ಅ��ಸತ್ಲರ ಕೃತಯ್ಗಳು
ಗರ್ಂಥಕತರ್:
ಲೂಕ. ಲೂಕನ ಸು�ಾ�ರ್ಯ �ೕ�� �ಾಗವನುನ್ �ೂೕ�� ಮತುತ್ ಅ�� 1 �ೕ
ಅ�ಾಯ್ಯದ 1 �ೕ �ಾಕಯ್ವನುನ್ ಲೂಕ 1 �ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ 1 �ೕ �ಾಕಯ್�ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��.
��ಾಂಕ:
ಬಹುಶಃ �ರ್.ಶ. 60 ಮತುತ್ 63 ರ ನಡು� ಇರಬಹುದು.
�ಯ್ೕಯಗಳು:
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸ�ಯ �ಾರ್ರಂಭದ ಚ��ರ್, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮರಣ ಮತುತ್ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ
ನಂತರದ �ದಲ ಮೂವತುತ್ ವಷರ್ಗಳ�ಲ್ ಆತನ ಸು�ಾ�ರ್ಯ ಪರ್�ಾರ, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಪರ�ೂೕಕ�ಕ್ ಆ�ೂೕಹಣ�ಾದ ನಂತರ ಭೂ�ಯ �ೕ� ಮುಂದುವ��ದ �ಾಯರ್. 1:8
ಮುಖಯ್ ವಚನ. ಲೂಕನು ಈ ಪ�ಸತ್ಕ�ಕ್ “ಅ��ಸತ್ಲರ ಕೃತಯ್ಗಳು” ಎಂಬ �ೕ�ರ್�ಯನುನ್
�ೂ�ಟ್ಲಲ್. ನಂತರದ�ಲ್ �ೕ�ಯವರು ಈ �ಸರನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�. �ಚುಚ್
�ವರ�ಯುಳಳ್�ಾದ್� �ಾಸತ್ವ�ಕ್ ಹ�ತ್ರ�ಾದ �ೕ�ರ್� �ಾವ��ಂದ� “ಅ��ಸತ್ಲರ
ಮೂಲಕ �ೕವ�ಾತಮ್ನ �ಾಯರ್ಗಳು” ಅಥ�ಾ “ತನನ್ ಅ��ಸತ್ಲರ ಮೂಲಕ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಮುಂದುವ�ದ �ಾಯರ್ಗಳು.”
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1:1 “���ಲ�ೕ”– ಲೂಕ 1:3. ಸು�ಾ�ರ್ಗಳ�ಲ್ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
�ರ್�ಗಳು ಮತುತ್ �ೂೕಧ�ಗಳು ಆತನ �ೕ�ಯ �ಾರ್ರಂಭ�ಾ��ಯ�ಟ್ೕ. ಆತನ ಮರಣ,
ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ ಮತುತ್ ಪರ�ೂೕ�ಾ�ೂೕಹಣದ ನಂತರ, ಆತನು ತನನ್ �ೕವಕರ ಮೂಲಕ ತನನ್
�ೕ�ಯನುನ್ ಮುಂದುವ��ದನು. ಅ��ಸತ್ಲರ ಕೃತಯ್ಗಳ�ಲ್ �ಾವ� ಆ �ಾಯರ್ಗಳ �ಲವ�
�ಾಖ�ಗಳನುನ್ �ೂೕಡಬಹುದು – 2:33; 3:6,16,26; 4:10,30; 5:31; 7:56; 9:3-16;
18:9-10; 26:15-18. ಮ�ಾತ್ಯ 28:20; �ಾಕರ್ 16:20 �ಾಕಯ್ಗ�ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. 2
1:2 �ಾಕಯ್ಗಳು 9-11; �ಾಕರ್ 16:19; ಲೂಕ 24:51. ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್
�ಾ� ಮ�ಾತ್ಯ 3:16; �ೕ�ಾನ 7:39; 14:16-17,26; 20:22 �ೂೕ��. �ಾ��ೕ

ಆ� 1:2 ಸಹ �ೂೕ��. “ಅ��ಸತ್ಲರು” ಎಂದ� “ಆ�ೕಶಗ�ೂಂ�� ಕಳು�ಸಲಪ್�ಟ್ರುವ
ಜನರು.”
“�ಾ�ಾ���ೂಂ�ದದ್ವರು”– ಮ�ಾತ್ಯ 10:2; �ಾಕರ್ 3:13-19; 6:12-16. 3
1:3 “ತನನ್ನುನ್ �ೕ�ತ�ಂದು �ೂೕ���ೂಂಡನು”– ಮ�ಾತ್ಯ 28:6 ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್ಸ್
�ೂೕ��.
“�ಾ�ಪಟುಟ್”– ಆತನು �ಲು�� ಜ�ಯಲಪ್�ಟ್ದುದ್ ಮತುತ್ �ಾರ್ಣ �ೂಟಟ್ದುದ್.
2:24; 17:3; 26:23 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ಅ�ೕಕ ಪರ್�ಾಣಗಳು”– �ಾನು ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ�ೂಳುಳ್�ನು ಎಂಬ�ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಮುಂ�ತ�ಾ� �ೕ�ದುದ್ �ಾತರ್ವಲಲ್ (ಮ�ಾತ್ಯ 16:21; 17:23; �ೕ�ಾನ
10:17-18), �ಜ�ಾ�ಯೂ ಸತತ್ವ�ೂಳ�ಂದ ಎದುದ್ ಬಂದನು ಮತುತ್ �ಾನು
ಪ�ನರು�ಾಥ್�ೂಂ�ರುವದನುನ್ ಅ�ೕಕ �ಾ�ಗಳ ಮೂಲಕ �ರೂ��ದನು (ಮ�ಾತ್ಯ
28:16-18; �ಾಕರ್ 16:12-14; ಲೂಕ 24:36-43; �ೕ�ಾನ 20:19-29; 21:1; 1
�ೂ�ಂಥ 15:5-8). ಈ ಪ��ಾ�ಗಳು ಅತಯ್ಂತ ಸಮಂಜಸ�ಾ�ದದ್�ಂದ ಆತನ ಅ��ಸತ್ಲರು
ಈ ಸತಯ್ವನುನ್ �ಾರು�ಾತ್ ಸಂ�ೂೕಷ�ಾ� �ಾ�ಪಡಲು ಮತುತ್ �ಾರ್ಣ�ೂಡಲು
�ದಧ್�ಾ�ದದ್ರು. ಅವರ ಎ�ಾಲ್ �ೂೕಧ�ಗಳ�ಲ್ ಇದು ಅತಯ್ಂತ ಪರ್ಮುಖ�ಾದ
�ಯ್ೕಯ�ಾ�ತುತ್. ಅವರು ಈ ಸತಯ್ವನುನ್ ಎ�ಾಲ್ ಕ�ಗಳ�ಲ್ಯೂ ಪರ್ಚುರಪ��ದರು
(2:24,32; 3:15; 5:30-32; 10:40; 13:30-31; 17:31), ಈ ಘಟ�ಗ�ಲಲ್ವ�
�ರೂಸ�ೕ�ನ�ಲ್ ನ�ದದದ್�ಂದ, ಅ�ಲ್ದದ್ವ�� ನ�ದ ಘಟ�ಗಳು �ೂ�ತ್ತುತ್
ಆದದ್�ಂದ ಅವರ�ಲ್ ಬಹು�ೕಕ ಜನರು ಅವರ �ಾತುಗಳನುನ್ ನಂ�ದರು.
“ನಲವತುತ್ �ವಸಗಳು”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ�ೂಂಡ ನಂತರ ಪರ�ೂೕಕ�ಕ್
ಆ�ೂೕಹಣ�ಾಗುವ �ದಲು ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಎಷುಟ್ �ವಸಗಳು ಇದದ್ನು ಎಂಬದನುನ್
ಇ�ೕ ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಈ �ಾಕಯ್ �ಾತರ್ ��ಯಪ�ಸುತತ್�. ಈ ಅವ�ಯ�ಲ್ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು ಕ��ದ �ಲವ� �ಷಯಗಳನುನ್ �ಾವ� ಲೂಕ 24:44-47 ರ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹು�ಾ��.
“�ೕವರ �ಾಜಯ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 4:17. �ಾ��ೕ ಅ�� 1:6; 8:12; 14:22; 19:8;
20:25; 28:23,31 ಸಹ �ೂೕ��. 4-5
1:4-5 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಅ��ಸತ್ಲರು ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ ಶ�ತ್ಯನುನ್ �ೂಂದದ ತನಕ ಆತನ
�ೕ�� ಅಹರ್�ಾ�ರ�ಲಲ್. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಕು��ಾ� ಅವ��ದದ್ �ಳುವ��ಗಳು ಮತುತ್
ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ ಬ�ಗ್ ಅವ��ದದ್ �ಾ��ಗಳು ಮುಂಬರುವ �ಾಯರ್ಗ��ಾ�
ಅವರನುನ್ �ದಧ್�ಾಡುವ�ಾ�ರ�ಲಲ್. 4
1:4 “ತಂ� �ಾ�ದಂತ �ಾ�ಾದ್ನ”– ಲೂಕ 11:13; 24:49; �ೕ�ಾನ

14:16-17,26
�ೂೕ��.
�ಾ�ಾದ್ನ
ಏ�ಂದ�
ಅವ��
ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ�ಲ್
�ೕ�ಾ�ಾನ್ನ�ಾಗುವದು. ಮ�ಾತ್ಯ 3:11; �ಾಕರ್ 1:8; ಲೂಕ 3:16 �ೂೕ��.
ಅ��ಸತ್ಲ�ಾದ �ೌಲನ ಪರ್�ಾರ ��ಾವ್�ಗಳು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವ
ಮೂಲಕ ತಂ��ಂದ ಈ �ಾ�ಾದ್ನವನುನ್ ಪ�ಯಬಹು�ಾ��ೕ �ೂರತು ಇದ�ಕ್ �ೕ�
�ಾವ��ೕ �ಾಗರ್�ಲಲ್. ಗ�ಾ 3:2,14 �ೂೕ��. 5
1:5 “ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ”– ಪಂ�ಾಶತತ್ಮ �ನದಂದು ಅ��ಸತ್ಲರು ಏನನುನ್
�ೂಂ�ದರು ಎಂಬದನುನ್ �ವ�ಸಲು �ಾಲುಕ್ �ಷಯಗಳನುನ್ ಇ�ಲ್ ��ಸ�ಾ��:
“ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ೂಂ�ದರು” ವ8: “ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು �ಮಮ್ �ೕ� ಬರಲು” 2:4
: “ಪ��ಾರ್ತಮ್ಭ�ತ�ಾದರು” 10:47 : “ಪ��ಾರ್ತಮ್ವರವನುನ್ �ೂಂ�ದರು.” 2:1-4.
ರ�ಲ್ �ವ�ಸ�ಾ�ರುವ ಘಟ�ಯ ಬ�ಗ್�ೕ ಈ �ಾಲುಕ್ �ಷಯಗಳು �ಾತ�ಾಡುತತ್�. ಆ
�ನದ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅವ�� �ೂಸ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ೕವರ ಆತಮ್ನನುನ್ �ೂಟಟ್ನು. ಇದು
ಅವರನುನ್ �ೕ��ೂಳ� ಮುಳು�ಸುವಂ� ಅಥ�ಾ ಆತಮ್ನನುನ್ ಅವರ �ೕ� ಸು�ಸುವಂ�
ಇತುತ್ (2:33; 10:45), ಮತುತ್ ಇದರ ಫ��ಾಂಶ�ಾ� ಅವರು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
ಪ��ಾರ್ತಮ್ಭ�ತ�ಾದರು ಮತುತ್ �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ �ೕ�ತವನುನ್ �ೕ�ಸಲು �ೕ�ಾದ ಬಲವನುನ್
�ೂಂ�ದರು �ಾಗೂ �ಾ��ೂಡುವವ�ಾ� �ೕವರ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಮುಂದುವ�ದರು.ಅವರು
�ೕವ�ಾತಮ್�ಗನು�ಾರ�ಾ� �ೕ�ಸಲು ಮತುತ್ ಮುಂ� �ಾಗಲು, �ರ್ೕರ� �ೂಂದಲು,
��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹ �ೂಂದಲು �ಾಗೂ �ೕವ�ಾತಮ್ನ �ಯಂತರ್ಣದ�ಲ್ರಲು �ಾರ್ರಂ��ದರು. ಆ
ಸಮಯ�ಂದ ಈ�ನ ತನಕ, ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡು�ಾಗ ಜನರು
ವಯ್�ತ್ಗತ�ಾ� ಆತನನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ವವ�ಾದರು (�ೕ�ಾನ 7:37-39; ಗ�ಾ
3:2; ಎ� 1:13 �ೂೕ��). ಒಂದು�ೕ� ಅವರು �ೕವ�ಾತಮ್�ಾ�ರುವ, �ರ್ಸತ್ನ ಆತಮ್ನನುನ್
ಪ�ದು�ೂಂ�ಲಲ್�ಂದ�, �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� �ೕ�ದವ�ಾಗಲು ಆಗುವ�ಲಲ್; ಅಂದ� ಅವರು
�ಜ�ಾ�ಯೂ
ಆತನ�ಲ್
ನಂ��ಯ�ನ್�ಟ್ಲಲ್
ಅಥ�ಾ
�ೕ��ಂದ
ಹು�ಟ್ದವ�ಾ�ರುವ�ಲಲ್ (�ೂೕ�ಾ 8:9 �ೂೕ��). 1 �ೂ�ಂಥ 12:12-13 ರ ಪರ್�ಾರ
ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್�ಯು �ೕವ�ಾತಮ್ನ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ�ಂದ �ರ್ಸತ್ನ �ೕಹ�ೂಳ�
�ೕ��ಾದ್� (ಅಥ�ಾ �ೕವ�ಾತಮ್ನ “ಮೂಲಕ” ಅಥ�ಾ �ೕವ�ಾತಮ್ನ�ಲ್ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ
�ೂಂ��ಾದ್� – �ರ್ೕಕ್ ಪದವ� ಇದರ�ಲ್ �ಾವ��ಾದರು ಒಂದು ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂಡುತತ್�
ಮತುತ್ ಇ�ಲ್ ಅ��ಸತ್ಲರ ಕೃತಯ್ಗಳ�ಲ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ�ರುವ ಪದವ�ನ್ೕ ಅ�ಲ್ಯೂ
ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��). ಅವರು ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ತಮಮ್ ಕತರ್ನ�ಾನ್� ಮತುತ್
ರಕಷ್ಕನ�ಾನ್� ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್�ಾಗಲೂ ಇದು ಸಂಭ�ಸುತತ್�. �ೕವ�ಾತಮ್ನ
ಬ�ೂೕಣ�ಾಕ್� ಮೂಲ ಅ��ಸತ್ಲರು �ೕವರು �ಗ�ಪ��ದ ಸಮಯ�ಾಕ್� �ಾದ �ಾ�

ಅವರು �ಾಯುವ ಅವಶಯ್ಕ��ಲಲ್. �ೕವರು ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ ಯುಗವನುನ್, ಕೃ�ಯ
�ಾಲವನುನ್, ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ ತನನ್ �ೂಸ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾರ್ರಂ�ಸಲು �ೕವರು
ಪಂ�ಾಶತತ್ಮ �ನವನುನ್ ಆ���ೂಂಡನು. ಈಗ ಅದು �ಾರ್ರಂಭ�ಾ�� ಮತುತ್
ಇ�ೂಟ್ಂದು
ಶತ�ಾನಗ�ಂದ
�ಾಗು�ಾತ್
ಬಂ�ರುವದ�ಂದ
�ಾಯುವದು
ಅವಶಯ್ವಲಲ್�ಾ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ವ ಮೂಲಕ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನನುನ್
�ೂಂದು�ಾಗ ಮತುತ್ ಅ�ೕ ಸಮಯದ�ಲ್ ಆತಮ್ನ ಮೂಲಕ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ೂಂ� �ರ್ಸತ್ನ
�ೕಹ�ೂಳ� �ೕರುವದ�ಂದ, ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್�ಯು ಪ��ಾರ್ತಮ್ಭ�ತ�ಾಗಲು
ಆಸ�ತ್�ಂದ ಬಯಸುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು (ಎ� 5:18). ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ ಒ�ಮ್
�ಾತರ್�ೕ ಆಗುತತ್� ಆದ� ��ಾವ್�ಗಳು ಮ�ತ್ಮ�ತ್ ಪ��ಾರ್ತಮ್ಭ�ತ�ಾಗಬಹು�ಾ��.
ಇದಲಲ್� ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ನ�ಮ್ಳ� �ೕ�ಸು�ತ್�ಾದ್� ಎಂಬ ಅ�ವ� ಅಂದ� �ಾವ� ಆತಮ್ನ
�ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ೂಂ��ದ್ೕ� ಎಂಬ ದೃಢ� ನಮ�ದದ್ರೂ ಒಂದು�ೕ� �ಾವ�
ಆತಮ್ಭ�ತ�ಾ�ಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ� �ೕ�ಸಲು ನಮ� �ಾರಣ�ದದ್�, �ಾವ� ನಮಮ್ ಪ�ಣರ್
�ಾರ್ಣ�ಂದ, ಮನ�ಸ್�ಂದ, ಶ�ತ್�ಂದ �ಾಗೂ ಬು�ಧ್�ಂದ ಪ��ಾರ್ತಮ್ಭ�ತ�ಾಗಲು
ಬಯಸ�ೕಕು. “ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ” ಎಂಬ ಪದಗ�ರುವ �ಲವ� �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್
�ಾತರ್�ೕ �ಾವ� ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹು�ಾ��. �ಾನ್�ಕ�ಾದ �ೕ�ಾನನ
�ಾತುಗಳನುನ್ �ಾಲುಕ್ ಸು�ಾ�ರ್ಗಳ�ಲ್ ಬ�ಯ�ಾ�� (ಮ�ಾತ್ಯ 3:11 �ೂೕ��).
ನಂತರ �ಾವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾತುಗಳನುನ್ �ೂೕಡಬಹುದು. �ೕತರ್ನು ಅ�� 11:16 ರ�ಲ್
ಈ �ಾತುಗಳನುನ್ ಬ���ಾದ್�. ನಂತರ �ಾವ� 1 �ೂ�ಂಥ 12:13 ರ�ಲ್ �ೌಲನ
�ಾತುಗಳನುನ್ �ೂೕಡಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನುನ್ �ಟಟ್� �ೕ� ಇಲಲ್. 6
1:6 ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ನಲವತುತ್ �ವಸಗಳ �ಾಲ ಅವ�� �ೕವರ �ಾಜಯ್ದ ಬ�ಗ್
ಕ�ಸು�ತ್ದದ್ನು (ವ 3) ಮತುತ್ ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ಲು ಅವರ
ಮನಸುಸ್ಗಳನುನ್ ��ಯ �ಾ�ದದ್ನು (ಲೂಕ 24:45. ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಪರ�ೂೕಕ�ಕ್ ಆ�ೂೕಹಣ�ಾದ �ನ ಅವರು ಈ ಪರ್�ನ್ಯನುನ್ �ೕ�ದರು – ವ 9).
ಆದದ್�ಂದ ಅವರು ಈ ಪರ್�ನ್ಯನುನ್ ಅ�ಾಯಕ�ಾ� �ೕಳ�ಲಲ್, ಬದ�ಾ� ಇ�ಾರ್�ೕಲ್
�ೕಶದ �ಷಯದ�ಲ್ �ೕವರ �ೕಜ� ಏ�ಾ�� ಎಂಬ �ಳುವ��ಯ�ಲ್ �ೕ�ದರು.
�ೕವರು ಅವರ ಮಧಯ್ದ�ಲ್ ತನನ್ �ಾಜಯ್ವನುನ್ ����ಾದ್� ಎಂಬದು ಅವ�� �ೂ�ತ್ತುತ್
(ಮ�ಾತ್ಯ 21:43). ಆದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅವ�� ಕ��ದ �ಷಯಗ�ಗನು�ಾರ�ಾ�
�ೕವರು ಒಂದು �ನ ಅವ�� �ಾಜಯ್ವನುನ್ �ಂ�ರು�ಸುವನು ಮತುತ್ �ೂೕಕದ�ಲ್ ಅದನುನ್
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ಾಥ್ನ�ಕ್ ತಂದು ಅ��ಾರದ�ಲ್ ��ಲ್ಸುವನು ಎಂಬ �ಷಯದ�ಲ್
ಸಂ�ೕಹಪಡ�ಲಲ್ (3:19-21; ��ಾಯ 2:2-4; 14:1-2; �ಕಯರ್ 14:16-21

�ೂೕ��). ಆದ� �ೕವರು ಈ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾ�ಾಗ �ಾಡುವನು ಎಂಬದು �ಷಯ್��
�ೂ�ತ್ರ�ಲಲ್. “�ೕನು ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜ�ಾಂಗವನುನ್ ಪ�ನರ್ �ಾಥ್�ಸು��ಾ?” ಎಂಬ�ಾ�
ಅವರು �ೕಳ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� “ಈ ಸಮಯದ�ಲ್ �ೕನು ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜ�ಾಂಗವನುನ್ ಪ�ನರ್
�ಾಥ್�ಸು��ಾ” ಎಂಬ�ಾ� �ೕ�ದರು ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���. 7
1:7 �ಾನು ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜ�ಾಂಗವನುನ್ ಪ�ನರ್ �ಾಥ್�ಸುವ ಅವರ ದೃ�ಟ್�ೂೕನವನುನ್
ಕತರ್ನು ಸ�ಪ�ಸ�ಲಲ್. ಆತನು ನಲವತುತ್ �ವಸಗ�ಂದ �ೕವರ �ಾಜಯ್ದ ಬ�ಗ್ ಅವ��
�ೂೕ�ಸು�ತ್ದದ್�ಂದ,
ಅವರು
ಎ�ಾಲ್
�ಷಯಗಳನುನ್
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು ಆತನು ಬಯ�ದನು ಎಂಬದು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ��. ಅವರು
ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಆತನ ಪರ್���ಗ�ಾ�ದದ್ರು, ಆತನ ಸ�ಯ �ೂೕಧಕ�ಾ�ದದ್ರು. ಆತನು
ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್�� �ೕಶವನುನ್ ಪ�ನರ್ �ಾಥ್�ಸುವನು ಎಂಬ ತಮಮ್ ನಂ��ಯ�ಲ್ ಅವರು
ತ�ಾಪ್�ದದ್�, ಆತನು ಅವ�� �ೕ� �ೕ�ರಬಹು�ೕ ಎಂದು �ಾವ� �ೕ�ಸಬಹು�ಾ?
ಮೂಲ �ಷಯದ ಕು�ತು ಆತನು ಅವರನುನ್ ತ�ಾಪ್ದ �ಳುವ��ಯ�ಲ್�ೕ ಇ���ಾದ್�
ಎಂದು �ಾವ� �ೕ�ಸಬಹು�ೕ? ಆದ� ಆತನು ಅವ�� �ೕ��ದ್ೕ�ಂದ� �ಾಲಗಳನುನ್
ಮತುತ್ ಸಮಯಗಳನುನ್ ��ಯುವದು �ಮಮ್ �ಲಸವಲಲ್. ಈ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಆತನು
ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಮತುತ್ �ೕವರ �ಾಜಯ್ದ ಕು�ತು ಅವರ �ೕಚ�ಯನುನ್ ದೃಢಪ��ದನು. 8
1:8 ವಚನ 5. ಇ�ಲ್ ಬಲ ಎಂದ� ಅ�ಾ�ಾರಣ�ಾದ ಶ�ತ್ ಮತುತ್ �ಾಮಥಯ್ರ್�ಾ��.
ಹುದು�ಾದ �ೂೕಕದ�ಲ್ �ೕವ�� �ಾ��ಾ�ರ�ೕ�ಂದ�, ಆತನ ಬ�ಗ್�ೕ
�ಾತ�ಾಡು�ಾತ್, �ೕ� �ಾಡು�ಾತ್, ಆತ��ಾ� �ೕ�ಸುವ�ಂದ�, �ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾದ
ಬಲ�ಕ್ಂತಲೂ ��ಚ್ನ ಬಲ ಅವಶಯ್�ಾ�ತುತ್ ಮತುತ್ �ೂಸ ಜನನದ ��ತತ್ ಅವ��
ಅತಯ್�ಕ ಬಲವನುನ್ �ೂಂ�ದರು (�ೕ�ಾನ 1:12-13; 3:3,5,8). ಇದು ಇಂ�ಗೂ
ಸತಯ್�ಾ��. ಅವ�� ಅವಶಯ್�ಾ�ತುತ್ ಮತುತ್ ನಮಗೂ ಆತಮ್ನ ಪ�ಪ�ಣರ್� ಅವಶಯ್�ಾ��.
“�ಾ�”– ಲೂಕ 24:48; �ೕ�ಾನ 15:27; ಅ�� 2:32; 3:15; 5:32; 10:39;
13:31; 22:15 �ೂೕ��. �ಾ� ಎಂದ� �ಾನು �ೂೕ�ರುವದನುನ್ ಅಥ�ಾ
�ೕ���ೂಂ�ರುವದನುನ್ ಅಥ�ಾ ಅನುಭವ�ಂದ ��ದು�ೂಂ�ರುವದನುನ್ ಇತರ��
�ೕಳುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಅ��ಸತ್ಲರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕವನ, ಮರಣ, ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ ಮತುತ್
ಪರ�ೂೕ�ಾ�ೂೕಹಣದ �ಾ�ದರು – ಈ ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಅವರು ತಮಮ್ ಸವ್ಂತ
ಕ�ಾಣ್� �ೂೕ�ದದ್ರು. ಆತನು ಕ�ಸುವದನುನ್ ಅವರು �ೕ���ೂಂಡದದ್�ಂದ ಅದ�ನ್ೕ
ಕ��ದರು. ಈ �ಾಕಯ್ದ ಆ�ಾರದ �ೕ�� ಅ��ಸತ್ಲರ ಕೃತಯ್ಗಳನುನ್ �ಾವ� ಮೂರು
�ಾಗಗಳ�ಾನ್� �ಾಡಬಹುದು-�ರೂಸ�ೕ�ನ�ಲ್ �ಾ��ಾ�ರುವದು (ಅ�ಾಯ್ಯ 1-7),
ಯೂ�ಾಯ ಮತುತ್ ಸ�ಾಯರ್ದ�ಲ್ �ಾ��ಾ�ರುವದು (ಅ�ಾಯ್ಯ 8-12), �ೂೕಕದ

ಇತ� �ಾಗಗ�� �ಾ��ಾ�ರುವದು (ಅ�ಾಯ್ಯ 13-28). ಸತಯ್ದ �ಷಯ�ಾ�
�ಾ��ಾ�ರುವದು ಈಗಲೂ ಮುಂದುವ�ಯು�ತ್�. ಈಗ �ೂೕಕದ ಎ�ಾಲ್
�ಾಗಗಳ�ಲ್ರುವ �ೕವ�ೕವಕರು, ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ೂೕ�ದ ಮತುತ್ ಆತನ
�ಾತುಗಳನುನ್ �ೕ���ೂಂಡ ಮೂಲ ಅ��ಸತ್ಲರ �ಾ��ಂದ ಕ�ತು�ೂಂ�ರುವ
ಸತಯ್ವನುನ್ ಪರ್ಕ�ಸು�ತ್�ಾದ್�. ಇದಲಲ್� ಅವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಷಯ�ಾ� ತಮ�ರುವ
�ೖಯ�ತ್ಕ ಅನುಭವ�ಂದಲೂ �ಾ� �ೂಡುವವ�ಾ��ಾದ್�. 9
1:9 2:33; �ಾಕರ್ 16:19; ಲೂಕ 24:51; ���ಪ್ 2:9-11 �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಆ�ೂೕಹಣ�ಕ್ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ೕವಲ ಇ�ಲ್ �ಾತರ್�ೕ �ೕಘಗಳನುನ್ ಸೂ�ಸ�ಾ��.
ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ �ೕಘಗಳು �ಲ���ಮ್ �ೕವರ ಪರ್ಸನನ್� ಮತುತ್ ಪರ್�ಾವ�ಕ್
ಸಂ�ೕತಗ�ಾ�� (��ೕ 13:21; 16:10; 19:9,16; 24:15; 34:5; 40:34-35;
�ಾಜಕ 16:2; 1 ಅರಸು 8:10-11; ��ಾಯ 4:5; 19:1; ಮ�ಾತ್ಯ 17:5; ಪರ್ಕ 10:1;
14:14). ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅವರ ಮಧಯ್�ಂದ �ೂರಟು �ೂೕ�ದದ್ನು. ಈ��ಂದ
ಆತನ �ಷಯ್ರು �ೂೕಡುವದ�ಂದಲಲ್ ಬದ�ಾ� ನಂ���ಂದ �ೕ�ಸ�ೕ�ಾ�ತುತ್. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು ಎ�ಲ್� �ೂೕದನು? ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ �ೕವರ ಬಲಗ�� �ೂೕದನು (2:33;
3:21). ಪರ�ೂೕಕವ� ಎಷುಟ್ ದೂರದ�ಲ್�? ಬಹುಶಃ ತುಂ�ಾ ಹ�ತ್ರದ�ಲ್ರಬಹುದು
(7:55-56 �ೂೕ��). ಅದು ಆ�ಮ್ೕಕ ರಂಗ�ಾ�ದುದ್ ಭೂ�ಯ �ೕ�ರುವ �ಾನವರ
ಕಣುಣ್ಗ�� �ಾ�ಸುವ�ಲಲ್ ಆದ� ಅದು ಈ �ೌ�ಕ �ೂೕಕ�ೂಂ��
ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್ರುವ�ಾ��. 10
1:10 �ಾಕರ್ 16:5; ಲೂಕ 24:4; �ೕ�ಾನ 20:12 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 11
1:11 ಈ ಪದಗಳ ಅಥರ್ ಬಹುಶಃ �ೕ�ರಬಹುದು: �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಪರ�ೂೕಕ�ಕ್
�ೂೕಗು�ತ್ದದ್ನು ಮತುತ್ �ಲವ� ಸಮಯ ಅ�ಲ್�ೕ ಇರ�ೕ�ಂ�ದದ್ನು. ಆತನು ಕೂಡ�ೕ
�ಂ�ರುಗುವವ�ಾ�ರ�ಲಲ್ ಆದದ್�ಂದ ಆತನನುನ್ ಎದುರು�ೂೕಡು�ಾತ್ ಅವರು ಅ�ಲ್�ೕ
�ಲುಲ್ವ ಅವಶಯ್ಕ��ರ�ಲಲ್. ಆದ� ಈ ಸಮಯದ�ಲ್ ಅವರು �ಾಡ�ೕ�ಾ�ದದ್ �ಲವ�
�ಾಯರ್ಗ�ದದ್ವ�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಎರಡ�ೕ ಬ�ೂೕಣದ ಕು�ತು ��ಯಲು ಮ�ಾತ್ಯ
24:30; 26:64; �ಾಕರ್ 13:26; ಲೂಕ 21:27; �ೕ�ಾನ 14:3 �ೂೕ��. 12
1:12 ಎ�ಣ್ೕಮರಗಳ ಗುಡಡ್ವ� ಉತತ್ರ �ರೂಸ�ೕ�� ಒಂದು ��ೂ �ೕಟರ್
ದೂರದ�ಲ್ತುತ್. �ಹೂದಯ್ರು ತಮಮ್ ��ಾರ್ಂ� �ನದಂದು ಎಷುಟ್ ದೂರ ನ�ಯ�ೕ�ಂಬ
�ೕ�ಯನುನ್ �ಹೂದಯ್ �ೂೕಧಕರು �ಧರ್��ದದ್ರು. 13
1:13 ಇದು ಬಹುಶಃ �ಾವ� �ೕ�ಾನ 20:19,26ರ�ಲ್ �ೂೕಡುವ �ೂೕ��ೕ
ಆ�ರಬಹುದು. 14

1:14 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ತಮ� �ಾ�ಾದ್ನ �ಾ�ದದ್ �ಷಯ�ಾಕ್��ೕ ಅವರು
�ಸಸ್ಂ�ೕಹ�ಾ� �ಾರ್ಥರ್� �ಾಡು�ತ್�ದ್ರಬಹುದು-ವಚನ 4,5,8; ಲೂಕ 11:13; 24:49.
��ೕಯರು ಸಹ ��ಚ್ನ ಸಂ�ಯ್ಯ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ನಂ�ದದ್ರು. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
�ಾ��ಾದ ಮ�ಯಳು ಈಗ �ೕ�ಾನ�ೂಂ�� ಇರು�ತ್ದದ್ಳು (�ೕ�ಾನ
19:26-27). ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಆ�ಯ ಬ�ಗ್ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವದು ಇ�ೕ �ೂ�. ಆ�
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ��ಯ �ಂ� ಸ�ಯು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಆ�ಯ ಮಗನು ಸ�ಯ ದಶರ್ನವನುನ್
ಪ��ರ್�ೂ�ಸು�ಾತ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸ�ೂೕದರರು (ಮ�ಾತ್ಯ 13:55) �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
�ೕವಕು�ಾರ�ಾ�ರುವ ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ ��ಸ್ೕಯನು ಎಂಬದನುನ್ �ಾರ್ರಂಭದ�ಲ್
ನಂಬು�ತ್ರ�ಲಲ್ (�ೕ�ಾನ 7:5). ಆತನ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನದ ನಂತರ, ಅವರು ನಂ�ದರು
ಮತುತ್ ಆತನ �ಷಯ್�ೂಂ�� �ೕ��ೂಂಡರು. �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಆಗಮನ�ಾಕ್� ಅವ�ಲಲ್ರೂ
ಹತುತ್ �ವಸ �ಾಯು�ಾತ್ ಕೂ�ದದ್ರು. ಈಗ ಆತನ ಆತಮ್ನು ಬಂ�ರುವದ�ಂದ ಆತನ
ಬ�ೂೕಣ�ಾಕ್� �ಾಯುವ ಅವಶಯ್ಕ��ಲಲ್. ಆದ� ಈಗಲೂ �ೕವ��ಾ� �ಾಯುವದು
ಮತುತ್ ಆತನ ಮುಖದಶರ್ನವನುನ್ ಬಯಸುವದು ಆತನ ಆತಮ್�ಂದ ತುಂ�ಸಲಪ್ಡು��
ನಮಮ್ ಹೃದಯಗಳನುನ್ �ದಧ್�ಾಡುತತ್�. 15
1:15 “�ಷಯ್ರು”– ಮ�ಾತ್ಯ 10:1 ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
�ರೂಸ�ೕ�ನ�ಲ್ ಅದುಭ್ತ�ಾದ �ಷಯಗಳನುನ್ �ೂೕ��ದದ್ರೂ ಮತುತ್
ಅ�ೕಘ�ಾದ ಸೂಚಕ�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾ�ದದ್ರೂ, ಅ�ಲ್ �ದಲ�ಯ ��ಾವ್�
ಸಂಘವನುನ್ �ಾರ್ರಂ�ಸಲು �ೕವಲ 120 ಜನರು �ಾತರ್�ೕ ಅ��ಸತ್ಲರ �ೂ�
�ೕ��ೂಂಡರು. ಇತ� ��ಾವ್�ಗಳು �ಾವ��ೂೕ ಒಂದು ಅಥ�ಾ ಇ�ೂನ್ಂದು �ಾರಣ�ಂದ
ಆ ಸಂಘವನುನ್ �ೕ��ೂಳಳ್�ಲಲ್ ಎಂಬದರ�ಲ್ �ಾವ��ೕ ಸಂ�ೕಹ�ಲಲ್. 1 �ೂ�ಂಥ
15:6 ರ�ಲ್ ಐನೂರು ಜನ ��ಾವ್�ಗಳು ಎಂದು ಬ�ಯ�ಾ�� ಆದ� ಬಹುಶಃ ಬಹು�ೕಕ
ಜನರು ಗ��ಾಯದ�ಲ್ ಇ�ದ್ರಬಹುದು. �ೂಡಡ್ ವಯ್�ಾಯ್ಸ�ಂದ� ಪಂ�ಾಶತತ್ಮ
�ನದಂದು 3000 ಜನರು ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಟುಟ್ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ನಂ�ದರು (2:41.
�ೕ�ಾನ 14:12; 16:7-8�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). 16
1:16 ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ ಬ�ಗ್ ಇದದ್ ಉನನ್ತ�ಾದ
ಆ�ೂೕಚ��ೕ �ೕತರ್�ಗೂ ಇತುತ್. ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯು �ೕವ�ಾತಮ್ನ
�ೕ�ೕಪ��ಾ�� ಅದನುನ್ �ರ�ೕ�ಸ�ೕಕು ಎಂಬ�ಾ� ಅವನು ನಂ�ದದ್ನು. 4:25-26;
ಮ�ಾತ್ಯ 4:4; 5:17-18; 15:3,6; ಲೂಕ 24:44-46; �ೕ�ಾನ 10:35�ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. 17
- 1:17 ಮ�ಾತ್ಯ 10:1-4. 18-19

1:18-19 ಮ�ಾತ್ಯ 27:3-8. ಮ�ಾ�ಾಜಕರು �ೂಲವನುನ್ �ೂಂಡು�ೂಂಡರು,
ಆದ� ಅದನುನ್ ಪ��ಾ� ಸ�ೕತ�ಾ� ಯೂದನ �ಸ�ನ�ಲ್ �ೂಂಡು�ೂಂಡರು. ಯೂದನು
ಅದನುನ್ “�ೂಂಡು�ೂಂಡನು” ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳಬಹುದು �ಾಕಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್
��ದು�ೂಡುವದ�ಾಕ್� ಅವನು ಆ ಹಣವನುನ್ ಪ��ದದ್ನು, ಮತುತ್ ಆ ಹಣ�ಂದ�ೕ
�ೂಲವನುನ್ �ೂಂಡು�ೂಳಳ್�ಾ�ತು. ಅವನು ಉರುಲು �ಾ��ೂಂಡನು ಆದ� ಹಗಗ್
ಅಥ�ಾ ಮರದ �ೂಂ� ಕ�ದು �ೂೕ�ರಬಹುದು ಎಂಬ�ಾ� ಅ�ನ್ಸುತತ್�, ಆದದ್�ಂದ
ಅವನು �ಳ� ��ದ್ರಬಹುದು ಮತುತ್ ಅದರ ಫ��ಾಂಶವ�ನ್ೕ ಇ�ಲ್ �ವ�ಸ�ಾ��. 20
- 1:20 �ೕತರ್� 69:25; 109:8. 21-22
1:21-22 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾ�ದ �ಾಯರ್ಗಳು ಮತುತ್ �ೂೕ��ದ �ಷಯಗಳನುನ್
ಅವರು �ೕ���ೂಂ�ರುವದ�ಕ್ ಇ�ಲ್ �ಾರ್ಮುಖಯ್� �ೂಡ�ಾ�ರುವದನುನ್ �ೂೕ��.
�ೕ�ಾನ 15:27�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 23-26
1:23-26 ಈ �ಷಯದ�ಲ್ ಅವರು ಬು�ದ್ವಂತ�ಾ� ನ�ದು�ೂಂಡ�ೕ ಅಥ�ಾ ತಪ�ಪ್
�ಾ�ದ�ೕ? �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಮ�ತ್ೕಯನ ಕು�ತು �ೕ� ಎ�ಲ್ಯೂ
ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ಲಲ್. “ಅವರು” ಇಬಬ್ರು ವಯ್�ತ್ಗಳನುನ್ ಸೂ��ದರು ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���.
ಅವ�ಬಬ್ರ�ಲ್ ಒಬಬ್ನನುನ್ ಕತರ್ನು ಆ���ೂಂ��ಾದ್�ೂೕ ಇಲಲ್��ೕ ಎಂಬದನುನ್
��ಯಲು ಅವರು �ೕಟು �ಾ�ದರು. ಇಬಬ್ರ �ಸರುಗಳನುನ್ ಸೂ�ಸುವ �ದಲು ಅವರು
�ಾರ್ಥರ್� �ಾ��ಾದ್�ೂೕ ಇಲಲ್��ೕ ಎಂಬದು ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಅವರು
ಸೂ��ದ ನಂತರ �ಾರ್ಥರ್� �ಾ��ಾದ್�. ಕತರ್ನು ಅವ�ಬಬ್ರ ನಡು��ೕ ಆ�ಕ್
�ಾಡ�ೕ�ಂಬದು ಆತ�� ಒ�ಾತ್ಯಪ�ಸುವಂ� ಆಗುವ�ಲಲ್�ೕ? ಹ�ನ್�ಡು ಮಂ�
ಅ��ಸತ್ಲರ�ಲ್ ಒಬಬ್ನ�ಾನ್� ಕತರ್ನು ನಂತರದ�ಲ್ �ೌಲನನುನ್ �ೕ��ದನು ಎಂಬದು ಈ
�ೂೕಟ್ಸ್ ಗಳ ಬರಹ�ಾರ�� ಅ�ನ್�ದಂ� �ೂೕರುತತ್� (�ೂೕ�ಾ 1:1,5; 1 �ೂ�ಂಥ 9:1;
15:8-10; 2 �ೂ�ಂಥ 12:12; ಗ�ಾ 1:1), ಮತುತ್ �ೕವರ ಪಟಟ್ಣದ ಅ�ಥ್�ಾರದ �ೕ�
ಮ�ತ್ೕಯನ �ಸರು �ಾ���ೂಂಡು �ೌಲನ �ಸರು �ಾ���ೂಳಳ್�ರುವದನುನ್
ಊ���ೂಳಳ್ಲು ಆಗ�ಲಲ್ ಅ�ನ್ಸುತತ್� (ಪರ್ಕ 21:14). �ೕಟು �ಾಕುವದರ ಬ�ಗ್
��ಯಲು �ಾಜಕ 16:8; ��ೂೕ 18:6,8,10; 1 ಸಮು 14:42; �� 10:34 �ೂೕ��.
26

1:26 “ಅ��ಸತ್ಲರು”– ಮ�ಾತ್ಯ 10:2ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��.

21
2:1 “ಪಂ�ಾಶತತ್ಮ”– ಎಂದ� “ಐವತತ್�ಯ.” –ಇದು ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ ಹಬಬ್ಗಳ�ಲ್

ಒಂದು ಹಬಬ್�ಾ��. ಇದನುನ್ �ಾರಗಳ ಹಬಬ್ ಎಂಬ�ಾ�ಯೂ ಕ�ಯು�ಾತ್� (�ಾಜಕ
23:15-21ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��). ಪಂ�ಾಶತತ್ಮ ಹಬಬ್ ಮು�ದ ಐವತುತ್ �ನಗಳ ನಂತರ
ಈ ಹಬಬ್ ಬರುತತ್�. ಇದು ಸು�ಗ್ಯ ಹಬಬ್�ಾ��. ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ಆ �ನದ�ಲ್ ಬರುವನು
ಮತುತ್ ಜನರನುನ್ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ �ಾಗೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ನ ನಂ��ಯ ಕ�� ನ�ಸುವ
�ೂಡಡ್ ಸು�ಗ್ಯನುನ್ �ಾರ್ರಂ�ಸುವನು ಎಂಬದ�ಕ್ ಇದು ಸೂಕತ್�ಾ� �ೂಂ��ೂಳುಳ್ತತ್�
(ವ 41). �ಾಯು�ಾತ್ ಕು��ತ್ದದ್ �ಷಯ್ರ �ೕ� ಪಂ�ಾಶತತ್ಮ �ನದಂದು �ೕವ�ಾತಮ್ನು
ಬಂದ ಈ �ನವ� ಇ�ೕ �ಾನವ ಚ��ರ್ಯ�ಲ್�ೕ ಅತಯ್ಂತ ��ೕಷ�ಾದ �ನ�ಾ��.
ಭೂ�ಯ �ೕ� �ಾನವರ ನಡು� �ೕವರು �ಾಡು�ತ್ದದ್ �ಾಯರ್ಗ�� ಇದು �ೂಸ
�ಾರ್ರಂಭ�ಾ��. �ೂಸ ಯುಗ – ಕೃ�ಯ ಯುಗ, �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಯುಗ –
ಉ�ಾಘ್ಟ��ಾ�ತು. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ಭೂ�ಯ ಕಟಟ್ಕ��
ತಲು�ಸುವ �ಾಯರ್ವ� ಆ �ನದಂದು �ಾರ್ರಂಭ�ಾ�ತು. ಆ ಸಮಯವ� �ಾರ್ರಂಭ�ಾ��
ಎಂಬದನುನ್ ಸೂ�ಸಲು �ೕವರು ಆಶಚ್ಯರ್ಕರ�ಾದ �ಾಯರ್ಗಳು ಸೂಚ��ಾ�
ಅನುಗರ್��ದನು. ��ೕ 19:16-19ರ�ಲ್ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವ ಧಮರ್�ಾಸ� ಯುಗದ
�ಾರ್ರಂಭ�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 2
2:2 �ರ್ೕಕ್ ನಂ��ೕ, ಇ�ರ್ಯ �ಾ�ಯ�ಲ್ಯೂ, ಈ ಪದದ ಅಥರ್ �ಾ� (ಅಥ�ಾ
ಉ�ರು) ಮತುತ್ ಆತಮ್ ಎಂಬ�ಾ��. ಆದದ್�ಂದ �ಾ�ಯು �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಗುರು�ಾ�ರುವದು
ಸಹಜ�ಾದ ಸಂಗ��ಾ�� (�ೕ�ಾನ 3:8; ���ಕ್ೕಲ 37:9-14) ಮತುತ್ ಆತಮ್ನ
ಬ�ೂೕಣವನುನ್ ಬಲ�ಾದ �ಾ� �ೕಸುವ ಶಬದ್ ಮೂಲಕ ಪರ್ಕ�ಸ�ಾ�ತು ಎಂಬದು
ಸಮಂಜಸ�ಾದ�ಾದ್��. 3
2:3 �ಹೂದಯ್ರು ಬಹಳಷುಟ್ ಶತ�ಾನಗ�ಂದ �ಂ�ಯನುನ್ �ೕವರ ಪರ್ಸನನ್�ಯ
ಗುರುತು ಎಂಬ�ಾ� �ಾ�ಸು�ತ್ದದ್ರು (��ೕ 3:2 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��). �ೕವ�ಾತಮ್ನು
ಉ�ದವ�ಲಲ್�ೂಂ�� ಇ�ಾದ್� ಎಂಬದ�ಕ್ �ಂ�ಯು ಪರ್��ಬಬ್ �ಷಯ್�ಗೂ
ಗುರು�ಾ�ತುತ್. �ಂ�ಯ “�ಾ��ಗಳು” ಅವರ ಪರ್ಥಮ �ಾಯರ್ ಏನು ಎಂಬದ�ಕ್
ಸೂಚ��ಾ��. ಅವರು �ೕವರ ಪರ�ಾ� �ಾತ�ಾಡುವವ�ಾ�ದದ್ರು (1:8) ಮತುತ್
�ೕವ�ಾತಮ್�ೕ ಅವ�� �ಾತ�ಾಡುವ ಬಲವನುನ್ �ೂಡುವವ�ಾ�ದದ್ನು. ಆತಮ್ನ
ಬ�ೂೕಣವ� ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾತುಗಳ �ರ�ೕರು���ಾ�� (1:4-5; ಲೂಕ
24:49; �ೕ�ಾನ 14:16-17,26; 16:6). 4
2:4 “ಪ��ಾರ್ತಮ್ಭ�ತ�ಾದರು”– ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು 1:5 ರ�ಲ್ ಅವ��
�ಾ�ಾದ್ನ �ಾ�ದದ್ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನವನುನ್ ಅವರು ಈಗ �ೂಂ�ದರು ಮತುತ್
ಅದರ ಫ��ಾಂಶ�ೕ ಇ�ಾ��. 1:5ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��; �ಾ��ೕ ಎ� 5:18 �ೂೕ��.

��ಾವ್�ಗಳು �ೕವ�ಾತಮ್ಭ�ತ�ಾಗುವದು ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ಾಯರ್�ಾ��.
ಪಂಚ�ಾತತ್ಮ�ನದಂದು ತುಂ�ಸಲಪ್ಡು���ಂ�� ನ�ದ �ಾಯರ್ಗಳು �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ
�ಾಯರ್ಗಳಲಲ್. �ೕವರು ಗುರುತುಗಳನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್� ಅಥ�ಾ ತನ� ಮನಸುಸ್ ಬಂದ �ಾ�
ಅವ�ಗಳನುನ್ ತ���ಯು�ಾತ್�, ಆದ� ನಂ���ಂದ ಆತನನುನ್ ಹುಡುಕುವವ�� ಆತನು
ಪ��ಾರ್ತಮ್ನನುನ್ ಮತುತ್ ಆತನ ಸಂಪ�ಣರ್�ಯನುನ್ ಉ�ಾರ�ಾ� �ೂಡು�ಾತ್� (ವಚನ 39;
ಲೂಕ 11:13). ಆಗ �ಾ���ೂಂಡ ಗುರುತುಗಳನುನ್ �ಾವ� �ೕ��ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು �ೕವರು
ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಎ�ಲ್ಯೂ �ೕ�ಲಲ್ (ಮ�ಾತ್ಯ 12:38-39 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��), �ಾ��ೕ ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಎ�ಲ್ಯೂ �ಾವ� ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ
�ೂಂದ�ೕಕು ಅಥ�ಾ ಅದನುನ್ ಎದುರು�ೂೕಡುವವ�ಾ�ರ�ೕ�ಂದು ಆ�ಾ��ಲಲ್
(ಇದನುನ್ �ೂೕಡ�ೕ�ಾ�ರುವದು �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ��) ಆದ� �ೕವ� ನನನ್
ಆತಮ್ಭ�ತ�ಾಗ�ೕಕು ಎಂಬ�ಾ� ಆತನು ಆ�ಾ���ಾದ್�. ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯು
ಪ��ಾರ್ತಮ್ಭ�ತ�ಾಗು�ಾಗ �ೂ�ಯ�ಲ್ �ಾವ��ೕ ಗುರುತುಗಳು �ಾ���ೂಳಳ್�ದದ್�,
�ಾನು
ಪ��ಾರ್ತಮ್ಭ�ತ�ಾ��ದ್ೕ�
ಎಂದು
ಆತ��
�ೂ�ಾತ್ಗುತತ್��ೕ?
ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ. ಅವ�� ನಂ���ಂದ �ೂ�ಾತ್ಗುತತ್� (1 �ೕ�ಾನ 5:14-15),
ಆದ� ಅವನ ನಂ��ಯು �ೕವರ �ಾ�ಾದ್ನಗಳ �ೕ� ಆ�ಾರ�ಾ�ರ�ೕಕು. ಮತುತ್
ನಂತರದ�ಲ್ �ಾನು ಪ��ಾರ್ತಮ್ನಭ�ತ�ಾ�ರುವದು ಅವ�� ಅವನ ಅನುಭವಗ�ಂದ�ೕ
�ೂ�ಾತ್ಗುತತ್� – ಅವ�� ಪ�ಶುದಧ್�ಾ� �ೕ�ಸಲು ಮತುತ್ ಆತ�� �ಾ��ಾ� ಆತನ
�ೕ� �ಾಡಲು ಅವನ�ಲ್ ಶ�ತ್�ರುತತ್� (ಎ� 5:19-21 �ೂೕ��). ಆ �ನದಂದು
ಅ��ಸತ್ಲರು “�ೕ��ೕ� �ಾ�ಗ�ಂದ �ಾತ�ಾ�ದರು” ಪದಗಳ ಅಥರ್ವನುನ್ ��ಯಲು
11�ೕ ವಚನವನುನ್ �ೂೕ��. ಇ�ಲ್ “�ಾ�ಗಳು” ಎಂಬ�ಾ� �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ�ರುವ
ಪದದ ಅಥರ್ ನಮಮ್ �ಾ�� ಮತುತ್ �ಾ�ಗಳು ಎರಡೂ ಆ��. ಈ ಪದವನುನ್ “ಅವರು
�ೕ��ೕ� �ಾ�ಗಳ�ಲ್ �ಾತ�ಾಡಲು �ಾರ್ರಂ��ದರು” ಎಂಬ�ಾ� �ಾ�ಾಂತರ
�ಾ�ರುವದು ಸೂಕತ್�ಾ��. 5-13
2:5-13 �ೕವರ�ಲ್ ಭಯಭ�ತ್ಯುಳಳ್ ಈ �ಹೂದಯ್ರು ಯೂ�ಾಯದ
��ಾ�ಗ�ಾ�ದದ್ರು (ವ 9) ಅಥ�ಾ �ೂರಗ�ಯ�ಲ್ �ೕ�ಸುವವ�ಾ�ದದ್ರು ಮತುತ್
�ರೂಸ�ೕ�� �ಂ�ರು�ದದ್ರು – �ಲವರು ಅ�ಲ್�ೕ �ೕ�ಸಲು ಬಂ�ದದ್ರು ಮತುತ್
ಇನೂನ್ �ಲವರು ಪಸಕ್ ಹಬಬ್ �ಾಗೂ ಪಂ�ಾಶತತ್ಮ ಹಬಬ್�ಾಕ್� ಬಂ�ದದ್ರು. ಹ��ೖದು
��ಧ ಸಥ್ಳಗಳ �ಸರುಗಳನುನ್ ಬ�ಯ�ಾ��, ಈಗ ಇ�ಾನ್ ಎಂಬ�ಾ� ಕ�ಯಲಪ್ಡುವ
ಸಥ್ಳದ ಪ�ವರ್�ಂದ �ೂೕಮ್ ನ ಪ�ಚ್ಮದ ತನಕ ಇರುವ ಸಥ್ಳಗ�ಂದ ಜನರು ಅ�ಲ್�
ಬಂ�ದದ್ರು. ಆ �ನ ಎರಡು ��ನನ್ �ೕ�ಯ ಜನರು �ೕ� ಬಂ�ದದ್ರು. �ಲವರು

“ಭರ್�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ರು” (ವ 6), “ಆಶಚ್ಯರ್ಪಡುವವ�ಾ�ದದ್ರು” (ವ 7), ಮತುತ್
“ಕಳವಳ�ೂಳುಳ್ವವ�ಾ�ದದ್ರು” (ವ 12). ಅಪ��ತ�ಾದ ಮತುತ್ ಅದುಭ್ತ�ಾದ
�ಾಯರ್ವ� ಸಂಭ�ಸು�ತ್�, ಅದನುನ್ �ವ�ಸಲು ಆಗುವ�ಲಲ್ ಎಂಬದು ಅವ�� �ೂ�ತ್ತುತ್.
ಇನೂನ್ �ಲವರಂತೂ ನ�ಯು�ತ್ರುವ �ಾಯರ್ಗ�ಲಲ್ವನೂನ್ ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ರು (ವ 13).
ಅವರು �ೂಸ�ಾದ ಅಥ�ಾ ಅಪ��ತ�ಾದ �ಾವ��ೕ �ಾಯರ್ಗಳು ಸಂಭ��ದರೂ
ಅವ�ಗಳನುನ್ �ರಸಕ್�ಸುವ ಮತುತ್ �ೕ� �ಾಡುವ �ಾಗೂ ಎಲಲ್ವ�ಗ�ಗೂ ತಮಮ್ ಬ�
ಉತತ್ರ�� ಎಂದು �ೕ�ಸುವ ಜನ�ಾ�ದದ್ರು. �ಾನವ ಚ��ರ್ಯ ಅತಯ್ಂತ
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ನವ� �ಾರ್ರಂಭ�ಾ�ತು, ಆದ� ಅವರು �ೕ� �ಾಡು�ತ್ದದ್ರು.
�ಾವ��ೕ �ಾಲ�ಾನದ�ಾಲ್ದರೂ �ೕವ�ಾತಮ್ ಭ�ತ�ಾಗುವ ಜನರು ಎರಡೂ �ೕ�ಯ
ಜನರನುನ್ ಸಂ�ಸು�ಾತ್�. 7
2:7 ಗ��ಾಯದ �ಹೂದಯ್ರು �ಾತ�ಾಡು�ತ್ದದ್ �ಾ� ಅವರನುನ್ ಇತರ
�ಹೂದಯ್�� ತಮಮ್ನುನ್ ಪ�ಚಯಪ�ಸುವಂಥ�ಾದ್�ತುತ್ (�ಾಕರ್ 14:70). 11
2:11 ಇದನುನ್ ಮೂರು ಸಲ �ೕಳ�ಾ�� (ವಚನ 6,8). �ೕವರು ಆ �ಷಯ್��
ಅನಯ್�ಾ�ಯನುನ್ �ಾತ�ಾಡುವ �ಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ ತಕಷ್ಣ�ೕ �ೂಟಟ್ನು ಅದನುನ್ ಅವರು
ಎಂ�ಗೂ ಕ�ತು�ೂಂ�ರ�ಲಲ್. ಅವರ �ಾತುಗಳನುನ್ �ೕ���ೂಂಡವರು ಅವ�ಗಳನುನ್
ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ಅಥರ್�ಾ��ೂಂಡರು (ಆದ� �ಷಯ್�� �ಾವ� �ಾತ�ಾಡು�ತ್ದದ್ �ಾ�
ಅಥರ್�ಾ��ೂೕ ಇಲಲ್��ೕ ಎಂಬದನುನ್ ಪರ್ಕಟಪ�ಸ�ಾ�ಲಲ್). �ಲವ� ಜನರು
ಕ�ಸುವ�ೕ�ಂದ�
ಅನಯ್�ಾ�ಗಳ�ಲ್
�ಾತ�ಾಡುವದು
�ೕವ�ಾತಮ್ನ
�ೕ�ಾ�ಾನ್ನ�ೂಂ�� �ಾ���ೂಳುಳ್ವ �ಶಚ್ಯ�ಾದ ಗುರು�ಾ��. ಅ��ಸತ್ಲರು
“ಅನಯ್�ಾ�ಗಳ�ಲ್” �ಾತ�ಾ��ಾಗ ಅ�ಲ್ದದ್ ಜನ�� ಅಥರ್�ಾಗುವ �ಾ�ಯನುನ್
�ಾತ�ಾ�ದರು ಎಂಬದನುನ್ ಇ�ಲ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹು�ಾ��. ಈ �ೂೕಟ್ಸ್ ಗಳ
ಗರ್ಂಥಕತರ್ರು ಈ ಗುರುತು ಆತಮ್ನ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ�ೂಂ�� �ಾ�ಾಗಲೂ �ಾ���ೂಳುಳ್ತತ್�
ಎಂಬದನುನ್ ನಂಬುವ�ಲಲ್, �ಾಕಂದ� ಆ �ೕ�ಯ ಅನುಭವವ� ನಮಮ್ ಸಮಯದ�ಲ್
ಅತಯ್ಂತ ಅಪರೂಪ�ಾ�� ಮತುತ್ ಸ�ಯ ಇ�ೕ ಚ��ರ್ಯ�ಲ್�ೕ ಅಸಹಜ�ಾದ
�ಾಯರ್�ಾ��. ಬಹು�ೕಕ ಸಂ�ಯ್ಯ ಜನರು ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ೂಂ�ದರು
ಮತುತ್ ಪ��ಾರ್ತಮ್ಭ�ತ�ಾ� “ಅನಯ್�ಾ�ಗಳನುನ್” (ತಮ� �ೂ�ತ್ಲಲ್ದ �ಾ�)
�ಾತ�ಾ�ದರು ಎಂದು ನಮ� �ೂ�ತ್�. “ಗುರುತುಗಳ” ಬ�ಗ್ ��ಯಲು 4�ೕ �ಾಕಯ್ದ
�ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. “ಅನಯ್�ಾ�ಗಳ” ಕು��ಾದ ��ಚ್ನ �ಾ��� 10:46; 1 �ೂ�ಂಥ
12:10,28,30; 13:1,8; 14:5-6,18,21,22,23,39 �ೂೕ��. 13
2:13 �ಷಯ್ರು ಮದಯ್�ಾನ �ಾ��ಾದ್� ಎಂಬ ಆ�ೂೕಪವ� ಬಹಳ ಅಥರ್ವ�ಳಳ್�ಾದ್��.

“ಮದಯ್�ಾನ
�ಾ��ಾದ್�”
ಎಂದ�
ಮದಯ್ದ
ಅಮಲು
ಅಥ�ಾ
�ಯಂತರ್ಣದ�ಲ್ರುವ�ಾ��. �ಷಯ್�ಾದ�ೂೕ �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಪರ್�ಾವ ಮತುತ್
�ಯಂತರ್ಣದ�ಲ್ದದ್ರು. ಅವರ ನಡವ��ಯು ಸಹಜ ಮತುತ್ �ಾ�ಾನಯ್ ಜನರ �ಾ�
ಇರ�ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ �ೕ� ಬಂ�ದದ್ ಜನ�ಲಲ್ರೂ �ೂೕ�ದದ್ರು. ಎ� 5:18 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. ಪ��ಾರ್ತಮ್ಭ�ತ�ಯು ಜನರು ಅಂದು�ೂಳುಳ್ವ ಸಹಜ �ೕ��ಂತಲೂ
�ಾನವರನುನ್ ಉನನ್ತ �ಥ್�� ನ�ಸುತತ್�. 14
2:14 �ೕತರ್ನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಇರುವ ಸಮಯದ�ಲ್ ಇತರರ ಪರ�ಾ�
�ಾತ�ಾಡುವ ವಯ್�ತ್�ಾ�ದದ್ �ಾ��ೕ ಈಗಲೂ ಹ�ನ್ರಡು ಮಂ� ಅ��ಸತ್ಲರ
ಪರ�ಾ� �ಾತ�ಾ�ದನು. ಇ�ಲ್ ಈ �ೂಸ ಯುಗದ �ದಲ�ಯ ಪರ್ಸಂಗ
�ಾರ್ರಂಭ�ಾ�ತು. ಅದರ �ಯ್ೕಯ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ಮತುತ್ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಮರಣ, ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ �ಾಗೂ ಸವ್�ಾರ್�ೂೕಹಣ�ಾ�ತುತ್. 15
2:15 �ೕವ�� ಭಯಪಡುವವ�ಾ�ದದ್ �ಹೂದಯ್ರು ಮುಂ�ಾ� ಮದಯ್ವನುನ್
ಕು��ರ�ಲಲ್. ಅವರು �ಾಂ�ಾ�ಾರ�ೂಂ�� �ಾತರ್�ೕ ಮದಯ್ವನುನ್ ಕು�ಯು�ತ್ದದ್ರು
ಮತುತ್ �ಾಂಸವನುನ್ ಸಂ�ಯ �ೂ�ತ್ನ�ಲ್ �ಾತರ್�ೕ �ನುನ್�ತ್ದದ್ರು. 16
2:16 17-21 ವಚನಗಳನುನ್ �ೕ�ೕಲ 2:28-32 �ಂದ ��ದು�ೂಳಳ್�ಾ�� (32�ೕ
ವಚನದ ಕ�ಯ �ಾಗವನುನ್ ��ದು�ಾಕ�ಾ��). “ಪರ್�ಾ�ಯ ಮೂಲಕ �ೕ��ದ ಸಂಗ�
ಏ�ಂದ�” ಪಂಚಶತತ್ಮ �ನದಂದು ನನನ್ ಆತಮ್ವನುನ್ ಕಳು�ಸು�ತ್ೕ� ಎಂದು �ಾ�ದ
�ಾ�ಾದ್ನವನುನ್ �ೕವರು �ರ�ೕ�ಸುವನು. 17
2:17 “ಕ�ೕ �ವಸಗಳ�ಲ್ . . . �ೕವರು �ೕಳು�ಾತ್�” – ಎಂಬ ಪದಗಳು ಇ�ರ್ಯ
ಆವೃ�ತ್ಯ �ೕ�ೕಲ 2:28ರ�ಲ್ ಇಲಲ್ ಬದ�ಾ� “ಮತುತ್ ಆ�ಾದ ನಂತರ” ಎಂಬ
ಅಥರ್ದ ಪದಗಳು �ಾತರ್�ೕ ಇ�. �ಲ���ಮ್ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ “ಕ�ಯ
�ವಸಗಳು” ಅಥ�ಾ “ಕ�ಯ ಸಮಯ” ಎಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಬ�ೂೕಣದ �ಾರ್ರಂಭ
ಮತುತ್ ಆತನ ಎರಡ�ೕ ಬ�ೂೕಣದ ತನಕದ �ವಸಗಳನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� – ಇ�ರ್ 1:3;
�ಾ�ೂೕಬ 5:2; 1 �ೕತರ್ 1:20; 2 �ೕತರ್ 3:3; 1 �ೕ�ಾನ 2:18 (“ಕ�ೕ ಗ��”);
ಯೂದ 18. �ೕವರು “ಎ�ಾಲ್ ಜನರ” �ೕ� ತನನ್ ಆತಮ್ವನುನ್ ಸು�ಸುವ�ಾ� �ಾ�ಾದ್ನ
�ಾ�ದನು. ಪಂ�ಾಶತತ್ಮವ� ಆ �ಾ�ಾದ್ನದ ಅಧರ್ ���ೕರು�� �ಾತರ್�ೕ ಆ��,
�ಾಕಂದ�
�ಹೂದಯ್ರು
ಮತುತ್
�ಹೂದಯ್ರ�ಲ್
�ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನನುನ್
ಅಂ�ೕಕ���ೂಂಡವರು �ಾತರ್�ೕ ಅಂದು ಪ��ಾರ್ತಮ್ನನುನ್ ಪ�ದು�ೂಂಡರು. ��ಚ್ನ
�ರ�ೕರು��ಯನುನ್ �ಾವ� ಅ�� 8:17; 10:44-45; 19:6 ರ�ಲ್ �ೂೕಡು�ತ್ೕ�. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯು �ೂೕಕ�ಾದಯ್ಂತ ಹರ��ೂಂ�ಾಗ ��ಚ್ಚುಚ್ �ೕಶಗಳ ಜನರು

ಪ��ಾರ್ತಮ್ನನುನ್ �ೂಂ�ದರು ಮತುತ್ ಈ ��ಾನವ� ಈ ಯುಗದ �ೂ�ಯ ತನಕ
�ಾಗು�ತ್ರುವದು (ವ 20). “ಗಂಡಸರು” ಮತುತ್ “�ಂಗಸರು”, “�ೌವನಸಥ್ರು” ಮತುತ್
“ವೃದಧ್ರು”–�ಾವ��ೕ ವಯ್�ಾಯ್ಸ�ಲಲ್� �ೕವ�ಾತಮ್ನನುನ್ �ೂಂದುವರು. ಪರ್�ಾ�ಯ
ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ ಸಂ�ಾಯ್ 11:25 ರ�ಲ್ �ೂೕ��. ದಶರ್ನಗಳು ಮತುತ್ ಕನಸುಗಳ ಬ�ಗ್
��ಯಲು 18:9-10; ಆ� 15:1; ಸಂ�ಾಯ್ 15:6 �ೂೕ��. 18
2:18 “ನನನ್ �ಾಸ�ಾ�ಯರು”– �ೕವರು ತನನ್ ಆತಮ್ನನುನ್ ಹುದು�ಾ� �ೂೕಕದ
ಜನ�� �ೂಡುವ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಆತನ�ಲ್ ಭರವ�ಯ�ನ್ಡುವ ಮೂಲಕ ಅತನ
�ಾಸ�ಾ�ಯ�ಾ�ರುವವ�� �ೂಡು�ಾತ್�. �ೕ�ಾನ 14:17 �ೂೕ��. 19-20
2:19-20 ಕತರ್ನ �ನವ� ಈ ಯುಗದ ಸ�ಾ�ತ್ಯ�ಲ್ �ಾರ್ರಂಭ�ೂಳುಳ್ತತ್� ಮತುತ್
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಎರಡ�ೕ ಬ�ೂೕಣವನುನ್ ಒಳ�ೂಂ�ರುತತ್�. ��ಾಯ 13:6-13;
�ೕ�ೕಲ 1:15; 1 �ಸ 5:2; 2 �ಸ 2:2; 2 �ೕತರ್ 3:10 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. �ೕ�
�ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ �ೂೕಡು�ಾಗ ಸೂಯರ್ ಮತುತ್ ಚಂದರ್ನ�ಾಲ್ಗುವ ಗುರುತುಗಳು ಆ �ನ�ಕ್
ಸಂಬಂ��ದವ�ಗ�ಾ�� (��ಾಯ 13:9-10; ಮ�ಾತ್ಯ 24:29-30; ಪರ್ಕ 6:12-17).
19�ೕ ವಚನದ�ಲ್ ಸೂ�ಸ�ಾ�ರುವ ಗುರುತುಗಳನುನ್ ಪರ್ಕ 8:7-8,10; 9:2,17,18;
16:3-4,8ರ�ಲ್ಯೂ �ೂೕಡಬಹು�ಾ��. ಅ��ಸತ್ಲರ ಕೃತಯ್ಗಳ�ಲ್ರುವ ಈ ಸಂದಭರ್ದ
ಮೂಲಕ 17, 18�ೕ ವಚನಗಳ�ಲ್ �ವ�ಸ�ಾ�ರುವ �ೕವ�ಾತಮ್ �ಾಯರ್ಗಳು ಕತರ್ನ
�ನವ� �ಾರ್ರಂಭ�ಾಗುವ ತನಕ ಮುಂದುವ�ಯುವವ� ಎಂದು �ಾವ� �ೕಳಬಹುದು. 21
2:21 ��ಾಯ 55:6-7; �ೂೕ�ಾ 10:12-13; 1 �ೂ�ಂಥ 1:2 �ೂೕ��. ಕತರ್ನ
�ಾಮವನುನ್ �ೕ��ೂಳುಳ್ವ�ಂದ� ಆತ�ಂದ ರಕಷ್�ಯನುನ್ �ೕ��ೂಳುಳ್ವದು,
ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಟುಟ್ ನಂ���ಂದ ಆತನ ಕ�� �ರು��ೂಳುಳ್ವ�ಾ��. �ಾನು ಕತರ್ನು
ಎಂದು �ಾರನುನ್ ಕ�ಯು�ತ್�ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ �ೕತರ್ನು �ೕಗ�ೕ ಪರ್ಕ��ದನು.
�ೕ�ೕಲನ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ ಇ�ರ್ಯದ�ಲ್ ��ೂೕವ ಎಂದು ಬ�ಯ�ಾ��. ಇ�ಲ್
�ೕತರ್ನು ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್� (ವ 38). ��ೂೕವ�ೕ
�ೕಸು �ರ್ಸತ್�ಾ� ಬಂದನು ಎಂಬದ�ಕ್ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ರುವ ಪ��ಾ�ಗಳ�ಲ್
ಇದೂ ಒಂದು ಪ��ಾ��ಾ��. ಇತ� ಪ��ಾ�ಗಳನುನ್ ಲೂಕ 2:11ರ�ಲ್ �ೂೕ��. 22
2:22 12,13 ವಚನಗಳ�ಲ್ �ಾ���ೂಳುಳ್ವ ಪರ್�ನ್ಯ ಕು��ಾದ �ವರ�ಯನುನ್
14-21 ವಚನಗಳ�ಲ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹು�ಾ��. ಇ�ಲ್ �ೕತರ್ನು ತನನ್ ಸಂ�ೕಶದ ಮುಖಯ್
�ಷಯ�ಕ್ ಬಂ��ಾದ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅವನನುನ್ �ಾ��ಾ� �ೕ��ದನು (1:8) ಮತುತ್
ಈ �ಾಯರ್�ಾಕ್� ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ಅವನನುನ್ ಬಲಪ��ದನು (2:4). ಈಗ ಅವನು �ಾ�
�ೂಡು�ತ್�ಾದ್� ಮತುತ್ ಅವನ �ಾತುಗಳು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ರ್ಸತ್ನ ಕು��ಾ��ಾ��.

ನಜ�ೕ�ನ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕವರ “ಸಮಮ್�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ನು” (�ೕ�ಾನ 5:36;
10:37-38 �ೂೕ��. ಸೂಚಕ�ಾಯರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಅದುಭ್ತ�ಾಯರ್ಗಳ �ೂೕಟ್ಸ್
�ೕ�ಾನ 2:11; ಮ�ಾತ್ಯ 8:1 ರ�ಲ್ �ೂೕ��). 23
2:23 �ಾನವರ �ಾಪಗಳ ಪ��ಾರ�ಾ� �ಲು�ಯ �ೕ� �ಾರ್ಣ �ೂಡ�ೕಕು ಎಂಬ
��ರ್ಷಟ್�ಾದ ಉ�ದ್ೕಶ�ಂದ�ೕ �ೕವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಈ �ೂೕಕ�ಕ್ ಕಳು��ದನು
(ಮ�ಾತ್ಯ 20:28; 26:27-28; �ೕ�ಾನ 1:29; 3:14-16; 6:51; 10:11). ಆದ�
ದುಷಟ್ರು ಆತನು �ಲು�� �ಾ��ದರು ಮತುತ್ ಅದರ ��ತತ್ ಅಪ�ಾ�ಗ�ಾದರು. 24
2:24 ಮ�ಾತ್ಯ 28:6.
ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ತ�ಯಲು ಮರಣ�ಕ್
ಅ�ಾಧಯ್�ಾ�ತುತ್ �ಾಕಂದ� ಅದು ತ�ಯ�ಾರ�ಂಬದು �ೕವರ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾ�ತುತ್.
�ೕವರು ಆತ�� ಮರಣದ �ೕ�ಯೂ ಅ��ಾರ �ೂ�ಟ್ದದ್ನು (�ೕ�ಾನ 10:17-18).
25-29

2:25-29 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನವ� �ೕತರ್� 16:8-11 (ಇದರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��)
�ಾಕಯ್ಗಳ �ರ�ೕರು���ಾ�� ಎಂಬದನುನ್ �ೕತರ್ನು ಇ�ಲ್ �ೂೕ���ಾದ್�. ಒಂದು�ೕ�
�ರ್ಸತ್ನು ಎದುದ್ ಬಂ�ರ�ಲಲ್�ಂದ�, �ಾಕಯ್ಗಳು ಸು�ಾಳ್ಗು�ತ್ದದ್ವ�, ಇದು ಅ�ಾಧಯ್�ಾದ
�ಾಯರ್�ಾ��. (�ೕ�ಾನ 10:35; ಮ�ಾತ್ಯ 5:17-18). 27
2:27 “�ಾ�ಾಳ”– �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ “ಅ�ೂೕ�ೂೕಕ”, ಇ�ರ್ಯ �ಾ�ಯ�ಲ್
“ಮೃತುಯ್ �ೂೕಕ” – ಆ� 37:35ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 29
2:29 �ೕತರ್� 16:8-11 �ಾ�ೕದನ �ಷಯದ�ಲ್ �ರ�ೕರ�ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ �ೕತರ್ನು
�ೂೕ���ಾದ್� (1 ಅರಸು 2:10-12). �ಾ�ೕದನು ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ�ೂಳಳ್�ಲಲ್. 30
2:30 2 ಸಮು 7:8-16; �ೕತರ್� 89:3-4,20-37.
�ಾ�ೕದನು �ೂಡಡ್
ಪರ್�ಾ��ಾ�ದದ್ನು ಮತುತ್ �ೕವ�ಾತಮ್ನ �ರ್ೕರ�ಯ ಮೂಲಕ ತನನ್ �ೕತರ್�ಗಳ�ಲ್
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಬ�ಗ್ ಅ�ೕಕ �ಷಯಗಳನುನ್ ಪರ್�ಾ���ಾದ್� (ಲೂಕ 24:44). ಪರ್�ಾ�ಯ
ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ಾ� ಆ� 20:7 �ೂೕ��. 31
2:31 “�ರ್ಸತ್ನು”– ಮ�ಾತ್ಯ 1:1.
“�ಾ�ಾಳ”– �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ “ಅ�ೂೕ�ೂೕಕ.” 32
2:32 “�ಾ�”– 1:8. 33
2:33 ಎ� 1:19-21; ���ಪ್ 2:9-11. “ಬಲಗ�” �ೌರವದ ಸಥ್ಳ�ಾ��.
“ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು”– �ೕ�ಾನ 14:16-17,26. ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಈಗಲೂ
ಎ�ಲ್ �ೕ�ಾದರೂ ತನನ್ ಬಯ�ಗನು�ಾರ�ಾ� ತನನ್ ಆತಮ್ವನುನ್ “ಸು�ಸು�ಾತ್�.” ಆತನು
ಪ�ಣರ್ ಅ��ಾರವ�ಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 28:18; �ೕ�ಾನ 17:2). 34-35

2:34-35 ಇದು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಷಯ�ಾ� ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವ ಮ�ೂತ್ಂದು ಪರ್�ದಧ್
�ೕತರ್�ಯ ವಚನ�ಾಗ�ಾ�� – �ೕತರ್� 110:1. �ೕತರ್ನ ಸಂ�ಪತ್�ಾದ ಸಂ�ೕಶದ�ಲ್
ಇದು ಮೂರ�ಯ ವಚನ�ಾಗ�ಾ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ �ಷಯ್ರ �ಳುವ��ಯನುನ್
���ದದ್ನು ಮತುತ್ ಅವ�� �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ ಕ��ದನು (ಲೂಕ 24:44-45). 36
2:36 �ೕತರ್ನು ಉಪ�ೕ��ದ ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ ವಚನ�ಾಗಗಳು �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ,
ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ ��ಸ್ೕಯನು ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ�ಸುತತ್�, “ಕತರ್ನು” ಎಂದ�
“ಯಜ�ಾನನು” ಅಥ�ಾ “ಒ�ಯ�ಾ��ಾದ್�” (�ೕತರ್� 110:1 ರ ಅಥರ್ ಇದು�ೕ
ಆ��). ತನನ್ ಸವ್�ಾವದವ�ೕ (�ೕ�ಾನ 1:1) ಆ�ರುವ ತನನ್ ಸವ್ಂತ ಮಗನನುನ್ �ೕವರು
��ಸ್ೕಯನು �ಾಗೂ ಕತರ್ನ�ಾನ್� �ೕ��ದನು. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ��ಾಕ��
�ಲು��ೕ��ದ ಜ�ಾಂಗದವ�� �ೕತರ್ನು ಅ�ೕಘ�ಾದ ಈ ಸಂ�ೕಶವನುನ್ ���ದನು
(�ೕ�ಾನ 1:11; 19:6). 37
2:37 16:29-30 �ೂೕ��. ಈ �ಹೂದಯ್ರ ಹೃದಯಗಳು ಮತುತ್ ಮನಸುಸ್ಗಳ�ಲ್
�ಾಯರ್�ಾಡು�ತ್ರುವ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ಈ ಫ��ಾಂಶ�ಕ್ �ಾರಣ�ಾ��ಾದ್�. ಆತನು
ಇಂ�ಗೂ ಅ�ೕ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾಯರ್�ಾಡು�ತ್�ಾದ್� ಮತುತ್ ಆತನು �ಾತರ್�ೕ ಇದನುನ್
�ಾಧಯ್�ಾ��. �ೕ�ಾನ 16:7-11 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಅವರ �ಾತುಗಳು
ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. 38
2:38 ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ ಮತುತ್ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನದ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ ಗ��ಾ� ಮ�ಾತ್ಯ 3:2,6;
�ಾಕರ್
16:16;
ಲೂಕ
13:3
�ೂೕ��.
�ೕ�ಾನನು
�ೂಡು�ತ್ದದ್
�ೕ�ಾ�ಾನ್ನದಂತಲಲ್� �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನವನುನ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಸ�ನ�ಲ್
�ೂಡ�ಾಗುತತ್� ಮತುತ್ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ ವರ�ಾನವ� ಅದರ�ಲ್ �ೕ�ರುತತ್�. �ಾ��ೕ 19:5
�ೂೕ��. �ಾಪಕಷ್�ಾಪ� �ೂಂದಲು �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�� ಎಂದು �ೕತರ್ನು
�ೂೕ�ಸು�ತ್ಲಲ್. �ಾಪ ಕಷ್�ಾಪ�ಯು �ಾನವರು �ಾಡುವ �ಾವ��ೕ �ಾಯರ್ಗಳು
ಅಥ�ಾ ಆ�ಾರಗಳ �ೕ� ಆ�ಾರ�ಾ�ಲಲ್ ಎಂಬದು ಅವ�� ��ಾನ್� �ೂ�ತ್ತುತ್. ಅದು
�ೕವರ ಕೃ��ಂದ ಬರುತತ್� ಮತುತ್ ನಂ���ಂದ ಅದನುನ್ ಪ�ದು�ೂಳಳ್ಬಹು�ಾ��.
ಮ�ಾತ್ಯ 16:12; 9:5-7; 12:31; 18:23-35; ಎ� 1:7; 1 �ೕ�ಾನ 1:9; ��ಾಯ
55:7 ರ�ಲ್ ಕಷ್�ಾಪ�ಯ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.
“�ಮಮ್ �ಾಪಗಳು ಪ��ಾರ�ಾಗುವದ�ಾಕ್�”– �ಲವರು ಈ �ಾಕಯ್ವನುನ್ ಈ �ೕ��ಾ�
�ಾ�ಾಂತರ �ಾ��ಾದ್� – “ಆದದ್�ಂದ �ಮಮ್ �ಾಪಗಳು ಪ��ಾರ�ಾಗ�ೕ�ಾದ�”
(NIV, 1978 ಆವೃ�ತ್) – ಇದು ಒ�ಳ್ಯ �ಾ�ಾಂತರವಲಲ್. ಈ ಪದಗಳು
ಸೂ�ಸುವ�ೕ�ಂದ� �ಾಪ ಕಷ್�ಾಪ�ಗೂ �ದ�ೕ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ ಬರುತತ್� ಮತುತ್

ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡುವ �ಹೂದಯ್ರು �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ಾ���ೂಳುಳ್ವ ಮೂಲಕ �ಾಪ
ಕಷ್�ಾಪ� �ೂಂದುವರು ಎಂಬ�ಾ� ಸೂ�ಸುತತ್�. ಆದ� ಇದು �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ
�ೂೕಧ�ಯಲಲ್. ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡುವ �ಾವ��ೕ �ಾ��ಾದರೂ, �ದಲು ಕಷ್�ಾಪ�
�ೂ�ಯುತತ್�, ನಂತರ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ ಬರುತತ್�. “ಆಗುವದ�ಾಕ್�” ಎಂದು �ಾ�ಾಂತರ
�ಾಡ�ಾ�ರುವ �ರ್ೕಕ್ ಪದ “ಈಸ್” ಎಂಬ�ಾ��. ಇದ�ಕ್ �ಾಯ್ಪಕ�ಾದ ಅಥರ್ಗ�� –
“ಆದ�”, “ಆಗಲು”, “ಆಗುವ ��ತತ್”, “ಆಗುವದ�ೂಕ್ೕಸಕ್ರ”, “ಆಗುವ ಸಲು�ಾ�”
ಇ�ಾಯ್� (ಆದ� “ಆಗ�ೕ�ಾದ�” ಎಂಬದು ಸೂಕತ್�ಾದ ಪದವಲಲ್). ಇ�ಲ್ ಇದನುನ್ �ೂಸ
ಒಡಂಬ��ಯ ಹುದು�ಾದ �ೂೕಧ�ಗನು�ಾರ �ಾಪ ಕಷ್�ಾಪ�, �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ ಮತುತ್
ರಕಷ್�ಯ �ಷಯಗ�� �ೂಂ���ಾಗುವ �ಾ� �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ೕಕು. ಆದದ್�ಂದ
ಒ�ಳ್ಯ �ಾ�ಾಂತರ “�ಾಪ ಕಷ್�ಾಪ� ಕು�ತು” ಎಂಬ�ಾ��. 2:25 ರ�ಲ್ (ಈಸ್) ಎಂಬ
�ರ್ೕಕ್ ಪದವನುನ್ “ಕು�ತು” ಎಂಬ�ಾ��ೕ �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ�� (NIV ಯ�ಲ್
“ಬ�ಗ್”). ಕಷ್�ಾಪ� ಮತುತ್ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ ಒಂದ�ೂಕ್ಂದು ಸಂಬಂ���, ಆದ� �ಾಪ
ಕಷ್�ಾಪ� �ೂಂದಲು �ೕ�ಾ�ಾನ್ನದ ಅವಶಯ್ಕ��ಲಲ್. �ೕತರ್ನ ಅಥರ್ ಇ�ಲ್ ಬಹಳ
ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�� – �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾರು ಎಂಬ �ಷಯದ�ಲ್ �ಮಮ್ ಮನಸುಸ್
ಬದ�ಾ���ೂ�ಳ್�, �ೕವಕು�ಾರನು, ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ ��ಸ್ೕಯನು ಮತುತ್
ಪರ�ೂೕಕ�ಂದ ಬಂದ ಕತರ್�ಾ�ರುವ ಆತನ �ಷಯದ�ಲ್ �ಮ�ರುವ ದುಷಟ್�ಾದ
�ರ�ಾಕ್ರವನುನ್ ಬದ�ಾ���ೂ�ಳ್�. ಆತನ ಸವ್�ಾವ, �ಾಯರ್ ಮತುತ್ ಅ��ಾರದ
(“�ಸರು”) ಪರ್�ಾರ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ಾ���ೂ�ಳ್� ಎಂಬದು ಆತನ�ಲ್ �ಮ�ರುವ ನಂ���
ಮುಕತ್�ಾದ ಪರ್ಕಟ��ಾ�� ಮತುತ್ ತನನ್ ನಂ���ಡುವವ�� ಆತನು ಉ�ತ�ಾ�
�ೂಡುವ ಗುರುತು �ಾಪ ಕಷ್�ಾಪ��ಾ��.” �ಾಪ �ಾಮಪ��ಾ� �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ
�ಾ���ೂಂಡರು ಎಂದ� �ಾಪ ಕಷ್�ಾಪ� �ೂಂದಲು �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ಾ���ೂಂಡರು
ಎಂಬ ಅಥರ್ವಲಲ್. ಈ �ಾಕಯ್ವನನ್ ಮ�ಾತ್ಯ 3:11 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ಾ� �ೂೕ��.
ಅ�ಲ್ (ಈಸ್) ಎಂಬ �ರ್ೕಕ್ ಪದವ�ನ್ೕ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ�� ಮತುತ್ “ಅದ�ಕ್” ಎಂದು
�ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ��. ಜನರು ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡ� ಎಂದು �ೕ�ಾನನು ಅವ��
�ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ಾ�ಸ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಅವರು ಆಗ�ೕ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪ�ಟ್ದದ್�ಂದ ಅವ��
�ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ಾ��ದನು ಎಂಬದು ಇ�ಲ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�� (ವ 6). ಈಗಲೂ ಸಹ
ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಟುಟ್ �ಾಪ ಕಷ್�ಾಪ� �ೂಂ�ರುವ �ೂಸ ��ಾವ್�ಗ�� �ಾತರ್�ೕ
�ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ೂಡ�ೕಕು. ಅ�� 10:44-48 �ೂೕ�� – �ೂ�ೕರ್ಲಯ್ನು ಮತುತ್ ಅವನ
ಸಂಗಡ�ದದ್ವರು �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ಾ���ೂಳುಳ್ವ �ದ�ೕ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನನುನ್ (ಮತುತ್
�ಾಪ ಕಷ್�ಾಪ�ಯನುನ್) �ೂಂ�ದರು. “ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಮದ�ಲ್”

�ೕ�ಾ�ಾನ್ನ ಎಂದ� ಕತರ್ನು ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನು ಆ�ರುವ ಆತನ ಅ��ಾರದ�ಲ್ ಎಂಬ�ಾ��
(ವ 36). ಜನರು �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ಾ���ೂಳುಳ್�ಾಗ ಏನು �ೕಳ�ೕಕು ಎಂಬದ�ಕ್ �ೕತರ್ನು
�ಾವ��ೕ ಸೂತರ್ವನುನ್ ಇ�ಲ್ �ೂ�ಟ್ಲಲ್. ಮ�ಾತ್ಯ 28:19 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. �ೕವರು ಪ��ಾರ್ತಮ್ನನುನ್ “ವರ�ಾ�” �ೂಡು�ಾತ್� ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���.
�ೕ�ಾನ 7:37-39; 14:16-17; ಗ�ಾ 3:2 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಈ
�ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ �ೕತರ್ನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ರಕಷ್ಕನ�ಾನ್� ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸು�ತ್ಲಲ್ ಬದ�ಾ�
ಕತರ್ನು �ಾಗೂ �ರ್ಸತ್ನು ಎಂಬ�ಾ� ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸು�ತ್ರುವದನುನ್ ಗಮ��� (ವ 36),
ಅಲಲ್� ಅವರು ಆತನನುನ್ ��ಾಕ��ದದ್�ಾಕ್� ಪಶಚ್�ಾತ್ಪಪಡ�ೕಕು ಎಂಬ�ಾ�ಯೂ
�ೕಳು�ತ್�ಾದ್�. 22:10 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. 39
2:39 �ೕವ�ಾತಮ್ನ �ಾ�ಾದ್ನವನುನ್ �ದಲು �ಹೂದಯ್�� �ಾತರ್�ೕ �ೂಡ�ಾ�ತುತ್,
ಆದ� ಅದು ಎ�ಾಲ್ �ಾಗಗಳ�ಲ್ರುವ ಎ�ಾಲ್ ಜನಗ��ಾ��. �ೕವ� ಕ�ಯ ಬ�ಗ್
��ಯಲು ಮ�ಾತ್ಯ 9:13; �ೂೕ�ಾ 1:6; 8:28-30; 1 �ೂ�ಂಥ 1:9,24,26; ಗ�ಾ
5:13; ಎ� 4:1,4; �ೂ�ೂ 3:15; 2 �ಸ 2:14; 1 �� 6:12; ಇ�ರ್ 9:15; 1 �ೕತರ್
2:9,21; 2 �ೕತರ್ 1:3-8 �ೂೕ��. 40
2:40 ನಂ�ಗಸತ್ನೂ, �ೕವ�ಾತಮ್ಭ�ತನೂ ಆ�ರುವ �ೕವರ �ಾಕಯ್ದ ಮನುಷಯ್ನ
�ಲಸವನುನ್ ಇ�ಲ್ ಗಮ���. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಕು��ಾದ ಸತಯ್ ಸಂಗ�ಗಳನುನ್ �ೕ�ೂನ್ೕಟ�ಕ್
�ಾತರ್�ೕ ��ಸಲು �ೕತರ್ನು ಬಯಸ�ಲಲ್. ಆತನನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವದ�ಂದ ಎದು�ಾಗುವ
ಅ�ಾಯಗಳ ಬ�ಗ್ ಅವನು ಜನ�� ಎಚಚ್��ಗಳನುನ್ �ೂಟಟ್ನು ಮತುತ್ ಆತನನುನ್
ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ವಂ� ಅವರ�ಲ್ ಮನ� �ಾ��ೂಂಡನು. ಪರ್��ಂದು ಸಂತ�ಯು
ವಕರ್ಬು�ದ್ಯುಳಳ್ ಸಂತ��ಾ�� (ಬಹುಶಃ ಆ ಸಂತ�ಯು ಎಲಲ್ವ�ಗ��ಂತ ಬಹಳ
�ೂೕರ�ಾ��ದ್ರಬಹುದು – ಮ�ಾತ್ಯ 23:33-36; ���ಪ್ 2:15) ಆದದ್�ಂದ ಜನ��
ಎಚಚ್�ಸುವ ಮತುತ್ ಮನ� �ಾ��ೂಳುಳ್ವ ಅವಶಯ್ಕ�ಯು �ಾ�ಾಗಲೂ ಇ�ದ್ೕ
ಇರುತತ್�. 41
2:41 �ೕತರ್ನ ಸಂ�ೕಶವನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ವ�ಂದ� ಅವರು ಕತರ್�ಾದ
�ೕಸುವನುನ್ ನಂ�ದರು ಮತುತ್ ಆತನನುನ್ ಕತರ್ನ�ಾನ್� �ಾಗೂ �ರ್ಸತ್ನ�ಾನ್� ಮತುತ್
�ಾಪಗ�ಂದ ��ಸುವ ರಕಷ್ಕನ�ಾನ್� ಅಂ�ೕಕ���ೂಂಡರು ಎಂಬ�ಾ�� (ವ 36, 38).
ನಂ��ಯುಳಳ್ವ�ಾದದ್�ಂದ, ಕಷ್�ಾಪ� ಮತುತ್ �ತಯ್�ೕವವನುನ್ ಪ�ದು�ೂಂಡರು
(�ೕ�ಾನ 3:16,36; 5:24; 6:47) ಅವರು ನಂ��ದ್ೕ�ಂಬದನುನ್ �ಾವರ್ಜ�ಕ�ಾ�
ಪರ್ಕ�ಸು�ಾತ್, ಗುರು�ಾ� �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ಾ���ೂಂಡರು. �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ಾ���ೂಂಡ
3000 ಜನರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ��ಾಕ�� �ಲು�� �ಾ��ದ �ಹೂಸ�ೕ�ನ

�ಾಯಕರ ನಡು� �ೕ�ಸುವವ�ಾ�ದದ್ರು. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನದ ಪ��ಾ�ಯು
ಬಹಳ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�ತುತ್, ಪ��ಾರ್ತಮ್ ಭ�ತ�ಾ�ದದ್ ಅ��ಸತ್ಲರ �ಾ�ಯು
ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾದದ್�ಂದ, ಅ�ಾಯಗಳು ಮತುತ್ ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್ ಎದು�ಾಗುವ ಸಮ�ಯ್ಗಳ
�ೂರ�ಾ�ಯೂ ಅವರು ನಂ��ಯ�ನ್ಟಟ್ರು. 42
2:42 “�ರತ�ಾ�ದದ್ರು”– ಈ �ರ್ೕಕ್ ಪದದ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� “ಆ �ಷಯದ�ಲ್
ಬಲ�ಾ�ದದ್ರು”, ಮತುತ್ “�ಥ್ರ�ತತ್�ಾ� ಮುಂದುವ�ದರು” –ಎಂಬ�ಾ��. ಅವರ
ನಂ�� ಯ�ಾಥರ್�ಾದ�ಾದ್�ತುತ್ ಎಂಬದ�ಕ್ ಇದು�ೕ ಪ��ಾ��ಾ��. ಮ�ಾತ್ಯ
7:17-27; �ೕ�ಾನ 15:1-8; 1 �ೂ�ಂಥ 15:1-2; �ೂ�ೂ 1:23; ಇ�ರ್ 3:6,14 ರ
�ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಈ ��ಾವ್�ಗಳು ತಮಮ್ನುನ್ ಒ�ಪ್��ೂ�ಟ್ದದ್ �ಾಲುಕ್ �ಷಯಗಳನುನ್
ಗಮ���. �ೕವಲ ಸು�ಾ�ರ್ �ೕ� ಸುಮಮ್� ಕೂರಲು, �ಾವ� ನಂ��ದ್ೕ� ಎಂದು �ೕಳಲು
ಮತುತ್ ತಮಮ್ �ಾಗರ್ಗಳನುನ್ ��ದು �ೂೕಗಲು ಅವರು ಬಯಸ�ಲಲ್. ಅವರು �ಾ�
�ಾಡುವದನುನ್ ಅ��ಸತ್ಲರು ಸಹ ಬಯಸ�ಲಲ್. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅವ�� �ಷಯ್ರನುನ್
�ಾ�� ಮತುತ್ ಉಪ�ೕಶ �ಾ�� ಎಂದು �ೕ�ದನು (ಮ�ಾತ್ಯ 28:18-20). ಅವರು ಆ
�ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡುವದನುನ್ ಇ�ಲ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು. ಅವರು ಈ ��ಾವ್�ಗಳನುನ್
ಸಥ್�ೕಯ ಸ�ಯ�ಾನ್� ರೂ�ಸು�ತ್ದದ್ರು ಮತುತ್ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಕೃ� �ಾಗೂ
�ಳುವ��ಯ�ಲ್
��ಯಲು
ಅವ��
ಎ�ಾಲ್
�ೕ�ಯ
ಅವ�ಾಶವನುನ್
ಒದ���ೂಡು�ತ್ದದ್ರು (2 �ೕತರ್ 2:18). “ಅ��ಸತ್ಲರ �ೂೕಧ�ಯನುನ್” ಕ�ಸ�ೕ�ಂದು
�ರ್ಸತ್ನು ಅವ�� �ೕ��ಾದ್�. ಇ�ೕ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯು ಅದರ �ಾಖ��ಾ��.
ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಯು �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ �ಳವ�� ಮತುತ್ �ೕ�� ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ
ಸಂಗ��ಾ�� – ಆದದ್�ಂದ �ರ್ಸತ್�ೂಂ�� ಮತುತ್ ಆತನ ಜನ�ೂಂ�� �ಾವ�
ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಾ�ರ�ೕಕು (1 �ೂ�ಂಥ 1:9; ���ಪ್ 2:1; 3:10; 1 �ೕ�ಾನ 1:3,6,7).
ಇದರ ಅಥರ್ ಇತರ�� ಹೃದಯ ಮತುತ್ ಮನಸುಸ್ ��ಯುವ�ಾ�� �ಾಗೂ �ೕ�,
ಕಷಟ್ಗಳು, ಸಮ�ಯ್ಗಳು ಮತುತ್ ಸಂ�ೂೕಷಗಳ�ಲ್ ಹಂ��ೂಳುಳ್ವ�ಾ�� (�ೂೕ�ಾ
12:15-16). ಇದರ ಅಥರ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ನಮಮ್ನುನ್ �ರ್ೕ��ದ �ಾ� ಇತರರನುನ್
�ರ್ೕ�ಸುವ�ಾ�� (�ೕ�ಾನ 13:34). ಇದರ ಅಥರ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
ಇತರ�ೂಂ�� �ಾತ�ಾಡುವ�ಾ�� (ಎ� 5:19).
“�ೂ�ಟ್ ಮು�ಯುವದು”– ಬಹುಶಃ ��ಾವ್�ಗಳು ಒ�ಾಟ್� ಊಟ �ಾಡುವದು ಕತರ್ನ
�ೂೕಜನವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� (ವ 46; 1 �ೂ�ಂಥ 11:17-26). ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕ�ತವನುನ್
�ಾ�ಾ��ೂಳಳ್ಲು �ಾರ್ಥರ್� �ಾಡುವದ�ಕ್ಂತ �ಚುಚ್ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದದುದ್ �ಾವ�ದೂ
ಇಲಲ್ (ಲೂಕ 18:1; ಎ� 6:18; ���ಪ್ 4:6-7; 1 �ಸ 5:17-18; ಯೂದ 20

�ೂೕ��). 43
2:43 “ಎಲಲ್�ಗೂ”– ��ಾವ್�ಗಳ �ೂಸ ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�� �ೕರ� ಇರುವವರು ಸಹ
ಇದರ�ಲ್ �ೕ��ಾದ್�. �ೕವರು ತನನ್ ಜನ�ೂಂ�� ಅದುಭ್ತ�ಾದ �ೕ�ಯ�ಲ್ ���ದದ್ನು
ಮತುತ್ ಇದು ಸಹಜ�ಾ� ಜನರ�ಲ್ ಒಂದು �ೕ�ಯ ಭಯ �ಾಗೂ �ದ��ಯನುನ್ ಉಂಟು
�ಾಡುತತ್�. ಅ��ಸತ್ಲರು �ೂೕ�ಸು�ತ್ದದ್ ಸತಯ್ವನುನ್ ದೃಢಪ�ಸಲು �ೕವರು ಅ�ೕಕ
ಅದುಭ್ತ�ಾಯರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಸೂಚಕ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ನ��ದನು (ಇ�ರ್ 2:3-4).
ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಇರು�ಾಗ ಅ�ೕಕ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾ�ದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಈಗಲೂ
ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್�ಾದ್� ಮತುತ್ ತನನ್ ಅ��ಸತ್ಲರ ಮೂಲಕ �ಾಯರ್�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�
ಎಂಬದ�ಕ್ ಅವ�ಗಳು ಗುರುತುಗ�ಾ�ದದ್ವ� (1:1-2). ಮ�ಾತ್ಯ 8:1 ಮತುತ್ �ೕ�ಾನ
2:11 ರ�ಲ್ ಅದುಭ್ತ�ಾಯರ್ಗಳು �ಾಗೂ ಸೂಚಕ�ಾಯರ್ಗಳ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.
44-45

2:44-45 ಇದು �ವ್ೕ�ಾಛ್ನು�ಾರ�ಾದ �ರ್ೕ�ಯ �ಾವ��ಾ�� (4:32-35). �ಾರೂ
ಇದನುನ್ ಆ�ಾ�ಸ�ಲಲ್. 5:1-4 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ,
�ಾಜ�ೕಯ �ಷಯಗ�ಗೂ ಇದಕೂಕ್ �ಾವ��ೕ ಸಂಬಂಧ�ಲಲ್ (ಜನರ ಅ��ಾರ್ಯ ಅಥ�ಾ
ಬಯ�ಯ ಬ�ಗ್ ��ಾ�ಸ� �ಲವ� �ಾಯಕರು �ಾ�ಾ��ೕ ಜನರ �ೕ� ಇವ�ಗಳನುನ್
�ೂ���ಾದ್�). �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ದದ್ ಈ ��ಾವ್�ಗಳು �ೕವ�ಾತಮ್ನು ಸೃ�ಟ್�ರುವ
ಐಕಯ್�ಯನುನ್ �ೂೕ�ಸು�ತ್ದದ್ರು (�ೕ�ಾನ 17:20-23; 1 �ೂ�ಂಥ 12:12-13). 46
2:46 ಅವರು ಸ�ಾ ಕಟಟ್ಡಗಳು ಇರ�ಲಲ್ ಆದದ್�ಂದ �ಾಧಯ್�ಾಗುವ ಕ�
�ೕ��ಾಗು�ತ್ದದ್ರು. �ಾರದ�ಲ್ ಒ�ಮ್ �ೕ�ಬರುವದು ಆಸಕತ್�ಾ�ದದ್ ಈ ��ಾವ್�ಗ��
�ಾ�ಾಗು�ತ್ರ�ಲಲ್. ಅವರು �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ ��ಾಚ್� �ೕ���ೂಳುಳ್ವದನುನ್,
�ಾರ್ಥರ್�
�ಾಡುವದನುನ್
ಮತುತ್
ಒ�ಾಟ್�
ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಯ�ಲ್ರುವದನುನ್
ಇಷಟ್ಪಡು�ತ್ದದ್ರು. ಇ�ಲಲ್ವ� ಹೃದಯದ ಪ��ಥ್�ಯ �ೕ� ಆ�ಾರ�ಾ�ದುದ್ –
ಸಂ�ೂೕಷಕರ �ಾಗೂ ಯ�ಾಥರ್�ಾ�ದದ್ವ�. 47
2:47 ಅವರ ಹೃದಯಗಳ �ಥ್�ಯ ��ತತ್ �ೕವರನುನ್ ಸುತ್�ಸುವದು ಉ��ಾಡುವ�ಟ್ೕ
ಸಹಜ�ಾ�ತುತ್. �ೕತರ್� 33:1-3 ರ�ಲ್ ಸುತ್�ಯ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಸ�ಯ
�ೂರ�ದದ್ ಜನರು ಅವರ ಯ�ಾಥರ್� �ಾಗೂ �ರ್ೕ�ಯನುನ್ �ೂೕಡು�ತ್ದದ್ರು ಮತುತ್
ಅವರ �ೕ� ದ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ರು, ಆದ� ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ �ಾ�ರ್ಕ �ಾಯಕರು
ಅವರನುನ್ ಇಷಟ್ಪಡು�ತ್ರ�ಲಲ್ (4:1-3). ಪರ್��ನ ಜನರು ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ನಂ��ಯ�ನ್ಡು�ತ್ದದ್ರು ಮತುತ್ ಮಂಡ�� �ೕರು�ತ್ದದ್ರು ಎಂಬದರ�ಲ್ ಏ�ಾದರೂ
ಆಶಚ್ಯರ್���ೕ? ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� ಆ� �ರ್ೖಸತ್ರ �ಾ� ನ�ದು�ೂಂಡ� ನಮಮ್

ಸಮಯದ�ಲ್ಯೂ ಈ �ಾಯರ್ಗಳು ನ�ಯುತತ್� ಅಲಲ್�ೕ?

31
3:1 ಮ�ಾಯ್ಹನ್ ಮೂರು ಗಂ�� �ಹೂದಯ್ �ಾಜಕರು �ೕ�ಾಲಯದ�ಲ್ ತಮಮ್
ಸಂ�ಯ �ಾರ್ಥರ್�ಗಳು �ಾಗೂ ಯಜಞ್ಗಳನುನ್ ನ�ಸು�ತ್ದದ್ರು. 4
3:4 ಅವರು ಆ ವಯ್�ತ್ಯನುನ್ ��ಷಠ್�ಾದ �ಾಯರ್�ಾಕ್� �ದಧ್ಪ�ಸಲು
ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ತ್ದದ್ರು. 6
3:6 ಇ�ಲ್ �ಾವ� ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಅ��ಸತ್ಲರ �ೌ�ಕ ಬಡತನದ ಬ�ಗ್
�ೂೕಡಬಹು�ಾ��. ಮ�ಾತ್ಯ 4:18-22; 19:27; ಲೂಕ 6:20 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. ಇದರ�ಲ್ ಅವರು ತಮಮ್ ಯಜ�ಾನನ �ಾ�ದದ್ರು – ಮ�ಾತ್ಯ 8:20. ಆದ�
ಆ�ಮ್ೕಕ ಅ��ಾರದ�ಲ್ ಅವರು ಐಶವ್ಯರ್ವಂತ�ಾ�ದದ್ರು. ಸಹಜ�ಾ� ��ಾವ್�ಗಳ ಆ�ತ್
ಮತುತ್ ಐಶವ್ಯರ್ ��ಾಚ್ಗು�ಾಗ ಅವರ ಆ�ಮ್ೕಕ ಶ�ತ್ ಕುಂ��ೂೕಗುವ �ಾ� ಅ�ನ್ಸುತತ್�.
ಕತರ್ನು ಮ�ಾತ್ಯ 6:19-21 ರ�ಲ್ ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾದ �ಾದ�ಯನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�.
“ಆತನ �ಸ�ನ�ಲ್” ಎಂದ� �ರ್ಸತ್ನ ಶ�ತ್ ಮತುತ್ ಅ��ಾರದ�ಲ್ ಎಂಬ�ಾ��. �ೕತರ್ನು
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಪರ್����ಾ� ನ�ದು�ೂಂಡನು – �ೕ�ಾನ 14:13-14; 20:21. 7
3:7 �ೕತರ್ನ �ರ್� ಅವನ �ಾತುಗ�ೂಂ�� �ಾಯರ್ �ಾಡು�ಾತ್ ಆ ವಯ್�ತ್�ಳ� ನಂ��
�ಾಗೂ ಸವ್ಸಥ್�ಯನುನ್ ಉಂಟು �ಾ�ತು. 8
3:8 ಆ� �ಷಯ್ರು ಅ�ೕಕ ಜನರನುನ್ ಗುಣಪ��ದರು (5:15-16; 8:7; 14:8-10;
19:11-12; 28:8-9). ಆದ� ಅವರು ಸವ್ಸಥ್��ಾ� ��ೕಷ ಕೂಟಗಳನುನ್
ಏಪರ್�ಸು�ತ್ದದ್ರು ಎಂದು �ಾವ� ಎ�ಲ್ಯೂ ಓದುವ�ಲಲ್. ಅವರು �ಲ���ಮ್ ತಮ�
�ಲಸದ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ ಎದು�ಾಗುವವರನುನ್ ಅಥ�ಾ ಅವರು �ೂೕ�ಸುವ �ಾಗು
ಉಪ�ೕ�ಸುವ �ೕ�ಯ�ಲ್ರು�ಾಗ ಅವರ ಬ�� ಬಂದವರನುನ್ ಗುಣಪ�ಸು�ತ್ದದ್ರು.
ಕುಂಟ�ಾ�ದದ್ವನು ಇ�ಲ್ �ೕತರ್ನನುನ್ ಸುತ್�ಸ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ೕವರನುನ್ ಸುತ್��ದನುನ್
ಗಮ���. ಸವ್ಸಥ್� �ೂ�ಟ್ರುವವ� �ೕತರ್ನಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ೕವ�ೕ ಎಂಬದು ಅವ��
�ೂ�ತ್ತುತ್. 10
3:10 2:7,12; 10:45; 12:16; 13:12; ಮ�ಾತ್ಯ 8:27; 9:8,33; 12:23 �ೂೕ��.
�ೕವ�ಾತಮ್ನ ಶ�ತ್ ನಮಮ್�ಲ್ �ಾಯರ್�ಾಡುವದ�ಂದ �ಾವ� �ಾಡುವದನುನ್ ಅಥ�ಾ
�ೕಳುವದನುನ್ �ೕ� ಜನರು ಎಂ�ಾದರು ಆಶಚ್ಯರ್ಪ�ಟ್�ಾದ್��ೕ? 11
3:11 �ೂ�ೂ�ನನ �ಗ�ಾ� ಅಥ�ಾ ಕಂಬ�ಾಲು �ೕ�ಾಲಯದ �ೂರ�ನ
�ಾರ್�ಾರದ ಪ�ವರ್ ��ಕ್ನ�ಲ್ತುತ್. 12

3:12 �ೕವರ ಕು��ಾದ ಸತಯ್ವನುನ್ �ೂೕ�ಸಲು �ೕತರ್ನು ಈ ಅವ�ಾಶವನುನ್
ಸದುಪ�ೕಗಪ���ೂಂಡನು. ಅವನು ಜನರನುನ್ ತನನ್ ಕ�� ��ದು�ೂಳಳ್ಲು ಅಥ�ಾ ಈ
ಘಟ�ಯ ಮೂಲಕ ತನನ್ �ಸರನುನ್ ಪರ್��ಧ್ಪ���ೂಳಳ್ಲು ಅವನು ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ಲಲ್. ಈ
ಅದುಭ್ತವನುನ್ �ಾಡಲು �ೕವರು ನನನ್ನುನ್ ಬಲಪ���ಾದ್� ಆದದ್�ಂದ �ೕವರನುನ್
�ಾತರ್�ೕ ಘನಪ�ಸ�ೕಕು ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. �ಾ��ೕ 14:8-15
�ೂೕ��. 13
3:13 ಅಬರ್�ಾಮ, ಇ�ಾಕ ಮತುತ್ �ಾ�ೂೕಬನ �ೕವರು ಎಂಬದು ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ�ಲ್
ಒಬಬ್�ೕ �ಜ�ಾದ �ೕವರ ಹುದು�ಾದ �ಸ�ಾ�ತುತ್ (��ೕ 3:6). ಇದ�ಕ್ �ಾರಣವನುನ್
ಆ��ಾಂಡ 12-50 ಅ�ಾಯ್ಯಗಳ�ಲ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು. �ೕವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್
ಆತನ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ ಮತುತ್ ಸವ್�ಾರ್�ೂೕಹಣದ ಮೂಲಕ ಘನಪ��ದನು.
“�ೕವಂತು ಆತನನುನ್ ��ದು�ೂ�ಟ್� ಮತುತ್ �ೕಡ�ಂ��”– ಅವರನುನ್
ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ�ಕ್ ನ�ಸ�ೕ�ಂಬ ಉ�ದ್ೕಶ�ಂದ �ೕತರ್ನು ಅವ�� �ೂ�ತ್ದದ್ �ಷಯವ�ನ್ೕ
ಮ�ತ್ �ಾಪಕಪ�ಸು�ತ್�ಾದ್�. 14
3:14 “ಪ�ಶುದಧ್ನು ಮತುತ್ �ೕ�ವಂತನು”– ��ಸ್ೕಯನ �ೕ�ರ್� (7:52; 22:14;
4:27,30; �ಾಕರ್ 1:24; �ಾ�ೂೕಬ 5:6; 1 �ೕ�ಾನ 2:20). ಇದು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
�ೖ�ೕಕ�ಯನೂನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� (ಪರ್ಕ 15:3-4. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾತರ್�ೕ
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಪ�ಶುದಧ್�ಾ��ಾದ್�). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕವರ �ೕವಕ�ಾ�ದದ್ನು ಮತುತ್
�ಾನವ�ಾ� ಜ�� ಬಂದ �ೕವ�ಾ�ದದ್ನು (���ಪ್ 2:6; ಲೂಕ 2:11 ರ�ಲ್ �ಫ�ನ್ಸ್
�ೂೕ��). �ಹೂದಯ್ರು ಆತನನುನ್ �ಾ�ಂದು ಕ�ಯು�ತ್ದದ್ರು ಎಂದು �ೂೕ�� (�ಾಕರ್
15:6-15). 15
3:15 “�ೕವ �ಾಯಕನು”– �ರ್ೕಕ್ ಪದವ� ಇ�ಲ್ �ಾರ್ರಂ��ದವನು, �ಾಥ್ಪಕನು,
ಗರ್ಂಥಕತರ್ನು �ಾ��ೕ ಅರಸನು ಅಥ�ಾ �ಾಯಕನನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
“�ೕವ�ಾಯಕ�ಾ��ಾದ್�.” –ಇದು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೖ�ೕಕ�ಯನುನ್ ಸಹ ಸೂ�ಸುತತ್�.
�ೕ�ಾನ 5:19-27 �ೂೕ��.
“�ಾ�ಗಳು”– ಅ��ಸತ್ಲರು ತಮಮ್ನುನ್ ಏ�ಂದು ಕ�ದು�ೂಳುಳ್�ತ್ದದ್ರು ಮತುತ್ ಏನು
�ಾ� �ೂಡು�ತ್ದದ್ರು ಎಂಬದನುನ್ ಮ�ೂತ್�ಮ್ ಗಮ��� (1:8; 2:32). 16
3:16 ಅವರ ಆದಯ್��ಲಲ್ವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕ� – ಆತನ �ಸರು ಮತುತ್ ಶ�ತ್ಯ
�ೕ��ೕ ಇತುತ್. ಅವರ �ಾದ�ಯನುನ್ ಅನುಸ��ೂೕಣ. 17
- 3:17 �ೕ�ಾನ 15:21; 1 �ೂ�ಂಥ 2:7-8; 2 �ೂ�ಂಥ 4:4; ಎ� 4:18. 18
- 3:18 ಲೂಕ 24:25-27,44-47. 19

3:19 “ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ”– 2:38; ಮ�ಾತ್ಯ 3:2; ಲೂಕ 13:3-5; ಅ�� 17:30. �ಾರ
�ಾಪಗಳು
“ಅ�ಸ�ಾ�ರುತತ್��ೕ”
–
ಅಂದ�
�ಾಖ��ಂದ
��ದು
�ಾಕ�ಾ�ರುತತ್��ೕ ಅವ�� ಇದು �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ��. 20
3:20 ಈ ವಚನವ� �ಂ�ನ ವಚನ�ೂಂ�� �ೕವರು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್��
��ಸ್ೕಯನ�ಾನ್� �ೕ���ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� (2:36) ಮತುತ್
ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರು ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಟುಟ್ ಆತನನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್ಲು ಬಯಸುವ ತನಕ
�ರ್ಸತ್ನು ಅವರ ಅರಸ�ಾ� �ಂ�ರುಗುವ�ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. 21
3:21 �ೕವರು ಎಲಲ್ದಕೂಕ್ ಸಮಯವನುನ್ �ೕ���ಾದ್� ಮತುತ್ ಆತನ ಸಮಯ ಬರುವ
ತನಕ �ಾವ�ದೂ ನ�ಯುವ�ಲಲ್ (1:7).
“ಸಮಸತ್ವನುನ್ ಸ��ಾಡುವ �ಾಲ”– 1:6; ಮ�ಾತ್ಯ 19:28; �ೂೕ�ಾ 8:18-23;
��ಾಯ 11:1-16; ���ಕ್ೕಲ 37:1-28. 22-23
3:22-23 ಧ�ೕರ್ 18:15,18,19. �ಾ�ಾದ್ನ �ಾಡಲಪ್�ಟ್ರುವ ಈ ಪರ್�ಾ�ಯು
�ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ ಎಂಬದು �ೕತರ್ನ �ಾತುಗಳ ಅಥರ್�ಾ��. �ರ�ೕರುವದು ಎಂಬ ಪದ
�ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ ಇಲಲ್. 24
3:24 �ೕತರ್ನು (�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾ�ಾ��ೕ �ಾ�ದ �ಾ�) �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�
�ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಬ�ೂೕಣವ� ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ �ೕವರು
�ಾ�ರುವ �ಾ�ಾದ್ನದನು�ಾರ�ಾ�� (ಮ�ಾತ್ಯ 5:17; ಲೂಕ 24:25-27,44-47;
�ೕ�ಾನ 5:39). 25
3:25 “�ೕವ�”–ಎಂದು ಇ�ಲ್ �ೕತರ್ನು �ಹೂದಯ್�� �ೕಳು�ತ್�ಾದ್�. �ೂೕ�ಾ 9:4-5
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಅವರು ಅಬರ್�ಾಮನ �ಾ�ೕ�ಕ �ಾಧಯ್ಸಥ್�ಾ�ದದ್ರು,
�ೕವರು ಅವ�� �ಾ�ಾದ್ನದ ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳನುನ್ �ೂ�ಟ್ದದ್ನು (ಆ� 12:3). 26
3:26 “ಆತನ ಕು�ಾರ�ಾದ �ೕಸು”– ಅಬರ್�ಾಮನ ಮೂಲಕ �ಾ�ಾದ್ನ
�ಾಡ�ಾ�ರುವ ಆ�ೕ�ಾರ್ದವನುನ್ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾನವ�� �ೂರ���ಾದ್�
ಎಂಬದನುನ್ �ೕತರ್ನು ದೃಢಪ�ಸು�ತ್�ಾದ್�. �ಾ��ೕ ಗ�ಾ 3:6-9,14 �ೂೕ��. �ೕವರು
ಆತನನುನ್ ಸತತ್ವ�ೂಳ�ಂದ ಎ�ಬ್ಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನುನ್ ವಯ್ಕತ್ಪ��ದನು. ನಂತರ ಆತನು
ಆತನನುನ್ �ಾ�ಾದು�ೂಂಡ ಜನ�ಾದ ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ ಬ�� �ದಲು ಕಳು��ದನು
(13:46; �ೂೕ�ಾ 1:16). ಆತನು ಆತನನುನ್ ಕಳು��ದ �ೕ� �ೕ�ಂದ� ಆತನ
ಅ��ಸತ್ಲರ ಮೂಲಕ �ಾತ�ಾಡಲು ತನನ್ ಅತಮ್ನನುನ್ ಕಳು��ದನು.
“�ಮಮ್ನುನ್ ಆ�ೕವರ್�ಸಲು”– �ೕವರು ಇದನುನ್ �ಾಡಲು ಇಷಟ್ಪಡು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಈ
�ಾರಣ�ಂದ�ೕ ತನನ್ ಮಗನನುನ್ ಈ �ೂೕಕ�ಕ್ ಕಳು��ದನು. �ೕವರ ಆ�ೕ�ಾರ್ದ ಎಂದ�

ಏನು ಎಂಬದನುನ್ ಇ�ಲ್ ಗಮ��� – ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ �ಾಪ ಮತುತ್ ದುಷಟ್ತನಗಳನುನ್
ತಯ್�ಸುವ�ಾ��. ಆ�ೕ�ಾರ್ದ ಮತುತ್ ಆ�ೕ�ಾರ್ದ �ೂಂದುವದರ ಬ�ಗ್ �ೂೕಟ್ಸ್ �ಾ�
ಆ� 12:1-3; ಸಂ�ಾಯ್ 6:22-27; ಧ�ೕರ್ 28:3-14; �ೕತರ್� 1:1; 119:1; ಮ�ಾತ್ಯ
5:3-12; ಲೂಕ 11:28; ಗ�ಾ 3:9,14; ಎ� 1:3 �ೂೕ��.
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4:1 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್�ಾದ್ಗ �ೕ�ಾಲಯದ �ಾಜಕರು ಆತನ ಅತಯ್ಂತ
�ೂೕರ�ಾದ �ೖ�ಗ�ಾ�ದದ್ರು (ಮ�ಾತ್ಯ 16:21; 20:18; 21:15,23,46;
27:1,12,41,62). ಅ��ಸತ್ಲರು ಸಹ ತಮಮ್ �ೖ�ಗಳನುನ್ ಎದು�ಸ�ೕ�ಾ�ತು.
“ಸದುದ್�ಾಯರು”– ಮ�ಾತ್ಯ 3:7. 2
4:2 ಸತತ್ವರು ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ�ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಎಂಬದನುನ್ ಸದುದ್�ಾಯರು ನಂಬು�ಾತ್
ಇರ�ಲಲ್ (23:8). 3
4:3 ಆ ಸಮಯದ�ಲ್ ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಎಂ�ಾ ಜ�ಾಂಗ�ಾ�ತುತ್ ಎಂಬದರ ಬ�ಗ್ ಇದು
��ಸುತತ್� – �ೂೕಕವ� �ಂ�ಂದೂ �ೕ�ರದ ಉತತ್ಮ�ಾದ ಸಂ�ೕಶವನುನ್ �ಾರು�ತ್ದದ್
ಜನರನುನ್ ��ಮ�� �ಾಕು�ತ್ದದ್ರು, ಮರಣ ದಂಡ� ��ಸು�ತ್ದದ್ರು (5:17-18;
12:1-4). �ೂೕಕದ �ಲವ� ಜ�ಾಂಗಗಳ�ಲ್ ಇದು ಈಗಲೂ ನ�ಯು�ತ್�. 4
4:4 2:41 �ೂೕ��. 6
- 4:6 ಮ�ಾತ್ಯ 26:3,57; ಲೂಕ 3:2; �ೕ�ಾನ 18:13,24. 7
4:7 ಅವ�� �ಸಸ್ಂ�ೕಹ�ಾ� ಅವರ ಪರ್�ನ್� ಉತತ್ರ ���ತುತ್, ಆದರೂ ಅವರ �ೕ�
ಆ�ೂೕಪ �ೂ�ಸಲು �ಾಗರ್ಗಳನುನ್ ಹುಡುಕು�ತ್ದದ್ರು. 8
4:8 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಬ�ಗ್ �ೂೕ�ಸಲು �ೕತರ್ನು ಈ ಪರ್�ನ್ಯ�ನ್ೕ ಅವ�ಾಶ�ಾ�
ಉಪ�ೕ���ೂಂಡನು. ಮ�ಾತ್ಯ 10:16-20 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 9
4:9 ಅವರ ಸವ್�ಾವವನುನ್ ಆತನು ಅವ�� �ಾವ �ೕ� ಮನವ�� �ಾ�ಸು�ತ್�ಾದ್�
ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ��� – ಕುಂಟ�� ಕರು� �ೂೕ�ಸುವವರನುನ್ ದೂ�ಸುವಂಥ ಜನ
ಅವ�ಾ�ದದ್ರು! 10
4:10 3:6,12 �ೂೕ��. ಒಂ�ೕ ಸಲ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಟವನುನ್ ತ�ಪ್��ೂಳಳ್ಬಹುದು
ಎಂಬ�ಾ� ಈ �ಾಯಕರು ��ೕ��ದದ್ರು (ಮ�ಾತ್ಯ 27:65-66; 27:22-23,62-64).
11

- 4:11 �ೕತರ್� 118:22; ಮ�ಾತ್ಯ 21:42-44. 12
4:12 ಅ��ಸತ್ಲರು ಇದನುನ್ ಇತರ�� ಕ��ದರು �ಾಕಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಇದನುನ್

ಅವ�� ಕ��ದದ್ನು. �ೕ�ಾನ 14:6; 10:7-8; 3:16-19,36 �ೂೕ��. ರಕಷ್� �ೂಸ
ಒಡಂಬ��ಯ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ ಪದಗಳ�ಲ್ ಒಂ�ಾ��. ಇದರ�ಲ್ �ಾಪ ಕಷ್�ಾಪ�
(ಲೂಕ 24:47), �ೂಸ ಜನನ (�ೕ�ಾನ 1:12-13; 3:3-8), �ಾಪದ ಬಂಧನ�ಂದ
�ಡುಗ� (�ೕ�ಾನ 8:32-36), �ೕವ�ಂದ �ೕ�ವಂತ�ಂದು ಎ�ಸಲಪ್ಡುವದು
(�ೂೕ�ಾ 1:16; 3:21-28; 4:7-8) ಮತುತ್ �ೕವರ ಪರ್ಸನನ್�ಯ�ಲ್ �ಾಶವ್ತ�ಾ�
(�ೕ�ಾನ 14:3) �ೂ�ಯುವ �ತಯ್�ೕವವನುನ್ (�ೕ�ಾನ 3:16) ಒಳ�ೂಂ��. 13
4:13
�ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು
ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ�ೂಂ��ಾದ್�
ಮತುತ್
�ಾವ�
ಪ��ಾರ್ತಮ್ಭ�ತ�ಾ��ದ್ೕ� ಎಂಬ ಅವರ �ಳುವ��ಯ ಫ��ಾಂಶ�ೕ ಅವರ
�ೖಯರ್�ಾ��. �ೕ� �ಾವ�ದೂ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ವರ��ಾಗಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರುಬಹಳ�ಾ� �ದ��ೂಂಡು �ೖಯರ್�ಲಲ್ದವ�ಾ�ದದ್ರು
(�ೕ�ಾನ 20:19). ಒಬಬ್ �ೕವಕ ಹುಡು�ಯ ಮುಂ� �ಲಲ್ಲು ಸಹ �ೕತರ್��
�ೖಯರ್�ರ�ಲಲ್ (ಮ�ಾತ್ಯ 26:69-70). ಈಗ�ಾದ�ೂೕ ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ ದುಷಟ್
�ಾಯಕರ �ೂೕಪವನುನ್ ಮತುತ್ ಮರಣವನುನ್ ಎದು�ಸಲು ಸಹ ಅವನು
�ೖಯರ್ವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ನು (ವ 29; 5:29-33,41,42). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಇದ�ನ್ೕ
�ಾಡುವವ�ಾ��ಾದ್�
ಮತುತ್
�ಾ�ಾರಣ
ಜನ�ೂಂ��
�ೕ�
ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವವ�ಾ��ಾದ್�. ಮತುತ್ ಈ �ಾಯಕರು ಅವರ �ೂೕಧ� ಮತುತ್ �ೖಯರ್�ಕ್
ಮುಖಯ್ �ಾರಣ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ ಎಂಬದನುನ್ ಅ�ತು�ೂಂಡರು. 16
4:16 ಈ ಜನರ ಹೃದಯ �ಾ�ಣಯ್�ಯನುನ್ �ೂೕ��. ಅಧುಬ್ತ�ಾಯರ್ವ� ನ���
ಎಂಬದು ಅವ�� �ೂ�ತ್ತುತ್, ಆದ� ತನನ್ �ಷಯ್ರ ಮೂಲಕ ಅದನುನ್ �ಾ�ದ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡಲು ��ಾಕ��ದರು. �ೕ�ಾನ 15:24 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. 17
4:17 “ಆ �ಸರು”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಸರು, ಅವ�� ಆತನ �ಸರನುನ್ ಉಚಚ್�ಸಲು ಸಹ
ಇಷಟ್�ರ�ಲಲ್. 18
4:18 ಆತಮ್ಭ�ತ�ಾ�ದದ್ �ಷಯ್�� ಇದು �ರಥರ್ಕ�ಾದ ಆ��ಾ�ತುತ್! �ೖ�ಂದ
�ಾ�ಯನುನ್ ��ಯಲು �ಾಧಯ್�ೕ? 19
4:19 5:29 �ೂೕ��. �ರ್ೖಸತ್ರು ಎ�ಾಲ್ �ಷಯಗಳ�ಲ್ ತಮಮ್ ಅ��ಾ�ಗ��
��ೕಯ�ಾಗ�ೕಕು ಆದ� ಅವರ ಆ�ಗಳು �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗ�� �ರುದಧ್�ಾ�ದದ್�
ಅ�ೕನ�ಾಗ�ಾರದು (�ೂೕ�ಾ 13:1-2). ಅಂಥ ಪ��ಥ್�ಯ�ಲ್ ಅವರು �ೕವ��
��ೕಯ�ಾಗ�ೕಕು ಮತುತ್ ಎದು�ಾಗುವ ಪ��ಥ್�ಗಳನುನ್ ಎದು�ಸ�ೕಕು. 20
4:20 ಆತಮ್ಭ�ತ�ಾ�ರುವ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಷಯ್ನು ಉ��ಾಡುವದನುನ್ �ಡುವ�ೕ

�ೂರತು ಆತ��ಾ� �ಾತ�ಾಡುವದನುನ್ �ಡುವ�ೕ ಇಲಲ್. 2 �ೂ�ಂಥ 5:14; ��
20:9 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 21-22
4:21-22 ಇ�ೕ ಘಟ� �ಲವರು �ೕವ �ದ�� �ಾಕುವಂ� ಮತುತ್ �ಲವರು �ೕವರನುನ್
ಸುತ್�ಸುವಂ� �ಾ�ತು. 23
4:23 “ಸವ್ಂತ ಜನರು”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್�ಟ್ದದ್ ಜನರ ಗುಂಪ�. 24
4:24 ಒಬಬ್�ೕ �ೕವ�ಾ�ರುವ, ಸವರ್�ೂೕಕದ ಸೃ�ಟ್ಕತರ್�� (ಆ� 1; �ೕ�ಾನ
1:1-3; ಇ�ರ್ 1:1-2) ಅವರು �ಾರ್ಥರ್� �ಾ�ದರು. 25-26
4:25-26 �ೕವ�ಾತಮ್ನು �ಾ�ೕದನ ಮೂಲಕ �ಾತ�ಾ�ದನು ಎಂಬ ಅವರ
ಮನವ��ಯನುನ್ ಗಮ���. ಅವರು ಈ �ೂೕಧ�ಯನುನ್ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ಂದ
�ೕ�ದದ್ರು (ಮ�ಾತ್ಯ 15:3,6; 22:43; �ೕ�ಾನ 10:35; ಲೂಕ 24:45). ಈ
�ೕ��ಯನುನ್ �ೕತರ್� 2:1-2 �ಂದ ��ದು�ೂಳಳ್�ಾ��. ಅ�ಲ್�ೕ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.
27

- 4:27 ಲೂಕ 23:6-13. 28
4:28 2:23
�ೂೕ��. “�ದಲು �ೕ��ದುದ್” �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ ಇ�ೕ
ಪದ�ಾ�ದುದ್ �ೂೕ�ಾ 8:29-30 ರ�ಲ್ “�ದ�ೕ �ಳು�ೂಂಡನು” ಎಂಬ�ಾ� ಮತುತ್ 1
�ೂ�ಂಥ 2:7 ರ�ಲ್ “�ದ�ೕ �ೕ��ದನು” ಎಂಬ�ಾ� �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ�� – ಈ
ಪದ �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ �ೕವಲ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ �ಾತರ್�ೕ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್�. 29
4:29 ವಚನ 13. 30
4:30 ಅವ�� ಅ�ಕ �ೂಂದ��ಾ�ತು ಎಂಬದು ಇದರ ಅಥರ್�ಾ���ಾದರೂ,
�ೕವರು ಇ�ಲ್ಯ ತನಕ ಅವರ ಮೂಲಕ �ಾಡು�ತ್ರುವ �ಾಯರ್ವನುನ್
ಮುಂದುವ�ಸ�ೕ�ಂದು ಅವರು �ಾರ್ಥರ್� �ಾ�ದರು. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಸತತ್ವ�ೂಳ�ಂದ
ಎದುದ್ ಬಂ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಆತನ �ೕಹವನುನ್ ಸ�ಾ��ಳ�ಂದ ��ಯುವದರ�ಲ್
ಅವರು ಏನೂ �ಾ�ಲಲ್ ಎಂಬದು ಅವ�� �ೂ�ತ್� ಎಂಬದ�ಕ್ ಬಲ�ಾದ �ಾ�ಗ�ಾ��
(ಮ�ಾತ್ಯ 27:64; 28:6). 31
4:31 2:2-4 �ೂೕ��. ಅವರು ಮ�ೂತ್�ಮ್ ಪ��ಾರ್ತಮ್ಭ�ತ�ಾದರು. �ೕವ�ಾತಮ್ನ
ತುಂಬಲಪ್ಡು��ಯು ಒಂದು �ಾ��ಾ�ತುತ್ ಪ�ನಃ ಆಗ�ರುವಂಥದದ್ಲಲ್. �ಾವ� ಪರ್��ನ
�ೕವ�ಾತಮ್ಭ�ತ�ಾಗಬಹುದು. 32-35
4:32-35 2:44-45 �ೂೕ��. ಅವರು ಈ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾ�ದರು, �ಾಕಂದ�,
ಗಮ���, ಅವರ ಹೃದಯವ� �ಾರ್ಣವ� ಒಂ�ೕ ಆ�ತುತ್. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಮತುತ್ ಆತನ
�ಲಸದ ಬ�ಗ್ ಅವರ ಆ�ೂೕಚ� �ಾಗೂ ಉ�ದ್ೕಶಗಳು ಒಂ�ೕ ಆ�ದದ್ವ� ಮತುತ್

ತಮಮ್ನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುವಂ��ೕ ಅವರು ತಮಮ್ �ೂ�ೕ ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ರ್ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ರು. 33
4:33 ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ �ಾ�ರ್ಕ �ಾಯಕರ �ದ��ಗಳು �ಪ�ೕತ�ಾ�ದದ್ವ�. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನವ� ಅವರ ಸಂ�ೕಶದ ಮುಖಯ್ �ಷಯ�ಾ�ತುತ್ ಎಂಬದನುನ್
ಮ�ೂತ್�ಮ್ ಗಮ��� – 1:22; 2:24,32; 3:15,26; 4:2,10; 5:30; 10:40; 13:20;
17:18,31; 23:6. 36
4:36 9:27; 11:22-25,30; 12:25; 13:1-2 �ೂೕ��.
“�ೕ�ಯನು”– ಎಂದ� �ೕ� ಕುಲದವನು, �ೕ�ಾಲಯದ �ೕ��ಾ� �ೕವರು
ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ ಈ ಕುಲವನುನ್ �ೕಪರ್�ದದ್ನು (ಸಂ�ಾಯ್ 3:5-10). �ಬ�ೂೕ�ನ
ಪ�ಚ್ಮದ�ಲ್ರುವ ��ಟ�ೕ�ಯನ್ ಸಮುದರ್ದ�ಲ್ ಕುಪರ್�ವ್ೕಪ ಇತುತ್.

51-2
5:1-2
�ೕವರ
ಸ�ಯು
ನಡ�ಯ�ಲ್
ಪ�ಶುದಧ್�ಯುಳಳ್�ಾದ್�ತುತ್,
ಪ��ಾರ್ತಮ್ಭ�ತ�ಾ�ತುತ್ ಮತುತ್ �ಾ� �ೂಡುವ�ಾ�ತುತ್. �ಾಪದ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಟಟ್�
ಅದರ �ಾಯರ್ ಮತುತ್ ಅ�ವೃ�ಧ್ಯನುನ್ ತ�ಯಲು �ಾವ�ದ�ಂದಲೂ �ಾಧಯ್�ಲಲ್.
ಇ�ಲ್ �ೖ�ಾನನು ಸ��ಳ� �ಾಪದ �ಾಯರ್ಗಳ ಪ�ಚ�ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವದನುನ್
�ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು. ಇದ�ಕ್ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಅನ�ೕಯನು ಮತುತ್ ಅವನ �ಂಡ� �ಾವ�
ನಮ� ಬಂದ ಹಣವನುನ್ ಪ��ರ್�ಾ� �ೂಡು�ತ್�ದ್ೕ� ಎಂದು �ೕ�ದರು (ವ 8). ಅವರು
ಉ�ಾ�ಗ�ಾಗ�ದದ್ರೂ ಉ�ಾ�ಗ�ಂಬ �ಸರು ಪ�ಯಲು ಬಯ�ದರು. ಅವರು
�ಜ�ಾ�ಯೂ ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ�ರ�ಲಲ್ ಆದರೂ ಇತರರು ಅವರನುನ್ ಆ�ಮ್ೕಕ�ಂದು
��ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ಂಬ�ಾ� ಬಯ�ದರು. ಇದು ಕಪಟತನ�ಾ��. ಮ�ಾತ್ಯ 6:2-4;
23:5-7 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 3-4
5:3-4 ಅವರು ತಮಮ್ �ೂಲವನುನ್ �ಾರುವ ಮತುತ್ ಅದರ ಹಣವನುನ್ ಸ�� �ೂಡುವ
ಅವಶಯ್ಕ��ೕ ಇರ�ಲಲ್ (2:44-45). ಅನ�ೕಯನು �ೕ�ದ ಸುಳುಳ್ �ೖ�ಾನ�ಂದ
ಬಂದ�ಾದ್�ತುತ್ ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���. �ೕ�ಾನ 8:44 �ೂೕ��. �ೖ�ಾನನು ಆ
ಸಲ�ಯನುನ್ �ೂಟಟ್ನು ಮತುತ್ ಅನ�ೕಯನು ಅದನುನ್ �ಾ��ದನು. �ೕವಜನ�� ಸುಳುಳ್
�ೕಳುವದು �ೕವ��ೕ ಸುಳುಳ್ �ೕಳುವದ�ಕ್ ಸ�ಾನ�ಾ�� ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���.
9:4-5; ಮ�ಾತ್ಯ 25:34-46; �ಾಕರ್ 9:37 �ೂೕ��. ಸುಳುಳ್ �ೕಳುವದರ ಕು��ಾದ
�ೂೕಟ್ಸ್ ಮತುತ್ �ಫ�ನ್ಸ್ ಗ��ಾ� ��ೕ 20:16; �ೕತರ್� 5:6; 15:2; 51:6; �ಾ�ೂೕ
6:16-19; 12:22; ಎ� 4:15,25; �ೂ�ೂ 3:9; ಪರ್ಕ 21:8,27; 22:15 �ೂೕ��.
ಸುಳುಳ್ �ೕಳುವ �ೂೕಧ�� ಒಳ�ಾಗುವವರು �ೕ�ನ �ಷಯಗಳ ಕ�� ಗಮನ �ೂ��.

ಸುಳುಳ್ �ೕಳುವದು ಅತಯ್ಂತ ಮೂಖರ್ತನ�ಾ��, ದುಷಟ್ತನ�ಾ�� ಮತುತ್ ಅ�ಾಯ�ಾ�
�ಾಯರ್�ಾ��. 5
5:5 ಅನ�ೕಯನ ಮರಣವ� �ೕವರು ಅವ�� ���ದ �ಾಯ್ಯ�ೕ�ಾರ್���ೕ �ೂರತು,
�ೕತರ್ನು �ಾ�ದ �ಾವ��ೕ �ಾಯರ್ಗಳ ಫ��ಾಂಶವಲಲ್. ಸುಳುಳ್ �ೕಳುವದು ಮತುತ್
ಕಪಟತನ ಮರಣಕರ �ಷ�ಕ್ ಸ�ಾನ�ಾ��. ಅನ�ೕಯನ �ಾಪವ� ಸ�ಯ �ೕ�ತ�ಕ್
ಗಂ�ೕರ�ಾದ ಅ�ಾಯ�ಾ�ತುತ್ ಮತುತ್ ಆ ಪ��ಥ್� ಕ�ಣ�ಾದ ಪ��ಾರವನುನ್
ಬಯಸುವ�ಾ�ತುತ್.
“ಭಯ”– �ೕವರನುನ್ ��ೂೕ�ಸ�ಾರ�ಂಬ ಭಯ ಮತುತ್ ಕಪಟತನ �ಾಗೂ ಸುಳುಳ್
�ೕಳು��� �ೂ�ಯುವ �� ಆ�ೂೕಗಯ್ಕರ�ಾದ ಸಂಗ�ಗ�ಾ��. �ೕವರ ಭಯ ಕು��ಾದ
�ೂೕಟ್ಸ್ �ಾ� ಆ� 20:11; �ೕಬ 28:28; �ೕತರ್� 34:11-14; 111:10; �ಾ�ೂೕ 1:7
�ೂೕ��. 9
5:9 �ೕವರು ತನನ್ �ಾಯ್ಯ�ೕಪ�ರ್ ಆ�ಯ �ೕ�ಯೂ ಬರುವದು ಎಂಬದನುನ್ �ೕತರ್��
ಪರ್ಕ��ದನು. �ೕತರ್ನು ಆ�� ತನನ್ ಕ�ಯನುನ್ ಬದ�ಾ�ಸುವ ಮತುತ್ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡುವ
ಅವ�ಾಶವನುನ್ �ೂಟಟ್ನು, ಆದ� ಅವಳು ಅವ�ದು��ೕ ಸುಳುಳ್ �ೕ�ದಳು. ಅವರ �ಾಪವ�
�ೕವ�ಾತಮ್ನನುನ್ ಪ�ೕ�ಸುವ�ಾ�ತುತ್ ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���. ಧ�ೕರ್ 6:16; ಮ�ಾತ್ಯ
4:7; ��ೕ 17:7; �ೕತರ್� 95:7-11 �ೂೕ��. 11
5:11 �ರ್ೖಸತ್ರು �ಾಪ �ಾಡಲು �ದ��ೂಳುಳ್�ಾಗ ಸ�ಯು ಪ�ಶುದಧ್ವ�ರುತತ್�
ಮತುತ್ ತನನ್ �ಲಸದ�ಲ್ ಸುಗಮ�ಾ� ಮುಂ� �ಾಗುತತ್�. ಕೃ� ಮತುತ್ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ ಈ
ಯುಗದ �ಾರ್ರಂಭದ�ಲ್, ಕೃ� ಎಂದ� �ಾಪವನುನ್ �ಲರ್�ಸುವದು ಮತುತ್ ��ಸ�
�ಡುವದಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ �ಾರ್ರಂ��ದನು. ಸ�ಯ�ಲ್ ಕಪಟತನ, ವಂದ� ಮತುತ್ ಸುಳುಳ್
�ೕಳುವದರ ಬ�ಗ್ ಆತನು ಏನು �ೕ�ಸು�ಾತ್� ಎಂಬದ�ಕ್ ಆತನು ಎ�ಾಲ್ �ಾಲಕೂಕ್
ಸಲುಲ್ವ �ಾದ�ಯನುನ್ �ೂೕ���ಾದ್� - �ೕವರ ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್ �ೕ�ನ
�ಾಯರ್ಗ�ಲಲ್ವ� ಮರಣದಂಡ�ಯನುನ್ �ೂಡುವವ�ಗ�ಾ��. ಇದರ ಅಥರ್ ಈ �ೕ�ಯ
ಅಪ�ಾಧ �ಾ�ದ ಎಲಲ್ರನೂನ್ �ೕವರು �ಾ�ಸುವನು ಎಂಬದಲಲ್. ಇ�ೕ ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್
ಭಯವನುನ್ ���ೂ�ಸಲು ಒಂದು ಉ�ಾಹರ� �ಾ�ಾ��. ನಮಗೂ ಇದು
ಅನವ್�ಸುತತ್�. �ೕವರು ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ ಸುಳುಳ್ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ವಂಚ�ಗಳನುನ್
�ವ್ೕ�ಸು�ಾತ್� �ಾಗೂ ಇಂಥ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಅ�ಾಯ್�ಸುವವರು �ೂೕರ�ಾದ
ಅ�ಾಯದ�ಲ್�ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ನಮ� ಕ�ಸಲು ಇ�ನ್ೕನು �ೕಕು? ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್
�ೂಡು�ಾಗ ಧಮರ್�ಾಸ��ಕ್ �ಾವ�ದು ಅ��ೕಯ��ಾ�� ಎಂದು �ಾನು
ಪ�ಗ�ಸು�ನು ಎಂಬದನುನ್ ಆತನು ಸಂ�ಾಯ್ 15:32-36 ರ�ಲ್ �ೂೕ���ಾದ್�. �ಾ�ಾನ್

�ೕಶವನುನ್ ವಶಪ���ೂಳುಳ್ವ ಸಮಯದ �ಾರ್ರಂಭದ�ಲ್ಯೂ �ೕವರು ಒಂದು
ಉ�ಾಹರ�ಯನುನ್ �ೂೕ���ಾದ್�. ��ೂೕಶುವ 7 �ೕ ಅ�ಾಯ್ಯ �ೂೕ��. ಸಥ್�ೕಯ
ಸ�ಯ�ಲ್ ಒಂದು�ೕ� �ಾಪವನುನ್ ಸ���ೂಂಡ� ಅದು ಆ ಸ�� �ೂಡಡ್
ಅ�ಾಯ�ಾ��. ಅದು �ಾಯ್ನಸ್ರ್ ನಂ� ಕ�ಯ�ಲ್ ಇ�ೕ �ೕಹವ�ನ್ೕ �ೂಲುಲ್ತತ್�. ಈ
�ಾಕಯ್ದ�ಲ್ “ಸ�” ಎಂಬ�ಾ� ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವ ಪದ �ರ್ಸತ್ನ ಜನ�ಾಗಲು ಸುತತ್ಮುತತ್ಲ
ಜನರ ಮಧಯ್�ಂದ ಕ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವ ��ಾವ್�ಗಳ ಸಂಘವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. ಮ�ಾತ್ಯ
16:18 ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. 12
5:12 2:43; 3:11 �ೂೕ��. 13
5:13 ವಚನ 11. 14
5:14 ಪ�ಶುದಧ್�ಾ�ರುವ, �ಾ� �ೂಡುವ ಸ� �ಾ�ಗಳು �ರ್ಸತ್ನ ಕ��
�ರು��ೂಳುಳ್ವದನುನ್ �ೂೕಡುತತ್�. ಅನ�ೕಯ ಮತುತ್ ಅವನ �ಂಡ�� �ಾಯ್ಯ�ೕ�ಾರ್ದ
ನಂತರ ಸ� ಮ�ೂತ್�ಮ್ �ೂಸ ಜಯಗ��� �ಾ�ತು. ��ೂೕಶುವ 8 �ೕ
ಅ�ಾಯ್ಯವನುನ್ �ೂೕ�� �ೂೕ��. 15
5:15 �ೕತರ್��ಾಗ� ಅಥ�ಾ ಅವನ �ರ��ಾಗ� ಗುಣಪ�ಸುವ ಶ�ತ್ ಇರ�ಲಲ್ (3:12).
ಜನರ ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಅ��ಸತ್ಲರನುನ್ ಘನಪ�ಸಲು ಮತುತ್ ಅವರ �ೂೕಧ�ಯ ಸತಯ್ವನುನ್
�ಾಥ್�ಸಲು �ೕವರು ಈ �ಾಗರ್ವನುನ್ ಆ���ೂಂಡನು. ಈಗ ಅವರ �ೂೕಧ� ಬಹು
�ಾಲದ �ಂ��ೕ �ಾಥ್�ಸಲಪ್�ಟ್� ಮತುತ್ ನಮ� �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯನುನ್
�ೂಡ�ಾ��. ಈಗ �ೕ�ೂಬಬ್ರ ಮೂಲಕ ಸತಯ್ವನುನ್ ಮ�ೂತ್�ಮ್ �ಾಥ್�ಸುವ ಅಥ�ಾ
ಅದನುನ್
�ಾಡಲು
ಸೂಚಕ�ಾಯರ್ಗಳನುನ್,
ಅದುಭ್ತ�ಾಯರ್ಗಳನುನ್
ಮತುತ್
ಮಹ�ಾಕ್ಯರ್ಗಳನುನ್ ನ�ಸುವ ಅವಶಯ್ಕ� ಇಲಲ್. 16
5:16 ಇ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯು �ರೂಸ�ೕ��ಂದ �ೂರ� ಹಬಬ್ಲು
�ಾರ್ರಂ�ಸುವದನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು.
“ಅಶುದಧ್ ಆತಮ್ಗುಳ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 4:24 ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. 17
5:17 “ಸದುದ್�ಾಯರು”– ಮ�ಾತ್ಯ 3:7. ಮ�ಾತ್ಯ 27:18; �ಾ�ೂೕ 27:4; ಗ�ಾ
5:26 ರ�ಲ್ �ೂ�ಟ್�ಚುಚ್ ಮತುತ್ ಅಸೂ�ಯ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. 18
5:18 4:3 �ೂೕ��. 19
5:19 “ಕತರ್ನ ದೂತನು”– ಮ�ಾತ್ಯ 1:20; ಆ� 16:7 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. �ೕವರು
ತನನ್ ದೂತನನುನ್ ತನನ್ ಜನ�ೂಂ�� �ಾತ�ಾಡಲು ಕಳು�ಸು�ಾತ್� (ಇ�ರ್ 1:14).
ಅವ�ೕನು �ಾಡುವರು ಎಂಬದ�ಕ್ ಇ�ೂಲ್ಂದು ಉ�ಾಹರ�ಯನುನ್ �ೂಡ�ಾ��. ಆದ�
ಅವರು �ಾ�ಾಗಲೂ ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ ಕಷಟ್ಗ�ಂದ ತ�ಪ್ಸುವ�ಲಲ್ (12:1-2; 24:27; 2

�ೂ�ಂಥ 11:23-27). 20
5:20 ಅವರು ಭಯ�ಂದ ತಮಮ್ ಮ�ಗ�� �ಂ�ರುಗಲು ಮತುತ್ �ೌನ�ಾ�ರಲು
ಅವರನುನ್ �ಡುಗ� �ಾಡ�ಲಲ್. ಇ�ಲ್ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ “ಸ�ಜ್ೕವ�ಾಕಯ್” ಎಂದು
ಕ�ಯ�ಾ�� – ಅದ ಜನ�� �ೂಸ �ೕವವನುನ್ �ೂಡುತತ್� (�ೕ�ಾನ 3:16; 5:24),
ಮತುತ್ ಅವರು �ೂಸ �ಾಗರ್ದ�ಲ್ �ೕ�ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತತ್�. 21
5:21 ��ೕಯ�ಯು ಅವರ ನಂ��ಯ ಗುರು�ಾ�ತುತ್ – �ಾವ��ೕ
ಪ��ಥ್�ಯ�ಲ್ಯೂ ಅವರು ��ೕಯ�ಾಗಲು �ದಧ್�ಾ�ದದ್ರು.
“��ೕಸ�”– ��ಯರು – ಮ�ಾತ್ಯ 5:22. 26
5:26 ಮ�ಾತ್ಯ 21:46; ಲೂಕ 22:2. ಈ �ಾ�ರ್ಕ �ಾಯಕರು ಇ�ಾಟ್ದರೂ �ೕ�ಯ
ಬ�ಗ್ �ಂ�ಸುವವ�ಾ�ರ�ಲಲ್. ಅವರು ಆ�ವ್� �ಾಡಲು ಬಯ�ದರು ಆದ� �ಾ�ೕ
�ೂ�ಟ್�ಚುಚ್, ಹ�ತನ ಮತುತ್ ಭಯದ ಆ�ವ್�� ಒಳ�ಾ�ದದ್ರು. 28
5:28 “ಆ �ಸರು”, “ಆ ಮನುಷಯ್ನು”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು. 4:17 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��.
ಅವರು ಮೂಖರ್ತನ�ಂದ ��ಾಕ್ರಣ�ಾ� ಅ��ಸತ್ಲರ �ೕ� ಆ�ೂೕಪ �ೂ��ದರು.
ಅವರು �ಾ�ೕ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಅಪ�ಾ�ಗ�ಾ�ದದ್ರು. ಮ�ಾತ್ಯ 27:24-25 �ೂೕ��.
29

5:29 4:19 �ೂೕ��. �ೕವರ ಆ� ಮತುತ್ ಮನುಷಯ್ರ ಆ�ಯ ನಡು� �ೂೕ�ಾಟಗಳು
�ಾ���ೂಳುಳ್�ಾಗ �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್�ಯ �ೕ� ಆ�ವ್� �ಾಡುವ
ತತವ್ವನುನ್ �ಾವ� ಇ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹುದು. ಅವ�� ��ೕಯ� ಎಂದ� �ಂ�, ���ಾಸ
ಮತುತ್ ಕ�ಯ�ಲ್ ಮರಣ�ಾ�ತುತ್, ಆದ� ಅವರು ಈ ತತವ್ವನುನ್ ದೃಢ�ಾ�
��ದು�ೂಂ�ದದ್ರು. 30
5:30 2:23; 4:10 �ೂೕ��. �ೕತರ್ನು �ಲು�ಯನುನ್ “ಮರ” ಎಂದು ಕ���ಾದ್�
(�ಾ��ೕ 10:39; ಗ�ಾ 3:13; 3:29; 1 �ೕತರ್ 2:24 �ೂೕ��). ಧ�ೕರ್ 21:22
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 31
5:31 2:33-36 �ೂೕ��. ಇ�ಲ್ “�ಾಯಕ” ಎಂದ� “ಮುಖಯ್ಸಥ್ನು.” ಮ�ೂತ್ಂದು
ಗಮ��� ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ ಮತುತ್ ಕಷ್�ಾಪ� ಒ�ಾಟ್� �ಾಗುತತ್� ಮತುತ್ ಇ��ಡೂ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು �ೂಡುವ ವರ�ಾನಗ�ಾ�� (2:38; ಲೂಕ 24:47; 2 �� 2:25). 32
5:32 1:8; 2:32; 3:15; 4:33 �ೂೕ��. ಅ��ಸತ್ಲರ ಮೂಲಕ ಅದುಭ್ತಗಳನುನ್
�ಾಡುವದು, ಅ��ಸತ್ಲ�� ಅವರ �ಾ�ಯ�ಲ್ ಅ��ಾರ ಮತುತ್ ಶ�ತ್ಯನುನ್ �ೂಡುವದು
ಮತುತ್ ಅದನುನ್ �ೕ���ೂಳುಳ್ವವರ ಹೃದಯದ�ಲ್ �ಾತ�ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು
�ಾ��ಾ�ದದ್ನು. ��ೕಯ� ಮತುತ್ �ೕವ�ಾತಮ್ನನುನ್ ಪ�ಯುವದರ ನಡು��ರುವ

ಸಂಪಕರ್ವನುನ್ ಗಮ���. �ೕ��ೂಳುಳ್�ಾಗ �ೕವ�ಾತಮ್ನು ಬರು�ಾತ್� (ಲೂಕ 11:13)
ಮತುತ್ ನಂ���ಂದ �ಾವ� ಆತನನುನ್ ಪ�ಯಬಹುದು ಎಂದು ಇತ� ಸಥ್ಳಗಳ�ಲ್ ನಮ�
�ೕಳ�ಾ��. �ೕತರ್ನು ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ನಂ��ಯ ��ೕಯ�ಯ ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�. �ೕ�ಾನ 6:29; �ೂೕ�ಾ 1:5 �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವ�ಂದ� �ೕವರ �ತತ್�ಕ್ ��ೕಯ�ಾಗುವ�ಾ��. �ರ್ಸತ್��
ಒ�ಪ್��ೂಡುವ �ೕ�ಾರ್ನ ಮತುತ್ ಆತ�� ��ೕಯ�ಾಗುವ ಬಯ� ಇರುವ ಸಮಯದ�ಲ್
�ಾತರ್�ೕ
ನಂ��ಯು
�ಾಧಯ್�ಾ�ರುತತ್�.
�ೕವ��
ಒ�ಪ್��ೂಡ�ರುವ
ಪರ್��ೂೕಧ��ಡುಡ್ವ ಹೃದಯದ�ಲ್ ನಂ��ಯು ��ಯಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. ತನನ್ನುನ್
ನಂಬುವ
ಮತುತ್
ತನನ್�ಲ್
ಭರವ�ಯ�ನ್ಡುವ
�ಾಗೂ
ತನನ್�ಲ್
ಭಯಭ�ತ್ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ದುದ್ ತನನ್ ಆ�ಗ�� ��ೕಯ�ಾಗುವವ�� �ೕವರು ತನನ್
ಆತಮ್ನನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್�. �ಾ��ೕ ಮ�ಾತ್ಯ 7:21; �ೂೕ�ಾ 10:9-10 �ೂೕ��. 33
5:33 ಇದು �ಳ��ಂತ ��ಾಚ್� ಕತತ್�ಯ�ನ್ೕ �ರ್ೕ��ದ ಜನರ ��ಾಕ್ರಣ�ಾದ
ಪರ್��ರ್��ಾ�� (�ೕ�ಾನ 3:19-20; 10:31; 12:10-11; 15:18-20). 34
5:34 “ಫ��ಾಯರು”– ಮ�ಾತ್ಯ 3:7. �ಾಸರ್ದ �ೌಲನು ಅ��ಸತ್ಲ�ಾದ
�ೌಲ�ಾಗುವ �ದಲು ಗ�ಾ��ೕಲನು ಅವನ ಗುರು�ಾ�ದದ್ನು (22:3). 36-37
5:36-37 ಈ ಘಟ�ಗಳು ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ಲಲ್. 38-39
5:38-39 �ಹೂದಯ್ �ಾಯಕರ �ೂೕಪವನುನ್ �ಾಂತಪ�ಸಲು ಮತುತ್ ಆ ಸಮಯದ�ಲ್
ಅ��ಸತ್ಲರನುನ್
ಮರಣ�ಂದ
ತ�ಪ್ಸಲು
�ೕವರು
ಈ
ಸಲ�ಯನುನ್
ಉಪ�ೕ���ೂಂಡನು. ಆದ� �ಜ�ಾ�ಯೂ �ೂೕಡುವ�ಾದ� ಗ�ಾ��ೕಲನ
�ದಲ�ಯ �ೕ��ಯು ತ�ಾಪ್ದ�ಾದ್��. �ಾನವ ಆ�ೂೕಚ� ಮತುತ್ ಧಮರ್ದ ಅ�ೕಕ
ಪದದ್�ಗಳು �ಾಗೂ �ೖ�ಾನನ ಅ�ೕಕ �ಾಯರ್ಗಳು ಶತ�ಾನಗ�ಂದ ನ�ಯುತತ್�ೕ ಅ�
ಮತುತ್ ಯಶ�ವ್�ಾಗು�ತ್ರುವಂ� �ಾಗೂ ��ಾಚ್ಗು�ತ್ರುವಂ� ಅ�ನ್ಸುತತ್�. ಆದ�
ಗ�ಾ��ೕಲನು �ತಯ್ತವ್ದ ದೃ�ಟ್�ೂೕನದ�ಲ್ ಸ��ಾ�ದದ್ನು. �ಾ�ಾರಣ ಮನುಷಯ್ನ
ಆ�ೂೕಚ�ಗಳ �ೕ� ���ಾಗುವ �ಾಯರ್ಗಳು ಕರ್�ೕಣ�ಾ� �ೕ�ಸುತತ್� (��ಾಯ
2:10-22 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). 29�ೕ ವಚನದ ಗ�ಾ��ೕಲನ �ಾತುಗಳು
�ಾ�ಾಗಲೂ ಸತಯ್�ಾ�� ಮತುತ್ ಆಗ ಬಹು�ೕಕರು ಏನು �ಾ�ದರು (ಈಗಲೂ
�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�) – “�ೕವ�� �ರುದಧ್�ಾ� �ೂೕ�ಾ�ದರು” ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು
ಯುಕತ್�ಾ� �ವ��ದನು. 40
5:40 ಇದು �ೂೕರ�ಾದ ���ಾ��. ಅವರು ಅವರ �ನನ್ �ೕ� 39 ಚ� ಏಟುಗಳನುನ್
�ೂ�ದರು (ಮ�ಾತ್ಯ 27:26; 2 �ೂ�ಂಥ 11:24). 41

5:41 �ೕವ�ೂಂ�� ಸ��ಾದ ಸಂಬಂಧವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ರುವದು ಮತುತ್ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುವದು �ೂಡಡ್ ವಯ್�ಾಯ್ಸವನುನ್ಂಟು �ಾಡುತತ್�! ಅಂಥವರು �ಾ��
ಮತುತ್ ಅವ�ಾನವನುನ್ ಸಂ�ೂೕಷ�ಂದು ಪ�ಗ�ಸು�ಾತ್� (�ೕ�ಾನ 16:33; ಮ�ಾತ್ಯ
5:11-12; �ಾ�ೂೕಬ 1:2; 1 �ೕತರ್ 4:12-16). ಇ�ಲ್ ಆ ಅ��ಸತ್ಲರು
ಅವ�ಾನ�ಕ್ಂತಲೂ ��ಚ್ನ�ಾ� �ೕ�ಸುವವ�ಾ�ದದ್ರು ಮತುತ್ ಅವ�ಾನ�ಕ್ ��ಾಚ್�
ಅದ�ಂದ �ೂ�ಯುವ �ೌರವವನುನ್ �ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ರು. 42
5:42 ಮರಣ �ದ��, �ೂೕರ�ಾದ ��, ��ಮ��ಾಸ – ಇವ�ಗ�ಂದ
ಆತಮ್ಭ�ತ�ಾ�ರುವ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕರನುನ್ ತ�ಯಲು �ಾಧಯ್�ಾಗ�ಲಲ್ (4:20;
8:1,4; 14:19-20; 16:22-31).

61
6:1 ಆ� ಸ�ಯ�ಲ್ರುವವರನುನ್ �ಷಯ್�ಂದು ಕ�ಯ�ಾಗು�ತ್ತುತ್ ಎಂಬದನುನ್
ಗಮ���. ಮ�ಾತ್ಯ 10:1; 28:19 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಅವರು ಸಂಪ�ಣರ್�ಯುಳಳ್
ಜನ�ಾ�ದದ್ರು ಎಂದು �ಾವ� �ೕ�ಸ�ಾರದು. ಇ�ಲ್ ಅವರನುನ್ ಗುಂಪ�ಗ�ಾ�
��ಾ�ಸ�ಾ�ರುವದನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು. �ರ್ೕಕ್ �ಹೂದಯ್ರು ಇ�ಲ್ ಅ��ಾಯ
�ಾ�� ಬದ�ಾ� �ರ್ೕಕ್ �ಾ� �ಾತ�ಾಡುವ �ರ್ೖಸತ್�ಾ�ದದ್ರು ಮತುತ್ ಅವರು �ೕ�
�ೕಶಗಳ�ಲ್ ಒಂದು ಸಮಯದ�ಲ್ ಹು�ಟ್ದವರು ಅಥ�ಾ �ೕ��ದವರು ಆ�ರಬಹುದು.
ಅ��ಾಯ
�ಾ�
�ರೂಸ�ೕ�ನ�ಲ್
ಸಹಜ�ಾ�
�ಾತ�ಾಡ�ಾಗು�ತ್ದದ್
�ಾ��ಾ�ತುತ್. ಅದು ಇ�ರ್ಯ �ಾ�� ಸ�ಾನ�ಾದ �ಾ��ಾ�ತುತ್. ಇದನುನ್
�ಾತ�ಾಡು�ತ್ದದ್ �ರ್ೖಸತ್ರು �ರ್ೕಕ್ �ನನ್�ಯವರನುನ್ �ಲರ್ಕಷ್ಯ್ �ಾಡು�ತ್ದದ್ರು. �ಲವ�
��ಾವ್�ಗಳು ಒ�ಮ್ ಅನುಭ�ಸು�ತ್ದದ್ ಐಕಯ್�ಯನುನ್ ಮ�ತು �ೂೕಗು�ತ್ದದ್ರು
(2:44-47) ಮತುತ್ ತಮಮ್ ಹ�ಯ ಸವ್�ಾವವ�ನ್ೕ ಅನುಸ�ಸು�ತ್ದದ್ರು (1 �ೂ�ಂಥ
3:1-4 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). �ಾ�, ಬಣಣ್, ಕುಲ, �ೕಶ, ಸ�ಾ�ಕ ಅಥ�ಾ
ಆ�ರ್ಕ �ಥ್�, ಅಥ�ಾ �ೕ� �ಾವ��ೕ �ಷಯಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�� ಇತ� �ರ್ೖಸತ್�ೂಂ��
�ಾರತಮಯ್ �ಾಡುವದು ತ�ಾಪ್��. ಅದು �ಾನವನ �ಾಪ ಸವ್�ಾವ�ಂದ ಬರುತತ್�.
�ರ್ೖಸತ್ನ�ಲ್ ಈ �ಾವ �ಾಯರ್ಗ�ಗೂ �ಾರ್ಮುಖಯ್� ಇಲಲ್ (1 �ೂ�ಂಥ 12:13; ಗ�ಾ
3:28; �ೂ�ೂ 3:11). �ೂ�ಯ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗ�ೂಂ�� �ೕಧ�ಾವ �ಾಡಲು
ಮತುತ್ ತಮಮ್ ಸವ್ಂತ �ನನ್�ಯವರ ಪರ�ಾ� ನ�ದು�ೂಳಳ್ಲು ಇವ�ಗಳು �ಾರಣ�ಾದ�,
ಈ ಎ�ಾಲ್ �ೕಧ�ಾವಗಳನುನ್ ��ದು�ಾ� ನ�ಮ್ಲಲ್�ಗೂ �ರ್ೕ� �ಾಗೂ ಐಕಯ್�ಯನುನ್
ಆ�ಾ��ರುವ �ರ್ಸತ್�� �ರುದಧ್�ಾ� �ಾಪ �ಾಡುವವ�ಾ�ರು�ತ್ೕ� (�ೕ�ಾನ 13:34;

ಎ� 4:3). 2
6:2 “ಹ�ನ್�ಡು”– ಹ�ೂನ್ಂದು ಮಂ� ಮೂಲ ಅ��ಸತ್ಲ�ೌ ಮತುತ್ ಮ�ತ್ೕಯನು
(1:26). �ಾ�ೕ ಊಟ ಬ��ದ� ಎಲಲ್�ಗೂ �ಾಯ್ಯ�ಾ� ಬ�ಸಲು �ಾಧಯ್�ಾಗುತತ್�
ಎಂದು ಅವ�� �ೂ�ತ್ತುತ್, ಆದ� �ೕವರು ಅವ�� �ೕ� �ೕ�ಯನುನ್ �ೂ�ಟ್ದದ್ನು,
ಆದದ್�ಂದ ಅವರು ಅದನುನ್ �ಡುವ �ೖಯರ್ �ಾಡ�ಲಲ್ (�ೂೕ�ಾ 12:3-8 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��). 3
6:3 ಸ�ಯ�ಲ್ರುವವ�ೕ ಈ ವಯ್�ತ್ಗಳನುನ್ ಆ�ಸ�ೕ�ಾದದದ್ನುನ್ ಗಮ���;
ಅ��ಸತ್ಲರು �ಾ�ಾ��ೕ �ೕಮಕ �ಾಡ�ಲಲ್. ಆದ� “ಊಟವನುನ್ ಬ�ಸಲು”
“ಪ��ಾರ್ತಮ್ಭ�ತ�ಾ�ರುವದು ಮತುತ್ �ಾನವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ರುವದು” ಅವಶಯ್�ೕ? �ೌದು,
�ೕವರು ಬಯ�ದ �ಾ� �ಾಡ�ೕ�ಂದ� ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಅವಶಯ್. ಇವ�ಗ�ಲಲ್�
�ಾ�ೂಬಬ್ರೂ ಒಂದು �ಾಸು ಸಹ ಬದುಕಲು ಆಗುವ�ಲಲ್ �ಾಕಂದ� �ೕವರು �ೕ��ೕ
ಬದುಕ�ೕ�ಂದು ಬಯಸು�ಾತ್�. ಆದದ್�ಂದ ಎ� 5:18; �ಾ�ೂೕಬ 1:5 �ೂೕ��. 4
6:4 �ೂೕಧ� �ಾಡಲು �ೕವರು �ಾರನುನ್ ಕ���ಾದ್�ೂೕ ಅವ�ಲಲ್�� �ಾರ್ಥರ್�
ಮತುತ್ �ೕವರ �ಾಕಯ್ ಪರ್ಮುಖ�ಾದ �ಷಯಗ�ಾ��. ಇ��ಡರ�ಲ್ �ಾವ�ದ�ನ್ೕ �ಟುಟ್
�ೕ� �ಾ�ದರೂ ಆ �ೕ� ಅಪ�ಣರ್�ಾ�ರುತತ್�. 5
6:5 “ನಂ���ಂದ ತುಂ�ದವನು”–ಎಂದ� ಅವನು �ದ�ಯ�ಾ� �ಹೂದಯ್
ಧಮರ್�ಕ್ �ೕ�ದನು ನಂತರ �ರ್ೖಸತ್�ಾದನು ಎಂಬ�ಾ��. 6
6:6 ಜನರ ಆ�ಕ್ಯನುನ್ ಅ��ಸತ್ಲರು ಈ �ೕ��ಾ� ಸಮಮ್��ದರು ಮತುತ್ ಅವರನುನ್
�ೕ��ಾ� �ೕಪರ್��ದರು. 7
6:7 ಒಂದು�ೕ� �ಹೂದಯ್ �ಾಜಕರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಂ�ಾಲಕ�ಾಗಲು ಬಯ�ದ�
ಆತನ ಕು�ತು ಅವ�� �ಂ� ಇದದ್ ದೃ�ಟ್�ೂೕನಗಳನುನ್ �ಡ�ೕಕು ಮತುತ್ ಈಗಲೂ
ಆತನನುನ್ ��ೂೕ�ಸುವ ಮ�ಾ�ಾಜಕನ ದೃ�ಟ್�ೂೕನಗಳನುನ್ ��ಾಕ�ಸ�ೕಕು. ಅವರು
�ಾ� �ಾ�ದುದ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ ಮತುತ್ �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಬ�ೂೕಣದ
�ಷಯದ�ಲ್ದದ್ ಪ��ಾ� ಎಷುಟ್ ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ತುತ್ ಎಂದು ಸೂ�ಸುತತ್�. 8
6:8 “ಬ�ಸಲು”–ಆ�ಕ್ �ಾಡಲಪ್ಟಟ್ ವಯ್�ತ್ ಬಹು�ೕಗ�ೕ ತನ�ರುವ ಇತ�
ವರಗಳನುನ್ ಗುರು���ೂಂಡನು. �ಾ�ಾರಣ�ಾದ �ಲಸಗಳ�ಲ್ ನಂ�ಗಸತ್�ಾ�ರುವ
ವಯ್�ತ್ಯನುನ್ �ೕವರು ಅ�ೕಘ�ಾದ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಉಪ�ೕ���ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಮತುತ್
�ೕವ�ಾತಮ್ಭ�ತ�ಾ�ರುವ ವಯ್�ತ್ಯ ಅಂ�ಮ �ೕ� ಏ�ಾ�ರುವದು ಎಂಬದನುನ್ �ೕಳಲು
ಆಗುವ�ಲಲ್. 9
6:9 ಇವರು �ಹೂದಯ್�ಾ�ದುದ್, ಒ�ಮ್ ಅನಯ್�ಾಗಗಳ�ಲ್ �ೕ�ಸುವವ�ಾ�ದದ್ರು.

“���ೕರ್ನರು”– ಎಂದು �ೕಳುವದ�ಕ್ಂತ ಸವ್ತಂತರ್ರು ಎಂದು �ೕಳುವದು ಉತತ್ಮ
�ಾ�ಾಂತರ�ಾ��. ಇದರ �ರ್ೕಕ್ ಪದದ ಅಥರ್ �ಾಸತವ್�ಂದ �ಡುಗ��ಾ�ರುವ ಜನರು.
“���ೕರ್ನ” ಎಂಬ ಪದದ ಸಹಜ�ಾದ ಅಥರ್ �ೖಂ�ಕ ಅ�ೖ�ಕ� ಮತುತ್
�ರ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ದುದ್ �ಾವ��ೕ ಸಂಯಮ ಇಲಲ್� ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವವ�ಾ��ಾದ್�.
�ಾದಗಳ�ಲ್ �ೂೕತು�ೂೕದ� ಸಹಜ�ಾ� ದುಷಟ್ರು ಉಪ�ೕ�ಸುವ ತಂತರ್ಗಳನುನ್
ಇವರು ಉಪ�ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ರು (ಮ�ಾತ್ಯ 26:59; �ೕ�ಾನ 8:48,59). 12
6:12 “��ೕಸ�”– ��ಯರು – ಮ�ಾತ್ಯ 5:22. 14
6:14 ಮ�ಾತ್ಯ 26:61 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 15
6:15 �ತ್�ನನು ಅ�ಾಯಕನು, ಯ�ಾಥರ್ನು ಮತುತ್ ಶ�ತ್ಯುಳಳ್ವನು ಎಂಬದು
ಅವ�ಲಲ್�ಗೂ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ���ತುತ್. ಆದ� ಸತಯ್ವನುನ್ �ವ್ೕ�ಸುವವ�ಾದ ಇವರು
�ೕ�ಾದರೂ ಅವ�ಂದ ����ೂಳುಳ್ವದರ ಬ�ಗ್ �ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ರು. ಆ� 16:7 ರ�ಲ್
�ೕವದೂತರ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��.
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7:1 ಮುಂಬರುವ ಸಂ�ಾಷ�ಯ�ಲ್ �ತ್�ನನು �ೕರ�ಾ� ಅವರ ಆ�ೂೕಪಗಳ ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾಡುವ�ಲಲ್. ಬದ�ಾ� ಅವನು ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ ಚ��ರ್ಯನುನ್ ಮೂಲ�ತೃ�ಾದ
ಅಬರ್�ಾಮನ �ಷಯಗ�ಂದ �ಾರ್ರಂ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ೕ�� ��ಚ್ನ
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಯನುನ್ �ೕ��ಾದ್�, �ೕವರು ಅವನ ಮೂಲಕ�ಾ� ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್
�ೂಟಟ್ನು. �ೕವರು, �ೕ�, ಧಮರ್�ಾಸ� ಮತುತ್ �ೕ�ಾಲಯದ �ಷಯ�ಾ� ಅವನ
�ೕ� �ಾ�ದ ಆ�ೂೕಪಗ�� ಅವನು �ೕ� ಉತತ್��ದನು (6:11,13,14) – ತನನ್
�ೂೕಧ�ಯು ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ �ೕ� ಆ�ಾರ�ಾ�� ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು
�ೂೕ��ದನು. ಎಲಲ್ದ�ೂಂ�� ಅವನು ಒಂದು ದೃ�ಟ್�ೂೕನವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ನು – ಆ
ಜ�ಾಂಗವ� �ೕವರು �ೕ��ದ �ಾಯಕ�� �ಾ�ಾಗಲೂ �ರುದಧ್�ಾ�ತುತ್ ಮತುತ್ ಅವರ
ಎದುರು�ೕಳುವ ಸವ್�ಾವವ� ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ಾ�ಸುವದರ�ಲ್
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ವಯ್ಕತ್�ಾ�ತು ಎಂದು �ೂೕ�ಸುವದು ಅವನ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾ�ತುತ್. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್�� ಮರಣ ದಂಡ�ಯನುನ್ ���ದ �ಹೂದಯ್ರ �ಾ�ರ್ಕ ಸ�ಯ ಮುಂ� ಈ
�ೕ��ಾ� �ಾತ�ಾಡಲು �ತ್�ನನು �ೖಯರ್ �ಾ�ದನು. ಅವನ �ೖಯರ್ದ ಬ��ನ
�ವರ�ಯನುನ್6:5 ರ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹುದು. 2
7:2 “�ೕವರ ಮ��”– �ೕತರ್� 29:3 ರ�ಲ್ ಇದನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು.
ಅಬರ್�ಾಮನ ಕ�ಯು ಆ��ಾಂಡ 11-25 ಅ�ಾಯ್ಯಗಳ�ಲ್ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್�. 5

- 7:5 ಆ� 12:7; 15:2-6; 17:8. 6-7
- 7:6-7 ಆ� 15:13-16. 8
- 7:8 ಆ� 17:9-14; 21:1-5; 25:26; 35:23-26.
“ಮೂಲ�ತೃಗಳು”– �ಾ�ೂೕಬನ ಮಕಕ್ಳು, ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ ಹ�ನ್�ಡು ಕುಲಗಳ
ಪ�ವರ್ಜರು. 9
- 7:9 ಆ� 37:4,11,28. 10
- 7:10 ಆ� 41:39-43. 11-12
- 7:11-12 ಆ� 41:53—42:3. 13
- 7:13 ಆ� 43:15; 45:1-2,16. 14
7:14 ಆ� 46:26
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ಾ�ೂೕಬನ ಮಕಕ್ಳ
�ಂಡ�ಯರನುನ್ �ೂರತುಪ��, �ಾ�ಾನ್ �ೕಶದ�ಲ್ದದ್ �ಾ�ೂೕಬನ ಕುಟುಂಬದವರ
ಸಂ�ಯ್ ಅರವ�ಾತ್ರು ಎಂದು �ೕಳ�ಾ��. �ಾ�ಾನ್ �ೕಶದ�ಲ್�ೕ ಇನೂನ್ �ೕ�ಸು�ತ್ದದ್
�ಾ�ೂೕಬನ ಮಕಕ್ಳ ಒಂಭತುತ್ ಜನ �ಂಡ�ಯರನುನ್ ��ಕ್�ದ� ಸಂ�ಯ್
ಎಪಪ್�ತ್ೖ�ಾಗುತತ್�. (�ಹೂದನ �ಂಡ� ಮೃತಪ�ಟ್ದದ್ಳು – ಆ� 38:12, ಮತುತ್,
ಸಂಪರ್�ಾಯದ ಪರ್�ಾರ, ���ೕನನ �ಂಡ�ಯೂ ಮೃತಪ�ಟ್ದದ್ಳು). 15
- 7:15 ಆ� 46:5-7. 16
- 7:16 ಆ� 23:14-18. 17-19
- 7:17-19 ��ೕ 1:6-14. 20-22
- 7:20-22 ��ೕ 2:1-10. 23-29
- 7:23-29 ��ೕ 2:11-15,21,22; 18:3. 25
7:25 �ತ್�ನನು ಈ �ಯ್ೕಯ�ಕ್ �ಾರ್ಮುಖಯ್� �ೂಡಲು ಈಗ �ಾರ್ರಂ��ದನು –
ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜನರು ತಮಮ್ ಚ��ರ್ಯ�ಲ್ ಪರ್ಕಟಪ��ರುವ�ೕ�ಂದ� ಅವರು �ೕವರ
�ೕಜ�ಗಳ �ಷಯದ�ಲ್ �ಾ�ಾಗಲೂ ಮುಗಧ್�ಾ�ದದ್ರು ಮತುತ್ �ೕವರು ಅವ��ಾ�
�ೕ��ದ �ಾಯಕರನುನ್ �ರಸಕ್��ದರು. 30-34
- 7:30-34 ��ೕ 3:1-10. 35
7:35 ಈ �ೕವದೂತನ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ ಆ� 16:7; ��ೕ 3:2 ರ�ಲ್ �ೂೕ��. 36
7:36 ಈ �ಾಕಯ್ವ� ��ೕಚನ�ಾಂಡ 7 �ೕ ಅ�ಾಯ್ಯ�ಂದ 17 �ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ
�ಷಯಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಅರಣಯ್�ಾಂಡ 14 �ಂದ 21 �ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ ತನಕ �ಲವ�
�ಾಗಗಳನುನ್ ��ಸುತತ್�. 37
7:37 ಧ�ೕರ್ 18:15 – ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ ಈ ಪರ್�ಾ��ಾ��ಾದ್�. 38

7:38 �ೕ�� �ರುದಧ್�ಾ� �ಾತ�ಾಡ�ಲಲ್ (6:11) ಬದ�ಾ� �ತ್�ನನು ಅವನನುನ್
�ೌರ��ದನು. ಮತುತ್ ಅವನು ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ “�ೕವಕರ�ಾದ �ೕ��ೕ�ತ್” ಎಂದು
ಕ�ದನು – �ೕ�ಾನ 6:63; �ಾಜಕ 18:5 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 39
7:39 ವಚನ 1,25 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರು �ೕ��ಂ��
ನ�ದು�ೂಂಡ �ಾ��ೕ, �ೕ�ಯು ಮುಂ�ಾ� ���ದ ಪರ್�ಾ��ಂ�ಗೂ
ನ�ದು�ೂಂಡದದ್ನುನ್ �ತ್�ನನು �ೂೕ�ಸುವನು (ವ 37). ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜನರು ಐಗುಪತ್
�ೕಶ�ಂದ �ೂರ� ಬಂದ�ಾದರೂ ಅವರ ಆ�ೂೕಚ�ಗಳು ಮತುತ್ ಬಯ�ಗಳು ಇನೂನ್
ಅ�ಲ್�ೕ ಇದದ್ವ� (��ೕ 16:1-3; ಸಂ�ಾಯ್ 14:1-4). 40-41
- 7:40-41 ��ೕ 32:1-6. 42-43
7:42-43 ಇ�ರ್ಯದ�ಲ್ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವ ಆ�ೕಸ 5:25-27 ವಚನಗಳ �ರ್ೕಕ್
�ಾ�ಾಂತರವನುನ್ �ತ್�ನನು ಸೂ�ಸು�ತ್�ಾದ್�, ಆದ� �ಖರ�ಾದ �ೕ��ಯನುನ್
���ಲಲ್. ಅವನ ಉ�ದ್ೕಶ�ೕ�ಂದ� �ೕವರು ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರನುನ್ ಸುಳುಳ್ ಆ�ಾಧ��
ಒ�ಪ್ಸಲು �ಾರಣ ಅವರ ಅ��ೕಯ� ಮತುತ್ ಎದುರು�ೕಳು�� ಎಂಬದನುನ್ ಸರಳ�ಾ�
�ೂೕ�ಸುವ�ಾ��. ನಕಷ್ತರ್ಗಳ ಆ�ಾಧ�ಯ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ಾ� ಧ�ೕರ್ 4:19;
17:3-5; ���ಕ್ೕಲ 8:16-18; ಆ� 1:14-18 �ೂೕ��. 44
- 7:44 ��ೕ 25:1-9. 45
7:45 ��ೂೕ 3; 18:1; 1 ಸಮು 2:22; 2 ಸಮು 6:17. 46
7:46 2 ಸಮು 7:1-5. “�ಾ�ೂೕಬನ �ೕವರು” ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ �ಾ� �ೕತರ್�
146:5 �ೂೕ��. 47
- 7:47 1 ಅರಸು 6. 48-50
7:48-50 �ಹೂದಯ್ರು �ರೂಸ�ೕ�ನ �ೕ�ಾಲಯ�ಕ್ ��ಚ್ನ �ಾರ್ಮುಖಯ್�
�ೂಡು�ತ್ದದ್ರು. ಅವರು �ತ್�ನ�� �ರುದಧ್�ಾ� �ಾ�ದ ಆ�ೂೕಪಗಳ�ಲ್ �ೕ�ಾಲಯ�ಕ್
�ರುದಧ್�ಾ� �ಾತ�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬದೂ ಒಂ�ಾ�ತುತ್ (6:13-14). ಪ��ಾ�ಯ ಪರ್�ಾರ,
ಅವನು �ಾತ�ಾಡು�ತ್ದದ್ �ೕ� ಸೂ�ಸುವ�ೕ�ಂದ� �ೕ�ಾಲಯವ� �ಾರ್ಮುಖಯ್ವಲಲ್
ಬದ�ಾ� ಅದರ�ಲ್ರುವ �ೕವರ �ಾಮ ಮತುತ್ ಪ�ಶುದಧ್� �ಾಗೂ ��ೕಯ�ಯ �ೕ�ತ
ಆ�ಾರ �ಾಗೂ ಸಂಪರ್�ಾಯಗ��ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�� (��ಾಯ 1:12-20 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��). ಅವನ ಆ�ೂೕಚ�ಗಳು ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ �ೕ� ಆ�ಾರ�ಾ��
ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ�ಸಲು ಅವನು ��ಾಯ 66:1-2 �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ ಉಪ�ೕ���ಾದ್�. ಆ
�ಾಕಯ್ಗಳು ಈ ಪದಗ�ೂಂ�� ಮು�ಾತ್ಯ�ೂಳುಳ್ತತ್� “�ಾನು ಕ�ಾ�ಸುವವನು
ಎಂಥವ�ಂದ� �ೕನನೂ ಮನಮು�ದವನೂ ನನನ್ �ಾ�� ಭಯಪಡುವವನೂ

ಆ�ರುವವ�ೕ.” �ತ್�ನನು ಈ ಪದಗಳನುನ್ �ೕ�ಲಲ್, ಆದ� ಬಹುಶಃ ಇವ�ಗಳು ಅವನ
ಮನ�ಸ್ನ�ಲ್�ದ್ರಬಹುದು. ಆ ಪದಗಳ�ಲ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ�ರುವ ವಯ್�ತ್ ಮತುತ್
ತ�ನ್ದು�ನ�ಲ್ದದ್ �ಹೂದಯ್ �ಾಯಕರ ನಡು� ಆತ�� �ೂಡಡ್ ವಯ್�ಾಯ್ಸ
�ಾ�ಸ�ಲಲ್�ೕ? ಇದು (ಮತುತ್ �ೕವ�ಾತಮ್ನು ಅವನ ಹೃದಯದ�ಲ್ �ೂಟಟ್ �ರ್ೕರ�)
ಮುಂ�ನ �ಾಕಯ್ದ�ಲ್ ಕೂಡ�ೕ ಅವರ �ೕ� ��ಯುವಂ� �ಾ�ರಬಹುದು. 51
7:51 ಪ��ಾಮಗಳು ಏ�ೕ ಎದು�ಾದರೂ �ಂ�ಸ� �ತ್�ನನು ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
�ಾ� ಸತಯ್ವನುನ್ �ಾತ�ಾಡಲು ಮುಂ�ಾದನು. ಚಂ�ಗ�ೕ ಎಂದ� �ಂಡರು ಮತುತ್
ಎದುರು�ೕಳುವವ�ಾ��ಾದ್�.
“ಹೃದಯ ಮತುತ್ ��ಗಳ�ಲ್ ಸುನನ್��ಲಲ್ದವ�ಾ�ದದ್ರು”– �ಾಜಕ 26:41;
ಧ�ೕರ್ 10:16; �� 4:4 �ೂೕ��. ಅವರ ಹೃದಯಗಳು ನೂತ�ಾ�ರ�ಲಲ್, ಆದದ್�ಂದ
�ೕವರ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ �ೕಳಲು ಮತುತ್ ಅವ�ಗ�� ��ೕಯ�ಾಗಲು ಅವ�ಂದ ಆಗು�ತ್ರ�ಲಲ್
(�� 6:10; ಮ�ಾತ್ಯ 13:14-15). ಅವರು ಅವರ �ತೃಗಳಂ��ೕ (ಪ��ರ್ಕರಂ��ೕ)
ಇ�ಾದ್� ಎಂದು �ೕಳುವದು ಅವರನುನ್ ಕಟು�ಾ� �ೕ�ಸುವ�ಾ�� (ವ 39-43; ಮ�ಾತ್ಯ
23:32). �ೕವರ ಆತಮ್ನನುನ್ ತ�ಯುವ ಆ�ೂೕಪ ಅವರ �ೕ� �ಾಡ�ಾ�ರುವದು
�ೕತರ್� 106:33 �ಾಕಯ್ವನುನ್ �ನ�ಸುತತ್�. ಇದು �ಾ�ಾಗಲೂ ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ �ೂಡಡ್
�ಾಪ�ಾ�ತುತ್ ಮತುತ್ ಈ �ಹೂದಯ್ �ಾಯಕ�� ಇದು �ೂ�ತ್ತುತ್ – ಆದ� ಅವರು ಈ
ಸತಯ್ವನುನ್ ತಮ� ಅಳವ���ೂಳಳ್ಲು ಬಯಸ�ಲಲ್. 52
7:52 ಮ�ಾತ್ಯ 23:33-39.
�ೕ�ವಂತನು ಎಂಬ�ಾ� �ೕ�ರುವದು �ೕಸು
�ರ್ಸತ್�ಾ��ಾದ್� (3:14). 53
7:53 ಅವನು ಧಮರ್�ಾಸ��ಕ್ �ರುದಧ್�ಾ� �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್� ಎಂಬ ಆ�ೂೕಪವನುನ್
ಅವರು ಅವನ �ೕ� �ೂ��ದರು (6:13), ಆದ�, �ಾವ� ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್
�ೌರ�ಸು�ತ್ೕ� ಎಂದು �ೕಳು�ಾತ್, ಅದನುನ್ ಮ�ತ್ಮ�ತ್ ಉಲಲ್ಂಘ� �ಾಡು�ತ್ದದ್ರು,
ತಮಮ್ �ಾಲ�ಳ� �ಾ� ತು�ಯುವ �ಾ� ಧಮರ್�ಾಸ�ದ �ಷಯದ�ಲ್
ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ತ್ದದ್ರು (ಮ�ಾತ್ಯ 23:1-3; 15:3-9; �ೂೕ�ಾ 2:17-24). 54
7:54 ಆತನು ಅವ�� ಇನೂನ್ ಅ�ೕಕ �ಷಯಗಳನುನ್ �ೕಳಲು ಬಯ�ದನು ಆದ�
ಅವ�ಗಳನುನ್ �ೕ���ೂಳಳ್ಲು ಅವರು �ಾಯ�ಲಲ್. 5:33; �ೕತರ್� 35:16; �ೕ�ಾನ
3:20 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೕವರ �ೕವಕ�� �ರುದಧ್�ಾ� ಹಲುಲ್
ಕ�ಯುವವರು ಒಂದು�ನ �ೕ�ೂಂದು �ಾರಣ�ಾಕ್� ಅವರನುನ್ ಕ�ಯುವರು (ಮ�ಾತ್ಯ
8:12; 13:42). 55
7:55 �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಪ�ಪ�ಣರ್�ಯು �ತ್�ನನನುನ್ �ದ���ಲಲ್ದ �ೕವರ

ಮನುಷಯ್ನ�ಾನ್� �ಾ�ತು ಮತುತ್ ಅವನು ಆ �ೕ��ಾ� �ಾತ�ಾಡಲು ಶ�ತ್ಯನುನ್
�ೕ�ತು (6:5,8,10). ಅವನು �ಂ� ಮತುತ್ ಮರಣವನುನ್ ಎದು�ಸುವ ಸಮಯದ�ಲ್
�ೕವರು ಅವ�� ��ೕಷ�ಾದ ದಶರ್ನವನುನ್ �ೂಟಟ್ನು. 56
7:56 “�ೂೕ��”– �ಾನು �ೂೕಡು�ತ್ರುವದು ಇತರ�ಗೂ �ಾ�ಸು�ತ್� ಎಂಬ�ಾ�
ಅವ�� ಅ�ನ್�ರಬಹು�ೕ (�ಾಕಂದ� ಅವನು �ೂೕಡುವದು �ಾಸತ್ವ�ಾ�ತುತ್)?
ಪರ�ೂೕಕವ� ಬಹಳ ಹ�ತ್ರದ�ಲ್�ೕ ಇರುವ �ಾ� ಅ�ನ್ಸುತತ್� ಆದದ್�ಂದ ಒಂದು�ೕ�
�ೕವರು ಏ�ಾದರೂ �ಾಮಥಯ್ರ್ �ೂಟಟ್� �ಾನವರು �ೕರ�ಾ��ೕ ಅದನುನ್
�ೂೕಡಬಹುದು (1:9).
“ಮನುಷಯ್ ಕು�ಾರನು”– ಮ�ಾತ್ಯ 8:20. �ತ್�ನನ �ಾತುಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಇ�ೕ
��ೕಸ�ಯ ಮುಂ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕ�ದ �ಾತುಗಳನುನ್ �ೂೕ�� �ೂೕ��
(ಮ�ಾತ್ಯ 26:64). 57
7:57 ಕ��ರುವ, �ಾ�ರ್ಕ ಜನರು ಅ�ಾವಶಯ್ಕ�ಾದ ಸತಯ್ವನುನ್ �ೕಳು�ಾಗ
ಉ�ದವ��ಂತ
�ಚುಚ್ ಕೂರ್ರ�ಾಗ, ಅಕರ್ಮ�ಾ�
ಮತುತ್ ಅ�ಾಯ್ಯ�ಾ�
ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. �ೕಸುವನುನ್ �ವ್ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ ಇವ�� ಆತನನುನ್ ಸುತ್�ಸುವ
�ಾತುಗಳನುನ್ �ೕ���ೂಳಳ್ಲು ಆಗ�ಲಲ್ (�ೕ�ಾನ 15:18-25). ಆದದ್�ಂದ ಅವರು
�ೕ���ೂಳಳ್�ೕ�ಾ�ದದ್ ಮತುತ್ ನಂಬ�ೕ�ಾ�ದದ್ �ಷಯವ�ನ್ೕ ಅವನು ��ಾಕ��ದರು. 58
7:58 �ೂೕಮನ್ ಆ�ವ್�ಯ ಅ�ಯ�ಲ್ �ಾ�ಗೂ ಮರಣ ದಂಡ� ��ಸುವ ಹಕುಕ್
ಅವ�� ಇರ�ಲಲ್ (�ೕ�ಾನ 18:31), ಆದ� ತಮಮ್ ಉಗರ್�ಯ ��ತತ್ ಅವರು ಅದನುನ್
�ಲರ್��ದರು. �ತ್�ನನು �ೕವದೂಷಕನು ಆದದ್�ಂದ ಅವನನುನ್ �ೂಲುಲ್ವದು ತಮಮ್
ಕತರ್ವಯ್ ಎಂಬ�ಾ� ಅವರು ಅಂದು�ೂಂಡರು (ಅಥ�ಾ ಅಂದು�ೂಳುಳ್ವ �ೕಚ�
�ಾ�ದರು) (�ೕ�ಾನ 16:2; �ಾಜಕ 24:13-16). “�ಾ�ಗಳು” ಎಂದ� ಅವನ
�ಾತುಗಳನುನ್ �ೕ���ೂಂಡವರು ಮತುತ್ ಅವನ �ೕ� ಆ�ೂೕಪ �ಾ�ದವರು. ಇ�ಲ್
�ಾವ� �ೌಲನನುನ್ ಅವರ ��ರದ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹುದು, ಆದ� �ಾನು �ವ್ೕ�ಸು�ತ್ದದ್
ಸತಯ್ವ�ನ್ೕ �ಾರುವ �ಾ�ಾರ್ಡು ಕೂಡ�ೕ ಅವನ�ಲ್ �ಾ���ೂಂ�ತು. 59
7:59 ಲೂಕ 23:46. ಅವನು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೖ�ೕಕ�ಯನುನ್ ನಂ�ದನು.
�ೕವ�ೕ ಅವನ ಅತಮ್ವನುನ್ �ವ್ೕಕ���ೂಳುಳ್ವವ�ಾ��ಾದ್� �ೂರತು �ೕ� �ಾರೂ
ಅಲಲ್ (�ೕತರ್� 31:5; ಪರ್ಸಂ� 12:7). 60
7:60 ಲೂಕ 23:34.
ಅವ�ೂಳ�ದದ್ �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಪ�ಪ�ಣರ್�ಯು ಈ
�ಷಯದ�ಲ್ಯೂ ಅವನನುನ್ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಾನ್� �ಾ�ತು. ಮ�ಾತ್ಯ
5:43-48 ರ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಕ��ರುವ �ರ್ೕ�ಯ ಧಮರ್ವನುನ್ ಆತನು �ರ�ೕ��ದನು.

ಅತಯ್ಂತ ಕ�� ಸಮಯದ�ಲ್ �ತ್�ನನು ಅ�ೕಕ �ಧಗಳ�ಲ್ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನಂ�ಾದನು ಎಂಬದು ನ�ಮ್ಲಲ್�ಗೂ ��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹ�ಾಯಕ �ಷಯ�ಾ��. 2 �ೂ�ಂಥ
3:18 ರ ಸತಯ್�ಕ್ ಅವನು ಅ�ೕಘ�ಾದ �ಾದ��ಾ��ಾದ್�. “��ದ್ಯನುನ್”
ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ �ಲ���ಮ್ ಮರಣ�ಕ್ �ೂೕ�ಸ�ಾ�� – �ೕಹವ� ��ದ್ �ಾಡುತತ್�,
ಆತಮ್ವ� �ೕವರ ಬ�� �ೂೕಗುತತ್� (�ೕ�ಾನ 11:11,14; 1 �ೂ�ಂಥ 15:51; 1 �ಸ
4:14).

81
8:1 �ಹೂದಯ್ �ಾಯಕರು ಗ�ಾ��ೕಲನ ಸಲ�ಯನುನ್ ��ೂೕ��ದರು (5:38-39)
ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ ಹಬಬ್ದಂ� ಒ�ಾತ್ಯ�ಂದ �ಾತರ್�ೕ ��ಲ್ಸಲು �ಾಧಯ್
ಎಂಬ�ಾ� �ೕ�ಾರ್��ದರು. �ೌಲನು, ಗ�ಾ��ೕಲನ ��ಾಯ್�ರ್�ಾ�ದದ್�ಂದ (22:3),
ಇ�ಾದ ನಂತರ �ಾ���ೂಳುಳ್ವ �ಂ�ಯ ಪರ್ಮುಖ �ಾಧನ�ಾ�ದದ್ನು (ವ 3; 9:1-2).
�ತ್�ನನ ಮರಣ�ಕ್ �ೌಲನು “ಸಮಮ್�” ಸೂ��ದದ್ರ ಅಥರ್ ಅವನು �ಹೂದಯ್ರ
��ೕಸ�ಯ ಸದಸಯ್ನು ಎಂಬ ಅಥರ್ವಲಲ್. ಅವನು ತನನ್ ಹೃದಯದ�ಲ್ ಅದನುನ್
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ಂಬ�ಸುವವ�ಾ�ದದ್ನು ಎಂಬದ�ಕ್ಂತ ��ಚ್ನ ಸಂಗ� ಇದರ�ಲ್ ಏನೂ
ಇಲಲ್. ಅ��ಸತ್ಲರು �ರೂಸ�ೕ�ನ�ಲ್�ೕ ಉ�ದರು ಎಂಬದು ಆಸ�ತ್ಕರ�ಾದ
ಸಂಗ��ಾ��. ಆದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೖ�ಗಳು, ಆತನ ಕು�ಮ�ಗಳನುನ್ �ಾಳು�ಾಡಲು
ತು��ಾಲ�ಲ್ �ಂ�ದದ್�ಾದರೂ, ಅವ��ಾ� ಆತನು �ೕ��ದದ್ ಕುರುಬರ �ೕ� �ೕಳಲು
�ದರು�ತ್ದದ್ರು. 3
8:3 “ಮ�ಮ�ಗ�� �ೂಕುಕ್”– 20:20-21 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 4
8:4 ಕಷಟ್ಗ�ಂಬ �ರು�ಾ� ಸ��ಳ� �ಾ���ೂಂ�ರುವ �ಂ�ಯನುನ್ ಆ���ಡುತತ್�
ಎಂಬ�ಾ� �ಾಯಕರು ಅಂದು�ೂಂಡ�ೕ? �ಾ�ಾಗ�ಲಲ್, ಬದ�ಾ� ಅದು ��ಗಳನುನ್
ಚದು��ತು ಮತುತ್ ಆ ��ಗಳು �ೕಶದ ಅ�ೕಕ �ಾಗಗಳ� �ಳಗ�ಾರಂ��ದವ�. �ಂ�ಗಳು
�ರ್ಸತ್ನ �ಾ�ಗಳನುನ್ ��ಲ್ಸ�ಾರವ� ಬದ�ಾ� ಸು�ಾ�ರ್ ಹರಡಲು ಸಹಕ�ಸುತತ್�
ಎಂಬದನುನ್ �ಾವ� ಸ�ಯ ಚ��ರ್ಯ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹುದು. ಸಂ�ೂೕಷ�ಾ� �ಂ�ಯನುನ್
ಸ���ೂಂಡದುದ್ ��ಾವ್�ಗಳ ಯ�ಾಥರ್�ಯನುನ್, ಅವರ ನಂ��ಯ �ಾಸತ್ವ �ಾಗೂ
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ �ೕ�ತವನುನ್ ಪರ್ಕಟಪ�ಸುತತ್� (5:40-42). 5
8:5 ಈ ��ಪಫ್ನು ಅ��ಸತ್ಲ�ಾದ ��ಫನಲಲ್ ಬದ�ಾ� “ಊಟ ಬ�ಸಲು” (6:1-6)
�ತ್�ನನ ಸಂಗಡ ಆ�ಸಲಪ್ಟಟ್ ��ಪಫ್�ಾ��ಾದ್�. 6:8 ರ�ಲ್ �ತ್�ನನ ಬ�ಗ್
�ೂಡ�ಾ�ರುವ �ೂೕಟ್ ಇವ�ಗೂ ಅನವ್ಯ�ಾಗುತತ್�. ಸ�ಾಯರ್ದ ಕು�ತು �ೂೕಟ್ಸ್

ಮ�ಾತ್ಯ 10:5; �ೕ�ಾನ 4:4; 2 ಅರಸು 17:24 �ೂೕ��. ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಸ�ಾಯರ್�ಕ್ �ೂೕದದ್�ಂದ ಇದ�ಾಕ್� ಸ�ಾಯರ್ದವರನುನ್ �ದಧ್ಪ��ದದ್ನು
(�ೕ�ಾನ 4:4-42). ಸು�ಾ�ರ್ ಪರ್ಚುರ�ೂಳುಳ್ವ�ಲ್ ಇದು �ೂಡಡ್ ಹಂತ�ಾ�� –
(ನಮ� ���ರುವ ಪರ್�ಾರ) ಇ�ೕ �ದಲ�ಯ ಸಲ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಷಯ್ರು �ಹೂದಯ್
ಸಮು�ಾಯವನುನ್ �ಟುಟ್ �ೂರ�ನವ�� ಸು�ಾ�ರ್ �ಾ�ದರು.ಈ �ೕ��ಾ� ಅ�� 1:8
�ರ�ೕ��ದರು. 6
8:6 “ಸೂಚಕ�ಾಯರ್ಗಳ”–ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ �ಾ� �ೕ�ಾನ 2:11 �ೂೕ��.
�ೕವರು ಬಯ�ದ ಫ��ಾಂಶ ಅವ�� ಸ�ಾಯರ್ದ�ಲ್ �ೂ��ತು – ಸು�ಾ�ರ್
�ಾರು�ಾಗ ಜನರು ಅದನುನ್ ಆಸ�ತ್�ಂದ �ೕಳುವಂ� �ಾಡುವ�ಲ್ ಅವರು
ಸಫಲ�ಾ�ದದ್ರು. 7
8:7 ಅಶುದಧ್ ಆತಮ್ಗಳ ಕು�ತು ��ಯಲು ಮ�ಾತ್ಯ 4:24 �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. 9-11
8:9-11 �ೕ�ೕನನು ಬಹು�ೕಕ �ಾರತದ�ಲ್ ಸವ್�ೂೕ�ತ �ೕವ�ಾನವ�ಂದು
�ೕ��ೂಳುಳ್�ತ್ರುವವ�� ಸ�ಾನ�ಾ�ದದ್ನು. ಮುಂ�ನ �ಷಯಗಳ ಬ�ಗ್ ಆ�ೂೕ���.
ಅವನು �ಾಯ ತಂತರ್ಗಳನುನ್ ನ�ಸು�ತ್ದದ್ನು ಮತುತ್ ಆಶಚ್ಯರ್�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಗೂ
ಅದುಭ್ತ�ಾಯರ್ಗಳನುನ್
�ಾಡು�ತ್ದದ್ನು
(ಅಥ�ಾ
�ಾಡುವ
�ಾ�
�ೂೕಪರ್���ೂಳುಳ್�ತ್ದದ್ನು) (ಮ�ಾತ್ಯ 24:24; ��ೕ 7:22; 8:7 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��). ಅವನು ತನನ್ನುನ್ ಪರ್�ದಧ್�ಂಬ�ಾ� �ೂೕಪರ್���ೂಳುಳ್�ತ್ದದ್ನು. �ೕವ��
ಸಲಲ್�ೕ�ಾ�ರುವ
�ೌರವವನುನ್
�ಾ�ೕ
�ವ್ೕಕ���ೂಳುಳ್�ತ್ದದ್ನು.
ಉನನ್ತ
�ಾಥ್ನದ�ಲ್ರುವವರನೂನ್ �ೕ� ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ ಮನುಷಯ್ರ �ೕ� ಪರ್�ಾವ
�ೕರು�ತ್ದದ್ನು �ಾಗೂ ಅಚಚ್�ಪ�ಸು�ತ್ದದ್ನು. ಇವನ �ಾಗೂ ��ಪಫ್ನ ನಡು� �ೂಡಡ್
ವಯ್�ಾಯ್ಸಗ�ದದ್ವ�. ಇವನು ತನನ್ನುನ್ ಪರ್ಚುರಪ���ೂಳುಳ್�ತ್ದದ್ನು, ��ಪಪ್ನು
�ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಪರ್ಚುರಪ�ಸು�ತ್ದದ್ನು (ವ 3,12). ಇವನು ತನನ್ ಆ�ೂೕಚ�ಗಳನುನ್
�ೂೕ�ಸು�ತ್ದದ್ನು, ��ಪಫ್ನು �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ �ೂೕ�ಸು�ತ್ದದ್ನು (ವ 14). ಅವನು
“ಪರ್�ದಧ್�ಾಗಲು” ಬಯ�ದನು. ��ಪಪ್ನು ತನ� �ಾವ��ೕ ಪರ್��ಧ್ಯನುನ್
ಬಯಸ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ರ್ಸತ್ನು ಪರ್�ದಧ್�ಾಗ�ೕ�ಂದು ಬಯ�ದನು (ಮ�ಾತ್ಯ
20:25-28; �� 45:5). ಮ�ೂತ್ಂದು ವಯ್�ಾಯ್ಸ�ೕ�ಂದ� ��ಪಪ್ನು �ಾ�ದ
�ಾಯರ್ಗಳು �ಜ�ಾದ ಅದುಭ್ತಗ�ಾ�ರ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ೕವಲ �ಾಯ�ಾರನ
ತಂತರ್ಗ�ಾ�ದದ್ವ�
ಮತುತ್
�ಸಸ್ಂ�ೕಹ�ಾ�
ಇತರರನುನ್
�ರಗು�ೂ�ಸುವ
ಉ�ದ್ೕಶವ�ಳಳ್ವ�ಗ�ಾ�ದದ್ವ�. ��ಪಫ್ನು �ಜ�ಾದ ಅದುಭ್ತ�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾ�ದನು
ಅವ� �ೕವರ ಶ�ತ್ಯನುನ್ ಪರ್ದ�ರ್ಸುವವ�ಗ�ಾ�ದದ್ವ� ಮತುತ್ ಅ�ಾ�ೂೕಗಯ್ದ�ಲ್ರುವವರು

�ಾಗೂ ��ಾ�ಯ�ಲ್ರುವವ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಉ�ದ್ೕಶವ�ಳಳ್ವ�ಗ�ಾ�ದದ್ವ� (ವ 7).
�ೕ�ೕನ��ೕ ಈ ವಯ್�ಾಯ್ಸಗಳು ��ಯು�ತ್ದದ್ವ� (ವ 13). 12
8:12 “ಅವರು ��ಪಫ್ನನುನ್ ನಂ�ದರು” ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳ�ಾ���ೕ �ೂರತು
“�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ���ಟಟ್ರು” –ಎಂದು �ೕಳ�ಾಗ�ರುವದನುನ್ ಗಮ���. ��ಪಫ್ನು
�ೕವರ ಮನುಷಯ್�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಸತಯ್ವನುನ್ �ೂೕ�ಸು�ಾತ್� ಎಂದು ಅವರು ನಂ�ದರು
�ಾಗೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಂ�ಾಲಕರನುನ್ �ೕ��ೂಳಳ್ಲು ಬಯ�ದರು. ಆ ಸಮಯದ�ಲ್
ಅವರು ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ೕವವ�ಳಳ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಟಟ್�ೂೕ ಎಂಬದನುನ್
ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�
ಪರ್ಕಟಪ�ಸ�ಾ�ಲಲ್.
ಆದ�
ಅವ�ನೂನ್
ಪ��ಾರ್ತಮ್ನನುನ್
�ವ್ೕಕ���ೂಂ�ರ�ಲಲ್ ಎಂಬದು �ಾತರ್ ನಮ� �ೂತುತ್ (ವ 16). 13
8:13 �ೕ�ೕನನು ಸಹ “�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್” ನಂ���ಟಟ್ನು ಎಂಬ�ಾ�
�ೕಳ�ಾ�ಲಲ್. 20-23 ವಚನಗಳನುನ್ ಓ�ದ� ಅವನು ನಂ���ಡ�ಲಲ್ ಎಂಬದು
ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ��ಯುತತ್�. ��ಪಫ್ನು ಪರ್ದ�ರ್ಸು�ತ್ದದ್ �ೕವರ ಶ�ತ್ಯ �ೕ� �ಾತರ್�ೕ
ಅವನು ಮನ�ಸ್�ಟ್ದದ್ನು. �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ ��ದು�ೂಳುಳ್ವವ�ಲಲ್ರೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
�ಜ�ಾದ
��ಾವ್�ಗ�ಾ�ರುವ�ಲಲ್.
�ೕವರ
ಮನುಷಯ್�ಂದ
�ೕ�ಾ�ಾನ್ನ
�ಾ���ೂಳುಳ್ವವರು �ೕವರ ಮನುಷಯ್�ಾಗುವ�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ �ಲ���ಮ್ ��ಾವ್�ಗಳೂ
ಆಗುವ�ಲಲ್. 14
8:14 ಸ�ಾಯರ್ದ�ಲ್ ನ�ಯು�ತ್ರುವ �ಾಯರ್ಗಳ �ಜ�ಥ್�ಯನುನ್ ಅ�ಯಲು ಮತುತ್
�ಜ�ಾ�ಯೂ �ೕವರ �ಾಯರ್ಗಳು ನ�ಯು�ತ್ರುವ�ಾದ� ಅವ�ಗ�� ಮು�ರ್ �ಾಕಲು
ಅ��ಸತ್ಲರು ಬಯ�ದರು. 15-17
8:15-17 �ೕತರ್ನು ಪರ�ೂೕಕ �ಾಜಯ್ದ “�ೕಗದ �ೖಗಳನುನ್” ಉಪ�ೕ�ಸುವದು
ಮತುತ್ ಪಂ�ಾಶತತ್ಮ �ನದ�ಲ್ �ಹೂದಯ್�� �ಾಗೂ 10 �ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ ಅನಯ್��
�ಾ�ಲನುನ್ ��ದ �ಾ� ಸ�ಾಯರ್ದವ�ಗೂ ಒ�ಮ್�ೕ �ಾ�ಲನುನ್ ��ದ ಘಟ�ಯನುನ್
ಇ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹುದು. ಮ�ಾತ್ಯ 16:19 ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲ
ಅ��ಸತ್ಲರು �ಜ�ಾದ ಸು�ಾ�ರ್ �ಾರುವವ�ಾ� �ಾಥ್ಪ��ಾಗುವದು ಬಹಳ
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�ತುತ್. �ೕವರು ಅದನುನ್ �ಾಡಲು ಈ �ಾಗರ್ವನುನ್ ಆ���ೂಂಡನು –
ಅವರು ತಮಮ್ �ೖಗಳ�ನ್ಡು�ಾಗ ಪ��ಾರ್ತಮ್ ವರ �ೂ�ಯು�ತ್ತುತ್ (ಸೂಚಕ�ಾಯರ್ಗಳು,
ಮಹ�ಾಕ್ಯರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಅದುಭ್ತ�ಾಯರ್ಗಳು ಇ�ೂನ್ಂದು �ಾಗರ್�ಾ�ತುತ್ – ಇ�ರ್
2:4). ಈಗ ಅ��ಸತ್ಲರ ಅ��ಾರವನುನ್ �ಾಥ್�� ಬಹಳ �ಾಲ�ಾ��, ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್
ಪ��ರ್�ಾ� ಪರ್ಕಟಪ�ಸ�ಾ�� ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್ �ಾಲದ ಜನ�� ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ �ಾ�
ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್� �ಾಗೂ �ೕವರ �ಾಜಯ್ವ� ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ ಜನ�� ಒ�ಮ್�ೕ

ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್�. ಅ��ಸತ್ಲರು ತಮಮ್ ಅ��ಾರವನುನ್ ಅ�ಾಯ್ಸ �ಾ�ದರು, �ೂಸ
ಒಡಂಬ��ಯ ಸ�ಯನುನ್ �ಾಥ್��ದರು ಮತುತ್ ಸ��ಾ� ನಮ� �ೕವರ �ಾಕಯ್ವನುನ್
�ೂ�ಟ್�ಾದ್�. ಈ �ಾಯರ್�ಾಕ್� ಅವರು �ಾತರ್�ೕ �ೕವ�ಾದು�ೂಂಡ �ಾಧನ�ಾ��ಾದ್�
ಮತುತ್ ಇದನುನ್ ಪರ್ದ�ರ್ಸಲು �ೕವರು ಅವ�ೂಂ�� ��ೕಷ�ಾದ �ೕ�ಯ�ಲ್
�ಾಯರ್�ಾ�ದನು. ಅವ�� ಒಂದು ಜ�ಾ�ಾದ್�� �ೂಡಲಪ್�ಟ್ತುತ್, ಅದನುನ್ ಅವರು
�ಾ� ಮು��ದರು. ಅದನುನ್ ಮ�ತ್ �ಾಡುವ ಅವಶಯ್ಕ��ಲಲ್ ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಮ�ತ್
�ಾಡಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. 2 �ೂ�ಂಥ 12:12 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ ಸಹ �ೂೕ��. ಈಗ
ಅ��ಾರವ�ಳಳ್ ಮತುತ್ �ರ್ೕರ�ಯುಳಳ್ ಅ��ಸತ್ಲರು ಇಲಲ್ �ಾಗೂ �ೕವ�ಾತಮ್ನನುನ್
ಪ�ಯಲು �ಾರೂ �ಾರ �ೕ�ಯೂ ತಮಮ್ �ೖಗಳ�ನ್ಡುವ ಅವಶಯ್ಕ��ಲಲ್. ಒಬಬ್
ವಯ್�ತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ನಂ���ಂದ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್�ಾಗ �ೕವ�ಾತಮ್ನನುನ್
�ೕರ�ಾ� ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್ಬಹು�ಾ�� (1 �ೂ�ಂಥ 12:12-13; ಎ� 1:13; ಗ�ಾ
3:14). ಒಂದು�ೕ� �ಾವ�ಾದರೂ ತನನ್�ಲ್ �ೕವರ ಆತಮ್ನು ಇಲಲ್ ಎಂದು
�ದ��ೂಂ�ರುವ�ಾದ� ಅವನು ಇದರ �ಷಯ�ಾ� �ೕರ�ಾ� �ೕವ�ೂಂ��
�ಾತ�ಾಡ�ೕಕು (ಲೂಕ 11:13). ಆಗ ಅ��ಸತ್ಲ�� ಇದದ್ �ಾ��ೕ ಈಗ ಎ�ಾಲ್
��ಾವ್�ಗ�ಗೂ �ೕವರ ಸ�ೕಪ�ಕ್ �ೂೕಗುವ ಅವ�ಾಶ�� (�ೂೕ�ಾ 5:1-2). 18-19
8:18-19 �ೕ�ೕನನು ಇ�ಲ್ ಹಣ �ೂಡುವ�ಾ� �ೕ�ರುವದ�ಂದ, ಒಂದು�ೕ� ತನ�
ಈ ಶ�ತ್ �ೂ�ತ� ಅದ�ಂದ ಹಣ �ಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವನು ���ರಬಹುದು. ಜನರ
�ೕ� �ಚುಚ್ ಅ��ಾರ ಪ�ಯಬಹುದು ಮತುತ್ ಇನನ್ಷುಟ್ ಪರ್�ಾಯ್ತ�ಾಗಬಹುದು ಎಂದು
ಅವನು ಅಂದು�ೂಂ�ರಬಹುದು. ಈ ವಯ್�ತ್�ಂದ ಇವನ ಮನ�ಯ�ಲ್ ಒಂದು ಪದ
ವಯ್ಕತ್�ಾ�ರುವದನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು. ಅ�ೕ�ಂದ� “ಧ�ಾರ್��ಾರದ �ಾ�ಾಟ”
ಇದರ ಅಥರ್ ಸ�ಯ�ಲ್ರುವ ಉನನ್ತ �ಾಥ್ನವನುನ್ �ೂಳುಳ್ವದು ಅಥ�ಾ �ಾರುವದು,
ಅದು ಪರ್�ಾವ ಅಥ�ಾ ಅ��ಾರ ಅಥ�ಾ ಹಣ ಸಂ�ಾದ� �ಾಡುವ �ಾಧನ�ಾ�ರಬಹುದು.
�ಲವ� �ರ್ೖಸತ್ ರಂಗಗಳ�ಲ್ ಈಗ ನ�ಯು�ತ್ರುವ �ಾಯರ್ಗ�� ಅದು ಸ�ಾನ�ಾ�� –
ಸ�ಯ �ಾಯಕತವ್ದ �ಾಥ್ನ�ಕ್ ಆಗುವ ಸಲು�ಾ� ತಮ�ೕ ಮತ ಚ�ಾ�ಸುವಂ� ಜನರು
ಇತರ�� ಲಂಚ �ೂಡು�ಾತ್�. ಇದು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಭರ್ಷಟ್�ಾದ �ಾಯರ್�ಾ�ದುದ್ �ೕವರ
ಆ�ೕ�ಾರ್ದ ಪ�ಯಲು ಎಂ�ಗೂ ಆಗುವ�ಲಲ್. 20-23
8:20-23 �ೕ�ೕನನ �ಾಪಮಯ�ಾದ ಬಯ�ಯು ಎಷುಟ್ �ೂೕರ�ಾ�ತುತ್
ಎಂಬದನುನ್ ಕ�ಣ�ಾದ ಈ �ಾತುಗ�ೕ ಸೂ�ಸುತತ್�. ಅವ�ನೂನ್ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪ�ಟ್ಲಲ್,
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಭರವ�ಯ�ನ್�ಟ್ಲಲ್ ಮತುತ್ �ೕವ�ೂಂ�� ಎಲಲ್ವನೂನ್ ಸ�ಪ���ೂಂ�ಲಲ್
ಎಂಬದನುನ್ ಇವ� �ೂೕ�ಸುತತ್�. �ಜ�ಾದ ��ಾವ್�ಗಳು ತಮಮ್ ಹಣ�ೂಂ��

�ಾ�ಾಗುವ�ಲಲ್ (�ೕ�ಾನ 10:28) ಮತುತ್ �ೂಸ ��ಾವ್�ಗಳು �ೕತರ್ನು
�ೕ�ೕನನನುನ್ �ವ��ರುವ �ಾ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್. 24
8:24 ಈ �ಾಕಯ್ವ� �ೕ�ೕನನು ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಟಟ್ನು ಎಂದು �ೕಳುವ�ಲಲ್. ಅವನು
��ಯನುನ್ ��� �ದ��ೂಂಡನು ಆದ� ಇದು ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ�ಕ್ ಸ�ಾನವಲಲ್ (ಮ�ಾತ್ಯ
3:2,8). 25
8:25 ಮ�ಾತ್ಯ 10:5 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೂಸ �ನವ� ಉದಯ�ಾ�ತು.
26

8:26 “�ೕವದೂತನು”– 5:19; ಮ�ಾತ್ಯ 10:20; ಲೂಕ 1:11,26. �ಾ�ಾ
�ರೂಸ�ೕ�ನ ದ�ಣ ಪ�ಚ್ಮದ�ಲ್ರುವ ��ಟ�ೕ�ಯನ್ ಕಡಲ �ೕರದ�ಲ್�. 27
8:27 ��ಪಫ್ನು ಸ�ಾಯರ್ದ�ಲ್ ಅ�ವೃ�ದ್�ಾಗು�ತ್ದದ್ �ೕವರ �ೕ�ಯನುನ್ �ಟುಟ್
ಕತರ್ನು ತನನ್ನುನ್ ಕಳು�ಸುವ �ಾವ ಕ�� �ೕ�ಾದರೂ �ೂೕಗಲು �ದಧ್�ಾ�ರುವದನುನ್
ಗಮ���. ಐ��ಪಯ್ದವರು ಈ�ರುವದ�ಕ್ಂತ ಉತತ್ರದ�ಲ್ರುವ �ಾಗವನುನ್
ಆಕರ್���ೂಂ��ಾದ್� ಎಂದು ಜನರು �ೕಳು�ತ್ದದ್ರು. ಅದರ�ಲ್ ದ�ಣದ ಐಗುಪತ್ ಮತುತ್
ಉತತ್ರದ ಸು�ಾನ್ ಸಹ �ೕ�ತುತ್. ಆ�ನ �ಾಲದ�ಲ್ �ಾಷ�ಗಳು ಕಂಚು�ಯರನುನ್
ಖ�ಾ�ಯ �ೕ�ವ್�ಾರಕರ�ಾನ್� ಉಪ�ೕ���ೂಳುಳ್�ತ್ದದ್ವ�. ಈ ಕಂಚು�ಯು
�ಜ�ಾದ �ೕವರನುನ್ ಮತುತ್ �ರೂಸ�ೕ�ನ�ಲ್ರುವ ಆತನ �ೕ�ಾಲಯವನುನ್
ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದುದ್ ಆತನನುನ್ ಆ�ಾ�ಸಲು ದೂರ �ೕಶ�ಂದ ಬಂದವ�ಾ�ದದ್ನು (ಮ�ಾತ್ಯ
2:1-2 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಅವನು ಅನಯ್�ೕಶದವ�ಾ�ದದ್ರೂ, �ಹೂದಯ್
ಧಮರ್�ಕ್ �ೕ��ೂಂ�ರುವ �ಾಧಯ್� ಅ�ಕ�ಾ��. ಈ �ೕ� �ೂೕಕದ ಅ�ೕಕ �ಾಗಗಳ�ಲ್
ತಮಮ್ �ೕವ�ಗಳನುನ್ �ಾಗೂ �ಗರ್ಹಗಳನುನ್ ತಯ್��, ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ �ೕವರ ಕ��
�ರು��ೂಂ�ದದ್ ಬಹು�ೕಕ ಜನ�ದದ್ರು (2:11 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��).
ಒಂದು�ೕ� ಈ ಕಂಚು�ಯು ಅಂಥ ವಯ್�ತ್ಯಲಲ್�ಾದ� ಅಷುಟ್ ದೂರ ಪರ್�ಾಣ �ಾ�
�ರೂಸ�ೕ�� �ಾ� ಬರು�ತ್ದದ್ನು? ಅವನು �ಹೂದಯ್ ಮತ�ಕ್ �ೕ��ೂಂ�ದದ್ನು
ಎಂಬ�ಾ� ಆ�ೂೕ�ಸಲು ಮ�ೂತ್ಂದು �ಾರಣ�� – ಅನಯ್�� �ೕವರ �ಾಜಯ್ವನುನ್
��ಯುವ “�ೕಗದ �ೖಗಳನುನ್” ��ಪಫ್�� �ೂಡ�ಾ�ರ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ೕತರ್��
�ೂಡ�ಾ�ತುತ್ ಅದನುನ್ ಅವನು ಉಪ�ೕ���ೂಂಡದದ್ನುನ್ 10 �ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್
ಬ�ಯ�ಾ��. 28
8:28 ಸತಯ್ವನುನ್ �ಾ�ೖಸು�ತ್ದದ್ ಈ ವಯ್�ತ್ಯ ಬಯ�ಗಳನುನ್ ತೃ�ತ್ಪ�ಸಲು
ಆ�ಾಧ��ಂದ �ಾತರ್ �ಾಧಯ್�ಾಗ�ಲಲ್. 29
8:29 ಇ�ಲ್ �ೕವ�ಾತಮ್ನು ಎಂದ� ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು. ಆತನು �ಾತ�ಾಡು�ತ್ರುವದು ಆತನ

ವಯ್�ತ್ತವ್�ಕ್ ಸೂಚ��ಾ��. �ೕ�ಾನ 14:16-17 ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ತನ�
ಅ�ೕನ�ಾಗುವವರು ಮತುತ್ ��ೕಯ�ಾಗುವವರನುನ್ ಆತನು �ೕ� ಮುನನ್�ಸು�ಾತ್�
ಎಂಬದನುನ್ �ಾವ� ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� �ೂೕಡಬಹುದು. 31
8:31 ಇವನು ಅನಯ್�ೕಶದವ�ಾ�ದುದ್ ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ �ೂೕಧ�ಗಳು ಮತುತ್
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಬ�ೂೕಣದ ಬ�ಗ್ �ಚುಚ್ �ಳುವ���ಲಲ್ದವ�ಾ�ದದ್ನು. �ಾನವ��
ಈಗಲೂ �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ �ವ�� �ೕಳುವ ಇತರರ ಅವಶಯ್ಕ���. 32-33
8:32-33 ��ಾಯ 53:7-8 �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಇದರ�ಲ್ �ಾವ� ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ
�ೕವರ ಹಸತ್ ಇರುವದನುನ್ �ೂೕಡಬಹುದು. ಇ�ೕ ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ಬ�ೂೕಣದ �ಾರಣದ ಬ�ಗ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� �ಾತ�ಾಡುವ �ಾಗವ�ನ್ೕ ಅವನು
ಓದು�ತ್ದದ್ನು. 34-35
8:34-35 ಪ��ಾರ್ತಮ್ಭ�ತ�ಾದ (6:3-5), ��ಪಫ್ನು, ಅ��ಸತ್ಲರ �ೂೕಧ�ಯನುನ್
�ೕ�ದದ್ನು (2:42), ��ಾಯನು �ಾರ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ��ಾನ್�
ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. ಲೂಕ 24:26-27,45,46. 36-38
8:36-38 2:38; ಮ�ಾತ್ಯ 3:6; 28:19; �ಾಕರ್ 16:16 ರ�ಲ್ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನದ
ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 39
8:39 �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಈ �ಾಯರ್ವನುನ್ 1 ಅರಸು 18:21; 2 ಅರಸು 2:16; ���ಕ್ೕಲ
3:14; 8:3 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ��ಪಫ್ನು ಮತುತ್ ಐ��ಪಯ್ದವನ ಇ�ೕ
ಘಟ�ಗಳ�ಲ್ �ಾನವನ �ಾಗರ್ಗ��ಂತ �ೕವರ �ಾಗರ್ಗಳು ಎಷುಟ್ �ನನ್�ಾ��
ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ��� (��ಾಯ 55:8-9). �ಲವ� ಅ��ಸತ್ಲರು ಮತುತ್ ಅ�ೕಕ
��ಾವ್�ಗಳು �ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ �ರೂಸ�ೕ��ಂದ ಐ��ಪಯ್ದವನು ಆಗ �ಾ�ೕ
ಬಂ�ದದ್ನು. ಆದರೂ ಅವ�� ಕ�ಸಲು �ೕವರು ಅವರ�ಲ್ �ಾರನೂನ್
ಉಪ�ೕ���ೂಳಳ್�ಲಲ್. ಬದ�ಾ� ಸ�ಾಯರ್ದ�ಲ್ದದ್ ��ಪಫ್ನನುನ್ ಅ�ಲ್�
ಕ�ದು�ೂಂಡು ಬಂದನು ಮತುತ್ ಕೂಡ�ೕ ಅವನನುನ್ �ೕ�ೂಂದು ಸಥ್ಳ�ಕ್ ಒಯದ್ನು. ಆದ�
ಇ�ಾಲ್ಗ� ಅಥ�ಾ ಅ�ಾಲ್ಗ�, ��ಪಫ್ನ�ಾನ್ಗ� ಅಥ�ಾ �ೕ�ಯವರ�ಾನ್ಗ�,
ಸತಯ್ವನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು �ಾರು ಬಯಸು�ಾತ್�ೂೕ ಅವ�� ಸತಯ್ ತಲುಪವಂ� �ೕವರು
ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ �ಾಡು�ಾತ್�.

91
- 9:1 8:1,3; 22:9-11; ���ಪ್ 3:6 �ೂೕ��. 2
9:2 “�ಾಗರ್”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಗರ್ (�ೕ�ಾನ 14:6). ದಮಸಕ್ ���ಾದ

�ಾಜ�ಾ�, �ಾರ್�ೕನ ಪಟಟ್ಣ�ಾ�ದುದ್ �ರೂಸ�ೕ��ಂದ 200 ��ೂ�ೕಟರ್ ದೂರ
ಉತತ್ರಪ�ವರ್ದ�ಲ್ ಇತುತ್. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ ಆಗ�ೕ ಅ�ಲ್ ಪರ್ಚುರ�ಾ�ತುತ್
ಎಂಬದ�ಕ್ ಪ��ಾ�ಗ�� (2:5 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸ� ಎ�ಲ್ೕ
ಇದದ್ರೂ ಅದನುನ್ �ಾಳು�ಾಡ�ೕ�ಂದು �ೌಲನು �ೕ�ಾರ್���ೂಂ�ದದ್ನು. 3
9:3 ಸ�ಯ �ೂಡಡ್ �ೖ�ಯನುನ್, ಸ�ಯ �ೂಡಡ್ �ೂೕಧಕನ�ಾನ್� �ೕವರು
�ಾಪರ್�ಸುವ ಸಮಯ ಬಂ�ತು. ಇದು �ೕವರ ಕೃ�, ಕರು� ಮತುತ್ �ರ್ೕ�ಯ
ಅ�ೕಘ�ಾದ ಪರ್ದಶರ್ನ�ಾ��. 1 �� 1:12-16; 2 �� 1:9 �ೂೕ��. �ೌಲನ
ಇ�ೕ �ೕ�ತ ಒಂ�ೕ ಒಂದು ಪರ್�ಾಶ�ಾನ ಘ��ಯ�ಲ್ ಬದ�ಾ�ತು. 4
9:4 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ಂ�ಸುವದು ಆತನ�ನ್ೕ �ಂ�ಸುವದ�ಕ್
ಸ�ಾನ�ಾ��. �ಜ�ಾ� �ೕಳುವ�ಾದ�, ಅವ�� �ರುದಧ್�ಾ� ಅಥ�ಾ ಅವ��
�ೕರ�ಾ� ಏ�ೕ ಅಮ�ದರೂ ಆತ�� �ರುದಧ್�ಾ� ಮತುತ್ ಆತ��ೕ �ೕರ�ಾ�
�ಾಡುವವ�ಾ��ದ್ೕ�. ಅವರು �ೕಹ�ಾ�ದುದ್ ಅದ�ಕ್ ಆತ�ೕ �ರ�ಾಸ್��ಾದ್� (1
�ೂ�ಂಥ 12:12-13; ಎ� 1:22-23; �ೂ�ೂ 1:18). “�ರ�ಸ್�” �ಂ�ಯನುನ್ �ೂಡ�
“�ೕಹ�ಕ್” ಅಥ�ಾ �ೕಹದ ಇತ� �ಾಗಗ�� �ಂ� �ೂಡಲು ಆಗುವ�ೕ ಇಲಲ್. ಮ�ಾತ್ಯ
10:40; 18:5; 25:34-46; ಲೂಕ 9:48; �ೕ�ಾನ 17:20-23 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. 5
9:5 “ಕತರ್�ೕ, �ೕ�ಾರು”– ತ�ೂನ್ಂ�� �ಾತ�ಾಡು�ತ್ರುವವನು �ಾ�ೕ ಆ�ದದ್ರೂ
�ಾ�ೕನು �ಾಡ�ೕ�ಂದು �ೕಳುವ ಅ��ಾರ ಆತ��� ಎಂಬದನುನ್ �ೌಲನು
ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. 22:10 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. �ೕಸು – ಎಂಬ ಉತತ್ರ ತನನ್ ಪರ್�ನ್�
ಎದು�ಾದ ಕೂಡ�ೕ �ೌಲನು �ೕ�ಾ�ರಬಹುದು �ೕ���! ಒಂ�ೕ ಕಷ್ಣದ�ಲ್ ಅವನ
ಆ�ೂೕಚ�ಗ�ಲಲ್ವ� �ೕ� ಬುಡ�ೕ�ಾ�ರಬಹುದು! 6
9:6 �ೌಲನು ಒಂದು ಪರ್�ನ್ಯನುನ್ �ೕ�ದನು ಅದರ ಬ�ಗ್ 22:10 ರ�ಲ್ ನಮ�
�ೕ��ಾದ್� (ಅ�ಲ್ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��). ಕತರ್�� ಅ�ೕನ�ಾಗುವ ಮತುತ್ ��ೕಯ�ಾಗುವ
�ೌಲನ ಬಯ�ಯನುನ್ ಆ ಪರ್�ನ್ಯು ಸೂ�ಸುತತ್�. 26:16-18 ರ�ಲ್ ಅವನು ಏನು
�ಾಡುವನು ಎಂಬದರ ಬ�ಗ್ ಕತರ್�� ಅವ�� �ೕ�ದದ್ನುನ್ �ೌಲನು ಪರ್ಕಟಪ���ಾದ್�.
7

9:7 22:9 �ೂೕ��. 8
9:8 ಆಶಚ್ಯರ್ಕರ�ಾದ �ಳಕು ಅವನನುನ್ �ಾ�ೕ�ಕ�ಾ� ಕುರುಡನ�ಾನ್� �ಾ�ತು;
�ೂಡಡ್ �ಳಕು ಅವನ ಹೃದಯ�ೂಳ� ಪರ್�ಾ��ತು ಮತುತ್ ಅವ�� ಆ�ಮ್ೕಕ
ದೃ�ಟ್ಯನುನ್ �ೂ�ಟ್ತು – 2 �ೂ�ಂಥ 4:6. 10

9:10 ಅನ�ೕ�ಾ ಎಂದ� “��ೂೕವನು ಕೃ�ಯುಳಳ್ವನು” (ಇ�ರ್ಯದ�ಲ್,
“ಹನನಯ್”). ಅವನು �ಹೂದಯ್�ಾ�ದುದ್ �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್�ಟ್ದದ್ನು – 22:12.
ಆ� 15:1 ರ�ಲ್ ದಶರ್ನಗಳ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. 11
9:11 �ಾಸರ್ ಒಂದು ಪರ್�ೕಶದ ಪಟಟ್ಣ�ಾ�ತುತ್, ಆ ಪರ್�ೕಶವನುನ್ ಈಗ ಟ�ರ್ ಎಂದು
ಕ�ಯ�ಾಗುತತ್�. ಅದು �ೌಲನ ಸವ್ಂತ ಊ�ಾ�ತುತ್ (9:30; 11:25; 21:39; 22:3).
ಕತರ್ನು ತನ� �ಾ���ೂಂ�ಾ��ಂದ �ೌಲನು ಏನು �ಾಡು�ತ್ದದ್ನು ಎಂಬದನುನ್ �ಾವ� ಈ
�ಾಕಯ್ದ�ಲ್ �ೂೕಡು�ತ್ೕ�. ಅವನು �ಾರ್ಥರ್� �ಾಡು�ತ್ದದ್ನು. ಅವನು ಏನನುನ್
�ಾರ್ರಂ��ದ�ೂೕ ಅದರ�ಲ್�ೕ ತನನ್ �ೕವನಪಯರ್ಂತರ ಮುಂದುವ�ದನು ಮತುತ್ �ಾವ�
�ೕ� �ಾರ್ಥರ್� �ಾಡ�ೕಕು ಮತುತ್ �ಾವ�ದ�ಕ್ �ಾರ್ಥರ್� �ಾಡ�ೕಕು ಎಂಬದ�ಕ್
ನ�ಮ್ಲಲ್�ಗೂ �ಾದ��ಾದನು (16:25; 20:36; 22:17; ಎ� 1:15-23; 3:14-21;
���ಪ್ 1:3-11; �ೂ�ೂ 1:9-12). 12
9:12 ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೌಲ�� ಅ��ಸತ್ಲರು �ಾಸ�ಾ�ದದ್ �ರೂಸ�ೕ�ನ
ಹ�ತ್ರ �ಾ���ೂಳಳ್� ದಮಸಕ್ದ�ಲ್ �ಾ���ೂಂಡದುದ್ ಮತುತ್ ಅ��ಸತ್ಲರ�ಲ್
ಒಬಬ್ರನುನ್ ಉಪ�ೕ���ೂಳುಳ್ವ ಬದಲು ಅಪ��ತ�ಾ�ದದ್ ��ಾವ್�ಯನುನ್
ಉಪ�ೕ���ೂಂಡದುದ್ ಆಸ�ತ್ಕರ�ಾದ ಸಂಗ��ಾ��. ��ಾಯ 55:8-9 �ೂೕ��.
13

9:13 “�ೕವಜನರು”– ಇ�ಲ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ�ರುವ ಪದದ ಅಥರ್ “ಪ�ಶುದದ್ರು”
–�ೕವರು ಉ�ದ �ಾನವ�ಂದ ಇವರನುನ್ ತನ�ಾ� �ೕಪರ್���ೂಂ��ಾದ್�. ಇದು
��ಾವ್�ಗ��ರುವ ಇ�ೂನ್ಂದು �ಸ�ಾ�� – �ೂೕ�ಾ 1:7. 15-16
9:15-16 ಈ ಎರಡು �ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ ಕತರ್ನು �ೌಲನ �ೕ�ತದ �ಾರ್ಮುಖಯ್� ಮತುತ್
13-28 ಅ�ಾಯ್ಯಗಳ�ಲ್ �ವ�ಸ�ಾ�ರುವ ಅವನ �ೕ�ಯ ಬ�ಗ್ ����ಾದ್�. ಅವನು
“ಆ�ಸಲಪ್ಟಟ್ �ಾಧನ�ಾ�ದದ್ನು.” 26:16-18; ಗ�ಾ 1:15; ಎ� 3:2,7,8; �ೂ�ೂ
1:25; 1 �� 1:12; 2 �� 1:1 �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್��ಾ� ಶರ್�ಗಳನುನ್
ಅನುಭ�ಸುವದು ಅವನ ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಗಳ ಪರ್ಮುಖ �ಷಯ�ಾ�ತುತ್ ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳ�ಲ್
ಸಂ�ೂೕ�ಸುವದನುನ್ ಅವನು ಕ�ತು�ೂಂಡನು – 2 �� 1:12; 1 �ಸ 3:3-4; �ೂ�ೂ
1:24; 2 �ೂ�ಂಥ 7:4; 4:16-18; �ೂೕ�ಾ 5:3. ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ �ೕವರ ಸದಯ್ದ
�ಾಜಯ್ದ�ಲ್ ಅರಸನ ��ತತ್ ಶರ್�ಗಳನುನ್ ಅನುಭ�ಸಲು ಅನುಮ� �ೂಂ�ರುವದು ಆತನ
ಮ�ಾ ದ�ಯ ಗುರು�ಾ�� ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು ಮನವ�� �ಾ��ೂಂಡನು –
ಮ�ಾತ್ಯ 5:10-12; �ೂೕ�ಾ 8:17; ���ಪ್ 1:29. 17
9:17 ಅನ�ೕಯನು �ೌಲನ �ೕ� �ೖಗಳ�ನ್�ಾಟ್ಗ ಅವನು ಪ��ಾರ್ತಮ್ನನುನ್

�ವ್ೕಕ���ೂಂಡನು
ಎಂಬ�ಾ�
ಈ
�ಾಕಯ್ಗ�ಂದ
ಅ�ನ್ಸುತತ್�
(ಆದ�
ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ�ರುವ �ಾ� ಇದನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ದೃಢಪ�ಸುವ�ಲಲ್).
�ೕವ�ಾತಮ್ನನುನ್ ಪ�ಣರ್�ಾ� ಜನರು ಪ�ದು�ೂಂಡ ��ಧ �ೕ�ಗಳನುನ್ ಅ��ಸತ್ಲರ
ಕೃತಯ್ಗಳ�ಲ್ ಬ�ಯ�ಾ�� – �ೕವ�ಂದ �ೕರ�ಾ� (2:1-4; 10:44-45), ಅ��ಸತ್ಲರು
ಜನರ �ೕ� ತಮಮ್ �ೖಗಳ�ನ್ಡು�ಾಗ (8:17; 19:6) ಮತುತ್ ಇ�ಲ್ನ ಪ��ಥ್�ಯ�ಲ್,
ಒಬಬ್ �ಾ�ಾರಣ �ಷಯ್ನು ತನನ್ �ೖಯ�ನ್ಡು�ಾಗ �ೕವ�ಾತಮ್ನು ಬಂ��ಾದ್�. �ಲ���ಮ್
ಇದು �ೕ�ನ�ಲ್ ಮುಳು� �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ ��ದು�ೂಳುಳ್ವ �ದಲು ನ�ಯು�ತ್ತುತ್,
�ಲ���ಮ್ ನಂತರ ನ�ಯು�ತ್ತುತ್. �ೕವ�ಾತಮ್ನು ತನ� ಇಷಟ್�ಾಗುವ �ೕ�
�ಾಯರ್�ಾಡು�ತ್ದದ್ನು ಮತುತ್ ಆತನು �ಾವ �ೕ� �ಾಯರ್�ಾಡು�ಾತ್� ಎಂಬದನುನ್
�ೕಳಲು �ಾ�ಂದಲೂ ಆಗು�ತ್ರ�ಲಲ್. ಕತರ್ನು ಅನ�ೕಯ�� �ಾನು �ೕ�ದಂ��ೕ
�ಾಡ�ೕ�ಂದು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� �ಾಗೂ ��ರ್ಷಟ್�ಾ� ಆ�ಾ��ದದ್ನುನ್ �ಾವ� ಗಮ�ಸ�ೕಕು.
ಕತರ್�ಂದ �ೕರ�ಾದ ಸೂಚ� �ೂ�ಯ� �ೂೕದ� �ಾ�ೂಬಬ್ರೂ ಇಂಥ �ಾಯರ್ವನುನ್
�ಾಡಲು ಮುಂ�ಾಗ�ಾರದು. ಅವನು �ೌಲನನುನ್ “ಸ�ೂೕದರ�ೕ” ಎಂದು ಕ�ದದದ್ನುನ್
ಗಮ���, �ಾ� ಕ�ಯುವ ಮೂಲಕ ಅವನನುನ್ ��ಾವ್�ಗಳ ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�
ಅಂ�ೕಕ���ೂಂಡನು. 18
9:18 “�ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ಾ���ೂಂಡನು”– 2:38; ಮ�ಾತ್ಯ 3:6; �ಾಕರ್ 16:16
�ೂೕ��. 20-22
9:20-22 ಗ�ಾ��ೕಲನ ಬ� ಅಧಯ್ಯನ �ಾ��ಾಗ (22:3; ಗ�ಾ 1:14) �ೂ�ಯದ
�ಳುವ��, ಕತರ್ನ ದಶರ್ನವನುನ್ ಕಂಡು, ಪ��ಾರ್ತಮ್ಭ�ತ�ಾ�ಾಗ �ೌಲ�� ಹ�ಯ
ಒಡಂಬ��ಯ �ಳುವ�� ಉಂ�ಾ�ತು. 21
9:21 “ಈ �ಸರು”– 4:17; 5:28 �ೂೕ��. 23-25
9:23-25 2 �ೂ�ಂಥ 11:33 �ೂೕ��. �ೌಲನನುನ್ ತ�ಯಲು �ಹೂದಯ್ರು �ಾ�ದ
ಅ�ೕಕ ಪರ್ಯತನ್ಗಳ�ಲ್ ಇದು �ದಲ�ಯ�ಾ�� (ವ 29; 13:45; 14:5,19; 17:5,13;
18:16; 21:27-31). ಅವನ �ೕ�ತದ �ಾಗ�ಾಗ�ೕ�ರುವ ಶರ್�ಗಳು (ವ 16)
�ಾರ್ರಂಭ�ಾದವ�. 26
9:26 ಗ�ಾ 1:15-19. ಅವರು ಸು�ಾರು ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ �ಾಲ �ೌಲನನುನ್
�ೂೕ�ರ�ಲಲ್ ಮತುತ್ ಅವನ ಬ�ಗ್ �ಾ� ಸು�ದ್ಯನುನ್ �ಾತರ್�ೕ �ೕ�ದದ್ರು. ಅವರ
�ದ�� ಸಹಜ�ಾ�ತುತ್. 27
9:27 �ಾನರ್ಬನು ತನನ್ �ಸ�� ತಕಕ್ಂ� ನ�ದು�ೂಂಡನು (4:36. �ಾ��ೕ 11:22-24
�ೂೕ��). ಆ ಸಮಯದ�ಲ್ �ರೂಸ�ೕ�ನ�ಲ್ �ೕವಲ ಇಬಬ್ರನುನ್ �ಾತರ್�ೕ

ಅ��ಸತ್ಲ�ಂದು ಕ�ಯ�ಾಗು�ತ್ತುತ್ ಎಂಬ�ಾ� ಅ�ನ್ಸುತತ್� (ಗ�ಾ 1:18-19 – ಆದ�
�ೌಲನು ಗ�ಾತಯ್ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ �ೕ�ೂಂದು ಸಮಯದ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�
ಎಂಬ�ಾ� ಅ�ನ್ಸುತತ್�). 28
9:28 �ೖಯರ್ ಪ��ಾರ್ತಮ್ಭ�ತ�ಾ�ರುವವರ ಗುರು�ಾ�� (4:13,31). 29
9:29 ವಚನ 23. 30
9:30 ವಚನ 11. 31
9:31 �ಂ�ಗ�ಂದ ಸ�ಯನುನ್ �ಾಳು�ಾಡಲು ಅಥ�ಾ ಅದರ �ಾ�ಯನುನ್ ತ�ಯಲು
ಆಗುವ�ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ �ಹೂದಯ್ �ಾಯಕರು ಅ�ತು�ೂಂ�ದದ್ರು ಮತುತ್
�ಂ�ಪ�ಸು�ತ್ದದ್ ಮುಖಯ್ಸಥ್�ೕ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಷಯ್�ಾ�ಾಗ ಅವ�� �ೂಡಡ್
ಆಶಚ್ಯರ್�ಾ�ರಬಹುದು. ಆ� 20:11; �ೕಬ 28:28; �ೕತರ್� 34:11-14; 111:10;
�ಾ�ೂೕ 1:7 ರ�ಲ್ �ೕವರ ಭಯದ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 32
9:32 ಲುದಧ್ವ� �ಪಪ್ದ ಹ�ತ್ರ �ರೂಸ�ೕ��ಂದ ಸು�ಾರು 40 ��ೂ �ೕಟರ್
ದೂರದ�ಲ್ದದ್ ಪಟಟ್ಣ�ಾ�ತುತ್. 34
9:34 “�ೕ�ೕನ �ೕತರ್ನು �ನನ್ನುನ್ �ಾ��ಾಡು�ಾತ್�” –ಎಂದು ಅವನು �ೕಳ�ಲಲ್.
3:6,12 �ೂೕ��. 35
9:35 ಅದುಭ್ತ�ಾಯರ್ಗ�ಂದ �ಾತರ್�ೕ ನಂ��ಯನುನ್ ಹು�ಟ್ಸಲು ಆಗುವ�ಲಲ್ (ಲೂಕ
16:31) ಆದ� �ೕವರು �ಾನು ಹ�ತ್ರ�ಾ�ರುವದನುನ್ ಮತುತ್ ಸ�ರ್ಯ�ಾ�ರುವದನುನ್
ಜನ�� ಮನವ�� �ಾ�ಸಲು ಅವ�ಗಳನುನ್ ಉಪ�ೕ���ೂಳುಳ್ವನು. ಮ�ಾತ್ಯ 8:1;
�ೕ�ಾನ 2:11 ರ�ಲ್ ಅದುಭ್ತ�ಾಯರ್ಗಳ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 36
9:36 ��ಾಪ್ �ರೂಸ�ೕ��ಂದ ಸು�ಾರು 55 ��ೂ �ೕಟರ್ ದೂರ
����ೕ�ಯನ್ ಸಮುದರ್ದ ಬಂದ�ಾ�ತುತ್. ತ��ಾ ಅ�ಾ�ಕ್, �ೂ�ಾರ್ �ರ್ೕಕ್. ಇ��ಡ
ಅಥರ್ “�ಂ�.” ಪರ್��ಬಬ್ �ರ್ೖಸತ್ರು ಬಡವ�� �ಾವ �ೕ� ಸ�ಾಯ �ಾಡ�ೕಕು
ಎಂಬದ�ಕ್ ಈ� ಸೂಕತ್ �ಾದ��ಾ��ಾದ್�. ದು�ಾದೃಷಟ್�ಂದ� �ಲವರು �ಾತರ್�ೕ
ಈ�ಯ �ಾದ�ಯನುನ್ ಅನುಸ�ಸು�ತ್�ಾದ್�. ಬಡವ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡುವದರ ಬ�ಗ್
��ಯಲು ಗ�ಾ 2:10; ಮ�ಾತ್ಯ 19:21; 2 �ೂ�ಂಥ 9:9 �ೂೕ��. 38
9:38 �ೕತರ್ನು �ೂಕರ್ಳನುನ್ ಬದು�ಸುವನು ಎಂಬದು ಅವರ ��ೕ��ಾ�ತುತ್ ಎಂಬ�ಾ�
ಅ�ನ್ಸುತತ್�. 40-41
9:40-41 �ಾಕರ್ 5:21-24,35-43; �ೕ�ಾನ 14:12-13 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. ಅ��ಸತ್ಲರ ಕೃತಯ್ಗಳ�ಲ್ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವ ಸತತ್ವರನುನ್ ಎ�ಬ್�ದ ಎರಡು
ಪರ್ಸಂಗಗಳ�ಲ್ ಇದು ಒಂ�ಾ��. ಇ�ೂನ್ಂದನುನ್ ��ಯ�ೕ�ಂದ� 20:7-12 �ೂೕ��.

ಕತರ್ನು ಅಪರೂಪ�ಕ್ ಈ ಅದುಭ್ತವನುನ್ �ಾ�ದ�ಾದರೂ ಇ�ೂನ್ಂದ�ಕ್ಂತ ಇದು ಆತ��
�ಚುಚ್ ಕಷಟ್ಕರ�ಾ�ರ�ಲಲ್. 42
9:42 ಸತತ್ವರನುನ್ ಬದು��ದುದ್ �ೕತರ್ನಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಎಂಬದನುನ್ ಅವರು ಮನವ�� �ಾ��ೂಂಡರು. 3:12 �ೂೕ��. 43
9:43 ಚಮರ್ ಸಂಸಕ್ರಣ �ಾಡುವದು ಅಶುದಧ್ �ಾಯರ್ ಎಂಬ�ಾ� �ಹೂದಯ್
�ಾಯಕರು ಪ�ಗ�ಸು�ತ್ದರು, ಆದ� ಅವರ ಪ�ಗಣ�� �ೕತರ್ನು �ಂ��ಾಡ�ಲಲ್.

101
10:1 �ೂಕರ್ಳನುನ್ ಮರಣ�ಂದ ಎ�ಬ್�ದ ಸಂಗ�ಯನುನ್ ��ಸಲು ಲೂಕನು ಏಳು
ವಚನಗಳನುನ್ ����ೂಂ��ಾದ್�. �ೂ�ೕರ್ಲಯ್ನು ಮತುತ್ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರ ಕ��
ಮತತ್ಷುಟ್ ವಚನಗಳನುನ್ ��ದು�ೂಂ��ಾದ್� – 10:1—11:8 (ಅರವ�ಾತ್ರು ವಚನಗಳು).
ಅದರ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಯನುನ್ ಇದು�ೕ �ೂೕ�ಸುತತ್�. ಅ��ಸತ್ಲರು ಅನಯ್ರ ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾಡಲು ಮುಂ�ಾ�ರುವದು ಇ�ೕ �ದಲ�ಯ ಸಲ�ಾ�� (ವ 45.
ಸ�ಾಯರ್ದವರನುನ್ �ಶರ್ ಜ�ಾಂಗ ಮತುತ್ ವಯ್ತಯ್ಸಥ್ ದ�ರ್ಯ ಜನರು ಎಂದು
ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗು�ತುತ್). ಮತುತ್ �ೕತರ್ನು ಮೂರ�ಯ ಸಲ “�ೕವರ �ಾಜಯ್ದ �ೕಗದ
�ೖಯನುನ್” ಉಪ�ೕಗ �ಾಡು�ತ್�ಾದ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 16:19). �ೖಸ�ಯ
��ಟ�ೕ�ಯನ್ ಸಮುದರ್ದ ಬಂದ�ಾ�ತುತ್, �ರೂಸ�ೕ��ಂದ ಉತತ್ರ ಪ�ಚ್ಮ�ಕ್
100 ��ೂ �ೕಟರ್ ದೂರದ�ಲ್ತುತ್. �ೂೕಮ್ ಚಕರ್ವ�ರ್�ಾದ ಅಗಸಟ್ಸ್ �ರ್ೖಸರ್
�ಸರನುನ್ ಅದ�ಕ್ ಇಡ�ಾ�ತುತ್ (ಲೂಕ 2:1). �ೂ�ೕರ್ಲಯ್ನು ಪ�ಾಲ�ನ
ಶ�ಾ�ಪ��ಾ�ದದ್ನು. 2
10:2 ಅವನು �ೂೕಮ್ ನ ಅ�ೕಕ �ೕವ�ಗಳ ಆ�ಾಧ� �ಾಡು�ತ್ರ�ಲಲ್ ಎಂಬದು
ಸಪ್ಷಟ್�ಾ��. �ಾವ��ೂೕ ಒಂದು ಮೂಲ�ಂದ ಅವನು �ಜ�ಾದ �ೕವರ ಬ�ಗ್
��ದು�ೂಂ�ದದ್ನು ಮತುತ್ ಆತನ �ಷಯದ�ಲ್ ಆಸಕತ್�ಾ�ದದ್ನು. ಅವನು ಬಹಳ
�ಾ�ರ್ಕ ವಯ್�ತ್�ಾ�ದದ್ನು ಮತುತ್ ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತನನ್
ಯ�ಾಥರ್�ಯನುನ್ �ೂೕಪರ್�ಸು�ತ್ದದ್ನು. ಆದ� ರಕಷ್� �ೂಂ�ರ�ಲಲ್ (11:13-14).
ರಕಷ್� �ಾ�ರ್ಕ �ಾಯರ್ಗಳು ಅಥ�ಾ ಯ�ಾಥರ್�, ಅಥ�ಾ ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗಳು, ಅಥ�ಾ
�ಾರ್ಥರ್��ಂದಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ���ಡುವದ�ಂದ
�ೂ�ಯುತತ್� ಎಂಬದನುನ್ ಈ ಕ� ನಮ� ಮ�ೂತ್�ಮ್ ಕ�ಸುತತ್� (16:31; �ೕ�ಾನ
1:12; 3:16,36; ಎ� 2:8-9; �ೕತ 3:4-7). 3
10:3 ಆ� 15:1; 16:7 ರ�ಲ್ ದಶರ್ನಗಳು ಮತುತ್ �ೕವದೂತರ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್

�ೂೕ��. 4-6
10:4-6 �ೕವರು �ೂ�ೕರ್ಲಯ್ನ�ಲ್ �ಾಯರ್�ಾಡು�ಾತ್ ಸು�ಾ�ರ್ �ೕಳಲು ಮತುತ್ ನಂಬಲು
ಅವನನುನ್ �ದಧ್�ಾಡು�ತ್ದದ್ನು. ಅವನ �ಾರ್ಥರ್�ಗಳು ಮತುತ್ �ಾಯರ್ಗಳು, ಅವನ
ಯ�ಾಥರ್�ಯ ಬ�ಗ್ �ೕವ�� “�ನ�ಸುವವ�ಗ�ಾ�ದದ್ವ�” �ಾ��ೕ ಅವನು �ಚುಚ್
ಸತಯ್ವನುನ್ ��ಯಲು ಬಯಸುವದನುನ್ ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸು�ತ್ದದ್ವ�. ಆದದ್�ಂದ ಅವ��
ಕ���ಾ�ದದ್ ಸತಯ್ವನುನ್ ಅವನು ��ದು�ೂಳುಳ್ವ ಸಲು�ಾ� �ೕವರು ��ರ್ಷಟ್�ಾದ
ಸೂಚ�ಗಳನುನ್ �ೂಟಟ್ನು. �ೕವರು �ೂಡುವ �ಳಕನುನ್ ಜನರು �ಂ�ಾ�ಸು�ಾಗ �ೕವರು
ಅದನುನ್ ಗಮ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಕು��ಾದ ಪ�ಣರ್ ಸತಯ್ವನುನ್
��ದು�ೂಳುಳ್ವ ತನಕ ಅವ�� �ಳಕನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್�. �ಾ��ಾಲ್ �ಳಕನುನ್
��ಾಕ�ಸು�ಾತ್�ೂೕ ಅವರು ಆಳ�ಾದ ಕತತ್�� ಒಳ�ಾಗು�ಾತ್� – �ೕ�ಾನ 3:19-21;
8:12; 9:39. 9-16
10:9-16 ಸತಯ್ವನುನ್ �ೕ���ೂಳಳ್ಲು �ೕವರು �ೂ�ೕರ್ಲಯ್ನನುನ್ �ದಧ್ಪ��ದದ್ನು. ಈಗ
ಅವ�� ಸತಯ್ವನುನ್ ��ಯಪ�ಸಲು ತನನ್ ಸಂ�ೕಶಕನನುನ್ �ದಧ್ಪ�ಸು�ತ್�ಾದ್�. �ೕವರು
ಎಡ�ಡ� �ೂೕಕದ�ಲ್ �ಾಡು�ತ್ರುವ ಈ ಎರಡು �ಾಯರ್ಗಳು ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ
�ಾಥ್ನವನುನ್ �ೂಂ��. ಅದರ�ಲ್ �ಾ��ಾಗುವವರು ಧನಯ್�ಾ��ಾದ್�. 13-14
10:13-14
�ೕತರ್ನು
�ಹೂದಯ್�ಾ�
�ಾ�ಾಗಲೂ
“ಶುದಧ್”
ಮತುತ್
“ಅಶುದಧ್�ಾದವ�ಗಳ” ಬ�ಗ್ ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ ಸೂಚ�ಗಳನುನ್ ತಪಪ್�
�ಾ�ಸು�ತ್ದದ್ನು. �ಾಜಕ�ಾಂಡ 11�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯ �ೂೕ��. ಆ ಸೂಚ�ಗ��
ಅ��ೕಯ�ಾಗುವ
ಆ�ಯನುನ್
ಕೂಡ�ೕ
ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್ಲು
ಅಥ�ಾ
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ಲು ಅವನು �ದಧ್�ರ�ಲಲ್. ಈಗ ಅವನು ಅನುಭವವ�ಳಳ್
ಅ��ಸತ್ಲ�ಾ�ದುದ್ ಪ��ಾರ್ತಮ್ಭ�ತ�ಾ�ದದ್ನು, ಆದ� ಈಗಲೂ ಅವನು ಕತರ್�� “ಇಲಲ್”
ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳುವದನುನ್ ಗಮ���. ಮ�ಾತ್ಯ 16:22; �ೕ�ಾನ 13:8 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. 15
10:15 ಮ�ಾತ್ಯ 15:11; �ಾಕರ್ 7:18-19 ಮತುತ್ �ೂೕಟ್ಸ್; �ೂೕ�ಾ 6:14; 7:4;
1 �� 4:3-5 �ೂೕ��. ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ “ಅಶುದಧ್” ಎಂದು
ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗು�ತ್ದದ್ �ಲವ� ಆ�ಾರ ಪ�ಾಥರ್ಗಳನುನ್ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ �ೕವರು
ರದುದ್ಪ���ಾದ್�. 16
10:16 “ಮೂರು ಸಲ”– �ೕ�ಾನ 13:38; 21:15-17 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
17-18

10:17-18

�ೕವರು

ತನನ್

ಸಮಯದ�ಲ್

ನ�ಸುವ

�ಾಯರ್ಗ�ಲಲ್ವ�

ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾ�ರುತತ್�. 19
10:19 �ೕವ�ಾತಮ್ನು �ಾತ�ಾಡುವದರ ಬ�ಗ್ ��ಯಲು 8:29 �ೂೕ��. 20
10:20 ಅವ�ೂಂ�� �ೂೕಗಲು �ೕತರ್ನು �ೕ�ಸುವನು ಎಂಬದು �ೕವ�ಾತಮ್��
���ತುತ್ ಆದದ್�ಂದ �ಾವ��ೕ ��ಾಕರ��ಲಲ್� ಅವರ �ೂ� �ೂೕಗುವಂ�
��ರ್ಷಟ್�ಾದ ಸೂಚ�ಯನುನ್ �ೂಟಟ್ನು. �ಹೂದಯ್ರು �ಲವ� ಆ�ಾರ ಪ�ಾಥರ್ಗಳನುನ್
“ಅಶುದಧ್�ಂದು”
ಪ�ಗ�ಸು�ತ್ದದ್
�ಾ�
ಅನಯ್ರನುನ್
“ಅಶುದಧ್�ಂದು”
ಪ�ಗ�ಸು�ತ್ದದ್ರು (�ಾಜಕ 11:1). �ೕತರ್ನು ಕಂಡ ದಶರ್ನದ ಆ�ಮ್ೕಕ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ�
ಅವನ ಮ�ೂೕ�ಾವ�ಯು ಸಹ ಬದ�ಾಗ�ೕಕು (ವ 28). ಜನರ �ಾ�, �ೕಶ ಅಥ�ಾ
�ನನ್�ಯ ��ತತ್ ಅವರ ಬ�ಗ್ ಪ��ಾರ್ಪರ�ಯುಳಳ್ ಮನ�ಥ್� ಸ�ಯ�ಲ್
�ಾ���ೂಳುಳ್ವದನುನ್ �ೕವ�ಾತಮ್ನು ಸ�ಸುವ�ಲಲ್ (6:1 ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��). 23
10:23 �ೕವರು ಕ�ಸು�ತ್ದದ್ �ಾಠವನುನ್ �ೕತರ್ನು ಕ�ತು�ೂಂಡನು ಎಂಬದನುನ್ ಇದು
�ೂೕ�ಸುತತ್�. ಅನಯ್ರ ಸಹ�ಾಸ �ಾ�ದ� �ಾವ� ಅಶುದಧ್�ಾಗು�ವ� ಎಂಬ�ಾ�
�ಹೂದಯ್ರು �ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ರು (ವ 28; 11:2-3). ಆದ� �ೖಸ��ಾ�ಂದ ಐವತುತ್
��ೂೕ �ೕಟರ್ ಪರ್�ಾ�� ಬಂದವರು ��ಾರ್ಂ� ಬಯ�ದರು �ಾಗೂ �ೕತರ್ನು ಅವರನುನ್
ಬರ�ಾ��ೂಂಡನು. 24
10:24 �ೕತರ್ನು �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ ಸಂಗ�ಗಳ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡುವನು ಎಂಬ�ಾ� ಅವನು
ಮನವ�� �ಾ��ೂಂಡನು ಆದದ್�ಂದ ಅವನ ಸಂ�ೕಶವನುನ್ �ೕ���ೂಳಳ್ಲು ತನನ್
�ರ್ೕ��ಾತರ್�ಲಲ್ರನೂನ್ ಕ���ೂಂಡನು (ವ 33). 26
10:26 “�ೕತರ್ನು ಅವನನುನ್ ಎ�ತ್ದನು”– �ಾನವ�� ಅ�ೂಟ್ಂದು ಮ�ಾರ್�
�ೂಡುವದು ಸ�ಯಲಲ್ ಎಂಬದು �ೂ�ೕರ್ಲಯ್�� �ೂ�ತ್ರ�ಲಲ್ ಆದ� �ೕತರ್�� �ೂ�ತ್ತುತ್,
ಆದದ್�ಂದ ಅದನುನ್ ��ಾಕ��ದನು – �ೕವ�ೕವಕ�ಲಲ್ರೂ �ೕ��ೕ �ಾಡ�ೕಕು.
�ಾನವರು ಎ�ಟ್ೕ ಪರ್�ದಧ್�ಾ�ರ� ಮತುತ್ ಘನ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರ� �ಾವ� �ಾರೂ
�ೕ�ಯವರ �ಾಲುಗ�� �ೕಳ�ಾರದು. �ಾ��ೕ �ಾ�ೕ ಆದರೂ ನಮಮ್ �ಾ�� �ೕಳಲು
ಬರು�ಾಗ �ಾವ� ಅವರನುನ್ ತ�ಯ�ೕಕು. �ೕವರು �ಾತರ್�ೕ ಅಂಥ ಮ�ಾರ್��
�ೕಗಯ್�ಾ��ಾದ್�. ಪರ್ಕ 22:8-9 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 28-29
10:28-29 ವಚನ 15,20. �ಾಯರ್ಗಳ ಕು��ಾದ ಹ�ಯ �ಯಮಗಳು
ರ�ಾದ್ಗುತತ್�ದದ್ವ�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಂ�ಾಲಕ�ಾ�ದದ್ �ಹೂದಯ್ರು ಇತ�
ಜ�ಾಂಗದವ�ೂಂ�� ನಮ� �ಾವ��ೕ ಸಂಬಂಧ�ಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ� �ೕ�ಸ�ಾರದು. 35
10:35 “�ೕವರು ಪಕಷ್�ಾ�ಯಲಲ್”– �ೂೕ�ಾ 2:11; ಎ� 6:9; �ೂ�ೂ 3:25;
�ಾ�ೂೕಬ 2:1; 1 �ೕತರ್ 1:17 �ೂೕ��.

“�ೕ�ಯನುನ್ ನ���”– ರಕಷ್�ಯು �ರ್�ಗ�ಂದ �ೂ�ಯುತತ್� ಎಂದು �ೕತರ್ನು
ಕ�ಸು�ತ್ರ�ಲಲ್. ಎ�ಾಲ್ ಅ��ಸತ್ಲರ �ಾ� ನಂ��ಯ ಮೂಲಕ ಕೃ��ಂದ �ೕವರು
�ಾನವರನುನ್ ರ�ಸು�ಾತ್� ಎಂಬದು ಅವ�� ��ಾನ್� �ೂ�ತ್ತುತ್ (15:11 ರ�ಲ್ ಆತನು
ಏನು �ೕಳು�ಾತ್�ಂದು �ೂೕ��). ತಮ� �ೂಡ�ಾ�ರುವ ಸತಯ್�ಕ್ ಪರ್��ರ್�ಸುವವ�ಾ�
ಅದನುನ್ ಅನುಸ�ಸುವವರು �ಾ�ೕ ಆದರೂ ಎ�ಲ್ೕ ಇದದ್ರೂ ಆತನು ಅವರನುನ್
ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ ��ಚ್ನ ಸತಯ್�ಕ್ ನ�ಸು�ಾತ್� (ವ 4-6)
ಎಂಬದೂ ಅವ�� �ೂ�ತ್ತುತ್. ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ �ೕವರ ಕ�� ಒಂದು ��ಜ್ ಮುಂ� ಇಡು�ಾಗ,
�ೕವರು ಸಹ ತನನ್ ಹ�ತ್ರ�ಕ್ ಬರು�ತ್ರುವದು ಅವ�� �ೂ�ಾತ್ಗುತತ್� (ಲೂಕ 15:17-20;
�ಾ�ೂೕಬ 4:8 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ನಂತರದ�ಲ್ ಆ ಒಂದು ��ಜ್ ಮುಂ�
ಇಡುವಂ� ತನನ್ನುನ್ ಬಲಪ��ದವನು ಸಹ �ೕವ�ೕ ಎಂಬದೂ ಅವ�� �ೂ�ಾತ್ಗುವದು).

36

10:36 “ಸ�ಾ�ಾನ”– ಲೂಕ 1:79; 2:1; �ೕ�ಾನ 14:27; 16:33; 2 �ೂ�ಂಥ
5:18-21 �ೂೕ��.
“ಎ�ಾಲ್ ಜನಗ�ಗೂ ಕತರ್ನು”– ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಎ�ಾಲ್ ಜನಗ�ಗೂ
ಕತರ್�ಾ��ಾದ್� - ಆದ� �ಲವರು �ಾತರ್�ೕ ಇದನುನ್ ಅ�ತು�ೂಂ��ಾದ್� ಮತುತ್
ಆತನನುನ್ ಕತರ್�ಾ� ಅಂ�ೕಕ���ೂಂ��ಾದ್� (2:36; �ೂೕ�ಾ 10:9; 1 �ೂ�ಂಥ 8:6;
ಎ� 1:20-23; ���ಪ್ 2:9-11). 37
- 10:37 ಮ�ಾತ್ಯ 3:1-6. 38
- 10:38 ಮ�ಾತ್ಯ 3:16-17; 4:23-24; 9:34; ಲೂಕ 4:16-21. 39
10:39 ಅ�� 1:8. �ೕತರ್ನು �ಲು�� “ಮರ” ಎಂದು ಕ���ಾದ್� (5:30). 10
10:10 2:32; 3:15 �ೂೕ��. 41
- 10:41 �ೕ�ಾನ 15:27; 20:19-20; 21:9-14; 1 �ೂ�ಂಥ 15:5-8.
“ಅನನ್�ಾನಗಳನುನ್ ತ�ೂಕ್ಂ�ವ�”– ಲೂಕ 24:42-43. 42
- 10:42 ಮ�ಾತ್ಯ 28:18-20; �ಾಕರ್ 16:15.
“�ಾಯ್�ಾ�ಪ�”– 17:31; �ೕ�ಾನ 5:22-23,27; ಮ�ಾತ್ಯ 25:31-33. 43
- 10:43 ಲೂಕ 24:26-27,45-48.
“�ಾಪ ಕಷ್�ಾಪ�”– ಮ�ಾತ್ಯ 6:12; 9:5-7; 12:31; 18:23-25; ಎ� 1:7; 1
�ೕ�ಾನ 1:9; ��ಾಯ 55:7. 44
10:44 ಒಬಬ್ ಪರ್ಸಂಗವನುನ್ ಅ�ಡ್ಪ�ಸಲು ಇದು ಸೂಕತ್�ಾದ �ಾಗರ್�ಾ��.
“�ೕ�ದವ�ಲಲ್ರ �ೕ� ಇ��ತು” ಪದಗಳನುನ್ 1:5,8; 2:4 �ೂಂ�� �ೂೕ��

�ೂೕ��. 45
10:45 “ಸುನನ್� �ಾ���ೂಂ�ದದ್ ��ಾವ್�ಗಳು”– ಇದರ ಅಥರ್ �ರ್ೖಸತ್�ಾದ
�ಹೂದಯ್ರು.
“ಪ��ಾರ್ತಮ್ �ಾನ”– 2:38; 5:32; 15:8. 46
10:46 “ಅನಯ್�ಾ�ಗಳ�ಲ್ �ಾತ�ಾ�ದರು”– ಇದ�ಂ�ಾ� ಆ ಅನಯ್�ಗೂ
ಪ��ಾರ್ತಮ್ನನುನ್ �ೂಡ�ಾ�� ಎಂದು �ಹೂದಯ್ ��ಾವ್�ಗಳು ��ದು�ೂಂಡರು. ತಕಷ್ಣದ
ಈ �ೂರ�ನ ಪ��ಾ�ಯು �ೕವರು �ಹೂದಯ್ರಲಲ್� ಇತರರ �ೕ�ಯೂ ತನನ್
ಆತಮ್ವನುನ್ ಸು���ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ಅವರು ನಂಬಲು ಅವಶಯ್�ಾ�ತುತ್ – ಈ �ಾಯರ್
ಇದಕೂಕ್ �ದಲು ನ��ರ�ಲಲ್. ಪ��ಥ್�ಗಳು ಅತಯ್ಂತ ಅಸಹಜ�ಾ�ದದ್ವ� ಆದದ್�ಂದ
ಅದು ಸಂಭ��� ಎಂದು ಸೂ�ಸಲು �ೕವರು ಅವ�� ತಕಷ್ಣ�ೕ ಗುರುತನುನ್ �ೂಟಟ್ನು,
�ಾಕಂದ� ಅನಯ್�ಾ�ರುವ ಈ ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ಹೂದಯ್ ��ಾವ್�ಗಳು
ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು
�ೕವರು
ಬಯ�ದನು.
ಇ�ಲ್
ಅನಯ್�ಾ�ಗಳ�ಲ್
�ಾತ�ಾಡು�ತ್ರುವದು 2:4-11 ರ�ಲ್ ನ�ದ ಸ�ಾನ�ಾ�ರ�ೕಕು – ಅಂದ�, ಅವರು
ತಮ� �ೂ�ತ್ಲಲ್ದದ್ ಅ�ಾಯ್�ಾ�ಯ�ಲ್ �ಾತ�ಾ�ದರು. ಪಂ�ಾಶತತ್ಮ �ನದಂದು
ಅ��ಸತ್ಲರು �ಾ�ದ �ಾಯರ್ಗ�ಗೂ ವಯ್�ಾಯ್ಸಗ�ದದ್ವ� ಎಂಬದ�ಕ್ �ಾವ��ೕ
ಸೂಚ�ಗ�ಲಲ್. �ೂ�ೕರ್ಲಯ್ನು ಮತುತ್ ಅವನ ಸಂಬಂ�ಕರು �ೂೕಮನನ್�ಾ�ದದ್ರು �ಾಗೂ
ಅವರ ಸಥ್�ೕಯ �ಾ� �ಾಯ್�ನ್ ಆ�ತುತ್. ಅವ�� ಅ�ಾ�ಕ್, ಇ�ರ್ಯ ಮತುತ್ �ರ್ೕಕ್ ನ
�ಲವ� ಪದಗಳ �ಾತರ್�ೕ �ೂ�ತ್�ದ್ರಬಹುದು ಆದ� ಕೂಡ�ೕ ಸ�ಾಗ�ಾ� ಅವನು
ಇವ�ಗಳ�ಲ್ �ಾವ��ಾದ�ೂಂದು �ಾ�ಯನುನ್ �ಾತ�ಾಡಲು �ಾರ್ರಂ�ಸುವದು ಅಥ�ಾ
�ಹೂದಯ್ ��ಾವ್�ಗ�� ���ದದ್ �ೕ� �ಾ�ಯ�ಲ್ �ಾತ�ಾ�ದುದ್ – ಅವ��
ಅವಶಯ್�ಾ�ದದ್ ಪ��ಾ��ಾ�ತುತ್. �ಹೂದಯ್ ��ಾವ್�ಗಳು �ಜ�ಾದ �ಾ� ಎಂದು
ಗುರು�ಸು�ತ್ದದ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ ಅವರು �ಾತ�ಾ��ದ್ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ��ಸತ್ಲರು
ಅ�ಾಯ್�ಸು�ತ್ದದ್ �ಾಮಥಯ್ರ್ದ�ಲ್�ೕ ಅವರು ಅನಯ್�ಾ� �ಾತ�ಾಡು�ತ್ರುವದನುನ್
ಗುರು�ಸಲು ಅವ�ಂದ ಆಗು�ತ್ರ�ಲಲ್ (2:11 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��). �ಾನವ
�ಾ��ಂದು ಗುರು�ಸಲು ಆಗದ ಏ�ಾದರು ಶಬದ್ ಅವರ �ಾ�ಳ�ಂದ ಬಂ�ದದ್�
ಅವರು ಬಯಸು�ತ್ದದ್ಂಥ ಪ��ಾ� ಅವ�� �ಗು�ತ್ರ�ಲಲ್. 47
10:47 ಈ ಜನರು �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ಾ���ೂಳುಳ್ವ �ದಲು ಪ��ಾರ್ತಮ್ನನುನ್
ಪ�ದು�ೂಂಡರು ಮತುತ್ �ಾರೂ ಇವರ �ೕ� �ೖ ಇಡ�ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���.
9:17 ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. 48
10:48 2:38; 19:5
ರ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಮದ�ಲ್ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ

�ಾ���ೂಳುಳ್ವದರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.
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11:2 10:23,28 �ೂೕ��. ಅನಯ್ರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಕಂಡು�ೂಂಡ �ಷಯದ�ಲ್
ಸಂ�ೂೕಷಪಡ�, ಅನಯ್ರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಕಂಡು�ೂಳಳ್ಲು �ಾರಣ�ಾದ �ೕವರ
�ಾಧನವನುನ್ ಇವರು �ೕ��ದರು. �ೕವರ �ೕವಕರ �ೕ�ಯ �ಷಯದ�ಲ್ ಸಂ�ೂೕಷಪಡ�
ಆ�ೂೕಪಗಳನುನ್ �ಾಡುವದು ಬಹು�ೕಕ �ರ್ೖಸತ್ರ ಸಹಜ�ಾದ ಗುಣ�ಾ��. ���ಪ್
1:15-18 ರ�ಲ್ �ೌಲನ ಮನ�ಥ್��ಂ�� �ೂೕ���. 14
11:14 10:2 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. ಅವರ ದ� ಮತುತ್ �ಾರ್ಥರ್�ಾ �ೕ�ತದ
ನಡು�ಯೂ ಅವ�� ರಕಷ್�ಯ ಅವಶಯ್ಕ��ತುತ್ – �ೂೕ�ಾ 3:23. 15
11:15 10:44; 2:4 �ೂೕ��. 16
11:16 1:5 �ೂೕ��. 17
11:17 10:45; 2:38-39 �ೂೕ��. 18
11:18 ಇತ� �ೕವ�ೕವಕರ ನಡವ��ಗ�� �ಾರಣವನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್�ಾಗ
�ಲ���ಮ್ ಸ��ಾದ ಮನ�ಥ್� �ಾಗೂ ಹೃದಯ �ಥ್� ���ಾಗುತತ್�. ಈ ಪ��ಥ್�
�ೕ��ೕ ಆ�ತು.
“�ೕವ”– ಅಂದ� ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕವ, �ತಯ್�ೕವ – �ೕ�ಾನ 3:16. ಪಶಚ್�ಾತ್ಪವನುನ್
ಹು�ಟ್ಸುವವನೂ �ೕವ�ೕ ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ��� – 5:31; 2 �� 2:25. 19
11:19 8:1,4 �ೂೕ��. ����ಕವ� ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ ಉತತ್ರ �ಾಗದ�ಲ್ದುದ್ ತೂರ್
ಮತುತ್ �ೕ�ೂೕನ್ ಪಟಟ್ಣಗಳನುನ್ ಒಳ�ೂಂ�ದದ್ ��ಟ�ೕ�ಯನ್ ಸಮುದರ್ದ �ೕರವ�
ಇದ�ಕ್ ಹ�ತ್ರ�ಾ�ತುತ್. ತೂರ್ ಮತುತ್ �ೕ�ೂೕ�ನ ಉತತ್ರಪ�ವರ್ ��ಟ�ೕ�ಯನ್ ನ�ಲ್
ಕುಪರ್ವ� �ೂಡಡ್ �ವ್ೕಪ�ಾ�ತುತ್. ಅಂ��ೕಕಯ್ವ� ���ಾದ �ೂಡಡ್ ಪಟಟ್ಣ�ಾ�ದುದ್
ಕಡಲ �ೕರ�ಂದ ಸು�ಾರು 25 ��ೂೕ �ೕಟರ್ ದೂರದ�ಲ್ತುತ್ (�ೂೕಮನ್
�ಾ�ಾರ್ಜಯ್ದ�ಲ್ �ೂೕಮ್ ಮತುತ್ ಅ��ಾಸ್ಂ�ರ್�ಾ ಪಟಟ್ಣದ ನಂತರ ಇದು ಮೂರ�ೕ
�ೂಡಡ್ ಪಟಟ್ಣ�ಾ�ತುತ್). �ದಲ�ಯ ಶತ�ಾನದ�ಲ್ ಇದು �ರ್ೖಸತ್ತವ್ದ ಪರ್ಮುಖ
�ೕಂದರ್�ಾ�ತುತ್. ಈ ��ಾವ್�ಗಳು �ಹೂದಯ್�� �ಾತರ್�ೕ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ೕ�ದದ್�ಕ್
�ಾರಣ �ೕವರು ಇತರ�ಗೂ ರಕಷ್�ಯ �ಾ�ಲು ����ಾದ್� ಎಂಬದು ಇವ��
�ೂ�ತ್ರ�ಲಲ್. 20
11:20 ಇದು �ಾ�ಾಗ ಆ�ತು ಅಥ�ಾ ಇವರು �ರ್ೕಕ�� ಸು�ಾ�ರ್ �ಾರಲು �ಾ�
�ೕ�ಾರ್��ದರು ಎಂಬದನುನ್ ಇದು �ೕಳುವ�ಲಲ್. ಬಹುಶಃ ಅವರು 10 �ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ

ಘಟ�ಗಳನುನ್ �ೕ���ೂಂಡ ನಂತರ ಇ�ಾ�ರಬಹುದು ಅ�ನ್ಸುತತ್�. 21
11:21 �ೂೕಧಕ�� �ೕ�ಾ�ರುವದು ಇದು�ೕ ಆ�� – ಕತರ್ನ ಹಸತ್ವ�
ಅವ�ೂಂ��ದುದ್, ಅವರ ಪರ�ಾ� �ಾಯರ್�ಾಡು�ತ್ತುತ್. 22
11:22 “�ಾನರ್ಬ”– 4:36; 9:27. 23
11:23 “�ೕವರ ಕೃ�ಾ�ಾಯರ್ವನುನ್ �ೂೕ�ದರು”–ಎಂದ� ಏನು? �ೕವರ ಕೃ�ಯು
ಆ�ಮ್ೕಕ ಫಲವನುನ್ಂಟು �ಾ�ರುವದನುನ್ ಆತನು �ೂೕ�ದನು. �ೕ�ಾನ 15:1-6
�ೂೕ��. �ಾನರ್ಬ�� ಇತರರನುನ್ ��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹಪ�ಸುವ �ೖಯರ್ ಇತುತ್ (�ೂೕ�ಾ
12:6-8 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). �ಾನರ್ಬನು ಅವ�� ಏನು �ಾಡಲು
��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹಪ��ದನು ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ��. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� ನಮಮ್ ಹೃದಯದ�ಲ್
ಕತರ್�� ಹ�ತ್ರ�ಾ�ಲಲ್�ಂದ� �ಾವ� ಆತ�� ಹ�ತ್ರ�ೕ ಆ�ರುವ�ಲಲ್. 24
11:24 �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗಳ �ೂೕಧಕನು ಮತುತ್ ಉಪ�ೕಶಕನು (�ಾಗು ಪರ್��ಬಬ್
��ಾವ್�ಯು) �ೕ�ರ�ೕಕು ಎಂಬ �ವರ�ಯನುನ್ ಇ�ಲ್ �ೂಡ�ಾ��. �ೂಸ
ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ “ಒ�ಳ್ಯವರು” ಎಂಬ�ಾ� ಕ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವ ಇಬಬ್ರ�ಲ್ �ಾನರ್ಬನು
ಒಬಬ್�ಾ��ಾದ್� (ಇ�ೂನ್ಬಬ್��ಾ� ಲೂಕ 23:50 �ೂೕ��). ಇದರ ಅಥರ್
ಉ�ದವ�ಾರ್ರು ಒ�ಳ್ಯವರಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ�ಯಲಲ್. ಮ�ಾತ್ಯ 5:45; 7:17-18;
12:35; ಲೂಕ 8:15; �ೂೕ�ಾ 15:14; 1 �ೕತರ್ 2:18 �ೂೕ��. �ೕವಜನರ ಒ�ಳ್ೕತನವ�
�ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾ� ಅವರದದ್ಲಲ್ (ಮ�ಾತ್ಯ 7:11; �ೂೕ�ಾ 7:18 �ೂೕ��). �ೕವರು
�ಾತರ್�ೕ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಒ�ಳ್ಯವ�ಾ��ಾದ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 19:17), ಮತುತ್ ಆತನು
�ಾತರ್�ೕ ಜನರನುನ್ ಒ�ಳ್ಯವರ�ಾನ್� �ಾಡಲು ಶಕತ್�ಾ��ಾದ್� (ಗ�ಾ 5:22; ಎ�
5:9). �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಪ�ಪ�ಣರ್�ಯ ಬ�ಗ್ ��ಯಲು 1:5; 2:4; ಎ� 5:18 �ೂೕ��.
�ೕವ�ಾತಮ್ನ ಪ�ಪ�ಣರ್�ಯು ನಮಮ್ನುನ್ ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾದ ನಂ��� ನ�ಸುತತ್� ಮತುತ್
ಅದರ ಫ��ಾಂಶ ಆ�ಮ್ೕಕ ಯಶಸುಸ್ �ಾಗು �ೕವರ �ಲಸದ�ಲ್ ಜಯ �ೂ�ಯುತತ್�. 25
11:25 9:30. 26
11:26 5:11; ಮ�ಾತ್ಯ 16:18 ರ�ಲ್ “ಸ�ಯ” ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಂ�ಾಲಕರನುನ್ “�ರ್ೖಸತ್�ಂದು” �ದಲು �ೂರ�ನವರು ಕ�ದರು. ಅವರು
�ಾ� ಕ�ದದುದ್ �ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾ�ತುತ್. (�ೕ�ರ್�ಯ ಬದಲು – ಮ�ಾತ್ಯ 1:1 �ೂೕ��)
ಅವರು “�ರ್ಸತ್ನು” ಎಂಬ �ಸರು ಸೂಕತ್ ಎಂದು ���ದರು, ಮತುತ್ ಅದ�ಕ್ ಅಂತಯ್
ಪರ್ತಯ್ಯವನುನ್ �ೕ�� “�ರ್�ಟ್�ೕನಸ್” ಎಂಬ�ಾ� �ಾ�ದರು, ಇದರ ಅಥರ್
�ಾವ��ಾದ�ೂಂದು �ೕ�ಯ�ಲ್ �ರ್ಸತ್�� �ೕ�ದವರು. ಅ��ಸತ್ಲರ ಕೃತಯ್ಗಳ�ಲ್ �ರ್ಸತ್ನ
ಜನರನುನ್ “�ಷಯ್ರು” (6:1), ಅಥ�ಾ “�ೕವಜನರು” (9:13 �ೂೕಟ್ �ೂೕ��), ಅಥ�ಾ

“ಸ�ೂೕದರರು: (9:30), ಅಥ�ಾ “��ಾವ್�ಗಳು” (10:45) ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾ��. ಇ�ೕ
ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಈ ಒಂದು ಸಥ್ಳವನುನ್ �ೂರತುಪ��, �ೕವಲ ಅ�ರ್ಪಪ್ (26:28) ಮತುತ್
�ೕತರ್ನು �ಾತರ್�ೕ “�ರ್ೖಸತ್” (1 �ೕತರ್ 4:16. �ೕತರ್ನು ಈ ಪದವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸಲು
�ಾರಣ ಇತರರು ಅವರನುನ್ �ೕ� ಕ�ಯು�ತ್ದದ್�ೕ �ೂರತು ಅವನ ಪದದ್��ಾ�ರ�ಲಲ್)
ಎಂಬ ಪದವನುನ್ ಉಪ�ೕ���ಾದ್�. 27
11:27 ಆ� 20:7 ರ�ಲ್ ಪರ್�ಾ�ಗಳ �ಷಯದ�ಲ್ �ೂೕಟ್ಸ್ �ಾಗೂ �ಫ�ನ್ಸ್ ಗಳನುನ್
�ೂಡ�ಾ��. 28
11:28 �ೕವ�ಾತಮ್ನು ಅಗಬನ ಭ�ಷಯ್ವನುನ್ ಪರ್ಕ��ದನು. 21:10-11 ಸಹ �ೂೕ��.
�ೌಲ್�ಯನು �ೂೕಮನ್ ಚಕರ್ವ�ರ್�ಾ�ದದ್ನು �ರ್.ಶ 41-54. 29
11:29 �ರ್ೖಸತ್ರು �ಸ�ನ�ಲ್ �ಾತರ್�ೕ �ರ್ೖಸತ್�ಾ�ರ� “�ಷಯ್�ಾ�ರುವದು” �ೂಡಡ್
ಸಂಗ��ಾ��. ಅವರ ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ 2 �ೂ�ಂಥ 8:1-5 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. 30
11:30 ಅವರು ಆ�ಯನುನ್ �ೂರ�ಸುವದ�ಕ್ಂತ ��ಚ್ನ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾ�ದರು.
ಅವರು ಅದಕಕ್ನು�ಾರ�ಾ� ನ�ದು�ೂಂಡರು. 2 �ೂ�ಂಥ 8:10-11; �ಾ�ೂೕಬ 2:15; 1
�ೕ�ಾನ 3:17-18; ಮ�ಾತ್ಯ 25:34-46 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
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12:1 ಈ ��ೂೕದನು ಮ�ಾತ್ಯ 2:1 ರ�ಲ್ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವ ��ೂೕದನ
�ಮಮ್ಗ�ಾ��ಾದ್�.
ಎ�ಾಲ್
��ೂೕದರ
�ಾ�,
ಇವನೂ
�ೕವಭಯ�ಲಲ್ದವ�ಾ�ದದ್ನು. 2-3
12:2-3 �ಾ�ೂೕಬನು ಮೂಲ ಅ��ಸತ್ಲರ�ಲ್ ಒಬಬ್�ಾ��ಾದ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 10:2).
ಈ ಇಬಬ್ರು ಅ��ಸತ್ಲ�ೂಂ�� ��ೂೕದನು �ಾ� ವಯ್ತಯ್ಸಥ್�ಾ� ನ�ದು�ೂಂಡನು
ಎಂಬದ�ಕ್ �ಾವ��ೕ �ಾರಣವನುನ್ �ೂಡ�ಾ�ಲಲ್. ಇ�ಲಲ್ವ�ಗಳ ಅಥರ್ವನುನ್ ಎಲಲ್ರ
�ೕ� ಆ�ವ್� �ಾಡುವ �ೕವರ ರಹಸಯ್�ಾದ ಸ�ಾ�ೂೕಚ�ಗಳ�ಲ್ ಅಡ�ಸ�ಾ��.
��ೂೕದನು ಎ�ೂೕಮಯ್�ಾ�ದದ್ನು (ಏ�ಾವನ ಸಂತ�ಯವನು – ಆ� 25:29-30). ಇವನು
�ಹೂದಯ್ರನುನ್ ��ಚ್ಸಲು ಬಯ�ದನು �ಾಕಂದ� ಅವರ �ೕ� ಯಶ�ವ್ ಆ�ವ್�
ನ�ಸ�ೕಕು ಎಂಬದು ಆತನ ಬಯ��ಾ�ತುತ್. ಹುದು�ಾ� �ೕಳುವ�ಾದ�
�ಹೂದಯ್�ಲಲ್ರು ��ೂೕದರನುನ್ �ವ್ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ರು. ಹು��ಲಲ್ದ �ೂ�ಟ್ಗಳ ಹಬಬ್ದ
ಕು��ಾ� �ಾಜಕ 23:4-8 ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 4
12:4 ಬಹುಶಃ ಅವನು �ೕತರ್ನನುನ್ �ಾವ��ಾದರು ಸವ್ಕ�ಪ್ತ �ೕವದೂಷ�ಯ

ಆ�ೂೕಪದ�ಲ್ ��ಕ್ಸಲು ಬಯ�ರಬಹುದು. 5
12:5 15,16 ವಚನಗಳ�ಲ್ �ಾ�ಸುವ �ಾ� ನಂಬುವದ�ಕ್ಂತ ಅವರ �ಾರ್ಥರ್�ಗಳು
�ಚುಚ್ ಆಸ�ತ್ಕರ�ಾ�ದದ್ವ�, ಅವರ ನಂ��ಯು ಇನೂನ್ ದುಬರ್ಲ�ಾ�ರು�ಾಗ�ೕ, �ೕವರು
ಅವ�� ಉತತ್��ದನು. �ಜ�ಾದ �ೕವ�� �ಾರ್ಥರ್� �ಾಡುವವ�ಲಲ್�ಗೂಇದು
�ಜ�ಾ�ಯೂ ��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹದ ಸಂಗ��ಾ��. �ಾರ್ಥರ್� �ಾಡ��ೕ ಇರುವದ�ಕ್ಂತ
ಅಲಪ್ ನಂ��ಯುಳಳ್ವ�ಾ� �ಾರ್ಥರ್� �ಾಡುವದು ಎ�ೂಟ್ೕ ಉತತ್ಮ�ಾ��. 6
12:6 �ೕತರ್ನು ತ�ಪ್��ೂಳಳ್�ಾರ�ಂದು ��ೂೕದನು �ಶಚ್���ೂಂ�ದದ್ನು. 7-11
12:7-11 5:18-24 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೕತರ್ನನುನ್ ��ಮ��ಂದ
ತ�ಪ್�ದ �ೕವದೂತನು �ಾ�ೂೕಬನನುನ್ ಕೂಡ ಅ�ಟ್ೕ ಸುಲಭ�ಾ� ಕ�ತ್�ಂದ
ತ�ಪ್ಸಲು ಶಕತ್�ಾ�ದದ್ನು. 12
12:12 ವಚನ 5. �ಾಕರ್ನು ತನನ್ �ಸ�ನ �ೕ�ರ್��ರುವ ಸು�ಾ�ರ್ಯ
ಬರಹ�ಾರ�ಾದನು. ಅವನನುನ್ ಸೂ�ಸುವ ಇತ� �ಾಕಯ್�ಾಗಗಳು �ಾವ��ಂದ� ವ 25;
13:5-13; 15:37-39; �ೂ�ೂ 4:10; �� 24; 2 �� 4:11; 1 �ೕತರ್ 5:13. 13-14
12:13-14 �ೕವರು ಅವರ �ಾರ್ಥರ್�� ಉತತ್ರ �ೂ�ಟ್�ಾದ್� ಎಂದು ಆ� ನಂ�ದಳು.
15-16

12:15-16 �ೕವರು ಅವರ �ಾರ್ಥರ್�� ಉತತ್ರ �ೂ�ಟ್�ಾದ್� ಎಂಬ�ಾ� ಆ� ನಂ�ದುದ್
ಮತುತ್ ಅವರು �ರ�ಾ�ದುದ್ ಅವರ ಅಪನಂ�� ಅಥ�ಾ ದುಬರ್ಲ�ಾದ ನಂ���
ಗುರು�ಾ��. 15
12:15 “ಆತನ ದೂತನು”– ಮ�ಾತ್ಯ 18:10 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
�ೕವದೂತನು ಮನುಷಯ್ರ �ಾ� ಜನರನುನ್ ಪರ್���ಸು�ಾತ್� ಎಂಬ�ಾ� ಅವರು
ಅಂದು�ೂಂಡರು ಮತುತ್ ಅವನ �ಷಯದ�ಲ್ ತ�ಾಪ್� ��ದು�ೂಂಡರು. ಈ ನಂ���
ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ �ಾವ��ೕ ಆ�ಾರ�ಲಲ್. 17
12:17 ಈ �ಾಕಯ್ದ�ಲ್ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವ �ಾ�ೂೕಬನು ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಮಲ-ಸ�ೂೕದರ�ಾ��ಾದ್� (1:14; ಮ�ಾತ್ಯ 13:55). ಅವನು �ರೂಸ�ೕ�ನ
ಸ�ಯ �ಾಯಕ�ಾ�ದದ್ನು. 19
12:19 �ೂೕಮನ್ ಪದದ್�ಯ ಪರ್�ಾರ, ಒಬಬ್ನು ತ�ಪ್��ೂಂಡ� ಅವನು
ಅನುಭ�ಸ�ೕ�ದದ್
��ಯನುನ್
ಅವನನುನ್
�ಾಯು�ತ್ದದ್
�ಾವಲು�ಾರರು
ಅನುಭ�ಸ�ೕ�ಾ�ತುತ್. 20
12:20 ತೂರ್ ಮತುತ್ �ೕ�ೂೕನ್ ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ ಉತತ್ರ �ಾಗದ�ಲ್ ��ಟ�ೕ�ಯನ್
ಕಡಲ �ೕರದ�ಲ್ತುತ್. 22-23

12:22-23 ��ೂೕದ�� ಒಬಬ್�ೕ �ೕವರ ಕು��ಾದ ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ �ೂೕಧ�
��ಾನ್� �ೂ�ತ್ತುತ್ ಮತುತ್ �ೖ�ೕಕ ಮ�ಾರ್�ಯನುನ್ �ೂಂ��ೂಳುಳ್ವ ಅ��ಾರ �ಾವ
ಮನುಷಯ್�ಗೂ ಇಲಲ್ ಎಂಬದೂ ಅವ�� ���ತುತ್ (��ೕ 20:1-6). ತನನ್ ಗವರ್�ಕ್ ತಕಕ್
ಪರ್�ಫಲವನುನ್ ಅವನು ಅನುಭ��ದನು. 14:11-18 ರ�ಲ್ �ೌಲ �ಾಗೂ �ಾನರ್ಬ ಮತುತ್
3:12-16 ರ�ಲ್ �ೕತರ್ನ ನಡುವ��ೂಂ�� ಇವನ ನಡವ��ಯನುನ್ �ೂೕ�� �ೂೕ��.
ನಮ� �ೕವರು ಮತುತ್ ನಮಮ್ �ಷಯದ�ಲ್ ಸ��ಾದ ದೃ�ಟ್�ೂೕನ�ರ�ೕಕು.
ಇಲಲ್�ಾದ� �ಾವ� ��ೂೕದನು �ಾ�ದ ತಪಪ್�ನ್ೕ �ಾಡು�ತ್ೕ� ಮತುತ್ ಅವ��ಾದ
�ಾಯ್ಯ�ೕ�ೕರ್ ನಮಗೂ ಆಗುವದು. 24
12:24 ಈ �ೂೕಕದ ��ೂೕದರು ಮತುತ್ ಸತಯ್ವನುನ್ ��ೂೕ�ಸುವವ�ಲಲ್ರೂ
ಬರು�ಾತ್� �ಾಗೂ �ೂೕಗು�ಾತ್�. �ೕವರ �ಾಕಯ್ವ� ತನನ್ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡುತತ್�ೕ
�ೂೕಗುತತ್� ಮತುತ್ �ಾಶವ್ತ�ಾ� �ಲುಲ್ತತ್� – ಮ�ಾತ್ಯ 5:18; 24:35; �ೕತರ್�
37:35-36; ��ಾಯ 40:6-8. 25
12:25 ವಚನ 12; 11:29-30. ಅವರು ಅಂ��ೕಕಯ್�ಕ್ �ಂ�ರು�ದರು.
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13:1 ಪರ್�ಾದ� ಮತುತ್ �ೂೕಧ� �ಾಡುವ ವರಗಳು �ೕವರು ಸ�� �ೂಟಟ್ ಅತಯ್ಂತ
�ೂಡಡ್ ವರಗ�ಾ�� – �ೂೕ�ಾ 12:6-7; 1 �ೂ�ಂಥ 12:28; 14:1; ಎ� 4:11-13.
“ಉಪ�ಾಜ�ಾದ ��ೂೕದನು”– ಮ�ಾತ್ಯ 14:1. 2
13:2 ಮ�ಾತ್ಯ 9:14-15 ರ�ಲ್ ಉಪ�ಾಸದ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಇ�ಲ್
ಮ�ೂತ್�ಮ್ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ ವಯ್�ತ್ತವ್ವನುನ್ ಗಮ���. 8:29; 10:19; �ೕ�ಾನ
14:16-17 �ೂೕ��. �ೕವರ �ಾಜಯ್ದ�ಲ್ ಆತನು �ಾನವರನುನ್ ��ರ್ಷಟ್�ಾದ
�ಾಯರ್ಗ�� ಕ�ಯು�ಾತ್�. ಅಂ��ೕಕಯ್ದ�ಲ್ �ಷನ� �ೕ�� ಕ�ಯಲಪ್ಟಟ್ ಇಬಬ್ರು
�ೂೕಧ� �ಾಗೂ ಉಪ�ೕಶ �ಾಡಲು ಅತಯ್�ಕ ಅಹರ್�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ರು.
ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ತಮಮ್ನುನ್ �ಾವ �ಾಯರ್�ಾಕ್� �ೕ���ಾದ್� ಎಂದು ��ದು�ೂಳುಳ್ವವರು
ಧನಯ್�ಾ��ಾದ್�. ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು �ಾರನುನ್ ವಯ್�ತ್ಗತ�ಾ� ಆ�ಕ್ �ಾಡು�ಾತ್�ೂೕ ಮತುತ್
�ೕ��ಾ�
�ೕಪರ್�ಸು�ಾತ್�ೂೕ
ಅಂಥವರನುನ್
ಗುರು���ೂಂಡು
ಸ�
ಸಹಕ�ಸ�ೕ�ಾದದದ್ನುನ್ ಗಮ���. 3
13:3 �ೖಗಳ�ನ್ಡುವದು ಇ�ಲ್ ಅವರ ಪ�ಗಣ� ಮತುತ್ ಇವ�ಬಬ್�� �ೂ��ರುವ
ಕ�ಯ ಸಮಮ್�ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� �ಾಗೂ ಅವ�ಗ�ೂಂ�� ಅವರು ತಮಮ್ನುನ್
ಗುರು���ೂಂ�ರುವದನೂನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. 4

13:4 �ೕ��ಾ� ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ಜನರನುನ್ ಕಳು�ಸ�ಲಲ್�ಂದ� ಸ� ಅವರನುನ್
ಕಳು�ಸುವದು ಪರ್�ೕಜನ�ಲಲ್�ಾದ್�ರುತತ್�.
“ಕುಪರ್�ವ್ೕಪ”– 11:19. 5
13:5 ಸಲ�ೕಸ್ ಈ �ವ್ೕಪದ ಮುಖಯ್ ಪಟಟ್ಣ�ಾ�ತುತ್. ಅವರು ತಮಮ್ ಪದದ್�ಯ
ಪರ್�ಾರ �ದಲು �ಹೂದಯ್ರ ಬ�� �ೂೕದರು – ವ 46; �ೂೕ�ಾ 1:16. �ೕ�ಾನ
ಎಂಬದು �ಾಕರ್ನ ಇ�ೂನ್ಂದು �ಸ�ಾ�ತುತ್ – 12:12.
“ಸ�ಾಮಂ�ರಗಳು”– ಮ�ಾತ್ಯ 4:23. 6
13:6 �ಾ��ೕಸ್ ಈ �ವ್ೕಪದ �ಾಜ�ಾ� ಪಟಟ್ಣ�ಾ�ತುತ್. �ಾರ್-�ೕಸು ಎಂದ�
“��ೂೕಶುವನ ಮಗ” (�ೕಸು ಎಂಬದು ��ೂೕಶುವ ಎಂಬ ಇ�ರ್ಯ �ಸ�ನ �ರ್ೕಕ್
ರೂಪಕ�ಾ��). ಈ �ಾರ್-�ೕಸು ಭರ್ಷಟ್�ಾ�ದದ್ �ಹೂದಯ್�ಾ�ದದ್ನು – ಅವನು
�ಜ�ಾದ �ೕವರ �ೂೕಧ�ಯನುನ್ ��ಾಕ��ದದ್ನು. �ಾಟಮಂತರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡು�ತ್ದದ್
�ಹೂದಯ್ರನುನ್ �ೕವರು ತ�ಳ್��ಟ್ದದ್ನು. ಧ�ೕರ್ 18:10-13 ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್ಸ್
�ೂೕ��. 7
13:7 “ಸ�ರ್�ೌಲನು”– ಅಂದ� ಈ �ವ್ೕಪದ �ೂೕಮನ್ ಚಕರ್ವ�ರ್.
ಬು�ದ್ವಂತ�ಲಲ್ರೂ ಇವನ �ಾ� �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ �ೕ���ೂಳಳ್ಲು ಬಯಸು�ಾತ್�. 8
13:8 ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡದಂ� ಜನರನುನ್ ತ�ಯುವದು
ಅತಯ್ಂತ �ೂೕರ�ಾದ �ಾಪಗಳ�ಲ್ ಒಂ�ಾ��. ಮ�ಾತ್ಯ 23:13 �ೂೕ��. “ಎಲುಮ”
ಎಂಬದು “�ಾರ್-�ೕಸು�ನ” ಇ�ೂನ್ಂದು �ಸ�ಾ��. 9
13:9 �ೌಲನ ಇ�ೂನ್ಂದು �ಸ�ಾದ �ೌಲ ಇ�ೕ �ದಲ �ಾ�� ಇ�ಲ್ ಬ�ಯ�ಾ��,
ಇ�ಾದ ನಂತರ ಅವನನುನ್ ಇ�ೕ �ಸ��ಂದ ಕ�ಯ�ಾ��.
“ಪ��ಾರ್ತಮ್ಭ�ತ�ಾ�ದದ್ನು”– 2:4; 4:31; 6:3,5; 11:24. 10
13:10 �ಲ���ಮ್ �ೕವ�ಾತಮ್ನು ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯ ಸವ್�ಾವವನುನ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�
�ೂೕಡಲು ಮತುತ್ ಗಂ�ೕರ�ಾದ ಸತಯ್ವನುನ್ �ೖಯರ್�ಾ� �ಾತ�ಾಡುವಂ�
ಬಲಪ�ಸು�ಾತ್�.
“�ೖ�ಾನನ ಮಗ�ೕ”– ಮ�ಾತ್ಯ 13:38; �ೕ�ಾನ 8:44 �ೂೕ��. ಎಲುಮನು ತನನ್
�ಾಟಮಂತರ್ಗ�ಂದ ಕತರ್ನ �ಾಗರ್ಗ�� ಬಹಳ ಸಮಯ�ಂದ ಅಡಚ� �ಾಡು�ತ್ದದ್ನು.
11

13:11 �ೕವರು ನಮಮ್ನುನ್ ��ೂೕ��ದ� ನಮ� ಸ�ಾಯ �ಾಡುವವರು �ಾರು?
�ೂೕ�ಾ 8:31 ರ�ಲ್ ಇದ�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾ�ರುವದನುನ್ �ೂೕ��. 12
13:12 2:43; 5:12-14; 8:6,13; 9:34-35,41,42 �ೂೕ��. 13

13:13 �ಗರ್ ದ�ಣ ಕ�ಾವ��ಂದ 20 ��ೂ �ೕಟರ್ ದೂರದ�ಲ್ತುತ್ ಅದನುನ್ ಈಗ
ಟ�ರ್ ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾಗುತತ್�. �ೕ�ಾನ����ೂಳುಳ್ವ �ಾಕರ್ನು �ಾ� ಅವರನುನ್
�ಟುಟ್ �ೂೕದನು ಎಂಬದ�ಕ್ �ಾರಣವನುನ್ �ೂಡ�ಾ�ಲಲ್, ಆದ� ಅವನ�ಲ್ ಯುಕತ್�ಾದ
�ಾವ �ಾರಣವ� ಇರ�ಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ� �ೌಲನು �ೕ��ದನು (15:38-39). ಅವರನುನ್
�ಟುಟ್�ೂೕದದದ್ರ ��ತತ್ �ೌಲನ �ದಲ�ಯ ಸು�ಾ�ಾರ್ ಪರ್�ಾಣದ�ಲ್ ನ�ದ
�ಲವ� ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ತ�ಪ್��ೂಂಡನು ಮತುತ್ ಮುಂ�ನ ಪರ್�ಾಣದ�ಲ್ �ೂ�
�ೂೕಗುವ ಅವ�ಾಶವ� ಅವ�� ತ�ಪ್ತು. 14
13:14 ಈ ಅಂ��ೕಕಯ್ವ� �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ ಪಟಟ್ಣ�ಾ�ದುದ್ ಸು�ಾರು 160 ��ೂೕ
�ೕಟರ್ ದೂರ �ಗರ್ದ ಉತತ್ರದ�ಲ್ತುತ್.
“ಸ�ಾಮಂ�ರ”– ಮ�ಾತ್ಯ 4:23. ಅಂ��ೕಕಯ್ದ�ಲ್ �ಹೂದಯ್ರ ಬ�ಾವ��ತುತ್
ಎಂಬದನುನ್ ಇದು ಸೂ�ಸುತತ್�. 15
13:15 ಲೂಕ 4:16-17; 14:1 �ೂೕ��. ಸ�ಾಮಂ�ರದ�ಲ್ ಉಪ�ೕಶ �ಾಡುವಂ�
ಅಪ��ತ�� �ೕಳುವಂಥದುದ್ �ಹೂದಯ್ರ�ಲ್ ಸಹಜ�ಾದ �ಾಯರ್�ಾ�ತುತ್. 16
13:16 “�ೕವರ�ಲ್ ಭಯಭ�ತ್ಯುಳಳ್ವ�ೕ”– ಬಹುಶಃ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್
ಅಂ�ೕಕ���ೂಂಡ ಅನಯ್�ಾ�ರಬಹುದು. 17-19
13:17-19 ಮೂರು �ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ �ೌಲನು ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ ಆರು ಪ�ಸತ್ಕಗಳ�ಲ್
(ಆ��ಾಂಡ – ��ೂೕಶುವ) ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವ 450 ವಷರ್ಗಳ �ಹೂದಯ್ರ
ಚ��ರ್ಯ�ಲ್ ��ಯಪ��ದನು. 20
13:20 ಸಮು�ೕಲನು ಕ�ಯ �ಾಯ್ಯ�ಾಥ್ಪಕ�ಾ�ದದ್ನು ಮತುತ್ �ೕ�ಯ ನಂತರ
ಪರ್�ಾ� ಎಂದು ಕ�ಯಲಪ್ಟಟ್ �ದಲ�ಯ ವಯ್�ತ್�ಾ�ದದ್ನು.
“�ಾಯ್�ಾ�ಪ�ಗಳು”– �ಾಯ್ಯ�ಾಥ್ಪಕರ ಪ�ಸತ್ಕದ ಪ�ಚಯವನುನ್ �ೂೕ��. 21
- 13:21 1 ಸಮು 8:5; 9:1-2; 10:1 �ೂೕ��. 22
- 13:22 1 ಸಮು 16:1,13; 2 ಸಮು 2:4; 5:1-5 �ೂೕ��. “ನನನ್ ಹೃದಯ�ಕ್
ಒಪ�ಪ್ವವನು” ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ 1 ಸಮು 13:14 �ೂೕ��. 23
13:23 �ೌಲನು ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ ಚ��ರ್ಯನುನ್ ಸೂ�ಸು�ತ್ರುವದ�ಕ್ �ಾರಣ �ೕವರು
ತನ� �ೂ�ಟ್ರುವ ಪರ್ಕಟ�ಯ�ಲ್ ತನ�ರುವ ಸಂಪರ್�ಾಯಬದದ್ ನಂ��ಯನುನ್
�ೂೕ�ಸುವದು ಮತುತ್ ತನನ್ �ೕಳುಗರು ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಬ�ಗ್
ಆ�ೂೕ�ಸುವವ�ಾಗ�ೕಕು ಎಂಬ�ಾ�ತುತ್. ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರು ಸು�ೕಘರ್�ಾಲ�ಂದ
ಎದುರು�ೂೕಡು�ತ್ದದ್ ��ಸ್ೕಯ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ ಎಂಬದನುನ್ ಅ�ೕಕ �ಾತುಗಳ ಮೂಲಕ
��ಯಪ�ಸು�ತ್�ಾದ್�. ಆತನ ಕು��ಾದ �ೕವರ �ಾ�ಾದ್ನಗಳು ಆ� 3:15 ರ�ಲ್

�ಾರ್ರಂಭ�ೂಂಡು ಮ�ಾ� 3:1 ರ ತನಕ ಇರುವದನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು. 24-25
- 13:24-25 ಮ�ಾತ್ಯ 3:1-6; �ೕ�ಾನ 1:19-27. 26
13:26
ಅಬರ್�ಾಮನು
ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ
ಮೂಲ�ತೃ�ಾ��ಾದ್�
ಮತುತ್
�ಹೂದಯ್�ಲಲ್ರೂ ಅವನ �ಾಧಯ್ಸಥ್�ಾ��ಾದ್�. 27
13:27 2:23; 3:17-18 �ೂೕ��. ಆ�ನ �ಾಲದ�ಲ್ದದ್ ಬಹು�ೕಕ �ಹೂದಯ್��
ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ ಪರ್�ಾದ�ಾ ಪ�ಸತ್ಕಗಳ�ಲ್ �ಾವ� ಓದು�ತ್ದದ್ �ಷಯಗಳು
ಅಥರ್�ಾಗುತತ್�ೕ
ಇರ�ಲಲ್.
ಆದ�
�ೕವರು
�ಹೂದಯ್
�ಾಯಕರ�ಲ್
�ಾ�ಗ�ಾ�ದದ್ವರನುನ್ ಸಹ ತನನ್ �ಾಕಯ್ದ �ರ�ೕರು��� ಉಪ�ೕ���ೂಂಡನು. ಆ�
50:20 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 28
- 13:28 ಮ�ಾತ್ಯ 27:1-2,11-26. 29
- 13:29 ಲೂಕ 23:53; 24:26-27,46. 30
- 13:30 ಮ�ಾತ್ಯ 28:6. 31
- 13:31 1:3-8; 1 �ೂ�ಂಥ 15:3-8 �ೂೕ��. 32-35
13:32-35
�ೌಲನು
�ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನನುನ್
ಹ�ಯ
ಒಡಂಬ��ಯನುನ್
ಪ��ೖಸುವವನ�ಾನ್� �ೂೕಪರ್���ಾದ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 5:17 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��).
ಅವನು ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ ಮೂರು �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ ಸೂ���ಾದ್� – ಆ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್
ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ ಗಳನುನ್ �ೂೕ��: �ೕತರ್� 2:7; ��ಾಯ 55:3;
�ೕತರ್� 16:10. 34
13:34 “�ಾ�ೕದ�� �ಾ�ಾದ್ನ �ಾ�ದ ಕೃ�ಾವರಗಳು”– �ೕವರು �ಾ�ೕದ��
�ಾ�ಾದ್ನ �ಾ�ದ ಕೃ�ಾವರಗಳ�ಲ್ ಒಂದು ಅವನ �ಾಧಯ್ಸಥ್ರ�ಲ್ ಒಬಬ್ನನುನ್ �ೕವರು
ತನನ್ ಕು�ಾರ�ಂದು ಕ�ಯುವನು ಆತನು ಅವನ �ಂ�ಾಸನದ �ೕ� ಕೂರುವನು ಮತುತ್
ಅವನ �ಂ�ಾಸನವ� �ಾಶವ್ತ�ಾ�ರುವದು (2 ಸಮು 7:14 �ೂೕ��). �ೌಲನ
�ಾದ�ೕ�ಂದ�
ಒಂದು�ೕ�
ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ
��ಸ್ೕಯನು
(�ರ್ಸತ್ನು)
ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ�ೂಳಳ್�
�ೂೕ�ದದ್�,
�ಾ�ೕದ��
�ಾ�ಾದ್ನ
�ಾಡ�ಾ�ದದ್
ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳನುನ್ �ೂಂದಲು ಅವ�ಂದ ಆಗು�ತ್ರ�ಲಲ್. 36-37
13:36-37 2:25-32 �ೂೕ��. 36
13:36 “��ದ್ �ೂೕದರು”– �ೕ�ಾನ 11:11-13. 38
- 13:38 2:38; 26:18; ಲೂಕ 24:47 �ೂೕ��.
“�ಾಪ ಕಷ್�ಾಪ�”– 10:43 ರ�ಲ್ �ಫ�ನ್ಸ್ �ೂೕ��. 39
13:39 �ೕ�ವಂತ�ಾ� ಎ�ಸಲಪ್ಡುವದು ಕಷ್�ಸಲಪ್ಡುವದರ ಮ�ೂತ್ಂದು �ಾಗ�ಾ��.

ಇದರ ಅಥರ್ �ೕವರು ಎ�ಾಲ್ �ಾಪಗಳ �ಷಯದ�ಲ್ �ೕವರು �ಾನವರನುನ್ �ೕ�ವಂತರು
ಮತುತ್ ಮುಗಧ್ರು ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸು�ಾತ್�. �ೌಲನು ನಂತರದ�ಲ್ �ೂೕ�ಾ ಪ�ರ್� �ಾಗೂ
ಗ�ಾತಯ್ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ ವಯ್ಕತ್ಪ��ರುವ ಅದುಭ್ತ�ಾದ ಸತಯ್�ಾ�� (�ೂೕ�ಾ
3:20,24,28; 5:1,9; 8:30; ಗ�ಾ 2:16; 3:11,24). ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವ ಮೂಲಕ �ಾತರ್�ೕ �ೕ�ವಂತ�ಾಗಬಹುದು ಎಂಬ�ಾ� ಎ�ಾಲ್
ಕ�ಗಳ�ಲ್ಯೂ
ಆತನು
ಸೂ���ಾದ್�.
�ೕ�ಯ
ಧಮರ್�ಾಸ�ವ�
�ೕ�ವಂತರ�ಾನ್�ಸುವ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಅಪ�ಾ�ಗ�ಂದು �ರೂ�ಸುತತ್� – ��ೕ
19:21-25; �ೂೕ�ಾ 3:19-20; ಗ�ಾ 3:10. 40-41
13:40-41 �ಾ��ಾಲ್ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ನಂಬು�ಾತ್�ೂೕ ಅವ�� �ಾತರ್�ೕ
ಸು�ಾ�ರ್ಯು “ಶುಭ�ಾ�ರ್�ಾ��.” ಆದದ್�ಂದ �ೌಲನು ಗಂ�ೕರ�ಾದ ಎಚಚ್��ಯನುನ್
�ೂ�ಟ್�ಾದ್�. 2:40 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೌಲನು ಅವ�� �ಮಮ್ ನಡವ��ಯು
ಹಬಕೂಕ್ಕ 1:5 ರ �ಾಲದ�ಲ್ ಇದದ್ಂಥ ನಡವ���ಾ�ರ�ಾರದು ಎಂಬ�ಾ�
ಎಚಚ್���ಾದ್�. 43
13:43 “�ೕವರ ಕೃ�”– �ೌಲನು ಕೃ� ಎಂಬ ಪದ�ಕ್ ��ಚ್ನ ಆದಯ್� �ೂ�ಟ್�ಾದ್� –
20:24,32; �ೂೕ�ಾ 1:7; 3:24; 5:1-2,15,20,21; 6:14; ಎ� 3:1; �ೕತ 2:11-15;
3:7. 44
13:44 ಇದರ ಅಥರ್ ಜನರ ಗುಂ�ನ�ಲ್ �ಹೂದಯ್ರು ��ಚ್ನ ಸಂ�ಯ್ಯವ�ಾ�ದದ್ರು.
45

13:45 5:17; 7:9; ಮ�ಾತ್ಯ 27:18; �ಾ�ೂೕ 27:4 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
ಅಷುಟ್ ಜನರನುನ್ �ೕ�ಸಲು ಅಥ�ಾ ಅ�ೂಟ್ಂದು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� ಜನರ ಗಮನವನುನ್
��ಯಲು �ಾ�ಂದಲೂ ಆ�ರ�ಲಲ್, ಆದದ್�ಂದ ಅವರು �ೌಲ ಮತುತ್ �ಾನರ್ಬನನುನ್
ಅವರು ��ೂೕ��ದರು, ಎದುಚರ್ಂ��ದರು – ನಮಮ್ �ಾಲದ�ಲ್ ಈ �ಷಯ ಈಗ
ಇಲಲ್�ಾ��. 46
13:46 3:26; �ೂೕ�ಾ 1:16 �ೂೕ��. �ೕ�ಾನ 3:16 ರ�ಲ್ �ತಯ್�ೕವದ �ೂೕಟ್ಸ್
�ೂೕ��. 47
13:47 ��ಾಯ 49:6. “�ೕನು” �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. 48
13:48 �ೕವರು ನಂ��ಯ ಮೂಲಕ �ತಯ್�ೕವವನುನ್ �ೕಮಕ �ಾ��ಾದ್�. ಈ ಅನಯ್ರು
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವ ಮೂಲಕ �ೕವರು ನಮಮ್ನುನ್ ಆ���ೂಂ��ಾದ್�
ಎಂದು �ೂೕ��ದರು. �ೕ�ಾನ 6:37,44; 17:2; ಎ� 1:4 �ೂೕ��. 50
13:50 “ತಮಮ್ ಮತ�ಕ್ �ೕ�ದವರು”– �ೕವರ �ಜ�ಾದ �ೕವಕರನುನ್ �ಂ�ಸಲು

ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಬ�ಗ್ ಮ�ಾ��ಾ�ಗಳು ಅಥ�ಾ ಭಯಭ�ತ್ಯುಳಳ್ ಜನರನುನ್
�ಲವ� ದುಷಟ್ ಜನರು �ರ��ದರು. �ೕ�ಾನ 16:2-3 �ೂೕ��. 51
13:51 ಮ�ಾತ್ಯ 10:14 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಇ�ೂೕನಯ್ದ ಮುಖಯ್ ಪಟಟ್ಣವ�
ಸು�ಾರು 130 ��ೂೕ�ೕಟರ್ ದ�ಣ ಪ�ವರ್ದ ಕ��ತುತ್. 52
13:52 ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ಜ�ಾ� ನಂಬು�ಾಗ ಅದರ
ಫ��ಾಂಶ�ಾ� ಸಂ�ೂೕಷವ� �ೂ�ಯುತತ್� (8:8; 16:34; ಲೂಕ 2:10; 24:52;
�ೂೕ�ಾ 14:17; 15:13; 1 �ೕತರ್ 1:8), ಮತುತ್ �ೕವ�ಾತಮ್ನನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
ಅನುಭ�ಸಲು �ಾಗರ್ವನುನ್ ��ಯುತತ್� (2:4; ಎ� 5:18).

141
14:1 13:14-15 �ೂೕ��. 2
- 14:2 �ೂೕ�ಾ 8:7; 1 �ಸ 2:14-16.
“ಸ�ೂೕದರರು”– �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ �ರ್ೖಸತ್�ಾದವ�� ಸಹಜ�ಾ� ಈ ಪದವನುನ್
ಬಳಸ�ಾ��. �ೕವರ ಕುಟುಂಬದ�ಲ್ರುವ �ಕಟ�ಾದ ಸಂಬಂಧವನುನ್ ಇದು ಸೂ�ಸುತತ್�.
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ��ಾವ್�ಗಳು ಒಂ�ೕ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸಯ್�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಎಲಲ್�ಗೂ
ತಂ� ಒಬಬ್�ೕ ಆ��ಾದ್�. 3
14:3 ಮುಂ� �ಂ�ಗಳು ಎದು�ಾಗುತತ್� ಎಂದು ಅವ�� �ೂ�ತ್ತುತ್ ಆದದ್�ಂದ
ಅವರನುನ್ ಬಲಪ�ಸಲು ಅ�ಲ್�ೕ ಉ�ದು�ೂಂಡರು.
“ಸೂಚಕ�ಾಯರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಅದುಭ್ತ�ಾಯರ್ಗಳು”– 2:43; 5:12; 8:6; �ೕ�ಾನ
2:11; ಇ�ರ್ 2:4. 4
- 14:4 ಮ�ಾತ್ಯ 10:34-36; �ೕ�ಾನ 7:43; 9:16; 10:19. 5-7
14:5-7 ಅವರು ತ�ಮ್ಂದ �ಾಧಯ್�ಾದಷುಟ್ �ನ ಅ�ಲ್�ೕ ಉ�ದು�ೂಂಡರು ಮತುತ್
ತಕಕ್ ಸಮಯದ�ಲ್ �ೂರಟು �ೂೕದರು. ಅವರ ಮರಣ�ಂದ �ಾ�ಗೂ
ಪರ್�ೕಜನ�ಾಗು�ತ್ರ�ಲಲ್ – ಆದ� ಅವರು ಮರಣ�ಕ್ �ದ��ೂಳುಳ್ವವ�ಾ�ರ�ಲಲ್
(���ಪ್ 1:21-24; ಇ�ರ್ 2:14-15). ಲುಸ�ವ� ದ�ಣ�ಕ್ 30 ��ೂೕ�ೕಟರ್
ದೂರದ�ಲ್ದದ್ �ರ್ೕಕ್ ಪಟಟ್ಣ�ಾ�ತುತ್, ಅದು ಇ�ೂೕನಯ್ದ ಪ�ಚ್ಮ�ಕ್ ಸ�ೕಪ�ಾ�ತುತ್.

9-10

14:9-10 �ಲ���ಮ್ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ತನನ್ �ೕವಕ�� ನಂ��ಯು ಇತರರ�ಲ್
�ಾಯರ್�ಾಡುವದನುನ್ ಗುರು�ಸಲು ಬಲಪ�ಸು�ಾತ್�. 11-12
14:11-12 �ರ್ೕಕರು ಹುದು�ಾ� �ಾಡು�ತ್ದದ್ �ಾ� ಇವರು ಅ�ೕಕ �ೕವ�ಗಳ�ಲ್

ನಂ�� ಇ�ಟ್ದದ್ರು. �ರ್ೕಕರು ಪರ್ಮುಖ �ೕವರು ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸು�ತ್ದದ್ �ೕವ�� �ೌಸ್
ಎಂದು ಕ�ಯು�ತ್ದದ್ರು. ಹ�ರ್ �ೕವರನುನ್ �ೕವರ ದೂತ�ಂದು ಪ�ಗ�ಸು�ತ್ದದ್ರು.
ಇ�ಲ್ KJV (ಆದ� �ರ್ೕಕರಲಲ್) ಜೂ�ಟರ್ ಮತುತ್ ಮಕುರ್� ಎಂದು ಬ�ಯ�ಾ��.
�ೂೕಮನನ್ರು ಆ �ೕವರುಗ�� ಈ �ಸರುಗಳನುನ್ �ೂ�ಟ್ದದ್ರು. 13-14
14:13-14 12:21-23 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಅವರು �ಾಡ�ಾರದ �ಾಯರ್
(ಮನುಷಯ್ರ ಆ�ಾಧ�) �ಾಡ�ಾಗುವದನುನ್ ಗಮ��ದರು ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ��ಲ್ಸಲು
ತ�ಮ್ಂ�ಾಗುವ ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ ಪರ್ಯತನ್ಗಳನುನ್ ನ��ದರು. ಬ�ಟ್ಗಳನುನ್
ಹ�ದು�ೂಂಡು ಜನ�� ತಮಮ್ ಅಸಮಮ್�ಯನುನ್ ವಯ್ಕತ್ಪ��ದರು (2 ಸಮು 13:31;
�ೕಬ 1:20; ಮ�ಾತ್ಯ 26:65). �ಾವ� �ೕವ�� ಸ�ಾನರು ಅಥ�ಾ �ಾ�ೕ �ೕವರು
ಎಂದು ಎ�ಾಲ್ �ಾಲಗಳ�ಲ್ಯೂ �ೕ�ಸುವ ಜನರ ನಡು� �ೕವರ �ಜ�ಾದ �ೕವಕರು
ವಯ್�ಾಯ್ಸ�ಾ� ನ�ದು�ೂಂಡರು. 15
14:15 3:12; ಪರ್ಕ 22:8-9; ಮ�ಾತ್ಯ 4:10 �ೂೕ��. ಇ�ಲ್ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ
ಪದಗಳನುನ್ �ೂಡ�ಾ��. ಅವರು �ೕವರು ಮತುತ್ �ೕವರುಗಳ ನಡು��ರುವ
ವಯ್�ಾಯ್ಸವನುನ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ವಯ್ಕತ್ಪ��ದರು. �ೕವರು “�ೕವಸವ್ರೂಪನು”; ಆತನು
ಭೂಪರ�ೂೕಕಗಳ ಸೃ�ಟ್ಕತರ್ನು. �ೕವರುಗಳು ಮತುತ್ ಅವ�ಗ�� ಅ�ರ್ಸುವ ಯಜಞ್ಗಳು
“ಪರ್�ೕಜನ�ಲಲ್ದವ�ಗಳು” �ಾನವರು ಅವ�ಗಳನುನ್ �ಟುಟ್�ಡ�ೕಕು (�ೕತರ್�
115:2-8; ��ಾಯ 40:18-26; 44:9-20 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಅವರು
ಜನ�� ��ಯಪ�ಸು�ತ್ದದ್ ಸು�ಾ�ರ್ಯ�ಲ್ ಇದು ಪರ್ಮುಖ�ಾದ �ಷಯ�ಾ�ತುತ್. 16
14:16 17:30 �ೂೕ��. “ಗ���ೂೕದ �ಾಲದ�ಲ್” �ೕವರು ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ�ಲ್
�ಾಯರ್�ಾಡು�ತ್ದದ್ನು ಮತುತ್ ಅವ�� ತಮಮ್ �ತತ್ದ ಪರ್ಕಟ�ಯನುನ್ ��ಸು�ತ್ದದ್ನು. ಆ
ಸಮಯದ�ಲ್ ಆತನು ಇತ� ಜ�ಾಂಗಗ�� ತಮಮ್ತಮಮ್ ಮನ�ಸ್� �ೂೕ�ದ �ಾಗರ್ಗಳ�ಲ್
ನ�ಯುವದ�ಕ್ �ಟಟ್ನು, ಆದ� ಆ �ಾಗರ್ಗಳು ಸ��ಾ�� ಎಂಬದ�ಾಕ್�ಯಲಲ್
(�ೂೕ�ಾ 1:18-32 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��) ಬದ�ಾ� ಅವ�� ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್
�ಾರಲು ತನನ್ �ೕವಕರನುನ್ ಕಳು�ಸುವ ಸಮಯ ಇನೂನ್ ಬಂ�ರ�ಲಲ್ (ಆದ� �ೕನನಂಥ
�ಲವ� ��ೕಷ ಸ�ನ್�ೕಶಗಳೂ ಇದದ್ವ�). 17
14:17 ಜ�ಾಂಗಗಳು ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ರುವ �ೕವರ ಪರ್ಕಟ�ಗಳು ಇಲಲ್� ಇದದ್ರೂ,
ಪರ್ಕೃ�ಯ ಮೂಲಕ �ೕವರ ಒ�ಳ್ೕತನದ ಪರ್ಕಟ�ಯನುನ್ �ೂಂ�ದದ್ರು. �ೕತರ್� 19:1-4;
�ೂೕ�ಾ 1:19-20 �ೂೕ��. 18-19
14:18-19 ಜನರ ಚಂಚಲ�, ಬದ�ಾ�ಸ�ಾಗದ, ಮನ�ಥ್�ಯನುನ್ ಗಮ���.
ಒಂದು�ನ �ಾರನುನ್ ಆ�ಾ�ಸಲು ಮುಂ�ಾದ�ೂೕ �ಾರ�ಯ �ನ ಅವರ�ನ್ೕ �ೂಲಲ್ಲು

ಕಲುಲ್ಗಳನುನ್ ��ದು�ೂಂಡರು! �� 17:5,9 �ೂೕ��. ಆದ� ಲುಸ�ದ ಈ �ೕ��ಂದ
ಅ�ಲ್ �ಾಶವ್ತ�ಾದ ಫ��ಾಂಶಗಳು �ಾ���ೂಂಡವ� – 16:1. 20
14:20 ಪ��ಾರ್ತಮ್ಭ�ತ�ಾ�ದದ್ವರ �ೖಯರ್ ಮತುತ್ �ಥ್ರ�ತತ್ವನುನ್ ಗಮ���.
ತನನ್ನುನ್ ಅತಯ್ಂತ ಕೂರ್ರ�ಾ� �ೂಲಲ್ಲು ಪರ್ಯ�ನ್�ದ ಜನರ ನಡು� ಅ�ೕ ಸಥ್ಳ�ಕ್
�ೌಲನು ಮ�ತ್ �ೂೕದನು (�ಾ��ೕ ವ 21). 4:13; �ಾ�ೂೕ 8:1 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. ��ರ್ ಇ�ೂೕನಯ್ದ ದ�ಣಪ�ವರ್�ಕ್ ಸು�ಾರು 80 ��ೂೕ�ೕಟರ್
ದೂರದ�ಲ್ತುತ್. 22
14:22 ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಮತುತ್ ಅ��ಸತ್ಲರು ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್ �ಮ�
ಕಷಟ್ಸಮ�ಯ್ಗಳು ಎದು�ಾಗುವವ� ಎಂದು ��ಾವ್�ಗ�� ಕ��ದರು (�ೕ�ಾನ 16:33; 1
�ಸ 3:3-4; 1 �ೕತರ್ 4:12), ಮತುತ್ �ಂ�ಸುವವ�ೂಂ�� �ಾವ �ೕ�
ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು ಎಂಬದನೂನ್ ಅವ�� ���ದರು (ಮ�ಾತ್ಯ 5:10-12; 1 �ೕತರ್
4:13). ನಮ� ಕಷಟ್ಗಳು ಅಥ�ಾ �ಂ�ಗಳು ಅಥ�ಾ ��ೂೕಧಗಳು ಎದು�ಾಗು�ಾಗ
��ಾವ್�ಗ�ಾದ �ಾವ� “�ಾ�?” ಎಂದು �ೕಳ�ಾರದು. ಬದ�ಾ� ಇವ�ಗಳು ನಮ�
ಎದು�ಾಗ�ದದ್� “�ಾ� ಬರು�ತ್ಲಲ್?” ಎಂದು �ೕಳ�ೕಕು. �ೕವರ �ಾಜಯ್ವ�
ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್ರುವ �ಾ� �ೌಲನು ಇ�ಲ್ �ಾತ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್� – �ೕರ�ಾ� ಪರ್�ಾವದ�ಲ್
ಬರುವ �ಾಜಯ್ದ ಬ�ಗ್ ಅವನು ��ಸು�ತ್�ಾದ್�. ಮ�ಾತ್ಯ 4:17 ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.
23

14:23 13:2-3 �ೂೕ��. ಇ�ಲ್ “��ಯರು” ಅಂದ� ಸ�ಯ �ಾಯಕತವ್ ಮತುತ್
ದೂರದೃ�ಟ್ ಇರುವವರು (1 �ೕತರ್ 5:1-3). 6:5-6 ರ�ಲ್ �ಾ�ದ ಪರ್�ಾರ�ೕ,
ಇ�ಲ್ಯೂ ��ಾವ್�ಗ�ೂಂ�� �ಾತ�ಾ��ೕ ಇವರನೂನ್ �ೕ��ರಬಹುದು. 24-25
14:24-25 13:13 �ೂೕ��. ಆ�ಾಲಯ್ವ� ಪಂಪ�ಲಯ್ �ಾರ್ಂತಯ್ದ ಪರ್ಮುಖ ಬಂದ�ಾ��.

26

14:26 13:1-3 �ೂೕ��. 27
14:27 �ೕವರು ಅನಯ್ರ ಹೃದಯಗಳನುನ್ �ಾಪರ್���ಾದ್� ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ ನಂ���
ನ���ಾದ್� – ಇದರ�ಲ್ ಅವರ �ಾಮಥಯ್ರ್ ಏನೂ ಇಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು �ವ��ದರು.

151
15:1 ಇವರು �ಹೂದಯ್�ಾ�ದುದ್ ತಮಮ್ನುನ್ �ರ್ೖಸತ್�ಂದು �ೕ��ೂಳುಳ್�ತ್ದದ್ರು ಆದ�
ಅತಯ್ಂತ
ಮೂಲಭೂತ
�ಾಗೂ
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ
�ಷಯದ�ಲ್
ತಪ�ಪ್
�ಳುವ��ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ರು. ಸ�ಯು �ಹೂದಯ್ ಸಮು�ಾಯ�ಕ್ ಬದ�ಾಗ�ೕಕು

ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೂಡುವ ರಕಷ್�ಯನುನ್ �ೂಂದ�ೕ�ಾದ� ಇತ� ಜನರು
�ಹೂದಯ್�ಾಗ�ೕಕು – ಅಂದ�, ಅವರು �ಹೂದಯ್ರೂ ಆ�ರ�ೕಕು �ಾ��ೕ �ರ್ೖಸತ್ರೂ
ಆ�ರ�ೕಕು ಎಂದು �ೕಳು�ತ್ದದ್ರು. ಇದರ ಅಥರ್ ಅವರು ಸುನನ್� �ಾ���ೂಳಳ್�ೕಕು
ಮತುತ್ �ೕ�ಯ ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ �ಾ�ಸ�ೕಕು ಎಂಬ�ಾ�ತುತ್. ಆ� 17:9-14 ರ�ಲ್
ಸುನನ್�ಯ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 2
15:2 �ೌಲ ಮತುತ್ �ಾನರ್ಬನು ಈ �ೂೕಧ�ಯ�ಲ್ರುವ �ೂಡಡ್ ಅ�ಾಯವನುನ್
��ದು�ೂಂಡರು ಮತುತ್ ಬಲ�ಾ� ��ೂೕ��ದರು. ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ನಂ���ಡುವ ಮೂಲಕ ಕೃ��ಂದ ರಕಷ್��ಾಗುತತ್��ೕ �ೂರತು ಸಂಪರ್�ಾಯಗಳು
�ಾಗು ಧಮರ್�ಾಸ� �ಾಲ��ಂದಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ ಅವರು ��ಾನ್� ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದರು.
�ೌಲನು �ೂೕ�ಾಪ�ರದವ�� ಮತುತ್ ಗ�ಾತಯ್ದವ�� ಬ��ರುವ ಪ�ರ್�ಗಳ�ಲ್ ಈ
�ಷಯದ ಬ�ಗ್ ಬಹಳ ಗಂ�ೕರ�ಾ� �ಾತ�ಾ��ಾದ್� (�ೂೕ�ಾ 3:27—4:25; ಗ�ಾ
1:6-9; 2:1—6:15 �ೂೕ��). 4
15:4 14:27 �ೂೕ��. 5
15:5 ವಚನ 1. ಈ ಫ��ಾಯರು �ಾವ� �ರ್ಸತ್ನ �ಂ�ಾಲಕರು ಎಂದು �ೕಳು�ತ್ದದ್ರು
ಮತುತ್ ಸ�ಯ�ಲ್ ಇರು�ತ್ದದ್ರು.
“ಫ��ಾಯರು”– ಮ�ಾತ್ಯ 3:7 ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 7
15:7 ಅ�ಾಯ್ಯ 10. 8
15:8 10:44-47 �ೂೕ��. ಗ�ಾ 3:2-5 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 9
15:9 �ೕ� �ಾತುಗಳ�ಲ್ �ೕಳುವ�ಾದ�, “�ೕವ� ಸುನನ್� �ಾ���ೂಂಡು �ೕ�ಯ
ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ �ಾ�ಸ� �ೂೕದ� �ಾನು �ಮ� ಪ��ಾರ್ತಮ್ನನುನ್ �ೂಡುವ�ಲಲ್.
�ಾನು �ಮಮ್ನುನ್ ರ�ಸುವ�ಲಲ್” ಎಂದು �ೕವರು ಅನಯ್�� ಎ�ಲ್ಯೂ �ೕ�ಲಲ್.
“ಅವರ ಹೃದಯಗಳನುನ್ ನಂ��ಯ ಮೂಲಕ ಶು�ಧ್ೕಕ��ದನು”– �ೕವರು ಅವ��
ನಂ��ಯನುನ್ �ೂಟಟ್ನು ಮತುತ್ ಆ ನಂ��ಯನುನ್ ಅವರ ಹೃದಯಗಳನುನ್ ಶು�ಧ್ೕಕ�ಸುವ
�ಾಧನವ�ಾನ್� ಉಪ�ೕ���ೂಂಡನು. �ೕವ�� ತಮಮ್ನುನ್ ��ಚ್�ಯುಳಳ್ವರ�ಾನ್�
�ಾಡಲು ಅವ�� �ೕ� �ಾವ�ದೂ �ೕಡ�ಾ�ತುತ್. ಹೃದಯ ಶು�ಧ್ಯ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್
�ಾ� ಮ�ಾತ್ಯ 5:8 �ೂೕ��. 10
15:10 �ೕತರ್ನ �ಾತುಗಳ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� �ೕವರು ತನನ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾದ
ಮುನನ್�ಸು���ಂ�� ತನನ್ �ತತ್ವನುನ್ ಪರ್ಕಟಪ��ರು�ಾಗ, ಆತನ �ತತ್ವನುನ್
��ಾಕ�ಸುವದು ಮತುತ್ ಆತನ �ಾಗರ್ಗಳ �ಷಯದ�ಲ್ ಆ�ೂೕಪ �ಾಡುವದು ಆತನನುನ್
ಪ�ೕ�ಸುವದ�ಕ್ ಸ�ಾನ�ಾ��. ಮ�ಾತ್ಯ 4:7; ��ೕ 17:7 �ೂೕ��. ಗ�ಾ 5:1 ರ�ಲ್

�ೌಲನು ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ “ಬಂಧನದ �ೂಗ” ಎಂದು ಕ���ಾದ್�. ಈ ಇಬಬ್ರೂ
ಅ��ಸತ್ಲ�� �ರ್ಸತ್ನ “�ೂಗ” (ಮ�ಾತ್ಯ 11:29-30) �ಾಕು ಮತುತ್ ಆತನ �ೂಗ
ಬಂಧನ�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾದದುದ್ ಎಂದು �ೂ�ತ್ತುತ್. 11
15:11 ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ ಈ �ಷಯದ�ಲ್ �ೕತರ್ನು �ೌಲನ �ಾತುಗಳನುನ್
ಒ�ಪ್�ೂಂಡನು (11:13; 13:38-39; �ೂೕ�ಾ 3:21-24; ಗ�ಾ 2:16; ಎ� 2:8-9). 12
15:12 �ೕ�ಯ ಧಮರ್�ಾಸ�ದಂತಲಲ್�, ತಮಮ್�ಲ್ �ಾಯರ್�ಾಡು�ತ್ರುವ �ಾ��ೕ
�ೕವರು ಅನಯ್ರ�ಲ್ಯೂ �ಾಯರ್�ಾಡು�ತ್�ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ �ಹೂದಯ್ �ರ್ೖಸತ್��
ಮನವ�� �ಾ�ಸುವ�ೕ ಅವರ ಮುಖಯ್ ಗು��ಾ�ತುತ್. 13
15:13 12:17; 21:18; ಗ�ಾ 1:19 �ೂೕ��. ಈ �ಾ�ೂೕಬನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮಲ
ಸ�ೂೕದರ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ �ರೂಸ�ೕ�ನ ಸ�ಯ �ಾಯಕ�ಾ��ಾದ್�. 14
15:14 “�ೕ�ೕನನು”– �ೕತರ್ನ ಇ�ೂನ್ಂದು �ಸರು.
“ತನನ್ �ಸ��ಾ� ಅವ�ೂಳ�ಂದ ಒಂದು ಪರ್�ಯನುನ್ ��ದು�ೂಂ��ಾದ್�”– �ೕವರು
ಈ �ಾಯರ್ವನುನ್ ಈಗಲೂ �ಾಡು�ತ್�ಾದ್�. ಮ�ಾತ್ಯ 16:18 ರ�ಲ್ “ಸ�ಯ”
ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂೕ��. 15-18
15:15-18 �ಾ�ೂೕಬನು �ೕ�ರುವ�ೕ�ಂದ� ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ ಪರ್�ಾ�ಗಳು
ಅನಯ್ರು ಸಹ �ೕವರ ಕ�� ಬರುವದನುನ್ ಪರ್�ಾ���ಾದ್�. ನಂತರ ಅವನು ಆ�ೕಸ
9:11-12 �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ ಸೂ���ಾದ್� (ಆ�ಲ್�ೕ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��). ಆ �ನದ�ಲ್
�ಲವ� ಅನಯ್ರು �ೕವರ ಕ�� �ರು��ೂಂಡದದ್�ಂದ �ೕವರ �ಾಕಯ್ವ� ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
�ರ�ೕ�ತು ಎಂಬ�ಾ� �ೂೕ�ಸುವದು ಅವನ ಉ�ದ್ೕಶವಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಅನಯ್ರು �ೕವರ
ಕ�� �ರು��ೂಳುಳ್ವದು ಆಶಚ್ಯರ್ದ ಸಂಗ�ಯೂ ಅಲಲ್, �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗ�� �ರುದಧ್ವ�
ಅಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ�ಸುವ�ೕ ಅವನ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾ��. 19
15:19 ಇವನು �ೕತರ್ನ �ಾತುಗಳನುನ್ ಒ�ಪ್�ೂಂಡನು (ವ 10). ಇ�ೕ
ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ ಅನಯ್�ಾ�ದುದ್ �ೕವರನುನ್ ಕಂಡು�ೂಂ�ರುವ ��ಾವ್�ಗಳ �ೕ�
�ೂ�ಸುವದರ�ಲ್ �ಾವ��ೕ ಪರ್�ೕಜನ�ಲಲ್. 20-21
15:20-21 �ಾ�ೂೕಬನು ��ಯಪ��ರುವ �ಷಯಗಳು �ರ್ೕಕರು ಮತುತ್ �ೂೕಮನನ್ರ
ನಡು� ಅತಯ್ಂತ �ಾ�ಾನಯ್�ಾ�ತುತ್, ಆದ� ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಇವ�ಗಳನುನ್
��ೕ�ಸ�ಾ�ತುತ್. ಅನಯ್ರ ಸಥ್ಳಗಳ�ಲ್ ಅ�ೂಲ್ಂದು ಇ�ೂಲ್ಂದು ಸ�ಾಮಂ�ರಗ�ದದ್ವ�
ಅ�ಲ್ ಸು�ಾ�ರ್�ೕ ಇರ�ಲಲ್ (13:14; 14:1). �ಾ�ೂೕಬನು ಮತುತ್
�ಹೂದಯ್�ಲಲ್ರೂ ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ ��ೕಧಗಳನುನ್ ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ರು. ಅವನ
�ಾ�ನ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� ಅನಯ್�ಾ�ದುದ್ �ೕವರನುನ್ ಕಂಡು�ೂಂ�ರುವ �ರ್ೖಸತ್ರು

�ಹೂದಯ್ರು ಇಷಟ್ಪಡ�ರುವ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾ� ಅವರನುನ್ �ೂೕ�ಸ�ಾರದು
ಎಂಬ�ಾ��. ��ಧ �ೕ�ಯ ಜನರ ನಡು� �ೕ�ಸುವ �ರ್ೖಸತ್�ಲಲ್�ಗೂ ಈ ತತವ್ವ�
ಎ�ಾಲ್ ಸಮಯಗಳ�ಲ್ಯೂ ಅನವ್�ಸುತತ್�. 1 �ೂ�ಂಥ 9:19-23; 10:32; 2 �ೂ�ಂಥ
6:3 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ಾಂಸ�ೂಂ�� ರಕತ್ವನುನ್ �ನುನ್ವದರ ��ೕಧವ�
�ೕ�ಯ ಧಮರ್�ಾಸ��ಕ್ಂತಲೂ ಹ�ಯ�ಾ�� (ಆ� 9:4). �ೖಂ�ಕ ಅ�ೖ�ಕ�ಯನುನ್
ಸತಯ್�ೕದ�ಾದಯ್ಂತ ಖಂ�ಸ�ಾ��, ಮತುತ್ ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ �ಾವ ��ಾವ್�ಯ
�ೕ�ತದ�ಲ್ಯೂ ಇದ�ಕ್ ಅವ�ಾಶ�ೕ ಇರ�ಾರದು (��ೕ 20:14; ಮ�ಾತ್ಯ
5:27-28; ಗ�ಾ 5:19-21; ಎ� 5:3). �ಗರ್ಹಗ�� ಅ�ರ್ಸುವ ಪ�ಾಥರ್ಗಳ ಬ�ಗ್
��ಯಲು 1 �ೂ�ಂಥ 8:1,4,10; 10:19,28; ಪರ್ಕ 2:14,20 �ೂೕ��. 22
15:22 �ೕಲನ ಬ�ಗ್ �ೕಳುವ ಇತ� �ಾಕಯ್ಗಳು – ವ 40; 2 �ೂ�ಂಥ 1:19; 1 �ಸ
1:1-2; 2 �ಸ 1:1; 1 �ೕತರ್ 5:12. 23
15:23 ಅಂ��ೕಕಯ್ವ� ���ಾ ಮತುತ್ ��ಕಯ್ �ಾರ್ಂತಯ್ದ ಪರ್ಮುಖ ಪಟಟ್ಣ�ಾ��
�ಾಗೂ ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಕು��ಾದ ��ಾನ್��ಾರ್ಯಗಳು �ಾರ್ರಂಭ�ಾದ ಸಥ್ಳ�ಾ��. 24
15:24 �ೕವ� �ೕ�ರುವ ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧ�ಗಳ �ಂ� ಅ��ಸತ್ಲರು ಇಲಲ್ ಎಂಬ
ಭರವ�ಯನುನ್ ಅವರು ಅನಯ್��ಾವ್�ಗ�� �ೕ�ದರು. 28
15:28 ಐಕಯ್�ಾದ ಈ �ೕ�ಾರ್ನ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ಅವರನುನ್
�ರ್ೕ���ಾದ್� ಎಂದು ಅವರು ದೃಢ�ಾ� ನಂ�ದರು. 29
15:29 ಅನಯ್ರ ಸ�ಗಳ�ಲ್ ಸಬಬ್ತ್ �ನದ ಆಚರ�ಯ ಬ�ಗ್ ಇ�ಲ್ ಏನೂ
�ೕಳ�ಾಗ�ರುವದನುನ್ ಗಮ���. ಅದು ಅನಯ್�ಾ�ರುವ ��ಾವ್�ಗ�� �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ��
ಎಂದು �ಹೂದಯ್ ��ಾವ್�ಗಳು ಸಹ ಪ�ಗ�ಸ�ಲಲ್. 31
15:31 ಅವರನುನ್ �ೂಂದ� ಒಳಪ��ದದ್ �ೂೕಧ� (ವ 1,5) ಸತಯ್ವಲಲ್ ಎಂಬದು
��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹ�ಾಯಕ�ಾ��. 32
15:32 ಆ� 20:7 ರ�ಲ್ ಪರ್�ಾ�ಗಳ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 35
15:35 ಆ ಕಷ್ಣ�ಾಕ್ದರೂ ಆ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧ�ಗಳು �ೂೕತು �ೂೕದವ�. ಆದ�
ಅ�ೕ �ೂೕಧ�ಯು ಗ�ಾತಯ್ದ�ಲ್ದದ್ ಸ�ಗಳ �ೕ� ಪ��ಾಮ �ೕ�ತು ಮತುತ್ ಆ��ಂದ
�ಾಲಕರ್�ೕಣ ಅಂಥ�ದ್ೕ �ಷಯಗಳು �ರ್ೖಸತ್ರನುನ್ �ೂಂದ� ಪ�ಸುತತ್�ೕ ಬಂ��. 36
15:36 ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ಾರುವದು, ಜನರನುನ್ �ರ್ಸತ್��ಾ� �ಲುಲ್ವದು ನಂತರ
ಅವರನುನ್ �ಾಶವ್ತ�ಾ� �ಟುಟ್�ಡುವದು �ೌಲನ �ಲಸ�ಾ�ರ�ಲಲ್. ಅವನ ಕುರುಬನ
ಹೃದಯವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ನು (2 �ೂ�ಂಥ 11:28-29), ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಪರ್��ಬಬ್
�ೕವಕ�ಗೂ ಅವನು ಒ�ಳ್ಯ �ಾದ��ಾ��ಾದ್�. 37-38

15:37-38 13:13 �ೂೕ��. �ಾಕರ್ನು �ಾನರ್ಬನ ಸಂಬಂ�ಕ�ಾ�ದದ್ನು (�ೂ�ೂ
4:10). ಈ �ಾರಣ�ಂದ ಅವನು �ಾಕರ್ನನುನ್ ತ�ಮ್ಂ�� ಕ�ದು�ೂಂಡು �ೂೕ�ೂೕಣ
ಎಂದು ಒ�ಾತ್ಯಪ��ರಬಹುದು. �ಲ���ಮ್ �ೕವಜನರು ತಮಮ್ ಕುಟುಂಬದ
ಸಂಬಂಧಗ�� ��ಚ್ನ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಯನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ೕ�ಯ�ಲ್
�ೂೕತು�ೂೕಗುವವರು ಸಹಜ�ಾ� �ೕ�� �ಾ�ಯನುನ್ಂಟು �ಾಡು�ಾತ್�. ನಂ���
ಅಹರ್ನಲಲ್ದ ವಯ್�ತ್ಯನುನ್ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ಾಯರ್�ಾಕ್� ಕ�ದು�ೂಂಡು �ೂೕಗುವದು
ಸ�ಯಲಲ್ ಎಂಬ ದೃಢ�ಾದ �ೕ�ಾರ್ನವನುನ್ �ೌಲನು ��ದು�ೂಂಡನು. �ೌಲನು ಇ�ಲ್
��ದು�ೂಂಡ �ೕ�ಾರ್ನವ� �ಾಕರ್ನು �ೕವರ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ಚುಚ್ ನಂ�ಗಸತ್�ಾಗುವಂ�
ಮತುತ್ ನಂತರ ಅವನ �ೕ�ತದ�ಲ್ ಅವನನುನ್ �ೕವ�� ಉಪಯುಕತ್ �ೕವಕನ�ಾನ್�
�ಾಡುವ�ಲ್ ಪರ್ಮುಖ �ಾತರ್ ವ��ತು ಎಂಬದು ನ�ಮ್ಲಲ್�ಗೂ �ೂ�ತ್ರುವ
ಸಂಗ��ಾ�� (�� 24; 2 �� 4:11). ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ �ೌಲನಂಥ �ೕವರ
ಮನುಷಯ್ನ ��ಾಕರ�ಯು �ಾಕರ್ನ �ೕ� �ಚುಚ್ ಪರ್�ಾವವನುನ್ �ೕ�ರಬಹುದು ಮತುತ್
ತನನ್ ಹೃದಯ �ಾಗೂ �ಾಗರ್ಗಳನುನ್ ಪ�ೕ���ೂಳುಳ್ವಂ� ಅವನನುನ್ �ರ��ರಬಹುದು.
39

15:39 �ೕವಜನರ ನಡು�ಯೂ �ಲವ� �ೕಕಷ್ಣ್�ಾದ ��ಾನ್��ಾರ್ಯಗ�ರುತತ್�. ಇಂಥ
��ಾನ್��ಾರ್ಯಗಳು ಒ�ಳ್ೕಯವ�ಗಳು ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳಲು ಇದನೂನ್ �ೕ�ಲಲ್. �ೌಲನಂಥ
ವಯ್�ತ್ ಒ�ಮ್ �ಾವ�ದನುನ್ ಸ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸು�ತ್ದದ್�ೂೕ ಅದ�ಂದ �ಂ� ಸ�ಯುವ
�ಾ�ೕ ಇರ�ಲಲ್. ಅ��ಸತ್ಲರ ಕೃತಯ್ಗಳ�ಲ್ �ಾನರ್ಬನ ಬ�ಗ್ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವದು ಇ�ೕ
�ೂ��ಾ��. 40
15:40 ಅಂ��ೕಕಯ್ದ ಸ� �ೌಲ ಮತುತ್ �ಾನರ್ಬನ ��ಾನ್��ಾರ್ಯದ ನಡು�
�ೌಲನನುನ್ �ಂಬ��ದಂ� ಅ�ನ್ಸುತತ್�. ಅವರು �ೌಲ ಮತುತ್ �ೕಲನನುನ್ ಸು�ಾ�ಾರ್
ಪರ್�ಾಣ�ಕ್ �ೕ��ದರು ಆದ� �ಾನರ್ಬ ಮತುತ್ �ಾಕರ್ನನುನ್ �ೕ��ದದ್ರ ಬ�ಗ್ ಏನೂ
�ೕಳ�ಾ�ಲಲ್, ಮತುತ್ ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಈ �ೕ�ಾರ್ನ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ�ಾದ್��.
�ಾ��ೕ �ರ್ೖಸತ್ �ೕವಕನು �ೕ�ರ�ೕಕು ಎಂಬದ�ಕ್ �ೕವರು �ೌಲನನುನ್ �ಾದ��ಾ�
�ೂೕ���ಾದ್��ೕ �ೂರತು �ಾನರ್ಬನನನ್ಲಲ್ ಎಂಬದನೂನ್ �ಾವ� ಮ�ಯ�ಾರದು –
���ಪ್ 3:17; 1 �ೂ�ಂಥ 4:16; 11:1; 2 �ಸ 3:8-9. 41
15:41 �ೕವರ �ಾಕಯ್ದ ಸರಳ �ಾಗೂ ಯುಕತ್�ಾದ �ೂೕಧ� ಸ�ಯನುನ್ ಅ�ಕ�ಾ�
ಬಲ�ೂ�ಸುತತ್�.
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16:1 14:6 �ೂೕ��. �ಹೂದಯ್ರು ಮತುತ್ �ರ್ೕಕರ ನಡು� ಮದು�� �ಣಣ್ನುನ್
�ೂಡುವ ಮತುತ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ವ ಪದಧ್� ಇರ�ಲಲ್. ���ಯನ �ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
��ಾವ್��ಾ�ದದ್ಳು (2 �� 1:5). ���ಯನು �ೌಲನ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಅತಯ್ಂತ
�ಾರ್ಮುಖಯ್ ವಯ್�ತ್�ಾ� ಗುರು���ೂಂಡನು – 17:14-15; 18:5; 19:22; 20:4;
�ೂೕ�ಾ 16:21; 2 �ೂ�ಂಥ 1:1; 4:17; ���ಪ್ 1:1; �ೂ�ೂ 1:1; 1 �ಸ 1:1; 2 �ಸ
1:1; 1 �� 1:2; 2 �� 1:2. ಕ�ಲ್ೕಟುಗ�� ಒಳ�ಾ� ಬಹು�ೕಯ �ಾಯುವ
�ಥ್�ಯ�ಲ್ ರ�ತ್ಯ �ೕ� ��ದ್ರು�ಾಗ �ೌಲನು ಅವನನುನ್ �ೂೕ�ದನು – 14:19. 3
16:3 ���ಯನು ಸುನನ್� �ಾ���ೂಂ�ರ�ಲಲ್ ಬಹುಶಃ �ರ್ೕಕ�ಾ�ದದ್ ಅವನ ತಂ�
ಅದನುನ್ ��ೂೕ��ರಬಹುದು. ಆದ� ಅವ�� ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ ಬ�ಗ್ ಕ�ಸ�ಾ�ತುತ್
(2 �� 3:15), ಮತುತ್ ಅವನ �ಾ�ಯ ��ತತ್ ಅವನನುನ್ �ಹೂದಯ್�ಂದು
ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗು�ತುತ್. ಅವ�� ಸುನನ್� �ಾ�ಸುವ ಮೂಲಕ �ೌಲನು 15:1,5 ರ�ಲ್
�ೕ�ರುವ ತಪಪ್ನುನ್ �ಾಡ�ಲಲ್. ಅವನ ಉ�ದ್ೕಶ�ೕ�ಂದ� ���ಯು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
�ೕ�ಯ�ಲ್ ಮುಂದುವ�ಯುವದ�ಂದ �ಹೂದಯ್ರು ಅವನನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್�ೕಕು
ಎಂಬ�ೕ ಆ�ತುತ್. 1 �ೂ�ಂಥ 9:19-22 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ಹೂದಯ್ರು
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಕ�� �ರು��ೂಳಳ್�ೕಕು ಎಂಬ �ೌಲನ ಬಯ�ಯನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು
�ೂೕ�ಾ 9:1-4 �ೂೕ��. ಅವನು ಸುನನ್�ಯ ಬ�ಗ್ ತನನ್ ಅ��ಾರ್ಯಗಳನುನ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�
ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸು�ತ್ದದ್ನು – ಗ�ಾ 6:15. 4
16:4 15:23-29 �ೂೕ��. 5
16:5 �ರೂಸ�ೕ�ನ�ಲ್ ನ�ದ ಒಪಪ್ಂದವ� (ಅ�ಾಯ್ಯ 15) ಸ�� ಅತಯ್ಂತ
ಪರ್�ೕಜನ�ಾ��ಾ�ತುತ್. 6
16:6 ಆಸಯ್ ಎಂಬದು �ಾರ್ಂತಯ್ದ �ಸ�ಾ�ದುದ್ ಎ�ಸವ� ಅದರ �ಾಜ�ಾ��ಾ�ತುತ್. ಆಸಯ್
�ೕ� ಎಂದು ಕ�ಯಲಪ್ಡುವ �ಚುಚ್ ��ಾತ್ರ �ಾರ್ಂತಯ್ದ�ಲ್ ಆಸಯ್ ಇತುತ್ (ಈಗ ಅದನುನ್
ಟ�ರ್ ಎಂದು ಕ�ಯು�ಾತ್�) ಇದು ಆಸಯ್ �ೕ�ಯ ಸಣಣ್ ಪರ್�ೕಶ�ಾ��. �ೌಲನು
ನಂತರದ�ಲ್ ಅ�ಲ್ ಅತಯ್ಂತ ಫಲ�ಾಯಕ �ೕ�ಯನುನ್ �ಾ�ದನು (19:1-22). ಆದ�
ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ಈಗ ಅ�ಲ್� �ೂೕಗದಂ� ಅವನನುನ್ ತ�ದನು. �ೕವರು ತನನ್ �ಾವ��ೕ
�ಾಯರ್ಗ��ಾದರೂ ��ರ್ಷಟ್�ಾದ ಸಮಯವ�ಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ತನನ್ ಪರ್��ಬಬ್
�ೕವಕನು �ಾವ ಸಮಯದ�ಲ್ ಎ�ಲ್ರ�ೕಕು ಎಂಬದನುನ್ ಬಲಲ್ವ�ಾ��ಾ�. ಅವರು
ಆತನ ಮುನನ್�ಸು��ಯನುನ್ ಅನುಸ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ಅದ�ಕ್ ��ೕಯ�ಾಗ�ೕಕು. 7
16:7 ��ಾನಯ್ವ� ಆಸಯ್ �ೕ�ಯ ಉತತ್ರಪ�ವರ್ದ ಕ��ತುತ್. �ೌಲನು ಅ�ಲ್� �ೂೕಗಲು
ಪರ್ಯ�ನ್�ದರೂ ಆಗ�ೕ �ೂೕದದುದ್ ನಮ� �ಲವ� ಸತಯ್ಗಳನುನ್ ಕ�ಸುತತ್�. �ೌಲನು

ಮುಂ� �ಾಗು�ತ್ದದ್ನು, ಎ�ಾಲ್ ಕ�ಗಳ�ಲ್ಯೂ ಸು�ಾ�ರ್ �ಾರುವ ತನನ್ ಕ��
��ೕಯ�ಾ�ದದ್ನು. �ಾನು ಎ�ಲ್� �ೂೕಗ�ೕ�ಂದು �ೕವರು ಬಯಸು�ಾತ್� ಎಂಬದು
ಅವ�� �ಾ�ಾಗಲೂ �ೂ�ತ್ರ�ಲಲ್, ಆ �ಾರಣ�ಂದ ಅವನು ಮ�ಯ�ಲ್�ೕ ಸುಮಮ್�
ಕೂರ�ಲಲ್. ಅವನು ಮುಂ� �ಾಗು�ಾಗ �ೕವರು ಅವ�� �ಾಗರ್ದಶರ್ನ �ೂಡು�ತ್ದದ್ನು
ಮತುತ್ �ೌಲನು �ೕವರ ಕ�ಯು��� ��ೕಯ�ಾದದ್�ಂದ �ೕವರು ತನನ್ �ತತ್ವನುನ್
ಅವ�� ಪರ್ಕಟಪ��ದನು. 6�ೕ ವಚನದ�ಲ್ �ಾರನುನ್ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ಎಂದು
ಕ�ಯ�ಾ���ೕ ಅವನನುನ್ ಇ�ಲ್ �ೕಸು�ನ ಆತಮ್ ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾ�ರುವದನುನ್
ಗಮ���. �ೕ�ಾನ 14:16,26; 16:7; �ೂೕ�ಾ 8:9 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 8
16:8 �ೂರ್ೕವವ� ಏ�ಯನ್ ಸಮುದರ್ದ �ಾರ್ಮುಖಯ್ ಬಂದರು ಪಟಟ್ಣ�ಾ�ತುತ್ �ರ್ೕಕ್
ಮತುತ್ �ಕ�ೂೕನಯ್ದ ಕ� ಮುಖ�ಾ�ತು. 9
16:9 “ದಶರ್ನ”– 18:9-10 ರ�ಲ್ �ಫ�ನ್ಸ್ �ೂೕ��. ಅವರು �ೕವರ
�ಾಗರ್ದಶರ್ನ�ಾಕ್� �ಾಯು�ತ್ದದ್ರು ಮತುತ್ �ೕವರು ಅವ�� ಅದನುನ್ �ೂಡಲು ಈ
�ಾಗರ್ವನುನ್ ಆ�ಕ್�ಾ��ೂಂಡನು. ಅವರು ಕೂಡ�ೕ ��ೕಯ�ಾದರು-�ೕವರು
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಇಂಥ ��ೕಯ�ಯನುನ್ �ಾತರ್�ೕ ಸಮಮ್�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�.
�ಟಟ್�ದಲ�ಯ ಸಲ (ನಮ� �ೂ�ತ್ರುವ ಪರ್�ಾರ) �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಅ��ಸತ್ಲರ�ಲ್
ಒಬಬ್ನು ಯೂರೂಪ್ �ೕಶ�ಕ್ ಸು�ಾ�ರ್ �ಾರಲು �ೂೕದನು. �ರ್ೖಸತ್ತವ್ವ� ಆಸಯ್
�ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾರ್ರಂಭ�ಾ�ತು ಮತುತ್ �ದಲ�ಯ ಸ�ಗಳು ಪ�ಚ್ಮ ಆಸಯ್ದ�ಲ್
�ಾಥ್ಪ��ಾದವ�. 10�ೕ �ಾಕಯ್ದ�ಲ್ “�ಾವ�” –ಎಂಬ ಪದವನುನ್ ಗಮ���-ಲೂಕನು
ಈಗ ತನನ್ನುನ್ ಗುಂ��ೂಳ� �ೕ���ೂಳುಳ್�ತ್�ಾದ್�. ಲೂಕನು �ೂರ್ೕವದ�ಲ್
�ೌಲ�ೂಂ�� �ೕ��ೂಂಡನು ಎಂಬದ�ಕ್ ಪ��ಾ�ಗ��. 11
16:11 ಸ��ಾರ್ ಏ�ಯನ್ ನ �ವ್ೕಪ�ಾ�ತುತ್. ��ಾ��� ���ೂೕನಯ್ದ�ಲ್ರುವ
���ಪ್ ಪಟಟ್ಣದ ಬಂದ�ಾ�ತುತ್. ���ಫ್ �ೂೕಮನ್ ಪಟಟ್ಣ�ಾ�ತುತ್ – ಆ
ಸಮಯದ�ಲ್ �ೂೕಮನನ್ರು ���ೂೕನಯ್ದ�ಲ್ ಆ�ವ್� �ಾಡು�ತ್ದದ್ರು. 13
16:13 ಪಟಟ್ಣದ�ಲ್ �ಾವ��ೕ ಸ�ಾಮಂ�ರ�ಲಲ್ ಎಂಬದು ಅವ�� �ೂ�ತ್ತುತ್,
ಆದದ್�ಂದ ಅವರು (�ಹೂದಯ್ರ ಪರ್�ಾವ�ಕ್ ಒಳ�ಾ�ರುವವರು ಮತುತ್) �ಹೂದಯ್ರು
ಒ�ಾಟ್� ಆ�ಾಧ�� �ೕ� ಬರಲು ಅನುಕೂಲ�ಾಗುವ ಸಥ್ಳವನುನ್ ಹುಡುಕು�ತ್ದದ್ರು. 14
16:14 ಥುವ�ೖರ ಆಸಯ್ �ೕ�ಯ�ಲ್ತುತ್ ಅ�ಲ್� �ೂೕಗದಂ� �ೕವರು �ೌಲನನುನ್
ತ��ದದ್ನು – ವ 6.
“�ೕವಭಕತ್ಳು”– ಇದರ ಅಥರ್ ಆ� ಸತಯ್�ೕದದ �ೕವರನುನ್ – ಅಂದ� �ಜ�ಾದ
�ೕವರನುನ್ ಆ�ಾ�ಸು�ತ್ದದ್ಳು. ಥುವ�ೖರದ�ಲ್ದದ್ �ಹೂದಯ್ರ ಮೂಲಕ ಆ� ಆತನ

ಬ�ಗ್ ��ದು�ೂಂ�ರಬಹುದು. ಈಗ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಕು��ಾದ ಸಂ�ೕಶವನುನ್
�ೕ���ೂಳಳ್ಲು �ೕವರು ಆ�ಯ ಹೃದಯವನುನ್ ��ದನು (ಲೂಕ 24:45 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��). �ಾ��ಾಲ್ ನಂ���ಂದ ಆತನ ಬ�� ಬರು�ಾತ್�ೂೕ �ೕವರು
ಅವ�ಲಲ್�ಗೂ �ೕ��ೕ �ಾಡು�ಾತ್�. ಒಂದು�ೕ� ಆತನು ಈ �ಾಯರ್ವನುನ್
�ಾಡ�ಲಲ್�ಂದ�, ಅದನುನ್ �ಾ�ಂದಲೂ �ಾಡಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. ಆತನು ಜನರ
ಹೃದಯಗಳನುನ್ ��ಯುವದು ��ಮ�ಯ ಕದಗಳನುನ್ ��ಯುವ ಮ�ಾ ಅದುಭ್ತ�ಕ್
ಸ�ಾನ�ಾದ �ಾಯರ್�ಾ�� (ವ 26; 5:19). ಆದ� ಜನರು ಆತ��ಾ� ತಮಮ್ ಹೃದಯದ
�ಾ�ಲನುನ್ ��ಯುವ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಂದ ಮುಕತ್�ಾಗು�ಾತ್� ಎಂಬದು ಇದರ ಅಥರ್ವಲಲ್
– ಪರ್ಕ 3:20. 15
16:15 2:38; ಮ�ಾತ್ಯ 3:6; �ಾಕರ್ 16:16 ರ�ಲ್ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನದ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್
�ೂೕ��. ಆ� ತನನ್ �ರ್�ಗಳ ಮೂಲಕ ತನನ್ ನಂ��ಯನುನ್ �ೂೕ��ದಳು (�ಾ�ೂೕಬ
2:14-19). 16
16:16 “ಗರುಡ�ಾ�”–ಅಂದ� ದು�ಾತಮ್�ರುವವಳು, �ಡುಕನು (ಮ�ಾತ್ಯ 4:24 ರ�ಲ್
�ೂೕಟ್ �ೂೕ��). ಒ�ಳ್ಯ ಆತಮ್ಗಳು ಈ �ೕ�ಯ �ಾಯರ್ಗಳ�ಲ್ �ಾ��ಾಗುವ�ಲಲ್.
ಧ�ೕರ್ 18:9-13 �ೂೕ��. ಆ �ಾ�ಯು �ೕಳು�ತ್ದದ್ �ಷಯಗಳು ಎಷುಟ್
�ಖರ�ಾ�ದದ್ವ� ಎಂದು �ೕಳಲು ನ�ಮ್ಂದ ಆಗುವ�ಲಲ್. ಆ� ಬಹು�ಾಲ�ಂದ ಜನರು
ತನನ್�ಲ್ ನಂ���ಡುವಂ� �ಾ�ದದ್ಳು. 17-18
16:17-18 ಇತ� ದು�ಾತಮ್ಗಳು ಕೂ�ರುವದನುನ್ �ೂೕ�� – ಮ�ಾತ್ಯ 8:29; �ಾಕರ್
1:24; 3:11-12; 5:7; ಲೂಕ 4:33,41; 8:28. �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ಾಗ� ಆತನ �ಷಯ್�ಾಗ�
ದು�ಾತಮ್ಗಳು ಅವರ ಪರ�ಾ� �ಾ� �ೕಳುವದನುನ್ ಇಷಟ್ಪಡ�ಲಲ್. ದು�ಾತಮ್
�ೕ�ತ�ಾ�ರುವ ಈ ಹುಡು� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯ ಕ�� ಇ�ಾದ್� ಎಂದು ಜನರು
ಆ�ೂೕ�ಸುವದು ಒ�ಳ್ಯ ಸಂಗ�ಯಲಲ್. ಒಂದು�ೕ� �ೖ�ಾನನು �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕ�ೂಂ��
�ೕ��ೂಳಳ್ಲು ಬಯಸುವ�ಾದ�, ಅವನ ಮುಖಯ್ ಉ�ದ್ೕಶ ಸತಯ್ವನುನ್ �ಾಳು�ಾಡುವ�ೕ
ಆ�ರುತತ್�. �ೌಲನು ಸಮ�ಯ್ಯನುನ್ �ೂೕಡು�ತ್ರ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಆ ಪ��ಥ್�ಯ�ಲ್
ಸ���ೂಳಳ್ಲು ಅವ�ಂದ ಆಗ�ಲಲ್. ದು�ಾತಮ್ಗಳನುನ್ ಓ�ಸುವದರ ಬ�ಗ್ ��ಯಲು
ಮ�ಾತ್ಯ 4:24; 10:1 �ೂೕ��. 19-21
16:19-21 ಹಣ�ೕ ಅವರ �ೕವ�ಾ�ತುತ್, ಮತುತ್ ಅವರು (ಹಣವ�ನ್ೕ
�ೕವ�ಂದು�ೂಂ�ರುವವ�ಲಲ್ರೂ) ಬಡ ಹುಡು�ಯ ಆ�ೂೕಗಯ್ದ ಬ�ಗ್ ಸವ್ಲಪ್ವ�
�ಂ��ಲಲ್ದವ�ಾ�ದದ್ರು
ಅಥ�ಾ
ಸತಯ್
ಮತುತ್
�ಾಯ್ಯದ
ಬ�ಗ್
�ೕ�ಸದವ�ಾ�ದದ್ರು. �ೕ�ಾನ 12:6 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಇವರು

�ೂೕಮನ್ ಪಟಟ್ಣದ�ಲ್ �ಹೂದಯ್ ��ೂೕ� ಪ��ಾರ್ವರದ ಎದುರು ಮನ�
�ಾಡು�ತ್ದದ್ರು. ಅವ�ೂಂ�� �ೂಂ�� �ಾ��ೂಳುಳ್ವ ಮೂಲಕ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
�ೕವಕರನುನ್ �ೂೕ�ಸಲು ಆಗ�ೕ �ೂೕ�ಾಗ �ೖ�ಾನನು ಇವರ ಮೂಲಕ �ೕ�
��ಾನವನುನ್ ಪರ್ಯ�ನ್�ದನು. 23
- 16:23 5:40; ಮ�ಾತ್ಯ 27:26; 2 �ೂ�ಂಥ 11:23-25. 24
16:24 “�ೂೕಳ”– ಬಂ�ಗಳು ಎ�ಲ್ಗೂ �ೂೕಗದಂತ ತ�ಯಲು ಅವರ �ಾಲುಗಳನುನ್
ಅಥ�ಾ �ಾಲುಗಳು ಮತುತ್ �ೖಗ�� �ೂೕಳಗಳನುನ್ �ಾಕು�ತ್ದದ್ರು, ಇವ� ಮರದ
ತುಂಡುಗ�ಾ�ದುದ್ ಅವ�ಗಳ ನಡು� �ಾಲುಗಳನುನ್ ��ಕ್ಸಲು ಒಂದು ರಂಧರ್�ರು�ತ್ತುತ್. 25
16:25 �ಜ�ಾದ �ರ್ೖಸತ್ರು ತಮಮ್ ಕಷಟ್ಗಳು ಮತುತ್ �ಂ�ಗಳನುನ್ �ಾವ �ೕ�
ಎದು�ಸಬಹುದು ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ��-ಶ�ಸುವ ಬದಲು �ಾರ್ಥರ್�, ವಯ್� ಮತುತ್
ಆ�ೂೕಪದ ಬದಲು �ಾಡುಗಳು, �ೂಂದಲ ಮತುತ್ ಕುಗುಗ್��� ಬದಲು �ೖ�ೕಕ ಆದರ�,
�ೕಡು �ೕ���ೂಳುಳ್ವ �ಾಹ�ಕ್ ಬದಲು ಸಂ�ೂೕಷ. 5:41; ಮ�ಾತ್ಯ 5:10-12;
�ೂೕ�ಾ 5:3; 2 �ೂ�ಂಥ 1:5; 1 �ೕತರ್ 4:13 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೕವ�ೕ
ನಮಮ್ನುನ್ ಇ�ಲ್� ಬರ�ಾ��ಾದ್� (ವ 10) ಎಂಬದು ಅವ�� �ೂ�ತ್ತುತ್, ಅಲಲ್� �ಾವ�
ನಮಮ್; ಕುರುಬನ �ಾಲ�ಯ�ಲ್�ದ್ೕ� ಮತುತ್ ಭೂಪರ�ೂೕಕಗಳ ಒ�ಯ�ಾದ �ೕವರು
ಇ�ಲಲ್ವ�ಗಳನುನ್ ಒ�ಳ್ಯ ಉ�ದ್ೕಶ�ಂದ �ಾಡು�ತ್�ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ಅವರು
ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ರು. 26
16:26 �ೌಲ ಮತುತ್ �ೕಲನನುನ್ �ಾಳು�ಾಡಲು �ೖ�ಾನನು ಸವರ್ಪರ್ಯತನ್ಗಳನುನ್
ನ��ದನು. ತನನ್ �ೕವಕರನುನ್ ��ಸಲು ಮತುತ್ ಆ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ ಸು�ಾ�ರ್ಯು ಈ
�ೕ��ಾ� ಹ�ಬ್�ೂಳಳ್ಲು �ೕವರು ಈ �ಾಗರ್ವನುನ್ ಆ���ೂಂಡನು. ಆತನು
�ಾ�ಾಗಲೂ ಇಂಥ ��ಾನಗಳನುನ್ ಅನುಸ�ಸುವ�ಲಲ್ (7:57-58; 12:1-7), ಆದ�
ಆತನು �ಾವ��ೕ ��ಾನಗಳನುನ್ ಉಪ�ೕ��ದರೂ ಅವ�ಗಳು ಯುಕತ್�ಾದವ�ಗಳು
ಮತುತ್ ಒ�ಳ್ಯವ�ಗಳು ಎಂಬ ಭರವ� ನಮ�ರ�ೕಕು. 27
16:27 12:19 �ೂೕ��. 28
16:28 ತ�ೂನ್ಂ�� ಕೂರ್ರ�ಾ� ನ�ದು�ೂಂ�ದದ್ ��ಮ�ಯ ಯಜ�ಾನನ �ತವನುನ್
ಬಯ�ದನು (ವ 24). ಮ�ಾತ್ಯ 5:44; �ೂೕ�ಾ 12:19-21 �ೂೕ��. 29-30
16:29-30 �ೌಲ ಮತುತ್ �ೕಲನು �ಜ�ಾದ �ೕವ ಸಂ�ೕಶಕ�ಾ�ದುದ್ ರಕಷ್�ಯ
�ಾಗರ್ವನುನ್ ಕ�ಸು�ಾತ್� ಎಂಬ�ಾ� ಅವನು ಅ�ತು�ೂಂಡನು. ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ ಅವ��
ಅವನ ಅ�ಮ್ೕಕ ಅವಶಯ್ಕ�ಯ ಬ�ಗ್ ���ದನು, ಮತುತ್ ಅವನು �ಾವ��ೕ ವಯ್�ತ್�ಾದರೂ
�ೕಳುವ ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ ಪರ್�ನ್ಯ�ನ್ೕ �ೕ�ದನು. ಒಂದು�ೕ� ಅ�ಕ ಜನರು

ಯ�ಾಥರ್�ಾ� �ೕವ �ೕವಕರ�ಲ್ ಇದನುನ್ �ೕ��ೂಳುಳ್ವ�ಾದ�, ಅ�ಕ ಜನರು �ೕವರ
ಕು��ಾದ �ಳುವ��� ಬರಬಹು�ಾ��. �ೕಳ� ಇರುವದು ಮತುತ್ ಉತತ್ರವನುನ್
��ದು�ೂಳಳ್ಲು ಬಯಸ� ಇರುವದು, ಜನರನುನ್ ಅಂಧ�ಾರದ�ಲ್�ೕ ಇ�ಸುತತ್�. 31
16:31 ರಕಷ್�ಯ �ಾಗರ್ವನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು ಬಯಸುವ �ಾ��ೕ ಆದರೂ
ಉತತ್ರ ಇ�ಲ್ �ೂಡ�ಾ��. ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಮತುತ್ ಆತನ ಸಂ�ೕಶಕರು
ಮ�ತ್ಮ�ತ್ ���ರುವ ಉತತ್ರ�ೕ ಆ�� – 13:39; �ೕ�ಾನ 1:12; 3:16,36; 5:24;
6:47; �ೂೕ�ಾ 5:1; ಗ�ಾ 2:16; ಎ� 2:8-9. �ಜ�ಾದ ನಂ�� ಪಶಚ್�ಾತ್ಪದ ಮೂಲಕ
�ಾರ್ರಂಭ�ಾಗುತತ್�. �ೌಲನು ಇ�ಲ್ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪದ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾ�ಲಲ್ �ಾಕಂದ� ಆ
ವಯ್�ತ್ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡು�ತ್ರುವದು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�ತುತ್. ಜನರು ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡುವ ಸಂದಭರ್
ಇರು�ಾಗ, �ೕವರ �ೕವಕರು ತಪಪ್� ಅವ�� ���ದರು – 2:38; 17:30; ಮ�ಾತ್ಯ 3:2.
�ಾ��ಾಲ್ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡು�ತ್�ಾದ್�ೂೕ ಅವ��ರುವ ಪದ “ನಂ��” �ಾ��ಾಲ್
ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡು�ತ್ಲಲ್��ೕ ಅವ��ರುವ ಪದ “ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪ��.” �ೌಲನು ಆ
ಮನುಷಯ್ನ ಕುಟುಂಬದವರ ಕು��ಾ�ಯೂ �ಾತ�ಾ��ಾದ್�. ನಂ���ರು�ಾದ �ೕವರು
ಕುಟುಂಬದವ�ಲಲ್ರನೂನ್ ರ�ಸುವದರ�ಲ್ ಸಂ�ೂೕ�ಸು�ಾತ್� – 11:14; ಆ� 7:1;
��ೂೕ 2:11-13; 6:22-23; ಇ�ರ್ 11:7. 32
16:32 ಅವರು ಆ ಮನುಷಯ್�� ಒಂ�ೂೕ ಅಥ�ಾ ಎರ�ೂೕ �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್
�ೂಡುವದ�ಕ್ಂತ ��ಚ್ನ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾ�ದರು – ಅವರು ಅವ�� ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್
�ವ��ದರು. 33-34
16:33-34 ಅವನು ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ�ಕ್ ಅಹರ್�ಾದ ಫಲಗಳನುನ್ �ೂೕ��ದನು (ಮ�ಾತ್ಯ
3:8) ಮತುತ್ �ಾನು �ಾ�ದ �ಾಯರ್ದ ಮೂಲಕ ತನನ್ ನಂ�� �ಾಗೂ ತನನ್
ಹೃದಯದ�ಾಲ್�ರುವ ಬದ�ಾವ�ಯನುನ್ �ೂೕ��ದನು (�ಾ�ೂೕಬ 2:14-19). ನಂ��
ಮತುತ್ ಸಂ�ೂೕಷದ ನಡು��ರುವ ವಯ್�ಾಯ್ಸವನುನ್ ಮತುತ್ 34 �ಾಗೂ 27-29 ವಚನಗಳ
ನಡು��ರುವ ವಯ್�ಾಯ್ಸವನುನ್ ಗಮ���. ಜನರ �ೕ�ತಗಳ�ಲ್ ಈ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
�ರ್ಸತ್ನು �ಾಡು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ಾಡಲು ಶಕತ್�ಾ��ಾದ್� – 2 �ೂ�ಂಥ 5:17. 35
16:35 �ೌಲ ಮತುತ್ �ೕಲನು ಪಟಟ್ಣದ ಸ�ಾ�ಾನವನುನ್ �ಾಳು�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�
ಎಂದು ಅವರು ���ದದ್�ಂದ �ಾವ� ಅವ�� ಅ�ಕ�ಾದ ��ಯನುನ್ �ೂ�ಟ್�ದ್ೕ�
ಎಂಬ�ಾ� ಅವರು ಅಂದು�ೂಂಡರು. 37
16:37 �ೌಲನು �ೕಡು �ೕ���ೂಳಳ್ಲು ಬಯಸ�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ ತನನ್ ಹಕುಕ್ಗ��ಾ�
�ೂೕ�ಾಡ�ಲಲ್. ಆದ� ಅ�ಪ�ಗಳು �ಾವರ್ಜ�ಕ ಅಪ�ಾಧವನುನ್ �ಾ�ದದ್ರು,
ಆದದ್�ಂದ ಅವರು ಅದನುನ್ �ಾವರ್ಜ�ಕ�ಾ��ೕ ಒ�ಪ್�ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು �ೌಲನು

�ೕ�ದನು. ಅವನು ತನನ್ �ತವನುನ್ �ಂ�ಸ�ಲಲ್, ಬದ�ಾ� ಅವರ ಮತುತ್ ಸು�ಾ�ರ್ಯ
�ತವನುನ್ �ಂ��ದನು. 38
16:38 �ೂೕ�ಾಪ�ರದ ಪರ್�ಗಳನುನ್ �ೂ�ಯುವದು �ಯಮ�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾ�ತುತ್ –
22:25-29. �ೌಲನು ಮತುತ್ �ೕಲನು �ೂೕ�ಾಪ�ರದ ಪರ್�ಗಳು ಎಂದು ಅವ��
�ೂ�ತ್ರ�ಲಲ್, ಆದ� ಒಂದು�ೕ� ಅವರು �ಜ�ಾ�ಯೂ �ಾನೂನು �ಾಲ�
�ಾಡುವವ�ಾ�ದದ್�
ಅವರನುನ್
�ೂ�ಸುವ
�ದಲು
��ಾ��
��ದು�ೂಳಳ್ಬಹು�ಾ�ತುತ್.

171
17:1 �ಸ�ೂ�ಕವ� �ಾರ್ಮುಖಯ್ ಪಟಟ್ಣ�ಾ�ತುತ್ ಸು�ಾರು 150 ��ೂೕ�ೕಟರ್
ದೂರ ���ಪ್� ಪ�ವರ್ದ�ಲ್ತುತ್.
“ಸ�ಾಮಂ�ರ”– ಮ�ಾತ್ಯ 4:23. 2
17:2 13:5,14; 14:1 �ೂೕ��. 3
- 17:3 ಲೂಕ 24:25-27,45-47. 4
17:4 10:2; 13:50 �ೂೕ��. 5
17:5 5:17; 13:45 �ೂೕ��. 6-7
17:6-7 16:20-21; �ೕ�ಾನ 19:12-16 �ೂೕ��. ಸತಯ್ವನುನ್ �ೂೕ�ಸುವವ��
�ಾ�ಾನಯ್�ಾ� �ೂಂದ� �ಾಡುವವರು ಎಂಬ �ಸರನುನ್ �ೂಡ�ಾಗುತತ್�. �ಜ�ಾ�ಯೂ
�ೕಳುವ�ಾದ� ಅವರು ಸ�ಾ�ಾನಪ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್� – �ೕವರು ಮತುತ್ ಮನುಷಯ್ರ
ನಡು� ಇರ�ೕ�ಾದ ಸ�ಾ�ಾನದ ಬ�ಗ್ �ೂೕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 5:9;
10:34-36; 2 �ೂ�ಂಥ 5:18-20). �ೂೕಕವ� ತನ� ಅವಶಯ್�ಾ�ರುವದನುನ್
�ೕಡ�ನುನ್ತತ್� ಮತುತ್ ಅದನುನ್ �ಾರು �ೂಡು�ಾತ್�ೂೕ ಅವರನುನ್ �ವ್ೕ�ಸುತತ್�. 10
17:10 ��ೂೕಯ ಸು�ಾರು 100 ��ೂೕ�ೕಟರ್ ದೂರ �ಸ�ೂ�ಕದ ಪ�ಚ್ಮ�ಕ್�.
11-12

17:11-12 “ಕು�ೕನರು”–ಎಂಬ�ಾ� �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ�ರುವ �ರ್ೕಕ್ ಪದದ
ಮೂಲ ಅಥರ್ �ರ್ೕಮಂತ ಕುಟುಂಬದ�ಲ್ ಜ��ದವರು ಎಂಬ�ಾ��. ನಂತರದ�ಲ್
ಸದುಗ್ಣವ�ಳಳ್ವರು-�ೂರ�ನ �ೂೕ��� ಇತರ�� ಉ�ಾರ�ಾ� �ೂಡುವವರು, ಮೂಲ
ಪ��ಾರ್ಪರಗ�ಂದ ಸವ್ತಂತರ್ರು, ಸತಯ್ ಮತುತ್ �ಾಸತ್ವಗ�� ��ದ ಹೃದಯವ�ಳಳ್ವರು
ಎಂಬ ಅಥರ್�ಾ� �ಾಪರ್�ಟ್ತು. ��ೂೕಯದ�ಲ್ರುವ ಈ ಜನರು ತಮಮ್ ಸದುಗ್ಣವನುನ್
�ೕ� ವಯ್ಕತ್ಪ��ದರು: �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕರ �ಾತುಗಳನುನ್ ಆಸ�ತ್�ಂದ

�ೕ���ೂಳುಳ್ವದು, ಅವರು �ೕಳು�ತ್ರುವದು ಸ��ೕ ಅಲಲ್��ೕ ಎಂದು ��ಯಲು
ಸತಯ್�ೕದವನುನ್ ಹುಡುಕುವದು, ಮತುತ್ ಸತಯ್ವ� ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�ಾಗ ಅದನುನ್ ನಂಬುವದು.
�ಾ�ಲಲ್ರೂ ಪ��ಾರ್ಪರಗಳನುನ್, ಮನ�ಸ್ನ ಚಂಚಲ�ಯನುನ್, ಇತರರ ಭಯ ಮತುತ್
ಸತಯ್ದ ಭಯವನುನ್ ��ದು�ಾ�ೂೕಣ ಮತುತ್ ��ೂೕಯದವರ �ಾದ�ಯನುನ್
ಅನುಸ��ೂೕಣ. ಇವ�ಗ�ಂದ ನಮ� ಉಜವ್ಲ�ಾದ ಭ�ಷಯ್ವ� �ೂ�ಯುತತ್�. 13
17:13 14:19; ಮ�ಾತ್ಯ 23:13 �ೂೕ��. ಜನರು �ೂ�ಟ್�ಚುಚ್ ಮತುತ್ ಪ��ಾರ್ಪರ
ಆ�ೂೕಚ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಏ��ಾಲ್ �ಟಟ್ �ಲಸಗಳನುನ್ �ಾಡು�ಾತ್�. 14
17:14 �ೌಲನು ಗುಂ�ನ �ಾಯಕ�ಾ�ದದ್ನು ಮತುತ್ ಪರ್ಮುಖ �ೂೕಧಕ�ಾ�ದದ್ನು
ಆದದ್�ಂದ �ೂಡಡ್ ಅ�ಾಯ�ಕ್ ಗು��ಾದನು. ಆದ� ಅವನು ಭಯ�ಂದ
ಓ��ೂೕಗ�ಲಲ್ (14:6,19,20), ಬದ�ಾ� ಅದು�ೕ ಬು�ದ್ವಂ�� ಎಂಬ�ಾ�
ಅಂದು�ೂಂಡನು. 15
17:15 ಅ�ೕ�ಯು ಸು�ಾರು 300 ��ೂೕ�ೕಟರ್ �ಸ�ೂೕ�ಕದ ದ�ಣದ�ಲ್ತುತ್.
ಅದು ಭೂ�ಯ �ೕ� ಅತಯ್ಂತ ಪರ್�ದಧ್�ಾದ ಪಟಟ್ಣಗಳ�ಲ್ ಒಂ�ಾ�ತುತ್, ಅದು
ಪರ್�ಾಪರ್ಭುತವ್ದ ಉಗಮ �ಾಥ್ನ, ಕ�, �ಾ�, �ಾ�ತಯ್, ��ಾನ ಮತುತ್ ತತವ್�ಾನದ ತವರು
ಮ��ಾ�ತುತ್. ಅದು �ಾ�ರ್ೕ�ೕಸ್ ಮತುತ್ �ಾಲ್�ೂೕರಂಥವರ ಸವ್ಂತ ಸಥ್ಳ�ಾ�ತುತ್
ಮತುತ್ ಅ��ಾಟ್ಟಲ್, ಎ�ಕುರಸ್ �ಾಗೂ �ೕ�ೂೕರ ದತುತ್ ಮ��ಾ�ತುತ್. �ೌಲನ
�ಾಲದ�ಲ್ �ೂೕಮನನ್ರು ಅ�ಲ್ ಆ�ವ್� �ಾಡು�ತ್ದದ್ರು ಮತುತ್ ಅದರ �ೖಭವವ�
ಗ���ೂೕ�ತುತ್ ಆದರೂ ಅದು �ಾಂಸಕ್ೃ�ಕ ಮತುತ್ �ಾನದ �ೕಂದರ್�ಾ�ತುತ್. 16
17:16 �ೌಲನು ಅ�ೕ�ಯ �ಾನವ ಪರ್�ಾವಗಳ ನಡು� �ಾ�ಗ�ಾ�ರುವ ಜನರು
ಸುಳುಳ್ ಧಮರ್ಗ�� ಆಕ�ರ್ತ�ಾ�ರುವದನುನ್ ಕಂಡನು. �ಗರ್ಹಗಳ �ೂೕಟವ� ಅವನನುನ್
ಬಹಳ�ಾ� “ಕು�ಯುವಂ�” �ಾ�ತು (“ಅವನನುನ್ ಬಹಳ�ಾ� �ರ��ತು” ಅಥ�ಾ
“ಅವನು �ೂೕಪ�ೂಳುಳ್ವಂ� �ಾ�ತು” ಅಥ�ಾ “�ೕಸರ�ೂ��ತು” ಎಂಬ�ಾ�ಯೂ ಈ
�ರ್ೕಕ್ ಪದವನುನ್ �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡಬಹುದು. ಇದು ಬಲ�ಾದ �ಾವ�ಯನುನ್
ಸೂ�ಸುತತ್�). ಇದ�ಕ್ �ಾರಣ ��ಾರ್�ಾ�ಾಧ�ಯ �ಷಯದ�ಲ್ �ೕವರ ಪರ್ಕಟ� ಏನು
ಎಂಬದು ಅವ�� �ೂ�ತ್ತುತ್ ಮತುತ್ ಅವನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ಾಗೂ �ೕವರ
ಪರ್�ಾವವನುನ್ ಮತುತ್ �ಗರ್�ಾ�ಾಧ�ಯ�ಲ್ ಮುಳು� �ೂೕ�ದದ್ ಜನರನುನ್ ಅವನನುನ್
ಬಹಳ�ಾ� �ರ್ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ನು (��ೕ 20:1-6; �ೕತರ್� 115:2-8; ��ಾಯ 40:18-26;
44:6-11; 2 �ೂ�ಂಥ 5:13-14). �ೂೕ�ಾ 1:18-25 ರ�ಲ್ �ೌಲನು ಪರ್�ಾವ ಮತುತ್
�ೌಂದಯರ್ದ �ನುಗುವ �ಾಯರ್ಗಳ �ಂ�ರುವ ಕಪ�ಪ್ ಸತಯ್ವನುನ್ �ೌಲನು ಪರ್ಕ��ದನು.
ಅ�ೕ�ಯ�ಲ್ ಅ�ಕ �ಾನ ಮತುತ್ �ಾಮಥಯ್ರ್�ದದ್ರೂ ಆ�ಮ್ೕಕ ಅಂಧ�ಾರ

���ೂಂ�ದದ್�ಂದ ಅವನ ಮನಸುಸ್ ಕು��ತು – ಇಂದು ಅಂಥ ಪ��ಥ್�ಯನುನ್ �ಾವ�
ಎ�ಲ್�ಲ್ಯೂ �ೂೕಡಬಹು�ಾ��. 17
17:17 ತನ� ಅವ�ಾಶ �ೂ�ಯು�ಾಗ ಸತಯ್ವನುನ್ �ೂೕ�ಸು�ತ್ದದ್ ಅವ�� ಇದು
�ೂಡಡ್ ಅವ�ಾಶ�ಾ� �ಾ��ತು. 4:20; �� 20:9 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 18
17:18 (�ರ್.ಪ� 241-270 ರ�ಲ್ �ೕ��ದ) ಎ�ಕುರಸ್ ತತವ್ವ� ಸಂ�ೂೕಷ�ೕ �ೕವನದ
ಅಂತಯ್ ಎಂದು �ೕಳುತತ್�. ಅವನ ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್ �ಜ�ಾದ ಸಂ�ೂೕಷವ� �ೖ�ಕ
ಸಂ�ೂೕಷವಲಲ್, ಬದ�ಾ� ಮನ�ಸ್ನ ಸಂ�ೂೕಷ, �ೂೕವ�, ಅಡಚ�ಯನುನ್ಂಟು �ಾಡುವ
ಬಯ�ಗಳು, �ದ��ಗಳು ಮತುತ್ ಮರಣದ ಕು��ಾದ �ಂ��ಂದ �ಡುಗ� �ೂಂ�ರುವ
�ೕವನ�ಾ��. �ೕವರುಗಳು ಅ�ೕಕ�ದದ್ರೂ �ಾ�ೂಬಬ್ರೂ �ಾನವರ ಬ�ಗ್
�ಂ�ಸುವ�ಲಲ್ ಎಂಬದು ಅವನ ನಂ���ಾ�ತುತ್. ಆದ� �ೌಲನ �ಾಲದ�ಲ್
ಎ�ಕು�ಯನರು ಎ�ಕು�ಯಸ್ ನ �ೂೕಧ�ಗಳನುನ್ ತಕಕ್ ಮ�ಟ್� �ರು�ದದ್ರು ಮತುತ್
�ೖ�ಕ ಸಂ�ೂೕಷ�ಕ್ ಆದಯ್� �ೂಟುಟ್ �ೖಂ�ಕ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಘನಪ��ದದ್ರು. (�ರ್.ಪ�
340-260 ರ�ಲ್ �ೕ��ದ) ��ೂೕ �ೂಟ್�ಕ್ ತತವ್ವನುನ್ �ಾಥ್��ದನು. �ಾನವನು
ಪರ್ಕೃ��ಂ�� ಸ�ಾ�ಾನ�ಂದ �ೕ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ಆ �ಾರಣ ಅಥ�ಾ ರಚ��ೕ
ಪರ್ಕೃ�ಯ�ಲ್ �ೂಡಡ್ ಸಂಗ��ಾ�� ಎಂಬ�ಾ� ಇವನು ಕ�ಸು�ತ್ದದ್ನು.
�ೖವ�ಾಸ�ದ�ಲ್ ಇವನು ಅ�ವ್ೖತ �ಾ��ಾ�ದದ್ನು (�ೕವರು ಮತುತ್ �ೂೕಕ
ಒಟುಟ್ಗೂ��, ಒಂದನುನ್ �ಟುಟ್ ಒಂದು ಇರಲು ಆಗುವ�ಲಲ್ ಎಂದು �ೕ�ಸುವದು).
�ೕವರು �ೂೕಕದ ಆತಮ್ ಎಂದು ಇವನು ಅಂದು�ೂಂ�ದದ್ನು. �ಾರಣಗಳನುನ್ �ೂಡುವ
�ಾನವನ �ಾಮಥಯ್ರ್ ಮತುತ್ ಸವ್ಯಂಪ�ಣರ್�� ಇವನು ಆದಯ್� �ೂಡು�ತ್ದದ್ನು. ಈ
ಇಬಬ್ರು ತತವ್�ಾ�ಗಳ �ಲವ� �ಂ�ಾಲಕರು �ೌಲನನುನ್ �ೂೕಪ ಮತುತ್ ��ಕ��ಂದ
�ೂೕ�ದರು ಮತುತ್ ಅವನನುನ್ “�ಾ�ಾ�” ಎಂದು ಕ�ದರು. ತತವ್�ಾನ ಮತುತ್ �ೌಲನ
�ೂೕಧ�ಯ ನಡು� ಅವ�� �ಚುಚ್ ವಯ್�ಾಯ್ಸ�ೕನೂ �ೂ�ತ್ರ�ಲಲ್. ತತವ್�ಾನವ�
�ಾಸತ್ವ�ಾ�ರುವ ಪರ್ಕೃ�ಯ ಬ��ನ �ಾನವನ ��ಾರಗ�ಾ�� ಆದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಸು�ಾ�ರ್ಯು �ಾಸತ್ವದ ಬ�ಗ್ �ೕವರು �ೂ�ಟ್ರುವ ಪರ್ಕಟ��ಾ�� ಮತುತ್ ಅದರ
�ಳ�ನ�ಲ್ �ಾನವನು ಏನು �ಾಡ�ೕಕು ಎಂಬದನುನ್ ��ಸುತತ್� (1 �ೂ�ಂಥ 1:17-28;
�ೂ�ೂ 2:8 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��). 19
17:19 ಅ��ೕ�ಾಗವ� ಅ�ೕ�ಯ ಮುಖಯ್ �ಾಯ್�ಾಲಯ�ಾ�ತುತ್ ಮತುತ್ �ಾ�ರ್ಕ
�ಷಯಗಳ�ಲ್ ��ಯ�ಲಲ್ರೂ �ೕ� �ೕ�ಾರ್ನ ��ದು�ೂಳುಳ್�ತ್ದದ್ರು. ಪಟಟ್ಣದ�ಲ್
�ೌಲ�� �ೂೕ�ಸಲು ಅನುಮ� �ೂಡುವ ಮತುತ್ ಅನುಮ� �ೂಡ�ರುವ ಅ��ಾರ ಈ
�ಾಯ್�ಾಲಯ�ಕ್ತುತ್. 21

17:21 ಬಹು�ೕಕರು ಸತಯ್ವನುನ್ ಹುಡುಕು�ತ್ರ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಆಲಂ�ಾ�ಕ
�ಷಯಗಳನುನ್ �ಾತರ್�ೕ ಹುಡುಕು�ತ್ದದ್ರು. 22
17:22 ಇದು ಸತಯ್ದ �ಷಯ�ಾ�� ಆದ� ಅವರ ಧಮರ್ವ� �ಾಸತ್ವ ಮತುತ್ ಸತಯ್ದ
ಪರ್�ಾರ�ಾ�ರ�ಲಲ್.
“ಭ�ತ್ವಂತರು”– �ರ್ೕಕ್ ಪದದ �ಜ�ಾದ ಅಥರ್ “ಭಯವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ರುವದು ಅಥ�ಾ
�ೕವ�� ಭ�ತ್ಯುಳಳ್ವ�ಾ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವದು.” 23
17:23 ಜನರು �ೂೕಮನ್ �ಾ�ಾರ್ಜಯ್ದ�ಲ್ ಇಂಥ ಬ��ೕಠಗಳನುನ್ ಅ�ೕಕ ಸಥ್ಳಗಳ�ಲ್
�ಾ��ದದ್ರು. ತಮ� ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಅಥ�ಾ �ೂೕ�ಸುವ �ಲವ� �ೕವರುಗಳನುನ್
ಅಥ�ಾ �ೕವರನುನ್ �ಡಲು ಅವ�� ಮನ�ಸ್ರ�ಲಲ್. �ೌಲನು “ಅನಯ್�ೕಶದ �ೕವರನುನ್”
(ವ 18) ಪರ್ಚುರಪ�ಸು�ತ್�ಾದ್� ಎಂಬ�ಾ� ತತವ್�ಾ�ಗಳು �ೕ�ದರು. “ಇಲಲ್” �ಾನು ಈ
ಪಟಟ್ಣದ�ಲ್ರುವ ಬ��ೕಠದ �ೕವರ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ತ್�ದ್ೕ� – ಆತನು �ಾರು
ಎಂದು �ಮ� �ೂ�ತ್ಲಲ್ ಆದ� ಆತನು �ಾತರ್�ೕ ಸತಯ್ವಂತನು ಮತುತ್
�ೕವಸವ್ರೂಪ�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬ�ಾ� �ೌಲನು �ೕ�ದನು. 24
17:24 �ಜ�ಾದ �ೕವ�ೕ ಭೂಪರ�ೂೕಕಗಳ ��ಾರ್�ಕ�ಾ��ಾದ್��ೕ �ೂರತು
�ಾವ��ೂೕ �ೕ�ಯ ಅ�ವ್ೖತ �ಾ� �ೖವತವ್ ಅಥ�ಾ �ೂೕಕದ ಆತಮ್ವಲಲ್ ಎಂದು
�ೌಲನು �ೕ�ದನು. ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ �ೕವರು ತನನ್ ಕು�ತು �ೂ�ಟ್ರುವ ಪರ್ಕಟ�ಗಳ
ಆ�ಾರದ �ೕ�� ಅವನು ಇದನುನ್ ದೃಢಪ��ದನು-ಆ� 1:1; ��ೕ 20:11; �ೕತರ್�
8:3; 19:1; ��ಾಯ 40:28; 42:5; 45:12,18. ಮತುತ್ �ಜ�ಾದ �ೕವರು �ಾನವರು
��ರ್�ರುವ �ೕ�ಾಲಯಗಳ�ಲ್ �ೕ�ಸುವ�ಲಲ್ – 1 ಅರಸು 8:27; ��ಾಯ 66:1-2.
25

17:25 �ಜ�ಾದ �ೕವರು ಮತುತ್ �ಗರ್ಹಗಳ ನಡು��ರುವ ವಯ್�ಾಯ್ಸವನುನ್ �ೌಲನು
�ವ��ದನು. �ಗರ್ಹಗಳನುನ್ ಮನುಷಯ್�ೕ �ೂೕ�ಾನ�ಾ� �ೂೕ��ೂಳಳ್�ೕಕು. �ೕವ��
�ಾವ ಅವಶಯ್ಕ�ಗಳೂ ಇಲಲ್ (�ೕತರ್� 50:9-15) – ಆತನು �ಾನವ�ಲಲ್��
�ೕ�ಾ�ರುವದ�ನ್�ಾಲ್ ಒದ�ಸು�ಾತ್� (14:15-17; 1 �� 6:17). 26
17:26 ಒಬಬ್ ಮನುಷಯ್ನು ಅಂದ� ಆ�ಾಮನು (ಆ� 1:26-28). �ೕವರು ಈ�ಾಗ�ೕ
ಜ�ಾಂಗಗಳ ಏಳು�� ಮತುತ್ �ೕಳು��, ಆತನನುನ್ ಕಂಡು�ೂಳಳ್ಲು �ೂ�ಯುವ
ಅವ�ಾಶಗಳ ಸಮಯ ಮತುತ್ ಅವರು �ಾವ �ೕ�ಗಳ�ಲ್ �ೕ�ಸ�ೕಕು ಎಂಬದನುನ್
�ಧರ್���ಾದ್�. 27
17:27 ಭೂ�ೂೕಕದ ಎ�ಾಲ್ ಜ�ಾಂಗಗ�ೂಂ�� �ೕವರು ಒ�ಳ್ಯ ಉ�ದ್ೕಶ�ೂಂ��
�ಾಯರ್ �ಾಡುವವ�ಾ��ಾದ್�. “ಕಂಡು�ೂಂ�ಾ�ೕ�ೂೕ” ಎಂಬದನುನ್ ಕತತ್�ಯ�ಲ್

“ತಡ�ಾಡುವ�ೕ�ೂೕ” ಎಂಬ�ಾ� �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡಬಹುದು (��ಾಯ 60:2;
�ೕ�ಾನ 12:46). ಅದ� �ೕವರು �ಾನವ�� ಬಹಳಷುಟ್ �ಳಕು �ೂ�ಟ್�ಾದ್�
ಒಂದು�ೕ� ಅವರು ಬಯ�ದ� ಆತನನುನ್ ಹುಡು� ಕಂಡು�ೂಳಳ್ಬಹುದು (�ೕ�ಾನ 1:9;
�ೂೕ�ಾ 1:19-20; �ೕತರ್� 19:1-4). 28
17:28 ತನನ್ ಬರವ��ಯು ಜನ�� �ರಪ��ತ�ಾ�ದದ್ ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯ �ಂ�ನ
ಸಮಯದ ಎರಡು ಪದಯ್ಗಳನುನ್ �ೌಲನು ಇ�ಲ್ ಉಪ�ೕ���ಾದ್�. �ೌಲನು ಅವನು
ಬ��ರುವ ಪದಯ್ಗಳ�ನ್�ಾಲ್ ಉಪ�ೕ�ಸುವ ಅವಶಯ್ಕ��ರ�ಲಲ್ ಆದ� ಅವರ
ಬರವ���ಂದ�ೕ ಆತನು ಸತಯ್ವನುನ್ ���ದನು ಮತುತ್ ಅದನುನ್ �ೕಳುವವ�� ಸತಯ್ವ�
ಮನಮುಟುಟ್ವಂ� �ಾಡಲು ಅದನುನ್ ಉಪ�ೕ���ೂಂಡನು. �ೕವರು �ಾವ ವಯ್�ತ್ಗೂ
ದೂರ�ಾ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಎಲಲ್ರನೂನ್ ಸುತುತ್ವ�ಯುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಆತನನುನ್
ಹುಡುಕಲು �ಾವ� �ಾ�ರ್ಗೂ �ೂೕಗುವ ಅವಶಯ್ಕ��ಲಲ್. �ಾನವರು ತಮಮ್
ಆ�ೂೕಚ�ಗಳನುನ್ ಒ�ಪ್ಸು�ಾಗ ಮತುತ್ ಪ�ಣರ್ಹೃದಯ�ಂದ ಆತನನುನ್ ಯ�ಾಥರ್�ಾ�
ಹುಡುಕು�ಾಗ ಸೃ�ಟ್ಕತರ್ನನುನ್ ಕಂಡು�ೂಳಳ್ಬಹು�ಾ��. �� 29:13 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. 29
- 17:29 ಆ� 1:27; ��ೕ 20:4; ��ಾಯ 40:19,25. 30
17:30 ಆತನು �ಗರ್�ಾ�ಾಧ�ಯನುನ್ “ಅ�ಾನ” ಎಂಬ�ಾ� ಕ��ರುವದನುನ್ ಗಮ���.
�ೂೕ�ಾ 1:21-23; ��ಾಯ 44:9,18,20 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಅ�ೕ�ಯ�ಲ್
ಅದುಭ್ತ�ಾದ ಕ��ಂದ ಕೂ�ದ �ೕ�ಾಲಯಗ�ದದ್ವ� ಮತುತ್ ಉನನ್ತ ಕ� ಎಂದು
ಪ�ಗ�ಸಲಪ್ಟಟ್ �ಗರ್ಹಗ�ದದ್ವ�. �ೌಲ�� ಮತುತ್ �ೌಲನ ಕತರ್�� ಅ�ಲಲ್ವ�
ಅ�ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾನದ �ೂರ��ರುವದ�ಕ್ ಪ��ಾ�ಗ�ಾ�ದದ್ವ�. ಅವರ ತತವ್�ಾನವ�,
�ೕವರ ಬ��ನ �ಳುವ��� ನ�ಸಲು �ಫಲ�ಾ�ತು, ಅದು ಅದುಭ್ತ�ಾದ ಅ�ಾನವಲಲ್�
�ೕ�ೕನೂ ಅಲಲ್�ಾ�ತುತ್ (1 �ೂ�ಂಥ 1:19-25 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಅಂಥ
�ಾತುಗಳು �ೕಳುಗರನುನ್ ��ಚ್�ರುವ�ಲಲ್, ಆದ� �ೌಲನು ಈಗ �ಾರ್ರಂಭದ�ಲ್ �ಾನು
ಉ�ದ್ೕ��ದ �ಷಯ�ಕ್ ಬಂದನು – ಅವರ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ. ಪಶಚ್�ಾತ್ಪದ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್
�ಾ� ಮ�ಾತ್ಯ 3:2,8; ಲೂಕ 13:1-5 �ೂೕ��. �ೕವರು ಎ�ಾಲ್ ಜನ�� – ಎ�ಾಲ್
ತತವ್�ಾ�ಗ��, ಎ�ಾಲ್ �ಾ�ರ್ಕ ಪಂಗಡದವ��, ಎ�ಾಲ್ �ಗರ್�ಾ�ಾಧಕ��,
��ಾನವನುನ್ ಕ�ಯುವ ಎ�ಾಲ್ �ಾ�ಗ��, ಅ��ಾರದ�ಲ್ರುವ ಎ�ಾಲ್ ಜನ��, ಎ�ಾಲ್
�ಾ�ಾರಣ ಜನ��, ಎ�ಾಲ್ ಕ�ಗಳ�ಲ್ರುವ, ಎ�ಾಲ್ ಜನ�� ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡುವಂ�
�ೕವರು ಆ�ಾ���ಾದ್�. ಆತ�ೕ �ೕ� ಆ�ಾ���ಾದ್�, �ಾಕಂದ� ಎಲಲ್ರೂ
�ಾ�ಗ�ಾ��ದ್ೕ� (�ೂೕ�ಾ 3:23), ಎಲಲ್ರೂ �ಾಪ�ಂದ ರಕಷ್� �ೂಂದ�ೕ�ಾ��,

ಮತುತ್ ಆತನು ಎಲಲ್ರನೂನ್ ರ�ಸಲು ಬಯಸುವವ�ಾ��ಾದ್� (�ೕ�ಾನ 3:16; 1 ��
2:4-5; 2 �ೕತರ್ 3:9). 31
17:31 �ೕವರ �ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್ನ ಬ�ಗ್ ��ಯಲು ಮ�ಾತ್ಯ 10:15; 11:22,24; 12:36;
�ೂೕ�ಾ 2:2; 14:10; 2 �ೕತರ್ 2:9; ಪರ್ಕ 14:7; 20:11-15 �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಪ�ನರು�ಾಥ್ನದ ಬ�ಗ್ ��ಯಲು ವ 18; 2:24; 3:15; 4:10; 13:30; ಮ�ಾತ್ಯ 28:6
�ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ�ೕ �ೕವರು �ೂೕಕ�ಕ್ �ಾಯ್ಯ �ೕ�ಸು�ಾತ್�
ಎಂಬದ�ಕ್ ಪ��ಾ��ಾ�� ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���. 32
17:32 �ಾ��ಾಲ್ ಅಪ�ಾಸಯ್ �ಾ�ದ�ೂೕ ಅವರು ತಮಮ್ ಅ�ಾನ ಮತುತ್ ಸತಯ್ವನುನ್
��ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ಂಬ ಬಯ�ಯ �ೂರ�ಯನುನ್ ವಯ್ಕತ್ಪ��ದರು. 34
17:34 ಇತ� ಸಥ್ಳಗಳ�ಲ್ ಸು�ಾ�ರ್ಯು ಫಲ �ೂಟಟ್ �ಾ� ಅ�ೕ�ಯ�ಲ್ ��ಾಚ್�
ಫಲ �ಾಣ�ಲಲ್. ಗಂ�ೕರ�ಾ� ��ಾರ �ಾಡಲು �ಲವರು �ಾತರ್�ೕ ಮನಸುಸ್ �ೂಟಟ್ರು
ಉ�ದವರು �ಾ�ೕ ಬು�ದ್ವಂತ�ಂಬ ಗವರ್ವನುನ್ �ೂೕಪರ್��ದರು (ವ 18,21,32). ಆದ�
�ೌಲನು ಪಟಟ್ಣದ ��ೕಸ�ಯ ಸದಸಯ್ನನುನ್ �ಲುಲ್ವ�ಲ್ ಸಫಲ�ಾದನು.
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18:1 �ೂೕಮ್, ಅ��ಾಸ್ಂ�ರ್ಯ ಮತುತ್ ಅಂ��ೕಕಯ್ದ ನಂತರ �ೂ�ಂಥವ� �ೂೕಮ್
�ಾ�ಾರ್ಜಯ್ದ �ಾಲಕ್�ೕ �ೂಡಡ್ ಪಟಟ್ಣ�ಾ�ತುತ್. ಅದು ಅ�ೕ��ಂದ ಸು�ಾರು 75
��ೂ�ೕಟರ್ ದೂರ ಪ�ಚ್ಮ �ಾಗದ�ಲ್ತುತ್. ಅದು ಅ�ಾಯದ (�ರ್ೕಸ್) �ಾಜ�ಾ�
ಮತುತ್ �ಾಯ್�ಾ� ಪಟಟ್ಣ�ಾ�ತುತ್ ಮತುತ್ �ೂೕರ�ಾದ ಅ�ೖ�ಕ �ಾಯರ್ಗಳು ಅ�ಲ್
ನ�ಯು�ತ್ದದ್ವ�. �ೌಲನು �ೂ�ಂಥ�ಕ್ ಬಂ�ಾಗ ಅವನ ಮನ�ಥ್� �ೕ�ತುತ್ ಎಂಬದನುನ್ 1
�ೂ�ಂಥ 2:1-5 ವಚನಗಳು �ವ�ಸುತತ್�. ಅ�ೕ�ಯ�ಲ್ �ೂೕ�ಾ�ತು ಬಹುಶಃ
�ೂ�ಂಥದ�ಲ್ಯೂ ಬಹು�ೕಕ ಜನರು ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವ�ೕ�ೂೕ ಎಂಬ ಭಯ
ಅವನನುನ್ �ಾಡ�ಾರಂ��ತು. ಅ�ೕ�ಯ�ಲ್ �ೕ� �ೂೕ��ದ�ೂೕ �ಾ� �ೂೕ�ಸ�
ಇ�ಲ್ ತನನ್ ��ಾನವನುನ್ ಅವನು ಬದ�ಾ���ೂಂಡಂ� ಅ�ನ್ಸುತತ್�. ಸತಯ್�ೂಂ��
�ಾ��ಾಗ�, �ಾವ��ೕ ಪ��ಥ್�� �ೂಂ���ಾಗುವ �ೕ�ಯ�ಲ್ ತನನ್ �ೂೕಧ�ಾ
�ೖ�ಯನುನ್ �ೂಂ���ೂಳಳ್ಲು �ೌಲನು ಶಕತ್�ಾ�ದದ್ನು. 2
18:2 “ಅ�ವ್ಲ” ಎಂದ� “ಹದುದ್.”–��ಂತವ� ಆಸಯ್ �ೕ�ಯ ಉತತ್ರ �ಾಗ�ಾ�ತುತ್
(ಈಗ ಅದನುನ್ ಟ�ರ್ ಎಂದು ಕ�ಯು�ಾತ್�). ಇ�ಾಲಯ್ವ� ಪ�ಚ್ಮ �ೕಶ�ಾ�ದುದ್ �ೂೕಮ್
ಅದರ �ಾಜ�ಾ��ಾ�ತುತ್.
“�ೌಲ್�ಯ”– 11:28. 3

18:3 �ೌಲನು ಪರ್�ದಧ್ ಅ��ಸತ್ಲ�ಾ�ದದ್ರೂ ತನನ್ �ೕವ�ೂೕ�ಾಯ�ಕ್ ದು�ಯಲು
�ಂಜ�ಯ�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದನುನ್ ಅವ�ಾನ�ಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಲಲ್. ಮತುತ್ ಇದರ�ಲ್
ಅವನು ನ�ಮ್ಲಲ್�ಗೂ �ಾದ��ಾ��ಾದ್� – 20:34; 1 �ಸ 2:9; 2 �ಸ 3:7-8; 1
�ೂ�ಂಥ 9:1-15. 4
18:4 13:14; 14:1; 17:2 �ೂೕ��. 5
18:5 �ೌಲನು �ಲ�ೂತುತ್ ತನನ್ ದು��ಯನುನ್ ��ಲ್ಸುವ ಸಲು�ಾ� �ೕಲನು ಮತುತ್
���ಯನು �ಕ�ೂೕನಯ್�ಂದ ಅವಶಯ್ಕ �ಾಮ�ರ್ಗಳನುನ್ ತಂದರು. ಮ�ಾತ್ಯ 1:1;
ಅ�� 2:36 ರ�ಲ್ “�ರ್ಸತ್�ೕ” ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಇ�ಲ್ “��ಸ್ೕಯ” ಎಂಬದು
ಉತತ್ಮ �ಾ�ಾಂತರ�ಾ�ರುತತ್�. 6
18:6 13:45-46; 14:19; 17:5; 28:28; ಮ�ಾತ್ಯ 8:11; 21:43; �ೂೕ�ಾ 1:16
�ೂೕ��. �ೌಲ�� ತನನ್ ಜ�ಾ�ಾದ್�� ��ಾನ್� �ೂ�ತ್ತುತ್ – 20:26-27. ಒಂದು�ೕ�
ಅವನು ಅವ�� ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ಾರ� �ೂೕ�ದದ್� ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಅವರ “ರಕತ್ದ”
ಅಪ�ಾಧವ� ಅವನ �ೕ� ಬಂ�ರು�ತ್ತುತ್ (ಅವ�� �ೕವರ ರಕಷ್� �ೂಂದುವ ಅವ�ಾಶ
�ೂಡ� ಇರುವದ�ಕ್). ���ಕ್ೕಲ 33:1-9 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ವಸ�ಗಳನುನ್
�ಾ�ಸುವದು �ಾ�� ಹ�ತ್ದ ಧೂಳನುನ್ �ಾ�ಸುವದ�ಕ್ ಸ�ಾನ�ಾ�� (13:51;
ಮ�ಾತ್ಯ 10:14). 8
18:8 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಬ�� ಬರಲು �ೕವರು �ಾರನುನ್ ಆ���ೂಂ��ಾದ್�ೂೕ
ಅವರನುನ್ ತ�ಯಲು �ಾವ ��ೂೕಧಗ�ಂದಲೂ �ಾಧಯ್�ಲಲ್ (13:48; �ೕ�ಾನ
6:37,44). 9
18:9 “ದಶರ್ನ”– 9:10; 10:3; 16:9; ಆ� 15:1; ಸಂ�ಾಯ್ 12:6; �ೕತರ್� 89:19;
�� 14:14; 23:16; �ಾ� 2:19; ಲೂಕ 1:22. �ಾ�ೕ�ಕ ಶರ್�ಗಳನುನ್ ಅನುಭ�ಸುವದು
�ೌಲ�� ಸಹಜ�ಾ�ತುತ್. ಅವನು ಈ�ಾಗ�ೕ ಏನನುನ್ ಅನುಭ��ದದ್�ೂೕ ಅದರ �ನಪ�
ಇನೂನ್ ಅವನ ಮನ�ಸ್�ೂಳ� �ಾ��ೕ ಉ��ತುತ್ (14:19; 16:22-24). ಆದ�
�ೕವ�� ತನನ್ �ೕವಕರನುನ್ �ಾವ �ೕ� ಸಂ�ೖಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹಪ�ಸ�ೕಕು
ಎಂಬದು �ೂ�ತ್� (2 �ೂ�ಂಥ 1:3-7). 11
18:11 �ೌಲ�� ಇದು �ೕಘರ್�ಾಲ ಒಂ�ೕ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ ಉ�ದ �ದಲ�ಯ
ಅನುಭವ�ಾ�ತುತ್. 12
18:12 ಅವರು �ೌಲನ �ೕ� �ಾ� �ಾ�ದರು ಆದ� ಅವ�� �ೕಡು �ಾಡ�ಲಲ್.
ಗ���ೕ, ತತವ್�ಾ��ಾದ ��ಕನ ಸ�ೂೕದರ�ಾ�ದುದ್, ��ಾಯ್ವಂತನು ಮತುತ್
ಬು�ದ್ವಂತನು ಎಂಬದು ನಮ� ಚ��ರ್�ಂದ ��ಯುತತ್�. ಆದ� ಅವ�� �ಹೂದ

ಧಮರ್ದ�ಾಲ್ಗ� ಅಥ�ಾ �ರ್ೖಸತ್ತವ್ದ�ಾಲ್ಗ� ಅಥ�ಾ �ಜ�ಾದ �ೕವಸವ್ರೂಪ
�ೕವರ�ಾಲ್ಗ� ಆಸ�ತ್�ರ�ಲಲ್. 13
18:13 16:20-21; 17:6-7 �ೂೕ��. 15
18:15 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ಾಗ� ಇರುವ �ಲವರು
ಧಮರ್ದ �ಷಯ�ಕ್ ಬರು�ಾಗ ಒಂದು ಪದ ಅಥ�ಾ ಒಂದು �ಸರು ಒಂದ�ಕ್ಂತ ಇ�ೂನ್ಂದು
ಉತತ್ಮ�ಾ��. ಗ���ೕ ತನನ್ ��ಾಯ್�ಾಯ್ಸ ಮತುತ್ ಬು�ದ್ವಂ��ಯ �ೂರ�ಾ�ಯೂ
4:12 ರ ಸತಯ್ದ �ಷಯದ�ಲ್ ಅ�ಾ��ಾ�ದದ್ನು. 18
18:18 “�ೕ�”– 21:23-24. ಸಂ�ಾಯ್ 6:1-21 �ೂೕ��. �ೕ� ಮು�ದ ನಂತರ ತ�
ಕೂದಲನುನ್ ಪ��ರ್�ಾ� �ೌರ �ಾ���ೂಳುಳ್ವರು. �ಹೂದಯ್ �ರ್ೖಸತ್�ಾ�ದದ್ �ೌಲನು
(23:6; 2 �ೂ�ಂಥ 11:22) ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ �ೕ�ಯನುನ್ ಪ��ರ್�ೂ�ಸುವದು
ಯುಕತ್�ಂದು ���ದನು. �ೂ�ಯ�ಲ್ರುವ �ಹೂದಯ್ರನುನ್ ಮನ�ಸ್ನ�ಲ್ಟುಟ್�ೂಂಡು
ಅವನು �ೕ� �ಾ�ರಬಹುದು (1 �ೂ�ಂಥ 9:19-23). 19-21
18:19-21 ಎ�ಸ ಆಸಯ್ �ೕ�ಯ �ಾಜ�ಾ� ಪಟಟ್ಣ�ಾ�ತುತ್ ಮತುತ್ ��ಾತ್ರ�ಾ�ದದ್
ಅಸಯ್ �ೕ�ಯ �ೂಡಡ್ ಪಟಟ್ಣ�ಾ�ತುತ್. ಒ�ಮ್ ಅ�ಲ್� �ೂೕಗದಂ� �ೕವರು
�ೌಲನನುನ್ ತ��ದದ್ನು (16:6). ಈಗ ಅ�ಲ್� �ೂೕಗಲು ಅನುಮ��ದನು. 23
- 18:23 15:36,41; 2 �ೂ�ಂಥ 11:28 �ೂೕ��. 24
18:24 19:1; 1 �ೂ�ಂಥ 3:4-6,22; 4:6; 16:12; �ೕತ 3:13 �ೂೕ��.
ಅ��ಾಸ್ಂ�ರ್ಯ ಪಟಟ್ಣವ� ಐಗುಪತ್ದ�ಲ್ತುತ್. ಅದನುನ್ ಮಹ�ಾದ ಅ��ಾಸ್ಂಡರ್ನು
�ಾಥ್��ದನು, ಅದು ಕ��ಯ ಮ�ಾ �ೕಂದರ್�ಾ� ಪರ್��ದ್�ಾ�ತು. ಅ���ೂಲ್ೕಸಲು
ಅ�ಲ್ದದ್ �ಾಯ್ಪಕ�ಾದ �ಹೂದಯ್ ಸಮು�ಾಯದ ಸದಸಯ್�ಾ�ದದ್ನು. 25
18:25 “�ೕ�ಾನನ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ”– ಮ�ಾತ್ಯ 3:1-6. ಬಹುಶಃ �ಾನ್�ಕ�ಾದ
�ೕ�ಾನನ �ಂ�ಾಲಕರು ಅ���ೂಲ್ೕಸ�� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಬ�ಗ್ �ೕ�ರಬಹುದು. 26
18:26 ಅ���ೂಲ್ೕಸನು, ಕ�� ಮತುತ್ �ಾ�ನ�ಲ್ ಪರ್�ದಧ್�ಾ�ದದ್ರೂ, ಸ�ಯ
ಇಬಬ್ರು ಸದಸಯ್�ಂದ �ೕನ�ಾವ�ೂಡ� ಕ�ತು�ೂಂಡನು. ಮತುತ್ ಅವ�ಬಬ್ರೂ ಸ��
ಅತಯ್ಂತ ಉಪಯುಕತ್�ಾದ �ೕ�ಯನುನ್ ಸ�ಲ್�ದರು ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್ �ಾಲಕೂಕ್
�ೂಂ���ಾಗುವ ಒ�ಳ್ಯ �ಾದ�ಗ�ಾ��ಾದ್�. 27
18:27 �ೂ�ಂಥವ� ಅ�ಾಯದ �ಾಜ�ಾ��ಾ�� (ವ 7). “ಸ�ೂೕದರರು” ಮತುತ್
“�ಷಯ್ರು” �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಂ�ಾಲಕ��ರುವ ಎರಡು �ಸರುಗ�ಾ��. “�ೕವರ
ಕೃ��ಂದ ನಂ�ದವರು” ಪದವನುನ್ ಗಮ���. 13:48; �ೕ�ಾನ 6:37,44; ಎ�
2:8-9; ���ಪ್ 1:29 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೕವರ ಕೃ�ಯುಳಳ್ �ಾಯರ್ವ�

ಹೃದಯದ�ಲ್ ನ�ಯ� �ೂೕದ� �ಾವನೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಸತಯ್�ಾದ �ಾಗೂ
�ೕ�ಸುವ ನಂ��� ಬರಲು �ಾಧಯ್�ೕ ಇಲಲ್. 28
18:28 ವಚನ 5; 9:22; 17:2-3.
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19:1 18:19
�ೂೕ��. ಅ���ೂಲ್ೕಸ�� ಸೂಚ�ಗಳನುನ್ �ೂಟಟ್ �ಾ�
ಎ�ಸದ�ಲ್ರುವ ಎ�ಾಲ್ �ಷಯ್�� ಸೂಚ�ಗಳನುನ್ �ೂಡಲು �ರ್�ಕ್ಲಲ್ ಮತುತ್ ಅ�ವ್ಲ��
ಆಗ�ಲಲ್ (18:26). ಇವರು, ಅಂದ� ಹ�ನ್�ಡು ಜನರು (ವ 7), ಬಹುಶಃ �ಾನ್�ಕ�ಾದ
�ೕ�ಾನ�ಂದ ಯೂ�ಾಯದ�ಲ್ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ಾ���ೂಂ�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ
�ೕ�ಾನನ �ಷಯ್ನು ಇವ�� �ೕ� ಎ�ಾಲ್ದರೂ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ಾ��ರಬಹುದು (ವ 3).
ಒಂದು�ೕ� ಅವರು ಯೂ�ಾಯ�ಕ್ �ೂೕ�ದದ್�, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮರಣ, ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ
ಮತುತ್ ಸವ್�ಾರ್�ೂೕಹಣ �ಾಗೂ ಪಂ�ಾಶತತ್ಮ �ನದ�ಲ್ನ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ ಆಗಮನಕೂಕ್
ಮುಂ�ತ�ಾ��ೕ ಅವರು ಅ�ಲ್ಂದ �ೂರ�ರ�ೕಕು. ಅವ�� ಈ ಮ�ಾ ಸತಯ್ಗಳು
���ರ�ಲಲ್. 2
19:2 ಅವರ �ೕವನ �ೖ� ಮತುತ್ ಅವರ ಸಂ�ಾಷ� �ಾಗೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಕು�ತು
ಅವ��ದದ್ �ಳುವ�� ಎಲಲ್ವ�, �ೌಲನು ಅವರ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಥ್�ಯ ಬ�ಗ್
ಆಶಚ್ಯರ್ಪಡುವಂ� �ಾ�ತು. ಒಂದು�ೕ� ಅವರು �ಜ�ಾ�ಯೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್
ನಂ�ದದ್� ಪ��ಾರ್ತಮ್ನನುನ್ �ೂಂ��ೂಳುಳ್�ತ್ದದ್ರು ಎಂಬ ಅವನ ದೃಢ�ಯನುನ್ ಅವನ
ಪರ್�ನ್ಯು ಸೂ�ಸುತತ್� (ಎ� 1:13; ಗ�ಾ 3:14; �ೂೕ�ಾ 8:9). �ೕ�ಾನನ ಮರಣದ
ನಂತರ ಸಂಭ��ದ ಘಟ�ಗಳ ಬ�ಗ್ ಅವ�� ಎಷುಟ್ ಕ�� �ೂ�ತ್� ಎಂಬದನುನ್ ಅವರ
ಪರ್��ರ್��ೕ ಪರ್ಕ��ತು. 4
- 19:4 ಮ�ಾತ್ಯ 3:6; �ೕ�ಾನ 3:27-36. 5
19:5 2:38; ಮ�ಾತ್ಯ 28:19 �ೂೕ��. ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಪ�ನರ್ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನದ ಬ�ಗ್
ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವದು ಇ�ಲ್ �ಾತರ್�ೕ ಆ��.
“�ಸ�ನ�ಲ್”– “�ಸ�ನ �ೕ�” ಎಂಬ�ಾ�ಯೂ �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡಬಹುದು. �ರ್ೕಕ್
ಪದ (ಈಸ್) ಎರಡೂ ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂಡುತತ್�. �ರ್ೕಕರು ಈ ಪದವನುನ್ ವಯ್ವ�ಾರದ
ಸಮಯದ�ಲ್ ಉಪ�ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ರು – ಆ�ತ್ ಅಥ�ಾ ಹಣವನುನ್ �ೕ��ವರ
�ಾ�ಯ�ಲ್ ಇಡು�ತ್�ಾದ್ಗ ಬಳ� �ಾಡು�ತ್ದದ್ರು. ಆದದ್�ಂದ ಅದು ಆತನ�ಾದ್ಗು�ತ್ತುತ್.
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಸ�ನ�ಲ್ ಅಥ�ಾ �ಸ�ನ �ೕ� �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ಾ���ೂಳುಳ್ವ ವಯ್�ತ್
ಈಗ �ಾನು ಆತ�� �ೕ�ದವನು ಎಂದು ಪರ್ಕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�. 6

19:6 “�ೖಗಳ�ನ್ಟಟ್ನು”– 8:15-17; 9:17; 10:47 ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.
“ಅನಯ್�ಾ�ಗಳು”– 2:4,11 ಮತುತ್ 10:46 ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. “ಅನಯ್�ಾ�”
ಎಂದ� 2:4-11 ರ�ಲ್ ಮತುತ್ ಇ�ಲ್ ಇ�ೂನ್ಂದು ಎಂಬ�ಾ� ಎಂದು �ೕ�ಸಲು
�ಾವ��ೕ �ಾರಣ�ಲಲ್. ಅ��ಸತ್ಲರ ಕೃತಯ್ಗಳ ಬರಹ�ಾರ�ಾದ (ಲೂಕನು) ಇದು
ಅದ�ಕ್ಂತ ವಯ್�ಾಯ್ಸ�ಾ�� ಎಂಬದ�ಕ್ �ಾವ��ೕ ಸೂಚ�ಗಳನುನ್ �ೂ�ಟ್ಲಲ್. ಪರ್�ಾದ�
�ೕಳುವದರ ಬ�ಗ್ ��ಯಲು ಆ� 20:7; ಸಂ�ಾಯ್ 11:25; 1 �ೂ�ಂಥ 12:10 ರ �ೂೕಟ್ಸ್
�ೂೕ��. 8
19:8 13:14; 14:1; 17:2 �ೂೕ��. 9
19:9 13:45-46; 14:19; 17:5,13; 18:5-6 �ೂೕ��. ಆ�ನ �ಾಲದ�ಲ್ �ಲ���ಮ್
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಗರ್ವನುನ್ ಸರಳ�ಾ� “ಆ �ಾಗರ್” ಎಂದು ಕ�ಯು�ತ್ದದ್ರು. 10
19:10 ತನನ್ ಎ�ಾಲ್ ಪರ್�ಾಣಗಳ�ಲ್ �ೌಲನು �ೕ� �ಾವ ಪಟಟ್ಣದ�ಲ್ಯೂ �ಚುಚ್
ಸಮಯ ಉ��ರ�ಲಲ್ (20:31). ಮತುತ್ ಈ ಸಥ್ಳ�ಕ್ �ೂೕಗದಂ� �ೕವರು ಒ�ಮ್
ಅವನನುನ್ ತ��ದದ್ನು (16:6; 18:19). 11-12
19:11-12 �ೌಲನು ತನನ್ ಅ��ಸತ್ಲನು ಎಂಬದನುನ್ ಎಲಲ್�ಗೂ ಮನವ�� �ಾ�ಸಲು
�ೕವರು ಈ �ಾಗರ್ವನುನ್ ಉಪ�ೕ���ೂಂಡನು (2 �ೂ�ಂಥ 12:11-12). 5:15;
8:15,17 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ ಸಹ �ೂೕ��. �ೌಲನು �ಾ�ಾ��ೕ ಈ ಅದುಭ್ತ�ಾಯರ್ಗಳನುನ್
�ಾಡಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ಲಲ್ ಮತುತ್ ಇದ�ಂದ �ಾವ �ಾಭವನೂನ್ ಪ�ಯು�ತ್ರ�ಲಲ್.
13-16

19:13-16 ದು�ಾತಮ್ಗಳು ಮತುತ್ ದು�ಾತಮ್ಗಳನುನ್ ಓ�ಸುವದರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ಾ�
ಮ�ಾತ್ಯ 4:24; 10:1 �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಮವನುನ್ ಸುಮಮ್�
ಉಪ�ೕ�ಸುವದ�ಂದ ದು�ಾತಮ್ಗಳನುನ್ ಓ�ಸಲು ಆಗುವ�ಲಲ್ ಎಂದು �ಾವ�
�ೂೕಡು�ತ್ೕ�. �ರ್ಸತ್ನ ಅ��ಾರ ಮತುತ್ �ೕವರ ಆತಮ್ನು ಇದ�ಕ್ ಅವಶಯ್�ಾ��. 17
19:17 ದು�ಾತಮ್ನನುನ್ ಓ�ಸುವ�ಲ್ �ಕ್ೕವನ ಮಕಕ್ಳು �ಫಲ�ಾದದುದ್ ಒ�ಳ್ಯ
ಫ��ಾಂಶವನುನ್ �ೕ�ತು. �ೌಲನ ಮೂಲಕ �ೕವರು ವಯ್�ತ್ಪ��ದ ಅ��ಾರ�ಕ್ ಇದು
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ರುದಧ್�ಾ�ತುತ್ (ವ 11,12). ಸು�ಾ�ರ್ಯ ಪರ್�ಾರ�ಾಕ್�, ಒಂದು�ೕ�
�ೕವರು ಬಯಸುವ�ಾದ� ಇಂಥ ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�.
18

- 19:18 ಮ�ಾತ್ಯ 3:5-6. 19
19:19 ಅವರು �ಜ�ಾದ �ೕವರ ಶ�ತ್ಯು �ಾಯರ್�ಾಡುವದನುನ್ �ೂೕ�ದದ್ರು ಮತುತ್
�ಾಟಮಂತರ್ದ ದುಷಟ್ತನವನುನ್ �ಾಗೂ �ೕವರ ಶ�ತ್� �ೂೕ��ದ� ಅದರ ಶ�ತ್

�ೂಂಚ�ೕ ಇರುವದನುನ್ ಮನವ�� �ಾ��ೂಂ�ದದ್ರು. �ಾಟಮಂತರ್ದ ಬ�ಗ್ ��ಯಲು
ಧ�ೕರ್ 18:9-11 �ೂೕ��. ಅ��ಸತ್ಲರ ಕೃತಯ್ಗಳ�ಲ್ ಇದರ ಬ�ಗ್
ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವದು ಇದು ಮೂರ�ಯ ಸಲ�ಾ�� (8:9-11; 13:8-10). ಅವರ
“ಪ�ಸತ್ಕಗಳು” �ಾಟಮಂತರ್ದ �ಷಯಗಳ ಬರವ��ಗ�ಾ�ದದ್ವ�. ಐವತುತ್ �ಾ�ರ ��ಳ್
�ಾಣಯ್ ಎಂದ� �ೂಡಡ್ �ತತ್�ಾ��. ಒಂದು ��ಳ್ �ಾಣಯ್ ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯ ಒಂದು�ನದ
ಸಂಬಳ�ಾ�ತುತ್. 50,000 ಎಂಬದು ಒಬಬ್ನ 140 ವಷರ್ಗಳ ಸಂಬಳ�ಾ��! ಅವರು ಈ
ಪ�ಸತ್ಕವನುನ್ �ಾ�ಾಟ �ಾ� ಬಂದ ಹಣವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್
ಗಮ���. ಅವರು �ಾಟಮಂಟರ್ದ ದುಷಟ್ತನವನುನ್ ಅ�ತು�ೂಂಡರು ಮತುತ್ ಆ
ಪ�ಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ಾಶ�ಾಡಲು ಬಯ�ದರು. �ೕವರ ಸತಯ್ವನುನ್ ಒ�ಮ್
ಕ�ತು�ೂಂಡ ನಂತರ ಅದರ �ಷಯದ�ಲ್ �ೂೕ�ದ ಆಸ�ತ್ಯನುನ್ ಗಮ���. 21
19:21 �ರೂಸ�ೕ�� �ೕ� �ೂಡಲು ಒಂದು �ಾರಣ ಅ�ಲ್ರುವ ಬಡವ��ಾ�
ಸ�ಗ�ಂದ �ಾ��ಯನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ವ�ಾ�ತುತ್ (1 �ೂ�ಂಥ 16:1-4; 2 �ೂ�ಂಥ
8:1—9:15 �ೂೕ��). �ೂೕ�ಾಪ�ರ�ಕ್ �ೂೕಗ�ೕ�ಂಬ ಆತ�� ಬಹಳ ಸಮಯ�ಂದ
ಇತುತ್ (�ೂೕ�ಾ 1:15; 15:23-28). ಇಲಲ್ ಆತನು ಅದನುನ್ “�ಾಡ�ೕ�ೕಕು” ಎಂದು
�ೕಳು�ತ್�ಾದ್�. ಇದರ�ಲ್ �ೕವರ �ತತ್�� ಎಂಬ ಅ�ವ� ಅವ��ತುತ್ ಎಂಬದನುನ್ ಇದು
ಸೂ�ಸುವ�ಲಲ್�ೕ (20:20)? 24
19:24 ವಚನ 9.
“ಡ�ಾ�ಾ”– �ರ್ೕಕ್ ನ�ಲ್ ಇ�ಲ್ “ಅ�ರ್�ೕ �ೕ�.” ಡ�ಾ�ಾ ಎಂಬದು ಇ�ೕ
�ೕವ�� ಇರುವ �ೂೕಮನ್ �ಸ�ಾ��. ಎ�ಸಸ್ ಮತುತ್ ಆಸಯ್ �ೕ�ಯ ಜನರು
ಹುದು�ಾ� ಅ�ರ್�ೕ �ೕ�ಯನುನ್ �ಾ� �ೕವ� ಎಂದು ಪ��ಸು�ತ್ದದ್ರು. ಆ�ಯ
ಪರ್��� ಆ�ಾಶ�ಂದ ಎ�ಸ�ಕ್ ��ದ್� ಎಂದು ಅವರು ನಂಬು�ತ್ದದ್ರು. ಅ�ಲ್ದದ್ ಆ�ಯ
�ೕವ�ಾಥ್ನವನುನ್ �ಾರ್�ೕನ �ಾಲದ ಏಳು ಅದುಭ್ತಗಳ�ಲ್ ಒಂದು ಎಂಬ�ಾ�
ಕ�ಯ�ಾಗು�ತ್ತುತ್ ಮತುತ್ ಅ�ೕ�ಯ�ಲ್ರುವ ಪರ್�ದದ್ �ಾ�ರ್�ಾನ್ �ಂತ �ಾಲುಕ್ ಪಟುಟ್
ಅದು �ೂಡಡ್�ಾ�ತುತ್. ಪಟಟ್ಣದ ಬಹು�ೕಕ ಆ�ಾಯವ� ಆ�ಯ ಆ�ಾಧ�ಯ ��ತತ್
�ೂ�ಯು�ತುತ್. �ೂಡಡ್ ಗಲ�� �ಾರಣ (ವ 23) ಮುಖಯ್�ಾ� ಆ�ರ್ಕ �ಷಯ�ಾ�ತುತ್.
ಬಹಳಷುಟ್ ಜನರು �ರ್ಸತ್ನ ಕ�� �ರು��ೂಳುಳ್�ತ್ದದ್ರು ಮತುತ್ �ಗರ್�ಾ�ಾಧ�ಯನುನ್
ತಯ್�ಸು�ತ್ದದ್ರು ಆದದ್�ಂದ ಎ�ಸದ ಆ�ರ್ಕ �ಥ್� ಕ���ಾಗ�ಾರಂ��ತು (ವ 25,26).
�ೕ�ೕ�ರ್ಯನು ಮತುತ್ ಅವನ �ನ್ೕ�ತರು ಸತಯ್�ಕ್ ಬದ�ಾ� ಹಣವನುನ್
�ರ್ೕ�ಸು�ತ್ದದ್�ಂದ, ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಸಮ�ಯ್ �ಾ���ೂಳುಳ್ವ�ಾ�ತುತ್. 26
- 19:26 17:29-30; 1 �ೂ�ಂಥ 8:4-6 �ೂೕ��. 28

19:28 ಹಣ�ಾ� ಮತುತ್ ಸುಳುಳ್ ಧಮರ್ದ ಮ�ಾಂಧ� ಅ�ಾಯ�ಾ� �ಷಯಗ�ಾ��.
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19:34 �ಗರ್�ಾ�ಾಧ�ಯ �ಷಯದ�ಲ್ �ಹೂದಯ್��ರುವ ಮನ�ಥ್��ೕ �ರ್ೖಸತ್�ಗೂ
ಇ� ಎಂಬದು ಅವ�� �ೂ�ತ್ತುತ್ (��ೕ 20:1-5; �ೕತರ್� 115:2-8). ಡ�ಾ�ಾ
ಪರ್�ಾಯ್�ಯ ಬ�ಗ್ ಅವರು ಸು�ಾರು ಎರಡು �ಾಸುಗಳ �ಾಲ ಕೂ�ದರು ಆದ� ಇಂದು
�ಾ�ಾದರು ಆ�ಯನುನ್ ಆ�ಾ�ಸು�ತ್�ಾದ್��ೕ? ಎ�ಸದ�ಲ್ದದ್ ಆ�ಯ �ೂಡಡ್
�ೕವ�ಾಥ್ನವ� ಇಂದು �ಸ�ನ�ಲ್ ಮು�ಚ್�ೂೕ��. 35
19:35 “ಪರ�ೂೕಕ”– ಜೂ�ಟರ್ (KJV) �ರ್ೕಕ್ ಪದ ಇ�ಲ್ ಇಲಲ್. ಎ�ಸದ�ಲ್
�ೂೕಮನನ್ರು ಆ�ವ್� �ಾಡು�ತ್ದದ್ರು. �ೂೕಮನ್ �ಾಜಯ್�ಾಲರು �ಾಯ್ಯ�ಾಥ್ನದ
ಅ�ಪ�ಗ�ಾ�ದದ್ರು (ವ 38). ಜನ�� �ಾನೂನನುನ್ �ೖ� ��ದು�ೂಳುಳ್ವ ಅ��ಾರ
ಇರ�ಲಲ್ ಮತುತ್ ಒಂದು�ೕ� �ಾ�ೕ�ಾದರೂ �ಾ�ದ� ಅ��ಾ�ಗ�ಂದ ಅವ��
�ೂಂದ�ಗಳು ಎದು�ಾಗು�ತ್ದದ್ವ�. ಆದದ್�ಂದ ಪಟಟ್ಣದ ಯಜ�ಾನನು ��ಾನ�ಾ�
ಜನರ ಗುಂಪನುನ್ ಸ�ಾ�ಾನಪ��ದನು ಮತುತ್ ಕಳು���ಟಟ್ನು.

201-2
20:1-2 16:10—18:18
ರ ತನಕ �ವ�ಸ�ಾ�ರುವ, �ೌಲನ �ೕ��ಂದ
�ಾರ್ರಂಭ�ೂಂಡ ಸ�ಗ�ಲಲ್ವ� �ಕ�ೂನಯ್ ಮತುತ್ �ರ್ೕಸ್ ನ�ಲ್ದದ್ವ�. 3
20:3 13:45; 14:2,5,19 �ೂೕ��. 4
20:4 “ದ�ರ್”– 16:20-21. 5
20:5 “ನಮ�ೂೕಸಕ್ರ”– 16:10. 6
20:6 “ಹು��ಲಲ್ದ �ೂ�ಟ್ಯ ಹಬಬ್ದ �ವಸಗಳು”– ��ೕ 12:17-20; �ಾಜಕ
23:4-8. 7
20:7 �ಹೂದಯ್ರ ಹ�ಯ ಸಬಬ್ತ್ �ನ�ಕ್ (1 �ೂ�ಂಥ 16:2 �ೂೕ��) ಬದ�ಾ�
ಅವ�ಲಲ್ರೂ ಕತರ್ನ �ೂೕಜನ ಆಚ�ಸಲು �ಾನು�ಾರದಂದು �ೕ� ಬರು�ತ್ದದ್ರು. ಇದು
ಸೂಕತ್�ಾ�� �ಾಕಂದ� �ಾನು�ಾರದಂದು ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಸತತ್ವ�ೂಳ�ಂದ
ಎದುದ್ ಬಂದನು ಮತುತ್ �ೂಸ ಯುಗವನುನ್ �ಾರ್ರಂ��ದನು. 10
- 20:10 9:40-41; ಲೂಕ 6:11-15; 8:49-55; �ೕ�ಾನ 11:43-44; 1 ಅರಸು
17:21; 2 ಅರಸು 4:34-35 �ೂೕ��. 15
20:15 ��ೕತವ� ಎ�ಸ�ಂದ ಸು�ಾರು 50 ��ೂೕ�ೕಟರ್ ದೂರ ದ�ಣದ ಕ��ತುತ್.
16

20:16 “ಪಂ�ಾಶತತ್ಮ”– 2:1-4; �ಾಜಕ 23:15-21. 17

20:17 “��ಯರು”– 14:23. 18-36
20:18-36 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕನು �ೕ�ರ�ೕಕು ಎಂಬದ�ಕ್ �ೌಲನು ನಮ�
�ಾದ��ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ �ೕವರು �ಾ�ೕ ನಮಮ್ ಸೂಚ��ಾ� ಅವನನುನ್ �ೕ���ಾದ್�
(���ಪ್ 3:17; 1 �ೂ�ಂಥ 4:16; 11:1; 2 �ಸ 3:8-9; 1 �� 1:16). ಅವನು ತನನ್
�ರ್ೕಷಠ್�ಯನುನ್ �ೂೕ���ೂಳಳ್ಲು ��ಯ�� ಈ �ಾತುಗಳನುನ್ �ೕಳ�ಲಲ್, ಆದ�
��ಯ�ಾ� ಅವರು �ೕ�ರ�ೕಕು ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ�ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್�ದನು. ಅವ��
�ಾ�ೕನು ಎಂಬದು ��ಾನ್� �ೂ�ತ್ತುತ್ ಮತುತ್ �ೂಗ��ೂಳಳ್ಲು ಅವನ �ಷಯದ�ಲ್
ಏನೂ ಇರ�ಲಲ್ (�ೂೕ�ಾ 7:18; 1 �ೂ�ಂಥ 3:7; 2 �ೂ�ಂಥ 2:5-6; 1 �� 1:15).

19

20:19 ನಮರ್�ಯುಳಳ್ ವಯ್�ತ್� �ಾನು ನಮರ್�ಯುಳಳ್ವನು ಎಂಬದನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು
�ಾಧಯ್�ೕ? ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ �ಾಧಯ್. �ಾನು ನಮರ್�ಯುಳಳ್ವ�ಾ� ನ�ದು�ೂಂ��ದ್ೕ�
ಎಂಬದ�ಾನ್ದರೂ ಅವನು ��ದು�ೂಳಳ್ಬಹುದು.
“ಬಹು ಕ�ಣ್ೕ��ಂದಲೂ”– ವ 31; 2 �ೂ�ಂಥ 2:4; 11:28-29; �ೕತರ್� 126:5-6;
ಲೂಕ 19:41. 20-21
20:20-21 ಏ�ೕ ಆದರೂ ಪರ�ಾ�ಲಲ್ ಪರ್��ಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಗೂ ಸು�ಾ�ರ್
�ೕ���ೂಳುಳ್ವ ಅವ�ಾಶ �ಗ�ೕಕು ಎಂಬ ದೃಢ�ಾದ �ೕ�ಾರ್ನ ಅವನ�ಲ್ತುತ್.
ಒಂದು�ೕ� ಅವರು �ಾವರ್ಜ�ಕ ಕೂಟಗ�� �ಾರ� �ೂೕದ� ಅವ�ೕ ಅವರ ಬ��
�ೂೕಗು�ತ್ದದ್ನು. ರಕಷ್� �ೂಂದಲು �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�ರುವ ಎರಡು ಸಂಗ�ಗಳ ಬ�ಗ್�ೕ
ಅವನು �ಾ�ಾಗಲೂ �ೂೕ�ಸು�ತ್ದದ್ನು – ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ನಂ�� (ಇದು �ಜ�ಾ�ಯೂ ಒಂ�ೕ �ಾರ್ಮುಖಯ್��ಾ��-�ಜ�ಾದ ನಂ��ಯು
�ೕಪರ್�ಸ�ಾಗದ �ಾ� ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ�ೂಂ�� ��ತು �ೂೕ��). ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪದ ಬ�ಗ್
��ಯಲು 2:38; 17:30; ಮ�ಾತ್ಯ 3:2; 4:17; ಲೂಕ 13:1-5; 24:47 �ೂೕ��.
22-23

20:22-23 21:1,10,11 �ೂೕ��. 24
20:24 ಇ�ಲ್ �ಾವ� �ೕವರ ಮನುಷಯ್ನ ಯಶ�ಸ್� �ಾರಣ�ಾಗುವ ಪರ್ಮುಖ�ಾದ
ರಹಸಯ್ವನುನ್ �ೂೕಡು�ತ್ೕ�. ಅವನು ಮ�ಾತ್ಯ 10:38; ಲೂಕ 9:23; 14:26-27 ಅ�ಾಯ್ಸ
�ಾ�ದನು. ಮತುತ್ ಅವನು �ೕವನದ�ಲ್ ಒಂದು �ೂಡಡ್ ಗು�ಯನುನ್ �ೂಂ�ದದ್ನು –
�ೕವರು ಒ�ಪ್�ರುವ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾ� ಮು�ಸುವದು ಮತುತ್ ಕ�ಯ�ಲ್
ಬಹು�ಾನವನುನ್ �ಲುಲ್ವದು – 1 �ೂ�ಂಥ 9:24-27; ���ಪ್ 3:12-14; 2 ��
4:7-8. �ಾನು �ಾ��ನ್�ಾಲ್ �ೕ� �ಾಡು�ಾತ್�ೂೕ ಅವ�ಲಲ್�ಗೂ �ೕವರ ಕೃ�ಯನುನ್

�ಾರುವದು ಮತುತ್ �ವ�ಸುವದು ಅವನ �ಲಸ�ಾ�ತುತ್ (ಎ� 3:2,7; 2 �� 1:9-11).
�ೌಲಭಯ್ಗಳು, ಅನುಕೂಲ�ಗಳು, ಸ�ಾ�ಾನ, ಸಂ�ೂೕಷಗಳು, ಸಹಜ�ಾ� ಜನರು
ಇಷಟ್ಪಡುವ ವಸುತ್ಗಳು, ಸವ್ಂತ �ೕವನ �ಾವ�ದೂ ಆತ�� ಮುಖಯ್�ಾ�ರ�ಲಲ್ ತನನ್
ಗು� �ಾಧ� ಒಂ�ೕ ಮುಖಯ್�ಾ�ತುತ್. ಇ�ಲಲ್ವ�ಗಳನುನ್ �ಾಡಲು ಆತನು ಶ�ತ್ ಎ�ಲ್ಂದ
ಬರು�ತುತ್ ಎಂಬದನುನ್ �ಾವ� �ೂ�ೂ 1:29 ರ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹುದು. 25
20:25 �ೂೕಕದ ಆ �ಾಗದ�ಲ್ ತನನ್ �ೕ�ಯು ಪ�ಣರ್�ಾ�� ಎಂದು ಅವನು
�ಾ��ದನು ಮತುತ್ �ೕ� ಕ�� �ೂೕಗಲು �ೕ��ದನು (19:21; �ೂೕ�ಾ
15:23-24). “�ೕವರ �ಾಜಯ್ದ ಬ�ಗ್ �ೂೕ�ಸುವದು” ಮತುತ್ “�ೕವರ ಕೃ�ಯ
�ಷಯ�ಾದ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ಆಸ�ತ್�ಂದ �ಾರುವದು” (ವ 24) ಎರಡು ಒಂ�ೕ �ೕ�ಯ
�ೕ��ಾ�� ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���. 26-27
20:26-27 18:6; ���ಕ್ೕಲ 33:7-9
�ೂೕ��. �ೌಲನು �ೂಡಡ್
ಸು�ಾ�ರ್ಕ�ಾ�ದದ್ನು, ಆದ� ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ಾಧರಣ�ಾ� �ೕ� ಮುಂದ�ಕ್
�ೂೕಗುವದು ಅವ�� ಇಷಟ್�ರ�ಲಲ್. ಮತುತ್ ಮನುಷಯ್ರ ಭಯ ಅಥ�ಾ ಅವರು
ಒ�ಪ್�ೂಳುಳ್�ಾತ್�ೂೕ ಇಲಲ್��ೕ ಎಂಬ �ೕಚ�ಯ ಬ�ಗ್ �ಂ�ಸ�, ಅವನು �ಾವ
ಸತಯ್ವನೂನ್ ಪರ್ಕ�ಸ� ಇರ�ಲಲ್. (ವ 20; ಗ�ಾ 1:10). 28
20:28 ಅ�ಲ್ದದ್ ಸ�ಯ ��ಯರು (�ರ್ೕಕ್ “ಎ��ೂಕ್ೕಪಸ್) ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ ಮೂಲಕ
�ಾ�ಾ�ದದ್ರು. �ಾವ��ೕ ಸ�ಯ�ಾಲ್ದರೂ ಇಂಥ �ಾಯಕರು �ಾತರ್�ೕ �ಾಯಕರು
ಎಂಬ �ಸ�� �ೕಗಯ್�ಾ�ರು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಯಶ�ವ್�ಾ� ತಮಮ್ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಗಳನುನ್
��ಾ�ಸಲು ಶಕತ್�ಾ�ರು�ಾತ್� – �ೕಸು �ಸತ್ನ ಕು�ಗ�� �ಜ�ಾದ ಕುರುಬ�ಾ�
�ಾಯರ್�ಾಡು�ಾತ್� (�ೕ�ಾನ 21:16; ಎ� 4:11; 1 �ೕತರ್ 5:2-4). ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ
�ಾಗರ್ದಶರ್ನ�ಲಲ್� ಒಂದು�ೕ� ಸ�ಗಳು �ಾ�ಾ��ೕ �ಾಯಕರನುನ್ ಆ�ಕ್
�ಾ��ೂಳುಳ್ವ�ಾದ� ಅದರ ಪ��ಾಮಗಳನುನ್ ಅವರು ಅನುಭ�ಸ�ೕ�ಾಗುತತ್�-ಮತುತ್
ಎದು�ಾಗುವ ಪ��ಾಮಗಳು ��ಾನ್�ರುವ�ಲಲ್.
“ಸ�”– ಮ�ಾತ್ಯ 16:18 ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಈ �ಾಕಯ್ದ�ಲ್ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ೕವರು ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾ�� – �ೕವರು “ತನನ್ ಸವ್ಂತ ರಕತ್ವನುನ್” �ೂಟುಟ್
ಸ�ಯನುನ್ �ೂಂಡು�ೂಂಡನು – ಅದು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ರಕತ್�ಾ�� (1 �ೂ�ಂಥ 6:19-20;
ಎ� 1:7; 1 �ೕತರ್ 1:18-19). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೖ�ೕಕ�ಯನುನ್ ��ಸುವ ಇತ�
ವಚನ�ಾಗಗಳು ���ಪ್ 2:6; ಲೂಕ 2:11. 29
20:29 “�ೂೕಳಗಳು”– ಮ�ಾತ್ಯ 7:15; �ೕ�ಾನ 10:12. �ೌಲನ �ಾ�ನ ಅಥರ್
ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರು ಬಂದು ಸ�ಯನುನ್ ಚೂರು �ಾಡಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾತ್� (�ೂೕ�ಾ

16:17-18; 1 �� 4:1; 2 �ೕತರ್ 2:1). 30
20:30 ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರು �ೂರ��ಂದ �ಾರದಂ� ಸ�ಯ �ಾಯಕರು
ಎಚಚ್ರ�ಾ�ದದ್� �ಾತರ್ �ಾಲದು. �ಾಕಂದ� ಸ�ಯ ಒಳಗೂ, ಜನರು �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ಂ�ಾ�ಸುವ ಬದಲು ತಮಮ್ನುನ್ �ಂ�ಾ�ಸ�ೕ�ಂದು ಬಯಸುವ ವಯ್�ತ್ಗಳು
ಇರು�ಾತ್�. �ಂ�ಾಲಕರನುನ್ ಪ�ಯುವ ಸಲು�ಾ� ಅವರು �ೕವರ �ಷಯ�ಾದ
ಸತಯ್ವನುನ್ �ರುಚು�ಾತ್�, �ಾಕಂದ� ಅವ�� ಸತಯ್�ಕ್ಂತಲೂ ಅವರ ದುರ��ಾನ�ೕ
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�ರುತತ್�. 31
20:31 ವಚನ 19. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ನಂ�ಗಸತ್ �ೕವಕರು ಸತಯ್ವನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುತತ್� ಮತುತ್
ಸತಯ್ವನುನ್ ��ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವ �ೂೕಧಕರ �ಷಯದ�ಲ್ ಎಚಚ್ರ�ಾ�ರುವಂ�
��ಾವ್�ಗ�� ಬು�ದ್�ಾತು �ೕಳು�ಾತ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಮತುತ್ ಆತನ ಅ��ಸತ್ಲರು ಈ
�ಾಯರ್ವನುನ್ ಸತತ�ಾ� �ಾಡು�ತ್ದದ್ರು (ಮ�ಾತ್ಯ 7:15; 24:4-5; 2 �ೂ�ಂಥ
11:13-15; 1 �ೕ�ಾನ 2:18-19; ಯೂದ 3,4). 32
20:32 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯ�ಲ್ ನಮ� “ಕೃ�ಾ�ಾಕಯ್ವನುನ್” �ೂಡ�ಾ��.
“�ಮಮ್�ಲ್ ಭ�ತ್ವೃ�ಧ್ಯನುನ್ಂಟು �ಾಡುತತ್�”– ಎ� 4:11-13,16,29; 2 ��
3:16-17; 1 �ೕತರ್ 2:1-2; 2 �ೕತರ್ 2:18; ಯೂದ 20.
“ಹಕುಕ್”– 26:18; �ೂೕ�ಾ 8:16-17; 1 �ೂ�ಂಥ 6:9; ಎ� 1:11,14; 5:5; �ೂ�ೂ
1:12; 3:24; ಇ�ರ್ 1:14; 1 �ೕತರ್ 1:4; ಪರ್ಕ 21:7.
“ಪ�ತರ್�ಾದವರು”– �ೕ�ಾನ 17:17-19; �ೂೕ�ಾ 8:15-16; 1 �ೂ�ಂಥ 1:2,30;
6:11; ಎ� 5:26. 33
20:33 1 �� 6:6-10 ರ�ಲ್ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವ ಅ�ಾಯಗಳ ಬ�ಗ್ ಆತನು ��ಾನ್�
ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. ���ಪ್ 4:10-13 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 34
20:34 18:3 �ೂೕ��. 35
20:35 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಈ �ಾತುಗಳು �ಾವ ಸು�ಾ�ರ್ಗಳ�ಲ್ಯೂ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ಲಲ್
ಆದ� ಆತನು ಈ ತತವ್ವನುನ್ ತನನ್ �ೕವನ �ಾಗು �ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾ�ಾಗಲೂ
�ೂೕ���ಾದ್� (�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಬ�ಯಲಪ್ಡ�ರುವ ಅ�ೕಕ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾ��ಾದ್�
ಮತುತ್ ಅ�ೕಕ �ಷಯಗಳನುನ್ �ೕ��ಾದ್� – �ೕ�ಾನ 21:25). ಬಡವರು ಮತುತ್
ಅಸ�ಾಯಕ�ೂಂ�� ಆತನು ನ�ದು�ೂಂಡ �ೕ�ಯನುನ್ �ೂೕ�� ಮ�ಾತ್ಯ 9:36;
11:5; 19:21; ಲೂಕ 4:18; 6:20; 11:41; 14:13; �ೕ�ಾನ 5:6-8 (ಆತನು ತನನ್
ಬಹು�ೕಕ ಅದುಭ್ತಗಳನುನ್ ಬಡವರ ನಡು� �ಾ�ದನು). ಆತನು �ಾ���ಾಲ್ ಸ�ಾಯ
�ಾ�ದ�ೂೕ ಅವ�ಂದ ಏನನೂನ್ ��ೕ�ಸ� ತನ�ರುವದ�ನ್�ಾಲ್ �ೂಟಟ್ನು. ಮ�ಾತ್ಯ

20:28; �ೕ�ಾನ 10:11 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೌಲನು ಆತನ �ಾದ�ಯನುನ್
ಅನುಸ��ದನು – 1 �ೂ�ಂಥ 9:12-17; 2 �ೂ�ಂಥ 12:15. “�ೖ�ೕಕ�ಯು” ಆ�ರ್ಕ
�ಾಭದ �ಾಧನ�ಾ�� (1 �� 6:5) ಮತುತ್ ತಮ�ಾ� ಆ�ತ್ �ಾಡುವದು �ಾಗೂ ಹಣ
ಸಂ�ಾದ� �ಾಡುವ�ೕ �ಜ�ಾದ ಆ�ೕ�ಾರ್ದ ಎಂದು ಇಂದು ಅ�ೕಕರು �ಾ�ಸು�ಾತ್�
ಆದ� ಅವನು �ಾ�ರ�ಲಲ್ (�ೕ�ಾನ 12:6 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಅಂಥ
ಜನರು �ರ್�ಾ ರೂಪ�ಾ�ರುವ �ರ್ೖಸತ್ತವ್ವ� ನಮ� ಎಷುಟ್ �ಗುತತ್� ಎಂದು
�ೂೕಡುವದಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ಾವ� ಇತರ�� ಎಷುಟ್ �ೂಡಬಹುದು ಎಂದು �ೕ�ಸುವ�ೕ
ಆ�� ಎಂಬದನುನ್ ಎಂ�ಗೂ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ದವ�ಾ��ಾದ್�. ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು
�ಾ�ೕ
�ೕ�ರುವ
ಈ
ಮೂಲಭೂತ�ಾದ
ತತವ್ವನುನ್
�ಾವ�
ಕ�ತು�ೂಂ��ದ್ೕ��ೕ? �ೂಡುವದರ ಬ��ನ �ೂೕಟ್ಸ್ ಮತುತ್ �ಫ�ನ್ಸ್ ಗಳನುನ್ 2
�ೂ�ಂಥ 9:15 ರ�ಲ್ �ೂೕ��. 37
20:37 ಅವನ �ಾತುಗಳ�ಲ್ �ಾವ ಅ�ಶ�ೕ�ತ್ಯೂ ಇಲಲ್, ಅವನು ತನನ್ ಸಮಯ,
ಬಲ, ಹಣ, ತ�ಾಂತುಗಳು ಮತುತ್ ತನನ್�ನ್ೕ ಅವ��ಾ� �ೂ�ಟ್�ಾದ್� ಎಂಬದು ಅವ��
�ೂ�ತ್ತುತ್. ಅವರ ಕ�ಣ್ೕರು ಈಗ ಅವರ �ರ್ೕ�� �ಾ��ಾ��.
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21:4 �ೌಲನ �ಷಯ�ಾ� �ೕವ�ಾತಮ್ನು ಅವ�ೂಳ� �ೂಡಡ್ �ಾಳ�ಯನುನ್
ಹು�ಟ್�ದನು ಮತುತ್ ಅ�ಲ್ ಅವ�� ಎದು�ಾಗುವ �ಂ�ಗಳನುನ್ ಬಹುಶಃ ಅವ��
ಪರ್ಕಟಪ��ರಬಹುದು. ಆದ� ಅ�ೕ ಆತಮ್ನು �ರೂಸ�ೕ�� �ೂೕಗುವಂ� �ೌಲನನುನ್
�ರ್ೕ�ೕ��ದನು (20:22). 5
21:5 20:36 �ೂೕ��. 8
21:8 “��ಪಫ್ನು”, “ಏಳು”– 6:5; 8:5-40. ಅ��ಸತ್ಲ�ಾದ �ೌಲನು (1:13)
ಇವನಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ ಸೂ�ಸುವದ�ಾಕ್� ಇವನನುನ್ “ಸು�ಾ�ರ್ಕನು” –ಎಂದು
ಕ�ಯ�ಾ��. 9
21:9 ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಪರ್�ಾದ�ಯ ವರವನುನ್ �ೂಂ�ದದ್ ಇತ� ��ೕಯರು – ��ೕ
15:20; �ಾಯ್ಯ 4:4; 2 ಅರಸು 22:14; �� 6:14; ��ಾಯ 8:3; ಲೂಕ 2:36.
ಕುಟುಂಬದ�ಲ್ �ಾಲುಕ್ ಸಹ ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಅಸಹಜ�ಾದ �ಷಯ�ಾ�� ಮತುತ್
��ಪಫ್ನು (�ಾಗೂ �ಸಸ್ಂ�ೕಹ�ಾ� ಅವನ �ಂಡ�) ಅವರ �ೕ� �ೕ�ದ ಪರ್�ಾವ�ಕ್
ಒ�ಳ್ಯ �ಾ��ಾ��. 10
21:10 11:27 �ೂೕ��. 11

21:11 �ರೂಸ�ೕ�� �ೂೕಗ�ಾರ�ಂದು ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ಆ�ಾ�ಸು�ತ್�ಾದ್�
ಎಂಬ�ಾ� ಅವನು �ೌಲ�� �ೕಳ�ಲಲ್. ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ತನನ್ನುನ್ �ಾವ��ೕ
�ೂಂದಲಗ�� ಒಳಪ���ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್ (20:22). ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ಅಗಬನ ಮೂಲಕ
�ಖರ�ಾ� ಏ�ಾಗುತತ್� ಎಂಬ�ಾ� �ೌಲ�� ���ದನು, �ಾಕಂದ� �ೌಲನು ಅದ�ಾಕ್�
�ದಧ್�ೂಳಳ್�ೕ�ಾ�ತುತ್. 12
21:12 ವಚನ 4. 13
21:13 20:24 �ೂೕ��. 16
21:16 “ಕುಪರ್ �ೕಶ”– 13:4-12. 17
21:17 ಈ ಸಮಯದ�ಲ್ ಅವರು ಇತ� ಸ�ಗ�ಂದ ಹಣವನುನ್ �ಾ���ಾ� ತಂದರು
(�ೂೕ�ಾ 15:25-27; 1 �ೂ�ಂಥ 16:1-4). 18
21:18 “�ಾ�ೂೕಬನು”– 15:13. 19
21:19 15:4 �ೂೕ��. �ಹೂದಯ್ರು (ಸ�ಾಯರ್ದವರನುನ್ �ೂರತುಪ��) ಇತ�
ಜನರನುನ್ “ಅನಯ್�ಂದು” ಕ�ಯು�ತ್ದದ್ರು. 20
21:20 �ಹೂದಯ್�ಾದ ಇವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ ��ಸ್ೕಯ�ಂದು
ಅಂ�ೕಕ���ೂಂ�ದದ್ರು, ಆತನ �ಸ�ನ�ಲ್ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ಾ���ೂಂ�ದದ್ರು ಮತುತ್
�ರ್ೖಸತ್�ಾ�ದದ್ರು. ಆದ� ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಪರ್ಕಟಪ�ಸ�ಾ�ರುವ �ೕ�ಯ
ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ ಇನೂನ್ �ರ್ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ರು ಮತುತ್ ಸಂಪರ್�ಾಯಗಳ ಪರ್�ಾರ, “ಶುದಧ್”
ಮತುತ್ “ಅಶುದಧ್” ಆ�ಾರಗಳು, ಹಬಬ್ದ �ನಗಳು ಇ�ಾಯ್�ಗಳನುನ್ ಆಚ�ಸು�ತ್ದದ್ರು. ಈ
�ಾಯರ್ಗ�ಲಲ್ವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಾಸತ್ವಗಳ �ರಳುಗಳು, �ಧಗಳು
ಮತುತ್ �ತರ್ಗಳು ಎಂಬದನುನ್ ಅವರು ಇನೂನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ದವ�ಾ�ದದ್ರು –
ಮ�ಾತ್ಯ 5:17; �ೂ�ೂ 2:17; ಇ�ರ್ 10:1. (ಇ�ರ್ಯ ಪ�ರ್�ಯನುನ್ ಬ��ರುವ ಒಂದು
ಉ�ದ್ೕಶ ಇದನುನ್ �ೂೕ�ಸುವದು ಮತುತ್ ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯು ಈಗ �ಾಯರ್ದ�ಲ್ಲಲ್
ಎಂಬದನುನ್ ಕ�ಸುವದು. ಆದ� ಈ ಪ�ರ್�ಯನುನ್ ಈ ಸಮಯ�ಾಕ್� ಬ�ಯ�ಾ�ಲಲ್). 21
21:21 ಇದು ಸುಳುಳ್ ಆ�ೂೕಪ�ಾ��. �ಹೂದಯ್ �ರ್ೖಸತ್ರು ತಮಮ್ ಮಕಕ್�� ಸುನನ್�
�ಾ�ಸುವದನುನ್ ಅಥ�ಾ ಧಮರ್�ಾಸ� ಅನುಸ�ಸುವದನುನ್ ��ಲ್ಸ�ೕ�ಂದು �ೌಲನು
ಎ�ಲ್ಯೂ �ೕ�ಲಲ್. ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಮೂಲಕ ರಕಷ್�ಯು �ೂ�ಯುವ�ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್
ಅವನು ಅವ�� ಮತುತ್ ಉ�ದವ�ಲಲ್�� �ೕ��ಾದ್ನ�ಟ್ೕ (13:39; �ೂೕ�ಾ 3:28;
ಗ�ಾ 2:15-16). ಮತುತ್ �ಹೂದಯ್ರ ಆ�ಾರಗಳು ಮತುತ್ ಸಂಪರ್�ಾಯಗಳನುನ್
ಅನುಸ�ಸ�ಾರ�ಂದು ಅವನು �ೕವರ ಕ�� �ರು��ೂಂಡ ಅನಯ್�� �ೂೕ���ಾದ್� (ಗ�ಾ
5:1; 5:15; �ೂ�ೂ 2:16-17). ಆದ� ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ

ಸಂಗ�ಗ�ಾದ – ಅದರ �ೕ� – �ಹೂದಯ್�ಾಗ� ಅಥ�ಾ ಅನಯ್�ಾಗ� ಪರ್��ಬಬ್
��ಾವ್�ಯ�ಲ್ಯೂ �ರ�ೕರ�ೕಕು ಎಂಬದನುನ್ ಕ���ಾದ್� (�ೂೕ�ಾ 8:4). 22-24
21:22-24 �ೌಲನು �ಹೂದಯ್ ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ ��ೂೕ�ಸು�ತ್ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್
�ೂೕಪರ್�ಸಬಹು�ಾದ �ಾಗರ್ವನುನ್ ಅವರು ಆತ�� ���ದರು. �ೌಲನು ಒ�ಮ್ �ಂ�
�ಾ�ದದ್ “ವರ್ತ” ಬಹುಶಃ ಇದ�ಕ್ ಸ�ಾನ�ಾ�ರಬಹುದು – ಈಗ ಅದು �ಾ�ೕರ
ವರ್ತ�ಾ��. 18:18 �ೂೕ��. 25
21:25 15:20,29 �ೂೕ��. �ೌಲ�� �ೂ�ತ್ಲಲ್�ರುವ �ಷಯವನುನ್ ಅವರು ಅವ��
�ೕಳ�ಲಲ್; ಅನಯ್�ಾ�ದುದ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಂ�ರುವ ��ಾವ್�ಗಳು
�ೕ�ಯ ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ �ಾ�ಸ�ೕ�ೕಕು ಎಂಬ�ಾ� ಒ�ಾತ್ಯಪ�ಸು�ತ್ಲಲ್
ಎಂಬದನುನ್ �ೌಲ�� ದೃಢಪ��ದರು. 26
21:26 ಈ ಶು�ಧ್ೕಕರಣವ� �ೕ�ಾಲಯದ�ಲ್ರುವ �ಾಜಕ�� ��ಸುವದು ಮತುತ್
ಪ�ತರ್ ಜಲವನುನ್ ತಮಮ್ �ೕ� �ಮು���ೂಳುಳ್ವ �ಾಯರ್ವನುನ್ ಒಳ�ೂಂ�ರುತತ್�. ಆ
�ಾಲವ್ರು �ಾಡ�ೕ�ಾದ ಅಪರ್�ಯ ಬ�ಗ್ ಸಂ�ಾಯ್ 6:14-15 ರ�ಲ್ ��ಸ�ಾ��. �ೌಲನು
�ಾ�ಾ��ೕ ಇ�ಲ್ �ಾವ��ೕ ವರ್ತವನುನ್ �ಾಡು�ತ್ಲಲ್. ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ ಎ�ಾಲ್
�ಾ��ಗಳು ಮತುತ್ ಯಜಞ್ಗಳು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡುತತ್�. ಆತನು
�ತರ್ಣಗ�ಾ�ದದ್ವ�ಗಳ �ಾಸತ್ವ�ಾ��ಾದ್� (�ಾಜಕ 1:2 �ೂೕ��). ಈ �ಾಲವ್ರು
�ರ್ೖಸತ್�ಾ�ದದ್�ಂದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಯಜಞ್ �ಾತರ್�ೕ ತಮಮ್ �ಾಪಗಳನುನ್ ಪ�ಹ�ಸುತತ್�
ಎಂದು ��ಾನ್� ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ರು. ಒಂದು�ೕ� ಅವ�� �ೂ�ತ್ಲಲ್� �ೂೕ�ದದ್�,
�ೌಲನು ಅವ�� ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� �ೕ�ರಬಹು�ೕ�ೂೕ ಎಂದು �ಾವ� ಸಂ�ೕಹಪಡಬಹು�ೕ?
ಈ ಎ�ಾಲ್ �ಷಯಗಳ�ಲ್ �ೌಲನು 1 �ೂ�ಂಥ 9:19-23 ರ�ಲ್ �ಾ�ೕ �ೕ�ರುವ ತನನ್
�ಾತುಗ�ಗನು�ಾರ�ಾ� ನ�ದು�ೂಂಡನು. �ಾರ�ನ್�ಾಲ್ ಉನನ್ತ�ಾದ �ಾಗೂ
ಉತತ್ಮ�ಾದ ಸತಯ್�ಾಕ್� �ಲಲ್�ೕ�ಂದು ��ೕ��ದ�ೂೕ ಅವ�� �ರ್ೕ� ಮತುತ್
ನಮರ್�ಯನುನ್ ಅವನು �ೂೕ�ಸು�ತ್ದದ್ನು. 27
21:27 “ಆಸಯ್”– 18:19; 19:1,8,9; 20:19. 29
21:29 �ೌಲನು ಅನಯ್�ಾ�ದದ್ �ೂರ್�ಮನನುನ್ �ೕ�ಾಲಯ�ೂಳ� ಕ�ದು�ೂಂಡು
ಬಂ�ರ�ಲಲ್. �ಾವ �ಹೂದಯ್ರನುನ್ �ಲಲ್�ೕ�ಂದು ಅವನು ಬಯಸು�ತ್ದದ್�ೂೕ ಅವ��
�ೂೕ�ಾಗುವ �ಾ� ಅವನು �ಾವ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡ�ಲಲ್. 31
21:31 �ರೂಸ�ೕ�ನ�ಲ್ ಆಗ �ೂೕಮನನ್ರು ಆ�ವ್� �ಾಡು�ತ್ದದ್ರು. 36
- 21:36 22:22; ಲೂಕ 23:18; �ೕ�ಾನ 15:18-21 �ೂೕ��. 39
21:39 “ಪರ್�ಾಯ್ತ ಪಟಟ್ಣದವನು”– ಏ�ಾಯ್ �ೖನರ್ ನ ದ�ಣ �ಾಗದ�ಲ್ದ ��ಕಯ್

�ೕ�� �ಾಸರ್ ಪಟಟ್ಣವ� �ಾಜ�ಾ��ಾ�ತುತ್. (�ಾರ್�ೕನ �ಾಲದ ಚ��ರ್�ಾರರ ಪರ್�ಾರ)
ಅದು �ಾ�ಜಯ್ �ೕಂದರ್�ಾ�ದುದ್ ಅ�ೕ�ಯನುನ್ �ೕ�ಸುವಂಥ �ೖಕಷ್�ಕ �ಾಗೂ
ತತವ್�ಾನದ ಆಸ�ತ್ ಅ�ಲ್ನವರ�ಲ್ತುತ್. 40
21:40 “ಇ�ರ್ಯ �ಾ�”– ಬಹುಶಃ ಅ��ಾಯ �ಾ��ಾ�ರಬಹುದು �ಾಕಂದ�
ಇದು ಸತಯ್�ೕದದ ಇ�ರ್ಯ �ಾ�� ಸ�ಾನ�ಾ�� ಮತುತ್ ಆ�ನ �ಾಲದ�ಲ್
�ಾ��ತ್ೕ�ನ�ಲ್ �ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ �ಹೂದಯ್ರು ಈ �ಾ�ಯ�ನ್ೕ �ಾತ�ಾಡು�ತ್ದದ್ರು.
ಇ�ರ್ಯರು ಈ �ಾ�ಯನುನ್ �ಾತ�ಾಡು�ತ್ದದ್�ಂದ �ಲ���ಮ್ ಇದನುನ್ “ಇ�ರ್ಯ”
–ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾಗು�ತ್ತುತ್.
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22:1 7:2 �ೂೕ��. 3
22:3 “ಗ�ಾ��ೕಲನು”– 5:34-40.
“ಅ��ಾ�”– ���ಪ್ 3:4-6. 4-5
22:4-5 8:1,3; 9:1-2 �ೂೕ��. 6-13
22:6-13 9:3-18. 10
22:10 “ಕತರ್�ೕ �ಾ�ೕನು �ಾಡ�ೕಕು?”– 9�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ ಈ ಪರ್�ನ್ಯನುನ್
ಬ�ಯ�ಾ�ಲಲ್. �ೌಲನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಒ�ತನ�ಕ್ ತನನ್ನುನ್ ಒ�ಪ್��ೂಟಟ್ದದ್ರ ಬ�ಗ್
ಇದು �ಾತ�ಾಡುತತ್�, ಅವರು ರೂ�ಾಂತರ�ೂಂಡ �ನದಂದು ಇದು �ಾರ್ರಂಭ�ಾ�ತು
ಮತುತ್ ಅವನ �ೕವನ�ಾದಯ್ಂತ ಇದನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹು�ಾ��. ಅವರು �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನನುನ್ ರಕಷ್ಕನ�ಾನ್� ಮತುತ್ ಕತರ್ನ�ಾನ್� ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್ಲು ಎಂ�ಗೂ
ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ಲಲ್. ಆದ� ಇಂದು ಅ�ೕಕರು ಈ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡಲು
ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ತ್ರುವಂ� �ೂೕರುತತ್�, ಆದ� ಈ �ೂೕಟ್ಸ್ ಗಳ ಬರಹ�ಾರನ ನಂ��
ಏ�ಂದ� ಅಂಥ ಆ�ೂೕಚ�ಯು �ೌಲನ ಆ�ೂೕಚ��ಂದ ಅಥ�ಾ ಮೂಲ ಅ��ಸತ್ಲರು
�ಾಗು �ಷಯ್ರ ಮನಸುಸ್ಗಳ�ಲ್ ಇರ�ೕ ಇಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅದುಭ್ತ�ಾದ
ವಯ್�ತ್�ಾ��ಾದ್�-ಆತನು
�ರ್ಸತ್�ಾ��ಾದ್�,
ಮನುಷಯ್
ಕು�ಾರ�ಾ��ಾದ್�,
�ೕವಕು�ಾರ�ಾ��ಾದ್�, ��ೂೕವ �ೕವರ ಪರ್�ರೂಪ�ಾ��ಾದ್�, ರಕಷ್ಕ�ಾ��ಾದ್�
ಮತುತ್ ಕತರ್�ಾ��ಾದ್�. ಒಬಬ್ �ಾ�ಯು ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡು�ಾತ್ ಆತನ ಬ�� ಬರು�ಾಗ,
ಅವ��ಾಗ� (ಅಥ�ಾ ಅವ��ಾಗ�) ಆತನ ಕು��ಾದ ಈ ಸತಯ್ಗಳ ಬ�ಗ್ ಅತಯ್ಲಪ್�ಾದ
�ಾ���ದದ್ರೂ ಮತುತ್ ಅವರ�ಲ್ ಒಬಬ್�� ಅಥ�ಾ ಇ�ೂನ್ಬಬ್�� (ರಕಷ್�
�ೂಂದ�ೕ�ಾದ� �ೖವ�ಾಸ�ವನುನ್ ��ಾಚ್� ��ದು�ೂಳುಳ್ವ ಅವಶಯ್ಕ��ಲಲ್) ಎಂಬ

�ಾವ� ಮನ�ಸ್ನ�ಲ್ ಇರುವ�ಾದ�, ಅವನು �ೕ�ಂ�ೕ �ಾರನೂನ್ ��ಾಕ�ಸುವ�ಲಲ್
ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ಜ�ಾದ ನಂ��ಯ�ನ್ಡಲು ��ೕ�ಸುವ�ಲಲ್.
ಅದುಭ್ತ�ಾ�ರುವ ಈ ವಯ್�ತ್ಯನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್�ೕ�ಂದ� ಆತ�ರುವ �ಾ��ೕ,
ಮತುತ್ ಆತನು ಏ�ಾ��ಾದ್�ೂೕ �ಾ��ೕ-ಅಂದ� ಆತನನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್�ಾಗ
ಆತನು �ಾ�ಾ��ಾದ್� ಎಂದು ನಮ� �ೂಂಚ�ೕ �ೂ�ತ್ದದ್ರೂ ಆತನನುನ್
ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ವ�ಾ�� ಮತುತ್ ನಮಮ್ �ೕ�ತದ ಉ�ದ �ವಸಗಳು ಆತನು
�ಾ�ಾ��ಾದ್� �ಾಗೂ ಆತ�� ಪ�ಣರ್ ��ೕಯ�ಾ� ಆತನನುನ್ �ಂ�ಾ�ಸುವ�ಂದ�
ಏನು ಎಂಬದನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್ವ�ಾ��. ಈ �ಾಕಯ್ದ�ಲ್ �ೌಲನು �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಕತರ್�ಂದು ��ದು�ೂಂಡನು ಎಂಬದನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು ಮತುತ್
�ಾ�ೕನು �ಾಡ�ೕ�ಂಬದನುನ್ �ೕಳುವ ಅ��ಾರ �ೕಸು �ರ್ಸತ್��� ಎಂಬದನೂನ್
��ದು�ೂಂಡನು ಮತುತ್ ಆತನ ಆ�ೕಶಗ��ಾ� �ಾಯು�ತ್ದದ್ನು ಎಂಬದನೂನ್ �ಾವ�
�ೂೕಡು�ತ್ೕ�. �ಜ�ಾದ �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ �ೕ�ತ�ಕ್ ಇ�ೂಂ�ೕ �ಾಗರ್�ಾ��. �ಳ�
�ೂಡ�ಾ�ರುವ �ಾಕಯ್�ಾಗಗಳ ಬ�ಗ್ ಆ�ೂೕ���: - ಮ�ಾತ್ಯ 4:17. ಪರ್��ಬಬ್
�ಾ�ಯು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಒ�ತನ�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾ�ರುವ ತನನ್ ಎದುರು�ೕಳುವ
�ಷಯದ�ಲ್ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡ�ೕಕು. ಅರಸ�� ತನನ್ನುನ್ ಒ�ಪ್��ೂಡ� �ೂೕದ�
ಒಬಬ್ನು ಆತನ �ಾಜಯ್�ೂಳ� ಪರ್�ೕ�ಸಲು �ೕ� �ಾಧಯ್? ಇ�ೕ ಪರ್�ಾರ ಆತನು
�ರ�ಾಸ್��ಾದ್� ಮತುತ್ ಆತನ �ೕಹ�ಾ�ರುವ ಸ�� ಕತರ್�ಾ��ಾದ್�. ಆತನ �ೕಹ�ೂಳ�
ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ ಮೂಲಕ ಒಬಬ್ನು �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ೂಂದುವದು �ೕ� – 1 �ೂ�ಂಥ
12:12-13 – ಅವನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಒ�ತನವನುನ್ ತನನ್ ಹೃದಯದ�ಲ್
��ಾಕ�ಸು�ತ್ರುವ�ಾದ� ಇದು �ಾಧಯ್�ೕ? - ಮ�ಾತ್ಯ 7:21. �ೕಸು�ೕ ನಮಮ್
ಕತರ್�ಂದು ನಮಮ್ನುನ್ �ಾವ� ಆತ�� ಒ�ಪ್��ೂಡುವದರ�ಲ್ ತಂ��ಾದ �ೕವರ �ತತ್ವ�
ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಅದರ�ಲ್ ಒಳ�ೂಂ�ರುತತ್� – ���ಪ್ 2:9-11. - ಮ�ಾತ್ಯ
16:24-26. ಒಬಬ್ನು ತನನ್ನುನ್ ��ಾಕ�� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ಂ�ಾ�ಸಲು ತನನ್
�ಲು�ಯನುನ್ �ೂತುತ್�ೂಳುಳ್ವದರ�ಲ್ ಅವನು ತನನ್ �ೕ�ನ ತನನ್ ಒ�ತನವನುನ್
��ಾಕ�� ಆತನನುನ್ ಕತರ್ನ�ಾನ್� ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ವ �ಾಯರ್ವ� ಒಳ�ೂಂ�ರುತತ್�. �ಾಕರ್ 10:17-27. �ತಯ್�ೕವವನುನ್ ಪ�ಯ�ೕ�ಂದ� ಏನು �ಾಡ�ೕ�ಂದು �ೕಸು�ನ
ಬ�� ಬಂದು �ೕ�ದ �ೌವನಸಥ್�� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕ��ದ್ೕ�ಂದ� �ನನ್ ಅ��ಾ�ಗ��
ಅ�ೕನ�ಾ�ರು ಮತುತ್ ಆತ�� ��ೕಯ�ಾ� ನ�ದು�ೂೕ, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್
�ಂ�ಾ�ಸು�ಾಗ �ನ� �ಾವ��ೕ �ಾಯರ್ಗಳು ತ��ಾ�ರ�ರ�. ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
�ೕವರ �ಾಜಯ್�ೂಳ� ಪರ್�ೕ�ಸುವದು – ವ 23, ಮತುತ್ ರಕಷ್� �ೂಂದುವದರ ಬ�ಗ್ – ವ

26,27 �ಾತ�ಾ�ದನು. - ಲೂಕ 6:46; ಮತುತ್ ಮ�ಾತ್ಯ 7:24. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
�ೂೕಧಕ�ಗಳನುನ್ ಕ�ಗ�� ಮತುತ್ ��ಾಕ��, ಉಸು�ನ �ೕ� ಮ� ಕ�ಟ್�ೂಂಡ
ಮೂಖರ್ರು ರಕಷ್� �ೂಂ��ಾದ್� ಎಂದು �ಾವ� ನಂಬಬಹು�ೕ – ಮ�ಾತ್ಯ 7:26? ಲೂಕ 14:26-27,33. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� ಆತನ �ಷಯ್�ಾಗ� �ೂೕದ�, ಆತನನುನ್
ರಕಷ್ಕ�ಾನ್� ��ದು�ೂಳಳ್ಬಹುದು ಎಂದು �ೕಳುವ �ೖಯರ್ �ಾಡಬಹು�ೕ? - �ೕ�ಾನ
1:10-12. ವಚನ 10,11 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಸೃ�ಟ್ಕತರ್ನು ಮತುತ್ �ೂೕಕದ ಕತರ್ನು ಎಂದು
�ೕಳುತತ್� �ಾಗೂ 12 �ೕ ವಚನವ� �ಾವ� ಆತನನುನ್ �ಾ��ೕ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್�ೕಕು
ಎಂದು �ೕಳುತತ್�. ಆದ� ಸಹಜ�ಾ� 12 �ೕ ವಚನದ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾಗ ಈ
�ಷಯವನುನ್ ಕ�ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್�. - �ೕ�ಾನ 8:24. �ಾನು ��ೂೕವನ ಪರ್�ರೂಪ,
ಭೂಪರ�ೂೕಕಗಳ ಕತರ್ನು ಮತುತ್ ರಕಷ್� �ೂಂದ�ೕ�ಾದ� �ಹೂದಯ್ರು ನನನ್ನುನ್
�ೕ��ೕ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್�ೕಕು ಎಂಬ�ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕ��ಾದ್�. - �ೕ�ಾನ
10:4,14,27. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕ�ರುವ�ೕನಂದ� ನನನ್ ಕು�ಗಳು ನನನ್ನುನ್ ತಮಮ್
ಕುರುಬ�ಂದು ಗುರುತು ��ಯುತತ್�-ಅಂದ�, ತಮಮ್ ಕತರ್ನು ಮತುತ್ ಯಜ�ಾನ�ಂದು
ಗುರು�ಸುತತ್� ಮತುತ್ ನನನ್ನುನ್ �ಂ�ಾ�ಸುತತ್�. ಒಂದು�ೕ� ಗುರು�ಸಲು
ಆಗ�ಲಲ್�ಂದ� ಅವ�ಗಳು ಆತನ ಕು�ಗಳಲಲ್. - �ೕ�ಾನ 14:15. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ�
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ರ್ೕ�ಸ�ಲಲ್�ಂದ�, �ಾವ� ರಕಷ್� �ೂಂ�ರುವ ಜನರು ಎಂದು �ಾ�ೕ
ಸುಮಮ್� ಅಂದು�ೂಳಳ್ಬಹು�ೕ – 1 �ೂ�ಂಥ 16:22? ಮತುತ್ ಒಂದು�ೕ� �ಾವ�
ಆತನನುನ್ �ರ್ೕ��ದ� ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಆತ�� ��ೕಯ�ಾಗು�ತ್ೕ� – ಅಂದ� ನಮಮ್
�ೕ�ನ ಅತನ ಒ�ತನ�ಕ್ ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ನಮಮ್ನುನ್ ಒ�ಪ್��ೂಡು�ತ್ೕ�. - ಅ��
2:36-38. �ೕತರ್ನು �ಹೂದಯ್�� �ೕವ� �ೕಸುವನುನ್ ಕತರ್�ಾ� ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್�ಾ�
��ಾಕ��ದದ್�ಂದ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಟುಟ್ ಆತನನುನ್ ಕತರ್�ಾ� ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್�ಾ�
ಅಂ�ೕಕ���ೂ�ಳ್� ಅಂದನು. �ೕ�ಾ�ಾನ್ನವ� ಇದ�ಕ್ ಸೂಚ��ಾ�ತುತ್ ಮತುತ್ ಈಗಲೂ
ಸೂಚ��ಾ��. ಅದು ಹ�ಯ �ೕ�ತ�ಕ್ �ಾವ� �ಾಯುವದು ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಒ�ತನದ ಅ�ಯ�ಲ್ �ೂಸ �ೕವನವನುನ್ ಪ�ಯುವದು ಎಂಬದನುನ್ ಇದು ಸೂ�ಸುತತ್�.
ಇದನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್� ಜನರು �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ ��ದು�ೂಳಳ್�ಾರದು. - ಅ�� 5:32.
ಪ��ಾರ್ತಮ್�ಲಲ್� �ಾವ� ರಕಷ್� �ೂಂದಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ೕವಕು�ಾರ�� ನಮಮ್ನುನ್
ಒ�ಪ್��ೂಡ� ಪ��ಾರ್ತಮ್ನನುನ್ ಪ�ಯಬಹುದು (�ೂೕ�ಾ 8:9) ಎಂಬ�ಾ� �ಾವ�
�ೕ�ಸಬಹು�ೕ? - ಅ�� 16:31. ��ಮ�ಯ ಯಜ�ಾನ�� ರಕಷ್ಕ�ಾದ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ���ಡು ಎಂದು �ೕಳ�ಾಗ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ನಂ���ಡು ಎಂದು �ೕಳ�ಾ�ತು ಮತುತ್ ಆತ�� ಒ�ಪ್��ೂಡಲು ಬಯಸ�ರುವ

ಹೃದಯದ�ಲ್ ಆತನ �ೕ� �ಜ�ಾದ ನಂ�� ಹುಟುಟ್ತತ್� ಎಂದು �ಾವ� �ೕ�ಸಲು
�ಾಧಯ್�ೕ? ಆತನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವದು ಮತುತ್ ಆತನನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ವದು
ಒಂ�ೕ ಅಲಲ್�ೕ, �ೕ�ರು�ಾಗ ಕತರ್ನನುನ್ ನಂಬುವವರು ಕತರ್ನನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್ಲು
ಆಗುವ�ಲಲ್�ೕ – �ೕ�ಾನ 1:12? - �ೂೕ�ಾ 1:5. ��ೕಯ� ಮತುತ್ ನಂ�� ಎರಡೂ
ಒ�ಟ್� �ೕ�� ಎಂಬದನುನ್ ಮ�ೂತ್�ಮ್ ಗಮ���. �ಜ�ಾ� �ೕಳುವ�ಾದ� ಒಂದನುನ್
�ಟುಟ್ ಇ�ೂನ್ಂದು ಇರ�ಾರದು. 2 �ಸ 1:8; �ೂೕ�ಾ 16:17 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು �ಾ�� ನಂ��ಯನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್�ೂೕ ಅವ�� ��ೕಯ�ಯ
ಹೃದಯವನೂನ್ �ೂಡು�ಾತ್�. �ಾವ� ��ೕಯ��ಂದ ರಕಷ್� �ೂಂ�ಲಲ್, ನಂ���ಂದ
ರಕಷ್� �ೂಂ��ದ್ೕ� – ಈ ನಂ�� ನಮಮ್ನುನ್ ��ೕಯ�� ನ�ಸಲು �ಾರ್ರಂ�ಸುತತ್�.
�ೕ� �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ ನಂ��ಯು ಸತತ್�ಾದ್��. �ಾ�ೂೕಬ 2:14-16 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. - �ೂೕ�ಾ 6:16-23. �ೌಲನು �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� ಪರ್��ಬಬ್
ವಯ್�ತ್ಯು �ಾವ�ದ�ಕ್ ��ೕಯ�ಾಗು�ಾತ್�ೂೕ ಅದ�ಕ್ �ಾಸ�ಾ��ಾದ್�. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ�
�ಾಪ�ಕ್ ಅ�ೕನ�ಾದ� �ಾಪ�ಕ್ �ೕವಕ�ಾ��ದ್ೕ�; ಒಂದು�ೕ� �ೕವ�� ಅ�ೕನ�ಾದ�
�ೕವರ �ೕವಕ�ಾ��ದ್ೕ�. ಒಂದು �ಾಗರ್ವ� ನಮಮ್ನುನ್ ಮರಣದ ಕ�� ನ�ಸುತತ್�;
ಇ�ೂನ್ಂದು �ಾಗರ್ವ� ನಮಮ್ನುನ್ �ೕ� ಮತುತ್ �ೕವದ ಕ�� ನ�ಸುತತ್�. ಅ��ಸತ್ಲರು
ಸರಳ�ಾ� ���ರುವ �ೂೕಧ�� ��ೕಯ�ಾಗುವದು ನಮಮ್ �ೕ�ನ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಒ�ತನವನುನ್ ಸೂ�ಸುವ�ಲಲ್�ೕ? �ಾವ� �ೕವ�� �ಾಸ�ಾ�ದುದ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್
ನಮಮ್ ಕತರ್ನ�ಾನ್� ಮನವ�� �ಾ��ೂಳಳ್�ರಲು �ೕ� �ಾಧಯ್? - �ೂೕ�ಾ 8:14.
�ೕವ�ಾತಮ್ನು �ಾವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಒ�ತನ�ಕ್ ನಮಮ್ನುನ್ ಒ�ಪ್��ೂಡುವಂ� ನಮ�
�ಾಗರ್ದಶರ್ನವನುನ್ �ೂಡುವ�ಲಲ್�ೕ? ಪರ್�ನ್ಯನುನ್ �ೕ�ದ� ಅದ�ಕ್ ಉತತ್�ಸ�ೕಕು.
�ಾ��ಾಲ್ �ೕವ�ಾತಮ್�ಂದ ನ���ೂಳುಳ್�ಾತ್�ೂೕ ಅವರು �ಾತರ್�ೕ ರಕಷ್� �ೂಂ�ರುವ
ಜನರು ಎಂದು �ೌಲನು �ೕಳು�ತ್ಲಲ್�ೕ? - �ೂೕ�ಾ 10:9. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ನಮಮ್
ಕತರ್�ಂದು ಅ�� �ಾ��ೂಂಡು ನಮಮ್ ಹೃದಯಗಳ�ಲ್ ಆತನ ಒ�ತನವನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವ
ಬ�ಗ್
�ೕ�ಸಬಹುದು?
ಇದು�ೕ
ರಕಷ್�ಯ
�ಾಗರ್
ಎಂದು
�ಾವ�
ಊ���ೂಳಳ್ಬಹು�ೕ? ಇದು ಕಪಟತನದ �ಾಯರ್�ಾ�� ಅಲಲ್�ೕ? ಮತುತ್ �ೌಲನು
ರಕಷ್�ಯ ಮೂಲಭೂತ �ಷಯಗಳ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ತ್ರುವದನುನ್ ಗಮ���. �ೂೕ�ಾ 14:9. ಆತನು ಕತರ್�ಾ�ರುವದ�ಾಕ್� �ಾರ್ಣ �ೂಟಟ್ನು. ನಂ���ಂದ ಆತನ
ಬ�� ಬರುವ ಪರ್��ಬಬ್ರ�ಲ್ಯೂ ಆತನು ಈ ಉ�ದ್ೕಶವನುನ್ �ರ�ೕ�ಸಲು
�ಾರ್ರಂ�ಸುವ�ಲಲ್�ೕ? - ಎ� 2:10 ಮತುತ್ ���ಪ್ 1:6. �ೕವರು ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್
�ಾರ್ರಂ��ರುವ ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗಳ ಒಂದು �ಾಗವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಒ�ತನ�ಕ್ ತಮಮ್ನುನ್

ಒ�ಪ್��ೂಡುವ ಹೃದಯವನುನ್ �ೂಡುವದು ಮತುತ್ ಆತನು ಒ�ಪ್�ರುವ ಒ�ಳ್ಯ
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡುವ�ೕ ಆ��. - ���ಪ್ 2:10-11. �ೕವರು �ಾ��ನ್�ಾಲ್ ನನನ್
ಜನ�ಾ�ರಲು ಬ�ನ್� ಎಂದು ಕ�ಯು�ಾತ್�ೂೕ ಅವರ�ಲ್ ಈ �ಾಯರ್ವ� ನ�ಯುವ �ಾ�
�ಾಡು�ಾತ್�. - �ೂ�ೂ 2:6. �ೂ�ೂ�ಸ್ದವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಕತರ್�ಾ�
ಅಂ�ೕಕ���ೂಂಡರು. ಅವ�� ಈ ನಂ��ಯನುನ್ ಕ�ಸ�ಾ�ತುತ್ ಮತುತ್ ಅದ�ನ್ೕ ಅವರು
ಅಂ�ೕಕ���ೂಂಡರು. ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ �ಜ�ಾದ ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ ಅವರ
��ಜ್�ಾಡುಗಳನುನ್ �ಂ�ಾ�ಸ�ೕಕು. - 1 �ಸ 1:9-10. �ಜ�ಾದ ರೂ�ಾಂತರ ಎಂದ�
ಏನು ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ�ಸುವ ಉ�ಾಹರ�ಯನುನ್ �ಾವ� ಇ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹುದು.
�ೕಸುವನುನ್ ಕತರ್�ಂದು ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್� �ೂೕದ� �ೕವರು �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ
�ಜ�ಾದ �ೕ�ಯನುನ್ �ಾಡಬಹುದು ಎಂದು �ಾವ� �ೕ�ಸಲು �ಾಧಯ್�ೕ? - ಇ�ರ್ 5:9.
�ಾ��ಾಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� ��ೕಯ�ಾಗು�ಾತ್�ೂೕ ಅವ�� �ಾತರ್�ೕ �ತಯ್�ಾದ ರಕಷ್�
�ಗುತತ್� ಎಂದು ಇ�ಲ್ ನಮ� ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� �ೕಳ�ಾ��; ರ�ಸುವ ನಂ�� ಮತುತ್ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್�� ��ೕಯ�ಾಗುವದು ಎರಡು ಒ�ಾಟ್� �ಾಗುತತ್� ಎಂಬದನುನ್ ಇದ�ಂದ �ಾವ�
��ಯಬಹುದು. �ೕವರು �ಾ��ೕ ನಂ��ಯನುನ್ ಅನುಗರ್��ದರೂ ಅ�ೕ ಸಮಯದ�ಲ್
ಅವ�� ��ೕಯ�ಯ ಹೃದಯವನೂನ್ �ೂಡು�ಾತ್�. ಇ�ರ್ 8:10; ���ಕ್ೕಲ 36:26-27
�ೂೕ��. - 1 �ೕತರ್ 1:2. �ೕವರು ಜನರನುನ್ ಆ�ಕ್ �ಾ��ೂಳುಳ್ವ ಉ�ದ್ೕಶ ಮತುತ್
ಅವರನುನ್ �ರ್ಸತ್ನ ಬ�� ನ�ಸುವ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ �ಾಯರ್ದ ಉ�ದ್ೕಶ, ಅವರು �ೕಸು
�ರ್ಸತ್�� ��ೕಯ�ಾಗ�ೕಕು ಎಂಬ�ಾ� ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���. “ಆತನ ರಕತ್ವನುನ್
�ಮು�ಸುವ �ದಲು” ��ೕಯ�� ಇ�ಲ್ ಆದಯ್� �ೂಡ�ಾ�ರುವದನುನ್ ಗಮ���. - 1
�ೕತರ್ 4:17. �ೕತರ್ನು �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� “�ೕವರ ಸು�ಾ�ರ್�” �ಾವ� ��ೕಯ�ಾ�
ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ �ಾ��ಾಲ್ ಅದ�ಕ್ ��ೕಯ�ಾಗುವ�ಲಲ್��ೕ ಅವ��
ಭ�ಾನಕ�ಾದ �ಾಯ್ಯ�ೕಪ�ರ್ ಉಂ�ಾಗುತತ್�. - 1 �ೕ�ಾನ 2:4-6. ಇದರ �ಳ�ನ�ಲ್,
�ೕಸು �ರ್ಸತ್�� ��ೕಯ�ಾಗುವ ಹೃದಯ�ಲಲ್��ೕ ಆತನ �ಜ�ಾದ ಮತುತ್ ರಕಷ್�ಯ
�ಳುವ��ಯನುನ್ �ೂಂದಲು �ಾಧಯ್ ಎಂದು �ಾವ� �ೕ�ಸಬಹು�ೕ? - ಪರ್ಕ 3:20. 14
�ೕ ವಚನದ�ಲ್ ಆತನು ತನನ್ನುನ್ ಈ ಸ�� ರಕಷ್ಕನು ಎಂದು ಪ�ಚಯಪ���ೂಳುಳ್�ತ್ಲಲ್
ಬದ�ಾ� “�ೕವರ ಸೃ�ಟ್� ಮೂಲನು” – ವ 14 ಎಂಬ�ಾ� �ೕ�ರುವದನುನ್ ಗಮ���.
20�ೕ ವಚನವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸು�ಾಗ ಈ �ಷಯವನುನ್ ಸಹ ಸಹಜ�ಾ�
ಕ�ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್�. ಕತರ್ನು ಮತುತ್ ಒ�ಯ�ಾ�ರುವ ಆತನು �ಾ�ಲ �ೂರ� �ಂತು
ಬ�ಯು�ತ್ರುವ �ಾ� ಅ�ನ್ಸುತತ್�. ಮತುತ್ ಆತನನುನ್ �ಾ�ೕ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್�ೕಕು
ಎಂಬ�ಾ� ಅ�ನ್ಸುತತ್�. ಆತನು ಏ�ಾ��ಾದ್�ೂೕ �ಾ��ೕ ಬರು�ಾಗ – ಅಂದ� ಕತರ್ನು,

ರಕಷ್ಕನು, �ಾಜ�ಾ��ೕ ಬರು�ಾತ್�. �ಾವ� ಆತನನುನ್ ರಕಷ್ಕನ�ಾನ್� �ಾತರ್�ೕ
ಅಂ�ೕಕ���ೂಂಡು ಕತರ್ನು �ಾಗೂ ಅರಸನ�ಾನ್� ��ಾಕ�ಸಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. �ಾವ�
ಅದುಭ್ತ�ಾ�ರು�ಾತನನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಆತ�ರುವ �ಾ��ೕ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್�ಾಗ,
ಅದು ನಮಮ್ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕ�ತ�ಕ್ ಉತತ್ಮ�ಾ�ರುತತ್�. ಪಶಚ್�ಾತ್ಪಪಡಲು ಮತುತ್
ನಂ���ಂದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಬರಲು ಅತನನುನ್ ರಕಷ್ಕನ�ಾನ್� �ಾಗೂ ಕತರ್ನ�ಾನ್�
ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ವದು ಅವಶಯ್ ಎಂಬದನುನ್ �ರೂ�ಸಲು ಇನೂನ್ �ಾವ��ಾದರು
�ಾಕಯ್ಗಳು ಇ��ೕ? ಆತನ ಬ�� ಬರುವ ಪರ್��ಬಬ್ನು ಈ �ಷಯಗಳ ಬ�ಗ್ ಪ�ಣರ್
�ಾ��ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರು�ಾತ್� ಅಥ�ಾ ಪ��ರ್�ಾ� ��ದು�ೂಂ�ರು�ಾತ್� ಎಂಬ�ಾ�
�ಾನು �ೕಳು�ತ್ಲಲ್. ಅಥ�ಾ ಆತನನುನ್ ನಂ�ದ ನಂತರ ಎಲಲ್ದರ�ಲ್ಯೂ �ಾ�ಲಲ್ರೂ
ಆತ�� ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾ� ��ೕಯ�ಾಗು�ತ್ೕ� ಅಥ�ಾ ಆತ�� �ರುದಧ್�ಾ� �ರು�
�ೕಳುವ�ೕ ಇಲಲ್ ಎಂದು �ಾನು �ೕಳು�ತ್ಲಲ್. �ಾ�ಲಲ್ರೂ ಅ�ೕಕ �ೕ�ಯ�ಲ್
�ೂೕಲು�ತ್ೕ�, ಅದರ�ಲ್ ಇದೂ ಒಂ�ಾ�� (�ಾ�ೂೕಬ 3:2). ಆದ� �ಾನು
�ೕಳು�ತ್ರುವ�ೕ�ಂದ� �ೕವರು ಒಬಬ್ನ ಹೃದಯವನುನ್ �ಾಪರ್�� ��ಾವ್ಸ�ಡಲು
ಅವ�� ನಂ��ಯನುನ್ �ೂಡು�ಾಗ, ಆತನು ��ಾವ್�ಯ ಬಯ�ಗಳು ಮತುತ್
ಆಕಷರ್�ಗಳನುನ್ ಬದ�ಾ�� ತನನ್ ಆತಮ್ನನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್� – ಅದು ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ಆತಮ್�ಾ�� – ಆತ�ಾದ�ೂೕ ಅವ�� �ೂಸ ಸವ್�ಾವವ� �ೂ��ರುವದ�ಂದ
ಕತರ್�ಾ� ಆತನನುನ್ �ರ್ೕ�ಸಲು ಮತುತ್ ಆತ�� ��ೕಯ�ಾ� �ೕ�ಸಲು ಅವರನುನ್
ಬಲಪ�ಸು�ಾತ್�. ಒಂದನುನ್ �ಟುಟ್ ಇ�ೂನ್ಂದನುನ್ �ಾಡಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವ ವಯ್�ತ್
ಅ�ಾಯಕರ�ಾದ �ಥ್�ಯ�ಲ್ರುವವ�ಾ��ಾದ್�. “ಇವನು ನಮಮ್ �ೕ� �ೂ�ತನ
�ಾಡುವದು ನಮ� ಇಷಟ್�ಲಲ್” (ಲೂಕ 19:14) ಎಂಬ�ಾ� �ೕ�ದವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
�ೖ�ಗ�ೕ �ೂರತು ಆತನ �ನ್ೕ�ತರಲಲ್. ಮತುತ್ ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� ಅಬರ್�ಾಮ��
ಮಕಕ್�ಾ�ರುವವರು (�ೂೕ�ಾ 4:16) ಅಬರ್�ಾಮನ �ಾ��ೕ �ೕ�ಸುವರು –
“ನಂ���ಂದ ಅಬರ್�ಾಮನು ��ೕಯ�ಾದನು” (ಇ�ರ್ 11:8. �ಾ��ೕ �ಾ�ೂೕಬ
2:14,17,20-24 �ೂೕ��). ರಕಷ್�ಯು ನಂ��ಯ ಮೂಲಕ ಕೃ��ಂದ�ೕ
�ೂ�ಯುತತ್� ಎಂದು �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯು ಎ�ಾಲ್ ಕ�ಗಳ�ಲ್ಯೂ ಕ�ಸುತತ್�.
�ೕವರು ನಮಮ್ನುನ್ ತನನ್ ಮಂ�ಯ ಕು�ಗಳ�ಾನ್� �ಾಡಲು, ನಮ� ��ೕಯ�ಯನುನ್
ಕ�ಸಲು ನಮಮ್ನುನ್ ರ�ಸು�ಾತ್� ಎಂಬ�ಾ�ಯೂ ಕ�ಸುತತ್�, ಮತುತ್ ನಂ�� ಎಂಬ�ಾ�
ಕ���ೂಳುಳ್ವ �ಾವ��ೕ ನಂ��ಯು �ೕಸುವನುನ್ ಕತರ್ನನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್ಲು
��ಾಕ�ಸುವ�ಾದ� ಅದು �ಜ�ಾದ ನಂ���ೕ ಅಲಲ್. ಅದು �ೕವಲ ಊ��ಾ��.
�ಜ�ಾದ ನಂ��ಯು, �ೕವರ ವರ�ಾನ�ಾ�ದುದ್, �ೕವಲ ಪ�ದು�ೂಳುಳ್ವ ಸಥ್�ತ

�ಥ್�ಯ�ಲ್ರುವದಲಲ್; ಅದು ಬಲಯುತ�ಾದ �ಾಯರ್�ಾ�ದುದ್ �ಾ�ಾಗಲೂ
�ರ್�ಯನುನ್ ಉಂಟು�ಾಡುತತ್�, �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� ��ೕಯ�ಾ� �ೕ�ಸುವ �ರ್�ಯನುನ್
���ೂ�ಸುತತ್�. ಈ �ಷಯದ ಬ�ಗ್ �ೂೕ�ಸುವ ಬಲ�ೕನ�ಯು ಇಂದು �ಾವ�
ಸ�ಯ�ಲ್ �ೂೕಡುವ ದುಬರ್ಲ� �ಾಗೂ ��ಳುಳ್ತನ�ಕ್ ಮುಖಯ್ �ಾರಣ�ಾ��. 14-16
22:14-16 ಈ ಪದಗಳನುನ್ 9 �ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ ಬ�ಯ�ಾ�ಲಲ್. “�ೕ�ವಂತನು”
ಎಂಬ �ಸರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� ಅತಯ್ಂತ ಸೂಕತ್�ಾದ �ಸ�ಾ�� – 3:14. 15
22:15 1:8 �ೂೕ��. 16
22:16 2:38; ಮ�ಾತ್ಯ 3:2; �ಾಕರ್ 16:16 ರ�ಲ್ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನದ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್
�ೂೕ��. �ಾಪ�ಂದ ಆಂತ�ಕ ಶು�ಧ್ೕಕರಣ�ಕ್ ಇದು ಗುರು�ಾ�� ಎಂಬದನನ್ �ಾವ�
ಅನ�ೕಯನ �ಾತುಗಳ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹು�ಾ��. ಈ ಆಂತ�ಕ ಶು�ಧ್ೕಕರಣವ� �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ರಕತ್ದ ಮೂಲಕ ನ�ಯುತತ್� – ಇ�ರ್ 9:14. 17-21
22:17-21 ಈ ಘಟ�ಯನೂನ್ 9 �ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ ಬ�ಯ�ಾ�ಲಲ್. ಆತನು
ರೂ�ಾಂತರ�ೂಂಡ ನಂತರ ಆ ಸಥ್ಳ�ಕ್ ಮ�ತ್ �ೕ� �ೂ�ಾಟ್ಗ ಬಹುಶಃ ಈ ಘಟ�
ಸಂಭ��ರಬಹುದು (9:26-30). 20
22:20 7:57—8:1 �ೂೕ��. ರಕತ್�ಾ� ಎಂಬದರ �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ ಅಥರ್ ಸತಯ್ದ ಕು�ತು
�ಾ� �ೕಳುವ ವಯ್�ತ್� (��ೕ ಅಥ�ಾ ಪ�ರುಷನನುನ್) �ೂಲುಲ್ವ�ಾ��. 21
- 22:21 ಗ�ಾ 2:7-8. 22
22:22 19:36 �ೂೕ��. ಆ ಸಮಯದ�ಲ್ ಇತ� ಜನರ ಕು��ಾ�ದದ್ ಸಹಜ�ಾದ
ಪ��ಾರ್ಪರ �ೕಚ�ಗ�� ಇ�ಲ್ ಮ�ೂತ್ಂದು ಉ�ಾಹರ�ಯನುನ್ �ಾವ�
�ೂೕಡಬಹುದು. ಅವರು ತಮಮ್ನುನ್ �ಾವ� ಇತರ��ಂತ �ರ್ೕಷಠ್ರು ಎಂದು ಎ�ಸು�ತ್ದದ್ರು
ಮತುತ್ “ಅನಯ್ರನುನ್” ತ�ಮ್ಂ�� ಸ�ಾನ�ಾ� �ಾಣುವದನುನ್ ಸ�ಸು�ತ್ರ�ಲಲ್. ತಮಮ್
ಪ��ಾರ್ಪರ�ಯನುನ್ �ಾ�ಾ��ೂಳಳ್ಲು ಅ�ಾಯ್ಯ, �ಂ�, �ದ��ಗಳನುನ್ ಆಯುಧ�ಾ�
ಉಪ�ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ರು. 24
- 22:24 5:40; 16:22-23; ಮ�ಾತ್ಯ 27:26 �ೂೕ��. 25-28
22:25-28 16:37-38
�ೂೕ��. ಅ�ಾಯ್ಯ�ಾ� �ಾ� ಮ�ೂತ್�ಮ್
�ೂ���ೂಳುಳ್ವದನುನ್ ಸ���ೂಳಳ್�ೕಕು ಎಂಬ�ಾ� �ೌಲನು �ೕ��ದನು. 28
22:28 �ೂೕಮನ್ ಚ��ರ್ಯ ಈ ಸಮಯದ�ಲ್ �ೌರತವ್ವನುನ್ (ಅದರ ಎ�ಾಲ್
�ೌಲಭಯ್ಗ�ೂಂ��) �ೂಂಡು�ೂಳಳ್ಲು ಬಯಸುವವ�� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ��ತರ್�ಾದ
ಪದದ್�ಯು ಆಚರ�ಯ�ಲ್ತುತ್. 30
22:30 “��ೕಸ�”– ಮ�ಾತ್ಯ 5:22.
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23:1 “ಒ�ಳ್ೕ ಮನ�ಾ�”– �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವ �ೌಲನ
�ೂೕಧ�ಗಳು ಮತುತ್ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ �ೌಲನು ಈ ಪದವನುನ್ 23 ಸಲ ಬಳ��ಾದ್�. �ೂಸ
ಒಡಂಬ��ಯ ಇತ� �ಾಗಗಳ�ಲ್ �ೕವಲ ಒಂಭತುತ್ ಸಲ �ಾತರ್�ೕ ಇದನುನ್ ಬಳಸ�ಾ��.
�ಲವ� �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ ವಚನ�ಾಗಗಳು �ಾವ��ಂದ� �ೂೕ�ಾ 2:15; 1 ��
1:5,19; 3:9; 4:2; 2 �� 1:3; �ೕತ 1:15; ಇ�ರ್ 9:9,14; 10:22; 1 �ೕತರ್ 3:16.
ಮನ�ಾಸ್�ಯು ಒಳ�ರುವ �ಾಧನ�ಾ�ದುದ್ �ಾವ�ದು ಸ� ಮತುತ್ �ಾವ�ದು ತಪ�ಪ್
ಎಂಬದನುನ್ �ೕ�ಾರ್�ಸುತತ್�. ಅದು ಆಂತ�ಕ ಸವ್ರ�ಾ�ದುದ್ ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯು ಅದರ
�ಾಯ್ಯ�ೕಪ�ರ್ಗ�� �ರುದಧ್�ಾದ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡು�ಾಗ ಗ�ಟ್�ಾ�
�ಾತ�ಾಡುತತ್� ಅಥ�ಾ ನ�ದು�ೂಂಡ �ೕ�ಗಳು ಸ��ಾ�ರು�ಾಗ �ೌನ�ಾ� ಮತುತ್
ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ಇರುತತ್�. �ೌಲನು ಒ�ಳ್ಯ ಮನ�ಾಸ್�ಯುಳಳ್ವ�ಾ��ರ್ ಎಂದು �ೕ��ಾದ್�
(1 �� 1:19). 24:16 ಮತುತ್ 2 �ೂ�ಂಥ 1:12 ರ�ಲ್ �ಾನು �ಾ�ಾಗಲೂ
ಅನುಸ�ಸು�ಾತ್
ಬಂ�ರುವ
ತತವ್ವನುನ್
ಹಂ��ೂಂ��ಾದ್�.
ಸ�ಯನುನ್
�ಂ�ಪ�ಸು�ಾಗಲೂ ಅವನು ತನನ್ ಒ�ಳ್ಯ ಮನ�ಾಸ್�ಯನುನ್ �ಾ�ಾ��ೂಂ�ದದ್ನು
(26:9; ���ಪ್ 3:6). �ಾನು �ಾಡು�ತ್ರುವದು ಸ� ಎಂಬ�ಾ� ಅವನು
ಅಂದು�ೂಂ�ದದ್ನು (26:9. �ೕ�ಾನ 16:2 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��).
ಮನ�ಾಸ್�ಯು �ೂೕ�ಾ�ೕತ�ಾದದುದ್ ಮತುತ್ ಗಂ�ೕರ�ಾದ �ಾವ��ೕ ತಪ�ಪ್ಗಳನುನ್
�ಾಡುವ�ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ ಇದು �ೂೕ�ಸುತತ್�. �ೕವರ �ಾಕಯ್ದ ಮೂಲಕ ಅದ�ಕ್
ಸೂಚ�ಗಳನುನ್ �ೂಡ�ೕಕು. ಇ�ರ್ 9:14 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ ಸಹ �ೂೕ��. 2
23:2 ಈ ಅನ�ೕಯನು, ದುಷಟ್�ಾ�ದದ್ನು ಮತುತ್ ದು�ಾ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ನು, ಇವನು
�ರ್.ಶ 48 ರ�ಲ್ �ಹೂದಯ್ರ ಮ�ಾ�ಾಜಕ�ಾದನು. �ಾನು �ಾವ��ೕ ತಪ�ಪ್ಗಳನುನ್
�ಾ�ಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ� �ೌಲನು �ೕ�ದುದ್ ಇವನನುನ್ �ರ��ತು. 3
23:3 “ಸು�ಾಣ್ ಹ�ಚ್ದ �ೂೕ��ೕ”– ಮ�ಾತ್ಯ 23:27; ���ಕ್ೕಲ 13:10-12
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಇ�ಾದ ನಂತರ ಮುಂ� �ಾವ��ೂೕ ವಷರ್ದ�ಲ್
ಅನ�ೕಯನನುನ್ �ೂ� �ಾಡ�ಾ��. �ೌಲ�� �ೂ�ದದುದ್ �ೕವರ ಧಮರ್�ಾಸ��ಕ್
�ರುದಧ್�ಾ�� �ಾಕಂದ� ಅಪ�ಾಧ �ಾ�ೕ�ಾಗುವ �ದಲು ��ಸುವದನುನ್
ಧಮರ್�ಾಸ�ದ�ಲ್ ��ೕ�ಸ�ಾ��. 5
23:5 ಇದ�ಂದ ನಮ� ��ಯುವ�ೕ�ಂದ� �ೌಲ�� ಸ��ಾ� ಕಣುಣ್ �ಾಣು�ತ್ರ�ಲಲ್
ಅಥ�ಾ ಅನ�ೕಯನು ತನನ್ ಅ��ಾರದ ವಸ�ಗಳನುನ್ ಧ���ೂಂ�ರ�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ

ಸಹಜ�ಾ� ಸ� ನ�ಯುವ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ ಅವನು ಕೂ�ರ�ಲಲ್ ಅ�ನ್ಸುತತ್� (ಸ�ಯನುನ್
�ಾ�ೕ ಸುಮಮ್� ಕ�ಯ�ಾ�ತುತ್ – 22:30). �ೌಲನು ��ೕ 22:28 �ೕ �ಾಕಯ್ವನುನ್
�ೕ��ಾದ್�. 6
23:6 ತನನ್ �ೖ�ಗಳ �ಾ�ಯದ�ಲ್ ��ಾಗವನುನ್ ಉಂಟು �ಾಡಲು �ೕವರು �ೂಟಟ್
�ಾನವನುನ್ �ೌಲನು ಉಪ�ೕಗ �ಾ��ೂಂಡನು. ಅವನು ಹುಟುಟ್ ಫ��ಾಯ�ಾ�ದದ್ನು
(���ಪ್ 3:5. ಮ�ಾತ್ಯ 3:7 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��) ಆದ� ಮ�ಾ�ಾಜಕನು ಮತುತ್
��ೕಸ�ಯ �ಲವ� ಸದಸಯ್ರು ಸದುದ್�ಾಯ�ಾ�ದದ್ರು. 23:7 �ಲ���ಮ್ �ಾ�ರ್ಕ
ಜಗಳಗಳು ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ �ಂ�ಗ��ಂತಲೂ �ೕಕರ�ಾ�ರುತತ್�. 11
23:11 “ಕತರ್ನು ಅವನ ಹ�ತ್ರ �ಂತು�ೂಂಡು”– �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ ಸಮ�ಯ್�ಾದರೂ
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ನಮಮ್ ಹ�ತ್ರ�ಕ್ ಕ�ದು�ೂಂಡು ಬರುವ�ಾದ� ಅದು
ಅ�ಾಯದ�ಲ್ಯೂ ನಮ� �ಗುವ ಆ�ೕ�ಾರ್ದ�ಾ��.
“�ೖಯರ್�ಾ�ರು”– 18:9-10.
“�ೂೕಮ್”– 19:21. 12-35
23:12-35 �ೌಲನು ರೂ�ಾಂತರ�ೂಂಡ ಸಮಯ�ಂದ �ಹೂದಯ್ರು ಅವನನುನ್
�ೂಲಲ್ಲು ಸಮಯ �ೂಂಚು �ಾಕು�ತ್ದದ್ರು (9:23-25,28-30; 14:19; 17:5). ಆದ�
ಈ �ಾಯರ್ದ�ಲ್ ಅವರು ಎಂ�ಗೂ ಸಫಲ�ಾಗ�ಲಲ್. �ೕವ�� ತನನ್ �ೕವಕರನುನ್ ತನನ್
ಬ�� ಕ���ೂಳುಳ್ವ ಸಮಯ ಬರುವ �ದಲು �ಾವ �ೕ� �ಾ�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು
ಎಂಬದು ��ಾನ್� �ೂತುತ್. ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಅವರು �ಾಡ�ೕ�ಾ�ರುವ �ಾಯರ್ವನುನ್
�ಾಡುವ ತನಕ ಅವರ �ಾರ್ಣ�ಕ್ �ಾ�ಯನುನ್ �ಾಡಲು �ಾವ �ೖ��ಂದಲೂ
ಆಗುವ�ಲಲ್. �ೌಲನ ಸಂರಕಷ್��ಾ� �ೕವರು ಅವನ �ೂೕದರ�ಯನನುನ್
ಉಪ�ೕ���ೂಂಡನು (ವ 16. �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಇವನ ಬ�ಗ್ ಅಥ�ಾ �ೌಲನ
ಸ�ೂೕದ�ಯ ಬ�ಗ್ ಇ�ಲ್ �ಾತರ್�ೕ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್�). ಇದಲಲ್� �ೕವರು �ೂೕಮನನ್ರ
ಶ�ಾ�ಪ�ಯನುನ್ (ವ 17), �ೂೕಮನನ್ರ ಸಹ�ಾರ್�ಪ�ಯನುನ್ (ವ 18), 200 ಮಂ�
�ಾ�ಾರಣ �ೖ�ಕರನುನ್, 70 ಮಂ� ಕುದು� ಸ�ಾರರನುನ್, ಇನೂನ್ರು ಮಂ�
ಭ�ಲ್ಯವರನುನ್ (ವ 23) ಮತುತ್ ಯೂ�ಾಯದ �ೂೕಮನ್ �ೕ�ಾ�ಪ�ಯನುನ್ (ವ 34)
ಉಪ�ೕ���ೂಂಡನು. ಒಂದು�ೕ� ಅವಶಯ್�ಾ�ದದ್� ಆತನು ಪರ�ೂೕಕ�ಂದ ದೂತರ
�ೖನಯ್ವನೂನ್ ಕಳು�ಸು�ತ್ದದ್ನು. 26
23:26 ��ಕಸ್ನು �ರ್.ಶ 52 ರ�ಲ್ ಯೂ�ಾಯದ �ೂೕಮನ್ �ೕ�ಾ�ಪ��ಾದನು.
ಅವನು ದುಷಟ್ನು, ಕೂರ್� ಮತುತ್ �ಾ�ಾ��ಾ�ಯುಳಳ್ ವಯ್�ತ್�ಾ�ದದ್ನು.
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24:1 23:2 �ೂೕ��.
“ವ�ೕಲನು”– ಅಥ�ಾ “�ಾ�ಮ್.” 5
24:5 “�ೕ�”– 16:20; 17:6. ಮ�ೂತ್�ಮ್ ಸ�ಾ�ಾನಪ�ಸುವವನನುನ್ ಸಮ�ಯ್�
�ಾರಣ ಎಂದು ದೂ�ಸ�ಾಗು�ತ್�.
“ನಜ�ೕ�ನವರ �ಾಷಂಡಮತ”– 2:22; ಮ�ಾತ್ಯ 2:23. �ಹೂದಯ್ರು �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ೕವದೂಷಕ�ಂದು ��ಸು�ತ್ದದ್ರು, ಆದ� �ೕಸುವನುನ್ �ಂ�ಾ�ಸುವ
ಸಲು�ಾ� �ೌಲನು ಮತುತ್ ಅವನ ಮನ�ಥ್�ಯುಳಳ್ವರು �ಹೂದಯ್ ಧಮರ್ದ ಸತಯ್ವನುನ್
��ಾಕ�ಸು�ತ್�ಾದ್� ಎಂಬದು ಇವನ �ಾ�ನ ಅಥರ್�ಾ��. 14
24:14 “�ಾಗರ್”– 9:2; 22:4. ಧಮರ್�ಾಸ� ಮತುತ್ ಪರ್�ಾ�ಗಳು ಎಂದ� ಇ�ೕ
ಹ�ಯ ಒಡಂಬ���ಾ�� (ಮ�ಾತ್ಯ 5:17; ಲೂಕ 24:27). �ಾನು ಇ�ಲಲ್ವ�ಗಳನುನ್
ನಂಬು�ತ್ೕ� ಎಂದು �ೌಲನು �ೕ�ರುವದನುನ್ ಗಮ���. ಇದು ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ
�ೕ���ಾ��. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� ಬು�ದ್ವಂತ�ಾ�ದದ್� ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
ಬು�ದ್ವಂ���ಂದ�ೕ �ಾಡು�ತ್ೕ�.
“�ಾಷಂಡಮತ”– ಅಥ�ಾ “�ಾ�ತ್ಕ�ಾದ.” 15
24:15 “ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ”– �ಾ� 12:2; �ೕ�ಾನ 5:28-29. ಸತತ್ವರ
ಪ�ನರು�ಾಥ್ನವನುನ್ ನಂ�ದ�ಂದ� (23:8) ಅವರ�ಲ್ �ಲವರು ಫ��ಾಯ�ಾ�ರ�ೕಕು. 16
24:16 23:1 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. 17
- 24:17 �ೂೕ�ಾ 15:25-27; 1 �ೂ�ಂಥ 16:1-4. 18-19
24:18-19 21:26-29 �ೂೕ��. 20-21
24:20-21 22:30—23:10 �ೂೕ��. 22
24:22 ವಚನ 14; 21:31; 23:23-26. 24
24:24
ದೂರ್�ಲಲ್
�ಹೂದಯ್�ಾ�ದದ್ಳು
ಮತುತ್
��ಕಸ್ನ
ಮೂರ�ೕ
�ಂಡ��ಾ�ದದ್ಳ. ��ಕಸ್ನು �ೕಶದ�ಲ್ ಅತಯ್ಂತ ಪ��ಾಮಕ��ಾದ ವಯ್�ತ್�ಾ�ದುದ್
�ೌಲನ �ಷಯವನುನ್ ಇತಯ್�ರ್ಸುವವ�ಾ�ದದ್ರೂ, �ೌಲನು ಅವ�� ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ಕು��ಾದ ಸತಯ್ವನುನ್ �ೕಳಲು �ಂಜ�ಯ�ಲಲ್. 20:24; ಮ�ಾತ್ಯ 10:18
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 25
24:25 ��ಕಸ್�� ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೕ�ವಂ���ಾಗ� ಶ�ದ��ಾಗ� ಇರ�ಲಲ್
(23:26. ಮ�ಾತ್ಯ 5:6,20 ರ�ಲ್ �ೕ�ವಂ��ಯ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��) ಅವನು

�ೕವರ �ಾಯ್ಯ�ೕಪರ್ನುನ್ ಅನುಭ�ಸು�ತ್ದದ್ನು (17:31). �ೖ��ಾ�ದದ್ �ೌಲನು ಈ
ಅ��ಾ�ಯ �ಾಪ ಮತುತ್ ಅವಶಯ್ಕ�ಯನುನ್ �ೕರ�ಾ� ಅವನ ಹೃದಯ�ಕ್ ಮುಟುಟ್ವ
�ಾ��ೕ �ೕಳುವ �ೖಯರ್ �ಾ�ದನು. ��ಕಸ್ನು ಎ�ಾಲ್ �ಾಲಗಳ�ಲ್ರುವ ಇರುವ
ಅ�ೕಕ�� ಸ�ಾನ�ಾ��ಾದ್�-ಅವನು �ೕಪ�ರ್ �ೂಡುವ �ನವನುನ್ ಮುಂದೂ�ದನು.
�ೕವ�� ಎದುರು�ೕಳುವವ�ಾ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವ ಜನ�� “ಅನುಕೂಲಕರ�ಾದ” ಸಮಯ
ಎಂ�ಾದರು ಬರುವ��ೕ? 26
24:26 ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ �ಗುವ ��ೕಪದ ಬ�ಗ್ ಅವ�� �ೕಳ�ಾ�ತುತ್ ಆದ� ಅವನು
ಇಂ�ನ ಅ�ೕಕ ಅ��ಾ�ಗಳ �ಾ� ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ �ಗುವ ಹಣದ �ೕ� �ಾತರ್�ೕ
ಮನ�ಸ್�ಟ್ದದ್ನು. ಲಂಚದ �ಷಯದ�ಲ್ ��ಯಲು ��ೕ 23:8; 1 ಸಮು 8:3; 12:3;
�ೕತರ್� 15:5; 26:10; ��ಾಯ 33:15 �ೂೕ��. ಗ�� �ೂೕಗುವ �ಷಯಗ��ಾ�
ಜನರು ಸಹಜ�ಾ� �ತಯ್�ಾದವ�ಗಳನುನ್ ಕ�ದು�ೂಳುಳ್ವವ�ಾ��ಾದ್�. 27
24:27 ಮಹ�ಾದ ಅ��ಸತ್ಲನನನುನ್ ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ �ಾಲ ��ಯ�ಲ್ಡಲು �ೕವರು
ಅನುಮ��ದುದ್ ��ತರ್ ಅ�ನ್ಸುವ�ಲಲ್�ೕ? 12:2-7 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
�ೌಲನು ��ಮ�ಯ�ಲ್ದದ್ �ವಸಗಳು ವಯ್ಥರ್�ಾಗ�ಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ� �ಾವ� ಭರವ��ಂದ
�ೕಳಬಹುದು. ಅವ�� �ಾರ್ಥರ್� �ಾಡಲು, �ೂ�ಯ�ಲ್ದದ್ �ೖ�ಗ�� ಸು�ಾ�ರ್
�ೕಳಲು ಮತುತ್ ಪ�ರ್�ಗಳನುನ್ ಬ�ಯಲು �ಚುಚ್ ಸಮಯ �ೂರ�ತು.

251
25:1 �ಸತ್ನ ಬ�ಗ್ ಇ�ಲ್ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವದನುನ್ �ಟಟ್� ನಮ� ��ಚ್ನ�ಾ� ಏನೂ
�ೂ�ತ್ಲಲ್. ಅವನು �ರ್ಶ 60 ರ�ಲ್ �ೕ�ಾ�ಪ��ಾದನು ಮತುತ್ ಅ�ಾದ ನಂತರ ಮುಂ�ನ
ಎರಡು ವಷರ್�ೂಳ�ೕ ಮೃತಪಟಟ್ನು. 3
25:3 23:12,21 �ೂೕ��. 7
25:7 24:13 �ೂೕ��. 10
25:10 �ೖಸರನು �ೂೕಮನ್ ಚಕರ್ವ�ರ್�ಾ��ಾದ್�. ಯೂ�ಾಯದ�ಲ್ �ೂೕಮನ್
ಆ�ವ್� ಇತುತ್ ಮತುತ್ �ೂೕಮನ್ �ೕ�ಾ�ಪ�ಯೂ ಅಪ�ಾಧ ಪರ್ಕರಣಗಳನುನ್ ��ಾ�ಸುವ
�ಾಯ್�ಾ�ೕಶ�ಾ�ದದ್ನು. 11
25:11 �ೂೕಮನ್ �ೌರ�� ತನನ್ ��ಾರ�ಯ �ಾವ��ೕ ಸಂದಭರ್ದ�ಾಲ್ದರೂ,
�ೂೕಮ್ ನ�ಲ್ರುವ ಚಕರ್ವ�ರ್ಯ ಎದುರು ತನನ್ ಪರ್ಕಣವನುನ್ ��ಾ�ಸ�ೕ�ಂದು ಮತುತ್
ಚಕರ್ವ�ರ್�ೕ �ೕಪ�ರ್ �ೂಡ�ೕ�ಂದು (ವ 21) ಮನ� �ಾ��ೂಳುಳ್ವ ಅ��ಾರ�ತುತ್.
�ೌಲನು ಮನ� �ಾ��ೂಂಡದದ್�ಕ್ �ಾರಣ ತನ� ಸವ್ಲಪ್�ಾದರೂ �ಾಯ್ಯ�ಾದ �ೕಪ�ರ್

�ೂ�ಯಬಹು�ಂಬ ��ೕ��ೕ ಆ��. ��ಕಸ್ನು �ಹೂದಯ್ರನುನ್ ��ಚ್ಸಲು
ಬಯ�ದನು. �ಾ��ೕ �ೌಲ�� �ೕವರು ತನನ್ನುನ್ �ೂೕ�ಾಪ�ರ�ಕ್ ಕಳು�ಸು�ತ್�ಾದ್�
ಎಂಬದು �ೂ�ತ್ತುತ್ (23:11). 13
25:13 ಈ ಅ�ರ್ಪಪ್ನು 12:1 ರ ��ೂೕದ ಅ�ರ್ಪಪ್ನ ಮಗ�ಾ��ಾದ್�. ಯೂ�ಾಯದ
ಉತತ್ರದ�ಲ್ರುವ �ಲವ� �ಾಗಗ�� ಇವನು ಅರಸ�ಾ�ದದ್ನು. ��ರ್� ಇವನ �ಕಕ್
ತಂ��ಾ��ಾದ್�. 19
25:19 �ಸತ್�� ಸು�ಾ�ರ್ಯ ಕು��ಾದ �ಳುವ�� ಇರ�ಲಲ್, �ಾನವರು
ಎದು�ಸು�ತ್ದದ್ ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ ಸಮ�ಯ್ಗಳ ಕು��ಾ�ಯೂ ಅವನು
�ಾನ�ಲಲ್ದವ�ಾ�ದದ್ನು. 24
25:24 21:36; 22:22 �ೂೕ��.

264-6
26:4-6 22:2-3; 23:6 �ೂೕ��. 7
26:7 ಇ�ಲ್ ಅವನು ವಯ್ಕತ್ಪ��ರುವ ��ೕ�ಯು �ೕ�ವಂತರ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನದ
��ೕ��ಾ�� – �ಾ� 12:2; �ೕ�ಾನ 5:28-29. 8
26:8 �ೂೕಕವನುನ್ ಉಂಟು�ಾ� ಅದರ�ಲ್ �ಾನವನನುನ್ ಇ�ಟ್ರುವ �ೕವ��
ಸತತ್ವರನುನ್ ಎ�ಬ್ಸಲು ಕಷಟ್�ೕ ಇಲಲ್. ಪ�ನರು�ಾಥ್ನದ �ೂೕಧ�ಯು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಅ��ಸತ್ಲರು �ೂೕ��ದ �ಾ��ೕ ಸು�ಾ�ರ್ಯ ಪರ್ಮುಖ �ಾಗ�ಾ�ರುವದನುನ್
ಮ�ೂತ್�ಮ್ ಗಮ��� (1:3). 9
26:9 22:3-5; 1 �� 1:13 �ೂೕ��. ಸ�ಯನುನ್ �ಂ�ಪ�ಸು�ಾಗ �ಾನು ಒ�ಳ್ಯ
�ಾಯರ್ವ�ನ್ೕ �ಾಡು�ಾತ್ ಸತಯ್ವನುನ್ �ಾ�ಾಡು�ತ್�ದ್ೕ� ಎಂಬ�ಾ� �ೌಲನು
ಅಂದು�ೂಂ�ದದ್ನು. �ೕ�ಾನ 16:2 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 10
26:10 8:1-3; 9:1-2; 22:4 �ೂೕ��. 11
26:11 ಮ�ಾತ್ಯ 9:3 ರ�ಲ್ �ೕವದೂಷ�ಯ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. ಇ�ೂಂ�ೕ
ಸಥ್ಳದ�ಲ್ �ೌಲನು �ರ್ೖಸತ್�ಂದ �ೕವದೂಷ�ಯ �ಾತುಗಳ�ಾನ್�ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್��ಾದ್�
�ೕ��ಾದ್�. ಆದ� ಅದರ�ಲ್ ಅವನು ಯಶ�ವ್�ಾಗ�ಲಲ್. 12-15
26:12-15 9:3-5; 22:5-8 �ೂೕ��. 14
26:14 �ೌಲನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಕ�� �ರು��ೂಂಡದದ್ರ ಬ�ಗ್ ಇ�ಲ್ (ಮತುತ್ ಇ�ಲ್
�ಾತರ್�ೕ) ��ಸ�ಾ�ರುವ ಮೂರು ಸಂ�ಪತ್�ಾದ �ಷಯಗಳ�ಲ್, “ಮುಳುಳ್�ೂೕಲನುನ್”
�ಾ� ಒ�ಯು�ತ್ೕಯ ಎಂಬದ�ಲ್ ಇ�ಲ್ ಬ�ಯ�ಾ��. �ರ್ೖಸತ್�� �ಂ� �ೂಡು�ತ್ದದ್

�ೌಲನು ಬಲ�ಾ� ಎದುರು�ೕಳುವ ಎ�ತ್ನಂ�ದುದ್ ತನನ್ನುನ್ �ಯಂ�ರ್ಸಲು ಬಯಸುವ
ತನನ್ ಯಜ�ಾನ ಮುಳುಳ್�ೂೕ�ನ ಬ�ಗ್ ಎ�ತ್�ರುವ ಮನ�ಥ್�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. �ೕ�
�ಾತುಗಳ�ಲ್ �ೕಳುವ�ಾದ�, �ರ್ೖಸತ್�� �ರುದಧ್�ಾ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ತ್ದದ್ �ೕ��ಂದ,
�ೌಲನ ಮನ�ಸ್ನ�ಲ್ ಏ�ೂೕ �ೂಂದಲ ಇ�ದ್ರಬಹುದು, ಹೃದಯದ�ಲ್ ಏ�ೂೕ �ೕದ�
ಇ�ದ್ರಬಹುದು. 16-18
26:16-18 9:6,15; 22:14-15,21 �ೂೕ��. ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅವನನುನ್
ತನನ್ �ೕವಕನ�ಾನ್� �ೕ���ೂಳುಳ್�ಾಗ �ೕ�ದ �ಾತುಗಳ�ನ್�ಾಲ್ �ೌಲನು ಇ�ಲ್
����ಾದ್�. 18
26:18 ಸು�ಾ�ರ್ಕ�ಾ� �ೌಲನ �ೕ�ಯನುನ್ ಇ�ಲ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� �ೂೕಡಬಹು�ಾ��.
ಇವನು ಜನ�� �ಜ�ಾದ �ಳಕನುನ್ ಪ�ಚಯಪ��ದ; ಅವರನುನ್ �ೖ�ಾನನ ಬಂಧನ�ಂದ
�ಡುಗ��ೂ�ಸುವ (�ೕ�ಾನ 8:33-35,44; ಎ� 2:1-2; 2 �� 2:26 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. 1 ಪ�ವರ್ 21:1 ರ�ಲ್ �ೖ�ಾನನ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��);
ಜನರನುನ್ �ಾಪ ಕಷ್�ಾಪ�� ನ�ಸುವ (ಮ�ಾತ್ಯ 26:28; ಲೂಕ 24:47) ಮತುತ್
�ೕವಜನರ ನಡು� �ಾವ್ಸಥ್ಯ್�ಾಗುವ (20:32; ಎ� 1:11; �ೂ�ೂ 1:12; 1 �ೕತರ್ 1:4)
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಧನ�ಾ��ಾದ್�. ಇದು ಪರ್��ಬಬ್ �ಜ�ಾದ ಸು�ಾ�ರ್ಕನ �ಲಸವ�
ಆ��. ಶು�ದ್ೕಕರಣವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕ�ನ ನಂ���ಂದ ಬರುತತ್� ಎಂಬದನುನ್
ಗಮ��� – ಅಂದ�, �ೕವರು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ ತನನ್ವ�ಾಗಲು
ಉ�ದವ�ಲಲ್ರ ನಡು��ಂದ �ೕಪರ್�ಸು�ಾತ್�. 19
26:19 �ೌಲನು (ಎಂ�ನ �ಾ�) ಇ�ಲ್ �ೕಳು�ತ್ರುವ�ೕ�ಂದ� ಅವನ ರೂ�ಾಂತರವ�
�ಾವ��ೂೕ �ಾರಣದ ��ಾನವಲಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾನವರ �ೂೕಧ�ಯ ಆ�ಾರವಲಲ್
ಬದ�ಾ� ಪರ�ೂೕಕ�ಂದ ಬಂದ ಪರ್ಕಟ��ೕ ಆ�� (ಗ�ಾ 1:11-12). ಅವನು ಇ�ೕ
�ರ್ೖ�ತ್ೕಯ �ೕ�ತವ� ಆ ಪರ್ಕಟ�� ��ೕಯ�ಯುಳಳ್�ಾದ್�ತುತ್. 20
26:20 9:20-22,28
�ೂೕ��. ಮ�ೂತ್�ಮ್ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ�ಕ್ �ೂಡ�ಾ�ರುವ
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಯನುನ್ �ೂೕ��, ಈ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪವ� �ೕವನ �ೖ�ಯನುನ್ ಬದ�ಾ��ತು.
ಮ�ಾತ್ಯ 3:2,8; 4:17; ಲೂಕ 13:2-5 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪದ
�ಷಯವನುನ್ �ಲರ್�ಸುವ �ೂೕಧಕನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಜ�ಾದ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್
�ಾರುವವನಲಲ್ ಮತುತ್ ಅಂಥ �ೂೕಧಕ�� ಈ�ನ �ನಗಳ�ಲ್ ಕ���ೕನೂ ಇಲಲ್.
ಇದಲಲ್� ತಮಮ್ನುನ್ �ರ್ೖಸತ್�ಂದು �ೕ��ೂಂಡು ಎಂ�ಗೂ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ�ೕ ಪ�ಟ್ರದ
ಮತುತ್ �ೂೕಕದ ಇತ� ಜನ��ಂತ ವಯ್�ಾಯ್ಸ�ಾ� �ೕ�ಸದ ಜನರು ಇಂದು ಸ�ಗಳ�ಲ್
ಇಲಲ್�ೕ? 22

26:22 “�ಕಕ್ವರು”-ಅಥ�ಾ “�ೂಡಡ್ವರು”–�ೌಲ�� ಎಲಲ್ರೂ ಒಂ�ೕ ಆ�ದದ್ರು.
ಆತನು �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ ವಯ್�ತ್ಗ�ೂಂ�� �ಾತ�ಾಡು�ಾಗಲೂ ಸು�ಾ�ರ್ಯ
�ೕ��ಗಳನುನ್ ಕ�� �ಾಡು�ತ್ರ�ಲಲ್. 23
- 26:23 ಲೂಕ 24:25-27,46,47.
“�ಳಕು”– ಲೂಕ 1:78-79; 2:32; �ೕ�ಾನ 8:12. 24
26:24 �ಸತ್ನು �ೂೕ�ಾಪ�ರದವ�ಾ�ದದ್ನು ಮತುತ್ ಸಹಜ�ಾ� �ೂೕಮನನ್ರು ಅ�ೕಕ
�ೕವರುಗಳನುನ್ ನಂಬು�ತ್ದದ್ರು ಮತುತ್ ��ತರ್�ಾದ ಮೂಢನಂ��ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ರು.
ಆದದ್�ಂದ �ೌಲನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನದ ಪರ್�ೕಜನ�ಲಲ್ದ ಸತಯ್ವನುನ್
ನಂಬುವ ಹುಚಚ್�ಾ��ಾದ್� ಎಂ�ಾ� �ಸತ್ನು ಅಂದು�ೂಂಡನು (�ಾಕರ್ 3:20-21). ಆದ�
�ೌಲನು ��ಾಯ್ವಂತ�ಂಬದನುನ್ ಅವರು ��ದು�ೂಂಡನು. 4:13 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. 25
26:25 ಆ�ಮ್ೕಕ ಅಂಧಕರದ�ಲ್ರುವವ�� �ಾವ�ದು ಹುಚುಚ್ತನ ಎಂಬ�ಾ�
ಅ�ನ್ಸುತತ್��ೕ ಅದು �ೕವರು �ಾರನುನ್ �ಳ�� ನ���ಾದ್�ೂೕ ಅವ��
ಸತಯ್�ಾ�ಯೂ ಯುಕತ್�ಾ�ಯೂ �ೂೕರುತತ್�. ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್ ತಮಮ್ ಮನ�ಸ್� ಬಂದ
�ಾ� �ೕ�ಸುವವರು ಮತುತ್ �ಜ�ಾದ �ೕವರನುನ್ ಹುಡುಕದವರು ಅಥ�ಾ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ೕವರು ಪರ್ಕಟಪ��ರುವ ಸತಯ್ದ ಬ�ಗ್ ಎಚಚ್���ಂದ ಆ�ೂೕ�ಸುವವ�ೕ
ಹುಚಚ್�ಾ��ಾದ್�. ಪರ್ಸಂ� 9:3 �ೂೕ��. 26
26:26 �ಸತ್�� ನಂಬುವ ಬಯ� ಇಲಲ್�ಂಬದು �ೌಲನು ���ಾಗ, ಅ�ರ್ಪಪ್ನನುನ್
�ರ್ಸತ್��ಾ� �ಲುಲ್ವ ��ೕ��ಂದ ಅವನ ಕ�� �ರು��ೂಂಡನು. 28
26:28 ಅ�ರ್ಪಪ್ನು ಎಷುಟ್ ಯ�ಾಥರ್�ಾ�ದದ್ನು ಎಂಬದು ನಮ� �ೂ�ತ್ಲಲ್. �ೕವರ
�ಾಜಯ್�ೂಳ� �ೕರ�ೕ�ಾದ� ಅವ��ಾಗ� (ಅಥ�ಾ �ೕ� �ಾ��ೕ ಆಗ�) “ಬಹು�ೕಕ”
ಎಂದ� ಆಗುವ�ಲಲ್. ಬಹು�ೕಕ ಮನ����ದನು ಎಂದರೂ ಅವ�ನೂನ್ �ಾಪದ�ಲ್�ೕ
ಇದದ್ನು ಎಂಬದ�ಕ್ ಸ�ಾನ�ಾ��. 29
26:29 ಈ �ೖ�ಯ ಮನ�ಥ್�ಯು ಅ��ಾ�ಗಳು ಮತುತ್ ಅ�ಲ್ದದ್ವ�ಲಲ್ರ ಮುಂ�
�ೕ�ತುತ್ ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ�� – ತನನ್ಂ��ೕ ಎಲಲ್ರೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
��ಾವ್�ಗ�ಾಗ�ೕಕು ಎಂಬದು ಅವನ ಬಯ��ಾ�ತುತ್. 2 �ೂ�ಂಥ 5:13-15 ರ ಸತಯ್ವ�
ಅವನ�ಲ್ ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� �ಾಯರ್ �ಾಡು�ತ್ತುತ್.
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27:1 ಇ�ಾಲಯ್ �ೕಶದ�ಲ್ ���ಾ�ದದ್ �ೂೕಮನ್ �ಾ�ಾರ್ಜಯ್�ಕ್ �ೂೕಮ್

�ಾಜ�ಾ��ಾ�ತುತ್.
“�ಾವ�”– ಲೂಕನು �ೌಲ�ೂಂ���ಾದ್�.
“ಶ�ಾ�ಪ�”– �ೂೕಮನ್ �ಲಟ�ಯವ�ಾದ ಇವನು ನೂರು ಮಂ� �ೖ�ಕ��
�ೕ�ವ್�ಾರಕ�ಾ�ದದ್ನು. 2
27:2 “ಅ��ಾತ್ಕರ್ನು”– 19:29; 20:4; �ೂ�ೂ 4:10; �� 24. 9
27:9 ಇ�ಲ್ “ಮ�ಾ ಉಪ�ಾಸವ�” �ೂೕಷಪ��ಾರಕ �ನವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�.
�ಾಜಕ 23:16-32 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಇದು ��ಟ್ಂಬರ್ �ಂಗಳ ಕ�ೕ �ಾರ ಮತುತ್
ಅ�ೂಟ್ೕಬರ್ �ಂಗಳ �ದಲ�ೕ �ಾರದ�ಲ್ ಬರು�ತ್ತುತ್. ��ಟ�ೕ�ಯನ್ ಸಮುದರ್ದ�ಲ್
ಪರ್�ಾ�ಸುವ �ಾ�ಕರು ಈ ಸಮಯದ�ಲ್ ಅತಯ್ಂತ ಅ�ಾಯ�ಾ� ಸಮಯ�ಂದು
ಪ�ಗ�ಸು�ತ್ದದ್ರು, �ಾಕಂದ� �ಾ�ಾವರಣವ� ಬಹಳ ಅ�ಾನುಕೂಲಕರ�ಾ�ರು�ತ್ತುತ್.
ನ�ಂಬರ್ �ಂಗಳ ಮಧಯ್�ಾಗ�ಂದ ಪರ್�ಾ�ಸುವದು �ಾರ್�ೕ�ಕ�ಾ� ಅ�ಾಧಯ್�ಂದು
�ಾ�ಕರು ಪ�ಗ�ಸು�ತ್ದದ್ರು. 10
27:10 �ೌಲನು ಪರ್�ಾ��ಾ�ದದ್ನು �ೕವರು ಅವ�� ಇದನುನ್ ಪರ್ಕಟಪ��ದನು.
22-24

27:22-24 ಸಮ�ಯ್ಗ�ದು�ಾದ �ೕ� ಸಮಯಗಳ�ಲ್ಯೂ �ೕವರು �ೌಲ��
ಪರ್ಕಟ�ಗಳನುನ್ �ೂಡುವ ಮೂಲಕ ��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹಪ��ದನು (18:9-10; 22:17-18;
23:11). 25
27:25 �ೌಲನು ಇದನುನ್ ��ರ್ಷಟ್�ಾ�ರುವ ಆ ಪರ್ಕಟ�ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತರ್ವಲಲ್
ಬದ�ಾ� �ೕವರು ಸತಯ್�ೕದದ ಪರ್ಕಟಪ�ಸ�ಾ�ರುವ ಎ�ಾಲ್ �ಷಯಗಳ ಬ�ಗ್
�ೕ��ಾದ್�. ತನನ್ �ೕ�ತದ�ಲ್ ಎದು�ಾದ ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ ಅಡಚ�ಗಳನುನ್
ಯಶ�ವ್�ಾ� ಈ �ೕ� ಎದು��ದನು. 24:14; �ೂೕ�ಾ 4:20-21; 2 �ೂ�ಂಥ
4:13-14; 2 �� 1:12; 4:18 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 27
27:27 “ಆ�ರ್ಯ”– ಆ�ರ್ಯ ಸಮುದರ್ವ� ಇ�ಾಲಯ್, �ಾ�ಾಟ್, �ರ್ೕತ ಮತುತ್ �ರ್ೕಸ್
ನಡು� ಇತುತ್. 28
27:28 “�ಾರುದದ್”– ಸಮುದರ್ದ ಆಳವನುನ್ ಅಳ� �ಾಡು�ಾಗ �ಾ�ಕರು ಈ
ಪದವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ರು. ಒಂದು �ಾರುದದ್ ಎಂದ� ಎರಡು �ೕಟರ್ ಗ��ಂತ
ಸವ್ಲಪ್ ಕ���ಾ�ತುತ್. 35
27:35 �ೕವನದ ಎ�ಾಲ್ ಅನುಭವಗಳ�ಲ್ ಒಂ�ೕ �ೕ�ಯ ಭರವ� ಮತುತ್
ಆತಮ್��ಾವ್ಸವನುನ್ �ೂೕ�ಸುವವರು ಮತುತ್ ಇತರ�� �ಾದ�ಗ�ಾ�ರುವ ��ಾವ್�ಗಳು
ಧನಯ್�ಾ��ಾದ್�.

“�ೕವ�� �ೂತ್ೕತರ್ �ಾ�ದರು”– ಮ�ಾತ್ಯ 14:19; ಎ� 5:20; 1 �ಸ 5:18;
�ಾಜಕ 7:12-13; �ೕತರ್� 7:17; 50:14-15; 56:12. 42
27:42 �ೖ�ಗಳು ತ�ಪ್��ೂಂಡ� ಅವ��ಾಗ �ೕ�ಾದ ��ಯನುನ್ �ಾವ�
ಅನುಭ�ಸ�ೕ�ಾಗುತತ್� ಎಂದು ��ಾ�ಗಳು �ದ��ೂಂಡರು (12:19; 16:27). 43
27:43 ಮ�ೂತ್�ಮ್ �ೕವರು ತನನ್ �ೕವಕರ �ೕ�ತವನುನ್ �ಾ�ಾ��ೂಳುಳ್ವ �ಾಗರ್
�ದಧ್ಪ��ದದ್ನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡು�ತ್ೕ� (23:12-35 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��).
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28:1 “��ೕತ”– ಸಣಣ್ �ವ್ೕಪ ಈಗ ಅದನುನ್ �ಾ�ಾಟ್ ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾಗು�ತ್�.
�ಚುಚ್ ��ಾತ್ರ�ಾದ ��ಕಯ್ �ವ್ೕಪದ ದ�ಣ �ಾಗ�ಕ್ ಸು�ಾರು 100 ��ೂ �ೕಟರ್
ದೂರದ�ಲ್ ಈ �ವ್ೕಪ�ತುತ್. 2
28:2 “ಅನಯ್�ಾ�ಯವರು”– �ೂೕ�ಾ 1:14 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. ��ೕ�ಯ
��ಾ�ಗಳು ಅಸಂಸಕ್ೃತ�ಾ�ರ�ಲಲ್. 4
28:4 �ೂೕ�ಾ 2:14-15
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೕವರು ಎ�ಾಲ್
ಕ�ಗಳ�ಲ್ರುವ ಜನರ ಹೃದಯಗಳ�ಲ್ �ೕ�ಯ ಆ�ೂೕಚ�ಯನುನ್ ���ೂ��ದದ್ನು. ಈ
�ವ್ೕಪದವರು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�ರುವ �ೖ�ೕಕ ��ಯನುನ್ ನಂಬುವವ�ಾ�ದದ್ರು.
“ಜನರು”– ಅಕಷ್�ಾಥರ್�ಾ�, “ಅಸಂಸಕ್ೃತರು” ಇತ� ಜನರು ಎ�ಾಲ್ �ಧದ�ಲ್ಯೂ
�ಾಗ�ೕಕ�ಾ��ದದ್ರೂ ಅವರನುನ್ �ರ್ೕಕರು ಈ ಶಬದ್�ಂದ�ೕ ಕ�ಯು�ತ್ದದ್ರು. 5
28:5 �ಾಕರ್ 16:18.
�ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಈ �ೕ�ಯ �ಷಯ
ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವದು ಇ�ೂಂ�ೕ ಆ��. 6
28:6 �ೌಲನ�ಲ್ ಅ�ಾ�ಾರಣ�ಾದ �ಾವ��ೂೕ ಶ�ತ್ ಇ� ಎಂದು ಅವರು ���ದರು
ಮತುತ್ ತಮಮ್ ಅ�ಾನದ�ಲ್ �ಾಗೂ ಮೂಢ ನಂ��ಯ�ಲ್ “�ೕವರುಗಳು” �ಾತರ್�ೕ
ಇಂಥ ಶ�ತ್ �ೂಂ�ರು�ಾತ್� ಎಂಬ�ಾ� ಅಂದು�ೂಂಡರು. 14:11-18 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. 8
- 28:8 �ಾಕರ್ 16:18. 12
28:12 ಸುರು�ೂೕಸ್ ��ಕಯ್ �ವ್ೕಪದ ಪರ್ಮುಖ �ೕ�ಾ�ತುತ್. 13
28:13 �ೕ�ಯವ� ಇ�ಾಲಯ್ದ ದ�ಣ �ೕರದ ಕ��ತುತ್. ����ೕಲ ದ�ಣ ಇಟ�ಯ
ಪರ್ಮುಖ �ೕ�ಾ�ತುತ್. ಅದು ಇಂ�ನ �ೕಪಲ್ಸ್ ಬ�ಯ�ಲ್�. 14
28:14 “ಸ�ೂೕದರ�ೕ”– �ೕಸು �ರ್ಸನ ��ಾವ್�ಗ�� �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್
ಕ�ಯ�ಾ�ರುವ �ಸರುಗಳ�ಲ್ ಇದು ಒಂ�ಾ��. �ೌಲನು �ೂೕ�ಾಪ�ರದ ಹ�ತ್ರ

ಅವ�ಂದ ಪ�ದ �ಾವ್ಗವ� ಸು�ೕಘರ್, ಆ�ಾಸ�ಾಯಕ ಮತುತ್ ಅ�ಾಯ�ಾ� ಪರ್�ಾಣದ
ನಂತರ ಅವರ ಹೃದಯವನುನ್ ಹಷರ್�ೂ��ತು. 16
28:16 �ೌಲ�� ಗಣ�ೕಯ�ಾದ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ವನುನ್ �ೂಡ�ಾ�ತು (ವ 30) �ಾಕಂದ�
ಅವ�� �ರುದಧ್ �ಾವ ಆ�ೂೕಪಗಳೂ ಇರ�ಲಲ್ (25:25-27; 26:31-32) ಇದಲಲ್�
ಅವರು �ೂೕಮನ್ �ೌರ�ಾ�ದದ್ನು. 17
28:17 �ೌಲನು ಸಮಯವನುನ್ ವಯ್ಥರ್�ಾಡ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ೂೕ�ಾಪ�ರದ�ಲ್ದದ್
�ಹೂದಯ್ ಸಮು�ಾಯದವ�� ಸು�ಾ�ರ್ �ಾರಲು �ೂೕದನು. �ೂೕ�ಾ 9:1-3. 19
28:19 25:11 �ೂೕ��. 20
28:20 “��ೕ�”– 23:6; 24:15; 26:6. 22
28:22 “ಆ ಮತ”– �ರ್ೖಸತ್ತವ್ವ� �ಹೂದಯ್ರ�ಲ್ �ೂಂದಲವನುನ್ಂಟು �ಾಡುವ�ಾ��
ಎಂಬ�ಾ� ಅವರು ಪ�ಗ��ದರು. 23
28:23 “�ೕವರ �ಾಜಯ್”– 1:3; 8:12; 14:22; 19:8; 20:25; ಮ�ಾತ್ಯ 4:17.
“ಧಮರ್�ಾಸ� . . . ಪರ್�ಾ�ಗಳು”– ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯನುನ್ �ೕಳುವ
��ಾನ�ಾ�ತುತ್. ಸತಯ್ವನುನ್ ಪರ್ಕ�ಸುವ �ೌಲನ ��ಾನವನುನ್ �ೂೕ��. ಅವನು �ೕವರ
ಪರ್ಕಟ�ಯನುನ್ �ವ��ದನು ಮತುತ್ ಸತಯ್�ೕದದ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ �ಾಕಷ್ಯ್�ಾ�
�ೂೕ�ಸು�ತ್ದದ್ನು. ತನನ್ ಸಂ�ೕಶವ� ಸತಯ್�ಾ�� ಮತುತ್ ಯುಕತ್�ಾ�� (27:35) ಮತುತ್
ಬಲ�ಾ� �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗಳ �ೕ� ಆ�ಾರ�ೂಂ�� ಎಂದು ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. 24
- 28:24 ಮ�ಾತ್ಯ 10:34; �ೕ�ಾನ 7:12-13; 10:19-21. 25-27
28:25-27 ��ಾಯ 6:9-10; ಮ�ಾತ್ಯ 13:13-15; �ೂೕ�ಾ 11:8.
“ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ಆ�ದ �ಾತುಗಳನುನ್” ಗಮ���. �ೌಲನು ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ
ಪ�ಣರ್�ಾದ �ೖ�ೕಕ �ರ್ೕರ�ಯನುನ್ ನಂ�ದನು (2 �� 3:16). ಇದರ�ಲ್ಯೂ ಅವನು
ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಜ�ಾದ �ಂ�ಾಲಕ�ಾ�ದದ್ನು (ಮ�ಾತ್ಯ 5:17-18;
�ೕ�ಾನ 10:35). �ಹೂದಯ್ರು ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ��ಾಕ��ದುದ್ ಅವರ
ವಚನ�ಾಗದ�ಲ್ �ೂಡ�ಾ�ರುವ ಪರ್�ಾದ�� ಅನು�ಾರ�ಾದ�ಾದ್��. 28
- 28:28 14:14-18; 18:6; 22:18,21; �ೂೕ�ಾ 1:16 �ೂೕ��. 31
28:31 ವಚನ 23. ಅ��ಸತ್ಲರು �ೕವರ �ಾಜಯ್ದ ಬ�ಗ್ �ೂೕ��ದುದ್ ಮತುತ್ �ೕಸು
�ರ್ಸನ ಬ�ಗ್ �ೕ�ದ ಉಪ�ೕಶ ಎರಡೂ ಒಂದ�ೂಕ್ಂದು �ೂಂ���ಾ�ರುವದನುನ್ ಇ�ಲ್
�ಾವ� ಮ�ೂತ್�ಮ್ �ೂೕಡಬಹು�ಾ��. ಮ�ಾತ್ಯ 4:17 ರ�ಲ್ �ೕವರ �ಾಜಯ್ದ ಕು��ಾದ
�ೂೕಟ್ �ೂೕ��. ಲೂಕನು ಆ� ಸ�ಯ ಸಂ�ಪತ್�ಾದ ಚ��ರ್ಯನುನ್ �ೌಲನು
�ೂೕ�ಾಪ�ರ�ಕ್ �ೂೕಗುವದ�ೂಂ�� ಮು���ಾದ್�. 1:8 ರ�ಲ್ �ೕಳ�ಾ�ರುವ �ೕಸು

�ರ್ಸತ್ನ �ಾತುಗಳು �ಾವ �ೕ� �ರ�ೕ�ದವ� ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ�ಸುವದು ಅವನ ಮುಖಯ್
ಉ�ದ್ೕಶಗಳ�ಲ್ ಒಂ�ಾ�ತುತ್. ಅವನನುನ್ �ಾವ�ದ�ಾಕ್� ಕ�ಯ�ಾ�ತುತ್ ಅವನು ಅದನುನ್
�ಾ�ದನು ಮತುತ್ ಅವನ �ಲಸವ� ಪ��ರ್�ಾ�ತು. �ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್�ಾ� �ೌಲನು
ಚಕರ್ವ�ರ್ಯ ಎದುರು �ಲುಲ್ವ �ದಲು �ಾವ��ೕ ಸಂ�ೕಹ�ಲಲ್�ಾ� ಅವನು ಬ�ದನು.
�ೂೕ�ಾಪ�ರದ�ಲ್ ಈ ಸಮಯದ ಅಂತಯ್�ಕ್ �ೌಲ�� ಏ�ಾ��ಂದು ನಮಮ್�ಲ್ �ಾ�ಗೂ
�ೂ�ತ್ಲಲ್. ಅದನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ವ ಅವಶಯ್ಕ�ಯೂ ಇಲಲ್. ಸಂಪರ್�ಾಯಗಳು
�ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� �ಾಲಕರ್�ೕಣ ಅ�ಲ್ ಅವನ �ರ�ಛ್ೕದನ �ಾಡ�ಾ�ತು. �ಷಯ ಏ�ೕ
ಆ�ದದ್ರೂ ಬಹು�ಾಲದ �ಂ��ೕ �ೌಲನು ಮತುತ್ ಅ��ಸತ್ಲ�ಲಲ್ರೂ �ರ್ಸತ್�ೂಂ��
ಇರಲು �ೂರಟು �ೂೕ��ಾದ್�. ಆದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕ�ಯು, �ಾವ ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್
ಅಥ�ಾ ಗುಂ�ನ ಜನರ �ೕ�ಯೂ ಆ�ಾರ�ಾ�ಲಲ್�ರುವದ�ಂದ, ಇಂ�ನ ತನಕ
ನ�ಯುತತ್�ೕ ಇ�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಏನನುನ್ “�ಾರ್ರಂ��ದ�ೂೕ” (1:1) ಅದನುನ್ ಇನೂನ್
ಮುಂದುವ�ಸು�ತ್�ಾದ್� ಮತುತ್ ತಕಕ್ ಸಮಯದ�ಲ್ ಅದನುನ್ ಪ�ಣರ್�ೂ�ಸು�ಾತ್�.
ಇ�ಲಲ್ವ�ಗಳ�ಲ್ �ಾ��ಾಗುವವರು ಧನಯ್�ಾ��ಾದ್�.

