�ೌಲನು �ೂೕಮನ�� ಬ�ದ ಪತರ್
11
1:1 “�ೌಲನು”– ಅ�� 7:38; 8:13; 9:1-19; 13:9.
“�ಾಸನು”– ಈ �ರ್ೕಕ್ ಪದವನುನ್ �ೕವಕನು ಎಂಬ�ಾ�ಯೂ �ಾ�ಾಂತರ
�ಾಡಬಹುದು, �ೕವಕ�ಂದ� ಮ�ೂತ್ಬ�� ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೕ�ದವನು. ಈ ಅಥರ್ದ�ಲ್
��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಸರು ಅಥ�ಾ �ೕವಕ�ಾ��ಾದ್� – ತನನ್
�ಾವ್ಸಥ್ಸಥ್ಯ್, ತನನ್ ಜನ�ಾಗುವ ಸಲು�ಾ� �ಾಪದ �ಾಸತವ್ದ�ಲ್ದದ್ ಎಲಲ್ರನೂನ್ ಆತನು
ಖ�ೕ���ೂಂ��ಾದ್� (6:16-18,22; ಮ�ಾತ್ಯ 20:28; 1 �ೂ�ಂಥ 6:19-20).
�ರ್ಸತ್�ೂಂ��ನ ಸಂಬಂಧವನುನ್ �ೌಲನು ಮನಃಪ�ವರ್ಕ�ಾ� ಸಂ�ೂೕಷ�ಂದ
ಅಂ�ೕಕ���ೂಂಡನು, ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ �ೕ��ೕ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್�ೕಕು. 8:14
�ೂೕಟ್ �ೂೕ��.
“ಅ��ಸತ್ಲನು”– 1 �ೂ�ಂಥ 1:1; ಗ�ಾ 1:1. ಈ ಪದದ ಅಥರ್ ಒಬಬ್ನು
ಮ�ೂತ್ಬಬ್ನನುನ್ �ಾವ��ಾದರು �ಲಸ ಅಥ�ಾ ��ೕಗ�ಕ್ ಕಳು���ೂಡುವ�ಾ��.
ಮ�ಾತ್ಯ 10:2 �ೂೕ��.
“�ೕ�ಸಲಪ್ಟಟ್ವನು”– �ೕವರು �ೌಲ�� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ಾರುವ,
�ವ�ಸುವ ಮತುತ್ �ಾ�ಾ��ೂಳುಳ್ವ ��ೕಷ�ಾದ �ಾಯರ್ವನುನ್ ಒ�ಪ್�ದನು. ಈ
ಸು�ಾ�ರ್ಯು “�ೕವರ�ದ್ಂದು ��ದು” ಅ�ಾಯ್���. ಒಬಬ್�ೕ �ಜ�ಾದ �ೕವರು ಇದನುನ್
�ೕ��ದನು, �ಾರ್ರಂ��ದನು, ಇದ�ಾಕ್� �ಾಗರ್ವನುನ್ �ದಧ್�ಾ�ದನು ಮತುತ್ ಈಗ
ಎ�ಾಲ್ �ಾಗಗಳ�ಲ್ರುವ ಜನ�� ಒದ�ಸು�ತ್�ಾದ್�. 2
1:2 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೂಸದಲಲ್. ಹ�ಯ
ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ (“ಪ�ತರ್�ಾಸ�ಗಳ�ಲ್”) ಸು�ಾ�ರ್ಯ �ಾ�ಾದ್ನಗಳು, ಪರ್�ಾದ�ಗಳು,
��ಾನಗಳು ಮತುತ್ �ತರ್ಣಗ�ದದ್ವ�. ಲೂಕ 24:25-27,46,47; ಮ�ಾತ್ಯ 5:17; ಇ�ರ್
8:5; 10:1 �ೂೕ��. 3
1:3 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೖ�ೕಕ ಸವ್�ಾವ ಮತುತ್ �ಾನವ ಸವ್�ಾವ ಎಂಬ ಎರಡು
ಸವ್�ಾಗ�ದದ್ ಒಬಬ್�ೕ ವಯ್�ತ್�ಾ�ದದ್ನು. ಅವನು �ಾ�ೕದ ಕು�ಾರನು ಮತು ಮನುಷಯ್
ಕು�ಾರ�ಾ�ದದ್ನು (ಮ�ಾತ್ಯ 1:1; 3:17; ಇ�ರ್ 2:14,17). 4
1:4 “ಪ�ತರ್�ಾದ ಆತಮ್ವ�ಳಳ್ವನು”– ಅಂದ� ಪ��ಾರ್ತಮ್�ಾ��ಾದ್� (�ೕ�ಾನ
14:16-17,26). �ಾಜಕ 20:7; �ೕ�ಾನ 17:17-19ರ�ಲ್ ಪ�ತರ್�ಯ ಬ�ಗ್ �ೂೕಟ್ಸ್

�ೂಡ�ಾ��. ಪ�ನರು�ಾಥ್ನವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕವಕು�ಾರ�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬದ�ಕ್
ಅಂ�ಮ�ಾದ ಪ��ಾ��ಾ��. ಮ�ಾತ್ಯ 28:6 �ೂೕ��. ಆತನು �ಾ���ೂಳಳ್�ಲಲ್,
ತನನ್ ಬ�ಗ್ �ೂಡಡ್ �ೂಡಡ್ �ೕ��ಗಳನುನ್ �ೂಡ�ಲಲ್, ನಂತರ ಮೃತಪಟುಟ್
ಸ�ಾ�ಯ�ಲ್�ೕ ಉ�ಯ�ಲಲ್. �ಾನು �ಾಡುವ �ಾಯರ್ಗಳ ಬ�ಗ್ �ೕ�ದ �ಾ��ೕ
ನ�ದು�ೂಂಡನು. ಆತನು �ೕವಕು�ಾರ�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬದ�ಕ್ ��ಚ್ನ ಪ��ಾ�ಗಳು
�ೕ�ರುವ�ಾದ� �ೕ�ಾನ 5:31-47 �ೂೕ��. 5
1:5 ತನ ರಕಷ್� ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕ� �ಾಡಲು ತನ� �ೂ��ರುವ ಅವ�ಾಶ
ಎರಡೂ �ೕವರ ಕೃ��ಾ�� ಎಂಬದನುನ್ �ೌಲನು ��ಾನ್� ಅಥರ್�ಾ��ೂಂ�ದದ್ನು
(ಎ� 2:3-10; 3:7-8; 1 �� 1:13-17; 2 �� 1:9; �ೕತ 3:3-8). ��ೕಷ�ಾ�
ಅನಯ್ರ (�ಹೂದಯ್ರಲಲ್ದ �ೕ� ಜನರು) ಮಧಯ್ದ�ಲ್ �ೕ� �ಾಡಲು �ೕವರು ಅವನನುನ್
�ೕ��ದನು. ಆದ� ಆತನು �ಹೂದಯ್�ಗೂ ಸು�ಾ�ರ್ �ಾ�ದನು – ಅ�� 13:45-47;
22:21; 26:17-18; ಗ�ಾ 1:16; 2:7-8.
“ನಂ���ಂಬ ��ೕಯತವ್”– “ನಂ��� ��ೕಯ�ಾಗುವದು” ಎಂಬ�ಾ� ���
ಆವೃ�ತ್ �ೕಳುತತ್� ಆದ� “ಎಂಬ” ಪದವನುನ್ �ೕ�ಸ�ಾ��. ಈ ಪದ �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್
ಇಲಲ್. ಸತಯ್ದ �ೕಹ ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾಗೂ ಆತನ ಅ��ಸತ್ಲರು ಕ��ದ
��ಾಧ್ಂತವನುನ್
ಸೂ�ಸಲು
“ನಂ��”
ಎಂಬ
ಪದವನುನ್
ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್
ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ�� (ಉ�ಾಹರ��, 1 �� 4:1; ಯೂದ 3 �ೂೕ��). ಆದ� ನಂ��
(“�ಂಬ” ಇಲಲ್�) ��ಾವ್ಸದ ಅನುಭವ�ಾ��. ನಂ�� ಮತುತ್ ��ೕಯ�ಯ
ನಡು��ರುವ �ಕಟ�ಾದ ಸಂಪಕರ್ವ� �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ ಅ�ೕಕ ಸಥ್ಳಗಳ�ಲ್
�ಾ�ಸುತತ್�. 6:16-23; 8:14; ಮ�ಾತ್ಯ 7:21,24; ಅ�� 5:32; 22:10 (ಇ�ಲ್ ಅ�ೕಕ
�ಾಕಯ್�ಾಗಗಳನುನ್ �ೂಡ�ಾ��); 2 �ಸ 1:8; ಇ�ರ್ 5:9; 1 �ೕತರ್ 1:2; 4:7; 1
�ೕ�ಾನ 2:4-6 ಮತುತ್ ಈ �ಾಗಗಳ�ಲ್ರುವ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ರಕಷ್�ಯು ನಂ��ಯ
ಮೂಲಕ ಕೃ��ಂದ �ೂ�ಯುತತ್� (ಇದ�ನ್ೕ �ಾವ� �ೂೕ�ಾ ಪ�ರ್�ಯ ಉ�ದ
�ಾಗದ�ಲ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� �ೂೕಡಬಹು�ಾ��), ಆದ� ನಮಮ್ನುನ್ ರ�ಸುವ ಸಮಯದ�ಲ್
�ೕವರು ನ�ಮ್ಳ� ಅ�ಾಧ�ಾದ ಬದ�ಾವ�ಯನುನ್ಂಟು �ಾಡುವದ�ಂದ �ಾವ� �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ �ಾದಗ�� ಅಡಡ್�ದುದ್ ಆತನನುನ್ ಕತರ್�ಂದು ಒ�ಪ್�ೂಳಳ್ಲು �ಾಧಯ್�ಾಗುತತ್�
(10:9-10). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ��ಾವ್ಸ�ಡುವದು ಮತುತ್ ಆತ�� ನಮಮ್ನುನ್
ಒ�ಪ್ಸುವದು ಎರಡೂ ಒ�ಾಟ್� ಸಂಭ�ಸುತತ್�. 6
1:6 “ಕ�ಯಲಪ್ಟಟ್ವರು”– 8:28-30 �ೂೕ��. �ೌಲನ ಬಳ�ಯ�ಲ್ ಇದರ ಅಥರ್
ಸಹಜ ಆ�ಾವ್ನ�ಕ್ಂತ ��ಚ್ನ�ಾದ್��. ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ �ೕವರು ತನನ್ ಮಗ��

�ೂ�ಟ್ರುವ ಉಡು�ೂ��ಾ��ಾದ್�, ಆದದ್�ಂದ ಅವ�ಲಲ್ರೂ ಆತನವ�ಾ��ಾದ್�.
�ೕ�ಾನ 6:37; 17:6 �ೂೕ��. ಅವರು ನಂಬುವ �ದಲು ಏ�ಾ�ದದ್ರು ಎಂಬದು
�ೕವ�� �ೂ�ತ್� ಮತುತ್ ಸು�ಾ�ರ್ �ಾ�ೂೕಣದ ಮೂಲಕ �ರ್ಸತ್ನ ಕ�� ಬರುವಂ� ಆತನು
ಅವರನುನ್ ಕ�ಯು�ಾತ್�, �ಾ� ಆತನ ಕ�� ಬಂದವರು ಆತನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡು�ಾತ್�
�ಾಗೂ
ಆತನನುನ್
ತಮಮ್
ಕತರ್ನ�ಾನ್�
�ಾಗೂ
ಸವ್ಂತ
ರಕಷ್ಕನ�ಾನ್�
ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್�ಾತ್�. 7
1:7 ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ �ೕವರ ��ೕಷ �ರ್ೕ�� �ಾತರ್�ಾ��ಾದ್� (�ೕ�ಾನ 13:1;
14:21,23; 1 �ೕ�ಾನ 3:1; �� 31:3). “�ೕವಜನರು” ಎಂದ� ಅಕಷ್�ಾಥರ್�ಾ�
“ಪ�ಶುದಧ್ರು”, ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ ಪ�ಶುದಧ್�ಾ��ಾದ್�.
�ೕ�ಾನ 17:17-19 �ೂೕ��. ಸತಯ್�ೕದದ ಪರ್�ಾರ “�ೕವಜನರು” ��ಷಠ್�ಾದ
ಪ�ಶುದಧ್� ಅಥ�ಾ ಸಮಪರ್� ಅಥ�ಾ ಯಶ�ವ್ೕ ��ಾವ್�ಗಳಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ಾವ��ೕ
��ಷಠ್�ಗ�ಲಲ್ದ ��ಾವ್�ಗ�ಾ��ಾದ್�. ಅವರು ಪ�ಶುದಧ್�ಾ� �ೕ�ಸ�ೕಕು �ಾಕಂದ�
ಅವರು ಪ�ಶುದಧ್ ಜನ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಪ�ಶುದಧ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್��
�ೕ�ದವ�ಾ��ಾದ್�. “ಕೃ�” ಮತುತ್ “ಸ�ಾ�ಾನ” �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯ ಅತಯ್ಂತ
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ ಎರಡು ಪದಗ�ಾ��. �ೌಲನು �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ �ಾನು
ಬ��ರುವ ಪರ್��ಂದು ಪ�ರ್�ಯ �ೕ��ಯ�ಲ್ ಈ ಪದಗಳನುನ್ ಉಪ�ೕ���ಾದ್�.
ಕೃ� ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ ರ�ಸುತತ್� ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ ಸುರ�ತ�ಾ��ಸುತತ್� �ಾಗೂ
ಪ�ಶುದಧ್�, ಉಪಯುಕತ್� ಮತುತ್ �ೖ�ೕಕ�� ಅವಶಯ್�ಾ�ರುವವ�ಗಳನುನ್ ಒದ�ಸುತತ್�.
�ೕ�ಾನ 1:14 �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. ನ�ಮ್ಂದ �ೕವರ ಕೃ�� ಅಹರ್�ಾಗಲು ಎಂ�ಗೂ
ಆಗುವ�ಲಲ್. ಕೃ� ಎಂದ�, ಅದ�ನ್ಂ�ಗೂ ಸಂ�ಾ���ೂಳಳ್ಲು ಆಗ�ರುವವ�� ಅಂದ�
ಅದ�ಕ್ ಅಹರ್ರಲಲ್ದವ�� �ೕವರು �ೂೕ�ಸುವ ದ��ಾ��. ಇ�ಲ್ ಸ�ಾ�ಾನ ಎಂದ�
ಹೃದಯದ ��ಾರ್ಂ�, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೂಡುವ ಮನಸಸ್�ಾ�ಾನ (ಮ�ಾತ್ಯ 11:28-30;
�ೕ�ಾನ
14:27;
16:33).
ಇದು
�ೕವ�ೂಂ��
ಸ��ಾದ
ಸಂಬಂಧವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ರುವದರ ಫ��ಾಂಶ�ಾ��. ತಂ��ಾದ �ೕವರ �ಾ� ಕತರ್�ಾದ
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಕೃ� ಮತುತ್ ಸ�ಾ�ಾನದ ಮೂಲ ಎಂಬದನುನ್ ಮನವ�� �ಾ��ೂ�ಳ್�.
ಇದು ಸತಯ್�ಾ�� �ಾಕಂದ� ಆತನು �ೕವಸವ್�ಾವವನುನ್ ಹಂ��ೂಳುಳ್ವವ�ಾ��ಾದ್�.
���ಪ್ 2:6; ಲೂಕ 2:11ರ�ಲ್ �ೂಡ�ಾ�ರುವ ವಚನ�ಾಗಗಳನುನ್ �ೂೕ��. 8-9
1:8-9 �ೌಲನು ಸಹಜ�ಾ� ��ಾವ್�ಗಳ �ಷಯದ�ಲ್ �ೕವ�� ಕೃತಜಞ್� �ೕಳು�ತ್ದದ್ನು
– 1 �ೂ�ಂಥ 1:4; ���ಪ್ 1:3; �ೂ�ೂ 1:3; 1 �ಸ 2:13; 2 �� 1:3. ��ಾವ್�ಗಳು
ಎ�ಲ್ೕ ಇದದ್ರೂ ಆತನು ಅವ��ಾ� �ಾರ್�ಾ�ಕ�ಾ� ನಂ�ಗ�ತ್��ಂದ �ಾರ್ಥರ್�

�ಾಡು�ತ್ದದ್ನು – ಎ� 1:16; 3:16; ���ಪ್ 1:4,9; �ೂ�ೂ 1:3,9; 2:1; 1 �ಸ 1:2;
3:10; 5:23; 2 �� 1:3. ಆತನು ಎ�ಾಲ್ ಸ�ಗಳ ಬ�ಗ್ �ಂ�ಸು�ತ್ದದ್ನು (2 �ೂ�ಂಥ
11:28-29), ಮತುತ್ ಅವ�� �ಾರ್ಥರ್� �ಾಗೂ ಅದರ ಶ�ತ್ಯ �ಾರ್ಮುಖಯ್� ��ಾನ್�
�ೂ�ತ್ತುತ್ (ಲೂಕ 18:1; �ಾ�ೂೕಬ 5:16 �ೂೕ�� �ೂೕ��). 9
1:9 “�ಮಮ್ ಬ�� ಬರುವದ�ಕ್”– 15:23-24; ಅ�� 19:21. 10
1:10 “ನನನ್ ಆತಮ್ದ�ಲ್”– �ೕ�ಾನ 4:24�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೕವರನುನ್
�ೕವಲ ಶ�ೕರ ಅಥ�ಾ �ೕವಲ ಮನ�ಸ್ನ ಮೂಲಕ �ಾತರ್�ೕ �ೕ�ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವಂಥ
�ಾಯರ್��. 11
1:11 “�ಾರ�ಾ�ರ್ಕ ವರ”– 12:6-8; 1 �ೂ�ಂಥ 12:4-11. 12
1:12 ಆತನು ಪರ್�ದಧ್ ಅ��ಸತ್ಲ�ಾ�ದದ್ರೂ �ಾ�ಾರಣ ��ಾವ್�ಗ�ಂದ ಸ�ಾಯ
�ೂಂದುವ ಮತುತ್ �ೖಯರ್�ೂಳುಳ್ವ ಅವಶಯ್ಕ��ಲಲ್ ಎಂದು ಗವರ್ಪಡ�ಲಲ್. 13
1:13 “ಸಫಲ”– ಮ�ಾತ್ಯ 9:37-38; �ೕ�ಾನ 4:35-38. ಇತ� ಸಥ್ಳಗಳ�ಲ್
�ೌಲನ �ೕ�ಯು ಸಫಲ�ಾದದದ್ನುನ್ ��ಯಲು ಅ�� 13:43; 14:21-23; 16:40;
17:4,12,34; 18:8; 19:17-20 �ೂೕ��.
“ಇತರ ಜನಗಳು”– �ಹೂದಯ್ರಲಲ್ದ ಇತರ ಜನರು. 14
1:14 ಆತನು ತನನ್ನುನ್ ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ ಜನ�� �ಾಲ�ಾರ�ಂದು ಪ�ಗ���ೂಂಡನು –
ಅವ�� ಸು�ಾ�ರ್ �ೕಳುವ ಅವ�ಾಶ ಕ�ಪ್ಸ�ೕ�ಂಬದನುನ್ ಆತನು ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು.
ಅ�� 20:26-27 �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಯನುನ್ ಅವ��
ಒ�ಪ್�ದದ್ನು (ಅ�� 26:16-18; 1 �ೂ�ಂಥ 9:16-17), ಆತನು ತನನ್ ಎ�ಾಲ್ �ಷಯ್ರು
ಮತುತ್ ಇ�ೕ ಸ�ಗೂ �ೕ��ೕ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಯನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್� (ಮ�ಾತ್ಯ
28:18-20; �ಾಕರ್ 16:15).
“ಇತರ ಜನಗಳು”– ಅಕಷ್�ಾಥರ್�ಾ� “ಅ�ಾಗ�ೕಕರು”. �ರ್ೕಕರು ತಮಮ್ನುನ್ ಅತಯ್ಂತ
�ಾನವಂತರು ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್ �ೕಶಗಳ�ಲ್ �ಾ�ೕ �ಚುಚ್ ಸಂ�ಾಕ್ರವಂತ�ಂದು
ಅಂದು�ೂಂ�ದದ್ರು. �ರ್ೕಕ್ �ಾತ�ಾಡದ ಸಥ್�ೕಯ �ಾ�ಾನಯ್ ಜನರನುನ್ ಸೂ�ಸಲು
ಅವರು “ಅ�ಾಗ�ೕಕರು” ಎಂಬ ಪದವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸು�ತ್ದದ್� �ೂರತು �ಾ�ೕ
ಸುಮಮ್�ೕ ಅ�ಾಗ�ೕಕರು ಎಂದು �ೕಳು�ತ್ರ�ಲಲ್. ಆದದ್�ಂದ ಇ�ಲ್ “ಇತರ ಜನಗಳು”
ಎಂಬ ಪದ �ರ್ೕಕ್ನ ಸ��ಾದ ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂಡುತತ್�. 15
1:15 ಎ�ಾಲ್ ಜನರ �ಷಯದ�ಲ್ ತನನ್ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಯನುನ್ ಅ�ತು�ೂಂಡದುದ್
�ಾತರ್ವಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಅದನುನ್ �ರ�ೕ�ಸಲು ಸಹ ಆತನು ಆಸ�ತ್�ಂದ ಮುಂ�ಾದನು.
ಶರ್�ಗಳು, ಕಷಟ್ಗಳು, �ಾರ್ಣ ��ಯುವ �ದ�� ಆತನನುನ್ ಅಲು�ಾ�ಸಲು ಆಗ�ಲಲ್

(ಅ�� 20:24; 21:13). 16
1:16 ಸು�ಾ�ರ್ �ಾರ�ೕ�ಂಬ ಆತನ ಆಸ�ತ್� ಇ�ಲ್ �ಾರಣವನುನ್ �ೂಡ�ಾ��.
ಸು�ಾ�ರ್ಯು ದುಬರ್ಲ�ಾದದುದ್ ಮತುತ್ ಪರ್�ೕಜನ�ಲಲ್ದುದ್ ಎಂಬ�ಾ� �ೕ�ಸು�ಾತ್
ಅದರ �ಷಯದ�ಲ್ ಅವನು �ಾ��ೂಳುಳ್ವವ�ಾ�ರ�ಲಲ್. ಸು�ಾ�ರ್ ರಕಷ್� �ೂಂದುವ
ಏ�ೖಕ �ಾಗರ್, �ಾನವರನುನ್ ಕಷ್��, ಬದ�ಾ�� ಕ�ಯ�ಲ್ ಪರ�ೂೕಕ�ಕ್ ನ�ಸುವ
�ೕವರ ಶ�ತ್ ಎಂಬದನುನ್ ಆತನು ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. �ೌಲನು ಅ�ೕಕ ಪ�ರ್�ಗಳನುನ್
ಬ���ಾದ್� ಆದ� ಇದರ�ಲ್ ರಕಷ್� ಎಂದ� ಏನು ಎಂಬದನುನ್ ಯುಕತ್�ಾ�
�ೂೕ���ಾದ್�. ಇದರ�ಲ್ �ೕ�ವಂತ�ಂಬ �ಣರ್ಯ (3:24), �ೕವ�ೂಂ�� ಸ�ಾ�ಾನ
(5:1), �ೂಸ�ಾದ ಪ�ತರ್ �ೕವನ (ಅ�ಾಯ್ಯಗಳು 6-8) ಮತುತ್ ಪರ್�ಾವಗಳು
(ಕರ್�ೕಣ�ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನಂ�ಾಗುವದು – 8:29-30) ಒಳ�ೂಂ��. ಇ�ಲಲ್ವ�ಗಳನುನ್
�ಾ�ಸುವ ಶ�ತ್�ರುವದು ಸು�ಾ�ರ್� �ಾತರ್�ೕ ಆ�� (ಅ�� 4:12 ಸಹ �ೂೕ��).
(ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಮತುತ್ ಉ�ದ ಅ��ಸತ್ಲರ �ಾ�) ರಕಷ್�ಯು ನಂ���ಂದ
�ೂ�ಯುತತ್� ಎಂದು ಇ�ಲ್ �ೌಲನೂ �ೕ��ಾದ್� – 3:22,25,28; 4:5; 5:1;
10:9-10; ಗ�ಾ 2:16; ಎ� 2:8-9; �ೕ�ಾನ 1:12; 3:16,36.
“�ದಲು �ಹೂದಯ್��”– ಮ�ಾತ್ಯ 10:5-6; 15:24; ಲೂಕ 24:47; ಅ�� 1:8;
3:26; 13:46. 17
1:17 “�ೕ�”– ಈ ಪದವ� �ೂೕ�ಾ ಪ�ರ್�ಯ ಮುಖಯ್ ಪದ�ಾ�ದುದ್, 39 ಸಲ
ಉಪ�ೕ�ಸಲಪ್�ಟ್�. ಜನರು ತನನ್ ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್ �ೕ� �ೕ�ವಂತ�ಾಗುವರು, ಆತನು
ಅವರನುನ್ �ೕ�ವಂತ�ಂದು �ೕ� ಪ�ಗ�ಸುವನು, ತ�ೂನ್ಂ�� �ೕ� ಸ�ಪ���ೂಳುಳ್ವನು
ಎಂಬದನುನ್ ಸು�ಾ�ರ್ಯು ಪರ್ಕಟಪ�ಸುತತ್� ಎಂದು ಇ�ಲ್ �ೌಲನು ��ಸು�ತ್�ಾದ್�. ಇದು
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ನಂ��ಯ �ಾಯರ್�ಾ��. 3:28; 4:3-5 �ೂೕ��. �ೌಲನು ರಕಷ್�ಯು
ನಂ���ಂದ �ೂ�ಯುತತ್� ಎಂದು �ೕಳು�ಾಗ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡು��ಯನುನ್
�ರಸಕ್�ಸು�ತ್ಲಲ್. ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡು��ಯು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ �ಜ�ಾದ ನಂ��ಯ
�ಾಗ�ಾ�� (2:4-5; ಮ�ಾತ್ಯ 3:2; �ಾಕರ್ 1:15; ಲೂಕ 13:3-5; ಅ�� 17:30
�ೂೕ��). ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ�ಲಲ್� �ಜ�ಾದ ನಂ�� ಅ�ಾಧಯ್�ಾ��. ಆದದ್�ಂದ�ೕ �ೕವರ
ಒ�ಳ್ೕತನವ� �ಾನವರನುನ್ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ�ಕ್ ನ�ಸುತತ್� (2:4) ಮತುತ್ ನಂ���
ನ�ಸುತತ್�. ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪವ� ನಂ���ಂತ �ದಲು ಉಂ�ಾಗುತತ್� ಆದರೂ ಅದು
ನಂ���ಂ�� ಆಳ�ಾ� ���ಾ�ರುವದ�ಂದ ಅದನುನ್ ನಂ��ಯ �ದಲ ಹಂತ
ಎಂದು ಕ�ಯಬಹುದು. ಅದು “��ೕಯತವ್�ಂಬ ನಂ��ಯ” �ಾಗ�ಾ�� (1:5).
ನಂ��ಯು ಒಂದು�ೕ� �ದಲ ಹಂತವ�ನ್ೕ ಒಳ�ೂಂ�ಲಲ್�ಾದ� ಅದು ತನನ್ �ಸ��

ತಕಕ್ �ಾ�ರುವ�ಂದು ಊ���ೂಳಳ್ಲು ನ�ಮ್ಂದ ಆಗುತತ್��ೕ?
“ಪರ್ಕ�ಸುವಂಥ�ಾ��”– �ೕವರ ಪರ್ಕಟ��ಲಲ್� �ೂೕದ� ಈ �ೕ�ಯ ಬ�ಗ್
��ದು�ೂಳಳ್ಲು �ಾನವ�ಂದ ಆಗುವ�ಲಲ್.
“�ಾ�ೂ�ೕ�ತ್ಯ ಪರ್�ಾರ”– �ೕ�ವಂ�� ಮತುತ್ ನಂ��ಯ ಬ�ಗ್ �ಾನು �ಾಡು�ತ್ರುವ
�ೂೕಧ� ಹ�ಯ ಒಡಂಬ���ಂ�� �ಾಮರಸಯ್ವ�ಳಳ್�ಾದ್�� ಎಂಬದನುನ್ �ೌಲನು
ಇ�ಲ್ �ೂೕ�ಸು�ತ್�ಾದ್�. ಆತನು ಹಬಕೂಕ್ಕ 2:4 ಸೂ�ಸು�ತ್�ಾದ್�. ಆ �ಾಕಯ್ವನುನ್
�ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಮೂರು ಸಲ ಬ�ಯ�ಾ�� – ಇ�ಲ್, ಗ�ಾ 3:11 ಮತುತ್ ಇ�ರ್
10:38. 18
1:18 “�ೂೕಪ”– ಇ�ಲ್ �ೕವರ ಮ�ೂತ್ಂದು ಪರ್ಕಟ�ಯನುನ್ �ೂೕಡಬಹುದು. ಸಂ�ಾಯ್
25:3; ಧ�ೕರ್ 4:25; �ೕತರ್� 90:7-11; ಮ�ಾತ್ಯ 3:7; �ೕ�ಾನ 3:36; ಎ�
5:6ರ�ಲ್ �ೕವರ �ೂೕಪದ ಬ�ಗ್ �ೂಡ�ಾ�ರುವ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.
“ಪರ�ೂೕಕ�ಂದ �ೂೕ�ಬರುತತ್�”– ಈ �ೂೕಧ� �ಾನವರ ಸಂ�ೂೕಧ�ಯಲಲ್. ಇದು
�ೕವರು ತನನ್ �ರ್ೕ�ಯ ��ತತ್ �ೂಡುವ ಪರ್��ರ್��ಾ�� (5:8). �ಜ�ಾ�
�ೕಳುವ�ಾದ�, �ೕವ�� �ೂೕಪ ಬರಲು �ಾರಣ ಆತನ �ರ್ೕ��ಾ��. ಆತನು
�ಾನವರನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್� ಆದದ್�ಂದ �ಾನವರನುನ್ �ಾಳು�ಾಡುವ
ದುಷಟ್ತನದ �ೕ� �ೂೕ���ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಆತನು �ೕ�ವಂ��ಯನುನ್ �ರ್ೕ�ಸು�ಾತ್�
ಆದದ್�ಂದ�ೕ �ೕ�ವಂ��ಯನುನ್ ��ೂೕ�ಸುವವರ �ೕ� �ೂೕ���ೂಳುಳ್�ಾತ್�.
“ಅಣ�ಸುವದು”–
ಅಥ�ಾ
“���ಟುಟ್�ೂಳುಳ್ವದು”,
“�ಗರ್�ಸುವದು”,
“ಅ�ಡ್ಪ�ಸುವದು” - �ಾಪದ�ಲ್ರುವ ಜನರು ಈ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡು�ಾತ್�
�ಾಕಂದ� ಅವ�� �ೕವರ ಸತಯ್ �ೕಡ. ಅವರು ತಮಮ್ನುನ್ �ೕವರು �ಾಗೂ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪದ
ಕ�� ನ�ಸುವ �ೕವರ �ಾಗೂ ತಮಮ್ ಕು��ಾದ �ಜ�ಾದ ದೃ�ಟ್�ೂೕನವನುನ್
ಅಣ�ಸು�ಾತ್�. ಅವರು ತಮ� ಮತುತ್ �ೕವರ �ಾಗೂ ಆತನ ಸತಯ್ದ ಬ�ಗ್ ತಮ�ರುವ
ಸುಳುಳ್ ದೃ�ಟ್�ೂನಗ�� ಆದಯ್� �ೂಡು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ಳ�� ಬದ�ಾ� ಕತತ್�ಯನುನ್
�ರ್ೕ�ಸು�ಾತ್�. ಇದು ಅವರ �ೂಡಡ್ �ಾಪ ಮತುತ್ �ೂಡಡ್ ಅ�ಾಯ�ಾ�� (�ೕ�ಾನ
3:18-21; 2 �ಸ 2:10-12 �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಈ �ಾಕಯ್�ಂದ 3:20ರ ತನಕ �ೌಲನು
ಒಂದು �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ಷಯ�ಕ್ ಆದಯ್� �ೕ��ಾದ್� – ಜನರ �ಾವರ್ಜ�ಕ �ಾಪಮಯ
ಸವ್�ಾವ ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯ ಮಹ�ಾದ ಅವಶಯ್ಕ�. ಎಲಲ್ರೂ
�ಾ�ಗ�ಾ��ಾದ್�, ತಮ� �ಾಪದ ಅ�ವನುನ್ ಹು�ಟ್ಸುವ ಸತಯ್ವನುನ್ ಎಲಲ್ರೂ
ಅಣ���ಾದ್�, ಎಲಲ್ರೂ �ೕವರ �ೂೕಪ�ಕ್ ಅಹರ್�ಾ��ಾದ್� – 3:9,19,23. ಎ� 2:3
�ೂೕ���. 19-20

1:19-20 ಜನರು ಒ�ಾಟ್� ಅ�ಾಯಕತನ�ಂದ �ಾಪ �ಾಡುವ�ಲಲ್. �ೕವರು
ಅದುಭ್ತ�ಾದ �ೕ�ಯನುನ್ ಉಂಟು�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ಸೃ�ಟ್ಯು ಪರ್ಕ�ಸುತತ್�.
�ೕತರ್� 19:1-4; ��ಾಯ 40:21-26; ಅ�� 14:15-17 �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಆದ�
ಜನರು ಈ ಸತಯ್�ಕ್ ತಮಮ್ ಕಣುಣ್ಗಳನುನ್ ಮು�ಚ್�ೂಳುಳ್�ಾತ್� (ಮತುತ್ �ರಸಕ್�ಸು�ಾತ್� –
�ೕತರ್� 14:1), �ಾಗೂ ಮನಃಪ�ವರ್ಕ�ಾ� �ಾಪ �ಾಡು�ಾತ್�. ಈ �ಷಯ�ಂದ�ೕ
ಅವ�� �ಾರಣ �ೕಳಲು �ಾವ��ೕ ಅವ�ಾಶ�ಲಲ್. ಒಂದು�ೕ� �ೕವರು �ೕ� �ಾವ��ೕ
ಪರ್ಕಟ� �ೂಡ�ದದ್ರೂ, ಸತಯ್�ೕದ�ೕ ಇಲಲ್� �ೂೕ�ದದ್ರೂ, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾರ�ೕ
�ೂೕ�ದದ್ರೂ, ಜನರು ತಮಮ್ �ಾಪಗ�� �ಾರಣ �ೂಡಲು �ಾವ��ೕ ಆಸಪ್ದ�ಲಲ್.
ಸೃ�ಟ್ಯ ಮೂಲಕ �ೕವರು ಮತುತ್ ಆತನ ಶ�ತ್ಯನುನ್ “ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�
�ೂೕಡಬಹು�ಾ��”, ಜನರು ಸೃ�ಟ್ಕತರ್��ಾ� ತವ�ಸ�ೕಕು, ಆತನನುನ್ ಆ�ಾ�ಸ�ೕಕು
�ಾಗೂ ಆತನನುನ್ �ೕ�ಸ�ೕಕು (ಅ�� 17:26-27). ಆದ� ಅವರು ಇದನುನ್
�ಾಡುವ�ಲಲ್ �ಾಕಂದ� ಅವ�ಂದ ಆಗುವ�ಲಲ್. ಅವರು ತಮಮ್ �ಾಪಗಳನುನ್
�ರ್ೕ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳ �ಂ� �ೂೕಗು�ಾತ್�. ಅವರು ತಮಮ್ ಸವ್ಂತ �ಾಗರ್ಗಳನುನ್
�ರ್ೕ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ ಉನನ್ತ�ಾದ, ಉತತ್ಮ�ಾದ, ಪ�ಶುದಧ್�ಾದ
�ಾಗರ್ಗ�� ನ�ಸುವ �ೕವರನುನ್ �ಲರ್�ಸು�ಾತ್�. 21-23
1:21-23 �ೌಲನು ಇ�ಲ್ �ಾನವ ಕುಲದ ಚ��ರ್ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್
�ಗರ್�ಾ�ಾಧ�ಯು �ೕ� �ಾರ್ರಂಭ�ಾ�ತು ಎಂದು ��ಸು�ತ್�ಾದ್�. ಆ�ಯ�ಲ್ ಜನ��
ಒಬಬ್�ೕ �ಜ �ೕವರ ಪ�ಚಯ �ಾತರ್�ೕ ಇತುತ್, ಆತನು ಇ�ೕ �ಶವ್ದ
ಸೃ�ಟ್ಕತರ್�ಾ��ಾದ್�. ಆದ� ಅವರು ಈ ಮಹ�ಾದ �ೌ�ಾಗಯ್ದ �ಷಯದ�ಲ್
ಸಂ�ೂೕ�ಸ�ಲಲ್ (ವ. 28). ತಮಮ್ ಸೃ�ಟ್ಯ ಮುಖಯ್ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾದ �ೕವ�� ಘನ �ಾನ
ಮ��ಯನುನ್ಂಟು �ಾಡುವ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ರ�ೕ�ಸ�ಲಲ್ (��ಾಯ 43:7; 1
�ೂ�ಂಥ 10:31; ಪರ್ಕ 4:11). ಕೃತಜಞ್�ಯ �ಷಯದ�ಲ್ �ಾಜಕ 7:12-13; �ೕತರ್�
7:17; 50:14-15; 56:12; 1 �ಸ 5:18. �ೕವರ ಬ�ಗ್ ತಮ�ರುವ �ಳುವ��ಯ
�ಷಯದ�ಲ್ ಕೃತಜಞ್�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರುವ ಬದಲು, ಅವರು ��ಾರ �ಾಡಲು ಮತುತ್
ತತವ್ಗಳು �ಾಗೂ �ಾ�ರ್ಕ ಪದದ್�ಗಳ ಸಂ�ೂೕಧ� �ಾಡಲು �ಾರ್ರಂ��ದರು. ಇವ�ಗಳು
ಹೃದಯದ ಅಂಧ�ಾರ (ಎ� 4:18), ಅಹಂ�ಾರ ಮತುತ್ �ಗರ್�ಾ�ಾಧ�� ನ��ದವ�. 23
ಮತುತ್ 25�ೕ ವಚನವ� �ಗರ್�ಾ�ಾಧ� ಎಂದ� ಏನು ಎಂಬದನುನ್ ನಮ� �ೂೕ�ಸುತತ್�.
�ಾ��ೕ ��ೕ 20:4-6; �ೕತರ್� 115:2-8; ��ಾಯ 40:18-26; 44:12-20
�ೂೕ��. (�ೕವ�ಾದು�ೂಂಡ ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜ�ಾಂಗ – ಎ�ಾಲ್ ಜ�ಾಂಗಗಳ�ಲ್ �ೕವರ
ಪರ್ಕಟ�ಯನುನ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ಪ�ದು�ೂಂಡ ಜ�ಾಂಗ - �ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ ಪರ್��ಂದು

ಜ�ಾಂಗದ �ಾ� ಈ �ಷಯದ�ಲ್ �ೂೕಷ�ೂಕ್ಳ�ಾ�ತು – �� 2:11-12 �ೂೕ��).
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1:22 �ೕವರ ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್ �ಾನವನ �ಾನ ಮತುತ್ ಬ��ಾ�� ಮತುತ್
ವಯ್ಥರ್�ಾದ�ಾದ್��. 1 �ೂ�ಂಥ 1:18-25; 2:7-8 �ೂೕ��. ತಮಮ್ನುನ್ ರಕಷ್��
ನ�ಸುತತ್� ಎಂದು �ಲವರು ಅಂದು�ೂಂ�ರುವ �ಾನವ� �ಶವ್ದ ಸೃ�ಟ್ಕತರ್ನ
ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಮೂಖರ್ತನ�ಾ��. 23
1:23 �� 2:11-13; �ೂೕ�ೕಯ 4:7-8 �ೂೕ�� �ೂೕ��. 24
1:24 ವಚನ 26,28. �ೕವರು �ಾನವರ �ಾಪ�ಕ್ ಅವ�� �ೕ�ದ ��ಗಳ�ಲ್ ಒಂದು
ಅವರನುನ್ ��ಚ್ನ �ಾಪ�ಕ್ ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್ �ಾಪಗ�� ಎದು�ಾಗುವ �ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್�
ಒ�ಪ್�ದನು. �ಾನವರು �ಾಡುವ �ಾಪಗ��ೕ ಅವರನುನ್ ಒ�ಪ್��ಡುವದು ಅತಯ್ಂತ
�ೂೕರ�ಾದ ���ಾ�� ಮತುತ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೕ�ಯುಳಳ್�ಾದ್��. ಧ�ೕರ್
32:19-22; �ಾಯ್ಯ 2:10-15 �ೂೕ�� �ೂೕ��. 25
1:25 �ಜ�ಾದ �ೕವರ �ಳುವ�� ಅವರ �ಾಪ�ಕ್ ಅಡಚ��ಾ�ತುತ್. ಆದದ್�ಂದ ಅವರು
ಅದನುನ್ �ರಸಕ್��ದರು ಮತುತ್ ಸು�ಳ್ನ ಆ�ೂೕಚ�ಗಳು �ಾಗೂ ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧ�ಗಳನುನ್
ತಮಮ್ �ಾಗರ್ದಶರ್ಕವ�ಾನ್� �ಾ��ೂಂಡರು. ಆ ಸುಳುಳ್ಗಳ�ಲ್ �ೂೕರ�ಾದ ಸುಳುಳ್
ಏ�ಂದ� �ೕವರು �ಾನು ಸೃ�ಟ್�ರುವ ಸೃ�ಟ್ಯಂ��ೕ ಇ�ಾದ್� ಅಥ�ಾ �ಾನವರು
�ಾಡುವ �ಗರ್ಹಗಳಂ��ಾದ್� ಮತುತ್ �ೕವರ ಸೃ�ಟ್ಯನುನ್ ಆ�ಾ�ಸ�ೕ�ಂಬ ಸುಳುಳ್
(ಸೂಯರ್, ಚಂದರ್, ನಕಷ್ತರ್ಗಳು, �ಾರ್�ಗಳು, ಇ�ಾಯ್�), ಅಥ�ಾ �ೕವರನುನ್ ಆ�ಾ�ಸುವ
�ೕ�ಯ�ಲ್�ೕ �ಗರ್ಹಗಳನುನ್ ಅಥ�ಾ “�ೕವರುಗಳನುನ್” ಆ�ಾ�ಸುವ�ಾ��. �ಜ�ಾದ
�ೕವರು ಅಂಥ ಆ�ಾಧ�ಯನುನ್ ಎಂ�ಗೂ ಅಂ�ೕಕ�ಸುವ�ಲಲ್ – ��ೕ 20:3-6; 1
ಅರಸು 18:21; 2 ಅರಸು 17:14-18; �ೕತರ್� 78:56-59; �ಾ�ೂೕ 1:29-31; ��
2:11-13; ಮ�ಾತ್ಯ 4:10; ಪರ್ಕ 9:20-21; 21:8. 26-27
1:26-27 ಸ�ಂಗ �ಾಮವ� �ಾಪ�ಾ�ದುದ್ �ೕವರು ತನನ್ �ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ ಬಹಳ�ಾ�
ಖಂ���ಾದ್�. ಆ� 19:4-5; �ಾಜಕ 18:22; 20:13; 1 �ೂ�ಂಥ 6:9; 1 �� 1:10;
ಯೂದ 7 �ೂೕ��. �ೂೕ�ಾ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ �ೌಲನು �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� ಸ�ಂಗ �ಾಮ�ಕ್
�ಾರಣ ಜನರು �ೕವರನುನ್ �ರಸಕ್��ದದ್�ಂದ ಆತನು ಅವರನುನ್ ಅವರ ಅ��ೕಯ
ಹೃದಯದ ತುಚಛ್ ನಡ�� ಒ�ಪ್ಸುವ ಮೂಲಕ ����ದ್ೕ ಆ��. ಇ�ತ್ೕ��ನ
�ನಗಳ�ಲ್ಯೂ, �ೂೕಕದ �ಲವ� �ಾಗಗಳ�ಲ್, ಇಂಥ �ಾಪಮಯ ಸವ್�ಾವವನುನ್
�ೕವನದ ಅ��ಾಜಯ್ ಅಂಗ�ಾ� ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್�ಾ�� ಮತುತ್ ಪ�ರುಷರು ಪ�ರುಷರ
ಸಂಗಡ, ��ೕಯರು ��ೕಯರ ಸಂಗಡ �ಾವರ್ಜ�ಕ�ಾ� �ೖಂ�ಕ ಸಂಬಂಧವ�ಳಳ್ವ�ಾ�

�ೕ�ಸು�ತ್�ಾದ್�. ಆದ� �ಾನವನ ದೃ�ಟ್�ೂೕನ ಮತುತ್ �ೕವರ ದೃ�ಟ್�ೂೕನ ಅತಯ್ಂತ
��ನನ್�ಾದವ�ಗ�ಾ��. ಮನುಷಯ್ ಮತುತ್ �ಾರ್�ಗಳ ನಡು�ನ ಅ�ೖಸ�ರ್ಕ �ೖಂ�ಕ�
�ಾಗೂ ಸ�ಂಗ �ಾಮವನುನ್ �ೕವರು ಸಮಮ್�ಸುವ�ಲಲ್ ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್ �ಾಪಗಳಂ�
ಇದನೂನ್ ಆತನು ��ಸು�ಾತ್� (ಪರ್ಕ 21:8) – ಆದ� �ಾ�ಯು ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಟುಟ್,
ನಂ���ಂದ ಆತನ ಕ�� �ರು��ೂಂಡು, ಹ�ಯ �ಾಪ ಸವ್�ಾವವನುನ್ ತಯ್��ದ�
ಕಷ್�ಾಪ� �ೂಂದು�ಾತ್�. ಈ ಅ�ಾಯ್ಸಗಳು ಎ�ಾಲ್ �ಾಪಗಳ�ಲ್ ಅತಯ್ಂತ
�ೂೕರ�ಾದವ�ಗ�ಂದು �ೕಳು�ತ್ಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ಾನವರು ತಮಮ್ ಸಹಜ �ಥ್��ಂದ
ಎಂ�ಾ �ೕಳು ಮಟಟ್�ಕ್ ಇ���ಾದ್� ಎಂದು �ೕಳು�ತ್�ಾದ್�. ಇವ�ಗಳು �ೕವರು
�ವ್ೕ�ಸುವ �ೂೕರ�ಾದ �ಾಪಗಳ ಪರ್���ಗ�ಾ�� (29-32ರ�ಲ್ ಮತುತ್ ಸತಯ್�ೕದದ
ಇತ� �ಾಗಗಳ�ಲ್ �ೂಡ�ಾ�ರುವ �ಾಪಗಳು). 28
1:28 ಭಯಂಕರ�ಾದ (ಆದರೂ ಸತಯ್�ಾದ) �ಾತುಗಳನುನ್ ಎಚಚ್���ಂದ ಗಮ���.
�ೕವರು ತನನ್ ಜನ�� �ೕ�ದ �ರ್ೕಷಠ್�ಾದ ��ೕಪ �ಳುವ���ಾ��, ಅದು ಇ�ೕ
�ೂೕಕ�ಕ್ಂತ ಘನವದ�ಾದ್�� (�ೕತರ್� 19:10; 119:72; �ಾ�ೂೕ 2:1-5; ��
9:23-24 �ೂೕ�� �ೂೕ��). �ಾನವರು ಈ ��ೕಪವನುನ್ ಪರ್�ೕಜನ�ಲಲ್�ದ್ಂದು
ಪ�ಗ���ಾದ್�. ಅವರು ಅದ�ಕ್ ತಕಕ್ ��ಯನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�. ಅವರು ಇಷಟ್ಪಟಟ್
ಮತುತ್ ಆದು�ೂಂಡ ಅ�ಷಟ್�ಾವ�ಕ್ೕ �ೕವರು ಅವರನುನ್ ಒ�ಪ್�ದನು. 29-32
1:29-32 ಈಗ �ೌಲನು �ಾನವನ ಸದಯ್ದ �ಥ್�ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�. ಜನರ
�ಾಪಗಳ ಬ�ಗ್ �ೂಡ�ಾ�ರುವ ಈ �ವರ�ಯನುನ್ �ಾರೂ ಅ�ಾವಶಯ್ಕ�ಾ�
�ಸತ್�ಸ�ಾ�� ಎಂದು �ೕ�ಸ�ಾರದು. ಇ�ಲ್ �ೕಳ�ಾ�ರುವ ಪರ್��ಂದು �ಾಪದ
�ಷಯದ�ಲ್ಯೂ ಪರ್��ಬಬ್ ವಯ್�ತ್ ಅಪ�ಾ�ಯಲಲ್ ಆದ� �ಾಪದ �ೕಜಗಳು
ನ�ಮ್ಲಲ್ರ�ಲ್� ಮತುತ್ ಹುದು�ಾ� ಈ �ಾಕಯ್ಗಳು �ೕಳುವಂ��ೕ ಜನರು
�ೕ�ಸು�ತ್�ಾದ್�. 3:9-19; ಆ� 8:21; �ೕತರ್� 51:5; �� 17:9; ಮ�ಾತ್ಯ 7:11;
15:19-20; ಎ� 2:1-3; 4:17-19 �ೂೕ��. 30
�ವ್ೕ�ಸುವವರು”– ಇದು �ಾವ �ಧದ�ಲ್ಯೂ
1:30
“�ೕವರನುನ್
ಅ�ಶ�ೕ�ತ್ಯಲಲ್. 8:7; �ೕ�ಾನ 7:7; 15:18,24 �ೂೕ��. 32
1:32 ಇದು ಜನರ ಅ�ಷಟ್�ಾವ�ಕ್ �ೂಡಡ್ ಉ�ಾಹರ��ಾ��. ಅವರ�ಲ್ ಒ�ಳ್ೕದರ
ಮತುತ್ �ಟಟ್ದರ �ಳುವ�� �ೂಂಚ ಮ�ಟ್� ಇದದ್ರೂ, �ೕವರು �ಾಪ�ಕ್
�ಾಯ್ಯಬದಧ್�ಾ��ೕ ಮರಣವನುನ್ ���ಾ� �ೕ���ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ���ದದ್ರೂ
(5:12; ಆ� 2:17; ��ೕ 21:36; ಇ�ರ್ 2:15), �ಾಪ �ಾಡುವದನುನ್ ��ಲ್ಸು�ತ್ಲಲ್.
ಅವರು �ಾ�ೕ �ಾಪ �ಾಗರ್ಗ�� ಒಳ�ಾಗುವದು �ಾತರ್ವಲಲ್ ಇತರರ

ಅ�ಷಟ್�ಾವಗಳ�ಲ್ಯೂ ಸಂ�ೂೕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಇವ�ಗಳನುನ್ �ಾಡುವವ��ಂತ
�ಾವ� ನಮಮ್ ಸವ್�ಾವದ�ಲ್ ಉತತ್ಮ�ಾ��ದ್ೕ��ೕ? ಇಲಲ್. 3:9; ಎ� 2:3 �ೂೕ��.
ಇಂಥ ಜನ�� ಸು�ಾ�ರ್�ಂದ ಪರ್�ೕಜನ���ೕ? �ೌದು, ಅದುಭ್ತ�ಾದ �ಾಯರ್ಗಳು
ನ�ಯುತತ್�. ವ.16 �ೂೕ��.
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2:1 ಇತರರ�ಲ್ �ೂೕಷ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ�ಲ್ ಒ�ಳ್ೕದರ ಮತುತ್ �ಟಟ್ದರ
�ಳುವ���� ಎಂದು �ೂೕ���. ಇದನುನ್ �ಾರು �ಾ�ೕ �ಾಡುವ�ಲಲ್ �ೕ�? ಆದ�
ಒಂದು�ೕ� ಇತರರ�ಲ್ �ಾವ��ಾದರು �ೂೕಷ�ರುವ�ಾದ� ನಮಮ್�ಲ್ಯೂ
�ೂೕಷ�ರುತತ್� ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ �ೕ� �ಾಡುವ �ಾವ� ನಮಮ್�ನ್ೕ �ೕ�ೕ
�ಾ��ೂಳುಳ್ವವ�ಾ��ದ್ೕ�. 2
2:2 ಇ�ಲ್ಂದ 16�ೕ ವಚನದ ತನಕ �ೌಲನು �ೕವರ �ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್ನ ಏಳು ತತವ್ಗಳನುನ್
ನಮ� ����ಾದ್� – ಅದು ಜನ�ೕ�ಾ�ೂೕ�ಸು�ಾತ್� ಎಂಬದರ �ೕ�
ಆ�ಾರ�ಾ�ರುವ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ಾಯರ್ಗಳ �ಜ �ಥ್�ಯ �ೕ� ಆ�ಾರ�ಾ�ರುತತ್�
(ವ.2). ಅದು �ೕ�ಯ �ಾಯ್ಯ�ೕ�ಾರ್�ರುತತ್� - ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾದ �ೕ�ಯ ತತವ್ಗಳ �ೕ�
ಆ�ಾರ�ಾ�ರುತತ್� (ವ. 5). ಅದು �ಜ�ಾ�ಯೂ �ಾನವರು ಏನು �ಾ��ಾದ್�
ಎಂಬದರ �ೕ� ಆ�ಾರ�ಾ�ರುತತ್� (ವ. 6). ಅದರ�ಲ್ �ಾವ��ೕ ಪಕಷ್�ಾತ ಇರುವ�ಲಲ್
– ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯು �ಹೂದಯ್�ಾ��ಾದ್��ೕ ಅಥ�ಾ ಅನಯ್�ಾ��ಾದ್��ೕ,
ಕ�ಾಪ್��ಾದ್��ೕ ಅಥ�ಾ �ಳು�ಾ��ಾದ್��ೕ, ಐಶವ್ಯರ್ವಂತ�ೕ ಅಥ�ಾ ಬಡವ�ೕ
ಎಂಬದರ �ೕ� ಆ�ಾರ�ಾ�ರುವ�ಲಲ್ (ವ. 11). ಅದು �ೌಲನು ���ದ ಸು�ಾ�ರ್ಯ�ಲ್
ಪರ್ಕ��ರುವ ಪರ್�ಾರ�ೕ ಇರುತತ್� (ವ. 16). ಅದು �ಾನವರ ರಹಸಯ್ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
�ೖ�� ತರುತತ್� (ವ. 16). ಅದು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲಕ ನ�ಯುತತ್� (ವ. 16). 3
2:3 ಇತರರ �ಷಯದ�ಲ್ �ೕಪ�ರ್ �ಾಡು�ಾಗ, �ಾವ� �ಾರ �ಷಯದ�ಲ್ �ೕಪ�ರ್
�ಾಡು�ತ್�ದ್ೕ��ೕ ಅವ��ಂತ ಉತತ್ಮ�ಂದು �ೕ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅವರ
�ಷಯದ�ಲ್ �ೕಪ�ರ್ �ಾಡಲು �ಾವ� ಅಹರ್�ಂದು �ೕ�ಸು�ಾತ್�. ಈ ಆ�ೂೕಚ�ಯು
ತಪ�ಪ್ ಮತುತ್ ಅ�ಾಯ�ಾ��ಾ��. �ೂೕಕದ �ೕ�ಯುಳಳ್ �ಾಯ್�ಾ�ಪ�ಯ ಎದುರು
ಎಲಲ್ರೂ �ಲಲ್�ೕಕು – ಅ�� 17:31; 2 �ೂ�ಂಥ 5:10; ಪರ್ಕ 20:11-12. 4
2:4 �ೕವರ ದ�ಯ �ಷಯದ�ಲ್ �ಾನವರು ತಮಮ್ ಸ�ಾ�ಾನವನುನ್ �ೂೕ�ಸುವದು
�ೕ�? ಅ��ೕಯ� ಮತುತ್ �ಾಪದ�ಲ್ ಮುಂದುವ�ಯು�ಾತ್, ಆತನ ಸು�ಾ�ರ್ ಮತುತ್
ಆತನ ಕು�ಾರನನುನ್ �ರಸಕ್�ಸುವ ಮೂಲಕ�ೕ? ಮ�ಾತ್ಯ 22:1-6; ಲೂಕ 14:16-24;

ಇ�ರ್ 2:3 �ೂೕ�� �ೂೕ��. ��ೕ 34:6-7ರ�ಲ್ �ೕವರ ಸವ್�ಾವದ �ೂೕಟ್
�ೂೕ��.
“ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ”– ಮ�ಾತ್ಯ 3:2,8; ಲೂಕ 13:1-5. 5
2:5 “�ೂೕಪ”– 1:18. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವ ಜನರು ಏನು
�ಾಡು�ತ್�ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ��. ಅವರು �ಾಡುವ ಪರ್��ಂದು �ಾಪ ಅವ��
�ರುದಧ್�ಾ� �ೕವರ �ೂೕಪವನುನ್ ಕೂ�ಸು�ತ್�. �ೕವರು �ೕ��ರುವ �ನದ�ಲ್ ಆ
�ೂೕಪವನುನ್ ಸು�ಸ�ಾಗುತತ್�. 6
- 2:6 �ೕತರ್� 62:12; �ಾ�ೂೕ 24:12; ಗ�ಾ 6:7-8; ಪರ್ಕ 22:12. 7
2:7 ರಕಷ್� �ರ್�ಗಳ ಮೂಲಕ �ೂ�ಯುತತ್��ಂದು �ೌಲನು ಕ�ಸು�ತ್ಲಲ್. ಆ ಈ
�ೕ��ಾ� ಕ�ಸುವದೂ ಇಲಲ್. 3:28; 4:5; ಗ�ಾ 2:16; ಎ� 2:8-9; �ೕತ 3:5 �ೂೕ��.
ಇ�ಲ್ ಆತನು ರಕಷ್�ಯ �ಾಗರ್ವನುನ್ ಸೂ�ಸು�ತ್ಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ೕವರ �ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್ನ
ತತವ್ವನುನ್ ಸೂ�ಸು�ತ್�ಾದ್�. �ಾನವ�ಲಲ್ರೂ �ಜ�ಾ� �ಾ�ರುವ (ಅಥ�ಾ
�ಾಡ�ರುವ) �ಾಯರ್ಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�� �ಾಯ್ಯ�ೕಪ�ರ್ �ಾಡು�ಾತ್�. ಮ�ಾತ್ಯ
25:31-46 (ವ 35,36ರ �ೂೕಟ್) �ೂೕ��. �ೕವರು ತನನ್ ಕೃ��ಂದ
ರ�ಸುವವರ�ನ್�ಾಲ್ ತನನ್ ಶ�ತ್ಯ ಮೂಲಕ ಬದ�ಾ�ಸು�ಾತ್�. ಅವರು ನೂತನ
ಸೃ�ಟ್ಗ�ಾಗು�ಾತ್�, �ೕವರ ಮಕಕ್�ಾಗು�ಾತ್� (2 �ೂ�ಂಥ 5:17; �ೕ�ಾನ 3:3-8).
�ಜ�ಾದ ಸಂಗ�ಯು ಇ�ಾ�ರುವದ�ಂದ, ಅವರು ಒ�ಳ್ಯದನುನ್ �ಾಡು�ಾತ್� ಮತುತ್
�ೕವರು �ೂಡುವ ಘನ�ಾನಗಳನುನ್ ಎದುರು�ೂೕಡು�ಾತ್�. �ೕವರು ಅಂಥವ��
ತ�ೂನ್ಂ�� ಪ�ಣರ್�ಾದ �ತಯ್�ೕವದ ಅನುಭವವನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್� – ಇದು ಅವರು
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ದಲು ನಂ��ಾಗ �ಾರ್ರಂಭ�ಾದ �ೕ�ತ�ಾ�� (�ೕ�ಾನ 3:36;
5:24). ಒ�ಳ್ೕಯ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾ�, �ೕವ��ಾ� ತವಕಪಡುವದ�ಂದ ಈ ಬಹು�ಾನ
�ೂ�ಯುವ�ಲಲ್. �ೕವರು ಅವರ�ಲ್ �ಾ�ರುವ �ಾಯರ್ದ ಫ��ಾಂಶ ಇ�ಾ��. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನನುನ್ ನಂ� ಈ �ಾಕಯ್ �ೕಳುವದನುನ್ ನಂಬ�ರುವವರು ತಮಮ್ನುನ್
�ೕಸ�ಾ��ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಮತುತ್ �ೕವರ ರಕಷ್�ಯ ಅನುಭವ�ಲಲ್ದವ�ಾ��ಾದ್�.
ಮ�ಾತ್ಯ 5:1; 7:24-27; �ಾ�ೂೕಬ 2:14-19,26 �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 8
2:8 “�ವ್ೕ�ಛ್ಯುಳಳ್ವರು”– ಜನರ�ಲ್ ಎರಡು, �ೕವಲ ಎರಡು ವಗರ್ಗಳು �ಾತರ್�ೕ
ಅ�: ಸತಯ್ವನನ್ನುಸ�ಸುವವರು ಮತುತ್ �ಜ�ಾದ �ೕವರು �ಾತರ್�ೕ �ೂಡುವವ�ಗಳನುನ್
ಎದುರು�ೂೕಡುವವರು (ಮ�ಾತ್ಯ 6:33), ಮತುತ್ ಸತಯ್ವನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವವರು ಮತುತ್
ಅವರ ಎದುರು�ೂೕಡು���ಲಲ್ವ� �ವ್ೕ�ಛ್ಯುಳಳ್�ಾದ್�ರುತತ್� - �ಾವ್ಥರ್
ಬಯ�ಗಳು, ಕುಟುಂಬ, ಪರ್�ಾಯ್�, ಹಣ, ಅ��ಾರ ಇ�ಾಯ್�. ಎರಡ�ೕ ವಗರ್ದ ಜನರು

�ೕವರ �ೂೕಪ�ಕ್ ಗು��ಾಗುವರು – ವ 18; �ೕ�ಾನ 3:36; ಎ� 5:6; 2 �ಸ 1:5-10.
9-10

2:9-10 “�ಹೂದಯ್�� �ದಲು”–ಎಂಬದು ಸತಯ್�ಾ�� �ಾಕಂದ� �ೕವರ �ಾಕಯ್
ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ �ದಲು �ಹೂದಯ್�� �ೂರ�ತು – 1:16. 11
2:11 �ೕವರು ಒಬಬ್ನನೂನ್ �ಡುವ�ಲಲ್ �ಾಕಂದ� ಅವನು �ಹೂದಯ್�ಾ�ರು�ಾತ್�
ಅಥ�ಾ �ರ್ೖಸತ್�ಾ�ರು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ಾನು �ೕವಜನ ಎಂದು �ೕ��ೂಳುಳ್�ಾತ್�. 12
2:12 ಆತನು “ಧಮರ್�ಾಸ�” ಎಂದು �ೕಳು�ತ್ರುವದು, �ೕವರು �ೕ�ಯ ಮೂಲಕ
�ೕ�ದ ಧಮರ್�ಾಸ��ಾ��. ��ೕಚನ�ಾಂಡ ಅ�ಾಯ್ಯ 20 �ೂೕ��. ಒಂದು�ೕ�
�ೕವರ ಪರ್ಕಟ� ಧಮರ್�ಾಸ�ದ�ಲ್ ಇಲಲ್�ಾದ� ಜನರು �ಾ� �ಾಶ�ಾಗ�ೕಕು?
�ಾಕಂದ� ಅವರು �ೕ�ಂ�ೕ �ಾಪ�ಾಡುವವ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಸೃ�ಟ್ಯ�ಲ್�ೕ
�ೕವರ ಪರ್ಕಟ� ಅವ�� �ೂರ�� �ಾಗೂ �ೕವರು ಅವ�� �ೂಟಟ್ �ಳಕನುನ್ ಅವರು
�ರಸಕ್���ಾದ್� – 1:18-20,28. 13
2:13 ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ �ೕವರ ಧಮರ್�ಾಸ� �ೕಳುವದನುನ್ �ೕ�ದ� �ಾತರ್ �ಾಲದು –
ಆತನು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಅದಕಕ್ನು�ಾರ �ೕ�ಸ�ೕಕು, ಆಗ �ಾತರ್�ೕ ಅವನು ತನನ್
�ಾಯರ್ಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�� �ೕ�ವಂತ�ಂದು ಕ�ಯಲಪ್ಡಲು �ಾಧಯ್�ಾಗುತತ್�.
ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ಟಟ್� �ಾವ ವಯ್�ತ್ಯೂ ಈ �ಾಯರ್ವನುನ್
ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾ� �ಾ�ಲಲ್ – 3:9,19,23; �ಾ�ೂೕಬ 2:10; ��ೕ 19:21-25. 14-15
2:14-15 �ೕವರು �ೕ�� �ೂಟಟ್ ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ �ೕ���ೂಳಳ್�ರುವವ�ಗೂ ಸ�
ಮತುತ್ ತ�ಪ್ನ �ಳುವ�� ಇರುತತ್�. �ೕವರು ಅದನುನ್ ಅವರ ಆಂತಯರ್�ೂಳ�
ಇ���ಾದ್�. 15
2:15 “ಮನಸುಸ್”– ಅ�� 23:1 �ೂೕಟ್. 16
- 2:16 ಅ�� 17:31. 17
2:17 �ಾ�ರ್ಕನು ಮತುತ್ ತನನ್ನುನ್ �ೕ�ವಂತ�ಂದು ಅಂದು�ೂಳುಳ್ವ �ಹೂದಯ್ನು
ಇತರರ �ಷಯದ�ಲ್ �ೕಪ�ರ್�ಾಡುವದ�ಕ್ ಉತತ್ಮ�ಾದ ಉ�ಾಹರ��ಾ��ಾದ್� – ವ
1; ಲೂಕ 18:9-12. �ೕ�ಯ ಧಮರ್�ಾಸ�ದಂ� ನ�ಯುವದ�ಂದ �ಾವ� ರಕಷ್�
�ೂಂದಬಹುದು ಎಂಬ�ಾ� ಅವರು ಅಂದು�ೂಂ�ದದ್ರು (�ೕ�ಾನ 5:39,45) ಮತುತ್
�ಾವ� �ಾತರ್�ೕ �ೕವಜನ�ಂದು �ೂಗ��ೂಳುಳ್�ತ್ದದ್ರು – �ೕ�ಾನ 8:41. 18-23
2:18-23 ತಮ� ಧಮರ್�ಾಸ� �ೂಡಲಪ್�ಟ್ದದ್�ಂದ �ಾವ� ಇತರ�� ಸತಯ್ವನುನ್
ಕ�ಸ�ೕ�ಂದು �ಹೂದಯ್ರು ಅಂದು�ೂಂ�ದದ್ರು. ಆದ� ಇತರ�� ಕ�ಸು�ತ್ದದ್ ಅವ��
ತಮ� ಕ���ೂಳುಳ್ವದನುನ್ �ಲರ್��ದರು ಮತುತ್ �ಾವ� ಕ�ಸು�ತ್ದದ್ ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್

�ಾ�ೕ ಉಲಲ್ಂ�ಸು�ತ್ದದ್ರು. ಇ�ೕ ಪರ್�ಾರ ಇಂದು ಅ�ೕಕ �ರ್ೖಸತ್�� ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ �ೂೕಧ�ಗಳು �ೂ�ತ್�, ಅವರು ಅವ�ಗಳನುನ್ ಇತರ�� ಕ�ಸು�ಾತ್� ಆದ� ಅವರು
�ಾತರ್ ಅವ�ಗ�� ��ೕಯ�ಾಗುವ�ಲಲ್. (“ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಉಲಲ್ಂಘ�”) ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ
�ಾಪ �ೕವ�� ಅ�ೌರವ ತರುತತ್� ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���. �ೕತರ್� 51:4 �ೂೕ��
�ೂೕ��. 24
2:24 �ಹೂದಯ್ರ �ಫಲ�ಯನುನ್ ಪರ್ಕಟಪ�ಸುವ ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ �ಾಕಯ್ವನುನ್
ಸೂ�ಸುವ ಮೂಲಕ �ೌಲನು ತನನ್ ಆ�ೂೕಪವನುನ್ �ಾ�ೕತುಪ�ಸು�ತ್�ಾದ್� – ��ಾಯ
52:5; ���ಕ್ೕಲ 36:22. �ೕವಜನ�ಂದು �ೕ��ೂಂಡು ದುಷಟ್�ಾ� �ೕ�ಸುವ ಮೂಲಕ
ಆತನ �ಾಮ�ಕ್ ಅ�ೌರವ ತರುವದ�ಕ್ಂತ �ೕವರನುನ್ (ಅಥ�ಾ �ರ್ಸತ್ನನುನ್) ����ದ್ೕ�
ಎಂದು �ೕಳ�ರುವ�ೕ ಉತತ್ಮ�ಾದ �ಾಯರ್�ಾ��. 25
2:25 �ೕವರು �ಹೂದಯ್�ೂಂ�� �ಾ��ೂಂಡ ಒಡಂಬ��� ಸುನನ್�ಯು
ಮು�ರ್�ಾ�ತುತ್. ಆ� 17:9-14 �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. ಬಹು�ೕಕ �ಹೂದಯ್ರು
�ಾ�ೕ�ಕ�ಾದ ಈ ಗುರು�ನ ��ತತ್ ಧಮರ್�ಾಸ��ಕ್ ಅ��ೕಯ�ಾದರೂ ಪರ�ಾ�ಲಲ್
�ಾಕಂದ�
�ಾವ�
�ೕವಜನ
ಎಂಬ�ಾ�
ಅಂದು�ೂಂ�ದದ್ರು.
�ೌಲನು
�ೕಳು�ತ್ರುವ�ೕ�ಂದ� ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ �ಾ�ಸುವದು ಮತುತ್ ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯ ಆಂತ�ಕ
�ಥ್�, �ೕಹದ ಗುರು��ಂತ �ಚುಚ್ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ�ಾದ್��. ಮ�ಾತ್ಯ 3:9;
23:25-28; �ೕ�ಾನ 8:33-41 �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಸುನನ್�ಯ �ಷಯದ�ಲ್ �ೌಲನು
�ೕ�ರುವ �ಾತುಗಳು �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ ಅಥ�ಾ �ಾನವರು ಇತರರ �ಷಯದ�ಲ್ ನ�ಸುವ
ಸ�ಾರಂಭಗ�� ಸ�ಾನ�ಾ� ಅನವ್ಯ�ಾಗುತತ್�. 29
2:29 “ಹೃದಯದ�ಲ್ ಆಗುವ ಸುನನ್�”– �� 4:4. ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ ಆಂತಯರ್ದ�ಲ್
�ರ್ೖಸತ್�ಾ�ದದ್� �ಾತರ್�ೕ �ಜ�ಾದ �ರ್ೖಸತ್�ಾ��ಾದ್�, �ೕ�ಾ�ಾನ್ನವ� ಹೃದಯದ�ಲ್
�ೕವ�ಾತಮ್ನು �ಾಡುವ �ಾಯರ್ದ ಗುರು�ಾ�� – ಮ�ಾತ್ಯ 3:6; �ಾಕರ್ 16:16; ಅ��
2:38. ಆಂತಯರ್ದ�ಲ್ ಬದ�ಾವ��ಾಗ� �ೂೕದ� ಇದ�ಕ್ �ಾವ��ೕ ���ಲಲ್.
ಆಂತಯರ್ದ�ಲ್ �ೕವಜನ�ಾ�ರುವವರು �ಾನವನ ಸಮಮ್�ಯನನ್ಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ೕವರ
ಸಮಮ್�ಯನುನ್ ಎದುರು�ೂೕಡುವವ�ಾ�ರು�ಾತ್�. �ೕ�ಾನ 5:44; 12:43 �ೂೕ��
�ೂೕ��.
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3:1 ಈ ಪರ್�ನ್ ಉದಭ್�ಸಲು �ಾರಣ�ೕ�ಂದ� �ಹೂದಯ್ನು ಇತರ��ಂತ ಉತತ್ಮನಲಲ್,
ಅವನು ತನನ್ ಧಮರ್ ಮತುತ್ ಆಚರ�ಗ�ಂದ ರಕಷ್� �ೂಂ�ಲಲ್, �ಹೂದಯ್ರಲಲ್ದ

�ಾ�ಗಳ �ಷಯದ�ಲ್ �ೕಪ�ರ್ �ಾಡುವ ಪರ್�ಾರ�ೕ �ೕವರು �ಹೂದಯ್�ಗೂ �ೕಪ�ರ್
�ಾಡು�ಾತ್� ಎಂದು �ೌಲನು �ೕ��ಾದ್�. �ೕ�ರು�ಾಗ �ೕವರು �ಹೂದಯ್ರನುನ್ ಇತ�
ಜನ�ಂದ �ೕಪರ್�� ಅವ�� ��ೕಷ�ಾದ ಧಮರ್�ಾಸ� �ಾಗೂ ಆಚರ�ಗಳನುನ್
�ೂ�ಟ್ರುವದ�ಂದ ಉಪ�ೕಗ�ೕನು? 2
3:2 9:4-5 �ೂೕ��. ಆ�ನ �ಾಲದ�ಲ್ ಇತ� ಜನ��ಂತ ��ಾಚ್� �ೕವರ ಸತಯ್ವನುನ್
�ೕ���ೂಳುಳ್ವ ಮತುತ್ ನಂಬುವ �ಾಗೂ ಒಬಬ್�ೕ �ಜ �ೕವರನುನ್ �ೕ�ಸುವ
ಅದುಭ್ತ�ಾದ ಅವ�ಾಶವ� �ಹೂದಯ್�� �ೂಡ�ಾ�ತುತ್. ಇದು �ಹೂದಯ್�ಾ�ದದ್ವರ
�ೂಡಡ್ ��ೕಷ��ಾ�ತುತ್. 3
3:3 �ಹೂದಯ್ರು ತಮ� �ೂ�ತ ಅವ�ಾಶವನುನ್ ಉಪ�ೕ���ೂಳಳ್� ಅ��ೕಯರು
ಮತುತ್ ಅಪನಂ��ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ರ�ಲ್ �ೕವರ ತಪ�ಪ್ ಏನೂ ಇಲಲ್. ಆತನು
ನಂ�ಗಸತ್�ಾ��ಾದ್� (2 �� 2:13). ಆತನು ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜ�ಾಂಗದವ�� �ಾ�ದ
ಎ�ಾಲ್ �ಾ�ಾದ್ನಗಳನುನ್ ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ �ರ�ೕ�ಸು�ಾತ್� (ಅ�ಾಯ್ಯ 11). 4
- 3:4 �ೕತರ್� 51:4. 5-7
3:5-7 ತಮಮ್ ಅಪನಂ�� ಮತುತ್ ದುಷಟ್ �ಾಗರ್ಗ�ಂದ �ೕವರ ನಂ�ಗ�ತ್� �ಾಗೂ
�ೕ�ವಂ�� �ಚುಚ್ ಪರ್�ಾವ�ಾಗುವಂ� �ಾ�� ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳುವ �ೖಯರ್ �ಾ�ದರು.
ಇ�ಲ್ ಅವರು �ೕ�ರುವ�ೕ�ಂದ� �ಾವ� �ೕವ�� ಉಪ�ಾರ �ಾಡು�ತ್�ದ್ೕ�, ಆದದ್�ಂದ
ಆತನು ನಮಮ್ �ಷಯ�ಾ� �ೕಪ�ರ್ �ಾಡ�ಾರದು! 8
3:8 �ೕ�ನ ಆ�ೂೕಚ�ಯು �ೌಲನ �ೂೕಧ�ಯ �ಾಗ�ಾ�� ಎಂದು �ೕಳುವ
ಮೂಲಕ �ಲವರು ಆತನ �ೕ� ಆ�ೂೕಪ �ಾ�ದರು. ಅವರು ತಮಮ್ ಅಪ�ಾ�
�ಾವ�ಯನುನ್ ಕ���ಾ��ೂಳಳ್ಲು ಮತುತ್ �ೌಲನು ಬ��ರುವ �ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್ನ
�ಾತುಗ�� ತ�ಪ್��ೂಳಳ್ಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ತ್ದದ್ರು. �ೕವರು �ಾಯ್ಯಬದಧ್�ಾ��ೕ
ಅಂಥವರನುನ್ ನರಕ�ಕ್ ಕಳು�ಸು�ತ್�ಾದ್� ಎಂದು �ೌಲನು �ೕ��ಾದ್�. 9
3:9 �ೌಲನ �ಾ�ನ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ�: �ಹೂದಯ್ರು ತಮ�ರುವ ಎ�ಾಲ್ �ೌಕಯರ್ಗಳು,
ಅನುಕೂಲ�ಗಳು ಮತುತ್ �ೕವರು �ೂ�ಟ್ರುವ ಧಮರ್�ಾಸ� �ಾಗೂ ��ಗಳ ��ತತ್
ಇವ�ಗ�ಲಲ್�ರುವ ಜನ��ಂತ ಉತತ್ಮ�ಾ��ಾದ್��ೕ? ಇದರ ಉತತ್ರ ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ
–
ಇಲಲ್.
ಈಗ,
“�ರ್ೖಸತ್�ಾದ
�ಾವ�
�ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾ�
ಇತರ��ಂತ
ಉತತ್ಮ�ಾ��ದ್ೕ��ೕ?” ಎಂದು �ೕಳಬಹುದು, ಇದರ ಉತತ್ರ ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ –
ಇಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ��. �ಹೂದಯ್�ಾಗ�, �ರ್ೕಕ�ಾಗ�, �ಾಉ�ದ್ೕ ಧಮರ್ ಅಥ�ಾ �ಾಷ�
ಅಥ�ಾ �ಾ�� �ೕ�ದವ�ಾದರೂ ಏಲಲ್ರೂ �ಾ�ಗ�ಾ��ಾದ್�. ಐಶವ್ಯರ್ವಂತರು ಮತುತ್
ಬಡವರು, ��ಾಯ್ವಂತರು ಮತುತ್ ಅ��ಾಯ್ವಂತರು, �ಾ�ಗಳು ಮತುತ್ ಅ�ಾ�ಗಳು, ತಮಮ್

ಧಮರ್ದ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಆಚ�ಸುವವರು ಮತುತ್ ಆಚ�ಸದವರು ಎಲಲ್ರೂ
�ಾ�ಗ�ಾ��ಾದ್�. ತಮಮ್ನುನ್ ಇತರ��ಂತ ಉತತ್ಮ�ಂದು ಅಂದು�ೂಳುಳ್ವ ಅ�ೕಕ
ಜನ��ಾದ್� (��ಾಯ 65:5; ಲೂಕ 18:9 �ೂೕ��) ಮತುತ್ ಅವರು ತಮಮ್
ಹೃದಯಗಳ�ಲ್ �ೌಲನ ಪರ್�ನ್� “�ೌದು” ಎಂದು ಉತತ್�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಅಂಥ ಜನರು
�ಾವ� ಏ�ಾ��ದ್ೕ� ಮತುತ್ ತಮ� ಏನು �ೕ�ಾ�� ಎಂಬದರ ಬ�ಗ್ �ೕವರು �ೂ�ಟ್ರುವ
�ಾನಪರ್�ಾಶವನುನ್ ಇನೂನ್ ಪ�ಯದವ�ಾ��ಾದ್�. 10-18
3:10-18 ಈಗ �ೌಲನು ತನನ್ �ೂೕಧ�ಯು ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ �ೕವರು
�ೂ�ಟ್ರುವ ಪರ್ಕಟ��ಂ�� �ಾಮರಸಯ್ವ�ಳಳ್�ಾದ್�� ಎಂದು �ರೂ���ಾದ್�. ಅವನು
�ಾವ �ೕ� �ಾರ್ರಂ���ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ��� – “ಇದು �ಾಸ�ದ�ಲ್ ಬ��ರುವ”.
ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಏನು ಬ�ದ� ಎಂಬದು ನಮ� ಎಲಲ್ವ�ಗ��ಂತ �ಚುಚ್ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ
ಸಂಗ��ಾ�ರ�ೕಕು – 4:3 10-12
- 3:10-12 �ೕತರ್� 14:1-3; 53:1-3; ಪರ್ಸಂ� 7:20 �ೂೕ��. 13
- 3:13 �ೕತರ್� 5:9; 140:3. 14
- 3:14 �ೕತರ್� 10:7. 15-17
- 3:15-17 ��ಾಯ 59:7-8. 18
- 3:18 �ೕತರ್� 36:1.
“�ೕವರ ಭಯ”– ಆ� 20:11; �ೕಬ 28:28; �ೕತರ್� 34:11-14; 86:11; 111:10;
�ಾ�ೂೕ 1:7; 1 �ೕತರ್ 1:17; 2:17; ಪರ್ಕ 15:4; 19:5 �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. �ೕ�
��ಸ�ಾ�ರುವ ಎ�ಾಲ್ ದುಷಟ್ತನಗ�� ಇದು�ೕ ಮೂಲ �ಾರಣ�ಾ��. �ೕವರ ಭಯ
ಇಲಲ್� �ೂೕದ� ಜನರು ದುಷಟ್ತನವನುನ್ �ಡಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. �ೕ� ��ಸ�ಾ�ರುವ
ಪರ್��ಂದು �ಾಪವನುನ್ ಪರ್��ಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯು ಅ�ಾಯ್�ಸು�ಾತ್� ಎಂದು �ೌಲನು
�ೕಳು�ತ್ಲಲ್, ಬದ�ಾ� �ಾನವರು ಸಹಜ�ಾ��ೕ ಇವ�ಗಳನುನ್ �ಾಡು�ಾತ್� ಮತುತ್
ಪರ್��ಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯ�ಲ್ಯೂ �ಾಪದ ಸವ್�ಾವ�ರುತತ್� �ಾಗೂ ಎಲಲ್ದ�ಕ್ಂತ
ಅವಶಯ್�ಾ�ರುವ ಒಂದು �ಾಯರ್ದ - �ೕ�ವಂ��ಯ �ೂರ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್�. 19
3:19 “ಧಮರ್�ಾಸ�”– ಎಂದ� ಇ�ೕ ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��, ಅದ�ಂದ�ೕ ಆತನು �ೕ�ನ
ವಚನಗಳನುನ್ ಆ���ೂಂ��ಾದ್�, �ೕವರು �ೕ�ಾಯ್ �ಟಟ್ದ �ೕ� �ೕ�� ಈ
ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್
ಪರ್ಕಟಪ��ದನು.
�ಹೂದಯ್ರು
“ಧಮರ್�ಾಸ�ದ”
–ಅ�ೕನದ�ಲ್ದದ್ರು. ಈಗ �ೌಲನು 1:18ರ�ಲ್ �ೕ�ರುವ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾ�ೕ
�ಾ��ಾದ್� - �ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ ಪರ್��ಬಬ್ ವಯ್�ತ್ �ಾ��ಾ��ಾದ್�, �ೕವರ
ಎದು�ನ�ಲ್ ಅಪ�ಾ��ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ ಪರ್��ಬಬ್��

ಅವಶಯ್�ಾ�� ಎಂದು �ೂೕ���ಾದ್�. ಸೃ�ಟ್ (1:18-20), �ಾನವನ ಚ��ರ್ (1:21-28),
�ಾನವನ ಸದಯ್ದ ಪ��ಥ್� (1:29-32), ಮನ�ಾಸ್� (2:15), ಮತುತ್ �ೕವರು ಹ�ಯ
ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ���ರುವ ಸತಯ್ (3:10-18) ಇ�ಲಲ್ವ� ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ
ಪರ್��ಬಬ್ ವಯ್�ತ್ �ಾ��ಂದು ಪರ್ಕಟಪ�ಸುತತ್�. ಎಲಲ್ರೂ �ೂೕರ�ಾದ
ಅಪ�ಾ�ಗ�ಾ��ಾದ್�, ತಮಮ್ �ಾಪಗ�� �ಾ�ೕ ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ �ೕವರ
�ೂೕಪ�ಕ್ ಅಹರ್�ಾ��ಾದ್�. ಮತುತ್ �ಾ�ೂಬಬ್ರೂ �ೕವರ ಮುಂ� �ಾವ
�ಾರಣಗಳನೂನ್ �ೂಡ�ಾರದು ಅಥ�ಾ �ಾನು ಇತರ��ಂತ ಉತತ್ಮ�ಂದು
�ೕ�ಸ�ಾರದು. ಇದನುನ್ ��ದವರು ಧನಯ್ರು ಅಂದ� ತಮಮ್ �ಾಯ �ೕ�
�ರಳ�ನ್ಟುಟ್�ೂಂಡು, �ೕವ�ದು�ನ�ಲ್ ಸಮ�ರ್��ೂಳಳ್ಲು �ೕ�ಸ� ಆತ��
ಮ��ಾಡಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸದವರು – ರಕಷ್�� ಹ�ತ್ರ�ಾ�ರು�ಾತ್�. �ೕವರು ಅವ�� �ಲವ�
ಅದುಭ್ತ�ಾದ �ಷಯಗಳನುನ್ �ೕಳು�ಾತ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಲೂಕ 18:9-14ರ�ಲ್ �ೕ�ದ
�ಾಮಯ್ವ� �ೌಲನು ಇ�ಲ್ ವಯ್ಕತ್ಪ��ರುವ ಸತಯ್ದ ಸಣಣ್ �ಾಯ್�ಾಯ್ನ�ಾ��. �ಾವ�
ಇತರ��ಂತ ಉತತ್ಮ�ಂದು �ೕ�ಸುವ ಜನರು �ೕವರ ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್ �ಾ�ೕ�ಾ��ದ್ೕ�
ಎಂಬದನುನ್
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು.
�ಾ�ೕ�ಾ��ದ್ೕ�
ಎಂಬದನುನ್
ಅಥರ್�ಾ��ೂಂಡವರು ರಕಷ್�ಯ ಆ�ೕವರ್�ಸಲಪ್ಟಟ್ ಸತಯ್ಗ��� �ಾಗಬಹುದು. 20
3:20 “�ೕ�ವಂತ�ಂಬ �ಣರ್ಯ”– ಇದರ ಅಥರ್ ಮುಗಧ್�ಂದು �ೂೕ�ಸುವದು,
�ೕ�ವಂತ�ಂದು ಎ�ಸುವದು. ಇದು �ೂೕ�ಾ ಪ�ರ್�ಯ ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ
�ೂೕಧ��ಾ��. �ಜ�ಾ� �ೕಳುವ�ಾದ� ಇದು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯ ಪರ್ಮುಖ
�ಷಯ�ಾ��. ಮುಂ�ನ �ಲವ� ವಚನಗಳನುನ್ �ೌಲನು ಇದನುನ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�
�ವ���ಾದ್�.
“ಧಮರ್�ಾಸ�”– �ೕ�ಯ ಮೂಲಕ ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್�� �ೂಟಟ್ �ೕಮ ��ಠ್ಗಳು ಮತುತ್
ಆ�ಗಳು. �ೕಮ ��ಠ್ಗಳನುನ್ ಆಚ�ಸುವದ�ಂದ �ಾರೂ ರಕಷ್� �ೂಂದುವ�ಲಲ್
�ಾಕಂದ� ಅವ�ಗಳನುನ್ ಪ��ರ್�ಾ� ಆಚ�ಸಲು �ಾ�ಂದಲೂ ಆಗುವ�ಲಲ್. �ಾಪದ
ಸವ್�ಾವ�ರುವ ಜನ�ಂದ ಪ�ತರ್�ಾ�ರುವ ತತವ್ಗಳನುನ್ �ಜ�ಾ�ಯೂ ಆಚ�ಸಲು
ಆಗುವ�ಲಲ್. ಒಂದನುನ್ ಉಲಲ್ಂ�ಸುವದು ಇ�ೕ ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ ಉಲಲ್ಂ�ಸುವ
ಅಪ�ಾಧ�ಕ್ ಸ�ಾನ�ಾ�� (�ಾ�ೂೕಬ 2:10). 21
3:21 “ಈಗ�ಾದ�ೂೕ”– (ವ 21) – ಎ� 2:4; �ೕತ 3:4 �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಈ
�ಾಕಯ್ವ� �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ರುವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. ಜನ�ಲಲ್ರ �ಫಲ� ಮತುತ್
�ಾಪವನುನ್ �ೂೕ��ದ ನಂತರ, ಎದು�ಾಗುವ ���ಂದ ತ�ಪ್��ೂಳುಳ್ವ �ಾಗರ್ವನುನ್
�ೂೕ���ಾದ್�. �ಾನವ�� �ೕ�ಾ�ರುವ �ೕ�ವಂ���ಾ�� ಮತುತ್ ಅದನುನ್ �ಾವ

�ೕ� �ೂಂದಬಹು�ಂಬದ�ಕ್ �ೕವರು ಪರ್ಕಟ� �ೂ�ಟ್�ಾದ್�. ಈ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್
�ೕ�ವಂ�� ಎಂದ�, ಸವರ್�ೂೕಕದ ಒ�ಯ�ಾ�ರುವ ಪ�ಶುದಧ್ ಮತುತ್ �ೕ�ವಂತ�ಾದ
�ೕವರ ಎದು�ನ�ಲ್ ಎ�ಾಲ್ ಜನರು ಸ�ಾ�ಾನ�ಂದ �ಂತು�ೂಳಳ್�ೕ�ಂಬ�ಾ��. ಈ
�ೕ�ವಂ��ಯು ತನನ್�ಲ್ರುವ �ಾವ �ಾಯರ್ಗಳ�ಲ್ಯೂ �ೂೕಷ�ಲಲ್�ಾದ್��,
ಇದನುನ್ �ೕವರು �ಾ�ೕ ಸಮಮ್���ಾದ್� ಮತುತ್ ಅಂ�ೕಕ���ಾದ್�. ಈ �ೕ�ವಂ��ಯನುನ್
ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ದದ್ ಸಮಯದ�ಲ್ ವಯ್ಕತ್ಪ��ದನು ಮತುತ್
�ೕವರು ಮ�ಾತ್ಯ 3:17ರ�ಲ್ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವ �ಾತುಗಳನುನ್ �ೕಳುವಂ� �ಾ�ತು.
�ೌಲನು ಇ�ಲ್ �ೕ�ವಂ���ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಪರ್ಕಟಪ���ಾದ್�. ಈ
�ೕ�ವಂ��ಯು �ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾ� �ಾನವನ�ಲ್ರದ �ೕ�ವಂ���ಾ�� (ವ 23). ಈ
�ೕ�ವಂ��ಯು �ೕವ�ಂದ ಬರುವ �ೕ�ವಂ��ಯ�� (ವ 21) – ಆದದ್�ಂದ ಇದು
ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ �ೂೕಷ�ಲಲ್ದುದ್ ಮತುತ್ ಪ�ಪ�ಣರ್�ಯುಳಳ್�ಾದ್�ರುತತ್�. ಇದು
“ಧಮರ್�ಾಸ�ದ �ಾಗ�ಾ��” (ವ 21) – ಅಂದ�, ಧಮರ್�ಾಸ�ದ�ಲ್ರುವ �ೕವರ
ಆ�ಗಳನುನ್ �ಾ�ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವದು ಇದನುನ್ ಪ�ದು�ೂಳುಳ್ವ �ಾಗರ್ವಲಲ್�ಾ��.
ಅ�ೕಕರು ಈ �ಾಗರ್ದ ಮೂಲಕ ಇದನುನ್ ಪ�ದು�ೂಳಳ್ಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾತ್� (10:1-5
�ೂೕ��), ಇದು �ೕವಲ ಕಷಟ್ಕರ�ಾದದುದ್ �ಾತರ್ವಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಅ�ಾಧಯ್�ಾದ�ಾದ್��.
ಈ �ೕ�ವಂ��ಯ ಬ�ಗ್ ಧಮರ್�ಾಸ� ಮತುತ್ ಪರ್�ಾ�ಗಳು (ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��)
�ಾತ�ಾ��ಾದ್� (ವ 21) – ಇದು ಅಪ��ತ�ಾ�ರುವ, �ೂಸ �ಾಯರ್ವಲಲ್ (ಆ� 15:6;
ಹಬಕೂಕ್ಕ 2:4). ಇದು ಅಹರ್��ಲಲ್ದ �ಾ�ಗ�� �ೕವರು �ೂ�ಟ್ರುವ ಕೃ�ಯ
ವರ�ಾ�� – ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ವ ಮನ�ಸ್ರುವವ�ಲಲ್�� �ೕವರು ಈ
�ೕ�ವಂ��ಯನುನ್ ಉ�ತ�ಾ� �ೂಡು�ಾತ್� (ವ 22,24). ಇದನುನ್ ನಂ���ಂದ
�ಾತರ್�ೕ ಪ�ದು�ೂಳಳ್ಬಹು�ಾ�� (ವ 22,25; 1:16-17) – ಆದದ್�ಂದ ಇದನುನ್ �ಾವ�
ನಮಮ್ ಸವ್ಂತ �ಾಯರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ�ದು�ೂಳಳ್ಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ಾರದು ಬದ�ಾ� �ೕವರ
ಕ�� �ರು��ೂಂಡು ಇದ�ಾಕ್� ಆತನ�ಲ್ ಭರವ�ಯ�ನ್ಡ�ೕಕು. �ಜ�ಾ�
�ೂೕಡುವ�ಾದ� ಈ �ೕ�ವಂ��ಯು ಪ�ಪ�ಣರ್ �ೕ�ವಂತ�ಾ�ರುವ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ
ಆ��ಾದ್� (1 �ೂ�ಂಥ 1:29; 2 �ೂ�ಂಥ 5:21; �� 23:6). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್
ಅಂ�ೕಕ���ೂಂ�ರುವವರು �ೕವ�ಂದ ಬರುವ �ೕ�ವಂ��ಯನುನ್ �ೂಂ�ರು�ಾತ್� ಮತುತ್
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಂ�ರದವರು �ೕ�ವಂ���ಲಲ್ದವ�ಾ�ರು�ಾತ್�. �ಾವ�
ನಂ���ಂದ �ಾತರ್�ೕ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್ಲು �ಾಧಯ್ (�ೕ�ಾನ
1:12; 3:16,36). �ೕ�ವಂ��ಯನುನ್ ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ �ಲ���ಮ್ �ೕವರು ತನನ್ ಜನ��
�ೂಡುವ ಶುಭರ್�ಾದ ವಸ�ಗ�� �ೂೕ�ಸ�ಾ��. ��ಾಯ 61:10; �ಕಯರ್ 3:3-5;

ಮ�ಾತ್ಯ 22:11-12 �ೂೕ��. ��ಾಯ 64:6 ನಮ� ಇದು ಎಷುಟ್ ಅವಶಯ್�ಾ��
ಎಂದು ��ಸುತತ್�. �ಾವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಭರವ�ಯ�ನ್ಡು�ಾಗ, �ೕವರು
�ೂೕಷ�ಲಲ್ದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕ�ವಂ���ಂದ ನಮಮ್ನುನ್ �ೂ�ಸು�ಾತ್�. ಜನರನುನ್
�ೕ�ವಂತ�ಂದು ಎ�ಸುವ ಈ ��ಾನವ� ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮರಣದ �ೕ�
ಆ�ಾರ�ಾ�� (ವ 24,25). �ೕ�ಯುಳಳ್ �ಾಯ್�ಾ�ಪ��ಾ�ರುವ �ೕವರು, �ಾ�ಗಳ
�ಾಪಗ�ಲಲ್ವ� ಪ��ಾರ�ಾಗುವ ತನಕ ಅವರನುನ್ �ೕ�ವಂತ�ಂದು ಎ�ಸುವ�ಲಲ್.
�ೕವರ ಸವ್ಂತ ಧಮರ್�ಾಸ�ವ� ನಮಮ್ನುನ್ ಅಪ�ಾ�ಗ�ಂದು �ೕಳುತತ್� ಮತುತ್ ��
��ಸುತತ್� �ಾಗೂ �ೕವರು ತನನ್ ಧಮರ್�ಾಸ��ಕ್ �ರುದಧ್�ಾ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್.
�ೕ�ರು�ಾಗ ಆತನು ನಮಮ್ನುನ್ �ೕ� ಕಷ್�ಸು�ಾತ್�, ��ಯನುನ್ ತ�ಪ್��ೂಳಳ್ಲು �ೕ�
ಅನುಮ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ನಮಮ್ನುನ್ �ೕ�ವಂತ�ಂದು �ೕ� ಎ�ಸು�ಾತ್�? ಆತನು ಈ
ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡು�ಾತ್� �ಾಕಂದ� ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ನಮಮ್
�ಾಥ್ನವನುನ್ ��ದು�ೂಂ��ಾದ್� ಮತುತ್ ನಮ�ಾಗ �ೕ�ದದ್ ��ಯನುನ್ �ಾ�ೕ
ಅನುಭ���ಾದ್�. ಆತನು ಇ�ೕ �ೂೕಕದ �ಾಪ ಪ��ಾರ�ಾಕ್� ತನನ್ ಸವ್ಂತ ರಕತ್ವನುನ್
ಯಜಞ್�ಾ� ಅ�ರ್�ದನು (ವ 25; �ೕ�ಾನ 1:29; ಮ�ಾತ್ಯ 26:27-28; 1 �ೕ�ಾನ
2:2; ��ಾಯ 53:5-6,10). ತನನ್�ಲ್ ಭರವ�ಯ�ನ್ಡುವವರ �ಾಪಗಳನುನ್ ಪ�ಹ�ಸುವ
ಮೂಲಕ ಆತನು �ೕವರ �ೂೕಪವನುನ್ ಶಮನಪ��ದನು (ವ 25). ನಂ���ಂದ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ �ೕ�ವಂ��ಯನುನ್ ಪ�ದು�ೂಳುಳ್ವ�ೂಂ�ೕ ಪರ�ೂೕಕ�ಕ್ �ೂೕಗುವ �ಾಗೂ
�ೕವರ ಪರ್ಸನನ್�ಯ�ಲ್ �ಾಶವ್ತ�ಾ� ಸಂ�ೂೕಷ ಮತುತ್ ಸ�ಾ�ಾನ�ಂದ �ೕ�ಸುವ
�ಾಗರ್�ಾ��. 23
3:23 ಎ�ಾಲ್ ಜನ�� �ೕ�ವಂ��ಯನುನ್ ಒದ�ಸುವ ಸಲು�ಾ� �ೕವರು ಅಂಥ
ಅದುಭ್ತ�ಾದ ಮತುತ್ ಅಮೂಲಯ್�ಾದ �ಾಯ್ರ್ �ಾ��ಾದ್� �ಾಕಂದ� ಎಲಲ್�ಗೂ
ಅದರ ಅವಶಯ್ಕ� ಬಹಳ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�ತುತ್. �ಲವರು ಇತರ��ಂತ �ಚುಚ್ �ೂೕರವ
�ಾ�ಗ�ಾ�ರು�ಾತ್�, ಆದರೂ ಎಲಲ್ರೂ �ಾ�ಗ�ೕ, ಎಲಲ್ರೂ �ೕವರ �ೕ��ಗಳ
�ಷಯದ�ಲ್ �ೂರ�ಯುಳಳ್ವ�ೕ, ಆದದ್�ಂದ�ೕ �ೕವರು “�ಚುಚ್ ಕ�� ಏನೂ ಇಲಲ್”
ಎಂದು �ೕ��ಾದ್� (ವ 9,22). ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯು ಗುಂ��ಳ�ರಬಹುದು, ಮ�ೂತ್ಬಬ್ನು
�ಟಟ್ದ �ೕ�ರಬಹುದು ಆದ� �ಾ�ಂದಲೂ �ೕಲ�ಕ್ �ೂೕಗಲು ಮತುತ್ ನಕಷ್ತರ್ಗಳನುನ್
ಮುಟಟ್ಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. 24
3:24 “�ೕ�ವಂತ�ಂದು �ಣರ್ಯ �ೂಂದುವದು”– ಮೂಲ ವಚನ�ಾಗದ�ಲ್ ಇಲಲ್
ಮತುತ್ �ಾರು �ೕ�ಾದರು ಈ ವಚನ�ಾಗವನುನ್ ಉತತ್ಮ�ಾ� ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ಬಹುದು
ಅಥ�ಾ “ಆದ�” ಎಂಬ ಪದವನುನ್ �ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾವ��ೕ ಪ��ಥ್�ಯ�ಾಲ್ದರೂ

�ೕ�ವಂತ�ಾಗುವದರ ಬ�ಗ್ ಮುಂ�ನ �ಾಕಯ್ವ� ಸಪ್�ಟ್ೕಕರಣ �ೂಡುತತ್� – ಅ�ೕ�ಂದ�
“ಕೃ��ಂದ�ೕ �ರ್ಸತ್�ೕಸು��ಂ�ಾದ �ಾಪ ��ೕಚ�ಯ ಮೂಲಕ�ಾ� ಆಗುವದು.”
�ೕ� �ಾತುಗಳ�ಲ್ �ೕ�ವಂತ�ಂದ� – �ೕವರ �ಯಮದ ಆಲಯದ�ಲ್ “�ೕ�ವಂತ�ಂದು
�ೂೕ�ಸಲಪ್ಡುವದು” –ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೕವರ ಕೃ�ಯ �ೕ� ಆ�ಾರ�ಾ�ರುತತ್�.
“��ೕಚ�”– ಮ�ಾತ್ಯ 20:28; ಎ� 1:7; 1 �ೕತರ್ 1:18-19; �ೕತರ್� 78:35.
25-26

3:25-26 ಇವ�ಗಳು �ೂೕ�ಾ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ರುವ ಪರ್ಮುಖ ಪದಗ�ಾ�� ಮತುತ್ ಇ�ೕ
ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್�ೕ ಪರ್ಮುಖ ಪದಗ�ಾ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಈ �ೂೕಕ�ಕ್ ಬಂದು
ತನನ್ನುನ್ ಯಜಞ್�ಾ� ಅ�ರ್ಸುವ ಮೂಲಕ �ಾಪಗಳನುನ್ ಪ�ಹ��ದ ನಂತರ,
ಪ�ಾಚ್ತತ್ಪಪಟುಟ್ ತನನ್�ಲ್ ಭರವ��ಟಟ್ವರನುನ್ �ೕವರು ಕಷ್��ದನು. ಆತನು ಅವರನುನ್
ನರಕ�ಕ್ ಕಳು�ಸ�ಲಲ್ �ಾಕಂದ� ನಂತರದ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲಕ ಇದನುನ್
�ಾಡಬಹು�ಂಬದನುನ್ ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. 25
3:25 “ಸ�ಾ�ಾನಪ�ಸು��”– ಅಂದ� �ಾಪವನುನ್ ಪ�ಹ�ಸುವ ಮೂಲಕ �ೕವರ
�ೂೕಪವನುನ್ �ಾಂತಪ�ಸುವ ಯಜಞ್ ಎಂಬದು ಇದರ ಅಥರ್�ಾ��. �ಾಪವ� �ೕವ��
�ೂೕಪ ಬರುವಂ� �ಾಡುತತ್� (1:18). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಯಜಞ್ದ ಮೂಲಕ �ಾಪವನುನ್
ಪ�ಹ��ದ ನಂತರ, �ೕವ �ೂೕಪ ಸ�ಾ�ಾನ�ಾ�ತು, �ಾಂತ�ಾ�ತು ಮತುತ್
ನಂ���ಂದ ತನನ್�ಲ್ ಭರವ�ಯ�ನ್ಡುವ �ಾ�ಯನುನ್ ಆತನು �ಾಯ್ಯ�ಾ�
ಕಷ್�ಸು�ಾತ್�. 27
3:27 ಎ� 2:8-10. ಒಂದು�ೕ� �ರ್�ಗಳ ಮೂಲಕ ರಕಷ್�ಯನುನ್ �ಾ���ೂಳುಳ್ವ
ಅವ�ಾಶ��ದ್ದದ್�, ಪರ�ೂೕಕವ� ತಮಮ್ನುನ್ �ೂ�ಚ್�ೂಳುಳ್ವ, ತಮಮ್�ಲ್�ೕ
�ಚಚ್ಳಪಡುವ ಜನ�ಂದ ತುಂ��ೂೕ�ರು�ತ್ತುತ್ (2:17; ಲೂಕ 18:11-12 �ೂೕ��
�ೂೕ��). ಆದ� ಆತನ �ತತ್ದನು�ಾರ�ಾ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವವರು �ೕವರನುನ್ �ಾತರ್�ೕ
�ೂಗಳುವವ�ಾ�ರು�ಾತ್� (1 �ೂ�ಂಥ 1:29-31; ಎ� 1:6,12; ಪರ್ಕ 7:9-10). 28
- 3:28 1:16-17; 5:1; 10:10; ಗ�ಾ 2:16; 3:24; 5:4 �ೂೕ��. 29-30
3:29-30 �ಜ�ಾದ �ೕವರು ಒಬಬ್�ೕ, ಆದದ್�ಂದ �ಹೂದಯ್ರು �ೕವರು ನಮಮ್ನುನ್
ಒಂದು �ೕ� ಮತುತ್ ಅನಯ್ರನುನ್ �ೕ�ೂಂದು �ೕ� ರ�ಸು�ಾತ್� ಎಂದು ��ೕ�ಸ�ಾರದು.
�ೕವರು ಪರ್��ಬಬ್ರನುನ್ ��ರ್ಷಟ್�ಾ�ರುವ ಒಂದು �ಾಗರ್ದ ಮೂಲಕ ರಕಷ್ಸು�ಾತ್�,
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವ�ೕ ಆ �ಾಗರ್�ಾ��. 31
3:31 ಮ�ಾತ್ಯ 5:17-18 �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಧಮರ್�ಾಸ� �ಾಲ�ಯು �ಾರನೂನ್
ಅವರ �ಾಪ�ಂದ ರ�ಸ�ಾಗುವ�ಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳುವದು ಧಮರ್�ಾಸ�ದ

�ೂೕಷವಲಲ್. ಬದ�ಾ� ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ ಸ��ಾದ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ ಉಪ�ೕ�ಸು�ಾಗ
ಅದು �ಾಪವನುನ್ ಪರ್ಕಟಪ�ಸುತತ್� �ಾಗೂ ಖಂ�ಸುತತ್�.
“ಎಂ�ಗೂ ಇಲಲ್”– ��� ಆವೃ�ತ್ಯ�ಲ್ “�ೕವರು ��ಾಕ�ಸು�ಾತ್� ಎಂಬ�ಾ�
ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್� ಆದ� ಇ�ಲ್ �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ “�ೕವರು” ಅಥ�ಾ “��ಾಕ�ಸು�ಾತ್�”
ಎಂಬ ಪದಗ�� �ಾವ ಪದವನೂನ್ �ೂ�ಟ್ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಬಲ�ಾದ ನ�ಾ�ಾತಮ್ಕ
ಪದವನುನ್ ಅಂದ� “ಎಂ�ಗೂ ಇಲಲ್” ಎಂಬ ಪದವನುನ್ �ೂಡ�ಾ��.
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4:1 “ಏನು”– ಅಬರ್�ಾಮನ ವಂಶದವ�ಾದ ಎ�ಾಲ್ �ಹೂದಯ್ರ �ಾ� �ೌಲನು
ಹುಟುಟ್ �ಹೂದಯ್ನ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾತ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್� (ಆ��ಾಂಡ 12 �ಂದ 25).
�ಹೂದಯ್ರು ತಮಮ್ ಈ ಸಂಬಂಧದ �ಷಯದ�ಲ್ ��ಮ್ಪಡುವವ�ಾ�ದದ್ರು ಮತುತ್
ಬಹು�ೕಕರು �ಾವ� �ಾ�ೕ�ಕ�ಾ� ಅಬರ್�ಾಮನ ಸಂತ�ಯವ�ಾದದ್�ಂದ �ೕವರ
ಮಕಕ್�ಾ��ದ್ೕ� ಎಂಬ�ಾ� ಅಂದು�ೂಂ�ದದ್ರು (ಮ�ಾತ್ಯ 3:9; �ೕ�ಾನ 8:33,39).
ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಆ�ಗಳು ಮತುತ್ ��ಗಳನುನ್ �ಾ�ಾ��ೂಳುಳ್ವದರ �ೕ� ರಕಷ್�ಯು
ಆ�ಾರ�ಾ�� ಎಂಬ�ಾ� ಬಹು�ೕಕ ಜನ ಅಂದು�ೂಂ�ದದ್ರು �ಾಗೂ �ೌಲನು �ೂೕಗುವ
ಕ�ಯ�ಲ್�ಾಲ್ ಅವನನುನ್ ��ೂೕ�ಸು�ತ್ದದ್ರು (ಅ�� 9:23; 13:45; 14:5,19; 15:1;
17:5; 21:11; 2 �ೂ�ಂಥ 11:24; 1 �ಸ 2:14-16). ಇ�ಲ್ �ೌಲನು ಅಬರ್�ಾಮನ
�ಷಯವನುನ್ �ಾ� ಪರ್�ಾತ್���ಾದ್�? ನಂ���ಂದ �ೕ�ವಂತ�ಾಗು�ತ್ೕ� ಎಂಬ ತನನ್
�ೂೕಧ�ಯು ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಗನು�ಾರ�ಾ�� ಎಂಬದನುನ್ �ರೂ�ಸಲು
ಅಬರ್�ಾಮನು ಮೂಲ�ತೃ ಎಂಬ�ಾ� �ೕ��ಾದ್�. 2
4:2 3:27 �ೂೕ��. 3
4:3 ಆ� 15:6. ಅ�ಲ್ರುವ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. ಈ ಒಂದು ಅಂಶ�ಂದ �ೌಲನು ತನನ್
�ೂೕಧ�ಯನುನ್ �ಾ�ೕತುಪ���ಾದ್�. �ಾವ� ಸತಯ್ವನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು ಬಯಸು�ಾಗ
“ಸತಯ್�ೕದ ಏನು �ೕಳುತತ್�” ಎಂಬದು ಪರ್ಮುಖ ಪರ್�ನ್�ಾಗುತತ್�. 4
4:4 ಒಂದು�ೕ� �ೕವರು �ಾನವರನುನ್ �ಾ�ರ್ಕ �ಾಯರ್ಗಳ �ೕ�� ರ�ಸುವ�ಾದ�,
ಅದರ ಅಥರ್ ಅವರು ರಕಷ್� ಸಂ�ಾ���ೂಂ��ಾದ್� ಮತುತ್ �ಚಚ್ಳಪಡಲು ಅವ�ಾಶ
�ೂ�ಯುತತ್� ಎಂಬ�ಾ�ರುತತ್�. 5
4:5 “ಪ�ಣಯ್�ರ್�ಗಳನುನ್ �ಾಡದವ�ಾ�ರ�”– ಅ�ದ� ರಕಷ್� ಪ�ದು�ೂಳಳ್ಲು
�ರ್�ಗಳನುನ್ �ಾಡದವನು. ರಕಷ್� ಮತುತ್ �ೕವರು �ೂಡುವ �ೕ�ವಂ��ಯನುನ್
�ೂಂ��ೂಳುಳ್ವ ಏ�ೖಕ �ಾಗರ್, ನಂ���ಂದ ಅದನುನ್ �ೕವರು �ೂಡುವ

�ೂಡು��ಾ� ��ದು�ೂಳುಳ್ವ�ಾ�� (3:21-28; 6:23; 11:6). �ಾನವರು
�ಾವ್�ಾ�ಕ ಆ�ೂೕ�ಸುವದ�ಕ್ ಇದು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ �ರುದಧ್�ಾದ�ಾದ್��. ಜನರು
�ಾವ� �ಾಡುವ �ಾಯರ್ಗಳ ��ತತ್ ತಮಮ್ನುನ್ �ೕ�ವಂತ�ಂದು�ೂಳಳ್ಲು ಬಯಸು�ಾತ್�
ಮತುತ್ �ಾವ� ಕ�ಯುವ �ೕಗಯ್�ಾ �ಾಯರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ರಕಷ್�ಯನುನ್
ಸಂ�ಾ���ೂಳಳ್ಬಹು�ಂದು �ೕ�ಸು�ಾತ್�. ರಕಷ್� �ೂಂದಲು �ಾವ� “�ರ್�ಗಳನುನ್”
�ಾಡ�ೕ�ಂದು ಜನರು �ೕಳು�ಾತ್�. ಆದ� �ೕವರು �ೕಳುವದು ರಕಷ್� �ೂಂದಲು
“�ಾವ �ರ್�ಗಳನೂನ್ �ಾಡ�ೕ��.” �ೕವರು �ಾರನುನ್ �ೕ�ವಂತ�ಂದು
�ಣರ್�ಸು�ಾತ್� ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ��� – “�ಾ�ಾತಮ್ರನುನ್.” �ೕವರ ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್
�ಾಪ�ಲಲ್ದವನು ಒಬಬ್ನೂ ಇಲಲ್ – 3:9-19; ಮ�ಾತ್ಯ 7:11. ಆದ� �ಾರೂ �ೕ�ಾ
�ಟಟ್ವರಲಲ್�ಾದರೂ ಜನರು ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಟುಟ್
ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡುವ�ಾದ� �ೕವರು ಅವರನುನ್ ರ�ಸು�ಾತ್�. �ೌಲನು (ಅ�� 8:3;
9:1-5), ಮತುತ್ �ಲು�ಯ �ೕ�ದದ್ ಕಳಳ್ನ ಬ�ಗ್ ಆ�ೂೕ��� (ಲೂಕ 23:39-43).
�ಾ��ೕ ��ಾಯ 55:7; 1 �ೂ�ಂಥ 6:9-11 �ೂೕ��. 6-8
4:6-8 ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ ಪರ್�ದಧ್ ಅರಸ�ಾದ �ಾ�ೕದನು, ಅಬರ್�ಾಮನ �ಷಯದ�ಲ್
�ೕ�ರುವದನುನ್ ಒ�ಪ್�ೂಂಡನು. �ೕತರ್� 32:1-2 �ೂೕ��. �ೕವರು ಜನರನುನ್
ಕಷ್�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅವ�ಗೂ ಕಷ್�ಸುವ ವರವನುನ್ �ೂಡಲು ಬಯಸು�ಾತ್� �ಾರಣ
ಅವರು ಒ�ಳ್ಯವರು ಅಥ�ಾ ಅಹರ್ರು ಎಂಬ�ಾ�ಯಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಆತನು
ಕೃ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್� (�ೕತರ್� 86:5; �ೕಕ 7:18-19; ಮ�ಾತ್ಯ 9:5-7; 12:31;
ಅ�� 13:38; ಎ� 1:7). ಇ�ಲ್ �ೕ�ವಂತ�ಂಬ �ಣರ್ಯ�ಂದ� ಏ�ಂದು �ೂೕಡಬಹುದು
– ಈ��ಂದ �ೕವರು �ೕ�ವಂತ�ಂದು �ಣರ್�ಸಲಪ್ಟಟ್ವರ �ಾಪಗಳನುನ್ ಅವರ
�ರುದಧ್�ಾ� ಎ�ಸುವ�ಲಲ್ (8:33-34). ಇದ�ಕ್ �ಾರಣ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಲು�ಯ
�ೕ� �ಾ�ರುವ �ಾಯ್ಗ ಅವರ ಭ�ಷಯ್ದ �ಾಪಗಳನುನ್ ಪ�ಹ��� ಮತುತ್ ಅವರು
ಆತ�ೂಂ�� �ಾಶವ್ತ�ಾ� ಐಕಯ್�ೂಂ��ಾದ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾದ
�ೕ�ವಂ��ಯು ಅವ�ೂಳ� ���ಾಗುತತ್�, ಆದದ್�ಂದ ಅವರ ಮತುತ್ ಆತನ
�ೕ�ವಂ��ಯು ಏಕ�ೕ�ಯ�ಾದ್�ರುತತ್�. ಆತನ �ೕ�ವಂ��ಯ�ಲ್ �ಾವ �ೂೕಷ�ಾಗ�
ಅಥ�ಾ ಕ��ಾಗ� ಇಲಲ್ ಮತುತ್ ಎಂ�ಗು �ಗುವದೂ ಇಲಲ್. ಆದದ್�ಂದ ಆತನ�ಲ್
ಅವ��ರುವ �ೕ�ವಂ��ಯ�ಲ್ �ಾವ �ೂೕಷ ಅಥ�ಾ ಕ� ಈಗ �ಾತರ್ವಲಲ್, ಬದ�ಾ�
ಎಂ�ಂ�ಗೂ �ಗುವ�ಲಲ್. �ರಸುಸ್ (ಎ� 1:22-23) �ೕ�ಯುಳಳ್�ಾದ್�ರುವ �ಾ��ೕ,
�ಜ�ಾದ ��ಾವ್�ಗ�ಂದ ಕೂ�ರುವ �ೕಹವ� �ೕ�ಯುಳಳ್�ಾದ್�ರುವದು. “�ಾವನ
�ಾಪವನುನ್ �ಕಕ್�ಕ್ ತರುವ�ಲಲ್��ೕ” ಪದಗಳನುನ್ ಗಮ���. “ಇಲಲ್” ಎಂಬ�ಾ�

�ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ�ರುವ �ರ್ೕಕ್ ಪದವನುನ್ “ಎಂ�ಗೂ ಇಲಲ್” ಎಂಬ�ಾ�ಯೂ
�ಾ�ಾಂತರ �ಾಡಬಹು�ಾ��. ಇದು ��ಾವ್�ಗ�� �ೕವರ ಎದು�ನ�ಲ್ರುವ
ಅದುಭ್ತ�ಾದ �ಾಥ್ನ�ಾ��. ಅವ�� (�ಾಪದ ಸಂಬಳ�ಾ�ರುವ) �ತಯ್ ಮರಣ ಮತುತ್
ನರಕದ �� ಎದು�ಾಗುವ�ಲಲ್. (ಆದ� ಅವರ ತಂ��ಾ�, ಅವರು ತಪ�ಪ್ �ಾಡು�ಾಗ
ಆತನು ಅವರನುನ್ ��ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಕರ್ಮ�ಕಷ್ಣ�ೂಕ್ಳಪ�ಸು�ಾತ್� – ಇ�ರ್ 12:5-11).
ಆದ� �ೕವರು ��ಾವ್�ಯ �ಾಪವನುನ್ ಅವನ �ಕಕ್�ಕ್ ಎ�ಸ� �ೂೕದ�, ಅವನು ಪ�ನಃ
�ಾಪ �ಾಡಲು ��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹಪ��ದಂ�ಾಗುವ�ಲಲ್�ೕ? ಇಲಲ್. �ೕವರನುನ್ �ರ್ೕ�ಸಲು
ಮತುತ್ �ೕವ��ಾ� �ೕ�ಸಲು ಅವನನುನ್ ��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹಪ�ಸುತತ್�. 6�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ
�ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕಡುವ�ಾದ� �ಾಪ �ಾಡುವ ��ಾವ್�ಗ�� �ೕವರು �ೂೕ�ಸುವ ಕೃ�ಯ
ಫ��ಾಂಶಗಳ ಬ�ಗ್ �ೌಲನು �ೕ�ರುವ �ಷಯಗಳನುನ್ ��ಯಬಹುದು. 9
4:9 “ಸುನನ್�”– ಅಂದ� ಅಬರ್�ಾಮನ ಸಂತ�ಯವ�ಾದ, �ಹೂದಯ್ರ ಬ�ಗ್ ಆತನು
�ಾತ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�.
“ಸುನನ್��ಲಲ್ದವರು”– �ಹೂದಯ್ರಲಲ್ದವರು ಅಂದ� ಅನಯ್ಜನರು. 10-12
4:10-12 ಇ�ಲ್ �ಹೂದಯ್ರ ಅಹಂ�ಾರ�ಕ್ �ಾಕಯ್ದ ಮೂಲಕ �ೂಡಡ್ ಅ�ಾತ
�ೕ�ರುವದನುನ್ �ೂೕಡಬಹುದು. ಅಬರ್�ಾಮನು ಸುನನ್� �ಾ���ೂಳುಳ್ವ �ದ�ೕ
�ೕವರು ಅವನನುನ್ �ೕ�ವಂತನ�ಾನ್� �ಾ�ದನು – ಅಂದ� ಆಗ ಅವ�ನೂನ್ ಅನಯ್�ಾ��ೕ
ಇದದ್ನು! ಆ��ಾಂಡ 15�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ �ೕವರು ಅಬರ್�ಾಮನನುನ್ �ೕ�ವಂತನ�ಾನ್�
�ಾ�ದನು. ಆದ� ಅಬರ್�ಾಮನು 17�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ ನಂತರ, �ಾನು �ೕ�ವಂತ�ಂದು
ಎ�ಸಲಪ್ಟಟ್ ಬ�ಕ ಸುನನ್� �ಾ���ೂಂಡನು. ಸುನನ್�ಯ ಸಂ�ಾಕ್ರ ಮತುತ್ ಅಬರ್�ಾಮನ
ರಕಷ್�� �ಾವ��ೕ ಸಂಬಂಧ�ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ�ಸಲು �ೕವರು �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಈ
�ೕ� ಏಪರ್��ದನು. ಅಬರ್�ಾಮನು ನಂ���ಂದ �ೕ�ವಂತ�ಂದು �ಣರ್�ಸಲಪ್ಟಟ್ನು,
ಅಬರ್�ಾಮನನುನ್ �ಂ�ಾ�ಸುವವರು �ಹೂದಯ್�ಾಗ� ಅಥ�ಾ ಅನಯ್�ಾಗ�, ಇ�ೕ �ೕ�
�ೕ�ವಂತ�ಂದು ಎ�ಸಲಪ್ಡ�ೕಕು. ಅಬರ್�ಾಮನು ಒಬಬ್�ೕ �ಜ�ಾದ �ೕವರ�ಲ್
ನಂ���ಡುವವ�ಲಲ್�� “ಮೂಲ�ತೃ” ಆ��ಾದ್�. ಇದರ ಅಥರ್ �ೕವರು ಜನ��
�ಾವ �ೕ� �ೕ�ವಂ��ಯನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್� ಎಂಬದು �ದಲು �ೂೕ�ಸ�ಾ�ತು.
ಸುನನ್�ಯು ಅಬರ್�ಾಮನು �ದ�ೕ ಪ��ದದ್ �ಾಯರ್�ಕ್ �ೂ�ತ ಸ� ಮತುತ್
ಮು�ರ್�ಾ�ತುತ್. (ಇ�ೕ �ಷಯವನುನ್ ಇಂದು �ೕ�ಾ�ಾನ್ನದ �ಷಯದ�ಲ್ಯೂ
�ೕಳಬಹು�ಾ��. ಇದು �ೕವಲ ಗುರು�ಾ�� ಮತುತ್ �ೕವರು ನಂ��ಯ ಮೂಲಕ
�ೂಡುವ
ರಕಷ್�
ಮತುತ್
�ೕ�ವಂ��ಯನುನ್
�ೂಂದದವ��
ಇದು
ಪರ್�ೕಜನ�ಲಲ್�ಾದ್��.) 13-15

4:13-15 �ೕವರು �ೕ�� �ೂಟಟ್ ಧಮರ್�ಾಸ�ದ �ೂರ�ಾ��ೕ ಅಬರ್�ಾಮನನುನ್
�ೕ�ವಂತ�ಂದು ಎ��ದನು (ಆದ� ರಕಷ್� �ೂಂದನು ಧಮರ್�ಾಸ�ದಂ� �ೕ�ಸ�ೕ�ಂದು
�ಹೂದಯ್ರು
ಜನ�� ಕ�ಸು�ತ್ದದ್ರು) ಎಂಬದನುನ್ �ೌಲನು
ಮತತ್ಷುಟ್
�ವ�ಸು�ತ್�ಾದ್�. �ೕವರು ಅಬರ್�ಾಮನನುನ್ �ೕ�ವಂತ�ಂದು �ಣರ್��ದ ನೂ�ಾರು
ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ�ೕ ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ �ೂಟಟ್ನು (ಗ�ಾ 3:16-18). 13
4:13 �ೕವರು ಅಬರ್�ಾಮ�� �ಾ�ಾನ್ �ೕಶವನುನ್ �ಾ�ಾದ್ನ �ಾ�ದನು (ಆ�
15:7,18). ಇದ�ಕ್ �ಾರಣ ಅಬರ್�ಾಮನು �ೕವರನುನ್ ನಂ�ದನು. �ೕವರು
ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ �ೂಡುವದ�ಕ್ಂತ �ದ�ೕ ಈ �ಾ�ಾದ್ನ �ಾ�ದನು. ಇದಲಲ್�ೕ ಇ�ೕ
�ೂೕಕವ� ಅಬರ್�ಾಮನ ಮೂಲಕ ಆ�ೕ�ಾರ್ದ �ೂಂದುವದು ಎಂಬ�ಾ�ಯೂ ಆತನು
�ಾ�ಾದ್ನ �ಾ�ದನು – ಆ� 12:1-3. ಅಬರ್�ಾಮನ ಸಂತ�ಯವ�ಾದ ��ಸ್ೕಯನ
(�ರ್ಸತ್ನ) ಮೂಲಕ ಆ�ೕ�ಾರ್ದ �ೂ�ಯುವ�ಾ�ತುತ್ (�ೕತರ್� 2; 72:5-11; ಮ�ಾತ್ಯ
1:1
�ೂೕ��).
��ಸ್ೕಯನು
(ಮತುತ್
ಆತ�ೂಂ��
ಆತನ�ಲ್
ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವವ�ಲಲ್ರು) ಇ�ೕ �ೂೕಕದ �ಾಧಯ್ಸಥ್�ಾ��ಾದ್� (8:17; ಇ�ರ್ 1:2).
14

4:14 �ೕವರ ಧಮರ್�ಾಸ�ದ �ಾಲ��ಂದ ಒಂದು�ೕ� ಜನರು �ೕವರ
�ಾಧಯ್ಸಥ್�ಾಗುವ�ಾದ�, ಆಗ �ೕವರ �ಾ�ಾದ್ನಗಳ�ಲ್ನ ನಂ�� ಮತುತ್ �ಾ�ಾದ್ನಗ�ೕ
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಅ�ಾವಶಯ್�ಾಗುತತ್�. ಆದ� �ೕವರ ಧಮರ್�ಾಸ� ಪ��ರ್�ಾ� �ಾಲ�
�ಾಡಲು ಜನ�ಂದ ಆಗುವ�ಲಲ್, ಆದದ್�ಂದ �ರ್�ಗಳ ಮೂಲಕ ರಕಷ್� �ೂಂದಬಹು�ಂಬ
ಆ�ೂೕಚ�ಯು �ರಥರ್ಕ�ಾ��. 15
4:15 �ೕವರ ಧಮರ್�ಾಸ� �ಾಲ��ಂದ �ೕ�ವಂತ�ಾಗಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವವರು
ತಮಮ್ನುನ್ ��ಾಚ್� �ೕವರ �ೂೕಪ�ಕ್ ಗು��ಾ��ೂಳುಳ್�ಾತ್�. �ಾಕಂದ� ಧಮರ್�ಾಸ�
�ಾಲ��ಂತ ಅವರು ಅದನುನ್ ��ಾಚ್� ಉಲಲ್ಂ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಧಮರ್�ಾಸ� �ಾ�ಸ�
ಅಪ�ಾ�ಗ�ಾಗುವದ�ಂದ ಅವರ ಅಪ�ಾಧಗಳು ಅ�ಕ�ಾಗುತತ್� (5:20; 7:7-11; ಗ�ಾ
3:10 �ೂೕ�� �ೂೕ��). ರಕಷ್� �ೂಂದಲು �ೕ�ಯ ಧಮರ್�ಾಸ� �ಾಲ�
�ಾಡುವದು ಅವಶಯ್�ಾ�ದದ್�, ಆಗ �ಾರೂ ರಕಷ್� �ೂಂದು�ತ್ರ�ಲಲ್. �ಹೂದಯ್ರು
ಧಮರ್�ಾಸ� �ಾಲ� �ಾಡ�ಲಲ್ ಮತುತ್ ಅನಯ್�� �ಾಲ� �ಾಡಲು ಧಮರ್�ಾಸ��ೕ
ಇರ�ಲಲ್. 16
4:16 ರಕಷ್�ಯ �ಾ�ಾದ್ನ (ಮತುತ್ ಅದ�ೂಂ�� �ೂ�ಯುವ �ಾವ್ಸಥ್ಯ್) ಧಮರ್�ಾಸ�
�ಾಲ�� ಸಂಬಂಧ�ಲಲ್�ಾದ್���ಾದರೂ, �ಹೂದಯ್�ಾಗ� ಅನಯ್�ಾಗ� ಎಲಲ್ರೂ
ಸ�ಾನ �ೕ�ಯ�ಲ್ ನಂ��ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕ�ಂದು ಬಯಸುತತ್�. ನಂ���ಂದ�ನ್ೕ

ರಕಷ್�ಯ �ಾಗರ್ವ�ಾನ್� �ೕವರು �ಾ� �ೕ���ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ಈ �ಾಕಯ್ದ�ಲ್
ಗಮ��� – �ಾಕಂದ� ಆತನು ರಕಷ್�ಯನುನ್ �ಲಸ�ಕ್ ಸಂಬಳವ�ಾನ್�ಯಲಲ್ ಬದ�ಾ�
ವರ�ಾ� �ೂಡಲು �ಶಚ್���ೂಂ��ಾದ್�. 17
4:17 ಆ� 17:5. ಅಬರ್�ಾಮನು ನಂಬುವವ�ಲಲ್�� ಆ�ಮ್ೕಕ “ತಂ��ಾ��ಾದ್�”
(ವ. 11). ಈ �ಾಕಯ್ದ ಕ�ಯ �ಾಗದ�ಲ್ �ೌಲನು ಅಬರ್�ಾಮನ ನಂ��ಯ
ಗುಣಲಕಷ್ಣವನುನ್ �ವ�ಸಲು �ಾರ್ರಂ���ಾದ್�. ಅವನ ನಂ��ಯು ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
�ಾಡಲು ಮತುತ್ �ಾ�ೕನು �ಾಡುವ�ಂಬದನುನ್ ಮುಂ�ಾ��ೕ ಪರ್ಕಟಪ�ಸಲು
ಸಮಥರ್�ಾದ ಸವರ್ಶಕತ್ �ಾಗೂ ಸವರ್�ಾ��ಾದ ಸೃ�ಟ್ಕತರ್ನ�ಲ್ತುತ್.
“ಸತತ್ವರನುನ್ ಬದು�ಸುವವನು”– ಇ�ರ್ 11:19,35 �ೂೕ��. 18-21
4:18-21 ಅಬರ್�ಾಮನ ನಂ��ಯು �ಾವ �ೕ�ಯ�ಾದ್�ತುತ್? �ಾನು�ಕ�ಾ�
�ೕ�ಸುವ�ಾದ� �ೕವರ �ಾ�ಾದ್ನ �ರ�ೕರಲು �ಾವ ��ೕ� ಇಲಲ್�ರು�ಾಗಲೂ
ಅವನು �ೕವರನುನ್ ನಂ�ದನು (ವ 18; ಆ� 15:4-5). �ೕವರು �ಾ�ಾದ್ನ �ಾ�ದ �ಾಯರ್
ಅ�ಾಧಯ್�ಂದು �ೂೕ��ಾದ್ಗೂಯ್ ಅವನು �ೕವರನುನ್ ನಂ�ದನು (ವ 19). �ಾರಳು
ಅಬರ್�ಾಮ�� ಮಗನನುನ್ �ರುವಳು ಎಂದು �ೕವರು �ೕ��ಾಗ ಅಬರ್�ಾಮ�� ಸು�ಾರು
ನೂರು ವಷರ್�ಾ�ತುತ್ ಮತುತ್ �ಾರ�� �ೂಂಭತುತ್ ವಷರ್�ಾ�ತುತ್ – ಆ� 17:1,15,16.
ಅವನು ತನನ್ ಸವ್ಂತ �ಾಮಥರ್ವನನ್ಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ೕವರನುನ್ ನಂ�ದನು. ಅವನು
ಸರಳ�ಾ� �ೕವರನುನ್ ನಂ�ದನು �ಾಕಂದ� �ಾ�ಾದ್ನ �ಾ��ಾತನು �ೕವ�ಾ�ದದ್ನು
ಮತುತ್ �ೕವರು �ಾನು �ೕ�ದಂ� �ಾಡಲು ಶಕತ್�ಾ��ಾದ್� �ಾಗೂ ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ
�ಾಡುವನು ಎಂಬ ದೃಢ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. �ೕವರು �ಾನು �ೕ�ದದ್ನುನ್
�ಾಡುವ�ಾ� �ೕವಲ �ಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ���ದ�ೕ �ೂರತು ಅದ�ಕ್ �ಾವ��ೕ �ಾ�
�ಾಗೂ ಗುರುತನುನ್ �ೂಡ�ಲಲ್. ಮತುತ್ ಅಬರ್�ಾಮನು ಅದನುನ್ ನಂ�ದನು (ವ 20,21)
�ಾಕಂದ� ಅವನು �ಜ�ಾ�ಯೂ �ೕವರನುನ್ ನಂ�ದನು ಮತುತ್ �ೕವರು ಸತಯ್ವಂತನು
ಎಂಬ ಭರವ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. ಇದು ಅಬರ್�ಾಮನ ನಂ�� ಮತುತ್ �ಜ�ಾದ
ನಂ��ಯ ��ೕಷ�ಾದ ಗುಣಲಕಷ್ಣ�ಾ��. 22
4:22 ವಚನ 3. 23-24
4:23-24 ರಕಷ್� �ೂಂ� �ೂೕಕ�ಕ್ �ಾಧಯ್�ಾಗ�ೕ�ಾದ� (ವ 13) ನಮಮ್ ನಂ��ಯು
ಅಬರ್�ಾಮನಂತಹ ನಂ���ಾ�ರ�ೕಕು. ಜನರಂದು�ೂಳುಳ್ವ �ಾರ್ಕರ �ಾವ��ೂೕ
�ೕವರು ಅಥ�ಾ �ೕವ�ಯನುನ್ ನಂ�ದ� �ಾಲದು. ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್
ಸತತ್ವ�ೂಳ�ಂದ ಎ�ಬ್�ದ �ೕವರನುನ್ �ಾವ� ನಂಬ�ೕಕು (ವ 24; 10:9) �ಾಕಂದ�
ಆತ�ೂಬಬ್�ೕ �ಜ�ಾದ �ೕವ�ಾ��ಾದ್�. ಇದಲಲ್� �ೕವರು ಒಬಬ್�ೕ ಆತನು

ಸವರ್ಶಕತ್ನು ಎಂಬ�ಾ� �ಾತರ್�ೕ ನಂ�ದ� �ಾಲದು (�ಾ�ೂೕಬ 2:19 �ೂೕ��).
ಆತನು ನಮ�ಾ� �ಾ�ರುವ �ಾ�ಾದ್ನಗಳನುನ್ �ಾವ� ನಂಬ�ೕಕು, ಆತನ�ಲ್ ಮತುತ್ ಆತನ
�ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ �ಾವ� ಭರವ�ಯ�ನ್ಡ�ೕಕು (ಇ�ರ್ 11:6. ಆತನು ತನನ್ ಕು�ಾರನ ಮೂಲಕ
�ೂ�ಟ್ರುವ �ಲವ� �ಾ�ಾದ್ನಗಳ ಬ�ಗ್ ಆ�ೂೕ��� – �ೕ�ಾನ 3:16; 4:14; 5:24;
6:37; 7:38; 11:25-26; ಪರ್ಕ 3:20; ಮ�ಾತ್ಯ 11:28). �ಾವ� ಆತನನುನ್ ನಂಬು�ಾಗ
ಅಬರ್�ಾಮನನುನ್ �ೕ�ವ�ಂದು ಎ��ದ �ಾ��ೕ ಆತನು ನಮಮ್ನುನ್ �ೕ�ವಂತ�ಂದು
ಎ�ಸು�ಾತ್�. 25
4:25 ��ಾವ್�ಗಳ ರಕಷ್�ಯು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮರಣ ಮತುತ್ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ�ಂಬ
ಅ��ಾಯದ �ೕ� ���ಾ�� (1 �ೂ�ಂಥ 15:1-4). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾ�ಗಳ
�ಾಥ್ನದ�ಲ್, ಅವ��ಾಗ �ೕ�ದದ್ ಮರಣವನುನ್ �ಾನು ಅನುಭ��ದನು. �ೕವರು �ರ್ಸತ್ನ
ಯಜಞ್ವನುನ್ ಅಂ�ೕಕ��ದನು, ನಮಮ್ �ಾಪಗಳನುನ್ ಪ�ಹ��ದನು, ನಮಮ್ನುನ್ ಕಷ್��ದನು
ಎಂಬದ�ಕ್ ಆತನ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನವ� �ಾ��ಾ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಸತತ್ವ�ೂಳ�ಂದ
ಎ�ದ್ರುವದ�ಂದ ��ಾವ್�ಗ�ಾದ �ಾವ� �ೕ�ವಂತ�ಂದು ಎ�ಸಲಪ್�ಟ್�ದ್ೕ�, �ಾಪ�ಂದ
�ಡುಗ� �ೂಂ��ದ್ೕ� ಮತುತ್ �ೕವ�ದು�ನ�ಲ್ �ೕ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ��ದ್ೕ� ಎಂಬದನುನ್
�ೂೕಡಬಹು�ಾ�� �ಾಗೂ �ೂೕಡ�ೕ�ಾ��. �ೕವರ ಎದು�ನ�ಲ್ ಆತ�ೕ ನಮಮ್
�ೕ��ಾ��ಾದ್� – 1 �ೂ�ಂಥ 1:30-31.
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5:1 ಎಲಲ್ರೂ �ಾ�ಗ�ಾ��ದ್ೕ� ಮತುತ್ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವ�ೂಂ�ೕ ರಕಷ್� �ಾಗರ್�ಂದು �ೌಲನು ನಮ� �ೂೕ���ಾದ್�. ಈ
ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ �ೕವರು �ೕ�ವಂತರ�ಾನ್� ಎ��ರುವವರ ಬ�ಗ್ ಇನೂನ್ ��ಚ್ನ
�ಷಯಗಳನುನ್ �ೕ��ಾದ್�. ��ಾವ್�ಗಳ ರಕಷ್�ಯು ಖಂ�ತ ಎಂಬ�ೕ ಅವನ
�ಯ್ೕಯ�ಾ��. ಅವ�ಲಲ್ರೂ �ೂಸ ಅವ�ಥ್�ಳ� ಪರ್�ೕ���ಾದ್� ಮತುತ್ �ೌಲನು
�ಳ�ನ ಸಂಗ�ಗಳನುನ್ ಅವರ �ಷಯದ�ಲ್ �ೕ��ಾ�. ಅವರು �ೕವ�ೂಂ��
ಸ�ಾ�ಾನ�ಂ�ರುವರು (ವ 1) ಅವ�� ಸತತ�ಾ� �ೕವರ ಪರ್ಸನನ್�� �ೂೕಗುವ
ಅವ�ಾಶ�ರುತತ್� (ವ 2) ಅವ�� ��ೕ� ಇರುತತ್� (ವ 2) ಅವ�� ಶರ್�ಗಳ�ಲ್
ಸಂ�ೂೕಷ�ಂದ �ೕ�ಸುವ �ಾಮಥಯ್ರ್�ರುತತ್� (ವ 3) ಅವ�� ಶರ್�ಗಳು ��ೕ�
��ಚ್ಸುತತ್� ಎಂಬದು �ೂ�ತ್ರುತತ್� (ವ 4) ಅವ�� ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ ವರ�ರುತತ್� (ವ 5)
ಅವ�� �ೕವರ �ರ್ೕ�ಯ �ಳುವ���ರುತತ್� (ವ 5-8) ಅವ�� ಸಂಪ�ಣರ್�ಾದ
ಭದರ್��ರುತತ್� (ವ 9,10) ಅವ�� �ೕವರ�ಲ್ ಸಂ�ೂೕಷ�ರುತತ್� (ವ 11) ಅವ��

�ೕವ�ೂಂ��ನ �ೂಸ ಸಂಬಂಧ�ಂದ �ತಯ್�ೕವ �ೂ�ಯುತತ್� (ವ 12-21) �ಾಕಂದ�
ಅವರು ಅಣ�ಸ�ಾಗದ ಕೃ�ಯ ರಂಗ�ೂಳ� ಪರ್�ೕ���ಾದ್�. �ಾಕಂದ� �ೕವರು
��ಾವ್�ಗಳನುನ್
�ೕ�ವಂತ�ಂದು
ಎ�ಸುವದ�ಂದ
ಅವರು
ಆತ�ೂಂ��
ಸ�ಾ�ಾನದ�ಲ್ರು�ಾತ್�. �ೂ�ೂ 1:20; ಎ� 2:14-17; 2 �ೂ�ಂಥ 5:18-21;
��ಾಯ 32:17; 53:5 �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಇ�ಲ್ ಸ�ಾ�ಾನ ಎಂದ� �ೕವರು ಮತುತ್
ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಟಟ್ವರ ನಡು�ಯ ಸಂ�ಾನ�ಾ��. 2
5:2 “ಪರ್�ೕಶ”– ��ಾವ್�ಗಳು �ಾವ ಸಮಯದ�ಾಲ್ದರೂ �ೕವರ ಪರ್ಸನನ್��
�ೂೕಗಬಹುದು (ಎ� 2:18; 3:12; ಇ�ರ್ 10:19-22). �ೕವರ ಪರ್ಸನನ್��ಳ�
ಪರ್�ೕ�ಸುವ ಅವ�ಾಶವ� ನಮ� ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲಕ �ಾತರ್�ೕ
�ೂ�ಯುತತ್� ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ��� (1 �� 2:5; �ೕ�ಾನ 14:6,13,14
�ೂೕ��).
“ಕೃ�”– 1:7; 4:16; �ೕ�ಾನ 1:14,16; 2 �ೂ�ಂಥ 8:9; ಇ�ರ್ 4:16; ಮ�ಾತ್ಯ
7:9-11.
“��ೕ�”– ನಂ���ಂದ �ೕವರು ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ೕ�ವಂತ�ಂದು ಎ��ರುವದ�ಂದ
ಸ�ಾ�ಾಲವ� ಆತ�ೂಂ�� ಮ��ಯ�ಲ್ �ೕ�ಸು�ವ� ಎಂಬ ��ಾವ್ಸ�ೂಂ�� ಅವರು
ಉ�ಾಲ್�ಸಬಹು�ಾ�� (�ೕ�ಾನ 17:24; 1 �ಸ 2:12; ಪರ್ಕ 21:2-4; 22:3-5).
“ಮ��” ಇ�ಲ್ ��ಾವ್�ಗಳ ಅಂ�ಮ ರಕಷ್�ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� (8:17-22,30).
ಮ�ೂತ್ಂದು ಪದ “��ೕ��” 8:24-25 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 3-4
5:3-4 ಇ�ಲ್ ಪರ್�ನ್ ಉದಭ್�ಸುತತ್�: ��ಾವ್�ಗ�� �ೕವ�ೂಂ��ರುವ
ಸ�ಾ�ಾನವನುನ್ ಕ�ದು�ೂಳಳ್ಲು ಮತುತ್ ಪರ�ೂೕಕ�ಕ್ �ೂೕಗು��ಂಬ ��ೕ�ಯನುನ್
�ಾಳು �ಾಡಲು ಶರ್�ಗಳು �ಾಗೂ ಕಷಟ್ಗ�� �ಾಧಯ್�ೕ? �ೌಲನು ಅತಯ್ಂತ
�ಾರ್�ಾನಯ್��ಂ��, “ಇಲಲ್” ಎಂದು �ೕ��ಾದ್�. ಶರ್�ಗಳು �ಜ�ಾ�ಯೂ ��ಾವ್�ಗಳ
��ೕ�ಯನುನ್ ��ಚ್ಸುತತ್�. ಆದದ್�ಂದ ಕಷಟ್ಗಳು ತಮ� �ತವ�ನ್ೕ �ಾಡು�ತ್� ಎಂದು
��ದು ಅವರು ಸಂ�ೂೕ�ಸಬಹು�ಾ��. ಶರ್�ಗಳನುನ್ ��ೕ�� ಬದ�ಾ�ಸುವ
ಕರ್�ೕಣ�ಾದ ��ಾನವನುನ್ ��ಾವ್�ಗಳು ಅನುಭವ�ಂದ ಕ�ತು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ನಂ��ಯ
�ೕ�ತದ�ಲ್ ಇದು ಹಂತ ಹಂತ�ಾ� ಬರುತತ್�. ಶರ್�ಗಳು �ಾ�ಮ್ ಮತುತ್ ��ೕಕಷ್ಣವನುನ್
ಹು�ಟ್ಸುತತ್�. ಕಷಟ್ಗಳು ಮತುತ್ �ಂ�ಗಳನುನ್ ಸ���ೂಳಳ್ಲು �ೕವರು ನಮಮ್ನುನ್
ಬಲಪ�ಸು�ಾತ್�, ಆದದ್�ಂದ �ಾವ� ಶರ್�ಗಳನುನ್ ಎದು�ಸಬಹುದು �ಾಗೂ
ಅಪನಂ���ಂದ �ಂ�ಾರ�ಾರ�ಂದು ��ಾವ್�ಗಳು ಕ�ತು�ೂಳುಳ್�ಾತ್� (ಇ�ರ್
10:35-39). �ೕವರು �ೂೕರ�ಾದ ಪ��ಥ್�ಗಳ�ಲ್ಯೂ ನ�ಮ್ಂ��ರು�ಾತ್� ಮತುತ್

ನಂ��ಯ�ಲ್ ಮುಂದುವ���ೂಂಡು �ೂೕಗುವನು ಎಂಬದನುನ್ ಕ�ತು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�
(8:35-37; �ೕ�ಾನ 10:27-28; 1 �ೕತರ್ 1:5-7). �ಾ�ಮ್ಯು ಅನುಭವ ��ಧ್ಯನುನ್
ಹು�ಟ್ಸುತತ್�. ಕಷಟ್ಗಳು �ಾಗೂ ಸಮ�ಯ್ಗಳನುನ್ ಸ���ೂಳುಳ್ವದು ��ಾವ್�ಗಳನುನ್
ಉತತ್ಮರ�ಾನ್�, ಬ�ಷಠ್ರ�ಾನ್� ಮತುತ್ ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್ ಅಂಥ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಎದು�ಸಲು
ಶಕತ್ರ�ಾನ್� �ಾಡುತತ್�. ಮತುತ್ ಈ ��ಾನದ ಮೂಲಕ ಅವರು �ಾರ್ರಂಭದ�ಲ್ ನಂ��ಾಗ
ಅವರ�ಲ್ದದ್ ��ೕ�ಯು ��ಾಚ್ಗುತತ್� ಮತುತ್ ಇನನ್ಷುಟ್ ಬಲ�ೂಳುಳ್ತತ್�. 4
5:4 “�ಾ�ಮ್�ಂದ ಅನುಭವ��ಧ್”– �ರ್ೕಕ್ನ�ಲ್ ಇದು ಒಂ�ೕ ಪದ�ಾ��, ಆದ� ಈ
ಎರಡೂ ಅಥರ್ಗಳನುನ್ ಒಳ�ೂಂ��. 5-11
5:5-11 ��ಾವ್�ಗಳ ��ೕ�ಯು �ೕವರ �ರ್ೕ�ಯ �ೕ� ಆ�ಾರ�ಾ�� ಎಂಬದನುನ್ ಈ
�ಾಕಯ್ಗಳು �ೂೕ�ಸುತತ್�. ಮತುತ್ ಇದು ಅತಯ್ಂತ ಸದೃಢ�ಾದ ಅ��ಾಯ�ಾ��.
�ಯ್ೕಯವ� ಅಂ�ಮ ರಕಷ್�ಯ ದೃಢ��ಾ��. �ೌಲನ �ಾದ�ೕ�ಂದ�: �ಾವ� �ೕವ��
�ೖ�ಗ�ಾ��ಾದ್ಗ ಆತನು ನಮಮ್ �ೕ�ರುವ ತನನ್ ಅ�ಾಧ�ಾದ �ರ್ೕ�ಯನುನ್
ವಯ್ಕತ್ಪ��ದನು. ಈಗ �ಾವ� ಆತನ �ನ್ೕ�ತ�ಾ�ರುವದ�ಂದ ಆ �ರ್ೕ�ಯು ನಮಮ್ನುನ್
ಕ�ಯ ತನಕ �ಾಯುವ�ಲಲ್�ೕ? 8:35-39 �ೂೕ�� �ೂೕ��. 5
5:5 �ೕವರು ��ಾವ್�ಗ�� ಅಂ�ಮ ರಕಷ್�ಯ ��ೕ�ಯನುನ್ �ಾ� �ೂ�ಟ್ಲಲ್ ಎಂದ�
ಕ�ಯ�ಲ್ ��ಾ��ೂ�ಸ�ಾರದು ಎಂಬ �ಾರಣ�ಾಕ್��ಾ��. ಅವರು �ಾವ �ಾರಣ�ಾಕ್�
��ೕ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕ�ೂೕ ಅದನುನ್ ಆತನು ಅವ�� �ೂಡುವನು ಎಂಬದು
��ಾವ್�ಗ�� ���ರುವದು. ಈ ಭರವ�ಯು �ೕವರ �ರ್ೕ�ಯ �ಳುವ��ಯ�ಲ್
ಅಡಕ�ಾ�� ಅದನುನ್ ಪ��ಾರ್ತಮ್�ೕ ಅವರ ಹೃದಯಗಳ�ಲ್ ಸು���ಾದ್�.
“ಸು�ಯುವದು”– ಅ�ಾರ�ಾದ �ಾ�ಾಳತನವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. �ೕವರ �ರ್ೕ�ಯ ಈ
�ಳುವ��ಯು ��ಾವ್�ಗಳು ಆತನನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುವಂ� �ಾಡುತತ್� (1 �ೕ�ಾನ
4:9-10,19). ಮತುತ್ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್ �ೕವರ �ರ್ೕ�ಯನುನ್
���ೂ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ೕವರನುನ್ �ಾಗೂ ಒಬಬ್ರ�ೂನ್ಬಬ್ರು �ರ್ೕ�ಸುವಂ�
ಬಲಪ�ಸು�ಾತ್�. ಮತುತ್ �ೕವರು �ಾರನುನ್ �ೕ�ವಂತ�ಂದು ಎ�ಸು�ಾತ್�ೂೕ ಅವ��
ಪ��ಾರ್ತಮ್ನನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್� (ಗ�ಾ 3:1-3,14). 6-8
5:6-8 �ಾವ� ��ಾವ್�ಗ�ಾಗುವ �ದಲು ನಮಮ್ �ಥ್�ಯನುನ್ �ವ�ಸಲು �ೌಲನು
ಉಪ�ೕ��ರುವ ಪದಗಳನುನ್ ಗಮ��� – “ಅಶಕತ್ರು”, “ಭ�ತ್�ೕನರು”, ಮತುತ್
“�ಾ�ಗಳು”. 10�ೕ ವಚನದ�ಲ್ ಮ�ೂತ್ಂದು ಪದವನುನ್ �ೕ���ಾದ್� – “�ೖ�ಗಳು”.
�ೕ� �ಾತುಗಳ�ಲ್ �ೕಳುವ�ಾದ� ಪ�ವರ್�ಂದ�ೕ �ಾವ� �ಟಟ್ವರು (3:23; ಆ� 8:21;
�� 17:9; ಮ�ಾತ್ಯ 7:11). ಒಬಬ್�ೕ �ಜ�ಾದ �ೕವರು ನಮ�ರ�ಲಲ್ ಮತುತ್ �ಾವ�

�ಜ�ಾ�ಯೂ ಆತನನುನ್ ಬಯಸ�ಲಲ್, �ಾಕಂದ� �ಾವ� ಆತ�� �ರುದಧ್�ಾ� �ಾಪ
�ಾಡುತತ್�ೕ ಇ�ದ್ವ�. ಈ �ಾರಣ�ಂದ �ಾವ� ಆತ�� �ೖ�ಗ�ಾ�, ಆತ�� �ರುದಧ್�ಾ�
ಎ�ಾಲ್ �ಾಪಗಳನುನ್ �ಾಡು�ತ್�ದ್ವ� (�ೕತರ್� 51:5). �ೕವ�� �ರುದಧ್�ಾ�ರುವ
�ಾಯರ್ಗಳ ಪಕಷ್ ��ಯುವ�ಂದ� ಆತ�� �ೖ�ಗ�ಾಗುವ�ಾ�� (�ಾ�ೂೕಬ 4:4
�ೂೕ�� �ೂೕ��). ನಮಮ್ನುನ್ �ಾವ� ಉತತ್ಮರ�ಾನ್� �ಾ��ೂಳಳ್ಲು, �ಾಪ
�ಾಡುವದನುನ್
��ಲ್ಸಲು
ಮತುತ್
�ೕವ��
�ನ್ೕ�ತ�ಾಗಲು
�ಾವ�
ಬಲ�ಲಲ್ದವ�ಾ��ದ್ವ�. ಈ �ಾಯರ್ಗಳು ನಮ� �ೕವಲ ಕಷಟ್ಕರ �ಾತರ್ವಲಲ್ ಬದ�ಾ�
ಅ�ಾಧಯ್�ಾದವ�ಗ�ಾ�ದದ್ವ�. ಇದ�ಂದ �ಾವ� �ಲ���ಮ್ �ಾನವನು ರಕಷ್� �ೂಂದಲು
ಕ�ಸುವ �ಲವ� ಪರ್�ದಧ್ ��ಾನಗಳ ಅ�ಾಧಯ್�ಯನುನ್ ಗಮ�ಸಬಹುದು ಅವ�
�ಾವ��ಂದ� – �ಾನ ಅಥ�ಾ ಕಮರ್ ಅಥ�ಾ ಭ�ತ್ (�ಾನ ಮತುತ್ �ಳುವ��, ಒಬಬ್ನ
ಧಮರ್ದ �ಾಲ� ಮತುತ್ ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗಳು ಅಥ�ಾ ಆ�ಾಧ�). ಆದ� ಇವ�ಗಳನುನ್
�ಾಡಲು ನ�ಮ್ಂದ ಆಗ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ೕವ�ೕ �ಾ�ದನು. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಬಂದು
ನಮಮ್ �ಾಥ್ನದ�ಲ್ �ಾ�ೕ �ಾರ್ಣ �ೂಟಟ್ನು ಮತುತ್ ನಮಮ್ �ಾಪವನುನ್ ಪ�ಹ��ದನು.
ನಂತರ, �ಾವ� ನಂ��ಾಗ, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಸು��ದ ರಕತ್ದ ��ತತ್ ನಮಮ್ನುನ್
�ೕ�ವಂತ�ಂದು ಎ��ದನು (ವ 9). ನಮಮ್ನುನ್ ತನನ್ �ನ್ೕ�ತರ�ಾನ್� �ಾ�ದನು (ವ.
10). ನಮಮ್ ಇ� ಅನುಭವ ಮತುತ್ �ೂರ�ೂೕಟವ�ನ್ೕ ಬದ�ಾ��ದನು (ವ 14). ತನನ್
ಆತಮ್ವನುನ್ ನಮಮ್�ಲ್ ���ೂ�ಸುವ ಮೂಲಕ ನಮಮ್ನುನ್ �ೂಸಬರ�ಾನ್� �ಾ�ದನು (ವ
5). 9-10
5:9-10 ಈ �ಾತುಗಳು �ರ್ಸತ್ನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ �ೕವರು �ೂೕ�ದ �ರ್ೕ�ಯ �ೕ�
ಆ�ಾರ�ಾ�� ಮತುತ್ ನಮ� ಇದನುನ್ ಕ�ಸುತತ್�: ��ಾವ್�ಗಳು ಅಪನಂ��ಯುಳಳ್ವರು
ಮತುತ್ �ೖ�ಗ�ಾ��ಾದ್ಗ �ರ್ಸತ್ನು ಅವ��ಾ� �ಾರ್ಣ �ೂಟಟ್ನು �ಾಗೂ ಅವರು ನಂ��ಾಗ
ಅವರನುನ್ �ೕ�ವಂತ�ಂದು ಎ��ದನು ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ ತನನ್ �ನ್ೕ�ತರ�ಾನ್�
�ಾ��ೂಂಡನು. ಇದು ಅತಯ್ಂತ �ಶಚ್ಯ�ಾದ�ಾದ್���ಾದರೂ ಆತನು ಅವರನುನ್
ರಕಷ್�ಯಲುಲ್ ಮುಂದುವ�ಸುವನು �ಾಗೂ ಅವ��ಾ� �ಾರ್ಣ �ೂಡು�ಾಗ �ಾರ್ರಂ��ದ
�ಾಯರ್ವನುನ್ ಪ�ಣರ್�ೂ�ಸುವನು ಎಂಬದೂ �ಶಚ್ಯ�ಾ��. 9
5:9 “�ೕವರ �ೂೕಪ”– ತಮಮ್ �ಾಪಗಳ�ಲ್�ೕ ಮುಂದುವ�ಯುವವ�ಲಲ್ರ �ೕ�
ಬರುವ �ೕವರ ಪ�ತರ್�ಾದ �ೂೕಪವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� (2:5,8; ಎ� 5:5-6; �ೂ�ೂ
3:6; ಪರ್ಕ 6:16-17). ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ ಇದ�ಂದ ��ಸು�ಾತ್�
(1 �ಸ 1:10; 5:9). ಆತನ “�ೕವದ ಮೂಲಕ” –ಅವರು ರಕಷ್� �ೂಂದು�ಾತ್� (ವ 10.
�ೕ�ಾನ 11:25; 14:19 �ೂೕ��). ��ಾವ್�ಗಳು ಆತನ �ೕ�ತ�ಕ್ ಐಕಯ್�ಾ��ಾದ್�

(�ೕ�ಾನ 17:21,23; �ೂ�ೂ 3:3-4). ಆತನು ಅವ��ಾ� ಮಧಯ್�ಥ್� �ಾಡಲು
�ಾಶವ್ತ�ಾ� �ೕ�ಸುವವ�ಾ��ದ್ೕ� (8:34; ಇ�ರ್ 7:25). ಒಂದು�ೕ� ಅವರು �ಾಪ
�ಾ�ದ�, ಅವರನುನ್ ರ�ಸಲು ಆತನು ಮುಂ�ಾಗು�ಾತ್� (1 �ೕ�ಾನ 2:1). ಆದದ್�ಂದ
ಅವರು ಅಂತಯ್ದ ತನಕ ಸುರ�ತ�ಾ�ರು�ಾತ್�. ಆದ� ನಮ�ದು�ಾಗುವ ಪರ್�ನ್�ೕ�ಂದ�,
“ಒಂದು�ೕ� ಅವರ ನಂ�� �ಫಲ�ೂಂಡ� ಏ�ಾಗುತತ್�? �ರ್ಸತ್ನು ಅವ��ಾ� �ಾ�ರುವ
ಮತುತ್ �ಾಡುವ �ಾಯರ್ಗಳ ನಡು�ಯೂ ಅವರು �ಾಶ�ಾಗುವ�ಲಲ್�ೕ?” ಇದ�ಕ್
ಉತತ್ರ�ೕ�ಂದ� ಅವರ�ಲ್ ನಂ��ಯನುನ್ ಹು�ಟ್�ರುವ �ೕವರು, ಅವರು ಅದರ�ಲ್�ೕ
ಮುಂದುವ�ಯುವಂ� �ಾಡು�ಾತ್�. ಲೂಕ 22:31-32; ���ಪ್ 1:6,29; ಇ�ರ್ 10:39
�ೂೕ��. ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ಾಯಲು ಮತುತ್ �ಾ�ಾಡಲು ಎಲಲ್ವನೂನ್ �ಾಡುವ �ೕವರು
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ ಈ ಹಂತದ�ಲ್ �ಫಲ�ಾಗುವನು ಎಂಬ�ಾ� �ೕ�ಸುವದು
ಯುಕತ್�ಾದದುದ್ ಅಥ�ಾ ಸತಯ್�ೕ�ಾನು�ಾರ�ಾದ�ಾದ್���ೕ? 11
5:11 ಇ�ಲಲ್ವ� ಇದನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಂಡವ�� ಸಂ�ೂೕ�ಸುವ ಸಂಗ�ಗ�ಾ��.
ಇದನುನ್ ನಮಮ್ನುನ್ ಪ�ನಃ 2�ೕ ವಚನ�ಕ್ ನ�ಸುತತ್�.
“ಸಂ�ಾನ”– 2 �ೂ�ಂಥ 5:18 �ೂೕ��. 12-21
5:12-21 ಇ�ಲ್ ಮೂಲ�ತೃ�ಾದ ಆ�ಾಮನು ಮತುತ್ ಇ�ೕ �ಾನವ ಕುಲದ ಪರ್���
ಮತುತ್
�ೕವರು
�ಾರ�ನ್�ಾಲ್
�ೕ�ವಂತ�ಂದು
ಎ���ಾದ್�ೂೕ
ಅವರ
ಪರ್����ಾ�ರುವ ಅವರ �ರ�ಾಸ್�ರುವ �ರ್ಸತ್ನ ನಡು� ವಯ್�ಾಯ್ಸವನುನ್ ��ಸ�ಾ��.
ಆ�ಾಮನ ಮೂಲಕ �ಾನವ ಕುಲದವರ�ಲ್ �ಾಪ ಮತುತ್ ಮರಣ ಉಂ�ಾದವ�. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲಕ �ೕ� ಮತುತ್ �ೕವ ಉಂ�ಾದವ�. ಇ�ಲ್ �ೌಲನ ಉ�ದ್ೕಶ�ೕ�ಂದ� �ರ್ಸತ್ನ
ಮೂಲಕ �ೂ�ಯುವ �ೕವವ� ಆ�ಾಮ�ಂದ �ೂ�ಯುವ ಮರಣ�ಕ್ಂತಲೂ �ಚುಚ್
�ಶಚ್ಯ�ಾದ�ಾದ್�� ಮತುತ್ �ಾಪ �ಾಗೂ ಮರಣ�ಕ್ ಗು��ಾದ ಆ�ಾಮ�ಂದ
ಎದು�ಾದ ದುಷಟ್��ಾಮಗಳನುನ್ ಜ�ಸಲು �ೕವರು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ಾ�ರುವ
ಮಹ�ಾಕ್ಯರ್ಗಳನುನ್ ��ಾಚ್� ಪರ್ಕಟಪ�ಸುವ�ಾ��. 12
5:12 ಆ�ಾಮನು �ಾಪ �ಾ� �ಾ��ಾದದ್�ಂದ ಎ�ಾಲ್ �ಾನವರು
�ಾ�ಗ�ಾ��ಾದ್� – ಆ� 2:17; 3:1-19. ಅವನು ತನನ್ �ಾರೂಪಯ್ದ ಮಕಕ್�� ಜನಮ್
�ೕ�ದನು (ಆ� 4:1) ಮತುತ್ ಅವ�� ಅವರ �ಾರೂಪಯ್ದ�ಲ್�ೕ ಮಕಕ್ಳು ಹು�ಟ್ದರು,
�ೕ� �ಾಪವ� ಅಂಟು�ೂೕಗದ �ಾ� ಒಂದು ಸಂತ��ಂದ ಮ�ೂತ್ಂದು ಸಂತ��
ವ�ಾರ್ವ��ಾ�ತು (ಆ� 8:21; �ೕತರ್� 51:5; 58:3; �� 17:9). ಮತುತ್ �ಾಪದ ಈ
�ಾ��ಯೂ ಮರಣವನುನ್ಂಟು �ಾಡುತತ್� – 6:23. ಆ�ಾಮ�ಂದ �ಾನವ�ಲಲ್ರೂ
�ಾ�ಗ�ಾದರು. ಇಷುಟ್ �ಾತರ್ವಲಲ್, �ಾನವ�ಲಲ್ರೂ ಆ�ಾಮನ�ಲ್ �ಾಪ �ಾ�ದರು

ಎಂದು �ಾವ� �ೕಳಬಹುದು �ಾಕಂದ� ಅವನು �ಾಪ �ಾ��ಾಗ �ಾನವ�ಲಲ್ರೂ
ಅವನ�ಲ್ದದ್ರು (ಇ�ರ್ 7:9-10�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಅವನು �ಾ�ದದ್�ನ್ೕ
ಅವ�ಲಲ್ರೂ ಅವನ�ಲ್ �ಾ�ದರು. ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಒಬಬ್�ೕ ವಯ್�ತ್�ಾ�ದದ್ರೂ ಆ
ಸಮಯದ�ಲ್ ಅವನು ಇ�ೕ �ಾನವಕುಲ�ಾ�ದದ್ನು. 13
5:13 “ಧಮರ್�ಾಸ�”– ಇ�ಲ್ ಉಪ�ೕ�ಸಲಪ್�ಟ್ರುವದರ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� �ೕವರು
�ೕ�ಯ ಮೂಲಕ �ೂಟಟ್ ಆ�ಗಳು. �ೌಲನ �ಾ�ನ ಅಥರ್ ಒಂದು�ೕ�
ಇ�ಾ�ರಬಹುದು: �ೕವರು ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ �ೂಡುವ �ದ�ೕ ಜನರು �ಾಪ
�ಾ�ದರು, ಆದ� ಅವರ ಮರಣ�ಕ್ �ಾರಣ ಅವರ ಸವ್ಂತ �ಾಪ�ಾ�ರ�ಲಲ್.
ಆ�ಾಮ�ಂದ �ೕ�ಯ ತನಕ ಮರಣದ ಆ�ವ್� �ಾ� ನ�ಯು�ತ್ತುತ್? �ಾಕಂದ�
ಆ�ಾಮನು �ಾಪ �ಾ�ದನು. ಆ�ಾಮನನುನ್ “ಬರ�ೕ�ಾದ ಒ�ಾಬ್ತ��
ಸೂಚಕಪ�ರುಷನು” ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾ��. ಆತನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ಾ��ಾದ್� (�ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನನುನ್ 1 �ೂ�ಂಥ 15:45ರ�ಲ್ “ಕ�ಯ ಆ�ಾಮನು” –ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾ��).
ಆ�ಾಮನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� �ಾವ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಸೂಚಕಪ�ರುಷ�ಾ��ಾದ್�? ತನನ್
�ಾಪದ�ಲ್ಯಲಲ್ �ಾಕಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾಪವ�ನ್ೕ �ಾಡ�ಲಲ್ (2 �ೂ�ಂಥ
5:21; ಇ�ರ್ 4:15; 7:26; 1 �ೕತರ್ 2:22). ಇ�ಲ್ ಆ�ಾಮನು ಒಂ�ೕ ಒಂದು �ಷಯದ�ಲ್
�ಾತರ್�ೕ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� ಸೂಚಕಪ�ರುಷ�ಾ��ಾದ್� – ಅವನ ಅ��ೕಯ�ಯ �ಾಯರ್
�ೂೕಟಯ್ಂತರ ಜನರ �ೕ� ಪರ್�ಾವ �ೕ�ದ �ಾ��ೕ, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ��ೕಯ�ಯ
�ಾಯರ್ �ೂೕಟಯ್ಂತರ ಜನರ �ೕ� ಪರ್�ಾವ �ೕ��; ಆ�ಾಮನ�ಲ್ರುವವ�ಲಲ್ರೂ ಅವನ
��ತತ್ �ಾಯುವರು (ವ 15), ಆದ� �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವವರು ಆತನ ��ತತ್ ಬದುಕುವರು (ವ
18,19). 15
5:15 “ವರ”– ವ 17; 6:23; ಎ� 2:8-9.
“ಎ�ಾಲ್”– ಅಂದ� ಆ�ಾಮನ ಸಂತ�ಯವರು. ಏ�ೕನ್ �ೂೕಟದ�ಲ್ ಆ�ಾಮನು
�ಾ�ದ �ಾಪದ ��ತತ್ ಅವ�ಲಲ್ರೂ �ಾಯುವರು. ಇದು �ಶಚ್ಯ. ಆದ� �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು �ಾ�ರುವ �ಾಯರ್�ಂದ �ಾನವ�ಲಲ್�� �ೕವರ ಕೃ� �ೂ�ಯುವದು ಇನೂನ್
�ಶಚ್ಯ�ಾ��. ಇದರ ಅಥರ್ ಎಲಲ್ರೂ ರಕಷ್� �ೂಂ��ಾದ್� ಎಂಬ�ಾ�ಯಲಲ್ ಬದ�ಾ�
�ೕವರ ಕೃ�ಾ�ಾನವನುನ್ ಎಲಲ್�ಗೂ �ೂಡ�ಾ�� ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವವರು �ಾತರ್�ೕ ರಕಷ್� �ೂಂದುವರು ಎಂಬ�ಾ��. 16
5:16 “�ಣರ್ಯ” ಎಂಬದು �ೕವರ �ಣರ್ಯ�ಾ�ದುದ್ “�ೕನು ಸ�ತ್ೕ
�ೂೕಗು�”–(ಆ� 2:17) ಎಂದು �ೕ�� ಮತುತ್ ಈ �ಣರ್ಯವ� ಎ�ಾಲ್ �ಾನವರ �ೕ�
ಬಂ�ತು �ಾಕಂದ� ಅವರ ಮೂಲ�ತೃ�ಾದ ಆ�ಾಮನು �ಾಪ �ಾ�ದನು. ಮ�ೂತ್ಂದು

ಕ�ಯ�ಲ್ �ೕವರ ವರವ�, ತ�ಪ್��ೂಳುಳ್ವ �ಾಗರ್ವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�, �ೕಅವಲ್
ಆ�ಾಮನ �ಾಪ�ಂದ �ಾತರ್ವಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಚ��ರ್�ಾದಯ್ಂತ �ಾಡ�ಾ�ರುವ
ಅಸಂಖಯ್�ಾ�ರುವ �ಾಪಗ�ಂದ ತ�ಪ್��ೂಳಳ್ಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತತ್�. ಆ�ಾಮನ �ಾಪ
ಜನ�� ��ಯ �ಣರ್ಯವನುನ್ ಬರ�ಾ�ತು ಆದ� �ೕವರ ಕೃ� ��ಯನುನ್
ವ�ಾ�ೂ�ಸುತತ್� ಮತುತ್ ಅವರು ನಂ��ಾಗ ಅವರನುನ್ �ೕ�ವಂತರ�ಾನ್� �ಾಡುತತ್�
(3:22-24). 17
5:17 “ಮರಣವ� ಆ�ವ್� �ಾ�ತು”– ವ 14,21. �ಾನವ�ಲಲ್ರೂ ಮರಣ�ಕ್
ಗು��ಾ�ದದ್ರು. ಕೂರ್ರ�ಾದ ಯಜ�ಾನನು ಎಲಲ್ವನೂನ್ ಕ�ದು�ೂಂ�ದದ್ನು. ಇ�ರ್
2:15�ೂಂ�� �ೂೕ���. ಆದ� �ೕವರು �ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲಕ ಮರಣ�ಂದ ತ�ಪ್��ೂಳುಳ್ವ
�ಾಗರ್ವನುನ್ �ದಧ್�ಾ��ಾದ್�. �ಾ��ಾಲ್ ಆ �ಾಗರ್ದ�ಲ್�ಾದ್�ೂೕ ಅವ�ಲಲ್ರೂ
“�ೕವದ�ಲ್ ಆ�ವ್� �ಾಡು�ಾತ್�”. ಮರಣದ ಅ�ಪ�� ಒಳ�ಾಗುವ ಬದಲು ಅವರು
�ತಯ್�ೕವ ಪ�ಯು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ಾ�ೕ ಅರಸ�ಾಗು�ಾತ್� (�ೕ�ಾನ 5:24;
11:25-26; ಎ� 2:6; ಪರ್ಕ 3:21; 22:5). ಆತನ�ಲ್ ಜಯ�ೂಂ�ದವರು
ಜಯ�ಾ�ಗ�ಾಗು�ಾತ್� (8:37 �ೂೕ�� �ೂೕ��). 18
5:18 “�ಣರ್ಯ”– ವ 16.
“ಒಬಬ್ನ ಸ�ಾಕ್ಯರ್”– �ಾ�ಗ��ಾ� ತನನ್ನುನ್ ಯಜಞ್�ಾ� ಅ�ರ್��ೂಳಳ್ಲು �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ �ೕ��ಂದ ಪರ್��ಠ್ಪ���ೂಂಡದದ್ನುನ್ ಇದು ಸೂ�ಸುತತ್�.
“ಎ�ಾಲ್ ಜನರು”– �ೕವರು ಎ�ಾಲ್ ಜನ�� �ತಯ್�ೕವ �ೂ�ಯುವ �ೌಕಯರ್ವನುನ್
ಏಪರ್���ಾದ್�, ಆದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ವವರು �ಾತರ್�ೕ
�ೕವವನುನ್ �ೂಂದು�ಾತ್� (1 �ೕ�ಾನ 5:11-12; �ೕ�ಾನ 3:36; 7:37-38).
�ೕ�ವಂತ�ಂಬ �ಣರ್ಯ ಮತುತ್ �ತಯ್�ೕವದ ನಡು��ರುವ ಹ�ತ್ರದ ಸಂಬಂಧವನುನ್
ಗಮ���. ಒಂದನುನ್ �ಟುಟ್ ಇ�ೂನ್ಂದನುನ್ ಪ�ಯಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. 19
5:19 “ಅ��ೕಯ�”– ಆ� 3:6.
“��ೕಯ�”– ���ಪ್ 2:8. 12-19 ವಚನಗಳ�ಲ್ರುವ ವಯ್�ಾಯ್ಸವ� ಅತಯ್ಂತ
ಸರಳ�ಾದ�ಾದ್��. ಆ�ಾಮ ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಜನರು �ೂಂದುವ �ಾಯರ್ಗ��
ಮೂಲ ಸಂಪನೂಮ್ಲಗ�ಾ��ಾದ್�. ಆ�ಾಮನು �ಾಪ, ಮರಣ ಮತುತ್ �ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್�
ಮೂಲ �ಾರಣ�ಾ��ಾದ್�; �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕ�ವಂ��, �ೕವ ಮತುತ್ �ಾಯ್ಯ�ೕಪರ್ನುನ್
��ದು�ಾ�, ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ೕವ�� ��ಚ್��ಾಗುವವರ �ಾ� �ಾಡುವ ಕೃ��
ಮೂಲ �ಾರಣ�ಾ��ಾದ್�. 20
5:20 “ಧಮರ್�ಾಸ�”– ವ 13-14. �ಾಕಂದ� ಇ�ಲ್ರುವ ಆ�ಗಳನುನ್ ಉಲಲ್ಂ��ದ�

ಅಪ�ಾಧಗಳು ��ಾಚ್ಗುತತ್�. ಆ�ಗ�ೕ ಇಲಲ್�ಂದ� ಆ�ಗಳನುನ್ ಉಲಲ್ಂ�ಸುವ
ಪರ್�ನ್�ೕ ಬರುವ�ಲಲ್ (4:15). �ೌಲನು 7:7-12ರ�ಲ್ �ೕವರ ಆ�ಗಳು �ೕ�
�ಾಪವನುನ್ ��ಚ್ಸುತತ್� ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ���ಾದ್�. �ಾಪವ� ಅ�ವೃ�ಧ್�ಾಗ�ೕ�ಂಬ
ಉ�ದ್ೕಶ�ಂದ �ೕವರು ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ �ೂಡ�ಲಲ್ (ಧಮರ್�ಾಸ��ಲಲ್��ೕ
�ಾಪವ� ಅ�ವೃ�ಧ್�ಾ�ತುತ್ – ಆ� 6:5,11; 8:21) ಬದ�ಾ� �ಾನವರು ತಮ�
ಕೃ�ಯ ಅವಶಯ್ಕ��� ಎಂಬದನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ ಆತನ ಕೃ�ಯು
ಘನ�ಾನ ಮ��ಗ�ೂಂ�� ಪರ್ಕಟ�ಾಗ�ೕ�ಂದು �ೂಟಟ್ನು. 21
5:21 “�ಾಪವ� ಮರಣವನುನ್ಂಟು �ಾಡು�ಾತ್ ಅ��ಾರ ನ��ತು”– ವ 14,17.
ಮರಣವ� ಅ��ಾರ ನ�ಸಲು ಏ�ೖಕ �ಾರಣ �ಾಪ. �ಾಪವ� �ೂಡಡ್ ವಂಚಕ�ಾ�ದುದ್
ತನ�ೂಳ�ಾಗುವವ�� ಮರಣದ ಸಂಬಳವನುನ್ �ೂಡುತತ್� (6:23; �ೕ�ಾನ 8:34).
�ೕವರ ಕೃ� �ಾಪ ಮತುತ್ ಮರಣ�ಕ್ಂತ �ಚುಚ್ ಶಕತ್�ಾ��. ಅದು �ಾಪವನುನ್
�ಾಶ�ಾಡುತತ್�, �ಾನವರನುನ್ �ೕ�ವಂತರ�ಾನ್� �ಾಡುತತ್� ಮತುತ್ ಅವರನುನ್
�ತಯ್�ೕವ�ಕ್ ನ�ಸುತತ್� (6:23; �ೕತ 3:3-7). ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲಕ ಕೃ�
ಅ��ಾರ ನ�ಸುತತ್� (ಇ�ರ್ 4:16)! ಆತನ�ಲ್ ಭರವ�ಯ�ನ್ಡುವವ�ಲಲ್ರ
�ಾಪಗಳ�ನ್�ಾಲ್ ಕಷ್�ಸುತತ್�, �ಾಪ ಮತುತ್ ಮರಣದ �ಾಶ�ಂದ �ಡುಗ��ೂ�ಸುತತ್�
�ಾಗೂ ಅವ��ಾಗ �ೕ�ದದ್ ��ಯ�ನ್�ಾಲ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ವ�ಾ�ೂ�ಸುತತ್� (6:14;
8:1). ಇ�ಲ್ ಇಬಬ್ರು ಯಜ�ಾನರನುನ್ �ೂೕಡಬಹುದು – ಆ�ಾಮ�ಂದ ಬಂದ �ಾಪ (ವ
12) ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ಂದ �ೂರಕುವ ಕೃ� (ವ 17; �ೕ�ಾನ 1:16-17). �ಾವ
ಯಜ�ಾನನನುನ್ �ೕ�ಸ�ೕ�ಂಬದನುನ್ �ಾ�ಲಲ್ರೂ ಆ�ಕ್ �ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು.
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6:1 �ೌಲನು �ೕ�ರುವ�ೕ�ಂದ� �ಾಪವ� ��ಾಚ್ಗುವ�ಲ್ ಕೃ�ಯು ಇನೂನ್ ಅ�ಕ�ಾ�
��ಾಚ್ಗುತತ್� (5:20). �ಾಪದ�ಲ್ರುವ �ಲವ� ವಯ್�ತ್ಗಳು �ೌಲನ �ೂೕಧ�ಯನುನ್
ಸ��ಾ� ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�, ಈ ವಚನದ ಬ�ಗ್ ಪರ್�ನ್ಗಳನುನ್ �ೕಳು�ಾತ್� ಮತುತ್
“�ಾಪ�ಂದ ಒ�ಳ್ಯ ಫ��ಾಂಶಗಳು ವಯ್ಕತ್�ಾಗುತತ್� – ಇದು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ �ೕವರ
ಕೃ� ��ಾಚ್ಗುವಂ� �ಾಡುತತ್�. ಅದದ್�ಂದ �ಾವ� �ೕ�ಾದಷುಟ್ �ಾಪ �ಾ�ೂೕಣ
ಮತುತ್ ಕೃ� ನ�ಮ್ಲಲ್ರನುನ್ ಕಷ್�ಸುತತ್� ಎಂದು ��ೕ��ೂೕಣ” ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳು�ಾತ್�.
ಅಂಥ ಪರ್�ನ್ಗಳು ಎಷುಟ್ ಬು�ಧ್�ೕನ�ಾ�� ಮತುತ್ ಅಸಮಂಜಸ�ಾ�� ಎಂಬದನುನ್
�ೌಲನು ಈ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ �ೂೕ���ಾದ್� �ಾಗೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್
ಅಥರ್�ಾ��ೂಂ�ರುವ ��ಾವ್�� ಸಲ�ಗಳನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�. ಆತನು ಎರಡು ಸಲ

“�ಮ� �ೂ�ತ್ಲಲ್��ೕ, ��ಯ�ೂೕ” ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್ ಬಳ��ಾದ್� (ವ 3,16) ಮತುತ್
“����ದ್ೕ�, ����” (ವ 6,9) ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್ ಎರಡು ಸಲ ಬಳ��ಾದ್�.
��ಾವ್�ಗಳು ಪ�ಶುದಧ್�ಾ� �ೕ�ಸ�ೕ�ಂಬ ಸಲು�ಾ� �ೕವರು ಅವರನುನ್
�ೕ�ವಂತ�ಂದು ಎ�ಸು�ಾತ್� ಎಂಬದನುನ್ �ೌಲನು ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. ಅಥ�ಾ ತನನ್
�ಾತುಗಳ�ಲ್ “�ೂಸಬ�ಾ� ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು” (ವ 4) ಎಂದು �ೕ��ಾದ್�. ಆತನು ಈ
�ಯ್ೕಯವನುನ್ 8�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ ಕ�ಯ ತನಕ ಮುಂದುವ���ಾದ್�. �ೕ�ಾನ
17:17-19ರ�ಲ್ ಶು�ಧ್ೕಕರಣದ ಬ�ಗ್ �ೂಡ�ಾ�ರುವ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 2
6:2 “ಎಂ�ಗೂ ಇರ�ಾರದು”– 3:30. 1 �ೕ ವಚನದ�ಲ್ರುವ ಪರ್�ನ್� ��ಾವ್��
�ಗಬಹು�ಾದ ಏ�ೖಕ ಉತತ್ರ ಇದು�ೕ ಆ��. �ಾ�? �ಾಕಂದ� ��ಾವ್�ಗಳು “�ಾಪದ
�ಾ�� ಸತತ್ವ�ಾ��ಾದ್�”. �ಾ�ಾಗ ಮತುತ್ �ೕ� ಈ ಮರಣವ� ಸಂಭ��ತು? 6,8
ವಚನಗಳು ಉತತ್ರ �ೂಡುತತ್� – “�ರ್ಸತ್ನ ಕೂಡ �ಲು�� �ಾಕಲಪ್�ಟ್�”, “�ರ್ಸತ್�ೂಂ��
ಸ�ತ್�ದ್ೕ�”. ��ಾವ್�ಗಳು �ರ್ಸತ್�� ಐಕಯ್�ಾ��ಾದ್� (ವ 5). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ ಮರಣ
ಮತುತ್ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನದ�ಲ್ ��ಾವ್�ಗಳ ಇ�ೕ �ೕಹ�ಕ್ ಪರ್��� �ಾಗೂ �ರ�ಾಸ್��ಾದ್�.
�ೕವರು ತನ�ಾದ �ಾಯರ್ವನುನ್ ಅವ��ೕ ಆದಂ� ಎ�ಸು�ಾತ್�. ಆತನು ಅವ�� ಬದ�ೕ
ವಯ್�ತ್�ಾ�ದದ್ನು, ಅವರ ಪರ್����ಾ�ದದ್ನು. �ೕವರ ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್, ��ಾವ್�ಗಳು
ತಮಮ್ �ಾಪಗಳ�ಲ್ ಏ�ಾ�ದದ್�ೂೕ ಅ�ಲಲ್ವ� �ಲು��ೕ�ಸಲಪ್�ಟ್� �ಾಗೂ
ಮೃತಪ�ಟ್�. 3-4
6:3-4 �ೌಲನು ಇ�ಲ್ �ಾವ “�ೕ�ಾ�ಾನ್ನದ” ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�?
“�ೕ�ಾ�ಾನ್ನ” ಎಂಬ ಪದವನುನ್ �ರ್ೕಕ್ �ಾ��ಂದ ಆ���ೂಳಳ್�ಾ��. ಇ�ಲ್ �ಾವ�
“�ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ೂಂ�ದರು” ಮತುತ್ “�ೕ�ಾ�ಾನ್ನ” ಎಂಬ ಪದಗ�� ಬದ�ಾ� �ರ್ೕಕ್
ಪದವ�ನ್ೕ �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡುವ�ಾದ� ಈ ವಚನಗಳು ಈ �ೕ��ಾ�ರುತತ್� – “�ರ್ಸತ್
�ೕಸು�ನ�ಲ್ �ೕರುವದ�ಕ್ �ೕ��ೂಳ� ಮುಳು�ಸಲಪ್ಟಟ್ �ಾ�ಲಲ್ರೂ ಆತನ
ಮರಣದ�ಲ್ �ಾಲು�ಾರ�ಾಗುವದ�ಕ್ �ೕ�ನ�ಲ್ ಮುಳು�ಸಲಪ್�ಟ್ವ�. �ೕ�ರ�ಾ� �ಾವ�
�ೕ��ೂಳ� ಮುಳು�ಸಲಪ್�ಾಟ್ಗ ಆತನ ಮರಣದ�ಲ್ �ಾಲು�ಾರ�ಾ� ಆತ�ೂಂ��
ಹೂಣಲಪ್�ಟ್ವ�.” “ಮುಳು�ಸಲಪ್�ಟ್ವ�” ಎಂದ� �ೕ��ೂಳ�ಯಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ಮುಳು�ಸಲಪ್�ಟ್�ದ್ೕ� ಎಂಬ�ಾ��. ಇದು �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೂಂ�� ಐಕಯ್�, ಆತ�ೂಂ��
��ೕಷ�ಾದ ಸಂಬಂಧದ�ಲ್ �ೕರುವದು ಮತುತ್ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ ಮೂಲಕ ಆತನ �ೕಹದ
ಸದಸಯ್ರ�ಾನ್� �ಾಡಲಪ್ಡುವದನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� (1 �ೂ�ಂಥ 12:12-13; �ೕ�ಾನ
17:21,23). �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ೂಂ��ಾರು ಮತುತ್ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ ಎಂಬ �ರ್ೕಕ್ ಪದಗಳನುನ್
�ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ ಇತ� ಸಥ್ಳಗಳ�ಲ್ ಆಲಂ�ಾ�ಕ ಅಥರ್ದ�ಲ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��.

ಲೂಕ 12:50; 1 �ೂ�ಂಥ 10:2 �ೂೕ��. �ೕ�ನ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನವ� ಆ�ಮ್ೕಕ �ಾಸತ್ವಗಳ
ಸಂ�ೕತ�ಾ�ದುದ್ �ೌಲನು ಇ�ಲ್ ಅದರ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾ��ಾದ್�. �ೕ��ೂಳ�
ಇ�ಯುವದು �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೂಂ�� �ಾಯುವದು ಮತುತ್ ಹೂಣಲಪ್ಡುವದರ ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾಡುತತ್�.
�ೕ��ಂದ
�ೕಲ�ಕ್
ಬರುವದು
�ೕಸು
�ರ್ಸತ್�ೂಂ��
ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ�ೂಳುಳ್ವದರ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡುತತ್�. ಮ�ಾತ್ಯ 3:6; 28:19; �ಾಕರ್
16:16; ಅ�� 2:38 �ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ �ೕ�ನ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ�� �ಾಗೂ ಅ��
1:5 ರ�ಲ್ ಆತಮ್ನ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. �ೕವರು ನಮ�ೂೕಸಕ್ರ �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ಈ ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡಲು ಪರ್ಮುಖ �ಾರಣ�ೕ�ಂದ� “�ಾವ� �ೂಸಬ�ಾ�
ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು”, ಪ�ನರು�ಾಥ್ನದ �ೕವವನುನ್ �ೂಂದ�ೕಕು, ಅಂದ� �ಾಪ �ಾಗೂ
ಮರಣದ �ಾಶ�ಂದ �ಡುಗ� �ೂಂ�ದ �ೕ�ತವನುನ್ �ೕ�ಸ�ೕಕು. 2 �ೂ�ಂಥ 5:17;
�ೕತ 2:11-14 �ೂೕ��. 5
6:5 “ಐಕಯ್�”– ಇ�ಲ್ ಪರ್ಮುಖ�ಾದ ಪದ�ಾ��. ��ಾವ್�ಗಳು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್�ಾದ್� (8:1;
�ೕ�ಾನ 15:4; ಎ� 1:3-4; ���ಪ್ 1:1; �ೂ�ೂ 1:2) ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ಒಂ�ಾ��ಾದ್� (12:5; 1 �ೂ�ಂಥ 6:15,17; 12:13. �ೕ�ಾನ 17:21-23ರ�ಲ್
�ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��). ಆತನ ಮರಣ ಅವರ ಮರಣ�ಾ�ರುವಂ��ೕ, ಆತನ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನವ�
ಅವರ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ�ಾ�� (ಎ� 2:6; �ೂ�ೂ 2:12; 3:1). 6
6:6 “ನಮಮ್ ಪ�ವರ್ಸವ್�ಾವ”– ಅಕಷ್�ಾಥರ್�ಾ� ನಮಮ್ ಹ�ಯ ಮನುಷಯ್. ಈ
�ಾವ�ಯ ಅಥರ್ ��ಾವ್�ಗ�ಾಗುವ �ದಲು �ಾವ� �ೕ��ದ್ವ� ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
�ೂಸಬ�ಾ��ದ್ೕ� ಎಂಬ�ಾ��. “�ಲು�� �ಾಕಲಪ್ಡುವದು” –ಇದನುನ್ �ಾ�ಾ��ೕ
�ಾಡಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ರ್.ಶ 30ರ�ಲ್ �ಲು�� �ಾ��ಾಗ �ಾವ�
ಆತ�ೂಂ�� �ಲು�� �ಾಕಲಪ್�ಟ್ವ� (ವ 2; ಗ�ಾ 2:20). 7
6:7 �ೕವರ ಎ��ಯ�ಲ್ ��ಾವ್�ಗ�ಾದ �ಾವ� ಆ�ಾಮನ�ಲ್ �ಾಪ �ಾ��ದ್ೕ�
ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಮೃತಪ�ಟ್�ದ್ೕ� (2 �ೂ�ಂಥ 5:14; �ೂ�ೂ 3:3). ಆ�ಾಮನ
�ಾಪದ ��ತತ್ ನಮಮ್ �ೕ� �� ಬಂ�ತು (5:16,18). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ
ಅದ�ಂದ �ಡುಗ� �ೂ��ತು. ಆತ�ೂಂ�� �ಾಯು�ಾಗ �ಾವ� �ಾಪ�ಂದ
“ಸವ್ತಂತರ್�ಾಗು�ತ್ೕ�”, �ಾಪ�ೂಂ��ರುವ ಸಂಬಂಧ ಮು�ಯಲಪ್ಡುತತ್� ಮತುತ್
�ೕವರು ನಮಮ್ �ಾಪಗಳನುನ್ ಎಂ�ಗೂ ತನನ್ ಎ��ಯ�ಲ್ ಇಟುಟ್�ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್
(4:7-8). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಶರ್�ಗಳು ಮತುತ್ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ನಮಮ್ �ಾಪಗ�ಲಲ್ವ�
ಪ��ಾರ�ಾ��. �ೕ� �ೕ�ರುವ �ಷಯಗ�ಲಲ್ವ� �ಾಸತ್ವಗ�ಾ�ದುದ್ ಪರ್��ಬಬ್
��ಾವ್�ಯ �ಷಯದ�ಲ್ಯೂ ಸತಯ್�ಾ���ೕ �ೂರತು ಇವ� �ಲವ�� �ಾತರ್

ಅನವ್�ಸುವ�ಲಲ್. 8
6:8 ವಚನ 4. ��ಾವ್�ಗಳು ಈಗ �ೕವರು ತಮ� �ೂ�ಟ್ರುವ �ೂಸ ಆ�ಮ್ೕಕ
�ೕ�ತವನುನ್ �ರ್ಸತ್�ೂಂ�� �ೕ�ಸು�ತ್�ಾದ್� (�ೕ�ಾನ 5:24; 14:23), ಮತುತ್ ಅವರು
ಆತ�ೂಂ�� ಸ�ಾ�ಾಲವ� �ೕ�ಸು�ಾತ್� (1 �ಸ 4:17). 9-10
6:9-10 �ಾಪದ ಫ��ಾಂಶ ಮರಣ (5:12; 6:23). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ��ಾವ್�ಗಳ �ಾಪ
ಪ��ಾರ�ಾಕ್� ಅವರ �ಾಥ್ನದ�ಲ್ ತನನ್ �ಾರ್ಣ �ೂಟಟ್ನು (3:25; �ೕ�ಾನ 1:29; 1
�ೂ�ಂಥ 15:3). ಇದನುನ್ ಆತನು ಎ�ಾಲ್ �ಾಲಗ�ಗೂ ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ �ಾ� ಒಂ�ೕ ಸಲ
�ಾ�ದನು (ಇ�ರ್ 10:10,14; �ೕ�ಾನ 19:30). ಈಗ ಆತನು ಸ�ಾ�ಾಲವ�
�ೕ�ಸು�ಾತ�ಾ��ಾದ್� (ಪರ್ಕ 1:18). ಆತನು �ೕವ��ಾ�, ತಂ��ಾದ �ೕವರನುನ್
��ಚ್ಸಲು ಮತುತ್ ಆತನ �ತತ್ವನುನ್ �ರ�ೕ�ಸಲು (�ೕ�ಾನ 8:29) �ೕ�ಸು�ಾತ್��ೕ
�ೂರತು ತನ�ಾ� ಮತುತ್ �ಾಪ�ಾಕ್� �ೕ�ಸುವ�ಲಲ್. 11
6:11 �ೕ�ನ �ಷಯದ�ಲ್ ��ಾವ್�ಗಳು �ರ್ಸತ್ನ �ಾ�ರ�ೕಕು ಮತುತ್ ಆತನಂ��ೕ
�ೕವ��ಾ� �ೕ�ಸ�ೕಕು. ಆತನ �ಾ��ೕ ಅವರ �ೕ� “ಮರಣ�ಕ್ ಇನುನ್ �ಾವ��ೕ
ಅ��ಾರ�ಲಲ್” (�ೕ�ಾನ 11:25-26). �ೕವರಂ��ೕ ಅವರು �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
ಎ�ಸ�ೕಕು – �ರ್ಸತ್ನು ಸ�ಾತ್ಗ �ಾವ� ಸ�ತ್�ದ್ೕ� ಮತುತ್ ಆತನ�ಲ್ �ೂಸ �ೕವವನುನ್
�ೂಂ��ದ್ೕ�. 12
6:12 ��ಾವ್�ಗಳ “ಮೃತ �ೕಹದ�ಲ್” �ಾಪವ� ಇಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ� �ೌಲನು �ೕಳು�ತ್ಲಲ್
(ಇನೂನ್ ಇ� ಎಂಬದು ಅವ�� �ೂತುತ್ – 7:18,25; ಗ�ಾ 5:17; ಎ� 4:22; 1
�ೕ�ಾನ 1:8). �ಾಪವ� “ಆ�ವ್�” �ಾಡಲು ಅವ�ಾಶ �ೂಡ�ಾರ�ಂದು ಅವನು
�ೕಳು�ತ್�ಾದ್� (5:21). �ಾಪವ� ��ಾವ್�ಗಳ �ೕ� ಇ�ನ್ಂ�ಗೂ �ೂ�ತನ
�ಾಡ�ಾರದು (ವ 14; �ೕ�ಾನ 8:31-36). 13
6:13 �ೕವರು ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ “ಮರಣ�ಂದ �ೕವ�ಕ್ �ೕ���ಾದ್�” (�ೕ�ಾನ
5:24). ಈಗ ಅವರು ತಮಮ್ ಹ�ಯ ಯಜ�ಾನ�ಾದ �ಾಪದ ಕ�� �ರು��ೂಳಳ್�ಾರದು
ಮತುತ್ ತಮಮ್ �ೖಗಳು, �ಾದಗಳು, ಕಣುಣ್ಗಳು, ��ಗಳು ಮತುತ್ �ಾ�ಯನುನ್ ಅದನುನ್
ಒ�ಪ್ಸ�ಾರದು. ಅವ�� ಈಗ �ೂಸ ಯಜ�ಾನ��ಾದ್�, ಆತನು ಒಬಬ್�ೕ �ಜ�ಾದ,
�ೕ�ಸುವ �ೕವ�ಾ��ಾದ್� ಆದದ್�ಂದ ಅವರು ತಮಮ್ನುನ್ �ಾಗೂ ತಮ�ರುವದನುನ್
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಆತ�� ಒ�ಪ್ಸ�ೕಕು (12:1). �ಾಪ�ಾಗ� ಅಥ�ಾ ಅವ�ಾಗ� ಅವ��
ಯಜ�ಾನ�ಾ�ರ�ಾರದು ಬದ�ಾ� �ೕವರು �ಾತರ್�ೕ ಅವ�� ಯಜ�ಾನ�ಾ�ರ�ೕಕು.
ಒಂದು�ೕ�
��ಾವ್�ಗಳು
ಇ�ಲ್
�ಫಲ�ಾದ�
�ಾಪವ�
ತಮಮ್ನುನ್
��ತದ�ಲ್ಟುಟ್�ೂಳಳ್ಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುತತ್� ಮತುತ್ ಆ�ವ್� �ಾಡಲು ಮುಂ�ಾಗುತತ್�

ಎಂಬದನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. 14
6:14 �ಾಪ�ಂದ �ೂಂದ��ೂಳಪ�ಟ್ರುವ ಮತುತ್ �ಾತ��ೂಳಪ�ಟ್ರುವ
��ಾವ್�ಗ�� ಸಮಧುರ�ಾದ ಸತಯ್ವನುನ್ ಇ�ಲ್ ��ಸ�ಾ��. ಧಮರ್�ಾಸ� �ಾಲ�ಯ
ಪರ್ಯತನ್ ಅಥ�ಾ “ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗ�ಂದ” �ಾಪವನುನ್ ಜ�ಸಬಹುದು ಎಂಬ�ಾ�
ಆ�ೂೕಚ� �ಾಡ�ೕ��. �ಾಪದ ದ�ಾಬ್���ಂದ �ೂರಬರಲು �ೕವರ ಕೃ��ಂ�ೕ
ನಮಮ್ನುನ್ ಬಲಪ�ಸುವ�ಾ��-ಕೃ� ನಮಮ್ನುನ್ ಕಷ್�ಾಪ� �ಾಗೂ �ತಯ್�ೕವ�ಕ್
ನ�ಸುತತ್�, ಪ��ಾರ್ತಮ್ನನುನ್ ಅನುಗರ್�ಸುತತ್� ಮತುತ್ �ಾಪದ �ರುದಧ್ �ಾಡುವ
�ೂೕ�ಾಟವನುನ್ ಜ�ಸಲು ಬಲ ಶ�ತ್ಯನುನ್ ಒದ�ಸುತತ್�.
“ಧಮರ್�ಾಸ��ಕ್ ಅ�ೕನರಲಲ್”– 7:1-4 �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ಕೃ�� ಅ�ೕನರು”– 5:21 - ಸುಮಧುರ ಮತುತ್ ಅ��ಾರವ�ಳಳ್ ಯಜ�ಾನನು! 15
6:15 ವಚನ 1. ಈ ಪರ್�ನ್ ಉದಭ್�ಸಲು �ಾರಣ, �ಯಮಗಳನುನ್ ಸೃ�ಟ್� �ಾ��
ತರು�ಾಗ �ಾತರ್�ೕ �ಾಪವನುನ್ ಪ�ಹ�ಸಲು �ಾಧಯ್ ಎಂಬದು ಜನರ ಹುದು�ಾದ
�ಾವ��ಾ��. ಅಂಥ ಜನರು ಕೃ�ಯ �ಷಯದ�ಲ್ �ೌಲನ �ೂೕಧ�ಯನುನ್
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್� �ೂೕದ�, ಆತನು �ಾಪ �ಾಡಲು ��ಾವ್�ಗ�� ಪರ�ಾನ�
�ೂಡು�ತ್�ಾದ್� ಎಂದು �ೕಳು�ಾತ್�. ಇದು ಸಂಪ�ಣರ್ ತಪ�ಪ್ �ಳುವ���ಾ��. �ಜ�ಾ�
�ೕಳುವ�ಾದ� �ೌಲನು �ಾಪ�ಂದ ದೂರ�ರುವ �ಾಗರ್ವನುನ್ �ೂೕ�ಸು�ತ್�ಾದ್�.
ಸು�ಾ�ರ್ಯು ರಕಷ್� �ೂಂದಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ �ೕವರ ಬಲ�ಾ�� (1:16). ಅದು
ಜನರನುನ್ �ಜ�ಾದ �ೕವಕರ�ಾನ್� �ಾಡುತತ್�. 16
6:16 �ಾವ� “ಸವ್ತಂತರ್�ಾ�” �ಾಪ �ಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಜನರು �ೕ�ಸು�ಾತ್�.
�ಜ�ಾ� �ೕಳುವ�ಾದ� ಅವರು �ಾಪದ�ಲ್ ಮುಂದುವ�ಯು�ಾಗ ತಮ� �ಾವ��ೕ
�ಾವ್ತಂತರ್ಯ್�ಲಲ್ ಮತುತ್ �ಾವ� �ಾಪ�ಕ್ �ಾಸ�ಾ��ದ್ೕ� ಎಂಬದು ಅವ��
ಮನವ���ಾಗುತತ್� (�ೕ�ಾನ 8:34; 2 �ೕತರ್ 2:19). ಅವರು �ಾಪ�ಕ್
ಒಳ�ಾಗು�ಾಗ, �ಾಪವ� ಅವರ �ೕ� ಅ��ಾರ ನ�ಸುತತ್�, ಅವರನುನ್ ತನನ್
��ತದ�ಲ್ಟುಟ್�ೂಳುಳ್ತತ್� �ಾಗೂ ಮ�ತ್ಮ�ತ್ �ಾಪ �ಾಡುವಂ� ಅವರನುನ್
��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹಪ�ಸುತತ್�. ಈ �ಾಗರ್ವ� ಮರಣದ�ಲ್ �ೂ��ೂಳುಳ್ತತ್�. ನಮ�
ಅವ�ಾಶ�ರುವ ಒಂ�ೕ ಒಂದು �ಾಗರ್��. ಅದು �ೕವ�� ��ೕಯ�ಾ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವ
�ಾಗರ್, ಇದರ ಅಥರ್ �ಾಪವನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವದು ಮತುತ್ ಅದರ �ಾ�� ಸತತ್ವ�ಂದು
ಎ���ೂಳುಳ್ವದು. ಈ �ಾಗರ್ವ� �ೕ�ಯ ಕ�� ನ�ಸುತತ್�. ಈ ಎರಡು �ಾಗರ್ಗಳ
ನಡು� ಮಧಯ್ದ�ಲ್ ���ಾವ�ದೂ ಇಲಲ್. ಮ�ಾತ್ಯ 7:13-14 �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“�ಾಸರು”– ��� ಆವೃ�ತ್ಯ�ಲ್ “�ೕವಕರು” ಎಂದು �ೕಳ�ಾ��. ಇದು�ೕ �ರ್ೕಕ್

ಪದದ ಸೂಕತ್�ಾದ �ಾ�ಾಂತರ�ಾ�� ಇದರ ಅಥರ್ �ೕವಕರು ಅಥ�ಾ �ಾಸರು, ಆದ�
�ಾಸರು ಎಂಬ�ೕ ಸೂಕತ್�ಾದ �ಾ�ಾಂತರ��ಸುತತ್� ಮತುತ್ ಮೂಲ �ರ್ೕಕ್ ಪದ�ಕ್
ಸ��ಾದ ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂಡುತತ್�. 17-18
6:17-18 ��ಾವ್�ಗ�� �ಾವ್ತಂತ�ಯ್ವ� �ೕ� �ೂ�ಯುವ�ಂದು �ೂೕ��. ಅವ��
ಅದು ಸು�ಾ�ರ್� ��ೕಯ�ಾಗುವದು ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೂೕಧ�ಗ�ಾ��.
“ಮನಃಪ�ವರ್ಕ�ಾ� ಅ�ೕನ�ಾದದುದ್” ಪದವನುನ್ ಗಮ���. ತಮಮ್ �ಾಪಗಳನುನ್
�ಡುವಂ� ಮತುತ್ �ೕವರ �ೕವಕ�ಾಗುವಂ� ಅವ�� ಒ�ಾತ್ಯಪ�ಸ�ಲಲ್. ಅವರು
ಮನಃಪ�ವರ್ಕ�ಾ��ೕ ಅದನುನ್ �ಾ�ದರು. 18
6:18 “�ೕ�� �ಾಸರು”– ಇದು ಒ�ಾತ್ಯಪ�ವರ್ಕ�ಾದ ಬಂಧನವಲಲ್ ಬದ�ಾ�
ಕೃ�ಯುಳಳ್ �ಾಜ�ಾನನ �ತತ್ದಂ� ನ�ಯಲು ಮನಃಪ�ವರ್ಕ�ಾ� ಸಂ�ೂೕಷ�ಂದ
ಒ�ಪ್��ೂಡುವ�ಾ��. 19
6:19 ವಚನ 13.
“ಒ�ಪ್��ೂಡುವದು” ಅಥ�ಾ “ಅ�ರ್ಸುವದು”– ವ 13; 12:1-2. ಇದರ ಫ��ಾಂಶ
ಪ�ಶುದಧ್�ಾದ �ೕ�ತ�ಾ��.
“�ಾಸರು”– ��ಾವ್�ಗಳು ತಮಮ್ ಯಜ�ಾನ�� ಅ�ೕನ�ಾ�ರುವರು (ವ 18). ಆದ�
ಅವರು ಮನಃಪ�ವರ್ಕ�ಾ� ಈ ಸತಯ್ದನು�ಾರ�ಾ��ೕ �ೕ�ಸ�ೕಕು. ತಮಮ್
ಆ�ೂೕಚ�ಗಳ�ಲ್, ಉ�ದ್ೕಶಗಳ�ಲ್ ಮತುತ್ �ರ್�ಗಳ�ಲ್ ಅವರು �ೕ�ವಂ���ಂದ
ತ�ಪ್��ೂಳಳ್ಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ಾರದು. ಈ “�ಾಸತವ್ವ�” ಅವರನುನ್ �ೂೕಕದ�ಲ್�ೕ
ಅತಯ್ಂತ ಸಂ�ೂೕಷಕರ�ಾದ �ಥ್�� ನ�ಸುತತ್�, �ೕವರ �ೕ� �ಾಡುವ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್
�ೂಡುತತ್� ಮತುತ್ �ಾವ� �ೕ�ಸುವ �ೕವ�ಂದ ಘನ�ಾದ ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳನುನ್
ಪ�ಯುವಂ� �ಾಡುತತ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 5:6,10; 6:33 �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಅಂಥ ಜನ��
ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡಲು ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಒ�ಾತ್ಯ �ೕ�ರುವ�ಲಲ್. ಅವರು
ಪ�ಣರ್ಹೃದಯ�ಂದ ಒ�ಳ್ಯದನುನ್ �ಾಡಲು ಬಯಸು�ಾತ್�. �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ಜ�ಾದ
ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವದ�ಂದ �ೂ�ಯುವ ಪರ್�ೕಜನಗಳು ಇವ�ಗ�ೕ ಆ��. ಇದರ ಅಥರ್
��ಾವ್�ಗ�� �ಾಪ �ಾಡುವ �ೂೕಧ� ಎದು�ಾಗುವ�ೕ ಇಲಲ್ ಅಥ�ಾ ಅವರು �ದುದ್
�ೂೕಗುವ�ೕ ಇಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ�ಯಲಲ್ (ಈ �ಾಕಯ್ದ�ಲ್ರುವ “ಬಲ�ೕನ�” ಪದವನುನ್
ಗಮ���. 7:18 �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಇದರ ಅಥರ್ ಅವರ �ೕ�ತದ ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳು
�ೕ�ಯ �ಯಂತರ್ಣದ�ಲ್ರ�ೕಕು. 20
6:20 ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್� ಇಬಬ್ರು ಯಜ�ಾನರು ಇರಲು ಆಗುವ�ಲಲ್, �ಾಪ ಮತುತ್
�ೕ�ವಂ�� (ಮ�ಾತ್ಯ 6:24�ೂಂ�� �ೂೕ���). �ಾಪದ �ಾಸರು �ಾನವರು �ೕಳುವ

�ೕ�ಯ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಎಂ�ಗೂ �ಾಡುವ�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ ಭ�ತ್ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರಲು
ಆಗುವ�ಲಲ್ (ಅವರು ಅತಯ್ಂತ ಭ�ತ್ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರಬಹುದು) ಎಂದು �ೌಲನು
�ೕಳು�ತ್ಲಲ್. �ೕವರ ದೃ�ಟ್� �ಾ�ಗಳ “ಭ�ತ್ಯ �ಾಯರ್ಗಳು” �ಾಪದ ಕ��ಂದ
ತುಂ�ದವ�ಗ�ಾ�� (��ಾಯ 64:6) ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳನುನ್ �ಾಪದ �ೕ�ಯ�ಲ್
�ಾ�ದವ�ಗ�ಾ�ರುತತ್�. 21
6:21 �ೂೕ�ಾಪ�ರದ�ಲ್ದದ್ ��ಾವ್�ಗಳು �ಜ�ಾ�ಯೂ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪ�ಟ್ದದ್ರು
ಮತುತ್ �ೕವ�� ಒ�ಪ್��ೂ�ಟ್ದದ್ರು, ಆದದ್�ಂದ ಅವ�� ತಮಮ್ �ಂ�ನ �ಾಗರ್ಗಳ
�ಷಯದ�ಲ್ �ಾ���ರ�ಲಲ್. ಒಂದು�ೕ� ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ �ಾನು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
��ಾವ್��ಾ��ದ್ೕ� ಎಂದು �ೕ�ದ� ಮತುತ್ ತನನ್ �ಂ�ನ �ಾಗರ್ಗಳ �ಷಯದ�ಲ್
�ಾ���ಲಲ್ದವ�ಾ�ದದ್� ಏ�ೂೕ �ೂಡಡ್ ಸಮ�ಯ್�ರುತತ್� �ಾಗೂ ಅವನು
ಬಹು�ೕಗ�ೕ ತನನ್ �ಂ�ನ �ಾಗರ್ಗಳ ಕ�� �ಾಲು�ಾತ್� (2 �ೕತರ್ 2:22). ಮತುತ್
�ಾ��ೕ ಆದರೂ ಅವರ �ಾಪದ �ೕ�ತ, ಅವರು ಏ�ೕ �ೕ�ದರೂ ಮರಣದ ಮೂಲಕ
ಅಂತಯ್�ೂಳುಳ್ತತ್�. 22
6:22 ಪ�ಶುದಧ್� ಮತುತ್ �ತಯ್�ೕವ �ೂಂದಲು ಏ�ೖಕ �ಾಗರ್ �ೕವ��
“�ಾಸ�ಾಗುವದು”, ��ೕ�ಸಲಪ್ಟಟ್ �ೕವರ �ಾವ್ಸಥ್ಯ್ �ಾಗುವದು, �ೕವರ ಸವ್ರ�ಕ್
��ೕಯ�ಾಗಲು �ದಧ್�ಾ�ರುವ�ೕ ಆ��. ಇದು�ೕ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ ದ �ಾಗರ್ವ�
ಆ�� (ಗ�ಾ 5:1,13; �ೕ�ಾನ 8:36), ಮನಃಪ�ರಕ�ಾ� ಮತುತ್ ಉ�ಾಲ್ಸಕರ�ಾ�
�ೕವರ �ೕ��ಾಡಲು �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ ಇರುತತ್�. 23
6:23 16-22ರ ವಯ್�ಾಯ್ಸವ�, ಈಗಲೂ �ಾಪದ �ಾಸತವ್ ಮತುತ್ �ೕವರ �ಾಸತವ್ದ
ನಡು��ರುವ�ಾ��. �ಾಪವ� ತನನ್ �ಾಸ�� “ಸಂಬಳ” �ೂಡುತತ್� – ಅದು�ೕ ಮರಣ.
ಈ ಮರಣವ� �ೕವ�ಂದ �ತಯ್�ಾದ �ೕಪರ್ಡು���ಾ�� (ಪರ್ಕ 21:8; 2 �ಸ 1:8-9;
ಮ�ಾತ್ಯ 25:41). �ಾಪದ �ಾಸರು �ಾವ� �ಾವ�ದ�ಕ್ ಅಹರ್�ೂೕ ಅದನುನ್ ತಪಪ್�ೕ
ಪ�ಯು�ಾತ್� ಮತುತ್ ತಮಮ್ ಸವ್�ಾವದ ಮೂಲಕ ಸಂ�ಾ���ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಅದ� �ೕವರು
ತನನ್ “�ಾಸ��” ಸಂಬಳವನನ್ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ವರ �ೂಡು�ಾತ್� – ಅದು�ೕ �ತಯ್�ೕವ.
ಇದ�ಕ್ ಅವರು ಅಹರ್ರಲಲ್ ಮತುತ್ ಇದನುನ್ ಸಂ�ಾ���ೂಳಳ್ಲು ಅವ�ಂದ ಅಗುವ�ಲಲ್
(4:4-5; 5:17; ಲೂಕ 17:10; ಎ� 2:8-9; �ೕ�ಾನ 3:16; 4:14 �ೂೕ��). ಒಬಬ್ನು
�ೕವ�� �ೕ� “�ಾಸ�ಾಗು�ಾತ್�?” ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಟುಟ್, �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಭರವ�ಯ�ನ್ಟಟ್�
�ಾತರ್ �ಾಧಯ್�ಾಗುತತ್�. ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ �ೕವರು ಖ�ೕ��ರುವ �ಾವ್ಸಥ್ಯ್�ಾ��ಾದ್�
ಮತುತ್ ಆತನ �ೕ� �ಾಡುವ ಮನಸುಸ್ಳಳ್ವ�ಾ�ರು�ಾತ್�. ಅವರು �ತಯ್�ೕವ ಪ�ಯಲು
ಆತನ �ೕ� �ಾಡುವ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಅವ�� �ತಯ್�ೕವ ಇರುವದ�ಂದ ಆತನ �ೕ�

�ಾಡು�ಾತ್�.

71
7:1 �ೕವರು �ೕ�� �ೂಟಟ್ ಧಮರ್�ಾಸ��ಕ್ ಈ�ಾಗ�ೕ ಮೃತಪ�ಟ್ರುವವರ �ೕ�
�ಾವ ಅ��ಾರವ� ಇಲಲ್. ಮತುತ್ �ೌಲನು �ೕ�ರುವ�ೕ�ಂದ� ��ಾವ್�ಗಳು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ಮೃತಪ�ಟ್�ಾದ್� (6:6-8). ಈ �ಾರಣ�ಂದ ಅವರು ಧಮರ್�ಾಸ��ಕ್ ಅ�ೕನರಲಲ್ (6:14)
ಮತುತ್ ಧಮರ್�ಾಸ�ವ� ಅವ�� �ರುದಧ್�ಾ� �ೕಪ�ರ್ �ೂಡಲು ಆಗುವ�ಲಲ್ ಆದದ್�ಂದ
ಅವರು ಸುರ�ತ�ಾ��ಾದ್�. 2
7:2 ಆ� 2:24; ಮ�ಾತ್ಯ 19:3-9. �ೕ�ಯ ಧಮರ್�ಾಸ�ವ� ಗಂಡ�� ��ಛ್ೕದನ
�ೂಡುವ ಅ��ಾರವನುನ್ �ಂಡ�� �ೂ�ಟ್ಲಲ್. 3-4
7:3-4 ಒಬಬ್ ��ೕ ತನನ್ �ದಲ ಗಂಡ ಮೃತಪಟಟ್� ಇ�ೂನ್ಂದು ಮದು�
�ಾ��ೂಳಳ್ಬಹುದು. �ೌಲನ ಅಳವ�ಸು��ಯ�ಲ್ �ದಲ�ಯ ಗಂಡ �ಾರು? �ಲವ�
�ಾಯ್�ಾಯ್ನ�ಾರರು �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� ಆತನು �ರ್ಸತ್�ಾ�ದುದ್ ತನನ್ ಮರಣದ �ದಲು
ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಅ�ೕನದ�ಲ್ರುವವ�ಾ��ಾದ್� (ಗ�ಾ 4:4). ಆದರೂ ಬಹು�ೕಕ ಜನ
�ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� ಗಂಡ ಎಂದ� �ೕವರು �ೕ�ಯ ಮೂಲಕ �ೂ�ಟ್ರುವ ಧಮರ್�ಾಸ�
ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾರ್ಣ �ೂ�ಾಟ್ಗ ��ಾವ್�ಗಳ �ಾ�� ಆ ಧಮರ್�ಾಸ�ವ� ಸತುತ್
�ೂೕ�ತು. ಆದ� �ದಲ�ಯ ಗಂಡ ಧಮರ್�ಾಸ��ಾ�ರ� ಅಥ�ಾ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಧಮರ್�ಾಸ��ಕ್ ಅ�ೕನ�ಾ�ರ�, �ೌಲನು �ೕಳುವ ಪರ್ಮುಖ ಅಂಶ ಒಂ�ೕ ಆ�� – �ರ್ಸತ್ನು
ಸ�ಾತ್ಗ ��ಾವ್�ಗಳೂ ಸತುತ್�ೂೕದರು (6:6-8). ಮತುತ್ ಮೃತಪಟಟ್ವ�ಾ� ಧಮರ್�ಾಸ�ದ
ಅ��ಾರ�ಂದ ಅವರು ಸವ್ತಂತರ್�ಾ��ಾದ್�, ಆ�ಮ್ೕಕ “ಗಂಡನನುನ್” ಪ�ಯಲು
ಸವ್ತಂತರ್�ಾ��ಾದ್�, �ೕವ�ೂಂ�� �ೂಸ ಸಂಬಂಧವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ರಲು ಸವ್ತಂತರ್�ಾ��ಾದ್�.
ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ತಮಮ್ ಸವ್ಂತ ರಕಷ್ಕನ�ಾನ್� �ಾಗೂ ಕತರ್ನ�ಾನ್�
ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ವ ಮೂಲಕ ಆತನ “ಮದಲ��ತ್�ಾಗು�ಾತ್�”. ಮ�ಾತ್ಯ 22:2;
�ೕ�ಾನ 3:29; 2 �ೂ�ಂಥ 11:2; ಎ� 5:25-33; ಪರ್ಕ 19:7 �ೂೕ��. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು ಮತುತ್ ��ಾವ್�ಗಳ ಈ ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಯ ಉ�ದ್ೕಶವನುನ್ ಗಮ��� – �ೕವ��
“ಆ�ಮ್ೕಕ ಫಲ”. �ೕ�ಾನ 15:1-8. 5
7:5 ಧಮರ್�ಾಸ�ವ� ದು�ಾ�ಗ�� “�ರ್ೕರ�” �ೂಡು�ತ್ತುತ್. ವ 7-9; 3:20; 4:15; 5:20
�ೂೕ��. �ಾವ�ದ�ಾನ್ದರೂ �ಾಡ�ಾರ�ಂಬ ಆ�ಯು �ಾಪ ಸವ್�ಾವವನುನ್
�ಾಡುವಂ� �ಾಡುತತ್�. ��ದಧ್ ಫಲವ� ���ಾ� �ೂೕರುತತ್�. ಆದ� ಅ�ಲಲ್ವ�ಗಳ
ಫ��ಾಂಶ ಮರಣ�ಾ�� (6:16,21,23).

“ಶ�ೕರ�ಾವ”– �ೌಲನು ಇ�ಲ್ ಉಪ�ೕ��ರುವ �ರ್ೕಕ್ ಪದ (�ಾ�ಸ್ನ್ರ್ಂದ �ಾ�ರ್)
�ೂಡುವ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� ಜನ �ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾ� ಏ�ಾ��ಾದ್� – ಅ��ೕಯರು ಮತುತ್
�ಾ�ಗ�ಾ��ಾದ್� �ಾಗೂ ತನನ್ ದು�ಾ�ಗ�� ಒಳ�ಾ��ಾದ್�. ಅ��ೕಯ�ಾ�ರುವ
�ಾನವನು ತನನ್ �ಾರ್ಣ, ಆತಮ್ ಮತುತ್ ಶ�ೕರದ�ಲ್ �ೕ��ಾದ್�ಂಬದನುನ್ ಇದು
ಸೂ�ಸುತತ್�. 1:18-32; 3:9-19; ಆ� 8:21; �� 17:9; ಮ�ಾತ್ಯ 7:11; 15:19;
ಎ� 2:1-3; 4:17-19; �ೕತ 3:3. 6
7:6 �ೕ�ಯ ಧಮರ್�ಾಸ�ವ� ನಮಮ್ನುನ್ “ವಶ�ಾ��ೂಂ�ತುತ್”. ಈ �ಾಕಯ್ದ�ಲ್
�ೌಲನು ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಅ��ಾರದ ಮತುತ್ ಕೃ�ಯ ಅ�ೕನದ�ಲ್ �ೕ��ಾಡುವದು
�ಾಗೂ �ೕವ�ಾತಮ್�ಂದ �ೂ�ಯುವ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ದ ನಡು��ರುವ ವಯ್�ಾಯ್ಸವನುನ್
��ಸು�ತ್�ಾದ್� (2 �ೂ�ಂಥ 3:6,17 ಸಹ �ೂೕ��). 8�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ �ೌಲನು
�ೕವ�ಾತಮ್ನ �ೂಸ �ಾಗರ್ದ ಬ�ಗ್ ��ಚ್ನ�ಾ� �ಾತ�ಾ��ಾದ್�. ಆತನು ಅದನುನ್
�ೂಸ �ಾಗರ್ ಎಂದು ಕ��ರುವದು �ಾಕಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನದ ನಂತರ
�ೕವರು ತನನ್ ಆತಮ್ವನುನ್ �ೂಸ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಅನುಗರ್��ದನು (�ೕ�ಾನ 7:38;
14:16-17; ಅ�� 1:4; 2:4). 7
7:7 ಈ ಪರ್�ನ್ ಉದಭ್�ಸಲು �ಾರಣ�ೕ�ಂದ�, ಧಮರ್�ಾಸ�ವ� �ಾಪದ ಬಯ�ಗಳನುನ್
ಹು�ಟ್ಸುತತ್� ಎಂದು �ೌಲನು �ೕ��ಾದ್� (ವ 5). ಒಂದು�ೕ� ಅದು �ಾ�
�ಾಡುವ�ಾದ�, ಅದರ�ಲ್�ೕ �ಾಪ ಇ�ಯಲಲ್�ೕ? ಇಲಲ್. ಧಮರ್�ಾಸ�ವ�
ಪ�ಶುದಧ್�ಾದದುದ್, �ೕ�ಯುಳಳ್ದುದ್ ಮತುತ್ ಒ�ಳ್ಯ�ಾ�� (ವ 12), ಆದ� ಜನರು
�ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾ� ಅಪ�ಶುದಧ್ರು, ಅ�ೕ�ವಂತರು ಮತುತ್ �ಟಟ್ವ�ಾ��ಾದ್� (3:9-19).
ಧಮರ್�ಾಸ��ೕ ಇದನುನ್ ಪರ್ಕಟಪ�ಸುತತ್�. ಜನರು ಧಮರ್�ಾಸ� ಉಲಲ್ಂಘ� �ಾಡಲು
ಮುಂ�ಾಗುವದರ�ಲ್ ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ತ�ಪ್ೕನೂ ಇಲಲ್. ಅದು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಜನರ
ತ�ಾಪ್��. ಇದರ�ಲ್ ಮತುತ್ ಮುಂ�ನ ವಚನದ�ಲ್ �ೌಲನು ಇದು ತನನ್ ಸವ್ಂತ
ಅನುಭವದ�ಲ್ �ೕ� �ಾಯರ್�ಾಧಕ�ಾ�ತು ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ���ಾದ್�. �ೌಲ�� ತನನ್
�ಷಯದ�ಲ್ದದ್ ಒ�ಳ್ಯ ದೃ�ಟ್�ೂೕನಗಳನುನ್ �ಾಳು �ಾ�ದ ಆ�ಯು ಬಯಸುವದ�ಕ್
�ರುದಧ್�ಾದ�ಾದ್�ತುತ್. ��ೕ 20:17 �ೂೕ��. �ೌಲನು �ಾಹಯ್�ಾ� ಧಮರ್�ಾಸ�ದ
ಉಲಲ್ಂಘ��ಂದ ದೂರ ಉ��ರಬಹುದು ಆದ� ಅವನ ಆಂತಯರ್ದ ಬಯ�ಗಳ�ಲ್ದುದ್
�ಯಂತರ್ಣ�ಕ್ �ೕ��ಾದ್�� ಎಂಬದನುನ್ ��ದು�ೂಂಡನು. �ಜ�ಾ� �ೕಳುವ�ಾದ�,
ಬಯಸ�ಾರ�ಂಬ ಆ��ೕ ದು�ಾ�ಗಳನುನ್ �ರ್ೕ�ೕ�ಸುತತ್� ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳನುನ್
ಬಲ�ೂ�ಸುತತ್�. �ಾನವರ ಹೃದಯವ� �ಾಪಮಯ�ಾದ ಬಯ�ಗ�ಂದ ತುಂ�� ಮತುತ್
�ೕವರ ಧಮರ್�ಾಸ�ವ� ಅವ�ಗ�� “ಎಂ�ಗೂ ಇಲಲ್” ಎಂದು ದೃಢ�ಾ� �ೕಳುತತ್�. ಆದ�

ಈ ಬಯ�ಗಳು ಮತತ್ಷುಟ್ ದೃಢ�ಾಗುವಂ� ಇವ�ಗಳು �ಾಡುತತ್�. �ೕವರ ಧಮರ್�ಾಸ��ಕ್
�ರುದಧ್�ಾ� ಪರ್��ೂೕಧ��ಡುಡ್ವದು “ಶ�ೕರ�ಾ�ಯ” ಪರ್ಮುಖ �ಾಗ�ಾ�� (8:7).
8

7:8 ಧಮರ್�ಾಸ�ವ� ಆ�ರ�ಾರ�ಂದು ಆ�ಾ�ಸು�ತ್� ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�
ಮತುತ್ ಪ��ರ್�ಾ� ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್ವ ತನಕ ತನನ್�ಲ್ �ಾಪ ಇರುವದನುನ್ �ೌಲನು
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ಲಲ್. �ಾಪವ� ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ��ಕ್�ಯ�ಾ�ರುವಂ� �ೂೕರು�ತ್ತುತ್.
ಅವನು ತನನ್ ಹೃದಯ ಉತತ್ಮ�ಾ�� ಎಂಬ�ಾ� ಅಂದು�ೂಂ�ದದ್ನು ಆದ�
ಬಹು�ೕಗ�ೕ ಅದು �ಷ ಸಪರ್ಗಳ ಗೂಡು ಎಂಬದನುನ್ ಮನವ�� �ಾ��ೂಂಡನು. 9
7:9 �ೌಲನು ಹ� ಒಡಂಬ��ಗನು�ಾರ ಜ��ದ �ಹೂದಯ್�ಾ�ದದ್ನು ಮತುತ್ ಅವನು
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವ ತನಕ ಒ�ಮ್�ಾದರೂ ಧಮರ್�ಾಸ��ಕ್ ಒಳ�ಾಗ�
ಇರ�ಲಲ್. ಇ�ಲ್ ಅವನ �ಾತುಗಳ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� �ಾನು ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ�
�ೕವಂತ�ಾ��ದ್ೕ� ಎಂಬ�ಾ� ಅವನು ಅಂದು�ೂಳುಳ್�ತ್ದದ್ ಸಮಯ�ತುತ್ �ಾಕಂದ�
ಅವನು ಆಗ ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಅಥರ್ �ಾಗೂ ಅದು ಅವನ ಆಂತ�ಕ ಬಯ�ಗಳನುನ್ �ೕ�
ದೂ�ಸುತತ್� ಎಂಬದನುನ್ ��ದು�ೂಂ�ರ�ಲಲ್. ಆ�ರ�ಾರ�ಂಬ ಆ�ಯನುನ್ ಅವನು
�ಜ�ಾ� ಅಥರ್�ಾ��ೂಂ�ಾಗ, ಅವ�� ಅವನ �ಾಪದ ಅ��ಾ�ತು ಮತುತ್ �ಾನು
�ಾಪದ ಸ�ತ್�ದ್ೕ� �ಾಗು �ಾನಂದು�ೂಂಡ ಪರ್�ಾರ ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� ಬದು�ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್
��ದು�ೂಂಡನು. “�ಾನು ಮೃತಪ�ಟ್�ದ್ೕ�” ಎಂಬ�ಾ� ಆಂತ�ಕ ಅನುಭವವ�
�ಾತ�ಾಡುತತ್� ಅದು ಮರಣ�ಕ್ ಸ�ಾನ�ಾ��. 10
7:10 �ೕವರು ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ �ೂಡಲು ಒಂದು ಪರ್ಮುಖ �ಾರಣ ತನನ್ ಜನರ ನಡು�
ಒ�ಳ್ಯ, �ಾಯ್ಯ�ಾದ ಮತುತ್ �ೖ�ಕ�ಯ �ೕವವನುನ್ ���ೂ�ಸುವದ�ಾಕ್��ಾ�ತುತ್.
�ೌಲ�� ಅದು ಮರಣವನುನ್ಂಟು �ಾ�ತು. ಅಂದ�, ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಮೂಲಕ ಅವನು
ತನನ್ �ಾಪವನುನ್ ಮನವ�� �ಾ��ೂಂಡನು ಮತುತ್ �ಾಪವ� �ೂಡುವ ಸಂಬಳ ಮರಣ
ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು ��ದು�ೂಂ�ದದ್ನು. 11
7:11 �ಾಪದ ವಂ�ಸುವ ಸವ್�ಾವವನುನ್ �ೂೕ��. ಇ�ರ್ 3:13�ೂಂ�� �ೂೕ���.
ಅದು ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಮೂಲಕ �ೌಲ�� �ೕವವನುನ್ �ಾ�ಾದ್ನ �ಾ��ಾದರೂ ಅದ�ಂದ
ಅವ�� ಮರಣ �ಾರ್ಪತ್�ಾ�ತು. 12
7:12 ವಚನ 7. 13
7:13 ಧಮರ್�ಾಸ�ದ�ಲ್ �ಾವ �ೂೕಷವ� ಇಲಲ್. �ಾನವನ�ಲ್ರುವ ಎ�ಾಲ್
ಸಮ�ಯ್ಗ�� �ಾರಣ ಅವ�ೂಳ�ರುವ �ಾಪದ ಸವ್�ಾವ�ಾ��. �ಾಪ ಎಂದ� ಏನು
ಎಂಬದನುನ್
�ೂೕ�ಸಲು
�ೕವರು
ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್
ಉಪ�ೕ�ಸು�ಾತ್�.

ಅ��ೕಯತವ್�ಕ್
ಒಳ�ಾ�ರುವ
�ಾನವ
ಸವ್�ಾವವ�
ಧಮರ್�ಾಸ��ಕ್
��ೕಯ�ಾಗುವ�ಲಲ್, ��ೕಯ�ಾಗಲು ಆಗುವದೂ ಇಲಲ್ ಮತುತ್ ಮು�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವ
�ೕವರ ಪ�ತರ್�ಾದ ಆ�ಗಳು �ಾಪದ �ೂೕರ�ಾ�ರುವ �ಾಪಮಯ ಸವ್�ಾವವನುನ್
ಪರ್ಕಟಪ�ಸುತತ್�. 14
7:14 7-13 ವಚನಗಳ�ಲ್ ತನನ್ �ಂ�ನ ಅನುಭವಗಳನುನ್ �ವ�ಸು�ಾತ್ �ೌಲನು
ಭೂತ�ಾಲವನುನ್ ಉಪ�ೕ���ಾದ್�. 14-25 ವಚನಗಳ�ಲ್ ಆತನು ವತರ್�ಾನ�ಾಲ�ಕ್
ಬದ�ಾ��ಾದ್�. ಈ ಬದ�ಾವ�ಯು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ��. �ೌಲನು
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ನೂತನ ಸೃ�ಟ್�ಾದ ಬ�ಕವ� ತನನ್�ಲ್ ಏ�ಾ�ದದ್ನು ಎಂಬದನುನ್
�ೌಲನು ಈ ವಚನಗಳ�ಲ್ �ವ�ಸು�ತ್�ಾದ್� ಎಂಬದು ಈ �ೂೕಟಸ್ಗ್ಳ ಗರ್ಂಥಕತರ್��
ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�ರುವಂ� �ೂೕರುತತ್�. ಆತನು ಈ ಹ�ನ್�ಡು ವಚನಗಳ�ಲ್ ಸು�ಾರು ನಲವತುತ್
�ಾ� “�ಾನು”, “ನನನ್”, “�ಾ�ೕ” ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್ ಉಪ�ೕ���ಾದ್� ಮತುತ್
ಕ�ಯ�ಲ್ ಒ�ಮ್ �ಾತರ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಸೂ���ಾದ್� �ಾಗೂ �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಬ�ಗ್
ಏನೂ �ೕ�ಲಲ್. �ಾರ್ರಂಭ�ಂದ ವತರ್�ಾನವ�ನ್ೕ ಉಪ�ೕ��ದ ನಂತರ, 25�ೕ
ವಚನದ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲಕ �ೕವ�� ಕೃತಜಞ್� ಸ�ಲ್��ಾದ್� ಮತುತ್ �ಾಯರ್ಗಳು
ತನನ್�ಲ್ �ೕ� ನ��� ಎಂಬದನುನ್ �ಾ�ಾಂಶ�ಾ� �ೕ��ಾದ್�. ��ಾವ್��ಾ� ಅವನು
�ಾವ �ೕ��ದದ್ನು ಎಂಬದನುನ್ �ಂ�ನ ವಚನಗಳ�ಲ್ ಅವನು �ವ�ಸು�ತ್ದದ್ನು
ಎಂಬದ�ಕ್ ಇದು �ಖರ�ಾದ ಸೂಚ��ಾ��. 14�ೕ ವಚನದ�ಲ್ �ಾನು “�ೕಹಧಮರ್�ಕ್”
ಒಳಪಟಟ್ವನು ಮತುತ್ “�ಾಪ �ಾವ್�ೕನದ�ಲ್ರುವವನು” ಎಂದು �ೕಳು�ಾಗ �ಾನು
�ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾ� �ೕ��ದ್ೕ�ಂದು �ೕಳು�ತ್�ಾದ್��ೕ �ೂರತು �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ನುನ್ ಏನು
�ಾ��ಾದ್�ಂದು �ೕ�ಲಲ್. �ೕವರ ಆ�ಮ್ೕಕ ಧಮರ್�ಾಸ�ವ� ಅವನು ತನನ್ �ೖಯ�ತ್ಕ
�ಾಪಗಳ�ಲ್ ಏ�ಾ��ಾದ್�ಂದು �ೕಳು�ತ್�. �ೌಲನು ಈ �ಾಕಯ್ದ�ಲ್ ಏನು �ೕಳು�ತ್�ಾದ್�
ಎಂಬದನುನ್ ಪರ್ಬುದಧ್�ಾದ ವಯ್�ತ್�ಂದಲಲ್� �ೕ� �ಾ�ಂದ �ೕಳಲು �ಾಧಯ್? �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ಬ�ಗ್ �ೂ�ತ್ಲಲ್�ರುವವರು ಮೂಖರ್ �ಾಯರ್ಗಳ ಬ�ಗ್ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡಬಹುದು
ಅಥ�ಾ �ಾವ� �ಾವ��ೂೕ �ೕಡ�ಾದ �ಾಯರ್ದ�ಲ್ ��ಕ್�ೂಂ�ರುವ�ಾ� �ೕಳಬಹುದು
ಆದ� �ಾವ� �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಮೂಲಕ �ಾಗೃತ�ಾಗ� �ೂೕದ� �ಾಪದ ಕು�ತು ನಮ�
ಆಳ�ಾದ ಅ�ವ� ಇರುವ�ಲಲ್ ಮತುತ್ �ೌಲನು 14-25 ವಚನಗಳ�ಲ್ ದುಃ�ಸು�ತ್ರುವ
�ಾ� �ಾಪದ �ಷಯದ�ಲ್ ನಮ� �ಾವ ದುಃಖವ� ಇರುವ�ಲಲ್. ಈ ವಚನಗಳ�ಲ್ರುವ
ವಯ್�ತ್ಯು �ಾನು ಆತಮ್ದ�ಲ್ ಬಡವ�ಾ�ರುವದನುನ್ ಪರ್ಕ�ಸು�ತ್�ಾದ್� ಮತುತ್ �ಾಪದ
ಬ�ಗ್ ದುಃ�ಸು�ತ್�ಾದ್�, ಆದದ್�ಂದ ಪರ�ೂೕಕ �ಾಜಯ್ವ� ಅವನ�ಾದ್��. ಮ�ಾತ್ಯ
5:3-4 �ೂೕ��. �ೌಲನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ದಮಸಕ್ದ �ಾ�ಯ�ಲ್ ಸಂ�ಸುವ �ದಲು

ಇದು ಸತಯ್�ಾ�ರ�ಲಲ್. ಈ ವಚನಗಳ�ಲ್ �ಾಪ ಸವ್�ಾವ�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾ� ನ�ಯು�ತ್ರುವ
�ೂೕ�ಾಟವನುನ್ ರಕಷ್� �ೂಂ�ರದ ಜನರ�ಲ್ �ೂೕಡಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. ಅ��ಾವ್�ಗಳು
ಕೂಡ ತ�ಮ್ಳ�ರುವ ತಮ�ಷಟ್�ಲಲ್ದ ಒಂ��ಡು �ಾಯರ್ಗಳ ��ತತ್
�ೂೕ�ಾಟದ�ಲ್ರು�ಾತ್� ಎಂಬದು ಸಹ ಸತಯ್�ಾ��. ಮತುತ್ ಅವರು ತಮಮ್ ಎ�ಾಲ್
ಬಯ�ಗಳ �ೕ� �ಯಂತರ್ಣ �ಾ�ಸಲು ಮತುತ್ �ಾವ�ದರ ಬಂಧನದ�ಲ್ಯೂ
ಇಲಲ್�ರಲು ಬಯಸು�ತ್ರಬಹುದು. ಆದ� ಇದು ಅವರ �ಾಪಮಯ ಸವ್�ಾವವ�
ಇ�ೂನ್ಂದ�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾ� �ೂೕ�ಾಡು�ತ್ರುವ �ೕವಲ ಒಂದು ಸಂಗ��ಾ�ರಬಹುದು.
ಅವರ ಉ�ದ್ೕಶ �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕ�ತ �ೕ�ಸುವದು ಅಥ�ಾ �ೕವರನುನ್
ಘನಪ�ಸುವದಲಲ್ ಬದ�ಾ� ತಮಮ್ನುನ್ ಘನಪ���ೂಳುಳ್ವದು ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಾದರು
�ೕ� ತಮಮ್ನುನ್ ತೃ�ತ್ಪ���ೂಳುಳ್ವದು ಅಥ�ಾ �ಾವ್ಥರ್ದ ಬಯ��ಾ�ರಬಹುದು.
ಇ�ಲ್ �ೌಲನು ಪರ್ಕಟಪ�ಸುವ�ೕ�ಂದ� ಅವರ ಕಷಟ್ ಆ�ಮ್ೕಕ ಕಷಟ್ವಲಲ್�ಾ��. 15-24
7:15-24 �ೌಲನನುನ್ ಇಷಟ್ಪಡುವ ��ಾವ್�ಗಳು ತಮಮ್ �ಾಪ ಸವ್�ಾವದ ಅ��ಾರ�ಕ್
ಎಚಚ್ರ�ೂಳುಳ್ವರು, ಮತುತ್ ಇ�ೕ ಆ�ೂೕಪವನುನ್ �ಾಡುವರು (ಇವ�ಗಳ ಬರಹ�ಾರನು
ಸಹ ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಇ�ೕ ಮನ�ಥ್�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕಕು) – ಅವರು
ಒ�ಳ್ಯವ�ಾ�ರಲು ಮತುತ್ ಒ�ಳ್ಯದನುನ್ �ಾತರ್�ೕ �ಾಡಲು ಬಯಸು�ಾತ್� ಆದರೂ
ಅವರ�ಲ್ ಅವ�ೂಳ� ಏನೂ �ಟಟ್�ದ್ರುವದು ಅವ�� �ೂ�ಾತ್ಗುತತ್�. ಅವ��
ಪ�ತರ್�ಾದ ಬಯ�ಗ�ರುತತ್� ಆದ� ತಮಮ್ ಸವ್�ಾವದ�ಲ್ ಅಪ�ಶುದಧ್��ರುವದನುನ್
��ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಅದು ಅವರು ತಮಮ್ ಪ�ತರ್�ಾದ ಬಯ�ಗನು�ಾರ ನ�ದು�ೂಳಳ್ಲು
�ಾಡುವ ಪರ್ಯತನ್ಗ�� ಅ�ಡ್ಪ�ಸುತತ್�. �ೌಲನು �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� �ಾಪವ� ನನನ್ನುನ್
ತನನ್ ಬಂಧನದ�ಲ್���ೂಳಳ್ಲು �ೂೕರ�ಾದ �ೕ�ಯ�ಲ್ ವ�ರ್�ತು. ಆತನು
�ಾನಂದು�ೂಂಡ �ೕ� �ೕ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಾಡ�ೕ�ಂಬದ�ನ್�ಾಲ್ �ಾಡಲು ಬಯ�ದನು
�ಾಗೂ ಆತನು �ಾ�ದ �ಲವ� �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಎಂ�ಗೂ �ಾಡ�ಾರ�ಂದು�ೂಂ�ದದ್ನು.
ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ �ಷಯ್�� �ೕ�ದ �ಾತುಗಳು ಸತಯ್�ಾ���ಂದು ಅವನು
��ದು�ೂಂಡನು: “�ೕವ� �ಟಟ್ವರು” (ಮ�ಾತ್ಯ 7:11) ಮತುತ್ ಈ ಪದವನುನ್ �ವ�ಸಲು
ಆತನು �ೕ� �ಾವ ಪದವನೂನ್ ಬಳ��ಾಡ�ಲಲ್. 15
7:15 “ಅಸಹಯ್�ಾದದದ್ನುನ್ �ಾಡು�ತ್ೕ�”– �ೌಲನು 1 �ೂ�ಂಥ 6:9-10 ಮತುತ್ ಇತ�
�ಾಗಗಳ�ಲ್ �ೕ�ರುವ �ಾಪಗಳನುನ್ �ಾಡು�ತ್ದದ್ನು ಎಂಬ�ಾ�
�ಾವ�
ಊ���ೂಳಳ್�ಾರದು. ಅಂಥ �ಾಯರ್ಗಳ�ಲ್ �ಾ��ಾಗುವವರು �ೕವರ �ಾಜಯ್�ಕ್
�ಾಧಯ್�ಾಗುವ�ಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ� �ೌಲ�ೕ �ೕ��ಾದ್�. ಈ ವಚನಗಳ�ಲ್ �ೌಲನು �ಾವ
�ಷಯಗಳ�ಲ್ �ೂೕ�ಾಡು�ತ್ದದ್ನು ಎಂಬದನುನ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� �ೕ�ಲಲ್, ಆದ� ಈ

ಅ�ಾಯ್ಯದ �ಾರ್ರಂಭದ�ಲ್ ಅವನು ಶ�ೕರ�ಾ�ಗ�� ಆದಯ್� �ೕ��ಾದ್� –
ಧಮರ್�ಾಸ�ವ� �ರ್ೕ�ೕ�ಸುವ ಆ� ಮತುತ್ ಅವನ ಹ�ಯ ಸವ್�ಾವದ ಭರ್ಷಟ್�ಯನುನ್
ಪರ್ಕಟಪ��ದ ಆ� – ವ 7-8. ಅವನ ಸವ್�ಾವ�ಂದ�ೕ ಸತತ�ಾ� ತಪ�ಪ್ �ಾಡುವ
�ಾಯರ್ಗ�� ಆಗು�ತ್ದದ್ ಪರ್�ೂೕದ�ಯು ಆ ಸವ್�ಾವವ� ಎಂಥ�ಂಬದನುನ್ �ೂೕ�ಸಲು
ಮತುತ್ 24�ೕ ವಚನದ �ೂೕರತನವನುನ್ �ೂೕ�ಸಲು �ೌಲ�� �ಾ�ಾ�ತುತ್. �ೕವರ
ಗುಣಮಟಟ್ (ಮತುತ್ �ೕವರ ಅ��ಸತ್ಲ�ಾದ �ೌಲನ ಗುಣಮಟಟ್) �ೂರ�ನ ನಡವ��
ಮತುತ್
ಒಳ�ನ
ಆ�ೂೕಚ�ಗಳು,
ಉ�ದ್ೕಶಗಳು
�ಾಗೂ
ಬಯ�ಗಳ�ಲ್
ಪ�ಶುದಧ್�ಾ�ದದ್ವ� ಮತುತ್ �ೕ�ಯುಳಳ್ವ�ಗ�ಾ�ದದ್ವ� (2 �ೂ�ಂಥ 7:1; ಮ�ಾತ್ಯ
6:4-8). ಈ ಸಂಪ�ಣರ್��ಂತ ಕ���ಾದದುದ್ �ಾವ��ೕ ಇದದ್ರೂ �ೌಲ��
ಇಷಟ್�ಾಗು�ತ್ರ�ಲಲ್ ಆದದ್�ಂದ ಒಂದು�ೕ� ಅವನ�ಲ್ ಅಂಥ�ದ್ೕ�ಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದ�
ಅವನು ಅದನುನ್ “ಅಸಹಯ್�ಾದದುದ್” ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳು�ತ್ದದ್ನು. �ೌಲನು �ಾವ �ೕ�ಯ
ಆಂತ�ಕ �ೂೕ�ಾಟ ಎದು��ದರೂ �ೕವರು ಮತುತ್ ಮನುಷಯ್ರ ನಡು� ತನನ್ ಮನ�ಾಸ್�
ಶುದಧ್�ಾ�ರುವ
�ಾ��ೕ
�ೌಲನು
�ೕ��ದನು
ಎಂಬದನುನ್
�ಾವ�
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು – ಅ�� 24:16; 2 �ೂ�ಂಥ 1:12 �ೂೕ��. ಅಂದ� ಅವನು
ಮನಃಪ�ವರ್ಕ�ಾ� ಮತುತ್ �ೕ�ಂದು �ಾವ �ಾಪವನೂನ್ �ಾಡ�ಲಲ್. 17
7:17 �ೌಲನು ತ�ೂನ್ಳ� �ಾಪ�ಂಬ �ೖ� �ಾಸ �ಾಡು�ತ್�ಾದ್� ಮತುತ್ ಅವನು
ತನ�ಂತ ಬ�ಷಠ್�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬ �ಾಸತ್ವವನುನ್ ಎದು�ಸು�ತ್ದದ್ನು. “. . . �ಾಡುವವನು
ಇನುನ್ �ಾನಲಲ್, ನನನ್�ಲ್ ���ೂಂ�ರುವ �ಾಪ�ೕ ಅದನುನ್ �ಾಡುತತ್�” (�ಾ��ೕ ವ
20). ಅವನು ತನನ್ನುನ್ ಮತುತ್ ತನನ್�ಲ್ರುವ �ಾಪದ ಸವ್�ಾವವನುನ್ �ೕ� �ೕ��ಾ�
�ವ���ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���. ಅವನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ೂಸ ಸವ್�ಾವವನುನ್
�ೂಂದುವ �ದಲು ಹ�ಯ ಸವ್�ಾವವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ನು ಮತುತ್ ಅದ�ಕ್ಂತ ��ಚ್ನದು
ಏನೂ ಇಲಲ್ (ಇದು ನ�ಮ್ಲಲ್ರ �ಷಯದ�ಲ್ಯೂ ಸತಯ್�ಾ��). ಆದ� “�ಾನಲಲ್” ಎಂಬ
ಪದ ಸಮಗರ್�ಾದ ಬದ�ಾವ�ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�, ಆ ಬದ�ಾವ�ಯ ಬ�ಗ್ ಅವನು 4�ೕ
ವಚನದ�ಲ್ �ಾತ�ಾ��ಾದ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅವ��ಾ� ಮೃತಪ�ಾಟ್ಗ, �ೕವರ
ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಅದು �ೌಲನು ಮೃತಪಡುವದ�ಕ್ ಸ�ಾನ�ಾ�ತುತ್ ಮತುತ್ �ೌಲನು
ಏ�ಾ�ದದ್�ೂೕ ಅ�ಲಲ್ವ� ಮೃತಪಟಟ್ವ� (6:3-7; ಗ�ಾ 5:24; �ೂ�ೂ 3:3), ಮತುತ್
ಇ�ಲಲ್ವ�ಗಳನುನ್ �ೕವ�ೕ �ಾ��ಾದ್�ಂಬದನುನ್ ��ಯಲು ಕ�ತು�ೂಂಡನು. ಅವ��
(ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗಳ �ಷಯದ�ಲ್ ಇದು ಸತಯ್�ಾ��) �ಾಪ ಸವ್�ಾವ�ೂಂ��
�ಾವ��ೕ ಸಂಬಂಧ�ಲಲ್ವದ�ಾ�ದದ್ನು �ಾಕಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮರಣ�ೂಂ��
ಅದು ಮೃತಪ�ಟ್�, ಮತುತ್ ಅವನು �ೂಸ ಮನುಷಯ್�ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್

�ೕವಂತ�ಾ��ಾದ್� (�ೂ�ೂ 2:11-12 �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಆದದ್�ಂದ ಅವನು ತನನ್
�ಾಪ ಸವ್�ಾವವನುನ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ �ಾಗವನುನ್ ಘನಪ�ಸಲು ��ಾಕ�� - “ಇನುನ್
�ಾನಲಲ್” ಎಂದು �ೕ�ದನು. �ಾಪವ� ಅವ�ೂಳ� �ೕ�ಸು�ತ್ತುತ್ (ಇದನುನ್ �ಾವ� 1
�ೕ�ಾನ 1:8 ಮತುತ್ ಸತಯ್�ೕದದ ಇತ� ವಚನ�ಾಗಗಳ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹು�ಾ��) ಆದ�
�ೌಲನು ಈಗ ಅನಯ್ನ �ಾ� ಅದನುನ್ �ರಸಕ್��ದನು ಮತುತ್ ��ೂೕ��ದನು.
�ೕಡ�ಾ�ರುವ ಈ ದುಷಟ್ ಶ�ತ್ (ದು�ಾತಮ್ ಅಥ�ಾ ದು�ಾತಮ್�ಾಯರ್ವಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಅವನ
ಹ�ಯ ಸವ್�ಾವ), ಅವನಲಲ್�ಾದರೂ, �ಟಟ್ ಬಯ�ಗಳು, �ಟಟ್ ಉ�ದ್ೕಶಗಳು ಮತುತ್
�ಟಟ್ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಸೃ�ಟ್�ದವ�. ಆದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನೂತನ ವಯ್�ತ್�ಾ�ರುವ
�ೌಲನು, �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಮೂಲಕ ನೂತನ ಸೃ�ಟ್�ಾ�, ಅಂಥ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
�ಾಡ�ೕ�ಂದು ಬಯಸ�ಲಲ್ �ಾಗೂ �ಾಡಲೂ ಇಲಲ್. ಅವ�ಗಳನುನ್ �ಾ�ದುದ್ ಹ�ಯ
ವಯ್�ತ್�ಾ�ರುವ �ಾಪ, ತನನ್ ಮರಣದ �ಥ್�ಯನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ಲು ��ಾಕ��ದ
ಹ�ಯ ವಯ್�ತ್, ಅವನು �ಾ�ಾಗಲೂ �ೌಲನನುನ್ ತನನ್ �ಾಗರ್ದನು�ಾರ�ಾ�
ನ���ೂಳಳ್ಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ತ್ದದ್ನು. ಅಸಹಯ್�ಾದದದ್ನುನ್ “�ಾನಲಲ್�ಾದದ್�ಂದ” �ಾನು
(ಅಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನೂತನ ವಯ್�ತ್) ಅವ�ಗಳನುನ್ �ಾ�ದದ್�ಕ್ �ಾವ
ಆ�ೂೕಪಕೂಕ್ ಒಳ�ಾಗುವ�ಲಲ್ (4:8 �ೂೕ� ಅಥರ್�ಾ��ೂ�ಳ್�). ಆದದ್�ಂದ�ೕ
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವವ�� ಮರಣ ಮತುತ್ ನರಕ�ಕ್ �ಾತರ್ರು ಎಂಬ ಅಪ�ಾಧ �ಣರ್ಯವ�
ಇಲಲ್�ೕ ಇಲಲ್ (8:1), ಮತುತ್ ಅವರು ರಕಷ್�ಯನೂನ್ ಕ�ದು�ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್ �ಾಕಂದ�
ಇ�ಲ್ಯ ತನಕ �ಾ�ದ �ಾಯರ್ಗ�ಲಲ್ವ� ಅ��ೕಯ�ಾದ ಹ�ಯ ವಯ್�ತ್
�ಾ�ದವ�ಗ�ಾ��.
ಆ
“ಹ�ಯ
ವಯ್�ತ್”
ಈ�ಾಗ�ೕ
ಅಪ�ಾ��ಂದು
�ಣರ್�ಸಲಪ್�ಟ್�ಾದ್�, �ಲು��ೕ�ಸಲಪ್�ಟ್�ಾದ್� ಮತುತ್ �ೕವರ ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್
ಸತತ್ವ�ಂದು
ಎ�ಸಲಪ್�ಟ್�ಾದ್�.
�ೌಲನು
�ೕವರ�ಲ್
ಭಯಭ�ತ್ಯುಳಳ್
ಪ�ಶುದಧ್�ಾ�ದದ್ನು, ಅವನು ತನನ್ �ಟಟ್ �ಾಯರ್ಗ�� �ಾವ ಸಮ�ಾ�� �ೂಡಲು
ಬಯಸ�ಲಲ್ – ಅವನು ನಮ� ಸೂಚ�ಗಳನುನ್ �ೂಡುವ ಸಲು�ಾ� �ೕವ �ರ್ೕರ��ಂದ
ಬ���ಾದ್� ಮತುತ್ �ೕವರು �ೂೕಡುವ ಪರ್�ಾರ �ಷಯಗಳನುನ್ ಬ���ಾದ್� �ಾಗೂ
�ಾನು ಅಥರ್�ಾ��ೂಂಡಂ� ����ಾದ್�. ಅವನು ತನನ್ �ಾಪ ಕೃತಯ್ಗಳ ಪರವ�ಸ�ಲಲ್,
ಬದ�ಾ� ಅದನುನ್ �ಕಕ್��ದನು ಮತುತ್ ಅದರ ಪರ್�ಾವ �ಾಗೂ ಪರ್ಸನನ್��ಂದ
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ದೂರ ಉ�ಯಲು ಬಯ�ದನು. ಮತುತ್ ಅವನು ತನನ್ �ರ್�ಗಳ�ಲ್ ತನ
ಜವ�ಾದ್��ಗಳನುನ್ ಎಂ�ಗೂ ��ಾಕ�ಸ�ಲಲ್. �ೕ� �ಾಗಗಳ�ಲ್ �ಾನು ಬ�ದ ಸತಯ್
ಅವ�� ��ಾನ್� �ೂ�ತ್ತುತ್ – “�ಾಕಂದ� ಪರ್��ಬಬ್ನು ತನನ್ �ೕಹದ ಮೂಲಕ
ನ��ದ
ಒ�ಳ್ೕದ�ಾಕ್ಗ�
�ಟಟ್ದದ್�ಾಕ್ಗ�
ಸ��ಾ�
ಪರ್�ಫಲವನುನ್

�ೂಂದುವದ�ೂಕ್ೕಸಕ್ರ �ಾ�ಲಲ್ರೂ �ರ್ಸತ್ನ �ಾಯ್�ಾಸನದ ಮುಂ� ಯ�ಾ�ಥ್�ಯ�ಲ್
�ಾ���ೂಳಳ್�ೕಕು” (2 �ೂ�ಂಥ 5:10). 18
7:18 ಇ�ಲ್ �ೕವರು �ೌಲ�� �ಾನವನ ಶ�ೕರದ ಬ�ಗ್ ಕ��ದ ಸತಯ್ವನುನ್ �ಾವ�
�ೂೕಡಬಹುದು (“�ಾಕ್ಸ್ರ್” – ವ 5). ಈ ಸವ್�ಾವವನುನ್ ಪರ್��ಬಬ್ರು ಆ�ಾಮ�ಂದ
�ೂಂ��ಾದ್� (ಆದರೂ ಅದರ�ಲ್ರುವ �ಲವ� �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಜನರು ಒ�ಳ್ಯ
ಗುಣಗ�ಂದು ಕ�ಯು�ಾತ್� – ಆದ� ತಮಮ್ �ಾಪಮಯ ಸವ್�ಾವಗದ ಪರ್�ಾವಗ��
ಒಳ�ಾ�ರುವ ಜನರು ಆ�ಮ್ೕಕ� ಅಥ�ಾ �ೕವರ ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಒ�ಳ್ಯ�ಂದ� ಏನು
ಎಂಬದನುನ್ ಗುರು�ಸಲು ಆಗದವ�ಾ��ಾದ್�. ಲೂಕ 16:15�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��).
ಇ�ಲ್ �ೌಲನು “ಶ�ೕರ��ಛ್” ಎಂದ� ಏನು ಎಂಬದನುನ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ����ಾದ್�. ಅವನು
ಬ��ರುವ �ಷಯಗಳು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾತುಗ�ೂಂ�� ಸಮಂಜಸ�ಾ��.
“ಶ�ೕರ�ಾ�ಗಳನುನ್” ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ಟುಟ್�ಡ�ೕ�ಂದು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕ��ಾದ್� –
�ಾಕಂದ� ಅದು ಮರಣ�ಕ್ �ಾತರ್�ಾ�� (ಮ�ಾತ್ಯ 10:38; ಲೂಕ 9:23 – ಈ
�ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ “ಅನು�ನ” ಎಂಬ ಪದವನುನ್ ಗಮ���. ಶ�ೕರ�ಾ�ಗ�� ಅನು�ನ
�ಾಯುವ ಮ�ೂೕ�ಾವವ� ��ಾವ್�ಗಳು ತಮಮ್ನುನ್ ಅನು�ನ ನೂತನಪ���ೂಳಳ್ಲು
ಸ�ಾಯ �ಾಡುತತ್� ಅಥ�ಾ ಶ�ೕರ�ಾ�ಗಳು ನ�ಮ್ಳ� ಬಲ�ೂಳುಳ್�ಾತ್, ನಮಮ್�ೕ�
�ೂ�ತನ ನ�ಸಲು ಮುಂ�ಾಗುತತ್�). �ೌಲನ �ಷಯದ�ಲ್�ೕ ಅವನ ಒ�ಳ್ಯ ಬಯ�
ಮತುತ್ �ಟಟ್ ಫ��ಾಂಶಗಳ ನಡು��ರುವ ವಯ್�ಾಯ್ಸವನುನ್ ಗಮ���. ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ
ಇದನುನ್ ಅ���ಾ��ೂಳುಳ್ವದರ �ಂ� �ಾವ �ಾರಣವ� ಇಲಲ್�ೕ? ತನನ್ �ಾಪ
ಸವ್�ಾವ�ಕ್
�ರುದಧ್�ಾ�
�ಾ�ದ
�ೂೕ�ಾಟದ�ಲ್,
ತನ�
ಜಯ
�ೂರ���ೂಡುವಂಥದುದ್ ತನನ್�ಲ್ ಏನೂ ಇಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ �ೌಲನು ಮನವ��
�ಾ��ೂಂಡನು ಎಂಬದು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� �ೂ�ಾತ್ಗುವ ಸಂಗ��ಾ��. ತನನ್
�ಾಪಸವ್�ಾವವನುನ್ ಅ�ಸಲು ಮತುತ್ ಅದರ �ೕ� ಜಯಗ�ಸಲು ತನನ್�ಲ್ರದ
ಸಂಪನೂಮ್ಲಗಳನುನ್ ಅವನು ಕಂಡು�ೂಳಳ್�ೕ�ಾ�ತು. 19-20
7:19-20 15 ಮತುತ್ 17�ೕ ವಚನಗಳ�ಲ್ �ಾನು �ೕ�ರುವದ�ನ್ೕ ಪ�ನಃ �ೕ� ಪದಗಳ
ಮೂಲಕ �ೕಳು�ಾತ್, ಅದರ ಸತಯ್ವನುನ್ ��ಯಪ���ಾದ್�. 21
7:21 “�ಯಮ”– ಇ�ಲ್ ಆತನು ಇದನುನ್ �ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾದ ಶ�ತ್ಯುಳಳ್ �ಯಮ ಎಂದು
�ೕ��ಾದ್�. ಇದು �ೕವಲ ಆ�ಾಗ ಸಂಭ�ಸುವ �ಾಯರ್ವಲಲ್ ಬದ�ಾ� ತನನ್ �ೕ�ತದ�ಲ್
ಕರ್�ೕಣ�ಾ� ದುಬರ್ಲ�ೂಳುಳ್�ತ್� �ಾಗೂ ನ�ಸು�ತ್� ಎಂಬದನುನ್ �ೌಲನು
��ದು�ೂಂಡನು. ಅವನು �ಾ�ಾಗಲೂ ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಒ�ಳ್ಯ
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾತರ್�ೕ �ಾಡಲು ಬಯ�ದನು (�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ��ಾವ್�ಯ ನೂತನ

ಸವ್�ಾವವ� �ೕ��ೕ ಇರುತತ್�) ಆದ� ಅವನು �ಾ�ಾಗಲೂ �ಾನು �ಾಡ�ೕ�ಂದು
ಬಯ�ದ ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗಳ�ಲ್, ತ�ೂನ್ಳ�ರುವ ದುಷಟ್ತನವ� ಅವನನುನ್ ��ೂೕ�ಸಲು
�ಾಗೂ ತನನ್ ಕ�� �ರು���ೂಳಳ್ಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವದನುನ್ ಗಮ��ದನು. 22
7:22 ರಕಷ್� �ೂಂ�ರದ ವಯ್�ತ್, ಅ��ಾವ್� ಇದನುನ್ ಸತಯ್�ಾ� �ೕಳುವ �ಾಧಯ್�ಗಳು
ಅತಯ್ಂತ ಕಷಟ್�ಾಧಯ್�ಾದವ�ಗ�ಾ��ಯಲಲ್�ೕ? ರಕಷ್� �ೂಂ�ರದ ಜನರ ಹೃದಯ
(ಒಳಮನಸುಸ್) �ೕ�ರುವ�ಂದು ಸತಯ್�ೕದವ� ಪರ್ಕಟಪ�ಸುತತ್� ಮತುತ್ ಅದು
ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ �ೕವರ ಧಮರ್�ಾಸ�ದ �ಷಯದ�ಲ್ ಸಂ�ೂೕ�ಸುವ�ಲಲ್ – ಆ�
8:21; �� 19:9; ಮ�ಾತ್ಯ 15:19. ಅಪ�ಾಧ ಮತುತ್ �ಾಪಗಳ�ಲ್ ಸ�ತ್ರುವ ಜನರು
(ಎ� 2:1-3) �ೕವರ ಧಮರ್�ಾಸ�ದ �ಾ� �ಜ�ಾ�ಯೂ ಪ�ಶುದಧ್�ಾ�ರುವ �ಾವ�ದರ
�ಷಯದ�ಲ್ಯೂ ಆಂತ�ಕ�ಾ� ಸಂ�ೂೕ�ಸುವ�ಲಲ್. ಇ�ಲ್ �ೌಲನು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ
�ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� ನೂತನ ಸೃ�ಟ್�ಾಗುವ ಸಮಯದ�ಲ್ �ೂಂ��ೂಂಡ ನೂತನ�ಾದ
ಒಳ ಸವ್�ಾವದ�ಲ್, �ಾನು �ಜ�ಾ�ಯೂ �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್�ದ್ೕ�, ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳು�ತ್�ಾದ್�,
ಅವನು �ೕವರ ಎ�ಾಲ್ ಸತಯ್ಗಳ�ಲ್ ಸಂ�ೂೕ�ಸುವವ�ಾ�ದದ್ನು, ಅದರ�ಲ್ ಶುದಧ್ವ�,
�ಾಯ್ಯವ�, �ತಕರವ� ಆ�ದದ್ ಆತನ ಧಮರ್�ಾಸ�ವ� �ೕ�ತುತ್. ಅವನು
�ೕತರ್��ಾರ�ೂಂ�� “�ನನ್ ಧಮರ್�ಾಸ��ೕ ನನನ್ ಆನಂದ�ಾ��” ಮತುತ್ “�ನನ್
ಧಮರ್�ಾಸ�ವ� ನನ� ಎ�ೂಟ್ೕ �ರ್ಯ�ಾ��!” (�ೕತರ್� 119:77,97) ಎಂದು
�ೕಳುವವ�ಾ�ದದ್ನು. 23
7:23 “�ೕ�ೂಂದು �ಯಮ”– ಇ�ಲ್ ಆತನು �ೕವರ ಧಮರ್�ಾಸ�ವಲಲ್ದ ಮ�ೂತ್ಂದು
�ಯಮದ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�, ಅದನುನ್ 24�ೕ ವಚನದ�ಲ್ ಸೂ��ದದ್ನು. ಅವನು
ಎಂ�ಾ ಗಂ�ೕರ�ಾದ �ಾ� ಉಪ�ೕ���ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���. ಈ �ಯಮವ�
ಅವ�� �ರುದಧ್�ಾ� “�ಾ�ಾಡು�ತ್ತುತ್” –ಮತುತ್ ಅವನನುನ್ ತನ� ವಶಪ���ೂಳಳ್ಲು
ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ತ್ತುತ್. �ೕ� �ಾತುಗಳ�ಲ್ �ೕಳುವ�ಾದ�, �ೌಲನು ತನ�ರುವ
ಎಲಲ್ವ�ಗ�ಂದ, ತನನ್ �ಾನ�ಕ ಶ�ತ್ �ಾಗೂ �ತತ್�ಂದ �ೂೕ�ಾ�ದರೂ ತನನ್ ಹ�ಯ
ಸವ್�ಾವ�ಾದ ಶ�ೕರದ �ೕ� ಜಯಗ�ಸಲು ಆಗದವ�ಾ�ದದ್ನು. ಅವನು ಮ�ತ್ಮ�ತ್
�ೂೕಲು�ತ್ದದ್ನು
ಆದದ್�ಂದ�ೕ
ಮುಂ�ನ
�ಾಕಯ್ದ�ಲ್
ತನನ್
ಅಳಲನುನ್
�ೂೕ��ೂಂ��ಾದ್�. 24
7:24 ತ�ೂನ್ಳ�ೕ ದುಷಟ್ತನ�� ಎಂಬ �ಳುವ�� ಮತುತ್ ಒ�ಳ್ಯವ�ಾ�ರಲು
ತ�ೂನ್ಂ�� ನ��ದ ಯಶ�ವ್�ಾಗದ �ೂೕ�ಾಟ, �ೌಲನ ಹೃದಯ�ೂಳ� ಆಳ�ಾದ
�ೂೕವನುನ್ಂಟು �ಾ�ತು. ಇದು ತನನ್ ಮೂಲಭೂತ, ಸಂಪ�ಣರ್, �ೂೕರ�ಾದ
ಭರ್ಷಟ್ತನ�ಕ್ ಒಳ�ಾ�ರುವ ವಯ್�ತ್ ಇವ�ಗಳನುನ್ ಮು�ಾಮು��ಾ� ಎದುರು�ೂಳುಳ್�ಾಗ

ಉಂ�ಾಗುವ �ೕದ��ಾ��, �ಾಕಂದ� ಈ ಪ��ಥ್�ಯನುನ್ ಬದ�ಾ�ಸಲು ಅವನ
�ಾಮಥಯ್ರ್�ಂದ �ಾಧಯ್�ಲಲ್.
“ಮರಣ�ಕ್ ಒಳ�ಾದ �ೕಹ”– 6:12 �ೂೕ�� ಅ�ಲ್ಯೂ ಅವನ “ಮತಯ್ರ್ �ೕಹ” ಎಂಬ
ಪದವನುನ್ ಬಳ��ಾದ್�. 6:6 ರ�ಲ್ರುವ “�ಾ�ಾ�ೕನಸವ್�ಾವ” ಎಂಬ ಪದ�ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. ಇದು �ಾಯುವ �ೕಹ�ಾ�� �ಾಕಂದ� ಇದ�ೂಳ� �ಾಪವ�
�ೕ�ಸು�ತ್� (ವ 17; 8:10). �ೌಲನ �ಾಯುವ �ೕಹದ ಬ�ಗ್ ಬ�ಯು�ತ್�ಾದ್�, ಈ
�ೕಹವ� �ಾಪ ಸವ್�ಾವ�ಂದ ತುಂ��ೂೕ��, ಇದನುನ್ �ಾವ� �ಂ�ನ ವಚನಗಳ�ಲ್
�ೂೕಡಬಹು�ಾ��. (�ೕ� �ಾತುಗಳ�ಲ್ �ೕಳುವ�ಾದ�, �ಾಪ ಸವ್�ಾವ�ಾ�ರುವ,
�ಾಕ್ಸ್ರ್, �ೕಹ�ಕ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ�ರುವ �ರ್ೕಕ್ ಪದ�ಾದ �ೂೕ�ಾದ�ಲ್ �ೕ�ಸುತತ್�).
�ಾಯುವ �ೕಹ�ಂದ �ೂ�ಯುವ �ಡುಗ�ಯು ಆತನು ಇವ�ಗಳನುನ್ ಬ�ಯು�ತ್ರುವ
ಸಮಯದ�ಾಲ್ಗ� ಭ�ಷಯ್ದ�ಾಲ್ಗುವ �ಾಯರ್�ಾದದ್�ಂದ ಇದರ ಬ�ಗ್ �ೌಲನ
ದೃ�ಟ್�ೂೕನಗಳನುನ್ ಎಚಚ್���ಂದ ಗಮ���. 8:23; 1 �ೂ�ಂಥ 15:53-54; ���ಪ್
3:21�ೂಂ��
�ೂೕ��
�ೂೕ��.
ಇದನುನ್
ತನನ್
�ೕ�ತ�ಾಲದ�ಲ್
ಸಂ�ಾ���ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು ಅವನು ಎಂ�ಗೂ �ೕಳ�ಲಲ್. ಆದ� ��ಾವ್�ಗಳ ಶ�ೕರದ
�ೕ� ಮತುತ್ ಶ�ೕರ�ೂಳ�ರುವ �ಾಪದ �ೕ� ಜಯಗ�ಸಬಹುದು ಎಂಬದನುನ್
ಎಂ�ಗೂ
ಅಲಲ್ಗ�ಯ�ಲಲ್.
ಮುಂ�ನ
ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್
�ಾವ�
ಇದನುನ್
�ಾಡಬಹು�ಂಬದನುನ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� �ೂೕ���ಾದ್�. 18-21 ವಚನಗಳನುನ್ ಬ��ರುವ
ವಯ್�ತ್�ೕ8:37 ಮತುತ್ 2 �ೂ�ಂಥ 2:14 ವಚನಗಳನುನ್ ಬ���ಾದ್�. ಇವ�ಗಳ�ಲ್
�ಾವ�ದು ಸತಯ್? ಎರಡೂ ಏಕ�ಾಲದ�ಲ್ ಸತಯ್�ಾ��. 25
7:25 ಇ�ೕ ಸಮಯದ�ಲ್ ಮರಣ�ಕ್ ಒಳ�ಾಗುವ �ೕಹ�ಂದ �ೂ�ಯುವ �ಡುಗ��ಾ�
�ೌಲನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲಕ �ೕವ�� ಕೃತಜಞ್�ಗಳನುನ್ ಸ�ಲ್��ಾದ್� (ಇದನುನ್ �ಾವ�
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ��ಾವ್��ಾ� �ಾತರ್�ೕ �ಾಡಲು �ಾಧಯ್), ತನನ್ನುನ್ ಬಂಧನ�ೂಕ್ಳಪ�ಸುವ
�ಾಪ ಸವ್�ಾವ ತನನ್�ಲ್� ಎಂದು ಅವನು ಒ�ಪ್�ೂಂ��ಾದ್�. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� ಆತನ
�ೕ��ಯನುನ್ ಇ�ಲ್ �ಲರ್�ಸುವ�ಾದ� ಮುಂ�ನ �ಾಕಯ್ವನುನ್ (ಮತುತ್ �ೂಸ
ಒಡಂಬ��ಯ ಹಲ�ಾರು ವಚನಗಳನುನ್) ಸ��ಾ� �ಾಯ್�ಾಯ್�ಸಲು ನ�ಮ್ಂದ
ಆಗುವ�ಲಲ್. 13:14; ಗ�ಾ 5:16-17; 1 �ೕ�ಾನ 1:8 ಸಹ �ೂೕ��. ಆದ�
ನಮ�ದು�ಾಗುವ ಪರ್�ನ್ ಏ�ಂದ�, ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್ರುವ �ಾಪ ಸವ್�ಾವದ ಅ��ಾರ�ಂದ
ಈ �ಡುಗ� �ಗುವ�ಲಲ್�ೕ? ಸವ್ಂತರ್�ಾ� ಸಂ�ೂೕಷ�ಂದ �ೕವರ �ೕ� �ಾಡಲು
ಅವ�ಂದ ಆಗುವ�ಲಲ್�ೕ? 6�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ �ೌಲನು �ಾಧಯ್ ಎಂಬ�ಾ� �ೕ��ಾ�
ಮತುತ್ �ಾಗರ್ವನೂನ್ �ೂೕ���ಾದ್�. 8�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ ಇದನುನ್ ಮತತ್ಷುಟ್

ಸಪ್ಷಟ್ಪ���ಾದ್�. ಆದ� 7�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ ಅವನು ಪರ್ಕಟಪ��ರುವ�ೕ�ಂದ�
ಧಮರ್�ಾಸ� �ಾಲ��ಂದ ಅಥ�ಾ ಒಬಬ್ನು ತನನ್ ಸವ್ಂತ �ಾಮಥಯ್ರ್�ಂದ �ಾಪ�ಕ್
�ರುದಧ್ �ೂೕ�ಾಡುವದ�ಂದ ಜಯ�ೂಂದಬಹು�ಂಬ ��ೕ��ಲಲ್. �ಾಪವ�
ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಅತಯ್ಂತ ದೃಢ�ಯುಳಳ್ ಬ�ಷಠ್��ಂತ �ಚುಚ್ ಬ�ಷಠ್�ಾದ�ಾದ್��.
ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ ಫ�ೂೕಹನ �ಾ� ಅದು, “��ೂೕವನು �ಾ�ೂೕ ನನ�
�ೂ�ತ್ಲಲ್. ಇದು �ಾತರ್ವಲಲ್� ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರು �ೂರಟು�ೂೕಗುವದ�ಕ್ �ಾನು
ಒಪ�ಪ್ವ�ೕ ಇಲಲ್” (��ೕ 5:2). ��ಾವ್�ಗಳು ��ಾ��ೂಳ�ಾ� ತ�ಮ್ಳ�ರುವ
�ಾಪ�ಕ್ ತಮಮ್ನುನ್ ಒ�ಪ್��ೂಡ�ೕ�ಂಬ�ಾ�ಯಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಅವರು ತಮಮ್ನುನ್
��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ �ೕವರ �ಾಗರ್ದನು�ಾರ�ಾ� ಜಯ �ೂಂದ�ೕ�ಂಬ
�ಾರಣ�ಂದ �ೌಲನು ಈ �ೂೕಧ� �ಾ��ಾ�.
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8:1 “ಆದದದ್�ಂದ” ಎಂಬ ಪದವ� ಈ �ಾಕಯ್ವನುನ್ �ಂ�ನ �ಾಕಯ್�ೂಂ�� �ೕ�ಸುತತ್�
ಮತುತ್ 7:14-25ರ�ಲ್ �ೌಲನು ತನನ್ನುನ್ “�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ” –ವಯ್�ತ್�ಂದು
ತನನ್ನುನ್ �ವ���ೂಳುಳ್�ತ್ರುವದ�ಕ್ �ಖರ�ಾದ ಸೂಚ��ಾ� �ೂೕರುತತ್�.
�ಾಪ�ೂಂ�� ಅವನ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಮು�ದು�ೂೕ�ತುತ್ (7:17), ಅವನ
ಆಂತಯರ್ವ� ಬದ�ಾದದ್�ಂದ �ೕವರ ಧಮರ್�ಾಸ�ದ�ಲ್ ಸಂ�ೂೕ��ದನು (7:22) ಮತುತ್
�ಾಯುವ �ೕಹ�ಂದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲಕ ತನನ್ನುನ್ �ಡುಗ��ೂ��ದದ್�ಕ್ �ೕವ��
ಕೃತಜಞ್� ಸ�ಲ್�ದನು (7:25). ಈ �ೕ��ಗ�ಂದ �ಾನು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್�ದ್ೕ�ಂದು �ೂೕ��ದನು
�ಾಗೂ ಇದ�ಂದ ತನ� ಅಪ�ಾಧ �ಣರ್ಯ�ಲಲ್�ಂದು �ೂೕ��ದನು. ಮತುತ್ ಈ
�ಥ್�ಯ�ಲ್ರುವ �ಾ�ಗೂ ಅಪ�ಾಧ �ಣರ್ಯ�ಲಲ್. �ಾಪದ ��ತತ್ �ಾ�ಗ��
ಒಳ�ಾಗುವದ�ಂದ
��ಾವ್�ಗಳು
ಸಹಜ�ಾ�
ತಮಮ್ನುನ್
ಅಪ�ಾ�ಗ�ಂದು
�ಣರ್���ೂಳಳ್ಲು ಮುಂ�ಾಗು�ಾತ್�, ಆದ� �ೕವರು ಅವರನುನ್ ಅಪ�ಾ�ಗ�ಂದು
�ಣರ್�ಸುವ�ಲಲ್. �ೕವರು ಅಪ�ಾ�ಗ�ಂದು �ಣರ್�ಸ�ರು�ಾಗ �ಾಪ�ಂದ
��ಾವ್�ಗಳು �ೕ� ಅಪ�ಾ�ಗ�ಂದು �ಣರ್���ೂಳುಳ್�ಾತ್�ಂದು ��ಯಲು 4:7-8
�ೂೕ�� �ೂೕ��.
“�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವವ��”– ಅಂದ� ಆತನ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕಹದ ಸದಸಯ್ರು, ಆತನ�ಲ್
ಐಕಯ್�ಾ�ರುವದು – 6:3; 1 �ೂ�ಂಥ 12:12-13. “ಅಪ�ಾಧ �ಯರ್ಣಯವ� ಇಲಲ್�ೕ
ಇಲಲ್” ಎಂಬದು �ೕ�ವಂತ�ಂದು ಎ�ಸಲಪ್ಡುವದ�ಕ್ ಸ�ಾನ�ಾ�� (3:24; 4:7-8;
5:1). �ೕ�ಾನ 5:24 �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವವ�� ಅಪ�ಾಧ �ಣರ್ಯ

ಇಲಲ್�ರುವ ಪರ್�ಾರ, ಆತನ�ಲ್ ಐಕಯ್�ಾ�ರುವವ�ಗೂ ಇಲಲ್. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅವ��ಾ�
�ಾರ್ಣ �ೂ�ಟ್�ಾದ್� ಮತುತ್ ಅವರ ಅಪ�ಾಧ �ಣರ್ಯ �ಾಗೂ �ಾಪವನುನ್ �ಾಶವ್ತ�ಾ�
��ದು�ಾ��ಾದ್�. ಆತನು ಮತುತ್ ಅವರು ಆತ�ೂಂ�� ಅಪ�ಾಧ �ಣರ್ಯವನುನ್ �ೕ�ದ
�ೂಸ �ೕ�ತ�ಾಕ್� ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ�ೂಂ��ಾದ್�. ಅವ�� �ಾ� ಅಪ�ಾಧ
�ಣರ್ಯ�ಲಲ್�ಂಬದ�ಕ್ ಮ�ೂತ್ಂದು �ಾರಣ�ೕ�ಂದ� �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಈ �ೕ��ಾದ ನಂ��
�ಾಪ ಮತುತ್ ಮರಣದ �ಯಮ�ಂದ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್�ಕ್ ನ�ಸುತತ್� (ವ 2). �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್
ಜನರನುನ್ ಅವರ �ಾಪಗ�ಂದ ರ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅವರ �ಾಪಮಯತನಗಳ �ೕ�
ಜಯವನುನ್ ಅನುಗರ್�ಸು�ಾತ್�. ಆತನು �ಾರನುನ್ �ೕ�ವಂತ�ಂದು �ಣರ್�ಸು�ಾತ್�ೂೕ
ಅವರನುನ್
ಶು�ಧ್ೕಕ�ಸು�ಾತ್�.
ನಂ��ಯ
ಮೂಲಕ
�ೕ�ವಂತ�ಂದು
�ಣರ್�ಸಲಪ್ಡುವದು ಶ�ೕರ�ಾ�, �ೂೕಕ ಮತುತ್ ದು�ಾತಮ್ನ �ೕ� ಜಯವನುನ್
�ೂಡುವ (ಏ�ೖಕ) �ಾಗರ್�ಾ��.
“ಶ�ೕರ�ಾವ�ಕ್ ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ಯ� ಪ��ಾರ್�ಾಮ್ನು�ಾರ�ಾ� ನ�ಯುವವರು”–
ಈ ವಚನವನುನ್ 4�ೕ ವಚನ�ಂದ ತ�ಾಪ್� ನಕಲು �ಾಡ�ಾ�� ಮತುತ್ ಮೂಲ�ಾ�ಯ
ಅಂದ� �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ 1�ೕ ವಚನದ�ಲ್ ಇದು ಇಲಲ್ ಎಂಬದು ಅ�ೕಕ ಪಂ�ತರ
ಅ��ಾರ್ಯ�ಾ��. ಉ�ದವರು ಈ ಅ��ಾರ್ಯವನುನ್ �ರಸಕ್�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಈ
�ೂೕಟಸ್ಗ್ಳ ಬರಹ�ಾರ ನಂಬುವ�ೕ�ಂದ� ಈ �ಾಕಯ್ವ� “ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವವರ” ಕು��ಾದ ಸಂ�ಪತ್ �ವರ��ಾ�� ಮತುತ್ ಇದರ ಸತಯ್ವ�ನ್ೕ �ೌಲನು
ಮುಂ�ನ �ಾಕಯ್ದ�ಲ್ ��ಸು�ತ್�ಾದ್�. ಇದನುನ್ �ಾವ� ಈ �ೕ��ಾ� ��ದು�ೂಂಡ�
ಇದು ಮತತ್ಷುಟ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾಗುತತ್�: “ಆದದ�ಂದ �ರ್ಸತ್ �ೕಸು�ನ�ಲ್ ಇರುವವ��
ಅಪ�ಾಧ�ಣರ್ಯವ� ಈಗ ಇಲಲ್�ೕ ಇಲಲ್. ಅವರು ಶ�ೕರ �ಾವ�ಕ್ ಅನು�ಾರ�ಾ�
ನ�ಯ� ಪ��ಾರ್�ಾಮ್ನು�ಾರ ನ�ಯುವವ�ಾ��ಾದ್�. �ಾಕಂದ� �ೕ�ಾತಮ್ದ
�ಯಮವ� ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್�”, ಇ�ಾಯ್�. (ಮೂಲ �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ ನಮಮ್
ಆಧು�ಕ ಉಚಚ್ರ�ಯ ಗುರುತುಗ�ಲಲ್.) 2
8:2 ಈ ಇ�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯವ� 7:14-25 ವಚನ�ಕ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ವಯ್�ಾಯ್ಸವ�ಳಳ್�ಾದ್��.
ಇದ�ಕ್ �ಾರಣ�ೕ�ಂದ�: ಆ ವಚನಗಳು ಒಬಬ್ ��ಾವ್�ಯು ತ�ೂನ್ಳ�ರುವ �ಾಪದ
�ೂೕರ �ಾಸತ್ವವನುನ್ ಎದು�ಸುವದರ ಬ�ಗ್ �ವ�ಸುತತ್�, ಆದ� ಈ ಅ�ಾಯ್ಯವ� �ಾವ�
“�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್” ಏ�ಾ��ದ್ೕ� ಎಂಬದನುನ್ �ವ�ಸುತತ್�. 7�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ �ೂೕ�ರುವ
�ಾಪ ಮತುತ್ ಮರಣದ �ಯಮ�ಕ್ಂತ ಉನನ್ತ �ಾಗೂ ಉತತ್ಮ�ಾ�ರುವ �ಯಮವನುನ್
�ಾವ� ಇ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹು�ಾ��. ಈ �ಯಮವ� ��ಾವ್�ಗ�� ಆ �ಯಮದ �ೕ�
ಅ��ಾರವನುನ್ �ೂಡುತತ್�. ಈ �ಯಮವ� “�ೕವವರ�ಕ್” ಸಂಬಂ���ಾದ್�� – �ೕವರ

ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್ �ೕ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅವರು ತಮಮ್ ಸವ್ಂತ �ಾಮಥಯ್ರ್ದ�ಲ್
ಎಂ�ಗೂ �ಾಡ�ಾಗದ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡಲು ಅವರನುನ್ ಬಲಪ�ಸು�ಾತ್�. 8�ೕ
ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ �ೌಲನು ಸು�ಾರು ಮೂವತೂಮ್ರು ಸಲ (7:14ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��)
�ರ್ಸತ್ನು ಮತುತ್ �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಪರ್�ಾತ್ಪ �ಾ��ಾದ್�. ಇ�ಲ್ �ೌಲನು ಅದುಭ್ತ�ಾದ
ಸತಯ್ವನುನ್ ಪರ್ಕಟಪ���ಾದ್� ಏ�ಂದ� �ೕವರು ��ಾವ್�ಗಳ �ೕಹಗಳ�ಲ್ �ೕ�ಸಲು ತನನ್
ಆತಮ್ನನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�. ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು �ಾತರ್�ೕ ಜಯಗ�ಸಲು ಅವ�� ಅ��ಾರ
�ೂಡು�ಾತ್� (ವ 4,13) ಆತನು �ೕವ ಮತುತ್ ಸ�ಾ�ಾನ �ೂಡು�ಾತ್� (ವ 6) ಆತನು
ಅವರನುನ್ ಮುನನ್�ಸು�ಾತ್� (ವ 14) ಆತನು ಅವರು �ೕವರ ಮಕಕ್�ಂದು
��ದು�ೂಳುಳ್ವಂ� �ಾಡು�ಾತ್� (ವ 15,16) ಮತುತ್ ಆತನು ಅವರ�ಲ್ದುದ್ ಅವ��ಾ�
�ಾರ್�ರ್ಸು�ಾತ್� (ವ 26,27) �ೕ�ಾನ 14:16-17ರ�ಲ್ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ ಕು��ಾದ
�ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ�� 3
8:3 “ಧಮರ್�ಾಸ�”– �ೕವರು �ೕ�ಯ ಮೂಲಕ �ೂಟಟ್ ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಬ�ಗ್
�ೌಲನು �ಾತ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�. ಜನರನುನ್ �ಾ�ಾಡುವ ಶ�ತ್ ಅಥ�ಾ ಅವರು ತಮಮ್ �ಾಪ
ಮತುತ್ �ಾಪದ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಜ�ಸುವಂ� ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ಅದ�ಕ್ರ�ಲಲ್
(3:19-20; 4:15; 7:5,7,14). “ಶ�ೕರ” (�ಾ��ೕ ವಚನ 4,5,8,9,12,13) –
7:15ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. �ಾಪದ�ಲ್ದದ್ ಜನರು ತ�ಪ್��ೂಳಳ್ಲು �ಾಗರ್ವನುನ್
ಏಪರ್�ಸುವದ�ಾಕ್� �ೕವರು ತನನ್ ಒಬಬ್�ೕ ಮಗನನುನ್ ಕಳು��ದನು (�ೕ�ಾನ
3:14-16). �ೕವಕು�ಾರ�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾಪ ಸವ್�ಾವ�ರುವ �ಾ��ಾ� ಈ
�ೂೕಕ�ಕ್ ಬರ�ಲಲ್ (2 �ೂ�ಂಥ 5:21; ಇ�ರ್ 4:15; 7:26; 1 �ೕತರ್ 2:22). ಆತನು
�ಾ��ಾದ �ಾನವನ �ಾರೂಪಯ್ದ�ಲ್ ಬಂದನು. ಆತನು “�ಾಪ��ಾರಕ ಯಜಞ್�ಾ�”
ಬಂದನು (“�ಾಪ��ಾರಕ ಯಜಞ್” –ಎಂಬ ಪದ ಮೂಲ �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ�
ಇ�ಲ್ �ೕ�ಸ�ಾ��). ಆತನು �ಾಪ�ಂಬ ಎ�ಾಲ್ �ಾನವರ ಸಮ�ಯ್ಯನುನ್ ಬ�ಹ�ಸಲು
ಬಂದನು. ಆತನು ಅದನುನ್ �ೂೕ��ದನು ಮತುತ್ ಅದ�ಾಕ್� �ಾರ್ಣ �ೂಟಟ್ನು (3:24-25).
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8:4 ಜನರನುನ್ ಅಪ�ಾಧ, ಅಪ�ಾಧ �ಣರ್ಯ ಮತುತ್ �ಾಪದ ಅ��ಾರ�ಂದ ��ಸುವದು
�ಾಗೂ ಅವರನುನ್ ತನನ್ ಪ�ತರ್ ಜನರ�ಾನ್� �ಾ��ೂಳುಳ್ವದು ಅಂದ� ಪ�ತರ್ �ಾಗೂ
ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ�ರುವ
ಧಮರ್�ಾಸ�ದ�ಲ್
�ೕ�ಯನುನ್
�ಾ�ಸುವವರು
�ಾಗೂ
ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ�ರುವವರ�ಾನ್� ಇ�ಲಲ್ವ�ಗಳ ಮೂಲಕ �ಾಡುವ�ೕ �ೕವರ ಮ�ಾ
ಉ�ದ್ೕಶ�ಾ�ತುತ್ (7:12,14). ಇ�ರ್ 8:10 ಸಹ �ೂೕ��. ��ಾವ್�ಗಳು ಧಮರ್�ಾಸ��ಕ್
ಅ�ೕನರಲಲ್ (6:14; 7:4). ಅವರು ಅದರ �ವಸಗಳು, ಆ�ಾರಗಳು, ಊಟದ �ಷಯಗಳ

ಸೂಚ�ಗಳು, ಇ�ಾಯ್�ಗಳನುನ್ ಅನುಸ�ಸುವ ಅವಶಯ್ಕ��ಲಲ್. ಆದ� ಅವ�ಗಳ�ಲ್
ಧಮರ್�ಾಸ�ದ �ೕ�ಯ �ಾಗೂ �ೖ�ಕ ಅವಶಯ್ಕ�ಗಳು ಪ��ೖ��ಾಗ�ೕ�ಂದು �ೕವರು
ಬಯಸು�ಾತ್�. ಈ ಅವಶಯ್ಕ�ಯನುನ್ ಎರಡೂ ಆ�ಗಳ�ಲ್ ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸ�ಾ�� – 13:8-10;
ಮ�ಾತ್ಯ 22:37-40 �ೂೕ��. ಇವ�ಗಳನುನ್ �ರ�ೕ�ಸ�ೕ�ಂದ�, ಒಂದು �ಾಯರ್
ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ�ಾದ್�� – “�ೕವ�ಾತಮ್�ಗನು�ಾರ” ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವದು. ಇ�ಲ್
ಮತುತ್ ಈ ಅ�ಾಯ್ಯ�ಾದಯ್ಂತ, ಆತಮ್ನು ಎಂದ� �ೕವ�ಾತಮ್ನು. ಗ�ಾ 5:16-18 ಸಹ
�ೂೕ��. “�ೕವ�ಾತಮ್�ಗನು�ಾರ �ೕ�ಸುವ�ಂದ�” ಆತನು ನ�ಮ್ಳ� �ಾ�ಸು�ಾತ್�
ಎಂಬದನುನ್ ಅ�ತು�ೂಳುಳ್ವದು (ವ 9,15) ನಮಮ್ನುನ್ ಆತ�� ಸಮ�ರ್ಸುವದು (6:13)
ಆತ�� ��ೕಯ�ಾಗುವದು (ವ 14; ಗ�ಾ 5:25) ಆತನ ಬಲ ಮತುತ್ ಅ��ಾರ�ಾಕ್�
ಆತನ�ಲ್ ಭರವ�ಯ�ನ್ಡುವದು �ಾಗೂ ಅವ�ಗಳನುನ್ ಉಪ�ೕ���ೂಳುಳ್ವದು (ವ 13)
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8:5 “ಶ�ೕರ”– (7:5; ಗ�ಾ 5:17). �ೌಲನು ಇ�ಲ್ ಎರಡು �ೕ�ಯ ಜನರ ಬ�ಗ್
�ವ���ಾದ್�, ಅಂದ� ಭೂ�ೂೕಕದ �ೕ� �ೕವಲ ಎರಡು �ೕ�ಯ ಜನರು �ಾತರ್�ೕ
ಇ�ಾದ್�. ಒಂದು �ೕ�ಯವರು ��ರ್ಷಟ್�ಾದ ��ಾರಗ�ಗನು�ಾರ �ೕ�ಸು�ಾತ್�,
ಮ�ೂತ್ಂದು �ೕ�ಯವರು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ವಯ್ತಯ್ಸಥ್�ಾದ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ೕ�ಸು�ಾತ್�.
�ಾಪಮಯ ಸವ್�ಾವವ� ಅದರ ಬಯ�ಗಳನುನ್ ಅ��ಾವ್�ಗಳ ಮನ�ಸ್�ೂಳ�
ಬರ�ಾಡುತತ್� ಮತುತ್ ಹುದು�ಾ� �ೕಳುವ�ಾದ�, ಅವರು ಅವ�ಗಳ�ನ್ೕ
�ಂ�ಾ�ಸು�ಾತ್�. �ೕವ�ಾತಮ್ನು ಆತನ ಬಯ�ಗಳನುನ್ ��ಾವ್�ಗಳ ಮನ�ಸ್�ೂಳ�
ಬರ�ಾಡು�ಾತ್�. ಮತುತ್ ಒಂದು�ೕ� ಅವರ ಮನಸುಸ್ಗಳು ಆತನು ಅವರ �ಷಯ�ಾ�
ಬಯಸುವ �ಷಯಗ�ಂದ ತುಂ�ರುವ�ಾದ� ಅವರು ಅವ�ಗಳ�ನ್ೕ �ಂ�ಾ�ಸು�ಾತ್�. ಒಬಬ್
ವಯ್�ತ್ �ಾನು �ೕ�ಸುವ �ೕ� ಅವನ �ೕವನದ �ೕ� �ೂಡಡ್ ಪರ್�ಾವ �ೕರುತತ್�
(ಆದದ್�ಂದ�ೕ 2 �ೂ�ಂಥ 10:5; ���ಪ್ 4:8; �ೂ�ೂ 3:16; �ೕತರ್� 1:2
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ��). �ಾಪ ಸವ್�ಾವದ �ಾಯರ್ಗಳು �ಾಪದ�ಲ್ರುವ ಜನ�� ಎ�ಾಲ್
ಸಮಯಗಳ�ಲ್ಯೂ ಅವ� �ಾಪ�ಂದು �ೂ�ಾತ್ಗುವ�ಲಲ್. ಅವರು �ೕವರ�ಲ್
ಭಯಭ�ತ್ಯುಳಳ್ ಅಥ�ಾ ಬು�ಧ್�ಾನಗ�ರುವ �ಾಯರ್ಗ�ಾ�ರಬಹುದು. ಆದ� ಅವ�ಗಳು
�ೕವ�ಂದ ಬಂದ �ಾಯರ್ಗಳಲಲ್ (ಮ�ಾತ್ಯ 16:23). ಅವ� ಪರ�ೂೕಕ ಸಂಬಂಧ�ಾದ
�ಾಯರ್ಗಳಲಲ್ (�ೂ�ೂ 3:2), ಬದ�ಾ� ಭೂ�ೂೕಕ ಸಂಬಂಧ�ಾದ �ಾಯರ್ಗ�ಾ��
(���ಪ್ 3:19), �ೕವ�ಾತಮ್�ಲಲ್ದ ಜನ�� ಅವ� �ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾ� �ೂೕರುತತ್�. 6�ೕ
ವಚನದ�ಲ್ �ೕಳ�ಾ�ರುವ “ಮರಣ” ಆ�ಮ್ೕಕ ಮರಣ�ಾ�� ಅಂದ� �ೕವ�ಂದ
�ೕಪರ್ಡುವ�ಾ�� (��ಾಯ 59:2; ಎ� 2:1; 4:18). �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ಲಲ್ದ

ಪರ್��ಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯ �ಾರ್ಕೃತ ಮನಸುಸ್ ತನನ್ನುನ್ ��ಚ್��ೂಳುಳ್ವದರ �ೕ�
���ಾ�ರುತತ್� ಮತುತ್ ಈ �ಾಯರ್ಗ�ಗೂ ಒಬಬ್�ೕ �ಜ�ಾದ �ೕವ�ಗೂ �ಾವ��ೕ
ಸಂಬಂಧ�ರುವ�ಲಲ್ �ಾಗೂ ಇವ�ಗಳು ಆತನನುನ್ ��ೂೕ�ಸುತತ್� (ವ 7). ಅಂಥ ವಯ್�ತ್
�ಾನು �ೕವರ ಪಕಷ್ದವ�ಂದು ಮತುತ್ �ೕವರನುನ್ �ರ್ೕ�ಸು�ತ್ೕ�ಂದೂ �ೕಳಬಹುದು. ಆದ�
ಅದು �ೕವಲ ಭರ್��ಾ��. �ಾ��ಾ�ರುವ ವಯ್�ತ್ಯ ಮನಸುಸ್ �ಾ�ಾ��ೕ
ಬದ�ಾಗುವ�ಲಲ್ ಮತುತ್ �ೕವ�� ��ೕಯ�ಾಗುವ�ಲಲ್. ಇವ�ಗಳನುನ್ �ಾಡುವದು
ಅ�ಾಧಯ್�ಾ��. ಒಂದು�ೕ� ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ �ೕವ�� ��ೕಯ�ಾಗಲು �ಾರ್ರಂ��ದ�
ಅವನ�ಲ್ ಅ�ಾಧ�ಾದ ಬದ�ಾವ� ಉಂ�ಾಗುತತ್�. �ೕವ�ಾತಮ್ನು ಅವ�ೂಳ�
ಪರ್�ೕ�ಸ�ೕಕು, ಅವ�� �ೂಸ �ೕವವನುನ್ �ೂಡ�ೕಕು ಮತುತ್ ಅವನ ಆ�ೂೕಚ�ಗಳನುನ್
ಬದ�ಾ�ಸ�ೕಕು. ಇವ�ಗ�ಾಗ� �ೕವರನುನ್ ��ಚ್ಸಲು �ಾ�ಂದಲೂ ಆಗುವ�ಲಲ್.
ಅವನು �ೕವರ�ಲ್ ಭಯಭ�ತ್ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರಬಹುದು, �ೖ�ಕ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರಬಹುದು,
��ಾಯ್ವಂತ�ಾ�ರಬಹುದು, ಧಮರ್�ಾಸ� �ಾಲ� �ಾಡಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ತ್ರಬಹುದು
ಆದ� �ೕವ�ಾತಮ್�ಲಲ್� �ೂೕದ� ಅ�ಲಲ್ವ� �ಾಪ ಮತುತ್ ಮರಣ�ಾ�ರುತತ್� �ಾಗು
�ೕವ�� ಎಂ�ಗೂ ಅಂ�ೕಕೃತ�ಾಗುವ�ಲಲ್. �ೕ�ಾನ 3:3-8�ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. �ಾಕಂದ� ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯ �ಾಪಮಯ ಸವ್�ಾವವ� ಧಮರ್ ಮತುತ್
�ೖ�ಕ��ಂಬ ವಸ�ವನುನ್ �ೂ���ೂಂ�ದದ್ರೂ �ೕವ�� ��ಚ್�ಯುಳಳ್ವ�ಾನ್�
�ಾಡುವ�ಲಲ್. ಆತನು �ಾ�ರ್ಕ �ಾಯರ್ವನನ್ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಹೃದಯದ �ಥ್�ಯನುನ್
�ೂೕಡು�ಾತ್� (ಇ�ರ್ 4:12-13). ಅ��ೕಯ�� ಒಳ�ಾ�ರುವ �ಾನವನ �ಾ�ರ್ಕ
�ಾಯರ್ಗಳು ಮತುತ್ �ಾವ�ಗಳು �ಾಪದ ಕ�ಗ�� ಒಳ�ಾ��, ಉ�ದ ಎ�ಾಲ್
�ಾಯರ್ಗಳೂ �ಾಪದ ಕ�ಗ�ಂದ ತುಂ��ೂೕ��. ��ಾಯ 1:11-17; �ಾ�ೂೕ
14:12�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 9
8:9 “�ಮಮ್�ಲ್”– �ೌಲನು 5-8 ವಚನಗಳ�ಲ್ �ವ��ರುವ ಎರಡು �ೕ�ಯ ವಯ್�ತ್ಗಳು
ಎರಡು ��ಧ ರಂಗಗಳ�ಲ್ �ೕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�. �ೕವ�ಾತಮ್�ಲಲ್� �ೕ�ಸುವವರು
ತಮಮ್ �ಾಪಮಯ ಸವ್�ಾವಗ�� �ೕ�ದವ�ಾ�ರು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅವರು ಅವ�ಗಳ�ಲ್
�ಾಗೂ ಅವ�ಗ�ಗನು�ಾರ�ಾ� �ೕ�ಸು�ಾತ್�. �ೕವ�ಾತಮ್�� ಒಳ�ಾ�ರುವವರು �ಾಪ
ಮತುತ್ ತಮಮ್ �ಾಪಮಯ ಸವ್�ಾವವನುನ್ �ರಸಕ್��ರು�ಾತ್�. ಅವರು �ೕವ�ಾತಮ್��
ಸಂಬಂಧಪ�ಟ್ರು�ಾತ್�
ಮತುತ್
ಆತನು
ಅವರ�ಲ್
�ೕ�ಸು�ಾತ್�
�ಾಗೂ
�ಾಯರ್�ಾಡು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅವರು ಆತನ�ಲ್ �ೕ�ಸು�ಾತ್�. ಈ �ಾಕಯ್ದ�ಲ್
�ೕವ�ಾತಮ್ನನುನ್ �ರ್ಸತ್ನ ಆತಮ್�ಂದು ಕ�ಯ�ಾ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕವ�ಾ��ಾದ್�
ಎಂದು ಇದು �ೕಳುತತ್��ೕ? ���ಪ್ 2:6; ಮತುತ್ ಲೂಕ 2:11 �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ �ೂೕ��.

�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಆತಮ್�ಲಲ್� �ಾ�ೂಬಬ್ರೂ �ರ್ಸತ್�� ಅಥ�ಾ ತಂ��ಾದ �ೕವ��
�ೕ�ದವ�ಾಗಲು ಆಗುವ�ಲಲ್, �ಾ�ೂಬಬ್ರೂ ರಕಷ್� �ೂಂದುವ�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ
�ೕ�ವಂತ�ಂದು ಎ�ಸಲಪ್ಡುವ�ಲಲ್. ಅಂಥ ಜನರನುನ್ �ರ್ೖಸತ್�ಂದು ಕ�ಯಬಹುದು
ಮತುತ್ �ಾವ� �ರ್ೖಸತ್�ಂದು ಅವರು ಅಂದು�ೂಳಳ್ಬಹುದು ಆದ� ಅವರು �ರ್ಸತ್ನವರಲಲ್.
ಒಬಬ್ನು �ರ್ಸತ್ನ ಆತಮ್ವನುನ್ ಪ�ದು�ೂಳುಳ್ವದು �ೕ�? �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವ ಮೂಲಕ �ಾತರ್�ೕ ಪ�ದು�ೂಳಳ್ಬಹುದು. ಜನರು ವಯ್�ತ್ಗತ�ಾ�
ನಂಬು�ಾಗ �ೕವರು ತನನ್ ಆತಮ್ನನುನ್ ವರ�ಾ� �ೂಡು�ಾತ್� (5:5). 10
8:10 9�ೕ ವಚನದ�ಲ್ �ೕವ�ಾತಮ್ನು ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್ �ೕ�ಸು�ಾತ್� ಎಂದು �ೌಲನು
�ೕ��ಾದ್�. ಇ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ ಅವ�ೂಳ� �ೕ�ಸು�ಾತ್� ಎಂದು �ೕ��ಾದ್�
(�ೕ�ಾನ 17:23; 2 �ೂ�ಂಥ 13:5; �ೂ�ೂ 1:27; ಪರ್ಕ 3:20 ಸಹ �ೂೕ��). ಆತನು
ಆತಮ್ನ ಮೂಲಕ ಅವ�ೂಳ��ಾದ್�. ಈ �ಾಕಯ್ಗಳು �ೕವರು, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಮತುತ್
ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ ನಡು��ರುವ ಐಕಯ್�ಯನುನ್ �ೂೕ�ಸು�ಾತ್� (ಇದರ ಅಥರ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು,
ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ಮತುತ್ ತಂ��ಾದ �ೕವರು ಏಕವಯ್�ತ್ಯಲಲ್. ಮ�ಾತ್ಯ 3:16; �ೕ�ಾನ
17:1; 2 �ೕ�ಾನ 3 �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��). ��ಾವ್�ಯ “�ೕಹ”, “ಮೃತಪ�ಟ್�”
ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���. 6:12; 7:24�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಮರಣದ ��ಾನವ�
ಎಲಲ್ರ�ಲ್ನ �ಾ� �ರ್ಸತ್ನ ಸವ್ಂತ ಜನರ�ಲ್ಯೂ �ಾಯರ್ಗತ�ಾ�� ಮತುತ್ �ಾವ�
ಬದು�ರುವ ಸಮಯದ�ಲ್ ಒಂದು�ೕ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಂ�ರು� ಬರ�ಲಲ್�ಂದ�
�ಾ�ಲಲ್ರೂ �ಾಯು�ತ್ೕ�. ಇದ�ಕ್ �ಾರಣ �ಾಪ�ಾ��. ಆದ� �ೕವ�ಾತಮ್ನು (ವ 2)
��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್ �ೕ�ಸು�ಾತ್� �ಾಗೂ ಆತನ ��ತತ್ ಅವರ ಆತಮ್ಗಳು �ೕವಂತ�ಾ��.
“ಆತಮ್ನ ���ಂದ”– ಅಥ�ಾ, ಬಹುಶಃ “ಆತಮ್ನದ�ಲ್�” (ಇ�ಲ್ �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್
�ರ್�ಾಪದ�ಲಲ್). 11
8:11 ಇ�ಲ್ ಎರಡು ಸತಯ್ಗಳನುನ್ �ೂೕಡಬಹುದು – �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಸತತ್ವ�ೂಳ�ಂದ
ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ�ೂಳುಳ್ವನು (1:4; ಮ�ಾತ್ಯ 28:6), ಮತುತ್ ಮುಂ� ��ಾವ್�ಗ��ಾಗುವ
ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ (ವ 23; �ೕ�ಾನ 6:39; 1 �ೂ�ಂಥ 15:52; 1 �ಸ 4:16). �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯ�ಲ್ �ೕಹವ� ಮರಣದ ನಂತರ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಲಯ�ಾಗುವದ�ಂದ
��ಾವ್�ಯ ಆತಮ್�ಕ್ �ೕವಲ �ಾ�ಾಕ್�ಕ�ಾದ ಮ�ಯಲಲ್. ನಮಮ್ �ೕಹಗಳು
ಪರ್ಮುಖ�ಾದ �ಾಧನಗ�ಾ�ದುದ್ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮಮ್ ಆತಮ್ವ� ತನನ್ನುನ್
ವಯ್ಕತ್ಪ���ೂಳುಳ್ತತ್� ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕಹದಂ� ಅವ�ಗಳು ಎ�ದ್ೕಳುತತ್� �ಾಗೂ
ಮ�� �ೂಂದುತತ್� (���ಪ್ 3:21). 12-13
8:12-13 �ೕವರು ಪರ್ಕಟಪ��ರುವ ಈ ಮ��ಾಥರ್�ಾದ ಸತಯ್ದ �ಷಯದ�ಲ್

��ಾವ್�ಗಳ ಪರ್��ರ್� ಎಂಥ�ಾದ್�ರ�ೕಕು? �ೕವರ ಅ�ೕಘ�ಾದ ಕೃ�ಯ �ಳ�ನ�ಲ್
ಅವರ ಜ�ಾ�ಾದ್�� ಏ�ಾ��? �ೌಲನು 6:11-13,19ರ�ಲ್ ಇದರ ಬ�ಗ್ ಬ���ಾದ್�.
ಅವರು ತಮಮ್ನುನ್ ��ಾಕ�ಸ�ೕಕು, ತಮಮ್ �ಾಪಮಯ ಸವ್�ಾವಗಳನುನ್ �ಸ�ರ್ಸ�ೕಕು
ಮತುತ್ “�ೕಹದ ದುರ�ಾಯ್ಸಗಳನುನ್ �ಾ�ಸಲು” �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಬಲಶ�ತ್ �ಾಗೂ
ಅ��ಾರವನುನ್ ಉಪ�ೕ���ೂಳಳ್�ೕಕು (�ೂ�ೂ 3:5-10 �ೂೕ��. ಮ�ಾತ್ಯ
5:29-30; ಗ�ಾ 5:24 �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಈ �ಾಯರ್ವನುನ್ ಸತತ�ಾ�
�ಾಡ�ೕ�ಾ��. ಇದರ ಅಥರ್ ಪರ್��ಂದು ದುಷಟ್ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ೂ�ಯ�ೕಕು ಮತುತ್
ಅದನುನ್ �ಾ�ಸಲು �ೕವ�ಾತಮ್�ೂಂ�� �ಾಯರ್�ಾಡ�ೕಕು – ಅಂದ� ನಮಮ್
�ೕ�ತದ�ಲ್ರುವ �ಾಪವನುನ್ �ಾ�ಸ�ೕ�ಂದ�, ನಮಮ್ ಬಲವಲಲ್ ಆತನ ಬಲ�ಂದ
�ಾತರ್�ೕ �ಾಧಯ್. ಆದ� �ಾವ� ಆತ�ೂಂ�� ಸಹಕ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ಆತನು �ೂಡುವ
ಶ�ತ್ಯನುನ್ ಉಪ�ೕಗ �ಾಡ�ೕಕು (���ಪ್ 2:12-13�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��).
��ಾವ್�ಗಳು ತಮಮ್ �ೕ�ತಗಳ�ಲ್ �ಾಪಮಯ�ಾದ ಕೃತಯ್ಗಳು, ಆ�ಾರಗಳು ಮತುತ್
ಅ�ಾಯ್ಸಗ�� ಅವ�ಾಶ �ೂಡ�ಾರದು �ಾ� �ೂಟಟ್� ಅದು ತಮಮ್ ಮ�ಗ�� �ಷ
ಸಪರ್ಗ�� ಅವ�ಾಶ�ೂಡುವದ�ಕ್ ಸ�ಾನ�ಾ�ರುತತ್�. ಒಬಬ್ �ಜ�ಾದ ��ಾವ್�ಯು ತನನ್
�ಾಪಗ��ಾ� ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡು�ಾತ್� ಮತುತ್ ತನನ್ �ೕ�ತದ�ಲ್ ಅವ�ಗ�� �ರುದಧ್�ಾ�
�ೂೕ�ಾಡು�ಾತ್� �ಾಗೂ ಅವ�ಗ�� �ರುದಧ್�ಾ� �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಶ�ತ್ ಉಪ�ೕಗ
�ಾಡುವದನುನ್ ಕ�ತು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಅವನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್�ಾಗ
ಈ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡುವ �ೕ�ಾರ್ನ ��ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�, ಅವನ �ೕ�ಾರ್ನ ಆ�ಂ�ಾ�
��ದು�ೂಂಡ�ಾದ್�ರುತತ್�,
ಆದ�
ಅದನುನ್
�ಾಯರ್ರೂಪ�ಕ್
ತರುವದು
��ಾನ�ಾ�ರುತತ್� ಮತುತ್ �ಚುಚ್ ಪರ್�ಾಸಕರ�ಾ�ರುತತ್�. ಆದ� �ಲವರು �ಾತರ್
ಇದರ�ಲ್ �ಾ�ಾಗಲೂ ಮತುತ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಜಯಗ�ಸು�ಾತ್�. ಆದ� ಎಲಲ್
��ಾವ್�ಗಳು ತಮಮ್ �ೕ�ತಗಳ�ಲ್ �ೕ��ೕ ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ಾ��. ಒಂದು�ೕ�
“ಸ�ೂೕದರ” ಎಂಬ�ಾ� ಕ�ಯಲಪ್ಡು�ಾತನು ತನನ್ �ೕಹದ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ಾ�ಸ� �ೂೕದ�, �ೕವ�ಾತಮ್ನ �ಾಯರ್ ತನನ್�ಲ್ ನ�ಯು�ತ್ಲಲ್
ಎಂಬದನುನ್ ಅವ�ೕ �ೂೕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್� (1 �ೕ�ಾನ 3:6,9�ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��). “ಶ�ೕರ�ಾವದನು�ಾರ” ಸತತ�ಾ� �ೕ�ಸುವದು �ೕವ�ಾತಮ್ನು ಇಲಲ್
ಎಂಬದ�ಕ್ ಪ��ಾ��ಾ�� ಮತುತ್ ಅಂಥ �ೕವನವ� ಮರಣ�ಾ�� �ಾಗೂ ಮರಣ�ಕ್
ನ�ಸುತತ್� (ವ 6; 6:16,23). 14
8:14 ಈ �ಾಕಯ್ವ� �ೕವರ ಮಕಕ್ಳು ಎಂದ� �ಾರು ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ�ಸುತತ್�.
�ೕವ�ಾತಮ್�ಂದ ಹು�ಟ್ದವ�ೕ �ೕವರ ಮಕಕ್�ಾ��ಾದ್� (�ೕ�ಾನ 1:12-13).

ಇ�ಲಲ್ವ�ಗ��ಂತ ��ಾಚ್� – ಅವರು ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ ಮುನನ್�ಸು��ಯನುನ್
ಅನುಸ�ಸು�ಾತ್� (�ೕ�ಾನ 10:27�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಮತುತ್ �ೕವ�ಾತಮ್ನು
ಅವರನುನ್ “�ೕಹದ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಸ�ರ್ಸುವ ಕ�� ನ�ಸು�ಾತ್�”. �ೕವ�ಾತಮ್ನು
�ಾ�ಾಗಲೂ �ಾವ್ಥರ್ ಮತುತ್ �ಾಪ�ಂದ ದೂರ ನ�ಸು�ಾತ್�. ಈ ಅನುಭವ�ಲಲ್�ರುವ
ವಯ್�ತ್ಯು ಯ�ಾಥರ್�ಾದ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ ಮತುತ್ ನಂ���ಲಲ್ದವ�ಾ�ರು�ಾತ್� �ಾಗೂ
ರಕಷ್� �ೂಂ�ರುವ�ಲಲ್ (1 �ೕ�ಾನ 2:4-6; 3:3,7-10; �ೕ�ಾನ 14:23-24
�ೂೕ��). �ೌಲನು ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ೕವರ “ಮಕಕ್ಳು” ಎಂದು ಕ���ಾದ್�.
6:16-22ರ�ಲ್ ಆತನು ಅವರನುನ್ “�ಾಸರು” ಎಂದು ಕ���ಾದ್�. ಇದರ�ಲ್ �ಾವ��ೕ
ವಯ್�ಾಯ್ಸ�ಲಲ್. “�ಾಸತವ್ದ” ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾಗ ಅವನು ಒ�ಾತ್ಯಪ�ವರ್ಕ�ಾದ
ಬಂಧನದ ಬ�ಗ್ �ೕಳು�ತ್ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಮನಃಪ�ವರ್ಕ�ಾ� ಮತುತ್ ಇಷಟ್ಪ�ವರ್ಕ�ಾ�
�ೕವರ �ೕ� �ಾಡುವದರ ಬ�ಗ್ �ೕಳು�ತ್�ಾದ್�. ��ಾವ್�ಗಳು ಮನಃಪ�ವರ್ಕ�ಾ� ಆತನ
“�ಾಸ�ಾಗುವ” ಮೂಲಕ �ಾವ� ಆತನ “ಮಕಕ್ಳು” ಎಂಬದನುನ್ �ರೂ�ಸು�ಾತ್�.
ಒಂದು�ೕ� ಅವ�ೕ�ಾದರೂ �ೕವರ �ಾಸ�ಾಗಲು ಬಯಸ�ದದ್� �ಾವ� ಆತನ
ಮಕಕ್�ಾಗಲು ಅ�ೕಗಯ್�ಂಬದನುನ್ �ೂೕ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ಜ�ಾ� �ೕಳುವ�ಾದ�
ಅವರು ಆತನ ಮಕಕ್ಳಲಲ್. 15
8:15 ��ಾವ್�ಗಳು �ವ್ೕ�ಛ್�ಂದ �ೕವರ �ಾಸ�ಾ��ಾದ್��ೕ �ೂರತು ಭಯ�ಂದ
�ವ್ೕ�ಛ್�ಲಲ್� �ಾಸ�ಾ�ಲಲ್ (ಇ�ರ್ 2:14-15�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಮತುತ್
�ೕವ�ಾತಮ್ನು ಅವ�ೂಳ� �ೕ�ಸುವದ�ಂದ ಅವರು �ಾ�ಾ��ೕ �ೕವರನುನ್ ತಮಮ್
ತಂ��ಂದು ಎ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ಾ��ೕ ಆತನನುನ್ ಕ�ಯು�ಾತ್� �ಾಗೂ ತಮಮ್
ಮನ�ಗಳನುನ್ ಆ ತಂ�� ಒ�ಪ್ಸು�ಾತ್�.
“ದತುತ್ �ವ್ೕ�ಾರ”– ವ 23 �ೂೕ��. ಅ�ಾ�ಕ್ �ಾ�ಯ “ಅ�ಾಪ್” ಎಂಬ ಪದವನುನ್
“�ಾಯ್�” ಅಥ�ಾ “ಪ�ಾಪ್” ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾ��. (�ಾಕರ್ 14:36; ಗ�ಾ 4:6�ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��). 16
8:16 �ೕವ�ಾತಮ್ನು ಮತುತ್ ��ಾವ್�ಗಳ ಆತಮ್ಗಳ ನಡು��ರುವ ವಯ್�ಾಯ್ಸವನುನ್
ಎಚಚ್���ಂದ ಗಮ���. ಆವರಣ �ಾಕಯ್ದ�ಲ್ ಕ�ಸುವ �ಾ� ಇವ� ಒಂದಲಲ್ ಮತುತ್
ಅ�ವ್ೖತ �ೕ�ಾಂತದ �ಾ� ಏಕ�ಾ�ರುವ ಆತಮ್ವಲಲ್. �ೕ�ಾನ 14:16-17 ಸಹ
�ೂೕ��. ��ಾವ್�ಗಳು, �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಮುನನ್�ಸು��ಯನುನ್ �ಂ�ಾ�ಸು�ಾತ್ �ೕಹದ
�ೕಡ�ಾದ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ತಮಮ್ ಹೃದಯದ�ಲ್�ೕ �ಾ�ಸು�ಾಗ (ವ 13,14), ಅವರ
ಆತಮ್ �ಾಗೂ �ೕವರ ಆತಮ್ನ ನಡು� ಸಂ�ೂೕಷಕರ�ಾದ ಒಡಂಬ�� ಏಪರ್ಡುತತ್�.
�ೕವ�ಾತಮ್ನು ಅವರನುನ್ �ೕವ� �ೕವರ ಮಕಕ್�ಂಬ ಭರವ�� ನ�ಸುತತ್� (1 �ೕ�ಾನ

3:24; 4:13�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). �ೕವ�ಾತಮ್ನು ಅವರ ಹೃದಯ�ೂಳ� ಈ
�ಾ�ಯನುನ್ �ೕ� �ೂಡು�ಾತ್� ಎಂಬದನುನ್ �ೌಲನು �ವರ� �ಾ�ಲಲ್. ಆದ� ಇದು
ಆಂತ�ಕ ಅನುಭವ ಎಂಬದು ಸಪ್ಷಟ್�ಾದ ಸಂಗ��ಾ��. �ಾತರ್ವಲಲ್� ಆತಮ್ನ
ಆಂತಯರ್ದ �ಾ� ಮತುತ್ ಸತಯ್�ೕದದ �ೂರ�ನ �ಾ� ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಇದನುನ್ ಒಪ�ಪ್ತತ್�
ಎಂಬ �ಶಚ್ಯ� ನಮ� �ೂ�ಯುತತ್�. �ೕವರ �ಾಕಯ್ವ� �ಾವ�ದನುನ್ ಸತಯ್ವಲಲ್�ಂದು
�ೕಳುತತ್�ೂೕ ಅದನುನ್ �ೕವರ ಆತಮ್ನು ಎಂ�ಗೂ ಸತಯ್�ಂದು �ೕಳುವ�ಲಲ್.
�ೕವ�ಾತಮ್ನು �ೕವರ �ಾಕಯ್ವನುನ್ ��ಾವ್�ಗಳ ಹೃದಯ�ೂಳ� �ೖಯ�ತ್ಕ, �ಾಸತ್ವ
ಮತುತ್ ಸ�ೕವವ�ಾನ್� �ಾಡು�ಾತ್�. ಈ �ಳುವ�� ಮತುತ್ ಭರವ��ಂದ ��ಾವ್�ಗ��
�ೂ�ಯುವ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ 5:5; 1 �ೕ�ಾನ 5:10,20; 1 �ೂ�ಂಥ 2:9-12;
�ೕ�ಾನ 16:13-15ರ�ಲ್ �ೂೕ��. ಒಂದು�ೕ� ��ಾವ್�ಯು �ಾಪ �ಾ�ದ� ಅವನು
ಪ��ಾರ್ತಮ್ನನುನ್ ಮತುತ್ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ ಭರವ�ಯ �ಾತುಗಳನುನ್ “ನಂ�ಸುವ”
ಅ�ಾಯದ�ಲ್ರು�ಾತ್� (ಎ� 4:30). 17
8:17 “�ಾಧಯ್ರು”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಎಲಲ್ವ�ಗ�� �ಾಧಯ್�ಾ��ಾದ್� (ಇ�ರ್ 1:2).
ಆದದ್�ಂದ ಆತ�ೂಂ�� �ಾಧಯ್�ಂದ� ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಧಯ್�ಾ�
�ೂಂದುವ�ಾ��. 4:13; 1 �ೂ�ಂಥ 3:21-23; ಎ� 1:14; �ೂ�ೂ 1:12; ಪರ್ಕ 21:7;
ಮ�ಾತ್ಯ 5:5 �ೂೕ��.
“ಆತ�ೂಂ�� ಶರ್�ಗಳನನ್ನುಭ�ಸುವದು”– �ೕವರು ತನನ್ ಮಗನನುನ್ �ದಲು
ಶರ್�ಗಳ�ಲ್ ನಂತರ ಪರ್�ಾವದ�ಲ್ ನ��ದನು (ಲೂಕ 24:26); ಮತುತ್ ಆತನು ತನನ್
ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಈಗ ಅ�ೕ �ಾಗರ್ದ�ಲ್ ನ�ಸು�ತ್�ಾದ್� (�ೕ�ಾನ 16:33; ಅ�� 14:22;
1 �ೕತರ್ 4:1,12). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಶರ್�ಗಳ�ಲ್ �ಾಲು�ಾರ�ಾಗುವದು, ಜನ�ಲಲ್ರೂ
�ರ್ಸತ್ನ ��ಾವ್�ಗ�ಾ�ರಲು ಅಥ�ಾ ಆಗ�ರ� ತಮ�ದು�ಾಗುವ ಕಷಟ್ಗಳು, ದುಃಖಗಳು
ಮತುತ್ �ೂೕವ�ಗಳನುನ್ ಸ���ೂಳುಳ್ವದಲಲ್. ಬದ�ಾ� �ಾವ� ಆತ�� �ೕ�ದವರು ಎಂಬ
�ಾರಣ�ಾಕ್��ೕ ಶರ್�ಗಳನನ್ನುಭ�ಸುವ�ಾ�� ಮತುತ್ ಆತನನುನ್ �ರಸಕ್�ಸುವ �ಾಗೂ
�ವ್ೕ�ಸುವ �ೂೕಕದ�ಲ್ �ಾವ� �ೕ�ಸು�ತ್�ದ್ೕ� (�ೕ�ಾನ 15:18-21) �ಾಕಂದ�
�ಾವ�
ನ�ಮ್ಳ�
�ಾಗೂ
�ೕ�
ಕ�ಗಳ�ಲ್
�ಾಪ�ಕ್
�ರುದಧ್�ಾ�
�ೂೕ�ಾಡುವವ�ಾ��ದ್ೕ� �ಾಗೂ ಸತಯ್ ಮತುತ್ �ೕ��ಾ� ಧವ್� ಎತುತ್ವದ�ಂದ
��ಾವ್�ಗ�ಾ� ನಮ� �ೂೕಧ�ಗಳು �ಾಗೂ ಪ�ೕ�ಗಳು ಎದು�ಾಗುತತ್�. ಇಂಥ
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡುವವ�ಲಲ್ರೂ �ಂ�ಗಳನುನ್ ಎದು�ಸುವರು (2 �� 3:12).
ಒಂದು�ೕ� ಈಗ �ಾವ� ಆತನ ಶರ್�ಗಳ�ಲ್ �ಾಲು�ಾರ�ಾಗಲು ಬಯಸ�ರುವ�ಾದ�,
ಆತನ ಪರ್�ಾವದ�ಲ್ �ಾಲು�ಾರ�ಾಗು�ತ್ೕ� ಮತುತ್ ನಂತರದ�ಲ್ �ಾಧಯ್�ಯನುನ್

ಪ�ಯು�ತ್ೕ� ಎಂಬ�ಾ� ಆ�ೂೕ�ಸಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. �ಾವ� ಆತನ ಶರ್�ಗಳ�ಲ್
�ಾಲು�ಾರ�ಾಗು�ಾಗ �ಾ� �ಾಲು�ಾರ�ಾಗು�ತ್�ದ್ೕ� ಎಂದು �ೕಳ�ಾರದು. ಬದ�ಾ�
�ಾವ� ಆತನ ಶರ್�ಗಳ�ಲ್ �ಾಲು�ಾರ�ೕ ಆಗ�ೕ ಇದದ್� �ಾ� ಆಗು�ತ್ಲಲ್ ಎಂದು
�ೕಳ�ೕಕು.
“ಮ��”– 5:2; 9:23; �ೕ�ಾನ 17:22,24; �ೂ�ೂ 1:27; 3:4; 1 �ಸ 2:12;
ಇ�ರ್ 2:10; 1 �ೕತರ್ 4:13-14; 5:10. 18
8:18 �ೌಲನು ಬಹಳ ಶರ್�ಗಳನನ್ನುಭ��ದನು (2 �ೂ�ಂಥ 11:23-29). ಆದ�
�ತಯ್�ಾದ ಪರ್�ಾವದ �ಳ�ನ�ಲ್ ತನನ್ ಶರ್�ಗ�ಲಲ್ವ� ಅಲಪ್�ಾಲ �ಾತರ್�ೕ ಎಂಬ�ಾ�
ಅವನು �ೕ�ದನು – 2 �ೂ�ಂಥ 4:17. �ಾನು ತನನ್ ಶರ್�ಗಳನುನ್ �ಾ�ಮ್ ಮತುತ್
ಸಂ�ೂೕಷ�ಂದ ಸ���ೂಳುಳ್ವಂ� ತನನ್ನುನ್ ಬಲಪ��ದ ಆ ಪರ್�ಾವದ�ಲ್ �ಾನು
�ಾಲು�ಾರ�ಾಗು��ಂಬದು ಅವನ ಭರವ��ಾ�ತುತ್ (5:3). 19
8:19 “�ೕವಪ�ತರ್ರ ಪರ್ತಯ್ಕಷ್�”– ವ 23; �ೂ�ೂ 3:4; 1 �ೕತರ್ 1:5; 1 �ೕ�ಾನ
3:1-2. 20-23
8:20-23 �ದಲ�ಯ �ಾನವನು �ಾಪ�ಕ್ ಒಳ�ಾದದ್�ಂದ ಇ�ೕ �ೂೕಕವ� ಕಷಟ್�ಕ್
ಗು��ಾ�ತು – ಆ� 3:14-19. �ೕವರು ಆ�ಯ�ಲ್ ಉಂಟು�ಾ�ದವ�ಗ�ಲಲ್ವ�
ಒ�ಳ್ಯವ�ಗ�ಾ�ದದ್ವ� (ಆ� 1:31), ಆದ� �ಾಪದ ��ತತ್ �ಾಶನ ಮತುತ್ ಮರಣ
ಒ�ಳ್ಯ ಸೃ�ಟ್�ಳ� ಪರ್�ೕ��ದವ�. ಈ ಸೃ�ಟ್ ಈ�ನ ತನನ್ ನರ�ಾಟ�ಂದ �ಡುಗ�
�ೂಂದುವದು ಮತುತ್ ಮುಂಬರುವ ಮ��ಯ�ಲ್ �ಾಲು��ದು�ೂಳುಳ್ವದು. ��ಾಯ
11:6-9; 25:6-8; 35:1-10; 49:8-13�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಈಗ ಸೃ�ಟ್ಯು
�ಾರ್ರಂಭದ�ಲ್ �ೕ��ೂತ್ೕ �ಾ�ಲಲ್ ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಂ�ರು� ಬಂದ ನಂತರ
�ೕ�ರುವ�ಲಲ್. �ಾನವನ �ಾಪದ ಪ��ಾಮಗಳ�ಲ್ �ಾಲು��ದು�ೂಂಡ �ಾ��ೕ,
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಕರ್�ೕಣ�ಾ� �ಾನವರನುನ್ �ಾಪ�ಂದ ��ೕ�ಸುವದರ
ಪ��ಾಮಗಳ�ಲ್ �ಾಲು ��ದು�ೂಳುಳ್ವದು. 23
8:23 7:24; 2 �ೂ�ಂಥ 5:4 �ೂೕ��. ��ಾವ್�ಗಳು ಆಸ�ತ್�ಂದ ತಮಮ್ ರಕಷ್�ಯ
ಅಂ�ಮ ಹಂತವನುನ್ ಅಂದ� ತಮಮ್ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ �ಾಗೂ ಮ��ಯನುನ್
ಎದುರು�ೂೕಡು�ತ್�ಾದ್� (ವ 30). ಇ�ಲ್ ಅದನುನ್ ಅವರ �ೕಹಗಳ “��ೕಚ�” ಎಂದು
ಕ�ಯ�ಾ��. 1 �ೂ�ಂಥ 15:51-54; ���ಪ್ 3:21 �ೂೕ��. �ಾ��ೕ �ೕ�ಾನ
5:28-29 �ೂೕ��. ಇ�ಲ್ “ದತುತ್ �ವ್ೕ�ಾರ” ಎಂದ� ��ಾವ್�ಗಳು ತಮಮ್ �ಾರ್ಣ, ಆತಮ್
ಮತುತ್ ಶ�ೕರದ�ಲ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ಾಗೂ �ತಯ್�ಾ� ��ೕ�ಸಲಪ್ಟುಟ್ �ರ್ಸತ್ನ
�ಾರೂಪಯ್�ಕ್
�ಾಪರ್ಡು�ಾತ್�
ಮತುತ್
��ೕ�ಸಲಪ್�ಟ್ರುವ
�ಾಗೂ

ರೂ�ಾಂತರ�ೂಂ�ರುವ ಸೃ�ಟ್ಯ�ಲ್ �ೕವರ ಮಕಕ್�ಾ� ತಮಮ್ �ಾಥ್ನವನುನ್
ಪ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. 24
8:24 “ಎದುರು�ೂೕಡುವದು”– 5:2. �ೌಲನು ಮತುತ್ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ ಇತ�
ಬರಹ�ಾರರು ಉಪ�ೕ��ರುವ ಎದುರು�ೂೕಡು�� ಪದದ ಮೂಲ ಪದವ� �ಚುಚ್
ಪರ್ಬಲ�ಾದ ಅಥರ್ವ�ಳಳ್�ಾದ್��. ಅದರ ಅಥರ್ �ೕವರು ಪರ್ಕಟಪ��ರುವ ಭ�ಷಯ್ದ
�ಾಯರ್ಗಳು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಆಗುತತ್� ಮತುತ್ ಆತನ �ಾ�ಾದ್ನಗಳು �ರ�ೕರುತತ್� ಎಂಬ
ದೃಢ�ಾದ ಭರವ��ಾ��. ಇದು ನಂ��ಯ ಇ�ೂನ್ಂದು ಮುಖ�ಾ��. �ೕತ 1:2; 1
�ೕತರ್ 1:21 ಸಹ �ೂೕ��. 26
8:26 ಈ ಅ�ಾಯ್ಯವ� ��ಾವ್�ಗಳ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕ�ತ ಮತುತ್ ಅವರ ಅಂ�ಮ ರಕಷ್�ಯ
ಬ�ಗ್ ಅದುಬ್ತ�ಾದ ಪರ್ಕಟ�ಗಳನುನ್ ��ಸುತತ್�. ಆದ� ಈ ಅ�ಾಯ್ಯದ ಪರ್ಮುಖ
�ಾಗದ�ಲ್ ಮೂರು ನರಳು��ಯನುನ್ �ೂೕಡಬಹು�ಾ�� – ವ 22 ಮತುತ್ 23. ಸೃ�ಟ್,
��ಾವ್�ಗಳು ಮತುತ್ �ೕವ�ಾತಮ್ನು ಎಲಲ್ರು ಏಕ ಸಮಯದ�ಲ್ ನರಳು�ತ್�ಾದ್�.
��ಾವ್�ಗ�ಾ�ರುವ ನ�ಮ್ಳ� �ೕವ�ಾತಮ್ನು �ಾ� ನರಳು�ಾತ್�? ಆತನು ಆ�ಮ್ೕಕ
�ೂೕ�ಾಟದ �ಷಯದ�ಲ್ �ಚುಚ್ �ಾಳ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್�. �ಾವ� ಪ�ಶುದಧ್�
�ಾಗೂ �ಾನದ�ಲ್ ಅ��ರ್�ಧ್�ಾಗ�ೕ�ಂದು, ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ದೃಢ�ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು ಬಯಸು�ಾತ್�. �ಾ�ಲಲ್ದ ನರ�ಾಟ�ಂದ ನಮಮ್ನುನ್ �ಾಪದ
ಗುಂ� ಮತುತ್ �ೖ�ಾನನ ಪರ್�ಾವಗ�ಂದ ದೂರ��ಸಲು ಬಯಸು�ಾತ್�. ಆತನು ನಮಮ್ನುನ್
ಬ�ಷಠ್ �ಾಗೂ ಫ��ಾ��ಾದ �ೕವರ ಮಕಕ್ಳ�ಾನ್� �ಾಡಲು �ಾ�ೂ�ಯು�ಾತ್�.
�ೂ�ೂ 1:9-12ರ�ಲ್ �ೌಲನು �ೕವ�ಾತಮ್ �ರ್ೕ�ತ�ಾ� �ಾ�ರುವ �ಾರ್ಥರ್��ಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��.
“�ಾ�”– ��ಾವ್�ಗಳು �ೂೕರ�ಾದ ಬಲ�ೕನ�ಯ�ಲ್ರುವದ�ಂದ ಅವ�� ಆತಮ್ನ
ಸ�ಾಯ ಮತುತ್ ಮಧಯ್�ಥ್� �ಚುಚ್ ಅವಶಯ್�ಾ�� (7:14-25), ಮತುತ್ ಅವ�� �ೕ�
�ಾರ್�ರ್ಸ�ೕಕು ಅಥ�ಾ �ಾವ�ದ�ಕ್ �ಾರ್�ರ್ಸ�ೕಕು ಎಂಬದನುನ್ ಅ�ಯದವ�ಾ��ಾದ್�.
ನಮಮ್ ಬಲ�ೕನ�ಯನುನ್ �ಾಪರ್�ಸಲು �ೕವ�ಾತಮ್ನು ನಮಮ್�ಲ್ �ಾಯರ್�ಾಡು�ಾತ್�
ಎಂಬ�ಾ� �ಾವ� �ೕಳಬಹುದು (2 �ೂ�ಂಥ 12:9-10). �ಾಕಂದ� ಆತನ ��ತತ್ �ಾವ�
ಬಲ�ೕನ�ಾ�ರು�ಾಗಲೂ ಬಲವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ರು�ತ್ೕ�. 27
8:27
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ಮಧಯ್�ಥ್ಕ�ರು�ಾತ್� (ವ 34). ಮತುತ್ ಅವ�� ಈ ಇಬಬ್ರು ಮಧಯ್�ಥ್ಕರ �ಾರ್ಥರ್�ಯನುನ್
�ೕಳುವ ಒಬಬ್ ಸವರ್ಶಕತ್��ಾದ್�. ಅವರು �ಾ�ಾಗಲೂ ತಂ�ಯ �ತತ್ದನು�ಾರ�ಾ��ೕ
�ಾರ್ಥರ್� �ಾಡು�ಾತ್�, ಆದದ್�ಂದ ತಂ� �ಾ�ಾಗಲೂ ಕು�ಾರನು ಮತುತ್ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ

�ಾರ್ಥರ್�ಗ�� ಸದುತತ್ರ �ೂಡು�ಾತ್� (1 �ೕ�ಾನ 5:14-15 �ೂೕ�� �ೂೕ��).
��ಾವ್�ಗಳ ಬಲ�ೕನ�ಯ�ಲ್ ಅವ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ಮತುತ್ �ೂೕಕ, ಶ�ೕರ �ಾಗೂ
ದು�ಾತಮ್ನನುನ್ ಜ�ಸಲು ಅವರನುನ್ ಬಲಪ�ಸಲು ಇ�ೕ ತರ್�ೕಕತವ್ವ�
�ಾಯರ್�ವರ್�ಸುತತ್�. 28
8:28 ಇದು ಸತಯ್�ೕದದ ಅತಯ್ಂತ ಪರ್�ದಧ್�ಾದ �ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ ಒಂ�ಾ�ದುದ್ ಜನರು
ಇದನುನ್ ಇತರ�� �ೕಳು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ಲವರು ತಮಮ್ ಸವ್ಂತ ಪ��ಥ್�ಗ��
ಅನವ್���ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಈ �ಾತುಗಳನುನ್ ನಂಬುವವರು ಮತುತ್ ಇವ�ಗಳನುನ್
ಅಳವ���ೂಳುಳ್ವವರು, ಉ� �ಸ�ನ�ಲ್ರುವ �ೂಡಡ್ ಬಂ�ಯ ತಣಣ್�ರುವ
�ರ�ನಂ�ರು�ಾತ್�. ಈ �ಾಕಯ್ವ� ಸತಯ್�ಂದು ��ಯಲು ಅ�ಾಧಯ್�ಾದರೂ ಅಪಪ್ಟ
ಸತಯ್�ಾ�� (35-39 ವಚನಗಳ�ಲ್ ��ಾವ್�ಗ�� �ೂ�ಯುವ �ಲವ� ಅನುಭವಗಳನುನ್
�ೂೕ��). ಈ �ೂೕಕದ �ೕ�ತದ�ಲ್ ತಮ�ದು�ಾಗುವ ಎ�ಾಲ್ ಘಟ�ಗ�� ಈ ಸತಯ್ವನುನ್
ಅಳವ���ೂಳುಳ್ವವರು �ಾಗಯ್ವಂತರು. �ೌಲನು – “ನಮ� �ೂ�ತ್�” ಎಂದು
�ೕ��ಾದ್��ೕ �ೂರತು – “ಪರ�ಾ�ಲಲ್ ನಮ� ನಂ����” ಅಥ�ಾ “ಬಹುಶಃ ಇದು
�ಜ�ರಬಹುದು” ಎಂಬ�ಾ� �ೕ�ಲಲ್. ಇದು ಸತಯ್ ಎಂದು �ಾವ� ��ದು�ೂಳಳ್ಬಹುದು
�ಾಕಂದ� �ೕವ�ೕ ಇದನುನ್ ಪರ್ಕ���ಾದ್� ಮತುತ್ ಸತಯ್�ೕದದ ಅ�ೕಕ �ಾಗಗಳ�ಲ್
ಇದರ ಸತಯ್ಸಂಧ�� ಅ�ೕಕ ಪ��ಾ�ಗಳನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್� (ಉ�ಾಹರ��, ಆ� 50:20
�ೂೕ��). “ಆತನನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುವವರು” ಮತುತ್ “ಕ�ಯಲಪ್ಟಟ್ವರು” ಎಂಬ ಎರಡು
ಪದಗಳು �ಜ�ಾದ ��ಾವ್�ಗಳು ಎಂಬ�ಾ��. ಎಲಲ್ರೂ �ೕವರನುನ್ �ರ್ೕ�ಸು�ಾತ್�
ಮತುತ್ ಆತನು ಎಲಲ್ರನೂನ್ ತನನ್ ಉ�ದ್ೕಶದನು�ಾರ�ಾ� ಕ���ಾದ್� (ವ 30; 1:5-6; 1
�ೂ�ಂಥ 16:22; 1 �ೕ�ಾನ 4:8,16). �ೕವರು ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ ನ�ಸುವ
ಪರ್��ಂದು ಪ��ಥ್�ಗ�ಂದಲೂ �ತಕರ�ಾದ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡು�ಾತ್�. ಆ ಎ�ಾಲ್
�ಾಯರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� ��ಯ�ೕಕು ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನಂ�ಾಗ�ೕ�ಂದು
ಆತನು ಬಯಸು�ಾತ್�. ಸಂಭ��ರುವ �ಲವ� ಘಟ�ಗ�ಂದ �ಾವ �ತಕರ �ಾಯರ್ಗ�ಾ��
ಎಂಬದನುನ್ �ಾಣಲು ��ಾವ್�ಗ�ಂದ �ಾ�ಾಗಲೂ ಆಗ�ರಬಹುದು ಆದ� �ಾವ�
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ೕ�ಾ�ಲಲ್ ನಂ�ದ� �ಾಕು. �ಲವ� ಆವೃ�ತ್ಗಳ �ಾ�ಾಂತರ ಈ
�ೕ��ಾ��: “�ೕವರ ಸಂಕಲಪ್ದ �ೕ�� ಕ�ಯಲಪ್ಟುಟ್ ಆತನನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುವವರ
�ತ�ಾಕ್� ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳು ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತತ್� ಎಂದು ನಮ� �ೂ�ತ್�”. ಇದ�ಂದ
ಅಥರ್�ೕನೂ ಬದ�ಾಗುವ�ಲಲ್. ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳು ಅನುಕೂಲ�ಾಗುವ�ಾದ� ಅದ�ಕ್
�ಾರಣ �ೕವ�ೕ ಆ��ಾದ್�. 29
8:29 28�ೕ ವಚನದ�ಲ್ �ೕಳ�ಾ�ರುವ �ೕವರ ಸಂಕಲಪ್ ಏ�ಂದ�: ��ಾವ್�ಗಳನುನ್

�ರ್ಸತ್ನ �ಾರೂಪಯ್ವ�ಳಳ್ವರ�ಾನ್� �ಾಡುವದು (ಇ�ರ್ 2:10-11; 1 �ೕ�ಾನ 3:1-2 ಸಹ
�ೂೕ��). ಇದ�ಕ್ಂತ ಉನನ್ತ�ಾದ ಉ�ದ್ೕಶ ಮತುತ್ ಮುಖಯ್�ಾದ ಗು� �ಾವ�ದೂ
ಇಲಲ್. �ೕವರ ಸಂಕಲಪ್ ಈ�ೕರಲು �ೌಲನು ಐದು ಹಂತಗಳನುನ್ ನಮ� ����ಾದ್�.
ಇವ�ಗಳ�ಲ್ ಎರಡು �ೂೕಕವ� �ಾರ್ರಂಭ�ಾಗುವ �ದ�ೕ ಇದದ್ವ�ಗ�ಾ��, ಎರಡು
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಯ �ೕ�ತದ�ಲ್ �ಾರ್ಂಭದ�ಲ್�, ಇ�ೂನ್ಂದು ಇನೂನ್
�ಾ���ೂಳಳ್�ೕ�ಾ��. ಈ ಹಂತಗಳು ಒಂದ�ೂಕ್ಂದು �ೂಂ���ಾ�� ಮತುತ್ ಇ�ಲಲ್ವ�
�ೕವ�ಂದ �ಾತರ್�ೕ �ಾಧಯ್�ಾಗುವವ�ಗ�ಾ��.
“�ದಲು �ಳು�ೂಂಡನು”– ಇ�ಲ್ �ದಲು �ಳು�ೂಂಡನು ಎಂಬ ಪದ ತಪ�ಪ್
ಅ��ಾರ್ಯ�ಕ್ ನ�ಸುತತ್� – ಇದನುನ್ ‘ಪ��ಾರ್ಪರ ಎಂದು ��ದು’ �ಾ�ಾನಯ್�ಾ�
ಓದುವ�ೕ ತ�ಾಪ್��. ಆದದ್�ಂದ �ಾದ ಮುಂದುವ�ಯುವ�ೕ�ಂದ�, �ಾರು ತನನ್ನುನ್
ನಂಬು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ಾರು ನಂಬುವ�ಲಲ್ ಎಂಬದು �ೕವ�� �ೂ�ತ್ದದ್�ಂದ, �ಾರು
ತನನ್ನುನ್ ನಂಬು�ಾತ್�ಂದು ಆತನು �ದ�ೕ ��ದು�ೂಂ�ದದ್�ೂೕ ಅವ�� ರಕಷ್�ಯನುನ್
ಏಪರ್��ದನು. �ೕ� �ಾತುಗಳ�ಲ್ �ೕಳುವ�ಾದ�, ಆತನು �ದ�ೕ ��ದು�ೂಳುಳ್ವದು
ಅಥ�ಾ �ದ�ೕ �ೂೕಡುವದು ಅವರ ನಂ��ಯ�ಾನ್��. ಆದ� ತಕರ್�ಲಲ್ದ
�ೕಚ�ಯು ಸಹ ಅಂಥ “����ತವ�” ಹ�ಬರಹ�ೕ ಅಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ�ಸುತತ್�.
ಇದು �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� ಆತನು �ದ�ೕ ��ದು�ೂಂ�ರುವ ಪರ್�ಾರ ಜನರ ನಂ���
�ೌ�ಂದು �ೕ��. �ದ�ೕ ��ದು�ೂಂ�ರುವ ನಂ��ಯು �ರ್�ಗಳ �ೕ�
ಆ�ಾರ�ಾ�� ಎಂಬ ಆ�ೂೕಚ�ಯನುನ್ ಇದು ಏಪರ್�ಸುತತ್�! ಇದು ಮೂಲ ಪದವನುನ್
�ಾ�ಾಂತರ �ಾಡುವ ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್ ತ�ಪ್ಸುತತ್�, �ಾ��ೕ ವಚನ�ಾಗದ�ಲ್ರುವ
ಸಂದಭರ್ವನುನ್ ಸಹ ತ�ಪ್ಸುತತ್�. �ೕವರು ತನನ್ ಸೃ�ಟ್ಗಳ�ಲ್ �ಲವರು ಏನು
�ಾಡು�ಾತ್� ಎಂಬದನುನ್ �ದ�ೕ ���ದದ್ನು ಎಂಬ�ಾ� ಈ �ಾಕಯ್ವ� �ೕಳುವ�ಲಲ್.
ಇದು �ಾನವರ �ರ್�ಗಳ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡುತತ್�ೕ ಇಲಲ್. ಆತನು ಸಕಲ ಕುಲ, �ಾ�,
ಜ�ಾಂಗಗಳ ಜನರನುನ್ ವಯ್�ತ್ಗತ�ಾ� “�ದ�ೕ �ಳು�ೂಂ�ದದ್ನು”. ಈ �ಾಕಯ್ವ�
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೕವರ ಬ�ಗ್ ಮತುತ್ �ೕವರು ತನನ್ ಮುಂ�ಾ�ೂೕಚ�ಯ ಮೂಲಕ ಏನು
�ಾಡು�ಾತ್� ಎಂಬದರ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡುತತ್��ೕ �ೂರತು ಜನರ �ರ್�ಗಳ ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾಡುವ�ಲಲ್. �ೕವರು ತನನ್ ಕು�ಗ�ಾ�ರುವ, �ಲವರನುನ್ ಜಗದುತಪ್�ತ್ಗೂ
�ದ�ೕ �ರ್ೕ� �ಾ�ದನು. “�ದ�ೕ ��ದು�ೂಂ�ದದ್ನು” ಎಂದು �ಾ�ಾಂತರ
�ಾಡ�ಾ�ರುವ ಪದವನುನ್ ಸತಯ್�ೕದದ �ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ �ೕ� ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��
ಎಂಬದ�ಕ್ ಇ�ಲ್ �ಲವ� ಉ�ಾಹರ�ಗಳನುನ್ �ೂೕಡಬಹುದು. ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್
“ಯ�ಾ” ಎಂಬ ಇ�ರ್ಯ ಪದವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ�� ಅದ� ಅಥರ್ “��ಯುವದು”.

“ಭೂ�ಯ ಸಕಲಕುಲಗ�ೂಳ� �ಮಮ್ನುನ್ �ಾತರ್ ನನನ್ವ�ಂದು ಅ�ತು�ೂಂ��ದ್ೕ�”
(ಆ�ೕಸ 3:2) ��� ಆವೃ�ತ್. ಆದ� ಈ ಪ��ಥ್�ಯ�ಲ್ “�ಮಮ್ನುನ್ �ಾತರ್�ೕ �ಾನು
ಆ���ೂಂ��ದ್ೕ�” ಎಂಬ�ಾ� ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವದನುನ್ �ಾವ� ಎನ್ಐ� ಆವೃ�ತ್ಯ�ಲ್
�ೂೕಡಬಹುದು. �ೕವರು �ದ�ೕ ��ದು�ೂಂಡದದ್ರ ಬ�ಗ್ �ೕ� �ಾತ�ಾ��ಾದ್�
ಅಂದ� ಜಗದುತಪ್�ತ್� �ದ�ೕ ಆತನು ನಮಮ್ನುನ್ ರ�ಸಲು ತನನ್ ��ೕಷ�ಾದ
�ರ್ೕ�ಯನುನ್ �ೂೕಪರ್���ಾದ್�. ಆ� 18:19 �ಾಕಯ್ವನುನ್ ಈ �ೕ��ಾ�
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು. “ಅವನು ತನನ್ ಪ�ತರ್�ೌತರ್�� - �ೕವ� �ಾಯ್ಯ�ೕ�ಗಳನುನ್ ನ��
��ೂೕವನ �ಾಗರ್ವನುನ್ ಅನುಸ�ಸ�ೕ�ಂದು �ೂೕ�ಸುವಂ� ಅವನನುನ್ �ಾನು
ಆದು�ೂಂ�ನ�ಾಲ್ [��ದು�ೂಂ�ನ�ಾಲ್]. �� 1:5 “�ಾನು �ನನ್ನುನ್ ಗಭರ್ದ�ಲ್
ರೂ�ಸುವದ�ಕ್ ಮುಂ� ����ದ್ನು [ಅಂದ� ಆ���ೂಂ�ನು] �ೕನು ಉದರ�ಂದ
ಬರುವದ�ಕ್ �ದ�ೕ �ನನ್ನುನ್ ಪರ್��ಟ್��ದ್ನು; ಜ�ಾಂಗಗ�� ಪರ್�ಾ�ಯ�ಾನ್�
�ನನ್ನುನ್ �ೕ���ದ್ೕ�”. �ೕ� �ೕವರು �ದ�ೕ ����ದ್ನು (�ರ್ೕ�ಯ�ಲ್
ಆ���ೂಂಡನು), �ೕವರು ಸಂಕ�ಪ್�ದನು, �ೕವರು ಕ�ದನು, �ೕವರು �ೕ�ವಂತ�ಂದು
�ಣರ್��ದನು ಮತುತ್ �ೕವರು ಮ��ಪ��ದನು (�ೂೕ�ಾ 8:30 ಇದನುನ್
ಭೂತ�ಾಲದ�ಲ್ �ೂೕ�ಸುತತ್�, �ಾಕಂದ� �ೕವರು �ಾಡಲು ಬಯ�ದ �ಾಯರ್ವ�
ಒ�ಳ್ಯ�ಾ�ತುತ್!) ಈ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ ಮುಖಯ್ �ಷಯ ಇದು�ೕ ಆ��. �ಾರು
ನಂಬು�ಾತ್� ಎಂಬದನುನ್ �ೕವರು �ದ�ೕ ���ದದ್ನು ಆದದ್�ಂದ ಅವರನುನ್ ತನನ್
ಮಕಕ್ಳ�ಾನ್� ಕ�ದನು ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳುವ �ದ�ೕ ���ದದ್ನುನ್ ಪ�ನಃ
�ೂೕ��ೂ�ೂಳ್ೕಣ. 1. �ೕ� ��ಸ�ಾ�ರುವ ಪರ್�ಾರ, ಇಂಥ ಪ�ನರ್ ��ಾರ್ಣದ
�ಾಯರ್ದ�ಲ್ �ೕವರು �ಾವ �ಾಯರ್�ಾಕ್�ಯೂ �ಾರನೂನ್ �ದ�ೕ
ಪರ್��ಠ್ಸುವ�ಲಲ್; ಜನರು ವಯ್�ತ್ಗತ�ಾ� ತಮಮ್ನುನ್ ಪರ್��ಠ್��ೂಳುಳ್�ಾತ್�. �ೕವರು
ವಯ್�ತ್ಗತ ಆ�ಕ್�ಂ�� �ಾಯರ್ �ಾಡು�ಾತ್�. ಇದು ಸತಯ್�ೕದದನು�ಾರ�ಾದದದ್ಲಲ್
ಮತುತ್ �ದ�ೕ �ಾ�ದದ್ ಸಂಕಲಪ್ವಲಲ್. 2. ಸತಯ್�ೕದವ� �ಾನವನ �ಥ್�ಯ ಬ�ಗ್ ಏನು
�ೕಳುತತ್�? �ಾನವನು “�ಾಪ ಮತುತ್ ಅಪ�ಾಧಗಳ�ಲ್ ಮೃತಪ�ಟ್�ಾದ್�” ಎಂದು
�ೕಳುತತ್�, ಎ� 2:1. ಅದು �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� “�ೕವರನುನ್ ಹುಡುಕುವವನು ಒಬಬ್ನೂ
ಇಲಲ್” �ೂೕ�ಾ 3:10-11. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕ��ದ್ೕ�ಂದ�, “ನನನ್ನುನ್
ಕಳು���ೂಟಟ್ಂಥ ತಂ�ಯು ಎ�ದ �ೂರತು �ಾವನೂ ನನನ್ ಬ�� ಬರ�ಾರನು”
�ೕ�ಾನ 6:44. ಸತಯ್�ೕದವ� ಕ�ಸುವ �ಷಯಗಳ �ಳ�ನ�ಲ್, ಸಮಯದ
�ಾ��ಾರ್ಗನು�ಾರ�ಾ�
ಏನನುನ್
�ದ�ೕ
�ೂೕ�ದನು
(ಅಥ�ಾ
�ೂೕಡುವವ�ಾ�ದದ್ನು)?
ತನನ್ನುನ್
��ಾಕ��ದ
ಜನರು
ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ�

“ಮೃತಪ�ಟ್ರುವದನುನ್” (�ೂೕ�ಾ 1:18-23) ಮತುತ್ ತನನ್ನುನ್ �ಟುಟ್ �ೂೕ�ರುವವರು
ತನನ್ ಬ�� ಮರ� �ಾರ�ರುವ ಆ�ಕ್ �ಾ��ೂಳುಳ್ವದನುನ್ �ೂೕ�ದನು. ಮೃತ ವಯ್�ತ್
�ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ ಪರ್��ರ್�ಯನುನ್ �ೂಡಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ�
ಮೃತಪ�ಟ್ರುವ ವಯ್�ತ್ಯು ಸಹ ಇ�ೕ ಪರ್�ಾರ ��ಾವ್�ಸುವಂಥ ನಂ��ಯನುನ್
ಉ�ಾಪ್�ಸ�ಾರನು. ಗ��ರುವ �ತಯ್ತವ್ದ�ಲ್, ಸೃ�ಟ್, �ೕ�ವ್�, ಒಡಂಬ��ಗಳು ಅಥ�ಾ
ಧಮರ್�ಾಸ� �ೂಡುವ �ದಲು, �ಾವ� ಆತನವ�ಾ�ರ�ೕ�ಂದು �ಾವರ್�ೌಮ�ಾದ
�ೕವರು ಸಂಕ�ಪ್�ದನು. �ೕವರ ಉ�ದ್ೕಶ ಏನು? . . . �ಾವ� ಪ�ಶುದಧ್ರು ಮತುತ್
�ೂೕಷ�ಲಲ್ದವ�ಾ�ರ�ೕಕು. ಆತನ �ರ್ೕರ� ಏನು? �ರ್ೕ�. “�ರ್ೕ�ಯ ಮೂಲಕ ಆತನು
ನಮಮ್ನುನ್ ತನನ್ ಮಕಕ್ಳ�ಾನ್� ಸಂಕ�ಪ್��ೂಂಡನು.” ಆತನ ಗು� ಮತುತ್ ಅಂ�ಮ �ಾರಣ?
. . . “ಆತನ ಕೃ�ಯ ಮ��ಯನುನ್ ಸುತ್�ಸುವದು.” �ೕವರು ಇದನುನ್ ತನನ್ ಸವ್ಂತ
ಮ���ಾ� �ಾ��ಾದ್�. ಈಗ ಇದು ಪರ್�ದಧ್�ಾದ ಆ�ೂೕಚ�ಯಲಲ್. ��ೕಯರು
ಮತುತ್ ಪ�ರುಷರು ತಮಮ್ �ಷಯದ�ಲ್ “ಮೃತ�ಂದು” �ೕ�ಸಲು ಬಯಸುವ�ಲಲ್
�ಾಗೂ ನಂ���ಂದ �ೕವ�� ಪರ್��ರ್�ಸಲು �ಾಮಥಯ್ರ್�ಲಲ್ದವ�ಾ��ಾದ್�. ಆದರೂ
�ೕವರು ನಮ� �ೂ�ಟ್ರುವ ನಂ�� ಆತನ ವರ�ಂದು ಕ�ಸ�ಾಗುತತ್� (ಎ� 2:8). �ೕವರ
ಕ�� ಪರ್��ರ್�ಸುವವರು ಆತನ ಕು�ಗಳು, ಆತ�ಂದ ಆ�ಸಲಪ್ಟಟ್ವರು ಮತುತ್ ತನನ್
ಕೃ�ಯ ಮೂಲಕ ಆತ�ಂದ ನಂ��ಯ ವರವನುನ್ ಪ�ದು�ೂಂ�ರುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಈ
ಪ�ರ್�ಯ �ೂ�ಯ�ಲ್ ಈ �ಷಯದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.
“�ದಲು �ೕ��ದನು”– ಈ ಪದವನುನ್ �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್
�ೕವಲ ಆರು ಸಲ �ಾತರ್ �ೂೕಡಬಹು�ಾ�� (ಇ�ಲ್ ವ 30; ಅ�� 4:28; 1 �ೂ�ಂಥ
2:7; ಎ� 1:5,11). ಕುರುಡು ನಂ�� ಅಥ�ಾ ಕಮರ್�ೂಂ�� ಇದ�ಕ್ �ಾವ��ೕ
ಸಂಬಂಧ�ಲಲ್. ಇದರ ಅಥರ್ ಏನು �ಾಡ�ೕ�ಂಬದು �ಾಗೂ �ಾಡ�ೕ�ಾ�ರುವದನುನ್
�ೕ�ಸಲು �ೕವರು �ದ�ೕ ���ದದ್ನು. ಮತುತ್ ಸವರ್�ಾ� �ಾಗೂ ಸವರ್ಶಕತ್�ಾ�ರುವ
�ೕವರು �ದ�ೕ �ೕ��ರುವ �ಾಯರ್ಗಳು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ನ�ಯುತತ್� ಎಂಬ
ದೃಢ� ನಮ�ರ�ೕಕು. ಒಂದು ಪರ್�ಯ್ೕಕ ಘಟ�ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡುವ, ಅ�� 4:28
�ೂರತುಪ��, �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯು ��ಾವ್�ಗಳ �ಷಯ�ಾ� �ಾತರ್�ೕ �ದ�ೕ
�ೕಮಕ�ಾ�ರುವ �ಾಯರ್ಗಳ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡುತತ್�. �ೕವರು ಜನರನುನ್ �ತಯ್�ಾದ ���
�ದ�ೕ �ೕ���ಾದ್� ಎಂದು �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯು ಎ�ಲ್ಯೂ �ೕ�ಲಲ್. �ದ�ೕ
�ೕ��ರುವದರ ಕು�ತು �ೂಸ ಒಡಂಬ�� �ೂಡುವ �ೂೕಧ�ಯು ��ಾವ್�ಗ�� �ೂಡಡ್
ಸ�ಾ�ಾನ, ��ೕ�ಯನುನ್ �ೂಡುತತ್�. �ೕವರು ನನನ್ನುನ್ �ದ�ೕ ರಕಷ್��
�ೕ���ಾದ್��ೕ ಎಂಬ ಆಶಚ್ಯರ್�ೂಂ�� ಅದು �ಾರನೂನ್ ��ಾ�� ನ�ಸ�ಾರದು.

�ೕ�ಾನ 6:37-44ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಬಯಸುವ �ಾರು �ೕ�ಾದರೂ �ರ್ಸತ್ನ
ಕ�� ಬರಬಹುದು (ಪರ್ಕ 22:17) ಮತುತ್ ಆತನ ಬ�� ಬರುವ �ಾಗೂ ಆತನನುನ್ ನಂಬುವ
�ಾಯರ್�ೕ �ೕವರು ಆ ವಯ್�ತ್ಯನುನ್ ಆ���ೂಂ��ಾದ್� ಎಂಬದ�ಕ್ ಪ��ಾ��ಾ��. 30
8:30 “ಕ�ದನು”– ವ 28; 1:6. ಇದರ ಅಥರ್ �ರ್ಸತ್ನ ಬ�� ಕ�ದನು �ಾಕಂದ� ಅವರು
ಬಂದು ಆತನನುನ್ ನಂಬ�ೕಕು. �ೕವರ ಕ� ಎಂದ� ಏನು ಎಂಬದನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ಲು
ಇ�ಲ್ �ೂಡ�ಾ�ರುವ �ಾಕಯ್ �ಾಗಗಳನುನ್ �ಾಯ್��� – 11:29; ಗ�ಾ 1:6; 2 �ಸ 2:14;
1 �ೂ�ಂಥ 1:9,24; ಗ�ಾ 5:13; �ೂ�ೂ 3:15; 1 �� 6:12; 1 �ೕತರ್ 2:9,20,21;
3:9; ಯೂದ 1; 2 �� 1:9; ಇ�ರ್ 3:1. �ೕವರು ನಮಮ್ನುನ್ ಕ���ಾದ್� ಎಂಬ ದೃಢ�
ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗ�ಗೂ ಇರ�ೕಕು – 2 �ೕತರ್ 1:10-11. �ೕವರು ನಮಮ್ನುನ್
ಆ���ೂಂ��ಾದ್�, ನಮಮ್ನುನ್ ಕ���ಾದ್� ಮತುತ್ �ೕ�ವಂತ�ಂದು �ಣರ್���ಾದ್�
ಎಂಬದನುನ್ ��ಾವ್�ಗಳು ��ದು�ೂಳಳ್ಬಹುದು �ಾಗೂ ��ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ೕಕು.
“�ೕ�ವಂತ�ಂಬ �ಣರ್ಯ”– �ೕವ�ಂದ ಕ�ಯಲಪ್ಡುವವರು, �ೌಲನು ಈ ಪದವನುನ್
ಉಪ�ೕ��ರುವದರ ಅಥರ್ದ�ಲ್, ಎಲಲ್ರೂ �ೕವರ ಬ�� ಬರು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಕತರ್�ಾದ
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡು�ಾತ್�. ಕೂಡ�ೕ �ೕವರು ಅವರ ಎ�ಾಲ್ �ಾಪಗಳನುನ್
ಕಷ್�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೕ�ವಂತ�ಂದು ಎ�ಸು�ಾತ್�. 1:16-17;
3:21-28; 4:5,6-8; 5:1; 10:10 �ೂೕ��.
“ಮ�ಮಪದ�”– ವ 17,18,23. �ೕವಜನರ ರಕಷ್�ಯ ಈ ಕ�ಯ ಹಂತವನುನ್ ಉ�ದ
ಹಂತಗಳ �ಾ� ಭೂತ�ಾಲದ�ಲ್ ��ಸ�ಾ��. �ೕ� �ಾತುಗಳ�ಲ್ �ೕಳುವ�ಾದ�,
�ೕವರ ಮೂಲ �ಳುವ�� ಮತುತ್ ಸಂಕಲಪ್ದ, ಆತನ ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಇವ�ಗಳು ಈ�ಾಗ�ೕ
ನ��ರುವದ�ಕ್ ಸ�ಾನ�ಾದವ�ಗ�ಾ�� (4:17�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��).
ಸಂಕ�ಪ್ಸಲಪ್ಟುಟ್,
ಕ�ಯಲಪ್ಟುಟ್,
�ೕ�ವಂತ�ಂದು
�ಣರ್�ಸಲಪ್ಟಟ್ವರು
ಮ�ಮಪದ�� �ೕ�ಸಲಪ್ಡು�ಾತ್�. “ಮ�ಮಪದ�� �ೕರುವರು” ಎಂಬ�ಾ�
�ೕಳುವದನುನ್ ಇ�ಲ್ �ಾರು�ೕ�ಾದರೂ ��ಾಕ�ಸಬಹುದು, ಆದರೂ ��ಾವ್�ಗಳನುನ್
ಮ�ಮಪದ�� ನ�ಸುವ ಅಂ�ಮ �ಾಯರ್ವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಎರಡ�ೕ ಬ�ೂೕಣದ
ನಂತರವ�ಟ್ೕ ನ�ಯುತತ್�. �ಾಕಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಈ�ಾಗ�ೕ ಮ�ಮಪದ��
�ೕ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಅವರು ಆತನ�ಲ್ ಐಕಯ್�ಾ��ಾದ್�, ಅತನ�ಲ್�ಾದ್� ಮತುತ್ ಆದದ್�ಂದ
ಪರ್��ಂದು �ಾಸತ್�ಕ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಅವರು ಈ�ಾಗ�ೕ ಮ�ಮಪದ�� �ೕ��ಾದ್� –
�ೕ�ಾನ 17:22; ಎ� 2:6; �ೂ�ೂ 3:3-4 �ೂೕ��. ತನನ್ ಕು�ಾರನ�ಲ್
ನಂ��ಯ�ನ್ಡಲು �ೕವರು �ಾರ�ನ್�ಾಲ್ ಕ���ಾದ್�ೂೕ ಅವರ ಅಂ�ಮ ರಕಷ್�ಯ
ಸಮಯದ�ಲ್ ನ�ಯುವ �ಾಯರ್ಗಳ ಬ�ಗ್ ಇ�ಲಲ್ವ� �ಾತ�ಾಡುತತ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು

�ಾ�ೕ ಈ ಸತಯ್ವನುನ್ �ೕ�ಾನ 6:37-40; 10:27-29ರ�ಲ್ ವಯ್ಕತ್ಪ���ಾದ್�. 31
8:31 �ಾವ� ಏನು �ೕ�ೂೕಣ? �ೕವರು ತನನ್ ಜನರ �ಷಯದ�ಲ್ �ಾ�ರುವ
�ೕಜ�ಗಳು �ಾಗೂ �ರ�ೕ�ಸುವ �ಾಯರ್ಗಳ ಬ�ಗ್ ನಮಮ್ �ಾತುಗ�ಲಲ್ವ�
ನಂ���ಂದ
ಕೂ�ದುದ್,
ಸುತ್�ಸುವಂಥವ�ಗ�ಾ�ರಲು
�ಾಗೂ
ಭರವ�ಯುಳಳ್ವ�ಗ�ಾ�ರ�. ಇವ�ಗ�ಲಲ್ವ� ಸತಯ್�ೕ ಎಂಬ ಸಂ�ೕಹ ನಮಮ್ �ಾರ
�ಾತುಗಳೂ ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸ�ಾರದು. ಆತನ�ಲ್ ನಂ���ಡುವವ�ಾದ ನಮಮ್ ಪಕಷ್ದ�ಲ್
�ೕವರು ಇರು�ಾತ್�. ಆತನು ನ�ಮ್ಂ��ರು�ಾತ್�, ನಮಮ್�ಲ್ರು�ಾತ್�. ನ�ಮ್ಳ� ಅಥ�ಾ
ನಮಮ್ �ೂರ�ರುವ �ಾವ �ೖ�ಯು ನಮಮ್ �ಷಯ�ಾ�ರುವ �ೕವರ ಉ�ದ್ೕಶಗಳನುನ್
�ೂೕ�ಸಲು ಆಗುವ�ಲಲ್ (ವ 37; ಇ�ರ್ 13:6; �ೕ�ಾನ 10:29; �ೂೕ�ಾ 5:20). 32
8:32 �ೕವರು �ೂಡಲು ಇಷಟ್ಪಡು�ಾತ್� �ಾಕಂದ� ಆತನು �ರ್ೕ��ಾ��ಾದ್� (1
�ೕ�ಾನ 4:8; 2 �ೕತರ್ 1:3; 2 �ೂ�ಂಥ 9:15; ಅ�� 14:17; ಮ�ಾತ್ಯ 5:45; 7:10;
�ೕತರ್� 145:9). ಆತನು “ಕೃ�ಾಪ�ಣರ್�ಾದ �ೕವ�ಾ��ಾದ್�” (1 �ೕತರ್ 5:10). ಆತನ
�ಂ�ಾಸನವ� “ಕೃ�ಯ �ಂ�ಾಸನ�ಾ��” (ಇ�ರ್ 4:16). ��ೕಷ�ಾದ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಕೃ�
ಆತನ ಜನರ �ೕ� ಆ�ವ್� �ಾಡುತತ್� (�ೂೕ�ಾ 5:21) ಮತುತ್ ಕೃ� ಅವರ ಎ�ಾಲ್
ಬಲ�ೕನ� ಮತುತ್ �ಾಪದ �ಾಯರ್ಗಳ �ೕ� ಜಯಗ�ಸುತತ್�. �ೕವರು ತನನ್ ಮಗನನುನ್
�ೂಟಟ್�ದ್ೕ ಎ�ಾಲ್ ವರ�ಾನಗಳ�ಲ್ �ರ್ೕಷಠ್�ಾದ�ಾದ್��. ��ಾವ್�ಗಳ ಅಂ�ಮ ರಕಷ್��
ಅವಶಯ್�ಾ�ರುವದನುನ್ ಆತನು ತ���ಯಲು �ಾಧಯ್�ೕ? 33
8:33 �ೕವರು ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ೕ�ವಂತ�ಂದು ಎ�ಸುವದ�ಂದ ಅವ�� �ರುದಧ್�ಾದ
�ಾವ ಆ�ೂೕಪಗಳನೂನ್ ಆತನು ಅಂ�ೕಕ�ಸುವ�ಲಲ್. ��ಾವ್�ಗಳು �ರ್ಸತ್�ೂಂ��
ಐಕಯ್�ಾ��ಾದ್�, �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್�ಾದ್� ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾದ �ೕ�ವಂ��ಯ�ಲ್
�ಾಲು�ಾರ�ಾ��ಾದ್�. �ೕವರು ತನನ್ ಕು�ಾರನ �ಷಯದ�ಲ್ �ಾವ ಆ�ೂೕಪಗಳನುನ್
ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್ದ �ಾ�, ತ�ೂನ್ಂ�� ಐಕಯ್�ಾ�ರುವವರ �ೕ�ನ �ಾವ
ಆ�ೂೕಪಗಳನೂನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್. 4:6-8 ಮತುತ್ ಅ�ಲ್ನ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.
�ಾಪ��ಂ�ೕ ಅವರ ರಕಷ್�ಯನುನ್ ಕದುದ್�ೂಳುಳ್ವ �ಾಧಯ್��� ಮತುತ್ �ೕವರು ಅವರ
�ಾಪಗಳನುನ್ ಅವ�� �ರುದಧ್�ಾ� ಎ�ಸುವ�ಲಲ್. ಇದು ಅವ�� �ಾಪ �ಾಡುವ
ಪರ�ಾನ�ಯನುನ್ �ೂಡುತತ್��ೕ? ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಇಲಲ್ – 6:1,15; 8:4,12-14.
34

8:34 �ೕವರು ಅಪ�ಾ��ಂಬ �ಣರ್ಯವನುನ್ ಒ�ಪ್�ೂಳುಳ್ವಂ� ��ಾವ್�ಗಳ �ೕ�
ಅಪ�ಾಧವನುನ್ �ೂ�ಸುವವರು �ಾರು? �ಾರೂ ಇಲಲ್. �ೖ�ಾನ�ಗೂ ಆಗುವ�ಲಲ್,
ಇತರ�ಂದಲೂ ಆಗುವ�ಲಲ್ �ಾ� ��ಾವ್��ಂದಲೂ ಆಗುವ�ಲಲ್. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು

ಅವರ �ಾಪಗಳನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ��ದು�ಾಕಲು ಅವ�� ತನನ್ �ಾರ್ಣವನುನ್
�ೂ�ಟ್�ಾದ್� (ಇ�ರ್ 10:10,14). ಇದು �ಾತರ್ವಲಲ್�ೕ, ಆತನು ತನನ್ ಜನ��ಾ� ತಂ�ಯ
ಬಲಗ�ಯ�ಲ್�ಾದ್�. ಅ�ಲ್ ಆತನು ಪರ್��ಂದು ಆ�ೂೕಪ ಅಥ�ಾ �ೂ�ಸ�ಾಗುವ
ಅಪ�ಾಧಗ�� ಉತತ್ರ �ೂಡು�ಾತ್�. ಆತನ �ೕ�ತ ಮತುತ್ ಮಧಯ್�ಥ್� ಅವರನುನ್ ಈಗ
ಮತುತ್ ಸ�ಾ�ಾಲ ಸುರ�ತ�ಾ��ಸುತತ್� (5:9-10; ಇ�ರ್ 7:25; 1 �ೕ�ಾನ 2:1).
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8:35-39 “�ರ್ಸತ್ನ �ರ್ೕ�” ಎಂದ� ��ಾವ್�ಗಳು ಆತನ �ೕ��ಟ್ರುವ �ರ್ೕ�ಯಲಲ್
ಬದ�ಾ� ��ಾವ್�ಗಳ �ೕ� ಆತ��ರುವ �ರ್ೕ�. ಆದ� ��ಾವ್�ಗಳ �ೕ� �ರ್ಸತ್��ರುವ
�ರ್ೕ� ಅವರ �ಾಪದ ��ತತ್ �ಫಲ�ಾದ�, ಮುಂ�ೕನು? ಆತನ �ರ್ೕ� ಎಂ�ಗೂ
�ಫಲ�ಾಗುವ�ಲಲ್. ಅದು �ಾಶವ್ತ�ಾದ�ಾದ್�� (�� 31:3). ಅವರು ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್
ಉಂ�ಾಗುವ �ದ�ೕ ಅದು �ಾರ್ರಂಭ�ಾ�ತು ಮತುತ್ ಅವರು ಇದರ�ಲ್ �ೕ�ಸುವ ತನಕ
�ಾಗೂ ಇ�ಾದ ನಂತರ ಸ�ಾ�ಾಲವ� ಮುಂದುವ�ಯುವದು. ಅತನ �ಾಪಗಳು ಮತುತ್
ದುಷಕ್ೃತಯ್ಗಳನುನ್ ಆತನು �ದ�ೕ ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು ಆದರೂ ತನನ್ �ರ್ೕ�ಯನುನ್
ಅವ�� �ೂಟಟ್ನು. �ರ್ಸತ್ನ �ರ್ೕ� “ಎ�ಾಲ್ �ಳುವ��ಯನುನ್ �ೕ�ದುದ್” –(ಎ� 3:19).
ಅದು ಎ�ಾಲ್ ಅಡಚ�ಗಳನುನ್ ಜ�ಸುತತ್� ಮತುತ್ ಕ�� ತನನ್ ಜನ�ಲಲ್ರನುನ್ ಆತನ
�ರ್ೕ�ಯ ಪರ್ಸನನ್�� ಸುರ�ತ�ಾ� ನ�ಸುತತ್� (�ೕ� 8:6-7 ವಚನಗ�ೂಂ��
�ೂೕ���). �ೌಲನು ಇ�ಲ್ ಕಷಟ್ಗಳು ಮತುತ್ ಅ�ಾಯಗಳ ಬ�ಗ್ �ಾ�
�ಾತ�ಾ��ಾದ್�? �ಾಕಂದ� ಇವ�ಗಳು �ೕವಜನ�� ಸಹಜ�ಾ� ಎದು�ಾಗುವ
�ಾಯರ್ಗ�ಾ�� (�ೕ�ಾನ 16:33; ಅ�� 14:22); �ಾಕಂದ� ��ಾವ್�ಗಳ �ೕ�
ಜಯಗ�ಸಲು �ೖ�ಾನನು ಇವ�ಗಳನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸು�ಾತ್�; �ಾಕಂದ� ಇವ�ಗಳು �ರ್ಸತ್ನು
ನಮಮ್ �ೕ� ಇನೂನ್ �ರ್ೕ���ಟ್�ಾದ್�ೂೕ ಎಂಬ�ಾ� ��ಾವ್�ಗಳು �ೕ�ಸುವಂ�
�ಾಡುತತ್�; ಮತುತ್ ಅವರು �ಾಪ �ಾಡುವಂ� �ಾಗೂ �ಾ�ಾಕ್�ಕ�ಾ� ಅಪನಂ���
ಒಳ�ಾಗುವಂ� �ಾಡಲು ಶಕತ್�ಾ��. ಒಂದು�ೕ� ಈ �ಾಯರ್ ನ�ದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಅವರನುನ್ ಅಲಲ್ಗ�ಯು�ಾತ್��ೕ? ತನನ್ �ರ್ೕ�ಯನುನ್ ��ಲ್��ಡು�ಾತ್��ೕ? ಇಲಲ್.
ಆತನು ಅವರನುನ್ �ೕ�ತದ ಎ�ಾಲ್ ಅನುಭವಗಳ ನಡು��ೕ ಸುರ�ತ�ಾ� �ಾಯು�ಾತ್�.
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- 8:36 �ೕತರ್� 44:22. 37
8:37 ಈ ಅ�ಾಯ್ಯದ ಸಂದಭರ್ಕಕ್ನು�ಾರ�ಾ� �ೕವರು ��ಾವ್�ಗಳು �ೕವಲ �ೌಲನಂ�
�ಾತರ್ವಲಲ್ ಬದ�ಾ� “ಪ�ಣರ್ ಜಯ�ಾ�ಗಳ�ಾನ್�” ಎಂದು �ೕಳಬಹುದು – ಇ�ಲ್
“�ಾವ�” ಎಂಬ ಪದವನುನ್ ಗಮ���, ಇದು �ೂೕ�ಾಪ�ರದ�ಲ್ರುವ ಎ�ಾಲ್

��ಾವ್�ಗಳನುನ್ ಒಳ�ೂಂ�� (ಮತುತ್ ಇದನುನ್ �ಸತ್�ಸುವ�ಾದ� ಈ�ನ ಎ�ಾಲ್
��ಾವ್�ಗಳೂ �ೕರು�ಾತ್�). �ೕವಲ ಜ�ಸುವವನು �ಾತರ್ವಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ಾವ��ೕ
�ಷಯ�ಾದರೂ ಅಂ�ಮ�ಾ� ಅದನುನ್ �ೂೕ�ಸಲು ಅ�ಾಧಯ್��ಸುವವ�ಗಳನುನ್
ಜ�ಸು�ಾತ್�. ಮತುತ್ �ೌಲನು “�ಾವ�” ಎಂಬ�ಾ� �ೕ��ಾದ್��ೕ �ೂರತು “�ಾವ�
�ಾಡಬಹು�ೕ�ೂೕ” ಎಂದು �ೕ�ಲಲ್. �ಾಪ ಮತುತ್ �ೖ�ಾನನು, �ೂೕಕ, ಶ�ೕರ ಮತುತ್
ದು�ಾತಮ್ನು, ��ಾವ್�ಗ�� �ಾಯ�ಾಡಬಹುದು ಮತುತ್ �ಾ�ಾಕ್�ಕ�ಾ� ಅವರು �ದುದ್
�ೂೕಗುವಂ� �ಾಡಬಹುದು, ಅವರನುನ್ �ೂೕ�ಸಬಹುದು, ಗ����ೂಳಪ�ಸಬಹುದು,
�ಂ�ಸಬಹುದು ಮತುತ್ �ೂ�ದು ಉರು�ಸಬಹುದು (2 �ೂ�ಂಥ 4:8-9). ಆದ�
ಅಂ�ಮ�ಾ� ಅವರ �ೕ� ಜಯಗ�ಸಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. ಪ�ಣರ್ ಜಯ�ಾ�ಗ�ಾ�ರುವವರ
�ೕ� ಜಯಗ�ಸಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್. ಅವ�� ನಂ��ಯನುನ್ �ೂ�ಟ್ರುವ �ೕವರು ಕ�ಯ
ತನಕ ಅವರು ನಂ��ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರುವಂ� �ಾಡು�ಾತ್�. ಅವರನುನ್ �ರ್ಸತ್ನ ಕ��
ಕ�ದು�ೂಂಡು ಬಂ�ಾತನು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್�ೕ ಅವರನುನ್ �ಾಯು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅವ��
ಅಂ�ಮ�ಾದ, �ತಯ್�ಾದ ಜಯವನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್�. ��ಾವ್�ಗಳು ಒಂ�ೕ ಒಂದು �ಾರಣ�ಕ್
ಪ�ಣರ್ ಜಯ�ಾ�ಗ�ಾ��ಾದ್� – �ಾಕಂದ� �ಾಪ, �ೂೕಕ, �ೖ�ಾನ, ಮರಣ ಮತುತ್
�ೕವ�� �ರುದಧ್�ಾ� ತ� ಎತುತ್ವ ಪರ್��ಂದರ �ೕ�ಯೂ ಕಟಟ್ಕ�ಯ
ಜಯ�ಾ��ಾ�ರುವ �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಅವರು ಐಕಯ್�ೂಂ��ಾದ್� �ಾಗೂ ಆತನ ಜಯದ�ಲ್
�ಾಲು�ಾರ�ಾ��ಾದ್�. 38-39
8:38-39 ��ಾವ್�ಗಳು ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ರ್ೕ�ಪ�ವರ್ಕ�ಾದ ಪ��ಾಲ�ಯ�ಲ್
ಸರು�ತ�ಾ��ಾದ್� ಎಂದು �ೌಲನು ಮತತ್ಷುಟ್ ��ಷಠ್�ಾ� �ೕಳಲು �ೕ� �ಾಧಯ್?
�ೕ�ತವ� ತನನ್ �ೂೕಧ�ಗಳು ಮತುತ್ ಕಷಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರನುನ್ ಆತ�ಂದ
�ೕಪರ್�ಸ�ಾರದು. �ಾ��ೕ ಭ�ಷಯ್ದ�ಾಲ್ಗುವ �ಾಧಯ್�ಗಳೂ �ೕಪರ್�ಸ�ಾರವ�.
�ಾ��ೕ �ೕ�ತದ ಕ�ಯ�ಲ್ ಸಂಭ�ಸುವ ಮರಣ, �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಮರಣ
ಬಂದರೂ �ೕಪರ್�ಸ�ಾರದು. ದು�ಾತಮ್ ಶ�ತ್�ಾಗ�, ಒ�ಳ್ಯ ಅ��ಾರ�ಾಗ�
ಬಯ�ದರೂ �ೕಪರ್�ಸಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. ಆದ�, ಇ�ಲ್ �ಾಪದ ಬ�ಗ್ �ೕಳ�ಾ�ಲಲ್
ಎಂದು �ಲವರು �ೕಳಬಹುದು. ಆದರೂ “�ೕವ” ಮತುತ್ “ಭ�ಷಯ್” ಎಂಬ ಈ ಎರಡು
ಪದಗಳು ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸುವ �ಾಧಯ್�ಗ�ೂಂ�� ಅದನುನ್ �ೕ�ಸ�ಾ��. ಮತುತ್ ��ಾವ್�ಯ
�ಾಪದ �ಷಯದ�ಲ್ �ೕವರು ಏನು �ೕಳು�ಾತ್� ಎಂಬದನುನ್ �ಾವ� 33,34 ಮತುತ್ 4:8
ವಚನಗಳ�ಲ್ �ೂೕ��ದ್ೕ�. ಕೃ� ಆ�ವ್� �ಾಡುತತ್� (5:21)! �ೌಲನು �ೕ�
��ಸ�ಾ�ರುವ ಸತಯ್ದ �ಷಯದ�ಲ್ “ಮನವ��ಯುಳಳ್ವ�ಾದದ್�ಂದ” �ಾವ�
ಮನವ��ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕಕು ಮತುತ್ �ಾ�ಾಗಲೂ ಇದರ�ಲ್ ಸಂ�ೂೕ�ಸ�ೕಕು.

�ೌಲನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ ಎಂದ� ಏನು ಎಂಬದನುನ್ ವಯ್ಕತ್ಪ���ಾದ್� ಮತುತ್
ಅದು ರಕಷ್� �ೂಂದಲು �ಾವ �ೕ� �ೕವರ ಶ�ತ್�ಾ�� ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ���ಾದ್�.
ಆತನು �ೕವರ �ೂೕಪದ�ಯ�ಲ್ �ಾನವನ �ೂೕರ�ಾದ ಪ��ಥ್��ಂದ ��ದು �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಕಷ್�ಸಲಪ್ಟುಟ್, �ೕ�ವಂತ�ಂದು �ಣರ್�ಸಲಪ್ಟುಟ್, ಶು�ಧ್ೕಕರಣ �ೂಂ�,
ಮ�ಮಪದ�� �ೕ��, �ರ್ೕ�ಸಲಪ್ಟುಟ್, ಸ�ಾ�ಾಲವ� ಸುರ�ತ�ಾ�ರುವ ��ಾವ್�ಗಳ
ಅ�ೕಘ�ಾದ �ಥ್�ಯನುನ್ ಹಂತಹಂತ�ಾ� �ವ���ಾದ್�. ಅವನು ಸು�ಾ�ರ್ಯ
�ಷಯದ�ಲ್ �ಾ� �ಾ��ೂಳುಳ್ವವ�ಾ�ರ�ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು
(1:16). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯು �ೂೕ�ಸ�ಾಗದ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಮ��ಾಥರ್�ಾ��
ಮತುತ್ �ವ�ಸ�ಾಗದ �ಾನವನ ಕಳ� �ಾಮಥಯ್ರ್�ಕ್ಂತಲೂ �ಚುಚ್ ಪರ್ಬಲ�ಾದ�ಾದ್��.
ಅದು �ಾನವನ ಅವಶಯ್ಕ� ಮತುತ್ �ೕವರ ಪರ್�ಾವ�ಕ್ ಸ��ಾ� �ೂಂ��ೂಳುಳ್ವ�ಾ��.
�ಾವ� ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ನಂ�ೂೕಣ ಮತುತ್ ಪ��ರ್�ಾ� ಕ�ತು�ೂ�ೂಳ್ೕಣ �ಾಗೂ
ಅದರ�ಲ್ ಸಂ�ೂೕ��ೂೕಣ, ಅದಕಕ್ನು�ಾರ �ೕ��ೂೕಣ, ಅದರ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾ�ೂೕಣ
ಮತುತ್ ನಮಮ್ �ೕ�ತದ ಎ�ಾಲ್ �ವಸಗಳ ಅದರ ಬ�ಗ್ ಇತರ�� ���ೂೕಣ.

91-3
9:1-3 �ೕವರು �ಾನವ�� ಒದ�ಸುವ ರಕಷ್�ಯ ಬ�ಗ್ ತನನ್ �ವರ�ಯನುನ್ �ೌಲನು
ಮು���ಾದ್�. ಈಗ 9,10,11 ಅ�ಾಯ್ಯಗಳ�ಲ್ �ೕವ�ಾದು�ೂಂಡ ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರು
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ಾಗೂ ಆತನ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ಾ� �ರಸಕ್��ದರು �ಾಗೂ ಅವರ
ಭ�ಷಯ್ ಏ�ಾಗುವದು ಎಂಬದರ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�. 2
9:2 “ಮನ�ಾಸ್�”– ಅ�� 23:1; 24:16; 1 �ೂ�ಂಥ 4:4; 8:7; 2 �ೂ�ಂಥ 1:12; 1
�� 5:19; 3:9. �ೌಲನು ಈ �ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ ಬಹಳ ಗಂ�ೕರ�ಾ� �ಾತ�ಾ��ಾದ್�
�ಾಕಂದ� ಅ�ೕಕ �ಹೂದಯ್ರು ಅವನನುನ್ ತಮಮ್ �ೖ� ಅಂದು�ೂಂ�ದದ್ರು (ಅ��
21:21,28; 24:5). ಸತಯ್�ೕ�ಂದ� ಆತನು ಅವರನುನ್ �ರ್ೕ��ದನು ಮತುತ್ ಅವರ
ರಕಷ್�ಯನುನ್ ಬಹಳ�ಾ� ಬಯಸು�ತ್ದದ್�ಂದ (ಒಂದು�ೕ� �ಾಧಯ್�ಾದ�) ಅವರು ರಕಷ್�
�ೂಂದುವ ಸಲು�ಾ� �ಾ�ೕ �ಾಶ�ಾದರೂ ಪರ�ಾ�ಲಲ್�ಂದು �ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ನು.
��ೕ 32:32 ಮತುತ್ ಗ�ಾ 3:13 �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ ��ಸ್ೕಯ�ಾದ,
ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಪರ್ಬಲ�ಾ� ಅವನ ಹೃದಯದ�ಲ್ �ಾಯರ್�ಾಡು�ತ್ದದ್ನು.
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9:4-5 ಇ�ಲ್ �ೌಲನು 3:1ರ�ಲ್ರುವ ಪರ್�ನ್� ಪ��ರ್�ಾ� ಉತತ್ರ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�.
ಜ�ಾಂಗ�ಾ� ಆತನು �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ�, ಇಸರ್�ೕಲಯ್�� ಈಗಲೂ �ಲವ� �ೌಕಯರ್ಗ��.

ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ರಸಕ್��ದರೂ ಈ �ೌಕಯರ್ಗಳನುನ್
ಕ�ದು�ೂಂ�ಲಲ್. ಈ ವಚನಗಳ�ಲ್ �ೌಲನು ಸೂ�ಸುವ�ೕ�ಂದ� �ಾನು �ೕ�ರುವ
�ಾಯರ್ಗಳು ಈಗಲೂ ಆ ಜ�ಾಂಗದವ�� �ೕ�ದವ�ಗ�ಾ��. 4
9:4 “ಪ�ತರ್�ಾ� �ವ್ೕಕ���ೂಳುಳ್ವದು”– ಅ�ದ� �ೕವರು ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜನರನುನ್
ತನನ್ ಜನರ�ಾನ್� ಆ���ೂಂ��ಾದ್� (ಧ�ೕರ್ 7:6; 14:1-2). ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ
ಎ�ಾಲ್ ಜ�ಾಂಗಗ�ೂಳ� ಇವರು �ಾತರ್�ೕ ತಮಮ್ ಆ�ಾಧ�ಯ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ �ೕವರ
ಪರ್�ಾವವನುನ್ �ೂೕ�ದವ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್ಯೂ ಆ ಪರ್�ಾವದ
�ಾ�ಾದ್ನವನುನ್ �ೂಂ��ಾದ್� (��ೕ 40:34-35; 1 ಅರಸು 8:11; ���ಕ್ೕಲ
43:2-5; 44:4). �ೕವರು ಅವ�ೂಂ�� �ಾ��ೂಂಡ ಒಡಂಬ��ಗಳು ಅವರ�ೕ ಆ��
(ಆ� 15:18; ��ೕ 24:8; 2 ಸಮು 7:16; 23:5; �� 31:31-33; 32:40). �ೕವರು
ತನನ್ ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ ಅವ�� �ಾತರ್�ೕ �ೂಟಟ್ನು (��ೕ 20:1-2; ಧ�ೕರ್ 4:8).
ಚ��ರ್�ಾದಯ್ಂತ ಇರುವ ಜನರ�ಲ್ ಇವ�� �ಾತರ್�ೕ �ೕವರು �ಾವ �ೕ� ಆ�ಾಧ�
�ಾಡ�ೕ�ಂದು ���ದನು (��ೕಚನ�ಾಂಡ 25-40 ಅ�ಾಯ್ಯಗಳು; 1 ಅರಸು 6�ೕ
ಅ�ಾಯ್ಯ). ಹ�ಯ ಒಡಂಬ���ಾದಯ್ಂತ ಅವ�� �ೂಡಲಪ್�ಟ್ರುವ ಅ�ೕಕ
�ಾ�ಾದ್ನಗಳನುನ್ �ಾವ� ಅಲಲ್�ಲ್ �ೂೕಡಬಹುದು – ಅವ�ಗಳು ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್ �ೂ�ಯುವ
�ೂಡಡ್ ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. ಜನರ �ಾಥ್ಪಕರು �ಾಗೂ �ಾಯಕ�ಾ�
�ೕವರು �ಾ�ಾ��ೕ ಆ�ಕ್ �ಾ��ೂಂಡ ಅಬರ್�ಾಮ, ಇ�ಾಕ ಮತುತ್ �ಾ�ೂೕಬನು
ಅವರ ಮೂಲ�ತೃಗ�ೕ ಆ��ಾದ್� (11:28; ಆ� 12:1-3; ��ೕ 3:6). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಸಹ ಅಬರ್�ಾಮ ಮತುತ್ �ಾ�ೕದನ ವಂಶದ�ಲ್ ಇ�ಾರ್�ೕಲ�ಾ� ಜ��ದನು. 5
9:5 “�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಎ�ಾಲ್ದ� �ೕ� ಒ�ಯನೂ �ರಂತರ ಸುತ್�
�ೂಂದತಕಕ್ವನು”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ �ೕವರು ಎಂಬ ಸರಳ�ಾದ ಪರ್ಕಟ�ಯನುನ್ �ಾವ�
ಇ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹು�ಾ��. ಇ�ಲ್ರುವ �ರ್ೕಕ್ ಪದಗಳ ��ಧ �ಾಷಂತರಗಳನುನ್ �ಲವ�
ಆವೃ�ತ್ಗಳ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹು�ಾ��, ಆದ� �ೕ� �ೂಡ�ಾ�ರುವ �ಾ�ಾಂತರವ� �ರ್ೕಕ್
�ಾ�ಗನು�ಾರ�ಾದ�ಾದ್��, �ಾಗೂ ಸತಯ್�ೕದದ ಇತ� �ಾಗಗಳೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ
�ೕವ�ಂದು �ೕಳುತತ್�. ���ಪ್ 2:6 ಮತುತ್ ಲೂಕ 2:11 �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ �ೂೕ��. 6
9:6 ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರು ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ �ೌಕಯರ್ಗ�ದದ್ ಜನ�ಾ�ದದ್ರೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಮತುತ್ ಆತನ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್ಲು �ಫಲ�ಾದರು. ಮತುತ್ �ೕವರ
�ಾಜಯ್ವನುನ್ ಅವ�ಂದ ��ದು �ೕ�ಯವ�� �ೂಡ�ಾ�ತು (�ೕ�ಾನ 1:11;
ಮ�ಾತ್ಯ 21:42-43). ಇದರ ಅಥರ್ �ೕವರ �ಾಕಯ್ �ಫಲ�ಾ�ತು ಮತುತ್ ಆತನ
�ಾ�ಾದ್ನಗಳು ಮು�ಯಲಪ್ಟಟ್ವ� ಎಂಬ�ಾ���ೕ? �ೌಲನು �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ�, ಇಲಲ್.

ನಂತರ ಅವನು ಎರಡು �ೕ�ಯ �ಹೂದಯ್ರ ನಡು��ರುವ ವಯ್�ಾಯ್ಸಗಳನುನ್
�ೂೕ�ಸು�ತ್�ಾದ್� - �ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾ� ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ ಸಂತ�ಯವರು ಮತುತ್ �ೕವರು
ಅವ�ೂಳ�ಂದ ಆ��, ಕ�ದ ವಯ್�ತ್ಗಳು. ಎರಡ�ೕ �ೕ�ಯವರು �ಜ�ಾದ
ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್�ಾ��ಾದ್�. 2:28-29; ಮ�ಾತ್ಯ 3:9; �ೕ�ಾನ 8:39-41 ಸಹ �ೂೕ��.
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9:7-9 ಆ� 21:12 �ೂೕ��. ಅಬರ್�ಾಮ�� �ೕ� ಮಕಕ್ಳು ಇದದ್ರು (ಆ� 16:15;
25:1-2). ಆದ� �ೕವರು ಇ�ಾಕನನುನ್ �ಾತರ್�ೕ ಅಬರ್�ಾಮನ �ಾಧಯ್ಸಥ್ನ�ಾನ್� ಮತುತ್
ಆ�ಮ್ೕಕ ಸಂತ��ಾ� ಆ���ೂಂಡನು. ಅವನು �ಾ�ಾದ್ನದ ಮಗ�ಾ�ದದ್ನು - 4:18-21;
ಆ� 15:4; 17:15-16; 18:10; 21:1-3. �ೕ� �ಾತುಗಳ�ಲ್ �ೕಳುವ�ಾದ�, �ೕವರು
ಅಬರ್�ಾಮ�ೂಂ�� �ಾ�ದ ಒಡಂಬ�� ಮತುತ್ �ಾ�ಾದ್ನಗಳ�ಲ್ ಅವನ �ಾವ್�ಾ�ಕ
ಸಂತ�ಯವರು ಇರ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ೕವ�ಾದು�ೂಂಡವನು �ಾತರ್�ೕ ಇದದ್ನು. 10-13
9:10-13 ಇ�ೕ ಸತಯ್ ಇ�ಾಕನ ಸಂತ�ಯವ�ಗೂ ಅನವ್�ಸುತತ್�. �ೕವರು ಇ�ಾಕನ
ಸಂತ��ಂದ �ಾ�ೂೕಬನನುನ್ �ಾತರ್�ೕ ತನನ್ ಜನರ �ಾಯಕ�ಾ�ರಲು ಆ���ೂಂಡನು,
ಇವನು ಅಬರ್�ಾಮನ ಸಂತ��ಾ�ದುದ್ �ೕವರ �ಾ�ಾದ್ನಗಳನುನ್ �ಾಧಯ್�ಾ�
ಪ�ಯುವವ�ಾ��ಾದ್�. �ೕವರು �ಾ�ೂೕಬನನುನ್ ಆ���ೂಂಡು ಏ�ಾವನನುನ್
�ರಸಕ್��ದದ್�ಕ್ �ಾರಣ ಅವರು ನಂತರದ�ಲ್ �ಾಡುವ �ಾಯರ್ಗ�� ಸಂಬಂಧ�ರ�ಲಲ್.
ತನನ್ �ಾನ ಮತುತ್ ಕೃ��ಾ� �ೕವರು ಒಬಬ್ನನುನ್ ಆ���ೂಂಡ�ೕ �ೂರತು
ಇಬಬ್ರನನ್ಲಲ್, ಮತುತ್ �ೕವ�ಂದ ಆ�ಸಲಪ್ಟಟ್ವನ�ಲ್ ಆತನ �ಾಕಯ್ಗಳು �ರ�ೕ�ದವ�.
“�ೂಡಡ್ವನು ನರಕ�ಕ್ �ೂೕಗುವನು, �ಕಕ್ವನು ಪರ�ೂೕಕ�ಕ್ �ೂೕಗುವನು” ಎಂಬ�ಾ�
�ೕವರು �ೕಳ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� “��ಯವನು ��ಯವನ �ೕ� �ಾಡುವನು” ಎಂಬ�ಾ�
�ಾತರ್�ೕ �ೕ�ದದ್ನುನ್ ಗಮ���. 9-11 ಅ�ಾಯ್ಯಗಳ�ಲ್ರುವ �ಷಯ ವಯ್�ತ್ಗತ
ರಕಷ್�ಯಲಲ್, ಬದ�ಾ� �ೕವರು ಜನರು �ಾಗೂ ಜ�ಾಂಗಗ�ೂಂ�� �ೕ�
ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಎಂಬ�ಾ��. 12
- 9:12 ಆ� 25:23. 13
9:13 ಮ�ಾ� 1:2-3. �ೕವರು �ವ್ೕ��ದವರ ಬ�ಗ್ ��ಯಲು �ೕತರ್� 5:5 �ೂೕಟ್ಸ್;
ಮ�ಾ� 1:3; ಲೂಕ 14:26 �ೂೕ��. �ೕವರು �ಾ�ೂೕಬನ �ೕ� ��ೕಷ�ಾದ
�ರ್ೕ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ನು ಅದನುನ್ ಚ��ರ್ಯ�ಲ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು. ಏ�ಾವನ
ಚ��ರ್ಯನುನ್ �ೂೕಡುವ�ಾದ� �ೕವರು ಅವನ ಸಂತ�ಯ �ೕ� ಅ�ೕ �ೕ�ಯ �ರ್ೕ�
�ೂೕರ�ಲಲ್�ಂದು ��ಯಬಹುದು. 12�ೕ ವಚನವ� ಚ��ರ್ಯ�ಲ್ �ರ�ೕರುವದನುನ್
�ೂೕ�ಸಲು �ೌಲನು ಮ�ಾ�ಯ ವಚನ ಉಪ�ೕ���ಾದ್�. 14-24

9:14-24 ಈ �ಾಲದ�ಲ್ ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜ�ಾಂಗವನುನ್ �ರಸಕ್��ರುವದು �ಾಯ್ಯ�ಾ��.
�ೕವರ �ಾಯ್ಯದ �ಷಯದ�ಲ್ ಪರ್�ನ್ಯು ಎದು�ಾಗುವ �ಾಧಯ್��� (ವ 14). ಇದ�ಕ್
ಉತತ್ರ�ೕ�ಂದ� �ೕವರು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ �ಾವರ್�ೌಮ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್
ತನಗ�ನ್ಸುವ ಪರ್�ಾರ �ಾನವ�ೂಂ�� ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಎಲಲ್ರೂ �ಾ�ಗ�ಾ��ಾದ್�
(3:9,23) ಮತುತ್ �ೕವರು �ಾಯ್ಯ�ಾ��ೕ ಎಲಲ್ರನೂನ್ �ರಸಕ್�ಸ ಬಹು�ಾ�ತುತ್. ಆದ�
�ಾ� �ಾಡ� ಆತನು �ಲವರನುನ್ ತನನ್ವರ�ಾನ್� ಆ���ೂಂ��ಾದ್�. ಇದು
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ಾಯ್ಯ�ಾದ �ಾಯರ್�ಾ��. �ೕವ�� �ರುದಧ್ �ಾತ�ಾಡಲು ಮತುತ್
ಆತನ �ೕ� ಆ�ೂೕಪ �ೂರಸಲು �ಾ�ಗೂ ಅ��ಾರ�ಲಲ್ (ವ 20,21). �ೕವರು
�ೕವ�ಾ��ಾದ್�. ಆತ�ೕ ಇ�ೕ ಭೂಮಂಡಲ�ಕ್ �ೂಡಡ್ ಅರಸ�ಾ��ಾದ್� (�ೕತರ್�
47:1-3; ��ಾಯ 40:22-23; �ಾ� 4:34-35; ಮ�ಾ� 1:14), ಮತುತ್ ತನನ್ �ತತ್ದ
�ೕ�� ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವವ�ಾ��ಾದ್� �ಾಗೂ ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. �ೕವರು ಎಲಲ್ರನುನ್
ಆ���ೂಳಳ್� �ಲವರನುನ್ �ಾತರ್�ೕ ಆ���ೂಂ�ರುವದು, ಪ�ನಜರ್ನಮ್, �ಂ�ನ
ಜನಮ್ದಂಥ ಕಮರ್ದ ��ಾದ್ಂತಗ�� ಸಂಬಂಧಪ�ಟ್ಲಲ್. (ಇವ�ಗಳು �ಾಸತ್ವವಲಲ್. �ೕಬ
11:12; �ೕ�ಾನ 9:3 �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��). �ಾ��ೕ ಕೂರ್ರ ಅಥ�ಾ ಸ�ಾರ್��ಾ�ಯ
ಅ�ಯಂ�ರ್ತ �ತತ್�ಕ್ ಸಂಬಂ��ದೂದ್ ಅಲಲ್. �ೕವರು ಸ�ಾರ್��ಾ��ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್
ಎ�ಾಲ್ �ಷಯಗಳ�ಲ್ಯೂ ತನನ್ �ತತ್ದಂ� �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡು�ಾತ್�. �ಾ��ೕ
ಆತನು �ರ್ೕ�ಸವ್ರೂಪ�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬದನೂನ್ �ಾವ� ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು (1
�ೕ�ಾನ 4:9). ಮತುತ್ ಆತನು �ಾ�ಾಗಲೂ ತನನ್ ಸವ್�ಾವದನು�ಾರ�ಾ��ೕ �ಾಯರ್
�ಾಡು�ಾತ್�. ತಕಕ್ ಸಮಯದ�ಲ್ ಆತನು ತನನ್ ಕರು�ಯನುನ್ �ೂೕ�ಸುವದರ�ಲ್
ಸಂ�ೂೕ�ಸು�ಾತ್� (10:12; 11:32; ��ೕ 34:6-7; �ೕಕ 7:18). ಆದ� ಅನರು
ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡ� ತಮಮ್ �ಾಪಗಳ�ಲ್ ಮುಂದುವ�ಯು�ಾಗ ಆತನು ತನನ್ ಕರು�ಯನುನ್
�ೂೕ�ಸುವ�ಲಲ್ �ಾಕಂದ� ಆತನ �ಾಯ್ಯವ� ಅಂಥ ಜನರು ��ಸಲಪ್ಡ�ೕ�ಂದು
ಬಯಸುತತ್��ಾದರೂ �ರ್ೕ�ಯುಳಳ್ ಆತನ ಹೃದಯ ದುಃ�ಸುತತ್� (�� 48:30-39;
ಲೂಕ 19:41 �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��). �ೂೕ�ಾ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ರುವ ಈ �ಾಕಯ್ಗಳು
ಏ�ಾಂ�ಯಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ �ಾವ� ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ ಇವ�ಗಳನುನ್ ಇ�ೕ
ಸತಯ್�ೕದದ �ಳ�ನ�ಲ್ �ಾಯ್�ಾಯ್�ಸ�ೕಕು. �ೕವರ �ಾವರ್�ೌಮತವ್, ಮುಂ�ಾ�
��ದು�ೂಳುಳ್�� ಮತುತ್ ಸಂಕಲಪ್ದ ರಹಸಯ್ಗಳು ಏ�ೕಆ�ದದ್ರೂ, ಒಂದು �ಷಯ ನಮ�
�ೂ�ತ್ರ�ೕಕು ಏ�ಂದ� – ತನನ್ �ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ ಆತನು ತನನ್ ಕು�ತು �ೂ�ಟ್ರುವ
ಪರ್ಕಟ�ಗ�� �ರುದಧ್ ಅವ�ಗಳನುನ್ ಏನೂ �ಾಡಲು �ಡುವ�ಲಲ್. �ೕವರು ತಪ�ಪ್
�ಾಡುವ �ಾಧಯ್��ೕ ಇಲಲ್. ಆತನು ಎಲಲ್ವ�ಗಳನುನ್ ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾದ �ಾಯ್ಯ ಮತುತ್

ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾದ �ರ್ೕ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�� �ಾಡು�ಾತ್�. ಆ ಬಲ�ಾದ ಬಂ�ಯ �ೕ�
ನಮಮ್ ಹೃದಯಗಳು �ಶರ್���ೂಳಳ್ಬಹು�ಾ��. 14
- 9:14 ಆ� 18:25. 15
- 9:15 ��ೕ 33:19. 16
9:16 �ೕವ�� �ಾತರ್�ೕ �ಾನು �ಾ�� ಕರು� �ೂೕ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ �ಾರನುನ್
��ಸ�ೕಕು ಎಂಬದು �ೂ�ತ್�. ಆತನ ಕರು� ಉ�ತ�ಾ�� – ಅದನುನ್ ಇಂಥವ��
�ೂೕ�ಸ�ೕ�ೕ�ಂಬ ಕ�ಾಡ್ಯ�ಲಲ್. �ಾನವರು ಅದನುನ್ ತಮಮ್ ಸವ್ಂತ ಪರ್ಯತನ್ಗ�ಂದ
ಪ�ಯಲು ಆಗುವ�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಅದ�ಕ್ ಅಹರ್ರು ಎಂಬ �ಾರಣ�ಕ್ �ೕವರ �ೕ�
ಒತತ್ಡ �ಾಕಲೂ ಆಗುವ�ಲಲ್. �ೕವರು ಕರು� �ೂೕರದ ಕ�ಣ ಹೃದಯನು ಮತುತ್
ಮನಮರುಗದವನು ಎಂಬ ಆ�ೂೕಚ� ನಮಮ್�ಲ್ ಬರ�ಾರದು. ಒಬಬ್ನು ತನನ್ �ಾಪಗಳನುನ್
�ಟುಟ್ �ೕವರ ಕ�� �ರು��ೂಳುಳ್ವ�ಾದ� �ೕವರು �ಶಚ್ಯ�ಾ�ಯೂ ಅವ�� ಕರು�
�ೂೕ�ಸುವನು (11:32; ��ಾಯ 55:7). �ೕವರು ತನನ್ ಕರು�ಯುಳಳ್, ಕ�ಕರವ�ಳಳ್,
�ರ್ೕ�ಪ�ವರ್ಕ�ಾದ �ತತ್�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾ�ರುವ ಕೂರ್ರ�ಾದ �ತತ್ವ�ಳಳ್ವನಲಲ್. ಆತನು
�ೂೕರ�ೕ�ಾದ ಸಮಯದ�ಲ್ ಕರು� �ೂೕ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ��ಸ�ೕ�ಾದ ಸಮಯದ�ಲ್
��ಸು�ಾತ್� (10:20-21; ಆ� 6:7; �� 48:30-39; ���ಕ್ೕಲ 18:30-32; ಲೂಕ
19:41-44ರ�ಲ್ ಅಂಥ �ೂೕಟಸ್ಗ್ಳನುನ್ �ೂೕ��. �ೕವರ �ಾವರ್�ೌಮತವ್ವ� ಆತನ
�ರ್ೕ�� �ರುದಧ್�ಾ� ಎಂ�ಗೂ �ಾಯರ್�ಾಡುವ�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾರ �ರುದಧ್ವ�
ಅ�ಾಯ್ಯ�ಾದ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡುವ�ಲಲ್ ಎಂಬ ದೃಢ� ನಮ�ರ�ೕಕು. 17
9:17 ��ೕ 9:16; 7:17. �ೕವರು ದುಷಟ್�ೂಂ�� ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವ �ೕ� ಆತನ
ಪರ್�ಾವವನುನ್ ಪರ್ಚುರಪ�ಸುತತ್� ಮತುತ್ ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಆತನ �ಳುವ��ಯನುನ್
��ಚ್ಸುತತ್�. ಇದು �ೂೕಕ�ಕ್ �ೂಡಡ್ �ಾಭ ಮತುತ್ ಅ�ಾರ�ಾದ ಕರು��ಾ��. 18
9:18 ��ೕ 4:21 ರ�ಲ್ �ೌಲನು ತನನ್ನುನ್ ಕ�ಣಪ���ೂಂಡದದ್ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��.
ಫ�ೂೕಹನು �ೕವರು ತನನ್ ಕರು��ಂ�ಾ�, ಐಗುಪತ್ �ೕಶದ �ೕ� ಬರ�ಾ�ರುವ
ಉಪದರ್ವಗಳನುನ್ ��ಲ್ಸ�ೕ�ಂದು ಬಯ�ದನು ಆದ� �ಾನು ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಟುಟ್ �ೕವರ
ಕ�� �ರು��ೂಳಳ್ಲು ಬಯಸ�ಲಲ್. �ೕವರು ಅವನನುನ್ ��ಚ್ನ �ಾಪ �ಾಗೂ ಹೃದಯ
�ಾ�ಣಯ್�� ಒ�ಪ್ಸುವ ಮೂಲಕ ಅವನ �ಾಪವನುನ್ ���ದನು. 1:21-26,28
ವಚನಗಳನುನ್ �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಅಂಥ ��� �ಾತರ್�ಾ�ರುವವರ ಹೃದಯವನುನ್ �ೕವರು
ಕ�ಣಪ�ಸುವ�ಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ� �ಾವ� ದೃಢ��ಂ�ರಬಹುದು. ಮತುತ್ �ೕವರು ಎ�ಾಲ್
ಪ��ಥ್�ಗಳ�ಲ್ �ಾವ�ದು ಉತತ್ಮ�ಂದು �ೕ�ಸು�ಾತ್��ೕ ಅದಕಕ್ನು�ಾರ�ಾ�
�ಾಯರ್�ಾಡಲು ಸವ್ತಂತರ್�ಾ��ಾದ್�. 19-21

9:19-21 �ಾನವರು ತಮಮ್ �ಾಪಮಯ �ಥ್� �ಾಗೂ ಹೃದಯದ �ಾ�ಣಯ್�� �ಾ�ೕ
�ಾರಣ�ಂದು ���ದದ್ರೂ �ೕವರ �ೕ� ಆ�ೂೕಪ �ೂ�ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾತ್�
ಎಂಬದು �ೌಲ�� ��ಾನ್� �ೂ�ತ್ತುತ್. ಆ� 3:12-13 �ೂೕ�� �ೂೕ��.
ಸೃ�ಟ್ಸಲಪ್ಟಟ್ �ೕ��ಾ�ರುವ �ಾನವ�� ಸೃ�ಟ್ಕತರ್�ಾ�ರುವ �ೕವರ �ರುದಧ್
�ಾತ�ಾಡುವ �ಾವ��ೕ ಹಕುಕ್ ಇಲಲ್ ಎಂಬದನೂನ್ �ೌಲನು ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು.
�ಾನವರ�ಲ್ಯೂ ಕುಂ�ಾರನು �ಾನು ಬಯಸುವ �ೕ�ಯ�ಲ್�ೕ ಮ��ಗಳನುನ್
�ಾಡು�ಾ� ಮತುತ್ ಮ��ಗಳು ನಮಮ್ನುನ್ �ಾ� �ೕ� �ಾಡು�ತ್ರು� ಎಂದು
�ೕಳುವ�ಲಲ್. ��ಾಯ 29:16; 45:9; 64:8; �� 18:4-6 �ಾಕಯ್�ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. ಆ��ಾಂಡ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ರುವ ಸೃ�ಟ್ಯ �ಾಯರ್�ಂದ �ೕವರು �ೖ�ೕಕ
ಕುಂ�ಾರ�ಾ�ದುದ್ �ಾವ �ಟಟ್ �ಾ�ರ್ಯನೂನ್ �ಾಡ�ಲಲ್ ಎಂದು �ಾವ�
ಬಲಲ್ವ�ಾ��ದ್ೕ� (ಆ� 1:31). ಒ�ಳ್ಯ, ಬು�ದ್ಯುಳಳ್ ಮತುತ್ �ರ್ೕ�ಯುಳಳ್
ಕುಂ�ಾರನು �ೕಡ�ಾದ �ಾಗೂ ಭರ್ಷಟ್�ಾದ �ಾ�ರ್ಗಳನುನ್ ಎಂ�ಗೂ �ಾಡುವ�ಲಲ್
ಮತುತ್ �ೕವರು ಒ�ಳ್ಯ, ಬು�ದ್ಯುಳಳ್ ಮತುತ್ �ರ್ೕ�ಯುಳಳ್ ಕುಂ�ಾರ�ಾ��ಾದ್�.
ಒಂದು�ೕ� �ಾವ ಮ���ಾದರೂ �ಟಟ್�ಾದ್�ದದ್� ಅದರ ಮೂಲ�ೕ�ಂದು
ಹುಡುಕು�ಾಗ �ೕವರಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ಾನವನು �ಾಗೂ �ೖ�ಾನ�ಂದು �ಾವ�
��ಯಬಹು�ಾ��. �ಾನವನ �ಾಥ್ನವ� �ೕವರ ಎದು�ನ�ಲ್ ಧೂ�ನ�ಲ್�, ಅವನು ಆತನ
ಎದು�ನ�ಲ್ ತನನ್ ಅಪ�ಾಧ �ಾಗೂ ಅಸಮಥರ್�ಯನುನ್ ಅ�� �ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್
�ೕವರು �ೕವ�ಾ��ಾದ್� �ಾಗೂ �ಾ�ೕ�ಾಗ�ೕ�ೂೕ ಅದನುನ್ �ಾಡಲು ಆತ�ಂದ
�ಾತರ್�ೕ �ಾಧಯ್. �ೕವ�� �ರುದಧ್�ಾ� �ಾತ�ಾಡುವದು ಅಥ�ಾ ನಮಮ್ �ಥ್�� ಆತನ
�ೕ� ಆ�ೂೕಪ �ಾಡುವ ಬದಲು, �ಾವ� ನಮಮ್ನುನ್ ಆತನ ಹಸತ್ಗ�� ನಂಬು�ಾತ್
ಮನಃಪ�ವರ್ಕ�ಾ� ಒ�ಪ್ಸ�ೕಕು. ನಂತರ ಆತನು ನಮಮ್ನುನ್ ಒ�ಳ್ಯ �ಾಗೂ
ಮ��ಾಥರ್ ಉ�ದ್ೕಶಗ�� ಉತತ್ಮ �ಾ�ರ್ಗಳ�ಾನ್� �ಾಡು�ಾತ್�. 21
9:21 “ಒಂ�ೕ ಮು�ದ್”– �ಾನವ�ಲಲ್ರೂ ಒಂ�ೕ �ೕ� ಅ��ೕಯ�ಾದ, �ಾಪ
ಸವ್�ಾವವ�ಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್� (3:9,23; ಎ� 2:3). ಅವರು ತಮಮ್ನುನ್ �ಟಟ್
ಮು�ದ್ಯ�ಾನ್� �ಾ��ೂಂ��ಾದ್� ಮತುತ್ �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ ಉತತ್ಮ �ಾಯರ್ಗ��
�ಾಡುವಂಥ ಅಹರ್� ಅವ�ಗ��ಲಲ್. �ಾನವರ�ಲ್ ಒ�ಳ್ಯ ಮತುತ್ ಉತತ್ಮ�ಾದ ಮು�ದ್
ಮತುತ್ ತಳ�ಲಲ್ದ ಭರ್ಷಟ್�ಾದ ಮು�ದ್ ಎಂಬ�ಾ� ಏನೂ ಇರುವ�ಲಲ್. �ಾ�ಲಲ್ರೂ
“ಒಂ�ೕ ಮು�ದ್�ಾ��ದ್ೕ�” –�ಾಕಂದ� ಆ�ಾಮನ ಸಂತ�ಯವ�ಾದ �ಾ�ಲಲ್ರೂ,
�ಾಪ ಸವ್�ಾವವ�ಳಳ್ವ�ಾ��ದ್ೕ� (3:19; 5:12; 7:18). 22-24
9:22-24 �ೕವರು �ಾನವ�ೂಂ��ನ ತನನ್ ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳ�ಲ್ ಒ�ಳ್ಯ

ಉ�ದ್ೕಶಗಳುಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್�.
�ೕವರು
�ಾಪದ
�ಷಯದ�ಲ್
ಮ�ಾ
�ೂೕಪವ�ಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಆತನು ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡಲು ಶಕತ್�ಾದ
�ೕವ�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ಜನರು ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್ವದು ಇ�ೕ �ೂೕಕ�ಕ್
ಪರ್�ೕಜನವ�ಳಳ್ �ಾಯರ್�ಾ��. ಆತನು ಫ�ೂೕಹನು ಮತುತ್ ಐಗುಪತ್ಯ್ರು (ವ 17)
�ಾಗೂ �ಾನವರ �ರುದಧ್ ಚ��ರ್ಯ�ಲ್ ಅ�ೕಕ�� �ರುದಧ್�ಾ� ಆತನು ತನನ್ �ೂೕಪ
ಮತುತ್ ಅ��ಾರ �ೂೕ�ಸಲು ಆ�ಕ್ �ಾ��ೂಂಡನು. ಇ�ಲ್ �ೌಲನು ಎರಡು ಗುಂಪ�ಗಳ
ನಡು�ಯ ವಯ್�ಾಯ್ಸವನುನ್ �ೂೕ��ಾದ್� “ಆತನ �ೂೕಪ�ಕ್ ಗು��ಾದ �ಾಶನ�ಾತರ್ರು”,
ಮತುತ್ “ಪರ್�ಾವ �ೂಂದುವದ�ಕ್ �ದಧ್�ಾದ ಕರು�ಾ�ಾತರ್ರು”. �ೕ� �ಾತುಗಳ�ಲ್
�ೕಳುವ�ಾದ�, �ೕವರು ರಕಷ್�� ಆ���ೂಂ�ರುವ ಮತುತ್ ಆ���ೂಳಳ್�ರುವ
��ಾವ್�ಗಳು ಮತುತ್ ಅ��ಾವ್�ಗಳು. ��ಾವ್�ಗಳ �ಷಯ�ಾ� �ೌಲನು �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ�
�ೕವರು ಅವರನುನ್ ಮ���ಾ� �ದಧ್�ಾ��ಾದ್� (8:17-18�ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��). ಅ��ಾವ್�ಗಳ �ಷಯದ�ಲ್ ಅವನು �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� ಅವರು �ಾಶನ�ಕ್
�ದಧ್�ಾ��ಾದ್�, ಆದ� ಅವರನುನ್ �ದಧ್�ಾ�ರುವದು �ಾರು ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು
�ೕ�ಲಲ್. �ೕವರು �ಾ��ಾದ್�ಂದು ಆತನು �ೕಳುವ�ಲಲ್�ಾದದ್�ಂದ, �ೕ� �ಾ�ೂೕ
�ದಧ್�ಾ��ಾದ್� ಅಥ�ಾ ಅವರು �ಾ�ಾ��ೕ ತಮಮ್ನುನ್ ��� �ದಧ್�ಾ��ೂಂ��ಾದ್�
ಎಂದು �ೕ�ಸಬಹು�ಾ��. 1:18-32; 2:4-11; �ಾ�ೂೕ 1:24-33; ���ಕ್ೕಲ
18:30-32; ಮ�ಾತ್ಯ 23:37; 1 �� 2:3-4 ವಚನಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�� ಜನರು
ತಮಮ್ನುನ್ �ಾ�ೕ �ಾಶನ�ಕ್ ಗು��ಾ��ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಎಂದು �ಾವ� ನಂಬಬಹು�ಾ��.
�ಾ��ೕ ಮ�ಾತ್ಯ 13:38-39 �ೂೕ��. 1:18; ಸಂ�ಾಯ್ 25:3; ಧ�ೕರ್ 4:24; �ೕತರ್�
90:7-11; �ೕ�ಾನ 3:36ರ�ಲ್ �ೕವರ �ೂೕಪದ ಕು�ತು �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 24
9:24 “ಅನಯ್ರು”– 1:5,16. �ೕ�ನ ವಚನಗಳ�ಲ್ �ೌಲನ �ಾ�ನ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ�
�ೕವ�� ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್�ಂದ �ಲವರನುನ್ �ಾತರ್�ೕ ಆ���ೂಳುಳ್ವ ಮತುತ್ ಉ�ದವರನುನ್
��ಾಕ�ಸುವ �ಾಗೂ ಅನಯ್�� ಕರು�ಯನುನ್ �ೂೕರುವ ಸೂಕತ್�ಾದ ಹ�ಕ್�. 25-29
ವಚನಗಳ�ಲ್, ಇ�ಲಲ್ವ� ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಗನು�ಾರ�ಾ�� ಎಂಬದನುನ್ ಆತನು
�ೂೕ���ಾದ್�. �ೕವರ �ಾಕಯ್ವ� ಎ�ಲ್ಯೂ �ದುದ್�ೂೕ�ಲಲ್ (ವ 6). 25
9:25 �ೂೕ�ೕಯ 2:23.
“ನನನ್ ಜನವಲಲ್ದುದ್” ಎಂದ� �ೕವಜನ�ಾ�ರುವ
ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರಲಲ್ದವರು. 26
- 9:26 �ೂೕ�ೕಯ 1:10. 27-28
- 9:27-28 ��ಾಯ 10:22-23. 29
9:29 ��ಾಯ 1:9. ಜ�ಾಂಗವ� ಅತಯ್ಂತ ಭರ್ಷಟ್�ಾ�ತುತ್ ಒಂದು�ೕ� �ೕವರು

ಅವ�ೂಳ�ಂದ �ಲವರನುನ್ ಆ���ೂಳಳ್� �ೂೕ�ದದ್� ಇ�ೕ ಜ�ಾಂಗವ� �ೂೕರ�ಾ�
�ಾಶ�ಾಗು�ತ್ತುತ್ (ಆ� 19:23-25).
“�ೕ�ಾ�ೕಶವ್ರ�ಾದ ಕತರ್ನು”– ಎಂದ� “ಸಕಲ�ೕ�ಾ�ಪ��ಾ�ರುವ ಕತರ್ನು”. 1
ಸಮು 1:3ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. 30-32
9:30-32 �ಹೂದಯ್ರು ತಮಮ್ �ೕಮ��ಠ್ಗಳನುನ್ ಆ�ಾರ�ಾ��ೂಂಡರು. ಅವ��
ಧಮರ್�ಾಸ� �ೂಡ�ಾ�ತುತ್ ಮತುತ್ ಧಮರ್�ಾಸ� �ಾಲ��ಂದ ಅವರು �ೕವ��
��ಚ್�ಯುಳಳ್ವ�ಾಗಲು
ಪರ್ಯ�ನ್�ದರು.
ಆದ�
�ೕಮ��ಠ್ಗಳ
ಮೂಲಕ
�ೕ�ವಂತ�ಾಗಲು ಅವರು �ಾ�ದ ಪರ್ಯತನ್ �ೕ�ಾಯ�ಾ� �ಫಲ�ೂಂ�ತು
(3:9,19,20). ಅನಯ್ರ ಬ� ಧಮರ್�ಾಸ��ರ�ಲಲ್ ಮತುತ್ ಅವರು �ೕ�ವಂ��ಯ ಬ�ಗ್
��ಾಚ್� �ೕ�ಸು�ತ್ರ�ಲಲ್. �ೕವರು ಅವರನುನ್ ನಂ��ಯ ಅ�ಾರದ �ೕ��
�ೕ�ವಂತ�ಂದು ಎ��ದನು (3:22,26,28; 5:1). ಆದ� �ಹೂದಯ್ರು, �ೕವರು
�ರೂಸ�ೕ�ನ�ಲ್ ಇಟಟ್ “ಸ�ೕವ ಕ�ಾಲ್ದ” �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ��ಾಕ��ದರು
(�ೕ�ಾನ 1:11; ಮ�ಾತ್ಯ 21:42; ಅ�� 4:11; 1 �ೕತರ್ 2:6-8). �ಹೂದಯ್ರು
�ೂೕಲ�ೕ�ಂದು �ೕವರು �ದ�ೕ ಸಂಕಲಪ್ �ಾ�ದದ್ನು ಎಂಬ�ಾ� �ೌಲನು
�ೕಳ�ರುವದನುನ್ ಗಮ���, ಅವರು ತಮಮ್ ಸವ್ಂತ �ಾಗರ್ಗಳ ಅನುಸ��ದದ್�ಂದ
�ಫಲ�ಾದರು. 33
9:33 ��ಾಯ 8:14; 28:16. “�ೕ�ೕನ್” ಎಂದ� �ರೂಸ�ೕಮ್.
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10:1 9:1-3 �ೂೕ��. 2-3
10:2-3 ಸಮಗರ್�ಾ� �ೂೕಡುವ�ಾದ�, �ಹೂದಯ್ರು �ಾ�ತ್ಕ�ಾಗ� ಅಥ�ಾ
�ಂ��ಲಲ್ದ �ಾ�ಗ�ಾಗ� ಆ�ರ�ಲಲ್ (2:17-20). �ೌಲನು ಅವರ ಆಸ�ತ್ಯನುನ್
ಗಮ��ದನು ಮತುತ್ ಅವರ �ಷಯದ�ಲ್ ಕರು�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. ಅವನು ಅ�ಮ್ೕಕ
�ಳುವ�� ಮತುತ್ �ಾನದ �ೕ� ಆ�ಾರ�ಾ�ರದ ತನನ್ �ೕಮ��ಠ್ಗಳ �ೕ�ನ
ಆಸ�ತ್ಯನುನ್ ಅವನು �ನ���ೂಂ�ರಬಹುದು �ಾಕಂದ� ಅದು ಅವನನುನ್ �ಾ�
ತಪ�ಪ್ವಂ� �ಾ�ತುತ್ (ಅ�� 8:1-3; 9:1-2; 22:3-4; 26:9-11; ���ಪ್ 3:6). ಅವರು
�ೕಮ��ಠ್ಗಳ�ಲ್ ಆಸಕತ್�ಾ�ದದ್ರು ಆದ� �ಾಶನದ �ಾಗರ್ದ�ಲ್ �ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ರು.
�ೕವರ �ಷಯದ�ಲ್ ಆಸಕತ್�ಾ��ಾದ್�ಂದ� ಅದರ ಅಥರ್ �ಾವ� �ಾರ �ಷಯದ�ಲ್
ಆಸಕತ್�ಾ�ದದ್�ೂೕ ಆ �ೕವರು ಅವ�� �ೂತುತ್ ಅಥ�ಾ ಅವರು ಆತ��
��ಚ್�ಯುಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬ�ಾ�ಯಲಲ್. �ಹೂದಯ್ರು, ಎ�ಾಲ್ ಜನರ �ಾ�,

�ೕವರು
ತನನ್�ಲ್
ನಂ���ಡುವವ��
�ೕ�ಯನುನ್
�ೂಡು�ಾತ್�ಂಬದನುನ್
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ಲಲ್ (3:24; 4:4-5,13) ತಮಮ್ �ರ್�ಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನುನ್
ಸಂ�ಾ���ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು �ೕ��ದರು. �ೕವರು ಅವರ ಧಮರ್�ಾಸ�ದ�ಲ್
ಪರ್ಕಟಪ��ದದ್ ಸತಯ್ವನುನ್ ಅವರು ಕ�ತು�ೂಳ�ಲಲ್. ಆದದ್�ಂದ ಅವರು �ೕವರ �ೕ�ಯ
�ಾಗರ್�ಕ್ ಅಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡಲು ತಮಮ್ನುನ್ ಒ�ಪ್��ೂಡ�ಲಲ್.
�ಾನವ�ಲಲ್ರೂ �ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾ� �ಾಡುವ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಅವರು �ಾ�ದರು –
ಅವರು ತಮಮ್ �ೕ�ಯನುನ್ �ಾ�ೕ �ಾಥ್�ಸಲು, ತಮಮ್ನುನ್ �ೕ�ವಂತ�ಂದು
�ಣರ್���ೂಳಳ್ಲು, ತಮಮ್ ಸವ್ಂತ �ರ್�ಗ�ಂದ ರಕಷ್� ಸಂ�ಾ���ೂಳಳ್ಲು
ಪರ್ಯ�ನ್�ದರು. 4
10:4 “ಧಮರ್�ಾಸ�”– 3:20,31; 4:15; 5:20; 6:14; 7:4,7,12,14; 8:3-4; ಗ�ಾ
3:19,23-25. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ��ಾವ್� ಮತುತ್ �ೕ�ಯ ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ನಡು��ರುವ
ಸಂಬಂಧವನುನ್ �ೂೕ���ಾದ್�. 5
- 10:5 �ಾಜಕ 18:5. 6-8
10:6-8 ಧ�ೕರ್ 30:12-14. �ೕ�ಯ �ಾತುಗಳನುನ್ (�ರ್ಪ� 1400) �ೌಲನು
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್� ಅಳವ���ೂಂ�ರುವದು ಯುಕತ್�ಾ���ೕ. ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ
ಸತಯ್�ಾ��. �ೕ�ಯ �ಾತುಗಳ �ಜ�ಾದ ಆ�ಮ್ೕಕ ಅಥರ್ವನುನ್ ��ಯಲು
�ೕವ�ಾತಮ್ನು �ೌಲನನುನ್ ಬಲಪ��ದನು. 7
10:7 “�ರ್ೕತ�ೂೕಕ”– ಪರ್ಕ 9:1-2,11; 11:7; 17:8; 20:1,3. ಈ ಪದದ ಅಥರ್
ಸತತ್ವರ ರಂಗ. 9-10
10:9-10 �ೌಲನು �ೂೕಧ� �ಾ�ದ “ನಂ��ಯ �ಾಕಯ್” ಇದು�ೕ ಆ�� (ವ 8).
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಈ�ಾಗ�ೕ ಪರ�ೂೕಕ�ಂದ ಇ�ದು ಬಂ��ಾದ್� ಮತುತ್ �ೕವರು �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಸತತ್ವ�ೂಳ�ಂದ ಎ�ಬ್��ಾದ್� (1:3-4; 4:24-25; 8:32,34). ಈಗ
ಒಂದು�ೕ� ಜನರು �ೕವರ �ೕ�ಯನುನ್ ವರ�ಾ� �ೂಂದಲು ಬಯಸುವ�ಾದ�, ಅವರು
�ಾಪವನುನ್ �ಟುಟ್�ಡ�ೕಕು ಮತುತ್ �ೕಸು �ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡ�ೕಕು. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ �ಾ�ೕ�ಕ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನದ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವದು ರಕಷ್�� ಅವಶಯ್�ಾ��
ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���. 4:24-25; 1 �ೂ�ಂಥ 15:1-8 �ೂೕ��. ಇದು ಸು�ಾ�ರ್ಯ
ಮೂಲಭೂತ ಸಂಗ��ಾ��. ಇದರ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಯನುನ್ ಅ��ಸತ್ಲರ ಅ�� 1:3; 2:24
�ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ �ೂೕ��. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� ಈ ಸಂಗ�ಯನುನ್ ನಂಬ�ಲಲ್�ಂದ� �ೕವರು
ತನನ್ ಮಗನ �ಷಯದ�ಲ್ ಬ��ರುವ �ಾಖ�ಯನುನ್ ನಂಬುವ�ಲಲ್ ಎಂದು �ೂೕ��
�ೂಡುವವ�ಾ��ದ್ೕ�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ನಂಬುವ�ಂದ� ಆತನು ಸತತ್ವ�ೂಳ�ಂದ

ಎದುದ್ ಬಂ��ಾದ್�ಂದು ನಂಬುವ�ಾ��. �ಾ��ೕ �ೕಸು�ೕ ಕತರ್�ಂದು ನಂಬುವದು
ಸಹ ಅವಶಯ್�ಾ��. �ೕ�ಾನ 8:24; ಅ�� 2:36; 1 �ೂ�ಂಥ 8:6; 12:3; ಎ� 4:5
�ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅ�ೕಕರ�ಲ್ ಒಬಬ್�ಾ�ರುವ ಕತರ್ನು �ಾತರ್ವಲಲ್. ಬದ�ಾ�
ಆತನು �ಾತರ್�ೕ �ೖ�ೕಕ ಕತರ್�ಾ��ಾದ್�. �ೌಲನ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� �ೕಸು
�ರ್ಸತ್�ೂಬಬ್�ೕ ಪರಮ ಅ��ಾರವ�ಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್�, ಎಲಲ್ವ�ಗಳ ಒ�ಯ�ಾ��ಾದ್�,
ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ ��ೂೕವನು �ಾನವ�ಾ� ಇ�ದು ಬಂ��ಾದ್� (ವ 13; ಲೂಕ
2:11; �ೕ�ಾನ 8:24,58. ��ೕ 3:14-15ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��). �ೕಸು�ೕ
ಕತರ್�ಂದು �ಾ�ಂದ ಅ�� �ಾ��ೂಳುಳ್ವದು �ೕವರು ನಮಮ್ �ೕ� ಕರು� �ೂೕ�
ನಮಮ್ನುನ್ ರ�ಸುವಂಥ ನಮಮ್ �ರ್ೕಷಠ್�ಾದ �ಾಯರ್�ೕನಲಲ್. �ಾನವರು ರಕಷ್� �ೂಂದಲು
ನಂ���ಂ�� �ೕ�ಸ�ಾ�ರುವ �ಾಡ�ೕ �ೕ�ಾದ �ಾಯರ್ವಲಲ್. ನಂ��ಯು
�ಜ�ಾ�� ಎಂಬದ�ಕ್ ಇದು �ಾ��ಾ��. ಹೃದಯದ�ಲ್ �ಾಯರ್�ಾಡುವ ನಂ��ಯು
�ಾ� �ೕಸು�ನ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡಲು ಮತುತ್ ಆತನ�ನ್ೕ ಕತರ್�ಂದು ಅ���ಾಡಲು
ಸ�ಾಯ �ಾಡುತತ್�. �ಾ��ೕ ಮ�ಾತ್ಯ 10:32-33 �ೂೕ��. �ೕಸುವನುನ್
�ರ್ಸತ್�ಂದು ಅ�� �ಾಡಲು ಭಯಪಡುವ ಅಥ�ಾ �ಾ��ಪಡುವ ಜನರ ನಂ��ಯ ಬ�ಗ್
�ಾವ� ಸಂ�ೕಹಪಡಬಹು�ಾ��. ಅ���ಲಲ್ದ ನಂ��ಯು �ೂೕಷವ�ಳಳ್�ಾದ್��,
ಅ���ಲಲ್ದ ನಂ��ಯು ಪರ್�ೕಜನ�ಲಲ್�ಾದ್��. ಒಬಬ್ ��ಾವ್�ಯು “�ೕಸು�ೕ
ಕತರ್�ಂದು” ಹೃತೂಪ್ವರ್ಕ�ಾ� �ೕಳುವದು, ಅವನು �ೕಸುವನುನ್ ತನನ್ ರಕಷ್ಕನ�ಾನ್�
ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್ಲು ಮತುತ್ ಆತ�� ��ೕಯ�ಾಗಲು ಬಯಸು�ತ್�ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್
ಸೂ�ಸುತತ್� (14:9; ಮ�ಾತ್ಯ 7:21; �ೕ�ಾನ 3:36; ಅ�� 5:32; ಇ�ರ್ 5:9; 1
�ೕ�ಾನ 2:3-4 �ೂೕ��). ಅ�� 22:10ರ�ಲ್ರುವ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. ಒಬಬ್
��ಾವ್�ಯು “�ೕಸು�ೕ ಕತರ್�ೕ, ಆದ� ನನನ್ ಕತರ್ನಲಲ್. ಆತನು ಇತರ�� ಏನು
�ಾಡ�ೕ�ಂದು �ೕಳಬಹು�ೕ�ೂೕ, ಆದ� ನನಗಲಲ್” ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳುವ ಅಥ�ಾ
ಆ�ೂೕ�ಸುವ ಬ�ಗ್ ಕನಸು �ಾಣುವ�ಾದರೂ �ೕ�? �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಬ�� ಬರುವ ಜನರು
ತಮಮ್ �ೕ�ತದ �ೕ� �ಾ�ೕ ಒ�ಯ�ಾಗುವ �ಾಗೂ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಒ�ತನವನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವ �ಾಪದ �ಷಯದ�ಲ್ �ದಲು ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡ�ೕಕು. 10�ೕ
ವಚನವ� �ೌಲನು �ೂೕ�ಾಪ�ರದವ�� �ೕ�ವಂ��ಯ ಬ�ಗ್ ಕ�ಸುವ �ೂೕಧ�ಯನುನ್
�ೂ��ೂ�ಸುತತ್�. �ೕವ�ಾತಮ್ನ �ರ್ೕರ��ಂದ ಆತನು �ಳ�ನ �ಾಯರ್ಗಳ�ಲ್
�ೂೕ���ೂ�ಟ್�ಾದ್�: �ೕವರು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�, ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾ� �ೕ�ವಂತ�ಾ��ಾದ್�,
ಜನರು �ಾ�ಾ��ೕ �ೕ�ವಂತ�ಾಗಲು ಆಗುವ�ಲಲ್ (1:18—3:19) �ೕವರು ತನನ್
�ಾಗರ್ದನು�ಾರ�ಾ� �ೕ�ಯನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್� ಎಂಬ �ಷಯವನುನ್ ಅವರು

ಅ�ಯದವ�ಾ��ಾದ್� (ವ 2) �ೕವರ �ಾಗರ್ ಅವ�� �ೂ�ತ್ಲಲ್�ಾದದ್�ಂದ ಅವರು
ತಮಮ್ ಸವ್ಂತ �ೕ�ಯನುನ್ �ಾಥ್�ಸಲು ಮುಂ�ಾಗು�ಾತ್� (ವ 3) ಇದು ಅ�ಾಧಯ್�ಾದ
�ಾಯರ್�ಾ�� (3:20,28; 8:3) �ೕವರ ಎದು�ನ�ಲ್ �ೕ�ವಂತ�ಾ� �ಲಲ್ಲು ಇರುವ
ಏ�ೖಕ �ಾಗರ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕ�ಯನುನ್ �ೂಂದುವ�ಾ�� (3:22-26) �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವ ಮೂಲಕ �ಾತರ್�ೕ ಆತನ �ೕ�ಯನುನ್ ಪ�ಯಲು �ಾಧಯ್
(1:16-17; 4:5; 5:1) �ೕವರು �ಾರನುನ್ �ೕ�ವಂತ�ಂದು ಎ�ಸು�ಾತ್�ೂೕ ಅವರು
�ೕ�ವಂತ�ಾ� �ೕ�ಸಲು �ಾರ್ರಂ�ಸು�ಾತ್� (6:17-18; 8:4,13,14). 11
10:11 ��ಾಯ 28:16 . �ೂೕ�ಾ 1:16; 5:5�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 12
10:12 “�ಚುಚ್ ಕ�� ಏನೂ ಇಲಲ್”– 3:22-23,29,30. ಕತರ್ನು ಒಬಬ್�ೕ – ಆತ�ೕ
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು – ಇ�ಲ್ ಆತನ ಗುಣಸವ್�ಾವ ಎಂಥ�ದ್ಂದು �ೂೕಡಬಹು�ಾ��. ತನನ್
ಬ�� ಬರುವ ಜನರನುನ್ ಆ�ೕವರ್�ಸುವದರ�ಲ್ ಆತನು ಸಂ�ೂೕ�ಸು�ಾತ್�. ಅವ�ಲಲ್ರೂ
ಆ�ಮ್ೕಕ �ಷಯಗಳ�ಲ್ ಐಶವ್ಯರ್ವಂತ�ಾ�ರ�ೕ�ಂದು ಆತನು ಬಯಸು�ಾತ್�. 5:21; 2
�ೂ�ಂಥ 8:9; 1 �� 1:13-14 �ೂೕ�� �ೂೕ��. 13
10:13 ಇ�ಲ್ �ೌಲನು �ೕ�ೕಲ 2:32�ೕ �ಾಕಯ್ವನುನ್ ಬಳ��ಾದ್� ಇ�ಲ್ ಕತರ್�ೕ
ಎಂದು �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ�ರುವ ಪದ ಇ�ರ್ಯದ�ಲ್ ��ೂೕವ ಎಂಬ ಪದ�ಾ��.
�ೌಲನು ಇ�ಲ್ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್� (ವ 9). ಕತರ್ನ
�ಾಮವನುನ್ �ೕ��ೂಳುಳ್ವ�ಂದ� ��ೂೕವನ �ಾಮವನುನ್ �ೕ��ೂಳುಳ್ವ�ಾ��.
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾನವ�ಾ� ಬಂದ ��ೂೕವ�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬದ�ಕ್ ಇದು ಮ�ೂತ್ಂದು
ಸೂಚ��ಾ��. ಲೂಕ 2:11ರ�ಲ್ ಇದರ ಮತತ್ಷುಟ್ ಸೂಚ�ಗಳನುನ್ �ೂೕ��. ಈ
ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್
ಆತನ
�ಾಮವನುನ್
�ೕ��ೂಳುಳ್ವ�ಂದ�
ಆತನ�ಲ್
ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವ�ಾ�� (ವ 14). �ೕವರು ತನನ್ ಕರು� ಮತುತ್ ರಕಷ್�ಯನುನ್ �ೂಡುವ
�ೂಡು� �ೕ� ಎಲಲ್�ಗೂ ಅನವ್ಯ�ಾಗುತತ್� ಎಂಬದನುನ್ ಈ �ಾಕಯ್ದ�ಲ್ �ೂೕ��.
1:16ರ�ಲ್ ರಕಷ್�ಯ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. 14
10:14 ಜನರನುನ್ ರ�� �ೕ�ವಂತರ�ಾನ್� �ಾಡುವ ಸು�ಾ�ರ್ಯ �ವರ�ಯನುನ್
�ೌಲನು ಮು���ಾದ್�. ಅದು �ಜ�ಾ�ಯೂ ಶುಭದ ಸು�ಾ�ರ್�ಾ�� ಆದ� ಜನರು
ಶುಭದ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ೕಳ�ದದ್� ಮತುತ್ ನಂಬ�ದದ್� ಅದ�ಂದ ಪರ್�ೕಜನ�ೕನು?
ಆದದ್�ಂದ ಆತನು ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ಾರುವದರ �ಾರ್ಮುಖಯ್� �ಾಗೂ �ೕವರು �ಾರಲುಲ್
ತನನ್ �ೕವಕರನುನ್ ಕಳು�ಸುವದರ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�. ಅ�� 1:8; �ೕ�ಾನ
20:21; ಲೂಕ 24:46-47; �ಾಕರ್ 16:15; ಮ�ಾತ್ಯ 28:18-20 ಸಹ �ೂೕ��. 15
10:15 ��ಾಯ 52:7. ಆ �ಾದಗಳು ಶುಭದ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ಾರು�ಾತ್ ಅ�ೕಕ

�ೖ�ಗಳನುನ್ ನ��ರುವದ�ಂದ ಒರ�ಾ�ರಬಹುದು, �ಾಯ�ೂಂ�ರಬಹುದು ಮತುತ್
�ೂಳ�ಾ�ರಬಹುದು. ಆದ� �ೕವರ ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಅವ�ಗಳು ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್�ೕ ಅತಯ್ಂತ
ಸುಂದರ�ಾದ �ಾದಗ�ಾ�� �ಾಕಂದ� ಅವ�ಗಳು ಅತಯ್ಂತ ಸುಂದರ �ಾಗೂ
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ಾಯರ್ಗ�� �ೂೕಗುವವ�ಗ�ಾ��. 16-21
10:16-21 ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ��ಾಕ��ದುದ್ ಮತುತ್ �ೕವರು
ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರನುನ್ ��ಾಕ��ದದ್�ಕ್ ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್�ೕ �ಾರಣ ಎಂಬದನುನ್ �ೌಲನು ಇ�ಲ್
ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� �ೂೕ���ಾದ್�. ಅವರು ತಮಮ್ ��ಾಕರ�� �ೕವರ �ಲವ� ರಹಸಯ್�ಾದ
��ಗಳ �ೕ� ಆ�ೂೕಪ �ಾಡಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. 16
10:16 ಇದು ಅವರ �ೂಡಡ್ �ಾಪ ಮತುತ್ ��ಾಕರ�� ಪರ್ಮುಖ �ಾರಣ�ಾ��. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು ಈ �ೂೕಕ�ಕ್ ಬಂ�ಾಗ ಅವರು ಆತನನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್�ಲಲ್ (�ೕ�ಾನ
1:11). ಇದು ಅವರ ಧಮರ್�ಾಸ�ದ�ಲ್�ೕ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವ �ಷಯ�ಾ�� –
��ಾಯ 53:1. 17
10:17 ವಚನ 14. ಜನರ�ಲ್ ನಂ�� �ೕ� ಉಂ�ಾಗುತತ್� ಎಂದು �ೂೕ��. 18
10:18 �ಹೂದಯ್ರು ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ೕಳ�ಲಲ್�ಾದದ್�ಂದ �ೕವರು ಅವರ
�ಾಪವನುನ್ ಕಷ್�ಸು�ಾತ್��ೕ? ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಇಲಲ್. ಅವರು ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್
�ೕ�ದರು. �ೕತರ್� 19:4 ಸೃ�ಟ್ಯ �ಾ�ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡುತತ್�. �ೌಲನ �ಾ�ನ
ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮರಣ ಮತುತ್ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನದ ನಡು�ಯ ವಷರ್ಗಳು
ಮತುತ್ ಆತನು ಬ�ಯು�ತ್ರುವ ಈ ಪ�ರ್�ಯ ಸಮಯದ�ಲ್ ಸೃ�ಟ್ಯ �ಾ�ಯ �ಾ�
ಸು�ಾ�ರ್ಯು ಎ�ಾಲ್ �ಾಗಗಳ�ಲ್ದದ್ �ಹೂದಯ್�� ತಲು��. ಅ�� 1:8; 2:36;
13:14-16; 17:1-2,10; 18:5; 19:8. 19-21
10:19-21 �ಹೂದಯ್ರು ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ಲಲ್�ಾದದ್�ಂದ
�ೕವರು ಅವರ �ಾಪವನುನ್ ತ�ಳ್�ಡುವ�ೕ? ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಇಲಲ್. ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್
ಅಂ�ೕಕ���ೂಂಡ
�ಹೂದಯ್��ಂತ
��ಾಚ್�
ಅವರು
ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್
ಅಥರ್�ಾ��ೂಂಡರು ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ�ಸಲು �ೌಲನು ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ ಮೂರು
�ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�. 19
10:19 ಧ�ೕರ್ 32:21. ಇ�ಲ್ “��ೕಕ�ಲಲ್ದ” ಜ�ಾಂಗ (ಅನಯ್ರು) �ಳುವ���ದದ್
�ಹೂದಯ್ರ ನಡು� ವಯ್�ಾಯ್ಸ �ೂಡ�ಾ�ರುವದನುನ್ �ೂೕಡಬಹುದು. 20-21
10:20-21 ��ಾಯ 65:1-2. ಅನಯ್�� �ಜ�ಾದ �ೕವರನುನ್ ಹುಡುಕುವ �ಾ�ಾನಯ್
�ಳುವ��ಯೂ ಇರ�ಲಲ್. ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್�� ಇತುತ್, ಆದರೂ ಅವರು ಹುಡುಕ�ಲಲ್. ಇದ�ಕ್
�ಾರಣ ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ ಎದುರು�ೕಳುವ ಅ��ೕಯ�. �ೕವರು ತನನ್ �ರ್ೕ�ಯ ಕರಗಳನುನ್

�ಾಚು�ಾತ್ �ಂತು�ೂಂಡು, ಅವ�� ಮಹ�ಾದ �ಾಯರ್ಗಳು, �ಾ�ಮ್, ಕರು� �ಾಗೂ
ರಕಷ್�ಯನುನ್ �ೂಡಲು ಬಯಸು�ತ್ರುವದು ಇ�ಲ್ನ �ತರ್ಣ�ಾ��. ಮ�ಾತ್ಯ 23:37;
�ಾಯ್ಯ 2:10-19; �ೂೕ�ೕಯ 11:8�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಇಂಥ �ೕವರು
�ಾವರ್ಭಮನು ಮತುತ್ ತನ� �ೕ�ಾದದ್ನುನ್ �ಾಡಲು ಶಕತ್�ಾದದ್�ಂದ, ಜನರು ಹುಟುಟ್ವ
�ದ�ೕ ಅವರು ನರಕ�ಕ್ �ೂೕಗ�ೕ�ಂದು �ೕ�ಸು�ಾತ್� ಎಂಬ�ಾ� �ಾವ�
�ೕಳಬಹು�ೕ?

111-10
11:1-10 9,10 ಮತುತ್ 11�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯಗಳು ಘಟಕವನುನ್ ಏಪರ್�ಸುತತ್�. ಇ�ಲ್ನ
�ಷಯವ� ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜ�ಾಂಗದ �ೕ�ವ್��ಾ��. ಅವರ �ೕ�ವ್�� �ಾರಣ ಅವ�ೕ
ಆ��ಾದ್��ೕ �ೂರತು �ೕವರಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ �ೌಲನು 10�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್
�ೂೕ���ಾದ್�. ಅವರ ಅಪನಂ�� ಮತುತ್ ಹೃದಯ �ಾ�ಣಯ್�ಯ �ೂರ�ಾ�ಯೂ,
�ೕವರು ಅವರ �ಷಯದ�ಲ್ ಕೃ�ಯುಳಳ್ ಉ�ದ್ೕಶವ�ಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್
ಕರ್�ೕಣ�ಾ� ಅವರನುನ್ ತ�ನ್�� ��ದು�ೂಳುಳ್ವನು ಎಂಬ�ಾ� 11�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್
�ೂೕ���ಾದ್�. “�ೕವರು ತನನ್ ಜನರನುನ್ ತ�ಳ್��ಟ್�ಾದ್��ೕ” ಎಂಬ�ಾ� �ಾರ್ರಂಭದ
ಐದು �ಾಕಯ್ದ�ಲ್ �ೕಳ�ಾ�ರುವ ಪರ್�ನ್� ಈ ಇ�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯವ� ಉತತ್ರ �ೂಡುತತ್�.
�ೌಲನ ಉತತ್ರ “ಇಲಲ್” ಎಂಬ�ಾ��. �ಹೂದಯ್�ಾ�ರುವ ಆತ�ೕ �ೕವರು
ತ�ಳ್��ಟ್ಲಲ್ ಎಂಬದ�ಕ್ ಪ��ಾ��ಾ��ಾದ್�. ಮೂಲ ಅ��ಸತ್ಲರು ಮತುತ್
�ರೂಸ�ೕ�ನ�ಲ್
�ದಲ
ಸ�ಯನುನ್
�ಾಥ್��ದವ�ಲಲ್ರೂ
�ಹೂದಯ್�ಂಬ�ಾ�ಯೂ ಆತನು �ೕಳುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಮತುತ್ �ೂೕಮನ್
�ಾ�ಾರ್ಜಯ್�ಾದಯ್ಂತ�ದದ್ ಅ�ೕಕ ಸ�ಗಳ ಸದಸಯ್ರು �ಹೂದಯ್�ಾ�ದದ್ರು, ಆದರೂ
ಅವರ�ಲ್ �ಲವರು ಕ�ಣ ಹೃದಯರು �ಾಗೂ ಅ��ೕಯ�ಾ�ದದ್ರು. �ೕವರ�ಲ್
ನಂ��ಯ�ನ್ಟುಟ್ ಆತ�� ��ೕಯ�ಾ� �ೕ�ಸುವವರೂ ಇದದ್ರು. ಎ�ೕಯನ �ಾಲದ
ಪ��ಥ್�ಯಂ� ಈ�ನ ಪ��ಥ್� ಇತುತ್ (ಅಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಬರುವದ�ಕ್ಂತ ಸು�ಾರು
850 ವಷರ್ಗಳ ಮುಂ�). 1 ಅರಸು 19:14-18 �ೂೕ��. 5
11:5 ಕೃ�ಯ ಆ�ಾರ �ೕ� �ಾತರ್�ೕ �ೕವರು ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜ�ಾಂಗ�ೂಳ�ಂದ
ನಂಬುವವರನುನ್ �ಾತರ್�ೕ ಆ���ೂಂಡನು. ಆತನ ಆ�ಕ್ಯು ಅವರ ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗಳು
ಮತುತ್ ಅವರ ಅಹರ್� ಅಥ�ಾ ಅದರ �ೂರ�ಗ�� ಸಂಬಂ��ರ�ಲಲ್ – 3:24. 6
11:6 4:5 �ೂೕ��. 7
11:7 9:30-32
�ೂೕ��. ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ�ಲ್ ಅ�ೕಕರು “ಕುರುಡ�ಾದರು.”

�ದಲ�ಯ�ಾ�, ಅವರು �ೕವರು �ೂಟಟ್ �ಳಕನುನ್ ��ಾಕ��ದರು. ನಂತರ ಅವರು
�ಳಕನುನ್ �ೂೕಡದಂ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೕವರು ಅವರನುನ್ ���ದನು. ��ಾಯ
6:9-10 �ೂೕ��. 8
11:8 ಧ�ೕರ್ 29:4; ��ಾಯ 29:10 . ��ಾಯ 6:9-10; ಮತುತ್ ಮ�ಾತ್ಯ
13:13-15 �ೂೕ�� �ೂೕ��. 9-10
- 11:9-10 �ೕತರ್� 69:22-23. 11
11:11 ಇ�ಲ್ಂದ 32�ೕ ವಚನದ ತನಕ ಕ�ಣ ಹೃದಯವ�ಳಳ್ವ�ಾ�, ಎಡ��ದದ್
ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜ�ಾಂಗದ ಬಹು�ಾಲು ಜನರ ಬ�ಗ್ �ೌಲನು �ಾತ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�
(9:32-33). ಎಂ�ಗೂ �ೕತ���ೂಳಳ್ದ ��ೕ��ೕ ಇಲಲ್�ಂದ ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜ�ಾಂಗವ�
�ದುದ್�ೂೕ���ೕ? ಅದು ಇನುನ್ �ೕಲ�ಕ್ ಏಳುವ�ೕ ಇಲಲ್�ೕ? �ೕವರು ಇ�ಾರ್�ೕಲ್
ಜನರನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ತ�ಳ್�ಟುಟ್ ಈಗ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ ಸ��ಂ�� ಮತುತ್
ಸ��ಾ� �ಾತರ್�ೕ �ಾಯರ್�ಾಡು�ತ್�ಾದ್��ೕ? �ೌಲನು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ಉತತ್���ಾದ್� –
�ೕವರು ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜ�ಾಂಗವನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ತ�ಳ್��ಟ್ಲಲ್. ಆತನು ಈಗಲೂ
ಅವರ �ಷಯದ�ಲ್ ಉ�ದ್ೕಶಗಳುಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ ತನನ್ ಕ��
ಕ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್� (ಅ�� 1:6-7 �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಅವರ �ೕ�ವ್�ಯ�ಲ್ಯೂ
�ೕವರು ಒ�ಳ್ಯ ಉ�ದ್ೕಶವನುನ್ �ೂಂ��ಾದ್� ಎಂದು �ೕಳುವ ಮೂಲಕ ಅವನು
�ಾರ್ರಂ���ಾದ್�. ಅವರು ಅ��ೕಯರು ಮತುತ್ ಕ�ಣ ಹೃದಯವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ರು
ಆದದ್�ಂದ�ೕ �ೕವಕು�ಾರನನುನ್ ��ಾಕ�� �ಲು�� �ಾ��ದರು. ಆದ� ಇ�ಲಲ್ವ�
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೂೕಕ�ಕ್ �ತಕರ�ಾ�ತು (ಅ�� 2:22-24). �ೕವರು ಎಲಲ್�ಗೂ
ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ೂಡುವ ಸಲು�ಾ� ಅವರ ದುಷಟ್ �ರ್�ಗಳ ಮೂಲಕ
�ಾಯರ್�ಾ�ದನು. ಮತುತ್ ನಂತರದ�ಲ್ ಅವರು ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ರಸಕ್���ಾಗ ಅವರು
�ೕ� ಜ�ಾಂಗಗಳ ಕ�� �ರು��ೂಂಡನು, ಅದನುನ್ ಇ�ಲ್ “ಅನಯ್ರು” ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾ��
(1:16; ಅ�� 13:46; ಮ�ಾತ್ಯ 21:42-43�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). 12
11:12 �ೌಲನ ತಕರ್ �ೕರ�ಾದ�ಾದ್��. ಅವರ �ಾಪದ ಮೂಲಕ ಸು�ಾ�ರ್ಯ �ಾಗಯ್ವ�
ಸವರ್�ೂೕಕ�ಕ್ �ೂರ�� ಆದದ್�ಂದ ಅವರ “ಪ�ಣರ್�ಯು” ಖಂ�ತ�ಾ� ಇನೂನ್ ಅ�ಕ
�ಾಗಯ್ವನುನ್ �ೂರ�ಸುತತ್�. �ೌಲನು “ಒಂದು�ೕ�” ಅವರು ಪ�ಣರ್ ಪ�ನಃ
�ಾಥ್ಪ�ಯನುನ್ �ೂಂ�ದ� ಎ�ೂಟ್ೕ ��ಾಚ್� �ಾಗಯ್ �ೂ�ಯುತತ್� ಎಂದು �ೕ�ಲಲ್.
ಭ�ಷಯ್ದ�ಾಲ್ಗುವ ಅವರ ಪ�ಣರ್ ಪ�ನಃ�ಾಥ್ಪ�ಯ ಬ�ಗ್ ಆತನು ಸರಳ�ಾ��ೕ
�ೕ��ಾದ್�. ಅವರ “ಪ�ಣರ್�” ಎಂದ� ಅವರು ಜ�ಾಂಗ�ಾ� �ೕವರ ಕ��
�ರು��ೂಳುಳ್ವರು ಮತುತ್ �ೕವರು ಅವ�� �ಾ�ದ �ಾ�ಾದ್ನಗಳನುನ್ ಪ��ರ್�ಾ�

�ರ�ೕ�ಸುವನು (��ಾಯ 2:1-5; 11:1-9; �� 23:5-8; ���ಕ್ೕಲ 37:21-28;
�ಕಯರ್ 14:9,16,21).
“�ಾಗಯ್ದ”– �ಷಯದ�ಲ್ 2:4; 10:12; 2 �ೂ�ಂಥ 8:9; ಎ� 1:7,18; 2:7; 3:8,16;
���ಪ್ 4:19; �ೂ�ೂ 1:27 �ೂೕ��. 13
- 11:13 ಗ�ಾ 2:7. 14
11:14 ವಚನ 11; 10:1,19.
“ಜನರು”– ಅಕಷ್�ಾಥರ್�ಾ� “�ೕಹ” �ಾವ� “�ೕಹ ಮತುತ್ �ಾಂಸ” ಎಂದು �ೕಳುವ
�ಾ�. 15
11:15 ವಚನ 12. �ೕವರು ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜ�ಾಂಗವನುನ್ ಪ��ರ್�ಾ�
ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ವ ಸಮಯದ ಬ�ಗ್ �ೌಲನು �ಾತ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�. ಅದು “ಸತತ್ವರು
�ೕ�ತ�ಾ� ಎದುದ್ ಬರುವ ಸಮಯ�ಾ�ರುತತ್�.” �ಲವ� ಪಂ�ತರು ಇದು ಅಕಷ್�ಾಥರ್�ಾ�
ಸತತ್ವರ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ ಎಂದು �ೕಳು�ಾತ್� (�ೕ�ಾನ 5:28-29). ಇನೂನ್ �ಲವರು
ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜನರ ಮನಪ�ವತರ್�ಯ ಫಲ�ಾ� ಅದುಭ್ತ�ಾದ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕ�ತ ಮತುತ್
ಆ�ೕ�ಾರ್ದ ಇ�ೕ ಜ�ಾಂಗ�ಕ್ �ೂ�ಯುತತ್� (8:20-23; ಅ�� 3:21; ಮ�ಾತ್ಯ
19:28) ಎಂದು �ೕಳು�ಾತ್�. ಬಹು�ೕಕ ಎರಡೂ ಅ��ಾರ್ಯಗಳು ಸ��ಾ��. 16
11:16 “ಪರ್ಥಮ ಫಲ �ೖ�ೕದಯ್”– ಸಂ�ಾಯ್ 15:17-21. ಇ�ಲ್ ಪರ್ಥಮ ಫಲ �ೖ�ೕದಯ್
ಎಂದ� �ಹೂದಯ್�ೂಳ�ಂದ �ೕವ�ಾದು�ೂಂಡ �ಲವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್
ಅಂ�ೕಕ���ೂಂ�ರುವದು (ವ 5) ಅಥ�ಾ ಜ�ಾಂಗದ ಮೂಲ�ತೃಗಳು – ಅಬರ್�ಾಮ,
ಇ�ಾಕ ಮತುತ್ �ಾ�ೂೕಬ, ಅಥ�ಾ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು (ಆದ� ಇದರ �ಾಧಯ್� ಬಹಳ ಕ��).
�ೌಲನು ಇ�ಲ್ �ೕಳು�ತ್ರುವ �ಷಯದ ಎರಡು �ಷಯಗಳ�ಲ್ಯೂ ಒಂ�ೕ ಆ�� �ೕ�ಂದ�, ಇ�ೕ ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜ�ಾಂಗವ� ತಮಮ್ ಅ��ೕಯ ಹಗೂ ಅಪನಂ��ಯ
�ಥ್�ಯ�ಲ್ಯೂ “ಪ�ಶುದಧ್�ಾ��.” –ಇ�ಲ್ ಪ�ಶುದಧ್� ಎಂದ� �ೕವರ ಒ�ಳ್ಯ
ಉ�ದ್ೕಶಗ��ಾ� �ೕಪರ್�ಸಲಪ್�ಟ್ರುವದು. �ಾಜಕ 20:7-8ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��.
“�ೕರು” ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಅಬರ್�ಾಮ, ಇ�ಾಕ ಮತುತ್ �ಾ�ೂೕಬನನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�
ಅಥ�ಾ �ೕವಲ ಅಬರ್�ಾಮನನುನ್ �ಾತರ್�ೕ ಸೂ�ಸುತತ್� (4:1). ಅವರ ಮೂಲಕ
ಉಂ�ಾದ ಜ�ಾಂಗವ� �ೕವರ ��ೕಷ�ಾದ ಜನರು ಮತುತ್ ಪ�ತರ್ ಜ�ಾಂಗ�ಾ��
(ಧ�ೕರ್ 7:6; 14:2). �ೌಲನು �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� ಇವರ �ಷಯದ�ಲ್
ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡುವ�ಲಲ್ (ವ 29). 17-24
11:17-24
�ಹೂದಯ್ರು
�ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನನುನ್
�ರಸಕ್�ಸುವ
�ದಲು
“ಎ�ಣ್ೕಮರ�ಾದ” ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜ�ಾಂಗದವ�ಾ�ದುದ್, ಅಬರ್�ಾಮ, ಇ�ಾಕ ಮತುತ್

�ಾ�ೂೕಬ�ಂಬ “�ೕ��ಂದ” ��ದವ�ಾ�ದದ್ರು. ಜ�ಾಂಗದ “�ಲವ�” �ೂಂ�ಗಳು
(ಅಂದ� ಜ�ಾಂಗದ ಬಹು�ೕಕ ಜನರು) ಅಪನಂ��ಯ ��ತತ್ ಮು�ಯಲಪ್�ಟ್�ಾದ್� (ವ
17, 20). ಅವರ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ ಅನಯ್ಜನ�ೂಳ�ಂದ �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಂಡ �ರ್ೖಸತ್ರನುನ್
“ಕ��ಾಡ�ಾ��” (ವ 17,19; ಮ�ಾತ್ಯ 21:43). ಅನಯ್ರು �ಾ��ಣ್ೕ ಮರದಂ�ದದ್ರು
(ವ 24). �ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾ� ಅವರು ಅಬರ್�ಾಮ, ಇ�ಾಕ ಮತುತ್ �ಾ�ೂೕಬ�ೂಂ��
ಅಥ�ಾ ಅವ�ಂದ ��ದ “ಎ�ಣ್ೕಮರ�ೂಂ��” �ಾವ��ೕ ಸಂಬಂಧ ಇರ�ಲಲ್. ಈಗ
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಬರ್�ಾಮ�ೂಂ�� ಸಂಬಂಧವ�ಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್�
(ಕ��ಾ���ೂಂಡ ಮರ�ಾ��ಾದ್� – ವ 24). �ೌಲನು ಅನಯ್�ಾ�ರುವ �ರ್ೖಸತ್��
ಎಚಚ್�� �ೂ�ಟ್�ಾದ್� (ವ 13). ಅವರು �ದುದ್�ೂೕ�ರುವ ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್��
�ರುದಧ್�ಾ� �ಚಚ್ಳಪಡ�ಾರದು (ವ 18), ಗವರ್ಪಡ� ಭಯಪಡುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು (ವ
20). �ೕವರು ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ �ೂಂ�ಗಳನುನ್ ಮು�ದು, ಅನಯ್ರನುನ್ ಕ�
�ಾ�ರುವ�ಾದ�,
ಅನಯ್ರನೂನ್
ಮು�ದು
ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರನುನ್
ಕ�
�ಾಡು�ಾತ�ಾ��ಾದ್�. ಈ “ಮು�ಯಲಪ್ಡು��ಯು” ರಕಷ್� �ೂಂ�ರುವ ವಯ್�ತ್ಗಳು
ತಮಮ್ ರಕಷ್� ಕ�ದು�ೂಳುಳ್ವರು ಎಂದು ಸೂ�ಸುತತ್��ೕ? ಇಲಲ್. ಇದು �ೌಲನ
�ಷಯ�ೕ ಅಲಲ್. “ಎ�ಣ್ೕ ಮರವ�” �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕಹ�ೕ ಅಲಲ್. ಹ�ಯ
ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ದದ್ ಸಮಯದ�ಲ್ ಎ�ಣ್ೕ
ಮರವ� ��ಾವ್�ಗಳು �ಾಗೂ ಅ��ಾವ್�ಗಳ�ೂನ್ಳ�ೂಂಡ ಇ�ೕ ಇ�ಾರ್�ೕಲ್
ಜ�ಾಂಗ�ಾ�ತುತ್. �ೕವಲ ಅ��ಾವ್�ಗಳು �ಾತರ್�ೕ ಮು�ಯಲಪ್�ಟ್�ಾ� ಮತುತ್ ಆ
ಜ�ಾಂಗದ ಬಹು�ೕಕ �ಾಗ ಇಂ�ನ ತನಕ ಅ�ೕ �ಥ್�ಯ�ಲ್�. �ೕವರು ಅವರನುನ್ ಈ
�ಾಲ�ಕ್ ಪಕಕ್�ಕ್�ಟ್�ಾದ್�, ತನನ್ ಮರ�ಕ್ ಅನಯ್ರನುನ್ �ೕ���ಾದ್� ಮತುತ್ ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್
ತನನ್ ಉ�ದ್ೕಶ �ರ�ೕ�ಸಲು ಅವರ ಮೂಲಕ �ಾಯರ್�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�. ಆದ�
�ಹೂದಯ್ರ �ಾ� ಅನಯ್ರ ಸ�ಗಳು ಸಹ ಗವರ್ ಮತುತ್ ಅಪನಂ���ಂದ ಬುದುದ್�ೂೕಗುವ
�ಾಧಯ್�ಗ��. �ೌಲನು ಅವರು “ಭಯಪಡ�ೕ�ಂದು” �ೕ��ಾದ್� �ಾಕಂದ� ಒಂದು�ೕ�
ಅವರು ಅ��ೕಯ�ಾದ ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ �ಾಗರ್ವನುನ್ ಅನುಸ��ದ� �ೕವರು
ಅ��ೕಯ�ಾದ ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್�ೂಂ�� ನ�ದು�ೂಂಡ �ೕ�ಯ�ಲ್�ೕ ಅವ�ೂಂ�ಗೂ
ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವನು (ವ 21,22). ಮತುತ್ ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರು ನಂ���ಂದ �ರ್ಸತ್ನ ಕ��
�ರು��ೂಂಡ� ಅವರನುನ್ ಪ�ನಃ ಎ�ಣ್ೕಮರ�ಕ್ �ೕ���ೂಳಳ್�ಾಗುವದು (ವ 24. ಅ��
1:6 ರ�ಲ್ರುವ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��). 25
11:25
ಅನಯ್�ೂಳ�ಂದ
�ರ್ೖಸತ್�ಾದವರು
ಗ�ರ್ಷಟ್ರು
ಅಥ�ಾ
�ೕಸ�ೂೕಗುವವ�ಾಗುವದು �ೌಲನು ಇಷಟ್�ರ�ಲಲ್. �ೕವರು ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರನುನ್

ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ತ�ಳ್��ಟ್�ಾದ್� ಮತುತ್ ಆತನು ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್�� �ಾ�ದ
�ಾ�ಾದ್ನಗ�ಲಲ್ವ� �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ ಸ�� �ೕರುತತ್� ಎಂಬ�ಾ� ಒಂದು�ೕ�
ಅವರು ಅಂದು�ೂಂಡ� ಗ�ರ್ಷಠ್�ಾಗುವರು ಮತುತ್ �ೕಶ�ೂೕಗುವರು ಎಂಬದು �ೌಲ��
��ಾನ್� �ೂ�ತ್ತುತ್. ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ ಬ�ಗ್ �ಲವ� ಸಪ್ಷಟ್�ಾದ �ೕ��ಗಳನುನ್ �ೂಡುವ
ಮೂಲಕ �ೌಲನು ಇದನುನ್ ತ�ಪ್ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್��ಾದ್�. ಅವನು ಈ �ೂೕಧ�ಯನುನ್
“ರಹಸಯ್” ಎಂಬ�ಾ� ಕ���ಾದ್� – ಅಂದ� �ೕವರು ಪರ್ಕಟಪ�ಸದ �ೂರತು �ಾನವ��
��ದು�ೂಳಳ್ಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. ಅನಯ್ರು “ಪ��ರ್�ಾ�” (ಪ�ಣರ್ ಸಂ�ಯ್ಯ�ಲ್) ಬರುವ
ತನಕ �ಾತರ್�ೕ ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರು “ಕುರುಡ�ಾ�ರುವರು.” ನಂತರ ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ ಹೃದಯ
ಮತುತ್ ಮನಸುಸ್ಗಳ �ೕ�ರುವ ಅಂಧ�ಯು ��ಯಲಪ್ಡುವದು ಎಂಬ�ಾ� �ೌಲನು
�ೕ��ಾದ್�. 26
11:26 “ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜನ��ಾಲ್”– ಅನಯ್ಜನ�ಲಲ್ರೂ ಪ�ಣರ್ ಸಂ�ಯ್ಯ�ಲ್ ಬಂದ
ನಂತರ ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜ�ಾಂಗವ� ಪ�ಣರ್�ಾ� ಅ�ತ್ತವ್�ಕ್ ಬರುವದು ಎಂಬದು �ೌಲನ
�ಾತುಗಳ ಅಥರ್�ಾ��. (ಆ ಸಮಯವ� ಇನೂನ್ ಬಂ�ಲಲ್.) ಈ �ೕ��ಯ ಪ��ಾ��
�ೌಲನು ��ಾಯ 59:20-21; 27:9 �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ ����ಾದ್�. “�ೕ�ೕನ್” ಎಂದ�
�ರೂಸ�ೕಮ್. “�ಾ�ೂೕಬ್” ಎಂದ� ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜನರು. “ಒಡಂಬ��” –ಎಂದ�
�ೕವರು ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜನ�ೂಂ�� �ಾ��ೂಳುಳ್�ನು ಎಂಬ�ಾ� �ೕ�ರುವ �ೂಸ
ಒಡಂಬ�� – �� 31:31-34. 28
11:28 “ಶತುರ್ಗಳು”– ಅಪನಂ��ಯುಳಳ್ �ಹೂದಯ್ರು ಸು�ಾ�ರ್ಯು �ಾರುವದನುನ್
ಮತುತ್ ಅನಯ್ರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಕ�� ಬರುವದನುನ್ ತ�ಯಲು ತ�ಮ್ಂ�ಾಗುವ ಎ�ಾಲ್
ಪರ್ಯತನ್ಗಳ ಮೂಲಕ �ೂೕ�ಾ�ದರು (1 �ಸ 2:14-16).
“�ರ್ಯರು”– ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜ�ಾಂಗದ ಅಪನಂ�� ಮತುತ್ ದುಷಟ್ ಸವ್�ಾವದ
�ೂರ�ಾ�ಯೂ �ೕವರು ಅವರನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಇದ�ಕ್ �ಾರಣ ಅವರ
ಮೂಲ�ತೃಗ�ಾ��ಾದ್� (ಅಬರ್�ಾಮ, ಇ�ಾಕ ಮತುತ್ �ಾ�ೂೕಬ). 29
11:29 ಮ�ಾ� 3:6�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೕವರು ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರನುನ್ ಈ
�ಾಲದ�ಲ್ ದೂರ�ಾ��ಾದ್�ಾದರೂ, ಅವರ �ಷಯದ�ಲ್ ಆತನು ತನನ್ ಮನಸಸ್ನುನ್
ಬದ�ಾ���ೂಂ�ಲಲ್. ಆತನು ಈಗಲೂ ಅವರನುನ್ ತನನ್ ಜ�ಾಂಗ�ಂದು ಎ�ಸು�ಾತ್�.
ಆತನು ಅವ�� �ೂ�ಟ್ರುವ �ಲವ� ವರಗಳನುನ್ 9:4-5ರ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹು�ಾ��. 30-31
11:30-31 ಅನಯ್�ೂಳ�ಂದ ಬಂದ ��ಾವ್�ಗಳು ಒ�ಮ್ ಈಗ �ಹೂದಯ್ರು
ಅಪನಂ��ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರುವಂ�
ಅಪನಂ��ಯುಳಳ್ವರು
ಮತುತ್
�ಾಶನ�ಾಗರ್ದ�ಲ್ರುವವ�ಾ�ದದ್ರು. ಆದ� �ೕವರು ಅನಯ್�� ಕರು� �ೂೕ�ದಂ��ೕ

ಅ��ೕಯ�ಾ�ರುವ ತನನ್ ಜನ�ಗೂ ಕರು� �ೂೕರುವನು. 32
11:32 ಗ�ಾ 3:23-24 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೕವರು ತನನ್ �ೕ�ಯುಳಳ್
�ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್ನ ಪರ್�ಾರ ಅನಯ್ರನುನ್ ಅವರ ಹೃದಯದ ದುಷಟ್ತನಗ�� ಒ�ಪ್�ದನು
(1:24-32). �ೕವರು �ಹೂದಯ್ರನುನ್ ಕ�ಣಪ�ಸುವ ಮೂಲಕ ���ದನು ಮತುತ್ ಅವರು
ತಮಮ್ ಅ��ೕಯ ಪ��ಥ್�ಯ�ಲ್ ಆತನ ಮಗನನುನ್ �ಲು��ೕ��ದರು (11:7-8).
ಎಲಲ್ರೂ �ಾಪ ಮತುತ್ ಅ��ೕಯ�ಯ�ಲ್ ಬಂ�ಗ�ಾ�ದದ್ರು. ಈ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್
�ಹೂದಯ್�ಾಗ� �ರ್ೕಕ�ಾಗ� ಎಲಲ್�ಗೂ ತನನ್ ಕರು��ಂ�ೕ �ಾಗರ್�ಂದು ಆತನು
ಪರ್ಕಟಪ��ದನು. �ೕವರು ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್�ೂಂ�� ರಹಸಯ್�ಾ� �ಾ�ದ �ಾಯರ್ಗ�ಲಲ್ವ�
ಎಲಲ್�� ಕರು� �ೂೕರುವ ಸಲು�ಾ� �ರ್ೕ��ಂದ, ಕೃ�ಯ ಉ�ದ್ೕಶವನುನ್
ಮನ�ಸ್ನ�ಲ್ಟುಟ್�ೂಂಡು �ಾಡ�ಾ�ತು ಎಂಬದನುನ್ �ಾವ� ಈ �ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್
�ೂೕಡಬಹುದು. ಆತನು �ಾನವರನುನ್ ಕ�ಣಪ��, ನಂತರ ��ಸುವದರ�ಲ್
ಸಂ�ೂೕಷಪಡುವ �ೕವರಲಲ್. ಕರು��ೕ ಆತನ ಸಂ�ೂೕಷ�ಾ�� (�ೕಕ 7:18-19;
ಪರ್�ಾ 3:31-33). ಆದ� �ಾವ� ಈ �ಾಕಯ್ವನುನ್ ತ�ಾಪ್� ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ಾರದು.
ಎ�ಾಲ್ ಜನರು ಅಂ�ಮ�ಾ� ರಕಷ್� �ೂಂದುವರು ಎಂಬ�ಾ� ಸತಯ್�ೕದವ� ಕ�ಸುವ�ಲಲ್.
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ��ಾಕ�� ತಮಮ್ �ಾಪಗಳ�ಲ್�ೕ �ಾಯುವವರು �ಾಶವ್ತ�ಾ�
�ಾಶ�ಾಗು�ಾತ್� (2:5-6; 6:23; �ೕ�ಾನ 3:36; ಪರ್ಕ 21:8). ಇ�ಲ್ “ಎಲಲ್�ಗೂ
ಕರು�” ಎಂದ� �ಹೂದಯ್�ಾಗ� ಅನಯ್�ಾಗ� ಎಲಲ್�ಗೂ �ೂ�ಯುತತ್� ಎಂಬ�ಾ��.
ಕರು� �ೂೕರುವದರ�ಲ್ �ೕವರು ಅವರ ನಡು� �ಾವ ವಯ್�ಾಯ್ಸವನೂನ್ �ಾಡುವ�ಲಲ್
ಮತುತ್
�ಹೂದಯ್ರು
�ಾಗೂ
ಅನಯ್ರ
ರಕಷ್�ಯು
�ೕವರ
�ೕಜ��
ಅನು�ಾರ�ಾದ�ಾದ್��. 33-36
11:33-36 �ೌಲನು ಸು�ಾ�ರ್ ಮತುತ್ �ೕವರು �ಹೂದಯ್ರು �ಾಗೂ ಅನಯ್�ೂಂ��
ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವ ��ಾನದ ಬ�ಗ್ �ೂಡು�ತ್ದದ್ �ವರ�ಯನುನ್ ಇ�ಲ್� ಮು���ಾದ್�.
�ಾನು ಎಲಲ್ವನೂನ್ �ವ��ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ ಆತನು ��ಾನ್� ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. ಈ
�ಳುವ��� �ೕ�ದ ರಹಸಯ್ಗಳು ಮತುತ್ ಅ�ಾಧ�ಗಳು �ೕವರ �ಾನದ�ಲ್� ಅವ�ಗಳನುನ್
ಗರ್���ೂಳಳ್ಲು �ಾನವ�ಂದ ಆಗುವ�ಲಲ್. ಆದದ್�ಂದ ಆತನು ಈಗ �ೕವರು �ೕವ�ೕ
ಎಂದು �ೕಳು�ತ್�ಾದ್� �ಾಗೂ ಆತನನುನ್ ಸುತ್�ಸು�ತ್�ಾದ್�. 33
11:33 �ಾವ� �ೕವರ �ಾಕಯ್ವನುನ್ ಕ�ತು�ೂಂಡಷುಟ್ ಮತುತ್ ಆತನು ತನನ್ ಕು�ತು
�ೂ�ಟ್ರುವ
ಪರ್ಕಟ�
ಅಥರ್�ಾ��ೂಂಡಷೂಟ್,
ಆತನು
ಎಲಲ್ದರ�ಲ್ಯೂ
ಉನನ್ತ�ಾ�ರುವ �ಾ� �ಾನದ�ಲ್ ನಮ�ಂತಲೂ ಉನನ್ತ�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ �ಾವ�
�ೂೕಡಬಹು�ಾ��. �ೂೕಕದ�ಲ್ �ಾನು �ಾಡು�ತ್ರುವ �ಾಯರ್ಗಳ�ನ್�ಾಲ್ ಆತನು

ಬಲಲ್ವ�ಾ��ಾದ್�. ಆತನು ಪರ್ಕಟಪ��ರುವದರ�ಲ್ �ೕವಲ ಸವ್ಲಪ್ವನುನ್ �ಾತರ್�ೕ �ಾವ�
ಬಲಲ್ವ�ಾ��ದ್ೕ�. ಆತನ �ಾಗರ್ವನುನ್ �ೕ�ಸುವ ಮತುತ್ ನ�ಮ್ಂ�� �ಾಗೂ
ಇತರ�ೂಂ�� ಆತನು ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವ ಬ�ಗ್ (ಅ�ೕಕರ �ಾ�) ಆ�ೂೕಪ �ಾಡುವ
ಬದಲು, ಆತನ�ಲ್ ಭರವ��ಟುಟ್ ಆತನ ಸು�ತ್ಸುವದನುನ್ �ಾಗೂ ನಮಮ್ ಮನಸುಸ್ಗಳನುನ್
ಆತನ �ತಯ್�ಾದ �ಾನ�ಕ್ ಒ�ಪ್ಸುವದನುನ್ ಕ�ತು�ೂಳಳ್�ೕ�ಾ��. �ೕಬ 40:3-5;
42:1-6 �ಾಕಯ್ಗ�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 34
11:34 ��ಾಯ 40:13. ಈ �ಾಕಯ್ದ ಪ��ಥ್�ಯನುನ್ ಗಮ��� (��ಾಯ
40:12-26). ಇದು �ೕವರ �ರ್ೕಷಠ್�ಯ ಸುಂದರ�ಾದ �ತರ್ವನುನ್ �ೂಡುತತ್�. ಸೃ�ಟ್ಯ
�ಾಯರ್ದ�ಲ್ ಮತುತ್ �ೂೕಕದ ಆಡ�ತದ�ಲ್ �ೕವ�� �ಾವ ಮನುಷಯ್ನ ಸಲ�ಯು
�ೕ�ಾ�ರ�ಲಲ್. 35
11:35 �ೕಬ 41:11. �ೕವರು �ಾನವ�� �ಾಲ�ಾರನಲಲ್. ಆತನು �ಾ�ಗೂ ರಕಷ್�
ಅಥ�ಾ �ೕ� �ಾವ�ದನೂನ್ �ೂಡ�ೕ�ಾ�ಲಲ್. ಆತನು �ಾನವ�ೂಂ�� ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವ
�ೕ��ಲಲ್ವ� ಕೃ� �ಾಗೂ ಕರು�ಯ ಆ�ಾರ�ಾ�ರುತತ್�. �ಾಕಂದ� ಎಲಲ್ರೂ
ಆತ�� ಅ��ೕಯ�ಾ��ಾದ್�. ಆತನು �ಾಯ್ಯ�ಾ��ೕ �ಾನವನ �ೕ�ತ�ಕ್ �ೕ�ಾದ
ಎ�ಾಲ್ ಅವಶಯ್ಕ�ಗಳನುನ್ ಕ�ದು�ೂಂಡು ಅವರನುನ್ ನರಕ�ಕ್ ಕಳು�ಸಬಹು�ಾ��. 36
11:36 “ಆತ�ಂದ”– �ೕವರು ಸೃ�ಟ್ಕತರ್�ಾ��ಾದ್�.”
“ಆತ�ಂದ ನ�ಯು�ಾತ್”– �ೕವರು �ೂೕಕವನುನ್ �ಾಯು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಆ�ವ್�
�ಾಡು�ಾತ್�.
“ಆತ��ಾ�”– �ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳು �ೕವರ ಉ�ದ್ೕಶವನುನ್
�ರ�ೕ�ಸುತತ್�. ಅವ� ಆತ��ಾ� ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್��ೕ �ೂರತು ಅವ�ಗ��ಾ�ಯಲಲ್.
ಎಲಲ್ವ�ಗ�� ಅಹರ್�ಾ�ರುವ ಆತ�� �ಾತರ್�ೕ ಮ�� ಸ�ಲ್ಸುವದನುನ್ �ಾ�ಲಲ್ರೂ
�ೌಲ�ಂದ ಕ�ತು�ೂ�ೂಳ್ೕಣ.
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12:1 �ೌಲನು ಈ ಪ�ರ್�ಯ �ೖ�ಾದ್ಂ�ಕ �ಾಗವನುನ್ ಮು���ಾದ್�. ಎಲಲ್ರೂ
�ಾ�ಗ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ �ೕವರ �ೂೕಪ�ಕ್ �ಾತರ್�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್
�ೂೕ���ೂ�ಟ್�ಾದ್� �ಾಗೂ �ೕವರ ಕರು�ಯ ಬ�ಗ್ ಮಹತವ್�ಾ�ರುವ ಸಂಗ�ಯನುನ್
ಪರ್ಕಟಪ���ಾದ್�. ಇ�ಲ್ಂದ ಈ ಪ�ರ್�ಯ ಮು�ಾತ್ಯದ ತನಕ �ೕವರು ��ಾವ್�ಗ��
ಕರು�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರುವದ�ಂದ ಅವರು �ಾರ್�ೕ�ಕ�ಾ� �ಾವ �ೕ� ಅನು�ನ
�ೕ�ಸ�ೕ�ಂದು ಬ���ಾದ್�. 1-11 ಅ�ಾಯ್ಯಗಳ�ಲ್ ಪರ್ಕಟಪ�ಸ�ಾ�ರುವ

ಅದುಬ್ತ�ಾದ ಸತಯ್ಗಳ�ನ್�ಾಲ್ ಓದುವವರು ಬದ�ಾಗ� ಅವ�ಗ�� ಅ��ೕಯ�ಾ�
ನ�ದು�ೂಂಡ� ಏನು ಪರ್�ೕಜನ? �ದಲ�ಯ�ಾ� �ಾ�ಲಲ್ರೂ �ಾಡ�ೕ�ಾ�ರುವ
�ಾಯರ್ ನಮಮ್ನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೕವ�� ಒ�ಪ್��ೂಡ�ೕಕು. ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ
�ಾಲದ�ಲ್ �ಾಜಕರು ವ�ಸಲಪ್ಟಟ್ �ಾರ್�ಗಳನುನ್ ಯಜಞ್�ಾ� ಅ�ರ್ಸು�ತ್ದದ್ರು. ಈಗ
��ಾವ್�ಗಳು - �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ �ಾಜಕರು (ಪರ್ಕ 1:6; 1 �ೕತರ್ 2:5,9; ಇ�ರ್
13:15-16) – �ೕವರು ತನನ್ ಮ���ಾ� ಉಪ�ೕ���ೂಳುಳ್ವ ಸಲು�ಾ� ತಮಮ್
�ೕಹಗಳನುನ್ ಸ�ೕವ ಯಜಞ್�ಾ� ಅ�ರ್ಸ�ೕಕು (6:13,19; 1 �ೂ�ಂಥ 6:13,19,20).
�ೕವ�� �ೕವಲ �ಾತುಗಳು �ಾತರ್ವಲಲ್ ಬದಲ� ಈ �ೕ�ಯ ಆ�ಾಧ� �ೕ�ಾ��. ಈ
�ೕ�ಯ ಆ�ಾಧ� �ೕವ�� “�ೕಸ�ಾದದುದ್” ಮತುತ್ “��ಚ್��ಾದ�ಾದ್��.” 2
12:2 “ಇಹ�ೂೕಕ”– �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯು �ಾನವರ �ೂೕಕದ ಬ�ಗ್ ಬಹಳಷುಟ್
�ಷಯಗಳನುನ್ �ೕಳುತತ್�. �ೂೕಕವ� �ೕವರನುನ್ ��ದು�ೂಂ�ಲಲ್ (�ೕ�ಾನ 1:10)
ಆ�ಮ್ೕಕ ಅಂಧ�ಾರವನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುತತ್� (�ೕ�ಾನ 3:19) �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಮತುತ್
ಆತನ �ಂ�ಾಲಕರನುನ್ �ವ್ೕ�ಸುತತ್� (�ೕ�ಾನ 7:7; 15:19) ಅದರ “ಅ��ಾ�”
ಮತುತ್ “�ೕವರು” �ೖ�ಾನ�ಾ��ಾದ್� (�ೕ�ಾನ 12:31; 2 �ೂ�ಂಥ 4:4) ಅದು
�ೕವರ ಆತಮ್ವನುನ್ �ೂಂ��ೂಳಳ್�ಾರದು (�ೕ�ಾನ 14:17) ಅದರ �ಾನವ�
ಮೂಖರ್ತನ�ಾ�� (1 �ೂ�ಂಥ 1:20; 3:19) ಅದು �ೕವಲ �ಾ�ಾಕ್�ಕ�ಾ�� (1
�ೂ�ಂಥ 7:31; 2 �ೂ�ಂಥ 4:18) ಅದು �ೕವ�ಲಲ್� ಮತುತ್ ��ೕ��ಲಲ್�ಾದ್��
(ಎ� 2:12) ಅದರ �ನ್ೕಹವ� �ೕವ�ೂಂ�� �ೖರತವ್�ಾ�� (�ಾ�ೂೕಬ 4:4) ಅದು
ಭರ್ಷಟ್�ಾ�� (1 �ೕತರ್ 1:4) ಅದು ಗವರ್ ಮತುತ್ ಕ�ಣ್�ಾ��ಂದ ತುಂ�� (1 �ೕ�ಾನ
2:15-17) ಅದು ದುಷಟ್ತನದ�ಲ್� (1 �ೕ�ಾನ 5:19) ಇಹ�ೂೕಕ ನಡವ��ಯನುನ್
“ಅನುಸ�ಸ�ೕ��” ಎಂದು �ೌಲನು �ೕ�ರುವದರ�ಲ್ �ಾವ ಆಶಚ್ಯರ್ವ� ಇಲಲ್.
�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾದ �ಾಯರ್ಗಳು ತನನ್ ಜನರನುನ್ ರೂ�ಸುತತ್� ಮತುತ್
ಅವರು ದುಷಟ್ �ೕ�ಯ�ಲ್ ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವಂ� �ಾಡುತತ್�. ��ಾವ್�ಗಳು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
�ಾರೂಪಯ್�ಕ್ “�ಾಪರ್ಡ�ೕಕು.” �ಾಪರ್ಡು��ಯು �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಆಂತಯರ್ದ
�ಾಯರ್�ಾ��. ��ಾವ್�ಗಳು �ೂೕಕದ �ಾಗರ್ಗಳನುನ್ ತಯ್�ಸಲು �ಾಹಯ್�ಾ� ��ಚ್ನ
�ಾಯರ್ವನುನ್
�ಾಡ�ೕಕು-ಅವರ
ಆಂತ�ಕ
�ೕ�ತವ�
ಸಹ
ಸಂಪ�ಣರ್
ವಯ್ತಯ್ಸಥ್�ಾ�ರ�ೕಕು. ಅದು ಅವರು ತಮಮ್ ಮನಸುಸ್ಗಳನುನ್ “ನ�ೕಕ���ೂಳುಳ್�ಾಗ”
�ಾಧಯ್�ಾಗುತತ್� (ಎ� 4:22-23). ಆ�ೂೕಚ�ಗಳು ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ��.
��ಾವ್�ಗಳು �ಾವ �ೕ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಎಂಬದನುನ್ ಇವ� �ಾಯ್ಪಕ�ಾ�
ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸುತತ್�. �ಾಪರ್ಟಟ್ �ೕ�ತವನುನ್ �ೕ�ಸಲುಲ್ ಇರುವ ಏ�ೖಕ �ಾಗರ್ ಎಂದ�

ನಮಮ್
ಆ�ೂೕಚ�ಗಳನುನ್
�ಯಂತರ್ಣದ�ಲ್ಟುಟ್�ೂಳಳ್�ೕಕು
ಮತುತ್
ನಮಮ್
ಮನಸುಸ್ಗಳನುನ್ �ೕವರ ಸತಯ್�ಂದ ತುಂ���ೂಳಳ್�ೕಕು (8:5-6; 2 �ೂ�ಂಥ 10:5;
�ೂ�ೂ 3:16; �ೕತರ್� 1:1-3; ���ಪ್ 2:5; 4:8; ಇ�ರ್ 8:10). �ಾವ� ಪ�ಣರ್
ಮನ�ಸ್�ಂದ �ೕವರನುನ್ �ರ್ೕ�ಸ�ೕಕು (ಮ�ಾತ್ಯ 22:37). ನಮಮ್�ಲ್ ಇಂಥ
“ನ�ೕಕರಣ” ಆಗ�ೕಕು. ತಮಮ್ನುನ್ �ೕವ�� ಒ�ಪ್��ೂಡದವರು, ಮತುತ್ ಆಂತ�ಕ
�ಾಪರ್ಡು��ಯ�ಲ್ �ೕವ�ಾತಮ್ನ �ಾಯರ್�ೂಂ�� ಸಹಕ�ಸದವರು, ತಮಮ್
�ಷಯದ�ಲ್ �ೕವರ �ತತ್�ೕ�ಂದು ��ದು�ೂಳಳ್ಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ�
ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾದ ಆ �ತತ್ವನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು ಮತುತ್ �ಂ�ಾ�ಸಲು ಬಯ�ದ�, ಆತನು
ಇ�ಲ್ �ೕ�ರುವ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡ�ೕಕು. 3
12:3 2 �ೂ�ಂಥ 10:12; ಗ�ಾ 6:3. �ೌಲನು ಇ�ಲ್ ��ಾವ್�ಗಳು �ೕ�ಸ�ೕ�ಾದ
�ಾಪರ್ಟಟ್ �ೕ�ತದ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�. ಆತನು ಅವರ ಮನಸುಸ್ಗ�ೂಂ��
ಅದರಲೂಲ್
��ೕಷ�ಾ�
ಅವರ
ಕು��ಾ�ರುವ
ಆ�ೂೕಚ�ಗಳ
ಬ�ಗ್
�ಾರ್ರಂ�ಸು�ತ್ರುವದನುನ್ ಗಮ���. �ಾ��ೕ �ೕವ�ೕ �ಲವ�� ��ಚ್ನ ನಂ��ಯನೂನ್
�ೂಡು�ಾತ್� ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ��� (1 �ೂ�ಂಥ 12:9). 4-8
12:4-8 ��ಾವ್�ಗಳು ಒಂ�ೕ ಆ�ಮ್ೕಕ “�ೕಹ�ಾಗುವ” ಸಲು�ಾ� �ೕವ�ಾತಮ್�ೂಂ��
ಐಕಯ್�ಾ��ಾದ್�. �ೕ�ಾನ 17:21-23; 1 �ೂ�ಂಥ 12:12-13; ಎ� 4:15-16; 5:23
�ೂೕ��. ಈ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕಹದ�ಲ್ ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್� ಉ�ದವ�ಲಲ್�ೂಂ��
�ೕ��ಾದ್� (ವ 5) ಮತುತ್ �ೕವರು ಪರ್��ಬಬ್ ವಯ್�ತ್ ಒಂದು ಅಥ�ಾ �ಚುಚ್ ತ�ಾಂತು
(“ವರಗಳು”) ಅಥ�ಾ �ಾಮಥಯ್ರ್ಗಳನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್� ಆದದ್�ಂದ ಅವ�ಾಗ� ಅಥ�ಾ
ಅವ�ಾಗ� �ೕಹದ�ಲ್ರುವ ಇತರ�� ಉಪಯುಕತ್�ಾ�ರ�ೕಕು. ಪರ್��ಬಬ್ ವಯ್�ತ್ ತನನ್
�ಾಮಥಯ್ರ್ ಏನು ಎಂದು ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ ಅದನುನ್ �ೕವರ ಮ�� �ಾಗೂ
ಇತರರ �ತ�ಾಕ್� ಉಪ�ೕ�ಸ�ೕಕು. 1 �ೂ�ಂಥ 12:7-11,27-31; ಎ� 4:11-13
�ೂೕ��. 6
12:6 “ಪರ್�ಾದ�”– ಸಂ�ಾಯ್ 11:25; 1 �ೂ�ಂಥ 12:10,28 �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 9-21
12:9-21 ಇ�ಲ್ ��ಾವ್�ಗಳು �ೕ�ಸ�ೕ�ಾದ �ಾಪರ್ಟಟ್ �ೕ�ತದ ಸುಂದರ
�ತರ್ಣವನುನ್ �ೂಡ�ಾ��. ಇದರ ಅಥರ್ �ೂ�ಯ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗ�� (ವ
9,10,13,15,16), �ರ್ಸತ್�� (ವ 11,12) ಮತುತ್ �ೖ�ಗ�� (ವ 14,19-21) �ರ್ೕ�ಯನುನ್
�ೂೕ�ಸುವ�ಾ��. 9
12:9 “ಕಪಟತನ”– ಏ�ಾದರೂ ಪರ್�ೕಜನ ಪ�ಯುವ ಸಲು�ಾ� ಎಲಲ್ರೂ
ಇತರರನುನ್
�ರ್ೕ�ಸುವಂ�
�ೂೕಪರ್���ೂಳುಳ್�ಾತ್�.
ಆದ�
��ಾವ್�ಗಳು

�ಾಟಕ�ಾಡ�ಾರದು.
“�ೕ��ೂಂಡು”– ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� �ೕವರನುನ್ �ರ್ೕ�ಸ�ೕ�ಾದ �ೕ�ಯ�ಲ್
�ರ್ೕ�ಸುವ�ಾದ�,
�ೕವ��
�ರುದಧ್�ಾ�ರುವದ�ನ್�ಾಲ್
�ವ್ೕ�ಸುವದನುನ್
ಕ�ತು�ೂಳುಳ್�ತ್ೕ� – �ೕತರ್� 97:10. �ಾವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ರ್ೕ��ದ �ಾ� ಜನರನುನ್
�ರ್ೕ�ಸ�ೕಕು, ಆದ� ಅವರ�ಲ್ರುವ (ಮತುತ್ ನಮಮ್�ಲ್ರುವ) ದುಷಟ್ತನವನುನ್
�ವ್ೕ�ಸ�ೕಕು. 10
- 12:10 �ೕ�ಾನ 13:34; 15:12,17. 11
12:11 1 �ೂ�ಂಥ 15:58; �ೕತ 2:14. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� �ೕವರನುನ್ �ರ್ೕ�ಸ�ೕ�ಾದ
�ೕ�ಯ�ಲ್ �ರ್ೕ�ಸುವ�ಾದ� ಆತನ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ಚುಚ್ ಆಸಕತ್�ಾ�ರಲು ಬಯಸು�ತ್ೕ�.
�ಜ�ಾ� �ೕಳುವ�ಾದ�, ಆತನ �ೕ� ನಮ�ರುವ �ರ್ೕ�, �ಾವ� �ೕಳುವ
�ಾತುಗಳ�ಲ್ಯಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ಾಡುವ �ಾಯರ್ಗಳ�ಲ್ ಪರ್ಕಟ�ಾಗುತತ್�. �ೕ�ಾನ
2:17�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 12
- 12:12 5:2-5; ಲೂಕ 18:1; ಎ� 6:18; 1 �ಸ 5:17 �ೂೕ��. 13
12:13
�ರ್ೕ�ಯು �ಾರ್�ೕ�ಕ�ಾ�ರ�ೕಕು ಮತುತ್ �ಲ���ಮ್ ಅದು
��ಯುಳಳ್�ಾದ್�ರುತತ್� – 1 �ೕ�ಾನ 3:16-18; ಮ�ಾತ್ಯ 25:34-40.
“�ೂರ� ಬಂ�ಾಗ”– ಒಬಬ್ನು ತನನ್�ಲ್ರುವದನುನ್ ಇತರ�ೂಂ�� ಹಂ��ೂಳಳ್�ೕ�ೕ
�ೂರತು ಇತರರು �ೂಡುವದ�ಕ್ ತ��ಡಡ್�ಾರದು. 2 �ೂ�ಂಥ 9:15ರ�ಲ್
�ೂಡುವದರ ಬ�ಗ್ �ೂಡ�ಾ�ರುವ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.
“ಅ�� ಸ�ಾಕ್ರ”– �ಲವರು �ಾತರ್�ೕ ಸೂಕತ್ ಆಸ�ತ್ �ೂೕ�ಸು�ಾತ್�! 14
- 12:14 ಮ�ಾತ್ಯ 5:46-48; 1 �ೕತರ್ 2:21-23. 15
12:15 1 �ೂ�ಂಥ 12:25-27; ಗ�ಾ 6:2. ��ಾವ್�ಗಳು ತಣಣ್�, �ಚಚ್� ಮತುತ್
�ಾವ್ಥರ್ಪರ�ಾ� ಇರ�ಾರದು ಬದ�ಾ� ಇತರರ ದುಃಖಗಳ�ಲ್ ಮತುತ್ ಸಂ�ೂೕಷಗಳ�ಲ್
�ಾ��ಾಗ�ೕಕು. 16
12:16 ಅ�� 4:32; ಎ� 4:2-3. ಗವರ್, �ೂಡಡ್�ತ್� ಮತುತ್ ಇತರ��ಂತ ತಮಮ್ನುನ್
�ಾತರ್�ೕ ಬು�ದ್ವಂತ����ೂಳುಳ್ವದು ��ಾವ್�ಗಳ ಸ�ಾ�ಾನ �ಾಗೂ ಐಕಯ್�ಯನುನ್
�ಾಳು�ಾಡುತತ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ಳಗಣ �ಾಥ್ನದ�ಲ್ರುವವರು ಮತುತ್
ಉನನ್ತ�ಾಥ್ನದ�ಲ್ರುವವರು ಸ�ಾನ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಅದಕಕ್ನು�ಾರ�ಾ��ೕ
ಎಲಲ್ರೂ ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು – ಅ�� 6:1; 1 �ೂ�ಂಥ 12:13; ಗ�ಾ 3:18. �ಾ�ಯ
ಆ�ಾರದ �ೕ�� ಗವರ್ ಮತುತ್ �ೂಂ�ಾ���ಲಲ್� ನಡ�ೂಳುಳ್ವದು ಅಥ�ಾ
ಸ�ಾಜದ�ಲ್ ಉನನ್ತ �ಾಥ್ನದ ��ತತ್ �ಚಚ್ಳಪಡುವದು ಅಥ�ಾ ಸ�ಯ�ಲ್ ಕತರ್��

ಅಸಹಯ್�ಾ� ನ�ದು�ೂಳಳ್�ಾರದು. 17-18
12:17-18 ವಚನ 21; ಮ�ಾತ್ಯ 5:38-41. ��ಾವ್�ಗಳು ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ �ರ್ಸತ್ನನುನ್
ಪರ್���ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಒ�ಳ್ಯ ಸವ್�ಾವವ� ಆತ�� �ೌರವವನುನ್ ತರುತತ್�, �ಟಟ್
ಸವ್�ಾವವ� ಆತ�� ಅ�ೌರರವನುನ್ ತರುತತ್�. 2:24; 1 �ೕತರ್ 2:9; ಇ�ರ್ 12:14�ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. 19
12:19 ಧ�ೕರ್ 32:35.
�ೕಡು �ೕ���ೂಳುಳ್ವ ಬಯ�ಯು ವಯ್�ತ್ಗತ�ಾ�,
ಕುಟುಂಬ�ಾ� ಮತುತ್ ಜ�ಾಂಗ�ಾ� �ೂಡಡ್ ಸಮ�ಯ್ಯನುನ್ಂಟು �ಾಡುತತ್�. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ಜನರ ಹೃದಯಗಳ�ಲ್ ಮು�ಯ್ �ೕ���ೂಳಳ್�ೕ�ಂಬ ಬಯ��ೕ ಇರ�ಾರದು.
ಮ�ಾತ್ಯ 5:38-44; 2 �ಸ 1:6-9; �ೕತರ್� 94:1; ಸಂ�ಾಯ್ 31:1-3; ನಹೂ 1:2,7
�ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 20
12:20 �ಾ�ೂೕ 25:21-22; ಲೂಕ 6:27-28; 1 �ೕತರ್ 2:21-23. ನಮ� �ೂೕವ�
�ಾಡುವವ�� �ೂೕವ� �ಾಡುವದು ದುಷಟ್ತನ�ಂದ ದುಷಟ್ತನವನುನ್ ಜ�ಸಲು
ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವದ�ಕ್ ಸ�ಾನ�ಾ��. ಇತರರ ದುಷಟ್ �ಾಯರ್ಗಳು �ೕವರ ��ಗ��
ಅ��ೕಯ�ಾಗುವಂ� ಮತುತ್ ದುಷಟ್�ಾಯರ್ಗಳ�ಲ್ �ಾ��ಾಗುವಂ� �ಾಡುತತ್�.

131-7
13:1-7 �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ೕವರ �ಾಜಯ್�ೂಳ� �ೕ�ಸ�ಾ��. ಅವರು
ತಮಮ್ �ಾರ್ಥ�ಕ �ಾರ್�ಾ�ಕ�ಯನುನ್ �ಾ�ಾ��ಾಜ�ಾ�ರುವ �ೕಸು �ರ್ಸತ್��
�ೂೕರುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಆದ� ಅವ�ನೂನ್ �ೂೕಕ�ೂಳ��ಾದ್� ಮತುತ್ �ಾನವರ
ಅ��ಾರದ�ಲ್�ಾದ್�.
ಈ
�ಾಕಯ್ಗಳು
ಅವರು
ಅ��ಾ�ಗ�ೂಂ��
�ೕ�
ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ಂಬದನುನ್ �ೂೕ�ಸುತತ್�. 1
13:1 ಎ�ಾಲ್ �ಾಯಕರು ಮತುತ್ ಸ�ಾರ್� ಅ��ಾ�ಗಳು �ೕವ�� ��ೕಯ�ಾಗುವ
ಒ�ಳ್ಯ ವಯ್�ತ್ಗಳು ಎಂಬದು ಇದರ ಅಥರ್ವಲಲ್. (�ೌಲನು ಈ �ಾತುಗಳನುನ್
ಬ�ಯು�ಾಗ �ೂೕ�ಾಪ�ರದವರು ಅಥ�ಾ �ೂೕಕದ �ಾವ��ೕ �ಾಷ� ಎಂದೂ
�ೂೕ�ರದ ಕೂರ್ರ ಅರಸ�ಾದ ��ೂೕ ಆ�ವ್� �ಾಡು�ತ್ದದ್ನು.) ಆದ� ಅವರ ತಪ�ಪ್ಗಳು,
�ಾಪಗಳು, �ಫಲ�ಗಳು ಮತುತ್ ಭರ್�ಾಟ್�ಾರದ �ೂರ�ಾ�ಯೂ �ೕವ�ೕ ಅ��ಾರಗಳನುನ್
�ೕ�ಸು�ಾತ�ಾ��ಾದ್� (�ೕತರ್� 75:2-7; �ಾ� 4:34-35). ಜನರ �ಾಪಗಳನುನ್
��ಸುವದ�ಾಕ್� �ೕವರು �ಲ���ಮ್ ದುಷಟ್ �ಾಯಕರು ಅ��ಾರ�ಕ್ ಬರಲು
ಅನುಮ�ಸು�ಾತ್�. ಆದ� �ಟಟ್ ಸ�ಾರ್ರವ� �ಾವ��ೕ ಸ�ಾರ್ರ ಇಲಲ್�ರುವದ�ಕ್ಂತಲೂ
ಉತತ್ಮ�ಾ��. ಅ�ಾಜಕ� - ಸ�ಾರ್ರ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಪತನ�ಾಗುವದು – ಇದು

�ಾವ��ೕ �ೕಶ�ಕ್ ಸಂಭ��ದರೂ �ೂೕರ�ಾದ ಪ��ಥ್��ಾ��, ಆಗ ದುಷಟ್ತನಗಳನುನ್
ತ�ಯಲು �ಾವ��ೕ ಸ�ಾರ್ರ ಅ��ಾರದ�ಲ್ರುವ�ಲಲ್. ತಮಮ್ ಅ��ಾ�ಗ��
��ೕಯ�ಾಗುವದು �ರ್ೖಸತ್ರ ಕತರ್ವಯ್�ಾ�� �ಾಕಂದ� �ೕವ�ೕ ಅವರನುನ್ �ೕ���ಾದ್�
(ವ 2,5,7). ಈ �ಯಮ�ಕ್ ಒಂದು �ಾಯರ್ ಒಳಪಡುವ�ಲಲ್ – ಒಂದು�ೕ�
�ಾವ��ಾದರು �ೕಶದ �ಯಮ ಅಥ�ಾ ಅ��ಾ�ಗಳ ಆ�ೕಶ �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗ��
�ರುದಧ್�ಾ�ದದ್�, ��ಾವ್�ಗಳು ಮನುಷಯ್�� ��ೕಯ�ಾಗ� �ೕವ�� ��ೕಯ�ಾ�
ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು. ಅ�� 4:18-20; 5:28-29 �ೂೕ��. 4
13:4 “�ೕವರ �ೕವಕನು”– ಇದರ ಅಥರ್ �ಾಯಕರು ಮನಃಪ�ವರ್ಕ�ಾ� ಅಥ�ಾ
ಇಷಟ್ಪ�ವರ್ಕ�ಾ� �ೕವರ �ೕ� �ಾಡು�ತ್�ಾದ್� ಎಂಬ�ಾ�ಯಲಲ್ (ಆದರೂ �ಲವರು
�ಾಡುವವ�ಾ��ಾದ್�). ಅವರು ಭೂ�ೂೕಕದ �ೕ� ಆ�ವ್� �ಾಡು�ತ್ರುವ �ೕವರ
�ೖಗಳ�ಲ್ರುವ �ಾಧನಗ�ಾ��ಾದ್ರ�ಟ್ೕ. 6-7
13:6-7 ಮ�ಾತ್ಯ 22:21; 1 �ೕತರ್ 2:17. ಒಂದು�ೕ� ��ಾವ್�ಯು ಕಂ�ಾಯ
�ೂಡುವ �ಷಯದ�ಲ್ �ಾರ್�ಾ�ಕನಲಲ್�ದದ್�, ಇ�ಾಯ್�, ಅವನು �ೕವ�� �ರುದಧ್�ಾ�
�ಾಪ �ಾಡುವವ�ಾ��ಾದ್�. 8
13:8 �ಾಲ ��ದು�ೂಳುಳ್ವದನುನ್ ತ�ಪ್ಸಬಹುದು. ಅ�ೂಂದು ಬ��ಾ�ದುದ್
�ಂ��ಲಲ್ದವರನುನ್ ತ�ೂನ್ಳ� ��ಕ್��ೂಳುಳ್ತತ್�. ಅದ�ಂದ ಬಂಧನ ಮತುತ್ ದುರವ�ಥ್
ಉಂ�ಾಗುತತ್�. ಮದು� ಇ�ಾಯ್�ಯಂಥ ��ೕಷ �ಾಯರ್ಗ�� ಅಥ�ಾ ಅ�ಾವಶಯ್ಕ�ಾದ
ವಸುತ್ಗಳ ಖ�ೕ��ಾ� �ಾಲ ��ದು�ೂಳುಳ್ವದು, ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ��ಾವ್�ಗಳ
�ಷಯದ�ಲ್ ತ�ಾಪ್��. ��ಾವ್�ಗಳು ತಮ�ರುವದರ�ಲ್ ಸಂತುಷಟ್�ಾ�ರ�ೕ�ಾದ�ದ್
ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ಯಮ�ಾ�� (���ಪ್ 4:12; 1 �� 6:6-8; ಇ�ರ್ 13:5)
ಮತುತ್ �ೕವರು ಒದ�ಸುವ ನಂ���ೕ ಅವ�� ಬಹಳ ಮುಖಯ್�ಾ�ದುದ್ ಎಲಲ್ವನೂನ್
ಒದ�ಸುತತ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 6:33; ���ಪ್ 4:19). ತ�ಮ್ಂದ �ಂ�ರು�ಸಲು ಆಗುವ
ಸಮಯದ�ಲ್ಯೂ �ಾಲವನುನ್ �ಂ�ರು�ಸದವರು ಕಳಳ್�� ಸ�ಾನ�ಾ��ಾದ್� –
�ಾಕಂದ� ಕಳಳ್ರು ತಮ� �ೕರದವ�ಗಳನುನ್ ಕದುದ್�ೂಂಡು ಉಪ�ೕ���ೂಳುಳ್�ಾತ್�.
ಆದ� ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗ�� ಒಂದು �ಾಲ��, ಅದನುನ್ �ೕ�ಸಲು ಅವರು �ಾ�ಾಗಲೂ
ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು – ಏ�ಂದ� ಒಬಬ್ರ�ೂನ್ಬಬ್ರು �ರ್ೕ�ಸ�ೕಕು (12:9-10;
�ೕ�ಾನ 13:34). 9
- 13:9 ��ೕ 20; �ಾಜಕ 19:18. 11-14
13:11-14 ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� �ಾತ�ಾಡುವ�ಾದ�, �ೂೕಕವ� ಕತತ್�ಯ ಸಥ್ಳ�ಾ��
(�ೕ�ಾನ 3:19-20), ಆದ� ��ಾವ್�ಗಳು �ಳ�ನ ಮಕಕ್�ಾ��ಾದ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 5:14;

�ೕ�ಾನ 12:36; ಎ� 5:8). ಅವರು �ಾವ �ೕ� ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು �ೕವರು
ಬಯಸು�ಾತ್� ಎಂಬದನುನ್ ಇ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹುದು. 11-12
13:11-12 �ೌಲ��ಾಗ� ಅಥ�ಾ ಇತ� ಅ��ಸತ್ಲ��ಾಗ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಎರಡ�ೕ
ಬ�ೂೕಣ �ಾ�ಾಗ ಎಂಬದು �ೂ�ತ್ರ�ಲಲ್. ಅವನು ಆಸ�ತ್�ಂದ ಅದನುನ್
ಎದುರು�ೂೕಡು�ತ್ದದ್ನು ಮತುತ್ ತನ�ರುವಂಥ ��ೕ�ಯ ಮ�ೂೕ�ಾವ��ೕ
ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್�ಯ�ಲ್ಯೂ ಇರ�ೕ�ಂದು ಅವನು ಬಯಸು�ತ್ದದ್ನು. ಎ�ಾಲ್
ತ��ಾ�ನ ��ಾವ್�ಗ�� �ೂಂ���ಾಗುವಂಥ �ಾ�ಯನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸುವಂ�
ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ಅವನನುನ್ �ರ್ೕ�ೕ��ದನು. ಮ�ಾತ್ಯ 24:36,42,44 �ೂೕ�� �ೂೕ��.
11

13:11 “��ೕಚ�”– ಇದರ ಅಥರ್ ��ಾವ್�ಗಳು ಈ�ಾಗ�ೕ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾದ
��ೕಚ� �ೂಂ��ಾದ್�. 8:23; 1 �ೕತರ್ 1:9�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 12
13:12 “�ಳ�� ಅನುಗುಣ�ಾದ ಆಯುಧ”– ಇದರ ಅಥರ್ ��ಾವ್�ಗಳು ತಮಮ್
�ೕ�ತಗ�� ಸತಯ್ವನುನ್ ಅಳವ���ೂಳುಳ್�ಾಗ ಅದು�ೕ �ಾಪ ಮತುತ್ �ೖ�ಾನ��
�ರುದಧ್�ಾ� ಅವರ�ಲ್ �ಾಯರ್�ಾಡುತತ್�. ಎ� 6:11-17�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
ಧ���ೂ�ಳ್� ಎಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಮ�ಾತ್ಯ 4:1-11ರ�ಲ್ ಉಪ�ೕ���ೂಂಡ
�ಾ� ಉಪ�ೕ���ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್ವ�ಾ��. 13
- 13:13 1 �ೂ�ಂಥ 6:9-11; ಎ� 5:3-6; �ೂ�ೂ 3:5-8. 14
13:14 ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್�ಾದ್� (8:9; 2 �ೂ�ಂಥ 13:5).
“ಧ���ೂ�ಳ್�” ಎಂಬದು �ಾಹಯ್ದ �ೕ�ತದ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡುತತ್�. ಇದರ ಅಥರ್
ತ�ಮ್ಳ�ರುವ �ರ್ಸತ್ನ �ಾಗರ್ದನು�ಾರ�ಾ� ��ಾವ್�ಗಳು ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು. ಎ�
5:22-24�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ಾವ� ಆತನ ಸತಯ್ವನುನ್ ನಮಮ್ ನಡವ���
ಅಳವ���ೂಳಳ್�ೕಕು. ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್ �ಾಪದ ಸವ್�ಾವವ� ಅದರ ಆ�ಗ�ೂಂ�� ಇನೂನ್
���ಾ�� ಎಂಬದನುನ್ �ೌಲನು ಮನವ�� �ಾ��ೂಂ�ರುವದನುನ್ ಗಮ���. 7:18;
8:13; ಗ�ಾ 5:16-17�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ಾಪ ಸವ್�ಾವದ �ೕ�
ಜಯಗ�ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಆ�ೂೕಚ�ಗಳ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಯನುನ್ ��ದು�ೂ�ಳ್�.
8:5; 12:2 �ೂೕ��.

141
14:1 ಇ�ಲ್ �ೌಲನು ಹುದು�ಾ�ರುವ ತತವ್ವನುನ್ ಕ���ಾದ್�. 2-6 ವಚನಗಳ�ಲ್
��ಾವ್�ಗಳು ಬಹು�ೕಕ ಒ�ಪ್�ೂಳಳ್�ರುವ ಎರಡು �ಷಯಗ�� ಉ�ಾಹರ�ಗಳನುನ್

�ೂ�ಟ್�ಾದ್�. �ರ್ೖಸತ್ರು ಒಬಬ್��ೂಬಬ್ರು ಸ�ಾಯ �ಾಡುವವ�ಾ�ರ�ೕ�ೕ �ೂರತು
�ೕಪ�ರ್ �ಾಡುವವ�ಾ�ರ�ಾರದು (ಮ�ಾತ್ಯ 7:1-5) ಎಂಬ ಉ�ದ್ೕಶ�ಂದ ಆತನು
ಇದನುನ್ �ೂೕ���ಾದ್�. ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್�ಯು �ರ್ಸತ್��ಾ� �ೕ�ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವ
ಇತ� ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್�ೕಕು (ಆದ� 1 �ೂ�ಂಥ 5:9-13; 2 �ಸ
3:6 ಸಹ �ೂೕ��). ��ಾವ್�ಗಳು ದುಷಟ್ �ಾಯರ್ಗಳ �ರುದಧ್ �ೕಪ�ರ್ �ಾಡ�ೕ�ೕ
�ೂರತು �ಾರ್ಮುಖಯ್ವಲಲ್ದ �ಷಯಗ�� ಒಪಪ್�ರುವ �ೂ� ��ಾವ್�ಗಳ �ೕ�
ಆ�ೂೕಪ �ಾಡ�ಾರದು. ಅಂಥ �ಷಯಗ�� ಇತ� ��ಾವ್�ಗ�ಂದ �ೕಪರ್ಡುವದು
�ೂಡಡ್ ತ�ಾಪ್�� (12:16; ಎ� 4:3). ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ನಂ��ಯ �ಷಯದ�ಲ್
�ಲವ� ಮೂಲಭೂತ ಸತಯ್ಗ�� ಅವ�ಗಳನುನ್ �ಾರ�ೕಕು ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳನುನ್ �ರಸಕ್�ಸುವ
�ರ್ೖಸತ್�ಂದ �ೕಪರ್ಡುವ ��ಯನುನ್ �ತತ್�ೕಕು. ಆದ� �ೌಲನು ಆ �ಷಯಗಳ ಬ�ಗ್ ಈ
ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ �ಾತ�ಾಡು�ತ್ಲಲ್. 2
14:2 ಕೃ�ಯ �ಾಲದ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗಳು �ಾವ�ದನುನ್ �ೕ�ಾದರೂ �ನನ್ಬಹುದು.
ಅವರು �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ ಶುದಧ್ ಅಥ�ಾ ಅಶುದಧ್ ಪ�ಾಥರ್ಗಳ �ಯಮಗ��
ಒಳಪ�ಟ್ಲಲ್ (ವ 14; �ಾಕರ್ 7:18-19; ಅ�� 10:9-16; 1 �� 4:3-5). ಆದ� �ಲವ�
��ಾವ್�ಗಳು ಇದನುನ್ ಇನೂನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಂ�ಲಲ್ ಮತುತ್ �ಾವ� �ಲವ� ಆ�ಾರ
ಪ�ಾಥರ್ಗಳನುನ್ �ನನ್�ಾರ�ಂದು �ೕ�ಸು�ಾತ್�. ಅವರು ಈಗ �ಾಲ�ಯ�ಲ್
ಇಲಲ್�ರುವ ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ (�ಾಜಕ�ಾಂಡ 11�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ) ಶು�ಧ್ೕಕರಣ
ಕರ್ಮದ ಆ�ಾರದ�ಲ್ ತಮಮ್ ಅ��ಾರ್ಯವನುನ್ ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸು�ಾತ್�. 3-4
14:3-4 ಇದು �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ ತತವ್ವನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು. ��ಾವ್�ಗಳು
ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್�ೕಕು
ಮತುತ್
ಒಬಬ್ರ�ೂನ್ಬಬ್ರು
�ರ್ೕ�ಸ�ೕಕು.
�ಚುಚ್
�ಳುವ��ಯುಳಳ್ವರು �ಾವ� ಇತರ��ಂತ ��ೕಷ�ಾದವ�ಂದು ಎ�ಸ�ಾರದು ಮತುತ್
�ಾ�ಾದರು ತಮಮ್ �ೖಯ�ತ್ಕ �ಯಮಗಳನುನ್ ಉಲಲ್ಂ��ದ� ಉಲಲ್ಂ��ದವರನುನ್
�ೂೕ�ಗ�ಂದು �ಣರ್�ಸ�ಾರದು. ಎಲಲ್ರೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕ�ಾ��ದ್ೕ� ಮತುತ್
ಅವರ �ಷಯದ�ಲ್ �ೕಪ�ರ್ �ಾಡುವ ಅ��ಾರ ಆತ�� �ಾತರ್�ೕ ಇ�. �ೕವರು
ಅಂ�ೕಕ���ೂಂ�ರುವ �ಾರನೂನ್ ��ಾವ್�ಗಳು �ರಸಕ್�ಸ�ಾರದು. 5-6
14:5-6 �ೕವರು ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್�� �ೕ��ದ ಸಬಬ್ತ್
�ನಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ��ೕಷ�ಾದ �ವಸಗಳನುನ್ ಆಚ�ಸ�ೕ�ಂದು �ಲವ� �ಹೂದಯ್
��ಾವ್�ಗಳು �ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ರು. ಆದ� ಅಂಥ �ಯಮಗ�� �ರ್ೖಸತ್ರು ಒಳಪಡ�ೕ�ಲಲ್
ಎಂಬ�ಾ� ಇತ� ��ಾವ್�ಗಳು �ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ರು. 3,4 ವಚನಗಳ ತತವ್ವ� ಇದ�ಕ್
ಅನವ್�ಸುತತ್�. 6

14:6 “�ೂೕತರ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 14:19 �ೂೕ��. 7-12
14:7-12 ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್�ಯು �ೕವರ �ೕವಕ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ �ೕವ�ೂಬಬ್��
�ಾತರ್�ೕ ಉತತ್ರ �ೕಳುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಆತನು ಕತರ್�� �ೕ�ದವ�ಾ��ಾದ್� (ವ 7,8; 1
�ೂ�ಂಥ 6:19-20). ಪರ್��ಬಬ್ನೂ ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ರು�ಾಗ �ಳ�ನವ�ಾ�
�ೕ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ಪರ್��ಬಬ್ನೂ ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ �ಾಯ್ಯ�ಪ�ಯ ಎದು�ನ�ಲ್
�ಂತು�ೂಳಳ್�ೕಕು (ವ 10,12; 2 �ೂ�ಂಥ 5:10; ಪರ್ಕ 22:12). ��ಾವ್�ಗಳ
�ೕ�ತಗಳನು �ಯಂ�ರ್ಸುವ ಅಥ�ಾ ಅವರನುನ್ ಅಪ�ಾ�ಗ�ಂದು �ಣರ್�ಸುವ ಅ��ಾರ
�ೕ� �ಾ�ಗೂ ಇಲಲ್. 9
14:9 10:9; ಅ�� 2:32-36; ���ಪ್ 2:8-11 �ೂೕ��. “ಕತರ್ನ” �ಷಯದ�ಲ್
�ೂೕ�ಾಸ್ಗ್� 10:9-10,13; ಮ�ಾತ್ಯ 22:41-45; ಲೂಕ 2:11 �ೂೕ��. 11
- 14:11 ��ಾಯ 49:18; 45:23. 13-21
14:13-21 ಈ �ಾಕಯ್ಗಳು ಮ�ೂತ್ಂದು �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ ತತವ್ವನುನ್ ��ಸುತತ್�.
ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್�ಯು ತನನ್ನುನ್ ��ಚ್��ೂಳಳ್ಲು �ೕ�ಸುವವ�ಾ�ರ� ಇತರರ
�ತ�ಾಕ್� �ೕ�ಸುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು. 15:1-3; 1 �ೂ�ಂಥ 10:24,33; 9:19-23; 8:9-12
�ೂೕ��. ಅದನುನ್ �ನುನ್ವದು, ಇದನುನ್ �ನುನ್ವದು ಅಥ�ಾ ಅದನುನ್ �ನುನ್ವ�ಲಲ್
ಇದನುನ್ �ನುನ್ವ�ಲಲ್ ಎಂದು �ೕಳುವದು ಸಣಣ್ �ಷಯ�ಾ��. ಆದ� ಒಂದು�ೕ�
ಇದ�ಂದ ಇತರ�� �ೂೕ�ಾದ� ಅಥ�ಾ �ೂಂದ��ಾದ� ಅದು ಸಣಣ್ �ಷಯವಲಲ್.
ಇತ� ��ಾವ್�ಗಳ �ೕ� �ಾವ ಪ��ಾಮ ಎದು�ಾದರೂ �ಂ�ಸ� �ಾವ� ನಮ� �ೕ�ಾದ
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡುವವ�ಾ�ರ�ಾರದು. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಆ ��ಾವ್�ಗ��ಾ�ಯೂ
�ಾರ್ಣ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�. ಅವರ ನಂ��� �ಾ� �ಾಡುವಂಥ �ಾವ ಸವ್�ಾವ�ಾದರೂ �ಾವ�
ಅದನುನ್ ಬದ�ಾ���ೂಳಳ್�ೕ�ಾದದುದ್ ನಮಮ್ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಯಲಲ್�ೕ? �ೕವರ
�ಾಜಯ್ದ�ಲ್ ಒಬಬ್ನು ತನ� �ೕ�ಾ�ರುವದನುನ್ �ನುನ್ವದು ಅಥ�ಾ ಕು�ಯುವದು ಅಥ�ಾ
�ೂಂದಲವನುನ್ಂಟು �ಾಡುವ ಸಂಗ�ಗಳ�ಲ್ �ೖಯ�ತ್ಕ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ರುವದು
�ಾರ್ಮುಖಯ್ವಲಲ್ (ವ 1). ಬದ�ಾ� �ೕವರ �ಾಜಯ್ದ ಮೂಲಭೂತ �ಷಯಗ�ಾದ - �ೕ�,
ಸ�ಾ�ಾನ ಮತುತ್ ಸಂ�ೂೕಷವನುನ್ (ವ 17) ಪರ್ಚುರಪ�ಸುವ�ೕ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ��.
�ಾವ� ನಮಮ್ ಮನ�ಸ್� ಬಂದ �ೕ�ಯ�ಲ್ ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವ�ಾದ� ಈ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
ಪರ್ಚುರಪ�ಸಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. 1 �ೂ�ಂಥ 8:13ರ�ಲ್ �ೌಲನ ಮ�ೂೕ�ಾವ�ಯನುನ್
ಗಮ���. 1 �ೂ�ಂಥ 10:31 �ಾವ� ಅನುಸ�ಸಬಹು�ಾದ ಉತತ್ಮ �ಯಮ�ಾ��.
�ೂೕ�ಾ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ �ೕವರ �ಾಜಯ್ ಎಂಬ ಪದವನುನ್ �ೌಲನು ಇ�ಲ್ �ಾತರ್�ೕ
ಉಪ�ೕ���ಾದ್�. ಮ�ಾತ್ಯ 4:17ರ�ಲ್ ಈ �ಾಜಯ್ದ ಬ�ಗ್ ಇರುವ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��.
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14:15 1 �ೂ�ಂಥ 8:11 ರ�ಲ್ರುವ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. 22-23
14:22-23 ಅಪ�ಾಧದ ಆ�ೂೕಪ�ಂದ ಮನ�ಾಸ್�ಯನುನ್ ಸವ್ಷಟ್�ಾ� ಮತುತ್
ಸವ್ತಂತರ್�ಾ� ಇಟುಟ್�ೂಳುಳ್ವದು ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ��. ಒಂದು�ೕ� ಮನ�ಾಸ್�ಯ
ಎಚಚ್��� �ರುದಧ್�ಾ� �ಾವ��ಾದರು �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡಲು �ಾವ�
ಅನುಮ�ಸುವ�ಾದ�, �ಾವ� �ಾಪ �ಾಡು�ತ್ೕ� ಮತುತ್ ನಮಮ್ನುನ್ ಅಶುದಧ್ರ�ಾನ್�
�ಾ��ೂಳುಳ್�ತ್ೕ�. ಎಲಲ್ವ� ಸ� ಎಂಬ ಭರವ��ಲಲ್� �ೂೕದ� ನ�ಮ್ಂದ �ಾಡಲು
ಆಗ�ರು�ಾಗ �ಾವ� ಅದನುನ್ �ಾಡ�ಾರದು. 1 �� 1:19�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
ಅ�� 23:1ರ�ಲ್ ಮನ�ಾಸ್�ಯ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. ಈ ಅ�ಾಯ್ಯದ �ಾ�ಾಂಶ�ೕ�ಂದ�,
�ಾವ� ಕತರ್��ಾ� �ೕ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ನಮಮ್ �ರ್�ಗ�ಗನು�ಾರ ಆತ�ಂದ �ಾಯ್ಯ�ೕಪ�ರ್
�ೂಂದ�ೕಕು (ವ 8,10,12). ಆದದ್�ಂದ ಆತನನುನ್ ��ಚ್ಸ�ೕ�ಂಬ�ೕ ನಮಮ್ ಮುಖಯ್
ಗು��ಾ�ರ�ೕಕು. �ಾವ� ಈ �ೂೕಕ�ೂಳ� �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಮ� ಸ�ೂೕದರ
ಸ�ೂೕದ��ಾ�ರುವವ�ೂಂ�� �ೕ�ಸ�ೕಕು. ಆದದ್�ಂದ ಅವರ �ಷಯದ�ಲ್ ನಮಮ್
ಮುಖಯ್ ಉ�ದ್ೕಶ ಅವರನುನ್ ನಂ��ಯನುನ್ ಕಟಟ್�ೕಕು ಮತುತ್ ಅ�ಾವಯ್ಕ�ಾ� ಅವ��
�ೂಂದ� �ಾಡುವ �ಾವ �ಾಯರ್ಗಳನೂನ್ �ಾಡ�ಾರದು (ವ 15,19,21). ಮತುತ್ �ಾವ�
ನ�ಮ್ಂ�ಗೂ �ೕ�ಸ�ೕಕು. ಆದದ್�ಂದ �ಾವ� ನಮಮ್ ಸವ್ಂತ ಹೃದಯಗಳು ಮತುತ್
ಮನ�ಾಸ್�ಯ ಚುಚುಚ್��ಗ�� ಒಳ�ಾಗದಂ� �ೕ��ೂೕಣ.

151-2
15:1-2 14:1,19-21; 1 �ೂ�ಂಥ 12:25; ಗ�ಾ 6:1-2
�ೂೕ��. ಲೂಕ
9:23�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾವ� ನಮಮ್ನುನ್ ��ಚ್��ೂಂಡು,
ನಮಮ್ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ೂೕ��ೂಳಳ್ಲು ಕ�ಯ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ನಮಮ್ �ಲು�ಯನುನ್
�ಾವ� �ೂತುತ್�ೂಂಡು �ಾಗಲು ನಮಮ್ನುನ್ ಕ���ಾದ್�. 3
15:3 �ೕತರ್� 69:9; �ೕ�ಾನ 8:29. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ ತಂ��ಾದ
�ೕವರನುನ್ ಪರ್����ದ�ಾದದ್�ಂದ, �ೂೕಕದ �ರ�ಾಕ್ರ, ಅವ�ಾನ ಮತುತ್ �ಂ�ಗಳನುನ್
ಸ���ೂಂಡನು. ಒಂದು�ೕ� ಆತನು ತನನ್ನುನ್ ��ಚ್��ೂಳಳ್ಲು ಪರ್ಯ�ನ್�ದದ್�
ಇ�ಲಲ್ವನುನ್ ತ�ಪ್��ೂಳಳ್ಬಹು�ಾ�ತುತ್. ಆದ� ಏನೂ ಆದರೂ �ೕವರನುನ್
��ಚ್ಸ�ೕ�ಂಬ�ೕ ಆತನ ಮುಖಯ್ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾ�ತುತ್. ಆತ�ೕ ನಮಮ್ �ಾದ��ಾ��ಾದ್�.
4

15:4 ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ (“�ಾಸ�ದ�ಲ್”) ತಮಮ್ನುನ್ ��ಚ್��ೂಳಳ್�

�ೕವ��ಾ� ಮತುತ್ ಇತರ��ಾ� �ೕ��ದಂಥ ಜನರ ಅ�ೕಕ ಉತತ್ಮ�ಾದ
ಉ�ಾಹರ�ಗಳನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು. �ಾವ� ಅವ�ಂದ ಕ�ತು�ೂಳಳ್�ೕಕು. ಹ�ಯ
ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಬ��ರುವ��ಾಲ್ ನಮಮ್ನುನ್ “ಉಪ�ೕ�ಸುವದ�ಕ್” ಬ�ಯ�ಾ��
ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� ಅದರ�ಲ್ �ಾವ �ಾಗವ�ಾನ್ದರೂ
�ಲರ್��ದ� ನಮಮ್�ನ್ೕ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ ಸತಯ್�ಂದ ದೂರ�ಾ��ೂಳುಳ್ವವ�ಾ��ದ್ೕ�.
ಮತುತ್ ��ಾವ್�ಗ�ಾ� ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್ �ಾವ� ಎದು�ಸ�ೕ�ಾ�ರುವ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
ಎದು�ಸಲು ನಮ� ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ �ಾಗೂ ��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹ �ಾಡುವ ಆ�ೕಕ
�ಷಯಗಳನುನ್ ತ�ಪ್��ೂಳುಳ್ವವ�ಾ��ದ್ೕ�. 2 �� 3:16-17 ಸಹ �ೂೕ��.
“ಆದರ�”– ಇದರ �ರ್ೕಕ್ ಪದದ ಅಥರ್ ಸಹ ಆದರ��ಾ��. 5
15:5 “ಒಂ�ೕ ಮನಸುಸ್ಳಳ್ವರು”– 12:16; 14:19; ಎ� 4:3. 6
15:6 “�ೂಂ�ಾಡು��”– ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್� �ಾನು �ಾಡುವ ಪರ್��ಂದು
�ಾಯರ್ದ�ಲ್ �ೕವರನುನ್ �ೂಂ�ಾಡ�ೕ�ಂಬ ಗು�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕಕು (1 �ೂ�ಂಥ
10:31). 7
15:7 14:1,3 �ೂೕ��. 8
15:8 “�ೕವಕನು”– ಮ�ಾತ್ಯ 15:24; 20:28; ಲೂಕ 22:27; ���ಪ್ 2:7; ��ಾಯ
42:1 �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಹೂದಯ್ರ �ೕವಕ�ಾ� ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್
�ೕವರು ಅವ�� �ಾ�ದ �ಾ�ಾದ್ನಗಳನುನ್ ��ದು�ಾಕ�ಲಲ್. ಅತನು ಅವ�ಗಳನುನ್
ದೃಢಪ��ದನು. 9:4-5; 11:26-27 �ೂೕ��. ಅವ�ಗಳನುನ್ ದೃಢಪ��ದನು ಎಂದ�
ಅವ�ಗಳ �ರ�ೕರು��ಯನುನ್ ಖ�ತಪ��ದನು. ತನನ್ ಮರಣ ಮತುತ್ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನದ
ಮೂಲಕ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕವರ ಎ�ಾಲ್ �ಾ�ಾದ್ನಗಳ �ರ�ೕರು��� ಅ��ಾಯ
�ಾ�ದನು. 9
15:9 ಆದ� ಈ ಎ�ಾಲ್ �ಷಯಗಳ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅನಯ್ರನುನ್ ಸಹ
ಮನ�ಸ್ನ�ಲ್ಟುಟ್�ೂಂ�ದದ್ನು. ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ ವಚನಗಳನುನ್ ಸೂ�ಸುವ
ಮೂಲಕ �ೌಲನು ಇದನುನ್ �ೂೕ���ಾದ್�. �ೕತರ್� 18:49 �ದಲ�ಯ�ಾ��. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು ಅನಯ್ರ ನಡು� �ೕವರನುನ್ ಸುತ್�ಸು�ತ್ರುವ�ೕ ಈ �ತರ್ಣ�ಾ��. 10
15:10 ಧ�ೕರ್ 32:43. ಅನಯ್ರು (“ಆತನ ಜನ�ಾ�ರುವ”) �ಹೂದಯ್�ೂಂ��
ಆನಂದಕರ�ಾದ ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಯ�ಲ್ �ಾ��ಾಗು�ಾತ್�. 11
- 15:11 �ೕತರ್� 117:1. 12
- 15:12 ��ಾಯ 11:10. 13
15:13 “��ೕ�ಯ ಮೂಲ�ಾದ �ೕವರು”–ಎಂದ� ತನನ್ ಜನರ�ಲ್ ��ೕ�ಯನುನ್

ಹು�ಟ್ಸುವವನು �ಾಗೂ ಅದನುನ್ ಪ��ೖಸುವ �ೕವ�ಾ��ಾದ್�. ��ೕ�ಯ ಅಂ�ಮ�ಾದ
ರಕಷ್�ಯ�ಾದ್�� (5:2-5; 8:23-25). ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ��ಾವ್�ಗಳ ಹೃದಯಗಳ�ಲ್
ಇದನುನ್ ಹು�ಟ್ಸು�ಾತ್�. �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಮೂಲಕ ಸಂ�ೂೕಷ ಮತುತ್ ಸ�ಾ�ಾನವ�
ಉಂ�ಾಗುತತ್� (ಗ�ಾ 5:22). ಇವ� �ೕವರ �ಾಜಯ್ದ ಸಹಜ�ಾ�ರುವ ಅಂಶಗ�ಾ��
(14:17). ತನ� ��ೕಯ�ಾ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವ �ಷಯ್�� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಇ��ಡನೂನ್
�ಾ�ಾದ್ನ �ಾ��ಾದ್� (�ೕ�ಾನ 14:27; 15:11). ��ಾವ್�ಗಳು ಇವ�ಗ�ಂದ
ತುಂ�ದವ�ಾ�ರ�ೕ�ಂದು �ೕವರು ಬಯಸು�ಾತ್�. ಆಗ �ಾತರ್�ೕ ಅವರು ಇತರ�ೂಂ��
ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ಾದ �ೕ�ಯ�ಲ್ ನ�ದು�ೂಳಳ್ಲು ಶಕತ್�ಾಗು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ೕವರನುನ್
ಸುತ್�ಸ�ೕ�ಾದ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಸುತ್�� ಆತನ ಮ���ಾ� �ೕ�ಸು�ಾತ್�. ��ಾವ್�ಗಳು
ತಮಮ್ ಸಂ�ೂೕಷ �ಾಗೂ ಸ�ಾ�ಾನವನುನ್ ಕ�ದು�ೂಳುಳ್ವ ಅಥ�ಾ ತಮಮ್ �ೕ��ಯನುನ್
ಹು��ೂ�ಸುವ �ಾಯರ್ಗಳ ��ಾಕ�ಸುವದನುನ್ ಕ�ತು�ೂಳಳ್�ೕಕು. 14
15:14 ಒ�ಳ್ೕತನವ� �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಮ�ೂತ್ಂದು ವರ�ಾ�� (ಗ�ಾ 5:22).
ಒಬಬ್��ೂಬಬ್ರು ಉಪ�ೕಶ �ಾ��ೂಳುಳ್ವ �ಾಮಥಯ್ರ್ ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್�ಗೂ ಇರ�ೕಕು
(ಇ�ರ್ 5:11-14; 1 �ಸ 5:14). 15
15:15 1:8 �ೂೕ��. 2 �ೕತರ್ 1:12; 3:1; ಯೂದ 5; 2 �� 2:14 �ೂೕ��
�ೂೕ��. ಆ�ಮ್ೕಕ ಸತಯ್ವನುನ್ ಕ�ದು�ೂಳುಳ್ವದು ಮತುತ್ ಮ�ತು�ೂೕಗುವದು ಬಹಳ
ಸುಲಭ�ಾ��. ನ�ಮ್ಲಲ್�ಗೂ ಆ�ಾಗ �ಾಪಕಪ�ಸು�ತ್ರ�ೕಕು. 16
15:16 ಅ�� 22:21; ಗ�ಾ 2:7; ಎ� 3:8. ಸು�ಾ�ರ್ �ಾರುವ�ೕ �ೌಲನ
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ೕ��ಾ�ತುತ್ (1:1).
“�ಾ�� ಸ�ಲ್ಸುವದು”– �ಾಜಕರ ಕತರ್ವಯ್�ಾ�ತುತ್. �ೌಲನು �ಾ�ಾರಣ ��ಾವ್�ಗ��
�ೂೕ��ದ�
�ಾನು
�ಾಜಕ�ಂಬ�ಾ�
�ೕಳ�ಲಲ್
(��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ
�ಾಜಕ�ಾ��ಾದ್� – 1 �ೕತರ್ 2:5,9; ಪರ್ಕ 1:6; 5:10; 20:6; ಇ�ರ್ 10:19-22).
�ೌಲನು ಅನಯ್��ಾ� �ಾವ ಯಜಞ್ವ�ಾನ್ಗ� �ಾ��ಯ�ಾನ್ಗ� ಅ�ರ್ಸ�ಲಲ್. ಅನಯ್ರು
�ಾ�ೕ “�ಾ��ಗ�ಾ�ದದ್ರು.” ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ನಂ�ದವರು �ೕವ�� ಅಂ�ೕಕೃತ�ಾದ
�ಾ��ಗ�ಾದರು �ಾಕಂದ� ಅವರು ಪ��ಾರ್ತಮ್�ಂದ ಶು�ಧ್ೕಕ�ಸಲಪ್ಟಟ್ರು (12:1
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಇದರ ಅಥರ್ �ೕವಜನರ ನಡು� �ಾ���ೂಳುಳ್ವ ಸಲು�ಾ�
ಆತನು ಅವರನುನ್ �ೕಪರ್��ದನು. �ೕ�ಾನ 17:17-19ರ�ಲ್ ಶು�ಧ್ೕಕರಣದ �ೂೕಟ್ಸ್
�ೂೕ��. 17-18
15:17-18 �ೌಲನು ತನನ್�ಲ್ �ಚಚ್ಳಪಡ�ಲಲ್. ಆತನ �ೕ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಾಲ್�ತುತ್
ಮತುತ್ ಆತನ ಸಂ�ೂೕಷವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಾಲ್�ತುತ್. ತನನ್ �ೕ�ಯು �ರ�ೕರುವದ�ಕ್

�ಾರಣ ತನನ್ �ಾಮಥಯ್ರ್ ಅಥ�ಾ ಅ��ಾರ ಎಂದು ಆತನು �ೕ�ಸ�ಲಲ್. ತನನ್ ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾಡು�ಾಗ ಆತನು ��ಧ �ಾ�ಗಳನುನ್ ಉಪ�ೕ��ದನು – 7:18; ಎ� 3:8; 1
�� 1:15. 19
15:19 ಅ�� 14:8-9; 16:18,25,26; 19:11-12; 2 �ೂ�ಂಥ 12:11-12.
�ರೂಸ�ೕ��ಂದ ಇಲುಲ್�ಕ (�ರ್ೕಸ್ ಮತುತ್ ���ೂೕನಯ್ದ ಉತತ್ರ ಪ�ಚ್ಮ �ೕತರ್)
ಅತಯ್ಂತ ��ಾತ್ರ�ಾದ ಪರ್�ೕಶ�ಾ�ದುದ್, ���ಾ, �ೕಂದರ್ ಮತುತ್ ಪ�ಚ್ಮ ಟ�ರ್, �ರ್ೕಸ್
ಮತುತ್ ���ೂೕನಯ್ �ಾರ್ಂತಯ್ಗಳನುನ್ ಒಳ�ೂಂ�ದದ್ವ�. 20-21
15:20-21 �ೌಲನನುನ್ ತನನ್ �ೕ�ಯನುನ್ ನ��ದ ತತವ್ವನುನ್ �ಾವ� ಇ�ಲ್
�ೂೕಡಬಹು�ಾ��. ��ಾಯ 52:15ರ �ಾಕಯ್ವನುನ್ ಆತನು ಇ�ಲ್ �ೕ��ಾದ್�. �ೌಲನು
�ಾ�ಾನಯ್�ಾ� ಪರ್�ಾ�ಸು�ತ್ದದ್ನು, ಸು�ಾ�ರ್ ತಲುಪ�ರುವ ಜನ�� ಸು�ಾ�ರ್
ತಲು�ಸ�ೕ�ಂ�ದದ್ನು, ತನನ್ ಸಂತ�ಯ ಎ�ಾಲ್ ಜನ�� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್
�ೕ���ೂಳುಳ್ವ ಅವ�ಾಶ ಒದ�ಸ�ೕ�ಂ�ದದ್ನು. ಇದರ�ಲ್ ಆತನು ನ�ಮ್ಲಲ್�ಗೂ
�ಾದ��ಾ��ಾದ್�. ಮ�ಾತ್ಯ 28:18-20; �ಾಕರ್ 16:15; ಲೂಕ 24:46-47; ಅ��
1:8�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 22-23
15:22-23 1:10-13 �ೂೕ��. �ೂಸ �ೕತರ್ಗ�� �ೂೕಗುವ �ದಲು ಅವನು
�ಾಯ್ಪಕ�ಾ�ದದ್ ಆ �ೕತರ್ದ�ಲ್ ತನನ್ �ೕ�ಯನುನ್ ಮು�ಸ�ೕ�ಂ�ದದ್ನು. 24
15:24 ಇಟ�ಯ ಪ�ಚ್ಮ �ಾಗದ�ಲ್ರುವ ಸಮುದರ್ದ ಆ�ಕ�ಯ�ಲ್ �ಪ್ೕನ್
�ೕಶ�ತುತ್. ಇ�ಲ್ ಮತುತ್ 28�ೕ ವಚನದ�ಲ್ �ಾತರ್�ೕ ಸತಯ್�ೕದ ಅದರ �ಸರನುನ್
�ೂ�ಟ್�. �ೌಲ�� ಈಗ ಸು�ಾರು 60 ವಷರ್ �ಾರ್ಯ�ಾ��ದ್ರಬಹುದು, ಆದ� ಅವನು
�ೕ��ಾ� �ೂಸ �ೕತರ್ಗಳನುನ್ ಎದುರು�ೂೕಡು�ತ್ದದ್ನು. �ೌಲನು ಈ �ಾಕಯ್ದ�ಲ್ ಧನ
ಸ�ಾಯದ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ತ್ಲಲ್. ತನ�ಾ� ಮತುತ್ ತನನ್ �ೕ��ಾ� ಹಣ �ೕಳುವದು
ಅವನ ��ಾನ�ಾ�ರ�ಲಲ್. ಪರ್�ಾಣ �ಾಡುವವ�ೂಂ�� ಅಧರ್ �ಾ�ಯ ತನಕ�ಾದರೂ
ಸ�ೂೕದರರ�ಲ್ ಒಬಬ್ರನುನ್ ಅಥ�ಾ ಇಬಬ್ರನುನ್ �ೂ��ಾ� ಕಳು�ಸುವ ಪದದ್�ಯ
ಬ�ಗ್ ಆತನು �ಾತ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�. ಅ�� 15:3; 20:38; 21:5; 1 �ೂ�ಂಥ 16:6,11; 2
�ೂ�ಂಥ 1:16. 25-27
15:25-27 2 �ೂ�ಂಥ 8:1-5. ಈ ತತವ್ವ� ಸಹ ಈಗ ಅನವ್�ಸುತತ್�. ಆ�ಮ್ೕಕ
�ೌ�ಾಗಯ್ಗಳನುನ್ �ೂಂ�ರುವವರು ತಮಮ್ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೌ�ಾಗಯ್ಗ�� �ಾರಣ�ಾದವ�ೂಂ��
�ೌ�ಕ ವಸುತ್ಗಳನುನ್ ಹಂ��ೂಳುಳ್ವದು ಉತತ್ಮ�ಾದ ಕತರ್ವಯ್�ಾ��. 1 �ೂ�ಂಥ
9:7-14 �ೂೕ��. 28
15:28 “ಫಲ”– ಇ�ಲ್ ಆ�ರ್ಕ ಸ�ಾಯದ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡ�ಾ��. �ೌಲನು �ಪ್ೕನ್

�ೕಶ�ಕ್ �ೂೕದ�ೂೕ ಇಲಲ್��ೕ ಎಂಬದನುನ್ ಸತಯ್�ೕದ�ಾಗ� ಚ��ರ್�ಾಗ�
�ೕಳುವ�ಲಲ್. 29
15:29 �ೌಲನು �ೂೕಮನ್ ಸ�ಾರ್ರದ ��ಯವ�ಾ� �ೂೕ�ಾಪ�ರ�ಕ್ �ೂೕದನು (ಅ��
28:16). ಆದ� ಅವನ ನಂ�� ಇ�ಲ್ �ರ�ೕ�ತು. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅವ�� �ೂಟಟ್
ಆ�ೕ�ಾರ್ದದ ಪ�ಣರ್ ಪರ್�ಾಣ ಎಂದ�, �ೌಕಯರ್, �ೕರಳ�ಾದ ಆ�ತ್ ಅಥ�ಾ �ೖ�ೕಲದ
ತುಂಬ ಹಣ ಎಂಬ�ಾ�ರ�ಲಲ್. ಇದರ ಅಥರ್ ಹೃದಯದ�ಲ್ ಸಂ�ೂೕಷ ಮತುತ್ ಸ�ಾ�ಾನ
�ಾಗು ಸು�ಾ�ರ್ �ಾರಲು �ೕವರ ಬಲ. ಆ �ೕವರ ಮನುಷಯ್�� �ೂರ�ನ ಪ��ಥ್�ಗಳು
�ಚುಚ್ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�ರ�ಲಲ್. ���ಪ್ 4:11-13; 2 �ೂ�ಂಥ 12:9-10 �ೂೕ��.
ಆತನು ನ�ಮ್ಲಲ್�� �ಾದ��ಾ��ಾದ್�. 30
15:30 ��ಾವ್�ಗಳು ತನ�ಾ� �ಾಡುವ �ಾರ್ಥರ್�ಯ �� �ೌಲ�� ��ಾನ್� �ೂ�ತ್ತುತ್
– 2 �ೂ�ಂಥ 1:11; ಎ� 6:19-20; ���ಪ್ 1:19; 1 �ಸ 5:25; 2 �ಸ 3:1; �� 22.
“ಪ��ಾರ್ತಮ್�ಂ�ಾಗುವ �ರ್ೕ�” ಎಂದ� ಪ��ಾರ್ತಮ್�� ��ಾವ್�ಗಳ �ೕ�ರುವ
�ರ್ೕ��ಾ��. ಇದು ವಯ್�ತ್ತವ್ದ ಸೂಚ��ಾ�� (�ೕ�ಾನ 14:16-17ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್
�ೂೕ��).
“�ೂೕ�ಾಟ”– 1 �ೂ�ಂಥ 9:25-26; ಎ� 6:12; �ೂ�ೂ 1:29. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕ�
�ಾಡುವವರು ಮತುತ್ ಪ�ಶುದಧ್�ಾ� �ೕ�ಸುವವರು ಈ �ೂೕ�ಾಟದ ಬ�ಗ್
���ರು�ಾತ್�. 31-32
15:31-32 ಅ�� 21:27 �ಂದ �ೂ�ಯ ತನಕ ಯೂ�ಾಯದ�ಲ್ರುವ ಅ��ಾವ್�ಗ�ಂದ
�ೌಲನನುನ್ �ೕ� �ಡುಗ��ೂ�ಸ�ಾ�ತು ಮತುತ್ ಸಂ�ೂೕಷ�ಾ� �ೂೕ�ಾಪ�ರ�ಕ್
�ೂೕದದದ್ರ ಘಟ�ಯನುನ್ ��ಸ�ಾ��. �ೂೕ�ಾಪ�ರದ ��ಾವ್�ಗಳ �ಾರ್ಥರ್�ಗೂ
ಇದಕೂಕ್ ಸಂಬಂಧ�ರುವ �ಾ� ಅನುನ್ವ�ಲಲ್�ೕ? �ಾ�ೂೕಬ 5:16�ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��.

161-16
16:1-16 ಸತಯ್�ೕದದ ಎ�ಾಲ್ �ಾಗಗಳು �ರ್ೕರ��ಂದ �ೂಡಲಪ್�ಟ್�, ಮತುತ್ ಅದರ
ಪರ್��ಂದು �ಾಗದ�ಲ್ಯೂ �ಾವ� ಒ�ಳ್ಯ �ಾಠಗಳನುನ್ ಕ�ತು�ೂಳಳ್�ೕ�ಾ��. ಈ
ವಚನಗಳ�ಲ್ �ೂೕ�ಾಪ�ರದ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗಳ �ೕ� �ೌಲ�� (ಮತುತ್
�ೕವ��ರುವ) �ರ್ೕ� �ಾಗೂ �ಾಳ�ಯನುನ್ �ೂೕಡು�ತ್ೕ�. ಆತನು (ಮತುತ್ ಕತರ್ನು)
ಅವರ�ಲ್ ಸಮಮ್��ದ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡು�ತ್ೕ�, ಆದದ್�ಂದ�ೕ ಅವರು ನಮಮ್
�ೕ�ತ �ಾಗೂ �ೕ�� ಒ�ಳ್ಯ �ಾದ�ಗ�ಾ��ಾದ್�. ಈ �ಾಖ�ಯನುನ್

�ೂೕಡುವ�ಾದ� ನಮಮ್ �ಷಯ�ಾ� ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ಯೂ ಇನೂನ್ ಮಹ�ಾದ �ಾಗೂ
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾದ �ಾಖ� ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವದನುನ್ �ಾವ� �ನ���ೂಳಳ್ಬಹುದು (ಇ�ರ್
12:23; ಮ�ಾ� 3:16; ಪರ್ಕ 20:12; �ಾ� 7:10; ಲೂಕ 10:20; ���ಪ್ 4:3). 1
16:1 “ಸ�ೂೕದ�”– ಇದು ರಕತ್ಸಂಬಂಧವಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಆ�ಮ್ೕಕ ಸಂಬಂಧವನುನ್
ಸೂ�ಸುತತ್�.
“�ೕವಕಳು”– ಈ �ರ್ೕಕ್ ಪದವನುನ್ “ಸ�ಯ ���” ಎಂಬ�ಾ�ಯೂ �ಾ�ಾಂತರ
�ಾಡಬಹುದು. ���� ಸ�ಯ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಯ �ಾಥ್ನದ�ಲ್ದದ್ಳು. �ಂ�ರ್ಯು
�ೂ�ಂಥ�ಂದ ಸು�ಾರು ಏಳು �ೖ� ದೂರದ�ಲ್ದದ್ ಸಮುದರ್ �ೕರ�ಾ�ತುತ್. ಆ� �ೌಲನ
ಪ�ರ್�ಯನುನ್ �ೂೕ�ಾಪ�ರ�ಕ್ ��ದು�ೂಂಡು �ೂೕ�ರಬಹು��ಸುತತ್�. 3
- 16:3 ಅ�� 18:2,18,26; 1 �ೂ�ಂಥ 16:19; 2 �� 4:19. 4
16:4 5:7; 1 �ೕ�ಾನ 3:16 �ೂೕ��. ಅವರು �ೕವಲ �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್
�ೂೕ�ಸು�ತ್ರ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಅದರಂ� �ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ರು. 5
16:5 ಆ�ನ ಸಮಯದ�ಲ್ ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್� �ಾಗೂ ಉಪ�ೕಶ ಕೂಟಗಳನುನ್ ಮ�ಗಳ�ಲ್
ನ�ಸು�ತ್ದದ್ರು. 6
16:6 ಈ�ನಂ� ಆಗಲೂ ಮ�ಯ ಎಂಬದು ಸಹಜ�ಾದ �ಸ�ಾ�ತುತ್. ಆದ� ಈ
ಮ�ಯಳ ಬ�ಗ್ ನಮ� ಏನೂ �ೂ�ತ್ಲಲ್. 7
16:7 �ೌಲನು ಅ�ೕಕ ಸಲ ��ಮ�� �ಾಕಲಪ್�ಟ್ದದ್ನು (2 �ೂ�ಂಥ 11:23). ಆದ�
ಇದು �ಾ�ಾಗ ಎಂಬದು ನಮ� �ೂ�ತ್ಲಲ್.
“ಅ��ಸತ್ಲರು”– ಈ ಪದದ ಅಥರ್ ��ೕಗ�ಾಕ್� ಕಳು�ಸಲಪ್ಟಟ್ವರು. ಈ
�ೕವ�ೕವಕ�ಬಬ್ರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಆ���ೂಂಡ ಹ�ನ್�ಡು ಮಂ� ಅ��ಸತ್ಲರ�ಲ್ ಇಲಲ್
ಬದ�ಾ� ಸ�ಯ ಪರ್ಮುಖ �ಾಯಕ�ಾ��ಾದ್�. 10
16:10 “�ರ್ಸತ್ನ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಪ��ೂೕ�ತರು”– ಇ�ಲ್ ��ಾವ್�ಗಳು ಮತುತ್
�ೕವ�ೕವಕ�� �ೂಡಡ್ �ೂಗ�� �ೂಡ�ಾ�ರುವದನುನ್ �ೂೕಡಬಹು�ಾ��. 1 �ೂ�ಂಥ
9:27; 2 �� 2:15 �ೂೕ�� �ೂೕ��. 12
16:12 �ಲವರು ಕತರ್��ಾ� �ೕ� �ಾಡು�ತ್ದದ್ರು; ಇನೂನ್ �ಲವರು “ಪರ್�ಾಸ�ಂದ
��ಾಚ್�” (ವ 6) �ೕ� �ಾಡು�ತ್ದದ್ರು. �ೌಲನು �ಾಯರ್ಗಳು ಇದದ್ �ಾ��ೕ
�ೕ��ಾದ್�. �ಾವ� �ೕವರ ಎದು�ನ�ಲ್ �ಂತು�ೂಳುಳ್ವ �ವಸದ�ಲ್ಯೂ ಇದು
ಸತಯ್�ಾ�ರುವದು. ಆತನು ನಮಮ್ �ಷಯದ�ಲ್ �ಜವಲಲ್ದ �ಾವದನುನ್ �ೕಳುವ�ಲಲ್
�ಾ��ೕ �ಾವ� �ಾಡ�ರುವ �ಾಯರ್ಗ�� ಬಹು�ಾನವನೂನ್ �ೂಡುವ�ಲಲ್ – 2:6; 1
�ೂ�ಂಥ 3:12-15. �ಾ��ೕ ಲೂಕ 19:12-26 �ೂೕ��. 13

16:13 “�ಾ�”– �ಾಕರ್ 10:29-30. 16
16:16 ಆ�ನ �ವಸಗಳ�ಲ್ ವಂ�ಸು�ಾಗ �ೌರವ ಸೂ�ಸಲು ��ನ್� ಮು�ದ್ಡುವದು
�ಾ�ಾನಯ್�ಾದ ಪದದ್��ಾ�ತುತ್ (ಲೂಕ 7:45). “ಪ�ತರ್�ಾದ ಮುದುದ್” ಎಂದ�
ಅದರ�ಲ್ ಅಶುದಧ್�ಯ �ಾವ �ಾವವ� ಇರ�ಾರದು, �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ �ೂ�
��ಾವ್�ಗಳನುನ್ ಗುರು�ಸುವದು �ಾಗೂ ಘನಪ�ಸುವದು �ಾತರ್�ೕ ಇರ�ೕಕು. 17
16:17 �ೌಲನು ತನನ್ ಬಹು�ೕಕ ಪ�ರ್�ಗಳ�ಲ್ ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರ �ಷಯದ�ಲ್
ಎಚಚ್���ಂ�ರುವಂ� ��ಾವ್�ಗ�� ಎಚಚ್��ಯನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್� (2 �ೂ�ಂಥ
11:13-15; ಗ�ಾ 1:6-8; �ೂ�ೂ 2:8,18; 1 �� 4:1-3; 2 �� 3:1-8; 4:2-4).
�ಾ��ೕ ಮ�ಾತ್ಯ 7:15-16; 24:4-5,24; ಅ�� 20:29-31; 2 �ೕತರ್ 2:1-2; 1
�ೕ�ಾನ 2:18-19; ಯೂದ 4. ಜನರನುನ್ ರ�ಸಲು ಮತುತ್ ��ಾವ್�ಗಳನುನ್
ದೃಢಪ�ಸಲು �ಾಗೂ ಕಟಟ್ಲು �ೕವರು ಸತಯ್ವನುನ್ �ಾಧನವ�ಾನ್� ಉಪ�ೕ�ಸು�ಾತ್�.
ಸುಳುಳ್ತನವ� ಜನರನುನ್ �ಾಳು�ಾಡಲು �ೖ�ಾನನು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವ ��ಾನ�ಾ��
(�ೕ�ಾನ 8:44). ಸ�ಗಳ�ಲ್ ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧ�ಗಳನುನ್ ಪ�ಚಯಪ�ಸಲು �ೖ�ಾನನು
ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸು�ಾತ್�. ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರ �ೂೕಧ�ಗಳ
ಫ��ಾಂಶ�ಂದ �ಾವ� ಅವರನುನ್ �ೕಗ ಕಂಡು��ಯಬಹುದು (ಮ�ಾತ್ಯ 7:20). ಒಂದು
ಫ��ಾಂಶ “�ಭಜ�ಗ�ಾ��.” ಮ�ೂತ್ಂದು ಸತಯ್ವನುನ್ ಅನುಸ�ಸುವ �ಾಗರ್ದ�ಲ್
ಅಡಚ�ಗಳು ಎದು�ಾಗುತತ್� ಮತುತ್ ಈ ಅಡಚ�ಗಳು ಪರ್ಕಟ�ೂಳುಳ್ವ �ೕವರ ಸತಯ್�ಕ್
�ರುದಧ್�ಾ�ರುತತ್�. ಸ��ಳ� �ಾ�ಾದರೂ ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧ�ಯನುನ್ ತರಲು
ಪರ್ಯ�ನ್�ದ� �ಾವ� �ಾಡ�ೕ�ಾ�ರುವ ಒಂ�ೕ ಒಂದು �ಾಯರ್ ಅವ�ಗಳನುನ್
“ತ�ಯ�ೕಕು.”
ಅವರು
ಅದನುನ್
ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್�ಾರದು,
ಅವ�ೂಂ��
ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಯ�ಲ್ �ೕರ�ಾರದು ಅಥ�ಾ �ೂೕ�ಸಲು ಅವ�� ಅನುಮ�ಸ�ಾರದು. 18
16:18 ಒಂದು�ೕ� ಅವರು �ೕವರ �ಾಕಯ್�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾ� ಕ�ಸು�ತ್ರುವ�ಾದ�, ಅವರು
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಜ�ಾದ �ೕವಕ�ಾ�ರಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. ಅವರು ತಮಮ್ ಬಯ�ಗಳನುನ್
ಈ�ೕ���ೂಳುಳ್ವವ�ಾ�ರು�ಾತ್� (ಮತುತ್ �ೖ�ಾನನು ಅವರ �ಂ� �ಂ�ರು�ಾತ್� – 2
�ೂ�ಂಥ 11:14-15). ���ಪ್ 3:18-19; ಯೂದ 13,14 �ೂೕ��. ಆಂತಯರ್ದ�ಲ್
ಅವರು
ದು�ಾತಮ್ಗಳಂ�ರು�ಾತ್�
ಆದ�
�ಾಹಯ್ದ�ಲ್
ಸುಮಧುರ�ಾ�
�ಾತ�ಾಡುವವ�ಾ�ರು�ಾತ್�. 19
- 16:19 1:8; 6:17; 15:14 �ೂೕ��. 20
16:20 “�ಾಂ��ಾಯಕ�ಾದ �ೕವರು”– 15:33. 1 ಪ�ವರ್ 21:1; ಮ�ಾತ್ಯ 4:1-10;
�ೕ�ಾನ 8:44ರ�ಲ್ �ೖ�ಾನನ �ಷಯ�ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 17,18 ವಚನದ

ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರ �ಂ� �ೖ�ಾನನು ಇ�ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ�ಸಲು ಇ�ಲ್ ಅವನ
�ಸರನುನ್ ಪರ್�ಾತ್�ಸ�ಾ��. 22
16:22 �ೌಲನು �ೕ�ದ �ಾತುಗಳನುನ್ �ತಯ್ರ್ಲನು ಬ���ಾದ್�. 23
16:23 “�ಾಯನು”– 1 �ೂ�ಂಥ 1:14. 25
16:25 “ಪರ್�ಾ�ಗಳ ಗರ್ಂಥ”– �ೌಲನು ಬಹುಶಃ ಅ��ಸತ್ಲರ ಬರವ��ಯ ಬ�ಗ್
�ೕಳು�ತ್ರಬಹುದು. ಅವರು ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ ಪರ್�ಾ�ಗ�� ಸ�ಾನ�ಾ�ದದ್ರು,
ಆದ� �ೕವರ ಸತಯ್ದ ಪ�ಣರ್ ಪರ್ಕಟ� �ೂಂ�ದದ್ರು. 1 �ೂ�ಂಥ 2:6-13�ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. ಅಥ�ಾ (ಸು�ಾ�ರ್ಯ �ತರ್ಣ ಮತುತ್ ಪರ್�ಾದ�ಗಳನುನ್ �ೂಂ�ದದ್)
ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯನುನ್ ಈಗ ಅ��ಸತ್ಲರು ಸಪ್ಷಟ್ಪ���ಾದ್� ಎಂದು �ೌಲನು
�ೕಳು�ತ್ರಬಹುದು. 3:21; ಲೂಕ 24:25-27,45-47; 1 �ೕತರ್ 1:10-12�ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೕ�ೕ ಆದರೂ �ೕವರ ಉ�ದ್ೕಶ ಒಂ�ೕ ಆ��. ಎ�ಾಲ್ ಜ�ಾಂಗಗಳು
ಅತನನುನ್ ನಂಬ�ೕಕು ಮತುತ್ ಆತ�� ��ೕಯ�ಾಗ�ೕ�ಂದು ಆತನು ಬಯಸು�ಾತ್� – 1:5;
11:32; 15:9-12. 26
16:26 “ನನನ್ ಸು�ಾ�ರ್”– �ೌಲನು �ಾ�ೕ ಕಂಡು���ರುವ�ಾ� �ೕಳು�ತ್ಲಲ್.
ಬದ�ಾ� �ೌಲನು �ೂೕ��ದ �ಾಗೂ ಕ��ದ ಸು�ಾ�ರ್ ಈ ಪ�ರ್�ಯ ಮುಖಯ್
�ಯ್ೕಯ�ಾ�� ಎಂದು �ೕ��ಾದ್� (1:16). “ರಹಸಯ್” ಎಂದ� �ೕವರ ಆ�ಮ್ೕಕ
ಸತಯ್�ಾ�ದುದ್ ಜನರು ��ಯಲು ಬಯಸುವ�ಾದ� ಆತನು ಅದನುನ್ ಪರ್ಕಟಪ�ಸು�ಾತ್�.
�ೕ� �ಾವ �ೕ�ಯ�ಲ್ಯೂ ಅದನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು ಅವ�ಂದ ಆಗುವ�ಲಲ್.
ಸು�ಾ�ರ್ಯ ರಹಸಯ್ದ ಎ�ಾಲ್ ಅಂಶಗಳನುನ್ ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ �ಾಲದ�ಲ್
ಪ��ರ್�ಾ� ಪರ್ಕಟಪ�ಸ�ಾ�ರ�ಲಲ್ (ಎ� 3:5). 27
16:27 ಒಬಬ್�ೕ �ಜ�ಾದ �ೕವರು �ಾತರ್�ೕ ಸವರ್�ಾ��ಾ��ಾದ್�. �ಾವ�ದನುನ್
��ಯಬಹುದು ಮತುತ್ �ಾನವ�� ಏನನುನ್ ಪರ್ಕಟಪ�ಸ�ೕಕು �ಾಗೂ ಅದನುನ್ �ಾ�ಾಗ
ಪರ್ಕಟಪ�ಸ�ೕಕು ಎಂಬದನುನ್ ಆತನು �ಾತರ್�ೕ ಬಲಲ್ವ�ಾ��ಾದ್�. ಆತನು �ಾತರ್�ೕ
ಮ��� �ೕಗಯ್�ಾ��ಾದ್� (11:33-36; ಪರ್ಕ 4:1; ��ಾಯ 48:11). ಮತುತ್
“�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲಕ” ಆತ��ೕ ಎ�ಾಲ್ ಮ�� ಸಲಲ್�ೕಕು – 1 �ೕತರ್ 4:11;
ಯೂದ 25.
ಮುನನ್�ವ� ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಪರ್ಕ��ರುವ ಪರ್�ಾರ �ೕವರ ಮುನನ್��ನ ಅಥರ್ದ ಬ�ಗ್
ಪ�ಣರ್�ಾದ ಸಹಮತ�ನೂನ್ �ೂ��ಲಲ್. �ಲವರು ಪಂ�ತರು ಆತನ ಮುನನ್��ನ ಬ�ಗ್
�ೕ� ಅ��ಾರ್ಯಪ�ಟ್�ಾದ್� – �ೕವರು �ೂೕಕವನುನ್ ಸೃ�ಟ್ಸುವದ�ಕ್ಂತ �ದಲು,
�ಾರನುನ್ ರಕಷ್��ಾ� ಆ�ಕ್ �ಾಡ�ೕ�ಂಬದನುನ್ ಆತನು ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು ಮತುತ್

ಅವರು ಕರ್�ೕಣ�ಾ� ತನನ್ ಕು�ಾರನಂ�ಾಗ�ೕ�ಂದು �ಶಚ್��ದನು. ಅವರು �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡು�ಾತ್� ಅಥ�ಾ ತಮಮ್ �ತತ್ವನುನ್ ಆತನ �ತತ್�ಕ್ ಒ�ಪ್ಸು�ಾತ್�
ಎಂಬ �ಾರಣ�ಕ್ ಆತನು ಅವರನುನ್ ಆ�ಕ್�ಾಡ�ಲಲ್. ಆತನ ಆ�ಕ್ ಆತನ ಕೃ� ಮತುತ್
�ಾನದ �ೕ� �ಾತರ್�ೕ ಆ�ಾರ�ಾ�ತುತ್. ಅ�ೕ ಸಮಯದ�ಲ್ ಆತನು ಉ�ದವರನುನ್
�ರಸಕ್��ದನು. ಆತನು ಎ�ಾಲ್ �ಾನವರನುನ್ ಆ���ೂಂಡು ಅವರನುನ್ ರ�ಸಬಹು�ಾ�ತುತ್
ಆದ� �ಾ� �ಾಡ�ಲಲ್. ಆತನು �ಾರ�ಲ್ಯೂ ಅವರ ಒ�ಳ್ೕತನ ಅಥ�ಾ ಒ�ಳ್ಯ
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಮುಂ�ಾ��ೕ �ೂೕ�ದದ್�ಂದ ಆ�ಕ್ �ಾ��ೂಳಳ್�ಲಲ್, �ಾಕಂದ�
ಒ�ಳ್ಯದನುನ್ �ಾಡುವವ�ೕ �ಾರೂ ಇರ�ಲಲ್. �ಾ��ೕ ಉ�ದವರು
�ಾ�ಾದು�ೂಂಡವ��ಂತ �ೕನ �ಥ್�ಯ�ಲ್ರುವವರು ಎಂಬದನುನ್ ಮುಂ�ಾ��ೕ
�ೂೕ�ದದ್�ಂದ ಅವರನುನ್ �ರಸಕ್�ಸ�ಲಲ್. ಬದ�ಾ� ಇ�ಲಲ್ವ� ಆತನ ಕೃ� ಮತುತ್
�ಾವರ್�ೌಮತವ್�ಕ್ ಸಂಬಂ��ದ ಸಂಗ�ಗ�ಾ��. ಈ �ಾಯ್�ಾಯ್ನದ ��ಾಕರ�ಯನುನ್ ಈ
�ೕ��ಾ� �ೕಳಬಹು�ಾ��: �ಾನವ�ಲಲ್ರೂ ರಕಷ್� �ೂಂದ�ೕ�ಂದು �ೕವರು
ಪರ್ಕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್� (11:32; 1 �� 2:3-6; 4:10; 2 �ೕತರ್ 3:9; ���ಕ್ೕಲ
18:30-32; 33:11). ಆತನ ಪರ್ಮುಖ ಗುಣ�ೕ �ರ್ೕ��ಾ�� (1 �ೕ�ಾನ 4:8,16)
ಮತುತ್ ಆತನು �ೕ�ರುವ�ೕ�ಂದ� �ಾನು ಇ�ೕ �ೂೕಕವನುನ್ �ರ್ೕ�ಸು�ತ್ೕ� (�ೕ�ಾನ
3:16) ಮತುತ್ ಆತನು ಎಲಲ್ರ �ೕ�ಯೂ ಕರು�ಯುಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್� (�ೕತರ್�
145:8-9). ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಆತನು ಆ�ಾಗ ತನನ್ ಹೃದಯದ ಬಯ�ಯನುನ್
��ಯಪ���ಾದ್� (�� 48:31-39; ಮ�ಾತ್ಯ 23:37; ಲೂಕ 19:41; ಪರ್ಕ 22:17).
ಒಂದು�ೕ� ಈಗ ಆತನು ಎ�ಾಲ್ �ಾನವರನುನ್ �ರ್ೕ��, ಅವರನುನ್ ರ�ಸ�ೕ�ಂದು
ಬಯಸುವ�ಾದ� ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ ಆ�ಕ್ �ಾಡ�ೕ�ಂದು �ೕ�ಾರ್��ರುವದ�ಂದ
ರ�ಸುವ�ಾದ�, ಆತನು ಅವರನುನ್ �ಾ� ಆ�ಕ್ �ಾಡ�ಲಲ್ ಎಂಬ ಪರ್�ನ್ ಸಹಜ�ಾ�
ಹುಟುಟ್�ೂಳುಳ್ತತ್�? �ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾ� �ಲವರನುನ್ ಆ���ೂಂಡು �ಲವರನುನ್
�ರಸಕ್�ಸುವದು ಆತನ �ಾವರ್�ೌಮ�ಯ ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸು���ಾ���ಾದರೂ ಎಲಲ್ರನೂನ್
�ರ್ೕ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ರ�ಸ�ೕಕು ಎಂಬ ಆತನ ಬಯ� ಏ�ಾಗುತತ್�? ಈ �ೕ�ಯ ಪರ್�ನ್ಗಳು
ಈ �ಾಯ್�ಾಯ್ನ�ಕ್ ಎದು�ಾಗುವದ�ಂದ, �ಲವ� ಪಂ�ತರು ಇದನುನ್ �ರಸಕ್���ಾದ್�.
ಅವರು ಮುನನ್��ಂದ� �ಳ�ನ �ಷಯಗ�ಾ�� ಎಂದು ನಂಬುವವ�ಾ��ಾದ್�: ಆತನು
�ದಲ�ಯ �ಾನವನನುನ್ ಉಂಟು �ಾಡುವ �ದಲು, ತನನ್ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ �ಾಯರ್�ಕ್
�ಾನವ ಕುಲದ�ಲ್ �ಾರು ಅ�ೕನ�ಾಗು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಆತನನುನ್ ನಂಬುವ ಆ�ಕ್
�ಾ��ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಎಂಬದನುನ್ �ೕವರು ���ದದ್ನು. ಆ ಜನರು ರಕಷ್� �ೂಂದ�ೕ�ಂದು
�ೕವರು ಪರ್��ಠ್�ದನು ಮತುತ್ ಕರ್�ೕಣ�ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನಂ�ಾಗ�ೕ�ಂದು ಬಯ�ದನು.

�ಲವರು ಉ�ದವ��ಂತ ಉತತ್ಮ�ಂಬದನುನ್ �ೕವರು �ದ�ೕ ��ದು�ೂಂಡು ಅವರನುನ್
ಆ�ಕ್ �ಾ��ೂಂಡನು ಅಥ�ಾ �ಲವರು ಒ�ಳ್ೕತನಗಳ�ಲ್ �ರತ�ಾ� ರಕಷ್��
ಅಹರ್�ಾಗುವರು ಎಂಬದು ತಪ�ಪ್ �ಳುವ���ಾ��. ಇದು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ �ಾಧಯ್�ಲಲ್.
3:9-20,24; ಎ� 2:1-10; �ೕತ 3:3-7 �ೂೕ��. ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ಬಲಪ�ಸ� �ೂೕದ�
�ಾನವ�ಂದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ನಂಬಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್ (�ೕ�ಾನ 6:29,44; ಅ��
13:48; ���ಪ್ 1:29). ಆದ� �ೕವ�ಾತಮ್ನು �ೕವಜನರ ಹೃದಯಗಳ�ಲ್
�ಾಯರ್�ಾಡು�ಾಗ ನಂಬ�ೕ�ೂೕ ಅಥ�ಾ �ೕಡ��ೕ ಎಂಬ �ೕ�ಾರ್ನ ��ದು�ೂಳುಳ್ವಂ�
ಅವರನುನ್ ಬಲಪ�ಸು�ಾತ್�. ಅವರ �ತತ್ �ೕವರ �ತತ್ವನುನ್ ಎದುರು�ೂಳುಳ್ತತ್� ಮತುತ್
�ೕವ�� “�ೕಕು” ಅಥ�ಾ “�ೕಡ” ಎಂದು �ೕಳುವ �ಾಗೂ ಆತನನುನ್ ಆ�ಕ್ �ಾಡುವ
ಅಥ�ಾ �ರ�ಾಕ್ರ �ಾಡುವ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ ಅವ��ರುತತ್�. “�ೕಕು” ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳಲು
ಬಲ�ೂಂಡ ನಂತರವ� �ಲವರು �ೕಕು ಎನುನ್�ಾತ್� �ಲವರು �ೕಡ ಎನುನ್�ಾತ್�. �ೕವರು
ತನನ್ �ಾವರ್�ೌಮ�ಗನು�ಾರ�ಾ� ಆ�ಕ್ಯ ಅ��ಾರ�ೂಂ�� �ಾನವರನುನ್
ಸೃ�ಟ್ಸಲು �ೕ�ಾರ್��ದನು ಮತುತ್ ಆ ಆ�ಕ್ಯು �ತಯ್�ಾದ ಪ��ಾಮಗಳನುನ್
�ೂಂ��. �ೕವರ ಸ�ಾಯ�ಲಲ್� �ಾರು ಸಹ ನಂಬುವ ಆ�ಕ್ �ಾ� �ೕವ��
“�ೕಕು” ಎಂದು �ೕಳುವ�ಲಲ್, ಅದು �ೕವರು ರಕಷ್��ೂಂ�� ಸ�ಾಮ್�ಸುವ ಒ�ಳ್ೕತನದ
�ಾಯರ್ವಲಲ್. �ೕವರ ವರವನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ವದು ಒ�ಳ್ೕತನದ �ಾಯರ್�ಾ�ರಲು
�ೕ� �ಾಧಯ್, �ಾಕಂದ� ಆತನು ವರವನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ವ �ಾಮಥಯ್ರ್ವನೂನ್
�ೂಡು�ಾತ್ನಲಲ್�ೕ? ವರವ� ಸಹ ಅದರ ��ಯನುನ್ ಕ�ದು�ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್ �ಾಕಂದ�
�ಾ�ಾದರೂ
ಅದನುನ್
��ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�.
�ೕವರು
�ಾರು
ತನನ್ನುನ್
ಆ�ಕ್�ಾಡು�ಾತ್� ಮತುತ್ ತನನ್ ವರವನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಎಂಬದು
ಮುಂ�ಾ��ೕ �ೂ�ತ್ತುತ್ ಅದರಂ� ಅವರನುನ್ �ರ್ಸತ್ನ �ಾರೂಪಯ್ವ�ಳಳ್ವ�ಾಗಲು ಆತನು
ಸಂಕ�ಪ್�ದನು. ಈ ದೃ�ಟ್�ೂೕನದನು�ಾರ, �ೕವರ �ಾವರ್�ೌಮ�ಯನುನ್ �ದಲ
ದೃ�ಟ್�ೂೕನ�ಕ್ಂತ ಕ�� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. �ಜ�ಾ� �ೕಳುವ�ಾ�
�ೕವರು �ಾನವನ �ತತ್�ಕ್ ಈ ಅ��ಾರವನುನ್ �ೂಡ�ರುವ�ೕ ಆತನನುನ್
�ಯಂತರ್ಣದ�ಲ್�ಸುವದ�ಾಕ್��. �ಾವರ್�ೌಮ�ಾದ �ೕವರು ಇದನುನ್ �ಾಡ�ೕ�ಂದು
ಬಯ�ದರೂ �ಾಡುವ�ಲಲ್. ಮುನನ್��ನ �ಷಯದ�ಲ್ �ೕ� ��ಸ�ಾ�ರುವ ಎರಡ�ೕ
ದೃ�ಟ್�ೂೕನವ� ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಸತಯ್�ೕದ�ಂದ �ಾನಯ್� ಪ��� ಎಂಬ�ಾ� ಈ
�ೂೕಟಸ್ಗ್ಳ ಬರಹ�ಾರರು �ೕ�ಸುವ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಅ�ಲ್ ಪರ್ಕಟಪ��ರುವ ಪರ್�ಾರ
�ರ್ೕ� ಸವ್ರೂಪ�ಾದ �ೕವರ ಸವ್�ಾವ�ೂಂ�� ಇದು �ಾಮರಸಯ್ವ�ಳಳ್�ಾದ್��. �ೕವರು
ರ�ಸಬಹು�ಾ�ತುತ್ ಆದರೂ ಆತನು ರ�ಸುವ ಆ�ಕ್ �ಾಡ�ಲಲ್�ಾದದ್�ಂದ

ಅಂ�ಮ�ಾ� �ಾಶ�ಾಗುವವರು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ��ೕ �ಾಶ�ಾಗು�ಾತ್� ಎಂದು
�ೕ�ಸುವದು ಕಷಟ್�ಾಗುತತ್� �ಾಕಂದ� �ೕವರು ಅವರನುನ್ ಕ�ಗ�� ಅವರಂ��ೕ
�ಾ�ಗ�ಾ�ದದ್ �ೕ�ಯವರನುನ್ ರಕಷ್�� ಆ���ೂಂಡನು, ಆತನು ತನನ್ �ಾವರ್�ೌಮ�ಾದ
ಅ�ಕ್ಯನುನ್ �ಟಟ್� �ೕ� �ಾವ�ದರ ಬ�ಗ್ಯೂ �ೕ�ಸ�ಲಲ್ ಎಂದು �ೕಳಲು
ಆಗುವ�ಲಲ್.
ಪರ್�ನ್ಯು
�ಾ�ಾಗಲೂ
�ೂಂದ�ಯುಳಳ್�ಾದ್�ರುತತ್�
�ಾವರ್�ೌಮ�ಾದ �ರ್ೕ� ಮತುತ್ ಕರು�ಯುಳಳ್ �ೕವರು ಇದನುನ್ �ಾಡುವ�ೕ? ಆದ�
�ೕವರು ಮತುತ್ �ಾನವನ �ತತ್ದ �ಾಯರ್ �ವರ್ಹ�ಯು ಅತಯ್ಂತ ಕಷಟ್ಕರ �ಾಗೂ
ರಹಸಯ್�ಾದ ಸಂಗ��ಾ�� �ಾಗೂ ಈ �ಷಯದ�ಲ್ ಅನುಭವ�ಲಲ್� �ಾತ�ಾಡುವದು
ಬು�ದ್ವಂ�ಯಲಲ್�ಾ��. ಈ �ಷಯದ�ಲ್ (�ೖವ�ಾಸ�ದ ಇತ� ಕಷಟ್ಕರ�ಾ�ರುವ
�ಷಯದಂ�) ಅ��ಸತ್ಲ�ಾದ �ೌಲನನುನ್ ಅನುಸ�ಸ�ೕಕು. �ೕವ�ಾತಮ್ನ �ರ್ೕರ��ಂದ,
11�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ �ಲವ� ಅ�ಾಧ�ಾದ ಸತಯ್ವನುನ್ ಬ�ದ ನಂತರ, ಆತನು
�ೕ�ರುವ�ೕ�ಂದ�, “ಆ�ಾ �ೕವರ ಐಶವ್ಯರ್ವ� �ಾನವ� ��ೕಕವ� ಎ�ೂಟ್ೕ ಅ�ಾಧ!
ಆತನ �ೕ�ಾರ್ನಗಳು ಪ��ೂೕಧ�� ಎ�ೂಟ್ೕ ಅಗಮಯ್! ಆತನ �ಾಗರ್ವನುನ್
ಕಂಡು��ಯುವದ�ಕ್ ಎ�ೂಟ್ೕ ಅ�ಾಧಯ್! ಕತರ್ನ ಮನಸಸ್ನುನ್ �ಳು�ೂಂಡವ�ಾರು? ಆತ��
ಆ�ೂೕಚ�ಾ ಕತರ್ನು �ಾರು? �ದಲು ಆತ�� �ೂಟುಟ್ ಪರ್�ಫಲವನುನ್
��ದು�ೂಳುಳ್ವವನು �ಾರು? ಸಮಸತ್ವ� ಆತ�ಂದ ಉತಪ್�ತ್�ಾ� ಆತ�ಂದ ನ�ಯು�ಾತ್
ಆತ��ಾ� ಇರುತತ್�; ಆತ��ೕ ಸ�ಾ�ಾಲವ� �ೂತ್ೕತರ್. ಆ�ನ್”.

