ ಾನು †ಆತನನು್ನ ಬಲೆ್ಲ ನು”
3

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನ ಆ ಗಳಂತೆ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಸತ್ಯ ವೆಂಬುದು ಅವನಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ. 5
ಾ ಾದರೂ ಆತನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ನಡೆದರೆ ಅವನಲಿ್ಲ ನಿಜ ಾಗಿ ‡ದೇವರ ಮೇಲಣ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿದೆ.
§ಇಂತಹ ಾಯರ್ದಿಂದ ಾವು ಆತನಲಿ್ಲ ಇದೆ್ದೕವೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
6 *ಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಹೇಳುವವನು †ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನಡೆದಂತೆಯೇ
ಾನೂ ನಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಬದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
7

§

ಕತ್ತಲೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೇರುವವರಲಿ್ಲ ಪಿ್ರ ೕತಿಸ್ವ ಾವ ಅತ್ಯ ವಶ್ಯ
‡ ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಹೊಸ
ಪಿ್ರ ಯರೇ,

ಆ ಯಲ್ಲ,

ದಲಿನಿಂದಲೂ ನಿಮಗಿದ್ದ *ಹಳೆಯ ಆ
ಾಗಿದೆ. ಈ ಹಳೆಯ ಆ ಯು ನೀವು
ಕೇಳಿದ ಾಕ್ಯ ವೇ. 8 †ಆದರೂ ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಹೊಸ ಆ ಯಂತೆಯೇ
ಇರುವುದು.
ಇದು ಆತನಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಸತ್ಯ ಾಗಿದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ
‡ಕತ್ತಲೆಯು ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ.
§ನಿಜ ಾದ ಬೆಳಕು ಈಗ ಪ್ರ ಾಶಿಸುತ್ತಲಿದೆ.
‡
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1:7; ಇಬಿ್ರ. 9:14; 1 ಪೇತ್ರ. 1:19; ಪ್ರಕ 5:9; 7:14; 12:11:

*

ೕ ಾ 5:38; 8:37:

26; 15:26; 16:7. ರೋ
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ಾ. 8:26:

ೕ ಾ 5, 6:

‡
†

*

2:3

2:5 1

2:2 1

2:7

ೕ ಾ 4:14;

ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 1
ೕ ಾ 4:12:

ಾಜ 19:18:

‡

§

2:5 1

2:7 2

†

2:8

*

ೕ ಾ 5:10:

†

2:1

1:9 ಎಫೆ

‡

1:10

ೕ ಾ 14:16,

ೕ ಾ 1:29; 4:42; 11:5 1, 52;

ೕ ಾ 4:10; ರೋ
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ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ *ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು
ಈವರೆಗೂ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. 10 ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವನು ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ †ಮತು್ತ ಾಪದಲಿ್ಲ ಎಡವಿಬೀಳುವಂಥದು್ದ
ಾವುದೂ ಅವನಲಿ್ಲ
11 ಆದರೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ
ಇಲ್ಲ.
ಮತು್ತ ‡ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಕತ್ತಲೆಯು ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಕುರುಡು ಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಾನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ
ತಿಳಿಯದು.
ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೆದಿರುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣ
12 ಪಿ್ರ ಯ
ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ §ನಿಮ್ಮ
ಾಪಗಳು
13 ತಂದೆಗಳಿ ಾ,
ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
*ಆದಿಯಿಂದಿರು ಾತನನು್ನ ನೀವು ಬಲ್ಲವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಾನು ನಿಮಗೆ
ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ೌವನಸ್ಥರೇ, ನೀವು †ಕೆಡುಕನನು್ನ ಜಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ
ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ‡ನೀವು ತಂದೆಯನು್ನ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
9

14 ತಂದೆಗಳಿ ಾ, ಆದಿಯಿಂದಿರು ಾತನನು್ನ ನೀವು
ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಬಲ್ಲವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
ೌವನಸ್ಥರೇ, ನೀವು
§ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ

ನೀವು ಕೆಡುಕನನು್ನ ಜಯಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.

ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವರು ಲೋಕವನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸ ಾರದು
*ಲೋಕವ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವವುಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಡಿರಿ.
† ಾವ ಾದರೂ ಲೋಕವನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದರೆ ತಂದೆಯ ಮೇಲಿನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಅವನಲಿ್ಲಲ್ಲ.
16 ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ‡ಶರೀರ ಾಶೆ, §ಕಣಿ್ಣ ಾಶೆ, *ಬದುಕು ಾಳಿನ ಗವರ್, ಇವು ತಂದೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವುಗಳಲ್ಲ. ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವುಗ ಾಗಿವೆ. 17 †ಲೋಕವೂ
ಅದರ ಆಸೆಯೂ ಗತಿಸಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವವನು
ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ ಇರುವನು.
15

ಕಿ್ರ ಸ್ತವಿರೋಧಿಗ ಾದ ದುಬೋರ್ಧಕರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
§ಕಿ್ರ ಸ್ತವಿರೋಧಿಯು
ಪಿ್ರ ಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ‡ಇದು ಅಂತ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದೆ.
ಬರು ಾ್ತನೆಂದು ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. *ಈ ಾಗಲೇ ಕಿ್ರ ಸ್ತವಿರೋಧಿಗಳು ಅನೇಕರಿ ಾ್ದರೆ.
†ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅಂತ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಾವು ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 19 ‡ಅವರು
18
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§

2:17 1 ಕೊರಿ 7:31:
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ನಮಿ್ಮಂದ ಹೊರಟುಹೋದವರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ವ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. §ಅವರು
ನಮ್ಮ ವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ
ತೆಯಲೆ್ಲೕ ಇರುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ನಮಿ್ಮಂದ
ಹೊರಟುಹೋದುದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ *ನಮ್ಮ ವರಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ
ತೋರಿಬಂದಿದೆ. 20 ಆದರೆ ನೀವು ಪವಿತ್ರ ಾಗಿರು ಾತನಿಂದ †ಅಭಿಷೇಕವನು್ನ
ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ ‡ಎಂಬ ಸತ್ಯ ವನೂ್ನ ತಿಳಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 21 ನೀವು ಸತ್ಯ ವನು್ನ
ತಿಳಿಯದವರಲ್ಲ. ನೀವು ಸತ್ಯ ವನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಾವ ಸುಳೂ್ಳ ಸತ್ಯ ದಿಂದ
ಹುಟಿ್ಟ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಬರೆದೆನು.
22 ಸುಳು್ಳ ಾರನು
ಾರು? §ಯೇಸುವನು್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವವನು
ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದಯೇ ಹೊರತು ಮ ಾ್ತರು ಆಗಿರಲು ಾಧ್ಯ?
ತಂದೆಯನೂ್ನ
23 †
ಮಗನನೂ್ನ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವವನು *ಕಿ್ರ ಸ್ತವಿರೋಧಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾರು
ದೇವರ ಮಗನನು್ನ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವನೋ ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ.
ಾರು
ಮಗನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವನೋ ಅವನು ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
24 ನೀವಂತೂ
ಾವ ಬೋಧನೆಯನು್ನ
ದಲಿನಿಂದ ಕೇಳಿದಿ್ದೕರೋ ‡ಅದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ.
ದಲಿನಿಂದ ನೀವು ಕೇಳಿದು್ದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ §ನೀವು
ಸಹ ಮಗನಲಿ್ಲಯೂ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುತಿ್ತೕರಿ. 25 ಆತನು
ನಮಗೆ ಾಡಿರುವ ಾ ಾ್ದನವು ಅದೇನೆಂದರೆ *ನಿತ್ಯ ಜೀವವೇ ಆಗಿದೆ.
26 †ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ಗರ್ದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ತಪು ್ಪ ಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುವವರ ಕುರಿ ಾಗಿ
ಇವುಗಳನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 27 ಆದರೆ ‡ಆತನಿಂದ ನೀವು ಹೊಂದಿದ
ಅಭಿಷೇಕವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ § ಾರೂ ನಿಮಗೆ ಬೋಧನೆ
ಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ ವಿಲ್ಲ.

ಆತನು ನಿಮಗೆ

ಾಡಿರುವ ಅಭಿಷೇಕವೇ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಬೋಧನೆ ಾಡುವಂಥ ಾ್ದಗಿದೆ ಅದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ *ಸತ್ಯ ಾಗಿದೆ.
ಅದು ನಿಮಗೆ ಬೋಧನೆ
ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಿರಿ.
28 ಪಿ್ರ ಯ ಮಕ್ಕಳೇ, †ಆತನು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗು ಾಗ
ಾವು ‡ಆತನ ಆಗಮನದಲಿ್ಲ
ಆತನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲು
ಾಚಿಕೆಪಡದೆ §ಧೈ ಯರ್ದಿಂದಿರುವಂತೆ ಆತನಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರೋಣ. 29 *ಆತನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ
ನೀತಿಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು †ಆತನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನೆಂದು ನೀವು
ಬಲ್ಲವ ಾಗಿರುತಿ್ತೕರಿ.
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ಇಗೋ,
ಾವು *ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದರಲಿ್ಲ ತಂದೆಯು
†ಎಂ ಾ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನ ಾ್ಲ! ಾವು ಆತನ ಮಕ್ಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಲೋಕವು
ಆತನನು್ನ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಇರುವುದರಿಂದ
ನಮ್ಮ ನೂ್ನ
2
‡
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಪಿ್ರ ಯರೇ, ಾವು ಈಗ ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
§ಮುಂದೆ ಾವು ಎಂಥವ ಾಗಿರುತೆ್ತ ೕ ಎಂಬುದು ಇನೂ್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
*ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗು ಾಗ ಾವು †ಆತನ ಾಗಿರುವೆವೆಂದು ಬಲೆ್ಲವು. ‡ಏಕೆಂದರೆ
ಆತನಿರುವ ಪ್ರ ಾರವೇ ಆತನನು್ನ ನೋಡುವೆವು. 3 §ಆತನ ಮೇಲೆ ಈ ನಿರೀ ಯನು್ನ
1

ಇಟಿ್ಟರುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ಆತನು ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ತನ್ನ ನು್ನ
ಾನು
ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
4
ಾಪ ಾಡುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ಅಧಮರ್ವನು್ನ
ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ;
5
* ಾಪವು ಅಧಮರ್ವೇ.
† ಾಪಗಳನು್ನ ನಿ ಾರಣೆ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ‡ಕಿ್ರ ಸ್ತನು
§
ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾದನೆಂಬುದು ಮತು್ತ ಆತನಲಿ್ಲ
ಾಪವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತು್ತ.
6 ಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವವನು ಾಪವನು್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ; * ಾಪ ಾಡುವವನು
ಆತನನು್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ, ತಿಳಿದೂ ಇಲ್ಲ; 7 ಪಿ್ರ ಯ ಾದ ಮಕ್ಕಳೇ,
ಾರೂ †ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
‡
ೕಸಗೊಳಿಸದಿರಲಿ.
ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಹೇಗೆ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದನೋ
ಾಗೆಯೇ
8 § ಾಪ ಾಡುವವನು
ನೀತಿಯನ್ನ ನುಸರಿಸುವವನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಆದಿಯಿಂದಲೂ
ಸೈ ಾನನು ಾಪ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ *ಸೈ ಾನನ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ದೇವಕು ಾರನು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾದನು.
9 †ದೇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನು ಾಪ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ‡ಸ್ವ ಾವವು
ಸೈ ಾನನಿಗೆ

ಅವನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅವನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಾರಣ ಾಪ ಾಡ ಾರನು.
10 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು
ಾರೆಂಬುದು
ಾಗೂ ಸೈ ಾನನ ಮಕ್ಕಳು
ಾರೆಂಬುದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.
ನೀತಿಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸದವರೂ
§ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸದವರೂ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವರಲ್ಲ.
11 * ಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ †ನೀವು
ದಲಿನಿಂದಲೂ
ಕೇಳಿದ ಸಂದೇಶ ಾಗಿದೆ. 12 ಕೆಡುಕು ಾಗಿದು್ದ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದ
‡ ಾಯಿನನಂತೆ ಾವು ಇರ ಾರದು.
ಅವನು
ಾಕೆ ತಮ್ಮ ನನು್ನ ಕೊಂದು
ಾಕಿದನು? §ತನ್ನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು ಕೆಟ್ಟದು್ದ ಮತು್ತ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು ನೀತಿಯುಳ್ಳವುಗಳೂ
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ಾ. 8:29; 2 ಕೊರಿ 3:18; 4:11; ಫಿಲಿ. 3:21;
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† 3:2 ಅಥ

‡

§

3:3 ರೋ
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ೕ ಾ 2:8:

†

3:11 1

1

ೕ ಾನನು 3:13

548

1

ೕ ಾನನು 3:24

ಆಗಿದು್ದದರಿಂದಲೇ.
ನಿತ್ಯ ಜೀವದಲಿ್ಲ ಸೇರಿರುವವರಿಗೆ ಪರರ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿರುವುದು
13 ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, *ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಬೇಡಿರಿ.
14 ಾವಂತೂ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತಸಹೋದರರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ †ಮರಣದಿಂದ
ಾ ಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವದಲಿ್ಲ ಸೇರಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಿದೆ. ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ
15 ‡ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸದೆ ಇರುವವನು ಮರಣದಲೆ್ಲೕ ಇ ಾ್ದನೆ.
ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು ಕೊಲೆ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಮತು್ತ § ಾವ ಕೊಲೆ ಾರನಲಿ್ಲಯೂ
16 *ಕಿ್ರ ಸ್ತನು
ನಿತ್ಯ ಜೀವವು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಿದೆ.

ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಪಿ್ರ ೕತಿ ಇಂಥದೆ್ದಂದು
ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. † ಾವು ಸಹ ಸಹೋದರರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಾ್ರ ಣಗಳನು್ನ
ಕೊಡುವ ಹಂಗಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ. 17 ಆದರೆ ‡ಈ ಲೋಕದ ಸಂಪತು್ತಳ್ಳ
ಾ ಾದರೂ
§
ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ನೋಡಿ ಕನಿಕರಪಡದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ *ದೇವರ
ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಅವನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲು ಾಧ್ಯ ವೇ? 18 ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು
†ಬರೀ
ಾತಿನಿಂ ಾಗಲಿ,
ಾಯುಪಚಾರದಿಂ ಾಗಲಿ, ‡ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವ ಾಗಿರದೆ
ಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ನಿಜ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದರೆ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ಸ ಾ ಾನ
ಉಂಟಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಾವು ಾಡುವ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಸಫಲ ಾಗುವುದು
19 ಾವು ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿದವರೆಂಬುದು ಇದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ
ಹೃ ದಯವು ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ ದೋಷರಹಿತ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 20 ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ
ಹೃ ದಯವು
ಾವ ವಿಷಯದ ಾ್ಲದರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ದೋಷಿಗಳೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದರೆ,
ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹೃ ದಯವನು್ನ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃ ದಯವನು್ನ ಆತನಲಿ್ಲ
ದೃ ಢಪಡಿಸಬಹುದು. 21 ಪಿ್ರ ಯರೇ, §ನಮ್ಮ ಹೃ ದಯವು ನಮ್ಮ ನು್ನ ದೋಷಿಗಳೆಂದು
ಖಂಡಿಸಿ ನಡೆದರೆ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
22 ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು *ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ
ಾಗುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವವ ಾದರೆ ಾವು †ಏನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಆತನಿಂದ ಹೊಂದುವೆವು.
23 ದೇವರ ಆ
ಾವುದೆಂದರೆ ‡ ಾವು ಆತನ ಮಗ ಾದ ಯೇಸು §ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ನಂಬಿ
ಆತನು ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಆ ಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ.
24 ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಯುವವನು *ಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆ
ಮತು್ತ ದೇವರು ಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ಅವನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆ.
*
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‡

3:17

ೕ ಾ 4:20:

†
*

3:15 ಮ ಾ್ತ 5:21, 22:

§

3:15

ಾ. 5:7, 8; ಎಫೆ 5:2; ಮ ಾ್ತ 20:28;
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†ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆಂದು ಆತನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿರುವ ಆತ್ಮ ನಿಂದ ಾವು
ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

4

ಆತ್ಮ ಪೆ ್ರ ೕರಿತ ನುಡಿಗಳು ಸತ್ಯ ೕ ಅಸತ್ಯ ೕ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ನೋಡಬೇಕು
1 ಪಿ್ರ ಯರೇ, ಅನೇಕ ಸುಳು್ಳಪ ್ರ ಾದಿಗಳು ಲೋಕದೊಳಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ
ನೀವು ಎ ಾ್ಲ ಆತ್ಮ ಗಳ ನುಡಿಗಳನು್ನ ನಂಬದೆ ಆ ಾ ಆತ್ಮ ಗಳ ನುಡಿಗಳು ದೇವರಿಂದ
ಪೆ್ರ ೕರಿತ ಾದವುಗ ೕ ಅಲ್ಲ ೕ ಎಂದು ಅವುಗಳನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕು. 2 ದೇವ ಾತ್ಮ
ಪೆ್ರ ೕರಿತ ಾದ ನುಡಿಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದು ಹೇಗೆಂದರೆ, ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು
ಮನುಷ ್ಯ ರೂಪವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದನು ಎಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವ ಆತ್ಮ ವು
ದೇವರಿಂದ ಪೆ್ರ ೕರಿತ ಾಗಿ ಬಂದ ಾ್ದಗಿದೆ. 3 ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳದಿರುವ
ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಆತ್ಮ ವು ದೇವರಿಂದ *ಬಂದದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಕಿ್ರ ಸ್ತವಿರೋಧಿಯ ಆತ್ಮ ಾಗಿದೆ.
ಅದು ಬರುತ್ತದೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರ ಾ್ಲ. ಅದು ಈ ಾಗಲೇ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇದೆ.
4 ಪಿ್ರ ಯಮಕ್ಕಳೇ,
ನೀವಂತೂ ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಮತು್ತ
ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವವನಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರು ಾತನು ಉನ್ನತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಆ
ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಜಯಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. 5 ಅವರು ಲೋಕಸಂಬಂಧಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಈ ಾರಣದಿಂದ ಅವರು ೌಕಿಕ ಾದುದನೆ್ನೕ ಾತ ಾಡು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಲೋಕದವರು
ಅವರ ಾತನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತರೆ. 6 ಾವಂತೂ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ದೇವರನು್ನ ಬಲ್ಲವರು ನಮ್ಮ ಾತನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತರೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದವರು
ನಮ್ಮ ಾತನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಲೇ ಸತ್ಯ ವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವ ಆತ್ಮ ಾವುದು
ಮತು್ತ ಸುಳ್ಳನು್ನ ಬೋಧಿಸುವ ಆತ್ಮ ಾವುದು ಎಂದು ಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
ದೇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವರಲಿ್ಲ ಪಿ್ರ ೕತಿಸ್ವ ಾವವೇ ವಿಶೇಷ
ಪಿ್ರ ಯರೇ, ಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು ಪಿ್ರ ೕತಿಸೋಣ.
ಏಕೆಂದರೆ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು
ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಾ್ದಗಿದೆ ಮತು್ತ ಪಿ್ರ ೕತಿ
ಾಡುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ದೇವರಿಂದ
ಹುಟಿ್ಟದವನೂ ದೇವರನು್ನ ಬಲ್ಲವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. 8 ಪಿ್ರ ೕತಿ ಇಲ್ಲದವನು ದೇವರನು್ನ
9
ಬಲ್ಲವನಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಪಿ್ರ ೕತಿಸ್ವರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾವು ಆತನ
ಮೂಲಕ ಜೀವಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಒಬ್ಬ ನೇ ಮಗನನು್ನ ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದರಲಿ್ಲಯೇ ದೇವರ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗಿದೆ. 10 ಾವು
ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಆತನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ನಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಗೆ ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತ
ಬಲಿ ಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಲಿ್ಲಯೇ ಆತನ ನಿಜ ಾದ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು
ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.
11 ಪಿ್ರ ಯರೇ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಹೀಗೆ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ಾವೂ ಸಹ
12
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವ ಹಂಗಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ.
ದೇವರನು್ನ
ಾರೂ ಎಂದೂ
ನೋಡಿಲ್ಲ. ಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ,
ಮತು್ತ ಆತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 13 ದೇವರು ನಮಗೆ
ತನ್ನ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದಲೇ ಾವು ಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ
7
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ಆತನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
ತಂದೆಯು ತನ್ನ
ಮಗನನು್ನ ಲೋಕರಕ್ಷಕನ ಾ್ನ ಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ
ಾವು ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕವೆ
15 ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನು
ಮತು್ತ ಅದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾವು ಾ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ.
ದೇವರ ಮಗ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು
ಾರು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೋ ಅವರಲಿ್ಲ ದೇವರು
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆ, ಾಗೂ ಅವನು ದೇವರಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 16 ಹೀಗೆ
ದೇವರು ನಮ್ಮಲಿ್ಲಟಿ್ಟರುವ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ ಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ಅದನು್ನ
ನಂಬಿದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರು ಪಿ್ರ ೕತಿಸ್ವರೂಪಿ, ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವವನು ದೇವರಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರು ಅವನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 17 ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ
ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾವು ಧೈ ಯರ್ದಿಂದಿರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ನ ್ಮಳಗೆ
ಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಾಳು ಕಿ್ರ ಸ್ತಯೇಸುವಿನ ಾಳಿನಂತೆ
ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಆ ಭರವಸೆ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 18 ಪಿ್ರ ೕತಿ ಇರುವಲಿ್ಲ ಹೆದರಿಕೆಯಿಲ್ಲ.
ಹೆದರಿಕೆಯಿರುವಲಿ್ಲ † ಾತನೆಗಳಿರುವವು. ಆದರೆ ಪೂಣರ್ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಹೆದರಿಕೆಯನು್ನ
‡ಹೆದರುವವನು ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲ ಪೂಣರ್ಗೊಂಡವನಲ್ಲ.
ಹೊಡೆದೊಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
19 ದೇವರು
ದಲು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಾವು ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
20 ಒಬ್ಬ ನು, “ ಾನು ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರೆ ಅವನು ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರುವ
ಸಹೋದರನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸದವನು,
ಾನು
ಾಣದಿರುವ ದೇವರನು್ನ ಹೇಗೆ
21 ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವನು, ತನ್ನ ಸಹೋದರನನೂ್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬಲ್ಲ ನು?
ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆ ಯನು್ನ ಾವು ಆತನಿಂದ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ.

5
ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟ ವರು ಲೋಕವನು್ನ ಜಯಿಸು ಾ್ತರೆ
ಯೇಸುವೇ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂದು
ನಂಬುವ
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ
ದೇವರಿಂದ
ಹುಟಿ್ಟದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾವನು ತನ್ನ ನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸಿದ ತಂದೆಯನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸು ಾ್ತನೋ,
ಅವನು ತಂದೆಯಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. 2 ಾವು ದೇವರನು್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
3 ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಪಿ್ರ ೕತಿ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತೆ್ತೕವೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
ಏನೆಂದರೆ ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಯುವುದೇ.
ಆತನ ಆ ಗಳು
4
ಕಷ್ಟಕರ ಾದವುಗಳಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನು ಲೋಕವನು್ನ
ಜಯಿಸು ಾ್ತನೆ. ಲೋಕವನು್ನ ಜಯಿಸುವಂಥದು್ದ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯೇ. 5 ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನು
ದೇವರ ಮಗನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ನಂಬಿದವರಲ್ಲದೆ ಮ ಾ್ತರು ಲೋಕವನು್ನ
ಜಯಿಸಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ?
1

ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮು ಾಂತರ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಾ ಗಳು
ಈತನು ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನೀರಿನಿಂದಲೂ, ರಕ್ತದಿಂದಲೂ
ಬಂ ಾತನು.
ನೀರಿನಿಂದ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ನೀರಿನಿಂದಲೂ, ರಕ್ತದಿಂದಲೂ ಾ
ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತ್ಮ ವು ಾ ಯನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮ ನು
6
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ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನೇ. ಇದಲ್ಲದೆ ಾ ಕೊಡುವವರು ಮೂವರಿ ಾ್ದರೆ. ಆತ್ಮ, ನೀರು,
ರಕ್ತ ಎಂಬ ಮೂರು ಾ ಗಳುಂಟು. ಈ ಮೂರು ಒಂದೇ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ. 9 ಾವು ಮನುಷ ್ಯರ ಾ ಯನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವ ಾ್ಲ, ಾಗೆ ದೇವರ
ಾ ಯು ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಾ ಯು ತನ್ನ
ಮಗನ ಕುರಿತ ಾ್ದಗಿದೆ. 10 ದೇವರ ಮಗನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟ ವನು ಆ ಾ ಯನು್ನ
ತನ್ನಲೆ್ಲೕ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರನು್ನ ನಂಬದವನು ಆತನನು್ನ ಸುಳು್ಳ ಾರನ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಪರ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಾ ಯಲಿ್ಲ ಅವನು
ನಂಬಿಕೆಯಿಡಲಿಲ್ಲ. 11 ಆ ಾ
ಾವುದೆಂದರೆ, ದೇವರು ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ
ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆ ಜೀವವು ಆತನ ಮಗನಲಿ್ಲದೆ ಎಂಬುದೇ. 12 ಾರು ದೇವರ
ಮಗನನು್ನ ನಂಬು ಾ್ತರೋ ಅವರಲಿ್ಲ ಆ ಜೀವ ಉಂಟು, ಆದರೆ
ಾರು ದೇವರ
ಮಗನನು್ನ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವರಲಿ್ಲ ಆ ಜೀವವಿಲ್ಲ.
7

8

ದೇವಕು ಾರನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟ ವರಿಗೆ ದೃ ಢನಿಶ್ಚಯವಿರುವುದು
ದೇವರ ಮಗನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟರುವವ ಾದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಆ
ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಉಂಟೆಂಬುದು ಗೊ ಾ್ತಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 14 ಮತು್ತ ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ಏ ಾದರೂ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ
ಆತನು ನಮ್ಮ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತನೆಂಬ ಭರವಸೆಯು ಆತನಲಿ್ಲ
ನಮಗುಂಟು. 15 ಾವು ಏನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಆತನು ನಮ್ಮ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ
ಕೇಳು ಾ್ತನೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ,
ಾವು ಬೇಡಿದವುಗಳು ಆತನಿಂದ
ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 16
ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನ
ಸಹೋದರನು ಮರಣಕರವಲ್ಲದ ಾಪ ಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡರೆ ಅವನು ದೇವರನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಆಗ ದೇವರು ಮರಣಕರವಲ್ಲದ ಾಪ ಾಡುವವರಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸುವನು. ಮರಣಕರ ಾದ ಾಪವುಂಟು ಈ ಾಪದ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಅವನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 17 ನೀತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದದೆ್ದಲ್ಲವೂ
ಾಪ ಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಮರಣಕರವಲ್ಲದ ಾಪವುಂಟು.
18 ದೇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟರುವವನು ಾಪ ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ.
ದೇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನು ತನ್ನ ನು್ನ ಾನು ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. ಕೆಡುಕನು ಅವನನು್ನ
ಮುಟು್ಟ ವುದಿಲ್ಲ. 19 ಇಡೀ ಲೋಕವು ಕೆಡುಕನ ವಶದಲಿ್ಲ ಇದ್ದರು ಸಹ ಾವು
20 ದೇವರ
ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಮಗನು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದು ಾವು ಸತ್ಯ ಾಗಿರು ಾತನನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವ ಾಗೆ
ನಮಗೆ ವಿವೇಕವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ, ಮತು್ತ ಾವು ದೇವರ
ಮಗ ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ಇರುವವ ಾಗಿ ಸತ್ಯ ದೇವ ಾಗಿರು ಾತನಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ. ಈ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನೇ ಸತ್ಯ ದೇವರೂ, ನಿತ್ಯ ಜೀವವೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. 21 ಪಿ್ರ ಯಮಕ್ಕಳೇ, ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಗೆ
ದೂರ ಾಗಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
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ಅ ಸ್ತಲ ಾದ
ೕ ಾನನು ಇದರ ಗ್ರಂಥಕತರ್ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವನು 2
ೕ ಾನ 1:1 ರಲಿ್ಲ ತನ್ನ ನು್ನ ಹಿರಿಯನು ಎಂದು ವಿವರಿಸು ಾ್ತನೆ. ಪತಿ್ರಕೆಯ
ಶೀಷಿರ್ಕೆಯು 2
ೕ ಾನ. ಅ ಸ್ತಲ ಾದ
ೕ ಾನನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ
3 ಸರಣಿ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಇದು ಎರಡನೆಯ ಾಗಿದೆ. ಸುಳು್ಳ ಬೋಧಕರು
ೕ ಾನನ
ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚಾರಿ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು, ಮ ಾಂತರಿಸಲು ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸುತಿ್ತದ್ದರು
ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಪ್ರ ಚಾರ ಾಯರ್ವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆ್ರ ೖ ಸಿ್ತೕಯ ಆತಿಥ್ಯ ದ ಪ್ರ
ೕಜನ
ಪಡೆಯುತಿ್ತದ್ದರು ಎಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ 2
ೕ ಾನ ಪತಿ್ರಕೆಯು ಕೇಂದಿ್ರ ೕಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 85-95 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
ಬಹುಶಃ ಬರೆದ ಸ್ಥಳವು ಎಫೆಸ ಆಗಿರಬಹುದು.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಎರಡನೆಯ
ೕ ಾನನ ಪತಿ್ರಕೆಯು ಪಿ್ರ ಯ ಅಮ್ಮ ನವರಿಗೂ ಮತು್ತ ಆಕೆಯ
ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆ ಾಗಿದೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಈ “ಅಮ್ಮ ನವರ ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳ” ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಮೆಚು್ಚ ಗೆಯನು್ನ
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಮತು್ತ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವಂತೆ
ಾಗೂ ಕತರ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ
ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂತೆ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಿಸಲು
ೕ ಾನನು ತನ್ನ ಎರಡನೆಯ
ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದನು. ಅವನು ಸುಳು್ಳ ಬೋಧಕರ ಬಗೆ್ಗ ಆಕೆಯನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು
ಮತು್ತ ಅವನು ಶೀಘ್ರ ದಲೆ್ಲೕ ಭೇಟಿ
ಾಡಲು
ೕಜಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ಆಕೆಗೆ
ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.
ೕ ಾನನು ಆಕೆಯ “ಸಹೋದರಿ” ಯನು್ನ ಸಹ ವಂದಿಸಿದನು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳ ವಿವೇಚನೆ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ವಂದನೆಗಳು — 1:1-3
2. ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲ ಸತ್ಯ ವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದು — 1:4-11
3. ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು — 1:5-11
4. ಅಂತಿಮ ವಂದನೆಗಳು — 1:12-13
ಪೀಠಿಕೆ
*ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯ ಾದ ಾನು, ದೇವರು ಆಯೆ್ಕ ಾಡಿರುವ †ಅಮ್ಮ ನವರಿಗೂ,
ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ; 2 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಮತು್ತ
ಸ ಾ ಾಲ ನ ್ಮಂದಿಗಿರುವಂಥ ಸತ್ಯ ದ ನಿಮಿತ್ತ,
ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ‡ಸತ್ಯ ಾಗಿ
1

*

1:1 3
ೕ ಾ 1:
1; 1
ೕ ಾ 3:18:

†

1:1 ಕೆಲವರು ಸಭೆಗೆ ಎಂದು ಅಥರ್
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ಾನು
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ, §ಸತ್ಯ ವನು್ನ *ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
†
ಪಿ್ರ ೕತಿಸು ಾ್ತರೆ.
ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ, ದೇವರ ಮಗ ಾಗಿರುವ ಯೇಸು
ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದಲೂ, ಕೃ ಪೆಯೂ, ಕರುಣೆಯೂ,
ಾಂತಿಯೂ, ಸತ್ಯ ವೂ, ಪಿ್ರ ೕತಿಯೂ
ಸ ಾ ಾಲ ನ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.
ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

3

ದುಬೋರ್ಧಕರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ತಂದೆಯಿಂದ ಾವು ಹೊಂದಿದ ಆ ಾನು ಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು,
ಸತ್ಯ ವಂತ ಾಗಿ ನಡೆಯುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಾನು ‡ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟೆ್ಟ ನು.
5 ಅಮ್ಮ ನವರೇ, § ಾನು ಹೊಸ ಆ ಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯದೆ,
ದಲಿನಿಂದಲೂ
4

ಾವು *ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು
6 †ದೇವರ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವ ಾಗಿರೋಣ ಎಂದು ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ನಡೆಯುವುದೇ ಪಿ್ರ ೕತಿ ಾಗಿದೆ. ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲ
ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದೇ, ‡ನೀವು
ದಲಿನಿಂದಲೂ ಕೇಳಿದ ಆ
ಾಗಿದೆ.
ನಮಗೆ ಇದ್ದ ಆ ಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವವ ಾಗಿ;

ಏಕೆಂದರೆ, ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿ §ಬಂದನು ಎಂಬುದನು್ನ ಒಪ್ಪದೆ ಇರುವ
ಅನೇಕ * ೕಸ ಾರರು ಲೋಕದೊಳಗೆ ಹೊರಟು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. ಇಂಥವರೇ,
ಯೇಸುವನು್ನ ಒಪ್ಪದ
ೕಸ ಾರರೂ, ಕಿ್ರ ಸ್ತವಿರೋಧಿಗಳು ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. 8 †ನೀವು
ಪ್ರ ಾಸಪಟು್ಟ
ಾಡಿದವುಗಳನು್ನ, ‡ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ §ಪೂಣರ್ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ
ಹೊಂದುವಂತೆ ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ. 9 ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದೆ ಅದನು್ನ
ಮೀರಿ ಹೋಗುವವನಲಿ್ಲ ದೇವರಿಲ್ಲ*. ಆ ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವವನಿಗೆ
ತಂದೆಯ ಮತು್ತ ಮಗನ ಅನೊ್ಯ ೕನ್ಯ ತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 10 ಈ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಮೀರಿದ
ಾವ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ †ಅವನನು್ನ ಮನೆ
ಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.
7

ಅವನಿಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡಿರಿ. 11 ಏಕೆಂದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ
ಎಂದು ಹರಸುವವನು ಅವನ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗು ಾ್ತನೆ.

ಕೊನೆಯ ಾತುಗಳು
‡ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನು್ನ
ಮಸಿಯಿಂದ ಾಗದದ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ತಿಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, § ಾನು
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡುವೆನೆಂದು
ನಿರೀ ಸುತೆ್ತೕನೆ. *ಆಗ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗುವುದು. 13 ದೇವರು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡವ ಾದ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
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ೕ ಾನನ ಮೂರು ಪತಿ್ರಕೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಕೃ ತಿ ಾಗಿವೆ
ಮತು್ತ ಬಹುತೇಕ ಪಂಡಿತರು ಇದು ಅ ಸ್ತಲ ಾದ
ೕ ಾನನದು
ಎಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
ಸಭೆಯಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ ಾ್ಥನದ ನಿಮಿತ್ತ ಮತು್ತ ಾನು
ವ
ೕವೃ ದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ
ೕ ಾನನು ತನ್ನ ನು್ನ
ಾನು ಹಿರಿಯನೆಂದು
ಕರೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಇದರ ಾ್ರರಂಭ, ಮು ಾ್ತಯ, ಶೈ ಲಿ ಮತು್ತ ಹೊರನೋಟವು 2
ೕ ಾನನ ಪತಿ್ರಕೆಗೆ ಸದೃ ಶ ಾಗಿದೆ, ಒಬ್ಬ ನೇ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಎರಡೂ ಪತಿ್ರಕೆಗಳನು್ನ
ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಹವಿದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ

ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 85-95 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲರುವ ಎಫೆಸದಿಂದ
ೕ ಾನನು ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
3 ನೆಯ
ೕ ಾನನ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಾಯನಿಗೆ ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ,
ಈ ಾಯನು
ೕ ಾನನಿಗೆ ಪರಿಚಿತ ಾಗಿದ್ದ ಸಭೆಗಳ ಪೈ ಕಿ ಒಂದರ ಪ್ರ ಮುಖ
ಸದಸ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು ಎಂದು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.
ಾಯನು ಅವನ ಅತಿಥಿ
ಸ ಾ್ಕರ ಾ್ಕಗಿ ಹೆಸರು ಾಸಿ ಾಗಿದ್ದನು.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಯನು್ನ ನಡೆಸುವುದರಲಿ್ಲರುವ ದುರಭಿ ಾನ ಮತು್ತ ದುರಹಂ ಾರದ
ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಸಲು, ತನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಗಳಿಗಿಂತ ಸತ್ಯ ದ ಬೋಧಕರ ಅಗತ್ಯ ಗಳನು್ನ ಹೆಚೆ್ಚಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಾಯನ ಪ್ರ ಶಂಸನೀಯ ನಡವಳಿಕೆಯನು್ನ ಪ್ರ ಶಂಸಿಸಲು (ವ. 58), ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಧೆ್ಯ ೕಯಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಗತ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯ ತೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ
ದಿ
ತೆ್ರ ೕಫನ ನೀಚ ಾದ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಲು (ವ.
9),
ಸಂಚಾರಿ ಬೋಧಕನು ಮತು್ತ 3 ನೇ
ೕ ಾನನ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಓಲೆ ಾರನು ಆದ
ದೇಮೇತಿ್ರ ಯನನು್ನ ಪ್ರ ಶಂಸಿಸಲು (ವ. 12), ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಶೀಘ್ರ ದಲೆ್ಲೕ ಅವರನು್ನ
ಭೇಟಿ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬರುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು
ೕ ಾನನು ಇದನು್ನ ಬರೆದನು
(ವ. 14).
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ವಿ ಾ್ವ ಸಿಯ ಅತಿಥಿ ಸ ಾ್ಕರ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಪೀಠಿಕೆ — 1:1-4
2. ಸಂಚಾರಿ ಸೇವಕರಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಸ ಾ್ಕರ — 1:5-8
3. ಕೆಟ್ಟದ್ದನಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿರಿ — 1:9-12
4. ಸ ಾಪಿ್ತ — 1:13-15
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ಪೀಠಿಕೆ
*ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯ ಾದ
ಾನು, †ಪೂಣರ್ಹೃ ದಯದಿಂದ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವ
ಪಿ್ರ ಯ ಾಯನಿಗೆ ಬರೆಯುವುದೇನಂದರೆ; 2 ಪಿ್ರ ಯನೇ, ನೀನು, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರ ಾರವೇ, ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಹೊಂದಿ, ಸು ೕಮ ಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದು
ಾನು
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ.
3 ಸಹೋದರರು ಆ ಾಗೆ್ಗ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಸತ್ಯ ವನು್ನ ಕುರಿತು
ಮತು್ತ ನೀನು ಸತ್ಯ ವಂತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವನು ಎಂದು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳು ಾಗ,
4 §ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ಯ ವನ್ನ ನುಸರಿಸಿ
‡ ಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟೆ್ಟ ನು.
1

ಜೀವಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚದ ಸಂತೋಷವು
ನನಗಿಲ್ಲ.

ಾಯನ ಬಗೆ್ಗ ಾ್ಲಘನೆ
5 ಪಿ್ರ ಯನೇ, ನೀನು *ಸಹೋದರರಿಗೂ ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಅತಿಥಿಗಳನು್ನ
†ಸ ಾ್ಕರ
ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವಿ. 6 ಅವರು ಸಭೆಯ
ಮುಂದೆ ನೀನು ತೋರಿಸಿದ ಪಿ್ರ ೕತಿಯ ಕುರಿತು ಾ ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಸಂಚಾರವನು್ನ ಇನೂ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ಮೆಚು್ಚವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ನೀನು ನೆರ ಾಗಬೇಕು. 7 ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ‡ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರ ಚುರಪಡಿಸುವ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಹೊರಟಿ ಾ್ದರೆ. §ಅನ್ಯ ಜನಗಳಿಂದ ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವರಲ್ಲ.
8 ಆದುದರಿಂದ, ಾವು ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ಸಹ ಾರಿಗ ಾಗುವಂತೆ, ಅಂಥವರನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಹಂಗಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ.
ದಿ
ತೆ್ರ ೕಫನ ಖಂಡನೆಯೂ ದೇಮೇತಿ್ರ ಯ ಬಗೆ್ಗ ಾ್ಲಘನೆಯೂ
ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಾನು ಕೆಲವು
ಾತುಗಳನು್ನ ಬರೆದಿದೆ್ದನು; ಅಲಿ್ಲಯ ಸಭೆಗೆ
ಪ್ರ ಮುಖ ಾಗಬೇಕೆಂದಿರುವ ದಿ
ತೆ್ರ ೕಫನು ನಮ್ಮ
ಾತನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ.
10 ಆದ ಾರಣ,
ಾನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅವನು
ಾಡುವ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕುರಿತು
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸುವೆನು.
ಅವನು ಹರಟೆಕೊಚು್ಚವವ ಾಗಿ, ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಅಪ ಪ್ರ ಚಾರ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಇದರ
ತೆಗೆ
ಾವ ಸಹೋದರರನು್ನ
ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ ಾಗೂ ಾನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಿ
11 ಪಿ್ರ ಯನೇ, *ನೀನು ಕೆಟ್ಟ
ಅವರನು್ನ ಸಭೆ
ಳಗಿಂದ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸು ಾ್ತನೆ.
ನಡತೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ, ಒಳೆ್ಳಯ ನಡತೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸು; †ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
‡ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಾಡುವವನು ದೇವರ ಮಗ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.
ಾಡುವವನು
ದೇವರನು್ನ ಕಂಡವನಲ್ಲ. 12 ದೇಮೇತಿ್ರ ಯನು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ, ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು
ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ಾ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಅಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲದೆ
9
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ಾವು ಅವನ ಪರ ಾಗಿ
ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದಿ್ದೕಯ.
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ಸತ್ಯ ಾದದೆ್ದಂದು ನೀನು

ವಂದನೆಗಳು
ಾನು *ನಿನಗೆ ಬರೆಯಬೇ ಾದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಮಸಿಯಿಂದ
14
ಾಗದದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ನನಗಿಷ್ಟ ವಿಲ್ಲ.
ಾನು ಬೇಗನೆ ಬಂದು
ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೋಡುವೆನೆಂದು ನಿರೀ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ಾವು ಮು ಾ ಮುಖಿ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡೋಣ. 15 ನಿನಗೆ ಾಂತಿ ಇರಲಿ. ಸೆ್ನೕಹಿತರು ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
ಅಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ಸೆ್ನೕಹಿತರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಹೆಸರಿಸಿ ವಂದಿಸು.
13

§
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ಯೂದನು

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ತನ್ನ ನು್ನ “ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸೇವಕನೂ,
ಾಕೋಬನ ತಮ್ಮ ನೂ
ಆಗಿರುವ ಯೂದನು” ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ (1:1). ಈ ಯೂದನು ಬಹುಶಃ
ೕ ಾ 14:22 ರಲಿ್ಲರುವ ಆತನ ಅ ಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು, “ಯೂದನು” ಎಂದು
ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂಥವನು ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ತಮ್ಮ ನು
ಎಂದು ಾವಿಸ ಾಗಿದೆ. ಅವನು
ದಲು ಅವಿ ಾ್ವ ಸಿ ಾಗಿದ್ದನು (
ೕ ಾ 7:5),
ಆದರೆ ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ಸ್ವ ಾರ್ರೋಹಣದ ನಂತರ ತನ್ನ ಾಯಿ
ಂದಿಗೆ ಮತು್ತ
ಇತರ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮೇಲಂತಸಿ್ತನ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು (ಅ.ಕೃ. 1:14).
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ

ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 60-80 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡಿ್ರ ಯದಿಂದ ರೋ ಾಪುರದವರೆಗಿನ ಾ್ಯ ಪಿ್ತಯಲಿ್ಲರುವ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಯೂದನು ಇದನು್ನ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಊಹಿಸ ಾಗಿದೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
“ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ವರಿಗೆ, ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಲಿ್ಲ ಪಿ್ರ ಯ ಾದವರಿಗೆ, ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿ ಾಗಿ
ಾ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ವರಿಗೆ” ಎಂಬ ಾ ಾನ್ಯ ನುಡಿಗಟು್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ
ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ; ಆದರೂ, ಸುಳು್ಳ ಬೋಧಕರಿಗಿರುವ ಅವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಪರೀ ಸು ಾಗ ಅವನು ಒಂದು ನಿದಿರ್ಷ್ಟ ಗುಂಪಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಸುಳು್ಳ
ಬೋಧಕರಿಗೆ ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃ ಢ ಾಗಿರಲು ಮತು್ತ ಾಷಂಡಮತವನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಲು ಸಿ್ಥರ
ಜಾಗರೂಕತೆಯ ಅಗತ್ಯ ತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸಭೆಯನು್ನ ನೆನಪಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೂದನು
ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ. ಎಲೆ್ಲಡೆಯಿರುವ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರನು್ನ ಾಯರ್ಗತ ಾಗುವಂತೆ
ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಲು ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವರು ಸುಳು್ಳ ಬೋಧನೆಯ ಅ ಾಯಗಳನು್ನ
ಗುರುತಿಸಬೇಕೆಂದು, ತಮ್ಮ ನು್ನ ಮತು್ತ ಇತರ ಭಕ್ತರನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ
ಈ ಾಗಲೇ ವಂಚಿತ ಾದವರನು್ನ ಪುನಃ ಗೆದು್ದಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಬಯಸಿದ್ದನು.
ದೇವರ ಶಿ ಗೆ ಭಯಪಡದೆ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ್ದದನು್ನ ಾಡಬಹುದು ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದ ದುಷ್ಟ ಬೋಧಕರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯೂದನು ಬರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ನಂಬಿಕೆ ಾಗಿ ಹೋ ಾಟ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಪೀಠಿಕೆ — 1:1-2
2. ಸುಳು್ಳ ಬೋಧಕರ ಲಕ್ಷಣ ಮತು್ತ ಗತಿ — 1:3-16
3. ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳಿಗೆ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹ — 1:17-25
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ಪೀಠಿಕೆ
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸೇವಕನೂ,
ಾಕೋಬನ ತಮ್ಮ ನೂ ಆಗಿರುವ ಯೂದನು
*
ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ವರಿಗೆ, ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಲಿ್ಲ ಪಿ್ರ ಯ ಾದವರಿಗೆ, †ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿ ಾಗಿ
ಾ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ವರಿಗೆ ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ, 2 ನಿಮಗೆ ‡ಕರುಣೆಯೂ, ಾಂತಿಯೂ,
ಪಿ್ರ ೕತಿಯೂ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ದೊರೆಯಲಿ.
1

ದುಬೋರ್ಧಕರು
ಪಿ್ರ ಯರೇ, §ನಮಗೆ *ಹುದು ಾಗಿರುವ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಬರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಪೂಣಾರ್ಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಪ್ರ ಯತ್ನ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ದೇವಜನರಿಗೆ
ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವಂತೆ ಒಂದೇ ಾರಿ ಒಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಟ ್ಟ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ,
ನೀವು †ಹೋ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಬರೆಯುವುದು ನನಗೆ ಅವಶ್ಯ ವೆಂದು
ತೋರಿತು. 4 ಏಕೆಂದರೆ ಭಕಿ್ತಹೀನರೂ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ನೆವ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಾ ಾಭಿ ಾಷೆಯ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವವರೂ, ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ನೇ ಒಡೆಯನೂ ಕತರ್ನೂ
ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ‡ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ ಕೆಲವು ಜನರು ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಸಭೆಯ
3

ಒಳಗೆ ಹೊಕಿ್ಕ ಾ್ದರೆ. §ಇವರು ದಂಡನೆ ಾಗಿ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ನೇಮಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ
ಎಂದು ಬರೆದದೆ.
5 ನೀವು ಸಮಸ್ತವನು್ನ
ದಲೇ ತಿಳಿದವ ಾಗಿದ್ದರೂ,
ಾನು ಮುಂದಣ
ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ *ನಿಮ್ಮ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವು
ಾವುದೆಂದರೆ, ಕತರ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ರ ಸಿದರೂ,
ತರು ಾಯ †ಅವರೊಳಗೆ ನಂಬದೇ ಹೋದವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದನು. 6 ತಮ್ಮ
ಅಧಿ ಾರದ ಾ್ಥನವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ಾಸ ಾ್ಥನವನು್ನ ಬಿಟ್ಟ
‡ದೇವದೂತರಿಗೆ ದೇವರು ನಿತ್ಯ ಾದ ಬೇಡಿಗಳನು್ನ ಾಕಿ, ಮ ಾದಿನದಲಿ್ಲ ಆಗುವ
ತೀಪಿರ್ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಕತ್ತಲೆ
ಳಗೆ ಾದಿರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 7 §ಸೊದೋಮ್ ಗೊ ೕರ
ಪಟ್ಟಣಗಳವರೂ, *ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳವರೂ ಆ ದೂತರಂತೆ
ನಡೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ನು್ನ ಜಾರತ್ವಕೆ ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಬಿಟು್ಟ, †ಅ ಾ್ವ ಾವಿಕ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಿತ್ಯ ಾದ ಅಗಿ್ನಯಲಿ್ಲ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸು ಾ್ತ,
ದು ಾರ್ಗಿರ್ಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ದುಗರ್ತಿಗೆ ಉ ಾಹರಣೆ ಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
8 ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಈ ಜನರು ಅದೇ ರೀತಿ
ಾಗಿ ಸ್ವ ಾ್ನವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲರುವವರಂತೆ ತಮ್ಮ
ಶರೀರವನು್ನ ಮಲಿನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
ಪ್ರ ಭುತ್ವವನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
9
ಮ ಾ ಪದವಿಯವರನು್ನ ದೂಷಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಆದರೂ ‡ಪ್ರ ಾನ ದೇವದೂತ ಾದ
§ಮೀ ಾಯೇಲನು * ೕಶೆಯ ದೇಹದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸೈ ಾನನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾ್ವದ
ಾಡಿ ಾಗ, †ಅವನು ಸೈ ಾನನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಒಂದೂ ನಿಂದೆಯ ಾತ ಾಡದೆ,
*
3:

1:1 1 ಥೆಸ. 1:4; 2 ಥೆಸ. 2:13:

§

*

1:3 ತೀತ. 1:4:

†

1:1

*

1:4 1 ಪೇತ್ರ. 2:8:

106:26; ಇಬಿ್ರ. 3:17-19:
10:19; 14:2, 8; ಧ

‡

1:5 2 ಪೇತ್ರ. 1:12:

‡

†

1:3 ಅಥ ಾ, ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವ.

4:7; ಲೂಕ 13:24; 1 ಕೊರಿ 9:25; ಫಿಲಿ. 1:27:

§

ೕ ಾ 17:11, 15; 1 ಥೆಸ. 5:23:

†

†

1:2 2

. 6:12; 2 ತಿ

1:4 ತೀತ. 1:16; 2 ಪೇತ್ರ. 2:1; 1

ೕ ಾ
.

ೕ ಾ 2:22:

1:5 ಅರಣ್ಯ 14:29, 37; 26:64, 65; ಕೀತರ್

1:6 2 ಪೇತ್ರ. 2:4. ಪ್ರಕ 20:2:

ೕರ್ 29:23; ಹೋಶೇ. 11:8:

1:3 1 ತಿ

‡

§

1:7 ಆದಿ 19:24:

*

1:7 ಆದಿ

1:7 2 ಪೇತ್ರ. 2:10. ಸಲಿಂಗ ಾಮಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.
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‡“ಕತರ್ನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಗದರಿಸಲಿ” ಎಂದನು.
ಆದರೆ ಈ ಜನರು §ತಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದವುಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ದೂಷಿಸು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ
ಾವು ವಿವೇಕಶೂನ್ಯ
ಪಶುಗಳಂತೆ
ಾ್ವ ಾವಿಕ ಾಗಿ ಏನೇನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೋ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ತಮ್ಮ ನು್ನ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. 11 ಅವರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ? ಇವರು
* ಾಯಿನನ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿದವರೂ, ದ್ರ ವ ್ಯ ಸಂ ಾದನೆಗೋಸ್ಕರ †ಬಿ ಾಮನ
ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಮುಳುಗಿದವರೂ, ‡ಕೋರಹನಂತೆ ಎದುರು ಾತ ಾಡಿ
ಾಶ ಾಗಿ ಹೋಗುವವರು ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. 12 ಇವರು ಸಮುದ್ರ ದೊಳಗಿರುವ ಗುಪ್ತ ಾದ
ಬಂಡೆಗಳಂತಿದು್ದ, §ನಿಮ್ಮ *ಸೆ್ನೕಹಭೋಜನಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ತಿಂದು ಕುಡಿಯು ಾ್ತರೆ.
†ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಹೊಟೆ್ಟಯನೆ್ನೕ
ೕಷಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಇವರು ‡ ಾಳಿಯಿಂದ
§
ಬಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ
ನೀರಿಲ್ಲದ
ೕಡಗಳೂ, ಫಲಗಳನು್ನ ಬಿಡದ,
*ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸತ್ತ, †ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಿತು್ತ ಬಿದ್ದ ಶರ ಾ್ಕಲದ ಮರಗಳು. 13 ‡ಸ್ವಂತ
ಅವ ಾನವೆಂಬ ನೊರೆಯನು್ನ ಾರುವ §ಸಮುದ್ರ ದ ಹುಚು್ಚತೆರೆಗಳೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅಲೆಯುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಗ ಾದ ಇವರ ಾಲಿಗೆ *ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯು ಸ ಾ ಾಲಕೆ್ಕ ಇಡಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
14 ಇಂಥವರ ವಿಷಯದಲೆ್ಲೕ †ಆ ಾಮನಿಂದ ಏಳನೆಯ ತಲೆ ಾರಿನವ ಾದ
ಹನೋಕನು ಸಹ, ‡“ಇಗೋ, ಕತರ್ನು ತನ್ನ ಅಸಂ ಾ್ಯ ತ ಪರಿಶುದ್ಧರನು್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು,
15 §ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದಕೂ್ಕ, ಅವರಲಿ್ಲ ಭಕಿ್ತಹೀನರೆಲ್ಲರು
ಾಡಿದ
10

ಭಕಿ್ತಯಿಲ್ಲದ ಅವರ ಎ ಾ್ಲ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಭಕಿ್ತಯಿಲ್ಲದ ಾಪಿಷ್ಠರು
ತನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಎ ಾ್ಲ ಕಠಿಣ ಾದ ಾತುಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ
ಖಂಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುವನು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದನು.
16 ಇವರು
*ತಮ್ಮ
ಗೊಣಗುಟು್ಟ ವವರೂ,
ದೂರು ಹೇಳುವವರೂ,
†ಬಂ ಾಯಿಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವರು,
ದು ಾಶೆಗಳನ್ನ ನುಸರಿಸಿ
ನಡೆಯುವವರೂ,
‡ಸ್ವಪ ್ರ
ೕಜನ ಾ್ಕಗಿ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡುವವರು ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೂ ಪ್ರ ಬೋಧನೆಗಳೂ
ಪಿ್ರ ಯರೇ, §ನೀ ಾದರೋ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲರು
ದಲು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 18 *“ಭಕಿ್ತಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ
ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವ ಕುಚೋದ್ಯ ಾರರು ಅಂತ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ
19 ಇವರು ತಮ್ಮ ನು್ನ
ಬರುವರೆಂದು” ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ಾವು
†
‡
ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರೂ, ಾ್ರಕೃ ತ ಮನುಷ ್ಯರೂ, ದೇವ ಾತ್ಮ ಇಲ್ಲದವರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.
20 ಪಿ್ರ ಯರೇ, ನೀ ಾದರೋ ನಿಮಗಿರುವ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ §ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
17

‡

* 1:11 ಆದಿ 4:5-8: † 1:11 ಅರಣ್ಯ 31:15, 16;
* 1:12
2 ಪೇತ್ರ. 2:15: ‡ 1:11 ಅರಣ್ಯ 16:1-35: § 1:12 ಅಥ ಾ, ಕಳಂಕಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಗಿದು್ದ.
†
‡
§
2 ಪೇತ್ರ. 2:13:
1:12 ಯೆಹೆ. 34:2, 8, 10:
1:12 ಎಫೆ 4:14; ಇಬಿ್ರ. 13:9:
1:12 2 ಪೇತ್ರ.
† 1:12 ಮ ಾ್ತ 15:13: ‡ 1:13 ಫಿಲಿ. 3:19: § 1:13
2:17: * 1:12 ಎರಡು ಾರಿ ಸತ್ತ.
ಯೆ ಾ 57:20: * 1:13 2 ಪೇತ್ರ. 2:17: † 1:14 ಆದಿ 5:18: ‡ 1:14 ಧ ೕರ್ 33:2; ಾನಿ.
7:10; ಜೆಕ. 14:5; ಾಕರ್ 8:38; 1 ಥೆಸ. 3:13; 2 ಥೆಸ. 1:7: § 1:15 2 ಪೇತ್ರ. 2:5: * 1:16 2
† 1:16 2 ಪೇತ್ರ. 2:18: ‡ 1:16 ಾಜ 19:5; ಧ ೕರ್ 10:17: § 1:17 2
ಪೇತ್ರ. 2:10:
1:9 ಜೆಕ. 3:2:

§

1:10 2 ಪೇತ್ರ. 2:12:
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*ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಪೆ ್ರ ೕರಿತ ಾಗಿ
ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಹೊಂದು ಾ್ತ,
†ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಡಿರಿ.
ಕರುಣೆಯನು್ನ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ, ‡ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ದೇವರ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
22 ಸಂಶಯಪಡುವವರಿಗೆ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿರಿ, 23 §ಬೆಂಕಿಯ
ಾಯಲಿ್ಲ
ಇರುವವರನು್ನ ಎಳೆದು ಸಂರ ಸಿರಿ, ಕೆಲವರನು್ನ *ಭಯಪಡು ಾ್ತ ಕರುಣಿಸಿರಿ.
† ಾರೀರಿಕ ನಡತೆಯಿಂದ ಹೊಲ ಾದ ಅವರ ಉಡುಪನೂ್ನ ಸಹ ಹಗೆ ಾಡಿರಿ.
ಆ ಾರ ಾಗಿಟು್ಟಕೊಂಡು
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ಮುಗ್ಗರಿಸದಂತೆ ‡ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ, §ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ
*
ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ನಿದೋರ್ಷಿಗಳ ಾ್ನ ಗಿ,
ಅತ್ಯಂತ ಹಷರ್ದೊಡನೆ
ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಕೂ್ಕ †ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವ, 25 ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ‡ಒಬ್ಬ ನೇ ದೇವರಿಗೆ,
ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಮಹಿಮೆ, §ಮಹತ್ವ, ಅಧಿಪತ್ಯ ಮತು್ತ
24

ಅಧಿ ಾರಗಳು ಎ ಾ್ಲ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ
ಆಮೆನ್.

*

1:20 ಎಫೆ 6:18; ರೋ

13:14; ಅ. ಕೃ. 13:43
3:4; ಜೆಕ. 3:4:

‡

§

1:24

ಾ. 8:26:

1:23 ಆ

5:44; 1 ತಿ

. 1:17:

†

ೕ. 4:1; ಜೆಕ. 3:2:

1:25 ರೋ

†

ಾ ಾಗಲೂ ಸಲ್ಲಲಿ್ಲ.

1:21 ತೀತ. 2:13; 2 ಪೇತ್ರ. 3:12:

ೕ ಾ 17:12:

ಎಫೆ 1:4; 5:27; ಫಿಲಿ. 2, 15; ಪ್ರಕ 14:5:

§

ದಲು ಇದ್ದ ಾಗೆ ಈಗಲೂ

§

‡

1:23 2 ಕೊರಿ 5:11:

1:21 2 ಕೊರಿ

†

1:24 ಕೊಲೊ 1:22; 1 ಪೇತ್ರ. 4:13:

1:24 ರೋ

ಾ. 11:36:

*

ಾ. 16:25; ಎಫೆ 3:20:

‡

1:23 ಪ್ರಕ

1:25

*

1:24
ೕ ಾ
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ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಕತರ್ನು ದೇವದೂತನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದನು ಬರೆದಿರುವವನು ಾನೇ
ಎಂದು ಅ ಸ್ತಲ ಾದ
ೕ ಾನನು ತನ್ನ ನು್ನ ಹೆಸರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಆದಿಸಭೆಯ
ಆರಂಭಿಕ ಬರಹ ಾರ ಾದ ಜಸಿ್ಟ ನ್
ಾಟಿರ್ರ್, ಐರೆನಿಯಸ್, ಹಿ ್ಪಲೈ ಟಸ್,
ಟೆಟುರ್ಲಿಯನ್, ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡಿ್ರ ಾದ ಕೆ್ಲಮೆಂಟ್ ಮತು್ತ ಮು್ಯ ರಿಟೋರಿಯನ್
ಎಂಬವರೆಲ್ಲರು ಅ ಸ್ತಲ ಾದ
ೕ ಾನನು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪುಸ್ತಕದ
ಗ್ರಂಥಕತರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ನಂಬು ಾ್ತರೆ. ಪ್ರಕಟಣೆಯನು್ನ ಹಿಂಸೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ
ನಿರೀ ಯನು್ನ (ದೇವರ ಅಂತಿಮ ವಿಜಯದಲಿ್ಲ) ಶು್ರ ತಪಡಿಸಲು,
ಾಂಕೇತಿಕ
ಅಲಂ ಾರವನು್ನ ಬಳಸುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯ
ಾಹಿತ್ಯ ಾದ
‘ಅ ೕ ಾ್ಯ ಲಿಪಿ್ಟಕ್’ (ಭವಿಷ ್ಯ ದ್ದಶರ್ನ) ರೂಪದಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 95-96 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
ೕ ಾನನು ಈ ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂ ಾಗ ಏಜಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ದ
ದಿ್ವೕಪ ಾದ ಪತೊ್ಮ ಸ್ ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲದ್ದನು ಎಂದು ಅವನು ಸೂಚಿಸು ಾ್ತನೆ (1:9).
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಈ ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲರುವ ಏಳು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ನಿದೇರ್ಶಿಸ ಾಗಿದೆ
ಎಂದು
ೕ ಾನನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ (1:4).
ಉದೆ್ದೕಶ
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ (1:1), ಆತನ ವ್ಯಕಿ್ತತ ್ವವನು್ನ, ಆತನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಮತು್ತ ಶೀಘ್ರ ದಲೆ್ಲೕ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಂದು ಆತನ ಸೇವಕರಿಗೆ
ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿದೆ. ಇದು ಲೋಕವು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಖಚಿತ ಾಗಿಯೂ ಇದೆ ಎಂಬ ಅಂತಿಮ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಪರಲೋಕದ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ
ಶುಭ್ರ ಾಗಿಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವವರಿ ಾಗಿ
ಾಯುತಿ್ತರುವ
ಸಕಲ
ಮಹಿಮೆಗಳ
ಮಿನುಗುನೋಟವನು್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಮ ಾ ಉಪದ್ರ ವದ ಸಕಲ
ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಅಂತಿಮ
ಬೆಂಕಿಯವರೆಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಸೈ ಾನನ
ಪತನವನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನು ಾಗೂ ಅವನ ದೂತರು ಹೊಂದತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ
ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಅ ಾವರಣ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಪ್ರಕಟನೆ ಮತು್ತ ಯೇಸುವಿನ ಾ — 1:1-8
2. ನೀನು ನೋಡಿದಂಥ ವಿಷಯಗಳು — 1:9-20

ಪ್ರಕಟಣೆ 1:1
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3. ಏಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಗಳು — 2:1-3:22
4. ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳು — 4:1-22:5
5. ಕತರ್ನ ಅಂತಿಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತು್ತ ಅ ಸ್ತಲನ ಅಂತಿಮ
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ಪ್ರಕಟಣೆ 1:7

ಾ್ರ ಥರ್ನೆ — 22:6-

ಪೀಠಿಕೆ
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಪ್ರಕಟನೆಯು, ಆತನು *ಬೇಗನೆ ಸಂಭವಿಸಬೇ ಾಗಿರುವ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಾಸರಿಗೆ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ತನ್ನ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ †ಅವನ ಮೂಲಕ ಆ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಾಸ ಾದ
ೕ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 2
ೕ ಾನನು ‡ದೇವರ
ಾಕ್ಯ ದ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ §ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಹೇಳಿದ ಾ ಯ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ
3 †ಈ ಪ್ರ ಾದ ಾ
* ಾನು ಕಂಡದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ ಕೊಟ್ಟ ನು.
1

ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ ಓದುವವನೂ, ಕೇಳುವವರೂ ಮತು್ತ ಇದರಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವುದನು್ನ
ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಯುವವರೂ ಧನ್ಯರು. ‡ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ನೆರವೇರುವ ಾಲವು
ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ.
ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯ ಏಳು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು
4 ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲರುವ ಏಳು ಸಭೆಗಳಿಗೆ
ೕ ಾನನು ಬರೆಯುವುದೇನಂದರೆ;
§ಇರು ಾತನೂ, *ಇ ಾ್ದತನೂ, ಬರು ಾತನೂ ಆಗಿರು ಾತನಿಂದ †ಮತು್ತ ‡ಆತನ
ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದಿರುವ ಏಳು ಆತ್ಮ ಗಳಿಂದ 5 ಮತು್ತ §ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾ ಯೂ,
*ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ದಲು †ಎದು್ದಬಂ ಾತನೂ ಮತು್ತ ‡ಭೂ ಾಜರ ಅಧಿಪತಿಯೂ
ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೃ ಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ಆಗಲಿ. §ನಮ್ಮ ನು್ನ

ಪಿ್ರ ೕತಿಸು ಾತನೂ *ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾದ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಾಪಗಳಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿ ಾತನೂ, 6 ನಮ್ಮ ನು್ನ ದೇವರ † ಾಜ್ಯ ವ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ‡ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ದೇವರಿಗೆ
ಾಜಕರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ
ಾಡಿ ಾತನಿಗೆ ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ
§ಮಹಿಮೆಯು *ಬಲವು ಉಂಟಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.
7 ನೋಡಿರಿ, ಆತನು †ಮೇಘಗ
ಂದಿಗೆ ಬರು ಾ್ತನೆ, ‡ಎಲ್ಲರ ಕಣು್ಣಗಳು ಆತನನು್ನ
ನೋಡುವವು, ಆತನನು್ನ ಇರಿದವರು ಸಹ ಅದನು್ನ ಾಣುವರು, ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಎ ಾ್ಲ ಕುಲದವರು ಆತನ ನಿಮಿತ್ತ ದುಃಖಿಸುವರು. ೌದು, ಾಗೆಯೇ ಆಗುವುದು.
ಆಮೆನ್.
*

‡ 1:2
ೕ ಾ 19:35: § 1:2 ಅಥ ಾ, ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
*
ವಿಷಯ ಾದ. ಪ್ರಕ 6:9; 12:17; 19:10:
1:2 ಪ್ರಕ 1:11, 19: † 1:3 ಪ್ರಕ 22:7; ಲೂಕ 11:28;
‡
1
ೕ ಾ 2:3:
1:3 ಪ್ರಕ 22:10; 1
ೕ ಾ 2:18; ರೋ ಾ. 13:11 § 1:4 ವಿ ೕ 3:14:
* 1:4
ೕ ಾ 1:1: † 1:4 ಪ್ರಕ 1:8; 4:8; ಇಬಿ್ರ. 13:8: ‡ 1:4 ಪ್ರಕ 3:1; 4:5; 5:6: § 1:5
ಪ್ರಕ 3:14;
ೕ ಾ 18:37; 1 ತಿ . 6:13; ಯೆ ಾ 55:4: * 1:5 ಕೊಲೊ 1:18. ಕೀತರ್ 89:27; ಅ.
‡ 1:5 ಪ್ರಕ 17:14; 19:16; ಕೀತರ್
ಕೃ. 26:23; 1 ಕೊರಿ 15:20: † 1:5 ಮೂಲ: ಹುಟಿ್ಟಬಂದವನೂ.
89:27: § 1:5
ೕ ಾ 13:34; 15:9; ರೋ ಾ. 8:37: * 1:5 1 ಪೇತ್ರ. 1:18, 19: † 1:6
ಪ್ರಕ 5:10; 20:6; 1 ಪೇತ್ರ. 2:9; ವಿ ೕ 19:6: ‡ 1:6 ರೋ ಾ. 15:6: § 1:6 ರೋ ಾ. 11:36:
* 1:6 1 ಪೇತ್ರ. 4:11: † 1:7 ಾನಿ. 7:13; ಮ ಾ್ತ 13:41; 16:27; 24:30; 25:31; 26:64; ೕ ಾ
1:5 1; ಅ. ಕೃ. 1:16; 1 ಥೆಸ. 4:16; ಯೂದ 4: ‡ 1:7 ಜೆಕ. 12:10;
ೕ ಾ 19:37:
1:1 ಪ್ರಕ 22:6:

†

1:1 ಪ್ರಕ 22:16:
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§“ ಾನೇ ಆದಿಯೂ ಅಂತ್ಯ ವೂ, *ಇರು ಾತನೂ, ಇ ಾ್ದತನೂ, ಬರು ಾತನೂ,
ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ” ಎಂದು ದೇವ ಾದ ಕತರ್ನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
8

ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ದಶರ್ನ
ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನೂ ಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಹಿಂಸೆಯಲಿ್ಲ, † ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ,
ಾಳೆ್ಮಯಲಿ್ಲ, ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಾಲು ಾರನೂ ಆಗಿರುವ
ೕ ಾನನೆಂಬ ಾನು
‡ದೇವರ ಾಕ್ಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾ ನೀಡಲು ಪತೊ್ಮ ಸ್ ಎಂಬ
ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲದೆ್ದನು. 10 ಾನು §ಕತರ್ನ ದಿನದಲಿ್ಲ *ದೇವ ಾತ್ಮ ವಶ ಾಗಿರಲು, ನನ್ನ ಬೆನ್ನ
ಹಿಂದೆ ಮ ಾಶಬ್ದ ಂದು ಕೇಳಿಸಿತು. ಅದು †ತುತೂ್ತರಿಯ ಾದದಂತಿತು್ತ. 11 ಅದು,
‡“ನೀನು ನೋಡುವುದನು್ನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದು ಎಫೆಸ, ಸು್ಮ ನರ್, ಪೆಗರ್ಮ,
9

ಥುವತೈ ರ, ಾದಿರ್ಸ್, ಫಿಲದೆಲಿ್ಫಯ, ಲ ದಿಕೀಯ, ಎಂಬೀ ಏಳು ಸಭೆಗಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ನುಡಿಯಿತು.
12 ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಶಬ್ದವು
ಾರದೆಂದು ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಾನು
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿದೆನು. ತಿರುಗಿ ಾಗ §ಏಳು ಚಿನ್ನದ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ 13 ಆ
ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ *ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಂತೆ ಇರುವವನನೂ್ನ ಕಂಡೆನು.
†ಆತನು ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿ ‡ಚಿನ್ನದ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಎದೆಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು.
14 §ಆತನ ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಬಿಳೀ ಉಣೆ್ಣಯಂತೆಯೂ ಹಿಮದಂತೆಯೂ
ಬೆಳ್ಳ ಗಿತು್ತ. *ಆತನ ಕಣು್ಣಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಯಂತೆಯೂ, 15 †ಆತನ ಾದಗಳು
ಕುಲುಮೆಯಲಿ್ಲ ಾಯಿಸಿದ ಾಮ್ರ ದಂತೆಯೂ, ‡ಆತನ ಧ ್ವನಿಯು ಜಲಪ್ರ ಾಹದ
16 §ಆತನ ಬಲಗೈ ಯಲಿ್ಲ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿದ್ದವು,
ೕಷದಂತೆಯೂ ಇದ್ದವು.

*ಆತನ ಾ
ಳಗಿಂದ ಹದ ಾದ ಇ ಾ್ಬಯಿ ಕತಿ್ತಯು ಹೊರಡುತಿ್ತತು್ತ. †ಆತನ
17
ಮುಖವು ಪ್ರ ಬಲ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವ ಸೂಯರ್ನಂತಿತು್ತ.
ಾನು ಆತನನು್ನ
‡ಆತನು ತನ್ನ
ಕಂ ಾಗ ಸತ್ತವನ ಾಗೆ ಆತನ ಾದಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿದೆ್ದನು.
§
*
ಬಲಗೈ ಯನು್ನ ನನ್ನ ಮೇಲಿಟು್ಟ,
“ಹೆದರಬೇಡ, ಾನು
ದಲನೆಯವನೂ,
18
†
ಕಡೆಯವನೂ,
ಸ ಾ ಜೀವಿಸುವವನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಸತ್ತವ ಾಗಿದೆ್ದನು, ಆದರೆ
ಇಗೋ ಯುಗಯು ಾಂತರಕೂ ್ಕ ಜೀವಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.‡ಮೃ ತು್ಯ ವಿನ ಮತು್ತ
ಾ ಾಳದ ಬೀಗದ ಕೈ ಗಳು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಇವೆ. 19 ಆದ್ದರಿಂದ§ನೀನು ಕಂಡವುಗಳನೂ್ನ
ಈಗ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವವುಗಳನೂ್ನ ಮುಂದೆ ಆಗಬೇ ಾದವುಗಳನೂ್ನ ಬರೆ.
20 ನನ್ನ ಬಲಗೈ ಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಕಂಡ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳ ಮತು್ತ ಏಳು ಚಿನ್ನ ದ
§
‡

* 1:8 ವ. 4: † 1:9 2 ತಿ . 2:12:
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†
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3:12; ಮ ಾ್ತ 22:43; 2 ಕೊರಿ 12:2:
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1:8 ಯೆ ಾ 41:4; 44:6; 48:12; ಪ್ರಕ 21:6; 22:13:

1:9 ವ. 2:

§

1:10 ಅ. ಕೃ. 20:7; 1 ಕೊರಿ 16:2:
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ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳ ಗೂ ಾಥರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳು ಅಂದರೆ
ಏಳು ಸಭೆಗಳ*ದೂತರು, ಆ ಏಳು ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳು ಅಂದರೆ†ಆ ಏಳು ಸಭೆಗಳು.”

2

ಎಫೆಸ ಸಭೆಗೆ ಸಂದೇಶ
“ಎಫೆಸದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ,*ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳನು್ನ ತನ್ನ
ಬಲಗೈ ಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು†ಏಳು ಚಿನ್ನ ದ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಸಂಚರಿಸು ಾತನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ,
2 ‡“ನಿನ್ನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ, ಪ್ರ
ಾಸವನೂ್ನ, ಾಳೆ್ಮಯನೂ್ನ, ಬಲೆ್ಲ ನು.
ನೀನು
§
ದುಜರ್ನರನು್ನ ಸಹಿಸ ಾರೆ, ಅ ಸ್ತಲರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ನು್ನ ಅ ಸ್ತಲರೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರನು್ನ
ನೀನು*ಪರೀ ಸಿ
ಅವರನು್ನ
ಸುಳು್ಳ ಾರರೆಂದು
1

ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವೆ. 3 ನೀನು ಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ†ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಧೆಯನು್ನ
ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಬಿದು್ದಹೋಗದೆ ಇದು್ದದನು್ನ ಾನು ಬಲೆ್ಲ ನು. 4 ಆದರೂ ನಿನ್ನ
ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಬೇ ಾದ ಆ ಾದನೆ ಒಂದಿದೆ.‡ ದಲು ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲಿದ್ದ ಪಿ್ರ ೕತಿ
ಈಗಿಲ್ಲ. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಿದಿ್ದರುವಿ
ೕ ಅದನು್ನ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೋ.
ಾನ ಾಂತರಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ§ನೀನು
ದಲು
ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಾಡು. ನೀನು ಾನ ಾಂತರಪಡದಿದ್ದರೆ* ಾನು ಬಂದು
ನಿನ್ನ ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಅದರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು. 6 ಆದರೆ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯದು ಒಂದುಂಟು, ಅದೇನೆಂದರೆ
ಾನು ದೆ್ವೕಷಿಸುವ†ನಿಕೊ ಾಯಿತರ
7 ದೇವ ಾತ್ಮ ನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ
ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ನೀನೂ ಸಹ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತರುವಿ.
ಹೇಳುವುದನು್ನ‡ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ.§ ಾವನು ಜಯಹೊಂದು ಾ್ತನೋ
ಅವನಿಗೆ*ದೇವರ ಪರದೈ ಸಿನಲಿ್ಲರುವ†ಜೀವ ಾಯಕ ವೃ ಕ್ಷದ ಹಣ್ಣ ನು್ನ ತಿನು್ನ ವುದಕೆ್ಕ

ಅನುಮತಿ ಕೊಡುವೆನು.
ಸು್ಮ ನರ್ದ ಸಭೆಗೆ ಸಂದೇಶ
8
“ಸು್ಮ ನರ್ದಲಿ್ಲರುವ
ಸಭೆಯ
ದೂತನಿಗೆ
ಬರೆ,
ಆದಿಯು,
‡
ಅಂತ್ಯ ವೂ
ಆಗಿರು ಾತನು, ಸತ್ತವ ಾಗಿದು್ದ
ಜೀವಿತ ಾಗಿ
ಎದು್ದ
9
ಬಂ ಾತನೂ§ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ,
ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಕಟವನೂ್ನ*ನಿನ್ನ
ಬಡತನವನೂ್ನ ಬಲೆ್ಲ ನು, ಆದರೂ ನೀನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನೇ. ಇದಲ್ಲದೆ†ತಮ್ಮ ನು್ನ
ಯೆಹೂದ್ಯ ರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರು ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ದೂಷಿಸುವುದನು್ನ
ಬಲೆ್ಲ ನು.
ಅವರು ಯೆಹೂದ್ಯ ರಲ್ಲ, ಸೈ ಾನನ‡ಸ ಾಮಂದಿರದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
*
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ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸಬಹು ಾದ ಾಧೆಗಳಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡ. ಇಗೋ,§ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಪರೀ ಸಲು ಸೈ ಾನನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆ
ಳಗೆ ಾಕುವುದಕಿ್ಕ ಾ್ದನೆ
ಮತು್ತ*ಹತು್ತ
ದಿನಗಳ
ತನಕ
ನಿಮಗೆ
ಸಂಕಟವಿರುವುದು.†ನೀನು
‡
ಾಯುವ ತನಕ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರು,
ಾನು ನಿನಗೆ§ಜೀವದ ಕಿರೀಟವನು್ನ
11 ದೇವ ಾತ್ಮ ನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ*ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು
ಕೊಡುವೆನು.
10

ಕೇಳಲಿ.†ಜಯಹೊಂದುವವನಿಗೆ‡ಎರಡನೆಯ
ಇಲ್ಲ.

ಮರಣದಿಂದ

ಕೇ ಾಗುವುದೇ

ಪೆಗರ್ಮದ ಸಭೆಗೆ ಸಂದೇಶ
“ಪೆಗರ್ಮದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ,§ಹರಿತ ಾದ ಇ ಾ್ಬಯಿ
ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿಡಿ ಾತನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, 13 ನೀನು
ಾಸ ಾಡುವ
*
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಲೆ್ಲ ನು. ಅದು ಸೈ ಾನ ಸಿಂ ಾಸನವಿರುವ ಸ್ಥಳ ಾಗಿದೆ.
ನೀನು
ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ದೃ ಢ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವಿ.
ಸೈ ಾನನ ನಿ ಾಸ ಾದ
ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾ
ಾದ ಅಂತಿಪನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟಾ ್ಟ ಗಲೂ
14 ಕೆಲವು
ನನ್ನಲಿ್ಲಟಿ ್ಟರುವ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ನೀನು ನಿ ಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನನಗೆ ಅ ಾದನೆಗಳಿವೆ.†ವಿಗ್ರ ಹಕೆ್ಕ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಡಿದ
ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನು್ನ ವುದರಲಿ್ಲಯೂ‡ಜಾರತ್ವದಲಿ್ಲಯೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ರು ಮುಗ್ಗರಿಸಿ
12

ಬೀಳಬೇಕೆಂದು§ಬಿ ಾಮನು
ಾ ಾಕನಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ ದುಬೋರ್ಧನೆಯನು್ನ
15
ಅವಲಂಬಿಸಿರುವವರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದರೆ.
ಾಗೆಯೇ,*ನಿಕೊ ಾಯಿತರ
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವವರೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. 16 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ† ಾನು ಬೇಗನೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು‡ನನ್ನ
ಾಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಕತಿ್ತಯಿಂದ§ಅವರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ
ಾಡುವೆನು.

ದೇವ ಾತ್ಮ ನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ.* ಾವನು
ಜಯಹೊಂದು ಾ್ತನೋ
ಅವನಿಗೆ†ಬಚಿ್ಚಟಿ ್ಟರುವ‡ಮನ್ನ ವೆಂಬ
ಆ ಾರವನು್ನ
ಕೊಡುವೆನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ಬಿಳೀಕಲ್ಲ ನೂ್ನ ಆ ಕಲಿ್ಲ ನ ಮೇಲೆ ಕೆತಿ್ತದ§ಹೊಸ
ಹೆಸರನೂ್ನ ಕೊಡುವೆನು.*ಆ ಹೆಸರನು್ನ ಹೊಂದಿದವನಿಗೇ ಹೊರತು ಅದು
ಮ ಾ್ತರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು.
17

ಥುವತೈ ರದ ಸಭೆಗೆ ಸಂದೇಶ

“ಥುವತೈ ರದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ,†ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಯಂತಿರುವ
ಕಣು್ಣಗಳೂ ಹೊಳೆಯುವ
ಾಮ್ರ ದಂತಿರುವ
ಾದಗಳುಳ್ಳ ದೇವಕು ಾರನು
18

§
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ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ‡ನಿನ್ನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನೂ್ನ, ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ,
ಸೇವೆಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಾಳೆ್ಮಯನೂ್ನ ಬಲೆ್ಲ ನು. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಇತಿ್ತೕಚಿನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು
20 ನಿನ್ನ
ನಿನ್ನ
ದಲಿನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಗಿಂತ ಮೇ ಾದದು್ದ ಎಂದು ಬಲೆ್ಲ ನು.
ವಿರುದ್ಧ ನನಗೆ ಅ ಾದನೆ ಒಂದಿದೆ.§ಯೆಜೆಬೇಲೆಂಬ ಆ ಹೆಂಗಸು ತನ್ನ ನು್ನ
19

ಪ್ರ ಾದಿನಿಯೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಂಡು,*ಜಾರತ್ವ ಾಡಬಹುದೆಂದೂ†ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಗೆ
ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಡಿದ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನ್ನ ಬಹುದೆಂದೂ ನನ್ನ ಾಸರಿಗೆ ಬೋಧಿಸು ಾ್ತ
ಅವರನು್ನ ತ ಾ್ಪದ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದರೂ ನೀನು ಅವಳನು್ನ ತಡೆಯದೆ
ಅನುಮತಿಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವಿ. 21 ಜಾರತ್ವ ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪದಿಂದ ದೇವರ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಾನು ಅವಳಿಗೆ ಸಮಯವನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ ನು,‡ಆದರೆ
ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅವಳಿಗೆ ಮನಸು್ಸ ಬರಲಿಲ್ಲ. 22 ಇಗೋ,
ಅವಳು ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು ಮತು್ತ ಅವ ಂದಿಗೆ
ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡುವವರು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪದಿಂದ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಬಿಡದೆ
ಹೋದರೆ ಅವರನು್ನ ಮ ಾ ಸಂಕಟದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 23 §ಅವಳ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲವೆನು.
ಆಗ ಾನು ಮನುಷ ್ಯ ರ*ಅಂತರಿಂದಿ್ರ ಯಗಳನೂ್ನ,
ಹೃ ದಯಗಳನೂ್ನ

ಪರೀ ಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂಬುದು

ಎ ಾ್ಲ

ಸಭೆಗಳಿಗೆ

ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.†ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೂ ಅವನವನ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಾಗೆ
ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
24 “ಆದರೆ ಥುವತೈ ರದಲಿ್ಲರುವ ಉಳಿದವರಿಗೆ,
ಅಂದರೆ ಸೈ ಾನನಿಂದ
ಪೆ್ರ ೕರಿತ ಾದ ದುಬೋರ್ಧನೆಯ ಆಳವನು್ನ
ಾ ಾರು ತಿಳಿಯದೆಯೂ
ಅದನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸದೆಯೂ ಇರು ಾ್ತರೋ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ,
ಾನು‡ಮತೊ್ತಂದು
ಾರವನು್ನ
ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲೆ
ಾಕುವುದಿಲ್ಲ.
25 ಆದರೆ§ನೀವು ಹೊಂದಿರುವುದನು್ನ
ಾನು ಬರುವ ತನಕ ಭದ್ರ ಾಗಿ
26-28
*
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರಿ.
ಾವನು ಜಯ ಾಲಿ ಾಗಿ ನನಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದ
ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ†ಕಡೆಯವರೆಗೂ
ನಡಿಸು ಾ್ತನೋ,‡ಅವನಿಗೆ
ಾನು
ನನ್ನ
ತಂದೆಯಿಂದ ಹೊಂದಿದ ಅಧಿ ಾರದಂತೆ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ
ಕೊಡುವೆನು.§‘ಅವನು*ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೋಲಿನಿಂದ ಅವರನು್ನ ಆಳುವನು,†ಮಣಿ್ಣ ನ
ಮಡಿಕೆಗಳು ಒಡೆಯುವಂತೆ ಅವರ ಬಲ ಮುರಿದು ಹೋಗುವುದು.’
ಇದಲ್ಲದೆ‡ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರ ವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು. 29 §ದೇವ ಾತ್ಮ ನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ
ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ.
‡
*
§
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3

ಾದಿರ್ಸಿನ ಸಭೆಗೆ ಸಂದೇಶ
ಾದಿರ್ಸಿನಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ,*ದೇವರ ಏಳು ಆತ್ಮ ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಾನು
ಬಲೆ್ಲ ನು.†ಜೀವಿಸುವವನು ಎಂಬ ಹೆಸರು ನಿನಗಿದ್ದರೂ ನೀನು‡ಸತ್ತವ ಾಗಿರುವೆ.
2 “ಎಚ್ಚರ ಾಗು,
ಾಯುವ
ಾಗಿರುವ§ಉಳಿದವುಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸು.
1“

ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ಒಂ ಾದರೂ
3 ಆದುದರಿಂದ ನೀನು
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾದದೆ್ದಂದು ನನಗೆ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ.
ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಉಪದೇಶವನೂ್ನ ಅದನು್ನ ಕೇಳಿದ ರೀತಿಯನೂ್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದು ಅದನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಾನ ಾಂತರ ಹೊಂದಿ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
*
ತಿರಿಗಿಕೋ. ನೀನು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಕಳ್ಳ ನು ಬರುವಂತೆ ಬರುವೆನು.
ಾನು
ಾವ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವೆನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
4 ಆದರೂ†ತಮ್ಮ ಅಂಗಿಗಳನು್ನ ಮಲಿನ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು
‡
ಾದಿರ್ಸಿನಲಿ್ಲ ನಿನಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು
ೕಗ್ಯ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ§ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ
5 *ಜಯಹೊಂದುವವನು
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವರು.
ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಧರಿಸುವನು.†ಜೀವ ಾಧ್ಯ ರ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಅವನ ಹೆಸರನು್ನ ಾನು
ಅಳಿಸದೆ,‡ಅವನು ನನ್ನ ವನೆಂದು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಆತನ ದೂತರ
ಮುಂದೆಯೂ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವೆನು. 6 §ದೇವ ಾತ್ಮ ನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ

ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ.

ಫಿಲದೆಲಿ್ಫಯ ಸಭೆಗೆ ಸಂದೇಶ

7 “ಫಿಲದೆಲಿ್ಫಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ,*ಪರಿಶುದ್ಧನೂ,†ಸತ್ಯ ವಂತನೂ,‡

ಬೀಗದಕೈ ಯುಳ್ಳವನೂ,
ತೆರೆಯುವವನೂ,§ ಾರಿಂದಲೂ

ಾರಿಂದಲೂ

ಮುಚ್ಚ ಾಗದಂತೆ

ತೆರೆಯ ಾಗದಂತೆ
ಮುಚು್ಚವವನೂ
8
ಆಗಿರು ಾತನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಬಲೆ್ಲ ನು. ನಿನಗಿರುವ
ಶಕಿ್ತ ಕೊಂಚ ಾಗಿದ್ದರೂ ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸದೆ, ನನ್ನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
ಾ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಗೋ*ನಿನೆ್ನ ದುರಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆದಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಾರೂ
ಅದನು್ನ ಮುಚ್ಚ ಾರರು. 9 ಾವು ಯೆಹೂದ್ಯ ರೆಂದು ಸು ಾ್ಳ ಗಿ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವ
ಕೆಲವರನು್ನ†ಸೈ ಾನನ ಸ ಾಮಂದಿರದಿಂದ ಕರೆಯಿಸುವೆನು.
ಅವರು‡ನಿನ್ನ
ಾದಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದ ನಮಸ ್ಕರಿಸುವಂತೆಯೂ, ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನನಗಿರುವ ಪಿ್ರ ೕತಿ ಅವರಿಗೆ

*
§
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†
‡
ಪ್ರಕ 2:5:
3:4 ಯೂದ. 23:
3:4 ಲೂಕ 20:35: § 3:4 ಪ್ರಕ 6:11; 7:9; ಪ್ರ ಸಂಗಿ. 9:8:
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ಾಡುವೆನು.
ಸೈ ರಣೆಯಿಂದಿರಬೇಕೆಂಬ§ನನ್ನ ಆ ಯನು್ನ
ಾಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ,*ಭೂಲೋಕದ ನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದ ಾ ್ಕಗಿ
10

ತಿಳಿಯುವಂತೆ

ನೀನು
ಇಡೀ ಜಗತಿ್ತನ ಮೇಲೆ ಬರಲಿರುವ ಕಡುಶೋಧನೆಯ
ಾಲದಲಿ್ಲ
ಾನು
11
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು†ಬೇಗನೇ ಬರುತೆ್ತೕನೆ,‡ನಿನ್ನ
ಕಿರೀಟವನು್ನ
ಾರೂ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೀನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದನೆ್ನೕ
ಆಶ್ರ ಯಿಸಿಕೊಂಡಿರು. 12 § ಾವನು ಜಯಹೊಂದು ಾ್ತನೋ ಅವನನು್ನ ನನ್ನ
ದೇವರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ*ಸ್ತಂಭ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು.†ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಕದಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ‡ನನ್ನ ದೇವರ ಹೆಸರನು್ನ, ನನ್ನ§ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ

ಪರಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ಇಳಿದುಬರುವ ಹೊಸ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವೆಂಬ ನನ್ನ
ದೇವರ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಸರನೂ್ನ,*ನನ್ನ ಹೊಸ ಹೆಸರನೂ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವೆನು.
13 †ದೇವ ಾತ್ಮ ನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ.
ಲ

ದಿಕೀಯ ಸಭೆಗೆ ಸಂದೇಶ
“ಲ ದಿಕೀಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ, ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ,
ಸತ್ಯ
ಾ ಯೂ,‡ದೇವರ
ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ
ಮೂಲನೂ
ಆಗಿರುವ§‘ಆಮೆನ್’
15
*
ಎಂ ಾತನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ,
ನಿನ್ನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಬಲೆ್ಲ ನು.
ನೀನು
ತಣ್ಣಗಿರುವವನೂ ಅಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಗಿರುವವನೂ ಅಲ್ಲ ನೀನು ತಣ್ಣ ಾಗಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಾಗಲಿ
ಇದಿ್ದದ್ದರೆ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿತು್ತ. 16 ನೀನು ಬೆಚ್ಚ ಗೂ ಅಲ್ಲದೆ ತಣ್ಣಗೂ ಅಲ್ಲದೆ ಉಗುರು
ಬೆಚ್ಚ ಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನನ್ನ ಾ
ಳಗಿಂದ ಉಗಿದು ಬಿಡುವೆನು. 17 ನೀನು
ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ† ಾನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು, ಸಂಪನ್ನ ನು,
ಾವುದರಲಿ್ಲಯೂ
ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದವನು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕ.
ಆದರೆ ನೀನು ಕೇವಲ
ದುರವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವಂಥವನು,
ೌ ಾರ್ಗ್ಯ ನು, ದರಿದ್ರ ನು,‡ಕುರುಡನು,
14

18 ನೀನು
ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿರುವವನೂ ಆಗಿರುವುದನು್ನ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವೆ.
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಲು ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಪುಟಾ ಾಕಿದ ಚಿನ್ನ ವನೂ್ನ,§ಲಜಾ್ಜ ಸ್ಪದ ಾದ
ನಿನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆತನ
ಾಣಿಸದಂತೆ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ ್ಕಗಿ*ಬಿಳೀವಸ್ತ ್ರ ಗಳನೂ್ನ,

ಕಣು್ಣ ಾಣುವಂತೆ
ನಿನ್ನ
ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ
ಹಚು್ಚವುದ ಾ ್ಕಗಿ
ಅಂಜನವನೂ್ನ
†
ನನಿ್ನಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 19 ‡ ಾನು

ಾ ಾರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತೆ್ತೕನೋ ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ಶಿ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರು.
ಾನ ಾಂತರ ಹೊಂದಿ ದೇವರ
20 ಇಗೋ
ಕಡೆಗೆ ತಿರಿಗಿಕೋ.
ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಟು್ಟ ಾ್ತ
§
†

3:10 ಪ್ರಕ 1:9; 2 ಥೆಸ. 3:5; 2 ಪೇತ್ರ. 2:9:

3:11 ಪ್ರಕ 22:7, 12, 20:

‡

2 ಪೂವರ್ 3:17; ಯೆರೆ 1:18; ಗ ಾ. 2:9:

§
†

*

3:11 ಪ್ರಕ 2:10:

†
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§

3:12 ಪ್ರಕ 2:7:

3:12 ಕೀತರ್ 23:6; 27:4:

3:12 ಪ್ರಕ 21:2,10; ಯೆಹೆ. 48:35; ಗ ಾ. 4:26; ಇಬಿ್ರ. 12:22:
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‡

‡

*
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†
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ಇದೆ್ದೕನೆ.§ ಾವ ಾದರೂ ನನ್ನ ಧ ್ವ ನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆದರೆ* ಾನು
ಒಳಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಸಂಗಡ ಊಟ ಾಡುವೆನು. ಅವನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಊಟ
ಾಡುವನು. 21 † ಾನು ಜಯಹೊಂದಿ ನನ್ನ ತಂದೆ
ಡನೆ ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲ
‡
§
ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಾಗೆಯೇ ಜಯ ಾಲಿ ಾದವನಿಗೆ ನನೊ್ನ ಡನೆ ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲ
22 ದೇವ ಾತ್ಮ ನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ಹಕ್ಕನು್ನ ಾನು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ.”

4

*ಸ್ವ ಗೀರ್ಯ ಆ ಾಧನೆ
ಆನಂತರ ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ತೆರೆದಿರುವ ಒಂದು ಾಗಿಲು
ಾಣಿಸಿತು.
ದಲು ನನೊ್ನಡನೆ
ಾತ ಾಡಿದ ಾಣಿಯು †ತುತೂ್ತರಿಯಂತೆ
ಾತ ಾಡುತ್ತದೋ ಎಂಬಂತೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅದು, ‡“ಇಲಿ್ಲಗೆ ಏರಿ ಾ,§ಮುಂದೆ
ಸಂಭವಿಸಬೇ ಾದವುಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
2 ಕೂಡಲೆ ಾನು *ದೇವ ಾತ್ಮ ವಶ ಾದೆನು, ಆಗ ಇಗೋ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ †ಒಂದು
ಸಿಂ ಾಸನವಿತು್ತ. ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ನು ಕುಳಿತಿದ್ದನು. 3 ಕುಳಿತಿದ್ದವನು
ಕಣಿ್ಣಗೆ ‡ಸೂಯರ್ ಾಂತಿ ಪದ್ಮ ಾಗ ಮಣಿಗಳಂತೆ ಾಣುತಿ್ತದ್ದನು. ಸಿಂ ಾಸನದ
ಸುತ್ತಲೂ ಪಚೆ್ಚಯಂತೆ ತೋರುತಿ್ತದ್ದ § ಾಮನಬಿಲು್ಲ ಇತು್ತ. 4 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿಂ ಾಸನದ
ಸುತ್ತಲೂ *ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲು್ಕ ಸಿಂ ಾಸನಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಸಿಂ ಾಸನಗಳ ಮೇಲೆ †ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ ್ರ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‡ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲು್ಕ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. §ಅವರ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟಗಳಿದ್ದವು. 5 ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ *ಮಿಂಚು, ಗುಡುಗು, ಗಜರ್ನೆಗಳು
ಹೊರ ಹೊಮು್ಮತಿ್ತದ್ದವು. ಆ ಸಿಂ ಾಸನ ಮುಂದೆ †ದೇವರ ಏಳು ಆತ್ಮ ಗಳನು್ನ
ಸೂಚಿಸುವ ‡ಏಳು ದೀಪಗಳು ಉರಿಯುತಿ್ತದ್ದವು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದೆ
ಸ್ಫಟಿಕಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾದ § ಾಜಿನ ಸಮುದ್ರ ವಿದ್ದ ಾಗೆ ಾಣಿಸಿತು. ಸಿಂ ಾಸನದ
1

ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಅದರ ಾಲು್ಕ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ * ಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆಯೂ
ಮುಂದೆಯೂ ತುಂ ಾ ಕಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು. 7
ದಲನೆಯ ಜೀವಿಯು ಸಿಂಹದಂತಿತು್ತ,
ಎರಡನೆಯ ಜೀವಿಯು ಹೋರಿಯಂತಿತು್ತ, ಮೂರನೆಯ ಜೀವಿಯ ಮುಖವು
ಮನುಷ ್ಯ ನ ಮುಖದಂತಿತು್ತ, ಾಲ್ಕನೆಯ ಜೀವಿಯು ಾರುವ ಹದಿ್ದನಂತಿತು್ತ. 8 ಆ
ಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ †ಒಂದೊಂದಕೆ್ಕ ಆ ಾರು ರೆಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದವು. ‡ಸುತ್ತಲೂ ಒಳಗೂ
ತುಂ ಾ ಕಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಜೀವಿಗಳು ಹಗಲಿರುಳು ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ,
§

† 3:21 ಪ್ರಕ 5:5; 6:2;
‡
§
17:14;
ೕ ಾ 16:33; ಇಬಿ್ರ. 1:3; 10:12:
3:21 ಪ್ರಕ 2:7:
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§“ದೇವ ಾದ ಕತರ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಆತನು ಸವರ್ಶಕ್ತನು,
*ಇರು ಾತನು, ಇ ಾ್ದತನು, ಬರು ಾತನು” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದವು.
9 ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವಿಸುವವ ಾಗಿ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತಿರು ಾತನಿಗೆ ಆ ಜೀವಿಗಳು ಮಹಿಮೆ
ೌರವ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಗಳನು್ನ
10-11
ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತರು ಾಗ,
ಆ ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲು್ಕ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಸಿಂ ಾಸನದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿ ಾತನ ಾದಕೆ್ಕ †ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, ತಮ್ಮ ಕಿರೀಟಗಳನು್ನ ಸಿಂ ಾಸನದ
ಮುಂದೆ ಾಕಿ, “ಕತರ್ನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ‡ನೀನು ಮಹಿಮೆಯನು್ನ, ೌರವವನು್ನ,
ಬಲವನು್ನ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯ ಾಗಿದಿ್ದೕ, § ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಸ್ತವನು್ನ
*
ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ಾತನು ನೀನೇ.
ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಿಂದಲೇ ಇದ್ದವು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ

ಚಿತ್ತದಿಂದಲೇ ನಿಮಿರ್ತ ಾದವು” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತ ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಜೀವಿಸು ಾತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
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ಸುರುಳಿಯೂ ಕುರಿಮರಿಯೂ
1
ಾನು* ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ

ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನ ಬಲಗೈ ಯಲಿ್ಲ ಒಂದು
†ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅದರ ಒಳ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಹೊರ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ‡ಅದು ಏಳು ಮುದೆ್ರ ಗಳಿಂದ ಮುದಿ್ರ ತ ಾಗಿತು್ತ. 2 ಇದಲ್ಲದೆ
§ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು “ಈ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಬಿಚು್ಚವುದಕೂ್ಕ
ಇದರ ಮುದೆ್ರ ಗಳನು್ನ ಒಡೆಯುವುದಕೂ್ಕ
ಾವನು
ೕಗ್ಯ ನು?”
ಎಂದು
3
ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ಆದರೆ ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ
ತೆರೆಯುವುದ ಾ್ಕದರೂ ಅದರೊಳಗೆ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕದರೂ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ,
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಕೆಳ ಾಗಲಿ
ಾರಿಂದಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
4
ಸುರುಳಿಯನು್ನ
ತೆರೆಯುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ
ಅದನು್ನ
ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ
ೕಗ್ಯ ಾದವನು ಒಬ್ಬ ನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಾನು ಬಹಳ ಾಗಿ ದುಃಖಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ.
5 ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ನನಗೆ, “ಅಳಬೇಡ ನೋಡು, *ಯೂದ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಜನಿಸಿದ
†ಸಿಂಹವೂ ‡ ಾವೀದನ ವಂಶಜನೂ ಆಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ನು, ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಅದರ
ಏಳು ಮುದೆ್ರ ಗಳನೂ್ನ ತೆರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಜಯವೀರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
6 ಸಿಂ ಾಸನವು, ಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳೂ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ
ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ §ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯು ವಧಿಸಲ್ಪಟಂತೆ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅದಕೆ್ಕ

ಏಳು ಕೊಂಬುಗಳೂ *ಏಳು ಕಣು್ಣಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಅವು ಏನೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯ
7 ಈತನು ಮುಂದೆ
ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ದೇವರ ಏಳು ಆತ್ಮ ಗಳೇ.
ಬಂದು ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನ ಬಲಗೈ
ಳಗಿಂದ ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ
§
‡
*

4:8 ಯೆ ಾ 6:3:
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*
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†
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*
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§
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8

ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂ ಾಗ ಆ ಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳೂ ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲು್ಕ
ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರೂ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಾದಕೆ್ಕ ಅಡ್ಡ †ಬಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯರ
ಕೈ ಗಳಲಿ್ಲ ‡ವೀಣೆಗಳೂ §ದೇವಜನರ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗಳೆಂಬ ಧೂಪದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ *ಚಿನ್ನದ
ಧೂ ಾರತಿಗಳೂ ಇದ್ದವು. 9 ಅವರು †ಹೊಸ ಾಡನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ,
“ನೀನು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲು
ಅದರ ಮುದೆ್ರ ಯನು್ನ ಒಡೆಯಲು ನೀನು ಅಹರ್ ಾಗಿದಿ್ದ.
ನೀನು ವಧಿಸಲ್ಪಟು್ಟ, ‡ಯ ಾಪಿರ್ತ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ
§ಸಕಲ ಕುಲ,
ಾಷೆ,
ಜನ,
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ *ದೇವರಿ ಾಗಿ

ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರುವೆ.
ಅವರನು್ನ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಾಜ್ಯ ವ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, † ಾಜಕರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ
ಾಡಿರುವೆ.
ಅವರು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಆಳುವರು.”
11 ಇದಲ್ಲದೆ
ಾನು ನೋಡ ಾಗಿ ಸಿಂ ಾಸನದ, ಜೀವಿಗಳ ಾಗೂ ಹಿರಿಯರ
ಸುತ್ತಲೂ ಬಹುಮಂದಿ ದೇವದೂತರ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ‡ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು
ಲ ೂೕಪಲಕ್ಷ ಾಗಿಯೂ ಕೋಟಾ್ಯ ನುಕೋಟಿ ಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ. 12 ಅವರು
“ವಧಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ಕುರಿಮರಿಯು
§ಬಲ, ಐಶ್ವಯರ್, ಾನ, ಾಮಥ್ಯ ರ್,
ಘನತೆ, ಮಹಿಮೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಗಳನು್ನ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯ ನು”
ಎಂದು ಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಾಡಿದರು.
13 ಇದಲ್ಲದೆ *ಆ ಾಶದಲಿ್ಲಯೂ,
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ, ಭೂಮಿಯ
ಕೆಳಗಡೆಯೂ, ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಎ ಾ್ಲ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಗಳೂ ಅಂದರೆ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶ
ಸಮುದ್ರ ಗ ಳಗೆ ಇರುವುದೆಲ್ಲವೂ,
“ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನಿಗೂ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನಿಗೂ
ಸೊ್ತೕತ್ರ, ೌರವ, ಮಹಿಮೆ, ಅಧಿಪತ್ಯ ಗಳು
ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. 14 ಆಗ ಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳು †“ಆಮೆನ್” ಅಂದವು
ಮತು್ತ ‡ಹಿರಿಯರು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆ ಾಧಿಸಿದರು.
10

6

ಏಳು ಮುದೆ್ರ ಗಳು
1 ಕುರಿಮರಿ
ಾ ಾತನು *ಆ ಏಳು ಮುದೆ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮುದೆ್ರ ಯನು್ನ
ಒಡೆಯು ಾಗ ಾನು ನೋಡಿದೆನು ಮತು್ತ †ಆ ಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಜೀವಿಯು
‡ಗುಡುಗಿನಂತಿದ್ದ ಸ್ವರದಿಂದ §“ ಾ!” ಎಂದು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. 2 ಾನು
†
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†
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‡
†
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§
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*

‡
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†

5:10 ವಿ

§

*

5:8 ಪ್ರಕ
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ನೋಡಲು ಇಗೋ *ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕುದುರೆ ಾಣಿಸಿತು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವನು
ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಒಂದು †ಬಿಲ್ಲ ನು್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ‡ಕಿರೀಟವು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ ್ಟತು.
ಅವನು §ಜಯಿಸುವವ ಾಗಿ ಜಯಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಹೊರಟನು.

ಆತನು ಎರಡನೆಯ ಮುದೆ್ರ ಯನು್ನ ಒಡೆ ಾಗ ಎರಡನೆಯ ಜೀವಿಯು “ ಾ”!
ಎಂದು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. 4 ಆಗ *ಕೆಂ ಾಗಿರುವ ಮತೊ್ತಂದು ಕುದುರೆಯು
ಹೊರಟು ಬಂದಿತು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ ಾರಿ ಾಡುವವನಿಗೆ †ಭೂಲೋಕದಿಂದ
ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು, ಇದರಿಂದ
ಜನರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು ಕೊಲು್ಲವವ ಾದರು. ಅವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಖಡ್ಗವೂ
ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
5 ಆತನು ಮೂರನೆಯ ಮುದೆ್ರ ಯನು್ನ ಒಡೆ ಾಗ ಮೂರನೆಯ ಜೀವಿಯು “ ಾ”!
ಎಂದು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಆಗ, ಾನು ನೋಡಲು ಇಗೋ, ನನಗೆ ‡ಕಪು ್ಪ
ಕುದುರೆಯು ಾಣಿಸಿತು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ತಕ್ಕಡಿ ಇತು್ತ. 6 ಆ
ಮೇಲೆ ಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳ ಮಧ್ಯ ದಿಂದ ಒಬ್ಬ ನ ಧ ್ವನಿಯು ಹೊರಟ ಾಗೆ ಕೇಳಿದೆನು.
§ಒಂದು *“ದೀ ಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸೇರು ಗೋದಿ ಮತು್ತ ಒಂದು ದೀ ಾರಿಗೆ ಮೂರು ಸೇರು
ಜವೆಗೋದಿ, ಆದರೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕೆಡಿಸಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
7 ಆತನು
ಾಲ್ಕನೆಯ ಮುದೆ್ರ ಯನು್ನ ಒಡೆ ಾಗ ಾಲ್ಕನೆಯ ಜೀವಿಯು “ ಾ”!
ಎನು್ನವ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. 8 ಆಗ ಾನು ನೋಡಲು ಇಗೋ, †ನಸು ಹಸಿರು
ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯು ಾಣಿಸಿತು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವನ ಹೆಸರು ಮೃ ತು್ಯ ಎಂದು.
ಮೃ ತು್ಯ ಲೋಕ ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಅವನಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು
ಾಗವನು್ನ ‡ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೂ, ಾಮದಿಂದಲೂ, ಅಂಟುರೋಗದಿಂದಲೂ, ಭೂಮಿಯ
3

ಾಡುಮೃ ಗಗಳಿಂದಲೂ ಕೊಂದು ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರ ಕೊಡ ಾಗಿತು್ತ.
9 ಆತನು ಐದನೆಯ ಮುದೆ್ರ ಯನು್ನ ಒಡೆ ಾಗ, §ದೇವರ ಾಕ್ಯ ದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ,
*ತಮಗಿದ್ದ ದೃ ಢ ಾದ ಾ ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ, †ಹತ ಾದವರ ಆತ್ಮ ಗಳು
10 ಅವರು, “ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
‡ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೆಳಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ಕತರ್ನೇ, §ಪರಿಶುದ್ಧನೂ, ಸತ್ಯ ವಂತನೂ, ಆಗಿರು ಾತನೇ, ನಮ್ಮ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದ
*ಭೂಲೋಕ ನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೀನು †ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಸಮಯ ‡ ಾ್ಯಯತೀರಿಸದೆಯೂ,

ಪ್ರ ತಿದಂಡನೆ ಾಡದೆಯೂ ಇರುವಿ?” ಎಂದು ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿದರು. 11 ಆಗ
ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು §ಬಿಳೀ ನಿಲುವಂಗಿಯು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು *ಇನೂ್ನ
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಾಗೆ ವಧಿಸಲ್ಪಡಬೇ ಾಗಿರುವ
†ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ತೆ ಸೇವಕರ ಸಂಖೆ್ಯ ಪೂಣರ್ ಾಗುವ ತನಕ
*
‡
‡
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ಾದಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಯಿತು.
12 ಆತನು ಆರನೆಯ ಮುದೆ್ರ ಯನು್ನ ಒಡೆಯುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ಆಗ
‡ಮ ಾಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾಯಿತು.
§ಸೂಯರ್ನು *ಕರೀಕಂಬಳಿಯಂತೆ
13 †ಅಂಜೂರದ
ಕ ಾ್ಪದನು ಮತು್ತ ಪೂಣರ್ಚಂದ್ರ ನು ರಕ್ತದಂ ಾದನು.
ಮರವು ಬಿರು ಾಳಿಯಿಂದ ಬಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ತನ್ನ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಉದುರಿಸುವ
14 ಆ ಾಶವು
ಾಗೆ ‡ಆ ಾಶದಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಉದುರಿ ಬಿದ್ದವು.
ಸುರುಳಿಯಂತೆ ಸುತ್ತಲ್ಪಟು್ಟ §ಮರೆ ಾಯಿತು. *ಎ ಾ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಗಳು ಮತು್ತ ದಿ್ವೕಪಗಳು
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಕದಲಿದವು. 15 ಆಗ ಭೂ ಾಜರುಗಳೂ, ಮ ಾಪುರುಷರೂ,
ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಗಳೂ, ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರೂ, ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಾಲಿಗಳೂ, ಎ ಾ್ಲ ಾಸರೂ
ಮತು್ತ ಸ್ವತಂತ್ರರೂ †ಬೆಟ್ಟ ಗಳ ಗವಿಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಬಂಡೆಗಳ ಸಂದುಗಳಿಗೂ
ಓಡಿಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 16 ‡ಬೆಟ್ಟ ಗಳಿಗೂ ಬಂಡೆಗಳಿಗೂ,
“ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿರಿ!, §ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರು ಾತನ ಮುಖವನು್ನ
ನೋಡದ ಾಗೆಯೂ ಕುರಿಮರಿಯ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯು ತಟ್ಟದ ಾಗೆಯೂ ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಮರೆ ಾಡಿರಿ. 17 ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ *ಕೋ ಾಗಿ್ನಯು ಾಣಿಸುವ ಮ ಾ ದಿನವು
ಬಂದಿದೆ, †ಅದರ ಮುಂದೆ ನಿಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಾರಿಂ ಾದೀತು?” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ತ ಾಲು್ಕ ಾವಿರ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ರಿಗೆ ಮುದೆ್ರ
ತಿ್ತದು್ದ
1 ಇ ಾದ ನಂತರ ಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ದೇವದೂತರು ಭೂಮಿಯ ಾಲು್ಕ ದಿಕು್ಕಗಳಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯ ಮೇ ಾಗಲಿ ಸಮುದ್ರ ದ ಮೇ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ
ಾವ ಮರದ ಮೇ ಾಗಲಿ ಾಳಿ ಬೀಸದಂತೆ ಭೂಮಿಯ ಚತುದಿರ್ಕು್ಕಗಳ
ಾಳಿಗಳನು್ನ ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. 2 ಇದಲ್ಲದೆ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ದೇವದೂತನು
ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಮುದೆ್ರ ಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು *ಮೂಡಣದಿಕಿ್ಕನಿಂದ
ಏರಿಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವನು ಭೂಮಿಗೂ ಸಮುದ್ರಕೂ್ಕ ಕೇಡನು್ನಂಟು ಾಡಲು
ಅನುಮತಿ ಹೊಂದಿದ ಆ ಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ದೇವದೂತರಿಗೆ, 3 “ ಾವು ನಮ್ಮ
ದೇವರ ಾಸರಿಗೆ †ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮುದೆ್ರ ಒತು್ತವ ತನಕ ಭೂಮಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ,
ಸಮುದ್ರ ವ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಮರಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ಾಶ ಾಡಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ
4 ಮುದೆ್ರ ಒತಿ್ತಸಿಕೊಂಡವರ ಸಂಖೆ್ಯ ಯು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾ ಾಗ
ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.
ಅದನು್ನ ‡ ಾನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಕುಲಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದವರು ಮುದೆ್ರ
ತಿ್ತಸಿಕೊಂಡವರ ಸಂಖೆ್ಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತ ಾಲು್ಕ
ಾವಿರ. 5 ಯೂದನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಮುದೆ್ರ ಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರು ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ,
ರೂಬೇನನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ, ಾದ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು
‡
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ಾವಿರ, ಅಷೇರನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ, ನಫಾ್ತಲಿಯ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ
ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ, ಮನಸೆ್ಸಯ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ, 7 ಸಿಮೆ
ೕನನ
ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ, ಲೇವಿಯ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ,
ಇಸ್ಸ ಾರನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ, 8 ಜೆಬುಲೋನನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು
ಾವಿರ,
ೕಸೇಫನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ, ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ
ಮುದೆ್ರ ಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರು ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಇದ್ದರು.
ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮ ಾ ಜನಸಮೂಹ
ಇ ಾದ ನಂತರ ಇಗೋ,
ಾರಿಂದಲೂ ಎಣಿಸ ಾಗದಂಥ §ಮ ಾ
ಜನಸಮೂಹವು ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದೆಯೂ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ
*ಅವರು ಸಕಲ ಜ ಾಂಗ, ಕುಲ,
ಮುಂದೆಯೂ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ಜಾತಿಗಳವರೂ ಸಕಲ
ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವವರೂ ಆಗಿದ್ದರು.
ಅವರು †ಬಿಳೀ
ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಟು್ಟಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೈ ಗಳಲಿ್ಲ ‡ಖಜೂರ್ರದ ಗರಿಗಳನು್ನ
9

ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 10 ಅವರು, “ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬುದು ಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢ ಾದ
ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನಿಗೆ §ಸೇರಿದು್ದ” ಎಂದು
ಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿದರು. 11 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ದೇವದೂತರೆಲ್ಲರೂ ಸಿಂ ಾಸನದ
ಸುತ್ತಲು ನಿಂತಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯರು ಮತು್ತ * ಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳು ಇವುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅವರು ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದೆ †ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, 12 ‡“ಆಮೆನ್!
§ಸೊ್ತೕತ್ರ ವೂ, ಮಹಿಮೆಯು, ಾನವೂ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯೂ, ೌರವವೂ, ಶಕಿ್ತಯೂ,
ಪ ಾಕ್ರ ಮವೂ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿ, ಆಮೆನ್!”
ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು.
13 ಆಗ ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು, *“ಬಿಳೀ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ
ತೊಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವವ ಾದ ಇವರು
ಾರು? ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದರು” ಎಂದು ನನ್ನ ನು್ನ
ಕೇಳಲು, “ಅ ಾ್ಯ ನೀನೇ ಬಲೆ್ಲ” ಎಂದೆನು. 14 ಅವನು ನನಗೆ, “ಇವರು †ಆ
ಮ ಾಸಂಕಟದಿಂದ ಹೊರಬಂದವರು, ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ‡ರಕ್ತದಲಿ್ಲ
§ತಮ್ಮ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಳೆದು *ಶುಭ್ರ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. 15 ಈ ಾರಣದಿಂದ
ಅವರು ದೇವರ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದೆ ಇದು್ದಕೊಂಡು ಆತನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಹಗಲಿರುಳೂ †ಆತನಿಗೆ ಆ ಾಧನೆ
ಾಡು ಾ್ತ ಇ ಾ್ದರೆ.
ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ
16
ಕುಳಿತಿರು ಾತನೇ ಅವರಿಗೆ ‡ಬಿ ಾರ ಾಗಿರುವನು.
ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ §ಅವರಿಗೆ
*
ಹಸಿವೆ ಾಗಲಿ,
ಾ ಾರಿಕೆ ಾಗಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಅವರಿಗೆ ಸೂಯರ್ನ
ಬಿಸಿ ಾದರೂ,
ಾವ ಝಳ ಾದರೂ ತಟು್ಟ ವುದಿಲ್ಲ. 17 ಏಕೆಂದರೆ ಸಿಂ ಾಸನದ
§
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ಏಳನೆಯ ಮುದೆ್ರ
*ಆತನು †ಏಳನೆಯ ಮುದೆ್ರ ಯನು್ನ ಒಡೆ ಾಗ ಸು ಾರು ಅಧರ್ಗಂಟೆ ಾಲ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಶ್ಯ ಬ್ದ ಾಯಿತು. 2 ಆಗ ‡ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವ ಏಳು
ದೇವದೂತರನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವರಿಗೆ ಏಳು ತುತೂ್ತರಿಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ವು.
3 ಅನಂತರ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ದೇವದೂತನು ಬಂದನು, ಅವನು §ಚಿನ್ನದ ಧೂ ಾರತಿ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತನು. ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದಣ
ಚಿನ್ನದ ಧೂಪವೇದಿಯ ಮೇಲೆ *ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರೆಲ್ಲರ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗ ಂದಿಗೆ
1

ಸಮಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಧೂಪವು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 4 ಆಗ ಧೂಪದ
ಹೊಗೆಯು ದೇವದೂತನ ಕೈ ಯಿಂದ ಹೊರಟು †ದೇವಜನರ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗ ಂದಿಗೆ
5 ತರು ಾಯ ಆ ದೇವದೂತನು
ಸೇರಿ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಏರಿಹೋಯಿತು.
ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ‡ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಅದನು್ನ ತುಂಬಿಸಿ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಸೆದನು. ಆಗ ಗಜಿರ್ಸುವ §ಗುಡುಗು, ಮ ಾಶಬ್ದಗಳು, ಮಿಂಚು,
ಭೂಕಂಪವು ಉಂಟಾದವು.

ಏಳು ತುತೂ್ತರಿಗಳು
ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವ ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರು ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ
ಊದಲು ಸಿದ್ಧ ಾದರು.
7
ದಲನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದಲು *ರಕ್ತ ಮಿಶಿ್ರ ತ ಾದ
†ಆಲಿಕಲಿ್ಲ ನ ಮಳೆಯೂ ಬೆಂಕಿಯೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಿತು. ಭೂಮಿಯ
‡ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗವು ಸುಟು್ಟ ಹೋಯಿತು. §ಮರಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರರಲೊ್ಲಂದು
6 ಏಳು

ಾಗ ಸುಟು್ಟ ಹೋದವು. ಹಸಿರು ಹುಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸುಟು್ಟ ಹೋಯಿತು.
8 ಎರಡನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು. ಆಗ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಉರಿಯುತಿ್ತರುವ *ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ೕ ಎಂಬಂತಿರುವ ವಸು್ತವನು್ನ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ
ಎಸೆಯ ಾಯಿತು. ಆಗ ಸಮುದ್ರ ದೊಳಗೆ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗ †ರಕ್ತ ಾಯಿತು.
9 ‡ಸಮುದ್ರ ದ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗವು ಸತ್ತವು ಮತು್ತ §ಹಡಗುಗಳಲಿ್ಲ
ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗವು ಾಶ ಾದವು.
†
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10 ಮೂರನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು.

ಆಗ ಪಂಜಿನಂತೆ
*
ಉರಿಯುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರ ವು ಆ ಾಶದಿಂದ ನದಿಗಳ ಾಗೂ †ನೀರಿನ
ಬುಗೆ್ಗಗಳ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗದ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದತು. 11 ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ದ ಹೆಸರು
‡ ಾಚಿಪತೆ್ರ. ನೀರಿನ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗ § ಾಚಿಪತೆ್ರ ಯಂತೆ ವಿಷ ಾಯಿತು
ಮತು್ತ ಆ *ನೀರು ಕಹಿ ಾದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಸತು್ತಹೋದರು.
12 ಾಲ್ಕನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು, ಆಗ ಸೂಯರ್ನ
ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗಕೆ್ಕ ತೊಂದರೆಯುಂಟಾಗಿ †ಕತ್ತ ಾಯಿತು. ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ
ಚಂದ್ರ ನಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗಕೆ್ಕ ತೊಂದರೆಯುಂಟಾಗಿ
ಕತ್ತ ಾಗಿ ಹೋಯಿತು.
ಇದರಿಂದ ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗವು
ಪ್ರ ಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಕತ್ತ ಾಗಿ, ಾತಿ್ರ ಯ ಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು.
13 ಆ ಮೇಲೆ
ಾನು ನೋಡ ಾಗಿ ಇಗೋ ಒಂದು ಹದು್ದ ಆ ಾಶದ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಾ ಾಡುತಿ್ತತು್ತ, ಅದರ ಕೂಗು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅದು, “ಇನು್ನ ಉಳಿದ ಮೂವರು
ದೇವದೂತರು ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದು ಾಗ ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೆ ‡ಕೇಡು, ಕೇಡು,
ಕೇಡು” ಎಂದು ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗುವುದನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆನು.

9

1 ಐದನೆಯ

ದೇವದೂತನು ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದಿ ಾಗ ಆ ಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ
*ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ವನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವನಿಗೆ †ಅಧೋಲೋಕಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ‡ಕೂಪದ
§ಬೀಗದ ಕೈ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 2 ಅವನು ಅಧೋಲೋಕದ ಕೂಪವನು್ನ ತೆರೆಯಲು
ಕೂಪದಿಂದ ಬಂದ ಹೊಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕುಲುಮೆಯ *ಹೊಗೆಯಂತೆ ಏರಿತು. ಕೂಪದ
ಹೊಗೆಯಿಂದ ಸೂಯರ್ನೂ ಆ ಾಶವೂ ಕ ಾ್ಪ ಗಿ ಹೋದವು. 3 ಹೊಗೆ
ಳಗಿಂದ
†ಮಿಡತೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಟುಬಂದವು.
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಚೇಳುಗಳಿಗಿರುವಂಥ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೊಡ ಾಯಿತು. 4 ‡ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿರುವ ಹುಲ್ಲ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಾವ ಹಣು್ಣ ತರ ಾರಿಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಮರವ ಾ್ನ ಗಲಿ
§
ಾಶ ಾಡದೆ, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಮುದೆ್ರ ಯಿಲ್ಲದವ ಾದ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ
5 ಅವರನು್ನ
ಾತ್ರ ಾಶ ಾಡಬಹುದೆಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಯಿತು.
*
ಕೊಲ್ಲದೆ ಐದು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೂ ಹಿಂಸಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರವು ದೊರೆಯಿತು.
ಅವರಿಗುಂಟಾದ
ಾತನೆಯು ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಚೇಳು ಕಡಿತದಿಂದುಂಟಾಗುವ
6 ಆ
ಾತನೆಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿತು್ತ.
ಾಲದಲಿ್ಲ †ಮನುಷ ್ಯರು ಮರಣವನು್ನ
*
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8:11 ವಿ
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ೕರ್ 29:18; ಯೆರೆ 9:15; 3:15:
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8:13
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ಬಯಸುವರು, ಆದರೆ ಅದು ಾ್ರ ಪ್ತ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಾಯಬೇಕೆಂದು ಕೋರುವರು,
‡ಆದರೆ ಮೃ ತು್ಯ ವು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗುವುದು.
7 §ಆ ಮಿಡತೆಗಳ ರೂಪವು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಕುದುರೆಗಳ ರೂಪದಂತೆ

*ಅವುಗಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟಗಳಂತೆಯೂ, †ಅವುಗಳ
ಇತು್ತ.
ಮುಖಗಳು ಮನುಷ ್ಯರ ಮುಖಗಳಂತೆಯೂ ಇದ್ದವು. 8 ಅವುಗಳ ಕೂದಲು ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರ
ಕೂದಲಿನಂತೆಯೂ ‡ಹಲು್ಲಗಳು ಸಿಂಹದ ಹಲು್ಲಗಳಂತೆಯೂ ಇದ್ದವು. 9 ಅವುಗಳಿಗೆ
ಉಕಿ್ಕನ ಕವಚಗಳಂತಿದ್ದ ಕವಚಗಳು ಇದ್ದವು. §ಅವುಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಶಬ್ದವು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ

ಓಡುವ ರ ಾಶ್ವ ಗಳ ಶಬ್ದದಂತೆ ಇತು್ತ. 10 ಚೇಳಿಗಿರುವಂತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಾಲಗಳೂ,
ಕೊಂಡಿಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ *ಐದು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೂ ಪೀಡಿಸುವ
11 ಅಧೋಲೋಕದ
ಾಮಥ್ಯ ರ್ವು ಅವುಗಳ
ಾಲಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವುದು.
ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ ದೂತನೇ ಅವುಗಳ ಾ್ನಳುವ ಅರಸನು.
ಅವನಿಗೆ ಇಬಿ್ರ ಯ
ಾಷೆಯಲಿ್ಲ †ಅಬದೊ್ದೕನನೆಂತಲೂ, ಗಿ್ರ ೕಕ್ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ‡ಅ ಲು್ಲ ೕನನೆಂತಲೂ
ಹೆಸರುಂಟು.
12 §
ದಲನೆಯ ವಿಪತು್ತ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು. ಇಗೋ, ಇನೂ್ನ ಎರಡು
ವಿಪತು್ತಗಳು ಅದರ ಬೆನ್ನಹಿಂದೆಯೇ ಬಂದವು.
13 ಆರನೆಯ ದೇವದೂತನು ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದಿ ಾಗ ದೇವರ ಸಮು್ಮ ಖದಲಿ್ಲರುವ
ಚಿನ್ನದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ *ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ಹೊರಟ ಒಂದು ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.
14 ಅದು ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಆರನೆಯ ದೇವದೂತನಿಗೆ, †“ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್
ಎಂಬ ಮ ಾ ನದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟ ಾಕಿರುವ ‡ ಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ದೇವದೂತರನು್ನ
ಬಿಚಿ್ಚಬಿಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿತು. 15 ಆಗ §ಮನುಷ ್ಯರೊಳಗೆ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗದ
ಜನರನು್ನ ಸಂ ಾರ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಗಂಟೆ, ದಿನ, ತಿಂಗಳು, ವಷರ್ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ನಿಗದಿ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ. ಅದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದ ಆ ಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ದೇವದೂತರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡ ಾಯಿತು. 16 ಕುದುರೆ ದಂಡಿನವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು *ಇಪ್ಪತು್ತ ಕೋಟಿ ಎಂದು

†ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. 17 ಾನು ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಕಂಡ ಕುದುರೆಗಳ ಮತು್ತ ಸ ಾರರ
ವಿವರಣೆ ಹೇಗಿತೆ್ತಂದರೆ, ಸ ಾರರ ಕವಚಗಳ ಬಣ್ಣವು ಬೆಂಕಿ, ಹೊಗೆ, ಗಂಧಕ
ಇವುಗಳ ಬಣ್ಣದ ಾಗಿತು್ತ ಕುದುರೆಗಳ ತಲೆಗಳು ‡ಸಿಂಹಗಳ ತಲೆಗಳಂತಿದ್ದವು.
18 ಅವುಗಳ
ಾಯಿಂದ ಹೊರಟ ಆ ಬೆಂಕಿ, ಹೊಗೆ, ಗಂಧಕ ಎಂಬ ಮೂರು
ಉಪದ್ರ ವಗಳಿಂದ §ಮನುಷ ್ಯರೊಳಗೆ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗವು ಹತ ಾಯಿತು.
19 ಆ ಕುದುರೆಗಳ ಾಮಥ್ಯ ರ್ವು ಅವುಗಳ ಾಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದವು.
ಅವುಗಳ ಾಲಗಳು ತಲೆಗಳುಳ್ಳವುಗ ಾಗಿ ಸಪರ್ಗಳ ಾಗೆ ಇದ್ದವು. ಅವುಗಳಿಂದಲೇ
ಕೇಡನು್ನಂಟು ಾಡುವುದು. 20 ಉಪದ್ರ ವಗಳಿಂದ ಾಯದೆ ಉಳಿದ ಜನರು * ಾವೇ
‡
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ಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ †ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಭೂತ,
ಪೆ್ರ ೕತಗಳ‡ ಪೂಜೆಯನೂ್ನ §ಬಂ ಾರ, ಬೆಳಿ್ಳ, ಾಮ್ರ, ಕಲು್ಲ, ಮರ
ದ ಾದವುಗಳಿಂದ
ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಡ ಾರದೆ, ಕೇಳ ಾರದೆ, ನಡೆಯ ಾರದೆ ಇರುವ ವಿಗ್ರ ಹಗಳ
ಪೂಜೆಯನೂ್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 21 ಇದಲ್ಲದೆ ಾವು ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದ ಕೊಲೆ, * ಾಟ, ಜಾರತ್ವ,
ಕಳ್ಳತನ ಇವುಗ ಳಗೆ ಒಂದನೂ್ನ ಬಿಡದೆ ಾನ ಾಂತರಪಡಲಿಲ್ಲ.

10
ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ದೂತನು ಮತು್ತ ಚಿಕ್ಕ ಸುರುಳಿಯು
1 ತರು ಾಯ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ದೇವದೂತನು

ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಇಳಿದುಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವನು ಮೇಘವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. *ಅವನ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಾಮನಬಿಲು್ಲ ಇತು್ತ. †ಅವನ ಮುಖವು ಸೂಯರ್ನೊ ಾದಿಯಲಿ್ಲತು್ತ.
‡ಅವನ ಾದಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಕಂಬಗಳಂತಿದ್ದವು. 2 §ಅವನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಬಿಚಿ್ಚದ್ದ ಒಂದು
ಚಿಕ್ಕ ಸುರುಳಿ ಇತು್ತ. ಅವನು ಬಲ ಾಲನು್ನ ಸಮುದ್ರ ದ ಮೇಲೆಯೂ ಎಡ ಾಲನು್ನ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ಇಟು್ಟ, 3 *ಸಿಂಹವು ಘಜಿರ್ಸುವ ಪ್ರ ಾರ ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ
ಕೂಗಿದನು. ಕೂಗಿ ಾಗ ಏಳು ಗುಡುಗುಗಳು ಒಂದೊಂ ಾಗಿ ಧ ್ವನಿಕೊಟ್ಟ ವು. 4 ಆ
ಏಳು ಗುಡುಗುಗಳು ನುಡಿ ಾಗ ಾನು ಬರೆಯಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದನು. ಆದರೆ, “ಆ ಏಳು
ಗುಡುಗುಗಳು ನುಡಿದಿದ್ದನು್ನ ನೀನು ಬರೆಯದೆ †ಗುಪ್ತ ಾಗಿಡು” ಎಂದು ಹೇಳುವ
ದೈ ವ ಾಣಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.
5 ಅನಂತರ ಸಮುದ್ರ ದ ಮೇಲೆಯೂ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ನಿಂತಿರುವವ ಾಗಿ
ನನಗೆ ಾಣಿಸಿದ ದೇವದೂತನು ‡ತನ್ನ ಬಲಗೈ ಯನು್ನ ಪರಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ
ಎತಿ್ತ, 6 §ಪರಲೋಕವನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ, ಭೂಮಿಯನೂ್ನ
ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ, ಸಮುದ್ರ ವನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ,
*ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವಿಸು ಾತನ ಮೇಲೆ †ಆಣೆಯಿಟು್ಟ, ‡“ಇನು್ನ
ತಡ ಾಡದೆ, 7 §ಏಳನೆಯ ದೇವದೂತನು ಶಬ್ದ ಾಡುವ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ
ಅವನು ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದುವುದಕಿ್ಕರುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಇದುವರೆಗೆ
ಗುಪ್ತ ಾಗಿಟಿ್ಟದ್ದ ದೇವರ ಮಮರ್ವನು್ನ *ತನ್ನ ಾಸ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದ
ಪ್ರ ಾರ ನೆರವೇರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8 ಅನಂತರ ಪರಲೋಕದಿಂದ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ದ ಶಬ್ದವು ಮತೊ್ತಮೆ ್ಮ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿ, “ನೀನು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರ ದ ಮೇಲೆಯೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವ ದೂತನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲರುವ ಆ ಬಿಚಿ್ಚದ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ”
ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
†
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ಾನು ಆ ದೂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಆ ಚಿಕ್ಕ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು
ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು ನನಗೆ, †ನೀನು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದು ಬಿಡು, ಅದು
ನಿನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ಕಹಿ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವುದು, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಾಯಿ ಜೇನಿನಂತೆ
ಸಿಹಿ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಆಗ ಾನು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಆ
ದೂತನ ಕೈ ಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದುಬಿಟೆ್ಟ ನು. ಅದು ನನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲ ಜೇನಿನಂತೆ
ಸಿಹಿ ಾಗಿತು್ತ, ಅದನು್ನ ತಿಂದ ನಂತರ ನನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯು ಕಹಿ ಾಯಿತು. 11 ಅನಂತರ
ಆ ದೂತನು ನನಗೆ, “ನೀನು ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಪ್ರ ಜೆ, ಜನ, ಾಷೆಗಳನೂ್ನ, ಅರಸರನೂ್ನ
ಕುರಿತು ಪ್ರ ಾದನೆ ಹೇಳಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
9

11
ದೇವರ ಇಬ್ಬರು ಾ ಗಳು
ತರು ಾಯ *ಅಳತೆಗೊಲಿನಂಥ ಒಂದು ಕೋಲನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟು್ಟ
ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸ ಾಯಿತು, “ನೀನೆದು್ದ ದೇವರ ಆಲಯವನೂ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನೂ್ನ
ಅಳತೆ ಾಡಿ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಆ ಾಧನೆ ಾಡುವವರನು್ನ ಎಣಿಕೆ ಾಡು. 2 †ಆಲಯದ
ಹೊರಗಿರುವ ಹೊ ಾಂಗಣವನು್ನ ಅಳೆಯದೆ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು, ‡ಅದು ಅನ್ಯ ಜನರಿ ಾಗಿ
1

ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ §ನಲವತೆ್ತರಡು ತಿಂಗಳು
3 ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು
ಾ ಗಳು *ಗೋಣಿತಟು್ಟ ಗಳನು್ನ

ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

ತುಳಿ ಾಡುವರು.
ಹೊದು್ದಕೊಂಡು ಾವಿರದ ಇನೂ್ನರ ಅರವತು್ತ ದಿನಗಳ ತನಕ ಪ್ರ ಾದಿಸುವ
ಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿ ಾರ ಕೊಡುವೆನು.” 4 ಭೂಲೋಕದ ಒಡೆಯನ ಮುಂದೆ
ನಿಂತಿರುವ †ಎರಡು ಎಣೆ್ಣಯ ಮರಗಳೂ ಮತು್ತ ಎರಡು ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳೂ
ಇವರೇ. 5 ಇವರಿಗೆ
ಾವ ಾದರೂ ಕೇಡನು್ನಂಟು ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ‡ಇವರ
ಾ
ಳಗಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು ಹೊರಟು ಇವರ ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡುವುದು.
ಇವರಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ §ಉಂಟು ಾಡಬಯಸುವವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಾಗಿ ಹತ ಾಗಬೇಕು.
6 *ಅವರು ಪ್ರ ಾದಿಸುವ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಮಳೆಬೀಳದಂತೆ ಆ ಾಶವನು್ನ ಮುಚು್ಚವ
ಅಧಿ ಾರ ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಬಂ ಾಗೆ ಾ್ಲ †ನೀರು
ರಕ್ತ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ‡ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಉಪದ್ರ ವಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಹಿಂಸಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಅಧಿ ಾರವುಂಟು.
7 ಅವರು ತಮ್ಮ ಾ ಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, §ಅಧೋಲೋಕದಿಂದ
ಬರುವ *ಮೃ ಗವು †ಇವರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಇವರನು್ನ ಜಯಿಸಿ ಕೊಲು್ಲವುದು.
8 ಈ ಾ ಗಳ ಶವಗಳು ‡ಮ ಾ ಪಟ್ಟಣದ ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವವು. ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಾಂಕೇತಿಕ ಾಗಿ §ಸೊದೋಮ್ ಎಂದು, *ಐಗುಪ್ತ ಎಂದೂ ಹೆಸರುಗಳುಂಟು. ಇವರ
†
†
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ಒಡೆಯನು ಸಹ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದನು. ಸಕಲ ಜನ, ಕುಲ, ಾಷೆ,
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಈ ಾ ಗಳ ಶವಗಳನು್ನ ಮೂರುವರೆ ದಿನಗಳವರೆಗೂ
ನೋಡುವರು ಮತು್ತ ಅವರ †ಶವಗಳನು್ನ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಡಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
10 ಈ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ‡ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇವರು
ಸತ್ತದ್ದಕೆ ್ಕ ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳು §ಸಂತೋಷಿಸಿ ಸಂಭ್ರ ಮಗೊಂಡು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವರು. 11 ಮೂರುವರೆ ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಂದ
ಜೀವ ಾ್ವ ಸವು ಬಂದು ಆ ಶವಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲು, *ಅವರು ಾಲೂರಿ ನಿಲು್ಲವರು.
ಅವರನು್ನ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದರು. 12 ಅನಂತರ ಅವರಿಗೆ,
†“ಇಲಿ್ಲ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏರಿ ಬನಿ್ನರಿ!” ಎಂದು ಆ ಾಶದಿಂದ ಮ ಾ ಾಣಿಯು ತಿಳಿಸಿತು.
ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು ‡ಮೇಘದಲಿ್ಲ §ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋದರು. ಅವರ ಶತು್ರ ಗಳು
ಅವರನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 13 ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ *ಮ ಾ ಭೂಕಂಪವುಂಟಾಗಿ
†ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ತರಲೊ್ಲಂದಂಶವು ಬಿದು್ದಹೋಯಿತು. ಆ ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಏಳು
ಾವಿರ ಮಂದಿ ಸತು್ತ ಹೋದರು. ಉಳಿದವರು ಭಯಗ್ರ ಸ್ತ ಾಗಿ ‡ಪರಲೋಕದ
ದೇವರನು್ನ §ಘನಪಡಿಸಿದರು.
14 *ಎರಡನೆಯ ವಿಪತು್ತ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು. ಇಗೋ, ಮೂರನೆಯ ವಿಪತು್ತ ಬೇಗನೆ
ಬರುತಿ್ತದೆ.
†ಏಳನೆಯ ತುತೂ್ತರಿ
ಏಳನೆಯ ದೇವದೂತನು ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದಿದನು. ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ
‡ಮ ಾಶಬ್ದಗಳುಂಟಾಗಿ, §“ಲೋಕದ ಾಜಾ್ಯ ಧಿ ಾರವು ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಿಗೂ *ಆತನ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೂ ಬಂದಿದೆ, †ಆತನು ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಜ್ಯ ವ ಾ್ನಳುವನು”
15

ಎಂಬ ಮ ಾ ೕಷಣೆ ಾಯಿತು.
16 ತರು ಾಯ ‡ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಿಂ ಾಸನಗಳ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತಿದ್ದ ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲು್ಕ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಆತನಿಗೆ §ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ,
17 “ಕತರ್ನೇ, ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರೇ, *ಇರು ಾತನೇ ಇ ಾ್ದತನೇ,
†ನೀನು ನಿನ್ನ ಮ ಾ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಆಳುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ
ಾವು ನಿನಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸುತಿ್ತ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕವೆ.
18 ಜ ಾಂಗಗಳು ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡವು.
‡ನಿನ್ನ ಕೋಪವೂ ಪ್ರಕಟ ಾಯಿತು.
§ಸತ್ತವರು ತೀಪುರ್ಹೊಂದುವ ಸಮಯವು ಬಂದಿದೆ.
†

‡

11:9 ಕೀತರ್ 79:2, 3:

ಪ್ರಕ 3:10:

*

11:10 ಪ್ರಕ 11:5, 6; 1 ಅರಸು. 18:17:

11:11 ಆದಿ 2:7; ಯೆಹೆ. 37:5, 9, 10, 14:

ಕೃ. 1:9; 1 ಥೆಸ. 4:17:

§

11:12 ಪ್ರಕ 12:5; 2 ಅರಸು. 2:11:

†

§

11:10

11:12 ಪ್ರಕ 4:1:

*

‡

11:13 ಪ್ರಕ 6:12:

ೕ ಾ 16:20;
11:12 ಅ.

†

11:13

‡ 11:13 2 ಪೂವರ್ 36:23; ೕನ. 1:9: § 11:13 ಯೆಹೋ. 7:19; ಪ್ರಕ 14:7;
16:9, 19:7: * 11:14 ಪ್ರಕ 8:13; 9:12: † 11:14 ಪ್ರಕ 10:7 ‡ 11:15 ಪ್ರಕ 16:17; 19:1:
§ 11:15 ಪ್ರಕ 12:10: * 11:15 ಕೀತರ್ 2:2; ಲೂಕ 9:20; ಅ. ಕೃ. 4:26: † 11:15 ಾನಿ. 2:44;
7:14, 18, 27; ಲೂಕ 1:33; ಇಬಿ್ರ. 1:8;
ೕ ಾ 12:34: ‡ 11:16 ಪ್ರಕ 4:4: § 11:16 ಪ್ರಕ 4:10:
* 11:17 ಮೂಲ. ಇರು ಾತನೇ, ಇ ಾ್ದತನೇ. ಪ್ರಕ 16:5; ಪ್ರಕ 1:4, 8; 4:8: † 11:17 ಕೀತರ್ 97:1; ಪ್ರಕ
ಪ್ರಕ 16:19:

ಪ್ರಕಟಣೆ 11:19
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ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಸ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೂ, ದೇವಜನರಿಗೂ,
*ನಿನ್ನ ಾಮಕೆ್ಕ ಭಯಪಡುವ ಹಿರಿಯರೂ ಕಿರಿಯರೂ ಆಗಿರುವ
ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ †ಲೋಕ ಾಶಕರನು್ನ
ವಿ ಾಶಗೊಳಿಸುವ ಾಲವು ಬಂದಿದೆ”
ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು.
19 ‡ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇ ಾಲಯವು ತೆರೆಯಿತು. §ಆತನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಆತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವು ಾಣಿಸಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗಜರ್ನೆ, ಗುಡುಗು,
ಮಿಂಚುಗಳು, ಭೂಕಂಪವು, *ದೊಡ್ಡ ಆಲಿಕಲಿ್ಲ ನ ಮಳೆಯೂ ಸುರಿಯಿತು.

12

1

ಘಟಸಪರ್ ಮತು್ತ ಸಿ್ತ ್ರ ೕ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮ ಾ ಚಿಹೆ್ನಯು

ಾಣಿಸಿತು.

ಸಿ್ತ ್ರ ೕ

ಬ್ಬಳು

*ಸೂಯರ್ಭೂಶಿತ ಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಾದದಡಿಯಲಿ್ಲ ಚಂದ್ರ ನಿದ್ದನು. ಆಕೆಯ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹನೆ್ನರಡು ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಂದ
ಾಡಿದ್ದ ಒಂದು ಕಿರೀಟವಿತು್ತ.
2 †ಆಕೆಯು ಗಭಿರ್ಣಿ
ಾಗಿದು್ದ ಹೆರುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಸವವೇದನೆಯಿಂದ ನರಳು ಾ್ತ
3
ಅಳುತಿ್ತದ್ದಳು. ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಂದು ಚಿಹೆ್ನಯು ಾಣಿಸಿತು. ಅಲಿ್ಲ ‡ಕೆಂಪು
ಘಟಸಪರ್ ಂದು ಇತು್ತ. ಅದಕೆ್ಕ §ಏಳು ತಲೆಗಳೂ *ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳು ಇದ್ದವು.
ಅದರ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ †ಏಳು ಕಿರೀಟಗಳು ಇದ್ದವು. 4 ಅದು ತನ್ನ ಾಲದಿಂದ
‡ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರರಲೊ್ಲಂದು ಾಗವನು್ನ ಎಳೆದು §ಭೂಮಿಗೆ ಎಸೆಯಿತು.
ಹೆರುತಿ್ತದ್ದ ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಹೆತ್ತ ಕೂಡಲೇ *ಆಕೆಯ ಮಗುವನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಆ
ಘಟಸಪರ್ವು ಆಕೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು್ತ. 5 ಆಕೆ †ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಕಬಿ್ಬಣದ

ಕೋಲಿನಿಂದ ಆಳಬೇ ಾದ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಆಕೆಯ ಕೂಸು ಪಕ್ಕನೆ
ದೇವರ ಬಳಿಗೂ ಆತನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಬಳಿಗೂ ಎತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 6 ಮತು್ತ ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು
ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಓಡಿಹೋದಳು. ಅಲಿ್ಲ ಆಕೆಗೆ ‡ ಾವಿರದ ಇನೂ್ನರ ಅರವತು್ತ ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ
ೕಷಣೆ

ಾಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಅವಳು ಕಂಡಳು.
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. §ಮೀ ಾಯೇಲನೂ ಅವನ ದೂತರೂ
ಘಟಸಪರ್ದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ
ಾಡಿದರು. ಘಟಸಪರ್ವೂ *ಅವನ ದೂತರೂ
7

ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ಸಿದ್ಧ

ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಾ ಾಡಿದರು. 8 ಆದರೆ ಘಟಸಪರ್ಕೆ್ಕ ಾಕಷು್ಟ ಾಮಥ್ಯ ರ್ವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ
ಅದು ಸೋಲನ್ನ ಪಿ ್ಪತು. ಹೀಗೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದಂ ಾಯಿತು.
9 †ಭೂಲೋಕದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ
ಾಪ
ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಆ ಮ ಾ
ಘಟಸಪರ್ವು ಅಂದರೆ ಪಿ ಾಚನೆಂತಲೂ ಸೈ ಾನನೆಂತಲೂ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಆ ‡ಪು ಾತನ
*
*

† 11:18 ಪ್ರಕ 13:10: ‡ 11:19 ಪ್ರಕ 15:5: § 11:19 ಇಬಿ್ರ. 9:4:
* 12:1 ಕೀತರ್ 104:2; ಪರಮ. 6:10: † 12:2 ಯೆ ಾ 66:7-10; ಮೀಕ.
4:10; ಮ ಾ್ತ 24:8;
ೕ ಾ 16:21: ‡ 12:3 ಯೆ ಾ 27:1; ಪ್ರಕ 17:3: § 12:3 ಪ್ರಕ 13:1; 17:9,
*
12:
12:3 ಾನಿ. 7:7: † 12:3 ಪ್ರಕ 19:12: ‡ 12:4 ಪ್ರಕ 8:7: § 12:4 ಾನಿ. 8:10:
* 12:4 ಮ ಾ್ತ 2:16: † 12:5 ಮ ಾ್ತ 2:6; ಪ್ರಕ 2:27: ‡ 12:6 ಪ್ರಕ 11:2, 3; 13:5: § 12:7
* 12:7 ಮ ಾ್ತ 25:41; 2 ಪೇತ್ರ. 2:4; ಯೂದ 6: † 12:9 ಪ್ರಕ 20:3, 10; 13:14;
ಯೂದ. 9:
11:18 ಪ್ರಕ 19:5:

11:19 ಪ್ರಕ 16:21:
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ಸಪರ್ವನು್ನ §ಭೂಮಿಗೆ ತಳ್ಳ ಾಯಿತು. ಅವನ ದೂತರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ ್ಟರು.
10 ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮ ಾಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.
ಅದು, “ಈಗ ನಮ್ಮ
ದೇವರ *ರಕ್ಷಣೆಯೂ, ಶಕಿ್ತಯೂ, ಾಜ್ಯ ವೂ, ಆತನ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಅಧಿಪತ್ಯ ಆರಂಭ ಾಗಿದೆ.
ಹಗಲಿರುಳು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರನು್ನ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸ ಾ †ದೂರು
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದ ದೂರು ಾರನು ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟಿ ್ಟ ಾ್ದನೆ. 11 ಅವರು ‡ಮರಣದವರೆಗೆ ತಮ್ಮ
§ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸದೆ, ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ರಕ್ತದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಾ ಯ
ಾಕ್ಯ ದಿಂದಲೂ *ಅವನನು್ನ ಜಯಿಸಿದರು.

†ಪರಲೋಕವೇ, ಅದರಲಿ್ಲ
‡
ಾಸ ಾಡುವವರೇ, ಹಷರ್ಗೊಳಿ್ಳರಿ.
ಆದರೆ ಭೂಮಿ, ಸಮುದ್ರ ಗಳೇ ನಿಮ್ಮ
ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ಸೈ ಾನನು §ತನಗಿರುವ ಾಲವು
ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾತ್ರ ವೆಂದು ತಿಳಿದು ಮ ಾ ರೋಷವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಇಳಿದು
ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿತು.
13 ಘಟಸಪರ್ನು ಾನು ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟು್ಟ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಂಡು,
*ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅಟಿ್ಟ ಸಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು.
14 ಆದರೆ ಆ ಸಿ್ತ ೕಯು †ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಾರಿಹೋಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ
್ರ
12 ಆದ್ದರಿಂದ

‡ಆಕೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹದಿ್ದನ ಎರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ವು. ಅಲಿ್ಲ ಆಕೆಯು ಒಂದು ಾಲ,
ಎರಡು ಾಲ, ಅಧರ್ ಾಲ ಸಪರ್ನಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ
ೕಷಣೆ ಹೊಂದಿದಳು. 15 ಆ
ಸಪರ್ನು ಪ್ರ ಾಹದಿಂದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಆಕೆಯ ಹಿಂದೆ
ತನ್ನ ಾ
ಳಗಿಂದ ನೀರನು್ನ ನದಿಯಂತೆ ಸುರಿಸಿದನು. 16 ಆದರೆ ಭೂಮಿಯು
ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿತು. ಅದು ತನ್ನ ಾಯಿ ತೆರೆದು ಘಟಸಪರ್ನು ತನ್ನ
ಾ
ಳಗಿಂದ ಬಿಟ್ಟ ನದಿಯನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತು್ತ. 17 ಆಗ ಘಟಸಪರ್ನು ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ
ಮೇಲೆ ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡು, §ಆಕೆಯ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರ ಮೇಲೆ
ಅಂದರೆ, *ದೇವರ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಗೊಂಡು ನಡೆದು †ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾದ
ಾ ಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವರ ಮೇಲೆ ‡ಯುದ್ಧ
ತೀರದ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತನು.

ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟು,

18

ಸಮುದ್ರ

13

ಎರಡು ಮೃ ಗಗಳು
*ಸಮುದ್ರ ದಿಂದ ಒಂದು ಮೃ ಗವು ಏರಿಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. †ಅದಕೆ್ಕ
ಏಳು ತಲೆಗಳೂ, ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳೂ, ಕೊಂಬುಗಳ ಮೇಲೆ ಹತು್ತ ಕಿರೀಟಗಳೂ,
ಹಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ‡ದೇವದೂಷಣೆಯ ಾಮಗಳೂ ಇದ್ದವು. 2 ಾನು ಕಂಡ ಮೃ ಗವು
ಚಿರತೆಯಂತಿತು್ತ ಅದರ ಾಲುಗಳು ಕರಡಿಯ ಾಲುಗಳಂತೆಯೂ ಅದರ ಾಯಿ
1

§
*
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§ಅದಕೆ್ಕ ಘಟಸಪರ್ನು ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ,
ಸಿಂಹದ ಾಯಿಯಂತೆಯೂ ಇದ್ದವು.
*ಸಿಂ ಾಸನವನೂ್ನ, ಮ ಾ ಅಧಿ ಾರವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು. 3 ಅದರ ತಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು
ತಲೆ ಾಯಹೊಂದಿ ಾಯುವ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆ ಮರಣಕರ ಾದ
ಾಯವು ಾಸಿ ಾಯಿತು, †ಭೂಲೋಕದವರೆಲ್ಲರು ಆ ಮೃ ಗವನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 4 ಘಟಸಪರ್ನು ಆ ಮೃ ಗಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟವ ಾದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಆ ಘಟಸಪರ್ನಿಗೆ ಆ ಾಧನೆ ಾಡಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಮೃ ಗಕೂ್ಕ ಆ ಾಧನೆ
ಾಡಿ, ‡“ಈ ಮೃ ಗಕೆ್ಕ ಸ ಾನರು
ಾರು? ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ

ಾರು ಶಕ್ತರು?” ಎಂದರು.
ಾಯಿ ಾತುಗಳನೂ್ನ ದೂಷಣೆಯ ಾತುಗಳನೂ್ನ ಆಡುವ ಾಯಿ ಅದಕೆ್ಕ
ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು ಮತು್ತ *ನಲವತೆ್ತರಡು ತಿಂಗಳ ಪಯರ್ಂತರ ತನ್ನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನಡಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವೂ ಅದಕೆ್ಕ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 6 ಆ ಮೃ ಗವು ಾಯಿದೆರೆದು ದೇವರನು್ನ
ದೂಷಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಆತನ ಾಮವನೂ್ನ, ಆತನು ಾಸಿಸುವ ನಿ ಾಸವನೂ್ನ, ಪರಲೋಕ
ನಿ ಾಸಿಗಳನೂ್ನ ದೂಷಿಸಿತು. 7 †ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವಜನರ ಮೇಲೆ ‡ಯುದ್ಧ
ಾಡಿ
ಅವರನು್ನ ಜಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅದಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು ಮತು್ತ ಸಕಲ ಕುಲ, ಜನ,
ಾಷೆ, ಜ ಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಅದಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರವು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 8 §ಜಗದುತ್ಪತಿ್ತಗೆ
ದಲೇ ಕೊಯ್ಯ ಲ್ಪಟ ್ಟ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ *ಜೀವ ಾಧ್ಯರ
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಾ ಾರ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಆ †ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ
ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಾಧನೆ ಾಡುವರು.
9 ‡ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ, 10 §ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವವನು ಾನೇ ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗುವನು,
*ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲು್ಲವವನು ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೇ ಾಯುವನು. †ಇದರಲಿ್ಲ ದೇವಜನರಿಗೆ
ಾಳೆ್ಮಯೂ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಅಗತ್ಯ ಾಗಿರಬೇ ಾಗಿದೆ.
11 ‡ಮತೊ್ತಂದು ಮೃ ಗವು ಭೂಮಿ
ಳಗಿಂದ ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು.
5 §ಬ

ಇದಕೆ್ಕ §ಕುರಿಮರಿಗಿರುವಂತೆ ಎರಡು ಕೊಂಬುಗಳಿದ್ದವು, ಅದು ಘಟಸಪರ್ದಂತೆ
12 ಈ ಮೃ ಗವು
ಾತ ಾಡಿತು.
ದಲನೆಯ ಮೃ ಗದ ಎದುರು ತನ್ನ
ಅಧಿ ಾರವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಡೆಸಿ, ಮರಣಕರ ಾದ ಾಯ ಾಸಿ ಾದ * ದಲನೆಯ
ಮೃ ಗಕೆ್ಕ

ಭೂಲೋಕವೂ

ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೂ
ಆ ಾಧಿಸುವಂತೆ
ಾಡಿತು.
†
ಇದು ಜನರ ಮುಂದೆ ಬೆಂಕಿ ಆ ಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದುಬರುವಂತಹ
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತ, 14 ಆ
ದಲನೆಯ ಮೃ ಗದ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವ ಅಧಿ ಾರವಿರುವುದರಿಂದ ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ
‡ಮರಳುಗೊಳಿಸಿತು್ತ. ಅವರಿಗೆ, §ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಾಯಹೊಂದಿ ಾಯದೆ ಬದುಕಿದ
13
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ಮೃ ಗದ ಘನ ಾ್ಕಗಿ ವಿಗ್ರ ಹವನು್ನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸಿತು.
ಇದಲ್ಲದೆ
ಆ ಮೃ ಗದ ವಿಗ್ರ ಹಕೆ್ಕ ಜೀವಕೊಡುವ ಾಮಥ್ಯ ರ್ವು ಇದಕೆ್ಕ ದೊರೆಯಿತು.
ಆ
ಮೃ ಗದ ವಿಗ್ರ ಹವು
ಾತ ಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, *ತನ್ನ ನು್ನ ಆ ಾಧಿಸದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ

†ಮರಣದಂಡನೆ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯು ಆದಕಿ್ಕತು್ತ. 16 ಈ ಎರಡನೆಯ
ಮೃ ಗವು, ದೊಡ್ಡವರು, ಚಿಕ್ಕವರು, ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು, ಬಡವರು, ಸ್ವತಂತ್ರರು, ಾಸರು
ಎಲ್ಲರೂ ‡ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಬಲಗೈ ಯ ಮೇ ಾಗಲಿ, ಹಣೆಯ ಮೇ ಾಗಲಿ ಗುರುತನು್ನ
ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಒ ಾ್ತಯ
ಾಡಿತು್ತ. 17 ಆ ಗುರುತು
ಾರಿಗಿಲ್ಲ ೕ ಅವರು
ಕ್ರ ಯ ವಿಕ್ರ ಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸಲು ಾಧ್ಯ ವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಗುರುತು
ಾವುದೆಂದರೆ
§ ದಲನೆಯ ಮೃ ಗದ ಹೆಸರು ಅಥ ಾ *ಅದರ ಹೆಸರನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಖೆ್ಯ.
18

†ಇದನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಲು

ಾನವು ಅಗತ್ಯ ಾಗಿದೆ.

ಬುದಿ್ಧವಂತನು ಆ ಮೃ ಗದ

ಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ ಎಣಿಸಲಿ, ಅದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಖೆ್ಯ
ಅದರ ಸಂಖೆ್ಯಯು 666.

ಾಗಿದೆ.
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ಕುರಿಮರಿಯು ಮತು್ತ ಆತನ ಜನರು
1 ಆನಂತರ ಾನು ನೋಡ ಾಗಿ *ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ

ಾ ಾತನು †ಚೀ
ೕನ್
‡
ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆತನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ
ನಲವತ್ತ ಾಲು್ಕ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. §ಅವರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನ ಹೆಸರೂ
2 ಇದಲ್ಲದೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಆತನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು.
*ಜಲಪ್ರ ಾಹದ
ೕಷದಂತೆಯೂ †ದೊಡ್ಡ ಗುಡುಗಿನ ಶಬ್ದದಂತೆಯೂ ಇದ್ದ
ಮ ಾಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.
ಾನು ಕೇಳಿದ ಆ ಶಬ್ದವು ‡ವೀಣೆಗಳನು್ನ§

ನುಡಿಸಿಕೊಂಡು ಾಡುತಿ್ತರುವ ವೀಣೆ ಾರರ ಶಬ್ದದಂತಿತು್ತ. 3 ಅವರು ಸಿಂ ಾಸನದ
ಮುಂದೆಯೂ ಆ ಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆಯೂ *ಹೊಸ ಾಡನು್ನ
ಾಡಿದರು. ಭೂಲೋಕದಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತ ಾಲು್ಕ
ಾವಿರ ಜನರ ಹೊರತು †ಬೇರೆ
ಾರೂ ಆ ಾಡನು್ನ ಕಲಿಯ ಾರರು. 4 ಇವರು
‡ಕನೆ್ಯಯರಂತೆ §ಕಳಂಕರಹಿತರು, ಸಿ್ತ ್ರ ೕ ಸಹ ಾಸದಿಂದ ಮಲಿನ ಾಗದವರು. ಯಜ್ಞದ
ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನು ಎಲಿ್ಲ ಹೋದರೂ ಇವರು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವರು. ಇವರು
ಮನುಷ ್ಯರೊಳಗಿಂದ ಸ್ವಕೀಯ ಜನ ಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟು್ಟ ದೇವರಿಗೂ ಯಜ್ಞದ
ಕುರಿ ಾ ಾತನಿಗೂ *ಪ್ರ ಥಮಫಲದಂ ಾದರು. 5 ಇವರ ಾಯಲಿ್ಲ ಸುಳು್ಳ ಇರಲೇ
ಇಲ್ಲ. ಇವರು †ನಿದೋರ್ಷಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
*
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ಮೂವರು ದೇವದೂತರ ಸಂದೇಶಗಳು
ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ದೇವದೂತನು ‡ಆ ಾಶಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಕಂಡೆನು. ಭೂನಿ ಾಸಿಗ ಾಗಿರುವ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗ, ಕುಲ, ಾಷೆ, ಜನಗಳೆಲ್ಲರಿಗೆ
7 ಆ
ಾರಿಹೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿತ್ಯ ಾದ ಶುಭವತರ್ ಾನವು ಆತನಲಿ್ಲತು್ತ.
ದೂತನು, “ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಾ್ಯಯತೀಪುರ್
ಾಡುವ ಸಮಯವು ಬಂದಿದೆ.
ಭೂಲೋಕ ಪರಲೋಕಗಳನೂ್ನ, ಸಮುದ್ರ ವನೂ್ನ, §ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳನೂ್ನ
*ಉಂಟು ಾಡಿ ಾತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದನು.
8 ಅವನ ಹಿಂದೆ ಎರಡನೆಯ ದೇವದೂತನು ಬಂದು, †“ಬಿದ್ದಳು!
ಬಿದ್ದಳು!
‡ ಾಬೆಲೆಂಬ ಮ ಾನಗರಿಯು ಬಿದ್ದಳು, ಆಕೆಯು ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ §ತನ್ನ ಅತಿ
ಜಾರತ್ವವೆಂಬ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ *ಕುಡಿಸಿದಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
6

ಅವನ ಹಿಂದೆ ಮೂರನೆಯ ದೇವದೂತನು ಬಂದು, “ ಾವ ಾದರೂ
ಾವುದೇ †ಮೃ ಗವನೂ್ನ ಅದರ ವಿಗ್ರ ಹವನೂ್ನ ಆ ಾಧಿಸಿ ‡ತನ್ನ ಹಣೆಯ
ಮೇ ಾಗಲಿ ಕೈ ಯ ಮೇ ಾಗಲಿ ಅದರ ಗುರುತು ಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, 10 ಅವನೂ
ಸಹ §ದೇವರ ಕೋಪವೆಂಬ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಏನೂ ಬೆರಸದೇ ಾಕಿದ *ದೇವರ
ೌದ್ರ ವೆಂಬ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವನು.
ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವದೂತರ
ಮುಂದೆಯೂ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಮುಂದೆಯೂ †ಬೆಂಕಿಯಿಂದಲೂ
9

ಗಂಧಕದಿಂದಲೂ
ಾತನೆಪಡುವನು. 11 ‡ಅಂಥವರ
ಾತನೆಯ ಹೊಗೆಯು
ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಏರು ಾ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ, §ಮೃ ಗವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ
ವಿಗ್ರ ಹವನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವವ ಾಗಲಿ, ಅದರ ಹೆಸರಿನ ಗುರುತನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಲಿ
*ಹಗಲೂ ಾತಿ್ರ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಇರುವರು” ಎಂದು ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಿದನು.
12 †ಇದರಲಿ್ಲ ದೇವರ ಆ ಗಳನೂ್ನ, ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು
ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ‡ದೇವಜನರ ಾಳೆ್ಮಯು ಇಲಿ್ಲ ತೋರಿಬರಬೇ ಾಗಿದೆ.

ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಧ ್ವನಿಯು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅದು, “ಇಂದಿನಿಂದ
§ಕತರ್ನ ಭಕ್ತ ಾಗಿ ಾಯುವವರು *ಧನ್ಯರು ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆ” ಎಂದು ನನಗೆ
†ಅವರು ತಮ್ಮ
ಹೇಳಿತು.
ಅದಕೆ್ಕ ಆತ್ಮ ನು, “ ೌದು, ಅವರು ಧನ್ಯರೇ.
13

ಶ್ರ ಮೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ ಾಗಿ ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಅವರ ಸುಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು ಅವರನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
ಭೂಲೋಕದ ಸುಗಿ್ಗ ಾಲವನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ
‡
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§

14:7 ಪ್ರಕ 8:10; 16:4:

‡
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*
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†

‡
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*

‡
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*
*
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§
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†
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†

†

§
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14

ಆಗ ಾನು ನೋಡ ಾಗಿ ಇಗೋ, ಒಂದು ಬಿಳಿ ಮೇಘವು ಾಣಿಸಿತು.
ಆ ಮೇಘದ ಮೇಲೆ ‡ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಂತಿದ್ದ ಒ ಾ್ಬತನು ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡೆನು. §ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟವೂ, ಆತನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಹರಿತ ಾದ
ಕುಡುಗೋಲೂ ಇದ್ದವು. 15 ಆಗ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೂತನು *ದೇ ಾಲಯದೊಳಗಿನಿಂದ
ಬಂದು ಮೇಘದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನಿಗೆ, †“ಭೂಮಿಯ ಪೈ ರು
ಾಗಿದೆ,
‡ನಿನ್ನ ಕುಡುಗೋಲನು್ನ ಾಕಿ ಪೈ ರನು್ನ ಕೊಯಿ್ಯ”
ಕೊಯು್ಯ ವ ಾಲ ಬಂದಿದೆ.

16 ಮೇಘದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನು
ಎಂದು ಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿದನು.
ತನ್ನ ಕುಡುಗೋಲನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾಕಿದನು. ಆಗ ಭೂಮಿಯ ಪೈ ರು
ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
17 ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ದೇವದೂತನು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗಿನಿಂದ
ಬಂದನು. ಅವನ ಬಳಿಯೂ ಹರಿತ ಾದ ಕುಡುಗೋಲು ಇತು್ತ. 18 ತರು ಾಯ
§ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರ ಹೊಂದಿದ್ದ ಇನೊ್ನಬ ್ಬ ದೂತನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದು, ಆ ಹರಿತ ಾದ ಕುಡುಗೋಲಿನವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಹರಿತ ಾದ
*ಅದರ
ಕುಡುಗೋಲನು್ನ ಾಕಿ ಭೂಮಿಯ ಾ್ರ ಗೊಂಚಲುಗಳನು್ನ ಕೊಯಿ್ಯ.
ಹಣು್ಣಗಳು ಪೂ ಾ
ಾಗಿವೆ” ಎಂದು ಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿದನು. 19 ಆಗ
ಆ ದೂತನು ತನ್ನ ಕುಡುಗೋಲಿನಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಾ್ರ ಹಣ್ಣ ನು್ನ ಕೊಯು್ದ ಕೂಡಿಸಿ, †ದೇವರ ೌದ್ರ ವೆಂಬ ಾ್ರ ಯ ದೊಡ್ಡ ಆಲೆಗೆ
ಾಕಿದನು. 20 ಆಗ ಆಲೆಯನು್ನ ‡ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ತುಳಿದರು. ಆ ಆಲೆ
ಳಗಿಂದ ರಕ್ತವು ಹೊರಟು ಕುದುರೆಗಳ ಕಡಿ ಾಣಗಳನು್ನ
ಮುಟು್ಟ ವಷು್ಟ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂದು §ಮುನೂ್ನರು ಕಿಲೋಮೀಟರಿನಷು್ಟ ದೂರ ಹರಿಯಿತು.

15
ಅಂತಿಮ ಉಪದ್ರ ವಗಳು
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ *ಮತೊ್ತಂದು ಮ ಾ ಚಿಹೆ್ನಯನು್ನ ಾನು
ನೋಡಿದೆನು. †ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಏಳು ಉಪದ್ರ ವಗಳಿದ್ದವು, ಇವು
ಕಡೇ ಉಪದ್ರ ವಗಳು. ಇವುಗ ಂದಿಗೆ ದೇವರ ೌದ್ರ ವು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗುವುದು.
2 ಾನು ನೋಡ ಾಗಿ ‡ಬೆಂಕಿ ಬೆರೆತ ಾಜಿನ ಸಮುದ್ರ
ೕ ಎಂಬಂತೆ ಏನೋ
ಒಂದು ನನಗೆ ಾಣಿಸಿತು. ಆಗ ಮೃ ಗಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಅದರ ವಿಗ್ರ ಹಕೆ್ಕ ಆ ಾಧಿಸದೆಯೂ
§ಅದರ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸುವ ಸಂಖೆ್ಯಯ *ಮುದೆ್ರ ಯನು್ನ ಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಜಯ
1

ಹೊಂದಿದವರು †ದೇವರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ವೀಣೆಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಕೈ ಗಳಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
‡
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§
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ಾಜಿನ ಸಮುದ್ರ ದ ‡ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು.
ಅವರು §ದೇವರ ಾಸ ಾದ
ೕಶೆಯ ಾಡನೂ್ನ, ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಾಡನೂ್ನ ಾಡು ಾ್ತ,
3

*

†“ಕತರ್ ಾದ ದೇವರೇ ಸವರ್ಶಕ್ತನೇ,
ನಿನ್ನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು ಮಹ ಾ್ತದವುಗಳೂ, ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದವುಗಳೂ ಆಗಿವೆ.
‡ಸವರ್ಜ ಾಂಗಗಳ ಅರಸನೇ.
§ನಿನ್ನ ಾಗರ್ಗಳು ಾ್ಯಯವೂ ಸತ್ಯ ವೂ ಆಗಿವೆ.
4 ಕತರ್ನೇ, *ನಿನಗೆ ಭಯಪಡದವರು
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸದವರು ಾ ಾದರು ಇ ಾ್ದರೆಯೇ?
†ನೀನೊಬ್ಬ ನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನು.
ನಿನ್ನ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದುದರಿಂದ
‡ಸವರ್ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನ ಾನಕೆ್ಕ ಬಂದು
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವರು.”
5 ಇ ಾದ ನಂತರ
ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ §ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವದಶರ್ನ
6 ಆ ಆಲಯದೊಳಗಿಂದ ಏಳು
ಗು ಾರದ ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನವು ತೆರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟತು.
*ಉಪದ್ರ ವಗಳನು್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದಿರುವ ಆ ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರು ಬಂದರು.
ಅವರು ಶುಭ್ರ ವೂ, ಪ್ರ ಾಶವೂ ಆದ ಾರುಮಡಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮತು್ತ
†ತಮ್ಮ ಎದೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರು. 7 ‡ ಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಆ ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರಿಗೆ §ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಜೀವಿಸು ಾತ ಾದ ದೇವರ ೌದ್ರ ದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ *ಏಳು ಚಿನ್ನದ ಬಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟತು. 8 †ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ, ಆತನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಉಂಟಾದ
ಹೊಗೆಯಿಂದ ಆ ಆಲಯ ತುಂಬಿತು್ತ. ಆ ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರ ಕೈ ಯಲಿ್ಲದ್ದ ಏಳು
ಉಪದ್ರ ವಗಳು ತೀರುವ ತನಕ ‡ಆ ಆಲಯವನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಾರಿಂದಲೂ
ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

16
ದೇವರ ಕೋಪದ ಬಟ್ಟಲುಗಳು
1 ಆಗ ಆಲಯದೊಳಗಿಂದ ಬಂದ ಮ ಾಧ ್ವ ನಿಯನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆನು. ಅದು *ಆ
ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರಿಗೆ, “ನೀವು ಹೋಗಿ †ಆ ಏಳು ಬಟ್ಟಲುಗಳಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ
ಕೋಪವನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ‡ಸುರಿಯಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
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ೕಬ. 37:5; ಕೀತರ್ 111:2; 139:14; 145:17:

ಸವರ್ಯುಗಗಳ ಎಂದು ಬರೆದದೆ.
2:2:

15:3 ಇಬಿ್ರ. 3:5:

*

§

‡

§

15:3 ಪ್ರಕ 16:7; ಹೋಶೇ. 14:9:
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2 ಆಗ

ದಲನೆಯ ದೇವದೂತನು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಇದ್ದದ್ದನು್ನ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಲು §ಮೃ ಗದ ಗುರುತನು್ನ ಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರು, ಅದರ ವಿಗ್ರ ಹವನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆ *ಭೀಕರ ಾದ ಕೆಟ್ಟ ಹುಣು್ಣಗಳು ಎದ್ದವು.
3

ಎರಡನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಇದ್ದದ್ದನು್ನ ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಸುರಿದನು.
ಅದು ಸತ್ತ ಮನುಷ ್ಯ ನ †ರಕ್ತದ ಾ ಾಯಿತು ಮತು್ತ ‡ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳೂ
ಸತ್ತವು.
4 ಮೂರನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಇದ್ದದ್ದನು್ನ §ನದಿಗಳ ಮತು್ತ ನೀರಿನ
ಬುಗೆ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರಿದನು. ಆಗ *ಅವುಗಳ ನೀರು ರಕ್ತ ಾಯಿತು.
5 ಆ ಮೇಲೆ ಜ ಾಧಿಪತಿ
ಾದ ದೂತನು, “ನೀನು †ಇರು ಾತನೂ ‡ ಇ ಾ್ದತನೂ
§ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರು ಾತನು ಆಗಿರುವ ದೇವರು, ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಈ ರೀತಿ
6 ಅವರು
ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನೀತಿಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗಿರುವಿ.
*ನೀತಿವಂತರ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ †ಸುರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ‡ನೀನು ಅವರಿಗೆ
ರಕ್ತವನೆ್ನೕ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕ ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು ಾತ್ರರು.”
ಎಂದು
7 ಆ ಮೇಲೆ §ಯಜ್ಞವೇದಿಯು
ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.
ಾತ ಾಡು ಾ್ತ,
“ದೇವ ಾದ ಕತರ್ನೇ ಸವರ್ಶಕ್ತನೇ, *ನಿನ್ನ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ಗಳು ಸತ್ಯ ವೂ ಾ್ಯಯವೂ
ಆಗಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.
8
ಾಲ್ಕನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಇದ್ದದ್ದನು್ನ ಸೂಯರ್ನ ಮೇಲೆ
ಸುರಿದನು. ಆಗ ಸೂಯರ್ನಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯಂಥ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಸುಡುವ
ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 9 ಮನುಷ ್ಯರು ಬಲ ಾದ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಸುಟು್ಟಹೋ ಾಗೂ್ಯ
ಅವರು ಈ ಉಪದ್ರ ವಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರ ಹೊಂದಿರುವ ದೇವರ ಾಮವನು್ನ
†ದೂಷಿಸಿದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ‡ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡಲಿಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.
10 ಐದನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಇದ್ದದ್ದನು್ನ ಮೃ ಗದ §ಸಿಂ ಾಸನದ
ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಲು *ಅದರ ಾಜ್ಯ ವು ಕತ್ತ ಾಯಿತು. ಜನರು
ಾತನೆಯಿಂದ

ತಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಕಚಿ್ಚಕೊಂಡು, 11 ತಮ್ಮ
ಾತನೆಗಳಿ ಾಗಿಯೂ †ಹುಣು್ಣಗಳ
‡
ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ಪರಲೋಕದ ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸಿದಲ್ಲದೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ
ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಿ ಾಗಿ ಾನ ಾಂತರ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ.
12 ಆರನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಇದ್ದದ್ದನು್ನ §ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್ ಎಂಬ
ಮ ಾ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಸುರಿಯಲು, *ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬರುವ ಾಜರಿಗೆ
ಾಗರ್
ಸಿದ್ಧ ಾಗುವಂತೆ †ಅದರ ನೀರು ಬತಿ್ತಹೋಯಿತು. 13 ಆಗ ‡ಘಟಸಪರ್ದ ಾಯಿಂದ,
§
ವಿ

16:2 ಪ್ರಕ 13:16:
ೕ 7:20, 21

§

*

16:2 ವ. 11; ವಿ

16:4 ಪ್ರಕ 8:10:

*

ೕ 9:9-11:

16:4 ವಿ

†

16:3 ಪ್ರಕ 8:8:

ೕ 7:17-20:

†

‡

16:3 ಪ್ರಕ 8:9;

16:5 ಪ್ರಕ 11:17; 1:4,

‡ 16:5 ಭೂತ, ಭವಿಷ ್ಯ ತ್, ವತರ್ ಾನ ಾಲಗಳಲಿ್ಲರುವಂಥವನು. ಪ್ರಕ 1:4: § 16:5 ಪ್ರಕ
*
15:4:
16:6 ಪ್ರಕ 11:18: † 16:6 ಪ್ರಕ 13:15; 18:24 ‡ 16:6 ಯೆ ಾ 49:26; ಲೂಕ 11:49,
§ 16:7 ಪ್ರಕ 6:9; 14:18. ಅಥ ಾ, ಬಲಿ ಕೊಡುವ ಸ್ಥಳ * 16:7 ಪ್ರಕ 15:3; ಕೀತರ್ 119:137:
50.
† 16:9 ಪ್ರಕ 16:11, 21: ‡ 16:9 ಾನಿ. 5:22 23; ಪ್ರಕ 2:21: § 16:10 ಪ್ರಕ 13:2: * 16:10
ವಿ ೕ 10:21-23; ಪ್ರಕ 9:2: † 16:11 ವ. 2: ‡ 16:11 ಪ್ರಕ 11:13 § 16:12 ಪ್ರಕ 9:14:
8; 4:8:
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14

ಾಯಿಂದ ಕಪೆ್ಪ ಗಳಂತಿದ್ದ ಮೂರು
ಇವು †ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ

ಅಶು ಾ್ಧತ ್ಮ ಗಳು ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ಾಡುವ ಭೂ ಾತ್ಮ ಗ ಾಗಿದು್ದ ಭೂಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಾಜರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ‡ದೇವರ ಮ ಾದಿನದ §ಯುದ್ಧ ಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ಕೂಡಿಸುತಿ್ತದ್ದವು.
15 “ಇಗೋ*ಕಳ್ಳ ನು ಬರುವಂತೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ.† ಾನು‡ಬೆತ್ತಲೆ
ಾಗಿ ತಿರು ಾಡಿ
§
ಜನರಿಂದ ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ ತನ್ನ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ

ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು ಧನ್ಯ ನು.”
16 ಆಗ *ಅವು ಭೂ ಾಜರನು್ನ ಇಬಿ್ರ ಯ
ಾಷೆಯಲಿ್ಲ †ಅಮರ್ಗೆದೊ್ದೕನ್ ಎಂದು
ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕೂಡಿಸಿದವು.
17 ಏಳನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಇದ್ದದ್ದನು್ನ ಾಯುಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ
ಸುರಿಯಲು ಆಗ ಆಲಯದ ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ ಮ ಾಧ ್ವನಿಯು ಉಂಟಾಗಿ “ಸಂಭವಿಸಿ
‡ಆಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿತು. 18 ಆಗ §ಮಿಂಚುಗಳೂ, ಾದಗಳೂ, ಗುಡುಗುಗಳೂ
ಉಂಟಾದವು ಇದಲ್ಲದೆ *ಮ ಾ ಭೂಕಂಪ ಾಯಿತು. ಮನುಷ ್ಯರು ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂದಿನಿಂದ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 19 †ಮ ಾ ಪಟ್ಟಣವು
‡ಮೂರು ಾಗ ಾಗಿ ಬಿರಿಯಿತು ಮತು್ತ ಜ ಾಂಗಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಬಿದ್ದವು. ಆಗ
ದೇವರು ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ § ಾಬೆಲನು್ನ * ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು †ತನ್ನ ಉಗ್ರಕೋಪವೆಂಬ
ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ನು. 20 ಆಗ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು
‡ದಿ್ವೕಪವು ಓಡಿಹೋಗಿ ಮರೆ ಾದವು ಬೆಟ್ಟ ಗಳು ಾಣದಂ ಾದವು. 21 ಮತು್ತ
ಆ ಾಶದಿಂದ ಮನುಷ ್ಯರ ಮೇಲೆ §ದೊಡ್ಡ ಆಲಿಕಲಿ್ಲ ನ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಒಂದೊಂದು
ಅಲಿಕಲು್ಲ ಸು ಾರು *ನಲ್ವತು್ತ ಕಿಲೊ ಾ್ರ ಮಿನಷು್ಟ ತೂಕ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಆಲಿಕಲಿ್ಲ ನ

ಮಳೆಯ ಉಪದ್ರ ವವು ಬಹಳ ವಿಪರೀತ ಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಮಳೆಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡ
ಮನುಷ ್ಯರು †ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸಿದರು.

17

ಾಬೆಲೆಂಬ ಜಾರಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ಾಶವು
1 *ಏಳು ಬಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದ †ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು
ಬಂದು, “ ಾ, ‡ಬಹಳ ನೀರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ್ತರುವ §ಮ ಾ ಜಾರಸಿ್ತ ್ರ ೕಗೆ ಆಗುವ
§

16:13 ಪ್ರಕ 13

4:1:

†

‡

*

16:13 ಪ್ರಕ 13:11-17; 19:20; 20:10:

§

16:14 ಪ್ರಕ 6:17:

16:15 ಪ್ರಕ 3:18:

‡

14:34-38; 1 ಕೊರಿ 16:13:

*

11:19; ವಿ
ಹಳೇ ಾಲ

†

16:19 ಪ್ರಕ 18:5:
ೕ 9:23-25

*

§

‡

*

16:17 ಪ್ರಕ 10:6

§

16:21 ಮೂಲ: ಒಂದು ತ ಾಂತು, ಸು

ಾನವನು್ನ ಅಳೆಯುವ ಅಳತೆ ಅಥ ಾ ತೂಕ.

‡

†

.

16:15 ಪ್ರಕ 3:3:

16:15 ಮ ಾ್ತ 24:42; 25:13; 26:41;

†

ಾಕರ್

16:16 ಅಂದರೆ

16:18 ಪ್ರಕ 4:5; 8:5; 11:19:

† 16:19 ಪ್ರಕ 11:8: ‡ 16:19 ಪ್ರಕ 11:13: §
† 16:19 ಪ್ರಕ 14:10: ‡ 16:20 ಪ್ರಕ 6:14: §

16:18 ಪ್ರಕ 6:12; 11:13:

14:8:

ಾಗಿ.

16:16 ಅಶು ಾ್ಧತ ್ಮ ಗಳು ಅಥ ಾ ದೆವ್ವ ಗಳು.

ಮೆಗೆದೊ್ದೕ ಬೆಟ್ಟ; ಜೆಕ. 12:11; ಾ್ಯಯ 5:19:

*

16:14 ಪ್ರಕ 13:13; 1 ತಿ
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*

†
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*ಅವ ಂದಿಗೆ ಭೂ ಾಜರು †ಜಾರತ್ವ
ಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಾಡಿದರು ಮತು್ತ ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳು ಆಕೆಯ ಜಾರತ್ವವೆಂಬ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದು
‡ಮತ್ತ ಾದರು” ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು. 3 ಆಗ ಅವನು ದೇವ ಾತ್ಮ ವಶ ಾದ
ನನ್ನ ನು್ನ §ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಾನು *ಕಡುಗೆಂಪು ಬಣ್ಣದ
ಮೃ ಗದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆ ಮೃ ಗದ ಮೈ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ
†ದೂಷಣೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಹೆಸರುಗಳು ತುಂಬಿದ್ದವು. ‡ಅದಕೆ್ಕ ಏಳು ತಲೆಗಳೂ
ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳೂ ಇದ್ದವು. 4 ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು §ಧೂಮ್ರ ವಣರ್ದ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನೂ್ನ
ರ ಾ್ತಂಬರವನೂ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿನ್ನ, ರತ್ನ, ಮುತು್ತಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು.
ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ *ಅಸಹ್ಯ ಾದವುಗಳಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಅಶುದ್ಧ
ಜಾರತ್ವ ಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದ ಚಿನ್ನದ ಬಟ್ಟಲನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. 5 ಅವಳ
ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ, “ಮಹ ಾ್ತದ † ಾಬೆಲೆಂಬ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಜಾರಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರ
ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಾಯರ್ಗಳ ಾತೆ” ಎಂಬ ‡ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ. 6 ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು
2

§ನೀತಿವಂತರ ರಕ್ತವನೂ್ನ *ಯೇಸುವಿಗೋಸ್ಕರ ಾ ನೀಡಿ ಹತ ಾದವರ ರಕ್ತವನು್ನ
ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ಾನು ಅವಳನು್ನ ನೋಡಿ ಅ ಾ್ಯ ಶ್ಚಯರ್ಪಟೆ್ಟ ನು. 7 ಆದರೆ ಆ ದೇವದೂತನು
ನನ್ನ ನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ “ನೀನು ಆಶ್ಚಯರ್ ಪಡುತಿ್ತರುವುದೇತಕೆ್ಕ? ಆ
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ, ಅವಳ ಾಹನ ಾಗಿದ್ದ ಮೃ ಗದ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ, ಏಳು
ತಲೆಗಳೂ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳುಳ್ಳ ಮೃ ಗ ಇರುವ †ಗೂ ಾಥರ್ವನು್ನ ‡ ಾನು ನಿನಗೆ
ವಿವರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 8 ನೀನು ಕಂಡ ಆ ಮೃ ಗವು
ದಲು ಇದದೂ್ದ, ಈಗ ಇಲ್ಲದೂ್ದ, ಮತು್ತ
§ಅಧೋಲೋಕದೊಳಗಿನಿಂದ *ಏರಿ ಬಂದು ವಿ ಾಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದ ಾ್ಕಗಿರುವುದೂ
ಆಗಿದೆ. ಈ ಲೋಕವು ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಾದಂದಿನಿಂದ
ಾರ ಹೆಸರುಗಳು †ಜೀವ ಾಧ್ಯರ

ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ ೕ, ಅವರು ಈ ಮೃ ಗವನು್ನ ನೋಡಿ ಇದು
ದಲು
ಇದಿ್ದತು್ತ, ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುವರು.
9 “ಇದನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ‡ ಾನವೂ, ವಿವೇಕವೂ ಬೇಕು. ಆ ಏಳು ತಲೆಗಳು
ಆ ಹೆಂಗಸು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಏಳು ಬೆಟ್ಟ ಗ ಾಗಿವೆ. 10 §ಇದಲ್ಲದೆ ಅವು ಏಳು

ಾಜರುಗಳೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರಲಿ್ಲ ಐದು ಾಜರು ಬಿದಿ್ದ ಾ್ದರೆ. ಒಬ್ಬ ನು ಇ ಾ್ದನೆ.
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು ಇನು್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬಂ ಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಇರಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ.
11 ಇದಲ್ಲದೆ *
ದಲಿದು್ದ ಈಗ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಆ ಮೃ ಗವು ಾನೇ ಎಂಟನೆಯ ಅರಸನು.
ಆದರೆ ಅವನು ಆ ಏಳು ಾಜರುಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ, ಅವನು ಾಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುವನು.
12 “†ನೀನು ನೋಡಿದ ಆ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳು ಇನೂ್ನ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಹೊಂದದಿರುವ
*

17:2 ಅಥ ಾ ಅವಳ ದುಷ ್ಕಮರ್ವನು್ನ ನೋಡಿ.

3:4:

†

‡
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‡
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§
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*
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ಹತು್ತ ಾಜರುಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಅವು ಾಜರಂತೆ ‡ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯವರೆಗೆ
13 ಅವರು ಏಕ
ಆಳುವ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಮೃ ಗದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದುವರು.
ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಲವನೂ್ನ ಅಧಿ ಾರವನೂ್ನ ಮೃ ಗಕೆ್ಕ ಕೊಡುವರು.
14 §ಅವರು ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ
ಾ ಾತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ
ಾಡುವರು.

ಆದರೆ ಆತನು *ಕತರ್ರ ಕತರ್ನೂ
ಾಜಾಧಿ ಾಜನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ
†
ಕುರಿಮರಿಯು ಅವರನು್ನ ಜಯಿಸುವನು ಮತು್ತ ದೇವರು ‡ಕರೆದವರೂ, ದೇವರು
ಆದುಕೊಂಡವರೂ, ನಂಬಿಗಸ್ತರೂ ಆಗಿರುವ ಆತನವರು ಕುರಿಮರಿ
ಂದಿಗೆ
ಜಯದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗುವರು.”
15 ಇನೂ್ನ ಆ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, §“ಆ ಜಾರಸಿ್ತ ೕ ಕುಳಿತಿ್ತದ್ದ
್ರ
ನೀರನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವು ಜ ಾಂಗಳನು್ನ, ಜನ ಸಮೂಹಗಳನು್ನ,
ಾಷ್ಟ ್ರ ಗಳನು್ನ, ಾಷೆಗಳನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದನು. 16 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ನೋಡಿದ
*ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳು ಮತು್ತ ಮೃ ಗವನು್ನ ಕಂಡೆಯಲ್ಲ? ಅವುಗಳು ಜಾರಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸಿ, ಅವಳನು್ನ ಗತಿಯಿಲ್ಲದವಳ ಾ್ನ ಗಿಯೂ †ಬಟೆ್ಟ ಇಲ್ಲದವಳ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಾಡಿ
ಅವಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದು, ‡ಅವಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವರು. 17 ಏಕೆಂದರೆ
ದೇವರು ತನ್ನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ, ನೆರವೇರಿಸುವಂತೆಯೂ ತನ್ನ
ಚಿತ್ತವನು್ನ ಅವರು ಒಂದೇ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವುಳ್ಳವ ಾಗಿ §ತಮ್ಮ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಮೃ ಗಕೆ್ಕ
ಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ ಇದನು್ನ ಅವುಗಳ ಹೃ ದಯಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದ್ದನು. 18 ನೀನು ಕಂಡ ಆ
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಭೂ ಾಜರ ಮೇಲೆ ಆಳುವ ಅಧಿ ಾರ ಹೊಂದಿದ *ಮ ಾನಗರಿಯೇ ಆಗಿದೆ.”

18

ಾಬೆಲಿನ ಪತನವು
1 ಇ ಾದ ನಂತರ ಮ ಾ ಅಧಿ ಾರವುಳ್ಳ *ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ದೇವದೂತನು
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. †ಅವನ ತೇಜಸಿ್ಸ ನ ಪ್ರ ಾವದಿಂದ
2 ಅವನು ಬಲ ಾದ ಧ ್ವ ನಿಯಿಂದ ಕೂಗು ಾ್ತ
ಭೂಮಿಯು ಪ್ರ ಾಶ ಾಯಿತು.
“ಬಿದ್ದಳು, ಬಿದ್ದಳು, ‡ ಾಬೆಲ್ ಎಂಬ ಮ ಾನಗರಿಯು ಬಿದ್ದಳು! ಅವಳು §ದೆವ್ವ ಗಳ
ಾಸ ಾ್ಥನವೂ, ಎ ಾ್ಲ ದು ಾತ್ಮ ಗಳಿಗೂ, *ಅಶುದ್ಧ ಾದ
ಾಗೂ ಅಸಹ್ಯ ಾದ
ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಪ ಗಳಿಗೂ ಗೂಡೂ ಆದಳು. 3 ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳವರೂ †ಅವಳ
ಜಾರತ್ವವೆಂಬ ೌ್ರ ಯರ್ದ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದರು. ‡ಅವ ಂದಿಗೆ ಭೂಲೋಕದ
ಾಜರು ವ್ಯ ಭಿಚಾರ
ಾಡಿದರು. ಅವಳ §ಭೋಗವಿ ಾಸದಿಂದ ಭೂಲೋಕದ
ವತರ್ಕರು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
‡
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§
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4 ಪರಲೋಕದಿಂದ ಹೇಳುವ ಮತೊ್ತಂದು ಧ ್ವ ನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು,

“ನನ್ನ ಜನರೇ, *ಅವಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬನಿ್ನರಿ,
ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳ ಾಪಗಳಲಿ್ಲ ನೀವೂ ಾಲು ಾರ ಾಗ ಾರದು.
ಅವಳಿಗೆ ಆಗುವ ಉಪದ್ರ ವಗಳು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾಧಿಸ ಾರದು.
5 †ಅವಳ ಾಪಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಸೇರಿ ಆ ಾಶದ ಎತ್ತರಕೆ್ಕ ಬೆಳೆದಿವೆ.
‡ದೇವರು ಅವಳ ದುಷ್ಟಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
6 §ಇತರರಿಗೆ ಅವಳು ಕೊಟಿ್ಟದ್ದಕೆ ್ಕ ಸರಿ
ಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡಿರಿ.
ಅವಳ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ *ಅವಳಿಗೆ ಎರಡರಷು್ಟ ಕೊಡಿರಿ.

ಅವಳು ಕಲಸಿಕೊಟ್ಟ † ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಎರಡರಷು್ಟ ಕಲಸಿ ಕೊಡಿರಿ.
‡ಅವಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ತನ್ನ ನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಖಭೋಗವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಿದ ೕ
ಅದಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಅವಳಿಗೆ ಾತನೆಯನೂ್ನ ದುಃಖವನೂ್ನ ಕೊಡಿರಿ,
ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ,
§‘ ಾನು ಾಣಿ ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
7

ಾನು ವಿಧವೆಯಲ್ಲ,
ದುಃಖವನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದಳೆ.
8 ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪದ್ರ ವಗಳು ಮರಣ, ಗೋ ಾಟ ಮತು್ತ ಾಮಗಳು
*ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವವು.
ಅವಳಿಗೆ ತೀಪುರ್ಕೊಡುವ †ಕತರ್ ಾದ ದೇವರು ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
‡ಅವಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಾಶ ಾಗುವಳು.
9-10 “§ಅವ
ಂದಿಗೆ ಜಾರತ್ವ ಾಡಿ ಭೋಗಿಗ ಾದ ಭೂ ಾಜರು ಅವಳ
*ದಹನದಿಂದೇರುವ ಹೊಗೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಭಯಪಟು್ಟ ಅವಳಿ ಾಗಿ †ದೂರದಲಿ್ಲ
ನಿಂತು ಅಳು ಾ್ತ ‡ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ, ‘ಅ
್ಯ ೕ ಅ
್ಯೕ §ಮ ಾ ನಗರ ಾದ ಾಬೆಲ್
ಪಟ್ಟಣವೇ, ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಾಬೆಲ್ ನಗರಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದಂಡನೆಯು
*ಒಂದೇ ಾಸಿನಲಿ್ಲ ಬಂದಿತ ಾ್ಲ’ ಎಂದು ಶೋಕಿಸುವರು.
11 “ಇದಲ್ಲದೆ †ಭೂಮಿಯ ವತರ್ಕರು ಅವಳಿ ಾಗಿ ದುಃಖಿಸಿ ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ,
12 ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ರತ್ನ, ಮುತು್ತ, ನಯ ಾದ ಾರುಮಡಿ, ಧೂಮ್ರ ವಣರ್ದ ವಸ್ತ , ರೇಷೆ್ಮ,
್ರ
ಕಡುಗೆಂಪು ಉಡುಪು ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಮರಮುಟು್ಟ ಮತು್ತ ದಂತದ ಾ ಾನುಗಳು,
ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಮರ, ಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ, ಚಂದ್ರ ಾಂತ ಶಿಲೆ. ಸುಗಂಧ ಸರಕುಗ ಾದ
13 ಲವಂಗ, ಚಕೆ್ಕ, ಧೂಪ, ರಕ್ತಬೋಳ, ಸುಗಂಧತೈ ಲ, ಾ್ರ ಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ, ನಯ ಾದ
ಹಿಟು್ಟ, ಗೋದಿ, ದನ, ಕುರಿ, ಕುದುರೆ, ರಥ, ಗು ಾಮರು, ಮನುಷ ್ಯ ಾ್ರ ಣಗಳು
*
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18:6 ಪ್ರಕ 14:10; 16:19; 17:4:

*

†

*

§

*

§

18:5

18:6 ಯೆರೆ 16:18:

‡

18:8 ಯೆರೆ 50. 34:

18:9-10 ಪ್ರಕ 14:8:

‡

18:7 ಯೆ ಾ 47:7, 8; ಚೆಫ.

18:9-10 ಪ್ರಕ 18:18; 19:3; ಆದಿ 19:28:

18:9-10 ಯೆರೆ 50. 46:

ೕನ. 1:2:

*

18:8 ಪ್ರಕ 17:16:

†

18:9-10 ಪ್ರಕ

18:9-10 ಪ್ರಕ 18:17,

ಪ್ರಕಟಣೆ 18:14

593

ಪ್ರಕಟಣೆ 18:23

ಇವೇ
ದ ಾದ ನಮ್ಮ ಸರಕುಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವವರು
ಾರೂ ಇಲ್ಲವ ಾ್ಲ
ಎಂದು ಗೋ ಾಡುವರು. 14 ‘ನೀನು ಬಯಸಿದ ನಿನ್ನ ಫಲಗಳು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋದವು. ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ವೈ ಭವವು ಾಗೂ ಶೋ ಾಯ ಾನ ಾದ ಸೊಗಸುಗಳೆಲ್ಲ
ನಿನಿ್ನಂದ ಾಶ ಾದವು. ಅವು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಸಿಕು್ಕವುದೇ ಇಲ್ಲ.’ 15 ‡ಆ
ಸರಕುಗಳನು್ನ
ಾರಿ ಅವಳಿಂದ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದ ವತರ್ಕರು §ದೂರದಲಿ್ಲ

ನಿಂತು ಅವಳ
ಾತನೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಭಯಪಟು್ಟ ದುಃಖಿಸಿ ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ,
16 ‘ಅ
್ಯ ೕ ಅ
್ಯ ೕ ನಯ ಾದ
ಾರುಮಡಿಯನೂ್ನ, ಧೂಮ್ರ ವಣರ್ದ
ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನೂ್ನ, ಕಡುಗೆಂಪು ಉಡುಪನೂ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ಚಿನ್ನ, ರತ್ನ, ಮುತು್ತ
*ಇವುಗಳಿಂದ ತನ್ನ ನು್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಮ ಾಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಎಂಥ ದುಗರ್ತಿ
ಸಂಭವಿಸಿತು.’ 17 ಅಷು್ಟ ಐಶ್ವಯರ್ವು †ಒಂದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಾಶ ಾಯಿತ ಾ್ಲ
ಎಂದು ಪರಿತಪಿಸುವರು. ಇದಲ್ಲದೆ ‡ಹಡಗುಗಳ ಯಜ ಾನರೂ, ಪಯಣಿಗರೂ,
ಾವಿಕರೂ ಸಮುದ್ರ ದಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ದೂರದಲಿ್ಲ
ನಿಂತು, 18 §ಅವಳ ದಹನದ ಹೊಗೆಯನು್ನ ನೋಡಿ *‘ಈ ಮ ಾ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಸ ಾನ ಾದದು್ದ
ಾವುದು?’ ಎಂದು
ರೆಯಿಡುವರು. 19 ಅನಂತರ ಅವರು
†ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣ ನು್ನ ಸುರಿದುಕೊಂಡು, ‘ಅ
್ಯ ೕ ಅ
್ಯ ೕ ಸಮುದ್ರ ದ
‡
ಮೇಲೆ ಹಡಗುಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವಳ ಅಮೂಲ್ಯ ದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳಿಂದಲೇ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದರ ಾ್ಲ, §ಇವಳು ಒಂದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾದಳ ಾ್ಲ’ ” ಎಂದು
ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ದುಃಖಿಸುವರು. 20 *ಪರಲೋಕವೇ, ದೇವಜನರೇ, ಅ ಸ್ತಲರೇ,
†ಪ್ರ ಾದಿಗಳೇ ಅವಳ ನಿಮಿತ್ತ ಜಯ ೕಷ ಾಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ‡ಇವಳು ನಿಮಗೆ
ಾಡಿದ ಅ ಾ್ಯಯಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ ದೇವರು ಇವಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿದಂಡನೆಯನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
21 ಆಗ §ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ದೊಡ್ಡ ಬೀಸುವ ಕಲಿ್ಲ ನಂತಿರುವ

*ಒಂದು ಕಲ್ಲ ನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರ ದೊಳಗೆ ಬಿ ಾಡಿ, †“ಮ ಾಪಟ್ಟಣ ಾದ
ಾಬೆಲನು್ನ ಹೀಗೆ ಹಿಂ ಾಚಾರದಿಂದ ಬಿ ಾಡುವನು.
ಅದು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ
ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 22 ಾಬೆಲೇ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ‡ವೀಣೆ ಾರರೂ, ಾದ್ಯ ಾರರೂ, ಕೊಳಲು
ಊದುವವರೂ, ತುತೂ್ತರಿಯವರೂ
ದ ಾದವರ ಧ ್ವನಿಯೂ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ
ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಾವುದೇ ವಿಧ ಾದ ಕಸಬು ಾರನೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಾಣ
ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ. §ಬೀಸುವ ಕಲಿ್ಲ ನ ಶಬ್ದವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಕೇಳಿಸದು. 23 ದೀಪದ
ಬೆಳಕು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಪ್ರ ಾಶಿಸದು. *ವಧೂವರರ ಸ್ವರವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ
ಕೇಳಿಬರದು. †ನಿನ್ನ ವತರ್ಕರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಭುಗ ಾಗಿದ್ದರಲ್ಲವೇ. ‡ನಿನ್ನ
ಾಟದ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶದವರು ವಂಚಿಸಲ್ಪಟ ್ಟರು.
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“§ಪ್ರ ಾದಿಗಳ, ದೇವಜನರ ರಕ್ತವು ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ವರೆಲ್ಲರ ರಕ್ತವೂ *ಅವಳಲಿ್ಲಯೇ ಸಿಕಿ್ಕತ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಮೇಲೆ

19

ಇ ಾದ ಮೇಲೆ *ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನ ಮ ಾ ಶಬ್ದ ೕ
ಎಂಬಂತೆ ಒಂದು ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.
ಅವರು, “†ಹಲೆ್ಲಲೂ ಾ.
‡ರಕ್ಷಣೆಯೂ, §ಮಹಿಮೆಯೂ, ಶಕಿ್ತಯೂ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿ ಾ್ದಗಿವೆ.
2 *ಆತನ
ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ಗಳು ಸತ್ಯ ವೂ ಾ್ಯಯವೂ ಆಗಿವೆ, ತನ್ನ ಜಾರತ್ವದಿಂದ
ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಕೆಡಿಸುತಿ್ತದ್ದ †ಆ ಮ ಾ ಜಾರಸಿ್ತ ್ರ ೕಗೆ ಆತನು ಾ್ಯಯತೀರಿಸಿ
1

ಅವಳು ಆತನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕೊಂದದ್ದ ಾ್ಕಗಿ ‡ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿದಂಡನೆಯನು್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 3 ಎರಡನೆಯ ಾರಿ, “ಹಲೆ್ಲಲೂ ಾ ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿ,
§ಅವಳ ದಹನದಿಂದುಂಟಾದ ಹೊಗೆಯು ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಏರಿಹೋಗುತಿ್ತರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 4 ಆಗ *ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲು್ಕ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರೂ ಆ
ಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳೂ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಾಧನೆ
ಾಡಿ, †“ಆಮೆನ್, ಹಲೆ್ಲಲೂ ಾ” ಎಂದರು.
ಕುರಿಮರಿಯ ವಿ ಾಹದ ಔತಣ
ಆ ಮೇಲೆ ಸಿಂ ಾಸನದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಧ ್ವನಿಯು, “ದೇವರ
ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೂ, ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠರು ಮತು್ತ ಕನಿಷ್ಠರು ‡ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು. 6 ತರು ಾಯ §ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜನರ ಸಮೂಹದ
ಶಬ್ದವು *ಜಲಪ್ರ ಾಹದ
ೕಷದಂತೆಯೂ †ಭಯಂಕರ ಾದ ಗುಡುಗಿನ
5

ಶಬ್ದದಂತೆಯೂ ಇದ್ದ ಒಂದು ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.
ಅದು, “ಹಲೆ್ಲಲೂ ಾ,
7 §ಯಜ್ಞದ
‡
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಕತರ್ನು ಆಳು ಾ್ತನೆ.
ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ವಿ ಾಹ ಾಲವು ಬಂದಿತೆಂದು ಸಂತೋಷಪಡೋಣ,
ಹಷರ್ಗೊ ್ಳೕಣ, ಆತನನು್ನ ಘನಪಡಿಸೋಣ, ಏಕೆಂದರೆ ಆತನನು್ನ ವಿ ಾಹ ಾಗುವ
ಕನೆ್ಯಯು *ತನ್ನ ನು್ನ
ಾನೇ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
8 †ಪ್ರ ಾಶ ಾನವೂ,
ನಿಮರ್ಲವೂ ಆದ ನಯ ಾದ
ಾರುಮಡಿಯನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಆಕೆಗೆ ಕೃ ಪೆ ಲಭಿಸಿತು. (ಆ ‡ ಾರುಮಡಿ ಅಂದರೆ ದೇವಜನರ
ನೀತಿಕೃ ತ ್ಯ ಗಳೇ). 9 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡು ಾ್ತ, §“ಯಜ್ಞದ
ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ವಿ ಾಹದ ಔತಣಕೆ್ಕ ಆ ಾ್ವನಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವರು ಧನ್ಯರು ಎಂಬು ಾಗಿ
§
†
§
ಧ
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ಬರೆ” ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿ, *“ಈ
ಾತುಗಳು ದೇವರ ಸತ್ಯ ವಚನಗ ಾಗಿವೆ”
ಅಂದನು.
10 ಆಗ † ಾನು ಅವನಿಗೆ ಆ ಾಧನೆ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವನ ಾದಗಳ ಮೇಲೆ
ಬೀಳಲು ‡ಅವನು, “ಹೀಗೆ
ಾಡಬೇಡ ನೋಡು, ಾನು ನಿನಗೂ, §ಯೇಸುವಿನ
ಬಗೆ್ಗ ಾ ಯನು್ನ ಹೇಳಿರುವ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡುವ
*
ಾಸ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ದೇವರಿಗೆ ಆ ಾಧನೆ ಾಡು, ಯೇಸುವಿನ ಾ ಯು ಪ್ರ ಾದನೆಯ
ಆತ್ಮ ವೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
11 †ಪರಲೋಕವು ತೆರೆದಿರುವುದನು್ನ
ಾನು ಕಂಡೆನು. ಆಗ ಇಗೋ, ‡ಬಿಳೀ
ಕುದುರೆಯು ನನಗೆ ಾಣಿಸಿತು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವನಿಗೆ §ನಂಬಿಗಸ್ತನು,
ಸತ್ಯ ವಂತನು ಎಂದು ಹೆಸರು. *ಆತನು ನೀತಿಯಿಂದ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಿಸು ಾ್ತನೆ,
ನೀತಿಯಿಂದ ಯುದ್ಧ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 12 †ಆತನ ಕಣು್ಣಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಯಂತಿವೆ,

ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ‡ಅನೇಕ ಕಿರೀಟಗಳುಂಟು, §ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು
ಬರೆದುಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ, *ಅದು ಆತನಿಗೇ ಹೊರತು ಮ ಾ್ತರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು.
13 ಆತನು †ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದದ ವಸ್ತ ವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ‡ಆತನಿಗೆ ದೇವರ
್ರ
14 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಸೈ ನ ್ಯ ವು §ಶುಭ್ರ ಾಗಿಯೂ
ಾಕ್ಯ ವೆಂದು ಹೆಸರು.
ನಿಮರ್ಲ ಾಗಿಯೂ ಇರುವ ನಯ ಾದ ಾರುಮಡಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಳೀ
ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತದವ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 15 *ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹದ ಾದ ಕತಿ್ತಯು ಆತನ ಾಯಿಂದ ಹೊರಟು ಬರುತ್ತದೆ.
†ಆತನು ಅವರನು್ನ ಕಬಿ್ಬಣದ ದಂಡದಿಂದ ಆಳುವನು. ‡ಅವನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ದೇವರ ಉಗ್ರಕೋಪವೆಂಬ ಾ್ರ ಯ ಆಲೆಯಲಿ್ಲ ಇರುವವರನು್ನ ತುಳಿದು ಾಕುವನು.
16 ಆತನ ವಸ್ತ ದ ಮೇಲೂ, ತೊಡೆಯ ಮೇಲೂ “§ ಾಜಾಧಿ ಾಜನೂ ಕ ಾರ್ಧಿ
್ರ
ಕತರ್ನೂ” ಎಂಬ *ಹೆಸರು ಬರೆದಿದೆ.
17 ಆ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಸೂಯರ್ನಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ಅವನು ಮ ಾ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಗು ಾ್ತ †ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಪ ಗಳಿಗೆ,
“ಬನಿ್ನರಿ, ‡ದೇವರು
ಾಡಿಸುವ ಮ ಾ ಔತಣಕೆ್ಕ ಸೇರಿ ಬನಿ್ನರಿ, 18 ಾಜರ
ಾಂಸವನೂ್ನ, ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಗಳ ಾಂಸವನೂ್ನ, ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಾಲಿಗಳ ಾಂಸವನೂ್ನ,
ಕುದುರೆಗಳ ಾಂಸವನೂ್ನ, ಕುದುರೆ ಸ ಾರರ ಾಂಸವನೂ್ನ, ಸ್ವತಂತ್ರರೂ, ಾಸರೂ,
ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠರು ಮತು್ತ ಕನಿಷ್ಠರು ಇವರೆಲ್ಲರ
ಾಂಸವನೂ್ನ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
*
§
‡

†
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ತರು ಾಯ §ಆ ಮೃ ಗವೂ, ಭೂ ಾಜರೂ, ಅವರ ಸೈ ನ ್ಯ ಗಳವರೂ ಆ
ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವನ ಮೇಲೆಯೂ ಆತನ ಸೈ ನ ್ಯ ದ ಮೇಲೆಯೂ
*ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಡಿಬಂದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. 20 ಆಗ ಆ ಮೃ ಗವನು್ನ
19

ಸೆರೆಹಿಡಿಯ ಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ †ಮೃ ಗದ ಪರ ಾಗಿ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ,
ಮೃ ಗದ ಗುರುತು ಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರನೂ್ನ ‡ಅದರ ವಿಗ್ರ ಹಕೆ್ಕ ಆ ಾಧಿಸಿದವರನೂ್ನ

ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿದ ಆ ಸುಳು್ಳಪ ್ರ ಾದಿಯೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸೆರೆಸಿಕಿ್ಕದನು.
ಇವರಿಬ್ಬರನೂ್ನ ಜೀವಸಹಿತ ಾಗಿ §ಗಂಧಕದಿಂದ ಉರಿಯುವ *ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಗೆ
ಾಕ ಾಯಿತು. 21 ಉಳಿದವರು ಆ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನ † ಾಯಿಂದ
ಬಂದ ಇ ಾ್ಬಯಿ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಹತ ಾದರು, ‡ಪ ಗಳೆ ಾ್ಲ ಅವರ
ಾಂಸವನು್ನ
ಹೊಟೆ್ಟತುಂ ಾ ತಿಂದವು.

20

ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳು
ಆಗ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು *ಅಧೋಲೋಕದ †ಬೀಗದ ಕೈ ಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ದೊಡ್ಡ
ಸರಪಣಿಯನೂ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವುದನು್ನ
ಕಂಡೆನು. 2 ಅವನು ಪಿ ಾಚಿಯೂ ಸೈ ಾನನೂ ಆಗಿರುವ ‡ಪು ಾತನ ಸಪರ್ವೆಂಬ
1

ಘಟಸಪರ್ವನು್ನ §ಹಿಡಿದು ಾವಿರ ವಷರ್ ಬಂಧನದಲಿ್ಲಟ ್ಟ ನು. 3 ಆ ಾವಿರ ವಷರ್
ಮುಗಿಯುವ ತನಕ *ಸೈ ಾನನು ಇನೂ್ನ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸದಂತೆ
†
ದೇವದೂತನು ಅವನನು್ನ ಅಧೋಲೋಕಕೆ್ಕ ತಳಿ್ಳ
ಾಗಿಲು ಮುಚಿ್ಚ ಅದಕೆ್ಕ
‡ಮುದೆ್ರ ಾಕಿದನು. ಆ ಾವಿರ ವಷರ್ಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ

ಆಗುವುದು.
4 §ತರು ಾಯ ಸಿಂ ಾಸನಗಳನು್ನ ಕಂಡೆನು. *ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವರಿಗೆ
† ಾ್ಯಯ ತೀರಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಇದಲ್ಲದೆ ‡ಯೇಸುವಿನ ಾ ಯ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ, ದೇವರ
ಾಕ್ಯ ದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ಶಿರಚೆ್ಛೕದನಗೊಂಡವರ
§
ಆತ್ಮ ಗಳನೂ್ನ ಮೃ ಗಕೂ್ಕ ಅದರ ವಿಗ್ರ ಹಕೂ್ಕ ಆ ಾಧನೆ ಾಡದೇ ತಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ

ಮತು್ತ ಕೈ ಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಗುರುತು ಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳದವರನೂ್ನ ಕಂಡೆನು. *ಅವರು
ಪುನಃ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದು್ದ † ಾವಿರ ವಷರ್ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಆಳಿದರು. 5 ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ
ಉಳಿದವರು ಆ ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಏಳಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ
ದಲನೇಯ ಪುನರು ಾ್ಥನವು. 6 ‡ ದಲನೇಯ ಪುನರು ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಸೇರಿದವರು
ಧನ್ಯರೂ ಮತು್ತ ಪರಿಶುದ್ಧರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. §ಇಂಥವರ ಮೇಲೆ ಎರಡನೆಯ ಮರಣಕೆ್ಕ
§
‡
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ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ದೇವರಿಗೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೂ * ಾಜಕ ಾಗಿ †ಕಿ್ರ ಸ್ತನೊಂದಿಗೆ
ಆ ಾವಿರ ವಷರ್ ಆಳುವರು. 7 ಆ ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ‡ಸೈ ಾನನಿಗೆ
ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವುದು. 8 ಅವನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಭೂಮಿಯ ಾಲು್ಕ
ದಿಕು್ಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ದೇಶಗಳನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸಿ, §ಗೋಗ್ ಮತು್ತ ಾಗೋಗ್ ಎಂಬ
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ *ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸೇರಿಸುವನು. ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು
9 ಅವರು ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡು
ಸಮುದ್ರ ದ ಮರಳಿನಷಿ್ಟರುವುದು.
ದೇವಜನರ ಾಳೆಯಕೂ್ಕ ಆ ಪಿ್ರ ಯ ಪಟ್ಟಣಕೂ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕುವರು. ಆದರೆ
†ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಇಳಿದು ಬಂದು ಅವರನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡುವುದು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ
‡ಅವರನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸಿದ ಪಿ ಾಚನು §ಬೆಂಕಿ ಗಂಧಕಗಳು ಉರಿಯುವ ಕೆರೆಯಲಿ್ಲ
ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟ ನು. ಅಲಿ್ಲ *ಮೃ ಗವೂ, ಸುಳು್ಳಪ ್ರ ಾದಿಯೂ ಸಹ ಇ ಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಹಗಲಿರುಳು ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾತನೆ ಪಡುತಿ್ತರುವರು.
ಕಡೇ ಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ
ಾ ಸಿಂ ಾಸನವನೂ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನನೂ್ನ
†
ಕಂಡೆನು.
ಆತನೆದುರಿನಿಂದ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳು ಓಡಿಹೋದವು, ಆದರೆ
ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿರಲಿಲ್ಲ. 12 ಇದಲ್ಲದೆ ಸತ್ತವ ಾದ, ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠರು
ಮತು್ತ ಕನಿಷ್ಠರೆಲ್ಲರು ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆಗ
‡ಪುಸ್ತಕಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ವು. §ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪಟಿ್ಟ ಎಂಬ ಇನೊ್ನಂದು ಪುಸ್ತಕವು
11 ಆ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳ ಗಿರುವ ಮ

ತೆರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರ ಾರ, *ಅವರವರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ಸತ್ತವರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀ ಾರ್ಯಿತು. 13 ಸಮುದ್ರ ವು ತನೊ್ನಳಗಿದ್ದ ಸತ್ತವರನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿತು.
†ಮೃ ತು್ಯ ವೂ ಾ ಾಳವೂ ತಮ್ಮ ವಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಸತ್ತವರನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದವು. ಅವರಲಿ್ಲ
ಬ್ಬ ನಿಗೆ ಅವನವನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಾ್ಯಯತೀ ಾರ್ಯಿತು. 14 ಆ ಮೇಲೆ
ಮೃ ತು್ಯ ವೂ ಾ ಾಳವೂ ‡ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಗೆ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ ್ಟ ವು. §ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಯೇ
ಎರಡನೆಯ ಮರಣವು. 15
ಾರ ಹೆಸರು ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದ ಾ್ದಗಿ
*
ಾಣಲಿಲ್ಲ ೕ ಅವನು ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಗೆ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ ್ಟ ನು.
ಪ್ರ ತಿ

21

ನೂತನ ಭೂ

ಾ್ಯ ಾಶಗಳು
1 ತರು ಾಯ *ನೂತನ ಆ ಾಶವನೂ್ನ ನೂತನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಕಂಡೆನು.
† ದಲಿನ ಆ ಾಶವೂ
ದಲಿನ ಭೂಮಿಯೂ ‡ಗತಿಸಿ ಹೋದವು.
ಇನು್ನ
2
ಸಮುದ್ರ ವು ಇಲ್ಲ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ §ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣ ಾದ *ಹೊಸ
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ಯೆರೂಸಲೇಮ್ †ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ‡ಅದು ತನ್ನ
ಪತಿಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಮದಲಗಿತಿ್ತಯಂತೆ ಶೃಂಗರಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟತು್ತ. 3 ಇದಲ್ಲದೆ
ಸಿಂ ಾಸನದೊಳಗಿಂದ ಬಂದ ಮ ಾಧ ್ವನಿಯು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.
ಅದು,
§
*
“ಇಗೋ ದೇವರ ನಿ ಾಸವು ಮನುಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಇದೆ.
ಆತನು ಅವರೊಡನೆ
†
ಾಸ ಾಡುವನು. ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾಗಿರುವರು. ದೇವರು ಾನೇ ಅವರ
ಸಂಗಡ ಇರುವನು ಮತು್ತ ಅವರ ದೇವ ಾಗಿರುವನು. 4 ‡ಅವರ ಕಣಿ್ಣೕರನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಆತನೇ ಒರಸಿಬಿಡುವನು. §ಇನು್ನ ಮರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. *ಇನು್ನ ದುಃಖ ಾಗಲಿ,

ಗೋ ಾಟ ಾಗಲಿ, ಕಷ್ಟ ಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ದಲಿದ್ದದೆ್ದ ಾ್ಲ ಇಲ್ಲದಂ ಾಯಿತು”
ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
5 ಆಗ †ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನು, ‡“ಇಗೋ,
ಾನು ಎಲ್ಲವನು್ನ
§
ನೂತನಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
ಮತು್ತ ಒಬ್ಬ ನು ನನಗೆ, “ನೀನು ಇದನು್ನ
ಬರೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಈ * ಾತುಗಳು ನಂಬತಕ್ಕವೂ, ಸತ್ಯ ಾದವೂ ಆಗಿವೆ”
6 ಆಗ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನು, †“ಎ ಾ್ಲ
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ನೆರವೇರಿತು, ‡ ಾನೇ ಆದಿಯು, ಅಂತ್ಯ ವೂ, ಾ್ರರಂಭವೂ, ಸ ಾಪಿ್ತಯೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
§ ಾಹವುಳ್ಳವನಿಗೆ ಜೀವಜಲದ ಬುಗೆ್ಗಯಿಂದ ಕ್ರ ಯವಿಲ್ಲದೆ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ
ಕೊಡುವೆನು. 7 *ಜಯ ಹೊಂದುವವನು ಇವುಗಳಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುವನು. † ಾನು
ಅವನಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು. ಅವನು ನನಗೆ ಮಗ ಾಗಿರುವನು. 8 ‡ಆದರೆ ಹೇಡಿಗಳು,
ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರು, ಅಸಹ್ಯ ಾದದ್ದರಲಿ್ಲ ಾಳು ಾರ ಾಗಿರುವವರು, ಕೊಲೆ ಾರರು,
ಜಾರರು,
ಾಟ ಾರರು, ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕರು, ಎ ಾ್ಲ ಸುಳು್ಳ ಾರರು ಇವರಿಗೆ ಸಿಕು್ಕವ
§
ಾಲು ಬೆಂಕಿ ಗಂಧಕಗಳುರಿಯುವ ಕೆರೆಯೇ, ಅದು ಎರಡನೆಯ ಮರಣವು” ಎಂದು
ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಹೊಸ ಯೆರೂಸಲೇಮ್
9 *ಕಡೇ ಏಳು ಉಪದ್ರ ವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ †ಏಳು ಬಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದ
ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಬಂದು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡು ಾ್ತ, “ ಾ
ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನಿಗೆ ‡ಹೆಂಡತಿ ಾಗಲಿರುವ ವಧುವನು್ನ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿ, 10 §ದೇವ ಾತ್ಮ ನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ *ಎತ್ತರ ಾದ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ, ಯೆರೂಸಲೇಮೆಂಬ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣವು ಪರಲೋಕದೊಳಗಿಂದ,
11 ಅದು
ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಇಳಿದುಬರುವುದನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದನು.
†ಪಟ್ಟಣವು ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನದ ಪ್ರ ಾಶಕೆ್ಕ
ದೇವರ ತೇಜಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಕೂಡಿತು್ತ.
12 ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಸ ಾನ ಾಗಿತು್ತ, ಸ್ವಚ್ಛ ಾದ ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ ಶುಭ್ರ ಾಗಿತು್ತ.
†
*
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21:5 2 ಕೊರಿ 15:26; ಪ್ರಕ 20:14:

1:15; ಪ್ರಕ 3:14; 19:11; 22:6:

‡

21:5 1 ತಿ

§

21:7 ವ. 3:

21:8 ಪ್ರಕ 19:20:

.

21:6 ಯೆ ಾ

*

‡

21:8

21:9 ಪ್ರಕ

*

ಪ್ರಕಟಣೆ 21:13

599

ಪ್ರಕಟಣೆ 21:25

ಎತ್ತರ ಾದ ದೊಡ್ಡ ಗೋಡೆ ಇತು್ತ. ‡ಅದಕೆ್ಕ ಹನೆ್ನರಡು ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲುಗಳಿದ್ದವು. ಆ
ಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರಿದ್ದರು. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದ್ದವು. 13 ಪೂವರ್
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾಗಿಲುಗಳು, ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾಗಿಲುಗಳು ದ ಣ
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾಗಿಲುಗಳು ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾಗಿಲುಗಳು ಇದ್ದವು.
14 §ಪಟ್ಟಣದ * ಾ್ರ ಾರಕೆ್ಕ ಹನೆ್ನರಡು ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳಿದ್ದವು.
†ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದವು.
15 ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವನು ಆ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಅದರ ಾಗಿಲುಗಳನೂ್ನ
ಅದರ ಗೋಡೆಯನೂ್ನ ಅಳತೆ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ‡ಚಿನ್ನದ ಅಳತೆ
16
ಕೋಲನು್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದನು.
ಆ ಪಟ್ಟಣವು ಚಚೌ್ಚಕ ಾಗಿತು್ತ. ಅದರ ಉದ್ದವು ಅದರ
ಅಗಲದಷಿ್ಟತು್ತ. ಅವನು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕೋಲಿನಿಂದ ಅಳತೆ ಾಡಿದನು. ಅಳತೆಯು
ಸು ಾರು §2,200 ಕಿಲೋಮೀಟರುಗಳಷಿ್ಟತು್ತ. ಅದರ ಉದ್ದವು, ಅಗಲವು, ಎತ್ತರವು
ಸಮ ಾಗಿದ್ದವು. 17 ಅವನು ಅದರ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಅಳತೆ
ಾಡಿದನು. ಅದು
*
ನೂರನಲ್ವತು್ತ ಾಲು್ಕ
ಳ ಾಗಿತು್ತ. ಈ ಲೆಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯ ನ
ಳ ಎಂದರೆ
18
†
ದೇವದೂತನ
ಳ.
ಆ ಗೋಡೆಯು ಸೂಯರ್ ಾಂತ ಶಿಲೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ ್ಟತು್ತ
ಪಟ್ಟಣವು ಶುದ್ಧ ಾಜಿನಂತಿರುವ ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರ ಾಗಿತು್ತ. 19 ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಡೆಯ
ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳು ‡ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ರತ್ನ ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃ ತ ಾಗಿದ್ದವು.
ದಲನೆಯ
ಅಸಿ್ತ ಾರವು ಸೂಯರ್ ಾಂತಶಿಲೆ ಎರಡನೆಯದು ನೀಲಮಣಿ ಮೂರನೆಯದು ಪಚೆ್ಚ.
ಾಲ್ಕನೆಯದು ಪದ್ಮ ಾಗ, 20 ಐದನೆಯದು ಗೋಮೇಧಿಕ, ಆರನೆಯದು
ಾಣಿಕ್ಯ,
ಏಳನೆಯದು ಪೀತರತ್ನ, ಎಂಟನೆಯದು ಬೆರುಲ್ಲ, ಒಂಭತ್ತನೆಯದು ಪುಷ ್ಯ ಾಗ,
ಹತ್ತನೆಯದು ಗರುಡಪಚೆ್ಚ, ಹನೊ್ನಂದನೆಯದು ಇಂದ್ರ ನೀಲ, ಹನೆ್ನರಡನೆಯದು
ನೀಲಸ್ಫಟಿಕ, 21 ಹನೆ್ನರಡು ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲುಗಳು ಹನೆ್ನರಡು ಮುತು್ತಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರ ತಿ
ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲೂ ಒಂದೊಂದು ಮುತಿ್ತನಿಂದ
ಾಡಲ್ಪಟಿ ್ಟತು್ತ.
ಪಟ್ಟಣದ ಬೀದಿಯು
ಶುದ್ಧ ಾದ ಾಜಿನಂತಿರುವ ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರ ಾಗಿತು್ತ. 22 §ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾನು
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ
ಾಣಲಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವ ದೇವ ಾದ
ಕತರ್ನೂ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನೂ ಅದರ ದೇ ಾಲಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
23 *ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬೆಳಕು ಕೊಡಲು ಸೂಯರ್ ಾಗಲಿ ಚಂದ್ರ ಾಗಲಿ ಬೇ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ,
ಏಕೆಂದರೆ †ಅದಕೆ್ಕ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯೇ ಪ್ರ ಾಶವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತತು್ತ. ಯಜ್ಞದ

ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನೇ ಅದರ ದೀಪವು. 24 ‡ಅದರ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಜ ಾಂಗಗಳವರು
§ಭೂ ಾಜರು ತಮ್ಮ ವೈ ಭವವನು್ನ ಅದರೊಳಗೆ ತರುವರು.
ನಡೆ ಾಡುವರು.
25 *ಅದರ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲುಗಳನು್ನ ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಮುಚು್ಚವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲ † ಾತಿ್ರ ಯಂತೂ
‡
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ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.
ಜ ಾಂಗಗಳ ವೈ ಭವವೂ ೌರವವೂ ಅಲಿ್ಲಗೆ ತರಲ್ಪಡುವವು.
27 ‡ಅದರಲಿ್ಲ ಅಶುದ್ಧ ಾದದೊ್ದಂದು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವ ಾನ ಾದ ಾ್ದಗಲಿ
ವಂಚನೆ ಾಗಲಿ
ಾಡುವವನು ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸ ಾರನು.
ಆದರೆ
§ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಾ ಾರ ಹೆಸರುಗಳು
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟ ವೆ
ೕ ಅವರು ಾತ್ರ ಸೇರುವರು.
26

22

ಾಗಿದ್ದ *ಜೀವಜಲದ ನದಿಯನು್ನ ನನಗೆ
ತೋರಿಸಿದನು. ಅದು ದೇವರ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ
ಹೊರಟು, 2 ಪಟ್ಟಣದ ಬೀದಿಯ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಹರಿಯುತಿ್ತತು್ತ. †ಆ ನದಿಯ ಎರಡು
1 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ ಅತಿಶುದ್ಧ

ದಡಗಳಲಿ್ಲ ‡ಜೀವವೃ ಕ್ಷವಿತು್ತ. ಅದು ಪ್ರ ತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದೊಂದು್ದ ತರಹದ ಫಲವನು್ನ
ಬಿಡು ಾ್ತ §ಹನೆ್ನರಡು ತರಹದ ಫಲಗಳನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. *ಆ ಮರದ ಎಲೆಗಳು
ಜ ಾಂಗಗಳವರನು್ನ ಾಸಿ ಾಡುವಂಥ ಾಗಿದ್ದವು. 3 †ಇನೂ್ನ
ಾವ ಾಪವು
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ‡ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ

ಸಿಂ ಾಸನವಿರುವುದು. §ಆತನ ಸೇವಕರು ಆತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಡುವರು. 4 *ಅವರು
ಆತನ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡುವರು. †ಅವರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನ ಹೆಸರು ಇರುವುದು.
5 ಇನು್ನ ಾತಿ್ರ ಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ‡ದೀಪದ ಬೆಳಕೂ ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕೂ
ಬೇ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವ ಾದ ಕತರ್ನೇ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳ ಾಗಿರುವನು. §ಅವರು
ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆಳುವರು.
ಯೇಸುವಿನ ಪುನ ಾಗಮನ
ಆ ಮೇಲೆ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ, *“ಈ
ಾತುಗಳು ನಂಬತಕ್ಕವುಗಳೂ
ಸತ್ಯ ಾದವುಗಳೂ ಆಗಿವೆ. ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಆತ್ಮ ಗಳನು್ನ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸುವ ದೇವ ಾದ
ಕತರ್ನು ಅತಿಶೀಘ್ರ ದಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸತಕ್ಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ
ಾಸರಿಗೆ
ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ †ತನ್ನ ದೇವದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನು.
7 “ಇಗೋ ನೋಡು! ಾನು‡ಅತಿಬೇಗನೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ!§ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ
ಪ್ರ ಾದ ಾ ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಯುವವನು ಧನ್ಯ ನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8 *
ೕ ಾನನೆಂಬ ಾನೇ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದವನೂ ನೋಡಿದವನೂ
6

ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಕಂ ಾಗ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನನಗೆ
ತೋರಿಸಿದ ದೇವದೂತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವನ ಾದಕೆ್ಕ ಬಿದೆ್ದನು. 9 ಆದರೆ
†ಅವನು ನನಗೆ, “ನೀನು ಾಗೆ
ಾಡಬೇಡ!
ನೋಡು.
ಾನು ನಿನಗೂ
‡
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ಪ್ರ ಾದಿಗ ಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೂ, ‡ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ
ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಯುವವರಿಗೂ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುವ ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ದೇವರನೆ್ನೕ
ಆ ಾಧಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ನನಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ
§“ಪ್ರ ಾದ ಾ ಾಕ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಮುದೆ್ರ ಾಕಬೇಡ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ನೆರವೇರುವ ಾಲವು
11 *ಅ ಾ್ಯ ಯ
ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ.
ಾಡುವವನು ಇನೂ್ನ ಅ ಾ್ಯಯ
ಾಡಲಿ.
ಮೈ ಲಿಗೆ ಾಗಿರುವವನು ತನ್ನ ನು್ನ ಇನು್ನ ಮೈ ಲಿಗೆಯ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ನೀತಿವಂತನು
ಇನೂ್ನ ನೀತಿವಂತ ಾಗಲಿ ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರ ನು ತನ್ನ ನು್ನ ಇನೂ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ.”
12 “ನೋಡು!
ಾನು ಬೇಗನೇ ಬರುತೆ್ತೕನೆ.† ಾನು ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೂ ಅವನವನ
13
ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೊಡತಕ್ಕ‡ಪ್ರ ತಿಫಲವು ನನ್ನಲಿ್ಲದೆ.
ಾನೇ§ಆದಿಯೂ,
*
†
ಅಂತ್ಯ ವೂ,
ದಲನೆಯವನೂ, ಕಡೆಯವನೂ, ಾ್ರ ರಂಭವೂ, ಸ ಾಪಿ್ತಯೂ
ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
14 ‡“ತಮ್ಮ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವವರು ಧನ್ಯ ರು.
ಅವರಿಗೆ§ಜೀವವೃ ಕ್ಷದ ಹಕು ್ಕ ಇರುವುದು.*ಅವರು ಾಗಿಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಆ
15 ಆದರೆ
ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಬಂದು ಸೇರುವರು.
ಾಯಿಗಳಂತಿರುವವರೂ,
ಾಟ ಾರರೂ, ಜಾರರೂ, ಕೊಲೆ ಾರರೂ, ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕರೂ, ಸುಳ್ಳ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ
ಅದನು್ನ ಅ ಾ್ಯ ಸ ಾಡುವವರೆಲ್ಲರೂ†ಹೊರಗಿರುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

“ಯೇಸುವೆಂಬ
ಾನು‡ನನ್ನ ಸಭೆಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ
ಾ
ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ§ನನ್ನ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟೆ್ಟ ನು. ಾನು* ಾವೀದನ ವಂಶವೆಂಬ
ಬುಡದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಬೇರೂ†ಅವನ ಸಂತತಿಯೂ‡ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ಉದಯ
ನಕ್ಷತ್ರ ವೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.”
17 ಆತ್ಮ ನು ಮತು್ತ §ಮದಲಗಿತಿ್ತಯು, “ ಾ” ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ. ಕೇಳುವವನು, “ ಾ”
ಎನ್ನಲಿ.
ಾ ಾರಿದವನು ಬರಲಿ, *ಇಷ್ಟ ವುಳ್ಳವನು ಜೀವಜಲವನು್ನ ಕ್ರ ಯವಿಲ್ಲದೆ
ಉಚಿತ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ.
16

ಸ

ಾಪಿ್ತ
ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರ ಾದ ಾ ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕೇಳುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೆ ಾನು ಹೇಳುವ
ಾ ಏನೆಂದರೆ, †ಇವುಗಳಿಗೆ
ಾವ ಾದರೂ ಹೆಚು್ಚ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿದರೆ,
ದೇವರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಉಪದ್ರ ವಗಳನು್ನ ಕೊಡುವನು.
19
ಾವ ಾದರೂ ಈ ಪ್ರ ಾದ ಾ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ ಾತುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದ ಾ್ನದರೂ
18 ಈ
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ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ‡ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೂ
§ಜೀವವೃ ಕ್ಷದಲಿ್ಲಯೂ ಅವನಿಗಿರುವ ಾಲನು್ನ ದೇವರು ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು.
20 ಈ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಹೇಳುವವನು, “ ೌದು ಾನು ನಿಜ ಾಗಿ*ಬೇಗನೇ
ಬರುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಆಮೆನ್. †ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವೇ ಾ.
21 ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಕೃ ಪೆಯು ‡ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ. ಆಮೆನ್!
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